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ו 9 8 ו - א ״ מ ש ת  תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון מס׳ 7), ה

, ובאישור ועדת הכספים  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־243 לפקודת מס הכנסה ג
ן תקנות אלה:  .של הכנסת, אני מתקי

 1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל״ב—1972 2 —

; ם״  (1) בפסקה (1), במקום ״5 שקלים״ יבוא ״12 שקלי

 (2) בפסקה (4), במקום ״400 לירות״ יבוא ״150 שקלים״.

 2. תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1981.

ה 2 נ ק ! ת  תיקו

לה ו  תח

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 י״ז בתמוז התשמ״א (19 ביולי 1981)
 (חמ 168—3)

נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; פ״ח התשמ״א, עמי 282. י מדי נ  1 די
 2 ק״ת התשל״ב, עמי 1337; התשמ״א, עמי 630.

 צו עידוד השקעות הון (קביעת הגבלה לסכום מענק השקעה למפעל

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  להשכרת ציוד), ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ג(א)(3) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט—1959 1
 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים לאמור:

 1. סכום מענק ההשקעה הניתן למפעל להשכרת ציוד לא יעלה על הסכום ששולם
 למעשה, במסגרת התכנית, כהון מניות או כהון עצמי בשני אלה —

וד;  (1) בתאגיד שבבעלותו המפעל להשכרת צי

וד;  (2) בתאגיד שבבעלותו המפעל ששכר את הצי

 ובלבד שהסכום ששולם למעשה כהון מניות או כהון עצמי בתאגידים כאמור לא
 יפחת, בכל אחד מהם, מ־10% מערך ההשקעה במסגרת התכנית אשר בשלה מבוקש

 המענק.

 0כום מענק
 השקעה

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה, המסחר והתיירות

 י״א בתמוז התשמ״א (13 ביולי 1981)
 (חמ 529—3)

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 1 ם״ח התשי״ט, עמ׳ 234; התשמ״א, עמי 307.

 תקנות קרן המדע הדו־לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים (פטור ממסים)

1981 - א ״ מ ש ת  (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הקרן הדו־ לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים,
ן תקנות אלה:  התשל״ח—1978 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 1 פ׳׳ח התשל״ח, עמי 74.
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ספת תקנה,4א  ,1. בתקנות קרן המדע הדו־לאומית למחקר ופיתוח תעשייתיים (פטור ממסים), הו
א: בו , אחרי תקנה 4 י  התשל״ח—1978 2

0 4א. הקרן תהיה פטורה ממס מעסיקים.״ 0 ם י ק , ' ^ 

לה  2. , תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980). תחי

 כ״ט בתמוז התשמ״א (31 ביולי 1981)
 (המ 133—3)

 2 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1179.

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

1981 - א ״ מ ש ת ־ לאומית (פטור ממסים) (תיקון), ה  תקנות קרן המדע הדו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק קרן המדע הדו־לאומית, התשל״ז—1977 !
ן תקנות אלה:  ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

ה 4א נ ק ספת ת , הו  1. אחרי תקנה 4 לתקנות קרן המדע הדו־לאומית (פטור ממסים), התשל״ח—1978 2
א: בו  י

° 4א. הקרן תהיה פטורה ממס מעסיקים.״ מ

ם

מ , ק , ס ע מ ' 

לה ״, !  2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980). ,

ד ו ר ם א ר י ר ו  כ״ט בתמוז התשמ״א (31 ביולי 1981) י
 שר האוצר

, עמי 68. ז  1 סייח התשלי
 2 ק״ת, התשל״ח, עמי 677.

 תקנות הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  (פטור ממסים) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות
ן תקנות , ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי  הברית וישראל, התש״ם—1979 1

 אלה:

5 ה נ ק ספת ת  1. בתקנות הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל (פטור ממסים), הו
, אחרי תקנה 4 יבוא:  התש״ם—1980 2

פ 5. הקרן תהיה פטורה ממס מעסיקים.״ ל , ק י ס

ט ^ 

ת ל י ח  2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התש״ם (1 באפריל 1980). ת

ר ו ד י ר ם א ר ו י 1981) י ל ו י 31ב ! . א התשמ״ ז ו  כ״טבתמ
 שר האוצר ו,חמ 1146—3)

 1 ם״ח התש״ם, עמ׳ 35.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 1173.
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1 9 3 1 - א ״ מ ש ת  תקנות עידוד החסכון(תכניות השנון ״צמוד דיור״), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—11956 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

ן תקנות אלה:  מתקי

 1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים
 להפקדת פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בסיון התשמ״א (2 ביולי 1981).

ן ת פקדו ד ק פ  ה
לו יהו נ  ו

 תחילה

 תוספת

 (תקנה 1)

 1. בתוספת זו —

 ״תכנית״ — תכנית של בנק לחסכון, שאישר שר האוצר, בשם שבחר הבנק והכולל ״צמוד
; ר״ ו  די

ד; י  ׳׳׳חוסך״ — למעט תאג

 ״מדד מחירי הדירות״ — מדד מחירי דירות בבעלות הדיירים (על פי ״סקר מחירי דירות״)
 הארעי או המעודכן, שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי
ד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על ד  כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מ
; אם יבוא מדד אחר במקום  אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו
 המדד הקיים, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם
 י לאו, או יוכנס שינוי בשיטת עריכת הסקר שעליו מבוסס המדד, תקבע הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה את היחס שבין המדד החדש לבין המדד המוחלף;

ת וירקות) שקבעה מ י  ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן (כולל פ
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף • אס יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר,
 לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם
; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה  בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

 המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 2. א. הצטרפות
 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד למועד שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות

 (להלן — מועד סיום התכנית).

 2. מפופ החסכון המרבי
 חוסך רשאי להפקיד בתכנית עד 300 אלף שקלים במועדים שיבחר.

 ו.. תקופת ההפפון

:  1. מועד תחילת תקופת החסכון יחושב לגבי כל הפקדה בנפרד, ויהיה כדלקמן
דש; היום  היום ה־16 בחודש — כאשר ההפקדה היא עד ה־15 באותו חו

 האחרון בחודש — כאשר ההפקדה היא החל ב־16 באותו חודש.

ית אי התכנ  תנ

 1 ס״ה התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, עמ׳ 159.
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 2. תום תקופת החסכון יהיה היוט ה־25 בחודש שבו תמו 8 שנים ממועד תחילת
(להלן — תום תקופת החסכון). ן  תקופת החסכו

 ד. הצמדת מהפקדות
 חוסך המושך את כספו לאחר 5 שנים ממועד תחילת החסכון יוכל לבחור בגבוה

: ן הסכומים לפי האפשרויות א׳ ו־ב׳ כלהלן  מבי

 . 1. אפשרות א׳ — הצמדה למדד מהירי הדירות.

 (1) אם יתברר ממדד מחירי הדירות החדש כי המדד החדש עלה לעומת
 מדד מחירי הדירות היסודי, תשולם אותה הפקדה כשהיא מוגדלת

 בשיעור עליית המדד ״חדש לעומת המדד היסודי.

 (2) לענין זה —

 ״מדד מחירי הדירות היסודי״, לגבי הפקדה שהופקדה בחדשים אפריל,
 יולי, אוקטובר וינואר — מדד מחירי הדירות שיפורסם בחדשים
 שלאחריהם, כפי שיעודכן, ולגבי הפקדות שהופקדו בחדשים האח־
ד מהירי י הדירות האחרון שפורסם במועד תחילת תקופת  רים — מד
 החסכון — כפי שיעודכן כשהוא מוכפל ביחס שבין מדד המחירים
 לצרכן שפורסם לחודש ההפקדה למדד המחירים לצרכן שפורסם

 לחודש שקדם לחודש שבו פורסם לאחרונה מדד מחירי הדירות;
 ״מדד מחירי הדירות החדש״, לגבי הפקדה כלשהי — מדד מחירי
 הדירות הארעי שפורסם לאחרונה לפני הוצאת אותה הפקדה מהתכנית
 כשהוא מוכפל ביחס שבין מדד המחירים האחרון הידוע בעת הוצאת
 סכום ההפקדה לבין מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש שבו פורסם

 לאחרונה מדד מחירי הדירות.

