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1993 - ג ״ נ ש ת  תקנות ניירות ערך (חיתום), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56>ג< לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968' (להלן - החוק), לפי
ת ו  הצעת הרשות, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

 אלה:

 פרק א׳: פרשנות

ות אלה -  1. בתקנ

 ״התחייבות חיתומית״ - התחייבות לרכוש ניירות ערך המוצעים בתשקיף, במידה שלא ירכוש אותם
 הציבור;

 ״חתם״ ־ מי שמתחייב בהתחייבות חיתומית;

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״קרן נאמנות״ - קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק להשקעות משותפות
; 2  בנאמנות, התשב״א-1961

 ״פקודת החברות״ - פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983';

 ״נושא משרה״ - כמשמעותו בפרק ד1 בפקודת החברות;

 ״מבטח״ ו״קופת גמל״ - כמשמעותם בסעיף 15>ד< לחוק;

; 4  ״בנק״ - חברה שקיבלה רשיון בנק לפי סעיף 4 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א-ו198

 ״ייעוץ״ - לרבות פעולה על פי ייפוי כוח המקנה שיקול דעת.

 הגדרות

 פרק ב׳: תנאי כשירות

 2. (א) . חתם יהיה חברה רשומה. בישראל שאחת ממטרותיה חיתום או חברה הרשומה מחוץ
 לישראל שנתקיימו בה התנאים המפורטים בתקנה 26.

 (ב:< לא יתחייב בהתחייבות חיתומית מי שלא מתקיים בו תנאי מתנאי הכשירות לפי פרק
 זה.

 3. בנק ומבטח לא יהיו חתמים, ואולם חברה בשליטת בנק או מבטח רשאית להיות חתם.

 4. ההון העצמי של חתם לא יפחת בכל עת מסכום של 1,200,000 שקלים חדשים; הסכום האמור
 יעודכן ב־17 בחודש הראשון לאחר סיום כל רבעון לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני

 מועד זה לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 1993.

 5. חתם יבטח את אחריותו לפי פרק ה׳ לחוק, בביטוח שיחול כל עוד לא חלפו שלוש שנים
 מתאריך התשקיף האחרון שעליו חתם.

 6. (א) סכום בגובה ההון העצמי המזערי של חתם יופקד בבנק או יושקע בניירות ערך
 שיופקדו למשמרת בבנק או אצל חבר בורסה.

 חתם

 בנק ומבטח

 הון עצמי
 מועדי

 ביטוח אחריות

 דרכי השקעת
 ההון העצמי

 סייח התשכ״ח, עמי 432: התשנ״א, עמי 22.
 2 0״ח התשכ״א, עמ׳ 84.

 נ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 73, עמי 467; סייח התשנ״א, עמי 132.

 4 0״ח התשמ״א, עמי 232.
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 נושאי משרה
 בחתם

 חתם שהורשע
 בעבירה

 הודעה על
 חדילת כשירות

 >ב< עברו שלוש שנים מתאריך התשקיף האחרון שעליו חתם החתם ולא הוגשה תובענה נגד
 החתם בשל אחריותו לפי פרק ה׳ לחוק, רשאי החתם למשוך את הכספים מהפקדון או את ניירות

 הערך שהופקדו למשמרת.

 7. (א) בדירקטוריון של חתם יכהנו לא פחות מחמישה דירקטורים; שליש לפחות מן
 הדירקטורים יהיו תושבי ישראל שאין להם זיקה כלכלית לחתם או לתאגיד קשור לו ואין להם קשר

 מהותי להנהלה העסקית של החתם או של תאגיד קשור לו.

 >ב< לא יכהן כנושא משרה בחתם;

 (1) מי שהורשע בעבירה על החוק, למעט העבירות המנויות בסעיף 53(0 לחוק או
 שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהורשע בעבירה לפי תקנה 27>א< ולא חלפה
 תקופת ההתיישנות כהגדרתה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א-

;51981 

 (2) מי שהוכרז פושט רגל ולא חלפו שלוש שנים מיום שהופטר.

 (0 היד• החתם תאגיד קשור לבנק או למבטח, לא ישמשו דירקטורים או עובדים של הבנק
 או המבטח או של תאגיד קשור להם, לפי הענין, נושאי משרה בחתם, זולת דירקטורים; לענין זה,
 ״עובד״ - עובד המועסק בבנק או במבטח, שאינו מושאל לחתם או נמצא בחופשה ללא תשלום.

ח בתקנה וו, ״זיקה כלכלית״, ״קשר מהותי״ ו״תאגיד קשור״ - כמשמעותם בסעיף ) 
 96ב>ד< לפקודת החברות.

 8. חתם שהורשע בעבירה לפי תקנה 027» לא יתחייב בהתחייבות חיתומית במשך חמש שנים
 מיום שהורשע.

 9. חדל להתקיים בחתם, תוך שלוש שנים מתאריך התשקיף האחרון שעליו חתם, תנאי מתנאי
 הכשירות בפרק זה, יודיע על כך מיד לרשות, לרשם ולבורסה; בהודעה יפורטו התנאים שחדלו

 להתקיים והנסיבות שבהן אירע הדבר.

 פרק ג׳: סייגים לפעולת החתם

 10. (א< לא יתחייב חתם בהתחייבות חיתומית העולה על עשרים וחמישה אחוזים מכלל סייגים
 ההתחייבויות החיתומיות שניתנו בכל אחד מאלה:

 (1) בהצעה לציבור של ניירות ערך של חברה השולטת בו, של חברה־בת שלו או של
נפת שלו;  חברה־בת של החברה השולטת בו, או של חברה מסו

 (2< בהצעה לציבור של ניירות ערך אם יתרת חובו של המציע או של המנפיק, במועד
 סמוך לתאריך התשקיף, לחתם, לחברה השולטת בו, לחברה־בת שלו או לחברה־בת של
 החברה השולטת בו, או לחברה מסונפת שלו, לאחד או ליותר מהם ביחד, עולה על

 עשרים וחמישה אחוזים מסך המאזן האחרון של המציע או של המנפיק;

 (3) בהצעה לציבור של ניירות ערך אם למעלה מעשרים וחמישה אחוזים מהתמורה
 בעד ניירות הערך המוצעים מיועדים לפרעון חובות לחתם, לחברה השולטת בו,
נפת שלו, לאחד מהם או ליותר  לחברה־בת של החברה השולטת בו או לחברה מסו

 ביחד. .

987 
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 >ב< לענין תקנה זו יחושבו םך כל ההתחייבויות החיתומיות של החתם, חברה השולטת בו,
 חברה־בת שלו, חברה־בת של החברה השולטת בו וחברה מסונפת שלו, כהתחייבות חיתומית

 אחת.

 11. >א< חתם הנותן ייעוץ ללקוח שלו לא יומין עבורו ניירות ערך שלהצעתם הוא משמש חתם,
 אלא אם כן הסכים לכך הלקוח מראש ובכתב, בין דרך כלל ובין ביחס להצעה מסויימת.

 >ב< הוזמנו ניירות ערך כאמור בתקנת משנה (א), ימסור החתם בכתב ללקוח, בסמוך לאחר
 ההזמנה, על חלקו בהתחייבות החיתומית בשל הצעת ניירות הערך וכן את סכום התמורה שקיבל או

 שהוא זכאי בעד ההזמנה של הלקוח.

 12. (א) לא ימכור חתם ללקוח שלו, שלא במהלך המסחר בבורסה, ניירות ערך שרכש עקב
 קיום התחייבותו החיתומית, אם הם של חברה״בת שלו, של חברה השולטת בו או של חברה־בת של
 חברה השולטת בו, בתוך שלושה חודשים ממועד קיום התחייבותו כאמור, אלא אם כן הסכים לכך

 הלקוח מראש ובכתב,

 >ב< חלפה התקופה האמורה בתקנת משנה (א) אך טרם חלפו ששה חודשים ממועד קיום
 ההתחייבות החיתומית, תבוצע המכירה ללקוח לפי שער שלא יעלה על שער הבורסה של אותם

 ניירות ערך הידוע באותו מועד.

