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1 9 9 2 - ב ״ ג ש ת , ה ( " ד ע ל ג ג ״ ה (סדדות מסו מ ד מ וה ה ת מילו ו נ ק  ת

, ולפי סעיף 15 ' 1 9 7 9 - ט ״ ל ש ת ה, ה נ י קף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, 12 ר15 לחוק מילווה המד  בתו
ת אלה: ו , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ 2  לפקודת מס הכנסה

ת אלה •- ו  1. בתקנ

 ״סדרה״ - איגרות חוב מסוג ״גלעד״ שהוצאו לציבור במשך תקופה כלשהי במספר סדרות משנה
 אשר לכולן מועד פדיון ומועדי תשלום ריבית זהים:

׳ שהוצאו לציבור במועד מסוים: ד ע ל ג  ״סדרת משנה״ - איגרות חוב מסוג ״

 ״אקר׳ (£€11) - יחידת המטבע של השוק האירופאי המשותף:

נה לפני אותו ק ישראל לאחרו ל האקו שקבע בנ  ״השער היציג״, ליום מסויים - השער היציג ש
 יום, ובלבד שבתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע את השערים היציגים, יקבע שר

ת אלה: ו  האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לענין תקנ

בית ת הרי פ ו ק בית״ - תקופה של ששה חודשים המתחילה ביום הי16 בחודש, ולענין ת פת רי  ״תקו
נה - היום ה־16 בחודש שבו הוצאה סדרת המשנה הראשונה:  הראשו

 ״היום הקובע״ - יום העסקים הבנקאי האחרון שלפני היום ה־16 בחודש כלשהו:

ו נוהגים  ״יום עסקים בנקאי״ - יום שבו פועלים עיקר עסקי התאגידים הבנקאיים ואשר לגבי
 בתאגידים הבנקאיים לקיים סליקה של הממסדים הבנקאיים:

ת בי בית הליבור״ ליום מסוים - ריבית שנתית בשיעור משתנה שתיקבע בגובה שיעור רי  ״רי
 הליבור (•01>1ע) לפקדונות באקו לתקופה של ששה חודשים, כפי שהתפרסמה בדף ^151 של
פת ריבית: לא ניתן היה ות הידיעות של רויטרס שני ימי עסקים לפני מועד תחילת תקו כנ  סו
ר או ת הליבו בי ר האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל את רי  לקבוע שיעור ריבית כאמור, יקבע ש
ת  את דרך קביעתה: לענין זה, ״יום עסקים״ - יום שבו פתוחים הבנקים בלונדון לביצוע עסקו

נבנקאי בלונדון:  בין בנקים לפקדונות באקו בשוק הבי

ספת שיעור שיקבע שר האוצר או מי שהוא הסמיכו, לפני ת הליבור, בתו בי בית משתנה״ - רי  ״רי
 הוצאת הסדרה, ושלא יעלה על 4%.

׳ המוצאת על פי החוק תסומן במספר החל ב־7500 ד ע ל ג  2. כל סדרה של איגרות חוב מסוג ״
ספת ציון מספר הסדרה והאית.  ובאות, ותכונה ״מילווה המדינה, התשל׳׳ט-1979״, בתו

גרות החוב יוצאו כאיגרות חוב רשומות על שם.  3. אי

גרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000 שקלים חדשים או כפולה של 1000 שקלים  אי

 איגרות חוב
 מסוג ״גלעד״

 איגרות חוב
 על שם

 השווי הנקוב
 חדשים.

ן  5. (א) שר האוצר או מי שהוא הסמיכו יקבע לגבי כל סדרה את שיעור הנכיון או הקולבו
ן יווסף סכום  שבו יימכרו איגרות החוב: על המחיר לאחר הפחתת הנכיון או הוספת הקולבו
נה ת הראשו בי פת הרי לת תקו בית בשיעור שייקבע כאמור בתקנה 7 בעד התקופה שמיום תחי  הרי

 של אותה סדרה ועד יום המכירה.

 שיעור הנכיון,
 שיעור הקולבון

 והמחיר

 1 ם״ח התשל״ט, עמ׳ 112: התשמ׳׳ת, עמי 211.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120: ס״ח התשמ״ז, עמ׳ 2.
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 נוסח איגרות
 החוב

 תנאי ההצמדה

 תשלום הריבית

 פדיון

 דרכי פדיון

 פטור ממס
 הכנסה

ה זו -  (ב) בתקנ

ב ובין מחירה בעת ההוצאה, אם גרת החו ) - ההפרש שבין הערך הנקוב של אי ו י ׳ (דיסאג ׳ ן ו כי  ״נ
 המחיר נמוך מהערך הנקוב:

גרת החוב ובין מחירה בעת ההוצאה, אם ך (אג׳יו) - ההפרש שבין הערך הנקוב של אי לב •  ״קו
 המחיר גבוה מהערך הנקוב.

ב יימכרו גרות החו ר האוצר לקבוע כי אי ת משנה (א), רשאי ש נ ק ת  (ג) על אף האמור ב
, ים) ת מילווה המדינה(מכרז ו נ ת משנה(א) ויחולו על המכירה תק נ ק  במכרז ואז לא יחולו הוראות ת

, אלא אם כן נקבע אחרת לגבי מקצת הסדרה. 3  התשמ״ד-1984

גרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת.  6. אי

ת חצי־שנתית אשר תשולם אחת לששה חדשים ביום הקובע בי  7. (א) איגרות החוב ישאו רי
 (להלן - מועד תשלום הריבית).

פת הריבית, לת תקו  (ב) הריבית החצי־שנתית תיקבע אחת לששה חודשים ביום תחי
ת בי בית המשתנה לאותו יום חישוב הריבית החצי־שנתית ייעשה באופן שהרי  בשיעור הרי

 השנתית האפקטיבית תהיה בשיעור הריבית המשתנה.

בית הראשונה תיקבע בשיעור הריבית המשתנה ליום הוצאת פת הרי  (ג) הריבית לתקו
 הסדרה.

גרות החוב: היתה פת הריבית האחרונה תשולם במועד פדיון אי  (ד) הריבית בעד תקו
בית לתקופה זו כחלק יחסי  תקופר הריבית האחרונה קצרה ממאה ושמונים ימים, תיקבע הרי

ת החצי־שנתית. בי  משיעור הרי

ל ל איגרות חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים לשער היציג ש  8. השווי הנקוב ש
ת בי ל רי נן של קרן או ש  האקו!:להלן: אם השער היציג של האקו ליום השני לפני הגיע מועד פרעו
 כלשהן (להלן - השער החדש) יהיה גבוה מהשער היציג של האקו ליום הוצאת סדרת המשנה
ת כשהן מוגדלות באופן יחסי בי ן - השער היסודי), תשולם אותה קרן או אותה רי להל ה( נ  הראש־

 לשיעור העליה של השער החדש לעומת השער היסודי.

ת ועקב תנאי בי ב שינוי שיעורי הרי ק גרות החוב, כפי שישתנה ע ל אי  9. סכום הריבית ע
גרת ת רכישת האי ע ק כפי שהורה ב נ ו כב נ גרת החוב על ידי זיכוי חשבו ל אי ע ב , ישולם ל ה  ההצמד

. ת כלשהו בי ם רי  או כפ־ שהורה עד מועד שלא יהיה מאוחר כד30 ימים לפני מועד תשלו

ותר שלא תעלה על ב יוצאו לתקופה של שנתיים לפחות או לתקופה ארוכה י גרות החו  10. אי
בע פת הריבית הראשונה של אותה סדרה, וייפדו במלואן ביום הקו לת תקו  עשרינו שנים מיום תחי
גרת החוב: מהמועד  בחודע שבו תמה התקופה כאמור, לפי הקבוע לאותה סדרה וכמצויין באי

ן הפרשי הצמדה. ת ולא יובאו בחשבו בי קבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב רי  שנ

ל הרשום בדרך ע ב ב תנאי ההצמדה ישולם ל ק  11 . סכום הפדיון של איגרת החוב כפי שישתנה ע
גרות החוב, ישולם הסכום כאמור לאחר שימסור אותן ה 9¡ הוצאו לבעל הרשום אי  האמורה בתקנ

 למינהלה, במישרין או באמצעות בנק.

ל הכנסה, חוץ גרות החוב תהיה פטורה מן המס המוטל ע ל אי  12 . ההכנסה מריבית המשתלמת ע
וסחו ביום הוצאתן.  מן המס שיש לנכותו לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה, כנ

 ק״ת התשמ׳׳ד, עמי 1216.
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 סגירת הפנקס 13. המינהלה רשאית לסגור את פנקס איגרות החוב שלושים ימים לפני מועד הפרעון של כל
 סכום קרן או ריבית ולא לרשום בו כל העברה של איגרות חוב.

, ( י ת(רישו  14. איגרות החוב יימכרו לציבור באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאו
ב בע״מ או ״גמול״ חברה אבי יירות ערך בתלי , בנק הדואר, חברי הבורסה לנ 4  התשמ״א-1981

 להשקעות בע״מ.

 עמלה י 15. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לפי תקנה 14 לא תעלה על
 0.5% מהשווי הנקוב של איגרות החוב.

ת פ ס ו  ת

 (תקנה 6)

 נוסח איגרות החוב

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מילווה המדינה, התשל״ט-1979

 מס׳ סידורי סדרה

 מכירת איגרות
 החוב

 איגרת חוב מסוג ״גלעד״ רשומה על שם

 י עומדת לפדיון ביום

 שקלים חדשים

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה המדינה, התשל״ם-1979, והתקנות שהותקנו
 על פיו הנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הריבית על איגרת חוב זו ישולמו באופן הקבוע בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה: סכום
 הקרן של איגרת חוב זו ישולם באופן הקבוע בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה בחודש שבו
 תמו שנים/תודשים מיום תחילת תקופת הריבית הראשונה, עם מסירת איגרת

 החוב למינהלה.

 4. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו, יחולו תנאי ההצמדה המפורטים בתקנות

 הנוגעות לסדרה האמורה.

