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 פקודת בתי הדואר
ר א ו ד י ה ת ו ר ל שי ף ש י ר ע ת ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בתי הדואר י, ובאישור ועדת הכספים שלי
:  הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

ת 1. בתוספת לתקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תשל״ד—1974 ־׳, פ ס ו ת  תיקי! ה
ה בפרט 11, בטור ״התשלום בלירות״, במקום ״3.00״ יבוא ״2.50״, במקום ״4.00״ יבוא נ י ש א ר ,  י

 ״3.50״, במקום ״6.00״ יבוא ״5.00״ ובמקום ״8.00״ יבוא ״7.00״.

. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז בחשון תשל״ה (1 בנובמבר 1974). 2 • י ל י ת  ת

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (תיקון), ם 3 ש  ה

 תש ל״ה—1974״.

ן ב י ק ר ח צ  כ״ח בתשרי תשל״ה (14 באוקטובר 1974) , י
< ראש הממשלה ושר התקשורת 7 6 0 0 מ 0 ח ) 

 נ חוקי א״י, פרק קט״ו, עמי 1155; ס״ח ת;עכ״ה, עמי 234; ס״ח תשכ״ח, עמי 17.

 2 ק״ת 3153, תשל״ך, עמי 861.

 פקודת בתי הדואר

י א ל ו ב ת ה ו ר י ש י ה ת ו ר י ד ש ע מ ב י מ ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ה לפקודת בתי הדואר י, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקו! תקנה2 1. בתקנה 2 לתקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי), תשכ״ח—1968 ־,
 בפרטים 3 ו־4. במקום ״0.15״ יבוא ״0.25״.

. תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.  יי״ייי• 2

ם 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בתי הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי) (תיקון), ש ׳  י
 תשל״ה—1974״.

ן ב י ק ר ח צ  כ״ח בתשרי תשל״ה (14 באוקטובר 1974) י
< ראש הממשלה ושר התקשורת י 6 0 0 0 מ 1 ח < 

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1155; ס״ח תשכ״ה, עמי 234.

ת תשל״ד, עמי 461. ״  2 ק״ת תשכ״ח, עמי 1829; ק״ת תשל״ג, עמי 1041; ק
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 בנק הדואו, חשי״א-1951

ר א ו ד ק ה נ ב ם ב י ת ו ר י ש ר ה ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951 1, אני מתקין תקנות
 אלה:

 פרק ראשון: מרשגוח
 1. בתקנות אלה — - הגדרי׳

 ״בעל חשבון״ — אדם או תאגיד שבשמם מתנהל חשבון בבנק הדואר!

 ״בעל חשבון םילוקים״ — אדם או תאגיד שבשמם מתנהל בבנק הדואר חשבון סילוקים ז

 ״בעל חשבון חסכון״ — אדם שבשמו מתנהל בבנק הדואר חשבון חסכון!

 ״תאגיד״ — חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה לפי החוק העותמני על האגודות
 מיום 3.8.1909 וכל גוף מואגד אחר שנוסד כדין׳ וכן הממשלה, משרד ממשלתי

ו!  ומוסדותי

 ״נציג״ — הורי קטין או אפוטרופסו של חסוי כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית
!  והאפוטרופסות, תשכ׳יב—1962 2

 ״חשבון התשלומים השמורים״ — חשבון כללי המתנהל בבנק הדואר להחזקת סכומים

 שאדם שאליו נשלחו לא גבה אותם או שהוא החזירם!

 ״מוסד דואר״ — בית דואר, סוכנות דואר או מקום אחר שנקבע למילוי שירותי בנק הדואר
 לפי סעיף 3 לחוק.

 מדק שני: חשבון סילוקים

ן פילוקים  2. חשבון סילוקים בבנק הדואר לא יתנהל אלא על שם אדם שמלאו לו שמונה עשרה חשבו
י ם מ ל ש  שנה או על שם תאגיד. ע

ת ת י ת פ מ י ש ק  3. (א) המבקש לפתוח חשבון סילוקים על שמו יפרט בבקשתו — ב
ן םילוקים ת חשבו ו מ ת ש ד _ א י ג א ו ומספר הזהות שלו, ואם המבקש הוא ת  (1) את שמו, מענ

 המורשים לפעול בשם התאגיד!
 (2) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון שהמנהל ידרוש אותו.

גמת חתימתם ת דו  (ב) המבקש ימסור את דוגמת חתימתו, ואם הוא תאגיד — א
 של המורשים לחתום בשם התאגיד ויוכיח את סמכותם כדי הנחת דעתו של המנהל.

ז הלת השבו  4. (א) חשבון םילוקים אחד יכול להתנהל על שם מספר בני אדם או מספד הנ
 תאגידים. טילוקיט

 (ב) חשבונות סילוקים אחדים יכולים להתנהל על שם בעל חשבון סילוקים
 אחד.

 (ג) בעל חשבונות םילוקים יודיע למנהל על כל שינוי שחל בפרט מן הפרטים
 הנוגעים לחשבונות.

: העסקאות . (א) העסקאות המותרות לזכות חשבון סילוקים הן אלה 5 
ן סילוקים  , בחשבו

ד!  (1) הפקדת כל סכום במזומן או בשיק שמושכו הוא המפקי

 1 ס״ח תשי״א, עמ׳ 219; תשט״ו, «מ׳ 85.

 2 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 120; תשכ״ה, עמ׳ 114; תש״ל, עמ׳ 125; תשל״ג, עמ׳ 32.
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 (2) מסירה לגביה של המחאות דואר, המחאות כסף או שיקים שבעל חשבון
 הסילוקין הסב לבנק הדואר;

 (3) העברה מחשבון סילוקים אחר או מחשבון חסכון של בעל חשבון
 הסילוקים.

:  (ב) העסקאות המותרות לחובת חשבון סילוקים הן אלה

 (1) הוצאה כל סכום במזומנים בידי בעל החשבון!

 (2) העברת כל סכום לחשבון םילוקים אחר או לאדם שאינו בעל חשבון
 סילוקים או לחשבון חסכון.

 6. (א) סכום במזומנים לזכות חשבון סילוקים יימסר למוסד דואר.

 (ב) המחאות דואר, המחאות כסף ושיקים יימסרו למוסד דואר או יישלחו לבנק
אר: תמורת שיק לא תיזקף לזכות חשבון אלא לאחר גבייתה.  הדו

 7. הוראה להעברה מחשבון סילוקים תימסר לבנק הדואר בכתב.

 8. בעל חשבון םילוקים רשאי להורות לבנק הדואר, בהוראה כללית, להעביר לבעל
 חשבון סילוקים אחר או לכל אדם אחרי ששמו נקוב באותה הוראה, סכומים שנקבעו בה

 ובמועדים שצויינו בה.

 9. (א) שולם או הועבר סכום לזכות בעל חשבון הסילוקים ובעל החשבון הודיע
 לבנק הדואר, תוך שבוע ימים מיום קבלת ההודעה על הזיכוי, על סירובו לקבל את הסכום,
 יחוייב החשבון בסכום הזיכוי והסכום יועבר לחשבון התשלומים השמורים; הודעה על כך

 תינתן למשלם או למעביר.
 (ב) ניתנה הוראה מאת בעל חשבון סילוקים לשלם סכום לאדם שאינו בעל חשבון
 סילוק־ם והסכום לא נגבה תוך תקופה של שני חדשים מתאריך מתן ההוראה האמורה,

 יועבר הסכום לחשבון התשלומים השמורים והודעה על כך תינתן לבעל חשבון הסילוקים.
 (ג) אדם ששילם או נתן הוראה כאמור בתקנות משנה (א) או (ב) זכאי לבקש את
 החזרת הסכום לידיו או את העברתו לחשבון הסילוקים שלו, אולם כל עוד לא הוחזר או
 לא הועבר הסכום כמבוקש, רשאי בנק הדואר להעבירו לאדם שלו היה מיועד, אם ביקש

 זאת האדם.

. המנהל יפרסם מזמן לזמן, במועדים שייראו לו, רשימה שתכיל את שמות בעלי 1 0 
 חשבון סילוקים ומספרי חשבונותיהם, פרט לאותם בעלי חשבון שדרשו בכתב לא להכניס

 את שמם ומספר חשבונם ברשימה.

 11. בעל חשבון סילוקים יהיה פטור מתשלום דמי דואר בעד משלוח הוראות והודעות
 לבנק הדואר הנוגעות לחשבונו.

 12. (א) בעד העברת כל סכום מחשבון סילוקים לחשבון סיליקים אחר או לחשבון
 חסכון לא תשולם אגרה.

 (ב) בעד כל אחת מהעסקאות המפורטות בחלק א׳ לתוספת תשולם אגרה בשיעור
 הנקוב לצד אותה עסקה.

 (ג) המנהל רשאי לגבות אגרה המגיעה לפי תקנות אלה על ידי חיוב חשבונו של
 בעל חשבון סילוקים בסכום האגרה.

יט, ם במזומנ  תשלו
ת ושיקים  המחאו

ן  העברה מחשבו
 סילוקים

ם ראת תשלו  הו
ת י ל ל  כ

קת תשלומים  החז
ן תשלומים  בחשבו

 שמורים

 נ״טור מדמי
 דואר
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 השדון חסכון

 פרק שליש* 2 חשבון הסמן

. בפרק זה, ״נאמן״ — אדם בגיר המנהל על שמו חשבון לזכותו של אדם אחר (להלן • 1 3 
 זכאי).

 14. חשבון חסכון יכול להתנהל על שם אחד מאלה:

 (1) בגיר ז

! ן  (2) קטי
(להלן — ן  (3) נאמן, ובלבד שלא תהיה לנאמן טובת הנאה בכספים שבחשבו

 חשבון נאמנות)!

 (4) תאגיד.

ג י ׳ י י ת  15. (א) המבקש לפתוח חשבון חסכון על שמו יפרט בבקשתו — בקשיי פ
 חשבון חסכון

;  (1) את שמו, מענו ומספר הזהות שלו
 (2) אם החשבון הוא חשבון נאמנות — את שמו, מענו ומספר הזהות של
 הזכאי! אם הזכאי הוא גם קטין — תאריך לידתו׳, ואם הזכאי פסול, או חסוי

 שאינו פסול — את סיבת הפסלות או החיסוי!

