רשומות

קובץ התקנות
י"ז באב התשע"ח
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צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב) (ביטול),
התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15 ,5ו– 43לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
התשי"ח ,11957-אני מצווה לאמור:
ביטול

.1

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב) ,התשל"ט1978-
 -בטל.

2

י"א באב התשע"ח ( 23ביולי )2018
(חמ -3-713ת)1

ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשע"ד ,עמ' .595
ק"ת התשל"ט ,עמ'  ;124התשע"ג ,עמ' .570

1
2

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים)
(תיקון) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז ,12007-קובעת בזה
המועצה להשכלה גבוהה כללים אלה:
תיקון סעיף 1

.1

תיקון סעיף 2

.2

תיקון סעיף 4

.3

בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים),
התשע"ב( 22012-להלן  -הכללים העיקריים) ,בסעיף - 1
()1

בהגדרה "היעדרות בשל שירות מילואים" ,המילים "התשס"ח - "2008-יימחקו;

()2

אחרי ההגדרה "היעדרות בשל שירות מילואים" יבוא:
""חוק שירות המילואים"  -חוק שירות המילואים ,התשס"ח;";32008-

()3

אחרי ההגדרה "מטלה" יבוא:
""סטודנט הורה"  -סטודנט שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו  13שנים;
"שירות מילואים"  -כהגדרתו בחוק שירות המילואים;
"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד"  -שירות מילואים על פי
קריאה לשירות לפי הוראות סעיף  8לחוק שירות המילואים או על פי קריאה
לשירות במצב מיוחד כמשמעותה בסעיף (9א) לחוק שירות המילואים;".

בסעיף (2ג) לכללים העיקריים ,בסופו יבוא:
"()5

סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו".

בסעיף  4לכללים העיקריים -
( )1אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1נוסף על האמור בסעיף קטן (א) ,סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות
חירום או במצב מיוחד ,זכאי להיעדר מיום לימודים אחד ,בסמוך לאחר תום
שירות המילואים כאמור בסעיף קטן זה ,ואם תקופת השירות עלתה על  10ימים,

1
2
3
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ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;320התשס"ט ,עמ' .75
ק"ת התשע"ב ,עמ' .1502
ס"ח התשס"ח ,עמ' .502
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יהיה זכאי ליום היעדרות נוסף בשל כל  10ימי שירות מילואים כאמור; כל יום
היעדרות כאמור יהיה בסמוך לאחר תום שירות המילואים.
(א )2סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים ,זכאי להיעדר
משיעורים ,בכל יום בתקופת שירות המילואים ,למשך שתי שעות לימודים
עד השעה  10:30ובלא הגבלה החל מהשעה  ,15:00וזכויותיו לא ייפגעו בשל
היעדרות זו ,לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות,
להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב;".
( )2בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "זכות כאמור בסעיף קטן זה תינתן גם לסטודנט הורה
שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים ,בשל היעדרות ,כאמור בסעיף קטן (א,)2
בתקופות האמורות בסעיף קטן זה;".
( )3בסופו יבוא:
"(ג) נוסף על האמור בסעיף (א )2סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות
מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד ,רשאי להיעדר מיום לימודים אחד
בשל כל  10ימי שירות מילואים כאמור של בן או בת זוגו ,אך לא יהיה רשאי
להיעדר מיותר מ– 5ימי לימודים".

.4

בסעיף  5לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 5

( )1בסעיף קטן (א) ,בסופו יבוא "היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום או
במצב מיוחד ,יידחה המועד ב– 10ימים או במספר הימים שבהם שירת במילואים,
לפי הגבוה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו
בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד ,בהתאמה;".
( )2בסעיף קטן (ב) ,בסופו יבוא "מוסד יקבע כללים כאמור גם להסדרת זכויותיו של
סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את
מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות".

.5

בסעיף  6לכללים העיקריים ,אחרי "הנוגע בדבר;" יבוא "המוסד יאפשר השלמה ,פטור תיקון סעיף 6

או השתתפות במועד מאוחר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות
מילואים של בן או בת זוגו כאמור בסעיף (4א.";)2

.6

בסעיף  7לכללים העיקריים -

תיקון סעיף 7

( )1בסעיף קטן (א) ,אחרי "בשל שירות מילואים" יבוא "וכן סטודנט הורה שנעדר
מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו";
( )2בסעיף קטן (ב) ,אחרי " 21ימים במצטבר ",יבוא "או סטודנט ששירת שירות מילואים
בנסיבות חירום או במצב מיוחד של  5ימים רצופים לפחות ,במהלך תקופת הבחינות
או בסמסטר הסמוך לה ,או  21ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת
הבחינות ",ובסופו יבוא "ולא יאוחר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר; זכאות
כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור".

