רשיומות

קובץ התקנות
יי׳ט בתמוז התשמ״ג

4507

 30ביוני 1983
עסוד

תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל )פגרות( ,התשמ״ג—1983

.

.

צו ש־פוט בתביעות קטנות )שינוי סכום התביעה( )מס׳  ,(2התשמ״ג—1983
תקנות מדידת מ י ס )מדי מים( )תיקון( ,התשמ״ג—1983

.

,

.

.

1602
1602
1603

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מתירים מרביים לדגי בקלה קפואים( )מם׳ (6
.
התשמ׳׳ג—1983

1603

צו הפיקוח על מצרכים זשיחתים )מחירים מרביים לקדפיונים חיים( )מטי  ,(7התשמ״ג-
1604

1983
צו הדרכים ומסילות •הברזל )הגנת ופיתוח( )בצת( ,התשמ׳׳ג—1983

1604

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( )אשקלון( ,התשמ׳׳ג—. 1983

1605

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר( )תיקון( ,התשמ״ג98<-נ .
צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה מוכרזים ואסורים
)תיקון( ,התשמ׳׳ג—. 1983

בחופי הים התיכון(
1606

הודעת הדואר )שינוי התוספת השלישית לפקודה( )מסי  , ( 3ההשמ״ג—1963
הודעת הוזברדת )אגרות וטפסים( )מס׳  ,(2התשמ״ג—1983
הודעת השותפויות )רישום ואגרות( )מס׳  ,(2התשמ״ג—1983
הודעת רישום שמות עסק )מס׳  ,(2התשמיג1983-
הודעת שמאי מקרקעין )מס׳  ,(2התשמ׳׳ג—1983

.

. . .
.
.

.

1605

1606
1607
1608

י .

.

1610
K510

הודעת התביעות של קרבנות השואה )הסדר הטיפול( )מם׳  ,(2התשמ״ג—. 1983
הוראות בנק ישראל )תקרות לאשראי( )מס׳  ,(2התשמ״ג—1983

.

הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון מם׳  ,(3התשמ״ג—1983

1611
1612

.

1615

צו בתי המשפט )בתי משפט לענינים מקומיים — הקמה והסמכה( ,התשמ׳׳ג—— 1983
1615

תיקון מעות
צו •הסדרת מקומות רחצה )בריכות שחיה מוכרזות(
.
.
.
.
.
תיקון טעות

)תיקון( ,התשמ׳יג—— 1982
.
.
.

1615

תקוות בתי המשפט וההוצאה לפועל )פגרות( ,התשמ״ג983-ן
בתזקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק בתי המשפט ,התשי״ז — , 1957ובתזקף
הסמכויות הנתונות לי על פי דין ,אני מתקין תקנות אלה:
ב

וזקופות פגרה

תקופות הפגרה בבית המשפט העליון ,בבתי המשפט המחוזיים ,בבתי משפט השלום.,
.1
בבתי המשפט המקומיים )להלן — בית המשפט(,׳ובלשכות ההוצאה לפועל ,יהיו מדי שגה
כדלקמן:
)(1
י )(2

דיו!  1י  0י מ ג י ה

פגרת הפסח — מיום י׳׳ד בניסן עד יום כ׳ בניסן;
פגרת ד׳קיץ— מיום  6נ ביולי ועד יום  31באוגוסט.

)א( בית המשפט ידוו במשפטים פליליים ,במשפטים אזרחיים ,בסוג משפטים
.2
פליליים או בסוג משפטים אזרחיים ,אשר לגביהם החליט נשיא בית המשפט או שופט של
בית משפט שנשיאו מינהו לכך ,שיש לשמוע אותם ,או שהענין שהובא בפניו אינו סובל
דחיית.
)ב( ראש ההוצאה לפועל ידון בעניני ההוצאה לפועל או בסוג עניני ההוצאה
לפועל ,אשר לגביהם החליט שיש לשמוע אותם ,או שהעני! שהובא בפניו אינו סובל
<
דחייה.

כמכות

tata

בתי הממפט

מנהל ב ת י המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים ,או משפט
.3
מסויים או סוג ענינים בלשכת ההוצאה לפועל ,יישמעו בתקופת הפגרה ,בבית משפט
סלוני ,או בכל בתי המשפט או לפני ראש ההוצאה לפועל פלוני ,או לפני כל ראשי ההוצאה
לפועל.
י׳ בתמוז התשמ׳׳ג) 21ביוני (1983

משה גסים
שר המשפטים

<חמ (3—379
 1ס ״ ח 1ןח»י״ז » ,פ ׳ .143

צו שיפוט בתביעות קטנות )שינוי סכוט התביעה{)מס׳  ,(2התשמ״»1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ג( לחוק שיפוט בתביעות קטנות ,התשל״ו—1976
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,אני מצווה לאמור:
ע י נ ו י מכום
התגיזד.

בי3ול

תחייה

סכום התביעה שבית המשפט לתביעות קטנות מוסמך לדון בו בתביעה אזרחית
.1
י ובתביעה שכנגד נקבע לששים אלף שקלים.
.2

צו שיפוט בתביעות קטנות)שינוי סכום התביעה( ,התשמ״ג— — 1982בטל.

