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תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16 ו–17 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, לפי הצעת 
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה(, התשכ"ט-21969    1
)להלן - התקנות העיקריות(, בכל מקום, במקום "דוחות ביניים כספיים" יבוא "דוחות 

כספיים ביניים"  

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -    2
ו"דוחות  לראשונה"  ""מאמץ  יבוא  "כהגדרתו"  במקום  הוגן",  "שווי  בהגדרה   )1(

כספיים ראשונים לפי תקני דיווח בין–לאומיים" - כהגדרתם";

ו"כללי  אשראי"  כרטיסי  "חברת  כלולה",  "חברה  כספיים",  "דוחות  בהגדרה   )2(
""כללי  יבוא  המקובלים"  החשבונאות  "ו"כללי  במקום  המקובלים",  החשבונאות 

החשבונאות המקובלים" ו"רואה החשבון המבקר"";

אחרי ההגדרה "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" יבוא:  )3(

""דוחות כספיים ביניים" - כהגדרתם בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים;

"הכללה בדרך של הפניה" - כמשמעותה בתקנה 6ב;" 

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )א1(, ברישה, במקום "והוא" יבוא "לרבות"    3
אחרי תקנה 6ב לתקנות העיקריות יבוא:   4

תקופתיים "תאגיד קטן דוחות  לתקנות  ו–5ה)ב(  5ד  תקנות  הוראות  6ג  
ראשונה  בהצעה  המחויבים  בשינויים  יחולו  ומיידיים 
ההון  לציבור  ההצעה  במועד  אם  תאגיד,  של  לציבור 
שנכללו  האחרונים  הכספיים  הדוחות  לפי  שלו  העצמי 
מאות  משלוש  נמוך  היה   ,56 תקנה  הוראות  לפי  בתשקיף 

מיליון שקלים חדשים " 

דוח  באמצעות  שיוצעו  "או  יבוא  בה"  "למסחר  לפני  העיקריות,  לתקנות   9 בתקנה    5
הצעת מדף" ולפני "או שאינו עומד" יבוא "או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף" 

המוצעים  הערך  ניירות  הזמנת  אופן  "יצוינו  במקום  העיקריות,  לתקנות   22 בתקנה    6
לרבות" יבוא "יפורט אופן ההצעה לציבור, לרבות אופן הזמנת ניירות הערך המוצעים" 

בתקנה 25א לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")ג(" ולפניו יבוא:   7
")א( בתשקיף מדף לא ייכללו הפרטים הקבועים בתקנות 3)א1()1( ו–)2(, 10, 16 עד 

25, 31)א(, 32, 33, 35 עד 43, 44ב, 61 לעניין הזכויות הנלוות והסמכות להנפיק ו–63 

ההיתר  קבלת  במועד  ערך  ניירות  של  לציבור  הצעה  גם  הכולל  מדף  בתשקיף  )ב(   
הערך  ניירות  לגבי  )א(,  משנה  בתקנת  האמורים  הפרטים  יובאו  התשקיף  לפרסום 

המוצעים בלבד "

שינוי מונח

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 1

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

ק"ת התשכ"ט, עמ' 1794; התשע"ג, עמ' 1238   2

תיקון תקנה 3

הוספת תקנה 6ג

תיקון תקנה 22

תיקון תקנה 25א
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בתקנה 26, בסופה יבוא:    8
")ג( הפירוט האמור בתקנות משנה )א( ו–)ב( יכול שיובא על דרך ההפניה ולא תחול 

תקנה 6ב)א()1( 

)ד( יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון לפי סעיפים 20, 22, 50, 59, 
61)א(, 81, 85, 105, 107, 222, 259, 301, 307, 324  לחוק החברות ולא תחול תקנה 6ב "

בתקנה 32 לתקנות העיקריות, ברישה, במקום "ויצוינו" יבוא "הכולל תוכן עניינים המפנה    9
לסעיפי שטר הנאמנות; שטר הנאמנות יכלול בין השאר פירוט באשר לעניינים אלה:" 

בתקנה 44א לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )א( יבוא:    10
")א( יובאו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד בשנת הדיווח ודוח הדירקטוריון 
לתקופת הביניים, לפי תקנות 10 ו–48 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בהתאמה, 
העצמי  הונו  פעולותיו,  תוצאות  התאגיד,  עסקי  מצב  על  הדירקטוריון  הסברי  ובהם 
הכספיים  בדוחות  הוצגו  שנתוניהן  מהתקופות  אחת  לכל  שלו  המזומנים  ותזרימי 
רשאי  מדווח  תאגיד  שהוא  מנפיק  העניין;  לפי   ,56 תקנה  לפי  בתשקיף  המובאים 
לכלול דוחות דירקטוריון אלה בדרך של הפניה, ובלבד שכלל בדרך של הפניה גם את 

דוחותיו הכספיים כאמור בתקנה 60ב)א( "

בתקנה 45, בתקנת משנה )ב(, בסופה יבוא "פירוט זה יכול שיובא על דרך ההפניה ולא    11
תחול תקנה 6ב)א()1( בכפוף לאמור בתקנה 26)ד(" 

בתקנה 56 לתקנות העיקריות -   12
כמפורט  ביניים  כספיים  דוחות  "וכן  יבוא  הסיפה  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

בתקנות משנה )ב(, )ג( או )ד(, לפי העניין";

במילים  החל  והסיפה  "בהון"  יבוא  העצמי"  "בהון  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
"בדוחות הנוספים יוצגו" - תימחק; 

