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 *נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 

 

 מבוא

בהתאם , תהליך מתן ההיתרים לפתיחת סניפים על ידי תאגידים בנקאיים מחייב כיום .א .1

מתן היתר ספציפי , )החוק: להלן (1981-א"התשמ, )רישוי( לחוק הבנקאות 28לסעיף 

שקיבלה את , םמזה מספר שנים קיימת מדיניות ליברלית לגבי פתיחת סניפי. לכל סניף

 . אישור ועדת הרשיונות

ולאחר , על מנת לפשט את תהליך הרישוי במטרה להקטין את העומס הביורוקרטי .ב 

וכן , עודכן נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים, התייעצות עם ועדת הרשיונות

 .כמפורט להלן, הורחבו ושונו ההיתרים הכלליים הקיימים והמתכונות להיתרים

 

 ונים לנוהלהתיק

 .הנוהל החדש מבחין בין סניף רגיל וסניף מיוחד .2

כלומר לא נפתח מראש לתקופה (הוא קבוע : נקבעו מספר מאפיינים לסניף רגיל .א

הוא פועל בזמני , מותר לבצע בו את כל הפעולות המותרות לתאגיד בנקאי, )מוגבלת

 בסניף ומותר לשרת הניהול שלו נעשה, פעילות שנקבעו כמקובלים באותו תאגיד בנקאי

 . בו את כל הלקוחות

אם מהסיבה שאחד או יותר מהמאפיינים , סניף מיוחד הוא כל סניף שאינו סניף רגיל .ב

ברשימה האמורה לעיל אינו תואם את שנקבע ביחס לסניף רגיל או שיש לו מאפיין 

 .ייחודי נוסף שלא נכלל ברשימה של מאפייני סניף רגיל

ף רגיל או סניף מיוחד אשר בו אחד או יותר מהמאפיינים  לגבי בקשות לפתיחת סני .ג

ידי הנגיד ללא צורך -יינתן היתר על, המפורטים להלן שונים מהמאפיינים של סניף רגיל

ההיתר יהיה כללי לבנקים או ספציפי לבנק (בהתייעצות ספציפית עם ועדת הרשיונות 

 ):מסוים

 

כפי שיקבע , ח לתקופה מוגבלת גם אם הוא נפת– תקופת הפעילות של הסניף )1( 

 .בהיתר

 גם אם מראש נקבע כי הסניף לא יספק את מלוא – סוגי הפעילות בסניף )2(

או שנקבע מראש כי , ש"אינו מנהל חשבונות עו: למשל(השירותים הבנקאיים 

 ). יפעל רק במתן שירותי המרה של מטבע

ת שונים מהמקובל באותו  סניפים הפועלים  בזמני פעילו– מועדי פעילות מיוחדים )3(

 .תאגיד בנקאי
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שאינו סניף ,  סניפים הכפופים מבחינה ניהולית לסניף אחר– הגבלות על הניהול )4(

 .זמני או ארעי

סניף : כגון,  סניפים המיועדים לשרת לקוחות מסוג מסוים– סוגי הלקוחות )5(

וץ סניף המיועד ללקוחות תושבי ח, מרכזי עסקים, המתמחה בבנקאות פרטית

 .'וכו

יובאו להתייעצות   , שלא פורטו לעיל, בקשות לפתיחת סניפים בעלי מאפיינים אחרים .ד

 .עם ועדת הרשיונות

 

 הרחבת היתרים כלליים ומתכונות להיתרים

היתר כללי : כגון, היתרים שנתן הנגיד לכלל המערכת(הורחבה מסגרת ההיתרים הכלליים  .3

תנאים שנקבעו (גם מסגרת המתכונות להיתרים והורחבה , )לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב

תוך שמירה על הדרישה להגשת בקשה ספציפית לקבלת , מראש לפעילות מסוג מסוים

מתכונת היתר : למשל, היתר נפרד לכל תאגיד בנקאי המבקש לפעול במתכונת האמורה

 ). למתן שירותים בנקאיים מסוימים

 ):נת היתרבדרך של היתר כללי או מתכו(ההיתרים החדשים  

 בהתאם -  מטר מהסניף הקיים500היתר כללי להעתקת סניף במרחק של עד  .א

 מטר מהסניף 500הבנק יהיה רשאי לבצע העתקת סניף בטווח של עד , להיתר הכללי

וללא צורך בקבלת היתר , הקיים על סמך הודעתו למפקח לפחות שבועיים מראש

 יודיע כי -ד להעתקה ואם לא המפקח יודיע לבנק אם הוא מתנג. מנגיד בנק ישראל

 .רשם לפניו את הכתובת החדשה ופרטי הסניף האחרים המעודכנים

 מטרת ההיתר להקל ולפשט את תהליך - מתכונת היתר לפתיחת סניפים ארעיים .ב

המשמשים עבור הבנקים כלי חשוב לגיוס לקוחות , האישור של סניפים ארעיים

בהיתר לבנק תקבע . להגיש בקשהמתבקש , בנק המעונין לקבל את ההיתר. חדשים

אשר תותאם לגודלו של , מגבלה ביחס למספר הסניפים הארעיים הפתוחים בו זמנית

 .הבנק

בו ניתן , בהקשר זה יש להבחין בין סניף ארעי כפי שהוגדר במתכונת האמורה לעיל

כפי , לבין סניף זמני, לבצע פעילות בהתאם לתנאים המפורטים באותה מתכונת

 ).לחוזר זה. ג.2נספח (תר הכללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב שהוגדר בהי
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 שינויים בהיתרים כלליים ובמתכונות להיתרים

ונוסחם החדש , ההיתרים הכלליים הקיימים ומתכונות להיתרים שפורסמו בעבר תוקנו .4

 :להלן התיקונים שבוצעו. מצורף לנוהל

 

היתר כללי לסניפים : קודם(היתר כללי לבנקים למשכנתאות לפתיחת סניפים ארעיים  .5

 ):1660-06-לחוזר ח' צורף בעבר כנספח ב)  (לפי החוק

 ;"בישראל: "תתווסף המילה" לנהל עסקים: "לאחר המילים, ברישא של ההיתר .א

תיקי : "ובסופו יתווסף" סניף רגיל: "יבוא" סניף אחר קבוע: "במקום, 3בסעיף  .ב

 ;."ההלוואות ישמרו בסניף הרגיל

; "ללקוח המבקש הלוואה: "יבוא" ללקוח הפותח תיק הלוואה: "במקום, )ג(4בסעיף  .ג

תימסר הכתובת של הסניף בו יימצא תיק ההלוואה וכן כתובת של סניף : "במקום

 לעיל ואליו 3האמור בסעיף , תימסר הכתובת של הסניף הרגיל: "יבוא" …ספציפי

 ;"…יפנה

שבעה : "לפני המילים; "למפקח: "איבו" למפקח על הבנקים: "במקום, )א(6בסעיף  .ד

 ;"שיפעלו: "יבוא" הפועלים: "במקום המילה; "לפחות: "יבוא" ימים לפני

 .". בטל- 1993 ביולי 30ההיתר הכללי לסניפים מיום : " 7יתווסף סעיף   .ה

 

 ):1977-06 -צורף בעבר כנספח לחוזר ח(היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב  .6

: יתווספו המילים" להנפיק כרטיסי חיוב: " לאחר המילים,ברישא של ההיתר .א

ולהחתים לקוחות על בקשה להנפקת : "ולאחר המילים" למסרם, בישראל"

 ;",לרבות על הרשאה לחיוב חשבון הנלוות לכך: "יתווספו המילים" הכרטיס

ני סניף שאינו סניף זמ: "יבוא" שאינו סניף זמני, סניף ספציפי: "במקום, )ב(2בסעיף  .ב

