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תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, התשפ"ב-2021  

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

בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-21970, בתוספת השביעית -   .1
בסעיף 1 -   )1(

ידו  על  שהושקעו  העבודה  שעות  וכן  מס,  "ושירותי  במקום   ,)2( בפסקה  )א( 
במתן שירותים אלה" יבוא "לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת";

בפסקה )3(, במקום "שעות העבודה שהושקעו על ידו במתן שירותים אלה  )ב( 
ותיאור" יבוא "תיאור";

פסקה )4( - תימחק;  )ג( 

בפסקה )6(, במקום "עד )4(" יבוא "ו–)3("; )ד( 

בסעיף 3 -    )2(

בפסקה )2(, אחרי "ושירותים קשורים לביקורת" יבוא ", לרבות שירותי מס  )א( 
הקשורים לביקורת";

פסקה )3( - תימחק. )ב( 

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(
)חמ 3-982-ת1(

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  

תקנות הספורט )חיוב בתעודת הסמכה( )תיקון(, התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)א( ו–18 לחוק הספורט, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, 
לאחר התייעצות עם ארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

הראשונה,  בתוספת  התשע"ח-22018,  הסמכה(,  בתעודת  )חיוב  הספורט  בתקנות   .1 
בחלק א', במקום פרט )18( יבוא:

טור א'
סוג פעילות 

ספורט

טור ב'
הרשאות הכלולות 

בתעודת מדריך ספורט

טור ג'
 הרשאות הכלולות בתעודת

מאמן ספורט 
טור ד' 

לא נדרשת תעודה  

אין תעודת מדריך כדורגל"18. 
ספורט

אין תעודת מאמן 
ספורט

לא נדרשת תעודת 
הסמכה לפי החוק לאימון 

ספורטאים הישגיים,

תיקון התוספת 
השביעית

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2154.  2

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ד, עמ' 268.   1

ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ז, עמ' 923.   2
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טור א'
סוג פעילות 

ספורט

טור ב'
הרשאות הכלולות 

בתעודת מדריך ספורט

טור ג'
 הרשאות הכלולות בתעודת

מאמן ספורט 
טור ד' 

לא נדרשת תעודה  

ספורטאים חובבים 
וספורטאים מזדמנים, 

בכל הגילים; לשם אימון 
ספורטאים הישגיים 

נדרשת תעודה מאת 
ההתאחדות לכדורגל לפי 

אמנת המאמנים של איגוד 
התאחדויות הכדורגל 

האירופיות )אופ"א(, כפי 
שתעודכן מזמן לזמן".

)א( מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה בעל תעודת מדריך ספורט בענף הכדורגל -     .2
ספורטאים  למעט   ,16 גיל  עד  הישגיים  ספורטאים  לאמן  להמשיך  )1( רשאי 

בליגות הראשונה והשנייה לגברים בגילי נערים א' ונערים ב'; 

)2( רשאי לאמן ספורטאים הישגיים מעל גיל 16 בליגות ב' ו–ג' לגברים בוגרים, 
בליגה השלישית והרביעית לגברים בגילי נוער ובליגה השלישית לנשים.    

)ב( מי שערב תחילתן של תקנות אלה היה בעל תעודת מאמן ספורט בענף הכדורגל, 
כמפורט  ספורטאים  למעט  הגילים,  בכל  הישגיים  ספורטאים  לאמן  להמשיך  רשאי 

להלן:  

)1( ספורטאים בליגה הראשונה )ליגת העל( לגברים, בגילי בוגרים, נוער, נערים 
א' ונערים ב'; 

)2( ספורטאיות בליגה הראשונה )ליגת העל( לנשים.

)ג( הוראות תקנות משנה )א( ו–)ב( יחולו גם על מי שהיה, ערב תחילתן של תקנות 
אלה, חניך בקורס להכשרת מדריכים או מאמנים בענף הכדורגל לשם קבלת תעודת 
הסמכה, לפי העניין, ובלבד שסיים בהצלחה את הקורס האמור לא יאוחר מיום ה' 

באלול התשפ"ב )1 בספטמבר 2022(.

)ד( אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכות ההתאחדות לכדורגל להעניק תעודות 
איגוד  של  המאמנים  אמנת  לפי  הכדורגל  בענף  הישגיים  ספורטאים  אימון  לשם 

התאחדויות הכדורגל האירופיות )אופ"א(, כפי שתעודכן מזמן לזמן. 

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.   .3
ט"ז בטבת התשפ"ב )20 בדצמבר 2021(

)חמ 3-2396(

ר פ ו ר ט י  ל י ח  
שר התרבות והספורט  

הוראות מעבר

תחילה
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צו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח( )תיקון(, 
התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 131)א()3( לפקודת מס הכנסה1, אני מצווה לאמור:

בצו מס הכנסה )סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דוח(, התשמ"ג-21983, בתוספת,   .1
בסופה יבוא:

סכום בשקלים חדשיםשנת המס

2021"."82,290

כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1511( 

ן מ ר ב י ל ר  ו ד יג ב א  
שר האוצר  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045.  1

ק"ת התשמ"ג, עמ' 1045; התשפ"א, עמ' 1036.  2

תיקון התוספת
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