
רשומות

קובץ התקנות
עמוד

תקנות הבחירות לכנסת )הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא(, 
362 התשע"ג-2012                                                                                                                                                     

362 תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"ג-2012                                                              

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע ביצת נחל דליה, לפי
363 תכנית מס' חכ/414/ת(, התשע"ג-2012                                                                                                             

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע שפך נחל דליה, לפי
364 תכנית מס' חכ/415/ת(, התשע"ג-2012                                                                                                             

364 הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות( )תיקון(, התשע"ג-2012                                                                      

368 צו הבנקאות )שירות ללקוח( )ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינויו במקרה אחר(, התשע"ג-2012     

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב(, 
368 התשע"ג-2012                                                                                                                                                     

369 כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, התשע"ג-2012                                                                             

370 הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשע"ג-2012                                                     

371 הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור(, התשע"ג-2012         

371 הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון(, התשע"ג-2012                                                                                  

371 הודעת ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשע"ג-2012                                                                               

372 הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התשע"ג-2012                                                                                                 

 

27 בדצמבר 2012 7196 י"ד בטבת התשע"ג



קובץ התקנות 7196, י"ד בטבת התשע"ג, 27.12.2012 362

תקנות הבחירות לכנסת )הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים, עובדים 
ומוחזקים במשמורת הצבא(, התשע"ג-2012

משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  ו–95ב  95א  91)ד(,  סעיפים  לפי  סמכותי    בתוקף 
ועדת  ראש  יושב  ובהסכמת  הביטחון  שר  עם  בהתייעצות  החוק(,  )להלן  -  התשכ"ט-11969 

הבחירות המרכזית לכנסת וסגניו, אני מתקין תקנות אלה:

1  באזורים שבהם נמצאות הקלפיות הצבאיות הנקובות ברשימה שתופקד בידי יושב ראש 
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן - אזורי קלפי מסוימים(, רשאי חייל לזהות את 
באמצעי  להזדהות  חייב  ואינו   )404 )טופס  חיסונים  בכרטיס  הקלפי  ועדת  בפני  עצמו 

הזיהוי האמורים בסעיף 74 לחוק 

עובדי צבא ההגנה לישראל שמועסקים ביום הבחירות באזורי קלפי מסוימים שנמצאים    2
בשטחים המוחזקים על ידי צבא ההגנה לישראל, רשאים להצביע בקלפיות לחיילים 

המוצבות באותם אזורים 

מי שביום הבחירות נמצא כדין במשמורת של צבא ההגנה לישראל, והוא אינו חייל,    3
יהיה רשאי להצביע בקלפיות מיוחדות לחיילים כאמור בסעיף 90 לחוק 

קלפי  לאזורי  שנשלחו  לכנסת,  המרכזית  הבחירות  ועדת  מטעם  ומאבטחים  נהגים    4
העובדים  רשימת  לחוק;  116יט  בסעיף  הקבועה  בדרך  להצביע  רשאים  יהיו  מסוימים, 

כאמור תופקד בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 

י"א בכסלו התשע"ג )24 בדצמבר 2012(
י ש י ו  ה י ל א )חמ 3-4588(  

שר הפנים   
__________

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשס"ו, עמ' 95   1

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון(, התשע"ג-2012
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 

יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 3ג)א( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-21993 )להלן -    1
התקנות העיקריות(, במקום "לשנת הכספים 2012" יבוא "לשנות הכספים -2012 ו–2013" 

2  במקום התוספת הראשונה לתקנות העיקריות יבוא:

"תוספת ראשונה
)תקנה 2)א()8((

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2012מספר הנפשות

3,010 - 2,6173,401 - 3,009עד 12,616

4,513 - 3,9255,101 - 4,512עד 23,924

5,235 - 4,5525,917 - 5,234עד 34,551

5,957 - 5,1806,732 - 5,956עד 45,179

7,206 - 6,2668,145 - 7,205עד 56,265

זיהוי מצביעים  
באזורים מסוימים

הצבעת עובדים 
מסוימים

הצבעת 
המוחזקים 

במשמורת הצבא

הצבעת עובדי 
ועדת הבחירות 

המרכזית

תיקון תקנה 3ג

החלפת התספת 
הראשונה

__________
ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשס"ז, עמ' 67   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ב, עמ' 504 ועמ' 1086   2
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הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2012מספר הנפשות

