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תקנות ניירות ערך )חברת רישומים(, התשע"ה-2015

ערך,  ניירות  לחוק   1 בסעיף  רישומים"  "חברת  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968, בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, אני מתקין תקנות אלה:

 The–לעניין ניירות ערך המוחזקים לזכות מסלקת הבורסה בחשבון הרשום על שמה ב   1
Depository Trust Company ׁ)להלן - DTC(, חברה הפועלת מטעם ה– DTC שעל 

שמה רשומים אותם ניירות ערך במרשם בעלי ניירות ערך, היא חברת רישומים 

שמה על  הרשום  בחשבון  הבורסה  מסלקת  לזכות  המוחזקים  ערך  ניירות  לעניין    2 
 Euroclearׂׂ חברה הפועלת מטעם ,)Euroclearׂׂ - להלן( Euroclear Bank SA/NV–ב
שעל שמה רשומים אותם ניירות ערך במרשם בעלי ניירות ערך, היא חברת רישומים 

צו ניירות ערך )חברת רישומים(, התשס"א-22001 - בטל    3
ל' בסיוון התשע"ה )17 ביוני 2015(

)חמ 3-2360-ת4(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה( )דין משמעתי למשרתים 
בשירות אזרחי-ביטחוני(, התשע"ה-2015

ואכיפה(,  פיקוח  )סמכויות  הסביבה  הגנת  לחוק  8ב)ג()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שרת המשפטים ועם השרה הממונה על 
ביצוע חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-22014 )להלן - חוק שירות לאומי-אזרחי(, לפי 

סעיף 8ב)ה( לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -    1
"דן יחיד" - מי שהוסמך לפי סעיף 8ב)ג()2( לחוק;

"כתב תלונה" - כמשמעותו לפי תקנה 2;

"המנהל" - כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי;

"משרת בשירות אזרחי-ביטחוני" - כהגדרתו בסעיף 8א)א( לחוק 

ראש אגף ים וחופים או מנהל המשטרה הירוקה, לפי העניין, יערוך כתב תלונה    2
כתב תלונה יכיל פרטים אלה:   3
שם הדן היחיד ותפקידו;  )1(

תאריך הגשת כתב התלונה;  )2(

שם הנילון, מספר זהותו והאגף שבו הוא משרת;  )3(

 The קביעת

 Depository Trust

 Company
חברת רישומים

הגדרות

עריכת כתב תלונה

__________
ס"ח התשע"א, עמ' 738; התשע"ד, עמ' 394   1

ס"ח התשע"ד, עמ' 380   2

 Euroclear קביעת

 Bank SA/NV

חברת רישומים

ביטול

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 432   1

ק"ת התשס"א, עמ' 1016; התשס"ב, עמ' 444   2

תוכן כתב תלונה
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ציון עבירת המשמעת וסעיף האישום;  )4(

תיאור העובדות המהוות את עבירת המשמעת בציון מקום וזמן ביצוע העבירה   )5(
אם הם ידועים;

שמות העדים;  )6(

פירוט ראיות אחרות, אם ישנן   )7(

כתב התלונה יוגש לדן יחיד, שלאחר עיון בו ייקבע מועד לדיון   )א(    4
דן יחיד יודיע לנילון, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מארבעים ושמונה שעות  )ב( 
לפני תחילת הדיון, על מועד הדיון ומקומו וימסור לו העתק מכתב התלונה, אלא אם 

כן החליט לבטל את כתב התלונה לפי תקנה 5 

הדן היחיד יעביר למנהל העתק מההודעה לנילון  )ג( 

דן יחיד יבטל כתב תלונה אם התקיים אחד מאלה:    5
העובדות המפורטות בכתב התלונה אינן מהוות עבירה;  )1(

הנילון כבר זוכה או הורשע בשל המעשה נושא כתב התלונה   )2(

נמסר כתב תלונה לנילון, רשאי הוא או מי מטעמו לעיין בכל זמן סביר בראיות שפורטו    6
בכתב התלונה ולהעתיקן 

ויביא  התלונה  כתב  את  לפניו  יקרא  הנילון,  את  היחיד  הדן  יזהה  הדיון  בתחילת    7
לידיעתו כי הוא רשאי מנימוקים שיפרט, לבקש את העברת הדיון לדן יחיד אחר; לא 
הועבר הדיון לדן יחיד אחר, יבקש הדן היחיד את תשובתו של הנאשם לכתב התלונה 

