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, ( ן ו ק תי ) ת) ב על מעבו תו ם (כללים לכי י  תקנות בתי קברות עבאי
 התש״2000-0

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ג) לחוק בתי קברות צבאיים, התש״י-950וי
 החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות בתי קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות), התשנ״ז-997ו2,
 בפסקה (6), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא:

 ״(ג1) נפל בפיגוע חבלני, בציון מקום הפיגוע:״.

ק ר ד ב ו ה  א
 שר הביטחון

 ד בשבט התש״ם (14 בינואר 2000)
 (דומ 2747-ב)

 סיידו התש״י, עמי 258: התשנ״ו, עמי 5וג.
 ק״ת התשנ״ז, עמי 678.

 תיקון תקנה 2

פת סוג אסי ת ו י ל ל פה כ דעה על אסי ת (פרסום הו  תקנות החברו
, התש״ס-2000 ת) רי בו  בחברה עי

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 69, 75 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט-999וו (להלן -
 החוק), לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״אסיפה כללית״ - לרבות אסיפת סוג:

 ״מניות״ - מניות המקנות זכות הצבעה באסיפה הכללית של החברה או באסיפת סוג.

 2. (א) הודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית (להלן - ההודעה) תפורסם עשרים

 ואחד ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בחברה אשר בתקנונה נקבע כי לא תימסר
 הורעה כאמור בסעיף 69(ב) לחוק, ובסדר יומה של האסיפה הכללית לא כלולים נושאים
 אשר ניתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 87 לחוק, ניתן לפרסם את

 ההודעה עד ארבעה עשר ימים לפחות לפני כינוס האסיפה.

 3. ההודעה תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאורי
 בשפה העברית: החברה רשאית לפרסמה בכל דרך נוספת שתראה לנכון, לרבות באמצעות

 האינטרנט.

 4. (א) בהודעה יצוין סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, פירוט הנושאים
 שעל סדיר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות, ובן המועד
 לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק: קבעה
 החברה בי אסיפה נדחית תיערך במועד מאוחר מן הקבוע בסעיף 78(ב) לחוק, תציין את אותו

 המועד בהודעה.

 מועד פרסום
 ההודעה

 אופן פרסום
 ההודעה

 תוכן ההודעה

 סיידו התשנ״ט, עמי 189.
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 (ב) ההודעה תכלול את מספר הטלפון וכתובת משרדה הרשום של החברה
 והנ ׳ועדים שבהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות: החברה רשאית להוסיף
 בה מקומות נוספים לעיון כאמור ובכלל זה גם כתובת אתר אינטרנט שבו ניתן יהיה למצוא,

 בין השאר, גם נוסח כתבי הצבעה והודעות עמדה במשמעותן בסעיף 88 לחוק.

 (ג) בהודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית אשר על סדר יומה נושאים אשר
 נית י להצביע לגביהם באמצעות בתבי הצבעה באמור בסעיף 87 לחוק, תציין החברה גם את
 כמו ת המניות המהווה את השיעור מכלל זכויות ההצבעה אם נקבע בתקנות לפי סעיף 89(3)

 לחוק, או שווי המניות אם נקבע בתקנות כאמור.

 5. נקבעו בדין אחר הוראות לענין תובן ההודעה שתפורסם לגבי אסיפה כללית בחברה הוראות דין
י ח  ציב ורית ואשר על סדר יומה נושא מסוים שנקבע באותו דין, יחולו הוראות הדין האחר על א

 הה דעה.

 6. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בשבט התש״ם (ו בפברואר 2000). תחילה

 בשבט התש״ס (17 בינואר 2000)

 שר המשפטים

ג), התש״ם-2000 ו ז ת (מי  תקנות החברו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 318(ב), 326 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו' (להלן -
 החוק), לאתר התייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הכו סת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה - הגדרות
 ״חד:״ - סכום כספי או התחייבות חוזית לספק נכס או שירות:
 ״חיני עסקים״ - יום שבו רוב הבנקים בישראל פתותים לקהל:

 ״נוי/ וה מהותי״ - \

 (1) מי שהחברה חבה לן חוב אשר במועד ההודעה עולה על סכום של 100,000
 שקלים חדשים או סכום של 15% מן ההון העצמי של החברה לפי הגבוה

 מביניהם:

 (2) הנאמן לתעודות התחייבות כמשמעותן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך,
 התשכ״ח-1968/ ובלבד שהסכום הכולל באותה סדרת התחייבויות לא נמוך
 מהסכומים המפורטים בפסקה (1): הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן
 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והוא ישתנה אם השתנה המדד שפורסם
 לאחרונה לפני המועד שבו נתתמה הצעת המיזוג לעומת המדד שפורסם לאחרונה

 לפני תחילתן של תקנות אלה, בשיעור השינוי במדד.

