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ל מ ן בקופת ג ג ם מו ו כ ס ) י ת ח פ ש מ ר החקלאי ה ז ג מ  תקנות הסדרים ב
, התשנ״ה-994 ו לים)  לתגמו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(ב)(2) ו־35 לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי,
 התשנ״ב-992ו' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, או מתקינים תקנות

 אלה:

 הגדרות 1. בתקנות אלה -

 ״הסכום המוגן״ - סכום הכספים בקופות גמל לתגמולים של גורם חקלאי שהוראות סעיף
 20(א) לחוק לא יחולו עליו:

 ״סכום היתרה בגיל פרישה״ - הערך המהוון של סך כל ההכנסות החודשיות התקניות
 במספר השנים שבין גיל הפרישה של היחיד שלגביו נערך החישוב לבין גיל 77 שנים,

 כשהוא מחושב בריבית שנתית בשיעור עלות הגיוס המחושבת באופן חודשי;

 ״גיל פרישה״ - 65 שנים בגבר ו־60 באישה;

 ״עלות הגיוס״ - כמשמעותה בתקנות הסדרים במגזר המשפחתי(דרך קביעת עלות הגיוס),
 התשנ״ד-994ו2;

 ״הכנסה חודשית תקנית״ - סכום השווה לשכר העבודה החודשי שאינו ניתן לעיקול,
 להעברה או לשעבוד לפי סעיף 8(א) לחוק הגנת השכר, התשי״ח-958וג; לענין זה, יראו
 את הרכב המשפחה בגיל הפרישה כשני בגי זוג בלבד ללא ילדים, כשאחד לפחות מבני

 הזוג הינו בגיל פרישה:

 ״סכום הצבירה העתידית״ - 50% מהסכום המרבי המוכר לצורך ניכוי וזיכוי לפי פקודת מס
 הכנסה4 כתשלום לקופת גמל למטרת תגמולים, כשהוא מוכפל במקדם ערך עתידי, ולגבי
 חייב הזכאי למחיקה לפי סעיף 21 לחוק - 20% מהסכום המרבי כאמור, כשהוא מוכפל

 במקדם ערך עתידי;

 ״מקדם ערך עתידי״ - מקדם שיחושב לפי ריבית שנתית בשיעור עלות הגיוס, בשל הפרש
 השנים שבין גיל הפרישה לבין גיל היחיד שלגביו נערך החישוב במועד החישוב.

ן 2. (א) הסכום המוגן לגבי בל קופות הגמל לתגמולים של גורם חקלאי שהוא יחיד ושל ג  הסכום המו

 בן־זוגו, יהיה הגבוה מבין אלה:

 (1) סכום ההפרש החיובי המתקבל מהפחתת סכום הצבירה העתידית מסכום
 היתרה בגיל הפרישה;

 (2) 20% מסכום היתרה בגיל הפרישה:

 לענין זה, יראו יחיד ובךזוגו כגורם חקלאי אחד, וחישוב הסכום המוגן כאמור
 ייערך לגבי המבוגר מביניהם.

 (ב) הסכום המוגן לגבי כל קופות הגמל לתגמולים של אגודה חקלאית שהרשם
 סיווגה כ׳׳מושב שיתופי״ או שהיא קיבוץ, יהיה שווה לסך כל הסכומים המוגנים המתקבלים

 סייח התשנ״ב, עמ׳ 118; התשנ״ג, עמי 178.
 2 ק״ת התשנ״ד, עמ׳ 726.

 3 ס״ח התשי״ח, עמי 86.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.
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 מחישוב כאמור בתקנת משנה (א) לגבי יחידות התקן שבדינים וחשבונות הכספיים של
 האגירה לשנת 1993 בשל חברי האגודה בלבד, ובתקופה שעד יום כ״ד באלול התשב״ד (31
 באוגוסט 1994) וכל עוד לא אושרו הדינים והחשבונות כאמור - לפי יחידות התקן לשנת
 1993 בשל חברי האגודה בלבד, כפי שאושרו בידי רואה החשבון של האגודה או ברית

 הפיקוח, והכל בניכוי יחידות התקן למי שהינו מתחת ל־ 21 שנים.

 ח׳ בטבת התשנ״ה (וו בדצמבר 1994)
 (חמ >י3-251)

ר ו ב צ ק ע  י
 שר החקלאות

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

, ( ן קו תי ) רותים או נכסים כהכנסה) ם בעד שי מי ו  עו מס הכנסה (קביעת תשל
 התשנ״ה-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה', ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,
 אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת א׳ לצו מס הכנחה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), תיקון תוספת א׳
 התשל״ז-977ו2 (להלן - הצו העיקרי), בסופה יבוא:

 השנה המחזור בשקלים חדשים

 תיקון תוספת ב׳

 תחילה

"3,300,000 1993" 

 2. בתוספת ב׳ לצו העיקרי, בסופה יבוא:

 השנה המחזור בשקלים חדשים

 "993 ו 660,000"

 3. תחילתו של צו זה החל ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 995ו).

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

 ט״ז בטבת התשנ״ה (9ו בדצמבר 1994)
 (חמ 3-468) .

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.  דיני מדי
 ק״ת התשל״ז, עמי 384ו: התשנ״ד, עמי 496.

ם לחברה מי ם (הוראת שעה) (תשלו תי רו בשי ם ו רים במערכי ת מחי בו עי  עו י
ו 9 9 4 - ה ״ נ ש ת ׳ 3), ה ס מ ) ( ק ז תי ב ו ר  בעד שי

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

, עמי 2.  סייח התשמ״ו
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 1. שיעורי התשלומים לחברה במשמעותה בחוק הבזק, התשמ״ב-21982, בעד שירותי
 בזק כמפורט להלן יהיו במפורט בתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים
 בתוספת לחוק)(תיקון מס׳ 2), התשנ״ה-1994נ, ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק

 שאינם מפורטים בתוספת לחוק)(תיקון מס׳ 2), הח.שג״ה-994ו4:

 שירותי מידע ושירותי בידור טלפוניים;

 רכישה ותחזוקה של מכשירי טלפון•,

 שירותי טלקס למדינות ירדן ומרוקו•,

 שירותי שלוחה ״ג״ במרכזות פרטיות,

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995).

 ג׳ בטבת התשנ׳׳ה (6 בדצמבר 1994)
י נ ו ל ת א י מ ל ו ט ש ח ו ג ה) ש י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 3-1744) א

 שר האוצר שרת התקשורת

 2 ק״ת התשמ׳׳ו, עמי 218; התשנ״ג, עמי 187.

 נ ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 444.

 4 ק״ת התשנ״ה, עמי 451.