 13. חתם לא יזמין לעצמו ניירות ערך שלהצעתם הוא משמש חתם אלא אם כן נכללה בתשקיף
 הודעה על כמות ניירות הערך שאותה הוא מתחייב להזמין לעצמו.

 פרק ד׳: דיווח

 חובת דיווח 14, חתם יגיש לרשות, לרשם החברות ולבורסה דו״ח שנתי כל עוד לא חלפו ארבע שנים מתאריך
 התשקיף האחרון שעליו חתם; ההגשה תיעשה לא יאוחר מארבעה חודשים לאחר סיום שנת החשבון

ות 15 ו־16.  שלו; הדו״ח יכלול שני חלקים כמפורט בתקנ

 פרטי חלק א 15. בחלק א׳ של דו״ח שנתי יובאו הפרטים שלהלן:
 של דו״ח שנתי

 (1) שם החתם ומספר החברה אצל רשם החברות;

 (2) המשרד הרשום, מספרי טלפון ופקסימיליה;

 >3< תיאור עיסוקיו הנוספים של החתם;

 (4< שמו של מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החתם או מכוח
 ההצבעה בו, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן,
 חברת נאמנות, חברת רישומים או בכל דרך אחרת, לפי מיטב ידיעתו של החתם וכן מספר
 תעודת הזהות של מחזיק כאמור או מספר דרכונו וציון המדינה שהוציאה אותו, מענו להמצאת
 כתבי בי דין ושיעור החזקתו בהון ובכוח ההצבעה; היה המחזיק חברה, יצויין מספר החברה
 אצל רשם החברות בארץ או במדינה שבה רשומה החברה תוך ציון שם המדינה; היה המחזיק
 דירקטור, יימסרו רק פרטים לפי הנדרש בפסקה (5<; היה המחזיק תאגיד החייב בדיווח לפי

 סעיף 36 לחוק, פטור החתם מציון שמות המחזיקים באותו תאגיד;

 >5< שמו של כל אחד מהדירקטורים והדירקטורים החליפים של החתם, מענו להמצאת כתבי
 בית דין, מספר תעודת הזהות שלו או מספר דרכונו וציון המדינה שהוציאה אותו, כן יצוין אם
 הוא תושב ישראל, האם יש לו זיקה כלכלית לחתם או לתאגיד קשור לו ואם יש לו קשר
 מהותי להנהלה העסקית של החתם או של תאגיד קשור לו, מה היו עיסוקיו בחמש השנים

 האחרונות ופירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטור או נושא משרה;

 הזמנה של
 ניירות ערך

 עבור לקוחות

 מכירת ניירות
 ערך ללקוח

 הזמנת ניירות
 ערך על ידי

 988 קובץ התקנות 5536, ח׳ באב התשנ״ג, 26.7.1993



ל נושא משרה שאינו דירקטור, תפקידו בחתם ופירוט התאגידים שבהם הוא  (6) שמו של כ
 משמש דירקטור או נושא משרה.

 16. בחלק ב׳ של דו״ח שנתי יובאו הפרטים שלהלן: פרטי חלק ב׳
 של דו״ח שנתי

 >1< ההון העצמי המותאם של החתם לפי הדו״חות הכספיים השנתיים לתאריך שבו נסתיימה
 שנת החשבון של החתם (להלן - תאריך הדו׳׳ח השנתי);

 (2< הסכום המופקד בבנק לפי תקנה 6 בתאריך הדו״ח השנתי, ואם נמשכו הכספים
 מהפקדון - מועד משיכתם;

 (3) שווי ניירות הערך המופקדים לפי תקנה 6 למשמרת בבנק או אצל חבר בורסה בתאריך
 הדו״ח השנתי;

 (4) פרטים לגבי עסקיו של החתם בתחום החיתום ובהם;

 (א) מספר ההתחייבויות החיתומיות שבהן התחייב בשנת החשבון ושיעורן בכלל
 ההתחייבויות בשל הצעת אותם ניירות ערך;

 >ב< ההיקף הכספי של סך ההתחייבויות החיתומיות שבהן התחייב בשנת החשבון;

 >ג< פירוט ניירות הערך שרכש, כמויותיהם והסכומים ששילם לקיום התחייבויותיו
 החיתומיות בשנת החשבון;

 >ד< פירוט ניירות עדך שלהצעתם שימש חתם ושהזמין אותם לעצמו, בציון הכמות
 שהזמין והכמות שרכש בפועל בהנפקה;

 >ה< פירוט ניירות הערך שלהצעתם שימש חתם ורכש עבור לקוחותיו שלהם נתן
 י ייעוץ, בציון מספר הלקוחות, הכמות שהוזמנה בהנפקה והכמות שרכש עבורם בפועל

 בהנפקה;

 >ו< לגבי כל התחייבות חיתומית שקויימה בשנת החשבון יובאו הפרטים הבאים:

 (1< שמות המציע והמנפיק .ותאריך התשקיף שבו התחייב החתם בהתחייבות
 חיתומית שקויימה;

 >2< מספר ניירות הערך שמכר מחוץ לבורסה ללקוחותיו שלהם נתן ייעוץ או
 למי שהם, לפי מיטב ידיעתו, לקוחות של חברה־בת שלו, חברה השולטת בו או
 חברה־בת של החברה השולטת בו, שלהם ניתן ייעוץ, בציון שם נותן הייעוץ,

 מספר לקוחותיו, תאריכי המכירה והמחירים שבהם נמכרו ניירות הערך;

 (3) מספר ניירות הערך שנמכרו מחוץ לבורסה ואינם כלולים בפרט >2<;

 (4) מספר ניירות הערך שנמכרו בבורסה.

 17. >א< חלק ב׳ של דו״ח שנתי יהיה מבוקר בידי רואה חשבון. אישור תאה
 חשבון ופוליסת

 >ב< לדו״ח השנתי יצורפו: ביטוח

 >1< אישור רואה חשבון כי חלק ב׳ של הדו״ח השנתי בוקר בידו וכי הוא ערוך לפי
ות אלה; האישור ישא את תאריך חתימתו ביד רואה החשבון.  הוראות תקנ

 (2) עותק מפוליסת הביטוח כאמור בתקנה 5.

 18. (א) חתם יגיש לרשות, לרשם החברות ולבורסה דו״חות ביניים ערוכים לכל אחד ממועדים דו״חות ביניים
 אלה: שלושה, ששה ותשעה חודשים אחרי תום שנת החשבון שלו (להלן - יום הדו״ח< לא יאוחר

 מחודשיים מיום הדו״ח; הדו״ח יכלול שני חלקים כמפורט בתקנות משנה >ב< ו־>ג<.
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 >ב< בחלק א׳ של דו״ח הביניים יובאו פרטים אלה:

 (1) שם החתם ומספר החברה אצל רשם החברות;

 (2) שינויים שחלו בפרטים (2< עד (6) שבתקנה 15 מאז הדו״ח השנתי או דו״ח
 הביניים האחרון לפי הענין שהגיש.

 (0 חלק ב׳ של דו״ח הביניים ייסקר בידי רואה חשבון ויובאו בו פרטים אלה:

 (1) ההון העצמי המותאם של החתם ליום הדו״ח;

 (2) הסכום המופקד בבנק לפי תקנה 6 ליום הדו״ח;

 (3) שווי ניירות הערך המופקדים למשמרת בבנק או אצל חבר בורסה לפי תקנה 6
 ליום הדו״ח.

 >ד) לדו״ח הביניים יצורף אישור רואה חשבון שבו יצוין כי חלק ב׳ נסקר בידו ושהוא ערוך
 לפי הוראות תקנות אלה; האישור ישא את תאריך חתימתו ביד רואה החשבון.

