רקהנוות

ספר החוקים
י״ז בכסלו תשל״ז

833

 9בדצמבר 1976
עמוד

חוק איגרות מדינת ישראל )הנפק חמישי להשקעת פיתוח(,

תשל״ז—1976

חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה )כספים( ,תשל״ ז—1976

16
18

חוק מילווה פיתוח )תיקון מס׳  ,(16תשל״ז—. 1976

18

חוק המילווה לבטחון המדינה )תיקון מם׳ , (6תשל״ז—. 1976

19

חוק מירשם מילגות ,תשל״ז—. 1976

19

חוק התכנון והבניה )הוראת שעה( ,תשל״ז—. 1976

21

תיקון טעות לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל ה—1975

21

ח ו ק איגרות מדינת י ש ר א ל ) ה נ פ ק חמישי ל ה ש ק ע ת פיתוח(,
תשל״ז* 1976-
הרשאה לקבלת
מילווה

 .1שר האוצר מורשה ללוות ,בשם מדינת ישראל ,סכום שלא יעלה על שלוש מאות
וחמישים מיליון דולר )מעה או מטבע של ארצות הברית של אמריקה ,או שוויו במטבע של
ארצות אחרות( ,ולהוציא ולמכור למטרה זו ,מזמן לזמן ,איגרות חוב בארצות הברית של
אמריקה ובארצות אחרות.

שפ איגרות
החוב וסימונן

 .2איגרות החוב המוצאות לפי חוק זה )להלן  -איגרות חוב( ייקראו ״איגרות מדינת
ישראל )הנפק חמישי להשקעת פיתוח( State of Israel Bonds (Fifth Development -
") Investment Issueאו בשינוי שם ובסימוני סדרות ,כפי שיקבע שר האוצר.

סמכות לשר
האוצר

 .3איגרות החוב יהיו ניתנות להוצאה בסדרות שנתיות או בסדרות אחרות ושר האוצר
יהא רשאי לקבוע ,מזמן לזמן ,את צורתן של איגרות החוב ושל כל סדרה שלהן ,את הסכו־
מים שבהם יוצאו ,שלא יפחתו מ־ 2,500דולר של ארצות הברית של אמריקה או משוויים
במטבע של ארצות אחרות ,הכל בכפוף להגבלה שבסעיף  ,1את דרכי הוצאתן ,ואת הכללים
והתנאים שיחולו עליהן ,לרבות הגבלות על העברתן :אין חובה שהכללים והתנאים יהיו
אחידים לכל הסדרות ,אלא אפשר שיהיו שונים מסדרה לסדרה.

ערכן הנקוב
של איגרות
החוב ,סוגן וטבען

) .4א( איגרות החוב יוצאו רק על בסיס של נשיאת ריבית ,ומועד פדיונן יהיה בזמן או
בזמנים שיקבע שר האוצר ,ובלבד ששום איגרת המוצאת על פי חוק זה ,לא יהא מועד
פדיונה מאוחר מעשרים שנים מיום תאריך ההוצאה; שיעור הריבית שישאו האיגרות יהיו
כפי שיקבע שד האוצר ,ובלבד ששום איגרת המוצאת על פי חוק זה לא תביא פרי השקעה
העולה על חמישה אחוזים וחצי האחוז לשנה  -לאחר שיובאו בחשבון שיעור הריבית או
כל נכיון או פרמיה שיחולו עליה  -והמשתלם כל חצי שנה; ערכה הנקוב של כל איגרת
חוב  -שלא יפחת מ־ 2,500דולר של ארצות הברית של אמריקה או משוויים במטבע של
ארצות אחרות  -המחיר או המחירים שבהם ניתן למכרן ,והכללים והתנאים שבהם ניתן
לפדותן או להחזירן לפני מועד פדיונן ובבוא המועד ,בהתאם להוראות חוק זה ,יהיו כפי
שיקבע שר האוצר מזמן לזמן.
)ב( שר האוצר רשאי להגביל את היחידים ,התאגידים ,הארגונים ,המוסדות ושאר
גופים הרשאים לרכוש את איגרות החוב.
)ג( שר האוצר רשאי להתיר ,ששטרי התחייבות של מדינת ישראל שזמן פרעונם
עדיין לא הגיע ,יקובלו כתשלום לאיגרות ,והוא רשאי לציין את שטרי ההתחייבות של
מדינת ישראל שיותר לקבלם כאמור ,ואת הכללים והתנאים לקבלתם.

חתימת איגרות
חוב

.5

)א(

איגרת חוב תישא את חותם המדינה או את סמל המדינה או את דמות אחד מאלה.

