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תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו )גמול( )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-11990, 
ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

במקום  התשנ"ד-21994,  )גמול(,  ורדיו  לטלוויזיה  השנייה  הרשות  לתקנות   9 בתקנה    1
התשס"ז בטבת  י'  יום  עד   )2005 באוגוסט   21( התשס"ה  באב  ט"ז  שמיום   "בתקופה 
שמיום בתקופה  בלבד,  קבוע  מועצה  ראש  יושב  "ולעניין  יבוא   ")2006 בדצמבר   31( 

כ"ו בכסלו התשע"ה )18 בדצמבר 2014( עד י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(" 
ואחרי "המועצה" יבוא "הקבוע" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו בכסלו התשע"ה )18 בדצמבר 2014(    2
ב' בחשוון התשע"ו )15 באוקטובר 2015(

)חמ 3-2496(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר התקשורת  

תקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות )אופן פרסום 
בדבר הטלת עיצום כספי(, התשע"ו-2015

ואלקטרוני  חשמלי  בציוד  סביבתי  לטיפול  לחוק  56)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובסוללות, התשע"ב-12012 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור 

ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה -   1
"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של המשרד;

"פרטים" - פרטים בנוגע להטלת עיצום כספי, כמפורט בסעיף 56)א( לחוק;

"חומר מחשב", "מחשב" - כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-21995 

לחוק,  56)ה(  בסעיף  הקבועה  הפרסום  בתקופת  האינטרנט,  באתר  פרטים  בפרסום    2
המשרד יישם אמצעים טכנולוגיים נאותים ומתקדמים כדי להביא, ככל האפשר -  

למניעת  אפשרות להעתקת הפרטים באופן ממוחשב;  )1(

ברשת  מקוון  חיפוש  שירותי  באמצעות  הפרטים  לאיתור  אפשרות  למניעת   )2(
האינטרנט, שלא דרך אתר האינטרנט של המשרד;

או  למחשב  נזק  גרימת  או  הפרעה  שיבוש,  חדירה,  מפני  סבירה  הגנה  להקניית   )3(
לחומר מחשב, וכן רמה סבירה של זמינות למבקש לעיין בהחלטות 

ל' בתשרי התשע"ו )13 באוקטובר 2015(
)חמ 3-5077(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

תיקון תקנה 9

תחילה

__________
ס"ח התש"ן, עמ' 58   1

ק"ת התשנ"ד, עמ' 494; התשס"ז, עמ' 618   2

הגדרות

יישום אמצעים 
טכנולוגיים בפרסום 

פרטים באתר 
האינטרנט

__________
ס"ח התשע"ב, עמ' 530   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 366; התשע"ב, עמ' 514   2
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תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( )תיקון(, התשע"ו-2015

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

בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז-22007 )להלן    1
- התקנות העיקריות( -  

אחרי ההגדרה "גוף מקורב" יבוא:  )1(

""הצעה אחידה עם טווח כמויות" - הצעה אחידה שבה לא התקבלה התחייבות 
וכמות  מזערית  כמות  בתשקיף  ציינו  החתם  או  המציע  ושבה  מוקדמת, 

מרבית של ניירות הערך שיימכרו או יונפקו, לפי העניין";

במקום ההגדרה "משקיע מסווג" יבוא:  )2(

""משקיע מסווג" - אחד מאלה:

מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8)ב( לחוק הייעוץ, הרוכש לפי שיקול   )1(
דעתו לחשבונו של לקוח;

יותר,  או  אחד  מסווג,  משקיע  של  מלאה  בבעלות  הנמצא  תאגיד   )2(
הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר;

)3( משקיע המנוי בסעיף 15א)ב()2( לחוק;

לחוק,  הראשונה  בתוספת   )11( או   )9( עד   )1( בפרטים  המנוי  משקיע   )4(
הרוכש לעצמו;" 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -     2
טווח  עם  אחידה  "בהצעה  יבוא  בסופה  לחלוקה",  שנותרה  "הכמות  בהגדרה   )1(
כמויות - כמות ניירות הערך שאינה חורגת מטווח הכמויות, שאותה החליט המציע 
או החתם למכור, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות 

במחיר העולה על מחיר המכירה בהצעה אחידה ";

עם  אחידה  "בהצעה  יבוא  בסופה  אחידה",  בהצעה  המכירה  "מחיר  בהגדרה   )2(
טווח כמויות - המחיר הגבוה ביותר שבו או שבמחירים גבוהים ממנו הוגשו הזמנות 
החליט  ושאותה  הכמויות  מטווח  חורגת  שאינה  הערך  ניירות  כמות  כל  לרכישת 
מהכמות  קטנה  הזמנות  הוגשו  שלגביהם  הערך  ניירות  כמות  אם  למכור;  המציע 

