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 תקנות ניידות ערך (סדרי דין לענין תובענה ייצוגית), התשנ״ב-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי׳ סעיף 54ה לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968' (להלן - החוק), וסעיף

, אני מתקין תקנות אלה: 2  108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 פרס א׳: פרשנות

 1. בתקנות אלה -

 ״בקשה״ - בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית:

.  ״תקנות סדר הדין״ - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ׳׳ד-31984

 פריז בי: ביזשה לאישור תובענה ייצוגית וניהולה

ל כך, בדרך  2. תובע המבקש לאשר תובענה כייצוגית יצרף לתובענה שהוא מגיש בקשה ע

 המרצה, ויציין בה את הפרטים שבתקנה 3 (להלן - הבקשה).

 3. אלה פרטי הבקשה:

 (1) פרטים על הקבוצה המיוצגת המוצעת:

 (2) המספר המרבי המשוער של חברי הקבוצה:

 (3) השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה:

ל פי  (4) הנימוקים המצדיקים אישור ניהולה של התובענה כתובענה ייצוגית ע

 התנאים שבסעיף 54ב לחוק:

 (5) דרך קביעת שכר הטרחה של עורך הדין שינהל את התביעה.

 4. לבית המשפט בדונו בבקשה יהיו גם הסמכויות הנתונות לשופט בקדם משפט לפי פרק י״ג

 לתקנות סדר הדין, בשינויים המחריבים לפי הענין.

 5. (א) בית המשפט רשאי לקבל את הבקשה ולאשר את התובענה כתובענה ייצוגית בכל

 שינוי שייראה לו ראוי לשפ הבטחת ניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית, בין בשינוי הפרטים

 שלפי תקנה 3, כולם או מקצתם, ובין בשינויים אחרים.

 (ב) קיבל בית המשפט את הבקשה ואישר את התובענה בשינויים, רשאי התובע לשנות

 את כתב התובענה לפיהם או לחזור בו מתביעתו: חזר בו התובע מתביעתו, ימחק בית המשפט את

 התובענה ויחולו הוראות תקנה 6.

כנע כי נתקיימו  6. החליט בית המשפט שלא לאשר תובענה כתובענה ייצוגית משום שלא שו

 התנאים המפורטים בסעיף 54ב לחוק, כולם או מקצתם, ידחה את הבקשה ואולם אין בדחיה כאמור

 כדי למנוע -

 (1) מהתובע להגיש תובענה אחרת בשמו הוא:

 (2) מתובע אחר להגיש תובענה ייצוגית בשם אותה קבוצה.

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 234; התשמ״ח, עמי 188; התשנ״א, עמי 22.

 2 ם׳׳ח התשמ״ד, עמי 195.

 י ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
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 פיל, גי: אישור תובענה כתובענה ייצוגית

 7. בהחלטה המאשרת תובענה כתובענה ייצוגית - אישור הבקשה

 (1) תוגדר הקבוצה שבשמה הוגשה התובענה:

 (2) יפורטו עילת התביעה והסעד הנתבע:

 (3) יוגדרו השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה:

 (4) יינתנו הוראות בענין הדיון בתובענה כפי שיראה בית המשפט לנכון:

 (5) יינתנו הוראות בדבר אופן פרסום ההחלטה ונוסחו ומי שישא בהוצאות

 הפרסום.

ל  8. בהודעה על ההחלטה שתפורסם כאמור בתקנה 7, ייכללו לפחות פרטים אלה: הודעה ע
 תובענה ייצוגיו

 (1) שמו ומענו של התובע:

 (2) הפרטים הנזכרים בתקנה 7(1) ו־(2):

 (3) שמו ומענו של עורך הדין שינהל את התובענה:

 (4) ציון העובדה שפסק דין בתובענה הייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל

 הנמנים עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט:

 (5) הודעה שיראו מי שנמנה עם הקבוצה כמי שהסכים להגשת התובענה כתובענה

ו שלא להיכלל נ ל רצו  ייצוגית, זולת אם הודיע לבית המשפט, במכתב רשום, ע

 בקבוצה, תוך ארבעים וחמישה ימים מיום פרסומה של החלטת בית המשפט או תוך

 תקופה ארוכה ממנה, שמטעם מיוחד אישר בית המשפט לאדם פלוני לפי בקשתו.

