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 תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/186, 6/386, 12/586), תשל״ט-1978

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 5, 13 ו־14 לחוק מילווד, קצר מועד, תש״ך—1960 1
 אני מתקין תקנות אלד.:

 1. ביום כ״ז בכסלו תשל״ט (27 בדצמבר 1978) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

 (1) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 20 מיליון לירות, והיא
 תסומן 3/186, ותכונה ״מילדה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 3/186״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 3/101), תשל״ז—21977

 (2) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב-יהיה 20 מיליון לירות, והיא
 תסומן 6/386, ותכונה ״מיל ווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 6/386״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות הילווה קצר מועד

 (סדרה 6/301), תשל״ז—31977־,

 (3) סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה 5 מיליון לירות, והיא
 תסומן 12/586, ותכונה ״הילווה קצר מועד, תש״ך—1960, סדרה 12/586״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות הילווה קצר מועד

 (סדרה 12/501), תשל״ז—1977*.

 הומות סדרות
 איגרות חוב

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר .

 כ״ז בחשון תשל״ט (27 בנובמבר 1978)
 (וזמ8—3)

 1 ס״ח תש׳׳ך, עמ׳ 48¡ משליו, עט׳ 25.
 2 ק׳׳ת תשל׳׳ו, עמ׳ 1624.
 3 ק״ח תשל׳׳ז, ע«׳ 1625.
 4 ק״ת וזשל״ז, עמ׳ 1627.

 תקנות שעד* אוצר(תיקון), תשל״?ן-1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת שטרי אוצר, תש״ט—1948 אני מתקין
 תקנות אלה:

. , יבוא: י 1. במקום תקנה 7 לתקנות שטרי אוצר, תש״ט—1948 ־ ה  התלפתתקנ

ט 7. שר האוצר, או מי שהוא הסמיך לכך, יפרסם בהודעה ברשומות, כ ס ם ה י ס י פ  ״
_  הכולל של _! ^ ״
 שטרי אוגר תוך ארבעים וחמישה ימים מיום הוצאה או פרעון של שטרי אוצר את

 הסכום הכולל של שטרי האוצר שהוצאו או נפרעו ואת הסכום הכולל
 של שטרי האוצר שנמצאים אותה שעה במחזור.״

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר

 ל׳ בחשון תשל׳׳ט (30 בנובמבר 1978)
 (חמ 782—3)

 1 ע״ר תש״ט, תו0׳ «׳, עמי 1.
 2 ז״ר תשיט, חופ׳ בי, עמי 13.
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 תקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים) (תיקון),
 תשל״ ט-978 ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—1971
, אני מתקין  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה ־

 תקנות אלה:

2 הז־לפת הקנו! 20 , במקום תקנה 0  1. בתקנות הנמלים (רישוי משיטי כלי שיט קטנים), תשכ״ח—1968 3
 יבוא:

 ״אגייי1 20. (א) בעד מתן תעודת משיט זמנית או קבועה או בעד חידושה

 תשולם אגרה בסך 80 לירות.

 (ב) בעד בחינה לתעודת משיט תשולם אגרה בסך 100 לירות.

 (ג) בעד בחינה למשיט יכטות תשולם אגרה בסך 250 לירות.׳׳

 ה׳ בכסלו תשל׳׳ט (5 בדצמבר 1978) מ נ ח ם ב ג י ן
< שר התחבורה a s _ 5 מ 3 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נו5ח חדש 20, עמי 413.
 2 0״ת תשליה, עמי 206.

 3 ק׳׳ת תשכ׳׳ח, עסי 2011; תשל״ד, עמי 1621; תשל״ז, עט׳ 13.

 צו מס הכנסה (הארכת מועד רישום חברות משפחתיות),
 תשל״ט-1978

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מם הכנסה י (להלן — הפקודה), באישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

 1. חברה שהגישה עד ליום ל׳ בחשון תשל׳׳ט (30 בנובמבר 1978), בקשה שתחשב הארכת מיער
 כחברה משפחתית משנת המס 1978, יראוה, על אף האמור בסעיף 57(ב) לחוק לתיקון
 פקודת מס הכנסה (מס׳ 32), תשל״ח—1978, כאילו הגישה את הבקשה במועד, לענין

 סעיף 64א(א) לפקודה.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א בתשרי תשל׳׳ט'(22 באוקטובר 1978). תחילד.