 (3) אם החשבון הוא חשבון על שם תאגיד — את שמות המורשים לפעול
 בשם התאגיד, מעניהם ומספרי הזהות שלהם!

 (4) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ב) בקשה לפתוח חשבון חסכון שיתנהל על שם קטין תוגש בידי הקטין בצירוף
 אישור בכתב של נציגו, או על ידי נציגו או על ידי אדם אחר, ובה יפרט המבקש —

 (1) את שם הקטין ומענו •,

: דתו  (2) את תאריך לי

 (3) את שמו ומענו של הנציג 1

 (4) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ג) (1) המבקש לפתוח חשבון חסכון על שמו יצרף לבקשתו את דוגמת
: אם החשבון הוא חשבון נאמנות — יצרף את דוגמת חתימתו של  חתימתו
; ו ג י צ  הזכאי! אם הזכאי קטין או חסוי — יצרף את דוגמת החתימה של נ
ת דוגמת חתימותיהם של המורשים  ואם החשבון הוא על שם תאגיד — יצרף א

 לפעול בשם התאגיד ודוגמת חותמת התאגיד.

 (2) המנהל רשאי לדחות קבלת דוגמת חתימתו של זכאי או של נציגו
 בחשבון נאמנות עד למועד שבו יוצאו כספים מהחשבון.

. (א) חשבון חסכון לא ייפתח אלא לאחר ששולמו לפחות 10 לירות לזכות החשבון בקשה לפתיחת 1 6 

ן ובולי חסכון ן כ ס ס ח י ט ר ם כ י ק ב ד ו ; בעת התשלום לחשבון יהיו הבולים מ ן  במזומנים או בבולי חסכו
 שאפשר להשיגו בכל מוסד דואר.

 (ב) בולי חסכון נמכרים בכל מוסד דואר בערך הנקוב שלהם.

 17. (א) לאחר פתיחת חשבון חסכון יינתן לבעל החשבון פנקס חשבון על שמו פנקס חשבון
 (להלן — הפנקס).

ת דוגמת חתימתו של בעל חשבון  (ב) הפנקס יהיה בטופס שקבע המנהל ויכיל א
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 החסכון, ואם החשבון הוא חשבון נאמנות — נוסף על שם הזכאי, גם את דוגמת חתימתו
 של הזכאי או נציגיו אם לא נדחתה קבלת דוגמת חתימתו כאמור בתקנה 15(ג)(2).

. (א) חשבון חסכון יכול להתנהל על שם מספר בני אדם או מספר תאגידים, ובלבד 1 8 
 שחשבון נאמנות לא יתנהל אלא לזכותו של זכאי אחד.

 (ב) בעל חשבון חסכון יודיע לבנק הדואר על כל שינוי שחל בפרטים הנוגעים
 לחשבונו.

. הפקדת בחשבון חסכון ייעשו באחת הדרכים האלה: 1 9 

 (א) הכנסת כל סכום במזומנים או בבולי חסכון ¡
 (p מסירה לגביה של המחאות דואר, המחאות כסף או שיקים הנושאים את שם

 בעל החשבון כמקבל התשלום והחתומים בידו חתימת הסבה!

 (ג) העברת כל סכום מחשבון אחר בבנק הדואר.

. (א) הוצאת כספים מחשבון חסכון תיעשה באחת הדרכים האלה: 2 0 

 (1) העברת כל סכום מחשבון חסכון לחשבון אחר של בעל החשבון בבנק
 הדואר!

 (2) במזומנים, בכל מוסד דואר —
 (א) סכום שאינו עולה על 200 לירות — בלי הודעה מוקדמת, פעם

 בשלושה ימים!
 (ב) סכום העולה על 200 לירות — לאחר פניה למנהל בטופס בקשה

 והמנהל המציא את הסכום המבוקש במוסד דואר שצויין בבקשה.

 (ב) הוצאת כספים או העברתם מחשבון נאמנות טעונה חתימתם של הנאמן
 והזכאי גם יחד! היה הזכאי קטין או חסוי — תצורף לחתימת הנאמן חתימת הנציג.

. (א) כל עסקה בחשבון חסכון לא תפחת מ־100 אגורות ותהיה בסכום המתחלק 21 
 ל־10 אגורות.

 (ב) שום עסקה בחשבון חסכון לא תבוצע אם לא יוגש הפנקס, אלא אם ניתנה
 רשות לכך מאת המנהל.

. (א) סכום ששולם או שהועבר לזכות חשבון חסכון עד יום 15 בחודש ועד בכלל, 2 2 
 יראו אותו כפקדון נושא ריבית החל מ־י16 בחודש! סכום שהופקד אחרי 15 בחודש, יראו

 אותו כפקדון נושא ריבית החל מהאחד בחודש שלאחר יום זקיפתו לזכות החשבון.

 (ב) סכום שהוצא מחשבון חסכון עד יום 15 לחודש ועד בכלל יחדל להיות פקדון
 נושא ריבית מהאחד בחודש שבו הוצא הסכום! סכום שהוצא אחרי 15 בחודש יחדל י^היות

 פקדה נושא ריבית ביום 16 בחודש בו הוצא הסכום.

. (א) על פקדון בחשבון חסכון שהוא פחות מלירה אחת וכן על חלק מפקדון שהוא 2 3 
 שבר מלירה לא תחושב כל ריבית.

 (ב) (1) היה סכום הריבית המגיע לבעל חשבון חסכון מעל שתי לירות, תישלח
ת כספים הודעה לבעל חשבון החסכון ובה יצויין סכום הריבית!  לאחר סוף שנ
 הסכום הנקוב בהודעה ניתן — לפי בחירת בעל חשבון החסכון — לפדיון

 במזומן או להפקדה בחשבונו, בכפוף להוראת תקנה 21.

 הנחלת חשבון
 חסכון

 הוצאת כספים

 ביצוע עסקה

ן נושא ו  פקד
 ריבית

 חישוב הריבית
 וזקיפתה
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ס ק נ  דיז פ

ת  עסקה באמצעו
אר  ןזמחאות דו

 ביצוע העסקה

ת  עסקה באמצעו
ת 3סף  המחאו

 ביצוע העסקה

 (2) היה סכום הריבית המגיע לבעל חשבון חסכון עד שתי לירות, לא
 תישלח הודעה על סכום הריבית לבעל חשבון החסכון, אלא על־פי דרישתו.

 24. לא תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון חסכון.

. (א) פנקס שניתן לבעל חשבון חסכון יישאר קנינו של בנק הדואר. 2 5 

 (ב) בעל חשבון חסכון חייב להמציא את הפנקס לבנק הדואר בכל עת שיידרש.

 (ג) אבד פנקס, רשאי המנהל לדרוש מבעל חשבון החסכון שיפרסם את דבר האבידה
 בכל דרך שתיראה לו, לפני שיינתן לו פנקס חדש.

 (ד) ניזוק פנקס או נתקלקל, רשאי המנהל לדרוש את החזרתו ואת ביטולו ולי תן
 פנקס חדש לבעל החשבון.

 (ה) בעד פנקס חדש רשאי המנהל לגבות אגרה כמפורט בחלק ב׳ לתוספת.

 מרק רניעי: המחאות דואד

 26. (א) בנק הדואר יקיים שירות המחאות דואר שבאמצעותו יוכל אדם (להלן —
 המעביר), להעביר לזולתו סכום כסף שלא יפחת מ־25 אגורות ולא יעלה על 100 לירות

 לכל המחאה.

 (ב) המחאות דואר יהיו בערכים אלה: 25 אגורות• 50 אגודות, 75 אגורות, לירה
 אחת, שלוש לירות, חמש לידות, עשר לירות, שמונה עשרה לירות, עשרים לירות,

 עשרים וחמש לירות, חמישים לירות ומאה לירות.

 27. (א) המעביר ישלם במוסד דואר את הסכום המיועד להעברה ויקבל תמורתו
 המחאה.

 (ב) המחזיק בהמחאה זכאי לגבות את הסכום הנקוב בה בכל מוסד דואר, לאחר
 שזיהה את עצמו להנחת דעתו של פקיד דואר,- המחזיק ימסור את ההמחאה ויאשר עליה

 בחתימת ידו את קבלת התשלום.

 (ג) עם גביית ההמחאה פוקעת אחריות בנק הדואר לגביה.

 (ד) ההמחאה תשולם תוך שלושה חדשים מהיום האחרון של החודש שבו הוצאה!
 לא נגבתה המחאה תוך התקופה האמורה, רשאי המחזיק להמציאה למנהל לשם הארכתה

 או לשם קבלת המחאה אחרת.
 (ה) המציא אדם למנהל תלוש שנתלש מהמחאה שנטען עליה שאבדה, רשאי הוא
 לקבל במקומה המחאה אחרת — לאחר שהוברר שמוסד דואר לא שילם את ההמחאה —

 בתום ששה חדשים מיום הוצאת ההמחאה ולאחר תשלום האגרה שנקבעה.

 28. בעד עסקאות בהמחאות דואר, בעד הוצאת המחאה במקום המחאה שלא נגבתה או
 שאבדה ובעד הארכת תקפה של המחאת דואר ישולמו אגרות כמפורט בחלק ג׳ לתוספת.

 מרק חמישי: המחאות פסף
 29. בנק הדואר יקיים שירות המחאות כסף שבאמצעותו יוכל אדם (להלן — השולח)

 לשלוח לזולתו (להלן — המוטב) סכום כסף שלא יעלה על אלפיים לירות לכל המחאה.

 30. (א) השולח ישלם במוסד דואר את הסכום שבכוונתו לשלוח ויקבל תמורתו קבלה
 על הסכום ששילם.
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 (ב) בנק הדואר ימציא למוטב, לפי המען שציין השולח, המחאה המזכה אותו
 לקבל בכל מוסד דואר את הסכום הנקוב בהמחאה.

 (ג) המוטב זכאי לגבות את הסכום הנקוב בהמחאה בכל מוסד דואר לאחר שהגיש
 את ההמחאה וזיהה את עצמו להנחת דעתו של פקיד דואר.