.7

בסעיף  8לכללים העיקריים ,בסופו יבוא "הוראות סעיף זה יחולו גם על סטודנט הורה תיקון סעיף 8

שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו".

.8

בסעיף  9לכללים העיקריים ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף 9

"(ו) זכאויות לפי סעיף זה יינתנו גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים
של בן או בת זוגו".
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תיקון סעיף 10

.9

בסעיף  10לכללים העיקריים -
( )1האמור בו יסומן "(א)" ,ובו אחרי " 150ימים" יבוא "לפחות";
( )2בסופו יבוא:
"(ב) סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150
ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית ,יהיה זכאי להאריך את לימודיו
בסמסטר אחד ,בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו".

ו' באב התשע"ח ( 18ביולי )2018
(חמ )3-4354

נ פ תל י ב נ ט
יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה

הודעת הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  6לתקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים),
התשע"א( 12011-להלן  -התקנות העיקריות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון התשלומים
בעד השירותים
הכספיים ,ועיגול
סכומים

.1

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי  2018לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2017
בשיעור של  ,1.0039%ולאחר עיגול סכומים ,נוסח התוספת של התקנות העיקריות,
מיום י"ח בתמוז התשע"ח ( 1ביולי  ,)2018הוא כלהלן:

"תוספת
(תקנות  2עד )6
תשלומים בעד השירותים הכספיים
טור א'
תיאור השירות

.1

פתיחת חשבון סילוקים

.2

ניהול חשבון סילוקים
 2.1חשבון סילוקים
 2.2חשבון סילוקים לא פעיל

1
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טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

 - 45.45התשלום ישולם בעשרה בעל החשבון
תשלומים שווים במהלך שנים
עשר ( )12החודשים הראשונים
לפתיחת החשבון
בלא תשלום
 - 4.20בעבור כל  30ימים החל
במועד שבו חשבון הסילוקים
הפך לחשבון סילוקים לא פעיל
ובכפוף לקיומה של יתרת זכות
בחשבון סילוקים לא פעיל
העומדת על  4.00ש"ח ומעלה

בעל החשבון
בעל החשבון

ק"ת התשע"א ,עמ'  ;613התשע"ז ,עמ' .1308
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טור א'
תיאור השירות

.3

.4

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

הפקדת סכום לזכות חשבון סילוקים
(הפקדה עצמית) -
3.1

על ידי בעל חשבון פרטי

3.2

על ידי בעל חשבון עסקי

בלא תשלום

 3.2.1הפקדת סכום במזומן

 - 5.29בעבור הפקדת כל
סכום במזומן

בעל החשבון

 3.2.2הפקדת המחאה

 - 5.29בעבור הפקדה של עד
 10המחאות ו– - 0.53בעבור
הפקדה של כל המחאה נוספת
מעבר ל– 10המחאות כאמור

בעל החשבון

הפקדת סכום לזכות חשבון מאת
אדם אחר -
4.1

בטופס שאישר אותו המנהל

תשלום סביר שגובה החברה
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

4.2

בטופס שלא אישר אותו
המנהל

תשלום סביר שגובה החברה
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

.5

החזרה או העברה של סכום מחשבון
התשלומים השמורים

.6

חיוב חשבון סילוקים בידי מי שאינו
בעל החשבון לפי המחאה המשוכה
על החברה הבת -
6.1

הנפרעת באשנב במזומן

6.2

שלא נפרעה באשנב במזומן -

5.85

מבקש הסכום
בעל החשבון

4.85

בעל החשבון

 6.2.1על ידי בעל חשבון פרטי

בלא תשלום

 6.2.2על ידי בעל חשבון עסקי

 1.04בעבור כל המחאה

בעל החשבון

.7

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

1.81

בעל החשבון

.8

חיוב חשבון סילוקים בידי בעל
החשבון לפי שובר קופה ,הנפרע
באשנב במזומן

4.85

בעל החשבון

.9

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

4.85

בעל החשבון

 .10חיוב חשבון סילוקים לפי הרשאה
לחיוב חשבון סילוקים

0.92

בעל החשבון
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

 .11טיפול בהרשאה לחיוב חשבון
סילוקים שלא כובדה

14.55

בעל החשבון

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

4.85

בעל החשבון

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

 0.87%מסכום הפדיון הכולל מבקש הפדיון
המשולם בכל פעולת פדיון
מילוות ,ובלבד שסכום
התשלום שמשלם מבקש
הפדיון לא יפחת מ–19.11
שקלים חדשים ,ובכל מקרה
לא יעלה הסכום על 8.7%
מסכום הפדיון הכולל

