רשומות
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 23בפברואר 1989
עמוד

תקנות הרשות לפיקוח חקלאי )קביעת חלקן של המועצות החקלאיות בתקציב הרשות(,
התשמ״ט1989-
צו קביעת זמן ,התשמ״ט1989-
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית( )תיקון(,
514... .
התשמ״ט1989-
515
כללי רשות השידור)מימון חוץ למישדרי טלויזיה()תיקון( ,התשמ״ט. 1989-
515
כללי מועצת הזיתים)ייצור ושיווק()היטלים( ,התשמ״ט1989-
516
הוראות בנק ישראל)תקרות לאשראי( ,התשמ״ט1989-
518
הוראות בנק ישראל)נכסים נזילים()תיקון מס׳  ,(16התשמ״ט1989-
518
הוראות בנק ישראל)ריבית על גרעונות בנזילות()תיקון מס׳  ,(8התשמ׳׳ט1989-
519
הודעת ההוצאה לפועל)אגרות ,שכר והוצאות( ,התשמ׳׳ט1989-
514
514

תקנות הרשות לפיקות חקלאי )קביעת תלקן עול המועצות החקלאיות
בתקציב הרשות( ,התשמי׳ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )16ב( לחוק הרשות לפיקוח חקלאי ,התשמ״ח ,'1988-אני מתקין
תקנות אלה:
חלקה של כל מועצה חקלאית בתקציב הרשות יהיה כמפורט להלן:

חלקן של המועצות
3תקציב הרשות

.1

שיעורי התשלום
ומועדיהם

 .2כל מועצה חקלאית תשלם את חלקה בתקציב הרשות ב־ 12שיעורים שווים ,שישולמו
לרשות בכל  25לחודש החל ביום י״ט בשבט התשמ״ט ) 25בינואר .(1989

המועצה לשיווק פרי הדר ~ :30.9%
המועצה לענף הלול !9.4% -
המועצה לייצור ולשיווק של ירקות :32.8% -
מועצת הפירות .26.9% -

י״ח בכסלו התשמ״ט ) 27בנובמבר (1988
אריה נחמקין
שר החקלאות

)חמ (3-2129

סייח התשמ״ח ,עמי .106

צו קביעת זמן ,התשמ״ט989-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת הזמן ,'1940 ,אני מצווה לאמור:
קגיעת זמן

בתקופה שבין מוצאי־שבת אור ליום כ״ה בניסן התשמ״ט) 29באפריל  (1989שעה ,24.00
.1
לבין מוצאי־שבת אור ליום ג׳ באלול התשמ״ט ) 2בספטמבר  (1989שעה  ,24.00יקודם השער!
בשעה אחת ,לצרכי חוק ולצרכים כלליים ,כף שיקדם בשלוש שעות לשעון גריניץ׳.
כ״ח בשבט התשמ״ט ) 3בפברואר (1989
אריה דרעי
שד הפנים

)חמ (3-1242

1

עייר  ,1940תום׳  ,1עמי  ;17התש׳׳ת ,תוס׳ אי ,עמי  ;14ם״ח התשמ״א ,עמ׳ .114

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )תשלומים בעד גז המסופק במערכת מרכזית(
)תיקון( ,התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח  1957-י ,אני מצווה
לאמור:
תיקו! סעיף 6

בסעיף  6לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים)תשלומים בעד גז המסופק לצרכנים במערכת
.1
מרכזית( ,התשמ׳׳ו '1986
1
2

514

סייח התשי״ח ,עמ׳  :24התשמ״ה ,עמי .92
ק״ת התשמ״ו ,עמי  :554התשמ״ח ,עמ׳ .193
קובץ התקנות  ,5167י״ח באדר א׳ התשמ׳׳ם23.2.1989 ,

) (1בסעיף קטן)ב( ,במקום ״סכום של  2שקלים חדשים״ יבוא ״בסכום של  2.5שקלים
חדשים״!
) (2בסעיף קטן)ג( ,במקום ״סכום של  16.5שקלים חדשים״ יבוא ״בסכום של  20שקלים
חדשים״;
) (3בסעיף קטן)ה( ,במקום ״סכום של  20שקלים חדשים״ יבוא ״סכום של  25שקלים
חדשים״.
.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ב בכסלו התשמ״ט ) 1בדצמבר .(1988

