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ת — הוצאה שניה), ו מ צ ע  pin איגרות מדינת. ישראל(מילויה ה
 תשכ״ז—1967 *

נת ישראל, םכומ שלא יעלה על חמש מאות מיליון ט מדי ש  חרשאה 5?ב5ת A שד האוצר מורשה ללוות, נ

ת אחרות), ו נ ח דולר (מעד; או מטבע של ארצות הברית של אמריקה, או שוויו במטבע של אד י י ' י  ט

 ולהוציא ולמצור למטרה זו, מזמן לזמן, איגרות חוב בארצות הברית של אמריקה ובארצות
 אחדות.

ת 2. איגרות ההוב שהוצאו לפי חוק זה (להלן — איגרות חוב) ייקראו ״איגרות מדינת גרו  שם אי

State of Israel Bonds (Second Independence (מילווה העצמאות — המאה שניה) ישראל 
 (issue או בשינויי שט זד• ובםימוני נודדות, בנוי שיקבע שר האוצר.

 החוב ומימונן

 האוצר
 טמכית 5׳יי י 3. איגרות החוב יהיו ניתנות להוצאה בסדרות שנתיות או בסדרות אחרות ושר האוצר
 יהא דשאי לקבוע, מזמן לזמן, את צורתן של איגרות החוב ושל כל סדרה שלהן, את הסכומים
 שבהם יוצאו, בכפוף להגבלה שבסעיף 1, את דרכי הוצאתן, את הכללים והתנאים שיחולו
 עליהן, לרבות הגבלות על העגרתן. אין חובה שהכללים והתנאים יהיו אחידים לכל הסדרות,

 אלא אפשר שיהיו שונים מסדרה לשדרה.

ת החוג, גרו  אי
! וטבע! ת  פ

 עדכן חניןוב«5 4. (א) איגרות הוזוב יכולות להיות מוצאות על בסיס של נשיאת ריבית, על נסים של

 גדילת הון, או על בסיס של צירוף נשיאת ריבית עם גדילת הון, ומועד פדיונן יהיה בזמן או
 בזמנים שיקבע שר האוצר, ובלבד ששום איגרת שהוצאה על פי חוק זה, לא יהא מועד פדיונה
 מאוחר מחמש עשרה שניט מיום תאריך ההוצאה. שיעור הריבית שישאו האיגרות שהוצאו
 על בסיס של נשיאת ריבית, שיעוד גדילת ההון של האיגרות שהוצאו על בסיס של גדילת
 הון, ושיעור הריבית והגדילה של האיגרות שהוצאו על גסים של צירוף-נשיאת ריבית עט
 גדילת ההון יהיו כפי שיקבע שד האחיד, ובלבד ששוט איגרת שהוציאה על פי חוק זה לא
 תניא! פדי השקעה העולה על ארבעה אחוזים לשנה, המצטברים לקרן פל חצי שנה, לאחר
 שיובאו בחשבון שיעוד הריבית על הגדילה או כל נפיון או פרמיה שיחולו עליה. עדכן הנקוב
, המחיר או המחידימ שבהט ניתן למכה, וכן הכללים והתנאים בהתאם ג  של איגרות החו
 להוראות חיק זה, •שבהט ניתן לפדותן לפני מועד פדיונן ובבוא המועד, יהיו כפי שיקבע שר

 האוצר מזמן לזמן.
נת ישראל שזמן פרעוגפ  (ג) שר האוצר רשאי להתיר, ששטרי התחייבות של מדי
ן לא הגיע, יקובלו כתשלום לאיגרות, והוא דשאי לציין את שטרי ההתחייבות של מדינת י  עדי

 ישראל שיותר לקבלן כאמור ואת הכללית והתנאים לקבלתן.

