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 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (הגדלת; מקדמות)
 התשמ׳׳ת—®19

 תקנות מס הכנסה (פטור ממ:ס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי) (תיקון מס׳ 2)
 התשמ״ה—1985

 צו מס; הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה) (תיקון), התשמ״ה—1985 .

 תקנות מם הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה; במשמרת שניה ושלישית)
. . . . .  (תיקון), התשמ״ה—1985 .

 צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית בשל הלוואה! מתושב; חוץ), התשמ״ת—1985

 הוראות; בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון מס׳ 2), התשמ״הר-1985

 הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 4), התשמ״ה—11985 .

 הוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 2) (תיקון), התשמ״ה—1985



 תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה)(הוראת שעה)
 (הגדלת מקדמות), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק מם הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת
 שעה), התשמ״ה—1985 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 (1) ״ענף עיקרי״ ו״ענף ראשי״ — כמשמעותם בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
 21970 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 (2) ״ענף התעשיה״ — ענף עיקרי: תעשיה, חשמל ומים;

 (3) ״ענף המסחר״ — ענף עיקרי: מסחר, שירותי אוכל והארחה, למעט הענפים
 הראשיים: שירותי אוכל ושירותי הארחה;

 (4) ״ענף השירותים״ — ענף עיקרי: שירותים אישיים ואחרים, והענפים הרא
 שיים: שירותי אוכל, שירותי הארחה, שירותי חינוך, שירותי תברואה, נכסי דלא

 ניידי ושירותים עסקיים ומשפטיים;

 (5) ״ענף הבניה והתחבורה״ — ענף עיקרי: בינוי וענף עיקרי: תחבורה, אחסנה
 ותקשורת;

 (6) ״ענף החקלאות״ — ענף עיקרי: חקלאות, ייעור ודייג;

 (7) ״שנת הבסיס״ — שנת המס האחרונה שלגביה נישומה הכנסת הנישום לפני
 מועד הגדלת המקדמות לפי תקנות אלה, בין אם הוגשה השגה ובין אם לאו;

 (8) ״שנת המס״ — שנת המס 1985 ;

 (9) ״בסים ההגדלה״ —
 (א) לגבי נישום החייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175 (א) לפקודה — סכום
 המקדמות לשנת המס שהנישום היה חייב בו לאחרונה לפני פרסום תקנות
 אלה, ובלבד שלענין זה לא תובא בחשבון הגדלת מקדמות לפי סעיף

 180 (ב)(2) לפקודה;
 (ב) לגבי נישום החייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175 (ב) לפקודה— השיעור
 ממחזור העסקאות כפי שנקבע לענין הסעיף האמור לאחרונה לפני פרסום
 תקנות אלה, ובלבד שלענין זה לא תובא בחשבון הגדלת השיעור לפי סעיף

 180 (ב)(2) לפקודה;

 (10) ״הכנסה״ — למעט הכנסת עבודה.

 2. (א) למקדמות שחייב בהן נישום שעיקר הכנסתו בשנת המס הוא מהענפים שלהלן
 ושהוראות פרק ב׳ לחוק חלות לענין קביעת עיקר הכנסתו האמורה, יווסף סכום או שיעור
 ממחזור העיסקאות, לפי הענין, המתקבל מהכפלת בסים ההגדלה, בשיעורים כמפורט

 להלן:

ת מקדמות ל ד ג  ה
 >נישום שהוראות

ק  פרק ב׳ לחו
ת בקביעת ו ל  מ
ו ת ס נ כ ר ה ק י  ע

 1 מ״ח התשמ״ה, עמי 172.
. ת נ ק ו ת ׳ 46, מהדורה שלישית מ י פס נ נ ם ט  2 פרסו

ל התשמ״ה, 29.8.1985 ו ות 4853, י״ב באל  1872 קובץ התקנ



 (1) נישום שעיקר הכנסתו מענף התעשיה —
 אם שנת הבסיס היא 1982 — 100% ;

 אם שנת הבסיס היא אחרת — 150% ;

 (2) נישום שעיקר הכנסתו מענף המסחר —
 אם שנת הבסיס היא 1982 — 50% ;

 אם שנת הבסיס היא אחרת — 150% ;

 (3) נישום שעיקר הכנסתו מענפי השירותים, החקלאות או הבניה
 והתחבורה —

 אם שנת הבסיס היא 1982 — 25% ;
 אם שנת הבסיס היא אחרת — 50%.