 פיל, ד׳: פסל, דין בתובענה ייצוגית וךרכי הוכחת נזה

ובעות  9. (א) החליט בית המשפט כי הוכחה עילת התביעה, רשאי הוא להורות שכל חבר הקבוצה תביעות הנ
ו י ד " ק ס פ  יוכיח את זכותו לסעד המבוקש באמצעות תצהיר. מ

ל נזק שנגרם - יכיל התצהיר כאמור בתקנת משנה (א)  (ב) היה הסעד המבוקש פיצוי ע

 פרטים. אלה לפחות:

 (1) סוג נייר הערך שהחזיק:

 (2) כמות ניירות הערך שהחזיק:

 (3) שערי ניירות הערך במועדים הנוגעים לעילת התובענה.

ל אופן פרסום החלטתו לפי תקנת משנה (א) לחברי הקבוצה:  (ג) בית המשפט יורה ע

 ההודעה יכול שתימסר במסירה אישית ויכול שתפורסם בעיתון יומי או בכל דרך אחרת או נוספת

 שתיראה לבית המשפט.

ל אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי בית המשפט, לבקשת התובע, לפטור את  (ד) ע

 חברי הקבוצה או חלקם מהגשת תצהירים אם ראה שבנסיבות הענין תכביד הגשתם יתר על המידה

ל חברי הקבוצה, ורשאי הוא להורות כי יוכיחו את הנזק בדרך אחרת שתיראה לו.  ע

 קובץ התקנות 5392, י״ב בחשון התשנ״ב, 20.10.1991 313



 פרה ה׳: שונות

בע 10. (א) הסתלקות של תובע אחד מייצוג הקבוצה, באישור בית המשפט לפי סעיף 54ד לחוק,  הסתלקות תו

ל ניהול התובענה בידי תובעים אחרים, אם היו כאלה.  אין בה כדי להשפיע ע

 (ב) הסתלקו כל התובעים מייצוג הקבוצה, ימחק בית המשפט את התביעה הייצוגית.

 תחולת תקנות 11. בכל ענין של סדר דין בדיון בבקשה או בתובענה ייצוגית או בניהולן, שלא נקבע בתקנות

ץ אלה, יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, בשינויים המחוייבים לפי הענין. ד י ה ד  ס

 תחילה 12. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן

 ב׳ בחשון התשנ״ב (10 באוקטובר 1991)

 (חמ 3-2325)

ד ו ד י ר ן מ  ד

ר המשפטים  ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מתיר מדבי בעד בחינות),

 התשנ״ב-ו99ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

ת 1. בצו זה - ו נ ש ר  פ

ה פ ־ ל ע  ״בחינה״ - בחינת בגרות, לרבות בחינה פנימית, בחינת גמר, בחינת מעקב, בחינה ב

ל יסודיים, וכן בחינות הנערכות בידי משרד החינוך והתרבות  ועבודת גמר במוסדות חינוך ע

 לתלמידי בתי הספר לטכנאים ולהנדסאים:

 ״הרשמה מאוחרת״ - הרשמה לבחינה המתקיימת במועד פלוני בידי משרד החינוך והתרבות אחרי

 המועד האחרון שנקבע לענין זה בפרסום מטעם משרד החינוך והתרבות.

 מחירים מרביים 2. המחיר המרבי בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן, והניתנים בידי משרד החינוך

ת והתרבות כשירות הקשור בהשתתפות בבחינות בגרות, יהיה: י נ י ח ב  ל

 , בשקלים חדשים

ל יסודי (נבחן פנימי) - י  (א) לנבחן במסגרת בית ספר ע

 (1) בחינה בכתב - 1 יחידה 20.20

 (2) בחינה בעל־פה - 1 יחידה 20.20

 (3) בחינת מעקב - 1 יחידה 20.20

 (4) בחינה פנימית 20.20

 (5) בחינת גמר 40.40

ר על בחינה - 1 יחידה 20.20 ר  (6) ע

 (7) עבודת גמר(שנתית) - 4 יחידות 80.80

ר על עבודת גמר(שנתית) ־־ 4 יחידות 80.80 ר  (8) ע

 (9) עבודת גמר באמנות(תזים) - 3 יחידות 60.60

ל עבודת גמר באמנות(תזיס) - 3 יחידות 60.60 ר ע ר  (10) ע

 סייח התשמ׳׳ו, עמי 2.

