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 תקנות ניירות ערך (דו״חות תקופתיים ומיידיים) (תיקון מש׳ 2),
 התשמ״ה -1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף י 36 לחוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 / לפי הצעת
 הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה 10 לתקנות ניירות עדך (ז־ו״חות תקופתיים ומיידיים), התש״ל—  1. אחרי תקנ
 21970 (להלן — התקנות העיקריות) יבוא:

 10א. (א) יפורט השימוש שעשה התאגיד בתמורת ניירות הערך
 שהוצעו בתשקיף שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו״ח, תוך התייחסות
 לייעדי התמורה שפורטו בתשקיף, הסכומים שנדרשו להשגת כל אחד
 מהיעדים, מועדי השגתם ופירוט השלב שבו מצויים היעדים שטרם
 הושגו; הסכומים ייקבעו על פי רמת המחירים בתאריך התשקיף תוך

 השוואתם לרמת המחירים בתאריך הדו״ח.

 (ב) לא הושג אהד או יותר מיעדי התמורה שצויינו בתשקיף, או
 לא הושג בהתאם ללוח הזמנים החזוי, תצויין עובדה זו ויפורטו הסיבות

 שגרמו לכך.

 (ג) מימש התאגיד בתקופת הדו״ח זכות ששמר לעצמו בתשקיף
 לשנות את היעדים אשר להשגתם נועדה התמורה, את הסכומים הנדר־
 שים להשגתו של אחד או יותר מן היעדים או את לוח הזמנים להשגתו
 של אחד או יותר מן היעדים, צויינו הפרטים כפי ששונו, והפירוט לפי

ו יתייחס אליהם.  תקנה ז

 (ד) פירוט לפי תקנה זו יובא כל עוד לא הוצאה כל תמורת
 ההנפקה ולא הוגש דו״ח הכולל את הפירוט הסופי בדבר ייעוד

 התמורה.״

 אחרי תקנה 36 לתקנות העיקריות יבוא :

 36א. לא הושג אחד או יותר מן היעדים שהובאו בתשקיף •לשימוש
 בתמורת ניידות הערך שהוצעו כפי שהובא בתשקיף או לא מילא אחר

ת ר ו מ ת  ״שימוש ב
 ניירות הערך

.2 

 ״אי השגת
 יעד בשימוש

ת ניירות ר ו מ ת  ב
 לוח הזמנים שהובא בו, יציין התאגיד עובדה זו ויפרט את הסיבות הע ה

 שגרמו לכך.״

 3. בתקנה 37(א) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (5) יבוא:

 ״(6) מימוש זכות ששמר לעצמו התאגיד בתשקיף לשנות את היעדים
ם'  אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך שהוצעו, את הסכומים הנדרשי
 להשגתו של אחד או יותר מן היעדים או את לוח הזמנים להשגתו של

 אחד או יותר מן היעדים.״

 4. תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן.

ת פ ס ו  ה
ה 10א נ ק  ת

ה 36א נ ק ספת ת  הו

ה 37 נ ק ן ת קו  תי

לה  תחי

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 כ׳ בתמוז התשמ״ה (9 ביולי 1985)
 (יחמ 982—3)

 1 ס״זז התשכ״ח, עמ׳ 234; ס״ח התשמ״ד, :עמי 165.
 2 ק״ת התש״קי, עמ׳ 2037; התש״ם, עמי 564¡ התשמ׳׳ה, עמי 1277.

ת 4843, ת׳ באב התשמ״ה, 23.7.1985 ו נ ק ת  1778 קובץ ה



 תקנות ניירות ערך (מרטי התשקיף, מבנהו תורתו) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק ניירות ערך, התשכ״ה—11968 (להלן —
 החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 39 לתקנות ניירות עדך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ״ט—
 21969 (להלן -— התקנות העיקריות) יבוא:

 ״^יי״״יי" 39. (א) יפורטו תכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה
 תמורת ניירות הערך המוצעים (להלן — התמורה), הסכומים הנדרשים
 להשגתו של כל אחד מן היעדים תוך ציון נפרד של הסכום הנועד
 להון חוזר, ולוח הזמנים הדרוש להשגתו של כל אחד מן היעדים;

