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( )ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת 5לתיקון פקודת השותפויות )מס' הצעת חוק רקע לדיון ב
 הכנה לקריאה שנייה ושלישית – 4102-, התשע"ד(ציבורית



נקודותנוספות,והתייחסותל44.6.02שפורטובמסמךההכנהמיוםענייניםהמסמךזהכוללאת

(,ענייןאישיבעסקאות)ס'00מפקח)ס'(,במסמךלהלן9רואהחשבוןמבקר)ס'בענייניםאלה:

(.43(,תיקוןחוקניירותערך)ס'01

 קע כלליר

1יעלשותפויותמוגבלותציבוריות.להחילחובותשלממשלתאגידמבוקשתיקוןשבפניכםב

את לנהל באמצעותה שהתקשרו לצדדים המאפשרת משפטית התאגדות צורת היא שותפות

 היא מוגבלת שותפות במשותף. חיובישותפותעסקיהם בכל שחב אחד כללי שותף ישנו בה

 שותפותמוגבלתהשותפותושותףמוגבלאחדלפחותשאחריותומוגבלתלסכוםההוןשהשקיע.

כך בבורסה, ערך כניירות הונפקו שלה ההשתתפות שיחידות מוגבלת שותפות היא נסחרת

שהציבוריכוללהחזיקבהןבאופןמפוזר.

 בההואבדרךכללתאגידהשותף הכללילשותפותמוגבלתשנסחרתבבורסהישמבנהמיוחד:

חברת–)להלן,והואהאחראיהבלעדיעלניהולהשלהשותפותשלהפעילותפרטיבבעלותהיזמים

הואלרובתאגידפרטי,שמחזיקבמרביתזכויותההוןבשותפות.השותף המוגבל.השותףהכללי(

פקודתה השותפות.לפי עסקי בניהול להשתתף רשאי אינו המוגבל השותף המסחר2שותפויות,

בבורסהבניירותהערךשלהשותפותמתבצעבאמצעותהנפקתיחידותהשתתפותבשותףהמוגבל

אותןמחזיקהציבור.כדילפקחעלניהולםהתקיןשלעסקיהשותפות,תקנוןהבורסהמחייבאת

שאחראיעלפעילותםהתקינהשלהשותףהכלליוהשותףהמוגבל.מפקחהשותפותלמנות

 והוא מאליו מובן דבר אינו בבורסה להיסחר מוגבלות לשותפויות האפשרות קשייםיוצרמתן

.שנובעיםמהמבנההמשפטיהייחודישלצורתהתאגדותזושונים

 זו, מסיבה להיסחר מוגבלת שותפות לכל מאפשר אינו היום הקיים כיהדין ונקבע בבורסה,

–ילותרקאםהיאעוסקתבאחדמשניתחומיפעבבורסהשותפותמוגבלתיכולהלהירשםלמסחר

3.או הפקת סרטים גזו חיפוש נפט

בהם השקעה לעודד רצון מתוך נעשתה אלה תחומים של שמבנהקביעתם בכך הכרה ומתוך ,

עבורהיזםתחתמבנהמשפטישלחברההפעילותבתחוםחיפושיהגזוהנפטאינוכדאיבדרךכלל

כלל.פעילותהבוחדתעבורתחוםזה,ייתכןשלאתהיועלכןאםלאיאפשרוצורתהתאגדותמיו

ייחודיים מאפיינים בעל הוא והגז הנפט חיפושי שענף לכך היא עשוי–הכוונה החיפוש הליך

 בשותפות, הכנסות תתקבלנה לא בה ארוכה תקופה הולארוך והקידוחומנגד, החיפוש צאות

                                                           
1

ךשלהנסחריםבבורסהוביןאםלאו,בדומהלהגדרהשלביןאםניירותהער–התיקוןיחולעלשותפותציבורית 
שאיתה המרכזית התופעה אך החברות, בחוק ציבורית שותפויותחברה של קיומן היא להתמודד התיקון מבקש

 שנסחרותבבורסהומחזיקיםבהןבעלימניותמפוזריםמקרבהציבור.
2
 לפקודתהשותפויות.60סעיף 
3

סעיף  ועלכןההתייחסות.0פרקי"זלתקנוןהבורסה, שתוצגלהלןהפעילותבתחוםהפקתהסרטיםהיאזניחה,
 תחוםחיפושינפטוגז.השותפויותהעוסקותבמכוונתבעיקרלגביתהיה

חבריועדתהחוקה,חוקומשפטאל:

 הייעוץהמשפטילוועדהמאת:
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גבוהותמאודומגיעותלמאותמיליונישקליםכךשנדרשתהשקעתהוןמשמעותית.כך,נוצרמצב

