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__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1615; התשע"ה, עמ' 326   2

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל( 
)תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 
גמל(, התשס"ה-12005, אני מתקין תקנות אלה:

בפתיח לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(,    1
התשע"ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות(, במקום "סעיף" יבוא "סעיפים" ובמקום 

")להלן - חוק קופות גמל(" יבוא ")להלן - החוק("    

בתקנה 1 לתקנות העיקריות, בהגדרה "תשלומים פטורים", במקום "לחוק קופות גמל"    2
יבוא "לחוק"    

בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:      3
פרטים  למסור  חייב  יהיה  לא  מעביד  ו–)ב(  )א(  משנה  בתקנות  האמור  אף  ")ג( על 

במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל בהתקיים כל התנאים האלה:

המעביד אינו מעסיק מעל חמישה עובדים;   )1(

)א(  משנה  בתקנת  שנקבעו  הפרטים  את  המנהלת  לחברה  מסר  המעביד   )2(
פעם אחת, וכל עוד לא חל שינוי בפרטים האמורים; לעניין פסקה זאת, לא יראו 

בעדכון סכום ההפקדה כתוצאה מהצמדה למדד שינוי בפרטי הדיווח; 

נמסרו  שבו  במועד  בעדו  שהופקד  לסכום  זהה  עובד  בעד  ההפקדה  סכום   )3(
הפרטים כאמור בפסקה )2(; 

המעביד הורה לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס   )4(
אשראי או הרשאה לחיוב חשבון; 

חברה מנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה "   )5(

בתקנה 7 לתקנות העיקריות  -        4
לפי דיווח  בלא  שהופקדו  תשלומים  לגבי  "ולרבות  יבוא   "3 תקנה  "לפי   )1( אחרי 

תקנה 3)ג("; 

במקום "שלושה ימי עסקים" יבוא "חמישה ימי עסקים"     )2(

"שהעביר  יבוא  למעביד"  מנהלת  חברה  "תעביר  אחרי  העיקריות,  לתקנות   9 בתקנה    5
הועברו  אליה  שבנוגע  בשנה  בדצמבר   31 יום  עד   13 תקנה  לפי  בהתאם  דיווחים 
לפי דיווח,  חובת  עליו  שחלה  בלי  תשלומים  שהפקיד  למעביד  וכן   הדיווחים, 

תקנה 3)ג("      

בתקנה 14  לתקנות העיקריות -        6
במקום תקנת משנה )א( יבוא:  )1(

")א(  תחילתן של תקנות 3 עד 9, 12 ו–13 כמפורט להלן:  

בטבת  ג'  ביום   - עובדים  מחמישים  פחות  המעסיק  מעביד  לגבי   )1(
התשע"ז )1 בינואר 2017(; 

ממאה  יותר  לא  אך  עובדים  חמישים  לפחות  המעסיק  מעביד  לגבי   )2(
עובדים -  ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(; 

תיקון הפתיח

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 7

תיקון תקנה 14
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התשע"ו בטבת  כ'  ביום   - עובדים  מאה  מעל  המעסיק  מעביד  לגבי   )3( 
)1 בפברואר 2016( "; 

תקנות משנה )ב( ו–)ג( - בטלות    )2(

ד' בטבת התשע"ו )16 בדצמבר 2015(
)חמ 3-4858(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

 צו התכנון והבנייה )תיקון מס' 101( )דחיית יום התחילה המאוחר
של החוק(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 81)ז( לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 101(, התשע"ד-12014 
)להלן - החוק המתקן(, אני מצווה לאמור:

יום התחילה המאוחר של ההוראות המפורטות להלן יידחה ליום כ"ד באדר ב'  )א(    1
התשע"ו )3 באפריל 2016(:

סעיף 145)ג2( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן - החוק העיקרי(,   )1(
כנוסחו בסעיף 51)5( לחוק המתקן;

סעיף 145ד)ט( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 52 לחוק המתקן   )2(

בתשרי  ל'  ליום  יידחה  להלן  המפורטות  ההוראות  של  המאוחר  התחילה  יום  )ב( 
התשע"ז )1 בנובמבר 2016(:

סעיף 145)ב3( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 51)3( לחוק המתקן;  )1(

סעיף 157ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 58 לחוק המתקן;  )2(