 י״ט בתשרי תשל׳׳ט (20 באוקטובר 1978) ש מ ח ה א ד ל י ך
-״ י שר האוצר  (י׳־־״7

 1 דיני הדינת ישראל, נוהה הדש D» ,6׳ 120; השל׳׳ח, עמי 216.
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 הודאות בנק ישראל (קביעת שיעורי ריבית על גדעונות
 בנכסים נזילים) (תיקון), תשל״ט-978ז

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

 תיקו! סעיף 2 1. בסעיף 2 להוראות בנק ישראל (קביעת שיעורי ריבית על גרעונות בנכסים נזילים),

 תשל׳׳א—21971 (להלן — ההוראות העיקריות), במקום פסקאות (4) ו־(5) יבוא:

 ״(4) שיעור הריבית לכל שבוע על הגרעון שיחושב לפי סעיף זה (להלן _ הגרעון
 השבועי), יהיה כדלקמן:

 (1) על אותו חלק מהגרעין השבועי שהוא פחות מ־ 2%
 מנזילות החובה של המוסד הבנקאי לפי הפרק השני
 להוראות הנזילות, בלי להביא בחשבון את ההפחתות
 לפי סעיף 8 להוראות הנזילות (בסעיף זה — נזילות

 החובה ברוטו) 15% לשנה

 (2) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־2%
 אך פחות מ־5% מנזילות החובה ברוטו 17% לשנה

 (3) על אותו חלק מהגרעין השבועי שאינו פחות מ־ 5%
 אך פחות מ־8% מנזילות החובה ברוטו 19% לשנה

 (4) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־8%
 אך פחות מ־12% מנזילות החובה ברוטו 21% לשנה

 (5) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־12%
 אך פחות מ־15% מנזילות החובה ברוטו 23% לשנה

 (6) על אותו חלק מהגרעין השבועי שאינו פחות מ״15%
 אך פחות מ־20% מנזילות החובה ברוטו 25% לשנה

 (7) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא 20% או יותר
 מנזילות החובה ברוטו 28% לשנה

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

 למוסד הבנקאי גרעון בנזילות:

 (1) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא פחות מ־2%
 מנזילות החובה ברוטו 16% לשנה

 (2) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־2%
 אך פחות מ־5% מנזילות החובה ברוטו 18% לשנה

 (3) על אותו חלק מהגרעין השבועי שאינו פחות מ־5%
 אך פחות מ־8% מנזילות החובה ברוטו 20% לשנה

. s r ' 152 ,  a 1״n מעי״ז,
 2 ק״ת תשל״א, >נמ׳ 698¡ תשל״ז), עמ׳ 1035.

2.1978J.21 ,328 3923קובז זןיזקנות , כ״» נכפלו תשל׳׳ס 



 (4) על אותו הלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־8%
 אך פחות מ־12% מנזילות החובה ברוטו 22% לשנה

 (5) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־12%
 אך פחות מ־15% מנזילות החובה ברוטו 24% לשנה

 (6) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ ־15%
 אך פחות מ־20% מנזילות החובה ברוטו 26% לשנה

 (7) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא 20% או יותר
 מנזילות החובה ברוטו 30% לשנה״

א  2. בסעיף 3א להוראות העיקריות — ת*קיו סעיף 3

 (1) (א) במקום הרישא יבוא:

 ״מוסד בנקאי ישלם ריבית לבנק ישראל על גדעון בנזילות בפקדונות
 לא תושב — (פת״ח), פקדונות תושב (פת״מ) ופקדונות תושב (הלוואות),

 בל אחד לחוד כדלהלן״!

 (ב) תחילתו של סעיף זה ביום כ״א בכסלו תשל״ט (21 בדצמבר 1978).

 (2) במקום הפסקאות (4) ו־(5) יבוא:

 ״(4) י שיעור" הריבית לכל שבוע על הגרעון שיחושב לפי סעיף זה ־(להלן —
 הגרעון השבועי), יהיה כדלקמן:

 (1) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא פחות מ־2%
 מנזילות החובה של המוסד הבנקאי 15% לשנה

 (2) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־2%
 אך פחות מ־5% מנזילות החובה 17% לשנה

 (3) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־5%
 אך פחות מ־8% מנזילות החובה 19% לשנה

 (4) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־8%
 אך פחות מ־12% מנזילות החובה 21% לשנה

 (5) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־12%
 אך פחות מ־15% מנזילות החובה 23% לשנה

 (6) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־15%
 אך פחות מ־20% מנזילות החובה 25% לשנה

 (7) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא 20% או יותר
 מנזילות החובה 28% לשנה״