וזחילה

ו׳ בטבת התשמ״ט ) 14בדצמבר (1988
משה שח ל

<חמ 0-565

שר האנרגיה והתשתית

כללי רשות השידור )מימון חוץ למישדרי טלויזיה( )תיקון( ,התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותו לפי סעיפים  33ו־ 35לחוק רשות השידור ,התשכ״ה ,'1965-קבע הועד
המנהל של רשות השידור כללים אלה:
 .1י בסעיף  7לכללי רשות השידור )מימון חוץ למישדרי טלוויזיה( ,התשמ״ו ,••1985-אחרי
סעיף קטן )א( יבוא:

תיקון סע-ף

״)א >1היוגשה הצעת מימון על ידי מציע המייצג מספר מממנים ,תביא הועדה בחשבון
שיקוליה אם לאשר את ההצעה ,גם את השיקול שאותו מציע מייצג מספר של מממנים
שלדעתה גדול מדי או שבידי אותו מציע ירוכז אחוז כספי שהוא לדעתה גבוה מדי מכלל
היקף מימון המישדרים באותה עת.״
נתאשר.
י״א בטבת התשמ״ט ) 19בדצמבר (1988
)ח

" י'

173

״

א

ה

ר

ו

ן

ה ר א ? 1

יושב ראש רשות השידור
יצחק נ ב ו ן
שר החינוך והתרבות

י ס״ח התשכ״ה ,ע:״ .11111
י־ ק״ת התשצצ״ו ,עצו׳ ?.25.

כללי מועצת הזיתים )ייצור ושיווק( )היטלים( ,התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  38 ,37 ,36 ,2ו־ 39לחוק מועצת הפירות )ייצור ושיווק(,
התשל״ג ,'1973-ובהתאם לצו מועצת הפירות )ייצור ושיווק( )הקמת מועצת הזיתים(,
התשל״ו , 1976-קובעת מועצת הזיתים כללים אלה:
2

1
2

ם״ח התשל״ג ,עמי .310
ק״ת התשל׳׳ו ,עמי .1006

קובץ התקנות  ,5167י״ח באדר א׳ התשמ׳׳ט23.2.1989 ,

515

החלפת סעיף 3

במקום סעיף  3לכללי מועצת .הזיתים )ייצור ושיווק()היטלים( ,התש״ם /1980-יבוא:

.1

״שיעורי ההיטל

) .3א( ההיטל על כל טונה זיתים לכבישה הוא  20שקלים חדשים.
)ב( ההיטל על כל טונה זיתים לשמן הוא  11.50שקלים חדשים.״

י״א בטבת התשמ״ט ) 19בדצמבר (1988
יצחק ב ן י ח י י ם
יושב ראש מועצת הזיתים

)חמ (3-157

אני מאשר.
אריה נחמקין
שר החקלאות

אני מסכים.
משה נ ס י ם
שר האוצר

ק״ת התש׳׳ם ,עמי  :2393התשמ״וז ,עמ׳ .81

1

הודאות בנק ישראל )תקרות לאשראי( ,התשמ״ס989-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  53לחוק בנק ישראל ,התשי״ד ,'1954-לאחר התייעצות עם הועדה
ובאישור הממשלה ,אני מורה לאמור:
.1

בהוראות אלה -

״ההוראות הקודמות״  -הוראות בנק ישראל )תקרות לאשראי( )מס׳  ,(2התשמ״ד. 1984-
2

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

״פקדון לא תושב״  -כמשמעותו בהוראות הנזילות;
״ההיתר הכללי״  -היתר הפיקוח על המטבע ,התשל״ח: 1978-
4

״תאגיד בנקאי רגיל״  -בנק ,בנק חוץ ובנק לקידום עסקים כמשמעותם בחוק הבנקאות)רישוי(,
התשמ״א; 1981-
5