מים בעד  תשלו
תי בזק רו  שי

יימים  מםו

ספת לחוק) רטים בתו תי בזק המפו רו ם בעד שי מי  תקנות הבזק (תשלו
ו 9 9 4 - ה ״ נ ש ת  (תיקון מם׳ ב), ה

, בהסכמת שר האוצר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו(א) לחוק הבזק, התשמ״ב-982וי
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון התוספת ו. בתוספת הראשונה לתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת
 הראשונה לחוק), התשנ״ד-994ו2(להלן - התקנות העיקריות) -

 (ו) במקום סעיף 2 יבוא:

 ״שיחה באותה 2. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת שבלוח ב׳ אל

ה מנוי המחובר למרכזת באותה קבוצת משנה יהיה לפי אות ההיכר נ ש ת מ צ ו ב  ק

 מ שבלוח א׳ ואולם, למשך התקופה שעד יום י״ח בטבת התשנ״ו(31
 בדצמבר 1995) יחושב התשלום בעד שיחה כאמור, המתבצעת
 בימים א׳ עד ה׳ בין השעות 08:00 ל־20.00 וביום ו׳ בין השעות 08:00
 ל־3:00ו - לפי שלוש יחידות מניה, ואם היא מתבצעת בכל זמן אחר
- לפי אות ההיכר מ שבלוח א׳, ובלבד שהשיחה היא בתחום אותו

 ישוב אל מנויים אלה:

 (1) ״קול הדף״, מכון להפקת שיעורי תורה מוקלטים -
 מספר מנוי ו02-38584, 02-385842, 02-385843, 02-385844,
,03-5794001 ,02-385848 ,02-385847 ,02-385846 

 ס״ח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ג, עמי 187.
 2 ק״ת התשנ״ד, עמי 358; התשנ״ה, עמי 46 ועמי 55.
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,03-5794112 ,03-5794111 ,03-5794003 ,03-5794002 
,06-938220 ,06-938111 ,04-672121 ,03-57941 13 
,08-493050 ,06-938245 ,06-938244 ,06-938225 
,08-493873 ,08-493434 ,08-492999 ,08-491919 ,08-492728 

.08-493544 

 (2) תחנות של אגודה ישראלית לעזרה ראשונה נפשית -
 מספר מנוי 02-610303, 03-5461111, 03-696113, 04-672222,
,09-625110 ,09-974555 ,07-281128 ,06-346789 ,04-988410 
 וכן תחנות בשפה הרוסית - מספר מנוי 02-661122,

 04-672223, 06-343269, 07-275871, 09-828755.״

 (2) במקום סעיף 6 יבוא:

תי 6. התשלום בעד שיחה מאת מנוי המחובר למרכזת שבלוח ב׳ אל רו  ׳׳שיחה לשי

ע מנוי במרכזת 056 (שירותי בידור) או במרבזת 057 (שירותי מידע) ד י מ י י ו ד י  ב

 יהיה לפי אות ההיכר ב׳ שבלוח אי.״

 (3) במקום לוחות א׳ וב׳ יבוא:

 "לוח א׳

 חישוב משבי זמן לשיחות בחיוג ישיר

 שיחה בין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות בלוח ב׳ או בלוח ד׳ נמדדת במספר
 יחידות המניה המתקבל מחלוקת משך הזמן(בשניות) של השיחה, במספר השניות המעויין

 מטה בצד בל אות היכר; כל שארית המתקבלת מחלוקה זו תיחשב כיחידת מניה אחת:

 אות ההיכר משך הזמן בשניות שייחשב יחידת מניה אחה

 (משך הזמן שבעדו (משך הזמן שבעדו (משך הזמן שבעדו (משך הזמן שבעדו
 יעיולם תשלום שיא) ישולם תשלום רגיל) ישולם תשלום מוזל) ישולם תשלום מופחת)

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

 22.00 ל־07.00 למחרתו
 ובערבי שבת וערבי חג

 משעה 15.00 עד למחרת
 השבת או החג
 בשעה 07.00

 בימים א׳ ער ה׳
 בין השעות

 20.00 ל־22.00
 ובין השעות

 07.00 ל־08.00
 וביום ו׳ בין השעות

 07.00 ל־08.00

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

 13.00 ל־20.00

 בימים א־ עד ו׳
 בין השעות

 08.00 ל־3.00ו

 א 72 144 432 900
 ב 48 96 288 900
 ג 24 48 288 900

 בכל יום בין
 השעות 22.00

 ל־08.00 למחרתו

 בערבי שבת וערבי חג
 משעה 13.00 עד 22.00
 ובשבת ובחגי ישראל
 משעה 08.00 עד 22.00

 בימים א׳ עד ה•
 בין השעות

 20.00 ל־22.00

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

 08.00 ל־20.00
 ובערבי שבת וערבי חג

 בין השעות
 08.00 ו־3.00ו

 מ 300 480 900 ללא הגבלת זמן
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 "לוח ב׳

 רשימת מרכזות לפי סוג וקבוצת תשלום קבוע באזורי החיוג השונים

 אזור קבוצת קבוצת
 חיוג משנה מרכזת תשלום קבוע

 02 ו בר־כוכבא כורש קרית יובל
 גבעת שאול מעוז ציון רוממה

 גולומב מרחביה רמות א
 גילה נווה יעקב רמות אשכול

 הוררוס פסגת זאב תלפיות
 הר־נוף

 2 בית שמש ג

 03 1 אור יהודה התחנה המרכזית מקוה ישראל
 אזור חולון נורדיה

 בני ברק יד אליהו צפון
 בת ים יהוד צוק

 בת ים תעשיה ירקון קיראון
 גבעתיים בורש ג׳ רמה א

 גבעת שמואל מערב רמת אביב
 .ת רמת גן

 דפנה רמת השרון
 דרום רמת יצתק
 תבנית ל׳

 2 בית דגן כפר חבר ג
 3 כפר קאסם ג
 4 לוד נתב״ג תעשיה אוירית ג
 3 אורון בלינסון ב

 פתת תקוה
 6 פואבלו אספניול ראשון לציון ב

 רמת אליהו
 7 ראש העין ג
 8 שוהם ג

 04 1 אחוזה מזרח מפרץ 2
 דליח אל כרמל מעלה השחרור עוםפיייה

 טירת הכרמל מערב קרית אתא
 כרמל מפרץ קרית ים

 כרמל צרפתי קרית מוצקין
 רכס הכרמל

 שיקמונה
 2 בית ג׳אן ג
 3 גוש שגב ג
 4 ג׳ת ג
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 אזור קבוצת קבוצת
 חיוג משנה מרכזת תשלום קבוע

 5 יערה ג
 6 יקגעם ג
 7 כפר חסידים ג
 8 כפר טמרה ג
 9 כפר יאסיף ג
 0ו כפר מנרא ג
 11 כרמיאל ב
 12 מעלות אלקוש ג
 13 נהריה ב
 14 עכו ב
 15 עתלית ג
 16 קרית טבעון ג
 17 שלומי ג
 18 שפרעם ג
 19 גוש תפן ג
 20 נשר ג
 21 מת״מ ג
 22 גבעת טל ג
 23 פיגר ג

 (3),>0 1 אום אל פחם ג
 2 אור עקיבא ג
 3 באקה אל גרבייה ג
 4 בנימינה ג
 5 זכרון יעקב ג
 6 חדרה ב
 7 חיבת ציון ג
 8 עירון ג
 9 פרדס חנה ג
 10 שקר ג
 11 בית אליעזר ג
 12 חפציבה ג
 13 מי־עמי ג
 14 קציר ג
 15 חריש ג

