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 תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור)(תיקון),

 התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988', אני מתקין תקנות

 אלה:

,  תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לתקנות ההגבלים העסקיים (סדרי דין בבית הדין ובערעור)

2 ־ ה התשמ״ט־1988 נ ו ש א ר  ה

 (1) בכותרת התוספת, המלה ״ראשונה״ ־ תימחק;

, רח׳ וייצמן 1״ יבוא ״בבית המשפט ו פ י - ב י ב א ־ ל  >2) במקום ״בבית המשפט המחוזי ת

 המחוזי בירושלים, רח׳ צלאח א־דין 40, ירושלים״.

3 במאי 1993) 1 ) ג ״ נ ש ת  י״א בסיון ה

ד ל י ב א י ו  >חמ 3-2124) ד

 שר המשפטים

 ס״דו התשמ״ח, עמ׳ 128.
 ק״ת התשמ״ט, עמי 98.

 תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) (תיקון),

 התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 150>ם ו־173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],

, אני מתקינה תקנות אלה: '1970  התש״ל־

2  תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ״ח״1988

 (להלן ־ התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה ״ערכת החיאה״ יבוא:

 ״״ערכת חילוץ ומילוט״ - ציוד שתכליתו מתן הגנה סבירה לאדם מפני אש, מסוג שאישר מפקח

 כבאות ראשי במשרד הפנים.״

 הוספת תקנה 3א 2. אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״ערכת חילוץ 3א. >א< בכל מקום עבודה שבו מועסקים 50 עובדים או יותר תימצא ערכת

ט חילוץ ומילוט בהישג ידם של רוב העובדים, ולפחות אחת לכל קבוצה של 50 ו ל י מ  י

 עובדים או חלק מהם.

50 עובדים תימצא ערכת  >מ במקום עבודה שמועסקים בו פחות מ־

 חילוץ ומילוט אחת לפחות, אם הסיכון בציוד או בתהליך העבודה מחייב

 זאת.״

3 במאי 1993) 0 ) ג ״ ג ש ת  י׳ בסיון ה

ר י מ ה נ ר ו  (חט 3-1967< א

 שרת העבודה והרווחה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמי 337.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 445: התשנ״א, עמי 1261.
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 תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הומה אחוות ואתתים)

 (תיקון), התשנ״ג~993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],

, אני מתקינה תקנות אלה: 1 ^ ז ס - ל ״ ש ת  ה

 1. בתקנה 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תיקון תקנה

, בהגדרת ״רשת הסמכה״, אחרי פסקה (2) יבוא: 2  התשנ״ג-1993

 ״(3) רשות הנמלים והרכבות, להסמכת עגורנאים מקרב עובדיה להפעלת עגורנים של

 1 הרשות בלבד.״

 י׳ בסיון התשנ״ג (30 במאי 1993)

ר י מ ה נ ר ו  >חמ 3-339< א

 שרת העבודה והרווחה

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ 337.

 2 ק״ת התשנ״ג, עמי 203.

 תקנות האגודות השיתופיות (ושויות האגודה)(תיקון), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות', אני מתקינה תקנות אלה:

, אחרי תקנת תיקון תקנה 28 2  1. בתקנה 28 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל״ה-1975

 משנה >ם יבוא:

 ״(ב1) באגודה שסווגה כקיבוץ, קבוצה או מושב שיתופי, ייקראו תקנות משנה (א) ו־>ב<,

 כאילו במקום ״שלושה חודשים״ ו־״שלושת החודשים״ בכל מקום, נאמר ״שנתיים״ או

 ״השנתיים״, לפי הענין.״

 י׳ בסיון התשג״ג (30 במאי 1993)

ר י מ ה נ ר ו  >חמ 3-1042) א

 שרת העבודה והרווחה

 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמי 336.

 * ק״ת התשל׳׳ה, עמי 1366; התשנ״א, עמי 524.

 צו הרופאים הווטרינוים (אגרות), התשנ״ג-993ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א־ 1991', באישור שר האוצר

 לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מצווה

 לאמור:

 1. בעד רשיון, החלפת רשיון, היתר זמני וחידושו ישלם המבקש, במעמד קבלתם, אגרה בשקלים אגרות

 חדשים, כמפורט להלן -

 (1) בעד רשיון 212

 (2) בעד החלפת רשיון 53

 ס״ח זזתשנ״א, עמי 76.
 ם״ח התשמ׳׳ה, עמי 60; התשנ״א, עמ׳ 130.
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53 

53 

 (3) בעד היתר זמני

 (4) בעד חידוש היתר זמני

1 במאי 1993) 9 ) ג ״ נ ש ת  כ״ח באייר ה

ר ו ב צ ק ע  >חמ 3-2559< י

 שר החקלאות

 תקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד)(תיקון), התשנ״ג- 1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א- 1991', באישור שר האוצר

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי 2  לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

, אני מתקין תקנות אלה: 3  סעיף 1(0 לחוק־יסוד: משק המדינה

, במקום פרט 36 4  1, בתוספת לתקנות אגרות חקלאיות (הצמדה למדד<, התשמ׳׳א-1981

 יבוא:

. ״  ״36. צו הרופאים הווטרינרים (אגרות), התשג״ג-1993 5

1 במאי 1993) 9 ) ג ״ נ ש ת  כ״ח באייר ה

ר ו ב צ ק ע  >חמ 3-1181) י

 שר החקלאות

 תיקון התוספת

 ס״ח התשנ״א, עמ׳ 76.
 ס״דו התשמ״ה, עמי 60; התשנ״א, עמי 130.

