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הודעת הנמלים )בטיחות השיט( )אגרות(, התשפ"ב-2022
 - )להלן  התשמ"ג-11982  השיט(,  )בטיחות  הנמלים  לתקנות   103 לתקנה  בהתאם 

התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר  1ב 
2020, השתנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2, 4, 5 ו–7 עד 16 בתוספת החמש עשרה 

לתקנות, ונוסחם, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, הוא כמפורט להלן: 

 188 בסך  אגרה  תשולם  ארבה  או  ספינה  סירה,  של  חוזרת  בדיקה  "2ב )א( בעד 
שקלים חדשיםב

)ב( בעד בדיקה חוזרת של גוררת תשולם מחצית האגרה הכוללת של הבדיקה 
הכללית הקבועה בסעיף 5ב"

"4ב בעד בדיקה כללית של אונייה תשולם אגרה כלהלן: 

תפוסת האונייה
האגרה בשקלים חדשים)בטונה ברוטו(

1,292עד 499

2,544מ–500 עד 1,599 

8,051מ–1,600 ומעלה

5ב בעד בדיקה כללית של סירה, ספינה, גוררת וארבה תשולם אגרה כלהלן: 

 האגרה בשקלים חדשים

)א( בדיקה כללית של סירה או ספינה -

1264ב אגרה בסיסית

2ב לכל קילווט עוצמת מנוע, מעל 4 קילווט, תוספת 
של

4

 ,2 מעל  להסיע  רשאי  השיט  שכלי  אדם  3ב לכל 
תוספת של 

4

 7 מעל  הכלי  מאורך  ממטר  חלק  או  מטר  4ב לכל 
מטרים, תוספת של

12

)ב( בדיקה כללית של גוררת - 

1520ב אגרה בסיסית 

24ב לכל קילווט עוצמת מנוע, תוספת של

)ג( בדיקה כללית של ארבה -

1264ב אגרה בסיסית

212ב לכל מטר או חלק ממטר מאורך הארבה, תוספת של

360ב אם היא ארבה שומטת, תוספת של

60ב"4ב אם היא חפרת, תוספת של

שינוי סכומים

ק"ת התשמ"ג, עמ' 387; התשמ"ט, עמ' 261; התשנ"ב, עמ' 658; התשנ"ה, עמ' 1841; התשנ"ח, עמ' 495;  1 

התשס"ד, עמ' 443; התשס"ז, עמ' 336; התשפ"ב, עמ' 1473ב  
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"7ב )א( בעד בדיקה חוזרת תשולם אגרה כלהלן: 

האגרה בשקלים חדשים

1,245במחלקת סיפון

במחלקת מכונה

במחלקת רדיו

בנושא סניטציה, ארון תרופות ציוד רפואי

באוטומציה

1,245

1,245

1,245

1,245

)ב( בעד בדיקה חלקית באונייה, בהתאם לאמנה, תשולם האגרה של בדיקה 
כללית לפי התפוסהב 

)ג( בעד בדיקה חלקית באונייה, בהתאם לאמנה לקווי טעינה, תשולם אגרה 
של 50% מהאגרה לבדיקה כללית לפי התפוסהב 

הבדיקה  לנושא  המתייחסת  האגרה  תשולם  שיט  בכלי  מיוחדת  בדיקה  8ב בעד 
בתוספת של 50%ב

9ב בעד מתן היתר שיט, כולל בדיקת כושר שיט, תשולם האגרה של בדיקה כללית, 
לפי כלי השיט, בתוספת של 50%ב

10ב )א( בעד מתן תעודות תשולם האגרה כלהלן: 

האגרה בשקלים חדשים

194רישיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות

194רישיון שיט וחידוש רישיון

194הארכת רישיון שיט

194תעודות בהתאם לאמנה או לאמנה לקווי טעינה

הארכת תוקף תעודות שניתנו בהתאם 
לאמנה, או בהתאם לאמנה לקווי טעינה

194

194סימון תו קיבולת

)ב( פטורים מאגרה -

)1( רישיון שיט זמני; 

)2( תעודת פטור מאגרה לאגודה ימית; 

)3( תעודת פטור מחובת ביטוח סיכוני צד שלישיב 

אלה,  לתקנות  השלישי  והפרק   17 תקנה  פי  על  טעינה  היתר  קבלת  11ב )א( בעד 
תשולם אגרה של 436 שקלים חדשיםב 

מסוכנים  מטענים  טעינת  על  או  בצובר  מטענים  טעינת  על  השגחה  )ב( בעד 
תשולם האגרה כלהלן: 

סכום בשקלים חדשיםטונה מטען

621עד 499
862מ–500 עד 1,499 

1,768מ–1,500 ומעלה
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12ב בעד בדיקה ואישור על פי תקנה 27)ד( לתקנות אלה תשולם אגרה זו: 