 (5) על אף האמור בפיםקד,(4), אם היה למוסד בנקאי גדעון בנזילות במשך
 שלושה שבועות רצופים, יחולו שיעורי הריבית המפורטים להלן על הגרעון
 השבועי לאחר שלושת השבועות האמורים, עד אשר עברו שלושה שבועות

 רצופים שבהם לא היה למוסד הבנקאי גרעץ בנזילות:

 (1) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא פחות מ־2%
 מנזילות החובה 16% לשנה
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 (2) על אותו הלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־2%
 אך פחות מ־5% מנזילות החובה 18% לשנה

 (3) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־5%
 אך פחות מ־8% מנזילות החובה 20% לשנה

 (4) על אותו הלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ*8%
 אך פחות מ־12% מנזילות החובה : 22% לשנה

 (5) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־12%
 אך פחות מ־15% מנזילות החובה 24% לשנה

 (6) על אותו חלק מהגרעון השבועי שאינו פחות מ־ 15%
 אד פחות מ־20% מנזילות החובה ,26% לשנה

 (7) על אותו חלק מהגרעון השבועי שהוא 20% או יותר
 מנזילות החובה 30% לשנה״

 3. על אף האמור בסעיפים 1 ו־2, יהיו שיעורי הריבית לפי הסעיפים המתוקנים בהוראות
 העיקריות, במשך תקופת מעבר, במפורט להלן:

 הוראת מעבר

 שיעורי הריבית (אחוז לשנה)

 מיום ד׳ בשבט תשל־ט
 (1 בפברואר 1579)

 עד א׳ באדר תשל״ט
 (28 בפברואר 1979)

 מיום ה׳ בטבת תשל״ט
 (4 בינואר 1979)

 עד ג׳ בשבט תשל״ט
 (31 בינואר 1979)

 פיסקה
 בסעיף

 סעיף
 בהוראות
 העיקריות

14 12 (D 

16 15 (2) 
18 17 (3) 
20 19 (4) (4)2 
 ו־3א(4) (5) 21 22
24 22 (6) 
26 23 (7) 

15 14 (1) 

17 16 (2) 
19 18 (3) 
21 20 (4) (5)2 
 ו־3א(5) (5) 23 23
2 5 24 (6) 
28 25 (7) 

 תחילה 4, תחילתן של הוראות אלה ביום ה׳ בטבת תשל״ט (4 בינואר 1979).

י נ פ ן ג ו נ ר  א
 נגיד בנק ישראל

 י״ט בכסלו תש ל׳׳ ט (19 בדצמבר 1978)
 >חמ 106—3}
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 הוראות ננק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון)׳ תשל״ס-978ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל׳ תשי״ד—1954 י, ולאחר התייעצות
 בועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

(להלן — ההוראות תיקיו ס«יף 15  1. . בסעיף 15 להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל״א—21971
 העיקריות), ההגדרות ״הוראות מטבע חוץ״, ״פקדון תושב״, ״פקדון תושב (פיצויים)׳׳

 ו״פקדון לא־תושב״ יבוטלו ובמוקמן יבוא:

 ״״ההיתר הכללי״ — היתר הפיקוח על המטבע,תשל״ח—1978 3{

 ״פקמן תושב״ — כמשמעותו בהיתר הכללי, למעט פקדון תושב (הלוואות)5

 ״פקדון הושב(הלוואות)״ — פקדון שהופקד בהתאם לסעיף 5(א)(6)(א) להיתר הכללי *,

;  ״פקדון תושב (פיצויים)״ — פקדון שהופקד בהתאם לסעיף 6 להיתר הכללי

 ׳־פקדון לא־תושב* — כמשמעותו בהיתר הכללי,, בתוספת פקדונות שטרם מויינו
 על ידי המוסד הבנקאי לפי ההיתר הכללי.״

 תיקו! 6עיף 16

 הוספת
 סעיף ד1ב

 תיקון סעי201

 בסעיף 16 להוראות העיקריות, לאחר פיסקה (4) יבוא:

 ״(5) פקמן תושב (הלוואות) . . 100%.״

 לאחר סעיף 17א להוראות העיקריות יבוא:

 17ב. מוסד בנקאי יחזיק נכסים נזילים במטבע חוץ, בסכום השווה
 לעשרים אחוזים מסכום האשראי, בכל צורה, שנתן במטבע חוץ לתושבי
 ישראל, לרבות קיבול על שטר חליפין או ערבות שנעשו כדי להבטיח
 תשלום בעד טובין שיובאו כאמור בסעיף 17 להיתר הכללי, ולמעט —

