רש־ומות
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ת ק נ ו ת עידוד החסכון )תכניות חסכון  ,(18,000תשל״ו—. 1976

.

ת ק נ ו ת מילתה ק צ ר מועד )סדרות  ,(12/412 ,6/212 ,3/112תשל״ו—1976

.

.

.
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צו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן מנה כץ( ,תשל״ו—1976
הוראות ב נ ק ישראל )נכסים נזילים( )תיקון מם׳  ,(2תשל״ו—1976

1262
.

,

.

.

1263

חוק עידוד החסנוו ,הנחות מ מ ס ה מ ס ה וערנות למילוות,
תשט״ז1956-
ת ק נ ו ת ב ד ב ר ה ת נ א י ם ל ה פ ק ד ת פ ק ד ו ן וניהולו
בתוקף סמכותי לפי םעיף )5ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממם הכנסה וערבות
למילוות ,השט״ז— 1956י  ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
הפקדת פ ק ד ה
ו נ י י  ,י י ו

השם

לענין הנחה או פטור ממם על הכנסה מפקדון לפי סעיף )5א( לחוק ,התנאים
.1
להפקדת פ ק מ ן וניהולו יהיו כמפורט בתוספת.
.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון  ,(18,000תשל״ו•—1976״.

תוספת
)תקנה (1
 .1בתוספת זו ,״תכנית״ — תכנית של בנק לחסכון כללי בשש שבחר הבנק והכולל
״18,000״ ,שאישרה שר האוצר.
תנאי התכנית

.2

)א(

הצטרפות:
חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום כ״א בטבת תשל״ח ) 31בדצמבר (1977
או עד מועד אחר שקבע שר האוצר בהודעה ברשומות )להלן — מועד סיום
התכנית(.

)ב( סכום החסכון המירבי:
חוסך זכאי להפקיד בתכנית סכום כולל שלא יעלה על  18,000לירות.
)ג(

מסלול החסכון:
)(1
אלה:

ההפקדות של החוסך בתכנית יהיו לפי מסלול החסכון שיבחר מבין שנים

מסלול א׳ — החוסך מפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית תשלומים
שווים ורצופים מדי חודש בסכום שיקבע בעת תחילת החסכון במסלול
א  /שלא יפחת מ־ 50לירות ולא יעלה על  250לירות <
מסלול ב׳ — החוסך רשאי ,עד מועד סיום התכנית ,להפקיד בחשבון
החסכון שלו בתכנית כספים בסכום שלא יפחת מ־ 500לירות לכל הפקדה.
במועדים שיבחר.
)ד( תקופת החסכון
)(1

תקופת החסכון לא תעלה על  6שנים.

)) (2א( להפקדות במסלול א׳ תחושב תחילת תקופת החסכון ,כאשר התש
לום הראשון הופקד בתכנית עד ה־ 15בחודש ,מהיום ה־ 16לאותו חודש,
וכאשר התשלום הראשון הופקד בתכנית החל מה־ 16בחודש ,מהיום
האחרון לאותו חודש.
 1ם״ה תשט״ז ,עמי  ¡52תשל״ה ,עמ׳ .316
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)ב( להפקדות במסלול ב׳ תחושב תחילת תקופת החסכון ,לגבי כספים
שהופקדו בתכנית עד ה־ 15בחודש ,מהיום ה־ 16לאותו חודש ,ולגבי
כספים שהופקדו בתכנית החל מה־ 16בחודש ,מהיום האחרון לאותו חודש.
) (2הצטרף החוסך למסלול חסכון אי ,יופחת הסכום שהוא רשאי להפקיד
במסלול ב׳ בסכום הכולל שהתחייב להפקיד במסלול א׳ משך כל תקופת
החסכון.
)ב( הפקיד החוסך כספים בתכנית לפי מסלול ב  /יופחת הסכום המירבי
שהוא רשאי לקבוע כתשלום חודשי ל פ י  .מסלול א׳ ב־ 1/72של הסכום
שהפקיד כאמור.
מענק:

