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צו ניירות ערך )תיקון התוספת החמישית לחוק(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ל לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, לפי 
הצעת רשות ניירות ערך בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מצווה לאמור: 

בתוספת החמישית לחוק -  .1
בפרט )3( -  )1(

בפרט משנה )א(, המילים "למעט דוח לפי תקנה 17)א( לתקנות ניירות ערך  )א( 
36)א(  תקנה  לפי  דוח  או  החיתום(,  תקנות   - )להלן  התשס"ז-2007  )חיתום(, 
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-21970 )להלן שניהם - 

דוח על אירוע או עניין מיוחד(" - יימחקו;

פרט משנה )ב( ימחק; )ב( 

אחרי פרט )10( יבוא:  )2(

")10א( שינה כלל בתקנון בלא אישור הרשות בניגוד לסעיף 44יח)ב(;";

אחרי פרט )26( יבוא:  )3(

")27( איפשר ללקוח לפתוח עסקה חדשה כשהבטוחה שהעמיד קטנה מהנדרש 
לפי תקנה 4)ג( לתקנות ניירות ערך )זירת סוחר לחשבונו העצמי(, התשע"ה-32014 

)להלן -  תקנות זירת סוחר(;

קטנה   מכך  וכתוצאה  בזירה  מחשבונו  כספים  למשוך  ללקוח  )28( איפשר 
זירת  לתקנות  4)ד(  תקנה  לפי  הנדרשות  הבטוחות  כל  מסך  שהעמיד  הבטוחה 

סוחר;

)29( התקשר עם לקוח בלא שיידע אותו על נסיבות שיש בהן ניגוד עניינים 
או בלא שקיבל את הסכמת הלקוח בכתב לנסיבות כאמור, בניגוד לתקנות 8)ב( 

ו–)ה( לתקנות זירת סוחר;

)30( לא יידע את הלקוח באופן מיידי בדבר ביצוע שינוי מסמך מדיניות ניגוד 
העניינים, בניגוד לתקנות 8)ג( ו–)ה( לתקנות זירת סוחר;

)31( לא יידע בכתב לקוח שנמנע מלחדש את הסכמתו לנסיבות שיש בהן ניגוד 
עניינים, בתוך 30 ימי עסקים מתום השנה, בניגוד לתקנה 8)ד( ו–)ה( לתקנות זירת 

סוחר; 

)32( החזיק בנכסי לקוח או בכספי לקוח בניגוד לתקנה 14 לתקנות זירת סוחר 
על  הלקוח  עם  שחתם  לפני  ללקוח  עסקה  ביצע  או  מהלקוח  כספים  קיבל  או 

הסכם מסגרת בניגוד לתקנה 27 לתקנות זירת סוחר;

)33( עשה שימוש בנכסי הלקוח ובכספי הלקוח, בלא קבלת אישור מראש של 
הלקוח, בניגוד לתקנה 19 לתקנות זירת סוחר; 

הלקוח,  וכספי  הלקוח  חוזי  הלקוח,  נכסי  של  יומית  התאמה  ביצע  )34( לא 
בניגוד לתקנה 20)א( לתקנות זירות סוחר;

תיקון התוספת 
החמישית לחוק

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ח, עמ' 260.  1

2 ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ו, עמ' 39.

3 ק"ת התשע"ה, עמ' 242.
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)35( לא פעל לקבלת דוח מיוחד מרואה החשבון המבקר, המתייחס להתאמה 
שביצע לפי תקנה 20)א(, בניגוד לתקנה 20)ב( לתקנות זירות סוחר;

)36( לא בירר את נסיבות אי–ההתאמה ולא פעל לתיקונה באופן מיידי בניגוד 
לתקנה 20)ג( לתקנות זירות סוחר;

)37( לא הפקיד את כספי הלקוח בחשבון נאמנות לטובת הלקוח או שחשבון 
הנאמנות לא נוהל  אצל תאגיד בנקאי, בניגוד לתקנה 21)א( לתקנות זירות סוחר; 

)38( הפקיד את כספי הלקוח בחשבון המתנהל במוסד כספי מחוץ לישראל בלי 
שהתקיימו התנאים הקבועים בתקנה 21)ב( לתקנות זירות סוחר;

