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 החלפת תקנות
 12 עד 20

 פקודת המכס
 תקנות המכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 68, 70 ו־232 לפקודת המכס׳, אני מתקין תקנות אלה:

 1. במקום תקנות 12 עד 20 לתקנות המכס, תשכ״ו-965!2(להלן - התקנות העיקריות),
 יבוא:

- ה  ״הגדרות 12. בפרק ז

 ״מחסן חצרים״ — מגרש מגודר המיועד להחסנת טובין שנהוג להניחם

 בדרך כלל תחת כיפת השמים ללא מחסה:

 ״מחסן סגור״ - מבנה סגור ומקורה, כולל סידורים נאותים להחסנת

 טובין, מוגן מכל הצדדים, בעל פתחים להכנסת והוצאת טובין;

 ״מחסן מסוף מטענים״ — מחסן סגור ומחסן חצרים לקליטת טובין המגיעים

 למהםן במכולות לשם פיצולם או איחודם והמכלה ליצוא;

 ״מחסן מסוף מטענים בנמל תעופה״ - מחסן סגור שהוקם בתחום נמל

 תעופה לקליטת טובין המגיעים דרך הנמל;

 ״מחסן לצידת אניות וכלי טיס״ — מחסן סגור להחסנת טובין המיועדים

 לאספקה לאניות וכלי טיס;

 ״מחסן למכירה ליוצאים מישראל״ — מחסן סגור להחסנת טובין המיועדים

 למכירה במטבע חוץ ליוצאים מישראל;

 ״מ*סן קירור״ — מחסן סגור להחסנת טובין שנהוג להחסינם בקירור

 בעל כושר קירור בטמפרטורה של מינוס 18 מעלות צלזיוס לפחות;

 ״מחסן לייצור״ - מחסן סגור או מחסן חצרים להחסנת טובין של בעל

 המחסן בלבד, המשמשים לייצור טובין במפעלו הצמוד למחסן:

 ״מחסן רכב״ — מחסן חצרים או מחסן סגור המשמש להחםנתם של כלי
 רכב בלבד אשר בעל המחסן הנו הסוכן הבלעדי או היבואן הבלעדי

 מטעם יצרן הרכב:

 ״ערבות בנקאית״ — ערבות בנקאית, לרבות ערבות של חברת ביטוח;

 ״רשיון״ - רשיון למחסן רשוי כללי או פרטי.
 מחסןרשוי 13. מחסן לצידת אניות וכלי טיס, מחסן למכירה ליוצאים מישראל,

 מחסן לייצור ומחסן רכב יהיו מחסנים רשויים פרטיים! יתר המחסנים
 כאמור בתקנה 12 יהיו מחסנים רשויים כלליים.

 בקשה לרשיון
 לחידושו

 14. (א) בקשה לרשיון או חידושו תוגש באחד מבתי המכס המפורטים
 להלן שהוא קרוב למקום הימצא המחסן: ירושלים, תל־אביב־יפו, חיפה,

 אשדוד, נמל תעופה בן־גוריון.

 (ב) הבקשה תהיה לפי הנוסח שבתוספת הששית.

 (ג) בקשה לחידוש רשיון תוגש לא יאוחד מה־1 בדצמבר לפני
 פקיעתו.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39; טיח השניא, עמי 28; תשכיב, עמי 82; תשביה, עמי 118; תשביח,
 עמי 156; חשל״ב, עמי 16.

 2 ק״ת תשכ״ו, עמי 274; תשל״ה, עמי 1329.
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 15. עם הגשת הבקשה ימציא המבקש ערבות צד שלישי וכן ערבות
 בנקאית בסך 2 מיליון לירות למחסן רשוי כללי ובסך 500,000 לירות
 למחסן רשוי פרטי; הערבויות יהיו בטופס שקבע המנהל; ערבות בנקאית

 תהיה לתקופת הרשיון המבוקש.

 17. התנאים למתן רשיון או חידושו יהיו כאמור בתקנות אלה ובהתאם
 להוראות המנהל.

 18. לכל מחסן רשוי יינתן רשיון נפרד׳ אולם רשאי המנהל לראות
 בבנינים או חצרים צמודים מחסן רשוי אחד.

