רשומות

קובץ התקנות
כ"ו בסיוון התשע"א
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 28ביוני 2011
עמוד

תקנות רישום שמות עסק (תיקון) ,התשע"א1090 ��������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (תיקון) ,התשע"א1090 �����������������������������������������������������������������20111-
תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) (תיקון) ,התשע"א1091 ����������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות המדגמים (תיקון) ,התשע"א1091 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון) ,התשע"א1092 �������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) (תיקון) ,התשע"א1092 �����������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' ( )2תיקון) ,התשע"א1093 ������������������������������������2011-
תקנות סימני המסחר (תיקון) ,התשע"א1093 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות רואי חשבון (תיקון) ,התשע"א1094 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (מס'  ,)2התשע"א1094 ���������������������������������������2011-
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו ,בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול)
(שינוי סכומים) (מס'  ,)2התשע"א1096 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת שמאי מקרקעין (מס'  ,)2התשע"א1097 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) (מס'  ,)2התשע"א1097 ���������������������������������������������������������������2011-
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) (מס'  ,)2התשע"א1098 ���������������������������������������������������������������������2011-
כללי השקעות משותפות בנאמנות (עריכת מכרז ובחינת הזיקה של חברה סוחרת עם מנהל קרן),
התשע"א1099 �����2011-
�
כללי הבנקאות (רישוי) (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי) ,התשע"א1101 ��������������������������������������������������������2011-
כללי הבנקאות (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי) ,התשע"א1102 ���������������������������������������2011-
כללי הבנקאות (שירות לקוח) (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי) ,התשע"א1102 ���������������2011-
צו בנק ישראל (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי) ,התשע"א1103 ����������������������������������������2011-

תקנות רישום שמות עסק (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(19לפקודת רישום שמות עסק ,1באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

 .1בתקנה  3לתקנות רישום שמות עסק ,41935 ,במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) סכומי האגרות הנקובים בתוספת הראשונה ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה לפי
שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם
בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה .
(ב )1סכום אגרה שהשתנה כאמור ,יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50
אגורות יעוגל כלפי מעלה".

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
יעקב נאמן

(חמ )3-1387

שר המשפטים
__________
1
2
3
4

ע"ר  ,1935תוס'  ,1עמ' .116
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ע"ר  ,1935תוס'  ,2עמ'  ;640ק"ת התשמ"ג ,עמ'  ;9התשמ"ז ,עמ' .1241

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ"ג ,11962-באישור
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה  ,3אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2א

 .1בתקנה 2א לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) ,התשל"ג- 41973-
()1

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה
לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו ,לעומת המדד
שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה .
(ב )1סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום
של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;".

( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "השר לענייני דתות" יבוא "שר המשפטים".
תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3-1691

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3
4
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ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;20התשס"ח ,עמ' .6
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1280התשמ"ח ,עמ' .542

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  28לחוק הקאדים ,התשכ"א ,11961-באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנה 2א לתקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) ,התשכ"ח- 41968-
()1

תיקון תקנה 2א

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה
לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו ,לעומת המדד
שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.
(ב )1סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום
של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;".

( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "השר לענייני דתות" יבוא "שר המשפטים".
 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011

תחילה

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1690

__________
1
2
3
4

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשס"ב ,עמ' .505
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1955התשמ"ח ,עמ' .541

תקנות המדגמים (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף ()1(56ז) לפקודת הפטנטים והמדגמים ,1באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנה 3א לתקנות המדגמים- 4
()1

תיקון תקנה 3א

בתקנת משנה (א) -
(א) המילים "וב– 1ליולי"  -יימחקו ,ובמקום "עליית" יבוא "שינוי";
(ב) בהגדרות "המדד החדש" ו"המדד היסודי" ,במקום "שלפני החודש" יבוא
"נובמבר";

( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר" יבוא "רשם
הפטנטים והמדגמים".
 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011

תחילה

כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
(חמ )3-375

__________
1
2
3
4

יעקב נאמן
שר המשפטים

אסא קלינג
רשם הפטנטים והמדגמים

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1053ס"ח התשכ"א ,עמ' .16
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;1957ק"ת התשנ"ז ,עמ' .442

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,
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תקנות המקרקעין (אגרות) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  149לחוק המקרקעין ,התשכ"ט ,11969-באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי
סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 2

 .1בתקנה  2לתקנות המקרקעין (אגרות) ,התשל"ה ,41974-במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) סכומי האגרות לפי תקנת משנה (א) ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה לפי שיעור
השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש
נובמבר של השנה שקדמה לה .
(ב )1סכום אגרה שהשתנה כאמור ,יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50
אגורות יעוגל כלפי מעלה".