 ;"או ארעי

עובדי הסניף הזמני יהיו עובדי הבנק ויהיו בעלי הכשרה : " יבוא7במקום סעיף  .ג

 ;"נאותה למילוי תפקידם

 � 1999 ביוני 1ההיתר הכללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב מיום : "8יתווסף סעיף  .ד

 .".בטל

 

 ):1976-06 -זר חצורף בעבר כנספח לחו(היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה  .7

: תתווסף המילה" לתת אשראי במקומות עבודה: "לאחר המילים, ברישא של ההיתר .א

 ;"בישראל"

: יבוא)" לרבות ניכוי מכל סכום שמגיע לעובד מהמעביד: "(במקום) 2)(א(2בסעיף  .ב

 ;"וכן ניכוי מכל סכום שמגיע לעובד מהמעביד"

י בנק מסוים ואם לגבי מקום עבודה אם לגב: "יתווספו המילים) ב(2בסוף סעיף  .ג

 ;"מסוים
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שאינו סניף זמני או , האישור יעשה בסניף של הבנק: " יתווספו המילים4בסוף סעיף  . ד

 ;"ארעי ובו ישמרו תיקי ההלוואות

 ביוני 1ההיתר הכללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה מיום : "5יתווסף סעיף  . ה

 .". בטל- 1999

 

' צורף בעבר כנספח א(נקים למשכנתאות להפעלת דלפק בסניף בנק מתכונת היתר לב .8

 ).תנאים להיתר להפעלת דלפק משכנתאות בסניף בנק: ונקרא 1404-06-לחוזר ח

 :תוך ביצוע השינויים הבאים, 1404-06-לחוזר ח'  מתכונת ההיתר מחליפה את נספח א 

 לחוק הבנקאות 28ף בתוקף סמכותי לפי סעי: " במתכונת ההיתר נוסף הרישא הבא .א

אני מתיר לבנק , ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, 1981-א"התשמ, )רישוי(

לנהל עסקים בישראל עם לקוחותיו בדלפק משכנתאות שימוקם בסניף רגיל ______ 

 ;:"של בנק על פי הקבוע כדלקמן

אלא בתחום : "שהופיעה לאחר המילים" היעודיים" הושמטה המילה 5בסעיף  .ב

 ;"יועיסוק

 ;6 יסומן כסעיף 7 הושמט וסעיף 6סעיף  .ג

 :  כדלקמן7יתווסף סעיף , 6לאחר סעיף  .ד

לפחות שבועיים לפני פתיחת דלפק משכנתאות על פי היתר זה תימסר הודעה  .א .7"    

 פרטי סניף הבנק בו ימוקם דלפק: למפקח שתכלול את הפרטים הבאים

 ומועד תחילת) תובת הסניףכ, שם הסניף ומספרו, שם הבנק(המשכנתאות 

 .הפעלת הדלפק

 בנק לא יפתח דלפק משכנתאות אם המפקח הודיע לו על התנגדותו לפתיחת.  ב 

 ;."הדלפק

 .".________תוקף ההיתר עד ליום : " 8 יתווסף סעיף  . ה

 

מתכונת היתר למתן שירותי : מקודם(מתכונת היתר למתן שירותים בנקאיים מסוימים  .9

 ):1926-06-צורף בעבר כנספח לחוזר ח) (יףבנקאות מחוץ לסנ

: יבוא" לנהל עסקים מחוץ לסניף: "במקום המילים, ברישא של מתכונת ההיתר .א

 ;"לנהל עסקים בישראל בכל מקום"

: יבוא" ניהול עסקים מחוץ לסניף: "במקום,  תוחלף1הכותרת המופיעה לפני סעיף  .ב

 ;"שירותים בנקאיים ללקוחות מסוימים"

