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 עמוד

 צו הגנה על מעגלים משולבים(הסכם טריפם*/התש״ם-999ו 222

 צו זכויות מבצעים ומשדרים(הסבם טריפם*), התש״ם-999ו 222

 צו זכות יוצרים(הסכם טריפם*), התש״ם-1999 223

 תקנות הבטחת הכנסה(תיקון), התש״999-0ו 224

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי מקרונות למיתקנים ולמכלי

 גז), התש״ס-999ו 224

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת רמת פיקוח), התש״ם-1999 225

 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(ביטול צווים), התש״1999-0 225

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק)(עדכון מחירים
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 הודעת בנק הדואר(שירותים בבנק הדואר), התש״ס-999ז 228



 עו הגנה על מעגלים משולבים (הסכם טריפם*), התש״ם-999 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו־14 לחוק להגנת מעגלים משולבים, התש״ם-999ו'
 (להלן - החוק)( ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מורה לאמור: .

 ו. בצו זה -
 ״ארגון הסחר העולמי״ - ארגון הסחר העולמי, שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15

 באפריל 1994;

 ״טופוגרפיית חוץ״ - טופוגרפיה מקורית שאין מתקיימות בה הוראות סעיף 2(א) לחוק;

 ״מדינה חברה״ - מדינה החברה בארגון הסחר העולמי.

 2. הוראות החוק יחולו על טופוגרפיית חוץ שמתקיים בה אחד מאלה:

 (1) יוצרה, במועד יצירתה, היה אזרח או תושב במדינה חברה•,

 (2) יוצרה הוא אדם או תאגיד שהיה לו במדינה חברה, במועד יצירתה, מפעל פעיל
 ליצירת טופוגרפיות או לייצור מעגלים משולבים.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בטבת התש״ס (1 בינואר 2000).

ן י ל י י ף ב ס ו  י
 שר המשפטים

 י״ד בטבת התש״ס (23 בדצמבר 1999)
 (חמ 3-2987)

ות בקנין י כו  מטרת צו זה היא לבצע את הוראות הסבם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לז
 רוחני - Agreement on trade related aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS). ההסכם מופקד במשרד

ין בו.  התעשיה והמסחר וכל אדם רשאי לעי
 ם״ח התש״ס, עמי 42.

 הגדרות

 החלת הוראות
 החוק

 תחילה

 עו זכויות מבצעים ומשדרים (הסבם טריפם*), התש״ס-999ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ״ד-1984י
 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק־יםוד:

 הממשלה2, וסעיף 2>ב) לחוק העונשין, התשל״ז-7ד519, אני מורה לאמור:

 1. בצו זה -
 ״ארגון הסחר העולמי״ - ארגון הסחר שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפרי

;1994 

 ״ביצוע חוץ״ - ביצוע אשר בוצע במדינה חברה•,

 ״מדינה חברה״ - מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי;

 ״רישמת קול״ - כהגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמות קול), התשל״ח-
."1978 

ות בקנין י כו  מטרת צו זה היא לבצע את הוראות הסבם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לז
 רוחני - Agreement on trade related aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS). ההסכם מופקד במשרד

ן בו. י  התעשיה והמסחר ובל אדם רשאי לעי
 סייח התשמ״ד, עמי 157.
 סייח התשנ״ב, עמי 214.
 סייח התשל״ז, עמי 226.

 ק״ת התשל״ח, עמי 1462.

 הגדרות
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 2. על ביצוע חוץ יחולו הוראות החוק המפורטות להלן: תחולת הוראות
 החוק

 (ו) סעיף 2 -
 (א) פסקאות (ו), (2ץא) ו־(4), ביחם לטביעה של ביצוע על גבי רישמת קול:

 (ב) פסקה (3) רישה, ביחס לשידור בזמן אמת של ביצוע חי בלבד, ולמעט
 שידור משנה;

 (2) סעיפים 1, 3, 4, 5 עד 9, 10, 11 ו־14 עד 17.

