רשומות

קובץ התקנות
י"ט בכסלו התשע"ב

7061

 15בדצמבר 2011
עמוד

צו המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים המוטלים על ידי רשות ניירות ערך
או ועדת האכיפה המינהלית שהוקמה לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,)1968-התשע"ב312 ���������������� 2011-
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לכפר סבא) ,התשע"ב312 �������������������������������������������������������2011-
צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לדימונה) ,התשע"ב313 ����������������������������������������������������������2011-
תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשע"ב313 ��������������������������������������2011-
צו הרוקחים (סיווג רעלים ,רישומם והחזקתם) (תיקון) ,התשע"ב313 ����������������������������������������������������������������2011-
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (לכיש ,תיקון מס'  ,)2התשע"ב314 ������������������������������������������������2011-
תקנות מסילות הברזל (הכשרת פקיד רכבת  -מסילת ברזל מקומית) ,התשע"ב315 ����������������������������������������2011-
כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) (תיקון) ,התשע"ב316 ������������������������������������������������������� 2011-
כללי הבזק (שירותי החברה) (תיקון) ,התשע"ב316 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות) ,התשע"ב317 ��������������������������������������������������������������������������������������2011-
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין) ,התשע"ב318 ���������������������������������������������2011-

צו המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי חיובים
המוטלים על ידי רשות ניירות ערך או ועדת האכיפה המינהלית
שהוקמה לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,)1968-התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה-
( 11995להלן  -החוק) ,אני מצווה לאמור:
תחילת החוק לגבי 	.1
עיצום כספי או
קנס אזרחי

תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא עיצום כספי או קנס אזרחי כמשמעותו בחיקוקים
המפורטים להלן ,תהיה ביום פרסומו של צו זה:
( )1עיצום כספי לפי פרקים ח' ,3ח' 4ו–ט' 1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח;21968-
( )2עיצום כספי לפי פרקים ז' ,1ז' ,2וח' 1לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק
השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה( 31995-להלן — חוק הסדרת הייעוץ);
( )3עיצום כספי לפי פרקים י' ,י' ,1י"א 1לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד-
( 41994להלן — חוק השקעות משותפות);
( )4קנס אזרחי לפי פרק ז' 1לחוק הסדרת הייעוץ ,כנוסחו ערב תחילת חוק ייעול
הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א( 52011-להלן — חוק ייעול
הליכי האכיפה);
( )5קנס לפי פרק ז' לחוק הסדרת הייעוץ ,כנוסחו ערב תחילת חוק ייעול הליכי
האכיפה;
( )6קנס אזרחי לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות ,כנוסחו ערב תחילת חוק ייעול
הליכי האכיפה.

ב' בכסלו התשע"א ( 28בנובמבר )2011
יעקב נאמן
שר המשפטים

(חמ 2717א		 )3-
		

__________
1
1
3
4
5

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשע"א ,עמ' .1067
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .206
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;416התשע"א ,עמ' .239
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;308התשע"א ,עמ' .252
ס"ח התשע"א ,עמ' .206

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לכפר סבא) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב-
 ,11982ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
קביעת עבירות
של ברירת משפט

	.1

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק ל"א לצו העיריות (עבירות קנס) ,התשל"א,21971-
נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט.

תחילה

	.2

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו

כ"ד בחשוון התשע"ב ( 21בנובמבר )2011
(חמ )3-1585

		
		

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

312

ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ק"ת התשל"א ,עמ'  ;1184ק"ת-חש"ם ,התשמ"ד ,עמ'  ;423התשס"ז ,עמ'  ;406התשע"א ,עמ' .62

קובץ התקנות  ,7061י"ט בכסלו התשע"ב15.12.2011 ,

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט  -חוקי עזר לדימונה) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב-
 ,11982ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
	.1
	.2

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק ח' לצו העיריות (עבירות קנס) ,התשל"א ,21971-קביעת עבירות
של ברירת משפט
נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט.
תחילה

תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

כ"ד בחשוון התשע"ב ( 21בנובמבר )2011
(חמ )3-1585

		
		

יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1

2

ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ק"ת התשל"א ,עמ'  ;1184ק"ת-חש"ם ,התשמ"ה ,עמ' .118

תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) (תיקון),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א-
 ,11971אני מתקין תקנות אלה:
	.1

בתקנה  2לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) (הוראת שעה) ,התשס"ד -תיקון תקנה 2

 ,22004במקום "שבע שנים ושישה חודשים" "יבוא "שבע שנים ותשעה חודשים".
	.2

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"א בכסלו התשע"ב ( 17בדצמבר .)2011

