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יעדי ההוראה:
לתת בידי שומעיו את הכלים המשפטיים הדרושים להבנת דיני תאגידים.
פרשיות לימודים:
 .1סוגי תאגידים; שיקולי התאגדות; אגודה שיתופית  -מהות ,הקמה ,מוסדות האגודה
ואורגנים ,ניהול האגודה ונכסיה ,פיקוח על פעילות האגודה ,יישוב סכסוכים בין חברי
האגודה ובינם לבין האגודה ,ביקורת חשבונאית על אגודות ודרכי חיסול אגודה ופירוקה.
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עמותה  -מהות ,הקמה ,מוסדות העמותה ואורגנים ,ניהול העמותה ונכסיה ,פיקוח על
פעילות העמותה ,ביקורת חשבונאית על עמותות ודרכי חיסול עמותה ופירוקה .אגודות
עותמניות ודרכי הסדרתן.
שותפות -מושגי יסוד וסוגי השותפויות ,שינויים בהרכב ופירוק ,ניהול עסקים ,נכסי
שותפות ,היחסים בין השותפים ,חובותיהם וזכויותיהם ,ייצוג כלפי חוץ.
החברה– עקרונות כלליים (מושגי יסוד; הצורך בדיני חברות;בעיית הנציג; סוגי חברות;
חופש ההתאגדות; איגרות חוב ,שעבודים ,רכישת חברות); מבנה הון החברה ושינויים
בו; חלוקה.
החברה-ניירות ערך ופעולות בהם  -סוגי מניות; הקצאתן; העברת מניות; תכלית
החברה; זכויות וחובות בעלי מניות; מתן תרומות; חברה למטרה ציבורית; פנקסים
סטטוטוריים ודו"חות לרשם החברות.
הרמת מסך ההתאגדות.
החברה-ייסוד החברה  -יזמים וחוזים מקדמיים; תקנון החברה.
אורגנים ונושאי משרה של החברה; גופי הביקורת; תורת האורגנים; סמכויות
הדירקטוריון ואופן התנהלותו.
ועדות הדירקטוריון; ועדת הביקורת.
כשרות ,מינוי וסיום כהונה של דירקטורים; דירקטור חיצוני; זכויות וחובות נושאי
משרה בחברה.
דרכי התגוננות לנושאי משרה.
עסקאות בעלי עניין.
שינויים במבנה הפנימי של החברה  -מיזוג חברות ,הסדרי נושים והסדרים אחרים,
כינוס נכסים; פירוק ואחריות נושאי משרה בפירוק.

 .14הכנת דוחות כספיים וביקורתם ,פיקוח חשבונאי על חברות ומינוי רואי חשבון ומבקר
פנים.
 .15דיני ניירות ערך :תשקיף והיתר לפרסומו ,הזמנות על פי תשקיף ,אחריות לתשקיף,
הצעות לציבור ,דוחות לציבור ולרשויות ,הגבלות על שימוש במידע פנים ,רשות ניירות
ערך.
 .16חברות ממשלתיות :מהי חברה ממשלתית ,דרכי הקמה ,ניהול חברות
ממשלתיות ,ייחוד חברה ממשלתית ,ניהול החברה הממשלתית ונכסיה,
מיזוגים ,נושאי משרה ומוסדות החברה הממשלתית ,ביקורת חשבונאית על
חברה ממשלתית ,הפרטה ,ודרכי חיסול חברה ממשלתית ופירוקה.
דרישות והרכב ציון הקורס
משקל בציון הסופי
מבחנים

100 % -

רשימה ביבליוגרפית:
עברית:
 ד' פרנקל ,דיני השותפות בישראל ,2112 ,פרלשטיין-גינוסר בע"מ ,תל אביב.
 ד' פרנקל ,דיני עמותות בישראל ,2111 ,פרלשטיין-גינוסר בע"מ ,תל אביב.
 י' גרוס דירקטורים ונושאי משרה בחברה .
 י' גרוס חוק החברות החדש .
 א' חביב-סגל דיני חברות לאחר חוק החברות החדש
 א' פלמן דיני חברות בישראל -להלכה ולמעשה (ה' בר-מור עורכת ,תשנ"ד).
 א' פרוקצ'יה דיני חברות חדשים לישראל (תשמ"ט).
 י' בהט חברות  -החוק החדש והדין (תשנ"ט).
 י' כהן דיני חברות (תשנ"א).
 צ' כהן בעלי מניות בחברה -זכויות תביעה ותרופות (תשנ"א).
 י' תמיר דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ,2112 ,המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ ,תל
אביב.
 ר' עדיני דיני ניירות ערך – היבטים אזרחיים ופליליים ,2114 ,גלובס.

