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ס ערך מוסף ומס קניה (סדר* הדץ גערעור)(תיקון), התשמ׳׳ד 983ז  תקנות מ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84 לחוק מם ערך מוסף, התשל״ו—1975 י, סעיף 5ח
, ולפי כל חוק אחר, אני מתקין תקנות  לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי׳׳׳ב•—1982 2

ה 4!א ספת תקנ  1. לפני תקנה 15 לתקנות מם ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), התשל״ו— הו

:  אלה

א: בו (להלן — התקנות העיקריות), י 3197:6 

ת 14א. תקנות מס קניה (סדרי דין בערר ובערד ביניים), התשל״א• ו נ ק  ״ביטול ת

 1971 ׳־ — בטלות.״

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תהילתן של התקנות העיקריות. תחילה

ם י ס ה נ ש  ט׳ בטבת התשמ״ד (15 בדצמבר 1983) מ
 am 1138—3) שר המשפטים

, עמי 52; התשל״ט, עמי 36, עמי 52.  1 פ״ח התשל״ו
, ענז׳ 214.  2 סייח התשי׳׳ב, עמי 344; התשל״ו

 3 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 1982; התשמ״ב, יעמ׳ 191; התשמ״ג, עמ׳ 1578.
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 תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתד לפרסום תשקיף)(תיקון),
 התשמ״ד-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(א) לחוק ניירות ערך, התשכ״ח—1968 !, בהתייעצות
 עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה ־,

: ה ל ות א  אני מתקין תקנ

! 1. בתקנה 1 לתקנות ניירות ערד (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש״ל— • י נ ק ן ת קו  תי

(להלן — התקנות העיקריות) — 3 1970 

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״5,250 שקלים״ יבוא ״35,000 שקלים (להלן —
 הסכום הקבוע)״, ובסופה יבוא ״(להלן — תוספת אגרה)״.

א: בו ה) ולפניה י ) מן  (2) תקנת משנה (ב) תסו

 ״(ב) בתקנות אלה, ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות)
 שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על־ ידי כל מוסד
 ממשלתי אחר, לרבות מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על
; אם יבוא מדד אחר  אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו
 במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו

 לבין המדד המוחלף.

 (ג) (1) הסכום הקבוע ישונה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי וב־ו.
 באוקטובר של כל שנה (להלן — יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד

; סי  החדש לעומת המדד הבסי

 (2) בתקנה זו —

; ן  ״המדד החדש״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכו
 ״המדד הבסיסי״ — המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם,
 ולגבי הגדלת הסכום הקבוע ב־1 בינואר 1984 — המדד שפורסם לחודש

 נובמבר 1983.

 (3) הסכום ששונה כאמור יעוגל ל־500 השקלים הקרובים.

 (ד) יושב ראש רשות ניירות ערך יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום
 הקבוע של האגרה כפי שהוא מעודכן עקב שינוי המדד כאמור.״

א: בו ה 3 2. במקום תקנה 3 לתקנות העיקריות י  החלפת תקנ

 ״הצעת יחידות 3. (א) המציע ישלם לרשות עם הגשת הבקשה לפרסום תשקיף של קרן

 להשקעות בנאמנות, אגרה בסכום ׳הקבוע ובתקופת הגשת ההזמנות ישלם
 גם תוספת אגרה כאמור בתקנה 1(א) בהתאם לתמורה שהשתלמה בעד

 היחידות שנמכרו.

 (ב) תוספת האגרה תשולם עד ל־14 בכל חודש לגבי היחידות
 שנמכרו במשך החודש הקודם; המציע ידווח לרשות, עם ביצוע התשלום,

;  על מספר היחידות שנמכרו כאמור והתמורה שנתקבלה בעדן

 1 ם״ח התשכ״ח, עמי 234; התשל״ח, עמי 11.
, עמי 574.  2 ס״ח התשל״ה, עמי 206; י״פ התשל״ו

 3 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1446; התשל״ה, עמ׳ 1028; התשל״ז, עמ׳ 477; התשמ״א, עמ׳ 1225.
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 (ג) לא שולמה תוספת האגרה במועד האמור בתקנת משנה (ב),
 היא תשונה בשיעור השינוי שחל בין המדד שפורסם בחודש שבו התקבלה
 התמורה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום תוספת האגרה.״

ה ני! ן תקנ  3, בתקנה 3א(א) לתקנות העיקריות, במקום ״ששה חדשים״ יבוא׳ ״שלשה חדשים.״ תיקו

