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תקנות ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(, התשע"ז-2017
קובץ התקנות 7828, ב' בתמוז התשע"ז, 26.6.2017

55או־56)א(לחוקניירותערך, 35מד, 15ב)4א(,15ו,35מ, בתוקףסמכותילפיסעיפים 
התשכ"ח-11968)להלן-החוק(,לפיהצעתהרשותובאישורועדתהכספיםשלהכנסת,אני

מתקיןתקנותאלה:

פרק א': הגדרות

בתקנותאלה-1בהגדרות

"איגרתחוב"-מסמךשהנפיקהחברה,אגודהשיתופיתאוכלתאגידאחרהמעידעל
קיומהשלהתחייבותכספיתשחבהמנפיק,ומגדיראתתנאיה;

"אתרהאינטרנט"-אתרהאינטרנטשבאמצעותופועלרכזההצעה,לרבותלצורךפרסום
ההצעותוקבלתהזמנותמציבורהמשקיעים;

"דוחבדיקה"-כלאחדמאלה:

החדשנות שלרשות החברההמציעהעוסקתבמחקרופיתוח,דוח אם )1(
המפרטאתממצאיהבדיקותשערכהבנוגעלחברההמציעהולפיהן-

לאנמצאשהתכניתהעסקיתשלהחברההמציעההיאבלתיסבירה; )א(

ופיתוח המחקר לפעילות טכנולוגית היתכנות שאין נמצא לא )ב(
המוצעת;

החברההציגהצוותהמורכבמעובדיהחברההמציעהאשריעסוק )ג(
בפעילותהמחקרופיתוח;

החברההמציעההצהירהשהיאהמחזיקההבלעדיתבבעלותעלהידע )ד(
המפותחבהאובזכויותהנובעותממנו,לרבותבזכויותהקנייןהרוחני;

בדוחהבדיקהיצויןכיאיןבוכדילהעידעלהצלחתהחברההמציעה )ה(
אועלפעילותהאוכדילהעידעליכולותהצוותשהוצגעלידיהחברה
המציעה,להשליםבהצלחהאתהפעילותשהחברההמציעהמתכננת

לבצע;

דוחשלהסוכנותלעסקיםקטניםובינונייםאומימטעמה,המאשרכיביחס )2(
להצעההמבוצעתבאמצעותרכזההצעה-

התכניתהעסקיתשלהחברההמציעההוכנהלפיהמדדיםשקבעה )א(
הסוכנותלעסקיםקטניםובינונייםולאנמצאשהתכניתהעסקיתהיאבלתי

סבירה;

לאנמצאשאיןבידיהצוותהניהוליוהמקצועישלהחברההמציעה )ב(
היכולותהדרושותכדישהחברהתעמודביעדיה;

לאנמצאוסממניםהמעידיםעלאי–יכולתהשלהחברההמציעה )ג(
להחזיראתחובותיהבמועד;

"דירוג"-כהגדרתובחוקהדירוג;

"הסוכנותלעסקיםקטניםובינוניים"-הסוכנותלעסקיםקטניםובינונייםשהוקמה
במשרדהכלכלהוהתעשייהלפיהחלטתממשלהמספר2190מיוםכ"חבאב
התשס"ז)12באוגוסט2007(וכמשמעותהבהחלטתממשלהמספר3409מיוםא'

בתמוזהתשע"א)3ביולי2011(;

ס"חהתשכ"ח,עמ'234;התשמ"ד,עמ'165ב 1
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"הצעה"-הצעתניירותערךלפיסעיף15ב)4א(לחוק;

"זיקה"-אחדמאלה:

שליטהבחברההמציעה; )1(

קבלתטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,מחברהמציעה,בעלהשליטה )2(
בהאותאגידבשליטתוובכללזההעסקהבתפקידשלנושאמשרהבתמורהאו
העסקהבחברההמציעהאובתאגידבשליטתבעלהשליטהבהבתמורה,אומתן

שירותיםבתמורהלתאגידיםכאמור;

"חברהמציעה"-חברהפרטיתכהגדרתהבחוקהחברות,אגודהשיתופיתאוכלתאגיד
אחרשלאהציעוניירותערךלפיתשקיףבישראלאובכלמדינהאחרת;

"חברתמחקרופיתוח"-חברהשעיקרעיסוקהבמחקראופיתוח;

"חוקהדירוג"-חוקלהסדרתפעילותחברותדירוגהאשראי,התשע"ד-22014;

בתעשייה, טכנולוגית וחדשנות פיתוח מחקר, לעידוד חוק - החדשנות" "חוק
התשמ"ד-31984;

"מבקשת"-חברההמבקשתלהירשםבמרשםהרכזים;

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"מחקר"ו"פיתוח"-כהגדרתםבחוקהחדשנות;

"מרשםהרכזים"-כמשמעותובסעיף35לטלחוק;

"מרשםניירותערך"-מרשםבעלימניותכמשמעותובסעיף127לחוקהחברות,או
מרשםאיגרותחובשתנהלחברהמציעהויירשמובוהפרטיםהאמוריםבסעיפים

130ו־131לחוקהאמור,בשינוייםהמחויבים;

"משקיעמוביל"-משקיעשמתקיימיםבוכלאלה:

איןלוזיקהאוכלקשרעסקיאומקצועיאחרעםחברהמציעה,בעל )1(
השליטהבה,בעלעניןבה,נושאימשרהבכירהבהאותאגידבשליטתבעל
השליטהבה,בשנתייםשקדמולמועדההצעהובמועדההצעה,למעטכהונה

בתפקידדירקטורבחברההמציעה,בלאתמורה;

הואאחדמאלה: )2(

מנויבפרטים)1(עד)4(,)9(או)11(לתוספתהראשונהלחוק; )א(

קרןטכנולוגיהעיליתכהגדרתהבחוקלהשקעותמשותפות; )ב(

אדםהמתמחהבביצועהשקעותבחברותמחקרופיתוחאובעסקים )ג(
קטניםובינוניים,לפיהעניין,שבחמשהשניםשקדמולמועדההצעהביצע
חמשהשקעותקודמותבחברותפרטיותכאמורלפחות,בהיקףכוללשלא
יפחתמשנימיליוןשקליםחדשים;לענייןזה,"עסקיםקטניםובינוניים"-
עסקשמעסיקלאיותרמ־100עובדיםאושמחזורהעסקאותהשנתישלו

אינועולהעל100מיליוןשקליםחדשים;

סכוםהתמורהשהתקבלהממנובמסגרתההצעהלאיפחתמשיעורשל )3(
10%מסךכלהתמורהשהתקבלהמכללהמשקיעים;

"הצעה"-הצעתניירותערךלפיסעיף15ב)4א(לחוק;

"זיקה"-אחדמאלה:

שליטהבחברההמציעה; )1(

קבלתטובתהנאה,במישריןאובעקיפין,מחברהמציעה,בעלהשליטה )2(
בהאותאגידבשליטתוובכללזההעסקהבתפקידשלנושאמשרהבתמורהאו
העסקהבחברההמציעהאובתאגידבשליטתבעלהשליטהבהבתמורה,אומתן

שירותיםבתמורהלתאגידיםכאמור;

"חברהמציעה"-חברהפרטיתכהגדרתהבחוקהחברות,אגודהשיתופיתאוכלתאגיד
אחרשלאהציעוניירותערךלפיתשקיףבישראלאובכלמדינהאחרת;

"חברתמחקרופיתוח"-חברהשעיקרעיסוקהבמחקראופיתוח;

"חוקהדירוג"-חוקלהסדרתפעילותחברותדירוגהאשראי,התשע"ד-22014;

בתעשייה, טכנולוגית וחדשנות פיתוח מחקר, לעידוד חוק - החדשנות" "חוק
התשמ"ד-31984;

"מבקשת"-חברההמבקשתלהירשםבמרשםהרכזים;

"מדד"-מדדהמחיריםלצרכןשמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה;

"מחקר"ו"פיתוח"-כהגדרתםבחוקהחדשנות;

"מרשםהרכזים"-כמשמעותובסעיף35לטלחוק;

"מרשםניירותערך"-מרשםבעלימניותכמשמעותובסעיף127לחוקהחברות,או
מרשםאיגרותחובשתנהלחברהמציעהויירשמובוהפרטיםהאמוריםבסעיפים

130ו־131לחוקהאמור,בשינוייםהמחויבים;

"משקיעמוביל"-משקיעשמתקיימיםבוכלאלה:

איןלוזיקהאוכלקשרעסקיאומקצועיאחרעםחברהמציעה,בעל )1(
השליטהבה,בעלענייןבה,נושאימשרהבכירהבהאותאגידבשליטתבעל
השליטהבה,בשנתייםשקדמולמועדההצעהובמועדההצעה,למעטכהונה

בתפקידדירקטורבחברההמציעה,בלאתמורה;

הואאחדמאלה: )2(

מנויבפרטים)1(עד)4(,)9(או)11(לתוספתהראשונהלחוק; )א(

קרןטכנולוגיהעיליתכהגדרתהבחוקלהשקעותמשותפות; )ב(

אדםהמתמחהבביצועהשקעותבחברותמחקרופיתוחאובעסקים )ג(
קטניםובינוניים,לפיהעניין,שבחמשהשניםשקדמולמועדההצעהביצע
חמשהשקעותקודמותבחברותפרטיותכאמורלפחות,בהיקףכוללשלא
יפחתמשנימיליוןשקליםחדשים;לענייןזה,"עסקיםקטניםובינוניים"-
עסקשמעסיקלאיותרמ־100עובדיםאושמחזורהעסקאותהשנתישלו

אינועולהעל100מיליוןשקליםחדשים;

סכוםהתמורהשהתקבלהממנובמסגרתההצעהלאיפחתמשיעורשל )3(
10%מסךכלהתמורהשהתקבלהמכללהמשקיעים;

ס"חהתשע"ד,עמ'418ב 2
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"סכוםהגיוס"-סכוםהגיוסהמזערישמבקשתהחברההמציעהלהשיגבאמצעות
ההצעה;

