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ת הנדסיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו ושדדי העברת  תקנות מנ
ז 9 3 6 - ו ״ מ ש ת , ה ים) ץ גופימ ציבורי  מידע נ

 בתוקף סמכותי לפי"׳ס?5יף 123 וסעיף 36 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א—
 1981 ג (להלן — החוק), 1 :אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של המסת, אני מתקין

 תקנות אלה:

: פרשנות י  פרק א

 1. בתקנות אלה

 ,״מץגר מידע״, ״מידע״, ״מידע עודף״, ״רשם״, ״פנקס״, ״שימוש במידע״, ״גוף
״ — כמשמעותם בחוק:  גיבורי

 ״מין י2 מוגבלי* — כל אחד מאלה: י

 (1) מידע על מצב בריאות! של אדם;

 (2) מידע שחלות עליו הוראות סעיף 13(ה)(1), (3) ו־(4) לחוק;

 (3) מידע אחר ששר המשפטים קבע .בצו כי הוא מוגבל;

 ״שלמות המידע״ — זהות הנתונים במאגר מידע למקור ממנו נשאבו, בלא ששונו או
 נמסרו או הושמדו ללא הרשאה;

׳חשיפה במוידי יאו במקרה;  ״אבטחת מידע״ — הגנה על מידע מפני שינוי, השמדת או

 ״מנהל מאגר״ — המנהל-'הכללי של הגוף: יי שבבעלותו ׳מצוי מאגר מידע, או ימי שהוא
. •י־  הסמיכו לעניו זה. •• י י י

: הוראות כלליות לניהול מאגר מידע ׳  פרק ה

 2. המנהל הכללי של גוף שבבעלותו מצוי: מאגר מידע יודיע לרשם־ בכתבי את שמו
 של מנהל המאגר וההודעה :תירשם בפנקס.

 3. (א) מנהל מאגר אחראי לנקיטת האמצעים הדרושים לשם קיום תקנות אלה,
 בהתאם לנסיבות השימוש במאגר המידע שעליו הוא. מופקד.

 (ב) מנהל מאגר אחראי לאבטחת המידע במאגר •המידע שעליו הוא מופקד ובכלל
 זה בתחומים אלה: ••••••־•ד..־ .־,.־••״•

 י, (1) קיום הגנה פיסית על מערכת עיבוד .הנתונים האוטומטית (להלן —
 המערכת). ועל תשתיתה לרבות מבנה, :אמצעי.. תקשורת, •מסופים ותשתית

 חשמלית מפני סיכונים סביבתיים ופגיעות;
 (2) קביעת סדרי ניהול של מאגר .מידע, וכללים להרשאת גישה למידע,
 לאיסוף, לסימון, לאימות, לעיבוד ולהפצה של המידע, הכל בהתאם להוראות
 החוק והתקנות; סדרים וכללים כאמור יחולו גם על נותן שירותים חיצוני

 לגוף שבבעלותו מאגר המידע;

 (3) קיום הוראות תפעול של המערכת תוך אבטחת המידע ושמירה על
 שלמות המידע;

 הודעה.
 «ל מאגר

 *ויריות מנהל
 מאגי׳

 1 ס״ וו התשמ״א, עמ׳ 128.
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 (01 נקיטת אמצעי אבטחה׳••סבירים, בהתאם׳ לרמת רגישות המידע, שימנעו
• למערכת אל מעבר לתחומי• המידע שאושרו ת י ר ק  חדירה-מכוונת•־ אוי מ

 למשתמש; י

 (5) . קביעת סדרי׳ בקרה לגילוי פגיעות כשלימות המידע ותיקון, ליקויים, :

 פרק ג׳: נהלי פיצוע העפרת מידע כין גופים ציכורייש

ךי אבטחת מידע ן ב  4. בעת מסירה כדין של מידע ממערכת של גוף ציבורי למערכת של גוף צי
, ,: ,, . , ׳:,.•• בעת מסיו־יה- . . , ,, , ..:. . . 

 אחר, אחראים מנהלי המאגר••5 שד• י שתי י המערכות־ י לנקיטת,•־ פעולות׳ אבטחה ובקרה ושל
 השימוש במידע במערכת המקבלת ברמה השווה לזו הנהוגה במערכת המוסרת. •־ ״•?;::׳•־.

ת נוהל •מסירה ו א כ ר ע ע , ך י ע מ ב ך ק י  5. (א) מנהלי המאגר של מערכות המוסרות והמקבלות ך
 נוהל •ההתקשרות• להעברת מידע״ בין מערכותיהם, בו ייושמו עקרונות האבטחה, בקרת
 הגישה ורישום המידע הנמסר בהתאם לתקנות אלה. עותקים מנוהל זה יוחזקו ברשות

 מנהלי המאגר של המערכות. י .. . ׳»..

 (ב) לא יימסר, דרך קבע, מידע אלא לאחר שנערך נוהל• התקשרות כאמור. י

ת טיפול במידע ם א י נ ן ת נ ת ה ל ב ם ק ד ע י דע לפי תקנות אלה יםריך מ  6. מקבל מידע שקיבל מי
. עודן* . . . . . 

־ י ! • •  המידע •העודף •וימחק-אותו מיד. • י ׳

 7. (א) בקשה לקבלת מידע תיערך לפי טופס א׳ בתוספת. בקשה להעברת
 מידע

 (ב) הסכמת הגוף הציבורי למסירת המידע תיערך לפי טופס ב׳ בתוספת.

 (ג) הודעה לרשם מאת גוף ציבורי המקבל דרך קבע מידע בהתאם לסעיף 23ג
והמידע נאגר כמאגר מידע, תיערך לפי טופס ג׳ בתוספת. ; :  לחוק'

 (ד) בקשה והסכמה להעברת מידעי טעונות׳••• אישור י היועץ" יי המשפטי־ של• הגוף
 הציבורי המוסר ושל הגוף הציבורי המקבל, על גבי טופס א׳ או טופס ב׳ בתוספת, לפי

 הענין. •

 (ה) טופס מהטפסים האמורים בתקנה זו ימולא במלואו. •:•,; :,

י ניהול מאגר המציל.מידע מוגבל וכללי השימוש פו י ד  פרק. ר׳: פ

המכיל מידע מוגבל ויופעלו תחילה דע 1  8. הכללים המפורטים בפרק זה יהולו׳ עליינזאגר מי
 בידי מנהל המאגר בהתאם לנסיבות השימוש במאגר המידע שעליו ההא מופקד.••:,:

 9. למאגר מידע, כאמור ׳בתקנה 8, יהיה ;קובץ נהלים שבו יפורטו «מצעי האבטחה קובץ נהלים
 והבקרה על הטיפול הפיסי באמצעי האחסון של המידע. בקובץ ייוחד פרק לטיפול בר ידע
 בידי נותן שירותים חיצוני המבצע עכוזיוון עבור המאגר בתהומי הקלידה, עיבוד הנתיונים,

 הפצת דו״הות והובלת קבצים.

 10. (א) השאלתו של אמצעי רישום מגנטי המכיל מידע, מספריית י המערכת, תיעשה סימון אמצעים
ע י ק׳ ואחסגתם ו ז " י ה ל ם  כנגד תעודת משלוח המכילה אישור של המקבל הזכאי לקבלת המידע ע

 על האמצעי יירשם ״מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות״.

 קוב:ץ׳,ה,תקנ.ות. •4931¡ ,•!גי•יב&י.יר:־ה,תשמ׳׳ו;ז׳1-986;5.פ•!



 (ב) אמצעים שסומנו כאמור בתקנת משנה (א) יוחסנו במדור סגור של ספריית
 המערכת ועותקיהם הנשמרים לצרכי גיבוי יימצאו מחוץ למיתקן הראשי; הגישה למדור

 הגיבוי בספריה תוגבל למספר מורשים בלבד ומפתחותיו יישמרו• במקום נעול.

 11. קבצים נתיקים ותדפיסי כחשב המכילים מידע מוגבל והמופקים עבור גוף ציבורי
 אחר יופקו בלווית כתובת בולטת לעין בכל עמוד: ״מכיל מידע מוגן לפי חוק הגנת
 הפרטיות — המופרו שלא כדין עובר עבירה״; התדפיסים האמורים יימסרו כנגד תעודות

 משלוח ואישור קבלה מאת הגוף הזכאי לקבלת המידע על פי החוק.

