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 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילווח,
 חשט״ז-956 ן

 תקנות בדבר התנאימ להפקדת פקדון וניהולו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, תשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ז 1. לענין הנחה או פטור ממם על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים  ד־פקדתפקדי
לו , , יהו נ  ו

 להפקדת פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת.

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון דולריות), תשל״ז— ע  ה
 1977״.

 תוספת
 (תקנה 1)

ת 1. בתוספת זז —  הגדרו

 ״תכנית״ — תכנית של בנק לחסכון כללי בשם שבחר הבנק והכולל ״חסכון צמוד לדולר״,
 שאישרה שר האוצר;
 ״חוסך״ — למעט תאגיד.

ת 2. (א) סכום החסכון המירבי: י  תנאי התכנ

 חוסך זכאי להפקיד בכל מסלול בתכנית סכום כולל שלא יעלה על 20,000
 לירות.

 (ב) מסלול החסכון:
 ההפקדות של החוסך בתכנית יהיו לפי מסלול החסכון שיבחר מבין שניים אלה:
 מסלול א׳ — החוסך מפקיד בחשבון שלו בתכנית תשלומים רצופים מדי

 חודש בסכום שלא יפחת מ־100 לירות ולא יעלה על 400 לירות;
 מסלול ב׳ — החוסך רשאי, עד למועד שעליו יודיע שר האוצר בהודעה
 ברשומות, להפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית כספים בסכום שלא

 יפחת מ־500 לירות לכל הפקדה, במועדים שיבחר.

 (ג) תקופת החסכון:
 (1) תקופת החסכון לא תעלה על 6 שנים.

 (2) (א) להפקדות במסלול א׳ תחושב תחילת תקופת החסכון, כאשר התש
 לום הראשון הופקד בתכנית עד ה־15 בחודש, מהיום הראשון באותו
 חודש, וכאשר התשלום הראשון הופקד בתכנית החל מה־16 בחודש,

 מהיום ה־16 באותו חודש.
 (ב) להפקדות במסלול ב׳ תחושב תחילת החסכון, לגבי כספים שהופקדו
 בתכנית עד ה־15 בחודש, מהיום הראשון לאותו חודש, ולגבי כספים

 שהופקדו בתכנית החל מה־16 בחודש, מה־16 לאותו חודש.

, עמ׳ 159.  1 ם״וו תשט״ז, זנמ׳ 52; תשל״ו

ה תשל״ז, 19.6.1977 מ ה ת &372, ג׳ ב ו נ ק ת  1976 קובץ ה



 (ד) תשלום ריבית והצמדה:
 החוסך יזוכה, בעת הוצאת קרן חסכונותיו, בהכנסה כמפורט להלן:

 שיעור ההצמדה
 לשער הדולר

 על קרן
ן והריבית  ההסכו

 שיעוד הריבית
 השנתית

ן ת החסכו פ ו ק  ת
 המינימלית

 פחות משנה 8% 0%
 שנה 8% 0%

 שנתיים 4%. 50%
 שלוש שנים 4% 60%
 ארבע שנים 4% 70%

 (ה) חישוב הריבית:
 הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית שנתית בשיעור ובהתאם לתקופת

 החסכון כמפורט בסעיף קטן ד/ כאמור להלן:
 (1) תחילת התקופה לחישוב הריבית תהיה, לגבי כספים שהופקדו בתכנית
 עד ה־15 בחודש, ביום הראשון באותו חודש, ולגבי כספים שהופקדו בתכנית

 החל מה־16 בחודש, ביום ה־16 באותו חודש.
 (2) תום התקופה לחישוב הריבית יהיה, לגבי כספים שהוצאו מהתכנית עד
 ה־15 בחודש, ביום הראשון באותו חודש, ולגבי כספים שהוצאו מהתכנית

 מה־6ג בחודש, ביום ה־16 באותו חודש.

