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תיקוני טעויות

תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984וסעיף (26א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה ,21995-אני מתקין תקנות
אלה:
תיקון תקנה 3

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר .)2011

בתקנה  3לתקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה) ,התש"ע ,32010-במקום "עד יום כ"ד
בטבת התשע"א ( 31בדצמבר  ")2010יבוא "עד יום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביולי .")2011

י' באדר א' התשע"א ( 14בפברואר )2011
(חמ )3-1778

		
		

יעקב נאמן
שר המשפטים

_________
1
2
3

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393
ק"ת התש"ע ,עמ'  874ועמ' .1458

תקנות ניירות ערך (הפחתה של סכומי עיצום כספי) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 52כ(ב) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,לפי
סעיף (116ב) לחוק להשקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד( 21994-להלן  -חוק להשקעות
משותפות) ,ולפי סעיף 38ג(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה( 31995-להלן  -חוק הייעוץ) ,ובהסכמת שר המשפטים ,אני
מתקין תקנות אלה:
הגדרה

.1

הפחתת סכומי
העיצום הכספי

.2

בתקנות אלה -
"הפרה"  -הפרה מההפרות המנויות בתוספת החמישית לחוק ,בתוספת הראשונה לחוק
להשקעות משותפות או בתוספת השנייה לחוק הייעוץ;
"חוקים מסמיכים"  -כל אחד מאלה:
( )1החוק;
()2

חוק להשקעות משותפות;

( )3חוק הייעוץ;
"סכום העיצום הכספי הקבוע"  -כמפורט בתוספת השישית לחוק ,בתוספת השנייה
לחוק להשקעות משותפות ובתוספת השלישית לחוק הייעוץ ,לפי העניין.
מצאה הרשות כי נתקיימו התנאים להטלת עיצום כספי על מפר לפי פרק ח' 3לחוק ,פרק
י' לחוק להשקעות משותפות או פרק ז' 1לחוק הייעוץ ,ונתקיימו אחד או יותר מהנסיבות
או מהטעמים המנויים להלן (להלן  -הנסיבות) ,רשאית היא להפחית לאותו מפר מסכום
העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה וביחס לאותו מפר ,את השיעור הנקוב לצד
אותה נסיבה ,ובהתקיים כמה נסיבות  -בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים לצדן:
( )1בשלוש השנים הקודמות למועד ביצוע ההפרה לא מצאה הרשות כי המפר הפר
את החובות החלות עליו מכוח החוקים המסמיכים ;25% -

_________
1
2
3
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ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .206
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשע"א ,עמ' .206
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;416התשע"א ,עמ' .206
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( )2המפר הפסיק את ההפרה ,הודיע על כך לרשות ונקט פעולות לתיקון הליקויים
ולמניעת הישנותם ,להנחת דעת הרשות -
(א)

לפני פנייה מטעם הרשות ,אליו או לאחר ,באותו עניין  -עד ;50%

(ב) לאחר פנייה מטעם הרשות ,אליו או לאחר ,באותו עניין ,בלי שקיבל הוראה
או הנחיה מהרשות לפעול כאמור ברישה  -עד ;25%
( )3לגבי מפר שהוא יחיד ,ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות
הפחתה של העיצום הכספי ,או שנתקיימו בו נסיבות אישיות חריגות המצדיקות שלא למצות
עמו את הדין  -עד  ;50%הרשות תגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא
יורה ,דין וחשבון על השימוש בסמכות לפי פסקה זו והטעמים שבשלהם ניתנה הפחתה
לפיה;
( )4קולת העובדות המהוות את ההפרה ונסיבות עובדתיות אחרות ובכלל זה ,תפקידו
של המפר ,היקף ההפרה ,הרווח שהיה עשוי להיות מופק ממנה ,ההפסד שהיה עשוי
להימנע או הנזק שהיה עשוי להיגרם בעקבותיה  -עד .50%
כ"ט בשבט התשע"א ( 3בפברואר )2011
(חמ )3-3797

		
		

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

תקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 1יא(ב )1לחוק עובדים זרים ,התשנ"א ,11991-אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה (3ב) לתקנות עובדים זרים (פיקדון בחשבון הבנק) ,התשס"ח ,22008-במילים תיקון תקנה 3

"שבועי מתחדש"  -יימחקו.
י"ט בשבט התשע"א ( 24בינואר )2011
(חמ )3-3502

		
_________ 		
1
2

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התשס"ה ,עמ' .360
ק"ת התשס"ח ,עמ' .586

תקנות הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)4התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,11952-אני מתקין תקנות
אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות הכניסה לישראל ,התשל"ד( 21974-להלן  -התקנות העיקריות) ,בסופה תיקון תקנה 9ב

יבוא:
""חוק השבות"  -חוק השבות ,התש"י."31950-
 .2בתקנה (6א) לתקנות העיקריות ,המילים "התש"י - "1950-יימחקו.

תיקון תקנה 6

 .3בתקנה  12לתקנות העיקריות ,המילים "התש"י - "1950-יימחקו.

תיקון תקנה 12

_________
1
2
3

ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התש"ע ,עמ' .497
ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1517התשע"א ,עמ' .83
ס"ח התש"י ,עמ' .159
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תיקון תקנה 13

 .4אחרי תקנה (13ב) לתקנות העיקריות יבוא:
"(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) ,בעל רישיון לישיבת ארעי מהסוגים
המפורטים להלן ,יוכל לעבוד בישראל ומעביד בישראל יוכל להעסיקו אם מתקיים אחד
מאלה:
( )1לגבי רישיון מסוג א - 4/בעל הרישיון הוכיח כי הוא זכאי למעמד עולה לפי
חוק השבות;
( )2לגבי רישיון מסוג א - 2/בעל הרישיון הוכיח כי מתקיימים כל התנאים
האלה:
(א) הוא זכאי למעמד עולה לפי חוק השבות;
(ב) העבודה במסגרת של משרה חלקית בלבד;
(ג) לא יהיה בעבודתו כדי לפגוע בסדר לימודיו התקין".

תיקון התוספת

 .5בפרט (1ד) בחלק ב' לתוספת לתקנות העיקריות ,המילים "התש"י - "1950-יימחקו.
י"א בשבט התשע"א ( 16בינואר )2011
(חמ )3-600

אליהו ישי
שר הפנים

		
		

תיקוני טעויות
()1

בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב)
(תיקון מס'  ,)2התשע"א ,2010-שפורסמו בקובץ התקנות  ,6957התשע"א ,עמ'  ,387בסעיף
 ,14במקום "התוספת הראשונה" צריך להיות "התוספת השנייה" ובמקום "עלות נמוכה
מוכרת" צריך להיות "עלות גבוהה מוכרת";
(חמ )3-3869

()2

בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס'  ,)2התשע"א,2010-
שפורסמו בקובץ התקנות  ,6957התשע"א ,עמ'  ,398בסעיף  ,)1(1במקום "לפי סעיף פסקת
משנה  1.1.8בסעיף  ")1(7צריך להיות "לפי פסקת משנה  1.1.8שבסעיף .")1(7
(חמ )3-807
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