.3

תחילתו של צו זה ביום כ׳ בתמוז התשמ״ג) 1ביולי .(1983

2

כ״ב בסיון התשמ״ג ) 3ביוני (1983
 1ס ״ ח ה ו ד ז י ״ ו  ,עמי

משה נסים
שר המשפטים

.247

 n'p 2קחדג׳׳ג ,עט׳ .61

1602

ק ו ב ץ ה מ ק נ ו ת  ,4507״ ט ב ת מ ו ז התשמ״ג30.6.1983 ,

תקנות מדידת מים)מזי מים()תיקון(,התשמ״ג983-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק מדידת מים ,התשט״ ו— , 1955אני מתקין
תקנות אלה:
ג

בתקנה )45א( לתקנות מדידת מים )מדי מים( ,התשל״ו— ,= 1976אחרי פסקה )(2

.1

תיקו! מקט•45 ,

יבוא:
״ )  ( 3מ ד מים רב סילוני עם הנעה מגנטית ,בגודל  3מ״ק עד  5מ׳׳ק ,ימםר
לבדיקה לפחות אחת לחמש שנים.״
שמחה

י״א בסיוןהתשמ״ג) 23במאי(1983
.

•

ארליך

ש ר החקלאות

.

 1פ״ח התשס״ו ,עמי .82
 2קיו! התעי׳״ו ,עמי  ; i n sהתשל״ז ,דפ׳  912ודם׳ ,2484

צו הפיקוח על מצרכים ושירותינו)מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים(
)מס׳  ,(6התשמ״ג19*3-
בתוקף סמכותי ל פ י סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—
אני מצווה לאמור:

1957

המחיר המרבי ,כולל מם ערך מוסף ,לדגי בקלה קפואים ,מנוקים וארוזים ,יהיה
.1
במכירה לקמעונאי במחסן המוכר כדלקמן:
א.

דגים ללא ראש כשמשקל הדג
 1100גרם
1099—800
799—500
499—300
299—125
124—85

ה ו א

:

ויותר
גרם
גרם
גרם
גרם
גרם

0חיר מרבי

נשקיי^לקיל״רם
171.10
163.10
152.10
142.10
126.90
87.50

ב .דגים עם ראש מ־ 80גרם ועד  199גרם

61.20

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לדגי בקלה קפואים( )מס׳ ,(5
.2
התשמ״ג— — 1983בטל.
;

"ביםוי

2

.3

תחילתו של צו זה ביום ב׳ בסיון התשמ״ג) 1ביוני .(1983

י ״ ט ב ס י ו ן ה ת ש מ ״ ג )  3 1במאי(1983
״ "

9

1

^

_ nwm
שמחה

ארליך

שר החקלאות

 1ס״ת התש״זז ,ע»י  ;24התשםיג ,עמי .92
 2ק״ונ התשמ״ג ,עמ׳ .1393
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4507״ ט בתמוז התעמ׳׳ג30.6.1983 ,

1603

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקרפיונים חיים(
)מס׳  ,(7החשמ״ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הפיקוח על מצרכים .ושירותים ,התשי״ח—
 1957אני מצווה לאמור:
.1

ביטול

המחיר המרבי ,כולל מע״מ ,לקילוגרם קרפיונים חיים יהיה:
(0

במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי —  99.20שקלים;

)(2

במכירה לצרכן בחנותו של קמעונאי —  123שקלים.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים מרביים לקרפיונים חיים(• )מם׳ ,(6
.2
התשמ׳׳ג— — 1983בטל.
2

תתילד.

.3

תחילתו של צו זה ביום ג׳ בתמוז התשמ״ג) 14ביוני .(1983

ב״ח בסיון ה ת ש מ ״ ג )  9ביוני (1983

שמחה

)חם (3—19

ארליך

שר החקלאות

 1ס ״ ח ת ת ״ י ״ ח  ,עמי  ;24התעומ״ב ,עמי .92
 2ק ״ ת התשמ״ג ,עמי ,1393

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח()בצח( ,התשמ׳יג983-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לפקורת הדרכים ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,אני מצווה לאמור:

1

תזזוית הפקודה

הפקדת מהשדים

הפקודה תחול על קרקע המהווה חלקי הלקות רישום מקרקעין במפורט בתוספת
.1
וכמסומן בצבע אדום בתשריט מס׳ /533ק 3/הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום ביד
שר התחבורה ביום ב׳ בתמוז התשמ״ג) 13ביוני .(1983
.2
אלה:

העתק התשריט האמור מופקד לעיון בשעות העבודה הרגילות בכל אחת מלשכות
)(1

אגף רישום והסדר מקרקעין ,רח׳ חשין  ,1ירושלים.

)(2

מינהל מחוז הצפון ,נצרת עילית.

)(3

מינהל מקרקעי ישראל ,מחוז חיפה ,חיפה.

)(4

המהנדס הראשי ,רכבת ישראל ,חיפה.

