
 תוכן עניינים

 א 

  תוכן עניינים

  כרך ראשון

 1 לחוק החברות 1סעיף  -הגדרות  שער א':

 פרק א': איגרת חוב

 

3 

 לחוק החברות 1סעיף  -פרק ב': אמצעי שליטה 

 

5 

 פרק ג': אסיפות

 

7 

 פרק ד': בורסה

 

9 

 פרק ה': בעל מניה מהותי

 

11 

 פרק ו': בעל עניין

 

13 

 פרק ז': דבוקת שליטה

 

15 

 בידנדפרק ח': די

 

17 

 פרק ט': דירקטורים

 

19 

 פרק י': החזקה ורכישה

 

21 

 23 פרק י"א: הצעות



 תוכן עניינים

 ב 

 פרק י"ב: חבר בורסה

 

25 

 27 סוגים שונים -פרק י"ג: חברה 

 27 . הגדרת חברה1

 27 . חברת איגרות חוב2

 28 בת-. חברת3

 28 . חברה לרישומים4

 29 . חברה לתועלת הציבור5

 29 בת ממשלתית-ברת. חברה ממשלתית וח6

 29 . חברה מתמזגת7

 30 . חברה פרטית8

 30 . חברה ציבורית9

 30 . חברה קולטת10

 31 . חברה קשורה11

 31 . חברת חוץ12

 32 . חברת יעד13

 . חברת מטרה14

 

32 

 פרק י"ד: חלוקה

 

33 

 פרק ט"ו: יום ההתאגדות

 

35 

 פרק ט"ז: יזם

 

37 

 39 פרק י"ז: מדד



 תוכן עניינים

 ג 

 : מיזוגפרק י"ח

 

41 

 43 פרק י"ט: מניה

 43 . מניה1

 . מניות הטבה2

 

43 

 פרק כ': מניין קולות

 

45 

 פרק כ"א: מספר זהות

 

47 

 פרק כ"ב: מען

 

49 

 פרק כ"ג: מענק פרישה

 

53 

 פרק כ"ד: משכון

 

55 

 57 פרק כ"ה: נושא משרה

 57 . הדין1

 . היסטוריה חקיקתית2

 

57 

 63 פרק כ"ו: נייר ערך

 . הדין1

 

63 

 פרק כ"ז: עניין אישי

 

71 



 תוכן עניינים

 ד 

 83 פרק כ"ח: עסקה

 83 . הגדרת עסקה1

 . עסקה חריגה2

 

83 

 85 פרק כ"ט: פעולה

 85 . פעולה משפטית1

 . פעולה מהותית2

 

85 

 פרק ל': פרמיה

 

87 

 פרק ל"א: קרוב

 

89 

 חשבון מבקר-פרק ל"ב: רואה

 

91 

 פרק ל"ג: רשות ניירות ערך

 

93 

 "ד: רשםפרק ל

 

95 

 פרק ל"ה: שטר מניה

 

97 

 פרק ל"ו: שעבוד צף

 

99 

 פרק ל"ז: שליטה

 

101 

 119 פרק ל"ח: תאגיד מדווח



 תוכן עניינים

 ה 

 פרק ל"ט: תביעה נגזרת

 

121 

 פרק מ': תזכיר

 

127 

 פרק מ"א: תנאי כהונה והעסקה

 

129 

 פרק מ"ב: תעודת התאגדות

 

131 

 פרק מ"ג: תעודת מניה

 

133 

 פרק מ"ד: תקנון

 

135 

 137 ייסוד החברה שער ב':

 לחוק החברות 2סעיף  -פרק א': זכות ההתאגדות 

 

139 

 141 פרק ב': האישיות המשפטית

 141 לחוק החברות 3סעיף  -. חברת אדם אחד 1

 141 לחוק החברות 4סעיף  -. האישיות המשפטית של החברה 2

 לחוק החברות 5סעיף  -. קיום חברה 3

 

144 

 147 לחוק החברות( 7-6ת מסך )סעיפים הרמ שער ג':

 פרק א': מבוא

 

149 

 -ועיקרון הרמת המסך  פרק ב': האישיות המשפטית הנפרדת

 לחוק החברות 4סעיף 

 

155 



 תוכן עניינים

 ו 

 פרק ג': הסמכות לדון בסוגיית הרמת המסך

 

165 

פרק ד': הקריטריונים לאיזון הראוי בין עקרון האישיות 

 ל דיני הגביההמשפטית הנפרדת לבין העקרונות ש

 

 

169 

 פרק ה': מעגל היריבות

 

171 

פרק ו': ריבוי הכיוונים להרמת מסך ומקרים שונים של הרמת 

 מסך החולשים לתחומי משפט אחרים

 

 

173 

 פרק ז': המטוטלת הנעה בין הגישות בדיני הרמת המסך

 

175 

 התשס"ה 3לחוק החברות לפני תיקון מס'  6פרק ח': סעיף 

 

177 

 3הרמת מסך }לאחר תיקון מס'  -לחוק החברות  6סעיף  פרק ט':

 התשס"ה{

 

179 

 179 . כללי  1

 185 לחוק החברות החדש 6. מהותו של סעיף 2

 190 . "צודק ונכון" ו"במקרים חריגים"3

 192 המודעות ועצימת העיניים -. היסוד הנפשי 4

 193 . רשלנות גרידא5

 193 ותיו"לב לאחזקותיו ולמילוי חוב-. "בשים6

 195 לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה"-. "ובשים7

 196 תנאים מצטברים -לחוק החברות  6. סעיף 8

 197 . כיצד על הטענה בדבר הרמת מסך להיטען?9



 תוכן עניינים

 ז 

 . נטל ההוכחה10

 

198 

פרק י': שימוש באישיותה המשפטית של החברה לשם ביצוע 

 הונאה או קיפוח נושה

 

 

203 

באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת  -מון דק פרק י"א: מי

 סביר-סיכון בלתי

 

 

207 

פרק י"ב: חיוב בעל מניות של החברה מכוח הרמת מסך לעומת 

 חיוב אורגן של החברה בשל אחריות אישית למעשיו

 