 (ד) עפ גביית ההמחאה פוקעת אחריות בנק הדואר לגביה.

 (ה) לא גבה המוטב את סכום ההמחאה תוך שני חדשים מיום הוצאתה, יועבר
 הסכום לחשבון התשלומים השמורים ותינתן לשולח הודעה על כך.

 (!־) הועבר סכום לחשבון התשלומים השמורים, זכאי השולח לבקש את החזרת
 סכום ההמחאה לידיו אולם כל עוד לא הוחזר הסכום לשולח, רשאי בנק הדואר לשלמו

 למוטב לפי בקשתו.

 ביטול העסקה 31. השולח יכול לבקש ביטול העסקה: יחד עם הבקשה ימציא לבנק הדואר את הקבלה

 שקיבל לפי תקנה 30(א), ואם ההמחאה טרם הומצאה למוטב, ימלא בנק הדואר אחר הבקשה
 ויחזיר לשולח את הסכום ששילם.

ת 32. בעד עסקאות בהמחאות כפף ישולמו אגרות כמפורט בחלק ד׳ לתוספת. י ר ג  א

 9דק ששי: הוראות שונות

 33. בעל חשבון סילוקים או בעל חשבון חסכון רשאי לבקש שייווסף שמו של בעל חשבון
 אחר לשם שבו מתנהל החשבון.

 34. (א) כספים שהופקדו בבנק הדואר בטעות לזכות אדם שאינו בעל חשבון בבנק,
 יועברו לחשבון תשלומים שמורים, והודעת על כך תינתן למפקיד.

 (ב) מפקיד הכספים האמורים בתקנת משנה (א) רשאי לבקש החזרתי הכספים לידיו
 או העברתו לחשבון אחר בבנק הדואר! אולם כל עוד לא הגיעה לידי המנהל בקשתו של
 המפקיד להחזרת הכספים או להעברתם לחשבון אחר בבנק הדואר, רשאי המנהל לשלמם

 למוטב לפי בקשתו.

 (ג) העברת הכספים לחשבון אחר בבנק הדואר או תשלומם למוטב כאמור בתקנת
 משנה (ב) טעונים תשלום אגרה! המנהל רשאי לגבות את סכום האגרה מהסכום המועבר

 לזכות חשבון או המשולם למוטב.

 35. (א) חשבון םילוקים וחשבון חסכון ייסגרו לפי בקשת בעל החשבון.

 (בי) המנהל רשאי לסגור —

 (1) חשבון סילוקים שלא היתד. בו תנועה במשך שלוש שנים!

 (2) בהסכמת המנהל הכללי של משרד התקשורת — חשבון טילוקים או
 חשבון חסכון, אט בעל החשבון נהי בו שלא בהתאם להוראות תקנות אלה

 או שלא בהתאם להוראות המנהל או שלא בהתאם לכל חוק.

 (ג) עם סגירת חשבון תשולם היתרה לבעל החשבון, אולם לבעל חשבון חסכון
 תשולם היתרה לאחר שהחזיר את פנקסו.

. חשבון םילוקים או חשבון חסכון, למעט חשבון נאמנות, המתנהל על שם בעלי 3 6 
 חשבון אחדים, רשאים כל בעלי החשבון להורות בכתב שלכל אחד מהם לחוד או לאחדים

 הוספת
 בעל תשבון

 כספים
 שנתקבלו בטעות

 סגירת חשבון

 בעלי חשבון
 אחדים
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; שינוי או ביטול הוראה זו טעונים חתימתם של כל בעלי ן  מהם ביחד תהא השלימה בחשבו
 החשבון.

 37. (א) משהוכחה למנהל פטירתו של בעל חשבון סילוקים או בעל חשבון חסכון, ׳הוראות
ת ת ט מקרה מ ע מ 1 ׳ , ר ט פ ב ה ה י ל  יורה המנהל על הפסקת ביצועה של עסקה לחובת החשבון שהורה ע

 עסקה שבה חוייב החשבון לפני מתן ההוראה.

 (ב) היה הנפטר בעל חשבון סילוקים או חשבון חסכון שאינו חשבון נאמנות׳ רשאי
 המנהל לשלם סכום עד 1,000 לירות מתוך הכספים שעמדו לזכותו של הנפטר, לאדם או
 לבני אדם הנראים לו, לשם תשלום הוצאות הקבורה של הנפטר או הוצאות דחופות לצרכי

 בני משפחתו שהיו תלויים בו.

 (ג) תשלום שנעשה כאמור בתקנת משנה (ב) דינו כתשלום שעשה בנק הדואר
 בחייו של הנפטר ולפי הוראותיו.

־ משהוכחה למנהל פסלותו של בעל חשבון םילוקים או בעל חשבון חסכון, יורה 3 8 
 המנהל על הפסקת ביצועה של כל עסקה לחובת החשבון שעליה הורה הפסול, למעט עסקה

 שבה חוייב החשבון לפגי מתן ההוראה.

. (א) עסקאות בבנק הדואר יבוצעו לפי טפסים שאישר המנהל ובהתאם להוראות טפסים 3 9 
ת ביצוע  , , . , , . והוראו

 ביצוע שהוציא המנהל מזמן לזמן בהסכמת המנהל הכללי של משרד התקשורת.

 (ב) המבצע עסקה חייב למלא את הטפסים מילוי שלם ומדוייק.

 (ג) (.1) כספים שהופקדו בבנק הדואר על פי טפסים שלא מולאו כראוי או על פי
 טפסים שלא אישר המנהל, כאמור בתקנות משנה (א) ו״(ב), יועברו לחשבון

 תשלומים שמורים, והודעה על כך תינתן למפקיד.

 (2) מפקיד כספים כאמור בפסקה (1) רשאי לבקש ההזרת הכספים לידיו או
 העברתם לחשבה בבנק הדואר! אולם כל עוד לא הגיעה לידי המנהל בקשתו
 של המפקיד להחזרת הכספים או להעברתם לחשבון בבנק הדואר, רשאי המנהל

 לשלמם למוטב לפי בקשתו.

 (3) הוצאת הכספים כאמור בפסקה (2) טעונה תשלום אגרה,- המנהל רשאי
 לגבות את סכום האגרה מהכספים המוצאים כאמור.

. המבצע עסקה בבנק הדואר רשאי למסור בהוראתו בקשר לחשבון סילוקים הודעה ד,ידעד, על 4 0 

ה ק ס  קצרה לגופה של העסקה. . ע

ראות  41. (א) הוראה שבה הסכום הנקוב במלים אינו מזדהה עם הסכום הנקוב בספרות, יבצע ביצוע הו

 אותה בנק הדואר לפי הסכום הקטן יותר.

 (ב) בנק הדואר יבצע הוראה עם קבלתה ולא יתחשב בתאריך מאוחר הנקוב
 בהוראה שאינה לפי תקנה 8.

 42. -המנהל וכן פקיד מוסד דואר הפועל בעניני בנק הדואר, רשאים לדרוש הוכחה, זיהוי
 להנחת דעתם, על זהותו של אדם הנוגע בעסקה בבנק הדואר.

קף מסמר  43. מסמך הנוגע לעסקה בבנק הדואר והמזכה אדם לקבל תשלום, יפקע תקפו לגבי תו
 בנק הדואר כעבור חדשיים מהתאריך הנקוב באותו מסמך כתאריך הוצאתו, זולת אם נקבע

 אחרת בתקנות אלה.
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. (א) בעד השירותים המפורטים בחלק ה׳ לתוספת ישולמו אגרות כנקוב לצד אותו 4 4 
 שירות.

 (ב) בעד הטפסים המפורטים בחלק ו׳ לתוספת ישלם בעל חשבון םילוקים אגרה
 כנקוב לצד אותו טופס.

 45. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז בחשון תשל״ה (1 בנובמבר 1974).

 46. תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תש״ל—1970 3 — בטלות.

 47. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשלי׳ה—
 1974״.

ת בעד רו  אג
 שירותים וטפסים

ה ל י ח  ת

ל טו  בי

 השם

 שעור האגרה
ת רו  בלי

 חינם

0.35 

0.25 

0.19 

0.50 

0.50 

2.00 

2.00 

 שעור האגרה
 בלירות

3.00 

 החוסמת
׳ ק א ל  ח

 (תקנות 12 (ב), 34(ב) ו־39(ג)(3))

לוקים ן סי ו ב ש ח ת ב  עסקאו

 1. תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון —

 1.1. מאת בעל החשבון

 1.2. מאת אדם אחר —

 1.2.1. כאשר המפקיד נושא באגרה

 1.2.2. כאשר בעל החשבון נושא באגרה —
 (א) עד 2,500,000 עסקאות לשנה, בעד כל עסקה

 (ב) מעל ל־2,500,000 עסקאות לשנה, בעד כל עסקה

 2. הוצאת סכום מחשבון התשלומים השמורים

 3. העברה לאדם שאינו בעל חשבון סילוקים

 4. טיפול בשיק שהופקד לזכות חשבון והבנק המשוך לא כיבדו

 5. חקירה על אודות תשלום שנטען עליו ששולם בין תאריכים מםויימים,
 לכל אהד מן הימים הכלולים בין שני התאריכים

 הערה: האגרה בפיםקה 1.2.2(ב) תחולתה עד יום כ׳ בשבט תשל״ה
 (1 בפברואר 1975)

ק ב׳ ל  ח

 ותקנה 25)

ן ן חסכו ת בחשבו  עסקאו

 1. מתן פנקס חדש במקום פנקס שאבד או שנתקלקל שלא באשמת
 בנק הדואר

 ק״ת תש״ל, עמ׳ 348; תשל״ב, עמי 438, 1691; תשל״ג, עמי 649; תשל״ד, עמ׳ 883, 1180.
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ק ג׳ ל  ח
 (תקנה 28)