תוספת
ה ?י־ י היוקות

18206

17 ,16 ,4

ב׳ בתמוז התשמ״ג ) 13ביוני (1983

קורפו
חיים
שר התחבורה

)חני (3—162
 1ע״ד «  , 1 9ת ו פ י  ,1עט׳  ;40סייח התשי״ג ,עמי  ;144התשב״ו ,עם׳ .20

1604

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,4507י ״ ט ב ת מ ו ז התשמ״ג30.6.1983 ,

צו הדרכים ומסילות הברזל )הגוה ופיתוח()אשקלון( ,התשמ״ג983-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף " 3לפקודת־הדרכיפ ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח( 1 9 4 3 ,י
1

)להלן — הפקודה( ,אני מצווה לאמור:

.1

הפקודה תחול על קרקע המהווה חלקות וחלקי חלקות רישום מקרקעין כמפורט

ת ח ו ל ה ה3קודו!

בתוספת וכמסומן בצבע אדום בתשריט מס׳ /1153ק ,6/הערוך בקנה מידה  1:2500והחתום
ביד שר התחבורה ביום ב׳ בתמוז התשמ״ג) 13ביוני .(1983
.2

העתק התשריט האמור מופקד לעיון בשעות העבודה הרגילות .בכל אחת מלשכות

ה פ ק ד ת זזתשייט

אלה:

יי

)(1

אגף רישום והסדר מקרקעין,ירח׳ חשין  ,1ירושלים.

)(2

מינהל מחוז הדרום ,באר־שבע.

)(3

מינהל מקרקעי ישראל ,מחוז ירושלים ,ירושלים.

)(4

המהנדס הראשי ,ר ב ב ת ישראל ,חיפה.

.

י תוספת

י
גוש

1166

חלקות וחלקי חלקית

 59 ,58 ,55 ,33 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ,20ו־— 72
כל החלקות מהוות חלקה  27ארעית.

1220

69

1220

84

1221

.23 ,22 ,21

ב׳ בתמוז התשמ״ג) 13ביוני (1983
,
... .

ח יים קו ר פ ו
שר התחבורה

 1ד ״ ד  ,1943ת ו ם ׳  ,1עמי  ;40ס״ח וזתשייג ,עמי  ;144ה ת ש כ ״ ו  ,עמי .4

צו רישוי עסקים )עסקים סעוגי רישוי לפי תיקוק אחד()תיקון(,
התשמ׳׳ג 983-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  8ו־ 39לחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח—1968
מצווה לאמור:

אני

בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי לפי חיקוק אחר( ,התשל״ד— 1974־,
.1
בסופה יבוא:

תיקי 7ממזטפמ

״תקנות מחלות בעלי חיים )פסדים( ,התשמ״א— 1981ג.״
כ״ד בסיון התשמ״ג) 5ביוני (1983
) ח מ (3—502

יוסף בורג
שר הפנים

•

• 1״זז החשכ״ח ,עמי  ;204התשל״ד ,עמי .200
י  2ק ״ ת ז ז ת ט י ״ ד  ,עמי  ;955ו ז ת ס מ ״ ד  ,עמי .1238
 3ק׳״ת ה ת ש פ ״ א  ,ד מ י .919

ק ו ג ץ ה ת ק נ ו ת  ,4507י׳׳ט ר ח פ ו ו ה ת ש פ ״ ג 30.6.1983 ,

1605

צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה מוכחים!אסורים גתופי
הים התיכון()תיקון( ,התשמ״ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ״ד—1964
מצווה לאמור:
י

1י?ינ

י <
;תופ

£״

השנית

.1

אני

בתוספת השניה לצו הסדרת מקומות רחצה )מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בחופי

הים התיכון( ,התשמ״ב— ,* 1982בסופה יבוא:
י

״עירית תל־אביב
חוף תל ברוך

170250

_

1750״

ט׳ בתמוז התשמ״ג) 20ביוני (1983

בורג
יוסף
שר הפנים

) ח מ (3—328
0 1״ nד־תשכ׳׳ן־ ,ז » ׳  72נ; התשל׳׳ח ,ע כ ׳ .206
 2ק״ ת התשמ״ב ,ע מ ׳  ¡1008הונשפ׳״ג ,ע מ ׳ .1289

הודעת הדואר)שינוי התוספת השלישית לפקודה()מס׳ ,(3
התשמ״ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )35ב( לפקודת הדואר ]נוסח חדש[ ,התשל״ז—1976
ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני מודיע לאמור:
התלפת התופפת
השלישית

.1

במקום האמור בתוספת השלישית לפקודה י ב ו א :
2

שקיים

״פיצויים —
בעד ד ב ר דואר רשום ,למעט חבילה ,עד

!זחילה

.2

1024

בעד חבילה שמשקלה עד  3ק״ג ,עד

640

בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־ 3ק״ג עד  5ק״ג ,עד

1024

•בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־ 5ק״ג עד  10ק״ג ,עד

1535

בעד חבילה שמשקלה למעלה מ־ 10ק״ג עד  15ק״ג ,עד

2047״

תתילתד ,של הודעה זו ביום כ׳ בתמוז התשמ״ג) 1ביולי .(1983

י״ ב בתמוז התשמ״ג) 23ביוני (1983
)דזפ —1306ג(

ב ן ד פ ו ר ת  ,שר
מרדכי
ממלא מקום שר התקשורת

 1ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסו( חדש  ,29ע ם ׳ .567
 2ק ״ ת התשמ׳״נ ,עמי  222ו־.1152