 12. מנהל המאגר ינהל רישום המשתמשים במידע המוגבל.

 13. אמצעי רישום מגנטיים ופלט מחשב כתוב של הליכי ביניים המבוצעים בשעת
 עיבוד נתונים של מידע, כגון תדפיסי זיכרון ראשי בשעת תקלה, סרטים ותקליטונים

 לקלידת נתונים שנקלטו במערכת, יפונו מיד לביעור במגרסה או יימחקו, לפי הענין.

 14. מנהל המאגר ינהל רישום מעודכן של הרשאות גישה אשר יכיל שמות ופרטי
 זיהוי של עובדי המערכת והמשתמשים המורשים לגשת למידע האגור במערכת, פירוט
 קוד הגישה וסוגי הפעולות המותרים למשתמשים; סיסמאות הגישה יוחלפו לעיתים

 בלתי קבועות אך לא פחות מאשר אחת לששה חודשים או בעת החלפת עובדים.

 15. (א) יומן אירועים חריגים (להלן — היומן) ינוהל בידי מנהל המאגר על גבי
 אמצעי נתיק מן המערכת לגבי פעולות הפקת מידע באצווה או פעולות תשאול שבוצעו
 במסוף הקשור למערכת; היומן יישמר במשך שלוש שנים; לגבי אירוע חריג יירשמו
 ביומן פרטי הזיהוי של הפונה, סוג השאילתה, הרשומות או סוגי הרשומות שהופקו

 בתשובה.

 (ב) מנהל המאגד אחראי לעריכת בדיקה חדשי ת של היומן, לצורך תיקון ליקויים.

 16. תחילתן של תקנות אלה תשעה חדשים מיום פרסומן.

 סימון תדפיסי
 מחשב

 תיעוד המאגר

 ביעיור אמצעים

 רישום
 הרשאות גישה

 יומן אירועים
 חריגים

 תחילה

 תזספת

ת גו? ציבורי א ת מידע מ ל ב ק  בקשה ל

 לפי הוק הגנת הפרטיות, התש׳מ״*—1981

ס א׳ פ ו  ט
 (תקנה 7(א))

 הגוף הציבורי הצהזי? כמידע
 שם
 מען

 טלפון..

 א. זיהוי הגופימ

 הגוף הציבורי המכל,ש

 שם
 מען

 טלפון
 מען יהידת המחשב

 שם הממונה על יחידת המחשב.
 שם היועץ המשפטי

 שם מנהל המאגר

 860 קובץ התקנות 4931, ב׳ באייר התשמ״ו, 11.5.1986



 פ. תיאור המידע המבוקש

. ם י נ תו  1. שם הקובץ/בסים הנ

 2. סוגי הרשומות המבוקשות:

2.1 

2.2 

2.3 

 3. פרטי המידע המבוקש
 3.1 קבוצות בגי האדם שלגביהם מבוקש המיד«:

 3.2 הנתונים המבוקשים מתוך הרשומות:

 4. תדירות העברת המידע המבוקש
 4.1 העברה קבועה לתקופה שמיוש עד יום

 (לא יותר מ־5 שנים).

 4.2 תדירות העברת המידע במלואו.

 4.3 תדירות העברת השלמות ושינויים,

 5. אופן העברת המידע
 5.1 • תדפ־מ.

 5.2 • קובץ על סרט מגנט, תקליטון מגנטי, אגד״תקליטים מגנטיים.

 5.3 • קובץ בעזרת תקשורת נל״ן באצווה.

 5.4 • תקשורת. מקוונת בין מסוף לבין בסיס המידע.

 5.5 • תקשורת מקוונת קבועה בין מחשב מקבל המידע למחשב מוסר המידע.

 5.6 • בדרך אחרת

 ;<. אמצעי אבטחה של המידע אצל המקבל
• מהשב המקבל (תוצרת/דגם מערכת הפעלה: (סוג/מהדורה).  6.1 ־

 6.2 • מערכת רישום והגבלת תשאול מקוון תוצרת דגם

 6.3 • מורשי הגישה למידע הנמסר:

 תפקידים אמצעים.(מסוף, תדפיס)

 6.4 הממונה על אבטחת המידע במיתקן (קב״ט הגוף הציבורי או קצין בטחון מחשב.):

 שם מען טלפון

 6.5 • איזה אמצעי הגנה על עיבודים מקוונים מחוץ לבנין (הצפנה, קוד גישה).

 6.6 • האט קיימת גישה חיצונית למערכת המחשב בה יוחזק המידע באמצעות קו טלפון.

 6.7 • רמת הסיווג של המידע הרגיש ביותר במערכת (שמור/סודי/סודי ביותר).

 קובץ התקנות 4931, ג׳ באייר התשמ״ו, 1.5.1986׳!



 7. הצהרת מבקש המידע

 7.1 • אגו החתומים מטה בשם ומטעם הגוף הציגורי
 כמשמעותו בחוק הג״ל מצהירים כי המידע המבוקש על ידינו הוא מידע שאגו זכאים לקבלו

 על פי סעיף 23 לחוק.
 7.2 מקור הסמכות לקבלת, המידע הוא

 7.3 המטרה שלשמה נדרש המידע

 7.4 אנו מצהירים כי ננקוט כל אמצעיים הדרושים לשמירת מידע זה וני המידע יהיה בשימוש
 של בעלי תפקידים מוגדרים כמפורט בסעיף 6.3.

 7.5 ידוע לגו כי בסמכותנו לשלב מידע זה בקובץ כללי שברשותנו או בבסיס הנתונים הכללי
 שלנו, לשימוש פנימי בלבד. כיי אין בסמכותנו להעביר מידע זה בכל צורה שהיא לידיעת
 גוף ציבורי אחר, וכי עלינו ׳למנוע העברת מידע זה מהקובץ/בסיס הנתונים שלגו לגוף

 שלישי גם כמידע עודף כמשמעותו בחוק.

 7.6 אנו מתחייבים להודיע לגוף מוסר המידע על כל חריג בתפעול המערכת שלנו אשר גרם
 לפגיעה בסדרי אבטחת הרשומות על פי התקנות.

 8. חתימות המורשיפ מטעפ הגוף הציבורי׳ המבקש:

 תואר/תפקיד חתימה/חותמת

 אישור היועץ המי-טעטי של הגוף הציבורי המבקש:

 אני המ״מ מאשר כי למיטב ידיעתי המידע המבוקש הוא מידע שהגוף האמור זכאי לקבלו
 על פי סעיף לחוק.

 הסכמת גוף ציבורי למסירת מידע
 לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א—1981

ס ב׳ פ ו  ט

 (תקנה 7(ב))

 הגוף הציבורי המבקש
 שים
 מען

 טלפון

 א. זיהוי הגופיפ

 הגוף הציבורי המחזיק, במידע

 שם
 מען ,
 טלפון

 מען יחידת המחשב
 שם הממונה על יחידת המחשב

 שם היועץ י המשפטי
 שם מנהל המאגר
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 ב. הפבמה/דחיה/הםתייגות מבקשה להעברת מידע שהעתקה רצוף בזה
 • הבקשה מאושרת ללאו שינוי.

 • הבקשה נדחית מהסיבות דלהלן:

 • הבקשה מאושרת בשינויים דלהלן בתוכן המידע:

 1. קובץ המקור
 2. סוגי הרשומות שייכללו במידע הנמסר

 3.1 רשומת המידע הנמסר תכלול מידע עודף דלהלן:

: באם נמסר קובץ מידע כוללני יש לצרף את תיאור הקובץ ומבנה הרשומות בו. ה ר ע  ה

 3.2 רשומת המידע הנמסר תהא חסרה הפרטים הבאים:

 הסיבות לאי מסירת המידע המבוקש הן:

 3.3 תדירות העברת המידע
 3.4 אופן העברת המידע

 4. הוראות אבטחת המידע
 4.1 הבקשה מאושרת במסגרת הסדרי האבטחה המפורטים בבקשה.