 2. (א) הצעת מיזוג כאמור בסעיף 317(א) לחוק תיערך כנדרש בטופס ו שבתוספת, הצעת מיזוג

 ותו. ש לרשם בידי כל אחת מהחברות המתמזגות.

 ג ״ח התשנ״ט, עמ׳ 189.
 ג ״ח התשכ״ח, עמי 234.

 קוב״ התקנות 6017, בי בשבט התש״ס, 27.1.2000 283



 (ב) הצעת המיזוג תיחתם בידי דירקטור של כל אחת מהחברות המתמזגות אשר
 הדירקטוריון של החברה שבה הוא מכהן הסמיך אותו לכך, וזהותו של החותם תאומת בידי

 עורך דין.
 (ג) הרשם לא יאשר מיזוגן של חברות מתמזגות אשר לא מילאו את הנדרש בטופס ו

 שבתוספת ולפיו.

 3. (א) חברה מתמזגת תפרסם, בשני עיתונים יומיים בשפה העברית הנפוצים
 בישראל, הודעה לנושיה ובה תציין כי הגישה הצעת מיזוג לרשם החברות וכי הם רשאים
 לעיין בהצעה במשרד רשם החברות, במשרדה הרשום ובן במקומות נוספים שקבעה, אם

 ראתה זאת לנכון, בשעות העבודה המקובלות, הכל כפי שתקבע בהודעה.

 (ב) חברה שלה נושים מהותיים בחו״ל או שניירות הערך שלה רשומים למסחר
 בבורסה מחוץ לישראל, תפרסם גם הודעה, כאמור בתקנת משנה (א), בעיתון נפוץ במדינה

 שבה נמצאים רוב הנושים המהותיים האמורים או שבה נסחרים ניירות הערך שלה.
 (ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף 318 לחוק, תשלח חברה מתמזגת, לא יאוחר מארבעה
 ימי עסקים מיום משלוח הצעת המיזוג לרשם החברות, הודעה, בדואר רשום, לכל אחז!

 מהנושים המהותיים הידועים לה, ובה תציין כי הגישה הצעת מיזוג לרשם החברות וכי*
 ניתן לעיין בה במקומות נוספים, אם קבעה כאלה בהודעה לפי תקנת משנה (א), ובמועדים

 שנקבעו בהודעה האמורה.

 (ד) היו לחברה מתמזגת חמישים עובדים או יותר, תמסור החברה לועד העובדים
 או תפרסם במקום בולט לעין במקום העבודה, עותק מההודעה שפורסמה בעיתון לפי תקנת

 משנה (א).
 (ה) הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תפורסם ביום משלוח הצעת המיזוג לרשם
 החברות; הודעות כאמור בתקנות משנה (ב) ו־(ד) יישלחו או יפורסמו, לפי הענין, לא יאוחר

 משלושה ימי עסקים ממועד ההמצאה של הצעת המיזוג לרשם החברות.

 4. בחברה שהציעה לציבור תעודות התחייבות, כמשמעותן בסעיף 35א לחוק ניירות

 ערך, התשכ״ח-1968ג, יראו משלוח הצעת מיזוג לנאמן של אותה סדרת תעודות כהמצאת
 הצעת המיזוג לבעלי תעודות ההתחייבות.

 5. חברה מתמזגת תמסור לרשם החברות הודעה לפי טופס 2 שבתוספת, על משלוח

 הצעת המיזוג לגושים המובטחים שלה כאמור בסעיף 8ו3(א) לחוק, ועל מתן הודעה לנושים
 הלא מובטחים שלה, בהתאם לתקנה 3, לא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר משלוח

 ההודעות לנושים.

 6. (א) חברה מתמזגת תמסור לנושה שיבקש זאת ממנה, בתוך ארבעה עשר ימינ
 ממועד הדרישה, את הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של כל אתת מהחברות
 המתמזגות שתאריך המאזן הכלול בהם לא יקדם ביותר משישה חודשים מהמועד שבו
 הוגשה הצעת המיזוג, ואם חלפה תקופה של יותר משישה חודשים מאז תאריך המאזן
 הכלול בדוחות הכספיים המבוקרים יצורפו גם הדוחות הכספיים הסקורים האחרונים ובלבד
 שתאריך המאזן בדוח הסקור לא יקדם ביותר מחמישה חודשים מהמועד שבו הוגשה הצעת

 המיזוג לרשם.

 (ב) להצעת המיזוג תצורף הסכמתו של רואה חשבון מבקר של כל חברה מתמזגת
 לכך שחוות דעתו לדוחות הכספיים תימסר לנושים.

