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  חברות בדיני עדכניות בסוגיות ומעשיים עיוניים השתלמות בנושא היבטים
  

  2013ינואר  - 2012דצמבר 
  

  ריכוז אקדמי: עו"ד ענבל ציון
  

  שני רשימת אסמכתאות למפגש 
  

  וגמישותו עמימותו ,מהותו - המהותיות מבחן
  1968 - תשכ"חה ,חוק ניירות ערך

  1969 - ), התשכ"טוצורה מבנה - התשקיף  וטיוטתניירות ערך (פרטי התשקיף  תקנות
  1970 -התש"ל  ,חות תקופתיים ומיידים)"תקנות ניירות ערך (דו

  2010 -התש"ע  ,תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)
  2001 -תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א 

  א.צ. ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ערך 5320/90ע"א 
   נ' אליעזר פרנקלישראל  נתידמ 3305/92ת"פ (ת"א) 
  מדינת ישראל נ' לוינהר ואח' 5470/92ת"פ (ת"א) 
  מדינת ישראל נ' ה.ג. פולק בע"מ 1679/93ת"פ (ת"א) 

  רשות ניירות ערך נ' גבור סברינה מפעלי טכסטיל בע"מ 1928/93ע"א 
  ' מדינת ישראלהחברה לכבלים ולחוטי חשמל בישראל בע"מ נ 595/93(ת"א) ע"פ 
  דינת ישראלרוזוב נ' מ 4675/97ע"פ 

  מדינת ישראל נ' אלרגנד ואח' 4612/98ע"פ (ת"א) 
  מהרשק נ' מדינת ישראל  70672/00ע"פ (ת"א) 
  דרין נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ 1207/03ה"פ (ת"א) 

והכרעת דין נוספת  25.2.2008(הכרעת דין מיום מדינת ישראל נ' יוסף גרינפלד ואח'  2617/04ת"פ 
  ).27.4.2009מיום 

 מדינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ ואח' 11476/04 "פרע
  אביהו הורביץ ואח' נ' מדינת ישראל 2103/07ע"פ 

  מדינת ישראל נ' אפרים קדץ 8256-05-11ת"פ (ת"א) 
Basic Incorporated v. Levinson  

של נושאי משרה  ין סיום כהונהיבענ 2007מאפריל  104-11החלטת סגל רשות ניירות ערך מס' 
  בכירה

  בנושא אירוע אשראי בר דיווח  2011מאוקטובר  104-15החלטת סגל רשות ניירות ערך מס' 
מנחים לבחינת מהותיות של בעניין קוים  2012ממרץ  105-24החלטת סגל רשות ניירות ערך מס' 

  טעות בדוחות כספיים
 

  שביניהן ומה זניחות ,מהותיות
  1999 -חוק החברות, התשנ"ט 

  1970 -התש"ל  ,חות תקופתיים ומיידים)"תקנות ניירות ערך (דו
  2010 -התש"ע  ,תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים)

  2012 -, התשע"ב הריכוזיותלקידום התחרות ולצמצום הצעת חוק ל 26סעיף 
בעניין מכירת יחידה בפרויקט מגורים  2005מספטמבר  101-11החלטת סגל רשות ניירות ערך מס' 

  לבעלי שליטה
בעניין שאלות ותשובות בדבר תיקון  2011מאוקטובר  101-15החלטת סגל רשות ניירות ערך מס' 

  לחוק החברות (חלק שני)  16
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