״אשראי״  -לרבות הלוואות ,נכיון שטרות ,משיכות יתר וקניית ניירות ערך או נכסים אחרים
בהסכמים למכר חוזר!
״אשראי במטבע חוץ״  -אשראי במטבע חוץ לתושבי ישראל ,וכן:
) (1קיבול של שטר חליפין או ערבות שעשה תאגיד בנקאי רגיל להבטחת תשלום בעד
טובין שיובאו לישראל כאמור בסעיף  17להיתר הכללי!
) (2ערבות שנתן תאגיד בנקאי רגיל להבטחת אשראי במטבע חוץ מתושב ישראל
לתושב ישראל!
) (3ערבות שנתן תאגיד בנקאי רגיל אחרי כ״ב בטבת התשמ״ד ) 28בדצמבר (1983
להבטחת אשראי במטבע חוץ מתושב חוץ לתושב ישראל;
) (4אשראי בשקלים ,אם המדינה התחייבה לשלם עליו הפרשי שער.
״תושב ישראל״  -מי שאינו תושב חוץ כמשמעותו בסעיף  1להיתר הכללי ,למעט תאגיד בנקאי
רגיל ,המדינה או הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
י ס״ח
ק״ת
ק״ת
ק״ת
ס״ח
2

3

4

5
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התשי״ד ,עמי .192
התשמ״ד ,עמ׳  :1874התשמ״ח עמ׳ .532
התשל״א ,עמי  :690התשמ׳׳ח ,עמי  ;940התשמ׳׳ט ,עמי .54
התשל״ח ,עמי  :1006התשמ״ט ,עמי .370
התשמ״א ,עמי .320
קובץ התקנות  ,5167י׳׳ח באדר א׳ התשמ׳׳ט23.2.1989 ,

״תקופת התחשבנות״  -התקופה שתחילתה ביום חמישי האחרון בכל רבעון וסופה ביום הרביעי
האחרון ברבעון שאחריו ,אולם אם היום הרביעי האמור חל ביום .האחרון של הרבעון ,תחל
תקופת ההתחשבנות הבאה ביום חמישי שלמחרתו ותסתיים ביום הרביעי האחרון של הרבעון
שבו החלה!
״רבעון״  -שלושה חדשים שתחילתם ב־ 1בינואר 1 ,באפריל 1 ,ביולי או  1באוקטובר:
תאגיד בנקאי רגיל יגביל את יתרת האשראי במטבע חוץ ,בכל אחת מתקופות
.2
ההתחשבנות ,על בסיס הממוצע של יתרות יומיות ,כדלקמן:

תקרה לאשראי
רגיל במט״ח

) (1בתקופה מיום י״ח באדר א׳ התשמ״ט ) 23בפברואר  (1989ועד ליום כ״ט בכסלו
התש׳׳נ ) 27בדצמבר  ,(1989לסכום הכולל של אלה:
)א( תקרת האשראי במטבע חוץ שנקבעה לו ליום י״ז באדר א׳ התשמ״ט )22
בפברואר  (1989לפי ההוראות הקודמות )להלן  -התקרה המקורית(:
)ב( ארבעה אחוזים מהיתרה החייבת בנזילות לפי הוראות הנזילות של פקדונות לא
תושב המופקדים אצלו :חישוב היתרה ייעשה על בסיס הממוצע של יתרות יומיות
בכל אחת מתקופות ההתחשבנות;
) (2בתקופה מיום ל׳ בכסלו התש״נ) 28בדצמבר  (1989ואילך ,לסכום הכולל הקבוע
בפסקה ) ,(1בשינויים אלה:
)א( סכום התקרה המקורית יקטן לאפס; ההקטנה תיעשה בהדרגה ,בארבעה
שיעורים שווים ,כשבכל שתי תקופות התחשבנות יקטן הסכום ב־ 25%מסכום
התקרה המקורית;
)ב( במקביל ,ובאותם מועדים ,יגדל השיעור הקבוע בפסקה))(1ב( ל־ :9%ההגדלה
תיעשה בהדרגה בארבעה שיעורים שווים.
הנגיד ,לאחר התייעצות עם הועדה ,רשאי מדי פעם ,בהודעה ברשומות ,להגדיל את
.3
התקרה הקבועה בסעיף  2או להקטינה ,בסכום שלא יעלה על  25%מהתקרה האמורה.
.4

הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך רשאי -
) (1לפטור מהתקרה לפי הוראות אלה עסקאות מסויימות ,סוג מסרים או היקף מסויים
של עסקאות!