המזערית - יהיה מחיר המכירה האמור, המחיר המזערי שנקבע בהצעה;" 

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן ")א(" ואחריה יבוא:   3
")ב( פנייה לקבלת התחייבות מוקדמת וקבלתה תיעשה בהליך תקין והוגן "

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:   4

"הצעה אחידה עם  
טווח כמויות 

4א   בהצעה אחידה עם טווח כמויות המציע או החתם יחליטו 
על הכמות שתימכר או שתונפק בתוך טווח הכמויות לפי 

שיקול דעתם, לאחר תום התקופה להגשת הזמנות "

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

ק"ת התשס"ז, עמ' 656; התשס"ט, עמ' 1078   2

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 4

הוספת תקנה 4א
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אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:   5

תום "חזרה מהזמנה  עד  מהזמנתו  בו  לחזור  רשאי  הזמנה,  שהגיש  משקיע  6א  
התקופה להגשת הזמנות "

המרבית  הכמות  את  יראו  זה,  "לעניין  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות   9 בתקנה    6
שצוינה בהצעה אחידה עם טווח כמויות, ככמות שהוצעה לפי התשקיף " 

בתקנה 11)א()1( לתקנות העיקריות -    7
במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )1(

")א( התקבלה התחייבות חיתומית לגבי 25% לפחות מניירות הערך המוצעים 
לפי התשקיף;";

לקבל  חתם  או  מציע  רשאי  זו,  משנה  פסקת  לפי  לציבור  "בהצעה  יבוא  בסופה   )2(
התחייבות מוקדמת כמשמעותה בתקנה 4, ממשקיע מוסדי; לא תשולם עמלה בעד 
התחייבות מוקדמת לפי פסקת משנה זו, אלא אם כן חלק מההנפקה נמכר למי שאינו 
סוף  לבין  המוקדמת  ההתחייבות  קבלת  בין  לפחות  שעות   72 וחלפו  מוסדי  משקיע 

התקופה להגשת הזמנות;" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    8
ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(

)חמ 3-3566(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( )תיקון(, התשע"ו-2015
הצעת  לפי  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  23א)ז()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 

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

בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו-22005 )להלן -    1
התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "שעת מסחר" יבוא: 

""תקנות אופן הצעה לציבור" - תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, 
התשס"ז-32007;" 

כמויות  טווח  עם  אחידה  "בהצעה  יבוא  בסופה  העיקריות,  לתקנות  4)א()2(  בתקנה    2
כהגדרתה בתקנות אופן הצעה לציבור, יובאו הכמות המזערית והכמות המרבית של 

ניירות הערך המוצעים;" 

תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות    3
ערך לציבור( )תיקון(, התשע"ו-42015 

ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(
)חמ 3-3465(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 9

הוספת תקנה 6א

תיקון תקנה 11

תחילה

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ה, עמ' 18   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 27; התשע"ד, עמ' 1628   2

ק"ת התשס"ז, עמ' 656; התשס"ט, עמ' 1078   3
ק"ת התשע"ו, עמ' 97   4

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 4

תחילה
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תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

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(, בפתיח, במקום "סעיף 16" יבוא "סעיפים 16, 17 ו–17ד"  

ואחרי "התשכ"ח-1968" יבוא ")להלן - החוק("   

בתקנה 1 לתקנות העיקריות -    2
אחרי ההגדרה "דוח הצעת מדף" יבוא:  )1(

""הצעה אחידה" - כמשמעותה בסעיף 17ג לחוק;

"הצעה אחידה עם טווח כמויות" - כהגדרתה בתקנות אופן הצעה לציבור;

"התחייבות מוקדמת" - כמשמעותה בתקנה 4 לתקנות אופן הצעה לציבור;";

ההגדרה "תקנות דוחות כספיים"  - תימחק;  )2(

אחרי ההגדרה "חברת כרטיסי אשראי" יבוא:  )3(

ערך  ניירות  הצעת  )אופן  ערך  ניירות  תקנות   - לציבור"  הצעה  אופן  ""תקנות 
לציבור(, התשס"ז-32007;

שנתיים(,  כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות   - כספיים"  דוחות  "תקנות 
התש"ע-42010;";

בסופה יבוא:  )4(

""תקנות החיתום" - תקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז-52007 "

בתקנה 6ב לתקנות העיקריות -    3
בתקנת משנה )א(, ברישה, במקום "בדוח תקופתי או בדוח רבעוני, כמשמעותם   )1(
בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, שהגיש התאגיד, או בדוח מיידי שהגיש התאגיד" 