 (ו) חישוב ההצמדה:
 לצורך חישוב ההכנסות כמפורט בסעיף קטן ד׳ יהיו ההפקדות והריבית עליהן

 צמודות לשער החליפין של הדולר כמפורט להלן:
 אם ביום השביעי לפני הוצאת החסכונות מהתכנית יהיה שער החליפין של
 הדולר (להלן — השער החדש) גבוה משער החליפין של הדולר ביום שלאחר
 הפקדת סכום כלשהו בתכנית (להלן — שער היסודי), תשולם אותה הפקדה
 והריבית המתייחסת אליה כשהן מוגדלות בשיעור ההצמדה המפורט בסעיף
 קטן ד׳ בהתאם לתקופת החסכון, כפול שיעור העליה של השער החדש לעומת

 השער היסודי; לענין זה —
 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה;

 ״שער החליפין של הדולר״ — לגבי הזמן שבו קיימת הגבלה על פי
 דין על השימוש החפשי בדולרים בישראל — הסכום הגבוה ביותר
 במטבע ישראלי שתושב ישראל יידרש לשלמו בעד דולר אצל מי
 שמורשה כדין לסחור בישראל בדולרים בניכוי העמלה הבנקאית בעד
 עיסקה כזו; ולגבי הזמן שבו לא תהיה הגבלה כאמור — שער הרכישה
 הגבוה ביותר של הדולר שיהיה קיים בבנק ישראל לגבי משיכות טלגר־

 פיות בנקאיות על גיו־יורק.

 (ז) פטור ממס:
 (1) ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסלול א׳ במסגרת

 התכנית תהיה פטורה ממם אם חסך בתכנית משך שלוש שנים לפחות.

ז תשלי׳ז, 19.6.1977 1977 ת 3726, ג׳ בתמו ו נ ק ת  קובץ ה



 (2) ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסלול ב׳ במסגרת
 התכנית על כל סכום שהיה מופקד במשך שלוש שנים לפחות תהיה פטורה ממס.

 (ח) פיגור בהפקדות חדשיות:
 חוסך במסלול א׳ הנמנע מלהפקיד שלושה תשלומים חדשיים רצופים לא יהיה
 רשאי להפקיד תשלומים נוספים לפי מסלול א׳ בתכנית, אולם יתר תנאי

 התכנית ימשיכו לחול על הסכומים שהופקדו.

 (ט) הוצאת החסכונות מהתכנית:
 (1) החוסך רשאי להוציא סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית בכל עת במתן
 הודעה לבנק 30 יום מראש; אולם חוסך במסלול א׳ לא יהיה רשאי להוציא

 את חסכונותיו וההטבות עליהם בחלקים.
 (2) בתום שש שנים מתחילת תקופת החסכון, ישולמו לחוסך כל הסכומים

 העומדים לזכותו ותנאי התכנית יפסיקו לחול על אותם סכומים.

ת 3. (א) תנאי ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון י ל התכנ יהו  נ

 חסכון לפי התכנית יהיו כאמור בסעיף 2.
 (ב) על אף האמור בסעיף קטן א׳ רשאי מפעיל התכנית, באישור הממונה על המימון
 ושוק ההון במשרד האוצר, להוסיף על ההטבות הקבועות בתכנית; הטבות אלה

 יהיו פטורות ממס.
 (ג) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על המימון ושוק

 ההון במשרד האוצר.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ז בםיון תשל״ז(13 ביוני 1977) י
) י שר האוצר 7 2 6 5 מ 4 ח < 

 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 תשט״ז-1956

 תקנות בדבר התנאים להפקדת פקדון וניהולו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, תשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

! 1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים ת פקדו ד ק פ  ה

י להפקדת פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת. י י ה י נ  י

ם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון של הפקדות משתנות), ש י  ד

 תשל״ז—1977״.

 1 ס״ח תשט״ז, עמ׳ 52; תשל״ו, עמ׳ 159.

ת 3726, ג׳ בתמוז תשל״ז, 19.6.1977 ו נ ק ת  1978 קובץ ה



ספת  הו
 (תקנה 1)

ת ו ר ד ג ,  1. בתוספת זו — י
 ״תכנית״ — תכנית של בנק לחסכון כללי בשם שבחר הבנק והכולל ״הפקדות משתנות״,

 שאישרה שר האוצר;
 ״חוסך״ — למעט תאגיד.

ית  2. (א) סכום החסכון המירבי: תנאי התכנ
 חוסך זכאי להפקיד בתכנית סכום כולל שלא יעלה על 30,000 לירות.

