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חוק מ ו ע צ ת ה ר ב נ ו ת ה ר א ש י ת ) ב ח י ר ו ת ( ) ה ו ר א ו ת שעה( ,תשכ״ט* 1969-
בחירות

בחירות לרבנים הראשיים לישראל ולמועצת הרבנות הראשית לישראל ייערכו לא
.1
יאוחר מיום ד ׳ בניסן תשל״א ) 30במרס .0971

הארכת הכהונה

הרבנים הראשיים לישראל ומועצת הרבנות הראשית לישראל שנבחרו ביום ד׳ בניסן
,2
תשכ״ד ) 17במרס  ,(1964יראו אותם כמכהנים כדין ברציפות מיום בחירתם עד לעריכת
בחירות כאמור בסעיף .1
,3

שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

זרח ורהפטיג
שר הדתות

שביאור זלמן שזר
נשיא המדינה

י נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן תשכ״ט ) 20במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 820׳ חשכ״ט׳
עמי .138

חוק המילווה ל ב ט ח ו ן המדינה ,תשכ״ט* 1969-
 . .1הממשלה מורשית בזה לקבל ,בשם המדינה ,מילווה למטרות בטחון בסכום כולל שלא
יעלה על  300מיליון לירות ולהוציא למטרה זו איגרות חוב.
איגרות החוב יוצאו בסדרות ויהיו למוכ״ז או רשומות על שם ,או מקצתן למוכ״ז
.2
ומקצתן רשומות על שם ,הכל כפי שיקבע שר האוצר בתקנות לגבי כל סדרה.
הסכומים המשתלמים לפי איגרות החוב וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה ישולמו
.3
מתוך הכנסותיה הכלליות ומתוך בכסיה של המדיבה.
.4
.5

הנהלת עניבי המילווה )להלן  -המינהלה( תהיה בידי בנק ישראל.
)א(

שר האוצר יקבע בתקנות לגבי כ ל סדרה ענינים אלה:
) (1סך כ ל שוויה הנקוב;
)(2

יום הוצאתה:

) (3שיעור הריבית שתשולם על איגרות החוב ,דרכי תשלומה ומועדיה,
ובלבד ששיעור הריבית על איגרות חוב הצמודות למדד יוקר המחיה לא יעלה
ע ל  6%לשנה:

״ נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן תשכ״ט ) 20במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח819 .׳ תשכ״ט,
עמי .134
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)ב(

,6

)(4

דרכי פדיונן של איגרות החוב ומועדי הפדיון;

)(5

שוויין הנקוב של איגרות החוב!

)(6

נוסחן של איגרות החוב.

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

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

תנאיפ מיתזדים

) (1שקרן וריבית של איגרות החוב יהיו צמודות ,הצמדה מלאה או חלקית,
למדד יוקר המחיה ,לפי התנאים שנקבעו;
) (2שהריבית לא תהיה חייבת בשום מס המוטל על הכנסה ,או שהמס המוטל
עליה לא יעלה על .25%

,7

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

פנקס האיגרות

על שם

)ב( הפנקס ישמש ראיה לכאורה לכל ענין הרשום בו כדין.
.8

)א(

העברת איגרות

איגרות חוב למוכ״ז ניתנות להעברה במסירה.

)ב( איגרות חוב על שם ניתנות להעברה בכתב העברה חתום על ידי המעביר
והנעבר! כתב ההעברה יימסר למינהלה והיא תרשום את ההעברה.
 ,9שר האוצר רשאי לבוא לידי הסכם עם אדם שיקבל על עצמו הפצת איגרות החוב
ק
או שיערוב להפצתן ,כולן או מקצתן ,ולשלם ל ו עמלה כפי שיקבע
באישור ועדת הכספים של הכנסת דרך כלל או לסדרה פלונית.
ש

ר

ה

א

ו

צ

ר

ב ת

נ ו ת

) .10א( מעביד שניכה משכר עובדיו סכום המיועד לרכישת איגרות חוב וכן אדם אחר
י
המחזיק בסכום כלשהו מכספי הזולת המיועד למטרה האמורה ,חייבים להעביר
אלה לבנק ישראל או למוסד פיננסי שבאמצעותו יירכשו איגרות החוב תוך  30יום ,שייחשבו
לגבי מעביד  -מהיום שבו ניכה משכר עובדיו ,ולגבי אדם אחר  -מהיום שבו החל להחזיק
בסכום כאמור.
ס כ ו מ

ם

ד  ,ח י ב

הסכפ להפצת
איגרות חוב

חובת המנכה
או המחזיק

)ב( העובר על הוראות סעיף קטן)א( ,דינו  -מאסר ששה חדשים או קנס 5,000
לירות לכל חודש של איחור.
)ג( נעברה עבירה לפי סעיף זה על־ידי חבר בני אדם ,יאשם בעבירה גם כ ל מי
שבעת ביצוע העבירה היה חבר מינהלה פעיל ,מנהל ,מזכיר ,נאמן ,בא־כוח או חשב ראשי
או יחיד של אותו חבר ,אם לא הוכיח אחד משני אלה:
)(1

העבירה נעברה שלא בידיעתו;

)(2

הוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה.

