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צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התשע"ה-2015

שעה(,  )הוראת  לישראל  והכניסה  האזרחות  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשס"ג-12003 )להלן - החוק(, ובאישור הכנסת, מצווה הממשלה לאמור:

החוק יוארך עד יום  כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(    1
א' בתמוז התשע"ה )18 ביוני 2015(

)חמ 3-3416-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

תקנות סדר הדין האזרחי )תיקון(, התשע"ה-2015

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  ו–109   108 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מתקינה תקנות אלה:

המשפט  בית  "נשיא  אחרי  התשמ"ד-21984,  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות   7 בתקנה    1
העליון" יבוא "או שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך" 

כ"ט בסיוון התשע"ה )16 ביוני 2015(
)חמ 3-1778-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, ולאחר 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני קובעת כללים אלה: 

בסעיף 1 לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח-22008 )להלן - הכללים    1
העיקריים(, בהגדרה "תחילת קבלת השירות", במקום "אשראי" יבוא "חיוב"  

בסעיף 3 לכללים העיקריים, בפסקה )3(, במקום "אשראי" יבוא "חיוב"     2
בסעיף 4 לכללים העיקריים, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:    3

לקוחות  לגבי  החמישית,  התוספת  ולעניין  הראשונה  לתוספת   12 חלק  ")ד( לעניין 
שחשבונם מנוהל במטבע חוץ, רשאי התאגיד הבנקאי להציג את מחירי השירותים 

במטבע חוץ " 

בתוספת הראשונה לכללים העיקריים -    4
בחלק 1, בפרט 1)א(, פסקה )11( - תימחק;    )1(

הארכת תוקף החוק

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשס"ז, עמ' 376; התשע"ד, עמ' 338   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 310; התשע"ה, עמ' 808   2

תיקון תקנה 7

__________
ס"ח התשס"ג, עמ' 544; ק"ת התשע"ד, עמ' 1036   1

__________
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220   2

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

תיקון סעיף 4

תיקון התוספת 
הראשונה
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בחלק 2, בפרט 2)א(, בפסקה )1( -    )2(

בטור "שירות", פסקה )4( - תימחק;   )א( 

בטור "מחיר", בסופו יבוא ")בפיקוח("; )ב( 

בחלק 6 -    )3(

בכותרתו, במקום "אשראי" יבוא "חיוב"; )א( 

בפרט )1(, בטור "הערות" יבוא "תאגיד בנקאי לא יגבה עמלה זו בעד כרטיס  )ב( 
ידי  על  שהונפק  בתוקף  אשראי  כרטיס  שברשותו  ללקוח  שהונפק  מיידי  חיוב 
אותו תאגיד בנקאי וזאת לתקופה של 36 חודשים ממועד ההנפקה של כרטיס 

החיוב המיידי "; 

בחלק 11, בטור "מחיר", במקום "כרטיס אשראי חליפי" יבוא "כרטיס חיוב חליפי"   )4(
ובסופו יבוא "משיכת מזומן במטבע חוץ בחוץ לארץ בדלפק"   

בתוספת השנייה לכללים העיקריים, בפרט 6, פסקה )ג( שבטור "שירות" והאמור לצדה    5
בטור "מחיר" - יימחקו    

בתוספת השלישית לכללים העיקריים, בפרט 10 -       6
בטור "שירות", המילים "מכתבי מעקב" - יימחקו;   )1(

בטור "מחיר", בסופו יבוא ")בפיקוח("    )2(

יבוא  "אשראי"  במקום   ,6 ובפרט  בכותרתה  העיקריים,  לכללים  הרביעית  בתוספת    7
"חיוב"    

תחילתם של כללים אלה ביום י"ד בתמוז התשע"ה )1 ביולי 2015(      8
ל' בסיוון התשע"ה )17 ביוני 2015(

)חמ 3-3782(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון( )תיקון מס' 2(, 
התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א-11981, ולאחר 
התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני קובעת כללים אלה: 

בכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( )תיקון(, התשע"ה-22015 )להלן - הכללים    1
אחרי  בהתאמה,",  התאגדותו,  "או  יבוא  "פעילותו"  אחרי  1)1()ב(,  בסעיף  המתקנים(, 
"שמחזור הסליקה" יבוא "השנתי" ובמקום הסיפה החל במילים "לעניין פסקה זו" יבוא 
"לעניין פסקה זו, בדיקת מחזור הסליקה השנתי תיעשה על פי הנתונים המצויים בידי 

התאגיד הבנקאי"  

בסעיף 5 לכללים המתקנים, בפסקה )4( -     2
בפסקת משנה )ב(, במקום פסקת משנה )2( יבוא:  )1(

 תיקון התוספת
השנייה

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 258; התשס"ז, עמ' 376; התשע"ד, עמ' 338   1

ק"ת התשע"ה, עמ' 808 ועמ' 1088   2

תיקון התוספת 
השלישית

תיקון התוספת 
הרביעית

תחילה

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 5
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")2( בטור "מחיר", במקום האמור בו יבוא: 

"עסקאות בדולר או באירו     אחוז

עסקאות במטבע אחר     אחוז"";

בפסקת משנה )ג(, במקום פסקת משנה )2( יבוא:  )2(

 ")2( בטור "מחיר", במקום האמור בו יבוא:

"משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי -     אחוז

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי -     אחוז

משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק -     אחוז

משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק -     אחוז 

משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע -     ש"ח"" 

בסעיף 8 לכללים המתקנים, בפסקה )2( -     3
בפסקת משנה )ב(, במקום ")א( עסקאות במט"ח" יבוא:   )1(

")א( עסקאות בדולר או באירו

 עסקאות במטבע אחר";   

בפסקת משנה )ג(, במקום ""     אחוז"" יבוא:   )2(

"    אחוז  

    אחוז";

במקום פסקת משנה )ד( יבוא:  )3(

")ד( בטור "שירות", במקום פסקה )ב( יבוא:

")ב( משיכת מזומן בדולר או באירו ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ

משיכת מזומן במטבע אחר ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ  

משיכת מזומן בדולר או באירו בדלפק

משיכת מזומן במטבע אחר בדלפק

משיכת מזומן במטבע חוץ מחשבון המנוהל באותו מטבע;"";

בפסקת משנה )ה(, אחרי ""    אחוז"" יבוא:  )4(

"     אחוז

    אחוז

    אחוז

    ש"ח";

במקום פסקאות משנה )ו( ו–)ז( יבוא:  )5(

")ו( פסקאות )ג( ו–)ד( שבטור "שירות" והאמור לצדן בטור "מחיר" - יימחקו"  

ל' בסיוון התשע"ה )17 ביוני 2015(
)חמ 3-3782(

ג ו ל פ ית  נ ר ק  
נגידת בנק ישראל  

תיקון סעיף 8




