
רשומות

התקנות קובץ
עמוד

796 התשס"ז-2007 . . . . . . . . . . .   לחוק), 15(ב)(1) סכום לענין סעיף (קביעת חוץ–בנקאיות תקנות הסדרת הלוואות

796   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 קצרה"), ממשלתית "אג"ח מסוג חוב (איגרות המדינה מילווה תקנות

797 התשס"ז-2007. . . . . . . . . . . . . .   (תיקון), צמודה") ממשלתית "אג"ח מסוג חוב (איגרות המדינה מילווה תקנות

798   . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), משתנה") ריבית - ממשלתית "אג"ח מסוג חוב (איגרות המדינה מילווה תקנות

798   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), ממשלתית") "אג"ח מסוג חוב (איגרות המדינה מילווה תקנות

799   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), "גליל") מסוג (סדרות המדינה מילווה תקנות

800   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), "שחר") מסוג (סדרות המדינה מילווה תקנות

800   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), חדש") "גילון מסוג (סדרות המדינה מילווה תקנות

801   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ז-2007 (תיקון), למדד) (הצמדה חקלאיות אגרות תקנות

802   . . . . התשס"ז-2007 ,(5 מס' (תיקון (2 שעה) (מס' (הוראת הכספיים) השירותים בעד (תשלומים תקנות הדואר

28 ביוני 2007 6597 התשס"ז בתמוז י"ב
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סכום לענין (קביעת חוץ-בנקאיות הלוואות  תקנות הסדרת
התשס"ז―2007 לחוק), 15(ב)(1) סעיף

התשנ"ג-11993 הלוואות חוץ–בנקאיות, הסדרת לחוק 15(ב)(1) לפי סעיף  בתוקף סמכותי
של הכנסת, ומשפט חוק החוקה ועדת ובאישור האוצר שר עם בהתייעצות - החוק), (להלן

אלה: תקנות מתקין אני

נאמר "1,000,000 שקלים  בו, הנקוב הסכום במקום כאילו יראו 15(ב)(1) לחוק, סעיף לענין .1
חדשים".

פרסומן. מיום שלושים ימים תקנות אלה של תחילתן .2

(21 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ה'
פרידמן דניאל  (3-3668 (חמ

המשפטים שר                                                                                   

__________
1 ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.

קצרה"), ממשלתית "אג"ח (איגרות חוב מסוג המדינה מילווה תקנות
התשס"ז-2007

 - התשל"ט-11979 (להלן המדינה, מילווה לחוק ו–15 4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישור החוק),

- אלה בתקנות . 1
בע"מ; בתל אביב ערך לניירות - הבורסה "הבורסה"

שיקים, סליקה של הבנקאיים התאגידים רוב מקיימים  שלגביו יום - עסקים בנקאי" "יום
וזיכויים; אחרים חיובים

הקודמים הימים שלפני שלושת האחרון הבנקאי העסקים יום - סוף לזכאות" קובע "מועד
למועד פדיון איגרת החוב;

כלשהי, תקופה במשך לציבור שהוצאו ממשלתית קצרה" "אג"ח מסוג חוב איגרות - "סדרה"
זהה; פדיון מועד לכולן אשר

לחוק; 6א(ז) בסעיף כהגדרתו - ראשי" שוק "עושה

התקופתיות, המוניטריות ההחלטות במסגרת ישראל בנק שקובע הריבית - ישראל" בנק "ריבית
קבלת לצורך או הבנקאיים לתאגידים הלוואות מתן לצורך הבנק את והמשמשת

לזמן; מזמן כשיעורה בנקאיים, מתאגידים הלוואות

התשמ"א-21981. (רישוי), כמשמעותו בחוק הבנקאות - בנקאי" "תאגיד

תסומן החוק פי על המוצאת קצרה" ממשלתית "אג"ח מסוג חוב איגרות של סדרה כל .2
וחודש  (2 ספרות) שנת הפדיון רווח, ואחרי קצרה, ממשלתית אג"ח לשמאל: הבא מימין בסדר

ספרות). 2) הפדיון

שקלים חדשים. של 1,000 כפולה חדשים או 1,000 שקלים של בשווי נקוב יוצאו איגרות החוב .3
לא החוב ואיגרות שלהן, הפדיון יהיה נמוך מסכום החוב איגרות יימכרו שבו המחיר .4

ריבית. ישאו

אחר סכום קביעת

תחילה

הגדרות

האיגרת סימון

השווי הנקוב

המכירה מחיר

__________
.93 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשל"ט, עמ' 112;

2 ס"ח התשמ"א, עמ' 232.