ת תקני, 3ג פ ס ו א: ה בו  4. אחרי תקנה 3ב לתקנות העיקריות י

 ״החזר אגרה 3ג. מקום שעל הרשות להחזיר למציע סכום ששילם על חשבון האגרה

 יוחזר לו הסכום האמור בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור שינוי המדד
 שפורסם לאחרונה לפני קבלת האגרה לעומת המדד שפורסם לאחרונה

 לפני ההחזרה.״

ל כ ה ן ־ א ו ר ג ד א ג ו בטבת התשמ״ד (22 בדצמבר 1983) י  ט״
) שר האוצר 3 , _ 9 2 מ 6 ח ) 

 תקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני)
 (תיקון מס׳ 2), התשמ״ד-983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(א)(3ב) ו־ 31 לחוק הגנת השכר, התשי״ח—1958 /
:  ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה

ן  1. בתקנה 1 לתקנות הגנת השכר (קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני), תיקו
, במקום ״ארבעים וארבעה אלף שקלים״ יבוא ״ששים ושניים אלף וחמש  התשל״ד—1974 2

 מאות שקלים״.

ה י י ח  2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984). ת

ן ז ו ן א ו ר ה  י״ג בטבת התשמ״ד (19 בדצמבר 1983) א
 וחמי 0-562 שר העבודה והרווחה

 1 ס״ה התש״ח, עמ׳ 86; התשל״ד, עמי 102.
 2 ק״ת התשל״ד, זנמ׳ 14-86; התשמ״ד, עמי 280.

 תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלטי טלוויזיה)
 (הוראת שעה), התשמ״ד-983ו

,  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו־52 לחוק רשות השידור, התשכ״ה—1965נ
 ובהמלצת הוועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה:

ת הכספים 1983 תיקרא. תקנה 3 (ב)(1) לתקנות רשות השידור (אגרה הוראת שי!  1. לענין שנ
 בעד !החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״אי—21981, כאילו במקום ״בשלושה שיעורים״ נאמר

 ״בארבעה שיעורים״ ואתרי ״וביום 1 בדצמבר״ נאמר ״וביום 1 בפברואר״.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 106; התשמ״א, עמי 78.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 447.
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ת מלוא, אגרת ת משלימות 2. (א,) הוראת, תקנה 1 לא תחול על מי ששילם עד 30 ,באפריל 1983 א ראו  הו

 הטלוויזיה כפי שהותה בתוקף במועד האמור.

 (ב) שיעור האגרה, שישולם ביום 1 בפברואר 1984 מכוח האמור בתקנה 1 ישולם
 בנוסף על השיעורים שנקבעו בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2901, התשמ״ג,

 עמי 1275.

ר י מ ק ש ח צ  ט״ו בטבת התשמ״ד (21 בדצמבר 1983) י
) ראש הממשלה 1 i _ ' 3 מ 3 ת ; ' 

ד החינוך והתרבות  ממלא מקום ש

 צו הבנקאות (עמלות הרעון מוקדם)(תיקון), התשמ״ד-1983

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הבנקאות, 1941 / לאחר התייעצות עם הועדה
 ובאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור:

! 1. בסעיף 1 לצו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ״ב—21981 (להלן — הצו ף י ע ן ס  תיקו

א: בו  העיקרי), אחרי הגדרת ״הלוואה מוכוונת״ י

 ״ ״הלוואת רפורמה״ — הלוואה מוכוונת שניתנה מכספי איגרות חוב שהנפיק
״ ; 3 ה ס נ כ  התאגיד הבנקאי והמיועדות לקופות גמל כמשמעותן בפקודת מס ה

ן מעיו׳,? 2. בסעיף 2 לצו העיקרי, בסופו יבוא:  תיקו

 ״ובלבד שלגבי הלוואת רפורמה שנפרעה בין היום הראשון ליום החמישה
 עשר בחודש, רשאי התאגיד הבנקאי להתנות את הפרעון המוקדם בתשלום

 שלא יעלה על תוספת עמלה כמשמעותה בסעיף 4(4).״

 3. תחילתו של צו זה ביום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר 1984).

