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ת מילתה פיתוח (סדרה 1009)׳ תשל״ה—1971 . י ו  תקנ

ת מילווה פיתוח (סדרה 3014)׳ תשל״ה—1974 . . . ו  תקנ

ת מילויה קצר מועד (סדרות 3/103, 6/303, 12/503), תשל״ה—1974 . ו  תקנ

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים חיים), תשל״ה—1974

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לביצים מקומיות), תשל״ה—1974

 הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), תשל״ה—1974

 הוראות בנק ישראל (קביעת שיעורי ריבית על גרעונות בנכסים נזילים) (תיקון), תשל״ד,—1974



ו 9 6 0 - ו ״ ש  חזק מילווה פיתוח, ת

 תקנות בדבר הוצאת סדרה 1009 של איגרות חוב ותנאיה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6׳ 9׳ 12 ו־13 לחוק מילווה פיתוח׳ תש״ו—1960 י,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום כ״ז בחשון תשל״ה (12 בנובמבר 1974) תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
 שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות והיא תסומן במספר 1009 ותכונה ״מילווה פיתוח,

 תש״ך—1960, סדרה 1009״.

 2. איגרות החוב ישאו ריבית של 3.25% לשנה.

 3. הריבית תשולם בשיעורים שנתיים, ביום 12 בנובמבר של כל שנה, החל ביום
 ח׳ בכסלו תשל״ו(12 בנובמבר 1975).

 4. ביום ד׳ בכסלו תשמ״א (12 בנובמבר 1980) ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשוויין
 הנקוב!. מהמועד שנקבע לפדיונן ואילו לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו

 בחשבון הפרשי הצמדה.

 5. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט
 להלן: אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פרעון
 הקרן (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש
 שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי), תשולם אותה קרן, כשהיא

 מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם י על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
 הקיים ובין אם לאו! או אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את

 היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 6. תקנות 2, 3, 7, 8, 10, 12 עד 17 לתקנות מילווה פיתוח (סידרה 1003), תשל״ד—
 1974 ״ (להלן — התקנות המקוריות) יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

 7. איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות בשינויים
 המחריבים.

 8 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה 1009), תשל״ה—1974״.

צאת סדרה  הו
 1009 של

ב ת חו רו ג  אי

בית  שיעור הרי

ם עדי תשלו  מו
ת בי  הרי

ן ו  פדי

ת ו נ ק ת ת ל ח  ה

ת גרו ח האי ס ו  נ

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ״ז בחשון תשל״ה (12 בנובמבר 1974)
 (חמ 7247)

 1 ס״ח תש׳׳ך, עמי 47¡ תשל״ד, עמי 38.

 2 ק׳׳ת תשל״ד, עמ׳ 941.

ן תשל״ה, 12.11.1974 ת 3251, כ״ז בחשו ו נ ק ת  268 קובץ ה



 •הוצאת שדרה
 3014 של

ת חוב רו ג  אי

בית  שיעור הרי

ם  .׳מועדי תשלו
ת בי  הרי

ן ו  פדי

אי הצמדה  תנ

ת ו נ ק  •החלת ת

גרות וסח האי  נ

 חוק מילווה פיתוח, תש״ו-960 ו

 תקנות בדבר הוצאת סדרה 3014 של איגרות חוב ותנאיה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 6, 12,9 ו־13 לחוק מילויה פיתוח׳ תשי׳ך—1960 !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום כ״ז בחשון תשל״ה (12 בנובמבר 1974) תוצא פדרה של איגרות חוב שסך כל
 שווייה הנקוב יהיה חמישים מיליון לירות והיא תסומן במספר 3014 ותכונה ״מילתה פיתוח,

 תש״ך—1960, סדרה 3014״.

 2. איגרות החוב ישאו ריבית של 4% לשנה.

 3. הריבית תשולם בשיעורים שנתיים, ביום 12 בנובמבר של כל שנה׳ החל ביום
 א׳ בכסלו תשל״ו(12 בנובמבר 1975).

