רשומות

קובץ התקנות
י"ד בתמוז התשע"א

7015

 13ביולי 2011
עמוד

צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"א1162 ���������������������������������������������������������������2011-
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ) (תיקון) ,התשע"א1162 ����������������������������������� 2011-
תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין או נושא משרה בכירה) (תיקון) ,התשע"א1163 ��������2011-
תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים) (תיקון) ,התשע"א1164 ��������������������������������������������������������2011-
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"א1164 ����������������������������� 2011-
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי עגבניות) ,התשע"א1166 ���������������� 2011-
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי פרי הדר) ,התשע"א1167 ���������������� 2011-
צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי תירס) ,התשע"א1167 ����������������������2011-
הודעת אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי) (מס'  ,)2התשע"א1168 ����������������������������������������������2011-

צו איסור הלבנת הון (שינוי התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (33א) לחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס( 12000-להלן  -החוק),
בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי
סעיף (32ג) לחוק ,אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה לחוק

.1

בתוספת הראשונה לחוק ,2אחרי פרט 18ג יבוא:
"(18ד) עבירה לפי סעיף  3לפקודת המסחר עם האויב."31939 ,

כ"ו בסיוון התשע"א ( 28ביוני )2011
יעקב נאמן

(חמ )3-3121

שר המשפטים
__________
1
2
3

ס"ח התש"ס ,עמ' .293
ק"ת התש"ע ,עמ' .634
ע"ר  ,1939תוס'  ,1עמ' .79

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35לא ו–(56א) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 11968-להלן -
החוק) ,לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 3

.1

תיקון תקנה 4

 .2במקום תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:

בתקנה  3לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ) ,התשס"א-
( 22000להלן  -התקנות העיקריות) -
()1

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב) מסמך הדיווח האמור בתקנת משנה (א) יוגש עד למועד הקבוע בדין הזר
להגשתו או לפרסומו של הדוח התקופתי ,הדוח החצי שנתי או דוח הביניים,
לפי העניין ,או במועד שבו פורסם או דווח למחזיקי ניירות הערך של התאגיד
הרשומים למסחר בבורסה בחו"ל ,לפי המוקדם;".

( )2בתקנת משנה (ג) ,במקום "עד לשעת תחילת המסחר בבורסה" יבוא "לא יאוחר
משעה ."9.30

"דוחות מיידיים

תחילה

  .4התאגיד יגיש דיווח במועד הקבוע בדין הזר ,או במועד שבו
פרסם או דיווח למחזיקי ניירות הערך שלו הרשומים למסחר
בבורסה בחו"ל ,לפי המוקדם ,על כל עניין שהוא חייב לדווח
עליו מיידית על פי הדין הזר ועל כל עניין שהוא מפרסם
או מדווח עליו מיידית למחזיקי ניירות הערך שלו הרשומים
למסחר בבורסה בחו"ל; דווח או פורסם עניין כאמור ביום שבו
לא התקיים מסחר בבורסה  -יוגש הדיווח לא יאוחר משעה
 9.30ביום המסחר הראשון שלאחר דיווחו או פרסומו".

 .3תחילתן של תקנות אלה ביום א' באב התשע"א ( 1באוגוסט .)2011
כ"ז בסיוון התשע"א ( 29ביוני )2011
(חמ )3-3049

__________
1
2

1162

ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;52התשס"ו ,עמ' .579

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
קובץ התקנות  ,7015י"א בתמוז התשע"א13.7.2011 ,

תקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין או נושא
משרה בכירה) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (37ג) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,11968-לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות ניירות ערך (מועדי הגשת הודעה של בעל עניין או נושא משרה תיקון תקנה 1

בכירה) ,התשס"ג( 2003-להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום ההגדרה ""חשבון נוסטרו",
"קבוצת דיווח בנקאית" ו"קבוצת דיווח ביטוחית"" יבוא ""חבר בקבוצת דיווח מוסדית"
ו"חשבון נוסטרו"  -כהגדרתם בתקנה  33לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" .
2

