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 תקנות למימון מבצע שלום הגליל (שיעוד גיבוי ריבית), התשנ״ג-1993

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א(ד) לחוק למימון מבצע שלום הגליל, התשמ״ב-11982

 החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 שיעורי הניכוי 1. שיעורי הריבית דריבית לניכוי לפי סעיף 19א(ד) לחוק יהיה:

 (1) 3.5% לשנה ביחס לשיטת ההצמדה האמורה בסעיף 18(1) לחוק:

 (2) 2.5% לשנה ביחס לשיטת הצמדה האמורה בסעיף 18(3) לחוק.

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳׳ז בניסן התשנ׳׳ג (18 באפריל 1993).

 א׳ בניסן התשנ״ג (23 במרס 1993)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ 0-1602 א

 שר האוצר

 י סייח התשמ״ב, עמי 180; התשנ״ג, עמי 102.

 צו יציבות מחירים במצדכים ובשידותים(הודאת שעה)(תשלומים בעד שירותים
 בבנק הדואר) (מסי 2), התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה),

 התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד

, אחרי ״התשנ״ג-1992״ יבוא ״ובתקנות בנק הדואר  שירותים בבנק הדואר), התשנ׳׳ג-21992
׳׳.  (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ג-31993

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ז בניסן התשנ״ג (18 באפריל 1993).

 ח׳ בניסן התשנ״ג (30 במרס 1993)

 (חמ 3-47)

ל ח ה ש ש ט מ ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר שר התקשורת

 1 ם״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשנ׳׳ג, עמ׳ 63.

 3 ק״ת התשג״ג, עמי 738.

 תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מס׳ 2), התשג״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א-1951', ובאישור ועדת הכספים של

, אני מתקין תקנות אלה:  הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2

, בחלק א׳,  תיקיו התוספת 1. בתוספת לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל׳׳ה-31974

 בפרט 7, אחרי פסקה (11) יבוא:

 1 ס׳׳ח התשי״א, עמ׳ 219! התשט׳׳ז, עמ׳ 85: התשל״ו, עמ׳ 2¡ התשמ״ו, עמ׳ 99.

 2 ס״ח התשל״ה, עפ׳ 207.

 י ק״ת התשל״ה, עמ׳ 157¡ התשמ״ט, עמ׳ 206 ועמ׳ 1129; התשנ״א, עמ׳ 169; התשנ״ב, עמ׳ 389; התשנ״ג, עמי 64
 ועמי 277.
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 עסקאות בחשבונות סילוקים התשלום כשקלים חדשים המשלם

 מבקש הפדיון

 המדינה

 מבקש הפדיון.

 1% מהסכום המשתלם בעד פדיון

 התעודה ובלבד שסכום התשלום

 בעד הפדיון לא יעלה על 20 שקלים

 חדשים ולא יפחת מ־2 שקלים

 חדשים אם נפדית תעודה אחת, ולא

 יפחת מ־3 שקלים חדשים אם נפדות

 שתי תעודות או יותר של אותו

 המילווה

 1% מהסכום המשתלם בעד פדיון

 התעודה ובלבד שסכום התשלום

 בעד הפדיון לא יעלה על 20 שקלים

 חדשים ולא יפחת מ־2 שקלים

 חדשים אס נפדית תעודה אחת, ולא

 יפחת מ־3 שקלים חדשים אם נפדות

 שתי תעודות או יותר של אותו

 מילויה:

 א) לגבי תעודה שהסכום

 המשתלם בעדה אינו עולה על

 150 שקלים חדשים

 ב) לגבי תעודה שהסכום
 המשתלם בעדה עולה על 150

 שקלים חדשים

ל ח ה ש ש  מ

 שר התקשורת

 ״(12) תשלום בעד פדיון מילויה שלום הגליל

 מכוח תקנות למימין מבצע שלום הגליל

 (הוצאת תעודות מילויה ודרכי פדיון),
 התשמ״ו-41986

 (13) תשלום בעד פדיון מוקדם של מילווה

 שלום הגליל מכוח תקנות למימון מבצע

 שלום הגליל (פדיון מוקדם),
 תתשמ״ז-51986

 ח׳ בניסן התשנ״ג (30 במרס 1993)

 (חמ 3-47)

 ק״ת זתשמ״ו, עמ׳ 611.

 ק״ת ,:תשמ׳׳ז, עמי 263.

 תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה) (תיקון), התשנ״ג-993ו

 בו״וקף סמכותי לפי סעיפים 16 יי59 לחוק הבזק, התשמ״ב-1982', בהסכמת שר האוצר
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. 1:תקנה 2 לתקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה), התשמ״ז-21987 - תיקון תקנה 2

 (1) כרישה, במקום ״תיווסף״ יבוא ׳ייווספו״!

 (2) בפסקה (2) -

 (א) במקום ״2.50״ יבוא ״4.50״!

 1 ס״ח המשמ״ב, עמ׳ 218¡ התש״ן, עמי 142.

 2 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1347.
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 (ב) בסופה יבוא ״ואם היה הטיפול בגביה כרוך בשיק שלא כובד - הוצאות
 גביה בסך 25.40 שקלים חדשים״.

ל ח ה ש ש  מ
 שר התקשורת

 ח׳ בניסן התשנ׳׳ג (30 במרס 1993)

 (חמ 3-1859)

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)(תשלום לחבדוז ״בזק״
 בעד ביקוד סרק), התשג״ג-993ן

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת

/ אנו מצווים לאמור:

 שעה), התשמ״ו-1985,

 1. התשלום בעד ביקור סרק הקבוע בתקנה 21 לתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה),

, יהיה 70.00 שקלים חדשים.  התשמ״ה-21985

 2. צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מס׳ 3) (תשלומים לחברת ״בזק״
 בעד ביקור סרק), התשנ״א-1991ג - בטל.

 ח׳ בניסן התשנ״ג (30 במרס 1993)

 (חמ 3-1744)

ל ח ה ש ש  מ

 שר התקשורת
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 ס״ח התשט׳־ו, עמי 2.
 ק״ת התשמ׳׳ח, עפ־ 1006¡ התשנ״ב, עב׳ 1318.

 ק״ת התשנ־־א, עמי 1226.

 הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בגאיות (אגדות רישום), התשנ״ג-993ז

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות

 רישום), התשמ״א-1980' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 1 . החל ביום י׳ בניסן התשנ״ג(1 באפריל 1993) האגרות שבתקנה 1 לתקנות על פי הסכומים

 המתקבלים לפי תקנה 2(ב) לתקנות, בעד רישום בפנקס הקבלנים, הן כלהלן:

 נשקלים חדשים

1818 

909 

909 

454 

ו ל י ן ח ת  נ

 רשם הקבלנים

 בעד רישום ראשון בענף ראשי

 בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי

 בעד רישום ראשון בענף משנה

 בעד רישום נוסף של כל ענף משנה

 ג׳ בניסן התשנ״ג (25 במרס 1993)

 (וזמ 3-925)

 עדכון תשלום
 בעד ביקור סרק

 ביטול

 עדכון סכומים

 ק״ת התשמ׳׳א, עמ׳ 288¡ וזתשנ״ב, עמ׳ 1018.
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