רש־ומות

קובץ התקנו
ט״ו בשבט תשל״ה

3285

 27בינואר 1975
»מוד

ת ק נ ו ת בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( )תיקון( ,תשל״ה—1975

.

.

747

.

ת ק נ ו ת ה מ כ ר ) ד י ר ו ת ( ) ה ב ט ח ת השקעות של רוכשי ד י ר ו ת ( ) ס י י ג לתשלומים על חשבון מחיר דירה(,
.

תשל״ה—1975

.

.

ת ק נ ו ת מילתה פיתוח )סדרה 5010ן^,תשל״ה—1975

.

.

י.

.
.

.

.

ת ק נ ו ת מילויה ק צ ר מועד )סדרות  ,(12/514 ,6/314 ,3/114תשל״ה—. 1975

,
.

.

748
.

.

.
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חוק בנק הדואר ,ת ש י ״ א 1951 -
ת ק נ ו ת בדבר השירותים בבנק הדואר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק בנק הדואר ,תשי״א—1951
תקנות אלה:
'.1

אני מתקין

בתקנות בנק הדואר)שירותים בבנק הדואר( ,תשל״ה— , 1974בתוספת ,בחלק א׳—

תיקוןחלקא•
בתוספת

תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳ בשבט תשל״ה ) 1בפברואר .(1975

תחילי.

2

) (1בפסקה ) 1.2.2ב( ,במקום ״0.19״ יבוא ״0.225״¡
) (2ההערה בסופו — תימחק.
.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר(
.3
תשל״ה—1975״.
א׳ בשבט תשל״ה ) 13בינואר (1975
< ח מ (760!2

1
2

ס״ח תשי״א ,עמ׳  ¡219תשש״ו ,עמי .85
ק״ת תשל״זז ,עמ׳ .157

)תיקון(,

יצ חק דבי ן
ראש הממשלה ושד התקשורת

השם

חוק ה נ ו ב ר ) ד י ר ו ת ( ) ה נ ש ח ת השקעות של רוכשי דירות(,
חשל״ ה  9 7 4 -ו
ת ק נ ו ת בדבר סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ד 6לחוק המכר )דירות( )הבטחת השקעות של
רוכשי דירות( ,תשל״ה— 1974אני מתקין תקנות אלה:
סייג לתשלומים
על חשבון
מחיר דירה

סיווג השיעורים

קונה של דירה שהכספים ששילם או שעליו לשלם למוכר לא הובטחו כאמור
.1
בסעיף  (1)2או ) (2לחוק ,לא יהא חייב בתשלומים על חשבון מחיר הדירה בשיעורים
העולים על אלה הקבועים בתוספת ,על אף האמור בחוזה המכר.
שיעורי התשלומים שנקבעו בתוספת הם באחוזים ממחיר הדירה ולפי שלבי הבניה
.2
שבוצעו בדירה או בבנין שבו היא נבנית.
תהילתן של תקנות אלה ביום כ״א בשבט תשל״ה ) 2בפברואר .(1975

תחילה

.3

ד,ש°

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכר )דירות( )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(
.4
)סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה( ,תשל״ה—1975״.

תוספת
)תקנה (1
שלבי הבניה

.1

השיעור באחוזים ממחיר הדירה

עם גמר התקרה של קומת העמודים או גמר הרצפה
של הקומה הראשונה במבנה שלא על קומת עמודים

 .2עם גמר שלד הקומה שבה נבנית הדירה
בסעיף זה ,״שלד״ — לרבות מחיצות פנים ולמעט
משקופים וצנרת לאינסטלציית מים וחשמל.
.3

עם גמר טיח פנים או תחליף לטיח כמתואר במפרט
לפי סעיף  2לחוק המכר )דירות( ,תשל״ג—1973
2

 15נוספים

 .4עם גמר טיח חוץ או ציפוי חוץ של הדירה
 .5עם מסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר

 10נוספים

)חמ (702042

1

 20נוספים

 15נוספים

ט׳ בשבט תשל״ה ) 21בינואר (1975

2

) 40כולל הסכום האמור
בסעיף  2לחוק( י

סייח תשל״ה ,עמי .14
ם״ח תשל״ג ,עמ׳ .196

אברהם עופר
שד השיכון

£

חוק מילווה פיתוח ,תש״ך960-ן
ת ק נ ו ת בדבר הוצאת סדרה  5010של איגרות חוב ותנאיה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  12 ,9 ,6 ,5 ,2ד־ 13לחוק מילווה פיתוח ,תש״ל—,! 1970
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1ביום ט״ו בשבט תשל״ה ) 27בינואר  .(1975תוצא סדרה של איגרות חוב שסך כל
שוויה הנקוב יהיה אחד עשר מיליון לירות והיא תסומן במספר  5010ותכונה ״מילווה
פיתוח ,תש״ך— ,1960םדרה 5010״.
.2

איגרות החוב ישאו ריבית של  6%לשנה.

הוצאת סדרה
 5010של
איגרות חוב

שיעור הריבית

 .:{,הריבית תשולם בשיעורים חצי שנתיים ביום  27בינואר וביום  27ביולי של כל
ישנה ,החל ביום י״ט כאב תשל״ה ) 27ביולי .(1975
 .4איגרות החוב ייפדו ב־ 12שיעורים שנתיים רצופים ב־ 27בינואר של כל שנה,
החל ביום פ״ב בשבט תשמ״א ) 27בינואר  ;(1981בשנים  1981עד  1990ייפדה כל שנה
 8%מסכום איגרות החוב ,בשנת  1991ייפדה  10%מסכום איגרות החוב ובשנת  1992תיפדה
יתרת סכום איגרות החוב.
) ,5א( השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד
המהירים לצרכן כמפורט להלן :אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה
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.

מועדי תשלום
הריבית

מועדי פדיון
איגרות החוב

תנאי הצמדה

) (3בתקנה זו ,״מדד המהירים 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 :אם יבוא מדד אחר ,תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס
אשכינו לבין המדד המוחלף.
 ,6תקנות  9 ,7 ,3 ,2ו־  11עד  15לתקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(5001תשל״ד—!974
)להלן  -התקנות המקוריות( ,יחולו גם על איגרות החוב מסדרה זו.

2

החלת תקמח

איגרות החוב יהיו בנוסח המפורט בתוספת לתקנות המקוריות ,בשינויים המחוייבים.

נופח האיגרות

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה פיתוח )סדרה  ,(5010תשל״ה—1975״.

השפ

ח׳ בשבט תשל״ה ) 20בינואר (1975

 1ס״ח תש״ך ,עמי  ;47תשל״ד ,עמי .38
 2ק״ת  ,3158תשל״ד ,עמי .966

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

חוק מילווה קצר מועד ,ת ש ״ ן 1 9 6 0 -
ת ק נ ו ת בדבר הוצאת איגרות חוב ותנאיהן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14להוק מילווה קצר מועד ,תש״ך,!1960-
אני מתקין תקנות אלה:
ביום י״ז בשבט תשל״ה ) 29בינואר  (1975יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

הוצאת סדרות
איגרות חוב

.1

השם

 ,2לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד )סדרות ,(12/514 ,6/314 ,3/114
תשל״ה1975-״.

) (1סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה שלושים מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,3/114ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך ,1960-סדרה 3/114״.
תנאי הסדרה ונופח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(3/101תשל״ה;2 1974-
) (2סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה עשרים מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,6/314ותכונה ״מילויה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 6/314״־
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיי כמפירט בתקנות מילויה קצר מועד
)פדרה  ,(6/301תשל״ה—;3 1974
) (3סדרת איגרית חיב שסך כל שיויה הנקיב יהיה עשרה מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,12/514ותכונה ״מילויה קצר מיעד ,תש״ך ,1960-סדרה 12/514״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיה כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(12/501תשל״ה;«1974-

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

ט״ו בשבט תשל״ה ) 27בינואר (1975
)חמ (740510

» ס׳״ח
 2ק״ת
 3קית
* ק״ת
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תש״ך ,עמי  ;48תשל״ב ,עמי .17
תשל״ה ,עמ׳ .151
תשל״ה ,עמי .152
תשל״ה ,עמי .153

?ןובץ התקנות

 ,3285ט״ו נשבט תשי״ה27.1.1975 ,