"קרוב"-כהגדרתובחוקהחברות;

"רכזהצעה"-כמשמעותובסעיף15ב)4א()א(לחוק;

"רשותהחדשנות"-הרשותהלאומיתלחדשנותטכנולוגיתאשרהוקמהמכוחחוק
החדשנות;

"תאגידנשלט"-תאגידשבושולטתהחברההמציעה;

"תקופתההגשה"-התקופההנקובהבהצעהושתתחיללאלפניתוםחמישהימי
עסקיםמיוםפרסוםההצעה,תימשךלמשךחמישהימיעסקיםלפחותותסתיים

לאיאוחרמ־90ימיםמיוםפרסומהב

פרק ב': רכז ההצעה

סימן א': רישום במרשם הרכזים

רישוםבמרשם
הרכזים

יושבראשהרשותאועובדהרשותשהואהסמיכולכךבכתבירשוםאתהמבקשת2ב
במרשםהרכזים,אםראהשהתקיימובהכלאלה:

המבקשתהיאחברהלפיחוקהחברות; )1(

למבקשתמיומנותטכניתואמצעיםמתאימיםלצורךפעילותבתוררכזהצעה, )2(
ובכללזהאתראינטרנטהמתאיםלפעילותזו,כפישהוצגובאמצעותחוותדעתחיצונית

אובדרךאחרתכפישתורהלההרשות;

נושאיהמשרהבמבקשתעומדיםבתקנה3; )3(

המבקשתביטחהאתאחריותהכלפיהמשקיעים;היקףהביטוחותנאיויהיוברמה )4(
מספקתלדעתדירקטוריוןהמבקשת,להבטחתמלואאחריותההאמורה,בהתחשב

בהיקףפעילותה;

המבקשתהפקידהסכוםשלאיפחתמ־100,000שקליםחדשיםבאיגרותחוב )5(
הנסחרותבבורסהשמנפיקההממשלהושאינןניתנותלהמרהלניירותערךהמקניםזכות
השתתפותאוחברותבתאגיד,אובאיגרותחובהנסחרותבבורסההמדורגותבדרגת

השקעהגבוהה)להלן-הפיקדון(;

הפיקדוןהופקדלמשמרתאצלבנקאואצלחברבורסהעלשםעורךדיןאו )6(
רואהחשבוןשישמשנאמןלפיקדון)להלן-הנאמן(;הנאמןינהלאתהפיקדוןעלפי
הוראותתקנהזו,לטובתתובעיםשהמבקשתחבהלהםעלפיפסקדיןאופסקבורר
בשלאחריותהלפיהחוקותקנותאלה)להלן-חשבוןהנאמנות(;חשבוןהנאמנותלא

יהיהניתןלשעבוד,למשיכהאולעיקולאלאבהוראתהנאמןובהתקייםאחדמאלה:

המבקשתנמחקהממרשםהרכזיםועברושלוששניםמההצעההאחרונה )א(
שבוצעהבאמצעותהמבקשתולאהוגשהנגדהתובענהבשלאחריותהלפי

החוק;

המבקשתנמצאתבהליכיחדלותפירעוןוסכוםהפיקדוןדרושלשםביצוע )ב(
פסקדיןאופסקבוררשאישרביתהמשפטבתובענהכאמורבפסקתמשנה)א(;
זו,"הליכיחדלותפירעון"-הליכיפירוקאוכינוסנכסיםלפי בפסקתמשנה
פקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-41983,אוהליכיםלפיסעיף350לחוק

החברות;

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'761;ס"חהתשע"ו,עמ'626ב 4
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50,000שקליםחדשיםלצורךרישומה היאשילמהלרשותאגרהבסכוםשל )7(
במרשםהרכזיםב

נושאימשרהברכז
ההצעה

מן3ב שליש לפחות; דירקטורים שלושה יכהנו ההצעה רכז של בדירקטוריון )א(
הדירקטוריםלפחותיהיודירקטוריםעצמאיים;לענייןזה,"דירקטורעצמאי"-מי
שעומדבתנאיםהקבועיםלדירקטורחיצוניבסעיף240)ב(לחוקהחברות,בשינויים

המחויביםב

לאיכהןאדםכנושאמשרהברכזההצעה- )ב(

מישהורשעבעבירהמןהמנויותבסעיף226)א(לחוקהחברותולאחלפו )1(
חמששניםמיוםמתןפסקהדיןשבוהורשע;

מישהוכרזפושטרגלכלעודלאהופטרב )2(

מחיקהממרשם
הרכזים

רכזהצעההמבקשלהימחקממרשםהרכזים,יגישבקשהבכתבלרשותב4ב )א(

הרשותלאתמחקאתרכזההצעהממרשםהרכזים,בטרםיתקייםאחדמאלה: )ב(

רכזההצעההעביראתכלפעילותולרכזהצעהאחר; )1(

איןלרכזההצעהחובותלגביההצעותשנעשובאמצעותוב )2(

סימן ב': חובות רכז ההצעה

רכזההצעה-5בחובותרכזההצעה

ינקוטאמצעיםסביריםכדילבדוקכיההצעהותנאיהמקיימיםאתכלהתנאים )1(
הקבועיםבסעיף15ב)4א(לחוקובתקנותאלה;לענייןזה,רכזהצעהרשאילהסתמךעל

מצגיהחברההמציעה,אלאאםכןישלויסודסבירשלאלהאמיןבנכונותם;

יחליטעלנהליםוינקוטאמצעיםסביריםבמטרהלמנועככלהאפשרתרמיות )2(
בהצעותהמבוצעותבאמצעותו;לעניין"אמצעיםסבירים",רכזהצעהרשאילהסתמך

עלמצגיהחברההמציעה,אלאאםכןישלויסודסבירשלאלהאמיןבנכונותם;

האמורים והאזהרות המידע את קראו כי אישרו להצעה הנענים כי יוודא )3(
7)ב()2(,וכןאישרוכיהסיכוניםשהוצגומובניםלהם,בטרםיתאפשרלהם בתקנה

להשקיעבאמצעותרכזההצעה;

ינקוטאמצעיםסביריםכדילוודאשהמשקיעיםהנעניםלהצעהעומדיםבתנאים )4(
הקבועיםבתקנה16;לענייןזה,רכזהצעהרשאילהסתמךעלהצהרותהמשקיעים,אלא

אםכןישלויסודסבירשלאלהאמיןבנכונותן;

ישמורמידעהכוללפרטיםמזהיםשלהמשקיעיםבמקוםובאופןשהמידעלא )5(
יגיעלידיואולידיעתושלאדםשלאהוסמךלקבלו;

יאפשרלחברההמציעהלהעבירדיווחיםלמחזיקיניירותהערךבאמצעותאתר )6(
האינטרנטשלו;

בסיוםתקופתההגשהועםקבלתסכוםהגיוסשצויןבהצעה,יוודאשהמשקיעים )7(
שנענולהצעה,נרשמובמרשםניירותהערך;

אםרכזההצעהמספקדירוגלניירותהערךהמוצעים,הוא- )8(

יכול ההערכה שיטת הדירוגים; קביעת לשם הערכה שיטת על יחליט )א(
שתתבססעלמאפייניםכמותייםאואיכותייםאועלשילובשלהם;

ייתןגילויבאתרהאינטרנטלגבישיטתהערכהשבהנעשהשימוש; )ב(

50,000שקליםחדשיםלצורךרישומה היאשילמהלרשותאגרהבסכוםשל )7(
במרשםהרכזיםב

מן3ב שליש לפחות; דירקטורים שלושה יכהנו ההצעה רכז של בדירקטוריון )א(
הדירקטוריםלפחותיהיודירקטוריםעצמאיים;לענייןזה,"דירקטורעצמאי"-מי
שעומדבתנאיםהקבועיםלדירקטורחיצוניבסעיף240)ב(לחוקהחברות,בשינויים

המחויביםב

נושאימשרהברכז
ההצעה

לאיכהןאדםכנושאמשרהברכזההצעה- )ב(

מישהורשעבעבירהמןהמנויותבסעיף226)א(לחוקהחברותולאחלפו )1(
חמששניםמיוםמתןפסקהדיןשבוהורשע;

מישהוכרזפושטרגלכלעודלאהופטרב )2(

רכזהצעההמבקשלהימחקממרשםהרכזים,יגישבקשהבכתבלרשותב4ב מחיקהממרשם)א(
הרכזים

הרשותלאתמחקאתרכזההצעהממרשםהרכזים,בטרםיתקייםאחדמאלה: )ב(

רכזההצעההעביראתכלפעילותולרכזהצעהאחר; )1(

איןלרכזההצעהחובותלגביההצעותשנעשובאמצעותוב )2(

סימן ב': חובות רכז ההצעה

חובותרכזההצעהרכזההצעה-5ב

ינקוטאמצעיםסביריםכדילבדוקכיההצעהותנאיהמקיימיםאתכלהתנאים )1(
הקבועיםבסעיף15ב)4א(לחוקובתקנותאלה;לענייןזה,רכזהצעהרשאילהסתמךעל

מצגיהחברההמציעה,אלאאםכןישלויסודסבירשלאלהאמיןבנכונותם;

יחליטעלנהליםוינקוטאמצעיםסביריםבמטרהלמנועככלהאפשרתרמיות )2(
בהצעותהמבוצעותבאמצעותו;לעניין"אמצעיםסבירים",רכזהצעהרשאילהסתמך

עלמצגיהחברההמציעה,אלאאםכןישלויסודסבירשלאלהאמיןבנכונותם;

האמורים והאזהרות המידע את קראו כי אישרו להצעה הנענים כי יוודא )3(
7)ב()2(,וכןאישרוכיהסיכוניםשהוצגומובניםלהם,בטרםיתאפשרלהם בתקנה

להשקיעבאמצעותרכזההצעה;

