רשומות

קובץ התקנות
ד' באב התשע"א

7020

 4באוגוסט 2011
עמוד

תקנות ההוצאה לפועל (טיוב נתונים שגויים) (הוראת שעה) ,התשע"א1202 ���������������������������������������������������� 2011-
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)4התשע"א1203 ������������������������������������������������� 2011-
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הפחתה של העיצום הכספי בידי הממונה),
התשע"א1204 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) ,התשע"א1205 �������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון) ,התשע"א1205 ��������������������������������������������������2011-
תקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) (תיקון) ,התשע"א1206 ����������������������������������������������2011-
תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד) (תיקון) ,התשע"א1207 ����������������������������������������������������������2011-
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים) (תיקון) ,התשע"א1208 ������������������������������������������2011-
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ההימורים בכדורגל) (תיקון) ,התשע"א1211 ������������������������������������2011-
תקנות להסדר ההימורים בספורט ("תכנית הטוטו תיקו") (תיקון) ,התשע"א1214 ����������������������������������������������2011-
תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול) (תיקון) ,התשע"א1215 ������������������������������������������������������2011-
צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) ,התשע"א1216 ������������������������������������������������������������������2011-
הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק) ,התשע"א1216 ������������������������������������������������������� 2011-
הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות) ,התשע"א1216 ��������������������������������������������������������������������������� 2011-
תיקון טעות

תקנות ההוצאה לפועל (טיוב נתונים שגויים) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  88לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז ,11967-אני מתקין תקנות
אלה:
הגדרה

 .1בתקנות אלה -
"אסמכתה"  -כמפורט להלן:
( )1לעניין תיק לביצוע פסק דין  -פסק דין או כתב בי–דין הנושא את פרטיו
הנכונים של החייב או בקשה בתיק שהגיש החייב;
( )2לעניין תיק לביצוע שטר  -העתק השטר הנושא את פרטי החייב ,או אישור
בדבר פרטי החייב כהגדרתו בתקנות ההוצאה לפועל ,התש"ם( 21979-להלן -
תקנות ההוצאה לפועל) ,ככל שמדובר במסב או מושך שטר שפרטיו אינם מוטבעים
על השטר;
()3

לעניין תיק לביצוע תובענה  -אישור ממרשם האוכלוסין;

( )4לעניין תיק לביצוע משכון או משכנתה  -מסמכי המשכון או המשכנתה;
"פרטי זיהוי שגויים"  -כל אחד מאלה:
( )1לגבי חייב או זוכה יחיד הרשום במרשם האוכלוסין  -אי–התאמה בין שם
פרטי ,שם משפחה או מספר זיהוי כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין;
( )2לגבי חייב או זוכה שאינו יחיד ,כמפורט בטור א' להלן אי–התאמה בין השם
והמספר המזהה כפי שהם מופיעים במרשם המנוהל לפי דין כמפורט בטור ב'
להלן:
טור א'

טור ב'

רשות מקומית  -עירייה ,מועצה
מקומית ,או מועצה אזורית

שם הרשות  כמפורט ברשימת היישובים  
של משרד הפנים ובאתר האינטרנט
הרשמי של המשרד; לעניין זה ,אי–
התאמה תהיה רק אם אין זהות בפרטים
לאף אחת מהרשימות

חברה

שם החברה ומספר ח"פ כרשום בדוח
רשם החברות

עמותה

שם העמותה ומספרה כפי שהם
רשומים אצל רשם העמותות

אגודה שיתופית

שם האגודה השיתופית ומספרה כפי
שהם רשומים אצל   רשם האגודות
השיתופיות

משלוח הודעה
לזוכה בדבר פרטי
זיהוי שגויים

.2

היו פרטי החייב בתיק שגויים ישלח מנהל מערכת ההוצאה לפועל הודעה לזוכה או
לבא כוחו אם היה מיוצג ,ולפיה פרטי החייב בתיק שגויים ועל הזוכה להגיש בתוך 45
ימים ממשלוח ההודעה ,בקשה לתיקון פרטי החייב.

הגשת בקשה
לתיקון פרטי
זיהוי שגויים

.3

זוכה המגיש בקשה לתיקון פרטי חייב יציין בבקשה את פרטיו הנכונים של החייב ויצרף
לבקשה אסמכתה ביחס לפרטי החייב.

