
* תשכ"ט1969 ,(2 ,מס' (תיקון ביטוח) (חברות המילווה חוק
1 סעיף ,תיקון העיקרי) החוק  (להלן תשכ"ג11962 ביטוח), (חברות המילווה לחוק 1 בסעיף .1

י, יבוא: "מדד" או המחיה" יוקר "מדד הגדרת אחרי
לפני לאחרונה שנתפרסם המדד  חוב איגרת של היסודי" ""המדד

האיגרת: של הנקוב התאריך
 החדש" "המדד

בכסלו ל' לפני רכישתה שיום חוב איגרת פדיון לענין (1)
 עליה הריבית תשלום ולענין בינואר1968) 1) תשכ"ח
כל של פרעונו זמן הגיע לפני לאחרונה שנתפרסם המדד

ריבית? או קרן סכום
בכסלו ל' ביום רכישתה שיום חוב איגרת רכישת לענין (2)
או פדיונה ולענין מכן, לאחר או בינואר1968) 1) תשכ"ח
של ביוני ל30 בינואר 1 שבין בתקופה עליה הריבית תשלום
הקודמת? השנה של בדצמבר שנתפרסם המדד  שנה כל
המדד  שנה כל של בדצמבר ל31 ביולי 1 שבין ובתקופה

שנה." אותה של ביוני שנתפרסם

2 סעיף לירות'/תיקון מיליון יבוא"200 לירות" מיליון במקום"100 העיקרי, לחוק 2 בסעיף . 2

3 סעיף סדרותתיקון עשרה "בשש יבוא שנתיות" סדרות "בעשר במקום העיקרי, לחוק 3 בסעיף . 3
שנתיות'/

5 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק 5 סעיף של (א) קטן בסעיף . 4
בינואר 1) תשכ"ח בכסלו ל' הוא רכישתן יום אשר חוב שאיגרות "ובלבד

". רכישתן מיום של5.8% ריבית ישאו מכן לאחר או (1968

8 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 8 סעיף במקום . 5
הצמידות "תנאי

למדד
למדד צמודות חוב איגרות של הריבית ותשלום הקרן פדיון על . 8
ריבית או קרן סכום כל של פרעונו ביום אם זו: הוראה תחול המחיה יוקר
אותו החוב איגרת לבעל ישולם היסודי, המדד מן גבוה החדש המדד יהיה
". היסודי המדד לעומת החדש המדד עלה שבו בשיעור מוגדל כשהוא סכום

12 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק בסעיף12 .6

ל' הוא רכישתן שיום המחיה יוקר למדד צמודות חוב איגרות "ואולם
הנקוב במחירן יימכרו מכן, לאחר או בינואר1968) 1) תשכ"ח בכסלו
שהוא כפי החדש המדד לבין היסודי המדד בין שחלה במדד לעליה בכפוף

", אחד אחוז של ובהנחה רכישתן ביום

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שרף זאב
האוצר שר

תשכ"ט ,839 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1969 ביולי 16) תשכ"ט באב א' ביום בכנסת *נתקבל
.263 עמ'

.6 עמ' תשכ"ד, ,407 ס"ח ;10 עמ' תשכ"ג, ,382 ס"ח 1


