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תקנות ניירות ערך )דיווח בשפה האנגלית(, התשפ"א-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 36 ו–56 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968 )להלן - 
החוק(, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה, "דוח מיידי" - כמשמעותו בסעיף 36)ה( לחוק;  .1
תשקיפים  לערוך  רשאי  בישראל  לציבור  לראשונה  שלו  ערך  ניירות  המציע  תאגיד   .2
ודוחות רק בשפה האנגלית, ובלבד שהתאגיד ציין זאת בתשקיף ההצעה הראשונה 

לציבור.

תאגיד מדווח רשאי לשנות את שפת הדיווח מהשפה העברית לשפה האנגלית  )א(   .3
ולהפך; החלטה על שינוי שפת הדיווח טעונה אישור של דירקטוריון התאגיד.

התקבלה החלטה כאמור בתקנת משנה )א(, יגיש על כך התאגיד דוח מיידי; הדוח  )ב( 
המיידי יכלול את הנמקות הדירקטוריון להחלטה. 

החלטת הדירקטוריון לפי תקנת משנה )א(, לא תיכנס לתוקף אם מחזיק ניירות ערך  )ג( 
של התאגיד, אחד או יותר, המחזיק שני אחוזים לפחות מההון המונפק או מזכויות 
על  הודיע  התאגיד,  של  מונפקות  התחייבות  תעודות  מסדרת  או  בתאגיד  ההצבעה 
לא  בכתב  לתאגיד  הוגשה  שההתנגדות  ובלבד  הדיווח,  שפת  להחלפת  התנגדותו 
יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגיש התאגיד דוח מיידי לפי תקנת משנה )ב(.

לתוקף  הדירקטוריון  החלטת  תיכנס  )ג(,  משנה  בתקנת  כאמור  התנגדות  הוגשה  )ד( 
אם קיבלה הסכמה ברוב קולותיהם של מחזיקי ניירות הערך, למעט בעלי השליטה 
שכינס  לסוגיהם  הערך  ניירות  מחזיקי  באסיפות  בהצבעה,  המשתתפים  בתאגיד, 

התאגיד לעניין זה.

החלפת שפת הדיווח לא תקדם לתום 30 ימים מהמועד האחרון להגשת התנגדות  )ה( 
לפי תקנת משנה )ג(, או מיום פרסום תוצאות כל האסיפות שכינס התאגיד לפי תקנת 
תחילת  מועד  לעניין  מיידי  דוח  יפרסם  התאגיד  משניהם;  המאוחר  לפי  )ד(,  משנה 

הדיווח בשפה האחרת.

תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים ממועד פרסומן.  .4
י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(

)חמ 3-5856(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

דיווח של תאגיד 
המנפיק לראשונה 

לציבור באנגלית 

החלפת שפת 
הדיווח  

תחילה 

הגדרה
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תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק עילית( 
)תיקון(, התשפ"א-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 17, 36)ב( ו–56)א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, לפי 
הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תקנה 2 לתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(,   .1
התשע"ו-22016 - בטלה. 

בשפה  )דיווח  ערך  ניירות  תקנות  של  תחילתן  במועד  אלה  תקנות  של  תחילתן   .2
האנגלית(, התשפ"א-32020.

י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4973(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות )גוף פיננסי(, התשפ"א-2020 

בתוקף סמכותי לפי פסקה )7( להגדרה "גוף פיננסי" שבסעיף 28 לחוק לקידום התחרות 
יושב  עם  בהתייעצות  ישראל,  בנק  נגיד  בהסכמת  התשע"ד-12013,  הריכוזיות,  ולצמצום 

ראש רשות ניירות ערך ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

תאגיד הרשום במרשם החתמים כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות ניירות ערך )חיתום(,   .1
התשס"ז-22007, הוא גוף פיננסי.

כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(
)חמ 3-5922(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

 צו להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל
 )תיקוני חקיקה( )שינוי השיעור והסכומים לעניין צמצום מסגרות אשראי

לפי סעיף 9)ג( לחוק( )הוראת שעה(, התשפ"א-2020

בשוק  הריכוזיות  ולצמצום  התחרות  להגברת  לחוק  9)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנגיד  בהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשע"ז-12017  חקיקה(,  )תיקוני  בישראל  הבנקאות 

ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

 

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשס"ד, עמ' 492.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 982.  2
ק"ת התשפ"א, עמ' 482 .  3

תחילה

ביטול תקנה 2 

גוף פיננסי 

ס"ח התשע"ד, עמ' 92; התשע"ט, עמ' 253.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 661; התשס"ט, עמ' 1078.  2

ס"ח התשע"ז, עמ' 364; התשע"ט, עמ' 255.  1
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בפברואר   1( התשפ"א  בשבט  י"ט  שמיום  בתקופה  לחוק,  9)ג(  בסעיף  האמור  אף  על   .1
2021( עד יום כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022( - 

השיעור לעניין הסעיף האמור יהיה 55%;  )1(

הסכומים לעניין הסעיף האמור יהיו 7,500 שקלים חדשים.  )2(

תחילתו של צו זה ביום י"ט בשבט התשפ"א )1 בפברואר 2021(.   .2
כ"ח בחשוון התשפ"א )15 בנובמבר 2020(

)חמ 3-6143(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

שינוי השיעור 
לעניין סך מסגרות 

האשראי ושינוי 
הסכומים 

תחילה 
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