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תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו–347 לפקודת העיריות1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 22 לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח-21987, אחרי תקנת משנה )ה( יבוא:    1
")ה1( מצאה הוועדה כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, 
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה 
"אמצעי  "אישור",  זה,   לעניין  ותצהיר;   אישור  הגשתה,  בעת  לה,  שצורף  ובלבד 
"קרוב"  אישה",  בשליטת  "עסק  "עסק",  משרה",  "נושא  בשליטה",  "מחזיקה  שליטה", 

ו"תצהיר" - כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-31992" 

לאחר  שפורסם  מכרז  על  יחולו  והן  פרסומן  מיום  ימים   30 אלה  תקנות  של  תחילתן    2
תחילתן  

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-483-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
ם  ני פ ה ר  ש  

צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

אחרי  התשי"א-21950,  )א(,  המקומיות  המועצות  לצו  הרביעית  לתוספת   22 בסעיף    1
סעיף קטן )ה( יבוא: 

")ה1( מצאה הוועדה כי על פי סעיף זה יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, 
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה 
ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", 
"מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" - 

כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-31992" 

לאחר  שפורסם  מכרז  על  יחול  והוא  פרסומו  מיום  ימים   30 זה  צו  של  תחילתו    2
תחילתו  

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
ם  ני פ ה ר  ש  

תיקון תקנה 22

תחילה ותחולה

תיקון התוספת 
הרביעית

תחילה ותחולה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 229; התשע"ג, עמ' 390   2
ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשס"ג, עמ' 83   3

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 1437; התשע"ו, עמ' 797   2
ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשס"ג, עמ' 83   3
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון מס' 2(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  השנייה  לתוספת   22 בסעיף    1
התשי"ח-21958, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא: 

")ה1( מצאה הוועדה כי על פי סעיף זה יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, 
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה 
ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", 
"מחזיקה בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה", "קרוב" ו"תצהיר" - 

כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-31992" 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו והוא יחול על מכרז שפורסם לאחר תחילתו     2
כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(

)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
ם  ני פ ה ר  ש  

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( )תיקון(, 
התשע"ו-2016

התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות  רשות  לחוק  5)א()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות עם מועצת הרשות, באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, 

אני מצווה לאמור:

עובדה(,   התעופה  בשדה  שירותים  )מתן  התעופה  שדות  רשות  לצו   3 בסעיף    1
התש"ן-21989, במקום "עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(" יבוא "עד יום כ"א 
בתמוז התשע"ז )15 ביולי 2017( או עד יום הפעלת שדה התעופה תמנע על שם אילן 

ואסף רמון, לפי המוקדם מביניהם"   

תחילתו של צו זה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(     2
י"ג בסיוון התשע"ו )19 ביוני 2016(

)חמ 3-1797(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

                         

__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 182; התשע"ב, עמ' 257   1

ק"ת התש"ן, עמ' 88; התשע"א, עמ' 1139   2

תיקון סעיף 3

תחילה

תיקון התוספת 
השנייה

תחילה ותחולה

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256   1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשמ"ט, עמ' 1265; התשע"ו, עמ' 796   2
ס"ח התשנ"ב, עמ' 114; התשס"ג, עמ' 83   3
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צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז )תל אביב(( 
)תיקון(, התשע"ו-2016

התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות  רשות  לחוק  5)א()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות עם מועצת הרשות, באישור שר הביטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, 

אני מצווה לאמור:

בסעיף 3 לצו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז )תל אביב((,     1
התש"ן-21989, במקום "עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו )30 ביוני 2016(" יבוא "עד יום ד' 

באייר התשע"ז )30 באפריל 2017("   

תחילתו של צו זה ביום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(     2
י"ג בסיוון התשע"ו )19 ביוני 2016(

)חמ 3-1797(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  

הודעת ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק(, התשע"ו-2016
  בהתאם לתקנות 3)א( ו–4)א( לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג 

לחוק(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכום התמורה 
בהצעת ניירות ערך 

לעובדים של תאגיד 
שאינו תאגיד מדווח

הקבוע1   לעובדים  ערך  ניירות  בהצעת  התמורה  סכום  עודכן  המדד  שינוי   עקב 
 19,602,908  ,)2016 ביולי   1( התשע"ו  בסיוון  כ"ה  מיום  והוא  לתקנות,  3)א(  בתקנה 

שקלים חדשים 

עדכון סכום התמורה 
המרבית בהצעה אחת 

של תאגיד שאינו 
תאגיד מדווח

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה 4)א( 2 
לתקנות, והוא מיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(, 2,613,192 שקלים חדשים 