ב זו ת חו ר ג י ו ישולמו הפרשי ההצמדה על א די של האקו שלפי ר היסו ע ש  5. ה

 הוא

 תאריך ההוצאה

 מדינת ישראל

 . שר האוצר החשב הכללי

 ב׳ מאלול התשנ״ב (31 באוגוסט 1992)

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  (חמ 0-950 א
 שר האוצר

 4 ס״ח התשמ׳׳א, עמי 232! התשמ׳׳ח, עמ׳ 26.
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ו 9 9 2 - ב ״ נ ש ת ת מילווה המדינה (סדרות מסוג ״אלון״), ה ו נ ק  ת

, ולפי סעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 12,4 ו־15 לחוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979'
ת אלה: ו , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנ 2  15 לפקודת מס הכנסה

ת אלה - ו  1. בתקנ

גרות חוב מסוג ״אלון״ שהוצאו לציבור במשך תקופה כלשהי במספר סדרות משנה  ״סדרה״ - אי
 אשר לכולן מועד פדיון ומועדי תשלום ריבית זהים:

 ״סדרת משנה״ - איגרות חוב מסוג ״אלון״ שהוצאו לציבור במועד מסוים:

 ״אקר׳ (ECU) - יחידת המטבע של השוק האירופאי המשותף:

נה לפני אותו  ״השער היציג״, ליום מסויים - השער היציג של האקו שקבע בנק ישראל לאחרו
ר  יום, ובלבד שבתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע את השערים היציגים, יקבע ש

ת אלה: ו  האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לענין תקנ

פת הריבית פת ריבית״ - תקופה של ששה חודשים המתחילה ביום ה־16 בחודש, ולענין תקו  ״תקו
 הראשונה - היום ה־16 בחודש שבו הוצאה סדרת המשנה הראשונה:

 ״היום הקובע״ - יום העסקים הבנקאי האחרון שלפני היום ה־16 בחודש כלשהו:

ו נוהגים  ״יום עסקים בנקאי״ - יום שבו פועלים עיקר עסקי התאגידים הבנקאיים ואשר לגבי
 בתאגידים הבנקאיים לקיים סליקה של הממסדים הבנקאיים.

 2. כל סדרה של איגרות חוב מסוג ״אלון״ המוצאת על פי החוק תסומן במספר החל ב־7300
ספת ציון מספר הסדרה והאות.  ובאות, ותכונה ״מילווה המדינה, התשל״ט-1979״, בתו

 3. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב רשומות על שם.

 4. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000 שקלים חדשים או כפולה של 1000 שקלים
 חדשים.

ן  5. (א) שר האוצר או מי שהוא הסמיכו יקבע לגבי כל סדרה את שיעור הנכיון או הקולבו
ן יווסף סכום  שבו יימכרו איגרות החוב: על המחיר לאחר הפחתת הנכיון או הוספת הקולבו
פת הריבית הראשונה ה 7 בעד התקופה שמיום תחילת תקו  הריבית בשיעור שייקבע כאמור בתקנ

 של אותה סדרה ועד יום המכירה.

ה זו -  (ב) בתקנ

 ״נכיון״ (דיסאג׳יו) - ההפרש שבין הערך הנקוב של איגרת החוב ובין מחירה בעת ההוצאה, אם
 המחיר נמוך מהערך הנקוב:

גרת החוב ובין מחירה בעת ההוצאה, אם  ״קולבון״ (אג׳יו) - ההפרש שבין הערך הנקוב של אי
 המחיר גבוה מהערך הנקוב.

ב יימכרו ת משנה (א), רשאי שר האוצר לקבוע כי איגרות החו נ ק ת  (ג) על אף האמור ב
ת מילווה המדינה (מכרזים), ו ת משנה(א) ויחולו על המכירה תקנ  במכרז ואז לא יחולו הוראות תקנ

, אלא אם כן נקבע אחרת לגבי מקצת הסדרה. 3  התשמ״ד-1984

 הגדרות

 איגרות חוב
 מסוג ״אלון״

 איגרות חוב
 על שם

 השווי הנקוב

 שיעור הנכיון,
 שיעור הקולבון

 והמחיו

 1 ס״ח התשל״ט, עמ׳ 112! התשמ״ח, עמי 211.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: ס״ח התשמ״ז, עמי 2.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1216.
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 נוסח איגרות 6. איגרות החוב יהיו בנוסח שבתוספת.
 החוג

 7. (א) איגרות החוב ישאו ריבית שנתית קבועה: שר האוצר או מי שהוא הסמיכו יקבע
 לגבי כל סדרה את שיעור הריבית.

 (ב) הריבית תשולם אחת לששה חדשים ביום הקובע (להלן - מועד תשלום הריבית):
 חישוב הריבית לששה חדשים ייעשה באופן שהריבית השנתית האפקטיבית תהיה בשיעור

 הריבית השנתית שנקבעה לפי תקנת משנה (א).

 (ג) הריבית בעד תקופת הריבית האחרונה תשולם במועד פדיון איגרות החוב: היתה
 תקופת הריבית האחרונה קצרה ממאה ושמונים ימים, תיקבע הריבית לתקופה זו כחלק יחסי

 משיעור הריבית. לששה חודשים.

 8. השווי הנקוב של איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים לשער היציג של האקו
 כלהלן: אם השער היציג של האקו ליום השני לפני הגיע מועד פרעונן של קרן או של ריבית
 כלשהן(להלן - השער החדש), יהיה גבוה מהשער היציג של האקו ליום הוצאת סדרת המשנה
 הראשונה (להלן - השער היסודי), תשולם אותה קרן או אותה ריבית כשהיא מוגדלת באופן יחסי

 לשיעור העליה של השער החדש לעומת השער היסודי.

 9. סכום הריבית על איגרות החוב, כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה, ישולם לבעל איגרת
 החוב על ידי זיכוי חשבונו בבנק כפי שהורה בעת רכישת האיגרת או כפי שהורה עד מועד שלא

 יהיה מאוחר מ־30 ימים לפני מועד תשלום ריבית כלשהו.

 10. איגרות החוב יוצאו לתקופה של שנתיים לפחות או לתקופה ארוכה יותר שלא תעלה על
 עשרים שנים מיום תחילת תקופת הריבית הראשונה של אותה סדרה, וייפדו במלואן ביום הקובע
 בחודש שבו תמה התקופה כאמור, לפי הקבוע לאותה סדרה וכמצוייי באיגרת החוב: מהמועד

 שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון הפרשי הצמדה.

 11 . סכום הפדיון של איגרת החוב כפי שישתנה עקב תנאי ההצמדה ישולם לבעל הרשום בדרך
 האמורה בתקנה 9: הוצאו לבעל הרשום איגרות החוב, ישולם הסכום כאמור לאחר שימסור אותם

 למינהלה, במישרין או באמצעות בנק.

 12. ההכנסה מריבית המשתלמת על איגרות החוב תהיה פטורה מן המס המוטל על הכנסה, חוץ
 מן המם שיש לנכותו לפי סעיף 161 לפקודת מס הכנסה, כנוסחו ביום הוצאתן.

 13. המינהלה רשאית לסגור את פנקס איגרות החוב שלושים ימים לפני מועד הפרעון של כל
 סכום קרן או ריבית ולא לרשום בו כל העברה של איגרות חוב.

 14. איגרות החוב יימכרו לציבור באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות(רישוי),
 החשמ״א-41981, בנק הדואר, חברי הבורסה לניירות ערך בתל־אביב בע״מ או ״גמול״ חברה

 להשקעות בע״מ.

 15. העמלה שתשולם לאדם שקיבל על עצמו הפצת איגרות החוב לפי תקנה 14 לא תעלה על
 0.5% מהשווי הנקוב של איגרות החוב.

 תנאי ההצמדה

 תשלום הריבית

 פדיון

 דרכי פדיון

 פטור ממס
 הכנסה

 סגירת הפנקס

 מכירת איגרות
 החוב

 עמלה

 4 ס״ח התשם״א, עפ׳ 232: התשמ״ח, עמי 26.
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ת פ ס ו  ת

 (תקנה 6)

 נוסח איגרות החוב

ל א ר ש ת י נ י ד  מ

 מילווה המדינה, התשל״ט-1979

 מס׳ סידורי סדרה

ג ׳׳אלון׳׳ רשומה על שם גרת חוב מסו  אי

 עומדת לפדיון ביום

 ., שקלים חדשים

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה המדינה, התשל״ט-1979, והתקנות שהותקנו
 על פיו הנוגעות לסדרה האמורה.

 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. סכומי הריבית על איגרת חוב זו ישולמו באופן הקבוע בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה: סכום
 הקרן של איגרת חוב זו ישולם באופן הקבוע בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה בחודש שבו
 תמו שנים/חודשים מיום תחילת תקופת הריבית הראשונה, עם מסירת איגרת החוב

 למינהלה.

 4. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו, יחולו תנאי ההצמדה המפורטים בתקנות
 הנוגעות לסדרה האמורה.

ב זו ת חו ר ג י י ההצמדה על א ש ר פ למו ה ו ישו ל האקו שלפי די ש סו ר הי ע ש  5. ה
 הוא

 תאריך ההוצאה

 ממשלת ישראל

 שר האוגר החשב הכללי

״ב (31 באוגוסט 1992)  ב׳ !:אלול התשנ
ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  >חמ )0-95 א

 שר האוצר

) (מס׳ 4), ה ל ח ח מפני מ ו ס י נ ה ( כ ר ע מ ת חיילים שנספו ב ו ח פ ש ת מ ו נ ק  ת
1 9 9 2 - ב ״ נ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 (ב) ו־37 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים
ת אלה: ו 1 (להלן - החוק), אני מתקין תקנ  ושיקום), התש״י-1950

 ס׳ ח התש״י, עפ׳ 126.
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ל ב ק ת המדינה בהוצאות ביטוח מפני מחלה, כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק, של מ  שיעור השתתפות 1. השתתפו
ב לצידו של אוהו סעיף ל לפי אחד מסעיפי החוק המפורטים להלן בטור א׳ תהיה בשיעור הנקו ה תגמו נ י ד מ  ה

 בטור בי, שישולם לכל חודש שבעדו משתלם התגמול:

 טור א׳ טור ב׳

 הסעיף בשקלים חדשים

50.27 7 

60.85 8 

50.27 9 

 10(א) 60.85

 10(ב) 50.27

 10(ג) 60.85

 10(ד) 60.85

 10(ה) 50.27

 10א 60.85

 12 בין אם יש לו בן זוג ובין אם אין לו 50.27

50.27 (1) 13 

60.85 (2)13 

- 2 ״ב-1992 ׳ 3), התשנ מס ) ת משפחות חיילים שנספו במערכה (ביטוח מפני מחלה) ו  ביטול 2. תקנ
 בטלות.

״ב (1 ביולי 1992). ת אלה ביום ל״ בסיון התשנ ו  תחילה 3. תחילתן של תקנ

׳ב (21 באוגוסט 1992)  כ״ב באב התשנ׳

ן י ב ק ר ח צ  (חמ 3-176) י
 ראש הממשלה ושר הבטחון

 2 ק״ת התשנ״ב, עמי 1270.

