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 חוק הריבית (תיקון מס׳ 2), התשמ״ט-1989־<

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לחוק הריבית, התשי״ז־1957', בכל מקום, במקום ״שנתיים״ יבוא ״שנה״

.  תחולה 2. חוק זה יחול על מילווה שניתן או חודש אחרי תחילתו

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר האוצר

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ט (2 באוגוסט 1989); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1929, מיום י
 באייר התשמ״ט (15 במאי 1989), עמי 79.

 סייח התשי״ז, עמ׳ 50! התשל״ג, עמי 12.

 חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס׳ 7), התשמ׳׳ט-989ן־<

פו יבוא: ן - החוק העיקרי), בסו להל ) ת (רישוי), התשמ״א״ 1981 י  בסעיף 1 לחוק הבנקאו

ר לתאגיד בנקאי לשלוט בו או  ״״תאגיד ריאלי״ - תאגיד שעל פי הוראות פרק ג׳ אסו
 להיות בעל ענין בו״.

 ״סך כל
 אמצעי שליטה

 בתאגידים ריאליים

 אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:

 23א. (א) סך כל אמצעי שליטה שתאגיד בנקאי יהיה רשאי להחזיק
, כפי שיוגדר  בתאגידים ריאליים לא יעלה על 25 אחוזים מהון התאגיד הבנקאי
 לענין זה בכללים שיקבע הנגיד לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
 שר האוצר: הנגיד רשאי להתיר החזקת שיעור גבוה יותר אם ראה ששווי
 אמצעי השליטה בתאגידים הריאליים גדל בשל רווחיהם או שהון התאגיד
 הבנקאי קטן בשל הפסדיו: שוויים של אמצעי השליטה ייקבע לענין זה לפי

 ערכם בדו״חות הכספיים האחרונים של התאגיד הבנקאי.

 (ב) לענין הוראות סעיף זה לא יימנו אמצעי השליטה בתאגיד ריאלי
 המוחזקים בידי אלה:

 (1) תאגיד ריאלי אחר שהתאגיד הבנקאי שולט בו או הינו בעל
 ענין בו:

, או תאגיד שבשליטתו או תאגיד שהוא בעל  (2) התאגיד הבנקאי
 ענין בו, כשאמצעי השליטה מוחזקים בידיהם בנאמנות או בעד אחר

 או על פי הוראות סעיפים 26 ו־27:

 (3) קופת גמל שבשליטת התאגיד הבנקאי או בניהולו:

ת בנאמנות שהתאגיד הבנקאי נאמן או  (4) י קרן משותפת להשקעו
 מנהל בה״.

.1 

.2 

 תיקון סעיף 1

 הוספת סעיף 23א

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ט (2 באוגוסט 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1924, מיוםכ״ז
 באדר ב׳ התשמ״ט (3 באפריל 1989), עמי 62.

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 232: התשמ״ז, עמ׳ 11, עמי 20, עמי 168, עמ׳ 170; התשמ״ח, עמ׳ 26: התשמ״ט, עמ׳ 61.
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 החלפת סעיף 47
 והוספת סעיף 47א

 במקום סעיף 47 לחוק העיקרי יבוא:

 47. (א) תאגיד בנקאי אשר ביום כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט (31 במרס 1989)
ות בעל  שלט או היה בעל ענין בתאגיד ריאלי, רשאי להמשיך ולשלוט בו או להי

 ענין בו, בכפוף לאמור להלן:

 (1) אחרי המועד האמור לא ירכוש התאגיד הבנקאי למען עצמו
 אמצעי שליטה בתאגיד הריאלי!

 (2) לענין כל הוראה בדין או בהוראות הנגיד או המפקח, למעט
 הוראות סעיף 23א, שבה נקבעה הגבלה על פעילות התאגיד
ו ביחס להונו (להלן - הוראה יותי , נכסיו או התחייבו  הבנקאי
נואר , יופחת מהונו, החל ביום ד׳ בטבת התש״ן (1 בי  מגבילה)
 1990), בכל שנה, שליש מאמצעי השליטה העודפים על המותר
 בהחזקה לפי הוראות פרק ג׳: אולם אם ההפחתה האמורה עולה
, יופחת באותה  בשנה כלשהי על אחוז וחצי מהון התאגיד הבנקאי

 שנה לענין כל הוראה מגבילה השיעור האמור מן ההון!