 .2במקום תקנה  4לתקנות העיקריות יבוא:
"קבוצת דיווח
מוסדית

תיקון תקנה 4

(   .4א) החזיק בעל עניין בניירות ערך של תאגיד באמצעות
חברים בקבוצת דיווח מוסדית ,בשליטתו או בניהולו ,ימסור
בעל העניין אחת לחודש ,ביום המסחר השלישי בחודש,
הודעה בכתב לתאגיד ,ובה פירוט ההחזקות בניירות ערך של
התאגיד בידי כל אחד מהחברים בקבוצת הדיווח שבשליטתו
או שבניהולו נכון לתום יום המסחר האחרון בחודש הקודם,
וכן שיעור ההחזקה המרבי ושיעור ההחזקה המזערי של כל
אחד מהחברים בקבוצה בניירות ערך של התאגיד בתקופה
שתחילתה במועד התוקף של דוח המצבה הקודם; לעניין
זה" ,דוח מצבה"  -כמשמעותו בתקנה (33ג) לתקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,התקיים האמור
בתקנת משנה (33ד) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים,
המועד להגשת ההודעה בשם קבוצת הדיווח המוסדית
יהיה בסמוך לאחר שנודע לבעל העניין כי השינוי המצטבר
בהחזקותיו הגיע ל– 1%מההון המונפק והנפרע של התאגיד
או ל– 5%מסך הערך הנקוב של סדרת תעודות התחייבות ,לפי
העניין ,ובכל מקרה לא יאוחר משני ימי מסחר ממועד השינוי
המצטבר כאמור; אין בהגשת הודעה לפי תקנת משנה זו כדי
לגרוע מחובת ההודעה של בעל עניין על שינויים בהחזקות
חברים בקבוצת דיווח מוסדית ,בשליטתו או בניהולו ,לפי
תקנת משנה (א);
(ג) אין באמור בתקנות משנה (א) ו–(ב) כדי לגרוע מהוראות
תקנה  3ביחס למועד הגשת הודעה על שינויים בהחזקות
חשבון נוסטרו".

 .3תחילתן של תקנות אלה ביום ד' בתשרי התשע"ב ( 2באוקטובר .)2011

תחילה

כ"ז בסיוון התשע"א ( 29ביוני )2011
(חמ )3-3465

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

__________
1
2

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ח ,עמ' .260
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;675התשס"ח ,עמ' .995

קובץ התקנות  ,7015י"א בתמוז התשע"א13.7.2011 ,
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תקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב) ו– 37לחוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט( 11969-להלן
 החוק) ,ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת אני מתקין תקנותאלה:
תיקון הפתיח

.1

הוספת תקנה 1א

 .2אחרי תקנה  1לתקנות העיקריות יבוא:

בפתיח לתקנות פיקוח על בתי ספר (עקרונות למתן פטורים) ,התש"ל( 21970-להלן -
התקנות העיקריות) ,אחרי "התשכ"ט "1969-יבוא "(להלן  -החוק)".

"עקרונות למתן פטור 1א .ניתן לפטור בית ספר של רשות חינוך מקומית ,כהגדרתה
לבית ספר של רשות
בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,31949-שמתקיימים בו כל התנאים
חינוך מקומית"
המפורטים להלן ,מתחולת סעיפים  )3(9 ,6 ,5עד ( )6בפרק ב'
לחוק:
( )1לבית הספר היה רישיון לפי החוק ,בשנת הלימודים
הקודמת לשנה שבה נתבקש הפטור;
( )2מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הצהיר כי
במבנה מתקיימות כל הוראות החוק;
( )3בית הספר מנוהל ומוחזק על ידי רשות החינוך המקומית;
( )4מבנה בית הספר בבעלות או בחזקת רשות החינוך המקומית;  
( )5עובדי ההוראה בבית הספר מועסקים במישרין על ידי
רשות החינוך המקומית;
()6
תחילה

בית הספר מיועד לכיתות ט' עד י"ב או י' עד י"ב".

 .3תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.
י"ט באייר התשע"א ( 23במאי )2011
(חמ )3-409

גדעון סער
שר החינוך

__________
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .180
ק"ת התש"ל ,עמ' .1963
ס"ח התש"ט ,עמ' .287

1
2
3

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (37ג) לחוק המים ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אני מתקינה
תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) ,התשע"א-
( 22011להלן  -התקנות העיקריות) -

__________
1
2

1164

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
ק"ת התשע"א ,עמ' .876

קובץ התקנות  ,7015י"א בתמוז התשע"א13.7.2011 ,

( )1אחרי ההגדרה "הסכם הכבול" יבוא:
""ועדת פרוגרמות"  -ועדה שהסמיך שר החקלאות להמליץ למינהל מקרקעי
ישראל בנוגע להחכרת קרקע חקלאית ,בתוקף סמכותו לפי החלטה  8של
מועצת מקרקעי ישראל ,מיום י"ז בתמוז התשכ"ו ( 5ביולי ;";)1966
( )2בהגדרה "הכמות הארצית" ,במקום " ")1(2יבוא "()1(2א)";
( )3אחרי ההגדרה "כללי המים" יבוא:
""הכמות הכוללת"  -כמויות המים השפירים והמים האחרים שהוקצו לצרכן
בשנת ;";2011
( )4אחרי ההגדרה "מים אחרים" יבוא:
""מכסת הבסיס"  -כמות המים ,שפירים או אחרים ,שהוקצתה לצרכן לשנת ,1989
ולגבי מי שהוקצתה לו כמות מים לראשונה לאחר שנת  - 1989הכמות
שהוקצתה לו כאמור ,והכל בשינויים שנעשו בה בעקבות המרות מסוג מים
אחד לאחר או בהתאם להחלטות של ועדת פרוגרמות עד סוף שנת ,2010
אך למעט תוספות של מים שהוגדרו ברישיון ההפקה כזמניים או כחד–
פעמיים;";
( )5אחרי ההגדרה "צרכן" יבוא:
""התוספת לכמות הארצית"  -תוספת מים שפירים שהוסיף מנהל הרשות
הממשלתית לכמות הארצית לפי סעיף ()1(2ב) לכללי המים".
 .2אחרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:
"הקצאת התוספת
לכמות הארצית