 4. ביום י״ז בחשון תשמ״ה (12 בנובמבר 1984), ייפדו איגרות החוב בשלמותן בשוויין
 הנקוב י, מהמועד שנקבע לפדיונן ואילך לא ישאו איגרות החוב ריבית ולא יובאו בחשבון

 הפרשי הצמדה.

 5. (א) השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד
 המחירים לצרכן כמפורט להלן: אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאח
 רונה לפני הגיע זמן פרעונן של קרן או של ריבית כלשהן(להלן — המדד החדש) כי המדד
 החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש שבו הוצאה סדרה זו של איגרות חוב
 (להלן — המדד היסודי), תשולם אותה קרן או אותה ריבית, כשהן מוגדלות באופן יחסי

 לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 (ב) בתקנה זו, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שקבעה
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות
 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
 הקיים ובין אם לאו! או אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את

 היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 6. תקנות 2, 7,3, 8, 10, 12 עד 17 לתקנות מילווה פיתוח (סדרה 3003), תשל״ד—
 21974 (להלן — התקנות המקוריות) יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

 7. איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות בשינויים
 המחריבים.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח (סדרה 3014), תשל״ה—1974״.

י ץ י נ ו ב ע ר ב ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974)
 (חמ 7247)

 1 ס״ח תש״ד, עמ׳ 47¡ תשל״ד, עמ׳ 38.

 2 ק״ת תשל״ד, עמי 763.

ן תשל״ה, 12.11.1974 269 ת 3251, כ״ז בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



ך-960ן ׳  חוק מילווה קצר מועד, השי

 תקנות בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך-11960,
 אני מתקין תקנוה אלה:

ת ו ר ד ת ס א צ ו  ה

ב 1, ביום כ״ח בחשון תשל״ה (13 בנובמבר 1974) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה: ת חו ו ר ג  אי

 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/103, ותכונה ״מילתה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/103״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילתה קצר מועד

 (סדרה 3/101), תשל״ה-1974 2!

 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה ארבעה מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/303, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ך-1960, סדרה 6/303״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

( 197 י•;  (סדרה 6/301), תשל״ה-

 (3) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שגי מיליון לירות והיא
 תסומן 12/303, ותכונה ״מילתה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/503״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיה כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ה-1974 י•;

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילתה קצר מועד (סדרות 3/103, 6/303, 12/503), ש  ה

 תשל״ה~1974״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974) י
 (חמ 740310) שר האוצר

, עמי 17. ב ״ ל ש , «מ׳ 48; ת ך ״ ש  1 סייח ת
, עמי 151. ה ״ ל ש ת ת ״  2 ק
ת השלייה. עמי 152. ״  3 ק
, עמי 153. ה ״ ל ש ת ת ״  4 ק

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח-957 ן
 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי לקרפיונים חיים

1z 1957—תשי״ח , 6 ם י ת ו ר י ש  בתוקף סמכותי לפי סעיף לחוק הפיקוח על מצרכים ו
 אני מצווה לאמור:

׳ 1. המחיר המקסימלי לקרפיונים חיים יהיה — י מ י ס ק  מחיר מ

 (1) במכירה לקמעונאי במחסנו של סיטונאי — 7.50 לירות לקילוגרם!

 (2) במכירה לצרכן בחנותו של הקמעונאי — 9.00 לירות לקילוגרם.

 1 פ״ח תשי״ח, עמ׳ 24.

 2 ק״ת 3150, תשל״ד, עמי 833.

ת 3251, כ״ז בחשון תשל׳זד,, 12.11.1974 ו נ ק ת  270 קובץ ה



 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה בחשון תשל״ד,(10 בנובמבר 1974). ״חיי1

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיונים חיים), תשל״ד— ביטול
 21974— בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקרפיוגים השם
 חיים), תשל״ה—1974״.