ז 9 9 2 - ב ״ נ ש ת , תיקון), ה ה ת ז ע ) ( ת ו י ר ו ז ת א ו צ ע ו מ ת ( ו ת המקומי ו צ ע ו מ ו ה  צ

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות'

( א מ ) ט ר , במקום פ 2 ׳ח-1958 ׳ ת אזוריות), התשי ות(מועצו ספת לצו המועצות המקומי  החלפת פרט>מא< 1. בתו
. א ן ב  בתוספת הראשונה י

 ״(מא)

 עזתה

ר הפנים  בפרט זה, ״מפה״ - המפה של אזור עזתה הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד ש
ב(16 באוגוסט 1992) ושהעתקים ממנה נמצאים במשרד הפנים, ירושלים, ׳ ׳  ביום י״ז באב התשנ

ע ובמשרד המועצה האזורית עזתה. ב ש - ר א  במשרד הממונה על מחוז הדרום, ב

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת התשי׳׳ח, עמ׳ 1256¡ התשל״ז עמ׳ 448.
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 טור א׳ טור ב׳

 בית הגדי השטח המסומן במפה באות א
 גבעולים השטח המסומן במפה באות ב

ת ג  זמרת השטח המסומן במפה באו

 זרועה השטח המסומן במפה באות ד

 יושיביה השטח המסומן במפה באות ה

 כפר מימון השטח המסומן במפה באות ו

 מלילות השטח המסומן במפה באות ז

 מעגלים השטח המסומן במפה באות יז

 סעד השטח המסומן במפה באות ח

 עלומים השטח המסומן במפה באות ט

 שבלים השטח המסומן במפה באות י

 שובה השטח המסומן במפה באות יא

 שוקדה השטח המסומן במפה באות יב

ת השטח המסומן במפה באות יג ר ש ר  ש

 תושיה השטח המסומן במפה באות יד

 תקומה השטח המסומן במפה באות טו

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

׳ כב, כג״. א  השטחים המסומנים במפה באותיות טז, יח, יט, כ, כ

״ב (16 באוגוסט 1992)  י״ז כאב התשנ
 (חמ 3-1315)

 תחולת הפקודה
 על הדרך

 רשות לעיין
 כמפה

ת מרדכי - ו א ת הברזל (הגנה ופיתוח) (דרך מס׳ 9778: נ ו ל י ס מ ו הדרכים ו  צ

ו 9 9 2 - ב ״ נ ש ת נה - עמיד) (שינוי תואי), ה ם - קדית שמו ו ל  כפר כ

ל (הגנה ופיתוח), 1943 י, אני קף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברז  בתו
 מצווה לאמור:

ל בנקודת ציון 286,649 - ל על קטע הדרך ברוחב עד 30 מטרים המתחי  1. (א) הפקודה תחו
ן - הדרך) ל ה ל ) 2 ר י מ ל דרך נאות מרדכי - כפר בלום - קרית שמונה - ע ב ע רו  207.100 בקי

רוב על הדרך (להלן - קטע הדרך).  והמסתיים בנקודת ציון 286.882 -207.271 בקי

לות קטע הדרך עוברים בגוש 13493 חלקות 2, 3, 4 ומסומנים, לשם זיהוי,  (ב) גבו
 בקווים אדומים במפה מס׳ כ/7446 הערוכה בקנה מידה 1:2500 והחתומה ביד שר הבינוי והשיכון

״ב (18 באוגוסט 1992).  ביום י״ט באב התשנ

ות מחוז הצפון, דרך  2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבורי
ת עילית, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. ר צ  החטיבות, נ

״ב (18 באוגוסט 1992)  י׳׳ס כאב התשנ
 (חמ-2»3-1)

ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  ב
 שר הבינוי והשיכון

 1 עייר 1943, תוס׳ 1, עמי 40¡ סייח התשכ״ו, עמ׳ 4.

 2 ק׳ ת התשי״ט, עמ׳ 1406.
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( ת פ ף צ ק ו ע ע ט ל (הגנה ופיתוח) (דרך מס׳ 877: ק ח כ ו הדרכים ומסילות ה  צ

ו 9 9 2 - ב ״ ג ש ת  (מס׳ 2), ה

ל (הגנה ופיתוח), 1943 י, אני  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברז
 מצווה לאמור:

ן 262.082 •־ ו ל על הדרך ברוחב עד 50 מטרים המתחילה בנקודת צי  1. (א) הפקודה תחו
ב על דרך מס׳ 90: מטולה - רו ב והמסתיימת בנקודת ציון 262.117 - 200.884 בקי רו  196.972 בקי

. 2  טבריה - בית שאן, קטע ראש פינה -- טבחה

ספת ומסומנים, לשם זיהוי,  (ב) גבולות הדרך עוברים בגושים ובחלקות המפורטים בתו
 בקווים אדומים במפה מם׳ כ/1/7274 הערוכה בקנה מידה 1:5000 והחתומה ביד שר הבינוי

 והשיכון ביום י״ט כאב התשנ״ב (18 באוגוסט 1992).

 2. העתק המפה האמורה בסעיף 1(ב) נמצא במחלקת עבודות ציבוריות מחוז הצפון, דרך
 החטיבות, נצרת עילית, וכל המעונין בדבר, רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

״ב - דרך מס׳ 877: קטע עוקף צפת), התשנ ) ח) תו פי ל (הגנה ו  3. צו הדרכים ומסילות הברז
 31992 - בטל.

ת פ ס ו  ת

 (סעיף 1 (ב))

 חלקות

11 ,10 ,3 ,2 ,1 
1 

 לא מוסדר
 לא מוסדר
 לא מוסדר
 לא מוסדר

,58 ,52 ,46 ,45 ,44 ,43 ,34 ,29 ,28 ,27 ,26 ,18 ,16 ,15 ,14 ,13 
,110 ,109 ,108 ,82 ,81 ,78 ,77 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 

111 
104 ,81 ,79 ,78 ,77 ,14 ,13 ,1 

49 
,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,29 ,20 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 
,103 ,100 ,99 ,98 ,94 ,88 ,87 ,84 ,83 ,66 ,65 ,64 ,51 ,50 ,49 ,48 

115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 
122 

24 ,23 22, 
50 ,49 ,38 ,35 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,25 ,24 23, 

16 ,2 ,1 

 גושים

13548 
13549 
13714 
13715 
13718 
13721 
13712 

13711 
13706 
13707 

13704 
13708 
13090 
13089 

 תחולת הפקודה
 על הדרן•

 רשות לעיין
 במפה

 ניטול

 י׳׳ט באב התשנ״ב (18 באוגוסט 1992)
ר ז ע י ל ן א ) ב ד א ו פ ן ( י מ י נ  (חמ-3-162< ב

 שר הביווי והשיכוו
" י־'1 ׳ '  1 ע״ר 1943, תום׳ 1, עמי 40; ס״ח התשכ׳׳ו, עמי 4. "י־ י־' "

 2 ק״ת התשל״ד, עמי 216.

 נ ק״ת התשנ״ב, עמי 1008.
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ו 9 9 2 - ב ״ נ ש ת ות (א) (נס ציונה, ביטול), ה ת המקומי ו צ ע ו מ ו ה  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, פרט (יח) - בטל. 2 ספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-1950  1. בתו

ל צו לתו ש ל המועצה המקומית נס ציונה ערב תחי  2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה ש
, יוקנו לעירית ן  זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעי

 נס ציונה.

יות יבו  3. כל המטלטלין של המועצה המקומית נם ציונה, כל החובות שחבים לה וכל ההתחי
ונה.  שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו לעירית נס-צי

״ב (26 במאי 1992)  כ״ג ב;*ייר התשנ

י ע ר ה ד י ר  >חמ 0-269 א
ר הפנים  ש

 י דיני מדינת ישראל, נוסח וודש 9, עמי 256.
 2 ק״ת !זתשי״א, עמ׳ 178: התשי״ח, עמי 1523: התשכ״ו, עמי 2000.

ז 9 9 2 - ג ״ נ ש ת  אברזת העיריות (נס ציונה), ה

, אני מכריז לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריות'

ספת  1. מיום פרסום אכרזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור נס ציונה כפי שהוא מתואר בתו
 עיריה שתיקרא ״עירית נס ציונה״.

 2. ראש עירית נס ציונה וסגניו יהיו מי שהיו ערב האכרזה ראש המועצה המקומית נס ציונה

 וסגניו

ה ועדות של המועצה לפי הוראות פקודת העיריות, ימשיכו ועדות המועצה ועדות המועצה  3. עד שתיבחרנ
 הקיימת בתפקידן, כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה.

ת פ ס ו  ת

 (סעיף 1)

ו יהיו עירית נס ציונה כולל גושים וחלקות רישום קרקע:  האזור שתושבי

 הגושים: 3635 עד 3642, 3750,3644 עד 3756, 3768, 3842 עד 3846, 3848 עד 3853 בשלמותם:

 34!)3 פרט לחלקות 30, 35, 47, 49, 50, 54, 56 עד 58 וחלק מחלקה 29 (דרך) כמסומן במפה
 הערובה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ג בסיון התשי״ח (11 ביוני

 58!<1) (להלן - המפה):

 147*3 פרט לחלקות 10 עד 15.

 החלקות: 5 עד 10 בגוש 3748:

 2, 3, 25 עד 42 וחלק מחלקה 23 (דרך) כמסומן במפה בגוש 3767.

׳ב (26 במאי 1992)  כ״ג באייר התשנ׳
י ע ר ה ד י ר  >חמ 0-1926 א

 שר הפנים
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 ביטול 9רט (יח)

 הקניית מקרקעין

 הקניית מטלטלין

 אכרזה על
 עירית נס ציונה

 ראש העיריה
 וסגניו
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י גאות ומסירת מסמכימ), התשנ״ג~נ.199 ו ל י ג ) ( ח ו ק ל ת (מזירות ל ו א ק נ ב י ה ל ל  כ

ת (שירות ללקוח), התשמ׳׳א - 1981', והיות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הבנקאו
 שהדבר דרוש לדעתי למניעת הטעייה או פגיעה בלקוח, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת

ם אלה: בע כללי ר האוצר, אני קו  ובאישור ש

ת ו נ ש ה א׳: פר ר  פ

 1. בכללים אלה ־-

 ״להודיע״ - להודיע• ללקוח בכתב:

ת חשבון חוזר דביטורי;  ״חשבון עובר ושב״ - לרבו

, וכן דף מידע ך או לוח שהוצגו במקום בולט לעין בסניף התאגיד הבנקאי  ״לוח בסניף״ - מס
ת העיסקות הנוגעות לעניין:  שהונח בדלפק שבו מתבצעו

 ״מדד״ - מדד מחירים או שער מטבע חוץ:

ן  ״מסגרת אשראי״ - סכום מדבי שתאגיד בנקאי הםבימ מראש לכבד במסגרתו משיבות מחשבו
 עובר ושב של הלקוח:

ר״ או בו ג ריבית ידוע כגון ״לי ת בסיסית״ - שיעור ריבית בסיסית (Prime Rate) או סו בי  ״רי
 ״ריבית חשב״:

 ״ריבית חריגה״ - התוספת לריבית, הנגבית על יתרות החורגות ממסגרת האשראי:

, ה פה של שנ בית מתואמת שנתית״ - שיעור ריבית המתקבל על ידי ייחוס שיעור ריבית לתקו  ״רי
ת דריבית אם תשלום בי  המבוסס על חישוב של 365 ימים בשנה, בהתחשב במרכיב של רי

ספת אי:  הריבית נעשה תקופתית, והמחושב בדרך המובאת בתו

 ״תוספת סיכון״ - התוספת לריבית הבסיסית:

 ״תנאי עסק כלליים״ או ״הסכם מסגרת״ - הסכם שבו מפורטים התנאים הכלליים לפיהם מתנהלים
 סוגי החשבון שאליהם הוא מתייחס:

ים  ״תנאים משתנים״ - תנאים בהסכם מסגרת המשתנים מפעם לפעם לעיסקות מסויימות בהתקי
 תנאים מסויימים.

