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תקנות פשיטת הרגל )תיקון(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	71	ו–242	לפקודת	פשיטת	הרגל	]נוסח	חדש[,	התש"ם-11980	 	

)להלן	-	הפקודה(,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

	בתקנה	76	לתקנות	פשיטת	הרגל,	התשמ"ה-21985	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-			 �1
	בתקנת	משנה	)א(,	המילים	"או	לנאמן,	אם	נתמנה"		-	יימחקו"; )1(

	בתקנת	משנה	)ג(	-	 )2(

תביעת	 פורטה	 שבו	 שבתוספת	 	21 טופס	 לפי	 "תיערך	 יבוא	 "תוגש"	 	במקום	 )א(
החוב,	תאומת	בתצהיר	ותוגש";

	הסיפה	המתחילה	במילים	"הבקשה	תאומת"	-	תימחק; )ב(

	אחרי	תקנת	משנה	)ד(	יבוא: )3(

	הגיש	החייב	בקשה	לאישור	הצעת	פשרה	או	הסדר	לפי	סעיף	19א	לפקודה	 ")ה(
והורה	בית	המשפט	על	הגשת	תביעות	החוב,	תוגש	תביעת	החוב	לפי	טופס	21	
לתקנות	 76א	 תקנה	 המשפט;	 בית	 שיורה	 למי	 המחויבים,	 בשינויים	 שבתוספת,	

העיקריות	לא	תחול	על	תביעות	כאמור�"

	אחרי	תקנה	76	לתקנות	העיקריות	יבוא: �2

"הגשה	מקוונת	של	
תביעת	חוב

	נושה	רשאי	להגיש	לכונס	הרשמי	תביעת	חוב	ובקשה	 	)א( 76א�
אתר	 באמצעות	 מקוון	 באופן	 	76 תקנה	 לפי	 מועד	 להארכת	
הרשמי	 הכונס	 שיורה	 כפי	 הרשמי	 הכונס	 של	 האינטרנט	
בענייני	המערכת	המחשובית;	בחר	נושה	להגיש	תביעת	חוב	
להגשתה,	 המועד	 את	 להאריך	 וביקש	 כאמור,	 מקוון	 באופן	
החוב	 תביעת	 להגשת	 מועד	 להארכת	 הבקשה	 גם	 תוגש	

באופן	מקוון�

לצרף	 הנושה	 ונדרש	 מקוון	 באופן	 חוב	 תביעת	 	הוגשה	 )ב(
לתביעת	החוב	או	לבקשה	להארכת	מועד	תצהיר	או	מסמכים	
כמפורט	בתקנה	76,	יצורפו	המסמכים	באופן	מקוון	באמצעות	
אתר	האינטרנט	של	הכונס	הרשמי	כפי	שיורה	הכונס	הרשמי	
בענייני	המערכת	המחשובית;	הנושה	ישמור	עד	תום	הליך	
צורף	 פשיטת	הרגל	את	המסמכים	המקוריים	שהעתק	מהם	
לתביעת	החוב	ויציגם	לכונס	הרשמי	או	לנאמן,	אם	התמנה,	

ככל	שיידרש�

	הוגשה	תביעת	חוב	באופן	מקוון,	יראו	את	מועד	קליטת	 )ג(
הקבלה	 ושעת	 התאריך	 לפי	 הרשמי,	 הכונס	 אצל	 התביעה	
הכונס	 של	 המחשוב	 שבמערכת	 הפנימי	 בשעון	 שמופיעים	
הגשת	 כמועד	 מקובלים,	 כללים	 פי	 על	 המכויל	 הרשמי	

התביעה,	זולת	אם	מגיש	תביעת	החוב	הוכיח	אחרת�

	עם	קליטת	תביעת	חוב	שהוגשה	לכונס	הרשמי	באופן	 )ד(
מקוון,	יומצא	לשולח,	באופן	מקוון,	אישור	על	הגשת	התביעה,	
שבו	יצוין	מועד	קליטת	התביעה	כאמור	בתקנת	משנה	)ג(;	לא	

