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(דרך קביעת עלות הגיוס),  תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי
 התשנ״ד-994ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף ו לחוק הםדרים במגזר הד1קלאי המשפחתי, התשנ״ב-1992י
 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

נושאות ריבית קבועה, דות למדד המחירים לערכן ו  ׳׳איגרות חוב סחירות״ - איגרות חוב צמו
 שהוצאו לפי חוק מילווה המדינה, התשל׳׳ט-21979, והנסתרות בבורסה לניירות ערך

 בתל־אביב בע״מ-,

די בנק ישראל בהנחה  ״תשואה ברוטו״ - תשואה ברוטו על איגרות חוב סחירות המחושבת בי
 שהמחזיק יהיה פטור ממם רק על הריבית שטרם נצברה;

י הציבור אשר ד  ״ממוצע תשואות יומי״ - ממוצע התשואות ברוטו של איגרות חוב סחירות שבי
 יחושב בידי בנק ישראל כשיעור שנתי בחישוב ריבית אפקטיבית, לפי השערים שנקבעו
 בבורסה ובהנחת מדד אפס, כשהוא משוקלל לפי הערך הכספי של כל סדרה רלבנטית של

די הציבור ליום מסוים:  איגרות חוב סחירות שבי

 ״ממוצע תשואות משוקלל״ - הממוצע המשוקלל של ממוצעי התשואות היומיים שיחושב בידי
 בנק ישראל לפי הערך הכספי בבורסה של כלל הסדרות הרלבנטיות בכל אחד מימי המסחר

 בשלושה חודשים קלנדריים רצופים.

 2. (א) עלות הגיוס לתקופות פריסה כמפורט להלן תיקבע בשיעור ממוצע התשואות
ון הנה לפי המפורט לצדן, על פי  המשוקלל של סדרות איגרות חוב סחירות שיתרת תקופתן לפדי
 ממוצע התשואות כאמור לרבעון הקלנדרי שלפני הרבעון שבו ניתנה ההודעה לפי תקנה 3,

 כשהוא מעוגל לעשירית האחוז הקרובה ביותר -

 (1) לתקופת פריסה של עד חמש שנים - בשיעור ממוצע התשואות המשוקלל של
עד חמש שנים;  סדרות כאמור שיתרת תקופתן לפדיון הנה שלוש שנים לפחות ו

 (2) לתקופת פריסה מעל חמש שנים ועד שמונה שנים - בשיעור ממוצע
ן הנה מעל חמש שנים ו  התשואות המשוקלל של סדרות כאמור שיתרת תקופתן לפדי

 ועד שמונה שנים;

 (3) לתקופת פריסה מעל שמונה שנים ועד שתים עשרה שנים - בשיעור ממוצע
 התשואות המשוקלל של סדרות כאמור שיתרת תקופתן לפדיון הנה מעל שמונה

עד שתים עשרה שנים;  שנים ו

שישה  (4) לתקופת פריסה מעל שתים עשרה שנים ועד שבע עשרה שנים ו
 חודשים - בשיעור ממוצע התשואות המשוקלל של סדרות כאמור שיתרת תקופתן

 לפדיון הנה מעל שתים עשרה שנים.

ן מתאימה לתקופה מסוימת מן ו  (ב) לא היו איגרות חוב סחירות שיתרת תקופתן לפדי
ן  המנויות בתקנת משגה (א), תיקבע עלות הגיוס לתקופת הפריסה הארוכה יותר שלאחריה, ובאי

 תקופה כאמור - לתקופה הקרובה שלפניה.

 חישוב עלות
 הגיוס

 ס״ח התשג״ב, עמי 118; התשנ״ג, עמי 178.,
 ם״ח התשל״ט, עמי ג 11; התשנ״א, עמי 217.