)39( לא ביצע או לא תיעד הערכת סיכונים בקשר לתאגיד בנקאי או למוסד 
כספי מחוץ לישראל שבו הוא מבקש להפקיד את כספי הלקוח קודם להפקדת 

כספי הלקוחות, בניגוד לתקנה 22 לתקנות זירות סוחר; 

או  הבנקאי  התאגיד  אצל  קבלתם  עם  מיד  הלקוח  כספי  את  הפקיד  )40( לא 
המוסד הכספי מחוץ לישראל בניגוד לתקנה 23 לתקנות זירות סוחר; 

הכרוכים  והסיכונים  העמלות  העלויות,  בדבר  הלקוח  את  יידע  )41( לא 
בהפקדה לפיקדונות שאינם המטבע שבו מנוהל חשבון הלקוח, בניגוד לתקנה 

24 לתקנות זירות סוחר;

ביום  המאוחר  לכל  כספיו,  את  למשוך  שביקש  לקוח,  כספי  העביר  )42( לא 
העסקים הבא, ובמקרה שבו ביקש הלקוח להעביר כספים שמופקדים במדינה 
אחרת - בתוך שלושה ימים שמתקיים בהם מסחר באותה מדינה, בניגוד לתקנה 

25 לתקנות זירת סוחר;

)43( לא יידע את הלקוח בדבר החלטתו על העברת כספי הלקוח לתאגיד בנקאי 
או למוסד כספי מחוץ לישראל, שאינו התאגיד הבנקאי או המוסד הכספי מחוץ 
לתקנות   26 לתקנה  בניגוד  ההתקשרות,  במועד  ללקוח  הודיע  שעליו  לישראל 

זירת סוחר;

)44( לא כלל בהסכם המסגרת את אחד הפרקים או הפרטים המנויים בתוספת 
הראשונה, בניגוד לתקנה 27)א( לתקנות זירת סוחר; 

של  האינטרנט  באתר  בולט  במקום  פרסם  לא  או  במשרדו  החזיק  )45( לא 
החברה, נוסח מעודכן של פרקים א' עד ה' להסכם המסגרת או לא פרסם נוסח 
כאמור או חלקים ממנו בדרכים נוספות כפי שהורה יושב ראש הרשות או עובד 

שהוא הסמיכו לכך, בניגוד לתקנה 27)ג( לתקנות זירת סוחר;

)46( לא הודיע ללקוח על שינוי בהסכם המסגרת, בניגוד לתקנה 27)ד( לתקנות 
זירת סוחר;

)47( לא העמיד ללקוח, באמצעות אתר האינטרנט של החברה, אפשרות לשמור 
באמצעים אלקטרונים את המידע המפורט בתקנות 28 עד 30, בניגוד לתקנה 31 

לתקנות זירת סוחר;

)48( לא שמר מסמכים, בניגוד לתקנה 33 לתקנות זירת סוחר;

)49( לא הסדיר בנהלים את אופן שמירת המסמכים, בניגוד לתקנה 34 לתקנות 
זירת סוחר;
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)50( לא איפשר ללקוח לעיין במסמך הקשור לפעילות בחשבונותיו או לקבל 
עותק ממנו בתוך חודש ממועד פנייתו, בניגוד לתקנה 35 לתקנות זירת סוחר;

 36 לתקנה  בניגוד  ישראל,  מדינת  של  השיפוט  בתחומי  מסמכים  שמר  לא   )51(
לתקנות זירות סוחר;

)52( לא הזהיר בכתב, לקוח שנמצא כמי שאינו מתאים לסחור בזירה, בדבר 
אי–התאמתו, בניגוד לתקנה 37)ד( לתקנות זירת סוחר;

)53( לא תיעד את תהליך בחינת ההתאמה של לקוח או את תוצאותיו בניגוד 
לתקנה 38 לתקנות זירת סוחר;

ביצוע  מועד  ואת   81 עד   78 בתקנות  האמורים  הפרטים  את  רשם  )54( לא 
הרישום מיד לאחר מתן ההוראה, ביצוע העסקה או מתן הציטוט, בדרך הניתנת 

לשמירה ולאחזור, בניגוד לתקנה 82 לתקנות זירת סוחר;  

)55( לא עמד בסכום ההון העצמי הרגולטורי המזערי הנדרש, בניגוד לתקנה 
84 לתקנות זירת סוחר."

