
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

282 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), (ניכוי הוצאות רכב) הכנסה מס תקנות

284   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2007 (תיקון), (פחת) הכנסה מס תקנות

ורישום עסקאות (רישום השקעות ובניהול תיקי השקעות השקעות, בשיווק בייעוץ העיסוק הסדרת תקנות
284 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ייעוץ), פעולות

287 התשס"ח-2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   תשקיף) (תיקון), לפרסום היתר למתן בקשה ערך (אגרת ניירות תקנות

כספי), על דיווח הפנימית אפקטיביות הבקרה בדבר (דוחות נוספים החברות הממשלתיות  תקנות
288 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(תיקון), אש"ל) והוצאות בסיסית משכורת לארץ) (קביעת בחוץ מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה מס קביעת
291 התשס"ח-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ביל"ו; מחלפון מחלפים/מחלפונים: מערכת :40 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך  צו
297   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2007 ברנר), מחלפון עקרון; מחלף

298   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2007 לפקודה), הראשונה התוספת (שינוי המסוכנים הסמים הודעת

31 בדצמבר 2007 6634 התשס"ח בטבת כ"ב
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התשס"ח-2007 (תיקון), רכב) הוצאות (ניכוי הכנסה מס תקנות

של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 31 בתוקף סמכותי  
אלה: אני מתקין תקנות הכנסת,

1 התקנות 1.תיקון תקנה - רכב), התשנ"ה-21995 (להלן הוצאות (ניכוי הכנסה לתקנות מס 1 בתקנה
- העיקריות)

- תימחק;(1) השנתי" הקילומטרים ההגדרה "מספר

ואחרי ,"L3 שסיווגו "אופנוע  יבוא  פרטי"  נוסעים "רכב לפני   - "רכב" בהגדרה  (2)
תפעולי"; רכב "ולמעט יבוא התעבורה" בפקודת "כמשמעותו

יבוא:(3) ההגדרה "רכב" אחרי

אחד השומה, פקיד של דעתו  להנחת בו, שהתקיים רכב  - תפעולי" ""רכב
מאלה:

התשכ"א-31961, התעבורה, בתקנות כהגדרתו ביטחון, רכב הוא הרכב (1)
ביטחונית בלבד; או מבצעית המשמש בפעילות

רק משמש הוא המעביד, של כלשהו עובד לרשות הועמד לא הרכב (2)
של העיסוק מקום העניין, לפי העסק, או היד משלח בעל או המעביד לצורכי
בבית - אינו של בעל העסק, לפי העניין משלח היד או של בעל המעביד,

העיסוק." למקום מחוץ העבודה הרכב אינו יוצא שעות ובתום מגוריו

2 יבוא:2.תיקון תקנה (1) פסקה במקום העיקריות, לתקנות 2 בתקנה

שווי  בניכוי רכב החזקת הוצאות סכום - L3 שסיווגו אופנוע למעט רכב, לגבי (1)"
התשמ"ז-41987  ברכב), (שווי השימוש הכנסה מס שנקבע בתקנות כפי ברכב השימוש
לפי  הרכב, החזקת מהוצאות  45% בגובה סכום או השימוש), שווי תקנות - (להלן

הגבוה;

כפי  השימוש שווי בניכוי רכב החזקת הוצאות סכום - L3 שסיווגו אופנוע לגבי (1א)
החזקת  25% מהוצאות בגובה סכום או השימוש, שווי לתקנות 2(ב) בתקנה שנקבע

הגבוה;". לפי הרכב,

3 יבוא: 3.החלפת תקנה העיקריות 3 לתקנות במקום תקנה

עובדו,"רכב צמוד לרשות העמיד שהמעביד רכב בשל רכב החזקת הוצאות .3
במלואן." בניכוי יותרו

(1 בינואר 2008).4.תחילה התשס"ח בטבת כג' ביום אלה תקנות של תחילתן

(25 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח ט"ז
ן בר–או ני ו ר  (3-1100 (חמ

האוצר שר   
__________

.143 עמ' התשס"ז, ס"ח ;120 עמ' חדש 6, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני

.399 עמ' התש"ס, 2 ק"ת התשנ"ה, עמ' 586;

3 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

.283 עמ' התשס"ח, 4 ק"ת התשמ"ז, עמ' 336;

התשס"ח-2007 (תיקון), ברכב) השימוש (שווי הכנסה מס תקנות

הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 2(2)(ב) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של

התקנות 1. - ברכב), התשמ"ז-21987 (להלן השימוש (שווי הכנסה לתקנות מס 2 בתקנה
- העיקריות)

(1);"L3 שסיווגו אופנוע "למעט יבוא "ברכב" אחרי

ואחריו יבוא:(2) "(א)" יסומן האמור בה

לרשות  שהועמד  L3 שסיווגו באופנוע השימוש של חודש לכל השווי "(ב)
חדשים." שקלים 750 העובד יהיה

ושבתוספת".2. "שבתקנה 2(ב) יבוא במקום "שבתוספת" העיקריות, 3 לתקנות בתקנה

יבוא:3. חדשים" "בשקלים הטור במקום העיקריות, לתקנות בתוספת
חדשים "בשקלים

2,260
2,450
3,150
3,780
5,230
6,780

."8,720

.4- העיקריות לתקנות ובתוספת 2(ב) בתקנה האמור אף על

נאמר  חדשים" "750 שקלים במקום בתקנה 2(ב), כאילו 2008 יראו המס שנת לגבי (1)
נאמר: חדשים" "בשקלים ובטור חדשים" שקלים 250"

2008 "שנת המס
חדשים בשקלים

1,380
1,530
2,100
2,570
3,580
4,590

."5,820
נאמר  חדשים" "750 שקלים במקום בתקנה 2(ב), כאילו 2009 יראו המס שנת לגבי (2)

נאמר: חדשים" "בשקלים ובטור חדשים" שקלים 500"
2009 "שנת המס
חדשים בשקלים

1,580
1,730
2,450
2,980
4,130
5,320

."6,790
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התשס"ח-2007 (תיקון), ברכב) השימוש (שווי הכנסה מס תקנות

הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת ו–243 לפי סעיפים 2(2)(ב) בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של

התקנות 1. - ברכב), התשמ"ז-21987 (להלן השימוש (שווי הכנסה לתקנות מס 2 בתקנה
- העיקריות)

(1);"L3 שסיווגו אופנוע "למעט יבוא "ברכב" אחרי

ואחריו יבוא:(2) "(א)" יסומן האמור בה

לרשות  שהועמד  L3 שסיווגו באופנוע השימוש של חודש לכל השווי "(ב)
חדשים." שקלים 750 העובד יהיה

ושבתוספת".2. "שבתקנה 2(ב) יבוא במקום "שבתוספת" העיקריות, 3 לתקנות בתקנה

יבוא:3. חדשים" "בשקלים הטור במקום העיקריות, לתקנות בתוספת
חדשים "בשקלים

2,260
2,450
3,150
3,780
5,230
6,780

."8,720

.4- העיקריות לתקנות ובתוספת 2(ב) בתקנה האמור אף על

נאמר  חדשים" "750 שקלים במקום בתקנה 2(ב), כאילו 2008 יראו המס שנת לגבי (1)
נאמר: חדשים" "בשקלים ובטור חדשים" שקלים 250"