תיקון תקנה 76

הוספת תקנה 76א

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	34,	עמ'	639� 1

	ק"ת	התשמ"ה,	עמ'	1072;	התשנ"ו,	עמ'	672� 2
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קיבל	השולח	את	האישור	כאמור,	רשאי	הוא	לפנות,	באופן	שיורה	
הכונס	הרשמי	בענייני	המערכת	המחשובית,	בבקשה	לקבלו�"

בתקנה	79	לתקנות	העיקריות,	בסיפה	יבוא	"בתיאום	עם	הכונס	הרשמי	או	הנאמן,	אם	 	�3
התמנה"�	

	בתוספת	לתקנות	העיקריות,	במקום	טופס	21	יבוא:	 �4

טופס 21
)תקנה	76)א(,	)ג(	ו–)ה((

פר'	/	פש"ר	��������������������������������������

)מספר	התיק	אצל	הכונס	הרשמי	/	מספר	התיק	בבית	המשפט(

תביעת חוב

בעניין	החייב	�������������������������������������		מספר	זהות	�����������������������������	בפשיטת	רגל�	

ובעניין	���������������������������������������������������������������������������	)הנושה(

לפי	צו	בית	המשפט	המחוזי	ב	���������������������������	מיום	��������������������������������������)מועד	צו	הכינוס(

פרטי התובע:

סוג	הנושה:	פרטי/	עובדים/	תאגיד/	קופת	גמל/	בנק/	רשויות	מדינה/	רשויות	מקומיות*�

מעמד	החוב:	רגיל/	מובטח/	דין	קדימה/	משולב	)רגיל	+	דין	קדימה(*�

שם	הנושה	����������������������������������������	מספר	זהות/	מספר	חברה	����������������������������������������

מען:	������������������������������������������	כתובת	דואר	אלקטרוני	�����������������������������������������������������������	)אם	קיימת(

פרטי חשבון הבנק של הנושה:

מספר	בנק	����������������������	שם	בנק	������������������������	מספר	סניף	�������������	שם	הסניף	��������������������������������������

מספר	חשבון	�������������������������������������������

פרטי מייצג3:

	����������������������������������������������� כתובת	 	�������������������������� רישיון	 מספר	 	���������������������������������������� עו"ד	 שם	
טלפון	������������������������������������������		כתובת	דוא"ל	������������������������������������������������������

פרטי התביעה:

אני	הח"מ	������������������������������	מספר	זהות/	מספר	חברה	��������������������������������	מצהיר	בזה	כי	בתאריך	
צו	הכינוס	דהיינו	ביום	�������������������������������������������	החייב	הנ"ל	היה	והוא	עודנו	חייב	לי	סך	של		

	�����������������������������������������	שקלים�	

	 )במילים	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(	

בעד	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

תיקון תקנה 79

תיקון התוספת

__________
	מחק	את	המיותר� *

	חלק	זה	ימולא	אם	הנושה	מיוצג	על	ידי	עורך	הדין� 3
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כמו	כן	אני	מצהיר	כי	לפי	מיטב	ידיעתי	לא	קיבלתי	אני	ולא	קיבל	כל	אדם	אחר	בעבורי	את	
וכי	אין	לי	כל	בטוחה	מאיזה	סוג	שהוא	להבטחת	 סכום	תביעתי	הנ"ל,	במלואו	או	בחלקו,	
סילוק	תביעתי,	או	חלק	ממנה,	למעט:	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

אם	אתה	נושה	מובטח,	נא	ציין	את	פרטי	הערובה	שבידך,	תאריך	נתינתה	ושווייה	לפי	שומה:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�…���…………………… 	 	 	 		 �…………�����……………													
									חתימה 	 	 	 																						תאריך			

בקשה להארכת מועד4:

אבקש	להאריך	את	המועד	להגשת	תביעת	החוב	מהנימוקים	האלה:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�……………���………… 	 	 	 		 �…………�����……………													
								חתימה 	 	 	 																						תאריך			

תצהיר

אני	הח"מ	��������������������������������	מס'	זהות	�������������������������������,	מצהיר	בזה	כי	כל	העובדות	שציינתי	
בתביעת	החוב	הן	אמת,	האמת	כולה	והאמת	בלבד��������������������������������������

		 	 	 �…………��������������������……………	 	 	 	 	 	
									חתימת	מקבל	התצהיר		 	 	 																				 	

אני	החתום	מטה	מאשר	כי	ביום	���������������������������������	הופיע	לפני	מר/גב'	������������������שזיהה	עצמו	
עליו	 כי	 ואחרי	שהזהרתיו	 אישית,	 לי	 ���������������������������������/המוכר	 מספר	 זהות	 תעודת	 ידי	 על	
להצהיר	את	האמת	בלבד	ואת	האמת	כולה,	וכי	יהיה	צפוי	לעונשים	הקבועים	בחוק	אם	לא	

יעשה	כן,	אישר	את	נכונות	הצהרתו	דלעיל	וחתם	עליה	בפני�

		 	 	 �…………��������������������……………	 	 	 	 	 					
									חתימת	מקבל	התצהיר		 	 	 																				 	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ד	באלול	התשע"ב	)1	בספטמבר	2012(� �5

י"ב	באלול	התשע"ב	)30	באוגוסט	2012(
	 נאמן)חמ	3-1018( יעקב	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																שר	המשפטים	 	 	 	 	 	 	

תחילה

__________
	חלק	זה	ימולא	רק	כאשר	חלף	המועד	להגשת	תביעת	חוב	לפי	סעיף	71	לפקודה� 4
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תקנות המועצה להשכלה גבוהה )אגרות(, התשע"ב-2012
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	31	לחוק	המועצה	להשכלה	גבוהה,	התשי"ח-11958	)להלן	-	 	
החוק(,		בהסכמת	שר	האוצר	ובאישורו	לפי	סעיף	30	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-21985,	

ובאישור	ועדת	החינוך	התרבות	והספורט	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

שנקבעה				 האגרה	 תשולם	 בתוספת,	 א'	 בטור	 המפורטות	 מן	 בקשה	 הגשת	 	בעד	 )א( 	�1
בטור	ב'	לצדה�

אם		 זולת	 2)ד(,	 בתקנה	 כאמור	 העניין,	 לפי	 הבקשה,	 הגשת	 עם	 תשולם	 	האגרה	 )ב(
נאמר	אחרת	בתוספת�

בעד	 האגרה	 שולמה	 כן	 אם	 אלא	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 בקשה	 תתקבל	 	לא	 )ג(
הגשתה�		

המרכזית	 הלשכה	 שמפרסמת	 לצרכן	 המחירים	 מדד	 	- "מדד"	 זו,	 	בתקנה	 )א( 	�2
לסטטיסטיקה�

	סכומי	האגרה	הנקובים	בתוספת	ישתנו	ב–1	באוקטובר	של	כל	שנה	)להלן	-	יום	 )ב(
השינוי(,	לפי	שיעור	השינוי	של	המדד	שפורסם	בחודש	יולי	שקדם	ליום	השינוי	לעומת	
יולי	שקדם	ליום	השינוי	הקודם,	ולעניין	יום	השינוי	הראשון	 המדד	שפורסם	בחודש	

שלאחר	תחילתן	של	תקנות	אלה,	המדד	שפורסם	בחודש	יולי	2012�

	סכום	שהשתנה	כאמור	יעוגל	לשקל	החדש	השלם	הקרוב,	כלפי	מעלה�	 )ג(

למועצה	 תימסר	 הדואר	 בנק	 של	 הקבלה	 העתק	 הדואר;	 בבנק	 תשולם	 	אגרה	 )ד(
להשכלה	גבוהה	במצורף	לבקשה	שאליה	היא	מתייחסת�

	השר	או	מי	שהוא	הסמיך	לכך	יפרסם	בהודעה	ברשומות	את	נוסח	התוספת	כפי	 )ה(
שהשתנה	לפי	תקנה	זו�

הודיע	מי	שהגיש	בקשה	להסמכת	מוסד	מוכר	להעניק	תואר	מוכר	לפי	סעיף	23	לחוק	 	�3
על	ביטול	הבקשה	בתוך	שלושה	חודשים	מיום	הגשתה,	תוחזר	מלוא	האגרה	ששולמה;	

הודעה	על	ביטול	בקשה	לפי	תקנה	זאת	תימסר	בכתב	למועצה	להשכלה	גבוהה�	

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ד	באלול	התשע"ב	)1	בספטמבר	2012(�	 �4

