רשומות

קובץ התקנות
ט"ז בשבט התשע"ב
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 9בפברואר 2012
עמוד

תקנות הדיינים (אגרות) (תיקון) ,התשס"ב760 �����������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב760 ������������������������������������������������������������������2012-
תקנות בתי המשפט (פגרות) (תיקון) ,התשע"ב761 ����������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנית בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה) (תיקון) ,התשע"ב761 �������������������������������������2012-
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב761 ��������������������������������������������������������������������2012-
תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב762 ����������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) (תיקון) ,התשע"ב762 ����������������������������������������������������������������������2012-
תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות  מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון) ,התשע"ב763 ����������������������������������2012-
תקנות  מס ערך מוסף ומס קנייה (סדרי הדין בערעור) (תיקון) ,התשע"ב763 ����������������������������������������������������2012-
תקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה) (תיקון) ,התשע"ב764 ������������������������������������������������������������2012-
תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון) ,התשע"ב764 �������������������������������������������������� 2012-
תקנות  מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)2התשע"ב764 �����������������������������������������������������������������������������������������������2012-
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ב765 ������������������������������������������������������������� 2012-
תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות) (תיקון) ,התשע"ב769 ������������������������������������������������������������������������ 2012-
צו התכנון והבנייה (בני שמעון) ,התשע"ב769 ����������������������������������������������������������������������������������������������������2012-
צו התכנון והבנייה (אבו בסמה) ,התשע"ב770 ����������������������������������������������������������������������������������������������������2012-

תקנות הדיינים (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לחוק הדיינים ,התשט"ו ,11955-באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 14

.1

תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

בתקנה  14לתקנות הדיינים (אגרות) ,התשי"ז ,31957-אחרי פסקה ( )8יבוא:
"()9

בעד בקשה לעיון בתיק בית הדין".

ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

(חמ  -3-259ת   )1

__________
   1ס"ח התשט"ו ,עמ' .68
   2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
   3ק"ת התשי"ז ,עמ'  ;1580התשס"ט ,עמ' .1212

תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (26א)( )5ו–(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה-
 ,11955ולפי סעיף  108לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-באישור שר האוצר
לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,31985-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 7

.1

תיקון התוספת
הראשונה

 .2פרט  10בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות  -יימחק.

תחילה

 .3תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

בתקנה  7לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) ,התשנ"ו( 41995-להלן  -התקנות
העיקריות) ,אחרי פסקה ( )4יבוא:
"()5

בקשה לעיון בתיק בית משפט".

ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
(חמ    )3-2659

         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

__________
   1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393
   2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
   3ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
   4ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;8התשנ"ח ,עמ' .1293
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קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,

תקנות בתי המשפט (פגרות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (83א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד , 1984-אני
מתקין תקנות אלה:
1

.1

בתקנה  )3(1לתקנות בתי המשפט (פגרות) ,התשמ"ג ,21983-במקום "מיום  20ביולי עד תיקון תקנה 1

יום  4בספטמבר" יבוא "מיום  16ביולי עד יום  31באוגוסט".
ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
(חמ    )3-379

         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

__________
   1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
   2ק"ת התשמ"ג ,עמ' .1602

תקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  108 ,82ו– 109לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
 ,11984ולפי סעיף  43לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט ,21969-ובהתייעצות עם שר התעשייה
המסחר והתעסוקה לעניין הסעיף האמור ,3אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  4לתקנות בתי המשפט (מזכירות בבתי משפט ובבתי דין לעבודה) ,התשס"ה -תיקון תקנה 4

 , 2004בסעיף קטן (א) -
4

( )1בפסקה ( ,)3במקום "ומיום  19באוגוסט עד יום  4בספטמבר" יבוא "ומיום  15באוגוסט
עד יום  31באוגוסט";
( )2בפסקה ( ,)4במקום "מיום  20ביולי עד  18באוגוסט" יבוא "מיום  16ביולי עד יום
 14באוגוסט".
ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
(חמ    )3-1951

         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

__________
   1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
   2ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
   3י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
   4ק"ת התשס"ה ,עמ' .182

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ"ג ,11962-באישור
שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד :משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנה  13לתקנות בתי הדין הדרוזיים (אגרות) ,התשל"ג ,41973-אחרי פסקה ( )6יבוא:
“()7

תיקון תקנה 13

בעד בקשה לעיון בתיק בית הדין".

