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 ו!קנ?ת ההגנה (כס9*ס), 1941
ץ ו ע ח ב ט מ ת ב ו א ק ס ו בד.כר ע  צ

 בתוקף סמכויותי לפי׳ תקנות ההגנה (כספים), 11941 (להלן — התקנות), אני
:  מסמיך, מרשה, פוטר, מטיל הגבלות, משחרר, מורה, מודיע, מתיר ומצווה כלהלן

 1. בצו זה —

 ״נייר ערך״ — לרבות מסמך המעיד על זכות בנייר ערך;

:  ״נייר ערך זר״ — כל אחד מאלה

 (1) נייר ערך שהקרן, הריבית, או הדיבידנד עליו משתלמים במטבע חוץ,
 או שבדירה בידי בעליו לדרוש תשלומם במטבע חוץ, למעט איגרת חוב

ק; נת ישראל שהוצאה על פי חו  של מדי

 (2) נייר ערך הרשום בפנקס חברים מחוץ לישראל;

 (3) נייר ערך שבהסכמה להוצאתו לפי תקנה 8 לתקנות הותנה שהקרן,
 הריבית או הדיווידנד עליו ישולמו במטבע חוץ בלבד;

נת ישראל  ״נייר ערך ישראלי״ — נייר ערך שאיננו נייר ערך זר, למעט איגרת חוב של מדי
ק:  הנקובה במטבע חוץ שהוצאה על פי חו

 ״תושב חוץ״ — כל אחד מאלה:

נו אזרח ישראלי ואינו נמצא בישראל;  (1) מי שאי

 (2) מי שנמצא בישראל על פי אשרה ורשיון לישיבת מעבר או על פי
 אשרה ורשיון לישיבת ביקור;

 (3) אזרח ישראלי שמקום מגוריו הקבוע והתמיד י הוא מחוץ לישראל
 כשהוא אינו נמצא בישראל, או כשהוא נמצא בישראל תקופה שאינה עולה

 על ששה חודשים בכל מעם;

 (4) אזרח ישראלי, למעט מי שפסקה (3) חלה עליו, ששהה שנתיים רצו־
 פות מחוץ לישראל כל עוד לא חזר ושהה בישראל תקופה העולה על 90 יום.

ץ;  ״תושב ישראל״ — מי שאינו תושב חו

- דולר של ארצות הברית של אמריקה, או שוויו במטבע חוץ אחר.  ״דולר״ -

 2. הבנקים הנקובים בתוספת נקבעים להיות סוחרים מוסמכים לענין התקנות.

 3. הפעולות הבאות מותרות:
ץ;  (1) העברת מטבע חוץ מתושב חוץ לתושב חו

די תושב ישראל מתושב חוץ.  (2) קבלת מטבע חוץ על־י

 4. מותר לתושב ישראל:
ע חוץ בפקדון תושב אצל סוחר מוסמך בישראל ללא ג מ  (1) .להחזיק מ

 הגבלת סכום;

 טוהו־ים מוסמכים

ת מטבע חוץ ל ב  ק

קת מטבע חוץ  החז

 1 ע״ר 1941, תו0׳ 2, עמי 1380.
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 רכישת מטבע
 מסוחר מוסמך

 יצואנים וחברות
 ספנות יתעופד,

 (2) להחזיק ברשותו בישראל מטבע חוץ במזומן בסכום שלא יעלה על
 3,000 דולר;

 (3) להפקיד בחשבון בנק בחוץ לארץ מטבע חוץ שנתקבל על ידו בחוץ
 לארץ או שהוציא עמו כדין לחוץ לארץ, ובלבד שסך כל הפקדונות שיחזיק

 כאמור לא יעלה על 3,000 דולר.

 5. מותר לתושב ישראל לרכוש מטבע חוץ מסוחר מוסמך לכל אחת ממטרות אלה:

 (1) הפקדה בפקדון תושב על שמו אצל סוחר מוסמך — ללא הגבלת סכום;

 (2) החזקה ברשותו בישראל — עד 3,000 דולר;

 (3) נסיעה לחוץ לארץ — עד 3,000 דולר;

ה;  (4) העברה כתמיכה לחוץ לארץ — עד 3,000 דולר לשנ

 (5) רכישת סחורות ושירותים בחוץ לארץ;

 (6) רכישת נייר ערך זר כאמור בסעיף 11 ;

 (7) פרעון הלוואה שקיבל מתושב חוץ שהופקדה כאמור בסעיף 9.

