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תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"א596 ������������������������������������������������������������� 2011-
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) (תיקון) ,התשע"א603 �������������������������������2011-
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) (תיקון מס'  ,)2התשע"א604 ���������������������2011-
תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה) ,התשע"א606 ������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים זרים),
התשע"א606 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות,
התמחות ואגרות) (תיקון) ,התשע"א608 ������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת משכורת נשיא המדינה ,התשע"א609 �����������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשע"א609 ��������������������������������������������������������������������������������������2011-

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,11968-לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

הוספת תקנה 9ד

.2

בתקנה  1לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל( 21970-להלן -
התקנות העיקריות) -
( )1ההגדרה ""בעל ענין" ,בתאגיד"  -תימחק;
( )2בהגדרה ""דוחות כספיים" או "דוחות"" ,המילים "או "דוחות""  -יימחקו;
( )3בהגדרה המתחילה במילה "המבקר" ,אחרי "חברה כלולה" יבוא "חברה מוחזקת".
אחרי תקנה 9ג לתקנות העיקריות יבוא:
"דוח מצבת
התחייבויות לפי
מועדי פירעון

9ד( .א) תאגיד יצרף לדוח התקופתי דוח בדבר מצבת ההתחייבויות
של התאגיד המדווח והחברות המאוחדות או המאוחדות
באיחוד יחסי בדוחותיו הכספיים ,לפי הפירוט שלהלן:
( )1לגבי התחייבויות התאגיד המדווח ,כישות משפטית
נפרדת ,יפורטו -
(א) תעודות התחייבות שהנפיק התאגיד המדווח,
והמוחזקות בידי הציבור ,למעט תעודות התחייבות
כאמור המוחזקות בידי חברת–אם של התאגיד
המדווח ,בעל השליטה בו ,תאגידים בשליטתם או
בשליטת התאגיד המדווח;
(ב) תעודות התחייבות ואשראי חוץ בנקאי כמפורט
להלן:
( )1תעודות התחייבות שהנפיק התאגיד
המדווח ,אשר אינן מוחזקות בידי הציבור,
למעט תעודות התחייבות כאמור המוחזקות
בידי חברת–אם של התאגיד המדווח ,בעל
שליטה בו ,תאגידים בשליטתם או בשליטת
התאגיד המדווח;
( )2אשראי שקיבל התאגיד המדווח מיחיד
או מתאגיד שאינו תאגיד בנקאי ,למעט אשראי
שנתקבל מחברת–אם של המנפיק ,בעל שליטה
בו ,תאגידים בשליטתם או בשליטת המנפיק;
(ג) אשראי שקיבל התאגיד המדווח מחברה
שקיבלה רישיון בנק לפי סעיף  4לחוק הבנקאות
(רישוי) ,התשמ"א( 31981-בתקנה זו  -בנק בישראל);
(ד) אשראי שקיבל התאגיד המדווח מבנק מחוץ
לישראל כהגדרתו בחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד( 41994-בתקנה זו  -בנק בחו"ל);

__________
1
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(ה) ערבויות פיננסיות כהגדרתן בכללי החשבונאות
המקובלים והתחייבויות למתן אשראי שניתנו בידי
תאגיד;
( )2לגבי התחייבויות החברות המאוחדות והחברות
המאוחדות באיחוד יחסי של התאגיד המדווח ,למעט
חברות כאמור שהן כשלעצמן תאגיד מדווח ,יפורטו -
(א) סך כל הערבויות הפיננסיות כהגדרתן בכללי
החשבונאות המקובלים וההתחייבויות למתן אשראי
שניתנו על ידי החברות המאוחדות;
(ב)

יתרות אשראי והתחייבויות כמפורט כלהלן:
( )1אשראי שקיבלו החברות המאוחדות
מבנקים בישראל;
( )2אשראי שקיבלו החברות המאוחדות
מבנקים בחו"ל;
( )3סך תעודות התחייבות שהנפיקו החברות
המאוחדות;

( )3לגבי אשראי מחברות בקבוצה או תעודות התחייבות
המוחזקות בידי חברות בקבוצה ,יפורטו -
(א) אשראי שקיבל התאגיד המדווח מחברת–האם
שלו או בעל השליטה בו ,וסך יתרות תעודות ההתחייבות
שהנפיק התאגיד המדווח ,המוחזקות בידיהם;
(ב) אשראי שקיבל התאגיד המדווח מחברות
בשליטת חברת–האם שלו או חברות בשליטת בעל
השליטה בו ,ושאינן בשליטת התאגיד המדווח,
וסך יתרות תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד
המדווח ,המוחזקות בידיהם;
(ג) אשראי שקיבל התאגיד המדווח מחברות
מאוחדות או מאוחדות באיחוד יחסי בדוחותיו
הכספיים ,ויתרות תעודות ההתחייבות שהנפיק
התאגיד המדווח המוחזקות בידיהן;
(ד) לעניין תקנת משנה זו" ,קבוצה"  -חברת–האם
של התאגיד המדווח ,בעל השליטה בו ,תאגיד
בשליטתם שאינו בשליטת התאגיד המדווח וחברות
מאוחדות של התאגיד המדווח.
(ב) הגילוי האמור בתקנה זו יינתן לפי מועדי פירעון ,בהתבסס
על הסכום המצטבר של ההחזרים על פי תנאי ההתחייבויות
החוזיים ,לתקופה של חמש שנים מתאריך הדוחות הכספיים;
הגילוי יינתן בהבחנה בין תשלומי קרן וריבית ,ותוך פילוח
ההתחייבויות לפי תנאי ההצמדה שלהן.
(ג) תקנה זו לא תחול על המנויים בתקנה 8ג ועל מנפיק מוצרי
מדדים".
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תיקון תקנה 10

