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 תקנות בנק הדואר (חשגון חסכון חדשי צמוד לדולר ופטור ממס הכנסה)״
1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א—1951 !, אני מתקין
 תקנות, אלה:

 1. בתקנות אלה —

 (1) ״חשבון חדשי צמוד לדולר״ — חשבון חסכון בהתאם לתקנות עידוד החסכון
 (תכניות חסכון ״חדשי צמוד לדולר״ ופטור ממס הכנסה), התשמ״ד—1984 2

 (להלן — תקנות החסכון);

 (2) לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות הדואר (שירותים בבנק
 הדואר), התשל״ה—1974 3.

 2. חשבון חדשי צמוד לדולר יכול שיתנהל על שם אחד מאלה:

 (1) בגיר;

 (2) קטין;

 (3) נאמן, ובלבד שלא תהיה לנאמן טוגת הנאה בכספים שבחשבון (להלן —
 חשבון נאמנות).

 3. (א) המבקש לפתוח חשבון חדשי צמוד לדולר על שמו, יפרט בבקשתו —
 (1) את שמו, מענו ומספר הזהות שלד;

 (2) אם החשבון הוא נאמנות. — את שמו, ומספר הזהות של הזכאי, אם
 הזכאי קטין יצויין גם תאריך לידתו, ואש הזכאי פסול דין, או חסוי שאינו

 פסול דין, תצויין גם סיבת הפסלות או החיסוי;
 (3) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ב) בקשה לפתוח חשבון חדשי צמוד לדולר שיתנהל על שם קטין תוגש בידי
 הקטין בצירוף אישור בכתב של נציגו, או בידי נציגו או בידי אדם אחר, ובה יפורטו:

 (1) שם הקטין ומענו;
 (2) תאריו לידתו;

 (3) שמו ומענו של הנציג;
 (4) כל פרט הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ג) המבקש לפתוח חשבון חדשי צמוד לדולר על שמו, יצרף לבקשתו את דוגמת
 חתימתו, אם החשבון הוא חשבון נאמנות יצרף את דוגמת חתימתו של הזכאי, ואם הזכאי
 קטין או חסוי יצרף את דוגמת החתימה של נציגו, זולת אם דרש המנהל שדוגמת. חתימתו

 של הזכאי או של נציגיו בחשבון נאמנות תומצא בשעת הוצאת הכספים מהחשבון.

ן חדשי  חשבו
לר ו  צמוד לד
ר ממס פטו  ו

 הכנסה

ח ו ת פ  בקשה ל
ן חדשי  חשבו
לר  צמוד לדו

 ופטור ממס
סה  הכנ

ן 4. (א) תנאי החסכון בחשבון חדשי צמוד לדולר יהיו כאמור בתקנות החסכון. ו  מנאי החסכ

 1 ס״ח התשי׳׳א, עמי 219; התשל״ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1681.

 3 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 157; התשמ״א, עמי 1426.
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 (ב) נוסף על הדרכים האמורות בתקנות החסכון בדבר הפקדת סכומים בחשבון,
 יהיה בעל חשבון רשאי להפקיד כספים בחשבונו על ידי הועברה מחשבון אחר בבנק הדואר.

ה הוצאת כספים ש ק  5. (א) הוצאת כספים לפי האמור בתקנות החסכון תהיה בפגיה למנהל בטופ:ס ב
 ובנק הדואר ישלם את הכספים לבעל החשבון בתומ שלושים ימים מיום קבלת הפניה.

 (ב) הוצאת כספים או העברתם מחשבון נאמנות טעונה חתימתם של הנאמן
 והזכאי; היה הזכאי קטין או חסוי תצורף לחתימת; הנאמן חתימת הנציג.