 (ב) הפקדות:
 (1) החוסך מפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית תשלומים רצופים מדי חודש

 בסכום שלא יפחת מ־100 לירות ולא יעלה על 400 לירות;
 (2) החוסך רשאי להפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית, בשנת החסכון
 הראשונה כספים בסכום שלא יעלה על 6,000 לירות ובשנת החסכון השניה

 כספים בסכום שלא יעלה על 3,000 לירות.
 (ג) תקופת החסכון:

 (1) תקופת החסכון לא תעלה על 6 שנים מיום ׳ההצטרפות לתכנית.
 (2) תחילת תקופת החסכון תחושב כך: כאשר התשלום הראשון הופקד
 בתכנית עד ה־15 בחודש, מהיום הראשון לאותו חודש, וכאשר התשלום הראשון

 הופקד בתכנית החל מד,־16 בחודש, מהיום ה־16 באותו חודש.
 (ד) תשלום ריבית והצמדה:

 החוסך יזוכה, בעת הוצאת קרן חסכונותיו, בהכנסה כמפורט להלן:
ת ־ שיעור ההצמדה פ ו ק  ת
ן שיעור הריבית למדד של קרן  החסכו

ת החסצוז תי  המינימלית השנ

 פחות משנה 8% 0%
 שנה 8% 0%

 שנתיים 3% 50%
 שלוש שנים 3% 75%

 ארבע שנים 3% 100%
 חמש שנים 3% 100%

 (ה) ,חישוב הריבית:
 (1) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית בשיעור ובהתאם

 לתקופת החסכון כמפורט בסעיף קטן ד׳, כאמור להלן:
 (א) תחילת התקופה לחישוב י הריבית תהיה, לגבי כספים שהופקדו
 בתכנית עד ה־15 בחודש, ביום הראשון באותו חודש, ולגבי כספים

 שהופקדו בתכנית החל מה־16 בחוךש, ביום ה־16 באותו חודש.
 (ב) תום התקופה לחישוב הריבית יהיה, לגבי כספים שהוצאו מהתכנית
 עד ה־15 בחודש, ביום הראשון באותו חודש, ולגבי כספים שהוצאו

 מהתכנית מה־16 בחודש, ביום ה־16 באותו חודש.
 (2) הריבית לא תהיה צמודה.

ז תשל״ז, 19.6.1977 1979 ת 3726, ג׳ בתמו ו נ ק ת  קובץ ה



 (ו) חישוב ההצמדה:
 לצורך חישוב ההכנסות כמפורט בסעיף קטן ד׳, יהיו ההפקדות צמודות למדד
 המחירים לצרכן כמפורט להלן: אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפר
 סם לאחרונה לפגי הוצאת החסכונות מהתכנית (להלן — המדד החדש) כי
 המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש שבו הופקדה הפקדה
 כלשהיא (להלן — המדד היסודי) תשולם אותה יהפקדה כשהיא מוגדלת בשיעור
 ההצמדה המצויין בסעיף קטן ד׳ בהתאם לתקופת החסכון, כפול שיעור העליה
 של המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה, ״מדד המחירים לצרכן״
 או ״מדדי׳ — מדד המחירים לצרכן שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר
 שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי.המדד הקיים
 ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את

 היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 (ז) פטור ממס:
 ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסגרת התכנית, תהיה

 פטורה ממם אם חסך בתכנית משך שלוש שנים לפחות.

 (ח) פיגור בהפקדות חדשיות:
 חוסך הנמנע מלהפקיד שלושה תשלומים חדשיים רצופים לא יהיה רשאי
 להפקיד תשלומים נוספים בתכנית, אולם יתר תנאי התכנית ימשיכו לחול

 על הסכומים שהופקדו.

 (ט) הוצאת החסכונות מהתכנית:
 (1) החוסך רשאי להוציא את חסכונותיו כל עת במתן הודעה לבנק שלושים
 יום מראש; חוסך לא יהיה דשאי להוציא את חסכונותיו וההטבות עליהם

 בחלקים.
 (2) בתום שש שנים מתחילת תקופת החסכון, ישולמו לחוסך כל הסכומים

 העומדים לזכותו ותנאי התכנית יפסיקו לחול על אותם סכומים.

ת 3. (א) תנאי ההסכם שיחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון י ל התכנ ימו  נ

 חסכון לפי התכנית יהיו כאמור בסעיף 2.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי מפעיל התכנית, באישור הממונה על
 המימון ושוק ההון במשרד האוצר, להוסיף על ההטבות הקבועות בתכנית; הטבות

 אלה יהיו פטורות ממס.

 (ג) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על המימון
 ושוק ההון במשרד האוצר.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ז בסיון תשל״ז(13 ביוני 1977) י
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 4 ח ) 

ז תשל״ו, 19.6.1977 ת 3726, ג׳ בתמו ו נ ק ת  1980 קובץ ה



 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות-
 תשס״ז-1956

 תקנות בדבר התנאימ להפקדת פקדון וניהולו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, תשט״ז—1956 נ, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

! ת פקדו ד ק פ  1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים ה
ו ל הו י נ  להפקדת פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת. , , ו

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון צמודות למדד ולדולר), השם
 תשל״ז—1977״.