הוספת תקנה 2א

2א .התוספת לכמות הארצית תחולק בין הצרכנים באזור התלת
אגני באופן הזה:
( )1חמישה מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים יוקצו,
לפי הסדר שלהלן ובכפוף להיוותרות יתרות ,לתיקון טעויות
לפי תקנה  ,5להקצאה לבעלי חיים במיזמים לפי תקנה (6ב)
ולהקצאה למטרות מיוחדות לפי תקנה ;7
( )2לצרכנים שניתנת להם הקצאה ממפעל השפד"ן תינתן
תוספת של שמונה מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים,
שתחולק ביניהם ביחס ישר ליחס שבין כמויות המים האחרים
שהוקצו להם ממפעל השפד"ן לשנת ;2010
( )3יתרת התוספת לכמות הארצית שתיוותר לאחר
ההקצאות לפי פסקאות ( )1ו–( )2תוקצה לצרכנים באזור
התלת–אגני כך שלכל צרכן תינתן תוספת מים שפירים
בשיעור זהה ביחס לכמות הכוללת שלו; ואולם במקרים
האלה לא תינתן התוספת האמורה:
(א) פעילותו החקלאית של הצרכן מבוססת על בעלי
חיים בלבד;
(ב) הצרכן מחזיק באדמות הכבול שבעמק החולה -
בשל אותן אדמות;
(ג) הצרכן הוא אגודת המים כמשמעותה בתקנה ".11

קובץ התקנות  ,7015י"א בתמוז התשע"א13.7.2011 ,

1165

תיקון תקנה 4

 .3בתקנה  4לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה (ד) יבוא:
"(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) ,מנהל הרשות הממשלתית רשאי להקצות לצרכן,
בשנת  ,2011ממפעל השבה ,הקצאה חדשה של מים אחרים או תוספת להקצאה שלפי
תקנת משנה (א) או (ב) ,לפי העניין ,בלי שיופחתו לו ,כנגד הקצאה זו ,מים שפירים
כאמור בתקנת משנה (ד) ,ובלבד שיוקצו לצרכנים של מפעל ההשבה ,בשנת 100% ,2011
לפחות מהמים האחרים שהוקצו או סופקו להם בשנת ".2010

תיקון תקנה 5

.4

בתקנה (5ב) לתקנות העיקריות ,במקום "כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי  ")2011יבוא
"ט"ו באב התשע"א ( 15באוגוסט .")2011

תיקון תקנה 6

.5

בתקנה (6ד) לתקנות העיקריות ,במקום "כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי  ")2011יבוא
"ט"ו באב התשע"א ( 15באוגוסט .")2011

תיקון תקנה 7

.6

בתקנה (7ב) לתקנות העיקריות ,במקום "כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי  ")2011יבוא
"ט"ו באב התשע"א ( 15באוגוסט .")2011

הוספת תקנה 11א  .7אחרי תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:
"הקצאה במסגרת
מכסת הבסיס

11א .על אף האמור בתקנות אלה ,למעט בתקנות (8ב) עד ,11
ההקצאה של מים שפירים או אחרים לצרכן לא תעלה על
מכסת הבסיס שנקבעה לו לאותו סוג מים; ואולם לעניין
צרכנים שתינתן להם תוספת לפי תקנה 2א( ,)2הקצאת המים
השפירים שלהם לשנת  2011יכול שתעלה על מכסת הבסיס
שנקבעה להם לאותו סוג מים ,ובלבד שהכמות הכוללת לא
תעלה על מכסת הבסיס הכוללת; לעניין זה" ,מכסת הבסיס
הכוללת"  -סך מכסת הבסיס של המים השפירים ומכסת
הבסיס של המים האחרים שהוקצו לאותו צרכן".

