
רעועות

התקכותקובז
18

י

ממטבפברואר40898ם"תשבשבטא"כ

רטטך-

י95......ש19)-ם"תש,(היקד)יישראיהכניסהתקננת

%9ן.....י19)-ם"תש,(שעהדורכות)הנמייפתקמח

987...198)-פ"תש,(2'מסקט'ת,(ב'נדיפ'נכס)שראי'בנקהוראות

י-ם-תש2ג'מס)יאשראקתקרות,שראי'בנקהזרחות
"

וש9....19



1980-ם"תש,(תיקון)שראל*הכניעהתקנות

וכאישור,י1952-כ-תשי,לישראלהכניסהלחוק14סעיףלפיסמכותיבתוקף

תקנותמתקיןאני,!המדינהמשק:יסודלחוק(כ)1סעיףלפיהכנסתשלהכספיםועדת

אלהי

במקום,(העיקריותהתקנות-להלן),1974-ד-תשל,לישראלהכנימהבתקנות.1'איק"האיית
יוצנע

:יבואלתוספת'אחלק"

'אחלק"

ישיבהורשיוןלאשרהבקשהבעדאגרות

בלירותהאגרהשיעור

אשי,72שהיאשררנקעה
"

ר,ן..ויש

נש
"יישינ1ן.רשון.ורשנ'(כקויננחקיבהישייויקיא"ש,יג"
און,נ"יאשר,איכצנישיורנון,נע

אשר,

!7ננענשי" יאשרתאןקינת.,ורשיתקינת.,ון'1ר1

ור~" .נ
"ו"ק11(,מג'י7"",נינווליי

200200-אוסטריה

200200-אוסטרליה

200200-אורוגואי

200200-אפריקהדרוםשלאיחוד

200200-איטליה

200)200-איסלנד

200200,-אירלנד

200200-אירן

200200-סלבדור-אל

200200-אקוודור

שלהכריתארצות
200200-אמריקה

200.200-בהאמס

200200-בוליביה

200200-בלגיה

4-200200ברבדוס

200200-המועצותברית

200200-גואטמלה

200'200-מייקה'ג

.52'עמ,ו-השב;3'עמ,נ-תשי;354'עמ,ב-תשיח-ס1
.?99'וי,ה-תשלח-ס2
1778'עמ,ן"חשל;1639'עמ,ו"תשל;1773'עמ,ה-תשל;1517'עמ,ד-תשלת"קנ

קייזא9



שהיאשרה,גון,יש~ושיה,שה,נאשרה,נקשה.
ורשתןמ"מניקורנת.שישינה'י'י'וישהואנשימנקש

גלאשרהאימעני,שורנוןנעל
אשיה,און,

"
נמקנע.ש

יקרתאישינה,יורשיוןושינה,ורשיון
י,ו" "שהוסור,:מארעי2,נמסרנקור

200200-דנמרק
200200-האיטי--

והאייםהולנד
האנט

-

200200-ליים

200200-קונגהונג

200200-(שוויץ)הלווציה

שלהמאוחדתהממלכה

,הגדולהבריטניה.י
האי,אירלנדצמון
200200-התעלהי-ואמאן

המרכזהקהילה
200200-.אמריקנית

הפדרליתהרפובליקה
200200-הגרמנית

הרפובליקה
200200-הדומיניקנית

200200-וטובנוטרינידד

200200-יוגוסלביה

200200-יוון

200200-יון

200200-לוקסמבורג

200.200-ליכטנשטיין -

200200-לסוטו

~

200200-מאוריציוס

200200-מקסיקו

200200-נורבגיה

200200-ניוזילנד

200200-לנד'סואז

200200-סורינאם

200200-מרינומן;

200200-פארגואי

200200-י'פיג

200._200-פיליפינים

200200-פינלנד

1980,2.8985,ס"חעבשבטא"כ,4089התקנותויבז



חשר,נישהיישרהה(,,ג-

"
לאשרהבקשהון.ויע

יישירשתןרעיון';.מגניקורשינת"נת.ש'י11וישוא"ש,נשהמנ
אי1,נאיויאשיהמעניורנוןשי,גע

אשיה,

י ןלישיגתורשיוןלישיבתורשיון חוזרלאשרתאון

קמחסוג,מג.ארע2,נמסקבלקוי

-200200-צרפת

-200200-קולומביה

-200200-ריקהקוסטה

-200ro20--הדקנ

-200200-קפריסין

-200200-שווריה

לנפש200200200200אחרתארץ

-כלירותהאגרהבשיעור,העיקריותלתקנרתלתוספתגק.2קז2ק ,
;-200"יבוא"50"במקום3עד1ם,בפדיט(1)טייח

