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עמוד

תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון מס' ,)2
התשע"א1424 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים) ,התשע"א1425 ����������������� 2011-
צו שירות המילואים (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין חריגים במספר הימים המרבי של שירות מילואים
בתקופה של שלוש שנים רצופות) (הוראת שעה) ,התשע"א1427 ���������������������������������������������������������������2011-

תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר
בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  364ו– 366לחוק החברות ,התשנ"ט( 11999-להלן  -החוק),
לאחר התייעצות עם רשות ניירות ערך ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון השם

	.1

בתקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ
לישראל) ,התש"ס( 22000-להלן — התקנות העיקריות) ,בשם התקנות ,במקום "לחברות
ציבוריות שמניותיהן רשומות" יבוא "לחברות שניירות ערך שלהן רשומים".

תיקון תקנה 1

	.2

בתקנה  1לתקנות העיקריות ,בהגדרה "דין מדינת חוץ" ,במקום "המניות" יבוא "ניירות
הערך" ובמקום "רשומות המניות למסחר" יבוא "רשומים ניירות הערך למסחר".

תיקון תקנה 5

	.3

בתקנה (5ז)( )2לתקנות העיקריות ,במקום "לפי סעיף  239לחוק" יבוא "לפי סעיף (245א)1
לחוק".

תיקון תקנה 5א

	.4

בתקנה 5א לתקנות העיקריות ,אחרי "בתקנת משנה (ג)" יבוא "או בחברת איגרות חוב
חוץ כהגדרתה בתקנה 5ב(א)" ,המילים "לפי סעיף (219ה)" — יימחקו ,ובמקום "בסעיף
(240ב)" יבוא "בסעיף (240ב) ו–(ו)".

הוספת תקנות
5ב ו–5ג

	.5

אחרי תקנה 5א לתקנות העיקריות יבוא:
"הקלות לעניין
5ב( .א) בתקנה זו" ,חברת איגרות חוב חוץ"  -חברת איגרות חוב
חברות איגרות חוב
שאיגרות חוב שלה רשומות למסחר בבורסה המנויה בתקנה
חוץ
5א(ג) בלבד ,או שאותן איגרות חוב שלה רשומות למסחר
בבורסה כאמור ובבורסה בישראל.

(ב) דירקטוריון של חברת איגרות חוב חוץ רשאי לקבוע כי
יראו דירקטור שמונה לפני יום כ"ד בשבט התשע"ב ( 17בפברואר
( )2012בתקנה זו — המועד הקובע) ,ואשר מתקיימים בו הסייגים
המנויים בסעיף (240ב)( ,ג)( ,ה) ו–(ו) לחוק ,כדירקטור חיצוני לפי
החוק ,אף אם לא מתקיים בו האמור בסעיף (240ד) לחוק ,ואף אם
במועד הקובע כיהן כדירקטור בחברה.
(ג) חברת איגרות חוב חוץ רשאית להמשיך לשלם לדירקטור
שמונה לפני המועד הקובע ואשר לפי תקנת משנה (ב) דינו כדין
דירקטור חיצוני ,את אותם סכומים שהתחייבה לשלם לו ערב
המועד הקובע.
(ד) על אף האמור בסעיף  245לחוק ,חברת איגרות חוב חוץ
רשאית למנות את הדירקטור החיצוני לתקופות כהונה נוספות
שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים ,ובלבד שוועדת
הביקורת ,ולאחריה הדירקטוריון ,אישרו כי נוכח מומחיותו
ותרומתו המיוחדת של הדירקטור החיצוני לעבודת הדירקטוריון
וועדותיו ,המינוי לתקופת כהונה נוספת הוא לטובת החברה.
(ה) על אף האמור בסעיפים (219ג) ו–(240א )1()1לחוק ,לא תחול
על חברת איגרות חוב חוץ החובה למנות דירקטור חיצוני בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה בסעיף  240לחוק,
__________
1
2
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ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
ק"ת התש"ס ,עמ'  ;298התשע"א ,עמ' .632
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אם מכהן בה דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית שהוא
דירקטור בלתי תלוי לעניין החברות בוועדת הביקורת על פי דין
מדינת החוץ; כל הדירקטורים החיצוניים של חברה כאמור יהיו
דירקטורים בעלי כשירות מקצועית לפחות.
הקלות לעניין
יושב ראש ועדת
ביקורת

5ג.

