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 מבוא

הוכנסו " יבורתיקונים שונים להוראות הדיווח לצ: " בנושא28.11.00 מיום 2015-06 -ח' בחוזר מס .1

ל מתוקנות בזה הוראות הדיווח "בעקבות השינויים הנ. מספר תיקונים להוראות הדיווח לציבור

 .לפיקוח על הבנקים וזאת על מנת להתאים אותן להוראות הדיווח לציבור

 ימי עסקים מיום פרסום הדוח 4בנוסף על כך מועד הדיווח לדוחות רווח והפסד יהיה מעתה בתוך  .2

 .הכספי

 

 התיקונים להוראות

 811'  הוראה מס-דוח על הון 

 ".בחברות מנוכות: "יבוא" בחברות כלולות: "במקום'  בחלק ב3 בסעיף 811-1' בעמ .3

 .811-5תיקון דומה ייערך בעמוד  

 

 812' הוראה מס-דוח על יחס הון מזערי

 . לבסיס בנק בלבדישמש מעתה, ששימש הן לבסיס בנק והן לבסיס מאוחד, 812-5הלוח בעמוד  .א .4

 .שישמש לבסיס מאוחד,  812-5 יתווסף לוח זהה לעמוד 812-6לאחר עמוד  .ב 

 .812-8 ימוספר 812-7 עמוד  .ג 

 

 830'  הוראה מס-דוח רבעוני על יתרות במטבע חוץ לפי תקופות לפירעון 

חקה מקובץ ח ולטיפולה ועל כן ההוראה נמ"ההוראה הועברה לאחריותה של מחלקת הפיקוח על מט .5

 .הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים
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 855'  הוראה מס-דוח רווח והפסד שנתי

 :יתוקן כלהלן, 855-1עמוד  .6

 ".בתוך ארבעה ימי עסקים מיום: "יבוא" לא יאוחר משבועיים לאחר"במקום , 2בסעיף  .א 

 :3בסעיף  .ב 

-640-9' עמ…: "יבוא, "640-9-16' עמ…"במקום ' , בסוף השורה המפרטת את נספח א )1(

16.1." 

 .בהתאמה, "יא-'ח: "יסומנו' יב-'נספחים ט. יבוטל) פחת והפחתות(' נספח ח )2(

הוצאות : "ייקרא) לאחר הסימון מחדש) (הוצאות אחזקת בניינים וציוד(' נספח ח )3(

 ".אחזקה ופחת בניינים וציוד

 

 : יתוקן כלהלן01לוח , 855-3בעמוד    .7

נספחים  (9-19יסומנו ) 'יא-'נספחים ט (10-20שורות . תימחק) 'נספח ח-והפחתותפחת  (09שורה  .א

 .בהתאמה, )'י-'ח

 ".הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד: "תיקרא) לאחר הסימון מחדש (09שורה  .ב

 ".מיסים: "יבוא" מסים"במקום המילה ) לאחר הסימון מחדש (17 - ו12-14בשורות  . ג

לאחר השפעת …: "יבוא" מפעולות רגילות: "לאחר המילים, )ימון מחדשלאחר הס (15בשורה  .ד

 ". המס של חברות מוחזקות לאחר השפעת המס

 

 :דברי הסבר 

 . בהוראות הדיווח לציבור669-2התאמה לעמוד  

 

 : יתוקן כלהלן02לוח , )שיעורי הכנסה והוצאה(' נספח א, 855-4בעמוד  .8

 ).אשראי לציבור (01-03תועבר לשורות ) רה שנתית ממוצעתית (01הערת השוליים בכותרת טור  .א

 .855-6,8,10,12,15פי סעיף קטן זה יבוצע גם בעמודים -התיקון על 

 ".כולל נגזרים) הוצאה(שיעור הכנסה : " תהיה04 וטור 03הכותרת המשותפת של טור  .ב

 ".באחוזים ALM -גידור ו: " תהיה04כותרת טור ". גידור באחוזים: " תהיה03כותרת טור  

-11, 7-8, 3-4טורים  (855-19ובעמוד , 855-5-18פי סעיף קטן זה יבוצע גם בעמודים -התיקון על  

12.( 

 המפרטות את ההלוואות לדיור 04-06יתווספו שורות ) סך כל האשראי לציבור (03לאחר שורה   .ג 

.  בהתאמה07-31סומנו  י04-28שורות . בריבית משתנה ובריבית קבועה הכלולות באשראי לציבור

