
 רשומות

 קובץ התקנות
 י״ב בתמוז התשם״ד 6327 ו ביולי 2004

 עמוד
 תקנות הנכים(הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה)(תיקון), התשס־ד-2004 740
 תקנות הנכים(השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי/ התשס״ד-2004 740
 תקנות הביטוח הלאומי(מתנדבים)(תיקון), התשם״ד-2004 741
 תקנות שירות התעסוקה(אגרה בעד בחינת מקצוע)(תיקון והוראת שעה), התשס״ד-2004 741

 תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה)(תיקון),
 התשם־ד-2004 742
 תקנות מחלות בעלי חיים(שחיטת בהמות)(תיקון), התשס״ד-2004 742
 צו התכנון והבניה(דרום השרון), התשם״ד-2004 742
 צו התכנון והבניה(המרכז), התשס״ד-2004 743
 צו התכנון והבניה(גליל מזרחי), התשס״ד-2004 744
 צו התכנון והבניה(מרום הגליל), התשס״ר-2004 744
 אכרזת העיריות(עיריית נשר)(תיקון), התשם״ד-2004 745
 צו המועצות המקומיות(מועצות אזוריות)(זבולון, תיקון), התשס״ד-2004 745
 אכרזת התקנים(תקנים רשמיים)(מס׳ 2), התשס״ד-2004 746
 אברזת התקנים(תקנים רשמיים)(מסי 3), התשם״ד-2004 747
 אברזת התקנים(הסרת רשמיות מתקן ישראלי), התשס״ד-2004 747
 אכרזת התקנים(הסרת רשמיות מתקנים ישראליים), התשס״ד-2004 747
 אכרזת התקנים(הסרת רשמיות מתקנים ישראליים)(מם׳ 2), התשס״ד-2004 748
 כללי ההגבלים העסקיים(פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח)(תיקון), התשס״ד-2004 748
 כללי ההגבלים העסקיים(פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית)(תיקון), התשם״ד-2004 749
 כללי ההגבלים העסקיים(פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית)(תיקון), התשם״ד-2004 749
 כללי ההגבלים העסקיים(פטור סוג להסכמי זכיינות)(תיקון), התשס״ד-2004 750
 כללי ההגבלים העסקיים(הוראות והגדרות כלליות)(תיקון), התשס״ד-2004 750
 כללי ההגבלים העסקיים(פטור סוג למיזמים משותפים)(תיקון), התשס״ד-2004 751
 כללי משק החשמל(אספקת חשמל לצרכנים)(הוראת שעה)(תיקון מס׳ 2), התשם״ד-2004 752

 הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור)(מס׳ 2),
 התשם״ד-2004 753
 הודעת ניירות ערך(אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)(מס׳ 2), התשס״ד-2004 753
 הודעת שירות התעסוקה(אגרה בעד בחינת מקצוע), התשם״ד-2004 753
 הודעת שירות התעסוקה(אגרה בעד בחינת מקצוע)(מסי 2), התשם״ד-2004 754



 תקנות הנכים (הםבומ המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה)(תיקון),
 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ו(ג) ו־48 לחוק הנכים(תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959
 [נוסח משולב]', ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות

 אלה:

 תיקון תקנה ו 1. בתקנה ו לתקנות הנכים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה),
 התשמ״א-21981 -

 (ו) בפסקה (1), במקום ״6.50ו״ יבוא ״28.44״;

 (2) בפסקה (2), במקום ״10.25״ יבוא ״17.67״;

 (3) בפסקה (3), במקום ״3.30״ יבוא ״5.69״;

 (4) אחרי פסקה (3) יבוא:

 ״(4) 10 שקלים חדשים על חשבון' דמי השתתפות בביטוח סיעודי שסידר
 הארגון.״

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ באייר התשס״ד (1 במאי 2004).

 כ׳ באייר התשס״ד (11 במאי 2004)
 >חמ 3-700) ש א ו ל מ ו פ ז
 שר הביטחון

 סייח התשי־ט, עמי 276; התשב״ה, עמי 292; התשס־ג, עמי 602.
 ק״ת התשמ״א, עמי 1232; התשץ, עמי 1246.