 4.2 הבקשה מאושרת על תנאי שהמבקש יפעיל את הסידורים הנוספים הבאים:

 5. חתימות המורשים מטעם הגוף הציבורי המפכים:

 שם תואר/תפקיד חתימה/חותמת

 אישור היועץ המשפטי של הגוף הציבורי המפכים:
 • למיטב ידיעתי אין מניעה חוקית להעברת המידע
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ס ג׳ פ ו  ט
 (תקנה 7(ג))

 הודעה על קבלת מידע דרך קבע
 בהתאם לסעיף 23ד לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א—1981

 אל: רעפ מאגרי המיידע, משדד המעמטיפ, ירושלים

 שם הגוף הציבורי
 מען

 טלפון
 מען יחידת המחשב

 שם מנהל המאגר
 ב. הננו להודיעך בזה כי הגוף שצויין לעיל מקבל דרך קבע מידע בהתאם לסעיף לחוק

 כמפורט להלן:
 1. תיאור המידע

 2. המידע מתקבל מ: •

 3. תדירות העברת המידע
 4. אני מצהיר כי הודעות העברת המידע האמור בהתאם לטפסים א׳ וב׳ בתוספת לתקנות
 הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים),

 התשמ״ו—1986 נערכו ונחתמו כנדרש.

 חתימת מנהל המאגר

 תואר תפקיד

ם י ס ה נ ש  מ
 שר המשפטים

 כ״ ב באדר ב׳ התשמ״ו(2 באפריל 1986)

 תקגוח מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס׳ 3),

1986-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9 ו־115 לחוק מם שבח מקרקעין, התשכ״ג—1963
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

,  1. בתקנת משנה 13 (ד) לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל״ה—1974 2
 במקום ״יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו (31 במרס 1986)״ יבוא ״יום א׳ בניסן התשמ״ז (31

 במרס 1987)״.

 2. בתקנה 3 (א)(1) לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס׳ 4), התשמ״ד
, במקום ״בשנות המס 1984 ו־1985״ יבוא ״בשנות המס 1984 עד 1986״. 3 1984 — 

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ז׳ בניסן התשמ״ו (16 באפריל 1986)
 (חמ 232—3)

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 156.
 2 ק״ת התשל״ה, •עמי 140; התשמ״ו, עמ׳ 97.

 3 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 1958; התשמ״יה, עמ׳ 1148.

 תיקון תקנה 13

 תיקון תקנות
 הוושמ״ד
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 תקנות היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (החזר לקרנות

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  הדו״ לאומיות), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק קרן המדע הדו־לאומית, התשל״ז—1977 !,
, סעיף 6  סעיף 6 לחוק הקרן הדו־לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, התשל״ח—1978 2
 לחוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, התש״ם—1979 >־
 (להלן — חוקי הקרנות הדו־לאזמיים), וסעיף 10 (ג) לחוק היטל על שירותים מיובאים
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני  ונכסי חוץ (הוראת שעה), התשמ״הי—1984 4

 מתקין תקנות אלה:

 1. מי שרכש שירות מיובא שהוא נסיעה בכלי טיס, ושילם בשלו היטל, יהא זכאי פטור
 להחזר ההיטל אם הוכח להנחת דעתו של המנהל בדרך שיורה, כי הנסיעה היא בקשרי
 לעסקים הרשמיים של קרן שחל עליה אחד מחוקי הקרנות הדו־לאומיים או בקשר לפרויקט

 למחקר שיתופי הנעשה ביזמת קרן כאמור.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ד׳ בניסן התשמ״ו (13 באפריל 1986)
 (חמ 1846—3)

 1 ם״ח התשל״ז, עמי 68.
 2 ס״ח התשל״ח, עמי 74.
 3 ס״ח התש״ים, עמ׳ 35.

 4 ס״ח התשמ׳יה, עמי 2 ועמי 48; התשמ׳׳ו, עמי 49.

 צו מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הארכת התקופה המזכה),

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי פסקה (1) להגדרת ״עובד זכאי״ בסעיף 1 לחוק מס הכנסה
 (הטבות לחיילים משוחררים) (הוראת שעה), התשמ״א—11981 (להלן — החוק), ובאישור

 ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

 1. הוראות החוק יחולו גם על חייל משוחרר ששוחרר בשנת המם 1986> הארכת התקופה
 המזכה

 ד׳ בניסן התשמ״ו (13 באפריל 1986) י צ ח ק מ ו ד ע י
) שר האוצר 3 ־ ־ m מ 0 ח > 

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 145.

 תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון מס׳ 2),

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

, ובאישור ועדת הכספים של 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה
 הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ש״ח התשמ״ה, עמ׳ 43.
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 תיקו! תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות מס •הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשל״ט—1978 2 —

 (1) בפסקה (1) —

 (1) בפסקת משנה (א), בסופה יבוא ״50,000 שקלים חדשים — לענין
 שנת המס 1985״ ;

 (2) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא ״3,000 שקלים חדשים — לענין
 שנת המס 1985״ ;

 (2) בפסקה 2 (א), אחרי ״19,000,000 שקלים — לענין שנת המס 1984״ יבוא
 ״75,000 שקלים חדשים — לענין שנת המם 1985״ ;

 (3) בפסקה (3), בדישה, במקום ״עד 1984״ יבוא ״עד 1985״ ובסופה יבוא
 ״20,000 שקלים חדשים — לענין שנת המס 1985״.

 תיוליי׳ 2. תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1986.

י ע ד ו ק מ ח צ  כ״ח באדר ב׳ התשמ״ו (8 באפריל 1986) י
) שר האוצר 3 ־ 7 2 מ 0 ה < 

 2 ק׳׳ת התשל״ט, עמי 242; התשמ״ה, עמי 1252.

9 ו 8 6 -  תקנות עידוד החסכון (הודאת שעה), התשמ״ ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. (א), על אף האמור בכל אתת מהוראות התקנות המפורטות בתקנת משנה ב׳
 רשאי חוסך עד יום כ״ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986) להכפיל את סכום הפקדתו

 החדשית מדי חודש ובלבד —

 (1) שאם סכום ההפקדה החדשית לאחר הכפלתו יעלה על 60 שקלים חדשים
 תועמד ההפקדה החדשית על 60 שקלים חדשים בלבד;

 (2) שאם סכום ההפקדה החדשית לאחר הכפלתו יפחת מ־20 שקלים חדשים
 רשאי החוסך להגדיל את סכום ההפקדה ל־20 שקלים חדשים.

 (ב) ההוראות לענין תקנת משנה (א) הן:

 (1) סעיף 2. ב לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ״למתמיד״),
, לענין מסלול א׳;  התשמ״ד—1984 2

ב לתוספת השניה לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון  (2) סעיף 2.
 ״חדשי צמוד לדולר״ ופטור ממס הכנסה), תתשמ״ד—1984 3.

 הכ8ית סכום
 ההווקדות
 !זוודשיות

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ג בשבט התשמ״ו (2 בפברואר 1986).

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 ד׳ בניסן התשמ״ו(13 באפריל 1986)
 (חמ 456—3)

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 52; התשמ״ד, עימ׳ 76.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1296;התשמ״ו, עמי 434.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 1681; התשמ״ו, עמי 347.
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 תקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה) (תיקון מס׳ 2),

ן 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

, ובידיעתה  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב—1982 ן
 המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

_ תיקה תקנה 9 ן ל ה ל  1. בתקנה 9(א) לתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ׳׳ה—1985 ־ (
 התקנות־ העיקריות), במקום ״מדריך שירותי בזק, וכן מדריך טלפון ומדריך טלקס״ יבוא

 ״מדריך מנויי טלפון ומדריך מנויי טלקס״.