__________

   1ס"ח התשכ"ג ,עמ' .20
   2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
   3ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ב ,עמ' .170
   4ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;1955התשע"א ,עמ' .1091

קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,
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תחילה

 .2תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

(חמ    )3-1691

תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  28לחוק הקאדים ,התשכ"א ,11961-באישור שר האוצר לפי
סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת לפי סעיף (1ב) לחוק–יסוד משק המדינה ,3אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 13

 .1בתקנה  13לתקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) ,התשכ"ח ,41968-אחרי פסקה ( )6יבוא:
“()7

תחילה

בעד בקשה לעיון בתיק בית הדין".

 .2תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

(חמ    )3-1690

__________
   1ס"ח התשכ"א ,עמ' .118
   2ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;1955התשע"א ,עמ' .1091
   3ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
   4ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשמ"ה ,עמ' .170

תקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (160א)( )7לחוק הירושה ,התשכ"ה ,11965-באישור שר האוצר
לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,21985-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
הכנסת לפי סעיף (160ב) לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
הוספת תקנה 4א .1

אחרי תקנה  4לתקנות הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים) ,התשנ"ט( 31999-להלן -
התקנות העיקריות) ,יבוא:
“פטור מאגרה בעד
בקשה לעיון בתיק
בית הדין

4א .לא תשולם אגרה בעד בקשה לעיון בתיק בית הדין".

תיקון התוספת

 .2פרט  7בתוספת לתקנות העיקריות  -יימחק.

תחילה

 .3תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
(חמ    )3-2887

         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

__________
   1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;63התשנ"ח ,עמ' .240
   2ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"א ,עמ' .130
   3ק"ת התשנ"ט ,עמ'  ;514התשע"א ,עמ' .1255
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קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,

תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון),
התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  59לחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח ,11998-לפי סעיף
 108חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ולפי סעיף  59לפקודת הראיות [נוסח
חדש] ,התשל"א ,31971-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות
אלה:
.1

במקום הפתיח לתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים),
התשל"ז( 41977-להלן  -התקנות העיקריות) ,יבוא:

שינוי הפתיח

“בתוקף סמכותי לפי סעיף  59לחוק עזרה משפטית בין מדינות ,התשנ"ח ,1998-לפי סעיף
 108לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,1984-ולפי סעיף  59לפקודת הראיות
[נוסח חדש] ,התשל"א ,1971-ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה.":
 .2בתקנה  1לתקנות העיקריות ,במקום ההגדרה “מדינת האמנה" יבוא:

תיקון תקנה 1

"“מדינת האמנה"  -מדינה שהיא צד לאמנה כמפורט ברשימת המדינות שהן צד לאמנה
בפרסום מטעם ועידת האג למשפט בין–לאומי פרטי Convention of 5 October -
1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public
".Documents
 .3התוספת הראשונה לתקנות העיקריות  -בטלה.

ביטול התוספת
הראשונה

ט' בשבט התשע"ב ( 2בפברואר )2012
(חמ    )3-666

         י ע ק ב נ א מ ן
שר המשפטים

__________
   1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .356
   2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
   3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ' .421
   4ק"ת התשל"ז ,עמ' .1940

תקנות מס ערך מוסף ומס קנייה (סדרי הדין בערעור) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  84ו– 146לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,11975-וסעיף 5ח
לחוק מס קנייה (טובין ושירותים) ,התשי"ב ,21952-אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה (10א) לתקנות מס ערך מוסף ומס קנייה (סדרי הדין בערעור) ,התשל"ו,31976-
במקום "תקנות  3עד  "9יבוא "תקנות  3עד  8 ,6ו–."9

תיקון תקנה 10

ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
(חמ    )3-1138

         י ע ק ב נ א מ ן
   שר המשפטים

__________
   1ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
   2ס"ח התשי"ב ,עמ' .344
   3ק"ת התשל"ו ,עמ' .1982

קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,
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תקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  158לפקודת מס הכנסה ,1וסעיף  108לחוק בתי המשפט,
התשמ"ד ,21984-אני מתקין תקנות אלה:
תיקון הפתיח

.1

בתקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה) ,התשל"ט( 31978-להלן  -התקנות
העיקריות) ,בפתיח ,המילים "[נוסח חדש]"  -יימחקו ,ובמקום "חוק בתי המשפט,
התשי"ז "1956-יבוא "חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ."1984-