 תקנות הגבים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות
 ביטוח סיעודי), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43א ו־48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשיי׳ט-1959
 [נוסח משולב],, אני מתקין תקנות אלה:

 השתתפות המדינה 1. נכה הזכאי לתגמולים ושארגון יציג של נכים ערך לזכותו ביטוח חיים הדדי או ביטוח
 בדמי ביטוח
 למקרה מוות
 ובדמי ביטוח

 סיעודי

 סיעודי או שניהם, זכאי להשתתפות בדמי ביטוח מאוצר המדינה בסכום זהה לסכום הנקוב
 בתקנה 1(2) או(4) או שניהם, לפי הענין, לתקנות הנכים(הסכום המקסימלי שמותר לנכות

 מתגמוליו של נכה), התשמי׳א-21981.

 ג. תקנות הנכים(השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשל״ו-
 1976ג - בטלות.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ באייר התשם״ד (ו במאי 2004).

 ביטול

 תחילה

ז פ ו ל מ ו א  ש
 שר הביטחון

 כ׳ באייר התשס״ד (11 במאי 2004)
 (חמ 3-3381)

 טייח התשי״ט, עמי 276; התשס״ג, עמי 602.
 ק״ת התשמ״א, ענד 1232: התשס״ד, עמי 740.

 ק״ת התשל״ו, עמי 1928.
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 תקנות הביטוח הלאומי(מתנדבים)(תיקון), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 267 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-
, לאחר התייעצות עם מועצת המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 2ו לחוק, ובאישור ועדת  995וי

 העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 1(א) לתקנות הביטוח הלאומי(מתנדבים), התשל״ח-21978, אחרי פסקה (20) תיקון תקנה ו
 יבוא:

 ־(ו2) הנצחת זכר השואה וחלליה.״

 2. תקנות אלה יחולו על גוף שהגיש בקשה לאישור כגוף ציבורי ביום פרסומן או תחילה
 לאחריו.

 ייח בסיון התשס־ד (6 ביוני 2004)
ן א ו ר ל ב ו ל ו ב  (חמ 554-« ז

 שר הרווחה

 ם״ח התשנ״ה, עמ• 207.
 ־ ק־ת התשל־ח, עמי 1983; התשם״ב, עמי 1160.

 תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקעוע) (תיקון והוראת שעה),
 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 59(ב) לחוק שירות התעסוקה, התשי״ט-1959י, באישור שר
 האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985ג, ובאישור ועדת העבודה

 הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה ג לתקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התש״ם-2000ג תיקון תקנה ג
 (להלן - התקנות העיקריות), במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

 ׳׳(ב) הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו־2 יעודכנו ב־ 1 באפריל של כל שנה(להלן - יום
 העדכון), לפי שיעור שינוי המדד, בחודש ינואר שקדם ליום העדכון לעומת המדד

 שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה.״

 2. בתקנה 5 לתקנות העיקריות, במקום ״עד יום י״ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004)״ יבוא תיקון תקנה 5
 ״עד יום י׳ בםיון התשס״ו(6 ביוני 2006)״.

 3. על אף האמור בתקנה 3(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, הוראת שעה
 יעודכנו האגרות ביום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, לפי שיעור עליית

 המדד שפורסם בחודש ינואר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2002.

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004). תחילה

 י״ט בסיון התשס״ד (8 ביוני 2004)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  >חמ 3-1220) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 ס״ח התשי״ט, עמי 32.
 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשג״ב, עמי 130.

י 638. מ  ק-ת דזתעז־קי. ע
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 תקנות עבודת נשים(הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז
 היולדת או ילדה)(תיקון), התשס״ד-2004

(להלן -  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ז־וץ2) ו־20 לחוק עבודת נשיס, התשי״ז־-954וי
 החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון תקנה ו ו. בתקנה 1 לתקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל
 אשפוז היולדת או ילדה), התשנ״ט-999ו2 -

 (ו) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(או) עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של
 12 שבועות או יותר בתוך תקופת חופשת הלידה, ובחרה להאריך את חופשת
 הלידה לפי סעיף 6(ד1) לחוק, תמסור הודעה על כך למעבידה ארבעה ימים

 לפחות לפני המועד שבו היתה אמורה לשוב לעבודה.״

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״בתקנת משנה (א)״ יבוא ״בתקנות משנה (א)
 או(א1)״.

 א׳ בתמוז התשם״ד (20 ביוני 2004)
ד א ו ל מ ר ט ו ה  (חמ 3-2959) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 ם״ח התשי־ד, עמ׳ 54ו: התשם״ד, עמ׳ 345.
 י ק־ת התשנ־ט, עמ׳ ז90.

 תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות)(תיקון), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו'
 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

 תיקון התוספת 1. בתוספת השלוש עשרה לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשב״ד-
ה 21964, בפרט (ז), בסופו יבוא ״ירכא, רהט״. ר ש ש ע ו ל ש  ה

 כ״ד בסיון התשס״ד (בו ביוני 2004)
ל כ״ ץ א ר ש  >חמ 5-13) י

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 ם״ח התשמ״ה, עמי 84: התשנ־ה, עמי 82.
 ק״ת התשכ״ד, עמי 837; התשמ״א, עמי 776; התשס״א, עמי 400: התשס־ג, עמי 71.

 עו התכנון והבניה (דרום השרון), התשם״ד-004ג

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965וי
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

כ״ה. עבד־ 507. תען  ם״ח דז
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 1. מרחב תכנון מקומי דרום השרון (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון תיקון מרחב
ן מקומי ו ט תכנ י ר ש ת ל ב ו ח קן כ  והבניה (דרום השרון), התשנ״ו-21996, ישונה, וגבולותיו יהיו במםומן ב

 הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום בידי ביום כ״ז באייר התשס׳׳ד (18 במאי 2004).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי הפקדת עותקים
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 דרום השרון וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה

 כ׳׳ז באייר התשס״ד (18 במאי 2004)
ז ר ו ם פ ה ר ב  (חמ 3-1113) א

 שר הפנים

ת התשנ״ו, עמ׳ 965.  ק־

 עו התכנון והבניה (המרכז), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965 י, ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי המרכז(להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון והבניה תיקון מרחב
ן מקומי ו ה תכנ נ ק ך ב ו ר ע ט ה י ר ש ת  (המרכז), התשס״ד-22003, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול ב

 מידה 1:5,000 והחתום בידי ביום כ״ז באייר התשס״ד (18 במאי 2004).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי הפקדת עותקים
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 המרכז וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו. תחילה

 4. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו הוראות מעבר
 זה בנוגע לשטח שהתווסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הועדה המקומית
 או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שהגיעו אליו: בסעיף זה, ״ועדה

 מקומית״ - לרבות ועדה מועדותיה.

 כ״ז באייר התשס״ד (18 במאי 2004)
. ז ר ו ם פ ה ר ב ) א 3 - ו ו ו 3 מ ח ) 

 שר הפנים

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
ד, עמי 88, 89.  2 ק״ת התשס־
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 צו התכנון והבניה (גליל מזרחי), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-965ו', ולאחר התייעצות
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנון
 והבניה (גליל מזרחי), התשם״ג-22003, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט

 הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י־׳ח באייר התשס־ד (9 במאי 2004),

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפגים ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גליל
 מזרחי וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 4. דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של צו
 זה בנוגע לשטח שהתווסף למרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הועדה המקומית
 או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שהגיעו אליו׳, בסעיף זה, ״ועדה

 מקומית״ - לרבות ועדה מועדומיה.

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים

 תחילה

 הוראות מעבר

ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 שר הפנים

 י״ח באייר התשס״ד (9 במאי 2004)
 >חמ 3-1113)

 ם״ח התשב״ה, עמי 307.
 ק״ת התשם״ג, עמי 684.

 צו התכנון והבניה (מרום הגליל), התשם״ד-2004

, ולאחר התייעצות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק התכנון והבניה, התשכ־ה-1965י
 עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, עם הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ועם

 הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, אני מצווה לאמור:

 1. מרחב תכנון מקומי מרום הגליל (להלן - מרחב התכנון המקומי) לפי צו התכנס
 והבניה (מרום הגליל), התש״ם-22000, ישונה, וגבולותיו יהיו כמסומן בקו כחול בתשריט

 הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום בידי ביום י־ח באייר התשס״ד (9 במאי 2004).

 2. עותקים של התשריט האמור בסעיף ו מופקדים במשרד הפנים ירושלים, במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מרום הגליל וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 3. תחילתו של צו זה ביום פרסומו.

 תיקון מרחב
 תכנון מקומי

 הפקדת עותקים

 תחילה

ז ר ו ם פ ה ר ב  א
 שר הפנים

 י״ח באייר התשס״ד (9 במאי 2004)
(3 - ו 1  (חמ 3ו

 סייח התשב״ה, עמי 307.
 ק־ת התש־ס, עמי 643.
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 אכרזת העיריות (עיריית נשר)(תיקון), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת העיריות', ולאחר עיון בתסקיר של ועדת החקירה
 בהתאם להוראות הסעיף האמור, אני מכריז לאמור:

 1. במקום התוספת לאבחת העיריות (עיריית נשר), התשנ״ה-995ו2, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת

 (סעיף ו)

 האזור שתושביו יהיו עיריית נשר כולל גושים וחלקות רישום קרקע כלהלן:

 הגושים: 11146, 11165 עד 11208, 11171, 11185, 11204, 11206 עד 11208, 11217 עד 11220,
 11227 עד 11237, 11239 עד 11241, 11252, 11269, 11885, 11894 עד 11896 !־12377 עד

 12379 - בשלמותם.