217 

 217 . כללי1

 220 . מקורות האחריות האישית2

 221 רשלנות -לפקודת הנזיקין  35. סעיף 3

 224 תרמית -לפקודת הנזיקין  56סעיף  .4

 225 הלב-תום -חוק החוזים  12. סעיף 5

 הטעיה -חוק החוזים  15. סעיף 6

 

229 

 פרק י"ג: חברה פרטית קטנה

 

231 

 פרק י"ד: הרמת מסך לטובת בעל המניות

 

233 

 פרק ט"ו: רישום פיקטיבי של בעלות על מניות ושל ניהול החברה

 

235 

 מת מסך בדיני עבודהפרק ט"ז: הר

 

237 



 תוכן עניינים

 ח 

 להורות על הרמת מסך פרק י"ז: סמכות רשם ההוצאה לפועל

 

253 

 פרק י"ח: ניהול כושל או רשלני

 

257 

 פרק י"ט: חתימה על הסכם עסקי בין חברות

 

259 

 מובן-פרק כ': דחיית בקשה להרמת מסך בשל שיהוי בלתי

 

261 

א לפעילות פרק כ"א: הקמת חברה לשם כסות פורמלית גריד

 הנתבעים

 

 

263 

 פרק כ"ב: פעולות שאינן לטובת החברה

 

265 

פרק כ"ג: מעשים ומחדלים שיש בהם כדי להרים את מסך 

 ההתאגדות של החברה

 

 

267 

אף זאת -פרק כ"ד: נושה שער לקושי הפיננסי של חברה ועל

 המשיך לספק סחורה

 

 

269 

 פרק כ"ה: אשכול חברות

 

271 

 ברות במקביל לצורך תמרון ורמיהפרק כ"ו: ניהול ח

 

277 

פרק כ"ז: בתביעה להרמת מסך יש להוכיח כי הנתבע אכן בעל 

 מניות בחברה

 

281 



 תוכן עניינים

 ט 

 פרק כ"ח: כרטיסי טיסה למנהלים

 

283 

לב -פרק כ"ט: נתבע שפעל להשגת הסכם פשרה בחוסר תום

 ובתרמית כלפי התובעת

 

 

285 

 פרק ל': הרמת מסך לבקשת מפרק חברה

 

287 

 פרק ל"א: בעל מניות פאסיבי

 

291 

פרק ל"ב: הגשת תביעה בעילת הרמת מסך כנגד אורגן או שלוח 

ידי הגשת -של החברה בטרם הוגשה תובענה כנגד החברה על

 תביעה למפרק החברה

 

 

 

293 

 פרק ל"ג: חברה מחוקה

 

295 

 פרק ל"ד: תשלום עבור סחורה אשר סיפקה התובעת לנתבעים

 

297 

 )ג( לחוק החברות6סעיף  -עיית זכות הפירעון פרק ל"ה: הש

 

299 

 לחוק החברות 7סעיף  -פרק ל"ו: הגבלת עיסוקים 

 

303 

 305 הקמת חברה שער ד':

 לחוק החברות 10-8סעיפים  -פרק א': הקמת חברה ורישומה 

 

307 

 309 לחוק החברות 11סעיף  -פרק ב': תכלית החברה 



 תוכן עניינים

 י 

 315 םידי יז-פרק ג': פעולות שנעשו על

 315 לחוק החברות 12סעיף  -. אישור פעולה 1

 לחוק החברות 14-13סעיפים  -. מעמדו של צד שלישי ליזמות 2

 

317 

 325 פרק ד': התקנון

 325 לחוק החברות 19-15סעיפים  -. תוכנו 1

 לחוק החברות 24-20סעיפים  -. שינוי התקנון 2

 

345 

 359 פרק ה': שם החברה

 359 לחוק החברות 27-25סעיפים  -מטעה  . בחירת שם ושם1

 372 לחוק החברות 28סעיף  -. שם הנוגד את תקנת הציבור 2

 372 לחוק החברות 29סעיף  -. סמכות הרשם להורות על שינוי שם 3

 373 לחוק החברות 30סעיף  -. צו מניעה 4

 לחוק החברות 31סעיף  -. שינוי שם באישור רשם 5

 

377 

 לחוק החברות 32סעיף  -חברה פרק ו': מטרות ה

 

381 

 לחוק החברות 33סעיף  -פרק ז': הון המניות הרשום וחלוקתו 

 

383 

 לחוק החברות 34סעיף  -פרק ח': ערך נקוב למניות 

 

385 

 לחוק החברות 35סעיף  -פרק ט': הגבלת אחריות 

 

387 

 389 פרק י': רשם החברות

 389 תלחוק החברו 36סעיף  -. לשכת רישום החברות 1



 תוכן עניינים

 יא 

 389 לחוק החברות 37סעיף  -. סמכויות הרשם 2

 390 לחוק החברות 43-38סעיפים  -. ניהול מרשמים 3

 לחוק החברות 44סעיף  -. ערעור 4

 

392 

 393 מבנה החברה שער ה':

 פרק א': האורגנים של החברה, סמכויותיהם וחבות בשל פעולתם

 

395 

 407 יקרייםפרק ב': חלוקת הסמכויות בין האורגנים הע

 407 לחוק החברות 48סעיף  -. סמכויות האורגנים 1

 409 לחוק החברות 51-49. סעיפים 2

 לחוק החברות 52סעיף  -. אורגן שנבצר ממנו למלא את תפקידו 3

 

411 

 413 פרק ג': אחריות החברה לפעולות האורגנים

 413 לחוק החברות 53סעיף  -. אחריות החברה לפעולות האורגנים 1

 לחוק החברות 54סעיף  -. אחריות יחידי האורגן 2

 

414 

 415 פרק ד': מניעת פעולה חורגת

 415 לחוק החברות 55סעיף  -. פעולה בחריגה מהרשאה 1

לחוק  56סעיף  -. פעולה בחריגה מהמטרות או ללא הרשאה 2

 החברות

 

415 

 418 . התרשלות3

 . ההלכה הפסוקה4

 