__________
1
2

1202

ס"ח התשכ"ז ,עמ' .116
ק"ת התש"ם ,עמ'  ;386התשס"ט ,עמ' .978

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

.4

(א) מנהל לשכת ההוצאה לפועל ששוכנע על יסוד הבקשה שהגיש הזוכה תיקון פרטים
והאסמכתאות שצורפו לה כי ניתן לתקן את פרטי החייב כמבוקש בבקשה ,יתקן את שגויים

פרטי החייב.
(ב) סבר מנהל הלשכה כי אין די בבקשה ובאסמכתאות שצורפו לה כדי לאפשר תיקון
פרטי החייב יעביר הבקשה להחלטת הרשם.
(ג) הרשם רשאי ליתן הוראות נוספות לזוכה וכן רשאי הוא להורות כי יש לדחות את
הבקשה.
.5

חלפו  45ימים מיום משלוח ההודעה לזוכה כאמור בתקנה  2ולא הגיש הזוכה בקשה סגירת תיקים

לתיקון פרטי הזיהוי השגויים   או שהרשם דחה את הבקשה לתיקון פרטי הזיהוי
השגויים כאמור בתקנה  3יחולו ההוראות האלה:
( )1אם החייב שפרטי הזיהוי שלו שגויים ,הוא החייב היחיד שנגדו מנוהל תיק ,ייסגר
התיק;
( )2אם בתיק כמה חייבים ,יימחקו מהתיק החייבים שפרטי הזיהוי שלהם שגויים
ויבוטלו ההליכים נגדם.
.6

זוכה רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לפתיחה מחדש של תיק סגור או שמירת זכויות

לביטול מחיקת שמו של חייב שנמחק ובלבד שצירף לבקשתו אסמכתה ביחס לפרטי
הזיהוי של החייבים; רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות לעניין חידוש ההליכים
בתיק; הוראת תקנה (12ז) לתקנות ההוצאה לפועל לא תחול אך הרשם יהיה רשאי
להתנות את פתיחת התיק הסגור במשלוח הודעה בדואר רשום לחייב או במשלוח
אזהרה ,בהתאם לנסיבות העניין שלפניו; אם בוער התיק יפעל הזוכה כאמור בתקנה
(126ד)( )4לתקנות ההוצאה לפועל.
.7

היו פרטי זוכה שאינו יחיד שגויים ומצא מנהל לשכת ההוצאה לפועל  כי ניתן באמצעות פרטי זיהוי שגויים
שמו של זוכה שאינו יחיד לזהות את המספר המזהה שלו כפי שהוא מופיע במרשם של זוכה

המנוהל לפי דין ,רשאי הוא להורות על תיקון מספר המזהה בהתאם גם בלא בקשת
הזוכה; הודעה על כך תשלח לזוכה.
 .8תוקפן של תקנות אלה עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר .)2011

תוקף

ה' בתמוז התשע"א ( 7ביולי )2011
(חמ )3-4286

      י ע ק ב נ א מ ן
      שר המשפטים

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס'  ,)4התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (12ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,11992-אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג ,21993-אחרי סעיף 3ד יבוא:
"הנחה מארנונה
במתחם פינוי
ובינוי

__________
1
2

הוספת תקנה 3ה

3ה(  .א) מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית
שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בדירת מגורים
שהזכויות בה התקבלו כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים
אחרת ליזם ,במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי
במסלול מיסוי (להלן בתקנה זו  -הדירה החלופית).

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;419התש"ע ,עמ' .138

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

1203

(ב)    הנחה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן בשל דירה חלופית
אחת בלבד בעד שטח השווה להפרש שבין השטח החייב
בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק
בארנונה בדירת המגורים הקודמת ,קודם מכירת הזכויות
בה ,וזאת עד תום  4שנים מהמועד שבו ניתן להטיל ארנונה
על הדירה החלופית (להלן בתקנה זו  -המועד הקובע) ,עד
שיעור מרבי כדלקמן:

(ג)

()1

עד תום שנה מהמועד הקובע ;100% -

()2

עד תום שנתיים מהמועד הקובע ;75% -

()3

עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע ;50% -

()4

עד תום ארבע שנים מהמועד הקובע .25% -

בתקנה זו -
"יזם"" ,יחידת מגורים"" ,מתחם פינוי בינוי"" ,מתחם
פינוי ובינוי במסלול מיסוי"  -כהגדרתם בסעיף
49יט(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג."31963-

כ"ו בסיוון התשע"א ( 28ביוני )2011
(חמ )3-2278

    א ל י ה ו י ש י
      שר הפנים
__________
3

ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשס"ה ,עמ' .438

תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (הפחתה של
העיצום הכספי בידי הממונה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ח ו– 6לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי
דירות) ,התשל"ה( 11974-להלן  -החוק) ,ובהסכמת שר המשפטים ,אני מתקין תקנות אלה:
הגדרה

.1

בתקנות אלה" ,הוראה"  -הוראה המפורטת בסעיף 4ב(א) לחוק אשר בשל הפרתה
מוסמך הממונה להטיל עיצום כספי.