ה י ג א  6. לא תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון חדשי צמוד לדולר. פטור מ

 השבוז למתמיד

ח ו ת פ  בקשה ל
ן למתמיד  חשבו

י צ פ,ו ר י כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 י״ט בתמוז התשמ״ד (19 ביולי 1984)
 (חמ 577—3)

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת ן למתמיד), ה מ ס  תקנות בנק הדואר (תשמן ת

 |4 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א—1951 י, אני מתקין
 תקנות אלה:

 בתקנות אלה —

 (1) ״חשבון למתמיד״ — חשבון חסכון בהתאם לתקנות עידוד החסכון (תכנית
 חסכון ״למתמיד״), התשמ״ד—1984 2 (להלן — תקנות החסכון);

 (2) לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות הדואר (שירותים בבנק
 הדואר), התשל״ה-—1974 3.

 חשבון למתמיד יכול שיתנהל על שם אחד מאלה:

 (1) בגיר;

 (2) קטין;

 (3) נאמן, ובלבד שלא תהיה לנאמן טובת הנאה בכספים שבחשבון (להלן —
 חשבון נאמנות).

.1 

 (א) המבקש לפתוח חשבון למתמיד על שמו, יפרט בבקשתו — 3.
 (1) את שמו, מענו ומספר הזהות שלו;

 (2) אם החשבון הוא נאמנות — את, שמו, ומספר הזהות של הזכאי, אם
 הזכאי קטין יצויין גם תאריך לידתו, ואם הזכאי פסול דין, או חסוי שאינו

 פסול דין, תצויין גם סיבת הפסלות או החיסוי;
 (3) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ב) בקשה לפתוח חשבון למתמיד שיתנהל על שם קטין תוגש בידי הקטין בצירוף
 אישור בכתב של נציגו, או בידי נציגו או בידי אדם אחד; ובה יפורטו —

, צמ׳ 2.  1 ס״ח התשי״א, עמי 219; התשל״ו
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1296 ועמי 1641.

 3 ק״ת התשל״ה, עמי 157¡ התשמ״א, •עמי 1426.
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 (1) שם הקטין ומענו;
 (2) תאריך לידתו;

 (3) שמו ומענו של הנציג •,
 (4) כל פרט הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ג) המבקש לפתוח חשבון למתמיד על שמו, יצרף לבקשתו את דוגמת חתימתו,
 אם החשבון הוא חשבון נאמנות יצרף את דוגמת חתימתו של הזכאי, ואם הזכאי קטין או
 חסוי יצרף את דוגמת החתימה של נציגו, זולת אם דרש המנהל שדוגמת חתימתו של

 הזכאי או של נציגיו בחשבון נאמנות תומצא בשעת הוצאת הכספים מהחשבון.

 4. (א) תנאי החסכון בחשבון למתמיד יהיו כאמור בתקנות החסכון, אולם שיעור

 הריבית יהיה —

 (1) במסלול א׳ —
 אם נמשכה תקופת החסכון פחות מ־4 שנים — 3.5% לשנה, ובלבד
 שלא נמשכו הכספים מן התכנית לפני תום החודש שבו מלאו שנתיים

 ממועד תחילת תקופת החסכון;
 אם נמשכה תקופת החסכון 4 שנים או יותר, אך פחות מ־6 שנים —

 4.0% לשנה;
 אם נמשכה תקופת החסכון 6 שנים או יותר, אך פחות מ־8 שנים —

 4.5% לשנה;
 אם נמשכה תקופת החסכון 8 שנים תמימות — 5.0% לשנה.

 (2) במסלול ב׳ —
 בתום שני שנות החסכון הראשונות — 3.5% לכל שנה;
 בשנת החסכון השלישית או הלק ממנה — 4.0% לשנה;
 בשנת החסכון הרביעית או חלק ממנה — 5.0% לשנה;
 בשנת החסכון החמישית או חלק ממנה — 6.0% לשנה;
 בשנת החסכון השישית או חלק ממנה — 6.5% לשנה;
 בשנת החסכון השביעית או חלק ממנה — 7.0% לשנה;
 בשנת החסכון השמינית או חלק ממנה — 8.0% לשנה.