 יזםשיכנסלהשקעהכזו הוןהתאגדותמבנהתחתבו ייאלץעםהשניםלערוךגיוסי שלחברה,

חברה,וכךגםאתיכולתולשלוטבפעולותיה.הוןהשלובהמשמעותייםשידללואתאחוזההחזק

יזםכזהעלוללהדיררגליומהשוקמסיבהזו.להבדילמכך,המבנהשלשותפותמוגבלתנסחרת

 לאפשר הפרדה בין השליטהנועד הכללי( השותף בידי מציבורלבין ההון)שנשארת )שמגיע

לשמוריכוליזםאופןכזההב.4(שותףהמוגבלרסהשרוכשיםיחידותהשתתפותבהמשקיעיםבבו

5קורותחיצוניים.עלהשליטההמעשיתבפעילותהשותפות,לצדהאפשרותלגייסהוןממ

 כתוצאה הממתן לשותפויות האפשרות אנומלי מצב נוצר בבורסה להיסחר מבחינהמוגבלות

 אחד,–משפטית שלהםמצד הערך שבניירות בתאגידים מדובר מקרבמשקיעיםמחזיקים

טיבוהםהתאגדו)כשותפותולאכחברה(לאחלעליהםבשלהמבנההמשפמצדשני,הציבור,אך

6חוקהחברות,ואיתוכלהוראותהממשלהתאגידיהקבועותבו.

כיצדראוישארגוןיתנהלמבחינתותשמגדירכלליממשלתאגידיקובעיםהוראותמסוגיםשונים

נתהיבטיפיקוחובקרהפנימייםבתאגיד)כדוגמתהפרדהביןהןמבחי,היבטיםשלפיקוחובקרה

האורגנים(והןמבחינתהיבטיםנוספיםשנועדולהגןעלמשקיעים,נושיםוקבוצותאחרותבעלות

(.ושקיפותאינטרסיםבתאגיד)כדוגמתחובתדיווח

ה נוכח מתעצם החברות בחוק הקבועים התאגידי הממשל מנגנוני של בהיעדרם מבנההקושי

ציבורמחזיקיהמיוחדשלהשותפות,שעלולליצורניגודיאינטרסיםמובניםחריפיםמהרגילבין

מביאלכך.מבנהההתאגדותשלשותפותמוגבלתציבוריתיחידותההשתתפותלביןהשותףהכללי

בניגודששליטתו של השותף הכללי בשותפות אינה מותנית בשיעור ההון שהשקיע בה )זאת

בעלי לבין בינו אינטרסים זהות יש עדיין שליטה בעל כשיש גם שם חברה, של משפטי למבנה

.בנוסףלכך,פקודתהשותפויותלאמניותהמיעוטבשלהאינטרסההוניהמשותףשלהםבחברה(

 השותף את להחליף המוגבלים לשותפים שמאפשרים הסדרים יכולהקובעת הוא כן ועל כללי

השותפותטולשל השותפותבפעילות עסקי את מנהל לא הוא אם גם השתלטות, סיכון ללא

) שליטה מבוצרתבעל ביעילות השליטה(. גםבעל שהואלמעשה הכללי השותף על לכך, בנוסף

המשרההקבועותבחוקהחברות לאחלותחובותנושאי חובתבשותפותוגםהמנהלשלה, כגון

תהשותףהכלליו.חובההגינותבעלשליטהלנהוגתחלהעליוחוב,וכןלאאמוניםוחובתזהירות

כהברורות פקודתהשותפויותאינן לו7לפי ודאותבאשר היקףהאחריותשלהשותףקיימתאי

 בו השליטה ובעלי בו המשרה נושאי ההכללי, מהציבורכלפי זאת,.מחזיקים לכל מעבר

 הפנימיים הבקרה מנגנוני קיימים לא הנסחרות כגוןהמצוייםבשותפויות ציבוריות בחברות

                                                           
4

יחידותנעשתהבשותפויותהקיימותכיוםרכישתיחידותההשתתפות  מניעהכי אךאין בחברתהשותףהמוגבל,
 ויהיויחידותהשתתפותבשותפות.קההשתתפותשיונפ

5
עשוילחלוףזמןרבבטרםיצויןכימצדםשלהמשקיעים,אמנםההשקעהבשותפותכזוהיאספקולטיביתמאודו 

מפירות ליהנות יהיוכלו בשותפויות השתתפות יחידות לבעלי מפליגים מס יתרונות מעניקים המס דיני אך אלה,
ראולענייןזה:תקנותמסהכנסה)כלליםלחישובהמסבשלהחזקהומכירהומכאן,ביןהיתר,הכדאיותבהשקעה.