את  להעביר  היחיד  הדן  רשאי   ,7 בתקנה  כאמור  הדיון  את  להעביר  הנאשם  ביקש    8
הדיון כמבוקש; החליט שלא להעביר את הדיון כאמור, יציין בהחלטתו את הנימוקים 

לכך 

לבירור  הדרוש  מסמך  בכל  ולעיין  לנכון  שימצא  עד  כל  לשמוע  רשאי  יחיד  דן  )א(    9
העובדות, ובלבד שייתן לנילון הזדמנות לעיין במסמכים, ולהציג שאלותיו לכל אדם 

המעיד כאמור 

דן יחיד, לבקשת הנילון, יזמין כל אדם להעיד לפניו, זולת אם היה סבור שאין  )ב( 
בהזמנת אותו אדם להועיל לבירור שאלה הנוגעת לדיון; הזמנה כאמור תהיה בכתב 

או בהודעה בעל פה לעד 

דן יחיד יתיר לנילון להשמיע את טענותיו, לחקור עדים ולהביא ראיות אחרות  )ג( 

שלא  היחיד  הדן  החליט  אם  זולת  כלפיו  כמוכחת  יראוה  בה  הודה  שנילון  עובדה    10
לראות בהודאה ראיה 

הודה הנילון בעובדה, בין בהודאה שבכתב לפני המשפט ובין במהלך המשפט,  )א(    11
רשאי הוא בכל שלב של המשפט לחזור בו מן ההודאה, כולה או מקצתה, אם התיר 

זאת הדן היחיד מנימוקים מיוחדים שיירשמו 

התיר הדן היחיד לנילון לחזור בו מהודאתו אחרי הכרעת הדין, יבטל הדן היחיד  )ב( 
את הכרעת הדין אם יסודה בהודאת הנילון ויחדש את הדיון אם מתחייב הדבר מן 

הנסיבות 

זכות העיון

מסירת כתב תלונה

ביטול כתב תלונה

תחילת הדיון

העברת הדיון

הבאת ראיות 
ונוכחות הנילון

עובדה שהודו בה

חזרה מהודאה
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במהלך הדיון לפני דן יחיד יירשם פרוטוקול שישקף את כל דברי הנילון והמתרחש    12
בדיון; בסיום הדיון יחתמו הדן היחיד והנילון על הפרוטוקול; הנילון רשאי להוסיף 

לפרוטוקול את הערותיו 

לבקשת נילון, ידחה דן יחיד את הדיון, אם ראה כי הדבר דרוש כדי לאפשר לנילון    13
להכין את הגנתו ולהביא את ראיותיו 

כל זיכוי או הרשעה )להלן - פסק( יירשם בתיקו האישי של הנילון  )א(    14
פסק יומצא לנילון, למי שערך את התלונה לפי תקנה 2 ולמנהל  )ב( 

הנילון רשאי להגיש למנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה )להלן - המנכ"ל(  )א(    15
ערר על הפסק; הערר יוגש בכתב בתוך 14 ימים מיום מתן הפסק והעתק ממנו יימסר 

לדן היחיד 

לכתב הערר יצורפו המסמכים והמידע שהובאו לפני הדן היחיד, הפסק ונימוקי  )ב( 
הערר 

המנכ"ל יקיים דיון בערר על יסוד המסמכים שהובאו לפניו, בסמוך לאחר הגשתו,  )א(    16
ורשאי הוא להזמין את הנילון, את עורך התלונה ואת הדן היחיד לדיון לפניו 

זומנו הצדדים לדיון, תינתן להם הזדמנות נאותה להשמיע את דבריהם  )ב( 

ההחלטה בערר תומצא לעורר, לדן היחיד, למי שערך את התלונה ולמנהל, ותירשם    17
בתיקו האישי של העורר 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן                                                                     18
ז' בתמוז התשע"ה )24 ביוני 2015(

)חמ 3-4865(

י א ב ג י  ב א  
השר להגנת הסביבה  

כללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות 
דיווח החלות על מקורות( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 111, 112, 124יז)א()1(, )4( ו–)5( לחוק המים, התשי"ט-11959 
מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(  113)א(  סעיפים  הוראות  שקוימו  ולאחר  החוק(,   - )להלן 

הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

בסעיף 2 לכללי המים )חישוב עלויות והכנסות, הכרה בפיתוח מפעלי מים וחובות    1
בהגדרה  העיקריים(,  הכללים   - )להלן  התשע"א-22011  מקורות(,  על  החלות  דיווח 

"מפעל מים", במקום "המשמשים להפקה" יבוא "המשמשים כולם להפקה" 

בסעיף 14 לכללים העיקריים, בסופו יבוא:   2
")ו( עלו ההוצאות בפועל בשנה כלשהי על סך כל עלות האחזקה החודשית ב–12 
החודשים של אותה השנה והכספים שבקרן האחזקה, רשאי מנהל הרשות הממשלתית 
לאשר, לבקשת מקורות, כי הוצאות אלה ייחשבו כהוצאות בפועל בשנה העוקבת, 

ובלבד שלא ייתן אישור כאמור שנתיים ברציפות "

רישום פרוטוקול

החלטה בערר

דחיית דיון

פסק

הגשת ערר

דיון בערר

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 14

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"א, עמ' 806; התשע"ד, עמ' 377   2

תחילה
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בסעיף 23 לכללים העיקריים, האמור בו יסומן ")ב(" ולפניו יבוא:    3
")א( בסעיף זה - 

מקורות  ששילמה  הסכומים  של  חלוקה   - שעה"  לקילוואט  הממוצע  "המחיר 
בעד רכישת חשמל בכמות האנרגיה בקילוואט שעה שצרכה באותה שנה; 

רכישת  בעד  מקורות  ששילמה  הסכומים   - בפועל"  שנדרשה  האנרגיה  "עלות 
חשמל להפקה והולכה של מים במפעלי המערכת ולהפעלת מיתקן אשכול 
מקורות  שייצרה  שעה  בקילוואט  האנרגיה  כמות  של  מכפלה  בתוספת 
המערכת  במפעלי  מים  של  והולכה  להפקה  בפועל  וששימשה  בעצמה 

ולהפעלת מיתקן אשכול במחיר הממוצע לקילוואט שעה "

בסעיף 47 לכללים העיקריים -   4
בהגדרה "רכיב ההון", בסופה יבוא "בתוספת רכיב ההצמדה על ההון";  )1(

אחרי ההגדרה "רכיב ההון" יבוא ""רכיב ההצמדה על ההון" ו"רכיב ההצמדה על   )2(
החוב" - לפי סעיף 55";

במקום ההגדרה "רכיב החוב" יבוא:  )3(

 ""רכיב החוב על ההלוואות" - 65% מהשווי המופחת של ההשקעה המוכרת, 
בתוספת רכיב ההצמדה על החוב;" 

בסעיף 48 לכללים העיקריים -   5
אחרי "רכיב החוב" יבוא "על הלוואות";  )1(

אחרי "המוכר על ההשקעה המוכרת במפעלי מקורות" יבוא "וההפחתה השנתית   )2(
של רכיב ההצמדה על ההון ושל רכיב ההצמדה על החוב" 

בסעיף 53 לכללים העיקריים, אחרי המילים "רכיב החוב" יבוא "על הלוואות"    6
בסעיף 54 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   7

")א1( רכיב ההצמדה על החוב ורכיב ההצמדה על ההון יופחתו, מדי חודש, בשיעור 
שבעדה  המוכרת  ההשקעה  של  הקיים  ולמשך  סיווגה  לפי  ההצמדה,  מרכיב  קבוע 

נקבע רכיב ההצמדה, כמפורט בתוספת השלוש עשרה "

בסעיף 55 לכללים העיקריים -   8
"תוספת  יבוא  המוכרת"  ההשקעה  "חישוב  המילים  במקום  השוליים,  בכותרת   )1(

רכיב הצמדה";

במקום סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

")א( סכום רכיב ההצמדה על החוב ורכיב ההצמדה על ההון ביום כ"ט בטבת 
התשע"ד )1 בינואר 2014( הוא אפס; לרכיב ההצמדה על הון ולרכיב ההצמדה 
 על החוב, ייווספו או ייגרעו, לפי העניין, מדי חודש, הפרשי הצמדה לפי סעיף