.3

תיקון תקנה 21

.4

בתקנה (21א)( )3לתקנות העיקריות ,אחרי "שאינו נמנה בפסקאות ( )1או ( ")2יבוא
"למעט חברה–בת של התאגיד".

תיקון תקנה 21א

.5

אחרי תקנה  21יבוא:

תיקון תקנה 24

.6

תיקון תקנה 24ב

.7

תיקון תקנה 29

.8

בתקנה (29א)( )6לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "למעט עסקה של התאגיד עם חברה–
בת שלו;".

תיקון תקנה 30

.9

בתקנה (30ה) לתקנות העיקריות ,במקום "אלא כעבור  30דקות ממועד הגשתו" יבוא
"אלא לאחר פרסום הדוח לציבור באתר ההפצה ,כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (חתימה
ודיווח אלקטרוני) ,התשס"ג".52003-

בתקנה (10ב) לתקנות העיקריות -
()1

בפסקה ( ,)2אחרי פסקת משנה (ח) יבוא:
"(ט) תכניות רכישה שעליהן דיווח התאגיד בתקופת הדוח או שהן בתוקף
במועד הדוח ,תוך פירוט אופן הביצוע בפועל של התכניות; בפסקת משנה זו,
"רכישה"  -כהגדרתה בהגדרה "חלוקה" בחוק החברות ,ואולם במקום "מניות
החברה או של ניירות ערך שניתן להמירם למניות החברה או שניתן לממשם
במניות החברה" ,יקראו "ניירות ערך של החברה"";

( )2בפסקה (()13א) ,אחרי "בתוספת השמינית" יבוא "ויצוין לגבי כל סדרה אם היא
מהותית; לעניין זה  -סדרת תעודות התחייבות תיחשב מהותית אם סך התחייבויות
התאגיד על פיה לתום שנת הדיווח ,כפי שהן מוצגות במסגרת הנתונים לפי תקנה 9ג,
מהוות חמישה אחוזים או יותר מסך התחייבויות התאגיד ,כפי שהן מוצגות במסגרת
הנתונים האמורים" .

"השליטה בתאגיד 21א .יצוין שמו של בעל השליטה בתאגיד ,ואם הועברה השליטה
בתקופה המתוארת בדוח  -גם שמו של מי שהיה בעל השליטה
בתאגיד בתקופה האמורה".
בתקנה  24לתקנות העיקריות -
( )1בכותרת השוליים ,אחרי "בעלי ענין" יבוא "ונושאי משרה בכירה";
( )2בתקנת משנה (א) ,בכל מקום ,במקום "ההמירים" יבוא "האחרים";
()3

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) יפורטו ,לפי מיטב ידיעתו של התאגיד ,החזקות בעל עניין ,בתאריך הדוח
או בתאריך סמוך לו ככל האפשר ,במניות או בניירות ערך אחרים של חברה
מוחזקת של התאגיד ,אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד";

()4

תקנת משנה (ג)  -תימחק;

()5

בסופה יבוא:
"(ה) לעניין תקנה זו יראו את התאגיד ונושאי משרה בכירה בו ,המחזיקים
בניירות ערך של התאגיד ,כבעלי עניין בתאגיד".

אחרי תקנה 24א לתקנות העיקריות יבוא:
"מרשם בעלי
המניות

24ב .בדוח יובא מרשם בעלי המניות של התאגיד".

__________
5
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תיקון תקנה 31

בתקנה  31לתקנות העיקריות -
( )1בכותרת השוליים ,במקום "בזכות הצבעה וקבלת דיבידנד" יבוא "במניות רדומות
ובניירות ערך אחרים של התאגיד";
()2

בתקנת משנה (א ,)1בסופה יבוא:
"( )3סך השינוי המצטבר בהון החברה בעקבות הגדלת ההון המונפק או הקטנתו
מאז הגשת הדוח המרכזי הקודם הגיע כדי מיליון שקלים חדשים";

()3

בתקנת משנה (ב) ,בסופה יבוא:
"( )12היה השינוי בדרך של רכישה במסגרת תכנית רכישה ,יצוינו הדוח המיידי
שדווח בו על תכנית הרכישה ,מועד הגשתו ושיעור הביצוע המצטבר של התכנית
לאחר השינוי; בפסקה זו" ,רכישה"  -כהגדרתה בתקנה (10ב)(()2ט)";

()4

אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב )1חל שינוי במספר תעודות התחייבות או כתבי אופציה שהוצעו לציבור
על פי תשקיף  -יובאו פרטי השינוי; היה השינוי האמור נמוך מ– 1%מסך תעודות
ההתחייבות או כתבי האופציה בסדרה שבה חל השינוי  -ייעשה הדיווח בדרך
של דוח מרכז ,בכפוף לאמור בתקנת משנה (א ,)1בשינויים המחויבים";

( )5בתקנת משנה (ג) ,אחרי "המונפק של התאגיד" יבוא "והשינוי האמור נבע מפעולה
שביצע חבר בקבוצת דיווח מוסדית ,בניהולו או בשליטתו של התאגיד המדווח" ובסופה
יבוא "בסעיף זה" ,חבר בקבוצת דיווח מוסדית"  -כהגדרתו בתקנה (33ט)";
()6
.11

בתקנת משנה (ד) ,במקום "עד (ג)" יבוא "ו–(ב)".