 סייח התשל״ה, עמ׳ 206; התשנ״ב, עמי 224.
 ק״ת התשמ״א, עמי 1564; התשנ״ב, עמי 1125.

 ק״ת התשנ״ג, עמי 887.

 תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד)(תיקון),

 התשנ״ג-993 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16>א< לפקודת הכלבת, 1934', אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 3>א< לתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד),

2 (להלן ־ התקנות העיקריות), במקום המלה ״עד״ יבוא ״למשך״.  התשי״ט-1959

 4. חיה שבעלה לא הוציאה ממאורת בידוד במשך חמישה ימים מיום גמר תקופת

 מעצרה, מותר להשמידה.״

 ״לין חיה

 שנעזבה

 תיקון תקנה 3

 תיקון תקנה 4 2. במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:

ר ו ב צ ק ע  י

 שר החקלאות

2 במאי 1993) 1 ) ג ׳ ׳ נ ש ת  א׳ בםיון ה

 >חמ 3-860)

 ע״ר 1934, תום׳ 1, עמי 242; סייח התשי״ג, עמי 56; התשנ״ג, עמי 106.
 ק״ת התשי״ט, עמי 1724; התשמ״ז, עמי 761.
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 תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חייט) (תיקון), התשנ״ג-1993

23 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], ד.תשמ״ה־985י1', ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו

, ובאישור ועדת הכספים 2  באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה־1985

, אני מתקין תקנות אלה:  של הכנסת לפי סעיף ז(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה3

2 (להלן ־ התקנות תיקון תקנה ?1  1. בתקנה 17 לתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי חיים), התשל״ד-1974

 העיקריות) -

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא: ״הזנת בעלי חיים בהסגר ושמירתם״;

 (2) בסופה יבוא ״וכן בהוצאות שמירתם״.

 2. בתוספת לתקנות העיקריות - תיקון התו8פת

 (1) במקום ״גמלים, סוסים ופרדים״ יבוא ״גמלים ופרדים״;

^ (2) אחרי גמלים ופרדים יבוא: | 

 ״סוסים 160.00 8.60 12.00״

 כ״ח באייר התשנ״ג (19 במאי 1993)

ר ו ב צ ק ע  >חמ 0-850 י

 שר החקלאות

 סייח התשמ״ה, עמ׳ 84.
 ס״ח התשמ״ה, עמי 60: התשנ״א, עמי 130.

 ס״ח התשל״ה, עמי 206.

 כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים) (תיקון),

 התשנ״ג- 993 ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א-1981 י, והיות שהדבר

 דרוש לדעתי למניעת הטעיה או פגיעה בלקוח, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר

 האוצר, אני קובע לאמור:

2 תיקון סעיף 2 1 9 9 2 - ב ״ נ ש ת י נאות ומסירת מסמכים), ה גילו )  1. בסעיף 2>א< לכללי הבנקאות(שירות ללקוח)

^ (להלן - הכללים), במקום ״הבנק״ יבוא ״התאגיד הבנקאי״. | 

) ואחריו יבוא: תיקון סעיף 11 א ) ן ט  2. האמור בסעיף 11 לכללים, יסומן כסעיף ק

ל פקדון קצוב לשנה ומעלה הנפרע לשיעורים,  ״>ב< האמור בסעיף קטן (א) לא יחול ע

ל שלושה חודשים.״  ובלבד שהתקופה שבין תשלום ולתשלום לא תעלה ע

 3. בסעיף 16 לכללים, במקום ״בסעיף 14״, יבוא ״בסעיף 15(3)״. תיקון סעיף 16

 4. בסעיף 19>ד< לכללים, במקום ״בנק״ יבוא ״תאגיד בנקאי״. תיקון סעיף 19

a יבוא: תיקון תוספת א׳ ־  5. בתוספת א׳ לכללים, במקום הגדרות 8 ו

 ״8 - שיעור ריבית תעריפית לתקופת הריבית•(רבעונית, חדשית שבועית וכדי);

 י ס׳׳ח התשמ״א, עמי 258: התשנ״ב, עמ׳ 78.
 3 ק׳׳ת התשנ״ב, עמ׳ 1512.

 קובץ התקנות 5527, כ״ו בםיון התשנ״ג, 15.6.1993 889



 & - מספר הימים בתקופת הריבית שלפיו מחשב תאגיד בנקאי בפועל את הריבית כשהיא

 נקובה במונחים חודשיים;״

 החלפת סעיף 37 6. במקום סעיף 37 לכללים יבוא:

 ״תחילה 37. (א) תחילתם של כללים אלה, למעט סעיפים 21 ו־22(7< ביום כ״ו בסיון

 התשנ״ג (15 ביוני 1993).