הפחתת סכומי
העיצום הכספי

.2

מצא הממונה כי נתקיימו נסיבות שלפיהן ניתן להטיל על אדם עיצום כספי לפי סעיף
4ב לחוק ,בשל הפרה שביצע ,והתקיימו אחת או יותר מן הנסיבות המנויות להלן,
יפחית לאותו אדם מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה את השיעור הנקוב
לצד אותה נסיבה ,ובהתקיים כמה נסיבות  -בשיעור המצטבר של השיעורים המנויים
לצדן:
( )1המפר לא הפר בשלוש השנים הקודמות למועד ביצוע ההפרה את אותה הוראה
 ;50%()2

המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה לממונה ;25% -

( )3המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק ,להנחת דעתו של
הממונה .25% -
__________
1

1204

ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;14התשס"ח ,עמ' .418

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

.3

מצא הממונה כי הופרה הוראת סעיף 4ב(א)( )1לחוק בתוך  18חודשים מיום תחילתו
של הסעיף האמור ,רשאי הוא להפחית למפר אותה הוראה את סכום העיצום הכספי
בשיעור של .50%

הפחתה בשל
הפרה שבוצעה
בתקופת מעבר

כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני )2011
(חמ )3-4194

    א ר י א ל א ט י א ס
   שר הבינוי והשיכון

צו לימוד חובה (החלה בכיתות י"א וי"ב) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לחוק לימוד חובה (תיקון מס'  ,)29התשס"ז( 2007-להלן
 תיקון מס'  ,)29בהתייעצות עם שר התעסוקה המסחר והתעשייה ,בהסכמת שר האוצר,באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,ובהתייעצות עם ועד החינוך לפי סעיף
 14לחוק לימוד חובה ,התש"ט( 21949-להלן  -חוק לימוד חובה) ,אני מצווה לאמור:
1

.1

הוראות חוק לימוד חובה והוראות סעיף  20לחוק חינוך ממלכתי כנוסחן בתיקון מס' 29
יחולו על תלמידים בכיתות י"א וי"ב ,המתגוררים ביישובים המפורטים להלן:

החלת לימוד
חובה על כיתות
י"א וי"ב

שמות היישובים

אשקלון

כפר קאסם

באקה-ג'ת

מודיעין עילית

בית שמש

נצרת

ג'לג'וליה

נצרת עילית

דאלית אל–כרמל

נתניה

חולון

עספיא

טייבה

פתח תקוה

טמרה

שפרעם

כסיפה
תחילה

 .2תחילתו של צו זה בשנת הלימודים התשע"ב.
ט"ו בתמוז התשע"א ( 17ביולי )2011
(חמ )3-3853

__________
1
2

     ג ד ע ו ן ס ע ר
       שר החינוך

ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;392התשס"ח ,עמ'  ;121התשס"ט ,עמ' .196
ס"ח התש"ט ,עמ' .287

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-לאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,ובאישור שר האוצר לפי סעיף  30לחוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה ,21985-אני מתקין תקנות אלה:
__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,
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תיקון התוספת
השלישית

.1

בטבלה בסימן ד' לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו
ואגרות) ,התש"ל ,31970-במקום פרט (4ד) יבוא:
טור ב'
פירוט סוג העבודה
או השימוש

"טור א'
סוג העבודה או השימוש

טור ג'
אגרה

(ד) לוחות קולטי שמש במיתקן מראות או משטחים
אחרים המשמשים
פוטו–וולטאי או בתחנת כוח
לריכוז וניצול אנרגיית
סולרית בטכנולוגיה פוטו–
השמש
וולטאית או תרמו-סולרית
תחילה ותחולה

.2

 1.14שקלים חדשים לכל מ"ר
עד  10,000מ"ר ,בתוספת  10
אגורות לכל מ"ר נוסף מעל  
 10,000מ"ר".

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן ,והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה
לוועדה מקומית ביום התחילה או לאחריו.

כ"ה באייר התשע"א ( 29במאי )2011
(חמ )3-347

__________
3

     א ל י ה ו י ש י
       שר הפנים

     

ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1841התשע"א ,עמ' .1280

תקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  265לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ולאחר התייעצות
עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן .

בתקנה  )2(1לתקנות התכנון והבנייה (עבודה ושימוש הטעונים היתר) ,התשכ"ז,21967-
אחרי פסקה (יא) יבוא:
"(יב) עבודות חפירה ושאיבת חול בתחום ימי של מעגנה בים התיכון ובים סוף ,ובלבד
שהתקיימו בהם תנאים אלה:
(    )1העבודות נעשות לצורך שמירה על פני הקרקע כפי שנקבעו במפה הימית
כמשמעותה בתקנה (35א) לתקנות הנמלים (מעגנות) ,התשע"א( 32010-להלן -
תקנות הנמלים) ,והוראות בעניין ככל שנקבעו בהיתר ובתכנית החלה במקום;
()2

העבודות נעשות לפי תקנות הנמלים;

(  )3העבודות נעשות לפי היתר מהוועדה להיתרים שלפי חוק מניעת זיהום הים
(הטלת פסולת) ,התשמ"ג".41983-
כ"ה באייר התשע"א ( 29במאי )2011
(חמ )3-3838

     

    א ל י ה ו י ש י
        שר הפנים

__________
1
2
3
4
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ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשכ"ז ,עמ'  ;2291התשס"ח ,עמ' .1159
ק"ת התשע"א ,עמ' .38
ס"ח התשמ"ג ,עמ' .110

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4א ו– 37לחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א ,11981-על פי הצעת
הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בשמן של תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד) ,התשנ"ה( 21995-להלן  -תיקון השם

התקנות העיקריות) ,במקום "גודל אותיות בחוזה אחיד" יבוא "האותיות בחוזה אחיד
ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן".
 .2בתקנה  1לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 1

(    )1במקום כותרת השוליים יבוא "הגדרות";
( )2אחרי ההגדרה "חוזה אחיד" יבוא:
""מידע אחר"  -לרבות עלון מידע ,קטלוג ,מודעת פרסומת וכן מידע כיוצא באלה,
בין מודפס ובין במדיה אלקטרונית;
"תנאי הכלול במידע אחר"  -הוראה הכלולה במידע האחר ,המגבילה ,מסייגת או
מתנה את האמור בו".
 .3בתקנה  2לתקנות העיקריות ,אחרי "אחיד" יבוא "למעט האות "י"" .

