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 חוקי העזר של מסלקת הבורסה -רשימת עדכונים 

 חלק א' -מסלקת הבורסה חוקי העזר של 
 הגדרות -פרק א' 

 .7/17-" הוסף בReclaim. הגדרת "הוראת 1סעיף 
 .2/09-. הגדרת "איגרות חוב ממשלתית או אג"ח ממשלתית" הוסף ב2סעיף 
 .12/11-הוסף ב -. הגדרת "אירוע חברה" 2סעיף 
 .2/09-. הגדרת "בטוחות בעסקאות ריפו" הוסף ב2סעיף 
 .2/09-"בטוחות בקרן הסיכונים" הוסף ב. הגדרת 2סעיף 
 .4/17-. הגדרת "בנק" הוסף ב2סעיף 
 .4/17-. הגדרת "בנק ישראל" הוסף ב2סעיף 
 .3/03 -. הגדרת "בנק בעל דרוג גבוה לזמן קצר" תוקן ב2סעיף 
 .12/17-, בוטל ב7/06-ב ,5/06-. הגדרת "בנק מרכז" תוקן ב2סעיף 
 .6/13-. הגדרת "דולר" הוסף ב2סעיף 
 .2/20-. הגדרת "דמי השאלה" הוסף ב2סעיף 
 .2/20-. הגדרת "הוראת העברה ממאגר השאלות מסלקה" הוסף ב2סעיף 
 .7/07-הוסף ב -. הגדרת "הוראת תשלום דו צדדית" 2סעיף 
 .7/07-הוסף ב -. הגדרת "הוראת תשלום רב צדדית" 2סעיף 
 .2/09-וב 3/08-הוסף ב -. הגדרת "החלפה" 2סעיף 
 .12/11-תוקן ב -. הגדרת "המרה" 2סעיף 
 .2/20-, תוקן ב2/15-הוסף ב -. הגדרת "העברת החזר השאלה" 2סעיף 
 .2/20-, תוקן ב2/15-הוסף ב -. הגדרת "העברת השאלה" 2סעיף 
 .7/19, 12/11, 1/07, 7/06תוקן  -משמורת )בורסה("  ת. הגדרת "העבר2סעיף 
 .7/19, 12/11, 1/07, 7/06-תוקן ב -וץ לבורסה(" משמורת )מח ת. הגדרת "העבר2סעיף 
 .12/11-וב 7/06-תוקן ב -משמורת"  ת. הגדרת "העבר2סעיף 
 .2/19, 7/04 -כנגד תמורה כספית" תוקן ב . הגדרת "העברת ניירות ערך שלא2סעיף 
 .12/11-הוסף ב -" DR. הגדרת "העברת 2סעיף 
 .2/20-הוסף ב –. הגדרת "הצעת השאלה" 2סעיף 
 .11/06-תוקן ב -. הגדרת "חבר" 2סעיף 
 .3/18-. הגדרת "חבר מייצג" תוקן ב2סעיף 
 .10/03 -. הגדרת "חברה זרה" תוקן ב2סעיף 
 .12/17, 2/09-, ב7/06-ב ,5/06-תוקן ב -. הגדרת "חברה לרישומים" 2סעיף 
 .7/19-. הגדרת "חבר משמורן" הוסף ב2סעיף 
 .4/06-בתוקן  -ת "ח.ב.ש.ח" . הגדר2סעיף 
 . 12/22,  7/07-תוקן ב -. הגדרת "חבר מוביל לסליקה כספית" 2סעיף 
 .2/09-" הוסף בMTS. הגדרת "חוזה 2סעיף 
 .2/09-. הגדרת "חוקי העזר" הוסף ב2סעיף 
 .4/17-, תוקן ב2/09-. הגדרת "חיובי החבר" הוסף ב2סעיף 
 .7/07-תוקן ב -. הגדרת "חלון סליקה רב צדדי" 2סעיף 
 .2/09-. הגדרת "ח.מ.ש.ר" הוסף ב2סעיף 
 .2/20-הוסף ב –. הגדרת "חשבון זמין להשאלה" 2סעיף 
 .7/07-תוקן ב -. הגדרת "חשבון כספי" 2סעיף 
 .2/09-. הגדרת "יום עסקים" או "יום סליקה" תוקן ב2סעיף 
 .10/17-הוסף ב -. הגדרת "יורוקליר" 2סעיף 
 .12/11-תוקן ב -. הגדרת "יתרה למסירה" 2סעיף 
 .12/11-תוקן ב -. הגדרת "יתרה למסירה נטו" 2סעיף 
 .10/17-וב 12/11-, ב2/09-. הגדרת "יום קבלה" תוקן ב2סעיף 
 .10/10-. הגדרת "יום תשלום" הוסף ב2סעיף 
 .12/11-, תוקן ב10/10-. הגדרת "יתרה בפועל" הוסף ב2סעיף 
 .7/07-הוסף ב -. הגדרת "יתרה יומית נטו" 2סעיף 
 .10/10-. הגדרת "יתרה למסירה" הוסף ב2סעיף 
 .10/10-הוסף ב -. הגדרת "יתרה למסירה נטו" 2סעיף 
 .10/10-הוסף ב -" לקבלה. הגדרת "יתרה 2סעיף 
 .7/07-הוסף ב -. הגדרת "יתרה נטו" 2סעיף 
 .7/07-הוסף ב -. הגדרת "כללי מערכת זה"ב" או "כללי המערכת" 2סעיף 
 .2/20-הוסף ב –ות מסלקה" . הגדרת "מאגר השאל2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -. הגדרת "מילווה קצר מועד או מק"מ" 2סעיף 