 ;"לנהל עסקים בכל מקום: "יבוא" לתת שירותים מחוץ לסניף: "במקום, )א(1ף בסעי .ג

עובדי : "יבוא" עובדי סניפים של הבנק שהינם מורשי חתימה: "במקום, )ב(1בסעיף  .ד

 ;"הבנק

 ;"כאמור: "יבוא" מחוץ לסניף"במקום , )ג(1בסעיף  .ה

 ;"יינתנוכאמור : "יבוא" יינתנו מחוץ לסניף: "במקום, )ד(1בסעיף  .ו

 ;"שאינו זמני או ארעי: "יבוא, "בכל סניף: "לאחר המילים, )א(3בסעיף  .ז
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תוקף ההיתר : " חדש4 והכותרת המופיעה לפניו יימחקו ובמקומם יבוא סעיף 4סעיף  .ח

 ;."_____עד ליום 

 .". בטל-______  ההיתר למתן שירותי בנקאות מחוץ לסניף מיום : "5יתווסף סעיף  .ט
 

 :רדברי הסב

מתכונת ההיתר למתן שירותי בנקאות מחוץ לסניף הוחלפה במתכונת היתר למתן  •

השינוי העיקרי במתכונת ההיתר הוא השמטת התנאי כי . שירותים בנקאיים מסוימים

ובמקומו , השירותים יינתנו אך ורק על ידי עובדי סניפים של הבנק שהם מורשי חתימה

 . כךנדרש כי יהיו אלה עובדי הבנק שהוסמכו ל

תאגידים בנקאיים אינם רשאים לפעול בהתאם למתכונת החדשה אלא לאחר שיפנו אלינו  •

 .בבקשה ויקבלו היתר במתכונת החדשה

שהפעילות המוסדרת , למען הסר ספק, בהיתרים הכלליים ובמתכונות להיתרים הובהר •

פיים ניתנים היתרים ספצי, לגבי פעילות מחוץ לישראל. בנוהל זה הינה פעילות בישראל

 . לאחר שכל מקרה נבחן לגופו

 

 ביטול

 . בטל, )1007-06 -נספח לחוזר ח (22.6.1982מיום , ההיתר הכללי לסניפים לפי החוק .א .10

נוהל פתיחת סניפים של תאגידים  (- 13/3/1989 מיום 1404-06-ח' חוזר מס .ב

 . בטל–) בנקאיים

  

 שאלות ובירורים

בטלפון , מר אבי אקשטיין,  מידע מוסדי ורישויבדבר שאלות והבהרות ניתן לפנות לממונה על .11

 .02-6552411בטלפון , חני פרץ' או לגב, 02-6552450

 

 

  ,  בכבוד רב         

           

  יצחק טל                        

         המפקח על הבנקים        

 א"תשס, בשבט' ז, ירושלים

 2001,  בינואר31

 

__________________ 

 .2029-06 -ח' ר מסחוז* 
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 *נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 

 )הרחבת ההיתר למתן שירותים בנקאיים מסוימים(
 

 מבוא

". נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים "2029-06-ח'  פורסם חוזר מס31.1.01ביום  .1

 –להלן ) ( לחוזר3נספח (הנוהל כולל מתכונת היתר למתן שירותים בנקאיים מסוימים 

ההיתרים שניתנו הגבילו את מתן השירותים הבנקאיים בכל מקום רק לסוגי ). המתכונת

לאור הנסיון שנצבר בפעילות . לקוחות העונים על מאפיינים מסוימים כמפורט בהיתר

הוחלט להרחיב את המתכונת כמפורט , ולאחר התייעצות עם וועדת הרשיונות, במסגרת זו

 :להלן

 

 התיקונים לנוהל

גם אם הם (תאגיד בנקאי רשאי להחתים לקוחות מכל סוג , על פי המתכונת החדשה )א( .2

על הסכם למתן אשראי ) במתכונת. א.1אינם עונים על אחד המאפיינים בסעיף 

מתן האשראי . לרכישת רכב בסוכנויות המכירה של יבואני הרכב המורשים

,  למתכונת1מותנה באותם התנאים המפורטים בסעיף , במקומות האמורים

 2סעיף (ושמטרתם לשמור על עקרונות חיוניים בביצוע פעילות בנקאית נאותה 

 ). למתכונת החדשה

 

