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הודעה על סימן לשיקים בשקלים חדשים

היתר להעלאת מחירי .גפם גלמי ויום קידוח

לסי חוק מטבע השקל החדש,

לפי תקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים
ובשירותים) (מס ,)3 ,התשמ״ה—1985

בתוקף סמכותנו לסי תקנה (6א) לתקנות שעת חי 
רום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (מס,)3 ,
התשמ״ה— ,’ 1985אנו מתירים להעלות את המחיר לח 
בית נפט גולמי בצסיפות של  A.P.I 29.5בשיעור שלא
יעלה על  28%מעל השיעור שנקבע בהיתר להעלאת
מחירים  2ואת המחיר ליום קידוח נפט בשיעור שלא
יעלה על  29.3%מעל המחיר שנקבע בהיתר האמור.
תקפו של היתר זה מיום י״ב בתמוז התשמ״ה
ביולי .)1985

י״ב באב התשמ״ה ( 30ביולי
משה שחל
(ח® )3—1833
שר האנרגיה והתשתית

התשמ״ה—1985

בתוקף סמכותי■ לפי סעיף (6ב) לחוק מטבע השקל
החדש ,התשמ״ה— ,* 1985אני מודיעה כי הסימן שיופיע
על כל שיק האמור להיות נקוב בשקלים חדשים יהיה
אחד מהסימנים דלהלן:
)(1

אם אין בשיק סימן ישן ,יופיע הסימן החדש משמאל
למשבצת המיועדת לרישום סכום השיק בספרות,
כלהלן:

₪

(1

)1985

יצחק מודעי
שר האוצר

היתר להעלאת מחירים של מוצרי בתי הזיקוק

-

לפי תקנות שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים
ובשירותים) (מס ,)3 ,התשמ״ה—1985

בתוקף סמכותנו לסי תקנה (6א) לתקנות שעת
חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (מס,)3 ,
התשמ״ה— 1985ק אגו מתירים להעלות את המחיר למו 
צרים המוסקים על ידי בתי זיקוק לנפט בע״מ הכוללים:
( )1קיטור; ( )2מי קירור; ( )3חומרי זינה לשמנים
בסיסיים ,ב־ 9%על השיעור שנקבע בהיתר להעלאת
מחירים .2
תקפו של היתר זה מיום י״ב בתמוז התשמ״ה
ביולי .)1985

כ״ב באלול התשמ״ה ( 8בספטמבר
(חט )3-1833

)1985

יצחק בצדעי

משה שחל
שר האנרגיה והתשתית

(1

י

שר האוצר

 1ק״ת התשמ״ה ,עט׳  2 .1560י״ס התשמ״ה ,עט׳

.2796

הודעה על הארכת תקופת הצמרפות לתבניות
חסכון "למתמיד" ו״רציף"

)1985

יצחק מודעי
________

(משבצת מקורית)

(משבצת חדשה)

שקל
חדש

( )3אס הסימן החדש יודפס על ידי מחשב על שיקים
בנייר רציף שנועדו מלכתחילה להיות נקובים
בשקלים ושיש עליהם סימן ישן ,ויידפם שורה של
אותיות "ש" ושורה של אותיות "ה" במשבצת
המקורית שהיתה מיועדת לרישום סכום השיק
בספרות ומשמאל לה תודפס משבצת חדשה לרישום
סכום השיק בספרות ,שבה יופיעו המילים "שקל
;
חדש״ .הסימן ייראה כלהלן:

(משבצת מקורית)
שששששששששששששש

אני מודיע ,לענין סעיף (2א) לתוספת לתקנות עי 
דוד החסכון (תכנית חסכון "למתמיד") ,התשמ״ד—
 1984י ,וסעיף (2א) לתוססת לתקנות עידוד החסכון
(תכנית חסכון ״רציף״) ,התשמ״ד— ,2 1984כי חוסך
רשאי להצטרף לתכניות האמורות עד יום י״ט בטבת
התשמ״ו ( 31בדצמבר .)1985
כ״ט באלול התשמ״ה ( 15בספטמבר

) (2אס הסימן החדש יוטבע בחותמת על שיק שנועד
מלכתחילה להיות נקוב בשקלים ושיש עליו סימן
ישן ,יופיע הסימן האמור בפסקה ( )1שלוש פעמים
במשבצת המקורית שהיתה מיועדת לרישום סכום
השיק בספרות ומשמאל לה תוטבע משבצת חדשה
לרישום סכום השיק בספרות ,שבה יופיעו המיליט
"שקל חדש" .הסימן ייראה כלהלן:

שר האוצר

 1ק״ת התשמ״ד ,עט 1296 ,ועט ;2085 ,התשמ״ה ,עט,
,
ועט.774 ,
 2ק״ת התשמ״ד ,עט 1300 ,ועט ;2085 ,התשמ״ה ,עט.58 ,

nnnnnnnnnnnnnn

(משבצת חדשה)
שקל
חדש

תקפם של הסימנים בפסקאות ( )2ו־( )3מותנה
בכך שבמשבצת המקורית לא יהיה רישום כלשהו
פרט לסימנים המצויינים באותן פסקאות.
ד בתשרי התשמ״ו ( 22בספטמבר

)1985

י ג לתה מאדר
המפקחת על הבנקים
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 1ס״ח התשמ״ה ,עט׳
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