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 30ביולי 2009
עמוד

צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק) ,התשס"ט1172 �����������������������������������������2009-
תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (תיקון) ,התשס"ט1172 �����������������������������2009-
תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט1176 ��������������������������������������������2009-

צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק),
התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) ,התשס"ג-
( 12003להלן  -החוק) ,ובאישור הכנסת ,מצווה הממשלה לאמור:
הארכת תוקף
החוק

.1

החוק יוארך עד יום כ' באב התש"ע ( 31ביולי .)2010

ז' באב התשס"ט ( 28ביולי )2009
(חמ )3-3416

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
                                                                                   ראש הממשלה

__________
ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;544התשס"ז ,עמ'   ;295ק"ת התשס"ח ,עמ' .1134

1

תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) (תיקון),
התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף 88י(א)( )1לחוק הדואר ,התשמ"ו ,11986-בהסכמת שר האוצר
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

.1

בתקנה  1לתקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה) ,התשס"ט-
( 22008להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום הסיפה המתחילה במילים "שיעור התשלום"
יבוא "בתוספת מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו."31975-

תיקון התוספת

.2

בתוספת לתקנות העיקריות ,במקום חלק ב' יבוא:
"חלק ב' :תשלומים בעד השירותים הכספיים
תיאור השירות

 .1פתיחת חשבון סילוקים

תשלום בשקלים חדשים

 - 43.29התשלום
ישולם בעשרה
תשלומים שווים
במהלך השנה
הראשונה לפתיחת
החשבון

 .2ניהול חשבון סילוקים

בלא תשלום

 .3הפקדת סכום לזכות חשבון מאת
בעל חשבון

בלא תשלום

המשלם

בעל החשבון

 .4הפקדת סכום לזכות חשבון מאת
אדם אחר -
 4.1בטופס  שאישר  אותו
המנהל

5.05

בעל החשבון

__________
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ'  71ועמ' .524
 2ק"ת התשס"ט ,עמ' .62
 3ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
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תשלום בשקלים חדשים

המשלם

 4.2בטופס שלא אישר אותו
המנהל

9.66

בעל החשבון

  .5החזרה או העברה של סכום
מחשבון התשלומים השמורים

5.57

מבקש הסכום

  .6חיוב חשבון סילוקים בידי מי
שאינו בעל החשבון לפי המחאה
המשוכה על החברה הבת ,הניתנת
לפירעון במזומן

4.61

בעל החשבון

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

1.73

בעל החשבון

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

4.61

בעל החשבון

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

4.61

בעל החשבון

 .10חיוב חשבון סילוקים לפי הרשאה
לחיוב חשבון סילוקים

0.87

בעל החשבון

 .11טיפול בהרשאה לחיוב חשבון
סילוקים שלא כובדה

13.85

בעל החשבון

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

4.43

בעל החשבון

( .13א) תשלום ליחיד בעד פדיון
מילוות מכוח החוקים המפורטים
בתוספת הראשונה לחוק המילוות
(הוראות שונות) ,התשל"ח,41977-
ובלבד שהציג תעודת מילווה
או הודעת זכאות מבנק ישראל
הרשומה על שמו

 0.87%מסכום הפדיון הכולל
המשולם בכל פעולת פדיון
מילוות ,ובלבד שסכום
התשלום שמשלם מבקש
הפדיון לא יפחת מ–18.2
שקלים חדשים ,ובכל מקרה
לא יעלה הסכום על 8.7%
מסכום הפדיון הכולל

מבקש הפדיון

__________
 4ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;18התשס"ד ,עמ' .92
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תיאור השירות

  (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

תשלום בשקלים חדשים

המשלם

16.66

מבקש השירות

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

2.95

מבקש ההצהרה

 .15העברת סכום מחשבון סילוקים
לחשבון סילוקים אחר

בלא תשלום
מבקש ההעברה

 .16העברת כספים באמצעות המחאת
כסף ממקבל שירות ביחידת דואר
אחת למקבל שירות ביחידת דואר
אחרת (מזומן בזמן) ,בסכומים
בשקלים חדשים ,כמפורט להלן ,לכל
העברה -
16.1

עד 1,000

14.72

16.2

למעלה מ– 1,000עד 2,000

19.91

16.3

למעלה מ– 2,000עד 3,000

25.11

16.4

למעלה מ– 3,000עד 4,000

30.30

16.5

למעלה מ– 4,000עד 5,000

34.63

16.6

למעלה מ– 5,000עד 6,000

39.83

16.7

למעלה מ– 6,000עד 7,000

45.02

16.8

למעלה מ– 7,000עד 8,000

50.22

16.9

למעלה מ– 8,000עד 9,000

55.41

 16.10למעלה מ– 9,000עד 10,000

59.74

 .17ביטול המחאת כסף או המחאת
דואר לפי בקשת השולח

6.03

השולח

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

6.03

מבקש ההעברה

 .19טיפול בהמחאה שלא כובדה -
לכל המחאה
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תשלום בשקלים חדשים

המשלם

 19.1לעניין המחאה שהופקדה
לזכות חשבון והבנק שעליו
נמשכה לא כיבדה ,למעט
בשל פגם טכני שקבע
המנהל