1606

קיבץ ה ת ק נ ו ת  ,4507י״ט ב ת מ ו ז התשמ״ג30.6.1983 ,

הודעת החברות )אגדות וטפסיס()מס׳  ,(2חתשמ״ג983-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א)ב( לתקנות החברות )אגרות וטפסים( ,התשל״ו— ) 1976ל ה ל ן — התקנות( ,אני מודיע לאמור:
ג

•

עקב העלית במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ׳
.1
בתמוז התשמ׳׳ג) 1ביולי  (1983כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (1
) .1א(

בקשר ,לרישום חברה —

הזונדה בשקלים
«ו באחוזיס

בעד הגשת בקשה לרישום חברה או חברה נכרית
או חברה לפי סעיף  256לפקודה

510

)ב( בעד רישום הברה בעלת הזז מניות או
חברה לפי סעיף  256לפקודה ,אגרת הון —
ע ל ההון שעד  620,540שקלים

 1%אך לא פחות
מ־1520

על ההון שמעל  620,540שקלים ועד
 2,514,820שקלים
על ההון שמעל  2,514,820שקלים

0.6%
0.1%

)ג( בעד רישום חברה מוגבלת בערבות שאין
ל ה הון מניות ושמספר חבריה לצרכי רישום,
בהתאם לאמור בתקנותיה —
ע ד 20
מ־ 21ע ד 50

1520

מעל 50

1960

)ד(  .ב ע ד רישום חברה נכרית נושאת רווחים'
)ה( •בעד רישום תברה נכרית שאינה נושאת
תוהים
.2

750

1520
750

בעד הגשת הודעה על הגדלת הון ,לא יאוחד מתום
המועד להגשת ההודעה ,אגרת הון —
על סכום ההגדלה שעד  620,540שקלים
על סכום ההגדלה שמעל  620,540שקלים ועד
 2,514,820שקלים
על סכום ההגדלה שמעל  2,514,820שקלים

 3עם הוצאת מניות הניתנות לפדיון ,ב ת בדרד
חתימה על התזכיר ובין בדרך הקצאה — על הסכום
הנקוב של המניות שהוצאו כאמור
j

ק * « התשל׳׳ו ,עט׳  ;2282ה ת ש  8״ ג  ,עטי  79ועמי .525

<ןובץ ה ת ק נ ו ת  ,4507״ ט ב ת כ ו ז ה מ ש ב ־ ג 30,6.1983 ,

 1%אך לא פחות
מ־1520
0.6%
0.1%

 0.6%אך לא פחות
מ־1520

ה א ג ר ה בשקלים

אגרה שנתית לגבי כל שנה קלנדרית ״ ל א ת ר שנת
הרישום —

.4

אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר

1520

אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר
ולפני סוף אותה שנה

4540

אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

לפי שיעור האגרה
המשתלמת לאחר סוף
חודש פברואר של
שנת התשלום בפועל

) .5א( חברה פרטית המשנה א ת תקנותיה לפי סעיף
25ב לפקודה באופן שהיא הדלה להיות חברה
פרטית

3790

)ב( חברה המבקשת להירשם כחברה פרטית לפי
סעיף  255לפקודה

3790

.6

בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם
אגרה בסכום הנקוב לצידו:

)(4

)(1

עיון בתיק החברה ,לגבי כל חברה

50

)(2

עיון בפנקס החברות ,לגבי כל חברה

50

)(3

עיון בפנקס השעבודים ,לגבי כל חברה

50

*1

קבלת מידע באמצעות המחשב לחברה אח ת 
עד  5עמודי מחשב

,

25

לכל עמוד נוסף

10

)(5

אימות ,לכל עמוד

15

)(6

צילום ,לכל עמוד

10

)(7

אישור צילום ,לכל עמוד

10״

י״א בתמוז התשמ״ג) 22ביוני (1983
־-
^
1 0 8 8

ן

ג (

חיי ם קל וגמ ן
ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת השותפויות )דישוס ואגדות()מס׳  ,(2ה ת ש מ ״ ג  9 « -ן
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות השותפויות )רישום ואגרות(

1

)להלן —

התקנות( ,אני מודיע לאמור:
העי*ת אגדות

עקב חעליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום כ׳
.1
בתמוז התשמ״ג) 1ביולי  (1983כדלקמן:
 1לןןקי «״י ,נ ד ן 1׳ ,ז כ י  ;1950י ך ת ההנשמ׳׳ג ,עמי  !0ת מ י .526

1608

ק מ ץ ה מ ק נ ו ת  ,4507י״מ רתנזוז התשמ״ג30.6.1981 ,

״תוספת ואשמה
)תקנה • (3
.1

בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות —

1520

)(1

בשותפות כללית

)(2

בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת
זרה —
על ההון המוגבל שעד  620,540שקלים

)(3
.2

האגרה בשקלים
א ו אחוזים

 1%אך לא פחות•
מ־1520

על ההון המוגבל שמעל  620,540שקלים
ועד  2,514,820שקלים

0.6%

על ההון המוגבל שמעל  2,514,820שקלים

0.1%
3040

בשותפות מוגבלת זרה

בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל —
על סכום הגדלת ההון המוגבל שעד  620,540שקלים
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 620,540
שקלים ועד  2,514,820שקלים
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 2,514,820
*
שקלים

