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קובץ התקנות 8735, י"ג באלול התש"ף, 2.9.2020  2560

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספים בין 
קופות גמל( )תיקון(, התש"ף-2020

פיננסיים שירותים  על  הפיקוח  לחוק  ו–60  23)ב()2(  סעיפים  לפי  סמכותי   בתוקף 
אני  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשס"ה-12005  גמל(,  )קופות 

מתקין תקנות אלה:

בין  כספים  )העברת  גמל(  )קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות   1 בתקנה   .1
קופות גמל(, התשס"ח-22008 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "גוף מנהל" 

יבוא:

""גיל הפרישה המוקדמת" - כמשמעותו בסעיף 5 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-32004;".

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )א(, אחרי פסקה )6( יבוא -  )1(

")7( קופת גמל להשקעה, ובלבד שהעמית הגיע לגיל הפרישה המוקדמת.";

בתקנת משנה )ב( -  )2(

המילים  עד  גמל"  מקופת  כספים  "העברת  במילים  החל  בסיפה  )א( הקטע 
"בקופה המקבלת" יסומן ")1(";

)ב( אחרי פסקה )1( יבוא:

השקעה  למסלול  תיעשה  להשקעה,  גמל  מקופת  כספים  ")2( העברת 
העמית,  של  לבחירתו  בהתאם  המקבלת,  בקופה  קצבה  למקבלי  המיועד 

לשם קבלת קצבה בלבד."

בתקנה 3)א( לתקנות העיקריות, אחרי פסקה )11( יבוא:  .3
")11א( מקופת גמל להשקעה לקופת גמל להשקעה אחרת;".

ל' באב התש"ף )20 באוגוסט 2020(
)חמ 3-3738(

ץ כ ל  א ר ש י  
שר האוצר  

הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים( )תיקון 2(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16)1( לתקנות התעבורה, התשכ"א-11961, אני קובע לאמור:

בהודעת התעבורה )קביעת תמרורים(, התשע"א-22010, בתוספת, בחלק 4 -  .1
בתמרור מס' 440, במקום האמור בטור 3, יבוא:   )1(

"אזור שבו אסורה הכניסה לרכב מזהם, לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-32008, לפי 
חוק העזר המקומי שחל בתחום הרשות המקומית שבה מוצב התמרור";

ס"ח התשס"ה, עמ' 889; התשע"ז, עמ' 213, 222 ועמ' 336.  1

ק"ת התשע"ו, עמ' 634; התשע"ד, עמ' 1613.  2
ס"ח התשס"ד, עמ' 46.  3

תיקון תקנה 1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 3 

תיקון התוספת 
  

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ט, עמ' 1512.  1

ק"ת התשע"ח, עמ' 784; התשע"ט, עמ' 8272; התש"ף, עמ' 1828.  2
ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  3
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בתמרור מס' 441, במקום האמור בטור 3 יבוא:   )2(

"קצה האזור שבו אסורה הכניסה לרכב מזהם".

ו' באלול התש"ף )26 באוגוסט 2020(
)חמ 3-766-ת1(

ן י י ט ש ט י ל ב  ) י וב ק ( ב  ק ע י  
המפקח הארצי על התעבורה  

תיקון טעות דפוס

בכללי משק החשמל )תעריפי חשמל( )תיקון מס' 16(, התש"ף-2020, שפורסמו בקובץ 
התקנות 8720, התש"ף, עמ' 2112, בסעיף 8, בכותרת השוליים, במקום "החלפת" צריך להיות 
"הוספת" ובכותרת לוח התעריפים המובא בה, במקום "לוח 1-7.2" צריך להיות "לוח 2-7.2".

)חמ 3-3178-ת3(

תיקון טעות

שעה( )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בתקנות 
התש"ף  ,8727 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התש"ף-2020,   ,)4 מס'  )תיקון  פעילות(   )הגבלת 

עמ' 2146, בתקנה 5)2( -

האמור בפסקת משנה )1( צריך להיות מסומן ")א(";  )1(

האמור בפסקת משנה )2( צריך להיות מסומן ")ב(";  )2(

האמור בפסקת משנה )3( צריך להיות מסומן ")ג(";  )3(

האמור בפסקת משנה )4( צריך להיות מסומן ")ד(";  )4(

האמור בפסקת משנה )5( צריך להיות מסומן ")ה(".  )5(

)חמ 3-6092(

תיקון טעות

בקובץ  שפורסם  התש"ף-2020,  )תיקון(,  אזוריות(  )מועצות  המקומיות  המועצות  בצו 
להיות צריך   ")3(3 "בסעיף  במקום  ברישה,   ,1 בסעיף   ,2139 עמ'  התש"ף,   ,2724  התקנות 

"בסעיף 3)2(". 

)חמ 3-136-ת1(
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