תיקון תקנה 2

 .4אחרי תקנה  2לתקנות העיקריות יבוא:

הוספת תקנה 2א

"הגודל המזערי של 2א   .גודלן המזערי של האותיות בתנאי הכלול במידע אחר
האותיות בתנאי
המיועד לצרכן יהיה  30אחוזים מגודל האותיות הגדולות
הכלול במידע אחר
ביותר שבמידע האמור ,אך לא יותר מגודל האותיות המהוות
את תוכן המידע ,ולעניין מידע אחר שאינו מופיע במדיה
אלקטרונית  -בכל מקרה לא פחות מ– 2מילימטרים".
תיקון תקנה 3

 .5בתקנה  3לתקנות העיקריות -
( )1ברישה ,אחרי "בחוזה אחיד" יבוא "ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן";
( )2בפסקה ( ,)1אחרי "נטויות או מוצרות" יבוא "וכן הכיתוב עצמו לא יהיה בניצב
לתוכן החוזה או המידע ,בהיפוך לו או באלכסון";
()3

בפסקה ( ,)2אחרי "הנייר" יבוא "או הרקע".

 .6תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012

תחילה

ט"ו בתמוז התשע"א ( 17ביולי )2011
(חמ )3-2649

     

    ש ל ו ם ש מ ח ו ן
         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

__________
1
2

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התש"ע ,עמ' .514
ק"ת התשנ"ה ,עמ' .1898

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,
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תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז ,11967-באישור
שר האוצר ושרת התרבות והספורט ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מתקינה המועצה
להסדר ההימורים בספורט תקנות אלה:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית הימורים יומיים) ,התשס"א- 22001-
()1

בסעיף  1לתוספת -
(א) בהגדרה "הודעה לציבור" ,אחרי "טלוויזיה" ,יבוא "פרסום כאמור יכול
שיפנה לפרסום מפורט אשר יופקד במשרדי המועצה לעיון כל דורש ואשר
יפורסם באתר האינטרנט של המועצה";
(ב) בהגדרה "מחשב מרכזי" המילים "המותקן במשרד הראשי של המועצה"
 יימחקו;(ג) בהגדרה "מערכת מקוונות" ,אחרי "מחשב מרכזי" יבוא "אחד או יותר";

( )2בסעיף (2א) ,במקום "ששים תחרויות בשבוע" יבוא "שלוש מאות ושישים תחרויות
בתכנייה";
()3

בסעיף - 5
(א)

בכותרת השוליים ,המילים "בזמן אמיתי"  -יימחקו;

(ב) בסופו יבוא "המועצה רשאית לערוך את תכניות ההימורים באמצעות
מערכת מקוונת אחת או יותר";
()4

בסעיף  ,7אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב )1על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,המועצה רשאית לשלב ברשימת התחרויות
גם תחרויות שלגביהן הניחוש המתבקש יינתן ביחס לתחרות כולל זמן הארכה או
כולל בעיטות הכרעה; ובלבד שהיא הבהירה כי זה הניחוש המתבקש בתכניית
המשחקים וכי ניחוש כאמור ייחשב כתחרות נפרדת;".

( )5בסעיף (8א) ,במקום "בתחרויות ואירועי ספורט לא קבוצתיים ,שבהם לא התעורר
כל ספק בדבר סופיות ונכונות תוצאת התחרות" יבוא "בהימורים על אירועי ספורט
שאינם נמנים על ידי מארגן התחרות לצורך רשמי או לצורך דירוג הקבוצות ,שבהם
לא התעורר כל ספק בדבר סופיות ונכונות תוצאת האירוע";
( )6בסעיף (9א)( ,)2בסופו יבוא "המועצה רשאית לשנות מגבלה זו מזמן לזמן ,גם
במהלך קבלת הימורים";
()7

בסעיף  ,)4(10במקום "או חרגה" יבוא "וחרגה";

()8

בסעיף  ,15אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1המועצה רשאית לקבוע את המקדם לאחר הפצת התכנייה ,ובלבד שהוא
ייקבע קודם שהיא תקבל הימורים בעד אותה התחרות;".