 6. (א) תושב ישראל שהוא יצואן רשאי להחזיק בבנק בחוץ לארץ עד 10 אחוזים
 מתמורת הסחורות או השירותים שייצא בשנים עשר החדשים שקדמו.

 (ב) חברת ספנות וחברת תעופה פטורות מהוראות תקנה 6 לתקנות.

ת י נ ע  7. תושב ישראל המחזיק בחוץ לארץ מטבע חוץ לפי צו זה, רשאי למוכרו, להלוותו ה
 , , מטבע חוץ

 או להעבירו לאחר בדרך אחרת.

 8. מותר להוציא או לשלוח לחוץ לארץ יפוי־כח למעט יפוי־כח המסמיך לעשות משלוה יפוי-כח
נת היתד שלא הותרה.  פעולה טעו

 9. מותר לתושב ישראל ללוות מטבע חוץ מסוחר מוסמך או מתושב חוץ ובלבד הלוואי.
ז י נ ח ש י ת  שיפקיד את סכום ההלוואה אצל סוחר מוסמך בפקדון תושב. מ

 10. (א) תושב חוץ, תושב פטור אוי אדם אחר שמותר לו להחזיק מטבע חוץ חפשי פקדוןלא-תושב
ו פקדון מטבע חוץ (להלן —  לפי צו זה או היתר אחר, רשאי סוחר מוסמך לקבל ממנ
 פקדון לא־תושב). לענין זה, ״תושב פטור״ — תושב ארעי, תושב קבע ואזרח ישראלי
, חלות עליהם.  שהוראות סעיפים 3 או 4 להודעת ההגנה (כספים) (פטור), תשכ׳׳ח־-1967 2

 (ב) סוחר מוסמך רשאי למלא אחר כל הוראה של בעל פקדון לא־תושב,
 ובלבד שלא ישלם בעל פקדון כאמור לתושב ישראל או לפקודתו אלא בהעברה לפקדון

 תושב. י

ת סוחר מוסמך ניירות ערד באמצעו ר,  11. (א) מותר לתושב ישראל לרכוש ולמכור נייר ערך ז
 לחובת פקדון תושב או לזכותו, בתנאי שיפקיד נייר ערך שרכש כאמור למשמרת על שמו

 אצל סוחר מוסמך; על פקדון כאמור יחולו ההוראות החלות על פקדון תושב.

 (ב) מותר לתושב חוץ לקנות ולמכור נייר ערך ישראלי.

 2 ק״ת תשכ״וו, עמי 70 ועט׳ 2235.
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 12. מותר לתושב ישראל לקחת אתו בצאתו מישראל 3,000 דולר או שוויים בלירות,
 ורשאי הוא להביא אתו בכניסתו לישראל לירות ומטבע חוץ בכל סכום.

 הוצאת והבאת
 מטבע

 טלטול זהב 13. מותר להחזיק ולטלטל זהב ברשות הרבים.

 14. מותר לתושב חוץ לקנות ולמכור מקרקעין בישראל לחובת פקדון לא־ תושב או
 לזכותו.

 רכישה ומכירה
 של מקרקעין

 15. מותר להעביר מטבע חוץ מפקדון תושב לפקדון תושב.

 16. מי שחדל להיות תושב ישראל רשאי לרכוש מסוחר מוסמך עד 3,000 דולר
 ולהעבירם לחוץ לארץ בכל אחת מחמש השנים הראשונות שמיום פרסום צו זה או מיום
 שחדל להיות תושב, לפי המאוחר, ולאחר מכן רשאי לרכוש ולהעביר ט:מור בכל שנוי;

 סכום שלא יעלה על 20 אחוזים מערך נכסיו בישראל בתום חמש השנים האמורות.