.11

איגרות החוב והעברתן פטורות ממס בולים.

פטור ממס בוליפ

,12

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

חתימה
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 .13שר 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— ,! 1954ושל 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 ודין חברת ״גמול״ בע״מ כדין מוסד בנקאי.
 .14שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע
לביצועו ,ובלבד שתקנות לפי סעיפים  5ו־ 6יותקנו לפני הוצאתה של כל סדרה ומשהותקנו
לא יהיו נתונות לשינוי.

זאב שרף
שר האוצר

גולדה מאיר
ראש הממשלה
שביאור זלמן שזר
בשיא המדינה

ג ס״ת תשי״ד׳ עמי .192

ח ו ק ה מ ק ד מ ה  ,תשכי׳ט*1969-
מקדמה לממשלה
מ מ ק ישראל

תנאי המקדמה

 .1הממשלה מורשית בזה לקבל מבנק ישראל )להלן  -הבנק( והבבק מורשה בזה לתת
לממשלה מקדמה בסכום שלא יעלה על  400מיליון לירות.
 .2תבאי המקדמה ומועדי פרעונה ייקבעו בהסכם בין שר האוצר ובין נגיד הבנק באישורה
של ועדת הכספים של הכבסת.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

ז א ב שרף
שר האוצר

שביאור זלמן שזר
בשיא המדיבה

* נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן תשכיט ) 20במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 819׳ תשכ״ט׳
עמי .134
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חוק ה מ ק ד מ ה ) מ ס ׳  ,(2תשכ״ט* 1969-
,1

הממשלה מורשית בזה לקבל מבנק ישראל )להלן

 -הבנק( והבנק מורשה בזה לתת

לממשלה מקדמה בסכום שלא יעלה על  659מיליון וחמש מאות אלף לירות.
.2

תנאי המקדמה ומועדי פרעונה ייקבעו בהסכם בין שר האוצר ובין נגיד הבנק באי־

מקדמה לממשלה
מבנק ישראל
תנאי המקדמה

שורה של ועדת הכספים של הכנסת.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

זאב שרף
שר האוצר

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן תשכ״ט ) 20במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 806׳ תשכ״ט,
עמ׳ .52

חוק מילווה ק צ ר מ ו ע ד ) ת י ק ו ן מם׳  ,(9תשכ״ט* 1969-
.1

בסעיף  1לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך 1960-י ,במקום ״ 620מיליון לירות״ יבוא

״ 800מיליון לירות״.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

זאב שרף
שר האוצר

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביופ א׳ בניסן תשכ״ט ) 20במרס  ;(1969הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 819׳ תשב״ט׳
עמי .134
 1טייח תש״ך׳ עמי  ;48סייח תשכ״א׳ עמי  ;128פ״ח תשכיב׳ עמי 75׳ עמי  ;88פ״ח תשכ״ג׳ עמי 48׳ עמי ;118
ס״ת תשכ״ד׳ עמי 31׳ עמי  ;67סייח תשב״ז׳ עמי .201

פפר החוקים  ,554י״א בניסן תשכ״ט30.3.1969 ,

תיקון סעיף 1

ח ו ק מס רכוש וקרן פיצויים )תיקון מס׳  ,(5תשכ״ט• 1969-
בסעיף  1לחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,תשכ״א 1961-י )להלן  -החוק העיקרי(,
,1
בהגדרת ״נזק עקיף״ ,לאחר המלים ״מחמת אי אפשרות לנצל נכסים״ יבוא ״המצויים
בתחום ישוב ספר״.
,2

האמור בסעיף  11א לחוק העיקרי יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( נכה ,בעלו של בנין שהוא דירת מגוריו ,יהא פטור מרבע
המס החל על אותו בנין!
״נכה״ ,לענין זה  -נכה כמשמעותו בחוק הנכים )תגמולים ושיקום(,
תשי״ט—] .1959נוסח משולבי!  ,2או בחוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—
 ,31954או נפגע ספר כמשמעותו בחוק הגימלאות לנפגעי ספר ,ת ש י ״ ז -
 1956י• ,שדרגת נכותם אינה פחותה מ־.19%״

,3

במקום סעיף 41ב לחוק העיקרי יבוא:

״פטור לעילה

11ב .עולה ,בעלו של בנין שהוא דירת מגוריו ,או שהוא בית מלאכה,
חנות או משרד שבהם עובד העולה בדרך קבע ,יהא פטור בחמש השנים
הראשונות מיום כניסתו לישראל כעולה ,מ־ 80%של המם החל על אותו
בנין?
״עולה״ ,לענין זה — מי שנכנס לישראל ביום כ ׳ באדר ב׳ תשכ״ז )1
באפריל  (1967או לאחר מכן ,כשבידו אשרת עולה או תעודת עולה
לפי חוק השבות ,תש״י— ,«1950כשהוא זכאי לאשרה או לתעודה
כאמור ובידו אשרה או רשיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל,
תשי״ב ,« 1952-או שהוא נמנה עם סוג בני־אדם ששר האוצר קבע
שדינם כדין עולה לענין זה.״