א תיקון תקנה 33 ך ל א א ״ ו ב  2. בתקנה 33 לתקנות העיקריות, במקום הםיפה המתחילה ב״ובלבד״ י
 למטה מדרגת עדיפות מספר 7 בקבוצת עדיפות ג׳ שבתוספת השניה ולא למעלה מדרגת
 עדיפות מספר 9 בקבוצת עדיפות א׳ שבתוספת השניה; בתום כל שנים־עשר חודשי המתנה

 תקודם הבקשה בשתי דרגות במסגרת קבוצת העדיפות לה זכאי המבקש כאמור.״

 3. אחרי תקנה 35 לתקנות העיקריות יבוא: הוספת 8יק י׳1

 ״פרק ד׳1: כקשות קכלניס לקו מגוי

 הגדרות ־ 35א. בפרלן, זה —

 ״בנין חדש״ — מבנה שנתקבל לגביו היתר בניה לפי פרק ה׳ לחוק התכנון
, והוא מיועד להיות• אחד מאלה:  והבניה, התשכ״ה—1965 3

 (1) מוסד ציבורי או מבנה תעשיה ששטח הבניה שלו הוא 1,000
 מ״ר לפחות;

 (2) מבנה למגורים או לעסקים בעל ארבע יחידות דיור או יחידות
 עסקיות לפחות;

 (3) קבוצה של ארבעה מבני מגורים לפחות, ובלבד שהמבנים
 מצויים בשטח רצוף המוחזק בידי קבלן, אף אם בכל מבנה רק יחידת

 דיור אחת;

 ״קבלן״ — מי שקיבל על עצמו עבודות בנייה של בנין חדש לשם מכירתו
 או השכרתו;

 ״רוכש״ — מי שהתקשר עם קבלן בחוזה לרכישתו או שכירתו לראשונה
 של בנין חדש או של יחידה מיחידותיו.

י 35ב. (א) קבלן רשאי להגיש לחברה בקשה מרוכזת להתקנת קווי מנוי י ב » , ת 1 ק ^ 
 להתקנת

 קווי מנוי בבנין חדש לשם העברתם לרוכשים; בבקשה יפרט הקבלן את המועד

 המדוייק בו ניתן יהיה להתקין קווי מנוי בבנין.
 (ב) בקשתו של קבלן לפי תקנת משנה (א) לא תיחשב, לענין תקנה
 32, כבקשה לקו מנוי־טלפון נוסף, אף אם ביקש הקבלן או הותקן לו קו

 מנוי באתר הבניה בו נבנה הבנין החדש.

 1 סייח התשמ״ב, עמי 218; התשמ״ג, עמי 4; התשמ״ד, עמ׳ 167.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1006 (1266) ועמי 1551.

L ^ .145 3 ק״ת התשכ״ה, עמ׳ 307; התשמ״ד, עמי 

 קובץ התקנות 4931, ב׳ באייר התשמ״ו, 1.5.1986!1 867



ן החדש  (ג) לשם הבטחת תשלומם של דמי ההתקנה והכנתו של המי
 במועד שקבעה החברה להתקנת קווי המנוי בבנין, רשאית החברה, בהתאם
 לכללים שתקבע, לדרוש מאת הקבלן המצאת פקדון או ערובה להנחת

 דעתה.

 העברת הזכות 35ג. (א) זכותו של קבלן בכל הנוגע להתקנת קו מנוי והשימוש בו

ש י תועבר לרוכש, ובלבד שנתקיימו תנאים אלה: כ י י  י

 (1) הרוכש הגיש לחברה בקשה לקבלת שירות בזק בצירוף׳
 חוזה ההתקשרות עם הקבלן, ובהתאם לכללים שקבעה החברה;
 .(2) הקבלן הודיע לחברה בכתב כי הוא מוותר על זכותו
 כמבקש או כמנוי, לפי הענין, לטובת הרוכש: ההודעה על
 הויתור יכול שתהא באמצעות הגשתו של חוזה ההתקשרות
 בין הקבלן לרוכש, ובלבד שהחוזה מכיל הוראה בדבר הויתור

 האמור:

• (3) הקבלן שילם את מלוא התשלומים שהוא חב לחברה  י
 בעד קו המנוי עד מועד הגשת הבקשה של הרוכש.

 : (ב) לבקשתו של רוכש תוענק דרגת עדיפות לה הוא זכאי בהתאם
 להוראות תקנה 25, ולא למטה מדרגת העדיפות לה זכאי הקבלן במועד

 הגשתה של הבקשה בידי הרוכש.
 (ג) על אף האמור לענין קדימויות וםדרי עדיפות בתקנה 25,
 תעביר החברה לרוכש זכויותיו של קבלן שבקשתו להתקנת קו מנוי

 בבנין חדש נענתה או שהותקן לו קו מנוי.״

 4. בתוספת השניה לתקנות העיקריות —

 (1) בקבוצת עדיפות א׳ —
 (א) בפרט 1, בטור ״האישור הנדרש״, המלים ״מזכירות הממשלה״ —

 יימחקו:
 (ב) בפרט 2, בטור ״האישור הנדרש״, המלים ״מזכירות הכנסת״ —

 יימחקו:
 (ג) בפרט 12, במקום האמור בטור ״הערות״ יבוא ״במשרדה ובדירות

 עובדיה״:
 (ד) בפרט 13, אחרי ״פקיד השומה״ יבוא ״או רואה חשבון״.

 (2) בקבוצת עדיפות ב׳ —
 (א) בפרט 2, בטור ״הערות״, יבוא ״במשרדיה״:

 (ב) במקום פרט 7 יבוא:
; ם ת ר י ד ב  ״ד. עיוור או נכה לעיוור — תעודת רו־ להורים —
 שדרגת נכותו הרפואית פא ולנכה אחר — לעיוור או לנכה אחר
־ — בדירה או ׳בבית ט מ ה י כ מ ס ו  עולה על 80%, לרבות רשות מ
 הורים המקבלים גימלה פלת בנכה לפי סוגו עסק, לפי בחירת

 מהמוסד לביטוח לאומי המבקש.״
 בשל ילד שדרגת נכו־

 תו כאמור

 היקון זותוספת
 השגיד.
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 (ג) פרט 8 — יימחק;

 (ד) בפרט 10, בטור ״המבקש״, אחרי ״צה״ל״ יבוא ״ושל נספי פעולות
 איבה״ ובטור ההערות יבוא ״בדירתם״;

 (ה) בפרט 12, בטור ״האישור הנדרש״, יבוא ״אישור משרד התחבורה״;

 (ו) בפרט 14, בטור ״האישור הנדרש״, במקום ״הנהלת בתי המשפט״ יבוא
 ״משרד המשפטים״ ובטור ״הערות״ יבוא ״כמשמעותו בסעיף 1 לחוק־יסוד:

 השפיטה״;

 (ז) בפרט 17, בטור ״האישור הנדרש״, אחרי ״פקיד שומה״ יבוא ״או.
 רואה חשבון״;

 (ח) אחרי פרט 17 יבוא —
 ״18. חולה —

 א. נכה בדרגת נכות רשות מוסמכת המט־ להורים — בדירה:
 רפואית מעל 30% ועד פלת בנכה׳ לפי סוגו לנכה — בדירה

 79%, לרבות הורים ובבית עסק
 המקבלים גימלה מה־
 מוסד לביטוח לאומי
 בשל ילד שדרגת נכו

 תו כאמור
 ב. חולה לב אישור מאת רופא בדירה.ובבית עסק

 מוסמך בדבר סוג
 המחלה

 ג. מושתל כליה או אישור מבית חולים בדירה ובבית עסק
 י מטופל דיאליזה מוסמך כי המבקש

 מטופל בקביעות
 בדיאליזה

 ד. קצרת אישור מאת רופא בדירה ובבית עסק
 מוסמך בדבר סוג

 המחלה . ׳

 ה. המופיליה אישור מאת רופא בדירה ובבית עסק׳
 מוסמך בדבר סוג

 המחלה

 ו. סרטן אישור מאת רופא בדירה ובבית עסק
 מוסמך בדבר •סוג1.

