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 רשות ניירות ערך
דוחות תקופתיים ) לתקנות ניירות ערך תיקון

 1970-ומיידים(, התש"ל

 

 

 שלום לכולם,
 

ות תקופתיים דוח) לתקנות ניירות ערך פורסם ברשומות תיקון 2017 במרס 30ביום 

 :ו התיקונים דלהלןנקבע ומסגרתאשר ב 1970-ומיידים(, התש"ל

 

 להגדרת תאגיד קטן נוסף תאגיד שניירות הערך שלו אינם נסחרים בבורסה. .א
 
 

בשונה מהקבוע  .כולן או חלקןההקלות לתאגיד קטן נתונות לבחירת התאגיד,  .ב

שלא לדווח לפי ההקלות, עליו במידה ותאגיד בחר י התיקון הנ"ל, רק נלפ

המפרט אילו מההקלות בחר שלא ליישם. התאגיד לא יהיה  דוח מיידילהגיש 

 רשאי לדווח לפי ההקלות שבחר שלא ליישם באותה שנת דיווח.
 
 

 רבעונייםביטול דוחות  .ג

נדרש  ,תאגיד קטן שהציבור לא מחזיק תעודות התחייבות שהנפיק .1

עם זאת,  .ולא בכל רבעון( יםעיתי ות)דוח להגיש דוחות בכל חצי שנה

לדין  תאגיד קטן שיבקש להמשיך ולהגיש דוחות בכל רבעון, בהתאם

אמור בסעיף הקיים, יהיה רשאי לעשות כן, בכפוף לפרסום דוח מיידי כ

 ב לעיל.

במידה והתאגיד בחר בהקלה, ולאחר מכן הנפיק תעודות התחייבות  .2

לציבור, יהיה רשאי להמשיך לדווח דוחות עיתיים לתקופות הדיווח 

תיימו בתוך שנים עשר חודשים ממועד הנפקת תעודות שיס

 ההתחייבות לציבור.

ב, 38א או 9תאגיד שבחר בהקלה, ופרסם דוח פרופורמה לפי תקנה  .3

נדרש לפרסם דוח פרופורמה רק בתקופת הדיווח העוקבת, חלף שלוש 



 את תקופות דיווח עוקבות. כמו כן, תאגיד שבחר בהקלה רשאי לפרסם

 אירוע ממועד ימים 180 בתוך מיידי חבדו הפרופורמה דוח

 החצי שנתי הדוח במסגרת או, העניין לפי, השלמתו או הפרופורמה

 המוקדם. לפי, הפרופורמה אירוע אירע לתקופה שבה

 

. 2017באפריל  29יום ממועד פרסומו ברשומות, דהיינו,  30התיקון נכנס לתוקף תוך 

לגבי דוחות הרבעון הראשון של משמעות הדבר כי האמור בתיקון הנ"ל יחול כבר 

2017. 

 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: ', טלראש המחלקה המקצועית, שותף ,יא טביביאןרו"ח ג
 03-6085516: 'טל, המקצועית המחלקה, שותף, רו"ח אורי לוי

 
 

    
 

 

 

www.deloitte.co.il 
 
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not 
provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.    
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected 
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 244,400 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading 
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 100 partners and 
directors and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose 
shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

 
© 2017 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

 

mailto:gtabibian@deloitte.co.il
mailto:ulevy@deloitte.co.il
https://www2.deloitte.com/il/en.html
https://www2.deloitte.com/il/en/legal/about-deloitte1.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html?icid=nextsteps_contact-us