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-648

__________
1
2
3
4

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;222התש"ע ,עמ' .1431

תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  6 ,)3(5ו– 55לחוק הנוטריונים ,התשל"ו ,11976-באישור שר
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

 .1בתקנה  3לתקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) ,התשל"ז- 41977-
()1

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) סכומי האגרות לפי תקנות אלה ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה לפי שיעור
השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם
בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה;".

()2
זו".
תחילה

בתקנת משנה (ג) ,במקום "המוגדלת" יבוא "כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3-662

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2
3
4
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ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;1741התשנ"ה ,עמ' .272

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' ( )2תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב,11972-
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  2לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס'  ,)2התשל"ג -תיקון תקנה 2

 , 1973במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
4

"(ג) סכומי האגרות לפי תקנת משנה (א) ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה לפי שיעור
השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש
נובמבר של השנה שקדמה לה.
(ג )1סכום אגרה שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50
אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ג )2המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת
משנה (א) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו".
 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011

תחילה

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-1172

__________
1
2
3
4

ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1540התשמ"ז ,עמ' .1240

תקנות סימני המסחר (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (71א)( )2לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,התשל"ב, 1972-
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 3א

 .1בתקנה 3א לתקנות סימני המסחר- 41940 ,
()1

בתקנת משנה (א) -
(א) המילים "וב– 1ליולי"  -יימחקו ,ובמקום "עליית" יבוא "שינוי";
(ב) בהגדרות "המדד החדש" ו"המדד היסודי" ,במקום "שלפני החודש" יבוא
"נובמבר";

( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר" יבוא "רשם
סימני המסחר".
 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011

תחילה

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3-1129

__________
1
2
3
4

יעקב נאמן
שר המשפטים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ'  ;511ס"ח התשס"ז ,עמ' .150
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ע"ר  ;1940תוס'  ,2עמ'  ;192ק"ת התשנ"ז ,עמ' .443

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,
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תקנות רואי חשבון (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 17לחוק רואי חשבון ,התשט"ו , 1955-באישור שר
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 47

 .1בתקנה  47לתקנות רואי חשבון ,התשט"ז ,41955-במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) סכומי האגרות לפי תקנת משנה (א) ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה לפי שיעור
השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש
נובמבר של השנה שקדמה לה.
(ב )1סכום אגרה שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50
אגורות יעוגל כלפי מעלה".

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  .)2011
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-665

__________
1
2
3
4

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;26התשנ"ד ,עמ' .24
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;34התש"ע ,עמ' .116

הודעת הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים ואגרות) (מס' ,)2
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 6א(ג) לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה ,סדרי דין ,מסמכים
ואגרות) ,התשכ"ח( 11968-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת השנייה לתקנות החל ביום
כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי  ,)2011כדלקמן:

"תוספת שנייה
(תקנה )6
בשקלים חדשים

 .1עם הגשת בקשה לפטנט לפי סעיף (11א) לחוק בעד  50התביעות
הראשונות שבבקשה

1,064

1א .אגרת הגשה בעד כל תביעה נוספת שבבקשה לפטנט החל מהתביעה
ה–51

522

עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס לפי סעיפים (73א) 170 ,ו–171
לחוק או תקנות (146א) ו–(149א)

237

(ב) עם הגשת מסמך מתוקן שבעקבותיו יידחה תאריך בקשת   
הפטנט לפי סעיף  23לחוק

237

עם הגשת בקשה לרישום זכות לגבי פטנט או זכות לבקשה
לפטנט לפי סעיף   169לחוק ,לשינוי רישום כזה או לביטולו

237

( .2א)

(ג)

__________
1
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ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1104התשנ"ו ,עמ'  ;951התש"ע ,עמ'  318ועמ'  ;350התשע"א ,עמ' .426

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

בשקלים חדשים

(ד)

עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר בפירוט לפי סעיף  69לחוק

237

 .3עם הגשת בקשה לבחינה על אתר של בקשת פטנט ,לפי תקנה (35א)

712

 .4עם הגשת בקשה לפי סעיפים 48ד(ג) ו– 164לחוק או בקשה לפי תקנות
(5א) או (87ג) להארכת כל מועד ,בעד כל חודש או חלק ממנו

