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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללים לניהול קופת גמל 
מרכזית לקצבה(, התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	22,	23)ב(	ו–)ג(,	26,	27)ד(	ו–60	לחוק	הפיקוח	על	שירותים	 	
פיננסיים	)קופות	גמל(,	התשס"ה-12005	)להלן	-	חוק	קופות	גמל(,	באישור	ועדת	הכספים	של	
הכנסת,	ולפי	סעיפים	36)א(	ו–112	לחוק	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)ביטוח(,	התשמ"א-

21981,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

		בתקנות	אלה	-	 �1
"גמלאי	רשות	הנמלים	בפנסיה	תקציבית"	ו"עובד	עובר	שחל	עליו	הסדר	פנסיה	תקציבית"	

-	כהגדרתם	בסעיף	49)ו()3(	לחוק	רשות	הספנות	והנמלים;

"הסדר	פנסיה	תקציבית"	-	הסדר	לפי	דין	או	הסכם,	שלפיו	ישולמו	לעובד	בשל	פרישתו	
מעבודה	מקופת	המעביד	או	מאוצר	המדינה,	תשלומים	מדי	חודש	באופן	רציף,	

במשך	כל	ימי	חייו	או	תשלומים	כאמור	לשאירו	של	עובד	כאמור	שנפטר;

"הסכם	עבודה"	-	לרבות	כל	הסכם	שעניינו	זכאות	לקצבה	שמשלם	המעביד	לעובדיו;

"הסכום	המרבי	בקופה"	-	מחויבות	אקטוארית	צבורה	של	העמית	בתוספת	25	אחוזים;

"הסכום	המרבי	להפקדה"	-	מחויבות	אקטוארית	צבורה	של	העמית	בתוספת	20	אחוזים;

"חברת	הדואר"	-	חברת	דואר	לישראל	בע"מ;

"חוק	הדואר"	-	חוק	הדואר,	התשמ"ו-31986;

"חוק	רשות	הספנות	והנמלים"	-	חוק	רשות	הספנות	והנמלים,	התשס"ד-42004;

"מועד	תשלום	ראשון"	-	המועד	הראשון	שבו	תשולם	קצבה	לפי	הסדר	פנסיה	תקציבית	
לעובד	זכאי	בשל	פרישה	מעבודה	או	לשאיר	זכאי	בשל	פטירתו	של	העובד;	

"מחויבות	אקטוארית"	-	סכום	ההתחייבות	הצפוי	של	עמית	לתשלום	קצבה	לעובדים	
זכאים	ולשאירים	זכאים	בעד	רכיבי	שכר	מזכים	המחושב	בדרך	שהורה	הממונה	-		

	לגבי	עמית	שאינו	חברת	הדואר	-	לפי	התחייבויות	העמית	על	פי	הסכמי	 )1(
העבודה	החלים	עליו	ועל	פי	כל	דין,	ובהתבסס,	בין	השאר,	על	כל	אלה:

	שיעור	ריבית	להיוון; )א(

	שיעור	הגידול	ברכיבי	שכר	מזכים; )ב(

	שיטת	הצמדת	הקצבאות	המשולמות; )ג(

	לוחות	גריעה	אקטואריים; )ד(

פי	הסכמי	 לפי	התחייבויות	העמית	על	 	- 	לגבי	עמית	שהוא	חברת	הדואר	 )2(
של	 התחייבויותיו	 בעניין	 המדינה	 עם	 שנחתם	 וההסכם	 עליו	 החלים	 העבודה	

העמית;

עבודה	 לפי	תקופות	 -	מחויבות	אקטוארית	המחושבת	 צבורה"	 "מחויבות	אקטוארית	
מזכות	של	עובדים	זכאים	עד	למועד	חישוב	המחויבות;

"עובד	זכאי"	-	עובד	של	עמית	או	מי	שהיה	עובדו,	הזכאי	לקבל	ממנו	תשלומים	לפי	
ושאין	משולמים	 אצל	העמית,	 עבד	 בשל	התקופה	שבה	 תקציבית	 פנסיה	 הסדר	

הגדרות

__________
	ס"ח	התשס"ה,	עמ'	889� 1

	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	208� 2

	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	79;	התשס"ד,	עמ'	71� 3

	ס"ח	התשס"ד,	עמ'	456� 4
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בשלו	כספים	בשל	רכיבי	שכר	מזכים,	כולם	או	חלקם,	לקופת	גמל	לקצבה	שאינה	
קופת	גמל	מרכזית	לקצבה,	ולמעט	תשלומים	לקופת	גמל	לפי	תקנה	2)ט(;	לעניין	

זה	יראו	-

	גמלאי	רשות	הנמלים	בפנסיה	תקציבית	ועובד	עובר	של	חברת	נמל	שחל	 )1(
עליו	הסדר	פנסיה	תקציבית,	אשר	הועברו	בשלו	כספים	המיועדים	לתשלום	
עובד	 כמי	שהיה	 והנמלים,	 הספנות	 רשות	 לחוק	 49)ו()2(	 סעיף	 לפי	 קצבתו	

חברת	הפיתוח	והנכסים	בע"מ,	וזאת	מיום	פרישתו	ואילך;

	תקופת	עבודה	במשרד	התקשורת	או	ברשות	הדואר,	של	עובד	חברת	 )2(
העברת	 הסכמי	 לפי	 הדואר,	 מרשות	 או	 התקשורת	 ממשרד	 שעבר	 הדואר,	
בחברת	 עבודה	 כתקופת	 הדואר,	 בחוק	 ו–111א	 	110 סעיפים	 מכוח	 עובדים	

הדואר;		

"עמית"	-	עמית-מעביד	אשר	חייב	בהסדר	פנסיה	תקציבית;

"רכיבי	שכר	מזכים"	-	הרכיבים	או	השיעורים	מתוך	שכרם	של	העובדים	הזכאים,	אשר	
בשלהם	חייב	העמית	בתשלום	לפי	הסדר	פנסיה	תקציבית;

"שאיר	זכאי"	-	מי	שזכאי	בשל	מותו	של	עובד	זכאי	לקבל	תשלומים	מן	העמית	לפי	
הסדר	פנסיה	תקציבית	בשל	התקופה	המזכה	בקצבה	לפי	אותו	הסדר;	לעניין	זה	

