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 קובץ התקנות
 1879 11 במאי 1966
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 עמוד
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1927 

1929 

1930 

ת מילתה קצר מועד (סדרה קצ״ח/6), תשכ״ו—1966 ו  תקנ

1966- ה שע״ט/12), תשכ״ו ר ד ס ) ד ע ו ת מילווה קצר מ ו  תקנ

ת מילווה קצר מועד (סדרה תנ״ח/18), תשכ״ו_1966 ו  תקנ

1966 - ו ן מס׳ 2), תשכ״ ו ק י ת ) ( ת ו ה מ י א ) י מ ו א ל ת הביטוח ה ו  תקנ



960—iחוק מילווה קצר מועד, תש״ו 
 תקנות בדבר הוצאת סדרת איגרות חוב ותנאיה

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

 1. ביום כ״א באייר תשכ״ו (11 במאי 1966) תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה
 הנקוב יהיה שני מיליון לירות׳ והיא תסומן קצ״ח/6, ותכונה ״מילווד׳ קצר מועד, תש״ך—

 1960, סדרה קצ״ח/6״.

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת! איגרות החוב, אשד
 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 בפילה של 1000 לירות.

 4. איגרות החוב ישאו ריבית של 6% לשנה.

 5. איגרות החוב ייפדו, בסכום 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 לכל מי שימסור
 למינהלה את איגרת החוב.

 7. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
 רעזאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני מוסדות בנקאים, 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 עדך בתל־אביב בע״מ, ״גמול״ בע״מ או סוכנויות להפצת ניידות ערך.

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרה קצ״ח/6), תשכ״ו—1966״.

 הוצאת סדרת
ת חוב רו ג  אי

ת גרו  סוג אי
 החוב ונוסחן

 השווי הנקוב

ת בי  שיעור הרי

ח י ד  מועדי פ
ת החוב גרו  אי

ת בי  ותשלום הרי

! ו  דרכי פרי
ת חוב גרו  אי

 ותשלום הריבית

ת גרו  רכישת אי
 חוב והעברתן
 מבלי הוצאת

ת גרו  אי

גדות  מכירתיאי
 החוב

 השם

 סדרה קצ״ח/6

 תופפת
 (נוסח איגרת החוב)

 (תקנה 2)
 מדינת ישראל

 מם׳ 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.

 ס״ח 310, תש״ו, עמ׳ 48 ; ס״ח 420, תשכ״ד, עמ׳ 67.

 1926 קובץ התקנות 1879, כ״א באייר תשכ״ו, 11.5.1066



 2. השווי הנקוב של איגרת חוב זו בצירוף הריבית המשתלמת עליה בסך
 ישולם בתום 182 .יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לבל 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.

 ממשלת ישראל
 האוצר

ר צ ו א י שר ה ל ל כ ב ה ש ח  ה

 בנק ישראל

 חתימה.

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שד האוצר

 י״ט באייר תשכ״ו(9 במאי 1966)
 (חמ 72112)

 חוק מילווה קצר מועד, תש״ר—1960

 תקנות בדבר הוצאת סדרת איגרות חוב ותנאיה

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

 1. ביום כ״א באייר תשכ״ו (11 במאי 1966) תוצא סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הוצאת סירת
׳ איגרות חוב ך ע ו ר מ צ 1 ק ד ו ו 1 , י מ ה ״ נ ו כ ת  הנקוב יהיה חמש מאות אלף לידות, והיא תסומן שע״ט/2!, ו

 תש״ך—1960, סדרה שע״ט/12״.

 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנופח שבתוספת! איגרות החוב, אשד םונ איגרות
ך החוב ונופח! ן ן , א ך ם ע,1 ו ך ג כ ף ,1 ס ן ג ו ב מ ת ן ן י ׳ ו ב הכק1קוי ש ח ה ד ן צ ן א ן ף ן  ישאו דמות •חתימותיהם ש,1 ש

 מהאנשים המורשים לחתום בשם חמינהלה.

 השווי הנקוב

 שיעור הריבים

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 1000,500 או בפילה של 1000 לידות.

 4. איגרות החוב ישאו ריבית של 6% לשנה.

 5. איגרות החוב ייפדו, בסכום שוויין הנקוב ובתוספת הריבית המשתלמת עליהן, בתום מועדי פדיה

• ותשלום הריבית ן ג י י ד י פ ד ע י ר מ ז ז א 1 ת ? י ב י י ר א ש א י  364 יום מיום הוצאת הסדרה! איגרות החוב ל

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

 קובי! התקנות 1879, כ״א באייר תשכ״ו, 11.5.1966 1927



 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 בנקאים, 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 עדך בתל־אביב בע״מ, ״גמול״ בע״מ או סוכנויות להפצת ניידות ערך.

 9. לתקנות אלד- ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרה שע״ט/12), תשכ״ו—1966״.

