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עמוד

תקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב) ,התשע"ב792 ��������������������������������������������2012-
תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) (תיקון) ,התשע"ב794 ��������������������2012-
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (תיקון) ,התשע"ב794 ����������������������������������� 2012-
תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה) (תיקון) ,התשע"ב795 ��������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון) ,התשע"ב795 ��������������������������������������������������������������������2012-
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון),
התשע"ב796 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון) ,התשע"ב797 ���������������������������� 2012-
הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) ,התשע"ב797 ���������������������������������������������������������������������������� 2012-
הודעת שירותי הובלה (אגרות) ,התשע"ב798 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-

תקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 365א ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט( 11999-להלן  -החוק),
לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
הגדרות

 .1בתקנות אלה -
"חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח"  -חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב
ושמתקיימים בה כל אלה:
()1

היא חברת בת בבעלות מלאה של תאגיד בנקאי או של מבטח;

( )2עיסוקה היחיד הוא הנפקת איגרות חוב וקבלת פיקדונות בעבור התאגיד
הבנקאי ותאגידים בנקאיים שבשליטתו או עבור המבטח ומבטחים שבשליטתו או
בשליטת בעל השליטה בו ,לפי העניין;
( )3היא הציעה איגרות חוב לציבור ,ועל הצעתן חלה תקנה (51ב)( )2לתקנות
פרטי תשקיף;
( )4תאגיד בנקאי או מבטח כאמור בפסקה ( ,)2לפי העניין ,התחייב כלפי מחזיקי
איגרות החוב ,באופן בלתי הדיר ובלתי מותנה ,לפרוע את איגרות החוב באופן
מלא לפי תנאיהן;
"מבטח" ו"תאגיד בנקאי"  -כהגדרתם בתקנה 44ב(א )1לתקנות פרטי תשקיף;
"מוצר מובנה"  -איגרת חוב מגובה בנכסים פיננסיים לכיסוי התחייבויות החברה על
פיה ,שמתקיימים בה כל אלה:
( )1פירעון ההתחייבויות לפי איגרת החוב מובטח בשעבוד ראשון על הנכסים
הפיננסיים המגבים לטובת מחזיקי תעודת ההתחייבות;
( )2המקורות הכספיים העיקריים לפירעון ההתחייבויות על פי איגרת החוב הם
הכספים שהחברה זכאית לקבל מכוח זכויותיה בנכסים הפיננסיים המגבים;
"מנפיק מוצרי מדדים"  -חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ,אשר ייעודה הנפקת
מוצרי מדדים ,כהגדרתם בפרק ט' בחלק השני לתקנון הבורסה וכן תעודות
פיקדון;
"מנפיק מוצרים מובנים"  -חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב שעיסוקה היחיד הוא
הנפקת מוצרים מובנים ,והיא הנפיקה מוצרים מובנים בלבד;
"נכסים פיננסיים"  -כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה;21995-
"תעודת פיקדון"  -איגרת חוב שהנכס נושא ההתחייבות בה הוא מטבע או ריבית,
ושהמקורות הכספיים לפירעון ההתחייבויות על פיה הם כספים שהחברה זכאית
לקבל מכוח הפקדתם בפיקדונות בנקאיים;
"תקנות פרטי תשקיף"  -תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה
וצורה) ,התשכ"ט.31969-
__________
   1ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
   2ס"ח התשנ"ט ,עמ' .416
   3ק"ת התשכ"ט ,עמ' .1794
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.2

הוראות החוק החלות על חברות איגרות חוב ,אך אינן חלות על חברה פרטית ,לא יחולו הקלה לחברה
על חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב אם היא צפויה לחדול להיות חברת איגרות שתחדול להיות
חברת איגרות חוב
חוב עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר  ,)2012ובלבד שכל עוד היא חברת איגרות
עד סוף שנת 2012

חוב לא מתקיים לגביה האמור בפסקאות ( )1עד ( )7של ההגדרה "הסדר חוב על רקע
קשיים פיננסיים" שבתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .41970-

 .3חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או מבטח פטורה מהוראות אלה:
הקלות לחברת
הנפקה של תאגיד
( )1החובה למנות ועדת ביקורת לפי סעיף  114לחוק; לא מינתה ועדת ביקורת ,יראו
בנקאי או מבטח
כל מקום בחוק שנדרשים בו אישור של ועדת הביקורת ,הצעה או עמדה שלה ,כאילו
במקום "ועדת הביקורת" נאמר "הדירקטוריון";
()2
.4

