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חוק לתיקון פקודת הנזיקין האזרחיים)תיקון מם׳  ,(3תש״ך• 1960-
"יקיז יף
סע

4

 .1בסעיף  4לפקודת הנזיקין האזרחיים׳  1944י ,יימחק סעיף קטן ) (4ובסעיף קטן )(5
יימחקו המלים ״ואלה אינם בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי ,או כל בית משפט או
בית דין ששופט של בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי חבר להם״ ,והמלים ״אם היה
המעשה שגרם את הנזיקין האזרחיים בגדר שיפוטו״.
דוד ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

פנחס רוזן
שר המשפטים

יצחק ב ן ־ צ ב י
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ש׳ בתמוז תש״ך ) 4ביולי ;(1960הצפת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 380׳ תשייט׳ עמ׳ .218
 1ע״ר 1944׳ תום׳  1מס׳ 1380׳ עמי .93

חוק לתיקון פקודת המטבע )מס׳  ,(2תש״ך 1%0-״
תיקון סעיף 2

.1

בסעיף  2לפקודת המטבע׳ ח,ש״ח , 1948~-אחרי סעיף קטן)ב( יווסף סעיף קטן זה:
1

״ )  0היה םך״כל הסכום המשתלם על פי דין מסתיים בשבר אגורה׳
יחושב שבר שהוא חצי אגורה או יותר כאגודה שלמה ושבר שהוא פחות
מחצי אגורה יימחק.״

דוד ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה
ממלא מקום שר האוצר

יצחק ב ן ־ צ ב י
נשיא המדינה

י נתקבל בכנסת ביופ י׳ בתמוז השייך ) sביולי  ;(1960הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״וז 425׳ תש״ך׳ע»׳.108
 1ע״ר תשיח׳ תוס׳ א׳ מש׳ 15׳ עמ׳  ;39ס״ח 289׳ תשייט׳ עמ׳ .193
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ספר החוקים  ,310י״ז בתמוז תש״ר12.7.1960 ,

חוק מילווה פיתוח ,תש״ך 1960-״
הממשלה מורשית בזה לקבל ,בשם המדינה׳ מילתה למטרות פיתוח בסכום כולל שלא
.1
יעלה על  40מיליון לירות ולהוציא למטרה זו איגרות חוג־.

הרשאה ללוות

איגרות החוב יוצאו בסדרות ויהיו למוכ״ז או רשומות על שם ,או מקצתן למוכ״ז
.2
ומקצתן רשימות על שם ,הכל כפי שיקבע שר האוצר בתקנות לגבי כל םדרה.

הוצאה בסדרות

הסכומים המשתלמים לפי איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה ישולמו
.3
מתוך הכנסותיה הכלליות ומתוך נכסיה של המדינה.

תשלומ וערובה

.4

הנהלת עניני המילווה )להלן — המינהלה( תהיה בידי בנק ישראל.

הנהלת המילווה

.5

שר האוצר יקבע בתקנות לגבי כל סדרה ענינים אלה:
) (1סך כל שוויה הנקוב;
) (2יום הוצאתה;

תנאי המילווה

) (3שיעור הריבית שתשולם על איגרות החוב ,דרכי תשלומה ומועדיה,
ובלבד שלא יעלה על  6%לשנה•,
) (4דרכי פדיונן של איגרות החוב ומועדי הפדיון ,ובלבד שמועד הפדיון של
איגרות החוב של כל סדרה יהיה לא יאוחר מ־ 13שנים מיום הוצאתה של הסדרה!
) (5שווין הנקוב של איגרות החוב:
) (6נוסחן של איגרות החוב.
תקנות לפי פסקאות ) (3ר־) (4מעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת.
.6

שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי לקבוע בתקנות לגבי כל סדרה:

תנאים מיוחדי ט

) (1שהקרן והריבית של איגרות החוב יהיו צמודות ,הצמדה מלאה או חלקית,
לדולר של ארצות הברית של אמריקה או למדד יוקר המחיה או מקצתן לזה
ומקצתן לזה ,ולפי התנאים שנקבעו;
) (2שהריבית לא תהא חייבת בשום מס המוטל על הכנסה ,חוץ מן המם שיש
י לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  (7) 31לפקודת מש הכנםה , 1947 ,ושלא יעלה
על ;25%
) (3שאיגרות החוב יימכרו רק לתושבי־חוץ תמורת מטכע־חוץ.
ג

)א( המינהלה תנהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם של בעלי איגרות החוג
.7
על שם ושוויץ הנקוב של האיגרות.