)ה(

) (1חוסך יקבל על כל הפקדה בחשבון מענק שייזקף לזכות החשבון במועד
ההפקדה .המענק ייחשב כחלק מקרן החסכון לענין חישוב הריבית והפרשי
ההצמדה .הזכות למענק כפופה לאמור בסעיף י״א.
) (2על הפקדות במסלול א׳ יהיה המענק בשיעור של  5%מסכום כל הפקדה !
ועל הפקדות במסלול ב׳ יהיה המענק בשיעור של  10%מסכום כל הפקדה.
)ו(

תשלום ריבית והצמדה:
החוסך יזוכה ,בעת הוצאת קרן חסכונותיו ,בהכנסה בסכום הגבוה מבין
הסכומים שיחושבו ,בהתאם לתקופת החסכון ,לפי האפשרויות א׳ ו־ב׳ כלהלן:
אפשרות א׳ —
ריבית ללא
הפרשי הצמדה

תקופת ההסכון
המינימלית

שיעור הריבית
השנתית

אפשרות ב׳ — ריבית שקי 4%
בתוספת הפרשי הצמדה
שיעור הריבית
השנתית

שיעור ההצמדה
למדד של
קרן החסכון

שנתיים

6%

4%

50%

שלוש שנים

7%

4%

75%

ארבע שנים

8%

4%

100%

חמש שנים

9%

4%

100%

)ז(

חישוב הריבית:
) (1הריבית תחושב על כל הפקדה והמענק עליה ,לפי ריבית דריבית שנתית
בשיעור ובהתאם לתקופת החסכון כמפורט בסעיף קטן ף ,כאמור להלן:
א .תחילת התקופה לחישוב הריבית תהיה ,לגבי כספים שהופקדו
בתכנית עד ה־ 15בחודש ,ביום ה־ 16לאותו חודש ,ולגבי כספים שהופקדו
בתכנית החל מה־ 16בחודש ,ביום האחרון לאותו חודש.
ב .תום התקופה לחישוב הריבית יהיה ,לגבי כספים שהוצאו מהתכנית
עד ה־ 15בחודש ,ביום האחרון של החודש הקודם ,ולגבי כספים שהוצאו
מהתכנית מה־ 16בחודש ,ביום ה־ 16לאותו חודש.
)(2

הריבית לא תהיה צמודה.
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)ח(

חישוב ה ה צ מ ד ה :
לצורך חישוב ההכנסות לפי אפשרות ב׳ בסעיף קטן ר ,יהיו ההפקדות והמענק
צמידים למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן :אם יתברר מתוך מדד המחירים
לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת החסכונות מהתכנית )להלן ~~ המדד
החדש( כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם בגין החודש בו הופקדה
הפקדה כלשהיא )להלן — המדד היסודי( תשולם אותה הפקדה והמענק שמתי־
חס אליה ,כשהם מוגדלים בשיעור ההצמדה המצויין בסעיף קטן ו׳ בהתאם
לתקופת החסכון ,כפול שיעור 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.

)ט(

פטור ממם:
) (1ההכנסה מריבית ,מהמענק ומהפרשי הצמדה שיקבל חוסך במסלול א׳
במסגרת התכנית ,תהיה פטורה ממס אם חסך בתכנית מ ש ך שלוש שנים
לפחות.
) (2ההכנסה מריבית ,מהמענק ומהפרשי ההצמדה שיקבל חוסך במסלול בי׳
במסגרת התכנית על כל סכום שהיה מופקד במשך שלוש שנים לפחות תהיה
פטורה ממס.

)י(

פיגור בהפקדות חדשיות
חל פיגור בתשלומים החדשיים של חוסך במסלול א׳ בסכום מצטבר השווה
לסכום שהתחייב להפקיד משך שלושה חודשים ,לא יהיה החוסך רשאי להפקיד
תשלומים נוספים לפי מסלול א׳ לתכנית ,אולם יתר תנאי התכנית ימשיכו
לחול על הסכומים שהופקדו.

