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קובץ התקנות
17 באוגוסט 77022016י"ג באב התשע"ו

עמוד

1814 תקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - צער בעלי חיים( )תיקון(, התשע"ו-2016                                          

1815 כללי סליקה אלקטרונית של שיקים )שמירת שיקים(, התשע"ו-2016                                                                     

 הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים(
1816 )עדכון מחיר מרבי במעונות יום ומשפחתונים(, התשע"ו-2016                                                                          



1815 קובץ התקנות 7702, י"ג באב התשע"ו, 2016 8 17 

טור א' - העבירות המינהליות
טור ב' - קנס מינהלי

קצוב בשקלים חדשים

תקנה 7)ו(

תקנות 8)א( ו–)ד(

תקנות 9)7(, 10)א()1( עד )9(

תקנה 10)ב(

תקנות 11)א()2(, 12)א( ו–)ב(

1,500 לעניין הובלה שלא 
ברציפות

1,500 לכל 100 עופות

1,000 לכל תא

500 לכל כלוב פגום שלא 
סומן

" 3,500

י"ט בתמוז התשע"ו )25 ביולי 2016(
)חמ 3-1922-ת1(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

כללי סליקה אלקטרונית של שיקים )שמירת שיקים(, התשע"ו-2016
התשע"ו-12016 שיקים,  של  אלקטרונית  סליקה  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 

המשפטים  שרת  עם  התייעצות  לאחר  הפנים,  לביטחון  השר  בהסכמת  החוק(,   - )להלן 
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני קובעת כללים אלה:

בנק גובה ישמור שיק שהופקד אצלו לגבייה והוצג על ידו לפירעון לפי סעיף 2  )א(     1
לחוק ושסכומו 500,000 שקלים חדשים ומעלה, לתקופה של שנתיים לפחות מהיום 

שבו הוצג השיק לפירעון    

שמירת שיק לפי סעיף קטן )א( תהיה באופן שיבטיח את כל אלה:  )ב( 

שמירה פיזית של השיק מפני נזקי טבע ואדם;   )1(

יכולת לאיתור שיק מסוים מתוך כלל השיקים הנשמרים;   )2(

יכולת מסירת שיק שאותר למי שזכאי לכך    )3(

בנק גובה ישמור שיק ממוחשב במשך שבע שנים לפחות ממועד שהוצג על ידו  )א(     2
לפירעון    

שמירת שיק ממוחשב לפי סעיף קטן )א( תהיה באופן שיבטיח את כל אלה: )ב( 

שמירת השיק הממוחשב מפני נזקי טבע ואדם;   )1(

השיקים  כלל  מתוך  מסוים  ממוחשב  שיק  ואיחזור  לאיתור  יכולת   )2(
הממוחשבים הנשמרים; 

יכולת הפקת פלט המכיל את תמונת השיק הממוחשב למי שזכאי לכך    )3(

ה' באב התשע"ו )9 באוגוסט 2016(
)חמ 3-5255(

ג ו ל פ ית  נ ר ק    

           נגידת בנק ישראל  
__________

ס"ח התשע"ו, עמ' 536   1

שמירת שיק 
שהופקד לגבייה

שמירת שיק 
ממוחשב


