רשומות

קובץ התקנות
כ"ח בסיוון התשע"א

7012

 30ביוני 2011
עמוד

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס'  3לחוק) ,התשע"א1134 ������������������������������������������������ 2011-
צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס  -מניעת רעש) (תיקון) ,התשע"א1134 ����������������������������������������������������������2011-
צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"א1136 ��������������������������������������������������������������������������2011-
תקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ושמורות)
(הוראת שעה) ,התשע"א1137 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון) ,התשע"א1138 ��������������������������������� 2011-
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון) ,התשע"א1139 ���������������������������������2011-
צו הכניסה לישראל (מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים מיוחדים),
התשע"א1139 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים בלא רישום) (מס' ,)2
התשע"א1139 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) ,התשע"א1140 ���������������������������������������������������������������������������������������������������2011-
תיקוני טעויות דפוס

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס'  3לחוק) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק שירות נתוני אשראי (תיקון מס'  ,)3התשס"ז2007-
(להלן  -החוק) ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה לאמור:

1

דחיית תחילתו של  .1תחילתו של החוק תידחה ליום ג' בטבת התשע"ב ( 29בדצמבר .)2011
תיקון מס'  3לחוק

כ"ז בסיוון התשע"א ( 29ביוני )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ )3-3821

_________

ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;415ק"ת התשס"ח ,עמ'  ;859התשס"ט ,עמ'  510ועמ'  ;1080התש"ע ,עמ'  534ועמ' .1290

1

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס  -מניעת רעש) (תיקון) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  221לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב  ,11982-
וסעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א( 21961-להלן   -החוק) ,בהסכמת השר להגנת
הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
תיקון סעיף 2

.1

תיקון התוספת

 .2בתוספת לצו העיקרי -

בסעיף  2לצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס  -מניעת רעש) ,התש"ס( 32000-להלן  -הצו
העיקרי) ,בפסקה ( ,)2במקום " 2עד  7ו– 9עד  "12יבוא  " 2עד  9 ,7עד  12ו–13א".
()1

בפרט  ,6בטור "פרטי העבירה" ,המילים "בדרך עירונית"  -יימחקו;

()2

בפרט  ,7במקום האמור בטור "פרטי העבירה" יבוא:
"הפעלת סירנה ברכב ביטחון ,כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו
ואינו בשעת מילוי התפקיד;".

()3

בפרט  ,8בטור "פרטי העבירה" ,המילה "נפץ"  -תימחק;

()4

בפרט  ,11במקום האמור בטור "פרטי העבירה" יבוא:
"ביצוע עבודות תיקון ,שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים,
או התקנת מיתקנים בבניין כאמור ,בין השעות  20:00ל– 7:00למחרת בימי חול ,ובין
השעות  17:00בערבי ימי מנוחה ל– 7:00למחרת יום המנוחה;".

()5

בפרט  ,12במקום האמור בטור "פרטי העבירה" יבוא:
"הפעלת מכונה ,כמשמעותה בתקנה  5ולמטרות המנויות שם ,באזור מגורים בין
השעות  22:00ל– 7:00למחרת בימי חול ,או בין השעות  17:00בערבי ימי מנוחה
ל– 7:00למחרת ימי המנוחה;".

()6

בפרט  ,14במקום האמור בטור "פרטי העבירה" יבוא:
"גרימת רעש בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים ,לרבות מכלי אשפה,
חביות ,מכלי גז מיטלטלים ,סחורות וכיוצא באלה ,באזור מגורים ,בין השעות
 22:00ל– 6:00למחרת ובימי מנוחה;".

_________
1

2
3

1134

ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;58התשנ"ז ,עמ' .138
ק"ת התש"ס ,עמ' .882

קובץ התקנות  ,7012כ"ח בסיוון התשע"א30.6.2011 ,

אחרי פרט  17יבוא:

()7

הקנס

פרטי העבירה

ליחיד

לתאגיד

לעבירה
חוזרת ליחיד

לעבירה
חוזרת
לתאגיד

"17א תקנות
מניעת רעש

8א

הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה,
המכילים חומרים נפיצים והגורמים
לרעש ,באזור מגורים

350

700

700

1,400

17ב

תקנות
מניעת רעש

8א

הפעלת זיקוקין דינור ,במרחק קטן
מ– 1,000מטרים מאזור מגורים ,הנשמעת
באזור מגורים

450

900

900

1,800

17ג

תקנות
מניעת רעש

8א

הפעלת זיקוקין דינור הנשמעת באזור
מגורים בין השעות  22:00ל– 7:00למחרת

450

900

900

"1,800

החיקוק

מס'