 המחלה
 ז. סי.אף. אישור מאת רופא בדירה ובבית עסק

 מוסמך בדבר סוג
 המחלה

 •אישור מאת רופא בדירה! ובבית עסק״
 מוסמך בדבר סוג

 המחלה

 ח. סוכרת נעורים
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 (3) בקבוצת עדיפות ג׳ —

 (א) במקום פרט 1 יבוא:

 ״1. רשות סטטוטורית לחברה — תעודת במשרדיהן״
 וחברה ממשלתית — רישום מרשם י

 3 קוי מגוי לפחות החברות

 (ב) בפרט 2, בטור ״הערות״ יבוא ״ובמרפאה״;

 (ג) בפרט 3, בטור ״הערות״ יבוא ״בדירה״;

 (ד) במקום פרט 4 יבוא:

 ״4. מוסד ציבורי אר־ ראש המוסד או שפעילותם בהיקף
 צי, גוף ציבורי או הגוף או התנועה ארצי או בין־לאומי;

 תנועה ציבורית במשרדיהם״

 (ה) בפרט 5, בטור ״המבקש״, אחרי ״הנהלת בנק״ יבוא ״סניף בנק״;

 (ו) במקום פרט 11 יבוא:

 ״11. גן ילדים, בית משרד החינוך והתרבות,
 ספר יסודי ותיכוני ולגן — או הרשות

 ישיבה תיכונית ומוסד המקומית״
 להשכלה גבוהה

 (ז) בפרט 12, בטור ״האישור הנדרש״ יבוא ״משרד הפנים בדבר רישום
 כעמותה״;

 (ח) במקום פרט 13 יבוא:

 ״13. מבנה המיועד ל־ רשיון עסק מרשות במבנה״
 שמש דרך קבע להת־ מקומית י המאשר

 כנסות של 300 אנשים מספר האנשים
 לפחות

 (4) בקבוצת עדיפות ד׳ —

 (א) בפרט 2, בטור ״האישור הנדרש״, אחרי ״פקיד השומה״ יבוא ״או
 רואה חשבון״;

 (ב) במקום פרט 5 יבוא:
 ״5. קבלן היתר בניה

 כאמור בתקנה 35א״

 (ג) בפרט 12, במקום האמור בטור ״המבקש״ יבוא ״נכה בדרגת נכות
 רפואית הפחותה מ־30%, לרבות הורים המקבלים גימלה מהמוסד לביטוח

 לאומי בשל ילד שדרגת נכותו כאמור״.

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  ד׳ בניסן התשמ״ו(13 באפריל 1986) א
) שר התקשורת 3 ־ 1 8 י מ 2 ״ ) 
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 תקנות הביטוח הלאומי(ביטוח מפגי מגיעה בעבודה) (תיקון והוראת שעה)

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  (תיקון מס׳ 2), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 160 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 -י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 (ב) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון תיקי! תקנה 3
, במקום ״עד יום כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו(31 במרס 1986),  והוראת שעה), התשמ״ג—1982 2
 והחל ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986)״ יבוא ״עד יום כ״ג בסיון התשמ״ו

 (30 ביוני 1986), והחל ביום כ״ד בםיון התשמ״ו (1 ביולי 1986)״.

 י״ג בניסן התשמ״ו (22 באפריל 1986) מ ש ה ק צ ב
 >ח« 3-909) שר העבודה והרווהה

 ! פ״ח התשכ״ה, עמ׳ 108; :התשמ״ו, עמ׳ 68.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 138; התשמ״ה, עמ׳ 983.

 צו הביטוח הלאומי (החלפת לוח י׳ - הודאת שעה) (תיקון מס׳ 2),

1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 159 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
 התשכ״ח—1968 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה

 לאמוד:

 1. בסעיף 1 לצו הביטוח הלאומי (החלפת לוח י׳ — הוראת שעה), התשמ״ג—982! 2 תיקון סעיף 1
 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״עד יום כ׳ באדר א׳ התשמ״ו (31 במרס 1986)״ יבוא

 ״עד יום כ״ג בסיון התשמ״ו (30 ביוני 1986)״.

 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, במקום ״החל ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו(1 באפריל 1986)״ תיקון סעיף 2
 יבוא ״החל ביום כ״ד בסיון התשמ״ו (1 ביולי 1986)״.

ב צ ה ק ש  מ
 שר העבודה והרווחה!

 י״ג בניסן התשמ״ו (22 באפריל 1986)
 (חמ, 911—3)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמ׳ 108.
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 141; התשנן״ה, עמי 983.

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (מחירים מידכיים

ו 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  לחמרי דלק) (מס׳ 2) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
 (הוראת שעה), התשמ״ו—1985 אנו מצווים לאמור:

 1. בתוספת לצו יציבות המחירים במצרכים ובשירותים (קביעת מחירים מירביים החלפת
 לחומרי דלק) (מס׳ 2), התשמ״ו—1986 2 —

 1 ס״ה התשמ״ו, ע«׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 618.
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 (א) בחלק בי, במקום סעיף 5 יביא: שקלים חדשים

 ״5. א. נפטא לייצור לשוק המקומי, לטון מטרי 171.74

 ב. גפ״מ כחומר זינה, לטון מטרי 158.86״

 (ב) במקום חלק ג׳ יבוא:
ת ק ו ו ש מ ה ה ר ב ח ן ה ס ח מ ר ב ק ג׳ — מחי ל ח  ״

( ף ס ו ס ערך מ לל מ  (אינו כו

 1. מזוט קל:

 מחיר ל־1000 ליטרים —

 בחיפה 228.56

 באשדוד 229.05

 בפי גלילות 233.12

 בבאד־שבע 237.35

 2. מזוט ככד ״4000 — בהזרמה לח״ח, מחיר לטון מטרי 196.44

 3. מזוט ככד ״4000 — לשוק, מחיר לטון מטרי 166.97

 4. מזוט ככד ״4000 — באשדוד, לשוק, מחיר לטון מטרי 167.46

 5. מזוט כבד ״1500 :

 למפעל הצורך מזוט כבד וקל מעל 100,000 טון
 מטרי לשנה, מחיר לטון מטרי —

 א. בחיפה ובאשדוד, בהזרמה 175.54

 ב. באשדוד 176.03

 לאחרים —

 .א. בחיפה 192.56

 ב. באשדוד 193.05

 6. מזוט קל:

 מחיר לטון מטרי, •חיפה ובאשדוד, בהזרמה 237.86

 7. זפת (אספלט):

 מחיר לטון מטרי —

 א. 40/50, 60/70, 80/100 194.64

 ב. ה. ב. — 3, ה. ה. — 5 196.64

 ג. בלתי מנושף 194.51

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ בניסן התשמ״ו (16 באפריל 1986).

 ו׳ בניסן התשמ״ו (15 באפריל 1986)

 (חמ 1914—3)

י ע ד ו ם ב ר ־ ל ב י צ ח ק מ י י  ח
 שר המשטרה שר האוצר

 ממלא מקום שר האנרגיה והתשתית
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 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים),

1986-  התשמ״ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א—1981 •י,
 והיות והדבר דרוש לדעתי למניעת הטעיה או פגיעה בלקוח, ולאחר התייעצות עם הועדה

 המייעצת ובאישור שר האוצר אני קובע כללים אלה:

ך עריכת הסכמים ו ר ע •  1. (א) תאגיד בנקאי שהגיע לידי הסכם מסוג מן הסוגים המפורטים להי!ן ,
 בכתב

 אותו בכתב:

 (.1) הסכם לתנאי עסק כלליים;

 (2) הסכם לפתיחת חשבון עובר ושב;

 (3) הסכם להפקדת כספים לזמן קצוב העולה על שנה;

 (4) הסכם לפתיחת פקדון ניירות ערך למשמרת;

 (5) ערבות;

 (6) יפוי כח או הרשאה מסוג אחר;

 (7) הסכם לקבלת כרטיס אשראי או כרטיס להפעלת מסוף בנקים לשם
 ביצוע עיסקה.

 (ב) הפקדת כספים לזמן קצוב שאינו עולה על שנה והפקדת כספים על פי הסכם
 להפקדה מעת לעת יערכו בכתב אלא אם כן ערך התאגיד הבנקאי הסכם מסגרת בכתב
 להפקדות מאותו סוג; לענין זה, ״הסכם מסגרת״ — הסכם שבו נקבעו כללים להפקדות

 אשר אינם מיוחדים להפקדה פלונית.

 2. (א) עותק הסכם מאלה המפורטים בסעיף 1, ועותק מכל טופס, אם נערך בנוכחות «סירת!עותקי
ע ה00מי0 ו צ י  הלקוח, אשר בו יש התחייבות של התאגיד הבנקאי או של הלקוח או מתן הוראות ב

 לתאגיד הבנקאי, יימסרו ללקוח.