 .מעתה נתייחס לסימון החדש

לאחר שורה  (855-10 -ו, )01לאחר שורה  (855-6,8פי סעיף קטן זה יבוצע גם בעמודים -התיקון על 

06 .( 

כולל  , ההכנסות/סך כל הנכסים (32 -ו)  ALM3השפעת נגזרים  (31 יתווספו שורות 30לאחר שורה   .ד 

 ). ALM3השפעת נגזרים 

-855, )06בסוף לוח  (855-8, )04בסוף לוח  (855-6, פי סעיף קטן זה יבוצע גם בעמודים-ון עלהתיק 

 855-17, )14בסוף לוח  (855-15, )12בסוף לוח  (855-13, )10בסוף לוח  (855-12, )08בסוף לוח  (10

 ).16בסוף לוח (
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 2הערה , 855-4,6,8,10,12,13,15,17,19 בעמודים 3הערה " (ALMנגזרים  "-בהערת השוליים ל  .ה 

) ALM(נגזרים : "יבוא" …נגזרים אחרים: "במקום המילים, )855-5,7,9,11,14,16,18בעמודים 

 "…,המהווים חלק ממערך ניהול נכסים והתחייבויות של הבנק

 

 :דברי הסבר 

תוך מתן פירוט לאשראי , תאגיד בנקאי נדרש לדווח על סך האשראי לדיור הכלול באשראי לציבור -

-662א בעמודים 28 -ו. ה.28הדרישה היא לאור סעיפים . יבית קבועה ולאשראי בריבית משתנהבר

 . בהוראות הדיווח לציבור5-5.1

  .  בהוראות הדיווח לציבור640-9-9.6 שאר התיקונים נעשו בהתאמה לעמודים  -

 

השפעת  (20שורה  יתווספו 19לאחר שורה , 03לוח , )שיעורי הכנסה והוצאה(' נספח א, 855-5בעמוד  .9

 21 - ו20שורות ). ALM2כולל  השפעת נגזרים , ההוצאות/סך כל ההתחייבויות (21 -ו)  ALM2נגזרים 

 .בהתאמה, 23 - ו22יסומנו 

  855-11,  )17לאחר שורה  (855-9, )18לאחר שורה  (855-7פי סעיף זה יבוצע גם בעמודים -התיקון על 

לאחר שורה  (855-16, )12לאחר שורה  (855-14, )08ר שורה לאח, 11לוח  (855-12, )21לאחר שורה (

 ).12לאחר שורה  (855-18 -ו, )23

 

" מזומנים בבנק: " במקום14-17בשורות , 14לוח , )שיעורי הכנסה והוצאה(' נספח א, 855-15בעמוד  .10

 ".מזומנים ופיקדונות בבנק ישראל: "יבוא

 

 : יתוקן כלהלן18לוח , )הוצאהשיעורי הכנסה ו(' נספח א, 855-19עמוד  .11

סך כל הנכסים הכספיים  (4ושורה )  ALM3השפעת נגזרים  (3 יתווספו שורה 2לאחר שורה  .א

 .בהתאמה, 5-6 יסומנו 3-4שורות ).  ALM3שהניבו הכנסות מימון כולל השפעת נגזרים 

סך כל  (8שורה ו)  ALM3השפעת נגזרים  (7יתווספו שורה ) לאחר הסימון מחדש (6לאחר שורה  .ב

 יסומנו 5-22שורות ).  ALM3ההתחייבויות הכספיות שגרמו הוצאות מימון כולל השפעת נגזרים 

 .בהתאמה, 9-26

-לא כולל נגזרים בגידור וב: "(במקום האמור בסוגריים יבוא) לאחר הסימון מחדש (11בשורה  .ג

ALM3  ."( 

  

  :דברי הסבר 

 . לציבור בהוראות הדיווח640-9.6התאמה לעמוד  

 

 :יתוקן כלהלן, 855-20עמוד  .12

 :19בלוח , )עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות(' בנספח ב .א

  3+7+11שורות : "(יבוא") 18 בלוח 7מתאים לשורה ("במקום האמור בסוגריים  , 04בשורה  )1( 

 )".18         בלוח 

 ").18 בלוח 8מתאים לשורה (" יימחק האמור בסוגריים 10בשורה  )2( 

 )".18 בלוח 12מתאים לשורה : "( יתווסף19בשורה  )3( 
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 :20בלוח , )הפרשה לחובות מסופקים(' בנספח ג .ב