 (06:5 1 בית שאן ג
 2 כפר בנא ג
 3 מגדל העמק ג
 4 נהלל ג
 5 נצרת ב
 6 עין חרור ג
 7 עפולה ב
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 אזור קבוצת קבוצת
 חיוג משנה מרכזת תשלום קבוע

 (7)06 1 בועיינה ג
 2 בני יהודה ג

 ג טבריה 1
 טבריה 2

 4 כנרת ג
 3 כפר תבור ג
 6 סבנין ג
 7 עלבון ג

 (9)06 ו מירון ג
 2 מסערה ג

 3 צפת
 4 קצרין ג
 5 קרית שמונה ג
 6 ראש פינה ג
 7 שכונת ורדים ג

 (3)07 אילת ו אילת 2 ב

 07 1 באר שבע עומר נאות מדבר ב
 (2,4,5,9) סנהדרין

 2 אופקים ג
 3 דימונה

 4 ירוחם ג
 5 ישע ג
 6 מיתר ג
 7 מצפה רמון ג
 8 נווה ציה זוהר ג
 9 נתיבות ג
 10 ספיר ג
 ג

 11 ערד
 12 שובל ג

 (7,8)07 1 אפרידר אשקלון שמשון ב
 מגדל

 2 נוה דקלים ג
 3 נהורה ג
 4 קרי ת גת ב
 5 שדרות ג
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 אזור קבוצת קבוצת
 חיוג משנה מרכזת תשלום קבוע

 (4)08 ו יבנה ג
 2 מזכרת בתיה ג
 3 נס ציונה ג
 4 צומת איילון ב
 5 באר יעקב ג
 6 רעות ג
 7 מכבים ג

 8 אושיות רחובות א׳ ב
 רחובות ב׳

 9 שילת ג
 10 כרמי יוסף ג
 11 אסף הרופא ג

 (5)08 1 אשדוד א׳ אשדוד ב׳
 2 אמונים ג
 3 גדרה ג
 4 גן יבנה ג
 5 קרית מלאבי ג
 6 סגולה ג

 09 1 נתניה ב
 (3,6,8) נתניה אזורים

 2 אבן יהודה ג
 3 ימה ג
 4 כפר ויתקין ג
 5 כפר יונה ג
 6 פרדסיה צור משה ג
 7 קדימה ג
 8 קלנסוואה ג
 9 שער אפרים ג

 09 1 בפר סבא מזרח צומת השרון ב
 (1,5,9) 2 טייבה ג
 ג טירה ג
 4 כוכב יאיר ג
 5 צומת הרצליה ב
 6 תל מונד ג
 7 אייל ג

 הערה: לענין חיוב לפי סעיפים 3,2 ו־4 בתוספת יראו כל אחת מקבוצת המרכזות המסומנות(3)06, (5)06, (7)06
 ו־(9)06 או(4)08 ו־(5)08 כאזור חיוג.״

 (4) בסוף לוח ד׳, בהערה ״(ב)״, אחרי המלים ״באזור חיוג 056״ יבוא ״או 057״.
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 2. בתוספת השניה לתקנות העיקריות -

 (1) בחלק א/ במקום פרטים ו, 2 ו־ג יבוא:
 תיקון התוספת

 השניה

 התשלום בשקלים חדשים ללא מע״מ

 תשלום קבוע לחודש אחד
 פרטי השירות

 המחובר לאתת המרכזות המפורטות בלוח ב׳
 והמשויכת• לקבוצת תשלום קבוע -

 א׳: 7.75 ו
 בי: 7.75 ו
 גי: 15.05

 המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח ב׳
 והמשויכת לקבוצת תשלום קבוע -

 אי: 16.65
 בי: 16.65
 גי: 95.ב1

 המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח ב׳
 והמשויכת לקבוצת תשלום קבוע -

 אי: 17.75
 בי: 7.75 ו
 גי: 15.05

 1. קו מנוי־טלפון(ללא מכשיר
 טלפון ראשון) -

י 450.00 מ ע ד פ ם ח ו ל ש ת  (א) ב

 (ב) 3 תשלומים דו חודשיים,
ם 54.00 י ו ל ש ל ת  לכ

 (ג) 6 תשלומים דו תודשיים,
 לכל תשלום 0י-יל

 2. קו מנוי־טלפון משותף (ללא
 מכשיר טלפון ראשון) לכל מנוי -

 (א) בתשלום תר פעמי 450.00
 (ב) 3 תשלומים דו תודשיים,

 לכל תשלום 154.00
 (ג) 6 תשלומים דו חודשיים,

 לכל תשלום 79.90

 3. קו מנוי טלפון לבעל רשיון לשירותי
 מידע או לשירותי בידור (ללא מכשיר

 טלפון ראשון) 450.00

י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש
 שרת התקשורת

 (2) בחלק בי, פרט 3(ה) - יימחק.

 3. בתוספת החמישית לתקנות העיקריות, בלוח ז׳

 (ו) אחרי ״יפן״ יבוא:

 ״ירדן 5״;

 (2) אחרי ״מקסיקו״ יבוא:

 ״מרוקו 5״.״

 ג׳ בטבת התשנ״ה (6 בדצמבר 1994)
 (תמ 744 ו-3)

 תיקון התוספת
 החמישית
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ספת לחוק) נם מפורטים בתו תי בזק שאי ו ר מים בעד שי ק (תשלו  תקנות הבז
, התשנ״ה-994 ו (  (תיקון מם׳ 2

, ובהתייעצות עם שר  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו(ג) לחוק הבזק, התשמ״ב-982וי
 האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. בתקנה ו לתקנות הבזק(תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), תיקון תקנה 1
 התשנ״ד-994ו2, במקום הגדרת ״שלוחה״ יבוא:

 ״״שלוחה״ - קו המחבר בין ציוד קצה ראשי לרבות מרכזת מגוי, לבין ציוד קצה משני, או בין
 ציוד קצה משני לבין ציוד קצה משגי אחר ובלבד שהקו אינו קו בלעדי או קו

 מקשר -
 ״א״ - כאשר שגי קצות הקו נמצאים במבנה אחד;

 ״ב״ - כאשר שני קצות הקו אינם נמצאים במבנה אחד והמרחק האוירי ביניהם אינו
 עולה על 3,000 מטרים-,

 ״ג״ - באשר המרחק האוירי בין שני קצות הקו עולה על 3,000 מטרים; אולם, על אף
 האמור, אם שני קצות הקו נמצאים בתחומה של מרכזת ציבורית אחת, תיחשב
 השלוחה כשלוחה ״ב״ אף אם המרחק האוירי בין שני קצות הקו עולה על 3,000

 מטרים;״.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות

 (ו) בחלק א׳ -

 (א) במקום פרטים 0ו-2ו יבוא:

.2 

 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 אינו עולה על 100 | עולה על 100
 מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 תשלום קבוע
 פרטי השידות התקנה לחודש אחד