423 

 435 פרק ה': האסיפה הכללית

 435 לחוק החברות 58-57סעיפים  -. סמכויות האסיפה הכללית 1



 תוכן עניינים

 יב 

 436 לחוק החברות 59סעיף  -. מינוי דירקטורים 2

 437 לחוק החברות 65-60סעיפים  -. אסיפה שנתית ואסיפה מיוחדת 3

 441 . כינוס האסיפה הכללית וניהולה4

 441 לחוק החברות 66סעיף  -סדר היום  4.1

לחוק  67סעיף  -סירת הזמנות בחברה פרטית מועדי מ 4.2

 החברות

 

445 

 -הודעה ותוכן ההזמנה לאסיפה כללית בחברה פרטית  4.3

 לחוק החברות 69-68סעיפים 

 

446 

תקנות לעניין החלטות באסיפה כללית והוכחת עלות  4.4

 לחוק החברות 71-70סעיפים  -בחברה ציבורית 

 

447 

 448 לחוק החברות 72סעיף  -המשפט -ידי בית-כינוס אסיפה על 4.5

 449 לחוק החברות 73סעיף  -אסיפה בישראל  4.6

 449 לחוק החברות 74סעיף  -דחיית אסיפה כללית  4.7

 449 לחוק החברות 75סעיף   -אסיפת סוג  4.8

לחוק  77-76סעיפים   -אסיפה כללית בחברה פרטית  4.9

 החברות

 

450 

סעיפים   -ראש האסיפה -ית ויושבמניין חוקי באסיפה כלל 4.10

 לחוק החברות 81-78

 

450 

 451 לחוק החברות 82סעיף  -. הצבעה באסיפה הכללית 5

 453 לחוק החברות 86-83סעיפים  -. אופן ההצבעה באסיפה 6

לחוק  87סעיף  -. הצבעה באסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה 7

 החברות

 

454 

 455 לחוק החברות 89-88סעיף  -. פניה לבעלי המניות 8

 457 לחוק החברות 90סעיף  -. פרוטוקול האסיפה 9

 460 לחוק החברות 91סעיף  -. פגמים בכינוס האסיפה 10



 תוכן עניינים

 יג 

 463 פרק ו': הדירקטוריון

 463 לחוק החברות 92סעיף  -. סמכויות הדירקטוריון 1

 466 לחוק החברות 93סעיף  -. דירקטוריון המונה אדם אחד 2

 467 לחוק החברות 95-94סעיפים  -ראש הדירקטוריון -. יושב3

 468 לחוק החברות 96סעיף  -. ניהול ישיבת הדירקטוריון 4

 469 לחוק החברות 98-97סעיפים  -. כינוס ישיבות הדירקטוריון 5

לחוק  100-99סעיפים  -. ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן 6

 החברות

 

470 

 471 ללןק החברות 103-101סעיפים  -רת . קיום ישיבה באמצעי תקשו7

 474 לחוק החברות 104סעיף  -. קיום ישיבה באמצעי תקשורת 8

 474 לחוק החברות 106-105סעיפים  -. הצבעה בדירקטוריון 9

 476 לחוק החברות 107סעיף  -. הצבעה בדירקטוריון 10

 476 לחוק החברות 108סעיף  -. פרוטוקולים בישיבות הדירקטוריון 11

 477 לחוק החברות 109סעיף  -. פגמים בכינוס ישיבת דירקטוריון 12

 478 לחוק החברות 110סעיף  -. ועדות הדירקטוריון 13

 482 לחוק החברות 113-111סעיפים  -. פעולת ועדה 14

 483 לחוק החברות 118-114סעיפים  -. ועדת ביקורת 15

 ב118-א188סעיפים  -. ועדת תגמול 16

 

487 

 489 רק ז': המנהל הכלליפ

 489 לחוק החברות 120-119סעיפים  -. מינוי המנהל הכללי 1

 490 לחוק החברות 121סעיף  -. סמכויות המנהל הכללי 2

 לחוק החברות 122סעיף  -. חובת דיווח לדירקטוריון 3

 

 

492 



 תוכן עניינים

 יד 

 מינהל החברה שער ו':

 לחוק החברות{ 175עד  123}סעיפים 

 

493 

 495 שוםפרק א': משרד ר

 495 לחוק החברות 123סעיף  -. המשרד הרשום והמצאת מסמכים 1

לחוק  126עד  124סעיפים  -. המסמכים שיישמרו במשרד הרשום 2

 החברות

 

 

500 

 505 פרק ב': מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי המניות המהותיים

 505 לחוק החברות 129-127סעיפים  -. המרשמים 1

 507 . מרשם בעלי המניות2

 507 לחוק החברות 130סעיף  -תוכן מרשם בעלי מניות  2.1

 509 לחוק החברות 131סעיף  -רישום נאמן במרשם בעלי מניות  2.2

 511 לחוק החברות 132סעיף  -חברה לרישומים  2.3

 512 לחוק החברות 133סעיף  -מרשם בעלי המניות כראיה  2.4

 513 ותלחוק החבר 134סעיף  -תיקון רישום  2.5

 514 לחוק החברות 136-135סעיפים  -רישום שטר מניה  2.6

מרשם בעלי מניות מהותיים ומרשם בעלי מניות נוסף מחוץ  2.7

 לחוק החברות 139-137סעיפים  -לישראל 

 

 

515 

 517 פרק ג': דיווח

לחוק  141עד  140סעיפים  -. דיווח של חברה שאינה תאגיד מדווח 1

 החברות

 

517 

לחוק  145-142סעיפים  -וח של חברה שהיא תאגיד מדווח . דיו2

 החברות

 

 

521 



 תוכן עניינים

 טו 

פרק ד': מבקר פנימי בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא 

 לחוק החברות 153-146סעיפים  -חברת איגרות חוב 

 

 

525 

 529 לחוק החברות 159-154סעיפים  -חשבון מבקר -פרק ה': רואה

 529 חשבון מבקר-. מינוי רואה1

 533 לחוק החברות 161-160סעיפים  -תלות -אי. 2

 536 164-162סעיף  -חשבון מבקר -. סיום כהונתו של רואה3

 537 לחוק החברות 167-165סעיפים  -חשבון מבקר -. שכרו של רואה4

סעיפים  -חשבון מבקר -. סמכויותיו, חובותיו ואחריותו של רואה5

 לחוק החברות 170-168

 

