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 חוק מילווה קצר מועד, תש״ר—1960

הן גרות חוב ותנאי צאת סדרות אי ת בדבר הו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5,2, 13 ו־14 לחוק מילווה קצר מועד, תשי׳ך—11960,
 אני מתקין תקנות אלה:

 הוצאת סדרות 1. ביום ז׳ בתמוז תשכ״ח (3 ביולי 1968) יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
 איגרות חוב

 (1) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות,
 והיא תסומן 3/110, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ ך—1960, סדרה 3/110״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 3/195), תשכ״ח—1968 2

 (2) סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה ששה מיליון וחמש מאות
 אלף לירות, והיא תסומן 6/310, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ ך—1960,
 סדרה 6/310״. תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מיל ווה

• ;  קצר מועד,(סדרה 6/295), תשכי׳ח—1968 3

 (3) סדרת איגרות חוב שסד כל שוויה הנקוב יהיה ארבעה מיליון לירות,
 והיא תסומן 12/510, ותכונה ״מילווה קצר מועד, תש״ד—1960, סדרה 12/510״.
 תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד

;  (סדרה 12/495), תשכ״ח—1968 4

 (4) סדרת איגרות חוב שסר כל שוויה הנקוב יהיה שלושה מיליון לירות, והיא
 תסומן 18/710, ותכונה ״מילתה קצר מועד, תש״ דi—960, סדרה 18/710׳׳. תנאי
 הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד (סדרה

.  18/695), תשכ״ח—1968 5

 המם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילווה קצר מועד (סדרות 3/110, 6/310, 12/510
 ו-18/710), תשכ״ח—1968״.

ל ו כ ש י א ו  ה׳ בתמוז תשכ״ח (1 ביולי 1968) ל
 «חט 740510) ראש הממשלה

 . ממלא מקום שר האוצר

 1 ם״ח תש״ד, עמי 48 ; תשכ״ד, עמי 67•: תשכ״ז, עמי 201.

 2 ק״ת תשכ״ח, עמי 978.

 3 ק״ת ת׳עכ״ח, עמ׳ 979.

 4 ק״ת תשב״ח, עמ׳ 981.

 6 היית תשכ׳׳ח, עמ׳ 982.

 1818 סובץ התקנות 2249, ז׳ בתטוז תשכ״ח, 3.7.1968



 הוצאת סדרה
 ג׳ של

 א.ינרותחוב

 סוגי אמרות
 החוב

 השווי הנקוב

 נוסח איגרות
 החוב

 פדיה, ריבית
 והפרשי הצמדה

 דרכי תשלום
 ריבית והפרשי

 הצמדה על
 איגרות חוב

 לטוכ״ז

 דרכי תשלום
 ריבית והפרשי

 הצמדה על
 איגרות חוב

 רשומות על-שם

 חוק המילווה לבטחוו המדינה, חשכ״ח—1968
איה תנ גרות חוב ו צאת סדרה ג׳ של אי ת בדבר הו ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים13,6,5,2 ר14 לחוק המילווה לבטדווןהמדינה, תשכ״ח—
 1968 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. ביום ז׳ בתמוז תשכ״ח (3 ביולי 1968) תוצא סדרה של איגרות חוב שסד כל שוויה
״ ותכונה ״מילווה לבטחון המדינה, ׳  הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות, והיא תסומן באות ״ג

 תשכ״ח—1968, סדרה ג׳״.

 2. איגרות החוב יוצאו מקצתן כאיגרות חוב למוכ״ז ומקצתן כאיגרות חוב רשומות
 על שם, הכל לפי בחירת הרוכש.

 3. איגרות החוב יוצאו בשווי נקוב של 20 לירות, של 50 לירות או של 100 לירות
 או כפילה של 100 לירות, ובלבד שלגבי איגרות חוב למוכ״ז לא יעלה השווי הנקוב של

 איגרת חוב על 10,000 לירות.

 4. איגרות החוב למוכ״ז יהיו בנוסח שבתוספת הראשונה; איגרות החוב הרשומות
 על שם יחיו בנוסח שבתוספת השניה ז תכנן של תקנות 5 ו־9 יודפס על גבי כל איגרת חוב.