 (3) בתקופה שבה לא תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד
 מחירי הדירות, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהו מדד מחירי

ן תקנות אלה.  הדירות לעני

 2. אפשרות ב׳ — הצמדה למדד המחירים לצרכן.

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת
 סכום ההפקדה (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד
ן החודש שבו הופקדה הפקדה כלשהי (להלן — המדד  שנתפרסם לעמ
 היסודי) תשולם אותה הפקדה כשהיא מוגדלת בשיעור עליית המדד החדש

 לעומת המדד היסודי.

 ה. פטור ממש
 ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסגרת התכנית על כל סכום
 שהיה מופקד שלוש שנים לפחות ממועד תחילת תקיפת החסכון, תהיה פטורה

 ממס.

ית  ו. משיכת השכונות מהתכנ

 (1) עד תום 5 שנים ממועד תחילת תקופת החסכון רשאי החוסך למשוך את
 סכום ההפקדה וההטבות שהצטברו עליה במתן הודעה בלתי חוזרת לבנק

 30 ימים מראש.
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 (2) מתום 5 .שנים ממועד תחילת תקופת החסכון רשאי החוסך להוציא את
 סכום ההפקדה וההטבות שהצטברו עליה במתן הודעה בלתי חוזרת לבנק

 90 ימים מראש.

ית לפני תום שנתיים ממועד תחילת תקופת את כספו מהתכנ סך.  (3) משך החו
 החסכון, לא יהא זכאי להצמדה, אולם הוא יזוכה בריבית דריבית שנתית

 בשיעור של 30%.

 (4) משך החוסך את כספו לאחר תום שנתיים ממועד תחילת תקופת החסכון
 אך לפני תום חמש שנים, תהיה ההפקדה צמודה למדד המחירים לצרכן

 כמפורט בסעיף קטן ד׳2.

 (5) משך החוסך את כספו לאחר תום 5 שנים, תעמוד לו ברירת ההצמדה
 המפורטת בסעיף קטן הי.

 (6) חוסך שיודיע לבנק על רצונו למשוך את חסכונותיו מהתכנית, יעמיד הבנק
 את הכסף לרשותו ב־25 בחודש שבו תמו 30 ימים או 90 ימים, לפי

 הענין, מיום הגשת הבקשה בידי החוסך.

 (7) בתום תקופת החסכון יועמד לרשות החוסך אותו סכום שהפקיד בתוספת
 ההטבות עליו, והוא לא יהיה זכאי לריבית או להפרשי הצמדה בשל התקופה

 שלאחר תום תקופת החסכון.

 ניהול התכנית 3. (א) נוסח ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון

 חסכון לפי התכנית יהיה כאמור בסעיף 2, ואולם הבנק יהיה רשאי להעניק לחוסך ריבית
 צמודה בתנאים ובשיעור שיקבע ושהודעה עליהם תימסר לחוסך בעת ההצטרפות לתכנית.

 (ב) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתייעצות עם בנק ישראל.

ם א ר י ד ו ר ר ו  ו׳ בתמוז התשמ״א (12 ביולי 1981) י
 >חמ 3-456) שר האוצר

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  תקנות עידוד החסכון (תכנית חסכון"לדירה״), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

ן תקנות אלה:  מתקי

 י־פקדתפקדמ 1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים
י להפקדת פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת. י י , י י נ  י

ייי 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בסיון התשמ׳יא (2 ביולי 1981). י ח  ח

 1 0״n התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, 1מ׳ 159.
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 מוספת

 (תקנה 1)

 1. בתוספת זו — ייגז־יויז

;  ״תכנית" — תכנית של בנק שאישר שר האוצר, בשם שבחר הבנק והכולל ״לדירה״

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

 המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

 2. א. הצטרפות תנאי התכנית

 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום כ״ה בטבת התשמ״ד (31 בדצמבר 1983)
 או עד מועד אחר שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות (להלן — מועד סיום

 התכנית).

 כ. הפקדות

 (1) החוסך יפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית תשלומים שווים ורצופים מדי
ת לעת. ע  חודש, בסכום התחלתי שלא יפחת מסכום שיקבע הבנק מ

 (2) החוסך רשאי להגדיל את סכום ההפקדה החדשי מדי חודש, בשיעור שייקבע
ן הסכומים הבאים:  בינו לבין הבנק ובלבד שלא יעלה על הגבוה מבי

ת סכום הפקדתו  (א) השיעור שבו עלה מדד המחירים לצרכן מאז שינה א
 ^ החדשית לאחרונה, אך לא יותר משיעור העלייה במדד בשנים עשר

וכחית;  החדשים שקדמו להפקדתו הנ

 (ב) סכום השווה לכפולה של 10 שקלים במספר החדשים שחלפו מאז שינה
 את סכום הפקדתו החדשית לאחרונה, ובלבד שסכום השינוי לא יעלה

 על 120 שקלים.

 (3) החוסך רשאי להקטין את הפקדותיו ללא הגבלה, ובלבד שבשום מקרה לא
 יפחת סכום החסכון החדשי מהסכום הקבוע מטעם הבנק אותה עת כאמור

 בפסקה (1).

 (4) בכל מקרה יעוגל סכום החסכון החדשי לשקלים שלמים.

 (5) סכום החסכון החדשי במועד תחילתן של תקנות אלה לא יעלה על 3000
 שקלים; סכום זה יגדל מדי חודש בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן

 בחודש הקודם, ויעוגל ל ־10 השקלים הקרובים.

נות יהא החוסך רשאי להפקיד הפקדות  (6) בכל אחת מ ־3 שנות החסכון הראשו
 בלתי קבועות שסכומן הכולל אינו עולה על פי 5 מסכום ההפקדה החדשית

 המרבית המותרת באותה עת.

 ג. תקופת החפכון
 (1) תקופת החסכון היא 12 שנים.

 (2) מועד תחילת תקופת החסכון יהיה, כאשר התשלום הראשון הופקד בתכנית
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 עד ה־15 בחודש — היום ה־16 באותו חודש, וכאשר התשלום הראשון
 הופקד בתכנית החל ביום ה־16 בחודש — היום האחרון באותו חודש

 (להלן — תחילת תקופת החסכון).

 (3) תום תקופת החסכון יהיה היום ה־25 בחודש שבו תמו 12 שנים ממועד
(להלן — תום תקופת החסכון). ן  תחילת תקופת החסכו

 ד. חישוב ההצמדה

:  ההפקדות והריבית עליהן יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן
 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת החסכו־
ית (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד  נות מהתכנ
 שנתפרסם לענין החודש שבו הופקדה הפקדה כלשהי (להלן — המדד היסודי)
 תוגדל אותה הפקדה והריבית עליה בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד

 היסודי.

 ה. חישוב הריבית

 (1) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית, בשיעור שיקבע
:  הבנק ושלא יפחת מ־2.0% לשנה, כאמור להלן

 (א) תחילת התקופה לחישוב הריבית תהיה, לגבי כספים שהופקדו עד
 ה ־5 נ בחודש — היום ה־16 באותו חודש, ולגבי כספים שהופקדו

 בתכנית החל ב־16 בחודש — היום האחרון באותו חודש:

 (ב) תום התקופה לחישוב •הריבית יהיה, לגבי כספים שהוצאו מן התכנית
 עד ה־15 בחודש — היום הראשון באותו חודש, ולגבי כספים שהוצאו

ית מה־16 בחודש — היום ה־16 באותו חודש.  מהתכנ

 (2) הודעה על גובה הריבית תימסר לחוסך בעת ההצטרפות לתכנית.