בתקנת משנה )ג(, הסיפה - תימחק;  )3(

בתקנת משנה )ד(, הסיפה - תימחק;  )4(

תקנת משנה )ה( - תימחק, ואחריה יבוא:  )5(

לפי ייחתמו  )ד(  עד  )א(  משנה  בתקנות  הנזכרים  הכספיים  הדוחות   ")ו( כל 
למועד  בסמוך  העניין,  לפי  ומיידיים,  תקופתיים  דוחות  לתקנות  ו–46   9 תקנות 
מוחזקת  חברה  התאגיד  אם  האמור,  אף  על  לראשונה;  תשקיף  טיוטת  הגשת 
כללי  לפי  וביניים  שנתיים  כספיים  דוחות  התאגיד  וערך  מדווח,  תאגיד  של 
תקופתיים  דוחות  תקנות  או  כספיים  דוחות  ותקנות  המקובלים  החשבונאות 
ומיידיים, לפי העניין, לצורך הכללת נתוניו הכספיים בדוחותיו המאוחדים של 
התאגיד המדווח המחזיק בו, יראו את מועד חתימת הדוחות כמועד שבו נחתמו 
בדוחות  הכספיים  נתוניו  הכללת  לצורך  שנערכו  כאמור,  הכספיים  דוחותיו 

המאוחדים של התאגיד המדווח המחזיק בו "

אחרי תקנה 56 לתקנות העיקריות יבוא:   13

"אירועים לאחר 
חתימת הדוחות

בתשקיף יובא דוח אירועים  )א(  56א  

בדוח אירועים יינתן גילוי לאירועים לפי מתכונת הגילוי  )ב( 
אירועים לגבי  המקובלים  החשבונאות  בכללי  הקבועה 

תיקון תקנה 32

תיקון תקנה 56

תיקון תקנה 44א

תיקון תקנה 45

 הוספת תקנות
56א ו–56ב

תיקון תקנה 26
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כהגדרתם  הדיווח,  תקופת  לאחר  תיאום  מחייבים  שאינם 
בכללי החשבונאות המקובלים, וביחס להנחת העסק החי 

)ג( בתקנה זו -   

כהגדרתם  הדיווח,  תקופת  לאחר  אירועים   - "אירועים" 
בכללי החשבונאות המקובלים;

שאירעו  מהותיים  אירועים  בדבר  דוח   - אירועים"  "דוח 
ההיתר  מתן  מועד  ועד  הדוחות  חתימת  מועד  לאחר 

לתשקיף;

"מועד חתימת הדוחות" - מועד חתימת הדוחות הכספיים 
כאמור  לתשקיף,  המצורפים  הביניים  או  השנתיים 

בתקנה 56)ו(, לפי המאוחר 

גילוי בדבר הכללת 
הדוחות הכספיים 

ודוח האירועים

בתשקיף יינתן גילוי בהיר, מפורש ובולט לעניינים אלה: 56ב  

יפורטו הדוחות שנכללו בתשקיף לפי תקנה 56 ויצוין   )1(
כי ניתן מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת 
מכתב  כלל   ;62 בתקנה  כאמור  בתשקיף,  אלה  דוחות 
כאמור  הדגש  פסקת  המבקר  החשבון  רואה  של  ההסכמה 

בתקנה 62)א1(, תצוין עובדה זו ויובא נוסח פסקת ההדגש;

יצוין כי בתשקיף נכלל דוח אירועים כהגדרתו בתקנה   )2(
56א, והתקופה שלגביה הוא חל "

בתקנה 60 לתקנות העיקריות -    14
בתקנת משנה )א(, במקום "החלים על דוח כספי הערוך במתכונת דוח שנתי" יבוא   )1(
ובתקנות  כספיים  דוחות  בתקנות  שנקבעו  הגילוי  הוראות  את  כך  על  נוסף  "ויכללו 

דוחות תקופתיים ומיידיים, לפי העניין ";

תקנת משנה )ג( תימחק, ואחריה יבוא:  )2(

")ד( על אף האמור בתקנת משנה )א(, על תאגיד המציע לראשונה ניירות ערך 
הקודמת  הדיווח  לשנת  השנתיים  הכספיים  שדוחותיה  חברה  שהוא  לציבור, 
עובר  מדווח  תאגיד  של  כספיים  לדוחות  מצורפים  כשהם  לציבור  פורסמו 
למועד ההצעה לראשונה לציבור, ושהוא מאמץ לראשונה, והדוחות הכספיים 
המצורפים לתשקיף ההצעה לראשונה לציבור הם הדוחות הכספיים הראשונים 

לפי כללי החשבונאות המקובלים, יחולו הוראות אלה:

בתקנה 7)א( לתקנות דוחות כספיים, במקום "יוצג הסכום המקביל לו"   )1(
יקראו "יוצג הסכום המקביל לו לפי כללי החשבונאות המקובלים";

בתקנה 7)ב( לתקנות דוחות כספיים, במקום "בכל אחת משתי שנות   )2(
הכספים הקודמות" יקראו "לפי כללי החשבונאות המקובלים" 

אחרי תקנה 60א1 לתקנות העיקריות יבוא:   15

  "צירוף דוח
כספי נפרד 

תקופתיים  דוחות  לתקנות  ו–38ד  9ג  תקנות  60א2  הוראות 
ומיידיים, לעניין החובה לצרף דוח כספי נפרד של התאגיד, 

יחולו על דוחות לפי תקנות אלה בשינויים המחויבים 

תיקון תקנה 60

 הוספת תקנות
60א2 ו–60א3
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התקשרות מהותית 
עם בעל שליטה