(א) על אף האמור בסעיף (115ד) לחוק ,בחברה שחלה עליה
תקנה 5א ,מי שהוא דירקטור עצמאי או בלתי תלוי לעניין חברות
בוועדת הביקורת לפי דין מדינת החוץ ,וכיהן כיושב ראש ועדת
הביקורת ביום ט"ז באלול התשע"א ( 15בספטמבר ( )2011בתקנה
זו — היום הקובע) ,ומתקיימים בו תנאי הכשירות הקבועים
בסעיף (240ב) ו–(ו) לחוק ,יוכל להמשיך ולכהן כיושב ראש ועדת
הביקורת עד תום שלוש שנים מהיום הקובע.
(ב) על אף האמור בסעיף  244לחוק ,חברה שמכהן בה יושב
ראש ועדת ביקורת כאמור בתקנת משנה (א) רשאית להמשיך
ולשלם לו את אותם סכומים שהתחייבה לשלם לו ערב היום
הקובע ,עד מועד סיום כהונתו לפי תקנת משנה (א)".

	.6

תחילתן של תקנות אלה ,למעט תקנה 5ג לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה  5תחילה

(א)
לתקנות אלה ,ביום כ"ד בשבט התשע"ב ( 17בפברואר .)2012
(ב)

תחילתה של תקנה 5ג האמורה ,ביום ט"ז באלול התשע"א ( 15בספטמבר .)2011

ט"ז באלול התשע"א ( 15בספטמבר )2011
(חמ )3-2999

		
		

יעקב נאמן
שר המשפטים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד
חינוך קיים) ,התשע"א—2011
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 19לג ,1ו–19לג 4לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם מרכז השלטון המקומי ,עם נציבות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויות אנשים עם מוגבלות,
בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 19סז לחוק ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

הגדרות

בתקנות אלה —
"בניין מרכזי"  -בניין במוסד חינוך קיים ,שהמנהל ,באישור הממונה ,הורה עליו כבניין
המרכזי של מוסד החינוך ,בהתחשב ,בין השאר ,במספר התלמידים ,במרחבי
הלימוד ,בקומות ,במיקום המעבדות ,הספריות ,חדרי המחשבים ואולמות
הספורט ,ובקשר שבין חלקי מוסד החינוך השונים המשמשים את התלמידים
לצורך הפעילות הלימודית והחינוכית;
"בעל מוסד חינוך"  -במוסד חינוך רשמי ,כמשמעותו בחוק לימוד חובה ,התש"ט1949-
 רשות החינוך המקומית; במוסד חינוך מוכר — הגוף בעל הרישיון מהמנהלהכללי של משרד החינוך להפעלת מוסד החינוך לפי הוראות חוק פיקוח על בתי
2

__________
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשס"ה ,עמ' .288
ס"ח התש"ט ,עמ' .287
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ספר ,התשכ"ט ;31969-במוסד חינוך פטור  -אדם או חבר בני אדם או תאגיד או
גוף המפעיל את מוסד החינוך;
"דרך נגישה" — תוואי חופשי רצוף ,המחבר בין החלקים והחללים הנגישים בבניין
ובשטחי החוץ שלו ,ובכלל זה אמצעים להתגברות על הפרשי מפלסים ,בהתאם
לאמור בהוראות האמורות בת"י  ,1918חלקים  ,2 ,1ו–;3.1
"הממונה"  -מי שהשר מינהו ,מבין עובדי משרדו ,לממונה על יישומן של תקנות אלה,
או מי שהממונה מינה;
"המנהל" — מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית ,כמשמעותו בתקנות לימוד
חובה וחינוך ממלכתי (רישום) ,התשי"ט;41959-
"מוסד חינוך"  -כהגדרתו בסעיף 19לב לחוק ,ולמעט גן ילדים;
"ת"י" — תקן ישראלי ,כמשמעותו בחוק התקנים ,התשי"ג;51953-
ת"י  ,1918חלק  — 1תקן ישראלי ת"י  1918חלק  — 1נגישות הסביבה הבנויה :עקרונות
ודרישות כלליות;6
ת"י  ,1918חלק  — 2תקן ישראלי ת"י  1918חלק  — 2נגישות הסביבה הבנויה :הסביבה
שמחוץ לבניין;7
ת"י  ,1918חלק  — 3.1תקן ישראלי ת"י  1918חלק  — 3.1נגישות הסביבה הבנויה :פנים
הבניין — דרישות בסיסיות;8
"ת"י  ,2481חלק  — "70ת"י  ,2481חלק  :70מעליות — דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה,
התאמות מיוחדות לנגישות אנשים ,לרבות אנשים בעלי מגבלות.9
פיר מעלית