2008 "שנת המס
חדשים בשקלים

1,380
1,530
2,100
2,570
3,580
4,590

."5,820
נאמר  חדשים" "750 שקלים במקום בתקנה 2(ב), כאילו 2009 יראו המס שנת לגבי (2)

נאמר: חדשים" "בשקלים ובטור חדשים" שקלים 500"
2009 "שנת המס
חדשים בשקלים

1,580
1,730
2,450
2,980
4,130
5,320

."6,790
__________

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

.568 עמ' התשס"ה, 2 ק"ת התשמ"ז, עמ' 336;

2 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

התוספת תיקון

שעה  הוראת
 2009 ,2008 לשנים

ו–2010 
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חדשים" נאמר:(3) "בשקלים בטור יראו כאילו המס 2010 שנת  לגבי

2010 "שנת המס
חדשים בשקלים

1,920
2,090
2,800
3,380
4,680
6,050

."7,760

ועיגול הצמדה
סכומים

העיקריות. 5. ו–4 תחול תקנה 3 לתקנות 3 בתקנות הנקובים הסכומים על

(1 בינואר 2008).6.תחילה התשס"ח בטבת כג' ביום אלה תקנות של תחילתן

(25 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח ט"ז
ן בר–או ני ו ר  (3-999 (חמ

האוצר שר   

התשס"ח-2007 (תיקון), (פחת) הכנסה מס תקנות

הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור הכנסה1, מס לפקודת סעיף 21 לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני

ב' תוספת המילים1.תיקון ,(II)(יא)(3) משנה III, בפסקת בפרט ב', בתוספת ,21941 (פחת), הכנסה מס בתקנות
יבוא: ובסופה יימחקו, - לנהיגה" ספר בבתי נהיגה ללימוד המשמש "רכב

(III)".";25% לנהיגה ספר ללימוד נהיגה בבתי המשמש רכב

ותחולה על הכנסה2.תחילה והן יחולו (1 בינואר 2008), התשס"ח בטבת כג' ביום אלה תקנות של תחילתן
ואילך. 2008 המס משנת שהופקה

(25 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח ט"ז
ן בר–או ני ו ר  (3-597 (חמ

האוצר שר   
__________

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

.349 עמ' התשנ"ט, ;1261 עמ' ,2 תוס' 2 ע"ר 1941,

תיקי השקעות ובניהול בשיווק השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת תקנות
התשס"ח-2007 השקעות (רישום עסקאות ורישום פעולות ייעוץ),

בשיווק  השקעות, בייעוץ העיסוק הסדרת ו–42 לחוק לפי סעיפים 25(ה) בתוקף סמכותי  
עם הרשות  בהתייעצות החוק), (להלן - התשנ"ה-11995  השקעות, תיקי ובניהול השקעות

אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור

הגדרות - פרק א'

לרבות שיווק.1. - "ייעוץ" בתקנות אלה,

רישום עסקאות - פרק ב'

25 לחוק, 2. סעיף לעניין רישום, תיקים מנהל יערוך לקוח, בעבור שביצע עסקה כל בשל
הרישום). מסמך - אלה (להלן כמפורט בתקנות

אלה:3. פרטים יצוינו הרישום במסמך

העסקה;(1) בעבורו הלקוח שבוצעה של הזיהוי פרטי

לקוח הוראת ייעוץ ללקוח או תוצאה של היא תוצאה של פעולת  העסקה אם (2)
התיקים; מנהל בידי דעת שיקול הפעלת בלא

העסקה;(3) סוג

התיקים;(4) מנהל ידי על העסקה לביצוע ההוראה מתן מועד

העסקה;(5) ביצוע מועד

הפיננסי;(6) הנכס או הערך נייר שם

הפיננסי;(7) הנכס נייר הערך או לרכישת שנקב מנהל התיקים המחיר מגבלת

העסקה;(8) בו שבוצעה המחיר

העסקה לביצוע  בהוראה  שננקבה הפיננסיים הנכסים או הערך ניירות  כמות  (9)
העסקה בפועל; בה והכמות שבוצעה

לבורסה;(10) מחוץ העסקה בוצעה ואם העסקה, בהם שבוצעה השוק או הבורסה

לרבות ציון הנסיבות, - לחוק 15 או 16(ג) בסעיפים מהמפורטות נסיבות נתקיימו (11)
לכך; בקשר בעל הרישיון ללקוח שמסר הפרטים

העסקה;(12) העמלה שחויב בה הלקוח בשל סכום

העסקה;(13) בוצעה שבאמצעותו הבורסה חבר

שבוצעה;(14) לעסקה המהותי אחר, פרט כל

פרטיה ויירשמו אחת עסקה היתה כאילו יראו במרוכז, בהוראה עסקה בוצעה (15)
בפועל הפיננסיים שהוקצתה הנכסים או הערך ניירות כמות אלה, לרבות תקנות לפי

לקוח. לכל

למועד4. סמוך שייעשה ובלבד אחרת, או ממוחשבת בדרך בכתב, ייעשה הרישום (א)
ולאחזור; לעניין תקנה לשמירה ביצועה, בדרך הניתנת מיום יאוחר ביצוע העסקה, ולא
הודעה שתינתן ללקוח ולאחזור, ובלבד הניתנת לשמירה של הקלטה בדרך גם (11)3

ההקלטה. בדבר מראש

ברישומי  הבורסה, חבר אצל רשום  3 בתקנה המפורטים הפרטים מן פרט היה (ב)
בבורסה, עסקאות לבצע פועל הוא שבה במדינה דין לפי שרשאי מי אצל או הבורסה
התיקים מנהל פטור התיקים, מנהל  של דרישתו לפי עת  בכל לאחזור הניתן באופן
מוסדר, שוק או בורסה לרבות "בורסה"- זו, משנה תקנת לעניין כאמור; פרט מלרשום

לישראל. מחוץ __________
.379 עמ' התשנ"ו, 1 ס"ח התשנ"ה, עמ' 416;
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הגדרות - פרק א'

לרבות שיווק.1. - "ייעוץ" בתקנות אלה,

רישום עסקאות - פרק ב'

25 לחוק, 2. סעיף לעניין רישום, תיקים מנהל יערוך לקוח, בעבור שביצע עסקה כל בשל
הרישום). מסמך - אלה (להלן כמפורט בתקנות

אלה:3. פרטים יצוינו הרישום במסמך

העסקה;(1) בעבורו הלקוח שבוצעה של הזיהוי פרטי

לקוח הוראת ייעוץ ללקוח או תוצאה של היא תוצאה של פעולת  העסקה אם (2)
התיקים; מנהל בידי דעת שיקול הפעלת בלא