ינקוטאמצעיםסביריםכדילוודאשהמשקיעיםהנעניםלהצעהעומדיםבתנאים )4(
הקבועיםבתקנה16;לענייןזה,רכזהצעהרשאילהסתמךעלהצהרותהמשקיעים,אלא

אםכןישלויסודסבירשלאלהאמיןבנכונותן;

ישמורמידעהכוללפרטיםמזהיםשלהמשקיעיםבמקוםובאופןשהמידעלא )5(
יגיעלידיואולידיעתושלאדםשלאהוסמךלקבלו;

יאפשרלחברההמציעהלהעבירדיווחיםלמחזיקיניירותהערךבאמצעותאתר )6(
האינטרנטשלו;

בסיוםתקופתההגשהועםקבלתסכוםהגיוסשצויןבהצעה,יוודאשהמשקיעים )7(
שנענולהצעה,נרשמובמרשםניירותהערך;

אםרכזההצעהמספקדירוגלניירותהערךהמוצעים,הוא- )8(

יכול ההערכה שיטת הדירוגים; קביעת לשם הערכה שיטת על יחליט )א(
שתתבססעלמאפייניםכמותייםאואיכותייםאועלשילובשלהם;

ייתןגילויבאתרהאינטרנטלגבישיטתהערכהשבהנעשהשימוש; )ב(
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יחליטעלהדירוגבהתבססעלכלהמידעשקיבלועלכלמידעאחרשבידיו )ג(
הנוגעלקביעתהדירוגובהתאםלשיטתההערכהשקבע;

יפעללפישיטתהערכהבאופןשיטתיועקבי,לגביכללהדירוגיםבעלי )ד(
מאפייניםדומיםב

רכזהצעהיגישלרשותדוחשנתיבכלשנהבתוךשלושהחודשיםמתוםשנת6בדיווחים )א(
הכספים,ויפרסמובאתרהאינטרנטבמשךארבעשניםלפחותמיוםפרסומוב

בדוחהשנתייופיעוהפרטיםהאלה: )ב(

הסיכוניםהכרוכיםבהיענותלהשקעהבאמצעותהרכזוהמידעוהאזהרות )1(
המפורסמיםלמשקיעכאמורבתקנה7)ב()2(;

הנהליםוהאמצעיםשנוקטרכזההצעהכדילבדוקכיההצעהותנאיה )2(
מקיימיםאתכלהתנאיםהקבועיםבסעיף15ב)4א(לחוקובתקנותאלה;

האפשר ככל תרמיות למניעת ההצעה רכז שנוקט והאמצעים הנהלים )3(
בהצעותהמבוצעותבאמצעותו;

פירוטבדברזהותנושאיהמשרהברכזההצעה,מבנההדירקטוריוןוועדותיו )4(
אםישנן;

אמותמידהלבחירתההצעותהמפורסמותבאתרהאינטרנט; )5(

אופןיישוםשיטותההערכהלדירוגניירותהערךהמוצעיםאםרכזההצעה )6(
מספקדירוג;

פירוטטבלאישלההצעותשפורסמובאמצעותרכזההצעהבמהלךתקופת )7(
הדוחלרבות-

פרטיםבדברהגיוסיםשבוצעובאמצעותרכזההצעהבתקופתהדוח, )א(
לרבותתחומיעיסוקשלהחברותהמציעות,סוגניירותהערךשהוצע
במסגרתהגיוסיםואופןפילוחם,סךכלהכספיםשגויסוואופןפילוחםבין
סוגיניירותהערךשהוצעווכןפירוטביחסלסךכלההצעות,ההפקדות

והתמורהשהתקבלהלפיהטבלהשבתוספת;

ציוןמספרההצעותשבהןלאגויסוסכומיהכסףהמבוקשים,לרבות )ב(
מספרההצעותשבוטלוומספרההזמנותוההצעותשנמשכוחזרה;

ציוןמספרהמשקיעיםשהשתתפובכלהצעה; )ג(

ציוןמספרההצעותשבהןניתןדוחבדיקהוסוגהדוחשניתןבהן )ד(
ומספרההצעותשבהןהשתתףמשקיעמובילבתקופתהדוח;

אישוררואהחשבוןלכלהפרטיםשצוינולפיפרטמשנה)א(; )ה(

כלענייןבפעילותרכזהצעההעשוילהיותמהותילמשקיעהשוקלהשקעה )8(
באמצעותוב

יושבראשהרשות,אועובדהרשותשהואהסמיכולכךבכתב,רשאילדרושמרכז )ג(
ההצעהבכלעת-

להגישדוחעלאירועאוענייןברכזההצעה,אםלדעתומידעלגביועשוי )1(
להיותבעלהשפעהמהותיתעלפעילותרכזההצעה;

להגישדוחהמתקןדוחאוהודעהשהוגשולפיתקנותאלה,בתוךפרקזמן )2(
שיורהבדרישה,אםנוכחלדעתכידוחאוהודעהשהוגשואינםכנדרשלפי

תקנותאלה,אוכיהפרטיםשנמסרומכוחתקנותאלהמחייביםזאתב
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באתרהאינטרנטיוצגכללהמידעשנדרשרכזההצעהלהביאלידיעתהציבור7באתרהאינטרנט )א(
לפיהחוקותקנותאלהב

נוסףעלהאמורבתקנתמשנה)א(,יפרסםרכזההצעהבאתרהאינטרנטשלו- )ב(

המוצעים הערך ניירות מספר ההגשה, תקופת לרבות ההצעה, פרטי )1(
ושיעורם,תוצאותההצעהומועדיהעברתהכספיםמהמשקיעיםוניירותהערך

מהחברההמציעהואופןהעברתם;

המידעוהאזהרותהמפורטותבתקנות20)א()13(,תוכןהנהליםלפיתקנה5)2( )2(
וכןאזהרהברורהומפורשתעלכךשהואאינובודקאתנאותותההצעהויפרט

אילובדיקותעשהבנוגעלחברההמציעה,בעלישליטהונושאיהמשרהבה;

מידעבדברשיטותההערכהשעליהןהחליטושלפיהןהואפועלאםהוא )3(
מספקדירוג,כאמורבתקנה5)8(;

והבטחת מידע אבטחת תיעוד, מסמכים, לשמירת נהלים בדבר מידע )4(
המשכיותפעילותרכזההצעהכאמורבתקנה9;

תיאורכללישלאופןקביעתהתשלוםשגובהרכזההצעהבעדפעילותו; )5(

תיאורמבנההאחזקות,בעליהשליטהונושאיהמשרהברכזההצעה; )6(

מידעבדבראמצעיהתקשרותעםרכזההצעה,לרבותכתובתעדכנית, )7(
מספריטלפון,מספריפקסימיליהוכתובתדואראלקטרוני;

אזהרותבדברתרמיותבהצעותשגילה; )8(

כלענייןבפעילותרכזהצעההעשוילהיותמהותילמשקיעהשוקלהשקעה )9(
באמצעותוב

רכזההצעהידאגלהבטחתפעילותרציפהוהמשכיותשלאתרהאינטרנט,לרבות )ג(
ממנה, חלק או הטכנולוגית אתהמערכת המתפעלים חיצוניים גורמים באמצעות
ממשקיםשלהמערכתהטכנולוגיתעםגורמיםחיצונייםלרכזההצעהוניהולמערך

שמירתנתונים,גיבוי,אבטחתמידעומנגנוניבקרהב

שמירתמסמכים
ותיעוד

רכזההצעהישמוראתכלהמסמכיםבקשרעםהצעותשנעשובאמצעותולמשךשבע8ב
שניםממועדההצעהב

רכזההצעהיחליטויקייםנהליםבנושאיםהאלה:9בנהלים

והמסמכים, המידע שמירת אופן זה ובכלל מידע, ואבטחת מסמכים שמירת )1(
לרבותמידעומסמכיםשנשמרובמערכותמחשבאובציודתקשורת,הןלגבימסמך
בעותקקשיח,והןלגבימסמךמכלסוגאחר,בשיםלבלחובתהסודיותכלפילקוחותיו

ולאפשרותגיבויהמידע,אחזורהמידעבשלמותוואיתורהמסמךאםישצורך;

רכז פעילות המשכיות להבטחת מתאימים ונהלים משאבים מערכות, קיום )2(
ההצעהב

איסורבדברניגוד
עניינים

רכזההצעהיהיהעצמאיבביצועפעולותיולפיתקנותאלה,יפעללפישיקולים10ב )א(
מקצועייםבלבדולאיפעלבמצבשלניגודענייניםב

בלילגרועמכלליותהאמורבתקנתמשנה)א(,רכזההצעה- )ב(

לאיספק,במישריןאובעקיפין,ייעוץאוהמלצותלמשקיעיםבנוגעלהצעות )1(
שפורסמובאתרהאינטרנט,למעטדירוג,כאמורבתקנה5)8(;

תנאיהשכרשלעובדירכזההצעהונושאימשרהבולאיהיומותנים )2(
בהכנסותמהצעותמסוימות;

באתרהאינטרנטיוצגכללהמידעשנדרשרכזההצעהלהביאלידיעתהציבור7ב )א(
לפיהחוקותקנותאלהב

אתרהאינטרנט

נוסףעלהאמורבתקנתמשנה)א(,יפרסםרכזההצעהבאתרהאינטרנטשלו- )ב(

אתפרטיההצעה,לרבותתקופתההגשה,מספרניירותהערךהמוצעים )1(
ושיעורם,תוצאותההצעהומועדיהעברתהכספיםמהמשקיעיםוניירותהערך

מהחברההמציעהואופןהעברתם;

אתהמידעוהאזהרותהמפורטותבתקנות20)א()13(,תוכןהנהליםלפיתקנה )2(
5)2(וכןאזהרהברורהומפורשתעלכךשהואאינובודקאתנאותותההצעהויפרט

אילובדיקותעשהבנוגעלחברההמציעה,בעלישליטהונושאיהמשרהבה;

מידעבדברשיטותההערכהשעליהןהחליטושלפיהןהואפועלאםהוא )3(
מספקדירוג,כאמורבתקנה5)8(;