63

עם הגשת בקשה בקשר להליך על ריב ,לפי כל אחד מהסעיפים
(73 ,67 ,61 ,30 ,25ג)(124 ,117 ,ב) 170 ,133 ,ו– 171לחוק וכן תקנות
 100 ,81ו–195

712

( .5א)

(ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם לפי סעיף  159או
השגה לפי סעיף  161לחוק או לפי תקנה  42או (46א)

712

עם הגשת בקשה לתיקון פירוט לפי סעיפים  29או  65לחוק

712

(ד) עם הגשת בקשה להחזרת תוקפו של פטנט לאחר פקיעתו לפי
סעיף  59לחוק

712

(ג)

 .6אגרת חידוש לפי סעיף  56לחוק:
(א) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום שלושה חודשים מיום מתן
הפטנט ,עד תום שש שנים מתאריך הבקשה לפטנט

156

(ב) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השישית מתאריך
הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים

316

עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה העשירית מתאריך
הבקשה לפטנט לתקופה נוספת של ארבע שנים

1,902

(ג)

(ד) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה הארבע עשרה מתאריך
הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של ארבע שנים

3,964

(ה) עם הגשת בקשת חידוש לפני תום השנה השמונה עשרה
מתאריך הבקשה לפטנט ,לתקופה נוספת של שנתיים

4,756

(ו)

אגרת חידוש כוללת לתשלום לפני תום שלושה חודשים מיום
מתן הפטנט ,כדי שיהיה בתוקף לכל תקופתו

10,310

 .7אגרה לאומית לפי סעיף 48ד(א) לחוק

1,064

 .8אגרת מסירה לפי סעיף 48ב(א) לחוק

556

 .9עם הגשת בקשה לדיון מחדש לפי סעיף 21א לחוק או לבטל ביטול
לפי סעיף 21ב לחוק

237

 .10עם הגשת בקשה להשהות את פרסום קיבול הבקשה ,לכל חודש או
חלק ממנו

44

( .11א) עם הגשת בקשה להיבחן בעל פה או בכתב לשם רישום כעורך  
פטנטים לפי סעיף  143לחוק ,וכן עם הגשת הבקשה להירשם
כעורך פטנטים לפי סעיף  142לחוק

174

(ב)

אגרה שנתית לעורך פטנטים לפי סעיף  145לחוק

 .12בעד אישור או העתק או כל מסמך ,תעודה או נסח מתוך הפנקס לפי
סעיף (168ב) לחוק
קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

174
44
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בשקלים חדשים

( .13א) בעד צילום פירוט ,שרטוט או כל מסמך ,לפי סעיף (168ב) לחוק,
לכל עמוד
(ב) בעד צילום של מיקרופילם במכונת העתקה ,לפי סעיף (168ב)
לחוק ,לכל עמוד
(ג) נדרש הצילום בתוך שבוע -
( )1לכל עמוד מחמשת העמודים הראשונים
( )2לכל עמוד נוסף
 .14אגרת פרסום

3.20
6.30

32
6.30
דמי הפרסום
שהודעה עליהם
מתפרסמת מזמן
לזמן ברשומות"

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-884

הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו ,בהתנגדות
לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בהתאם לתקנה  7לתקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה  -סדרי דין בבקשה לצו,
בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) ,התשנ"ח( 11999-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב השינוי במדד ,יהיו סכומי האגרה שבתוספת לתקנות החל ביום כ"ט בסיוון
התשע"א ( 1ביולי  ,)2011כדלקמן:
סכום האגרה
בשקלים חדשים

"()1

אגרת בקשה (תקנה (2ב)())5

1,060

()2

אגרת הארכה (תקנה (7א)())1

2,849

אגרת הארכה (תקנה (7א)(- ))2
(א)

לפני תום שנת הארכה ראשונה

3,418

(ב)

לפני תום שנת הארכה שנייה

4,102

(ג)

לפני תום שנת הארכה שלישית

4,992

(ד)

לפני תום שנת הארכה רביעית

5,907

()3

אגרת התנגדות (תקנה (3א))  -האגרה שנקבעה לעניין סעיף 30
לחוק ובתקנות נוהלי הלשכה

713

()4

בקשה לביטול (תקנה  - )4כפל אגרת ההתנגדות כאמור
בפסקה ( )3לפי תקנה  103לתקנות הלשכה

"1,426

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
גיא רוטקופף
(חמ )3-2846
__________
                                                                                 1המנהל הכללי של משרד המשפטים
ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;996התשע"א ,עמ' .428