 726 קובץ התקנות 5587, ט׳ בניסן התשנ׳׳ר, 21.3.1994



ודיע החשב הכללי או מי שהוא מינה לענין זה, למנהל קביעת עלות  3. בתחילת כל רבעון קלנדרי, י
ס ו י ג  המינהלה כמשמעותה בסעיף 6 לחוק, על שיעורי עלות הגיוס אשר ישמשו לצורך פריסת חוב ה

ד לא שונתה בהודעה חדשה. ו רבעון ואילך; הודעה כאמור תהיה בתוקף בל עו ד  מאו

 כ״ו באדר התשנ״ד (9 במרס 1994)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ0;!3-24< א

 שר האוצר

ן(שירות לתועלת העיבור), התשנ״ד-994 ו  עו העונשי

יעצות , ובהתי ן מס׳ 6), התשל״ט-979וי (תיקו ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק העונשי
 עם שר המשפטים, אני מצווה לאמור:

 ו. הוראות סימן דו בפרק ו׳ לחוק העונשין, התשל״ז-21977, יחולו לגבי שירות לתועלת תחולה
עו בכל תחום מדינת ישראל. צו  הציבור, שבי

 2. בטלים - ביטול

; ת לתועלת הציבור), התש׳׳ם-979וג רו שי ) ן נשי  (ו) צו העו

רות לתועלת הציבור), התשמ״ז-987ו"; (שי ן נשי  (2) צו העו

רות לתועלת הציבור), התשמ״ח-51987; (שי ן נשי  (3) צו העו

. 6 ת לתועלת הציבור), התשנ״א- 991 ו רו שי ) ן נשי  (4) צו העו

 3. תחילתו של צו זה ביום כ׳ בניסן התשנ״ר (1 באפריל 994ו). תחילה

 כ״ד באדר התשנ׳׳ד (7 במרס 1994)
ר י מ ה נ ר ו  ;חמ 3-1024) א

 שרת העבודה והרווחה
 1 ס״ח התשל״ט, עמי .43 4 ק״ת התשמ״ז, עמי 940.

 1 סייח התשל״ז, עמי .226 5 ק״ת התשמ״ח, עמי 107.

 3 ק״ת התש״ם, עמי .18 6 ק״ת התשני׳א, עמי 726.

 צו יציבות מחירים במערכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים
 למועדי נפט)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה),
, וסעיף 5 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-21957, ובהתאם לסעיף  התשמ״ו-1985י
וים , אנו מצו  15(אץ1) לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים), התשמ״ה-985ונ

 לאמור:

 1. בסעיף 6 של חלק ב׳ בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) עדכון מחיר
ז ג  (מחיריים מרביים למוצרי נפט), התשנ׳׳ג-992 ו/במקום •״ק״ג גז המסופק במכל - 2.21 שקלים ה

 חדשים״ יבוא ״ק״ג גז במכל - 2.39 שקלים חדשים״.

 כ׳ באדר התשנ״ד (3 במרס 1994)
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב ל א ח ש ה ש  >חמ 52י::-3) מ

 : שר האנרגיה והתשתית שר האוצר
 ס״ח התשמ״ו, עמי 2.

 1 סייח התשי״ח, עמי 24; התשמ״ט, עמי 40.

 נ סייח התשמ״ה, עמי 204.

 4 ק״ת התשנ״ג עמי 258, עמי 976; התשנ״ד, עמי 80.
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 דרישת בנק ישראל (דו״ח נזילות)(תיקון), התשנ״ד-1994

, אני קובע לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-1954י

, יבוא:  החלפת סעיף 2 1. במקום סעיף 2 לדרישת בנק ישראל (דו״ח נזילות), התשל״ד-974ו2

ע ן על נכסיו הנזילים לכל שבו גיש לבנק ישראל דין וחשבו  ״הגשת דלן 2. תאגיד בנקאי י
ע עות מתום אותו שבו  !חשבון (להלן - דוח נזילות), לא יאוחר מהלוף ארבעה שבו

 ובמתכונת שהורתה עליה המחלקה המוניטרית בבנק ישראל.״

 תחילה 2. (א) תחילתה של דרישה זו ביום י״ט בניסן התשנ״ד (31 במרס 1994).

 (ב) הנגיד או מנהל המחלקה המוניטרית בבנק ישראל יהיו רשאים להורות על דחיית
 מועד התחילה האמור בסעיף קטן (א), לגבי תאגיד בנקאי פלוני, למועד שלא יאוחר מיום

 ב״ו בטבת התשנ״ה (29 בדצמבר 1994).

 כ״ג באדר התשנ״ד (6 במרס 1994)
ל ק נ ר ב פ ק ע  (חמ 3-106) י
 נגיד בנק ישראל

 סייח התשי״ד, עמי 192; התשמ״ח, עמי 239.
 ק״ת התשל״ד, עמי 1309; התשל״ה, עמי 2437.