תיקון תקנה 9

.2

בתקנה (9א) לתקנות העיקריות ,במקום "תקנות  3עד  "9יבוא "תקנות  3עד  8 ,6ו–."9

ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
   שר המשפטים

(חמ    )3-574

__________
   1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
   2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
   3ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;193התשנ"ב ,עמ' .974

תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  110לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג ,11963-אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 12

.1

בתקנה  12לתקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) ,התשכ"ה- 21965-
()1

בתקנת משנה (א) ,במקום "תקנות  3עד  "9יבוא "תקנות  3עד  8 ,6ו–;"9

( )2בתקנת משנה (ב) ,אחרי "לרבות ערר" יבוא ""בית משפט"  -לרבות ועדת ערר".
ו' בשבט התשע"ב ( 30בינואר )2012
         י ע ק ב נ א מ ן
   שר המשפטים

(חמ    )3-2158

__________
   1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשע"ב ,עמ' .45
   2ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;2740התשס"ג ,עמ' .735

תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'  ,)2התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12ו– 145לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו , 1975-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 3

.1

תחולה

.2

בתקנה (3א)( )1לתקנות מס ערך מוסף ,התשל"ו( 21976-להלן  -התקנות העיקריות),
בסופה יבוא:
"(יט) מענק שניתן לעוסק בחקלאות לפי החלטת הממשלה ,לצורך רכישה של מיכון
חוסך כוח אדם בענף החקלאות".
תקנה (3א)(()1יט) לתקנות העיקריות ,כנוסחה בתקנה  1לתקנות אלה תחול לגבי מענק
שניתן לעוסק ביום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010ואילך.

ז' בשבט התשע"ב ( 31בינואר )2012
(חמ -3-236ת   )1

__________

   1ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
   2ק"ת התשל"ו ,עמ'  ;1590התש"ע ,עמ' .276
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         י ו ב ל ש ט י י ני ץ
         שר האוצר
קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,11968-לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  1לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 21970-להלן  -תיקון תקנה 1

התקנות העיקריות) ,בסופה יבוא  :
""דוח הסדר"  -דוח לפי תקנה 37כ;  
"הסדר חוב"  -שינוי תנאי שטר הנאמנות שהוצעו לציבור לפי תשקיף ,או נסחרות
בבורסה או רשומות בה למסחר;
"הסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים"  -הסדר חוב שמטרתו הבראת החברה לרבות
הסדר חוב שבמועד פרסום דוח הסדר בקשר אליו או הסדר חוב לפי תקנה 37כא
או 37כב במועד שבין פרסום דוח כאמור ,ובין מועד כינוס אסיפת המחזיקים
בתעודות ההתחייבות לאישורו ,התקיים אחד מאלה:
( )1מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה (10ב)(()14א);
( )2בסקירה או בחוות הדעת של רואה החשבון המבקר המצורף לדוחותיו
הכספיים של התאגיד למועד האחרון שלפני פרסום הדוח נכללה הפניית תשומת
לב לקיומם של ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של התאגיד כעסק חי;  
( )3תלויה ועומדת בקשה להורות על פירוקו של התאגיד או בקשה למינוי
מפרק ,מפרק זמני ,נאמן מנהל מיוחד או בעל תפקיד אחר או מונה אדם כאמור
והמינוי לא בוטל;
( )4תלויה ועומדת בקשה למינוי כונס או כונס זמני ביחס לעיקר נכסי התאגיד
או ביחס לנכסיו המהותיים ,או מונה כונס כאמור והמינוי לא בוטל;
( )5הוטל עיקול על עיקר נכסי התאגיד או על נכסיו המהותיים והעיקול לא
בוטל;
( )6מחזיקים בתעודות התחייבות של התאגיד ,הנאמן או נושים מהותיים
אחרים של התאגיד העמידו את חובם לפירעון מיידי;
( )7קיים חשש סביר שהתאגיד לא יוכל לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות,
בהגיע מועד קיומן;
"הסדר חוב אחר"  -אחד מאלה  :
()1

הסדר חוב שאין בו אלא כדי לזכות את מחזיקי תעודות ההתחייבות;

( )2הסדר חוב שעניינו פדיון מוקדם במזומן של תעודות ההתחייבות בסכום
שאינו נמוך מערך הקרן בתוספת ריבית והצמדה ,אם  קיימים ,שנצברו עד מועד
הפדיון של תעודות ההתחייבות;
()3

הסדר חוב שעניינו שינוי בלתי מהותי בתנאי תעודות ההתחייבות;

"תקנות החברות"  -תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר) ,התשס"ב;32002-
"תקנות פרטי תשקיף"  -תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה
וצורה) ,התשכ"ט".41969-
__________
   1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשס"ג ,עמ' .70
   2ק"ת התש"ל ,עמ' .2037
   3ק"ת התשס"ב ,עמ' .868
   4ק"ת התשכ"ט ,עמ'  ;1794התשע"א ,עמ' .604

קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,

765

תיקון תקנה 8א

.2

בתקנה 8א לתקנות העיקריות ,במקום "לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף ,מבנהו
וצורתו) ,התשכ"ט "1969-יבוא "לתקנות פרטי תשקיף" .