 העברות נין
 חשבונות חושב

 רכישה בידי תייר 17. (א) תושב חוץ הנמצא בישראל על פ? אשרה ורשיון לישיבת ביקור רשאי׳

ץ לרכוש מסוחר מוסמך בכל ביקור סכום שלא יעלה על 3,000 דולר תמורת לירות. י ב ח ש י ת  י

 (ב) תושב חוץ שהמיר באמצעות סוהר מוסמך מטבע חוץ בלירות רשאי לחזור
 ולרכוש תמורתן מטבע חוץ מסוחר מוסמך.

ת 18. בסעיפים 3 ו־4 להודעת ההגנה (כספים) (פטור), תשכ״ח—1967, במקום ״10 ע י ו ה . ז . ״ " 
2 שנים״. 0  ההגנה שנים״ יבוא ״

 שמירת תיקו• 19. צו זה בא להוסיף על כל היתר, רשות, הרשאה, רשיון ופטור שהיו בתוקף

 ערב תחילתו, ואין בו כדי לפגוע בסמכות הנתונה בתקנות או על פיהן.

ם 20. לצו זה ייקרא ״צו ההגנה (כספים) (היתר כללי לעסקאות במטבע חוץ), תשל״ח— ש י  י
.  1977״

 תוספת
 (סעיף 2)

 1. בנק איגוד לישראל בע״מ 9. בנק כללי לישראל בע״מ

 2. בנק אמריקאי—ישראלי בע״מ 10. בנק לאומי׳ לישראל בע״מ

 3. בנק ברקליס דייסקונט בע״מ 11. בנק למלאכה בע״מ

 4. בנק דיסקונט לישראל בע״מ 12. בנק מרכנתיל לישראל בע״מ

 5. הבנק הבנילאומי הראשון בע״מ 13. בנק ערבי ישראלי בע״מ

 6. בנק המזרחי המאוחד בע״מ 14. בנק קונטיננטל לישראל בע״מ

 7. בנק הפועלים בע״מ 15. בנק קופת עם לישראל בע״מ

 8. בנק ישראלי לתעשיה בע״מ 16. בנק שוויץ—ישראל לסחר בע״מ

ך י ל ר ה א ח מ  ט״ז בחשון תשל״ח (28 באוקטובר 1977) ש
 שר האוצר

ז תשל״ח, 30.10.1977 ת 3775, י״וו בחשו ו  178 קובץ התקנ



 ביטול חוק מם
 יבוא שירותים

 ביטול חוק מס
 נסיעות חוץ

 תיקון חוק
 מס ערך מוסף

 פקודה שדרי השלטון והמשפט, חש״ח-948 ו
ס ק מ ו ח ם ו י ת ו ר י א ש ו ב ס י ק מ ו ל ח ו ט י ר ב ב ד ם ב ו ר י ־ ח ת ע ־ ש ת ו נ ק  ת

ף ס ו ס ערך מ ק מ ו ן ח ו ק י ת ץ ו ו ת ח ו ע י ס  נ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948
ן תקנות־שעת־חירום אלד,: •  אני מתקי

 חוק מס נסיעות) —

 חוק מס יבוא שירותים, תשל״ו—1976 2 — בטל.

 (א) חוק מס נסיעות חוץ, תשי״א•—1950 3 (להלן

.1 

.2 
 בטל.

 (ב) (1) מי ששילם מס נסיעות חוץ לפי חוק מס נסיעות לפני יום י״ח
 בחשוון תשל״ח (30 באוקטובר 1977) (להלן — היום הקובע), בשל
 נסיעת חוץ ביום הקובע או לאחריו, זכאי לקבל את ההפרש שבין המס
 ששילם כאמור לבין המס שישא בו בשל אותה נסיעה על פי חוק מס

 ערך מוסף, תשל״ו—1975 י• (להלן — חוק מס ערך מוסף).

 (2) ההפרש כאמור בפסקה 1 יוחזר לזכאי, לפי בקשתו, על ידי מי
ו את מס הנסיעות.  שגבה ממנ

 (3) עוסק שהחזיר הפרש מם כאמור בפסקה (2) וקיבל מאת הזכאי
 קבלה על כך, ויש בידו מסמך המעיד על מכירת הזכות לנסיעת החוץ
 שבשלה הוחזר ההפרש, רשאי לנכות את הסכום שהחזיר ממס ערך מוסף

 שהוא חייב בו.