()9

בסעיף - 28
(א)

האמור בו יסומן "(א)";

__________
1
2
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ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשנ"ה ,עמ' .130
ק"ת התשס"א ,עמ' .706

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

(ב)

אחרי פסקה ( )4יבוא:
"( )1( )5בפסקת משנה זו" ,אירוע"  -הבקעת שער ,חילופי שחקן ,שריקת
פנדל ,קרן ,שריקת נבדל ,זריקות עונשין ,קליעת סלים ,קליעת סלי
שלוש נקודות ,קליעת נקודות ,זריקות עונשין ,קליעת זריקות עונשין,
תוצאת משחקון או תוצאת מערכה ,אייס ,טאצ' דאון ,שער שדה ,הום,
הום–ראן ,סטרייק או בול.
( )2המשתתף יתבקש לנחש תוצאות של אירועים אחרים הקשורים
בתחרות כמפורט להלן:
(א) ניחוש מספר או טווח מרבי או מזערי של שערים שיובקעו
על ידי קבוצה ,שתי הקבוצות ,או מי משחקני הקבוצות ,במהלך
התחרות כולה או בחלק מוגדר שלה;
(ב) ניחוש מספר או טווח מרבי או מזערי של סלים שייקלעו
על ידי קבוצה ,שתי הקבוצות ,או מי משחקני הקבוצות ,במהלך
התחרות כולה או בחלק מוגדר שלה;
(ג) ניחוש המנצח בתחרות ,עם או בלי הארכות ,או עם או בלי
בעיטות הכרעה;
(ד) ניחוש זהות הקבוצה או השחקן שיבקיעו את השער או
שיקלעו את הסל שמספרו יוגדר מראש;
(ה) ניחוש זהות הקבוצה שתבצע במהלך התחרות חילוף
שמספרו יוגדר מראש;
(ו) ניחוש זהות הקבוצה שתזכה במהלך התחרות בבעיטת הקרן
שמספרה יוגדר מראש;
(ז) ניחוש איזו קבוצה או איזה שחקן יזכו ביותר אירועים
מקבוצה או שחקן אחר ,במהלך כל התחרות או חלק ממנה שיוגדר
מראש;
(ח) ניחוש באיזו מחצית ,או בפרקי זמן מוגדרים אחרים של
התחרות יתרחשו יותר אירועים ,כולם או מקצתם;
(ט)

ניחוש מאפיין אחר של האירועים;

(י)

ניחוש כיצד תיקבע הקבוצה המנצחת;

(יא) ניחוש אירועים לפי המוגדר לעיל ,בין תחרויות שונות
שיוגדרו מראש ,ביחס לקבוצה או לשחקן;
(יב) ניחוש אם אירוע או שילוב אירועים שיוגדר מראש יתרחש
במהלך התחרות ,אם בכלל ,ואם ביחס לשחקן;
(יג) ניחוש באילו מהקבוצות או באילו שחקנים יתקיים אירוע
שיוגדר מראש;
(יד) ניחוש איך יקלעו הנקודות שיוגדרו מראש או איך יובקע
שער שיוגדר מראש;
(ג)

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) הימורים כאמור בסעיף קטן (א) יובהרו בתכנייה ,והם ייחשבו תחרות
נפרדת;".

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,
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()10

בסעיף  ,31בסופו יבוא:
"(ד) המועצה תורשה לקבוע מערכים נוספים על אלה המפורטים בסעיף
קטן (ב) וינהגו בהם כאמור בסעיף זה ,בשינויים המחויבים; קבעה המועצה
מערכים נוספים על פי סעיף קטן זה ,תפרסם על כך הודעה לציבור;".

()11

בסעיף  ,)3(37אחרי "השער הראשון בתחרות" יבוא "שלא בשער עצמי";

( )12בסעיף  ,74בסופו יבוא "ואולם המועצה רשאית להורות כי סכום של מחצית
השקל לא יעוגל";
( )13אחרי סעיף  75יבוא:
"תוצאת בירור
חוזר

75א  .מצאה המועצה ,בעקבות בירור חוזר מכל מין וסוג ,כי
תוצאת ניחוש מסוים היא שונה מהתוצאה שעל פיה
היא חילקה זכיות עד לבירור החוזר ,וכי כפועל יוצא היא
חילקה זכיות למי שאינו זכאי להן ,ומנעה חלוקת זכיות
ממי שזכאי להן ,יחולו הוראות אלה:
( )1מעת קבלת תוצאת הבירור החוזר ,המועצה
תחלק זכיות לפי תוצאת הבירור החוזר;
( )2המועצה תחדל לחלק זכיות לפי התוצאה
השגויה שעל פיה היא חילקה זכיות עד לבירור
החוזר ,והיא תהיה זכאית להשבת זכיות שחילקה
בטעות לפני הבירור החוזר;
( )3זכות המועצה להשבת זכיות ששולמו בטעות
תפקע בעבור שישה חודשים ממועד ביצוע התשלום;
והוא אם לא דרשה את ההשבה בתוך המועד האמור;
( )4משתתף שלטענתו ניחש נכונה את תוצאת
ההימור על פי הבירור החוזר ,אך אינו מחזיק בקבלה
מתאימה  -ייתן למועצה את מרב הפרטים הנוגעים
להשתתפותו ,בכפוף לאמור בסעיף  70ואם יוכח
להנחת דעתה של המועצה כי טענותיו נכונות ,היא
תהיה רשאית לשלם לו את הזכייה ,על אף הוראות
סעיף (69ב) ו–(ג)".