 3. תחילתו של צו זה ביום כ׳׳ג בטבת התש׳ים (1 בינואר 2000). תחילה

 י״ד ב׳ובת התש״ס (23 בדצמבר 1999)
סף ב י י ל י ן ו  >חמ 68 .׳3-2) י

 שר המשפטים

 צו זכות יוצרים (הסבם טריכם*), התש״ס-1999

 1:תוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים', ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט
 של הו:נסת לפי סעיף 48 לחוק־יסוד: הממשלה2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז-977וג,

 אני מ רה לאמור:

 יצירה שפורסמה
 במדינה חברה

 יצירת יוצר
 ממדינה חברה

 יצירת ראינוע,
 יצירת אדריכלות
 ויצירה שהוכללה

 במבנה

 1. בצו זה -
 ״ארגון הסחר העולמי״ - ארגון הסחר העולמי, שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15

 באפריל 1994;

 ״ארץ :לוצא״ - ההגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנת ברן), התשי״ג-41953;

 ״מדיג! ז חברה״ - מדינה החברה בארגון הסחר העולמי;

 ״רישםת קול״ - כהגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמות קול), התשל״ח-
;*1-78 

 ״יצרן על רישמת קול״ - כהגדרתו בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמות קול),
 הר של״ח-978ו.

 2. יצירה שפורסמה לראשונה במדינה חברה, תהא מוגנת בישראל כאילו פורסמה
 לראשו נה בישראל.

 3. יצירה שבעת חיבורה היה יוצרה אזרח של מדינה חברה, או שמקום מגוריו הרגיל
 היה ב:לדינה חברה, תהא מוגנת בישראל, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה.

 4. יצירה מן המפורטות להלן תהא מוגנת בישראל, גם אם אין מתקיים בה האמור בסעיף
 2 או 3

יות בקנין  * מטר r צו זה היא לבצע את הוראות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכו
 רוחו י - Agreement on trade related aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS). ההסכם מופקד במשרד

ין בו.  mn שיה והמסחר ובל אדם רשאי לעי
 י חוק! א״י, כרך אי, עמי 364; ם״ח התשנ״ו, עמי 244.

 2 ם״ח התשנ״ב, עמי 214.

 ג סייח התשל״ז, עמי 226.

 4 ק״ת התשי״ג, עמי 818.

 s ק״ת התשל״ח, עמי 1462.

 6 חוקי א״י, כרך ג׳, עמי 2633.
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 (ו) יצירת ראיגוע אשר מרכז העסקים של מפיקה או מקום מגוריו הרגיל נמצא
 במדינה חברה•,

 (2) יצירת אדריכלות הניצבת במדינה חברה, ויצירה אמנותית אחרת שהוכללה
 כבנין או במבנה אחר הממוקם במדינה חברה.

 5. על אף האמור בסעיפים 2 עד 4, תקופת ההגנה הניתנת בישראל לגבי היצירות
 האמורות באותם סעיפים לא תעלה על זו הקבועה לגביהן בארץ מוצאן.

 6. רישמת קול שהיצרן שלה הוא אזרח מדינה חברה, או שפורסמה לראשונה במדינה
 חברה, יחולו עליה -

, ביחס ליצירת העתקות שלה-,  (1) סעיף 9ו(ו) לחוק זכות יוצרים, וו9ו6

 (2) סעיף 13 לפקודת זכות יוצרים, ביחס להשכרת רישמת קול למטרות מסחר, אך
 למעט השכרת רישמת קול כשהיא חלק מחפץ אחר שהוא המושכר העיקרי.

 7. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בטבתיהתש״ם (1 בינואר 2000).