 

538 

 545 כספיים פרק ו': דו"חות

 545 לחוק החברות 171סעיף  -. כללי 1

 172סעיף  -. עריכת דו"חות כספיים בחברה שאינה תאגיד מדווח 2

 לחוק החברות

 

549 

 לחוק החברות 175-173סעיפים  -. הצגת הדו"חות לבעלי המניות 3

 

552 

 555 לחוק החברות{ 206-176}סעיפים  בעל מניה שער ז':

 557 ותעודת מניהפרק א': בעל מניה 

 557 לחוק החברות 176סעיף  -. בעל מניה בחברה פרטית 1

 560 לחוק החברות 177סעיף  -. בעל מניה בחברה ציבורית 2

 566 לחוק החברות 178סעיף  -. תעודת מניה 3

 567 לחוק החברות 179סעיף  -. שטר מניה 4

 567 לחוק החברות 180סעיף  -. נוסח תעודת מניה ושטר מניה 5

 567 לחוק החברות 181סעיף  -. חילוט 6



 תוכן עניינים

 טז 

 לחוק החברות 182סעיף  -. המועד הקובע לבעלות במניה 7

 

568 

 571 פרק ב': זכויות בעל מניה וחובותיו

 571 לחוק החברות 183סעיף  -. זכויותיו וחובותיו של בעל מניה 1

 571 לחוק החברות 184סעיף  -. הזכות למידע 2

 572 לחוק החברות 185סעיף  -החברה . עיון במסמכי 3

 572 לחוק החברות 186סעיף  -. מידע על גמול לדירקטורים 4

 573 לחוק החברות 187סעיף  -. הזכות לקבל תקנון ודו"חות כספיים 5

 573 לחוק החברות 88סעיף  -. הזכות להצביע 6

 574 לחוק החברות 189סעיף  -. רשות לערוך הסכמים 7

 574 לחוק החברות 190סעיף  -וידנד . הזכות לדי8

 574 לחוק החברות 191סעיף  -. הזכות במקרה של קיפוח 9

 575 לחוק החברות 192סעיף  -. חובות בעלי מניות 10

לחוק  193סעיף  -. חובת בעל שליטה וכוח הכרעה לפעול בהגינות 11

 החברות

 

 

575 

 577 פרק ג': התביעה הנגזרת והייצוגית

לחוק  206-194סעיפים  -הדין  -זרת והגנה נגזרת . תביעה נג1

 החברות

 

577 

 582 . כללי2

 586 לחוק החברות 194סעיף  -. תנאים מוקדמים להגשת תביעה 3

 621 לחוק החברות 195סעיף  -. תגובת החברה 4

 622 לחוק החברות( 196. תשובת החברה לתובע )סעיף 5

 623 לחוק החברות 197סעיף  -. הזכות להגיש תביעה נגזרת 6

 627 לחוק החברות 198סעיף  -. אישור תביעה נגזרת 7



 תוכן עניינים

 יז 

 654 א לחוק החברות198סעיף  -. בקשה לגילוי מסמכים 8

 662 לחוק החברות 199סעיף  -. אגרה והוצאות 9

 676 לחוק החברות 200סעיף  -. הוצאות 10

 679 א לחוק(200דין בתביעה נגזרת )סעיף -טרחת עורך-. שכר11

 682 לחוק החברות 201סעיף  -. גמול 12

 684 לחוק החברות 202סעיף  -. הסדר או פשרה 13

 684 לחוק החברות 203סעיף  -. הגנה נגזרת 14

לחוק  204סעיף  -. חלוקה אסורה ועסקה עם בעל שליטה 15

 החברות

 

695 

 697 לחוק החברות 205סעיף  -. חברה בפירוק 16

 703 א לחוק החברות205יף סע -. מימון הרשות 17

 704 לחוק החברות 206סעיף  -. תקנות 18

 705 בת-. תביעה נגזרת של חברת19

. האם ניתן להעביר בקשה לאישור הגשת תביעה נגזרת להכרעת 20

 בורר?

 

720 

 723 . תביעה נגזרת לעומת תביעה אישית או ייצוגית21

 728 ת. עדיפותו של הליך פירוק על פני תביעה נגזר22

 . התביעה הנגזרת23

 

 

 

 

 

 

 

729 



 תוכן עניינים

 יח 

  כרך שני

 731 נושאי המשרה בחברה שער ח':

 733 פרק א': מינוי וכהונה של דירקטורים

 733 לחוק החברות 223-219סעיפים  -. כהונת דירקטור וסיום הכהונה 1

 740 לחוק החברות 224סעיף  -. מרשם הדירקטורים 2

 742 א לחוק החברות224סעיף  -. הגבלות על מינויים ופקיעת כהונה 3

לחוק  225 -ב 224סעיפים  -. הצהרת מועמד לכהן כדירקטור 4

 החברות

 

745 

 747 לחוק החברות 226סעיף  -. הגבלת מינוי עקב הרשעה 5

סעיפים  -. הגבלת מינוי עקב החלטה של ועדת האכיפה המינהלית 6

 לחוק החברות 227-א226

 

757 

 759 לחוק החברות 231-א227סעיפים  -. חובת הודעה 7

 763 לחוק החברות 234-232סעיפים  -. פקיעת כהונה עקב עבירה 8

 765 לחוק החברות 238-235סעיפים  -. תאגיד כדירקטור 9

לחוק  239סעיף  -תלוי -. דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי10

 החברות

 

768 

 773 לחוק החברות 240סעיף  -. כשירות למנוי 11

 781 לחוק החברות 244-241סעיפים  -וי דיקטור חיצוני . מינ12

 783 לחוק החברות 245. משך כהונה  סעיף 13

 לחוק החברות 251-א245סעיפים  -. חובת הודעה 14

 

787 

 791 פרק ב': מינוי, כהונה ופיטורים של נושאי משרה אחרים

 . כללי1

 

