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1. בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ר2004  1
(1) בסעיף 7, המתקן את חוק רשות הדואר, התשמ"ו1986  2

יבוא: (ט) משנה פסקת אחרי ,(2) בפסקה (א)

יבוא: "הרשות" ההגדרה אחרי "(ט1)

""השירותים הכספיים"  השירותים המנויים בסעיף 88א (א)(1) עד
;";(6)

(ב) בפסקה (3), בסעיף 1ד(א)(1), במקום "כ"ד בסיון התשס"ה (ו ביולי 2005)"
;"(2006 בינואר 31) התשס"ו בשבט "ב' יבוא

 (6) בפסקה (ג)

(1) בסעיף 5א(א)(3), במקום "שירותים נוספים לפי פרק ו'1" יבוא
88יא"; בסעיף כמשמעותה הבת, החברה מטעם הכספיים "השירותים

(2) בסעיף 5ג(א)(1), במקום "שירותים נוספים לפי פרק רו'' יבוא
הכספיים"; "השירותים

 37א(א) בסעיף ,(12) בפסקה (ד)

(1) בפסקה (ו), במקום "4%" יבוא "3%";
(2) בפסקה (2), במקום 3% יבוא 2%;
(3) בפסקה (3), במקום "2%" יבוא "10%":

יבוא שנקבעו" ומעמלות "מאגרות במקום החברה", "הכנסות בהגדרה (4)

נקבעו"; בעדם שהתשלומים הכספיים "מהשירותים
 (51) בפסקה (ה)

(1) בכותרת פרק ו'1, במקום "שירותים נוספים" יבוא ''השירותים
הכספיים";

(2) בסעיף 88א 
"השירותים יבוא נוספים" "שירותים במקום השוליים, בכותרת (א)

הכספיים";

 (א) קטן בסעיף (ב)

הבת החברה "מטעם יבוא "החברה" אחרי ברישה, (ו)
ובמקום הבת)", החברה  זה (בסעיף 88יא בסעיף כמשמעותה

"המנויים בסעיף קטן (אך יבוא "הכספיים";":
"הכספיים"; יבוא "לשירותים" אחרי ,(5) בפסקה (2)

יבוא (א)" קטן בסעיף "המנויים במקום (ב), קטן בסעיף (ג)
"הכספיים";

* התקבל בכנסת ביום י"ז באב התשס"ד (4 באוגוסט 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  64, מיום חי בחשון התשס"ד (3 בנובמבר 2003), עמ' 52.

1 ס"ח התשס"ד, עמ' 71.
2 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71.



יבוא (א)" קטן בסעיף "המנויים במקום (ג), קטן בסעיף (ד)
"הכספיים";

יבוא (א)" קטן בסעיף "המנויים במקום (ד), קטן בסעיף (ה)
"הכספיים";

יבוא: בסופו (ו)

מהחברה לקבל הממשלה רשאית דין, בכל האמור אף על "(ה)
המפורטים הכספיים השירותים את החברה, באמצעות הבת,
את הממשלה העבירה (א), קטן לסעיף (5) עד (1) בפסקאות
בנק נגיר באישור אלא זו הוראה תחול לא בחברה, השליטה
ערך ניירות בחוק במשמעותה  "שליטה" זה, לענין ישראל;

התשכ"ח3 1968.";

(3) במקום סעיף 88ג יבוא:
"איסור תשלום

ריבית
הכספיים השירותים למקבלי ריבית תשולם לא 88ג.
זכאית החברה 88יא(א); בסעיף כהגדרתם הכספים בשל
הכספים בשל ההצמדה והפרשי הריבית את לקבל
כן אם אלא הסכם, או דין לפי ישולמו שאלה ככל כאמור,
עם התייעצות לאחר האוצר, שר בהסכמת השר, קבע
לענין אחרות הוראות הועדה, ובאישור החברה

תשלומים כאמור, כולם או מקצתם.":
יבוא 88א(א)" בסעיף המנויים "השירותים במקום 88ר, בסעיף (4)

"השירותים הכספיים";

(5) בסעיף 188, במקום ''השירותים המנויים בסעיף 88א(א)'' יבוא
הכספיים; "השירותים

יבוא 88א(א)" בסעיף המנויים "השירותים במקום 88ז, בסעיף (6)

הכספיים"; "השירותים
יבוא 88א(א)" בסעיף המנויים "השירותים במקום 88ח, בסעיף (7)

הכספיים", "השירותים

(8) בסעיף 88ט(א), במקום "השירותים המנויים בסעיף 88א(א)" יבוא
"השירותים הכספיים":

 88י בסעיף (9)

 ובו "(א)" יסומן בו האמור (א)

(ו) "פסקאות יבוא (נ)" עד (ו) ''פסקאות במקום ברישה, (1)

ו(2)';

יבוא: (1) פסקה במקום (ל)

"(1) תשלומים בעד השירותים הכספיים,",
88א(א)" בסעיף המנויים "השירותיים במקום ,(2) בפסקה (5)

יבוא "השירותים הכספיים":

3 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.



