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 תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון),

 התשמ״ג- 1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 (ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט—1969 1
 ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:

 תיקוןתקנה! 1. בתקנה 1 לתקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), התשל״ח—1978 2

 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״340 שקלים״ יבוא ״410 שקלים״.

 תיקון תקני, 2 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״230 שקלים״ יבוא ״275 שקלים״.

 תחילי. 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בכסלו התשמ״ג (1 בדצמבר 1982).

ם י ס ה נ ש  ח׳ בכסלו התשמ״ג (24 בנובמבר 1982) מ
) שר המשפטים 3 ~ 5 מ 8 ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ט, עמי 70.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 584; התשמ״ב, עמי 1474.

 תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)(תיקון), התשמ״ג-982ו

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־243 לפקודת מס הכנסה1
 הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

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

 במקום פסקאות משנה (א) עד (ד) יבוא:

 • ״(א) שבעים דולר בשל הוצאות לינה ועוד ארבעים וחמישה דולר בשל הוצאות
 אחרות;

 (ב) לא נדרשו הוצאות בשל לינה — ששים דולר.״

 תחייה 2. תחולתן של תקנות אלה משנת המס 1982.

ם א ר י ד ו ר ר ו  א׳ בכסלו התשמ״ג(18 בנובמבר 1982) י
 (חמ 168—3) שר האוצר

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120; ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 158.
 2 ק״ח התשל״ב, עמ׳ 1337; התשמ״ב, עמי 1306.

 כללי מס הכנסה (ניכויים וזיכויים לאזרח ישראלי תושב האזור)(תיקון),

 התשמ״ג-982 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 69 ו־243 לפקודת מס הכנסה!, אני קובע כללים אלה:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לכללי מס הכנסה (ניכויים וזיכויים לאזרח ישראלי תושב האזור),

 התש״ם—1979 2, במקום ״ו־ 1981״ יבוא ״1981 ו־1982״.

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ״ד בכסלו התשמ״ג(10 בדצמבר 1982) י
' שר האוצר 3 - ' 0 4  >חמ ״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, זומ׳ 120; ס״ח התשמ״ב, עמי 259.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 276; התשמ״ב, עמ׳ 847.
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 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״צמוד דולו״)(תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956-י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״צמוד דולר״), התשמ״ב—
~ 2 1981 

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״ז׳ בניסן התשמ״ב (31 במרס 1982)״ יבוא
 ״כ״ה בטבת התשמ״ד (31 בדצמבר 1983)״ ;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״750 אלף שקלים״ יבוא ״1,500,000 שקלים״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשמ״ג (2 בינואר 1983).

 כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982) י ו ר ם א ר י ד ו ר
4־־3^ שר האוצר 5 מ 6 ח ) 

 1 ס״ח, התשט״ז, עמ׳ 52¡ התשל״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 303, עמי 906.

 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״דולו-מדד״) (תיקון), התשמ״ג-982ן

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות\התשט׳׳ז—1956 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״דולר—מדד״), התשמ״ב— תיקון התוספת
— 21982 

 (1) בסעיף קטן (ב), במקום ״ז׳ בניסן התשמ״ב (31 במרס 1982)״ יבוא ״כ״ה
 בטבת התשמ״ד (31 בדצמבר 1983) ;

 (2) בסעיף קטן (ג), במקום ״750 אלף שקלים״ יבוא ״1,500,000 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן(ח), אחרי פסקה(4) יבוא:
 ״(5) על אף האמור בפסקאות (3) ו־(4), יחול האמור בסעיף ט(1) להלן,

 אם משך חוסך את כספו —
 (א) במשך 30 הימים שלאחר תום 3 שנים ושבוע מתחילת תקופת

 החסכון;
 (ב) במשך 30 הימים שלאחר תום 4.5 שנים מתחילת תקופת החסכון.״

 2. האמור בתקנה 1(3) לתקנות אלה יחול רק על חוסך שהצטרף לתכנית ביום ט״ז תחולת

 בטבת התשמ״ג(1 בינואר 1983) או אחריו.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשמ״ג (2 בינואר 1983). תחילה

 כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982)
 (חמ 456—3)

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 305, עמ׳ 906.

 תיקון התוספת

 תחילה

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר
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 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״גן מור״)(תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למלוות, התשט״ז—1956 -י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2א לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״גן מור״), התשמ״א—
 1981 ־, במקום ״ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)״ יבוא ״ז׳ בטבת התשמ״ה

 (31 בדצמבר 1984)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשמ״ג (2 בינואר 1983).

 תיקו! התוספת

 תהילה

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982)
 (חמ 456—3)

 1 ס״ח התשט״ז, עימ׳ 52; התשל״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשמ״יא, עמ׳ 406.

 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״חידוש״)(תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למלוות, התשט״ז—1956 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2א 1 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״חידוש״), התשמ״ב—
 1981 *, במקום ״ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)״ יבוא ״ז׳ בטבת התשמ״ה

 (31 בדצמבר 1984)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשמ״ג (2 בינואר 1983).

