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 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח)
 התשמ״ג—1982

ימלי של מבטח), התשמ״ג—1982 נ  תקנות הפיקוה על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המי

ת מס הכנסה (קביעת סכום לאי־התרת זיכוי בעד הוצאות רפואיות מיוחדות) ו  תקנ
 התשמ״ג—1982 . . . . . . , .

ד (ציוד הנדסי), התשמ״ג—1982 ו  צו גיוס הצי

 תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (תיקון)
 התשמ״ג—1982

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה נמס) (תיקון)
 התשמ׳׳ג—1982



 תקנות הפיקוח על עסק* ניסוה (דרכי השקעת ההון, הקרנות
ו 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  וההתחייבויות של מבטח), ה

1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א—1981
: ן תקנות אלה  (להלן — החוק), ולאחר התייעצות עם נגיד בנק ישראל, אני מתקי

״ ׳1. בתקנות אלה — ו י י ע  ז

 ״ביטוח כללי״ — כל ענפי הביטוח, למעט ענפי ביטוח חיים כמשמעותם בצו הפיקוח על
;  עסקי הביטוח (ענפי ביטוח), התש״ם—1979 2

3 (להלן — חוק הבנקאות),  ״בנק״ — כמשמעותו.בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—1981
 תאגיד בנקאי אחר כמשמעותו בחוק הבנקאות שאישר המפקח לענין תקנות אלה
 בהודעה ברשומות וכן בנק בחו״ל הנמצא בפיקוח ממלכתי והמוכר על ידי הרשות

ח; טו  המפקחת על הביטוח באותה ארץ לענין השקעות של הברות בי

פת; נ , לרבות חברה מסו  ״חברת בת״ — כהגדרתה בהוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 4

 ״חברה מסונפת״ — חברה אשר וזברה אחרת — שאינה חברת אם שלה — מחזיקה
 בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או
 מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים
 שלה, או שעשרים וחמישה אחוזים או יותר מההון העצמי של החברה האחרת מושקעים

 בה, בין במניות ובין בצורה אחרת;

 ״בעל ענין במבטח״ — מי שמחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של
 מבטח או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות דירקטורים שלו, מי שרשאי למנות את
 מנהלו הכללי וכל תאגיד שאדם כאמור מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר
; ו  מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים של

ני ביטוח בין מבטח מחו״ל או מבוטח  ״תווכן ביטוח״ — תושב חוץ העוסק בתיווך בעני
;  בחו״ל לבין מבטח ישראלי

 ״התחייבויות ביטוחיות״ — עתודות ביטוח, עתודות לסיכונים שטרם חלפו, תביעות
 תלויות, פרמיה שנתקבלה מראש, יתרות זכות של חברות ביטוח ותווכני ביטוח,
 ריבית שנתקבלה מראש והנובעת מהשקעות חופפות להתחייבויות ביטוחיות ויתרות

ח; טו  זכות אחרות המתייחסות לעסקי בי

 לגבי מבטח ישראלי יחושבו עתודות ביטוח חיים, עתודות לסיכונים שטרם חלפו
 ותביעות תלויות לאחר ניכוי ביטוח משנה בישראל ובחוץ לארץ, ולגבי מבטח חוץ
 יחושבו ההתחייבויות האמורות לאחר ניכוי ביטוח משנה בישראל בלבד ויראו כיסוי
 הניתן על ידי חתמי לוידס או בשוק הפתוח בלונדון, באמצעות תושב חוץ בעל פטור

; ל ״  לפי סעיף 86 לחוק, כביטוח משנה בחו

נימלי כמשמעותו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ן נדרש״ — ההון הנפרע המי  ״הו
נימלי של מבטח), התשמ״ג—1982 5 (להלן — תקנות ההון הנפרע)  (ההון הנפרע המי

 1 ם״ח התשמ״א, עמי 108.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 653.
 3 ס״וו התשמ״א, עמי 232.

 4 ס״ח התשכ״ח, עמי 234; התשמ״א, עמ׳ 264.
 5 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 120.

ן התשמ״ג, 19.10.1982 ת 4418, ב׳ בחשו ו נ ק ת  112 קובץ ה



 או 15 מיליון שקלים בתוספת ארבעה אחוזים מהפרמיה שנרשמה בשנת הדו״ח בביטוח
 כללי לאחר ניכוי חלקם של מבטחי משנה בישראל ובחר־ ל או 76 מיליון שקלים —

ניהם;  לפי הנמוך שבי

 ״ניירות ערך ממשלתיים״ — איגרות חוב שהנפיקה ממשלת ישראל או שלתשלומן ניתנה
נת ישראל, לרבות תשלומים על חשבון איגרות הוב כאמור וכן פקדונות  ערבות מדי

 שהופקדו אצל החשב הכללי בתנאים שאישר המפקח;

 ״ניירות ערך בלתי ממשלתיים״ — ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל־אביב
 ושאינם ניירות ערך ממשלתיים, כולל תעודות השתתפות בקרנות להשקעות משותפות
 בנאמנות לפי חוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשכ״א—61961 (להלן — תעודות
 השתתפות בקרן נאמנות) ניירות ערך שהונפקו בחוץ לארץ ונסתרים בבורסה לניירות

 ערך במקום הנפקתם וניירות ערך אחרים שאישר המפקח;

 ״הון עצמי״ — הון המניות הנפרע, יעוד לחלוקת מניות הטבה, מבקשי מניות, קרנות
 הון, קרן שמורה וקרנות אחרות המוצגות במאזן שלא יועדו למטרות מסויימות,

 רווח — יתרה שלא יועדה — כל אלה בניכוי ההפסד המצטבר;

 ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה;

 ״בנין״ — לרבות חלק מבנין.

ות י ו ב י י ההתחי ע  2. הוראות תקנות אלה יחולו על ההתחייבויות וההון העצמי של מבטח מהסוגים ס
ח ט ב מ ל : ש ן  המפורטים להל

 (1) סוג 1 — התחייבויות ביטוחיות הנובעות מביטוח חיים בישראל —
 צמוד ערך או נקוב במטבע חוץ וביטוח חיים בלתי צמוד עם השתתפות

;  ברווחי הצמדה
 (2) סוג 2 — התחייבויות ביטוחיות הנובעות מביטוח חיים בישראל —

; ד  בלתי צמו
 (3) סוג 3 — התחייבויות ביטוחיות הנובעות מביטוח כללי בישראל במטבע

ץ;  ישראלי ובמטבע חו

 (4) סוג 4 — התחייבויות ביטוחיות הנובעות מביטוח כללי וביטוח חיים
; ״ל  בחו

 (5) סוג 5 — הון נדרש, הלוואות לתקופה העולה על 5 שנים, קרנות
 גלויות שיועדו למטרה מסויימת ולא נכללו בהון העצמי והתחייבויות אחרות
 שלא נכללו בסוגים 1 עד 4 כולל עתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח

;  חיים ובביטוח כללי
 (6) סוג 6 — עודף ההון העצמי מעל ההון הנדרש, וכן שטרי הון והתחייבויות

 הוניות אחרות הניתנות להמרה במניות המבטח בלבד.