יראו	-	

	גמלאי	רשות	הנמלים	בפנסיה	תקציבית	ועובד	עובר	של	חברת	נמל	שחל	עליו	 )1(
קצבתו	 לתשלום	 המיועדים	 כספים	 בשלו	 הועברו	 אשר	 תקציבית,	 פנסיה	 הסדר	
לפי	סעיף	49)ו()2(	לחוק	רשות	הספנות	והנמלים,	כמי	שהיה	עובד	חברת	הפיתוח	

והנכסים	בע"מ,	וזאת	מיום	פרישתו	או	פטירתו	ואילך;

	תקופת	עבודה	במשרד	התקשורת	או	ברשות	הדואר,	של	עובד	חברת	הדואר,	 )2(
שעבר	ממשרד	התקשורת	או	מרשות	הדואר,	לפי	הסכמי	העברת	עובדים	מכוח	

סעיפים	110	ו–111א	בחוק	הדואר,	כתקופת	עבודה	בחברת	הדואר�				

	עם	הצטרפותו	של	עמית	לקופת	גמל	מרכזית	לקצבה	או	במועדים	אחרים	שאישר	 )א( 	�2
הממונה,	יפקיד	בה	העמית	סכומים,	אשר	לא	יפחתו	ממחויבות	אקטוארית	צבורה	נכון	
נכון	לאותו	 יעלו	על	הסכום	המרבי	להפקדה	 ולא	 למועד	שבו	הצטרף	העמית	לקופה	

מועד�		

	נוצר	פער	בין	סך	כל	הנכסים	בקופה	מרכזית	לקצבה	ובין	המחויבות	האקטוארית	 )ב(
הצבורה	לפי	מאזן	אקטוארי	שנערך	לקופה	בשל	שנת	כספים	מסוימת	או	בשל	תקופה	
אחרת	שקבע	הממונה,	או	בין	סך	כל	הנכסים	בקופה	ובין	שיעור	מן	המחויבות	האקטוארית	
כאמור,	שהורה	עליו,	יעביר	העמית	לקופה	את	הסכום	החסר	באופן	ובמועדים	שהורה	
עליהם	הממונה;	לעניין	זה,	רשאי	הממונה	להורות	הוראות	שונות	לעניין	מקבלי	קצבאות	

ולעניין	עובדים	זכאים	שאינם	מקבלי	קצבאות;	בתקנת	משנה	זו	-

"סך	כל	הנכסים"	-	סך	כל	הנכסים	העומדים	כנגד	התחייבויות	כלפי	מקבלי	קצבאות	או	
כלפי	עובדים	זכאים,	לפי	העניין;	

"מחויבות	אקטוארית"	-	מחויבות	אקטוארית	בשל	קבוצת	מקבלי	קצבאות	או	עובדים	
זכאים,	לפי	העניין�

)ב(	המועד	להעברת	הסכום	החסר	כאמור	באותה	 	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	 )ג(
תקנת	משנה	לעניין	מקבלי	קצבאות,	לא	יעלה	על	שנתיים	מתום	התקופה	שבשלה	נערך	

תשלומי העמית
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המאזן	האקטוארי	כאמור	בה,	אלא	אם	כן	ראה	הממונה	שמתקיימות	נסיבות	מיוחדות	
המצדיקות	הארכת	המועד	האמור	בשנה�

כל	 שסך	 ובלבד	 תשלומים,	 לקצבה	 מרכזית	 גמל	 בקופת	 להפקיד	 רשאי	 	עמית	 )ד(
הסכומים	שיהיו	בקופה	לא	יעלה	על	הסכום	המרבי	להפקדה�

גמל	מרכזית	לקצבה	תשלומים	שינוכו	משכרו	של	 	עמית	רשאי	להפקיד	בקופת	 )ה(
עובד	זכאי	לפי	סעיף	89	לחוק	התכנית	להבראת	כלכלת	ישראל	)תיקוני	חקיקה	להשגת	
התשס"ג-52003,	 ו–2004(,	 	2003 הכספים	 לשנות	 הכלכלית	 והמדיניות	 התקציב	 יעדי	
או	תשלומים	אחרים	שינוכו	משכרו	של	עובד	זכאי,	בשיעור	שאינו	עולה	על	השיעור	

המרבי	שנקבע	לפי	סעיף	22	לחוק	קופות	גמל,	שניתן	לנכותו�

מלוא	 להשלמת	 הדרושים	 סכומים	 יפקיד	 לקצבה	 מרכזית	 גמל	 בקופת	 	עמית	 )ו(
המחויבות	האקטוארית	בשל	פרישה	של	עובד	זכאי	או	בשל	פטירתו,	במועד	ובשיעור	
שיורה	הממונה,	ובלבד	שהמועד	האמור	להשלמת	מלוא	המחויבות	האקטוארית,	לא	

יהיה	מאוחר	מחודשיים	ממועד	התשלום	הראשון�	

את	 להעביר	 רשאי	 הדואר	 חברת	 שהוא	 עמית	 )ו(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 )ז(
הסכומים	הדרושים	לפי	תקנת	משנה	)ו(	למדינה	במקום	לקופת	הגמל	המרכזית	לקצבה,	

במועדים	ובשיעורים	שנקבעו	בהסכם	בין	חברת	הדואר	למדינה�

סכום	 מלוא	 כנגד	 העומדים	 הכספים	 ינוהלו	 הראשון	 התשלום	 במועד	 	החל	 )ח(
נפרד	 בחשבון	 )ו(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 הזכאי,	 העובד	 בשל	 האקטוארית	 המחויבות	

למקבלי	קצבאות	כאמור	בתקנה	5�	

	עמית	בקופת	גמל	מרכזית	לקצבה	ועובדיו	לא	יהיו	רשאים	להפקיד	בקופת	גמל	 )ט(
נוספת	כל	תשלום	בשל	רכיבי	השכר	המזכים	של	העובדים	הזכאים,	אלא	לאלה:

	לקרן	השתלמות; )1(

	לקופת	גמל	שאינה	קרן	ותיקה	ושאינה	קרן	חדשה	מקיפה,	כהגדרתה	בסעיף	 )2(
2)ו(	לחוק	קופות	גמל,	הפרשות	של	עובד	כעמית	עצמאי�

	קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	תשלם	לעובד	זכאי	או	לשאיר	זכאי,	בכפוף	להוראות	 )א( 	�3
תקנונה,	סכומים	המגיעים	לו	מאת	העמית	לפי	הסדר	פנסיה	תקציבית�	

סכומים זכאי	 לשאיר	 או	 זכאי	 לעובד	 תשלם	 לא	 לקצבה	 מרכזית	 גמל	 	קופת	 	)ב(
בתקנון	 שנקבעו	 ולתקופה	 בשיעור	 היוון	 למעט	 קצבתו,	 להיוון	 לרבות	 חד–פעמיים,	

הקופה,	והכל	לפי	הסכמי	העבודה	או	לפי	כל	דין�

זכאי	 )ב(,	קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	תחזיר	לעובד	 	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	 )ג(
שסיים	את	עבודתו	ואינו	זכאי	לתשלום	קצבה	מן	העמית	כספים	בשל	תשלומים	שנוכו	
משכרו	לפי	תקנה	2)ה(,	וזאת	בהתאם	לתקנות	התכנית	להבראת	כלכלת	ישראל	)תיקוני	
חקיקה	להשגת	יעדי	התקציב	והמדיניות	הכלכלית	לשנות	הכספים	2003	ו–2004(	)כללים	

להחזר	תשלומים(,	התשס"ט-62009�	

	על	אף	האמור	בתקנת	משנה	)א(	ובתקנה	2)ח(,	רשאית	קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	 )ד(
שהעמית	בה	הוא	-

הוא	 בה	 שהעמית	 אחרת	 לקצבה	 מרכזית	 גמל	 לקופת	 להעביר	 נמל	 	חברת	 )1(
חברת	הפיתוח	והנכסים	בע"מ,	סכום	בשל	עובד	זכאי	או	שאיר	זכאי,	במועדים	
יפחת	ממלוא	 לא	 ובלבד	שהסכום	 פנסיה	תקציבית,	 ובשיעורים	שנקבעו	בהסדר	

__________
	ס"ח	התשס"ג,	עמ'	386 5

	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	662� 6

תשלום מקופת 
גמל מרכזית 

לקצבה
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המחויבות	האקטוארית	בשל	העובד	או	השאיר	האמורים	ולא	יעלה	עליו,	בתוספת	
5	אחוזים	ושאין	המועד	מאוחר	ממועד	התשלום	הראשון;

	חברת	הדואר	להעביר	למדינה,	סכום	בשל	עובד	זכאי	או	שאיר	זכאי,	במועדים	 )2(
ובשיעורים	שנקבעו	בהסכם	עם	המדינה,	ובלבד	שהסכום	לא	יעלה	על	מלוא	המחויבות	
האקטוארית	בשל	העובד		או	השאיר	האמורים,	בניכוי	הסכומים	הדרושים	להשלמת	

מלוא	המחויבות	האקטוארית	בשל	אותו	עובד	או	שאיר	לפי	הוראות	תקנה	2)ו(�

	שילמה	קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	את	כל	הסכומים	הנדרשים	בשל	עובד	זכאי	 )ה(
או	שאיר	זכאי	או	העבירה	את	הסכומים	הנדרשים	בשלו	כאמור	בתקנה	משנה	)ד(,	לא	

תהיה	בשלו	זכאות	לסכום	נוסף	מן	הקופה�

	הממונה	רשאי	לתת	הוראות	בדבר	תנאים	ומועדים	להעברת	כספים	בין	החשבונות	 )ו(
השונים	בקופת	גמל	מרכזית	לקצבה�	

	קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	תשלם	לעמית	את	הסכום	הצבור	בקופה	שמעבר	לסכום	 )ז(
המרבי	בה,	לא	יאוחר	מ–30	ימים	מן	המועד	שבו	הגיש	את	מאזנה	האקטוארי	של	הקופה	

בשל	שנת	כספים	מסוימת�

	נותרה	יתרה	בקופת	הגמל	המרכזית	לקצבה	אחרי	שהסתיימו	זכאויותיהם	של	כל	 )ח(
העובדים	הזכאים	של	העמית	ושל	שאיריהם	הזכאים	כאמור	בתקנת	משנה	)ה(,	תשולם	

היתרה	האמורה	לעמית�

קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	תשקיע	את	כספיה	בכפוף	להוראות	שיקבעו	לפי	סעיף	26	 	�4
לחוק	קופות	גמל	לעניין	השקעות	קופת	גמל	לא	משלמת	לקצבה�

	חברה	מנהלת	של	קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	תנהל	חשבון	נפרד	לכל	אחד	מאלה: 	)א( �5
	מקבלי	קצבאות	-	שינוהלו	בו	הנכסים	העומדים	כנגד	ההתחייבויות	כלפי	 )1(

מקבלי	קצבאות	כאמור,	ותקים	מסלול	השקעה	אחד	לניהול	אותם	נכסים;

	עובדים	זכאים	שאינם	מקבלי	קצבאות	-	שינוהלו	בו	הנכסים	העומדים	כנגד	 )2(
ההתחייבויות	כלפי	העובדים	האמורים,	ותקים	מסלול	השקעה	אחד	לניהול	אותם	

	 נכסים�

	חברה	מנהלת	של	קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	רשאית,	לבקשת	העמית,	לנהל	חשבון	 )ב(
אלה,	 תקנות	 לפי	 לקופה	 להפקידם	 מחויב	 אינו	 שהעמית	 כספים	 בו	 שיופקדו	 נפרד	

במטרה	שישמשו	עתודה	להפקדות	בתקופות	מאוחרות�

החברה	 תנהל	 2)ה(,	 תקנה	 לפי	 תשלומים	 לקצבה	 מרכזית	 גמל	 בקופת	 	הופקדו	 )ג(
של	 הזכאים	 מעובדיו	 אחד	 כל	 בעד	 הנכסים	 יתרת	 של	 רישום	 הקופה	 של	 המנהלת	

