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תקנות שיקים ללא כיסוי )סייגים לתחולת החוק(, התש"ף-2020 

 - )להלן  התשמ"א-11981  כיסוי,  ללא  שיקים  לחוק  21)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

סורב שיק בחשבונו של יחיד או של תאגיד, ייגרע אותו שיק ממניין השיקים לעניין   .1
סעיף 2)א( לחוק, אם היום שסורב בו חל בתקופה שמיום ח' באדר התש"ף )4 במרס 

2020( עד יום ל' בסיוון התש"ף )22 ביוני 2020(. 

)א(  הגבלה לפי סעיף 2)א( לחוק שהתמלא בה התנאי לפי תקנות אלה - בטלה.  .2
)ב(  על ביטול הגבלה לפי תקנה זו ידווח הבנק לבנק ישראל, ובנק ישראל יעביר לכל 

בנק את הפרטים בדבר ביטול ההגבלה, הכול כפי שקבע המפקח לפי סעיף 13 לחוק.

נגרע שיק לפי תקנה 1 לתקנות אלה, לא יימנה השיק במספר השיקים הנזכרים בסעיף   .3
3א1)ב()1( לחוק. 

נגרע שיק לפי תקנה 1 לתקנות אלה, לא יימנה השיק במספר השיקים הנזכרים בסעיף   .4
2)א1( לחוק.

כ"ב בסיוון התש"ף )14 ביוני 2020(
)חמ 3-1401(

ן ר ו ק נ ס ני י  ב א   
שר המשפטים  

כללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב( )תיקון(, התש"ף-2020

ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   37 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הממשלתית  הרשות  מועצת  קובעת  לחוק,  ו–124יח)ד(   40 עד   38 סעיפים  הוראות  שקוימו 

למים ולביוב )להלן - מועצת הרשות( כללים אלה:    

בכללי המים )הסדר מפורט לאזור קיצוב(, התש"ף-22020 )להלן - הכללים העיקריים(,   .1
בסעיף 3, במקום "325" יבוא "396".  

בסעיף 10 לכללים העיקריים -     .2
בפסקה )1(, במקום "80" יבוא "100" ובמקום "90" יבוא "110";   )1(

בפסקה )3(, במקום "בסעיף 6)5(" יבוא "בסעיף 6)4(";   )2(

בפסקה )5(, במקום "88" יבוא "100".   )3(

כ"ב בסיוון התש"ף )14 ביוני 2020(
)חמ 3-3872(

ם ח ש א  ר ו י ג       
יושב ראש מועצת הרשות      

הממשלתית למים ולביוב        

גריעת שיק 
שסורב 

ביטול הגבלה 

גריעת שיקים לעניין 
הודעה לאדם 

המבקש להצטרף 
לחשבון 

גריעת שיק לעניין 
התראה על שיקים 

שסורבו 

תיקון סעיף 3 

תיקון סעיף 10 
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