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התש"ע–01.8.02 – 0202

 12ט .איסור ביטוח ושיפוי:
(א)

על אף האמור בכל דין ,ובלי לגרוע מהוראות סעיפים  262עד  264לחוק החברות –

( )1

חוזה לביטוח תאגיד ,בעל שליטה או נושא משרה בכירה או עובד של התאגיד (בסעיף זה –

עובד) למקרה ביטוח של עיצום כספי בהליך לפי פרק ח' ,3ח' 4או ט' – 1בטל;
( )2

תאגיד או בעל שליטה בו לא ישפה ולא ישלם ,במישרין או בעקיפין ,עיצום כספי שהוטל על

התאגיד ,על בעל השליטה או על עובד בהליך לפי פרק ח' ,3ח' 4או ט'.1
( )1על אף האמור בסעיף קטן (א) ,תאגיד או בעל שליטה בו רשאי לשפות או לבטח עובד בשל
הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו של העובד לפי פרק ח' ,3ח' 4או ט' ,1לרבות
הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ,ולרבות בדרך של שיפוי מראש.
( )2לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח לפי פסקה ( ,)1של נושא משרה בתאגיד ,אלא
אם כן נקבעה בתקנון החברה הוראה המתירה זאת.

 10נב .עיצום כספי:
( )1

לעניין הפרה המנויה בחלק א' של התוספת השביעית – בסכום מרבי של שני מיליון שקלים חדשים

לתאגיד ,ו 444-אלף שקלים חדשים ליחיד [הצעת הרשות 25,444 -שקלים חדשים ליחיד שאינו נושא משרה];
( )2הצעת הרשות :לענין הפרה המנויה בחלק ב' של התוספת השביעית -בסכום מרבי של שלושה [נוסח
מקורי שהובא בפני הוועדה :חמישה] מיליון שקלים חדשים ,לתאגיד ,בסכום מרבי של  644,444שקלים
חדשים ליחיד שהוא נושא משרה או בעל ענין [נוסח מקורי שהובא בפני הוועדה :מליון] ובסכום מרבי של
 25,444שקלים חדשים ליחיד שאינו נושא משרה [נוסח מקורי שהובא בפני הוועדה :מיליון];
( )2לעניין הפרה המנויה [בחלק ג' של התוספת השביעית – בסכום מרבי של חמישה מיליון שקלים חדשים,
לתאגיד ,ומיליון שקלים חדשים ליחיד.

"תוספת שביעית (החלק המתייחס לסעיפי הענישה)
חלק א' (קנסות אישיים של עד  022אלף )₪

( )1לא הבליט בתשקיף פרט שהרשות דרשה שיובלט בהבלטה מיוחדת ,בצורה כפי שנדרשה,
בניגוד להוראות סעיף (24ב);
( )2

קיבל הזמנות לפני תחילת התקופה להגשתן או לאחר סיומה ,בניגוד להוראות סעיף (24ד);

( )3

לא החזיר למזמינים סכומים ששילמו על חשבון ניירות ערך ,בתוך התקופה שנקבעה לכך,

בניגוד להוראות סעיף (27א) או (ב)( ,)3או ביצע הקצאה של ניירות ערך שלא בדרך או באופן שצוינו
בתשקיף ,בניגוד להוראות סעיף (27ב)(;)1
( )4

רשם למסחר בבורסה ניירות ערך המוצעים על פי מסמך רישום ,שלא במועד הקבוע בסעיף

35כג(א);
( )5

לא העמיד לעיון בעל מניות או לא שלח לו ,לפי בקשתו ,עותק ממסמך הנוגע להקצאת ניירות

ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור ,בניגוד לתקנה  6לתקנות הצעה פרטית;
( )6לא העמיד לעיון בעל מניות או לא שלח לו ,לפי בקשתו ,עותק ממסמך הנוגע לעסקה עם בעל
שליטה ,בניגוד להוראות תקנה  5לתקנות עסקה עם בעל שליטה.