:  3. (א) חוק מס ערך מוסף יתוקן כמפורט להלן

 (1) בסעיף 1, בפסקה (2) להגדרת ״טובין״, לפני ״ידע״ יבוא ״זכות
 לנסיעה בכלי טיס או בכלי שיט מישראל למקום בחוץ־לארץ או ממקום
 בחוץ־לארץ למקום אחר בחוץ־ לארץ או ממקום בחוץ־לארץ לישראל

 (להלן — זכות לנסיעת חוץ)״;

 (2) בסעיף 14 בסופו יבוא ״ובזכות לנסיעת חוץ אם המוכר איננו תושב
;  ישראל״

 (3) בסעיף 16(1) בסופו יבוא ״ובמכר של זכות לנסיעת חוץ בידי מוכר
; ח״  שאינו תושב ישראל, הפועל באמצעות שלוח — השלו

א: בו (א) ואחריו י מן סו  (4) האמור בסעיף 22 י

 ״(ב) במכר זכות לנסיעת חוץ הל החיוב במס עם מסירת כרטיס
 הנסיעה לקונה.

ד על  ״כרטיס לנסיעה״ לענין זה — כל מסמך המקנה זכות או מעי
 זכות לנסיעת חוץ;״

 (5) בסעיף 29(1), במקום ״שסעיף 28• חל עליה״ יבוא ״שסעיפים 22(ב)
 ו־28 חלים עליה״.

ס׳ א, עמ׳ 4.  1 עייר תש״ח, תו
 2 ס״ח תשל״ו, עמ׳ ע1.
 3 ס״ח תשי״א, עמי 12.
 4 ס״ח תשל״ו, עמי 52.
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 (6) פסקה (5) לסעיף 30(א) — בטלה.

א: בו  (7) בסעיף 117(א), אחרי פסקה (11) י

 ״(12) לא מסר כרטיס נסיעה לנסיעת חוץ״.

א: בו  (8) אחרי סעיף 131 י

ת 131א. עוסק המוכר זכות לנסיעת חוץ חייב למסור לקונה כרטיס נסיעה י י ם ת מ ב ו ח " 
 כרטיס ?ינסיעת י

ת כמשמעותו בסעיף 22(ב).״ ז  ו

 (ב) שיעורי מס ערך מוסף על מכירת זכות לנסיעת חוץ יהיה 12% ממחיר
 הכרטיס.

 תחייה 4. תקנה 3 תחול גם לגבי נסיעת חוץ כשהכרטיס נרכש לפני היום הקובע וטרם

 נתקיימה ביום הקובע, למעט נסיעה של מי שבעת הרכישה היה פטור ממלוא מס נסיעות
 חוץ.

, לא יחולו על 5 ה נ י  2טיר 5. כדי להסיר ספק, נקבע בזה כי הוראות חוק־יסוד: משק המד

י תקנות אלה. י ת י י א י י ה  מ

 השם 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (ביטול מס נסיעות ומס יבוא שירותים
 ושינוי מס ערך מוסף), תשל״ח—1977״.

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר •#

 י״ח בחשון תשל״ח (30 באוקטובר 1977)

״ח, עמי 206.  5 ס״ח תשי

 חוק הסדרי משפט ומיגהל [נוסח משולב], חש״ל-970ו

ם י נ פ ל ח ת ל ו נ ו ר רשי ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב],
ר:  תש״ל—1970 י, ותקנות 3 ו־6 לתקנות ההגנה (כספים), 21941, אני מצווה לאמו

 ביס יי צי הסדרי 1. צו הסדרי משפט ומינהל (מורשים למטבע חוץ), תשל״א—31971 — בטל.
הי נ מי  משפט ו

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו הסדרי משפט ומינהל (מורשים למטבע חוץ) (ביטול), חשל״ח—
 1977״.

