( )3בפסקה המתחילה במילים "פירוט חולשות מהותיות אשר תוקנו" ,אחרי
"במהלך שנת הדיווח יבוא "עד מועד הדיווח";
()4

במקום הפסקה המתחילה במילים "פרטים נוספים" יבוא:
"פרטים נוספים  [בפסקה זו רשאי התאגיד לציין פרטים בדבר ליקויים
משמעותיים שנתגלו בבקרה הפנימית למועד הדוח]"
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

(ב) בפסקה (ב) לעניין דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג(א) ,אחרי "בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה
פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה
מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה" יבוא ,במסגרת נפרדת:
"[הפסקה שלהלן תיכלל רק כאשר התאגיד בחר ליישם את הוראות תקנה
38ג(ו )2לגבי תאגידים בנקאיים או גופים מוסדים שאוחדו או אוחדו באיחוד
יחסי בדוחותיו הכספיים]:
חברה _________ [שם החברה] ,חברה בת של התאגיד ,היא תאגיד בנקאי/
גוף מוסדי [מחק את המיותר] ,שחלות עליו הוראות המפקח על הבנקים/
הממונה על אגף שוק הון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר [מחק את המיותר],
בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי .
בהתייחס לבקרה הפנימית בחברה הבת האמורה מיישם התאגיד את
ההוראות האלה[ :יפורטו ההוראות החלות על החברה הבת]"
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
י"ב בסיוון התשע"א ( 14ביוני )2011
י ו ב ל ש ט י י ני ץ

(חמ )3-982

שר האוצר

תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים) ,התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים (154ב) ו–(168א) לחוק הטיס ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק),
בהסכמת שר המשפטים לפי סעיף (154ב) לחוק ,ולפי הצעת הרשות לפי סעיף (168ב) לחוק,
אני מתקין תקנות אלה:
.1

(א) המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי ,אם התקיימה אחת או הפחתת סכומי
העיצום הכספי
יותר מהנסיבות שלהלן ,עד השיעורים המנויים לצדן:

( )1המפר לא הפר כל הוראה מהוראות החוק או לפיו בשלוש השנים שקדמו
להפרה  -עד  50אחוזים; לא הפר את אותה הוראה בשלוש  השנים שקדמו להפרה
 עד  25אחוזים;__________
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( )2המפר הפסיק את ההפרה  מיוזמתו ודיווח על ההפרה ועל הפסקתה  למנהל  
עוד בטרם גילתה אותה הרשות  -עד  25אחוזים;
( )3המפר נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ,והכל להנחת דעתו של המנהל
 עד   25אחוזים;( )4למפר מערכת נהלים פנימית ,שנועדה לאתר ולמנוע ביצוע של ההפרה,
וההפרה מעידה על כשל נקודתי ולא על כשל מערכתי  -עד   25אחוזים;
( )5המפר הוא יחיד והמנהל שוכנע כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות
המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי ,או שנתקיימו נסיבות אישיות קשות
המצדיקות שלא למצות את הדין עם המפר  -עד   25אחוזים; המנהל יגיש אחת
לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה דין וחשבון על השימוש
בסמכות לפי פסקה זו והטעמים שבשלהם ניתנה ההפחתה מכוח פסקה זו.
(ב) התקיימו לגבי מפר כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א) ,רשאי המנהל להפחית
למפר מסכום העיצום הכספי את השיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר ,ובלבד
שסכום ההפחתות המצטבר לא יעלה על  50אחוזים מסכום העיצום הכספי  .
(ג) הוראות תקנת משנה (א)( )1ו–( )2לא יחולו על בעל רישיון שטרם מלאו שנתיים
מהיום בו קיבל  לראשונה  רישיון; לעניין זה" ,בעל רישיון"  -בעל רישיון עובד טיס ,בעל
רישיון  בית ספר לעובדי טיס ,בעל רישיון הפעלה אווירית ,בעל רישיון להפעלת מכון
בדק ,בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א ,בעל רישיון להפעלת שדה תעופה או מנחת,
בעל רישיון ייצור ,בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה ובעל רישיון להפעלת כלי
רחיפה למטרות מסחריות.
הפרות מרובות
בשל אותו
מעשה

.2

ביצע המפר מעשה אחד המהווה הפרה של כמה הוראות מהוראות החוק או לפיו  -לא
יטיל המנהל עיצום כספי יותר מפעם אחת בשל המעשה האמור.

פריסת תשלום
עיצום כספי

.3

(א) המנהל רשאי ,לפי בקשתו של מפר ,להורות על פריסת תשלום עיצום כספי ,בין
אם החליט המנהל על הפחתת סכום העיצום הכספי לפי תקנות אלה ובין אם לאו.
(ב) הורה המנהל כאמור בתקנת משנה (א) ,לא יעלה מספר התשלומים על עשרה
תשלומים חודשיים; לא שילם המפר תשלום חודשי במועדו ,ישלם את העיצום הכספי
כולו בפירעון מיידי.

כ"ד בסיוון התשע"א ( 26ביוני )2011
(חמ )3-4267

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

תקנות רישוי שירותי התעופה (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים),
התשע"א2011-
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10א(ו)( )2ו–(23א) לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ"ג-
( 11963להלן  -החוק) ,בהסכמת שר המשפטים לפי סעיף 10א(ו)( )2לחוק ,ולפי הצעת רשות
התעופה האזרחית לפי סעיף (23א) לחוק ,אני מתקין תקנות אלה:
הפחתת סכומי
העיצום הכספי

( .1א) המנהל רשאי להפחית למפר את סכום העיצום הכספי  ,אם התקיימה אחת או יותר
מהנסיבות שלהלן ,עד השיעורים המנויים לצדן:

__________
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