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צו שירות ביטחון )קביעת תפקידים ומקצועות לעניין פטור משירות ביטחון 
מחמת גיל(, התשע"ג-2012

]נוסח	משולב[,	התשמ"ו-11986	 	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	36א)ג(	לחוק	שירות	ביטחון	 	
)להלן	-	החוק(,	ובאישור	ועדת	החוץ	והביטחון	של	הכנסת,	אני	מצווה	לאמור:		

בצו	זה,	"ייעוד"	-	סיווג	היחידות	הצבאיות	לפי	מאפייני	פעילותן	בשעת	חירום,	כפי	 	�1
שיקבע	ראש	ענף	תכנון	כוח	אדם	מילואים	באגף	כוח	אדם,	לפי	פקודות	הצבא�

יוצא	צבא	הנמנה	עם	המקצועות	או	התפקידים	 36א)ג(	לחוק,	 בכפוף	להוראות	סעיף	 	�2
זכאי	 יהיה	 בתוספת,	 ב'	 בטור	 מפורט	 שייעודן	 ביחידות	 בתוספת,	 א'	 בטור	 המפורטים	

לפטור	מחובת	שירות	ביטחון	אם	הגיע	לגיל	כמפורט	בטור	ג'	בתוספת�

או	התפקידים	המפורטים	 כוחות	המילואים	באחד	המקצועות	 יוצא	צבא	הנמנה	עם	 	�3
בטור	א'	בתוספת,	זכאי	לקבל	מיחידתו	מידע	בדבר	הגיל	שבו	יהיה	פטור	מחובת	שירות	

ביטחון	לפי	צו	זה�

תחילתו	של	צו	זה	ביום	י"ג	באב	התשע"ב	)1	באוגוסט	2012(;	הצו	יעמוד	בתוקפו	עד	יום	 	�4
ט"ז	באב	התשע"ה	)1	באוגוסט	2015(�

	צו	שירות	ביטחון	)קביעת	מקצועות	ותפקידים	לעניין	פטור	משירות	ביטחון	מחמת	גיל(	 �5
)מס'	2(,	התשע"ב-22012	-	בטל�	

תוספת
)סעיפים	2	ו–3(

טור	א'
מקצוע	/	תפקיד

טור	ב'
ייעוד	היחידות

טור	ג'
גיל	הפטור

49כל	ייעודקצין	מדעי	ההתנהגות

249	עד	5מהנדס	בניין

249	עד	5מהנדס	חילוץ

249	עד	5רופא	לוחם

249	עד	5קצין	רפואה

249	עד	5קצין	בריאות	הנפש

249	עד	5קצין	רפואה	פסיכיאטרית

249	עד	5קצין	רפואת	שיניים

249	עד	5רב	צבאי

249	עד	5שמאי	רכב

249	עד	5שמאי	ציוד	מכני	הנדסי

249	עד	5פרמדיק

כ"ד	באלול	התשע"ב	)11	בספטמבר	2012(
ברק ד	 אהו 	 	 )חמ	3-3855(

שר	הביטחון 	 	
__________

ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	107� 	1
ק"ת	התשע"ב,	עמ'	1034� 	2

הגדרות

פטור משירות 
מחמת גיל

 הודעה בדבר
גיל פטור

תחילה ותוקף

ביטול
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הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )דרכי חישוב ריבית( )תיקון(, התשע"ג-2012
לאחר	 התשמ"א-11981,	 ללקוח(,	 )שירות	 הבנקאות	 לחוק	 	8 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התייעצות	עם	הוועדה	המייעצת	ובאישור	שר	האוצר,	אני	קובע	הוראות	אלה:
התשנ"א-21990 ריבית(,	 חישוב	 )דרכי	 ללקוח(	 )שירות	 הבנקאות	 להוראות	 	1 בסעיף	 	�1	

)להלן	-	ההוראות	העיקריות(	-	

	בכותרת	השוליים,	במקום	"הגדרה"	יבוא	"הגדרות"; )1(

	בהגדרה	"יום	עסקים	בנקאי",	במקום	"ראשון	ושמיני	עצרת	של	סוכות"	יבוא	"ראשון	 )2(
של	סוכות	ושמיני	עצרת"	ובמקום	"שבהם	נמנע	מחלק	ניכר	מהלקוחות"	יבוא	"שבהם,	
לדעת	המפקח,	קיים	חשש	כי	התאגידים	הבנקאיים	לא	יוכלו	לספק	ללקוחותיהם	שירותים	

בנקאיים	באופן	תקין	או	כי	יימנע	מחלק	ניכר	של	לקוחות	התאגידים	הבנקאיים";	

אחרי	ההגדרה	"יום	עסקים	בנקאי"	יבוא: 	)3(

""סיום	יום	עסקים	בנקאי"	-	שעה	18:30	בכל	יום	עסקים	בנקאי	או	שעה	14:00	בימי	
שישי	ובערב	יום	המוחרג	בהגדרה	"יום	עסקים	בנקאי",	למעט	ערב	יום	שבתון,	
במקרים	 הכיפורים;	 יום	 לערב	 שקדם	 והיום	 באב	 תשעה	 ערב	 פורים,	 ערב	
חריגים	שבהם,	לדעת	המפקח,	קיים	חשש	כי	התאגידים	הבנקאיים	לא	יוכלו	
לספק	ללקוחותיהם	שירותים	בנקאיים	באופן	תקין	או	כי	יימנע	מחלק	ניכר	של	
לקוחות	התאגידים	הבנקאיים	לבצע	פעילות	בנקאית	תקינה,	רשאי	המפקח	