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .2
כ"ד בשבט התשע"ז )20 בפברואר 2017(

)חמ 3-3897(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

צו ניירות ערך )תיקון התוספת השביעית לחוק(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52סח לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, לפי 
הצעת הרשות, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

בתוספת השביעית לחוק -   .1
בחלק ב' -  )1(

פרט )15( - יימחק; )א( 

אחרי פרט )22( יבוא: )ב( 

עסקי  של  נאותה  הצגה  לשם  הנדרש  מידע  בבקשה  כלל  ")23( לא 
המבקשת, בהתאם לתקנה 2)ד( לתקנות זירות סוחר;

בבקשה,  לכלול  שיש  או  שנכלל  פרט  לגבי  הבקשה  את  עדכן  )24( לא 
בהתאם להוראות תקנה 2)ג( לתקנות זירות סוחר;

)25( לא הגביל את הפסדיו של הלקוח לגובה הבטוחה שהלקוח העמיד, 
בניגוד לתקנה 5 לתקנות זירת סוחר;

)26( ביצע פעולה בנסיבות שיש בהן ניגוד עניינים שלא תוארו במסמך 
מדיניות ניגוד העניינים, בניגוד לתקנה 8)א( לתקנות זירת סוחר;

או  קנייה  החזקה,  השקעה,  של  לכדאיות  בנוגע  ללקוח  ייעוץ  )27( נתן 
מכירה של מכשיר פיננסי או של נכס בסיס שהוא סוחר בו, בניגוד לתקנה 

10)א( לתקנות זירת סוחר;

תחילה

תיקון התוספת 
השביעית לחוק

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"א, עמ' 206.  1
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שיקול  לפי  ללקוח  בו  סוחר  שהוא  פיננסי  במכשיר  עסקאות  )28( ביצע 
דעת, בניגוד לתקנה 10)ג( לתקנות זירת סוחר;

לא  או  ללקוח  בזירה  הפעילות  התאמת  את  הלקוח  עם  בירר  )29( לא 
בירר האם הלקוח קטין, לפני מתן שירות ללקוח, בניגוד לתקנה 37)א( ו–)ב( 

לתקנות זירת סוחר;";

בחלק ג' -  )2(

אחרי פרט )4( יבוא: )א( 

")4א( לא הגיש לתאגיד הודעה בדבר ניירות ערך של התאגיד המוחזקים 
בידו או בדבר פרטים אחרים הנוגעים אליו, במועד שנקבע לכך לפי סעיף 

37 לחוק והיה עליו לדעת שיש בכך כדי להטעות משקיע סביר;

שנכללו  באישור  או  בסקירה  בדוח,  או  זירה  רישיון  בבקשת  )4ב( כלל 
בה, פרט מטעה או שלא כלל בבקשה כאמור, בדוח, בסקירה או באישור 
שנכללו בה פרט שהיה עליו לכלול בו בניגוד להוראות לפי סעיף 44יג)ב()6( 

לחוק והיה עליו לדעת שיש בכך כדי להטעות את הרשות.";

בפרט )6(, במקום "משקיע" יבוא "לקוח". )ב( 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .2
כ"ד בשבט התשע"ז )20 בפברואר 2017(

)חמ 3-4200(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, לפי הצעת הרשות 
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 - )להלן  התש"ל-21970  ומיידים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות   1 בתקנה   .1
התקנות העיקריות( -    

כרטיסי  "חברת  כלולה",  "חברה  כספיים",  "דוחות  מאוחדים",  "דוחות  בהגדרה   )1(
אשראי", "חברה מוחזקת", "כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב", "מנפיק חוץ", "תקני 
ביקורת אמריקניים", "כללי החשבונאות המקובלים", "רואה החשבון המבקר" ו"תקנים 
"כהגדרתם  יבוא  כספיים"  בדוחות  "כהגדרתם  במקום   - בביקורת"  בין–לאומיים 

בתקנות דוחות כספיים";   

בהגדרה "בקרה פנימית על הגילוי" -     )2(

אחרי "מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות" יבוא "עתיים";   )א( 

דוח  או  ב'  בפרק  כמשמעותו  תקופתי  דוח   - "דוחות"  זה,  "לעניין  המילים  )ב( 
רבעוני, כמשמעותו בפרק ד'" - יימחקו;  

אחרי ההגדרה "דוח שנתי על הבקרה הפנימית" יבוא:     )3(

תקופתי  דוח  5ד)5(,  בתקנה  כמשמעותו  שנתי  חצי  דוח   - עתיים"  ""דוחות 
כמשמעותו בפרק ב' או דוח רבעוני כמשמעותו בפרק ד', לפי העניין;"; 

תחילה

תיקון תקנה 1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 268.  1

2 ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ו, עמ' 1192.
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בסופה יבוא:     )4(

""תקופת דיווח" - רבעון , חצי שנה או שנת דיווח, לפי העניין;".  

