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192 תקנות	ניירות	ערך	)חתימה	ודיווח	אלקטרוני(	)הוראת	שעה(,	התשע"ג-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		
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195 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 צו	ניירות	ערך	)תיקון	התוספת	החמישית	לחוק(,	התשע"ג-2012

תקנות	הסדרת	העיסוק	בייעוץ	השקעות,	בשיווק	השקעות	ובניהול	תיקי	השקעות	)בקשה	לרישיון,	בחינות,	
196 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� התמחות	ואגרות(	)תיקון(,	התשע"ג-2012

תקנות	הסדרת	העיסוק	בייעוץ	השקעות,	בשיווק	השקעות	ובניהול	תיקי	השקעות	)בקשה	לרישיון,	בחינות,	
198 התמחות	ואגרות(	)הוראת	שעה(,	התשע"ג-2012�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	להגדלת	שיעור	ההשתתפות	בכוח	העבודה	ולצמצום	פערים	חברתיים	)מס	הכנסה	שלילי(	)העברת	
198 מידע	מהמוסד	לביטוח	לאומי(	)תיקון(,	התשע"ג-2012	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		

	תקנות	לעידוד	מחקר	ופיתוח	בתעשייה	)הסכום	המרבי	לתשלום	בעד	העברת	ידע	לפי	סעיף	19ב)ב()1(	ו–)2(	
199 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� לחוק(,	התשע"ג-2012

200 		�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 תקנות	התעבורה	)הוראת	שעה(,	התשע"ג-2012

18 בנובמבר 2012 7182 ד' בכסלו התשע"ג
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תקנות ניירות ערך )אגרה שנתית( )הוראת שעה(, התשע"ג-2012
130א	 סעיף	 ולפי	 התשכ"ח-11968,	 ערך,	 ניירות	 לחוק	 55א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לחוק	השקעות	משותפות	בנאמנות,	התשנ"ד-21994,	בהתייעצות	עם	הרשות	ובאישור	ועדת	

הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בשנת	הכספים	2011	-	 	)א( �1
	יראו	כאילו	בתקנה	2)א(	לתקנות	ניירות	ערך	)אגרה	שנתית(,	התשמ"ט-31989	 )1(

)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	במקום	"ב–1	באוגוסט"	נאמר	"ב–2	באוקטובר";

	יראו	כאילו	בתקנה	3א)ב(	לתקנות	העיקריות,	בסופה	נאמר	"על	אף	האמור	 )2(
האחרון	 היום	 עד	 לבורסה	 הרשות	 תחזיר	 זו,	 משנה	 ובתקנת	 )א(	 משנה	 בתקנת	

בחודש	אוקטובר	של	שנת	2011	תשלום	בסך	של	1,501,800	שקלים	חדשים";		

	יראו	כאילו	במקום	התוספות	הראשונה	והשנייה	לתקנות	העיקריות	נאמר:	 )3(

"תוספת ראשונה
)תקנות	1,	2)ב(	ו–)ג(	ו–4(

דרגההון	עצמי	)באלפי	שקלים	חדשים(
	סכום	האגרה	השנתית
)באלפי	שקלים	חדשים(

	22,295א'עד	40,874

	27,865ב'מ–40,874	עד	81,750

	42,370ג'מ–81,750	עד	256,398

73,585ד'מעל	256,398

תוספת שנייה
)תקנות	1,	2)ו(	ו–4(

	שווי	נקי	ממוצע	של	נכסי	קרן
דרגה)בשקלים	חדשים(

	סכום	האגרה	השנתית
)בשקלים	חדשים(

	10,625א'עד	7,028,000

	15,245ב'מעל	7,028,000	עד	28,543,000

	23,370ג'מעל	28,543,000	עד	114,171,000

	33,995"	ד'מעל	114,171,000

	 	בשנת	הכספים	2012	- )ב(

תקנת	 "לעניין	 נאמר	 בסופה	 העיקריות,	 לתקנות	 3א)ב(	 בתקנה	 כאילו	 	יראו	 )1(
יולי	 אפריל,	 ינואר,	 בחודשים	 האחרון	 היום	 עד	 לשלם	 הבורסה	 על	 זו,	 משנה	
ואוקטובר,	את	הסכום	הקבוע	בתקנת	משנה	זו	לאותו	מועד,	בניכוי	40%	מהסכום	

האמור	מעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	אלף	שקלים	חדשים";	

	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנה	2)ב(,	)ג(	ו–)ו(,	יהיה	בשיעור	60%	מן	הסכום	 )2(
הקבוע	בהן,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	4	ביום	העדכון	מעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	

מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים�

הוראת שעה

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

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

	ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	782;	התשע"א,	עמ'	606� 3
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	בכל	אחת	משנות	הכספים	2013	ו–2014	-	 )ג(

	יראו	כאילו	בתקנה	3א)ב(	לתקנות	ניירות	ערך	)אגרה	שנתית(,	התשמ"ט-41989	 )1(
)להלן	-	התקנות	המתוקנות(,	בסופה	נאמר	"לעניין	תקנת	משנה	זו,	על	הבורסה	
לשלם	עד	היום	האחרון	בחודשים	ינואר,	אפריל,	יולי	ואוקטובר	של	כל	שנה,	את	
הסכום	הקבוע	בתקנת	משנה	זו	לאותו	מועד,	בניכוי	30%	מהסכום	האמור,	מעוגל	

לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	אלף	שקלים	חדשים;

	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנה	2)ב(,	)ג(	ו–)ו(,	יהיה	בשיעור	70%	מן	הסכום	 )2(
לסכום	 מעוגל	 שנה	 בכל	 העדכון	 ביום	 	4 תקנה	 לפי	 כפי	שהשתנה	 בהן,	 הקבוע	

הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים�

	בשנת	הכספים	2015	- )ד(

תקנת	 "לעניין	 נאמר	 בסופה	 לתקנות	המתוקנות,	 3א)ב(	 בתקנה	 כאילו	 	יראו	 )1(
יולי	 אפריל,	 ינואר,	 בחודשים	 האחרון	 היום	 עד	 לשלם	 הבורסה	 על	 זו,	 משנה	
ואוקטובר,	את	הסכום	הקבוע	בתקנת	משנה	זו	לאותו	מועד,	בניכוי	20%	מהסכום	

האמור,	מעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	אלף	שקלים	חדשים";	

	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנה	2)ב(,	)ג(	ו–)1(,	יהיה	בשיעור	80%	מן	הסכום	 )2(
הקבוע	בהן,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	4	ביום	העדכון	מעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	

מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים�

	תחילתה	של	תקנה	1)ג(	ו–)ד(	ביום	י"ט	בטבת	התשע"ג	)1	בינואר	2013(� �2
ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(

ץ ני י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-926(

שר	האוצר 	 																																																		
__________

	ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	782;	התשע"ב,	עמ'	190� 4

תקנות ניירות ערך )אגרה שנתית( )תיקון(, התשע"ג-2012
130א	 סעיף	 ולפי	 התשכ"ח-11968,	 ערך,	 ניירות	 לחוק	 55א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לחוק	השקעות	משותפות	בנאמנות,	התשנ"ד-21994,	בהתייעצות	עם	הרשות	ובאישור	ועדת	

הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:	

בתוספת	השנייה	לתקנות	ניירות	ערך	)אגרה	שנתית(,	התשמ"ט-31989	)להלן	-	התקנות	 	�1
העיקריות(,	בטור	שכותרתו	"סכום	האגרה	השנתית	)בשקלים	חדשים(",	במקום	כל	סכום	

שבו,	לאחר	שעודכן	לפי	תקנה	4	לתקנות	העיקריות,	יבוא	סכום	הנמוך	ממנו	ב–10%�

		תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ט	בטבת	התשע"ג	)1	בינואר	2013(� �2
יושב	ראש	הרשות	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	התוספת	השנייה	כפי	שהשתנה	 	�3

עקב	האמור	בתקנות	אלה�

ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-926(

שר	האוצר 	 																																																		
__________

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

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

	ק"ת	התשמ"ט,	עמ'	782;	התשס"ח,	עמ'	1156� 3

תחילה

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה

פרסום ברשומות
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תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( )הוראת שעה(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	44ד)א(	ו–55א	לחוק	ניירות	ערך,	התשכ"ח-11968,	סעיפים	 	
130א	ו–131)א(	לחוק	השקעות	משותפות	בנאמנות,	התשנ"ד-21994,	וסעיפים	41)א(	ו–42	לחוק	
הסדרת	העיסוק	בייעוץ	השקעות,	בשיווק	השקעות	ובניהול	תיקי	השקעות,	התשנ"ה-31995,	

על	פי	הצעת	הרשות	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

לתקנות	 16)ב(	 תקנה	 לפי	 השנתית	 האגרה	 סכום	 ו–2013,	 	2012 הכספים	 	בשנות	 )א( 	�1
העיקריות(,	 התקנות	 	- )להלן	 אלקטרוני(,	התשס"ג-42003	 ודיווח	 )חתימה	 ערך	 ניירות	
19	ביום	השינוי,	 יהיה	בשיעור	60%	מן	הסכום	הקבוע	בה,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	

מעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים�

	בכל	אחת	משנות	הכספים	2014	ו–2015,	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנה	16)ב(	 )ב(
לתקנות	העיקריות,	יהיה	בשיעור	70%	מן	הסכום	הקבוע	בה,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	

19	ביום	השינוי,	מעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים�

	בשנת	הכספים	2016,	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנה	16)ב(	לתקנות	העיקריות,	 )ג(
19	ביום	השינוי,	 יהיה	בשיעור	80%	מן	הסכום	הקבוע	בה,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	

מעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים�

ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-3252(

					שר	האוצר 	 																																																		
__________

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

	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	308� 2

	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	416� 3

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	665� 4

תקנות ניירות ערך )חיתום( )הוראת שעה(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	55א	ו–56)ג(	לחוק	ניירות	ערך,	התשכ"ח-11968,	לפי	הצעת	הרשות,	 	

בהתייעצות	עם	שר	המשפטים	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

לתקנות	 24)א(	 תקנה	 לפי	 השנתית	 האגרה	 סכום	 ו–2013,	 	2012 הכספים	 	בשנות	 )א( 	�1
ניירות	ערך	)חיתום(,	התשס"ז-22007	)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	יהיה	בשיעור	60%	מן	
הסכום	הקבוע	בה,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	25	ביום	השינוי	בכל	שנה,	מעוגל	לסכום	

הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים�	

	בכל	אחת	משנות	הכספים	2014	ו–2015,	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנה	24)א(	 )ב(
לתקנות	העיקריות,	יהיה	בשיעור	70%	מן	הסכום	הקבוע	בה,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	
שקלים	 חמישה	 של	 מכפלה	 שהוא	 הקרוב	 לסכום	 מעוגל	 שנה,	 בכל	 השינוי	 ביום	 	25

חדשים�

	בשנת	הכספים	2016,	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנה	24)א(	לתקנות	העיקריות,	 )ג(
יהיה	בשיעור	80%	מן	הסכום	הקבוע	בה,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	25	ביום	השינוי	בכל	

שנה,	מעוגל	לסכום	הקרוב	שהוא	מכפלה	של	חמישה	שקלים	חדשים�

ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-2445(

					שר	האוצר 	 																																																		
__________

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

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	661;	התשס"ט,	עמ'	1078� 2

הוראת שעה

הוראת שעה
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תקנות ניירות ערך )ייצוב מחירים(, התשע"ג-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	36	ו–56)א(	ו–)ג()3(	לחוק	ניירות	ערך,	התשכ"ח-11968	)להלן	 	
-	החוק(,	בהתייעצות	עם	שר	המשפטים	ועם	הרשות,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	

אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	-		 �1
"גוף	מקורב"	-	כהגדרתו	בתקנות	החיתום;

"יחידת	הנפקה"	-	כהגדרתה	בתקנה	15)א()5(	לתקנות	החיתום;

ירידה	 של	 האטה	 או	 מניעה	 לשם	 ערך	 נייר	 של	 בבורסה	 קנייה	 פקודת	 	- "ייצוב"	
במחירו;	

"משתתף	במכירה"	-	כל	אחד	מהמשתתפים	בהליך	המכירה	לציבור,	לרבות	חתם,	מפיץ,	
מנפיק	או	מציע,	המשתתפים	במכירה	או	גוף	מקורב	אליו;	

"תקנות	החיתום"	-	תקנות	ניירות	ערך	)חיתום(,	התשס"ז-22007�

חזקה	כי	ייצוב	אינו	השפעה	בדרכי	תרמית	על	תנודות	השער	של	ניירות	ערך,	כאמור	 	�2
בסעיף	54)א()2(	לחוק,	אם	התקיימו	כל	אלה:		

	ניירות	הערך	נושא	הייצוב	אינם	חלק	מיחידת	הנפקה,	כהגדרתה	בתקנה	15)א()5(	 )1(
לתקנות	החיתום,	או	שהם	חלק	מיחידת	הנפקה	כאמור,	אשר	נקבע	בשלו	מחיר	תקרת	

ייצוב	בהתאם	לפסקה	)5()א(;

	המייצב	הוא	החתם	המתמחר;	היה	יותר	מחתם	מתמחר	אחד,	רשאי	לייצב	רק	אחד	 )2(
מהחתמים	המתמחרים	כפי	שנקבע	בתשקיף,	בלא	שינוי	במהלך	תקופת	הייצוב	)להלן	

-	החתם	המייצב(;		

	הייצוב	נעשה	בפרק	הזמן	החל	בסיום	התקופה	להגשת	הזמנות	ולא	יאוחר	מתום	30	 )3(
ימים	לאחר	מכן,	בכל	משך	הזמן	האמור	או	בחלקים	ממנו	)להלן	-	תקופת	הייצוב(;		

	זהותו	של	מוכר	נייר	הערך	נושא	פקודת	הקניה	אינה	ידועה	לחתם	המייצב;		 )4(

	מחיר	הייצוב	לא	עלה	על	הנמוך	מבין	אלה:		 )5(

	מחיר	המכירה	לציבור	-	מחיר	המכירה	בהצעה	אחידה	או	מחיר	המכירה	 )א(
)אופן	 ערך	 ניירות	 לתקנות	 ו–11)ב(	 	2 בתקנות	 כמשמעותם	 אחידה,	 לא	 בהצעה	
הצעת	ניירות	ערך	לציבור(,	התשס"ז-32007,	לפי	העניין;	היו	ניירות	הערך	נושא	
הייצוב	חלק	מיחידת	הנפקה	-	המחיר	שנקבע	כתקרת	הייצוב	במסגרת	התשקיף	
ושמחיר	כאמור	 ניירות	ערך	 ובלבד	שלא	עולה	על	המחיר	האפקטיבי	של	אותם	

מוגדר	לפי	תקנון	הבורסה	והנחיותיה;	

המייצב	 החתם	 ידיעת	 שלמיטב	 ובלבד	 בבורסה,	 האחרונה	 בעסקה	 	המחיר	 )ב(
המחיר	האמור	לא	נקבע	בעסקה	שמשתתף	במכירה	צד	לה,	במישרין	או	בעקיפין;		

תקנון	 לפי	 בסיס	 לשערי	 מותרות	 להתאמות	 בכפוף	 	- "מחיר"	 זו,	 פסקה	 לעניין	
הבורסה	והנחיותיה;

	הייצוב	לא	נעשה	כנגד	מכירת	ניירות	ערך	למשתתף	במכירה	או	כנגד	מכירה	לאחר	 )6(
שמשתתף	במכירה	גרם	לה;

הגדרות

חזקה לעניין 
העדר תרמית

__________
	ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234;	התשס"ד,	עמ'	492� 1

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	661;	התשס"ז,	עמ'	718� 2

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	656� 3
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בטובת	הנאה,	 אף	אדם	 זיכה,	 לא	 בעבורו,	 או	 או	אחר	מטעמו	 במכירה,	 	משתתף	 )7(
בקשר	עם	הייצוב;	לעניין	זה,	"טובת	הנאה"	-	לרבות	שיפוי	ולמעט	תשלום	עמלת	חיתום	
לביצוע	 להיגזר	מהאפשרות	 ומקובלת	שנקבעה	בתשקיף,	אשר	עשויה	 סבירה	 קבועה,	
ייצוב	על	ידי	החתם	המייצב	ובלבד	שזו	קבועה	מראש	ואינה	נגזרת	מאירועים	שלאחר	
מועד	ההנפקה,	לרבות	מפעולות	שיבצע	החתם	המייצב	או	גוף	מקורב	אליו,	במישרין	או	
בעקיפין	לאחר	סיום	ההנפקה;		לא	יראו	תקבולים	המתקבלים	בידי	החתם	המייצב	מאת	
החתמים	האחרים	שהתחייבו	בהתחייבות	חיתומית	בהנפקה	כטובת	הנאה,	לעניין	זה,	
ובלבד	שהחתמים	האחרים	לא	ייטלו	חלק	בהחלטות	הייצוב	ובייצוב	עצמו	ושהכללים	

ביחס	להסכמה	כאמור	יפורטו	בתשקיף;	