791 



 תוכן עניינים

 יט 

 -כהונה  . החלת סעיפים לעניין הגבלות על מינויים ופקיעת2

 לחוק החברות   252-א251סעיפים 

 

794 

 804 . דיני התאגידים בראי המשפט המשווה3

א לחוק 253-253סעיפים  -. אמצעי זהירות ורמת מיומנות 4

 החברות

 

815 

 827 לחוק החברות 254סעיף  -. חובת אמונים 5

 832 לחוק החברות 255סעיף  -. אישור פעולות 6

 834 לחוק החברות 256סעיף  -. תרופות 7

 840 לחוק החברות 257סעיף  -. גילוי לקוי 8

 843 לחוק החברות 258סעיף  -. פטור, שיפוי וביטוח 9

 846 לחוק החברות     259סעיף  -. הסכמה למתן פטור 10

 לחוק החברות 264-260סעיפים  -. פטור, שיפוי וביטוח 11

 

847 

 855 של דירקטורפרק ג': זכויותיו 

 855 לחוק החברות 265סעיף  -. הזכות לקבלת מידע 1

 860 לחוק החברות 266סעיף  -. זכות להעסיק יועצים 2

 862 לחוק החברות 267סעיף  -. זכות תביעה 3

ג לחוק 267-א267סעיפים  -. מדיניות תגמול לנושאי משרה 4

 החברות

 

 

864 

 869 פרק ד': עסקאות עם בעלי עניין

 869                                                       לחוק החברות 268סעיף  -. הגדרת בעל שליטה 1

 873 לחוק החברות 269סעיף  -. חובת הגילוי 2

עסקה  -עסקה לא חריגה  -. עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים 3

  לחוק החברות 272-270סעיפים  -חריגה 

 

874 



 תוכן עניינים

 כ 

 879 ( לחוק החברות5)270סעיף  3.1

 273סעיף  -עסקה עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו  3.2

 לחוק החברות

 

892 

 893 לחוק החברות 274הצעה פרטית  סעיף  3.3

 895 לחוק החברות 275סעיף  -עסקה עם בעל שליטה  3.4

 908 לחוק החברות 276סעיף  -גילוי עניין אישי  3.5

 913 לחוק החברות 278-277סעיפים  -אישורים מצטברים  3.6

ועדת ביקורת בחברה ציבורית ובחברה פרטית שהיא חברת  3.7

 לחוק החברות 280-279סעיפים  -איגרות חוב 

 

915 

 918 לחוק החברות 282-281סעיפים  -ביטול עסקה  3.8

 לחוק החברות 284-283סעיפים  -סעדים ותקנות  3.9

 

922 

 925 הון החברה שער ט':

 927 פרק א': ניירות ערך ופעולות בהם

 927 לחוק החברות 285סעיף  -. חופש הגיוון 1

 927 לחוק החברות 287-286סעיפים  -. הון מניות רשום 2

 929 לחוק החברות 292-288סעיפים  -. הנפקת ניירות ערך 3

 לחוק החברות 300-293סעיפים  -. העברת ניירות ערך 4

 

932 

 941 ן וחלוקהפרק ב': שמירת ההו

 941 לחוק החברות 305-301סעיפים  -. חלוקה מותרת 1

 954 לחוק החברות 307-306סעיפים  -. דיבידנד 2

 966 א לחוק החברות309-308סעיפים  -. רכישה 3

 967 לחוק החברות 310סעיף  -. חלוקה אסורה 4

 975 לחוק החברות   311סעיף  -. אחריות דירקטורים לחלוקה אסורה 5



 תוכן עניינים

 כא 

 לחוק החברות 313-312סעיף  -. ניירות ערך בני פדיון 6

 

977 

 979 רכישת חברות שער י':

 981 פרק א': מיזוג

 981 . כללי1

 981 " ומה שביניהםspin-off"מיזוג", "רכישה חלקית", " 1.1

 982 אישור האסיפה להנפקת מניות 1.2

 984 לחוק החברות 321-314סעיפים  -. הדין 2

 988 2000-ת החברות )מיזוג(, התש"סתקנו 2.1

 993 . מיזוג מול הצעת רכש מיוחדת3

 994 . סוגי מיזוג וטענת קיפוח4

 לחוק החברות 327-322סעיפים  -. הגבלים עסקיים 5

 

1005 

 1009 פרק ב': הצעת רכש מיוחדת

 1009 לחוק החברות 328סעיף  -. הגבלים עסקיים 1

 1025 לחוק החברות 329ף סעי -דעת הדירקטוריון -. חוות2

 1026 לחוק החברות 330סעיף  -. חובות נושאי משרה 3

 1026 לחוק החברות 331סעיף  -. הסכמת בעלי המניות 4

 1031 לחוק החברות 333-332סעיפים  -. היענות מזערית 5

 1034 לחוק החברות 335-334סעיפים  -. הצעת רכש עוקבת ומיזוג עוקב 6

 2000-ערך )הצעת רכש(, התש"ס. תקנות ניירות 7

 

1035 

 1055 פרק ג': מכירה כפויה של מניות

 -. רכישת מניות המיעוט בידי בעל השליטה בחברה ציבורית 1

 לחוק החברות 337-336סעיפים 

 

1055 



 תוכן עניינים

 כב 

 1062 לחוק החברות 338סעיף  -. סעד הערכה 2

 1065 לחוק החברות 340-א338סעיפים  -. הצעת רכש לניירות ערך 3

. סמכות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות מתנגדים בחברה 4

 לחוק החברות 341סעיף  -פרטית 

 

1066 

 לחוק החברות 342סעיף  -. הוראת מעבר 5

 

1068 

 1069 הוראות כלליות שער י"א:

 1071 פרק א': שינוי סוגי תאגידים

 לחוק החברות 345-343סעיפים  -. שינוי סוג החברה 1

 

1071 

 1075 חברה לתועלת הציבור פרק ב':

 346-א345סעיפים  -הוראות כלליות  -. חברה לתועלת הציבור 1

 לחוק החברות

 