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
                  צ ח י פ י ש ב י י ן
(חמ -3-92- 3-2973ת)7
                                                             יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט
נתאשר.
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר
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נתאשר.
ל י מ ו ר לב נ ת
שרת התרבות והספורט

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ההימורים בכדורגל) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז ,11967-באישור
השרים ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מתקינה המועצה להסדר ההימורים בספורט
תקנות אלה:
.1

בתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית ההימורים בכדורגל) ,התשל"ח -תיקון התוספת

- 21978()1

בסעיף  ,40בכותרת השוליים ,אחרי "קיום" יבוא "תחרות או";

( )2אחרי סעיף  51יבוא:
"העברת הפרס
השני

51א(  .א) לא ניחש שום משתתף  15תוצאות נכונות במחזור
תחרויות מסוים שבו התקיימו  16תחרויות ,או את
התוצאות של כל התחרויות להוציא אחת באותו מחזור
תחרויות כדורגל כאמור בסעיף (40א) ,יעבור כל סכום
הפרס השני לזכות הפרס השני במחזור שלאחריו.
(ב) הועבר הפרס השני בהתאם לסעיף קטן (א) יותר
מפעם אחת ,רשאית המועצה להפסיק את העברתו ,ולחלק
את סכום הפרס ,כולו או מקצתו ,במחזור או במחזורים
שתקבע ,וכן להגביל את סכום הפרס השני באותו מחזור
או באותם מחזורים.
(ג) הודעה על הפסקה בהעברת הפרס השני או חלוקתו
תפורסם בידי המועצה בהודעה ברבים ,לפני קיום המחזור .
(ד) על אף האמור בסעיף זה ,במחזור לאירוע מיוחד לא
יועבר סכום כלשהו למחזור אחר וכל הפרסים יחולקו
כאמור בסעיף 35א;".

( )3אחרי סעיף  56יבוא:
"תכניות נוספות

56א(  .א) המועצה תורשה לקיים כל תכנית מהתכניות
המפורטות להלן שבכל אחת מהן מספר המשחקים במחזור
זהה למספר שבשם התכנית ,והפרס הראשון מחולק למי
שניחש את כל מספר המשחקים האמור; על כל התכניות
האמורות ,למעט תכנית  17משחקים ,יחולו תקנות אלה
בנוגע לתכנית  14משחקים ,בשינויים המחויבים; לגבי
תכנית  17משחקים ,יחולו תקנות אלה בנוגע לתכנית
 16משחקים בשינויים המחויבים" :תכנית  13משחקים";
"תכנית  12משחקים"; "תכנית  11משחקים"; "תכנית 10
משחקים"; "תכנית  9משחקים"; "תכנית  8משחקים";
"תכנית  17משחקים".
(ב) על אף האמור בסעיף  ,40ב"תכנית  10משחקים",
ב"תכנית  9משחקים" וב"תכנית  8משחקים"  -המספר

__________
1
2

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשס"א ,עמ' .102
ק"ת התשל"ח ,עמ' .1318

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

1211

המזערי של תחרויות שהסתיימו לצורך קיום המחזור יהיה
 7 ,6ו– ,8בהתאמה.
טוטו משולב

56ב( .א) המועצה תורשה לקיים את התכניות שלפי תקנות
אלה ,באופן שבו ביחס לאחת התחרויות שברשימת
התחרויות או יותר ,המשתתף יידרש למלא את תוצאת
התחרות המדויקת ,כאמור בתקנות להסדר ההימורים
בספורט (תכנית סופר גול) ,התשנ"ט( 31990-להלן  -תקנות
הסופר גול).
(ב) החליטה המועצה לקיים תכנית כאמור בסעיף
קטן (א) יחולו הוראות תקנות אלה בשינויים האלה:
( )1מילוי הניחוש על התחרות שלגביה מתבקש
המשתתף לנחש תוצאה מדויקת ייעשה לפי הוראות
התוספת לתקנות הסופר גול ,וסעיף  4לא יחול על
ניחוש תחרות זו;
()2

סעיף  6לא יחול;