;"50"יכוא"15"במקום,4בפריט(2)

;"400"יבוא"5ז"במקום,5בפריט(3)

."500"יבוא"100"במקום,6כפריט(4)

בורגיוסף(1980בינואר13)ם"תשבטבתד"כ
הפניםשר(ג-וווהם)

1980-ם"תש,(שעהלהוראתהנמשםתקנות

,ן1961-א"תשכ,הנמליםרשותלחוק(ב)21-ו20סעיפיםלפיסמכויותיבתוקף

מתקיןאני,הממשלהובאישור,!1971-א"תשל,[חדשנוסח]הנמליםלפקודת60וסעיף

:אלהתקנות

בעד.1"ייאתעז"
אחוזים200שלבתוספתהחסנהאררתהנמללמנהלתשולםעץבוליהחסנת

ביוםהחל,,1971-א"תשל,הנמליםלתקנות241בתקנההקבותעל(התוספת-להלן)

בנמלמוחסניםשהיועץבוליעלגםתחולהאמורההתוספת;להחסנתםעשרהחמישה

.אלהתקנותשלתחילתןיוםערב

אולםן(1980באפריל1)ם"תשגניסןו"טביוםיפקעאלהתקנותשלתקטן.2"יי""
הטסקתעללהורותיוכל,התחבורהשרובאישורהרשותבהסכמת,הנמליםרשותמנהל
.ה,תאריךלפניהתוספתגביית

לנדאוחיים(1בעמר80ט)ם"ףבבטבתתש

"
הבראתשר1"פ1מ

שהזיר",:שב::ך::
עבך,"'השיוו~זן,".קי"ת.,1

"ששן.ג.השנען"'2.("שהשות"שגז986



3סעיףתיקל -להלן)י1971-א"תשל,(נזיליםנכסים)ההראלבנקלהוראות(ב)3בסעיף.1

:יבוא(4)פסקהבמקום,(העיקריותההוראות

1941,הבנקאותלפקודת714סעיףלפיערבותפיעלהתחייבות(א)(4)"
,;

הבנקאיהמוסדמאתשניתנהאשראילהבטחתערבותפיעלהתחייבות(ב)
;בידווהומחה

ללווהמלווהמאתשניחנהאשראילהבטחתערבותפיעלהתחייבות(ג)
.";הבנקאיהמוסדשלבתיווכואוביזמתו

5סעיףתיקוץ י24
במ2יב"ייךך:1:בסעיף'

יין:ן:מ?
".יוםלאותושקדםהאחרוןהעסקיםביום,העסקיםבגמרהבנקאי

6סעיףתיקון -העיקריותלהוראות6בסעיף

;"%55"יבוא"%60"גמגום,(1)בפסקה(1)

-(2)בפסקה(2)

;"%17"יבוא"%25"במקום,(א)משנהבפסקת(א)

;"%15"יגוא"%23"במקום.(ב)משנהבפסקת(ב)

;"%13"יבוא"%21"במקום,(ג)משנהבפסקת(ג)

;"%11"יבוא"%19"במקום,(ד)משנהבפסקת(ד) ;"%9"יגוא"%17"במקום,(ה)משנהבפסקת(ה,

;"%18"יבוא"%26"גמקום,(3)בפסקה(3)

."לאומילביטוחהמוסדלזוגותאו"יבוא"המדינה"אחרי,(ד)(4)בפסקה(4)

דסעיףתיקון

1
:יביאהטבלהץ:וב'להיך2ךעיקייית(ב)7בסעיף'4

נמיות"ר,1'ש

,192'עמ,ו"חשיח"מ1
.DS'568,ם"תש;690'עמ,השליאת"ק2
'עמ,ט"תשלטייח;85'עמ,1'תוס,1941ר"ע3

קובץ
תקננת"

87,5..1980.2.8,ם"תשגעשא"כ,4089



.תימחק-(3)פסקה,העיקריותלהוראות10בסעיף.5

:יבוא(3)פסקהאחרי,יעיקדיותלשדאות(ד)18בסעיף.6

."לכךשהסמיךמיאוישראלבנקנגידשאישראחרותהלוואות(4)"
.(1989בפגרואר7)ם"תשבשבט'כביוםאלההוראותשלתהילתן.7