1075 

 1122 לחוק החברות 347סעיף  -. המצאה לחברת חוץ 2

 1122 לחוק החברות 349-348סעיפים  -וחשבון שנתי -. דין3

א 349סעיף  -. חברת חוץ שהפסיקה לקיים מקום עסקים בישראל 4

 לחוק החברות

 

 

1123 

 1125 פרק ג': פשרה או הסדר

 1125 לחוק החברות 350סעיף  -. הוראות כלליות 1

 351-א350סעיפים  -. פשרה או הסדר שמטרתם הבראת החברה 2

 לחוק החברות

 

1126 

 1148 . מבוא3

 1157 . הגישות השונות לדיני חדלות פירעון4

 1157 כללי 4.1



 תוכן עניינים

 כג 

 1157 "ה"גישה החברתית 4.2

 1162 "גישת הניתוח הכלכלי" -ה"גישה הכלכלית"  4.3

 1164 מודלים לגיבוש הסדרי חוב בעולם 4.4

 1166 . בעלי תפקידים והחובות המוטלות עליהם5

 1166 כללי 5.1

 1168 . בעל תפקיד בדיני חברות6

 1168 כללי 6.1

 1171 המפרק 6.2

 1173 מפרק זמני לפני מתן צו הפירוק 6.3

 1184 מינויו של מפרק זמני אף מבלי שהוגשה בקשת פירוק 6.4

 1185 מפרק קבוע 6.5

 1185 מפרק מפעיל 6.6

 1186 בעל תפקיד בהליכי שיקום 6.7

 1187 כונס נכסים בדיני חברות  6.8

 1188 פי דיני החברות-מטרת מינוי כונס הנכסים על 6.9

 1206 . חובותיו של בעל התפקיד7

 1206 כללי 7.1

 1207 התערבות שיפוטית בהחלטת בעל התפקיד 7.2

המידה החלות על התנהגות נאמן בפשיטת רגל -אמות 7.3

 בהליכי מימוש נכס לצורך פירעון חובות לנושים

 

1209 

 1218 המשפט-מילוי אחר הוראותיו של בית-אי 7.4

 1219 סיכונים כלכליים של מפרק 7.5

 1222 אימתי? -. חיוב אישי של בעל התפקיד 8

 1227 הסדר או פשרה -. הסדרי נושים בדיני החברות 9

 1227 כללי 9.1



 תוכן עניינים

 כד 

 1230 המעבר מהליך כינוס נכסים להליך הבראה 9.2

 1233 לחוק החברות 350פי סעיף -. הסדר נושים על10

 1233 כללי 10.1

 1240 הבראת חברות -לחוק החברות  19תיקון  10.2

ט להחיל את דיני הפירוק ככל המשפ-סמכותו של בית 10.3

 לחוק החברות אינו מלא 350שההסדר בסעיף 

 

1242 

 1243 עקרון השוויון בין נושים 10.4

 1248 יתרונות של אימוץ הסדר נושים 10.5

 1250 המשפט ותוצאותיו-. צו הקפאת הליכים, שיקולי בית11

 1250 כללי 11.1

 1256 ראה כנדרשאוסף רעיונות ותקוות איננו תוכנית הב 11.2

המשפט במתן צו הקפאת -שיקולי בית -חדלות פירעון  11.3

 הליכים

 

1257 

חברה במצב  -בקשה למתן צו הקפאה להתחמקות מנושים  11.4

 כלכלי טוב ולא במצב של חדלות פירעון

 

1259 

קיום פרוייקטים על "קו הגמר" ומניעת שיתוק החברה  11.5

 כשיקול במתן צו הקפאה

 

1261 

-עניינם האישי של בעלי השליטה כרוך באורח כמעט בל 11.6

ההקפאה תוזמנה כפי שתוזמנה, כדי  -ינתק בעניינן של החברות 

 לשמש כמעט כ"מסווה" לבקשת הפטר לבעלי המניות

 

 

1262 

 1262 טיבם של הפרוייקטים 11.7

מנת לנסות להגיע להסדר עם -שמירה על שקט תעשייתי על 11.8

 כלל הנושים

 

1263 

 1264 עריכת בדיקת מצב החברה והיתכנות להבראתה 11.9

 1266 . חריגים להקפאת הליכים12



 תוכן עניינים

 כה 

 1266 נושה מובטח 12.1

 1266 כללי         12.1.1

חובת האמון של בעל השיעבוד הצף או הספציפי  12.1.2

 מובטחים-כלפי הנושים הבלתי

 

1267 

של המשפט -מידת המעורבות והפיקוח של בית 12.1.3

חדלות פירעון ושל בעלי התפקיד מטעמו בהליכי המימוש 

 של הנושה המובטח

 

 

1269 

מעמדו של הנושה המובטח במסגרת ההליך של  12.1.4

 הסדר או פשרה

 

1282 

איזון אינטרסים בין הנושה המובטח ונושים  12.1.5

 חובת הזהירות המוטלת על הנושה המובטח -אחרים 

 

1283 

 1285 חדלות פירעון -מכוח "תניית שימור" בעלים של נכס  12.2

מהלכת קולומבו להלכת  -תניות שימור בעלות  12.2.1

 קידוחי הצפון

 

1285 

 1288 הביקורת על עניין קולומבו 12.2.2

 1290 תניית שימור הבעלות בעניין קידוחי הצפון 12.2.3

האם הלכת קידוחי הצפון ביטלה את הלכת  12.2.4

 קולומבו?      

 

1293 

 1297 משנה לביסוס טענת שימור הבעלות-מבחני 12.2.5

 1299 הביקורת על הלכת קידוחי הצפון 12.2.6

 1303 לחוק החברות 19היקש מתיקון מס'  12.2.7

 1309 נטל ההוכחה אשר מוטל על הטוען לשימור בעלות 12.2.8

משנה בהלכה מחייבת של -עיגונם של שני מבחני 12.2.9

 ליון           המשפט הע-בית

 

1311 

 1315 נכס מכביד -חוזים  12.3



 תוכן עניינים

 כו 

 1315 כללי 12.3.1

פי פקודת החברות -דוקטרינת ה"נכס המכביד" על 12.3.2

 וחוק החברות

 

1320 

מעמד הפיצוי אשר נפסק לזכות בעל דין בגין  12.3.3

 ויתור על נכס מכביד

 

1323 

 1326 "כדי סכום הפגיעה" -דין נפגע  12.3.4

 1328 תוצאותיו של צו הקפאת הליכים .13

האם השהיית צו המימוש גורמת שזכותו של הזוכה  13.1

 נסוגה מפני צו הקפאת הליכים?

