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אמריקה; של הברית ארצות של דולר  "דולר"
בדולרים החפשי השימוש על דין פי על הגבלה קיימת שבו הזמן לגבי  הדולר" "מחיר
ביום לשלמו יידרש ישראל שתושב ישראל במטבע ביותר הגבוה הסכום  בישראל
העמלה בניכוי בדולרים, בישראל לסחור כדין שמורשה מי אצל דולר בעד הפרעון
הרכישה שער  כאמור הגבלה תהיה לא שבו הזמן ולגבי כזו? עסקה בעד הבנקאית
טלגרפיות משיכות לגבי ישראל בבנק הפרעון ביום קיים שיהיה הדולר של ביותר הגבוה

ניויורק; על בנקאיות
לסט המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם המחירים, מדד  "מדד" או המחיה" יוקר "מדד
ממשלתי מוסד כל ידי על יתפרסם אם אף מדד אותו ולרבות כלכלי, ולמחקר טיסטיקה
שעליהם נתונים אותם על בנוי יהיה אם בין במקומו, שיבוא רשמי מדד כל וכן אחר
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה תקבע אחר מדד יבוא אם לאו; אם ובין הקיים המדד בנוי

המוחלף; המדד לבין שבינו היחס את כלכלי ולמחקר
אותה בעד התמורה את הממשלה קיבלה שבו היום  חוב איגרת לענין הרכישה", "יום

זה. חוק של תחילתו לפני הסכם, לפי נתקבלה, אם אף איגרת,

תשכ"ב, /495 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בדצמבר1962); 24) תשכ''ג בכסלו כ"ז ביום בכנסת נתקבל *
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בביטוח בישראל העוסקות ביטוח מחברות לקבל המדינה, בשם בזה, מורשית הממשלה . 2

לירות. מיליון על50 יעלה שלא בולל בסכום מילווה צמוד, חיים
ללווה הרשאה

עבירות. שאינן שם, על רשומות חוב איגרות המלוות לחברות להוציא רשאי האוצר שר ,3
בשנת.1962 החל שנה, בל של בינואר אחד הנקוב שתאריכן שנתיות סדרות בעשר

חוג איגרות

ישולמו זה חוק בביצוע הכרוכות ההוצאות וכל החוב איגרות בעד המשתלמים הסכומים .4

המדינה. של נכסיה ומתוך הכלליות הכנסותיה מתוך

וערובה תשלום

רכישתן. מיום לשנה של6% ריבית ישאו החוב איגרות (א) . 5

מן חוץ הכנסה, על המוטל מס בשום חייבת תהא לא החוב איגרות על הריבית (ב)
על25%. יעלה ושלא הכנסה1, מס לפקודת סעיף161 לפי ריבית מאותה לנכותו שיש המס

ריבית

האוצר שר אולם המחיה, יוקר למדד צמודות יהיו החוב איגרות של והריבית הקרן .6

שמקורו מהמילווה חלק אותו של חוב איגרות של וריבית קרן הדולר לשער להצמיד רשאי
לתקפם שנכנסו הדולר לשער צמוד חיים לביטוח חוזים פי על כפרמיות שנתקבלו בכספים

במאי1962). 1) תשכ"ב בניסן כ"ז יום לפני

צמידות

הוראה תחול הדולר לשער צמודות חוב איגרות של הריבית ותשלום הקרן פדיון על .7
הדולר ממחיר גבוה הדולר מחיר יהיה ריבית או קרן סכום כל של פרעונו ביום אם זו:
בשיעור מוגדל כשהוא סכום אותו החוב איגרת לבעל ישולם האיגרת' של הנקוב בתאריך

האיגרת. של הנקוב בתאריך מחירו לעומת הפרעון ביום הדולר מחיר עלה שבו

הצמידות תנאי
לדולר

תחול המחיה יוקר למדד צמודות חוב איגרות של הריבית ותשלום הקרן פדיון על , 8

פרעונו זמן הגיע לפני לאחרונה שנתפרסם המחיה יוקר מדד מתוך יתברר אם זו: הוראה
שפור המדד לעומת עלה החדש המדד כי החדש) המדד  (להלן ריבית או קרן סכום כל של
איגרת לבעל ישולם היסודי). המדד  (להלן האיגרת של הנקוב התאריך לפני לאחרונה סם

היסודי. המדד לעומת החדש המדד עלה שבו בשיעור מוגדל כשהוא סכום אותו החוב

הצמידות מנאי
למדד

האוצר שר שיורה לפי יהיו חוב איגרת של נוסחה וכן חוב, איגרת כל של הנקוב שוויה הנקוב9. השווי
והנוסח

האוצר שר בין עליו שיוסכם אחר במועד או בהן שנקבע במועד ייפדו האיגרות .10

חוב איגרת שכל ובלבד הכנסת, של הכספים לועדת הודעה תינתן ושעליו איגרת ורוכש
בה. הנקוב התאריך לאחר שנה מ40 יאוחר לא תיפדה

פדיון

של הנקוב השווי את להגדיל חדשה, חוב איגרת להוציא במקום רשאי האוצר שר . 11

במקרה האוצר, שר רשאי כן חדשה; איגרת כדין שהוגדל השווי ודין שנרכשה חוב איגרת
הסכום הקטנת ודין שנרכשה, חוב איגרת של הנקוב השווי את להקטין מוקדם, פדיון של

פדיון. כדין

השווי שינוי

במדד או הדולר במחיר שחלה לעליה בכפוף הנקוב במחירן יימכרו החוב איגרות .12

אחד. אחוז של ובהנחה רכישתן, יום לבין החוב איגרות של הנקוב התאריך בין המחיה יוקר
האיגרות מתיר

.6 עמי תשכ"א, ,6 הדש נוסה ישראל/ מדינת דיני 1



האיגרות מעניהםפנקס החוב' איגרות בעלי של שמותיהם יירשמו שבו פנקס ינהל ישראל בנק (א) .13
האיגרות. ופרטי הרשומים

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

הכללי.חתימה החשב ושל האוצר שר של חתימותיהם דמות את ישאו החוב איגרות . 14

סמכויות חוב.אצילת איגרות להוציא הסמכות למעט זה, חוק לפי מסמכויותיו לאצול רשאי האוצר שר . 15

ותקנות עניןביצוע בכל תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר . 18
לביצועו. הנוגע

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

אשכול לוי
האוצר שר