בדוחות  הנכללות  הדיווח  תקופות  במהלך  60א3  )א( בוצעה 
מכן  שלאחר  בתקופה  או  לתשקיף  המצורפים  הכספיים 
התקשרות  הכספיים  הדוחות  אישור  במועד  המסתיימת 
מהותית בין תאגיד ובין בעל השליטה בו שעניינה תגמול, 
מהותית  התקשרות  לרבות  באלה  וכיוצא  שכירות  דמי 
שונה  בתמורה  אך  קודמת  להתקשרות  המשך  המהווה 
והשינוי הוא שינוי מהותי, יובא ביאור המכיל פרטים אלה:

לבעלים  המשויכים  הפסדיו  או  התאגיד  רווחי   )1(
של החברה האם, הרווח למניה, וסעיפים אחרים בדוח 
על הרווח הכולל המשקפים את תוצאות פעילותו של 
התאגיד בהנחה שההתקשרות או התקשרות ההמשך 
המוקדמת  הדיווח  שנת  מתחילת  קיימת  היתה 
ביותר שנתוניה נכללים בדוחות הכספיים השנתיים 
הדיווח  מתקופות  אחת  לכל  לתשקיף,  המצורפים 

הנכללות בדוחות הכספיים;

ההנחות שלפיהן נקבעו הנתונים כאמור בפסקה )1(   )2(

הוראות תקנה זו יחולו גם לגבי מי שלבעל שליטה יש  )ב( 
עניין אישי בהתקשרות עמו ותפורט מהות העניין האישי 

כאמור 

בתקנה זו, "בעל שליטה", בתאגיד - כמשמעותו בחוק,  )ג( 
עם  שבוצעו  פעולות  לעניין  שבשליטתו;  תאגיד  לרבות 
תאגיד שניירות הערך שלו טרם הוצעו לציבור, בשנתיים 
הכלולים  האחרונים  הכספיים  הדוחות  תאריך  שלפני 
בתשקיף שעל פיו הוצעו לראשונה ניירות הערך לציבור - 
גם מי שהיה באותה תקופה בעל עניין בתאגיד, למעט בעל 
עניין רק מכוח היותו דירקטור או מנהל כללי, או מי שהיה 
בעל עניין כאמור בשותף הכללי בשותפות מוגבלת, לרבות 

תאגיד בשליטתו "

במקום תקנה 60ב לתקנות העיקריות יבוא:   16

 "הכללת דוחות 
כספיים

מדווח,  תאגיד  של  ערך  ניירות  מוצעים  שבו  בתשקיף  )א(  60ב  
ייכללו הדוחות הכספיים כאמור בפרק י', והתאגיד רשאי 
הכספיים  הדוחות  הפניה;  של  בדרך  אלה  דוחות  לכלול 
התקופתי  בדוח  שנכללו  הכספיים  הדוחות  יהיו  כאמור 
העניין,  לפי  התאגיד,  שפרסם  האחרונים  הרבעוני  ובדוח 
או  התקופתי  בדוח  הכללתם  לצורך  ונחתמו  שאושרו  כפי 

בדוח הרבעוני כאמור 

אירועים  דוח  יצורף  האמורים  הכספיים  לדוחות  )ב( 
"מועד  זו,  תקנה  שלעניין  ובלבד  56א,  בתקנה  כהגדרתו 
חתימת הדוחות" - המועד שבו נחתמו הדוחות הכספיים 
השנתיים או הביניים המצורפים לתשקיף, במסגרת הדוח 
אלה,  כספיים  דוחות  שכללו  הרבעוני  הדוח  או  התקופתי 

לפי העניין, המאוחר מביניהם 

החלפת תקנה 60ב
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על אף האמור בתקנות משנה )א( ו–)ב(, לא התקיימה  )ג( 
בסמוך למועד התשקיף הנחת העסק החי, ייחתמו הדוחות 
ותחול  זה,  במועד  מחדש  לתשקיף  המצורפים  הכספיים 

תקנה 62, בשינויים המחויבים "

אחרי תקנה 60ב, לתקנות העיקריות יבוא:   17

"גילוי בדבר הכללת 
הדוחות הכספיים 

ודוח אירועים

60ב1   בתשקיף יינתן גילוי בהיר, מפורש ובולט לעניינים אלה:

יפורטו הדוחות הכספיים שנכללו בתשקיף לפי תקנות   )1(
56 ו–60ב ויצוין כי ניתן מכתב הסכמה של רואה החשבון 
כאמור  בתשקיף,  אלה  כספיים  דוחות  להכללת  המבקר 
הפניה,  של  דרך  על  הכספיים  הדוחות  נכללו   ;62 בתקנה 

יצוין הדבר;

יצוין כי בתשקיף נכלל דוח אירועים כהגדרתו בתקנה   )2(
56א, והתקופה שלגביה הוא חל;

כלל מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר פסקת   )3(
הדגש כאמור בתקנה 62)א1(, תצוין עובדה זו ויובא נוסח 

פסקת ההדגש;

כלל התשקיף דוחות כספיים שאינם ערוכים על סמך   )4(
הנחת העסק החי, תצוין עובדה זו, וכן יצוין צירופו של דוח 
הסקירה או דוח רואה החשבון  המבקר לגבי דוחות כספיים 

אלה "

אחרי תקנה 60ג לתקנות העיקריות יבוא:   18

"תחולת הוראות 
 בדבר צירוף דוח

כספי נפרד

תקופתיים  דוחות  לתקנות  ו–38ד  9ג  תקנות  הוראות  60ד  
ומיידיים, לעניין החובה לצרף דוח כספי נפרד של התאגיד, 