 (ב) נעשה הסכם מאלה המפורטים בסעיף 1, בדרך של פניה מאת הלקוח, הטעונה
 הסכמה בכתב של התאגיד הבנקאי, ימציא התאגיד הבנקאי ללקוח את עותק טופס הפניה
 החתום חתימת הסכמה כאמור, ואם הסכים התאגיד הבנקאי, במסמך נפרד בכתב, לפניה

 או לחלק ממנה, או הסכים לקבלה בשינויים, ימציא עותק מאותו מסמך.

 3. (א) בהסכם מן המפורטים בסעיף 1, יגלה התאגיד הבנקאי גילוי נאות של כל גילוי נאות
 פרט חשוב בו.

 (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), בהסכם להפקדת כספים לזמן
 קצוב שיש לערכו בכתב או במסמכי הביצוע שמשלימים אותו יפורטו הפרטים הבאים,

 ככל שהם נוגעים לענין:

 (1) סכום הפקדון, ובחשבון להפקדות מעת לעת, גם סדרי ההפקדה ומועדה
 והסכום המזערי או המרבי הניתן להפקדה;

 (2) תקופת הפקדון ותנאי פרעון, לרבות מועדי הפרעון ותנאי חידוש
 הפקדון;

 1 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 258.
 2 ס״ח התשט׳׳ז, עמי 52; התשמ״ד, ע;מ׳ 76.
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 (3) שיעור הריבית, מועד פרעונה, ואם רשאי התאגיד הבנקאי לשנות את
 שיעורי הריבית — הודעה על כך; כמו כן שיעור הריבית החדשית או
 השנתית בחישוב המביא בחשבון גם ריבית דריבית, בהתאם למועד הפרעון

 של הפקדון;

 (4) היה הפקדון צמוד לשינויים במדד מחירים, או לשער מטבע חוץ או
 בדרך אחרת, יפורטו גם:

 (א) סוג ההצמדה והבסיס לחישובה;

 (ב) שיעור ההצמדה;

 (ג) האם הצמדה חלה גם על הריבית;

 (ד) הזמן המזערי או המרבי שבו מותנית הצמדת הקרן או הריבית;

 (5) היה הפקדון מסוג המתחדש עם סיום תקופת הפקדון לתקופה נוספת
 שאינה זהה לתקופה הקודמת לה — תקופות הפקדון הנוספות;

 (6) ההטבות האחרות הניתנות למפקיד והתנאים לקבלתן;

 (7) העמלות והתשלומים האחרים לתאגיד הבנקאי שיש לשלם על ההפקדה;

 (8) בפקדון שחלות עליו הוראות חוק לעידוד החסכון הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, התשט״ז—1956 2 — תנאי פטור, מלא או חלקי, ממס על

 ריבית והצמדה או על הטבה אחרת;

 (9) בפקדון שניתן לפרעון לפני מועד הפרעון הסופי — תנאי הפרעון
 המוקדם;

 (10) ההגבלות על העברת הפקדון לאחר.

י 4. (א) בפקדון לזמן קצוב העולה על שנה, ישלח התאגיד הבנקאי, לא יאוחר ב י ב " * ע ^ 
 מעשרים ואחד ימים לפני מועד הפרעון, הודעה אשר תכלול את הפרטים הבאים, ככל

 שהם נוגעים לענין:

 (1) הסכום העומד לזכות המפקיד בעת עריכת ההודעה;

 (2) הסבר בדבר עקרונות חישוב הסכום הסופי שיעמוד לזכות המפקיד
 במועד הפרעון;

 (3) המועדים בהם יזוכה חשבון המפקיד;

 (4) התוצאות של אי משיכת הפקדון במועד;

 (5) תנאי הפקדה נוספת של הסכומים שיפרעו, וככל שהם ידועים
 באותה עת.

 (ב) עם פרעון סופי של הפקדון, ולא יאוחר מתום שלושים ימים מן ׳המועד
 האמור, ישלח התאגיד הבנקאי למפקיד הודעה שבה יפורטו הסכומים ששולמו בפועל.

 שבירת פקדו! 5. (א) היה המפקיד רשאי, על פי ההסכם להפקדה, למשוך את הפקדון לפני תום
 תקופת הפקדון או לאחר מתן הודעה, יפרט התאגיד הבנקאי בהסכם את השינויים שיחולו

 בתנאי הפקדון במקרים אלה.

 (ב) מי שהוראות סעיף קטן (א) לא חלות עליו ומבקש למשוך את פקדונו לפני
 תום התקופה המוסכמת, והתאגיד הבנקאי נענה לבקשתו, ידרוש ממנו התאגיד הבנקאי
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 להגיש את הבקשה על גבי טופס שבו יפורטו השינויים בתנאי הפקתן המקוריים,
 הכרוכים במשיכת הפקדון לפני תום תקופת הפקדון.

 6. (א) מידע על העמלות והתשלומים האחרים הקשורים בשירות (להלן — העמלות)
 יימצא בכל,סניף של תאגיד בנקאי ויעמוד לעיון הלקוחות, לפי בקשתם.

 (ב) עמלות הנוגעות ללקוח, שאותן פירט המפקח בהודעה לתאגידים הבנקאיים,
 יובאו לידיעת הלקוחות על גבי לוח שיוצג במקום בולט לעין בסניף ובו יצויין גם היכן

 ניתן לעיין בפרטי העמלות האחרות.

 (ג) תאגיד בנקאי רשאי לקבוע במקום בולט לעין בכל מחלקה ממחלקותיו לוח
 עמלות הקשורות לפעולות אותה מחלקה, במקום לוח אחיד כאמור בסעיף קטן (ב).

 (ד) מודיע התאגיד הבנקאי במסמך ללקוח על חיובו בעמלה, יצויין שיעור העמלה
 באותו מסמך.

 (ה) לבד מהעמלות יציג סניף תאגיד בנקאי, במקום שבו מבוצעות עיםקאות
 במטבע חוץ, באופן בולט לעין, את שערי החליפין לקניה ולמכירה של שטרי כסף

 במטבע חוץ ושל המחאות נוסעים.

 7. (א) תאגיד בנקאי הרשאי לפי ההסכם עם הלקוח לשנות את תנאי ההסכם יודיע שינוי תנאים
 על כל שינוי ללקוח, שבועיים לפני מועד השינוי, אלא אם. כן נוגע השינוי לעניינים
 שפורטו בסעיפים קטנים (ב) או (ד) או מתחייב מהוראת דין או מהוראות שנתן בנק
 ישראל. לתאגיד הבנקאי, ועל פי הוראות אלה לא ניתן להודיע על השינוי תוך התקופה

 האמורה.

 (ב) שינוי הנוגע לעמלות או לשיעורי הריבית על אשראי שאינו מיוחד להסכם
 עם לקוח פלוני, רשאי התאגיד הבנקאי במקום הודעה כאמור בסעיף קטן (א), להודיע
 עליו בהודעה בולטת לעין בסניף, ובשני עיתונים יומיים לפחות, שלושה ימי עסקים

 לפני השינוי.

 (ג) ריבית ששיעורה משתנה על פי שיעור ריבית בסיסית עליה הוסכם עם
 הלקוח, לא יהא בתנודות בריבית הבסיסית משום שינוי בשיעורי הריבית לענין סעיף זה.

 (ד) המפקח על הבנקים רשאי להתיר מתן הודעה תוך תקופה קצרה מהתקופה
 האמורה בסעיפים קטנים (א) או (ב), אם היו נסיבות מיוחדות המצדיקות ז$ת.

 (ה) שינוי הנוגע לשיעורי הריבית על פקדונות שאינו מיוחד להסכם פלוני,
 יודיע עליו התאגיד הבנקאי בהודעה בולטת לעין בסניף ובה יפרט את שיעורי הריבית

 לפרעון ואת שיעורי הריבית שמשלם התאגיד הבנקאי על פקדונות לסוגיהם.

 8. (א) תחילתם של כללים אלה למעט סעיף 1(ב), שלושה חדשים מיום פרסומם. תחייה

 (ב) תחילתו של סעיף 1(ב) —
 (1) לגבי הסכמים שנעשו לאחר תום ששה חדשים מיום פרסומם של

 כללים אלה — בתום ששת החדשים האמורים;

 (2) לגבי הסכמים אחרים — שנה מיום פרסומם של כללים אלה.