 תיקון התוספת

 תהילה

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982)
 (חמ 456—3)

 1 ס״ת התשט״ז, עימ׳ 52; התשל״ו, עמי 159.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 350.

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

 (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למלוות, התשט״ז—1956 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2א(1) לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לכל צמוד״,
 ״גמיש״ או ״2000״), התשמ״א—21981, במקום ״ט״׳ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר

 1982)״ יבוא ״ז׳ בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר 1984)״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשמ״ג (2 בינואר 1983).

 תיקון התוספת

 תחילה

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982)
 (חמ 456—3)

 1 ס״ת התשט״יז, עמי 52; התשל״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1335; התשמ״ב, עמ׳ 336.
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 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״לחיילים״)(תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למלוות, התשט״ז—1956 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לחיילים״), התש״ם — תיקי! התוספת
— 2 1980 

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)״
 יבוא ״ז׳ בטבת התשמ״ה(31 בדצמבר 1984)״ ;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״100,000 שקלים״ יבוא ״200,000 שקלים״;

 (3) בסעיף קטן (י)(2, המלים ״בתום ששה חדשים״ — יימחקו.

 2. תחילתן של תקנות אליה ביום י״ז בטבת התשמ״ג (2 בינואר 1983). תחייי•

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 1' ם״ח זזתשט״ז, עמ׳ 52; התשל״ו, עמי 159.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 2348; התשמ״יב, עמ׳ 1602.

 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״רב תכליתי״ או ״נעורים״)(תיקון),
 התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 *, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״רב תכליתי״ אן תיקו! ,התוספת
 ״נעורים״), התש״ם—1980 2 —

 (1) בסעיף קטן (א), במקום ״ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)״ יבוא ״ז׳
 בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר 1984)״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״500,000 שקלים״ יבוא ״750,000 שקלים״ ובמקום
 ״1,000,000 שקלים״ יבוא ״1,500,000 שקלים״.

 (3) ,בסעיף קטן(ד) —
 (א) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) תקופת החסכון היא 3, 4, 5 או 6 עד 7 שנים, לפי בחירת
 החוסך.״

 (ב) במקום פסקה (3) יבוא:
 ״(3) החוסך יודיע לבנק, בהודעה חתומה בידו, אשר תימסר לבנק
 30 ימים לפני תום תקופת החסכון כאמור .בפסקה (4), על רצונו

 למשוך את החסכון.״
 (ג) בפסקה (4), במקום ״6 או 7 שנים״ יבוא ״6 עד 7 שנים״.

 1 ס״ח התשט״ז, עמ׳ 52; התשל״ו, עמי 159.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 2082; התשמ״א, עמ׳ 307, עמי 410, ע.מ׳ 479, עימ, 1151; התשמ״ב, עמ׳ 206, 570 ועמי 1435.

 כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982)
 . (חמ 456—3)
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 (4) בסעיף קטן (י), בפסקה (3), בכל מקום שנאמר ״לפגי תום תקופת החסכון״
 יבוא ״שלא בתום תקופת החסכון״.

 "י׳ייי־ 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשמ״ג(2 בינואר 1983).

 כ״ו בכסלו התשמ״ג (12 בדצמבר 1982) י ו ר ם א ר י ד ו ר
) שר האוצר m 3 - 4 5 6 

 תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״לבטחון״ או ״תמורה כפולה״)

 (תיקון), התשמ״ג-982ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למלוות, התשט״ז—1956 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ת 1. בסעיף 2 לתוספת לתקנות עידוד החסכון (תכניות חסכון ״לבטחון״ או ״תמורה פ ס ו ת  תיקו! ה

 כפולה״), התשמ״א—21981 —

 (1) בסעיף קטן (א)(1), במקום ״ט״ו בטבת התשמ״ג (31 בדצמבר 1982)״
 יבוא ״ז׳ בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר 1984)״ ;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״200 אלף שקלים״ יבוא ״500,000 שקלים״.

 תחייי׳ . 2. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בטבת התשמ״ג (2 בינואר 1983).

 כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982)
 (וזמ 456—3)

 1 ס״ח התשט״ז, עימ׳ 52; התשי״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1332; ק״ת התשמ״ב, ע«׳ 337.

ר ו ד י ר ם א ר ו  י
 שר האוצר

 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 2), התשמ״א-1980

 (תיקון), התשמ״ ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 (א)(2) ו ־5 (ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
 הכנסה וערבות למלוות, התשט״ז—1956 אני מצווה לאמור:

,  תיקון 0עיף 1 1. בסעיף 1 לצו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 2), התשמ״א—1980 2

 במקום ״100,000 שקלים״ יבוא ״200,000 שקלים״.