)יא(

הוצאת החסכונות מהתכנית:
)(1

במסלול א׳:
א .חוסך לא יהיה רשאי להוציא את חסכונותיו במסלול א׳ לפני תום
שנתיים מתחילת תקופת החסכון.
ב .החוסך רשאי להוציא את חסכונותיו במסלול א׳ לאחר תום שנתיים
ולפני תום שש שנים מתחילת תקופת החסכון במתן הודעה לבנק שלושים
יום מראש .עשה כן ,תבוטל זכותו למענק לפי סעיף קטן ה׳ ולריבית
והפרשי הצמדה על המענק .חשבונו של החוסך יחריב בהתאם.
ג.

חוסך לא יהיה רשאי להוציא את חסכונותיו במסלול א׳ בחלקים.

ד .בתום שש שנים מתחילת תקופת החסכון ,ישולמו לחוסך כל הסכו־
מימ העומדים לזכותו מחסכונותיו במסלול א׳ לתכנית ,ותנאי התכנית
יפסיקו לחול על אותם סכומים.
)(2

במסלול ב׳:
א .חוסך לא יהיה רשאי להוציא כל סכום שהופקד במסלול ב׳ לפני תום
שנתיים מיום הפקדתו בתכנית.
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ב .חוסך יהיה רשאי להוציא סכום שהופקד במסלול ב׳ אחרי תום
שנתיים ולפני תום שש שנים מיום הפקדתו בהודעה לבנק שלושים יום
מראש! עשה כן ,תבוטל זכותו למענק לפי סעיף קטן )ה( ולכל ריבית
או הפרשי הצמדה על המענק .חשבונו של החוסך בתכנית יחוייב בהתאם.
ג .בתום שש שנים מהפקדת סכום במסלול ב׳ לתכנית ,ישולם לחוסך
אותו הסכום שהפקיד בתוספת המענק ,הריבית והפרשי ההצמדה המגי
עים לו עליו ,ותנאי התכנית יפסיקו לחול על אותם סכומים.
) .3א(

תנאי ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת חשבון

ניהול התכנית

חסכון לפי התכנית יהיו כאמור בסעיף .2
)ב( ) (1המענק לחוסכים במסלול א׳ יינתן על חשבון המדינה .המענק לחוסכים
במסלול ב׳ יינתן  1/3על חשבון מפעיל התכנית ו־ 2/3על חשבון המדינה.
מענק לענין פסקה זו— כולל ריבית והפרשי הצמדה על המענק.
) (2בוטלה זכותו של החוסך למענק לפי האמור בסעיף )2יא( לעיל ,יזכה
מפעיל התכנית א ת חשבון המדינה בהתאם.
)ג( ) 83% (1מהכספים המצטברים בתכנית ,למעט המענקים )להלן — כספי
התכנית( ,יושקעו בניירות עדך מאושרים כמשמעותו בתקנות מם הכנסה
)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( ,תשכ״ד— , 1964מהסוגים שקבע לענין
זה שד האוצר.
2

) 17% (2מכספי התכנית יעמדו לשימושו של מפעיל התכנית.
כ״ז באדר ב׳ תשל״ו) 29במרס (1976

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

)חמ (72654
 2ק״ת תשכ״ד ,עמי  ;1302תשל״ו ,עמי .817

תיקון טעות
בתקנה  1לתקנות מילווה קצר מועד )סדרות  ,(12/561 ,6/361 ,3/161תשל״ו—
 ,1975שפורסמו בקובץ התקנות  ,3451תשל״ו ,עמ׳  ,724בסופה של כל פסקה יבוא:
״ובלבד שבסעיף  3לתוספת ,במקום ׳׳25%״ יראו כאילו נאמר ׳׳35%״.
כ׳ באדר ב׳ תשל״ו) 22במרס (1976
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יהושע רבינוביץ
שד האוצר
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חוק מילווה קצר מועד ,תש״ו960-ן
ת ק נ ו ת בדבר ה ו צ א ת איגרות חוב ותנאיהן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו״ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך~,!1960
אני מתקין תקנות אלה:
ביום כ״ט באדר ב׳ תשל״ו) 31במרס  (1976יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

הוצאת סדרות
איגרות חוב

.1

השם

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מילירה קצר מועד )סדרות ,(12/412 ,6/212 ,3/112
.2
תשל״ו—1976״.