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי נישום החייב לשלם מקדמותיו לפי
 סעיף 175 (ב) לפקודה לא יעלה השיעור ממחזור העסקאות על השיעורים שלהלן:

 (1) לגבי נישום שעיקר הכנסתו בשנת המס היא מענפי התעשיה, המסחר,
 החקלאות או הבניה והתחבורה — 40% ;

 (2) לגבי נישום שעיקר הכנסתו בשנת המם היא מענף השירותים — 50%.

 (ג) המקדמות שחייב בהן נישום שהוראות פרק ב׳ לחוק חלות בקביעת עיקר
 הכנסתו, ועיקר הכנסתו אינה מהענפים המפורטים בתקנת משנה (א) — יוגדלו כפי שייקבע

 פקיד השומה, בהתאם למתחייב מהוראות החוק.

ת ו מ ד ק  הגדלת מ
ת ראו  לנישום שהו

ת ו ל  פרק 1׳ ח
ת עיקר ע י ב ק  ב

ו ת ס נ כ  ה

 4. למקדמות שחייב בהן נישום שהוראות פרק ג׳ לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו,
 ועיקר הכנסתו בשנת המס הוא מענפי החקלאות, התעשיה, או הבניה והתחבורה, יווסף
 סכום או שיעור ממחזור העסקאות, לפי הענין, המתקבל מהכפלת בסיס ההגדלה ב־25%,
 ובלבד שלגבי נישום החייב לשלם מקדמותיו לפי סעיף 175 (ב) לפקודה, לא יעלה השיעור

 ממחזור העסקאות על 40%.

 מקדמות למי שלא
 היה זוייב במס
 בשנד, יהקובעת

 5. על אף האמור בתקנות 2 עד 4, נישום שהוראות פרקים ב׳ או ג׳ לחוק חלות
 בקביעת עיקר הכנסותיו ושאינו חייב בתשלום מקדמות בשנת המס משום שלא היה
 חייב במם בשנה הקובעת, כהגדרתה בסעיף 174 לפקודה, יהיה חייב לשלם מקדמות
 בשיעור ממחזור עסקאותיו בשנת המס שיקבע פקיד השומה, בהתאם למתחייב מהוראות

 החוק.

ו תי  נישום שמקדמו
ו לפי גדל  הו

 סעיף 180(ב)(2)
ה ד ו ק נ  ל

ם המקדמת  תשלו
דלת ג  המו

 4 6. נישום שלפני פרסום תקנות אלה הוגדלו מקדמותיו לשנת המס, לפי סעיף 180 (ב)(2)
 לפקודה והוא לא נדרש לתת ערובה לפי סעיף 194 לפקויה לגבי ההגרלה האמורה, תבוטל
 אותה הגדלת מקדמות, ומקדמותיו לשנת המס, כפי שמתחייב לפי צו מס הכנסה (הגדלת

, יוגדלו לפי תקנות אלה.  שיעורי המקדמות), התשמ״ה—1985 3

 7. (א) דין הגדלת מקדמות לפי תקנות אלה לגבי מקדמותיו של נישום שחייב
 בתשלום מקדמה לפי סעיף 175 (א) לפקודה יהא כדין תיקון מקדמה לענין סעיף 2 לצו

 מס הכנסה (קביעת שיעור תשלומי מקדמות בשנת מס), התשמ״א—1981 *.

 3 ק״ת התשמ״ה, «מ׳ 766.
 4 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1070.

ל התשמ״ה, 29.8.1985 1873 ו ת 4853, י״ב באל ו נ ק ת  קובץ ה



 (ב) נישום החייב בתשלום מקדמות לפי סעיף 175 (ב) לפקודה ישלם את הסכום
 המתקבל מהכפלת סכום מחזור עסקאותיו בחדשים שמתחילת שנת המס עד חודש אוגוסט
 1985, בשיעור שבו הוגדל השיעור ממחזור עסקאותיו: התשלום יבוצע לא יאוחר מיום
 ט״ו בתשרי התשמ״ו (30 בספטמבר 1985) ; את המקדמות לגבי החדשים שלאחר חודש

 אוגוסט 1985 ישלם לפי השיעור המוגדל שנקבע בתקנות אלה.