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -      .2
בתקנת משנה )ג1(, במקום "לחוק דוחות עיתיים" יבוא "לחוק";  )1(

בתקנת משנה )ה1( -     )2(

המילים "תקופת הדיווח האחרונה שבשלה" - יימחקו;   )א( 

במקום "יגיש דוחות עתיים, תהיה תקופת הדיווח העוקבת" יבוא "יגיש דוח  )ב( 
עתי לרבעון העוקב";  

תקנת משנה )ז( - בטלה.     )3(

בתקנה 5ג)א( לתקנות העיקריות -       .3
פסקה )2( - תימחק;     )1(

בסופה יבוא:     )2(

")4( ניירות הערך שלו אינם נסחרים בבורסה."  

בתקנה 5ד לתקנות העיקריות -      .4
במקום תקנת משנה )א( יבוא:     )1(

")א( תאגיד קטן ידווח לפי תקנה זו כולה או חלקה לפי בחירתו;";  

בתקנת משנה )ב( -       )2(

פסקה )3( - תימחק;    )1(

אחרי פסקה )4( יבוא:    )2(

מחזיק  לא  שהציבור  תאגיד  של  רבעוני  דוח  הגשת  חובת  ")5( לעניין 
תעודות התחייבות שהנפיק -  

הפרטים  ובו  שנתי  חצי  דוח  התאגיד  יגיש  רבעוני  דוח  )א( במקום 
הנדרשים לפי פרק ד' לתקופה של חצי שנה המסתיימת ביום האחרון 
העניין;  לפי   49 עד   39 תקנות  זה  לעניין  ויחולו  השישי  החודש  של 

לעניין תקנות 39 עד 49 "יום הדוח"  - היום האחרון ברבעון השני; 

)ב( אלא אם כן נאמר אחרת, בכל מקום שבו נדרש לפי תקנות אלה 
שנתי  חצי  בפילוח  המידע  את  התאגיד  ייתן  רבעוני,  בפילוח  מידע 

בשינויים המחויבים; 

על  אחר,  תאגיד  של  בדוחות  מובאים  התאגיד  של  דוחות  )ג( אם 
התאגיד האחר להביא את הדוחות לפי דין החל לגביו ויחולו הוראות 

אלה: 

19)ז()1(  תקנה  תחול  לא  נערבת,  חברה  הוא  התאגיד  )1( אם 
לתקנות דוחות כספיים;

23)יא(  תקנה  תחול  לא  כלולה,  חברה  הוא  התאגיד  )2( אם 
לתקנות דוחות כספיים;

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 5ג

תיקון תקנה 5ד
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)ד( בתקנה 4)א1(, במקום "בשלוש תקופות הדיווח" יקראו "בתקופת 
"החצי  יקראו  התקופתיים"  "הדוחות  ואחרי  העוקבת"  הדיווח 

שנתיים"; 

"של  יקראו  חודשים"  שלושה  "של  במקום  9א)א1(,  )ה( בתקנה 
ימים"   180 "בתוך  יקראו  ימים"   90 "בתוך  במקום  חודשים",  שישה 

ובמקום "הדוח הרבעוני" ייקראו "הדוח החצי שנתי"; 

)ו( בתקנה 38ב - 

יקראו  חודשים"  שלושה  "של  במקום  )א(,  משנה  )1( בתקנת 
"של שישה חודשים";

)2( בתקנת משנה )א1(, במקום "של שלושה חודשים" יקראו 
"של שישה חודשים" ובמקום "בתוך 90 ימים" יקראו "בתוך 180 

ימים";

)ז( בתקנה 56 לתקנות פרטי תשקיף - 

)ד(  או  )ג(  )ב(,  משנה  "בתקנות  במקום  )א(,  משנה  )1( בתקנת 
לפי העניין" יקראו "בתקנת משנה )ג(";

יקראו  החודשים"  "שלושת  במקום  )ג(,  משנה  )2( בתקנת 
"ששת החודשים".