נפט( לחיפושי בשותפות השתתפות יחידות התשמ"טשל משקיעים0911-, מהכנסות )ניכויים הכנסה מס תקנות ;
  .4339-ישראלי()הוראתשעה(,התש"עבסרט

6
  זאת הוראתבמקום חלקיישנן תאגידי ובתקנוןממשל בתשקיפים התחייבויות השותפות, הסכמי במסגרת ות

 .הבורסה
7

לנהלאתעסקיהשותפותלתועלתמשותפתלפקודתהשותפויותקובעאמנםכיחובתםשלשותפיםהיא49סעיף 
 סעיף זאת, לצד אבל רעהו, אישעם ונאמנים ישרים והחובותההדדיותשל03ולהיות הזכויות כי קובע לפקודה

 השותפיםניתניםלשינויבהסכמתכלהשותפים.
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פיקוחהדירקטוריוןעלההנהלה,ועדתביקורת,ועדתתגמול,מינוידירקטוריםחיצונייםומבקר

פנימי.

 להיום נכון למסחר רשומות אביב בתל לני"ע ה04בבורסה מוגבלות בתחוםלותפועשותפויות

חיפושיהגזוהנפטושותפותאחתשעיסוקההפקתסרטים.יחדעםזאת,ולמרותמספרןהמועט

בכך העוסקות השותפויות של משמעותי נפח תפס בישראל והנפט הגז חיפושי תחום בעשור,

האחרון העוסקות ושותפויות חברות וכיום ומהיקפיבענף, ההון מגיוסי נכבד נתח מרכזות זה

מכאןחשיבותושלהתיקוןהמוצע.8בורסה.המסחרב

 

 ונקודות לדיון התיקון המוצע

 להחיל מוצע בחוקבתיקון הקבועים תאגידי ממשל כללי ציבוריות מוגבלות שותפויות על

חברההעוסקותבהוראותיומחילותאתהוראותחוקהחברות,התיקוןבנויכךשמרביתהחברות.

 השותפותהציבורית. על ציבורית, עםזאת, מוצע נקודות, במספר כלליםשוניםבתיקון להחיל

יותר חברותומחמירים על שחלים מפורט.ציבוריותמאלו הסבר לשמוע מוצע אלה בנקודות

ממשרדהמשפטיםומרשותניירותערךבאשרלצורךבהחמרתהממשלהתאגידי,בשיםלבלמבנה

דשלהשותפות.המשפטיהמיוח

בתמצית,מוצעלקבועאתהתיקוניםהבאים:

חברת השותף הכללי .0 חברה: תהיה הציבורית בשותפות הכללי השותף חברת כי קביעה

עלחברתהשותףהכלליתוטלמגבלהכךשעיסוקההבלעדייהיה.פרטיתשהתאגדהבישראל

 היא )כלומר, השותפות עסקי תחויבניהול (.Special Purpose Company–SPCלהיות

את לצמצם כדי להחילה ומוצע החברות, בחוק הדברים, מטבע קיימת, אינה זו מגלבה

כל את להשקיע שתוכל וכדי הכללי, השותף לחברת אינטרסים ניגודי שייווצרו האפשרות

 מרצהבפעילותלטובתהשותפות.

האורגנים בחברה .4 : הכללי השותף ציבוריתיכהנובחברת בחברה הקיימים האורגנים

ועדתתגמול,מנכ"ל()דירקטוריון, והםימלאואתתפקידםיו"רדירקטוריון,ועדתביקורת,

 גםכלפיחברתהשותףהכלליוגםכלפיהשותפותהציבורית.

ובשותפותיוחלוההוראותהחלותעלעלנושאיהמשרהבחברתהשותףהכללי:נושאי משרה .0

 .וקהחברות,כדוגמתכהונתדירקטור,הגבלותעלמינוייםופקיעתכהונהנושאימשרהבח

דחצ"ים .2 חיצוניים: דירקטורים במינוי העוסקות ההוראות יוחלו הכללי השותף חברת על

 כשירותלמינויכ)דח"צים( דח"ציםמקורביםדוגמתהחובהלמנותדח"צים, ,ואיסורמינוי

ועוד.בהקשרזההצהרתמועמדלכהונתדח"צ,גמולוהחזרהוצאות,משךכהונהוהפסקתה,

החברות, חוק לפי דח"צ. למינוי הדרוש הרוב לעניין החברות חוק מהוראות לסטות מוצע

במינויראשוןשלדח"צדרושההסכמההןשלבעלהשליטהוהןשלהמיעוט.במינויהמשךשל

                                                           
8

  בשנת החוק, להצעת ההסבר דברי כ4304לפי והגז הנפט בתחום העוסקים תאגידים ש"ח,103-גייסו מיליון
מסךההקצאותשלמניותוהמיריםבבורסה.מחזורהמסחרבניירותערךשל6.6%-מסךההנפקותו46%-המהוויםכ