 שיעור האגרה בלירות

 מיום י״וו בטבת תשל״ה
ואר 1974) נ  (1 בי

0.25 
0.50 

 האגדה בעד
 ההמחאה

 שלא נגבתה
 האגרה בעד

 ההמחאה שאבדה

2.00 

 שיעור האגרה
ת רו  בלי

1.50 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 חינם
5.00 
5.00 

10.00 
2.00 

 חינם

0.10 

 עד יום י״ז בטבת
ת דואר תשל״ה (31 בדצמבר 1974) ת בהמחאו ו א ק ס  ע

 0.10 י
0.20 

 האגרה בעד
 ההמחאה

 שלא נגבתה
 האגרה בעד

 ההמחאה שאבדה

. 0.50 

 העברה בהמחאת דואר —
 עד 5 לירות

 למעלה מ־5 לירות עד 100 לירות
 הוצאת המחאה במקום המחאה
 שלא נגבתה, תוך התקופה

 האמורה בתקנה 27
 הוצאת המחאה במקום המחאה

 שנטען עליה שאבדה .
 אגרת חקירה

.2 

.3 

.4 

׳ ק ד ל  ח
 (תקנה 32)

ת כפף ת להמחאו ו א ק ס  ע

 1. העברת סכום בהמחאה בסף, החזרתו של הסכום או
 הארכת תוקף המחאה שפג תקפה

 2. ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח

 3. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת כסף

 4. מתן העתק של המחאת כסף שאבדה

 5. חקירה בדבר המחאת כסף

׳ ק ה ל  ח
 (תקנה 44(א))

ק הדואר  שירותים בבנ

 פרסום ברשימת בעלי חשבונות —
 רשימה עיקרית, באותיות רגילות
 רשימה עיקרית, באותיות גדולות

 רשימה נוספת. באותיות רגילות
 רשימה נוספת, באותיות גדולות

 צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן למבקש, לכל תצלום

ק ו׳ ל  ח
 (תקנה 44(ב))

ן סילוקים  טפסים לשימושו של בעל חשבו

.1 

 שובר תשלום להפקדת בעל חשבון סילוקים לזכות חשבונו

 הוראת תשלום, פנקס של 25 דפים
.1 

.2 

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה ושר התקשורת

 ה׳ בחשון תשל״ה (21 באוקטובר 1974)
 (חמ 76012)

ן תשל״ה, 31.10.1974  קובץ התקנות'3241, ט״ו בחשו



ן  אני מתקי

 חוק בנק הדואר, תער״א-1951
ו י א נ ת ד 74 ו י מ ת ן מ ו כ ס ן ח ו ב ש ר ח ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

ד 74 שאושרה ד 74״ — חשבון חסכון בהתאם לתכנית חסכון מתמי  ״חשבון חסכון מתמי
 לפי חוק לעידוד החסכון (הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות), תשט״ז—1956 12
 ״נאמן״ — אדם בגיר המנהל על שמו חשבון לזכותו של אדם אחר (להלן — זכאי)!

 ״תקופת חסכון״ — תקופת החסכון המקסימלית האמורה בתקנה 12 !
ד 74 שנעשו בחודש קלנדרי• אחד!  ״יחידה חסכון״ — סכום ההפקדות בחשבון חסכון מתמי

״ — כמשמעותו בתקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עממי),  ״חשבון חסכון עממי
! 3 1973 -  תשל״ג

 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר),
.  תשל״ה—1974 4

ד 74 יכול שיתנהל על שם אהד מאלה:  חשבון חסכון מתמי
ר; י  (1) בג

ן!  (2) קטי

(להלן — ן  (3) נאמן ובלבד שלא תהיה לנאמן טובת הנאה בכספים שבחשבו
 חשבון נאמנות)!

 — בעל החשבון).

. 2 

 (להלן

.  (א) המבקש לפתוח חשבון חסכון מתמיד 74 על שמו יפרש בבקשתי -— 3

 (1) את שמו, מענו ומספר הזהות שלו!

ו ומספד הזהות  (2) אמ החשבון הוא חשבון נאמנות — את שמו, מענ
 של הזכאי! אם הזכאי הוא קטין, יצויין גם תאריך לידתו! אם הזכאי פסול,

י!  או חסוי שאינו פסול, תצויין גפ סיבת הפסלות או החיסו

 (3) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

ד 74 שיתנהל על שם קטין תוגש ביד  (ב) בקשה לפתוח חשבון הסכין מתמי
 הקטין בצירוף אישור בכתב של נציגו, או על ידי נציגו או על ידי אדם אחר, ובה יפרט

 המבקש —
! ו  (1) את שם הקטין ומענ

!  (2) את תאריך לידתו
! ג צי  (3) את שמו ומענו של הנ

 (4) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ג) המבקש לפתוח חשבון חסכון מתמיד 74 על שמו יצרף לבקשתו את דוגמת
! ואם ! אם החשבון הוא חשבון נאמנות — יצרף את דוגמת חתימתו של הזכאי מתו  חתי

 1 ס״ח תשי״א, עמ׳ 219; תשט״ו, עמי 85.

 2 ס״ח תשט״ז, עמי 52; תשל״ד, עמ׳ 56.

 3 ק״ונ תשל׳׳ג, עמ׳ 650; 1781, תשל״ד, עמ׳ 841.

 4 ק״ת תשל״ה, עמי 157.

ן  השבין הסבו
 מתמיד 74

 בקשה לפתוח
ן  חשבון חסכו

 מתמיד 74

ן תשל״ה, 31.10.1974 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת  166 קובץ ה



 הזכאי קטין או חסוי — יצרף את דוגמת החתימה של נציגו, זולת אם דרש המנהל
 שדוגמת חתימתו של הזכאי או של נציגו בחשבון נאמנות תומצא בשעת הוצאת כספים

 מהחשבון.

ת ד 74 ייעשו באחת הדרכים האלה:• הפקדו  4. (א) הפקדות בחשבון חסכון מתמי

 (1) הכנסת סכום קבוע המתחלק בשלמותו ל־10 לירות מדי חודש בחדשו
 (להלן — הפקדות חדשיות):

 (א) בכל תקופת החסכון, ובלבד שסכום ההפקדות בתום תקופת
 החסכון לא יעלה על 25,000 לידות (להלן — הסכום המקסימלי); או
 (ב) עד המועד שבו הגיע סכום ההפקדות לסכום המקסימלי, ובלבד
 שבעל החשבון הפקיד הפקדות חדשיות במשך שלוש שנים רצופות

 לפחות החל מיום פתיחת החשבון ז

 (2) העברת סכום כאמור בפסקה (1) מחשבון אחר בבנק הדואר.

 (ב) ניתנה הודעה על העברה כאמור בתקנת משנה (א)(2) ייחשב כיום הקובע,
 לצורך חישוב תקופת החסכון, היום שבו הגיעה ההודעה לידי המנהל.

 (ג) בעל חשבון רשאי לשנות שיעורו של הסכום המופקד בהפקדות החדשיות
 פעם אחת בכל שנת חסכון ובלבד שהשינוי לא יעלה על 50 לירות לכל יחידת חסכון!

 על שינוי כאמור יחולו הוראות תקנות משנה (א) ו־(ב).

ספות ו ת נ ו ד 74, הפקד  5. נוסף להפקדות החדשיות רשאי בעל החשבון להפקיד בחשבון חסכון מתמי

 בשנה הראשונה לתקופת החסכון, סכומים נוספים שלא יפלו על הסכום הכולל של
- הפקדות נוספות); בסכום המקסימלי ייכללו גם ההפקדות הנוספות.  5,000 לירות (להלן -

ד' 74 יחושבו לפי לוח א׳ או לפי הישוב ההטבות . ההטבות על פקדונות בחשבון חסכון מתמי 6 

 לוח ב׳ שבתוספת, לפי הסכום הגבוה יותר.

ד 74 תישא ריבית בהתאם לתוספת החל מיום חישוב הריבית  7. יחידת חסכון בחשבון חסכון מתמי
ד אחרי תאריך ההפקדות באותה יחידת חסכון ועד ליום האחרון  האחד בחודש החל מי

 של החודש שקדם לחודש שבו הוצאו הכספים מהחשבון.

׳ ד ד מ צ ' ה ש ר ! !  8. (א) בתקנה זו - ה
 ״מדד״ — כמשמעותו בסעיף 13(2). לחוק מילווה בטחון, תשי״ז—1956 י•!

 ״המדד היסודי״ — המדד המתייחם לחודש שבו הופקדה יחידת החסכון בחשבון חסכון
ד 74 !  מתמי

ד 74.  ״המדד הסופי״ — המדד האחרון שהתפרסם לפני הוצאת הכספים מחשבון חסכון מתמי

 (ב) ההפרש שבין המדד היסודי לבין המדד הסופי ישמש בסיס לחישוב הפרשי
 ההצמדה האמורים בלוח ב׳ שבתוספת.

ת פ ס ו  9. (א) בעל חשבון שמילא אחר אהד התנאים המנויים בתקנת משנה (ב) יהיה הטבה נ
 זכאי להטבה המפורטת להלן, נוסף על ההטבות שבתוספת:

ד 74.  (1) מענק חד־פעמי של 5% מסך הפקדותיו בחשבון חסכון מתמי
ם; י  אך לא יותר מ־200 לירות, אם השלים תקופת חסכון רצופה של שלוש שנ

 5 סייח תשי״ז, עמי 8.
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ד 74  (2) מענק חד־פעמי של 6% מסך הפקדותיו בחשבון חסכון מתמי
 אך לא יותר מ־240 לירות, אם השלים תקופת חסכון רצופה של ארבע שנים!

ד 74  (3) מענק חד־פעמי של 7% מסך הפקדותיו בחשבון חסכון מתמי
 אך לא יותר מ־350 לירות, אם השלים תקופת חסכון רצופה של חמש שנים.

ם:  (ב) ואלה התנאי

! ן  (1) טרם מלאו לבעל החשבון שמונה עשרה שנה בעת פתיחת החשבו
 (2) בעל החשבון הוכיח להנחת דעתו של המנהל כי בתקופה שבין יום
 פתיחת החשבון והמועד המזכה אותו ליהנות מההטבה הנוספת האמורה
 בתקנת משנה (א) היה תלמיד במוסד מוכר להשכלה גבוהה כמוגדר

.  בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח—1958 6

 (ג) ההטבה הנוספת האמורה בתקנה זו תשולם לבעל החשבון עם הוצאת
 הכספים מהחשבון.