 1%אך לא פחות
»־1520
0.6%
0.1%

.3

בעד פרסום ברשומות

.4

בעד עיון בפנקס השותפויות ,לכל שותפות

65

.5

בעד צילום מסמך ,לכל עמוד

10

י

לפי תעריף שבקבע

 .6אגרה שנתית לשותפות רשומה ,שתשולם בעד כל
שנה חוץ מהשנה שבד .נרשמה —
אם שולמה האגרה עד סוף חודש פברואר
אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני
סוף אותה שנה
אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה

י״ א בתמוז התשמ״ג) 22ביוני (1983
<חמ (3—905

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4507י״?ז ב ת מ ו ז התשמ״ג30.6,1983 ,

750
1890
לפי השיעור שבתוקף
בעת התשלום״

 .חיים קלוגמן
ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים

1609

הודעת רישופ שמות עסק )מס׳  ,(2התשמ״נ1983-
בתוקף סמכותי לפי תקנה )3ג( לתקנות רישום שמות עסק) *1935 ,להלן —
התקנות( ,אני מודיע לאמור:
ע ק ב העליה במדד •המתירים לצרכן יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות מיום
.1
כ׳ בתמוז התשמ״ג) 1ביולי  (1983כדלקמן:

״תוספת ראשונה
)תקנה (3
האגרת בשקליס

 .1עם הגשת בקשה לרישום שם עסק

240

 .2עם הגשת הודעה בדבר שינוי פרטים בפנקס הרישום

200
130

.3

בעד כ ל תעודת רישום

.4

בעד כל עיון במסמכים שנרשמו במשרד הרשם

.5

בעד אישור העתק או קטע של תעודת רישום

65

י

או של הודעה רשומה ,ל כ ל עמוד
צילום ,לכל עמוד

.6

10

ד .׳אישור צילום ,ל כ ל עמוד
י״א בתמוז ד-תשמ״ג) 22ביוני (1983
<"=
1 3 - 1 3 8 7

• 15

.

10״

י ח יי ם קלו ג מ ן
ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים

 1ע״ר  ,1935ת ו ם ׳  ,2י מ ׳  ¡460ק ״ ה וזהשמיג ,ע מ ׳  9ועט׳ .521

הודעת שמאי מקרקעין)מס׳  ,(2התשמ״ג1983-
בתוקף

סמכותי לפי תקנה )46ג( לתקנות שמאי מקרקעין,

־.התשב״ג—1963

1

)להלן — התקנות( ,אני מודיע לאמור:
.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנה )46א( לתקנות מיום כ׳

בתמוז התשמ״ג) 1ביולי  (1983כדלקמן:
״)א( אלה האגרות שיש לשלם:
)(1

רישום בפנקס )תקנה (2

)(2

בחינות )תקנה — (7

ש ק ל ,

°

1360

)א( בחינות מוקדמות ,ל כ ל נושא
)ב( בחינות סופיות ,לכל נושא

-

410
690

 1ק ״ ת ד,תשב״-ג• ,עע׳  ; 1 4 4 3ד,תעגגי״ג ,עמי  7ועע׳ .524

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4507י ״ ט ב ת מ ו ז התשמ״ג30.6.1983 ,

בשקליט.

_

)(3

בקשה לפעור מבחינות )תקנה  ,(15לכל נושא

280

)(4

רישום כמתמחה )תקנה (17

330

)(5

אישור גמר התמחות )תקנה (25

180

)' (6בקשה לקיצור תקופת ההתמחות )תקנה (28
)(7

אגרה שנתית לשמאי מקרקעין שהוא בעל רשיון
עם ותק של —
מעל  5שנים

3790

מ ־ 2שנים ועד  5שנים

2270

פחות -מ־ 5שנים

1260״

4׳א בתמוז התשמ״ג) 22ביוני (1983
<"» ״ ־־ *
32

280

2

ח יי םי ק ל וג מן
ממלא מקום המנהל •הכללי של משרד המשפטים

הודעת התביעות של קדבגות השואה )הסדר הסיפול()מס׳ ,(2
התשמ״ג1983-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ב( לתקנות התביעות של קרבנות השואה )הסדר
הטיפול( ,התשכ״ה—) ! 1965להלן — התקנות( ,אני מודיע לאמור:

.1

עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנות  9ו־ 10לתקנות מיום כ׳ בתמוז

־
העלאת אגדית

התשמי׳ג) 1ביולי  (1983כדלקמן:
״אגרו! בקשה

.9

•המבקש היתר לפי סעיף  (5)2לחוק ישלם בשעת הגשת הבקשה

 1260שקלים.
אגרת ״יתר
1952

) .10א( בעד היתר לפי סעיף  (5)2לחוק לטפל בתביעות לפי חוק
שמוי הנטל שגתקבל ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ביום  14באוגוסט
 ,לפי תקנות הביצוע של חוק זה ולפי כל הוראה שתבוא במקומם
)להלן — ח ו ק י שיווי הנטל( ,ישלם בעל ההיתר בשעת מתן ההיתר או
בשעת חידושו או הארכתו  1760שקלים ובלבד שבעל היתר לטפל
בתביעות לפי חוק הפיצויים ,שניתן לו היתר נוסף לטפל בתביעות לפי
שיווי הנטל ,אינו חייב באגרה בעד מתן היתר נוסף זר! ,חידושו או הארכתו.

