
 רשומות

 קובץ התקנות
 ל׳ בםיון התשס״ג 6247 30 ביוני 2003

 עמוד

 תקנות העיטורים בצבא הגנה לישראל(אות מלחמת ההתשה - קביעת זכאים), התשם־ג-2003 812

 תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים)(תיקון),

 התש0״ג-2005 813

 צו מס הבולים על מסמכים(שינוי תוספת ב׳ לחוק), התשס״ג-2003 813

 תקנות העדות הדתיות(ארגונן)(הערה הדרוזית)(תיקון מס׳ 2), התשס״ג-2003 814

 הודעת סדר הדין(פיצויים בשל מעצר או מאסר)(הוצאות הגנה), התשס״ג-2003 814

 הודעת בנק הדואר(שירותים בבנק הדואר)(מס׳ 2), התשס״ג-2003 815

 הודעת המערכת



 תקנות העיטורים בעבא הגנה לישראל (אות מלחמת ההתשה - קביעת
 זכאים), התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א) ו־ 21 לחוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, התש״ל-
 970ו, (להלן - החוק), ובאישור הממשלה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה -

 ״שירות סדיר״ - כמשמעו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986ו2(להלן - חוק
 שירות ביטחון), לרבות שירות קבע כמשמעו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל

 (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ״ה-1985ג;

 ״שירות מילואים״ - כמשמעו בחוק שירות ביטחון-,

 ״התקופה הקובעת״ - התקופה שמיום ג׳ בסיון התשכ״ז(11 ביוני 1967) עד יום ו׳ באב
 התש״ל (8 באוגוסט 1970).

 2. האות המציין השתתפות במלחמת ההתשה יהא אות מערכה לענין החוק.

 3. זכאי לקבלת אות מלחמת ההתשה יהיה חייל שבתקופה הקובעת נתקיים בו אחד
 מאלה:

 (1) שירת בשירות סדיר שלושים ימים רצופים לפחות•,

 (2) שירת בשירות מילואים שלושים ימי שירות פעיל בסך הכל:

 (3) שירת בשירות סדיר או בשירות מילואים פחות משלושים ימים רצופים,
 ואולם -

 (א) נעדר בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו;

 (ב) נפל, נשבה או נפצע בשירותו:

 (ג) נחבל או חלה בתקופה הקובעת בתקופת שירותו ועקב שירותו, או מחלתו
 הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו.

 4. חייל הזכאי לאות מלחמת ההתשה, ונפטר לפני הענקת האות, יימסר האות לשאר
 בשרו הקרוב ביותר, כהגדרתו בסעיף 6(ב) לחוק.

 5. על אף האמור בתקנה 3 לא יהיה זכאי לאות מי -

 (1) שטרם מלאו לו 18 שנים, אלא אם כן הורה ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה
 לישראל (להלן - רא.ש אכ״א) אחרת:

 (2) שבמשך התקופה הקובעת נעדר שלא ברשות לתקופה כלשהי מן השירות ונענש
 על כך כדין.

 אות מלחמת
 ההתשה

 זכאים לקבלת
 האות

 זכאי שנפטר

 מי שאינם
 זכאים לאות

ז פ ו ל מ ו א  ש
 שר הביטחון

 י״א בםיון התשס׳׳ג(11 ביוני 2003)
 >חמ 3-3291)

 ס״ח התש״ל, עמי 18.
 סייח התשמ״ו, עמי 107.
 סייח התשמ״ה, עמי 142.

ן התשס״ג, 30.6.2003 ו ת 6247, ל׳ בסי ו  812 קובץ התקנ



 תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(הקלות מם בקשר להסדרי
 הסיוע לחקלאים)(תיקון), התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(א) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה),
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:  התשמ״ט-989וי

 ו. בתקנה ו לתקנות הסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה)(הקלות מם בקשר להסדרי תיקון תקנה ו
 הסיוע לחקלאים), התשנ״א-990ו2(להלן - התקנות העיקריות) -

 (ו) בפסקה (1), במקום ״מס שבח מקרקעין״ יבוא ״מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה
 ורכישה)״;

 (2) בפסקה (3), אחרי ״לרבות מס שבח״ יבוא ״מס מבירה״.