יבוא: (3) פסקה במקום (4)

של פעילותן לענין ולרבות הכספיים, השירותים (3)"

והבקרה והפיקוח זה פרק לפי הבת והחברה החברה
עליהן.",

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

להחליט, הממשלה רשאית (א), קטן בסעיף האמור אף על י'(ב)
מתן לענין והפיקוח ההסדרה בדבר התקנות כי הועדה, באישור
הממשלה קבעה האוצר; שר בידי יותקנו הכספיים השירותים
שר עם בהתייעצות האוצר, שר בירי התקנות יותקנו כאמור,

הועדה."; ובאישור התקשורת
(10) אחרי סעיף 88י יבוא:

הבת "החברה זה בסעיף (א) 88יא.

(ב); קטן בסעיף כמשמעותה  הבת" "החברה

והחייבים הזכאים רישומי לרבות  כספים" "החזקת
לכספים;

חוב שטרי או לכספים זכויות כספים,  "הכספים"
את בנותנה החברה באמצעות הבת לחברה שנמסרו
כלשהו מסוג תשלומים למעט הכספיים, השירותים

כאמור; שירותים מתן תמורת לחברה שישולמו
החברה תקים הכספיים, השירותים מתן לשם (ב)
החזקת לספים, קבלת יהיה הבלעדי שעיסוקה בת חברה
כספים והעברתם: החברה תרשום בחשבונות החברה
מתן במהלך אצלה שנתקבלו הכספים כל את הבת
הבת בחברה קבלתם; עם מיד הכספיים, השירותים

יתקיימו כל אלה:
בלבד אחת מניה תהיה הבת לחברה (ו)
לה יהיה ולא אחד, חדש שקל הנקוב שערכה

כלשהו; מסוג נוסף ערך נייר
בלבד אחד דירקטור יהיה הבת לחברה (2)

החברה; עובדי מקרב
עובדים, תעסיק לא הבת החברה (3)

זולת כלשהו, בנכס תחזיק לא הבת החברה (4)
כלשהו; מסוג נכס בעלת תהיה ולא הכספים,

רווחים. יהיו לא הבת לחברה (5)

ולא הבת החברה מניית את תחזיק החברה (ג)

הבת, בחברה המניה את לאחר להעביר רשאית תהיה
לשעברה. או למשכנה

כלשהן זכויות יהיו לא הבת ולחברה לחברה (ד)
פעולות בהם לבצע רשאיות יהיו הן אך בכספים,
החזקת הכספיים, השירותים מתן לצורך הנדרשות

הענין. לפי העברתם, או הכספים קבלת הכספים,



הכספים למעט הכספים, את תפקיד החברה (ה)
באפיקים המדינה, חשבונות לזכות המופקרים

להלן: המפורטים
בנק לחוק 57א סעיף לפי ישראל, בבנק (ו)

ישראל, התשי"ד4 1954;
החליטה שעליו אחר השקעה באפיק (2)

הכספים, של הקרן לשמירת כיעיל החברה,
האוצר.", שר באישור

יבוא: בה המובא 111א סעיף אחרי ,(69) בפסקה (ו)

להבטחת "קרן
פנסיה תשלומי

לעובדים

111ב. (א) החברה תעביר לקרן לצבירת תשלומי גמלאות
הקרן),  זה (בסעיף האוצר שר בידי שתאושר החברה לעובדי

כלהלן: החברה הכנסות מתוך שיעור
(1) בשנת 2005  1.5%;

(2) בשנים 2006 ו2007  25%;

יתרת הפקדת ועד 2008 בשנת החל (3)

הגירעון האקטוארי  3.5%.
 זה בסעיף (ב)

37א(א); בסעיף כמשמעותם  החברה" "הכנסות
"יתרת הגירעון האקטוארי"  סכום יתרת הגירעון ביעודות
לעובדיה הגמלאות תשלומי לצורך בחברה הצבורות
ביחס (גמלאות), המדינה שירות חוק חל שעליהם
הפקדת לאחר אלה, לעובדים לגמלאות להתחייבויות
לבין החברה בין שייקבע כפי שהוסכמו, שונים סכומים
האוצר במשרד הכללי החשב באישור העובדים, נציגות