g
״

)ב( בעד היתר לטפל בתביעות שלא פורטו בתקנת 'משנה )א(
ישלם בעל ההיתר בשעת מתן ההיתר  3530שקלים ובשעת חידושו או
הארכתו  1760שקלים.״
י״א בתמוז התשמ״ג) 22ביוני (1983
<
1זמ l

1

í

M

(

ח יי ם קלוג מ ן
ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים

ק״ון התשכ״ה ,עמי  ;1800התשמ״ג ,עניי  8ועמי .522

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4507י ״ ט ב ת י ו ז התשמ״ג30.6.1983 ,

1611

הוראות בנק ישראל )תקרות לאשראי()מסי  ,(2התשמ״ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  53לחוק בנק ישראל ,התשי״ר—1954
,
י
עם הועדה ובאישור הממשלה ,אני מורה לאמור:
.1

לאחר התייעצות

בהוראות אלה —

״ההוראות הקודמות״ — הוראות בנק ישראל )תקרות לאשראי( ,התשמ״ג—; 1982
2

״הוראות הנזילות״ — הוראות״בנק ישראל )נכסים נזילים( ,התשל״א—; 1971
3

״ההיתר הכללי״ — היתר הפיקוח על המטבע ,התשלי׳ח—; * 1978
״צו הערבויות״ — צו הבנקאות )ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות(,
התשל״ה—; 1975
s

״תאגיד בנקאי רגיל״ — בנק ,בנק חוץ ובנק לקידום עסקים כמשמעותם בחוק ה ב נ ק א ו ת
י
•
)רישוי( ,התשמ״א—; 1981
6

1

״תאגיד בנקאי רגיל א׳״ — תאגיד בנקאי ר ג י ל ש ס כ ו ם הפקדונות הרגילים בשקלים
כמשמעותם בהוראות הנזילות ,במשרדיו בישראל ,עלה על  500מיליון שקלים ביום
ט״ו באדר התשמ״ג) 28בפברואר ;(1983
:

״תאגיד בנקאי רגיל בי״ — תאגיד בנקאי רגיל שאינו תאגיד בנקאי רגיל א׳;
״אשראי״ — אשראי שנתן תאגיד בנקאי רגיל ב כ ל צורה ,לרבות הלוואות ,נכיון שטרות,
משיכות יתר וקניית ניירות ערך או נכסים אחרים בהסכמים למכר חוזר;
״אשראי רגיל במטבע חוץ״ — אשראי במטבע חוץ לתושבי ישראל ,לרבות:
) (1קיבול על שטר חליפין או ערבות שעשה תאגיד בגקאי רגיל להבטחת תשלום
בעד טובין שיובאו לישראל כאמור בסעיף  17להיתר הכללי;
) (2ערבות שנתן תאגיד בנקאי רגיל להבטחת אשראי מתושב ישראל לתושב
ישראל;
)(3
״ערבויות

אשראי בשקלים ,אם המדינה התחייבה לשלם עליו הפרשי שער;
להבטחת אשראי בשקלים״ — כמשמעותן בסעיף ) (5)3א( עד )ה( לצו

הערבויות;
״ערבויות שכירות״ — ערבויות כמשמעותן בסעיף )(5)3ו( .לצו הערבויות;
״התוספת לתקרת הערבויות״ —  4%מהסכום הכולל של תקרת הערבויות להבטחת אשראי
 .בשקלים של כל.התאגידים הבנקאיים הרגילים אי ,ל פ י סעיף )4א() (1ו־);(2
״אמצעים חופשיים״ — סכום הפקדונות בשקלים בתאגיד בנקאי רגיל החייבים בנזילות
לפי סעיף  (2) (1)6ו־) (3להוראות הנזילות ,בניכוי סכום נזילות החובה עליהם ,בתקופה
שיקבע הנגיד ,על בסיס הממוצע של יתרות יומיות;
1
2
3
4
5
6

ס״ח
ק״ת
ק״ת
ק״מ
ק״ת
הי1ז

התשי״ד ,עמי .192
הונשמ״ג .ע מ ׳ .242
ח ת ש ל ״ א  ,עמי .690
דתשל״זז ,עמי  ;1006התשל״ט ,עמי .1491
התשל״ה ,ע » ׳  ,2497עמי .305
התשכ׳׳א ,עמי .232

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4507י״ט ב ת מ ו ז התשמ״נ30,6.1983 ,

״תושב ישראל״ — מי שאינו תושב חוץ כמשמעותו בסעיף  1להיתר הכללי למעט תאגיד
בנקאי רגיל ,המדינה או הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
״מדד״ — מדד המתירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
״שיעור עליית המדד״ — ההפרש שבין המדד הבסיסי לבין המדד החדש כשהוא מחולק
במדד הבסיסי;
״המדד הבסיסי״ — המדד של חודש מאי ; 1933
״המדד החדש״ —.המדד שהתפרסם לאחרונה לפני כל הגדלת תקרה לפי סעיף ;6
״תקופת ההתחשבנות״ — כל אחת מאלה:
)(1