 3. (א) כנגד כל סוג התחייבות מהסוגים האמורים בתקנה 2 יחזיק מבטח רק בנכסים
 או יתרות חובה המפורטים בתוספת ובשיעור שלא יעלה על השיעור הקבוע לצד כל סוג
ת; נכסים שנקבע לגביהם כי יוחזקו כנגד התחייבויות מסויימות יוחזקו כנגד בו י  התחי

 אותן התחייבויות בלבד.

ם, עמי 156.  6 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 84; התשי

י סו  נכסים לכי
ת ו י בו י  התחי

ן התשמ״ג, 19.10.1982 113 ת 4418, ב׳ בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 (ב) לא נקבע לגבי הנכסים המפורטים בתוספת שיעור כלשהו לכיסוי ההתחייבויות
 מאחד הסוגים, לא יחזיק מבטה באותם נכסים לכיסוי התחייבויות מאותו סוג.

 (ג) ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל־אביב, למעט ניירות ערך שהופקדו בבנק
 ישראל לפי סימן ג׳ לפרק ג׳ לחוק, והלוואות ופקדונות בבנקים שזמן פרעונם אינו עולה
 על שנתיים, המוחזקים לכיסוי התחייבויות מסוג 5, לא יפחתו — אצל מבטח העוסק
 בביטוח כללי מ־45% מההון הנדרש, ואצל מבטח העוסק בביטוח חיים בלבד — מ־35%.

 (ד) לענין תקנות אלה יחושבו הנכסים וההתחייבויות לפי ערכם במאזן.

 4. (א) ניירות ערך, פקדונות והלוואות המשמשים לכיסוי התחייבויות מסוג 1 יכללו
 תנאי הצמדה למדד המחירים לצרכן או לשער הדולר של ארה״ב או יהיו נקובים במטבע

 חוץ — הכל בהתאם לסוג ההתחייבות אשר אותה באה ההשקעה לכסות.

 (ב) ניירות ערך, הלוואות, פקדונות וחשבונות עובר ושב בבנקים, ונכסים ויתרות
 חובה אחרים, המשמשים לכיסוי התחייבויות מסוג 4 יהיו נקובים במטבע חוץ או צמודים

 למטבע חוץ.

 (ג) השקעות המוחזקות לכיסוי התחייבויות מסוג 3 יהיו צמודות ערך, ואולם
 מותר לתת הלוואות או אשראי למבוטח או להפקיד פקדון בבנק ללא הצמדה אם התשואה

 מהשקעות אלה אינה נופלת מהמקובל בשוק האשראי.

 הצמדת השקעות

 5. מבטח רשאי להשתמש לכיסוי התחייבויות בניירות ערך בלתי ממשלתיים, למעט
 תעודות השתתפות בקרן נאמנות, שהוציא מנפיק אהד, בסכום כולל שלא יעלה על הקטן

ם:  מבין השיעורים הבאי

ק; פי  (1) 10% מהסכום הכולל של ניירות ערך מאותו סיג, שהוציא אותו מנ

 (2) 10% מהסכום הכולל של סוג ההתחייבויות שניירות הערך האמורים
; י  משמשים לו כיסו

ן זה לא יובאו בחשבון אחוזי החזקה הנובעים מהחזקה של תעודות  לעני
 השתתפות בקרן נאמנות.

 6. ניירות ערך או, מזומנים שהופקדו אצל החשב הכללי לפי סימן ג׳ לפרק ג׳ לחוק
 יוכלו לשמש לכיסוי התחייבויות מסוג 5 בלבד.

:  מבטח יחזיק ניירות ערך ממשלתיים בשיעורים שלא יפחתו מאלה

 (1) 35% מסכום ההון הנדרש ;

 (2) 100% מסכום העתודה לסיכונים יוצאים מן הכלל ;

ן זה לא יילקחו בחשבון ניירות ערך ממשלתיים שבתנאי הנפקתם נקבע  לעני
 כי אינם השקעה מוכרת לענין תקנות אלה, ניירות ערך שהונפקו לכיסוי
 התחייבויות ביטוחיות מוגדרות אחרות וניירות ערך אחרים שאינם מוחזקים
 כנגד התחייבויות מסוג 5 ; לגבי פסקה (2) לא יילקחו בחשבון ניירות ערך

 ממשלתיים שנרכשו על פי כל דין אחר.

.7 

ירות ערך י  נ
ים  בלתי ממשלתי

י סו  לכי
ת ו י בו י  התחי

רות ערד י י  נ
 המופקדים אצל

 החשב הכללי

ירות ערך י  נ
ים  ממשלתי

 8. ניירות ערך המוחזקים לכיסוי התחייבויות מסוג 2, 3 ו־4 יהיו ניירות ערך הנסחרים
 בבורסה.

רות ערך י י  נ
ם רי  סחי

ן התשמ״ג, 19.10.1982 ת 4418, ב׳ בחשו ו נ  114 קובץ התק



ן י  ענ

 9. מבטח יהא רשאי להשקיע במבטח אחר או בכל תאגיד אחר העוסק בחיתום או השקעה במבטח
י ח ני ביטוח רק לאחר קבלת אישור מוקדם לכך מהמפקח, שיקבע את סכום א  בתיווך בעני

; השקעה כאמור תבוצע מעודף ההון העצמי מעל ההון הנפרע המינימלי,  ההשקעה המרבי
 המחושב לפי תקנות 2 או 4, לפי הענין, לתקנות ההון הנפרע; לענין זה, ״השקעה״ —
 לרבות רכישת ניירות ערך, מתן הלוואות או יצירת יתרת חובה שלא במהלך עסקי ביטוח

 רגילים.

ת ו ר ב ח ל השקעה ב כ ש ב ו כ ר ל ןלא ל ה נ ׳ לא י ם ו ש ר ׳ לא ל ך ס י ׳ לא י ם ׳ לא וקי ם ן ז י  10. (א) מבטח לא י
ת  צורה אחרת שליטה או זכויות ניהול בחברות בת אלא לפי אישור מוקדם לכך מהמפקח ב

 שיקבע את סכום ההשקעה המרבי.