8,455 - 7,3529,557 - 8,454עד 67,351

עד 40%עד 60%עד 80%שיעור ההנחה

9,704 - 8,43910,969 - 9,703עד 78,438

10,953 - 9,52512,381 - 10,952עד 89,524

12,203 - 10,61113,793 - 12,202עד 910,610

עד 1,553 לנפשעד 1,356 לנפשעד 1,179 לנפש10 ומעלה

עד 50%" עד 70%עד 90%שיעור ההנחה

3  בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בטפסים 1 ו–2 בכל מקום שבו נאמר -
)1( "2011" יבוא "2012";

)2( "2012" יבוא "2013" 

4  תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( 
כ"ה בכסלו התשע"ג )9 בדצמבר 2012(

י ש י ו  ה י ל א )חמ 3-2278(  

שר הפנים   

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת 
טבע ביצת נחל דליה, לפי תכנית מס' חכ/414/ת(, התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  
הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ולאחר 

שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

צבוע  התיכון,  הים  אל  דליה  נחל  לשפך  מדרום  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח    1
מס' בתשריט  ירוק,  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  ומקווקו   בירוק 
התשע"ג בחשוון  כ"ב  ביום  והחתום   1:5,000 מידה  בקנה  הערוך   ש/חפ/חכ/414/ת 

)7 בנובמבר 2012( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע 

העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1, מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרדי הממונה    2
על מחוז חיפה בחיפה, ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, וכל מעוניין 

רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

תוספת
)סעיף 1(

  השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית חוף הכרמל, שבו 
חלה תכנית מס' חכ/414/ת, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6061, מיום 

כ"ד בשבט התש"ע )8 בפברואר 2010(, עמ' 1845, והוא כולל גוש וחלקת רישום קרקע זו:

  גוש 10956 - חלקי חלקה 30 

כ"ב בחשוון התשע"ג )7 בנובמבר 2012(
י ש י ו  ה י ל א )חמ 3-650(  

שר הפנים   
__________

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   1

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע שפך נחל דליה, לפי תכנית מס' חכ/415/ת(, התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  
הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ולאחר 

שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

לשפך,  ומדרום  התיכון  הים  אל  דליה  נחל  בשפך  הנמצא  בתוספת  המתואר  השטח    1
בתשריט  ירוק,  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  ומקווקו  בירוק  צבוע 
 מס' ש/חפ/חכ/415/ת הערוך בקנה מידה 1:5,000, והחתום ביום כ"ב בחשוון התשע"ג

)7 בנובמבר 2012(, ביד שר הפנים,  הוא שמורת טבע 

במשרדי  בירושלים,  הפנים  במשרד  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים    2
חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  בחיפה,  חיפה  מחוז  על  הממונה 
הכרמל, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל 

תוספת
)סעיף 1(

  השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית חוף הכרמל, 
שבו חלה תכנית מס' חכ/415/ת שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 
6158, מיום א' בכסלו התשע"א )8 בנובמבר 2010(, עמ' 957, והוא כולל גושים וחלקות רישום 

קרקע אלה: 

גוש 10945 - חלקי חלקות 35, 36; 

גוש 10955 - חלקה 41 במלואה; 

חלקי חלקות 1, 33-31, 35, 37, 40 

כ"ב בחשוון התשע"ג )7 בנובמבר 2012(
י ש י ו  ה י ל א )חמ 3-650(  

שר הפנים   
__________

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202   1

הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות( )תיקון(, התשע"ג-2012
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה1, אני מורה לאמור: 

 - )להלן  התשל"ג-21973  חשבונות(,  פנקסי  )ניהול  הכנסה  מס  להוראות   25 בסעיף    1
ההוראות העיקריות(, במקום סעיף קטן )ה( יבוא: 

")ה( ניתן לשמור -

)1( מערכת חשבונות בצורת העתק צילומי מזוער, אם מזעור המסמכים המקוריים 
וביעורם נעשה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ד' שבסעיף 36; 