במקום תקנה 31ה לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת תקנה 31ה

"שינויים במרשם 31ה( .א) חל שינוי במרשם בעלי המניות של התאגיד ,יובאו בדוח
בעלי המניות
פרטי השינוי ויוצגו פרטי מרשם בעלי המניות העדכני.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,היה שיעור השינוי
המצטבר של הערך הנקוב של המניות שנוספו או שנגרעו
ממרשם בעלי המניות פחות מ– 1%מסך הערך הנקוב של כלל
המניות הכלולות במרשם ,ידווח השינוי ,אחת לחודש ,בדוח
שיוגש ביום המסחר השני בחודש".
.12

אחרי תקנה 31יא לתקנות העיקריות יבוא:
"דוח מיידי בדבר
אישור תכנית
רכישה

הוספת תקנה 31יב

31יב( .א) החליט התאגיד או תאגיד בשליטתו לבצע רכישה על
פי תכנית של ניירות ערך שהוצעו לציבור על פי תשקיף ,יגיש
התאגיד דוח מיידי שיצוין בו כל פרט העשוי להיות חשוב
למשקיע הסביר ,ובכלל זה יתייחס לעניינים אלה:
()1

סוג ניירות הערך נושא תכנית הרכישה;

()2

זהות התאגיד הרוכש וזיקתו לתאגיד המדווח;

( )3המועד המתוכנן לתחילת ביצוע תכנית הרכישה,
העיתוי המשוער לביצוע הרכישות העתידיות והתקופה
שנקבעה לביצוע התכנית;
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()4

מועד אישור תכנית הרכישה בדירקטוריון;

()5

נימוקי הדירקטוריון לביצוע תכנית הרכישה;

( )6העלות הכוללת המשוערת של תכנית הרכישה או
כמות ניירות הערך שעשויים להירכש במסגרת תכנית
הרכישה;
( )7השלכות המס של ביצוע תכנית הרכישה על החברה
ועל מחזיקי ניירות הערך;
( )8מקורות המימון לביצוע תכנית הרכישה; היתה
תכנית הרכישה מיועדת להיות ממומנת בהלוואה ,יינתנו
פרטים על תנאי ההלוואה;
( )9דרך ביצוע תכנית הרכישה  -רכישה בבורסה ,רכישה
בדרך של הצעת רכש ,רכישה בדרך של החלפת ניירות ערך
בהסדר ,רכישה בדרך של מתן הוראה לצד שלישי לאסוף
ניירות ערך או רכישה בכל דרך אחרת שתפורט;
( )10פירוט תכניות הרכישה שהוחלט עליהן בשלוש
השנים שקדמו למועד הדוח; פירוט כאמור יכול שייעשה
בדרך של הפניה לדוחות המתייחסים לתכניות הרכישה
כאמור;
( )11היתה תכנית הרכישה למניות או לניירות ערך
המירים למניות  -יצוינו גם פרטים אלה:
(א) רווחי התאגיד כמשמעותם בסעיף  302לחוק
החברות;
(ב) אם הרכישה על פי התכנית צפויה להשפיע
באופן מהותי על שיעורי ההחזקה בהון ובזכויות
ההצבעה של בעלי העניין  -תפורט ההשפעה.
(ב) חל שינוי בתכנית הרכישה ,או הוחלט על ביטולה בטרם
הושלמה ,יגיש התאגיד דוח מיידי שבו יובאו הסיבות לשינוי
או להפסקת התכנית ,וכן השפעת השינוי או הביטול על
הפרטים שנמסרו לפי תקנת משנה (א).
(ג)

תיקון תקנה 33

.13

חזקה כי אחת מאלה היא רכישה על פי תכנית:
()1

רכישה שבוצעה על פי החלטת ועדת דירקטוריון;

()2

רכישה שבוצעה בסמוך לרכישה אחרת.

(ד)

בתקנה זו" ,רכישה"  -כהגדרתה בתקנה (10ב)(()2ט).

(ה)

תקנה זו לא תחול על מנפיק מוצרי מדדים".