י יום הדר־ ח ימסור  >ה< חתם שלא חתם על תשקיף מאז תחילת שנת החשבון שהסתיימה לפנ
 על כך הודעה בכתב לרשות, לא יאוחר מחודשיים מיום הדר׳ ח ויהיה פטור מהגשת דו׳׳חות ביניים לפי

 תקנה זו.

 דויח הנפקה 19. חתם יגיש לרשות, לרשם החברות ולבורםה, תוך שבעה ימים לאחר תום התקופה להגשת
 הזמנות על פי תשקיף שבו התחייב בהתחייבות חיתומית או לאחר קביעת חלוקת ניידות הערך כאמור

 בסעיף 27>ב< לחוק, לפי המאוחר, הודעה ובה פרטים אלה:

 (1) שם החתם ומספר החברה אצל רשם החברות;

 (2) שמות המנפיק והמציע ותאריך התשקיף;

 (3) היקף ההתחייבות החיתומית שלו;

 (4) מספר ניירות הערך שרכש בשל קיום ההתחייבות ההיתומית והסכום שבו התחייב בשל
 כך, אם קויימה ההתחייבות;

 (5) מספר ניירות הערך שהזמין, מספר ניירות הערך שרכש בפועל עבור לקוחותיו שלהם
 נתן ייעוץ ומספר הלקוחות;

 (6< מספר ניירות הערך שהוזמנו ומספר ניירות הערך שנרכשו בפועל עבור לקוחות
 חברה־בת, חברה השולטת בו או חברה־בת של החברה השולטת בו, אשר להם ניתן ייעוץ,

 בציון שם נותן הייעוץ ומספר הלקוחות שעבודם הזמין ניירות ערך, הכל למיטב ידיעתו;

 (7< שמה של כל אחת מקופות הגמל וקרנות הנאמנות שבניהולו או בניהול חברה השולטת
 בו, חברה־בת או חברה מסונפת שלו או של הברה־בת של החברה השולטת בו שעבודן הזמינו
 הוא, חברה־בת שלו, חברה השולטת בו או חברה־בת של החברה השולטת בו ניירות ערך,
 בציון מספר ניירות הערך שהוזמנו ומספר ניירות הערך שנרכשו בפועל, הכל למיטב

 ידיעתו.

 דו״ח קיום 20. חתם יגיש לרשות, לרשם החברות ולבורסה דו״וז קיום התחייבות חיתומית, תוך ששה חודשים
ת ממועד קיומה או בגמר מכירת שני שלישים מניירות הערך שרכש לקיום ההתחייבות החיתומית, לפי י מ ו ת י ת ח ו ב " ח ת  ה

 המוקדם, ובו פרטים אלה:

מספר החברה אצל רשם החברות;  (1< שם החתם ו

 (2) שמות המציע והמנפיק ותאריך התשקיף שבו התחייב בהתחייבות החיתומית
 שקויימה;
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 (3) מספר ניירות הערך שרכש לקיום ההתחייבות החיתומית ומכר מחוץ לבורסה
 ללקוחותיו, שלהם נתן ייעוץ, או ללקוחות של חברה־בת, חברה השולטת בו או חברה־בת של
 ־חברה השולטת בו, אשר להם ניתן, לפי מיטב ידיעתו, ייעוץ ויציין את שם נותן הייעוץ
 ־לגבי כל נותן ייעוץ יציין את מספר הלקוחות, תאריכי המכירה והמחירים שבהם נמכרו

 ניירות הערך.

 21. (א) חתם חייב לפי דרישת הרשות או עובד שהיא הסמיכה לכך, למסור לה בכתב הסבר, מידע, דו׳׳חות
ה ותיקונים לפי דרישה ל ת א ן ג ק ש ת י ג ה ה ש ע ד ן ה ו ב ח א , ר ך ם ב י ל ן ל פ ם ה י ט ר פ  פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר ל

 >ב< חתם חייב להגיש לרשות דויח על אירוע או ענין הנוגעים לעסקיו, החשובים לצורך

 קיום הוראות החוק.

 (0 יראו הרשות או היושב ראש שלה כי דו״ח שהוגש לרשות אינו ערוך כנדרש לפי פרק
 זה, רשאים הם לדרוש מחתם להגיש, תוך תקופה שיורו, דו״ח מתקן שיכלול אישור נוסף לאישור

 שנכלל בדו״ח שהוגש או שיבוא במקומו.

 >ד< חתם שלא הגיש דו״ח לפי פרק זה במועד שנקבע לכך או הגישו שלא לפי הוראות פרק
ת  זה, או שלא תיקנו תוך התקופה שנקבעה לכך או שלא הגיש אישור נוסף או אחר לפי תקנ
ת משנה (א), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת  משנה >ג<, או שלא מסר מידע שנדרש לפי תקנ
 הרשות, לצוות עליו ועל הדירקטורים שלו שיגישו את הדו״ח או שיתקנו אותו או שיגישו אישור נוסף

 או אחר או שימסרו מידע כנדרש, תוך תקופה שיקבע בית המשפט.

ת 13,9, 14, 18, 19, 20, 21(0 ו־21>ד< יעמדו עיון בח״חיי׳ ו  22. העתקים של דו׳׳ח והודעה שהוגשו לפי תקנ

 במשרד רשם החברות ובמשרד הראשי של החתם לעיונו של כל דורש וכל אדם רשאי להעתיקם.
 והודעות

 23. חתם ידווח לרשות, בכתב על כל דבר שהרשות עשויה להתחשב בו לענין שיקוליה לפי סעיף דר׳ח לרשות
 25(א< ׳לחוק, מיד לאחר שנודע לו.

 פרק ה׳: הוראות שונות

ו סודיות ה ב ש ע  24. (א) חתם ישמור בסוד מידע שהגיע אליו אגב עיסוקו בחיתום ושאינו פומבי ולא י
 שימוש שלא לצורך החיתום ולא יעביר מידע כאמור לאחר אלא לצורך החיתום, זולת אם התיר זאת

 נותן ה»ידע בכתב.

ת משגה >א< יחולו גם על עובדי החתם, הדירקטורים שלו, בעל שליטה בו  >ב< הוראות תקנ
 ועל מי שקיבל מידע מהחתם לצורך החיתום.

ה !!>א) שמירת מסמכים  25. חתם ישמור מסמכים שהגיעו לידיו בקשר עם עסקי החיתום, לרבות מסמכים לפי תקנ
 , , , , ותיעוד

 וכן ינדל רישום וישמור תיעוד בדבר בדיקות שערך לגבי תשקיפים שעליהם חתם למשך שבע שנים
 מתארי־ התשקיף שהמסמכים, הרישומים והתיעוד נוגעים אליו.

 26. חברה הרשומה מחוץ לישראל רשאית לפעול כחתם בישראל, אם הוכיחה לרשות כי נתקיימו חברה רשומה
 , , , בחוץ לארץ

 לגביה כל אלה:

 (1) אחת ממטרותיה חיתום;

ות נ  >2) חוקי המדינה שבך, רשומה החברה או שבה מתנהלים עיקר עסקיה מבטיחים את תקי
 פעולות החיתום;

 (3) החברה מסרה מען להמצאת כתבי בית דין בישראל והודעה על מקום בישראל שבו ניתן
 יהיה לעיין בדו״חות והודעות שתמסור;
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 (4) במדינה שבה רשומה החברה או שבה מתנהלים עיקר עסקיה ניתן לאכוף פסק דין שניתן
 נגדה בישראל.

ות 7, 8, 10, 11, 12, 13, 24 ו־25,  27. (א) מי שהפר או גרם להפרת הודאה מהוראות תקנ
 דינו - מאסר ששה חודשים.

ות 2, 3, 4, 5, 6>א<, 9, 14 עד 23,  >ב< מי שהפר או גרם להפרת הוראה מהוראות תקנ
 דינו - קנם כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז-1977.