גפנירנוןא(בפברואר61980)ם"תשבשבטס"י (

מ"
,

"
ישראלבנקנגיד(,ן

1980-ם"תש,(ג'מס)(לאשראיתקרות)ישראלבנקהוראות

התייעצותלאחר,19541-ד"תשי,ישראלבנקלחוק53סעיףלפיסמכותיבתוקף
:לאמורמורהאני,הממשלהובאישורהועדהעם

-אלהבהוראות.1

;י1980-ם"תש,(לאשראיתקרות)ישראלבנקהוראות-"הקודמותההוראות"

;'1971-א"תשל,(נזיליםנכסים)ישראלבנקהוראות-"הנזילותהוראות"

;19784-ח"תשל,המטבעעלהפיקוחהיתר-"הכלליההיתר"

;'1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכמשמעותה-"בתחברה"

הפרקלפינזיליםנכסיםבהחזקתהחייביםכספיאובנקאימוסד-"רגילבנקאימוסד"
;הנזילותלהוראותהשני

,שטרוחנכיון,הלוואות.לרבות,צורהבכלרגילבנקאימוסדשנתןאשראי-"אשראי"
;הוזרלמכרבהסכמיםאחריםנכסיםאועררניירותוקנייתיתרמשיכות

-למעטבלירותאשראי-"בלירותרגילאשראי"
;אחררגילבנקאילמוסדאולמדינהאשראי(1)

אשראי,ישראלבנקשלמכווןלאשראיהקרנותבמסגרתשניתןאשראי(2)
למתןמאושריםפקדונותכנגדואשראי,הנוילנתלהוראות8סעיףלפיהמאושר
;הנזילותלהוראות(416בסעיףכמשמעותםהלוואות

הואהיחידשעיסוקההבנקאיהמוסדשלהמלאהשבבעלותולחברה'אשרא(3)

;הבנקאיהמוסדשהוציאסחירותפקדוןתעידותשלומכירהקניה

;שערהפרשיעליולשלםהתחייבהשהמדינהאשראי(4)

-לרבות,ישראללתושניחוץבמשבעאשראי-"חוץבמטבערגילאשראי"
להבטחתהבנקאיהמוסדידיעלשנעשוערבותאו1'חליסשטרעלקיבול(1)

;הבללילהיתר17נסעיףכאמורלישראלשיובאוטוביןבעדתשלום

.35'עמ,תשיט;192'עמ,תשיטח"כ1
.טע'עמ,תשיםת-ק2
99'עמ4"תשלת"ק3

"
,ח9;עמי,ט"תשל

יי4ה'עמ.ס"תשלגגג'עמ,ת"תשלה"ד4
34מ'עמ,תשכיחסיח5

8,195%),ם"תשגסבסא"ב,4059הייגותובז;



לתושבישראלתושבשנתןאשראילהבטחתהבנקאיהמוסד,שנתערבות(2)

;ישראל
',;שערהפרשיעליולשלםהתחייבההמדינהאםבלירותאשראי(3)

מוסדלמעט,הכללילהיתר1בסעיףכמשמעותוחוץתושבשאינומי-"ישראלתושב"
;היהודיתהסוכנותאוהמדינה,רגילבנקאי

:אלהשלושתשלהכוללהסכום-"רגיללאשראיהמקוריתהתקרה"
לתקופתרגילבנקאימוסדשלחוץובמטבעבלירותהרגילהאשראיתקרת(1)

;הקודמותלהוראות4-ו2סעיפיםלפיהשניהההתחשבנות

במטבעבפועלהרגילהאשראישלהיומיותהיתרותממוצע,קטשבוהסכום(2)

,הקודמותההוראותלפיהראשונהההתחשבנותבתקופתחוץובמטבעישראלי
;הוראותלאותן4-ו2סעיפיםלפיתקופהלאותההרגילהבנקאיהמוסדמתקרת

בהפקדההחייבישראללתושביחוץבמטבעהרגילהאשראיקטזשבוהסכום-(3)

:ומחברותהבנקאיהמוסדמסניפיהכללךלהיתר(6)(א)5סעיףלפי%30יבשיעור

בשלומיתיומיותיתרותשלהממוצעבסיסעל,לארץבחוץשלובנקאיותבנות
בחשד"עביוםהמסתיימיםהשבועות