1096

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

הודעת שמאי מקרקעין (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (46ג) לתקנות שמאי מקרקעין ,התשכ"ג( 1963-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן ,יהיה נוסח תקנה (46א) לתקנות החל ביום כ"ט הגדלת סכומים

בסיוון התשע"א ( 1ביולי  ,)2011כדלקמן:
"(א)

אלה האגרות שיש לשלם:

בשקלים חדשים

561

 .1רישום בפנקס (תקנה )2
 .2בחינות (תקנה - )7
  (א)

בחינות מוקדמות ,לכל נושא

282

  (ב)

בחינות סופיות ,לכל נושא

334

 .3בקשה לפטור מבחינות (תקנה  ,)15לכל נושא

138

 .4רישום כמתמחה (תקנה )17
 .5אישור גמר התמחות (תקנה )25
 .6בקשה לקיצור תקופת ההתמחות (תקנה )28
 .7אגרה שנתית לשמאי מקרקעין

138
138
138
"828

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
גיא רוטקופף
המנהל הכללי של משרד המשפטים

(חמ )3-320

__________
1

ק"ת התשכ"ג ,עמ'  ;1443התשמ"ז ,עמ'  ;1278התשע"א ,עמ' .430

הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) (מס'  ,)2התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) ,התשנ"ח-
( 11998להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי  2011לעומת המדד שפורסם שינוי סכומים

בחודש נובמבר  2010יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי
 ,)2011כדלקמן:

"תוספת
(תקנה (1א))
טור א'
הפעולה או השירות    

טור ב'
בשקלים חדשים

 .1בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה

480

 .2בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

480

 .3בקשה למינוי מנהל עיזבון

480

 .4עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה

225

 .5הפקדה או החזרה של צוואה

102

__________
1

ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;1291התשע"א ,עמ' .481

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

1097

טור ב'
בשקלים חדשים

טור א'
הפעולה או השירות    

 .6בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לענייני ירושה ,שהוגשה
בתוך  30ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה
30

 .7עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה
 .8העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לענייני ירושה

 4.94לכל עמוד

 .9כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים  1עד 8

"225

כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
דוד האן
האפוטרופוס הכללי
הממונה הארצי לענייני ירושה

(חמ )3-2872

הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) (מס'  ,)2התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) ,התשנ"ט-
( 11999להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום כ"ט
בסיוון התשע"א ( 1ביולי  ,)2011כדלקמן:

"תוספת
(תקנה (1א))
                               הפעולה או השירות

בשקלים חדשים

 .1בקשה למתן ירושה או צו קיום

480

 .2בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

480

 .3בקשה למינוי מנהל עיזבון

480

 .4עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי ,כמשמעותו בסעיף
 155לחוק הירושה

225

 .5התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום

480

 .6בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין ,שהוגשה
בתוך  30ימים מיום מתן ההחלטה
 .7עיון בתיק הנמצא בארכיון בית הדין

פטורה
30

 .8העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין ,לכל עמוד

4.94

 .9כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים  1עד 8

"225

כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3-2887

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
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ק"ת התשנ"ט ,עמ'  ;514התשע"א ,עמ' .487

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

כללי השקעות משותפות בנאמנות (עריכת מכרז ובחינת הזיקה של חברה
סוחרת עם מנהל קרן) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף (69ג)( )1ו–(ו) לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד-
 ,11994ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק–יסוד :הכנסת ,2ולפי סעיף (2ב)
לחוק העונשין ,התשל"ז ,31977-קובעת רשות ניירות ערך כללים אלה:
(  .1א)

מנהל קרן יערוך מכרז פתוח לכל החברות הסוחרות ,באופן שקוף ,הוגן ושוויוני.

עריכת המכרז

(ב) מנהל קרן לא ינהל משא ומתן ולא יקיים מגעים עם החברות הסוחרות או מי מטעמן,
בקשר לפרטי המכרז ותנאיו ,לפני פרסום מסמכי המכרז ואחריו ועד לבחירת הזוכה במכרז,
למעט קבלת הבהרות בקשר להצעות שהוגשו על ידי המשתתפים במכרז.
(ג) מנהל קרן רשאי לערוך מכרז ביחס לכל הקרנות שבניהולו ,ביחס לקבוצה של
קרנות בעלות מאפיינים משותפים או ביחס לקרן מסוימת.
.2

מסמכי המכרז יכללו ,בין השאר ,את תנאי הסף להשתתפות במכרז ,האופן מסמכי המכרז

(א)
והמועדים להגשת הצעות ,תקופת ההתקשרות ותנאיה וכן את האופן ואמות המידה
לבחירת הזוכים.
(ב)

.3

מסמכי המכרז יפורסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של מנהל הקרן.