ת בי ר רי ו ע י ש  2. (א) בכל מקום בכללים אלה שבו יש התייחסות לריבית תעריפית, הכוונה ל
 לתקופה של שנה, אלא אם כן הבנק הודיע במפורש אחרת.

יף  (ב) בכל מקום שבו נאמר בכללים אלה כי בהסכם, במסמך משליט או על גבי לוח בסנ
 יש לפרט, לגבי פקדונות או אשראים במטבע ישראלי שאינם צמודים, את שיעור הריבית, יצויין

 גם שיעור הריבית המתואמת השנתית.

ל שינוי בשיעור ריבית, יצויין גם  (ג) בכל מקום שבו נאמר בכללים אלה, כי יש להודיע ע
 השיעור החדש של הריבית.

ש לציין  (ד) בכל מקום שבו נקבע בכללים אלה כי יש לגלות ללקוח תנאי הצמדה למדד, י
 גם האם ההצמדה חלה רק במקרה של עליית המדד, או גם במקרה של ירידת המדד.

 ס״ח התשמ״א, עמי 258¡ התשג״ב, עמ׳ 78.
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 פרה ב׳ : הסכמים

 3. (א) הסכם מן הסוגים המפורטים להלן בין תאגיד בנקאי לבין לקוח, יערוך אותו התאגיד עריכת הסכמים
ג ת ג  הבנקאי בכתב ויתן ללקוח אפשרות לעיין בהסכם לפני חתימתו: 3

 (1) הסכם לתנאי עסק כלליים:

בר ושב וניהולו:  (2) הסכם פתיחת חשבון עו

 (3) הסכם להפקדת כספים לזמן קצוב לתקופה העולה על שנה:

ת אשראי בידי התאגיד ר ג ס  (4) הסכם למתן אשראי, למעט העמדה חד־צדדית של מ
 הבנקאי:

 (5) הסכם פקדון ניירות ערך למשמרת:

 (6) ייפוי כוח או הרשאה מסוג אחר:

ת לטובת התאגיד הבנקאי;  (7) הסכם ערבו

 (8) הסכם לקבלת כרטיס להפעלת מסוף בנק לשם ביצוע עיסקה:

 (9) הסכם בנושא הוראות טלפוניות.

ר א ו ת  (ב) במקרה שנערך הסכם מסגרת, או בהפקדת כספים שאינה טעונה הסכם, ת
 העיסקה הנפרדת במסמך משלים, שבו יפורטו העניינים והתנאים המשתנים, ובין היתר, סכום,

 מועד פרעון ושיעור הריבית.

וכחות הלקוח,  4. (א) עותק הסכם מאלה המפורטים בסעיף 3 ועותק מכל מסמך, אם נערך בנ
 אשר יש בו התחייבות של התאגיד הבנקאי או של הלקוח או שיש בו הוראה לתאגיד הבנקאי

 לבצע עיסקה, יימסרו ללקוח מיד לאחר חתימתם ביד הלקוח.

 (ב) געשה הסכם מאלה המפורטים בסעיף 3 בדרך של פנייה מאת הלקוח, הטעונה הסכמה
ח - בסמוך לאחר ההסכמה - עותק חתום , ימציא התאגיד הבנקאי ללקו ב של התאגיד הבנקאי ת כ  ב
 מטופס הפנייה: הסכים התאגיד הבנקאי במסמך נפרד בכתב לפנייה או לחלק ממנה, או הסכים

 לקבלה בשינויים, ימציא ללקוח עותק גם מאותו מסמך.

ל כל ות את תנאי ההסכם, יודיע ללקוח ע  5. תאגיד בנקאי הרשאי לפי ההסכם עם הלקוח לשנ
 שינוי, בציון מועד השינוי, שבועיים לפחות לפני מועד השינוי, זולת אם נאמר אחרת בכללים

 אלה.

 6. תאגיד בנקאי המוסר ללקוחות מסמכים שבהם מתוארות פעולות בסימולים בלבד, יעמיד
ת הלקוח את מפתח הסימול.  לרשו

 מסירת עותקי
 הסכמים

 הודעה על שינויים
 כהסכמים

 מסירת מפתח
 לסימולים

 פרטים בהסכם
 להפקדת כספים

ר ושב בזכות ב ו ת ע ו נ ת ובחשבו ו נ ת בפקדו  פרה ג׳ : גילוי נאו

 (א) בהסכם להפקדת כספים או במסמכי ההשלמה של הפקדה כאמור, יפורטו הפרטים

 (1) סכום הפקדון:

ת מועדי הפרעון ותנאי חידוש הפקדון: אם פת הפקדון ותנאי הפרעון, לרבו  (2) תקו
 החידוש הוא לתקופה שאינה זהה לתקופה הקודמת - התקופה הנוספת:

פות חישובה ומועד פרעונה: אם רשאי התאגיד הבנקאי  (3) שיעור הריבית, תקו
 לשנותם, יפורטו התנאים לשינוי;

,7 
ם:  הבאי
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 (4) סוגי העמלות והתשלומים האחרים הקשורים לפקדון שיש לשלם לתאגיד
 הבנקאי ומועדי תשלומם:

 (5) היה הפקדון צמוד למדד או לבסיס אחר, יפורטו גם:

 (1) סוג ההצמדה והבסיס לחישובה:

 (2) שיעור ההצמדה!

 (3) האם ההצמדה חלה גם על הריבית:

 (4) הזמן המזערי או המרבי שבו מותנית הצמדת הקרן או הריבית.

ל הפקדה  (ב) בהסכם להפקדת כספים לתקופה העולה על שנה או במסמכי ההשלמה ש
 כאמור, יפורטו, בנוסף לפרטים המצויינים בסעיף קטן (א), גם פרטים אלה:

ת הפקדון לאחר: אולם אם ההגבלה היא על פי דין, רשאי ר ב ע  (1) ההגבלות על ה
ן רק את עצם קיומה ואת מקור ההגבלה: י לצי .  התאגיד הבנקאי

 (2) ההטבות האחרות הניתנות למפקיד והתנאים לקבלתן:

ת ערבו  (3) בפקדון שחלות עליו הוראות חוק לעידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה ו
ת והצמדה או על בי , תנאי פטור, מלא או חלקי, ממס על רי 2  למילוות, התשט״ז-1956

 הטבה אחרת:

ת לגבי גובה  (4) במקרה של הפקדות מזמן לזמן - גם סדרי ההפקדות וקיום מגבלו
 הסכום שניתן להפקדה ומועדי ההפקדה:

 (5) בפקדון שניתן לפרעון גם לפני מועד הפרעון הסופי - תנאי הפרעון המוקדם.

 (ג) על אף האמור בסעיף 2(ב), לגבי פקדונות לזמן קצר שאינם עולים על 3 חודשים,
 רשאי התאגיד הבנקאי שלא לציין בהסכם או במסמך משלים את שיעור הריבית המתואמת

 השנתית, ובלבד שציין אותה על גבי לוח בסניף.

 8. סמוך למועד תשלום או זיכוי ריבית על פקדון לפי סעיף זה, יודיע התאגיד הבנקאי על
ת על בי ת או זוכתה רי בי  שיעור הריבית, התקופה שאליה מתייחסת הריבית וסכומה: שולמה רי

 פקדונות יותר מפעם בחודש, רשאי התאגיד הבנקאי להודיע כאמור רק פעם בחודש.

 9. (א) פקדונות המתחדשים מזמן לזמן בהתאם להוראות שנתן הלקוח מראש, לא ייחשבו
 בעת החידוש כפקדונות חדשים לענין סעיף 7.

 (ב) לגבי פקדונות קצובים לשנה ומעלה, יודיע התאגיד הבנקאי על מועד חידוש הפקדון
 לפחות עשרים ואחד ימים - אך לא יותר מארבעים וחמישה ימים - לפני החידוש: בהודעה יצויין,
יף, החל ביום תו של הלקוח בסנ  כי המידע לגבי שיעור הריבית על הפקדון שיחודש, יעמוד לרשו

 החידוש.

 תשלום או
 זיכוי ריבית

 פקדונות
 מתחדשים

 10. (א) היה המפקיד זכאי על פי הסכם ההפקדה למשוך את הפקדון שלא במועדים הקבועים
ל הבקשה הודעה של המפקיד כי ידוע לו  בהסכם, וביקש המפקיד למשוך את הפקדון כאמור, תכלו

 שיחולו שינויים בתנאי הפקדון כמפורט בהסכם.

, והמפקיד ביקש למשוך את  (ב) לא הוסכם מראש כי המפקיד זכאי כאמור בסעיף קטן(א)
, יגיש המפקיד את הבקשה  פקדונו לפני תום התקופה המוסכמת והתאגיד הבנקאי נענה לבקשתו
 על גבי טופס שבו יפורטו השינויים בתנאי הפקדון המקוריים, הכרוכים במשיכת הפקדון לפני תום

 שבירת פקדון

 2 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52! התשמ״ד, עמ׳ 76.
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, ואין צורך לפרט את התוצאות ג רת הפקדון מאותו סו ות שנקבעו לגבי שבי נ , או העקרו  תקופתו
ת הנוגעות לפקדון המסויים. קו י י ו  המד

 הודעה מוקדמת
 על פרעון הפקדון

 הודעה לאחר
 פרעון הפקדון

 חשבון עובר ושב
 בזכות

 לוח שיעורי
 ריבית על

 פקדונות

ו של נ  11. לא יאוחר מעשרים ואחד ימים -• אך לא יותר מארבעים וחמישה ימים לפני מועד פרעו
ב לשנה ומעלה אשר אינו מתחדש, יודיע התאגיד הבנקאי את הפרסים הבאים:  פקדון קצו

 (1) הסכום העומד לזכות המפקיד בעת עריכת ההודעה: אם סכום זה איננו הסכום
ב  הסופי שיעמוד לזכות המפקיד ביום הפרעון, יפורטו המרכיבים שיהוו בסיס לחישו

 הסופי כלהלן:

 (2) המועד שבו יזוכה חשבון המפקיד;

 (3) ההשלכות של אי משיכת כספי הפקדון במועד.

ן,  12. (א) עם פרעון של כל פקדון לזמן קצוב, ולא יאוחר מתום שלושים ימים ממועד הפרעו
 יודיע התאגיד הבנקאי פרטים אלה:

 (1) סכום הפקדון!

 (2) סכום הריבית:

 (3) שיעור הריבית:

 (4) סכום הפרשי ההצמדה:

 (5) המדדים או השערים שלפיהם חושבו הפרשי ההצמדה:

פת הפקדון.  (6) תקו

נות אלה:  (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על פקדו

בלבד שהפרטים  (1) פקדון שנפרע תוך שלושה חודשים ממועד ההפקדה - ו
 המפורטים בסעיף קטן (א) צויינו במסמך בעת הפקדת הכספים:

( א ) ן ט ב שאינו צמוד - ובלבד שהפרטים המפורטים בסעיף ק  (2) פקדון לזמן קצו
ף 11.  צויינו בהודעה מוקדמת על פרעון הפקדון, כמפורט בסעי

ר ושב, יציין על גבי לוח ב ו ן ע ת זכות בחשבו  13. (א) תאגיד בנקאי המשלם ריבית על יתרו
יף פרטים אלה:  בסנ

ל ל הלקוח לחתום ע  (1) אם ההצטרפות להסדר האמור הינה אוטומטית או אם ע
 הסכם מיוחד!