 סייג לתקופת
 ההגנה

 הגנה על יצרני
 רישמות קול

 תחילה

ן י ל י י ף ב ס ו  י
 שר המשפטים

 י״ד בטבת התש״ם (23 בדצמבר 1999)
 (חמ 3-1273)

 תקנות הבטחת הכנסה (תיקון), התש״ס-1999

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(3) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א-1980י, בהסכמת שר
 האוצר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 17 1. בתקנה דו לתקנות הבטחת הכנסה, התשמ״ב-982ו2, אחרי פסקה (וו) יבוא:

 ״(12) תשלום לפי ההסכם מיום 9 באוקטובר 1992 שנחתם בידי שר האוצר הפדרלי
 של גרמניה ובירי ועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ באב התשנ״ה (1 באוגוסט 1995).

 ר בטבת התש״ם (15 בדצמבר 1999)
שי ו י ה י ל  (חמ 3-1543) א

 שר העבודה והרווחה

 סייח התשמ״א, עמי 30; התשנ״ט, עמי 100.
 ק״ת התשמ״ב, עמי 590; התשנ״ח, עמי 556.

 עו פיקוח על מחירי מערכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי פקדונות
 למיתקנים ולמכלי גז), התש״ם-999 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12(אץ2) לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
 התשנ״ו-996ו', אנו מצווים לאמור:

 ם״ח התשנ״ו, עמי 192.
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 ו. מותר להעלות את מחירי הפקדונות למכלים ולמיתקני גז, מעל מחיריהם הקובעים, שיעור העלאה
 בפי שהותרו ביום 5ו במרס 999ו2, בשיעור שאינו עולה על 5.6 אחוזים.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ג בטבת התש״ם (22 בדצמבר 999ו). תחילה

 י״ב בניבת התש״ס (21 בדצמבר 1999)
 (חמ 3-2172)

ן ה  אב ר ה ם ( ב י י ג ה) ש ו ח ט רן כ
 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 ק״ח התשנ״ט, עמי 681.

 עו פ׳קוח על מחירי מערבים ושירותים (קביעת רמת פיקודו), התש״ם-999ו
 1:תוקף סמכותנו לפי סעיף 7 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ״ו-1996י

 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:

 1. על אף האמור בפרטים 1 ו־2 בתוספת ל״הודעה ברבר המצרכים והשירותים שעליהם שינוי רמת פיקוח
 חל פרק ה׳2״, תהיה רמת הפיקוח על מחירי קמח חיטה, מחירי לחם אחיד ולבן, רגיל ופרוס,

 חלה ולחמניה - לפי פרק ו׳ לחוק.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ג בכסלו התש״ס (2 בדצמבר 1999). תחילה

 כ״ב בכסלו התש׳׳ס (1 בדצמבר 1999)
 (חמ 22 .׳3-2)

ן ה ט רן כ ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 סייד התשנ״ו, עמי 192.
 2 י״פ התשנ״ו, עמי 2706.

 צו פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (ביטול עווים), התש״ם-999ו

 !:תוקף סמכותנו לפי סעיף 12(אץו) ו־3ו לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
 התשנ״ו-1996', ולאחר שהתקבלה המלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13(א), אנו מצווים

 לאמוו:

 1. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים(קביעת מחירים מרביים למצרכים), התשנ״ו- ביטול
 21996 - בטל.

 2. תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת תחילה
 רמת וי.יקוח), התש׳׳ם-999וג.

 (חמ 22ז3-2)

ן ה כ ן ו ר חנ ) שו ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר שר התעשיה והמסחר

 ם״1 התשנ״ו, עמי 192.
 ק״ו התשנ״ו, עמ׳ 1507; התשנ״ז, עמי 86, 309, 921, 1064 ו־1268; התשנ״ח, עמי 501 ו־1119; התשנ״ט, עמי

 27, 48, 188, 444, 680 ו־1136; התש״ס, עמי 36.
 ק״1 התש״ס, עמי 225.