סעיף 158יח)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;  )3(

סעיף 158כג)א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;  )4(

סעיף 261)ה()3א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 69)3( לחוק המתקן   )5(

ח' בטבת התשע"ו )20 בדצמבר 2015(
)חמ 3-5137(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הספרים )חובת מסירה וציון הפרטים( )תיקון(, התשע"ו-2015
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 7)א( ו–13 לחוק הספרים )חובת מסירה וציון הפרטים(, 

התשס"א-12000 )להלן - החוק(, ובהסכמת הספרייה הלאומית, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשס"ד-22004  הפרטים(,  וציון  מסירה  )חובת  הספרים  בתקנות    1
העיקריות(, בכל מקום, במקום "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי" או "בית הספרים 

האוניברסיטאי" יבוא "הספרייה הלאומית", ושינויי הצורה הדקדוקיים ייעשו לפי זה 
__________

ס"ח התשס"א, עמ' 80   1
ק"ת התשס"ד, עמ' 958; התשס"ה, עמ' 349   2

דחיית יום התחילה 
המאוחר

__________
ס"ח התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 214   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2

שינוי מונח
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בפתיח לתקנות העיקריות, אחרי "לפי סעיפים" יבוא "5"    2
אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:   3

 "אופן מסירת
מהדורה אלקטרונית

נוסף על דרכי המסירה שבסעיף 5 לחוק, ספר או עיתון  2א   )א( 
במהדורה אלקטרונית כמפורט בתקנה זאת, יימסר כאמור בה 

ספר או עיתון במהדורה אלקטרונית שהשימוש בה מצריך  )ב( 
חיבור לרשת האינטרנט  )להלן - מהדורת אינטרנט( -  

משנה בתקנת  כאמור  שימור  בתבנית  יימסרו   )1( 
)ג()2()ג(;

 ,)1( בפסקה  כאמור  העותק  את  למסור  ניתן  לא   )2(
בלא  גישה  אפשרות  מתן  ידי  על  המסירה  תהיה 
יצירת  המאפשר  ובאופן  טכנולוגיים  הגנה  אמצעי 

עותק  ושימורו, על רבדיו, בידי הספרייה הלאומית 

ספר או עיתון במהדורה אלקטרונית שאינה מהדורת  )ג( 
אינטרנט -

הם  שבה  אלקטרונית  תבנית  בכל  יימסרו   )1(
מופצים; 

המוסר אותם יוודא כי העותקים שנמסרו שלמים   )2(
ונגישים, ובין השאר -

יסיר כל חסם או מגבלה לשימוש בעותקים,  )א( 
ובכלל זה סיסמה;

או  טכנולוגי  מידע  או  תוכנה  כל  יספק  )ב( 
לצורך  הדרושים  שימוש,  הוראות  לרבות  אחר, 

שימוש בעותקים; 

אם הספר או העיתון מופץ בתבניות שאף  )ג( 
עותק  יימסר  שימור,  תבנית  היא  מהן  אחת  לא 

נוסף בתבנית שימור, לפי הפירוט שלהלן:

;AVI )1(

;TIFF )2(

;EPUB )3(

;PDF )4(

;WAVE )5(

;MPEG-4 )6(

;JPEG )7(

;MP3 )8(

באתר  ייעודי  תת–אתר  באמצעות  יימסרו   )3(
שכתובתו: הלאומית  הספרייה  של   האינטרנט 

 http://nli org il/LegalDeposit

תיקון הפתיח

הוספת תקנה 2א
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בתקנה 4 לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )2( יבוא:   4
")3( מאגרי מידע שהשימוש בהם הוא באמצעות האינטרנט - על ידי מתן אפשרות 
המאגר  של  עותק  יצירת  המאפשר  ובאופן  טכנולוגיים  הגנה  אמצעי  בלא  גישה 

ושימורו, על החומרים האגורים בו, על ידי הספרייה הלאומית " 

אחרי תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:    5

הספרייה "אתרי אינטרנט דרישת  לפי  החוק  לפי  ספרים  מסירת  חובת  )א(  4א  
הלאומית, תחול גם על אתר אינטרנט או על יצירה המצויה 

