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__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ה, עמ' 30   1

ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ו, עמ' 1140   2
ק"ת התשע"ו, עמ' 1193   3

ק"ת התשס"ז, עמ' 656; התשע"ו, עמ' 1193   4

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון מס' 5(, 
התשע"ו-2016

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

התש"ל-21970  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  5ג)א()1(  בתקנה    1
)להלן - התקנות העיקריות(, במקום פסקת משנה )ב( יבוא:

הנגזרים  הבורסה  של  המובילים  המניות  ממדדי  באחד  נכלל  אינו  ")ב( התאגיד 
משווי שוק של התאגידים הנכללים בהם;" 

לציבור( ערך  ניירות  הצעת  )אופן  ערך  ניירות  תקנות  של  תחילתן  שמיום  בתקופה    2
)הוראת שעה(, התשע"ו-32016, עד יום כ"ה בניסן התשע"ט )30 באפריל 2019(, יראו 

כאילו - 

בתקנה 1 לתקנות העיקריות, בסופה בא:  )1(

ערך  ניירות  הצעת  )אופן  ערך  ניירות  תקנות   - לציבור"  הצעה  אופן  ""תקנות 
לציבור(, התשס"ז-42007;";

אחרי תקנה 30א לתקנות העיקריות בא:  )2(

"דוח מיידי בסיום 
תקופת תכנית הצעת 

ניירות ערך 

ערך  ניירות  הוצעו  שבה  תכנית  תקופת  30ב  הסתיימה 
לציבור תוך כדי המסחר בבורסה לפי פרק ג'1 לתקנות 

אופן הצעה לציבור, יובאו פרטים אלה:

כמות ניירות הערך שנמכרה;  )1(

התמורה שהתקבלה בעד ניירות הערך;  )2(

המועד שבו הסתיימה התכנית ";  )3(

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן )א( בא:  )3(

 - זה  ובכלל  לציבור  הצעה  אופן  לתקנות  ג'1  פרק  לפי  תכנית  ")א1( ביצוע 
כמות ניירות הערך שנמכרה, כמות ניירות הערך שנותרה למכירה לפי התכנית 

והסכום שהתקבל בעד ניירות הערך שנמכרו לפי התכנית;" 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    3
כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016(

)חמ 3-982-ת1(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תיקון תקנה 5ג

הוראות שעה

תחילה
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תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( )הוראת שעה(, 
התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17א ו–17ג לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, לפי הצעת 
הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בתקופת תוקפן של תקנות אלה יראו כאילו -    1
בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז-22007    )1(

)להלן - התקנות העיקריות(, בסופה בא:

תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות   - ומיידיים"  תקופתיים  דוחות  ""תקנות 
ומיידיים(, התש"ל-31970;";

)דוחות  ערך  ניירות  "לתקנות  במקום  העיקריות,  לתקנות  11)א()5()ג(  בתקנה   )2(
תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970" בא "לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים";

אחרי תקנה 14 לתקנות העיקריות בא:  )3(

"פרק ג'1: הצעה תוך כדי המסחר בבורסה

14א  בפרק זה -הגדרות  

"דוח הצעת מדף", "תשקיף מדף" - כמשמעותם בסעיף 
23א לחוק;

בחלק  ט'  לפרק   63 בסעיף  כהגדרתן   - הציבור"  "החזקות 
השני לתקנון הבורסה;

לחוק  35א  בסעיף  כהגדרתן   - התחייבות"  "תעודות 
תעודות  לרכישת  זכות  המקנים  ערך  ניירות  למעט 

התחייבות או מניות 

הצעה תוך 
כדי המסחר 

בבורסה 

תאגיד רשאי להציע ניירות ערך מזמן לזמן תוך כדי המסחר  14ב  
בבורסה בהתקיים כל אלה:

ניירות הערך הם מניות או תעודות התחייבות;  )1(

למסחר  הרשומים  הערך  ניירות  מסוג  הם  הערך  ניירות   )2(
בבורסה;

ההצעה נעשית לפי דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף   )3(
לפי סעיף 23א לחוק;

ותוארה  מראש  שנקבעה  תכנית  לפי  נעשית  ההצעה   )4(
בדוח הצעת המדף לפי פסקה )3( )להלן - התכנית(;

זה  פרק  לפי  בהצעה  שנמכרו  הערך  ניירות  של  ערכם   )5(
ניירות  של  ערכם  בצירוף  ההצעה  למועד  שקדמו  בשנתיים 