תוספת
)תקנה	1)א((	

טור	א'
סוג	הבקשה

טור	ב'
בשקלים	חדשים

21א	 סעיף	 לפי	 היתר	 תעודת	 לקבלת	 מוסד	 בקשת	 		 �1
לחוק		ולהכרה	בו	לפי	סעיף	9	לחוק														

68,864

		בקשה	להסמכת	מוסד	מוכר	להעניק	תואר	מוכר	לפי		 �2
סעיף	23	לחוק,	שמחצית	האגרה	בעדה	תשולם	בעת	
הגשת		בקשה	לפתיחת	תכנית	לימודים	ומחציתה	

שישה	חודשים		לאחר	הגשת	בקשה	כאמור

	42,849

	בקשה	להכרה	בתואר	של	מוסד	לפי	סעיף	28א	לחוק �342,849

חובת תשלום 
אגרה

הצמדה למדד

החזר אגרה

תחילה

__________
	ס"ח	התשי"ח,	עמ'	191;	התשע"ב,	עמ'	281� 1

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60� 2



קובץ	התקנות	7161,	י"ב	באלול	התשע"ב,	2012�8�30 1668

טור	א'
סוג	הבקשה

טור	ב'
בשקלים	חדשים

במוסד	 לימודים	 תכנית	 לפתיחת	 לרישיון	 בקשה	 		 �4
שהוא	שלוחה	או	סניף	של	מוסד	להשכלה	גבוהה		

הפועל	בארץ	אחרת	לפי	סעיף	25ג	לחוק

	21,425

י"ז	באב	התשע"ב	)5	באוגוסט	2012(
	 )חמ	3-4485(

סער 	 ן גדעו 	 	
										שר	החינוך 	 	 	 	 	 	

															

תקנות הנמלים )החלת תקנות בנמל חדרה( )תיקון(, התשע"ב-2012
התשל"א-11971,	 חדש[,	 ]נוסח	 הנמלים	 לפקודת	 ו–60	 	38 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לאחר	התייעצות	עם	רשות	הספנות	והנמלים	לפי	סעיף	32)א(	לחוק	רשות	הספנות	והנמלים,	
התשס"ד-22004,	באישור	שר	האוצר	לפי	סעיף	39ב	לחוק	יסודות	התקציב,	התשמ"ה-31985,	
אני	מתקין	 לחוק–יסוד:	משק	המדינה4,	 1)ב(	 סעיף	 לפי	 הכנסת	 ועדת	הכספים	של	 ובאישור	

תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	הנמלים	)החלת	תקנות	בנמל	חדרה(,	התשמ"ד-51984	)להלן	-	התקנות	 	�1
העיקריות(,	ההגדרות	"יום	השינוי",	"השער	היסודי"	ו"השער	היציג"	-	יימחקו�

	בתקנה	3	לתקנות	העיקריות	-			 �2
	בתקנת	משנה	)א(,	במקום	"00�61	שקלים	לטון"	יבוא	"6	שקלים	חדשים	לטון"; )1(

	במקום	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: )2(

	סכום	אגרה	הנקוב	בתקנת	משנה	)א(	ישתנה	ב–1	בינואר	של	כל	שנה	)להלן	 ")ב(
לצרכן	שפרסמה	הלשכה	 לפי	שיעור	השינוי	של	מדד	המחירים	 יום	השינוי(,	 	-
השינוי,	 ליום	 שקדם	 נובמבר	 בחודש	 המדד(,	 	- )להלן	 לסטטיסטיקה	 המרכזית	
סכומים	 הקודם;	 השינוי	 ליום	 שקדם	 נובמבר	 בחודש	 שפרסמה	 המדד	 לעומת	

שהשתנו	כאמור	יעוגלו	לעשירית	השקל	החדש	הקרובה�";

	בתקנת	משנה	)ג(,	אחרי	"מלא	או	חלקי"	יבוא	"למטען"� )3(

כ"ד	באב	התשע"ב	)12	באוגוסט	2012(
	 )חמ	3-3862(

ץ כ" ישראל	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		שר	התחבורה	התשתיות	הלאומיות 	 	 	 	 	