העמית	שבשלו	הופקדו	תשלומים	כאמור	תוך	זקיפת	רווחים	והפסדים�

	אין	בתקנות	אלה	כדי	להעביר	אל	קופת	גמל	מרכזית	לקצבה	את	מחויבות	העמית	לפי	 	�6
הסדר	פנסיה	תקציבית,	ותשלומי	עמית	לקופת	גמל	מרכזית	לקצבה	לא	יבואו	במקום	

מחויבותו	לתשלום	קצבה	לעובדיו�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן	)להלן	-	יום	התחילה(�	 �7
הוראות	תקנה	5	בדבר	ניהול	חשבונות	נפרד	יחולו	על	קופה	מרכזית	לקצבה	שהוקמה	 	�8

לפני	יום	התחילה,	החל	ביום	ג'	בטבת	התשע"ז	)1	בינואר	2017(�

ז'	בחשוון	התשע"ג	)23	באוקטובר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-4413(

שר	האוצר 	 	 	

השקעת כספים

ניהול חשבונות

שמירת מחויבות

תחילה

תחולה
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תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )תיקון(, התשע"ג-2012 
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	22,	23,	26,	27)ד(,	32,	33)א(	ו–60	לחוק	הפיקוח	על	שירותים	 	
פיננסיים	)קופות	גמל(,	התשס"ה-12005,	ולפי	סעיפים	36)א(	ו–112	לחוק	הפיקוח	על	שירותים	
פיננסיים	)ביטוח(,	התשמ"א-21981,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	

אלה:

פרק	שביעי	2	לתקנות	מס	הכנסה	)כללים	לאישור	ולניהול	קופות	גמל(,	התשכ"ד-31964			 	�1
-		בטל�

ז'	בחשוון	התשע"ג	)23	באוקטובר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-129-ת1(

שר	האוצר 	 	 	
__________

	ס"ח	התשס"ה,	עמ'	889� 1

	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	208� 2

	ק"ת	התשכ"ד,	עמ'	1302;	התשע"א,	עמ'	748� 3

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים )ביטוח( )דירקטוריון וועדותיו( )תיקון(, 
התשע"ג-2012 

פיננסיים	 שירותים	 על	 הפיקוח	 לחוק	 41ט)ב(	 41ו)א(,	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
)ביטוח(,	התשמ"א-11981,	ולפי	סעיף	10)א(	לחוק	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)קופות	גמל(,	

התשס"ה-22005,	ובאישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

אחרי	תקנה	26	לתקנות	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)ביטוח(	)דירקטוריון	וועדותיו(,	 	�1
התשס"ז-32007,	יבוא:

"מינוי	דירקטורים	
בחברה	מנהלת	של	
קופת	גמל	מרכזית	

	 לקצבה

בלבד	 לקצבה	 מרכזית	 גמל	 קופת	 המנהלת	 מנהלת	 	חברה	 26א�
רשאית	למנות	לדירקטוריון	החברה	חבר	אחד	שמינה	העמית	
בקופה	וחבר	אחד	שמינו	עובדיו	של	העמית;	חברה	מנהלת	
המנהלת	שתי	קופות	מרכזיות	לקצבה	או	יותר	רשאית	למנות	
האמורות,	 בקופות	 העמיתים	 שמינו	 אחד	 חבר	 לדירקטוריון	
העמיתים	 של	 עובדיהם	 שמינו	 אחד	 וחבר	 חלקם,	 או	 כולם	

בקופות	האמורות,	כולם	או	חלקם�"

ז'	בחשוון	התשע"ג	)23	באוקטובר	2012(
ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 )חמ	3-3686(

שר	האוצר 	 	 	
__________

	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	208� 1

	ס"ח	התשס"ה,	עמ'	889� 2

	ק"ת	התשס"ז,	עמ'	1025� 3

	תקנות ניירות ערך )מאשר חתימה( )תיקון(, התשע"ג-2012

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיפים	44ד)ב(	ו–44י)ב(	לחוק	ניירות	ערך,	התשכ"ח-11968	)להלן	 	
-	החוק(,	לפי	הצעת	הרשות,	ובאישור	ועדת	המדע	והטכנולוגיה	של	הכנסת,	אנו	מתקינים	

תקנות	אלה:

ביטול פרק 
שביעי 2

הוספת תקנה 26א

__________

	ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234;	התשס"ט,	עמ'	284� 1
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התקנות	 	- )להלן	 התשס"ג-22003	 חתימה(,	 )מאשר	 ערך	 ניירות	 לתקנות	 בפתיח	 	�1
העיקריות(,	במקום	"הוועדה	לענייני	מחקר	ופיתוח	מדעי	וטכנולוגי"	יבוא	"ועדת	המדע	

והטכנולוגיה"�

	בתקנה	1	לתקנות	העיקריות	-		 �2
	בהגדרה	"אסימון",	בסופה	יבוא	"או	לתיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח"; )1(

	אחרי	ההגדרה	"אתר	ההפצה"	יבוא: )2(

;]WWW�ISA�GOV�IL[	הרשות	של	המידע	אתר	-	הרשות"	אתר""

"גוף	מפוקח"	-	כהגדרתו	בתקנות	ניירות	ערך	)דואר	אלקטרוני	מאובטח(,	התשע"ג-
	;"�32012

	במקום	ההגדרה	"גורם	מדווח"	יבוא: )3(

""גורם	מדווח"	-	כהגדרתו	בתקנות	דיווח	אלקטרוני;";	

	אחרי	ההגדרה	"מגנא"	יבוא: )4(

44י)א(	 בסעיף	 כמשמעותו	 	- מאובטח"	 אלקטרוני	 דואר	 לתיבת	 גישה	 ""מורשה	
לחוק;";

דואר	 לתיבת	 גישה	 מורשה	 ישמש	 כי	 "או	 יבוא	 בסופה	 מזהה",	 "מספר	 	בהגדרה	 )5(
אלקטרוני	מאובטח	או	כי	ישמש	לשתי	המטרות	בהתאם	לצורך";	

	בהגדרה		"D�S	Service(	Directory(",	בסופה	יבוא	"וכן	מערכת	דואר	אלקטרוני	 )6(
מאובטח";