ות 5,4 ו־6(א< אלא אם כן ההפרה נמשכה  >ג< לא יעמוד אדם לדין בשל הפרת הוראות תקנ
 יותר מחודשיים.

(1 בספטמבר 1993). ג ־ ת אלה ביום ט״ו באלול התשנ ו  28. תחילתן של תקנ

 כ״ב בתמוז התשנ״ג (11 ביולי 1993)

ט ח ו ) ש ם ( ב י י ג ה ה ר ב  א
 שר האוצר

 >וומ 3-2445)

 * ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 עונשין

 תחילה

 תקנות ניידות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשנ״ג-993 ו

, בהתייעצות עם הרשות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968'
ות אלה:  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

, סכומי ת ניירות עדך (אגרה שנתית), ד,תשמ״ט-21989 ו  1. על אף האמור בתקנה 4>א)>2) לתקנ
ות האמורות, לא ישתנו ביום י״ב בתמוז התשנ״ג  האגרות המפורטים בתוספת ובתקנה 2>ב< לתקנ
 (1 ביולי 1993), והאגרה השנתית שתשולם בשנת 1993 תהיה בשיעורים שנקבעו ופורסמו' בשנת

.1992 

 הקפאת האגרה
 ב־1993

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם י ה ר ב  א
 שר האוצר

 ד׳ בתמוז התשנ״ג (23 ביוני 1993)
 >חמ 8-926)

 1 סייח התשכ״ח, עט׳ 234.

 2 ק״ת התשמ״ט, עמי 782; התש״ן, עמי 878.

 3 ק״ת התשנ״ב, עמי 1228.

 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ״ג-1993

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 41 ו־112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-1981'
ות אלה:  אני מתקין תקנ

ות אלה ־  1. בתקנ

 ׳׳קבוצת מבוטחים״ - קבוצה של 100 יחידים לפחות, המבוטחים בביטוח חיים בפוליסה אחת לפי
ת אלה; ו  תקנ

לל מרכיבי  •ביטוח חיים קבוצתי״ - ביטוח חיים (סיכון) שנעשה לקבוצת מבוטחים ואשר אינו כו
 חסכון;

 ״בעל פוליסה״ - מי שהתקשר עם מבטח בחוזה לביטוח חיים קבוצתי.

 הגדרות

 י סייח התשמ״א, עמ׳ 208.
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 2. לא יתקשר אדם בחוזה לביטוח חיים קבוצתי, אלא אם כן הוא אחד מאלה: בעל הפוליסה

 (1) מעביד - לגבי עובדיו;

 (2) תאגיד ־ לגבי חבריו, ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לחבריו אינה המטרה
 העיקרית להתאגדותו;

 >3< ספק שירות - לגבי מקבלי שירותו, ובלבד שהשירות אינו בעסקי ביטוח ואין עיקרו
 של השירות בעשיית ביטוח חיים קבוצתי.

ות אלה; הפוליסה תנאי הפוליסה  3. (א) לא יוציא מבטח פוליסה לביטוח חיים קבוצתי אלא בהתאם לתקנ
ת ו פ י פ ג ה ל את התנאים שבתקנות אלה. ו  תכלו

 >ב< ההצטרפות לביטוח חיים קבוצתי, .במקרה בו דמי הביטוח, או חלקם, משולמים בידי מי
 שחייו בוטחו, תיעשה על פי הסכמה בכתב בלבד.

 «0 ירד מספר המבוטחים בקבוצה מתחת ל־100, לא תחודש הפוליסה במועד פקיעתה או
 בתום וזקופת הביטוח, לפי המוקדם.

 4. (א) בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי ניתן להוסיף ביטוח סיכוני תאונה, מחלה ונכות. הכיסוי וסכום
 הביטוח

 «ב< סכום הביטוח יהיה סכום שווה או יחושב לפי גיל, שכר, וותק או לפי תבחין
 אובייקטיבי אחר, או שילוב שלהם, והכל לגבי כל מבוטח בקבוצת מבוטחים מםויימת.

 5. בעל פוליסה ימסור למבטח, לפני הוצאת הפוליסה לביטוח חיים קבוצתי או בעת צירוף הצהרת יבעל
' י ס י ל ו ת 2 פ ו  מבוטחים נוספים לפוליסה, הצהרה על התאמת קבוצת המבוטחים או המצטרפים להוראות תקנ

 ו־3>ב<,

 6. מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, באופן ישיר או באמצעות בעל הפוליסה, תעודה תעודה למבוטח
 המפרכת את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה וכן את הפרטים הבאים:

 (1< שם המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;

 >2< הגבלות על היקף הכיסוי וכן הנסיבות בהם יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה, אם ישנן,
 וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;

 (3) שיעור דמי הביטוח סכומם ומועדי תשלומם;

 (4) סכומי הביטוח או דרך חישובם לפי תקנה 4.

 7. תקופת הביטוח לפי פוליסה לביטוח חיים קבוצתי תהיה שנה אחת. תקופת הביטוח

 8. בעל פוליסה יעביר למבטח את מלוא דמי הביטוח עבור קבוצת המבוטחים; בעל פוליסה רשאי דמי ביטוח
 לגבות את דמי הביטוח, או חלקם, עבור ביטוח החיים הקבוצתי מן המבוטחים בקבוצה, בכפוף לאמור

ו ז אלה.  בתקנ

 9. >א< שיעור העמלה שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא יעלה עמלה
 על 5% מדמי הביטוח ברוטו.

 >ב< לא ישלם מבטח עמלה לבעל הפוליסה; לענין זה, ״עמלה״ - עמלה, שכר, השתתפות
 בהוצאית, השתתפות ברווחים או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

 >ג< נכללה בפוליסה תניד, בדבר השתתפות ברווחים, יועברו הרווחים לטובת מי ששילם את
 דמי הביטוח.
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 10. מבטח ינהל לגבי כל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי, את הרישומים הבאים:

 (1) הנתונים ששימשו יסוד לעשיית הביטוח ולקביעת דמי הביטוח;

 (2< השינויים בדמי הביטוח עקב הגדלת קבוצת המבוטחים או הקטנתה;

 >3< נתונים בענין התאמת דמי הביטוח לפי נסיין התביעות;

 (4) נתונים בענין חישובי ההשתתפות ברווחים.

 11. העתודה לביטוח חיים קבוצתי תחושב לפי הקבוע בתוספת.

 12. מבטח יגיש למפקח על הביטוח דו״וו שנתי על עסקי ביטוח חיים קבוצתי, בדרך ועל טפסים
 כפי שיורה המפקח.

ת אלה, ושאינן בהתאם ו  13. פוליסות ביטוח חיים קבוצתי שבתוקף במועד תחילתן של תקנ
פת הביטוח, לפי המוקדם.  לתקנות, לא יחודשו במועד פקיעתן או בתום תקו

2 - בטלות. ת הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התש״ל-1970 ו  14. תקנ

 רישומים

 חישוב העתודה

 דין וחשבון
 שנתי

 הוראת מעבר

 ביטול

 תוספת

 (תקנה 11)

ח  חישוב עתודת הביטו

 העתודה לביטוח חיים קבוצתי (11) תחושב על פי הנוסחה הבאה ובהתאם ללוח תמותה
^67-70 

R = 3 X S + P + D + C + 0 . 8 X A 

 כאשר:

 8 - סטיית תקן של התביעות הצפויות, כשהיא מחושבת לגבי כל הפוליסות ולא לגבי כל קבוצה
 בנפרד; כאשר חסרים נתונים לחישוב שונות התביעות של קבוצת מבוטחים, ניתן לאמוד את השונות

; לענין זה - 2 X N X Q X 6  בהתאם לנוסחה הבאה: 82§ = 2

 86 - סכום ביטוח ממוצע למבוטח בקבוצה;

 1>נ - מספר המבוטחים בקבוצה;

 0 - הסתברות תביעה לחבר בקבוצה;

ה מראש בניכוי עמלה מראש); (פרמי טו  ק - פרמיה נ

 D -התחייבויות למבוטחים בגין רווחים;

; ( v  IBNR.)•n^ - 0תביעות תלויות לרבות הערכת תביעות שעליהן המבטח טרם קיבל ר

 A - ההפרש בין התביעות הצפויות לפרמיה הצפויה לשנה הבאה, אם הפוליסה צפויה להתחדש ואם
 ההפרש האמור חיובי.