 11221 פרט לחלקות 52,46 עד 61;

 11209 פרט לחלק מחלקה 16 במםומן במפת עיריית נשר הערוכה בקנה מידה של
 1:10,000 והחתומה בידי שר הפנים ביום כ׳׳א באייר התשס־ד (12 במאי 2004)
 ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד הממונה על מחוז

 חיפה, חיפה ובמשרדי עיריית נשר (להלן בפרט זה - המפה);

 11210 פרט לחלקות 5, 6 וחלקי חלקות 4, 9 כמסומן במפה.

 החלקות: 3 עד 13, 15 עד 40, 127 עד 132, 134, 138 עד 146, 148 עד 187, 191 עד 216,214, 218
 בגוש 11666;

 7, 9, 10 וחלק מחלקה 4 בגוש 11203 כמםומן במפה:

 2 עד 4, 8 וחלק מחלקה ו בגוש 11205 כמסומן במפה:

 חלקי חלקות 3, 31, 32 בגוש 11222 כמסומן במפה:

 5 עד 7 וחלק מחלקה 14 בגוש 11382 כמסומן במפה׳,

 7 עד 21, 28 עד 43 וחלקי חלקות 97 עד 99 בגוש 11882 כמסומן במפה:

 חלק מחלקה 1 בגוש 11892 כמסומן במפה.

 השטח הבנוי המתוחם על ידי גושים 11235 עד 11237.״

 כ״א באייר התשם״ד (12 במאי 2004)
ז ר ו ם פ ה ר ב  >חמ1926-» א

 שר הפנים
נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. י מדי נ  י די

ה, עמ׳ 1508. ־  2 ק״ת התשנ

 צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(זבולון, תיקון), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-958ו2, תיקון פרט (כב<
 בתוספת הראשונה

 בפרט (כב) -

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256. ני מדי  די
ח, עמי 1256; התשכ״ד, עמי 1386; התשס״א, עמ 1030. ־  ק״ת התשי
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 (1) בהגדרה ״מפה״, אחרי המילים ״והחתום בידי שר הפנים ביום י׳ באב התשס״א
 (30 ביולי 2001)״ יבוא ״ובפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000 והחתום
 ביד שר הפנים ביום ב״א באייר התשם״ד (12 במאי 2004)״ (להלן בפרט זה -

 המפה);

 (2) בשטח המתואר בטור ב׳, לצד היישוב ״יגור״, בחלק הגושים, במקום הקטע
 המתחיל במילים ״11221 פרט לחלקות״, ומסתיים במילים ״ביום 23 בנובמבר 1952״

 יבוא:

 ״גוש 11224 פרט לחלקי חלקות 6 עד 21 כמםומן במפה,

 חלקות: 2,1 וחלקי חלקות 3 עד 62,10 (דרך) בגוש 11221 במסומן במפה:

 15, 23, 25 וחלקי חלקות 2,1, 3 בגוש 11222 במםומן במפה:

 ,18 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 58, 40, 42, 44, 46, 48 וחלקי חלקות 2, 13,

 ,19 21, 23, 25, 27 בגוש 11223 במםומן במפה.״

 ב״א באייר התשם״ד (12 במאי 2004)
ז ר ו ם פ ה ר ב  (ח מ 3-136) א

 שר הפנים

 אכרזת התקנים (תקנים רשמיים)(מם׳ 2), התש0״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי״ג-1953', ולאחר התייעצות עם נציגי
 היצרנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

 1. התקנים האלה הם תקנים רשמיים:

 (ו) ת״י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות,
 מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים, מנובמבר 2001;

 (2) ת״י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות,
 מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה

 ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע, מנובמבר 2001.

 2. התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת
 תקנים רשמיים2.