ט"ז בסיוון התשע"ו )22 ביוני 2016(

ר ז ו א ה ל  א ו מ ש )חמ 3-3027(        

יושב ראש רשות ניירות ערך      

הודעת הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, התשע"ו-2016
  בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 לתקנות הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, 

התשע"א-12011 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:

מאי  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2016 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב    1
2015 בשיעור של 9909% 0, ולאחר עיגול סכומים, יהיה נוסח התוספת של התקנות 

העיקריות, מיום כ"ה בסיוון התשע"ו )1 ביולי 2016(, כלהלן:

תיקון סעיף 3

עדכון התשלומים 
בעד השירותים 

הכספיים, ועיגול 
סכומים

__________
1 ק"ת התשע"א, עמ' 613; התשע"ה, עמ' 1374 

תחילה

__________
ס"ח התשל"ז, עמ' 182; התשע"ב, עמ' 257   1

ק"ת התש"ן, עמ' 89; התשע"א, עמ' 1138   2

__________
1 ק"ת התש"ס, עמ' 616; התשע"ה, עמ' 1327 
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

95 44 - התשלום ישולם בעשרה פתיחת חשבון סילוקים1  
 תשלומים שווים במהלך שנים

עשר )12( החודשים הראשונים 
לפתיחת החשבון

בעל החשבון

ניהול חשבון סילוקים2 

בעל החשבוןבלא תשלוםחשבון סילוקים1 2

15 4 - בעבור כל 30 ימים חשבון סילוקים לא פעיל2 2
מהמועד שבו חשבון הסילוקים 
הפך לחשבון סילוקים לא פעיל 
ובכפוף לקיומה של יתרת זכות 

בחשבון סילוקים לא פעיל 
העומדת על 00 4 ש"ח ומעלה

בעל החשבון

הפקדת סכום לזכות חשבון סילוקים 3 
)הפקדה עצמית( -

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי1 3

על ידי בעל חשבון עסקי2 3

23 5 - בעבור הפקדת כל סכום הפקדת סכום במזומן1 2 3
במזומן

בעל החשבון

עד הפקדת המחאה2 2 3 של  הפקדה  בעבור   -  5 23
בעבור   - ו–53 0  המחאות   10
הפקדה של כל המחאה נוספת 

מעבר ל–10 המחאות כאמור

בעל החשבון

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת 4 
אדם אחר - 

החברה בטופס שאישר אותו המנהל1 4 שגובה  סביר  תשלום 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

בטופס שלא אישר אותו 2 4
המנהל

החברה  שגובה  סביר  תשלום 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

החזרה או העברה של סכום מחשבון 5 
התשלומים השמורים

מבקש הסכום79 5

חיוב חשבון סילוקים בידי מי שאינו 6 
בעל החשבון לפי המחאה המשוכה 

על החברה הבת - 

בעל החשבון

בעל החשבון80 4הנפרעת באשנב במזומן1 6

"תוספת
)תקנות 2 עד 6(

תשלומים בעד השירותים הכספיים
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

שלא נפרעה באשנב במזומן -2 6

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי1 2 6

בעל החשבון03 1 בעבור כל המחאהעל ידי בעל חשבון עסקי2 2 6

בעל 7   בידי  סילוקים  חשבון  חיוב 
המשוכה  המחאה  לפי  החשבון 
באשנב  הנפרעת  הבת,  החברה  על 

במזומן

בעל החשבון79 1

בעל 8  בידי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הנפרע  קופה,  שובר  לפי  החשבון 

באשנב במזומן

בעל החשבון80 4

באמצעות 9  סילוקים  חשבון  חיוב 
רשימת  לפי  באשנב  במזומן  תשלום 
מוטבים או הוראת תשלום ממוגנטת 

בעל החשבון80 4

הרשאה 10  לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
לחיוב חשבון סילוקים

בעל החשבון91 0

חשבון 11   לחיוב  בהרשאה  טיפול 
סילוקים שלא כובדה

בעל החשבון39 14

הוראת 12  לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הניתנת  מראש,  מאושרת  תשלום 

לפירעון באשנב במזומן 

בעל החשבון80 4

פדיון 13  בעד  ליחיד  )א( תשלום 
המפורטים  החוקים  מכוח  מילוות 
המילוות  לחוק  הראשונה  בתוספת 
התשל"ח-21977,  שונות(,  )הוראות 
מילווה  תעודת  שהציג  ובלבד 
ישראל  מבנק  זכאות  הודעת  או 