 הסכומים ייקבעו על פי רמת המחירים בתאריך התשקיף.
 (ב) יצויינו דרכים למימון הסכום החסר למימוש היעדים, וכיצד
 ייעד המנפיק את התמורה אם לא תתקבל במלואה, בכפוף לאמור בסעיף

 27(א) לחוק.
 (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), תאגיד שהוא תאגיד
, :  בנקאי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—1981 !
 למעט הברת שירותים משותפת, תאגיד שהוא מבטח כמשמעותו בסעיף
 1 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ׳׳א—1981 י, ותאגיד שעיקר
 עיסוקו בהשקעה בתאגידים אחרים, רשאים לציין כי לא קבעו יעד
 מםויים אשר להשגתו נועדה התמורה אלא שהיא נועדה להרחבת
 עסקיהם; ואולם אם 25% לפחות מהתמורה נועדה ליעד מסויים, יצויין

 הדבר כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).

 (ד) נקבעו באישור לפי סעיף 39 לחוק תנאים ביחס לשמוש
 בתמורה, יצויינו תנאים אלה בתשקיף״.

 2. אחרי תקנה 39 לתקנות העיקריות יבוא:

י 39א. (א) נכללה בתשקיף הודעה לפיה שומר התאגיד לעצמו את הזכות ו ע , י י י נ י ש " 
ת ביירות ר ו מ  ת

 העיר לשנות את היעדים אשר להשגתם נועדה התמורה, או את הסכומים
 הנדרשים להשגתו של אחד או יותר מן היעדים, או את לוח הזמנים
 להשגתו של אחד או יותר מן היעדים, יובאו בתשקיף פרטים אודות
 הנסיבות בהן רשאי התאגיד לממש זכויות אלה, סוג ההחלטות של
 התאגיד אשר יידרש למתן תוקף לשינוי כאמור ודרך פרסומן של החלטות

 אלה לפי תקנון התאגיד.
 (ב) נקבעו באישור לפי סעיף 39 לחוק תנאים. שיש לקיימם כתנאי

 לשינוי ייעוד התמורה, יצויינו תנאים אלה בתשקיף.״

 3. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

י ע ד ו ק מ ח צ  כ׳ בתמוז התשמ״ה (9 ביולי 1985) י
 >ח« 3-1829) שר האוצר

 1 ם״ח התשכ״ח, עמ׳ 234; ם״וו התשמ״ד, עמי 165.
 2 ק״ת התשכ״ט, עימ׳ 1794; התשמ״ה, עמ׳ 395.

 3 ס״ח התשמ״א, עמי 232.
 4 ס״ח התשמ״א, עמי 208.

ת 4843, ה׳ באב דותשמ״ה, 23.7.1985 ו  קובץ התקנ



 תקנות עידוד החסכון(תבניות חסכון ״צמוד דולר״) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני מתקין תקנות אלה:

, ת 1. בתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״צמוד דולר״), התשמ״ב—21981 פ ס ו ת ן ה  תיקו

 בסעיף 2 —

 (1) בסעיף קטן ד(3), במקום ״שלוש שנים ושבוע״ יבוא ״ארבע שנים״;

 (2) בסעיף קטן ז(6), בסופו יבוא ״אולם חוסך אשר משך את כספו במשך
 30 ימים שלאחר תום שלוש שנים מתחילת תקופת החסכון או בתום תקופת

 החסכון יזוכה במלוא הריבית שהצטברה לפי סעיף קטן ו״.

 החולד, 2. תקנות אלה יחולו על הפקדה שתופקד החל ביום תחילתן של תקנות אלה.

 י״זייי• 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט בתמוז התשמ״ה (18 ביולי 1985).

י ע ד ו ק מ ח צ  י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985) י
) שר האוצר 3 ־ 4 5 מ 6 ח ) 

, עימ׳ 159; התשמ״ד, עמי 76.  1 ס״ה התשט״ז, עמי 52; התשל״ו
 2 ק״ת התשמ׳׳ב, עמ׳ 303 ועמי 906; התשמ״ג, עמ׳ 499; התשמ״ד, עמי 1321 ועמי 1677; התשמ״ה, עמי 182.