 (3) התאגיד הבנקאי לא יתן לתאגיד הריאלי אשראי אלא במהלך
ל ובתנאים דומים לאשראי שניתן ללקוחות מאותו  העסקים הרגי
 סוג! המפקח רשאי לקבוע שיעור מרבי לאשראי כאמור, בין דרך

ל ובין לתאגיד פלוני;  כל

 (4) דירקטורים או עובדים של התאגיד הבנקאי או של תאגידים
ב מכלל הדירקטורים בתאגיד ריאלי  בנקאיים שבשליטתו לא יהיו רו

 שהתאגיד הבנקאי שולט בו או הינו בעל ענין בו.

, רשאי התאגיד הבנקאי לרכוש  (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א)(1)
 אמצעי שליטה שהונפקו בידי התאגיד הריאלי, אם כתוצאה מההנפקה ירד חלקו
 של התאגיד הבנקאי בזכויות ההצבעה לחמישים אחוזים או פחות, או לעשרים
 וחמישה אחוזים או פחות, לפי הענין, ובלבד שהרכישה תהיה רק בשיעור

 המאפשר לו להמשיך ולשלוט בו או להיות בעל ענין בו, לפי הענין.

ת (1) ו־(2) שבסעיף קטן (א) לא יחול על רכישת  (ג) האמור בפסקאו
ל ע  אמצעי שליטה באמצעות תאגיד אחר שהתאגיד הבנקאי שולט בו או הינו ב
ן בסעיף זה - תאגיד נכד), ובלבד שהתאגיד הבנקאי לא להל ) ן פי  ענין בו בעקי
 יסייע, במישרין או בעקיפין, במימון הגדלת החזקותיו של תאגיד שהוא שולט
ף ת (3) ו־(4) שבסעי  בו או שהוא בעל ענין בו, בתאגיד הנכד, והאמור בפסקאו

 קטן (א) יתקיים גם לגבי תאגיד נכד.

 (ד) הוראות פרק ג׳ לא יחולו על תאגיד נכד אף אם אמצעי השליטה בו
 נרכשו לאחר המועד הנקוב בסעיף קטן (א), ובלבד שנתקיימו בו התנאים

 המגבילים בסעיף קטן (ג).

 47א. תאגיד בנקאי שביום כ׳׳ד באדר ב׳ התשמ״ט (31 במרס 1989) החזיק
 אמצעי שליטה בתאגידים ריאליים בסכום העולה על המותר על פי הוראות

 ׳סעיף 23א, יהא חייב להפחיתם עד לסכום המותר, בשיעורים הבאים:

 (1) חמישית עד יום י״ד בטבת התשנ׳׳א (31 בדצמבר 1990);

 (2) חמישית בכל אחת מן השנים 1991 עד 1994״.

 ״הגבלות על
 החזקת אמצעי

 שליטה בתאגיד
 ריאלי

 הפחתת סך כל
 אמצעי שליטה

 בתאגידים ריאליים
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 4. סעיף 47(א)(4) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחול על תאגיד בנקאי החל באסיפתו
בה לאחר יום פרסומו של חוק זה.  הכללית הקרו

.  5. חוק זה יפורסם תוך 30 ימים מיום קבלתו

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר האוצר

ר י מ ק ש ח צ  י
ג ראש הממשלה ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 תחולה

 חוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 6),
 התשמ״ט-1989*

 1. בסעיף 1 לחוק היטל על שירותים מיובאים ונכסי חוץ (הוראת שעה), התשמ״ה •1984'

 (להלן - החוק העיקרי) -

 (1) במקום הגדרת ״שירות״ יבוא:

רות״ - כל אחד מאלה:  ״שי

ת מכר טובין, לרבו  (1) עשייה בתמורה למען הזולת, למעט הלוואה ו
רתה הכוללת משתלמת מתוך מטבע חוץ שנקנה לצורך נסיעה לחוץ לארץ  שתמו

 או באמצעות כרטיס אשראי:

 (2) מתן מתנה או תמיכה ותשלום דמי מזונות, פנסיה, גימלה או תגמול:

 (3) שירות קרקע״;

 (2) בהגדרת ״שירות קרקע״, ברישה, במקום ״שירות כמפורט להלן, הניתן בחוץ
רה כמפורט להלן  לארץ והנמכר בישראל על ידי סוכן נסיעות״ יבוא ״עשייה בתמו

ת בחוץ לארץ״:  הנעשי

״ - יימחקו! ע ק ר ת ק רו ת שי ת מיובא״, המלים ״לרבו רו  (3) בהגדרת ״שי

 (4) במקום הגדרת ״רכישת שירות״ יבוא:

 ״״רכישת שירות״, לענין שירות כאמור בפסקה (3) להגדרת ״שירות״ - מתן
 השירות״.

 בסעיף 8(א) לחוק העיקרי, פסקה (1) - בטלה.

ת (2), (4) ו־(8) - בטלות.  בסעיף 10(א) לחוק העיקרי, פסקאו

לתו של חוק זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו.  (א) תחי

 (ב) הוראות חוק זה יחולו על כל חלק משירות מיובא או נכס חוץ שמטבע החוץ בשלהם
עבר לחוץ לארץ ביום התחילה או אחריו, גם אם הרכישה נעשתה לפני יום התחילה.  הו

.  5. חוק זה יפורסם תוך עשרים ימים מיום קבלתו

ס ר ן פ ו ע מ  ש
 שר האוצר

ר י מ ק ש ח צ  י
ג ראש הממשלה ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ט(2 באוגוסט 1989): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1934, מיום ט״ז
׳ט (19 ביוני 1989), עמי 95.  בסיון התשמ׳

 סייח התשמ׳׳ה, עמי 2, ועמי 48: התשמ״ו, עמי 49: התשמ״ז, עמי 100: התשמ״ח, עמ׳ 72: התשמ׳׳ט, עמי 28.

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 8

 תיקון סעיף 10

 תחילה ותחולה
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 חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת שעה) (תיקון), התשמ״ט-989ן״

ף 1 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת שעה), התשמ״ט-1989י (להלן - תיקון סעיף 1  1. בסעי

 החוק) -

״ יבוא ״בשיעורים ולגבי״:  (1) בדישה, במקום ״בשיעור של 5 אחוזים ממנה לגבי

׳ 11  (2) בפסקה (1), לפני המלה ״מהקיצבה״ יבוא ״5 אחוזים״ ובסופו יבוא: ״ו
 אחוזים מהקיצבה המגיעה לו בעד חודש אפריל 1989 עד הקיצבה המגיעה לו בעד

גוסט 1989״;  חודש או

 (3) בפסקה (2), במקום ״כ״ד באדר ב׳ התשמ״ט (31 במרס 1989)״ יבוא ״ל׳ באב
 התשמ״ט (31 באוגוסט 1989) - 5 אחוזים״ ובסופה יבוא: ״ו־11 אחוזים מהקיצבה
 המגיעה לו בעד חודש אפריל 1989 עד הקיצבה המגיעה לו בעד חודש אוגוסט 1989״.

 2. בסעיף 2, במקום ״עד חודש מרם 1989״ יבוא ״עד חודש אוגוסט 1989״. תיקון סעיף 2

ם ר ן פ ו ע מ ר ש י מ ק ש ח צ  י
 ן ראש הממשלה שר האוצר

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

וםכ״ב  • נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ׳׳ט 21 באוגוסט 1989); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1942, מי
 בתמוז התשמ״ט (25 ביולי 1989), עמי 121.

 1 ס״ח התשמ״ט, עמי 14.