 (3) הריבית תהיה צמודה.

 ו. פטור ממט

 ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסגרת התכנית תהיה פטורה
 ממס, אם הסך בתכנית במשך שלוש שנים לפחות ממועד תחילת תקופת החסכון.

 ז. פיגור בהפקדות החדשיות

 הל פיגור בתשלומים החדשיים במשך ארבעה חדשים רצופים, לא יהיה החוסך
 רשאי להפקיד תשלומים נוספים בחשבון החסכון שלו בתכנית, אולם יתר תנאי

 התכנית ימשיכו לחול על הסכומים שהופקדו.

 ח. משיכת החסכונות מהתכנית

 (1) בתום תקופת החסכון יועמדו לרשות החוסך הסכומים שהפקיד בתוספת
 ריבית והפרשי הצמדה המגיעים לו עליהם והוא לא יהיה זכאי לריבית או
; סכום ן  להפרשי הצמדה כלשהם בשל התקופה שלאחר תום תקופת החסכו

 החסכון לא יהיה ניתן למשיכה בחלקים.

 (2) חוסך רשאי למשוך סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית במתן הודעה לבנק
 30 ימים מראש.

 (3) משך החוסך את כספו מן התכנית לפני תום שנתיים ממועד תחילת תקופת
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 החסכון, תבוטל זכותו להצמדה אולם הוא יזוכה בריבית שנתית בשיעור
 של 30%.

 (4) משך החוסך את כספו לאחר שנתיים ממועד תחילת החסכון אך לפני תום
 תקופת החסכון, יוחזרו לו הסכומים שהפקיד בתוספת ריבית והפרשי
 הצמדה המגיעים לו עד ליום המשיכה בניכוי 7% מן הסכום כולו, אולש
 בשום מקרה, לאחר שחסך 3 שנים לפחות, לא יפחת הסכום המוחזר מסכום
 קרן הפקדותיו בתוספת הפרשי הצמדה עליהן לפי המדד הידוע ביים

 התשלום.

 (5) על אף האמיר בפסקה (4), יוכל החוסך למשוך את כספו מן התכנית ביום
 ה־25 לחודש שבו תמו 5, 8 או 10 שנים ממועד תהילת תקופת החסכון,
 תוך מתן הודעה מראש לבנק של 30 ימים לפחות, ולא יראו זאת כמשיכת

 כספים מן התכנית לפני תום תקופת החסכון.

 (6) הבנק יודיע לחוסך, לא יאוחר מחדשיים לפני תום 5, 8 או 10 שנים ממועד
 תחילת החסכון, על זכותו למשוך את חסכונותיו מן התכנית.

 (7) חוסך אשר הודיע לבנק על רצונו למשוך חסכונותיו — יעמיד הבנק את
 הכסף לרשות החוסך ביום ה־25 בחודש שבו תמו 5, 8 או 10 שגים ממועד

 תהילת תקופת החסכון.

 (8) על אף האמור בפסקה (4),.אם משך החוסך את כספו לפגי תום תקופת
 החסכון, אך לאחר תום 5 שנים ממועד תחילת תקופת החסכון, יהיה זכאי
 למלוא ההטבות אשר הובטחו לו עם חתימת הסכם החסכון בהתמלא אחד

 מהמקרים הבאים:
 א. החוסך הציג חוזה התום ומבויל המעיד על התקשרותו לרכישת דירה,
 או התקשרות בן משפחה, לא מוקדם משנתיים מיום משיבת החסכונות

ת; י נ  מהתכ
 ב. החוסך הציג אישור מתאים מאת ועדה מקומית לתכנון ובניה, כי
 אושרה לו או לבן משפחה בניה עצמית של דירת מגורים, לא מוקדם

 משנה לפני משיכת החסכונות מהתכנית.

 ״בן משפחה״, לצורך הוראה זאת — בעל, אשה, אב, אם, בן, בת, נכד,
 נכדה, אח, אחות.

י ו ה ,  3. א. תנאי ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון נ
 חסכון לפי התכנית יהיו בנוסח האמור בסעיף 2.

 ב. הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתייעצות עם בנק ישראל.

 ג. קודם להפעלת התכנית יתקשר הבנק עם בנק למשכנתאות אשר באמצעותו
 יוענקו הלוואות לחוסכים אשר מתקיים לגביהם אחד התנאים המפורטים בסעיף
 2ח(8), פרטי הזכאות להלוואה ופרטי בנק המשכנתאות שבאמצעותו יוענקו

 הלוואות ויימסרו לחוסך בעת הצטרפותו לתכנית.

 י״א בתמוז התשמ״א (12 ביולי 1981)
 (חמ 456—3)

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר
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 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״לבטחון״ או ״תמורה כפולה״),

1981 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס •הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

ן תקנות אלה:  מתקי

ן הנחה או פטור ממם על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים להפקדת י  1. לענ
 פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בסיון התשמ״א (2 ביולי 1981).

 הפקדת פקדון
 וניהולו

 תחילד.

 תוספת

 (תקנה 1)

 1. בתוספת זו —

 ״תכנית״ — תכנית של בנק לחסכון, שאישר שר האוצר, ,בשם שבחר הבנק והכולל
ן״ או ״תמורה כפולה״;  ״לבטחו

 ״חוסך״ — למעט תאגיד.

 2. א. הצטרפות

 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)
 או עד מועד אחר, שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות (להלן — מועד סיום

 התכנית).

 לא יצורף לתכנית חוסך שלא ניתן לבטחו כאמור בסעיף קטן טי.

 ב. סכופ החסכון המרבי

 חוסך רשאי להפקיד בתכנית עד 200 אלף שקלים.

 ג. הפקדות

 החוסך רשאי, עד מועד סיום התכנית, להפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית,
 במועדים שיבחר, סכומים שלא יפחתו מסכומים שיקבע הבנק מעת לעת.

 ד. תקופת החסכון
 1. תקופת החסכון לא תעלה על 6 שנים.

 2. מועד תחילת תקופת החסכון יחושב לגבי כל הפקדה בנפרד, ויהיה היום
 ה־16 בחודש — כאשר ההפקדה הראשונה בתכנית היא עד ה־15 באותו
 חודש, והיום האחרון בחודש — כאשר ההפקדה הראשונה בתכנית היא החל

 ב־16 באותו חודש.

 3. תום תקופת החסכון יהיה היום ה־25 בחודש שבו תמו 6 שנים ממועד תחילת
(להלן — תום תקופת החסכון). ן  תקופת החסכו

 הגדרות

ית אי התבנ  תנ

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, עמי 159.
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 ה. חישוב ההצמדה
:  כל הפקדה והריבית עליה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת החסכו
 נות (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שנתפרסם לעניו
 החודש שבו הופקדה הפקדה כלשהי (להלן — המדד היסודי) תשולם אותה
 הפקדה והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד

; די  היסו

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

 לבין המדד המוחלף.

 ו. חישוב הריבית

 (1) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית, בשיעור שיבחר
 הבנק אך שלא יפחת מ־2.0% לשנה.

:  (2) משך התקופה לענין חישוב הריבית יהיה כלהלן

 א. תחילתה ב־16 בחודש, לגבי כספים שהופקדו בתכנית עד ה־15
 באותו חודש, וביום האחרון בחודש, לגבי כספים שהופקדו בתכנית

 החל ב ־16 באותו חודש;

 ב. סיומה ביום הראשון בחודש, לגבי כספים שנמשכו מן התכנית עד ה־15
 באותו חודש, וב־16 בחודש, לגבי כספים שהוצאו מן התכנית החל

 ב־16 באותו חודש.

 (3) הריבית תהיה צמודה.

 (4) הודעה על גובה הריבית תימסר לחוסך בעת ההצטרפות לתכנית.

 ז. פטור ממש

ית על כל סכום  ההכנסה מריבית ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסגרת התכנ
 שהיה מופקד שלוש שנים לפחות ממועד תחילת תקופת החסכון תהיה פטורה ממם.