. . (א) פיגר בעל חשבון בשלוש הפקדות חדשיות רצופות, רשאי המנהל, לפי 1 ת 0 ו ד ק פ ה  פיגור ב

 בחירתו, לסגור את החשבון ולהחזיר לבעל החשבון את הסכומים שנצטברו לזכותו
 בחשבון, בצירוף ההטבות האמורות בתקנות משנה (ב) או (ג) לתקנה זו, עד להוצאה
 הכספים מהחשבון, ובלבד שתקופת החסכון המקסימלית לא תעלה על התקופה האמורה
 בתקנה 12, או להמיר את חשבון חסכון מתמיד 74 בחשבון חסכון עממי ז הומר החשבון
 כאמור, יחולו עליו תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון עממי), תשל״ג—1973, מיום

 פתיחתו.
 (ב) פיגר בעל חשבון בשלוש הפקדות חדשיות רצופות לפני תום שלוש שנים
 מיום פתיחת החשבון, ישולמו לו ההטבות האמורות בתקנה 6 בלבד, כשהן מחושבות

 לכל יחידת חסכון בנפרד.

 (ג) פיגר בעל חשבון בשלוש הפקדות חדשיות רצופות לאחר תום שלוש שנים
 מיום פתיחת החשבון, יהיה זכאי להטבות האמורות בתקנה 6 עד תאריך הוצאת הכספים
 מהחשבון ולהטבות האמורות בתקנה 9 עד לתאריך הפקדתה של יחידת החסכון האחרונה

 שלפני הפיגור בהפקדות כאמור בתקנה זאת.

 (ד) נתקבלו כספים לזכות חשבון חסכון מתמיד 74 לאחר פיגור בשלוש הפקדות
 חדשיות רצופות כאמור בתקנת משנה (א), ייחשבו כספים אלה כהפקדות בחשבון

 חסכון עממי.

. (א) בעל חשבון רשאי להוציא בכל עת את כל הכספים שנצטברו לזכותו  הוצאת כספים 11

 בחשבון, אך אינו רשאי להוציא מהחשבון חלק מהכספים שבחשבון.

 (ב) הוצאת הכספים מהחשבון תהיה בפניה למנהל בטופס בקשה, ובנק הדואר
 ימציא את הכספים לבעל החשבון בתום שלושים יום מיום קבלת הפניה.

 (ג) ביקש בעל חשבון להוציא את הכספים מהחשבון לפני תום תקופת החסכון,
 יחושבו ההטבות המגיעות לוי לפי האמור בתקנות המשנה 10 (ב) או 10 (ג) כאילו פיגר

ות רצופות.  בעל החשבון בשלוש הפקדות הדשי

ות טעונה חתימתם של הנאמן  (ד) הוצאת כספים או העברתם מחשבון נאמנ
! היה הזכאי קטין או חסוי, תצורף לחתימת הנאמן חתימת הנציג.  והזכאי

 6 סייח תשי״ח, עמי 191.
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ת חסכון פ ו ק  12. תקופת החסכון בחשבון חסכון מתמיד 74 לא תעלה על שמונה שנים בעל ת
1 מ יי 7 מקפי ד 4 י מ ת ן מ ו כ ס  , חשבון לא יהיה זכאי להטבה כלשהי על הכספים שהצטברו בחשבון ח

 מתום תקופה של שמונה שנים ועד להוצאתם מן החשבון.

ת ו י ג ד 74. א  13. לא תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון חסכון מתמי

 14. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון מתמיד 74), תשל״ה— השם
."1974 

 4% ריבית.לשנה

 5% ריבית מצטברת לשנה

 6% ריבית מצטברת לשנה

 7% ריבית מצטברת לשנה

 8% ריבית מצטברת לשנה

 9% ריבית מצטברת לשנה

 התוספת
 (תקנה 6)

 לוח א׳
ן ת החסכו פ ו ק  ת

 הוחזר כל החסכון תוך השנה הראשונה

 הוחזר כל החסכון תוך השנה השניה

 הוחזר כל החסכון תוך השנה השלישית

 הוחזר כל החסכון. תוך השנה הרביעית

 הוחזר כל החסכון תוך השנה החמישית

 הוחזר כל החסכון מתום השנה החמישית
נית  ועד תום השנה השמי

 לוח ב׳
ת והצמדה בי  רי
ן  יחידת החסכו

 4% ריבית לשנה

 5% ריבית מצטברת לשנה

 4% ריבית מצטברת לשנה ועוד
 הפרשי הצמדה על 50% של

 כל אחת מיחידות החסכון

 4% ריבית מצטברת לשנה ועוד
 הפרשי הצמדה על 75% של

 כל אחד מיחידות החסכון

 4% ריבית מצטברת לשנה ועוד
 הפרשי הצמדה על כל אחת

 מיחידות החסכון.

ן ת החסכו פ ו ק  ת

 הוחזר כל החסכון תוך השנה הראשונה

 הוחזר כל החסכון תוך השנה השניה

 הוחזר כל החסכון תוך השנה השלישית

 הוחזר כל החסכון תוך השנה הרביעית

 הוחזר כל החסכון תוך השנה החמישית
ית נ  ועד תום השנה השמי

ן י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה ושר התקשורת

 ה׳ בחשון תשל״ה (21 באוקטובר 1974)
 (חמ 76016)

ן תשל״ה, 31.10.1974 169 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת בץ ה  קו



 חוק בנק הדואר, תשי״א—1951׳
 תקנות בדבר חשבון חסכון תקשורת ותנאיו

ן  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951 אני מתקי
 תקנות אדה:

 1־ בתקנות בנק הדואר (חשבון חסכון תקשורת 4000), תשל״ג—1973 2 (להלן —
 התקנות העיקריות) —

 (1) בכותרת ובתקנה 11 יימחק המספר ״4000״ .

 (2) בתקנה 1, במקום ״חשבון חסכון תקשורת 4000״ יבוא ״חשבון
 תקשורת״, לאחר המלים ״בהתאם לתפנית חסכון תקשורת 4000״ יבוא

 ״6000 או 10000״, והמלים ״(להלן — חשבון תקשורת)״ — יימחקו.

א: בו  2. במקום תקנות 4 ו־4א לתקנות העיקריות י

 4. (א) הפקדות בחשבון תקשורת ייעשו באחת הדרכים האלה:

 (1) הכנסת כל סכום שלא יפחת מ־100 לירות והמתחלק
 בשלמותו ל־10 לירות, במזומנים או בשיקים (להלן —

 מסלול א׳)!
 (2) הכנסת סכום קבוע שלא יפחת מ־50 לירות והמתחלק
 בשלמותו ל־10 לירות, במזומנים או בשיקים, מדי חודש

להלן — מסלול ב׳)! )  בחדשו

 (3) העברת סכום כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2)
 מחשבון אחר בבנק הדואר.

 (ב) המבקש לפתוח חשבון תקשורת יגיש למנהל בקשה לפתיחת
 החשבון לא יאוחר מיום י״ ט בניסן תשל״ה (31 במרס 1975)5 עם
 הגשת הבקשה יודיע למנהל באיזה מסלול בתו׳ ממין המסלולים

 האמורים בתקנת משנה (א).

 (ג) ניתנה הודעה על העברה כאמור בתקנת משנה (א)(3),
 ייחשב כיום התחלת תקופת החסכון היום שבו הגיעה ההודעה לידי

 . המנהל.

 (ד) בעל חשבון תקשורת במסלול ב׳ שפתח את חשבונו עד יום
 ח׳ בניסן תשל״ד (31 במרס 1974), רשאי להגדיל, באופן חד־פעמי, את
 סכום ההפקדות החדשיות הקבועות, כדי לאפשר הפקדות בחשבונו עד
 הסכום המקסימלי הקבוע בתקנה 4ב בתקופת החסכון הקבועה בתקנה 9.

 4א. (א) בעל חשבון תקשורת שפתח את חשבונו עד יום ו׳ בטבת
 תשל״ד (31 בדצמבר 1973) דשאי להפקיד בחשבונו סכום השווה לסכום
 שהפקיד בחשבונו עד למועד האמור בתקנת משנה זו וסכום זה יזוכה
 בכל ההטבות על פי תקנות 5 ו־6 אף אם הסכום הכולל של יחידות

 החסכון עולה על הסכום המקסימלי האמור בתקנה 4ב.

 ״הפקדות

וחדת  הגדלה מי
ל סכום  ש

ן  הפקדו

ן הכותרת  תיקו
ת 1 ו־11 ו תקנ  ו

ת פ ל ח  ה
ת 4 1־4א ו נ ק  ת

 1 ס״ח תשי״א, עמ׳ 219; תשט״ו, עמ׳ 85.

 2 ק״ת תשל״ג, עמי 1778: תשל״ד, עמי 40

ן תשל״ה, 31.10.1974. ו ש ח ת 3241, ט״ ו נ ו נ ק ת  170 קובץ ה



 (ב) בעל חשבון תקשורת שפתח את חשבונו עד יום ח׳ בניסן
 תשל״ד (31 במרס 1974) רשאי להפקיד בחשבונו סכום שלא יעלה על
 10,000 לירות נוסף על הסכומים שהפקיד בחשבונו עד המועד
 האמור בתקנת משנה זו, וסכום זה יזוכה בכל ההטבות על פי תקנות 5
6 אף אם הסכום הכולל של יחידות החסכון עולה על הסכום המקסימלי  ד

 האמור בתקנה 4ב.״

ה 4ב ת תקנ פ ס ו א: ה בו  3. לאחר תקנה 4א לתקנות העיקריות י
ת 4ב. הסכום שבעל חשבון תקשורת רשאי להפקיד בחשבונו לא יעלה כ ס  ״סכום ח

 מקסימלי
 על 10,000 לירות.״

ה ל נ ק  4. בתקנה 7 (א) לתקנות העיקריות, במקום ״עד למועד סגירת החשבון״ יבוא ״עד תיקו! ת
 להוצאת הכספים מהחשבון ובלבד שתקופת החסכון המקסימלית לא תעלה על התקופה

 האמורה בתקנה 9״.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון תקשורת) (תיקון), השם
 תשל״ה—1974״.