 (2) פירוט הסכום המזערי והמרבי, אם נקבעו כאלה, שעליהם משלם התאגיד
 הבנקאי ריבית:

 (3) שיעור הריבית!

 (4) מועדי זקיפת הריבית.

, לפי בקשתו של בר ושב בריבית, יודיע התאגיד הבנקאי  (ב) בעת זיכוי חשבון עו
, את שיעורי הריבית, התקופה שאליה מתייחסת הריבית וסכומה. ח ו ק ל ה , 

נות״, ת על פקדו בי  14. תאגיד בנקאי יציג בכל סניפיו לוח שיישא את הכותרת:״שיעורי רי
נם פות לפרעו ק משלם לכל סוגי הפקדונות שהתקו  שבו יפורטו שיעורי הריבית המזעריים שהבנ
נות, יפורטו שיעורי  אינן עולות על שנה; חל שיעור הריבית המזערי רק על מספר קטן של פקדו
פה בית התעריפית, תוך ציון התקו ג פקדון יפורטו שיעורי הרי בית לפקדון שכיח: לכל סו  הרי

 שעליה הוא חל.
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 פרה ד: גילוי נאות באשראי ובהחכרה מימונית

 הסכם למתן 15. בהסכם למתן אשראי לזמן קצוב, או במסמכי ההשלמה, יציין התאגיד הבנקאי את הפרטים
 אשראי אמו הבאים:

 (1) סכום ההלוואה!

 (2) שיעור הריבית על ההלוואה ותקופת חישוב הריבית;

 (3) תקופת ההלוואה, סכומי הפרעון של הקרן ושל הריבית ככל שהיא ידועה בעת
 חתימת ההסכם, ומועדיהם (להלן ־־ לוח תשלומים);

 (4) כל חיוב אחר הקשור ישירות עם ההלוואה:

 (5) האם יש אפשרות לפרעון מוקדם של ההלוואה, ואם כן - תנאי הפרעון המוקדם,
 במידה שהם ידועים במועד חתימת ההסכם:

 (6) בהלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר, יצויינו גם הפרטים הבאים:

 (א) סוג ההצמדה, שיעורה ובסיס ההצמדה:

 (ב) על אלו רכיבים בהלוואה חלה ההצמדה.

 (7) בהלוואה בריבית משתנית, יצרינו גם מרכיבי הריבית המשתנית(סוג הריבית
 הבסיסית, התוספת לה וכדומה), העקרונות לשינוי שיעור הריבית, מועד השינוי או

 האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים:

 (8) אם הריבית הבסיסית נקבעת על פי שיעור ריבית בחר׳ל ואין לתאגיד הבנקאי
 שליטה על הקביעה, יצויינו גם הפרטים הבאים:

 (א) שוק הכספים בחו׳׳ל שעל פיו ייקבע שיעור הריבית:

 (ב) שם הבנק או מיצוע של מספר בנקים, או אמצעי התקשורת, השעה
 ותקופת האשראי, שעל פיהם ייקבע שיעור הריבית.

 16. (א) על אף האמור בסעיף 14, מסירת לוח תשלומים ללקוח, יכול שתהיה סמוך לאחר
 מועד חתימת ההסכם.

 (ב) בהלוואות לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, רשאי התאגיד הבנקאי לא למסור
 לוח תשלומים, אם הלקוח אישר בחתימת ידו שקיבל את כל המידע באשר לתנאי ההלוואה ובאשר

 לסכומי התשלומים על חשבון ההלוואה, וכי הוא מוותר על קבלת לוח תשלומים.

 (ג) השתנה שיעור הריבית בהלוואה אשר הריבית בה משתנה במועדים הקבועים
 בהסכם ההלוואה, ישלח התאגיד הבנקאי ללקוח לוח תשלומים המחושב לפי השיעור החדש של

 הריבית, לגבי התקופה שבה יחול שיעור הריבית החדש.

 17. החליט התאגיד הבנקאי לשנות את שיעור הריבית באשראי, יודיע על כך לא יאוחר מ־3
 ימים לפני השינוי, ואם השינוי מתייחס להורדה בשיעור הריבית - לא יאוחר משלושה ימי עסקים

 לאחר השינוי: הוראה זו לא תחול לגבי סוגי ריבית ששיעוריהם משתנים מדי יום.

ן 18. (א) בהסכם למתן אשראי בחשבון עובר ושב או במסמכי ההשלמה של מתן אשראי ח מ  ההסכם ל

ו כאמור, יציין התאגיד הבנקאי את הפרטים הבאים: י ב ש ח י ב א י ש  א

 עובר ושב
 (1) סכומי מסגרות האשראי לסוגיהן ותקופותיהן:

 (2) שיעור עמלת הקצאת האשראי:

 מסירת לוח
 תשלומים

 שינויים בשיעורי
 הריבית באשראי
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 עלות אשראי
 בחשבון עובר

ת חריגה! בי ג ומסגרת ושיעור רי  (3) שיעור הריבית לכל סו

 (4) תקופת חישוב הריבית.

צת לווים, רשאי הוא ת אשראי לקבו  (ב) עשה התאגיד הבנקאי הסדר מיוחד בדבר מסגרו
 שלא להודיע כאמור ללקוחות השייכים לקבוצה, אם דאג לכך שהודעות כאמור יימסרו להם על ידי

 גורם המייצג את הקבוצה לצורך ההסדר.

, יודיע על כך עשרה ימים  (,;) החליט התאגיד הבנקאי על הפחתה במסגרת האשראי
ת אשראי או  לפחות לפני השינוי; אין בהוראה זו כדי למנוע מהתאגיד הבנקאי להקטין מסגרו
, ת את האשראי  לבטלן, ללא הודעה מוקדמת, במקרים שבהם הוא עלול להסתכן באי יכולת לגבו
 עקב שינוי לרעה בכושר הפרעון של הלקוח או עם היווצרותם של תנאים אחרים המחייבים הקטנה

רת האשראי.  מיידית של מסג

 19. (א) תאגיד בנקאי יודיע על כל שינוי במרכיבי עלות האשראי המפורטים להלן, לגבי שינויים במרכיבי
נות עובר ושב:  אשראי !:סוגים שכיחים על חשבו

 (1) שיעור הריבית הבסיסית:

ספת סיכון!  (2) שיעור מרבי של תו

 (3) שיעור מרבי של ריבית חריגה:

 (4) דמי הקצאת אשראי;

 (5) דמי ניהול קבועים.

נים יומיים לפחות: רסם על גבי לוח בסניפים ובשני עתו  (נ:) הודעה על שינוי כאמור תפו
ספת ב׳.  ההודעה תהיה כמפורט בתו

 (ג) הודעה על העלאת השיעורים או הסכומים האמורים תפורסם שלושה ימי עסקים
רסם לא יאוחר משלושה ימי  לפחות לפני השינוי: הודעה על הורדה בשיעורים האמורים תפו

 עסקים לאחר השינוי.

 (ז) המפקח רשאי לפטור בנק מפרסום הודעות בעיתונים יומיים לפי סעיף קטן (ב).

, לפי בקשתו של הלקוח,  20. (<!) בעת חיוב חשבון עובר ושב בריבית, יודיע התאגיד הבנקאי
 את הנתונים הבאים:

רת האשראי המאושרת;  (1) מסג

 (2) שיעורי הריבית התעריפית על האשראי במסגרת המאושרת (להלן ־• האשראי
 המאושר);

 (3) שיעורי הריבית התעריפית על האשראי החורג מהמסגרת המאושרת (להלן -
 האשראי החריג):

 (4) סך כל מספרי הריבית לחובה וסכום הריבית על האשראי המאושר:

 (5) סך כל מספרי הריבית לחובה וסכום הריבית על האשראי החריג:

 (6) סך כל החיוב בריבית.

 (ב) חלו שינויים בשיעורי הריבית במשך התקופה המדווחת, יפרט התאגיד הבנקאי
, את שיעורי הריבית שהיו בתוקף בכל אחת (א) 2) עד(5) שבסעיף קטן ת(  בנפרד כאמור בפסקאו

 מתקופות המשנה של התקופה המדווחת.

 חיוב חשבון
 עובר ושב בריבית
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 21. (א) תאגיד בנקאי הנותן הלוואה לתקופה קצובה בסכום שאינו עולה על 60,000 שלולים
 חדשים, והמחייב את הלקוח גם בעמלות ובחיובים נוספים המנוכים מהסכום המקורי של ההלוואה,
 או שהלקוח נדרש לשלמם בנפרד (להלן - חיובים נוספים), יגלה ללקוח גם את שיעור העלות
יחס לסכום  האפקטיבית של ההלוואה, המתבסס על שיעור הריבית לפי הסכם ההלוואה בהתי

 ההלוואה המוקטן - לאחר ניכוי החיובים הנוספים.

 (ב) האמור בסעיף קטן (א), לא יחול על חיובים נוספים מהסוגים הבאים:

ול ת וכי ו ר ת אג ו ב ר  (1) החזר הוצאות ממשיות שהיו לתאגיד הבנקאי על פי דין, ל
 חוזים!

חות של  (•2) החזר הוצאות ממשיות שהיו לתאגיד הבנקאי לצורך טיפול בבטו
ת , לרבו  הלקוח הקשורות לאותה הלוואה, שהוצאו בתיאום עם הלקוח ובהסכמתו

 הוצאות להערכת נכסים משועבדים ולרישומם!

ות מוסמכות, י  (3) חיובים בשל מתן שירותים מיוחדים ללקוח הנדרשים על ידי רשו
 ושהינם הכרחיים לשם ביצוע ההלוואה האמורה.

יתנת בשיעורי ריבית משתנים, יחושב  (ג) לגבי הלוואה כאמור בסעיף קטן (א), הנ
קף ביום ביצוע ההלוואה.  שיעור העלות האפקטיבית, בהתייחס לשיעור הריבית שהיה בתו

, בין ל ההסכם, יציין התאגיד הבנקאי  22. בהסכם החכרה מימונית או במסמכי ההשלמה ש
 היתר, את הפרטים הבאים:

 (1) המחיר היסודי של הציוד המוחכר!

 (2) מרכיבי המחיר הכולל של הציוד המוחכר!

 (3) תקופת החכירה!

 (4) תנאי ההצמדה!

 (5) סכום העמלה והחיובים הנוספים שבהם יחוייב החוכר במעמד חתימת ההסכם,
 או סמוך למועד זה, לשם כיסוי הוצאותיו הכלליות של המחכיר!