 2. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, אחרי ״ממס שבח״ יבוא ״וממס מכירה״. תיקון תקנה ג

 3. תקנות אלה יחולו על מכירת זכות במקרקעין ביום כ״ג בטבת התש״ס(1 בינואר 2000) תחולה
 ואילך.

ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  ב
 שר האוצר

 י״ב בסיון התשס״ג (12 ביוני 2003)
 >חמ 3-2230)

 ם״ח התשמ״ט, עמי 28; התשס״א, עמי 220.
ת התשנ״א, עמי 181; התשנ״ו, עמ׳ 49ו1.  ק־

 עו מם הבולים על מסמכים (שינוי תוספת ב׳ לחוק), התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מם הבולים על מסמכים, התשכ״א-1961 י (להלן -
, אני  החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה2

 קובע לאמור:

 בתוספת ב׳ לחוק, בסופה יבוא: תיקון תוספת ב׳

 22. (א) מסמכים המפורטים בסעיף קטן(ב) הקשורים במישרין להפרטה
 של חברה ממשלתית שהיא חברה בהפרטה, אשר מניותיה מוצעות
 לראשונה לציבור, ובלבד ששר האוצר אישר, לפני שהחברה פרסמה

 לראשונה תשקיף, כי התקיימו כל אלה:

 (ו) החברה היא צד למסמך:

 (2) המסמך קשור במישרין להפרטת החברה.

 (ב) הסכם בדבר מכירה, לרבות העברה או ויתור, של נכסים, זכויות
 והתחייבויות שהמדינה או תאגיד שהוקם על פי חוק הם צד לו, מסמכי
 שעבוד, דוח על הקצאת מניות למדינה או למי שהורתה המדינה, הודעה
 על תיקון תזכיר החברה, דוח הקצאת מניות החברה עקב איחוד וחלוקה

 מחדש של הון החברה.

.1 
 ״מסמכים
 הקשורים

 להפרטת חברה
 ממשלתית

א, עמי 64. ח התשכ־  ם־
 ם״ח התשל״ה, עמי 206; ק״ת התשנ״ב, עמי 62.
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 (ג) לענין סעיף זה -

 ״חברה ממשלתית״ ו״חברה בהפרטה״ - כהגדרתן בחוק החברות
 הממשלתיות, התשל״ה-975ו*;

 ״הצעה לציבור״ - כהגדרתה בסעיף ו לחוק ניירות ערך, התשב״ח-
 1968".״

 תחילה 2. תחילתו של צו זד, ביום ט״ז באייר התשס״ג (18 במאי 2003).

 ג׳ בסיון התשם״ג(3 ביוני 2003)
ו ה י נ ת ן נ י מ י נ  >חמ 3-1107) ב

 שר האוצר

 ס״ח התשל״ה, עמי 132; התשס״ב, עמי 84.
 סייח התשכ״ח, עמי 234; התשס״ג, עמי 70.

 תקנות העדות הדתיות (ארגונן)(העדה הדרוזית)(תיקון מם׳ 2),
 התשם״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת העדות הדתיות (ארגונן)', אני מתקין תקנות
 אלה:

 החלפת תקנה 4וא 1. במקום תקנה 14א לתקנות העדות הדתיות(ארגונן)(העדה הדרוזית), התשנ״ו-1995ג

 יבוא:

 ״תוקף 14א. תוקפן של תקנות אלה עד יום ח׳ בטבת התשס״ד (31 בדצמבר

 2003).״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ באייר התשם״ג(17 במאי 2003).

 י׳ בסיון התשס״ג(10 ביוני 2003)

ן ו ל שר א י ר  (חמ 3-2507) א
 ראש הממשלה

 והשר לעניני דתות

 חוקי א״י, ברך ב׳, עמי 1267.
 ק״ת התשנ״ו, עמי 127 ועמי 772; התשס״ג, עמי 5.