( )3החלפת תחרות לפי סעיף  8לא תשנה את
מתכונת ההשתתפות לעומת התחרות שהוחלפה;
( )4הוראות סעיף  16לעניין סימון ניחוש רב–טורי
לא יחולו ,ותחתם יחול סעיף  16לתוספת לתקנות
הסופר גול.
תכנית "טוטו פלוס" 56ג( .א) המועצה תורשה לקיים את התכניות שלפי תקנות
אלה ,באופן שבו אחת או יותר מהתחרויות שברשימת
התחרויות ,יופרדו משאר התחרויות (להלן  -התחרות
המופרדת).
(ב) החליטה המועצה לקיים תכנית בהתאם לאמור
בסעיף קטן (א) -
( )1המשתתף יהיה רשאי למסור את ניחושו
לתחרויות שברשימה בלא ניחוש התחרות המופרדת;
ובמקרה זה מחיר ההשתתפות יהיה המחיר הקבוע
כאמור בסעיף ;23
( )2ניחוש תחרות מופרדת ייעשה רק אם המשתתף
ניחש את שאר התחרויות שברשימה; ובמקרה זה מחיר
ההשתתפות יהיה כפל המחיר שנקבע על פי סעיף .23
(ג) הוראות תקנות אלה יחולו על תכניות שלפי סעיף זה,
בשינויים המחויבים ,ובתיקונים האלה:
( )1על אף האמור בסעיף  ,16לא יהיה סימון רב–
טורי לתחרות המופרדת; ואם סימן גם את התחרות
המופרדת וגם סימן סימון רב–טורי לשאר התחרויות
שברשימה  -מחיר ההשתתפות בעד סימון התחרות
המופרדת יהיה שווה למחיר שבעד הסימון הרב–טורי
שבשאר התחרויות;
__________
3
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ק"ת התשנ"ט ,עמ' .355

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

( )2בסעיף - 35
(א) האמור בו יחול רק על משתתפים שלא
ניחשו את התחרות המופרדת;
(ב) המועצה תקיים דרגת פרס אחת ,שתחולק
בין כלל המנחשים נכונה את כל התחרויות
שברשימה ,כולל התחרות המופרדת; לא היו
מנחשים נכונה את כלל תחרויות שברשימה -
ינהגו בדרגת פרס זו כאמור בסעיף ;51
(ג) דרגת הפרס למנחשים נכונה את כלל
התחרויות שברשימה ,כולל התחרות המופרדת,
תיצבר מתוך דמי ההשתתפות בעד מילוי
ניחושים על תחרויות מופרדות ,ומהם בלבד;
( )3סעיף  40יחול רק על התחרויות שברשימה ,בלא
התחרות המופרדת; סעיף זה לא יחול במקרה שבו
התחרות המופרדת לא הסתיימה בתוצאת משחק,
שאז הפרס בעד ניחוש כלל התחרויות שברשימה לא
יחולק וינהגו בו כאמור בסעיף ;51
( )4סעיף  47יחול רק על התחרויות שברשימה,
בלא התחרות המופרדת; הכנסות המועצה מדמי
ההשתתפות בעד מילוי ניחושים על תחרויות
מופרדות ,לא ישמשו לפרסים בעד ניחוש תחרויות
שאינן תחרויות מופרדות;
( )5סעיף  49יחול על פרסים בעד ניחוש כלל
התחרויות שברשימה ,כולל התחרות המופרדת;
ואולם המועצה תהיה רשאית גם להחליט על הכפלת
הפרס בעד ניחוש כל התחרויות למעט התחרות
המופרדת או ביחס לניחוש התחרות המופרדת בלבד;
וזאת במקדם שתקבע;
( )6סעיף  51יחול גם על הפרסים בעד ניחוש כל
התחרויות שברשימה ,כולל התחרות המופרדת;
וזאת תוך הפרדה בין הפרסים הללו לכל פרס אחר;".
()4

בסעיף  57לתוספת -
(א) בהגדרה "פרסומי המועצה" ,המילה "או" תימחק ,ואחרי "התכניה" יבוא
"או בפרסום ברבים";
(ב) בהגדרה "פרסום ברבים" ,המילה "או" תימחק ,ואחרי "טלוויזיה" יבוא
"פרסום כאמור יכול שיפנה לפרסום מפורט אשר יופקד במשרדי המועצה לעיון
כל דורש ואשר יפורסם באתר האינטרנט של המועצה";

()5

בסעיף  ,)4(63במקום "או חרגה" יבוא "וחרגה";

( )6סעיפים  30 ,26 ,25 ,22 ,21 ,17 ,7 ,3עד  53 ,45 ,44 ,34ו– - 56בטלים.

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

1213

תחילה

.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
                  צ ח י פ י ש ב י י ן
(חמ -3-3-92ת)1
                                                             יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט
נתאשר.
ל י מ ו ר לב נ ת
שרת התרבות והספורט

נתאשר.
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

תקנות להסדר ההימורים בספורט ("תכנית הטוטו תיקו") (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז ,11967-באישור
השרים ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מתקינה המועצה להסדר ההימורים בספורט
תקנות אלה:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית "הטוטו-תיקו") ,התש"ן- 21990-
( )1בסעיף  1לתוספת ,בהגדרה "טופס טורים" ,במקום "בן  10טורים" יבוא "הכולל
יותר מטור אחד";
( )2אחרי סעיף  49יבוא:
"תכניות נוספות

49א(  .א) המועצה תורשה לקיים את תכנית הטוטו-תיקו גם
כאשר מתקיים אחד או יותר מאלה:
( )1על אף האמור בסעיף  )1(8המשתתף יידרש לסמן
בכל טור בודד מספר סימונים השונה משבעה ,ובלבד
שלא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה;
( )2רשימת התחרויות אשר מביניהן ייקבעו הניחוש
הזוכה תכיל יותר או פחות משלושים ושלוש תחרויות
כדורגל ,וכפועל יוצא כל טור יכלול יותר או פחות
משלושים ושלוש משבצות תואמות ,ובלבד שמספרן
לא יעלה על ארבעים ולא יפחת משלושים;
( )3המשתתף יתבקש לנחש מאפיינים רשמיים אחרים
של התחרויות שברשימת התחרויות שהם המקרים
המנויים בסעיף  28לתוספת לתקנות להסדר ההימורים
בספורט (תכנית הימורים יומיים) ,התשס"א;32001-
מקרים אלה הם רשימה סגורה של מקרים ,ולא יותר
למועצה לערוך הימורים על מאפיינים אחרים.