	.2

במוסד חינוך קיים ,זולת אם יש בו קומה אחת בלבד שנמצאת במפלס הכניסה ,יהיה
פיר מעלית ,אשר —
()1

ייבנה מקומת הכניסה של הבניין המרכזי;

( )2ייבנה באופן המבטיח גישה אליו בדרך נגישה ,המובילה ממבנים אחרים במוסד,
מכיתות הלימוד הסמוכות ,מהחניה ,מהחצר ,ומהכניסה למגרש;
( )3יותאם למעלית מטיפוס  ,2כהגדרתה בת"י  2481חלק  ,70ולפי הוראות ת"י 1918
חלק .3.1
תא שירותים נגיש 	.3

(א) בקומת הכניסה בבניין המרכזי של כל מוסד חינוך קיים יותקנו שני תאי שירותים
נגישים — האחד לנשים והשני לגברים.
(ב) במוסד חינוך שיש בו הפרדה בין אזור ששוהים בו בני המין האחד ובין האזור
ששוהים בו בני המין האחר ,יונגש תא שירותים נגיש אחד בכל אזור ,בהתאמה.
(ג) תאי השירותים הנגישים שייבנו בכל מוסד חינוך יהיו מטיפוס  ,1כמפורט בת"י
 ,1918חלק .3.1
(ד) תאי השירותים ימוקמו במקום המבטיח גישה בדרך נגישה ,המובילה ממבנים
אחרים במוסד ,ממרחבי הלימוד הנגישים ,מהחניה ,מהחצר ,ומהכניסה למגרש.

__________
3
4
5
6
7
8
9
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ס"ח התשכ"ט ,עמ' .180
ק"ת התשי"ט ,עמ' .1160
ס"ח התשי"ג ,עמ' .30
י"פ התשנ"ט ,עמ' .1535
י"פ התשס"ב ,עמ' .585
י"פ התשס"ז ,עמ' .8
י"פ התשס"ד ,עמ' .3757
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(ה) המרחק המרבי האופקי ממרחב לימוד בבניין המרכזי עד לתא השירותים הנגיש
הקרוב לא יעלה על  80מטרים.
	.4

חובת ההתקנה של פיר מעלית ותאי שירותים נגישים לפי תקנות אלה ,חלה על בעלים חובת ההתקנה

של מוסד חינוך.
	.5

בעל מוסד חינוך יבטיח את אחזקתו התקינה של פיר המעלית ,ואם הותקנה חובת התחזוקה

(א)
מעלית  -גם של המעלית ,וכן את אחזקת תאי השירותים הנגישים ,תקינים וזמינים,
בכל עת שמוסד החינוך פועל ופתוח לציבור ,ובלבד שהשימוש בו מתואם מראש עם
הבעלים של מוסד החינוך.
(ב) לא יפגע אדם בהתאמות נגישות ,לא יגרע מהן ,ולא יסב את השימוש בהן ,באופן
מלא או חלקי ,למטרות אחרות; ואולם רשאים הבעלים לעשות כן במהלך תקופת שיפוץ,
ובלבד שהבטיח נגישות חלופית לאותו המקום לתקופה כאמור ,בהתאם לנדרש.

	.6

אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר ,שעניינו נגישות אנשים עם שמירת דינים

מוגבלות.
	.7

לגבי מוסד חינוך שביום פרסומן של תקנות אלה (להלן — יום הפרסום) קיים בו הוראות מעבר

(א)
תא שירותים אחד נגיש ,רשאי הממונה להחליט ,בנסיבות חריגות ,כי התא השני יהיה
בקומה אחרת או בבניין אחר שאינו הבניין המרכזי כמשמעו בתקנות אלה ותוביל אליו
דרך נגישה.
(ב) פיר מעלית שביום הפרסום קיים במוסד חינוך קיים ,המתאים למעלית מטיפוס 1
 ייחשב פיר מעלית שמתקיימות בו הוראות תקנות אלה.(ג) תא שירותים נגיש שביום הפרסום קיים במוסד חינוך קיים ,ושלא מתקיימות
בו הוראות תקנות אלה אך מתקיימות בו הוראות תקנות לפי סעיף 19ט לחוק לעניין
התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים  -יראו בו כתא שירותים העומד
בהוראות תקנות אלה.