 (ב) המפקח רשאי לקבוע בהודעה למבטח כי לענין תקנות אלה יראו השקעות
;  שנעשו בידי חברת־בת שלו שאינה מבטח, כולן או מקצתן, כאילו נעשו בידי המבטח

 תחולתה של הודעה כאמור ממועד הדו״ח הכספי הראשון שלאחר מסירתה למבטח.

ל ע 0  11. מבטח יהא רשאי להשקיע בתאגיד שהמבטח הינו בעל ענין בו ושאינו בנק, בדרכיט השקעה ב
 הבאות בלבד:

ת;  (1) על ידי מתן הלוואות כנגד ערבות בנקאי

 (2) על ידי רכישת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל-אביב בסכום שלא
 יעלה על חמישה אחוזים מהסכום הכולל של סוג ההתחייבויות שכנגדן מחזיק

 המבטח בניירות הערך האמורים.

 12. (א) מבטח יחזיק בנכסים רק אם זכויות הבעלות שלו ושליטתו בהם מלאות,
 שלמות וישירות ואין שיעבוד או משכנתה רובצים עליהם; הוראה זו אינה חלה על בנין

 שמבטח רכש לצורך ניהול עסקיו השוטפים.

ה (א), מבטח רשאי לרכוש ולהחזיק בבעלות  (ב) על אף האמור בתקנת משנ
 מקרקעין, רכוש קבוע וחברות בת שאינן עוסקות בעניני ביטוח באמצעות חברת בת

 שהיא בבעלותו המלאה אם היא עוסקת אך ורק בהחזקת נכסים.

 (ג) מבטח לא יחזיק נכסיו, לרבות חשבונות שוטפים, על שם נאמנים או חברות
 בת, אלא אם כן קיבל מראש את אישור המפקח לכך.

 (ד) מבטח יוכל להפקיד כספים בפקדון או להחזיק ניירות ערך במשמרת אך ורק
יב בצורה מוחלטת ובלתי חוזרת להחזיר את הפקדון או את ניירות הערך  בבנק שהתחי

 ללא התניה כלשהי.

 13. (א) מבטח ישראלי ישקיע ויחזיק בישראל נכסים כנגד התחייבויותיו מעסקים נכסים בישראל
 בישראל ובחו״ל, אולם רשאי הוא להשקיע או להחזיק בחו״ל נכסים כנגד התחייבויות

ת:  מסוג 4 בדרכים הבאו

 (1) כפקדונות, המתחייבים מהסכמי ביטוח משנה, אצל מבטחי משנה או,
; ק  בהסכמתם — בבנ

 (2) כפקדונות שעליו להחזיק בחו״ל לפי דרישת הרשות המפקחת באותה
 ארץ;

 (3) בנכסים אחרים ויתרות חובה שוטפות, באישורו המוקדם של המפקח;
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 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר למבטח ישראלי, באישורו המוקדם
 של המפקח, להחזיק לכיסוי התחייבויותיו מעסקים בחו״ל איגרות חוב שהנפיקו מוסדות

 ותאגידים ישראלים בחו״ל בתנאים אלה:

 (1) נתקבלה התחייבות בלתי חוזרת מהמנפיק לפדות את איגרות החוב
; פקה  לפי דרישת המבטח, בכל עת לפני המועדים שנקבעו לכך בתנאי ההנ

 (2) המבטח יבצע, ללא דיחוי, פדיון מוקדם של איגרות החוב האמורות
 אם נוצר עודף השקעות כנגד התחייבויות אלה.

 (ג) מבטח חוץ ישקיע ויחזיק בישראל:

 (1) נכסים ויתרות חובה בניכוי נכסים בלתי מוכרים כמפורט בתקנה 1
 לתקנות ההון הנפרע, בסכום שלא יפחת מיתרת עתודות לסיכונים שטרם
 חלפו בביטוח כללי ועתודות בביטוח חיים, בשיעורים שנקבעו בתוספת 3

־3;  לגבי התחייבויות מסוג 2 ו

 (2) פקדון אצל החשב הכללי לפי סימן ג׳ לפרק ג׳ לחוק.

 (ד) היה למבטח חוץ גדעון בהשקעות בישראל יכסה אותו תוך תשעה חדשים
; סכום הגרעון יהיה צמוד למדד או לשער היציג ן  מתאריך הדין וחשבון שבו היה הגרעו
 של הדולר של ארה״ב מיום הדו״ח ועד יום הכיסוי ויכוסה מכספים שהועברו למטרה זו

 מחוי׳ל.

 (ה) המפקח רשאי לחייב מבטח חוץ שקיבל רשיון לאחר פרסום תקנות אלו, או
ות אלה, להחזיק את הנכסים שהוא חייב להחזיק לכיסוי  מבטח אחר שהפר תקנה מתקנ
 התחייבויותיו בישראל, בבנק, בנאמנות שעל פי תנאיה ניתן שחרורם רק באישורו המוקדם

 של המפקח.

 לענין תקנה זו, ״השקעה בישראל״ —

ב;  (1) השקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל־ אבי

 (2) הלוואות שניתנו בישראל לתושבי ישראל או לחברות הרשומות בישראל;

 (3) פקדונות המוחזקים בבנקים בישראל;

 (4) נכסים אחרים המוחזקים בישראל, באישור המפקח.

ים 14. (א) מבטח ישראלי יהא רשאי להעביר למבטח משגה בחו״ל כספים לגבי עסקיו  כספים הניתנ

: ה ל י שמקורם בישראל, לצרכים א " י ח • י י י ב ע ה  י

 (1) לתשלום פרמיה בעד כיסוי ביטוח משנה לפי שיטה בלתי יחסית
; ה  בסכומים ובמועדים שנקבעו בהסכמי ביטוח משנ

 (2) לתשלום פרמיה בניכוי עמלה ותביעות ששולמו בקשר לביטוח
 פקולטטיבי בסכומים ובמועדים שעליהם סוכם עם מבטחי משנה, אולם לא

; י  לפני 150 ימים מתחילת הכיסו

 (3) לתשלום פרמיה בניכוי עמלה, תביעות ששולמו ופקדון כנגד עתודות
 . ביטוח ביתר סוגי ביטוח משנה במועדים שנקבעו בהסכם עם מבטחי המשנה,
 ובלבד שהפקדון האמור לא יפחת מ־30% מהפרמיה בביטוח ימי או מ־40%

ח; טו  מהפרמיה ביתר ענפי הבי

 (4) לתשלום ריבית על פקדונות המוחזקים בישראל;

 (5) לתשלומים אחרים באישורו המוקדם של המפקח.
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 (ב) מבטח ישראלי יהא דשאי להעביד לחו״ל לחברת ביטוח או לתווכן ביטוח,
 כספים לתשלום תביעות לגבי עסקים שמקורם בחו״ל לאחר מימוש המקורות החפשיים

 המוחזקים בחו״ל.