חלק ב' (קנסות אישיים של עד  644אלף )₪
( )1

ביצע מכירה במחיר לא אחיד ,בניגוד להוראות לפי סעיף 17א;

( )2

הציע ניירות ערך הרשומים או המיועדים להירשם למסחר בבורסה או מכר ניירות ערך

כאמור ,שלא בתנאים ובדרך השווים לכל ,בניגוד להוראות לפי סעיף 17ג(א)( ,)1קבע מחיר מרבי
לניירות ערך המוצעים בהצעה אחידה בניגוד להוראות לפי סעיף 17ג(א)( )2או הציע ניירות ערך
הרשומים או המיועדים להירשם למסחר בבורסה בניגוד לתנאים או להגבלות שנקבעו לעניין זה לפי
סעיף 17ג(ב);
( )3
(24א);

לא כלל בתשקיף דבר שהיה עליו לכלול בו ,בהתאם לדרישת הרשות שניתנה לפי הוראות סעיף

( )4המשיך להציע ניירות ערך על פי תשקיף מדף ,בניגוד להוראת הרשות שניתנה לפי סעיף
23א(ה);
( )5

לא פרסם תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן ,בצורה ,בדרך או במועד שנקבעו לכך בהוראת

הרשות שניתנה לפי סעיפים (25א) או 25א(ב);
( )6

הציע תעודות התחייבות לציבור אף שלא מונה נאמן למחזיקים בתעודות ההתחייבות ,בניגוד

להוראות סעיף 35ב(א);

( )7רכש או החזיק בעד עצמו תעודות התחייבות מן הסדרה שלגביה הוא משמש נאמן או ניירות
ערך של המנפיק או של חברה אם ,חברה בת או חברה קשורה של המנפיק ,בניגוד להוראות סעיף
35יא ,או ביצע עסקה בניירות ערך שהם נושא נאמנותו ,לחשבונו של אחר ,על פי ייפוי כוח המקנה
שיקול דעת ,בניגוד להוראות סעיף 35יב;
( )8

ביטח את אחריותו בהיקף ביטוח ובתנאים שידע או שהיה עליו לדעת ,כי אינם ברמה מספקת

להבטחת מלוא אחריותו לפי פרק ה' לחוק ,בניגוד להוראות תקנה  5לתקנות החיתום;
( )9

לא השקיע את הסכום האמור בתקנה (6א) לתקנות החיתום (להלן – הפיקדון) ,או לא עשה כן

באופן הקבוע באותה תקנת משנה ,לא הפקיד את הפיקדון למשמרת לפי הוראות תקנה (6ב) או
הפקיד שלא לפי הוראות תקנה (6ב) לתקנות החיתום או שעבד או משך את הפיקדון בניגוד להוראות
תקנה (6ב) לתקנות החיתום;
()14

מי שהוסמך לפי סעיף 56ו ,שגילה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו,

בניגוד להוראות סעיף 56ה;
( )11חזר בו מהצעת רכש ,בניגוד לתקנה  4לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס–( 12444להלן
– תקנות הצעת רכש);
()12

הציע הצעת רכש שלא בהתאם להוראות תקנה  5לתקנות הצעת רכש ,קבע מועד קיבול אחרון

בניגוד להוראות תקנה  6לתקנות כאמור או פעל שלא בהתאם לתקנה  7לתקנות האמורות;
()13

מכר ,התחייב למכור ,רכש או התחייב לרכוש ,בתקופת הקיבול ,ניירות ערך נושא הצעת רכש,

שלא בהתאם להצעת הרכש ,בניגוד לתקנה  24לתקנות הצעת רכש.

חלק ג' (קנסות אישיים של עד מיליון )₪
( )1

עשה הצעה לציבור ,שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או טיוטת תשקיף

שאושרה ונחתמה כאמור בסעיף  22והוגשה לרשות ,בניגוד להוראות סעיף (15א) ,או עשה מכירה
לציבור שלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו בניגוד להוראות סעיף (15ב) ,והיה עליו לדעת
שהוא מבצע הצעה לציבור או מכירה לציבור שלא על פי תשקיף או טיוטת תשקיף ,לפי העניין,
כאמור;
( )2לא הגיש לרשות דוח ,הודעה ,מסמך ,הסבר ,פירוט או ידיעה ,חוות דעת או סקירה של רואה
חשבון ,באופן או במועד שנקבע לכך ,בניגוד להוראות לפי סעיפים (25ד)(26 ,ג)35 ,34 ,ד(ב)(35 ,)2יד(ו),
35טו(א)35 ,כד44 ,36 ,ד52 ,כו(ב)52 ,נג(ב)54 ,ג(ג)54 ,ו או (56ג)( )3או (ד) ,והיה עליו לדעת שיש בכך
כדי להטעות משקיע סביר;
( )3לא הגיש לרשות דוח או הודעה ,שאותם פרסם או הגיש לפי הדין הזר או שאותם הגיש או
פרסם למשקיעים בניירות ערך שלו הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל ,במועד שנקבע לכך ,בניגוד
להוראות לפי סעיפים 35כג(ב) או 35לא(א) ,והיה עליו לדעת שיש בכך כדי להטעות משקיע סביר;
 1ק"ת התש"ס ,עמ' .314