נדרש התאגיד הבנקאי למסור ללקוח כתובת של סניף הבנק אליו הוא יוכל , בנוסף )ב(

 ).למתכונת החדשה. ה.1סעיף (לפנות לצורך ביצוע פעולות נוספות או בירורים 

 

 .בוטל, במתכונת. א.2אוטומטי לעדכון סכומים שהיה קיים בסעיף המנגנון ה )ג(

 

 -ח' לחוזר מס. ב. 3נספח  (31.1.01מתכונת ההיתר למתן שירותים בנקאיים מסוימים מיום  .3

תאגיד בנקאי . ב נוסח המתכונת החדשה באותו נושא"בטלה ובמקומה מצ, )2029-06

 .קח בבקשה לקבלת היתרהמעוניין לפעול בהתאם למתכונת החדשה יפנה למפ

 

 שאלות ובירורים

, מר אבי אקשטיין, בדבר שאלות והבהרות ניתן לפנות לממונה על מידע מוסדי ורישוי .4

 .02-6552411בטלפון , חני פרץ' או לגב, 02-6552450בטלפון 
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	à.	úäìéê îúï ääéúøéí ìôúéçú ñðéôéí òì éãé úàâéãéí áð÷àééí îçééá ëéåí, áäúàí ìñòéó 28 ìçå÷ äáð÷àåú (øéùåé), äúùî"à-1981 (ìäìï: äçå÷), îúï äéúø ñôöéôé ìëì ñðéó. îæä îñôø ùðéí ÷ééîú îãéðéåú ìéáøìéú ìâáé ôúéçú ñðéôéí, ù÷éáìä àú àéùåø åòãú äøùéåðåú.
	á.	òì îðú ìôùè àú úäìéê äøéùåé áîèøä ìä÷èéï àú äòåîñ äáéåøå÷øèé, åìàçø äúééòöåú òí åòãú äøùéåðåú, òåãëï ðåäì ôúéçú ñðéôéí ùì úàâéãéí áð÷àééí, åëï äåøçáå åùåðå ääéúøéí äëììééí ä÷ééîéí åäîúëåðåú ìäéúøéí, ëîôåøè ìäìï.
	äðåäì äçãù îáçéï áéï ñðéó øâéì åñðéó îéåçã.
	(1)	ú÷åôú äôòéìåú ùì äñðéó – âí àí äåà ðôúç ìú÷åôä îåâáìú, ëôé ùé÷áò áäéúø.
	(2)	ñåâé äôòéìåú áñðéó – âí àí îøàù ð÷áò ëé äñðéó ìà éñô÷ àú îìåà äùéøåúéí äáð÷àééí (ìîùì: àéðå îðäì çùáåðåú òå"ù, àå ùð÷áò îøàù ëé éôòì ø÷ áîúï ùéøåúé äîøä ùì îèáò).
	(3)	îåòãé ôòéìåú îéåçãéí – ñðéôéí äôåòìéí  áæîðé ôòéìåú ùåðéí îäî÷åáì áàåúå úàâéã áð÷àé.
	(4)	äâáìåú òì äðéäåì – ñðéôéí äëôåôéí îáçéðä ðéäåìéú ìñðéó àçø, ùàéðå ñðéó æîðé àå àøòé.
	(5)	ñåâé äì÷åçåú – ñðéôéí äîéåòãéí ìùøú ì÷åçåú îñåâ îñåéí, ëâåï: ñðéó äîúîçä ááð÷àåú ôøèéú, îøëæé òñ÷éí, ñðéó äîéåòã ìì÷åçåú úåùáé çåõ åëå'.

