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תקנות ניירות ערך )תנאים להצעה על פי תשקיף מדף( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, 
לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התשס"ו-22005  מדף(,  תשקיף  פי  על  להצעה  )תנאים  ערך  ניירות  לתקנות   1 בתקנה    1
)להלן - התקנות העיקריות( - 

בפסקה )2( -   )1(

במקום "פרסום התשקיף" יבוא "הגשת הבקשה למתן ההיתר לפרסום תשקיף"; )א( 

אחרי פסקה )2( יבוא:  )2(

")2א( על אף האמור בפסקאות )1( ו–)2(, הרשות רשאית להתיר הצעת ניירות 
בתנאים  מדף  תשקיף  לפרסום  היתר  מתן  להתנות  או  מדף  תשקיף  פי  על  ערך 
ההפרות  מספר  הדיווח,  חובת  הפרת  בחומרת  השאר  בין  בהתחשב  שתורה, 
שבוצעו והצעדים שנקט התאגיד לשם מניעת הישנותן והכול אם ראתה הרשות 

כי נכון לעשות כן וכי אין בכך כדי לפגוע בענייניו של ציבור המשקיעים "

אחרי תקנה 1 יבוא:    2

"בקשת תאגיד 
לקבלת היתר לפרסום 

תשקיף מדף או 
הארכתו

או  מדף  תשקיף  לפרסום  היתר  לקבלת  תאגיד  בקשת  )א(  1א  
להארכת התקופה שבמהלכה ניתן להציע ניירות ערך לפי 

התשקיף האמור תכלול פרטים אלה לפחות:

הצהרה כי התאגיד קיים את הדרישות הנוגעות   )1(
האמורה בתקופה  עליו,  החלות  הדיווח   לחובת 

בתקנה 1)1( או )3( לפי העניין, ולעניין בקשה להארכת 
מועד  עד  ההיתר  קבלת  מיום  המדף,  תשקיף  תקופת 
או  המדף,  תשקיף  תקופת  להארכת  הבקשה  הגשת 
כאמור  פירוט  כאמור;  דרישות  אי–קיום  בדבר  פירוט 

יינתן במתכונת שתורה הרשות;

הגשת  ליום  שקדמו  החודשים  ב–36  כי  הצהרה   )2(
לפי  בעבירה  בו  משרה  נושא  הורשע  לא  הבקשה 
חוק זה הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו ולא 
מצא בית משפט בהליך אזרחי שהפר הוראה כאמור, 
ולעניין בקשה להארכת תקופת תשקיף המדף - מיום 
להארכת  הבקשה  הגשת  מועד  עד  ההיתר  קבלת 
או  הרשעה  בדבר  פירוט  או  האמור  התשקיף  תקופת 
יינתן  כאמור  פירוט  כאמור;  משפט  בית  של  קביעה 

במתכונת שתורה הרשות 

בסמוך  תעודכן  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  הצהרה  )ב( 
למתן ההיתר לפרסום התשקיף "

י"ט באדר א' התשע"ד )19 בפברואר 2014( 
)חמ 3-3465(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תיקון תקנה 1

הוספת תקנה 1א

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ה, עמ' 18   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 27; התשס"ח, עמ' 990   2
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תקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף(
)תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)ב( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, לפי 
הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

המוצעים  ערך  לניירות  הזמנות  להגשת  )תקופה  ערך  ניירות  לתקנות  2א  בתקנה    1
בתשקיף(, התשס"ו-22005 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2א -

בתקנת משנה )א(, פסקה )3( - תימחק;    )1(

מניין  שעבר  "ובלבד  יבוא  התשקיף"  פרסום  "ממועד  אחרי  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
הימים המנויים בתקנה 1 או 2, לפי העניין, ממועד פרסומה של הטיוטה האחרונה;" 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות -    2
במקום "ובלבד שדוח הצעת המדף הראשונה פורסם לא" יבוא "ולא";   )1(

הסיפה - תימחק     )2(

אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:   3

"התקופה להגשת 
הזמנות במקרה של 

הנפקת תעודות 
התחייבות

של  הצעה  הכוללת  מדף  הצעת  דוח  לפי  לציבור  בהצעה  3א  
תעודות התחייבות תתחיל התקופה להגשת הזמנות לאחר 
שחלפו המועדים הקבועים בתקנות אלה, לפי העניין, ולא 
לפני תום שני ימי עסקים מיום פרסום טיוטת שטר נאמנות 
הנאמנות  לשטר  בהשוואה  מהותיים  שינויים  בה  שאין 
לצורך  גם  תחול  כאמור,  תקופה  בדבר  זו,  הוראה  הסופי; 

תיקון תשקיף מדף "

י"ט באדר א' התשע"ד )19 בפברואר 2014( 
)חמ 3-3464(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

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

ק"ת התשס"ו, עמ' 26; התשס"ח, עמ' 999   2

תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות( 
)תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 8)ב( ו–9 לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה 
להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-11992 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת 

לפי סעיף 9)ד( לחוק, אנו מתקינים תקנות אלה: 

המקומיות(,  ברשויות  כללית  )ארנונה  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות   10 בתקנה    1
התשס"ז-22007 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  

לראש  או  העירייה  לראש  בחירות  התקיימו  )ב(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  ")ג( 
שלגביה  הכספים  שנת  שלפני  בדצמבר   31 עד  באוקטובר  שמ–1  בתקופה  המועצה 

תיקון תקנה 2א

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 10

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

ק"ת התשס"ז, עמ' 429; התשע"ד, עמ' 510   2
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מוגשת בקשה כאמור בתקנת משנה )ב(,  תוגש הבקשה לאותה שנת כספים  עד תום 
שבועיים מהמועד האחרון לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית כאמור בסעיף 

276)ב( לפקודת העיריות3 

תקנות אלה יחולו לגבי ארנונה המוטלת בעד שנת הכספים 2014 ואילך    2
לתקנות  10)ג(  בתקנה  כאילו  יראו   ,2014 הכספים  שנת  בעד  המוטלת  ארנונה  לגבי    3
העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, בסופה נאמר "או עד 28 בפברואר של שנת 

הכספים שבעדה מוטלת הארנונה, המאוחר מביניהם" 

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-2278(

ר ע ס ן  ו ע ד ג
שר הפנים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

 

צו לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( )דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק 
מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב-12011, 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

לחוק   15 סעיף  לעניין  מועד  )דחיית  חקיקה(  )תיקוני  המס  נטל  לשינוי  לצו   1 בסעיף    1
התשע"ד א'  באדר  "כ"ח  במקום  התשע"ג-22013,  ורכישה((,  )שבח  מקרקעין   מיסוי 

)28 בפברואר 2014(" יבוא "ב' בסיוון התשע"ד )31 במאי 2014("  

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-4637(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

הוראת שעה

תיקון סעיף 1

תחולה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 54   3

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 42   1

ק"ת התשע"ג, עמ' 1196; התשע"ד, עמ' 38 ועמ' 406   2