	ניתן	גילוי	בתשקיף	בדבר	-	 )8(

מיחידת	 חלק	 הייצוב	 נושא	 הערך	 ניירות	 היו	 הערך;	 בנייר	 ייצוב	 	אפשרות	 )א(
הנפקה	-	המחיר	שנקבע	כתקרת	הייצוב	כאמור	בפסקה	)4(;

	זהות	החתם	המייצב;		 )ב(

	מועד	תחילת	תקופת	הייצוב	האפשרית	על	פי	תקנות	אלה	ומועד	סיומה;		 )ג(

נושא	 הערך	 נייר	 מחיר	 על	 השפעתו	 לאפשרות	 באשר	 הייצוב,	 	משמעות	 )ד(
הייצוב;		

	תנאי	הייצוב,	ובכלל	זה	עובדת	יכולתו	של	החתם	המייצב	להפסיק	ולחדש	 )ה(
את	הייצוב	במהלך	תקופת	הייצוב;		

	אופן	הגילוי	השוטף	בדבר	הייצוב,	כמפורט	בפסקה	)10(; )ו(

	מידע	נוסף	בקשר	עם	הייצוב	ככל	שידוע	במועד	התשקיף,	לרבות	היקף	פעילות	 )ז(
הייצוב	הצפויה,	או	שיש	ביחס	אליה	התחייבות	ולרבות	כמות	ניירות	ערך	שבכוונת	

החתם	המייצב	לרכוש	או	סך	הכסף	שבכוונתו	להשקיע	ברכישות	כאמור;		

	החתם	המייצב	דיווח	על	אודות	הייצוב	בהתאם	לתקנה	3; )9(

	החתם	המייצב	לא	מסר	לאחר	כל	מידע	הקשור	לייצוב	שביצע	או	שבכוונתו	לבצע,	 )10(
זולת	בדרך	של	פרסום	דוח	מיידי�

	במהלך	כל	תקופת	הייצוב	-	יגיש	החתם	המייצב,	לא	יאוחר	משעה	אחת	ממועד	 )א( 	�3
סיום	כל	יום	מסחר,	דוח	מיידי	ובו	פירוט	כל	הפעולות	שביצע	בניירות	הערך	שהוצעו	
בהנפקה	או	בניירות	ערך	אחרים	זהים	לאלה	שהוצעו	בהנפקה,	הן	בבורסה	והן	מחוצה	
לה;	כמו	כן	יפורטו	כל	העסקאות	שביצע	בקשר	לניירות	ערך	אחרים	שנייר	הערך	נושא	

הייצוב	הוא	נכס	בסיס	שלהם;	לעניין	זה	-

	"נייר	ערך"	-	כהגדרתו	בסעיף	52	לחוק;	

"נכס	בסיס"	-	הנכס	נושא	ההתחייבות	בנייר	ערך;		

המייצב	 	החתם	 על	 	- ייצוב	 פקודת	 המייצב	 הגיש	החתם	 	בימי	המסחר	שבהם	 )ב(
לפרט	במסגרת	הדוח	המיידי	המוגש	לפי	תקנת	משנה	)א(,	ובאופן	נפרד,		את	כל	פקודות	
והכמות	 המחיר	 הגשתה,	 זמן	 יפורטו	 פקודה	 לכל	 ביחס	 יום;	 באותו	 שהגיש	 הייצוב	
נענתה	הבקשה	במלואה	 הזמן	שבו	 וכן	 בפועל	 והכמות	שבוצעו	 בה,	המחיר	 שנקבעו	
ניתנה,	 )להלן	-	מועד	סיום	הבקשה(;	לא	נענתה	הבקשה	במלואה	ביום	המסחר	שבו	
יצוין	כמועד	סיום	הבקשה	סוף	אותו	יום	מסחר;	כמו	כן	תצוין	בדוח	הכמות	המצטברת	

של	כל	פקודות	הייצוב	שהוגשו	עד	לאותו	מועד	ביחס	לאותה	מכירה	לציבור;

	בדוח	מיידי	כאמור	בתקנה	15,	ייכללו	גם	פרטים	נוספים,	לפי	דרישת	הרשות� )ג(

דיווח על אודות 
הייצוב
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	חתם	מייצב	ינהל	רישום	של	כל	ייצוב	שביצע;	הרישום	יכלול	את	כל	פרטי	הייצוב	 )א( 	�4
וייערך	במועדים	אלה:		

הפקודה	 מחיר	 הייצוב,	 פקודת	 הגשת	 מועד	 	- הייצוב	 ביצוע	 לפני	 	בסמוך	 )1(
והכמות	הקבועה	בה;		

לרבות	 לייצוב,	 ביחס	 נוסף	 פרט	 כל	 	- הייצוב	 ביצוע	 לאחר	 סביר	 זמן	 	בתוך	 )2(
כמויות	שרכש	בפועל�		

	החתם	המייצב	ישמור	רישומים	כאמור	לתקופה	של	שבע	שנים�		 )ב(

הוגש	דוח	מיידי	לפי	תקנה	3)ב(	יגיש	התאגיד	שניירות	ערך	שלו	הם	נושא	הייצוב,	עד	 	�5
תחילת	יום	המסחר	העוקב	אחרי	יום	הגשת	הדוח	על	ידי	החתם	המייצב,	דוח	מיידי	
ידי	החתם	המייצב,	תוך	ציון	שמו	של	החתם	המייצב	 בדבר	הגשת	הדוח	האמור	על	

ושאר	הפרטים	הכלולים	בדוח	האמור�		

חתם	מייצב	רשאי	לפרסם	דוח	מיידי	במהלך	תקופת	הייצוב	ובו	להודיע	על	כך,	שעל	אף	 	�6
האמור	בתשקיף,	הוא	חדל	מלבצע	ייצוב	ומפסיק	לדווח	בהתאם	לתקנות	אלה,	ולפיכך	