 הוראות בנק ישראל (נבםים נזילים)(תיקון), התשנ״ד-994 ו

יעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-954וי, לאחר התי
 הוועדה, ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

2 (להלן - ההוראות  תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2(ב) להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א-971 ו
 העיקריות), אחרי פסקה (6) יבוא:

 ״(7) פקדונות לטווח ארוך במטבע ישראלי.״

 תיקון סעיף 14א 2. בסעיף 4וא(א) להוראות העיקריות, במקום האמור בפסקה (4) יבוא:

 ״(4) פקדון לטווח ארוך 0״.

 תיקון סעיף 4וב 3. בסעיף 14ב להוראות העיקריות, במקום ״בשיעור האמור בסעיף 4וא(א) בפסקאות
 (ו) עד (3) לפי סוג הפקדון״ יבוא ״בשיעור 15%.״

 תחילה 4. תחילתן של הוראות אלה ביום ז׳ בטבת התשנ״ג(31 בדצמבר 1992).

 כ״ג באדר התשנ״ד (6 במרס 1994)
ל ק נ ר ב פ ק ע  5חמ 3-106) י
 : נגיד בנק ישראל

 סייח התשי״ד, עמי 192; התשמ״ח, עמי 239. י
 2 ק״ת התשל״א, עמי 690; התשנ״ג, עמי 1085.

 הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים)(תיקון מם׳ 2), התשנ״ד-1994

יעצות עם , לאחר התי י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו
 הוועדה, ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

2 (להלן - ההוראות  תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א-971 ו
 העיקריות), אחרי הגדרת ״שבוע״ יבוא:

 י סייח התשי״ד, עמי 192; התשמ״ח, עמי 239.
 2 ק״ת התשל״א, עמי 690; התשנ״ד, עמי 728.
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 ״״תאגיד בנקאי״ - למעט תאגיד בנקאי שאינו עוסק בקבלת כספים בפקדון.״

 2. סעיף 2 להוראות העיקריות - בטל. ביטול סעיף 2

 3. בסעיף 4(2) להוראות העיקריות, המלים ״או מתאגיד בנקאי מיוחד״ - יימחקו. תיקון סעיף 4

 4. בסעיף 6 להוראות העיקריות - תיקון סעיף 6

 (ו) בפסקה(5), במקום ״פקדונות מחסכונות, פקדון שהפרק השלישי דן בו״ יבוא ״תכניות
 חסכון שהפרק השלישי דן בהן״;

 (2) בפסקה (8), במקום ״ו־(5) עד (7)״ יבוא ״(6) ו־(7)״.

ד או מי שהסמיך לכך תיקון סעיף ו 1  5. בסעיף 1 ו להוראות העיקריות, המלים ״ותאגיד בנקאי מיוחד שהנגי
זה״ - יימחקו. ן  קבע לעני

 6. בסעיף 12 להוראות העיקריות - תיקון סעיף 12

 (ו) בסעיף קטן(א), המלים ״או- תאגיד בנקאי מיוחד״ - יימחקו;

 (2) בסעיף קטן(ב), המלים ״או התאגיד הבנקאי המיוחד״ - יימחקו.

 7. בסעיף 3ו להוראות העיקריות, המלים ״או תאגיד בנקאי מיוחד״ - יימחקו. תיקון סעיף גו

 8. סעיפים 14א ו־4וב להוראות העיקריות - בטלים. ביטול סעיפים
 י14א ו־4וב

 9. בסעיף 8ו(ב) להוראות העיקריות, במקום ״ו־(3ג)״ יבוא ״(3ג) ו־(3ד)״. תיקון סעיף 18

 10. בסעיף 19 להוראות העיקריות, המלה ״הקרן״ תימחק, ואחרי המלה ״נכסים״ יבוא תיקון סעיף 19
 ״נזילים״.

 11. בסעיף 21ב להוראות העיקריות, סעיף קטן(ג) - בטל. תיקון סעיף 21ב

 12. (א) תחילתן של הוראות אלה ביום י״ט בניסן התשנ״ד (31 במרס 1994) (להלן - יום תחילה
 התחילה).