ה מ נ ד ל ב ו ם ש  י״ט בטבת התשמ״ד (25 בדצמבר 1983) מ
1~3< נגיד בנק ישראל 5 1 מ 2 " ' 

 1 ע״ר ׳1941, תום׳ 1, עמי 69; ס״ח התשמ״א, עמי 232.
 2 ק״ת התשמ״ב, עמי 270; התשמ״ג, עמי 352,
נת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.  3 דיני מדי

 תחילה

 ה/יראות בנק ישראל (תקרות לאשראי), התשמ״ד—983ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 לאחר התייעצות
ר:  עט הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמו

 1. בהוראות אלה —

;  ״ההוראות הקודמות״ — הוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 2), התשמ״ג—1983 2

;  ״הוראות הנזילות״ — הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א—31971

 1 ם״ח התשי״ד, עמי 192.
 2 ק״ת ׳התשמ״ג, עמי 1612.
 3 ק״ת התשל״א, עמי 690.
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 ״ההיתר הכללי״ — היתר הפיקוח על המטבע, התשל״ח—4.1978;

 ״צו הערבויות״ — צו הבנקאות (ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות),
;  התשל״ה—1975 5

ד בנקאי רגיל״ — בנק, בנק חוץ ובנק לקידום עסקים כמשמעותם בחוק הבנקאות  ״תאגי
;  (רישוי), התשמ״א—981! 6

ד בנקאי רגיל א׳״ — תאגיד בנקאי רגיל שסכום הפקדונות הרגילים בשקלים  ״תאגי
 כמשמעותם בהוראות הנזילות, במשרדיו בישראל, עלה על 500 מיליון שקלים ביום

(28 בפברואר 1983) ; ג  ט״ו באדר התשמ״

; ״ — תאגיד בנקאי רגיל שאינו תאגיד בנקאי רגיל א׳ ׳ ד בנקאי רגיל ב  ״תאגי

 ״אשראי״ — אשראי שנתן תאגיד בנקאי רגיל בכל צורה, לרבות הלוואות, גכיון שטרות,
זר; ית ניירות ערך או נכסים אחרים בהסכמים למכר חו י  משיכות יתר וקנ

 ״אשראי רגיל במטבע חוץ״ — אשראי במטבע חוץ לתושבי ישראל, לרבות:

 (1) קיבול על שטר חליפין או ערבות שעשה תאגיד בנקאי רגיל להבטחת תשלום
;  בעד טובין שיובאו לישראל כאמור בסעיף 17 להיתר הכללי

 (2) ערבות שנתן תאגיד בנקאי רגיל להבטחת אשראי במטבע חוץ מתושב ישראל
 לתושב ישראל;

 (3) ערבות שנתן תאגיד בנקאי רגיל אחרי כ״ב בטבת התשמ״ד (28 בדצמבר
 1983) להבטחת אשראי במטבע חוץ מתושב חוץ לתושב ישראל;

; י  (4) אשראי בשקלים, אם המדינה התחייבה לשלם עליו הפרשי שער

ות; י  ״ערבויות להבטחת אשראי בשקלים״ — כמשמעותן בסעיף 3(5) (א) עד (ה) לצו הערבו

ות; י  ״ערבויות שכירות״ — ערבויות כמשמעותן בסעיף 3(5)(ו) לצו הערבו

 ״התוספת לתקרת הערבויות״ — 30% מהסכום הכולל של תקרת הערבויות להבטחת
 אשראי בשקלים של כל התאגידים הבנקאיים הרגילים א׳, לפי סעיף 4(א)(1);

 "אמצעים הפשיים״ — סכום הפקדונות בשקלים בתאגיד בנקאי רגיל החייבים בנזילות
 לפי סעיף 6(2) ו־(3) להוראות הנזילות, בניכוי סכום נזילות החובה עליהם, בתקופה

ות; ומי  שיקבע הנגיד, על בסיס הממוצע של יתרות י

ד י נו תושב חוץ כמשמעותו בסעיף 1 להיתר הכללי, למעט תאג  ״תושב ישראל״ — מי שאי
 בנקאי רגיל, המדינה או הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

 ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״שיעור עליית המדד״ — ההפרש שבין המדד הבסיסי לבין המדד החדש כשהוא מחולק
;  במדד הבסיסי

 ״המדד הבסיסי״ — המדד של חודש נובמבר 1983 ;

; 7 ־  ״המדד החדש״ — המדד שיתפרסם לאחרונה לפגי כל הגדלת תקרה לפי סעיפים 6 ו

 4 ק״ת התשי״ח, עמי 1006; התשמ״ד, עמ׳ 380.
 5 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 2497,
 6 ס״ח התשמ״א, עמי׳ 232.
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:  ״תקופת התחשבנות״ — כל אחת מאלה

 (1) התקופה שבין כ״ג בטבת התשמ״ד (29 בדצמבר 1983) לבין כ״ד באדר ב׳
 התשמ״ד (28 במרס 1984);

 (2) התקופה שבין כ״ה באדר ב׳ התשמ״ד (29 במרס 1984) לבין כ״ז בסיון
 התשמ״ד (27 ביוני 1984).