 .10/17-הוסף ב -. הגדרת "מנהל מסלקה" 2סעיף 
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 .12/03 -. הגדרת "מסלקת מעו"ף תוקן ב2סעיף
 .7/07-הוסף ב -ה"המערכת" . הגדרת "מערכת זה"ב" או 2סעיף 
 .2/09-, תוקן ב8/06-הוסף ב -" MTS. הגדרת "מערכת 2סעיף 
 .3/18-. הגדרת "מפיץ" בוטלה ב2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -. הגדרת "מש"ר" 2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -. הגדרת "משתתף ריפו" 2סעיף 
 .12/11-בוטל ב -" T+1. הגדרת "נייר ערך 2סעיף 
 .11/21, 10/03 -תוקן ב -ד" . הגדרת "נסל"2סעיף 
 .11/21-בוטל ב –. הגדרת "נסל"ד זר" 2סעיף 
 .11/21-בוטל ב –. הגדרת "נסל"ד ישראלי" 2סעיף 
 .10/17-הוסף ב -. הגדרת "נסקליר" 2סעיף 
 .2/20-הוסף ב –. הגדרת "ספר ההשאלות" 2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -. הגדרת "עושה שוק ראשי" או "עש"ר" 2סעיף 
 .10/10-הוסף ב -. הגדרת "עסקה בבורסה" 2סעיף 
 .10/10-הוסף ב -. הגדרת "עסקה מחוץ לבורסה" 2סעיף 
 .12/11-, תוקן ב10/10-. הגדרת "עסקה תלויה" הוסף ב2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -" overnight. הגדרת "עסקת 2סעיף 
 .2/20-הוסף ב –. הגדרת "עסקת השאלה" 2סעיף 
 .2/20-הוסף ב –(" Recursהניתנת לסיום מוקדם ) . הגדרת "עסקת השאלה2סעיף 
 .2/20-הוסף ב –(" Non Recurs. הגדרת "עסקת השאלה שאינה ניתנת לסיום מוקדם )2סעיף 
 .10/10-הוסף ב -. הגדרת "עסקת כשל" 2סעיף 
 .12/11-הוסף ב –. הגדרת "עסקת מכר חוזר עם בנק ישראל" 2סעיף 
 .4/20, 3/20-, תוקן ב12/11-הוסף ב –בנק ישראל )מזומן(" . הגדרת "עסקת מכר חוזר עם 2סעיף 
 .4/20, 12/11-הוסף ב –(" MTM. הגדרת "עסקת מכר חוזר עם בנק ישראל )2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -. הגדרת "עסקת ריפו" 2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -. הגדרת "עסקת ריפו פתוחה" 2סעיף 
 .8/20, 10/10-הוסף ב -קרן התחייבות" . הגדרת "קרן סל למניות", "תעודות סל ל2סעיף 
 .3/18-. הגדרת "קרן או קרן נאמנות" תוקן ב2סעיף 
 .3/18-. הגדרת "קרן מיוחדת" בוטלה ב2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -. הגדרת "רגל ראשונה" 2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -. הגדרת "רגל שניה" 2סעיף 
 .2/09-תוקן ב 3/08-הוסף ב -. הגדרת "רכישה חוזרת" 2סעיף 
 .3/08-הוסף ב -. הגדרת "רכישה חוזרת במזומן" 2סעיף 
 .12/11-, תוקן ב10/10-הוסף ב -" Claim. הגדרת "שירות 2סעיף 
 .7/07-הוסף ב -. הגדרת "תקרה לחיוב" 2סעיף 
 .6/13-. הגדרת "תקרה לחיוב בדולר" הוסף ב2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -" MTS. הגדרת "תעודת 2סעיף 
 .2/09-הוסף ב -"תעודת ריפו" . הגדרת 2סעיף 
 .10/17-, תוקן ב12/11-הוסף ב –" DFאו  "Delivery Free. הגדרת 2סעיף 
 .5/02 -וקן בת -" DTC. הגדרת "2סעיף 
 10/18, 8/06 ,7/06-תוקן ב -" MTS. הגדרת "2סעיף 
 .10/17-, תוקן ב12/11-הוסף ב -" RFאו  "Receive Free. הגדרת 2סעיף 
 .2/09-ב. תוקן 3סעיף 
 .2/09-. תוקן ב4סעיף 
 .10/17-וב 8/02 -. תוקן ב5 סעיף
 .2/09-. הוסף ב6סעיף 
 .2/09-. הוסף ב7סעיף 
 .12/11-, תוקן ב4/09-. הוסף ב8סעיף 
 .10/17-תוקן ב 5/11-. הוסף ב9סעיף 
 .10/17-. הוסף ב10סעיף 
 .10/17-. הוסף ב11סעיף 
 .10/17-. הוסף ב12סעיף 

