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 חוק מילווה קצר מועד, תש״ר—1960
צאת •סדרת איגרות חוב ותנאיה ת בדבר הו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13,5,2 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960 !, אני
 מתקין תקנות אלח:

 1. ביום א׳ בחשון תשכ׳יו(27 באוקטובר 1965) תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה
 הנקוב יהיה מיליון וחמש מאות אלף לירות, והיא תסומן ק״ע/6 ותכונה ״מילווה קצר

 מועד, תש״ך—1960, ק״ע/6״.

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת! איגרות החוב, אשר
 ישאו דמות חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי, ייחתמו בנוסף לכך גם על ידי אחד

 מהאנשים המורשים לחתום׳ בשם המינהלה.

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000,500 או נפילה של 1000 לירות,

 4. איגרות החוב ישאו ריבית של 6% לשנה.

 5. איגרות החוב ייפדו, בםנום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן, בתום
 182 יום מיום הוצאת הסדרה! איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחר מועדי פדיונן.

 6. השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לבל מי שימסור
 למינהלה את איגרת החוב.

 7. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום

 של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

 8. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר, מוסד בנקאי, חבר הבורסה
 לניירות ערך בתל־אביב בע״מ, ״גמול״ בעי׳מ או סוכנויות להפצת ניירות ערך.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד(סדרה ק״ע/6), תשכ״ו—1965״.

ת ו ר  הוצאת ס
ת חוב גרו  אי

ת ו ר מ ג א  סו
 החוב ונוסח!

 השווי הנקוב

 שיעור הריבית

 מועדי פדיוז
ת החוב גרו  אי

 ותשלום הריבית

 דרבי פדיון
ת חוב גרו  אי

 ותשלופ הריבית

גרות  רכישת אי
ג והעברת!  חו
 מבלי הוצאת

ת גרו  אי

ת גרו  מבירת אי
 החוב

 השפ

 סדרה ק״ע/6

ת פ פ ו  ת
 (נוסח איגרת החוב)

 (תקנה 2)

ת ישראל נ י  מד

 מס׳ סידורי.

 מילווה קצר מועד, תש״ך—1960
 איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של 6% לשנה

 לירות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 1 סייח 310, תשייר, עטי 48 ; ם״ח 420, תשכ״ר, עמי 67.
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 2\ השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסך ....
 ישולם בתום 182 יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממם הכנסה חוץ מן המם שיש
 לנכותו במקור ושלא יעלה על 25%.

 תאריך ההוצאה.

 ממשלת ישראל

 האוצר

ר צ ו א ר ה י ש ל ל כ ב ה ש ח  ה

 בנק ישראל

 חתימה.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ט בתשרי תשכ״ו(25 באוקטובר 1965)
 (חמ 72112)

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ד—1960

צאת סדרת איגרות חוב ותנאיה ת בדבר הו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13,5,2 ד14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960 אני
 מתקין תקנות אלה:

 1. ביום א׳ בחשון תשכ״ו(27 באוקטובר 1965) תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הוצאת סדרת
ת חוב גרו ׳ אי ך ע ן ף מ צ ה ק ו ו ל י מ ה ״ נ ו ב ת  הנקוב יהיה חמש מאות אלף לירות, והיא תסומן שנ״א/2! ו

 תש״ך—1960, סדרה שנ״א/12׳/

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת; איגרות החוב, אשר סוג איגרות
ך החוב וגוםחז ״ ו א ך ם ע,1 ו 1^ ג ף , ם ן נ ו ב מ ת ח  ישאו דמות חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי, ״

 מהאנשים המורשים לחתום בשם המינהלה.

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000,500 או כפילה של ש10 לירות. השווי הנקוב

 4. איגרות החוב ישאו ריבית של 6% לשנה. שיעור הריבית

 5. איגרות החוב ייפדו, בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן, בתום מועדי פדיון
גרות החוב  אי

 ותשלוט הריבית
ב ו ח ת ה י י נ י  364 יום מיום הוצאת הסדרה! איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחר מועדי פדיונן. א

 סייח 310, תש״ד, עטי 48 ; ם״ח 420, תשכ״ד, עט׳ 67.
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 6. השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל מי שימסור
 למינהלה את איגרת החוב.

 7. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום

 של איגרות חוב שנרכשו או שהועבדו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

 8. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר, מוסד בנקאי, חבר הבורסה
 לניירות עדך בתל־אביב בע״מ, ״גמול״ בע״מ או סוכנויות להפצת ניירות ערך.

