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תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(
)תיקון מס' 2(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22)ב( ו–60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, 
התשס"ה-12005, אני מתקין תקנות אלה:

לקופות  )תשלומים  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות   14 בתקנה    1
גמל(, התשע"ד-22014 -    

)1( בתקנת משנה 14)א(, במקום "1" יבוא "3" והמילים "10 עד" - יימחקו;   

)2( אחרי תקנת משנה 14)ב( יבוא: 

על  הפיקוח  תקנות  של  תחילתן  ביום  ו–11   10  ,2  ,1 תקנות  של  ")ב1( תחילתן 
שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל( )תיקון 2( "

ב' בכסלו התשע"ה )24 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4858(

ד י פ ל ר  י א י  
שר האוצר  

תקנות המים )אמות מידה להקצאת מים לחקלאות( )הוראת שעה( )תיקון(, 
התשע"ה-2014 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37)ג( לחוק המים, התשי"ט-11959, אני מתקין תקנות אלה: 

שעה(,  )הוראת  לחקלאות(  מים  להקצאת  מידה  )אמות  המים  לתקנות   7 בתקנה    1
התשע“ד-22014 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי תקנת משנה )י( יבוא:  

הרשות  מנהל  רשאי   2014 לשנת  ו–)י(,  )ט(  משנה  בתקנות  האמור  אף  ")יא( על 
מעוקבים  מטרים  מיליון   5 עד  של  תוספת  השפד“ן  ממפעל  להקצות  הממשלתית 
לצרכני המפעל שמרבית שטחי החקלאות המעובדים שלהם נמצאים בטווח של עד 
7 קילומטרים מגדר המערכת סביב רצועת עזה; הוקצתה תוספת כאמור, תחולק בין 

הצרכנים בשיעור זהה ביחס להקצאותיהם בראשית שנת 2014 "

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4025(

ר י מ ש ר  י א י  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

צו הבטחת הכנסה )אזורים קרים( )תיקון(, התשע"ה-2014

 - )להלן  התשמ"א-11980  הכנסה,  הבטחת  לחוק  14ב)2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, אני מצווה לאמור:  

תיקון תקנה 14

תיקון תקנה 7

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 644 ועמ' 1330   2

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889   1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1615; התשע"ה, עמ' 55   2

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"א, עמ' 1024   1
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בסעיף 1 לצו הבטחת הכנסה )אזורים קרים(, התשס"ה-22004 -   1
אחרי "אלוני הבשן" יבוא "אלי-עד";  )1(

אחרי "דלתון" יבוא "דריג'את";  )2(

אחרי "ירושלים" יבוא "כדיתה";  )3(

אחרי "כישור" יבוא "כמאנה";  )4(

אחרי "כפר ורדים" יבוא "כפר חושן";  )5(

אחרי "מגדל עוז" יבוא "מגדל תפן";  )6(

אחרי "מוצא עילית" יבוא "מחנה טלי";  )7(

אחרי "מחנה יתיר" יבוא "מחנה עדי";  )8(

אחרי "מירון" יבוא "מכחול";  )9(

)10( אחרי "מרום גולן" יבוא:

"מרחב עם

 מרכז אזורי מרום גליל";

)11( אחרי "מתת" יבוא "נגוהות";

אחרי "קלע" יבוא "קצר א-סר"   )12(

)א( תחילתו של צו זה ב–1 בחודש שלאחר פרסומו )להלן - יום התחילה(, והוא יחול    2
לגבי גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך 

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-3443(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

תקנות זכויות הסטודנט )תנאים להיחשב מוסד לאמנות(, התשע"ה-2014
 - )להלן  התשס"ז-12007  הסטודנט,  זכויות  לחוק  24)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, בהתייעצות עם שר החינוך ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת 

אני קובעת הוראות אלה:

על אף האמור בפסקה )2( להגדרה "מוסד אמנות", יראו גם מוסד כאמור באותה פסקה,    1
העומד בתנאים המפורטים להלן, מוסד אמנות:

לומדים בו 30 תלמידים לפחות;  )1(

מספר שנות הלימודים הנהוג בו הוא שנתיים לפחות;  )2(

מספר שעות הלימוד הכולל הנהוג בכל שנות הלימודים במוסד כאמור הוא 1,345   )3(
לפחות;

מספר השעות הנהוג בכל יום לימודים הוא ארבע לפחות   )4(

י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4660(

ת נ לב ר  ו מ י ל  
שרת התרבות והספורט  

תחילה ותחולה

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשס"ז, עמ' 320; התשע"א, עמ' 1117   1

__________
ק"ת התשס"ה, עמ' 217; התשע"ד, עמ' 100   2

 תנאים למוסד
אמנות
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צו ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר( )פטור מהוראות החוק(, 
התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר(, התשס“ו-12005 
)להלן - החוק(, על פי הצעת רשות הספנות והנמלים ולפי סעיף 32 לחוק רשות הספנות 
והנמלים, התשס“ד-22004, ולאחר שנוכחתי כי הדבר דרוש לטובת הציבור, מאחר שקיימים 
את  משחררת  הים  באמצעות  והובלתן  מכולות,  של  יבשתית  בהובלה  קשיים  לזמן  מזמן 
העומס על הכבישים ומקלה עליו, והואיל וביצוע הובלה כאמור נובע מצורך תפעולי חריג, 
ולאחר שנוכחתי כי נכון להיום אין כלי שיט ישראלי המסוגל לבצע את פעילות ההובלה 
מנמל לנמל בתחומי ישראל באופן סדיר, ומאחר שאני רואה צורך תפעולי בהמשך הובלת 
של  והאינטרסים  הכלכלה  המשק,  יציבות  על  שמירה  לצורך  הים,  באמצעות  גם  מכולות 

כלל אזרחי המדינה, אני מצווה לאמור:  

אחר  לנמל  בישראל  מנמל  במכולה,  בשכר  מטענים  של  העברה   - "הובלה“  זה,  בצו    1
בישראל, באמצעות כלי שיט זר המתמחה בהובלת מטענים בשכר במכולות, וההעברה 
מתבצעת כשירות חריג שאינו חלק מהפעילות הסדירה שלו ואינו מפורסם לציבור 

כשירות מסחרי ובכלל זה בלוחות הזמנים שלו  

לגבי הובלה לא יחולו סעיפים 2)ד( ו–6 לחוק, ולעניין ההיתר לספנות חופית ימשיכו    2
לחול רק החובות שבתקנות 2)א(, )ב()1(, )2(, )4()א( ו–)ב( ו–)6(, 9, 10)א( ו–)ג( ו–11 לתקנות 

ספנות חופית )היתר לכלי שיט זר( )בקשה להיתר(, התשע“ג-32012 

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4956(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

צו הכניסה לישראל )פטור מאשרה( )תיקון(, התשע"ה-2014
בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(,  

ולאחר התייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 

בסעיף 1 לצו הכניסה לישראל )פטור מאשרה(, התשל"ד-21974 )להלן - הצו העיקרי(,    1
אחרי "בתוספת" יבוא "הראשונה או אזרח בעל דרכון ביומטרי של מדינה ששמה נקוב 

בתוספת השנייה"   

בתוספת לצו העיקרי, בכותרת, במקום "תוספת" יבוא:   2
“תוספת ראשונה

)סעיף 1(" 

אחרי התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:     3
"תוספת שנייה

)סעיף 1(

מולדובה" 

כ"ו בחשוון התשע"ה )19 בנובמבר 2014(
)חמ 3-1084-ת1(

ן ד ר א ד  ע ל ג  
שר הפנים  

פטור

הגדרה

__________
ס"ח התשס"ו, עמ' 11   1

ס"ח התשס"ד, עמ' 456   2
ק"ת התשע"ג, עמ' 98   3

__________
ס"ח התשי"ב, עמ' 354   1

ק"ת התשל"ד, עמ' 976; התשע"ד, עמ' 704   2

תיקון סעיף 1

תיקון התוספת

 הוספת התוספת
השנייה