	אחרי	ההגדרה	"תאגיד	מורשה"	יבוא: )7(

אלקטרוני(, ודיווח	 )חתימה	 ערך	 ניירות	 תקנות	 	- אלקטרוני"	 דיווח	 	"תקנות	
התשס"ג-42003;

	אחרי	ההגדרה	"תקנות	חתימה	אלקטרונית"	יבוא: )8(

""תעודה	אלקטרונית"	-	כהגדרתה	בחוק	חתימה	אלקטרונית;"�

	בתקנה	3	לתקנות	העיקריות	- �3
	לפני	הרישה	המתחילה	במילים	"הרשות	תאשר"	יבוא	")א("; )1(

	בתקנת	משנה	)א()1()א(,	אחרי	"לעבודה	עם	המגנא"	יבוא	"ולעבודה	עם	מערכת	 )2(
דואר	אלקטרוני	מאובטח";

	בתקנת	משנה	)ב(,	במקום	"ובאתר	ההפצה"	יבוא	"באתר	ההפצה	ובאתר	הרשות"� )3(

	בתקנה	4	לתקנות	העיקריות	-	 �4
	בכותרת,	אחרי	"במגנא"	יבוא	"ובמערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח"; )1(

	במקום	"שמגנא	תוכל"	יבוא	"שמגנא	ומערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח	יוכלו"� )2(

	בתקנה	6)ד(	לתקנות	העיקרית,	אחרי	"הודעה	על	כך"	יבוא	"באתר	הרשות"� �5

תיקון הפתיח

תיקון תקנה 1

__________

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	594� 2

	ק"ת	התשע"ג,	עמ'	230� 3

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	665� 4

תיקון תקנה 3

תיקון	תקנה	4

תיקון	תקנה	6
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	בתקנה	8	לתקנות	העיקריות	- �6
	אחרי	תקנה	משנה	)א(	יבוא:	 )1(

	מאשר	חתימה	ינפיק	לאדם	שמונה	כמורשה	גישה	לתיבת	דואר	אלקטרוני	 ")א1(
מאובטח	מטעם	גוף	מפוקח,	לפי	בקשתו,	מפתח	פרטי	ותעודה	אלקטרונית	לצורך	

עבודה	עם	מערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח�";

	בתקנת	משנה	)ב(	- )2(

	במקום	"לפי	תקנת	משנה	)א("	יבוא	"לפי	תקנות	משנה	)א(	או	)א1("; )א(

	אחרי	"בדבר	רישומו	במגנא,"	יבוא	"או	בדבר	רישומו	במערכת	דואר	אלקטרוני	 )ב(
מאובטח,	לפי	העניין";

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"בתקנת	משנה	)א("	יבוא	"בתקנות	משנה	)א(	או	)א1("	 )3(
ואחרי	"מורשה	החתימה	האלקטרונית"	יבוא	"או	מורשה	הגישה	לתיבת	דואר	אלקטרוני	

מאובטח,	לפי	העניין";

	במקום	תקנת	משנה	)ד(	יבוא:	 )4(

	תעודה	אלקטרונית	שמנפיק	מאשר	חתימה	כאמור	בתקנה	זו	תהיה	בהתאם	 ")ד(
כפי	 ובמבנה	 בפורמט	 בתוכן,	 בשפה,	 ותיערך	 אלקטרונית	 חתימה	 חוק	 להוראות	
נוסף	על	הפרטים	 שתורה	הרשות	במסמך	הטכני;	התעודה	האלקטרונית	תכלול,	

הנדרשים	לפי	חוק	חתימה	אלקטרונית	גם	פרטים	אלה:

אלקטרוני	 דואר	 תיבת	 עם	 עבודה	 לצורך	 רק	 המשמשת	 	בתעודה	 )1(
מאובטח	-	פרטי	המספר	המזהה	וציון	העובדה	כי	השימוש	בתעודה	נועד	
דואר	אלקטרוני	מאובטח;	לא	תיקבע	בתעודה	 רק	לצורך	עבודה	עם	תיבת	
האלקטרונית	כל	מגבלה	לעניין	השימוש	המותר	בה	לצורך	עבודה	עם	תיבת	
דואר	אלקטרוני	מאובטח;	בעל	התעודה	האלקטרונית	יהיה	מורשה	הגישה	

לתיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח;

לצורך	 או	 בלבד	 במגנא	 אלקטרוני	 דיווח	 לצורך	 המשמשת	 	בתעודה	 )2(
דיווח	אלקטרוני	למגנא	וכן	לצורך	עבודה	עם	תיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח	
לצורך	 רק	 נועד	 בתעודה	 כי	השימוש	 העובדה	 וציון	 מזהה,	 מספר	 פרטי	 	-
דיווח	אלקטרוני	במגנא	ולצורך	עבודה	עם	תיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח,	
אם	מחזיק	התעודה	הורשה	לכך;	לא	תיקבע	בתעודה	האלקטרונית	כל	מגבלה	
עבודה	 ולצורך	 במגנא	 דיווח	אלקטרוני	 לצורך	 בה	 לעניין	השימוש	המותר	
חתימה	 מורשה	 יהיה	 התעודה	 בעל	 מאובטח;	 אלקטרוני	 דואר	 תיבת	 עם	

אלקטרונית	כהגדרתו	בתקנות	דיווח	אלקטרוני;

	בכללים	לפי	סעיף	44יא	לחוק	תוכל	הרשות	לקבוע	הוראות	לעניין	אופן	 )3(
השימוש	בתעודה	אלקטרונית	שהונפקה	כאמור	בפסקאות	)1(	או	)2(	לחתימה	

אלקטרונית	במערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח�"

	במקום	תקנה	10	לתקנות	העיקריות	יבוא: �7

"העברת	מידע	בדבר	
הנפקת	תעודה	
	אלקטרונית	או
חידוש	תוקפה

תעודות	 מאגר	 ניהול	 לעניין	 דין	 כל	 מהוראות	 לגרוע	 בלי	 		 �10
בטלות,	 אלקטרוניות	 תעודות	 ומאגר	 תקפות	 אלקטרוניות	