 19. לא יינתן רשיון ולא יחודש׳ אם נתקיים במבקש רשיון או חידושו
 או במנהל פעיל של התאגיד המבקש אחד מאלה:

 (1) הורשע בעבירה שיש עמה קלון תוך עשר השנים
 שלפני הגשת הבקשה:

 (2) פסול לשירות המדינה על־פי החלטת בית־דין למשמעת
 של עובדי המדינה׳ או לשירות המשטרה על־פי החלטת
 בית־דין למשמעת של המשטרה או לשירות כצבא הגנה

 לישראל על־פי פסק־דין של בית־דין מוסמך.

 20. רשיון למחסן לצידת אניות וכלי טיס טעון המלצה מוקדמת של
 המפקח על מטבע חוץ; רשיון למחסן מסוף מטענים ומחסן מסוף מטענים

 נמל תעופה טעון המלצה מאת מנכ״ל משרד התחבורה.״

 תנאים למתן
 רשיון וחידושו

 רשיון נפרד

 פסול לקבלת
 רשיון

 המלצות למתן
 רשיון

 2. תקנה 21 לתקנות העיקריות תסומן 16, ובה בכל מקום המלים ״כאמור בתקנה 14׳
 יימחקו.

 מיקון תקנה 21

 3. במקום תקנות 22 ו־23 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״סימון מחסן 21. בעל רשיון יסמן את החצרים והמבנים המשמשים כמחסן רשוי

 וכן יתקין מנעולים וסידורים נאותים אחרים לנעילת המחסן ושמירת טובין.

 22. לשם הבטחת ניהולו ופעילותו התקינה של מחסן רשוי וקיום דיני
 המכס יעסיק בעל רשיון מנהל שהוא בעל ידע׳ נםיון וכישורים הדרושים

 לניהול מחסן רשוי; קצין בטחון בתפקיד מלא או חלקי ומבקר פנימי.

 23. י בעל מחסן ידאג להחסנה נאותה של הטובין ושלמותם וינהל רישומים
 לפי הוראות המנהל, אשר יאפשרו בכל עת קבלת מידע מדויק על הטובין

 שהותר בעדם רשימון להחסנה, או שהוחסנו או סולקו מהמחסן.

 23א. בעל רשיון יגיש למנהל עד 31 בינואר דו״ח על המלאי של הטובין
 המוחסנים במחסן הרשוי ליום 31 בדצמבר שלפניו; הדו״ח יוגש לפי

 הנוסח שבתוספת השמינית.

 23ב. בעל רשיון חייב בשמירתם של מסמכים הנוגעים לניהול המחסן
 לתקופה שלא תפחת מחמש שנים בצורה מסודרת שתאפשר בדיקתם

 בידי המנהל בכל עת שיורה.

 תזזלסת תקנות

 העסקת עובדים
 במחסן רשוי

 ניהול מחסן
 רישומים

 דו״ה על מלאי

 שמירת מסמכים
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 23ג. חלו שינויים בפרטים שמסר בעל רשיון לפי פרק זה׳ יודיע עליהט
 מיד למנהל.

 הודעה על שינוי

 23ד. לא ייעשה כל שינוי במחסן רשוי ללא אישור מוקדם בכתב מאת
 המנהל.

 אישור לשינוי

 23ה. מחסן רשוי׳ אופן ניהולו׳ הסידורים בו׳ הערבויות והרישומים
 שחייב בהם בעל רשיון יהיו להנחת דעתו של המנהל.

 23ו. (א) לא יחסין ולא יתן בעל רשיון הסכמתו לקבל טובין להחסוה
 אלא אם החםבתם מותרת על־פי הרשיון;

 (ב) לא יסרב בעל רשיון למחסן רשוי כללי להחסין טובין אלא
 אם נתקיים אחד מאלה:

 (1) במחסן מוחםנים טובין בכמויות שאינן מאפשרות החסנת
 טובין נוספים;

 (2) בעל הטובין מסרב לשלם דמי החסנה והוצאות סבירים
 הנדרשים ממנו בעד ההחסנה.

 הנחת דעתו של
 המנהל

 הסכמה להחסנה

 23ז. נרשמו טובין להחסנה ידאו את בעל הרשיון כאחראי לתשלום
 המסים וההיטלים החלים על הטובין שבעדם הותר הרשימון להחסנה
 ולשלמותם, מעת התרת הרשימון להחסנה ועד להוצאתם מפיקוח רשותי
 המכס כדין; האמור בתקנה זו אינו גורע מאחריות בעל הטובין או סוכנו

 על־פי כל דין.