קטן )א1(  

על  החוב  רכיב  או  ההון  רכיב  של  למכפלה  שווים  ההצמדה  )א1( הפרשי 
נערך  שלגביו  החודש  של  המדד  של  השינוי  בשיעור  העניין,  לפי  ההלוואות, 

החישוב לעומת המדד של החודש שקדם לו "

תיקון סעיף 23

תיקון סעיף 47

תיקון סעיף 48

תיקון סעיף 53

תיקון סעיף 54

תיקון סעיף 55
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בסעיף 78 לכללים העיקריים, אחרי ההגדרה "יתרת תקציב שלא בוצעה" יבוא:   9
""מבנה" - מיתקן הנדסי שהוא חלק מפרויקט או ממקטע ביצוע, לרבות קו צינורות, 

תחנת שאיבה, מאגר, וקידוח;"  

בסעיף 93 לכללים העיקריים -   10
אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( מקורות רשאית להגיש את התקציב המפורט של הפרויקט ולוח הזמנים 
המתוכנן לביצועו בחלקים של מקטע ביצוע או מבנה ";

בסעיף קטן )ב(, במקום "של הפרויקט" יבוא "כאמור בסעיף קטן )א("   )2(

בסעיף 98 לכללים העיקריים, בסופו יבוא:   11
")ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, התקציב של פרויקט המנהרה במערכת 
החמישית לירושלים יהיה צמוד לשינויים בשינוי המדדים - ממוצע שערי החליפין 
 50%  - חודש  באותו  ישראל  בנק  שפרסם  היורו  לעומת  החדש  השקל  של  היומיים 
)להלן - שער החליפין של השקל החדש לעומת היורו(, ומדד מחירי תשומה בבנייה 
מחירי  מדד   - )להלן   50%  - לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  שמפרסמת  למגורים 
תשומה בבנייה למגורים(, לעומת שינויי המדדים - שער החליפין של השקל החדש 
לעומת היורו ומדד מחירי תשומה בבנייה למגורים שפורסמו ביום י"ז בתמוז התשע"ד 

)15 ביולי 2014( "

בסעיף 122 לכללים העיקריים, בסופו יבוא:    12
בכל  בעצמה  מקורות  שייצרה  שעה  בקילוואט  האנרגיה  כמות  לגבי  ")8( פרטים 
חודש, מתחילת השנה עד חודש הדיווח, וששימשה בפועל להפקה והולכה של מים 

במפעלי המערכת ולהפעלת מיתקן אשכול;

פרטים לגבי הסכומים ששילמה מקורות בעד רכישת חשמל להפקה והולכה של מים   )9(
במפעלי המערכת ולהפעלת מיתקן אשכול בכל חודש, מתחילת השנה עד חודש הדיווח "

בתוספת הארבע עשרה לכללים העיקריים:   13
בפרט )1(, בסוף הטבלה יבוא:  )1(

נחיצות 
ודחיפות 
הביצוע 

והמשמעות 
לאי–ביצוע או 
לדחיית ביצוע

ציון סיווגחסמים
לאמינות 

אספקה

כמות המים 
השנתית

המשורתת 
)מלמ"ש(

כמות המים 
השנתית 

המתווספת
)מלמ"ש(

עלות המים 
)ש"ח מ"ק(

בפרט )3(, אחרי המילים "מקטעי הביצוע" יבוא "והמבנים" ובסוף הטבלה יבוא:  )2(

נחיצות ודחיפות 
הביצוע של מקטע 

הביצוע והמשמעות 
לאי–ביצוע או לדחיית 

ביצוע

ציון סיווגחסמים
לאמינות 

אספקה

כמות המים 
השנתית

המשורתת 
במקטע הביצוע 

)מלמ"ש(

כמות המים 
השנתית 

המתווספת
במקטע הביצוע 

)מלמ"ש(

תיקון סעיף 78

תיקון סעיף 93

תיקון סעיף 98

תיקון סעיף 122

תיקון התוספת 
הארבע עשרה
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אחרי פרט )3( יבוא:   )3(

המים  מעלות  מ–10%  ביותר  גבוהה  ביצוע  במקטע  המים  עלות  ")4( אם 
הממוצעת בפרויקט, יצוין הדבר בנפרד ותובא בטבלה עלות המים לאותו מקטע 

ביצוע "

שלאחר  לחודש  באחד  )ב(,  קטן  בסעיף  האמור  למעט  אלה  כללים  של  תחילתם  )א(    14
פרסומם 