ק ר ב י ן ח צ  ה׳ בחשון תשל״ה (21 באוקטובר 974!) י
) , ראש הממשלה ושר התקשורת ד 6 0 1 מ 6 ח ) 

 חוק מילווה חסכון, תשל״ד-974ו

ה ו ו ל י ת מ ו ד ו ע ד ת ו ב ע ר ש ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי מעיפים 8 ו־12 לחוק מילווה חסכון, תשל״ד—1974 י, אני
 מתקין תקנות אלה:

ת י ת ו כ  1. בתקנות מילווה חסכון (שעבוד תעודות), תשל״ד---1973 ־ (להלן — התקנות תיקון ה
 העיקריות), בכותרת, אחרי ״חוק מילווה חסכון, תשל״ג—1973״ יבוא ״חוק מילודה

 חסכון, תשל״ד- -1974״.

. בתקנות העיקריות, ברישה, במקום ״ו־8 ו־12 לחוק מילווה חסכון. תשל״ג—1973״ תיקון הרישה 2 

 יבוא ״8 ו־12 לחוק מיל ווה חסכון, תשל״ג—1973, ו־8 ר12 לחוק מילווה חסכון,
 תשל״ד—1974״.

! ף י ע א: תיקון ס בו  3. בסעיף 1 לתקנות העיקריות, בהגדרת ״תעודה״, אחרי פסקה (4) י

 ״(5) סעיף 7 לחוק מילווה חסכון, תשל״ד—1974.״

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ג באב תשל״ד (1 באוגוסט 1974). תחילי.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה חסכון (שעבוד תעודות) (תיקון), השם 5 
 תש ל״ה—1974״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  ז׳ בחשון תשל״ה (23 באוקטובר 1974) י
 שר האוצר

 1 ס״ח תשל״ד, עמי 57.

 2" ק״ת תשל״ד, עמי 342.

ת 3241, ט״ו בחשוןי׳תשל״ה., 31.10.1974 1 17 ו נ ק ת  קובץ ה



 חוק לטיפול בחולי גפש, השמ״ו—955ן

 תקנות בדבר קביעת דמי אשפוז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ו—1955 י, אני
 מתקין תקנות אלה:

ת 1. במקום התוספות הראשונה והשניה לתקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי ספו ת התו פ ל ח  ה

א: בו ' אשפוז), תשל״ג-1972 ־, י י י נ ש ' י ' י י נ י ש א י  מ

 ״תוספת ואשמה
 (תקנה 2)

ר ללוט אשפוז  מחי
ג בית החולים בלירות  סו

 ממשלתי פסיכיאטרי 58.50
: בית חולים כללי 162  ממשלתי

 תוספת שניה
 (תקנה 3)

ר  מחי
ז  ליום אשפו
ת ו ד י ל  שם בית החולים ב

ר י ח  מ
 ליום אשפוז
ת רו י  שם בית החולים בל

 ארמון בהרים 17 גבעת נאה 22.87
 טרנובסקי 18.62 נוה שלוה 21.58
 עזרת נשים 42.22 תל־אילן 28.77
 רוזנבלט (גבעת שאול) 18.59 בנימינה 25.49
 דוזנבלט (קליף) 22.92 זיו סיעודיים 32.90
ד 33.67 זיו תשושים 25 ג מ ך  ג
 כפר גנים 24.98 שגב סיעודיים 34.64
 מגדיאל 17.69 שגב תשושים 26.31
 החלמה ונופש 24.19 בלומנטל 31.90

 נאות מרגלית 27.27 בתי חולים של קופ״ח
 נוה יעקב 22.87 טלביה, גהה, שלותה 44

— :  נם ציונה 18.09 מלבן
 קרית שלמה 15.42 מח׳ רגילה 15.50
 למפרט 20.93 מח׳ לתשושים 27.50

 חולון 22.60 מחי לסיעוד 49״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום השביעי לאחר פרסומן.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז) (תיקון),
 תשל״ה—1974״.

ב ו ט ־ ם ר ש ו ט ק י  כ׳ בתשרי תשל״ה (6 באוקטובר 1974) ו
' שר הבריאות 7 7 3 7  י"" 4

 1 ם״ח תשט״ו, עמ׳ 121; תשל״ב, עמי 126.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 126.

ן תשל׳׳ה, 31.10.1974 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת  172 קובץ ה



 פקודת התעבורה
ה ד ו ק פ ע ה ו צ י ב ת ל ו נ ק  ת

: , אני מתקין תקנות אלה  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 70 ו־71 לפקודת התעבורה ג

5 3 0 ה נ ק ן ת קו  1. בתקנת 530 לתקנות התעבורה, תשכ״א—1961 ׳-, בתקנת משנה (א), בסופה יבוא תי
 ״ומי שטרם מלאו חמש שנים לעלייתו לישראל והגיש בקשה במועד הקובע בשנת 1974״.

ט ש  2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות התעבורה (תיקון), תשל״ה—1974״. ה

ב י ק ע ד י  כ׳ בתשרי תשל״ה (6 באוקטובר 1974) ג
) שר התחבורה 7 5 6 1  >חמ מ

ת ישראל, נוםח חדש 7, עמ׳ 173. נ י  1 דיני מד

 2 ק״ת תשכ״א, עמי 1425; תשל׳׳ב, עמ׳ 908; תשל׳יג, עמ׳ 178; תשל״ד, עמ׳ 1160.

 חוק מס נסיעות חוץ, תער״א-950ו

ס מ ר מ ו ט ר פ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מם נסיעות חוץ, תשי״א—1950 •>/ אני מצווה ־
ר:  לאמו

א: תי?!1ןסעיף2 בו , בסעיף 2, אחרי פסקה (57) י  1. בצו מם נסיעות חוץ (פטור), תש״ל—1970 2

׳  גזור ב
ר  סכום הפםו

 ״(58) מי שנוסע לרומא כצליין ל״שנה הקדושה״ בין התאריכים
 א׳ בטבת תשל״ה (15.12.74) לבין כ״ז בטבת תשל״ו

— (31.12.75) 

 (א) אם הוא כומר, נזיר או נזירה מלא

 (ב) אחר 400 לירות

 ובלבד שתנאי פסקה זו אושרו בידי שר התיירות.״

 2. לצו זה ייקרא ״צו מס נסיעות חוץ (פטור) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ן תשל״ה (24 באוקטובר 1974) י ו ש ח ב ׳  ח
) י שד האוצר ד 2 4 2 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח תשי״א, עמ׳ 12; תש״ל, עמי 154.

ת תש״ל, עמ׳ 1288; תשל״ד, >נמ׳ 849. ״  2 ק

ן תשל״ה, 31.10.1974 173 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת בץ ה  קו



 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, ונשי״ח—1957

ד נ ל ט ר ו ט פ ל מ י ל ל מ י ס ק ר מ י ח ת מ ע י ב ר ק ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

ר:  תשי״ח—1957 אני מצווה לאמו

ספת׳ 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט ת התו פ ל ח  מ

א: בו , י  פורטלנד אפור) (מס׳ 2), תשל״ג—1972 2

mvm" 
 (סעיף 2)

 בתוספת זו, ״תוספת הוצאות הובלה״ — תוספת הוצאות הובלה ממחסן היצרן או

 היבואן למחסן הסוחר בהתאם לקבלה.

 טור א׳ טור ב׳

 בלירות לטונה במכירה מאת —

 האריזה יצרן שייצר או רכש את המלט סוחר, כשהמסירה לקונה היא
 והמשקל

 ממחסן הסוחר
 ישירות ממחסן
 היצרן או מנמל

 היבוא

 יבואן
 ללא תעודת

 פטור
 לפי תעודת

 פטור
• 

 האריזה
 והמשקל

 בשקים, בכמויות של 152.65 252.65 252.65 261.65 270.65 בתוספת
 10 טונות או יותר הוצאות הובלה

ל 154.65 254.65 254.65 263.65 272.65 בתוםפת  בשקים בכמות ע
 טונה אחת עד 10 טון הוצאות הוגלה

 בשקים, בכמות של — __ — — 274,65 בתוספת
 פחות מטונה אחת הוצאות הובלה

 בתפזורת, בכמות של —.240 ™.240 —.240 —
 17 טונות או יותר

. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פורטלנד  ד.שט 2

 אפור) (מסי 2) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ב ל ־ ר ם ב י י  כ״ה בתשרי תשל״ה (11 באוקטובר 1974) ח

) י שר המסחר והתעשיה 7 4 1 מ ״ ח ) 

 1 פ״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ג, עמי 26, עמי 202.

 2 ק״ת תשל״ג, עמ׳ 260, עמ׳ 1329; תשל״ד, עמ׳ 166, 376, 440, 700, 1187, 1646.

ת 3241, ט״ו בחשון תשל״ה, 31,10.1974 ו נ ק ת  174 קובץ ה



ן בלקופלי־ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

 פקודת העיריות

 חוק עזר לבת־ ים בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות a מתקינה מועצת עירית
: ה  בת־ים חוק עזר ז

ת פ ס ו ת ן ה א: תיקו בו , במקום סעיף 4 י י  1. בתוספת לחוק עזר לבת־ים (אספקת מים), תשכ״ו—1966 2
 שיעור האגרה

ת ו ר י י ) : נ ( ג ) ־  ״4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו

 לכל מ״ר של שטח המגרש 4,70 •

 ונוסף לזה —
 בבנין מגורים, לכל מ״ ר של שטח בניה בכל קומה 9.30

ן שאינו למגורים, לכל מ״ק של נפח הבניו 6.30״ י בנ  י

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1974״. השם

ק ו ל ק ר ח צ  נתאשר. י
 כ׳ בתשרי תשל״ה (6 באוקטובר 1974) ראש עירית בת־יפ

 (וומ 8/7)

ל ל ה ה מ  ש ל
 שר הפנים

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

 2 ק״ת תשכ״ו, עמ׳ 2410; תשל״ד, עמ׳ 121, עמ׳ 1430.