 פרק ב'

 .1/22, 2/09-וקן ב. ת1סעיף 
 .5/22, 1/22, 1/20, 7/19, 3/19, 12/15, 2/09, 7/07, 1/07-. תוקן ב2סעיף 
 .5/20, 1/20, 9/19, 8/19-, תוקן ב7/19-א. הוסף ב2סעיף 
 .11/13-( בוטל ב3.ב.2סעיף 
 .11/22, 5/20, 1/20, 9/19, 2/09-. תוקן ב3סעיף 
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 . 3/22, 9/19, 8/19-, תוקן ב7/19-א. הוסף ב3סעיף 
 . 3/22-תוקן ב 1.א3סעיף 
 8/22 -,ב1/22-.ד. תוקן ב3סעיף 
 .5/20, 1/20, 9/19, 8/19-, תוקן ב7/19-א. הוסף ב4סעיף 
 .2/09-. תוקן ב6סעיף 
 .5/20, 1/20, 9/19, 7/19, 10/17, 7/13, 1/11, 2/09, 1/08, 7/07,5/07-תוקן ב 7סעיף 
 .10/17, 7/13, 2/09-, ב5/07-תוקן ב 8סעיף 
 .0/17, 5/07-תוקן ב 9סעיף 
 .0/17, 5/07-תוקן ב 10סעיף 
 .2/09-, בוטל ב5/07, 2/06 ,12/04 -תוקן ב 11סעיף 

 פרק ג'

 .2/20, 7/19, 3/19, 06/17, 12/11, 2/09, 4/08, 1/08, 8/06, 7/06 ,2/06-. תוקן ב1סעיף 
 .5/21, 8/19, 12/11, 2/09, 4/08, 1/08, 2/06-. תוקן ב2סעיף 
 .2/09-וב 11/08-. תוקן ב3סעיף 
 .1/23, 8/22, 8/20, 3/19, 4/17, 2/09-. תוקן ב4סעיף 
 .4/09, 2/09, 2/06-. תוקן ב5סעיף 
 .12/11-וב 2/09-. תוקן ב6סעיף 
 .בוטל - 7/06-תוקן ב .7סעיף 
 .2/09-. בוטל ב8סעיף 
 .2/09-ל ב. בוט9סעיף 
 .2/09-. בוטל ב10סעיף 
 .2/09-. בוטל ב11סעיף 
 .2/09-. בוטל ב12סעיף 
 .2/09-. בוטל ב13סעיף 