 9. . לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרה שנ״א/12), תשכ״ו—1965״.

 דרכי פריו!
ת חוב גרו  אי

 ותשלום הריבית

ת גרו  רכישת אי
 חוב והעברת!
 מבלי הוצאת

ת גרו  אי

ת גרו  מכירת אי
 החוב

 השם

ספת  תו

 (נוסח איגרת החוב)
 (תקנה 2)

ת ישראל נ  מדי

 מס׳ סידורי. סדרה שנ״א/12

 מילווה קצר מועד, תש״ך—1960

 איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של 6% לשנה

 לירות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, תש״ך—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 .2. השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסך
 ישולם בתום 364 יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממס הכנסה חוץ מן המס שיש
 לנכותו במקור ושלא יעלה על 25%.

 תאריך ההוצאה.

ר צ ו א ר ה  ש

 ממשלת ׳ישראל
 האוצר

 בנק ישראל

י ל ל כ ב ה ש ח  ה

 חתימה.

ר י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 כ״ט בתשרי תשכ״ו(25 באוקטובר 1965)
 (חמ 72112)
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 חוק מילווה קצר מועד, תש״ו—1960
ה אי תנ כ ו צאת סדרת איגרות חו ת בדבר הו ו  ׳ תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13,5,2 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תש״ד—1960 אני
 מתקין תקינות אלה:

 1. ביום א׳ בחשון תשכ״ו(27׳ באוקטובר 1965) תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויח
 'הנקוב יהיה שבע •מאות וחמישים אלף לירות, והיא׳תסומן ת״ל/18 ותכונה ״מילווה קצר

 מועד, תש״ך—1960, סדרה ת״ל/18״.

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת! איגרות החוב, אשר
 ישאו דמות חתימותיהם של שר האוצר והחשב הכללי, ייחתמו בנוסף לכך גם על ידי אחד

 מהאנשים'המורשים לחתום בשם המינהלה.

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000,500 או כפילה של 1000 לירות,•

 .4 1 איגדותהחובישאו ריבית של 6% לשנה. י

 5•• איגרות החוב ייפדו, בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן, בתום
 546 יום מיום הוצאת הסדרה ? איגרות החוב לא ישאו ריבית לאחר מועדי פדיונן.

 6. השווי הנקוב של כל איגרת חוב והריבית המשתלמת עליה ישולמו לכל מי שימסור
 למינהלה את איגרת החוב.

 7. ;נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאיים, לנהל רישום

 של איגרות חוב שנרכשו או שהועברו כאמור מבלי להוציא את איגרות החוב.

 8. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר, מוסד בנקאי, חבר הבורסה
 לניידות ערך בתל־אביב בע״מ, ״גמול״ בע״מ או סוכנויות להפצת ניידות ערך.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד(סדרה ת״ל/18), תשכ״ו—1965״.

םפת  תו
 (נוסח איגרת החוב)

 (תקנה 2)

ת ישראל נ י  מד
 מס׳ סידורי סדרה ת״ל/18

 מילווה קצר מועד, תש״ך-1960
 איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של 6% לשנה

 לידות

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק מילווה קצר מועד, תש״ד—1960, והתקנות
 שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.

 1 ס״ח 310, תש״ו, עמי 48 ; ם״ח 420, תשכ״ד, עט׳ 67.

 הוצאת םררת
ת חוב גרו  אי

ת גרו  סוג אי
 החוב ונוםחז

 השווי הנ>ןוב

בית  שיעור הרי

 מועדי פריו!
ת החוב גרו  אי

 ותשלום הריבית

 דרכי פריו!
ת חוב גרו  אי

ת בי  ותשלום הרי

ת גרו  רכישת אי
 חוב והענרתז
 מבלי הוצאת

ת גרו  אי

ת גרו  מכירת אי
 החוב

 השם
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 2. השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסך.....
 ישולם ביום 546 יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 3. הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממם הכנסה חוץ מן המס שיש
 לנכותו במקור ושלא יעלה על 25%.