28.6.2007 התשס"ז, בתמוז י"ב ,6597 התקנות 797קובץ

תחרותי או בהליך במכרז הציבור ולכלל הראשיים השוק לעושי החוב יימכרו איגרות .5
הבורסה חברי בנקאיים, תאגידים באמצעות תיעשה  הציבור לכלל מכירה אחר; ושוויוני

במשרד האוצר. הכללי החשב שיאשר וגופים נוספים

התקופה בתום במלואן וייפדו אחת שנה על תעלה שלא לתקופה יוצאו החוב איגרות .6
שנקבעה כאמור.

ייעשה אלה תקנות לפי כלשהי שהוצאה  מסדרה איגרות חוב של  מוקדם פדיון (א) .7
שיפורסמו זה לענין  שייקבעו ובמועדים מסוימת תקופה במשך ושוויוני, תחרותי  בהליך

(ב). משנה בתקנת כאמור ההליך לו שמיועד לציבור

מכלל  הציבור,  מכלל החוב:  איגרות יירכשו  ממי ייקבע  המוקדם הפדיון  (ב) בהליך  
או מחלק מהם. עושי השוק הראשיים

בנקאיים, חברי  תאגידים באמצעות תיעשה הציבור מכלל החוב איגרות (ג) רכישת  
במשרד האוצר. הכללי החשב שיאשר נוספים הבורסה וגופים

סכום לקבלת לזכאות יהיה זכאי הקובע במועד החוב בפנקס כבעל איגרת שרשום מי .8
המועד עד שהורה כפי בנקאי בתאגיד זיכוי חשבונו ידי על לו ישולם הסכום החוב; איגרת
לזכאות הקובע המועד  לאחר החוב איגרות פנקס את תסגור המינהלה לזכאות;  הקובע

החוב. של איגרות העברה כל בו תרשום לא מועד והחל באותו האחרון,

יבוצע לפדיונה,  שנקבע  במועד האיגרת סכום  תשלום את לבצע מהמינהלה  נבצר  .9
ישראל ממועד בנק ריבית בשיעור ריבית בתוספת שלאחריו, הבנקאי העסקים התשלום ביום

פדיונה בפועל. מועד ועד לאיגרת הפדיון שנקבע

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .10

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
אולמרט אהוד  (3-950 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

האוצר שר מקום וממלא

צמודה") ממשלתית "אג"ח (איגרות חוב מסוג המדינה מילווה תקנות
התשס"ז-2007 (תיקון),

ובאישור התשל"ט-11979, המדינה, מילווה לחוק ו–15 4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  
תקנות אלה: מתקין אני הכנסת, של ועדת הכספים

צמודה"),  ממשלתית "אג"ח מסוג חוב (איגרות המדינה מילווה לתקנות  6 בתקנה .1
יבוא "לתקופה  שנתיים" של במקום "לתקופה העיקריות), - התקנות התשס"ו-22006 (להלן

אחת". שנה של

- העיקריות לתקנות 7 בתקנה .2
יבוא השוק" "ובמחיר במילים החל הסיפה במקום ובה, "(א)", יסומן בה האמור (1)

(ב)"; לו ההליך כאמור בתקנת משנה "שמיועד

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי (2)

הציבור, מכלל החוב: איגרות יירכשו ממי ייקבע המוקדם הפדיון בהליך "(ב)
או מחלק מהם. הראשיים מכלל עושי השוק

תחילה

שינוי מועד
תשלום

תשלום

פדיון מוקדם

פדיון

איגרות מכירת
החוב

__________
.93 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשל"ט, עמ' 112;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 401.

6 תיקון תקנה

7 תיקון תקנה
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בנקאיים, תאגידים  באמצעות תיעשה הציבור מכלל החוב רכישת איגרות (ג)
האוצר." במשרד הכללי החשב שיאשר נוספים וגופים הבורסה חברי

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
אולמרט אהוד  (3-950 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

האוצר שר מקום וממלא

- ממשלתית "אג"ח חוב מסוג המדינה (איגרות מילווה  תקנות
התשס"ז-2007 (תיקון), משתנה") ריבית

ובאישור התשל"ט-11979, המדינה, מילווה לחוק ו–15 4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  
תקנות אלה: מתקין אני הכנסת, של ועדת הכספים

משתנה"),  ריבית - ממשלתית "אג"ח מסוג חוב (איגרות המדינה מילווה 6 לתקנות בתקנה .1
יבוא "לתקופה  שנתיים" של במקום "לתקופה העיקריות), - התקנות התשס"ו-22006 (להלן

שנה". של

- העיקריות לתקנות 7 בתקנה .2
יבוא השוק" "ובמחיר במילים החל הסיפה במקום ובה, "(א)", יסומן בה האמור (1)