 3. תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 תקנים רשמיים

 הפקדה

 תחילה

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י״ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004)
 (חמ 3-95)

 ס-ח התשי״ג, עמי 30: התשנ״ח, עמי 52.
 2 י"5 התשל״ו, עמי 1871.
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 אברזת התקנים (תקנים רשמיים)(מס׳ ג), התש0״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי״ג־953ו', ולאחר התייעצות עם נציגי
 היצרנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

 1. התקנים האלה הם תקנים רשמיים: תקנים רשמיים

 (ו) ת״י 2217 - מטפי אבקה אוטומטיים קבועים לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים),
 מאוגוסט 2002;

 (2) בת״י 5442 - מוצרים אלםטומריים המיוצרים בהתפחה לבידוד תרמי, מספטמבר
 2003, הסעיפים שלהלן:

 סעיף 2.3.3 - אריזה - למעט דרישות סימון של מידות מוצר-,

 סעיף 5ו.3 - סיווג כולל לפי תגובה בשריפה.

 2. התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר מקומות להפקדת הפקדה
 תקנים רשמיים2.

 3. תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה. תחילה

 י׳׳ז בסיון התשם״ד (6 ביוני 2004)

ט ר מ ל ו ד א ו ה  >חמ 3-95) א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

ח, עמי 52. ־ ג, עמ׳ 30; התשנ ־  י ם״ח התשי
, עמ׳ ו87ז. ו ־פ התשלי  י י

 אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי), התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-953ו', ולאחר התייעצות עם
 נציגי היצרנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

 1. רשמיותו של התקן הישראלי, ת־׳י 206 - סימון מוצרי חשמל, מספטמבר 1978 - ביטול
 בטלה.

 י־ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004)
ט ר מ ל ו ד א ו ה ) א 3  (חמ95-

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 י ס־ח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.

 אברזת התקנים (ה&רת רשמיות מתקנים ישראליים), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-1953י, ולאחר התייעצות עם
 נציגי היצרנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

 1. רשמיותם של התקנים הישראליים האלה - בטלה: ביטול

 ת״י 608 - משפתי חשמל למכשירי בישול ביתיים, מאפריל 1971 וגיליונות תיקון מדצמבר
 1974, מנובמבר 1980, ממרס 1981 ומדצמבר 1983;

 ת״י 856 - כירות חימום ותאי חימום חשמליים, ממאי 1974 וגיליונות תיקון מנובמבר 1980,
 מאוקטובר 1981 ומאוגוסט 1983;

ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52. ־  י ס־ח התשי
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 ת״י 919 - תגורי הסקה חשמליים אוגרי חום לשימוש ביתי ולשימושים דומים, ממרס 1978

 וגיליונות תיקון מנובמבר 1980, מאוקטובר 1961 ומאוגוסט נ98ו.

 י״ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  >חמ 3-95) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 אבדזת התקנים (הסרת רשמיות מתקנים ישראליים)(נום׳ 2),
 התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי׳׳ג-1953י, ולאחר התייעצות עם
 נציגי היצרנים והצרכנים, אני מכריז לאמור:

 ביטול ו. רשמיותם של התקנים הישראליים האלה - בטלה:

 ת״י 153 חלק 1 - תיבות חיבורים למיתקני חשמל: תיבות מתכת - תיבות פה פלדה דק,
 מאפריל 1957 וגיליונות תיקון מאפריל 1963 ומנובמבר 1987;

 ת״י 345 - מבדדי חרסינה לקווים עיליים עד 1,000 וולט: דרישות טיב, מפברואר 1960,
 גיליונות תיקון מספטמבר 1982 ומספטמבר 1984;

 ת־׳י 444 - צינורות מגן משוריינים מתוברגים מפלדה בלא בידוד למיתקני חשמל, ממאי 1962
 וגיליון תיקון מדצמבר 1985;

 ת״י 537 - נתיבים בעלי אלמנט ניתך חליף, אלמנט ניתך מנחושת, מאוקטובר 1964 וגיליו),
 תיקון מאוגוסט 1983;

 ת״י 548 - נתיבים בעלי אלמנט ניתך חליף, מינואר 1965 וגיליק תיקון מדצמבר 1983.

 תחילה 2. תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 י״ז בסיון התשס״ד (6 ביוני 2004)
ט ר מ ל ו ד א ו ה  (חמ 3-95) א

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 ס״ח התשי״ג, ענד 30; התשנ״ח, עמי 52.

 כללי ההגבלים העסקיים(&מור סוג להסכמים לביזגוע מהקר ו&יתוה)(תיקון),
 התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988י, ובאישור
 הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללים אלה:

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח,

 התשס״א- 2001* (להלן - הכללים העיקריים), סעיף קטן(ד) - בטל.

א: י ב ם י י י ־ קו עי ם דז י ו ר י ״ 2. :**דודי כזעיף 5 ג ! סעיף 2 ד פ ס ו  ח

 ם־ח התשמ־ח, עמי 128; התש״ם, עמי 113: התשס״ב, עמי 165.