 – 02וטור " לפי עומק הפיגור "– 01יפוצל לטור ) ספציפית-פעילות בישראל (01טור  )1(  

 ".          אחרת"

 . בהתאמה03-07 יסומנו 02-06                טורים 

 בהערת". נוספת: "יבוא" כללית"במקום , )לאחר הסימון מחדש (07 - ו05, 03בטורים  )2(  

 ".כללית: "יבוא" נוספת"במקום , )2' הערה מס (07 - ו05, 03                השוליים לטורים 

 ".ים/שנה: "במקום האמור יבוא, "ות/תקופה: "בכל מקום בו כתוב )3(  

 

  :דברי הסבר 

 . בהוראות הדיווח לציבור669-23התאמה לעמוד –' לנספח ג

 

 : יתוקן כלהלן21לוח ) עמלות תפעוליות(' נספח ד, 855-21בעמוד  .13 

 40-41שורות ". הכנסות מניהול תיקי אשראי של אחרים "– 40 תתווסף שורה 39לאחר שורה  .א

 .בהתאמה, 41-42יסומנו 

 ".עמלות אחרות: "יבוא" תאחרו: "במקום, )לאחר הסימון מחדש (41בשורה  .ב

 

  :דברי הסבר 

 . בהוראות הדיווח לציבור669-58התאמה לעמוד  

 

 .תימחק" עודף: " המילה04-06 בשורות 23בלוח ) הכנסות אחרות (-'  נספח ו855-22בעמוד  .14

 

 : יתוקן כלהלן24לוח ', בחלק א, )משכורות והוצאות נלוות וכוח אדם(' נספח ז, 855-22בעמוד  .15

 ".מס מעסיקים: " יימחקו המילים04בשורה  .א

 .10 תסומן 09שורה ". הוצאות פרישה מרצון: "09 תתווסף שורה 08לאחר שורה  .ב

 

  :דברי הסבר 

 . בהוראות הדיווח לציבור669-60התאמה לעמוד 

 

ם מספר העובדי (25לוח , )'משכורות והוצאות נלוות וכוח אדם חלק ב(' נספח ז, 855-23בעמוד  .16

הותאמו , 1998ח שהיו במחירי "רמות השכר השנתיות באלפי ש, )וההוצאות לפי רמות שכר שנתיות

 .2000למחירי 

 

 : יתוקן כלהלן855-24עמוד  .17 

, 27-30 יסומנו 28-31ולוחות ', יא-'יסומנו ח'  יב–' נספחים ט. יבוטל) פחת והפחתות(' נספח ח .א

 .מעתה נתייחס לסימון החדש. בהתאמה

 27בלוח ". הוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד: "ייקרא) הוצאות אחזקת בניינים וציוד(' נספח ח .ב

סך : " ותקרא13 תסומן 12שורה ". פחת בגין בניינים וציוד: "12 תתווסף שורה 11לאחר שורה 

 ".כל ההוצאות נטו

 

  :דברי הסבר 
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 ). פחת והפחתות– 25ר לאור ביטול ביאו( בהוראות הדיווח לציבור 669-2התאמה לעמוד 

 

הפחתת : "12 תתווסף שורה 11לאחר שורה , 28בלוח , )הוצאות אחרות(' נספח ט, 855-25בעמוד  .18

 .בהתאמה, 13-18 יסומנו 12-17שורות ". מוניטין

 

  :דברי הסבר 

 . בהוראות הדיווח לציבור669-62התאמה לעמוד 

 

 865'  הוראה מס-דיווח על שלוחות מחוץ לישראל 

אשראי מפיקדונות : "02 תימחק שורה 865-16בעמוד " שנתי על אשראי לציבור/דוח רבעוני: "02בלוח  .19

 יכלול גם את האשראי 1האשראי בשורה .  בהתאמה02-17 ימוספרו 03-18ושורות " מיועדים

 .מפיקדונות מיועדים

 

שנתי על סיכון /וח רבעוניד: " בהתאמה865-30 - ו865-23, 865-17:  בעמודים20 - ו11, 03בלוחות  .20

 ".אשראי לפי ענפי משק

 ". הלוואות לדיור: מזה: "תתווסף שורה" אנשים פרטיים: "12אחרי שורה  

 .14 תמוספר 13 שורה 20 - ו11בלוחות .  בהתאמה17-14 ימוספרו 16-13 שורות 03בלוח  

 

פחת : "09מה תימחק שורה  בהתא865-29 - ו865-22עמודים " דוח רווח והפסד: "18 - ו09בלוחות  .21