  באשר הרשת מותקנת בי
 די החברה -

 ו. אם היא נשארת שלוחה
 ״א״ - 48.70

 ו  2. אם היא הופכת לשל
 חה ״ב״ - 52.40 לכל 100

 מטרים או חלק מהם
 ו  ג. אם היא הופכת לשל

 חה ״ג״ - 1,570.00

 באשר הרשת מתוחז־
 קת בידי החברה - כאשר הרשת מותקנת בי־

 (א) עד 100 שלוחות, די החברה -
 לכל שלוחה - 2.48 (א) אם היא נשארת שלו־

 (ב) למעלה מ־00ו חה ״א״ - 48.70
  שלוחות, לכל שלוחה (ב) אם היא הופכת לשלו

 1.79 חה ״ב״ - 48.70

 כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה - 83.00

 ״10.שלוחה ״א״
 (ללא מכשיר טלפון)

 סייח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ג, עמי 187.
 2 ק״ת התשנ״ד, עמי 380: התשנ״ה, עמי 47 ועמי 70.

 קובץ התקנות 5647, כ״ו בטבת התשנ״ה, 29.12.1994 451



 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 אינו עולה על I 100 עולה על 100
 מטרים בקו אוירי | מטרים בקו אוירי

 תשלום קבוע
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד

 באשר הרשת מותקנת בי־
 די החברה -

 1. אם היא נשארת שלוחה
 ״ב״ - 52.40 לכל 100

 מטרים או חלק מהם
 2. אם היא הופכת לשלו

 חה ״ג״ - 1,570.00

 כאשר הרשת מותקנת בי
 די החברה -

 (א) אם היא נשארת שלו
 חה ״ב״ - 46.70

 (ב) אם היא הופכת לשלו
 חה ״ג״ - 1,570.00

 כאשר הרשת מותקנת בי
 די החברה - 270.00״

 באשר הרשת מותקנת בי
 די החברה - 48.70

 באשר הרשת מתוחז־
 קת בידי החברה -

 (1) במרכזות המפור
 טות בקבוצות תשלום
 קבוע א ו־ב שבלוח ב׳
 שבתוספת הראשונה
 של תקנות התשלו
 מים לפי התוספת -

 (א) עד 100 שלו
 חות, לכל שלוחה -
 2.48 בתוספת 1.67 ל
 כל 00ו מטרים או חלק
 מהם מאורך השלוחה
 (ב) למעלה מ־00ו
 שלוחות, לבל שלוחה
- 1.79 בתוספת 1.16
 לכל 100 מטרים או
 חלק מהם מאורך חש־

 לוחה
 (2) במרכזות המפור
 טות בקבוצת תשלום
 קבוע ג שבלוח ב׳
 האמור, כאמור בפרט
 10 בטור ״תשלום
 קבוע״, לפי הענין וב
 תוספת 1.00 לכל 100
 מטרים או חלק מהם

 מאורך השלוחה
 באשר הרשת מתוחז־
 קת בידי החברה -
 לכל שלוחה - 12.80
 לכל ק״מ אוירי או

 חלק ממנו

 באשר הרשת מותקנת
 בידי החברה - 00.ג8
 בתוספת 52.40 לכל
 100 מטרים או חלק
 מהם מאורך השלוחה

 11. שלוחה ״ב״
 (ללא מכשיר טלפון)

 כאשר הרשת מותקנת
 בידי החברה

1,570.00 

 12. שלוחה ״ג״
 (ללא מכשיר טלפון)

 (ב) במקום פרט 34 יבוא:
 ״34 (א) מכשיר טלפון
 ראשון או נוסף מדגם זמיר

 או עפרוני ־
 (ו) תשלום חד פעמי 177.00

 (2) 3 תשלומים דו־
 חודשיים - לכל חש

 לום 60.50
 (3) 6 תשלומים דו־
 חודשיים - לכל תש

 לום 31.40
 (ב) מכשיר טלפון רא
 שון או נוסף מדגם אלמוג
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 התשלום בשקלים חדשים

 העתקה - כאשר המרחק בין המקום בו
 מותקן המיתקן לבין המקום החדש -

 תשלום קבוע אינו עולה על 100 ן עולה על 100
 פרטי השירות התקנה לחודש אחד מטרים בקו אוירי מטרים בקו אוירי

 (1) תשלום חד פעמי 117.00
 ו  (2) 3 תשלומים ד
 ח •דשיים - לבל תש

_ -  לום 40.00
 (3) 6 תשלומים דו־
 ש  חידשיים - לכל ת

_ -  לום 20.80
 (ג) תחזוקה של מכשיר
 טלפון מדגם רגיל (חוגה),
 זמיר, עפרוני או אלמוג,
 למעט מכשיר כאמור בפ

1.25 -  רט משנה (ד)

 (ד) תחזוקה של מכשיר
ד ו  מנהליים המשמש כצי

13.00 -  קצה משני

 (2) בחלק ח׳ -

 (א) במקום פרט 4 יבוא:

 השירות התשלום בשיח ללא מע״מ

 תיקון התוספת
 הרביעיח

453 

 ״4 :א) חסימה או הסרת חסימה למנוי לשירותי בידור
 ״054״ - לפי בקשת המנוי או לפי בקשת ספק השירות -

 (ו) הסרת חסימה ראשונה ללא תשלום

 (2) כל הסרה נוספת של חסימה או כל חסימה 40.00

 (ב) חסימה או הסרת חסימה למנוי שירותי מידע
 ״057״ - לפי בקשת המנוי או לפי בקשת ספק השירות -

 (1) חסימה ראשונה ללא תשלום

 (2) כל הסימה נוסתת או כל הסרת חסימה 40.00

 (ג) גביית חשבון ממנוי עבור ספק שירותי בידור או
 שירותי מידע - לכל שיחה - על חשבון ספק השירות - 2.50״

 (ב) בפרט 14, בטור ״השירות״, אחרי ״פרטים 5- 8״, במקום ״15״ יבוא ״16״.
 3. בתוספת השלישית לתקנות העיקריות, בלוח ז׳ -

 (1) אחרי ״יפן״ יבוא:

 ״ירדן 5״;

 (2) אחרי ״מקסיקו״ יבוא:

 ״מרוקו 5״.״
י נ ו ל ת א י מ ל ו  ג׳ בטבת התשנ״ה (6 בדצמבר 1994) ש

 (חמ 4<ד3-1) שרת התקשורת
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״ה-994 ו , התשנ ( ן קו תי ) ה) ת גבי צאו הו גורים ו בית פי רי  תקנות הבזק (

, בהסכמת שר האוצר  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6ו ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-982וי
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה), התשמ״ז-987ו2, במקום
 פסקה (2) יבוא:

 ״(2) הוצאות גביה בסך 4.50 שקלים חדשים ואם הטיפול בגביה נבע -

 (א) משיק שלא כובד - 25.40 שקלים חדשים:

 (ב) מהוראת קבע שלא כובדה בירי הבנק - 14.20 שקלים חדשים.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט בטבת התשנ״ה (ו בינואר 1995).