יחולו על דוחות לפי תקנות אלה, בשינויים המחויבים  

 תחולת הוראות
בדבר צירוף 

דוח על הבקרה 
הפנימית  

תקופתיים  דוחות  לתקנות  ו–38ג  9ב  תקנות  הוראות  60ה  
אפקטיביות  בדבר  דוח  לצרף  החובה  לעניין  ומיידיים, 
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי יחולו ביחס 

לתקנות אלה, בשינויים המחויבים "

בתקנה 62 לתקנות העיקריות -   19
בתקנת משנה )א( -  )א( 

החשבון  רואה  "דוח  יבוא  החשבון"  רואה  של  המבקרים  "דוח  במקום   )1(
המבקר";

במקום "ויצוין בו כי רואה החשבון הסכים לכוללו בתשקיף" יבוא "מנפיק   )2(
המבקר  חשבון  רואה  דוח  או  סקירה  דוח  לכלול  רשאי  מדווח,  תאגיד  שהוא 
את  גם  הפניה  של  בדרך  שכלל  ובלבד  הפניה,  של  בדרך  העניין,  לפי  כאמור, 

דוחותיו הכספיים כאמור בתקנה 60ב)א(";

אחרי תקנת משנה )א( יבוא: )ב( 

נכללת  שבו  המבקר,  החשבון  רואה  של  הסכמה  מכתב  יצורף  לתשקיף  ")א1( 
הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף את דוח הסקירה, את דוח 

הוספת תקנה 60ב1

 הוספת תקנות
60ד ו–60ה

תיקון תקנה 62
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המבקר,  החשבון  רואה  של  אחרת  דעת  חוות  כל  או  המבקר,  החשבון  רואה 
בדבר  הדגש  פסקת  וכן  לתשקיף,  המצורפים  מהדוחות  אחד  לכל  העניין,  לפי 
רואה  על  המקובלים  הביקורת  תקני  ושלפי  האירועים  בדוח  שפורטו  אירועים 
 החשבון המבקר לכלול בשלהם פסקת הדגש במכתב ההסכמה; בתקנת משנה זו,

"דוחות המצורפים לתשקיף" - כל דוח שניתנו לגביו חוות דעת של רואה חשבון 
המבקר ושיש לצרפו לתשקיף בהתאם להוראות הדין "

בתקנת משנה )ב(, במקום "תקנת משנה )א(" יבוא "תקנות משנה )א( ו–)א1("  )ג( 

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-1829-ת1(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר   

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן 
ושיעוריהם המרביים( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 59, 62)א( ו–131)א( לחוק השקעות משותפות בנאמנות, 
התשנ"ד-11994, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

בתקנה 2א)א()3( לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )נכסים שמותר לקנות ולהחזיק    1
בקרן ושיעוריהם המרביים(, התשנ"ה-21994, במקום "שנה אחת" יבוא "שלושה עשר 

חודשים" 

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-2157(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות כספיים של קרן( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בנאמנות,  משותפות  השקעות  לחוק  ו–131)א(  72)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1  לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות כספיים של קרן(, התש"ע-22009    1
)להלן - תקנות העיקריות(, יבוא:  

אחרי ההגדרה "טופס דיווח" יבוא:  )1(

;";)Israeli GAAP( כללי חשבונאות מקובלים"   -  כללי חשבונאות מקובלים בישראל""

ההגדרה "תקני דיווח כספי בין–לאומיים" - תימחק   )2(

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"ה, עמ' 39   1
ק"ת התש"ע, עמ' 230; התשע"ב, עמ' 738   2

תיקון תקנה 2א

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ב, עמ' 6   1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשע"ב, עמ' 732   2

תיקון תקנה 1
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בתקנה 2 לתקנות העיקריות -    2
בתקנת משנה )ב(, במקום "לפי תקני דיווח כספי בין–לאומיים" יבוא "לפי כללי   )1(

חשבונאות מקובלים ותקנות אלה"; 

כללי  "לפי  יבוא  תקנות"  להוראות  "בהתאם  במקום  )ה()1(,  משנה  בתקנת   )2(
חשבונאות מקובלים ותקנות"  

בתקנה  3)5( לתקנות העיקריות, במקום "לתקני דיווח כספי בין–לאומיים" יבוא "לכללי    3
חשבונאות מקובלים ותקנות אלה"  

בתקנה 5 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב(, יבוא:   4
")ב(  תחילתן של תקנה 2)ב( לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 2)1( לתקנות השקעות 
משותפות בנאמנות )דוחות כספיים של קרן( )תיקון(, התשע"ד-32014 )להלן - תיקון 
התשע"ד(, ותקנה 3)5( לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 3 לתיקון התשע"ד ביום 

תחילתו של תיקון התשע"ד "

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-3945(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15ב)1()א(, 36 ו–56)ד()2( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, 
לפי הצעת הרשות בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

רשומה(,  בחברה  ערך  ניירות  של  פרטית  )הצעה  ערך  ניירות  לתקנות   1 בתקנה    1
התש"ס-22000 )להלן - התקנות העיקריות( -

אחרי "בתקנות אלה" יבוא:  )1(

החשבונאות  בכללי  כהגדרתם  הדיווח,  תקופת  לאחר  אירועים   - ""אירועים" 
המקובלים;"; 

לפני ההגדרה "דוח מיידי" יבוא:  )2(

חתימת  מועד  לאחר  שאירעו  מהותיים  אירועים  בדבר  דוח   - אירועים"  ""דוח 
לפי  ההצעה,  לדוח  התיקון  או  ההצעה  דוח  פרסום  מועד  ועד  הדוחות 

העניין;";

אחרי   בין–לאומיים",  ביקורת  ו"תקני  המקובלים"  החשבונאות  "כללי  בהגדרה   )3(
""כללי החשבונאות המקובלים"" יבוא ""רואה חשבון מבקר";";