 8. תקנות אלה לא יחולו על —

 (1) נישום שחייב לשלם מקדמות לפי סעיף 175 (ב) לפקודה והשיעור
 ממחזור העסקאות שנקבע לו לשנת המס, לפני ההגדלה לפי תקנות אלה,

 עולה על השיעורים שלהלן:
 (א) אם הוראות פרק ב׳ לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו — השי

 עורים כאמור בתקנה 2(ב)(1) או (2), לפי הענין;
 (ב) אם הוראות פרק ג׳ לחוק חלות בקביעת עיקר הכנסתו — 40% ;

 (2) נישום שנקבעה לו תקופת שומה מיוחדת לגבי שנת המם והיא הסתיימה
 לפני ט״ו בתשרי התשמ״ו (30 בספטמבר 1985).

לה  סייג לתחו

ת 9. דין מקדמות לפי תקנות אלה יהא כדין מקדמות לפי סעיף 175 לפקודה. ו מ י ק מ  די! ״

לה 10. תקנות אלה יחולו לגבי מקדמות לשנת המס.  מחו

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 כ״ו באב התשמ״ה (13 באוגוסט 1985)
 (חמ 1446—3)

 תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי)
 (תיקון מס׳ נ), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לפקודת מס הכנסה 1 (להלן.— הפקודה), ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ה 2 1. האמור בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד נ ק  תיקון ת
 בנקאי), התשמ״ג—1983 2 יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו לגבי —
 (1) פקדון שנרשם בספרי העסק;

 (2) הכנסה מריבית שהיא הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.״

 החולי״ 2. תחולתן של תקנות אלה לגבי פקדונות שהופקדו החל בשבת המס 1985 או בתקופת

 השומה המיוחדת המתייחסת אליה, לפי הענין.

י ע ד ו ק מ ח צ  ג׳ באלול התשמ״ה (20 באוגוסט 1985) י
) שר האוצר 3 - 1 6 5 מ 6 ח ) 

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120. נ י  1 דיני מד
 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 1068; התשמ״ה, ,עמי 346.

ל התשמ״ה 29.8.1985 ת 4853, י״ב באלו ו נ ק ת  1874 קובץ ה



 צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה) (תיקון),
 התשמ״ה-1985

1 (להלן — הפקודה), ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לפקודת מס הכנסה
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

! סעיף 2  1. בסעיף 2(8) (א) לצו מס הכנסה (פטור ממם על הפרשי הצמדה), התשמ״ד— תיקו
 21984, במקום ״של יחיד שאינו נישום זכאי כמשמעותו בחוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי
 אינפלציה), התשמ״ב—1982״ יבוא ״של יחיד שהוראות פרק ב׳ לחוק מס הכנסה (תיאומים

 בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ״ה—1985, ׳אינן חלות לענין קביעת הכנסתו״.

לה  2. תחולתו של צו זה לגבי שנת המס 1985 ותקופת שומה מיוחדת המתייחסת אליה. תחו

 ג׳ באלול התשמ״ה (20 באוגוסט 1985)
 (חמ 1195—3)

סח חדש 6, עמי 120. ו ת ישראל, נ נ י י מד נ  1 •די
 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 1322.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 תקנות מס הכנסה (שיעוד המס על הכנסה בעד עבודה במשמרת
 שניה ושלישית) (תיקון), התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 122 ו־245 לפקודת מס הכנסה י (להלן — הפקודה),
 לאחר התייעצות עם שר התעשיה והמסחר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ולעניו
 הגדרת משמרת שניה ושלישית — לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנת משנה 2(ב) לתקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במש־ תיקון תקני, 2
 מרת שניה ושלישית), התשמ״ה—1985 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום פסקאות

 (1) עד (3) יבוא:

 (1) כשהמס השולי הוא 20% — מם בשיעור של 10%
 (2) כשהמס השולי הוא 30% — מס בשיעור של 15%;
 (3) כשהמס השולי הוזן 35% — מס בשיעור של 25%;
 (4) כשהמס השולי הוא 45% — מס בשיעור של 30%;
 (5) כשהמס השולי הוא 50% — מס בשיעור של 35% ;
 (6) כשהמס השולי הוא 60% — מם בשיעור של 45%.

לה תחו לה ו  2. (א) תחילתה של תקנה 1 לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית מיום תחי

 י׳ בניסן התשמ״ה (1 באפריל 1985).

וסח חדש 6, עמי 120; ס״ח חתשמ״ה, עמ׳ 43. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1206.