) (1סדרת איגרות חוב שסך כ ל שוויה הנקוב יהיה עשרים וחמישה מיליון
לירות ,והיא תסומן  ,3/112ותכונה ״מילויה קצר מועד ,תש״ך ,1960-סדרה
3/112״ .תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר
מועד )סדרה  ,(3/101ת ש ל ״ ו ; 1 9 7 6 -
2

) (2סדרת איגרות חוב שסך כ ל שוויה הנקוב יהיה עשרה מיליון לירות,
והיא תסומן  ,6/212ותכונה ״מילתה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 6/212״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה ק צ ר מועד
)סדרה  ,(6/201תשל״ו׳—;31976
) (3סדרת איגרות חוב שסך כל שוויה הנקוב יהיה חמישה מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,12/412ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך ,1960-סדרה 12/412״.
תנאי הסדרה וניסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה ק צ ר מועד
)סדרה  ,(12/401תשל״ו—.* 1976

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

כ״י ב א ד ר ב ׳ תשל״ו) 28במרס (1976
>
<
חמ  2״ 7 2

 1ס׳׳וז תש״ד ,עמי  ¡48תשל״ב ,עמי  ¡17תשל״ו ,עמי
832.
 2ק״ת תשל׳׳ו ,עמ

25.

 3ק״ת תשל״ו» ,מ׳ .833
 4ק״ת תשל׳׳ו ,עמי .835

פקודת ההקדשות לצרכי צדקה
צו ב ד ב ר ה ת א ג ד ו ת ם ש ל נ א מ נ י ה ה ק ד ש ״ ק ר ן מ נ ה כץ״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  36לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה׳ ,אני מצווה לאמור:
דייר פנחס זופמן ,אריה פינק ,יוסף צ׳חנובר ויוריקה מ ן ) ל ה ל ן  -הנאמנים( ,רשאים
,1
להתאגד .על פי סעיף  7לשטר ההקדש ,מינה יוסף צ׳חנובר את אוריאל גורני כחליף שלו
ויוריקה מן מינתה את ולטר איתן יחליף שלה.
.2

לתאגיד זה ייקרא ״קרן מנה כץ״.

 1חוקי א״י ,כרך אי ,עמי .107
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מטרות התאגיד הן לנהל פעילות המכוונת לסייע לשיקום נכי צה״ל ובע־קר נכי צה׳׳ל
,3
משותקי גפיים :להקים ,לתחזק ולתפעל מפעלים המיועדים ליצור מתקנים לסיוע לנכי
צה״ל משותקי גפיים; לעסוק בפיתוח מיתקנים המיועדים לסיוע לנכי צה״ל משותקי גפיים.

מטרות התאגיד

הנאמנים יהיו חייבים למסור לשר הבטווון ,למפקח על ההקדשות באגף האפוטרופוס
.4
הכללי ולמבקר המדינה דין וחשבון שנתי מפעולות התאגיד ולפי דרישתם למסור להם גם
ידיעות ומסמכים נוספים על רכוש התאגיד ,הנהלתו ופעולותיו.

מסירת דין וחשבון

.5

לצו זה ייקרא ״צו ההקדשות לצרכי צדקה )קרן מנה כץ( ,תשל״ו1976-״.