 (6) גובה דמי החכירה התקופתיים;

 (7) שיעור הריבית המתואמת השנתית הגלומה בדמי החכירה! לענין זה, ״שיעור
ל הציוד  הריבית״ - סך כל התשלומים שעל החוכר לשלם מעל למחיר היסודי ש

 המוחכר, כשהם מחולקים במחיר היסודי של הציוד המוחכר:

 (8) התרופות העומדות לתאגיד הבנקאי במקרה של פיגורים בתשלומים;

 (9) הסכום שעל החוכר יהיה לשלם למחכיר בעת מימוש זכות הרכישה.

 גילוי עלות
 אפקטיבית של

 הלוואה לתקופה
 קצובה

 החכרה מימונית

ה ה׳: גילוי נאות בעיפהה עתידית ר  פ

 23. תאגיד בנקאי העושה עיםקה עתידית או עיסקה לזכות עתידית עם לקוח, יגלה ללקוח לפני
ת לביצוע העיסקה, את הפרטים הבאים:  ההתקשרו

ת לביצוע העיסקה, והאם בנוסף  (1) מחיר העיסקה, אם הוא נקבע בעת ההתקשרו
 לו מחוייב הלקוח בעמלות מסוג כלשהו!

 (2) האם מחיר העיסקה נקבע בידי התאגיד הבנקאי או אם מחיר העיסקה זהה
 למחיר של עיסקה מקבילה שהוא מבצע עם אחר!

 מידע בעיסקה
 עתידית
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 (3) אם מחיר העיסקה נקבע בידי התאגיד הבנקאי - המחיר שבו הוא היה מוכן
 לבצע, באותו מועד, עיסקה הפוכה או ההפרש בין מחיר העיסקה לבין מחיר העיםקה
 המקבילה המבוצעת על ידי התאגיד הבנקאי עם אחר או העקרונות לחישוב ההפרש

 האמור, לרבות שיעור ההפרש בין העיסקה לעיסקה המקבילה.

 24. תאגיד בנקאי יהא פטור מגילוי מחיר העיסקה ומגילוי האמור בסעיף 23(3) , אם התקיימו פטור מגילוי
 פרטים מסויימים כל אלה:

 בעיסקה עתידית
 (1) ערך העיסקה אינו עולה על סכום שפורסם על גבי לוח בסניפים שלגביו הבנק
 אינו נוהג לבצע עיםקה בסמוך למתן ההוראה, אלא הוא נוהג לבצעה יחד עם

 עיסקאות אחרות:

 (2) התאגיד הבנקאי מפרסם בכל יום עסקים גליון שערי עיסקאות מאותו סוג
 ולתקופות מקובלות, ומחיר העיםקה ייקבע על סמך גליון השערים שיתפרסם בסמוך

 לאחר ביצוע העיסקה.

 25. תאגיד בנקאי יהיה פטור מגילוי הפרטים שבסעיף 23 אם היקף עיסקאותיו של הלקוח פטור מגילוי
; הפרטים בעיםקה ה ^ ל א ם כ ו ג מ י , ק ת נ ב ו  בשנה שקדמה לביצוע העיסקה עלה על מיליון דולר של ארה״

 (1) הלקוח פנה במסמך נפרד בכתב לתאגיד הבנקאי והסכים שלא יימסר לו המידע
 האמור!

 (2) ניתן ללקוח מידע כאמור בסעיף 23(2).

 'פדל, ו׳ : גילוי מחיר השידות ומחיר מטבע חוץ

 26. (א) מידע על העמלות והתשלומים האחרים הקשורים בשירות(להלן - העמלות) יימצא עמלות
 בכל סו:יף של תאגיד בנקאי ויעמוד לעיון הלקוחות, לפי בקשתם.

 (ב) עמלות שבתוספת ג׳ יפורטו על גבי לוח בסניפים ובו יצויין גם היכן בסניף ניתן
 לעיין בפרטי העמלות האחרות.

 (ג) תאגיד בנקאי רשאי לקבוע במקום בולט לעין בכל מחלקה ממחלקותיו לוח עמלות
 הקשור ־ת לפעולות אותה מחלקה, במקום לוח מרכז כאמור בסעיף קטן (ב).

 (ד) חוייב לקוח בעמלה הנקבעת כאחוז מסכום העיסקה יודיע התאגיד הבנקאי את שיעור
 העמלה וסכומה.

 (ה) בכל מקרה שבו הסכים התאגיד הבנקאי להעניק ללקוח מסוים הטבות או הנחות
 מעמלות שאינן חד־פעמיות, יצויין הדבר מפורשות בהסכם או במסמך משלים.

 27. בעת חיוב בעמלת דמי ניהול חשבון עובר ושב, יודיע התאגיד הבנקאי, לפי בקשתו של דמי ניהול חשבון
ב ש י ו ב ו  הלקוח, את הנתונים הבאים; ע

 (1) מספר הפעולות הפטורות מדמי ניהול חשבון;

 (2) מספר הפעולות המחוייבות בדמי ניהול חשבון מוקטנים וסכום דמי ניהול
 החשבון לפעולות אלו; אם קיימים מספר שיעורים מוקטנים, יש לפרט כל קבוצה של

 שיעור מוקטן בנפרד!

 (3) מספר הפעולות בעת היות החשבון ביתרת חובה וסכום דמי ניהול החשבון
 לפעולות אלה;
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ן ו ב ש ח ל ה הו י ת וסכום דמי נ כו ת ז ר ת י ן ב ו ב ש ח ת ה ו י ת ה ע ת ב לו ר הפעו פ ס  (4) מ
 לפעולות ׳אלה:

 (5) סכום החיוב בגין דמי ניהול חשבון.

ל מטבע  28. בכל מקום בסניף של תאגיד בנקאי שבו מבוצעות עיסקאות קנייה או מכירה ש
 חוץ, יוצג במקום בולט לעין לוח שבו יפורטו שערי החליפין לקנייה ולמכירה של שטרי כסף

 במטבע חוץ ושל העברות והמחאות.

 מחיר משבע חוץ

 .שרר, ז׳: הוראות ופמכויות שונות

 29. הוראות כללים אלה בדבר משלוח הודעות ללקוח אינן חלות על הודעות ללקוח שמקום
 מושבו מחוץ לישראל ואשר לא מסר מען בישראל למשלוח הודעות, אלא אם כן ביקש הלקוח

 במפורש כי יישלחו לו הודעות כאמור לחו״ל ומסר מען בחו״ל למשלוח הודעות.

ן - דף ל ה ל ) ח ו ק ל  30. (א) תאגיד בנקאי יודיע לכל לקוחותיו פירוט התנועות בכל חשבון של ה
 חשבון), למעט בחשבונות חוץ־מאזניים, כמפורט להלן:

 (1) נוהג התאגיד הבנקאי לשלוח דף חשבון לאחר מספר פעולות בחשבון שקבע,
 אך שלא יעלה על 40 פעולות, ישלח התאגיד הבנקאי דף חשבון לפחות פעם בשנה:

 (2) בכל מקרה אחר ישלח התאגיד הבנקאי דף חשבון, אם במשך ששה חודשים
 הלקוח לא קיבל דף חשבון כאמור בסעיף 31.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו לגבי הלוואות הנפרעות בתשלומים, כל עוד נפרעת
 ההלוואה לפי לוח התשלומים.

 (ג) לגבי פקדונות לזמנים קצובים די בהודעה על גמר תקופת הפקדון, אי הודעה המפרטת
 את יתרת הפקדון, לפחות פעם בשנה.

 (ד) לגבי פקדון ניירות ערך למשמרת די בהודעה המפרטת יתרות על פי סוגי ניירות
 הערך, לפחות פעם בשנה.

 31. תאגיד בנקאי המאפשר ללקוחותיו לקבל הודעה או דף חשבון באמצעות מסוף של מחשב,
ם שבו על התאגיד הבנקאי לשלוח לו ו  והלקוח אכן קיבל את כל המידע באמצעות המסוף לפני הי
 הודעה או דף חשבון בהתאם לכללים אלה, לא יהיה חייב להודיע או לשלוח דף חשבון לאותו לקוח.

 32. מסר הלקוח הודאה טלפונית והשיחה הוקלטה וטרם נמחקה, ימסור התאגיד הבנקאי
 ללקוח, לפי בקשתו, הקלטה מהשיחה.

 הודעות ללקוח
 שמקום מושבו

 נחו״ל

 משלוח דעי
 חשבון ללקוחות

 על שינויים שאינם מיוחדים להסכמים ספציפיים ניתן להודיע ללקוחות כמפורט להלן:

 (1) על גבי לוח בסניף ובשני עיתונים יומיים הנפוצים בציבור - שינויים הנוגעים
 למועדי חיוב או זיכוי בריבית או בעמלה:

 (2) על גבי לוח בסניף -

 (א) קביעה או שינוי של מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב:

 (ב) שינויים בתעריפי עמלות:

 (ג) שינויים הנובעים מהוראות דין או מהוראות של רשויות ממלכתיות
 מוסמכות;

.33 

 מסירת הודעה
 או דף חשבון

 באמצעות מסוף
 מחשב

 הוראה טלפונית

 הודעות על שינויים
 במקרים מסויימים
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 (3) מועדי מתן ההודעות ללקוחות לפי סעיף זה יהיו אלד;:

 (א) שינויים כאמור בפסקאות (1) ו־(2)(א)׳ (ב) ו־(ד) - לפחות שלושה ימי
 עסקים לפני מועד השינוי, ואם השינויים מתייחסים להורדה בשיעורי העמלות

 או בשיעורי הריבית - לא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר השינוי.

 (ב) שינויים כאמור בפסקה (2)(ג) - לפחות שלושה ימי עסקים לפני מועד
 השינוי, אם הדבר ניתן.

 (4) על אף האמור בפסקה(2)(ב), אם השינוי מתייחס לעמלות הקשורות לשירותים
 בנקאיים מתמשכים, לרבות דמי ניהול, דמי שמירה של ניירות ערך, דמי שכירת
 כספת - למעט חשבון עובר ושב, וכן לעמלות על מכירת ניירות ערך, יודיע התאגיד

 הבנקאי על השינוי לפחות שבועיים לפני מועד תחילת השינוי.

 34. תאגיד בנקאי פטור ממשלוח הודעות ללקוחות על פי סעיפים 8 ו־11, בשל סכומים סמכויות המפקח
 הנקובים בתוספת ד: אין בהוראה זו כדי לפטור את הבנק מלמסור ללקוח פרטים אם ביקש זאת.

 35. המפקח רשאי לשנות את הסכומים הנקובים בכללים אלה בהודעה שתפורסם ברשומות. שינוי סכומים

 36. כללי הבנקאות(שירות ללקוח)(גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשמ״ו - 31986 - בטלים. ביטול

 37. תחילתם של כללים אלה תשעה חודשים לאחר פרסומם. תחילה

ת א׳ פ ס ו  ת

 (סעיף 1)
 דרך חישוב ריבית מתואמת שנתית

 הריבית המתואמת השנתית כאמור בסעיף 1 לכללים, נועדה להביא למכנה משותף ריבית
ה בדרכים שונות ולפרקי זמן שונים, והיא מביאה בחשבון את הריבית דריבית בהתאם ב ש ו ח  ש

 למועדי התשלום של הריבית.