 (ג) מבטח חוץ יהא רשאי להעביר לחו״ל את סכום עודף הנכסים המוכרים מעל
 ההתחייבויות בישראל, למעט הפקדון שעליו להפקיד אצל החשב הכללי לפי סימן ג׳ לפרק

ק; לענין תקנה זו, ״נכסים מוכרים״ — כמשמעותם בתקנות ההון הנפרע.  ג׳ לחו

: מתן הימאוונ  15. (א) מבטח רשאי לתת הלוואה בכל אחד מאלה
 בידי מבטח

; ה ל  (1) ההלוואה היא כנגד פוליסת ביטוח חיים בגבול ערד הפדיון ש

 (2) כבטחון להחזרת ההלוואה נרשמה משכנתה ראשונה על בנין לטובת
ם; י נ י  המבטח והבנין הממושכן בוטח במלוא שוויו בביטוח מקיף של בנ

 (3) ממשלה או בנק נתנו התחייבות או ערבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת
 לתשלום מלוא קרן ההלוואה, הריבית ותוספת ההצמדה, ובלבד שלגבי
 ההלוואות שניתנו בישראל ההתחייבות או הערובה האמורות ניתנו בידי

 ממשלת ישראל או בידי בנק בישראל;

 (4) כבטחון להחזרת ההלוואה נתקבלו ניירות ערך ממשלתיים הניתנים
 להעברה שמחירם בבורסה ביום מתן ההלוואה עלה ב־25% לפחות על שווי

ואה;  ההלו

יתנת שלא כנגד פוליסת ביטוח חיים תקופת פרעון  (5) כאשר ההלוואה נ
 ההלוואה אינה עולה על 5 שנים והותנה במפורש שהקרן, הריבית ותוספת
 ההצמדה שנצברו עליהן ייפרעו בשיעורים שנתיים שווים או הולכים ופוחתים.

 (ב) מבטח רשאי לתת הלוואה לעובדו במקרים כאמור בתקנת משנה (א)(1) עד
:  (4) או בהתקיים תנאים אלה

 (1) סכום ההלוואה אינו עולה על סכומן הכולל של ארבע משכורות חדשיות
 אם ההלוואה היא ממקור מסוג 6 או שלוש משכורות אם ההלוואה ניתנה
 ממקור אחר או כלי רכב השייך ללווה שועבד לזכות המבטח כערובה לפרעון
 ההלוואה וסכום ההלוואה אינו עולה על 50% מערך הרכב ביום מתן

ואה;  ההלו
 (2) תקופת פרעון ההלוואה אינה עולה על שמונה שנים והקרן והריבית
 בתוספת הצמדה שנצברה עליהן ייפרעו בשיעורים שווים או הולכים ופוחתים

 כשהמדווח ביניהם אינו עולה על שנה.

 (ג) מבטח רשאי לתת הלוואה לסוכן ביטוח במקרים כאמור בתקנת משנה
 (א)(1) עד (4) או אם קיים בינו לבין הסוכן הסכם התקשרות רב שנתי בכתב — אם
 כלי רכב השייך ללווה שועבד לזכות המבטח כערובה לפרעון ההלוואה וסכום ההלוואה
נו עולה על 25% מערך הרכב ביום מתן ההלוואה, ובלבד שתקופת פרעון ההלוואה  אי

 לא תעלה על חמש שנים.

 16. (א) תקנות אלו יחולו על מבטח ישראלי לגבי עסקיו בישראל ובחו״ל, למעט סייגים לתחולה

 חברות בת רשומות בחו״ל והפועלות שם לפי הוראות הפיקוח במקום מושבן.

 גב) תקנות אלו יחולו על מבטח חוץ לגבי עסקיו בישראל בלבד.
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 (ג) תקנות אלו לא יחולו על תאגידים אלה:.

 (1) בעל פטור לפי סעיף 86 לחוק;

 (2) אגודה לביטוח כהגדרתה בסעיף 89 לחוק;

 (3) קופת גמל, למעט קופת ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים
.  לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד—1964 ז

 17. השקיע מבטח השקעות בניגוד לתקנות אלה יצויין הדבר ותירשם יתרת ההשקעות
 שהשקיע כאמור ליום הדו״ח בביאורים לדו״ח הכספי — לגבי מבטח ישראלי, ובהערות

 לדו״ח על הנכסים וההתחייבויות — לגבי מבטח חוץ.

 18. מבטח יגיש למפקח דין וחשבון על ההתחייבויות וההשקעות לתאריך הדו״ח
 הכספי השנתי והחצי־שנתי במועדים שנקבעו להגשת הדוחו״ת האמורים; הדו״ח השנתי

 יהיה מאושר בידי רואה חשבון; הדוחו״ת יוגשו במתכונת שיורה המפקח.

 19. (א) אם כתוצאה מהתקנת תקנות אלה נוצרו סטיות במצב ההשקעות של מבטח,
 חייב הוא להתאים את השקעותיו לאמור בתקנות אלה במשך שנתיים, ובלבד שלפחות

 מחצית ההשקעה תיעשה בשנה הראשונה.

 (ב) על אף האמור בתקנה 7 רשאי מבטח להמשיך ולהחזיק כנגד עתודה
 לסיכונים יוצאים מהכלל:

 (1) השקעות ונכסים אחרים שאינם ניירות ערך ממשלתיים בסכום שאינו
 עולה על היתרה ליום 31 בדצמבר 1980 ;

 (2) באישור המפקח — השקעות ברכוש קבוע ובמקרקעין שנעשו בשנת
.1981 

ן בדו״זז ו  צי

 הגשת דו״וז על
ת  ההשקעו

ת מעבר ראו  הו

 20. הסכומים הנקובים בהגדרת ״הון נדרש״ שבתקנה 1 וכן סכומים לפריסה לפי
 תקנה 19 (א) יועלו לפי שיעור העלית של המדד החדש לעומת המדד היסודי;

 לענין זה, ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום פרסומן של תקנות
 אלה ו״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו״ח הכספי או תאריך

 ההשקעה בפועל, לפי הענין.

