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 זה בחוק .1
החוק);  1(להלן התשל''א1971 בטחון, מילווה חוק לפי מילווה  בטחון" "מילווה

; החוק לפי שנקבע הפרעון מועד  המקורי" הפרעון "מועד

הקבועה התקופה תום לאחר החל בחודש ה1  החדש" המילווה של הפרעון "מועד
.2 בסעיף

חדש חדשיםמילווה 54 תום עד פרעונו את מלדרוש ונמנע בטחון מילווה לפרעון שזכאי מי .2

הסכומים את והלווה חזר והוא לו נפרע שהמילווה כמי יראוהו המקורי, הפרעון ממועד
כאמור, לתקופה החדש) המילווה סכום  (להלן שבידו המילווה תעודת מפרעון הצפויים

החדש. המילווה בשל ניתנה כאילו שבידו המילווה תעודת את ויראו

עדריבית 1984 באפריל מ1 לשנה 4% בשיעור ריבית ישא החדש המילווה סכום (א) .3

החדש. המילווה של הפרעון מועד

הכנסה. ממס פטורה תהיה הריבית (ב)

המילווה
למדד ;צמוד לצרכן המחירים למדד צמודים יהיו עליו והריבית החדש המילווה סכום (א) .4

תיפרע היסודי, המדד על עולה החדש המדד כי החדש המילווה של פרעונו בעת התברר
לעומת החדש המדד עליית בשיעור מוגדלות כשהן עליו והריבית החדש המילווה קרן

היסודי. המדד

 זה בסעיף (ב)

פירות (כולל לצרכן המחירים מדד  "מדד" או לצרכן" המחירים "מדד
כל ידי על יתפרסם אם אף לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה שקבעה וירקות)
שהוא בין במקומו, שיבוא אחר רשמי מדד כל לרבות אחר, ממשלתי מוסד
יבוא אם ; לאו אם ובין הקיים המדד בנוי שעליהם נתונים אותם על בנוי
את לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תקבע הקיים, המדד במקום אחר מדד

; המוחלף המדד לבין שבינו היחס

; 1984 באפריל ב15 שפורסם המדד  היסודי'' ''המדד

המילווה של הפרעון מועד לפני לאחרונה שפורסם המדד  החדש" "המדד
החדש.

המילווה להעברותתעודות פרט להעברה ניתנות יהיו ולא סחירות להיות לא ימשיכו המילווה תעודות . 5

כי הכנסת, של הכספים ועדת באישור בתקנות, האוצר שר קבע כן אם אלא הדין, מכוח
שקבע. ובתנאים סחירות, יהיו התעודות

לפני פרעון
החדש המועד

את ודרש המקורי הפרעון במועד בטחון מילווה של פרעונו את מלדרוש שנמנע מי .6

המילוות חוק הוראות הפרעון על יחולו החדש, המילווה של הפרעון מועד לפני פרעונו
המילוות). חוק  (להלן התשל''ח21978 שונות), (הוראות

התשמ''ד, , 1683 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1984 ביונ 1) התשמ"ד בסיון י"ג ביום בכנסת נתקבל *
.260 עמ'

.73 עמ' התשל"א, ס"ח ו
. 18 עט' התשל''ח, ס"ח 2



לחוק 3א בסעיף או לחוק (ד) או 7(ב) בסעיף האמורים התנאים בו שמתקיימים מי .7

נעשה המילווה ופרעון המקורי הפרעון מועד לפני מוקדם לפרעון זכאי והיה המילוות,
תשולם החדש, המילווה של הפרעון מועד אחרי לא אך אחריו או המקורי הפרעון במועד
לאחרונה שפורסם המדד לפי מחושבים כשהם הצמדה הפרשי בתוספת המילוות קרן לו

המקורי. הפרעון מועד לפני

מוקדם פרעון

הנוגע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה עזר חוק ביצוע על ממונה האוצר שר .8

לביצועו.
ותקנות ביצוע

זה. חוק של תחילתו לפני לו נפרע בטחון שמילווה מי על יחול לא זה חוק לתחולה9. סייג

ג ו צ ר ה חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

כהןאורגד יגאל