אחרי ההגדרה "כתב אופציה" יבוא:  )4(

או  השנתיים  הכספיים  הדוחות  חתימת  מועד   - הדוחות"  חתימת  ""מועד 
הביניים המצורפים לדוח ההצעה, לפי המאוחר;";

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 2

__________
ק"ת התש"ע, עמ' 230; התשע"ד, עמ' 1545   3

תיקון תקנה 1

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ג, עמ' 70   1

ק"ת התש"ס, עמ' 834; התש"ע, עמ' 689   2
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אחרי ההגדרה "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים" יבוא:  )5(

""תקנות פרטי תשקיף" - תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - 
מבנה וצורה(, התשכ"ט-31969;" 

בתקנה 10 לתקנות העיקריות -   2
ברישה, במקום "לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנהו   )1(

וצורתו(, התשכ"ט-1969" יבוא "לתקנות פרטי תשקיף";

בפסקה )2(, אחרי "סקורים" יבוא "כדין";  )2(

במקום פסקה )3( יבוא:    )3(

הוראות  יחולו  העניין,  לפי  ההצעה,  לדוח  התיקון  ועל  ההצעה  דוח  ")3( על 
תקנה 62 לתקנות פרטי תשקיף, בשינויים המחויבים;

)3א( על דוח ההצעה ועל התיקון לדוח ההצעה, לפי העניין, יחולו הוראות 
תקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף בדבר דוח אירועים, בשינויים המחויבים; על 
אף האמור, לא התקיימה בסמוך למועד פרסום דוח ההצעה או התיקון לדוח 
ההצעה הנחת העסק החי, ייחתמו הדוחות הכספיים המצורפים לדוח ההצעה 

או לדוח ההצעה המתוקן מחדש במועד זה;";

בפסקה )4(, אחרי "עברית" יבוא "או אנגלית"   )4(

בתקנה 11 לתקנות העיקריות, בכל מקום, אחרי "של התאגיד" יבוא "הנרכש"    3
אחרי תקנה 11 לתקנות העיקריות יבוא:   4

 "תאגיד נרכש 
שדוחותיו צורפו 

לדוחות תאגיד מדווח

אם התאגיד הנרכש הוא תאגיד שדוחותיו צורפו לדוחות  11א  
בדרישות  עמדה  כאילו  החברה  את  יראו  מדווח,  תאגיד 

תקנה 10 אם כללה בדוח ההצעה את כל אלה:

לשנה  התאגיד  של  השנתיים  הכספיים  הדוחות   )1(
המדווח  התאגיד  של  התקופתי  לדוח  שצורפו  האחרונה 
לשנה האחרונה; לעניין זה,  "שנה אחרונה" - שנת הדיווח 

שהסתיימה לפני מועד פרסום דוח ההצעה;

התאגיד  של  האחרונים  ביניים  הכספיים  הדוחות   )2(
האחרון  הרבעוני  לדוח  שצורפו   ,)1( בפסקה  האמורים 
הדוח  לאחר  לפרסמו  חובה  שחלה  המדווח  התאגיד  של 

התקופתי האמור בפסקה )1( "

רואה  שם  "יצוין  במילים  החל  הסיפה  במקום  העיקריות,  לתקנות  12)א()4(  בתקנה    5
החשבון" יבוא "יצוין שם רואה החשבון המבקר החתום על דוח רואה החשבון המבקר 
הסכים  וכי  מסויגת  בלתי  דעת  חוות  נתן  כי  המבקר(,  החשבון  רואה  דוח   - )להלן 

לאזכור דוח רואה החשבון המבקר, בדוח" 

תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת    6
התשקיף - מבנה וצורה( )תיקון(, התשע"ד-42014 

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-2360(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 11

הוספת תקנה 11א

תיקון תקנה 12

תחילה

__________
ק"ת התשכ"ט, עמ' 1794; התשע"ג, עמ' 1238   3

ק"ת התשע"ד, עמ' 1544   4
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תקנות השקעות משותפות בנאמנות )מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן 
ושווי נכסי קרן( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43)ב(, 46)ד( ו–)ה(, 50)ב(, 56)ב( ו–131)א( לחוק השקעות 
ועדת  ובאישור  הרשות  הצעת  לפי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ד-11994  בנאמנות,  משותפות 

הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )מחירי קנייה ומכירה של נכסי קרן    1
ושווי נכסי קרן(, התשנ"ה-21994 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום ההגדרה ""מחיר 

סגירה" של נייר ערך חוץ ליום כלשהו" יבוא: 

""מחיר סגירה" של נייר ערך חוץ ליום כלשהו - המחיר כפי שפרסמה הבורסה שבה 
הוא נסחר או שפרסמה מערכת מידע;" 

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ג(, במקום "בשלושה" יבוא "בחמישה"    2
בתקנה 5 לתקנות העיקריות -    3

בתקנת משנה )א(, בפסקה )2(, במקום "משלושה" יבוא "מחמישה";  )1(

בתקנת משנה )ב( -   )2(

בפסקה )1(, במקום "ימים" יבוא "ימי מסחר"; )א( 

בפסקה )2(, במקום "משלושה" יבוא "מחמישה"  )ב( 

בתקנה 8 לתקנות העיקריות -   4
של  היחסי  החלק  בתוספת  האחרון  "המחיר  במקום  ברישה,  )א(,  משנה  בתקנת   )1(
ההפרש" יבוא "הסכום האמור להתקבל בעדה במועד הפדיון" והסיפה החל במילים 

"לעניין זה" - תימחק;