בתקנה 5ה לתקנות העיקריות -      .5
בתקנת משנה )א( -       )1(

בפסקה )2( -   )א( 

המילים "תחילת דיווח או" - יימחקו;   )1(

המילים "ליישם או" - יימחקו;   )2(

במקום "תחילת יישומן או סיומו" יבוא "הפסקת יישומן";   )3(

אחריה יבוא:   )ב( 

")א1( על תאגיד שהחליט לא לדווח לפי תקנה 5ד כולה או חלקה, יחולו 
ההוראות החלות על תאגיד שאינו תאגיד קטן, כולן או חלקן לפי העניין, 
לפי  חלקה  או  כולה  האמורה,  התקנה  לפי  לדווח  רשאי  יהיה  לא  והוא 

העניין, באותה שנת דיווח"; 

בתקנת משנה )ב( -      )2(

במקום "לדווח לפי תקנה 5ד" יבוא "שלא לדווח לפי תקנה 5ד כולה או חלקה"; )א( 

אחרי "מהוראות התקנה האמורה בחר" יבוא "שלא";    )ב( 

במקום "תקופתי ודוח רבעוני שבהם" יבוא "עתי שבו";   )ג( 

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:     )3(

תעודות  5ד)ב()5(  תקנה  להוראות  בהתאם  שדיווח  תאגיד  ")ג1( הנפיק 
האמורה  לתקנה  בהתאם  לדווח  להמשיך  רשאי  יהיה  לציבור,  התחייבות 
לתקופות הדיווח שיסתיימו בתוך שנים עשר חודשים ממועד הנפקת  תעודות 

ההתחייבות לציבור."    

תיקון תקנה 5ה
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רבעון"  "אותו  במקום   ,)4( בפסקה  )ב(,  משנה  בתקנת  העיקריות,  לתקנות  9ב  בתקנה   .6
יבוא "תקופת הדיווח האחרונה".    

בתקנה 10 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ב( -  .7
בפסקה )3(, במקום "בכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח ובפרט ברבעון הרביעי"   )1(

יבוא "בכל אחת מתקופות הדיווח בשנת הדיווח ובפרט בתקופת הדיווח האחרונה";

)2( במקום פסקה )7( יבוא:   

ודרכי  שוק  לסיכוני  חשיפה  בדבר  פרטים  יובאו  מאלה,  אחד  בהתקיים   )7("
ניהולם כמפורט בתוספת השנייה:  

שהוא  בר–דיווח  מגזר  הוצג  התאגיד  של  הכספיים  בדוחותיו  )א( 
בכללי  כמשמעותו   - דיווח"  בר  "מגזר  זה,  לעניין  פיננסי;  פעילות  מגזר 

החשבונאות המקובלים; 

תאגיד  יראו  זה,  לעניין  מהותית;  פיננסית  פעילות  קיימת  לתאגיד  )ב( 
כתאגיד שקיימת לו פעילות פיננסית מהותית בהתקיים אחד מאלה: 

)1( סך כל שווי הנכסים הפיננסיים של התאגיד שמדידתם העוקבת 
היא לפי שווי הוגן, הוא חמישים אחוזים לפחות מההון של התאגיד 
מוחלטים,  בערכים  התאגיד,  של  הנכסים  כל  מסך  אחוזים  ועשרה 

והכול לפי הדוחות המאוחדים של התאגיד;

שמדידתם  התאגיד  של  הפיננסיות  ההתחייבויות  שווי  כל  )2( סך 
מההון  לפחות  אחוזים  חמישים  הוא  הוגן,  שווי  לפי  היא  העוקבת 
של התאגיד ועשרה אחוזים מסך כל הנכסים של התאגיד, בערכים 
זו,  בתקנה  התאגיד;  של  המאוחדים  הדוחות  לפי  והכול  מוחלטים, 

"מדידתם העוקבת" - כמשמעותה בכללי החשבונאות המקובלים;

)3( תוצאת ניתוח הרגישות לאחד או יותר מסיכוני השוק שאליהם 
חשוף התאגיד בסוף תקופת הדיווח, המבוצע לפי כללי החשבונאות 
התאגיד  של  מההון  לפחות  אחוזים  חמישים  מהווה  המקובלים, 
מוחלטים,  בערכים  התאגיד,  של  הנכסים  כל  מסך  אחוזים  ועשרה 

והכול לפי הדוחות המאוחדים של התאגיד;".