יחולו	הוראות	אלה:

תיקון תקנה 8

תיקון	תקנה	10
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	הנפיק	מאשר	חתימה	תעודה	אלקטרונית	חדשה	או	חידש	 )1(
תוקפה	של	תעודה	אלקטרונית	קיימת,	והתעודה	משמשת	רק	
יעביר	 	- מאובטח	 אלקטרוני	 דואר	 תיבת	 עם	 עבודה	 לצורך	
מאשר	החתימה	למערכת	הדואר	האלקטרוני	המאובטח	את	

פרטי	התעודה	האלקטרונית	שהנפיק	או	שחידש;

או	 חדשה	 אלקטרונית	 תעודה	 חתימה	 מאשר	 	הנפיק	 )2(
והתעודה	 קיימת,	 אלקטרונית	 תעודה	 של	 תוקפה	 חידש	
משמשת	 או	 בלבד	 במגנא	 אלקטרוני	 דיווח	 לצורך	 משמשת	
וכן	לצורך	עבודה	עם	תיבת	 לצורך	דיווח	אלקטרוני	במגנא	
למגנא	 החתימה	 מאשר	 יעביר	 	- מאובטח	 אלקטרוני	 דואר	
את	פרטי	התעודה	האלקטרונית	שהנפיק	או	שחידש,	לרבות	
יעביר	 וכן	 האלקטרונית,	 התעודה	 של	 הציבורי	 המפתח	
התעודה	 פרטי	 את	 המאובטח	 האלקטרוני	 הדואר	 למערכת	

האלקטרונית	שהנפיק	או	שחידש	כאמור;

העברת	הנתונים	האמורים	למגנא	או	למערכת	דואר	אלקטרוני	
באמצעות	 	D�S–ל ישירות	 תתבצע	 העניין,	 לפי	 מאובטח,	
הכל	 אחרת,	 בדרך	 או	 ייעודי	 נל"ן	 קו	 באמצעות	 האינטרנט,	
קליטת	 ותסתיים	לאחר	 כפי	שתורה	הרשות	במסמך	הטכני,	

	"�D�S–ב	הנתונים

	בתקנה	11)א(		לתקנות	העיקריות	- �8
	במקום	"יעביר	מאשר	החתימה	לרשות"	יבוא	"יעביר	מאשר	החתימה	למגנא	או	 )1(

למערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח,	לפי	העניין";

	במקום	"המועברת	לרשות"	יבוא	"המועברת	למגנא	או	למערכת	דואר	אלקטרוני	 )2(
מאובטח,	לפי	העניין";

דואר	 למערכת	 או	 למגנא	 "הבטלות	 יבוא	 לרשות"	 "הבטלות	 במקום	 מקום,	 	בכל	 )3(
אלקטרוני	מאובטח,	לפי	העניין"�

	בתקנה	12	לתקנות	העיקריות	- �9
	בפסקה	)1(	- )1(

אלקטרוני	 דואר	 למערכת	 "או	 יבוא	 "למגנא"	 אחרי	 )ו(,	 משנה	 	בפסקת	 )א(
מאובטח";

אלקטרוני	 דואר	 למערכת	 "או	 יבוא	 "למגנא"	 אחרי	 )ז(,	 משנה	 	בפסקת	 )ב(
מאובטח";

	בפסקת	משנה	)י(,	אחרי	"למגנא"	יבוא	"או	למערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח,	 )ג(
לפי	העניין"	ואחרי	"הנתונים	במגנא"	יבוא	"או	במערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח,	

לפי	העניין;";

	אחרי	פסקת	משנה	)יא(	יבוא: )ד(

	הוראות	נוספות	לעניין	ממשק	מול	מערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח"; ")יב(

ולמערכת	דואר	אלקטרוני	 יבוא	"קשר	למגנא	 )3(,	במקום	"קשר	לרשות"	 	בפסקה	 )2(
מאובטח";

	בפסקה	)4(,	אחרי	"הגורמים	המדווחים"	יבוא	"והגופים	המפוקחים"; )3(

תיקון תקנה 11

תיקון תקנה 12
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לצורך	 "ותעודה	אלקטרונית	 יבוא	 וביטולה"	 תוקפה	 "חידוש	 במקום	 	,)6( 	בפסקה	 )4(
עבודה	עם	תיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח,	חידוש	תוקפן	של	תעודות	כאמור	וביטולן";

	בפסקה	)8(	- )5(

	ברישה,	אחרי	המילים	"לעבודה	מול	המגנא"	יבוא	"או	לצורך	עבודה	מול	 )א(
מערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח";

	בפסקת	משנה	)א(,	במקום	"לצורך	דיווח	אלקטרוני	לרשות	לפי	תקנות	אלה"	 )ב(
יבוא	"לפי	תקנות	אלה	לצורך	דיווח	אלקטרוני	לרשות	או	לצורך	עבודה	עם	תיבת	

דואר	אלקטרוני	מאובטח"�

	בתקנה	14	לתקנות	העיקריות	- �10
	בתקנת	משנה	)א(,	אחרי	"לצורך	דיווח	אלקטרוני	לרשות"	יבוא	"או	לצורך	עבודה	 	)1(

עם	מערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח";

	בתקנת	משנה	)ב()1(,	אחרי	"לצורך	דיווח	אלקטרוני	לרשות"	יבוא	"או	לצורך	עבודה	 )2(
עם	מערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה		30	ימים	ממועד	פרסומן� �11

ד'	בכסלו	התשע"ג	)18	בנובמבר	2012(
)חמ	3-3266(

נאמן יעקב	
	שר	המשפטים

ץ ני י בל	שטי ו י
	שר	האוצר

	 	

תקנות ניירות ערך )דואר אלקטרוני מאובטח(, התשע"ג-2012
)להלן	-	החוק(,	 ניירות	ערך,	התשכ"ח-11968	 לחוק	 44י)א(	 לפי	סעיף	 	בתוקף	סמכותנו	 	
ובהתאם	לסעיף	129ב	לחוק	השקעות	משותפות	בנאמנות,	התשנ"ד-21994,	וסעיף	40א	לחוק	
הסדרת	העיסוק	בייעוץ	השקעות,	בשיווק	השקעות	ובניהול	תיקי	השקעות,	התשנ"ה-31995,	