החובה למנות דירקטורים חיצוניים לפי סעיפים (219ג) ו–(239א) לחוק.
מנפיק מוצרי מדדים פטור מהוראת סעיף (115ב)( )1לחוק לעניין הרכב ועדת הקלה למנפיק
מוצרי מדדים

(א)
הביקורת ולעניין הרכב ועדת הדירקטוריון לבחינת הדוחות הכספיים לפי סעיף (171ה)
לחוק ,אם מתקיימות בוועדות כאמור הוראות סעיף 20א(ג) ו–(ד) לחוק השקעות משותפות
בנאמנות ,התשנ"ד  ,51994-כנוסחו בחוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים
(תיקוני חקיקה) ,התשע"ב .62011-
(ב) לא יראו כהונה של דירקטור חיצוני במנפיק מוצרי מדדים ,כשלעצמה ,כזיקה
כהגדרתה בסעיף (240ב) לחוק ,לעניין כהונה כדירקטור חיצוני במנפיק מוצרי מדדים
אחר שבשליטתו ובבעלותו המלאה של אותו בעל שליטה ,ויראו את הכהונה בכל
מנפיקי מוצרי המדדים כאמור ככהונה אחת לעניין הגמול המשולם לדירקטור חיצוני
לפי סעיף (244א) לחוק.

.5

(א) מנפיק מוצרים מובנים ,אשר אינו מבצע שינויים הכרוכים בהפעלת שיקול דעת הקלות למנפיק
בנכסים המגבים לפני מועד פירעון איגרת החוב ,אלא באישור מאת הנאמן או אסיפת מוצרים מובנים

מחזיקים באיגרות החוב ,פטור מהוראות אלה:
( )1החובה למנות ועדת ביקורת לפי סעיף  114לחוק; לא מינה ועדת ביקורת,
יראו כל מקום בחוק שנדרשים בו אישור של ועדת הביקורת ,הצעה או עמדה
שלה ,כאילו במקום "ועדת הביקורת" נאמר "הדירקטוריון";
()2

החובה למנות מנהל כללי ומבקר פנימי לפי סעיפים  119ו– 146לחוק;

()3

החובה למנות דירקטורים חיצוניים לפי סעיפים (219ג) ו–(239א) לחוק.

(ב) על מנפיק מוצרים מובנים שלא מתקיים בו האמור בתקנת משנה (א) רישה ,תחול
ההקלה כאמור בתקנה (4ב) ,בשינויים המחויבים.
 .6תקנות אלה לא יחולו על מנפיק מוצרים מובנים אם לאחר תחילתן של תקנות אלה עשה סייג לתחולה לגבי
מנפיק מוצרים
אחד מאלה:
מובנים

( )1הציע לציבור מוצרים מובנים;

( )2התקשר בעסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי ,למעט
אם העסקה תוארה בתשקיף שעל פיו הונפקו איגרות החוב ,וטעונה לפי תנאי התשקיף
אישור הנאמן שמונה לאיגרות החוב לפי חוק ניירות ערך.
 .7תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בשבט התשע"ב  ( 17בפברואר .)2012

תחילה

כ"ב בשבט התשע"ב ( 15בפברואר )2012
(חמ    )3-4420

__________

   4ק"ת התש"ל ,עמ'  ;2037התשע"ב ,עמ' .765
   5ס"ח התשנ"ד ,עמ' .308
   6ס"ח התשע"ב ,עמ' .6
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תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)
(תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (171ה) ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט ,11999-לאחר
התייעצות עם רשות ניירות ערך ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

הוספת תקנה 3א

 .2אחרי תקנה  3לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  1לתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין אישור הדוחות הכספיים) ,התש"ע-
( 22010להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום ההגדרה "חברה" יבוא:
""חברה"  -חברה שהיא תאגיד מדווח ,למעט תאגיד שהוראות פרק ה' 3לחוק ניירות
ערך חלות עליו".