סכום בשקלים חדשיםמהות הבדיקה והאישור

3,448מפרטים טכניים של אונייה

2,113מפרטים טכניים של כלי שיט שאינו אונייה

171שרטוטים בודדים, לכל אחד

3,448ספר יציבות של אונייה

2,113חישובי יציבות של כלי שיט שאינו אונייה

בעד בדיקה חוזרת של חישובי יציבות
שתוקנו ואישור ספר יציבות

10% מאגרת
הבדיקה הראשונה

שתוקנו  טכניים  מפרטים  של  חוזרת  בדיקה  בעד 
ואישורם

10% מאגרת
הבדיקה הראשונה

131,159ב בעד קביעת קווי טעינה בכלי השיט שאינו אונייה

14913ב בעד בדיקה ואישור של דגם, אבזר או אמצעי הצלה

הצלה אמצעי  או  האבזר  או  האישור  החתמת   15ב בעד 
לכל 100 יחידות או חלק מהן

436

16ב בעד כל בדיקה חוזרת לכלי שיט לפי הפרק החמישי 
א' לתקנות

6,033"ב

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
י ל א כ י מ רב  מ )חמ 3-610-ת2(  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת הנמלים )רישיונות כניסה לנמל( )אגרות(, התשפ"ב-2022
בהתאם לתקנה 7ב לתקנות הנמלים )רישיונות כניסה לנמל(, התשט"ז-11957 )להלן - 

התקנות(, נמסרת בזה הודעה לאמור: 

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2021 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר  1ב 
 2020, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 7 לתקנות, ונוסחה, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב

)1 בינואר 2022(, הוא כמפורט להלן: 
"אגרת רישיון 

לכניסת רכב
לתקופה  חידושו,  בעד  או  לנמל  רכב  להכנסת  רישיון  בעד  7ב 
שצוינה להלן בטור א', תשולם אגרה כמפורט לצידה בטור ב':

טור א'
תקופת הרישיון

טור ב' 
האגרה בשקלים חדשים

יום או חלק ממנו

לאופנוע - קטנוע

לרכב פרטי

לרכב פרטי + נגרר

למשאית

למשאית + נגרר

6

14

16

16

24

עדכון סכומים

ק"ת התשט"ז, עמ' 1189; התשס"ז, עמ' 332; התשפ"א, עמ' 1509ב  1
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טור א'
תקופת הרישיון

טור ב' 
האגרה בשקלים חדשים

שנה

1,047לרכב פרטי

886לבעל ספינה

355"בלדייג

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
י ל א כ י מ רב  מ )חמ 3-137-ת2(  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים    

הודעת הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט( )אגרות(, התשפ"ב-2022

בהתאם לתקנה 25 לתקנות הנמלים )יומן רשמי לכלי שיט(, התשי"ז-11957 )להלן - 
התקנות(, אני מודיעה לאמור: 

בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 נובמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   1ב 
נובמבר 2020, השתנו הסכומים הנקובים בתקנה 25)א( לתקנות, ונוסחה, מיום כ"ח 

בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, הוא כמפורט להלן: 

שקלים   101 של  אגרה  תשולם  אונייה  לקברניט  רשמי  יומן  מסירת  )1( עם  ")א( 
חדשיםב 

שקלים  101 של  אגרה  תשולם  ספינה  לקברניט  רשמי  יומן  מסירת   )2( עם 
חדשיםב"

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
י ל א כ י מ רב  מ )חמ 3-2050-ת2(  

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים   

הודעת העמותות )אגרות(, התשפ"ב-2022
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ג( לתקנות העמותות )אגרות(, התשנ"ח-11998 )להלן - 

התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(,  1ב 
הוא כמפורט להלן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים חדשים

1ב בקשה לרישום -

)א( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, 
לא כולל דמי פרסום ברשומות

775

שינוי סכומים

שינוי סכומים

ק"ת התשי"ז, עמ' 1630; התשס"ז, עמ' 335; התשפ"א, עמ' 1476ב  1

ק"ת התשנ"ח, עמ' 974; התשע"ח, עמ' 322; התשפ"א, עמ' 981ב  1
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האגרה בשקלים חדשים

כעמותה,  קיימת  אגודה  לרישום  בקשה  הגשת  )ב( בעד 
לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות

775

2ב אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום -

1,162)א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס

סוף  ולפני  מרס  חודש  סוף  לאחר  האגרה  שולמה  )ב( אם 
אותה שנה

1,543

לפי שיעור האגרה )ג( אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה
המשתלמת לאחר סוף 

חודש מרס של שנת 
התשלום בפועל

התאגדותה  שנת  לאחר  הראשונות  בשנתיים  )ד( עמותה 
או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי שעליו דיווחה בדוח 
האחרונה  הכספים  לשנת  ביחס  לרשם  שהגישה  המילולי 
השנה  ערב  מילולי  דוח  להגיש  עליה  היה  לגביה  אשר 
שלגביה נדרש תשלום האגרה, אינו עולה על סך של 300,000 