 תופפת

 (נוסח איגרת החוב)
 (תקנה 2)

 מדינת ישראל

 מם׳ סידורי סדרה שע״ט/12

960—iמילווה קצר מועד, תש״ך 
 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 ממם הכנסה חוץ מן המם שיש
 לנכותו במקור ושלא יעלה על 25%.

 תאריך ההוצאה

 ממשלת ישראל

 האוצר

י צ ו א י שר ה ל ל כ ב ה ש ח  ה

 בנק ישראל
 חתימה

 י״ט באייר תשכ״ו(9 במאי 1966) ל ו י א ש כ ו ל
 (חט 2112״ ראש הממשלה

 ממלא מקום שר האוצר

 דדכי פדיון
 איכויות חוב

 ותשלום הריבית

ת גרו  רכישת אי
 חוב והעברתן
 מבלי הוצאת

ת רו ג  אי

ת גרו  מכירת אי
 החוב

 השם

 1928 קובי! התקגוח 1879, כ״א באייר תשב״ו, 11.5.1966



 הוצאת סדרת
ב ת חו גרו  אי

ת גרו ג אי  סו
ג ונוסח!  החו

 העוו י הנקוב

ת בי  שיעור הרי

 מועדי פריו!
ת החוב גרו  אי

ת בי  ותשלום הרי

 דרכי פריו!
ת חוב גרו  אי

ת בי  ותשלום הרי

 רכישת איגרות:
 •חוב והעברתן

 מבלי הוצאת י
ת גרו  אי

ת גרו  מכירת אי
 החוב

 חוק מילויה קצר מועד, תשי׳ו—1960
 תקנות בדבר הוצאת סדרת איגרות חוב ותנאיה

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

 1. ביום כ״א באייר תשכ״ו (11 במאי 1966) תוצא סדרת איגרות חוב שסד כל שוויה
 הנקוב יהיה שבע מאות וחמישים אלף לירות, והיא תסומן תנ״ח/18, ותכונה ״מילווה קצר

 מועד, תש״ד—1960, סדרה תנ״ח/18״.
 2. איגרות החוב יוצאו כאיגרות חוב למוכ״ז ויהיו בנוסח שבתוספת ן. איגרות החוב, אשד
 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 לידות,

 4. איגרות החוב ישאו ריבית של 6%לשנה.
 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 בנקאים, 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 עדך בתל־אביב בע״מ, ״גמול״ בע״מ או סוכנויות להפצת ניירות ערך.
 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרה תנ״ח/18), תשכ״ו—1966״.

 סדרה תנ״ח/18

 תופפת
 (נוסח איגרת החוב)

 (תקנה 2)
 מדינת ישראל

 מס׳ סידורי.

 מילווה קצר מועד, תש״ך-1960

 איגרת חוב למוכ״ז נושאת ריבית של 6% לשנה
 י לידות

 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 546 יום מיום הוצאת הסדרה האמורה לכל מי שימסור אותה למינהלה.

 1 סייח 310, תשייר, עמי 48 ; ם״ח 426, תשב״ר, עמי 67.

 ןןוב׳׳ץ חתקנות 1879, כ״א באייר תשכ״ו, 11.5.1966 1929



 3. הריבית המשתלמת על איגרות החוב תהא פטורה ממם הכנסה חוץ מן המנ1שיש
 לנכותו במקור ושלא יעלה על 25%.

 תאריך ההוצאה

 ממשלו! ישראל
 האוצר

ר צ ו א ו מ , , ש י ל ל כ ה ב ש ח  ה
 בנק ישראל

 חתימה.
ל ו כ ש י א ו  י״ט באייר תשכ״ו(9 במאי 1966) ל
) ראש הממשלה 7 2 1 1 ט 2 ח ) 

 ממלא מקום שר האוצר

 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

 תקנות בדבר ביטוח אימהות

, אני  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 30 ד115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות), תשי״ד—1954 2 (להלן — התקנות

 העיקריות), תקנת משנה (ד) — בטלה.

 תיקו! תקנה 6 2. בתקנה 6 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), במקום ״מאה שמונים ואחת לידות״

 יבוא ״מאתיים לירות״.

 תחילה 3. תחילתה של תקנה 2 היא ביום י״א בניסן תשכ״ו(1 באפריל 1966).

 השם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הביטוח הלאומי (אימהות) (תיקון מם׳ 2), תשכ״ו—
 1966״.

 ז׳ באייר תשכ״ו(27 באפריל 1966)
ן ו ל ל א א ג ) י 7 5 0 3 מ 5 ח ) 

 שר העבודה

 1 סייח 137, ת׳עי״ר, עמ׳ 6.

 2 ק״ת 440, תשי׳׳ד, עמ׳ 647; ק״ת 1719, תשכ״ה, עמ׳ 1898 ; ק״ת 1802, תשכ״ו, עמ׳ 362.

 קונץ התקנות 1879, ב״א באייר תשנ״ו, 11.5.1966
 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים

1930 
 המחיר 18 אגורות


