
רשומות

קובץ התקנות
13 בינואר 2021  9093 כ"ט בטבת התשפ"א 

עמוד

תקנות התעבורה )תיקון מס' 5(, התשפ"א-2021                                                                                                   1540

תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, התשפ"א-2021                                                                                                  1540

צו היבוא והיצוא )פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני( )תיקון(, התשפ"א-2021                    1541

הודעת המפלגות )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021                                                                                             1542

הודעת ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021                    1542

הודעת ניירות ערך )זירת סוחר לחשבונו העצמי( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021                                         1543

 הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור( 
)עדכון סכומים(, התשפ"א-2021                                                                                                                   1544

הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021                                                1544

הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021                                                                 1545

הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021                   1546

תיקון טעות                                                                                                                                                              1546

קובץ התקנות 9093, כ"ט בטבת התשפ"א, 13.1.2021

13/01/2115:50



קובץ התקנות 9093, כ"ט בטבת התשפ"א, 13.1.2021  1540

תקנות התעבורה )תיקון מס' 5(, התשפ"א-2021

הפקודה(,   - )להלן  התעבורה1  לפקודת  ו–70)10(   19 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת 
אני  התשל"ה-31975,  המדינה,  משק  לחוק–יסוד:  1)ב(  סעיף  לפי  גם  הכנסת  של  הכספים 

מתקינה תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-41961 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 12, במקום   .1
תקנת משנה )א( יבוא:

ובמועד  לרשות  פנה  אשר  למבקש  תעודה  כפל  לתת  רשאית  הרישוי  ")א( רשות 
פנייתו רשאי להחזיק בה, ובלבד ששולמה האגרה לכך."

תקנה 220א לתקנות העיקריות - בטלה.  .2
בתקנה 272א)א( לתקנות העיקריות, בפסקה )2(, אחרי "על שם האפוטרופוס שלו" יבוא   .3

"על שם האומן שלו כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-52016".

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -  .4
בחלק א', בפרט 9, בטור ב', במקום "29" יבוא "20";  )1(

בחלק ב', בפרט 3, בטור ב', במקום "40" יבוא "20";   )2(

בחלק ג', בפרט 16, בטור "בשקלים חדשים" מול "כפל רישיון רכב או כפל אישור",   )3(
במקום "29" יבוא "10".

תחילתן של תקנות 1 ו–4, 90 ימים ממועד פרסומן.  .5
יום  ערב  כנוסחה  העיקריות  לתקנות  220א  תקנה  לפי  שהוגשה  בקשה  לגבי  יראו   .6

התחילה של תקנה 2 לתקנות אלה, כאילו התקנה האמורה עדיין בתוקף.  

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-83-ת1(

ב ג ר י  ר י מ   

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

תקנות התעבורה )תיקון מס' 6(, התשפ"א-2021 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו–70)10( לפקודת התעבורה1, ובאישור שר האוצר לפי 
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-21985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת גם 

לפי סעיף 1)ב( לחוק–יסוד: משק המדינה, התשל"ה-31975, אני מתקינה תקנות אלה:

בתקנות התעבורה, התשכ"א-41961, בתוספת הראשונה, בחלק ג', בפרט 1 -  .1

תיקון תקנה 12 

ביטול תקנה 220א 

תיקון תקנה 272א 

תיקון התוספת 
הראשונה 

תחילה  

הוראת מעבר 

תיקון התוספת 
הראשונה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3   ס"ח התשל"ה, עמ' 206. 

4  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשפ"א עמ' 1540.

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"א, עמ' 130.

3  ס"ח התשל"ה, עמ' 206.

4  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ח, עמ' 7874; התשפ"א, עמ' 1440.

5  ס"ח התשע"ו, עמ' 586 ועמ' 1180; התשע"ז, עמ' 332.
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במקום פרט משנה )א( יבוא:  )1(

")א( קטנוע, אופנוע לרבות תלת–אופנוע ואופנוע עם רכב צדי -  

בהעברת בעלות לפי תקנה 284)א( - 74;  )1(

בהעברת בעלות לפי תקנה 284)ו( - 61;";  )2(

במקום פרט משנה )ב( יבוא:  )2(

")ב( רכב מכל סוג למעט רכב המפורט בפרט משנה )א(, )ג( ו–)ד( -

בהעברה לפי תקנה 284)א( - 219;  )1(

בהעברת בעלות לפי תקנה 284)ו( - 206."  )2(

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-83(

ב ג ר י  ר י מ   

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

צו היבוא והיצוא )פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני( 
)תיקון(, התשפ"א-2021 

התשל"ט-11979,  חדש[,  ]נוסח  והיצוא  היבוא  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשל"ז-21977,  העונשין,  לחוק  2)ב(  סעיף  לפי  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור 

מצווה לאמור:

והגרעיני(,  הביולוגי  הכימי,  בתחום  ייצוא  על  )פיקוח  והיצוא  היבוא  בצו   .1
התשס"ד-32004  )להלן - הצו העיקרי(, בכל מקום, במקום "משרד התעשייה המסחר 

והתעסוקה" יבוא "המשרד".