 תוספת
 (תקנה 1)

ייית ג  1. בתוספת זו— יז
 ״תכנית״ — תכנית של.בנק לחסכון כללי בשם שבחר הבנק והכולל ״הצמדה שלובה״,

 שאישרה שר האוצר;
 ״חוסך״ — למעט תאגיד.

ית  2. (א) סכום החסכון המירבי: תנאי התכנ
 חוסך זכאי להפקיד בכל מסלול בתכנית סכום כולל שלא יעלה על 20,000

 לירות.
 (ב) מסלול החסכון:

 ההפקדות של החוסך בתכנית יהיו לפי מסלול החסכון שיבחר מבין שניים אלה:
 מסלול א׳ — החוסך מפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית תשלומים
 רצופים מדי חודש בסכום שלא יפחת מ־100 לירות ולא יעלה על

 400 לירות;
 מסלול ב׳ — החוסך רשאי, עד למועד שעליו יודיע שר האוצר בהודעה
 ברשומות, להפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית כספים בסכום שלא

 יפחת מ־500 לירות לכל הפקדה, במועדים שיבחר.

 (ג) תקופת החסכון:
 (1) תקופת החסכון לא תעלה על 6 שנים.

 (2) (א) להפקדות במסלול א׳ תחושב תחילת תקופת החסכון, כאשר
 התשלום הראשון הופקד בתכנית עד ה־15 בחודש, מהיום הראשון
 באותו חודש, וכאשר התשלום הראשון הופקד בתכנית החל מה־16

 בחודש, מהיום ה־16 באותו חודש.
 (ב) להפקדות במסלול ב׳ תחושב תחילת תקופת החםבון, לגבי כספים

 1 ס״ח תשט״ז, עמי 52; תשל״ו, עמ׳ 159.

ז תשל״ז, 19.6.1977 1981 ת 3726, ני בתמו ו בץ התקנ  קו



 שהופקדו בתכנית עד ה־15 בחודש, מהיום הראשון לאותו חודש, ולגבי
 כספים שהופקדו בתכנית החל מה־16 בחודש, מהיום ה־16 לאותו חודים.

 (ד) תשלום ריבית והצמדה:
 החוסך יזוכה, בעת הוצאת קרן הפקדון, בהכנסה כמפורט להלן:

ה ד ק פ  החלק מקרן ה
 והריבית המצטברת
לר  אשר צמודים לדו

ן  החלק מקרו הפקדו
 והריבה המצטברת אשר
 צמודים למדד המחירים

 שיעור הריבית
 השנתית

ן ת החסכו פ ו ק  ת
נימלית  המי

 פחות משנה 6% 0 0
 שגה 8% 0 0
 שנתיים 10% 0 0

30% 50% *10/ 

 שלוש שנים י)/ 5־י
 ארבע שנים 3% 55% 35%

 (ה) חישוב הריבית:
 הריבית תחושב על כל הפקדה לפי.ריבית דריבית שנתית בשיעור ובהתאם

 לתקופת החסכון כמפורט בסעיף קטן ד/ כאמור להלן:
 (1) תחילת התקופה לחישוב הריבית תהיה, לגבי כספים שהופקדו בתכנית
 עד ה־15 בחודש, ביום הראשון באותו חודש, ולגבי כספים שהופקדו בתכנית

 החל מה־16 בחודש, ביום ה־16 באותו חודש.
 (2) תום התקופה לחישוב הריבית יהיה, לגבי כספים שהוצאו מהתכנית עד
 ה־15 בחודש, ביום הראשון באותו חודש, ולגבי כספים שהוצאו מהתכנית

 מה־16 בחודש, ביום ה־16 באותו חודש.

