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תקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 113ב, 113ג ו–131)א( לחוק השקעות משותפות בנאמנות, 
התשנ"ד-11994, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות 

אלה:

בתקנות השקעות משותפות בנאמנות )הצעת יחידות של קרן חוץ(, התשע"ו-22016   .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 1, ההגדרה "בורסה בחו"ל" -  תימחק. 

בתקנה 2)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )8(, במקום "בבורסה בחו"ל" יבוא "בבורסה   .2
היא  שבה  במדינה  דין  לפי  לתיתו  שרשאי  מי  מידי  אישור  שקיבלה  לישראל  מחוץ 
על  בהתבסס  השאר,  בין  נאמנות,  בקרנות  משמעותי  במסחר  המתאפיינת  פועלת, 
מחזור מסחר בקרנות הנאמנות הנסחרות בה, מספר הקרנות הנסחרות בה ושווי סך 

כל החזקות הציבור בהן".

בתקנה 8)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )2()ד(, במקום "בבורסה בחו"ל ובישראל" יבוא   .3
"בבורסה כאמור בתקנה 2)א()8( ובבורסה בישראל".

ב' בסיוון התשפ"ב )1 ביוני 2022(
)חמ 3-4886(

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

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון מס' 2(, 
התשפ"ב-2022 

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  5ד)ב(  בתקנה   .1 
)להלן - התקנות העיקריות(, אחרי פסקה )5( יבוא:  

")6( תאגיד שהציבור לא מחזיק תעודות התחייבות שהנפיק, פטור מתקנה 9ג וכן 
מפירוט ערכם של המניות או ניירות הערך ההמירים לפי תקנה 11)1(."  

בתקנה 5ה לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה )ג1( יבוא:     .2
התחייבות  תעודות   )6( או  5ד)ב()5(  תקנה  הוראות  לפי  שפעל  תאגיד  הנפיק  "ג1. 
שיסתיימו  הדיווח  בתקופות  האמורות  הפסקאות  עליו  לחול  ימשיכו  לציבור, 

בתוך שנים עשר חודשים ממועד הנפקת תעודות התחייבות לציבור." 

בתקנה 9ג לתקנות העיקריות -     .3
האמור בה יסומן ")א(" ובסופה יבוא ")בתקנה זו - "מידע נפרד"(";   )1(

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:    )2(

")ב( תקנה זו לא תחול על - 

תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי;  )1(

מבטח.  )2(

תיקון תקנה 8 

תיקון תקנה 5ד 

תיקון תקנה 5ה 

תיקון תקנה 9ג 

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

ק"ת התש"ל, עמ' 2037; התשע"ז, עמ' 923.  2

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ד, עמ' 646.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 1090.  2
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)ג( על אף האמור בתקנת משנה )א(, תאגיד רשאי שלא לצרף מידע נפרד, כולו 
או חלקו, אם אין בו תוספת מידע מהותי על המידע הכלול בדוחות הכספיים 

השנתיים של התאגיד שהובאו לפי תקנה 9." 

תאגיד  "הנפיק  יבוא  הביניים"  בדוח  "יובאו  לפני  העיקריות,  לתקנות  38ד  בתקנה   .4
תעודות התחייבות, המוחזקות בידי הציבור במועד פרסום הדוחות הכספיים". 

ב' בסיוון התשפ"ב )1 ביוני 2022(
)חמ 3-982-ת1(

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

  

תקנות מכוני כושר )רישוי ופיקוח( )אימון קטינים במכון כושר( )תיקון(, 
התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו–8 לחוק מכוני כושר )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד-11994 
)להלן - החוק(, ובהתייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התשס"ה-22005,  כושר(,  במכון  קטינים  )אימון  ופיקוח(  )רישוי  כושר  מכוני  בתקנות   .1
בתקנה 4 -

במקום פסקה )1( יבוא:  )1(

ומכשירים  התנגדות  מכשירי  חופשיות,  משקולות  באמצעות  ")1( באימון 
אירוביים:

קטינים מגיל 6 עד גיל  14 - 8 מתאמנים; )א( 

קטינים מגיל 14 עד גיל 18 -  15 מתאמנים;"; )ב( 

פסקה )2( - תימחק.  )2(

ג' בסיוון התשפ"ב )2 ביוני 2022(
)חמ 3-3412(

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

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 5(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת 
לאמור:

50ה)א(,  בסעיף  התשס"א-22001,  ותשלומים(,  )הענקות  הכנסת  חברי  שכר  בהחלטת   .1
אחרי פסקה )4( יבוא:

ושירותים  התאמות  תממן  הכנסת   ,)4( עד   )1( פסקאות  מהוראות  לגרוע  ")5( בלי 
הנדרשים לצורך מילוי תפקידו של חבר הכנסת שהוא מוגבל בניידות באופן משמעותי 
בשל לקות פיזית והוכרו לו אחוזי נכות, אף אם אינו זכאי לגמלה כאמור בפסקה )1(, 

תיקון תקנה 38ד 

תיקון תקנה 4 

תיקון סעיף 50ה 

ס"ח התשנ"ד, עמ' 110; התשס"ג, עמ' 50.  1

ק"ת התשס"ה, עמ' 938.  2

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 909; התשפ"ב, עמ' 2906.  2
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והכול כפי שתקבע הוועדה הציבורית לפי הצרכים ונסיבות העניין; הוראות סעיף זה 
יחולו לעניין זה בשינוים המחויבים ובשינויים אלה: 

בכל מקום, במקום המנהל הכללי של הכנסת תבוא הוועדה הציבורית; )א( 

הוועדה הציבורית רשאית לאשר העסקת עובד אחד בלבד, שיועסק על ידי  )ב( 
חבר הכנסת, בהיקף משרה שתקבע."

תחילתה של החלטה זו ביום ב' בתמוז התשפ"ב )1 ביולי 2022(.  .2
ז' בסיוון התשפ"ב )6 ביוני 2022(

)חמכ-2000325(

ניר אורבך     
יושב ראש ועדת הכנסת  

החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים( )תיקון מס' 6(, התשפ"ב-2022
בתוקף סמכותה לפי סעיף 55 לחוק הכנסת, התשנ"ד-11994, מחליטה ועדת הכנסת לאמור:

בהחלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א-22001 )להלן - ההחלטה   .1
העיקרית(, בסעיף 27, אחרי סעיף קטן )ד( יבוא: 

4 סעיף  שלפי  שופטים  לבחירת  בוועדה  הכנסת  כנציג  המכהן  הכנסת   ")ה( חבר 
השנתי,  לתקציב  חדשים  שקלים   30,000 של  לתוספת  זכאי  השפיטה3,  לחוק–יסוד: 
שתשמש רק לקבלת ייעוץ בקשר לחברותו בוועדה, מיועץ שהוא משפטן; חבר הכנסת 

רשאי לשלם ליועץ כאמור גם מתקציבו לפי סעיפים קטנים )א( ו–)ד(."

בסעיף 28 להחלטה העיקרית -   .2
במקום כותרת השוליים יבוא "זכאות חבר הכנסת לחלק יחסי מהתקציב השנתי";  )1(

חבר  "החל  יבוא  לכהן"  הכנסת  חבר  "חדל  במקום  ובו,  ")א("  יסומן  בו  האמור   )2(
הכנסת לכהן במהלך שנת כספים או חדל לכהן במהלכה" ובמקום "כאמור בסעיף 27, 

לפי העניין," יבוא "כאמור בסעיף 27)א(";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )3(

שנת  במהלך  שופטים  לבחירת  בוועדה  כחבר  לכהן  הכנסת  חבר  ")ב( החל 
לחלק  כספים  שנת  באותה  זכאי  יהיה  במהלכה  בוועדה  לכהן  חדל  או  כספים 
היחסי מהתוספת לתקציב השנתי כאמור בסעיף 27)ה(, בהתאם לתקופת כהונתו 

באותה שנה."

בסעיף 38)א( להחלטה העיקרית, במקום "לפי פרק זה" יבוא "לפי סעיף 27)א( או 29"   .3
ובסופו יבוא "התוספת לתקציב השנתי כאמור בסעיף 27)ה( לא תועבר משנה לשנה 

אף אם לא נוצלה במלואה".

הוראות סעיף 28)ב( להחלטה העיקרית כנוסחה בהחלטה זו יחולו, לעניין שנת 2022, כאילו   .4
העיקרית  להחלטה  סעיף 27)ה(  לפי  השנתי  לתקציב  לתוספת  הזכאי  הכנסת  חבר  החל 

כנוסחו בהחלטה זו, לכהן כחבר בוועדה לבחירת שופטים ביום קבלתה של החלטה זו.

ז' בסיוון התשפ"ב )6 ביוני 2022(
)חמכ-2000325(

ניר אורבך     
יושב ראש ועדת הכנסת  

תחילה 

תיקון סעיף 27 

תיקון סעיף 28 

תיקון סעיף 38 

 הוראת מעבר 
לשנת 2022  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ו, עמ' 294.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 909; התשפ"ב, עמ' 3135.  2
ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  3




