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תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - יערות( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–2 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985 )להלן 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  ובאישור  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר  בהסכמת  החוק(,   -

הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - יערות(, התשע"ג-22012, בתוספת לתקנות -   .1
בכותרת טור א', במקום "הסעיפים בפקודה" יבוא "הסעיפים בפקודה או בתקנות   )1(

שהותקנו מכוחה"; 

בפרט )1(, בטור א', בסופו יבוא "לפקודה";   )2(

בפרט )2(, בטור א', ברישה, בסופה יבוא "לפקודה";  )3(

בפרט )3(, בטור א', בסופו יבוא "לפקודה";  )4(

בפרט )4(, בטור א', בסופו יבוא "לפקודה";  )5(

בפרט )5(, בטור א', בסופו יבוא "לפקודה";  )6(

בפרט )6(, בטור א' ברישה, בסופה יבוא "לפקודה";  )7(

אחרי פרט )6( יבוא:   )8(

טור א'
הסעיפים בפקודה או בתקנות שהותקנו מכוחה

טור ב'
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים

")7( סעיף 15)א( לפקודה, לעניין תקנה 2 
טעונה  שהובלתם  )עצים  היערות  לתקנות 

רישיון( )הוראת שעה(, התשע"ז-32016 - 

מסוג  בוגר  עץ  הובלת  )א( לעניין 
הדר או אבוקדו

500 לכל עץ;

וגדמים  גזעים  הובלת  )ב( לעניין 
של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו

500 לכל מטר מעוקב או חלק 
ממנו".

טעונה  שהובלתם  )עצים  היערות  תקנות  של  כניסתן  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן    .2
רישיון( )הוראת שעה(, התשע"ז-2016, לתוקף, והן יעמדו בתוקפן כל עוד תקנות אלה 

עומדות בתוקפן.

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1922-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ח, עמ' 144.

2 ק"ת התשע"ג, עמ' 146.

3 ק"ת התשע"ז, עמ' 212.

תיקון התוספת

תחילה
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הודעת הכניסה לישראל, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 24א)ה( לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-11974 )להלן - 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   ,2016 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התשע"ז בטבת  ג'  מיום  לתקנות,  שבתוספת  א'  חלק  נוסח  יהיה   ,2015  אוקטובר 

)1 בינואר 2017(, כלהלן:

"חלק א': אגרות בעד בקשות לשירותים

השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

1. אשרה ורישיון לישיבת ארעי 
מכל הסוגים למעט מסוג א/1

17525

29017. אשרה ורישיון לישיבת מעבר

3. אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/1

17525

4.  אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/2 כשהמבקש איננו 

בעל דרכון של אחת המדינות 
המפורטות בסעיף 2 לחלק ב'

9017

5. אשרה ורישיון לישיבת ביקור 
מסוג ב/3 או ב/4

9017

705 ובעת קבלת 6. אשרה ורישיון לישיבת קבע
רישיון הקבע 90 
שקלים חדשים 

נוספים לכל נפש 
הכלולה ברישיון

100 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 13 

דולרים נוספים לכל 
נפש הכלולה ברישיון

6א. אשרה ורישיון לישיבת קבע 
לבן זוגו של בעל אשרה ורישיון 

לישיבת קבע לפי סעיף 2)א()4( 
לחוק, שתשולם בשני תשלומים:

2,820

1,605)1( במועד הגשת הבקשה

1,215)2( במועד קבלת אשרה ורישיון

אין בהוראות פרט זה כדי  
לגרוע מכל אגרה שתידרש 

לפי תקנות אלה בפרק הזמן 
שבין המועדים האמורים.

79017. אשרת חוזר

עדכון סכומים

1 ק"ת התשל"ד, עמ' 1517; התשע"ו, עמ' 551.
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השירות המבוקש
טור א'

האגרה בשקלים חדשים
טור ב'

האגרה בדולרים

8. החלפת רישיון הישיבה -

)1( מסוג כלשהו ברישיון לישיבת 
קבע

705 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 90 
שקלים חדשים 

נוספים לכל נפש 
הכלולה ברישיון

100 ובעת קבלת 
רישיון הקבע 13 

דולרים נוספים לכל 
נפש הכלולה ברישיון

9017)2( מסוג ב/2 לרישיון מסוג ב/4

17525)3( כל החלפת רישיון אחרת

9. הארכת רישיון ישיבה מכל 
הסוגים

175 בעד כל תקופת 
הארכה

25 בעד כל תקופת 
הארכה

10. אשרת כניסה או אשרת חוזר 
הניתנת בתחנת גבול והמבקש 

איננו בעל דרכון של אחת 
מהמדינות המפורטות בתקנה 

3)2(, תוספת של

26540

11. )בוטל(

12. אשרת כניסה קבוצתית מסוג ב/2 
ל–10 נפשות ומעלה

90 בתוספת 35 שקלים 
חדשים לכל נפש

17 בתוספת 5 דולרים 
לכל נפש

13. מסמך לפי תקנה 8, פרט למסמך 
כאמור הניתן עם אשרת עולה או 

עם אשרה לישיבת ארעי מסוג 
א/1

17525

14. מסמך לפי תקנה 8 הניתן במקום 
מסמך כאמור שאבד, נגנב או 

הושחת

265"40

כ"ו בכסלו התשע"ז )26 בדצמבר 2016(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-600-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   
  