 (ו) חישוב ההצמדה:
 (1) לצורך חישוב ההכנסות על חלק הפקדון והריבית הצמודים למדד המחי
 רים לצרכן, בהתאם לתקופת החסכון, יהיה אותו חלק צמוד למדד המחירים
 לצרכן כמפורט להלן: אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאח
 רונה לפני הוצאת הפקדון מהתכנית (להלן — מדד החדש) כי המדד החדש עלה
 לעומת המדד שפורסם בגין החודש שבו הופקד הפקדון(להלן — המדד היסודי)
 יחושב אותו חלק פקדון וריבית כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש

 לעומת המדד היסודי;
 לענין זה, ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן
 שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על־ידי כל מוסד
 ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי
 על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר,

 תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 (2) לצורך חישוב ההכנסות על חלק הפקדון והריבית הצמודים לשער החלי
 פין של הדולר, בהתאם לתקופת החסכון, יהיה אותו חלק צמוד לשער החליפין

 של הדולר כמפורט להלן:
 אם ביום השביעי לפני הוצאת הפקדון מהתכנית יהיה שער החליפין של הדולר
 (להלן — השער החדש) גבוה משער החליפין של הדולר ביום שלאחר הפקדת

1982 



 סכום כלשהו בתכנית (להלן — השער היסודי), ישולם אותו חלק פקדון וריבית
 כשהוא מוגדל בשיעור העליה של השער החדש לעומת השער היסודי;

 לענין זה —
 ״דולר״ — דולר של ארצות־הברית של אמריקה;

 ״שער החליפין של הדולר״, לגבי הזמן שבו קיימת הגבלה על פי דין
 על השימוש הךופשי בדולרים בישראל — הסכום הגבוה ביותר במטבע
 ישראלי שתושב ישראל יידרש לשלמו בעד דולר אצל מי שמורשה כדין
 לסחור בישראל בדולרים בניכוי העמלה הבנקאית בעד עיסקה כזו; ולגבי
 הזמן שבו לא תהיה הגבלה כאמור — שער הרכישה הגבוה ביותר של
 הדולר שיהיה קיים בבנק ישראל לגבי משיכות טלגרפיות בנקאיות על

 גיו־יורק.

 (ז) פטור ממס:
 (1) ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסלול א׳ במסגרת

 התכנית, תהיה פטורה ממס אם חסך בתכנית משך שלוש שנים לפחות.
 (2) ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל החוסך במסלול ב' במסגרת
 התכנית על כל סכום שהיה מופקד במשך שלוש שנים לפחות תהיה פטורה ממס.

 (ח) . פיגור.בהפקדות חדשיות:
 חוסך במסלול א׳ הנמנע מלהפקיד שלושה תשלומים חדשיים"רצופים לא יהיה
 רשאי להפקיד תשלומים נוספים לפי מסלול א׳ לתכנית, י אולם יתר תנאי

 התכנית ימשיכו לחול על הסכומים שהופקדו.

 (ט) הוצאת החסכונות מהתכנית:
 (1) החוסך רשאי להוציא סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית בכל עת במתן
 הודעה לבנק 30 יום מראש; אולם חוסך במסלול א׳ לא יהיה רשאי להוציא

 את חסכונותיו וההטבות עליהם בחלקים.
 (2) בתום שש שנים מתחילת תקופת החסכון, ישולמו לחוסך כל הסכומים

 העומדים לזכותו ותנאי התכנית יפסיקו לחול על אותם סכומים.

ית ל התכנ יהו  3. (א) תנאי ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון נ
 חסכון לפי התכנית יהיו כאמור בסעיף 2.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן א׳ רשאי מפעיל התכנית, באישור הממונה על המימון
 ושוק ההון במשרד האוצר, להוסיף על ההטבות הקבועות בתכנית; הטבות אלה יהיו

 פטורות ממס.

 (ג) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על המימון
 ושוק ההון במשרד האוצר.

ץ י ב ו נ י ב ׳ ר ע ש ו ה  ב״ז בסיון תשל״ז(13 ביוני1977) י
) שר האוצר ד 2 6 5 מ 4 ח ) 

ז תשל״ז, 19.6.1977 1983 ת 3726, ג׳ בתמו ו נ ק ת בץ ה  קו



 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 תשס״ז- 1956

 תקנות בדבר התנאים להפקדת פקדון וניהולו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות  למילוות, תשט״ז—1956 נ

 אלה:

 1. בתקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון ח״י אלפים), תשל״ז—1976 2 (להלן —
 התקנות העיקריות), במקום תקנה 2 יבוא:

 ״השם 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ח״י

 כפליים), תשל״ז—1976״.