 פקודת העיריות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962
 חוק עזר לבת־ים בדבר ביוב

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים n25250 לפקודת העיריות וחוק הרשויות המקומיות
: ה , מתקינה מועצת עירית בת־ים חוק עזר ז  (ביוב), תשכ״ב—1962 2

ספת ת התו פ ל ח : ה א בו , י  1. במקום התוספת לחוק עזר לבת־ים (ביוב), תשכ״ט—1969 3

 ״תוספת
) שיעור ההיטל 3  (סעיפים 2 י

" י ר ל ל  ביב ציבורי — נ
 לכל מ״ר משטח הקרקע, כולל הקרקע שעליה עומד הבנין 3.70

 לכל מ״ד של בניה בכל הקומות, כולל מחסנים 16״

נת ישראל, נופח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.  דיני מדי
 י ס״ח תשב״ב, עמ׳ 96; תשל״ב, עמי 156.

 ק״ת תשכ״ט, עמי 903; תשל״ג, עמ׳ 1158.

ת 3241, ט״ו בחשו! תשל״ה, 31.10.1974 175 ו נ ק ת  קובץ ה



־ לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבת־ים (ביוב) (תיקון), תשל״ה—974נ״.  השם 2

ל ק ר ק ו ח צ  נתאשר. י
ם די  כ״ג באלול תשל״ד (10 בספטמבר 1974) ראש עירית בו

 (חמ 8/12)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לג׳ת בדבר אספקת מיבז

נה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקי
ה: ת חוק עזר ז ׳  המועצה המקומית ג

: ו , תבוא תוספת ז ת (אספקת מים), תשכי׳ז—1966 2 ת 1. במקום התוספת לחוק עזר לג׳ פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה

 ״תוספת
רות  האגרה בלי

: ( (1)( ג  1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(

 (1) לכל יחידת דיור, עסק, משרד או מלאכה 150

 לכל יחידת תעשיה 250

 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2 45

 עולה על ״2 113

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(0) 10

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה)) 15

— (( ץג  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו
 לנכס ששטחו —

 עד חצי דונם 300

 עולה על חצי דונם, לכל מ״ר נוסף 0.40

 נוסף לזה —

 בבנין מגורים — לכל מ״ר של שטח בניה בכל קומה 1.50

 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ר של שטח בניה 3

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.  1 דיני מדי

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 187; ק״ת תשל״ב, עמ׳ 477.

ן תשל״ה, 31.10.1974 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת  176 קובץ ה



תקן כשאין מיתקן  כשיש מי
ת נ ק ת ה ת מוכן ל נ ק ת ה  מוכן ל

 מד־מים מד־מים

ת רו  האגרה בלי

150 

180 

240 

300 

100 

150 

180 

240 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.
רות  האגרה בלי

35 

ימלית נ  האגרה למ״ק האגרה המי
ת רו י ת בל רו ו  באג

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ז־)) :

 מד־מים שקטרו —

!  (1) אינו עולה על ״

\ ואינו עולה על ״1  (2) עולה על ״

\ \  (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״

\ ואינו עולה על ״2 \  (4) עולה על ״

 (5) עולה על ״2

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
( ( ט  והתקנה מחדש (סעיף 5 (

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מ״ק ראשונים 80 2.40
 לכל מ״ק נוסף 125

 (2) לגינות מעובדות —

 (א) במקום. שאין אספקת מים במדידה נפ
 רדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת אינו
 פחות מ־100 מ״ר, בין החדשים אפריל—

 נובמבר, מעל 10 מ״ק 50

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפ
לבל 100  רדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק.

 מ״ר׳ בין החדשים אפריל—נובמבר 50

 מעל להגבלה בפסקאות משגה (א) ו־(ב)
 תיווסף הכמות לשימוש ביתי לפי פריט

.(1)7 

 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ־
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 50

 (4) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתו־

 ספת זו • 150 7.50

 (5) להעשיר, —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 80 8
 מעל הכמות המוקצבת 100

.7 

ן תשל״ה, 31.10.1974 177 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 האגרה
נימלית  האגרה למ״ק המי

ת רו י ת בל רו ו  באג

 (ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה של

 המועצה 100 10

ה. 150 8 י נ  (6) לב

 (7) לחנויות דגים 80 8
 (8) לחקלאות —

 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 50
 מעל הכמות המוקצבת 80

רות  ד״יגרה בלי

 8. אגרת חידוש החיבור (סעיף 11(ד)) 25״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לג׳ת (אספקת מימ) (תיקון), תשל״ה—1974״.

 נתאשר. ע ד נ א ן ג׳ מ י ל ו ת ד
 ב״ג באלול תשל״ד (10 בספטמבר 1974) ראש המועצה המקומית ג׳ת

 >חמ 8/7)

ל ל ה ה. מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועדות המקומיות
ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ן ב ו ר ש ־ ה ד ו ה ר ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות יי, מתקינה המועצה
 המקומית הוד־השרון חוק עזר זה :

 1. בהוק עזר זה ־--
 ״תעודה״ — אישיר בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה •,

 ״המועצה״ — המועצה המקומית היד־השרון.

. ראש המועצה רשאי לתת. לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. 2 

 3. (א) המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 (ב) המועצה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני
 או מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.

 4. חוק עזר להוד־השרון (אגרת תעודת אישור), תשכ״ז—1967 ־ — בטל.

 5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר להוד־השרון (אגדת תעודת אישור), תשל״ה—
 1974״.

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. נ  1 דיני מדי

ת תשכ״ן, עמי 2069. ״  2 ק

ה תשל״ה, 31.10.1974 ש ח ת 3241, ט״ו ב ו נ ק ת  קובץ ה



 תוספת
 (סעיף 3)

 ־ האגרה בלירות
 א. תעודה —

 בעניו הנוגע למקרקעין, לבנינים, לירושות

 או לרישום דירה בבית משותף 15

 בכל ענין אחד 5

 ב. העתק תעודה 2

י ץ ו ב נ י ה י ש  נתאשר. מ
 ט״ז באלול תשל״ד (3 בספטמבר 1974) ראש המועצה המקומית הוד־השרון

 (וומ 8/6)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות
ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד ב ב ק ע י ־ ן ו ר כ ז ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה המועצה
 המקומית זכרון־יעקב חוק עזר זה:

ת פ ס ו ת  1. במקום התוספת לחוק עזר לזכרון־יעקב (אגרת תעודת אישור), תשל״ג—1973 ־, החלפת ה
א: בו  י

 ״תוספת
 (סעיף 3)

 שיעור האגרה

 . א. תעודה — .

ן הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות,  (1) בעני
 לכל תלקה או דירה 20

 (2) בענין אישור היותו של אדם בחיים 10

 (3) בכל ענין אחר 5

 ב. העתק תעודה 3 ״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לזכרון־יעקב (אגרת תעודת אישור) (תיקון), השם
 תשל״ה—1974״.

י ו ב ל ק ע  נתאשר. י
 כ״ג באלול תשל״ד (10 בספטמבר 1974) ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

 (חמ 8/6)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשל״ג, עמי 1595.

ן תשל״ה, 31.10.1974 179 ו ש ח ת 3241, ט״ ו נ ו נ ק ת  קובץ ה



 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לנס־ ציונה בדבר אספקת מים

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ד23 לפקודת המועצות המקומיות י, מתקינה
ה:  המועצה המקומית נס־ציונה חוק עזר ז

 1. במקום התוספת לחוק עזר לנם־ציונה (אספקת מים), תשכ״ז—1966 ־•; תבוא
: ו  תוספת ז

ת פ ס ו ת  החלפת ה

 האגרה בלירות

180 
250 

40 
75 

15 

40 

750 
1.50 
4.50 
2.50 

תקן  כשאין מי
ת ; ק ת ה  מוכן ל

 מד־מים

 ״תוספת

: ( (1)( ג  1. אגרת חיבור דשת פרטית (סעיף 2(

 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד
 לכל יחידת מלאכה, תעשיה או חקלאות

 (2) הרחבת חיבור, פירוק, חיבור או התקנתו מחדש:
 לפי דרישת הצרכן —

 עד ״2
 למעלה מ־״2

 2. אגדה בעד היתר לשינויה או להפרתה של רשת פרטית
( ( ב )  (סעיף 3

( ( ה  3. אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(

: ( ( ג ) ־  4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו
 לנכס ששטחו עד חצי דונם
 מעל חצי דונם, לכל מ״ד

 בבנין מגורים, לכל מ״ר של שטח הבניה בכל קומה
ן  בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבני

: ( ( ד  כשיש מיתקן 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(
ת נ ק ת ה  מוכן ל

 מד־מים
ת ו ר י ל  האגרה ב

300 

400 

500 

700 

145 

175 

300 

450 

 לפי חשבון שיגיש המנהל.

רות  האגרה בלי

30 

ן  (1) אינו עולה על ״

 (2) עולה על ״1 ואינו עולה על ״1

 (3) עולה על ״1 ואינו עולה על ״14

 (4) עולה על ״!1 ואינו עולה על ״2

 (5) מעל ״2

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה
( ( ט  והתקנה (סעיף 5(

נת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.  1 דיני מדי

 2 ק״ת 1970, תשכ״ז, עמ׳ 1002.