11.26

בעל החשבון

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

17.32

בעל החשבון

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

5.57

מבקש החקירה

 .21חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

6.34

מבקש החקירה

 .22חקירה בדבר גורלה של המחאת
דואר כמשמעותה בפרט 27

6.34

מבקש החקירה

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

5.57

מבקש המסמך

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

4.43

בעל החשבון

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

4.43

בעל החשבון

 .26פנקס המחאות הכולל  25המחאות

6.45

בעל החשבון
מבקש ההעברה

 .27העברת כספים באמצעות המחאת
דואר בסכום נקוב בהתאם לבקשת
מקבל השירות (המחאה בנקאית),
חדשים,
בשקלים
בסכומים
כמפורט להלן ,לכל העברה -
27.1

עד 200

5.19

27.2

למעלה מ– 200עד 500

6.93

27.3

למעלה מ– 500עד 1,000

10.39

27.4

למעלה מ– 1,000עד 2,500

12.12

27.5

למעלה מ– 2,500עד 5,000

14.72

27.6

למעלה מ– 5,000עד 10,000

19.91

27.7

למעלה מ–10,000

25.11

 .28ביטול המחאה לפי בקשת בעל
חשבון  -לכל המחאה

5.62
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תיאור השירות

המשלם

תשלום בשקלים חדשים

 .29אימות חתימתו של ערב

12.30

מבקש השירות

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

בשיעור דמי
המשלוח

בעל החשבון".

 .3תחילתן של תקנות אלה ביום י"א באב התשס"ט ( 1באוגוסט .)2009
ח' באב התשס"ט ( 29ביולי )2009
משה כחלון
(חמ )3-3598
                                                                                   שר התקשורת

תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת),
התשס"ט2009-
  בתוקף סמכותי לפי סעיף (38ב) ו–(ו) לחוק אוויר נקי ,התשס"ח( 12008-להלן  -החוק),
בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי
הסעיף האמור ולפי סעיף (2ב) לחוק העונשין ,התשל"ז ,21977-וסעיף 21א לחוק–יסוד :הכנסת,3
אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

 .1בתקנות אלה“ ,רכב מנועי"  -כהגדרתו בסעיף  38לחוק ,ולמעט אופנוע.

דרגת זיהום
אוויר

.2

נתוני צריכת דלק

.3

הצגת הנתונים
במודעה

.4

(א) דרגת זיהום האוויר ,לעניין סעיף (38ב)( )1ו–(ד) לחוק ,הנגרמת מפעולת רכב מנועי
תדורג בין  1לבין  15והנגרמת מאופנוע תדורג בין  1לבין  ,7ותחושב לפי הנוסחאות
והטבלאות המפורטות בנוהל “גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי ומאופנוע
בפרסומת" המתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; עדכון הנוהל
ייעשה בהתייעצות עם מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה.
(ב) דרגת זיהום האוויר תוצג באופן המפורט בפרטים  1ו– 2לתוספת ,לפי מפתח
הצבעים בפרט 3
(א) נתוני צריכת הדלק ,לעניין סעיף (38ב)( )2לחוק ,יהיו לפי בדיקות מעבדה ,שבוצעו
על ידי יצרן רכב מנועי בעבור נסיעה עירונית ונסיעה בין–עירונית ,בהתאם לתקן שנקבע
לעניין דרישת חובה לרכב לפי תקנה (282ב) לתקנות התעבורה ,התשכ"א.41961-
(ב)

נתוני צריכת הדלק יוצגו באופן המפורט בפרטים  1ו– 2לתוספת .

(א) הנתונים כאמור בתקנות  2ו– 3יוצגו באופן ברור לעין ,בתחתית הפרסומת ,על גבי
מודעה בעלת רקע לבן.
(ב) צבע האותיות במודעה יהיה שחור ,וגודל האותיות ימלא את שטח המודעה ולא
יפחת מ– 9נקודות  .
(ג)

במודעה לא ייכללו פרטים נוספים על הפרטים האמורים בתקנות  2ו–.3

__________
1
2
3
4
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ס"ח התשס"ח ,עמ' .752
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .812
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;6התשס"ח ,עמ' .626
ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
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 .5תחילתן של תקנות אלה  3חודשים מיום פרסומן לגבי רכב מנועי ו– 5חודשים מיום
פרסומן לגבי אופנוע.

תחילה

תוספת
(תקנות  2ו–)3
הצגת נתוני זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק
.1

(א) דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק מרכב מנועי יוצגו בהתאם לדוגמה שלהלן:

 #יש לציין את שם התקן שלפיו נערכה הבדיקה כאמור בתקנה (3א).

(ב)

.2

דרגת הזיהום האוויר מאופנוע תוצג בהתאם לדוגמה שלהלן:

(א) בפרסומת המתייחסת ליותר מדגם רכב מנועי אחד ,יוצגו דרגת זיהום האוויר
ונתוני צריכת הדלק לפי הדוגמה שלהלן (יש להוסיף שורה לכל דגם נוסף):

 #יש לציין את שם התקן שלפיו נערכה הבדיקה כאמור בתקנה (3א).

(ב) בפרסומת המתייחסת ליותר מדגם אופנוע אחד ,תוצג דרגת זיהום האוויר לפי
הדוגמה שלהלן (יש להוסיף שורה לכל דגם נוסף):
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.3

יש להשתמש במפתח הצבעים כמפורט להלן:
   (א) בפרסומת לרכב מנועי:

ט' בתמוז התשס"ט ( 7ביולי )2009
(חמ )3-3938
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      (ב) בפרסומת לאופנוע :

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
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