תנאי הסף לא יכללו אלא את המאפיינים הדרושים ,לדעת מנהל הקרן ,כדי להבטיח תנאי הסף

שהזוכה במכרז יהיה כשיר לספק את השירות ברמה ראויה .
.4

חברה סוחרת המבקשת להשתתף במכרז תגיש את הצעתה חתומה ,מלאה הגשת הצעות

(א)
ושלמה ,בתוך מעטפה סגורה היטב ,וזאת בדרך ,במועד ,במקום ובמספר עותקים כפי
שנקבע במסמכי המכרז.
(ב) מנהל הקרן רשאי להתנות את ההשתתפות במכרז בתשלום סביר בעבור עלות
הפקת המכרז.

.5

(א) תקופת ההתקשרות של מנהל קרן עם חברה סוחרת לביצוע עסקאות בנכסי קרנות תקופת
ההתקשרות
שבניהולו ,על פי מכרז לא תעלה על שלוש שנים.

(ב) בתום תקופת ההתקשרות רשאי מנהל הקרן ,באישור ועדת הביקורת ודירקטוריון
מנהל הקרן ,לאחר שבדקו ומצאו כי ההתקשרות עומדת בתנאי השוק וכי הסיכוי
להשיג תנאי התקשרות עדיפים הוא נמוך ,בנסיבות העניין ,להאריך את תקופת
ההתקשרות ,בלא מכרז ,לתקופה נוספת של שנה; בתום אותה שנה רשאי מנהל הקרן,
בכפוף לאישורים כאמור ,להאריכה לתקופה נוספת של שנה בלבד; לעניין זה" ,ועדת
ביקורת"  -ועדה שמינה דירקטוריון מנהל הקרן לעניין זה ,שרוב חבריה הם דירקטורים
חיצוניים ,כמשמעם בסעיף (16א) לחוק.
.6

מנהל קרן יבחר את ההצעה הזוכה בהתבסס על תעריפי העמלות שהוצעו ,בדרך אופן בחירת
שתשרת באופן המיטבי את טובתם של בעלי היחידות בכל קרן שבניהולו; ואולם רשאי ההצעה הזוכה

מנהל הקרן בנסיבות מיוחדות שיירשמו ,ובאישור בכתב של ועדת הביקורת ודירקטוריון
מנהל הקרן ,שלא לבחור את ההצעה בעלת תעריפי העמלות הנמוכים ביותר.
.7

(א) בחינת ההצעות תיעשה לאחר תום הזמן שנקבע במסמכי המכרז להגשת ההצעות בחינת ההצעות
ובמהלך התקופה שתוגדר במסמכי המכרז ,בידי צוות שמינה דירקטוריון מנהל הקרן ובחירת הזוכה

שהרכבו וכישורי חבריו יבטיחו באופן מיטבי את ביצוע תפקידיו לפי כללים אלה
__________ -צוות המכרזים) .
(להלן
1
2
3

ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התש"ע ,עמ' .387
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשנ"ד ,עמ' .348

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,
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(ב) צוות המכרזים לא ידון בהצעה אשר הוגשה לאחר המועד שנקבע להגשת
הצעות.
(ג) צוות המכרזים לא ידון בהצעה שאינה עומדת בתנאי הסף שפורסמו במסמכי
המכרז כאמור בסעיף  .2
(ד) לאחר בחינת ההצעות יקבל צוות המכרזים החלטה בדבר הזוכה ,והוא רשאי
להחליט על בחירת כמה הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן ,על בחירת חלק
מהצעה או על פסילת כל ההצעות ובלבד שאפשרויות אלה פורטו במסמכי המכרז  .
(ה) החלטת צוות המכרזים תהיה מנומקת ותירשם בפרוטוקול שייחתם בידי חברי
הצוות.
(ו) צוות המכרזים יעביר את החלטתו לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון מנהל
הקרן.
הודעה על
תוצאות המכרז

.8

בתוך זמן סביר מאישור ההחלטה כאמור בסעיף (7ו) ,ימסור מנהל הקרן הודעה על
תוצאות המכרז לכל משתתף במכרז; כמו כן יפרסם את תוצאות המכרז ואת הנימוקים
לבחירת ההצעה הזוכה באתר ההפצה ובאתר האינטרנט שלו; לא זכתה אף הצעה או
לא זכתה ההצעה הזולה ביותר או פוצלה הזכייה במכרז בין מציעים שונים ,יפרסם
מנהל הקרן גם את הנימוקים לכך.