  .4304ממחזורהמסחרשלכללהמניותוההמיריםבבורסהלשנת03%-תאגידיםבענףהנפטהיווהקרובל
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שהמחמירהיותרלפיהלאנדרשתהסכמתבעלהשליטהלמינוי.כאןדח"צמכהןקיימתדרי

 בעת כבר כי לקבוע מוצע לראשונה דח"צ של מינויו הכללית מקרבבאסיפה רוב יידרש

 המיעוטבלבדכדילמנותאתהדח"צולאתידרשהסכמתבעלהשליטהלמינוי.

גברתמעברלחובההקבועהמונטעןכיאיןמקוםלקבועחובהבהקשרשלמינוידח"צ,:לדיון

 בחוקהחברות.מוצעלדוןבטענהזו.

מגבלה על העברת שליטה .1 לקבועמגבלהעל: מוצעבתיקון בשונהמהקבועבחוקהחברות,

 הכללי השותף של כזויכולתו העברה לאחר. השליטה את להעביר בו השליטה בעל ושל

 תתאפשררקבאישוראסיפהכלליתשלמחזיקיהיחידות.

:לדיון כיום. הקיים בדין קיימת שאינה חדשה בחובה כימדובר סבורים המקצוע גורמי

בהישנהשליטהמבוצרתובעלהשליטהאינוחייבלהיותבעל,הייחודיותשלמבנההשותפות

בשותפות הוני ,אינטרס זו. מגבלה קביעת מצדיקה עלעוד להגן נועדה ההגבלה לעמדתם,

בהציבור,שהעניקוליזםזכויותניהולבלעדיותעלעסקיהשותפותזכויותבעליהיחידותמקר

עלהוועדהלשקולמנגדאתהפגיעהבהתבססעלהכישורים,הידעוהניסיוןהמיוחדיםשלו.

 השליטה, בעל של החוזים ובחופש ברצונובקניין אם המיעוט אישור את לקבל שייאלץ

ני זה בהקשר בשותפות. כללי כשותף לשמש זהלהפסיק יהיה האם ולשאול להקשות תן

לטובתמחזיקיהיחידותאםחברתהשותףהכלליתמשיךלנהלאתהפעילותאףשהיאאינה

האםלאקיימותגםחברותציבוריותשבהןמתעורריםקשייםדומיםאךשםלאחפצהבכך?

השליטה? עלשותפותשבההשותףהוחלטלהטילמגבלותעל חובהזו האםמוצדקלהטיל

רלנעשהניתןלבקשנתוניםבאשבנוסף,הכלליכןמחזיקגםיחידותהשתתפותבשיעורגבוה?

זו.במדינ בשאלה אחרות בות צורך קיים שאכן שיוחלט ככל המגבלה, ישהטלת כי דומה

תהשותףהכללילפנותלביתפחיתאתהפגיעהכגוןמתןאפשרותלחברמקוםלקבועמנגנוןשי

גםאםהאסיפההכלליתסירבהלאשרה ואףהמשפטבבקשהלאשראתמכירתהשליטה, ,

.לשקולמתןאפשרותפנייהלביתהמשפטכאמורכחלופהלפנייהלאסיפההכללית

בה:נושאי משרהחובות  .6 המשרה נושאי ועל הכללי השותף חברת על להטיל אומוצע

בשותפות עלמוטלותלפיחוקהחברותאלהחובותחובותזהירותואמוניםכלפיהשותפות.

בחברה משרה החברהנושאי כלפי בנוסף, הכללי. השותף בחברת המשרה שנושאי מאחר

מוצעחביםבחובותאלוגםכלפיהשותפותאךגםכלפיחברתהשותףהכלליבההםמכהנים,

מטבעהדבריםהוראהזופותעלפניטובתהחברה.עליהםלהעדיףאתטובתהשותלהבהירכי

 חורגתמהוראותחוקהחברות,שכןבמבנההמשפטישלחברהלאמתעוררתחובהכפולהכזו.