ל התשמ״ה, 29.8.1985 1875 ת 4853, י״ב באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 (ב) תקפן של התקנות העיקריות מוארך בזה על פי סעיף 245 לפקודה, עד יום
 כ׳ באדר ב׳ התשמ״ו (31 במרס 1986).

י ע ד ו ק מ ח צ  כ״ז באב התשמ״ה (14 באוגוסט 1985) י
) שר האוצר 3 ־ 1 4 0 מ 8 ח ) 

 צו מס הכנסה (מטור ממס על ריבית בשל הלוואה מתושב חוץ),
 התשמ״ ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(4) לפקודת מס הכנסה י, ובאישור ועדת הכספים
, אני מצווה לאמור:  של הכנסת, לפי חוק יסוד: משק המדינה2

 1. בצו זה —

 ״הלוואה״ — הלוואה בסכום של 5,000,000 דולר של ארצות הברית שמקבלת פז חברת
 הנפט בע״מ מבנק Winter & Co בוינה.

 2. הכנסה מריבית על הלוואה שמשלם תושב ישראל לתושב חוץ שאינו מנהל עסק
 או משלח יד בישראל, תהא פטורה ממס.

י ע ד ו ק מ ח צ  י
 שר האוצר

 כ״ז באב התשמ״ה (14 באוגוסט 1985)
 (חמ 1895—3)

ת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120; ס״ח התשמ״ה, עמי 43. נ י מדי נ  1 די
 2 ס״ח התשל׳׳ה, עמי 206; י״פ התשל״ו, עמי 574.

 הוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ ה-985 ו

, ובאישור הממשלה  בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 ג
 על פי תקנה 42 לתקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה), התשמ״ה—

 21985, אני מודה לאמור:

ם 1. בכל מקום בהוראות בנק ישראל (ריבית על גרעונות בנזילות), התש״ם—1980 3 נחי ת מו פ ל ח  ״

 במקום ״מוסד בנקאי״ יבוא ״תאגיד בנקאי״, ובמקום ״מוסד בנקאי מיוחד״ יבוא ״תאגיד
 בנקאי מיוחד״.

 תחילי׳ 2. תחילתן של הוראות אלה ביום י״ב באלול התשמ״ה (29 באוגוסט 1985).

ם ו ל ב ד נ ה מ ש  ט׳ באלול התשמ״ה (26 באוגוסט 1985) מ
 נגיד בנק ישראל

 1. ס״ה התשי״ד, עמי 192; התשמ״ה, עמי 201.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1612, עמ׳ 1724, עמי 1761 ועמי 1794.

 3 ק״ת התש״ם, עמי 884; התשמ״ה, עמי 675.

ל התשמ״ה 29.8.1985 ת 4853, י״ב באלו ו נ ק ת  1876 קובץ ה



 הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים) (תיקון מס׳ 4), התשמ״ה-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 / ובאישור הממשלה
 על פי תקנה 42 לתקנות שעת חירום (והסדרים לשעת חירום במשק המדינה), התשמ״ה—

 21985, אני מורה לאמור:

נחים ת מו פ ל ח  1. בכל מקום בהוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), התשל״א—31971 (להלן — ה

 ההוראות העיקריות) —

 (1) במקום ״מוסד בנקאי״ יבוא ״תאגיד בנקאי״;

 (2) במקום ״מוסד בנקאי מיוחד״ יבוא ״תאגיד בנקאי מיוחד״.

ן סעיף 1  2. בסעיף 1 להוראות העיקריות, בהגדרת ״תעודת פקדון סחירה״, פסקת (!) _ תיקו

, ! • § ? ׳ ¿ • ׳ " ! ¿ ־  תימחק. ,. 1

 3. בסעיף 2 להוראות העיקריות _ תיקון סעיף 2

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) ״תאגיד בנקאי״ — למעט:
 (1) תאגיד בנקאי שאינו עוסק בקבלת כספים בפקדון;

 (2) תאגיד בנקאי מיוחד.״

 (2) ׳ בסעיף קטן (ב), במקום הדישה יבוא:
 ״תאגיד בנקאי מיוחד״ — תאגיד בנקאי אשר כל הפקדונות שקיבל

 הם מהסוגים כלהלן: ״

ן סעיף 6  4. בסעיף 6(3) להוראות העיקריות, במקום ״משלושה חדשים״ יבוא ״מחודש״. תיקו