 ג׳ בטבת התשנ״ה (6 בדצמבר 994 ו)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  (חמ 1859-» ש

 שרת התקשורת
 י סייח התשמ״ב, עמי 218; התשנ״ג, עמי 187.

 2 ק״ח התשמ״ז, עמי 1347: התשנ״ג, עמי 739.

ו 9 9 4 - ה ״ נ ש ת , ה ( ן קו תי ) ( אר ו רותים בבנק הד ר (שי א ו ד  תקנות בנק ה

, באישור שר האוצר לפי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א- 1951 י
 סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו2, באישור ועדת הכספים של הכנסת לפי

 סעיף ו(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה5, אני מתקינה תקנות אלה:

 תיקון תקנה 44א 1. בתקנה 44א(א) לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל״ה-974ו4, אחרי
 ״שבתוספת״ יבוא ״למעט - האגרה שבפרט 10 בחלק ג׳ - ״.

 ט״ו בטבת התשנ״ה (8 ו בדצמבר 1994)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  גחמ 3-47) ש
 שרת התקשורת .

 ס״ח התשי״א, עמי 219; התשמ״ו, עמי 99.
 סייח החשמ״ה, עמי 60¡ התשנ״ג, עמי 157.

 ם״ח התשל״ה, עמי 207; התשנ״ב, עמי 224.
 ק״ת התשל״ה, עמי 157; התשנ״ד, עמי 1088.

ו 9 9 5 - ה ״ נ ש ת , ה אר) רותים בבנק הדו ר (שי א ו ד דעת בנק ה  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 44א לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר),
(להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:  התשל״ה-974וי

 החלפת התוספת 1. עקב עליית המדד בשיעור של 7.52% ועקב הפעלת מקדם ההתייעלות בהתאם

 להוראות תקנה 44א(א) לתקנות העיקריות, יועלו שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר
 בשיעור של 6.44%, ולפיכך נוסח התוספת בתקנות העיקריות יהיה החל ביום כ״ט בטבת

 התשנ״ה (1 בינואר 1995) כמפורט להלן:

 י ק״ת החשל״ה, עמי 157; התשנ״ד, עמי 1088.

 454 קובץ התקנות 5647, ב״ו בטבת התשנ״ה, 29.12.1994



 ״תוספת
 חלק א׳

 (תקנה 44(א))

 המשל0

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הסכום

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הפדיון

 התשלום
 בשקלים חדשים

 ללא תשלום
 עסקאות בחשבונות סילוקימ

2.55 

5.12 

4.24 

2.55 

2.55 

3.36 

 הפקדת סכום לזכות חשבון מאת בעל חשבון

 הפקדת סכום לזכות חשבון מאת אדם אחר -

 2.1 בטופס שאישר אותו המנהל

 2.2 בטופס שלא אישר אותו המנהל

 החזרה או העברה של סכום מחשבון התשלומים
 השמורים

 חיוב חשבון סילוקים לפי המחאה משוכה על בנק
 הדואר, הניתנת לפרעון במזומן

 חיוב חשבון סילוקים באמצעות תשלום במזומן
 לפי רשימת מוטבים או הוראת תשלום

 ממוגנטת

 חיוב חשבון סילוקים לפי הוראת תשלום
 מאושרת מראש

 תשלום בעד פדיון מילוות ומילתה' מלחמה
 מרצון מכוח התקנות כלהלן:

 1% מהסכום
 המשתלם בעד
 פדיון התעודה

 (1) תקנות מילווה בטתון(תעודות מילתה), התשל״ב-972ו(תיקון), התשמ״ה-1988־;

 (2) תקנות מילווה בטתון(תעודות מילתה), התשל״ג-1973 (תיקון), התשמ״ח-1988ג;

 (3) תקנות מילווה בטתון(תעודות מילתה), התשל״ה-1975 (תיקון), התשמ״ח-41988;

 (4) תקנות מילתה בטחון(תעודות מילתה)(מס׳ 2), התשל״ה-1975 (תיקון), התשמ״ח-51988;

 (5) תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילתה)(תיקון מם׳ 2), התשמ״ח-61988;
 (6) תקנות מילווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מילתה) (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 2),

 התשמ״ח-988ו7;

 (7) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה אי) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-
;"1988 

 (8) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה ב׳) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-
 988 וי;

 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1026.

 5 ק״ת התשמ״ח, עמי 1026.

 4 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1027.

 ־ ק״ת התשמ׳׳ח, עמ׳ 1027.

 י ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1031.

 7 ק״ת התשמ״ת, עמ׳ 1032.

 8 ק״ת התשמ״ח, עמי 1029.

 י ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 1030.
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 תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילתה מרצון, םדרה גי) (תיקון מם׳ 2), התשמ״ח-

 (10) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, םדרה די) (תיקון מם׳ 2), התשמ״ח-

 (9) ! ״ו
1988 

 (וו) תקנות,מילתה מלחמה על שבח מקרקעין (תעודות מילתה) (תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-
; , 2  988 ו

 המשלם עסקאות בחשבונות סילוקים

 מבקש פדיון

 המדינה

 מבקש הפדיון

 התשלום
 בשקלים חדשים

 1% מהסכום המשתלם בעד
 פדיון התעודה ובלבד שסכום
 התשלום בעד הפדיון לא יעלה
 על 20 שקלים חדשים, לא יפחת
 מ־2 שקלים חדשים אם נפדית
 תעודה אחת, ולא יפחת מ־3
 שקלים תרשים אם נפדות שתי
 תעודות או יותר של אותו

 המילווה.

ו מהסכום המשתלם בעד % 
 פדיון התעודה ובלבד שסכום
 התשלום בעד הפריון לא יעלה
 על 20 שקלים חדשים ולא
 יפחת מ־2 שקלים חדשים אם
 נפדית תעודה אחת, ולא יפחת
 מ־ג שקלים חדשים אם נפדות
 שתי תעודות או יותר של אותו

 המילווה:

 א) לגבי תעודה שהסכום
 המשתלם בעדה אינו
 עולה על 150 שקלים

 חדשים

 ב) לגבי תעודה שהסכום
 המשתלם בעדה עולה על

 150 שקלים

 ללא תשלום

 (12) תשלום בעד פדיון מילווה
 שלום הגליל מכוח תקנות
 למימון מבצע שלום הגליל
 (הוצאת תעודות מילתה ודרכי

 פדיון), התשמ׳׳ו-986ונו

 (13) תשלום בעד פדיון מוקדם של
 מילווה שלום הגליל מכוח
 תקנות למימון מבצע שלום
 הגליל (פדיון מוקרם),

 התשמ״ז-986ו4י

 8. אימות חתימה על כתב הצהרה
 והתחייבות בשל אובדן תעודת

 מילווה

 9. העברת סכום מחשבון סילוקים
 לחשבון סילוקים אחר או לתשבון

 חסכון

 ק״ת החשמ״ח, עמ׳ 1030.