 צו הריבית (קביעת שיעוד הריבית המכסימלי) (תיקון)׳

 התשמ״ ה-1985

, לאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הריבית, התשי״ז—1957 ג
 עם נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

ן סעיף 2 1. בסעיף 2(א) לצו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי), התש״ל—1970 2 קו  תי

 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״שבעה וחצי למאה לשנה״ יבוא ״שלושה עשר למאה
 לשנה״.

ת סעיף 2א 2. במקום סעיף 2א לצו העיקרי יבוא: פ ל ח  ה

 ״שיעור מכסימלי 2א. שיעור ריבית הפיגורים המקסימלי למילווה צמוד ערך הוא שבעה
ת פיגורים רי  לרי

ד עשר למאה לשנה.״  במילווה צמו
 ערך

ה 3. צו זה יחול לגבי מילווה שניתן ביום תחילתו או לאחריו. ל ו ח  ת

י ע ד ו ק מ ח צ  ד׳ באב התשמ״ה (22 ביולי 1985) י
) שר האוצר 3 ־ 1 5 6 מ 5 ח ) 

 1, ס״ח התשי״ז, עמ׳ 58.
 2 ק״ת התש״ל, עמ׳ ׳1261; התשמ״ד, עמי 767.

ת 4843, ה׳ באב התשמ״ה, 23.7.1985 ו נ ק ת  1780 קובץ ה



 צו שעת חירום(תשאמי חוגה על מלאי של טוגץ - עופות קמואימ

 וחלקי עוף קפואים), התשמ״ה-־985ו

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2 ו־14 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי״ח—
 1957 !, אני מצווה לאמור:

 ״טובין״ — כל אחד מהטובין המפורטים בטור ג׳ לתוספת הראשונה, שסיומו לפי התוספת
, הוא כמצויין בטור ב׳;  לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937 2

 ״המנהל״ — מנהל המכס ומע״מ;

 ״היום הקובע״ — י״ב!בתמוז התשמ״ה(1 ביולי 1985);

 ״קמעונאי״ — מי שעיסוקו מכירת טובין בקמעונות בלבד;

 ״מחזיק טובין״ — למעט. קמעונאי;

 ״המועצה לענף הלול״ — המועצה לענף הלול׳ שהוקמה על פי חוק המועצה לענף הלול
;  (ייצור ושיווק), התשכ״ד—1963 9

 ״בית שחיטה״ — כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש״ך—
 41960, ואושר בידי מנהל השירותים הוטרינריים;

 ״ספיגת ריווח עודף״ — ספיגתו או מניעתו של ריווח עודף;

 ״דיווח עודף״ — ההפרש בין המחיר שהשיג מחזיק טובין או שהיה יכול להשיג בשוק
 הפתוח בעד טובין לבין המחיר שעלו לו הטובין בתוספת הוצאות וריווח סביר.

 2. מחזיק טובין אשר ביום הקובע בשעה 01.00 החזיק טובין ישלם עליהם היטל לאוצר
 המדינה בשיעור הנקוב לצידו בטור ד׳ לתוספת הראשונה, במטרה לספוג ריווח עודף

 ולקיים מחיר אחיד.

 3. מחזיק טובין החייב היטל לפי סעיף 2 ימסור למנהל, לא יאוחר מארבעה עשר
 ימים מהיום הקובע, או על פי דרישתו של המנהל או של.מי שהוא הסמיך לכך, הצהרה

 על כמויות טובין שהחזיק ביום הקובע לפי טופס הצהרת מלאי שבתוספת השניה.

 4. הוראות צו זה לא יחולו על מחזיק טובין שביום הקובע החזיק טובין המיועדים פטיי
 למתן שירותי מסעדה בעסקו, על המועצה לענף הלול ועל בית שחיטה.

 5. ההיטל יסולק עד יום כ״ה בתמוז התשמ״ה;(14 ביולי 1985).

 6. תחילתו של צו זה ביום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985).