בתקנה  33לתקנות העיקריות -
()1

בכותרת השוליים ,אחרי "בעל ענין" יבוא "ונושא משרה בכירה";

()2

בתקנת משנה (א) -
(א) ברישה ,במקום "ההמירים" יבוא "האחרים" ובמקום "בכל חברה–בת שלו
או בכל חברה קשורה שלו" יבוא "או בחברה מוחזקת שלו אם פעילותה מהותית
לפעילות התאגיד";
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(ב) בפסקה ( ,)4אחרי "חתימה על כתב השאלה" יבוא "קיטון עקב פדיון חלקי או
מלא של תעודות התחייבות";
(ג)

בפסקה ( ,)6בסופה יבוא "ושיעורם מסך ניירות הערך מאותו סוג";

(ד)

אחרי פסקה ( )7יבוא:
"(7א) היה החוזה שנכרת הסכם אופציה לרכישה או למכירה של ניירות
ערך של התאגיד ,יובאו פרטים גם לגבי מחיר המימוש ותקופת המימוש
שנקבעו בו וזהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין;";

(ה)
()3

בפסקה ( ,)8במקום "ההמירים" יבוא "האחרים";

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,תאגיד ידווח ,לפי מיטב ידיעתו ,על שינוי
חודשי מצטבר של החזקות בעלי עניין בניירות ערך שלו ,בדוח מצבה כאמור
בתקנת משנה (ג) ולפי העיתוי והפירוט שבה ,אם השינוי חל בניירות ערך של
התאגיד המוחזקים בידי בעל עניין החבר בקבוצת דיווח מוסדית או המחזיק
באמצעות חברים בקבוצת דיווח מוסדית הנתונים לשליטתו או בניהולו של בעל
העניין; אין בהוראה זו כדי לגרוע מחובת דיווח לפי תקנת משנה (א) על שינויים
בחשבון נוסטרו של בעל העניין;".

()4

בתקנת משנה (ג) -
(א) ברישה ,במקום "אחת לשבוע ,ביום המסחר השני בשבוע" יבוא "אחת
לחודש ,ביום המסחר החמישי בחודש" ובמקום "האחרון בשבוע" יבוא "האחרון
בחודש";
(ב) בפסקה ( ,)11אחרי "לפי הענין" יבוא "לא היה בחברה או באגודה השיתופית
בעל שליטה  -יובאו פרטי בעלי העניין בהן;";
(ג)

במקום פסקה ( )15יבוא:
"( )15החזיק בעל עניין בניירות ערך של התאגיד באמצעות חברים בקבוצת
דיווח מוסדית ,הנתונים לשליטתו או בניהולו ,יפורטו חברי הקבוצה בציון
הקשר ביניהם ,ויובאו הפרטים שבפסקאות ( )1עד ( ,)14לפי העניין ,בנפרד
ביחס לכל חבר בקבוצה; כן יצוין שיעור ההחזקה המרבי ושיעור ההחזקה
המזערי של כל אחד מהחברים בקבוצה בניירות ערך של התאגיד בתקופה
שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם;
(15א) כל פרט בקשר עם ניירות ערך כהגדרתם בסעיף  52לחוק או זכויות או
חיובים של בעל העניין ,אשר שוויים נגזר משווי של נייר ערך של התאגיד;
לעניין זה" ,זכות או חיוב"  -לרבות מכוח חוזה או מכוח כל דין;
(15ב) יצוין שמו של בעל השליטה בתאגיד ,ואם הועברה השליטה
בתקופה המתוארת בדוח המצבה  -גם שמו של מי שהיה בעל השליטה
בתאגיד בתקופה האמורה;".

()5

במקום תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,הגיע השינוי המצטבר בהחזקות בעל
עניין בניירות ערך של התאגיד באמצעות חברים בקבוצת דיווח מוסדית ,הנתונים
לשליטתו או בניהולו ,מאז הגשת דוח מצבה קודם או דוח לפי תקנה משנה זו,
המאוחר שבהם ,ל– 1%מההון המונפק והנפרע של התאגיד או ל– 5%מסך הערך
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הנקוב של סדרת תעודות התחייבות ,לפי העניין ,וטרם הגיע המועד להגשת דוח
המצבה הבא ,ידווח על השינוי המצטבר בהחזקות כאמור במועדים הקבועים
בתקנה ;".30
( )6בתקנת משנה (ו) ,אחרי "הפכו למניות רדומות" יבוא "או עקב רכישת תעודות
התחייבות של התאגיד בידי חברה–בת שלו";
( )7בתקנת משנה (ח) ,במקום "חברה–בת של התאגיד וכן נושא משרה בכירה בתאגיד
המחזיק בניירות ערך של התאגיד" יבוא "את התאגיד ואת נושאי המשרה הבכירה בו,
המחזיקים בניירות ערך שלו";
()8

בסופה יבוא:
"(ט)

בתקנה זו -
"חבר בקבוצת דיווח מוסדית"  -אחד מאלה:
( )1חברה לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות;
()2

קופת גמל או חברה מנהלת;

(   )3מבטח  -לגבי חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים כהגדרתו
בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון) ,התשנ"ח;61998-
()4

מנפיק מוצרי מדדים ותאגיד בשליטתו;

()5

עושה שוק;

()6

מנהל תיקי השקעות;