 קובץ ו ותקנות 6013, כ״א בטבת התש״ם, 30.12.1999 225



 הודעת פיקוח על מחירי מערבים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק)
 (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התש״ם-999 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 3(א) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי
 תשתית במשק הדלק), התשנ״ו-1995' (להלן - הצו), אנו מעדכנים את תעריפי התשתית

 במשק הדלק לאמור:

 עדכון תעריפי 1. תעריפי התשתית במשק הדלק עודכנו ולפיכך נוכח התוספת השניה לצו היא החל
 תשתית ביום ל׳ בכסלו התש״ם (9 בדצמבר 999 ו) כלהלן:

 ״תוספת שניה

 (סעיף 2)
 מחירים לשירותי תשתית

 חלק א׳

 תעריף
 שירות יחידת חיוב בש״ח הערות

 א. אחסון(מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 אחסון נפט גולמי ט״מ/חודש 6.61

 אחסון מוצרי נפט ק״ל/חודש 6.88

 אחסון מזוט ט״מ/חורש 7.79

 אחסון שארית אטמוספרית ט״מ/חודש 7.01

 ב. ניפוק(מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 ניפוק מזוט למכליות ט״מ 15.38 כולל אחסון תפעולי
 כביש ורכבות והזרמה עד המיתקן

 המנפק, לא כולל
 שאיבה

 ג. פעילות נמלית (מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 פריקת/טעינת מזוט ט״מ 3.93

 ד. הזרמות/הולכות בצנרת (מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 שאיבת מזוט ממיתקני ט״מ 2.05
 אחסון

 ה. הוצאות קבועות בקווים (מזוט)(מקדם הפחתה שנתי של 0.8 אחוז)

 אחזקת קווים, כולל הגנה ק״מ/שנה 14,935
 קתודית

 החזר הון בקווים לצרכנים ק״מ/שנה 34,111
 סופיים

 ק״ת התשנ״ו, עמי 220; התשנ״ז, עמי 218 ועמי 416: התשנ״ח, עמי 1043 ועמי 1044: התשג״ט, עמ׳ 208.
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 חלק ב׳

 הערות
 תעריף
 יחידת חיוב בש״ח

 בולל אחסון תפעולי
 והזרמה עד המיתקן

 המנפק, לא בולל שאיבה.

 לא כולל אחסון

 לא כולל אחסון

 לא כולל שאיבה
 (מתייחם לקו בית

 זיקוק חיפה - אלרואי)

 חיוב צרכנים סופיים
 המחוברים בצנרת למסוף

 חיוב צרכנים סופיים
 המחוברים בצנרת למסוף

18.24 

 א. נ! פוק (מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

 ניפוק :זוצרי נפט למכליות ק״ל

 כביש ׳רכבות

 ב. פסילות נמלית (מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

5.96 

4.14 

4.54 

5.65 

5.45 

3.88 

 פריקת נפט גולמי ט״מ

 פריקת שארית אטמוםפרית ט״מ

 פריקת.טעינת מוצרי נפט ט״מ

 הזרמה ומילוי של כלי שיט בסולר
 בנמל ז ילק ט״מ

 הזרמה ומילוי של כלי שיט במזוט
 בנמל ז לק ט״מ

 פריקת מי נטל ממכליות ים ט״מ

 ג. הז ־מות/הולכות בצנרת (מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

1.30 

0.47 

0.128 

1.80 

 ט״מ

 ק״ל

 ק״ל x ק״מ

 ק׳׳ל

 הזרמת נפט גולמי ושארית
 אטמוס ׳.רית בלחץ נמוך

 הולכת מוצרי נפט

 הזרמת מוצרי נפט

 שאיבת מוצרי נפט ממיתקני
 אחסון

 ד. הוי:אות קבועות בק1וים (מוצרי נפט)(מקדם הפחתה שנתי של 2.6 אחוז)

 אחזקת קווים, כולל הגנה קילומטר לשנה 13,651
 קתודיח

 החזר הין בקווים לצרכנים קילומטר לשנה 31,176
 סופיים

 ל׳ בכסל ו התש״ס (9 בדצמבר 1999)
 (חמ 2651 -ג)