העסקה;(3) סוג

התיקים;(4) מנהל ידי על העסקה לביצוע ההוראה מתן מועד

העסקה;(5) ביצוע מועד

הפיננסי;(6) הנכס או הערך נייר שם

הפיננסי;(7) הנכס נייר הערך או לרכישת שנקב מנהל התיקים המחיר מגבלת

העסקה;(8) בו שבוצעה המחיר

העסקה לביצוע  בהוראה  שננקבה הפיננסיים הנכסים או הערך ניירות  כמות  (9)
העסקה בפועל; בה והכמות שבוצעה

לבורסה;(10) מחוץ העסקה בוצעה ואם העסקה, בהם שבוצעה השוק או הבורסה

לרבות ציון הנסיבות, - לחוק 15 או 16(ג) בסעיפים מהמפורטות נסיבות נתקיימו (11)
לכך; בקשר בעל הרישיון ללקוח שמסר הפרטים

העסקה;(12) העמלה שחויב בה הלקוח בשל סכום

העסקה;(13) בוצעה שבאמצעותו הבורסה חבר

שבוצעה;(14) לעסקה המהותי אחר, פרט כל

פרטיה ויירשמו אחת עסקה היתה כאילו יראו במרוכז, בהוראה עסקה בוצעה (15)
בפועל הפיננסיים שהוקצתה הנכסים או הערך ניירות כמות אלה, לרבות תקנות לפי

לקוח. לכל

למועד4. סמוך שייעשה ובלבד אחרת, או ממוחשבת בדרך בכתב, ייעשה הרישום (א)
ולאחזור; לעניין תקנה לשמירה ביצועה, בדרך הניתנת מיום יאוחר ביצוע העסקה, ולא
הודעה שתינתן ללקוח ולאחזור, ובלבד הניתנת לשמירה של הקלטה בדרך גם (11)3

ההקלטה. בדבר מראש

ברישומי  הבורסה, חבר אצל רשום  3 בתקנה המפורטים הפרטים מן פרט היה (ב)
בבורסה, עסקאות לבצע פועל הוא שבה במדינה דין לפי שרשאי מי אצל או הבורסה
התיקים מנהל פטור התיקים, מנהל  של דרישתו לפי עת  בכל לאחזור הניתן באופן
מוסדר, שוק או בורסה לרבות "בורסה"- זו, משנה תקנת לעניין כאמור; פרט מלרשום

לישראל. מחוץ

הגדרה

רישום  חובת
עסקה

מסמך פרטי
הרישום

ביצוע דרך
הרישום
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ייעוץ פעולות רישום - פרק ג'

פעולות רישום
ייעוץ

כמפורט 5. לחוק,  25 סעיף לעניין פרוטוקול,  רישיון בעל יערוך ייעוץ פעולת  כל בשל
הפרוטוקול). - (להלן אלה בתקנות

הפרוטוקול לפעולת6.פרטי המהותיים הפרטים את כל ויכלול מהלך הייעוץ, את ישקף הפרוטוקול (א)
הייעוץ.

כפרטים יראו  הפרטים רישום לעניין (א), משנה תקנת מכלליות לגרוע בלי  (ב)
אלה: מהותיים לפעולת הייעוץ את

הרישיון;(1) בעל של זהותו

הלקוח;(2) של הזיהוי פרטי

הייעוץ;(3) מתן תאריך

הייעוץ;(4) פעולת בקירוב, של הזמן משך

- הסיבה  מי מטעמו היוזם בעל הרישיון או יוזם פעולת הייעוץ, ואם היה (5)
הייעוץ; לייזום

דרך כל או טלפונית  פניה פנים, אל פנים בפגישה - הייעוץ מתן  אופן (6)
אחרת;

הייעוץ:(7) שעלו בשיחת אלה, ככל כל את וכן

הרישיון;(א) לפני בעל שהציגו כפי הלקוח מבוקשו של פירוט

מסויימים, פרטים הייעוץ, מתן לצורך הלקוח, מן הרישיון בעל ביקש (ב)
יצוינו פרטים אלה; - למועד הייעוץ הלקוח נכון נכסי לרבות פרטים בדבר

כאמור; סירב שלגביהם הפרטים - מידע למסור הלקוח סירב

הנכסים לנזילות התייחסותו לרבות ונימוקיו,  הרישיון בעל המלצת (ג)
וכן אפשרויות בהם, הכרוך והסיכון סחירותם הערך, ניירות הפיננסיים או

ללקוח; שהוצגו האחרות ההשקעה

המידע פירוט - מעסיקו לו  שמסר  מידע  על  הרישיון  בעל הסתמך (ד)
שלו; המקור וציון המסוים

הנסיבות,  ציון - 18 לחוק 15 או בסעיפים נסיבות מהמפורטות נתקיימו (ה)
הלקוח וכן הסכמת בקשר לכך, ללקוח בעל הרישיון הפרטים שמסר לרבות

שנדרשה. ככל בכתב,

צורכי בירור בתהליך הייעוץ, בהסכם שנקבעו תנאים על הרישיון בעל הסתמך (ג)
שנרשמו בעבר קודמות ייעוץ כפי שהוצגו בפעולות לרבות הלקוח צורכי על הלקוח או

כאמור. הוצג את אשר מחדש לפרט בלי יצוין הדבר בפרוטוקול,

ביצוע  דרך
הרישום

שייערך7. ובלבד אחרת, בדרך או ממוחשבת בדרך בהקלטה, בכתב, יהיה הפרוטוקול
של בדרך הפרוטוקול נערך ולאחזור;  לשמירה הניתנת ובדרך  הייעוץ למתן בסמוך

ההקלטה. מראש בדבר הודעה תינתן ללקוח - הקלטה

בתום8.מסירה ללקוח ללקוח יימסר ממנו ועותק הלקוח, ובידי הרישיון בעל בידי ייחתם הפרוטוקול
לא הודעה, ללקוח תימסר פנים, אל בפגישה פנים שלא הייעוץ נערך הייעוץ; פעולת
בכתב אחרת כן ביקש הלקוח אם אלא הייעוץ, פעולת עשר ימים לאחר יאוחר מארבעה

במסמך בכתב או  - אם נערך הרישום "הודעה" זה, לעניין הפרוטוקול; שאינו במסמך
בדבר בכתב, הודעה של הקלטה - בדרך נערך העתק ממנו, ואם - ממוחשבת בדרך
הרישיון וכי בעל אצל מצויה ההקלטה כי העובדה בציון ומועדה, הייעוץ קיום פעולת

דרישה. פי על ממנה העתק לקבל יכול הלקוח

(1 בינואר 2009).9. התשס"ט בטבת ה' ביום אלה תקנות של תחילתן

(19 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת י'
ן בר–או ני ו ר  (3-3468 (חמ

האוצר שר   

(תיקון), לפרסום תשקיף) היתר למתן בקשה ערך (אגרת ניירות תקנות
התשס"ח-2007

סעיף ולפי התשכ"ח-11968, ערך, ניירות לחוק ו–56(א) לפי סעיפים 55א בתוקף סמכותי  
יסודות  30 לחוק לסעיף ובהתאם התשנ"ד-21994, בנאמנות, משותפות השקעות לחוק 130א
אני הכספים של הכנסת, ועדת ובאישור בהתייעצות עם הרשות התקציב, התשמ"ה-31985,