 23ח. (א) הותר דשימון להחסנה או להוצאה מהמחסן׳ חייב בעל הר
 שיון לקבל למחםנו׳ או לסלק את הטובין ממחםנו, לפי הענין׳ תוך תקופה

 של 15 יום;
 (ב) אסור להחסין או להחזיק טובין במחסן רשוי שלא הותר

 בעדם רשימון יבוא להחסנה כדין.
 (ג) העברתם של טובין למחסן רשוי׳ תיעשה בדרך הקצרה,
 במהירות המירבית וללא השהיות מחוץ לתחום נמל או מחסן רשוי׳ תוך
 נקיטת צעדים נאותים להבטחת שלמות הטובין כנדרש על־פי דיני המכס.
 (ד) בעל רשיון יפעל לגבי טובין בלתי נתבעים׳ תפושים ומוח

 רמים שבמחסנו בצורה ובאופן שיורה המנהל.

 23ט. לא יותר רשימון להחסנה אלא על־פי רשימון יבוא בצירוף מס
 מכים אלה: תעודת מסירה של המוביל; חשבון הספק, מפרט המטען וכל
 מסמך אחר שיורה המנהל; אולם רשאי המנהל להורות שלא יצורפו
 חשבון הספק ומפרט המטען לענין התרת רשימון להחסנה במחסן מסוף

 מטענים ומחסן מסוף מטענים בנמל תעופה.

 23י. (א) לא יותר רשימון להחסנה אלא אם המציא בעל הטובין ערבות
 בנקאית בסכום המסים וההיטלים החלים על הטובין, ולענין החסנה במחסן

 אחריות בעל
 הרשיון

 קבלת טובין
 וסילוקם

 צרופות לרשימון
 להחסנה

 ערבויות להתרת
 רשימון להחסנה
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 רכב - ערכות בנקאית בסכום של 15,000 לירות לכל כלי רכב! הערבות
 תהיה לתקופה המתחילה ביום התרת הרשימון להחסנה עד יום השחרור

 של כל המשלוח נשוא רשימון ההחסנה מפיקוח רשות המכס.

 (ב) רשאי המנהל לוותר על ערבות כאמור בתקנת משנה(א)
 כולה או מקצתה בכל אחד מאלה —

 (1) הטובין מיועדים להחסנה במחסן רשוי כללי, בתנאי
 שבעל המחסן קיבל על עצמו אחריות לשלמות הטובין ולתש
 לום המסים וההיטלים בהצהרה על גבי הרשימון להחסנה,

 לפי נוסח שבתוספת התשיעית.

 (2) הטובין מיועדים להחסנה במחסנים כאמור בסעיפים
 (ב)(1), (ב)(2), (ד) ו״(ה) לחלק א׳ של התוספת השביעית.

 23יא. לא יותר רשימון להחסנה במחסן רשוי ולא יותר רשימון לצריכה
 בארץ אם ערך הטובין לענין תשלום מכס הנקוב ברשימון נמוך מ־־10,000
 לירות! אולם דשאי המנהל לפטור מתקנה זו אם הטובין יובאו על ידי
 עולה כהגדרתו בפרט 7 של התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים,

. 3 1937 

 הגבלות החסנה

 23יב. לא יותר רשימון להחסנה של טובין שיובאו בדואר, למעט טובין
 המיועדים להחסנה במחסן לצידת אניות וכלי שיט ומחסן למכירה ליוצאים

 מישראל.

 הגבלות החסנה
 על יבוא בדואר

 23יג. המנהל רשאי לסרב להתיר רשימון להחסנה, וכן לאסור החסנה
 במחסן רשוי מסויים אם בעל הטובין או בעל הרשיון לא קיים הוראות

 דיני המכס, או מטעם סביר אחר.

 סירוב להתיר
 החסנה

 23יד. המנהל רשאי לדרוש כי בעל רשיון ימציא ידיעות, הצהרות,
 פנקסים, ושאר המסמכים שלדעתו דרושים לו כדי להבטיח ביצוע הוראות
 פרק זה, וכי הפנקסים ושאר המסמכים יאומתו בידי רואה חשבון, עורך־

 דין, מהנדס או אדם אחר שיקבע, לפי הענין.