 (ב) הנגיד או מנהל המחלקה המוניטרית בבנק ישראל יהיו רשאים להורות על דחיית
ד בנקאי פלוני, למועד שלא יאוחר מיום כ״ו בטבת התשנ״ר  תחילתן של הוראות אלה, לגבי תאגי
ד בנקאי  (29 בדצמבר 1994), ומשהורו כך, יהיה המועד הקבוע בהוראה, יום התחילה לעגין תאגי

 זה.

 13. על אף האמור בסעיף 11 להוראות אלה - הוראות מעבר

 (ו) על פקרון שנתקבל על ידי תאגיד בנקאי מיוחד עד ערב יום התחילה, לפי הוראות
ו בתוקף לגביו ערב  סעיפים 2(ב^) ו־(2) להוראות העיקריות, ימשיכו לחול ההוראות שהי

 יום התחילה, וזאת עד למועד פרעונו;

ד בנקאי מיוחד עד ערב יום התחילה, לפי הוראות  (2) על פקדון שנתקבל על ידי תאגי
ו ו בתוקף לגבי ) להוראות העיקריות, ימשיכו לחול ההוראות שהי 6 ) 3 x (ו־x4ב)סעיפים 2 
דיע לבנק ישראל על ו  ערב יום התחילה, עד למועד פרעונו, ובלבד שהתאגיד הבנקאי י

 רצונו בתחולה זו, בתוך 30 ימים מיום התחילה.

^  כ״ג באדר התשנ״ד (6 במרס 1994) , ״ - ״ _ ,
ל ק נ ר ב פ ק ע  י
) נגיד בנק ישראל ג ־ י 0 מ 6 ח < 
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 הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות)(תיקון), התשנ״ד-994 ו

יעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-954ו', ולאחר התי
 הוועדה, אני מורה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 להוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), התש״ם-980ו2 (להלן -
 ההוראות העיקריות) -

 (1) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) נכסים נזילים במטבע ישראלי המוחזקים לפי הוראת המעבר האמורה
״;  בסעיף 13(2) להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ד-1994ג

 (2) פסקה (5) - בטלה.

 2. בסעיף 3(א) להוראות העיקריות -

 (1) פסקה (ו) - בטלה;

 (2) פסקה (2) - בטלה.

 3. בסעיף 4 להוראות העיקריות, המלים ״ותאגיד בנקאי מיוחד״ - יימחקו, ובמקום ״ישלמו״
 יבוא ״ישלם״.

 תחילה 4. (א) תחילתן של הוראות אלה ביום י״ט בניסן התשנ״ד (31 במרס 1994).

 (ב) הנגיד או מנהל המחלקה המוניטרית בבנק ישראל יהיו רשאים להורות על דחיית
ד בנקאי פלוני, למועד שלא יאוחר מיום  תחילתן של הוראות סעיפים 1(1), 2(1) ו־3, לגבי תאגי

 כ״ו בטבת התשנ״ה (29 בדצמבר 1994).

ל ק נ ר ב פ ק ע  י
 נגיד בנק ישראל

 כ׳׳ג באדר התשנ״ר (6 במרס 1994)
 (חמ 106-ג)

 ם״ח התשי״ד, עמי 192; התשמ״ח, עמי 239.
 ק״ת התש״ם, עמי 884; התשנ״ב, עמי 467.

 ק״ת התשנ״ד, עמי 728.

 תיקון סעיף 3

 תיקון סעיף 4

 הודעת הסיוע המשפטי(מם׳ 2), התשנ״ד-1994
י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתוספת השניה לתקנות הסיוע המשפטי, התשל״ג-973ו

דיע לאמור:  (להלן - התקנות), אני מו

ר עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש פברואר 994 ו לעומת המדד שפורסם עו  1. שי
 בחודש נובמבר 1993 הוא 2.21%.

 2. בהתאם לאמור בסעיף ו, יהיה נוסח התוספת הראשונה וסעיף 1(א) ו־(ב) לתוספת השניה
 לתקנות, החל ביום כ׳ בניסן התשנ״ד (1 באפריל 1994) כך:

 שיעור עליית
 המדד

 סכומים מוגדלים

 ״תוספת ראשונה
 (תקנה 6(3»

 (א) שברם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא
. ן האזרחי, התשמ״ד-21984  יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השניה לתקנות סדר הדי

 ק״ת התשל״ג, עמי 2048; התשמ״ד, עמ׳ 2112; התשנ״ד, עמי 256.
 ק״ת התשמ׳׳ד, עמ׳ 2220.
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 (ב) שברו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית־המשפט.