תיקון תקנה 9ד

.3

בתקנה 9ד(ג) לתקנות העיקריות ,במקום "לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט "1969-יבוא "לתקנות פרטי תשקיף" .

תיקון תקנה 10

.4

בתקנה (10ב)(()14ב)( )1לתקנות העיקריות ,במקום "לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט "1969-יבוא "לתקנות פרטי תשקיף" .

תיקון תקנה 31ח  .5בתקנה 31ח לתקנות העיקריות -
( )1בתקנת משנה (א) ,בפסקאות ( )1ו–( , )2המילים "(בקשה לפשרה או להסדר),
התשס"ב - "2002-יימחקו;
()2

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:
"(ב)

תיקון תקנה 37יג .6
הוספת פרק ג'2

לדיווח כאמור בתקנת משנה (א) יצורפו המסמכים נושאי הדיווח".

בתקנה 37יג לתקנות העיקריות ,ברישה ,במקום "לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף,
מבנהו וצורתו) ,התשכ"ט "1969-יבוא "לתקנות פרטי תשקיף" .

 .7אחרי תקנה 37יט לתקנות העיקריות יבוא:
"פרק ג' :2הסדרי חוב
"הצעה להסדר
חוב על רקע קשיים
פיננסיים

37כ( .א) זומנה אסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות שעל סדר
יומה הצעת הסדר חוב על רקע של קשיים פיננסיים ,לרבות
זימון אסיפה לקבלת החלטה שאינה מחייבת את המחזיקים
בתעודות ההתחייבות ,יובאו בדוח:
( )1הדוח התקופתי האחרון והדוח הרבעוני האחרון
של התאגיד וכל שינוי או חידוש מהותי שאירע בכל
עניין שיש לתארו בדוח התקופתי ,ויכול התאגיד לכלול
אותם על דרך של הפניה;
( )2הנדרש בתקנות (7א)( )2עד ( )11ו– 38לתקנות
החברות בשינויים המחויבים ובשינויים המפורטים
להלן:
(א)

לעניין תקנה (7א)( )8לתקנות החברות -
( )1היה הנותן תאגיד ,יחולו הוראות תקנה
44ב לתקנות פרטי תשקיף;
( )2היה הנותן יחיד ,יינתן גילוי לכל פרט
החשוב למשקיע סביר לשם הבנת הסיכון
והסיכוי הכרוכים ביכולת מימוש הערבות,
ובכלל זה ,אם התנהלו נגד הערב הליכי
פשיטת רגל ומקורות מימון של הערב
לפירעון הערבות;

(ב) לעניין תקנות (7א)( )10ו– )7(38לתקנות
החברות ,יובא מידע לגבי נושא משרה בכירה
בתאגיד ויפורטו תנאי כהונתו ,שכרו ותגמולו,
לרבות ניירות ערך או כל תמורה אחרת במישרין
ובעקיפין;
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קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,

(ג) לעניין תקנה  )3(38לתקנות החברות ,יובא
תזרים המזומנים הצפוי לתקופה של שנתיים
ממועד הגשת דוח ההסדר ותחת ההנחה כי
הצעת ההסדר תאושר;
(ד) לעניין תקנה  )4(38לתקנות החברות ,יחולו
הוראות תקנה 8ב בשינויים המחויבים;
(ה)

לעניין תקנה  ,)5(38הועברו לרבות שועבדו;

(ו) לעניין תקנה  )8(38לתקנות החברות ,יובאו
פרטים גם לגבי נושים בעלי זיקה לבעל השליטה
בחברה;
( )3הסדרים שנערכו עם נושים מהותיים אחרים
של התאגיד בחצי השנה שקדמה   למועד פרסום
דוח ההסדר וכוונות או תכניות להסדרים עם נושים
מהותיים אחרים;
()4