תקנות משנה )ב( ו–)ג( - יימחקו;  )2(

בתקנת משנה )ד(, במקום "בתקנות משנה )א( עד )ג( על החלק שהמסחר בו הופסק,   )3(
בשינויים המחויבים " יבוא "בתקנת משנה )א( על החלק שהמסחר בו הופסק ";

אחרי תקנת משנה )ד( יבוא:  )4(

")ד1( היה למנהל הקרן ספק אם איגרת חוב כאמור בתקנות משנה )א( או )ד( 
תיפדה במועד שנקבע בתנאיה, יקבע את שווייה לפי הנחיות הדירקטוריון ";

בתקנת משנה )ה(, במקום ")ד(" יבוא ")ד1("   )5(

בתקנה 10 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב(, במקום "5)א(, )ב( או )ה(" יבוא "5)א(    5
או )ב(" ובסופה יבוא "התקיים מסחר באופציה ביום פקיעתה, יהיה שווייה לאותו יום 

הסכום שישולם למחזיק בה בעת הפקיעה" 

בתקנה 14 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "אם מתקיים בה מסחר ביום הפקיעה"    6
בתקנה 14ב לתקנות העיקריות -   7

בתקנת משנה )א(, במקום "לאחר שווידא כי יש בהן כדי לקבוע שווי סביר לנכס,   )1(
בהתחשב בנסיבות הידועות ביום קביעתו" יבוא "לאחר שווידא כי -

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

תיקון תקנה 8

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"א, עמ' 398   1
ק"ת התשנ"ה, עמ' 322; התשע"ב, עמ' 739   2

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 14

תיקון תקנה 14ב
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ביום  הידועות  בנסיבות  בהתחשב  לנכס,  סביר  שווי  לקבוע  כדי  בהן  יש   )1(
קביעתו;

נקבע בהן תהליך שמבטיח בקרה על קביעת שווי לנכס, באמצעות גורמים   )2(
שחלקם לפחות אינם מעורבים בניהול השקעות ";

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:  )2(

לפי  הנכסים  שערוך  אופן  את  הדירקטוריון  יבחן  לפחות,  לרבעון  ")ב( אחת 
שביצע  אחד  בחינה  מועד  בין  הזמן  פרק  אלה;  תקנות  לפי  שקבע  הנחיות 

הדירקטוריון כאמור לבא אחריו לא יעלה על ארבעה חודשים "

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-2447(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

ולפי  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  ו–56)א(  55א  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעיף 130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-21994, בהתייעצות עם הרשות 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תשקיף(,  לפרסום  היתר  למתן  בקשה  )אגרת  ערך  ניירות  לתקנות   4 בתקנה    1
התשנ"ה-31995, אחרי תקנת משנה )א1( יבוא:

הזמנות  הגשת  בתקופת  קרן  מנהל  ישלם  )א(,  משנה  בתקנת  האמור  אף  ")א2( על 
בקרן כספית שבניהולו תוספת אגרה בשיעור של 1/100 אחוז מסך העודף החודשי של 
התקבולים; לעניין זה, "קרן כספית" - כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות 

)נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים(, התשנ"ה-41994 "

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-926-ת2(

ד י פ ל ר  י א י  

שר האוצר  

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות )אופציות, חוזים עתידיים
ומכירות בחסר( )תיקון(, התשע"ד-2014

משותפות  השקעות  לחוק  ו–131)א(   79  ,64  ,63  ,62  ,59 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בנאמנות, התשנ"ד-11994  )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

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

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשנ"ט, עמ' 151   2
ק"ת התשנ"ה, עמ' 702; התשס"ח, עמ' 287   3
ק"ת התשנ"ה, עמ' 317; התשס"ח, עמ' 130   4

תיקון תקנה 4

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"א, עמ' 398   1



קובץ התקנות 7401, ב' באב התשע"ד, 2014 7 29  1554

בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות )אופציות, חוזים עתידיים ומכירות    1
בחסר(, התשס"א-22001 )להלן - התקנות העיקריות(, ההגדרות "מדד ת"א 25", "מדד 

ת"א 100" - יימחקו 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום פסקה )2( יבוא:   2
ההשקעות  ועדת   - לישראל  מחוץ  נסחרים  העתידי  החוזה  או  האופציה  ")2( אם 
שוכנעה כי מתקיימת בהם סחירות מספקת, לאחר שנתנה את דעתה לעניין היכולת 

לממשם ובין השאר לאלה: 

העלויות הכרוכות במימוש;  )א( 

מחזור מסחר יומי ממוצע בכל אחד מהם; )ב( 

מספר החוזים העתידיים בעלי אותו נכס בסיס הנסחרים באותה עת באותה  )ג( 
בורסה מחוץ לישראל הניתנים לקנייה;

היחס בין מחיר מימוש האופציה לבין מחיר נכס הבסיס; )ד( 

קיומם של מספר עושי שוק פעילים בחוזה העתידי או באופציה; לעניין זה,  )ה( 
"עושה שוק" - אדם שהתחייב לפרסם במהלך כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה 
כללים  פי  על  האופציה,  או  העתידי  החוזה  נסחרים  שבהם  המוסדר  בשוק  או 
שנקבעו בידי מי שרשאי לקבעם לפי דין במדינה שבה הוא נסחר, מחיר שבו הוא 
מתחייב לקנות את החוזה העתידי או האופציה ומחיר שבו הוא מתחייב למכרם " 

בתקנה 5 לתקנות העיקריות -   3
בתקנת משנה )א(, במקום "הנכלל במדד תל אביב 100" יבוא "בעל סחירות מתאימה"   )1(
ובסופו יבוא "הרשות רשאית לקבוע רשימת ניירות ערך או מדדים אשר ניירות הערך 