 2. בתוספת לתקנות העיקריות —
 (1) בסעיף 1, בהגדרת ״תכנית״, במקום ״ח״י אלפים״ יבוא ״ח״י כפליים״;

 (2) בסעיף 2(ב), במקום ״18,000 לירות״ יבוא ״36,000 לירות״;
 (3) בסעיף 2(ג) (1), במקום ״שלא יפחת מ־50 לירות ולא יעלה על 250 לירות״
 יבוא ״שלא יפחת מ־50 לירות ולא יעלה על 500 לירות! חוסר שהצטרף לתכנית
 לפני תחילתן של תקנות אלה יוכל, עד ה־ 31 בדצמבר 1977, להגדיל את גובה

 סכים התשלום החדשי שלו, ובלבד שלא יעלה על 500 לירות;״
 (4) בסעיף 2(יא)(1), אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 ״(ה) על אף האמור בסעיף קטן (יא)(1)(א), חוסך אשר הצטרף לתכנית
 החל ממועד תחילתן של תקנות אלה ועד ליום 31 בדצמבר 1977 יהיה רשאי
 להוציא את חסכונותיו במסלול א׳ תוך 3 חודשים מתחילת תקופת החסכון;

 עשה כן, תבוטל זכותו לריבית, להפרשי הצמדה ולמענק״;
 (5) בסעיף 2(יא), אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) על אף האמור בסעיף קטן (יא)(2)(א), חוסך אשר הצטרף לתכנית
 החל ממועד תחילתן של תקנות אלה יהיה רשאי להוציא סכום שהופקד
 במסלול ב׳ עד ליום 31 בדצמבר 1977, וזאת תוך 3 חדשים מתחילת תקופת
 החסכון לגבי אותו סכום; עשה כן, תבוטל זכותו לריבית, להפרשי הצמדה

 ולמענק.״

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ח״י כפליים) (תיקון),
 תשל״ז—1977״.

ה 2 נ ק ת ת פ ל ח  ה

ת פ ס ו ת  וויקמ ה

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ״ז בסיון תשל״ז(13 ביוני 1977)
 (חמ 72654)

.59J ח תשט״ז, עמ׳ 52; תשל״ו, עמי ״ ס 1 
 2 ק״ת תשל״ז, עמ׳ 502.

ז תשל״ז, 19.6.1977 ת 3726, ג׳ בתמו ו נ ק ת  1984 קובץ ה



 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 תשט׳ץ-1956

ס הכגסה מ  צו בדבר פטור מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, תשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 1. בצו זה — הגדרות

 ״פקדוך — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 20,000 לירות, ואשר עברו
 שלוש שנים לפחות מיום הפקדת השיעור הראשון.

 ״תכנית״ — תכנית חסכון של בנק יהב לעובדי המדינה בע״מ הידועה בשם ״חסכון רכבי׳
 שאושרה בידי שר האוצר.

ר מ«ס  2. הריבית, המענק והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממם הכנסה. פטו

 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 17), תשל״ז—977!״. השש

 כ״ז בםיון תשל״ז(13 ביוני 1977)
(72650 Sh) 

 1 ס״ה תשט״ז, «מ׳ 52; תשל״ו, עמי 159.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שר האוצר

 חוק עידוד החסםן, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 תשס״ז-956ו

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, תשט״ז—1956 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 1. בצו זה —
 ״פקדון״ — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר
 עברו שלוש שנים לפחות, לגבי הפקדות במסלול ההפקדות החודשיות של התכנית —
 מיום הפקדת השיעור הראשון, ולגבי הפקדות במסלול ההפקדות החד־פעמיות של

 התכנית — מיום כל הפקדה;
 ״תכנית״ — תכנית חסכון של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ ״עוז להשכלה

 גבוהה״ שאושרה בידי שר האוצר.

 1 ס״ח תשט״ז, עמי 52; תשל״ו, עמי 159.

ז תשל״ז, 19.6.1977 985! ת 3726, ג׳ בתמו ו בץ התקנ  קו



ר ממס 2. הריבית, המענק והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממס־  פטו

 הכנסה.

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 18), תשל״ז-—1977״.

ע ר ב י נ ו ב י ך ש ו ה  י
 שר האוצר

 כ״ז בסיון תשל״ז(13 ביוני 1977)
 (חמ 72650)

 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 תשס׳׳ז-956 ן

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, תשט״ז—1956 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 1. בצו זה —
 ״פקדון״ — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר
 עברו שלוש שנים לפחות, לגבי הפקדות במסלול ההפקדות החדשיות של התכנית —
 מיום הפקדת השיעור הראשון, ולגבי הפקדות במסלול ההפקדות החד־פעמיות

 של התכנית — מיום כל הפקדה;
 ״תכנית״ — תכנית חסכון של בנק המזרחי המאוחד בע״מ הידועה בשם ״צמד להשכלה

 גבוהה״ שאושרה בידי שר האוצר.

