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ו ק האזרחי(תיקון), התשנ״ט-999 ד  תקנות סדר ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 יו־9סו־ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-

 1984', אני מתקין תקנות אלה:

, אחרי פסקה (8) יבוא: 2  תיקון תקנה 500 ו. בתקנה נ501 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו

, ג  ץ8א) מבקשים לבטל פסק בוררות חוץ כמשמעותו בחוק הבוררות, התשב״ח-968 ו

 שניתן נגד תושב ישראל, אם שוכנע בית המשפט כי אין למבקש אפשרות לזכות בדין

 צדק בבית המשפט של המדינה שבה, או לפי דיניה, ניתן הפסק.״

 ח׳ בניסן התשנ״ט (25 במרס 1999)

 (חמ 3-1778) צ ח י ה נ ג ב י

 שר המשפטים

 ם״ח התשמ״ד, עמי 189.

 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220; התשנ״ח, עמי 1024.

 סייח התשכ״ח, עמי 184.

 תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מימוש נכסים

 בהוראת המשקם)(תיקון), התשנ״ס-999ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20(א) ו־35(ב) לחוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי,

, 2 , ובתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-967ו י  התשנ״ב-992ו

 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 4(א) לתקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי(הוראות בדבר מימוש נכסים

, במקום ״ללשכת ההוצאה לפועל הסמוכה למקום מושבו ג  בהוראת המשקם), התשנ״ח-998ו

 של החייב״ יביא ״ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב״.

 תיקון תקנה 4

י ה נ ג ב י ח  צ

 שר המשפטים

 ד׳ בניסן התשנ״ט (21 במרס 999ו)

(3-2520) 

 סייח התשנ״ב, עמי 118; התשנ״ג, עמי 178

, עמי 116. ץ ב ש ת  ם״ח ה

 ק״ת התשנ״דו, עמי 426.

 תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והעמדתם),

ו 9 9 9 - ט ״ נ ש ת  ה

, בהסכמת י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5ו(אץ2), 5ו(ד) ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-982ו

 שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לענין תקנות 3 עד 7, אני מתקינה תקנות

 אלה:

 ו. בתקנות אלה -

 ״החברה״ - ״בזק״, החברה הישראלית לתקשורת בע״מ:

 סיידו התשמ״ב, עמי 1872; התשנ״ט, עמי 113, עמי 115 ועמי 122.

ת 5963, י״ג בניסן התשנ״ט, 30.3.1999 ו נ ק ת ץ ה ב ו  568 ק



 ״היום הקובע״ ו״יום העדכון״ - כמשמעותם בתקנה 2;

 ״המדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-,

 ״המדד היסודי״ - לענין יום העדכון הראשון - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1998, ולענין

 כל יום עדכון שלאחריו - המדד שפורסם ביום הקובע הקודם!

 ״התשלומים״ - התשלומים בעד שירותי בזק שנקבעו בתקנות הבזק(תשלומים בעד שירותי

 בזק המפורטים בתוספת לחוק), התשנ״ט-1999 (להלן - תקנות התשלומים לפי התוספת),

 ובתקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק), התשג״ט-

;1999 

 ״מקדם התייעלות״ - כל אחד מאלה:

 (1) לענין התשלומים בעד התקנה, העתקה והתשלום הקבוע של קו מנוי־טלפון

;ISDN-BRA) - 1 ) י ס י ס  ושל קו מנוי־טלפון בשירות רסל״ש ב

 (2) לענק שאר שירותי בזק - כמפורט להלן, כאשר האות "T" מייצגת את מספר

 החודשים שמלאו מיום העדכון הקודם ועד יום העדכון הנוכחי -

 (א) לגבי התקופה עד יום כ״ב בטבת התש״ם (31 בדצמבר 1999) -

;0.9124 1 7 1 2 

; 0 . 9 1 1 7 1  (ב) לגבי התקופה מיום ב״ג בטבת התש״ם (ו בינואר 2000) - 2

 ״שירות רםל״ש בסיסי״ - כהגדרתו בתקנות התשלומים לפי התוספת.

ם י מ ו ל ש ת ת ה ד מ צ  2. (א) התברר ביום פרסומו של מדד כלשהו כי המדד עלה בשיעור של 8.5% או יותר ה

 לעומת המדד היסודי או כי חלפו אחד עשר חודשים מיום העדכון הקודם, לפי המוקדם

 ביניהם (להלן - היום הקובע), יעודכנו התשלומים לפי שיעור עליית המדד כשהם מוכפלים

 במקדם ההתייעלות.

־ ו בחודש שלאחר היום הקובע  (.:) תחילת תוקפם של התשלומים החדשים תהיה ב

 (להלן - יום העדכון).