 .2/09-הוסף ב - 1פרק ג'

 .7/19, 10/17, 4/17-תוקן ב .1סעיף 
 . 1/23, 2/19, 8/15-, ב11/13-, ב7/09-. תוקן ב2סעיף 
 .8/20, 10/18-. תוקן ב3סעיף 
 .11/21, 5/21, 8/20, 10/18-. תוקן ב4סעיף 
 .8/20-, תוקן ב10/17-ובוטל ב 7/13-. תוקן ב5סעיף 
 .10/17-. בוטל ב6סעיף 
 .10/17-. בוטל ב7סעיף 
 .10/17-. בוטל ב8סעיף 
 .10/17-. בוטל ב9סעיף 
 .10/17-. בוטל ב10סעיף 
 .10/17-. בוטל ב11סעיף 
 .10/17-. תוקן ב12סעיף 

 10/17-הוסף ב 2פרק ג'

 .5/21, 8/20, 2/20-תוקן ב. 3סעיף 

 פרק ד'

 .2/09-וב 7/07-, ב11/06-, ב8/06-ב ,5/06-.  תוקן ב1סעיף 
 5/21, 2/20, 2/19, 10/10, 2/09, 1/08, 7/07, 8/06, 12/03-. תוקן ב2סעיף 
 .7/19-. תוקן ב3סעיף 
 .2/09-. תוקן ב4סעיף 
 .12/17-, ב2/09-. תוקן ב5סעיף 

 .6/10-הוסף ב -פרק ה' 

 .2/20, 7/17-. תוקן ב1סעיף 
 .2/20, 7/17-. תוקן ב2סעיף 
 .11/21, 2/20, 7/17-. תוקן ב3סעיף 
 .2/20, 7/17-. תוקן ב4סעיף 

 .6/10-הוסף ב -פרק ו' 
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 חלק ב' -חוקי העזר של מסלקת הבורסה 
 פרק א'

 .7/19 ,2/09-. תוקן ב1סעיף 
 .2/20, 2/09-. תוקן ב2סעיף 
 .8/20-. תוקן ב5סעיף 
 .5/20-. תוקן ב7סעיף 
 .2/09-. תוקן ב8סעיף 
 .2/09-. הוסף ב9סעיף 

 פרק ב'

 .12/17-. תוקן ב1סעיף 
 .3/22-. בוטל ב4סעיף 
 . 3/22-. בוטל ב5סעיף 
 . 3/22-, בוטל ב9/11-. תוקן ב6סעיף 
 .12/17-ב, 12/11-, ב8/02 -. תוקן ב7סעיף 
 . 3/22-, בוטל ב12/17-. תוקן ב8סעיף 
 .3/22, 12/17-, ב8/02 -. תוקן ב9סעיף 

 פרק ג'

 .2/09-. תוקן ב1סעיף 
 .5/19, 12/17, 2/09, 3/08, 10/07, 7/06 ,5/06, 4/02 -. תוקן ב2סעיף 
 .12/17-, ב4/11-, ב5/06-. תוקן ב3סעיף 
 .5/06-תוקן ב .4סעיף 
 .3/18-, ב12/17-, ב4/11-, ב1/11-, ב8/10-, ב4/10-, ב7/06, 5/06-תוקן ב .5סעיף 
 .12/17-. תוקן ב7סעיף 
 .12/17-, ב5/06-תוקן ב. 8סעיף 

 פרק ד'

 .2/09-. תוקן ב2סעיף 
 .10/17-וב 2/09-. תוקן ב3סעיף 
 .2/09-. תוקן ב4סעיף 
 .10/17-וב 12/03 -ב ן. תוק5סעיף 
 .12/11-. תוקן ב6סעיף 
 .2/09-ב. תוקן 7סעיף 

 נמחק והוחלף בנוסח של פרק י"ח )שבוטל(. -פרק ה' 

