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תקנות החברות (סכומים אחרים הכלולים בהון עצמי שיראו אותם כעודפים), 
התשע"ב-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 302(ב) ו–366 לחוק החברות, התשנ"ט-11999, ובאישור ועדת 
החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה, "מכשיר הוני", "רווח כולל אחר", "רווח נקי", "שווי הוגן" - כמשמעותם   .1
בכללי החשבונאות המקובלים.

היתה לחברה השקעה במכשיר הוני אשר לפי תקן דיווח כספי בין–לאומי 9 שינויים   .2
גם  כעודפים  יראו  ההשקעה),   - (להלן  האחר  הכולל  לרווח  נזקפים  ההוגן  בשוויה 
סכומים חיוביים או שליליים הכלולים בהון העצמי של החברה בשל שינויים בשווייה 
ההוגן של ההשקעה, ובלבד שבהתאם לתקן חשבונאות בין–לאומי 39 סכומים אלה היו 

נזקפים לרווח הנקי.

כ"ט בתמוז התשע"ב (19 ביולי 2012)
(חמ 3-4465)

  (2012-15118)

נאמן יעקב    

שר המשפטים   
__________

1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשס"ה, עמ' 238.

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 4), התשע"ב-2012

[נוסח משולב], התשמ"ד- ו–109 לחוק בתי המשפט   108 לפי סעיפים    בתוקף סמכותי 
11984, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-21984 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי   .1
ההגדרה "מזכיר ראשי" יבוא: 

""מספר זהות" -

(1) לגבי חברה הרשומה בישראל - מספר הרישום;

רשומה  היא  שבה  המדינה   - לישראל  מחוץ  הרשומה  רשומה  חברה  (2) לגבי 
ומספר הרישום, אם יש לה מספר רישום;

(3) לגבי תאגיד אחר שיש לו מספר רישום על פי דין - מספר הרישום שלו;

(4) לגבי יחיד תושב ישראל - מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

ומספר  הדרכון  הוצא  שבה  המדינה   - ישראל  תושב  שאינו  יחיד  (5) לגבי 
הדרכון."

2. בתקנה 7א לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:

"(ה) לא יקובל כתב בי–דין לרישום אם לא צוין בראשו מספר זהותו של מגיש כתב 
בי–הדין."

__________
1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220 (התשס"ה, עמ' 202); התשס"ו, עמ' 55; התשע"ב, עמ' 21, עמ' 160 ועמ' 1318.

הגדרות

סכומים אחרים 
הכלולים בהון 
העצמי שיראו 
אותם כעודפים
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