התקשרות עם
חברה קשורה

.9

(א) לא יתקשר מנהל קרן בהסכם עם חברה סוחרת קשורה כאמור בסעיף (69ד) לחוק,
אלא לשם קבלת השירות במישרין מן החברה הסוחרת הקשורה; על אף האמור ,חברה
סוחרת קשורה תהיה רשאית למנות חברה סוחרת שהיא חברת בורסה מחוץ לישראל,
לשם ביצוע עסקאות בניירות ערך חוץ בהתאם להוראות שקיבלה ממנהל הקרן במסגרת
ההתקשרות עמו ,ובלבד שלא יהיה במינוי האמור כדי לגרוע מאחריותה כלפי מנהל
הקרן בקשר עם הפעילות האמורה.

פטור ממכרז

  .10מנהל קרן פטור מחובת עריכת מכרז ,בהתקיים אחד מאלה:

(ב) זכתה חברה סוחרת קשורה לנאמן במכרז ,יחולו על ההתקשרות עמה הוראות
סעיף (69ד) לחוק כל עוד לא חדל הנאמן לשמש נאמן לקרנות שבניהול מנהל הקרן.
( )1ההתקשרות נדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש לבעלי היחידות ,ונעשית
בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים בנסיבות כאמור ,ובתנאי שוועדת הביקורת
והנאמן אישרו מראש כי מתקיימים התנאים כאמור;
( )2ההתקשרות היא לצורך ביצוע עסקה חד–פעמית ,המיטיבה עם בעלי היחידות,
בנסיבות מיוחדות שיירשמו ,ובכפוף לאישור מראש של ועדת הביקורת והנאמן.
חברה סוחרת
בעלת זיקה
למנהל הקרן

 .11לעניין סעיף (69ג) לחוק ,חברה סוחרת תיחשב בעלת זיקה למנהל הקרן ,אם התקיים בה
אחד מאלה:
( )1החברה הסוחרת ,אדם השולט בה או חברה בשליטת אדם כאמור עוסקים בניהול
השקעות בעבור מנהל הקרן;
( )2החברה הסוחרת בעלת עניין במנהל הקרן או בנאמן לקרנות שאליהן מתייחסת
ההתקשרות;
( )3נושא משרה בחברה הסוחרת או אדם השולט בה ,הוא או קרוב ,שותף או מעביד
של מי מהם ,או מי שנושא משרה או בעל שליטה כאמור כפוף לו במישרין או בעקיפין,
הוא בן משפחה של נושא משרה או של בעל שליטה במנהל הקרן או בנאמן; בפסקה זו,
"קרוב"  -כהגדרתו בחוק החברות ,התשנ"ט;41999-

__________
4
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ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התש"ע ,עמ' .292

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

( )4לחברה הסוחרת ,לאדם השולט בה או לחברה בשליטת אדם כאמור ,קשר עסקי
עם מנהל הקרן או עם אדם השולט בו או עם חברה בשליטת אדם כאמור ,בין בתמורה
ובין בלא תמורה ,למעט קשר למתן שירותי ביצוע עסקאות בנכסי הקרן; לעניין זה" ,קשר
עסקי"  -לרבות קשרי ספק לקוח ,מתן שירות או קבלת שירות ,מתן הלוואות או קבלת
הלוואות ,השכרת נכסים ,שותפות בעסקים ,עסקאות משותפות ,שותפות בנכסים ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בין בדרך קבע ובין באופן מזדמן.
 .12תחילתם של כללים אלה שישה חודשים מיום פרסומם ברשומות.

תחילה

כ' בסיוון התשע"א ( 22ביוני )2011
שמואל האוזר
יושב ראש רשות ניירות ערך

(חמ )3-4107

כללי הבנקאות (רישוי) (הפחתה של סכומי הקנס האזרחי) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 50ב(ג) לחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א( 11981-להלן -
החוק) ,ובהתייעצות עם שר המשפטים ,אני קובע כללים אלה:
.1

ראה המפקח כי יש להטיל על אדם קנס אזרחי לפי סעיף 50ב(א) לחוק ,בשל הפרה הפחתת סכומי
שביצע ,והתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן ,הוא רשאי להפחית לאותו הקנס האזרחי

אדם מסכום הקנס האזרחי הקבוע בשל אותה הפרה ,עד השיעור המרבי הנקוב לצד
אותה נסיבה ,ובהתקיים כמה נסיבות  -עד השיעור המצטבר של השיעורים המנויים
לצדן ,ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על :85%
שיעור הפחתה מרבי