ך י ל ר ה א ח מ  ט״ ז בחשון תשל״ח (28 באוקטובר 1977) ש
 שר האוצר

 1 ס״ח תש״ל, עמי 138.
ס׳ 2, עמ׳ 1380.  2 עייר 1941, תו

 3 ק׳ית תשי׳׳א, עמי 1293.
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 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח-1957

ד נ ל ט ר ו ט פ ל מ י ל ל מ י ס ק ר מ י ח ר מ ב ד ו ב  צ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 6 ו־15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
ר: י מצווה לאמו , אנ  תשי״ח—1957 ג

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימלי למלט פורטלנד ה
א: בו , י (מס׳ 2), תשל״ג—1972 2 ר)  אפו

 ״תוספת
 בתוספת זו —

.  ״מע״מ״ — מם ערך מוסף לפי חוק מם ערד מוסף, תשל״ו—1975 3

 ״תוספת הוצאות הובלה״ — תוספת הוצאות הובלה ממחסן היצרן, המפיץ או היבואן למחסן
 הסוחר בהתאם לקבלה.

ר ב׳ ר א׳ טו  טו

נה במכירה על ידי ת לטו רו י  בל

ה היא — נ ו ק חר כשהמכירה ל  יצרן שייצר או רכש את המלט — סו

תר  ממחסן הסו
ת צאו ת הו פ ס ו ת  ב

 הובלה

ן ס ח מ  ישירות מ
 היצרן, המפיץ

 או מנמל היבוא

ת יבואן או מפיץ ד ו ע  ללא ת
ר  פטו

דת  לפי תעו
ר  פטו

 האריוה והמשקל

 ללא מע״מ ללא מע״מ ללא מע״מ ללא מע״מ ללא מע״מ

580.75 555.75 537.75 535.75 435.75 
 בשקים בכמויות של

 10 טון או יותר

584.75 559.75 541.75 539.75 439.75 
 בשקים בכמויות של

 טונה אחת עד 10 טון

 בשקים בכמויות של — — — 588.75
 פחות ממונה אחת

 בתפזורת 399.30 499.30 501.30 519.30 —

 2. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחיר מקסימל י למלט פורטלנד השם
ן מס׳ 2), תשל״ח—1977״. קו  אפור)(תי

ל ה ו ר ב י ץ א ג  ט״ז בחשון תשל״ח (28 באוקטובר 1977) י
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 1 ס״ח תשי״ח, עמ׳ 24; תשל״ו עמ׳ 26.
 2 ק״ת תשל״ג, עמי 260; תשל״ח, עמ׳ 92.

 3 ס״ח תשל״ו, עמי 52.
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 חוק בנק ישראל, תשי״ד-1954

לים י ז ם נ י ס כ ר נ ב ד ת ב ו א ד ו  ה

, לאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 ג
 בועדה ובאישור הממשלה, אני קובע לאמור:

 1. במקום הפרק הרביעי להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א—21971
 (להלן — ״ההוראות העיקריות״) יבוא:

 ״טרק רביעי: מקדמות במטבע חוץ

ת 15. בפרק זה — י י ^־  ה

 ״הוראות מטבע חוץ״ — הוראות מאת שר האוצר והמפקח על מטבע חוץ
;  המבוססות על סמכויות לפי תקנות ההגנה (כספים), 31941

 ״פקדון תושב״ — כמשמעותו בהוראות מטבע חוץ;

 ״פקדון תושב (פצויים)״ — חשבונות פמ״ז העברה (תמ״מ) וחשבו־
 נות נקובים במטבע חוץ (פז״ ק פצויים) כמשמעותם בהוראות מטבע

ץ;  חו

ן לא־תושב״ — כמשמעותו בהוראות מטבע חוץ בתוספת פקדונות מ ק פ  ״
ץ;  שטרם מוינו על־ ידי המוסד הבנקאי לפי הוראות מטבע חו

 ״תושב ישראל״ — כל אלה:

 (1) יחיד תושב ישראל;
 (2) תאגיד שהתאגד או שנרשם בישראל, למעט מוסד בנקאי,

נה;  בנק ישראל והמדי

 (3) תאגיד שלא התאגד או שלא נרשם בישראל, למעט בנק,
;  אשר בשליטת תושב ישראל או מוסד בנקאי