ט ח ו ם > ב י י ג ה < ש ה ר ב  א
 שר האוצר

 י״א בתמוז התשנ״ג (30 ביוני 1993)
 >חמ 3-2452)

 ק״ת התש״ל, עמי 1598.

 994 קובץ התקנות 5536, ח׳ באב התשני׳ג, 26.7.1993



 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי תוזה לביטות רכב פרטי) (תיקון),
 התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו־39 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א- 1981', אני
ת אלה: ו  מתקין תקנ

, תיקון התוספת 2 ות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ״ו-1986  1. בתוספת לתקנ
 בםדיף 18(0(1), בסופו יבוא ״לרבות ירידת מחיר הרכב המבוטח בשוק הנובעת מטעמים מסחריים

 בלבד, שאינם קשורים לאי־תיקון מלא של הרכב.״.

8 ביולי 1993) ) ג י נ ש ת  י״ט בתמוז ה
ט ח ו < ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב א  >חמ 3-1411) .

 שר האוצר

 «״ח התשמ״א, עמ׳ 208.
 >ךת התשמ׳׳ו, עמי 1469: התשנ״ב, עמ׳ 638.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״אלון״) (תיקון), התשנ״ג-1993

, ובאישור 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט״1979
ת אלה: ו  ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

, במקום ״או תיקון תקנה 14 2 ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״אלון״), התשג״ב-1992  1. בתקנה 14 לתקנ
 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ״ יבוא ״״גמול״ חברה להשקעות בע״מ וגופים נוספים כפי שיקבע בנק
 ישראל מפעם לפעם באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ובתנאים

 שיקבע״.

 י׳ בתמוז התשנ״ג(29 ביוני 1993)
ט ח ו < ש ה ג י י ב ם > ה ר ב  >תמ ״13-95 א

 שר האוצר

 1 סייח התשל״ט, עמי 112: התשנ״א, עמ׳ 217.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 1505.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גילון") (תיקון), התשנ״ג-1993

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט־1979'
ת אלה: ו  ועדר. הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

, במקום ״או תיקון תקנה 13 2 ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גילון״<, התש״ן-1990  1, בתקנה 13 לתקנ
 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ״ יבוא ״״גמול״ חברה להשקעות בעימ וגופים נוספים כפי שיקבע בנק

 ־שראל מפעם לפעם באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, ובתנאים שיקבע״.

 י׳ בונמוז התשנ״ג (29 ביוני 1993)
ט ח ו ) ש ם ( ב י י ג ה ה ר ב  >חמ 3-950< א

 שר האוצר

 סייח התשל״ט, עמי 112; התשנ״א, עמי 217.
 ק״ת התש׳ץ, עמי 982; התשג״ב, עמ׳ 1106.
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 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כפיו״) (תיקון), התשנ״ג-1993

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979'
ת אלה: ו  ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

, במקום ״או 2 ת מילווה המדינה (סדרות מסוג ״כפיר״), התש״ן-1990 ו  תיקון תקנח 14 1. בתקנה 14 לתקנ
 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ״ יבוא ״״גמול״ חברה להשקעות בע״מ וגופים נוספים כפי שיקבע בנק
 ישראל מפעם לפעם באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ובתנאים

 שיקבע״.

 י׳ בתמוז התשנ״ג (29 ביוני 1993)
ט ח ו ם > ב י י ג ה < ש ה ר ב  >חמ 3-950) א

 שר האוצר

 1 ס״דו התשל״ט, עמי 112; התשנ״א, עמ׳ 217.

 2 ק״ת התש״ן, עמ׳ 485.

ו 993- ״ג  תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״)(תיקון), התשנ

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4,3, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979'
ת אלה: ו  ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

, במקום ״או 2 ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלבוע״), התשמ״א-1981  תיקון תקנה 15 1. בתקנה 15 לתקנ
 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ״ יבוא ״״גמול״ חברה להשקעות בע״מ וגופים נוספים שיקבע בנק
 ישראל מפעם לפעם באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ובתנאים

 שיקבע״,

 י׳ בתמוז התשנ״ג(29 ביוני 1993)
ט ח ו ם ( ב י י ג ה < ש ה ר ב  >חס 1-950» א

 שר האוצר

 1 סייח התשל״ט, עמי 112; התשנ״א, עמי 217.

 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1271; התשמ״דו, עמ׳ 1094.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא")(תיקון), התשנ״ג-1993

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4,3, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979'
ת אלה: ו  ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

, במקום ״או 2 ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״שגיא״), התשמ״ה-1984  תיקון תקנה 14 1. בתקנה 14 לתקנ
 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ״ יבוא ״״גמול״ חברה להשקעות בע״מ וגופים נוספים כפי שיקבע בנק
 ישראל מפעם לפעם באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ובתנאים

 שיקבע״.

 י׳ בתמוז התשנ״ג (29 ביוני 1993)
 >חמ 3-950)

 י ם״ח התשל״ט, עמי 112; התשנ״א, עמי 217,
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 454; התשנ״א, עמי 364.

ט ח ו ם > ב י י ג ה < ש ה ר ב  א
 שר האוצר
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 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלעד״)(תיקון), התשנ״ג-1993

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979'
ת אלה: ו  ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

ו תיקון תקנה 14 א , במקום - 2 ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גלעד״), התשנ״ב-1992 ה 14 לתקנ נ ק ת  1. נ
 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ״ יבוא ״״גמול״ חברה להשקעות בע״מ וגופים נוספים כפי שיקבע בנק
 ישראל צפעם לפעם באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ובתנאים

 שיקבע״,

 י׳ בתמוז התשג״ג(29 ביוני 1993)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ״ א  >חמ 950-

 : שר האוצר
 1 ס״ח ד תשלים, עמי 112; התשנ״א, עמי 217,

 2 ק״ת זותשנ״ב, עמי 1502.

 תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״)(תיקון), התשנ״ג-1993

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 12,4 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979'
ות אלה:  ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ

, במקום ״או תיקון תקנה 14 2 ות מילווה המדינה (סדרות מסוג ״גליל״), התש״ם־1980  1. . בתקנה 14 לתקנ
 ״גמול״ חברה להשקעות בע״מ״ יבוא ״״גמול״ חברה להשקעות בע׳׳מ וגופים נוספים כפי.שיקבע בנק
 ישראל מפעם לפעם באישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ובתנאים

 שיקבע״.

 י׳ בתמוו התשנ״ג(29 ביוני 1993)
ט ח ו < ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >וומ 0-950 א

 שר האוצר

 1 ס״ח התשל׳׳ט, עמי 112; התשנ״א, עמי 217.

 2 ק״ת ־,תשים, עמי 2281; התשנ״א, עמי 564.

ת מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממימוש עסקה בשערים עתידיים ו נ ק  ת
 או ממכירתה)(תיקון), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16ה, 97(0 ו־243 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים
ות אלה: .  של הכגסת, אני מתקין תקנ

ות מם הכנסה >פטור ממס על הכנסה ממימוש עסקה בשערים עתידיים או תיקון תקנה 1  1. !:תקנה 1 לתקנ
ת משנה >ב) יבוא: , במקום תקנ 2  ממכירתה), התשנ״ב-1992

 ׳>ם על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יחול פטור ממס לגבי מי שחייב לרשום את
 ההכנסה בספרי העסק שלו.״

 ד׳ בתמוז התשג״ג(23 ביוני 1993)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם > ה ר ב  >חמ 9-2373) א

 שר האוצר
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; סייח התשנ״ב, עמ׳ 182.