 הודעת סדר הדין(פיצויים בשל מעצר או מאסר)(הוצאות הגנה),
 התשס״ג-2003

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 10(ג) לתקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר),
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  התשמ״ב-1982י

 הגדלת סכומים 1. בשל עליה במדד המחירים לצרכן, נוסחו של סעיף (ב) בתוספת לתקנות, החל ביום
 כ״ח באדר ב׳ התשס״ג(1 באפריל 2003) הוא כדלקמן:

; )התש״ס, עמי 364. 1 2 6 6 K (1392 ק־ת התשמ״ב, עמי 
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 ״(ב) בעד שכר טרחה של עורך דין:
 הסכומים המרביים בשקלים חרשים

 בית המשפט
 העליון

 בית המשפט
 המחוזי

 בית המשפט
 השלום

1,970 

3,946 

 2,758־

3,946 

1,182 

2,364 

1,576 

1,970 

594 

ץ י ב ו מ ר ב ן א ו ר ה  א
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1) לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה
 בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה להארכת

 מעצר

 2) ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה

 3) טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה
 ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה
 בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה
 מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

 בערבות וישיבה בבית המשפט

 4) טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט כאמור
 בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה בבית המשפט

 ב׳׳ב בםיון התשס״ג(22 ביוני 2003)
 (חמ 3-1421)

 הודעת בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר)(מם׳ 2), התשם״ג-2003

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

 ו. האגרות שבתוספת, כשהן מוכפלות במקדם ההתייעלות ולפי שינוי המדד בשיעור החלפת התוספת
 של 0.19%-, יופחתו בשיעור של 1.19%, ולפיכך נוסח התוספת בתקנות העיקריות יהיה, החל

 ביום א׳ בתמוז התשס״ג(1 ביולי 2003), כמפורט להלן:

 ״תוספת
 חלק א׳

 (תקנה 44(א))
נות סילוקים תשלום בשקלים חדשים המשלם  עסקאות בחשבו

 1. הפקדת סכום לזכות חשבון מאת
 בעל חשבון בלא תשלום

 2. הפקדת סכום לזכות חשבון מאת
 אדם אחר -

 2.1 בטופס שאישר אותו המנהל 3.29 בעל החשבון

 2.2 בטופס שלא אישר אותו
 המנהל 6.60 בעל החשבון

 3. החזרה או העברה של סכום
 מחשבון התשלומים השמורים 5.47 מבקש הסכום

815 

ה, עמי 157; התשס״ב, עמי 920. ת התשל־  י ק־
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 עסקאות בחשבונות סילוקים תשלום בשקלים חדשים המשלם

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש הפדיון

3.29 

3.29 

4.35 

 1% מסכום הפדיון הבולל
 המשולם בכל פעולת פדיון
 מילוות, ובלבד שסכום
 התשלום שמשלם מבקש
 הפדיון לא יפחת מ־ 21 שקלים
 חדשים, ובכל מקרה לא יעלה
 הסכום על 10% מסכום הפדיון

 הכולל

 מבקש השירות

 מבקש ההצהרה

16.50 

2.89 

 בלא תשלום

 4. חיוב חשבון סילוקים לפי המחאה
 משוכה על בנק הדואר, הניתנת

 לפירעון במזומן

 5. חיוב חשבון םילוקים באמצעות
 תשלום במזומן לפי רשימת
 מוטבים או הוראת תשלום

 ממוגנטת

 6. חיוב חשבון םילוקים לפי הוראת
 תשלום מאושרת מראש

 7. (א) תשלום ליחיד בעד פדיון
 מילוות מכוח החוקים
 המפורטים בתוספת
 הראשונה לחוק המילוות
 (הוראות שונות), התשל׳׳ח-
 21977, ובלבד שהציג תעודת
 מילווה או הודעת זכאות
 מבנק ישראל הרשומה על

 שמו

 (ב) מסירת מידע בכתב, בנוגע
 לתעודת מילווה אחת או
 יותר, למבקש יחיד שלא
 קיבל הודעת זכאות מבנק
 ישראל, לרבות עדכון פרטי
 המבקש לצורך העברתם
 לבנק ישראל, ובלבד שהציג
 המבקש את תעודת