 תאריך ההוצאה

 ממשלת ישראל

 האוצר

ר צ ו א ה ר י ש ל ל כ ב ה ש ח  ה

 בנק ישראל

 חתימה

 כ״ט בתשרי תשכ״ו(25 באוקטובר 1965)
 (חם 72112)

ד י פ ס ס ח נ  פ
 שר האוצר

 הוספת תקנה
 14 א

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965
רות ת בדבר סדרי הבחי ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 100 לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה—1965 1
 (להלן — החוק), אני מתקין תקנות אלה:

, אחדי תקנה 14 יבוא:  1. בתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ״ה—1965 2

 ״איסור 14א. ביום בו מתקיימות בחידות למועצה של רשות מקומית, לא יחלק
ם אדם פתקי הצבעה ברחוב הנמצא בתחום אותה רשות מקומית.״ חלוקת פתקי ו י ה ב ע ב צ  ה

 הבחירות

 השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות) (תיקון מס׳ 2)
 תשכ״ו—1965״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  כ״חבתשריתשכ״ו(24באוקטובר 1965) ח
) שר הפנים 7 6 5 2 1 מ 5 ח ) 

 1 ס״ח 465, תשכ״ה, עט׳ 248.

 2 ק״ת 1770, תשכ״ה, עמ׳ 2688.

 140 קוב׳ז התקנות 1788, א׳ בחשו! תשב״ו, 7.10.1965



 פקודת בריאות העם(תקנות בענין צרכי מזון), 1935
 תקנות בדבר חמרי צבע במזון

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 11935י,
 אני מתקין תקנות אלה:

״ התוספת ק י ע ת ט ק / ה ף ג י ע ם  1. בתוספת לתקנות בריאות העם (צבעים במזון), תשכ״ג—1963 2,. ב
 המתחיל בכותרת ״צבע סינתטי מם׳ אדום 6״ והמסתיים במלים,״שם כימי — מלח דו־נתרני
 של 2— (5 — סולפו — 4:2 — קסילילאזו)— 1— נפתול—4—חומצה סולפונית״ — יימחק.

 תחילה

 השם

 השם

 2, תחילתן של תקנות אלה היא ביום י״א באייר תשכ״ו(1 במאי 1966) .

 3. לתקנות אלה ייקרא• ״תקנות בריאות העם (צבעים במזון) (תיקון), תשכ״ו—1965״.

 נתאשד.

ל משרד הבריאות ש ^ ה י ל ה נ מ ) ממלא מקום ה 1 9 6 ר 5 ב ו ט ק י א י >" ב ״ כ ש  2 ת

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הבריאות

 x ע״ר 1935, תום׳ 1 מם׳ 496, עט׳ 53 ; ם״ח 352, תשכ״ב, עט׳ 7.

 2 ק״ת 1467, תשכ״ג, עט׳ 1737.

 חוק מם קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952
 צו בדבר סחורות טעונות מם ושיעורי המס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי״ב—1952 אני
 מצווה לאמור:

 1. בתוספת לצו מס קניה (קביעת סחורות ושירותים טעוני מס ושיעורי המם), תשכ״ב— תיקו! החל?
י ש י 5 1 8 ׳  21962, בחלק השלישי - ה

 (1) במקום פרט 313 יבוא:
- ^ י י ט  ״313 לוחות, יריעות ומרבדים העשויים מגומי לרבות גומי סינתטי: —

 (א) מרבדים ולוחות אחרים מהסוג המשמש לכיסוי רצפה 15%
 (ב )אחרים i%7״!

 (2) אחרי סייג(8) יבוא:
 ״(9) סחורות שחל עליהן פרט 313 מהסוג המשמש לייצור סוליות לנעלים על

 פי דוגמאות שאושרו על ידי המנהל״.

ה 5 , ח  ú תחילתו של צו זה היא ביום ט״ו בתמוז תשכ״ה (15 ביולי 1965)• ת

 1, לצו זה ייקרא ״צו מס קניה (קביעת סחורות ושירותים טעוני מס ושיעורי המס) (תיקון
 ןם׳ 76) ,תשכ״ו—1965״.

ד י פ ס ס ח נ  :״ה בתשרי תשכ״ו(21 באוקטובר 1965) פ
) שר האוצר 7 2 3 3 מ 4  ח

 1 ס״ח 110, תשי״ב, עט׳ 344 ; ם״ח 364, תשכ׳׳ב, עט׳ 44.

 2 ק״ת 1255, תשכ״ב, עט׳ 1178 ; ק״ת 1660, תשכ״ה, עמ׳ 592.

 וביזיהתקנות 1788, א׳ בחשו! תשכ׳׳ו, 27.10.1965 141
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