אחזקה ופחת : "תיקרא) מספור חדש (09שורה .   בהתאמה09-19:  ימוספרו10-20שורות " והפחתות

 ".בניינים וציוד

 

            865-24בעמודים "  רווח  מפעילות מימון  לפני הפרשה  לחובות  מסופקים: "21 - ו12בלוחות   .22

 : 865-31 -ו

כותרת ". כולל נגזרים) הוצאה(שיעור הכנסה : " תהיה02 וטור 01ר הכותרת המשותפת של טו .א

 ".גידור באחוזים: " תהיה02כותרת טור ".  באחוזיםALM -גידור ו: " תהיה01טור 

ההכנסות  /סך כל הנכסים  (16ושורה ) *ALMהשפעת נגזרים  (15 יתווספו שורה 14לאחר שורה  .ב

 . בהתאמה17-28נו  יסומ15-26שורות ). *ALMכולל השפעת נגזרים 

סך  (30ושורה ) *ALMהשפעת נגזרים  (29יתווספו שורה ) לאחר הסימון מחדש (28לאחר שורה  .ג

, 31-39 יסומנו 27-35שורות ). *ALMההוצאות כולל השפעת נגזרים /כל ההתחייבויות 

 .בהתאמה

דור    לא כולל נגזרים בגי: "(במקום האמור בסוגריים יבוא) לאחר הסימון מחדש (35בשורה  .ד

 ...)" .*ALM -וב

המהווים חלק ממערך ) ALM(נגזרים : "כדלקמן" ALM נגזרים -תתווסף הערת השוליים ל .ה

 .למגזרי הצמדה) הוצאה(ניהול נכסים והתחייבויות של הבנק שלגביהם ניתן לייחס הכנסה 

 

 :  שורות3תווספו  י10לאחר שורה , 865-32 - ו865-25בעמודים " עמלות תפעוליות: "22 - ו13בלוחות  .23

 .דמי ניהול ועמלות מביטוח חיים .11" 

 .דמי ניהול ועמלות מביטוח דירות .12
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 ".הכנסות מניהול תיקי אשראי של אחרים .13

 . בהתאמה15, 14 ימוספרו 12, 11שורות  

 

 ".יתרה ממוצעת: "01-04 יושחרו שורות 01 בטור 25 בלוח 865-34בעמוד  .24

 

 895'  הוראה מס-שכנתאות דוח רווח והפסד שנתי של בנק למ

 ".ארבעה ימי עסקים: "יבוא" שבועיים: " במקום1 בסעיף 895-1בעמוד  .25

 

 : יתוקן כלהלן01לוח , )שיעורי הכנסה והוצאה(' חלק א, 895-2בעמוד  .26

 ).אשראי לציבור (01-09תועבר לשורות ) יתרה שנתית ממוצעת (01הערת השוליים בכותרת טור  .א

 .895-4,6 סעיף קטן זה יבוצע גם בעמודים פי-התיקון על 

 ".כולל נגזרים) הוצאה(שיעור הכנסה : " תהיה04 וטור 03הכותרת המשותפת של טור  .ב

 ".באחוזים ALM4 -גידור ו: " תהיה04כותרת טור ". גידור באחוזים: " תהיה03כותרת טור   

 .895-3-8פי סעיף קטן זה יבוצע גם בעמודים -התיקון על  

 המפרטת את ההלוואות לדיור בריבית 04תתווסף שורה )  לדיור-אשראי לציבור (03לאחר שורה   .ג 

 . בהתאמה05-19 יסומנו 04-18שורות . משתנה הכלולות באשראי לציבור

 .895-4,6פי סעיף קטן זה יבוצע גם בעמודים -התיקון על 

כולל  , ההכנסות/סך כל הנכסים (22 -ו)  ALM4השפעת נגזרים  (21 יתווספו שורות 01בסוף לוח   .ד 

 ). ALM4השפעת נגזרים 

 .895-4,6פי סעיף קטן זה יבוצע גם בעמודים -התיקון על 

) ,895-3,5,7 בעמודים 3הערה , 895-2,4,6,8 בעמודים 4הערה " (ALMנגזרים  "-בהערת השוליים ל  .ה 

ממערך ניהול נכסים המהווים חלק ) ALM(נגזרים : "יבוא" …נגזרים אחרים: "במקום המילים

 "…והתחייבויות של הבנק

 :דברי הסבר 

תוך מתן פירוט , בנק למשכנתאות נדרש לדווח על סך האשראי לדיור הכלול באשראי לציבור -