ה ס י ו ו ס ה י ל  א
 שר התשתיות הלאומיות

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א
 שר האוצר
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 הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התש״ם-999ד

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 44א לתקנות בנק הדואר (שירותים בבגק הדואר), התשל״ה-
 1974' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. עקב עליית המדד בשיעור של 2% ועקב הפעלת מקדם ההתייעלות בהתאם להוראות
 תקנה 44א(א) לתקנות העיקריות, יועלו שיעורי האגרות בעד שירותי בנק הדואר בשיעור של
 0.98% ולפיכך נוסח התוספת בתקנות העיקריות יהיה, החל ביום כ״ג בטבת התש״ם

 (ו בינואר 2000), כמפורט להלן:

 ״תוספת
 •ו חלק א׳

 (תקנה 44(א»

 המשלם
 התשלום

 עסקאות בחשבונות סילוקים בשקלים חדשים

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הסכום

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הפדיון

 בלי תשלום

3.26 
6.56 

5.44 

3.26 

3.26 

4.31 

 הפקרת 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 םילוקים לפי המחאה משובה
 על בנק הדואר, הניתנת לפירעון במזומן

 חיוב חשבון סילוקים באמצעות תשלום
 במזומן לפי רשימת מוטבים או הוראת

 תשלום ממוגנטת

 חיוב חשבון םילוקים לפי הוראת תשלום
 מאושרת מראש

 תשלום בעד פדיון מילוות ומילווה מלחמה
 מרצון מכוח התקנות כלהלן:

.4 

.6 

 1% מהסכום
 המשתלם בעד
 פדיון התעודה

 (1) תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ב-1972 (תיקון), התשמ״ח-
 988ו2;

 (2) תקנות מילווה בטחון (תעודות מילווה), התשל״ג-1973 (תיקון), התשמ״ח-
 988 ו5-,

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

 ק״ת התשל״ה, עמי 157; התשנ״ח, עמי 986; התשנ״ט, עמי 1017.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1026.
 ק״ת התשמי׳ח, עמי 1026.
 ק״ת התשמ״ח, עמי 1027.

 החלפת התוספת
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 המשלם
 התשלום

נות סילוקים בשקלים חדשים  עסקאות בחשבו

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

 (15 תקנות מילווה מלחמה ומימון רבש (תעודות מילווה)(תיקון מם׳ 2), התשמ״ח-
 988 ו6-,

 (6) תקנות מילווה מלחמה ומימון דבש (תעודות מילווה) (מם׳ 2) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ח-1988ד;

 (17 תקנון מילווה מלחמה(תעודות מילווה מרצון, סדרה אי)(תיקון מם׳ 2), התשמי׳ח-
 988ו8;

 (18 תקנות מילווה מלחמה(תעודות מילווה מרצון, סדרה בי)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-
 988ו9;

 (19 תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה גי)(תיקון מס׳ 2), התשמ״ח-
; י  988ו0

 (0 ו) תקנות מילווה מלחמה (תעודות מילווה מרצון, סדרה ד׳)(תיקון מם׳ 2), התשמ״ח-
 988 ו י י;

 (ו1) תקנות מילווה מלחמה על שבח מקרקעין (תעודות מילווה) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ח-21988י;

 1% מהסכום המשתלם בעד מבקש פדיון
 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 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, לא יפחת
 מ־2 שקלים חדשים אם
 נפדית תעודה אחת, ולא

 (2 ו) תשלום בעד פדיון מילווה
 שלום הגליל מכוח תקנות
 למימון מבצע שלום הגליל
 (הוצאת תעודות מילווה

 ודרכי פדיון), התשמ״ו-
 51986י

 (3 ו) תשלום בעד פדיון .מוקדם
 של מילווה שלום הגליל
 מכוח תקנות למימון מבצע
 שלום הגליל (פדיון מוקדם),

י  התשמ״ז-986ו4

 יפחת מ־3 שקלים חדשים
 אם נפדות שתי תעודות או

 יותר של אותו המילווה:

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1030.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1031.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1028.
 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 611.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 263.