 ק״ח החשמ״ח, עמ׳ 1031.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1028.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ ו 61.
 ק׳׳ח התשמ״ז, עמ׳ 263.
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 המשלם

 השולח

 השולח

 השולח

 התשלום
 בשקלים חרשים

 ללא תשלום

1.18 

1.18 

1.18 

 חלק ב׳
 (תקנה 44(ב»

 עסקאות בהמחאות בסף
 1. העברת סכום בהמחאת כסף, החזרתו של
 הסכום או הארכת תוקף המחאה שפקע

 תוקפה

 2. ביטול המחאת בסף לפי בקשת השולה

 3. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת כסף

 4. מתן העתק של המחאת כסף שנטען שאבדה

 המשלם

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש המסמך

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש ההעברה

 מבקש ההעברה

 חלק ג׳
 (תקנה 44(ג»

 התשלום
 בשקלים חדשים

 ללא תשלום

3.36 

4.24 

4.82 

4.82 

3.36 

3.36 

 ללא תשלום

1.50 
2.00 

 1. פרסום ברשימת בעלי החשבונות
 2. טיפול בהמחאה שלא כובדה - לבל המחאה

 2.1 כאשר ההמחאה הופקדה לזכות חשבון
 והבנק שעליו נמשכה לא כיבדה, למעט

 בשל פגם טכני שקבע המנהל

 2.2 כאשר ההמחאה משוכה על בנק הדואר,
 ובנק הדואר לא כיבדה

 3. חקירה אודות תשלום שנטען עליו ששולם בין
 תאריכים מסויימים - לכל אחר מן הימים

 הכלולים בין שני תאריכים

 4. חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

 5. חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר

 6. צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן למבקש -
 לבל צילום

 7. התאמה ממוכנת של פעולות לחיוב בחשבון
 סילוקים - לכל 10 פעולות

 8. העברת נתונים מהמחאות למאגר מידע ממוכן,
 לפי בקשת בעל החשבון - לבל 10 המתאות

 9. פנקס המחאות

 10. העברת סכום בהמחאת דואר

 10.1 המחאת דואר רגילה

 10.2 המחאת דואר מאוירת
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 המשלם

 בעל החשבון.׳

 התשלום
 בשקלים חדשים

4.26 

 שונות

 11. ביטול המחאה לפי בקשת בעל חשבון - לבל
 המחאה

ם ק ה ו מ ל  ש
 המנהל הכללי של משרד התקשורת

 ט״ז בטבת התשנ״ה (19 בדצמבר 1994)
 (חמ 3-47)

, התשנ״ה-1994 ( ן קו תי ) ת) לו י ז נות בנ בית על גרעו רי ל ( א ר ש ת בנק י ראו  הו

, ולאחר התייעצות עם  בתוקף סמכותי לפי סעיף ו5 לחוק בנק ישראל, התשי״ד-954וי
 הועדה, אני מורה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 להוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), התש״ם-21980 -

 (ו) בפסקאות (4א) ו־(8), במקום ״תושב (פמ׳׳ח) עובר ושב״ יבוא ״(פמ״ח) עובר
 ושב״;

 (2) בפסקה (4), במקום ״תושב (פמ״ח)(פיצויים)״ יבוא ״(פמ״ח) פיצויים״;

 (3) פסקאות (3) ו־(9) - יימחקו.

 תחילה 2. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״ו בטבת התשנ״ה (29 בדצמבר 1994).

ל ק נ ר ב פ ק ע  י
 נגיד בנק ישראל

 ט״ז בטבת התשנ״ה (19 בדצמבר 1994)
 (חמ 3-106)

 ם״ח התשי׳׳ד, עמי 192; התשמ״ח, עמי 239.
 2 ק״ת חחש״ם, עמ׳ 884; חתשנ״ד, עמ׳ 730.

ו 9 9 4 - ה ״ נ ש ת ן מם׳ 2), ה קו תי ) ם) לי י ז ל (נכסים נ א ר ש ת בנק י ראו  הו

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

- ההוראות (להלן י  1. בסעיף ו להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א-ו97ו2
 העיקריות) -

 (1) במקום פסקה (ו) של כל אחת מן ההגדרות ״פקדון צמוד למדד״ ו״פקדון צמוד
 לשער החליפין״ יבוא:

 ״(ו) במשך תקופה קצובה שלא תפחת מחודש או מתקופה קצרה ממנו שקבע,
 לענין זה, נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו,

 ובפועל הפקדון או חלקו לא נפרע לפני תום התקופה המזערית האמורה;״;

 (2) בהגדרת ״פקדון לזמן קצוב״, בפסקה (ו), אחרי ״את הפקדוך יבוא ״או חלקו״!

 סייח התשי״ד, עמי 192; התשמ״ח, עמי 239.
 ק״ת התשל״א, עמי 690; החשנ״ה, עמי 16.

 תיקון סעיף ו
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 תיקון סעיף 3

 החלפת סעיף 6

 (3) במקום הגדרת ״פקדון לטווח ארוך׳ יבוא:

 ״פקדון לטווח ארוך״ - פקדון אשר לפי תנאיו, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או
 חלקו, במשך תקופה קצובה של שנה לפחות;״.

 בסעיף 3 להוראות העיקריות, סעיף קטן(ו) - בטל.

 במקום סעיף 6 להוראות העיקריות יבוא:

 6, תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים בנגד פקדונות במטבע
.3 

 השיעור
 באחוזים

 ישראלי שבמשרדיו בישראל, בשיעורים כמפורט להלן:

 סוג הפקדון

 פקדון שלגביו אין קביעה אחרת בסעיף זה 6

 פקדון לזמן קצוב, לתקופה שלא תפחת משבוע 3

 התחייבות בפקדון שאינה פקדון צמוד והנובעת מתעודה
 עוברת לסוחר שהוציא התאגיד הבנקאי הרשומה

 למסחר בבורסה לניירות ערך בתל־אביב, וחינה
 לתקופה שלא תפחת משבוע 3

 פקדון למתן הלוואות שאישר לענין זה נגיד בנק
 ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, למעט סכום

 שהלווה כנגדו בהתאם לתנאי הפקדון המאושרים
 וטרם סולק 100

 כפי שנקבע תכניות חסכון שהפרק השלישי חל עליהן
 בפרק השלישי

100 

3 

6 

3 

3 

 פקדונות צמודים ותכניות חסכון -
 (א) פקדון צמוד שלגביו אין קביעה אחרת

 בפסקה זו

 (ב) פקדון צמוד לשער החליפין -

 ( ו) לתקופה שלא תפח ת משבוע

 (2) אחר

 פקדון צמוד למדד לתקופה שלא תפחת משבוע

 תכניות חסכון

 התחייבות בפקדון הנובעת מאיגרות חוב
 או משטרי חוב שהוציא התאגיד הבנקאי -
 (1) שנתקיימו בה כל התנאים שבהגדרת

 ״פקדון צמוד לשער החליפין״ למעט
 פסקה (2) שבה, והינה לתקופה שלא

 תפחת משבוע

 (2) שנתקיימו בה כל התנאים שבהגדרת
 ״פקדון צמוד למדד״, למעט פסקה (2)

 שבה, והינה לתקופה שלא תפחת משבוע

 (ג)

 (ד)

 (ה)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 ״נזילות חובה
 על פקדונות

 במטבע ישראלי
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 השיעור
 סוג הפקרון באחוזים

 (7) פקדון לא תושב (שקלים) לזמן קצוב, לתקופה שלא
 תפחת משבוע 3

 (8) פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (2), (3), (6) ו־(7),
 שהוא פקדון לטווח ארוך 0״.