 הודעה לנושים

 הודעה לנאמן

 דיווח על מתן
 הודעה לגושים

 דוחות כספיים

 ס״ח התשכ״ח, עמי 234.
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 מידע לנושה
 מהותי

 דרישת סודיות

 סירוב החברה
 למסור מידע

 7. (א) נושה מהותי של חברה מתמזגת רשאי לבקש מן החברה המתמזגת, כל מידע
 נו זף שיפרט בדרישתו, הדרוש לו במישרין, לשם גיבוש החלטתו באשר ליכולתה של החברה
 היןולטת לפרוע לו את חובותיה (להלן - מידע הדרוש במישרין) ובכלל זה מידע כמפורט

 להלן:

 (ו) זהות בעלי המניות המהותיים שיהיו בחברה הקולטת לאחר המיזוג,
 למיטב ידיעת החברה•,

 (2) האם חלה הוראת סעיף 320(ג) לחוק לגבי ההצבעה באסיפה הכללית במי
 מן החברות המתמזגות, ופירוט בעלי המניות שלגביהם חלה ההוראה באמור,

 למיטב ידיעת החברה-,

 (3) התייחסות הדירקטוריון של חברה מתמזגת, לאירועים או להחלטות
 דירקטוריון, שהיו מאז תאריך המאזן הבלול בדוחות הכספיים המבוקרים או
 הםקורים, שעשויים להיות להם, לדעת הדירקטוריון השפעה מהותית על

 הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים;

 (4) רשימת השעבודים על נכסי החברות המתמזגות לרבות שעבודים אשר יש
 התחייבות לתיתם לאחר המיזוג ובתוצאה ממנו.

 (ב) החברה תמסור את,המידע שביקש נושה לפי תקנה זו אלא אם כן מתקיימות
 ה:סיבות האמורות בתקנות 8 או 9, שבשלן רשאית החברה שלא למסור את המידע

 ה:זבוקש.

 (ג) תשובת החברה לנושה שביקש את המידע, לרבות סירוב לתיתו, תינתן בתוך
 ת^ופה שלא תעלה על 21 ימים.

 8 (א) חברה מתמזגת רשאית להתנות את מסירת המידע האמור בתקנות 6 ו־ד

 ב ־רישה מן הנושה שיתחייב כלפיה כי לא יעשה שימוש במידע שקיבל ולא ימסור אותו
 ל.*חר אלא למטרה שלשמה קיבל את המידע ובכלל זה בדיקה האם המיזוג יפגע בזכותו

 כ.ושה כלפי החברה המתמזגת.
 (ב) סירב נושה להתחייב באמור בתקנה זו, לא יהיה רשאי לפנות לבית המשפט לפי

 תקנה 9 בטענה כי החברה סירבה למסור לו את המידע שביקש.

 9, (א) החברה רשאית לסרב לבקשתו של נושה למידע לפי תקנה 6 או תקנה 7, אם
 ל ־עתה המידע שביקש הנושה אינו מידע הדרוש לו במישרין כאמור בתקנה 7(א), או אם
 ל ־עתה הבקשה הוגשה שלא בתום לב או שיש בדוחות הכספיים או במסמכים הנדרשים
 1סיד מסחרי או פטנט, או שגילוי הדוחות או המסמכים עלול לפגוע בדרך אחרת בטובת

 החברה.
 (ב) סירוב למסור מידע כאמור בתקנת משנה (א) יהווה עילה לעיכוב המיזוג בידי
 בית המשפט, לפי סעיף 319 לחוק, אלא אם כן שוכנע בית המשפט כי אין לעכב את המיזוג
 ב1זל אי מסירת המידע מאחר שלא מצא בי נתקיים האמור בסעיף 319 או שראה ליתן
 ד וראות אחרות כאמור באותו סעיף; לעגין תקנה זו, סירוב של חברה - לרבות אי מתן מענה

 בתוך התקופה הקבועה בתקנות אלה.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), סירוב של חברה מתמזגת לנושה שביקש ממנה
 פםמבים או דוחות כספיים, לא יראו אותו כעילה לעיכוב המיזוג אם חובו של אותו נושה
 נ!רע או אם הוצע לו לפרוע את חובו והוא סירב או לא השיב להצעה, או אם ניתנה לו הגנה
 ד ולמת אחרת להבטחת זכויותיו-, בתקנה זו, ״הגנה הולמת״ - דרכים להבטחת פירעון חובו

 על נושה, לרבות בדרך של מתן ערובות שאינן מטעמה של חברת היעד.
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 10. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ה בשבט התש״ם (ו בפברואר 2000).