 בהוראות 662-5-5.1א בעמודים 28 -ו. ה.28הדרישה היא לאור סעיף . לאשראי בריבית משתנה

 .הדיווח לציבור

  .  בהוראות הדיווח לציבור680-7 - ו640-10-12,16ודים  שאר התיקונים נעשו בהתאמה לעמ -

 

השפעת  (16 יתווספו שורות 15לאחר שורה  , 02בלוח , )שיעורי הכנסה והוצאה(' חלק א, 895-3בעמוד  .27

 ).ALM3כולל השפעת נגזרים , ההוצאות/סך כל ההתחייבויות (17 -ו)  ALM3נגזרים 

 .895-5,7ם פי סעיף זה יבוצע גם בעמודי-התיקון על

 

 : יתוקן כלהלן07לוח , )שיעורי הכנסה והוצאה(' חלק א, 895-8עמוד  .28

סך כל הנכסים הכספיים שהניבו  (4ושורה ) ALM4השפעת נגזרים  (3 יתווספו שורה 2לאחר שורה  .א

 .בהתאמה, 5-6 יסומנו 3-4שורות ). ALM4הכנסות מימון כולל השפעת נגזרים 

סך כל  (8ושורה )  ALM4השפעת נגזרים  (7יתווספו שורה ) ימון מחדשלאחר הס (6לאחר שורה  .ב

 יסומנו 5-22שורות ).  ALM4ההתחייבויות הכספיות שגרמו הוצאות מימון כולל השפעת נגזרים 

 .בהתאמה, 9-26
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-לא כולל נגזרים בגידור וב: "(במקום האמור בסוגריים יבוא) לאחר הסימון מחדש (11בשורה  .ג

ALM4  ."( 
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  :דברי הסבר 

 . בהוראות הדיווח לציבור680-7.1 - ו640-16התאמה לעמודים  

 

 : יתוקן כלהלן895-9עמוד  .29

 : יתוקן כלהלן08לוח , )עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות(' בחלק ב .א 

שורות : "(יבוא") 07 בלוח 06מתאים לשורה ("במקום האמור בסוגריים , 04בשורה  )1(  

 )".07לוח  ב3+7+11

 11-13שורות ". ממכירת הלוואות: "11תתווסף שורה ) ח"הכנסות מאג (10לאחר שורה  )2(  

 .בהתאמה, 12-14יסומנו 

 בלוח 08מתאים לשורה ("במקום האמור בסוגריים , )לאחר הסימון מחדש (14בשורה  )3(  

 )".07 בלוח 12מתאים לשורה : "(יבוא") 07

 : יתוקן כלהלן09לוח , )סופקיםהפרשה לחובות מ(' בחלק ג .ב 

 02וטור ) לפי עומק הפיגור-הלוואות לדיור  (01יפוצל לטור ) הפרשה ספציפית (01טור  )1( 

 ).אחרות-הלוואות לדיור (

 . בהתאמה03-05 יסומנו 02-04טורים 

 הפרשה: "תהיה) לאחר הסימון מחדש) ( אחרות–הפרשה ספציפית  (03כותרת טור  )2(  

 ".לנים ואחרים קב–ספציפית 

בהערת השוליים לטור ". נוספת: "יבוא" כללית"במקום , )לאחר הסימון מחדש (04בטור  )3(  

 ".כללית: "יבוא" נוספת"במקום , )5' הערה מס (04

 

 :דברי הסבר 

 16כאמור בסעיף , פירוט סך ההכנסות ממכירת הלוואות הכלולות בהכנסות מימון אחרות–' לחלק ב 

 . בהוראות הדיווח לציבור 661-18.1בעמוד 

 . בהוראות הדיווח לציבור680-17 - ו669-27התאמה לעמודים –' לחלק ג 

 

 : יתוקן כלהלן895-10עמוד  .30

 : יתוקן כלהלן10לוח , )עמלות תפעוליות(' בחלק ד .א 

 ".ועמלות: "יתווסף" …דמי ניהול"לאחר המילים , 01בשורה  )1(  

 ".מי ניהול ועמלות מביטוח דירותד: "  תהיה02כותרת שורה  )2(  

 ".עמלות מהעברת שכר דירה: "  תהיה04כותרת שורה  )3(  

-07שורות ". הכנסות מניהול תיקי אשראי של אחרים: " 07 תתווסף שורה 06לאחר שורה  )4(  

 .בהתאמה, 08-09 יסומנו 08

: 02תתווסף שורה ) מלדמי ניהול קופות ג (01לאחר שורה , 11לוח , )הכנסות אחרות(בחלק ה  .ב 