הערך המוצעים, אינו עולה על אלה:

הנקוב  מערכן   20%  - התחייבות  תעודות  לעניין  )א( 
שמחזיק  הסדרה  מאותה  ההתחייבות  תעודות  של 

הציבור במועד ההצעה;
__________

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ד, עמ' 492   1
ק"ת התשס"ז, עמ' 656; התשע"ו, עמ' 97   2

ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ו, עמ' 1140   3

הוראת שעה
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לעניין מניות - עשרה אחוזים מכמות ניירות הערך  )ב( 
מאותו הסוג שמחזיק הציבור במועד ההצעה;

יום  בכל  ההצעה  פי  על  שנמכרת  הערך  ניירות  כמות   )6(
מחזור  של  היומי  מהממוצע   50% על  עולה  אינה  מסחר, 
בתקופה  המוצע  מהסוג  הערך  ניירות  של  בבורסה  המסחר 
של שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה; בחישוב הממוצע 

היומי האמור לא יובאו בחשבון ימים אלה:

נייר  אם  הבורסה,  תקנון  לפי  מדדים  עדכון  יום  )א( 
הערך נכנס או יוצא מרשימת ניירות הערך המרכיבים 

את המדד;

בכללי  כהגדרתם  נגזרים  של  הפקיעה  יום  )ב( 
ושנייר  בבורסה  הנסחרים  המקובלים,  החשבונאות 

הערך הוא בסיס להם;

ההצעה נעשית בתקופת התכנית לפי תקנה 14ג;  )7(

המציע או מי מטעמו, לא תיאמו את ההצעה עם משקיע   )8(
מסוים  משקיע  יידעו  ולא  בעקיפין,  או  במישרין  מסוים, 
הערך  ניירות  את  להציע  כוונתם  על  בעקיפין,  או  במישרין 

תוך כדי המסחר בבורסה, במועד ובהיקף מסוים;

אם המציע הוא תאגיד קטן לפי תקנה 5ג לתקנות דוחות   )9(
תקופתיים ומיידיים - מונה לתאגיד עושה שוק כמשמעותו 
בתקנה 33 לתקנות האמורות, שיפעל בתפקידו עד המוקדם 

מבין אלה:

המציע חדל להיות תאגיד קטן; )א( 

תום תקופת התכנית לפי תקנה 14ג; )ב( 

)10( המחיר שבו יוצעו ניירות הערך - 

לא יפחת מהמחיר המזערי הקבוע בתקנון הבורסה  )א( 
או בהנחיות לפיו;

אם  אלא  הנקוב  מערכן  יפחת  לא   - מניות  לעניין  )ב( 
לעניין  החברות  לחוק   304 בסעיף  האמור  התקיים  כן 

הקצאת מניות בסכום הנמוך מערכן הנקוב 

תקופת התכנית תחל לא לפני תום חמש שעות מסחר ממועד תקופת התכנית 14ג  
מבין  המוקדם  במועד  ותסתיים  המדף  הצעת  דוח  פרסום 

אלה:

המועד שבו הגיש התאגיד דוח מיידי על סיום התכנית   )1(
לאחר שהחליט על כך; 

המועד שבו לא ניתן עוד להציע ניירות ערך לפי תשקיף   )2(
המדף;

המועד שבו נמכרה כל כמות ניירות הערך שניתן להציע   )3(
לפי התכנית 
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ביטול פקודת 
המכירה

אירע שינוי או חידוש מהותי בכל עניין שיש לתארו בתשקיף  14ד  
14ג,  בתקנה  כאמור  התכנית  תקופת  הסתיימה  או  המדף, 
כדי  תוך  ערך  ניירות  למכירת  פקודה  התאגיד  שנתן  לאחר 
המסחר בבורסה בהצעה לציבור לפי פרק זה, יבטל התאגיד 
הערך  ניירות  יתרת  לגבי  המכירה  פקודת  את  מיידי  באופן 

שלא נרכשו "

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן    2
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ה בניסן התשע"ט )30 באפריל 2019(    3

כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016(
)חמ 3-3566(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( )הוראת שעה(, 
התשע"ו-2016

לפי  התשכ"ח-11968,  ערך,  ניירות  לחוק  ו–)ז()2(  23א)ו1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יראו כאילו -    1
בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו-22005 )להלן   )1(

- התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "שעת מסחר" בא:

ערך  ניירות  הצעת  )אופן  ערך  ניירות  תקנות   - לציבור"  הצעה  אופן  ""תקנות 
לציבור(, התשס"ז-32007;";

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בסופה בא:  )2(

"בהצעה לציבור תוך כדי המסחר בבורסה יגיש המציע את דוח הצעת המדף 
כן  אם  אלא  בבורסה  מכירה  פקודת  מתן  לפני  מסחר  שעות  מחמש  יאוחר  לא 

התקיימו התנאים הקבועים בתקנה 4)ג()2( ";

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה בא:  )3(

")ג( על הצעה לציבור תוך כדי המסחר בבורסה יחולו הוראות אלה:

התאגיד יגיש דוח הצעת מדף כאמור בתקנות משנה )א( ו–)ב(, שיכלול   )1(
גם פרטים אלה )להלן - דוח התכנית(: 

להצעה  תכנית  בדבר  מדף  הצעת  "דוח  יבוא:  הדוח  )א( בכותרת 
הצעה  אופן  לתקנות  ג'1  פרק  לפי  בבורסה  המסחר  כדי  תוך  לציבור 

לציבור";

במסגרת  שיוצעו  הערך  ניירות  של  המרבית  הכוללת  )ב( הכמות 
התכנית;

)ג( תיאור ניירות הערך שיימכרו במסגרת התכנית;

תחילה

תוקף

__________
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ה, עמ' 18   1
ק"ת התשס"ו, עמ' 27; התשע"ד, עמ' 1628   2

ק"ת התשס"ז, עמ' 656; התשע"ו, עמ' 1193   3

הוראת שעה
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המחיר המזערי שבו יוצעו ניירות הערך, אם נקבע; )ד( 

תקופת התכנית; )ה( 

התאגיד רשאי לקבוע בדוח הצעת המדף, כי לצורך הצעת ניירות ערך   )2(
תוך כדי המסחר בבורסה, דיווחים שהגיש לאחר דוח התכנית, בדבר כל 
שינוי או חידוש מהותיים שאירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף 
כאמור בתקנת משנה )א(, ייחשבו דיווחים שנכללו בדוח התכנית על דרך 

ההפניה;

כלל התאגיד הוראה כאמור בפסקה )2(, רשאי הוא שלא לפרסם דוח   )3(
המכירה  שפקודת  ובלבד  בבורסה  מכירה  פקודת  הגשת  לפני  נוסף  מדף 
תוגש חמש שעות לפחות אחרי הדיווח האחרון בדבר כל שינוי או חידוש 

מהותי כאמור "

תחילתן של תקנות אלה במועד תחילתן של תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות    2
ערך לציבור( )הוראת שעה(, התשע"ו-42016  

תוקפן של תקנות אלה עד יום כ"ה בניסן התשע"ט )30 באפריל 2019(    3
כ"ג בניסן התשע"ו )1 במאי 2016(

)חמ 3-3465(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות רופאי השיניים )תנאים למתן פטור מחובת בחינה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג( לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-11979 
)להלן - הפקודה(, לאחר התייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה הרווחה 

והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה:    1
"בחינה" - בחינה מעשית או בחינה עיונית כמשמעותן בתקנות הרישוי;

"המבקש" - רופא שיניים מחוץ לישראל המבקש פטור מבחינה;

"עיסוק כדין" - עיסוק ברפואת שיניים תחת רישיון או תעודה תקפים הנדרשים לפי 
הדין החל במדינת החוץ;

 "רופא שיניים מחוץ לישראל" - רופא שיניים שעסק כדין וברמה מקצועית הולמת 
ברפואת שיניים קלינית מחוץ לישראל;

"תקנות הרישוי" - תקנות רופאי השיניים )בחינת רישוי(, התשנ"ב-21992 

 )2( 6)א()1(,  בסעיף  המפורטים  התנאים  בו  המתקיימים  לישראל,  מחוץ  שיניים  רופא    2
ו–)4( לפקודה, פטור מחובת בחינה ובלבד שעסק במשך 5 שנים לפחות במהלך שבע 

השנים שקדמו למועד הגשת בקשה לפטור מבחינה, לפי תקנה 3 

המבקש יגיש בקשה לפטור מבחינה ובה יוכיח להנחת דעתו של המנהל כי התקיימו    3
בו כל המפורטים להלן; ניתן לבקש בבקשה אחת פטור מבחינה אחת או משתיהן: 