אלה: תקנות מתקין

תשקיף), התשנ"ה-1. לפרסום היתר למתן בקשה (אגרת ערך לתקנות ניירות 1 בתקנה
- העיקריות) התקנות - (להלן 41995

"הגדרות"; יבוא במקום "הגדרה" השוליים בכותרת (1)

יבוא: "מדד" ההגדרה לפני (2)

המחושבת"- ""התמורה

הערך המוצעים; ניירות בעד התשקיף לפי התמורה שתשולם (1)

כאמור בפסקה (1) תמורה בעדם מתקבלת שלא ערך (2) בעבור ניירות
של הנעילה הממוצע כאמור, בשער ניירות הערך של מספר מכפלה -
רישומם לאחר הראשונים בשלושת ימי המסחר סוג, מאותו הערך נייר

הערך הקבוע)". (להלן - המוצעים של ניירות הערך למסחר

.2- העיקריות לתקנות 2 בתקנה

הערך ניירות בעד  לפי התשקיף שתשולם "התמורה במקום  (א), משנה  בתקנת (1)
המחושבת"; "התמורה יבוא המוצעים"

שהתקבלה בפועל" בהתאם לתמורה מחושבת אחרי "כשהיא (ה), בתקנת משנה (2)
הרישום ממועד ימים שבעה הקבוע, בתוך לפי הערך המחושבת תמורה "ובעד יבוא

על פי התשקיף." למסחר

הקבוע,3. הערך לפי המחושבת תמורה "ובעד יבוא בסופה העיקריות, לתקנות 3(ג) בתקנה
פי התשקיף." על למסחר הרישום ממועד שבעה ימים בתוך

(19 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת י'
ן בר–או ני ו ר  (3-926 (חמ

האוצר שר   
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במסמך בכתב או  - אם נערך הרישום "הודעה" זה, לעניין הפרוטוקול; שאינו במסמך
בדבר בכתב, הודעה של הקלטה - בדרך נערך העתק ממנו, ואם - ממוחשבת בדרך
הרישיון וכי בעל אצל מצויה ההקלטה כי העובדה בציון ומועדה, הייעוץ קיום פעולת

דרישה. פי על ממנה העתק לקבל יכול הלקוח

(1 בינואר 2009).9. התשס"ט בטבת ה' ביום אלה תקנות של תחילתן

(19 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת י'
ן בר–או ני ו ר  (3-3468 (חמ

האוצר שר   

(תיקון), לפרסום תשקיף) היתר למתן בקשה ערך (אגרת ניירות תקנות
התשס"ח-2007

סעיף ולפי התשכ"ח-11968, ערך, ניירות לחוק ו–56(א) לפי סעיפים 55א בתוקף סמכותי  
יסודות  30 לחוק לסעיף ובהתאם התשנ"ד-21994, בנאמנות, משותפות השקעות לחוק 130א
אני הכספים של הכנסת, ועדת ובאישור בהתייעצות עם הרשות התקציב, התשמ"ה-31985,

אלה: תקנות מתקין

תשקיף), התשנ"ה-1. לפרסום היתר למתן בקשה (אגרת ערך לתקנות ניירות 1 בתקנה
- העיקריות) התקנות - (להלן 41995

"הגדרות"; יבוא במקום "הגדרה" השוליים בכותרת (1)

יבוא: "מדד" ההגדרה לפני (2)

המחושבת"- ""התמורה

הערך המוצעים; ניירות בעד התשקיף לפי התמורה שתשולם (1)

כאמור בפסקה (1) תמורה בעדם מתקבלת שלא ערך (2) בעבור ניירות
של הנעילה הממוצע כאמור, בשער ניירות הערך של מספר מכפלה -
רישומם לאחר הראשונים בשלושת ימי המסחר סוג, מאותו הערך נייר

הערך הקבוע)". (להלן - המוצעים של ניירות הערך למסחר

.2- העיקריות לתקנות 2 בתקנה

הערך ניירות בעד  לפי התשקיף שתשולם "התמורה במקום  (א), משנה  בתקנת (1)
המחושבת"; "התמורה יבוא המוצעים"

שהתקבלה בפועל" בהתאם לתמורה מחושבת אחרי "כשהיא (ה), בתקנת משנה (2)
הרישום ממועד ימים שבעה הקבוע, בתוך לפי הערך המחושבת תמורה "ובעד יבוא

על פי התשקיף." למסחר

הקבוע,3. הערך לפי המחושבת תמורה "ובעד יבוא בסופה העיקריות, לתקנות 3(ג) בתקנה
פי התשקיף." על למסחר הרישום ממועד שבעה ימים בתוך

(19 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת י'
ן בר–או ני ו ר  (3-926 (חמ

האוצר שר   
__________

.165 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234;

.151 עמ' התשנ"ט, 2 ס"ח התשנ"ד, עמ' 308;

3 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

.301 עמ' התשס"ו, 4 ק"ת התשנ"ח, עמ' 702;

תחילה

1 תיקון תקנה

2 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה
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הבקרה אפקטיביות בדבר נוספים (דוחות הממשלתיות החברות תקנות
התשס"ח-2007 כספי), דיווח על הפנימית

התשל"ה-11975  הממשלתיות, החברות לחוק ו–71 33(ב) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף   
אלה: תקנות מתקין אני החוק), - (להלן

אלה - 1. בתקנות
בפיקוח אותו, הנהלת החברה ומיישמת שמתכננת תהליך דיווח כספי" - על פנימית "בקרה
של סבירה מידה לספק כדי דין, כל להוראות בהתאם ובאישורו, החברה דירקטוריון
חיצוניות, למטרות הכספיים הדוחות והכנת  הכספי  הדיווח מהימנות לגבי ביטחון
שמתקיימים ונהלים מדיניות וכולל החוק, והוראות מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם

אלה: כל בהם

את סביר, ובפירוט ונאות,  מדויק  באופן המשקפות רשומות  לניהול  מתייחסים (1)
והוצאתם מרשותה; החברה העסקאות בנכסי

הכנת לאפשר את כדי כנדרש נרשמות שעסקאות ביטחון של סבירה מספקים מידה (2)
ושתקבולים החוק, והוראות מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים הדוחות
להרשאות בהתאם ורק אך נעשים לתשלום, התחייבות לרבות החברה, של ויציאות

של החברה; הגורמים המוסמכים

שימוש של רכישה, גילוי במועד או מניעה לגבי של ביטחון מידה סבירה מספקים (3)
בידי שניתנה ההרשאה מן בחריגה שנעשו החברה נכסי של החברה מרשות הוצאה או