והבטיחות	בדרכים 	 	 	 	 	 	

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	20,	עמ'	443� 1

	ס"ח	התשס"ד,	עמ'	456� 2

	ס"ח	התשמ"ה,	עמ'	60;	התשנ"א,	עמ'	130� 3

	ס"ח	התשל"ה,	עמ'	206;	התשמ"ב,	עמ'	170� 4

	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	920;	התשמ"ה,	עמ'	806� 5

תיקון תקנה 3

תיקון תקנה 1
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 תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה )הפחתה של סכום
העיצום הכספי(, התשע"ב-2012

העבודה,	התשע"ב- דיני	 של	 להגברת	האכיפה	 לחוק	 8)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ועדת	 ובאישור	 -	החוק(,	בהסכמת	שר	המשפטים,	בהתייעצות	עם	הארגונים	 )להלן	 	12011

העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

הממונה	רשאי	להפחית	למעביד	את	סכום	העיצום	הכספי,	בשיעורים	שלהלן,	אם	 )א(	 	�1
התקיימה	אחת	או	יותר	מנסיבות	אלה:

	המעביד	לא	הפר	כל	הוראה	מהוראות	התוספת	השנייה	לחוק	בחמש	השנים	 )1(
שקדמו	להפרה	-	40%;	לא	הפר	את	אותה	הוראה	בחמש	השנים	שקדמו	להפרה	

;25%	-

את	 הפסיק	 עניין,	 באותו	 העבודה	 מפקח	 אליו	 פנה	 בטרם	 עוד	 	המעביד,	 )2(
ההפרה	-	40%;	

	המעביד	נקט	פעולות	למניעת	הישנות	ההפרה	ולהקטנת	הנזק	שנגרם	בשלה,	 )3(
להנחת	דעת	הממונה	והיועץ	המשפטי	של	משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה	

;20%	-

לחוק,	 	45 סעיף	 לפי	 כמשמעותן	 תקופתיות,	 בדיקות	 על	 הסתמך	 	המעביד	 )4(
שנערכו	בידי	בודק	שכר	מוסמך,	שלפיהן	קוימה	בידיו	החובה	שהופרה	-	30%;		

	המעביד	הוא	יחיד	המעסיק	פחות	מ–10	עובדים,	והממונה	שוכנע,	באישור	 )5(
היועץ	המשפטי	של	משרד	התעשייה	המסחר	והתעסוקה,	כי	ההפרה	נגרמה	בשל	
נסיבות	אישיות	חריגות	שלו	המצדיקות	הפחתה	של	העיצום	הכספי,	או	שהתקיימו	

בו	נסיבות	אישיות	קשות	המצדיקות	שלא	למצות	את	הדין	עם	המעביד	-	25%�

הממונה	 רשאי	 )א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 נסיבות	 כמה	 מעביד	 לגבי	 	התקיימו	 )ב(
נסיבות	 אותן	 לצד	 המנויים	 בשיעורים	 הכספי	 העיצום	 סכום	 את	 למעביד	 להפחית	
במצטבר,	ובלבד	ששיעור	ההפחתה	המצטבר	לא	יעלה	על	50%	מסכום	העיצום	הכספי	

הקבוע	בשל	אותה	הפרה�

)א(,	אלא	אם	כן	 	לא	יפחית	הממונה	את	סכום	העיצום	הכספי	לפי	תקנת	משנה	 )ג(
המציא	המעביד	אישור	של	בודק	שכר	מוסמך	ולפיו	הפסיק	את	ההפרה	שבשלה	מול	

העיצום	הכספי	ותיקן	אותה,	ככל	שהיא	ניתנת	לתיקון�

הממונה	רשאי	להפחית	למזמין	שירות	את	סכום	העיצום	הכספי	בשיעור	של	50%,	אם	 	�2
מצא	כי	מזמין	השירות	הסתמך	על	בדיקות	תקופתיות,	כמשמעותן	לפי	סעיף	45	לחוק,	