תחילה

תוקף

__________
ק"ת התשע"ו, עמ' 1193   4

הגדרות

תנאים למתן פטור 
מחובת בחינה 

לרופאי שיניים 
מחוץ לארץ

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614; ס"ח התשע"ו, עמ' 358   1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1342   2

הוכחת עיסוק 
ברפואת שיניים 

קלינית מחוץ 
לישראל
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עסק כדין מחוץ לישראל באחד או בשני אלה:   )1(

בית חולים רשום לפי הדין החל באותה מדינה; )א( 

מרפאת שיניים ובלבד שהציג את האישורים האלה: )ב( 

אם מרפאת השיניים נדרשת לפעול תחת רישיון או תעודה לפי הדין   )1(
השיניים  מרפאת  של  תקפים  תעודה  או  רישיון   - מדינה  באותה  החל 

בשנים שבהן עסק;

הצגת תלושי שכר ואישור המעסיק על עיסוקו או תשלום לרשויות   )2(
המס על שם המבקש בתקופת העיסוק;

אם באותה מדינה קיים פנקס עבודה - רישום העיסוק בפנקס העבודה;  )3(

)2(  המנהל רשאי לדרוש מהמבקש כל אישור אחר הנדרש להוכחת העיסוק, בתקופה 
שלה טוען המבקש, להנחת דעתו  

לא יינתן פטור מבחינה לפי תקנות אלה למי שניגש לבחינה ונכשל בה לפני או  )א(    4
אחרי תחילתן של תקנות אלה, למעט מתן פטור לפי תקנת משנה )ב( 

מבחינה  פטור  לקבלת  זכאי  ו–3,   2 בתקנות  כאמור  לישראל  מחוץ  שיניים  רופא  )ב( 
כדלהלן:

פטור מבחינה מעשית ועיונית - אם עסק כאמור 5 שנים לפחות לאחר מועד   )1(
הבחינה האחרונה שאליה ניגש;

פטור מהבחינה העיונית - אם עמד בהצלחה בבחינה המעשית   )2(

י' בניסן התשע"ו )18 באפריל 2016(
)חמ 3-5215(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תקנות בריאות הציבור )מזון( )תוספי תזונה( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[, התשמ"ג-11983 
ועדת  ובאישור  הממשלה2,  לחוק–יסוד:   34 סעיף  לפי  לעצמי  שנטלתי  הפקודה(,   - )להלן 
העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א)א( לחוק–יסוד: הכנסת3, וסעיף 2)ב( 

לחוק העונשין, התשל"ז-41977, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשנ"ז-51997  תזונה(,  )תוספי  )מזון(  הציבור  בריאות  בתקנות    1
העיקריות(, בתוספת הראשונה, בחלק א': ויטמינים, במקום "ויטמין D - קלציפורל 5 

מק"ג )200 יב"ל(" יבוא "ויטמין D - קלציפורל 15 מק"ג )600 יב"ל(" 

בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -    2
יבוא  יב"ל("   400( מק"ג   10 קלציפורל   -  D "ויטמין  במקום  ויטמינים,  א':  בחלק   )1(

"ויטמין D - קלציפורל 25 מק"ג )1000 יב"ל( **";

אי–מתן פטור 
לנכשלים בבחינה

תיקון התוספת 
הראשונה

תיקון התוספת 
השנייה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 750   1

ס"ח התשס"א, עמ' 158   2
ס"ח התש"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   4
ק"ת התשנ"ז, עמ' 638; התש"ס, עמ' 275   5
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הזמינות  מ"ג,  ל–200  מ"ג   50 בין  מכילה  יומית  צריכה  מנת  "*אם  אחרי  בסופה,   )2(
בלבד"   )sustained release( מושהה  שחרור  בשיטת  תהיה  הויטמין  של  הביולוגית 

יבוא "**קצובה מרבית של ויטמין D - קלציפורל לתינוקות היא 10 מק"ג )400 יב"ל(" 

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, אחרי פרט משנה א)9( יבוא:    3
20 על  העולה  בכמות  קלציפורל   -  D ויטמין  מכיל  התזונה  תוסף   ")9א( אם 

מיקרוגרם )800 יחידות בין–לאומיות(, המילים "יש צורך להיוועץ ברופא", באותיות 
שגודלן שני מילימטרים לפחות "

כ"ד בניסן התשע"ו )3 באפריל 2016(
)חמ 3-2762-ת1(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

תיקון התוספת 
השלישית