 חוק הגמלאות (השלמה לתוספת היוקר), התשמ״ט-989ו*

בו השלמה לתוספת  1. על אף האמור בכל חוק, הסכם קיבוצי או הסדר אחר שמכוחם משולמת קיצבה מתקצי
י ק ו י ת היוקר: ה פ ס ו ת ת השלמה ל בי , תשולם לזכאים לפנסיה תקצי ל מעביד (להלן - פנסיה תקציבית)  ש

, יווספו בית (להלן - המשכורת הקובעת) בעת שעל פיה מחושבת הפנסיה התקצי רת הקו  למשכו
 במועדים כלהלן שיעורים אלה:

 (1) מהקיצבה המגיעה לזכאי בעד חודש פברואר 1989 עד הקיצבה המגיעה לו בעד
 חודש יולי 1989 - 4.85% מהמשכורת הקובעת:

 (2) מהקיצבה המגיעה לזכאי בעד חודש אוגוסט 1989 עד הקיצבה המגיעה לו בעד
ובמבר 1989 - 3.82% מהמשכורת הקובעת:  חודש נ

 (3) מהקיצבה המגיעה לזכאי בעד חודש דצמבר 1989 עד הקיצבה המגיעה לו בעד
 חודש מרם 1990 - 2.79% מהמשכורת הקובעת:

רת ל 1990 - 1.89% מהמשכו  (4) החל בקיצבה המגיעה לזכאי בעד חודש אפרי

 הקובעת.

 2. הוראות סעיף 1 - תחולה

בעת עד לתקרה הקבועה בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר רת קו  (1) יחולו על משכו

נים הכלכליים ספת יוקר מיום 20 בפברואר 1989 בין לשכת התיאום של הארגו  תו

 נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ט(2 באוגוסט 1989); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1942, מיום כ״ב
 בתמוז התשמ״ט (25 ביולי 1989), עמי 120.
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קס ת הכללית של העובדים בא״־, האגף לאיגוד מקצועי, שמספרו בפנ  לבין ההסתדרו
 ההסכמים הקיבוציים 7018/89;

 (2) לא יחולו לענין חישוב מענק או היוון של פנסיה תקציבית:

ות י  (3) לא יחולו על זכאי לקיצבה על פי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשו
ת וסגניו), יות המקומיות (גמלאות לראש רשו  השלטון, התשכ״ט 1969', וחוק הרשו

, ועל מקבלי פנסיה תקציבית, אשר קיצבתם צמודה לקיצבה של 2  התשל״ז-1977
 נושא משרה אשר חל עליו אחד החוקים האמורים.

ס ר ן פ ו ע מ ר ש י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

 1 ס״ ח התשכ״ט, עמי 98.

 2 סייח התשל״ז, עמי 77.

ו ג צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תיקון מסי 6),
 התשמ׳׳ט-989ן•

 תיקי! סעיף 14 1. בסעיף 14 לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ״ו 1985 י -

 (1) בסעיף קטן (א), אחרי ״5״ יבוא ״7א״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״או 5״ יבוא ״5 או 7א״:

 (3) בסעיף קטן (ג), אחרי ״על היתר או צו לפי סעיף 7״ יבוא ״או 7א״.

ן ו ר ל ש א י ר ס א ר ן פ ו ע מ ר ש י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר שר התעשיה והמסחר

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ח בתמוז התשמ״ט (31 ביולי 1989); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1938, מיום
 כ״ד בםיון התשמ״ט (27 ביוני' 1989), עמי 106.

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2, עמי 170; התשמ״ז, עמי 26, עמי 107; התשמ״ח, עמי 74; התשמ״ט, עמי 28.

 חוק הרשויות המקומיות (כהונת סמים בעיר הבירה), הד ׳;•נ.׳'ט-יי98ן־<

ת עם מועצת עירית ירושלים, רשאית לקבוע בצו כי בעירית  1. הממשלה, בהתייעצו
ם נוספים לראש העיריה במספר גדול יותר מהאמור לפי סעיף 15 לחוק י נ  ירושלים יכול שיכהנו סג

. ות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975' י  הרשו

ר ע י ה ד י ר ר א י מ ק ש ח צ  י

ג ראש הממשלה שר הפנים ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשמ״ט (1 באוגוסט 1989); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1924, מיום
 כ״ז באדר ב׳ התשמ״ט (3 באפריל 1989), עמי 61.

 1 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 סגנים נוספים
 לראש עירית

 ירושלים

 100 ספר החוקים 1284, ח׳ באב התשמ״ט, 9.8.1989



 תיקון טעות*

 (לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח״1948)

ב י צ ק , בסעיף ת ת הכספים 1989 (תיקון), התשמ״ט-1989' ב לשנ ספת לחוק התקצי  בתו
 22.09.23, שם המוסד צ״ל ״שפתי צדיק - הקריה החסידית - חצור הגלילית״.