 2 ק״ת ׳זתשנ׳׳ב, עמ׳ 1287.
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 תקנות בריאות העם (חובת רישוי לשימוש במכשירים רפואיים) (תיקון מס׳ 2),
 התשנ״ג-993 ן

ת אלה: ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ב>3< לפקודת בריאות העם, 1940', אני מתקין תקנ

, 2 ות בריאות העם (חובת רישוי לשימוש במכשירים רפואיים), התשמ״ח-1988  תיקון התוספת 1. בתוספת לתקנ
 במקום פרט 7 יבוא:

Extracorporeal Membrane Oxygenation ״7. מערכת קרום־חימצון חוץ גופי 

".System (ECMO) 

 ח׳ בתמוז התשג״ג (27 ביוני 1993)
ם ר מ ו ן «-2066 י י  am ח
 שר הבריאות

 י עייר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191; ס״ח התשל״ג, עמי 232.
 * ק״ת התשמ״ח, עמי 368; התשנ״ג, עמי 698.

 תקנות שירותי הכבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים) (תיקון),
 התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 7 ו־35 לחוק שירותי הכבאות, התשי״ט־1959', אני מתקין
ת אלה: ו  תקנ

, ות שירותי י־כבאות (הדרגות והתקן של יחידות הכבאים), ד.תשל״ו-21976  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנ
 במקום פסקאות (6) ו־(7< יבוא:

 ״(6) להב!

 (7) להב משנה;״

 ט״ז בתמוז התשג״ג (5 ביולי 1993)
י ר ע ה ד י ר  >חמ 3-1718) א

 שר הפנים
 1 סייח התשי״ט, עמי 199.

 2 ק״ת התשל״ו, עמי 1576; התשל״ז, עמי 47; התשנ״ב, עמ׳ 1431.

 תקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף) (תיקון),
 התשנ״ג-1993

, ובאישור ועדת החוקה חוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ב לחוק המקרקעין, התשכ״ט-1969'
ות אלה:  ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנ

ות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף),  תיקון תקנה 5 1 ״ בתקנה 5 לתקנ
ת משנה (א< יבוא: , במקום תקנ 2  התשנ״א־1991

 ״(א< ההינתקות ממערכת מרכזית תיעשה על־ידי הסרת קטעי הצנרת המחברים את
 המערכת המרכזית עם המיתקנים שבדירה, כמפורט להלן:

 סייח התשכ״ט, עמי 259; התשני״ח, עמי 6.
 ק״ת התשנ״א, עמי 451; התשנ״ב, עמי 655.
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 (1) מערכת מרכזית להסקה עם זקיפים בחדר מדרגות וברזי ניתוק.

 יש לסגור הברזים, לחתוך את שני הצינורות שבין הברזים לדירה, לפרק מהברזים את
 קטע הצינור החתוך ולאטום על־ידי הברגת פקקים בקצוות החפשיים של הברזים בכיוון

 הדירה;

 בפקקים יהיה קדח בולט בראשם, שדרכו יעבור חוט מתכת עם חותם קבוע המחובר אל
 נקודה קבועה, שלא ניתנת לפירוק ולהרכבה מחדש;

א ברזי ניתוק. ל  (2< מערבת מרכזית להסקה עם זקיפים בין הקומות ״ ל

 יש לרוקן את המים של הזקיפים או של המערכת, לחתוך בשני מקומות את שני
 הצינורות המחברים את הזקיפים לדירה המתנתקת, להסיר את קטע הצינור החתוך

 משניהם ולאטום על־ידי ריתוך את הקצוות החתוכים;

 >3< מערכת מרכזית לאספקת מים חמים.

 כאשר קיימים ברזים למחליף החום או ברז ניתוק מהזקיף תיעשה ההינתקות כאמור
 בפסקה >1<; בהעדר ברזים או ברז - תיעשה ההינתקות כאמור בפסקה (2).

ות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. תחילה  2. תחילתן של תקנ

 ט׳ בתמוז התשנ״ג(28 ביוני 1993)
ל ח ה ש ש  >חמ 3-2142< מ

 שר האנרגיה והתשתית

 <:ו יציבות מהירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שינוי התוספת
 השניה לחוק)(מס׳ 7), התשנ״ג-993 ו

 !:תוקף סמכותנו לפי סעיף ז1>ב< לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
ו-1985 י, אנו מצווים לאמור:  התשמ׳

2 יבוא: תיקון התוספת

( 5 6 8 ט ( ר י פ ר )  1, בתוספת השניה לחוק, אך
 השניה

 •׳(569) צמיגים.״

 י״ז בסי ון התשנ״ג >6 ביוני 1993)
 >חמ 3-1976)

ט ח ו ם ( ב י י ג ה < ש ה ר ב ר א ס י ל ק א ר ש  י
 שר התחבורה שר האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 544.

ג-993 ו ׳ ׳  צו!:וחלות בעלי חיים [נוסח חדש](הוספה לתוספת השניה), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985' (להלן
- הפקודה), אני מצווה לאמור:

 סייח התשמ״ה, עמי 84; ק׳׳ת התשנ״ג, עמי 336.
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 בתוספת השניה לפקודה -

"Exanthema Coitale Paralyiticum (Dourine) 1) נה י ״חרי ר ח א ) 

"Vesicular stomatitis יבוא ״דלקת הלוע השלחופיתית 

 י״א בתמוז התשנ״ג >30 ביוני 1993)

ר ו ב צ ק ע  <חמ 3-767) י

 שר החקלאות

 תיקון התוספת 1 •
 השניה

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
1993 - ״ג  למצרכי מזון חקלאיים) (תיקון מם׳ 4), התשנ

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7>א<>1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
, ובהתאם לסעיף 15>א<>1< לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),  התשמ־ו־1985'

, אנו מצווים לאמור: 2  התשמ״ה-1985

 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה<(מחירים מרביים למצרכי תיקון התוספת
, בחלק שני: חלב ומוצריו, במקום טבלת המחירים יבוא: נ  מזון חקלאיים), התשמ־ט-1989

 סור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן כאזור אילת
 במזנון או
 בקיוסק

 טור א׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע״מ
 לא כולל במזנון או
 המצרך האריזה הנמות מע״מ בקיוסק

 ״חלב ומשקאות חלב

V ליטר 1.02 1.34 1.13  חלב מפוסטר >3% שומן) שקית ,

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 1.87 2.43 2.06

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 1.82 2.37 2.01

 חלב עמיד 1% קרטון 1 ליטר 2.48 3.30 2.79

 חלב עמיד 3% קרטון 1 ליטר 2.51 3.35 2.83

 חלב טרי 3% שומן קרטון 1 ליטר 2.04 2.75 2.33

 חלב טרי 1% שומן קרטון 1 ליטר 1.99 2.69 2.28

 קרטון Vj ליטר 1.57 2.12 1.79

 בקבוק

 רוויון, רוויה (1.5% שומן)

 קפיר, יוגורט לשתיה
V ליטר 2.40 3.35 2.83  פלסטיק 2

 שוקו מפוסטר 3% שקית 250 מ״ל 0.70 0.96 1.30 0.81

 שוקו ומוקד, עמידים קרטון ״/' ליטר 1.14 1.55 2.09 1.31

 תוצרת חלב ניגרת

 לבניה 4.5% שומן ״אשל״,
 ״עידית״ מתוצרת תנובה, טרה גביע 200 מייל 0.64 0.88 0.74

1.10 

1.77 

 ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ס״ח התשמ״ה, עמי 204.