ם ו ב ל ד נ ה מ ש  כ״ט באדר ב׳התשמ״ו(9באפריל1986) מ
 (חמ00ט־0 נגיד בנק ישראל

 גילוי מחיר
 השירות ומתיר,

 מטבע חוץ
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ז 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  כללי הבנקאות (שידות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א—1981 !,
 ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר אני קובע כללים אלה:

ת 1. בכללים אלה — י י ו י  ג

;  ״אמצעי שליטה״ — כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—21981

 ״יועץ להשקעות״ — מי שתאגיד בנקאי מעסיקו בייעוץ להשקעות;

 ״ייעוץ להשקעות״ — מתן עצה ללקוח, בכתב או בעל־פה, להשקעת כספים בנכס פיננסי
 שאינה מסירת מידע בלבד;

 ״נכס פיננסי״ — נייר ערך, פקדון לתקופה קצובה, פקדון במטבע חוץ, בקופת גמל או
 בתכנית חסכון, עסקה עתידית, זהב או זכות לאחד מאלה;

 ״נייר ערך״ — כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 », וכן תעודת השתתפות
 בקרן השקעות בנאמנות, נייר ערך שמנפיקה הממשלה או המונפק על פי חוק מיוחד,

 איגרות חוב או מניות שהונפקו מחוץ לישראל;

 ״עיםקה בעלת סיכון מיוחד״ — כל אחת מאלה:
 (1) עיסקה עתידית או בזכויות עתידיות;

 (2) עיסקה בזהב או בזכות לזהב;

 . (3) עיסקה בנייר ערך אשר בתשקיפו צויין כי השקעה בו .הינד. בעלת סיכון
 מיוחד;

 (4) השקעה במניות שנקבעו לגביהן נהלי מסחר מיוחדים בבורסה לניירות ערך
 בשל סחירות נמוכה או פיזור נמוך;

 ...,. (5) השקעה בנייר ערך שבשל סחירות נמוכה או פיזור נמוך עלולה רכישתו
 בסכום המוצע ללקוח או מכירתו בידי הלקוח, להביא לשינוי שערים משמעותי;
 לענין זה יראו עיסקה כעלולה להביא לשינוי שערים משמעותי אם היא עיסקה
 חריגה בהתחשב בסכום שנקבע כפקודה חריגה לאותו נייר ערך כפי שפרסמה

 לאחרונה הבורסה לניירות ערך;

 (6) השקעה בנייר ערך שהחברה שהנפיקה אותו דווחה עליו במשך החודש
 האחרון לרשות לניירות ערך לפי תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דו״חות תקופתיים
 ומידיים), התש״ל—1970 *, או נדרשה על ידי רשות ניירות ערך להגיש דיווח לפי
 תקנה 30א לתקנות האמורות, אלא אם כן טרם חלפו שלשה ימי מסחר מיום
 שהבורסה הודיעה לחבריה על דיווח כאמור והיועץ להשקעות אינו יודע על דבר

 הדיווח;

 ״עצה להשקעת כספים״ — לרבות עצה למכור או לממש נכס פיננסי או שלא לעשות כן.

ן 2. (א) תאגיד בנקאי ויועץ להשקעות שהוא מעסיק, הנותן ייעוץ להשקעות, יגלו ת מ ^ י ל  כ

 ייעוץ להשקעות ללקוח גילוי נאות של הענינים המהותיים לענין אותה השקעה.

 1 ס״ה התשמ״א, עמ׳ 258.

 2 0״ח התשמ״א, עמ׳ 232.
 3 ס״ח התשכ״ח, עמי 243; התשמ״ד, עמ׳ 165.

 4 ק״ת התש״ל, עמ׳ 2037; ק״ת התש״ם, !עמי 564.
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 (ב) לענין סעיף זה יראו כגילוי נאות של העגינים המהותיים, מתן מידע ללקוה
 על כל הפרטים העיקריים בכל אחד מהענינים הבאים:

 (1) לענין השקעה בפקדון לתקופה קצובה, בפקדון במטבע חוץ, בקופת
 גמל או בתכנית חסכון — הפרטים שיש לתת לפי כללי הבנקאות (שירות

 ללקוח) (גילוי נאות ומסירת משמנים), התשמ״ו—986! 5 ;

 (2) לענין נייר ערך —

 (א) הפרטים העיקריים עליו, לרבות מחירו האחרון בבורסה לניירות
 ערר ומגמת שינוי שעריו בתקופה האחרונה;

 (ב) הפרטים׳ העיקריים לדרך ביצוע הוראות הלקוח בבורסה לניירות
 ערך לרבות הכללים להגבלת שערים, אם הדבר דרוש בנסיבות הענין;
 (ג) פטור או הקלה מתשלום מס או מהוראות הפיקוח על מטבע חוץ,

 שנקבעו לאותו נייר ערך על פי דין;

 (ד) בנייר ערך שיש בו הזכות לפרעון, למימוש או לקבלת דבר,
 יצויינו העניינים האלה ומועדם;

 (ה) ברכישת נייר ערך שהנפיקה חבר־ — מידע עיקרי שבידיעת
 היועץ, או סביר שיהא בידיו, ביחס למנפיק ולענף שבו הוא עוסק;

 (ו) דיבידנד במזומן ובמניות הטבה ושיעורם מתוך הערך הנקוב,
 ששולמו בשלוש השנים האחרונות.

 (3) לענין השקעה בעסקה בעלת סיכון מיוחד — את הפרטים האמורים
 בפסקה (2), ככל שחם נוגעים לענין, וכן את טיב הסיכון.

 (ג) בהשקעה בעסקה בעלת סיכון מיוחד, יציין היועץ להשקעות, בטופס שנקבע
 לכך ואשר עליו יחתום הלקוח, את הפרטים העיקריים שמסר ללקוח כאמור בסעיף
 קטן (ב)(3) ; הטופס יישמר בידי התאגיד הבנקאי ועל פי בקשת הלקוח יימסר לו העתקו.

 3. (א) היה התאגיד הבנקאי בעל ענין בנייר ערך שלגביו ניתנה עצה להשקעת גילוי על ניגוד
 •כספים, יביא זאת היועץ להשקעות לידיעת הלקוח והוראות סעיף 2(ג) יחולו. עניינים בנייר

ך ד  ע

 (ב) לענין סעיף זה יראו את התאגיד הבנקאי כבעל ענין בנייר ערך אם

 (!) נייר הערך הונפק בידי אחד מאלה:
 (א) התאגיד הבנקאי עצמו;

 (ב) חברה שהתאגיד הבנקאי מחזיק עשרה אחוזים או יותר מאמצעי
 השליטה בה; לענין זה לא יראו ניירות ערך המוחזקים בידי קרן
 להשקעות בנאמנות או קופת גמל שבניהול התאגיד הבנקאי או בשלי־

 טתו בניירות ערך המוחזקים בידי התאגיד הבנקאי;

 (ג) תאגיד המחזיק עשרה אחוזים או יותר מאמצעי השליטה של
 התאגיד הבנקאי;

 (ד) חברה שהתאגיד כאמור בפסקת משיה (ג) מחזיק יותר ממחצית
 מאמצעי השליטה בה ואשר על התאגיד הבנקאי לדווח לרשות לניירות

 ערך עליה כעל בעל ענין.

 5 ק״ת •התשמ״ו, עמי 873.
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 (2) נייר הערך הוא תעודת השתתפות ׳בקרן להשקעות בנאמנות ׳שהתאגיד
 הבנקאי, או תאגיד שבשליטתו; ׳׳הוא המנהל שלה.