תחילה

י"ח בכסלו התשע"ב ( 14בדצמבר )2011
(חמ -3-244ת		)1
		

יעקב מרגי
השר לשירותי דת

__________
1

2

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ'  ;143י"פ התשס"ד ,עמ'  ;1642התשס"ח ,עמ' .1820
ק"ת התשס"ד ,עמ'  704ועמ'  ;928התשס"ו ,עמ'  ;822התשס"ז ,עמ'  ,608עמ'  855ועמ'  ;1094התשס"ח ,עמ'
 ;214התשס"ט ,עמ'  ;1081התש"ע ,עמ'  ,46עמ'  ,276עמ'  ,334עמ'  ,952עמ'  1194ועמ'  ;1629התשע"א ,עמ'
 ,276עמ'  ,805עמ'  1062ועמ' .1378

צו הרוקחים (סיווג רעלים ,רישומם והחזקתם) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  )3(55ו– )6(62לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א—
( 11981להלן  -פקודת הרוקחים) ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת
לפי סעיף 21א(א) לחוק–יסוד :הכנסת ,2וסעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,31997-אני מצווה
לאמור:
	.1

בסעיף  1לצו הרוקחים (סיווג רעלים ,רישומם והחזקתם) ,התשל"ג( 41972-להלן  -הצו תיקון סעיף 1

העיקרי) ,אחרי ההגדרה "תוויות מרשם רופא" יבוא:
""תווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח"  -כמתואר בתוספת השלישית".

__________
1
2
3
4

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .693
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשס"א ,עמ' .166
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;227התשנ"ד ,עמ' .348
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;272התשס"ה ,עמ' .145

קובץ התקנות  ,7061י"ט בכסלו התשע"ב15.12.2011 ,
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הוספת סעיף 4א

	.2

תיקון התוספת
השלישית

	.3

תחילה

	.4

אחרי סעיף  4לצו העיקרי יבוא:
"סימון תכשירים
בלא מרשם

4א .אריזת תכשיר בלא מרשם ,למעט אריזת תכשיר שהותר לשיווק
בהתאם לתקנה  3לתקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא
מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח) ,התשס"ה—,52004
תסומן בתווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח"; לעניין
סעיף זה" ,תכשיר בלא מרשם"  -כהגדרתו בפקודת הרוקחים".

בתוספת השלישית לצו העיקרי ,אחרי פריט  2יבוא:
"2א 	.תווית "תרופה בלא מרשם לשיווק על ידי רוקח".
תווית עגולה עם רקע כחול או שחור שעליה מודפס בצבע לבן "תרופה ללא
מרשם" סביב לציור של גלולה ,ומתחת יופיע בכיתוב בצבע כחול או שחור
"לשיווק ע"י רוקח" ,לפי הדוגמה הזו:

"

תחילתו של צו זה ביום י"ג באב התשע"ב ( 1באוגוסט .)2012

ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר )2011
(חמ )3-1194

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

		
		

__________
5

ק"ת התשס"ה ,עמ' .118

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)( ,לכיש ,תיקון מס' ,)2
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 2לפקודת המועצות המקומיות ,1אני מצווה לאמור:
תיקון פרט (ל)
בתוספת הראשונה

	.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח,21958-
בפרט (ל)- 3
( )1בהגדרה "מפה" ,אחרי "ביום כ"ה בכסלו התשע"ב ( 2בדצמבר  ")2010יבוא "וכפי
שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה של  1:20,000והחתום ביד שר הפנים ביום כ'
בחשוון התשע"ב ( 17בנובמבר ;")2011
()2

במקום השטח המתואר לצד היישוב "אמציה" יבוא:
"גוש  - 3111חלק מחלקה  9כמסומן במפה;
גוש  - 3114חלק מחלקות  34 ,29 ,14כמסומן במפה;
גוש  - 3115חלקות  23 ,22 ,19 ,12 ,11 ,9וחלק מחלקות  16 ,10 ,8עד  24 ,18כמסומן
במפה;

__________
1
2
3

314

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ח ,עמ'  ;1256התשע"ב ,עמ' .71
התשע"א ,עמ' .540