 .10/17-. תוקן ב1סעיף 
 .6.6.13-. תוקן ב2סעיף 
 .2/20, 10/17, 7/17(, 5.3.17-)בתוקף מ 6/16, 2/15-. תוקן ב3סעיף 
 .10/17-. תוקן ב5סעיף 
 .10/17-. תוקן ב8סעיף 
 .1/22, 5/21, 11/20, 2/20, 9/18, 10/17, 7/17(, 25.4.17-)בתוקף מ 3/17-, ב2/15-. תוקן ב9סעיף 
 .2/20, 10/17-א. הוסף ב9סעיף 
 .10/17-. תוקן ב11סעיף 
 .8/20, 5/19, 3/18, 6/17, 2/17, 8/15-. תוקן ב14סעיף 
 .4/14-וב 2/13-, ב9/12-. תוקן ב15סעיף 
 .4/14-. תוקן ב16סעיף 
 .10/17-. תוקן ב20סעיף 

 .7/07-הוחלף ב - פרק ו'

 .10/17-וב 10/10-, ב2/09-. תוקן ב1 סעיף
 . 12/22, 7/19, 10/17, 1/11, 2/09, 1/08-. תוקן ב2סעיף 
 .2/20, 10/17-, ב12/11-, ב2/09-. תוקן ב3סעיף 
 .10/17-א. הוסף ב3סעיף 
 .8/22, 4/12, 4/11, 7/08, 1/08, 8/07-. תוקן ב4סעיף 
 .8/22, 10/17, 12/11, 1/11, 2/09, 1/08-. תוקן ב5סעיף 
 .10/17-וב 12/09-. תוקן ב6סעיף 
 .3/22, 11/21, 6/21, 7/19, 10/17, 10/14, 4/12, 12/11, 1/11, 2/09, 4/08, 1/08-. תוקן ב8סעיף 
 .7/19, 10/17, 1/11, 2/09, 1/08-. תוקן ב9סעיף 
 .6/10-וב 2/09-. תוקן ב10סעיף 
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 .7/19, 10/17, 6/13, 1/11, 6/10, 2/09, 1/08-. תוקן ב11סעיף 
 .7/19-. תוקן ב12סעיף 

 .12/11-הוחלף ב - פרק ז'

 .10/17-. תוקן ב1סעיף 
 .10/17-. תוקן ב2סעיף 
 .2/20, 10/17-. תוקן ב3סעיף 
 .2/20, 10/17-. תוקן ב4סעיף 
 5 -ה .2/20, 10/17-. תוקן ב5סעיף 

 .2/20-, הוסף ב12/11-בוטל ב -פרק ח' 

 .5/21-. תוקן ב12סעיף 
 .5/21-. תוקן ב16סעיף 

 .2/20-הוסף ב – 1פרק ח'

 פרק ט'
 .12/11 10/10,-. תוקן ב1סעיף 
 .4/11-.ג. בוטל ב1סעיף 
 .1/20, 8/19, 5/19, 12/17, 10/10, 7/09, 2/09, 3/06-. תוקן ב2סעיף 
 .12/17, 12/11, 2/09, 5/06-. תוקן ב3סעיף 
 .5/06-קן ב.ג. תו3סעיף 
 .12/12-, תוקן ב5/06-.ד. הוסף ב3סעיף 
 .5/20, 12/17, 12/14, 12/11, 2/09-. תוקן ב4סעיף 
 .5/22, 12/15-וב 2/09, 10/07-, תוקן ב5/07-א. הוסף ב4סעיף 
 . 3/23 -ב. הוסף ב4סעיף 
 .4/11-.ד. תוקן ב4סעיף 
 .12/17, 12/11, 10/07, 5/06-. תוקן ב5סעיף 
 .12/11-. תוקן ב6סעיף 
 .11/21, 10/18, 12/17(, 25.4.17-)בתוקף מ 3/17( , 9.4.13 -)בתוקף מ 12/12, 12/11, 2/09, 5/08-. תוקן ב7סעיף 
 .12/17, 6/17(, 16.9.15)נכנס לתוקף ביום  7/15, 12/11, 4.11-, ב2/09-. תוקן ב8סעיף 
 .12/17, 12/11-וב 4/11-, ב10/09-, ב2/09-. תוקן ב9סעיף 
 .12/17, 12/11-, ב4/11, 2/09-. תוקן ב10סעיף 
 .12/17, 12/11, 1/11-. תוקן ב11סעיף 
 .6/21(, 4/18-)בתוקף מ 7/16-. הוסף ב12/15-, בוטל ב12/11 7/09-, , ב12/08, 4/08 11/07-תוקן ב 12סעיף 
 .2/09-, תוקן ב11/07-א. הוסף ב12סעיף 
 .12/17, 12/12 12/11, 4/11, 2/09, 4/08, 12/05-תוקן ב .13סעיף 
 .12/14 12/12, 12/11, 2/09-. תוקן ב14סעיף 
 .10/03 -תוקן ב 15סעיף 
 .12/12-וב 12/11-, תוקן ב12/09-הוסף ב 16סעיף 
 . 3/22, 12/11-, תוקן ב1/11-הוסף ב 17סעיף 