בתקנה 33 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .8
")ט( יושב ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב, רשאי לפטור תאגיד מסוים 
מתקנה זו כולה או חלקה וכן להתנות את הפטור האמור בתנאים, אם שוכנע כי יש 

לעשות כן בנסיבות העניין."    

בתקנה 34 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ה(, במקום "הרבעוני או הדוח התקופתי"   .9
יבוא "העתי".    

בתקנה 36ד)ג( לתקנות העיקריות, בתחילתה יבוא "התקבלה החלטה כאמור בתקנת   .10
משנה )ב(".    

בתקנה 38ב לתקנות העיקריות -      .11
ובמקום  הדוח"  "בתקופת  יבוא  הרבעון"  "בתקופת  במקום  )א(,  משנה  בתקנת   )1(

"הדוח הרבעוני" יבוא "הדוח העתי";   

תיקון תקנה 9ב

תיקון תקנה 10

תיקון תקנה 33

תיקון תקנה 34

תיקון תקנה 36ד

תיקון תקנה 38ב
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יבוא  הרבעוני"  או  התקופתי  הדוח  במסגרת  "או  במקום  )א1(,  משנה  בתקנת   )2(
"במסגרת הדוח העתי".   

ובמקום  עתי"  "דוח  יבוא  רבעוני"  "דוח  במקום  העיקריות,  לתקנות  39)א(  בתקנה   .12
"שהדוח הרבעוני" יבוא "שהדוח העתי".    

בתקנה 40 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ד( יבוא:   .13
")ד( דוח על הרווח הכולל, דוח על השינויים בהון ודוח על תזרימי המזומנים יובאו 

לתקופת הדיווח שהסתיימה ולתקופה המצטברת מתחילת שנת הדיווח."

בתקנה 48 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה )ג(, בפסקה )7(, במקום "ביחס לחשיפה" יבוא   .14
10)ב()7(". בתקנה  הקבועים  התנאים  אחד  לגביו  מתקיים  אשר  תאגיד  לחשיפת  "ביחס 

בתקנה 49 לתקנות העיקריות -      .15
בתקנת משנה )א( -     )1(

במקום "נתונים בדוח הרבעוני" יבוא "נתונים בדוח העתי";   )א( 

לדוח  מאוד  "המהותית  יבוא  הרבעוני"  לדוח  מאוד  "המהותית  במקום  )ב( 
העתי";

לדוח  "מעודכנת  יבוא  הרבעוני"  לדוח  "מעודכנת  במקום  )ב(,  משנה  בתקנת   )2(
העתי".   

"הדוח  יבוא  הרבעוני"  "הדוח  במקום   ,)4( בפסקה  העיקריות,  לתקנות  53)ב(  בתקנה   .16
העתי".    

יבוא  "הרבעוניים"  במקום  2)2()ו(,  בפרט  העיקריות,  לתקנות  החמישית  בתוספת   .17
"העתיים".    

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.      .18
כ"ט באדר התשע"ז )27 במרס 2017(

)חמ 3-982-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

הודעת החשמל )רישיונות(, התשע"ז-2017
בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 37)ד( לתקנות החשמל )רישיונות(, התשמ"ה-21985 להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:  

המדד  לעומת   ,2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
נוסח  יהיה   )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  מיום   ,2015 דצמבר  בחודש  שפורסם 

התוספת לתקנות כמפורט להלן:
"תוספת

 )תקנה 37(

בשקלים חדשיםאגרות

1. בעד מתן רישיון -

94חשמלאי עוזר 

עדכון סכומים

תיקון תקנה 39

תיקון תקנה 40

תיקון תקנה 48

תיקון תקנה 49

תיקון תקנה 53

תיקון התוספת 
החמישית

תחילה

י"פ התשע"ו, עמ' 9532.  1

2 ק"ת התשמ"ה, עמ' 878; התשנ"ד, עמ' 820; התשס"ב, עמ' 343.
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בשקלים חדשיםאגרות