ספת  תו
 טופס ו

 (תקנה 2)
 הצעת מיזוג

 (סעיף 326 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו)
 אל: רשם החברות

 תחילה

 שם החברה המגישה , ציין אם היא חברת יעד או הברה קולטת
 ביום , בישיבה שהתכנסה ברין קיבל דירקטוריון החברה החלטה לאשר את
 המפורט להלן, לאחר שקבע, בשים לב למצבן הכספי של החברות המתמזגות, שלא קיים,
 לדעתו, חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את

 התחייבויותיה של החברה לגושיה.
 פרטי המיזוג

 (יד למלא את הטופס לגבי בל אחת מהחברות המתמזגות.)
 שם החברה הקולטת מם׳ החברה הקולטת

 שם חברת היעד מס׳ חברת היעד

 התמורה שתינתן לבעלי המניות בחברת היעד (יש לסמן ^ במקומות המתאימים
 ולהשלים):

 (ו) (א) במניות בחברה הקולטת -
 כמות המניות הכוללת: ;

 השיעור הכולל של זכויות ההצבעה שיקנו המניות שיוקצו לבעלי המניות
 בחברת היעד: ובדילול מלא:

 כמות המניות שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד
 (ב) בניירות ערך אחרים של החברה הקולטת -

 סוג נייר הערך לרבות תנאיו(פרט) ;
 כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד

 (2) במזומן -
 בסכום כולל של (ציין את שם המטבע)1;

 בסכום שישולם בשל כל מניה בחברת היער
 (3) (א) בתמורה אחרת שאינה במזומן או בניירות ערך(פרט):

 (ב) אם התמורה היא בניירות ערך של חברה אחרת, ציין את שם החברה
 סוג נייר הערך ;

 כמות ניירות ערך לבל מניה בחברת היעד •,

 י אם הסכום הכולל אינו ידוע במדויק מאחר שלא ידועה כמות המניות הכוללת, בדילול מלא, בחברת
 היעד, יש למלא את הסכום בקירוב.
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 אם ניירות הערך לא היו מוחזקים או לא יוחזקו ערב המיזוג בידי החברה
 הקולטת, פרט את התמורה שקיבלה החברה האחרת מן ההברה הקולטת אם

 ניתנה

 לבקשה זו מצורפים:

 (א) הסכם המיזוג או תנאיו העיקריים, בפירוט כפי שקבעו הדירקטוריונים של התברות
 המתמזגות.

 (ב) הנימוקים העיקריים שניתנו על ידי בל אחד מהדירקטוריונים•, בפירוט, כפי שקבעו
 הדירקטוריונים של החברות המתמזגות.

 שם הדירקטור שדירקטוריון חברת היעד מם׳ זהות
 הסמיכו לחתום בשמו

 יונ י עו״ד מאשר בזה כי המוכר/ת לי אישית/
 שז יהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה , לאחר שהזהרתיו/ה כי
 עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/

 ת?1שה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.

 תאריך חתימת עורך הדין

 שם:
 מען:

 מס׳ זהות:
 מם׳ רשיון:

 שכ הדירקטור שדירקטוריון החברה הקולטת מסי זהות
 הסמיכו לחתום בשמו

 אנ עו״ד מאשר בזה כי המוכר/ת לי אישית/
 שז ׳הה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה , לאחר שהזהרתיו/ה כי
 עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/

 תעשה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.

 תאריך חתימת עורך הדין

 שם:
 מען:

 מם׳ זהות:
 מס׳ רשיון:
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 טופס 2
 (תקנה 5)

 הודעה על מתן הודעות לנושים

 (בהחאם לסעיף 317 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו (להלן - החוק))

 שם החברה מס׳ החברה

 אל: רשם החברות

 זאת להודיעך כי החברה הנזכרת לעיל פרסמה הורעה על הגשת הצעת המיזוג לנושיה
 ביום בעיתון ובעיתון וכן קיימה את הוראות

 סעיף 8ו3(א) לחוק והוראות תקנה 3 לתקנות החברות (מיזוג), התש״ם-2000.

 שם הדירקטור שדירקטוריון
 הסמיכו לענין זה בשם החברה

 אני עו״ד מאשר בזה כי המוכר/ת לי אישית/
 שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה לאחר שהזהרתיו/ה כי
 עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/

 תעשה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.

 תאריך חתימת עורך הדין

 שם:
 מען:

 מם׳ זהות:
 מס׳ רשיון:

ף ב י י ל י ן ס ו  י
 שר המשפטים

 י׳ בשבט התש׳׳ם (17 בינואר 2000)
 (חמ 3-2961)
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 אופן הוכחת
 הבעלות

 מתן אישור
 בעלות

 מניות מושאלות
 למסחר

 הגבלות על
 אישור בעלות

 תחילה

, ת) פה הכללי ך העבעה באסי ר ו ת במניה לע ת (הוכחת בעלו ו ות החבר  תקו
 התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 71 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו' (להלן - החוק),
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בעל מניה כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק (להלן - בעל מניות), הנדרש להוכיח את
 בעל ותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה

 אש־ אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע כאמור בסעיף 182
 לחוק-, באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 ובטופס ו שבתוספת (להלן - אישור

 בעלות).