נו תושב ישראל, למעט בנק מחוץ לישראל;  ״תושב חוץ״ — אדם שאי

ן סכום הפקדונות במטבע  ״מטבע חוץ הניתן להשקעה״ — ההפרש שבי
 חוץ שסעיף 16 חל עליהם לבין סכום נזילות החובה על פקדונות

; ה ל  א

 ״בנק מחוץ לישראל״ — לרבות סניף של מוסד בנקאי מחוץ לישראל;

 ״הלוואה במטבע חוץ לתושבי ישראל״ — לרבות הלוואה בלירות אם
 המדינה הבטיחה לשלם למוסד הבנקאי הפרשי שער עליה.

ה 16. מוסד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע חוץ ב י ת ח י י ' ז  נ

ח ו נ ו ד ק  על פ
:  במטבע חוץ במשרדיו בישראל, בשיעורים כדלהלן

 1 סייח תשי״ד, עמ׳ 192; תש״ל, עמ׳ 125.
 2 ק״ת תשל״א, עמי 690; תשל״ח, עמי 71׳.

 3 ע״ר 1941, תוס׳ 2, עמ׳ 1380.
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ן ג הפקדו  סו

10% (1) 
(2) 

80% 

90% 

100% (3) 

(4) 

10% 

90% 

100% 

 17. (א)

 פקדון לא־ תושב

 פקדון תושב —

 (א) לזמן קצוב של שלושה חדשים או יותר

 (ב) אחרים

 פקדון תושב (פיצויים)

 פקדון למתן הלוואות —
 (א) של תושב חוץ או של בנק מחוץ ליש־
 ראל, שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך
ד סכום ההלוואות הנגדיות כ  לכך, לאחר נ

 שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר —

 (ב) של תושב ישראל, שאישר נגיד בנק
 ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום
 ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי

 הפקדון המאושר

 (ג) של בנק ישראל או של המדינה, לאחר
 נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהת

 אם לתנאי הפקדון

 פקדון במטבע חוץ מבנק מחוץ לישראל לא יהיה חייב בנדי־
 לות, במידה שקיימים פקדונות מקבילים בבנקים מחוץ לישראל, לפי

 אישור הנגיד או מי שהסמיך לכך.
 (ב) בכל מקרה אחר, ייחשב פקדון מבנק מחוץ לישראל כפקדון

 לא־ תושב.

 18. (א) לא יפחת סך הכל של הנכסים במטבע חוץ של מוסד בנקאי
 מסך הכל של הפקדונות שקבל,

 (ב) לא יפחת סך הכל של הפקדתות וההשקעות האמורים להלן
 מ־33% מסכום מטבעי החוץ הניתן להשקעה:

 (1) פקדונותיו של מוסד בנקאי בבנקים מחוץ לישראל,
;  למעט ׳סניפיו ובנקים בשליטתו

 (2) השקעותיו באגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ
 לישראל שאושרה על־ידי הנגיד או מי שהסמיך לכך.

 (ג) לא יעלה סכום ההלוואות במטבע חוץ לתושבי ישראל, למעט
ר בסעיף 16(4), על 33% ו מ  הלוואות כנגד פקדונות למתן הלוואות מ

 מסכום מטבע החוץ הניתן להשקעה.

 (ד) לא יעלה סכום ההלוואות׳ לתושבי ישראל ולתושבי חוץ אשר
 מועדי פרעונן שנתיים או יותר מיום החישוב, למעט הלוואות כנגד
 פקדונות למתן הלוואות כאמור בסעיף 16(4), על 25% מסכום מטבע

 החוץ הניתן להשקעה.
 (ה) לא יעלה סך הכל של הפקדונות של מוסד בנקאי בבנק מסויים
 מחוץ לישראל על 10% מההון של אותו בנק, לפי הדו״ח ה כס:!י האחרון

 שפירסם, אלא באישור הנגיד או מי שהסמיך לכך.

קים ת מבנ ו נ ו  פקד
 מחוץ לישראל

ת בלו  הג
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 (ו) חרג מוסד בנקאי מאחת ההגבלות שבסעיף זה, יהיה חייב
 להחזיק נכסים נזילים בסכום החריגה, בנוסף לאלה שהוא חייב להחזיק

 לפי סעיפים אחרים של פרק זה.