ה ששה חדשים מיום פרסומם. ל כללים א ה 4. תחילתם של' י י ח  ת

ל 1306) מ ש ה מ ג ד ל ב ו ם י ר פ א ו (9 ב ״ מ ש ת  כ״ט באדר ב׳ ה
 «״־ 3-1900) נגיד בנק ישראל

׳ 4), ס עצת הפירות (ייצור ושיווק) (היטלים) (תיקון מ  כללי מו

ן .. 9 8 6 - ו ׳ ׳ מ ש ת  ה

ת (ייצור ושיווק), התשל״ג— רו חפי עצת׳ • בתוקף סמכותה לפי׳ סעיף 36 ׳לחוק מו  י
׳ ••־,־• ׳ , קובעת מועצת הפירות כללים;אלה:  1973 נ

, בצד  תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3 לכללי מועצת חפירות (ייצור ושיווק) (היטלים), התשל״ה—1975 2

 אפרסמון, במקום ״38.95״ יבוא ״70.50״.

י ק ס ל ו א ן ש ת נ ו  י נתאשר. י
ו (19 במרס 1986) יושב י ראש מועצת הסירות ׳  ח׳ באלריב•׳ התשמי

 (חני 487—3)

 אני.מסכים.
י ע ד ו ק מ ח צ ן י י ק ח מ ה נ י ר  א
_ שר החקלאות י שר האוצר' י _ _ _ _ _ 

 1. ס״ח התשל׳״ג, עמי 310.
 2 ק״ת התשל״ה, עמי 845׳, התשמ״ו, עד׳ 539.

ם מסויימיט), התשמ׳יו-1936 י כ מ ס דעת העיריות (חתימה על מ  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2א לתקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים),
" י התש״ך—1959 1 (להלן — התקנות), ו,יקב התנודות במדד המחירים לצרכן, אני מודיע . ' י  י

 י לאמור:

 העלאת ד,סכ>ם 1. הסכום הנקוב בתקנה 2 לתקנות יהיה מיום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986)

ה 2 ״ארבעת אלפים ושש מאות שקלים חדשים״. ־ ן ק ת ־ ב ״ ק נ ,  ד

ם .ק ו ב ר ס ק י י י ר ב׳ התשמ״ו (2 באפריל 1986) ח ד א ב ב ״  כ
 !המ 3-654) המנהל הכללי של משרד הפנים

 1 ק״ת התש״ך, עמי 400; התסמ״ב, עמי 347; התשמ״ו, «0׳ 63.

ן 9 8 6 - ו ״ מ ש ת  הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית, ה

 בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ״א—1981 !,
, ולסעיף 8א לחוק הסדרים לשעת  לסעיף 5(ד)(2) לחוק לייצוב המשק, התשמ״ה—1985 2

 חירום במשק המדינה, התשמ״יו—1985 «, אני מודיע לאמור: י

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 1448; התשמ״ה, עמי 384.
 2 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 32.

 3 ס״ח התשמ״ו, עמי 15 ועמי 145.
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 1. החל ביום ט״ז בתשרי התשמ״ו (1 באוקטובר 1985) והחל ביום כ׳ בטבת התשמ״ן משבורת יסוד
 , י , ותוספות ותק

 (1 בינואר 1986) יהיו שיעורי משכורת היסוד ותוספת הותק השיפוטי של נושאי משרה
 שיפוטית כמפורט להלן:

 תוספת ותק שיפוטי י
 משכורת יסוד >בעד כל שנת ותק)
 (בשקלים חדשים) . (בשקלים חדשים)

י .-• ־ • • • : •(1.10.1985) (1.1.1986) (1.10.1985) (1.1.1986)  ו

 א. שוכטיט
ון 2545.23 3059.79 17.99 21.35  נשיא בית המשפט״העלי
 שופט בית המשפט העליון 2248.54 2707.68 16.33 19.38
 נשיא בית משפט מחוזי 1744.28 2109.24 14.42 17.11
15.12 12.74 1887.24 1557.22 ; , י ז ת משפט מחו י ב : ט פ ו  ש
ת משפט שלום 1506.79 1827.39 12.12 14.38 בי ' א שי  נ
12.72 10.72 1513.95 1242.68 ' ם ו ל  שופטי בית משפט ש

 שו?ג5י. בית הדין לעמודה:•

18.73 15.78 2651.24 2200.98 : י צ ר א  נשיא• בית הדין ה
 שופט בית הדין הארצי 1701.39 2058.34 13.76 16.33
 שופט.ראשי של בית •דין אזורי 1506.79 1827.39 12.12 14.38
 שופט: בית דין אזורי:• .•••.:, 1242.68 1513.95 10.72 12.72

 שופטי תעכורה 1242.68 ׳ : 1513.95 10.72 12.72

 רייניש
 רב ראשי לישראל 2248.54 2707.68 16.33 19.38
 חבר,בית. הדין הרבני, הגדול 1941.28 2343.03 :.״• 14.42 17.11

 ראש אבות בתי דין הממונה על
 שמונה בתי דין לפחות 1744.28 ׳24*2109 12.74 15.12

 ראש אבות בתי דין הממונה על
 לא יותר משבעה בתי דין 1557.22 1887.24 12.74 15.12
 אב בית דין אזורי 1506.79 182.7.39 12.12 14.38
בית דין אזורי..: 1242.68 1513.95 10.72 12.72  חבר.;

 ר,אדי2
 ראש בית הדין לערעורים 1557.22 1887.24 12.74 15.12
 קאדידאשי 1506.79 1827.39 12.12 14.38
 קאדי 1242.68 1513.95 10.72 12.72

 ר,אדיט מד׳דזב
 ראש״בית הדין •לערעורים 1557.22 1887.24 12.74 15.12
 חבר. בית הדין לערעורים 1506.79 1827.39 12.12 14.38
ת הדין 1242.68 1513.95 10.72 12.72 בי  חבר:
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1986-  הודעת משכורת נושאי משרה שיפוטית (מעי 2), התשמ״ו

 בהתאם לסעיף 6(ה) להחלטת משצורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ׳׳א—1981 י,
, אני מודיע  ולסעיף 8א לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו—1985 2

 לאמור:

 1. החל ביום כ״א באדר ב׳ התשמ״ו (1 באפריל 1986) יהיו שיעורי משכורת היסוד
:  ותוספת הותק השיפוטי של נושאי משרה שיפוטית כמפורט להלן

 תוספת ותק שלפוטי
 (ביעד כל שנת ותק)
 (בשקלים חדשים)

25.27 
22.93 
20.25 
17.89 
17.02 
15.05 

22.16 
19,33 
17.02 
15.05 
15.05 

22.93 
20.25 

17.89 

17.89 
17.02 
15.05 

17.89 
17.02 
15.05 

17.89 
17.02 
15.05 

 נלשכורת יסוד
 (בשקלים חדשים)

3741.00 
3324,30 
2616.07 
2353.37 
2282.55 
1911.61 

3257.50 
2555.86 
2282.55 
1911.61 
1911.61 

3324.30 
2892.76 

2616.07 

2353.37 
2282.55 
1911.61 

2353.37 
2282.55 
1911.61 

2353.37 
2282.55 
1911.61 

א ר י פ ׳ ש ם י ה ר ב  א
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 א. שופטים
 נשיא בית המשפט העליון
 שופט בית המשפט העליון

 נשיא בית משפט מחוזי
 שופט בית משפט מחוזי
 נשיא בית משפט שלום

 שופט בית משפט שלום
 ב. שופטי בית הדין לעבירה

 נשיא בית הדין הארצי
 שופט בית הדין הארצי

 שופט ראשי של בית דין אזורי
 שופט בית דין אזורי

 ג. שופטי תעבורה
 ד. דיינים

 רב ראשי לישראל
 חבר בית הדין הרבני הגדול

 ראש אבות בתי דין הממונה על
 שמונה בתי דין לפחות

 ראש אבות בתי דין הממונה על
 לא יותר משבעה בתי דין

 אב בית דין אזורי
 חבר בית דין אזורי

 ה. הןאדים
 ראש בית הדין לערעורים

 קאדי ראשי
 קאדי

הכ  ו. נ׳אדיב מד׳
 ראש בית הדין לערעורים
 חבר בית הדין לערעורים

 הבר בית הדין

7 באפריל 1986) ) ו  כ״ז באדר ב׳ התשמ״
 (חמ 628—3)

 1 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1448; התשמ״ג, עמי 1291; התשמ״ד, «מ׳ 2392.
 2 פ״ח התשמ״ו, עמ׳ 15 ועמי 145.

 משכורת יסוד
 ותוספת ותק
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