הנכללים בהם ייחשבו לעניין תקנות אלה כניירות ערך בעלי סחירות מתאימה ";

בתקנת משנה )ב( -    )2(

במקום "חצי אחוז" יבוא "אחוז אחד"; )א( 

במקום "שלושה אחוזים" יבוא "חמישה אחוזים"  )ב( 

במקום תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:   4

  "שעבוד נכס
מנכסי הקרן

פעילות  לצורך  הקרן  מנכסי  נכס  לשעבד  רשאי  קרן  מנהל    6
בנגזרים "

במקום תקנה 8)1( לתקנות העיקריות יבוא:   5
")1( אם נייר הערך או נייר הערך חוץ הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, אינו נייר ערך 
בעל סחירות מתאימה ואינו מלווה קצר מועד או איגרת חוב שהוציאה המדינה - נעשתה 
בו בתקופת המסחר האחרונה עסקה בבורסה שבה הוא נסחר או בשוק מוסדר שבו הוא 

נסחר בתשעים אחוזים לפחות מהימים שבהם התקיים בהם מסחר בניירות ערך;" 

הקרן"  של  הכולל  החשיפה  שיעור  "וכן  במקום  העיקריות,  לתקנות  10)א()6(  בתקנה    6
יבוא " שיעור החשיפה המרבי לנכס בסיס באמצעות חוזה עתידי או אופציה מסוימים 

וכן שיעור החשיפה הכולל של הקרן" 

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-2593(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תיקון תקנה 1

החלפת תקנה 2

תיקון תקנה 5

החלפת תקנה 6

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 10

__________
ק"ת התשס"א, עמ' 389; התשע"ב, עמ' 737   2
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תקנות השקעות משותפות בנאמנות )דוחות( )תיקון(, התשע"ד-2014

בנאמנות,  משותפות  השקעות  לחוק  ו–131)א(  77)ג(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

)להלן  התשנ"ה-21994  )דוחות(,  בנאמנות  משותפות  השקעות  לתקנות  20כז  בתקנה    1
- התקנות העיקריות( - 

בתקנת משנה )ג(, במקום "ואולם, היתה רכישת ניירת ערך בהצעה לציבור על פי   )1(
תשקיף" יבוא "נעשתה עסקה";

עשר",  לחמישה  "עד  יבוא  עשר"  ובחמישה  "באחד  במקום  )ד(,  משנה  בתקנת   )2(
המילים "כל אחד מהם" - יימחקו, ובמקום "השני" יבוא "האחרון לחודש" 

בתקנה 27 לתקנות העיקריות, ברישה, אחרי "בקרן שבניהולו" יבוא "ידווח על אודות    2
האסיפה"  השלמת  ממועד  עסקים  ימי  שבעה  תום  עד  כללית  באסיפה  השתתפותו 

ובמקום "יפורטו" יבוא "ויפורטו" 

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-1270(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  __________

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התש"ע, עמ' 618   1
ק"ת התשנ"ה, עמ' 304; התש"ע, עמ' 229   2

תקנות השקעות משותפות בנאמנות )עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד 
עניינים, עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה( )תיקון(, התשע"ד-2014

בנאמנות,  משותפות  השקעות  לחוק  ו–131)א(   )6(18 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994 )להלן - החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

ניגוד  בהן  להיות  שעלול  )עסקאות  בנאמנות  משותפות  השקעות  לתקנות   3 בתקנה    1
 - )להלן  התשנ"ה-21995  לבורסה(,  מחוץ  ועסקאות  מהותיות  עסקאות  עניינים, 

התקנות העיקריות( -

בפסקה )1(, במקום "אחוז אחד" יבוא "אחוז וחצי";  )1(

פסקה )2( - תימחק   )2(

בתקנה 3ב לתקנות העיקריות -   2
האמור בה יסומן ")א(" ובה, אחרי "על פי התשקיף" יבוא "וכן את התנאים שבהם   )1(
מחוץ  או  לבורסה  מחוץ  ועסקאות   3 בתקנה  כמשמעותן  מהותיות  עסקאות  יבוצעו 

לשוק מוסדר כמשמעותן בתקנה 3א";

תיקון תקנה 20כז

תיקון תקנה 27

__________
ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ב, עמ' 6   1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 869; התשס"ח, עמ' 160   2

תיקון תקנה 3ב

תיקון תקנה 3
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בסופה יבוא:   )2(

")ב( בנוהל שיקבע הדירקטוריון יצוינו הגורמים שיש להביא בחשבון בבחינת 
העסקה, לרבות לעניין מחירה, והוא יאושר בידי הנאמן, לאחר שווידא כי יש בו 

כדי להבטיח בקרה נאותה אחר עסקאות "

א' בתמוז התשע"ד )29 ביוני 2014(
)חמ 3-2594(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

צו לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית )גמלאי בנק ישראל(, 
התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו–5 לחוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, 
התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני 

מצווה לאמור: 

בצו זה -   1
"גמלאי בנק ישראל" - גמלאי ותיק של בנק ישראל;

"הוראות מגבילות" - פסקה )1( להגדרה "הוראות מגבילות";

לבין  ישראל  בנק  בין  שנחתם  מיוחד  קיבוצי  הסכם   - ישראל"  בבנק  קיבוצי  "הסכם 
הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום י"ד בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(, 
 )2014 בינואר   19( התשע"ד  בשבט  י"ח  ביום  שנחתמו  הסכם  לאותו  והתוספות 