 ח. משיכת חסכונות מהתכנית

 (1) בתום תקופת החסכון יועמדו לרשות החוסך הסכומים שהפקיד בתוספת
 ריבית והפרשי הצמדה המגיעים לו עליהם, והוא לא יהיה זכאי לריבית או

 להפרשי הצמדה כלשהם בשל התקופה שלאחר תום תקופת החסכון.

 (2) החוסך רשאי להוציא סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית במתן הודעה לבנק
 30 ימים מראש.

 (3) משך החוסך את כספו מן התכנית לפני תום שנתיים ממועד תחילת תקופת
 החסכון, תבוטל זכותו להצמדה, אולם הוא יזוכה בריבית דריבית שנתית

 בשיעור של 30%.
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 משך החוסך את כספו לאחר שנתיים ממועד תחילת תקופת החסכון אד
 ׳לפני תום תקופת החסכון, תבוטל זכותו לריבית.

(4) 

 על אף האמור בפסק־ (4), רשאי החוסך למשוך את כספו מן התכנית ב־25
 לחודש שבו תמו 37 חדשים או 4.5 שנים ממועד תחילת תקופת החסכון,

(5) 

 בלא שתבוטל זכותו לריבית.

 הבנק יודיע לחוסך, לא יאוחר מחדשיים לפני תום 37 חדשים ו־4.5 שנים
 ממועד תחילת תקופת החסכון, על זכותו למשוך את חסכונותיו מן התכנית.

 חוסך אשר הודיע לבנק על רצונו למשוך את חסכונותיו — יעמיד הבנק את
 הכסף לרשותו ביום ה־25 בחודש שבו תמו 37 חדשים או 4.5 שנים ממועד

(7) 

(6) 

 תחילת תקופת החסכון.

 ט. 3יטוח חייט י

 (1) חוסך המצטרף לתכנית יבוטח בחברת ביטוח באמצעות הבנק, בביטוח חיים
 שתנאיו יפורטו בנספח להסכם שיימסר לחוסך בעת ההצטרפות לתכנית.

 (2) ביטוח החיים יכנס לתוקף עם חתימת החוסך על הצהרת בריאות במעמד
 פתיחת חשבון החסכון, ויפקע עם הוצאת החסכונות מהתכנית אך לא יאוחר

 מתום 6 שנים ממועד תחילת תקופת החסכון.

 (3) במקרה של פטירת החוסך תוך תקופת החסכון יקבל מי שקבע החוסך בעת
 ההצטרפות לתכנית, ואם לא קבע החוסך — יורשיו (להלן — כל אחד
 מאלה — המוטב), תוך חדשיים ממועד מסירת תעודת הפטירה של החוסך,

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

 חסכון לפי התכנית יהיה כאמיר בסעיף 2.

 (ב) גובה ביטוח החיים ותנאיו וכן כיסויים ביטוהיים שונים שיוענקו, ייקבעו בידי
 הבנק; הודעה על כך תימסר לחוסך עם הצטרפותו לתכנית.

 (ג) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתייעצות עם בנק ישראל.

ם א ר י ד ו ר ר ו  י׳ בתמוז התשמ״א (12 ביולי 1981) י

 את סכום הביטוח.

 נפטר החוסך לאחר 3 שנים מתחילת החסכון יהיה המוטב רשאי למשוך את
 סכום החסכון וההטבות עליו, לאחר שחלפו חדשיים מיום מסירת תעודת

 הפטירה, בלא שתיפגע זכותו להטבה כלשהי.

(4) 

 (וומ 456—3) שר האוצר

ת 4262, י״ח באב התשמ״א, 18.0.1981 ו נ ק ת  1334 קובץ ה



 תקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לכל צמוד״, ״גמיש״ או ״2000״),

1 9 8 1 - א ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הגהות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז-—1956 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

ן תקנות אלה:  מתקי

ו ו ת הפקדת פקד ד ק פ ה  1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים ל
 , י וניהולו

 פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת. ׳,

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ל׳ בסיון התשמ״א (2 ביולי 1981), תחילה

 תוספת

 (תקנה 1)

 1. בתוספת זו — הגדרות

 ״תכנית״ — תכנית של בנק, שאושרה בידי שר האוצר, בשם שבחר הבנק והכולל ״לכל
 צמוד״, ״גמיש״ או ״2000״ ;

ד; י  ״חוסך״ — למעט תאג

 ״מדד״ או ״מדד המחירים לצרכן״ — מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) 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
; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה  בנוי המדד הקיים ובין אם לאו

 המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.

ית אי התכנ  2. א. הצטרפות תנ

 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)
עד אחר שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות (להלן — מועד סיום  או עד מו

 התכנית).

 לא יצורף לתכנית חוסך שלא ניתן לבטחו כאמור בסעיף קטן י׳.

 פ. הפקדות
 1. החוסך יפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית תשלומים שווים ורצופים מדי

 חודש, בסכום התחלתי שלא יפחת מסכום שיקבע הבנק מעת לעת.

 2. החוסך רשאי להגדיל את סכום ההפקדה החדשי מדי חודש בשיעור שייקבע
ן הסכומים הבאים:  בינו לבין הבנק, ובלבד שלא יעלה על הגבוה מבי

 (א) השיעור שבו עלה מדד המחירים לצרכן מאז שינה את סכום הפקדתו
 החדשית לאחרונה, אך לא יותר משיעור העליה במדד בשנים עשר

וכחית;  החדשים שקדמו להפקדתו הנ

 (ב) סכום השווה לכפולה של 10 שקלים במספר החדשים שחלפו מאז שינה
 את סכום הפקדתו ההדשית לאחרונה, ובלבד שסכום השינוי לא יעלה

 על 120 שקלים.

 1 ם״ח התשט״ז, עמי 52ן התשל״ו, עמ׳ 159.
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 3. החוסך רשאי להקטין את הפקדותיו ללא הגבלה, ובלבד שבשום מקרה לא
 יפחת סכום החסכון החדשי מהקבוע על ידי הבנק אותה עת כאמור בסעיף 1.

 4. בכל מקרה יעוגל סכום החסכון החדשי לשקלים שלמים.

 5. סכום החסכון החדשי במועד תחילתן של תקנות אלה לא יעלה על 2000
 שקלים.

י חודש בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן בחודש  סכום זה יגדל מד
 הקודם ויעוגל ל־10 השקלים הקרובים.

 ג. תקופת החפכון

:  (1) תחילת תקופת החסכון תהיה כדלקמן

 (א) היום ה־16 בחודש — כאשר ההפקדה הראשונה בתכנית היא עד ה־15
 באותו חודש;

 (ב) היום האחרון בחודש — כאשר ההפקדה הראשונה בתכנית היא ההל
 ב־16 באותו חודש.

 (2) תום תקופת החסכון יהיה היום ה־25 בחודש שבו תמו 6 שנים מתחילת
(להלן — תום תקופת החסכון). ן  תקופת החסכו

 ד. חישוכ ההצמדה

:  ההפקדות והריבית עליהן יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן

 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת החסכו
ית (להלן — המדד החדש) כי המדד החדש עלה לעומת המדד שנתפרסם  נות מהתכנ
 לעגין החודש שבו הופקדה הפקדה כלשהי (להלן — המדד היסודי) יוגדלו

 ההפקדות והריבית עליהן בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 ה. חישוב הריבית

 (1) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית, בשיעור שיקבע
 הבנק אך שלא יפחת מ־2% לשנה.

:  (2) משך התקופה לענין חישוב הריבית יהיה כלהלן

 (א) תחילתה ב־16 בחודש, לגבי כספים שהופקדו בתכנית עד ה־15 באותו
 חודש, וביום האחרון בחודש, לגבי כספים שהופקדו בתכנית החל

 ב־16 באותו חודש;

 (ב) סיומה ביום הראשון בחודש, לגבי כספים שנמשכו מן התכנית עד
ית  ר.־15 באותו חודש, וב־16 בחודש, לגבי כספים שנמשכו מהתכנ

 החל ב־16 באותו חודש.