 להלן מובאות נוסחאות מעבר מריבית שנתית תעריפית לריבית שנתית מתואמת, ומריבית
 תקופתית לריבית שנתית מתואמת.

 בנוסחאות אלה -

! ת י ת נ ה ש י פ י ר ע  1 - שיעור ריבית ת

 * - שיעור ריבית תעריפית חדשית!

 & - מםפר הימים שלפיו מחשב הבנק בפועל את הריבית!

 •! - ש •עור ריבית שהבנק גובה או משלם בתום תקופה של ״ ימים!

 1! - א •רך תקופת ההלוואה או הפקדון, בימים!

 *1 ~ ?ייעור ריבית שנתית מתואמת.
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i 1) ן ו ת נ ) 

 n י ו

r = — :אם הריבית מחושבת לפי הנוסחה 

365 
i - n 3|5 

R = (1 + — ) אזי: 1 - י׳ 
365 

 וז־ ו
r 360 ״ 

i-n 25S 
R = (1 + — ) - 1 

 אם הריבית מחושבת לפי הנוסחה:

 אזי:

365 
r+ 1 = (R ) אם נתון ) 2( אזי: 1 - חr 

 (2) אם נתון 8 אזי: ־־ ז

 ! _ ח ( _ + 1) . ןן

ת ב׳ פ ס ו  ת

 (סעיף 19(ב))

בר ת עו ו נ  נוסח ההודעה בעיתונים ועל גבי לוח בסניפים בקשר לשינויים בעלות האשראי בחשבו
 ושב:

בי העלות ות עובר ושב ופירוט מרכי נ  שינויים בעלות האשראי בחשבו

ת חוזרים דכיטוריים: ו נ  1. חשבו

 א. ריבית השינוי העלות החדשה המרבית

 (בנקודות אחוז) תעריפים מתואמת

 1) ריבית בסיסית % %

 2) תוספת סיכון מרבית % %
 3) שיעור הריבית המרבי על

 אשראי במסגרת המאושרת

 4) תוספת מרבית בשל אשראי
 החורג מהמסגרת המאושרת % %.
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 5) שיעור מרבי של ריבית

 כוללת על אשראי חריג % % %

 ב. עמלת הקצאת אשראי (לרבעון) % % %

 ג. דמי ניהול קבועים (לרבעון) ש״ח ש״ח
 2. עו״ש:

 א. ריבית השינוי העלות החדשה המרב
 (בנקודות אחוז) תעריפים מתואמת

 1) ריבית בסיסית % %

 2) תוספת סיכון מרבית % %

 3) שיעור הריבית המרבי על
 אשראי במסגרת המאושרת % % %

 4) תוספת מרבית בשל אשראי
 החורג מהמסגרת המאושרת % %

 5) שיעור מרבי של ריבית

 כוללת על אשראי חריג % % %

 ב. עמלת הקצאת אשראי (לרבעון) % % %.

 ג. דמי ניהול קבועים (לרבעון) ש״ח ש״ח

ת ג׳ פ ס ו  ת

 (סעיף 26(ב))

גמת תע דיפון עמלות מתומצת  דו

ות עובר ושב נ  חלה אי: חשבו

 מחיר פנקס שיקים רגיל

 דמי ניהול חשבון - כשהחשבון ביתרת זכות*

 דמי ניהול חשבון - כשהחשבון ביתרת חובה־ .

 החזרת שיק שהופקד לזכות החשבון

 החזרת שיק שנמשך על החשבון: מהעדר כיסוי

 מסיבה אחרת

 העברה לבנק אחר: העברה לפי הוראה קבועה

 העברה אחרת •

 תשלומים בדלפק י

 • לפי היתרה בסוף יום העסקים.
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 חלה כי: ניירות ערך

 סוג ניירות ערך עסקאות עד עסקאות מעל עסקאות חוזרות

 פדיון מילוות המדינה
 (למעט מילוות חובה)

 איגרות חוב

 מניות

 בקנייה
 מק״מ במכירה

 בפדיון

 קנייה ומכירה
 של ניירות

 ערך ישראליים
 אחרים

 קנייה ומכירה איגרות חוב
 של ניירות

 מניות
 של ניירות

 ערך חוץ

 ניירות ערך
 ישראליים

 דמי ניהול ניירות ערך
 פיקדון למשמרת חוץ

 תעודות השתתפות
 בקרנות נאמנות

מ פיצויים ״ ת ות פ נ ה - חשבו י  חלק ג׳: פיצויים אישיים ורנטות מגרמנ

 פקודות תשלום מחו״ל

 דמי ניהול חשבון

 משיכה מהחשבון

 המרה מהחשבון :

ת ו פ פ  חלר, ד׳: כ

 דמי שכירות שנתיים

 חלק ה׳: קנייה ומכירה של שימים

 קנייה: שיקים בנקאיים

 שיקים אחרים

 מכירה: שיקים בנקאיים

 שיקים מתנה
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ע חוץ ב ט  חלה ר: מ

 א. המרת מטבע

רה מכי ה/ י י קנ  שטרי כסף-

 המחאות נוסעים - קנייה מלקוח

 מכירה ללקוח

 שיקים

ת מטבע אחד למטבע אחר  המי

 בחשבון פח׳׳מ בחשבון פת״ח

 ב. פעולות בחשבונות במטבע חוץ

 דמי ניהול חשבון

 שטרי כסף - הפקדה

 משיכה

 המחאות נוסעים - הפקדה

 משיכה

 שיקים - הפקדה

 משיכה

 העברות - מחו״ל לזכות חשבון

 לחו׳׳ל

 לבנקים אחרים בארץ

לות במטבע חוץ  חלק ז׳: ימי ערך בפעו

ת ות הלקוחות את הפעולות הקשורות בעסקאו נ ק יזקוף לחשבו רך חישוב הריבית, הבנ  לצו
ת לביצוע העסקה, כדלקמן:  במטבע חוץ, מספר ימי עסקים* לאחר התקשרו

 כשהפיגולה כרוכה בביצוע פעולות מחוץ לישראל, יש להתחשב גם בימי עסקים במקום הביצוע.
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 סוג הפעולה לזכות החשבון מספר ימי עסקים

 שטרי כסף זרים

 המחאות נוסעים

 הפקדות״*
 במטבע חוץ

 שיקים משוכים
 על בנקים

 מחוץ לישראל

 שיקים משוכים אותו בנק
 על בנקים

 בנקים אחרים
 בישראל

 פיצויים ורנטות מגרמניה
 העברות אחרות מבנקים מחוץ לישראל

 תמורת יצוא
 העברות•*•
 במטבע חוץ

 העברות מבנקים אחרים לישראל

 העברות מחשבון אחר באותו בנק

 •• למעט שיקים שנתקבלו לגוביינא.
 • • • אם קיימת הבחנה בין העברות מארצות שונות או בין מטבעות שונים, יש לציין במפורש את מספר ימי העסקים שנקבעו

 לכל מקרה ומקרה.

ואות לדיור  חלק ח׳: הלו

 חיוב חד־פעמי(דמי פתיחת תיק)

 הנפקת תעודת זכאות ללקוח

 מדידת שטח הדירה - לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון

 הערכת נכס על ידי שמאי מוסמך: הלוואות מוכוונות

 הלוואות אחרות

 שיעור הפרמיה על ביטוח נכסיי

 שיעור הפרמיה על ביטוח חיים

 חיוב בעד גוביינא

 עמלת פרעון מוקדם

 ״ לקוח רשאי לבצע את ביטוח הנכס בעצמו, במקום באמצעות הבנק.
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 ניו־יורק

 ארה״ב (למעט ניו־יורק)

 אירופה

 במטבע שאינו המטבע
 המקומי



ת ד׳ פ ס ו  ת

 (סעיף 34)

ח הודעות ללקוחות 1 דים ממשלו  הסכמים הפטו

ת בגין הסכומים הבאים: י סטור ממשלוח הודעות ללקוחו קא  תאגיד בנ

׳ סכום הפטור י  מספר הסעיף פירוט י
 ~~ בשקלים חדשים

בית על פקדון לזמן קצוב 75  8 זיכוי ברי

 .11 הודעה מוקדמת על פרעון פקדון לשנה ומעלה 1,000

׳ב (25 באוגוסט 1992) ׳  כ״ו כאב התשנ
ל ק נ ר ב פ ק ע  (חמ 0-1900 י

ק ישראל  נגיד בנ

ו 9 9 2 - ב ״ נ ש ת י (מס׳ 4), ה ט פ ש מ ת הסיוע ה ע ד ו  ה

ת הסיוע המשפטי, התשל״ג-1973' ו ספת השניה לתקנ קף סמכותי לפי סעיף 4(ד) בתו  בתו
, אני מודיע לאמור:  (להלן - התקנות)

 1. שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוגוסט 1992 לעומת המדד שפורסם שיעור עליית
י י מ  בחודש מאי 1992 הוא 0.46%. ה

ספת השניה סכומים מוגדלים ) לתו ב ) נה וסעיף 1(א) ד  2. בהתאם לאמור בסעיף 1, יהיה נוסח התוספת הראשו
ות, החל ביום ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992) כך:  לתקנ

ת ראשונה פ ס ו ת " 

 (תקנה 6(3))

 (א) שברם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים, ובלבד שהסכום לא
. 2 ׳ד-1984 ת סדר הדין האזרחי, התשמ׳ ו ספת השניה לתקנ  יעלה על הסכום הנקוב בתו

 (ב) שמרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט.

ם מסמכים, בסכום שלא יעלה על 161.40 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה. לו  (ג) צי

ל 242.20 שקלים חדשים למבקש אחד.  (ד) תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה ע

ת שניה פ ס ו  ת

 (תקנה 11)

ד הטרחה על בפיס הטיפול המשפטי כ  סימן א׳ - ש

 (א) בסעיף זה, ״בית משפט״ - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן (ב).