:חוקהחברותמטילחובתהגינותעלבעלשליטהועלובעל כוח הכרעה חובות בעל שליטה .6

 9.כוחכלפיהחברהבעלמניותשישלו השותפותעללהחילחובתהגינותמוצע כאמורכלפי

 שליטה הכלליבעל השותף ובחברת הכללי השותף בחברת מניה בעל כלפיעל כוח לו שיש

השתתפותשהואבעלהחברהאוכלפיהשותפות.כןמוצעלהטילחובהזועלמחזיקיחידות

 כוחהכרעה.
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בעלמניהשיודעשקולויכריעעלשליטהבחברה;קובעחובתהגינותכלפיהחברהעלבעללחוקהחברות090סעיף 
בעלמניהשלפיהוראותהתקנוןישלוכוחלמנותאולמנועמינוישלנושאמשרהבחברהאועלו;בהחלטתאסיפה

 כוחאחרכלפיהחברה.
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ים ונושאי משרהדירקטורזכויות  .1 הכללי השותף בחברת לדירקטור להקנות מוצע זכות:

השותפות. כלפי גם תביעה וזכות מידע לקבל בחברהכן המשרה נושאי על להחיל מוצע

 ובשותפותאתההוראותהעוסקותבמתןפטורשיפויוביטוחכמובחברהציבורית.

מוצעלהחילעלחברתהשותףהכלליחובהלמנותמבקר:ורואה חשבון מבקרמבקר פנימי .9

 ות,בדומהלחובההקיימתבחברהציבורית.פנימישיבקרגםאתהתנהלותהשותפ

להחילעלחברתהשותףהכלליחובההוחלטלהציעבנוסף,במסגרתהכנתהצעתהחוקלדיון,

לדאוגלמינוירואהחשבוןשיבקראתפעולותהשותפותויהיהכפוףלהוראותחוקהחברות

תלותשלרואההחשבוןהמבקר,הוראותסיום-בדבראיהוראות–)למשללענייןמבקרפנימי

 כהונתוועוד(.

המבקרלדיון החשבון רואה את הגורםשממנה יהיה מי שאלה, עלתה זה בהקשר האם: .

של הכללית האסיפה ידי על או הכללי השותף חברת של הכללית האסיפה ידי על ימונה

לפטראתרואההחשבוןהמבקרולקבועיוכלגםהגורםהממנה)מחזיקייחידותההשתתפות

(אתשכרו המצבהיוםבשותפויות. ממשרדהמשפטים, המידעשנמסרלנו הואשחברתלפי

רואההחשבוןהמבקר,ציבוריתחברההשותףהכלליממנהאתרואההחשבון.להבדילמכך,ב

עלפניהדבריםדומהכיאיןמקוםלסטותממונהעלידיהאסיפההכלליתשלבעליהמניות.

 מוצעלקבלהתייחסותשלגורמיהמקצועלשאלה.מההסדרהקבועבחוקהחברותלענייןזה.

חובהלמנותועדה:ועדות לאישור דוחות .03 חברתהשותףהכללי מוצעלהחילעלדירקטוריון

בנוסף, ציבורית. בחברה הקיימת לחובה בדומה הכספיים, הדוחות להרחיבלאישור מוצע

מוצעתמאחרשבשותפויותהגז הרחבהזו ועדהלאישורדוחותנוספים. גםלמינוי חובהזו

 שדורשיםהתייחסותנפרדת.והנפטישצורךלערוךולבחוןדוחותמקצועיים

למנות:מפקח .00 היום הקיימת החובה את להשאיר בתיקון מוצע ציבורית, מחברה בשונה

להבהי מוצע בשותפות. ברוריםמפקח הסדרים ולקבוע וסמכויותיו חובותיו יהיו מה ר

ברובשאינודורששייעשהעלידיהאסיפההכלליתשלמחזיקיהיחידות–לכשירותו,למינויו

אתהסכמתבעלהשליטה ועוד., שלהמפקחלפקיעתכהונתו תפקידו לפעוליהיהבתמצית,

השליטהבה,וביןהיתר,עליולוודאלטובתהמחזיקיםשאינםחברתהשותףהכלליאובעל

 סמכויותותפקידיםנוספיםיוגדרובתקנות..והנאמנותציותלהסכמיהשותפות

:לדיון

ניתןבהקשרזהעלתהטענהכילאחרתיקוןהפקודהוהכנסתהוראותהממשלהתאגידי .א

 זו, טענה לפי המפקח. מוסד את שמשמעותוהשארתלבטל פיקוח כפל תיצור המפקח

הנחיתותלעומתזאת,יתכןשבשלוליתרוכפלהוצאותשיגולגלועלבעליהיחידות.סרב

מוצדק,המבנההייחודישלהשותפותהנובעתמ,המובניתבהנמצאיםמחזיקיהיחידות

מוצעלדוןבענייןזה..ואףלהרחיבאתתחומיאחריותואתהמפקחלהשאיר

 .ב בתנאי שנערך בתיקון לדון מוצע לכהןבנוסף, כשיר כיום, כמפקח. לכהונה הכשירות

כמפקחרו"ח)לבדאוביחדעםחברהאושותפותרו"ח(ועו"ד)לבדאוביחדעםשותפות

כשירותשליחידלכהןכמפקחתהיהלגביכלבועכיאוחברהשלעו"ד(.בתיקוןמוצעלק
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כשירות10ית.מישעומדבתנאיכשירותלהיותדירקטורבעלמומחיותחשבונאיתופיננס

כמפקחים לכהן כיחידים, וגםלעו"ד, מאפשרתגםלרו"ח אםהםעומדיםבתנאיםזו ,

רקשנקבעו תינתן כמפקח לכהן תאגיד של כשירות כי לקבוע מוצע בתיקון זאת עם .