 2. תאגיד בנקאי רגיל יגביל את יתרת האשראי הרגיל במטבע חוץ בכל אחת מתקופות
 ההתחשבנות, על בסים הממוצע של יתרות יומיות, לסכום השווה לתקרת התאגיד הבנקאי

 לפי סעיף 2 להוראות הקודמות.

 3. (א) לא כלל תאגיד בנקאי רגיל בסכום האשראי המוגבל לפי סעיף 2, את יתרת
 האשראי הרגיל במטבע חוץ לתושבי ישראל שנתנו סניפיו ובנקים בשליטתו מחוץ

 לישראל, תופחת התקרה לפי סעיף 2 בסכום האשראי הרגיל במטבע חוץ לתושבי ישראל!
 שנתנו הסניפים והבנקים האמורים ביום כ״ח באדר א׳ התשמ״א (4 במרס 1981).

 (ב) בסעיף זה —

 ״שליטה״ — כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א—
;1981 

 ״אשראי במטבע חוץ לתושבי ישראל״ — אשראי שהיה חייב בהפקדה לפי
 סעיף 5(א)(6) להיתר הכללי, לפני יום ט״ז באב התשמ״ב (5 באוגוסט

.(1982 

 תקרה לאשרא•׳
ח ״ ט פ ל נ י  רג

 אשראי במט״ח
יפים ובנקים  בסנ

 בשליטה מחוץ
 לישראל

 4. (א) בכל אחת מתקופות ההתחשבנות יגביל תאגיד בנקאי רגיל א׳ את יתרת
 הערבויות להבטחת אשראי בשקלים, על בסיס הממוצע של יתרות יומיות, לסכום הכולל

 של אלה:
 (1) תקרת התאגיד הבנקאי הרגיל א׳ לפי סעיף 4(א) להוראות הקודמות,
ה; י  כמי שהוגדלה לפי סעיף 6 להוראות האמורות בתקופת ההתחשבנות השנ

 (2) החלק היחסי מסכום התוספת לתקרת הערבויות, כיחס שבין האמצעים
 החפשיים של אותו תאגיד לבין הסכום הכולל של האמצעים החפשיים של

 כל התאגידים הבנקאיים הרגילים 'א׳ באותה תקופה.

ד בנקאי רגיל ב׳ את יתרת י ות יגביל תאג  (ב) בכל אחת מתקופות ההתחשבנ
 הערבויות להבטחת אשראי בשקלים, על בסיס הממוצע של יתרות יומיות, ל־130% מתקרת
.לפי סעיף 4(ב) להוראות הקודמות כפי שהוגדלה לפי סעיף 6 להוראות  התאגיד הבנקאי

 האמורות בתקופת ההתחשבנות השניה.

ות יגביל תאגיד בנקאי רגיל את יתרת ערבויות  5. בכל אחת מתקופות ההתחשבנ
 השכירות בשקלים, על בסיס הממוצע של יתרות יומיות, לסכום השווה ל־130% מתקרת
 התאגיד הבנקאי לפי סעיף 5 להוראות הקודמות כפי שהוגדלה לפי סעיף 6 להוראות

 האמורות בתקופת ההתחשבנות השניה.

יעצות עם הועדה, רשאי מדי פעם, בהודעה ברשומות, להגדיל  6. הנגיד, לאחר התי
 את התקרה הקבועה בסעיף 2, או להקטינה בסכום שלא יעלה על 25% מתקרה זו.

ות י  תקרד, לערבו
ת אשראי ח ט ב ה  ל

 וזקרה ל1«רב1יות
זכירות  ׳

ת ר ק י ת ו נ  שי
 האשראי במט״ח
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ת ו ר ק  7. הנגיד רשאי מדי פעם, בהודעה ברשומות _ שינוי ת
ות י  הערבו

 (1) להגדיל כל אהת מהתקרות הקבועות בסעיף 4(ב) בשיעור שלא יעלה
; ד  על שיעור עליית המד

 (2) להגדיל כל אחת מהתקרות הקבועות •בסעיף 5, בשיעור שלא יעלה על
 שיעור עליית המדד, בניכוי 5 אחוזים;

 (3) להגדיל את הסכום הכולל של התקרות הקבועות בסעיף 4(א) בשיעור
; סכום ההגדלה יחולק לכל תאגיד  שלא יעלה על שיעור עליית המדד
 בנקאי רגיל א׳ לפי היחס שבין האמצעים החפשיים של התאגיד לבין הסכום
 הכולל של האמצעים החפשיים של כל התאגידים הבנקאיים הרגילים א׳

; ד י ג  בתקופה שיקבע הנ

 (4) לבטל הגדלת תקרה שנעשתה לפי סעיף זה, במלואה או בחלקה.