 (3) הריבית תהיה צמודה.

 (4) הודעה על גובה הריבית תימסר לחוסך בעת ההצטרפות לתכנית.

 ו. פטור ממפ

 ההכנסה מריבית והפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסגרת התכנית תהיה פטורה
 ממס, אם חסך בתכנית במשך שלוש שנים לפחות מתחילת תקופת החסכון.
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 ז. משיכת החסכונות מן התכנית בתופ תקופת החסכון

 (1) בתום תקופת החסכון יוכל החוסך למשוך את חסכונותיו מן התכנית באחת
 הדרכים הבאות:

 (א) משיכת סכום החסכון כולו, כולל ההטבות;

כת כל הפקדה, כולל ההטבות על אותה הפקדה, בנפרד, ביום  (ב) משי
 ה־25 בחודש שבו תמו 6 שנים מן המועד שבו הופקדה אותה הפקדה.

 (2) הבנק יודיע לחוסך לא יאוחר מחדשיים לפני תום תקופת החסכון על זכותו
 למשוך את •חסכונותיו מהתכנית.

 (3) החוסך יודיע לבנק על בחירתו לא יאוחר מ־30 ימים לפני תום תקופת
 החסכון; לא הודיע החוסך על בחירתו יראו אותו כאילו בחר באפשרות

 המפורטת בפסקה (1)(ב).

 (4) בחר החוסך למשוך כל הפקדה בנפרד, כאמור בפסקה (1)(ב), יוכל למשוך
 את יתרת חסכונותיו, בתוספת ההטבות, בכל מועד שהוא לאחר תום תקופת

 החסכון, תוך הודעה לבנק של 30 יום מראש.

 (5) מתום תקופת החסכון ואילך לא ישאו ההפקדות ריבית ולא יובאו בחשבון
 הפרשי הצמדה, ואולם לגבי חוסך שמשך את חסכונותיו בדרך המפורטת
 בפסקה (1)(ב) יחושב תום תקופת החסכון לגבי כל הפקדה בנפרד — תום

 6 שנים מיום הפקדת אותה הפקדה.

 ח. פיגור בהפקדות החדשיות

 חל פיגור בתשלומים החדשיים במשך ארבעה חדשים רצופים, לא יהיה החוסך
 רשאי להפקיד תשלומים נוספים בחשבון החסכון שלו בתכנית והוא יחדל להיות

 מבוטח, ואולם יתר תנאי התכנית ימשיכו לחול על הסכומים שהופקדו.

ית לפני תום תקופת החסכון  ט. משיכת החסכונות מהתפנ

 (1) החוסך רשאי למשוך סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית במתן הודעה לבנק
 30 ימ־ם מראש; סכום החסכון לא יהיה ניתן למשיכה בחלקים פרט למשיכה

 על פי סעיף קטן ז(1)(ב).

 (2) משך החוסך את כספו מן התכנית לפני תום שנתיים מתחילת תקופת
 החסכון, תבוטל זכותו להצמדה אולם הוא יזוכה בריבית שנתית בשיעור

 של 30%.

 (3) משך החוסך את כספו לאחר שנתיים מתחילת תקופת החסכון אך לפני תום
 תקופת החסכון, תבוטל זכותו לריבית.

 (4) על אף האמור בפסקה (3) יוכל ההוסך למשוך את כספו מן התכנית ב־25
 לחודש שבו תמו 37 חדשים או 4.5 שנים מתחילת תקופת החסכון, תוך
 מתן הודעה מראש לבנק של 30 ימים לפחות, בלא שתבוטל זכותו לריבית.

 (5) הבנק יודיע לחוסך, לא יאוחר מחדשיים לפני תום 37 חדשים ו־4.5 שנים
 מתחילת תקופת החסכון, על זכותו למשוך את חסכונותיו מן התכנית.
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 (6) חוסך אשר הודיע לבנק על רצונו למשוך חסכונותיו — יעמיד הבנק את
 הכסף לרשות החוסך ביום ד.־25 בחודש שבו תמו 37 חדשים או 4.5• שנים

 מתחילת תקופת החסכון.

 י. ביטוח התשלומים

 חוסך המצטרף לתכנית יבוטח בחברת ביטוח, באמצעות הבנק, בביטוח
ו יפורטו בנספח להסכם זה שיימסר לחוסך בעת ההצטרפות  חיים שתנאי

 לתכנית.

(1) 

 ביטוח החיים יכנס לתוקף עם חתימת החוסך על הצהרת בריאות במעמד
 פתיחת חשבון החסכון, ויפקע עם הוצאת החסכונות מהתכנית או במקרה
 פיגור בהפקדות חדשיות כאמור בסעיף קטן ח׳ אך לא יאוחר מתום 71

(2) 

 חדשים מתחילת תקופת החסכון.

 נפטר החוסך תוך תקופת החסכון, תזכה חברת הביטוח, באמצעות הבנק,
 את חשבון החסכון בסכום הביטוח; הזיכוי ייעשה תוך חודש ממסירת
 תעודת הפטירה של החוסך ויראו את סכום הביטוח כהפקדה לכל דבר

(3) 

 וענין.

 חשבון החסכון, לרבות ההפקדה שמקורה בסכום הביטוח, יועבר למי שקבע
(להלן — ו ורשי  החוסך בעת ההצטרפות לתכנית, ואם לא קבע החוסך — לי

 כל אחד מאלה — המוטב).

(4) 

 נפטר החוסך לאחר 3 שנים מתהילת החסכון יהיה המוטב רשאי למשוך
 את סכום החסכון וההטבות עליו, לאחר שחלפו חדשיים מיום מסירת

 תעודת הפטירה בלא שתיפגע זכותו להטבה כלשהי.

(5) 

 ניהול התכנית > 3. (א) תנאי ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון
 חסכון לפי התכנית יהיה בנוסח האמור בסעיף 2.

 (ב) גובה ביטוח החיים ותנאיו וכן כיסויים ביטוחייט. שונים שיוענקו לחוסך
 ייקבעו בידי הבנק ויפורטו בנספח להסכם האמור בסעיף 2י׳(1).

 (ג) הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתייעצות עם בנק ישראל.

ד ו ר ם א ר י ר ו  י׳ בתמוז התשמ״א (12 ביולי 1981) י
) שר האוצר 3 — 4 5 מ 6  ייח
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1 9 8 1 -  תקנות בריאות העט (צווח סיעודי במרפאות)״ התשמ״ א

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ג לפקודת בריאות העם, 1940 1 (להלן — הפקודה),
: ה ל  ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות א

 1. בתקנות אלה — הגדרות

 ״השר״ — שר הבריאות;

 ״המשרד״ — משרד הבריאות;

 ״המנהל״ — המנהל הכללי של המשרד, לרבות מי שהמנהל אצל לו בכתב את סמכויותיו
; ן  לפי תקנות אלה, כולן או מקצת

 ״האגף״ — אגף הסיעוד במשרד;

ת; ת ומטפלו ו  ״סגל סיעודי״ — אחיות מוסמכות, אחיות מעשי

 ״רשם״ — מי שמינהו המנהל הכללי של המשרד להיות רשם הסגל הסיעודי, לרבות סגן
 רשם;

; די  ״הפנקס״ — פנקס לרישום סגל סיעו

 ״מורשה לעסוק בסיעוד״ — מי שרשום בפנקס;

 ״מחלה מסכנת״ —

 (1) מחלת נפש;

ד; עו  (2) מחלה העלולה לסכן בריאות בני אדם שבטיפולו של מורשה לעסוק בסי
 (3) מחלה או כושר לקוי העלולים לשלול מאדם את היכולת לעסוק בסיעוד,

ת;  לחלוטין, זמנית או חלקי

ה 13(ב)(1).  ״ועדה רפואית״ — ועדה שמונתה לפי תקנ

ס ק נ  2. הרשם ינהל את הפנקס ויקבע את דרכי ניהולו והפרטים שיירשמו בו. פ

 3. (א) לא יעסוק אךם ולא יועסק בסיעוד במרפאה אלא אם הוא מורשה לעסוק בסיעוד ייחוד המקצוע
 או בעל היתר זמני לפי תקנה 12, ובהתאם לתקנות אלה.