ת 5. (א) איגרת חוב תישא את חותט המדינה אי את סמל המדינה או את דמות אחד רו ג  חתימת אי

ב מאלה. י  ח

 (ב) איגרת חוב תהא ביד ראש הממשלה וביד שד האוצר או בחותם חקוק של
- דייו שיהא חתום בחותם חקוק של חתימת  חתימותיהם * התלוש המצורף לאיגרת תלושים -

 שד האוצר.
ג תיחתם בידי אנשים נוספים שימנה לבך׳  (ג) שד האוצר רשאי לקבוע שאיגרת חו

 מבין העובדים בשירות מדינת ישראל ? הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

ח 729, ה״ י 1967) ; הצעת הו? ודברי הםנר פורםשו ג נ ו י יר תשכ״ז (5 ב ט כ״ ו באי ו  * נתקב? בכנסת בי
 תע&נ״ז, >5מ׳ 144.
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 התשלום במועד
 הפדיוז

 פריו! לפני
 המועד

 הר! ׳!גמורה
 ופדיון במטבע

 ישראלי

 פטור ממסים

 מינהל

 ביצוע ותקנות

 6. הקרן, הריבית, הקרן המוגדלת ומחיר הפדיון, המשתלמים לפי איגרות החוב, ישולמו —
 בכפוף להודאה שבסעיף 8 בדבר הפדיון במטבע ישראלי, לפי בדירת מחזיק האיגרת —
 במטבע חוקי של ארצות הברית של אמריקה מתוך הכנסותיה הכלליות של מדינת ישראל

 ומתוך רכושה, ומדינת ישראל מתחייבת על תשלומים אלה במלוא מהימנותה ואחריותה.

 7. שר האוצר מוסמך לקבוע תנאים וכללים שלפיהם אפשר לפדות איגרות חוב לפני
 מועד הפדיון, ובלבד שבאיגרות היוצאות בסדרות, לא תיפדה איגרת חוב מכל סדרה שהיא

 לפני שהוצע לפדות כל איגרות ההוב מסדרות קודמות.

 8. שר האוצר רשאי להורות בדבר יצירת קרן שמורה ולקבוע כללים ותנאים שבהם תפדה
 מדינת ישראל איגרות במטבע ישראלי על פי בקשתו של מחזיק האיגרת.

 9. (א) איגרות החוב פטורות ממס בולים.

 (ב) איגרת חוב שהבעלות למעשה עליה היא בידי הושי־חוץ יהיו הקרן, הריבית,
 הקרן המוגדלת ומחיר הפדיון המשתלמים לפיה, וכל הכנסה או השתפרות שהגיעו מכל עסקה
 בה, פטורים מכל מס, בין לפי הערך ובין אחר, בין שתחולתו כללית ובין שהיא מיוחדת,

 המוטלים או העתידים להיות מוטלים בישראל.

 10. שר האוצר דשאי למנות, בארצית הברית של אמריקה ובארצות אחרות, סוכני האוצר
 לצרכי חוק זה, והוא רשאי להתקשר בחוזים בשם מדינת ישראל עם כל אדם לשם ביצוע כל

 פעולה הכרוכה בהוצאתן, בהפצתן, ברישומו ובהעברתן של איגרות החוב.

 11. (א) שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי —

 (1) לחתום, בין בעצמו ובין בידי אדם שימנה לכך בכתב, על כל מסמך שייראה
 לו דרוש או רצוי לביצוע חוק זה, ובכלל זה — כל התקשרות מן הסוג הנזכר

 בסעיף 10«
 (2) למנות סוכנים בחוץ לארץ על מנת לעסוק בשמו במכירת איגרות החוב

 ובשאר שירותים הכרוכים בהן ?
 (3) למנות רשמים וסוכני העברה ולהקים משרדים לניהול פנקסים של

 רישום האיגרות והעברתן.
 (ב) ההוצאות הכרוכות יפיצוע חוק זה ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות של

נת ישראל ומתוך רכושה.  מדי

 (ג) שד האוצר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה.

ף ר ב ש א ל ז ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר המסחר והתעשיה

ר ממלא מקום שר האוצר ז ן ש מ ל ו ד ז א י  ש נ
 נשיא המדינה
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rsm-~1961 4 !חוק מילווד, נטה 

מ בולל ם מ  1. הממשלה מורשית גזה לקבל, בשנו המדינה, מילווה למטרות בטחון ב
 שלא יעלה על 250 מיליון לידות ולהוציא למטרה. זו איגרות חו3.

 2 איגרות החוב יוצאו בפרדות ויהיו למוכ״ז או רשומות על שט, או מקצתן למוכ״ז
 ומקצתן רשומות על שם, ההל כלוי שיקבע שר האוצר בתקנות לגבי כל םדויה.

 3. הםכומיט המשתלמים למי איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע מוק זה
 ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות ומתון׳ נכסיה של המדינה.