 21. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת הקרנות וההון של מבטח), התשכ״ח—
— בטלות. 8 1967 

 הצמדת הסכומים

ל טו  בי

 תחילד. 22. תחילתן של תקנות אלה ביום ר בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982).

 7 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1302; התשמ״ב, עמי 971.
 8 ק״ת התשכ״ח, עמי 350.

! התשמ״ג, 19.10.1982 ת 4418, ב׳ בחשו ו נ ק ת  118 קובץ ה



 תוספת

 (תקנה 3)

פ ויתרות חובה לכיבוי ההתחייבויות  נבפי

 לפי סוגיהן באחןזים למאה

 סוג 2

 ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה

 ללא הגבלה 6 ללא הגבלה

 ללא הגבלה

 ללא הגבלה

 ללא הגבלה

 ללא הגבלה

 ללא הגבלה

25 

20 

50 

40 

40 20 25 20 

 בגבול ערך בגבול ערך 0
 הפדיון של הפדיון של

 הפוליסה הפוליסה

50 30 50 20 

 1. ניירות ערך

פ י  א. ניירות ערף ממשלתי
 (1) סחירים בבורסה בתל־אביב

 (2) בלתי סחירים

 ב. ניירות ערך אחרים
 (1) איגרות חוב ושטרי הון

ות (שלא בחברות בנות י  (2) מנ
 ומסונפות) ותעודות השתתפות

ת ו ת לנאמנ ו ת ק  ב

ן נ  (3) חברות ביטוח שאי
נפות  חברות בנות או מסו

 2. הלוואות ופקדונות בבנקים
גד פוליסות ביטוח  א, הלוואות נ

 חיים

  ב. הלוואות אחרות ופקדונות בבנ
 קים, למעט תעודות פקדון סחיר

 (תפס)

 3. מקרקעין, רכוש קבוע, חברות
 בנות ומסונפות וכו׳

נים י  א, מקרקעין, רכוש קבוע, בנ
, וד,משרדי  להשכרה, מכוניות, צי
ות ומסונפות  מחשבים וחברות בנ
די ואחרות י י  להחזקת נכסי דלא נ
י ביטוח והו נ י ן עוסקות בענ נ  שאי

 צאות נדחות

 ב. חברות בנות ומסונפות העוסקות 0 0 0 0 0 ללא הגבלה
 בעניני ביטוח

t 0 4 4 4. פרמיה לגביה ויתרות סוכנים 

i 4 4 4 4 5. חברות ביטוח ומתווכים 

 6. יתר רכוש שוטף ויתרות חובה לפי המצב לפי המצב לפי המצב לפי המצב לפי המצב לפי המצב
ן ן במאז  כולל תעודות פקדון סחיר (תפס) במאזן 5 במאזן 5 במאזן 5 במאזן 5 במאז

: ת ו ר ע  ה
ות מסוג 5 ו־6 בלבד. י בו י וחזקו לכיסוי ההתחי ת חובה בלתי מוכרים י יתרו  1. נכסים ו

ב לפי הסכמים מיוחדים בקשר לביטוח חיים צמוד בלבד. ן איגרות חו לל איגרות חוב ותשלומים על חשבו  2. כו
. ( ג ה 3(  3. כפוף לתקנ

, התשמ״ג—1982, וכפוף להערה 1. ת הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע; המינימלי של מבטח) ו ע בתקנ ב ק נ  4. לפי ה
ר הכולל של דמי הביטוח בשנת הדו״ח. ו ם מזומנים יחד לא תעלה מעל 10% מהמחז קי ן עו״ש בבנ  5. ובלבד שהיתרה בחשבו

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ״א באב התשמ״ב (10 באוגוסט 1982) י

 שר האוצר
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,  תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח)

ז 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״יא—1981
: ה ל ן תקנות א  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

ת 1. בתקנות אלה — י י י ג ׳  ד

; י ת נ  ״דוי׳ח״ — דין וחשבון כספי ש

 ״הון נפרע״ — עודף נכסים על התחייבויות, של מבטח, מחושב לפי תקנות הפיקוח על
; לענין זה 2  עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון — שינויים במדד), .התשמ״א—1981

 לא ייכלל החלק של הבעלים החיצוניים בהון הנפרע המתואם;

:  ״נכסים בלתי מוכרים״ — נכסים ויתרות חובה אלה

 (1) נכסים המוחזקים בניגוד לתקנות 9, 10 או 11 לתקנות הפיקוח על עסקי
 ביטוח (דרכי השקעת הון, קרנות והתחייבויות של מבטח), התשמ״ג—1982 8
 (להלן — תקנות דרכי השקעה) או מעל לשיעור הקבוע בפסקה 3 בתוספת לתקנות

 האמורות;

 (2) הלוואות שניתנו בניגוד לתקנות דרכי השקעה, לרבות הלוואות ומקדמות
 לסוכני ביטוח שניתנו שלא בהתאם לתקנות האמורות והלוואות ויתרות חובה של

 בעל ענין שנוצרו שלא במסגרת עסקי ביטוח רגילים;

;  (3) פקדונות המוחזקים בניגוד לתקנה 12 (ד) לתקנות דרכי השקעה

למר;  (4) הוצאות נדחות, למעט הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים — ניכוי הצי

 (5) ציוד משרדי, כלי רכב, מחשבים וכדומה — בסכום העולה על שוויים המופחת
 לפי תקנות מס הכנסה (פחת), 1941«, מחושב מהערך המתואם;

 (6) נכסים והשקעות שאינם מצויינים בתוספת לתקנות דרכי השקעה, אלא אם
 נרכשו באישור מוקדם מאת המפקח;

 (7) מס דחוי על תוספת שערוך של נכסים לא־כספיים, כמוגדר בתקנות הפיקוח
 על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון — שינויים במדד), התשמ״א—1981, וכן מס

; ך ר  דחוי על תוספת שערוך על ניירות ע

 (8) יתרות חובה של חברות ביטוח או תווכני ביטוח בקשר לעסקים שנתקבלו
 מהו״ל או נמסרו לחו״ל, כולל עסקי ביטוח משנה ולמעט פקדונות המוחזקים בידי
 החברה המוסרת לפי הסכם ביטוח משנה, שנוצרו 18 חדשים או יותר לפני תאריך
״ח; כל אלה בניכוי הפרשות לחובות מסופקים שהופרשו בספרי המבטח בגין ו  הד

 חובות אלה;

; ה ע ק ש  (9) ניירות ערך שנרכשו בניגוד לתקנות דרכי ה

 (10) דמי ביטוח לגביה בביטוח כללי מעסקים שמקורם בישראל, למעט ביטוח

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 208.
 2 ק״ית התשמ״א, עמי 1582.