 סמכות לדרוש
 ידיעות

 פרסומ ברשומות 23טו. הודעה על מתן רשיון למחסן רשוי כללי תפורסם ברשומות.

 23טז. לא יגלה אדם שום ידיעה או מסמך שהגיעו אליו בתוקף
 תפקידו בביצוע פרק זה למי שאינו מוסמך לקבלו לפי כל דין.״

 שמירת סודיות

 ביטול תקנה 41 4. תקנה 41 לתקנות העיקריות - בטלה.

 3 ק״ת שיעורי מק״ת, תשל״ה, עמי 639.
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 הוספת תוספות 5. אחרי התוספת החמישית לתקנות העיקריות יבוא:
 ששית עד תשיעית

 ״וו1ס&ת ששית

 (תקנה 14)

 בקשה לרשיון / לחידוש רשיון למחסן רשוי כללי / פרטי.

 חלק א׳

 אל: גובה המכס

 המבקש •

 העיר רחוב מס׳

 , טלפון רשום כתאגיד מסוג

ם הרישום ו י .  מספר רישום .

 אנו מבקשים בזה רשיון/חידוש רשיון למחסן רשוי כללי/פרטי

. . . . . . . : ף י ע  סוג המחסן המבוקש כמפורט בתוספת שביעית חלק א׳ ס

 סוגי הטובין המבוקשים להחסנה

 * תיאור הטובין והמכס החל עליהם:

ת ו ר  הע
 שיעור המכס למעט

 לפי סעיף 6
 פרט
 המכס

 תיאור מלא
 של הטובין

ל המכירות! של העסק שהמחסן קשור אליו, בשנה שקדמה לשנה שלה מבוקש הרשיון  * םך כ

 או חידושו: לירות.

ו סך כל המכירות! של העסק שהמחסן קשור אליו, בשנה * אנו מצהירים שלפי הערכתנ * 

 שלה מבוקש הרשיוןיהיה: לירות.

ל תשלומי מכם שנדחו) על המכירות כאמור היה: ו ן לכל  * סכום המכס ששולם בפועל(אי

 על טובין לפי פרט המכס סך לירות

 על טובין לפי פרט המכס סך לירות

 הערות המבקש

 * ימולא רק בידי מבקש רשיון או חידושו למחסן לייצור בלבד.

) שעסקו טרם פעל בשנה שקדמה לשנת הרשיון המבוקש. * ) ־ * ימולא בידי מבקש כאמור ב * 

 ! ׳״סך כל המכירות״ — כולל המכס, אולם למעט מס קניה וכל מס אחר החל על מכירת טובין.
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 חלק ב׳

 להלן פרטים של המבקש:

.  ז. עסקי המבקש מבוקרים בידי רואה חשבון .

 אשר מענו טלפון מם׳ ׳

 2. ההון של המבקש: הון רשום הון נפרע .

ל בעלי  3. מניות: פרט שמות בעלי המניות העיקריים שלהם שליטה בתאגיד, וכן שמות כ
 המניות שלכל אחד מהם לפחות 10% מהון המניות, שמות המנהלים ושמות מורשי

 החתימה:

 % מניות ערך נקוב
 מס׳ ת.ז./
 דרבון

 המען
 המדוייק

 השם
 המלא

.1 

.2 

.3 

.4 

 בעלי

 המניות

ה מ י ת ת ח מ ג ו  ד
.1 
.2 
.3 
.4 

.1 

.2 

.3 

.4 

 שמות
 המנהלים

ה מ י ת ת ח מ ג ו  ד
 ו.
.2 
.3 

.1 

.2 

.3 

 שמות
 מורשי

 החתימה

.4 .4 

 4. מצ״ב אישור רואה חשבון על אמיתות הפרטים שנמסרו לפי חלק זה.

 חלק ג׳
 להלן הפרטים על המחסן:

 הרינו מצהירים שהמחסן:

 נמצא בבעלותנו ורשום בפגקסי המקרקעין לפי אסמכתא גוש מס׳

 חלקה מוחזק בידינו לפי חוזה שכירות או חכירה עם

 לתקופה של שנים מיום עד יום

 רצ״ב תשריט המחסן וסימונ יאזורי המחסן המבוקש, מאושר בידי מהנדס רשמי.