קובץ התקנות  ,7061י"ט בכסלו התשע"ב15.12.2011 ,

גוש  - 3116חלק מחלקות  1עד  8 ,5 ,3עד  12 ,10כמסומן במפה;
גוש  - 3117חלק מחלקה  1כמסומן במפה;
גוש  - 3118חלקות  3עד  9 ,6עד  14 ,12וחלק מחלקות  13 ,8 ,7 ,2 ,1כמסומן
במפה;
גוש  - 3119חלקה  6וחלק מחלקות  2עד  5כמסומן במפה;
גוש  - 3120חלקה  3וחלק מחלקות  5 ,2 ,1כמסומן במפה;
גוש  - 3121חלקות  3עד  21 ,17 ,15עד  24וחלק מחלקות  25 ,20 ,19 ,2כמסומן
במפה;
גוש  - 3122חלקות  10 ,8 ,7 ,3 ,1עד  14 ,12עד  19 ,17עד  27 ,25 ,23עד 33 ,32 ,29
וחלק מחלקות  4 ,2עד  31 ,30 ,24 ,13 ,9 ,6כמסומן במפה;
גוש  - 3123חלק מחלקות  6 ,3 ,2כמסומן במפה;
גוש  - 3134פרט לחלק מחלקה  1כמסומן במפה";
()3

אחרי שם היישוב "יד נתן" והשטח המתואר לצדו יבוא:
"כרמי קטיף גוש  - 3121חלקה  16וחלק מחלקות  25 ,20כמסומן במפה;
גוש  - 3122חלק מחלקות  30 ,4כמסומן במפה;
גוש  - 3134חלק מחלקה  1כמסומן במפה";

()4

במקום שם היישוב "כרם עמי" יבוא "אליאב".

כ' בחשוון התשע"ב ( 17בנובמבר )2011
		

(חמ )3-136

		

אליהו ישי
שר הפנים

תקנות מסילות הברזל (הכשרת פקיד רכבת  -מסילת ברזל מקומית),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 45א לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
(להלן  -הפקודה) ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ,אני מתקין תקנות אלה:

1

	.1

הכשרה מתאימה למועמד לשמש פקיד רכבת במסילת ברזל מקומית ולהפעיל סמכויות תכנית הכשרה
מתאימה

לפי סעיפים  44ו– 45לפקודה תכלול את אלה:
( )1עיקרי חוק–יסוד :כבוד האדם וחירותו;2
()2

מושגים כלליים בדיני עונשין;

( )3הסברים על מטרות הפקודה;
( )4פירוט סמכויות פקיד רכבת במסילת ברזל מקומית לפי הפקודה ובייחוד אופן
הפעלת סמכויות לפי סעיפים  44ו– 45לפקודה;
( )5אופן אכיפת עבירות שניתן להפעיל בשלהן סמכויות לפי סעיפים  44ו– 45לפקודה;
__________
1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשע"א ,עמ' .1176
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .150

קובץ התקנות  ,7061י"ט בכסלו התשע"ב15.12.2011 ,

315

( )6פסיקה מנחה בסוגיית סמכות העיכוב והנחיות לעניין הנוהל בעיכוב ,משך
העיכוב ודיווח על העיכוב.
משך תקופת
ההכשרה
הפעלת תכנית
ההכשרה

	.2

משך ההכשרה ייארך שלושה ימים לפחות ,מתוכם יום של הכשרה מעשית.

	.3

בעל היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית יגיש לאישור המנהל את תכנית ההכשרה
המפורטת ,יפעיל את תכנית ההכשרה ,וידווח למנהל על ביצועה לפי תקנות אלה.

י"ט בכסלו התשע"ב ( 15בדצמבר )2011
		

(חמ )3-4393

		

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (20 ,7ב) ו– 63לחוק משק החשמל ,התשנ"ו ,11996-ולאחר
התייעצות עם הרשות לשירותים ציבוריים — חשמל ,אני קובע כללים אלה:
תיקון סעיף 1

	.1

בסעיף  1לכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) ,התש"ס( 22000-להלן
— הכללים העיקריים) ,בהגדרה "אנרגיה מתחדשת" ,במקום "או פסולת" יבוא "פסולת
או ביו–מסה (מסה ביולוגית)".

תיקון סעיף 7

	.2

בסעיף  7לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 8

	.3

תחילה

	.4

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "רשאי יצרן במיתקן אנרגיה מתחדשת" יבוא "רשאי יצרן
שהוא יצרן במיתקן אנרגיה מתחדשת או יצרן שתקנות הקוגנרציה ,לא חלות עליו לפי
תקנה  21לאותן תקנות או יצרן שתקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי),
התשס"ה ,32005-אינן חלות עליו לפי תקנה  23לאותן תקנות";
()2

סעיף קטן (ג)  -יימחק.

בסעיף (8א) לכללים העיקריים -
()1

ברישה ,אחרי "(להלן  -העסקה המקורית)" יבוא "כאמור בסעיף ;"7

()2
או".

בפסקה ( ,)1בתחילתה יבוא "לא החלה ההפעלה המסחרית של מיתקן היצרן,

תחילתם של כללים אלה  30ימים מיום פרסומם.