 1 ס״דו התשכ׳׳ד, עמ׳ 175; התשמ״ד, עמ׳ 167.
ס׳ 1, עמ׳ 182; ק״ת — שיעורי מק״ח, התשמ״ב, עמ׳ 56.  2 עייר 1937, תו

׳ 74.  3 ס״ח התשכ״ד, עמ׳ 12; התשל״ה, ע«
 4 ק״ת התש״יך, עמ׳ 1174; התשמ״א, עמי 63.

ת היטל ע י ב  ק
 מלאי

 הצהרה
ל מלאי  ע

לוק  המועד לסי
 החיטל

לה  תחי

ת 4843, ה׳ באב התשמ״ה, 23.7.1985 1781 ו נ ק ת  קובץ ה



 תוספת ראשונה

 (סעיף 2)

ר ד׳ ר ג׳ טו ר ב׳ טו  טור. א׳ טו

 ההיטל לק׳׳ג,
 בשקלים

ר או  התי
 הפרק או
 ההיטל לק׳׳ג, הפרט הפרט של

 תעריף המכס בשקלים

 1 02.02 סוג מיני 918

 2 02.02 סוג 1 957

 3 02.02 סוג 2 1013

 4 02.02 סוג 3 1013

 5 02.02 חזה 2605

 6 02.02 כרעיים שלמים 1366

 7 02.02 שוקיים 1476

 8 02.02 ירכיים 1130

 תוספת שניה

 (סעיף 3)

 טופס הצהרת מלאי

 הנדון: הצהרת מלאי לפי צו שעת חירום (תשלומי־ הוכה על :?לאי של פווכין — עופות
 קפואים וחלקי עוף קפואים)(מ«׳ 6), התשמ״ה—1985

 אני הח״מ בעל עסק (ציין סוג העמק ומענו) מצהיר בזה
 כי ביום. י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985) בשעה 0*01 היה ברשותי/בפיקוחי * מלאי של

 בשר קפוא כמפורט להלן, שנועדו לשמש בעסקי לצורך הספקה/ייצור/מתן שירותים *:

 ו
ו  המקום שבו הוחםג

 הטובין
ת ט ומלא יחידת מידה הכמו ר ו פ  תיאור מ

ן בי  של הטו

 אני מצהיר בזה כי אין ברשותי/בפיקוחי * כל טובין החייבים בתשלום היטל לפי צו זה שלא פורטו
 בהצהרתי זו, לא במחסן, לא בבית קירור, לא בבית מלאכה או בבית חרושת, לא בהשאלה אצל

 לקוחות ולא: בבל מקום אחר.

ם ו ת ח מת המוסמך ל  תאריך שם החותם חתי

 * מחק את המיותר.

 י״ ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 1985)
 (חמ 625—3)

ה נ ח מ ק י ן י ר  א
 שר החקלאות
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 הודעת הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב טמיק)
 (מס׳ 3), התשמ״ ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 5א(ב)(4) לתקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של
 אלדיקרב טמיק), התשל״ח—1978 1 (להלן •— התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

ם הגדלת אגיד, ן כ  1. בשל העליה במדדי יועלה החל ביום י״ב בתמוז התשמ״ה (1 ביולי 985!) ס
 האגרה הקבוע בתקנה 5א(א) לתקנות העיקריות לסך 3000 שקלים.

ר י א מ ן ־ ר ב י א  ו׳ בתמוז התשמ״ה (25 ביוני 1985) מ
) ״ המנהל הכללי של משרד החקלאות 3 ־ ־ 1 3 מ 9 ח ) 

 1 ק״ת התשל״ח, עמי 674; התשמ״ג, «מ׳ 685; התשמ״ה, עמי 32 ועמי 1538.

 היתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 8), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 י, אני
 קובע לאמור:

ף 2 י ע ן ס ו ק י  1. בסעיף 2 להיתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח—1978 •י (להלן — ההיתר הכללי) _ ת

 (1) בפסקה 14 (ב), במקום ״בפסקה זו״ יבוא ״בסעיף זה״;

 (2) אחרי פסקה (14) יבוא:
 ״(15) העברה בנקאית לחוץ לארץ, מתוך סכום ההקצבה הנוספת,
 לכיסוי הוצאות שהייתו של עובדו, תושב ישראל, השוהה שם בנסיעה
 עסקית מטעמו ועל חשבונו, ובלבד שהוכח לסוחר המוסמך כי העובד

 לא הוציא מישראל את הסכום האמור בדרך אחרת.״

. הוספת סעיף 15א א ו ב  2. אחרי סעיף 15 להיתר הכללי י

 ״פ"י 15א. האמור בסעיפים 13, 14, 15(1) ו־35(ד)(1) ו־(2) לא יחול לגבי
 לא תושב תמורה שנתקבלה ממכירה או מפדיון של גייר ערך ישראלי או לגבי

 הכנסות ממנו, לפי הענין, אם קנה אותו תושב החוץ אחרי יום ד׳
 באב התשמ״ה (22 ביולי 1985), אלא אם כן הוא מהסוגים המפורטים
 להלן, למעט ניירות ערך שחל עליהם ההסדר לרכישת ניירות ערך

—  בנקאיים!3 י

 (1) מניה שהנפיקה חברה תושבת ישראל שאינה ניתנת לפדיון;
 (2) זכות או אופציה, המקנה את הזכות לרכוש רק מניה כאמור
 בפסקה (1), ואותה זכות בלבד, והנסחרת בבורסה לניירות ערך

 בתל־אביב.״

 1 ס״ח התשל״ח, עמי 108 ועמי 206.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1006; התשמ״ה, עמי 1572.
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 3. בסעיף 24(2) להיתר הכללי, בפסקת משנה (א), במקום ״הוא קיבל״ יבוא ״עד
 5,000 דולר, אם מלאו לו 18 שנים, ועד 2,000 דולר, אם לא מלאו לו 18 שנים ובלבד

 שקיבל״.

ן סעיף 3 קו  תי

 4. בסעיף 35 להיתר הכללי, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) מותר לבעל פטור לקנות מטבע חוץ מסוחר מוסמך ולהפקירו בפקדון לא
 תושב בסכום שלא יעלה על סכום מטבע החוץ שהביא מחוץ לישראל או משך

 מפקדון לא תושב אם נתקיימו התנאים הבאים:

 (1) (א) המיר את הסכום האמור למטבע ישראלי ובלבד שלגבי המרה
 שנעשתה לאחר יום ד׳ באב התשמ״ה (22 ביולי 1985), חלפו ששה
 חדשים לפחות מיום ההמרה למטבע ישראלי עד יום קניית מטבע החוץ

 כאמור; או
 (ב) הפקיד את הסכום האמור בפקדון תושב לפני יום ה׳ באב

 התשמ״ה (23 ביולי 1985) ;

 (2) הוכיח להנחת דעתו של הסוחר המוסמך כי טרם ניצל את זכות ההמרה
 החוזרת.״

 5. בהיתר הפיקוח על המטבע (תיקון מס׳ 3), התשמ״ד—1984 *, בסעיף 2, ברישה,
 במקום ״י״ד באב התשמ״ה (1 באוגוסט 1985)״ יבוא ״כ״ה בתמוז התשמ״ו (1 באוגוסט

 1986)״.

 6. על אף האמור בסעיף 3 מותר לתושב חוץ לקנות מטבע חוץ מסוחר מוסמך, כנגד
 מטבע ישראלי, ולהפקירו בפקדון לא תושב, אם הוא נמצא בישראל על פי אשרה ורשיון
 לישיבת ביקור, וקיבל את המטבע הישראלי תמורת מטבע חוץ שהמיר באמצעות סוחר
 מוסמך לפני ה׳ באב התשמ״ה (23 ביולי 1985), ובלבד שההמרה בוצעה מאז כניסתו
 האחרונה לישראל, והוכח להנחת דעתו* של הסוחר המוסמך שהזכות לרכישה חוזרת

 טרם נוצלה.

ן םעיף 35 קו  תי

ף י ק ן * קו  תי

ת מעבר א ר ו  ה

ר ד י י ו ד ר  פ
 המפקח על מטבע חוץ

 ד׳ באב התשמ״ה (22 ביולי 1985)

 4 ק״ת התשמ״ד, יעמ׳ 2061 ועמי 2467; התשמ״ה, עמ׳ 175.
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