התקופה שבין י״ט בתמוז התשמ״ג) 30ביוני  (1983לבין כ״א בתשרי התשמ״ד

) 28בספטמבר ;(1983
) (2התקופה שבין כ׳׳ב בתשרי התשמ״ך ) 29בספטמבר  .(1983לבין ב״ב בטבת .
התשמ״ד ) 28בדצמבר .(1983
תאגיד בנקאי רגיל יגביל את יתרת האשראי הרגיל במטבע חוץ בכל אחת מתקופות
.2
ק
ל
ההתחשבנות ,על בסים הממוצע של יתרות יומיות ,לסכום השווה לתקרת
לפי סעיף  2להוראות הקודמות ,כפי שהוקטנה לפי סעיף  5להוראות הקודמות ,בתקופה
המסתיימת ביום י״ח בתמוז התשמ״ג) 29ביוני .(1983
ה ת א ג

ד

ה ב 3

א י

)א( לא כלל תאגיד בנקאי רגיל בסכום האשראי המוגבל לפי סעיף  ,2את יתרת
.3
האשראי הרגיל במטבע חוץ לתושבי ישראל שנתנו סניפיו ובנקים בשליטתו מ ח ה לישראל
•,

.

,

,

תקרה לאשראי
רגיל בומט׳׳ח

אשראי במש׳ה
בסבי«יש ובנקיט
בשליסה מחיץ -

תופחת התקרה לפי סעיף  2בסכום האשראי הרגיל במטבע חוץ לתושבי ישראל שנתנו
הסניפים והבנקים האמורים ביו״ם כ״ה באדר א׳ התשמ״א) 4במרס .(1981
)ב( בסעיף זה —

לישראל

״שליטה״ — כמשמעותה בסעיף  1לחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ״א—; 1981
7

״אשראי במטבע חוץ לתושבי ישראל״ — אשראי שהיה חייב בהפקדה לפי
סעיף )5א() (6להיתר הכללי ,לפני יום ט״ז באב התשמ״ב ) 5באוגוסט .(1982
)א( בכל א ח ת מתקופות ההתחשבנות יגביל תאגיד בנקאי רגיל א׳ את יתרת
.4
^ ה ע ר ב ו י ו ת להבטחת אשראי בשקלים ,על בסיס הממוצע של יתרות יומיות לסבןם הכןלל
^ ט ל אלה:
) (1תקרת התאגיד הבנקאי הרגיל א  /לפי סעיף  4להוראות הקודמות כפי
שהוגדלה לפי סעיף  5להוראות האמורות בתקופה המסתיימת ביום י״ח בתמוז
התשמ״ג ) 29ביוני ;(1983

תקרה לערבויות
להבטחת אשראי

) (2הפטורים הכלליים שניתנו לתאגיד הבנקאי הרגיל א׳ לפי סעיף 6
להוראות הקודמות לפני יום ז׳ בסיון התשמי׳ג ) 19במאי  (1983בסכומים
שיהיו בתוקף ביום י״ח בתמוז התשמ״ג ) .29ביוני  ,(1983למעט פטורים
לסוגי עסקאות;
) (3החלק היחסי מסכום התוספת לתקרת הערבויות ,כיחס שבין האמצעים
החופשיים של אותו תאגיד לבין הסכום הכולל של האמצעים החופשיים של
כל התאגידים הבנקאיים הרגילים א׳ באותה תקופה.

•
י

סייח ה ת ש ם ״ א  ,עמי  ,232עמי . 3 2 0

קובין־זזתקנות ,4507-י״ט בתכוו התשמ״ג30.6.1983 ,
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)ב( בכל אחת מתקופות ההתחשבנות יגביל תאגיד בנקאי רגיל ב׳ א ת יתרת
הערבויות להבטחת אשראי בשקלים על בסיס הממוצע ע ל יתרות יומיות ל־ 111%מהסכום
הכולל של שני אלה:
^.

) (1תקרת התאגיד הבנקאי הרגיל ב׳ לפי סעיף  4להוראות הקודמות כ פ י
שהוגדלה לפי סעיף  5להוראות הקודמות בתקופה המסתיימת ביום י״ח בתמוז
התשמ״ג ) 29ביוני ;(1983
) (2הפטורים הכלליים שניתנו לתאגיד הבנקאי.הרגיל ב׳ לפי סעיף 6
להוראות הקודמות לפני יום ז׳ בסיון התשמ״ג ) 19במאי  (1983בסכומים
שיהיו בתוקף ביום יי׳ח בתמוז התשמ״ג ) 29ביוני  ,(1983למעט פטורים
לסוגי עסקאות.
תקרה לערבויות
ז ז כ י י י ת

שינוי תקרות

בכל א ח ת מתקופות ההתחשבנות יגביל תאגיד בנקאי רגיל א ת יתרת ערבויות
.5השכירות בשקלים ,על בסיס הממוצע של יתרות יומיות לסכום השווה ליתרת קרן

