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 חוק המילווה (חברות ביטוח) (תיקון מס׳ 3), תשל״ו—1975

 חוק חמרי נפץ (תיקון מם׳ 2), תשל״ו—1975 .



 חוק המילווה (חברות ביטוח)(תיקון מס״ 3), תשל״ו-1975*

 תיקון מעיף 1 ן. בסעיף ו לחוק המילווה (חברות ביטוח)׳ תשכ״ג-1962! (להלן - החוק העיקרי) —

 (1) במקום הגדרת ״המדד היסודי״ יבוא:

 ״״המדד היסודי״ -
 (1) של איגרת חוב ״א״ כמשמעותה בסעיף 3 (ב) — המדד

 שנתפרסם לאחרונה לפני התאריך הנקוב של האיגרת;
 (2) של איגרת חוב ״ב״ כמשמעותה בסעיף 3 (ב) - המדד

 שנתפרסם לחודש שבו התאריך הנקוב של האיגרת:״

 (2) בהגדרת ״המדד החדש״ —
 (1) בפסקה (1)׳ אחרי ״לעיין פדיון״ יבוא ״איגרת חוב

 ״ב״ או״;
 (2) בפסקה (2), אחרי ״איגרת חוב״ יבוא ״א״;

 (3) אחרי פסקה (2) יבוא:
 ״(3) לענין רכישת איגרות חוב ״ב״, המדד שנתפרסם

 לחודש שבו יום הרכישה של איגרת החוב!״.

 "יקיז °עיף 2 2, בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום ״200 מיליון לירות״ יבוא ״1,250 מיליון לירות״.

 החלפת סעיף 3 3. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

-איגרות חוב 3. (א) שר האוצר רשאי להוציא להברות המלוות איגרות חוב רשו

 מות על שם׳ שאינן עבירות, בסדרות שיורה עליהן.

 (ב) איגרות החוב יוצאו בשני סוגים שיכונו ״א״ ו־״ב״; תמורת
 כספים שמקורם בפרמיות ששולמו לא לפני המועד שנועד לתשלומם
 בהתאם לתנאי החוזה׳ ועל פי חוזים לביטוח חיים שנקשרו ונכנסו לתקפם
 לפני כ׳ בשבט תשל״ה (1 בפברואר 1975), יוצאו איגרות חוב ״א״!

 תמורת כספים אחרים יוצאו איגרות חוב ״ב״.״

 תיקון סעיף 5 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסוף סעיף קטן (א) יבוא ״ואיגרות חוב אשר יום רכישתן

 הוא י״ז בניסן תשל״ב(1 באפריל 1972) או לאחר מכן ישאו ריבית של 6.2% מיום רכישתן
 או ריבית בשיעור אחר שקבע שר האוצר בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, דרך

 כלל או לסדרה פלונית״.

! 5. האמור בסעיף 11 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא: ! ף י ע  תיקון ס

 ״(ב) שר האוצר רשאי לנהל רישום של איגרות חוב שרכשה
 . חברה מלווה במקום להוציא איגרת חוב.״

 * נתקבל בכנסת ניופ י׳׳ב בטבת תשל״ו(16 בדצמבר 1975); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1209, תשל״ו,
 עמי 39.

 1 ס״ה תשכ״ג, עמי 10; תשכ״ד, עמי 6; תשכי׳ט, עמי 222.
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 6, (א) האמור בסעיף 12 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ובו במקום ״בכפוף לעליה במדד תיקון סעיף 12
 שחל בין המדד היסודי״ יבוא ״המתואם לפי השינוי שבין המדד היסודי״.

 (ב) אחרי סעיף קטן(א) האמור יבוא:

 ״(ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), איגרות חוב אשר יום רכישתן
 הוא י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) או לאחר מכן יימכרו ללא
 הנחה, אך שר האוצר רשאי להתיר מכירתן של איגרות חוב בהנחה אשר
 לא תעלה על אחוז שקבע שר האוצר בתקנות, באישור ועדת הכספים

 של הכנסת, דרך כלל או לסדרה פלונית.״

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ן י י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 חוק חמרי נפץ (תיקון מם׳ 2), תשל״ו-1975 *

ף 8 י ע ן 0 ו ק י  1. בסעיף 8 לחוק המרי נפץ, תשי״ד-1954! (להלן - החוק העיקרי), אחרי ״ולא יקנה י ת
 חומר נפץ״ יבוא ״ולא ישתמש בו״.

, בסעיף 19 לחוק העיקרי — תיקון סעיף 19 2 
 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״או שעשה אותו דבר בניגוד לתנאי או סייג
 שבהיתר״ יבוא ״או שהפר תנאי או סייג שבהיתר, או עבר על הוראות סעיף 5״,

 ובמקום ״אלפיים״ יבוא ״חמישה עשר אלף״!

 (2) בסעיף קטן(ב) —
 (א) אחרי פסקה (4) יבוא:

 ״(5) עבר על הוראות סעיף 16;״
 (ב) בסיפה, במקום ״אלף לירות״ יבוא ״חמשת אלפים לירות״;

 (3) בסעיף קטן (ג), במקום ״חמשת אלפים לירות״ יבוא ״שלושים וחמישה
 אלף לירות״.

 3. בסעיף 22 (א)(1) לחוק העיקרי, אחרי ״ייצור״ יבוא ״שימוש״. תיקון סעיף 22

ק ר בי ן ח צ  י
 ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום י״ב בטבת תשל״ו(16 בדצמבר 1975); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1191, תשל״ה,
 עמי 382.

 1 ס״ח תשי״ד, עמי 65; תשכ״ב, עמי 6.
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 המחיר 32 אגורות נדפס בדפוס הממשלה, ירושליפ