A 

3 

 סדרה

ק ישראל. ג  הנהלת עניני המילווה (להלן — המינהלח) תהיה בידי נ

. m1rt 0 י נ י ג ״ ע ף ך 0 » י מ 3 ג * , ת ו נ ק ת ר האוצר יקבע ב ש א ( ) 

 (1) סך הל שוויה הנקוב?

 (2) יום הוצאתה?

 (3) שיעוד הריבית שתשולט על איגרות החוב, דרבי תשלומה ומועדיו;,

 ובלבד שעל איגרות חוב הצמודות למדד יוקר המחיה לא יעלה על 6% לשנה«
 (4) דרכי פז־יונן של איגרות החוב ומועדי הפדיון 1

 (5) שוויין הנקוב של איגרות החוב ו
 (6) נוםחן של איגרות החוד,

 (נ) תקנות לפי פסקאות (3) ו־(4) טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת.

 שר האוצר, באישור ועדת הפספיט של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות לגבי כל

 (1) שהקרן והריבית של איגרות החוב יהיו צמודות, הצמדה מלאה או חלקית
 למדד יוקר המחיה, למי התגאינו שנקבעו!

 (2) שהריבית לא תהא חייבת בשום מם המוטל על הכנסה, חוץ מן המם
 שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף 161 לפקודת מט הכנסה*, ושלא יעלה

 על 25%.

 7. (א) המינהלה תנהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם של בעלי איגרות החוב
 על שט ושוויין הנקוב של האיגרות.

 (ב) הפנקס ישמש ראיה לכאודמ לכל ענין הרשום בו כדין.

 8. (א) איגרות חוב למוכ״ז ניתנות להעברה במסירה.

 (ב) איגרות חוב על שם ניתנות להעברה בכתב העברה חתום על ידי המעביד
 והנעבר* כתב ההעברה יימסר למינחלה והלא תרשום את ההעברה.

 9. שר האוצר רשאי לבוא לידי הסכם עם אדם שיקבל על עצמו הפצת איגרות החוב
ר בתקנות, ת א  או שיערוב להפצתן, כולן או מקצתן, ולשלט לו עמלה כמי שיקבע שר ה

 דרך כלל או למדרה £1לתיית.

י 1967) ; הצעת חוס ודברי ו!ש«:ר פורסמו בוז׳׳ח 729, נ ו י ט כ״ו באייר תשכ״י (6 ב מ  * נתגןיל בכנטת ב
 תשג״?, עמי 146.

י מדינו! י׳מרא?, נתזו! חדש 6, עט׳ 120:, נ  יי די

ת ו ו  הרשאה מ

ת צאה בסדרו  הו

 תשלוט וערובה

 הנהלת הפילווה

י הטילווה א  תנ

דיט דו ו ט מי י א נ  ת

 6נסס האיגרות
 על ׳08

ת ו ר ג י ת א ר ב ע  ה
 ו-ןו3

 הסכמ להפצת
ת חוב ו ר מ  א

וז תשכ״ז, 1.3.6.1967: מ 498, יחי תמי קי  70 ם0ר החו



 10. איגרות החוב והעברתן פטורות ממם בולים. פטור מטס
 בולים

ה מ י ת  11. איגרות החוב ישאו את דמות חתימותיהם של שר האוצר ושל החשב הכללי. ח

גרות  12. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללים שלפיהם רשאית המינהלה, על אף האמור רכישת אי
? 1־י־,׳! הוצאתיאינרות ו ח  בחוק זה, לנהל רישום של איגרות חוב שנרכשו על ידי מוסד בנקאי כמשמעותו ב

, ושל העברת זכות עליהן ממוסד בנקאי למשנהו בלי להוציא את  ישראל, תשי״ד—1954 2
 איגרות החוב שנרכשו או הועברו כאמור! לענין סעיף זה דין חבר הבורסה לניידות ערך

 בתל־אביב בע״מ ודין הברת ״גמול״ בע״מ כדין מוסד בנקאי.

 13. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניו הנוגע ביצוע ותקנות
 לביצועו, ובלבד שתקנות לפי סעיפים 5 ד6 יותקנו לפני הוצאתה של כל סדרה ומשהותקנו

 לא יהיו נתונות לשינוי.

ף ר ל ז א ב ש ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר
ר ז ן ש מ ל  ש נ י א ו ר ז

 נשיא המדינה

 חוק היטל בטחון, תשכ״ז—1967 *

 1. בחוק זה— הגדרות
 (1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה 1 (להלן — הפקודה)!