הכספיים; הדוחות על מהותי באופן להשפיע ושיכולים החברה של מוסמך גורם

הממשלתיות החברות רשות בהוראות  כהגדרתם - רבעוניים" "דוחות  שנתיים", "דוחות
ביקורת ביצוע ודוחות דירקטוריון דוחות כספיים, לדוחות בנוגע לזמן מזמן המתפרסמות

וחיצונית; פנימית

לחוק; 32(א)(4) בסעיף כהגדרתם הבכירים" "הפקידים - "הנהלה"

האלה: לפחות מהתנאים אחד בה שמתקייים ממשלתית בת חברה או חברה ממשלתית - "חברה"

חדשים; שקלים מיליוני 400 על עולה הכספיים בדוחות השנתיות ההכנסות סך (1)

חדשים; שקלים מיליוני 400 על עולה הכספיים בדוחות הנכסים היקף (2)

או בעבורה החברה, ידי על המנוהלים או המופעלים הפרויקטים או הנכסים ערך (3)
חדשים; שקלים מיליוני 400 על עולה אחרים בעבור או המדינה בעבור

יכולת החברה על לרעה בקרה המשפיע של ליקויי צירוף בקרה או ליקוי - "חולשה מהותית"
מהימן, באופן לגורמי חוץ כספי מידע לדווח על או לעבד הרשאה, לתעד, לתת ליזום,
אפשרות קיימת ממנו כתוצאה אשר החוק, והוראות מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם
תתגלה ולא תימנע לא החברה של הרבעוניים או השנתיים הכספיים שבדוחות סבירה

מהותית; מוטעית הצגה

או בהפעלתה שאינו מאפשר כספי דיווח על פנימית בקרה של ליקוי בתכנון "ליקוי בקרה" -
לגלות או למנוע משימותיהם, של שוטף ביצוע במהלך החברה, לעובדי או לדירקטורים

החברה; של הכספי בדיווח מוטעית הצגה במועד

על דיווח פנימית בקרה יעד להשגת הנחוצה בקרה היעדר - הפנימית" הבקרה "ליקוי בתכנון
כמתוכנן, פועלת היתה אם שאף כך מתוכננת כראוי, אינה קיימת בקרה כאשר או כספי,

יושג; לא הבקרה יעד

הגדרות

__________
1 ס"ח התשל"ה, עמ' 132.
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לאדם כאשר מתפקדת כמתוכנן, או שאינה בקרה - הבקרה הפנימית" בהפעלה של "ליקוי
לביצוע הנחוצים הכישורים את או הדרושה הסמכות את אין הבקרה את המבצע

אפקטיבי; באופן הבקרה

דיווח כספי על הפנימית הבקרה להערכת מקובל בין–לאומי מודל - מקובל" "מודל בקרה
ראשונה. בתוספת כאמור שלה והאפקטיביות

בדבר השניה,  שבתוספת הטופס לפי נוסף  דוח השנתיים  לדוחות תצרף (א) חברה .2
יפורטו שבו מקובל, מודל בקרה על בהתבסס כספי דיווח הפנימית על הבקרה אפקטיביות
על החתום משרה נושא כל של חתומות הצהרות וייכללו קיימות, אם המהותיות, החולשות

הנוסף). הדוח (להלן - הדירקטוריון דוח הכספיים או הדוחות

מהותי  באופן ושהשפיעו האחרונה בשנה שחלו השינויים, גם יצוינו הנוסף בדוח (ב)  
בחברה. כספי על דיווח הפנימית הבקרה על מהותי להשפיע באופן העשויים או

בדבר דעתו חוות החברה שיכלול את של המבקר החשבון של רואה יצורף דוח הנוסף לדוח .3
זיהה, שהוא מהותיות חולשות ובדבר  בחברה  כספי דיווח  על  הפנימית הבקרה אפקטיביות
הדירקטוריון נאות בהערכת גילוי להן ניתן שלא כאלה לרבות בקרה מקובל, מודל על בהתבסס

המבקר). החשבון רואה של הנוסף הדוח - (להלן הנוסף בדוח כמפורט וההנהלה,

של השנתיים בדוחות ייכרכו  המבקר החשבון רואה של הנוסף והדוח  הנוסף הדוח .4
הכספיים. הדוחות לבין הדירקטוריון דוח בין החברה,

האחרון ברבעון שחלו השינויים, יצוינו שבו הרבעוני לדוח משלים דוח תצרף חברה .5
דיווח על הפנימית על הבקרה מהותי להשפיע באופן או העשויים מהותי באופן ושהשפיעו

בחברה. כספי

השנתיים לדוחות יצורפו המבקר  החשבון  רואה של הנוסף  והדוח  הנוסף הדוח (א) .6
או ואילך, (2009 בדצמבר   31) התש"ע בטבת  י"ד ליום הערוכים כספיים דוחות הכוללים 

שיפורטו. מנימוקים מסוימת האוצר לגבי חברה שר עליו שהורה אחר במועד

דוחות כספיים הכוללים הרבעוניים, יצורף לדוחות בסעיף 5, כאמור משלים דוח (ב)  
שר שהורה עליו אחר במועד ואילך, או (31 במרס 2010) בניסן התש"ע ט"ז הערוכים ליום

שיפורטו. מנימוקים מסוימת חברה לגבי האוצר

בדבר דוח העניין, לפי הרבעוניים, או השנתיים לדוחות תצרף חברה המעבר בתקופת .7
נוסף דוח להגשת זמנים, ולוחות  שלבים כולל החברה, של בהיערכות  ההתקדמות פרטי
המתחילה - תקופה המעבר" "תקופת זה, לעניין המבקר; החשבון של רואה הנוסף והדוח

הראשון. הנוסף הדוח הגשת עם ומסתיימת אלה תקנות של פרסום במועד

ראשונה תוספת
(1 (תקנה

מקובל בקרה מודל

מערך להקמה של ושיטות של עקרונות מקובלת מסגרת בין–לאומית :(COSO) מודל קוסו  .1
דיווח על אפקטיבית בקרה פנימית של קיום הוא ושאחד מיעדיה והפעלתו פנימית בקרה
 The Committee of Sponsoring Organizations of the) COSO ועדת שפירסמה כספי
מדינה ביקורת מוסדות של הבין–לאומי הארגון ידי על ואומץ (Treadway commission

.(International Organization of Supreme Audit Institutions) ("INTOSAI")

או

בדבר נוסף דוח
אפקטיביות

הפנימית הבקרה

דוח נוסף של
החשבון רואה

המבקר

הדוח של מיקומו
הנוסף

גילוי בדוח
בדבר המשלים

הפנימית הבקרה

תחולה

בתקופת גילוי
המעבר
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מסוימת. לחברה האוצר שר שאישר אחר בקרה מודל .2

שניה תוספת
(2 (תקנה

החברות תקנות לפי כספי דיווח הפנימית על בדבר הבקרה וההנהלה הדירקטוריון של דוח
כספי), דיווח על הבקרה הפנימית אפקטיביות נוספים בדבר (דוחות  הממשלתיות