)כ( איגרת חוב תהא חתומה ביד ראש הממשלה וביד שר האוצר או בחותם חקוק של
חתימותיהם; התלוש המצורף לאיגרת חוב — דייו שיהא חתום בחותם חקוק של חתימת שר
האוצר.
)ג( שר האוצר רשאי לקבוע שאיגרת חוב תיחתם בידי אנשים נוספים ,שימנה
לכך מבין העובדים בשירות מדינת ישראל; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
• נתקבל בכנסת ביום ך׳ בכסלו תשל״ז) 29בנובמבר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1253תשל״ו,
עמי .346
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ספר החוקים  ,833י״ז בכטלו תשל״ז9.12.1976 ,

 ,6הקרן ,הריבית ומחיר הפדיון וההחזר ,המשתלמים לפי איגרות החוב ,ישולמו  -בכפוף
להוראות שבסעיף  8בדבר ההחזר תמורת מטבע ישראלי ,לפי ברירת 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.

התשלום במועד
הפדיון

 ,7שר האוצר מוסמך לקבוע תנאים וכללים שלפיהם אפשר לפדות או להחזיר איגרות חוב
לפני מועד הפדיון ,ובלבד שבאיגרות היוצאות בסדרות ,לא תדרוש מדינת ישראל פדיון
איגרת חוב מכל סדרה שהיא לפני שדרשה לפדות את כל איגרות החוב מסדרות קודמות.

פדיון והחזר
לפני המועד

שר האוצר רשאי להירות בדבר יצירת קרן שמורה ולקבוע כללים ותנאים שבהם
,8
תחזיר מדינת ישראל איגרות תמורת מטבע ישראלי על פי בקשתו של מחזיק האיגרת.

קרן שמורה
והחזר תמורת
מטבע ישראלי

.9

)א(

איגרות החוב פטורות ממם בולים..

פטור ממפיס

גב( איגרת חוב שהבעלות למעשה עליה היא בידי תושב חוץ ,יהיו הקרן ,הריבית
ומחיר הפדיון וההחזר המשתלמים לפיה ,וכל הכנסה או השתכרות שהגיעו מכל עסקה בה,
פטורים מכל מס ,בין שלפי הערך ובין אחר ,בין שתחולתו כללית וכין שהיא מיוחדת,
המוטל או העתיד להיות מוטל כישראל.
 ,10שר האוצר רשאי למנות בארצות 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 ,ברישומן ובהעברתן של איגרות החוב.
,11

)א(

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי -

מינהל

ביצוע ותקנות

) (1לחתום ,בין בעצמו ובין בידי אדם שימנה לכך בכתב ,על כל מסמך שייראה
לו דרוש או רצוי לביצוע חוק זה ,וככלל זה  -כל התקשרות מן הסוג הנזכר
בסעיף ;10
) (2למנות סוכנים בחוץ לארץ על מנת לעסוק בשמו במכירת איגרות חוב
ובשאר שירותים הכרוכים בהן:
) (3למנות רשמים וסוכני העברה ולהקים משרדים לניהול פנקסים של רישום
האיגרות והעברתן.
)ב( ההוצאות הכרוכות בביצוע חוק זה ישולמו מתוך הכנסותיה הכלליות של מדינת
ישראל ומתוך רכושה.
)ג(

שר האוצר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוע חוק זה.

יצחק רבין
ראש הממשלה

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה

ס8ר החוקים  ,833י״ז נכםלו תשל״ז9.12.1976 ,
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חוק ל ה א ר כ ת ת ק פ ן של תקנות ה ה ג נ ה ) כ ס פ י ם (  ,תשל״ז* 1976-
הארכת תוקף

תחיל״

 ,1תקפן של תקנות ההגנה )כספים( ,! 1941 ,מוארך בזה עד יומ כ״ב באדר ב׳ תשל״ח
) 31במרס .(1978
,2

תהילתו של חוק זה ביום י״א בטבת תשל״ז) 1בינואר .(1977

יהושע רבינוביץ
שד האוצר

יצחק רבין
ראש הממשלה
אפרים קציר
נשיא המדינה

» נתקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו תשליז) 29בנובמבר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,1258חשל״ו,
עמי ,367
 1עיר  ,1941תוס׳  2מס׳  ,1138עמי  ;1380ס״ח תשל״ו ,עמי .3

ח ו ק מילווה פ י ת ו ח )תיקון מ ס  ,(16תשל״ז* 1976-
,

תיקון סעיף 6

 ,1בסעיף  (1)6לחוק מילווה פיתוח ,תש״ך ,!1960-אחדי ״למדד יוקר המחיה״ יבוא
״או לשער החליפין של מטבע חוץ״.