שינוי תקרות
האשראי במט״ח
פטורים ושינוי
תקרות

) (2לאשר העברת תקרה לפי הוראות אלה ,כולה או חלקה ,מתאגיד בנקאי רגיל שמכר
את עיקר עסקיו הבנקאיים ,לתאגיד בנקאי אחר כלשהו! תקרה שתועבר כאמור תיחשב
לחלק מהתקרה של התאגיד הנעבר לכל דבר וענין!
) (3לקבוע במקום התקרה הקבועה בהוראות אלה ,תקרה לאשראי רגיל במטבע חוץ,
לתאגיד בנקאי רגיל שלא נקבעה לו תקרה בסכום כלשהו לפי ההוראות הקודמות.
) .5א( תאגיד בנקאי רגיל רשאי להעביר לתאגיד בנקאי רגיל אחר חלק מן התקרה שנקבעה
לו לפי הוראות אלה:

העברת תקרית

)ב( ההעברה תיעשה במתן הודעה בכתב לבנק ישראל מאת התאגיד המעביר! תוקף
ההעברה יהיה מיום חמישי הראשון אחרי מסירת ההודעה לבנק ישראל ועד תום תקופת
ההתחשבנות.

קובץ התקנות  ,5167י״וו באדר א׳ התשמ״ט23.2.1989 ,
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קנס על חריגה

עלה סכום האשראי של תאגיד בנקאי רגיל ,המחושב על בסיס הממוצע של יתרות יומיות
.6
בכל אחת מתקופות ההתחשבנות ,על התקרה שנקבעה לו לפי הוראות אלה ,ישלם התאגיד
הבנקאי לבנק ישראל קנם בשיעור של  70%לשנה.

דרבי חישוב

) .7א( תקרת האשראי במטבע חוץ תחושב על פי בסיס ממוצע של יתרות יומיות בכל אחת
מתקופות ההתחשבנות.
)ב( היתרה היומית של האשראי במטבע חוץ שהוא מסוג המפורט בפסקה ) (4להגדרת
מונח זה שבסעיף  ,1תחושב לפי הקרן בתוספת הפרשי שער שנצברו על האשראי בכל יום.

כיטיל

.8

ההוראות הקודמות  -בטלות.

תחילה

.9

תחילתן של הוראות אלה ביום י״ח באדר א׳ התשמ״ט ) 23בפברואר .(1989

ט״ז באדר א׳ התשמ״ט ) 21בפברואר (1989
מיכאל ב ר ו נ ו
נגיד בנק ישראל

<חמ (3-177

הוראות כנק ישראל )נכסים מילים( )תיקון מס׳  ,(16התשמ״ע989-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד , 1954-לאחר התייעצות עם הועדה
ובאישור הממשלה ,אני מורה לאמור:
1

תיקון סעיף 6

.1

בסעיף  6להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,התשל׳'א- 1971-
2

) (1בפסקה ) ,(1במקום ״26%״ יבוא ״21%״.
) (2בפסקה ))(2א( ,במקום ״16%״ יבוא ״12%״.
תחילה

.2

תחילתן של הוראות אלה ביום י״ח באדר א׳ התשמ״ט ) 23בפברואר .(1989

ט״ז באדר א׳ התשמ״ט ) 21בפברואר (1989
)חמ (3-106
1
2

מיכאל ב ר ו נ ו
נגיד בנק ישראל

סייח התשי״ד ,עמי .192
ק״ת התשל״א ,עמי  :690התשמ״ט ,עמי׳ .54

הודאות בנק ישראל)ריבית על גדעוגות בנזילות()תיקון מס׳  ,(8התשמ״ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  51לחוק בנק ישראל ,התשי״ד ,'1954-ולאחר התייעצות עם
הועדה ,אני מורה לאמור:
תיקון סעיף 3

בסעיף )3ב( להוראות בנק ישראל )ריבית על גרעונות בנזילות( ,התש״ם , 1980-במקום
.1
״12.5%״ יבוא ״15%״.