,לשמועאתההסברלתיקוןשותפותאוחברתרו"חולאלשותפותאוחברתעו"ד.מוצעל

הקיימתגםכיוםכיעו"דיכהןכמפקחאפשרותהוםלגרועמשכןעלפניהדבריםאיןמק

.שותפותאוחברתעו"דביחדעם

ל .ג מוצע המפקח, של לסמכויותיו ישיבתבאשר כינוס לדרוש אפשרות למפקח העניק

 וכינוסישיבתועדתביקורת, רואהחשבוןדירקטוריון בדומהלהסדרהקייםהיוםלגבי

מוצ כן, כמו פנימי. ומבקר מבקר לבחון כיע רשאיאםישמקוםלקבוע יהיה המפקח

להשתתףבישיבותועדתהביקורת.

אתהוראותחוקהחברותהעוסקותבאסיפהכלליתבשותפות:מוצעלהחילאסיפה כללית .04

 כתב–וביניהן באמצעות הכללית באסיפה הצבעה אפשרות באסיפה, היום סדר קביעת

אלקטרונית, הצבעה מערכת באמצעות ואף לדרישת11הצבעה האסיפה לכינוס כללים

 דירקטוריםאובעלייחידותהשתתפותועוד.

מחזיקימרשם מחזיקי יחידות השתתפות .00 מרשם לנהל השותפות על חובה לקבוע מוצע :

 פתוחלעיוןהציבור,בדומהלמרשםבעלימניותבחברה.יחידותשיהיה

מוצעלקבועחובותוזכויותשלמחזיקיחידות,:זכויות וחובות של מחזיק יחידות השתתפות .02

השותפות, במסמכי זכותלמידעועיון כגון מניותבחברה, בעלי הקבועותלגבי בדומהלאלו

זכותלקבלדוחותכספיים,זכותלפנותלביתהמשפטבמקרהשלקיפוח,זכותלהגישתביעה

ינותשתחולעליואםהואוחובתהגבעליחידותהשתתפותתוםלבשתחולעלנגזרת,חובת

 ועוד.בעלכוחכלפיהשותפות

ההסדרים:עסקאות עם נושאי משרה ובעלי עניין ומדיניות התגמול .01 את להחיל מוצע

לשותפות. ביחס הכללי השותף חברת ועל השותפות על החברות בחוק היום הקיימים

נו בה שותפות, של המורכב מהמבנה שנובעות התאמות הם שנעשו המשרההשינויים שאי

 עצמה. בשותפות והן הכללי השותף בחברת הן לכהן חברתיכולים דירקטוריון למשל, כך

השותףהכללייקבעמדיניותתגמוללענייןתנאיכהונהוהעסקהשלנושאימשרההןבשותפות

עסקאותעםוהןבחברתהשותףהכלליויחולועלאישורההכלליםהקבועיםבחוקהחברות.

 משרה, החברותנושאי בחוק לקבוע בהתאם אישורים יעברו המנכ"ל ועם דירקטורים עם

 הכללפיהעניין(.–)ועדתביקורת,ועדתתגמול,דירקטוריוןואסיפהכללית

 שליטה בעל עם עסקאות "–לגבי להחריג העסקאותעסקת החזרת הוצאותמוצע מגדר "

שעורךהשותףהכללילצורךבעסקאותשוטפותהדורשותאישוריםמיוחדים,מאחרשמדובר
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רקטורתנאיםומבחניםלדירקטורבעלמומחיותחשבונאיתופיננסיתולדיתנאיהכשירותנקבעובתקנותהחברות) 
התשס"ו כשירותמקצועית(, "4331-בעל 0: השכלתו,. שבשל מי הוא ופיננסית מומחיותחשבונאית בעל דירקטור

המאפשרלוחשבונאייםודוחותכספייםבאופן–הואבעלמיומנותגבוההוהבנהבנושאיםעסקייםניסיונווכישוריו
לעומקםאתהדוחותהכספייםשלהחברהולעוררדיון הצגתםשלהנתוניםהכספיים;הערכתבקשרלאופןלהבין