כל  התקיימו  אם  ממוחשבת,  סריקה  של  כתוצר  מסמך,  שהוא  חוץ  )2( תיעוד 
אלה:

 אכרזה על
שמורת טבע

הפקדת העתקי 
התשריט

תיקון סעיף 25

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 626; התש"ע, עמ' 281   2
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)א( סריקת המסמכים המקוריים נעשתה בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ו' 
שבסעיף 36;

)ב( קובץ המחשב שהוא תוצר הסריקה, נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת 
החשבונות של הנישום, בארכיב דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ז' 

שבסעיף 36;

לעניין זה, "מסמך", סריקה ממוחשבת" ו"קובץ מחשב" -  כהגדרתם בנספח ו' 
שבסעיף 36 "

2  בסעיף 36 להוראות העיקריות, אחרי נספח ה' יבוא:

"נספח ו'
כללים לסריקת מסמכים וביעורם

1  בנספח זה -

"מסמך" - כל אחד מאלה שהתקבל בידי הנישום, למעט אם הוא התקבל כקובץ מחשב:

)1( שובר קבלה, כאמור בסעיף 5;

)2( תעודת משלוח, כאמור בסעיף 8;

)3( חשבונית, כאמור בסעיף 9;

)4( חשבונית מס, כאמור בסעיף 9א להוראות העיקריות כנוסחו לעניין מס ערך 
מוסף בתקנה 7 לתקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ו-31976;

)5( הודעת זיכוי, כאמור בסעיף 9ה;

)6( הזמנה, כמשמעותה בסעיף 15; 

"מסמך סרוק"  - מסמך שמתקיימים בו כל אלה:

)1( המסמך נרשם במערכת החשבונות של הנישום בהתאם להוראות אלה;

)2( המסמך עבר תהליך של סריקה ממוחשבת;

)3( בקובץ המחשב הוספו בצורה בולטת לעין המילים "מסמך סרוק";

)4( קובץ המחשב נחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת של הנישום או מי מטעמו, 
כאישור לכך שמסמך המקור נסרק בשלמותו;

)5( אדם נוסף בדק שמסמך המקור זהה לקובץ המחשב שנסרק וחתם בחתימתו 
האלקטרונית המאושרת  כאישור לכך;

)6( ננקטו באופן סדיר אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לקובץ המחשב ומפני 
שיבוש בעבודת המחשב העלולים לפגום בנאמנות קובץ המחשב למקור;

אם חל מעבר מטכנולוגיה אחת לאחרת, ננקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח את 
נאמנות קובץ המחשב למקור, לרבות החתימה שבה הוא נחתם;

"סריקה ממוחשבת" - הליך טכנולוגי המעתיק מסמך מקור לקובץ באופן שניתן לאחזר 
ממנו תוצר קריא הזהה למקור;

"קובץ מחשב" - מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-42001, 
שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת;

הוספת נספחים ו' 
ו–ז' לסעיף 36

__________
ק"ת התשל"ו, עמ' 1599; התשע"ב, עמ' 757   3

ס"ח התשס"א, עמ' 210   4
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2   נישום רשאי לבער מסמך סרוק לשנת מס פלונית בתנאים אלה:
)1( קובץ המחשב נשמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום, בארכיב 

דיגיטלי בהתאם לכללים שנקבעו בנספח ז' שבסעיף 36;

)2( הוגש דוח, בהתאם לסעיף 131 לפקודה - לאותה שנת מס;

)3( לעניין מנכה כאמור בסעיף 166 לפקודה - הוגש הדוח לגבי תשלום הכנסה חבת 
ניכוי )טופס 0856(, במועד ובדרך הקבועים בסעיף האמור;

מסים  דיני  לתיקון  בחוק  כהגדרתו  מסים  חוק  על  בעבירה  הורשע  לא  )4( הנישום 
)חילופי ידיעות בין רשויות המס(, התשכ"ז-51967, או בעבירה לפי סימן ו' או ז' שבפרק 
י"א לחוק העונשין, התשל"ז-61977, שנים לפני תחילתה של אותה שנת מס, ואם הנישום 

הוא תאגיד - בעלי הזכויות בו ומנהליו לא הורשעו בעבירה כאמור;