א׳ באדר ב׳ ת ש ל ״ ו )  3במרס (1976
)חמ (78093

השם

חיים י׳ צ ד ו ק
ש ר המשפטים

חוק בנק ישראל ,חשי״ד1954-
הוראות בדבר נכסים נזילים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק בנק ישראל ,תשי״ד—1954
עם הועדה ובאישור הממשלה ,אני מורה לאמור:

לאחר התייעצות

בסעיף  (4)6להוראות בנק ישראל )נכסים נזילים( ,תשל״א— 1971י) -להלן —
.1
ההוראות העיקריות( ,במקום פסקה )ד( יבוא:

תיקה סעיף 6

״)ד( מסכום כל פקדון שהופקד אצלו לזכות המדינה מאת אדם שקיבל
הלוואה למטרה זו ממנו ,בניכוי סכום השווה ליתרת ההלוואה האמורה,
ובלבד שסך הכל של יתרות ההלוואות האמורות לא יעלה על סכום שקבע
90%״
נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לענין זה
בסעיף  7להוראות העיקריות ,במקום ״ פ ק מ ן לתקופה קצובה כאמיר בסעיף (1)6״
.2
יבוא ״פקמן רגיל כאמור בסעיף (1)6״.
.3

בסעיף 9ג להוראות העיקריות ,במקום פסקה ) (2יבוא:

תיקון סעיף 7

תיקון מעיף 9ג

״) (2השקעותיו בניירות ערך שהם צמודים למדד יוקר המחיה או הלוואות
צמודות כאמור ,ובלבד שסכומן לא יעלה על סך הכל של —
)א( סכום ה פ ק מ נ י ת הצמודים לטווח ארוך שהתקופה הממוצעת לפרעון
הקרן היא לפחות חמש שנים ונגיד בנק ישראל או מי שהסמיך אישרם
לענין זה;
)ב(

 85%מסכום הפקדונות הצמודים האחרים לטווח ארוך.״

 1ס״ה תשי״ד ,עמי .192
 2ק״ת תשל״א ,עמי  ;690תשל״ג ,עמ׳  ;1376תשל״ד ,עמי  ¡1188תשל״ה ,עמי .2293
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.4

בסעיף  11להוראות העיקריות —
)(1

במקום הגדרה ״חסכונות מיוחדים״ יבוא:
״ ״ ח ס כ ו נ ו ת 10,000״ — חסכונות מיוחדים שאישר נגיד בגק ישראל או מי
שהסמיך לענין זה!״

)(2

במקום הגדרת ״חסכונות אחרים״ יבוא:
״ ״חסכונות ח״י״ — חסכונות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך
לענין זה!
״חסכונות אחרים״ — חסכונות שאינם חסכונות לחינוך ,חסכונות תמורה,
חסכונות לדיור ,חסכונות  10,000או חסכונות ח״י.״

תיקון

ם ע

יף !
2

.5

בסעיף  12להוראות העיקריות ,במקום פסקה ) (4יבוא:
״) (4חסכונות 75% 10,000
)(5

חסכונות ח״י 83%״

בסעיף 14א)א( להוראות העיקריות ,במקום פסקה ) (2יבוא:

תיקון סעיף 14א

.6

תחילה

.7

השם

להוראות אלה ייקרא ״הוראות בנק ישראל )נכסים נזילים(
.8
תשל״ו•—1976״.

״) (2השקעותיו בניירות ערך שהם צמודים למדד יוקר המחיה או הלוואות
צמודות כאמור ,ובלבד שסכומן לא יעלה על סך הכל של —
) א ( סכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שהתקופה הממוצעת לפרעון
הקרן היא לפחות חמש שנים והנגיד או מי שהסמיך אישרם לענין זה!
)ב(  85%מסכום הפקדונות הצמודים האחרים לטווח ארוך.״
תחילתן של הוראות אלה היא ביום א׳ בניסן תשל״ו ) 1באפריל .(1976

כ׳ באדר ב׳ תשל״ו) 22במרס (1976
) ח מ 0 2 2 1 5
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המחיר  64אגורות

)תיקון מס׳ ,(2

משה זנבר
נגיד בנק ישראל

קונץ התקנות  •3502כ״ח באדר ב׳ תשל״ו30.3.1976 ,
נ ד פ ס בדפוס הממשלה ,ירושלים