 ק״ת התשמ״ט, עמ׳ 1327; התשנ״ב, עמי 868; התשג״ג, עמי 943.
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 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשיס ... שמחיר כשקלים חדשים

 לקמעונאי לצדכן.כולל %«2* , באזור אילת
 לא כולל מ״נוויאו *מזנון או

 הו!«רד האריזה הכמות מע״מ בקיו6י»

 גביע 200 מ״ל 0.64 0.87 0.74

 לבן >%!: שומן)
 ״גיל״ מתוצרת תנובה

 ״עוז״ מתוצרת טרה

 גביע 200 מ״ל 0.80 1.11 1.50 0.94

 ״דנובה״ - תנובה,
 ״קפיר״, ״תונה״, שטראום,

 ״ירדן״ מתוצרת טרה

 גביע 200 מ״ל 0.69 0.94 0.80
 ״יוגורט׳ מתוצרת

 תנובה וטרה

ת  שמנ

 250 מייל 2.14 2.89 2.44
 קרטון/

 שקית
 שמנת מ־גוקה >38% שומן)

 מתוצרת תנובה, טרה

 שמנת חוןוצד, 15% גביע 200 מ״ל 0.84 1.13 0.96

ה א מ  ח

 חמאה חבילה 100 גרם 1.09 1.46 1.24

 100 גרם 2.16 3.02 2.55
 קופסת

 פלסטיק
 חמאה בטעמים שונים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינות רכות ולבנות

 250 גרם 1.95 2.58 2.18
 גביע/
 חבילה

 גבינה כד ושה למריחה
 מתוצרת תנובה

 גביע 250 גרם 2.20 2.89 2.44
 גבינה כחושה למריחה

 מתוצרת שסראוס, יטבתה

 250 גרם 2.73 3.61 3.05
 גביע/
 חבילה

 גבינה לחיתוך כחושה
 ״כנען״ מתוצרת תנובה,

 ״טבעון״ *תוצרת טרה

 כנענית״ מתוצרת תנובה גביע 250 גרם 2.51 3.30 2.79

 125 גרם 1.67 2.32 1.96
 קופסת

 פלסטיק
 גבינה כחישה בטעמים
 מתוצרת ;:ל המחלבות

 125 גרם 1.85 2.53 2.14
 קופסת

 פלסטיק
 גבינה 5% בטעמים

 מתוצרת נול המחלבות

 125 גרם 1.89 2.63 2.22
 קופסת

 פלסטיק
 גבינה 9% בטעמים

 מתוצרת טל המחלבות

 גביע 125 גרם 2.81 3.92 3.32

 גבינת שמנת 30% שומן בטעמים:
 טבעי, שוו:, פלפל, שמיר, בצל

 מתוצרת כל המחלבות

 גביע 250 גרם 3.64 5.11 4.32
 ״נפולאון״ - 30% שומן

 תוצרת תנובה

 גביע 250 גרם 1.99 2.63 2.22
 גבינה חצי שמנה (5% שומן)

 טרה, תנובה

 גביע 250 גרם 2.21 2.89 2.44
 גבינה חצי שמנה 5%

 מתוצרת עטראוס ויוטבתה
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 טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן באזור אילח
 במזנון או

 בקיוסק

 טור א'
 המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע׳׳מ
 לא כולל במזנון או
 המצרך מע״מ בקיוסק

2.27 

2.44 

3.05 

2.53 

2.44 

2,61 

3.93 

5.19 

16.59 

19.20 

19.54 

4.81 

5.16 

5.84 

20.73 

2.68 2.02 

2.89 2.21 

3.61 2.58 

2.99 2.20 

19.61 14.27 

22.70 16.42 

23.10 16.78 

5.68 4.17 

6.10 4.51 

24.50 17.90 

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם

 250 גרם 2.16 2,89

 1 ק״ג

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע 250 גרם 2.27 3.09

 חבילה 250 גרם 3.38 4.64

 חבילה 250 גרם 4.42 6.14

 1 ק״ג

 פח 1 ק״ג

 1 ק״ג

 פרוסות 200 גרם

 פרוסות 200 גרם

 פרוסות 200 גרם 5.06 6.90

22.67 26.80 19.45 

 קובץ התקנות 5536, ח׳ באב התשנ״ג, 26.7.1993

 1 ק״ג

 גבינה שמנה למריחה
 (9%) תנובה, טרה

 גבינה שמנה 9%
 מתוצרת שטראוס ויוטבתה

 גבינה שמנה 9% בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינת קוטג׳ >9%<
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת קוטג׳(5%)
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת קוטג׳ >2%/'<
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת ״עין חמד״ או ״חמד״
 מתוצרת תנובה

 גבינת ברינזה מתוצרת
 תנובה, טרה

 גבינה ״צפתית״
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינת ״פטה״ מחלב בקר
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינות קשות
 גבינה קשה חצי שמנה

 ״גלבוע״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גלבוע״ מתוצרת תגובה

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גוש חלב״ מתוצרת תנובה

 ״טל העמק״ מתוצרת תגובה,
 ״הדד״ מתוצרת טרה, ״מירון״

 ו״דנה״ מתוצרת שטראוס

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״עמק״ מתוצרת תנובה,
 ״טיראן״ מתוצרת טנא,

 ״אדמר״ מתוצרת שטראוס,
 ״נהריה״ מתוצרת שטראוס,

 ״פאר״ מתוצרת טרה

 גבינה קשה שמנה ״גוש חלב״
 ״טל העמק״, ״כל בי״

 מתוצרת תנובה,
 ״ערד״ מתוצרת טנא,
 ״הדר״ מתוצרת טרה,

 ״מירון״ ו״דנה״ מתוצרת
 שטראוס
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 טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן באזור אילת
 במזנון או
 בקיוסק

 טור אי
 המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע״מ
 לא כולל במזנון או

 המצוך מע״מ בקיוסק

1.24 

1.06 

1.36 

3.68 

4,54 

4,35 3.16 

5.37 3.91 

0.92 1.47 1.09 0.80 

0.79 1.20 0.93 0.67 

1,06 0.79 1.26 0.93 0.66 

1.01 1.61 1.19 0.89 

1,42 1.05 1.60 1.24 

 תחילה

ד ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות

 8 משולשים
 בקופסה 200 גרם

 16 משולשים
 בקופסה 240 גרם

 200 מל״ל

 125 מל״ל

 125 מל״ל

 175 מל״ל

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גבינות מותכות
 ״נעמה״ מתוצרת תנובה

 ״חורש״ מתוצרת תנובה

 מעדנים
 יוגורט בטדם פירות >3%)

 מתוצרת תנובה ויטבתה

 יוגורט (1,5% שומן<
 בתוספת פירות

 מעדן חלב ,:טעמים: וניל
 ושוקולד מתוצרת כל המחלבות

 מעדן חלב !:טעמים מתוצרת
 תנובה, טרה, יוטבתה ושטראום

 מעדן עם ק:נפת
 גביע 150 מל״ל 0.89 מתוצרת כל המחלבות

 2. תחילתו של צו זה ביום ח׳ בתמוז התשנ״ג(27 ביוני 1993).

ט ח ו ם ( ב י י ג ד,) ש ה ר ב  א
 שר האוצר

 ד׳ בתמוז דתשנ״ג(23 ביוני 1993)
 >חמ 3-1978)

 הודעת הנוטריונים (שבד שירותים)(מם׳ 3), התשנ׳׳ג-1993

ות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל״ט-1978'  בתוקף סמכותי לפי תקנה 4>ד< לתקנ
 (להלן ־ המקנות), אני מודיע לאמור:

ות, החל ביום כ״ו בתמוז שינוי סכומים  1. עקב: התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה 1 לתקנ
(15 ביולי 1993) כך: ״ג  :תשנ

 ישכר שירותיו! 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר בשיעור
 הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך המוסף

 שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 196; התשמ״ד, עמי 653; התשנ״ג, עמ׳ 734.
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 טור ב׳
 שיעור השכר

 בשקלים חדשים

73 

29 

29 

29 

29 

4 

4 

2 

 השיעורים שנקבעו
 לאישור העתק

 צילומי

ל השיעורים פ  כ
 שנקבעו לאישור

 העתק צילומי

 טור א׳
 השירות

 אימות חתימה ־

 (א) חתימה ראשונה

 (ב< לכל חתימה נוספת

 >ג< אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
 לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או >ב<

 >ד< ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של
 אותו מסמך, בנוסף לאישור כאמור בפסקה >ג< או בלעדיו,

 לכל העתק כאמור

 (א) אישור העתק צילומי של מסמך -

 לעמוד הראשון

 לכל עמוד נוסף

 >ב< אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי, אחד, לכל אישור נוסף

 לאישור הראשון ־

 לעמוד הראשון .