 2. (א) לבקשת בעל מניות, חבר בורסה שאצלו רשומות מניות לזכותו של בעל המניות,

 יית אישור בעלות במועד מתאים כדי שבעל המניות יוכל להצביע באסיפה הכללית או
 לשלוח כתב הצבעה במועד כנדרש; אישור הבעלות ייערך לפי טופס 1 שבתוספת ובו יפורטו

 ןינ ים אלה:

 (1) שמו של בעל המניות ומספר הזהות שלו; היה בעל המניות מי שאין לו
 תעודת זהות ישראלית, יצוין מספר דרכונו, תקופת תוקפו והמדינה שבה הוצא;
 היה בעל המניות תאגיד, יצוין מספר הרישום של התאגיד והמרינה שבה

 התאגד;

 (2) תאריך שבו חל המועד הקובע שלגביו ניתן אישור הבעלות:

 (3) שם המניה, מספר המניות וסוג המניות אם ישנו, הרשומות לזכותו של
 בעל המניות אצל הבר הבורסה למועד מתן אישור הבעלות.

 (ב) אישור בעלות ייחתם בידי חבר הבורסה הנותן אותו.

 3. לא יינתן אישור כאמור בתקנות אלה למי שמניותיו מושאלות למסחר בבורסה במועד
 הק־בע.

 4. חבר בורסה ייתן לבעל מניות אישור בעלות אחר לגבי החזקותיו במניות החברה
 שהוא נכון לרישומי חבר הבורסה בתום היום הקובע.

 5. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה בשבט התש״ס (1 בפברואר 2000).

 תוספת
׳ו^ס ו ׳ !^^ 

 (תןנות 1 ו־2)
 אישור בעלות

 ישו ז החברה שם חבר הבורסה

 מל ׳ החברה

 פו טי בעל/י המניות:
 (אס היו במה בעלים במשותף במניות יצוינו פרטיהם)

 (ו: שם בעל המניות

 י סייח התשנ״ט, עמי 189.
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 (2) מס׳ זהות

 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

 מם׳ דרבון המדינה שבה הוצא ...

 אם בעל המניות הוא תאגיד -

 מם׳ רישום מדינת ההתאגדות

 (3) המועד שלגביו ניתן אישור הבעלות

 פרטים על המניות:

 (1) שם נייר הערך ערך נקוב(אם יש) מספרו בבורסה

 (2) מספר המניות

 (3) סוג המניות

 חתימת תבר הבורסה תאריך
 י׳ בשבט התש״ם (17 בינואר 2000)

ף ב י י ל י ן ס ו  >חמ 3-2984) י
 שר המשפטים

, ( ר חיעוני רקטו י ד ת ל עאו הו ל ו ר גמו ב ד ת (כללים ב ו  תקנות החבר
 התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 244(א), 284 ו־366 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו' (להלן -
 החוק), בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״דירקטור״ - דירקטור חיצוני;

 ״חברה״ - חברה ציבורית•,

 ״דרגה״ - אחת מארבע דרגות של חברה, כמפורט בתוספת הראשונה.

 2. הגמול וההוצאות שדירקטור זכאי להם מן החברה יהיו בהתאם לדרגה שבה מםוו1!
 החברה וכמפורט בתקנות אלה.

 3. דרגתה של חברה תהיה בכל שנת כספים לפי הונה העצמי המופיע במאזן המבוקר
 שלה לשנה הקודמת.

 4. (א) לכל שנת כספים שבה מכהן אדם כדירקטור תשלם לו החברה גמול שנתי.

 (ב) סכום הגמול השנתי לדירקטור יהיה בטווח המפורט בתוספת השניה, והוא
 ייקבע ויאושר כאמור בסעיפים 270(3) ו־273 לחוק.

 (ג) סכום הגמול השנתי הניתן לכל דירקטור בחברה יהיה זהה.

 גובה הגמול
 וההוצאות

 קביעת הדרגה

 גמול שנתי

 סייח התשנ״ט, עמי 189.
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 גמול השתתפות

 החזר הוצאות

 הקלות לגבי
 אישור הגמול
 השנתי וגמול
 ההשתתפות

 (ד) סכום הגמול השנתי יובא לידיעת המועמד לכהונת דירקטור קודם לקבלת
 הסכמתו לכהן בתפקיד.

 (ה) הגמול השנתי ישולם לדירקטור בכל אחת משנות כהונתו; כיהן אדם כדירקטור
 בהק ק משנת כספים, ישולם לו החלק היחסי לאותה שנה.

 (ו) החברה תשלם לכל דירקטור את הגמול השנתי כעבור שישה חודשים מהיום
 שבו החל לכהן, ולאחר מכן, מדי שנה, ישולם הגמול השנתי בתחילת המחצית השניה של

 שנר הכספים.