הודעת האזרחות, התשע"ז-2017

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 9ב)ד( לתקנות האזרחות, התשכ"ט-11968 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

שפורסם  המדד  לעומת   ,2016 אוקטובר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התשע"ז בטבת  ג'  מיום  לתקנות,  התוספת  נוסח  יהיה   ,2015 אוקטובר   בחודש 

)1 בינואר 2017(, כלהלן:

עדכון סכומים

1 ק"ת התשכ"ט, עמ' 19; התשע"ו, עמ' 553.
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"תוספת
)תקנה 9(

השירות המבוקש
האגרה בשקלים 

חדשים

190. תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

290. אישור או תעודה המעידים על אי–הקניית אזרחות ישראלית

ישראלי,  אזרח  להיות  אי–רצון  על  הצהרה  מסירת  על  3. אישור 
למעט אישור ראשון

90

4355. ויתור על אזרחות ישראלית

5175. בקשה להתאזרחות

5א. התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק, לבן זוגו של אזרח ישראלי או 
של מי שיבקש להתאזרח והתקיימו בו התנאים שבסעיף 5)א( 

לחוק או הפטור מהם, שתשולם בשני תשלומים:

1,605

910)1( במועד הגשת הבקשה

695)2( במועד קבלת אזרחות ישראלית

אין בהוראת פרט זה כדי לגרוע מכל אגרה שתידרש בפרק הזמן שבין 
המועדים האמורים, לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974."

כ"ו בכסלו התשע"ז )26 בדצמבר 2016(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-649-ת2(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת הדרכונים, התשע"ז-2017
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 7א)ד( לתקנות הדרכונים, התש"ם-11980 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש אוקטובר 2016, לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר   .1
2015, יהיה נוסח התוספת לתקנות, מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, כלהלן:

"תוספת
)תקנה 7(

טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 

בתוך שלושה חודשים 
ממועד התשלום(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

דרכון ליחיד או ליחיד עם 1.
ילדים

275245195

14012590דרכון לקטין2.

עדכון סכומים

1 ק"ת התש"ם, עמ' 1510; התשע"ו, עמ' 1596.
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 

בתוך שלושה חודשים 
ממועד התשלום(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב
445390300דרכון עם מספר עמודים כפול3.

עד 3א.   1 בפרטים  האמור  אף  על 
במקום  6ב  תקנה  לפי  דרכון   ,3
 3 עד   1 פרטים  לפי  דרכון 

שתוקפו מעל לשנתיים

--פטור

דרכון 3ב.  ,1 בפרט  האמור  אף  על 
לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי 
תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה 

מחמש שנים

--פטור

תעודת מעבר לפי סעיף )א(4.
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

275245195

תעודת מעבר לפי סעיף )ב(
2)ב()1( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים, לשימוש 
חד–פעמי לשם יציאה 

מישראל וחזרה אליה

140--

תעודת מעבר לפי סעיף )ג(
2)ב()2( לחוק, ליחיד או 

ליחיד עם ילדים

14012590

14012590תעודת מעבר לקטין5.

ו–5, 5א.   4 בפרטים  האמור  אף  על 
6ב  תקנה  לפי  מעבר  תעודת 
לפי  מעבר  תעודת  במקום 
לפני  שהונפקה  ו–5   4 פרטים 

פחות משלוש שנים

--פטור

ו–5, 5ב.  4 בפרטים  האמור  אף  על 
6ב  תקנה  לפי  מעבר  תעודת 
לפי  מעבר  תעודת  במקום 
בעדה  שולמה  אשר  6ב  תקנה 

אגרה לפי פרטים 4 ו–5

--פטור
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 

בתוך שלושה חודשים 
ממועד התשלום(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

דרכון לבגיר המונפק )א(6.
בתחנת גבול עד 24 

שעות לפני מועד יציאת 
המבקש מישראל

תוספת של
830

--

דרכון לקטין המונפק )ב(
בתחנת גבול עד 24 

שעות לפני מועד יציאת 
המבקש מישראל

תוספת של
415

--

הארכת תוקף של דרכון או 7.
תעודת מעבר

--פטור

הארכת תוקף של דרכון או 8.
תעודת מעבר בתחנת גבול

330--

הכנסת שינויים בדרכון או 9.
בתעודת מעבר

--פטור

מסמך נסיעה לבגיר במקום 10.
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
275