ה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בטבת התשמ״ג(2 בינואר 1983). י י ח  ת

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982) י
) שר האוצר 3 ~ 1 2 מ 5 ח ) 

 1 פ״ת התשט״ו, עמ׳ 52; התשל״ו, עמי 159.
 2 ק״ת התשמ״א, עימ׳ 41; התשמ״ב, •עמ׳ 1308.
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 צו עידוד החסכון(מטור ממס הכנסה)(מס׳ 3), התשמ״א-980ו

 (תיקון), התשמי׳ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
 הכנסה וערבות למלוות, התשט״ז—1956 אני מצווה לאמור:

 1. בסעיף 1 לצו עידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מסי 3), התשמ״א—21980, תיקו! סעיף 1.
 במקום ״100,000 שקלים״ יבוא ״200,000 שקלים״.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בטבת התשמ״ג(2 בינואר 1983). תחילי•

 כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982) י ו ר ם א ר יי ד •ו ר
) שר האוצר 3 ~ 1 2 מ 5 ח ) 

 1 ס״ח התשטז׳ו, עמי 52; התשל״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 181; התשמ״ב, עמי 1309.

 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 5), התשמ״כ-1982

 (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
, אני מצווה לאמור:  הכנסה וערבות למלוות, התשט״ז—1956 ג

 1. בסעיף 1 לצו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 5), התשמ״ב—1982 2, תיקו! סעיף 1
 במקום ״750 אלף שקלים״ יבוא ״1,500,000 שקלים״.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בטבת התשמ״ג(2 בינואר 1983). תחילי׳

ר ו ד י ר א ם ר ו  כ״ובכסלוהתשמ״ג(12 בדצמבר1982) י
) שר האוצר m 125~3 

 1 ס״ח התשט״ז, עמי 52; התשל״ו, עמי 159.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 364, עמי 906.

 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 7), התשמ״א- 1981

 (תיקון), החשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
, אני מצווה לאמור: י  הכנסה וערבות למלוות, התשט״ז—1956 1

 1. בסעיף 1 לצו עידוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מס׳ 7), התשמ״א—1981 תיקון סעיף 1
 במקום ״1,500,000 שקלים״ יבוא ״2,250,000 שקלים״.

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בטבת התשמ״ג(2 בינואר 1983). תחילה

ר , ו ד ם א ר י ר ו  כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982) י
) שר האוצר 3 ־־ 1 2 מ 5 ח ) 

 1 ס״ח התשט״ז, עפ׳ 52; התשל״ו, עמי 159.
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1152; התשמ״יב, עמי 1435.
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 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 9), החשמ״ב-1982
 (תיקון)״ התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2) ו־5(ג) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס
, אני מצווה לאמור: x 1956—הכנסה וערבות למלוות, התשט״ז 

,  תיקיו סעיי׳ 1 1. בסעיף 1 לצו עירוד החסכון (פטור ממס הכנסה) (מם׳ 9), התשמ״ב;—1982 2

 במקום ״100,000 שקלים״ יבוא ״200,000 שקלים״.

ה 2. תחילתו של צו זה ביום י״ז בטבת התשמ״ג(2 בינואר 1983). י י ״ 1  י

. י ו ר ם א ר י ד ו ר  כ״ו בכסלו התשמ״ג(12 בדצמבר 1982) י
) שר האוצר 3 ־־ 1 2 מ 5 ח ) 

 1 סייח התשט״ז, ע«׳ 52; התשל״ו, עמי 159.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 1635.

 צו עידוד החסכון(פטור ממס הכנסה)(מס׳ 12), החשל״ת-1978

 (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(2), 5(ב) ו־5(ג) לחוק עדוד החסכון, הנחות
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,  ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט״ז—1956 ג

 אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לצו עידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מס׳ 12), התשל״ח—1978 2

 (להלן — הצו העיקרי), המלים ״אשר סכומו הכולל אינו עולה על 8000 שקלים״ —
 יימחקו.

 תיקון התוספת 2. בסעיף 2 לתוספת לצו העיקרי —

 (1) סעיף קטן(א) — יימחק;

 (2) בסעיף קטן (ב)(1), במקום ״200 שקלים״ יבוא ״670 שקלים״ ובסופו
 יבוא ״הסכום של 670 שקלים יגדל מידי חודש לפי שיעור עליית מדד

 המחירים לצרכן ויעוגל ל־10 השקלים הקרובים״;

 (3) בסעיף קטן (ב)(4), במקום ״1000 שקלים״ יבוא ״2690 שקלים״ ובסופו
 יבוא ״סכום זה יגדל מידי חודש לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן

 ויעוגל ל־10 השקלים הקרובים״.

 ה׳ בכסלו התשמ״ג(21 בנובמבר 1982) י ו ר ם א ר י ד ו ר
) שר האוצר 3 ־ נ 2 מ 5 ח ) 

 1 ם״ח התשט״ז, עמי 52; התשקי״ו, עמ׳ 159.
 2 ק״ת התשל״ח, עמי 1631; התשמ״א, עמי 5.
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