והבטחת מידע אבטחת תיעוד, מסמכים, לשמירת נהלים בדבר מידע )4(
המשכיותפעילותרכזההצעהכאמורבתקנה9;

תיאורכללישלאופןקביעתהתשלוםשגובהרכזההצעהבעדפעילותו; )5(

תיאורמבנההאחזקות,בעליהשליטהונושאיהמשרהברכזההצעה; )6(

מידעבדבראמצעיהתקשרותעםרכזההצעה,לרבותכתובתעדכנית, )7(
מספריטלפון,מספריפקסימיליהוכתובתדואראלקטרוני;

אזהרותבדברתרמיותבהצעותשגילה; )8(

כלענייןבפעילותרכזהצעההעשוילהיותמהותילמשקיעהשוקלהשקעה )9(
באמצעותוב

רכזההצעהידאגלהבטחתפעילותרציפהוהמשכיותשלאתרהאינטרנט,לרבות )ג(
ממנה, חלק או הטכנולוגית אתהמערכת המתפעלים חיצוניים גורמים באמצעות
ממשקיםשלהמערכתהטכנולוגיתעםגורמיםחיצונייםלרכזההצעהוניהולמערך

שמירתנתונים,גיבוי,אבטחתמידעומנגנוניבקרהב

רכזההצעהישמוראתכלהמסמכיםבקשרעםהצעותשנעשובאמצעותולמשךשבע8ב
שניםממועדההצעהב

שמירתמסמכים
ותיעוד

נהליםרכזההצעהיחליטויקייםנהליםבנושאיםהאלה:9ב

והמסמכים, המידע שמירת אופן זה ובכלל מידע, ואבטחת מסמכים שמירת )1(
לרבותמידעומסמכיםשנשמרובמערכותמחשבאובציודתקשורת,הןלגבימסמך
בעותקקשיח,והןלגבימסמךמכלסוגאחר,בשיםלבלחובתהסודיותכלפילקוחותיו

ולאפשרותגיבויהמידע,אחזורהמידעבשלמותוואיתורהמסמךאםישצורך;

רכז פעילות המשכיות להבטחת מתאימים ונהלים משאבים מערכות, קיום )2(
ההצעהב

רכזההצעהיהיהעצמאיבביצועפעולותיולפיתקנותאלה,יפעללפישיקולים10ב )א(
מקצועייםבלבדולאיפעלבמצבשלניגודענייניםב

איסורבדברניגוד
עניינים

בלילגרועמכלליותהאמורבתקנתמשנה)א(,רכזההצעה- )ב(

לאיספק,במישריןאובעקיפין,ייעוץאוהמלצותלמשקיעיםבנוגעלהצעות )1(
שפורסמובאתרהאינטרנט,למעטדירוג,כאמורבתקנה5)8(;

תנאיהשכרשלעובדירכזההצעהונושאימשרהבולאיהיומותנים )2(
בהכנסותמהצעותמסוימות;
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עובדירכזההצעהונושאימשרהבולאיקבלו,במישריןאובעקיפין,ניירות )3(
ערךבחברההמציעהב

לחברה לייעץ רשאי ההצעה רכז ו–)ב()1(, )א( משנה בתקנות האמור אף על )ג(
המציעהבכלהקשורלתוכןומבנהההצעה,כוללסיועבהכנתמסמכיההצעהב

רכזההצעהרשאילרכושניירותערךבחברההמציעהמהסוגהמוצעעלידה )ד(
לציבורוכןלקבלניירותערךכאמורבתמורהלשירותיובקשרעםההצעהשנעשית

באמצעותו,ובלבדשניתןגילויעלכךבמסמכיההצעהב

רכזההצעהישלםלרשותב־1באוגוסטשלכלשנהאגרהשנתיתכמפורטלהלן:11באגרהשנתית )א(

אגרהקבועהבסכוםשל50,000שקליםחדשיםבעדכלשנתכספים; )1(

אגרהבעדכלגיוסשבוצעבאמצעותובמהלךאותהשנתכספים,בשיעור )2(
שלשניאחוזיםמסכוםכלגיוסכאמור,ולאיותרמסךשל50,000שקליםחדשיםב

בעדשנתכספיםשבהחלהתקופתהפסקתפעילותשלו,ישלםרכזההצעהחלק )ב(
יחסימהאגרההשנתיתהקבועהלפיתקנתמשנה)א(,השווהלסכוםהאגרההשנתית

כשהואמחולקב־365ימיםומוכפלבמספרהימיםשרכזההצעהפעלבפועלב

רכזההצעהיהיהפטורמתשלוםהאגרההשנתיתהמפורטתבתקנתמשנה)א()1( )ג(
בשנהשבהחלמועדהרישוםשלובמרשםהרכזיםב

עלאגרותכאמורבתקנתמשנה)א(שלאשולמובמועד,יחולוהוראותתקנה2)ט( )ד(
ו–)י(לתקנותניירותערך)אגרהשנתית(,התשמ"ט-51989,ועלאגרותששולמובסכום

העולהעלסכומןלאותהשנה,יחולוהוראותתקנה2)יא(לאותןתקנותב

בתקנהזו,"מועדרישום"-המועדשבונרשםרכזההצעהבמרשםהרכזיםלפי )ה(
תקנה2ב

עלגבייתאגרות,הפרשיהצמדהוקנסלפיתקנותאלהתחולפקודתהמסים)גבייה(126בגבייה
כאילוהיומסכמשמעותובפקודההאמורהב

פרק ג': תנאים להצעת ניירות הערך 

ניירותהערך
המוצעים

החברההמציעהתציעניירותערךשהםמניותאואיגרותחובבלבדב13ב

סכוםהתמורההמרביבהצעהאחתאובכמההצעותשלהחברההמציעהבמהלך14בתמורתההצעה )א(
תקופהשל12חודשיםעוקבים,לאיעלהעלארבעהמיליוןשקליםחדשים;

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,קיבלההחברההמציעהדוחבדיקהאחדלפחות )ב(
בעדההצעההמבוצעתבאמצעותרכזהצעה,במהלךהשנההקודמתלמועדההצעה,
ייווסףלסכוםהתמורההמרביהאמורבתקנתמשנה)א(סכוםשלמיליוןשקליםחדשיםב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(,השתתףמשקיעמובילאחדלפחותבהצעה )ג(
כמפורטבתקנה16,ייווסףלסכוםהתמורההמרביהאמורבתקנתמשנה)א(סכוםשל

מיליוןשקליםחדשיםב

תקנותמשנה)א(עד)ג(יחולועלהחברההמציעהוכלתאגידנשלט,אלאאםכן )ד(
עסקהתאגידהנשלטבתחוםפעילותהשונהמהותיתמזהשלהחברההמציעהב

בחישובסכוםהתמורההמרביכאמורבתקנותמשנה)א(עד)ג(,יובאובחשבון )ה(
סכומיאיגרותחובשהוצעובהצעהלפיתקנותאלהוטרםנפרעוב

ק"תהתשמ"ט,עמ'782;התשע"ג,עמ'191ב 5

חוקיא"י1929,עמ'1374;ס"חהתשע"ד,עמ'551ב 6
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תמורהממשקיע
בודד

סכוםהתמורההמרביממשקיעבודדשאינומשקיעמוביללענייןסעיף15ב)4א()ג(15ב )א(
לחוק,הוא10,000שקליםחדשיםבהשקעהבודדת,ובלבדשבכלתקופהשל12חודשים
עוקבים,לאיעלהסכוםהתמורההאמורהמאותומשקיעבכמההצעותעל20,000

שקליםחדשיםב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(- )ב(

שהכנסתו מוביל, משקיע שאינו בודד ממשקיע המרבי התמורה סכום )1(
שקלים 750,000 עולהעל חדשיםואינה 350,000שקלים על השנתיתעולה
30,000שקליםחדשיםבהצעהאחתאובכמההצעות חדשים,לאיעלהעל

אחרותבכלתקופהשל12חודשיםעוקבים;

שהכנסתו מוביל, משקיע שאינו בודד ממשקיע המרבי התמורה סכום )2(
השנתיתעולהעל750,000שקליםחדשיםואינהעולהעל1,200,000שקלים
100,000שקליםחדשים, חדשים,לאיעלהעל5%מהכנסתוהשנתיתאועל
לפיהנמוךמביניהם,בהצעהאחתאובכמההצעותאחרותבכלתקופהשל12

חודשיםעוקביםב

בחישובסכוםהתמורההמרביממשקיעבודדכאמורבתקנותמשנה)א(עד)ב(, )ג(
יובאובחשבוןסכומיאיגרותחובשהוצעובהצעהלפיתקנותאלהוטרםנפרעוב

זולאתחולעלמשקיעמהסוגשנקבעבתוספתהראשונהלחוק,ובלבד תקנה )ד(
שלפניכלמועדביצוערכישהעלידו,נתןאתהסכמתובכתבלכךשמתקיימיםבו
התנאיםהמנוייםבתוספתהראשונהלחוקוכיהואמודעלמשמעותהיותובגדרמשקיע

הכלולבתוספתהאמורהומסכיםלכךב

לענייןתקנהזו- )ה(

"הכנסהשנתית"-לפיאישוררואהחשבוןהמאשרכיגובההכנסתושל )1(
משקיעבודדשאינומשקיעמוביל,עונהעלאחתהאפשרויותהמנויותבתקנת

משנה)ב()1(עד)2(;

"משקיעבודד"-יחיד,ויראויחידובנימשפחתוהגריםעמואושפרנסת )2(
האחדעלהאחר,כיחידב

השקעהשל
משקיעמוביל

ההצעהלמשקיעהמובילורכישתניירותהערךעלידויהיובתנאיםשוויםלהצעה16ב
הנעשיתלכללהמשקיעיםולרכישהעלידם;ואולםרשאיהמשקיעהמוביללקבל
מהחברההמציעהאומבעלימניותיהזכויותעודפותבמחירהמניותאובריביתבאיגרת
החוב,בשיעורשאינושונהבאופןמהותימהתמורההמוצעתלכללהמשקיעים,ובלבד