בו, שאינו מיועד לציבור מוגבל כאמור בתקנה 1  

שבו  המתחם  ששם  מי  או  האינטרנט  אתר  מפעיל  )ב( 
פועל האתר רשום על שמו, ימסור לספרייה הלאומית את 
הגנה  אמצעי  בלא  גישה  אפשרות  מתן  ידי  על  הפרסום 
האתר  של  עותק  יצירת  המאפשר  ובאופן  טכנולוגיים 

ושימורו, על רבדיו, על ידי הספרייה 

פרטי הגישה יימסרו לספרייה הלאומית בתוך 30 ימים  )ג( 
או  אלקטרונית  פנייה  באמצעות  שתועבר  דרישתה,  מיום 
בדואר רשום למי ששם המתחם שבו פועל אתר האינטרנט 
למען  אלקטרונית  פנייה  באמצעות  או  שמו  על  רשום 

המיועד ליצירת קשר עם מפעיל האתר "  

במקום תקנה 5 לתקנות העיקריות יבוא:    6

"חובת מסירת פרטים 
וחזקה בדבר זהות 
המוציא לאור או 

המפיק

בנסיבות שבהן לא התקיים האמור בסעיף 3 לחוק לגבי ספר    5
מסוים -

מחבר הספר חייב למסור פרטים מזהים, המצויים בידו,   )1(
לגבי המוציא לאור או המפיק של אותו ספר, בתוך 30 ימים 
של  הלאומית,  הספרייה  של  בכתב  דרישה  קבלת  מיום 

ספריית הכנסת או של גנזך המדינה;

לעניין תקנה 2א, יראו את מי ששם המתחם של אתר   )2(
על  רשום  לציבור  הספר  מוצע  שבאמצעותו  האינטרנט 
שמו, כמוציא לאור או המפיק, לפי העניין, זולת אם מסר 
דרישה,  קבלת  מיום  ימים   30 בתוך  החסרים  הפרטים  את 
אלקטרונית  פנייה  באמצעות  או  רשום  בדואר  שתועבר 

למען המיועד ליצירת קשר עם מפעיל האתר "

כ"ז בחשוון התשע"ו )9 בנובמבר 2015(
)חמ 3-3218(

ט נ ב י  תל פ נ  
שר החינוך  

תיקון תקנה 4

החלפת תקנה 5

הוספת תקנה 4א
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תקנות סימני מסחר )תיקון(, התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 72)3( לפקודת סימני המסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972, 
ובאישור שרת המשפטים, אני מתקין תקנות אלה:

בתוספת הרביעית לתקנות סימני המסחר, 21940 -    1
בסוג 2, במקום הסיפה המתחילה במילים "מתכות בצורת ריקועים" יבוא "מתכות   )1(

בצורת ריקועים ואבקה לשימוש בצביעה, בקישוט, בהדפסה ובאומנות";

רפואה  רוקחות,  "תכשירי  יבוא  ווטרינריים"  רוקחות  "תכשירי  במקום   ,5 בסוג   )2(
ווטרינריה";

 - אחרים"  בסוגים  נכללות  שאינן  פשוטה  ממתכת  "סחורות  המילים   ,6 בסוג   )3(
יימחקו;

בסוג 14, המילים "וטובין העשויים ממתכות יקרות או המצופים בהן, אשר אינם   )4(
נכללים בסוגים אחרים" - יימחקו;

נכללים  שאינם  אלה,  מחומרים  העשויים  וטובין  קרטון  "נייר,  במקום   ,16 בסוג   )5(
בסוגים אחרים" יבוא "נייר וקרטון" ובמקום "חמרים פלסטיים לאריזה )שאינם נכללים 

בסוגים אחרים(" יבוא "חומרים פלסטיים לאריזה"; 

אחרים"  בסוגים  נכללים  "שאינם  במילים  שמסתיימת  הרישה  במקום   ,17 בסוג   )6(
יבוא "גומי, גוטאפרשה, גומי טבעי, אסבסטוס, נציץ ותחליפים לחומרים אלה, שהם 

בלתי מעובדים או מעובדים למחצה"; 

בסוג 18, המילים "וטובין העשויים מחמרים אלה ושאינם נכללים בסוגים אחרים"   )7(
- יימחקו; 