יבוא "בדוח או בתשקיף שהגיש התאגיד";

בתקנת משנה )ב(, במקום "בעל שליטה בו או מי מנושאי משרה בו בעבירה לפי   )2(
החוק" יבוא "או נושא משרה בו בעבירה לפי החוק הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה 

עליו" 

בתקנה 16)1( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "בהצעה אחידה עם טווח כמויות יצוינו    4
מספר מניות מזערי ומספר מניות מרבי שיוצעו לפי התשקיף;" 

בתקנה 17)1( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "בהצעה אחידה עם טווח כמויות יצוינו סך    5
כל השווי הנקוב המזערי והשווי הנקוב המרבי של איגרות החוב שיוצעו על פי התשקיף;" 

בתקנה 27)א()1( לתקנות העיקריות, בסופה יבוא "ובהצעה אחידה עם טווח כמויות    6
לרבות התמורה הצפויה להתקבל בעד כמות המניות המזערית, לפי המחיר המזערי 

והתמורה הצפויה להתקבל בעד כמות המניות המרבית, לפי המחיר המזערי;" 

תיקון תקנה 6ב

תיקון הפתיח

תיקון תקנה 1

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

ק"ת התשכ"ט, עמ' 1794; התשע"ד, עמ' 1544   2
ק"ת התשס"ז, עמ' 656; התשס"ט, עמ' 1078   3

ק"ת התש"ע, עמ' 662; התשע"ה, עמ' 482   4
ק"ת התשס"ז, עמ' 661; התשס"ט, עמ' 1078   5

תיקון תקנה 16

תיקון תקנה 17

תיקון תקנה 27
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בתקנה 32 לתקנות העיקריות אחרי פסקה )2( יבוא:   7
טווח  עם  אחידה  בהצעה  החוב;  איגרות  בעד  להתקבל  הצפויה  ")2א( התמורה 
המזערית  החוב  איגרות  כמות  בעד  להתקבל  הצפויה  התמורה  גם  תצוין  כמויות 
והתמורה הצפויה להתקבל בעד כמות איגרות החוב המרבית, לפי המחיר המזערי או 

הריבית המרבית, לפי העניין "

תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות    8
ערך לציבור( )תיקון(, התשע"ו-62015 

ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(
)חמ 3-1829-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים( )תיקון(, 
התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15ב)1()א(, 36 ו–56)א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, 
לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התש"ס-22000  לעובדים(,  ערך  ניירות  הצעת  מתאר  )פרטי  ניירות  לתקנות   1 בתקנה    1
)להלן - התקנות העיקריות(, בהגדרה "התקופה למתן ניירות ערך", במקום "במועד 
להגשת  הקבוע  במועד  או  המתאר  הגשת  שלאחר  הראשון  התקופתי  הדוח  הגשת 

אותו דוח, לפי המוקדם" יבוא "בתום 36 חודשים מיום פרסומו של המתאר;" 

אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא:   2
 "הכללה על דרך

בתקנות של הפניה הנדרשים  פרטים  במתאר  לכלול  רשאי  תאגיד  )א(  6א  
אלה בדרך של הפניה לאותם פרטים כפי שפורסמו באמצעות 
דיווח אלקטרוני בדוח או בתשקיף שהגיש התאגיד לפי החוק 

)בתקנה זו - דוח(, ויחולו הוראות אלה:

חלפו  אם  לדוח  הפניה  של  בדרך  מידע  ייכלל  לא   )1(
למעלה מארבע שנים ממועד פרסומו עד מועד פרסום 

המתאר שבו נעשית ההפניה;

לא ייכלל מידע בדרך של הפניה לדוח שבו מובא   )2(
אותו מידע בדרך של הפניה;

לא ייכלל מידע בדרך של הפניה, אם הדבר עלול   )3(
להטעות או לגרום אי–בהירות;

לא ייכלל מידע על דרך הפניה לדוח שלא הוגש כדין;  )4(

הפניה תיעשה באופן מפורש ויצוין בה סוג הדוח   )5(
שבו  התאריך  הדוח,  תאריך  ההפניה,  נעשית  שאליו 
פורסם, הפרקים או הסעיפים שאליהם נעשית ההפניה 
והעניין שאליו נעשית ההפניה, בציון העובדה שהמידע 

מובא בדרך של הפניה;

תיקון תקנה 32

תחילה

__________
ק"ת התשע"ו, עמ' 97   6

תיקון תקנה 1

הוספת תקנה 6א

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ד, עמ' 165; התש"ס, עמ' 161; התשע"ד, עמ' 268   1