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

17.48

מבקש השירות

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

4.85

מבקש
ההצהרה

 .15העברת סכום מחשבון סילוקים
לחשבון סילוקים אחר

בלא תשלום

 .16העברת כספים באמצעות המחאת
כסף ,ממקבל שירות ביחידת דואר
אחת למקבל שירות ביחידת דואר
אחרת (מזומן בזמן) ,בסכומים בשקלים
חדשים ,כמפורט להלן ,לכל העברה -

2
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טור ג'
המשלם

מבקש
ההעברה

 16.1עד 1,000

15.45

 16.2למעלה מ– 1,000עד 2,000

20.91

 16.3למעלה מ– 2,000עד 3,000

26.36

 16.4למעלה מ– 3,000עד 4,000

31.80

 16.5למעלה מ– 4,000עד 5,000

36.35

 16.6למעלה מ– 5,000עד 6,000

41.81

 16.7למעלה מ– 6,000עד 7,000

47.26

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

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

 16.8למעלה מ– 7,000עד 8,000

52.72

 16.9למעלה מ– 8,000עד 9,000

58.16

 16.10למעלה מ– 9,000עד 10,000

62.72

 .17ביטול המחאת כסף או המחאת דואר
לפי בקשת השולח

6.33

השולח

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

6.33

מבקש
ההעברה

 .19טיפול בהמחאה שלא כובדה ,לכל
המחאה -
 19.1לעניין המחאה שהופקדה
לזכות חשבון והבנק שעליו
נמשכה לא כיבדה ,למעט בשל
פגם טכני שקבע המנהל

11.82

בעל החשבון

 19.2לעניין המחאה משוכה על
החברה הבת ,והחברה הבת לא
כיבדה

18.19

בעל החשבון

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

5.85

מבקש
החקירה

 .21חקירה בדבר גורלה של המחאת
כסף כמשמעותה בפרט 16

6.67

מבקש
החקירה

 .22חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר
כמשמעותה בפרט 27

6.67

מבקש
החקירה

 .23איתור ומסירה של מסמך הנוגע
לשירותים הכספיים שמקורו סופק
קודם לכן למבקש  -לכל צילום

5.85

מבקש המסמך

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

4.66

בעל החשבון

 .25העברת נתונים מהמחאות למאגר
מידע ממוכן ,לפי בקשת בעל החשבון
 -לכל  10המחאות

4.66

בעל החשבון

 .26פנקס המחאות הכולל  25המחאות

6.78

בעל החשבון

 .27העברת כספים באמצעות המחאת
דואר בסכום נקוב בהתאם לבקשת
מקבל השירות (המחאה בנקאית),
בסכומים בשקלים חדשים ,כמפורט
להלן ,לכל העברה:
 תונקתה ץבוקץבוק  8049,תונקתה ץבוקנקתה ץבוק

מבקש
ההעברה
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טור א'
תיאור השירות

.28

טור ב'
תשלום בש"ח

27.1

עד 200

5.44

27.2

למעלה מ– 200עד 500

7.27

27.3

למעלה מ– 500עד 1,000

10.91

27.4

למעלה מ– 1,000עד 2,500

12.73

27.5

למעלה מ– 2,500עד 5,000

15.45

27.6

למעלה מ– 5,000עד 10,000

20.91

27.7

למעלה מ–10,000

26.36

ביטול המחאה לפי בקשת בעל
חשבון  -לכל המחאה

 .29אימות חתימתו של ערב
 .30משלוח מידע או מסמך הנוגע לחשבון
במשלוח שאינו רגיל ,לפי בקשת בעל
החשבון

טור ג'
המשלם

5.90

בעל החשבון

4.85

מבקש השירות

בשיעור דמי המשלוח

בעל החשבון".

כ"ה בתמוז התשע"ח ( 8ביולי )2018
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