שנערכו	בידי	בודק	שכר	מוסמך,	שלפיהן	קוימה	בידי	המעביד	החובה	שהופרה�	

הכספי,	 העיצום	 סכום	 את	 תאגיד	 של	 כללי	 למנהל	 להפחית	 רשאי	 	הממונה	 )א( 	�3
בשיעורים	שלהלן,	אם	התקיימה	אחת	או	יותר	מנסיבות	אלה:	

המסחר	 התעשייה	 משרד	 של	 המשפטי	 היועץ	 באישור	 שוכנע,	 	הממונה	 )1(
המצדיקות	 שלו	 חריגות	 אישיות	 נסיבות	 בשל	 נגרמה	 ההפרה	 כי	 והתעסוקה,	
הפחתה	של	העיצום	הכספי,	או	שהתקיימו	בו	נסיבות	אישיות	קשות	המצדיקות	

שלא	למצות	עמו	את	הדין	-	25%;

	הממונה	שוכנע	שהמנהל	הכללי	נקט	אמצעים	להפסקת	ביצוע	ההפרה	על	 )2(
ידי	התאגיד	או	למניעת	הישנותה	-	20%�

__________
	ס"ח	התשע"ב,	עמ'	62� 1

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי 

למזמין שירות

הפחתת סכומי 
העיצום הכספי 

למנהל הכללי 
בתאגיד
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)א(,	 משנה	 בתקנת	 כאמור	 הנסיבות	 שתי	 תאגיד	 של	 כללי	 מנהל	 לגבי	 	התקיימו	 )ב(
רשאי	הממונה	להפחית	למנהל	הכללי	של	התאגיד	את	סכום	העיצום	הכספי	בשיעורים	

המנויים	לצד	אותן	נסיבות	במצטבר�

ח'	באלול	התשע"ב	)26	באוגוסט	2012(
	 )חמ	3-4502(

ן 	שלום	שמחו 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	 	 	 	

	 	 	

 תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(,
התשע"ב-2012

אני	מתקין	 לחוק	הדואר,	התשמ"ו-11986,	 ו–126)א(	 51)ד(	 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	
תקנות	אלה:

התשס"ו-22006,	 הבולאי(,	 השירות	 שירותי	 בעד	 )תשלומים	 הדואר	 לתקנות	 בתוספת	 	�1
בפרט	משנה	1)א(,	במקום	"40�9"	יבוא	"50�9"�

		תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	י"ד	באלול	התשע"ב	)1	בספטמבר	2012(� �2

י'	באלול	התשע"ב	)28	באוגוסט	2012(
	 )חמ	3-1961(

ן ו כחל 	משה	 	 	 	 	 	
			 											שר	התקשורת	 	 	 	 	 	 	

__________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	79;	התשס"ד,	עמ'	71� 1

	ק"ת	התשס"ו,	עמ'	561;	התשע"ב,	עמ'	1362� 2

צו בנק ישראל )מידע בעניין התפתחויות בשוק מטבע החוץ בישראל( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

החוק(,	 	- )להלן	 התש"ע-12010	 ישראל,	 בנק	 לחוק	 39)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
ובאישור	הוועדה	המוניטרית	כמשמעותה	בסימן	א'	לפרק	ד'	לחוק,	אני	מצווה	לאמור:

בישראל(,	 החוץ	 מטבע	 בשוק	 התפתחויות	 בעניין	 )מידע	 ישראל	 בנק	 לצו	 	1 בסעיף	 	�1
התש"ע-22010	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	בהגדרה	"מתווך	פיננסי",	במקום	"תאגיד	בנקאי,	
מנהל	תיקי	השקעות"	יבוא	"תאגיד	בנקאי	ומנהל	תיקי	השקעות"	והסיפה	החל	במילים	

"או	מי	שעוסק"	-	תימחק�

	בסעיף	2)ב(	לצו	העיקרי,	במקום	"תאגיד	בנקאי"	יבוא	"מתווך	פיננסי"� �2

כ'	באב	התשע"ב	)8	באוגוסט	2012(
	 )חמ	3-4077(

פישר 	 לי סטנ 	 	 	 	 	 	
			 									נגיד	בנק	ישראל	 	 	 	 	 	 	

__________
	ס"ח	התש"ע,	עמ'	452� 1

	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1194;	התשע"א,	עמ'	79� 2

תיקון התוספת

תחילה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 2