 ק״ת חתשמ״ח, עמי 1027.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1031.

 ק״ת התשמ״ח, עמי 1032.

 ק״ת זתשמ״ח, עמי 1029.

 ק״ת זתשמ״ח, עמי 1030.
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 התשלום
נות סילוקים בשקלים חדשים המשלם  עסקאות בחשבו

 א) לגבי תעודה שהסכום המדינה
 המשתלם בעדה אינו
 עולה על 50ו שקלים

 חדשים

 ב) לגבי תעודה שהסכום מבקש הפדיון
 המשתלם בעדה עולה
 על 150 שקלים

 חדשים

 8. אימות חתימה על כתב הצהרה
 והתחייבות בשל אובדן תעודת מבקש

 מילווה 2.87 ההצהרה

 9. העברת סכום מחשבון םילוקים
 לחשבון םילוקים אחר או לחשבון

 חיסכון בלי תשלום

 חלק ב׳
 (תקנה 44(ב))

 התשלום
 עסקאות בהמחאות כסף בשקלים חדשים המשלם

 ו. העברת סכום בהמחאת כסף, החזרתו של
 הסכום או הארכת תוקף המחאה שפקע

 תוקפה בלי תשלום

 2. ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח 1.51

 3. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת
 כסף 1.51

 4. מתן העתק של המחאת כסף שנטען שאבדה 1.51

 חלק ג׳
 (תקנה 44(ג»

 השולח

 השולח

 השולח

 המשלם

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 התשל1ם
 בשקלים חדשים

 1. פרסום ברשימת בעלי החשבונות בלי תשלום

 2. טיפול בהמחאה שלא כובדה - לכל המחאה

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

 למעט בשל פגם טכני שקבע המנהל 4.31

 2.2 כאשר ההמחאה משוכה על בנק
 הדואר, ובנק הדואר לא כיבדה 6.56
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 המשלם
 התשלום

 בשקלים חדשים

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש המסמך

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש ההעברה

 מבקש ההעברה

 בעל החשבון

 מבקש השירות

 בעל החשבון״

5.44 

6.19 

6.19 

5.44 

4.31 

4.31 

6.29 

1.50 

2.00 

5.47 

11.80 

 בשיעור דמי
 המשלוח

ן ז ו ל ר א י נ  ד
 המנהל הכללי של משרד התקשורת

 3. חקירה על אודות תשלום שנטען עליו
 •ששולם בין תאריכים מסוימים - לכל אחד

 מי הימים הכלולים בין שני תאריכים

 4. ח ץירה בדבר גורלה של המחאת כסף

 5. ח ןירה בדבר גורלה של המחאת דואר

 6. צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן
 לוזבקש - לכל צילום

 7. ה זאמה ממוכנת של פעולות לחיוב בחשבון
 ם לוקים - לכל 10 פעולות

 |8. הנברת נתונים מהמחאות למאגר מידע
 מ:(וכן, לפי בקשת בעל החשבון - לכל 10

 ה*האות

 9. פו קם המחאות

 10. ה גברת סכום בהמחאת דואר -

 1. <ו המחאת דואר רגילה

 2. ח המחאת דואר מאוירת

 11. ב׳ טול המחאה לפי בקשת בעל חשבון - לכל
 ה:זחאה

 12. אי מות חתימתו של ערב

 13. מי/זלוח מידע או מסמך הנוגע לחשבון
 בחשלוח שאינו רגיל, לפי בקשת בעל

 ה; זשבון

 י״ב בט,:ת התש׳׳ם (21 בדצמבר 1999)
 (חמ 47-,)
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