()8

הסעיף
בחיקוק

אחרי פרט  24יבוא:
הקנס

ליחיד

לתאגיד

לעבירה
חוזרת ליחיד

לעבירה
חוזרת
לתאגיד

"24א תקנות
מניעת רעש

10

התקנה של מערכת אזעקה קולית
הגורמת לרעש ברכב

450

900

900

1,800

תקנות
מניעת רעש

10

הפעלה של מערכת אזעקה קולית
הגורמת לרעש ברכב ,אם מערכת
האזעקה הותקנה אחרי יום כ"ה בתמוז
התשע"א ( 27ביולי )2011

350

700

700

"1,400

מס'

24ב

החיקוק

()9

הסעיף
בחיקוק

פרטי העבירה

פרטים  25עד  - 27יימחקו;

()10

בפרט  ,28במקום האמור בטור "פרטי העבירה" יבוא:
"הפעלת מזגן ,מדחס או מכשיר כיוצא באלה ,הגורמת רעש חזק ,המפריע או עלול
להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר";

()11

אחרי פרט  29יבוא:
הקנס

ליחיד

לתאגיד

לעבירה
חוזרת ליחיד

לעבירה
חוזרת
לתאגיד

"30

13א(א) הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור
תקנות
מגורים ,בין השעות  19:00ל– 7:00למחרת
מניעת רעש
או בין השעות  17:00ל– 9:00למחרת
בערבי ימי מנוחה או בין השעות 14:00
ל– 16:00בימי מנוחה

450

900

900

1,800

31

13א(ב) הפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור
תקנות
מגורים
מניעת רעש

450

900

900

"1,800

מס'

החיקוק

הסעיף
בחיקוק

פרטי העבירה

קובץ התקנות  ,7012כ"ח בסיוון התשע"א30.6.2011 ,

1135

הוראת שעה

.3

על אף האמור בסעיף  ,)9(2בתקופת תוקפה של הוראת המעבר בסעיף  12לתקנות
למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון) ,התשע"א ,42011-לגבי הפעלת מערכת אזעקה
קולית הגורמת לרעש בכלי רכב ,כאשר מערכת האזעקה הותקנה ברכב כדין לפני יום
כ"ה בתמוז התשע"א ( 27ביולי  ,)2011יראו כאילו במקום פרטים  25עד  27בא:
הקנס

מס'

החיקוק

הסעיף בחיקוק

פרטי העבירה

ליחיד

לעבירה
לתאגיד חוזרת ליחיד

לעבירה
חוזרת
לתאגיד

" 25תקנות
מניעת רעש

(10א)( )1לתקנות
כנוסחן ערב
תחילתן של
תקנות למניעת
מפגעים (מניעת
רעש) (תיקון),
התשע"א2011-
(להלן  -התקנות
המקוריות)

הפעלת מערכת אזעקה ברכב
מנועי ,באופן שפעולת הצופר
נמשכת מעבר לדקה אחת
בכל פעם או יותר משלוש
דקות מצטברות בפרק זמן של
חמש דקות

350

700

700

1,400

26

תקנות
מניעת רעש

(10א)( )4לתקנות
המקוריות

הפעלת מערכת אזעקה ברכב
מנועי ,באופן שמפלס הרעש,
במרחק של מטר אחד מהרכב,
עולה על ( 87dB)Aכאשר
המדידה נעשית במצב "מהיר"

250

500

500

1,000

27

תקנות
מניעת רעש

(10ד) לתקנות
המקוריות

אי הפסקת רעש מצופר
מערכת אזעקה ברכב
שפעולתו אינה מבוקרת ,בתוך
 30דקות מרגע קבלת הקריאה

250

500

500

"1,000

תחילה

 .4תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.
י"ט בסיוון התשע"א ( 21ביוני )2011
(חמ -3-104ת)1

יעקב נאמן
שר המשפטים

_________
4

ק"ת התשע"א ,עמ' .583

צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א(ב)( )1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק),
לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מצווה לאמור  :
תיקון התוספת
הראשונה לחוק

 .1בתוספת הראשונה לחוק -
( )1ברישה ,בסופה יבוא "ובלבד שלפני כל מועד ביצוע רכישה על ידו ,נתן את
הסכמתו בכתב לכך שמתקיימים בו התנאים המנויים בתוספת זו וכי הוא מודע
למשמעות היותו בגדר משקיע הכלול בתוספת זו ומסכים לכך (להלן  -הסכמה);
פנייה למשקיע לקבלת הסכמה לא תיחשב בפני עצמה הצעה לציבור; בוצעה הרכישה
_________
1