ן תושב לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, ח ק ו 19. (א) פרע מוסד בנקאי פ י י ק  שביית פ
ב , ,  לזמן קצו

 לפני תום שלושה חדשים מיום יצירת הפקדון, יהיה המוסד הבנקאי חייב
 להחזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון בשיעור של 10%, לתקופה

 השווה לפרק הזמן שבו היה הפקדון מופקד.
 (ב) פרע מוסד בנקאי סקדון מתושב לזמן קצוב, במלואו או
 בחלקו, לפני תום תקופתו הקצובה אך לאחר שעברו שלושה חדשים
 מיום יצירתו, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד

 סכום הפקדון בשיעור של 10%, לתקופה של שלושים יום.

 (ג) חובת הנזילות לפי סעיף זה תחל ביום בו פרע המוסד
 הבנקאי את הפקדון, במלואו או בחלקו.

 (ד) פרע מוסד בנקאי חלק מפקדון תושב לזמן קצוב פרעון
 מוקדם, רואים את יתרת הפקדון כאילו הופקדה מחדש ביום הפרעון,

 לתקופה שהסכים המפקיד.

ם 20. (א) הנכסים הנזילים שעל מוסד בנקאי להחזיקם כנגד פקדונות י י י  נכסים «

 תושב (פיצויים) יהיו פקדונות במטבע חוץ בבנק ישראל שסיווג נגיד
 בנק ישראל או מי שהסמיך לכך בחשבונות מסוג תושב (פיצויים).

 (ב) הנכסים הנזילים האחרים שעל מוסד בנקאי להחזיקם לפי
 פרק זה יהיו פקדונות במטבע חוץ בבנק ישראל שאינם בגדר חשבונות

 מסוג תושב (פיצויים).״

2 2. במקום סעיף 24 להוראות העיקריות יבוא: ף 4 י ע י ° ר פ י ח  ה

ת דינרים 24. על אף האמור בפרק הרביעי, יחזיק מוסד בנקאי נכסים נזילים ו נ ו  ״פקד

 כנגד פקדונות בדינרים ירדניים בשטרי כסף כאמור בסכום שהופקד.״

לה 3. תחילתן של הוראות אלה יהיה ביום כ״ב בחשון תשל״ח (3 בנובמבר 1977).  תחי

 השם 4. להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 2),
 תשל״ח—1977״.

י נ פ ן ג ו נ ר  י״ח בחשון תשל״ח (30 באוקטובר 1977) א
 נגיד בנק ישראל

ן תשל״ח, 30.10.1977 ו ש ח ת 3775, י״ח נ ו נ ק ת  184 קובץ ה



 תקנות־שעת־חירום (הסדרים בעקבות שינוי שעו המטנע),
 תשל״ח-1977

י א ק נ ב י ה א ר ש א ת ה ל ב ג ר ה ב ד ת ב ו א ר ו  ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 37 לתקנות־שעת־חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער
ר:  המטבע), תשל״ח—1977 י, ובאישור שר האוצר, אני מורה לאמו

 1. בהוראות אלה — הגדרות

; 2  ״הוראות הנזילות״ — הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א—1971

 ״מוסד בנקאי רגיל״ — מוסד בנקאי או כספי כהגדרתם בסעיף 1 לחוק בנק ישראל,
, אשר חייב בהחזקת נכסים נזילים לפי הפרק השני של הוראות  תשי״ד—1954 צ

לות; י ז  הנ

״ — אשראי בכל צורה שהיא, לרבות הלוואות, נכיון שטרות, משיכות יתר וקניית  ״אשראי
זר;  ניירות ערך או נכסים אחרים בהסכמים למכר־חו

 ״אשראי רגיל לציבור״ — אשראי לתושב ישראל כמשמעותו בסעיף 15 להוראות הנזילות,
 שאינו צמוד למדד יוקד המחיה, לשער החליפין של המטבע הישראלי או למחיר של