__________
1
2
3
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ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשס"א ,עמ' .102
ק"ת התש"ן ,עמ' .558
ק"ת התשס"א ,עמ' .706

קובץ התקנות  ,7020ד' באב התשע"א4.8.2011 ,

(ב) החליטה המועצה על קיום תכנית כאמור בסעיף
קטן (א) יחולו שאר הוראות התקנות על התכנית או
התכניות הנוספות ,בשינויים המחויבים שהמועצה
תפרסם מראש ,בהודעה ברבים.
.2

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
                  צ ח י פ י ש ב י י ן
(חמ -3-92ת)1-2
                                                             יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט
נתאשר.
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

נתאשר.
ל י מ ו ר לב נ ת
שרת התרבות והספורט

תקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק להסדר ההימורים בספורט ,התשכ"ז ,11967-באישור
השרים ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,מתקינה המועצה להסדר ההימורים בספורט
תקנות אלה:
.1

2
בתוספת לתקנות להסדר ההימורים בספורט (תכנית סופר גול) ,התשנ"ט , 1990-אחרי תיקון התוספת

סעיף  4יבוא:
"תכניות נוספות

.2

4א  .המועצה תורשה לקיים את תכנית הסופר גול גם כאשר ,על
אף האמור בסעיף  ,4המשתתף יידרש לסמן את מספר השערים
המדויק שכל קבוצה תבקיע ,אם מספר השערים המדויק המרבי
יהיה בין שניים לבין שמונה".

תחילתן של תקנות אלה  30ימים מיום פרסומן.

תחילה

י"ג בסיוון התשע"א ( 15ביוני )2011
                  צ ח י פ י ש ב י י ן
(חמ -3-92ת)1-3
                                                             יושב ראש המועצה להסדר ההימורים בספורט
נתאשר.
י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

נתאשר.
ל י מ ו ר לב נ ת
שרת התרבות והספורט

__________
1
2

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;142התשס"א ,עמ' .102
ק"ת התשנ"ט ,עמ' .355
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צו בתי הסוהר (שחרור מינהלי) (קביעת תקן כליאה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 68ב לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב,11971-
ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
קביעת תקן
כליאה
תוקף

.1

תקן הכליאה בכלל בתי הסוהר הוא  17,700מקומות כליאה.

.2

תוקפו של צו זה מיום ד' באב התשע"א ( 4באוגוסט  )2011עד יום ט"ו באב התשע"ב
( 3באוגוסט .)2012

ב' באב התשע"א ( 2באוגוסט )2011
                                                              י צ ח ק א ה ר ו נ ו ב י ץ '
                                                             השר לביטחון הפנים

(חמ )3-2239

__________

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ'  ;459ס"ח התשנ"ג ,עמ' .103

1

הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב)( )4לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של  אלדיקרב
טמיק) ,התשל"ח( 11978-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
הגדלת האגרה

.1

בשל העלייה במדד החל ביום כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי  ,)2011סכום האגרה הקבוע
בתקנה 5א(א) לתקנות ,הוא  37.50שקלים חדשים.

כ"ה בתמוז התשע"א ( 27ביולי )2011
                                                י ו ס י י ש י
(חמ -3-139ת)6
                                                                 המנהל הכללי של משרד
__________
                                                       החקלאות ופיתוח הכפר
 1ק"ת התשל"ח ,עמ'  ;674התש"ע ,עמ' .1502

הודעת עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ב) לתקנות עידוד השקעות הון בחקלאות (אגרות) ,התשנ"ח-
( 11998להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
הגדלת האגרה

.1

עקב עליית המדד החל ביום כ"ט בסיוון התשע"א ( 1ביולי  ,)2011סכום האגרות הקבוע
בתקנה  1לתקנות הוא כלהלן:
()1

בעד בדיקת בקשה לאישור תכנית  820שקלים חדשים;

()2

בעד בקשה לאישור תכנית זוטא  420שקלים חדשים.

כ"ה בתמוז התשע"א ( 27ביולי )2011
                                                י ו ס י י ש י
(חמ )3-2668
                                                               המנהל הכללי של משרד
                                                     החקלאות ופיתוח הכפר
__________
1

ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;361התש"ע ,עמ' .1502

תיקון טעות
  בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון
מס'  ,)2התשע"א ,2011-שפורסם בקובץ התקנות ,התשע"א ,עמ'  ,1143בשם הצו ,במקום "(תיקון
מס'  ")2צריך להיות "(תיקון מס'  .")3
(חמ )3-2722
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