)5( פנקסי החשבונות המתייחסים לאותה שנת מס לא נמצאו כבלתי קבילים או שאינם 
נושאו של הליך תלוי ועומד לפי סעיף 130)ד(, )ח(, או )יא( או סעיף 145ב לפקודה 

נספח ז'
כללים לניהול ארכיב דיגיטלי

1  בנספח זה - 

 Electronic Record( אלקטרוניות  רשומות  לניהול  מערכת   - דיגיטלי"  "ארכיב 
;)Management System

אלקטרונית  רשומה  של  כניסה  בעת  המתבצעת  פעולה   -  )Registration( "הרשמה" 
לתוך ארכיב דיגיטלי שבה היא מקבלת מזהה ייחודי;

"לכידה" )Capture( - הרשמה, תיוק, הוספת מידע נלווה ושמירה של רשומה אלקטרונית 
על ידי מערכת לניהול רשומות אלקטרוניות;

"מידע נלווה" )Metadata( - מידע מובנה המאפשר יצירה, ניהול ושימוש של רשומות 
אלקטרוניות לאורך זמן בהקשר שבו הן נוצרו;

לרבות  הדיגיטלי,  לארכיב  גישה  לו  שניתנה  מי   -  )Administrator( מערכת"  "מנהל 
גישה לבסיסי הנתונים שמתנהלים בו;

לבסיסי  גישה  למעט  הדיגיטלי,  לארכיב  גישה  לו  שניתנה  מי   -  )User( "משתמש" 
הנתונים שמתנהלים בו;

"רשומה אלקטרונית" )Electronic Record( - מסמך ממוחשב או מסמך סרוק כהגדרתו 
בנספח ו' שבסעיף 36;

"תיוק" )Classification( - זיהוי ומיון שיטתי של רשומות אלקטרוניות וסידורן בהתאם 
לכללי סיווג שנקבעו על ידי הנישום 

הארכיב הדיגיטלי יאפשר למשתמש לבצע לכידה של רשומות אלקטרוניות ושמירתן    2
למשך התקופה הנדרשת לפי הוראות אלה 

בעת תהליך הלכידה ייווסף לרשומה האלקטרונית מידע נלווה אשר יאפשר את אחזורה    3
על פי כל אחד ממאפיינים אלה:

__________
ס"ח התשכ"ז, עמ' 136; התשמ"א, עמ' 158   5

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   6
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)1( מזהה ייחודי שייקבע אוטומטית על ידי המערכת;

)2( זיהוי המשתמש שיצר את הרשומה;

)3( סוג המסמך נשוא הלכידה;

)4( מספר הרישום כעוסק לצורך מס ערך מוסף של עורך המסמך נושא הלכידה;

)5( תאריך המסמך נושא הלכידה;

)6( מספר המסמך נושא הלכידה;

)7( תאריך הלכידה 

4  הארכיב הדיגיטלי צריך להיות בעל מנגנון חיפוש הכולל דרישות אלה:

)1( כל רשומה אלקטרונית צריכה להיות ניתנת לחיפוש, על פי כל המאפיינים שנקבעו 
בסעיף 3, לפחות;

)2( ממשק גרפי עם יכולת "עיון" )Browse( בכל תיקיות הארכיב;

)3( למשתמש צריכה להיות אפשרות, בפעולת חיפוש אחת, לחפש רשומה אלקטרונית 
על פי מאפיין אחד או יותר, מהמאפיינים שנקבעו בסעיף 3, לרבות הגדרת יחס החיפוש 

ביניהם, ובעבור כל אחד מהם צריכה להיות אפשרות להזין טווח או ערך מדויק;

שישנה  או  לכלול,  צריכות  בה  הכותרות  אשר  ברשימה  יוצגו  החיפוש  )4( תוצאות 
אפשרות לכלול בהן, את כל המאפיינים שנקבעו בסעיף 3, כולל האפשרות לייצא את 

הרשימה לקובץ בעל מבנה טבלאי, הכל כפי שיורה המנהל;

של  בצורה  החיפוש,  תוצאות  של  מודפס  פלט  או  חזותי  פלט  להפיק  ניתן  )5( יהיה 
רשימה, כולל ערכי החיפוש ששימשו להפקתה 