ן ז ו ן א ר ה  כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974) א
) שר החקלאות 7 4 ״ 6 מ 3 ח ) 

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-957ו

 צו בדבר קביעת מחיר מקסימלי לביצים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 אני מצווה לאמור:

י מל י מקסי י ח  1. (א) המחיר המקסימלי לביצים יהיה במכירה כלהלן: «
תו לצרכז ו נאי בחנ  לקמעו

ת רו ו ת באג ו ר ו ג א  סוג הביצה ב

 ביצים מקומיות:
 (1) שמשקלה מעל ל־65 גרם 43.6 46
 (2) שמשקלה מעל ל־60 גרם עד 65 גרם 39.6 42
 (3) שמשקלה מעל ל־55 גרם עד 60 גרם 35.6 38
 (4) שמשקלה מעל ל־50 גרם עד 55 גרם 31.6 34
 (5) שמשקלה מעל ל־45 גרם עד 50 גרם 26.6 29
 (6) שמשקלה מעל ל־40 גרם עד 45 גרם 22.6 25
 (7) שמשקלה מעל ל־30 גרם עד 40 גרם 17.6 20

 ביצים מקומיות שאוםמו בבתי קירור :
 (1) שמשקלה מעל ל־65 גדם 31.1 34
 (2) שמשקלה מעל ל־60 גרם עד 65 גרם 27.1 30
 (3) שמשקלה מעל ל־55 גרם עד 60 גרם 23.1 26
 (4) שמשקלה מעל ל־50 גרם עד 55 גרם 19.1 22
 (5) שמשקלה מעל ל־45 גרם עד 50 גרם 14.1 17
 (6) שמשקלה מעל ל־40 גרם עד 45 גרם 10.1 13
 (?) שמשקלה מעל ל־30 גרם עד 40 גרם 5.1 8

271 

 1 ס״ח 240, תשי״ח, עמי 24.

ן תשל״ה, 12.11.1974 ו ש ח ת 3251, כ״ז נ ו  קובץ התקנ



 (ב) על מכירת ביצים לצרכן באריזה סגורה המכילה שש ביצים לפחות רשאי
 ?!מוכר לגבות אגורה אחת נוספת לכל ביצה.

 2. תחילתו של צו זה ביום כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974).

 3. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לביצים מקומיות), תשל״ד—
 21974— בטל.

 4. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לביצים
 מקומיות), תשל״ה—1974״.

 תתילד.

ל טו  בי

ן ז ו ן א ר ה  א
 שר החקלאות

 כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974)
 (1זמ 740102)

 ק״ת 3125, תשל״ד, עמ׳ 620.

 חוק בנק ישראל, תשי״ד-954 ן

ם נזילים י ס כ ת בדבר נ ו א ר ו  ה

, לאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 1
 עם הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמוד:

 1. בהוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א- -1971 י- (להלן — ההוראות
 העיקריות) -

 (1) בסעיף 1 — תימחק הגדרת ״המפקח״ ו

 (2) בסעיפים 2(ב)(3), 4(4), 6(ג), 8(א), 9, 9א, 10א, 11, 12, 16, 17, 18
 ו־19, במקום ״המפקח״ יבוא בכל מקום ״נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך

 לכך״.

 2. בסעיף 10ב להוראות העיקריות, במקום ״עד יום כ״ח בחשון תשל״ה (13 בנובמבר
 1974)״ יבוא ״עד יום א׳ באדר תשל״ה (12 בפברואר 1975)׳׳.

 3. בסעיף 21 להוראות העיקריות —

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״6, 15 (2) (א) ר15(3)״ יבוא ״6 ו־15״

, במקום ״15(2)(א) ד18(א)(6)״ יבוא״15 (5)ד18(5)״! ( ג )  (2) בסעיף קטן

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״ו־20(2)״ יבוא ״ו־19(א)(2)״.

 4. (א) סעיף 22 להוראות העיקריות — בטל.
 (ב) אישורים שנתן המפקח על הבנקים או מי שהסמיך לכך יעמדו בתקפם

 כאילו נתן אותם נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לסי הוראות אלה.

 5. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון), תשל״ה
."1974 

ר ב נ ה ז ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974)
 (חמ 72215) י

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 192.