 5. (א) בעד השתתפות בישיבה של הדירקטוריון או של ועדת דירקטוריון לרבות ועדת

 ביק! רת, תשלם החברה לדירקטור גמול השתתפות.

 (ב) התקיימה הישיבה באמצעי תקשורת כאמור בסעיף 101 לחוק, תשלם החברה
 לדירקטור גמול השתתפות בשיעור של 60% מגמול ההשתתפות בישיבה רגילה.

 (ג) סכום גמול ההשתתפות יהיה בטווח המפורט בתוספת השלישית והוא ייקבע
 |1נ:ור בסעיפים 270(3) ו־273 לחוק.

 (ד) דירקטור זכאי לגמול השתתפות אם השתתף בישיבה כולה או ברובה.

 (ה) גמול ההשתתפות כולל את כל ההוצאות שהיו לדירקטור בקשר להשתתפותו
 בישיבה שנערכה בארץ מגוריו של הדירקטור; קיים הדירקטוריון ישיבה מחוץ לארץ מגוריו
 של הדירקטור, תחזיר החברה לדירקטור שהשתתף בה את הוצאותיו הכרוכות במישרין
 בה; ותתפות זו; החזר ההוצאות יהיה שווה לסכום שהחברה משלמת לכל דירקטורי אחר,
 שא׳ נו דירקטור חיצוני ושאינו תושב המדינה שבה נערכה הישיבה, בשל החזר ההוצאות

 בעב ור השתתפותו באותה ישיבה.

 (ו) גמול השתתפות ישולם לדירקטור לא יאוחר משלושים ימים ממועד הישיבה.

 (ז) הוראות תקנה 4(ג) ו־(ד) יחולו על גמול ההשתתפות, בשינויים המחויבים.

 6. אין בהוראות תקנות אלה כדי לשלול את זכותו של דירקטור חיצוני להחזר הוצאות
 בגין העסקת יועץ לפי סעיף 266 לחוק או כדי למנוע מהחברה לשאת בהוצאות של דירקטור

 חיציני בגין השתלמויות הנחוצות למילוי תפקידו.

 7. בחרה החברה לשלם לדירקטור גמול השתתפות או גמול שנתי בסכומים הקבועים
 המופיעים בתוספת השניה ובתוספת השלישית, סכום הגמול השנתי וגמול ההשתתפות

 ינ \טעונים אישור בדרך הקבועה בסעיף 273 לחוק.

 (א) הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה, בתוספת השניה ובתוספת השלישית
 ישו.נו ב־ ו בפברואר וב־ו באוגוסט של כל שנה(להלן - יום השינוי) לפי שיעור העליה של

 המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים
 חדזזים.

 (ג) בתקנה זו -

 ״מדר״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-,

 ״הנ דד היסודי״ - המדד שפורסם לחודש דצמבר 1999;

 ״הב דד החדש״ - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי.
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 9. תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור), התשמ״ח-
 21988 - בטלות.

 ביטול

 10. גמול שנקבע לדירקטור מקרב הציבור לפי הוראות פקודת החברות [נוסח חדש],
 התשמ״ג-983ו3, יראו אותו כגמול שנקבע ואושר לפי תקנות אלה.

 הוראת מעבר

ה נ ו ש א  תוספת ר
 (תקנה ו)

 הון עצמי באלפי שקלים חדשים דרגה

 עד 32,497 א
 מעל 32,497 עד 64,995 ב
 מעל 64,995 עד 203,109 ג
 מעל 203,109 ד

ה י ספת שנ  תו

 (תקנה 4(ב»

 דרגת החברה סכום הגמול השנתי בשקלים חדשים
 סכום מזערי סכום מרבי סכום קבוע

 א 10,560 18,280 14,420
 ב 13,000 23,560 18,280
 ג 18,280 30,870 24,575

 ד 26,000 42,245 34,122

ת י ש י ל ספת ש  תו

 (תקנה 5(ג»

 דרגת החברה סכום גמול ההשתתפות
 סכום מזערי סכום מרבי סכום קבוע

 א 610 1220 915
 ב 610 1220 915

 ג 915 1625 1270

 ד 915 1625 1270

ף ב י י ל י ן ס ו  י
 שר המשפטים

 י׳ בשבט התש״ס (17 בינואר 2000)
 (חמ 3-2040)

 ק״ת התשמ״ח, עמי 521.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמי 761.
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, •התעז״ם-2000 ( ן קו תי ) ן י כים במקרקע ו  תקנות המתו

 :תוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו־19 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו-1996י
 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ח-21986,

 ובאיי זיר ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 12 לתקנות המתווכים במקרקעין, התשנ״ז-1997ב (להלן - התקנות תיקון תקנה 12
 העיק־יות) -

 (1) בתקנת משנה (א), במקום פסקה (3) יבוא:

 ״(3) אגרה דו־שגתית לחידוש רשיון - 1800״;

 (2) בתקנת משנה (ה), המילים ״ובשני עיתונים יומיים לפחות״ - יימחקו. !