 (ב) נוסף על הדרכים האמורות בתקנות החסכון בדבר הפקדת סכומים בחשבון,
 יהיה בעל חשבון רשאי להפקיד כספים בחשבונו על ידי העברה מחשבון אחר בבנק הדואר.

 5. (א) הוצאת כספים לפי האמור בתקנות החסכון תהיה בפניה למנהל בטופס בקשה
 ובנק הדואר ישלם את הכספים לבעל החשבון בתום שלושים ימים מיום קבלת הפניה.

 (ב) הוצאת כספים או העברתם מחשבון נאמנות טעונה חתימתם של הנאמן
 והזכאי; היה הזכאי׳ קטין או חסוי תצורף לחתימת הנאמן חתימת הנציג.

ן ו אי החסכ  תנ

ם  הוצאת כספי

 ««״• מאגרי, 6. לא: תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון למתמיד.

י צ פ ו ר י כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 י״ט בתמוז התשמ״ד (19 ביולי 1984)
 (חמ 577—3)
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ן רציף  חשבו

ח ו ת פ  בקשה ל
ן רציף  חשבו

ן  תנאי החסכו

1 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  תקנות בנק הדואר (חשבון חסכון רציף), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשיי״א—•1951 !, אני מתקין
 תקנות אלה:

 בתקנות אלה —
 (1) ״חשבון רציף״ — חשבון חסכון בהתאם לתקנות עידוד החסכון(תכנית חסכון

 ״רציף״), התשמ״ד—21984 (להלן — תקנות החסכון);

 (2) לכל מונה אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות הדואר (שירותים בבנק
 הדואר), התשל״ה—1974 3,

 חשבון רציף יכול שיתנהל על שם אחד מאלה:

 (1) בגיר;

 (2) קטין;

 (3) נאמן, ובלבד שלא תהיה לנאמן טובת הנאה בכספים שבחשבון (להלן —
 חשבון נאמנות).

.1 

 (א) המבקש לפתוח חשבון רציף על שמו, יפרט בבקשתו — 3.
 (1) את שמו, מענו ומספר הזהות שלו;

- את שמו, ומספר הזהות של הזכאי, אם  (2) אם החשבון הוא נאמנות -
 הזכאי קטין יצויין גם תאריך לידתו, ואם הזכאי פסול דין, או חסוי שאינו

 י פסול דין, תצויין גם סיבת הפסלות או החיסוי;
 (3) כל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ב) בקשה לפתוח חשבון רציף שיתנהל על שם קטין תוגש בידי הקטין בצירוף
 אישור בכתב של נציגו, או בידי נציגו או בידי אדם אחר, ובה יפורטו —

 (1) שם הקטין ומענו;
 (2) תאריך לידתו;

 (3) ישמו ומענו של הנציג;
 (4) כלי פרט הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל.

 (ג< המבקש לפתוח חשבון רציף על שמו, יצרף לבקשתו את דוגמת חתימתו,
 אם החשבון הוא חשבון נאמנות יצרף את דוגמת חתימתו של הזכאי, ואם הזכאי קטין או
 חסוי יצרף את דוגמת החתימה של נציגו, זולת אם דרש המנהל שדוגמת חתימתו של

 הזכאי או של נציגיו בחשבון נאמנות תומצא בשעת הוצאת הכספים מהחשבון.

 4. (א) תנאי החסכון בחשבון רציף יהיו כאמור בתקנות החסכון, אולם שיעור
 הריבית יהיה —

 בתום שנת החסכון הראשונה — 3.5% לשנה;
 בשנת החסכון השניה, או חלק ממנה — 3.5% לשנה;

 1 ס״ח התשי״א, עמ׳ 219; התשל״ו, עמ׳ 2.
 2 ק״ת התשמ״ד, עמי 1300.

 3 ק״ת התשל״ה, עמי 157; התשמ״א, עמ׳ 1426.
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 בשנת החסכון השלישית, או חלק ממנה — 4.0% לשנה;
 בשנת החסכון הרביעית, או חלק ממנה — 5.0% לשנה;
 בשנת החסכון החמישית, או הלק ממנה — 6.0% לשנה;
 בשנת החסכון הששית, או חלק ממנה — 6.5% לשנה:
 בשנת החסכון השביעית, או חלק ממנה — 7.0% לשנה;
 בשנת החסכון השמינית, או הלק ממנה — 8.0% לשנה.