,4

אחרי סעיף  11ב לחוק העיקרי יבוא:
״פטור לעיוור

41ג .עיוור ,בעלו של בנין שהוא דירת מגוריו ,יהא פטור ממחצית המס
החל על אותו בנין.״

) ,5א( על אף האמור בחוק העיקרי ,בעל בנין עירוני ,בנין תעשייתי ,או קרקע שבשנת
המס  1967סווגה לענין ארנונת הרכוש של הרשויות המקומיות כקרקע תפוסה או כאדמה
חקלאית ,לא יידרש לשלם עליהם מם לשנות המם  1968ד־ 1969בסכום העולה על סך כ ל המס
וארנונת הרכוש של הרשויות המקומיות ,שהוא היה חייב בו בשל אותם נכסים לשנת המס
 ,1967לפני כל פטור או הנחה שניתנו לו ,אם העילה לנתינתם פסקה אחרי שנת המס .1967

• נתקבל בכנסת ביום ו׳ בניסן תשכ״ט ) 25במרס  ;(1969הצע וו החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 817׳ תשכ״ט׳
עמי .126
 1סייח תשכיא׳ עמי  ;100תשכיד׳ עמי  ;91תשכ״ה׳ עמי  ;197תשכ״ז׳ עמי  ;26תשכיח׳ עמי .42
 2סייח תשי״ט׳ עמי  ;276תשכ״א׳ עמי  ;156תשביה׳ עמי 6׳ עמי  ;292תשכ״ז׳ עמי  ;8תשכיח׳ עמי .168
 3סייח תשי״ד׳ עמי  ;76תשי״ז׳ עמי  ;99תשכ״א׳ עמי  ;162תשכ״ה׳ עמי .299
 4סייח תשי״ז׳ עמי .22
 5ס״ת תש״י׳ עמי .159
 6סייח תשי״ב׳ עמי  ;354תשכ״ו׳ עמי .52
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)ב(

האמור בסעיף קטן)א( לא יחול -
לגבי מקרקעין שנשתנה ייעודם או השימוש בהם באופן המשנה את סכום
)(1
המס החל עליהם ,או את סכום ארנונת הרכוש שהיתה חלה עליהם אילולא
בוטלה;
)(2

לגבי תוספת בניה;

)(3

לגבי מקרקעין שהבעלות עליהם הועברה בשנות המס  1968 ,1967או ,1969

למעט העברה ליורש כמשמעותו בסעיף  2לחוק הירושה ,תשכ״ה1965-ז.
מי שנכנס לישראל כשבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות ,תש״י—
.6
י,ז
 ,1950או כשהוא זכאי לאשרה או לתעודה כאמור ובידו אשרה או רשיון לישיבת
חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב— ,1952וביום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 1באפריל  (1967טרם חלפו
חמש שנים מיום כניסתו לישראל כאמור ,יהא פטור — בתקופה שנותרה עד לסיום חמש
השנים האמורות — משני שלישים של המס החל על בנין שבבעלותו והמשמש לדירת מגוריו.
א

.7

ר

ע

פ

סעיף  22לחוק מם רכוש וקרן פיצויים )תיקון מם׳  ,(4תשכ״ח— — 8 1968בטל.

.8

)א(

כדי להסיר ספק נאמר בזה כי הדין הוא ,וכן היה ,כאמור בסעיף .1

)ב(

תחולתם של סעיפים  6,3ו ־  7היא לגבי שנת המס  1967ואילך.

)ג(

תחולתו של סעיף  4היא לגבי שנת המס  1968ואילך.

)ד(

תחולתו של סעיף  2היא לגבי שנת המס  1969ואילך.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

פטור לעולה -
י

הוראת מעבר

ביטול

תחולה

זאב שרף
שר האוצר

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
0 7״ת תשכ״ה ,עמי .63
 8ס״ת תשכ״ח ,עמי .42

תיקון טעות דפוס
)ס׳ 10ב לפק׳ סדרי השלטון והמשפט(

בחוק הגנת השכר )תיקון מס׳  ,(6תשכ״ט— ,1969שנתפרסם בספר החוקים ,551
תשכ״ט ,עמ׳  ,53אחרי סעיף  4צריך לבוא:

״ יי י
ה

א

ה

=ע״

.5

על עיקול ,העברה או שעבוד שהוטלו על שכר העבודה החדש י לפני

תחילתו של חוק זה ,לא יחול האמור בסעיף  1אלא החל משכר העבודה
של החודש שלאחר החודש שבו חלה תחילתו של חוק זה.״

ספר החוקים  ,554י״א בניסן תשכ״ט30,3.1969 ,

87

המחיר  24אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