 י ק״ת התשס־א, עמי 665.
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ות 2א. פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם מו״פ הכולל כבילות נוספות  ״כבילות נלו

 ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן
 כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו.״

 ב״ר בסיון התשס״ד (3ו ביוני 2004)
 (חמ 090ג-3)

ט ר מ ל ו ד א ו ה ם א ו ר ט ר ש ו ר  ד
 הממונה על הגבלים עסקיים שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 בללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית)(תיקון),
 התשם״ד-2004

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5וא לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988וי
 הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללים אלה:

 1. בסעיף 2 לכללי ההגבלים העסקיים (פסור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשם״א- תיקון סעיף 2
 2001* (להלן - הכללים העיקריים/ סעיף קטן(ג) - בטל.

 2. אחרי סעיף 2 לכללים העיקריים יבוא: הוספת סעיף 2א

ות 2א. פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם רכישה בלעדית הכולל לות נלו כבי  ־

 כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש עיקרו של
 ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או

 בחלק ממנו.״

 3. סעיף 3(1) לכללים העיקריים, בסופו יבוא ״בפועל״. תיקון סעיף 3

 כ״ד בםיון התשס״ד (13 ביוני 2004)
 (חמ 3-3090)

ט ר מ ל ו ד א ו ה ם א ו ר ט ר ש ו ר  ד
 הממונה על הגבלים עסקיים שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 ס־ח התשמ״ח, עמי 128; התש״ס, עמי 113; התשס״ב, עמי 165.
 ק״ת התשם״א, עמי 668.

 כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית)(תיקון)״
 התשם״ד-2004

, ובאישור  בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988וו
 הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללים אלה:

 1. בסעיף 2 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס״א- תיקון סעיף 2
 2001* (להלן - הכללים העיקריים), סעיף קטן(ג) - בטל.

 ס״ח התשמ״ת, עמי 128: התש״ס, עמי 113; התשס״ב, עמי 165.
 י ק״ת התשס״א, עמי 669.
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 הוספת סעיף 2א 2. אחרי סעיף 2 לכללים העיקריים יבוא:

 •כבילות נלוות 2א. פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם הפצה בלעדית הכולל
 כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש עיקרו של
 ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או

 בחלק ממנו.״

 תיקון סעיף 3 3\ סעיף 3(1) לכללים העיקריים, בסופו יבוא ״בפועל״.

 כ״ד בסיון התשס״ד (13 ביוני 2004)
 (דומ 090ג-3)

ט ר מ ל ו ד א ו ה ם א ו ר ט ר ש ו ר  ד
 הממונה על הגבלים עסקיים שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות)(תיקון),
 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5וא לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-988וי, ובאישור
 הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללים אלה:

 תיקון סעיף 2 ו. בסעיף 2 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות/ התשם״א-22001
 (להלן - הכללים העיקריים), סעיף קטן(ג) - בטל.

 הוספת סעיף 2א 2. אחרי סעיף 2 לכללים העיקריים יבוא:

 ״כבילות נלוות 2א. פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם זכיינות הכולל כבילות
 נוספות על אלה המנויות בכללים אלה, ובלבד שהכבילות הנוספות
 דרושות למימוש עיקרו של הסכם הזביינות ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של

 ממש כתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו.״

 תיקון סעיף 3 3. סעיף 3(1) לכללים העיקריים, בסופו יבוא ״בפועל״.

 כ״ד בסיון התשם״ד (13 ביוני 2004)
 (דומ 3-3090)

ט ר מ ל ו ד א ו ה ם א ו ר ט ר ש ו ר  ד
 הממונה על הגבלים עסקיים שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 סיח התשמ״וו, ענד 128; התש־ס, עמי 113: התשס״ב, עמי 165.
 ק״ת התשס־א, עמי 672.

 כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות)(תיקון),
 התשס״ד״2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988י, ובאישור
 הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללים אלה:

 ס״ח התשמ״ח, עמי 128; התש״ס, ענד 113; התשס״ב, עמי 165.
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תיקון סעיף ז
 1. בסעיף 1 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשם״א-ו2200 

 (להלן - הכללים העיקריים), אחרי ההגדרה ״מתחרה בכוח״ יבוא ״״מתחרה בפועל״ -
 מתחרה שאינו מתחרה בכוח;״.