 (ב) אין בתקנה זו כדי למנוע תלמיד סיעוד לעסוק בסיעוד כאמור, בפיקוחו של
 מורשה לעסוק בסיעוד.

 4. זכאי להיות רשום בפנקס אזרח ישראלי או תושב ישראל שגילו למעלה מ־18 שנים, תנאים לרישום
 שהוכיח להנחת דעתו של המנהל כי הוא בעל השכלה בסיעוד וכי יש לו ידיעה בסיסית,

 לפחות, בעברית.

ל השכלה בסיעוד  5. (א) לצורך הרישום בפנקס כאחות מוסמכת ייחשב כבעל השכלה בסיעוד מ
:  שנתקיימו בו כל אלה

 (1) הוא בעל תעודה המעידה שעבר בהצלחה את בחינות הבגרות הנערכות
 מטעם משרד החינוך והתרבות או בפיקוחו, או תעודה שמשרד החינוך

; ה  והתרבות מכיר בה כשוות ערך ל

 1 עייר 1940, תום׳ 1, עמ׳ 191; סייח החש״ם, עמי 8.
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 (2) הוא סיים לימודי סיעוד לאחיות מוסמכות בבית ספר לסיעוד בישראל,
 שהכיר בו המנהל, בקורס שהמנהל אישר אותו ובהתאם לתכנית שהמנהל

; ו  קבע, הכל לענין תקנת משנה ז

ות לאחיות מוסמכות שעורך האגף.  (3) הוא עמד בבחינות ממשלתי

ת ייחשב כבעל השכלה בסיעוד מי  (ב) לצורך הרישום בפנקס כאחות מעשי
: ה ל  שנתקיימו בו כל א

 (1) הוא סיים כתה י׳ בישראל במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד
, או שהוא בעל השכלה שמשרד החינוך והתרבות או  חובה, התש״ט—1949 2

;  המנהל מכירים בה כשוות ערך לה

ות במוסד בישראל שהמנהל הכיר  (2) הוא סיים לימודי סיעוד לאחיות מעשי
 בו, בקורס שהמנהל אישר ובהתאם לתכנית שהמנהל קבע, הכל לענין תקנת

; ו  משנה ז

ות לאחיות מעשיות שעורך האגף.  (3) הוא עמד בבחינות ממשלתי

 (ג) לצורך הרישום בפנקס כמטפלת ייחשב כבעל השכלה בסיעוד מי שנתקיימו
: ה ל  בו כל א

 (1) הוא בעל השכלה כמפורט בתקנת משנה (ב) (1) ;

 (2) הוא סיים לימודי סיעוד למטפלות במוסד בישראל שהמנהל הכיר בו,
 בקורס שהמנהל אישר ובהתאם לתכנית שהמנהל קבע, הכל לענין תקנת

; ו  משנה ז
ות למטפלות שעורך האגף.  (3) הוא עמד בבחינות ממשלתי

 (ד) המנהל רשאי להכיר בתעודה שניתנה מחוץ לישראל כהוכחה מספקת על
 השכלה בסיעוד, בתנאים או בסייגים או בלעדיהם, ולקבוע בחינות מיוחדות ותקופת אימון

 מיוחד למי שרכש את השכלתו בסיעוד מחוץ לישראל.

ת אימין 6. המנהל רשאי לאשר לבית ספר לסיעוד כי בתכנית הלימודים שלו תיכלל תקופת פ ו ק  ת

ם אימון מתקדם (סטאד) כתנאי לסיום הלימודים בו. ד ק ת  מ

ת 7. (א) המנהל, לאחר התיעצות בהסתדרות האחיות והאחים בישראל, רשאי בצו — י כ ו ת מ ו  מומחי

כרת;  (1) לקבוע שענף פלוני בסיעוד יהיה מומחיות מו

דה;  (2) לקבוע למומחיות מוכרת תנאים לענין הכשרה, בחינה, תואר ותעו

כרת;  (3) לייחד פעולות מסויימות בסיעוד לבעלי מומחיות מו

ות מוכרת.  (4) להורות שיירשמו בפנקס בעלי תואר של מומחי

 (ב) מיום שיוחדה פעולה לבעלי מומחיות מוכרת, או מיום לאחריו שנקבע בצו,
 לא יעסוק מורשה לעסוק בסיעוד במרפאה בפעולה שיוחדה כאמור אלא אם הוא רשום

 בפנקס כבעל אותה מומחיות.

 (ג) על אף האמור בתקנה זו רשאי המנהל להורות שמורשה לעסוק בסיעוד שעסק
 בענף סיעוד לפני שנקבע במומחיות מוכרת, יהיה רשאי להמשיך בעיסוקו, עם או בלי
 התואר, בתנאים ובהגבלות שיחליט, לרבות בדבר התקופה שבה יהיה רשאי להמשיך

 י בעיסוקו ובדבר הכשרה ובחינה.

 2 ם״ח התש״ט, עמ׳ 287.
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 (ד) אין בתקנה זו כדי למנוע מתמחה מלעסוק בפעולה כאמור בפיקוח של בעל
 מומחיות מוכרת.

ה ש ק  הגשת נ
 לרישום

דה על  תעו
 רישום

קת מסמכים  בדי

 דחיית בקשת
 רישום

 בדיקה רפואית

 8. (א) בקשה לרישום בפנקס תוגש לרשם, באמצעות לשכת הבריאות המחוזית
 שבאזור מגוריו של המבקש או מדור הרישום שבאגף, בצירוף העתק מאומת מהמסמכים
 המעידים על השכלה בסיעוד, תעודה המעידה על אזרחות ישראלית לפי סעיף 15 לחוק
, או תעודה של משרד הפנים על מעמדו של המבקש בישראל  האזרחות, התשי״ב—1952 ג

 לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב—1952 *.

 (ב) הרשם רשאי לדרוש פרטים ומסמכים נוספים ואחרים ממבקש רישום.

 9. מי שנרשם בפנקס יהא זכאי לקבל תעודה המעידה על רישומו בפנקס.

 10. הרשם רשאי, בכל עת, לדרוש ממורשה לעסוק בסיעוד שיציג לפניו, תוך זמן סביר
 שקבע, את המסמכים שעל יסודם נרשם בפנקס.

 11. המנהל רשאי להודות שלא לרשום בפנקס אדם, אף אם נתמלאו התנאים האמורים
 בתקנה 4, אם המבקש הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי להראות שהוא
 חסר האחריות הדרושה לעיסוק בסיעוד, וטרם חלפו עשר שנים אחרי שרצה את ענשו או
, הכל לפי  אחרי שנסתיימה תקופת התנאי לפי סעיף 52(ב) לחוק העונשין, התשל״ז—1977 5

 הענין ולפי המאוחר יותר, ובלבד שנתן הזדמנות למבקש לטעון טענותיו.

 12. המנהל רשאי —

 (1) לתת היתר זמני לתקופה שימצא לנכון לעסוק בסיעוד, לרבות במומחיות
 מוכרת, למי שאיננו אזרח ישראלי או תושב ישראל ומבלי שיירשם בפנקס,

 אם הוא —
 א. מוזמן לישראל למילוי תפקיד מםויים בסיעוד — בהגבלה לאותו

 תפקיד;
 ב. בא לישראל ברשיון לישיבת ביקור — לתקופת רשיונו, ובתוספת

 כל תנאי שהמנהל יראה לנכון;

 (2) לתת היתד לאזרח ישראלי או לתושב ישראל, המבקש רישום כאחות
 מוסמכת, לעסוק בסיעוד כאחות מעשית, עד להשלמת ההליכים ומילוי התנאים

 הדרושים לרישומו בפנקס בהתאם למעמדו המקצועי;

 (3) לבטל את ההיתר הזמני.