החזקה	הקבועה	בסעיף	54)א()2(	לחוק,	לא	מתקיימת	לגביו	עוד�		

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן�		 �7

כ"א	בחשוון	התשע"ג	)6	בנובמבר	2012(
ניץ י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-3896(

					שר	האוצר 	 																																																		

צו ניירות ערך )תיקון התוספת החמישית לחוק(, התשע"ג-2012
החוק(,	 	- )להלן	 התשכ"ח-11968	 ערך,	 ניירות	 לחוק	 52ל	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

בהסכמת	שר	המשפטים	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:		

	בתוספת	החמישית	לחוק,	בסופה	יבוא: �1
	לא	פרסם	דוח	מיידי,	בניגוד	לתקנות	3	או	5	לתקנות	ניירות	ערך	)ייצוב	מחירים(,	 )25("

התשע"ג-22012	)להלן	-	תקנות	הייצוב(;

	לא	שמר	מסמכים	ולא	תיעד	פעולות	בניגוד	לתקנה	4	לתקנות	הייצוב�" )26(

תחילתו	של	צו	זה	30	ימים	מיום	פרסומו,	או	ביום	התחילה	של	תקנות	ניירות	ערך	)ייצוב	 	�2
מחירים(,	התשע"ג-2012,	לפי	המאוחר�

כ"א	בחשוון	התשע"ג	)6	בנובמבר	2012(
ניץ י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-3897(

					שר	האוצר 	 																																																		
__________

	ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234;	התשע"א,	עמ'	206� 1

	ק"ת	התשע"ג,	עמ'	193� 2

שמירת מסמכים 
ותיעוד

 דיווח מיידי
של המנפיק

סיום ייצוב 
במהלך תקופת 

הייצוב

תחילה

תיקון התוספת 
החמישית לחוק

תחילה
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תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות( )תיקון(, התשע"ג-2012
בייעוץ	השקעות,	בשיווק	 ו–42	לחוק	הסדרת	העיסוק	 	41 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
הרשות	 הצעת	 פי	 על	 החוק(,	 	- )להלן	 התשנ"ה-11995	 השקעות,	 תיקי	 ובניהול	 השקעות	

ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

תיקי	 ובניהול	 השקעות	 בשיווק	 השקעות,	 בייעוץ	 העיסוק	 הסדרת	 לתקנות	 	4 תקנה	 	�1
השקעות	)בקשה	לרישיון,	בחינות,	התמחות	ואגרות(,	התשנ"ז-21997	)להלן	-	התקנות	

העיקריות(	-	בטלה�

	במקום	תקנה	27	לתקנות	העיקריות	יבוא: �2

	"מועד	תשלום
אגרה	שנתית

שנת	 במהלך	 הותלה	 או	 בוטל	 שרישיונו	 מי	 וכן	 רישיון,	 	בעל	 �27
לפי	 שנתית	 אגרה	 שנה	 כל	 של	 באוגוסט	 ב–1	 ישלם	 כספים,	

תקנות	אלה	בעד	כל	שנת	הכספים	)להלן	-	מועד	התשלום(�	

	 זה	אגרה	שנתית	ליחיד )בפרק	 הכספים	 שנת	 של	 ביוני	 	30 ביום	 אשר	 	יחיד	 	)א( 27א�
אגרה	 ישלם	 מורשה,	 בתאגיד	 מועסק	 היה	 הקובע(,	 המועד	 	-
שנתית	בסך	של	761	שקלים	חדשים;	יחיד	בעל	רישיון	שבמועד	
הקובע	עסק	כיחיד	או	היה	מועסק	בתאגיד	בנקאי,	ישלם	כפל	

האגרה	האמורה;	

	יחיד	בעל	רישיון	אשר	התלה	או	ביטל	את	רישיונו	במהלך	 )ב(
ישלם	אגרה	שנתית	בסך	 ולפני	המועד	הקובע,	 שנת	הכספים	

של	761	שקלים	חדשים�

לא	החזיק	 )א(,	 ובתקנת	משנה	 	27 אף	האמור	בתקנה	 	על	 )ג(
יחיד	ברישיון	במועד	הקובע,	ואולם	החזיק	ברישיון	לאחר	מועד	
זה,	באותה	שנת	כספים,	ישלם	אגרה	שנתית	בסך	761	שקלים	

חדשים	עד	31	בינואר	של	שנת	הכספים	העוקבת�

	אגרה	שנתית
לתאגיד	בעל	רישיון	

	 יועץ	או	משווק

השקעות	 משווק	 או	 השקעות	 יועץ	 רישיון	 בעל	 	תאגיד	 	)א( 27ב�
ישלם	אגרה	שנתית	בסכום	של	5,000	שקלים	חדשים�

רישיון	 כאמור	 תאגיד	 קיבל	 	,27 בתקנה	 האמור	 אף	 	על	 )ב(
אגרה	 ישלם	 	- הקובע	 המועד	 לאחר	 הכספים	 שנת	 במהלך	
שנתית	בסכום	של	5,000	שקלים	חדשים,	עד	31	בינואר	של	שנת	

הכספים	העוקבת�

	אגרה	שנתית
לחברה	בעלת	רישיון	

	 מנהל	תיקים

	בתקנה	זו,	"שווי	נכסים	כולל"	-	שוויים	של	ניירות	הערך	 	)א( 27ג�
	31 ליום	 נכון	 החברה,	 של	 שבניהולה	 הפיננסיים	 והנכסים	
לפי	 לרשות	 שדווח	 כפי	 הקודמת,	 הכספים	 שנת	 של	 בדצמבר	