 >ב< תחילתם של סעיפים 21 ו־22>7) ביום כ״ט באלול התשנ״ג

 (15 בספטמבר 1993).״

 החלפת תוספת ג־ 7. במקום תוספת ג׳ יבוא:

 ״תוספת ג׳

 (סעיף 26>ב»

 לוח עמלות לשירותים עיקריים

 העמלות נקובות בשקלים חדשים, אלא אם כן צויין אחרת

ע ישראלי ב ט מ  פעולות ב

 גובה העמלה
 תיאור העמלה סכום/שיעור מינימום מקסימום

 דמי ניהול

 (נגבים בנוסף לעמלות הספציפיות על

 השירותים השונים)

 רישום פעולה בחשבון >פ)

 פעולות פטורות: -

 >פ)

 משיכת מזומנים

 באמצעות מכשיר בנק אוטומטי

ל ידי בעל החשבון  בטופס של הבנק ע

- בסניף בו מתנהל החשבון

- בסניף אחר

 בשיק ־ המוצג ע״י בעל החשבון או מיופה

 כוחו

- המוצג ע״י מוטב שאיננו בעל החשבון

 העברות/הפקדות - חד פעמיות

 בבנק ־- לחשבון אחד של הלקוח

- לחשבון לקוח אחר

 לבנק אחר -

י הרשאה פ ־ ל  החזרת שיקים/חיובים ע

 חיוב המושך/המשלם מהסיבה ״אין כיסוי

 מספיק״, חשבון מוגבל או חשבון מעוקל

 חיוב המושך מסיבה אחרת

 חיוב המפקיד בגין שיק שהוחזר

 >פ< - עמלה בפיקוח המפקח על המחירים
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 גובה העמלה

 תיאור העמלה סכום/שיעור מינימום מקסימום

 פטור

 הפקדת שיק דחוי

ה א ש ר ה / ה א ש ר ל ה ב בודד ש ו  ביטול שיק/חי

ן  דמי גביה בגין תשלום חשבו

י הרשאה פ ־ ל  בחיוב ע

 בתיבת שירות או במכשיר בנק אוטומטי

 בדלפק

 טיפול במזומנים (בהפקדה, משיכה או

 בפריטה)

ב ש ח ו מ ע מ ד י  מ

 4 שאילתות בשירות עצמי -

 x שאילתות בחודש

- כל שאילתא נוספת

- שאילתות מיוחדות

 שאילתות המודפסות באמצעות מסוף הפקיד

 ההפרש בין שער הקניה של

 בנקנוטים לשער הקניה של

 העברות.

 ההפרש בין שער המכירה של

 בנקנוטים לשער המכירה של<

 העברות.

ץ ע חו ב ט מ  פעולות ב

 עמלת חליפין

נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין ) 

 מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית)

 קנייה/מכירה לפי השער הידוע

 קנייה/מכירה לפי שער צהריים *

 המרה בין שני מטבעות זרים

 לפי השער הידוע

 לפי שער צהריים *

 המרה בסכומים נמוכים של עד..

 לפי השער הידוע

 לפי שער צהריים *

 פעולות במזומנים

 הפקדת מזומנים לחשבון מט״ח

 משיכת מזומנים מחשבון מט״ח

 * השער הקרוב שיתפרסם לאחר ביצוע העיםקה
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 גובה העמלה

 תיאור העמלה סכום/שיעור מינימום מקסימום

 פעולות בשיקים והמחאות נוסעים

 הפקדת שיק/המחאת נוסעים בחשבון מט״ח

 קניית שיק מהלקוח

 קניית המחאת נוסעים מהלקוח

 מכירת המחאת נוסעים ללקוח

 העברות

 העברת מט׳׳ח מבנקים בארץ, מחו״ל ולחו״ל

 העברת מט״ח לבנק אחר בארץ >פ<

 פעולות בניירות ערך

ל ניירות עדך  קניה/מכירה ש

 הנסחרים בבורסה של תל־אביב

 הנסחרים בבורסות בחו״ל

 הנסחרים ב׳׳משתנים״

 קניית קרנות נאמנות

 הוראת קניה/מכירה שלא בוצעה

 (פ) - עמלה בפיקוח המפקח על המחירים

1 ביוני 1993). 5 ) ג ״ נ ש ת  8. תחילתם של כללים אלה ביום כ״ו בסיון ה

ל ק נ ר ב פ ק ע  י

 נגיד בנק ישראל

1 ביוני 1993) 4 ) ג ״ נ ש ת  כ״ה בסיון ה

 >חמ 3-1900)

 כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(ייעוץ להשקעות)(תיקון), התשנ״ג-993 ד

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א- 1981', לאחר

 התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, אני קובע לאמור:

, פסקת 2 1 9 8 6 - ו ״ מ ש ת יעוץ להשקעות), ה י )  תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2>ם>3) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)

 משנה (ה) - בטלה.

 י״ז בסיון התשנ״ג >6 ביוני 1993)

 (חמ 3-1900)

 סייח התשמ״א, עמי 258.
 2 ק״ת התשמ״ו, עמי 876; התשנ״ב, עמי 1338.
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