;  כל דבר אחר

 ״בסיס התחלתי״ — לגבי אשראי מסוג מםויים, הגובה שבין —
בע;  (1) סכום האשראי מסוג זה שהיה ביום הקו

 (2) הממוצע של סכום האשראי מסוג זה במשך ארבעת השבועות שהסתיימו
בע;  ביום הקו

 ״היום הקובע״ — י״ד בחשון תשל״ח (26 באוקטובר 1977);

; ו  ״שבוע״ — שבוע המתחיל ביום חמישי ומסתיים ביום רביעי שלאחרי

יעצת שנתמנתה לפי סעיף 20 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954.  ״הועדה״ — הועדה המי

 2. (א) מוסד בנקאי רגיל לא יגדיל את אשראי הרגיל לציבור בלירות מעל לסכום
 השווה לבסיס ההתחלתי.

 (ב) הנגיד רשאי, לאחר התייעצות בועדה, להגדיל את שיעור התקרה; הודעה
 על השינוי תפורסם ברשומות.

 3. (א) מוסד בנקאי רגיל לא יגדיל את אשראי הרגיל לציבור במטבע חוץ מעל
 לסכום השווה לבסיס ההתחלתי.

יעצות בועדה, להגדיל את שיעור התקרה; הודעה  (ב) הנגיד רשאי, לאחר התי
 על השינוי תפורסם ברשומות.

ת סכום האשראי הצמוד שנתן בלירות לתושבי תקרה על  4. מוסד בנקאי רגיל לא יגדיל א
ת אשראי צנ ר ת י ל ב ו ד י ג  ישראל מעל לסכום השווה לבסיס ההתחלתי, בתוספת אותו הלק מסכום ה

 1 ק׳׳ת תשל״ח, עפ׳ 164.
 2 ק״ת תשל״א, עפ׳ 690; תשל״ת, עפ׳ 71, עב׳ 182.

 3 ס״ה תשי״ד, עמי 192; תש׳׳ל, עפ׳ 125.

 תקרה על אשראי
י ו ב י צ  רגיל ל

ת רו  בלי

 תקרה על אשראי
ר בו ל לצי י  רג

 במטבע חוץ
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נו חייב בנזילות לטי סעיף 11 להוראות  ההפקדות בתכניות חסכון לאחר היום הקובע שאי
 הנזילות.

: ה ל ר 5. התקרות לפי סעיפים 2 עד 4 לא יחולו על א  פטו

 (1) אשראי שנתן המוסד הבנקאי בקרנות האשראי המכוון המנוהלות על
ת; לו י ז  ידי בנק ישראל ואשראי מאושר אחר לפי סעיף 8 להוראות הנ

 (2) אשראי כנגד פקדונות למתן הלוואות לפי סעיפים 6(4) ו־16(4)
לות; י ז  להוראות הנ

ה; נ י  (3) אשראי למד
 (4) אשראי אחר שאישר הנגיד או מי שהסמיך לכך.

ס על 6. (א) עלה סכום האשראי מסוג מסרים שנתן מוסד בנקאי על התקרה שנקבעה  קנ
ת לו לפי סעיפים 2 עד 4, על בסיס הממוצע של היתרות היומיות במשך כל תקופה של י ג י י  ח

 ארבעה שבועות רצופים, חייב המוסד הבנקאי לשלם קנס לבנק ישראל בשיעור של
 30% לשנה על החריגה הממוצעת בתקופה של ארבעת השבועות.

 (ב) לענין סעיף זה תיחשב התקופה מיום התחילה של הוראות אלה עד יום
 רביעי שלאחריו — כשבוע.

 תחילה 7. תחילתן של הודאות אלה ביום י״ט בחשון תשל״ח (31 באוקטובר 1977).

 השם 8. להוראות אלה ייקרא ״הוראות נגיד בנק ישראל (הגבלת האשראי הבנקאי),
 תשל׳׳ח—1977״.

י נ פ ן ג ו נ ר  י״ח בחשון תשל״ח (30 באוקטובר 1977) א
 נגיד בנק ישראל

ן תשל״ח, 30.10.1977 ת 3775, י״ח בחשו ו נ ק ת  קובץ ה

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושליס
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 המחיר 3 לירות