( )7תאגיד הפועל מחוץ לישראל באחד התחומים הנזכרים בפסקאות
משנה ( )1עד ( ,)6והכפוף לרגולציה בתחום עיסוקו;
"חברה לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות"  -כמשמעותה בחוק
להשקעות משותפות;
"חברה מנהלת"" ,קופת גמל"  -כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה;"72005-
"חשבון נוסטרו"  -חשבון שבו מוחזקים ניירות ערך בבעלות בעל החשבון,
אם ניירות הערך אינם מוחזקים או מנוהלים בעבור אחרים ,למעט
חשבון ניירות ערך המשמש לעשיית שוק וחשבון מנפיק מוצרי מדדים
או תאגיד בשליטתו;
"מנהל תיקי השקעות"  -כהגדרתו בחוק הייעוץ;
"עושה שוק"  -תאגיד אשר קיבל את אישור הבורסה לפעול כעושה שוק,
ופועל בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות לפיו".
תיקון תקנה 37

.14

בתקנה (37א)( )7לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא "למעט עסקה של התאגיד עם חברה–
בת שלו".

תיקון תקנה 38ה

.15

אחרי תקנה 38ד לתקנות העיקריות יבוא:
"דוח רבעוני בדבר 38ה .לדוח הביניים יצורף דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות
מצבת התחייבויות
של התאגיד המדווח וחברות המאוחדות או מאוחדות באיחוד
לפי מועדי פירעון
יחסי בדוחותיו הכספיים ,כאמור בתקנה 9ד".

__________
6
7
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ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;438התשס"ה ,עמ' .744
ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;889התשס"ח ,עמ' .160
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.16

בתקנה (48ג) לתקנות העיקריות ,בסופה יבוא:

תיקון תקנה 48

"( )15תובא התייחסות לתכניות רכישה שדיווח עליהן התאגיד בתקופת הדוח או
שהן בתוקף במועד הדוח ,תוך פירוט אופן הביצוע בפועל של התכניות; בפסקה זו,
"רכישה"  -כהגדרתה בתקנה (10ב)(()2ט)".
.17

תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה 9ד כנוסחה בתקנה  ,2תקנה 31יב כנוסחה תחילה

(א)
בתקנה  ,12תקנה  33כנוסחה בתקנה  13ותקנה 38ה כנוסחה בתקנה  15לתקנות אלה,
 30ימים מיום פרסומן .
(ב)

תחילתה של תקנה  33כנוסחה בתקנה  13לתקנות אלה  90ימים מיום פרסומה .

ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-982

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  16ו– 17לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק),
לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט -תיקון תקנה 1

( 21969להלן  -התקנות העיקריות) ,ההגדרה "בעל עניין" בתאגיד  -תימחק.
.2

בתקנה  28לתקנות העיקריות -
()1

תיקון תקנה 28

במקום כותרת השוליים יבוא "החזקות בעלי עניין";

( )2במקום "המניות" יבוא "ניירות הערך" ,במקום "במניות" יבוא "בכל סוג של ניירות
הערך של" ובמקום "מניות במנפיק" יבוא "כל סוג של ניירות הערך של המנפיק".
.3

בתקנה (53א)( )3לתקנות העיקריות ,אחרי "שאינו נמנה בפסקה ( )1או ( ")2יבוא "למעט תיקון תקנה 53

חברה–בת של המנפיק".
.4

.5

בתקנה  55לתקנות העיקריות -
()1

במקום כותרת השוליים יבוא "ניירות ערך של המנפיק";

()2

במקום "המניות והאופציות" יבוא "ניירות הערך".

אחרי תקנה 60א לתקנות העיקריות יבוא:
"דוח מצבת
התחייבויות לפי
מועדי פירעון

תיקון תקנה 55

תיקון תקנה 60א1

60א .1הוראות תקנות 9ד ו–38ה לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים,
לעניין החובה לצרף דוח בדבר מצבת ההתחייבויות של
התאגיד והחברות המאוחדות או המאוחדות באיחוד יחסי
בדוחותיו הכספיים ,לפי מועדי פירעון ,יחולו ביחס לתקנות
אלה ,בשינויים המחויבים".

__________
1
2

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ד ,עמ' .492
ק"ת התשכ"ט ,עמ'  ;1794התש"ע ,עמ' .692
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תחילה

.6

תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה 60א 1כנוסחה בתקנה  5לתקנות אלה ,במועד
התחילה האמור בתקנה (17א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון),
התשע"א ,32010-או ביום פרסומן של תקנות אלה ,לפי המאוחר.

ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-1892

__________
3

ק"ת התשע"א ,עמ' .596

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה)
(תיקון מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  16ו– 17לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,11968-לפי הצעת
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון התוספת
הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה),
התשכ"ט ,21969-במקום סעיף  28יבוא -
"סיכונים סביבתיים .28
ודרכי ניהולם

(א)

