
התשס"ה2005* 4ו), מס' (תיקון המדינה מילווה חוק

1. בחוק מילווה המדינה, התשל"ט1 1979 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 1, המילים
והסיפה יימחקו,  חדשים" שקלים מליון 125,000 על יעלה שלא כולל בסכום "מילווה

תימחק. המילווה" "כספי במילים המתחילה

ו סעיף תיקון

תימחק.  (4) פסקה העיקרי, לחוק 3 בסעיף .23 סעיף תיקון

אחר, ושוויוני תחרותי בהליך "או יבוא בסופה ,(3) בפסקה העיקרי, לחוק 4 בסעיף .3
בתקנות,". שתיקבע בדרך חוב איגרות של מוקדם פריון לציבור ולהציע

4 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 5 בסעיף .4

(1 בכותרת השוליים, במקום "מכרז" יבוא "מכירת איגרות חוב";
אחר". שוויוני תחרותי הליך "או יבוא "מכרז" אחרי (2)

5 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 6 בסעיף .5

רחבה תפוצה בעלי יומיים עתונים "בשני במקום בסיפה, (א), קטן בסעיף (1)

משרד של האינטרנט "באתר יבוא העברית" בשפה בישראל לאור היוצאים
האוצר";

אחר". שוויוני תחרותי בהליך "או יבוא "במכרז" אחרי (ב), קטן בסעיף (2)

* התקבל בכנסת ביום כ"ב בטבת התשס"ה (3 בינואר 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  124, מיום י' באב התשסד (28 ביולי 2004), עמ' 608ג.

.92 עמי התשסייד, ;112 עמי התשלייט, סייח י

6 סעיף תיקון



6א סעיף 6. אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:הוספת
שוק "עושי

ראשיים
ראשיים שוק עושי לעת, מעת למנות, רשאית הממשלה (א) 6א.
לאיגרות חוב שהוצאו ושיוצאו לפי חוק זה, ולהתקשר עמם בהסכם:
שמונו מי של וחובותיהם זכויותיהם השאר, בין ייקבעו, כאמור בהסכם

 הן עיקריהן ואשר ראשיים, שוק כעושי

בכמות החוב איגרות את הממשלה מירי לרכוש החובה (ו)
שבו המחיר את לפרסם והחובה תקופתי בסיס על מזערית
במערכת החוב איגרות את לקנות מתחייב הראשי השוק עושה
מתחייב הוא שבו המחיר ואת הראשיים השוק עושי של המסחר

כאמור, אותן למכור

הממשלה, מידי החוב איגרות ברכישת להשתתף הזכות (2)

חוב איגרות של נוספת כמות לרכישת אופציה לקבל הזכות
הממשלה מידי חוב איגרות לשאול הזכות הממשלה, מידי
השוק עושי של המסחר במערכת החוב באיגרות לסחור והזכות

הראשיים.

עושה למינוי הנדרשים הכשירות תנאי בו שמתקיימים מי כל (ב)
ראשי שוק לעושה להתמנות עת בכל זכאי לפעילותו, והתנאים ראשי שוק

(א). קטן בסעיף כאמור
המסמכים כל את יפרסם לכך הסמיך שהוא מי או האוצר שר (ג)
ולתנאי הכשירות לתנאי למינוי, המינוי, להליכי הנוגעים המידע, כל ואת
לפני סביר זמן בהם, שיחול שינוי בל וכן שימונו, השוק עושי של פעילותם

למינויים. התנאים של לתוקף כניסתם
המזערית הכמות על יורה לכך שהסמיך מי או האוצר שר (1) (ד)
תאגידים באמצעות הציבור לכלל שתוצע חוב איגרות של
הכללי החשב שיאשר נוספים וגופים הבורסה, חברי בנקאיים,
להפעלתו הראשונה שבשנה ובלבד זה, לענין האוצר במשרד
של חוק מילווה המדינה (תיקון מס' 14), התשס"ה2004, לא
תפחת הכמות המזערית כאמור משיעור של 20% מכל סדרה

זה. סעיף לפי שתימכר
את לזמן, מזמן יפרסם, לכך הסמיך שהוא מי או האוצר שר (2)

כאמור. שנקבעה המזערית הכמות
לפי שמונו השוק עושי בידי המתבצעות העסקאות היקף (ה)
השוק עושי מתחייבים שבו המחיר וכן ומחיריהן, זה סעיף הוראות
למכרם, מתחייבים הם שבו והמחיר החוב איגרות את לקנות הראשיים
יפורסמו באופן שוטף ובאופן שיבטיח את פומביותם, הכל כפי שייקבע

בהסכמים.

ברשומות תפורסם ראשיים שוק עושי של מינויים על הורעה (ו)
ו(ג) (ב) קטנים סעיפים לפי פרסום האוצר; משרד של האינטרנט ובאתר

האוצר. משרד של האינטרנט באתר יהיה
 זה בסעיף (ז)

לחשבונו ערך בניירות במסחר המתמחה פיננסי גוף  ראשי" שוק "עושה
הכללי החשב שיקבע כפי מתאימה פיננסית איתנות לו אשר העצמי,

ספר החוקים 1974, ז' בשבט התשס"ה, 17.1.2005



פי על שייקבע הכשירות לתנאי ובהתאם זה לענין האוצר במשרד
חבר או הבורסה חבר בנקאי, תאגיד שהוא ובלבד זה, סעיף הוראות
במדינות המוסמכות הרשויות בידי המפוקח לישראל מחוץ דומה בגוף
  (OECD(Organisation for economic COoperation andה

:Development)

"בורסה"  כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2 1968:
"תאגיד בנקאי"  כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א3 1981."

בטל.  העיקרי לחוק 7 סעיף ר7. סעיף ביטול

יבוא: העיקרי לחוק 8 סעיף במקום .8

"מינהלה  8. משרד האוצר ינהל את כל עניני המילווה (להלן  המינהלה)."
8 סעיף החלפת

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 9 בסעיף .9

הוראות לפי שהוציאה חוב איגרות לגבי מילווה תעודות תוציא לא המינהלה "(או)
זה." חוק

9 סעיף תיקון

סעיפים10. סעיפים 11 ו14 לחוק העיקרי  בטלים. ביטול
ו4ו 11

שרון אריאל
הממשלה ראש

נתניהו בנימין
האוצר שר

קצב משה
המרינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב

2 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.