התשס"ח-2007

החברה), - (להלן החברה] [שם ..................................... של הדירקטוריון ובאישור בפיקוח ההנהלה,
בקרה בחברה. כספי דיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה לקביעתה אחראים
מהימנות לגבי של ביטחון סבירה מידה לספק המיועד תהליך כספי היא דיווח על פנימית
חשבונאות לכללי בהתאם חיצוניות, למטרות הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח
בקרה מערכת שלה, המובנות המגבלות הממשלתית. בשל החברות חוק והוראות מקובלים
הכספיים מוטעית בדוחות שהצגה מוחלט ביטחון לספק מיועדת אינה דיווח כספי על פנימית

תתגלה. או תימנע

דיווח על בחברה הפנימית הבקרה של והערכה  בדיקה  ביצעו, וההנהלה הדירקטוריון
"מודל המכונה בקרה במודל על הקריטריונים שנקבעו בהתבסס שלה, והאפקטיביות כספי
הבקרה כי למסקנה, הגיעו  החברה והנהלת הדירקטוריון זו, הערכה  על בהתבסס קוסו"1.
................................ ביום2 לתקופה המסתיימת החברה הכספי של הדיווח בחברה על  הפנימית
המפורטות מהותיות חולשות בשל אפקטיבית אפקטיבית/אינה היא גרגוריאני)  (תאריך

.3.................................... להלן

4 .................................................... שינויים שינויים/חלו חלו לא

      (תאריך)                                                                    (חתימה)
.....................................................                                                ................................................

                                                                                                          (שם ותפקיד)

      (תאריך)                                                                    (חתימה)
.....................................................                                                ................................................

                                                                                                          (שם ותפקיד)

      (תאריך)                                                                    (חתימה)
.....................................................                                                ................................................

                                                                                                          (שם ותפקיד)

(29 בנובמבר 2007) התשס"ח בכסלו י"ט
ן בר–או ני ו ר  (3-3706 (חמ

האוצר שר   

__________
אלה. לתקנות לפי שאושר אחר בקרה מודל או 1

המאזן. את תאריך לציין יש 2
זו. בפסקה תיאור להן יינתן מהותיות חולשות קיימות 3

על  מהותי באופן להשפיע העשויים או מהותי באופן ושהשפיעו האחרונה בשנה שחלו השינויים יצוינו  4
הכספי. הדיווח על הפנימית הבקרה
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משכורת בחוץ לארץ) (קביעת מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה מס קביעת
(תיקון), התשס"ח-2007 אש"ל) בסיסית והוצאות

לארץ),  בחוץ מעבודה הכנסה (בעלי הכנסה מס לכללי  1 סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: קובע אני התשמ"ב-11982,

משכורת (קביעת בחוץ לארץ) הכנסה (בעלי הכנסה מס בתוספת לקביעת ט' בחלק (א) .1
ייקרא  "מ–1.1.2006 ואילך" - התוספת), הטור (להלן התשנ"ב-21992 והוצאות אש"ל), בסיסית

יום 30.4.2007". 1.1.2006 עד "מיום

לתוספת יבוא: ט' חלק (ב) אחרי

י' "חלק

יום 31.12.2007* מ–152007 עד

המטבעמשכורת בסיסיתהמדינה סוג
דולר4,300 אוזבקיסטן
יורו5,225 אוסטריה

דולר5,000אוסטרליה
דולר4,500אוקראינה
דולר4,400אורוגואי
דולר4,550אזרביג'אן

יורו5,375איטליה
דולר3,192אינדונזיה
מרשל דולר3,040איי

יורו5,070אירלנד
סלבדור דולר4,250אל

דולר4,800אנגולה
דולר4,500אקואדור

דולר4,200ארגנטינה
ארצות הברית
אמריקה** דולר4,850של

דולר4,200 אריתריאה
דולר4,450אתיופיה
יורו3,680בולגריה
דולר3,200 בוליביה
דולר4,400ביילורוס

יורו5,020בלגיה
ריאל9,950ברזיל

שטרלינג3,790בריטניה לירה
דולר3,040גאבון

__________
1 ק"ת התשמ"ב, עמ' 1322.

301 ועמ'  עמ' התשס"ב, ;836 עמ' התשס"א, ;699 עמ' התש"ס, ;1111 עמ' התשנ"ח, 2 ק"ת התשנ"ב, עמ' 999;

.538 עמ' התשס"ז, ;124 עמ' התשס"ו, ;350 עמ' התשס"ה, ;697 עמ' התשס"ג, ;622

התוספת תיקון
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יום 31.12.2007* מ–152007 עד

המטבעמשכורת בסיסיתהמדינה סוג
דולר3,280גאנה

דולר4,500גואטמלה
דולר3,040גינאה

דולר3,280ג'מאיקה
דולר4,700גרוזיה

יורו4,950גרמניה
דולר4,500דובאי
כתר דני39,500 דנמרק

אפריקה דולר4,700דרום
דולר3,040האיטי

דולר4,200הודו
יורו 4,900הולנד

הונג-קונגי40,000הונג-קונג דולר
יורו3,870הונגריה
דולר3,040הונדורס

הדומיניקנית דולר4,600הרפובליקה
של הדמוקרטית הרפובליקה

קונגו וזאיר
דולר3,600

דולר4,200וייאטנם
דולר4,500ונצואלה

דולר3,200זימבבואה
השנהב אפריקאי3,300,000 חוף פרנק

דולר4,700טאיוון
דולר3,040טוגו

דולר3,040טונגה
דולר3,200טוניסיה

דולר3,040טנזניה
וטובגו דולר3,040טרינידד

יורו4,900יוון
יין750,000יפן

דולר4,200ירדן
יורו3,570לטביה
דולר3,040ליבריה
דולר3,040לסוטו

דולר4,450מאוריטניה
דולר3,040מולדביה

דולר3,280 מאלווי
(בורמה) דולר4,400מיאנמר

מלטזית3,040מלטה לירה
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יום 31.12.2007* מ–152007 עד

המטבעמשכורת בסיסיתהמדינה סוג
דולר4,200מצרים

דולר4,400מקסיקו
דולר3,200מרוקו

נורווגי45,500נורבגיה כתר
דולר4,800ניגריה

זילנד דולר4,700ניו
דולר4,200 נפאל

דולר3,200 סווזילנד
דולר4,400סין

דולר5,100סינגפור
יורו3,570סלובקיה

דולר3,040סמואה
אפריקאי3,050,000סנגל פרנק

לוצ'יה דולר3,040סנטה
יורו4,748ספרד

יורו3,390סרביה-מונטנגרו
לנקה דולר3,040סרי

דולר3,224עומן
יורו3,900פולין

יורו4,611פורטוגל
דולר3,040פיג'י

דולר4,200פיליפינים
יורו5,160פינלנד
דולר4,200 פנמה

דולר3,040פפואה
דולר3,280פרגואי

דולר4,600פרו
דולר4,600צ'ילה
יורו3,940צ'כיה
יורו5,125צרפת

אפריקנית מרכז דולר3,040קהיליה
דולר4,200 קולומביה

ברזאוויל דולר3,040קונגו
ריקה דולר4,300קוסטה

וון4,790,000קוריאה
דולר4,600קזחסטן

דולר4,500קטר
אפריקאי3,300,000 קמרון פרנק
דולר4,850קנדה
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יום 31.12.2007* מ–152007 עד