דירקטור של והפיננסית החשבונאית השאר,מיומנותו בין השיקולים, במכלול ויובאו הדירקטוריון, בידי תיעשה
בנושאיםאלה: וידיעותיו ניסיונו, 0)השכלתו, סוגיותחשבונאיותוסוגיותבקרהחשבונאיתהאופייניותלענףשבו(

 החברה החברהפועלת של והמורכבות הגודל בסדר )ולחברות 4; והחובות( המבקר החשבון רואה של תפקידיו
 ".הכנתדוחותכספייםואישורםלפיהחוקולפיחוקניירותערך(0;)המוטלותעליו

11
שטרםנכנסלתוקפו,בעלייחידותההשתתפותיוכלולהצביע,4300-התשע"דלחוקניירותערך,10בהתאםלתיקון 

 באסיפותהכלליותשלהשותפותמהביתבאמצעותמערכתממוחשבתשלרשותניירותערך.
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ניהולהשותפותואיןהצדקהלדרושלגביהןאישורמיוחדרקמאחרשמבנההשותפותגורם

ש הכללי.במסגרתןלכך לשותף השותפות בין כספים הכללבנוסףיעברו את להחיל מוצע ,

) שליטה בעל עם עסקה כי הקובע החברות במחוק לעבורהעומדת צריכה נוספים( תנאים

שהם–"דמי יוזמהמחדשכלשלוששנים.מוצעלהחריגמכללזהעסקהשלתשלום"אישור

הכלליתמלוגיםשמ השותף בעבורמהשותפותקבל אינםמשולמים אלה שסכומים מאחר ,

בזכויותיושלהשותףהכללישנקבעובעתההתאגדות.מדובר,אלאשהואמבצעשירותשוטף

 נוסף כיום,הבדל יחידותמהמצב של פרטית הצעה לערוך לשותפות אפשרות מתן הוא

באופןכזהלהנפיקיחידותהשתתפותבאופןפרטימבלישניתנהלבעליהיחידותו)השתתפות

אךרקבאישורשלהקיימיםהזדמנותלהשתתףבהנפקה( היחידותמקרבהמיעוטמחזיקי,

אסיפההכללית.ב

:לדיון

ענייןאישישנובעמהזכות12חריגמהגדרת"ענייןאישי"בהקשרזהעלתהטענהכיישלה .א

הכוונההיאלמנועאפשרותלדמי יוזמה היוזמהיוצריםעניין. שתעלהטענהלפיהדמי

אישימובנהלשותףהכללי,כךשלמעשההואנגועבענייןאישילגביכלעסקהאוהחלטה

שלהשותפות.מוצעלדוןבשאלהזו.

 .ב בנוסף, מהגדרת להחריג יש כי טענה אישי"עלתה שנובעעניין אישי עניין גם כאמור "

חוזשנקבעכא,שמקבלהיוםהשותףהכלליהםסכוםמפעילה.דמילדמי מפעילמהזכות

בפעילות השותפות של מההוצאות העסקית. בתיקון התייחסות המפעילאין לדמי

ישלקבלשליטהישבהענייןאישי,הרישבעלשככלשמדוברבעסקהשלוהמשמעותהיא

פנייהלאסיפההכלליתלאישורשלעלכךנטען,כי.לצורךכךאישורהאסיפהברובמיוחד

כלפעולהופעולהשבגינהתהיהחברתהשותףהכלליזכאיתלדמימפעילאינהאפשרית,

.ישפתרונותאפשרייםמוצעלדוןבשאלהזוולבחוןוהדברישתקאתפעילותהשותפות.

 השותפויות פקודת כי לזכור כללי, באופן השותפויות כל על שמדוברחלה ככל כן ועל

בענייןנקודתישנוגעלשותפויותגזונפטייתכןשישלשקולמתןפיתרוןבמסגרתתקנות.

ההסדר:בתיקוןמוצעלהחילהוראותנוספותמחוקהחברותכדוגמתהוראות שונות נוספות .06

רווחים; לחלק רשאית השותפות תהיה מתי הקובע אסורה וחלוקה מותרת חלוקה של

שמאפשרלבעלהשליטהלקנותאתמניותהמיעוטולהפוךאתוההסדרשלהצעתרכשמלאה

 השותפותלפרטית.

