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צו האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( )הארכת תוקף החוק(, 
התשע"ז-2017

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 י"ז בתמוז התשע"ח )30 ביוני 2018(.  .1
כ"ו בסיוון התשע"ז )20 ביוני 2017(

)חמ 3-3416-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה  

ס"ח התשס"ג, עמ' 544; ק"ת התשנ"ו, עמ' 1456.  1

תקנות המקרקעין )ניהול ורישום( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 168 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-11969, אני מתקינה תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התשע"ב-22011  ורישום(,  )ניהול  המקרקעין  בתקנות   .1
בתקנה 9)ג()1(, בסופה יבוא:

"לעניין פסקה זו, הגשה מקוונת של שטר סרוק אשר יאומת בחתימה אלקטרונית אחת 
או יותר, תיחשב כהגשת השטר במקור; הוגש השטר באופן מקוון כאמור, אין צורך 

בהגשת עותקים נוספים של השטר".

בתקנה 13 לתקנות העיקריות, הסיפה החל במילים "לאחר רישום" - תימחק.  .2
בתקנה 14)ה( לתקנות העיקריות, הסיפה החל במילים "עותק מהשטר" - תימחק.  .3

תקנות אלה יחולו על בקשות שהוגשו ביום תחילתן או לאחריו.  .4
כ"ז בסיוון התשע"ז )21 ביוני 2017(

)חמ 3-2514(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

צו התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 
התקציב 2017 ו–2018( )דחיית מועד תחילת פרק ב' לחוק(, התשע"ז-2017

ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  התכנית  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(,  התשע"ז-12016 )להלן - החוק(, בהסכמת 

שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תחילתו של פרק ב' לחוק, שעניינו אסדרת ענף התמרוקים, תידחה בשלושה חודשים   .1
ותהיה ביום ט' בתשרי התשע"ח )29 בספטמבר 2017(.

ב' בתמוז התשע"ז )26 ביוני 2017(
)חמ 3-5479(

ן מ צ י ל ב  ק ע י  
שר הבריאות  

ס"ח התשע"ז, עמ' 49.  1

הארכת תוקף החוק

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 13

תיקון תקנה 14

תחולה

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.  1

2 ק"ת התשע"ב, עמ' 74 ועמ' 758.

דחיית מועד תחילת 
פרק ב' לחוק
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צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )מס' 2(, התשע"ז-2017

עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר,  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 
בהמלצת הוועדה להתחדשות עירונית, ובהתאם להוראות המעבר בסעיף 30)ד( בחוק, אני 

מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)1( קריית אונו "הזמיר": גוש 6491, חלקה 115;

)2( קריית אונו "הכלנית": גוש 6496, חלקה 76;

)3( אשדוד "אבן עזרא": גוש 2071 חלקות 51-48;

)4( רמת גן "רחובות הנהר ב'": גוש 6207, חלקות 424, 426, 521;

)5( בת ים "הרב קוקיס": גוש 7141 חלקות 78, 80;

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.   .2
י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(

)חמ 3-5405(

ט נ ל ג ב  א ו י  
שר הבינוי והשיכון  

צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית )הכרזה על מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול מיסוי( )מס' 3(, התשע"ז-2017

עירונית  להתחדשות  הממשלתית  הרשות  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בדבר  הנוגעת  המקומית  הרשות  בהסכמת  יזם,  לבקשת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 

ובהמלצת הוועדה כהגדרתה בסעיף 15א לחוק, אני מצווה לאמור:

המתחמים המפורטים להלן מוכרזים בזה מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי:  .1
)1( אשדוד "אבן עזרא": גוש 2071 חלקות 47-46, 64;

)2( באר שבע "שכונה ג'": גוש 38028 חלקות 58, 60, 61, 112, גוש 38029 חלקה 141;

)3( ראשון לציון "פוזננסקי": גוש 7282 חלקות 91-90;

)4( קריית אונו "ישעיהו": גוש 6496 חלקות 281, 283

)5( רמת גן "המבדיל": גוש 6204 חלקות 410-408

)6( יהוד "הגבעה": גוש 6729 חלקות 11, 25, 37

)7( אשדוד "הדקל": גוש 2088 חלקות 2, 38-36

תוקפו של צו זה לשש שנים, אלא אם כן בוטלה ההכרזה על המתחם קודם לכן.  .2
י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(

)חמ 3-5405(

ט נ ל ג ב  א ו י  

שר הבינוי והשיכון  

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

תוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1

מתחמים לפינוי 
ובינוי במסלול 

מיסוי

תוקף

ס"ח התשע"ו, עמ' 1234.  1
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

45.27 - התשלום ישולם בעשרה פתיחת חשבון סילוקים1. 
 תשלומים שווים במהלך שנים

עשר )12( החודשים הראשונים 
לפתיחת החשבון

בעל החשבון

ניהול חשבון סילוקים2.

בעל החשבוןבלא תשלוםחשבון סילוקים2.1

כללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים( )תיקון(, 
התשע"ז-2017

)מינויים(,  המדינה  שירות  לחוק  ו–28   26  ,25  ,20 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשי"ט-11959, קובעת ועדת השירות כללים אלה:

בכללי שירות המדינה )מינויים( )מכרזים, בחינות ומבחנים(, התשכ"א-21961, במקום   .1
סעיף 37 יבוא:

ועדת "דרגת הבוחנים חברי  המדינה,  עובדי  של  משרתם  דרגות  37. מתח 
למשרה  הצמוד  הדרגות  ממתח  נמוך  יהיה  לא  הבוחנים, 

הנדונה או ממתח הדרגות המקבילות בדירוגים אחרים."

