
המדינה,תשל"ט1979* מילווה חוק

ללוות עלהרשאה יעלה שלא כולל בסכום מילווה המדינה' בשם ללוות' בזה מורשית הממשלה .1
למטרות ישמשו המילווה כספי חוב; איגרות זו למטרה ולהוציא לירות' מיליון 50'000

המדינה. חובות ולפרעון פיתוח

וערוגה ישולמותשלוט זה חוק בביצוע הכרוכות ההוצאות וכל החוב איגרות לפי המשתלמים הסכומים . 2

נכסיה. ומתוך המדינה של הכלליות הכנסותיה מתוך

של סדרות
חוג איגרות

ועדת כאישור רשאי' האוצר שר בסדרות; ויוצאו שם על רשומות יהיו החוב .איגרות 3

בתקנות חוב; איגרות של סדרות סוגי בתקנות לקבוע הועדה)'  (להלן הכנסת של הכספים
סדרות: סוג כל לגבי אלה ענינים ייקבעו כאמור

פדיונן; ודרכי החוב איגרות יוצאו לה אשר התקופה (1)
הזמן ופרקי תשלומה דרכי החוב' איגרות על שתשולם הריבית שיעור (2)

לתשלומה;

החוב; איגרות של הנקוב השווי (3)
החוב. איגרות של נוסחן (4)

מיוחדים סדרות,תנאים סוג כל או סדרה כל לגבי בתקנות, לקבוע הועדה' באישור רשאי' האוצר שר .4
אלה: בענינים הוראות

למדד עליהן הריבית של או החוב איגרות קרן של חלקית או מלאה הצמדה (1)
אמריקה של הברית ארצות של הדולר של החליפין לשער או לצרכן המחירים

כאמור; הצמדה אפשרויות בין ברירה לרבות ההצמדה' ותנאי
161 סעיף לפי ממנה לנכותו שיש המס מן חוץ הריבית על ממס פטור (2)

הסדרה; הוצאת ביום ,כנוסחו הכנסה1 מס לפקודת
החוב איגרות את למכור הסמיך, שהוא למי או האוצר לשר הרשאה (3)

במכרז;
שהוא למי או האוצר לשר הרשאה או החוב' איגרות יימכרו שבו המחיר (4)
ובין הנקוב בשוויין בין הכל מחירים, טווח בתוך המחיר את לקבוע הסמיך,

ממנו; ביותר או בפחות

החוב' איגרות את לרכוש רשאים שיהיו התאגידים סוגי לענין הגבלות (5)
כאמור; תאגידים בידי רכישתן מטרות ולענין

החוב. איגרות של ושעבודן עבירותן סחירותן, לענין הגבלות (6)

מכרז למכירתדרגי מכרז עריכת דרכי בדבר תקנות להתקין הועדה' באישור רשאי' האוצר שר .5
בביצועו. הכרוכים ההליכים ובדבר חוב' איגרות

תשל"ט, ,1397 פורסמובח"ת הסבר ודברי חוק הצעת ;(1979 ניוני 18) תשל''ט בסיון כ"ג ביוט בכנסת נתקבל *
.168 עמי

.120 עמ' ,6 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



ענינים חוב איגרות של סדרה כל לגבי יקבע הסמיך, שהוא מי או האוצר, שר .(א) 6
אלה:

הסדרה; סוג (1)

הוצאתה; יום (2)

הנקוב; שוויה כל סך (3)
הריבית; תשלום מועדי (4)

החוב; איגרות פדיון מועדי (5)

הסדרה. הוצאת מיום ימים וחמישה ארבעים תוך ברשומות תפורסם כאמור קביעה על הודעה

, במכרז תימכר חוב איגרות של סדרה כי הסמיך, שהוא מי או האוצר שר קבע (ב)
. (א) קטן סעיף שלפי בהודעה הקביעה תיכלל מחירים, בטווח המכירה מחיר את או

תנאים קביעת
לסדרה

, 1 כסעיף הנקוב המילווה סכום את בצו להגדיל הועדה, באישור רשאי, האוצר שר . 7

לירות. מיליון 60, 000 של כולל לסכום עד
סכום הגדלת

המילווה

. המינהלה)  (להלן ישראל בנק בידי תהיה המילווה עניני הנהלת . המינהלה8

החוב איגרות בעלי של ומעניהם שמותיהם יירשמו שבו פנקס תנהל המינהלה (א) . 9

. הפנקס)  (להלן שבבעלותם החוב איגרות של הנקוב ושוויין

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

איגרות פנקס
החוב;

חתום העברה ככתב ,4 סעיף לפי הגבלה לכל בכפוף להעברה, ניתנות החוב איגרות . 10

. ההעברה את בפנקס תרשום והיא למינהלה יימסר ההעברה כתב והנעבר; המעביר כידי
איגרות העברת

חוב

שנרכשו חוב איגרות של רישום לנהל זה, בחוק האמור אף על רשאית, המינהלה . 11

איגרות לו יוצאו  זאת שביקש נעכר או רוכש החוב; איגרות את להוציא בלי שהועברו, או
החוב.

ללא רגישה
איגרות הוצאת

חוב

 זה (לענין בישראל הרשום תאגיד עם הסכם לידי לבוא רשאי האוצר שר (א) . 12

או כולן להפצתן, שיערוב או החוב איגרות הפצת עצמו על שיקבל הדואר) בנק לרבות
לסדרה או כלל דרך הועדה, באישור בתקנות, שיקבע כפי עמלה תשלום תמורת מקצתן,

פלונית.

ממחיר הנחה בדבר הוראות בתקנות לקבוע הועדה, באישור רשאי, האוצר שר (ב)
צו ניתן שלגביה חסכון תכנית כספי של כהשקעה חוב איגרות שרוכש למי שתינתן המכירה
למילוות, וערבות הכנסה ממס הנחות החסכון, עידוד חוק פי על הכנסה ממס פטור בדבר

פלונית. לסדרה או כלל דרך תשט"ז21956,

והנחה עמלה

בולים. ממס פטורות והעברתן החוב איגרות . ממס13 פטור
בולים

. הכללי החשב ושל האוצר שר של חתימותיהם דמות את ישאו החוב איגרות . חתימת14

. 52 עמ' , תשט"ז ס"ח 2



ותקנות הנוגעביצוע ענין בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר . 15
 ואולם לביצועו,

למפרע; תוקף יהיה לא 5 עד 3 סעיפים לטי לתקנות (1)

, 6 סעיף לפי הודעה משפורסמה או '5 עד 3 סעיפים לפי תקנות משהותקנו (2)
הוצאה. שכבר סדרה לגבי לשינוי נתונים יהיו לא

חוק תיקון
פיתוח מילווה

15) תשל"ט בתמוז כ' מיום בטל  תש"ך31960 פיתוח' מילווה לחוק 6א .סעיף 16
. (1979 ביולי

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

ארליך שמחה
האוצר שר
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