.8

)ב(

הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל ענין הרשום בו כדין.

)א(

איגרות חוב למוכ״ז ניתנות להעברה במסירה.

)ב( איגרות חוב על שם ניתנות להעברה בכתב־העברה חתום על ידי׳ המעביר והנעבר:
כתב ההעברה יימסר למיגהלה והיא תרשום את ההעברה.
שר האוצר רשאי לבוא לידי הסכמ עם אדם שיקבל על עצמו הפצת איגרות החוב או
.9
שיערוב להפצתן ,כולן או מקצתן ,ולשלם לו עמלה כפי שיקבע שר האוצר בתקנות ,דרך
כלל או לסדרה פלונית.

פנקס האיגרות
ע<! שט

העברת איגרות
חוג

הסכם להפצת
איגרות חוב

׳י נתקבל בכנסת ביום י׳ בתמוז תש״ך ) 5ביולי  ;(1860הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהייה ד /42חש״ך ,עמי«.11
 1עייר  ,1947תוס׳  1מס׳  ,1568עמי .77
פשר החוקים  ,310י״ז בתמוז תשייר12.7.1060 ,
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פטור ממם בולים

,10

איגרות החוב והעברתן פטורות ממס בולים.

חתימה

,11

איגרות החוב ישאו את דמות חתימותיהם של שר האוצר ושל החשב הכללי.

רכישת איגרות
חוב ללא הוצאת
איגרות

 ,12שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללים שלפיהם רשאית המינהלה׳ על אף האמור
בחוק זה׳ לנהל רישום של איגרות חוב שנרכשו על ידי מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק
ישראל׳ תשי״ד— 1954׳ ושל העברת זכות עליהן ממוסד בנקאי למשנהו בלי להוציא את
איגרות החוב שנרכשו או הועברו כאמור; לענין סעיף זה דין חבר הבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע״מ ודין חברת ״גמול״ בע״מ כדין מוסד בנקאי.

ביצוע ותקנות

 ,13שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקיות בכל ענ״ן הנוגע
לביצועו׳ ובלבד שתקנות לפי הסעיפים  5ר־ 6יותקנו לפני הוצאתה של כל סדרה ומשהותקנו
לא יהיו נתונות לשינוי.

2

דוד ב ן ־ ג ו ר י ו ן
ראש הממשלה

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיה
ממלא מקום שר האוצר

יצחק ב ן ־ צ ב י
נשיא המדינה
 2ס״ח 164׳ חשי״ד׳ עמי .192

חוק מילווה קצר מועד ,תש״ך* 1960-
הרשאה ללוות

הוצאה בסדרות

העלום

י

ע ד ו ב ה

 ,1הממשלה מורשית בזה לקבל׳ בשם המדינה׳ מילווה בסכום כולל שלא יעלה על 30
מיליון לירות ולהוציא למטרה זו איגרות חוב.
 ,2איגרות החוב יוצאו בסדרות ויהיו למוכ״ז או רשומות על שם׳ או מקצתן למוכ״ז
ומקצתן רשומות על שם׳ הכל כפי שיקבע שר האוצר בתקנות לגבי כל פדרה.
 ,3הסכומים המשתלמים לפי איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה ישולמו
מתוך הכנסותיה הכלליות ומתוך נכסיה של המדינה.

הנהלת המילווה

.4

הנהלת עניני המילווה )להלן — המינהלה( תהיה בידי בנק ישראל.