.8 מס' תיקון של תחילתו ערב
או החברה מזכויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין (ג)

הסכם." או דין כל לפי העובדים
 (71) בפסקה (ז)

למדינה "מהרשות יבוא למדינה" "מהרשות במקום ביו, סימן בכותרת (ו)
לחברה"; הדואר מבנק או ומהמדינה

 זה" סימן ""לפי המילים 115ג, סעיף של השוליים בכותרת (2)

יימחקו;
יבוא: 115ד סעיף אחרי (3)

זכויות, ■יהעברת
חובות סמכויות,

והתחייבויות
הדואר מבנק
בצו לחברה,

על בצו, לקבוע רשאי השר, בהסכמת האוצר, שר וה. 15
הנכסים, לגבי כי בהסכם, או דין בכל האמור אף
תבוא בו, האמורים והעסקאות ההתקשרויות ההסכמים,
והסמכויות הזכויות לגבי הן הדואר, בנק במקום החברה
שהיו וההתחייבויות החבויות לגבי והן הדואר בנק של

התחילה. יום ערב הבנק על מוטלות

4 ס"ח התשי"ד, עמ' 192; התשס"ד, עמ' 528.



תלויות תביעות
ועומדות מטעם

הדואר בנק
נגדו או

115ו. שר האוצר בהסכמת השר, רשאי, לקבוע בצו, כי
שהיו תביעות לענין הדואר בנק במקום תבוא החברה
או בולן נגדו, או הדואר בנק מטעם ועומדות תלויות

התחילה." יום ערב חלקן,

יבוא: 22 סעיף אחרי (2)

חוק "תיקון
 ישראל בנק

20 מס'

22א. בחוק בנק ישראל, התשי"ד5 1954, אחרי סעיף 57 יבוא:
חשבון ניהול

בבנק
שאינו למי להתיר רשאי הנגיד (א) 57א.
בבנק חשבון לנהל בנקאי, תאגיד או ממשלה
של הבלעדי שעיסוקו שהשתכנע ובלבד ישראל
בהיקפים והעברתם כספים בקבלת הוא גוף אותו

במשק. זו פעילות לכלל יחסית משמעותיים
לניהול תנאים לקבוע רשאי הנגיד (ב)
או ניהול עמלות גביית לרבות כאמור, חשבון

אחרות." עמלות
 23 בסעיף (3)

(או)", קטן סעיף להוראות "בכפוף יבוא זה" "פרק אחרי (א), קטן בסעיף (א)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (ב)

הכספיים", "השירותים ההגדרה לענין  (2) פסקאות של תחילתן ''(או)
זה, פרק של 7 שבסעיף ו(74), (66) ו50, 49 סעיפים ביטול לענין  (17) ,(3)

ביום כ"ח באב התשס"ד (15 באוגוסט 2004).

ובלבד ההסכמים, חתימת לפני ייחתם לא (א) קטן סעיף לפי צו (א2)
הצו נחתם ;(2004 בנובמבר 1) התשס''ה בחשון י"ז יום עד נחתמו שאלו
הכנסת של הכלכלה ועדת אישור טעון הצו יהיה ההסכמים, נחתמו בטרם
בין קיבוצי הסכם  "ההסכמים'' זה, קטן בסעיף לתוקף; כניסתו לצורך
עובדים העברת בענין לרבות החדשה, העובדים הסתדרות לבין החברה
כאמור בסעיף 111א לחוק הדואר, וההסכם שבין הממשלה לבין רשות
לגמלאות הזכאים הרשות לעובדי הגמלאות תשלומי הסדרת בענין הדואר

לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל 1970  6."

לשנתתחילה הכלכלית המדיניות בחוק ד' פרק של התחילה ביום זה חוק של תחילתו .2
1 בסעיף כנוסחו חוק, לאותו 23 בסעיף כאמור התשס"ד2004, חקיקה), (תיקוני 2004 הכספים

זה. לחוק

קצב משה
המדינה נשיא

שרון אריאל
הממשלה ראש

לין ריב ראובן
הכנסת ראש יושב

ו ה י נ ת נ בנימין
האוצר שר

5 ס"ח התשי"ד, עמ' 192.
6 ס"ח התש"ל, עמ' 65.