הנסיבות

()1

בחמש השנים שקדמו למועד ביצוע ההפרה המפר לא הפר
הוראה מההוראות לפי חוקי הבנקאות ,חוק איסור הלבנת
הון ,התש"ס ,22000-חוק איסור מימון טרור ,התשס"ה-
 ,32005או הוראות לפי סעיף 4ב(ב) לחוק המכר (דירות)
(הבטחת השקעותיהם של רוכשי דירות) ,התשל"ה;41974-
לעניין זה" ,חוקי הבנקאות"  -כהגדרתם בחוק בנק ישראל,
5
התש"ע2010-

()2

המפר הפסיק את ההפרה ונקט פעולות לתיקון  הליקויים
ולמניעת הישנותם ,הכל ביוזמתו ולהנחת דעתו של
המפקח -

()3

 35אחוזים;  

(א)

לפני פניית המפקח אליו באותו עניין

 50אחוזים;

(ב)

לאחר פניית המפקח אליו באותו עניין

 25אחוזים;

קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות
אחרות ובכלל זה היקף ההפרה ,הרווח שהיה עשוי להיות
מופק ממנה ,ההפסד שהיה עשוי להימנע או הנזק שהיה
עשוי להיגרם בעקבותיה

 50אחוזים.

כ"ו באייר התשע"א ( 30במאי )2011
(חמ )3-4243

__________
1
2
3
4
5

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;232ס"ח התש"ע ,עמ' .474
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התש"ע ,עמ' .544
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;76התשס"ט ,עמ' .66
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;14התשס"ט ,עמ' .328
ס"ח התש"ע ,עמ' .452

קובץ התקנות  ,6369ד' באדר א'  התשס"ה13.2.2009 ,

סטנלי פישר
נגיד בנק ישראל

1101

כללי הבנקאות (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ט(ב) לפקודת הבנקאות ( 1להלן  -הפקודה) ,ובהתייעצות
עם שר המשפטים ,אני קובע כללים אלה:
הפחתת סכומי
העיצום הכספי

.1

ראה המפקח כי יש להטיל על תאגיד בנקאי עיצום כספי לפי סעיף 14ח לפקודה,
בשל הפרה שביצע ,אך התקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן ,רשאי הוא
להפחית לתאגיד הבנקאי מסכום העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה ,עד השיעור
המרבי הנקוב לצד אותה נסיבה ,ובהתקיים כמה נסיבות  -עד השיעור המצטבר של
השיעורים המנויים לצדן ,ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על :85%
הנסיבות

()1

שיעור הפחתה מרבי

בחמש השנים שקדמו למועד ביצוע ההפרה התאגיד
הבנקאי לא הפר הוראה מהוראות חוקי הבנקאות ,חוק
איסור הלבנת הון ,התש"ס ,22000-חוק איסור מימון
טרור ,התשס"ה ,32005-או הוראות לפי סעיף 4ב(ב) לחוק
המכר (דירות) (הבטחת השקעותיהם של רוכשי דירות),
התשל"ה ;41974-לעניין זה" ,חוקי הבנקאות"  -כהגדרתם
5
בחוק בנק ישראל ,התש"ע2010-

 35אחוזים;

( )2המפר הפסיק את ההפרה ונקט פעולות לתיקון הליקויים
ולמניעת הישנותם ,הכל ביוזמתו ולהנחת דעתו של
המפקח -
(א)

לפני פניית המפקח אליו באותו עניין

(ב) לאחר פניית המפקח אליו באותו עניין

 50אחוזים;
 25אחוזים;

( )3קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות
אחרות ובהן היקף ההפרה ,הרווח שהיה עשוי להיות מופק
ממנה ,ההפסד שהיה עשוי להימנע או הנזק שהיה עשוי
 50אחוזים.
להיגרם בעקבותיה
כ"ו באייר התשע"א ( 30במאי )2011
סטנלי פישר
(חמ )3-4239
נגיד בנק ישראל
__________
1
2
3
4
5

ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשנ"ו ,עמ' .324
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התש"ע ,עמ' .544
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;76התשס"ט ,עמ' .66
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;14התשס"ט ,עמ' .328
ס"ח התש"ע ,עמ' .452

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי
העיצום הכספי) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א(ה) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א( 11981-להלן
 החוק) ,ובהתייעצות עם שר המשפטים ,אני קובע כללים אלה:__________
1

1102

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;258התש"ע ,עמ' .514

קובץ התקנות  ,7009כ"ו בסיוון התשע"א28.6.2011 ,

.1

ראה המפקח כי יש להטיל על תאגיד בנקאי עיצום כספי לפי סעיף (11א) עד (ג) לחוק ,הפחתת סכומי
בשל הפרה שביצע ,אך התקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן ,רשאי הוא העיצום הכספי