1136

ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ח ,עמ' .260

קובץ התקנות  ,7012כ"ח בסיוון התשע"א30.6.2011 ,

במסגרת מערכת המסחר למוסדיים כמשמעותה בתקנון הבורסה ,יראו את מי שנתן
לחבר בורסה את הסכמתו מראש ,בטרם הגיש פקודה בפעם הראשונה למערכת המסחר
למוסדיים ,כמי שמקיים את הוראות התוספת לעניין ההסכמה ,ובלבד שאם מדובר
במשקיע המנוי בפרטים ( )6או ( )9עד ( )12לתוספת זו ,הוא התחייב מראש לכך שעד יום
העסקים האחרון בחודש השלישי בכל שנה הוא ייתן מחדש את הסכמתו  ,ושאם יחדל
לקיים את האמור בהסכמה שנתן ,יודיע על כך לחבר הבורסה באופן מיידי ויחדל ממתן
פקודות רכישה במסגרת המסחר כאמור  ;".
( )2בפרט ( ,)6במקום "יועץ השקעות ,כמשמעותו" יבוא "יועץ השקעות או משווק
השקעות ,כמשמעותם";
( )3במקום פרט ( )10יבוא:
"()10

תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב)";

()4

בפרט ( ,)11במקום " "250יבוא ";"50

()5

בסופה יבוא:
"( )12יחיד שמתקיימים בו התנאים הקבועים בפרט  9לתוספת בחוק הייעוץ,
הרוכש בעבור עצמו ,ולעניין זה יקראו את הפרט האמור כאילו ,במקום "כלקוח
כשיר לעניין חוק זה" בא "כמשקיע לעניין סעיף 15א(ב)(.";")1

.2

(א) תחילתו של צו זה ,למעט האמור בסעיף קטן (ב)  30ימים מיום פרסומו (להלן  -יום
התחילה).

תחילה

(ב) לגבי משקיעים שהחזיקו ביום התחילה בניירות ערך הנסחרים במערכת המסחר
למוסדיים ,תהיה תחילתו של צו זה  60ימים מיום פרסומו (להלן  -יום התחילה הנדחה),
ויראו את פקודת הרכישה הראשונה שנתנו המשקיעים לאחר יום התחילה הנדחה
כאילו היה הפקודה הראשונה שהגישו למערכת המסחר למוסדיים .
כ"א בסיוון התשע"א ( 23ביוני )2011
(חמ )3-4210

י ו ב ל ש ט י י ני ץ
שר האוצר

תקנות גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
(אגרות כניסה לגנים ושמורות) (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  9ו– 66לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-לפי הצעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ,לאחר
התייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-אני
מתקין תקנות אלה:
.1

בתקופת תוקפן של תקנות אלה ,יראו כאילו בתוספת הראשונה לתקנות גנים לאומיים,
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ושמורות) ,התשנ"ח-
 ,31998לצד טור י' נאמר:

הוראת שעה

_________
1
2
3

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .60
ק"ת התשנ"ח ,עמ' .1343

קובץ התקנות  ,7012כ"ח בסיוון התשע"א30.6.2011 ,

1137

"טור יא
פלמחים

מבוגרים
לבודד

-

ליחיד בקבוצה

-

* בעלי מנוי
* בעלי כרטיס אישי

מקנה כניסה חופשית לגנים ושמורות

ילדים ונוער
לבודד

-

ליחיד בקבוצה

-

* בעלי מנוי

-

* בעלי כרטיס אישי

מקנה כניסה חופשית לגנים ושמורות

רכב ,חניונים וכלי שיט
20

רכב נוסעים
מיניבוס

40

אוטובוס

40

חניון המשמש ללינה

-

כלי שיט

"-

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה  7ימים מיום פרסומן (להלן  -יום התחילה).