המטבעמשכורת בסיסיתהמדינה סוג
דולר4,700קניה

קפריסאית2,640 קפריסין לירה
יורו3,760קרואטיה

יורו3,760רומניה
דולר5,000רוסיה

שוודי51,000 שבדיה כתר
שווצרי8,800 שוויץ פרנק

באהט157,000תאילנד
דולר4,950תורכיה

אחרת מדינה דולר"3,040כל

__________
כלשהי. מדינה לגבי שצוין כפי אחרת תקופה או *

בארה"ב. המדינות כל **

חלק י"א

המדינה

ואילך* מ–1.1.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית
דולר3,520אוזבקיסטן
יורו4,180אוסטריה

אוסטרלי5,252אוסטרליה דולר
דולר3,760אוקראינה
דולר3,840אורוגואי
דולר3,840אזרביג'אן

יורו4,300איטליה

דולר3,192אינדונזיה
מרשל דולר3,040איי

יורו4,056אירלנד
סלבדור דולר3,600אל

דולר4,160אנגולה
דולר3,800אקואדור

דולר3,520ארגנטינה
ארצות הברית
אמריקה** דולר4,016של

דולר3,680אריתריאה
דולר3,680אתיופיה
יורו3,040בולגריה
דולר3,200 בוליביה
דולר3,680ביילורוס

יורו4,016בלגיה
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המדינה

ואילך* מ–1.1.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית
ריאל8,080ברזיל

שטרלינג3,032בריטניה לירה
דולר3,040גאבון
דולר3,280גאנה

דולר3,680גואטמלה
דולר3,040גינאה

דולר3,280ג'מאיקה
דולר4,080גרוזיה

יורו3,960גרמניה
דולר3,800דובאי
כתר דני31,600 דנמרק

אפריקה דולר3,760דרום
דולר3,040האיטי

דולר3,640הודו
יורו3,920הולנד

הונג-קונגי33,280הונג-קונג דולר
יורו3,200הונגריה
דולר3,040הונדורס

הדומיניקנית דולר3,800הרפובליקה
של הדמוקרטית הרפובליקה

קונגו וזאיר
דולר3,600

דולר3,520וייאטנם
דולר3,800ונצואלה

דולר3,200זימבבואה
השנהב אפריקאי2,640,000 חוף פרנק

דולר3,920טאיוון
דולר3,040טוגו

דולר3,040טונגה
דולר3,200טוניסיה

דולר3,040טנזניה
וטובגו דולר3,040טרינידד

יורו3,920יוון
יאן600,000יפן

דולר3,520ירדן
יורו3,120לטביה
דולר3,040ליבריה
דולר3,040לסוטו

דולר3,760מאוריטניה
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המדינה

ואילך* מ–1.1.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית
דולר3,040מולדביה

דולר3,280 מאלווי
(בורמה) דולר3,680מיאנמר

מלטזית3,040מלטה לירה
דולר3,520מצרים

דולר3,680מקסיקו
דולר3,200מרוקו

נורווגי36,400נורבגיה כתר
דולר4,080ניגריה

זילנד דולר3,760ניו
דולר3,640נפאל

דולר3,200 סווזילנד
דולר3,800סין

סינגפורי6,360סינגפור דולר
יורו3,120סלובקיה

דולר3,040סמואה
אפריקאי2,440,000סנגל פרנק

לוצ'יה דולר3,040סנטה
יורו3,798ספרד

יורו3,000סרביה-מונטנגרו
לנקה דולר3,040סרי

דולר3,224עומן
יורו3,200פולין

יורו3,689פורטוגל
דולר3,040פיג'י

דולר3,640פיליפינים
יורו4,128פינלנד
דולר3,560פנמה

דולר3,040פפואה
דולר3,280פרגואי

דולר4,000פרו
דולר3,840צ'ילה
יורו3,360צ'כיה
יורו4,100צרפת

אפריקנית מרכז דולר3,040קהיליה
דולר3,600קולומביה

ברזאוויל דולר3,040קונגו
ריקה דולר3,600קוסטה

המדינה

ואילך* מ–1.1.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית
וון4,040,000קוריאה
דולר3,920קזחסטן

דולר3,800קטר
אפריקאי2,640,000 קמרון פרנק
דולר קנדי4,368קנדה
דולר3,920קניה

קפריסאית2,112 קפריסין לירה
יורו3,200קרואטיה

יורו3,200רומניה
דולר4,400רוסיה

שוודי40,800 שבדיה כתר
שווצרי7,040שוויץ פרנק

באהט125,600תאילנד
דולר4,320תורכיה

אחרת מדינה דולר"3,040כל

__________
כלשהי. מדינה לגבי שצוין כפי אחרת תקופה או *

בארה"ב. המדינות כל **

התשס"ז באייר י"ג מיום היא (ב) קטן בסעיף האמור למעט זו קביעה של תחילתה (א) .2
(1 במאי 2007).

(1 בינואר 2008). התשס"ח בטבת כ"ג מיום היא תחילתו בסעיף 1(ב) י"א חלק (ב)  

(18 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ט'

ן בר–או ני ו ר  (3-1588 (חמ

האוצר שר   

מערכת מחלפים/ ;40 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ח-2007 ברנר), מחלפון עקרון; מחלף ביל"ו; מחלפון מחלפונים:

אני ופיתוח), 11943, (הגנה הברזל ומסילות הדרכים סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

האלה:(א)1. המחלפים/מחלפונים מערכת על תחול הפקודה
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המדינה

ואילך* מ–1.1.2008

המטבע סוג משכורת בסיסית
וון4,040,000קוריאה
דולר3,920קזחסטן

דולר3,800קטר
אפריקאי2,640,000 קמרון פרנק
דולר קנדי4,368קנדה
דולר3,920קניה

קפריסאית2,112 קפריסין לירה
יורו3,200קרואטיה

יורו3,200רומניה
דולר4,400רוסיה

שוודי40,800 שבדיה כתר
שווצרי7,040שוויץ פרנק

באהט125,600תאילנד
דולר4,320תורכיה

אחרת מדינה דולר"3,040כל

__________
כלשהי. מדינה לגבי שצוין כפי אחרת תקופה או *

בארה"ב. המדינות כל **

התשס"ז באייר י"ג מיום היא (ב) קטן בסעיף האמור למעט זו קביעה של תחילתה (א) .2
(1 במאי 2007).