בסעיף 1 לצו העיקרי, במקום ההגדרה "הרשות" יבוא:  .2
""המשרד" - משרד הכלכלה והתעשייה;

הדו– היצוא  על  הפיקוח  אגף  מנהל  במשרד,  חוץ  סחר  מינהל  מנהל    - "הרשות" 
שימושי במשרד או עובד אחר במינהל סחר חוץ שהמנהל הכללי של המשרד 
הסמיכו לעניין צו זה;  הודעה על הסמכה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של 

המשרד;". 

כ' בטבת התשפ"א )4 בינואר 2021(
)חמ 3-3068(

ץ ר פ ר  י מ ע   

שר הכלכלה והתעשייה   

 

תיקון מונח 

תיקון סעיף 1 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348.

3  ק"ת התשס"ד, עמ' 387.
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הודעת המפלגות )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28יח1 לחוק המפלגות, התשנ"ב-11992 )להלן - החוק(, אני 

מודיע לאמור: 

עקב שינוי המדד, עודכנו הסכומים הקבועים בסעיפי החוק המפורטים בטור א' להלן,    .1
והם מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כמפורט בטור ב' לצדם:

טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

2811,420ו)א()1(

2811,420ו)ב(

2834,250ו)ב(

2845,670ו)ג()2(

285,710ח)א()1(

285,710ח)א()2(

28176,960ח)א()3(

28462,380ח)א()4(

284,040לב)א()1(

284,040לב)א()2(

2850,450לב)א()3(

28121,080לב)א()4(

28322,880לב)א()5(

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
י ל א ו מ ש ל  כ י )חמ 3-2424-ת1(         מ

                רשמת המפלגות

 הודעת ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(
)עדכון סכומים(, התשפ"א-2021

הצעה(,  רכז  באמצעות  ערך  ניירות  )הצעת  ערך  ניירות  לתקנות   25 לתקנה  בהתאם 
התשע"ז-12017 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

ו–24ז  24ו   ,24  ,15  ,14  ,11  ,2 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב   .1
לתקנות, ומיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( הם כלהלן: 

בתקנה 2 לתקנות -  )1(

בפסקה )5(, במקום הסכום הנקוב יבוא "100,895"; )א( 

בפסקה )7(, במקום הסכום הנקוב יבוא "50,450"; )ב( 

עדכון סכומים

עדכון סכומים

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190; התשס"ח, עמ' 580; התשע"ח, עמ' 98; ק"ת התש"ף, עמ' 370.  1

ק"ת התשע"ז, עמ' 1238; התש"ף, עמ' 364.  1
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בתקנה 11)א( לתקנות -  )2(

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב יבוא "50,450"; )א( 

בפסקה )2(, במקום הסכום הנקוב יבוא "50,450"; )ב( 

בתקנה 14 לתקנות -  )3(

בתקנת משנה )א(, במקום הסכום הנקוב יבוא "4,035,970"; )א( 

בתקנת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,008,995"; )ב( 

בתקנת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,008,995"; )ג( 

בתקנה 15 לתקנות -  )4(

יבוא   "20,300" ובמקום   "10,090" יבוא   "10,150" במקום  )א(,  משנה  בתקנת  )א( 
;"20,180"

בתקנת משנה )ב( - )ב( 

)1(, במקום "355,260" יבוא "353,145", במקום "761,280" יבוא  בפסקה   )1(
"756,750" ובמקום "30,450" יבוא "30,270";

בפסקה )2(, במקום "761,280" יבוא "756,750", במקום "1,218,040" יבוא   )2(
"1,210,790" ובמקום "101,500" יבוא "100,895";

בתקנה 24)2( לתקנות, במקום הסכום הנקוב יבוא "100,895";  )5(

בתקנה 24ו)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב יבוא "6,053,960";  )6(

בתקנה 24ז לתקנות -  )7(

בתקנת משנה )א(, במקום הסכום הנקוב יבוא "50,450"; )א( 

בתקנת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב יבוא "504,495"; )ב( 

בתקנת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב יבוא "252,240". )ג( 

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
)חמ 3-5802(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעת ניירות ערך )זירת סוחר לחשבונו העצמי( )עדכון סכומים(, 
התשפ"א-2021

לחשבונו  סוחר  )זירת  ערך  ניירות  לתקנות  ו–94)ג(  84)ד(  תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
העצמי(, התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

ובתוספת  י"ג  בפרק   ,84 בתקנה  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב   .1
החמישית לתקנות, והם יהיו מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( כלהלן: 

בתקנה 84 -  )1(

לחברה מוגבלת - 805,000 שקלים חדשים; 