תוקף

 .3תוקפן של תקנות אלה  10חודשים מיום התחילה.
ד' בסיוון התשע"א ( 6ביוני )2011
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

(חמ )3-2430

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)( )4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז ,11977-בהתייעצות
עם מועצת הרשות ,באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מצווה
לאמור:
תיקון סעיף 3

.1

בסעיף  3לצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז ,תל אביב),
התש"ן ,21989-במקום "עד יום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  ")2011יבוא "עד יום כ"ד
בסיוון התשע"ו ( 30ביוני .")2016

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 1ביולי .)2011

כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני )2011
(חמ )3-1797

                            נתאשר.
                                א ה ו ד ב ר ק
                                              שר הביטחון

ישראל כץ
         שר התחבורה והבטיחות בדרכים

_________
1
2
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ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;182התשנ"א ,עמ' .30
ק"ת התש"ן ,עמ'  ;88התשס"ז ,עמ'  ;1065התשס"ח ,עמ' .1140

קובץ התקנות  ,7012כ"ח בסיוון התשע"א30.6.2011 ,

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)( )4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז,11977-
בהתייעצות עם מועצת הרשות ,באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת,
אני מצווה לאמור:
.1

בסעיף  3לצו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) ,התש"ן -תיקון סעיף 3

 ,21989במקום "עד יום כ"ח בסיוון התשע"א ( 30ביוני  ")2011יבוא "עד יום כ"ד בסיוון
התשע"ו ( 30ביוני .")2016
.2

תחילתו של צו זה ביום כ"ח בסיוון התשע"א ( 1ביולי .)2011

תחילה

כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני )2011
(חמ )3-1797

                            נתאשר.
                                א ה ו ד ב ר ק
                                              שר הביטחון

ישראל כץ
         שר התחבורה והבטיחות בדרכים

_________

ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;182התשנ"א ,עמ' .30
ק"ת התש"ן ,עמ'  ;88התשס"ז ,עמ'  ;1065התשס"ח ,עמ' .1140

1
2

צו הכניסה לישראל (מכסה שנתית מרבית של רישיונות שיינתנו מטעמים
הומניטריים מיוחדים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ב )4()1לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן -
החוק) ,אני מצווה לאמור:
.1

המכסה השנתית המרבית לשנה זו של רישיונות שיינתנו מטעמים הומניטריים מיוחדים קביעת מכסה
שנתית מרבית
לפי סעיף 3א(ב )1()1לחוק היא .100

ז' בסיוון התשע"א ( 9ביוני )2011
(חמ )3-4271

                        

         

אליהו ישי
           שר הפנים

_________

ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"א ,עמ' .757

1

צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים
כלליים בלא רישום) (מס'  ,)2התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (13א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס'  ,)50התש"ע-
( 12010להלן  -החוק) ,בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של
הכנסת ,אני מצווה לאמור:
.1

התקופה האמורה בסעיף (13א) לחוק תוארך עד יום כ"ז באייר התשע"א ( 31במאי הארכת תקופה

.)2011
י' בסיוון התשע"א ( 12ביוני )2011
(חמ )3-4171

                        
_________
1

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
         ראש הממשלה ושר הבריאות

ס"ח התש"ע ,עמ'  ;596ק"ת התשע"א ,עמ' .485
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אכרזת התקנים (תקנים רשמיים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (8א) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-בהסכמת שר הפנים ושר
הבינוי והשיכון ולאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים ,אני מכריז כדלקמן:
תקנים רשמיים

.1

הפקדה

.2

תחילה

 .3תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה .

בתקן ישראלי ת"י  4402חלק  - 1.1פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים:
פרופילים מושחלים מדויקים מסגסוגות  6060ו– - 6063דרישות כלליות ,ממרס ,2009
הסעיפים האלה הם תקנים רשמיים:
()1

סעיף " - 1.1תחום התקן";

()2

סעיף " - 1.3הגדרות";  

()3

סעיף " - 1.4מיון";

()4

סעיף " - 2.2סימון";

()5

סעיף " - 2.5תכונות מכניות";

()6

סעיף " - 2.7עובי דופן וסבולת מידה וצורה".

התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת תקנים
רשמיים.2

כ"ג בניסן התשע"א ( 1במאי )2011
שלום שמחון
         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

(חמ )3-95

                        
_________
1
2

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשנ"ח ,עמ' .52
י"פ התשס"ט ,עמ' .5765

תיקוני טעויות דפוס
.1

בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס'  ,)3התשע"א,2011-
שפורסמו בקובץ התקנות  ,7008התשע"א ,עמ'  ,1070בסעיף  ,1בפסקה (()1א)( ,)1במקום
" "181.1צריך להיות "."1.811
(חמ )3-807

.2

בכללי המים (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון
מס'  ,)3התשע"א ,2011-התשע"א ,עמ'  ,1079בסעיף  ,1בפסקה ( ,)3במקום " "5.2צריך
להיות " "2.5ובמקום " "5.3צריך להיות "."3.5
(חמ )3-3869
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