 2. במקום תקנה 13 לתקנות העיקריות יבוא: החלפת תקנה 13

 ״אגוד דו־שנתית 13. (א) האגרה הדו־שנתית הנקובה בתקנה 2ו(א) תשולם לא יאוחר
 מיום 31 בדצמבר של השנה הראשונה של התקופה שבערה היא משולמת

 (להלן - שנת התשלום), ואולם -

 (1) אם היא שולמה עד 31 בינואר של שנת התשלום - ישולמו
 שני שלישים בלבד של האגרה:

 (2) אם היא שולמה בתקופה שמ־ו בפברואר עד 30 במרס של
 שנת התשלום - ישולמו שלושה רבעים בלבד של האגרה;

 (3) אם היא שולמה בתקופה שמ־1 באפריל עד 30 ביוני של
 שנת התשלום - ישולמו שבע שמיניות בלבד של האגרה.

 (ב) לא שולמה האגרה הדו־שנתית בשנת התשלום, יחולו הוראות
 סעיף 18(ב) לחוק.

 (ג) האגרה הדו־שנתית תשולם לראשונה בשנה שלאחר השנה
 שבה שולמה האגרה החד־פעמית הנקובה בתקנה 12(א).

 (ד) הודיע בעל רשיון לרשם שאין בדעתו להמשיך לעסוק בתיווך
 במקרקעין, יהיה פטור מתשלום האגרה הרו־שנתית הבאה ואילך; חזר
 והודיע בעל רשיון לרשם כי בדעתו להמשיך ולעסוק בתיווך במקרקעין
 ישלם את האגרה הדו־שנתית לתקופה שמינואר של השנה שבה הודיע

 על המשך עיסוקו.

 תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בטבת התש״ס (ו בינואר 2000), והן יחולו על מי תחילה ותחולה
 שחייב בתשלום האגרה הדו־שנתית ביום תחילתן ואילך.

 4. בשנת התשלום 2000 יראו את תקנה 3(אץו) כאילו במקום ״עד 31 בינואר״ נאמר ״עד הוראת שעה

א^, במקום ״שמ־1 בפברואר״ נאמר ״שמ־1 במרס״.  29 ג פברואר״, וכאילו בתקנה 3(

 ו׳ ב עבט התש״ם (12 בינואר 2000)
ף ב י י ל י ן ס ו  (חמ ל9ל3-2) י
 שר המשפטים

 נ ״ח התשנ״ו, עמי 70 ועמי 375; התשנ״ח, עמי 118.
 > ״ח התשמ״ח, עמי 60: התשנ״א, עמי 130.

 > ״ת התשנ״ז, עמי 1078; התשנ״ח, עמי 962.
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ראת שעה) הו ת) ( או ד ברי י ג א לת ת ב (כללים לפעו ת התקעי דו סו  תקנות י
 (תיקון), התש״ם-2000

 בתוקף סמכותי לפי סעיף וגג לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985' (להלן - החוק),
 לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם נציב שירות המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 12 לתקנות יסודות התקציב (כללים לפעולת תאגיד בריאות)(הוראת שעה),
 התשנ״ח-21998, במקום ״כ״ב בכסלו התש״ס(31 בדצמבר 2000)״ יבוא ״כ״ה באדר ב׳ התש״ם

 (1 באפריל 2000)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ב״ג בטבת התש״ם (ו בינואר 2000).

ה ב נ י ז ר י מ ל  ש
 שר הבריאות

 ב׳ בשבט התש״ם (9 בינואר 2000)
 יחמ 3-2850)

 סייח התשמ״ה, עמי 60; התשג״ח, עמ׳ 48.
 ג ק״ת התשנ״ח, עמי 704; התשנ״ט, עמי 1016.

ת י ת נ ש מי ה ר המקו עו י ל (קביעת היקף הי א ר ש י ק החלב ב ש ן מ ו  תקנות תכנ
 התש״ם-2000

, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ״ב-992וי
 מתקין תקנות אלה:

 ו. היקף הייצור המקומי של חלב לשנת 2000 יהיה כמפורט להלן:
 (1) חלב בקר: 1,140.0 מיליון ליטרים;
 (2) חלב כבשים: 7.7 מיליון ליטרים;

 (3) חלב עזים: 1.8 מיליון ליטרים.

 כ׳ בכסלו התש״ם (29 בדצמבר 1999)
ן ו ר ו ם א י י  (חמ 3-2413) ח

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 תיקון תקנה 12

 תחילה

 קביעת היקף
 ייעור

 סייח התשנ״ב, עמי 139.