~
ממוצעלעומת,(1979בנובמבר14)ם"תשז

;(1979באפריל4)ט"תשלבניסן'זביוםשהסתייםבשבועזהאשראי

רגיללאשראיהמקוריתהתקרהביזההפרש-"מנוצלתחבלתיהמקוריתהתקרהיתרת"
גשלושת,חוץובמטבעבלירות,בפועלהרגילהאשראישלהיומיותהיתרותממוצעלבין

.(1980בינואר16)ם"תשבטבתז"כביוםהמסתיימיםהשבועות
;שלאחריורביעיביוםומסתייםחמישיביוםהמתחילשבוע-"שבוע"

:מאלהאחתכל-"התחשבנותתקופת" --
באדר'גיוםלבין(1980ביגואר24)ם"תשבשבט'וום'שביזהתקופה(1)

;(1980בפברואר20)ם"תש

בניסן'ביוםלבין(1980בסברואר21)ם"תשבאדר'דיוםשביןהתקופה(2)
.~,;(1980במרס19)ם"תש

ם"תשבניסן'ליוםלבין(1980במרס20)ם"תשבניסז'גיוםשביןהתקופה(3)
.(1980באפריל16)

יתויגהממוצעבסיסעל,בלירותהרגילהאשראייתרתאתיגבילרגילבנקאימוסד(א).2
'"שי" של.

ינלאשראיהמקוריתלתקרההשווהלסכום,הראשונהההתחשבנותבתקופתיומיותתרות'
ניצנחי,

:אלהשתיבניכוירגיל

;מנוצלתהבלחיהמקורותהתקרהמיתרת%65(1)

.4סעיףלפיחוץבמטבערגיללאשראיהבנקאיהמוסדתקרת(2)
הממוצעבסיטעל,בלירותהרגילהאשראיתקרתאתיגבילרגילבנקאימוסד(ב)

מהתקרהלאחוזnTIwnלסכוםוהשלישיתהשניהההתחשבנותבתקופות,יומיותיחרותשל

:כלהלן,(א),קטסעיףלפי

"ייתרי1,""",תישגב""תשות

%102שניה

%%1שלישית

"""ינז"
%ת~1

"
%.1.תזנוגןר.7,(

"
.2.ן

"989



"וי"
,ייינן

הערבויותיחרתאתרגילבנקאימוסדיגביל,ההתחשבנותמתקופותארתבכל3"
והתחייבויותערבויות)הבנקאותלצו(5)3בסעיףכמשמעותןבלירותאשראילהבטחת
לסכום,יומיותתרות'שלהממוצעבסיסעל,,1975-ה"תשל,(לקוהותחשבוןעלאחרות
השבועותלשלושתאלהערבויותשלהיומיותהיתרותשלמהממוצעלאחוזהשווה

aבהשגןד"כביוםשהסתיימו ~rn(141919בנובמבר)כלהלן:

"ייתצוי,""זנית"","תת"ת

%109'ראשונה

%111שניה

%113שלישית

השווהלסכוםחוץבמטבעהרגילהאשראייתרתאתיגבילרגילבנקאימוסד.4'"זי"י""" יחי
לשלושתהבנקאיהמוסדשלחוץבמטבעהרגילהאשראישלהיומיותהיתרותלממוצעת"פיז""

.(1979בדצמבר27)ם"תשבטבת'זביוםשהסתיימוהשבועות
א

lbD1'a5.היקףזאומסוייםסוג,מסויימותעסקאותלפטוררשאילכךשהסמירמיאוהנגיד
.4עד2סעיפיםלפימהתקרותעסקאותשלמסויים

""
שנלקחאשראינפרעאם4-ו2סעיפיםלסיהתקרההקטנתעללהורותרשאיהנגיד.6אייתית;

מההגבלותהפטוראשראיבמקומווניתזרגיללאשראיהמקוריתהתקרהבחישובבהשבון

.אלההוראותלפי

בנקאימוסדשלחוץבמטבעהרגילהאשראישלהיומיותהיתרותממוצעהיה(א).7זייית"
בלירותהתקרהתוגרל,4סעיףלפיהמוסדמתקרתקטןמסויימתהתחשבנותלתקופתרגיל

.ההפרשבסכוםהתחשבנותתקופתלאותה2סעיףלפי
ובמטגעישראליגמטבעהרגילהאשראישלהיומיותהיתרותממוצעהיה(ב)

סעיפיםלפיהמוסדמתקותקטןמסויימתהתחשבנותלתקופתרגילבנקאימוסדשלדוץ
.ההפרשבסכוםהבאהההתחשבנותבתקופתאלהסעיפיםלפיהמוסדחקרתתוגדל,4-ו2
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