--

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
140

--

מסמך נסיעה לקטין במקום 11.
מסמך נסיעה שנגנב, אבד, 

הושמד, הושחת או שונה - 

כשמסמך הנסיעה )א(
הקודם היה דרכון או 

תעודת מעבר לפי סעיף 
2)ב()1( לחוק

 תוספת של
140

--
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טור א'
השירות המבוקש

טור ב'
סכום האגרה 

טור ג'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 

מרס עד אוקטובר

טור ד'
אגרה מוזלת 

למשלמים באמצעות 
האינטרנט בחודשים 
נובמבר עד פברואר 
)ובלבד שהבקשה 

הוגשה בלשכת רשות 
האוכלוסין וההגירה 

בתוך שלושה חודשים 
ממועד התשלום(

ם י ש ד ח ם  י ל ק ש ב

כשמסמך הנסיעה הקודם )ב(
היה תעודת מעבר לפי 

סעיף 2)ב()2( לחוק

 תוספת של
140

--

6ב 12. תקנה  לפי  נסיעה  מסמך 
במקום מסמך נסיעה לפי תקנה 
6ב עקב שינוי בפרט מהפרטים 

האמורים בתקנה 5)א(

-"-פטור

כ"ו בכסלו התשע"ז )26 בדצמבר 2016(
י מ ע – ן ב ן  ו נ מ א )חמ 3-692-ת3(  

ראש רשות האוכלוסין וההגירה   

הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון(, התשע"ז-2017 

  בהתאם לתקנה 25)ב( לתקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 4, 6)א(, 23)2( ו–24)א( לתקנות,   .1
והם יהיו מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, כלהלן:

סכום האגרה 
בשקלים חדשים

2,975תקנה 4 - אגרת רישום

2,976,000תקנה 6)א( - חובת פיקדון של חתם

1,487,000תקנה 23)2( - חובת פיקדון של מפיץ

5,240תקנה 24)א( - אגרה שנתית

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2455-ת2(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   __________
1 ק"ת התשס"ז, עמ' 661; התשע"ו, עמ' 466.

הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית(, התשע"ז-2017

 - )להלן  התשמ"ט-11989  שנתית(,  )אגרה  ערך  ניירות  לתקנות  4)ג(  לתקנה    בהתאם 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה   .1
לתקנות, והם יהיו מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, כלהלן:

עדכון סכומים

עדכון הסכומים 
בתוספת הראשונה 

__________  ובתוספת השנייה 
1 ק"ת התשמ"ט, עמ' 782; התשע"ו, עמ' 1101.



503 קובץ התקנות 7758, ז' בטבת התשע"ז, 5.1.2017 

הסכומים בתוספת הראשונה )תקנות 1, 2)ב( ו–)ג( ו–4(

הון עצמי
דרגה)באלפי שקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

38,880א'עד 42,773

48,605ב'מ–42,774 עד 85,546

73,895ג'מ–85,547 עד 268,305

128,340ד'מעל 268,305

הסכומים בתוספת השנייה )תקנות 1, 2)ו( ו–4(

שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

16,680א'עד 7,355,000

23,930ב'מעל 7,355,000 עד 29,868,000

36,685ג'מעל 29,868,000 עד 119,475,000

53,365ד'מעל 119,475,000

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
ר ז ו א ה ל  א ו מ )חמ 3-926-ת3(      ש

יושב ראש רשות ניירות ערך   

הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשע"ז-2017

  בהתאם לתקנה 2)ד( לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 
התשנ"ה-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא מיום   .1
ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, 4,185 שקלים חדשים.

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-926-ת4(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   __________
ק"ת התשנ"ה, עמ' 702; התשע"ו, עמ' 466.  1

הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו 
שלא לציבור(, התשע"ז-2017

  בהתאם לתקנה 3)ג( לתקנות ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה 
רשומה שהוצעו שלא לציבור(, התשנ"ט-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא   .1
מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, 4,185 שקלים חדשים.

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2360-ת3(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   __________
ק"ת התשנ"ט, עמ' 126)226(; התשע"ו, עמ' 466.  1

עדכון הסכום 
הקבוע של האגרה

עדכון סכום אגרת 
הטיפול



קובץ התקנות 7758, ז' בטבת התשע"ז, 5.1.2017  504

הודעת ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשע"ז-2017

אלקטרוני(, ודיווח  )חתימה  ערך  ניירות  לתקנות  19)ג(  תקנה  לפי  סמכותי     בתוקף 
התשס"ג-12003 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
התשע"ז בטבת  ג'  מיום  לתקנות,  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה   ,2015  דצמבר 

)1 בינואר 2017(, כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנות 16)ב( ו–18)ג((