 3 ק״ת התשמ׳׳ג, עמ׳ 112.
 4 ע״ר 1941, ת-וס׳ 2, עמ׳ 1131; ק״ת התשל״ט, עמ׳ 849.
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 רכב חובה, בםכום העולה מעל מחזור דמי ביטוח בשלושת החדשים האחרונים
 בתקופת הדו׳יח; לענין פסקה זו —

 ״דמי ביטוח לגביה״ — דמי ביטוח לגביה של מבוטחים וסוכני ביטוח, כולל
 שטרות ובטחונות אחרים, בתוספת הלוואות למבוטחים או לסוכני ביטוח,
נה ו סמוך לתאריך הדו״ח לחיסול' דמי ביטוח לגביה, לתקופה שאי  שניתנ
 עולה על שלושה חדשים או בתנאים החורגים מהמקובל במשק ובתוספת
ה; לענין זה, אצל חברה  דמי אשראי מראש שקוזזו כנגד דמי ביטוח לגבי
 מנהלת — לרבות דמי ביטוח לגביה בקשר לדמי ביטוח שנמסרו לחברות

; תף  משתתפות בביטוח משו

 ״דמי ביטוח״ — פרמיה, דמי רישום, דמי פוליסות, דמי •אשראי ותקבולים
;  אחרים מהמבוטחים שנרשמו בספרי המבטח

 ״ביטוח משותף״ — מתן כיסוי למבוטח על ידי מספר מבטחים במשותף על פי
ם;  פוליסה שעליה חתומים המבטחים המשתתפי

 ״חברה מנהלת״ — מבטח המנהל את הביטוח המשותף, מקיים קשר עם החברה
 המוסרת בשל ביטוח זה וגובה דמי ביטוח מהמבוטח עבור החברות המש

 תתפות ;

 ״חברה משתתפת״ — מבטח המשתתף בביטוח משותף ומקבל דמי ביטוח
הלת;  באמצעות החברה המנ

 ״מחזור דמי ביטוחי׳ — דמי ביטוח שנתקבלו מהמבוטחים במישרין או
ח; טו  באמצעות סוכן ביטוח לאחר ניכוי דמי עמילות לסוכני בי

 ״דמי עמילות לסוכני ביטוח״ — לרבות דמי רישום, דמי פוליסות, דמי
 אשראי ותשלומים אחרים שנזקפו לזכות סוכני ביטוח; לענין זה, אצל
 הברה מנהלת — לרבות דמי ביטוח שנמסרו לחברות משתתפות בביטוח
 משותף ואצל החברה המשתתפת — למעט דמי ביטוח שנתקבלו מהחברה

תף;  המנהלת בביטוח משו

 (11) דמי ביטוח לגביה מעסקי ביטוח חיים בסכום העולה על הפרמיה הכוללת
; ה ״ ו  שמועד פרעונה בחודש האחרון בתקופת הד

 (12) ההפרש בין הערך המשוערך של הרכוש הקבוע, מקרקעין ורכוש אחר המחושב
 לפי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון — שינויים במדד),
 התשמ״א—1981, לבין הערך בשוק ליום הדו״ח, המחושב בסכום כולל ולא לפי כל

 פריט בנפרד;

 (13) השקעות חברת בת או חברה מסונפת בהברת אם, לרבות מניות שנרכשו
 בבורסה וכן יתרות חובה של חברות אלו אצל חברת האם שלהן שנוצרו שלא

ל; י  במהלך עסקים רג

 (14) חובות רעים שלא נזקפו להוצאות;

 ״נכסים״ — נכסי מבטח למעט נכסים בלתי מוכרים;

; י  ״התחייבויות״ — התחייבויות מבטח בניכוי ההון העצמ

 ״ביטוח כללי״, ״בעל ענין במבטח״, ״חברת בת״, ״חברה מסונפת״, ״מדד״, ״תווכן
 ביטוח״ ו״הון עצמי״ — כהגדרתם בתקנות דרכי השקעה;
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;  ״ענפי ביטוח״ — כהגדרתם בצו הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התש״ם—1979 6

; ו  ״פרמיה״ — לרבות פרמיה פורטפולי

; ה נ ש מ  ״פרמיה כוללת״ — פרמיה לפני ניכוי חלקם של מבטחי ה

; ה נ ש  ״פרמיה בשייר עצמי״ — פרמיה כוללת בניכוי חלקם של מבטחי מ

 ״סוכן כללי״ — לרבות סוכן כללי של מבטח ישראלי ומבטח חוץ;

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 2. ההון הנפרע של מבטח בתאריך הדו״ח לא יפחת מהסכום הגדול משלושה אלה או
 מ־126 מיליון שקלים, הנמוך שבהם:

 (1) סכום שלא יעלה על 15 מיליון שקלים לגבי מבטח העוסק בביטוח חיים
 ובביטוח כללי ועל 13 מיליון שקלים לגבי מבטח העוסק בביטוח כללי בלבד,

:  שיחושב לפי ענפי הביטוח בהם הורשה לעסוק כלהלן
 ענף ביטוח חיים 5.0 מיליון שקלים;

ם,  כל ענף אחר, למעט ביטוח זכוכית בלבד 3.5 מיליון שקלי

 ביטוח זכוכית בלבד 1.0 מיליון שקלים.

:  (2) סכום המורכב מאלה
ם;  (א) 10% מהפרמיה הכוללת בביטוח כללי עד ל־105 מיליון שקלי

ם;  (ב) 5% מהפרמיה הכוללת בביטוח כללי מעל 105 מיליון שקלי

;  (ג) 7.5% מהפרמיה בשייר עצמי בביטוח כללי
י אלה:  (ד) הסכום הגדול מבין שנ

 (1) 65% מיתרת הוצאות נדחות בביטוח חיים (ניכוי הצילמר)
ה ההפרשה לסיכונים יוצאים מן הכלל  לאחר שהופחתה ממנ

ם; י  בביטוח חי

ם;  (2) 5.0 מיליון שקלי

 חישוב ההון המינימלי לפי האמור בפסקה זו ייעשה בנפרד לגבי מחזור
 הפרמיה מעסקים שמקורם בישראל ובנפרד לגבי מחזור הפרמיה

 מעסקים שמקורם בחו״ל.