 2. בסעיף 4 לכללים העיקריים, בפסקה (5) בסופה יבוא ״למעט הסדר שענינו הגשת תיקון סעיף 4
 הצעה משותפת במכרז, אם מתקיימים בהסדר התנאים לפטור לפי כללי ההגבלים העסקיים
 (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס״א-52001, ובלבד שדבר שיתוף הפעולה צוין במפורש

 בהצעה שהוגשה במכרז.״

 3. בסעיף 8 לכללים העיקריים, פסקה (2) - תימחק. תיקון סעיף 8

 כ״ד בסיון התשס״ד (13 ביוני 2004)
 (חמ 3-3090)

ט ר מ ל ו ד א ו ה ם א ו ר ט ר ש ו ר  ד
 הממונה על הגבלים עסקיים שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 2 ק״ת התשס־א, עמי 658.

 ג ק״ת התשס־א, עמי 662.

 כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים)(תיקון),
 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988', ובאישור
 הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללים אלה:

ביטול סעיף 2
 1. סעיף 2 בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס״א-22001 

 (להלן - הכללים העיקריים) - בטל.

 2. בסעיף 3 לכללים העיקריים, במקום סעיף קטן(ב) יבוא: תיקון סעיף 3

 ״(ב) מותר לכלול במיזם משותף בין מתחרים הבא בגדר הוראות סעיף קטן (א),
 כבילות כמפורט להלן:

 (1) התחייבות הצדדים בי בתקופת מיזם משותף שענינו ייצור טובין, הם לא
 יתחרו בייצור טובין תחליפיים לטובין שמייצר צד שהופקד על ייצור הטובין-,

 (2) התחייבות צד לספק לצד שהופקד על ייצור טובין כמויות של חומרי גלם
 הדרושים לו:

 (3) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לייצר כמות מסוימת של טובין
 לפחות:

 (4) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לייצרם בהתאם לדרישות איכות
 נתונות:

 (5) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לקיים רמות מלאי מזעריות של
 הטובין וחלקי חילוף להם:

 (6) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לספק שירות ואחריות לטובין:

.http://www.antitrust.gov.il :ראה דברי הסבר באתר האינטרנט של רשות ההגבלים העםקיימ • 
 י ס״דו התשמ״ח. עמי 128: דזתש״ם. עמי 113: התעזס״ב. עמי 165.

א, עמי 662. ת התשם־  2 ק־
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 (7) התחייבות צד לרכוש מצד שהופקד על ייצור טובין כמות מסוימת של
 הטובין ולהימנע מרכישתמ מאחר:

 (8) התחייבות צד שלא להתחרות במיזם המשותף במהלכו ולמשך תקופה
 שאינה עולה על שלוש שנים לאחר פרישתו ממנו-,

 (9) התחייבויות המקבילות לאלה המפורטות בפסקאות (1) עד (8) שענינן -

 (א) שיווק טובין במיזם המשותף:

 (ב) רכישת טובין שבמיזם המשותף, ובלבד שהיקף רכישת הטובין בידי
 המיזם המשותף אינו עולה על חמישית מהיקף התצרוכת בשוק מוצר

 כלשהו.״

 3. בסעיף 4 לכללים העיקריים -

 (1) בסעיף קטן(א), במקום פסקה (4) יבוא:

 ״(4) המיזם המשותף אינו נוגע לשיווק טובין משוק מוצר שבו הם מתחרים או
 משוק מוצר משיק, אלא אם כן הצדדים למיזם איחדו, במסגרת המיזם המשותף,
 את כל פעילותם העסקית בייצור או בייבוא הטובין ומתקיימים בהם התנאים

 שבכללים אלה.״

 (2) בסעיף קטן(ב), בפסקה (1) בסופה יבוא ״בסעיף 3(ב^) עד (6) ו־(8).״

 4. במקום סעיף ד לכללים העיקריים יבוא:

ות 7. פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם למיזם משותף שכולל כבילות  •כבילות נלו
 נוספות על אלה המנויות בכללים אלה, ובלבד שהבבילות הנוספות
 דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש

 בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו.״

 תיקון סעיף 4

 החלפת סעיף 7

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 כ״ד בםיון התשם״ד (13 ביוני 2004)
 (חמ 3-5090)

ם ו ר ט ר ש ו ר  ד
 הממוגה על הגבלים עסקיים

 כללי משק החשמל (אספקת חשמל לערבגיס)(הוראת שעה)(תיקון מס׳ 2),
 התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 63 לחוק משק החשמל, התשנ״ו-1996י, אני מתקין כללים
 אלה:

 תיקון הכללים ו. בכללי משק החשמל(אספקת חשמל לצרכנים)(הוראת שעה), התשנ״ז~1996ג(להלן
- הכללים), במקום ״עד יום י״א בתמוז התשם״ד (30 ביוני 2004)״ יבוא ״עד יום י״ט בטבת

 התשס״ה (31 בדצמבר 2004)״.