שזכויותאלהיפורטובפרטיההצעהלפיתקנה19ב

הצעהתיעשהלאחרקבלתאישורושלרכזההצעהכימתקיימיםכלתנאיההצעה17בדרכיההצעה )א(
לפיתקנותאלהב

כאמור ומידע מסמכים ההצעה, את האינטרנט באתר יפרסם ההצעה רכז )ב(
בתקנה19ב

רכזההצעהלאיקבלהזמנותלפניתקופתההגשהאולאחרסיומהב )ג(

למזמיןניירותהערךתינתןאפשרותלבטלאתהזמנתוולחברההמציעהתינתן )ד(
אפשרותלבטלאתהצעתהעדתוםתקופתההגשה;ביטלוהמזמיןאוהחברההמציעה
אתההזמנהאוההצעה,לפיהעניין,יחזיררכזההצעהלמזמין,בתוךשבעהימיםמיום

הביטול,כלסכוםששילםבעדההצעהב

סכוםהתמורההמרביממשקיעבודדשאינומשקיעמוביללענייןסעיף15ב)4א()ג(15ב )א(
לחוק,הוא10,000שקליםחדשיםבהשקעהבודדת,ובלבדשבכלתקופהשל12חודשים
עוקבים,לאיעלהסכוםהתמורההאמורהמאותומשקיעבכמההצעותעל20,000

שקליםחדשיםב

תמורהממשקיע
בודד

עלאףהאמורבתקנתמשנה)א(- )ב(

שהכנסתו מוביל, משקיע שאינו בודד ממשקיע המרבי התמורה סכום )1(
שקלים 750,000 עולהעל חדשיםואינה 350,000שקלים על השנתיתעולה
30,000שקליםחדשיםבהצעהאחתאובכמההצעות חדשים,לאיעלהעל

אחרותבכלתקופהשל12חודשיםעוקבים;

שהכנסתו מוביל, משקיע שאינו בודד ממשקיע המרבי התמורה סכום )2(
השנתיתעולהעל750,000שקליםחדשיםואינהעולהעל1,200,000שקלים
חדשים,לאיעלהעל5%מהכנסתוהשנתיתאועל100,000שקליםחדשים,
לפיהנמוךמביניהם,בהצעהאחתאובכמההצעותאחרותבכלתקופהשל12

חודשיםעוקביםב

בחישובסכוםהתמורההמרביממשקיעבודדכאמורבתקנותמשנה)א(עד)ב(, )ג(
יובאובחשבוןסכומיאיגרותחובשהוצעובהצעהלפיתקנותאלהוטרםנפרעוב

זולאתחולעלמשקיעמהסוגשנקבעבתוספתהראשונהלחוק,ובלבד תקנה )ד(
שלפניכלמועדביצוערכישהעלידו,נתןאתהסכמתובכתבלכךשמתקיימיםבו
התנאיםהמנוייםבתוספתהראשונהלחוקוכיהואמודעלמשמעותהיותובגדרמשקיע

הכלולבתוספתהאמורהומסכיםלכךב

לענייןתקנהזו- )ה(

"הכנסהשנתית"-לפיאישוררואהחשבוןהמאשרכיגובההכנסתושל )1(
משקיעבודדשאינומשקיעמוביל,עונהעלאחתהאפשרויותהמנויותבתקנת

משנה)ב()1(עד)2(;

"משקיעבודד"-יחיד,ויראויחידובנימשפחתוהגריםעמואושפרנסת )2(
האחדעלהאחר,כיחידב

ההצעהלמשקיעהמובילורכישתניירותהערךעלידויהיובתנאיםשוויםלהצעה16ב
הנעשיתלכללהמשקיעיםולרכישהעלידם;ואולםרשאיהמשקיעהמוביללקבל
מהחברההמציעהאומבעלימניותיהזכויותעודפותבמחירהמניותאובריביתבאיגרת
החוב,בשיעורשאינושונהבאופןמהותימהתמורההמוצעתלכללהמשקיעים,ובלבד

שזכויותאלהיפורטובפרטיההצעהלפיתקנה19ב

השקעהשל
משקיעמוביל

הצעהתיעשהלאחרקבלתאישורושלרכזההצעהכימתקיימיםכלתנאיההצעה17ב )א(
לפיתקנותאלהב

דרכיההצעה

כאמור ומידע מסמכים ההצעה, את האינטרנט באתר יפרסם ההצעה רכז )ב(
בתקנה19ב

רכזההצעהלאיקבלהזמנותלפניתקופתההגשהאולאחרסיומהב )ג(

למזמיןניירותהערךתינתןאפשרותלבטלאתהזמנתוולחברההמציעהתינתן )ד(
אפשרותלבטלאתהצעתהעדתוםתקופתההגשה;ביטלוהמזמיןאוהחברההמציעה
אתההזמנהאוההצעה,לפיהעניין,יחזיררכזההצעהלמזמין,בתוךשבעהימיםמיום

הביטול,כלסכוםששילםבעדההצעהב
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רכז של עלשמו נאמנותנפרד בחשבון ההצעהיופקדו בעד המזמינים כספי )ה(
ההצעהבתאגידבנקאי,ורכזההצעהישקיעםבאופןשיאפשרשמירתהקרןועשיית
לחברה העברתם עד )ו(, משנה בתקנת האמורים ההשקעה מאפיקי באחד פירות
המציעהאוהחזרתםלמזמיניםלפיהעניין;בכספיםשיוחזרולמזמיניםלפיתקנות
אלה,ייכללוהקרןוהפירותשהצטברובחשבוןהנאמנות,כאמורבתקנתמשנהזו,עד
מועדהחזרתםבפועל;רכזהצעהלאיעשהשימושבכספיהמזמיניםלהצעותאחרות

אולעצמוב

בלילגרועמהאמורבתקנתמשנה)ה(,רכזההצעהישקיעאתכספיהמזמינים )ו(
באחדמאלהבלבד:

איגרותחובשהנפיקההמדינהשמועדפירעונןבתוךשנה; )1(

פיקדונותבנקאייםהנקוביםבמטבעחוץאוהצמודיםלמטבעחוץ; )2(

פיקדונותבנקאייםבשקליםחדשיםצמודימדדונושאיריביתאונושאי )3(
ריביתבלבד;

קרןכספיתכהגדרתהבתקנותהשקעותמשותפותבנאמנות)נכסיםשמותר )4(
לקנותולהחזיקבקרןושיעוריהםהמרביים(,התשנ"ה-71994ב

ההצעהתיעשהבהליךתקיןוהוגןב18בתנאיההצעה

מסמכיםומידע
שיצורפולהצעה

להצעהלפיתקנותאלה,יצורפוהמסמכיםהאלהוייכללבהמידעזה:19ב )א(

כמותומחירניירותהערךהמוצעיםאוהשיטהלקביעתמחירם; )1(

תוםתקופתההגשה; )2(

סכוםהגיוס; )3(

ייעודהתמורה,ובכללזהתכניותההשקעהושארהיעדיםשלהשגתם )4(
נועדהתמורתניירותהערךהמוצעים,הסכומיםהנדרשיםלהשגתושלכלאחד
מןהיעדיםולוחהזמניםהדרושלהשגתושלכלאחדמןהיעדים;הסכומיםיהיו

לפירמתהמחיריםבתאריךההצעה;

דרכיהתקשרותעםהחברההמציעה; )5(

דוחבדיקה,אםניתן,ומועדקבלתו; )6(

מידעבדברהצעותקודמותשביצעוהחברההמציעהותאגידיםנשלטים, )7(
לרבותמידעבדברהצלחתההצעות,סכומיתמורתניירותהערךשגויסו,סוג
ניירותהערךשהוצע,הזכויותשהוצמדולהםומידתהעמידהבפועלבחובותיהם;

מסמכיההתאגדותשלהחברההמציעהוהסכמיםביןבעליהשליטהאו )8(
בעליהענייןבחברההמציעה;

דוחותכספייםאחרוניםודוחדירקטוריוןאחרוןכפישחברהפרטיתחייבת )9(
בעריכתםאובהצגתם;

תיאורההתפתחויותהמשמעותיותשחלומעתשפורסמוהדוחותהכספיים )10(
ודוחהדירקטוריוןהאמוריםבפסקה)9(;

תכניתעסקיתעדכניתשלהחברההמציעהשתכלולהסברלהיקףהמימון )11(
הנדרשלהערכתהחברההמציעה,לשםהשגתאבנידרךצפויותב–12החודשים

העוקביםלמועדההצעה,ומקורותהמימוןהצפוייםלשםכך;

ק"תהתשנ"ה,עמ'317;התשע"ו,עמ'256ב 7
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התקיימותןשלנסיבותלפיסעיף27)ג(לחוקהייעוץ,ניהולהליכיפירוקאו )12(
כינוסנכסיםלפיפקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-81983,אוהליכיםלפי

סעיף350לחוקהחברותכנגדהחברההמציעהונושאימשרהבה;

פירוטבדברמגבלותוסיכוניםהכרוכיםבהיענותלהצעהובכללזה- )13(

הסיכוניםהכרוכיםברכישתניירותהערךביןהשארעקבהסיכון )א(
המציעה,אפשרותאובדןכספיההשקעה החברה של פירעון לחדלות
כולה,עקבהיותהמשקיעיםבעלימניותמיעוט,אועקבפעולותהחברה
המציעהאובעלהשליטהבה,לרבותדילולכתוצאהמגיוסיםעתידיים,
מכירתהשליטהבחברההמציעה,מכירתנכסיםמהותייםשלהחברה

המציעהאועסקאותאחרותעםבעליעניין;