. הנגיד, או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לפטור עסקאות מסויימות, סוג מסויים או פטורים 8 ^ 
ף מסויים של עסקאות מהתקרות לפי סעיפים 4,2 ו־5. ק י ה " 

ת ו ר ק ת . ת נ ט ק  9. הנגיד רשאי להורות על הקטנת התקרות לפי סעיפים 2, 4 ו־5 אם נפרע אשראי ה
 שנלקח בחשבון בחישוב התקרה וניתן במקומו אשראי הפטור מההגבלות לפי הוראות אלה.

ת י ר ק ת ת ר ב ע  10. (א) תאגיד בנקאי רשאי להעביר לתאגיד בנקאי רגיל אחר חלק מן התקרה ה
 שנקבעה לו לפי סעיפים 2, 4 ו־5.

ר;  (ב) ההעברה תיעשה במתן הודעה בכתב לבנק ישראל מאת התאגיד המעבי
 תוקף ההעברה יהיה מיום ה׳ הראשון אחרי מסירת ההודעה לבנק ישראל ועד תום תקופת

 ההתחשבנות.

ה ג י ר ח ל ע פ נ  11. עלה סכום האשראי או ערבויות של תאגיד בנקאי רגיל, על בסיס הממוצע של ק
 יתרות יומיות .בכל אחת מתקופות ההתחשבנות, על התקרה שנקבעה לו לפי סעיפים

 2, 4 ו־5, ישלם התאגיד הבנקאי לבנק ישראל קנס בשיעור של 70% לשנה.

ות י : הישוב ערבו  12. היתרה היומית של ערבויות שהוגבלו לפי סעיפים 4 ו־5, תחושב כדלקמן

^ (1) ביום האחרון של החודש — לפי הקרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה | 
 שנצברו לאותו יום על יתרת הערבויות שהוגבלו כאמור;

 (2) בשאר הימים — לפי הקרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שנצברו
 על יתרת הערבויות שהוגבלו כאמור, ליום האחרון של החודש שקדם ליום

 החישוב.

 13. תחילתן של הוראות אלה ביום כ״ג בטבת התשמ״ד (29 בדצמבר 1983). תחילה

ם ו ב ל ד נ ה מ ש  כ״א בטבת התשמ״ד (27 בדצמבר 1983) מ
) - נגיד בנק ישראל 3 - 1 7  י-חמ 7
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 הודעת המשכון(סדרי רישום ועמן), התשמ״ד-983 ז

(סדרי רישום.ועיון), התשכ״ז— ן ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 16א(ב) לתקנות המשכ
 1967 י, ועקב תנודות שחלו במדד המחירים לצרכן, אני מוד־ע לאמור:

 שינוי סכומי 1. נוסה התוספת השניה לתקנות האמורות יהא מיום כ״ו בטבת התשמ״ד (1 בינואר

ת 1984) כך: י י ג  א

 ״תוספת שניה
 (תקנה 10)

ם י ל ק ש ה ב ר ג א  ה

 1. בעד רישום הודעת מישכון או מישכון נוסף או הגדלת היקף
 החיוב 50.00

 2. בעד רישום הודעת העברת מישכון, רישום תסיבת מישכון, רישום
 הודעה על תיקון תנאי מישכון, רישום ת סי ב ת הנכס הממושכן (

 ורישום הודעה על פדיון מישכון או פדיונו החלקי 171.30

 3. בעד עיון בכרטסת 57.10

 4. בעד עיון בספר מישכון עם המסמכים הקשורים בו או במסמכים
 בלבד — לגבי כל הודעת מישכון 57.10

 5. בעד אימות העתקים של מסמכים או נסחים מרישומים השמורים

 בלשכה — לכל דף או חלק ממנו 22.80

 6. בעד כל פעולה אחרת של הרשם לפי התקנות 57.10

 7. ביטול רישום פטור מאגרה״

, נשיא ה נ כ ט ש  ט״ז בטבת התשמ״ד (22 בדצמבר 1983) מ
) מנהל בתי המשפט 3 ־ ־ 8 1 מ 2 ח ) 

 ; ק״ת התשכ״ז, עמי 3245; התש״ם, עמי 688; התשמ״ב, עמי 214, עמי 399; התשמ״ג, עמי 592.
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