הרשומה על שמו

87% 0 מסכום הפדיון הכולל 
פדיון  פעולת  בכל  המשולם 
שסכום  ובלבד  מילוות, 
מבקש  שמשלם  התשלום 
מ–90 18  יפחת  לא  הפדיון 
מקרה  ובכל  חדשים,  שקלים 
 8 7% על  הסכום  יעלה  לא 

מסכום הפדיון הכולל

מבקש הפדיון

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

תעודת המילווה - לכל בירור

מבקש השירות29 17

הצהרה 14  כתב  על  חתימה  אימות 
והתחייבות בשל אבדן תעודת מילווה 

מבקש 80 4
ההצהרה

__________
2 ס"ח התשל"ח, עמ' 18; התשס"ד, עמ' 92 
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

סילוקים 15  מחשבון  סכום  העברת 
לחשבון סילוקים אחר 

בלא תשלום

המחאת 16  באמצעות  כספים  העברת 
דואר  ביחידת  שירות  ממקבל  כסף, 
דואר  ביחידת  שירות  למקבל  אחת 
אחרת )מזומן בזמן(, בסכומים בשקלים 

חדשים, כמפורט להלן, לכל העברה -

מבקש 
ההעברה

28 15עד 11,000 16

68 20למעלה מ–1,000 עד 22,000 16

08 26למעלה מ–2,000 עד 33,000 16

45 31למעלה מ–3,000 עד 44,000 16

96 35למעלה מ–4,000 עד 55,000 16

35 41למעלה מ–5,000 עד 66,000 16

74 46למעלה מ–6,000 עד 77,000 16

14 52למעלה מ–7,000 עד 88,000 16

53 57למעלה מ–8,000 עד 99,000 16

03 62למעלה מ–9,000 עד 1010,000 16

ביטול המחאת כסף או המחאת דואר 17 
לפי בקשת השולח

השולח26 6

או 18  כסף  המחאת  של  תוקף  הארכת 
המחאת דואר שפקע תוקפה

מבקש 26 6
ההעברה

לכל 19  כובדה,  שלא  בהמחאה  טיפול 
המחאה - 

שהופקדה 1 19 המחאה  לעניין 
שעליו  והבנק  חשבון  לזכות 
נמשכה לא כיבדה, למעט בשל 

פגם טכני שקבע המנהל 

בעל החשבון69 11

על 2 19 משוכה  המחאה  לעניין 
החברה הבת, והחברה הבת לא 

כיבדה

בעל החשבון99 17

חקירה על אודות תשלום שנטען עליו 20 
ששולם בין תאריכים מסוימים - לכל 
שני  בין  הכלולים  הימים  מן  אחד 

תאריכים 

מבקש 79 5
החקירה
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

המחאת21  של  גורלה  בדבר   חקירה 
כסף כמשמעותה בפרט 16 

מבקש 59 6
החקירה

חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר 22 
כמשמעותה בפרט 27 

מבקש 59 6
החקירה

הנוגע 23  מסמך  של  ומסירה  איתור 
סופק  שמקורו  הכספיים  לשירותים 

קודם לכן למבקש - לכל צילום

מבקש המסמך79 5

לחיוב 24  פעולות  של  ממוכנת  התאמה 
בחשבון סילוקים - לכל 10 פעולות

בעל החשבון61 4

למאגר 25  מהמחאות  נתונים  העברת 
מידע ממוכן, לפי בקשת בעל החשבון 

- לכל 10 המחאות

בעל החשבון61 4

בעל החשבון70 6פנקס המחאות הכולל 25 המחאות26 

המחאת 27  באמצעות  כספים  העברת 
לבקשת  בהתאם  נקוב  בסכום  דואר 
בנקאית(,  )המחאה  השירות  מקבל 
כמפורט  חדשים,  בשקלים  בסכומים 

להלן, לכל העברה:

מבקש 
ההעברה

38 5עד 1200 27

19 7למעלה מ–200 עד 2500 27

79 10למעלה מ–500 עד 31,000 27

59 12למעלה מ–1,000 עד 42,500 27

28 15למעלה מ–2,500 עד 55,000 27

68 20למעלה מ–5,000 עד 610,000 27

08 26למעלה מ–710,000 27

ביטול המחאה לפי בקשת בעל חשבון 28 
- לכל המחאה 

בעל החשבון84 5

מבקש השירות80 4אימות חתימתו של ערב29 

משלוח מידע או מסמך הנוגע לחשבון 30 
במשלוח שאינו רגיל, לפי בקשת בעל 

החשבון

בעל החשבון "בשיעור דמי המשלוח

ג' בסיוון התשע"ו )9 ביוני 2016(
)חמ 3-3598(

ר ב ל י פ ה  מ ל ש  
המנהל הכללי של משרד התקשורת  