	äåøçáä îñâøú ääéúøéí äëììééí (äéúøéí ùðúï äðâéã ìëìì äîòøëú, ëâåï: äéúø ëììé ìáð÷éí ìäðô÷ú ëøèéñé çéåá), åäåøçáä âí îñâøú äîúëåðåú ìäéúøéí (úðàéí ùð÷áòå îøàù ìôòéìåú îñåâ îñåéí, úåê ùîéøä òì äãøéùä ìäâùú á÷ùä ñôöéôéú ì÷áìú äéúø ðôøã ìëì úàâéã áð÷àé äîá÷ù
	ääéúøéí äçãùéí (áãøê ùì äéúø ëììé àå îúëåðú äéúø):
	äéúø ëììé ìäòú÷ú ñðéó áîøç÷ ùì òã 500 îèø îäñðéó ä÷ééí - áäúàí ìäéúø äëììé, äáð÷ éäéä øùàé ìáöò äòú÷ú ñðéó áèååç ùì òã 500 îèø îäñðéó ä÷ééí òì ñîê äåãòúå ìîô÷ç ìôçåú ùáåòééí îøàù, åììà öåøê á÷áìú äéúø îðâéã áð÷ éùøàì. äîô÷ç éåãéò ìáð÷ àí äåà îúðâã ìäòú÷ä
	îúëåðú äéúø ìôúéçú ñðéôéí àøòééí - îèøú ääéúø ìä÷ì åìôùè àú úäìéê äàéùåø ùì ñðéôéí àøòééí, äîùîùéí òáåø äáð÷éí ëìé çùåá ìâéåñ ì÷åçåú çãùéí. áð÷ äîòåðéï ì÷áì àú ääéúø, îúá÷ù ìäâéù á÷ùä. áäéúø ìáð÷ ú÷áò îâáìä áéçñ ìîñôø äñðéôéí äàøòééí äôúåçéí áå æîðéú, àù