סעיף	27)א(	לחוק�

אגרה	 תשלם	 השקעות	 תיקי	 מנהל	 רישיון	 בעלת	 	חברה	 )ב(
שנתית	לפי	שווי	הנכסים	הכולל,	כמפורט	להלן	-	על	כל	שווי	
האגרה	 שסכום	 ובלבד	 זה;	 נכסים	 משווי	 	1/30000 	- נכסים	
מ– יפחת	 ולא	 חדשים	 600,000	שקלים	 על	 יעלה	 לא	 השנתית	

5,000	שקלים	חדשים�

ביטול תקנה 4

החלפת תקנה 27

__________
	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	416;	התשס"ה,	עמ'	840� 1

	ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	352;	התשע"א,	עמ'	606� 2
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	לא	הוגש	דוח	לרשות	לפי	סעיף	27)א(	לחוק	עד	ה–30	ביוני	 )ג(
-	תשלם	החברה	אגרה	שנתית	השווה	ל–150%	מסכום	האגרה	
הדוח	 הגשת	 בעת	 הרשות	 מצאה	 הקודמת;	 בשנה	 ששולמה	
הפרש	 מיידי	 באופן	 ישולם	 	- בחסר	 אגרה	 שולמה	 כי	 האמור	
ויחולו	ביחס	לתשלום	זה	הוראות	תקנה	27ה;	 האגרה	הנדרש	
האגרה	 סכום	 יוחזר	 	- ביתר	 אגרה	 שולמה	 כי	 הרשות	 מצאה	

העודף	ששולם�	

	על	אף	האמור	בתקנה	27	ובתקנת	משנה	)ב(,	חברה	שקיבלה	 )ד(
רישיון	מנהל	תיקים	במהלך	שנת	הכספים,	תשלם	אגרה	בסך	
רישיון	של	חברה	כאמור	לאחר	 נתקבל	 5,000	שקלים	חדשים;	
המועד	הקובע	-	תשלם	החברה	את	האגרה	כאמור,	עד	ה–31	

בינואר	של	שנת	הכספים	העוקבת�

תשלום	יחסי	של	
	 אגרה	שנתית

ברישיון	 להחזיק	 תיקים	 מנהל	 רישיון	 בעלת	 חברה	 	הפסיקה	 27ד�
במהלך	השנה,	תשלם	את	החלק	היחסי	של	האגרה	השנתית	
החלה	עליה	לפי	תקנה	27ג,	לפי	העניין,	השווה	לסכום	האגרה	
הימים	 במספר	 ומוכפל	 ימים	 ב–365	 מחולק	 כשהוא	 האמורה	
באותה	שנה	שבהם	היתה	בעלת	רישיון;	מועד	תשלום	האגרה	
לפי	תקנה	זו	יחול	בתוך	שלושים	ימים	מיום	שהפסיקה	החברה		

להחזיק	ברישיון�	

	איחור	בתשלום
	 אגרה	שנתית

	לא	שולמה	אגרה	שנתית	במועד,	ייווספו	עליה	הפרשי	הצמדה	 27ה�
לפני	 שפורסם	 האחרון	 המדד	 מן	 המדד	 עליית	 שיעור	 	לפי	
לפני	 שפורסם	 האחרון	 המדד	 עד	 שנה	 אותה	 של	 באוגוסט	 	1
קנס	בשיעור	של	1%	 וכן	 בפועל,	 המועד	שבו	שולמה	האגרה	
מסכום	האגרה	השנתית	לכל	חודש	של	איחור	או	חלק	ממנו;	
סכום	 על	 ייווסף	 ימים,	 מחודש	 בתשלום	 האיחור	 משך	 פחת	
	1% של	 לסכום	 השווה	 קנס	 שולם	 שטרם	 השנתית	 האגרה	
מסכום	האגרה	כשהוא	מחולק	ב–30	ימים	ומוכפל	במספר	ימי	

האיחור	בתשלום�

אגרה	שנתית	לחברת	
ניהול	תיקים	הרשומה	

במרשם	העוסקים	
הזרים

	לצורך	חישוב	סכום	האגרה	השנתית	שחייבת	בו	חברה	בעלת	 27ו�
לפי	 הזרים,	 העוסקים	 במרשם	 הרשומה	 תיקים	 מנהל	 רישיון	
הוראות	תקנה	27ג,	יראו	את	שווי	הנכסים	הכולל	שמנוהל	בידי	
העוסק	הזר	בעבור	לקוחותיה	של	החברה	כחלק	משווי	הנכסים	

הכולל	של	החברה�"

בתקנה	28)א(	לתקנות	העיקריות,	אחרי	"סכומי	האגרות	לפי	תקנות	אלה"	יבוא	"וכן	שווי	 	�3
הנכסים	הכולל	וסכום	האגרה	השנתית	הכוללת	הנקובים	בתקנה	27ג)ב("�

	אחרי	תקנה	30	לתקנות	העיקריות	יבוא: �4

"פרק חמישי: שונות 

	 			על	גביית	אגרות,	הפרשי	הצמדה	וקנס	לפי	תקנות	אלה	תחול	גבייה �31
בפקודה	 כמשמעותו	 מס	 היו	 כאילו	 )גבייה(3,	 המסים	 פקודת	

האמורה�"

תיקון תקנה 28

הוספת פרק 
חמישי

	 	 	 	 	 	__________
	חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374� 3
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	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ט	בטבת	התשע"ג	)1	בינואר	2013(	)להלן	-	יום	 )א( 	�5
התחילה(�	

ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-2766(

					שר	האוצר 	 																																																		

 תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול
תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות( )הוראת שעה(, 

התשע"ג-2012
בייעוץ	השקעות,	בשיווק	 ו–42	לחוק	הסדרת	העיסוק	 	41 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
הרשות	 הצעת	 פי	 על	 החוק(,	 	- )להלן	 התשנ"ה-11995	 השקעות,	 תיקי	 ובניהול	 השקעות	

ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בשנת	הכספים	2012,	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנה	27	לתקנות	הסדרת	העיסוק	 	)א( �1
בחינות,	 לרישיון,	 )בקשה	 השקעות	 תיקי	 ובניהול	 השקעות	 בשיווק	 השקעות,	 בייעוץ	
כפי	 בה,	 הקבוע	 הסכום	 מן	 	60% בשיעור	 יהיה	 התשנ"ז-21997,	 ואגרות(,	 התמחות	

שהשתנה	לפי	תקנה	28	ביום	העדכון	בכל	שנה�

לתקנות	 ו–27ג	 27ב	 27א,	 לפי	תקנות	 סכום	האגרה	השנתית	 	,2013 	בשנת	הכספים	 )ב(
)בקשה	 השקעות	 תיקי	 ובניהול	 השקעות	 בשיווק	 השקעות,	 בייעוץ	 העיסוק	 הסדרת	
יהיה	 )להלן	-	התקנות	העיקריות(,	 ואגרות(,	התשנ"ז-31997	 לרישיון,	בחינות,	התמחות	
בשיעור	60%	מן	הסכום	הקבוע	בהן,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	28	ביום	העדכון	בכל	שנה�	

	בכל	אחת	משנות	הכספים	2014	ו–2015,	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנות	27א,	 )ג(
27ב	ו–27ג	לתקנות	העיקריות,	יהיה	בשיעור	70%	מן	הסכום	הקבוע	בהן,	כפי	שהשתנה	

לפי	תקנה	28	ביום	העדכון	בכל	שנה�	

	בשנת	הכספים	2016,	סכום	האגרה	השנתית	לפי	תקנות	27א,	27ב	ו–27ג	לתקנות	 )ד(
העיקריות,	יהיה	בשיעור	80%	מן	הסכום	הקבוע	בהן,	כפי	שהשתנה	לפי	תקנה	28	ביום	

העדכון	בכל	שנה�

	תחילתה	של	תקנה	1)ב(	עד	)ד(	ביום	י"ט	בטבת	התשע"ג	)1	בינואר	2013(� �2
ט"ו	בחשוון	התשע"ג	)31	באוקטובר	2012(

ץ ני י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-2766(

					שר	האוצר 	 																																																		
__________

	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	416� 1

	ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	352;	התשע"א,	עמ'	608� 2

	ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	352;	התשע"ב,	עמ'	196� 3

תקנות להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 
)מס הכנסה שלילי( )העברת מידע מהמוסד לביטוח לאומי( )תיקון(, 

התשע"ג-2012
העבודה	 בכוח	 ההשתתפות	 שיעור	 להגדלת	 לחוק	 19)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ולצמצום	פערים	חברתיים	)מס	הכנסה	שלילי(,	התשס"ח-12007,	ולאחר	התייעצות	עם	שר	

הרווחה	והשירותים	החברתיים	ושר	המשפטים,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

תחילה

הוראת שעה

תחילה

__________
	ס"ח	התשס"ח,	עמ'	84� 1
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פערים	 ולצמצום	 העבודה	 בכוח	 ההשתתפות	 שיעור	 להגדלת	 לתקנות	 1)א(	 בתקנה	 	�1
חברתיים	)מס	הכנסה	שלילי(	)העברת	מידע	מהמוסד	לביטוח	לאומי(,	התשס"ח-22008	

)להלן	-	התקנות	העיקריות(,	אחרי	פסקה	)4(	יבוא:

	רשימת	מקבלי	גמלה	לשמירת	היריון	המשתלמת	מאת	המוסד	לביטוח	לאומי	לפי	 )5("
סימן	ה'	בפרק	ג'	לחוק	הביטוח	הלאומי�"		

תקנות	אלה	יחולו	על	גמלה	לשמירת	הריון	כאמור	בתקנה	1	לתקנות	העיקריות,	כתיקונה	 	�2
בתקנה	1	לתקנות	אלה,	ששולמה	לגבי	שנות	המס	2011	ואילך�

כ"א	בחשוון	התשע"ג	)6	בנובמבר	2012(
ניץ י בל	שטי ו 						י 	 	 	 )חמ	3-3851(

					שר	האוצר 	 																																																		
__________

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	1157;	התשע"ב,	עמ'	1416� 2

תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה )הסכום המרבי לתשלום בעד העברת 
ידע לפי סעיף 19ב)ב()1( ו–)2( לחוק(, התשע"ג-2012

בתעשייה ופיתוח	 מחקר	 לעידוד	 לחוק	 ו–52	 19ב)ב1(	 סעיפים	 לפי	 סמכותנו	 	בתוקף	 		
התשמ"ד-11984	)להלן	—	החוק(,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אנו	מתקינים	תקנות	אלה:

	בתקנות	אלה	— �1
"היום	הקובע"	-	מועד	התשלום	במזומן	של	הסכום	הבסיסי;

"הסכום	הבסיסי"	-	כמשמעו	בסעיף	19ב)ב()1(	ו–)2(,	לפי	העניין;	

"השארת	פעילות	המחקר	והפיתוח	של	מקבל	האישור	בישראל	לאחר	העברת	הידע"	
-	העסקה	בישראל	של	75%	לפחות	ממשרות	הבסיס,	בהיקף	משרה	שלא	יפחת	

מהיקף	המשרה	אצל	מקבל	האישור,	למשך	שלוש	שנים	מהיום	הקובע;	

"ועדת	המחקר"	-	כמשמעה	בחוק;

"משרות	בסיס"	-	מספר	עובדי	המחקר	והפיתוח	אצל	מקבל	האישור,	בין	אם	מועסקים	
על	ידו	במישרין	או	בעקיפין	ובין	אם	לאו,	בממוצע	חודשי	של	ששת	החודשים	
שקדמו	למועד	הגשת	הבקשה	להעברת	ידע	לפי	סעיף	19ב)1(	או	)2(	לחוק,	בהתבסס	
על	תצהיר	המנהל	הכללי	של	מקבל	האישור	ולפי	אישור	רואה	החשבון	של	מקבל	
האישור	על	הוצאות	המחקר	והפיתוח	בספרי	מבקש	האישור	ובדוחות	הכספיים	
שלו	ביחס	למספר	עובדי	המחקר	והפיתוח	כאמור	ודיווחי	מקבל	האישור	למוסד	