(ב)"; לו ההליך כאמור בתקנת משנה "שמיועד

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי (2)

הציבור, מכלל החוב: איגרות יירכשו ממי ייקבע המוקדם הפדיון בהליך "(ב)
או מחלק מהם. הראשיים מכלל עושי השוק

תאגידים בנקאיים, באמצעות תיעשה הציבור מכלל החוב רכישת איגרות (ג)
האוצר." במשרד הכללי החשב שיאשר נוספים וגופים הבורסה חברי

במקום "לספרה ,I המשתנה בהגדרת והשניה לתקנות העיקריות, הראשונה בתוספות .3
השלישית". "לספרה יבוא החמישית"

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .4

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
אולמרט אהוד  (3-950 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

האוצר שר מקום וממלא
__________

.93 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשל"ט, עמ' 112;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 404.

(תיקון), "אג"ח ממשלתית") מסוג חוב המדינה (איגרות מילווה תקנות
התשס"ז-2007

ובאישור התשל"ט-11979, המדינה, מילווה לחוק ו–15 4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  
תקנות אלה: מתקין אני הכנסת, של ועדת הכספים

__________

.93 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשל"ט, עמ' 112;

תחילה

6 תיקון תקנה

7 תיקון תקנה

התוספות תיקון
והשניה הראשונה

תחילה
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ממשלתית"), התשס"ו-22006  "אג"ח (איגרות חוב מסוג המדינה לתקנות מילווה 6 בתקנה .1
שנה אחת". של "לתקופה שנתיים" יבוא של "לתקופה העיקריות), במקום התקנות (להלן -

- העיקריות לתקנות 7 בתקנה .2
יבוא השוק" "ובמחיר במילים החל הסיפה במקום ובה, "(א)", יסומן בה האמור (1)

(ב)"; לו ההליך כאמור בתקנת משנה "שמיועד

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי (2)

הציבור, מכלל החוב: איגרות יירכשו ממי ייקבע המוקדם הפדיון בהליך "(ב)
או מחלק מהם. הראשיים מכלל עושי השוק

תאגידים בנקאיים, באמצעות תיעשה הציבור מכלל החוב רכישת איגרות (ג)
האוצר." במשרד הכללי החשב שיאשר נוספים וגופים הבורסה חברי

פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .3

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
אולמרט אהוד  (3-950 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

האוצר שר מקום וממלא
__________

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 400.

התשס"ז-2007 (תיקון), "גליל") מסוג (סדרות המדינה מילווה תקנות
ובאישור התשל"ט-11979, המדינה, מילווה לחוק ו–15 4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  

תקנות אלה: מתקין אני הכנסת, של ועדת הכספים

(להלן - התקנות  התש"ם-21980  "גליל"), מסוג (סדרות המדינה מילווה לתקנות 9 בתקנה .1
שנה". של יבוא "לתקופה שנתיים" של במקום "לתקופה העיקריות),

- העיקריות לתקנות 9א בתקנה .2
יבוא השוק" "ובמחיר במילים החל הסיפה במקום ובה, "(א)", יסומן בה האמור (1)

(ב)"; לו ההליך כאמור בתקנת משנה "שמיועד

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי (2)

הציבור, מכלל החוב: איגרות יירכשו ממי ייקבע המוקדם הפדיון בהליך "(ב)
או מחלק מהם. הראשיים מכלל עושי השוק

תאגידים בנקאיים, באמצעות תיעשה הציבור מכלל החוב רכישת איגרות (ג)
האוצר." במשרד הכללי החשב שיאשר נוספים וגופים הבורסה חברי

יבוא: העיקריות לתקנות 13 תקנה אחרי .3

מועד "שינוי
תשלום

התשלום יבוצע  ריבית, או קרן תשלום  לבצע מהמינהלה נבצר  13א.
מבוצע שבשלה הריבית תקופת ואולם שלאחריו, הבנקאי העסקים ביום
שלאחריה ותקופת הריבית בפועל התשלום עד מועד תוארך התשלום

בהתאמה." תקוצר

6 תיקון תקנה

7 תיקון תקנה

תחילה

13א הוספת תקנה

9א תיקון תקנה

9 תיקון תקנה

__________
.93 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשל"ט, עמ' 112;

.407 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התש"ם, עמ' 228;
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פרסומן. מיום ימים 30 אלה תקנות של תחילתן .4

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
אולמרט אהוד  (3-950 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

האוצר שר מקום וממלא
 

התשס"ז-2007 (תיקון), "שחר") מסוג (סדרות המדינה מילווה תקנות
ובאישור התשל"ט-11979, המדינה, מילווה לחוק ו–15 4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  