שקלים חדשים

153

3ב הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד'2 לחוק, לכל עמותה 
מתמזגת

775

4ב אגרות שונות בעד שירותי הרשם -

34)א( עיון בתיק העמותה הסרוק באינטרנט, לכל עמותה

בדואר
בלשכת 

הרשם

4349)ב( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק עמותה סרוק

)ג( קבלת העתק מסמך מסוים מתיק העמותה הסרוק, לכל 
מסמך -

שינוי  תעודת  או  עמותה  של  התאגדות  )1( תעודת 
שם של עמותה

10

26"ב)2( מסמך אחר

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1389-ת2(

י ד י ו ד ן  ר ע  
המנהל הכללי של משרד המשפטים  
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הודעת החברות )אגרות(, התשפ"ב-2022

 - )להלן  התשס"א-12001  )אגרות(,  החברות  לתקנות  6)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד נוסח התוספת לתקנות, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(,  1ב 
הוא כלהלן:

"תוספת

בשקלים חדשיםבעד -

2,711רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור1ב

מקוונת  בקשה  הגשת  של  בדרך  כאמור  חברה  רישום 
רישום  פרטי  )דיווח,  החברות  לתקנות  16ב  תקנה  לפי 

וטפסים(, התש"ס-21999

2,221

775הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור

עיון -2ב

34בתיק החברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה

10בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה

בלשכת הרשםבדואר

קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק, למעט 3ב
חברה לתועלת הציבור

6570

לתועלת  חברה  תיק  של  צרוב   )CD( תקליטור  קבלת 
הציבור סרוק

4349

שינוי  תעודת  או  התאגדות  תעודת  של  העתק  קבלת 
שם או תעודה כאמור משוחזרת

10

הסרוק, 3אב החברה  מתיק  מסוים  מסמך  של  העתק  קבלת 
לכל מסמך - 

26

)נמחקה(4ב

)נמחקה(5ב

)נמחקה(6ב

)נמחקה(7ב

הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה 8ב
לתועלת הציבור

2,711

הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל 8אב
חברה מתמזגת

775

שינוי סכומים

ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"א, עמ' 122; התשע"ב, עמ' 492; התשפ"א, עמ' 979ב  1

ק"ת התש"ס, עמ' 166ב  2
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בשקלים חדשיםבעד -

1,543אגרה שנתית9ב

1,162"באגרה שנתית מופחתת10ב

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
י ד י ו ד ן  ר ע )חמ 3-1088-ת1(  

המנהל הכללי של משרד המשפטים  

הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
 השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(

)עדכון סכומי האגרות(, התשפ"ב-2022 
השקעות  בשיווק  השקעות,  בייעוץ  העיסוק  הסדרת  לתקנות   28 לתקנה  בהתאם 
ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ"ז-11997 )להלן - 

התקנות(, אני מודיעה לאמור:

ו–27ג  27ב  27א,   ,26  ,25  ,24 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב  1ב 
לתקנות, והם יהיו מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( כלהלן:

סכום האגרה
בשקלים חדשים

322תקנה 24)א( - בקשת רישיון - יחיד

161תקנה 24)א( - בקשת רישיון אחר - יחיד

483תקנה 24)ב( - בקשת רישיון - שותפות

243תקנה 24)ב( - בקשת רישיון אחר - שותפות

640תקנה 24)ג( - בקשת רישיון - חברה

321תקנה 24)ג( - בקשת רישיון אחר - חברה

1,254תקנה 24)ד( - בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

483תקנה 25)א( - אגרת בחינה

483תקנה 25)ב( - אגרה על הגשת ערעור

483תקנה 25)ג( - פטור מבחינות או מהתמחות

322תקנה 25)ג( - פטור מבחינה אחת

322תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה

793תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד בתאגיד מורשה

תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד כעסק או בתאגיד 
בנקאי

1,586

תקנה 27א)ב( - אגרה שנתית ליחיד אשר התלה או ביטל 
את רישיונו

793

עדכון סכומים

ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשפ"א, עמ' 1517 ועמ' 1617ב  1
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סכום האגרה
בשקלים חדשים

793תקנה 27א)ג( - אגרה שנתית ליחיד לאחר המועד הקובע

תקנה 27ב)א( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק

5,211

תקנה 27ב)ב( - אגרה שנתית לתאגיד בעל רישיון יועץ או 
משווק לאחר המועד הקובע

5,211

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יפחת מ -

5,211

תקנה 27ג)ב( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים - סכום האגרה לא יעלה על -