( )4כלל בטיוטת תשקיף ,בתשקיף ,בדוח ,בהודעה ,במסמך או במפרט הצעת רכש ,שהוגשו לרשות
לפי חוק זה ,פרט מטעה ,בניגוד להוראות סעיף 44א(1א) ,או כללבחוות דעת ,בדוח ,בסקירה או
באישור ,שנכללו או שנזכרו באחד מאלה ,בהסכמתו המוקדמת ,פרט מטעה ,בניגוד להוראות סעיף
44א(1ב) ,כאשר היה עליו לדעת שיש בכך כדי להטעות משקיע סביר;
( )5

ניהל בורסה לניירות ערך בלא שקיבל רישיון לכך ,בניגוד להוראות סעיף ;45

( )6

עשה עסקה בנייר ערך של חברה או בנייר ערך אחר שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו,

בניגוד להוראות סעיף 52ג(א) ,והיה עליו לדעת כי מידע פנים מצוי בידו או בידי החברה; ואולם לא
יראו אדם כמבצע הפרה לפי פרט זה אם הוכיח את אחת ההגנות המפורטות בסעיף 52ז(א)
בפסקאות משנה ( )1או ( )4עד (;)9
( )7

מסר מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך ,לאדם שהיה עליו לדעת כי יעשה שימוש במידע

הפנים ,או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר ,בניגוד להוראות סעיף 52ג(א) או
52ד(א) ,והיה עליו לדעת כי המידע הוא מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך; ואולם לא יראו אדם
כמבצע הפרה לפי פרט זה אם הוכיח את אחת ההגנות המפורטות בפרט (;)6
( )8עשה שימוש במידע פנים אשר הגיע לידו ,במישרין או בעקיפין ,מאיש פנים בחברה ,בניגוד
להוראות סעיף 52ד(א) ,והיה עליו לדעת כי המידע הוא מידע פנים שהגיע מאיש פנים בחברה; ואולם
לא יראו אדם כמבצע הפרה לפי פרט זה אם הוכיח את אחת ההגנות המפורטות בפרט (;)6
( )9קנה או מכר נייר ערך שלא במהלך המסחר בבורסה או שלא על פי הוראה בכתב שנתן לפחות
יום לפני ביצוע הקנייה או המכירה ,בניגוד להוראות סעיף 52ט(ב) ,החזיק ניירות ערך שלו שלא
בחשבון על שמו אצל חבר הבורסה ,בניגוד להוראות סעיף 52ט(ג) ,או נתן הוראה לקנות או למכור
נייר ערך שלא בהתאם להוראות סעיף 52ט(ד);
( )14כלל בפרסום הודעה בעיתון לפי חוק זה פרט מטעה ,או השמיט מפרסום כאמור פרט שהעדרו
עלול להטעות משקיע סביר ,בניגוד להוראות סעיף (55ב) ,כאשר היה עליו לדעת שיש בכך כדי
להטעות משקיע סביר;
()11

שימש כחתם אף שלא שהיה רשום במרשם החתמים ,לא התקיים בו תנאי מהתנאים למרשם

כאמור או שפעל כחתם על אף שהיה רשום במרשם כאמור במעמד לא פעיל ,בניגוד להוראות לפי
סעיף (56ג)(4א).
()12

בהיותו חתם ,כיהנו בו דירקטורים ,נושאי משרה או עובדים שלא בהתאם לתנאים הקבועים

בהוראות תקנות  7או  9לתקנות החיתום;
()13

התחייב בהתחייבות חיתומית העולה על חמישה עשר אחוזים מכלל ההתחייבויות החיתומיות

שניתנו או שימש חתם מתמחר בהצעה לציבור שאינה הצעה של מניות הכלולות במדד ת"א  ,25והכל
בניגוד להוראות תקנה  14לתקנות החיתום;
()14

שימש מפיץ בלא שהתקיימו בו דרישות תקנה  23לתקנות החיתום;