תקנות אלה: מתקין אני הכנסת, של ועדת הכספים

 - (להלן התשנ"ה-21995  "שחר"), מסוג  (סדרות המדינה מילווה  לתקנות 9א בתקנה .1
- העיקריות) התקנות

יבוא השוק" "ובמחיר במילים החל הסיפה במקום ובה, "(א)", יסומן בה האמור (1)
(ב)"; לו ההליך כאמור בתקנת משנה "שמיועד

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי (2)

הציבור, מכלל החוב: איגרות יירכשו ממי ייקבע המוקדם הפדיון בהליך "(ב)
או מחלק מהם. הראשיים מכלל עושי השוק

תאגידים בנקאיים, באמצעות תיעשה הציבור מכלל החוב רכישת איגרות (ג)
האוצר." במשרד הכללי החשב שיאשר נוספים וגופים הבורסה חברי

יבוא: העיקריות לתקנות 12 תקנה אחרי .2

מועד "שינוי
תשלום

התשלום יבוצע  ריבית, או קרן תשלום  לבצע מהמינהלה נבצר  12א.
מבוצע שבשלה הריבית תקופת ואולם שלאחריו, הבנקאי העסקים ביום
שלאחריה ותקופת הריבית בפועל התשלום עד מועד תוארך התשלום

בהתאמה." תקוצר

פרסומן.  מיום 30 ימים אלה תקנות של תחילתן .3

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
אולמרט אהוד  (3-950 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

האוצר שר מקום וממלא
__________

.93 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשל"ט, עמ' 112;

.408 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשנ"ה, עמ' 1590;

התשס"ז-2007 (תיקון), חדש") "גילון מסוג (סדרות המדינה מילווה תקנות
ובאישור התשל"ט-11979, המדינה, מילווה לחוק ו–15 4 לפי סעיפים 3, בתוקף סמכותי  

תקנות אלה: מתקין אני הכנסת, של ועדת הכספים
התשנ"ט-21999 חדש"), "גילון מסוג (סדרות המדינה מילווה לתקנות 9א בתקנה .1 

- העיקריות) התקנות - (להלן

__________
.93 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשל"ט, עמ' 112;

.407 עמ' התשס"ו, 2 ק"ת התשנ"ט, עמ' 346;

תחילה

9א תיקון תקנה

12א הוספת תקנה

תחילה

9א תיקון תקנה
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יבוא השוק" "ובמחיר במילים החל הסיפה במקום ובה, "(א)", יסומן בה האמור (1)
(ב)"; לו ההליך כאמור בתקנת משנה "שמיועד

יבוא: (א) משנה תקנת אחרי (2)

הציבור, מכלל החוב: איגרות יירכשו ממי ייקבע המוקדם הפדיון בהליך "(ב)
או מחלק מהם. הראשיים מכלל עושי השוק

תאגידים בנקאיים, באמצעות תיעשה הציבור מכלל החוב רכישת איגרות (ג)
האוצר." במשרד הכללי החשב שיאשר נוספים וגופים הבורסה חברי

יבוא: העיקריות לתקנות 12 תקנה אחרי .2

מועד "שינוי
תשלום

התשלום יבוצע  ריבית, או קרן תשלום  לבצע מהמינהלה נבצר  12א.
מבוצע שבשלה הריבית תקופת ואולם שלאחריו, הבנקאי העסקים ביום
שלאחריה ותקופת הריבית בפועל התשלום עד מועד תוארך התשלום

בהתאמה." תקוצר

פרסומן.  מיום 30 ימים אלה תקנות של תחילתן .3

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
אולמרט אהוד  (3-950 (חמ

הממשלה ראש                                                                                    

האוצר שר מקום וממלא

התשס"ז-2007 (תיקון), למדד) (הצמדה חקלאיות אגרות תקנות
התשי"ח-11957, ושירותים, מצרכים על הפיקוח לחוק 38 סעיף לפי  סמכותי    בתוקף 

 6 סעיף התשט"ז-31956, הזרעים, לחוק 4 סעיף התשט"ו-21956, הצומח, הגנת לחוק 8 סעיף
חיים  בעלי מחלות 23 לפקודת סעיף התשי"ד-41954, ומוצריו, הצמח יצוא על לפיקוח לחוק
תוצרת  ושל על יצוא של בעלי חיים לפיקוח 15 לחוק סעיף התשמ"ה-51985, חדש], [נוסח
הווטרינרים,  הרופאים 38 לחוק סעיף הכלבת7, לפקודת 16(ב) סעיף החי, התשי"ז-61957, מן
סעיף התשי"ב-91952, חיים), (בעלי חקלאי ייצור להשבחת לחוק 3 סעיף התשנ"א-81991,