 

1328 

 1330 מימושה של ערבות בנקאית 13.2

 1330 כללי 13.2.1

ג)ב( לחוק החברות נועדה, בין 350הוראת סעיף  13.2.2

מרחב השאר, לתת בידי נאמן בהקפאת הליכים את 

 התמרון המירבי לצורך גיבוש הסדר נושים

 

 

1332 

 1332 קיזוז 13.3

"הוצאות הקפאה" או נשיה בדין  -דמי הודעה מוקדמת  13.4

 קדימה?

 

1333 

 1333 הסרת הגבלות על חשבונות החברה בהקפאת הליכים 13.5

 1335 המשפט בהסדר הנושים-. התערבות בית14

 1336 . הסדר נושים "כפוי"15

 1342 . אסיפת נושים והצבעה16

 1342 הדין 16.1

 1342 בדיקת מעמדם של נושים 16.2

 פי צרכים שונים-פי סדר הנשיה ועל-על -סיווג הנושים  16.3

 

1344 



 תוכן עניינים

 כז 

ניתוק קבוצת נושים מצומצמת מקבוצת הנושים  16.3.1

 הרחבה

 

1344 

 1344 הסדר נושים ושינוי סדרי העדיפויות 16.3.2

 1345 ין קבוצות נושים בעלת אינטרסים שוניםהפרדה ב 16.4

 1345 פי נשייתם-מיון נושים על 16.4.1

 1345 השיקול לכינוס אסיפה נפרדת 16.4.2

הקרבת  -לחוק  350הנחת המוצא של סעיף  16.4.3

 יכולתו של נושה לנהוג ככל העולה על רוחו

 

1346 

קיום עניין מהותי שונה המבקש להיות מסווג  16.4.4

 וג נפרדכס

 

1347 

 1348 שוני בשיעור הדיבידנד אין בו די לשם סיווג בנפרד 16.4.5

סמכות ממלאי תפקידים בבניית מודלים שונים  16.4.6

 לסדר תשלום החובות לנושים

 

1349 

 1350 הצבעה באסיפות נושים לצורך אישור הסדר 16.4.7

 1358 תביעת חוב "לשם הצבעה" 16.4.8

מצביע באספת נושים בטענה לעניין אישי  . הגבלת כוחו של17

 ההופך אותו ל"מצביע נגוע"

 

1362 

טרם אישור הסדר הנושים, במהלך  -. בעלי מניות ובעלי שליטה 18

 הליך ההקפאה ולאחריו

 

1363 

 1363 כפיית הסדר על בעלי המניות המתנגדים 18.1

 1365 מעמד בעלי המניות במכירת נכס במהלך ההקפאה 18.2

 1368 מעמדו של בעל מניות העושה לטרפוד הסדר הנושים 18.3

הפטר של בעל המניות מחובות אישיים במסגרת הסדר  18.4

 הנושים

 

1369 

 1372 התנגדות בעלי מניות להסדר נושים 18.5



 תוכן עניינים

 כח 

אישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה, עיקרו של  18.6

ון ההסדר הוא ביטול זכויות עודפות המוקנות לפי תקנ

 המבקשת למחזיקי מניות בכורה

 

 

1374 

 1375 הסדר על פיו נמכרת פעילות החברה בהסכמת רוב הנושים 18.7

 1377 לפקודת החברות 374 -ו 373סעיפים  -. אחריות דירקטורים 19

 1377 כללי 19.1

 1379 לפקודת החברות 373יסודותיו של סעיף  19.2

 1381 לפקודת החברות 373נטל ההוכחה בתביעה לפי סעיף  19.3

לפקודת החברות גם בהליכי פשרה  374תחולתו של סעיף  19.4

 והסדר

 

1382 

. מעמדם של העובדים בתוך תהליך ההקפאה ובמסגרת הסדר 20

 הנושים

 

1391 

 1391 כללי 20.1

עובד אינו זכאי לקבל גימלה מן המוסד לביטוח לאומי  20.2

א רק באותם במסגרת הסדר נושים ובתהליך הקפאה אל

 מקרים בהם ניתן צו פירוק

 

 

1392 

נוכח הבעייתיות הגלומה בהסתמכות על ספרי החברה  20.3

ככתבם וכלשונם, הוחלט כי יש לבטל את החלטת הנאמן 

 להסדר נושים ולבחון את תביעות החוב במחודש

 

 

1414 

 1416 שביתת עובדים בעיצומו של הליך של הסדר נושים 20.4

 1417 בדים להפרשי שכרדרישת עו 20.5

 1418 המשפט-ידי בית-. אישור הסדר הנושים על21

 1418 כללי 21.1

 1420 חריגה מסדרי העדיפויות במסגרת הסדר נושים 21.2

 1420 שיקום חברה בדרך של הסדר נושים 21.2.1



 תוכן עניינים

 כט 

הסכמת אסיפת הנושים לסטיה מעקרון השוויון בין  21.2.2

 קטאבחון מהלכת קלאב מר -הנושים 

 

1423 

גמישות של ההליכים למציאת פתרון להסדר נושים  21.2.3

 והמשך תפקוד חברה

 

1425 

 1426 חריגה מסדרי עדיפויות במסגרת הסדר נושים 21.2.4

 1434 המשפט-ידי בית-תקיפתו של הסדר נושים שאושר על 21.3

 1435 הסכמי הבראה ממשלתיים 21.4

 1440 טענות בדבר אפליה בין נושים 21.5

כניסה להקפאת הליכים אינה יכולה להפוך  -סדרי דין  21.6

השגה להחלטה חלוטה, ואינה יכולה לשלול את -החלטה בת

חייבים להעלות טענות שהיה בידם להעלות -זכותם של נושים

בערכאות אילולי הכניסה להקפאת הליכים. היסוד לכך הוא 

 חובת הגינות וצדק טבעי

 

