
ה לחינוך חסכון לפחיחח מתיכון ההסבה ס  ג
31. 8. 78 עד תימשך

 שאושרה לתכנית בהתאם
 לו החובבים יוכלו ,1.<>7.78ב־

 חסכון לפתיחת חסכונותיהם
.1978 באוגוסט

 שפתחו החוסכים, כל לגבי
לחי החסכון בתכנית חסכונות

 ואשר 31.7.77ה־ עד תיכון נוך
 גבוה, לחינוך חסכונות פותחים
ש השנתיות ההפקדות יחושבו

 למדדי בהתאם ב״גחלת״ להם
 ובתוספת תשל״ח הלימוד שכר
 (״גח״ 57< או ״)4(״גחלת־ 670
 הצמודה נצברת ריבית ״)3לת-

המ למדד 31.1.78 עד 100ס/סב־
לצרכן. חירים

ל החסכונות התחלת מועד
 .1978 פברואר יהיה גבוה חינוך
 ישאו ואילך זה ממועד החל

ה הסכום כולל החסכון, כספי
 החדש לחסכון שיועבר משוערך
ה ההטבות את גבוה, לחינוך

המופק כספים לגבי מקובלות
 לחינוך לחסכון בתכנית דים

 שיופקד המשוערך הסכום גבוה.
 גבוה, לחינוך חסכון בתכנית
 החסכון תקופת לפי יחושב

 ב* הנהנה גיל של (פונקציה
 שרותו תקופת גמר עד 1.2.73
 על־פי החסכון, ותקרת בצבא)

 ,15.2.78ב־ שפורסם בסיסי מדד
ל הכלליים״ ל״תנאים בהתאם
 גבוה לחינוך החסכון תכנית

״גחלת״. באמצעות
 גבוה לחינוך חסכון בעלי

חסכו־ את להסב יוכלו קיים,

 הכנסת, של הכספים כוועדת
 את להעכיר כ,,גחלת״ זיכון

31ה־ עד גבוה לחינון*

 הנ״ל, בתנאים מתיכון, מתיהם
לחי חסכון של נוספת לתכנית

שני). (תואר גבוה נוך
 ההטבות

גכוה כחינוך
 גבוה לחינוך החסכון תכנית
בתכ לטובה נחשבת ב״גחלת״

נו והיא במדינה, החסכון ניות
ל מענק 270 (כולל 770 שאת

כש נצברת, ריבית לומדים)
 1007ב־ס צמודות והריבית קרן

ה כל לצרכן, המחירים למדד
 הכנסה, ממס פטורות הטבות

 הכלליים״ ל״תנאים בכפיפות
 לחינוך החסכון תכנית של

גבוה.
ל חסכונות שפתחו חוסכים

 אשר ,1.8.77ב־ החל תיכון,
 מועד להם ייחשב לגבוה, יסבו

 כאילו לתיכון, החסכון פתיחת
לחי חסכון תאריך באותו פתחו

 יחושבו התשלומים גבוה. נוך
ה טבלת של התעריפים לפי

 ב־ שפורסם מדד תשלומים,
 מותנה ,16.2.78ב־ או ,16.8.77
לתכנית. ההרשמה במועד

חסכו[ תקרות שלוש
 גבוה לחינוך החסכון תכנית
כא תקרות, שלוש לפי פועלות

ל״י 2,000— של בסיס לפי שר

 נקודות) 118,5 ,16.8.62 (מדד
למט לצבירה, סופי סכום הגיע

 16.2.78 מדד לפי לימודים, רת
 ל״י; 19,713ל- נקודות, 1168
 לסכום ל״י 2,500.— בסיס לפי
 בסיס ולפי ל״י 24,641 — של
 סופי לסכום ל״י 3,000— של

ל״י. 29,750— של לצבירה

 לגבוה שמפסיק מי
שנים שלוש לפני

 הסב אשר חוסך לגבי ואולם
 גבוה, לחינוך מתיכון חסכונות
 ואשר האמורה, לתכנית בהתאם
 גבוה לחינוך מהתכנית יפרוש
 מיום שנים שלוש חלפו בטרם

ה לתכנית חסכונות שהעביר
 לפי ההטבות תחושבנה חדשה,

 לחוסך המקומית. התכנית תנאי
 הפקדותיו סכומי יוחזרו כזה

 לחינוך החסכון בתכנית (קרן)
 כספו, את הסב מתוכה תיכון,

 ה״תנאים לפי ההטבות בצירוף
 החסכון תכנית של הכלליים״

 את ב״גחלת״. על־יסודי לחינוך
החס בתכנית (קרן) הפקדותיו

ל שנצברו גבוה, לחינוך כון
המ הסכום של ההסבה אחר

 יקבל לתיכון, מהחסכון שוערך
 של הכלליים״ ה״תנאים לפי

 גבוה לחינוך החסכון תכנית
ב״גחלת״.

כא שיעברו, החסכון כספי
 יחושבו 1978 אוגוסט לאחר מור,
בתכנית הקבועים הכללים לפי

 תכנית של הכלליים״ (״התנאים
 ב־ על־יסודי לחינוך החסכון

 שמושך מי כל לגבי ״גחלת״)
 לצורך שלא מהתכנית כספים
לימוד. שכר תשלום

 חסכון הפסקת
כ־תיכדן

כס משיכת על שהודיע חוסך1
 או ״4(״גחלת־ מהתכנית פים

 הפקדותיו לו יוחזרו ״)3״גחלוד
הכל ה״תנאים פי על (קרן)
לחי החסכון תכנית של ליים״

כלו ״גחלת״ של על־יסודי נוך
 בלתי ריבית פלוס קרן מר,

 למדד הקרן והצמדת נצברת
לצרכן. המחירים

ה גם יוחזרו אלה בתנאים
ל שיחליטו לחוסכים חסכונות
 לפי לתיכון, בחסכון המשיך

 לבין בינם ההתקשרות תנאי
החס תקופת תום עד ״גחלת״,

החס תקופת תום לפני או כון
 ישולמו לקופה הפקדותיהם כון.
 שכר מדד של התעריפים לפי

תשל״ח. הלימוד
 נשלח לתיכון החוסכים לכל
האלטר פירוט ובו חוזר מכתב

 מענה. טופס בצירוף נטיבות,
 הטופס על השיבו שטרם אלה

 ה־ עד כן לעשות מתבקשים
ה את קיבל שלא מי .31.8.78
 כתובתו, ששינה או מכתב,

 ל־ מיד כך על להודיע מתבקש
(בכתב). ״גחלת״
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