:  (3) סכום המורכב מאלה

 (א) 20% מהפרשה לתביעות תלויות בביטוח כללי, לאחר ניכו
; ה  חלקם של מבטחי משנ

י אלה — ן שנ  (ב) הסכום הגדול מבי

 (1) 65% מיתרת הוצאות נדחות בביטוח חיים (ניכוי הצילמר)
 לאחר שהופחתה ממנה ההפרשה לסיכונים יוצאים מן הכלל

ם; י  בביטוח חי
 (2) 5.0 מיליון שקלים.

 3. ההון הנפרע של מבטח המחזיק חברות בנות וחברות מסונפות העוסקות בביטוח
:  (להלן — חברות מוחזקות) לא יפהת בתאריך הדו״ח מהסכום המורכב מאלה

;  (1) הסכום שנתקבל לפי תקנה 2, לגבי הפעילות של המבטח עצמו

ן נםרע  הו
 מינימלי

 ד,ון נפרע של
 מבטח המחזיק

ת ו נ ת ב  חברו
ת ו פ נ ו ס מ  ו

 5 ק״ת התש״ם, עמ׳ 653.
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 (2) הסכום המתקבל מהכפלת ההון המינימלי הנפרע של כל אחת מהחברות
 המוחזקות בישראל בשיעור אחזקתו של המבטח בהון של החברות המוחזקות;

 (3) .־ סכום ההשקעה בחברות בנות ובחברות מסונפות בחו״ל מוכפל בשיעור
 עליית השער היציג של המטבע הנהוג בארץ רישומה של החברה מתאריך

 ההשקעה עד תאריך הדו״ח.

פרע ת נ ו י ה מנ ל ה ב י ק ח ש ט ב ק! מ ע ש ר פ נ ות ה ן המני ו ה ' ת ח פ  4. (א) על אף האמור בתקנה 2 לא י
 ^ ^ מבטח חדש

 אם הורשה לעסוק בביטוח חיים בלבד או מ־28 מיליון שקלים אם הורשה לעסוק בביטוח
 כללי בלבד, או מ־36 מיליון שקלים אם הורשה לעסוק בביטוח כללי ובביטוח חיים יחד.

 (ב) מבטח שעסק בביטוח ביום תחילת תקפן של תקנות אלה וביקש להוסיף
 לרשיונו ענף ביטוח נוסף, והון המניות הנפרע שלו קטן מן הסכום הנדרש למבטח חדש
: י אלה ן שנ  לפי סעיף קטן (א), יגדיל את הון המניות הנפרע שלו בסכום הנמוך מבי

 ^ (1) הסכום הנדרש להשלמת הון המניות הנפרע עד לסכום הנדרש לפי
 י סעיף קטן (א);

 (2) 5 מיליון שקלים אם הענף הנוסף הוא ביטוח חיים או 3.5 מיליון שקלים
 לכל ענף נוסף שאינו ביטוח חיים;

ות תיעשה בדרך של הנפקת מניות חדשות, לפני הרחבת הרשיון. י  הגדלת הון המנ

ת נפרע ו י ן מנ  5. הון המניות הנפרע של מבטח, בניכוי ההפסד המצטבר שלו, לא יפחת בתאריך חו
י הפסד כו י ב ^ בנ ש ן ח מ ם ה ו כ ס ן ה ש _ מ ך ח ח ט ב 1^, מ , , ׳ , ( 1 ) ה 2 נ ק י ת פ ב ל ש ו ח מ ם ה ו כ ס ן ה ח מ / ף ד  ה

 תקנה 4, לפי הגבוה מביניהם.

ת ההין ל ד ג  6. (א) היה הונו הנפרע של מבטח בתאריך הדו״ח קטן מהאמור בתקנה 2, חייב ה
 הוא להגדילו עד לסכום האמור או להקטין את היקף עסקיו בהתאם להונו הנפרע תוך

: ן  התקופות האמורות להל

 (1) הגרעון בהון הנפרע שנוצר בשנת הדו״ח כתוצאה מגידול ריאלי של
 הפרמיה בעסקי ביטוח כללי או של ההוצאות הנדחות (ניכוי הצילמר)
 בעסקי ביטוח חיים או כתוצאה מהשקעות בניגוד לתקנות דרכי השקעה —
 תוך שנה אחת מתאריך הדו״ח •, לענין זה, גידול ריאלי של הפרמיה בביטוח
 כללי יחושב לפי המדד הממוצע השנתי בשנת הדו״ח וגידול ריאלי של
 ^ ההוצאות הנדחות (ניכוי הצילמר) בביטוח חיים — לפי המדדים לחישוב

ים;  עתודות ביטוח חי

 (2) הגרעון בהון הנפרע לתאריך הדו״ח לאחר ניכוי הסכומים שפורטו
 בפסקה (1) — תוך שנתיים, ובלבד שלפחות מחצית ההגדלה תיעשה בשנה

 הראשונה.

 (ב) היה הון המניות הנפרע של מבטח בניכוי ההפסד המצטבר שלו בתאריך
 הדו״ח קטן מהאמור בתקנה 5, חייב הוא להגדילו בסכום ההפרש תוך 9 חדשים מתאריך

 הדו״ח.

 (ג) הגדלת ההון הנפרע לפי תקנת משנה (א) תהיה ממקורות חיצוניים.

 (ד) הגדלת הון המניות הנפרע לפי תקנת משנה (ב) תהיה במזומנים או דרך
 היוון העודפים.
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 (ה) מבטח שהונו הנפרע או הון המניות הנפרע שלו קטנים מהאמור בתקנה 2
 לא יחלק דיבידנד במזומנים עד להשלמה מלאה של הונו הנפרע או של הון המניות

 הנפרע שלו לסכומים שנקבעו בתקנות 2 או 5.

 7. בביאורים לדו״ח של מבטח יצויינו ההון הנפרע המינימלי והון המניות הנפרע
 המתחייבים לפי תקנות אלה וכן ההון הנפרע הקיים המחושב לפי תקנות הפיקוח על
 עסקי הביטוח (פרטי דין וחשבון — שינויים במדד), התשמ״א—1981, בניכוי נכסים

 בלתי מוכרים.

 8. לענין תקנות אלה יחושבו נכסים בלתי מוכרים בערכים מתואמים לפי תקנות
 הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון — שינויים במדד), התשמ״א—1981.

 9. (א) תקנות אלה לא יחולו על מבטח חוץ, לרבות חברת בת של מבטח ישראלי
 בחו״ל.

 (ב) תקנות אלה לא יחולו על מבטח שהוא קרן פנסיה.
 (ג) תקנות אלה יחולו על עסקים שמקורם בישראל ובחו״ל.