(ד) דרך נגישה שביום הפרסום קיימת במוסד חינוך קיים ,ושלא מתקיימות בה
הוראות תקנות אלה אך מתקיימות בה הוראות תקנות לפי סעיף 19ט לחוק לעניין
התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים — יראו בה דרך נגישה העומדת
בהוראות תקנות אלה.
ו' באלול התשע"א ( 5בספטמבר )2011
		

(חמ )3-3646

		

גדעון סער
שר החינוך

צו שירות המילואים (קביעת תפקידים ומקצועות לעניין חריגים במספר
הימים המרבי של שירות מילואים בתקופה של שלוש שנים רצופות)
(הוראת שעה) ,התשע"א—2011
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ב)( )1לחוק שירות המילואים ,התשס"ח( 12008-להלן -
החוק) ,ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
	.1

חייל מילואים המשרת בתפקידים ובמקצועות כמפורט בטור א' להלן ,שלגביהם יש חריג מטעמי צורך
צורך בתקופות הכשרה ואימון ארוכות יותר מן התקופות המנויות בסעיף (7א)( )1לחוק ,בתקופות הכשרה
ואימון

__________
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .502
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לשם שמירה על רמת הכשירות הנדרשת ממנו או מהיחידה שאליה הוא משתייך,
ישרת בשירות מילואים למספר ימים שלא יעלה על המפורט לצדם בטור ב' להלן,
במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות:
טור א'
תפקידים ומקצועות

חריג מטעמי חוסר 	.2
בכוח אדם

טור ב'
מספר הימים המרבי

()1

המפורטים בתוספת הראשונה

108

()2

המפורטים בתוספת השנייה

84

()3

המפורטים בתוספת השלישית

70

חייל מילואים המשרת בתפקידים ובמקצועות כמפורט בטור א' להלן ,הנמנים עם
התפקידים והמקצועות שנקבעו בצו לפי סעיף  )4(6לחוק ואשר קיים לגביהם חוסר
בכוח אדם ,ישרת בשירות מילואים למספר ימים שלא יעלה על המפורט לצדם בטור ב'
להלן ,במהלך תקופה של שלוש שנים רצופות:
טור ב'
מספר הימים המרבי

טור א'
תפקידים ומקצועות

()1

המפורטים בתוספת הרביעית

108

()2

המפורטים בתוספת החמישית

70

חישוב מספר
הימים

	.3

במניין הימים לפי צו זה ייכללו ימי המילואים ששירת חייל מילואים מיום ט"ו בטבת
התש"ע ( 1בינואר .)2010

תוקף

	.4

תוקפו של צו זה עד יום י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר .)2012

תוספת ראשונה
(סעיף ))1(1
	.1

מפקד חטיבה ,סגן מפקד חטיבה ,ראש מטה חטיבה ,מפקד גדוד ,סגן מפקד גדוד,
מפקד פלוגה;

	.2

מפקד אגד לוגיסטי מרחבי;

	.3

קצין מטה בדרגת אלוף–משנה ומעלה בגייס;

	.4

קצין אג"ם ,קצין מודיעין ,קצין קשר ,קצין הנדסה — חטיבתי או אוגדתי ,מפקד
סיוע חטיבתי ,מפקד מרכז אש באוגדה ,ובתנאי שאין בעל תפקיד בשירות סדיר
המשרת בתפקיד זה;

	.5

קצין עוזר במפקדת הגדוד :קצין שלישות ,קצין מבצעים ,קצין מודיעין ,קצין קשר,
קצין חימוש ,קצין שיתוף ארטילרי;

	.6

טייס ,נווט ומכונן אוויר;

	.7

קצין איסוף אוויר;

	.8

סייר אוויר בחיל האוויר ובחיל המודיעין;

	.9

קצין המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד צפון; ולוחם המשרת
בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון ,ובלבד שמספרם של הלוחמים
כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;25