94חשמלאי מעשי 

128חשמלאי מוסמך 

128חשמלאי ראשי 

128חשמלאי טכנאי 

128חשמלאי הנדסאי 

128חשמלאי מהנדס

128חשמלאי בודק 

128חשמלאי מסויג 

128חשמלאי שירות

ממאה  למעלה  חשמל  עבודות  בביצוע  המעסיק  במפעל  לעובד  כאמור  רישיון  ניתן 
חשמל  עבודות  לביצוע  אלא  בו  להשתמש  שאין  הרישיון  בתנאי  ונקבע  אנשים, 

במסגרת המפעל -

בשקלים חדשיםאגרות

94חשמלאי עוזר 

94חשמלאי מוסמך 

94חשמלאי ראשי 

94חשמלאי בכיר

94חשמלאי מהנדס

94חשמלאי בודק

94חשמלאי מסויג

94חשמלאי מעשי

94חשמלאי טכנאי 

94חשמלאי הנדסאי 

94חשמלאי שירות

2. בעד חידוש הרישיון -

כשבעל הרישיון משלם את האגרה לא מאוחר מיום 30 באפריל הבא אחרי  )א( 
מועד תום תוקפו של הרישיון שבאים לחדשו )להלן - המועד הקובע(:

בשקלים חדשיםאגרות

1117. חשמלאי עוזר 

2117. חשמלאי מסוג אחר 

כשבעל הרישיון משלם את האגרה אחרי המועד הקובע: )ב( 

1170. חשמלאי עוזר 

2170. חשמלאי מסוג אחר 
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ממאה  למעלה  עבודות  בביצוע  המעסיק  במפעל  לעובד  רישיון  חידוש  בעד   .3
אנשים, ונקבע בתנאי רישיון כי אין להשתמש בו אלא לביצוע עבודות חשמל 

במסגרת המפעל, תהיה האגרה -

בשקלים חדשיםאגרות

מהתאריך  מאוחר  לא  משולמת  )א( כשהיא 
הקובע, לרישיון מכל הסוגים

94

הקובע,  התאריך  אחרי  משולמת  )ב( כשהיא 
לרישיון מכל הסוגים 

158

63"4. העתק רישיון  

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
ץ)חמ 3-486-ת1( כ ם  י י ח

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

הודעת מסילות הברזל )בדיקות רפואיות - אגרות(, התשע"ז-2017
אגרות(,   - רפואיות  )בדיקות  הברזל  מסילות  לתקנות  2)ד(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 

התשע"ג-12012  )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר 2017 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר   .1
2016 ישתנו סכומי האגרה לפי תקנה 1 לתקנות ומיום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 

2017( , הם כמפורט להלן:

טור א'
סוג הבדיקה

טור ב'
שיעור האגרה בשקלים חדשים

)1( בעד בדיקה למבקש רישיון לנהיגת רכבת 
מקומית או לבעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית

977

)2( בעד בדיקה למבקש רישיון לנהיגת רכבת 
מקומית או לבעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית 

אם הוא עבר בדיקה רפואית לקבלת רישיון 
לנהיגת אוטובוס או לחידושו לפי תקנות 

התעבורה, התשכ"א-21961, במרב"ד בשנתיים 
שקדמו למועד ביצוע בדיקה רפואית זו

50% מסכום האגרה כאמור 
בפסקה )1(

321)3( בעד בדיקה חוזרת

116)4( בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק

)5( בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או 
תוצרי חילוף לאיתור חומרים מסוכנים

220

1,061)6( בעד ערר לוועדת ערר

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-4332-ת2(

ל י י א - ר נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית של משרד התחבורה  

והבטיחות בדרכים  

עדכון אגרות

ק"ת התשע"ג, עמ' 30; התשע"ו, עמ' 964.  1

2 ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

הודעת שכר חברי הכנסת, התשע"ז-2017

בהתאם לסעיף 5)ד( להחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-11987, אני מודיע לאמור:

מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, ישולם שכר יסוד כמפורט להלן:  .1
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48,155)1( ליושב ראש הכנסת

42,964)2( לראש האופוזיציה

40,105)3( לסגן יושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדה

38,024)4( לחבר כנסת
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