תינתןאזהרהבולטתלעיןשבהיצויןכי"ההצעהאינהכפופהלדיני )ב(
ניירותערךודיניהחברותהחליםעלחברההמציעהניירותערךלציבור,
רשותניירותערךלאנתנהאישורלפרסוםמסמךההצעהולאבדקהאותו,
והחברהלאתהיהכפופהלאחרביצועההצעהלהוראותגילויוממשל
תאגידישנועדולהגןעלהמשקיעיםבהולפיקוחעלידירשותניירותערךב";

ואי–רישומם ניירותהערךהמוצעים של הסחירות מגבלת תיאור )ג(
למסחרבבורסה;

תיאוראופןהשגתהתשואהבעדההשקעהוהמגבלותהכרוכותבכך; )ד(

בהצעהשבהצורףדוחבדיקהתינתןאזהרהבולטתלעיןובהיצויןכי )ה(
"דוחהבדיקהאינומעידעלסיכוייהצלחתההצעהאוהחברההמציעה,

ואיןלראותבוהמלצהלרכושאתניירותהערךהמוצעים";

אזהרותנוספותכפישתורההרשותלרכזההצעה; )ו(

אפשרותביטולההזמנהוהמנגנוןלביטולכאמורבתקנה17)ד(; )14(

בה השקעות ותיאור המציעה בחברה ההון ומבנה הבעלות מבנה )15(
ובכללזה-

שמושלבעלהשליטהבחברההמציעה;אםאיןבחברההמציעה )א(
בעלשליטה,יצוינושמותחמשתבעלישיעורההחזקההגבוהביותר

במניותהחברההמציעהמביןבעליהמניות;

פרטיםלגבידירקטוריוןהחברההמציעהומנהלההכלליוכןאם )ב(
הורשעובעבירותכאמורבסעיף226לחוקהחברותוטרםחלפההתקופה
שנקבעהבאותוסעיףאואםמדוברבקטין,פסולדין,מישהוכרזפושטרגל
כלעודלאהופטרוכןתאגידשהחליטעלפירוקומרצוןאושניתןלגביוצו

פירוק;

ההשקעותבהוןהחברההמציעהשבוצעובשנתייםהאחרונותוכל )ג(
עסקהמהותיתאחרתשעשהבעלענייןבחברההמציעהבמניותהחברה,

בציוןסכוםהעסקה,אםידועלחברההמציעה;

להשקעות התחייבויות קיימות או נוספות השקעות צפויות אם )ד(
נוספותבחברההמציעה;

התקיימותןשלנסיבותלפיסעיף27)ג(לחוקהייעוץ,ניהולהליכיפירוקאו )12(
כינוסנכסיםלפיפקודתהחברות]נוסחחדש[,התשמ"ג-81983,אוהליכיםלפי

סעיף350לחוקהחברותכנגדהחברההמציעהונושאימשרהבה;

פירוטבדברמגבלותוסיכוניםהכרוכיםבהיענותלהצעהובכללזה- )13(

הסיכוניםהכרוכיםברכישתניירותהערךביןהשארעקבהסיכון )א(
החברההמציעה,אפשרותאובדןכספיההשקעה של פירעון לחדלות
כולה,עקבהיותהמשקיעיםבעלימניותמיעוט,אועקבפעולותהחברה
המציעהאובעלהשליטהבה,לרבותדילולכתוצאהמגיוסיםעתידיים,
מכירתהשליטהבחברההמציעה,מכירתנכסיםמהותייםשלהחברה

המציעהאועסקאותאחרותעםבעליעניין;

תינתןאזהרהבולטתלעיןשבהיצויןכי"ההצעהאינהכפופהלדיני )ב(
ניירותערךודיניהחברותהחליםעלחברההמציעהניירותערךלציבור,
רשותניירותערךלאנתנהאישורלפרסוםמסמךההצעהולאבדקהאותו,
והחברהלאתהיהכפופהלאחרביצועההצעהלהוראותגילויוממשל
תאגידישנועדולהגןעלהמשקיעיםבהולפיקוחעלידירשותניירותערךב";

ואי–רישומם ניירותהערךהמוצעים של מגבלתהסחירות תיאור )ג(
למסחרבבורסה;

תיאוראופןהשגתהתשואהבעדההשקעהוהמגבלותהכרוכותבכך; )ד(

בהצעהשבהצורףדוחבדיקהתינתןאזהרהבולטתלעיןובהיצויןכי )ה(
"דוחהבדיקהאינומעידעלסיכוייהצלחתההצעהאוהחברההמציעה,

ואיןלראותבוהמלצהלרכושאתניירותהערךהמוצעים";

אזהרותנוספותכפישתורההרשותלרכזההצעה; )ו(

אפשרותביטולההזמנהוהמנגנוןלביטולכאמורבתקנה17)ד(; )14(

בה השקעות ותיאור המציעה בחברה ההון ומבנה הבעלות מבנה )15(
ובכללזה-

שמושלבעלהשליטהבחברההמציעה;אםאיןבחברההמציעה )א(
בעלשליטה,יצוינושמותחמשתבעלישיעורההחזקההגבוהביותר

במניותהחברההמציעהמביןבעליהמניות;

פרטיםלגבידירקטוריוןהחברההמציעהומנהלההכלליוכןאם )ב(
הורשעובעבירותכאמורבסעיף226לחוקהחברותוטרםחלפההתקופה
שנקבעהבאותוסעיףאואםמדוברבקטין,פסולדין,מישהוכרזפושטרגל
כלעודלאהופטרוכןתאגידשהחליטעלפירוקומרצוןאושניתןלגביוצו

פירוק;

ההשקעותבהוןהחברההמציעהשבוצעובשנתייםהאחרונותוכל )ג(
עסקהמהותיתאחרתשעשהבעלענייןבחברההמציעהבמניותהחברה,

בציוןסכוםהעסקה,אםידועלחברההמציעה;

להשקעות התחייבויות קיימות או נוספות השקעות צפויות אם )ד(
נוספותבחברההמציעה;

דינימדינתישראל,נוסחחדש37,עמ'761;ס"חהתשע"ה,עמ'36ב 8
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התקשרותשלהחברההמציעהעםבעלהשליטה,נושאמשרהבהאו )16(
עםאדםאחרשלבעלהשליטהאולנושאמשרהבחברההמציעהישבהעניין

אישיכהגדרתובחוקהחברות;

מגבלותשהחברההמציעהנטלהעלעצמהבמטרהלהקנותהגנותלציבור )17(
בעליניירותהערךבה,לרבותמגבלותבנושאיםהמפורטיםלהלן;לאנקבעו

מגבלותבענייןמהענייניםהאמורים,יצויןהדברבמפורש:

התקשרויותעםבעלימניות,נושאימשרהבחברההמציעהוקרוביהם; )א(

תחוםפעילותהשלהחברההמציעה; )ב(

סוגיניירותהערךשתהיההחברההמציעהרשאיתלהנפיקבעתיד; )ג(

זכותהשתתפותבגיוסיםעתידייםשלהחברההמציעה; )ד(

מגבלותבביצועחלוקהכהגדרתהבחוקהחברות; )ה(

המוביל, המשקיע לעניין פרטים מוביל, משקיע בה שמשתתף בהצעה )18(
לרבות-

זהותהמשקיעהמוביל; )א(

פירוטהתנאישבשלוהואעונהעלהגדרתמשקיעמוביל; )ב(

ניסיוןשרכשהמשקיעהמובילבתחוםההשקעותמסוגזה; )ג(

סכוםהתמורהשיתקבלמאתהמשקיעהמובילושיעורומתוךסכום )ד(
ההשקעההכוללבחברההמציעה;

הסדריםביןהמשקיעהמוביללחברההמציעה,כאמורבתקנה16; )ה(

פרטיםלענייןרכזההצעה,לרבות- )19(

זהותרכזההצעה,ואישוררישומובמרשםהרכזים; )א(

התמורההמשולמתלרכזההצעהבעדההצעהב )ב(

ביקשההחברההמציעהלשנותפרטמפרטיההצעהלאחרפרסומהולפניתום )ב(
תקופתההגשה,תדווחעלכךבאתרהאינטרנט,ואולםאםמדוברבשינויפרטמהותי
מפרטיההצעההמנוייםבפסקאות)1(,)4(,)6(,)15(עד)19(לתקנתמשנה)א(,יראואת

ההצעהכהצעהחדשה,ויהיהעלהמזמיניםלאשרמחדשאתהזמנתםב

עלההצעהועלדיווחיהחברההמציעה,יחתמובשםהחברההמציעה,יושבראש20בחתימה
הדירקטוריוןוהמנהלהכללישלהחברההמציעהב

רכזההצעהלאיעביראתכספיהתמורהלחברההמציעהבטרםיתקיימוכלאלה:21בתמורתההצעה )א(

רכזההצעהמילאאתחובותיולפיתקנה5; )1(

הסתיימהתקופתההגשה; )2(

התקבלמלואסכוםהגיוס; )3(

רכזההצעההעבירלמזמיניםסכומיםלפיתקנתמשנה)ג(ב )4(

חלפהתקופתההגשהכפישצוינהבהצעה,ולאהוגשוהזמנות,עדסכוםהגיוס, )ב(
יחזיררכזההצעהלמזמינים,בתוךשבעהימיםמתוםהתקופההאמורה,כלסכום

ששילמובעדההצעהב

עלוההזמנותשהוגשועלסךכלניירותהערךהמוצעים- )ג(



1249 קובץהתקנות7828,ב'בתמוזהתשע"ז,2017ב6ב26

יוקצולמזמיניםניירותערךלפיחלקההיחסישלכלהזמנהמתוךסךכל )1(
ניירותהערךהמוצעיםבהצעה;

יוחזרלמזמיניםשחלקמהזמנתםהושבהריקם,בתוךשבעהימיעסקים )2(
ממועדההקצאה,כלסכוםששילמועלחשבוןניירותהערךשלאהוקצולהםב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ג()1(,שיעורחלקוהיחסישלהמשקיעהמוביללא )ד(
יפחתמ־10%מסכוםהגיוסב