 	.10קצין המשרת ביחידה לפינוי שלגים של גדוד הסיור בפיקוד צפון ,וחייל תומך
לחימה המשרת ביחידה לפינוי שלגים של גדוד הסיור בפיקוד צפון ,ובלבד
שמספרם של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;40
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 	.11חוקרי שבויים בחיל המודיעין;
 	.12קצין ולוחם המשרת באגף המודיעין של צה"ל ,לפי הוראת ראש אגף המודיעין
של צה"ל ובאישור ראש אגף כוח אדם של צה"ל ,ובלבד שמספרם של הקצינים
כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על  350ומספרם של הלוחמים
כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;500
 	.13מפקד נפה בפיקוד העורף;
 	.14קצין המשרת ביחידת מזל"טים בזרוע היבשה;
 	.15קצין המשרת בפלגת "מלך האריות" בזרוע היבשה ,בעוצבת ברק ,עוצבת סער
מגולן ,עוצבת עקבות הברזל ,עוצבת בני אור;
 	.16קצין המשרת ביחידה ללוחמה בטרור בפיקוד דרום;
 	.17מפקד אגד במרכז הובלה;
 	.18קצין ולוחם ביחידת שייטת ;13
 	.19קצין המשרת בעוצבת האש ,למעט :קצין המשרת במפקדת עוצבת האש ,קצין
המשרת בעוצבת שקנאי ,בחטיבת הצנחנים ,במפקדת חטיבת חוד החנית ,במפקדת
חטיבת חצי האש ובאגד ארטילרי כדור האש;
 	.20חייל המשרת בעוצבת האש בתפקיד מדריך נהיגה מבצעי ,ובלבד שמספרם של
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;50
 	.21חייל תומך לחימה המשרת בגדוד התקשוב של עוצבת האש ,ובלבד שמספרם של
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;200
 	.22קצין וחייל שהוא מכונאי מסוק כבד מוטס;
 	.23קצין המשרת בצוות כלי טיס בלתי מאוישים;
 	.24לוחם המשרת בשירות המילואים מכוח סעיף (17א) לחוק ,ובלבד שמספרם של
החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על .300

תוספת שנייה
(סעיף ))2(1
	.1

מפקד לוחם שאינו קצין המשרת בחטיבת חצי האש של עוצבת האש ,בגדודי
החטיבה בלבד ופלוגת הנ"ט החטיבתית; ובלבד שמספרם של החיילים כאמור
בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;960

	.2

מפקד לוחם שאינו קצין המשרת ביחידת המודיעין והסיור של עוצבת האש,
ובלבד שמספרם של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה
על ;200

	.3

חייל מטיס חוץ המשרת בצוות כלי טיס בלתי מאויישים;

	.4

חייל המשרת ביחידה ללוחמה בטרור בפיקוד דרום;

	.5

לוחם המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון ,ובלבד שמספרם
של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על .140
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תוספת שלישית
(סעיף ))3(1
	.1

חייל הנמנה עם כיתת כוננות; ובלבד שמספרם של החיילים כאמור בפרט זה
המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;500

	.2

לוחם המשרת בפלוגת האלפיניסטים בגדוד הסיור בפיקוד הצפון ,ובלבד שמספרם
של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;76

	.3

לוחם המשרת ביחידת מזל"טים בזרוע היבשה ,ובלבד שמספרם של החיילים
כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;45

	.4

לוחם המשרת בפלגת "מלך האריות" בזרוע היבשה ,בעוצבת ברק ,עוצבת סער
מגולן ,עוצבת עקבות הברזל ,עוצבת בני אור ,ובלבד שמספרם של החיילים
כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על ;110

	.5

חייל המשרת בחטיבת חצי האש של עוצבת האש ,בגדודי החטיבה בלבד ופלוגת
הנ"ט החטיבתית;

	.6

חייל המשרת ביחידת המודיעין והסיור של עוצבת האש;

	.7

פקח העמסה בצוות עזר אוויר.

תוספת רביעית
(סעיף ))1(2
	.1

רופא ,פרמדיק וקצין בריאות הנפש;

	.2

קצין בצוות ביקורת מטכ"לי ,פיקודי או זרועי;

	.3

חבר צוות מיונים;

	.4

חונך במרכז אימון מפקדי פיקוד בפיקוד העורף;

	.5

קצין מסגל הדרכה בבסיס ההדרכה של פיקוד העורף;

	.6

קצינים בתפקידי הדרכה ומיון ביחידת מיטב באגף כח אדם.

תוספת חמישית
(סעיף ))2(2
	.1

חייל תומך לחימה מיחידת התקשוב החיילית של חיל האוויר ,ובלבד שמספרם
של החיילים כאמור בפרט זה המשרתים מכוח צו זה לא יעלה על .60

ז' באלול התשע"א ( 6בספטמבר )2011
(חמ 		 )3-3856
(קס )7871
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