625,474

תקנה 27ג)ד( - אגרה שנתית לחברה בעלת רישיון מנהל 
תיקים שהתקבל במהלך שנת הכספים

5,211

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2766-ת2(

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

 הודעת ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה(
)עדכון סכומים(, התשפ"ב-2022

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  1ב 
לתקנות, ומיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( הם כלהלן: 

בתקנה 2 לתקנות -  )1(

בפסקה )5(, במקום הסכום הנקוב יבוא "103,320"; )א( 

בפסקה )7(, במקום הסכום הנקוב יבוא "51,660"; )ב( 

בתקנה 11)א( לתקנות -  )2(

בפסקה )1(, במקום הסכום הנקוב יבוא "51,660"; )א( 

בפסקה )2(, במקום הסכום הנקוב יבוא "51,660"; )ב( 

בתקנה 14 לתקנות -  )3(

בתקנת משנה )א(, במקום הסכום הנקוב יבוא "4,132,920"; )א( 

בתקנת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,033,230"; )ב( 

בתקנת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב יבוא "1,033,230"; )ג( 

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ז, עמ' 1238; התשפ"א, עמ' 1542 ועמ' 1614ב  1
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בתקנה 15 לתקנות -  )4(

יבוא   "20,180" ובמקום   "10,330" יבוא   "10,090" במקום  )א(,  משנה  בתקנת  )א( 
;"20,665"

בתקנת משנה )ב( - )ב( 

)1(, במקום "353,145" יבוא "361,630", במקום "756,750" יבוא  בפסקה   )1(
"774,930" ובמקום "30,270" יבוא "30,995";

בפסקה )2(, במקום "756,750" יבוא "774,930", במקום "1,210,790" יבוא   )2(
"1,239,875" ובמקום "100,895" יבוא "103,320";

בתקנה 24)2( לתקנות, במקום הסכום הנקוב יבוא "103,320";  )5(

בתקנה 24ו)א( לתקנות, במקום הסכום הנקוב יבוא "6,199,380";  )6(

בתקנה 24ז לתקנות -  )7(

בתקנת משנה )א(, במקום הסכום הנקוב יבוא "51,660"; )א( 

בתקנת משנה )ב(, במקום הסכום הנקוב יבוא "516,615"; )ב( 

בתקנת משנה )ג(, במקום הסכום הנקוב יבוא "258,300"ב )ג( 

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 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"ב-2022

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  1ב 
החמישית לתקנות, והם יהיו מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( כלהלן: 

בתקנה 84 -  )1(

לחברה מוגבלת - 824,000 שקלים חדשים; 

לחברה בהתכסות מלאה - 1,546,000 שקלים חדשים;

לחברה שאינה מוגבלת - 4,125,000 שקלים חדשים;

)2(  בפרק י"ג )תקנות 92 ו–93( -

אגרת בקשת רישיון לחברה )תקנה 92)א(( - 51,560 שקלים חדשים;

אגרת בקשת רישיון לחברה מוגבלת )תקנה 92)ב(( - 25,780 שקלים חדשים;

אגרת בקשה לשינוי תנאי רישיון )תקנה 93( - 25,780 שקלים חדשים;

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ה, עמ' 242; התשפ"א, עמ' 1614ב  1
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בתוספת החמישית -  )3(

דרגההכנסות )בשקלים חדשים(
סכום האגרה השנתית

)בשקלים חדשים(

66,430א'עד 2,043,945

119,570ב'בין 2,043,945 לבין 6,144,125

238,415ג'בין 6,144,125 לבין 15,360,315

358,695ד'בין 15,360,315 לבין 25,548,300

478,265ה'מעל 25,548,300

 כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5182(

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

 הודעת ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(
)עדכון סכומים(, התשפ"ב-2022

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  1ב 
מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( 4,340 שקלים חדשיםב 

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-926-ת4(

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

הודעת הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי )עדכון סכומים(, 
התשפ"ב-2022

האשראי,  דירוג  חברות  פעילות  הסדרת  לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ה-12014 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד עודכנו הסכומים המפורטים בתקנות 7 ו–26)א( לתקנות, והם יהיו  1ב 
מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( כלהלן:

בתקנה 7, אגרת רישום - 31,215 שקלים חדשים;  )1(

עדכון הסכום 
הקבוע של האגרה 

עדכון סכומים

ק"ת התשע"ה, עמ' 470; התשפ"א, עמ' 1511 ועמ' 1617ב   1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 702; התשפ"א, עמ' 1546ב  1
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 4.86 שקלים חדשים 

בתקנה 26)א( -  )2(

אגרה שנתית - 208,105 שקלים חדשים;

אגרה משתנה בעד כל מכשיר פיננסי או ישות מדורגת - 620 שקלים חדשים;

אגרה בעד מכשיר פיננסי או ישות שדורגו על ידי יותר מחברת דירוג אחת - 305 
שקלים חדשיםב

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5183(

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