לחברה בהתכסות מלאה - 1,510,000 שקלים חדשים;

לחברה שאינה מוגבלת - 4,028,000 שקלים חדשים;

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ה, עמ' 242; התש"ף, עמ' 414.  1

13/01/2115:50



קובץ התקנות 9093, כ"ט בטבת התשפ"א, 13.1.2021  1544

)2(  בפרק י"ג )תקנות 92 ו–93( -

אגרת בקשת רישיון לחברה )תקנה 92)א(( - 50,350 שקלים חדשים;

אגרת בקשת רישיון לחברה מוגבלת )תקנה 92)ב(( - 25,175 שקלים חדשים;

אגרת בקשה לשינוי תנאי רישיון )תקנה 93(  - 25,175 שקלים חדשים;

בתוספת החמישית -  )3(

דרגההכנסות )בשקלים חדשים(
סכום האגרה השנתית

)בשקלים חדשים(

64,870א'עד   1,996,000

116,766ב'בין 1,996,001 לבין 6,000,000

232,824ג'בין 6,000,001 לבין 15,000,000

350,279ד'בין 15,000,001 לבין 24,949,000

467,045ה'מעל 24,949,000

 כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
)חמ 3-5182(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעת ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה 
שהוצעו שלא לציבור( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021

  בהתאם לתקנה 3)ג( לתקנות ניירות ערך )אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה 
רשומה שהוצעו שלא לציבור(, התשנ"ט-11998 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא   .1
יהיה מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( 4,240 שקלים חדשים.

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
)חמ 3-2360-ת3(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעת ניירות ערך )חיתום( )אגרות ופיקדון( )עדכון סכומים(, 
התשפ"א-2021 

  בהתאם לתקנה 25)ב( לתקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 4, 6)א(, 23)2( ו–24)א( לתקנות,   .1
והם יהיו מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( כלהלן:

עדכון סכום אגרת 
הטיפול

עדכון סכומים

ק"ת התשנ"ט, עמ' 126; התש"ף, עמ' 301.  1

  
1 ק"ת התשס"ז, עמ' 661; התש"ף, עמ' 300.
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סכום האגרה 
בשקלים חדשים

3,010תקנה 4 - אגרת רישום

3,012,000תקנה 6)א( - חובת פיקדון של חתם

1,505,000תקנה 23)2( - חובת פיקדון של מפיץ

5,305תקנה 24)א( - אגרה שנתית

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
)חמ 3-926-ת7(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

הודעת ניירות ערך )אגרה שנתית( )עדכון סכומים(, התשפ"א-2021
 - )להלן  התשמ"ט-11989  שנתית(,  )אגרה  ערך  ניירות  לתקנות  4)ג(  לתקנה    בהתאם 
התקנות(, ותקנה 3)ב( ו–)ד( לתקנות ניירות ערך )אגרה שנתית( )תיקון(, התשע"ח-22018, אני 

מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה   .1
לתקנות, והם יהיו מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( כלהלן:

הסכומים בתוספת הראשונה )תקנות 1, 2)ב( ו–)ג( ו–4(

הון עצמי
דרגה)באלפי שקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

39,345א'עד 43,287

49,190ב'מ–43,287 עד 86,575

74,780ג'מ–86,575 עד 271,530

129,880ד'מעל 271,530

הסכומים בתוספת השנייה )תקנות 1, 2)ו( ו–4(

שווי נקי ממוצע של נכסי קרן
דרגה)בשקלים חדשים(

סכום האגרה השנתית
)בשקלים חדשים(

23,955א'עד 49,902,000

28,945ב'מעל 49,902,000 עד 249,512,000

35,930ג'מעל 249,512,000

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-926-ת3(  

יושבת ראש רשות ניירות ערך   

עדכון הסכומים 
בתוספת הראשונה 

ובתוספת השנייה 

ק"ת התשמ"ט, עמ' 782; התש"ף, עמ' 300.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 2767.  2
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 הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(
)עדכון סכומים(, התשפ"א-2021

בהתאם לתקנה 2)ד( לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 
התשנ"ה-11995 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2)א( לתקנות, והוא יהיה   .1
מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, 4,240 שקלים חדשים. 

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
)חמ 3-926-ת4(

ה ט א ו ג ת  נ ע  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

תיקון טעות

בתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, 
 2 מספר  בטבלה  1)3()ג(,  בתקנה   ,920 עמ'   ,8991 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התשפ"א-2020, 
המובאת בה, בטור "סוג הרישיון", תחת הכותרת "ו. קו נל"ן אלחוטי מיוחד", במקום הספרה 

"16." צריך להיות "17."

)חמ -3-411 ת1(

עדכון הסכום 
הקבוע של האגרה 

ק"ת התשנ"ה, עמ' 702; התש"ף, עמ' 414.  1
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