ן סעיף 19 קו . תי א ן ב ן (א) י ט ף ק י ע ם ס ו ק מ ׳ ב ת ו י ר ק י ע ת ה ו : א ר ן ה 1 ל ף 9 י ע ם  5. ב

 ״(א) פרע תאגיד בנקאי פקדון תושב לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני מועד
 פרעונו המקורי, יהיה התאגיד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כדלקמן :

 (1) אם הופקד הפקדון לפני יום י״ב באלול התשמ״ה (29 באוגוסט 1985)
 — 80 אחוזים מהסכום שנפרע, לתקופה של שלושה חדשים:

 ^ (2) אם הופקד הפקדון ביום י״ב באלול התשמ״ה (29 באוגוסט 1985)
 * או אחריו, יחזיק התאגיד הבנקאי נכסים נזילים, לתקופה של שנה בשיעורים

 אלה —
 (א) אם פרע את הפקדון ברבעון הראשון לאחר הפקדת הפקדון —

 100 אחוזים מהסכום שנפרע;
 (ב) אם פרע את הפקדון ברבעון השני לאחר הפקדת הפקדון —

 65 אחוזים מהסכום שנפרע

 1 ם״ח התשי״ד, עמ׳ 192; התשמ״ה, עמ׳ 201.
 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1612, עמ׳ 1724, עמ׳ 1761 ועמי 1794•

 3 ק״ת התשל״א, עמ׳ 690; התשמ״ה, «מ׳ 674, עמי 1721 ועמי 1791.

ל התשמ״ה 29.8.1985 1877 ת 4853, י״ב באלו ו נ ק ת  קובץ ה



 (ג) אם פרע את הפקדון ברבעון השלישי לאחר הפקדת הפקדון —
 40 אחוזים מהסכום שנפרע;

 (ד) אם פרע את הפקדון ברבעון הרביעי לאחר הפקדת הפקדון —
 15 אחוזים מהסכום שנפרע.

 בסעיף קטן זה, ״רבעון״ — תקופה של שלושה חדשים.״

 6. תחילתן של הוראות אלה ביום י״ב באלול התשמ״ה, (29 באוגוסט 1985).

ד ל בו ם  ט׳ באלול התשמ״ה (26 באוגוסט 1985) משה: מ נ
 נגיד בנק ישראל

ק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 2) (תיקון), נ  הודאות ב
 התשמ״ ה-985 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 53 לחוק בנק ישראל, התשי״ד—1954 1, ובאישור הממשלה
 על פי תקנה 42 לתקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה), התשמ״הי—

 21985, אני מורה לאמור:

ן סעיף 2 1. האמור בסעיף 2 להוראות בנק ישראל (תקרות לאשראי) (מס׳ 2), התשמ״ד— קו  תי

 31984, יסומן (א) ואחריו יבוא:

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) —

 (1) החל ביום י״ב באלול התשמ״ה (29 באוגוסט 1985) יגביל תאגיד
 בנקאי רגיל את יתרת האשראי במטבע חוץ לסכום השווה לתקרה לפי
 סעיף קטן (א), כסי שהוקטנה על פי ההודעה על הקטנת התקרה לאשראי
 במטבע חוץ׳ (להלן — התקרה המוקטנת), בניכוי 3.36 אחוזים מסכום

 התקרה המוקטנת;

 (2) החל ביום י״ א בתשרי התשמ״ו (26 בספטמבר 1985) יגביל תאגיד
 בנקאי רגיל את יתרת האשראי במטבע חוץ, לסכום השווה לתקרה לפי

 פסקה (1), בניכוי 13.91 אחוזים ממנה.״

4 — בטלה. ל הוהעה 2. ההודעה על הקטנת התקרה לאשראי במטבע חוץ טו  בי

 3. תחילת הוראות אלה ביום י״ ב באלול התשמ״ה (29 באוגוסט 1985).

ס ה מ נ ד ל ב ו ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 ט׳ באלול התשמ״ה (26 באוגוסט 1985)

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192; התשמ״ה, עמי 201.
 2 ק״ת התשמ״ה, עימ׳ 1612, עמי 1724, עמי 1761 ועמי 94ד1.

 3 ק״ת התשמ״ד, עמי 1874.
 4 י״פ התשמ״ה, עמ׳ 896.

ל התשמ״ה, 29.8.1985 ת 4853, י״ב באלו ו  1878 קובץ התקנ
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