 לכל עמוד נוסף

 אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

 אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס בד בבד עם
 המקור באמצעות נייר פחם

93 

73 

29 

 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה

 ביותר, ובאין קביעה ־ 114

 >א< אישור נכונות של תרגום -

 (1) עד מאה המלים הראשונות בתרגום

 (2) לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן

ל אישור  (ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכ
 נוסף לאישור הראשון

 (א) עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו כאמור
 בסעיף 7>9< לחוק, לרבות פעולה בדבר צוואה

 הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה,
 התשכ״ה־1965
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 טור ב־
 שיעור השבר

 בשקלים חדשים
 טור א׳
 השירות

 הסכום שנקבע לביצוע הפעולה
 לפי פסקה (א) בתוספת השכר

 שנקבע לענין פריט 1

 >ב< ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה (א< אגב
 אימות חתימה של צד למסמך

 >ג<

29 

73 

73 

30 

29 

472 
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 הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
 המינימלי של לשכת עורכי הדין,

 ובאין קביעה כאמור - הסכום
 שנקבע בו לפעולה הדומה לה .

 ביותר, ובאין קביעה ־ 119

 נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות (א) או
 >ב< במסמך פלוני ובעותק נוסף ממנו, לכל עותק

 נוסף שנעשתה בו הפעולה

 אישור שפלוני נמצא בחיים

 קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך
 אחרת ־

 (א) למצהיר הראשון

 (ב) לכל מצהיר נוסף

 >ג< ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר,
 לכל אישור נוסף

 העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך -

 (א) אם הסכים שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו
 עולה על 34,300 שקלים חדשים

 >ב< עלה הסכום האמור על 34,300 שקלים חדשים

 הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון
 למקום ההעדר, וחזרה.

 10. כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי
ות אלד. ל ד ־ן, ושלא נקבע לה שכר בתקנ  כ

.9 

239 

73 

 11. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין,
 שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת
 של מקבל השירות לתתו, במקום אחר - למעט פעולה
 שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו - בנוסף לשכר הנקוב
 בפריטים 1 עד 10, לפי הענין, ובנוסף להוצאות
 הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה -

 יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

 (1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת
 הנוטריון ממשרדו ועד שובו

 (2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה
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 (ב< נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת
 ובעונה אחת, על ידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל
 מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור
 בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו

 מעמד״.

 י״א בתשרי התשנ״א (30 בספטמבר 1990)
ן מ ג ו ל ם ק י י  >חמ 1216-» ח

 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 הודעת מס וכוש (חפצים ביתיים) (מס׳ 4), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7>ח לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים
 ביתיים), התשל״ג־11973 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא מיום כ״ח בניסן התשנ״ג
 (16 באפריל 1993) כך:

 (1) בתקנה 3(א< לתקנות, במקום ״343,122 שקלים חדשים״ בא ״356,238 שקלים
 חדשים״.

ות בא:  (2) במקום התוספת הראשונה לתקנ

 עדכון סכום
 פריטי חפצים

 ביתיים

 "תוספת ראשונה
 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים
 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר עם זוג
 נשוי או עם יחיד

 מיום 16.4.93
 לכל ילד

 מיום 16.4.93
 לזוג נשוי

 מיום 16.4.93
 ליחיד

 מיום 16.4.93

824 
216 
619 

2,300 
3,466 

824 
216 
262 
691 

1,516 
520 

1,519 
2,300 
3,466 

824 
216 
619 

2,300 
3,466 

 חדר שינה
 מיטה ומזרון
 אבזרי מיטה
 ארון בגדים
 ביגוד לגבר

 ביגוד לאישה

92 
509 

52 

48 
299 

824 
1,202 

311 
509 

2,218 
124 

824 
1,202 

311 
509 
402 
124 

 חדר סלון
 ספה כפולה

 שתי כורסאות
 כסאות
 שולחן
 מזנון
 רדיו

 ק״ת התשל״ג, עמי 1757.
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 למבוגר הגר עם זוג
 ליחיד לזוג נשוי לכל ילד נשוי או עם יחיד

 מיום 16.4.93 מיום 16.4.93 מיום 16.4.93 מיום 16.4.93

206 
403 

173 

62 
206 

113 

1,081 
416 

1,028 
4,033 

454 

 כלי נגינה או
 מערכת סטריאופונית 828
 נברשת 206
 וילונות 624

 טלוידה 4,033
 תנור חימונ! 454

48 
194 

105 

48 
29 

2,593 
1,457 
1,279 

565 
1,631 
3,204 

2,593 
1,279 
1,037 

240 
1,631 
2,132 

 מטבח
 מקרר

 תנור־ בישול/אפיה
 שולחנות וכסאות

 כלי אוכל
 מיקסר

 צכונת כביסה

393 393 

ש י ב ה ג ש  מ
 נציב מם הכנסה

 :זונות 3,246 8,784

ג(24 ביוני 1993) ׳ ׳  ד בתמוז הזשנ
 חמ 3-206)

 םכומי האגרה
 השנתית וסכומי

 ההון העצמי
 לשנת 1993

-993ו ״ג  הודעת ניירות ערן (אגדה שנתית), התשנ

ת ניירות עדך (אגרה שנתית), התשמ׳׳ט-1989' (להלן - התקנות), ו  בהתאם לתקנה 4(0 לתקנ
- 21993 (להלן - התקנות), אני ״ג ת ניירות ערך(אגרה שנתית)(הוראת שעה), התשנ ו  תקנה 1 לתקנ

 !ודיע לאמו־:

. החל ביום י״ב בתמוז התשנ״ג(1 ביולי 1993) יהיו -  י

 (1) הסכום הנקוב בתקנה 2(0: 10,100 שקלים חדשים;

 (2) הסכומים שבתוספת לתקנות:

 סכום האגרה השנתית
 דרגה (בשקלים חדשים)

 הון עצמי
 (בא:יפי שקלים חדשים)

13,470 

16,835 

25,590 

44,445 

ה מ י נ ט ק ב י ץ י ר  א
 יושב ראש רשות ניירות ערך

 עד 19,238

 מ־19,238 עד 38,476

 מ־38,476 עד 120,675

 מעל 120,675

 י בתמוז התשנ״ג (28 ביוני 1993)
 מ 3-926)

 ק״ת התשמ׳ט, עמי 782; התשנ״א, עבי 1007.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 992.
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 הוראת מועצת חפירות (ייצור ושיווק), התשנ״ג-1993
1  בתוקף סמכותנו לפי סעיף 31>ב< לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל״ג-1973

 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אנו מורים לאמור:

, יהיה 2  יצוא «רי 1, על אף האמור בהוראת מועצת הפירות (ייצור ושיווק)(יצואן יחיד), התשל״ה-1974
^ יצואם של פרי האפרסמון ופרי הצבר התרבותי מותר לפי היתר מטעם מועצת הפירות שהוקמה לפי ף ^ ר ב צ  ה

 סעיף 2(א< לחוק, ובהתאם לתנאים ולהגבלות שבהיתר.

 י״ב בתמוז התשנ״ג(1 ביולי 1993)
 >חמ 3-2347)

ר ו ב צ ק ע ש י י ר ה ח כ י  מ
 שר התעשיה והמסחר שר החקלאות

 סייח התשל״ג, עמי 310.
 ק״וז התשל״ה, עמי 89.
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