 .בהתאמה, 03-06 יסומנו 02-05שורות ". דמי ניהול קרנות נאמנות"

 : יתוקן כלהלן12לוח , )משכורות והוצאות נלוות וכוח אדם(' בחלק ו .ג 

 ".מס מעסיקים: " יימחקו המילים04בשורה  )1(  

 .10תסומן  09שורה ". הוצאות פרישה מרצון: " 09 תתווסף שורה 08לאחר שורה  )2(  
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 :דברי הסבר 

 . בהוראות ב לציבור669-58 התאמה לעמוד – 'לחלק ד 

 . בהוראות הדיווח לציבור669-59 התאמה לעמוד –לחלק ה  

 . בהוראות הדיווח לציבור669-60 התאמה לעמוד – 'לחלק ו 

 

 15לוח , )'וכוהוצאות שוטפות בגין ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים (' חלק ח , 895-12בעמוד  .31

 :יתוקן כלהלן

 ".שירותי הארחה ואוכל, בתי מלון: " יבוא, ")תיירות ("07במקום האמור בשורה  .א 

בדוח : "יבוא, "…בדוח השנתי: "במקום השורה המתחילה במילים, 3' בהערת שוליים מס .ב 

 )".669-26'  עמ–הוראות הדיווח לציבור . (א.א4 מתאים לביאור –השנתי

 

 :רדברי הסב 

 בהוראות 640-5עמוד , )א)(1)(ו.(2לאור תיקון סעיף ( להוראות הדיווח לציבור 669-26התאמה לעמוד  

א לדוח הכספי 4לפיו בנק למשכנתאות יפרסם את המידע הענפי לפי מתכונת ביאור , הדיווח לציבור

 ).השנתי

 תחילה

תאגיד בנקאי המתקשה . 31.12.00בדוחות ליום , פי חוזר זה-תחילתם של התיקונים להוראות על .32

ר "ד, יפנה בבקשה מנומקת ומפורטת למנהל היחידה למידע ולדיווח, ביישום התיקונים במועד האמור

 .דוד גבע

 

 שאלות ובירורים

 .803' י השמות המופיעים בטבלאות בהוראה מס"בדבר שאלות ובירורים יש לפנות עפ .33

 

 הערה

 :כלהלן, סומנו התיקונים להוראות, לנוחותכם .34

     -תוספת סומנה ב 

        .-מחיקה סומנה ב  
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 עדכון הקובץ

 :להלן הוראות העדכון, ב דפי עדכון"מצ .35

 להכניס עמוד להוציא עמוד

801-2] 14) [9/00( 

803-1-6] 31) [9/00( 

806-4] 6) [9/00( 

809-5] 4) [7/99( 

811-1,5] 10) [9/00( 

812-5] 6) [9/00( 

812-7] 6 [)9/00( 

----- 

830-1-5*  

855-1-26* 

865-9,10] 1) [3/97( 

865-16,17,22,24,25,27] 3) [3/98( 

865-23] 4) [3/98( 

865-29-32,34] 2) [3/98( 

895-1] 4) [3/98( 

895-2,4-5,7] 6) [3/98( 

895-3] 7) [3/99( 

895-6,8] 7) [3/98( 

895-9,12] 3) [3/98( 

895-10] 2) [5/97( 

897-28] 2) [1/01( 

801-2] 15) [1/01( 

803-1-6] 32) [1/01( 

806-4] 7) [1/01 (# 

----- 

811-1,5] 11) [1/01 ( 

812-5] 7) [1/01( 

812-7] 7) [1/01( 

812-8] 1) [1/01( 

----- 

855-1-26] 11) [1/01( 

865-9,10] 2) [1/01 (# 

865-16,17,22,24,25,27] 4) [1/01( 

865-23] 5) [1/01( 

865-29-32,34] 3 [)1/01 ( 

895-1] 5) [1/01( 

895-2,4-5,7] 7) [1/01( 

895-3] 8) [1/01( 

895-6,8] 8) [1/01( 

895-9,12] 4) [1/01( 

895-10] 3) [1/01( 

897-28] 3) [1/01( 

 גרסאות שונות*   

 )865-34כולל גם את עמוד (תיקון טכני #  
 
 
 

 ,בכבוד רב 

 

 רפאל לנקרי 

 הממונה על ההסדרה  
 

 

 

 

 )2046 -ל(

 