בסעיף זה -

"הוראות הדין"  -חוקים ,תקנות ,צווים ,הנחיות ,רישיונות,
היתרים ,תקנים וכל הוראה של רשות מוסמכת ,הנוגעות
לאיכות הסביבה וחלות על התאגיד ,לרבות הוראות
כאמור שפורסמו כמחייבות ואשר תחילתן במהלך שלוש
השנים המתחילות במועד פרסום התשקיף;
"סביבה"  -לרבות קרקע ,אוויר ,מים ,חי וצומח;
"סיכונים סביבתיים"  -סיכונים אשר התאגיד חשוף אליהם
עקב פגיעה בסביבה;
"עלויות סביבתיות"  -עלויות והשקעות שבהן נשא או צפוי
לשאת התאגיד בשל פעולות שננקטו או שצפויות להינקט
על ידו או על ידי מי מטעמו או על ידי צד שלישי בעבורו
בקשר עם הטיפול בסיכונים הסביבתיים של התאגיד;
"פגיעה בסביבה"  -השפעה שלילית על הסביבה לרבות על
בריאות בני אדם ,הנובעת בין השאר משימוש בחומרי
גלם ,מתהליכי ייצור ,מהמוצרים שהתאגיד מייצר או
מהשירותים שהוא מעניק ,ובכלל זה:
( )1זיהום אוויר ,קרקע ומקורות מים לרבות מי ים ומי
תהום;
( )2פליטה ,שפיכה ,טיפול ,אחסנה ,הובלה ,יבוא ,יצוא,
טיהור ,מיחזור ,שריפה והטמנה של מזהמים ,פסולת או
חומרים מסוכנים;
()3

קרינה ומטרדי ריח ורעש;

__________
1
2

604

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ד ,עמ' .427
ק"ת התשכ"ט ,עמ'  ;1794התשע"א ,עמ' .603
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()4

השפעה על שינוי האקלים.

(ב) יתוארו הסיכונים הסביבתיים אשר יש להם או צפויה
להיות להם השפעה מהותית על התאגיד.
(ג) יצוינו השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד,
לרבות על ההשקעות ההוניות ,הרווח והמעמד התחרותי של
התאגיד.
(ד) יובאו בתמצות פרטים על אירוע או עניין הקשור בפעילות
התאגיד ואשר גרם או צפוי לגרום לפגיעה בסביבה ובשל כך
היה לו או צפויה להיות לו השפעה מהותית על התאגיד.
(ה) יתואר בקצרה כל הליך משפטי או מינהלי מהותי הקשור
עם איכות הסביבה ,אשר התאגיד או נושא משרה בכירה בו
צד לו וכן תוצאות כל הליך כאמור שהסתיים בשנה שקדמה
למועד פרסום התשקיף.
(ו) תפורט מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים אשר
יש או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד ,אופן
מימושה ואופן הפיקוח עליה ,ובכלל זה אמצעים שבהם נוקט
התאגיד להפחתת הסיכונים הסביבתיים.
(ז) יינתנו פרטים בדבר סכומים שנפסקו ,הפרשות אשר
הוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות אחרות החלות על
התאגיד כמפורט להלן ,והכל אם אלה מהותיים לתאגיד:
( )1הסכום הכולל שנפסק כנגד התאגיד וכנגד נושאי
משרה בו במסגרת הליכים כאמור בסעיף קטן (ה) אשר
הסתיימו עד מועד פרסום התשקיף; כן יצוין סכום
ההפרשה הכולל שהוכר בדוחות הכספיים בגין הליכים
אלה;
( )2יצוין היקף החשיפה המרבי של התאגיד בשל
הליכים כאמור בסעיף קטן (ה) התלויים ועומדים נגד
התאגיד ,ותצוין יתרת ההפרשה הכוללת בגינם בדוחות
הכספיים;
( )3יצוין הסכום הכולל של עלויות סביבתיות שנשא
בהן התאגיד בכל אחת מתקופות הדיווח תוך הפרדה,
ככל האפשר ,בין סכומים שהוצאו לצורך מניעה או
הפחתה של פגיעה בסביבה ,לבין סכומים שנשא התאגיד
לצורך תיקון נזקים שנגרמו לסביבה ושיקומה;
( )4יפורטו עלויות סביבתיות מהותיות שבהן התאגיד
צפוי לשאת תוך הפרדה ,ככל האפשר ,בין סכומים
שהתאגיד צפוי להוציא לצורך מניעה או הפחתה של
פגיעה בסביבה ,לבין סכומים שהוא צפוי להוציא לצורך
תיקון נזקים שנגרמו לסביבה ושיקומה; עלויות צפויות
כאמור יוצגו בחלוקה לעלויות צפויות עד תום השנה
שבה פורסם התשקיף ,עלויות צפויות לשנה שלאחריה
ועלויות צפויות לשנים שלאחר מכן".
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תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-1892

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,11968-ולפי סעיף 130א
לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד ,21994-בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הוראת שעה

.1

תחילה

.2

בשנת הכספים - 2010
()1

יראו כאילו בתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) ,התשמ"ט- 1989-
3

(א)

בתקנה (2א) ,במקום "ב– 1באוגוסט" נאמר "ב– 1בספטמבר";

(ב) בתקנה 3א(ב) ,בסופה נאמר "לעניין תקנת משנה זו ,יהיה על הבורסה לשלם
ביום האחרון בחודש אוקטובר של שנת  ,2010את הסכום הקבוע בתקנת משנה זו,
בניכוי  20%מסכום התשלום השנתי שעל הבורסה לשלם בעד שנת  2010כאמור
בתקנת משנה (א) ,מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים";
( )2יהיה סכום האגרה השנתית לפי תקנות (2ב) ו–(ו) ו–3א ,בשיעור  80%מן הסכום
הקבוע בהן ,כפי שהשתנה לפי תקנה  4ביום העדכון בשנת  ,2010מעוגל לסכום הקרוב
שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באב התש"ע ( 30ביולי  .)2010

ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-926

__________
1
2
3

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשמ"ד ,עמ' .165
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשנ"ט ,עמ' .151
ק"ת התשמ"ט ,עמ'  ;782התשס"ט ,עמ' .1346

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול
תיקי השקעות (עוסקים זרים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10ח ,ו– 42לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,לפי הצעת הרשות ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

.1

בתקנות אלה -
"היתר זר"" ,עוסק זר" ו"תאגיד זר"  -כהגדרתם בפרק ב' 1לחוק;
"מרשם העוסקים הזרים"  -כמשמעותו בפרק ב' 1לחוק;
"בנק זר"  -כהגדרתו בסעיף 10ב(ב) לחוק.

__________
1
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ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;416התש"ע ,עמ' .409
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עוסק זר ותאגיד מורשה ,המבקשים להירשם במרשם העוסקים הזרים ,יגישו בקשה לרישום

(א)
לרשות בקשה שייכללו בה או יצורפו אליה פרטים ואישורים כמפורט להלן:

( )1שם העוסק הזר ,המדינה שבה ניתן לו ההיתר הזר ,שם הגוף המפקח עליו
במדינת המוצא ומקום מרכז עסקיו;
( )2פרטי ההתקשרות עם העוסק הזר מחוץ לישראל ,לרבות כתובת לקבלת
דואר ,מספרי טלפון ופקסימיליה;
()3

כתובתו של העוסק הזר בישראל להמצאת כתבי בי–דין;

( )4הסכם בכתב בין העוסק הזר לתאגיד המורשה ,כאמור בסעיף 10ב(א)()1
לחוק;
( )5היה העוסק הזר תאגיד ,יצוין שמו של האדם מטעמו ,שתפקידו לקיים
קשר עם התאגיד המורשה והרשות (להלן  -הנציג); כמו כן יצוינו כתובת הנציג
לקבלת דואר ,מספרי הטלפון ,הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו וזהות
כל המועסקים בשמו של התאגיד הזר במתן השירותים;
( )6אישור תשלום אגרת רישום כאמור בתקנה (24ד) לתקנות הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,
בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז;21997-
()7

הצהרה של התאגיד המורשה בדבר העניינים האלה:
(א) עמידתם של התאגיד המורשה והעוסק הזר בתנאי הכשירות כאמור
בסעיף 10ב(א) לחוק;
(ב) כי לא מצא פגם במהימנותם של העוסק הזר והמועסקים בשמו במתן
השירותים;
(ג) כי הוא מודע להוראות החוק לעניין התקשרות עם עוסק זר ,לרבות
לאחריות המוטלת עליו ביחס למעשיו של העוסק הזר כאמור בסעיף 10ה
לחוק ,ולרבות לחובת הפיקוח המוטלת עליו מכוח סעיף 10ו לחוק;
(ד) כי המועסקים במתן שירותים בשמו של התאגיד הזר יהיו כולם בעלי
היתר זר;
(ה)
לחוק;

()8

אם הוא בנק זר  -כי הוא עומד גם בתנאים הקבועים בסעיף 10ב(ב)

חוות דעת מנומקת של עורך דין המופנית לרשות ביחס לכל אלה:
(א)

אישור כי העוסק הזר הוא בעל היתר זר;

(ב)

לגבי תאגיד זר ,אישור גם כי -
()1

הוא התאגד מחוץ לישראל;

()2

השליטה בו היא בידי מי שאינו תושב ישראל;

( )3עיסוקו על פי ההיתר הזר נעשה דרך כלל מחוץ לישראל;
( )9נוהל עבודה המסדיר את ההתנהלות ויחסי העבודה בין התאגיד המורשה
לעוסק הזר ,ואם הוא תאגיד זר  -לרבות ביחס למועסקים בשמו של התאגיד הזר
במתן השירותים;
__________
2

ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;352התשע"א ,עמ' .608
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( )10אישור של חברת הביטוח המבטחת את אחריותו של התאגיד המורשה,
ולפיו הביטוח חל גם לגבי פעילותו של העוסק הזר במתן שירותים ללקוחות
התאגיד המורשה.
(ב) יושב ראש הרשות ,או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה ,רשאי לדרוש מסמכים
נוספים הדרושים לעניין בחינת הבקשה בידי הרשות.
(ג) הבקשה והמסמכים כאמור בתקנה זו יהיו בשפה העברית ,ויכול שהמסמכים
יוגשו בשפה שאינה עברית ,ובלבד שיצורף להם תרגום נוטריוני לעברית .
(ד)

לא יהיה פרט מטעה במסמכים שיוגשו לרשות.

(ה)

הבקשה לפי תקנה זו תוגש על ידי התאגיד המורשה בהתאם לסעיף 27א לחוק .