 פרק י'
 .12/12-. תוקן ב1סעיף 
 (.16.9.15וקף ביום )נכנס לת 7/15 -וב 12/11-. תוקן ב2סעיף 
 .12/17, 12/11-. תוקן ב3סעיף 
 .12/11-. תוקן ב5סעיף 
 .12/11-. תוקן ב8סעיף 
 .11/21, 10/18(, 25.4.17-)בתוקף מ 3/17-( וב9.4.13)נכנס לתוקף ביום  12/12, 12/11-. תוקן ב9סעיף 
 .11/21-. תוקן ב10סעיף 

 .3/18-בוטל. הוסף ב - פרק י"א
 .8/20, 7/19, 3/19, 11/18, 9/18, 7/18-ב. תוקן 2סעיף 
 .7/19-. תוקן ב3סעיף 
 .5/20-. תוקן ב4סעיף 
 .3/19-. תוקן ב5סעיף 
 .3/19-. תוקן ב6סעיף 

 .12/11-תוקן ב -פרק י"ב 
 .3/18, 11/13-. תוקן ב1סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22, 7/19, 3/19, 3/18, 11/13, 8/07-. תוקן ב2סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22, 6/21, 5/20, 1/20, 9/19, 7/19, 3/18, 5/02 -תוקן ב. 3סעיף 
 .3/18, 12/12, 11/08-. תוקן ב4סעיף 
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 .3/18, 1/07-. הוסף ב5סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22, 3/19, 3/18, 8/07, 1/07-. תוקן ב6סעיף 
 .3/18 ,8/07, 1/07-. תוקן ב7סעיף 
 .3/18, 8/07, 1/07, 8/02, 5/02 -. תוקן ב8סעיף 
 .3/19, 8/07, 1/07-. תוקן ב9סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22 -. הוסף ב10סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22 -. הוסף ב11סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22 -. הוסף ב12סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22 -הוסף ב. 13סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22 -. הוסף ב14סעיף 
 (.19.3.23-)בתוקף מ 11/22 -. הוסף ב15סעיף 

 פרק י"ג
 .5/21, 2/19-. תוקן ב1סעיף 
 .10/14-. תוקן ב4סעיף 
 .2/19, 10/14-. תוקן ב5סעיף 
 .2/19, 10/14-. תוקן ב6סעיף 
 .2/19-. תוקן ב7סעיף 
 .2/19, 10/17, 12/11-. תוקן ב8סעיף 
 6 -ה .2/19, 10/14-, תוקן ב6/08-. הוסף ב9סעיף 
 .2/19-. תוקן ב10סעיף 
 .2/19-. הוסף ב11סעיף 

 5/21-הוסף ב – 1פרק י"ג

 .3/23. תוקן ב4סעיף 

 11/21-הפרק עודכן ב – פרק י"ד

 בוטל - פרק ט"ו
 .4/17-הוסף ב - 1ופרק ט"

 .1/22, 10/17 -. תוקן ב1סעיף 
 .1/22, 5/21, 6/18-. תוקן ב4סעיף 
 .1/22, 5/21, 9/18 -. תוקן ב5סעיף 
 .1/20-. תוקן ב6סעיף 
 8/22-, ב11/19, תוקן 6/18-א. הוסף ב7סעיף 

 
 .4/17-תוקן ב - פרק ט"ז

 .8/20, 2/05 -. תוקן ב1סעיף 
 .2/05 -. תוקן ב2סעיף 
 .8/20 -. תוקן ב3סעיף 
 .8/20-. תוקן ב4סעיף 
 .8/20-. תוקן ב5 סעיף
 .8/20, 9/09-וב 2/05-תוקן ב 6סעיף 
 .8/20, 9/09-. תוקן ב7סעיף 
 .9/09-. תוקן ב8סעיף 