 (נ) השר יפרסם בהודעה ברשומות את התשלומים בפי שעודכנו עקב האמור

 בתקנת משנה (א) ובתקנה 3(א).

ן ו כ ד  3. (א) על אף האמור בתקנה 2, ובמגמה לקרב את התשלומים לעלותם הממשית, יכיל דרבי ע

ת ו מ ר ד ח ב ל ב > ן ר ח  שביום ;:דכון כלשהו, במקום עדכון תשלום פלוני, כולו או חלקו, יעודכן תשלום א

ה שווה לסך כל י ה  שסך כל הכנסות החברה משירותיה, שתקנות אלה חלות עליהם, י

 הכנסות החברה שהיו מתקבלות אילו עודכן כל תשלום לפי הוראות תקנה 2; ואולם הוראות

 תקנה זו לא יחולו על תשלום פלוני העולה, בתוצאה מעדכון אחד או יותר לפי תקנה זו,

2 אחוזים על התשלום שהיה מתקבל כתוצאה מעדכונו לפי תקנה 2, והוא ייקבע 5  ביותר מ ־

 בדרך הקבועה בסעיף 5ו(א)(ו) או 5ו(ג) לחוק, לפי הענין.

 (!:) הוראות תקנה זו לא יחולו על תשלומים בעד העתקה והתשלום הקבוע של קו

.(ISDN-BRA) מנוי־טלפון ושל קו מנוי־טלפון בשירות רסל״ש בסיסי 

ל סכומים ו ג 3 יעוגלו כמפורט להלן: עי  4. (א) הסכומים שעודכנו לפי תקנות 2 ו־

 (ו) סכום העולה על אגורה אחת ואינו עולה על שקל חדש אחד - לסכום

 הקרוב שהוא מכפלה של עשירית אגורה:

 (2) סכום העולה על שקל חדש אחד ואינו עולה על 10 שקלים חדשים -

 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אגורה אחת;

 (3) סכום העולה על 10 שקלים חדשים ואינו עולה על 100 שקלים חדשים -

 לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות;
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 (4) סכום העולה על 100 שקלים חדשים ואינו עולה על 1,000 שקלים חדשים

- לשקל החדש השלם הקרוב:

 (5) סכום העולה על 1,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 10,000 שקלים

 חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים:

 (6) סכום העולה על 10,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים

 חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים:

 (7) סכום העולה על 100,000 שקלים חדשים - לסכום הקרוב שהוא מכפלה

 של 1,000 שקלים חדשים.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה(א), התשלומים בעד כרטיס שיחות טלכרט כמפורט

ל תקנות התשלומים לפי התוספת יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של  בתוספת השניה ש

 מחצית השקל החדש.

 (ג) סכום שניתן, על פי האמור בתקנת משנה(א) או(ב), לעגלו כלפי מעלה או כלפי

 מטה, יעוגל כלפי מעלה.

- 2  5. תקנות הבזק (אופן חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם), התשנ״ד-1994
 בטלות.

ל תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התשנ׳יט (ו באפריל 999ו).  6. תחילתן ש

ל אף האמור בתקנה 2(א), יהיה היום הקובע הראשון לאחר תחילתן של תקנות אלה  7. ע

 יום ו׳ בטבת התש״ם (15 בדצמבר 1999), ולענינו ייווספו לתשלומים המעודכנים על פי

 הנוסחה שבתקנה 2(א) עוד 1.72% מהתשלומים שהיו בתוקף ערב היום הקובע הראשון.

 ביטול

 תחילה

 הוראת שעה

ת נ ב ר ל ו מ י  ל

 שרת התקשורת

 ח׳ בניסן התשנ״ט (25 במרס 999 ו)

 (חמ 3-2497)

 ק״ת התשנ״ד, עמי 488; התשנ״ז, עמ׳ 890.

ו 9 9 9 - ט ״ נ ש ת  תקנות הבזק (ריבית פיגורים והוצאות גביה)(תיקון), ה

, בהסכמת שר האוצר י  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16 ו־59 לחוק הבזק, התשמ״ב-982ו

 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

, בפסקה (2),  1. בתקנה 2 לתקנות הבזק(ריבית פיגורים והוצאות גביה), התשמ״ז-21987
 במקום ״4.50״ יבוא ״10.00״.

ל תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התשנ״ט (1 באפריל 1999).  2. תחילתן ש

ת נ ב ר ל ו מ י  ל

 שרת התקשורת

 ח׳ בניסן התשנ״ט (25 במרס 1999)

 (חמ 3-1859)

 י סייח התשמ״ב, עמי 182; התשנ״ט, עמי 113, עמי 115 ועמי 122.
 2 ק״ת התשמ״ז, עמי 1347; התשנ״ה, עמי 454.

 תיקון תקנה 2

 תחילה
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