כ"א בסיוון התשע"ז )15 ביוני 2017(
)חמ 3-494(

ר ו ו א ר פ ד  ו ה א  
ממלא מקום יושב ראש  

שירות המדינה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1588; התשע"ו, עמ' 1110.  2

הודעת הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, התשע"ז-2017

  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   2017 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב   .1
2017 בשיעור של 1.007028%, ולאחר עיגול סכומים, יהיה נוסח התוספת של התקנות 

העיקריות, מיום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017(, כלהלן:

"תוספת
)תקנות 2 עד 6(

תשלומים בעד השירותים הכספיים

עדכון התשלומים 
בעד השירותים 

הכספיים, ועיגול 
סכומים

ק"ת התשע"א, עמ' 613; התשע"ו, עמ' 1466.  1

החלפת סעיף 37
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

4.18 - 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 4.00 ש"ח ומעלה

בעל החשבון

הפקדת סכום לזכות חשבון סילוקים 3.
)הפקדה עצמית( -

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי3.1

על ידי בעל חשבון עסקי3.2

5.27 - בעבור הפקדת כל סכום הפקדת סכום במזומן3.2.1
במזומן

בעל החשבון

עד הפקדת המחאה3.2.2 של  הפקדה  בעבור   -  5.27
בעבור   - ו–0.53  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 המנהל4.1 שגובה  סביר  תשלום 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

בטופס שלא אישר אותו 4.2
המנהל

החברה  שגובה  סביר  תשלום 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

החזרה או העברה של סכום מחשבון 5.
התשלומים השמורים

מבקש הסכום5.83

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

על החברה הבת - 

בעל החשבון

בעל החשבון4.83הנפרעת באשנב במזומן6.1

שלא נפרעה באשנב במזומן -6.2

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי6.2.1

בעל החשבון1.04 בעבור כל המחאהעל ידי בעל חשבון עסקי6.2.2

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

במזומן

בעל החשבון1.80

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

באשנב במזומן

בעל החשבון4.83



קובץ התקנות 7831, ה' בתמוז התשע"ז, 29.6.2017  1310

טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

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

בעל החשבון4.83

הרשאה 10. לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
לחיוב חשבון סילוקים

בעל החשבון0.92

חשבון 11.  לחיוב  בהרשאה  טיפול 
סילוקים שלא כובדה

בעל החשבון14.49

הוראת 12. לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הניתנת  מראש,  מאושרת  תשלום 

לפירעון באשנב במזומן 

בעל החשבון4.83

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

0.87% מסכום הפדיון הכולל 
פדיון  פעולת  בכל  המשולם 
שסכום  ובלבד  מילוות, 
מבקש  שמשלם  התשלום 
מ–19.03  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 השירות17.41

הצהרה 14. כתב  על  חתימה  אימות 
והתחייבות בשל אבדן תעודת מילווה 

מבקש 4.83
ההצהרה

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

15.39עד 16.11,000

20.83למעלה מ–1,000 עד 16.22,000

26.26למעלה מ–2,000 עד 16.33,000

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

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

31.67למעלה מ–3,000 עד 16.44,000

36.21למעלה מ–4,000 עד 16.55,000

41.64למעלה מ–5,000 עד 16.66,000

47.07למעלה מ–6,000 עד 16.77,000

52.51למעלה מ–7,000 עד 16.88,000

57.93למעלה מ–8,000 עד 16.99,000

62.47למעלה מ–9,000 עד 16.1010,000

ביטול המחאת כסף או המחאת דואר 17.
לפי בקשת השולח

השולח6.30

או 18. כסף  המחאת  של  תוקף  הארכת 
המחאת דואר שפקע תוקפה

מבקש 6.30
ההעברה

לכל 19. כובדה,  שלא  בהמחאה  טיפול 
המחאה - 

שהופקדה 19.1 המחאה  לעניין 
שעליו  והבנק  חשבון  לזכות 
נמשכה לא כיבדה, למעט בשל 

פגם טכני שקבע המנהל 

בעל החשבון11.77

על 19.2 משוכה  המחאה  לעניין 
החברה הבת, והחברה הבת לא 

כיבדה

בעל החשבון18.12

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

תאריכים 

מבקש 5.83
החקירה

המחאת21. של  גורלה  בדבר   חקירה 
כסף כמשמעותה בפרט 16 

מבקש 6.64
החקירה

חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר 22.
כמשמעותה בפרט 27 

מבקש 6.64
החקירה

הנוגע 23. מסמך  של  ומסירה  איתור 
סופק  שמקורו  הכספיים  לשירותים 

קודם לכן למבקש - לכל צילום

מבקש המסמך5.83

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

בעל החשבון4.64

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

- לכל 10 המחאות

בעל החשבון4.64

בעל החשבון6.75פנקס המחאות הכולל 25 המחאות26.
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

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

להלן, לכל העברה:

מבקש 
ההעברה

5.42עד 27.1200

7.24למעלה מ–200 עד 27.2500

10.87למעלה מ–500 עד 27.31,000

12.68למעלה מ–1,000 עד 27.42,500

15.39למעלה מ–2,500 עד 27.55,000

20.83למעלה מ–5,000 עד 27.610,000

26.26למעלה מ–27.710,000

ביטול המחאה לפי בקשת בעל חשבון 28.
- לכל המחאה 

בעל החשבון5.88

מבקש השירות4.83אימות חתימתו של ערב29.

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

החשבון

בעל החשבון."בשיעור דמי המשלוח

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
)חמ 3-3598-ת2(

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