עצם,  לתמונות;  מסגרות  מראות,  "רהיטים,  יבוא  בו  האמור  במקום   ,20 בסוג   )8(
קרן, שנהב, עצם לוויתן או אם הפנינה, לא מעובדים או מעובדים למחצה; צדפות; 

מירשאום; ענבר צהוב ";

אחרים"   בסוגים  כלולים  שאינם  וחומר  חרסינה  זכוכית,  "כלי  במקום   ,21 )9( בסוג 
יבוא "כלי זכוכית, חרסינה וחרס";

יריעות  אוהלים,  רשתות;  וחוטים;  "חבלים  יבוא  בו  האמור  במקום   ,22 )10( בסוג 
או  מגומי  מקרטון,  מנייר,  )למעט  ומילוי  ריפוד  חומרי  שקים;  מפרשים;  וטרפולין; 

מפלסטיק(; חומרי טקסטיל סיביים גולמיים ";

)11( בסוג 24, במקום האמור בו יבוא "אריגים ותחליפים לאריגה; כיסויי מיטה; כיסויי 
שולחן ";

)12( בסוג 28, המילים "שאינם נכללים בסוגים אחרים" - יימחקו;

)13( בסוג 31, במקום האמור בו יבוא "מוצרי חקלאות, גננות ויערנות; תבואות וזרעים 
גולמיים ולא מעובדים; פירות וירקות טריים; שתילים ופרחים חיים; בעלי חיים; מזון 

לבעלי חיים; לתת" 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(     2
י"ד בכסלו התשע"ו )26 בנובמבר 2015(

)חמ 3-1129-ת1(

ג    נ י ל ק א  ס א  
רשם סימני המסחר    

 

תיקון התוספת 
הרביעית

תחילה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; התשס"ג, עמ' 556   1

ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"ב, עמ' 500   2
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כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ו-2015

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו–26 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, 
קובעת ועדת השירות כללים אלה:

ומבחנים(,  בחינות  )מכרזים,  )מינויים(  המדינה  שירות  לכללי  36)ד(  בסעיף    1
התשכ"א-21961 - 

בפסקה )2(, בסופה יבוא "או המנהל הכללי של המשרד האמור";  )1(

)2( בפסקה )4(, בסופה יבוא "ובלבד שמספר הרופאים בהרכב לא יפחת משלושה"  

ג' בכסלו התשע"ו )15 בנובמבר 2015(
)חמ 3-494(

ן י י ד ה  ש מ  
יושב ראש ועדת השירות  

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

האגרות(, התשע"ו-2015 

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

התקנות(, אני מודיע לאמור:

ו–27ג  27ב  27א,   ,26  ,25  ,24 בתקנות  המפורטים  הסכומים  עודכנו  המדד  שינוי  עקב    1
לתקנות, והם יהיו מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(, כלהלן:

סכום האגרה
בשקלים חדשים

311תקנה 24)א( - בקשת רישיון - יחיד

156תקנה 24)א( - בקשת רישיון אחר - יחיד

468תקנה 24)ב( - בקשת רישיון - שותפות

234תקנה 24)ב( - בקשת רישיון אחר - שותפות

620תקנה 24)ג( - בקשת רישיון - חברה

310תקנה 24)ג( - בקשת רישיון אחר - חברה

1,213תקנה 24)ד( - בקשת רישום במרשם העוסקים הזרים

468תקנה 25)א( - אגרת בחינה

468תקנה 25)ב( - אגרה על הגשת ערעור

תיקון סעיף 36

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 86   1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1588   2

__________
ק"ת התשנ"ז, עמ' 352; התשע"ה, עמ' 540   1

עדכון סכומים
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סכום האגרה
בשקלים חדשים

468תקנה 25)ג( - פטור מבחינות או מהתמחות

311תקנה 25)ג( - פטור מבחינה אחת

311תקנה 26 - אגרת רישום מתמחה

768תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד בתאגיד מורשה

1,536תקנה 27א)א( - אגרה שנתית ליחיד כעסק או בתאגיד בנקאי

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

768

768תקנה 27א)ג( - אגרה שנתית ליחיד לאחר המועד הקובע

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

5,044

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

5,044

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

5,044

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

605,378

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

5,044

י' בטבת התשע"ו )22 בדצמבר 2015(
ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-2766-ת2(  

                                                                                   יושב ראש רשות ניירות ערך