 314 קובץ התקנות 5392, י׳׳ב בחשון התשנ׳׳ב, 20.10.1991



 בשקלים חדשים

 (11) עבודת גמר(שנתית)-• 2 יחידות 40.40

ל עבודת גמר(שנתית) - 2 יחידות 40.40 ר ע ר  (12) ע

3 יחידות 60.60 - ( ת י ת נ ש ) ר מ  (13) עבודת ג

ל עבודת גמר(שנתית) - 3 יחידות 60.60 ר ע ר  (14) ע

ל תוצאות ל אישור ע ל תעודת בגרות או ש  (15) העתק מאומת ש

 בחינות כשהמקור נמצא בידי הפונה:

 (א) 4-1 עותקים 24.00

 (ב) 8-5 עותקים 48.00

 (16) כפל של תעודת בגרות כשאין בידי הפונה תעודה מקורית 60.70

 (17) הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב - שלב א(1 יחי) 40.40

1 יחי) 60.60 )  (18) הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב - שלב ב

 (:) לנבחן חיצוני (אקסטרני) -

 (1) פתיחת תיק נבחן 80,00

 (2) בחינת בגרות או בחינת גמר 52.50

ל בחינה 52.50 ר ע ר  (3) ע

 (4) בחינה בעל־פה 52.50

 (5) בחינה מיוחדת בעל־פה 100.00

 (6) בחינה בחוץ לארץ 245.60

 (7) עבודת גמר שנתית - 4 יחידות 80.80

 (8) עבודת גמר באמנות(תזיס) - 3 יחידות 60.60

 (9) הזמנת שוברים 53.20

 (10) בקשה להחלפת מקצוע 53.20

ל אישור על תוצאות  (11) העתק מאומת של תעודת בגרות או ש

 בחינות כשהמקור נמצא בידי הפונה:

 (א) 4-1 עותקים 24.00

 (ב) 8-5 עותקים 48.00

 (12) בקשה לקבלת ריכוז ציונים למי שכבר קיבל ריכוז ציונים אחד 24.00

 (13) כפל של תעודת בגרות כשאין בידי הפונה תעודה מקור־ת 60.70

ב א׳ 105.00 ל  (14) הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב - ש

 (15) הרשמה מאוחרת לבחינה בכתב - שלב ב׳ 157.50

 (ג) לנבחן במסגרת בית ספר לטכנאים ולהנדםאים - ,

ל שעת בחינה) 20.20 כ ל ) ב ת כ  (1) בחינה ב

 (2) פרוייקט 60.60
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, ת) רו  ביטול 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחיר מרבי בעד בחינות בג
2 - בטל.  התשנ״א-1990

ב (9 באוקטובר 1991) ״ נ ש ת ן ה  א׳ בחשו

 (וזמ 3-1978)

י ע ד ו ק מ ח צ ר י מ ן ה ו ל ו ב  ז

 שר החינוך והתרבות שר האוצר
 2 ק״ת החשנ־׳א, עמי 10.

ת מחירי שירותי ד ר ו ה ) ( ה ע  צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת ש

 ״בזק״ מסויימימ), התשנ"ב-ז99ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(3) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 הורדת מחירים 1. ׳׳בזק״, החברה הישראלית לתקשורת בע״מ, תוריד את התשלומים בעד שירותי קווים

ל פי סעיף 17 לחוק הבזק,  בלעדיים שונים בשירות הביךלאומי בטלפון או בטלגרף, ע

, בשיעור של 33 אחוזים מתחת למחיר הקובע.  התשמ״ב-1982־

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״א באב התשנ״א (1 באוגוסט 1991).

 י״ד בתשרי התשנ״ב (22 בספטמבר 1991)

 (חמ 3-1978)

י ס ח נ ל פ א פ י ר ע ד ו ק מ ח צ  י

ר התקשורת ר האוצר ש  ש

 1 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 סייח התשמ״ב, עמי 218! התשמ״א, עמי 142.

 צו המועצות המקומיות (א) (תיקון), התשנ״ב-ז199

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות,

(להלן-הצו העיקרי), במקום 2  תיקון סעיף 156 1. בסעיף 156 לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950

 ״במרס״ יבוא ״בדצמבר״.

 תיקון סעיף 157 2. בסעיף 157(א) לצו העיקרי, במקום ״במרס־׳ יבוא ״בדצמבר״.