להפחית לתאגיד הבנקאי מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה ,עד השיעור
המרבי הנקוב לצד אותה נסיבה ,ובהתקיים כמה נסיבות  -עד השיעור המצטבר של
השיעורים המנויים לצדן ,ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על :85%
שיעור הפחתה מרבי

הנסיבות

()1

בחמש השנים שקדמו למועד ביצוע ההפרה התאגיד
הבנקאי לא הפר הוראה מהוראות חוקי הבנקאות ,חוק
איסור הלבנת הון ,התש"ס ,22000-חוק איסור מימון
טרור ,התשס"ה ,32005-או הוראות לפי סעיף 4ב(ב)
לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) ,התשל"ה ;41974-לעניין זה" ,חוקי הבנקאות"
5
 -כהגדרתם בחוק בנק ישראל ,התש"ע2010-

()2

המפר הפסיק את ההפרה ונקט פעולות לתיקון
הליקויים ולמניעת הישנותם ,הכל ביוזמתו ולהנחת
דעתו של המפקח -

()3

   35אחוזים;

(א)

לפני פניית המפקח אליו באותו עניין                   

 50אחוזים;

(ב)

לאחר פניית המפקח אליו באותו עניין

 25אחוזים;

קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות
עובדתיות אחרות ובהן היקף ההפרה ,הרווח שהיה
עשוי להיות מופק ממנה ,ההפסד שהיה עשוי להימנע
או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה

 50אחוזים.

כ"ו באייר התשע"א ( 30במאי )2011
(חמ )3-4241

סטנלי פישר
נגיד בנק ישראל

__________
2
3
4
5

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התש"ע ,עמ' .544
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;76התשס"ט ,עמ' .66
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;14התשס"ט ,עמ' .328
ס"ח התש"ע ,עמ' .452

צו בנק ישראל (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (63ב) לחוק בנק ישראל ,התש"ע( 12010-להלן  -החוק),
ובהתייעצות עם שר המשפטים ,אני קובע כללים אלה:
.1

ראה הנגיד כי יש להטיל על אדם עיצום כספי לפי סעיף  58לחוק ,בשל הפרה שביצע ,הפחתת סכומי
אך התקיימה אחת או יותר מהנסיבות המנויות להלן ,הוא רשאי להפחית לאותו אדם העיצום הכספי

מסכום העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה ,עד השיעור המרבי הנקוב לצד אותה
נסיבה ,ובהתקיים כמה נסיבות  -עד השיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:
__________
1

ס"ח התש"ע ,עמ' .452
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הנסיבה

()1

שיעור הפחתה מרבי

בחמש השנים שקדמו למועד ביצוע ההפרה המפר
לא הפר הוראה מהוראות החוק ,חוקי הבנקאות ,חוק
איסור הלבנת הון ,התש"ס ,22000-חוק איסור מימון
טרור ,התשס"ה ,32005-או הוראות לפי סעיף 4ב(ב)
לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעותיהם של רוכשי
4
דירות) ,התשל"ה1974-

 35אחוזים;

( )2המפר הפסיק את ההפרה ונקט פעולות לתיקון
הליקויים ולמניעת הישנותם ,הכל ביוזמתו ולהנחת
דעתו של הנגיד -

()3

הפחתת בשל
נסיבות אישיות

.2

(א)

לפני פניית הנגיד אליו באותו עניין

 30אחוזים;

(ב)

לאחר פניית הנגיד אליו באותו עניין

 25אחוזים;

קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות
עובדתיות אחרות ובהן היקף ההפרה ,הרווח שהיה
עשוי להיות מופק ממנה ,ההפסד שהיה עשוי להימנע
או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה

 50אחוזים.

ראה הנגיד ,לגבי מפר שהוא יחיד ,שהפרת ההוראה נגרמה בשל נסיבות אישיות
המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי ,או שהתקיימו נסיבות אישיות קשות המצדיקות
שלא למצות את הדין עם המפר ,רשאי הוא להפחית את העיצום הכספי בשיעור שלא
יעלה על  20%מסכום העיצום הכספי הקבוע לגבי המפר בשל אותה הפרה ,וזאת בלי
לגרוע מסמכותו לפי סעיף .1

כ"ו באייר התשע"א ( 30במאי )2011
(חמ )3-4238

סטנלי פישר
נגיד בנק ישראל

__________
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