"אי–תחולה על
3א  .תקנות אלה לא יחולו על חברת הנפקה של תאגיד בנקאי או
חוב
חברות איגרות
מבטח כהגדרתה בתקנות החברות (הקלות לסוגים מסוימים
מסוימות
3
של חברות איגרות חוב) ,התשע"ב , 2012-וכן על מנפיק
מוצרים מובנים כהגדרתו בתקנות האמורות ,שמתקיים
בו האמור בתקנה (5א) לתקנות האמורות ,ולא מתקיים בו
האמור בתקנה  6בהן".
תחולה

.3

(א) תקנות אלה  יחולו על אישור דוחות כספיים של חברת איגרות חוב הערוכים ליום
ה' בטבת התשע"א ( 31בדצמבר  )2011ואילך.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,תקנות אלה לא יחולו על חברת איגרות חוב אם
היא צפויה לחדול להיות חברת איגרות חוב עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר
 ,)2012ובלבד שכל עוד היא חברת איגרות חוב ,לא מתקיים לגביה האמור בפסקאות
( )1עד ( )7בהגדרה "הסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים" בתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .41970-

כ"ב בשבט התשע"ב ( 15בפברואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
       שר המשפטים

(חמ    )3-3880

__________
   1ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
   2ק"ת התש"ע ,עמ' .743
   3ק"ת התשע"ב ,עמ' .792
   4ק"ת התש"ל ,עמ'  ;2037התשע"ב ,עמ' .765

תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (244א) 284 ,ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט ,11999-בהתייעצות
עם רשות ניירות ערך ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס-
( 22000להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום ההגדרה "חברה" יבוא:
""חברה"  -חברה ציבורית וחברת איגרות חוב".

__________
   1ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התשע"א ,עמ' .1108
   2ק"ת התש"ס ,עמ'  ;290התשס"ח ,עמ' .592
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.2

בתקנה (4ד) לתקנות העיקריות ,אחרי "שבה הוא מתמנה" יבוא "אם החברה היא חברה תיקון תקנה 4

ציבורית".
.3

בתקנה 8ב(א)( )3לתקנות העיקריות ,במקום "בהתאם לסעיף (239ב) לחוק" יבוא "אם תיקון תקנה 8ב

החברה היא חברה ציבורית".
 .4תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בשבט התשע"ב ( 17בפברואר .)2012

תחילה

כ"ב בשבט התשע"ב ( 15בפברואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
       שר המשפטים

(חמ    )3-2040

תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (240ב) ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט ,11999-לאחר
התייעצות עם רשות ניירות ערך ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
.1

בתקנה  2לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה) ,התשס"ז( 22006-להלן  -תיקון תקנה 2

התקנות העיקריות) -
( )1ברישה ,המילה "ציבורית"  -תימחק;
()2

בפסקה ( ,)1המילה "הציבורית"  -תימחק.

 .2בתקנה  4לתקנות העיקריות ,בכל מקום ,המילה "הציבורית"  -תימחק.

תיקון תקנה 4

 .3בתקנה  )4(5לתקנות העיקריות ,לפני "קיומם" יבוא "בחברה ציבורית " -

תיקון תקנה 5

 .4תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בשבט התשע"ב ( 17בפברואר .)2012

תחילה

כ"ב בשבט התשע"ב ( 15בפברואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
       שר המשפטים

(חמ    )3-3568

__________
   1ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התשס"ה ,עמ' .238
   2ק"ת התשס"ז ,עמ' .330

תקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  503לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו ,11955-אני מתקין תקנות אלה:
 .1אחרי תקנה 25ג לתקנות השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים) ,התשמ"ז ,21987-יבוא:

הוספת סעיף ד'

"סימן ד' :שחרור מינהלי
הגדרות

25ד  .בסימן זה   -
"אסיר"  -לרבות חבוש;

__________

"יתרת מאסר"  -תקופת המאסר שנותרה לאסיר לשאת עד
לסיום תקופת מאסרו המלאה או עד מועד שנקבע
לשחרורו המוקדם לפי החלטת ועדה לעיון בעונש או
לפי פרק זה או לפי כל דין והכל לפי התקופה הקצרה
מביניהן (להלן  -סיום תקופת מאסרו);

   1ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
   2ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;294התשס"ח ,עמ' .858
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"מאסר"  -לרבות מחבוש;
"שחרור מינהלי"   -שחרור אסיר טרם סיום תקופת מאסרו
לפי סימן זה;
"תפוסת אסירים"  -מספר האסירים המוחזקים בכלל בתי
הסוהר הצבאיים ,לרבות אסירים המאושפזים בבתי
חולים או השוהים בחופשה ,לפי תקנות אלה;
"תקן כליאה"  -מספר מקומות הכליאה של אסירים בבתי
הסוהר הצבאיים ,כפי שהורה הקמצ"ר באישור ראש
אכ"א.
שחרור מינהלי
והתנאים לו

25ה .עלתה תפוסת האסירים על תקן הכליאה ,רשאי הקמצ"ר לפי
שיקול דעתו ובמועד שימצא לנכון ,להורות שישוחרר טרם
סיום תקופת מאסרו אסיר שביום מתן ההוראה (להלן  -היום
הקובע) ,מתקיימים בו התנאים המצטברים האלה  :
()1

האסיר לא הורשע בעבירה מסוג  פשע;

()2

האסיר נידון לתקופת מאסר העולה על  28ימים;

()3

יתרת מאסרו של האסיר אינה עולה על  7ימים.