זכותהצטרפות
לעסקהלמכירת

ניירותערך

משקיעמובילובעלענייןבמועדההצעהשישבכוונתםלמכורניירותערךשל22ב )א(
החברההמציעהייתנועלכךגילויבאמצעותרכזההצעה,זמןסבירמראשב

בהצעהלפיתקנותאלה,תוקנהלכלמשקיעזכותהצטרפותלעסקהלמכירת )ב(
ניירותהערךשלהחברההמציעהשמבצעהמשקיעהמובילאובעלענייןבמועד
ההצעה,בתמורהובתנאיםשוויםלתנאיםשבהםנמכריםאותוסוגשלניירותערך;
מכירתניירותהערךלפיתקנהזו,תהיהלפיחלקוהיחסישלכלמשקיע,לרבותהמשקיע

המובילובעלהעניין,בניירותהערךשלהחברההמציעהב

לאיראומכירהלבןמשפחהאולתאגידבשליטתהמשקיעהמובילאובשליטתבעל )ג(
ענייןבמועדההצעה,כעסקהלענייןתקנהזו;בוצעהמכירהלבןמשפחהכאמור,תוקנה

למשקיעיםהזכותלפיתקנתמשנה)ב(,לגביבןהמשפחהשרכשאתניירותהערךב

מרשםניירות
הערךודיווחי

החברההמציעה

חברהמציעהתנהלמרשםניירותערך;רכזהצעהוחברהמציעהשהציעהניירות23ב )א(
ערךלציבורלפיתקנותאלה,יעבירולמחזיקיניירותהערךשלהחברההמציעה,עלפי
בקשתם,פרטיםבדבררישומםבמרשםניירותהערךוכןבדברשיעורהחזקותיהם;רישום

כאמוריהיהתנאילעבירותניירותהערך,לקבלתדיבידנדולקבלתזכויותהצבעהב

חברהמציעהשהציעהניירותערךלציבורלפיתקנותאלה,תעבירלמחזיקיניירות )ב(
הערך,באמצעותרכזההצעה,פרטיםאלה:

כלמידעשבוחבהחברהפרטיתשאינהתאגידמדווחכהגדרתובחוק )1(
החברות,בדיווחלרשםהחברות;

שלה למשקיעים למסור התחייבה המציעה שהחברה ודיווח מידע כל )2(
במסגרתההצעהלפיתקנותאלה;

כלשינויבהחזקותבניירותערךשלבעליהשליטהונושאיהמשרהשל )3(
החברההמציעה;

כלשינוימהותיבעסקיהב )4(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(,חברהמציעהשהציעהניירותערךלציבורלפי )ג(
תקנותאלה,לאתידרשלהמשיךלהעבירלמחזיקיניירותערךפרטיםכאמור,בהתקיים

אחדמאלה:

החברההמציעההפכהלהיותתאגידמדווח; )1(

הדומה הליך במסגרת נרכשו המציעה החברה של הערך ניירות כלל )2(
במהותולהצעתרכשמלאהאושאיגרותהחובשלהחברההמציעהנפרעו

במלואם;

החברההמציעהביצעהספירהשלמחזיקיניירותהערךומהספירהעולהכי )3(
מספרהמחזיקיםכאמוראינועולהעלשלושיםוחמישה;לענייןמספרהמחזיקים,
יימנובנפרדמישרכשוניירותערךשהםמניות,ומישרכשוניירותערךאחרים;

החברהפורקהלפידיןב )4(

יוקצולמזמיניםניירותערךלפיחלקההיחסישלכלהזמנהמתוךסךכל )1(
ניירותהערךהמוצעיםבהצעה;

יוחזרלמזמיניםשחלקמהזמנתםהושבהריקם,בתוךשבעהימיעסקים )2(
ממועדההקצאה,כלסכוםששילמועלחשבוןניירותהערךשלאהוקצולהםב

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ג()1(,שיעורחלקוהיחסישלהמשקיעהמוביללא )ד(
יפחתמ־10%מסכוםהגיוסב

משקיעמובילובעלענייןבמועדההצעהשישבכוונתםלמכורניירותערךשל22ב )א(
החברההמציעהייתנועלכךגילויבאמצעותרכזההצעה,זמןסבירמראשב

זכותהצטרפות
לעסקהלמכירת

ניירותערך

בהצעהלפיתקנותאלה,תוקנהלכלמשקיעזכותהצטרפותלעסקהלמכירת )ב(
ניירותהערךשלהחברההמציעהשמבצעהמשקיעהמובילאובעלענייןבמועד
ההצעה,בתמורהובתנאיםשוויםלתנאיםשבהםנמכריםאותוסוגשלניירותערך;
מכירתניירותהערךלפיתקנהזו,תהיהלפיחלקוהיחסישלכלמשקיע,לרבותהמשקיע

המובילובעלהעניין,בניירותהערךשלהחברההמציעהב

לאיראומכירהלבןמשפחהאולתאגידבשליטתהמשקיעהמובילאובשליטתבעל )ג(
ענייןבמועדההצעה,כעסקהלענייןתקנהזו;בוצעהמכירהלבןמשפחהכאמור,תוקנה

למשקיעיםהזכותלפיתקנתמשנה)ב(,לגביבןהמשפחהשרכשאתניירותהערךב

חברהמציעהתנהלמרשםניירותערך;רכזהצעהוחברהמציעהשהציעהניירות23ב )א(
ערךלציבורלפיתקנותאלה,יעבירולמחזיקיניירותהערךשלהחברההמציעה,עלפי
בקשתם,פרטיםבדבררישומםבמרשםניירותהערךוכןבדברשיעורהחזקותיהם;רישום

כאמוריהיהתנאילעבירותניירותהערך,לקבלתדיבידנדולקבלתזכויותהצבעהב

מרשםניירות
הערךודיווחי

החברההמציעה

חברהמציעהשהציעהניירותערךלציבורלפיתקנותאלה,תעבירלמחזיקיניירות )ב(
הערך,באמצעותרכזההצעה,פרטיםאלה:

כלמידעשבוחבהחברהפרטיתשאינהתאגידמדווחכהגדרתובחוק )1(
החברות,בדיווחלרשםהחברות;

שלה למשקיעים למסור התחייבה המציעה שהחברה ודיווח מידע כל )2(
במסגרתההצעהלפיתקנותאלה;

כלשינויבהחזקותבניירותערךשלבעליהשליטהונושאיהמשרהשל )3(
החברההמציעה;

כלשינוימהותיבעסקיהב )4(

עלאףהאמורבתקנתמשנה)ב(,חברהמציעהשהציעהניירותערךלציבורלפי )ג(
תקנותאלה,לאתידרשלהמשיךלהעבירלמחזיקיניירותערךפרטיםכאמור,בהתקיים

אחדמאלה:

החברההמציעההפכהלהיותתאגידמדווח; )1(

הדומה הליך במסגרת נרכשו המציעה החברה של הערך ניירות כלל )2(
במהותולהצעתרכשמלאהאושאיגרותהחובשלהחברההמציעהנפרעו

במלואם;

החברההמציעהביצעהספירהשלמחזיקיניירותהערךומהספירהעולהכי )3(
מספרהמחזיקיםכאמוראינועולהעלשלושיםוחמישה;לענייןמספרהמחזיקים,
יימנובנפרדמישרכשוניירותערךשהםמניות,ומישרכשוניירותערךאחרים;

החברהפורקהלפידיןב )4(
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פטורלהצעות
שאינןנושאות

ריבית

הרשותרשאיתלפטוררכזהצעהבהצעותשנעשותבאמצעותומקיוםהוראותתקנות24ב
אלה,כולןאומקצתן,בהתקייםכלאלה:

ההצעותהןשלאיגרותחובשאינןנושאותריבית; )1(

סכוםהתמורההמרביבהצעהאחתאובכמההצעותשהחברהמציעה,במהלך )2(
תקופהשל12חודשיםעוקבים,לאיעלהעל100,000שקליםחדשים;

לענייןתקנהזו,"ריבית"-כלתמורההניתנתבקשרעםאיגרותהחובהמוצעותשיש
בהמשוםתוספתלקרן,יהיהכינויהאשריהיה,למעט-

עמלותלצורךכיסויהוצאותתפעול; )א(

החזרהוצאותסבירותשהוצאובשלפיגורבהחזרהאשראי; )ב(

כלסכוםהמתווסףלקרןעקבתנאיהצמדה,לאחדמאלה: )ג(

שערהחליפיןלמטבעישראליאולמטבעאחרשאישריושבראש )1(
הרשות,שמפרסםבנקישראל;

המדדאומדדאחרשאישריושבראשהרשות,שמפרסמתהלשכה )2(
המרכזיתלסטטיסטיקהב

הסכומיםהקבועיםבתקנות15,14,11,2ו־24ישתנוב־1בינוארבכלשנה)להלן25בעדכוןסכומים )א(
-יוםהשינוי(,לפישיעורשינויהמדדהחדשלעומתהמדדהיסודי;סכוםשהשתנה

כאמור,יעוגללסכוםהקרובשהואמכפלהשל1,000שקליםחדשיםב

יושבראשהרשותיפרסםבהודעהברשומותאתהסכומיםהאמורים,כפישהשתנו )ב(
לפיתקנהזוב

בתקנהזו- )ג(

"המדדהחדש"-המדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהשינוי;

"המדדהיסודי"-המדדשפורסםלאחרונהלפניתחילתןשלתקנותאלהב
תחילתןשלתקנותאלה6חודשיםמיוםפרסומן)להלן-יוםהתחילה(ב26בתחילה

בתקופהשלשנתייםמיוםהתחילה,תעמודהאגרההאמורהבתקנה11)א()2(בגובה27בהוראתמעבר
שלמחציתהסכומיםהקבועיםבתקנהכאמורב