 2. הריבית, המענק והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממס הכנסה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 19), תשל״ז—1977״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  י
 שד האוצר

 כ״ז בסיון תשל״ז(13 ביוני 1977)
 (חמ 72650)

 1 ם״וז תשט״ז, עמי 52: תשל״ו, עמי 159.

 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 תשס״ז-956 ו

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, תשט״ז—1956 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

 1 ס״ח תשט״ז, עמי 52; תשל״ו, עמי 159.
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 1. בצו זה _ הגדרות

 ״פקדון״ — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר
 עברו שלוש שנים לפחות, לגבי הפקדות במסלול ההפקדות החדשיות של התכנית —
 מיום הפקדת השיעור הראשון, ולגבי הפקדות במסלול ההפקדות החד־פעמיות של

 התכנית — מיום כל הפקדה;
 ״תכנית״ — תכנית חסכון של בצק קונטיננטל בע״מ הידועה בשם ״חסן להשכלה גבוהה״

 שאושרה בידי שר האוצר.

ר ממס  2. הריבית, המענק והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממם פטו
 הכנסה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 20), תשל״ז—977!״. השט

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ז בסיון תשל״ז(13 ביוני 1977) י
) שר האוצר 7 2 6 5  >חמ 0

 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות,
 תשט״ז-956 ן

 צו 1:דבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה  וערבות למילוות, תשט״ז—1956 ג

 לאמור:

 1. בצו זה — הגדרות

 ״׳פקדון״ — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר
 עברו שלוש שנים לפחות, לגבי הפקדות במסלול ההפקדות החדשיות של התכנית —
 מיום הפקדת השיעור הראשון, ולגבי הפקדות במסלול ההפקדות ההד־פעמיות של

 התכנית — מיום כל הפקדה;
 ״תכנית״ — תכנית חסכון של בנק הפועלים בע״מ הידועה בשם ״הסן להשכלה גבוהה״

 שאושרה בידי שר האוצר.

 2. הריבית, המענק והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממס פטור ממם
 הכנסה.

 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 21), תשל״ז—1977״. השם

ע ר ב י נ ו ב י ץ ש ו ה  כ״ז בסיון תשל״ז(13 ביוני 1977) י
 (תמ 72650) שר האוצר

, עמי 159, ״ו  1 ס״ה תשט״ז, עמ׳ 52; תשי
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 חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערמת למילוות,
 תשס״ז- 956 ו

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה
 וערבות למילוות, תשט״ז—1956 / ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה

 לאמור:

ת 1. בצו זה — דרו  הג

 ״פקדון״ — כסף שהופקד בתכנית בסכום כולל שלא יעלה על 15,000 לירות, ואשר עברו
 שלוש שנים לפחות, לגבי הפקדות במסלול ההפקדות החדשיות של התכנית —
 מיום הפקדת השיעור הראשון, ולגבי הפקדות במסלול ההפקדות החד פעמיות של

 התכנית — מיום כל הפקדה;
 ״תכנית״ — תכנית חסכון של בנק אמריקאי ישראלי בע״מ הידועה בשם ״חסן להשכלה

 גבוהה״ שאושרה בידי שר האוצר.

ר ממס 2. הריבית, המענק והפרשי ההצמדה המשתלמים על פקדון יהיו פטורים ממס־  פטו

 הכנסה.

 השם 3. לצו זה ייקרא ״צו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 22), תשל״ז—1977״.

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה  כ״ז בסיון תשל״ז(13 ביוני 1977) י
) שר האוצר 7 2 6 5 מ 0 ח ) 

 1 ם״ו1 תשט״ז, עמי 52; תשל״ו, עמי 159.

 פקודת המועצות המקומיות

 צו בדבר מועצות מקומיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, איי מצווה לאמור:

ת 1. בתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות (א), תשי״א—1950 2, בסעיף 5(א), פ ס ו ת ן ה קו  תי
 השלישית

 המלים ״באחד הימים מיום ראשון עד יום חמישי״ — יימחקו.

ם 2. לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות (א) (תיקון מם׳ 4), תשל״ז—1977״. ש  ה

 י״ב בסיון תשל״ז(29 במאי 1977.)
 זחמ 811)

וסח חדש 9, עמי 256. נת ישראל, נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת תשי״א, עמ׳ 178; תשכ״ב, עמי 280; תשל״ז, עמי 805.