ד ו ד י ר ן מ י ד ק ס נ ל י ב ש  ד
סת שר המשפטים  יושב ראש הכנ

 • נתקבל בכנסת ביום כ״א בתמוז התשמ׳׳ט (24 ביולי 1989).
 י חיית 107, התשמ״ט, עמי 8.

 תיקון טעות*

 (לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948).

ב , בסעיף תקצי ת הכספים 1988, התשמ״ח~1988' ב לשנ נה לחוק התקצי ספת הראשו  בתו
ת ע ב ר ג פ ת ס עת העבודה בי ו ח ערכי תנ  20.35.39, שם המוסד צ״ל ״עמותה לקידום בית הספר ברו

 גונן״.

ד ו ד י ר ן מ י ד ק ם נ ל י ב ש  ד
סת , שר המשפטים  יושב ראש הכנ

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ׳׳ט (2 באוגוסט 1989).
 1 ח״ת 105, התשמ׳׳ח, עמ׳ 509.

 תיקון טעות*

 (לפי סעיף 10 א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

ן העובדים , בסעיף 6(ב)(3), במקום ״ארגו 1 ת למלחמה בסמים, התשמ״ח-1988  בחוק הרשו

 הסוציאליים״ צ״ל ״איגוד העובדים הסוציאליים״.

ד ו ד י ר ן מ ב ש י ל נ ס ק י ד  ד
ר המשפטים סת ש  יושב ראש הכנ

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ״ט (2 באוגוסט 1989).
 1 ס״ח התשמ׳׳ח, עמ׳ 90.

 תיקון טעות*

 (לפי סעיף 10א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

ת משנה (5) של ק ס , פ  (1) בסעיף 3(1)(2) לחוק בתי המשפט (תיקון מם׳ 7), התשמ״ט-1989'
נוסח משולב],  פסקה (4) תסומן כפםקה (5) של סעיף 108 (א) לחוק בתי המשפט [

 התשמ״ד-1984;

 י נתקבל בכנסת ביום א׳ באב התשמ׳׳ט (2 באוגוסט 1989).
 1 ס״ח התשמ״ט, עמי 48.

 ספר החוקים 1284, ח׳ באב התשמ׳׳ט, 9.8.1989



ל סעיף ת משנה (5) של פסקה (9) תסומן כפםקה (10) ש ק ס ף 4(1)(ב) לחוק האמור, פ  (2) בסעי
 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969.

ד ו ד י ר ן מ י ד ק ם נ ל י ב ש  ד
סת שר המשפטים  יושב ראש הכנ

 תיקון טעות

 (לפי סעיף 16(ח) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

, במקום ״וסעיף 232״ יבוא נוסח חדש], התשמ״ג-1983' ת [  בסעיף 380 לפקודת החברו
 ״וסעיף 233״.

גוסט 1989)  ו׳ באב התשמ״ט (7 באו

ד ו ד י ר ו דן מ י ל ל א י ר ו  א
 יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט שר המשפטים ^

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חוש 37, עמי 761.

 תיקון טעות דפוס

 (לפי סעיף 10 ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948)

, בסעיף 22, במקום ״המינלה״ צ״ל 1  בחוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ״ח-1988
 ״המינהלה״.

 כ״ז בתמוז התשמ״ט (30 ביולי 1989)
ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים

 י ס״ח התשמ״ח, עמ׳ 90.

 תיקון טעות דפוס

 (לפי סעיף 10 ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948) (

ר החוקים פ ס סת (תיקון מס׳ 19), התשמ״ט-1989, שפורסם ב ת לכנ רו  בסעיף 1 לחוק הבחי
 1281, התשמ״ט, עמ׳ 72, בסעיף 86(ה), במקום ״שלושה ימים״ צ״ל ״שלושים ימים״.

 א׳ באב התשמ״ט (2 באוגוסט 1989)
ד ו ד י ר ן מ  ד
 שר המשפטים

 102 ספר החוקים 1284, ח׳ באב התשמ״ט, 9.8.1989

ל חדש 0334-2832 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים ק  המחיר 1.76 ש