 26 וסעיף הדיג11, לפקודת 9 סעיף התשל"ג-101973, צמחים, זני של מטפחים זכות לחוק 104
התשמ"ה- התקציב, יסודות לחוק 39ב סעיף לפי האוצר  שר באישור  היערות12, לפקודת 
אני המדינה14, משק לחוק–יסוד: 1(ב) סעיף הכנסת לפי של הכספים ובאישור ועדת ,131985

אלה: תקנות מתקין

העיקריות),  התקנות - התשמ"א-151981 (להלן (הצמדה למדד), אגרות חקלאיות בתקנות .1
יבוא: 1 במקום תקנה

12א הוספת תקנה

תחילה

1 החלפת תקנה

__________
1 ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

2 ס"ח התשט"ז, עמ' 79.

3 ס"ח התשט"ז, עמ' 97.

.273 עמ' התשי"ז, י"פ 4 ס"ח התשי"ד, עמ' 137;

5 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

6 ס"ח התשי"ז, עמ' 44.

.106 עמ' התשנ"ג, ;170 עמ' התשנ"ב, ס"ח ;242 עמ' ,1 תוס' 7 ע"ר 1934,

8 ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

9 ס"ח התשי"ב, עמ' 128.

10 ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

.48 עמ' התשמ"א, ס"ח ;137 עמ' ,1 תוס' 11 ע"ר 1937,

עמ' 690. א', כרך א"י, 12 חוקי

.130 עמ' התשנ"א, 13 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60;

.160 עמ' התשמ"ב, 14 ס"ח התשל"ה, עמ' 206;

.849 עמ' התשס"ו, 15 ק"ת התשמ"א, עמ' 1564;
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למדד צמודים למדד;"הצמדה בתוספת יהיו המפורטות האגרה שבתקנות (א) סכומי .1
השינוי  שיעור השינוי), לפי יום - שנה (להלן כל של ב–1 ביולי וישתנו

המדד החדש לעומת המדד היסודי. של

 - יעוגל (א) משנה בתקנת כאמור שהשתנתה אגרה סכום (ב)  

 10 על עולה ואינו  אחד חדש שקל על עולה הוא  אם (1)
אגורות; 10 של מכפלה שהוא הקרוב לסכום - חדשים שקלים

על 50 שקלים  עולה ואינו חדשים על10 שקלים הוא עולה אם (2)
שקל חדש; 0.5 של מכפלה שהוא הקרוב לסכום - חדשים

על 500  עולה ואינו חדשים 50 שקלים על הוא עולה אם (3)
הקרוב; החדש השלם לשקל חדשים - שקלים

הקרוב  לסכום   - חדשים  שקלים   500 על עולה הוא  אם (4)
שקלים חדשים. 10 של מכפלה שהוא

יפרסם  הכפר ופיתוח  החקלאות משרד של הכללי המנהל  (ג)  
משנה תקנות לפי שהשתנו כפי האגרות סכומי את ברשומות בהודעה

ו–(ב). (א)

זו -  בתקנה   (ד)

מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; - "מדד"

השינוי; שלפני יום מאי בחודש שפורסם המדד - החדש"  "המדד

הקודם." השינוי יום שלפני מאי בחודש שפורסם המדד - היסודי" "המדד

היסודי לענין יהיה המדד ,1 בתקנה כנוסחה העיקריות, לתקנות 1(ד) בתקנה האמור אף על .2
.2002 יולי בחודש המדד שפורסם אלה, של תקנות תחילתן הראשון, שלאחר השינוי יום

(20 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ד'
ן שמחו שלום  (3-1181 (חמ

הכפר החקלאות ופיתוח שר                                                                                   

(2 שעה) (מס' (הוראת הכספיים) השירותים בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ז-2007 ,(5 מס' (תיקון

האוצר שר בהסכמת התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק סעיף 88י(א)(1) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור

(מס' 2), שעה) (הוראת בעד השירותים הכספיים) (תשלומים הדואר 3 לתקנות בתקנה .1
עד "ותוקפן יבוא התשס"ז (27 ביוני 2007)" בתמוז עד יום י"א "ותוקפן התשס"ו-22006, במקום

(30 ביוני 2008)". התשס"ח בסיון כ"ז יום

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
אטיאס אריאל   (3-3598 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

__________
71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

736 ועמ' 931. עמ' ,617 עמ' ,258 עמ' התשס"ז, 2 ק"ת התשס"ו, עמ' 963;

שעה הוראת

3 תיקון תקנה