 5. (א) ביום ג׳ בתמוז תשל׳יג(3 ביולי 1973) ישולם על כל 100 לירות שווי נקוב של
 איגרות חוב הסכום הגבוה משניים אלה:

 (1) ריבית בסכום של 43 לידות;
בסכום של 20 לירות, בצירוף הפרשי הצמדה על 120 לירות.  (2) ריבית!
 (ב) ביום כ׳׳ח בסיון תשל״ח (3 ביולי 1978) ייפדו איגרות החוב בשלמותן בסכום

 הגבוה משניים אלה:
 (1) סכום שוויין הנקוב של• איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של

 43 לירות לכל 100 לירות שווי נקוב;
 (2) סכום שוויין הנקוב של איגרות החוב בתוספת ריבית בסכום של 20
 • לירות לכל 100 לירות שווי נקוב כשהקרן והריבית צמודות למדד יוקר המחיה,

 6. לצודד תשלום הסכום כאמור בתקנה 5(א) של איגרות החוב למוכ״ז יצורף להן
 תלוש והסכום כאמור ישולם.במועד הנקוב בו למי שימסור אותו למינהלה.

 7. (א) הסכום כאמור בתקנה 5(א) על איגרת חוב הרשונזה על שם ישולם בהמחאה
 שתישלח בדואר לפי המען הרשום של בעל איגרת החוב, ובמקרה של בעלים משותפים —
 לפי המען הרשום של מי שרשום ראשונה בפנקס או לפי המען של האדם אשר הבעל או
 הבעלים המשותפים הורו עליו בכתב למינהלה; משלוח ההמחאה כאמור, דינו כדין מסירת

 ההמחאה לידי הבעל.

 (ב) על פי בקשתו של בעל איגרת חוב הרשומה על שם, ניתן לשלם לו את
 הסכום כאמור בתקנה 5(א) על ידי זיכוי חשבון בבנק, כפי שיורה בעל האיגרת.

 1 ס״ת תשכ״ח, עמ׳ 82.
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 8. סכום הפדיון של איגרת חוב הרשומה על שם כאמור בתקנה 5(ב) ישולם לבזייל
 הרשום שימסור למינהלה את איגרת החוב; סכום הפדיון של איגרת חוב למוכ״ז כאמוי־

 בתקנה 5(ב) ישולם למי שימסור למיגהלה את איגרת החוב.

 9. (א) הפרשי ההצמדה על הסכום של 120 לירות כאמור בתקנה 5(א)(2) ייקבעו
 כמפורט להלן:

 אם יתברר מתיר מדד יוקר המחיה שהתפרסם לאחרונה לפני היום שנקבע
 בתקנה 5(א) (להלן — מדד הביניים) כי מדד הביניים עלה לעומת המדד שפורסג!
 לאחרונה לפני יום הוצאת סדרה זו של איגרות חוב (להלן — המדד היסודי), יהיו הפרשי
 ההצמדה הסכום המהווה את ההפרש בין 120 לירות לבין סכום זה כשהוא מוגדל באופן

 יחסי לשיעור העליה של מדד הביניים לעומת המדד היסודי.
 (ב) השווי הנקוב של כל איגרת חוב שנפדתה כאמור בתקנה 5(ב)(2) והריבית

 המשתלמת עליה יהיו צמודים למדד יוקר המחיה כמפורט להלן: י
 אם יתברר מתוד מדד יוקר המחיה שהתפרסם לאחרונה לפני הגיע זמן פדיונה של
 האיגרת (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת מדד הביניים, תשולם קרן
 איגרת החוב והריבית המשתלמת עליה כשהן מוגדלות באופן יחסי לשיעור העליה של המדד

 החדש לעומת מדד הביניים.
 (ג) בתקנה זו, ״מדד יוקר המחיה״ או ״מדד״ — מדד המחירים שנקבע על ידי
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, אף אם יתפרסם על ידי 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׳

 ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 10. הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מס המוטל על הכנסה.

 11. .. נרכשו איגרות חוב על ידי מוסד בנקאי או הועברו ממוסד בנקאי אחד למשנהו,
 רשאית המינהלה, על פי בקשתם של מוסד בנקאי או של שני המוסדות הבנקאיים, לנהל
 רישום בפנקס של,איגרות החוב שנרכשו או שהועברו כאמור בלי להוציא את איגרות החוב.

 12. איגרות החוב יימכרו באמצעות בנק ישראל, בנק הדואר, מוסד בנקאי, מוסד כספי
 או חבר הבורסה לניירות ערד בתל-אביב.

 13. , לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המילווה לבטחון המדינה (סדרה ג׳), תשכ״ח—1968״.