5  משתמש לא יהיה רשאי לעשות אחד מאלה, לאחר הלכידה:

)1( לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית;

)2( למחוק רשומה אלקטרונית או לסמן אותה כמחוקה 

6  מנהל מערכת יהיה רשאי לעשות כל אחד מאלה, לאחר הלכידה:

)1( לשנות את המידע הנלווה שהתווסף לרשומה אלקטרונית;

)2( לסמן רשומה אלקטרונית כמחוקה 

מהרשומות  אחת  כל  של  מודפס  פלט  או  חזותי  פלט  הפקת  יאפשר  הדיגיטלי  הארכיב    7
כתוצאה  ובין  ישיר  מעיון  כתוצאה  בין  שלהן,  הנלווה  המידע  כולל  האלקטרוניות, 

מבחירת רשומה מתוך רשימה שהוצגה אגב חיפוש 

הארכיב הדיגיטלי ישמור את החתימה הדיגיטלית שבה נחתם מסמך, ויהיה ניתן לאחזר    8
מידע מתוך החתימה, בכל עת, לרבות תקפות החתימה 

מצויד  ויהיה  האלקטרוניות  מהרשומות  אחת  כל  של  יצוא  יאפשר  הדיגיטלי  הארכיב    9
בכלי המרה המסוגל לתרגם את הרשומות, לרבות המידע הנלווה שלהן, לקובץ בעל 
מבנה טבלאי בפורמט מקובל; בחירת הרשומות האלקטרוניות להמרה צריכה להתבצע 

באופן דומה לחיפוש שהוגדר בסעיף 4 

הארכיב הדיגיטלי ינהל, באופן אוטומטי, קובץ יומן אירועים ) LOG (, שלא ניתן למחיקה    10
או לשינוי, ויאפשר יצוא של קובץ זה לקובץ בעל מבנה טבלאי בפורמט מקובל 
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הארכיב הדיגיטלי מצויד במערכת גיבוי ושחזור של כל הרשומות האלקטרוניות לרבות    11
המידע הנלווה שלהן, ובלבד שפעולות כאמור יתאפשרו למנהל המערכת בלבד "

3  תחילתן של הוראות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(  
ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(

י ל רב א ן  ו ר ו ד )חמ 3-308(  

מנהל רשות המסים בישראל   

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינויו 
במקרה אחר(, התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו–9יב לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, 
ולעניין סעיף 2, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור:

1   הפיקוח על השירות הבנקאי של "הנפקת כרטיס מידע ושימוש בו"2 - בטל  

השירות "העברת ניירות ערך לפיקדון אחר של אותו לקוח"3, ייקרא "העברת ניירות ערך     2
לחשבון אותו לקוח בגוף פיננסי אחר"  

תחילתו של צו זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( או ביום פרסומם של כללי     3
הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, התשע"ג-42012, לפי המאוחר מביניהם 

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
ר ש י פ י  ל נ ט ס )חמ 3-4582(  

נגיד בנק ישראל   
__________

1 ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ב, עמ' 388 

2 י"פ התשס"ח, עמ' 2927 

3 י"פ התשס"ח, עמ' 2927 

4 ק"ת התשע"ג, עמ' 369 

צו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן 
שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב(, התשע"ג-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9יא לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981 )להלן 
- החוק(,  אני מצווה לאמור:

1  בצו זה -  
"נותן שירותי ניכיון" ו"שירותי ניכיון" - כהגדרתם בסעיף 7א לחוק;

"סולק" ו"סליקה" - כהגדרתם  בסעיף 36ט לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-21981;

"שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון" - שירות שנותן סולק, הנדרש לצורך מתן 
שירותי ניכיון בידי נותן שירותי ניכיון 

2  שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון מוכרז בזה שירות בר–פיקוח 
י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(

ר ש י פ י  ל נ ט ס )חמ 3-4583(  

נגיד בנק ישראל   
__________

1 ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ב, עמ' 388 

2 ס"ח התשמ"א, עמ' 232; התשע"ב, עמ' 206 

תחילה

 ביטול הפיקוח
על שירות

 שינוי הפיקוח
על שירות

תחילה

הגדרות

הכרזה על שירות 
בר-פיקוח
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כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, התשע"ג-2012
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, ולאחר 

התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני קובע כללים אלה: 

בסעיף 1 לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח-22008 )להלן - הכללים    1
ותיק  אזרח  תעודת  לבנק  שהציג  "לקוח  במקום  ותיק",  "אזרח  בהגדרה  העיקריים(, 

כמשמעותה" יבוא "כמשמעותו"   

בסעיף 4 לכללים העיקריים, בסעיף קטן )ב(, לאחר "בסניפיו, ובאמצעות" יבוא "קישור    2
ישיר מדף הבית של"  

3  בתוספת הראשונה לכללים העיקריים - 
)1( בחלק 1, בפרט 1)א( - 

)א( פסקה )1( - תימחק;

)ב( בפסקה )2( - 

)1( בטור "מועד הגביה", במקום "בתום חודש" יבוא "בתחילת החודש בעד 
החודש שקדם לו";

)2( בטור "הערות" - 

)א( בהערה 1, במקום "אזרח ותיק ונכה" יבוא "נכה";

במזומן "  טיפול  עמלת  על  נוסף  זו  עמלה  לגבות  "אין  )ב(  המילים 
שבסוף הערה 3 יסומנו 4; 

)ג( בפסקה )3(, בטור "מועד הגביה", במקום "בתום חודש" יבוא "בתחילת החודש 
בעד החודש שקדם לו";

)ד( פסקאות )5( ו–)6( - יימחקו; 

)2( בחלק 3, בפרט 3)א( - 

)א(  בפסקה )2(, בטור "מחיר", אחרי "הלוואות שאינן לדיור" יבוא "- מעל 100,000 
ש"ח     אחוז )מינימום, מכסימום(" ובמקום "וניכיון שיקים" יבוא "ניכיון שיקים";  

כספי  בפיקדון  המובטחת  ערבות  "בעבור  יבוא  "הערות"  בטור   ,)5( )ב( בפסקה 
ספציפי ייגבה שיעור מופחת של     אחוז"; 

)3( בחלק 4, בפרט 4)א( -   

)א( בפסקה )1( - 

)1( בטור "מחיר", בכל מקום אחרי "מינימום" יבוא "מכסימום";

)2( בטור "הערות", בסופו יבוא:

")4( בעד פעולה המבוצעת ישירות באמצעות האינטרנט ייגבה שיעור 
מופחת של     אחוז לפעולה במניות ובאגרות חוב, ושיעור מופחת של     

אחוז לפעולה במלווה קצר מועד ";

)ב( בפסקה )4(, בטור "מחיר", בכל מקום, אחרי "מינימום" יבוא ", מכסימום";  

)ג(  בפסקה )5( - 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 4

תיקון התוספת 
הראשונה

__________
1 ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשע"ב, עמ' 388 

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 310; התש"ע, עמ' 298 
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)1( במקום האמור בטור מחיר יבוא: 

"הנסחרים בארץ              אחוז )מכסימום(

הנסחרים בחוץ לארץ                אחוז )מכסימום(

שאינם נסחרים בבורסה                אחוז )מכסימום(";

)2( בטור "הערות" -

)א( הערה 1  - תימחק; 

)ב( הערה 2 תסומן ")1(" ואחריה יבוא: 

")2( לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בעבור מלווה 
השקעות  בתקנות  כהגדרתה  כספית  קרן  בעבור  או  מועד  קצר 
בקרן  ולהחזיק  לקנות  שמותר  )נכסים  בנאמנות  משותפות 

ושיעוריהם המרביים(, התשנ"ה-31994 ";   

)ד( בפסקה )6( - 

)1( בטור "מחיר", במקום "בבנק" יבוא "בגוף פיננסי";

)2( בטור "הערות", בסופו יבוא:

")3( "גוף פיננסי" - כהגדרתו בחוק בנק ישראל, התש"ע-42010";

)4( בחלק 6 -

)א( פסקה )3( - תימחק;

)ב( בפסקה )7(, בטור "הערות" יבוא "אין לגבות עמלה זו בעבור עסקאות שבוצעו 
במטבע ישראלי עם בית עסק שפועל בישראל" 