 תיקון סעיף 7 4. בסעיף 7 להוראות העיקריות, במקום ״יותר משליש של פקדון מהסוג האמור בסעיף
 6(8) לפני תום חמש שנים מיום הפקדתו״ יבוא ״פקדון כאמור בסעיף 6(8), כולו או חלקו, לפני

 תום שנה מיום הפקדתו״, והמלים ״למעט אותו חלק ממנו שלא נפרע״ - יימחקו.

 תיקון סעיף 10 5. בסעיף סו(א) להוראות העיקריות, פסקה (3) - תימחק.

 החלפת סעיף »1 6. במקום סעיף 16 להוראות העיקריות יבוא:

 16. תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע חוץ

 השיעור
 באחוזים

3 

6 

85 

100 

43.5 

43.5 

3 

6 

3 

6 

 שבמשרדיו בישראל, בשיעורים דלהלן:

 סוג הפקרון

 (1) פקדון לא תושב -

 (א) לזמן קצוב של שבוע או יותר

 (ב) אחר

 (2) פקדון תושב

 (2א) פקדון תושב(זמני)

 (3) פקדון תושב (פיצויים) -

 (א) לזמן קצוב של שבוע או יותר

 (ב) אחר

 (3א) פקדון תושב (פמ״ח) של תאגיד -

 (א) לזמן קצוב של שבוע או יותר

 (ב) אחר

 (3ב) פקדון תושב (פמ״ח) של יחיד -

 (א) לזמן קצוב של שבוע או יותר

 (ב) אחר

 (3ג) פקדון לא תושב של בעל פטור -

 (א) לזמן קצוב של שבוע או יותר

 (ב) אחר

 (3ד) פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (1) ו־(3א) עד (3ג)
 שהוא פקדון לטווח ארוך

 ״נזילוח חובה
 על פקדונוח
 במטבע חוץ

 (3ה) פקדון תושב(פמ״ח)(מעבר)
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ר עו  השי
זים  סוג הפקרון באחו

 (4) פקדון למתן הלוואות שאישר נגיד בנק ישראל או
 מי שהוא הסמיך לבך, למעט סכום שהלווה בנגדו

 בהתאם לתנאי הפיקדון המאושרים וטרם סולק 100

 (5) פקדון של המדינה שמקורו במטבע חוץ שהתקבל
 בערבותה של ממשלת ארצות הברית של אמריקה,

 לזמן קצוב של שנה או יותר 0

 (6) פקדון שאין לגביו קביעה אחרת בהוראות אלה 100״.

 7. בסעיף 18 להוראות העיקריות - תיקון סעיף 18

 (ו) בסעיף קטן(ב)(3), בסופו יבוא ״אשר סכומו לא יפחת מ־5% של סך הפקדונות
 שעליהם חלות הוראות סעיף זה״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) השיעור האמור בסעיף קטן(ב) יופחת בתחילת כל חודש נזילות כהגדרתו
ו  בסעיף 6וג(א), בשיעור שיקבע הנגיד, לרבות שיעור אפס, ואשר לא יעלה על %
 מסכום הפקדוגות שעליהם חלות הוראות סעיף זה: בקביעה כאמור יהיה הנגיד
 רשאי לקבוע אם ההפחתה תחול גם לגבי השיעור האמור בסעיף קטן(בג3).״

 8. בסעיף 19 להוראות העיקריות, במקום ״יותר משליש של פקדון מהסוג האמור בסעיף תיקון סעיף 19
 6ו(3דו ו־(5)(ב) לפני תום חמש שנים ממועד הפקדתו״ יבוא ״פקדון האמור בסעיף 16(3ד)
 ו־(5), כולו או חלקו, לפני תום שנה ממועד הפקדתו״, והמלים ״למעט אותו חלק ממנו שלא

 נפרע׳ - יימחקו.

 9. סעיף 19א להוראות העיקריות - בטל, ביטול סעיף 9וא

 10. בסעיף 20 להוראות העיקריות - תיקון סעיף 20

 (ו) במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(ו) על פקדונות במטבע חוץ שאין לגביהם קביעה אחרת בסעיף זה, על חריגה
 מההגבלות שלפי סעיף 8וא(א), ועל חריגה מחובת ההשקעה במט״ח לפי סעיף
 8ו(ב) ו־(ג) - פקדון במטבע חוץ בבנק ישראל מסוג(פמ״ח) עובר ושב או שטרי

 כסף במטבע חוץ שבידי התאגיד הבנקאי במשרדיו בישראל.״;

 (2) בפסקה (2), במקום פסקאות משנה (א) ו־(ב) יבוא:

 ״(א) על פקדון תושב (פיצויים) לפי סעיף 6ו(3)(א) - לפחות שלושה אחוזים
 ממנו בפקדון(פמ״ח) עובר ושב, והיתרה בפקדון(פמ״ח) פיצויים.

3^ - לפחות ששה אחוזים ממנו  (ב) על פקדון תושב (פיצויים) לפי סעיף 16(
 בפקדון(פמ״ח) עובר ושב, והיתרה בפקדון(פמ״ח) פיצויים.״;

 11. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״ו בטבת התשנ״ה (29 בדצמבר 1994) (להלן - יום תחילה ותחולה
 התחילה).

 12. (א) סכום פקדונות לא תושב (פמ״ח) של תאגיד בנקאי בבנק ישראל, שהופקדו עד הוראות מעבר
 ערב יום התחילה, יופחת מסכום פקדונות (פמ״ח) עובר ושב מיוחד (גמ״ב), שעליו להחזיק

 בבנק ישראל לפי סעיפים 16(1) ו־8ו(ב)(3) להוראות העיקריות, כתיקונם בהוראות אלה.
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 (ב) על פקדונות לטווח ארוך כמשמעותם בהוראות העיקריות לפני תיקונן בהוראות
 אלה, שהופקדו עד ערב יום התחילה, ימשיכו לחול ההוראות שהיו בתוקף לגביהם ערב יום

 התחילה, וזאת ער למועד פרעונם.

ל ק נ ר ב פ ק ע  י
 נגיד בנק ישראל

 ט״ז בטבת התשנ״ה (19 בדצמבר 1994)
 (רומ 3-106)

, התשנ״ה-994 ו ( ן אה חשבו ת (קווים מנחים לרו ו ג ן מפל ו מ ות מי  הנחי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(ד) לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-973ו' (להלן - החוק),
 ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני קובעת קווים מנחים אלה:

 1. בקווים מנחים אלה -

 ״חשבונות הסיעה״ - לרבות דין וחשבון כספי המוגש על פי סעיף 10(א) או (ג) לחוקי,

 ״רואה חשבון״ - מי שנתמנה לפי סעיף 5א(א) לחוק;

 ״סיעה״ - לרבות רשימת מועמדים.