תחילה

.2

3-106

2

ט״ז באדר א׳ התשמ״ט ) 21בפברואר (1989
m
(
1
2
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תחילתן של הוראות אלה ביום י״ח באדר א׳ התשמ״ט ) 23בפברואר .(1989

סייח התשי״ד ,עמי .192
ק״ת התש״ם ,עמ׳ .884

מיכאל ב ר ו נ ו
נגיד בנק ישראל
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הודעת ההוצאה לפועל )אגרות ,שכד והוצאות( ,התשמ״ט~1989
בתוקף סמכותי לפי תקנה 10א)ה( לתקנות ההוצאה לפועל )אגרות ,שכר והוצאות(,
התשכ״ח ) '1968להלן  -התקנות העיקריות( ,אני מודיע לאמור:
עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  ,1988לעומת המדד שפורסם בחודש מאי ,1988
.1
יהיה נוסח התוספת לתקנות העיקריות החל ביום כ״ד בטבת התשמ״ט ) 1בינואר  (1989כדלקמן:

שינוי האגרות

׳תוספת
)א( האגרה בעד -

כשקלים

) (1בקשה לביצוע של פסק־דין או של חיוב שדינו כפסק דין
שהסכום בהם קצוב ,למעט בקשה לביצוע שטר
 1%מהשווי בעת
הגשת הבקשה
ולא פחות מ־21
)(2

בקשה לביצוע פסק־דין להחזרת מטלטלין

21

)(3

בקשה לביצוע פסק־דין לפינוי מקרקעין ,לסילוק יד או להחזרת חזקה

43

)(4

 1%מהשווי
בעת התשלום

בקשה לביצוע פסק־דין למזונות

) (5בקשה לביצוע פסק דין בענין שאינו מפורט בפריטים
) (1עד) (4לעיל

43
 1.25%מהשווי
בעת הגשת הבקשה
ולא פחות מ־16

)(6

בקשה לביצוע שטר

)(7

בקשה בדרן־ המרצה ,לרבות הגשת התנגדות לביצוע שטר

פטור

)(8

בקשה למתן צו מאסר לפי סעיף  70לחוק

פטור

)(9

בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פםק־דין למזונות

פטור

)(10

בקשה להטלת עיקול על נכסי החייב

)(11

העתק מכל מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה לפועל

 1לכל עמוד

)(12

אישור העתק כמתאים למקור

 1לכל עמוד

)(13

הזמנת תיק גנוז ,כולל העיון בו

פטור

)(14

שאילתה

פטור

 2לכל שאילתה

)ב( השכר לביצוע עיקול בעד -
)) (15א( המצאת צו עיקול לבנק ,לרשם המקרקעין,
פטור

למשרד הרישוי או למוסד אחר
)ב( פעולה שבוצעה כהלכה של -

21

עיקול מטלטלין המצריך כניסה לחצרים

21

חיפוש
ק״ת התשכ״ח ,עמי

 !2132התשמ״ה ,עמי

 :979התשמ׳׳ת ,עמי
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בשקליס חדשים

מסירת נכס או קטין

21

מסירת הודעת פינוי

21

)ג( פעולה שבוצעה כהלכה של -
הוצאת מיטלטלין מעוקלים

21

פינוי בפועל של מקרקעין

21

הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול

32

תפיסת מכונית

26

ניהול מכירה פומבית

26

)ד( פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה
)ה( תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה לפקיד
המוציא לפועל

)ו( תשלום שכרו של מנהל מכירה פומבית )שאינו
פקיד של בית המשפט(

9
 75%מהשכר כאמור
בפריטים )ב( עד )ד(
לפי הענין
 1%מהמחיר שהושג
באותה מכירה

)ג( האגרה בעד -
)א( הערכת מיטלטלין שאינם במחסן ההוצאה לפועל
)ב( מכירת מקרקעין או מטלטלין

32
 0.5%מהמחיר שהושג
באותה מכירה״

ג׳ בטבת התשמ״ט ) 11בדצמבר (1988
)חמ

אריה הגר
סגן נשיא של בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט

(3-88
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