וביום ד' באייר התשע"ד )4 במאי 2014(  

בנק  גמלאי  על  לחוק  4)ב(  בסעיף  המפורטים  בשינויים  יחולו  לחוק   2 סעיף  הוראות    2
ישראל, והמועד לעניין ההגדרה "המשכורת הקובעת" שבסעיף 2 האמור יהיה יום י"ד 

בשבט התשע"ד )15 בינואר 2014(  

לגמלאי בנק ישראל ישולמו תוספות לקצבה כאמור בסעיפים 9 ו–11 עד 13 להסכם    3
הקיבוצי בבנק ישראל, בכפוף להוראות המגבילות ובהתאם למועדים שנקבעו בהסכם 
לתשלום  התנאים  גמלאי  אותו  לגבי  שמתקיימים  ובלבד  ישראל,  בבנק  הקיבוצי 
התוספות כפי שהוסכמו בהסכם הקיבוצי בבנק ישראל, לרבות לעניין מועד הפרישה, 

כאמור בסעיף 5 לחוק 

ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(
)חמ 3-4856(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

הגדרות

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 186   1

עדכון המשכורת 
הקובעת

תוספות לקצבה
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הודעת החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשע"ד-2014
  בהתאם לסעיף 4 לצו החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשנ"ז-11997, אני 

מודיע לאמור:

עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 2014 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 2013,    1
מיום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(, השתנו סכומי האגרות שבסעיף 2, ולפיכך 

אגרה בעד היתר רעלים, שתוקפו כמפורט מטה, יהיה בסכום כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

652)1( שתוקפו פחות משנה

5,222)2( שתוקפו לשנה

4,307)3( שתוקפו לשנתיים

2,155)4( שתוקפו לשלוש שנים

ח' בתמוז התשע"ד )6 ביולי 2014(
ץ ר פ ר  י מ ע )חמ 3-2536(  

השר להגנת הסביבה   

__________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 583; התשע"ג, עמ' 1560   1

החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון )נושאי משרה שיפוטית 
ושאיריהם( )תיקון(, התשע"ד-2014

השלטון,  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  לחוק   1 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
התשכ"ט-11969, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:   

שיפוטית  משרה  )נושאי  השלטון  ברשויות  משרה  לנושאי  גמלאות  בהחלטת    1
"שופט  בהגדרה   ,1 בסעיף  גמלאות(,  החלטת   - )להלן  התשמ"א-21981  ושאיריהם(, 

עמית", בסופה יבוא "ובסעיף 7א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-31969;" 

בסעיף 13ג להחלטת גמלאות, בסופו יבוא ")להלן - מגבלת גובה השכר( ואולם -   2
מגבלת גובה השכר לא תחול לגבי שופט עמית או דיין עמית אשר גילו עולה על   )1(

70 והוא זכאי לקצבה מאוצר המדינה לפי החלטה זו;

זכאי  ואשר   70 על  עולה  לא  אך   67 על  עולה  שגילו  עמית  דיין  או  עמית  שופט   )2(
לקצבה מאוצר המדינה לפי החלטה זו, הסכום המשתלם לו כאמור בסעיף 13א בצירוף 

הקצבה המשתלמת לו לפי החלטה זו, לא יעלה על 120% ממשכורתו הקובעת "

במקום התוספת להחלטת גמלאות יבוא:   3

עדכון אגרות

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 98   1

ק"ת התשמ"א, עמ' 1440; התשע"ד, עמ' 1026   2
ס"ח התשכ"ט, עמ' 70   3

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 13ג

החלפת התוספת
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"תוספת
)סעיף 13א(

 תשלום בשקלים חדשים לכל שעת עבודה
)לא כולל מס ערך מוסף כשיעורו בחוק(

 שכר שופט עמית בבית
משפט מחוזי 

בתוספת  הבסיס(,  סכום   - )להלן  חדשים  שקלים   301
קבועה של דמי הכנה וכתיבה בשיעור של 10% מסכום 

הבסיס

בתיקים בעלי מורכבות משפטית מיוחדת תשולם תוספת 
בתי  מנהל  באישור  הבסיס  מסכום   15% של  בשיעור 

המשפט

 שכר שופט עמית בבית
 משפט שלום ושכר דיין

עמית בבית דין רבני אזורי 

301 שקלים חדשים )להלן - סכום הבסיס( בתוספת דמי 
הכנה וכתיבה בשיעור של 10% מסכום הבסיס שתשולם 
באישור מנהל בתי המשפט או מנהל בתי הדין הרבניים 

לפי העניין

 שכר שופט עמית בבית
הדין האזורי לעבודה 

 

301 שקלים חדשים )להלן - סכום הבסיס( בתוספת דמי 
הכנה וכתיבה בשיעור של 10% מסכום הבסיס שתשולם 

באישור מנהל בתי המשפט"

כ"ו בסיוון התשע"ד )24 ביוני 2014(
)חמ 3-193-ת4(

י ק ס נ י מ ו ל ס ן  ס ני  
יושב ראש ועדת הכספים  

תיקון טעות דפוס

בכללי הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית 
בלא תאגיד( )הוראת שעה( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014, שפורסמו בקובץ התקנות 7389, 
התשע"ד, עמ' 1404, בתוספת השלישית המובאת בסעיף 2, נוסחו של פרט )46( צריך להיות:

המועצה האזורית ")46(
שער הנגב

18 1 83 0 קווי הולכהלכל נכס)א(

17 0 12 0 שיקום

17 0 12 0 ביב ציבוריאיבים)ב(

20 0 14 0 יכיני)ג(

78 0 55 0 מכללת ספיר)ד(

אזור תעשייה )ה(
שער הנגב 

וספירים

 0 16 "0 23

)חמ 3-4091(