(1 בינואר 2008). התשס"ח בטבת כ"ג מיום היא תחילתו בסעיף 1(ב) י"א חלק (ב)  

(18 בדצמבר 2007) התשס"ח בטבת ט'

ן בר–או ני ו ר  (3-1588 (חמ

האוצר שר   

מערכת מחלפים/ ;40 מס' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך צו
התשס"ח-2007 ברנר), מחלפון עקרון; מחלף ביל"ו; מחלפון מחלפונים:

אני ופיתוח), 11943, (הגנה הברזל ומסילות הדרכים סעיף 3 לפקודת לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מצווה

האלה:(א)1. המחלפים/מחלפונים מערכת על תחול הפקודה

תחילה

__________
.74 עמ' התשי"א, ס"ח ;40 עמ' תוס' 1, ע"ר 1943 ,  1

הפקודה  תחולת
הדרך על
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משמיע-שלום-גדרה-צומת(1) צומת :40 מס' דרך בו שמתחברת ביל"ו מחלפון
יהוד-בית–דגון-רחובות-ביל"ו- מס' 412: עם דרך - הדרך), ביל"ו2 (להלן

;E=183027.54 / N=642064.74 ציון בנקודת עקיר-מזכרת–בתיה-חולדה3,

פלמחים4,(2) עקרון-קוביבה- :411 דרך מס' עם הדרך בו שמתחברת מחלף עקרון
;E=177841.18 / N=634735.58 ציון בנקודת

ברנר(3) גבעת לקיבוץ הגישה דרך עם  הדרך  בו שמתחברת ברנר מחלפון
.E=181964.76 / N=641944.34 ציון בנקודת

המפורטים(ב) בגושים ובחלקות העוברים מערכת המחלפים/מחלפונים ושטח גבולות
כ/8055  מספר במפה אדום בצבע זיהוי, לשם  והמסומנים, הראשונה בתוספת
בדרכים  והבטיחות התחבורה שר ביד והחתומה  1:2,500 מידה בקנה הערוכה

המפה). - (להלן (6 בדצמבר 2007) כ"ו בכסלו התשס"ח ביום

מח/145ג.(ג) לתכנית תואמים במפה המסומנים ההכרזה ושטח גבולות

יהדות2.רשות לעיין במפה רח' בע"מ, בישראל לדרכים הלאומית החברה במשרדי נמצא המפה העתק
,03-7355742 מראש, בטל: בתאום בהם לעיין רשאי מעוניין וכל אור יהודה, ,29 קנדה

הרגילות. העבודה בשעות

תוספת
1(ב)) (סעיף

חלקותחלקות שלמותגושים חלקי

37912946 ,44 ,43 ,42 ,41 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,31 ,28 ,27 ,3
3797247 ,199 ,179 ,5 ,1,246 ,245 ,241 ,203 ,198 ,177 ,175 ,157 ,106 ,21 ,15 ,8 ,6 ,4 ,3 ,2

308 ,304 ,300 ,248
379830,104 ,103 ,102 ,73 ,31 ,29 ,28 ,27 ,25 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,15 ,14

113 ,112 ,108 ,106 ,105
379950 ,45 ,44 ,42 ,30 ,10 ,9 ,8 ,7 ,4 ,2
380082 ,8 ,7 ,6 ,5 ,3 ,2
3816130336 ,334 ,305 ,301 ,299 ,297 ,295 ,293 ,131 ,42 ,29 ,26 ,24
5101129

(6 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ו
פז מו ל  שאו  (3-162 (חמ

בדרכים והבטיחות התחבורה שר   
__________

עמוד 1285. התשכ"ד, ק"ת  2
עמוד 989. התשכ"ז, ק"ת  3
עמוד 636. התשל"ב, ק"ת  4

התשס"ח-2007 לפקודה), הראשונה התוספת (שינוי המסוכנים הסמים הודעת

[נוסח חדש], התשל"ג-11973  לפקודת הסמים המסוכנים סעיף 41 לפי סמכותי בתוקף  
מודיע אני הכנסת, של והבריאות הרווחה  העבודה, ועדת  ובאישור הפקודה), - (להלן

לאמור:

__________
.1054 עמ' התשס"ז, ק"ת ;526 עמ' חדש 27, נוסח ישראל, מדינת 1 דיני
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.1- לפקודה הראשונה בתוספת

- ב' א', סימן בחלק (1)

יבוא: 3ב פרט אחרי (א)

4-כלורו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין "3ג.
2 C-C בשם: גם ידוע

3-כלורופנילפיפראזין 3ד.

אם.סי.פי.פי בשם: גם ידוע

4-chloro-2,5-dimethoxyphenethylamine
Syn: 2 C-C

3-chlorophenylpiperazine
1-(3-chlorophenyl) piperazine
"Syn: mCPP

יבוא: 7א1 פרט אחרי (ב)

4-אתיל-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין "7א2.
2 C-E בשם: גם ידוע

4-ethyl-2,5-dimethoxyphenethylamine
"Syn: 2 C-E

יבוא: 7ב פרט אחרי (ג)

4-פלואורואמפטאמין "7ב1.

4-FMP בשם: גם ידוע

4-פלואורופנילפיפראזין 7ב2.

בשם: פי.אפ.פי.פי. גם ידוע

4-fluoroamphetamine
4-fluoro-α-methylphenethylamine
Syn: 4-FMP

4-fluorophenylpiperazine
1-(4-fluorophenyl)piperazine
"Syn: pFPP 

יבוא: 9 פרט אחרי (ד)

4-יודו-5,2-דימתוקסיפנאתילאמין "9א.
2 C-I בשם: גם ידוע

4-iodo-2,5-dimethoxyphenethylamine
"Syn: 2 C-I

יבוא: 10א פרט אחרי (ה)

4-מתיל-2,5-דימתוקסיפנאתילאמין "10א1.
2 C-D בשם: גם ידוע

4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine
"Syn: 2 C-D

יבוא: 10ג פרט אחרי (ו)

N-בנזילפיפראזין "10ד.
בי.זי.פי. בשם: גם ידוע

N-אתילקאתינון 10ה.

N-Benzylpiperazine
Syn: BZP

N-Ethylcathinone
"2-ethylamino-1-phenylpropan-1-one

יבוא: 11ד פרט אחרי (ז)

פארא-מתילמתקאתינון p-Methylmethcathinone"11ה.
2-methylamino-1-(4-tylol)propan-1-one
"2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

התוספת שינוי
הראשונה
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יבוא: 13א1 פרט אחרי (ח)

3-טריפלואורומתילפנילפיפראזין "13א2.

טי.אף.אם.פי.פי. בשם: גם ידוע

3-trifluoromethylphenylpiperazine
1-(3-trifluorophenyl)piperazine
Syn: TFMPP"

יבוא: 2א פרט אחרי ג', סימן ב', בחלק (2)

דיאתילקאתינון "2ב.

-‘N,N אמפפרמון, בשם: גם ידוע
דיאתילפרופיון דיאתילקאתינון,

Diethylcathinone
2-(diethylamino)-1-phenylpropan-1-one
  Syn: Amfepramone, N,N'- Diethylcathinone,
"Diethylpropion

פרסומה.2. מיום ימים שלושים זו הודעה של תחילתה

(23 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח י"ד
י ר ז י ן  ב יעקב   (3-661 (חמ

הבריאות שר   

תחילה