נה  תופ8ת ראשו
 (תקנה 4)

 נוסח איגרות החוב למוכ״ז

 מדינת ישראל
ן המדינה, תשכ״ח—1968  מילווה לבטחו

 איגרת חוב למוכ״ז עומדת לפדיון ביום כ״ח בסיון תשל״ח (3 ביולי 1978)
 לירות

 מס׳ סידורי סדרה ג׳
 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ״ח—

 1968, והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה
 ^ סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו כאמור בתקנה 5(ב) ישולמו לכל מי שימסור

 אותה למיגהלה.

 דרכי פדיה

 תנאי הצמדה

 פטור מטס
 הכנסה

 רכישת איגרות
 והעברת!

 ל5א הוצאת
 איגרות

 םכירת איגרות
 החוב

 ה׳«ם

 ק.וגוץ הזקנות 2249, ז׳ בתמוז תשכ״ח, 8.7.1968



 [.ין* על פדיון הקרן ;ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים
 ^בתקנות׳ הנוגעות .לסדרה האמורה.

 .-^אריד ההוצאה: ז׳ בתמוז תשכי׳ח (3 ביולי 1968)

 ממשלת ישראל
 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר , ה צ ו א : שר ה  ב

י נוסח התלוש • "  י
 מילווה לבטחון המדינה, תשכ״ח—1968, תלוש של איגרת חוב ששוויה הנקוב

 לירות
 ימס׳ סידורי של איגרת החוב. סדר־ ג׳

 מועד התשלום: ג׳ בתמוז תשל״ג (3 ביולי 1973)
 המדד היסודי

 הסכום כאמור בתקנה 5(א) ישולם למי שימסור תלוש זה למינהלה.

 תופפת שניה
 (תקנה 4)

 נוסח איגרת חוב על שם

ת ישראל נ י  מד
 מילתה לבטחון המדינה, תשכ״ח—1968

 איגרת חוב רשומה על שם עומדת לפדיון ביום כ״ ח בםיון תשל״ח (3 ביולי 1978)
 לירות

 מם׳ סידורי סדרה ג׳

 1. איגרת חוב זו מוצאת בהתאם להוראות חוק המילווה לבטחון המדינה, תשכ״ח—
 1968, והתקנות שהותקנו על פיו והנוגעות לסדרה האמורה.
 2. איגרת חוב זו נרשמה בפנקס איגרות החוב על שם

 3. הסכום כאמור בתקנה 5(א) ישולם לבעל הרשום לפי האמור בתקנה 7.
 4. סכומי הקרן והריבית של איגרת חוב זו כאמור בתקנה 5(ב) ישולמו לבעל הרשום

 שימסור למינהלה את איגרת החוב.
 5. על פדיון הקרן ותשלום הריבית של איגרת חוב זו יחולו התנאים המפורטים

 ,בתקנות הנוגעות לסדרה האמורה.
 6. מדד יוקר המחיה שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת הסדרה האמורה היה

 נקודות.
 תאריד ההוצאה: ז׳ בתמוז תשכ״ח (3 ביולי 1968)

 ממשלת ישראל
 האוצר

י ל ל כ ב ה ש ח ר ה צ ו א  ,. שר ה

ל ו כ ש י א ו  ז׳ בתמוז תשכ״ח (3 ביולי 1968) ל
 ראש הממשלה

 ממלא מקום שר האוצר

 קובץ התק גו ת 2249, ז׳ בתמוז תשנ״ח, 3.7.1868



 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח—1958

ת בדבר רישוי וייחוד פעולות ו נ  תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11, 12 ו-23 לחוק המהנדםים והאדריכלים, תן2יי״ח—
 1958 אני מתקין תקנות אלה:

 תיסיז תקנה 5 1. בתקנה 5 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ״ז—967! 2
 במקום ״ה׳ בתמוז תשכ״ח (1 ביולי 1968)״ יבוא ״כ״א באב תשכ״ח (15 באוגוסט 1968)״.

 מוט 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) (תיקון
 מס׳ 3), תשכ״ח—1968״.

ן ו ל ל א א ג  ד׳ בתמוז תשכ״ח (30 ביוני 1968) י
 »0 78283) שר העבודה

 1 ם״ח 250, תשי״ח, עמי 108; ם״ח 455, ת׳עב״ה, עט׳ 126.

 2 ק״ת 2042, תשכ״?, עמ׳ 2399; תשכ״ח, עט׳ 562.

 קובץ התקנות 2249, ז׳ בתטוז תשכ״ח, 68>! ,׳.3
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליר

1822 
 •המחיר 18 אגורות