	ùéðåééí áäéúøéí ëììééí åáîúëåðåú ìäéúøéí
	ääéúøéí äëììééí ä÷ééîéí åîúëåðåú ìäéúøéí ùôåøñîå áòáø úå÷ðå, åðåñçí äçãù îöåøó ìðåäì. ìäìï äúé÷åðéí ùáåöòå:
	äéúø ëììé ìáð÷éí ìîùëðúàåú ìôúéçú ñðéôéí àøòééí (÷åãí: äéúø ëììé ìñðéôéí ìôé äçå÷)  (öåøó áòáø ëðñôç á' ìçåæø ç-1660-06):
	à.	áøéùà ùì ääéúø, ìàçø äîéìéí: "ìðäì òñ÷éí" úúååñó äîéìä: "áéùøàì";
	á.	áñòéó 3, áî÷åí: "ñðéó àçø ÷áåò" éáåà: "ñðéó øâéì" åáñåôå éúååñó: "úé÷é ääìååàåú éùîøå áñðéó äøâéì.";
	â.	áñòéó 4(â), áî÷åí: "ìì÷åç äôåúç úé÷ äìååàä" éáåà: "ìì÷åç äîá÷ù äìååàä"; áî÷åí: "úéîñø äëúåáú ùì äñðéó áå ééîöà úé÷ ääìååàä åëï ëúåáú ùì ñðéó ñôöéôé…" éáåà: "úéîñø äëúåáú ùì äñðéó äøâéì, äàîåø áñòéó 3 ìòéì åàìéå éôðä…";
	ã.	áñòéó 6(à), áî÷åí: "ìîô÷ç òì äáð÷éí" éáåà: "ìîô÷ç"; ìôðé äîéìéí: "ùáòä éîéí ìôðé" éáåà: "ìôçåú"; áî÷åí äîéìä: "äôåòìéí" éáåà: "ùéôòìå";
	ä.		éúååñó ñòéó 7: " ääéúø äëììé ìñðéôéí îéåí 30 áéåìé 1993 - áèì.".
	äéúø ëììé ìáð÷éí ìäðô÷ú ëøèéñé çéåá (öåøó áòáø ëðñôç ìçåæø ç- 1977-06):
	à.	áøéùà ùì ääéúø, ìàçø äîéìéí: "ìäðôé÷ ëøèéñé çéåá" éúååñôå äîéìéí: "áéùøàì, ìîñøí" åìàçø äîéìéí: "åìäçúéí ì÷åçåú òì á÷ùä ìäðô÷ú äëøèéñ" éúååñôå äîéìéí: "ìøáåú òì äøùàä ìçéåá çùáåï äðìååú ìëê,";
	á.	áñòéó 2(á), áî÷åí: "ñðéó ñôöéôé, ùàéðå ñðéó æîðé" éáåà: "ñðéó ùàéðå ñðéó æîðé àå àøòé";
	â.	áî÷åí ñòéó 7 éáåà: "òåáãé äñðéó äæîðé éäéå òåáãé äáð÷ åéäéå áòìé äëùøä ðàåúä ìîéìåé úô÷éãí";
	ã.	éúååñó ñòéó 8: "ääéúø äëììé ìáð÷éí ìäðô÷ú ëøèéñé çéåá îéåí 1 áéåðé 1999 – áèì.".
	äéúø ëììé ìáð÷éí ìîúï àùøàé áî÷åîåú òáåãä (öåøó áòáø ëðñôç ìçåæø ç- 1976-06):
	à.	áøéùà ùì ääéúø, ìàçø äîéìéí: "ìúú àùøàé áî÷åîåú òáåãä" úúååñó äîéìä: "áéùøàì";
	á.	áñòéó 2(à)(2) áî÷åí: "(ìøáåú ðéëåé îëì ñëåí ùîâéò ìòåáã îäîòáéã)" éáåà: "åëï ðéëåé îëì ñëåí ùîâéò ìòåáã îäîòáéã";
	â.	áñåó ñòéó 2(á) éúååñôå äîéìéí: "àí ìâáé áð÷ îñåéí åàí ìâáé î÷åí òáåãä îñåéí";
	ã.	áñåó ñòéó 4 éúååñôå äîéìéí: "äàéùåø éòùä áñðéó ùì äáð÷, ùàéðå ñðéó æîðé àå àøòé åáå éùîøå úé÷é ääìååàåú";
	ä.	éúååñó ñòéó 5: "ääéúø äëììé ìáð÷éí ìîúï àùøàé áî÷åîåú òáåãä îéåí 1 áéåðé 1999 - áèì.".
	îúëåðú äéúø ìáð÷éí ìîùëðúàåú ìäôòìú ãìô÷ áñðéó áð÷ (öåøó áòáø ëðñôç à' ìçåæø ç-1404-06 åð÷øà: úðàéí ìäéúø ìäôòìú ãìô÷ îùëðúàåú áñðéó áð÷).
	îúëåðú ääéúø îçìéôä àú ðñôç à' ìçåæø ç-1404-06, úåê áéöåò äùéðåééí äáàéí:
	à.	áîúëåðú ääéúø ðåñó äøéùà äáà: " áúå÷ó ñîëåúé ìôé ñòéó 28 ìçå÷ äáð÷àåú (øéùåé), äúùî"à-1981, åìàçø äúééòöåú áåòãú äøùéåðåú, àðé îúéø ìáð÷ ______ ìðäì òñ÷éí áéùøàì òí ì÷åçåúéå áãìô÷ îùëðúàåú ùéîå÷í áñðéó øâéì ùì áð÷ òì ôé ä÷áåò ëãì÷îï:";
	á.	áñòéó 5 äåùîèä äîéìä "äéòåãééí" ùäåôéòä ìàçø äîéìéí: "àìà áúçåí òéñå÷éå";
	â.	ñòéó 6 äåùîè åñòéó 7 éñåîï ëñòéó 6;
	ã.	ìàçø ñòéó 6, éúååñó ñòéó 7 ëãì÷îï:
		"7.	à.	ìôçåú ùáåòééí ìôðé ôúéçú ãìô÷ îùëðúàåú òì ôé äéúø æä úéîñø äåãòä ìîô÷ç ùúëìåì àú äôøèéí äáàéí: ôøèé ñðéó äáð÷ áå éîå÷í ãìô÷�äîùëðúàåú (ùí äáð÷, ùí äñðéó åîñôøå, ëúåáú äñðéó) åîåòã úçéìú�äôòìú äãìô÷.
	á.  áð÷ ìà éôúç ãìô÷ îùëðúàåú àí äîô÷ç äåãéò ìå òì äúðâãåúå ìôúéçú�äãìô÷.";
	ä.	 éúååñó ñòéó 8: " úå÷ó ääéúø òã ìéåí ________.".
	îúëåðú äéúø ìîúï ùéøåúéí áð÷àééí îñåéîéí (î÷åãí: îúëåðú äéúø ìîúï ùéøåúé áð÷àåú îçåõ ìñðéó) (öåøó áòáø ëðñôç ìçåæø ç-1926-06):
	à.	áøéùà ùì îúëåðú ääéúø, áî÷åí äîéìéí: "ìðäì òñ÷éí îçåõ ìñðéó" éáåà: "ìðäì òñ÷éí áéùøàì áëì î÷åí";
	á.	äëåúøú äîåôéòä ìôðé ñòéó 1 úåçìó, áî÷åí: "ðéäåì òñ÷éí îçåõ ìñðéó" éáåà: "ùéøåúéí áð÷àééí ìì÷åçåú îñåéîéí";
	â.	áñòéó 1(à), áî÷åí: "ìúú ùéøåúéí îçåõ ìñðéó" éáåà: "ìðäì òñ÷éí áëì î÷åí";
	ã.	áñòéó 1(á), áî÷åí: "òåáãé ñðéôéí ùì äáð÷ ùäéðí îåøùé çúéîä" éáåà: "òåáãé äáð÷";
	ä.	áñòéó 1(â), áî÷åí "îçåõ ìñðéó" éáåà: "ëàîåø";
	å.	áñòéó 1(ã), áî÷åí: "ééðúðå îçåõ ìñðéó" éáåà: "ëàîåø ééðúðå";
	æ.	áñòéó 3(à), ìàçø äîéìéí: "áëì ñðéó", éáåà: "ùàéðå æîðé àå àøòé";
	ç.	ñòéó 4 åäëåúøú äîåôéòä ìôðéå ééîç÷å åáî÷åîí éáåà ñòéó 4 çãù: "úå÷ó ääéúø òã ìéåí _____.";
	è.	éúååñó ñòéó 5: "ääéúø ìîúï ùéøåúé áð÷àåú îçåõ ìñðéó îéåí ______  - áèì.".
	ãáøé äñáø:
	îúëåðú ääéúø ìîúï ùéøåúé áð÷àåú îçåõ ìñðéó äåçìôä áîúëåðú äéúø ìîúï ùéøåúéí áð÷àééí îñåéîéí. äùéðåé äòé÷øé áîúëåðú ääéúø äåà äùîèú äúðàé ëé äùéøåúéí ééðúðå àê åø÷ òì éãé òåáãé ñðéôéí ùì äáð÷ ùäí îåøùé çúéîä, åáî÷åîå ðãøù ëé éäéå àìä òåáãé äáð÷ ùäåñîëå ìë
	úàâéãéí áð÷àééí àéðí øùàéí ìôòåì áäúàí ìîúëåðú äçãùä àìà ìàçø ùéôðå àìéðå áá÷ùä åé÷áìå äéúø áîúëåðú äçãùä.
	áäéúøéí äëììééí åáîúëåðåú ìäéúøéí äåáäø, ìîòï äñø ñô÷, ùäôòéìåú äîåñãøú áðåäì æä äéðä ôòéìåú áéùøàì. ìâáé ôòéìåú îçåõ ìéùøàì, ðéúðéí äéúøéí ñôöéôééí ìàçø ùëì î÷øä ðáçï ìâåôå.
	à.	ääéúø äëììé ìñðéôéí ìôé äçå÷, îéåí 22.6.1982 (ðñôç ìçåæø ç- 1007-06), áèì.
	áãáø ùàìåú åäáäøåú ðéúï ìôðåú ìîîåðä òì îéãò îåñãé åøéùåé, îø àáé à÷ùèééï, áèìôåï 02-6552450, àå ìâá' çðé ôøõ, áèìôåï 02-6552411.