תחילתם של סעיף 47 לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 4 לכללים אלה, סעיף 48  )ב( 
לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 5 לכללים אלה, סעיף 53 לכללים העיקריים, כנוסחו 
בסעיף 6 לכללים אלה וסעיף 54 לכללים העיקריים, כנוסחו בסעיף 7 לכללים אלה, 

ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(  

ז' בתמוז התשע"ה )24 ביוני 2015(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א )חמ 3-4212(        

                יושב ראש מועצת

              הרשות הממשלתית למים ולביוב

       

הודעת ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק(, התשע"ה-2015
  בהתאם לתקנות 3)א( ו–4)א( לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג 

לחוק(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

הקבוע1   לעובדים  ערך  ניירות  בהצעת  התמורה  סכום  עודכן  המדד  שינוי   עקב 
 19,761,636  ,)2015 ביולי   1( התשע"ה  בתמוז  י"ד  מיום  והוא  לתקנות,  3)א(  בתקנה 

שקלים חדשים 

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה 4)א( 2 
לתקנות, והוא מיום י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(, 2,634,351 שקלים חדשים 

ד' בתמוז התשע"ה )21 ביוני 2015(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-3027(        
               יושב ראש רשות ניירות ערך

__________
ק"ת התש"ס, עמ' 616; התשע"ד, עמ' 1322   1

הודעת אוויר נקי )אגרות(, התשע"ה-2015
 - )להלן  התשע"א-12010  )אגרות(,  נקי  אוויר  לתקנות   5 תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2014 דצמבר  בחודש  שפורסם  במדד  השינוי  עקב    1
דצמבר 2013, מיום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(, השתנו סכומי האגרות שבתקנה 

2, ובתוספת השנייה לתקנות, והם כלהלן:

__________
ק"ת התשע"א, עמ' 266; התשע"ד, עמ' 678   1

עדכון סכום התמורה 
בהצעת ניירות ערך 

לעובדים של תאגיד 
שאינו תאגיד מדווח

עדכון סכום התמורה 
המרבית בהצעה אחת 

של תאגיד שאינו 
תאגיד מדווח

תחילה

עדכון אגרות
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)1( אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה כאמור בתקנה 2)א( לתקנות - 204,200 
שקלים חדשים לכל יחידת חיוב;

 27 בסעיף  כהגדרתו  משמעותי,  הפעלה  שינוי  לערוך  בקשה  הגשת  בעד  )2( אגרה 
לחוק, כאמור בתקנה 2)ב( לתקנות - 29,250 שקלים חדשים לכל יחידת חיוב;

)3( נוסח התוספת השנייה לתקנות הוא:

"תוספת שנייה

)תקנות 3 ו–6(

אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה המשולמת בתשלומים

טור א'
סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה

טור ב'
סכום לתשלום מדי שנה

67,710"19,500

י"ד באייר התשע"ה )3 במאי 2015(
)חמ 3-4070(

ר ל פ ל ד  ו ד  

                                                                   המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה

תיקוני טעויות

התשע"ה-2015,  המשמעתיים(,  הדין  בבתי  הדין  )סדרי  הדין  עורכי  לשכת  בכללי 
שפורסמו בקובץ התקנות 7520, התשע"ה, עמ' 1266 -

בעמ' 1268, אחרי תקנה 13, במקום "פרק שני: הדיון בבית דין משמעתי מחוזי"   )1(
צריך להיות "פרק שלישי: הדיון בבית דין משמעתי מחוזי";

בעמ' 1273 -  )2(

השעיה  רביעי:  "פרק  להיות  צריך  זמנית"  השעיה  שלישי:  "פרק  במקום  )א( 
זמנית";

במקום "פרק רביעי: ביטול חברות" צריך להיות "פרק חמישי: ביטול חברות"; )ב( 

בעמ' 1274, במקום "פרק חמישי: ערעור" צריך להיות "פרק שישי: ערעור";  )3(

בעמ' 1275 -  )4(

במקום "פרק שישי: ביצוע פסקי דין" צריך להיות "פרק שביעי: ביצוע פסקי  )א( 
דין";

הוראות  שמיני:  "פרק  להיות  צריך  שונות"  הוראות  שביעי:  "פרק  במקום  )ב( 
שונות" 

)חמ 3-657-ת1(