 המילווה - לכל בירור

 8. אימות חתימה על כתב הצהרה
 והתחייבות בשל אבדן תעודת

 מילווה

 9. העברת סכום מחשבון סילוקים
 לחשבון סילוקים אחר או לחשבון

 חיסכון

 המשלם

 חלק ב׳

 (תקנה 44(ב»

 עסקאות בהמחאות בסף תשלום בשקלים חרשים

 בלא תשלום

 1. העברת סכום בהמחאת כסף,
 החזרתו של הסכום או הארכת

 תוקף המחאה שפקע תוקפה

 ם״ח התשל״ח, עמי 18; התשנ״ו, עבו׳ 6.

ן התשם״ג, 30.6.2003 ו ת 6247, ל׳ בםי ו  816 קובץ התקנ



 עסקאות בחשבונות סילוקים תשלום בשקלים חדשים המשלם

 השולח

 השולח

 השולח

 המשלם

1.53 

1.53 

1.53 

 2. ביטול המחאת כסף לפי בקשת
 השולח

 3. שינוי שם השולח או המוטב של
 המחאת כסף

 4. מתן העתק של המחאת כסף
 שנטען שאבדה

 חלק ג׳

 (תקנה 44(ג»

 התשלום בשקלים חדשים

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש המסמך

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בלא תשלום

4.35 

6.60 

5.47 

6.23 

6.23 

5.47 

4.35 

4.35 

 1. פרסום ברשימת בעלי
 החשבונות

 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

 2.2 כאשר ההמחאה משוכה על
 בנק הדואר, ובנק הדואר לא

 כיבדה

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

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

 פעולות

 8. העברת נתונים מהמחאות למאגר
 מידע ממוכן, לפי בקשת בעל

 החשבון - לכל 10 המחאות
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 התשלום בשקלים חדשים המשלם

 בעל החשבון

 מבקש ההעברה

 מבקש ההעברה

 בעל החשבין

 מבקש השירות

6.33 

1.50 

2.00 

5.50 

12.00 

 בשיעור דמי המשלוח בעל החשבון״

י א ו ל נ י ק ר ו  א
 המנהל הכללי של משרד התקשורת

 9. פנקס המחאות

 10. העברת סכום בהמחאת דואר -

 10.1 המחאת דואר רגילה

 10.2 המחאת דואר מאוירת

 11. ביטול המחאה לפי בקשת בעל
 חשבון - לבל המחאה

 12. אימות חתימתו של ערב

 13. משלוח מידע או מסמך הנוגע
 לחשבון במשלוח שאינו רגיל, לפי

 בקשת בעל החשבון

 כ״ג בסיון התשס״ג(23 ביוני 2003)
 (חמ 3-47)

 הודעת המערבת

 בקובץ התקנות 6243, מיום י״ט בסיון התשם״ג (19 ביוני 2003) פורסמו בשנית, בטעות,
 חיקוקים שבבר פורסמו בקובץ התקנות 6242, מיום י״א בסיון התשם״ג(11 ביוני 2003), כמפורט

 להלן:

 1. תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים)(סדרי הדין)(תיקון), התשם״ג-2003;

 2. תקנות פנקס הבוחרים לכנסת (סדרי ערעורים)(ביטול), התשם״ג-2003;

 3. תקנות מם שבח מקרקעין(סדרי הדין בפני ועדות ערר)(תיקון), התשס״ג-2003;

 4. תקנות מסילות הברזל (שינוע חומרים מסוכנים)(תיקון), התשס״ג-2003;

 5. תקנות הרוקחים (תכשירים)(תיקון), התשס״ג-2003;

 6. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח על תכשירים)(הוראת שעה),
 התשס״ג-2003;

 7. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (היתר להעלאת מחירי הטיסות הפנים־ארציות)
 (הוראת שעה), התשס״ג-2003.

 הפרסום החוזר - בטל.

 818 קובץ התקנות 6247, ל׳ בסיון התשם״ג, 30.6.2003

 המחיר 2.80 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במחי רשומות. משרד המשפטים. הודפס במדפים הממשלתי