דין קדימה בשחרור 25ו( .א) בשחרור מינהלי ,דין קדימה לאסיר שיתרת מאסרו היא
הקצרה ביותר.
(ב)  שחרור לפי סימן זה יהיה עד שתגיע תפוסת האסירים
לתקן הכליאה.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) ,אם לכמה אסירים
יתרת מאסר זהה ,ישוחררו כולם אף אם תקטן בכך תפוסת
האסירים מתקן הכליאה.
דין שחרור מינהלי
כדין שחרור על
תנאי

25ז .שחרור מינהלי של עבריין מין כהגדרתו בסעיף (510ד) לחוק,
יראוהו כשחרור לפי אותו סעיף ,והוראותיו יחולו על שחרור
כאמור ,בשינויים המחויבים".

י"ג בשבט התשע"ב ( 6בפברואר )2012
(חמ    )3-1349

         א ה ו ד ב ר ק
       שר הביטחון

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר
ביהלומים כהכנסה) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מצווה לאמור:
__________
   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
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בתוספת לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר תיקון התוספת

ביהלומים כהכנסה) ,התשנ"ג ,21992-בסופה יבוא:
שנת המס

המחזור בשקלים חדשים

"2010

"16,600,000

ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-468

__________

ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;70התשס"ח ,עמ'  ;404התשע"א ,עמ' .1389

2

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  164לפקודת מס הכנסה ,1ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) ,התשל"ז -תיקון תוספת א'

( 21977להלן  -הצו העיקרי) ,בסופה יבוא:

.2

.3

שנת המס

המחזור בשקלים חדשים

"2010

"5,100,000
תיקון תוספת ב'

בתוספת ב' לצו העיקרי ,בסופה יבוא:
שנת המס

המחזור בשקלים חדשים

"2010

"1,010,000
תיקון תוספת ג'

בתוספת ג' לצו העיקרי ,בסופה יבוא:
שנת המס

המחזור בשקלים חדשים

"2010

"3,200,000

ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
(חמ )3-468

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
   2ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;1384התשס"ח ,עמ'  ;404התשע"א ,עמ' .1389

הודעת מס ערך מוסף (תיאום ועדכון סכומים) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (23ו) לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו( 11976-להלן  -תקנות
מס ערך מוסף) ,אני מודיע לאמור:
__________
   1ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1590התשע"א ,עמ' .1195
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תיאום סכומים

.1

עקב עליית המדד ,הסכום הנקוב בתקנה (23ג) לתקנות מס ערך מוסף החל ביום ו'
בטבת התשע"ב ( 1בינואר  ,)2012הוא " 18,173שקלים חדשים" ,במקום " 18,103שקלים
חדשים".

ז' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

(חמ )3-518

הודעת שירותי הובלה (אגרות) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (27ג) לתקנות שירותי הובלה ,התשס"א( 2001-להלן -
התקנות) ,אני מודיע לאמור:
1

שינוי האגרות

.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  2011לעומת המדד שפורסם בחודש יוני
 ,2011יהיה נוסח התוספת השישית לתקנות ,החל ביום ז' באדר התשע"ב ( 1במרס ,)2012
כמפורט להלן:

"תוספת שישית
(תקנה )26
אגרות
בעד -
 .1רישיון מוביל

בשקלים חדשים

76

 .2רישיון מיוחד לרכב (תקנה (5ג))

38

 .3היתר לנהג להוביל חומר מסוכן

76

 .4הסמכת אחראי על בטיחות הובלה של חומר מסוכן

76

 .5הסמכת אחראי על הניהול המקצועי

76

 .6בעד כפל רישיון או כתב הסמכה

"38

ה' בשבט התשע"ב ( 29בינואר )2012
אלכס לנגר
המנהל הכללי של משרד התחבורה,
התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

(חמ )3-2840

__________
   1ק"ת התשס"א ,עמ'  ;446התשע"א ,עמ' .746
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