 

 

 

1443 

 1443 שי לקראת אישור הסדר הנושיםמיתווה מע 21.7

 1446 אישור הסדר לרשות מקומית 21.8

 1446 תוצאות הביטול          -הסדר נושים שבוטל  21.9

. בקשה למתן הוראות בנושאים שונים במסגרת הליך הקפאת 22

 הליכים והסדר נושים

 

1452 

 1452 כללי 22.1

כירות לתקופת בקשה למתן הוראות בנוגע לתשלום דמי ש 22.2

 ההקפאה

 

1454 

 1458 בקשה למתן הוראות להשבת כספים לקופת החברה 22.3

 1459 קיום הסדר נושים באמצעות משקיעים אחרים 22.4

 סיום סכסוך בפשרה 22.5

 

1460 



 תוכן עניינים

 ל 

בקשה להקפאת הליכים ולהסדר נושים לאחר שכבר ניתן  22.6

 בזמנו צו הקפאה

 

1461 

ות ציבוריות )חברות אג"ח( . הסדרי נושים בחברות חבר23

 לחוק החברות 351פי סעיף -והסדרים על

 

1464 

 1464 כללי 23.1

 1468 מינוי מומחה בדיקת הסדר החוב והשינויים בחברה 23.2

 1469 שותפות המומחה במהלכי המשא ומתן לקראת ההסדר 23.3

 1471 בעלי אגרות חוב -נושים לא מובטחים  23.4

 1473 ושים לאסיפות סוגחלוקת אסיפות נ 23.5

 1474 ה"מצביע הנגוע" 23.6

 1477 הדין-לחוק לשכת עורכי 90פי סעיף -חסיון על 23.7

פי -ידי החברה על-חלוקת סדרת אגרות החוב שתונפק על 23.8

 הוראות הסדר הנושים

 

1478 

. חשיפת חומר על נכסי החברה למטרת דיון בהצעה להסדר 24

 הנושים

 

1478 

 1480 בין הצעות בהליכי ההתמחרות לצורך הסדר. שילוב 25

. אישור הסדר נושים של החברה באמצעות נאמניה לבין נושיה 26

 מובטחים ובעלי השליטה-הבלתי

 

1482 

 1482 אישור חרף התנגדויות והסתייגויות להסדר הנושים 26.1

דחיית בקשה לאישור ואישורה רק בשלב של הצעה שניה  26.2

 המשפט-יתבהתאם להוראות ב

 

1485 

-ערעור על קביעת אופן חלוקת דיוידנד לנושים בלתי 26.3

 מובטחים לפי הסדר הנושים

 

1486 

הדין של -תשלום ישיר מקופת הסדר הנושים לעורכי 26.4

 הנושים

 

1488 



 תוכן עניינים

 לא 

הוראות באשר לאופן ביצוע חלקות סדרת אגרות חוב  26.5

 פי הסדר הנושים-שתונפק על

 

1490 

ולים מאחורי סעיף בהסדר נושים המעניק פטור . כאשר השיק27

מתביעות לנושאי משרה ובעלי שליטה, הינם כלכליים, והדבר 

דורש, בין היתר, כימות של הסיכויים והסיכונים בהגשת התביעה 

המשפט אינו -בית -כנגד בעלי השליטה, ובגדר זאת סיכויי הגביה 

 נוטה להתערב

 

 

 

 

1492 

שעבר לכאורה ברוב גדול באספת . אישורו של הסדר נושים 28

 אף התנגדות המיעוט-הנושים, על

 

1495 

לחוק החברות גם  350. ניתן להציג הסדר נושים מכוח סעיף 29

 כשחברה נמצאת בעיצומם של הליכי פירוק

 

1497 

 1503 . תוצאות הצבעה באסיפת נושים30

 1505 . הצעות להסדרי נושים31

ין בעלי מניותיה ולבין נושיה . אישור הסדר שבין המבקשת לב32

בחוק החברות, וכן אישור חלוקה שלא עומדת במבחן  350לפי סעיף 

 לחוק החברות 303הרווח הקבוע בסעיף 

 

 

1506 

. חקירת נושאי משרה בחברה גם במסגרת הליך של הקפאת 33

 הליכים והסדר נושים

 

1507 

ניינו . בקשה לכינוס אסיפת נושים בכדי לאשר הסדר נושים שע34

 הארכת תקופת מימוש אופציה

 

1509 

התנגדות בעלי  -. דחיית הוכחת חוב המתייחסת להסכמי פשרה 35

 השליטה להסכמים

 

1510 

במסגרת הסדר פשרה  -הצעת רכש  -שינויי מבנה  -. מיזוג 36

 לחוק החברות 351 -ו 350מיצוות סעיפים 

 

 

1513 



 תוכן עניינים

 לב 

גמל לבין בעלי . אישור הסדר למטרת ארגון מחדש של קופות ה37

 מניותיהן

 

1516 

. האם הסדר הכולל ויתור של מחזיקי אג"ח על חלק מהתמורה 38

 טעון תשקיף?

 

1517 

. בקשה למתן צו לכינוס אספות לצורך אישור הצעת שינוי מבנה 39

 החברה אינו מחייב כינוס אסיפה כללית

 

 

1518 

 1521 פרק ד': סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה

 1521 א לחוק החברות353-352סעיפים  -. סעדים 1

 1526 לחוק החברות 354סעיף  -. הטלת עיצום כספי בידי הרשם 2

 1530 לחוק החברות 362-355סעיפים  -. עדכון עיצום כספי בידי הרשם 3

 1533 לחוק החברות 363-א362סעיפים  -. רישום חברה כחברה מפרה 4

 365-א363סעיפים  -רשות ניירות ערך . הטלת עיצום כספי בידי 5

 לחוק החברות

 

 

1535 

א לחוק 365סעיף  -פרק ה': הגבלת תחולה על חברות איגרות חוב 

 החברות

 

 

1541 

 לחוק החברות 378-366סעיפים  -פרק ו': תקנות 

 

1543 

 1547 מפתח ספרים ומאמרים

 