 2 ק״ת תשל״א, עמי 690, עמי 860; תשל״ב, עמ׳ 359, עמי 621¡ תשל״ג, עמ׳ 66, עמי 573, עמי 583, עמי 1370,

 עמי 173, עמי 1871: חשל״ד, עמי 181, עמי 466, עמ׳ 1188, עמ׳ 1694.

ן סעיפים קו  תי
 שונים

 תיקון סעיף 10ב

 תיקון סעיף 21

 ביטול סעיף 22
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 חוק בנק ישראל, חשי״ד-1954

ם נזילים י ס כ נ ל גרעונות ב ת שיעורי ריבית ע ע י ב ר ק ב ד ת ב ו א ר ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 ולאחר התייעצות
 עם הועדה, אני מורה לאמור:

 1. בסעיף 2 להוראות בנק ישראל (קביעת שיעורי ריבית על גרעומת בנכסים תיקו! סעיף 2
(להלן — ההוראות העיקריות) — 2  נזילים), תשל״א—1971

 (1) במקום פסקה (4) יבוא:
 ״(4) שיעור הריבית לכל שבוע על הגרעון שיחושב לפי סעיף זה (להלן —

 הגדעון השבועי), יהיה כדלקמן:
 (1) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא פחות
 מ־2% מנזילות החובה של המוסד הבנקאי לפי הפרק
 השני להוראות הנזילות, בלי להביא בחשבון את ההפ
 חתות לפי סעיף 8 להוראות הנזילות (בסעיף זה —

 נזילות חובה ברוטו) 10% לשנה
 (2) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות

 מ־2% אך פחות מ־4% מנזילות חובה ברוטו 13% לשנה

 (3) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות
 מ־4% אך פחות מ־7% מנזילות חובה ברוטו 14% לשנה

 (4) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות
 מ־7% אך פחות מ־10% מנזילות חובה ברוטו 16% לשנה

 (5) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא 10% או
 יותר מנזילות חובה ברוטו 17% לשנה״!

 (2) במקום פסקה (5) יבוא:

 ״(5) על אף האמור בפסקה (4), אם היה למוסד בנקאי גדעון בנזילות
 במשך שלושה שבועות רצופים, יחולו שיעורי הריבית המפורטים להלן
 על הגרעון השבועי בכל שבוע לאחר שלושת השבועות האמורים, עד אשד
 עברו שלושה שבועות רצופים שבהם לא היה למוסד הבנקאי גדעון

 בנזילות:
 (1) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא פחות

 מ־2% מנזילות חובה ברוטו 12% לשנה
 (2) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות

 מ־2% אך פחות מ־4% מנזילות חובה ברוטו 15% לשנה
 (3) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות

 מ־4% אך פחות מ־7% מנזילות חובה ברוטו 16% לשנה
 (4) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות

 מ־7% אך פחות מ־10% מנזילות חובה ברוטו 17% לשנה

 י ם״ח תשי״ד, עמי 192.
 2 ק״ת תשל״א, עמי 698; תשל״ב, עמי 668; תשל״ג, עמי 1737; תשז״יד, עמי 22, 182, 340, 465, 537, 958, 1178,
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 (5) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא 10%
 או יותר מנזילות חובה ברוטו 18% לשנה״.

 תיקון סעיף 3א 2. בסעיף 3א להוראות העיקריות, במקום ״עד יום כ״ח בחשון תשל״ה (13 בנובמבר

 1974)״ יבוא ״עד יום א׳ באדר תשל״ה (12 בפברואר 1975)״.

 י״יייי׳ 3. תחילתו של סעיף 1 היא ביום כ״ט בחשון תשל״ה (14 בנובמבר 1974).

ם 4. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (קביעת שיעורי ריבית על גרעונות  י~
 בנכסים נזילים) (תיקון), תשל״ה—1974״.

ה ז נ ב ר ש  כ״ה בחשון תשל״ה (10 בנובמבר 1974) מ
) נגיד בנק ישראל ד 2 2 ' מ 5 ח ) 

ן תשל״ה, 12.11.1974 ת 325.1, כ״ז גחשו ו נ ק ת  קובץ ה

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
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