 (2) ״המס הקובע״ — המס שיחיד חייב בו לשנת המס 1967, למעט —
 (א) מס על הכנסה שלגביה ניתנה הנחה ממס לפי סעיפים 11 ו־13 לחוק לעי־
, וסעיפים 46, 47 ו־50 לחוק לעידוד השקעות  דוד השקעות הון, תש״י—1950 2

!  הון, תשי״ט—1959 3

 (ב) מס על הכנסה מריבית או מדיבדנד שלגביה ניתנה הנחה לפי בל דין!

 (ג) מס שתושב־חוץ חייב בו על הכנסתו ממקורות המפורטים בפסקאות (4)
 ו־(5) לסעיף 2 לפקודה!

 (3) ״הכנסה חייבת״ — למעט הכנסה כמפורט בפסקאות (א) עד (U להגדרת המם
 הקובע.

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ו באייר תשי״ז (5 ביוני 1967) ; הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בת׳׳ח 720,
 תשכ״ז, עמ׳ 148.

נת ישראל, נוסח חדש 6, תשכ׳׳א, עמ׳ 120 ; ס״ח 466, תשכ״יה, עמי 290.  1 דיני מדי

 2 ט״ח 41, תש״ י, עמי 129.

 3 ם״ח 293, תשי׳׳ט, עמי 234 ; ס״ח 442, תשכ״ה, עמי 39.
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נה(להלן — היטל בטחון).  2. כל אדם ישלם בשנת המס 1967 היטל שיוקדש לבטחון המדי

— היטל בטחון ליחיד יהא 0W8 מהמס הקובע. . 3 

 4. היטל בטחון לדובר־בגי־אדם שהמס מוטל עליו לפי סעיפים 126 ו־128 לפקודה, יהא —
 2 אגורות לכל לידה מהכנסתו החייבת-. ולעגין חישוב מם הכנסה יראו היטל בטחון כמס

 חברות.

 5. היטל בטחון על ריווח הון, בכ3וף לאמור בסעיף 91 (ב) לפקודה, יהא — 5 אגורות
 לכל לירה מן הרווח.

 6. יחיד או הבר־בני־אדם החייבים בתשלום מקדמית לפי סעיפים 175 או 176 לפקודה,
 ישלמו על חשבון היטל הבטחון מקדמה ששיעורה הוא אחוז כאמור להלן מסך כל המקדמות

 שהם חייבים בהן על חשבון המס לשנת המס 1967 :

 (1) ליחיד — %*$8

 (2) לחבר־בני־אדם — 5%.

 תשלום המקדמה ייעשה באופן, במועדים ובשיעורים שייקבעו בתקנות.

 7. כל אדם האחראי בשנת המם 1967 לתשלום הכנסת עבודה או הכנסה לפי סעיף 2(4)
 או(5) לפקודה, או הכנסה אחרת שנקבעה בצו לענין סעיף 164 לפקודה, ינכה ממנה, יהד עם
 המס שהוא חייב לנכות, סכום נוסף על חשבון היטל בטחון, באופן, במועדים ובשיעורים

 שייקבעו בתקנות.

 8. דין היטל בטחון לכל ענין ודבר הדין המם.

 9. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל דבר הנוגע
 לביצועו.

 היטל בטחו ז

 שיעור ההיטל
 ליחיד

 שיעור ההיטל
 לחבר־בני־

 אדם

 שיעור ההיטל
 על ריווח ה ו ז

 מהדמות על
 חשבון ההיטל

י במקור יבו  נ

 דיו ההיטל

 ביצוע ותקנות

ף ר ב ש א  ז
 שר המסחר והתעשיה

 ממלא מקום שר האוצר

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

פ ו  תיקז׳ן מי&ור״ דפ

ם 494, תשכ״ז׳ קי רסם בספר החו ם (תיקון מס׳ 3), תשב״ז—1967, שפו י י צו  בחוק מס רכוש וקרן פי

p א.(1), במקום ״50״ צ״׳! ״350״. ) ן ט ף ק קרי מעי ק העי ף 13 לחו ף 8, בסעי  עמי 26, סעי

 ספר החוקים 498, ה׳ בסי וו תשכ״ו, 13.6.1967

, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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 מחיר 18 אגורות


