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 3בפברואר 2011
עמוד

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים) (תיקון),
התשע"א632 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון),
התשע"א632 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) (תיקון) ,התשע"א633 �����������������������2011-
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת) (תיקון) ,התשע"א634 ������2011-
הודעת המפלגות (עדכון סכומים) ,התשע"א634 �������������������������������������������������������������������������������������������������2011-

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר
לאפוטרופסים) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (56ב) ו– 83לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
התשכ"ב ,11962-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 5

	.1

בתקנה  5לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר
לאפוטרופסים) ,התשמ"ט- 21989-
()1

בתקנת משנה (א) ,הסיפה החל במילים "סכומים אלה"  -תימחק;

()2

אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
"(א )1הסכומים הקבועים בתקנה זו ישתנו ב– 1בינואר של כל שנה (להלן  -יום
השינוי) ,לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(א )2שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א )1ייעשה על בסיס הסכומים
שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (א.)3
(א )3סכום שהשתנה כאמור ,יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של
מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(א )4האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א)
כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנות משנה (א )1עד (א.)3
(א)5

בתקנה זו -
"המדד"  -מדד המחירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש"  -המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי"  -המדד שפורסם לאחרונה לפי יום השינוי הקודם".

י"ב בטבת התשע"א ( 17בינואר )2011
(חמ )3-2026

		
		

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשכ"ב ,עמ' .120
ק"ת התשמ"ט ,עמ' .41

תקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר
בבורסה מחוץ לישראל) (תיקון) ,התשע"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:
הוספת תקנה 5א

	.1

אחרי תקנה  5לתקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר
בבורסה מחוץ לישראל) ,התש"ס ,22000-יבוא:
"הקלות לעניין
דירקטור בלתי
תלוי

__________
1
2

632

5א.

(א) בחברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה המנויה
בתקנת משנה (ג) ,יראו דירקטור עצמאי או בלתי תלוי לעניין
חברות בוועדת ביקורת לפי דין מדינת החוץ ,כדירקטור בלתי
תלוי לפי סעיף (219ה) ,אם מתקיימים תנאי הכשירות הקבועים

ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189
ק"ת התש"ס ,עמ' .298

קובץ התקנות  ,6974כ"ט בשבט התשע"א3.2.2011 ,

בסעיף (240ב) בכל הנוגע לזיקה לבעל השליטה ,לקרובו
ולתאגיד בשליטת בעל השליטה למעט החברה או חברה
בשליטת החברה ,והוא לא מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע
שנים רצופות; לעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה
על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) ,חברה רשאית להאריך
את כהונתו של הדירקטור הבלתי–תלוי מעבר לתשע שנים,
לתקופות כהונה נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש
שנים אם התקיימו הוראות תקנה (5ז)(.)1
(ג)

בורסה שהיא אחת מאלה:
()1

(;New York Stock Exchange (NYSE

()2

(;American Stock Exchange (AMGX

(National Association of Securities Dealers )3
Automated Quotation (NASDAQ) - Global Select
;Market
(.NASDAQ Global Market )4
ו' בשבט התשע"א ( 11בינואר )2011
(חמ )3-2999

		
		

יעקב נאמן
שר המשפטים

תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון)
(תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  7ו– 63לחוק משק החשמל ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
ולאחר התייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל ,אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקנה (20ב) לתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון) ,תיקון תקנה 20

התשנ"ח( 1997-להלן  -התקנות העיקריות) ,בסופה יבוא "וכן על מי שיינתן לו רישיון
ייצור לאחר שזכה במכרז שפורסם לפי החלטת הממשלה מס'  3338מיום כ' באדר ב'
התשס"ח ( 27במרס  ,)2008ובמסגרת תנאי המכרז אישר השר הסדר אחר להוכחת איתנות
כלכלית ולעמידת הזוכה במכרז במלוא ההתחייבויות החלות עליו לפי הוראות הדין
והמכרז".
2

	.2

בתקנה 29א(ג)( )2לתקנות העיקריות ,במקום " 80ימים" יבוא " 120ימים".

תיקון תקנה 29א

כ"ח בשבט התשע"א ( 2בפברואר )2011
(חמ )3-2811

		
		

עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

__________
1

2

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .208
ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;40התשס"ט ,עמ' .1197

קובץ התקנות  ,6974כ"ט בשבט התשע"א3.2.2011 ,

633

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים
בקרינה מייננת) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  173ו– 216לתקנות הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל-
 ,11970אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 21

	.1

בתקנה (21א) לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה
מייננת) ,התשנ"ג ,21992-אחרי "מקום עבודה המוחזק בידי המדינה" יבוא "או המבצע
פעילות ייחודית בעבורה".

י"א בטבת התש"ע ( 28בדצמבר )2009
(חמ )3-1345

ב ני מ י ן ( פ ו א ד ) ב ן א ל י ע ז ר
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

		
		

__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,16עמ' .337
ק"ת התשנ"ז ,עמ' .)464( 126

הודעת המפלגות (עדכון סכומים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 28יח 1לחוק המפלגות ,התשנ"ב( 11992-להלן  -החוק) ,אני
מודיע לאמור:
עדכון סכומים

	.1

עקב העלייה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
עודכנו בסעיפי החוק המפורטים בטור א' להלן ,הסכומים הנקובים בהם בטור ב' להלן
והם החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  ,)2011כמפורט בטור ג' לצדם:
טור א'
הסעיף

טור ב'
הסכום הקודם בשקלים חדשים

טור ג'
הסכום המעודכן בשקלים חדשים

28ו(א)()1

10,000

10,820

28ו(ב)

10,000

10,820

28ו(ב)

30,000

32,460

28ו(ג)()2

40,000

43,280

28ח(א)()1

5,000

5,410

28ח(א)()2

5,000

5,410

28ח(א)()3

155,000

167,720

28ח(א)()4

405,000

438,230

כ"א בשבט התשע"א ( 26בינואר )2011
(חמ 		 )3-2424
		

		

אלון בכר
ראש רשות התאגידים
רשם המפלגות

__________
1

634

ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשס"ח ,עמ' .580

קובץ התקנות  ,6974כ"ט בשבט התשע"א3.2.2011 ,
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