 10. (א) מבטח שעסק בעסקי ביטוח לפני תחילת תקפן של תקנות אלה והונו הנפרע
 ליום 31 בדצמבר 1981 היה קטן מהאמור בתקנות 2 ו־3 חייב להגדיל את הונו הנפרע עד

:  לסכום האמור בתקנות אלה כלהלן
 (1) הפרש שנבע כתוצאה משינויים שנקבעו לפי תקנות אלה — בשנתיים,

נה;  ובלבד שמחצית ההגדלה לפחות תיעשה בשנה הראשו

;  (2) הפרש שנבע מסיבות שאינן נובעות משינויים כאמור — בשנה אחת

 הגדלת ההון הנפרע תהיה ממקורות חיצוניים.

 (ב) דמי ביטוח לגביה בשנת 1981 ובשנת 1982 יחושבו מעל מחזור דמי ביטוח
 בארבעת החדשים האחרונים בתקופת הדו״ח, ובשנת 1983 מעל מחזור דמי ביטוח בשלושה

 וחצי חדשים.

 11. (א) כל הסכומים הנקובים בתקנות 2 ו־4 ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד
; לענין זה, ״המדד היסודי״ — המדד שפורסם ב־15 באפריל די  החדש לעומת המדד היסו

 1982 ו״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו״ח הכספי.
 (ב) הסכומים להגדלת ההון הנפרע או הון המניות הנפרע כנדרש לפי תקנות
; לענין זה, ״המדד די  6 ו־10 ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד החדש לעומת המדד היסו
 היסודי״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הדו״ח שלפיו חושב החסר, ו״המדד החדש״ —

 המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההשלמה או ימי ההשלמה, לפי הענין.

 12. לדו״ח יצורף חישוב ההון הנפרע עם פירוט הנכסים ויתרות חובה בלתי מוכרים
 לתאריך הדו״ח והדו״ח הקודם, מאושר בידי רואה חשבון שביקר את הדו״ח, לפי הנוסח

 שיקבע המפקח.

 13. תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (ההון הנפרע המינימלי של מבטח), התש״ם—
 1980» — בטלות.

ר ו ד י ר ורם א  י
 שד האוצר

 14. תקנות אלה יחולו לגבי הדוחו״ת הכספיים לשנת 1981 ואילך.

 כ״א באב התשמ״ב (10 באוגוסט 1982)

ן בדו״ח ו  צי
י  הכספ

 חישוב נכפים
י מוכרים ת ל  ב

לה ו  תח

ר ב ע  הוראת מ

ת סכומים ו מ צ  ה

ח ק פ מ  דיווח ל

ל טו  בי

ה ל ו ח  ת

 6 ק״ת התש״ם, עמי 1064.
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 תקנות מס הכנסה (קביעת סכום לאי־ התרת זיכוי בעד הוצאות רפואיות

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  מיוחדות), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 44(א)(1) לפקודת מס הכנסה י, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. בסעיף 44(א)(1) לפקודה, במקום ״4,200 שקלים״ יבוא ״12,000 שקלים״. שינוי הנים

ה י י ח  2. תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1982. ת

ם א ר י ד ו ר ר ו (29 בספטמבר 1982) י ג ״ב בתשרי התשמ״  י
 (חמ 886—3) שר האוצר

פח חדש 6, עמ׳ 120¡ ם״ח התשמ״ב, עמי 158¡ ק״ת התשמ״ב, עמי 487. ו ת ישראל, נ נ י מדי נ  1 די

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  צו גיוס הציוד (ציוד הנדסי), ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8(א) לתקנות שעת חירום (רישום ציוד וגיוסו),
 התשי״ז—1956 1 —

 1. אני מכריז בזה על גיוס ציוד הנדסי. גיוס ציוד הנדסי

לה (24 בספטמבר 1982). תחי ג  2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ בתשרי התשמ״

(24 בספטמבר 1982) ג  ז׳ בתשרי התשמ״
 (חמ 1269—3)

 1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 334¡ ס״ח התשמ״א, עמי 122.

ן ו ר ל ש א י ר  א
 שר הבטחון

 תקנות הביטוח הלאומי(הודאות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביסוח)

1 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 186 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
: ן תקנות אלה  התשכ״ח—1968/ אני מתקי

ספת ן התו קו  1. בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תי

: א בו , בסופה י  התשל״א—21971

 ״65. המכללה לחינוך ע״ש לוינסקי, קרית החינוך, תל־אביב.

 66. מר״ץ אלון מורה, בית מדרש לתורה והוראה.״

׳ י י י | י ת הלימודים התשמ״ג. ת  2. תחילתן של תקנות אלה משנ

ן ז ו ן א ר ה ) א 1 9 8 2 ר ב ו ט ק ו א ב 6 ) ג ״ מ ש ת ה י ר ש ת ב ט ״  י
) שר העבודה והרווחה 3 ־ ־ 9 1 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 108.
 2 ק״ת התשל״א, עמ׳ 1458¡ התשמ״ב, עמ׳ 1330.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה גמס)

ו 9 8 2 - ג ״ מ ש ת  (תיקון), ה

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 נ
י מצווה לאמור:  אנ

 י,חל6ת י.ווו0«ת 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה

 ״תוספת
 (סעיף 2)

א: בו , י  נמס), התש״ם—1980 2

 המחיר בשקליפ במכירה

 «ור א׳ «ור ג׳ טור ג׳ לקמעונאי לצרכו

 הט!נרך האריזזו הכמות ללא מע׳׳מ כולל פע״«

 פחית או 50 גרם 20.16 24,95
צנת  צנ

 קפד, נמם מתוצרת ״ליבר״

 פחית או 200 גרם 77.45 93.65
 צנצנת

 קפה נמס ״קפה לי״ מתוצרת ״לי בר״

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 21.57 25.95

 קפה נמס ספלנדיד מתוצרת ״עלית״ צנצנת 100 גרם 42.78 54.65

 קפד. נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 81.51 98.40

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרם 20.16 24.95

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 200 גרם 77.45 93.65

 50 גרם 27.93 33.80
 פחית או

ת צנ  צנ
 קפה נמס נטול קופאין

 מתוצרת ״ליבר״

 פחית 50 גרם 26.57 32.50״
 קפה נמס נטול קופאין

 מתוצרת ״עלית״

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ט׳ באב התשמ״ב (29 ביולי 1982).

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

(30 בספטמבר 1982) ג  י״ג בתשרי התשמ״
 (חמ 1250—3)

 1 פ״ח התשי״ח, עמי 24; התשל״ט, עמ׳ 32; התשמ״ב, עמ׳ 92.
 2 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1914; התשמ״ב, •עמי 1462.
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