ב 3. בסעיף 186ב לצו העיקרי, במקום ״באפריל״ יבוא ״בינואר״. 1 8  תיקון סעיף 6

 י״ ב בתשרי התשנ״ב (20 בספטמבר 1991)

 (חמ 3-269)

י ע ר ה ד י ר  א

ר הפנים  ש

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״א, עמי 178¡ התשנ״א, עמי 200.
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 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשנ׳׳ב-ז199

 ,:תוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

; (להלן - תיקון סעיף 68א  1. במקום סעיף 68א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958

ו העיקרי), יבוא:  הצ

 ״מועד החלטה 68א. החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה תתקבל לא יאוחר מיום 1 בדצמבר

ה שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.״ נ ו : ר ל א  ע

 2. בסעיף 81ב לצו העיקרי, במקום ״באפריל״ יבוא ״בינואר״. תיקון סעיף 81ב

 3. בסעיף 134 לצו העיקרי - תיקץ סעיף 134

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״בינואר״ יבוא ״באוקטובר״:

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״28 בפברואר״ יבוא ״30 בנובמבר״:

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״במרס״ יבוא ״בדצמבר״.

 י״ב !:תשרי התשנ״ב (20 בספטמבר 1991)

י ע ר ה ד י ר  >חמ 13-136 א

ר הפנים  ש

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ,9, 256.

 ק״ו; התשי׳׳ח, עמ׳ 1256.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)(שינוי התוספת השניה
 לחוק), התשנ״ב-1991

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 17(ב) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשכ;״ו-1986' (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת השניה לחוק, אחרי פסקה (556)2 יבוא: שינוי התוספת
 השניה

ל מצרכים ושירותים(ייצור מוצרי  ״(557) מוצרי תעבורה כמשמעותם בצו הפיקוח ע

 תעבורה והסחר בהם),' התשמ״ג-1983, המפורטים להלן:

 (1) מסנני שמן

 (2) עמעמי פליסה

 (3) זרנוקי מים למערכת קירור

 (4) מצתים

 (5) משאבות מים למנועים

 (6) מצברים לרכב

 (7) ציריות הנעה הומוקינטיות

 (8) רוטורים לבלמי ריסק

 י ם״וז התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ה התשנ״א, עמי 1253.

 נ ק״ר התשמ״ג, עמ׳ 1090; התש״ן, עמ׳ 975.
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 (9) רפידות בלם

 (10) פנסי חזית

 (11) מגבי שמשות

 (12) מראות תשקיף״

 י״א בתשרי התשנ״ב (19 בספטמבר 1991)

 (חמ 3-1976)

ב צ ה ק ש י מ ע ד ו ק מ ח צ  י

ר התחבורה  שר האוצר ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשידותים (הוראת שעה)(מתיד מדבי לג׳יפ ״בז״
 !..¥.:)), התשנ״ב-ו99ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

 שעה), התשמ״ו-1986', אנו קובעים לאמור:

י מרבי 1. המחיר המרבי לג׳יפ ״בז״ 1..¥.י0 מתוצרת ״מפעלי נצרת״ יהיה 49,270 שקלים חדשים.  מחי

 לג׳יפ

 י״א בתשרי התשנ״ב (19 בספטמבר 1991)

 (חמ 3-1978)

ב צ ה ק ש י מ ע ד ו ק מ ח צ  י

ר התחבורה ר האוצר ש  ש

 1 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

ו 9 9 ו - 3 ״ נ ש ת (מסי 2) (תיקון), ה  הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה', אני מורה לאמור:

, (להלן - ההוראות 2  תיקון סעיף 23 1 . בהוראות מם הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות)(מס׳ 2), התשל״ג-1973

 העיקריות), בסעיף 23(א)(2), אחרי ״המתוקן״ יבוא ״של הנתונים המחוייבים לפי פרק ג׳״.

׳ 2. בסעיף 36 להוראות העיקריות, בנספח ה׳, סעיף קטן (ב) יסומן (ג) ולפניו יבוא:  תיקון נספח ה

 ״(ב) מערכת חשבונות ממוחשבת, המפיקה תיעוד פנים, תצוייד במיתקן הגנה למקרה

 .של הפסקת זרם החשמל״.

 תחילה 3. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב (1 בינואר 1992).

 כ״ג בתשרי התשנ״ב (1 באוקטובר 1991)

 (וומ 3-308)

ש י ב ה ג ש  מ

 נציב מס הכנסה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.

 2 ק״ת התשל״ג, עמי 626: התשנ״א, עמי 616 (734).
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