, ראת שעה) הו ת פיקוח) ( מ ם (קביעת ר תי רו שי ם ו י מערבי ר  עו פיקוח על מחי
 התש״ס-2000

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-996ו*
 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. על אף האמור בצו פיקוח על מתירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח), התש״ם-
 21999, תהיה רמת הפיקוח על מחירי קמח חיטה, בתקופה שמיום ו׳ בשבט התש״ס(13 בינואר

 2000), עד יום י״ג בשבט התש״ם (20 בינואר 2000), לפי פרק ה׳ לתוק.

 ה׳ בשבט התש״ם (12 בינואר 2000)
 >חמ 3-2722) ר ן כ ה ן

 שר החעשיה והמסחר

 סייח התשנ״ו, עמי 192.
 ק״ת התש״ס, עמי 225.

 הוראת שעה
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ם םבום), ו א י ת ) ( ת ו נ ו ב ש סף (ניהול פנקסי ח ך מו ת מם ער ע ד ו  ה
 התש״ם-2000

 בהתאם לתקנה 9א(ג) לתקנות מם ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל״ו-976וי
 (להל - התקנות), אני מודיע לאמור:

 הסכום בתקנה 9א(גץו) לתקנות, יהיה החל ביום ב״ג בטבת התש״ס (ו בינואר 2000)
 99 ו ;זקלים חרשים.

 ה׳ ב7זבט התש״ס (12 בינואר 2000)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ6:-3) א

 שר האוצר

 י ק״ 1 התשל״ו, עמי 1599׳, התשנ״א, עמי 404 (518); התשנ״ט, עמי 336.

ק למטוסים ת תדלו ו ר י ר ש ם (מחי תי רו שי ם ו י מערבי ר  71 :ת פיקוח על מחי
), התש״ס-2000 ן ו ל התעופה בן גורי מ נ  ב

 כתוקף סמכותי על פי סעיף 4 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות
(להלן - הצו), אני מודיע כי החל  תדלו.! למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ״ו-996וי
 ביום כ׳ באלול התשנ״ט (ו בספטמבר 1999) מחיר שירות תדלוק למטוסים הוא כמפורט

 להלן:

 מחיר שירות תדלוק למטוסים

 כמות תדלוק שנתית לצרכן סופי מחיר

 (באלפי גאלון) בסנט לגאלון

 עבור בל גאלון מ־1 עד 300 8.14

 עבור כל גאלון מ־ 301 עד 5,000 5.89

 עובר כל גאלון מ־ 5,001 עד 25,000 3.90

 עבור בל גאלון מעל 25,000 1.93
ל התשנ״ט (1 בספטמבר 1999) ו ל  כ׳ 0

י נ ו מ ר ב ע א ו  |3-27:2) י
 מנהל מינהל הדלק

 ק״ת התשנ״ו, עמי 1530; התשנ״ט, עמי 531.

, התש״ס-2000 דעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות)  הו

 :התאם לתקנה 10 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ״ד-1984' (להלן -
 התקנ־ת), אני מודיעה לאמור:

 1. אלה סכומי האגרות שבתוקף מיום כ״ג בטבת התש״ס (ו בינואר 2000): סכומי האגרות

 ק״ת התשמ״ד, עמי 1029: התשנ״ט, עמי 292.
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 האגרה הסכום בשקלים חרשים

 (ו) אגרות רשיון של מבטח, לרבות מורשה לויידס, לכל
 ענף ביטוח שהורשה לעסוק בו -

 (א) בביטוח חיים(תקנה 2(1) לתקנות) 4,872ו

 (ב) בכל ענף אחר(תקנה 2(2) לתקנות) 5,859

 (2) (א) אגרת רשיון לסוכן יחיד (תקנה 3(א) לתקנות) 676

 (ב) אגרת רשיון לסוכן תאגיד(תקנה 3(ב) לתקנות) 1,352

 (3) אגרה שנתית של מבטח, למעט מורשה לויידס, לכל
 ענף ביטוח שהורשה לעסוק בו -

 (א) בביטוח חיים(תקנה 4(אץו) לתקנות) 9,510

 (ב) בכל ענף אחר(תקנה (XK24) לתקנות) 3,560

 (4) אגרה שנתית של מורשה לויידס לכל ענף ביטוח

 שבו הוא עוסק באותה שנה(תקנה 4(ב) לתקנות) 3,110

 (5) (א) אגרה שנתית של סוכן יחיד(תקנה 5(א) לתקנות) 676

 (ב) אגרה שנתית של סוכן תאגיד(תקנה 5(ב) לתקנות) 1,352

 (6) אגרה לבחינות סוכן יחיד, לכל מקצוע -

 (א) בחינה ביסודות(תקנה 7(א)(1) לתקנות) 13 ו

 (ב) בחינות גמר(תקנה 7(אץ2) לתקנות) 158

 ט׳ בשבט התש״ס (16 בינואר 2000)
י ם מ ט פ י  (חמ 3-838) צ

 המפקחת על הביטוח
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