ערבויות השכירות ליום ו׳ בסיון התשמ״ג ) 18במאי  (1983בתוספת

הפרשי ההצמד^ן

שנצברו עד מדד חודש מרט .1983
הנגיד ,לאחר התייעצות עם תועדה ,רשאי מדי פעם ,בהודעה ברשומות י 
.6
)!( להגדיל את התקרה הקבועה בסעיף  ,2או להקטינה בסכום שלא יעלה
על  25%מתקרה זו;
) (2להגדיל כל אחת מהתקרות הקבועות בסעיפים )4ב( ו־ ,5בסכום שלא
יעלה על שיעור עליית המדד ,בתוספת  10%מסכום כל אחת מהתקרות
האמורות בצירוף הפרשי ההצמדה;
)) (3א( להגדיל א ת הסכום הכולל של התקרות הקבועות בסעיף )4א(
בסכום שלא יעלה על שיעור עליית המדד בתוספת  10%מסכום
התקרות האמורות בתוספת הפרשי ההצמדה;
)ב( סכום ההגדלה הקבועה .בפסקת משנה )א( יחולק לכל תאגיד
בנקאי רגיל א׳ לפי היחס שבין האמצעים החופשיים של התאגיד
לבין הסכום הכולל של האמצעים החופשיים של כל התאגידים הבנקאיים
הרגילים א׳ בתקופה שיקבע הנגיד;
)(4
פטורים

הקטנת תקרות

העברת תקרות

י
_-
*

לבטל הגדלת תקרה שנעשתה לפי פסקאות ) (2ו־) (3במלואה או

בחלקה.
הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לפטור עסקאות מסויימות ,סוג מסויים או
.7
היקף מסויים של עסקאות מהתקרות לפי סעיפים  4,2ו.5-

9

הנגיד רשאי להורות על הקטנת התקרות לפי סעיפים  4 ,2ו* 5אם נפרע אשראי
.8
שנלקח בחשבון בחישוב התקרה וניתן במקומו אשראי הפטור מההגבלות לפי הוראות אלה.
.9

)א(

תאגיד בנקאי רגיל רשאי להעביר לתאגיד בנקאי רגיל אתר חלק מן התקרה

שנקבעה לו לפי סעיפים  4,2ו־.5
)ב( ההעברה תיעשה במתן הודעה בכתב לבנק ישראל מאת התאגיד המעביר;
תוקף ההעברה יהיה מיום ה׳ הראשון אחרי מסירת ההודעה לבנק ישראל ועד תום תקופת
ההתחשבנות.
1614

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4507י ״ פ בתמוז התשמ״ג0.6.1983 ,יי

«.

 .10עלה סכום האשראי או ערבויות של תאגיד בנקאי רגיל ,ע ל בסים הממוצע של
יתרות יומיות בכל׳ אחת מתקופות ההתחשבנות ,ע ל התקרה שנקבעה לו לפי סעיפים
 4 ,2ו־ ,5ישלם התאגיד הבנקאי לבנק ישראל קנס בשיעור של  70%לשנה.
 .11היתרה היומית של ערבויות לפי סעיפים  4ו ,5-תחושב בכל יום לפי הקרן בתוספת
הפרשי ההצמדה שנצברו על יתרת הערבויות שהוגבלו כאמור ,ליום האחרון של הרבעון
שקדם ליום החישוב.
ו׳ בתמוז התשמ״ג) 17ביוני (1983
־ ז
<י
זמ 1 7 7

סנפ»ל

״^ "
1

חישוב * י נ ר י ת

משהמבדלבום
נגיד בנק ישראל

3

הוראות בנק ישראל)נכסים ודלים()תיקון מס׳  ,(3התשמ״ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק ב נ ק ישראל ,החשי״ד— ,* 1954לאחר התייעצות
 1עם הועדה ובאישור הממשלה ,אני מורה לאמור:

.1

סעיף 9א להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,התשל ״א— !971־ )להלן

_

ביט* פעי!׳ *9

ההוראות העיקריות( •— בטל.
בסעיף  16להוראות העיקריות _

.2

תיקיז » י ף !6
0

)(1

בפסקה ))(2א( ,במקום ״80%״ יבוא ״87%״ ;

)(2

בפםקז?) ,(3במקום ״100%״ יבוא ״95%״.
משה מ נד לבו ם
נגיד בנק ישראל

ו׳ בתמוז התשמ״ג) 17ביוני (1983
»!(1-106 8
 1ס״ה התשי״ד ,ז51׳ .192
 2ק״ ת ד,תש<ו״»• ,זפ׳  ¡690ד.תשמ״ ,1דט׳ .242

ת*קין סעות
בצו בתי המשפט )בתי משפט לענינים מקומיים — הקמה והסמכה( ,התשמ״ג—
 ,1983שפורסם בקובץ התקנות  ,4476התשמ׳׳ג ,עמ׳  ,1042בסעיף )1א( ,במקום ״תל־
אביב״ צ״ל ״תל־אביב־יפו״.
משה

כ׳ בסיון התשמי׳ג) 1ביוני (1983
<חפ (3~!653

גם י ם

שר המשפטים

תיקון גועות
בצו הסדרת מקומות רחצה )בריכות שחיה מוכרזות( )תיקון( ,התשמ״ג—,1982
שפורסם בק״ת  ,4426התשמ״ג ,עמי  ,223ליד מלון פלאזה ירושלים בטור גוש במקום
י .
״ "7300368צ״ל ״30037״.
י ט׳ בתמוז התשמ״ג) 20ביוני (1983
<

זז־ 3 2 8

־־ ז
3

קובז התקנות 7ס ,45י״ט נתפוו רתשם״ג30.6.1983 ,
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