לפי	הצעת	הרשות	באישור	ועדת	הכספים	של	הכנסת,	אנו	מתקינים	תקנות	אלה:

פרק א': פרשנות

	בתקנות	אלה	- �1
אלקטרונית,	 חתימה	 בחוק	 כהגדרתם	 	- אלקטרונית"	 "תעודה	 חתימה",	 "אמצעי	

התשס"א-42001;

"אתר	דואר"	-	אתר	אינטרנט	שבאמצעותו	ניתן	לגשת	לתיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח	
;]https://yael�isa�gov�il[	מאובטח	אלקטרוני	דואר	במערכת

"גוף	מפוקח"	-	אחד	מאלה	-	

	גורם	מדווח;	 )1(

	מדווח	שאינו	גורם	מדווח,	כמשמעותו	בתקנה	13	לתקנות	דיווח	אלקטרוני;	 )2(

תאגיד	 או	 תשקיף	 לפי	 שלו	 ערך	 ניירות	 לראשונה	 להציע	 המבקש	 	תאגיד	 )3(
לפי	 או	 לפי	תשקיף	 בבורסה	 ערך	שלו	למסחר	 ניירות	 לראשונה	 לרשום	 המבקש	

מסמך	רישום;

תיקון תקנה 14

תחילה

__________
	ס"ח	התשכ"ח,	עמ'	234;	התשס"ט,	עמ'	284� 1

	ס"ח	התשנ"ד,	עמ'	308;	התשס"ט,	עמ'	284� 2

	ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	416;	התשס"ט,	עמ'	284� 3

	ס"ח	התשס"א,	עמ'	210� 4

הגדרות
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	תאגיד	המבקש	לאשרו	לראשונה	כמנהל	קרן	או	נאמן	לקרן; )4(

	תאגיד	המבקש	להיות	תאגיד	מורשה; )5(

	חברה	המבקשת	לשמש	חתם	או	נאמן	לתעודות	התחייבות; )6(

"גורם	מדווח",	"טופס	דיווח",	"מגנא",	"מורשה	חתימה	אלקטרונית"	-	כהגדרתם	בתקנות	
דיווח	אלקטרוני;

"כללי	שימוש	במערכת	דואר	אלקטרוני	מאובטח"	-	כללים	שפרסמה	הרשות	לפי	סעיף	
44יא	לחוק;

"מאשר	חתימה"	-	כמשמעותו	בסעיף	44ד)ב(	לחוק;

"מורשה	גישה	לתיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח"	-	כמשמעותו	בסעיף	44י)א()1(	לחוק;

"תקנות	דיווח	אלקטרוני"	-	תקנות	ניירות	ערך	)חתימה	ודיווח	אלקטרוני(,	התשס"ג-52003;

"תקנות	מאשר	חתימה"	-	תקנות	ניירות	ערך	)מאשר	חתימה(,	התשס"ג-62003�

פרק ב': פתיחת תיבת דואר אלקטרוני מאובטח

דואר	 גוף	מפוקח	במערכת	 כל	 על	שם	 דואר	אלקטרוני	מאובטח	 הרשות	תפתח	תיבת	 	�2
אלקטרוני	מאובטח	באתר	הדואר�

פרק ג': מורשה גישה לתיבת דואר אלקטרוני מאובטח

גוף	מפוקח	ימנה	לפחות	יחיד	אחד	מטעמו,	לשמש	מורשה	גישה	לתיבת	הדואר	האלקטרוני	 	�3
המאובטח	שלו	לצורך	קבלת	מסמכים	אלקטרוניים	שיישלחו	אליו	מאת	הרשות�

	בקשה	לרישום	מורשה	גישה	לתיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח	לגוף	מפוקח	תוגש	לרשות	 )א( 	�4
לשם	אישורה	)להלן	-	בקשת	רישום(;	בקשה	כאמור	יכול	שתשולב	בבקשה	לרישום	מורשה	
חתימה	אלקטרונית	לפי	תקנות	6,	13,	14,	14א,	14ב	או	15	לתקנות	דיווח	אלקטרוני,	לפי	העניין�

	היה	הגוף	המפוקח	רשום	במגנא,	ומונה	לו	מורשה	חתימה	אלקטרונית	בעל	תעודה	 )ב(
אלקטרונית	תקפה,	תוגש	בקשת	הרישום	לרשות	בדיווח	אלקטרוני	על	גבי	טופס	דיווח	
מתאים;	על	אף	האמור,	רשאי	עובד	שהרשות	הסמיכה	לכך	להתיר	בנסיבות	מיוחדות,	
הגשת	בקשת	רישום	על	ידי	גוף	מפוקח	הרשום	במגנא,	שלא	באמצעות	דיווח	אלקטרוני,	

ובתנאים	שיורה�

	אישרה	הרשות	את	בקשת	הרישום,	יפנה	המיועד	לשמש	מורשה	גישה	לתיבת	דואר	 )ג(
אלקטרוני	מאובטח	למשרדי	מאשר	חתימה	כשבידיו	אישור	תקף	של	הרשות,	יזדהה	לפני	
מאשר	החתימה	וירכוש	אמצעי	חתימה	ותעודה	אלקטרונית		לעבודה	עם	תיבת	הדואר	
האלקטרוני	המאובטח	של	הגוף	המפוקח;	על	אף	האמור,	אם	המיועד	לשמש	מורשה	
גישה	לתיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח	משמש	במועד	הגשת	בקשת	הרישום	כמורשה	
חתימה	אלקטרונית	של	הגוף	המפוקח,	ובידיו	תעודה	אלקטרונית	תקפה	לצורך	דיווח	
האלקטרונית	 בתעודה	 להשתמש	 הוא	 רשאי	 המפוקח,	 הגוף	 בשם	 לרשות	 אלקטרוני	

שברשותו	לצורך	עבודה	עם	תיבת	הדואר	האלקטרוני	המאובטח	של	הגוף	המפוקח�

	תוקף	אישור	הרשות	לצורך	פנייה	למאשר	חתימה	כאמור	בתקנת	משנה	)ג(	יהיה	 )ד(
לארבעה	עשר	ימים	ממועד	מתן	האישור�

	הוגבל	זמנית	תוקף	האישור	שנתנה	הרשות	למאשר	חתימה	לפי	תקנות	מאשר	חתימה,	 )ה(
לא	ייפגע	תוקפה	של	התעודה	האלקטרונית	שהנפיק	אותו	מאשר	חתימה,	ואולם	לא	יהיה	

ניתן	לחדש	את	תוקפה	של	תעודה	אלקטרונית	שפקעה	אצל	מאשר	חתימה	כאמור�

רישומו של 
מורשה גישה 
לתיבת דואר 

אלקטרוני 
מאובטח

מינוי מורשה 
גישה לתיבת דואר 
אלקטרוני מאובטח

פתיחת תיבת 
דואר אלקטרוני 

מאובטח

__________
	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	665;	התשס"ו,	עמ'	303� 5

	ק"ת	התשס"ג,	עמ'	594� 6
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יפוג	 חתימה,	 מאשר	 תקנות	 לפי	 חתימה	 למאשר	 הרשות	 שנתנה	 האישור	 	בוטל	 )ו(
מיום	 ימים	 שבעה	 חתימה	 מאשר	 אותו	 שהנפיק	 האלקטרונית	 התעודה	 של	 תוקפה	

הביטול,	ולא	יהיה	ניתן	לעשות	בה	שימוש	עוד	החל	במועד	זה�

	ביטל	גוף	מפוקח	את	מינויו	של	מורשה	הגישה	מטעמו	לתיבת	הדואר	האלקטרוני	 )א( 	�5
המאובטח,	יודיע	על	כך	לרשות	ולמאשר	החתימה	שהנפיק	את	התעודה	האלקטרונית	

לאותו	מורשה,	לא	יאוחר	ממועד	כניסת	הביטול	לתוקף�

	חל	שינוי	בפרטים	שנמסרו	בבקשת	הרישום	ביחס	למורשה	הגישה	לתיבת	הדואר	 )ב(
האלקטרוני	המאובטח	של	הגוף	המפוקח,	יודיע	על	כך	הגוף	המפוקח	לרשות	לא	יאוחר	

מיום	כניסת	השינוי	לתוקף�

ואולם	 אלקטרוני,	 בדיווח	 תוגש	 ו–)ב(	 )א(	 משנה	 בתקנות	 כאמור	 לרשות	 	הודעה	 )ג(
רשאי	עובד	שהרשות	הסמיכה	לכך	להתיר,	בנסיבות	מיוחדות,	הגשת	ההודעה	לרשות	

שלא	באמצעות	דיווח	אלקטרוני,	ובתנאים	שיורה�

במסמכים	 ועיון	 מאובטח	 אלקטרוני	 דואר	 תיבת	 פתיחת	 הדואר,	 לאתר	 הכניסה	 אופן	 	�6
לכללי	שימוש	במערכת	 ייעשה	בהתאם	 לתיבה	מאת	הרשות	 האלקטרוניים	שנשלחו	

דואר	אלקטרוני	מאובטח�

גוף	מפוקח	יקבע	נהלים	פנימיים	אשר	יבטיחו	כי	לפחות	אחד	מבין	מורשי	הגישה	מטעמו	 	�7
לתיבת	הדואר	האלקטרוני	המאובטח	שלו	ייגש	פעם	אחת	לפחות	בכל	שני	ימי	עסקים	
התקבל	 אם	 בדיקה	 לצורך	 המדווח	 הגורם	 של	 המאובטח	 האלקטרוני	 הדואר	 לתיבת	

בתיבה	מסמך	אלקטרוני	שנשלח	מאת	הרשות�

פרק ד': שונות

תחילתן	של	תקנות	אלה	במועד	תחילתן	של	תקנות	ניירות	ערך	)מאשר	חתימה(	)תיקון(,	 	�8
התשע"ג-72012	)להלן	-	יום	התחילה(�

ביקש	מי	שהיה	גוף	מפוקח	הרשום	במגנא	ערב	יום	התחילה	למנות	את	מורשה	החתימה	 	�9
האלקטרונית	שלו	כמורשה	גישה	לתיבת	דואר	אלקטרוני	מאובטח,	והרשות	אישרה	את	
המינוי,	רשאי	המורשה	לעשות	שימוש	בתעודה	האלקטרונית	שהונפקה	לו	לפי	תקנות	
הגוף	 של	 המאובטח	 האלקטרוני	 הדואר	 תיבת	 עם	 עבודה	 לצורך	 גם	 אלקטרוני	 דיווח	

המפוקח,	בלא	צורך	בפנייה	למאשר	חתימה	לשם	רכישת	תעודה	אלקטרונית	חדשה�

ד'	באב	התשע"ב	)23	ביולי	2012(
)חמ	3-3773(

נאמן יעקב	
	שר	המשפטים

ץ ני י בל	שטי ו י
	שר	האוצר

	 	

תיקון טעות

)תיקון(,	 ואגרות(	 מסמכים	 דין,	 סדרי	 הרשות,	 )נוהל	 הפטנטים	 לתקנות	 	45 	בתקנה	 	
התשע"ג-2012,	שפורסמו	בקובץ	התקנות	7185,	התשע"ג,	עמ'	214	-

	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"תקנה	13"	צריך	להיות	"תקנה	14"; )1(

	בתקנת	משנה	)ב(,	במקום	"בתקנה	19"	צריך	להיות	"תקנה	20"; )2(

	בתקנת	משנה	)ג(,	במקום	"תקנות	4,	22)2(	ו–43"	צריך	להיות	"תקנות	5,	23)2(	ו–44"� )3(

)חמ	3-884(

ביטול מינויו או 
שינוי בפרטיו 

של מורשה 
גישה לתיבת 

דואר אלקטרוני 
מאובטח

אופן שימוש 
בתיבת דואר 

אלקטרוני מאובטח

תדירות הגישה 
לתיבת הדואר 

האלקטרוני 
המאובטח

תחילה

הוראת מעבר

__________
	ק"ת	התשע"ג,	עמ'	226� 7