תנאיהמילווה

,5

שד האוצר יקבע בתקנות לגבי כל סדרה ענינים אלה:
) (1סך כל שוויה הנקוב!
) (2יום הוצאתה;
) (3שיעור הריבית שתשולם על איגרות החוב׳ דרכי תשלומה ומועדיה!
) (4דרכי פדיונן של איגרות החוב ומועדי הפדיון׳ ובלבד שמועד הפדיון של
איגרות החוב של כל סדרה יהיה לא יאוחר מ־ 3שנים מיום הוצאתה של הסדרה!
) (5שווין הנקוב של איגרות החוב;
) (6נוסחן של איגרות החוב.
• נתקבל בכנסת ביום י׳ בתמוז תש״ך ) 5ביולי  ;(1960הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 427׳ תש״ך׳ עמ׳ .117
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ספר החוקים  ,310י״ז בתמוז ת׳ש״ד12.7.1860 ,

נפדתה סדרה של איגרות חוב ,כולה או מקצתה ,רשאית הממשלה להוציא בסכום
.9
שנפדה סדרה חדשה של איגרות חוב ,הן בתנאים של הסדרה שנפדתה והן בתנאים אחרים.

סמכות לשוב
ולהוציא איגרות

הריבית המשתלמת על איגרות החוב לא תהא חייבת בשום מס המוטל על הכנסה׳ חוץ
.7
מן המס שיש לנכותו מאותה ריבית לפי סעיף  (7) 31לפקודת מס הכנסה׳  ,1947ושלא יעלה
על .25%

פטור ממס הכנסה

׳׳BSP
1

)א( המינהלה תנהל פנקס שבו יירשמו שמותיהם ומעניהם של בעלי איגרות החוב
.8
על שם ושווין הנקוב של האיגרות.
הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל ענין הרשום בו כדיין.
)ב(

פנקס האיגרות על
שם

)א( איגרות חוב למוכ״ז ניתנות להעברה במסירה.
,9
)ב( איגרות חוב על שם ניתנות להעברה בכתב־העברה חתום על ידי המעביר
והנעבר :כתב ההעברה יימסר למינהלה והיא תרשום את ההעברה.

העברת איגרות
חוב

) ,10א( שר האוצר רשאי לבוא לידי הסכם עם אדם שיקבל על עצמו הפצת איגרות
החוב או שיערוב להפצתן ,כולן או מקצתן ,ולשלם לו עמלה כפי שיקבע שר האוצר בתקנות,
דרך כלל או לסדרה פלונית.
)ב( איגרות חוב שלגביהן לא נעשה הסכם לפי סעיף קטן )א( ,רשאי שר האוצר
להתיר את מכירתן בפחות משווי ן הנקוב.

הסכם להפצת
איגרות חוב
ומכירה מתחת
לערך הנקוב

.11

איגרות החוב והעברתן פטורות ממס מלים.

פטור ממס בולים

,12

איגרות החוב ישאו את דמות חתימותיהם של שר האוצר ושל החשב הכללי.

חתימה

שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות כללים שלפיהם רשאית המינהלה׳ על אף האמור
,13
בחוק זה ,לנהל רישום של איגרות חוב שנרכשו על ידי מוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק
ישראל׳ תשי״ד , 1954-ושל העברת זכות עליהן ממוסד בנקאי למשנהו בלי להוציא את
איגרות החוב שנרכשו או הועברו כאמור; לענין סעיף זה דין חבר הבורסה לניירות ערך
בתל״אביב בע״מ ודין חברת ״גמול״ בע״מ כדין מוסד בנקאי.

רכישת איגרות
חוב ללא הוצאת
איגרות

2

 .14שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
לביצועו׳ ובלבד שתקנות לפי סעיף  5יותקנו לפני הוצאתה של כל סדרה ומשהותקנו לא
יהיו נתונות לשינוי.

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

ביצוע ותקנות

פנחס ספיר
שר המסחר והתעשיד,
ממלא מקום שר האוצר

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה

 1עייר 1947׳ תום׳  1מם׳ 1508׳ עמי .77
 2ס׳׳ח 164׳ תשי״ד׳ עמי .192

שפר החוקים  ,310י״! בתמוז תש״ד12.7.1960 ,
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תיקון

טעות

בפקודת הטבק ,נוסח חדש ,דיני מדינת ישראל  ,5תש״ך ,עמ׳  ,100בסעיף  ,1בהגדרת
״חנות״ ,במקום ״טבק לא־מיוצר״ צ״ל ״טבק מיוצר״.

50
הפחיד  9אגורות

ספר החוסים  ,310י״ז בתמוז תש״ו12.7.1960 ,

הודגיס ע״י המדמים הממשלתי ,ירושליפ