 מעןהמחסן: הישוב רחוב מס׳

 גוש מם׳ חלקה מס׳ תת חלקה

 שטח/נפח המחסן: מחסן סגור מחסן הצרים

דרכי הגישה למחסן  פרטים על אזורי המחסן, תיאור הסביבה ו

 סוג המבנה, טיב וכדומה

 הערות

 חלק ד׳

 הודעה על שינויים הכלולים בבקשה זו לעומת הבקשה של השנה החולפת (למילוי רק כאשד

 מדובר בבקשה לחידוש רשיון)
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 חלק ה׳

 אנו מצדפים בזה:

 1. אגרת בסך שיק מס׳ משוך על בנק ,

360 על סך  2. ערבות בנקאית על גבי טופס מב-

 של בנק

; 358 ־  3. ערבות צד שלישי על גבי טופס מב

 4. אישור רואה חשבון׳ כנדרש בחלק ב׳ של הבקשה;

 5. אישור תשריט של מהנדס׳ כנדרש בחלק ג׳ של הבקשה.

 חלק ו׳
 הרינו מצהירים בזה שידועים לנו כל דיני המכס והוראות הנוהל מטעם אגף המכס המתייחסים

 לניהול מחסנים רשרים, ושכל הפרטים בבקשה זו נכונים, מלאים ומדוייקים.

 שם החותם: תפקיד החותם

 חתימה חותמת המבקש

 תאריך

 ת1סנ*ת שביעית

 (תקנה 23י)

 חלק א׳
 תנאים נוספים למתן רשיון או חידושו למחסן רישוי:

 המחסנים מהסוג המתואר בטור א׳ יהיו בשטח קרקע מינימלי ובמרחק מכסימלי מבית המכס
. ׳ ג ־  כמתואר לצדם בטורים ב׳ ו

 טור א׳ טור ב טור ג׳

 מרחק מקסימלי מבית מכם
 (ירושליפ, תל־אביב־יפו,

 היפה, אשדוד נמל תעופה
 בן־גוריון)

 מרחק מקסימלי מבית מכם נפח או שטח קרקע מינימלי
 (ירושליפ, תל־אביב־יפו,

 היפה, אשדוד נמל תעופה
 בן־גוריון)

 סגור הצרים
 סוג המחסן

 א. מחסן חצרים

ב 000,ז מ״ר 20 ק״מ מבית המכס כ ר  (1) ל

 (2) אחרים 10,000 מ-ר 20 ק״מ מבית המכס

 ב. מחסן סגור

כלי טיט 500 מ״ר 5 ק״מ מבית המכס  (ו) לצידת אניות ו

 (2) למכירה ליוצאים מישראל 500 מ׳׳ר בתחום שיפוט
 מינהלת הנמל

 (3) קירור 3,000 מ״ק 20 ק׳׳מ מבית המכס

ב 000׳ 1 מ״ד 20 ק״מ מבית המכס כ ר  (4) ל

 (3) אחר 000׳5 מ״ר 20 ק״מ מבית המכס

 ג. מחסן לייצור 300 מ״ר צמוד למפעל

 ד. מחסן מסוף מטענים 000׳10 מ״ר 40,000 מ״ר 20 ק״מ מבית המכס

ר בתחום שליטת  ה. מחסן מסוף מטענים בנמל תעופה 10,000 מ־
 מינהלת נמל

 התעופה
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 חלק ב׳
: י  תנאים נוספים למתן רשיון או חידושו למחסן רשוי כלל

 (1) בעל מחסן לא יחסין במחסנו טובין שבבעלותו או בבעלות מישהו אחר׳ התופסים
 מעל 20% של שטח הקרקע של המחסן שאושר ברשיון; לענץ זה׳ יראו טובין שיובאו על
 שמו של בעל המחסן והוא העביר בעלותם לאחר לפני החסנתם - כאילו הם של בעל

 המחסן;

 (2) בעל מחסן יאחסן במחסנו טובין שבבעלותם של לפחות חמישה יבואנים;

 (3) בעל מחסן לא ישכיר, לא יחכיר ולא ימסור לשליטה לאחר את מחםנו או חלק ממנו׳
 ולא ימסור את הפיקוח והטיפול לאחר.