 (א) אשראי במסגרת הקרנות למימון היצוא5

 (ב) אשראי אחד שאישר הנגיד או׳ מי שהסמיך לכך.״
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 ״נזילות על

 אשראי לתושבי
 ישראל

 בסעיף 20 להוראות העיקריות בסוף סעיף קטן (א) יבוא:

 ״פקדון תושב (הלוואות) (16(5))

 אשראי לתושבי ישראל (17 ב)
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 פקדון תושב (הלוואות).״

 5. (א) בסעיף זה — הוראות העבר

 ״היום הקובע״ — ו׳ בכסלו תשל״ט (6 בדצמבר 1978)¡

 . ״הפרש מוכר״ — סכום השווה לעשרים אחוזים מיתרת האשראי שנתן מוסד
 בנקאי ביזם הקובע במטבע חוץ לתושבי ישראל, כאמור בסעיף 17ב

 להוראות העיקריות.

 (ב) ההפרש המוכר יוקטן לאפם, מיום י׳׳ט בטבת תשל״ט (18 בינואר 1979),
 בשבעה שיעורים שווים, אחת לארבעה שבועות.

 ג ס׳׳ה תשי״״י, עט׳ 192.
 1 ק׳׳ת תשי״א, עמי 690; תשל״ח, עמי 1271.

 3 ק׳׳ת תשל׳׳ח, עמי 1006 ועטי 1095; תשל״ט, 05׳ 1240.

 קובץ לתקנות 3923, כ״א בכסלו תשל׳׳ט, 21,12.1978



 (ג) י מוםד בנקאי דשאי לנכות את יתרת ההפרש המוכר מנזילות החובה שלו לפי
 סעיף 17ב להוראות העיקריות.

 (ד) הנגיד, או מי שהוא הסמיך רשאי להאריך את תקופת ההפרש המוכר למוסד
 בנקאי אם נוכח כי אותו מוסד נתן אשראי לתקופה ארוכה בתקופת המעבר'האמורה

 בסעיף קטן (ב) וקיימות סיבות המצדיקות את ההארכה.

 6. תחילתן של הודאות אלה ביום כ״א בכסלו תשל״ט (21 בדצמבר 1978).

 י״ז בכסלו תשל״ט (17 בדצמבר 1978) א ר נ ו ן ג פ נ י
) נגיד בנק ישראל 3 ־ 1 0 6 

י ל ב ו ק ד כיסולכוון מ ו ד  מ

 חוק עזר לפחת־תקוה (היקזח על כלבים) (תיקון)* תשל״גו-1978

, מתקינה 1  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251, 254 ו־259 לפקודת העיריות
 מועצת עירית פתת־תקוה חוק עזר זה:

 וניקוז סעיף 4 1. בסעיף 4 לחוק עזר לפתח־תקוה (פיקוח על כלבים), תשי״ד—1954 2 (להלן —

 חוק העזר העיקרי), במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) המועצה תגבה אגרה של 50 לירות בעד רשיון על כלב וכן אגרה
 של 11 לירות בעד לוחית־מםפר׳׳.

י 8 2. במקום סעיף 8א לחוק העזר העיקרי יבוא: י  י-חלמיג ״

! היסח 8א. (א) בעד זריקת חיסון נגד כלבת, שהוזרקה לכלב לפי תקנות י י ״  ׳

, בידי רופא וטרינרי של המועצה, ישלם  הכלבת (חיסון), תשל״ד—1974 ג
 בעל הכלב לעיריה אגרה בשיעור 14 לירות.

 (ב) המועצה רשאית לוותר על האגרה לגבי כלבים כמפורט בסעיף
 p)4.״

ג ר ב נ י ל פ א ר ש  בתאשר. י
 כ׳ בתשון תשל״ט (20 בנובמבר 1978) ראש עירית פתחיתקוה

 (חס 13—8)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפניס

 1 דיני מדינת ישראל, גוםת תדעו B, ימי 197.
, עמ׳ ; 292; תשל״ה, עמי !196. ל ״ ש ת 8 5  2 ק״ת תשי״ד, עמי 344; תשט״ו, עמי JO14¡ תשס״ז, עסי 7

 3 ק׳׳ת תשל׳׳ד, עמ׳ 723.

 332 קובץ התקנות 3923, כיא בבטלו תשל׳׳ט, «21.12.197

 המתיר 2 לידוה 1דג1ס בדפוס הממשלה, ירושליפ