יצחק רבין
ראש הממשלה

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

אפרים קציר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו תשל״ז) 29בנובמבר  ;(1976הצעת החוק ודברי הפגר פורסמו בהיח  ,1260תשל״ו,
עמי .375
 1סייח תש״ך ,עמי  ;47חשל״ו ,עמי  ,91עמי .237
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סמר החוקים  ,833י״ז גכסלו תש<״ז9.12.1976 ,

חוק המילווה ל ב ט ח ו ן ה מ ד י נ ה ) ת י ק ו ן מם׳  ,(6תשל״ז• 1976-
בסעיף  (1)6לחוק המילווה לבטחון המדינה ,תשכ״ט—1909
,1
המחיה״ יבוא ״או לשער החליפין של מטבע חוץ״.
י צ ח ק ר בי ן
ראש הממשלה

י,

אחרי ״למדדי יוקף

תיקון סעיף 6

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

אפריפ קציר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום ז׳ בכסלו תשל״ז ) 29בנובמבר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1260תשל״ו,
עמי .375
 1סייח תשכיט ,עמי  ;82תשיל ,עמי  ,8עמי  ;100תשליא ,עמי  ;106תשל״ב ,עמי  ;116תשליג ,עמי .95

חוק מירשם מילגות ,תשל״ז* 1976-
.1

בחוק זה -

הגדרות

״מוסד חינוך׳  -כל בית ספר שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמי
דים ,ולענין תלמיד  -החל בלימודים בכיתה ז׳ וכלה בלימודים לקראת תואר אקדמי
מוכר ראשון?
״מילגה״ — תשלום ,זיכוי או הסדר של פטור מתשלום ,הניתנים במישרין או בעליפין לאדם
באשר הוא תלמיד במוסד חינוך ,בין בדרך מענק ובין בדרך הלוואה ,בין לצורך מימון
שכר לימודיו ובין לצורך קיומו בתקופת לימודיו ,לרבות הקלה בתשלום שכר לימוד
ולמעט אלה:
) (1תשלום המותנה בהתחייבות לתקופת שירות של מקבלו במוסד פלוני או
בעיסוק פלוני;
) (2תשלום הניתן מכוח התחייבות שקיבל על עצמו הנותן בחוזה עבודה עפ
המקבל או עם כן משפחתו של המקבל;
״מרכז הקרנות״  -מרכז הקרנות במשרד החינוך והתרבות;
״קרן״ —
) (1מוסד חינוך;
) (2תאגיד שעיקר מטרתו מתן מילגות;
) (3המעמיד כספים ,שלא באורח חד־פעמי ,לצורך מתן מילגות בסכום שנתי
כולל העולה על סכום שנקבע בתקנות לענין זה;
״קרן רשומה״  -קרן ששר החינוך והתרבות ציווה על רישומה במרכז הקרנות לפי סעיף .2
* נתקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו תשל״ז) 30בנובמבר  ;(1976הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,1237תשל״ו,
עמי .225
ספר החוקים  ,833י״ז נכסיו תשל״ז9.12.1976 ,
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שר החינוך והתרבות רשאי -
) (1לצוות על מוסד חינוך להמציא למרכז הקרנות דין וחשבון על סוגי מיל־
גות שאותו מוסד מעניק לתלמידיו ופרטים שבידיעת המוסד על קרנות ומקורות
אחרים שמידיהם מוענקות מילגות לתלמידים במוסד:
) (2לצוות על רישומה של קרן במרכז הקרנות.

מםירת ידיעות
ורישום קרנות

.2

חובותיה של
קרן רשומה

) ,3א( קרן רשומה
מילגות שהעניקה בשנה
שיעמוד לרשותה בשנה
טיב המילגוה ,הכל כפי

תמסור למרכז הקרנות דין וחשבון שנתי על הסכום הכולל של
שחלפה ותודיע למרכז הקרנות מה יהיה הסכום הכולל של מילגות
הנכנסת ,מטרות המילגות ,המבחנים להענקתן ופרטים נוספים על
שנקבע בתקנות.