 (ב) מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4(א)(3) יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 י ק״ת התשל״ג, עמי 2048¡ התשמ״ד, עמ׳ 2112: התשמ׳׳ט, עמ׳ 1138¡
 2 ק״ת ותשמ׳׳ד, עמ׳ 2220.
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 ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו תזכורת, דיון שבה מתקי ם למתן פסק דין,

 של מבקש מוקדם, פסק דין דיון או ישיבה שלא
ט שלום פ ש ט שלום (חד פעמי) בהעדר הגנה מוגשות ראיות ישיבה נוספת התקיימה בית מ פ ש  בית מ

עת פינוי,  תבי
 םילוק יד 128.80 80.00 183.80 101.80 39.60

 קביעת שכר דירה 79.90 39.60 63.20 87.00 23.80

עת גיל 57.60 48.90 63.50 39.60 39.60  קבי

ק עיקרי 57.60 35.10 63.50 35.10 24.80  המרצה בתי

ץ אחר 114.60 72.50 134.20 99.60 39.60 נ  ע

 ישיבה תזכורת, ישיבה
 ראשונה דיון לקביעת תאריך,

 שבה מתקיים מוקדם, ישיבה למתן
 לימוד ענינו דיון פסק דין פסק דיו,

 של מבקש או מוגשות ישיבה בהעדר ישיבה שאיגה
ט מחוזי (חד פעמי) קדם משפט ראיות נוספת הגנה מתקיימת שונות פ ש ת מ  בי

 צו ירושה
 (ללא התנגדות) 321.40

 מינוי אפוטרופוס
 (ללא התנגדות) 207.30

 בקשה למתן
 הוראות לפי חוק

 הכשרות המשפטית
 והאפוטרופסות,

157.90 3  התשכ״ב-1962

 פשיטת רגל 177.00 116.20

 היתר נישואין 116.20 157.90 95.50 48.90

 ענין אחר 223.20 138.50 279.90 165.70 112.00 71.70

ק  המרצה בתי
 עיקרי 95.50 63.20 48.70

 ישיבה נוספת
 למעט מתן פסק דין

 ישיבה לאחר מתן
 צו על תנאי

 הכנה, כולל הופעות
 לצורך קבלת
ת-המשפט העליון צו על תנאי  בי

 בג״צ 1278.30 479.40

470.70 

 ישיבה בבית המשפט

631.40 

 הכנה

ס  בג״צ מסוג הביאס קורפו

 ענין. אזרחי 286.60 402.80

ת נישואין 223.20 95.50 ר ת ה  בקשה ל

ר 192.20 157.90 ת לערעו ת רשו ש ק  ב

ט העליון הכנה (חד פעמי) תזכורת, דיון מוקדם ישיבה לדיון פ ש מ  רשפ בית ה

63.50 48.90 95.50 

 י ס״ח התשכ״ב, עמי 120.
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 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקייס ישיבה נדחית

י של מבקש דיון או או ישיבה נ ב ת דין ר י  ב
י (חד פעמי) מוגשות ראיות ישיבה נוספת שלא מתקיימת שונות ר ו  אז

 תביעה 116.20 95.50 35.10

ת למבקש 116.20 95.50 פ ס ו עה !  תבי

רך  הסכם גירושין לצו
 הכללתו בפסק דין

:  לגירושין,

 שווי הנכסים אינו עולה על 5,685.40 שקלים חדשים 95.50

 שווי הנכסים עולה על 5,685.40 שקלים חדשים 192.20

 לימוד ענינו ישיבה נדחית
 של מבקש •שיבה שבה או ישיבה

י הגדול (חד פעמי) מתקיים דיון ישיבה נוספת שלא מתקיימת  בית הדין הרבנ

ר 116.20 210.00 80.00 48.90  ערעו

ר הענין טופל בידי ש א ר נ  ערעו
נה 116.20 210.00 80.00 48.90  אותו עורן־־דין בדרגה ראשו

 ישיבה לקביעת
 תאריך, ישיבה
 למתן פסק־דין
 וישיבה שלא

 ישיבה נוספת מתקיימת

 ישיבה ראשונה
 לימוד ענינו שבה מתקיים

 של מבקש דיון או
 (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות

י ר ו ן אז ת די י  ב
ה ד ו ב ע  ל

39.60 

26.60 

99.60 

35.10 

134.50 

61.60 

72.50 

35.10 

101.80 

63.50 

 תביעה

 רשם

39.60 144.60 

39.60 144.60 

39.60 144.60 

257.30 

101.80 

101.80 

101.80 

 בית הדין הארצי לעבודה

ל ועדת ר ע  ערעו
ות 80.00  נכות וועדות רפואי

 ערעורים אחרים 144.60

 רשם

 ,ישיבה לקביעת
 ישיבה ראשונה תאריך, ישיבה
 לימוד ענינו שבה מתקיים למתן פסק דין,

ת שבהן של מבקש דיון או ישיבה שלא כו  ועדות נ
ר (חד פעמי) דיון מוקדם מוגשות ראיות ישיבה נוספת מתקיימת פט ונזניג ציבו  שו

 ערר 223.20 101.80 157.90 101.80 39.60
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 הוצאה לפועל חז״פעמי ישיבה ראשונה ישיבה נוספת

23.40 

63.70 

 35.10״

63.70 

46.20 

210.00 

 פתיחת תיק

 בקשות שונות בהעדר הופעה

 הופעה בפני רשם בענין אחר

 איחוד תיקים

ן מ ג ו ל ם ק י י  ח
 המנהל הכללי של משרד המשפטים

׳ב (23 באוגוסט 1992)  כ״ד באב התשנ׳
 (חמ 3-237)

ו 9 9 2 - כ ״ נ ש ת ם ושירותים (שמאי רכב) (מס׳ 3), ה י כ ר צ ל מ ת הפיקוח ע ע ד ו  ה

 בהתאם לסעיף 15(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש״ם-1980 י,
 (להלן -- הצו), אני מודיע לאמור

. עקב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1992 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1992 ! 
׳ג (1 באוקטובר 1992) כמפורט להלן:  יהיה נוסח התוספת לצו, החל ביום ה׳ בתשרי התשנ׳

ת פ ס ו ת  ״

 (סעיף 15)

 בשקלים חדשים

111 

385 

111 

54 

 מחצית האגרה
 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

 (1) אגרה בעד רישום בפנקס השמאים

 (2) אגרה חמש שנתית בעד תעודת שמאי

 (3) אגרה בעד רישום מתמחה בפנקס

 (4) אישור על תוצאות בחינה עיונית, בעל פה או בכתב,
 או בחינה מעשית

 (5) כפל מסמך

ן כ ב א ק ע  י
רה  המנהל הכללי של משרד התחבו

 א׳ באלול התשנ״ב (30 באוגוסט 1992)
 (חמ 3-1871)

 1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 2182: התשמ״ג, עמ׳ 1783: התשנ״ב, עמ׳ 945.

ה והסחר בהם) ר ו ב ע ל מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי ת ת הפיקוח ע ע ד ו  ה

ו 9 9 2 - כ ״ נ ש ת  (מס׳ 3), ה

רה והסחר בהם), יצור מוצרי תעבו י  בהתאם לסעיף 9(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים(
 התשמ״ג-1983' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

 התאמת שיעור
 אגרות

 1 ק״ת התשמ״ג, עמ׳ 1090! התשנ״ב, עמ׳ 945.
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ת המדד שפורסם לחודש יולי 1992 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1992 התאמת שיעור י י ב על ק  1. ע
ת ת ג ט א ף ו פ מ 1 באוקטובר 1992< כ ) ג ״ נ ש ת  יהיה נוסח התוספת הראשונה לצו, החל ביום ה׳ בתשרי ה

 להלן:

ה מ ש א ת ו פ ס ו ת  ״

 (סעיף 9)

רה או בעד חידושם תשולם  בעד רשיון לייצור מוצרי תעבורה, רשיון סחר במוצרי תעבו

 אגרה בשיעור של 148 שקלים חדשים.״

 א׳ באלול התשנ״ב (30 באוגוסט 1992)
ן ב ב א ק ע  >חמ 13-202 י

רה  המנהל הכללי של משרד התחבו

ו 9 9 2 - ב ״ נ ש ח ), ה ל מצרכים ושירותים (גרירת רבב וחילוצו ת הפיקוח ע ע ד ו  ה

 בהחאם לסעיף 19 (ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו),
 התשל׳׳ד-1974' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

ב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1992 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1992 התאמת שיעור ק  1. ע
ט לךלן. אגרות ר ו פ מ ) כ 1 9 9 ״ג(1 באוקטובר 2  יהיה נוסו! התוספת השניה לצו, החל ביום ה׳ בתשרי התשנ

ת שגיה פ ס ו  ת

 (סעיף 19)

 בשקלים חדשים

65 

28 

92 

19 

 מחצית האגרה
 ששולמה בעד
 המסמך המקורי״

 1. רשיון לעסק של -

 (1) גרירה וחילוץ

 (2) גרירה או חילוץ

 2. אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל פה או בכתב, או בחינה מעשית

 3. כפל כתב הסמכה

 4. כפל מסמך

ן ב ב א ק ע  י
רה  המנהל הכללי של משרד התחבו

 א׳ באלול התשנ״ב (30 באוגוסט 1992)
 (חמ 3-711)

 ק״ת התשל״ד, עמ׳ 972¡ התשנ״ב, עמ׳ 943.
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) (מסי 3), ל מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו ת הפיקוח ע ע ד ו  ה

ו 9 9 2 - ב ״ ג ש ת  ה

- ז ׳ , התשכ׳ ( ב והרכבתו כ  בהתאם לסעיף 7(ג) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור ר
 1967' (להלן - הצו), אני מודיע לאמור:

אר  1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1992 לעומת המדד שפורסם בחודש פברו
ג(1 באוקטובר 1992) כמפורט ׳ ׳  1992 יהיה נוסח התוספת השניה לצו, החל ביום ה׳ בתשרי התשנ

 להלן:
ת שניה פ ס ו ת  ״

 (סעיף 7)

ב תהיה בשיעור כ ב או מרכבים של ר כ  אגרת רשיון או חידוש רשיון למפעל בעד ייצור ר
 המפורט ליד סוג הרכב או המרכב כאמור להלן:

 (1) בעד כל רכב מנועי המיוצר או מורכב במפעל, למעט אופנוע וקטנוע
 ואופניים עם מנוע עזר 73

 (2) בעד כל מרכב אוטובוס 73

ן ב ב א ק ע  י
רה  המנהל הכללי של משרד התחבו

 א׳ באלול התשנ״ב (30 באוגוסט 1992)
 (חמ 3-1186)

 1 ק״ת התשכ״ז, עמ׳ 1616: התשמ״ג, עמי 231: התשנ׳׳ב, עמ׳ 944.

י דבב) ל כ ם ל י ל ע פ מ ל מצרכים ושירותים (מוסכים ו ת הפיקוח ע ע ד ו  ה

ו 9 9 2 - ב ״ נ ש ת  (מסי 3), ה

 בהתאם לסעיף 25(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו),
, אני מודיע לאמור:  התשל״ד-1974'

ב עליית המדד שפורסם לחודש יולי 1992 לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1992 ק  1. ע
ג(1 באוקטובר 1992) כמפורט להלן: ׳ ׳  יהיה נוסח סעיף 25(א) לצו, החל ביום ה׳ בתשרי התשנ

 ׳׳(א) בעד מתן רשיון או אישור תשולם אגרה בשיעור כמפורט להלן:

 שקלים חדשים

128 

73 

92 

19 

 מחצית האגרה
 ששולמה בעד

 המסמך המקורי״

 (1) (א) רשיון למפעל העוסק במקצוע אחד

 (ב) לכל מקצוע נוסף

 (2) אישור על תוצאות בחינה עיונית בעל־פה או בכתב או בחינה מעשית

 (3) , כפל מסמך המפורט בסימן(2)

 (4) כפל מסמך אחר

ן ב ב א ק ע  י
רה  המנהל הכללי של משרד התחבו

׳ב (30 באוגוסט 1992)  א׳ באלול התשנ׳
 (חמ 3-711)

 התאמת שיעור
 אגרות

 התאמת שיעור
 אגרות

 ק״ת התש״ל, עמ׳ 2186: התשנ״ב, עמ׳ 943.
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