ה הלל מ ל  ש
 שר הפנים
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י מ ו ק ן מ ו ט ל ש ד ל ו ד  מ

ב ו ח ר ל ב  מכשו

י ת ב  היתר ל
ת ו י ו לחנ ה ו פ  ק

ת ו ח ו ת ש ח י ת  פ

 דרכי זהירות
 בכריית שוהה

 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר לגבעת־ עדה בדבר שימור רחובות

 בתוקף סמכותה לכי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה
 המועצה המקומית גבעת־עדה חוק עזר זה

 !. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית גבעת־עדה;

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״המהנדס״ — אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנדס
 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה;

 ״רחוב״ — דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, גשר, רחבה או גינה שיש לציבור זכות
 מעבר בהם, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, וכן כל מעבר המשמש או
 המכוון לשמש אמצעי גישה למספר בתים, לרבות סימני דרך, תעלות, ביבים וחפירות

 שברחוב או בצידי הרחוב.

 2. (א) לא יניח אדם ברחוב ולא יבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב
 או להפריע לניקויו או לתנועת הציבור בו, אלא אם דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו

 של אותו דבר, ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.
 (ב) לא יגיח אדם ולא יתלה בחלון, במעקה, בגזוזטלה, בגג או מעל רחוב כל

 דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
 (ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה, שוחה או תא בקורת ברחוב.

 (ד) על אף האמור בסעיף זה מותרת בניה ארעית לרגל צורך מיוחד, לפי הרשאה
 בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

 3. (א) ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי
 בית קפה, וכן להצגת סחורה ברחוב בחזית החנות, לבטל היתר שניתן או להתלותו וכן

 לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
 (ב) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בסך עשר לירות לשנה

 לכל מטר מרובע מהשטח הכלול בהיתר.
 (ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר תאריך נתינתו,

 זולת אם בוטל לפי סעיף קטן(א).

 4. לא ישנה אדם רחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר.

 5. לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת מהנדס המועצה ובהתאם
 לתנאי ההיתר.

 אדם הכורה שוחה ברחוב חייב —
 (1) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים

 אדומים בלילה;

.6 
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 (2) לסתום את השוחה ולהחזיר אה הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה
 או עם פקיעת ההיתר. הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 7. המהנדס רשאי לתת היתר לפי סעיפים 4 או 5 או לסרב לתיתו, לבטל היתר
 שניתן, להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם,

 8. (א) לא יגרום אדם נזק לרחוב.
 (ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן(א) חייב לתקן את הנזק.

 9. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב —
 (1) מאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראת סעיף 2, לסלק את

 המכשול;
 (2) מאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב),

 לבצע את העבודות האמורות.
 (ב) בהודעה יצויינו התנאים, הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
 העבודה שקבע המהנדס באישור ראש המועצה, וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול

 או לבצע את העבודה.
 (ג) אדם שקיבל'הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה; לא
 מילא אחרי ההוראות שבהודעה, רשאי ראש המועצה לעשות את הדרוש ולחייבו

 בהוצאות הסילוק או הביצוע.

 10. (א) ראש המועצה רשאי במקרים דחופים לסלק כל מכשול ברחוב ולבצע כל
 עבודה מהעבודות המנויות בסעיפים 6 ו־8(ב), בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף 9 ובין
 אם לאו, ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום; סילק ראש המועצה מכשול ברחוב
 או ביצע עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או

 בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע.
 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה בביצוע תפקידו לפי חוק עזר זה ולא ימנע

 בעדו• מהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי סעיף קטן(א).

 11. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום
 הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי
 אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום נראה
 לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או פורסמה בשני עתונים

 יופיים הנפוצים בתחום המועצה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 12. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 5,000 לירות, ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף 200 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.

 13־ לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגבעת־עד־ (שימור רחובות), השל״ז—1977״.

ן היתר ת  מ

ב  נזק לרחו

ת  הודעו

ק מכשול לו  סי
ת דו  וביצוע עבו

רת הודעות  מסי

ן  עונשי

ן ו ר ו ב ד ק ע  י
 ראש המועצה המקומית גבעת־ עדה

ל ל ה ה מ ל  ש
 שר הפנים

 נתאשר.
 ז׳ באייר תשל״ז(25 באפריל 1977)

 (חט 8/34) • .־ •
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 גדפס בדפוס הממשלה, ירושלים
1990 

 המחיר 256 אגורות