אם נקבעו בהסדר מגבלות בנושאים אלה:
(א)

חלוקה כהגדרתה בחוק החברות;

(ב) עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי
סעיף  270לחוק החברות;
נקבעו מגבלות כאמור יתוארו בדוח ההסדר;
( )5אם במסגרת ההסדר התנו הצדדים על האמור
בסעיף 52יד(1א) לחוק ,לפי סעיף 52יד(1ב)(;)1
( )6תזרים המזומנים של התאגיד בשלוש השנים
שקדמו לדוח ההסדר והסברי הדירקטוריון באשר
לנסיבות שהביאו אותו למצבו הפיננסי הנוכחי ולהצעת
הסדר החוב ,וכן אם בחן התאגיד פעולות אחרות חלף
הסדר החוב המוצע;
( )7השפעת ההסדר על נתוני הדוחות הכספיים ובכלל
זה על הרווח וההון העצמי של התאגיד;
( )8כלל ההסדר אירוע פרופורמה ,יובא דוח פרופורמה;
( )9השלכות המיסוי של ההסדר על התאגיד ועל
המחזיקים בתעודות ההתחייבות;
( )10מוצע לשנות מהותית תנאי תעודות ההתחייבות,
או הוצעו ניירות ערך חדשים חלף תעודות ההתחייבות,
יובא תיאור ניירות הערך לפי הקבוע בפרק ג' לתקנות
פרטי תשקיף;
( )11מוצע לשנות מהותית את תנאי תעודות
ההתחייבות או הוצעו ניירות ערך חדשים חלף תעודות
ההתחייבות ,תצורף חוות דעת עורך דין לפי תקנה 61
לתקנות פרטי תשקיף;

קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,
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( )12פורסם אגב הצעת הסדר החוב דוח המתחייב
לפי חוק ,ובכלל זה תשקיף ,יצורף הדוח וניתן לכלול את
הדוח האמור על דרך של הפניה;
( )13הוגשה בקשה לפשרה או להסדר לפי סעיף (350א)
לחוק החברות ,יצורף  דוח לפי תקנה 31ח וניתן לכלול
מידע זה על דרך של הפניה;
(ב) יושב ראש הרשות או עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך
בכתב ,רשאי לפטור תאגיד מסוים מתקנה זו כולה או חלקה
למעט תקנת משנה (א)( )1וכן להתנות את הפטור האמור
בתנאים ,אם שוכנע כי יש לעשות כן בנסיבות העניין  .
(ג) אין באמור בתקנת משנה (ב) כדי לגרוע מסמכות הרשות
ליתן ארכה לפי סעיף (36ח) לחוק.
הצעה להסדר חוב
שאינה הסדר חוב
אחר או הסדר חוב
על רקע קשיים
פיננסיים

37כא .בהסדר חוב שאינו הסדר חוב אחר או הסדר חוב על רקע
קשיים פיננסים יובאו הדוחות התקופתי והרבעוני האחרון
של התאגיד וכל שינוי או חידוש מהותי שאירע בכל עניין
שיש לתארו בדוח התקופתי ,ויכול התאגיד לכלול אותם על
דרך של הפניה; כן  יובאו פרטים כמפורט בפסקאות ()4( ,)3
ו–( )9עד ( )13לתקנה 37כ(א) וכן פרטים כמפורט בתקנה
(7א)( )8( ,)2ו–( )11ובתקנה  )6(38ו–( )7לתקנות החברות
בשינויים המחויבים ובשינויים שפורטו בתקנה 37כ(א)(.)2

הצעה להסדר חוב
אחר

37כב .בהסדר חוב אחר יובאו פרטים כמפורט בפסקאות ( )9עד ()11
לתקנה 37כ(א) וכן פרטים כמפורט בתקנה (7א)( )2לתקנות
החברות   .

חתימה על הדוח

37כג .על דוח כאמור בתקנות 37כ ו–37כא יחתמו התאגיד וכן
רוב חברי הדירקטוריון כשאחד מהם לפחות הוא דירקטור
חיצוני .

חובת עדכון

37כד .חל שינוי או חידוש מהותי במהלך התקופה שבין זימון
האסיפה לכינוסה ביחס לפרט שנכלל או שיש לכלול בדוח
ההסדר ,יעדכן התאגיד את הדוח באופן מרוכז בדוח מעדכן
שיפורסם ארבעה ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה,
והוא רשאי לכלול בעדכון כאמור מידע בדרך של הפניה  .