תעודת רישום

.3

הוכח לרשות כי נתקיימו בתאגיד המורשה ובעוסק הזר התנאים שבסעיף 10ח לחוק,
תרשום אותם במרשם העוסקים הזרים ,ויושב ראש הרשות ,או עובד הרשות שהוא
הסמיכו לכך בכתב ,ימסור להם תעודת רישום.

עדכון פרטי
הרישום

.4

תאגיד מורשה הרשום במרשם העוסקים הזרים ידווח לרשות סמוך ככל האפשר על כל
שינוי בפרט מן הפרטים שפורטו בבקשה לרישום.

דרישת הרשות
למידע

.5

יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך ,רשאים לדרוש מתאגיד מורשה הרשום
במרשם העוסקים הזרים מידע נוסף הקשור בעוסק הזר ובפעילותו ,להורות על הדרך
שבה ימציא את המידע ולקצוב לו מועד להמצאתו.

תחילה

.6

תחילתן של תקנות אלה  60ימים מיום פרסומן .

ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר )2011
(חמ )3-4085

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  41ו– 42לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,על פי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 24

.1

בתקנה  24לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי
השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז( 21977-להלן  -התקנות
העיקריות) ,אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
"(ד) תאגיד מורשה המבקש להירשם במרשם העוסקים הזרים ,ישלם לרשות אגרה
בסך  1,156שקלים חדשים בעבור כל עוסק זר שאתו התקשר".

ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר )2011
(חמ )3-2766

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2
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ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;416התש"ע ,עמ' .409
ק"ת התשנ"ז ,עמ' .352

קובץ התקנות  ,6970כ"ו בשבט התשע"א31.1.2011 ,

הודעת משכורת נשיא המדינה ,התשע"א2011-
  בהתאם לסעיפים  1ו– 3להחלטת משכורת נשיא המדינה ,התשמ"ב ,11982-ולסעיף 10
לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,21987-אני מודיע לאמור:
.1

החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  )2011תשולם לנשיא המדינה משכורת של שינוי משכורת
הנשיא

 47,501שקלים חדשים לחודש.

י"ט בשבט התשע"א ( 24בינואר )2011
מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

(חמ )3-362

__________
1
2

ק"ת התשמ"ב ,עמ'  ;1248התשס"א ,עמ'  ;322התש"ע ,עמ' .716
ס"ח התשמ"ז ,עמ'  ;68התשנ"ז ,עמ' .128

הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשע"א2011-
  בהתאם לסעיפים  2ו–(6ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ"א,11981-
לסעיף  10לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,21987-ולהחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית
(הוראת שעה) (תיקון) ,התש"ע( 32010-להלן  -ההחלטה) ,אני מודיע לאמור:
.1

החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  )2011שיעורי משכורת היסוד של נושאי שינוי משכורת
נושאי משרה
משרה שיפוטית בתוספת הראשונה להחלטה הם כמפורט להלן:
שיפוטית

“תוספת ראשונה
(סעיף )2
המשרה השיפוטית

א.

ב.

משכורת יסוד בשקלים חדשים

שופטים:
נשיא בית המשפט העליון

39,320

משנה לנשיא בית המשפט העליון

38,164

שופט בית המשפט העליון

35,465

נשיא בית משפט מחוזי

28,919

סגן נשיא בית משפט מחוזי

28,191

שופט בכיר בבית משפט מחוזי

28,191

שופט בית משפט מחוזי

26,493

נשיא בית משפט שלום

25,835

סגן נשיא בית משפט שלום

24,806

שופט בכיר בבית משפט שלום

24,806

שופט בית משפט שלום

22,407

שופטי בית הדין לעבודה:
נשיא בית הדין הארצי

34,851

סגן נשיא בית הדין הארצי

32,903

__________
1
2
3

ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;1448התש"ע ,עמ' .1439
ס"ח התשמ"ז ,עמ' 68
ק"ת התש"ע ,עמ' .1010
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משכורת יסוד בשקלים חדשים

המשרה השיפוטית

שופט בכיר בבית הדין הארצי

32,903

שופט בית הדין הארצי

28,364

נשיא בית דין אזורי

25,835

סגן נשיא בית דין אזורי

24,806

שופט בכיר בבית דין אזורי

24,806

שופט בית דין אזורי

22,407

ג.

שופטי תעבורה

22,407

ד.

דיינים:

ה.

ו.

רב ראשי לישראל

35,465

חבר בית הדין הרבני הגדול

31,478

ראש אבות בתי דין שאינו מכהן כרב של עיר

28,919

ראש אבות בתי דין המכהן כרב של עיר

26,493

אב בית דין אזורי

25,835

דיין בכיר

24,806

חבר בית דין אזורי

22,407

קאדים:
ראש בית הדין לערעורים

35,465

חבר בית הדין לערעורים

31,478

קאדי

22,407

קאדים מד'הב:
ראש בית הדין לערעורים

35,465

חבר בית הדין לערעורים

31,478

חבר בית הדין

".22,407

י"ט בשבט התשע"א ( 24בינואר )2011
(חמ )3-628

610

מ ש ה ג פ ני
יושב ראש ועדת הכספים

קובץ התקנות  ,6970כ"ו בשבט התשע"א31.1.2011 ,

המחיר  6.48שקלים חדשים      ISSN 0334-7014סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