4   בתוספת השנייה לכללים העיקריים, פרטים 1 ו–5 - יימחקו   

5   בתוספת הרביעית לכללים העיקריים,  בפרט 3, פרט משנה )א( - יימחק 

תחילתם של כללים אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( או ביום פרסומם, לפי    6
המאוחר מביניהם 

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
ר ש י פ י  ל נ ט ס )חמ 3-3782(  

נגיד בנק ישראל   
__________

3 ק"ת התשנ"ה, עמ' 317 

4 ס"ח התש"ע, עמ' 452 

 הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,
התשע"ג-2012

תשקיף(,  לפרסום  היתר  למתן  בקשה  )אגרת  ערך  ניירות  לתקנות  2)ד(  לתקנה    בהתאם 
התשנ"ה-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא מיום י"ט    1
בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 4,160 שקלים חדשים 

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-926(  

                                                                                   יושב ראש רשות ניירות ערך

תיקון התוספת 
השנייה

תיקון התוספת 
הרביעית

תחילה

עדכון הסכום 
הקבוע של 

האגרה

__________
1 ק"ת התשנ"ה, עמ' 702; התשע"ב, עמ' 414 
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הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה 
שהוצעו שלא לציבור(, התשע"ג-2012

בחברה  ערך  ניירות  בהקצאת  טיפול  )אגרת  ערך  ניירות  לתקנות  3)ג(  לתקנה    בהתאם 
רשומה שהוצעו שלא לציבור(, התשנ"ט-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

והוא  לתקנות,  2)א(  בתקנה  כמשמעותו  הטיפול  אגרת  סכום  עודכן  המדד  שינוי  עקב    1
מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 4,160 שקלים חדשים 

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2360(  

                                                                                   יושב ראש רשות ניירות ערך
__________

1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 126)226(; התשע"ב, עמ' 413 

הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון(, התשע"ג-2012
  בהתאם לתקנה 25)ב( לתקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 4, 6)א(, 23)2( ו–24)א( לתקנות,    1
והם יהיו החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כלהלן:

סכום האגרה
בשקלים חדשים

2,960תקנה 4 - אגרת רישום

2,959,000תקנה 6)א( - חובת פיקדון של חתם

1,479,000תקנה 23)2( - חובת פיקדון של מפיץ

5,210תקנה 24)א( - אגרה שנתית

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2445(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   
__________

1 ק"ת התשס"ז, עמ' 661; התשע"ב, עמ' 413 

הודעת ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשע"ג-2012

אלקטרוני(, ודיווח  )חתימה  ערך  ניירות  לתקנות  19)ג(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 
התשס"ג-12003 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 2012 לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר    1
2011, יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 

2013(, כלהלן:

עדכון סכום אגרת 
הטיפול

עדכון סכומים

__________
1 ק"ת התשס"ג, עמ' 665; התשע"ב, עמ' 478 

עדכון סכומים
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"תוספת ראשונה
)תקנות 16)ב( ו–18)ג((

בעד -
סכומי האגרות

בשקלים חדשים

73,416)א( אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים מאתר ההפצה לפי תקנה 16)ב(

46)ב( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, עד 5 עמודים

3")ג( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, לכל עמוד נוסף

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-3252(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   

הודעת הנוטריונים )אגרות נוטריון(, התשע"ג-2012

התשל"ז-11977  נוטריון(,  )אגרות  הנוטריונים  לתקנות  3)ד(  תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, יהיה נוסח תקנות 1 ו–2 לתקנות החל ביום י"ט    1
בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן:

1  האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5 "אגרת רישיון
לחוק, היא 1,033 שקלים חדשים 

2  )א( האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם, כאמור בסעיף 6)א( אגרה שנתית
לחוק היא בסכום של 1,033 שקלים חדשים 

)ב( בעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ויותר, ישלם 
שליש האגרה השנתית "

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
ף פ ו ק ט ו ר א  י ג )חמ 3-662(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים   
__________

ק"ת התשל"ז, עמ' 1741; התשמ"ז, עמ' 1278; התשע"א, עמ' 1092; התשע"ב, עמ' 437   1

שינוי סכומים