 .5/06-הוסף ב - פרק י"ז

 .2/09-וב 3/08-ב 7/07-. תוקן ב1סעיף 
 .12/11-וב 2/09-, ב1/08-ב 7/07-, ב7/06-. תוקן ב2סעיף 
 .12/11-וב 2/09-, ב3/08-. תוקן ב3סעיף 
 .12/11-וב 2/09-, ב3/08-תוקן ב .4סעיף 
 .2/09-וב 7/06-.ב. תוקן ב5סעיף 
 .12/09-, וב2/09-תוקן ב 3/08-. הוסף ב6סעיף 
 .2/09-תוקן ב 3/08-. הוסף ב7סעיף 
 .3/08-. הוסף ב8סעיף 
 .2/09-תוקן ב 3/08-. הוסף ב9סעיף 
 .2/09-תוקן ב 3/08-. הוסף ב10סעיף 
 .3/08-. הוסף ב11סעיף 

 .2/19-, הוסף ב12/11-בוטל ב -פרק י"ח 
 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22, 2/20. תוקן ב2סעיף 
 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22, 2/20. תוקן ב3סעיף 
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 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22, 2/20תוקן ב. 4סעיף 
 (16.4.23-מ )בתוקף 11/22, 2/20תוקן ב. 5סעיף 
 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22, 2/20, 9/19-. תוקן ב6סעיף 
 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22, 9/19-. תוקן ב7סעיף 
 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22 -. תוקן ב8סעיף 
 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22, 2/20-. תוקן ב9סעיף 
 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22 -. תוקן ב10סעיף 
 (16.4.23-)בתוקף מ 11/22 -. תוקן ב11סעיף 

 .8/06-הוסף ב - פרק י"ט
 .12/11-וב 2/09-. תוקן ב1סעיף 
 .2/09-" בוטל בMTS. הגדרת "חוזה 2סעיף 
 .2/09-. הגדרת "עושה עושק ראשי" או "עש"ר" בוטל ב2סעיף 
 .2/09-" בוטל בMTS. הגדרת "תעודות 2סעיף 
 .2/09-. הגדרת ""הודעה נאותה" תוקן ב2סעיף 
 .7/19, 2/09-קן ב. תו5סעיף 
 .5/20, 2/09-. תוקן ב7סעיף 
 .2/09-. תוקן ב8סעיף 
 .2/09-. תוקן ב11סעיף 
 .2/09-. תוקן ב12סעיף 
 .2/09-. תוקן ב13סעיף 
 .12/11-. ה. תוקן ב13סעיף 
 .2/09-. תוקן ב14סעיף 
 .2/09-. תוקן ב15סעיף 
 .2/09-. תוקן ב16סעיף 
 .2/09-. תוקן ב13סעיף 
 .12/11-תוקן ב . ה.13סעיף 
 .2/09-. תוקן ב14סעיף 
 .2/09-. תוקן ב15סעיף 
 .2/09-. תוקן ב16סעיף 
 .10/17-וב 7/13-, ב1/11-, ב2/09-. תוקן ב17סעיף 
 .2/09-וב 1/08-, ב7/07, 5/07-. תוקן ב18סעיף 
 .2/09-. תוקן ב19סעיף 
 .2/09-. תוקן ב20סעיף 
 .2/09-. תוקן ב21סעיף 
 .2/09-ב. תוקן 22סעיף 
 .2/09-. תוקן ב23סעיף 

 .90/2-הוסף ב - 1פרק י"ט
 .12/11-.א. תוקן ב1סעיף 
 .7/19-. תוקן ב6סעיף 
 .5/20-. תוקן ב8סעיף 
 .12/11-.ה. תוקן ב14סעיף 
 .10/17-וב 7/13-, ב1/11-. תוקן ב19סעיף 

 .90/2-הוסף ב - 2פרק י"ט
 .10/17-.א. תוקן ב2סעיף 
 .10/17-. תוקן ב7סעיף 

 .90/2-הוסף ב - 3פרק י"ט

 .90/2-הוסף ב - 4פרק י"ט
 .7/13-. תוקן ב2סעיף 

 .9/06-הוסף ב - פרק כ'
 .2/09-. תוקן ב1סעיף 

 11/21-בוטל ב – פרק כ"א
 .7/07-הוסף ב - פרק כ"ב

 