 (ג) צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 88.60 ו שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה.

 (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 283.10 שקלים חדשים למבקש אחד.

 תוספת שניה

 (תקנה 11)

 סימן א׳ - שבר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי

 (א) בסעיף זה, ״בית־משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן(ב).
) יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט 1 0 4 x 3 י שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה ) מ ב ) 

 להלן:

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק דין,
 ישיבה שלא
 ישיבה נוספת התקיימה

 ישיבה ראשונה
 שבה מתקיים

 דיון או
 מוגשות ראיות

 תזכורת, דיון
 מוקדם, פסק דין

 בהעדר הגנה

 לימ1ד ענינ!
 של מבקש
 בית משפט שלום (וזד פעמי)

 תביעה פינוי,
 סילוק יד 150.50 93.50 214.80 118.80 46.20
 קביעה שכר רירה 93.40 46.20 73.80 101.70 27.70
 קביעה גיל 67.40 57.10 74.30 46.20 46.20
 המרצח בתיק עיקרי 67.40 41.10 74.30 41.10 28.90
 ענק <וחר 133.90 84.60 156.80 116.30 46.20

 ישיבה תזכורת, ישיבה
 ראשונה דיון לקביעת תאריך,
 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן

 לימוד ענינו דיון פסק דין פסק דין,
 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאינה

 בית •שפט מחוזי (חד פעמי) קדמ משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות
 צו ירושה

 (ללא התנגדות) 375.50

 מינויאפוטרופוס
 (ללא התנגדות) 242.30

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,

 התשכיב-962ונ 184.50

\ 
 פשיטוז רגל 206.90 135.70

 היתר גישואין 135.70 184.50 111.60 57.10

 עגין אתר 260.80 161.90 327.10 193.60 130.90 83.80

 המרצה בתיק
 עיקרי 111.60 73.80 56.90

 ג ם׳׳דו התשכ״ב, עמ׳ 120.
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 לשיבה נוספת
 למעט מתן פסק דין

 ישיבה לאחר מתן
 צו על תנאי

 הכנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת
 בית״המשפט העלמן צו על תנאי

 בג״צ 1493.50 560.30

549.90 

 ישיבה בבית המשפט

737.80 

 הכנה

 בג״צ מסוג הביאס קורפוס

 ענין אזרחי 334.80 470.90

 בקשה להתרת נישואלן 260.80 111.60

 בקשת רשות לערעור 224.60 184.50

 רשמ בית המשפט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון

74.30 57.10 •111.60 

 לשלבה נדחלת
 או ישיבה

 ישיבה נוספת

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים

 של מבקש דיון או
 (חד פעמי) מוגשות ראיות

 בית דין רבני
 אזורי

116.60 
224.60 

 תביעה 135.70 111.60
 תביעה נוספת למבקש 135.70 116.60

 הסבם גירושין לצורך
 הכללתו בפסק דין

 לגלרושין:

 שווי הנכסים אינו עולה על 6,642.80 שקללם חדשים

 שווי הנבםים עולה על 6,642.80 שקלים חדשים

 לימוד ענינו לשלבה נדחלת
 של מבקש לשיבה שבה או לשלבה

 בית הדין הרבני הגד1ל (חד פעמי) מתקילם דלו! לשלבה נוספת שלא מתקללמת

 ערעור 135.70 245.40 93.50 57.10

 ערעור באשר הענין טופל בידי
 אותו עורך־דין בדרגה ראשונה 135.70 245.40 93.50 57.10

 הוצאה לפועל חד־פעמי ישלבה ראשונה לשלבה נוספת

 פתיחת תיק 74.60

 בקשות שונות בהעדר הופעה 53.90 27.40

 הופעה בפני רשם בענין אחר 74.60

 איחוד תיקים 245.40 41.10"

ן מ ג ו ל ם ק י י  ח
 ט״ז באדר התשנ״ד (27 בפברואר 1994)

ן מ ג ו ל ם ק י י ן ח מ ג ו ל ם ק י י  ח
 (חמ 3-237) המנהל הכללי של משרד המשפטים (חמ 3-237)
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 המחיר 1.76 שקל חדש 0334-2883 א185 סודר בסדר־צילום והודפס במדפים הממשלתי, ירושלים