)ב( היתה הענקת מילגות מטעם קרן רשומה מסורה בידי מוסד חינוך ,תחול החובה
האמורה בסעיף קטן)א( על אותו מוסד.
פרסומ לציבור

) .4א( כתום שנה מיום תחילתו של חוק זה יפרסם מרכז הקרנות מדריך קרנות רשומות,
שיכלול פרטים מתוך ההודעות שנמסרו לפי סעיף  ,3כפי שייקבע בתקנות :ואולם אם לפי
תקנותיה של קרן רשומה נוהגים במ״לגות על דרך של מתן בסתר — ישמיט מרכז הקרנות
את שמה של הקרן וכל פרט אחר שיש בו כדי לזהותה ,ודין פרט שהושמט כך כדין ידיעה
חשאית כאמיר בסעיף  387לפקודת החוק הפלילי.!1936 ,
) (3מדי שנה לאחר פרסום המדריך לפי סעיף קטן)א( יפרסם מרכז הקרנות רשימת
תיקונים למדריך ,ככל שיתחייב מן ההודעות שנמסרו במשך השנה לפי סעיף .3

די! המדינה

ביצוע ו ח

ק נ ו ת

,5

לענין חוק זה דין המדינה כקרן כדין כל קרן אחרת.

 ,6שר החינוך והתרבית ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי ,בהתייעצות עם ועדת
החינוך והתרבות של הכנסת ,להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

יצחק רב י ן
ראש הממשלה

אהרן ידלין
שר החינוך והתרבות

אפרים קציר
נשיא המדינה

 1עיר  ,1936חוס׳  ,1עמי .263
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ספר החוקים  ,833י״ז נכסיו •תשל״ז9.12.1976 ,

ח ו ק התכנון והבניה ) ה ו ר א ת שעה(׳ תשל״ז* 1976-
 ,1תוך  30יום מיום פרסום חוק זה ברשומות רשאי שר הפנים ,על אף האמור בסעיף
) 12ב( לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה) !1965-להלן  -חוק התכנון( ,להאריך בצו ,לגבי
שטח שהיה כלול בתחום רשות מקומית לפני יום ט״ז בשבט תשל״א ) 11בפברואר ,(1971
את התקופה האמורה בסעיף ) 12ב( האמור לתקופה נוספת שתסתיים לא יאוחר מיום ז׳
באדר א׳ תשמי׳א ) 11בפברואר .(1981

הארכה מיוחדת

 ,2פעולה שעשתה ועדה מחתית בתקופה שבין י׳ באדר א׳ תשל״ו) 11בפברואר (1976
או בין היום שבו נסתיימה התקופה של חמש שנים לפי סעיף ) 12ב( לחוק התכנון ,הכל
לפי הענין ,לבין תחילתו של צו לפי סעיף ) 1להלן  -תקופת הביניים( ,והיא נטולת תוקף
מחמת זה בלבד שהמועדים האמורים בסעיף ) 12ב( האמור חלפו לפני עשייתה ,רואים
אותה כאילו נעשתה כדין ,אולם לא יועמד אדם לדין על עבירה שבוצעה בתקופת הביניים
על חוק התכנון בשטחים שהצו לפי סעיף  1חל עליהם.

פעולות בתקופת

 ,3על אף האמור בסעיף  , 2אם החלה הועדה המחוזית בהליכים מכוח סמכויותיה לפי
סעיף  12לחוק התכנון לגבי שטחים שהצו לפי סעיף  1חל עליהם ,והליכים אלה טרם
נסתיימו ביום תחילתו של הצו האמור ,חייבת הועדה המחוזית ,על פי בקשת מעונין ,לחזור
ולהתחיל בהליכים האמורים או בחלק מהם ,או להאריך מועד לעשיית דבר בידי המבקש
לתקופה שלא תעלה על  60יום ,הכל כפי שהצדק מחייב ,ובלבד שהבקשה הוגשה תוך שלושה
חדשים מיום תחילתו של הצו.

חזרה על הליכים
והארכת מועדים

יצחק רבין
ראש הממשלה

יוסף בורג
שר הפנים

אפרים קציר
נשיא המדינה
י נתקבל בכנסת ביומ ח׳ בכסלו תשל״ז) 30בנובמבר  ;(1976הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,1254תשל״ו,
עמ׳ .355
 1ס״ח תשכ״ה ,עמ׳ .307

תיקון ט ע ו ת *
)לפי סעיף 10א)ב( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—(1948
ב ס ע י ף )24ב( ל ח ו ק ה ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת ) ב ח י ר ת ר א ש ה ר ש ו ת ו ס ג נ י ו ו כ ה ו נ ת ם ( ,
תשל״ה— 1975יי ,א ח ר י ״ ל ה י ו ת ״ יבוא ״הראשון״.
ישראל

ישעיהו

יושב ר א ש ה כ נ ס ת

ח י י ם י׳

צדוק

שר המשפטים

* נתקבל בכנסת ביום ח׳ בכסלו תשל״ז ) 30בנובמבר .(1976
 1ס״ח תשל״ה ,עמ׳ .211
ספר החוקים  ,833יי ז בכסלו תשל״ז9.12.1976 ,
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המחיר  128אגורות

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