 חלק ג׳
 תנאים נוספים למתן רשיון או חידושו למחסן לייצור:

 ז. לא יינתן ולא יחודש רשיון להחסנת טובין אשר שיעור המכס החל עליהם נמוך מ־30%;

 בסעיף זה ״מכס״ - למעט המכס החל לפי סעיף 6 לתוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים
.1937 

 היה שיעור המכס בסכום קצוב או חלקו בסכום קצוב והלקו באחוזים׳ יערוך המנהל חישוב
 יחסי בהתאם.

ל אלה:  2. לא ינתן ולא יחודש רשיון למחסן לייצור אלא אם נתקיימו כ

ל המכירות בעסק של המבקש, הקשור למחסן, בשנה שקדמה לתקופת הרשיון  (1) סך כ
 היה בסכום של 10,000,000 לירות לפחות ואם העסק טרם פעל בשנה שקדמה לתקופת
ל המכירות בעסקו בשנה לה -אם המבקש הצהיר שלפי הערכתו יהיה סך כ ן ו  הרשי

 מבוקש הרשיון בסכום של 10,000,000 לירות לפחות;

 (2) המכס ששולם בפועל׳ למעט מכס שתשלומו נדחה על טובין ששוחררו ממחסנו על
ל פרט מכס ל סוג טובין לפי כ  פי רשימון שהותר לצריכה בארץ או לייצוא היה על כ

 בסכום של 1,000,000 לירות לפחות;

ל המכירות כא ל המכס ששולם כאמור בפסקה(2) הגיע לפחות ל־5% מסך כ  (3) סך כ
 מור בפסקה (1);

כל מס אחר החל על ל המכירות״ - לרבות מכס ולמעט מס קניה ו  (4) בחלק זה ״סך כ
 מכירת טובין;

 (5) הפרטים שימסור המבקש לפי סעיף זה יאושרו ויאומתו בידי רואה חשבון.

 תוספת שמינית
 (תקנה 23א)

 דד׳ ח שנתי על המלאי ביום /31/12

 שם המחסן המען סוג המחסן

 מספר מזהה

 יתרת מלאי הערות
 ביום 31/12

 יחי
 המידה

 הכמות או
 המשקל בהתאם

 לרשימון ההחסנה

 תאריך
 ההחסנה

 מסי
 רשימון
 ההחסנה

 תיאור
 הטובין

 מסי
 הגוש

 אנו מצהירים שהרשימה של הטובין המוגשת בזה, מתאימה התאמה מלאה ומדוייקת לרישומים
ל דין, וכי המלאי נבדק ונמצא מתאים לרשימה.  המתנהלים במחסננו על פי כ

 תאריך חתימה וחותמת בעל המחסן
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 תוספת תשיעית
 (תקנה 23י)

 הצהרת בעל מחסן רשוי כללי

 שם המחסן מס׳ מזהה
 אנו מבקשים בזה לקבל להחסנה במחסנגו הטובין שיותרו על פי רשימון זה׳ ומצהירים שאגו

 אחראים מעת התרת הרשימון להחסנה לשלמות הטובין ולתשלום המסים החלים עליהם.

 (1) הוראות חלק א׳ לתוספת השביעית לא יחולו לענין חידוש רשיון בשל
 מחסן שביום פרסומן של תקנות אלה קיים לגביו רשיון תקף, וכל עוד הרשיון

 תקף;

 (2) הערבות הבנקאית שימציא מגיש בקשה לחידוש רשיון למחסן רשוי כללי
 שקיים לגביו רשיון תקף ביום פרסומן של תקנות אלה וכל עוד הרשיון תקף

 תהיה כלהלן:

 (א) לשנת 1976 — בסכום של 000׳500 לירות:

 (ב) לשנת 1977 - בסכום של 000׳1,000 לירות.

 7. תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז בכסלו תשל״ו(20 בנובמבר 1975).

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות המכס (תיקון)׳ תשל״ו—1975״.

 חותמת בעל המחסן

 6. על אף האמור בתקנות אלה הוראות מעבר

ץ י ב ו נ י ב הושע ר  י
 שר האוצר

 ז׳ בכסלו תשל״ו(11 בנובמבר 1975)
 (חמ 72800)
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