ד' בכסלו התשע"ב ( 30בנובמבר )2011
(חמ )3-3029

		
		

עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

__________
1
2
3

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;208התשס"ז ,עמ' .132
ק"ת התש"ס ,עמ'  ;928התשע"א ,עמ' .1378
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;407התשע"א ,עמ' .1377

כללי הבזק (שירותי החברה) (תיקון) ,התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותה לפי סעיף (14א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,11982-
קובעת "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ כללים אלה:
__________
1
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ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
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	.1

סעיפים  12ו– 13לכללי הבזק (שירותי החברה) ,התשמ"ז - 21986-בטלים.

ביטול סעיפים
 12ו–13

ה' בחשוון התשע"ב ( 2בנובמבר )2011
(חמ )3-2344

אושר.
משה כחלון
שר התקשורת

אבי גבאי
המנהל הכללי של
"בזק" ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

__________

ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;184התשנ"ב ,עמ' .774

2

הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות) ,התשע"ב2011-
  בהתאם לתקנה  10לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות) ,התשמ"ד( 1984-להלן
 התקנות) ,אני מודיע לאמור:1

	.1

אלה סכומי האגרות שבתוקף החל ביום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר :)2012
האגרה

()1

()2

עדכון אגרות

הסכום בשקלים חדשים

אגרת רישיון של מבטח ,לרבות מורשה לויידס ,לכל ענף
ביטוח שהורשה לעסוק בו -
ׁׁ(א)

בביטוח חיים (תקנה  )1(2לתקנות)

19,103

(ב)

בכל ענף אחר (תקנה  )2(2לתקנות)

7,525

(א)

אגרת רישיון לסוכן יחיד (תקנה (3א) לתקנות)

868

(ב)

אגרת רישיון לסוכן תאגיד (תקנה (3ב) לתקנות)

1,737

( )3אגרה שנתית של מבטח ,למעט מורשה לויידס ,לכל ענף
ביטוח שהורשה לעסוק בו באותה שנה -
(א)

בביטוח חיים (תקנה (4א)( )1לתקנות)

12,214

(ב)

בכל ענף אחר (תקנה (4א)( )2לתקנות)

4,573

( )4אגרה שנתית של מורשה לויידס לכל ענף ביטוח שבו הוא
עוסק באותה שנה (תקנה (4ב) לתקנות)
()5
()6

3,994

(א)

אגרה שנתית של סוכן יחיד (תקנה (5א) לתקנות)

868

(ב)

אגרה שנתית של סוכן תאגיד (תקנה (5ב) לתקנות)

1,737

אגרה לבחינות סוכן יחיד ,לכל מקצוע -
(א)

בחינה ביסודות (תקנה (7א)( )1לתקנות)

204

(ב)

בחינות גמר (תקנה (7א)( )2לתקנות)

286

(ג)

ערר על בחינה (תקנה (7ג) לתקנות)

323

ה' בכסלו התשע"ב ( 1בדצמבר )2011
(חמ )3-838

		
		

ע ו ד ד ש ר יג
המפקח על הביטוח

__________
1

ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;1029התשע"א ,עמ' .259
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הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור גומלין),
התשע"ב2011-
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3ד(ב) לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד
קישור גומלין) ,התש"ס( 12000-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון תשלומים
בעד קישור גומלין
למערכת רט"ן

	.1

עקב עליית המדד שפורסם בחודש ינואר  2011לעומת המדד הממוצע השנתי שפורסם
לשנת  2009בשיעור של  ,6.9%יהיו התשלומים בעד קישור גומלין אל מערכת רט"ן
הנקובים בפסקאות (()1ב)()2( ,ב) ו–(()3ב) בתקנה 3ג(א) לתקנות ,מיום ו' בטבת התשע"ב
( 1בינואר  ,)2012כלהלן:
( )1התשלום המרבי מאת מפ"א בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה פנים–ארצית
נכנסת ,או מאת מפעיל רט"ן אחר בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחת רט"ן נכנסת -
 0.0678שקלים חדשים;
( )2התשלום המרבי מאת מב"ל בעד שינוע דקת תנועה שהיא שיחה בין–לאומית -
 0.0678שקלים חדשים;
( )3התשלום המרבי מאת מפעיל רט"ן אחר בעד העברת הודעת מסר קצר 0.0016 -
שקלים חדשים.

ט"ז בכסלו התשע"ב ( 12בדצמבר )2011
(חמ )3-2801

		
		

עדן בר טל
המנהל הכללי של משרד התקשורת

__________
1
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ק"ת התש"ס ,עמ'  ,472התשע"א ,עמ' .30
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