בעד -
סכומי האגרות

בשקלים חדשים

73,850)א( אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים מאתר ההפצה לפי תקנה 16)ב(

47)ב( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, עד 5 עמודים

3")ג( העתק מאושר, לפי תקנה 18)ג(, לכל עמוד נוסף

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-3252-ת2(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   

  __________
ק"ת התשס"ג, עמ' 665; התשע"ו, עמ' 467.  1

הודעת ניירות ערך )זירת סוחר לחשבונו העצמי( )עדכון סכומים(, 
התשע"ז-2017

לחשבונו  סוחר  )זירת  ערך  ניירות  לתקנות  ו–94)ג(  84)ד(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
העצמי(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

ובתוספת  י"ג  בפרק   ,84 בתקנה  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב   .1
החמישית לתקנות, והם מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, כלהלן: 

בתקנה 84 -  )1(

לחברה מוגבלת - 796,000 שקלים חדשים;

לחברה בהתכסות מלאה - 1,492,000 שקלים חדשים;

לחברה שאינה מוגבלת - 3,980,000 שקלים חדשים.

)2(  בפרק י"ג )תקנות 92 ו–93( -

אגרת בקשת רישיון לחברה )תקנה 92)א(( - 49,750 שקלים חדשים;

אגרת בקשת רישיון לחברה מוגבלת )תקנה 92)ב(( - 24,875 שקלים חדשים;

אגרת בקשה לשינוי תנאי רישיון )תקנה 93( - 24,875 שקלים חדשים.

  __________

ק"ת התשע"ה, עמ' 242; התשע"ו, עמ' 467.  1

עדכון סכומים

עדכון סכומים
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בתוספת החמישית -  )3(

דרגההכנסות )בשקלים חדשים(
סכום האגרה השנתית

)בשקלים חדשים(

49,750א'עד   1,990,000

89,550ב'בין 1,900,001 לבין 9,950,000

268,640ג'בין 9,950,001 לבין 24,874,000

358,190ד'מעל 24,874,000

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-5182(  

יושב ראש רשות ניירות ערך   

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות( )עדכון סכומי 

האגרות(, התשע"ז-2017 
  בהתאם לתקנה 28 לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול 
תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997 )להלן - התקנות(, 

אני מודיע לאמור:

ו–27ג  27ב  27א,   ,26  ,25  ,24 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות, והם יהיו מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, כלהלן:

סכום האגרה
בשקלים חדשים

310תקנה 24)א( - בקשת רישיון - יחיד

156תקנה 24)א( - בקשת רישיון אחר - יחיד

467תקנה 24)ב( - בקשת רישיון - שותפות

234תקנה 24)ב( - בקשת רישיון אחר - שותפות

618תקנה 24)ג( - בקשת רישיון - חברה

309תקנה 24)ג( - בקשת רישיון אחר - חברה

1,209תקנה 24)ד( - בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

467תקנה 25)א( - אגרת בחינה

467תקנה 25)ב( - אגרה על הגשת ערעור

467תקנה 25)ג( - פטור מבחינות או מהתמחות

310תקנה 25)ג( - פטור מבחינה אחת

310תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה

766תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד בתאגיד מורשה

עדכון סכומים

 __________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשע"ו, עמ' 355.  1
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סכום האגרה
בשקלים חדשים

1,532תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד כעסק או בתאגיד בנקאי

תקנה 27א)ב( - אגרה שנתית ליחיד אשר התלה או ביטל את 
רישיונו

766

766תקנה 27א)ג( - אגרה שנתית ליחיד לאחר המועד הקובע

תקנה 27ב)א( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק

5,029

תקנה 27ב)ב( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק לאחר המועד הקובע

5,029

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יפחת מ–

5,029

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יעלה על–

603,546

תקנה 27ג)ד( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים שהתקבל במהלך שנת הכספים

5,029

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2766-ת2(  

                                                                                   יושב ראש רשות ניירות ערך

הודעת הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי )עדכון סכומים(, 
התשע"ז-2017

האשראי,  דירוג  חברות  פעילות  הסדרת  לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 7 ו–26)א( לתקנות, והם מיום   .1
ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, כלהלן:

בתקנה 7, אגרת רישום - 30,125 שקלים חדשים;  )1(

בתקנה 26)א( -  )2(

אגרה שנתית - 200,810 שקלים חדשים;

אגרה משתנה בעד כל מכשיר פיננסי - 605 שקלים חדשים;

אגרה בעד מכשיר פיננסי שדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת - 300 שקלים 
חדשים.

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
)חמ 3-5183(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש  

                                                                    יושב ראש רשות ניירות ערך

עדכון סכומים

__________
1 ס"ח התשע"ה, עמ' 470; ק"ת התשע"ו, עמ' 460. 