תוספת
)תקנה6)ב()7()א((

סיכוםהתמורהסיכוםההפקדותסיכוםההצעות

סכום
כולל
שהוצע

כמות
ניירות

ערך
כוללת
שהוצעה

סכום
כולל

שהופקד
בחשבונות

הרכז

רווח/
הפסד

נצברבכל
החשבונות

סכום
כולל

שהועבר
לחברות
המציעות

סכום
כולל

שנשאר
בידי
הרכז

סכוםכוללשהוחזר
למשקיעים

כמות
ניירותערך

כוללת
שהוקצתה

למחזיקים

כמות
ניירות

ערך
שהוחזרה

בשל
ביטול
הצעה

בשל
ביטול
הזמנה

בשל
ביטול
הצעה

בשל
יתרה

עודפת
של
גיוס

כ"אבסיווןהתשע"ז)15ביוני2017(
ן)חא3-4967( ו ל ח כ  ה ש מ 

שרהאוצר 
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תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(
)תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיפים5)ב(,)ב1(ו–)ו(,15ו־59לחוקהתקשורת)בזקושידורים(, 
התשמ"ב-11982)להלן-החוק(,ובהסכמתשרהכלכלה2,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנותהתקשורת)בזקושידורים()שימושברשתבזקציבוריתשלמפ"א(,התשע"ה-132014בתיקוןתקנה1
)להלן-התקנותהעיקריות(,בתקנה1,אחריההגדרה"בעלרישיוןמפ"אתשתית"יבוא:

""הוט"-הוטטלקוםשותפותמוגבלת;"ב

בתקנה3)א(לתקנותהעיקריות-2בתיקוןתקנה3

ברישה,במקום"שבתוספתהשנייה"יבוא"שבתוספתהראשונה"; )1(

בפסקאות)1(עד)8(,בכלמקום,אחרי"בלוחשבתוספת"יבוא"הראשונה"ב )2(

אחריתקנה3יבוא:3בהוספתתקנה3א

"תשלומיםבעד
שימושושירות
נלווהלשימוש

ברשת"הוט"

התשלומיםהמרבייםש"הוט"רשאיתלדרושמבעלרישיון3אב )א(
יחושבו 2)א( בתקנה המפורטים השירותים אספקת בעד אחר
באמצעותרכיביהתשלומיםהמפורטיםבלוחשבתוספתהשנייה

לפיאותיותההיכרהקבועותבו,ויהיוכמפורטלהלן:

חיבור ברמת מנוהלת פס רחבת גישה שירות בעד )1(
כלל–ארצית-סכוםשלרכיביהתשלוםלפיאותיותההיכר

"ק","ת1"או"ת5"-לפירמתהשירותהמתאימה;

בעדשירותגישהרחבתפסמנוהלתברמתחיבורמקומית )2(
-רכיבהתשלוםלפיאותההיכר"ק",כשהואמוכפללפי

יחידותהמדידההמפורטותבלוחשבתוספתהשנייה;

בעדשירותסיבאפל-רכיבהתשלוםלפיאותההיכר )3(
"ס",כשהואמוכפללפייחידותהמדידההמפורטותבלוח

שבתוספתהשנייה;

בעדכלמטרשלסיבאחדעדשלושהסיביםנוספים )4(
המחבריםביןאותןנקודותברשתמפ"א,לפיאותההיכר
"ס1",כשהואמוכפללפייחידותהמדידההמפורטותבלוח

שבתוספתהשנייה;

בעדשירותגישהלתשתיתפסיבית-רכיבהתשלום )5(
לפיאותההיכר"פ",כשהואמוכפללפייחידותהמדידה

המפורטותבלוחשבתוספתהשנייהב

התשלוםהמרבישחברת"הוט"רשאיתלדרושמבעלרישיון )ב(
אחרבעדשירותביקורטכנאיבמענושללקוחבעלהרישיוןהאחר,

יהיהבסכוםשל157שקליםחדשיםלביקורב"
בתקנה4לתקנותהעיקריות-4בתיקוןתקנה4

בסעיףקטן)א(,אחרי"ובתוספת"יבוא"הראשונהוהשנייה"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"אתנוסחהתוספתכפישעודכנה"יבוא"אתנוסחהתוספת )2(
הראשונהוהשנייהכפישעודכנו"ב

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א(
)תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקףסמכותילפיסעיפים5)ב(,)ב1(ו–)ו(,15ו־59לחוקהתקשורת)בזקושידורים(, 
התשמ"ב-11982)להלן-החוק(,ובהסכמתשרהכלכלה2,אנימתקיןתקנותאלה:

בתקנותהתקשורת)בזקושידורים()שימושברשתבזקציבוריתשלמפ"א(,התשע"ה-132014ב
)להלן-התקנותהעיקריות(,בתקנה1,אחריההגדרה"בעלרישיוןמפ"אתשתית"יבוא:

תיקוןתקנה1

""הוט"-הוטטלקוםשותפותמוגבלת;"ב

תיקוןתקנה3בתקנה3)א(לתקנותהעיקריות-2ב

ברישה,במקום"שבתוספתהשנייה"יבוא"שבתוספתהראשונה"; )1(

בפסקאות)1(עד)8(,בכלמקום,אחרי"בלוחשבתוספת"יבוא"הראשונה"ב )2(

הוספתתקנה3אאחריתקנה3יבוא:3ב

"תשלומיםבעד
שימושושירות
נלווהלשימוש

ברשת"הוט"

התשלומיםהמרבייםש"הוט"רשאיתלדרושמבעלרישיון3אב )א(
יחושבו 2)א( בתקנה המפורטים השירותים אספקת בעד אחר
באמצעותרכיביהתשלומיםהמפורטיםבלוחשבתוספתהשנייה

לפיאותיותההיכרהקבועותבו,ויהיוכמפורטלהלן:

חיבור ברמת מנוהלת פס רחבת גישה שירות בעד )1(
כלל–ארצית-סכוםשלרכיביהתשלוםלפיאותיותההיכר

"ק","ת1"או"ת5"-לפירמתהשירותהמתאימה;

בעדשירותגישהרחבתפסמנוהלתברמתחיבורמקומית )2(
-רכיבהתשלוםלפיאותההיכר"ק",כשהואמוכפללפי

יחידותהמדידההמפורטותבלוחשבתוספתהשנייה;

בעדשירותסיבאפל-רכיבהתשלוםלפיאותההיכר )3(
"ס",כשהואמוכפללפייחידותהמדידההמפורטותבלוח

שבתוספתהשנייה;

בעדכלמטרשלסיבאחדעדשלושהסיביםנוספים )4(
המחבריםביןאותןנקודותברשתמפ"א,לפיאותההיכר
"ס1",כשהואמוכפללפייחידותהמדידההמפורטותבלוח

שבתוספתהשנייה;

בעדשירותגישהלתשתיתפסיבית-רכיבהתשלום )5(
לפיאותההיכר"פ",כשהואמוכפללפייחידותהמדידה

המפורטותבלוחשבתוספתהשנייהב

התשלוםהמרבישחברת"הוט"רשאיתלדרושמבעלרישיון )ב(
אחרבעדשירותביקורטכנאיבמענושללקוחבעלהרישיוןהאחר,

יהיהבסכוםשל157שקליםחדשיםלביקורב"

תיקוןתקנה4בתקנה4לתקנותהעיקריות-4ב

בסעיףקטן)א(,אחרי"ובתוספת"יבוא"הראשונהוהשנייה"; )1(

בסעיףקטן)ב(,במקום"אתנוסחהתוספתכפישעודכנה"יבוא"אתנוסחהתוספת )2(
הראשונהוהשנייהכפישעודכנו"ב

ס"חהתשמ"ב,עמ'218;התשע"ג,עמ'136ב 1

סמכויותשרהאוצרהועברולשרהכלכלהבהחלטתממשלהמס'2645מיום2017ב5ב14,שאושרהבכנסתביום2017ב5ב15ב 2

ק"תהתשע"ה,עמ'226ב 3
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בתוספת,בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"ראשונה"ב5בתיקוןהתוספת

הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתהראשונהיבוא:6ב

"תוספת שנייה
)תקנות3א)א(ו–4)א((

לוח רכיבי תשלומים בעד שימוש ברשת "הוט"

אות
רכיבהתשלוםהיכר

תשלוםבשקלים
חדשיםליחידה

מיוםתחילתןשל
התקנותעדיום

י"גבטבתהתשע"ח
)31בדצמבר2017(

תשלום
בשקלים
חדשים
ליחידה

יחידתהמדידהבשנת2018

תשלוםחודשיקבועבעדחיבור"ק")1(
מפ"א של לרשת לקוח מבנה
בקצבמרבימשווקהנמוךמ–200

מגהביט/שנייה

מספרלקוחות99ב3140ב40

תשלוםחודשיקבועבעדחיבור
מפ"א של לרשת לקוח מבנה
200 של משווק מרבי בקצב

מגהביט/שנייהומעלה

מספרלקוחות99ב3154ב54

הקצאת"ת1")2( בעד חודשי תשלום
קיבולתבעבורשינועתנועתנתונים
אללקוחשלבעלרישיוןוממנו,בינו
לביןנקודתחיבורארציתברשת
מפ"א,באיכותשירותP0כמפורט

בתנאירישיונושלמפ"א

מגהביט/שנייה38ב6115ב17

הקצאת"ת5" בעד חודשי תשלום
קיבולתבעבורשינועתנועתנתונים
אללקוחשלבעלרישיוןוממנו,בינו
לביןנקודתחיבורארציתברשת
מפ"א,באיכותשירותP5כמפורט

בתנאירישיונושלמפ"א

מגהביט/שנייה38ב6115ב17

תשלוםחודשיבעדשירותסיב"ס")3(
אפל

מטר485ב4850ב0

תשלוםחודשיבעדשירותסיב"ס1")4(
אפלנוסף

מטר002ב0020ב0

תשלוםחודשיבעדשירותגישה"פ")5(
לתשתיתפסיבית

מטר"396ב3960ב0

כ"אבסיווןהתשע"ז)15ביוני2017(
)חא3-4928-ת1(

א ר ק  ב ו י א 
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