לביטוח	לאומי;

"ראש	המינהל"	-	כמשמעו	בחוק;

"ריבית	שנתית"	-	כהגדרתה	בתקנות	לעידוד	מחקר	ופיתוח	בתעשיה	)שיעור	התמלוגים	
וכללים	לתשלומם(,	התשנ"ו-21996�	

	הסכום	המרבי	שישלם	מקבל	האישור	לאוצר	המדינה	)להלן	-	התשלום(	לפי	סעיף	 )א( 	�2
19ב)ב()1(	ו–)2(	לחוק	יהיה	כמפורט	להלן:

	בבקשה	למכירת	ידע	בלבד	לפי	סעיף	19ב)ב()1(	לחוק,	לא	יעלה	התשלום	על	 )1(
סכום	של	פי	6	מסך	המענקים	שקיבל	מקבל	האישור	לפי	החוק	ובמסלולי	תמיכה	

אחרים	של	ראש	המינהל,	בנוגע	לאותו	ידע,	בתוספת	ריבית	שנתית;

תיקון תקנה 1

תחולה

__________
	ס"ח	התשמ"ד,	עמ'	100;	התשע"א,	עמ'	150� 1

	ק"ת	התשנ"ו,	עמ'	1333� 2

סכום	מרבי

הגדרות
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האישור	 מקבל	 של	 מכירה	 במסגרת	 לישראל,	 מחוץ	 ידע	 להעברת	 	בבקשה	 )2(
שכתוצאה	ממנה	הפסיק	מקבל	האישור	להיות	תאגיד	המואגד	בישראל	לפי	סעיף	

19ב)ב()2(	לחוק	-

	לא	יעלה	התשלום	על	סכום	של	פי	6	מסך	כל	המענקים	שקיבל	מקבל	 )א(
בתוספת	 המינהל	 ראש	 של	 אחרים	 תמיכה	 ובמסלולי	 החוק	 לפי	 האישור	

ריבית	שנתית;

קודם	 לחוק	 19ב)ב()1(	 סעיף	 מכוח	 אישור	 האישור	 למקבל	 הוענק	 	אם	 )ב(
לבקשה	להעברת	ידע	לפי	סעיף	19ב)ב()2(	לחוק,	רשאית	ועדת	המחקר,	לפי	
שיקול	דעתה,	לקזז	מהתשלום	שישולם	לפי	פסקת	משנה	)א(,	את	התשלום	

ששילם	מקבל	האישור	לפי	סעיף	19ב)ב()1(	לחוק,	כולו	או	חלקו�	

)א(,	אם	הוכח	להנחת	דעתה	של	ועדת	המחקר	כי	 	על	אף	הוראות	תקנת	משנה	 )ב(
מקבל	הידע	או	מי	מטעמו	התחייב	בדבר	השארת	פעילות	המחקר	והפיתוח	של	מקבל	
האישור	בישראל	לאחר	העברת	הידע,	לא	יעלה	סכום	התשלום	על	סכום	של	פי	3	מסך	
המענקים	שקיבל	מקבל	האישור	לפי	החוק	ובמסלולי	תמיכה	אחרים	של	ראש	המינהל,	
בנוגע	לאותו	ידע	או	בכלל,	לפי	העניין,	בתוספת	ריבית	שנתית;	ועדת	המחקר	רשאית	
להתנות	את	האישור	להעברת	הידע	בקבלת	ערבות,	נאמנות,	שעבוד,	שטר	חוב	או	כל	
בטוחה	אחרת,	על	ההפרש	שבין	הסכום	לתשלום	לפי	סעיף	19ב)ב()1(	או	)2(	לחוק,	לפי	
העניין,	בכפוף	להוראות	תקנת	משנה	)א(,	לבין	הסכום	של	פי	3	מסך	המענקים	שקיבל	

מקבל	האישור	כאמור	בתוספת	ריבית	שנתית�

כ'	בחשוון	התשע"ג	)5	בנובמבר	2012(
																																																									 	 	 	 )חמ	3-4404(

ן שלום	שמחו
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

ניץ י בל	שטי ו י
					שר	האוצר

תקנות התעבורה )הוראת שעה(, התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	70	לפקודת	התעבורה1,	אני	מתקין	תקנות	אלה: 	

על	אף	האמור	בתקנה	168)א(	לתקנות	התעבורה,	התשכ"א-21961,	בתקופת	תוקפן	של	1�	
תקנות	אלה,	לעניין	הנוהגים	באוטובוסים	בקווי	שירות,	יראו	כאילו	-	

	בפסקה	)2(,	במקום	"מ–12"	נאמר	"מ–18"	ובמקום	"מ–68"	נאמר	"מ–100"; )1(

	בפסקה	)5(,	במקום	"8	ימים"	נאמר	"10	ימים"	ובמקום	"לא	יפחת	מ–52"	נאמר	"לא	 )2(
יפחת	מ–50"�

תוקפן	של	תקנות	אלה	עד	תום	תוקפה	של	ההכרזה	על	מצב	מיוחד	בעורף3	לפי	סעיף	9ג	2�
לחוק	ההתגוננות	האזרחית,	התשי"א-41951,	או	עד	יום	י"ח	בכסלו	התשע"ג	)2	בדצמבר	

2012(,	המוקדם	מביניהם�

ד'	בכסלו	התשע"ג	)18	בנובמבר	2012(
ץ כ" ישראל	 	 	 )חמ	3-83(

שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	
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