 2. על פעולות רואה חשבון בביקורת חשבונות סיעה ובמתן חוות דעתו לפי סעיף 10(דו)
 לחוק יחולו תקנות רואי חשבון(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל״ג~3ד219, והוא יודרך

 בעבודתו על־ידי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע.

 3. רואה החשבון ימציא למבקר המדינה, בכל עת שיידרש לכך, פרטים על היקף
 הבדיקות שעשה.

ת רואה לו  פעו
ן  החשבו

דע  מסירת מי
נה  למבקר המדי

ת 4. (א) רואה החשבון ינקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח ביצוע בדיקותיו ע בדיקו צו  בי

 בזמן הקבוע ובהיקף הנראה לו דרוש.

 (ב) רואה החשבון יבדוק את שלמות הרישומים של התקבולים ושל ההוצאות
 והתאמתם לתיעוד המשמש אסמכתה לרישום.

 (ג) רואה החשבון ירחיב את היקף בדיקותיו או יערוך בדיקות בנושאים נוספים, אם
 מבקר המדינה דרש זאת ממנו בכתב.

 5. נמנע מרואה החשבון, אם בשל ליקויים בניהול מערכת החשבונות של סיעה ואם
 משום שלא נמסרו לו ידיעות שביקש ממנה, להשלים את בדיקותיו או לתת חוות דעתו על
 חשבונות הסיעה ועל הדין וחשבון הכספי שלה, כאמור בסעיף 10(ד1) לחוק, יודיע על כך

 בכתב לסיעה וישלח העתק מההודעה למבקר המדינה.

 6. (א) בחוות הדעת שיגיש רואה החשבון לפי סעיף 0ו(דו) לחוק יפרט:

 (1) את הבדיקות שערך לגבי כל אחד מסעיפי הדין וחשבון הכספי של
 הסיעה;

 (2) את הסטיות המהותיות מהוראות החוק הנוגעות לניהול חשבונות או
 מהנחיות מימון מפלגות (ניהול חשבונות סיעה), התשל״ח-1978ג, שמצא;

 אי יכולת
ם בדיקות  להשלי

 חוות דעת של
ן  רואה החשבו

 י ס״ח התשל״ג, עמי 52; התשנ״ר, עמי 14 ו.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 1642.

 3 ק״ת התשל״ח, עמי 592.
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 (3) את הערותיו בדבר תקינותם ושלמותם של החשבונות ובדבר ניהול
 מערכת החשבונות בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

 (ב) חוות הדעת תכלול הודעה של רואה החשבון שתיערך בהתאם לתוספת.

 תוםפת
 (סעיף 6(ב»

 הודעת רואה חשבון

 לפי הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון), התשנ״ה-1994

 בדקתי את החשבונות ואת הדין וחשבון הכספי של סיעה/רשימת מועמדים
 לתקופת הבחירות מ־ ער /לתקופה מ־ עד

 בדיקתי נערכה בהתאם לתקני הביקורת הקבועים בתקנות רואי חשבון(דרך פעולתו של רואה
 חשבון), התשל׳׳ג-973ו, ולתקנים המקובלים אצל רואי חשבון, וכן לפי הנחיות מימון מפלגות
 (קווים מנחים לרואה חשבון), התשנ׳׳ה-1994; בהתאם לכך, נקטתי את אותם נהלי ביקורת אשר

 ראיתי אותם דרושים לפי הנסיבות.

 לרעתי, הרין וחשבון הכספי המצ״ב משקף/אינו משקף' באופן נאות, בהתאם לכללי חשבונאות
 מקובלים והנחיות מימון מפלגות (ניהול חשבונות סיעה), התשל״ח-978ו, את ההכנסות

 וההוזנאות של הסיעה/רשימת המועמדים לתקופת הבחירות/לתקופה.

_ ״ . , _  1 חתימה. מרוק את המיותר ״

 רואה חשבון

. פ ר ך ת  ט״ז בטבת התשנ״ה (19 בדצמבר 994ו) מ ך ר ם ב ן
 מבקר המדינה

, התשנ״דז-994 ו ת (אגרות) ו ג דעת המפל  הו

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ה) לתקנות המפלגות (אגרות), התשנ״ג-1993' (להלן -
 התקו:ות), אני מודיע לאמור:

י סכומים ו נ  1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת לתקנות, החל ביום כ״ט שי
 בטבת התשנ״ה (1 בינואר 1995), כדלקמן:

 "1. בעד - בשקלים חדשימ

 (ו) בקשה לרישום מפלגה או בקשה לשינוי רישום 1,196

 (2) רישום שינוי על פי דיווח 35

 (3) עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה 60

 (4) עיון בפנקס המפלגות 35

 (4א) עיון בקובץ רישומים של מערכת בחירות מוקדמות 70 ו

 ק׳ ת התשנ״ג, עמי 730; התשנ״ד, עמי 622 ועמי 1165.
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35 
4.78 
1.19 

 עמוד עילום 4.78״.

ה נ ו ב ב א  ז
 רשם המפלגות

 (5) קבלת מידע באמצעות -

 (א) דף מחשב עד 5 עמודים

 לכל עמוד נוסף

 (ב) צילום לכל עמוד

 (6) אימות מסמף, לכל דף מחשב או

 ט״ו בטבת התשנ״ה (18 בדצמבר 994 ו)
 (חמ 3-2431)

, התשנ״ה-1994 מי תרומות) ן סכו ת (עדכו ו ג דעת המפל  הו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28טו לחוק המפלגות, התשנ״ב-1992' (להלן - החוק), אני
 מודיע לאמור:

 1. עקב השינויים במדד המחירים לצרכן ישתנו בסעיפי החוק המפורטים בטור א׳ להלן,
 סכומי התרומות הנקובים בהם כמפורט בטור ב׳ להלן, ובמקומם יבואו, החל ביום כ״ט בטבת

 התשנ״ה (1 בינואר 1995), הסכומים המפורטים בטור ג׳ לצדם:

ן סכומים  עדכו

 טור ג׳
ן דכ  הסכום המעו

 טור ב׳
 הסכום הקודם

 בשקלים חדשים
 טור K׳
 הסעיף

 19 ו

5,947 

178,392 

356,783 

1,188,031 

ה נ ו ב ב א  ז
 רשם המפלגות

 28ה(ב) 111

 28ו(א) 5,531

 28ח(א) 165,918

 28ח(א) 331,836

 28ח(ב) 1,104,960

 ט״ו בטבת התשנ׳׳ה (18 בדצמבר 1994)
 (חמ 3-2424)

 סייח התשנ״ב, עמי 190; התשנ״ג, עמי 170; ק״ת התשנ״ד, עמי 1165.
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