ן תשל״ה, 31.10.1974 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת  180 קובץ ה



 האגרה
 האגרה למ״ק 'המינימלית

רות  באגורות בלי

 7. אגרת מים (סעיף 6) לחודש ••-

 (1) לשימוש ביתי —
 ל־10 מ״ ק ראשונים 50 1.50

 ל־6 מ״ק נוספים 100
 לכל מ״ק נוסף 130

-  (2) לגינות מעובדות -

 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה
 י נפרדת. לגינה, כאשר שטח הגינו; המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ד, בהגבלה של 7.5
 מ״ק לכל 100 מ״ר בין החדשים אפריל עד

 נובמבר, מעל 10 מ״ ק 40

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מ״ר, בין החדשים אפריל עד נובמבר 40
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)
 תיווסף הכמות לשימוש ביתי לפי פריט

.(1) 7 
 בבתים משותפים עם גיגה משותפת, התצ
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 50

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 50

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר בתו־

 ספת זו 150 7.50

 (6) לתעשיה —

 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 המועצה:

 בגבולות הכמות המוקצבת 40 5
 מעל הכמות המוקצבת 75

 (ב) לצרכן שאינו רשום כרשיון ההפקה
 של המועצה 75 10

 (7) לבניה י 150 7.50

 (8) לחנויות דגים 40 5
 (9) לחקלאות —

 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של המועצה:
 . בגבולות הכמות המוקצבת 15
 מעל הכמות המוקצבת 40

ן תשל״ה, 31.10.1974 ו ש ח ת 3241, ט״ו נ ו נ ק ת  קובץ ה



שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה — '  8. צרכן
 אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה שאליה מתייחס הזיכוי עלתה על 10 מ״ק
 יזוכה לאחד אישור בקשתי שתוגש בכתב — בעד כל נפש מעל 5 נפשות בסך

 9 לירות לשנה.״

 לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנם־ציונה (אספקת מים) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ד י מ ל ש א ר ש  י
 ראש המועצה המקומית נס־ציונה

 נתאשר.
 כ״ג באלול תשל״ד (10 בספטמבר 1974)

 (וומ 8/7)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב-1962

 חוק עזר לערד בדבר ביוב

, וחוק הרשויות  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות ג
 המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2 (להלן י— החוק), מתקינה המועצה המקומית ערד

ה:  חוק עזר ז

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לערד (ביוב). תשל״א—1970 י• (להלן — חוק העזר העיקרי),
א: בו  במקום הגדרת ״ביוב״ י

 י׳ ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מתקניהם;״.

א: בו . במקום התוספת לחוק העזר העיקרי י 2 

 ״תוספת
 שיעור האגרה (סעיפים 2 ד3)

ת רו י  בל

."6 

 היטל ביוב —

 (א) ביב ציבורי — י

 לכל מ״ ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין)
 לכל מ״ר של שטח בגוי למעשה, בכל קומה,

 לפי מידות חוץ

 (ב) ביר. מאסף (כולל מיתקנים) —

 לכל מ״ ר של קרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבנין)
 לכל מ״ר של שטח בנוי למעשה, בכל קומה,

 לפי מידות חוץ

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256. נ י  1 דיני מד

 2 ם״ח תשכ״ב, עמ׳ 96; תשל״ב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת תשל״א, עמי 246.

 תיקון סעיף 1

ספת ת התו פ ל ח  ה

ת 3241, ט״ו בהשון תשל״ה, 31.10,1974 ו נ ק ת  182 קובץ ה



. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לערד (ביוב) (תיקון), תשל״ה—1974״. 3 

ט ח ו ר ה מ ש ב  נתאשר. א
 כ׳ בתשרי תשל״ה (6 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית ערד

 (חמ 8/12)

 ש ל מ ה ה ל ל
 שר הפגים

 פקודת המועצות המקומיות

וב ל בי ט י ר ה ב ד ן ב ו ר ש ־ ה ת מ ר ר ל ק עז ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות י, וחוק הרשויות
: ה , מתקינה המועצה המקומית רמת־השרון חוק עזר ז  המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 ־

ת פ ס ו ת : תיקון ה א ו ב , במקום פריט 1 י ן (ביוב), תשכ״ד—1964 3  1. בתוספת לחוק עזר לרמודהשרו

י ט י ה  ״1. היטל ביוב (סעיפים 2 ד3) — שיעור ה
ת י ר י ל  (א) ביב ציבורי — 3

 לכל מ״ד של קרקע (כולל קרקע שעליה
 עומד בנין) 1.40

 לכל מ״ר של בניה בכל הקומות כמשמעותן
 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו

 ואגרות), תש״ל—11970 (להלן — התקנות) 9.40

 (ב) ביב מאסף (כולל מיתקנים אחרים —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה

 עומד בנין) 1.80
 לכל מ״ר של בניה בכל הקומות כמשמעותן

 בתקנות 10.60

 (ג) מכון טיהור (כולל קו סילוק) —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל קרקע שעליה

 עומד בנין) 0.60
 י לכל מ״ר של בניה בכל הקומות כמשמעותן

 בתקנות 5.50 ״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרמת־השרון (ביוב) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ן י ק ל ח ב ס  נתאשר. פ
 כ׳ בתשרי תשל״ה (6 באוקטובר 1974) ראש המועצה המקומית רמת־השרין

 (חמ 8/12)

 ש ל מ ה ה ל ל
 שר הפנים

ת ישראל, נופח חדש 9, תשכ״ה, עני׳ 256. נ י י מד נ  1 די

 2 ס״ח תשכ׳׳ב, עמי 96¡ תשל״ב, עמ׳ 1561.

ת תשכ״ד, עמ׳ 1587: תשל״ד, עמ׳ 242; תשל״ד, עמי 1473. ״  3 ק

 4 ק״ת תש״ל, עמ׳ 1847¡ תשל״ד, עמ׳ 1268.

ן תשל״ה, 31.10.1974 183 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 נקודת המועצות המקומיות
 חוק הושויות המקומיות (ביוב), תשכ״ב--1962

וב ר בי ב ד ה ב נ נ ע ר ר ל ז ק ע ו  ח

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות י, וחוק הרשויות
: ה , מתקינה המועצה המקומית רעננה חוק עזר ז  המקומיות (ביוב), תשכ״ב—1962 2

 1. בסעיף 1 לחוק עזר לרעננה (ביוב), תשב״ד-—1964 3 (להלן — חוק העזר העיקרי),
א: בו  במקום הגדרת ״ביוב״ י

ועד לייצור  ״ ״ביוב״ — ביב ציבורי או ביב מאסף וכן מכון טיהור שאינו מי
 מי שתיה, על מיתקניהם!״

א: בו  2. במקום התוספת לחוק העזר העיקרי י

 תיקון סעיף 1

ספת  תיקון התו

 ״תוספת
 (סעיפים 2, 3 ד4)

 אזור לבניה שמותר להקים בו בנין אשר סכום שטחי קומותיו
 למעט מרפסות, הוא עד 40% משטח המגרש ז

 באזור חקלאי יבוא בחישוב שטח הקרקע רק שליש משטח
 המגרש ולא פחות מ״3.5 דונם 1

 1. אזור לבניה שמותר להקים בו בגין שסכום שטחי כל
 קומותיו, למעט מרפסות, הוא למעלה מ־40% משטח המגרש

!  ועד 50% משטחו
 2, אזור תעשיה בהתאם לתכניות בגין עיר!

 אזור לבניה שמותר להקים בו בנין שסכום שטחי כל קומותיו,
 למעט מרפסות הוא למעלה מ־50% משטח המגרש.

 בתוספת זו

 ״אזור א׳״ -

 ״אזור בי״

 ״אזור גי׳

רות  שיעור ההיטל בלי

 אזור א׳ אזור ב׳ אזור ג׳

2.00 1.30 0.50 
4.00 4.00 4.00 

2.00 1.10 0.50 
3.00 3.00 3.00 

2.00 1.10 0.50 
1.50 1.50 1.50 

5.00 5.00 5.00 

 2. היטל ביוב (סעיפים 2 ר3׳ —

 ביב ציבורי — (א)
 לכל מ״ר של קרקע וכולל הקרקע שעליה עומד בגין)

 לכל מ״ר של בנין ותוספת לבנין קיים
 ביב מאסף —

 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין)
 לכל מ״ ר של בנין ותוספת לבנין קיים

 מיתקנים אחרים —
 לכל מ״ר של קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד בנין)

 לכל מ״ד של בנין ותוספת לבנין קיים
 (ד) מכון טיהור —

 לכל מ״ד של בנין ותוספת לבנין קיים

 (ב)

 (ג)

ת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256. נ  יי' דיני מדי
ב, עמ׳ ׳96; תשל״ב, עמי 156. ה תשכי  2 ס״

 3 ק״ת תשכ״ד, עמי 1656.

ן תשל״ה, 31.10.1974 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ  184 קובץ התק



 השם

/ ) — 50 לירות׳ ( ג  3. אגרת חיבור ביב פרטי (סעיף 4(

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרעננה (ביוב) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ן ו ו ל פ ו ב י ץ י מ י נ  נתאשר. ב
 כ״ג באלול תשל״ד (10 בספטמבר 1974) ראש המועצה המקומית רעננה

 (חמ 8/12)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר.הפנינו

 פקודת המועצות המקומיות
ר ו ש י ת א ד ו ע ת ת ר ג ר א ב ד י ב מ ו ל ש ר ל ק עז ו  ח

, מתקינה 1 ות מי  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
: ה  המועצה המקומית שלומי חוק עזר ז

ת ו ר י ג  1. בחוק עזר זה — ה

 ״תעודה״ — אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה >

 ״המועצה״ — המועצה המקומית שלומי.

 2. ראש המועצה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה. מחז תעידר׳

 3. (א) המבקש מאת ראש המועצה תעודה ישלם לקופת המועצה אגרה בשיעור אגיד.
 הנקוב בתוספת.

 (ב) ראש המועצה רשאי להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא
 עני, או מוסד לצרכי צדקה, חינוך או דת, שמטרתו אינה הפקת רווחים.

— בטל. ביטול
 4. חוק עזר לשלומי (אגרת תעודת אישור), תשכ״א—21961 

ם ש י  5. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי (אגרת תעודת אישור), תשל״ה—1974״. י

 תוספת
 (סעיף 3)

 א. תעודה - -

 1. בענין הנוגע לפטור ממם הכנסה

 2. בכל ענין אחר

 ב. העתק תעודה

ן ז ד ח ו  נתאשד. י ד
 כ״ג באלול תשל״ד (10 בספטמבר 1974) ראש המועצה המקומית שלומי

 (חמ 8/6)

ל ל ה ה מ ל  ש
 שד הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. נ י מדי נ  1 די

 2 ק״ת תשכ״א, עמ׳ 1784.

 האגרה בלידות

5 

4 

2 

ו תשל״ה, 31.10.1974 185 ת 3241, ט״ו בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



-  המחיר 256 אגורות י" . ־ ־ ־
 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