לקבוע	שעה	מוקדמת	יותר	לסיום	יום	העסקים	הבנקאי�"

	במקום	סעיף	5	להוראות	העיקריות	יבוא:	 �2

כספים	"פעולות	ביום	עסקים הפקדת	 יראו	 לחובה,	 או	 לזכות	 הריבית	 בחישוב	 		 �5
הראשון	 הבנקאי	 העסקים	 ביום	 נעשו	 כאילו	 משיכתם	 או	
סיום	 לאחר	 נעשו	 אם	 המשיכה	 או	 ההפקדה	 יום	 שלאחר	
יום	העסקים	הבנקאי,	או	לאחר	שעה	אחרת	שקבע	התאגיד	
הבנקאי	באישור	המפקח	על	הבנקים,	בין	דרך	כלל	ובין	לעניין	

מסוים,	או	אם	נעשו	שלא	ביום	עסקים	בנקאי�"

כ"ב	באלול	התשע"ב	)9	בספטמבר	2012(
)חמ	3-1900(

פישר 	 לי סטנ 	 	 	 																נתאשר�
																													נגיד	בנק	ישראל 	

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																						שר	האוצר

__________

ס"ח	התשמ"א,	עמ'	258;	התש"ע,	עמ'	514� 	1
ק"ת	התשנ"א,	עמ'	146,	עמ'	796;	התשנ"ב,	עמ'	1099;	התשס"ה,	עמ'	988� 	2

הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים( )תיקון(,  	
התשע"ג-2012

לאחר	 התשמ"א-11981,	 ללקוח(,	 )שירות	 הבנקאות	 לחוק	 	8 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
התייעצות	עם	הוועדה	המייעצת	ובאישור	שר	האוצר,	אני	קובע	הוראות	אלה:

תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 5

__________
ס"ח	התשמ"א,	עמ'	258;	התשע"ב,	עמ'	86� 	1
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התשנ"ב- בשיקים(,	 וחיוב	 זיכוי	 )מועד	 ללקוח(	 )שירות	 הבנקאות	 להוראות	 	1 בסעיף	 	�1
"ראשון	 במקום	 בנקאי",	 עסקים	 "יום	 בהגדרה	 העיקריות(,	 ההוראות	 	- )להלן	 	21992
ושמיני	עצרת	של	סוכות"	יבוא	"ראשון	של	סוכות	ושמיני	עצרת"	ובמקום	"שבהם	נמנע	
מחלק	ניכר	מהלקוחות"	יבוא	"שבהם,	לדעת	המפקח,	קיים	חשש	כי	הבנקים	לא	יוכלו	
לספק	ללקוחותיהם	שירותים	בנקאיים	באופן	תקין	או	כי	יימנע	מחלק	ניכר	של	לקוחות	

הבנקים"�		

	בסעיף	2	להוראות	העיקריות	-	 �2
	בכותרת	השוליים,	אחרי	"עסקים"	יבוא	"בנקאי"; )1(

	בסעיף	קטן	)א(,	במקום	"המפורט	בהגדרה"	יבוא	"המוחרג	בהגדרה"; )2(

	אחרי	סעיף	קטן	)ב(	יבוא: )3(

	במקרים	חריגים	שבהם,	לדעת	המפקח,	קיים	חשש	כי	הבנקים	לא	יוכלו	לספק	 ")ג(
מלקוחות	 ניכר	 יימנע	מחלק	 כי	 או	 תקין	 באופן	 בנקאיים	 שירותים	 ללקוחותיהם	
הבנקים	לבצע	פעילות	בנקאית	תקינה,	רשאי	המפקח	להורות	על	שעה	מוקדמת	

מן	השעה	הקבועה	בסעיף	קטן	)א(	לסיום	של	יום	עסקים	בנקאי�"	

	בסעיף	3)א(	להוראות	העיקריות,	אחרי	"ימי	עסקים"	יבוא	"בנקאיים"�	 �3
כ"ב	באלול	התשע"ב	)9	בספטמבר	2012(

)חמ	3-2398(

פישר 	 לי 										סטנ 	 	 																נתאשר�	
											נגיד	בנק	ישראל 	

ץ ני י בל	שטי ו י 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
																						שר	האוצר

	 	

__________
ק"ת	התשנ"ב,	עמ'	1481;	התשס"ה,	עמ'	988� 	2

תיקון טעות
מבנים	 ולהקמת	 חקלאות	 לצורכי	 לעבודה	 מהיתר	 )פטור	 והבנייה	 התכנון	 	בתקנות	 	
)תיקון(,	 שעה(	 )הוראת	 ותנאיו(	 השומרון	 וצפון	 עזה	 חבל	 מפוני	 בעבור	 כפריים	 באזורים	
במקום 	,2 בסעיף	 	,1417 עמ'	 התשע"ב,	 	,7141 התקנות	 בקובץ	 שפורסמו	 	התשע"ב-2012,	

")1	בדצמבר	2012("	צריך	להיות	")1	בינואר	2012(�

)חמ	3-3473(
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