:עיצום כספי .06 שורהשלהפרותשיאפשרוהטלתמוצעלקבועבדומהלהסדרבחוקהחברות,

 על כספי עיצום המפר. על ערך ניירות רשות בחוקידי הקבוע לסכום זהה העיצום סכום

עלסךשל ועומד תאגידהסכוםמשתנהבהתאםלהוןש"ח6,333ניירותערך ולגבי ליחיד,

עלשותפותשהונההעצמיש"ח03,333העצמישלהתאגיד)כאןהשותפות(ונעביןעיצוםבסך

 מיליוןש"ח.413ש"חלשותפותשהונההעצמימעל133,333ש"חלעיצוםבסךמיליון01עד
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לאהוכנסההגדרהמיוחדתשלענייןאישי,כךשתחולההגדרההקיימתבחוקהחברות,בשינוייםהמוצעתיקוןב 
ניןאישישלקרובוושלתאגידעותבאישישלאדםבפעולהאובעסקהשלחברה,לרןיענ-אישי"ןעני""המחוייבים:
ובוהםבעליעניןבו,ולמעטעניןאישיהנובעמעצםהחזקתמניותבחברה,לרבותענייןאישישלוקראחרשהואא

והצבעהשלמישקיבלאדםהמצביעעלפיייפויכוחשניתןלומאתאדםאחראףאםאיןלאחרענייןאישי,וכןירא
ייפויכוחלהצביעבשםמישישלוענייןאישיכהצבעהשלבעלהענייןאישי,והכלביןאםשיקולהדעתבהצבעההוא

  בידיהמצביעוביןאםלאו".
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להתקין:תקנות .01 לשר הסמכה בהן שקבועה החברות חוק הוראות הוחלו שבהם בעניינים

לצדזאת,בתיקוןמוצעלהסמיךאתיחולוהתקנותהקיימות.ברירתהמחדלהיאכי–תקנות

 לאפשר כדי ציבוריות שותפויות לגבי מיוחדות תקנות להתקין המשפטים עריכתשרת

 לאישורהוועדה.התאמותכאשרישבכךצורך.התקנותיובאו

להסמיךאתביתומוצעלערוךתיקוןעקיףלחוקבתיהמשפט:הסמכת בית המשפט הכלכלי .09

,בדומהלקבועלגבילפקודהלדוןבענייניםשוניםהעוליםמהוראותהתיקוןהמשפטהכלכלי

 חברות.

אישור:תיקון חוק ני"ע .43 להן שניתן המוגבלות השותפויות סוגי על המגבלה להיום, נכון

,היתהכוונתמשרדהמשפטיםורשותניירותערךלהיסחרבבורסהקבועהבתקנוןהבורסה.

,ולעגןבובמסגרתהתיקוןהנוכחילפקודתהשותפויותחוקניירותערךלהוסיףתיקוןעקיףל

 מגבלהזו.

לדיון בוו: ביוםלקראתהדיון את6.6.02עדה להשאיר הוחלט כי המשפטים משרד הודיע ,

מאחרשמדוברבענייןמרכזיעלפניהדברים,המגבלהעלסוגיהשותפויותבתקנוןהבורסה.

 ביותר, בחוקניירותערך. ישלעגנו זהודומהכי לשמועמגורמימוצעלקבלהסבריםלעניין

 מדועלעמדתםאיןמקוםלעגןמגבלהזובחקיקה.המקצוע

בחוקהחברותנקבעוהוראות:אי החלת התיקון על פשרה והסדר לפי חוק החברות – לדיון  .40

שנועדולהסדיראתהמקריםשבהםייערכופשרהאוהסדרביןהחברהלביןנושיהאובעלי

,וביןאםמדוברבפשרהביןאםמדוברבפשרהאוהסדרשמטרתםהבראתהחברה–מניותיה

,אוהסדרשמטרתםשינוימבנהאומיזוג.עלפניהדברים,פרקזההואחשובשכןהואקובע

הסדריחוב,ומעניקהגנותשונותלבעליהמניותנערכיםכיצדיטופלומצביםבהםביןהשאר,

 כאלה. במקרים זה פרק שההוןעשוי מאחר הציבוריות לשותפויות ביותר רלוונטי להיות

מנגד,נכוןלשלבזה,התיקוןמטפלבמספרמועטביותרשלשותפויותהמושקעבהןהוארב.

לקבל כן אם מוצע זה. במנגנון שימוש לעשות הצורך עלה בו למצב תקדים ואין קיימות,

של הנושא את להותיר הוחלט מדוע המשפטים ממשרד בשותפויותהסבר חוב הסדרי

לעמדתםהפרשנותשלהדיןנכוןלהיוםבמקרהשיוחלטיציבוריותללאהסדרהבפקודה,ומה

 .באופןישירבמסגרתהתיקוןשלאלהחילהוראותכאלה

הוראות תחילה ותחולה והוראת מעבר .44 שיאפשרו: ומעבר תחילה הוראות לקבוע מוצע

 צעים.לשותפויותהקיימותלהיערךלשינוייםהמו