ג' בתמוז התשע"א ( 5ביולי )2011
א ו ר ית נ ו ק ד

(חמ )3-4025

שרת החקלאות ופיתוח הכפר

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה
למוצרי עגבניות) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22 ,2ו– 55לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור
וייצוא) ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
כינון המועצה
למוצרי עגבניות

      .1מכוננת בזה מועצה למוצרי עגבניות בהרכב הזה:
שישה נציגי היצרנים;
שני נציגי מגדלי עגבניות;
נציג היצואנים הכלליים;
שלושה נציגי הממשלה.
__________
1
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.2

המועצה רשאית לקבוע כללים שתכליתם להסדיר את הייצור והייצוא של מוצרי כללי המועצה

(א)
עגבניות לפי הסוג ,המין או לפי כל בחינה אחרת ,ואת צורכי היצוא ותנאיו .

(ב) לתכלית האמורה בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לקבוע כללים בכל הנושאים
המפורטים בסעיף (22א) לחוק.
.3

המועצה רשאית להטיל על יצרנים ויצואנים מוסמכים היטלים על כל מוצרי עגבניות היטלים

שייצרו או שיווקו ,או על מוצרים מסוימים מהם ,ולקבוע מועדים ודרכים לתשלום
ההיטלים.
כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
(חמ 3-1666תב)

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי
פרי הדר) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  37 ,36 ,22 ,2ו– 55לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות
(ייצור וייצוא) ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת,
אני מצווה לאמור:
   .1מכוננת בזה מועצה למוצרי פרי הדר בהרכב הקבוע בסעיף  37לחוק .
.2

(א)   המועצה רשאית לקבוע כללים שתכליתם להסדיר את הייצור והייצוא של מוצרי
פרי הדר לפי הסוג ,המין או כל בחינה אחרת ,ואת דרכי היצוא ותנאיו.

כינון המועצה
לפרי הדר
כללי המועצה

(ב)   לתכלית האמורה בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לקבוע כללים בכל הנושאים
המפורטים בסעיף (22א) לחוק.
.3

המועצה רשאית להטיל על יצרנים ויצואנים מוסמכים היטלים על כל מוצרי פרי הדר
שייצרו או שיווקו או על מוצרים מסוימים מהם ולקבוע מועדים ודרכים לתשלום
ההיטלים   .

היטלים

כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
(חמ 3-1666תד)

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1
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צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי תירס),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  22 ,2ו– 55לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור
וייצוא) ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
__________
1
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כינון המועצה
למוצרי תירס

 .1מכוננת בזה מועצה למוצרי תירס בהרכב הזה:
שישה נציגי היצרנים;
שני נציגי מגדלי תירס;
נציג היצואנים הכלליים;
שלושה נציגי הממשלה.

כללי המועצה

.2

היטלים

.3

(א) המועצה רשאית לקבוע כללים שתכליתם להסדיר את הייצור והייצוא של מוצרי
תירס לפי הסוג ,המין או לפי כל בחינה אחרת ,ואת צורכי היצוא ותנאיו.
(ב) לתכלית האמורה בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לקבוע כללים בכל הנושאים
המפורטים בסעיף (22א) לחוק.
המועצה רשאית להטיל על יצרנים ויצואנים מוסמכים היטלים על כל מוצרי תירס
שייצרו או שיווקו ,או על מוצרים מסוימים מהם ,ולקבוע מועדים ודרכים לתשלום
ההיטלים.

כ"ח באייר התשע"א ( 1ביוני )2011
שלום שמחון

(חמ 3-1666ת)1

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעת אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי) (מס' ,)2
התשע"א2011-
  בהתאם לתקנה  3לתקנות אימוץ ילדים (הכרה בעמותה לאימוץ בין–ארצי) ,התשנ"ח-
( 11998להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
שינוי סכומים

.1

עקב עליית שיעור המדד ,נוסח פסקה ( )5בתקנה  2לתקנות ,החל ביום כ"ט בסיוון
התשע"א ( 1ביולי  ,)2011הוא כדלקמן:
"( )5ערבות בנקאית על סך  566,857.22שקלים חדשים לטובת הרשות המרכזית ,לצורך
הבטחת תשלומים של המבקשים לאמץ ילד באמצעות העמותה; עלה מספר הבקשות
שבהן מטפלת העמותה על עשרים וחמש ,תדאג העמותה לערבות בנקאית ,כאמור ,בסך
 22,674.29שקלים חדשים נוספים לכל בקשה (להלן  -ערבות משלימה); העמותה תדאג
לכך שהערבות הבנקאית תהיה בתוקף במשך כל תקופת פעילות העמותה ועד למילוי
כל התחייבויותיה על פי החוק;".

ה' בתמוז התשע"א ( 7ביולי )2011
(חמ )3-2820

יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;300התשס"ח ,עמ'  ;926התשע"א ,עמ' .753
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