ק"ת התש"ס, עמ' 617; התשס"ג, עמ' 680   2
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נדרש,  אם  עדכון,  או  שחלה  התפתחות  כל  תובא   )6(
לגבי המידע המובא בדרך של הפניה 

הוראות תקנה זו לא יחולו על תאגיד שבשלוש השנים  )ב( 
שקדמו ליום פרסום המתאר הורשעו הוא, או נושא משרה בו 
בעבירה לפי החוק הנוגעת להפרת חובת דיווח החלה עליו "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    3
ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(

)חמ 3-3026(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף(
)תיקון(, התשע"ו-2015

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( - 

בתקנת משנה )א(, ברישה, המילה "תחילת" - תימחק;  )1(

התשקיף" פרסום  ממועד  מסחר  שעות  חמש  "תום  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )2( 
מועד  לחוק,  17ג  בסעיף  כמשמעותה  אחידה,  בהצעה  התשקיף;  פרסום  "מועד  יבוא 
תום התקופה להגשת הזמנות יהיה לא לפני תום שבע שעות ממועד פרסום התשקיף 

ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות,  ולא יאוחר מ–45 ימים מיום פרסומו" 

במקום תקנה 2ב לתקנות העיקריות יבוא:   2
"התקופה להגשת 

הזמנות במקרה 
של פרסום הודעה 

משלימה

משלימה,  הודעה  פורסמה  ו–2,   1 בתקנות  האמור  על  נוסף  2ב  
התקופה להגשת הזמנות -

תתחיל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה;  )1(

שעות  שבע  תום  לפני  לא  תסתיים  אחידה,  בהצעה   )2(
ההודעה  פרסום  ממועד  לפחות  מסחר  שעות  חמש  ומתוכן 

המשלימה ולא יאוחר מ–45 ימים מיום פרסומה "

במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:   3
"התקופה להגשת 

הזמנות בהצעה 
לציבור לפי דוח 

הצעת מדף

על אף האמור בתקנות 1 ו–2, בהצעה לציבור לפי דוח הצעת    3
להגשת  התקופה  לחוק,  23א)ו(  בסעיף  כמשמעותו  מדף 

הזמנות -

תתחיל לא לפני מועד פרסום הדוח ובלבד שדוח הצעת   )1(
עסקים  ימי  חמישה  תום  לפני  לא  פורסם  הראשונה  המדף 
מיום פרסומו של תשקיף המדף; לעניין זה, "דוח הצעת מדף 
ראשונה" - לא כולל דוח הצעת זכויות, ובלבד שיום הקצאת 
הזכויות יהיה לא לפני תום חמישה ימי עסקים מיום פרסומו 

של תשקיף המדף;

תחילה

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

ק"ת התשס"ו, עמ' 26; התשע"ד, עמ' 713   2

החלפת תקנה 2ב

תיקון תקנה 2א

תיקון תקנה 3
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בהצעה אחידה תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן   )2(
חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה 

ולא יאוחר מ–45 ימים מיום פרסומו;

משקיעים  הם  הרוכשים  כל  שבה  אחידה  לא  בהצעה   )3(
מוסדיים - תתחיל לא לפני מועד פרסום דוח הצעת המדף "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    4
ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(

)חמ 3-3464(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( )תיקון(, התשע"ו-2015

הצעת  לפי  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  17ד)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1)4(, לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז-22007 -    1
אחרי פסקת משנה )א( יבוא:  )1(

")א1( בהצעה שאינה הצעה לראשונה של ניירות הערך המוצעים לציבור - 
כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים ";

בפסקת משנה )ב(, בתחילתה יבוא "בהצעה לראשונה של ניירות הערך המוצעים   )2(
לציבור" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
ד' באלול התשע"ה )19 באוגוסט 2015(

)חמ 3-3549(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו ניירות ערך )תיקון התוספת השלישית לחוק(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35יח ו–35יט לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - 
החוק(, לפי הצעת רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:  

בתוספת השלישית לחוק, במקום פרט )2( יבוא:      1
 List of the London Stock Exchange’s Main Market  - לונדון"  ")2( "בורסת 

;)Official U K  Listing Authority(, Premium Listing

 London stock Exchange's Main Market,  - "3( "רשימה משנית בבורסת לונדון(
 ";High Growth Segment

ג' באלול התשע"ה )18 באוגוסט 2015(
ן)חמ 3-3049-ת3( ו ל ח כ ה  ש מ

שר האוצר   

תחילה

תיקון תקנה 1

תחילה

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

ק"ת התשס"ז, עמ' 675   2

תיקון התוספת 
השלישית לחוק

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התש"ס, עמ' 252; התשס"ח, עמ' 260   1