 13. (א) המנהל רשאי לדרוש בדיקת כשרו הגופני או הנפשי של מבקש רישום או של
 מורשה לעסוק בסיעוד והתייצבותו לפני ועדה רפואית.

 (ב) (1) לשם בדיקת הכושר כאמור ימנה המנהל, מינוי כללי או מיוחד, ועדה
 רפואית של שלושה רופאים או שלושה פסיכיאטרים, לפי הענין;

 (2) הועדה תגיש את ממצאיה ומסקנותיה בכתב למנהל.

 3 ס״ח התשי״ב, עמ׳ 146.

 4 פ״ח התשי״ב, עמ׳ 354.
 5 ס״ח התשל״ז, עמי 226.
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 (ג) לא יירשם מבקש הרישום בפנקס כל עוד לא התייצב ונבדק, אם דרש זאת
 המנהל.

 (ד) המנהל רשאי להתלות את רישומו של מורשה לעסוק בסיעוד עד שייבדק, אם
; ההתליה תפורסם בדרך שהמנהל ימצא לנכון. הל  דרש זאת המנ

 (ה) (1) נוכח המנהל כי מחלה מסכנת של מורשה לעסוק בסיעוד גורמת לסכנה
 תכופה עד שאין להכות לסיום ההליכים בועדה הרפואית, רשאי הוא להתלות
 את רישומו בפנקס עד להחלטה סופית לפי תקנה 14, וזאת לתקופה עד
 שלושה חדשים, ובלבד שיעביר את הענין בסמוך למתן ההחלטה בדבר

 ההתליה לטיפולה של ועדה רפואית;

 (2) לא סיימה הועדה הרפואית את ההליכים, עד תום תקופת ההתליה, רשאי
 המנהל, בהסכמת הועדה הרפואית, להמשיכם לשלושה חדשים נוספים.

 החלטת הדש• 14. קבעה הועדה הרפואית כי מבקש רישום או מורשה לעסוק בסיעוד אינו מסוגל לעסוק

 בסיעוד, לחלוטין או לשעה, מחמת מחלה מסכנת, או כי הוא מסוגל לעסוק בסיעוד בהגבלות
 או בתנאים מסויימים, יורה המנהל לרשם לסרב לרשמו בפנקס, ואם הוא רשום בפנקס —
ת; אסר הרשם או אי  למחקו או לאסור או להגביל עיסוקו, בהתאם להמלצות הועדה הרפו

 הגביל עיסוק כאמור — יציין זאת בפנקס.

 אמצעי משמעת 15. המנהל רשאי, בצו חתום בידו, להורות לרשם לבטל רישום של מורשה לעסוק

 בסיעוד (להלן — הנקבל) או להתלותו לתקופה קצובה, על יסוד קובלנה בכתב שהוגשה לו,
; ה ל א  אם נוכח כי הנקבל עשה אחת מ

 (1) התנהג בדרך שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד;
א;  (2) השיג את רישומו במצג שו

; דו  (3) גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות המורה במילוי תפקי

 (4) הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי להראות שהוא חסר
 האחריות הדרושה לעסוק בסיעוד;

 (5) לא הציג בפני הרשם מסמכים בהתאם לתקנה 10.

 16. (א) המנהל לא יצווה כאמור בתקנה 15, אלא לאחר שנתן לנקבל הזדמנות להגיש
; י נ  הגנתו בכתב ולטעון טענותיו לפני ועדה שמינה המנהל, בין דרך קבע ובין לענין פלו
 הועדה תהיה של שלושה, שביניהם שניים לפחות מורשים לעסוק בסיעוד הרשומים בפנקס
 כאחיות מוסמכות ומהם אחות מוסמכת אחת לפחות, מתוך רשימה שתגיש לו הסתדרות
 האחיות והאחים בישראל; לא הגישה הסתדרות זו רשימה תוך חדשיים לאחר שקיבלה
; הועדה תגיש דין וחשבון בכתב ו  דרישה להגישה, ימנה המנהל אחות מוסמכת שתיראה ל

 למנהל.

 (ב) לענין תקנת משנה (א) רואים נקבל כאילו ניתנה לו הזדמנות להגיש הגנה
 בכתב, אם שלושים ימים לפחות לפני מתן הצו לפי תקנה 15, הומצאה לו אישית, או בדואר
 רשום לפי מען מגוריו הקבוע, הודעה המפרטת את מהות הקובלנה ואת הכוונה לצוות

 כאמור בתקנה 15.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי נקבל לוותר, בכתב, על הקמת ועדה
; ויתר הנקבל כאמור, יהיה המנהל רשאי לצוות כאמור בתקנה 15 גם אם לא ו נ י  שתדון בענ

 מינה ועדה.

 הליכי דיו!
 המשמעת
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ס ם _ מחיקת רישו  17. (א) בנוסף לאמור בתקנה 15, רשאי הרשם למחוק רישום מהפנקס א

; ו נ מ  (1) - ביקש מורשה לעסוק בסיעוד למחקו מ

 (2) נוכח כי מורשה לעסוק בסיעוד אינו רשאי לשבת בישראל.

 (ב) נפטר מורשה לעסוק בסיעוד — ימחוק הרשם את רישומו בפנקס.

רת תעודד,  18. בוטל רישומו של מורשה לעסוק בסיעוד או הותלה או הוגבל עיסוקו, יחזיר לרשם החז

ת; הוגבל עיסוקו, יהא י ז  את התעודה שקיבל בהתאם לתקנה 9 באמצעות לשכת בריאות מחו
דה על רישומו בפנקס בציון הגבלת עיסוקו.  זכאי לקבל תעודה המעי

 19. (א) הנפגע מהחלטה של המנהל לפי תקנות 11, 13(ה), 14 או 15 רשאי לערור עיי
 עליה בכתב לפני השר תוך שלושים ימים מהיום שבו נמסרה לו הודעה על החלטתו של

 המנהל.

 (ב) ביקש אדם להירשם בפנקס ולא רשמו הרשם תוך ששה חדשים מיום שקיבל
 את כל הפרטים והמסמכים הדרושים, רשאי הוא לערוד על כך לפני השר תוך ששים ימים

 לאחר תום ששת החדשים האמורים.

 (ג) בערר לפי תקנה זו רשאי השר לתת הוראות כפי שיראה לנכון.

 (ד) אין בהגשת ערר לפי תקנה זו כדי לעכב את ביצועה של החלטת המנהל, אלא
 אם הורה השר אחרת בכתב.

 20. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכוחו של כל דין. שמירת דינים

׳ היראות מעבר ת ל פ ט מ ו כ ת א  21. (א) מי שהכיר בו המשרד כאחות מוסמכת, כאחות מעשי

 הענין, ערב תחילתן של תקנות אלה ויש בידו תעודה על כך, יראו אותו כמי שרשום
 בפנקס עם תהילתן ואת התעודה שבידו כתעודה שניתנה לפי תקנה 9.

 (ב) על אף האמור בתקנה 3 אין בתקנות אלה כדי לפגוע במי שמוסד רפואי
 ציבורי הכיר בו לפני תחילת תקנות אלה, בתיאום עם הסתדרות האחיות והאחים בישראל,
 כרשאי לעסוק בו בסיעוד והמשיך לעסוק בו וכל עוד הוא עוסק בו כאמור, ותקנות 13, 14,

 15, 16 ו־19 יחולו עליו בשינויים המחוייבים.

 (ג) תקנה 5 (ב) (1) ו־(ג) (1) לא תחול על מי שהתחיל את לימודיו במוסד
 כאמור בתקנה 5 (ב) (2) או (ג) (2) לפני יום ט״ו באייר התש״ם (1 במאי 1980).