 תחילה 2. תחילתם של כללים אלה ביום י״ב בתמוז התשם״ד (ו ביולי 2004).

 ט׳ בתמוז התשם׳־ד (28 ביוני 2004)
י ק צ י ר סף פ ו  (חמ 3-188) י

 שר התשתיות הלאומיות
 י ם״ח התשנ״ו, עמ׳ 208; התשנ־ז, ענו 80.

 2 י״פ חתשמ־־ת, עמ׳ 755; התשנ־ב, עמי 4021: ק״ת התשנ״ז, עמי 50; התשנ״ה עמי 748: ועמי 1317; התשנ־ט,

 עמ׳ 1088; התש־ס, ענד 527 וענד 678: התשס״א. עמי 223; התשם״ב, ענד 180 ועמי 2!9; התשס״ג, עמ׳ 559;
 התשם״ד, עמי 167.
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 הודעת ניירות ערך(אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו
 שלא לציבור)(מס׳ 2), התשס״ד-2004

 בהתאם לתקנה 3(ג) לתקנות ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ״ט-998וי

ן סכום  1. עקב שינוי המדד עודכן סכום אגרת הטיפול כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא עדכו
 מיום י׳׳ב בתמוז התשס״ד (1 ביולי 2004), 3,430 שקלים חדשים. אגרת הטיפול

 כ״ז בםיון התשם״ד (16 ביוני 2004)
י ר  (חמ 3-2360) משה ט

 יושב ראש רשות ניירות ערך

 י ק״ת התשנ״ט, עמי 226; התשס״ד, עמי 122.

 הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)(מם׳ 2),
 התשם״ד-2004

 בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  התשנ״ה-995וי

ן הסכום  1. עקב שינוי המדד עודכן הסכום הקבוע כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות, והוא מיום עדכו
 י׳׳ב בתמוז התשם׳׳ד (1 ביולי 2004), 3,430 שקלים חדשים. הקבוע של האגרה

 כ״ז בםיון התשס״ד (16 ביוני 2004)
י ר  >תמ 926-ג) משה ט

 יושב ראש רשות ניירות ערך
ה, עמי 702; התשס״ד, עמי 121. ־ ת התשנ  י ק־

 הודעת שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע),
(להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:  התש״ס-2000י

ן סכומים  ו. עקב עליית המדד שפורסם בחודש יוני 2002 לעומת המדד שפורסם בחורש דצמבר עדכו
 2001, יהיה נוסח תקנות ו ו־2 לתקנות, החל ביום כ״ג באב התשס״ב (1 באוגוסט 2002),

 כמפורט להלן:

 ״שיעור האגרה ו. בעד בחינת מקצוע לפי הפרק השלישי לחוק, תיגבה אגרה של 112
 שקלים חדשים.

 אגרה מופחתת 2. על אף האמור בתקנה 1, תיגבה מנבחן שהוא חייל בשירות חובה

 כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986ו, אגרה
 מופחתת של 55 שקלים חדשים.״

 י״ט בסיון התשם׳׳ד (8 ביוני 2004)
ר ו נ י ן ד נ ע  >חמ 3-1220) ר

 המנהל הכללי של משרד התעשיה
 המסחר והתעסוקה

ת התש־ס, עמי 638.  ק־
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 הודעת שידות התעסוקה (אגדה בעד בחינת מקצוע)(מם׳ 2),
 התשם״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע),

 התש״ס-2000' (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכומים 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 2002 לעומת המדד שפורסם בחודש יוני
 2002, יהיה נוסח תקנות 1 ו־2 לתקנות, החל ביום ט׳ בשבט התשס״ד (1 בפברואר 2004),

 כמפורט להלן:

-שיעור האגרה ו. בעד בחינת מקצוע לפי הפרק השלישי לחוק, תיגבה אגרה של 4וו
 שקלים חדשים.

 אגרה מופחתת 2. על אף האמור בתקנה 1, תיגבה מנבחן שהוא חייל בשירות חובה
 כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ״ו-986ו, אגרה

 מופחתת של 56 שקלים חדשים.״

 י״ט בסיון התשם״ד (8 ביוני 2004)
ר ו נ י ן ד נ ע  (חמ 220ו-ג) ר

 המנהל הכללי של משרד התעשיה
 המסחר והתעסוקה

 ק״ת התש״ס, עמי 8ג6.
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