הצעת רכש חליפין
על רקע קשיים
פיננסיים

37כה .הוראות תקנות 37כ37 ,כג ו–37כד יחולו על הצעת ניירות
ערך חלף תעודות התחייבות שמתקיימים לגביה אחד
מהתנאים המנויים בהגדרה הסדר חוב על רקע קשיים
פיננסיים".

תיקון תקנה 48

.8

תיקון התוספת
השמינית

 .9בתוספת השמינית לתקנות העיקריות    -
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בתקנה (48ג)(()13א) לתקנות העיקריות ,במקום "לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט "1969-יבוא "לתקנות פרטי תשקיף" .
( )1בפרט ( ,)4במקום "לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה
וצורה) ,התשכ"ט "1969-יבוא "לתקנות פרטי תשקיף";

קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,

( )2בפרט ( ,)7במקום הסיפה המתחילה במילה "שונו" יבוא "שונו או הוצע לשנות במהלך
תקופת הדיווח את תנאי תעודות ההתחייבות  -יצוינו השינויים ,המועד שבו נכנסו או
צפויים להיכנס לתוקף והדרך שבה אושר השינוי או צפוי השינוי להיות מאושר".
י"ג בשבט התשע"ב ( 6בפברואר )2012
            י ו ב ל ש ט י י ני ץ
              שר האוצר

(חמ    )3-982

תקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות) (תיקון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  7ו– 15לחוק מילווה קצר מועד ,התשמ"ד ,11984-ובאישור
ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
.1

בתקנה  3לתקנות מילווה קצר מועד (סדרות שונות) ,התשנ"ב( 21992-להלן  -התקנות
העיקריות) ,במקום "סעיף  45לחוק בנק ישראל ,התשי"ד "1954-יבוא "סעיף (49ב) לחוק
בנק ישראל ,התש"ע."32010-

תיקון תקנה 3

 .2בתקנה (4א) לתקנות העיקריות ,במקום "שלוש מאות שישים וחמישה ימים" יבוא
"שלושה עשר חודשים".

תיקון תקנה 4

ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר )2012
         י ו ב ל ש ט י י ני ץ
       שר האוצר

(חמ    )3-1790

__________
   1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .69
   2ק"ת התשנ"ב ,עמ' .636
   3ס"ח התש"ע ,עמ' .452

צו התכנון והבנייה (בני שמעון) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו– 16לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן -
החוק) ,ולאחר התייעצות עם ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה ,בתוקף הסמכות שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי סעיף (6א)( )3לחוק ,עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות
המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
.1

מרחב תכנון מקומי בני שמעון (להלן  -מרחב התכנון המקומי) ,לפי צו התכנון והבנייה
(בני שמעון) ,התשע"ב ,22011-ישונה ,וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך
בקנה מידה  1:10,000והחתום בידי ביום כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר .)2012

תיקון מרחב
תכנון מקומי

.2

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני שמעון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

הפקדת עותקים

כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר )2012
(חמ )3-1113

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התשע"ב ,עמ' .251

קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,

769

צו התכנון והבנייה (אבו בסמה) ,התשע"ב2012-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13ו– 16לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן -
החוק) ,ולאחר התייעצות עם ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים שליד המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה ,בתוקף הסמכות שאצלה לה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי סעיף (6א)( )3לחוק ,עם הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ועם הרשויות
המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
תיקון מרחב
תכנון מקומי

.1

מרחב תכנון מקומי אבו בסמה (להלן  -מרחב התכנון המקומי) ,לפי צו התכנון והבנייה
(אבו בסמה) ,התש"ע ,22010-ישונה ,וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט הערוך
בקנה מידה  1:10,000והחתום בידי ביום כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר .)2012

הפקדת עותקים

.2

עותקים של התשריט האמור בסעיף  1מופקדים במשרד הפנים בירושלים ,במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה אבו בסמה וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

הוראות מעבר

.3

דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של
צו זה בנוגע לשטח שהיתוסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה ,תמשיך בהם הוועדה
המקומית או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה,
"ועדה מקומית"  -לרבות ועדה מוועדותיה.

כ"ז בטבת התשע"ב ( 22בינואר )2012
(חמ )3-1113

אליהו ישי
שר הפנים

__________
1
2

770

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ק"ת התש"ע ,עמ' .1270

קובץ התקנות  ,7089ט"ז בשבט התשע"ב9.2.2012 ,
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