 (ד) תקנה 5 (א) (1) לא תחול על מי שרשום בפנקס כאחות מעשית או כמטפלת
 עם תחילתן של תקנות אלה לפי תקנת משנה (א) ונתקבל ללימודי סיעוד כמפורט בתקנה
 5 (א) (2) לא יאוחר מיום כ״ט באלול התשמ״א (28 בספטמבר 1981), ועל מי שהחל
 בלימודי סיעוד לאחיות מוסמכות כמפורט בתקנה 5 (א) (2) לפני כ׳ באלול התש״ם

 (1 בספטמבר 1980).

ק ט ס ו ר ש ז ע י ל  א
 שר הבריאות

 כ״ו באדר ,ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981)
 (חמ 1384—3)
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1 9 8 1 - א ״ מ ש ת ת העם (צוות סיעודי בבתי חולים), ה ו א ד  תקנות ב

:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940 !, אני מתקין תקנות אלה

 1. בתקנות אלה —

 ״תקנות צוות סיעודי״ — תקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות), התשמ״א—
; 21981 

 ״מורשה לעסוק בסיעוד״ — כמשמעותו בתקנות הצוות הסיעודי.

 2. לא יעסוק אדם ולא יועסק בסיעוד בבתי חולים אלא אם הוא מורשה לעסוק בסיעוד
 או בעל היתר זמני לפי תקנה 12 לתקנות הצוות הסיעודי.

 •יחוד העיסוק

 3. תקנות הצוות הסיעודי, לרבות הוראות המעבר שבהן, יחולו גם על עיסוק בסיעוד
 בבתי חולים.

ת דין. ל ח  ה

 4. לא יעסיק בית חולים מורשה לעסוק בסיעוד אלא בהתקשרות ישירה עם אותו
 מורשה בין אם הוא עובד במשכורת ובין אם הוא עובד בשכר ובין ללא גמול, ובית החולים
 או מנהלו או בעליו ישלמו לו במישרין את גמול עבודתו, במידה שהוא זכאי לו כאמור.

 תנאי העסקה

 ביטול 5. תקנות בריאות העם (סגל סיעודי), התשל״ט—1979 י־ — בטלות.

ן ד ו ך מ ו ר  ב
 המנהל הכללי של משרד הבריאות

 כ״ו באדר ב׳ התשמ״א (1 באפריל 1981)
 (חמ 1384—3)

ס׳ 1, עמי 191; ס״ח התש״ם, עמ׳ 8.  ׳1 ע״ד 1940, תו
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1339.

 3 ק״ת התשל״ט, עמ׳ 1702; התשמ״א, עמ׳ 89.

1981 - א ״ מ ש ת  תקנות לטיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז) (תיקון), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א לחוק לטיפול בחולי נפש, התשט״ו—1955 !, אני
ן תקנות אלה:  מתקי

ספת 1. במקום התוספת השניה לתקנות טיפול בחולי נפש (קביעת דמי אשפוז), התשל״ג— ת התו פ ל ח  ה

א: בו , י 2 1972 ' י י נ ש ו  י

 ״תוספת שניה

 (תקנה 3)
 סוג בית החולים מחיר ליום אשפוז בשקלים

 ממשלתי פסיכיאטרי 441
 ממשלתי בית חולים כללי 1470

 מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי 441*
ת חולים בלבד. פ ו  * לחברי ק

 1 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 1:21; התשל״ב, עמ׳ 126.
 2 ק״ת התשל״ג, עמי 126; התשמ״א, עמי 1095.
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 שם בית החולים מחיר ליום אשפוז בשקלים

 טרנובסקי, רוזנבלט, גבעת־שאול, ירושלים 92.45

 עזרת־נשים 441.00

 רוזנבלט, גבעת־שאול, ירושלים 92.45

 גן־מגד — רמתיים 174.01

 כפר־גנים, פתח־תקוה 153.21

 מגדיאל — הוד־השרון 85.08

 החלמה ונופש, נתניה 176.63

 נוה־יעקב, פתח־תקוה 127.87

 נס־ציונה, נס־ציונה 107.21

 קרית־שלמה, רעננה 99.21

 למפרט, בני־ ברק 77.04

 חולון, חולון 117.75

 נוה־שלוה, פרדס־חנה 126.85

 אילנית, פרדס־חנה 106.80

 זיו, מגדיאל 220.20

 בלומנטל, חיפה 175.69

 נוה־השרון, הוד־השרון 124.02

 נאות־מרגלית, ראשון־לציון 160.90

 סנט־וינםנט, ירושלים 57.00

 תל־אסא, רמת־גן 137.70

441.00 
 קופת חולים של

 ההסתדרות הכללית

 טלביה, ירושלים
 גהה, פתח־תקוה
 שלותה, מגדיאל

ר ש ו ס ט ק ז ע י ל  כ׳ בתמוז התשמ״א (22 ביולי 1981) א
 (המ 612—3) שר הבריאות

 הודאות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 2) (תיקון מס׳ 2),

ז 9 8 ן - א ״ מ ש ת  ה

, לאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 53 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 1
ר:  עם הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמו

ן סעיף 1 קו תי
 2  1. בסעיף 1 להוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 2), התשמ״א—1981

א: בו  (להלן — ההוראות העיקריות), בהגדרת ״תקופת התחשבנות״, אחרי פסקה (2) י

 1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 192 ; התשל״ח, עמ׳ 36.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 494, 997.
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 ״(3) התקופה שבין יום י״ג באב התשמ״א (13 באוגוסט 1981) לבין יום כ׳ בכסלו
 התשמ״ב (16 בדצמבר 1981).״

) יבוא: ב ) ן ן סעיי׳ 2 2 בסעיף 2 להוראות העיקריות, אחרי סעיף קט  תיקו

 ״(ג) מוסד בנקאי רגיל יגביל את יתרת האשראי בשקלים ובמטבע חוץ בתקופת
 ההתחשבנות השלישית, על בסיס הממוצע של יתרות יומיות, לסכום הכולל של

:  שניים אלה

 (1) 47% מסכום תקרת המוסד הבנקאי בתקופת ההתחשבנות השניה
; (ב)  לפי סעיף קטן

 (2) 50% מסכים תקרת המוסד הבנקאי בתקופת ההתחשבנות השניה
, כשהיא צמודה לשער היציג של דולר ארצות הברית ( ב ) ן  לפי סעיף קט

 שפרסם בנק ישראל במשך תקופת ההתחשבנות השלישית.״

! סעיף 4 3. בסעיף 4 להוראות העיקריות, במקום ״בתקופת ההתחשבנות הראשונה והשניה״  תיקו

 יבוא ״בתקופת ההתחשבנות הראשונה, השניה והשלישית״.

בוא: ן סעיף 5. 4. בסעיף 5 להוראות העיקריות, אחרי פסקה (2) י קו  תי

 ״(3) בתקופת ההתחשבנות השלישית — לסכום השווה ל־109% מתקרת המוסד
 הבנקאי בתקופת ההתחשבנות השניה לפי פסקה (2).״

 תיקון סעיף 8 5. בסעיף 8(א)(2) להוראות העיקריות, במקום ״לתקופת ההתחשבנות השניה״ יבוא

 ״לתקופת ההתחשבנות השניה והשלישית״.

י נ פ ן ג ו נ ר  י״ז באב התשמ״א (17 באוגוסט 1981) א

) נגיד בנק ישראל ק 3 1 7 מ 7 ח < 

 תיקון טעות

 בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים
 להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכונית) (תיקון), התשמ״א—1981, שפורסמו בקובץ
 התקנות 4238, התשמ״א, עמ׳ 1036, בתקנה •1(1)(א), במקום ״ציוד והוצאות נסיעה״

 צ״ל ״וציוד,״.

 כ״ה בתמוז התשמ״א (27 ביולי 1981)
 (ח:ז 1403—3.)

ן י ג ם ב ח נ  מ
 שר הבטהון
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