 (ב) נוסף על הדרכים האמורות בתקנות החסכון בדבר הפקדת סכומים בחשבון,
 יהיה בעל חשבון רשאי להפקיד כספים בחשבונו על ידי העברה מחשבון אחר בבנק הדואר.

 5. (א) הוצאת כספים לפי האמור בתקנות החסכון תהיה בפניה למנהל בטופס בקשה
 ובנק הדואר ישלם את הכספים לבעל החשבון בתום שלושים ימים מיום קבלת הפניה.

 (ב) הוצאת כספים או העברתם מחשבון נאמנות טעונה חתימתם של הנאמן
 והזכאי; היה הזכאי קטין או חסוי תצורף לחתימת הנאמן חתימת הנציג.

 6. לא תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון רציף.

י ד ו פ י צ כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 י״ט בתמוז התשמ׳יד (19 ביולי 1984)
 (חמ 577-יי3)

 הוצאת כספים

 תקנות מסילות הברזל (שיעוד הקנס על נוסע ללא כרטיס ופטור

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  מהקנס)(תיקון מס׳ 7), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
 1972 אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנה 1 לתקנות מסילות הברזל (שיעור הקנס על נוסע ללא כרטיס ופטור
 מהקנס), התשל״ז—1977 -; יבוא:

 1. הקנס לענין סעיף 17 (א) לפקודה יהיה 100 שקלים.״

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

 ״קבחעת הקנס

 כ״ה בתמוז התשמ״ד (25 ביולי 1984)
 (חמ 1240—3)

נת ישראל, נוסח הדש ,23, עמי 485.  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשל״ז, עמי 1354; התשמ״ד, עמי 349, 616, 682, 934, 1230 ו־1582.

 ו.תי>ות תקגד, 1

 חוק עזר למסילות הברזל (תעריפי נסיעה)(תיקון מס׳ 7),

ו 9 8 4 - ד ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב—
 1972-י, אני מתקין חוק עזר זה:

 1. בסעיף 3(ב)(2) לחוק עזר למסילות הברזל (תעריפי נסיעה), התשמ״ג—1983 2
 (להלן — חוק העזר העיקרי), במקום ״30 שקלים״ יבוא ״35 שקלים״.

 2. במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:
נת ישראל, נוסח חדש 23, עמי 485. י מדי נ  1 די

 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1303, 1726; התשמ״ד, עמי 347, 616, 680, 932, 1228 ו־1580.
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 נתאשר.
 ב״ה בתמוז התשמ״ד (25 ביולי 1984)

 (1זמ 1035—3)

ו פ ר ו ם ק י י  ח
 שר התחבורה

ת פ ס ו ת ת ה פ ל ח  ה
 הרביעית

׳ד-1984  הודאות בנק ישראל (נכסינז מילים)(תיקון מסי 4), התשמ׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 !, ולאחר התייעצות
 עם הועדה ובאישור הממשלה, אני קובע לאמור:

 1. לאחר סעיף 16 א להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א—21971, יבוא:

ת 16 ב. הנגיד רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם שר האוצר, כי תאגיד ו ל י ז ת נ ת ח פ ה " 
 על פקדה , , , ׳

 לא תושב בנקאי יהיה רשאי להפחית מחובת הנזילות על פקדון לא תושב את

 סכום ההשקעות מסוג שאישר הנגיד ובתנאים שקבע.״
 2. תחילתן של הוראות אלה ביום א׳ באב התשמ״ד (30 ביולי 1984).

 הוספת סעיף 16ב

 תחילה

ם ו א ב ל ג ד ה מ ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 א׳ באב התשמ״ד (30 ביולי 1984)
 (חמ 106—3)

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192; התשמ״א, עמי 243.
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