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תקנות הסמים המסוכנים )דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו( 
)תיקון(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	36ח)ב(	לפקודת	הסמים	המסוכנים	]נוסח	חדש[,	התשל"ג-	 	
11973,	ולפי	סמכות	שר	המשפטים	לפי	סעיף	32)א(	לחוק	איסור	הלבנת	הון,	התש"ס-22000,	
ועדת	החוקה	חוק	ומשפט	של	הכנסת,	אנו	 ובאישור	 בהתייעצות	עם	השר	לביטחון	הפנים	

מתקינים	תקנות	אלה:

שחולטו(,	 בנכסים	 לטיפול	 הקרן	 הנהלת	 )דרכי	 המסוכנים	 הסמים	 לתקנות	 	1 בתקנה	 	�1
התש"ן-31990	)להלן	-	התקנות	העיקריות(	-	

	בתקנת	משנה	)א(	- )1(

	במקום	"החוק"	יבוא	"חוק	האפוטרופוס	הכללי"; )א(

"לפי	 יבוא	 אלה"	 לתקנות	 11)א(	 תקנה	 פי	 "על	 במקום	 "המועצה",	 	בהגדרה	 )ב(
תקנה	11)א(	ו–)א1(,	לפי	העניין";

	אחרי	ההגדרה	"הקרן"	יבוא: )ג(

"חוק	איסור	הלבנת	הון"	-	חוק	איסור	הלבנת	הון,	התש"ס-2000;";

	בהגדרה	"נכס",	אחרי	"קנס"	יבוא	"עיצום	כספי"; )ד(

	אחרי	ההגדרה	"נכס"	יבוא: )ה(

""עיצום	כספי"	-	עיצום	כספי	שהוטל	לפי	פרק	ה'	לחוק	איסור	הלבנת	הון;";

	בהגדרה	"קנס",	בסופה	יבוא	"או	לפי	חוק	איסור	הלבנת	הון"; )ו(

	בהגדרה	"רכוש",	במקום	"על	פי	הפקודה"	יבוא	"לפי	הפקודה	או	חוק	איסור	 )ז(
הלבנת	הון";

"בפקודה,	 יבוא	 "בפקודה"	 במילה	 המתחילה	 הסיפה	 במקום	 )ב(,	 משנה	 	בתקנת	 )2(
בחוק	איסור	הלבנת	הון	או	בחוק	האפוטרופוס	הכללי"�

	בתקנה	2	לתקנות	העיקריות	- �2
	בתקנת	משנה	)א(,	אחרי	"רכוש	שהופקד	בקרן"	יבוא	"לפי	סעיף	36ח	לפקודה"; )1(

	בתקנת	משנה	)ב(,	אחרי	"קנס	שהופקד	בקרן"	יבוא	"לפי	סעיף	36י	לפקודה"; )2(

	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא:	 )3(

יירשם	 הון	 הלבנת	 איסור	 לחוק	 	23 לסעיף	 בהתאם	 בקרן	 שהופקד	 	רכוש	 ")ג(
בספרייה	לפי	שם	הטוען	לזכות	בו;	הרישום	יכלול	את	הפרטים	שצוינו	בהודעת	

החילוט�

	עיצום	כספי	וקנס	שהופקדו	בקרן	בהתאם	לסעיף	23	לחוק	איסור	הלבנת	הון,	 )ד(
יירשמו	בספרייה	לפי	שם	משלמו�

יירשם	 הון,	 הלבנת	 איסור	 לחוק	 	23 לסעיף	 בהתאם	 בקרן	 שהופקד	 	נכס	 )ה(
בספרייה	ברישום	נפרד	מנכס	שהופקד	לפי	הוראות	הפקודה�		

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	27,	עמ'	526;	ס"ח	התשמ"ט,	עמ'	80;	התשס"ד,	עמ'	14� 1

	ס"ח	התש"ס,	עמ'	293� 2

	ק"ת	התש"ן,	עמ'	812;	התשס"ד,	עמ'	310� 3
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האמור	 	23 סעיף	 לפי	 בקרן	 נכס	שהופקד	 )ה(,	 משנה	 בתקנת	 האמור	 אף	 	על	 )ו(
בשל	קביעת	בית	המשפט	כי	נעברה	עבירה	לפי	הפקודה,	או	עבירה	שאילו	נעברה	
תקנת	 לפי	 המנוהל	 ברישום	 הקרן	 בספרי	 יירשם	 כאמור,	 עבירה	 היתה	 בישראל	

משנה	)א(	ו–)ב(";

	בתקנה	3	לתקנות	העיקריות,	במקום	"לחוק"	יבוא	"לחוק	האפוטרופוס	הכללי"� �3
	במקום	תקנה	4	לתקנות	העיקריות	יבוא:	 �4

		הוצאותיה	של	הקרן	ייגבו	מכלל	הנכסים	שהופקדו	בה;	ואולם	"הוצאות	הניהול �4
תשלום	הוצאות	החילוט	והעשייה	בנכסים	שהופקדו	בקרן	-

	לפי	סעיף	36ח	או	36י	לפקודה	-	יהיו	מנכסים	אלה; )1(

	בהתאם	לסעיף	23	לחוק	איסור	הלבנת	הון	-	יהיו	מנכסים	 )2(
אלה�"

	בתקנה	5)ב(	לתקנות	העיקריות,	במקום	"לחוק"	יבוא	"לחוק	האפוטרופוס	הכללי"� �5
	במקום	תקנה	7	לתקנות	העיקריות	יבוא: �6

	האפוטרופוס	הכללי	יפעל	לחלוקת	נכסי	הקרן	למטרות	"חלוקה 	)א( 	�7
המנויות	בסעיף	36ח)ב(	לפקודה�

	חלוקת	נכסי	הקרן	למטרות	המנויות	בפסקאות	של	סעיף	 )ב(
36ח)ב(	לפקודה	המפורטות	להלן,	תהיה	לפי	הוראות	המועצה	

להכוונת	פעולות	הקרן	לפי	תקנה	11)א(	בלבד:

	פסקה	)2(; )1(

)3(	-	לגבי	מידע	או	גילוי	רכוש	בר–חילוט	 	פסקה	 )2(
לפי	הפקודה;

	פסקה	)5(	-	לעניין	ביצוע	תפקידי	המשטרה	והמכס	 )3(
לפי	הפקודה�

	חלוקת	נכסי	הקרן	למטרות	המנויות	בפסקאות	של	סעיף	 )ג(
36ח)ב(	לפקודה	המפורטות	להלן	תהיה	לפי	הוראות	המועצה	

שהוקמה	לפי	תקנה	11)א1(	בלבד:

)3(	-	לגבי	מידע	או	גילוי	רכוש	בר–חילוט	 	פסקה	 )1(
בהתאם	לסעיף	23	לחוק	איסור	הלבנת	הון;

	פסקה	)5(	-	לעניין	ביצוע	תפקידי	המשטרה	והמכס	 )2(
לפי	חוק	איסור	הלבנת	הון;

	פסקה	)6(�" )3(

	בתקנה	8	לתקנות	העיקריות,	אחרי	תקנת	משנה	)ב(	יבוא: �7
	שיפוי	אוצר	המדינה	לפי	תקנת	משנה	)ב(	בקשר	לרכוש	שהופקד	בקרן	לפי	סעיף	 ")ג(

23	לחוק	איסור	הלבנת	הון	ייעשה	מנכסים	שהופקדו	בקרן	לפי	הסעיף	האמור�"

	בתקנה	9	לתקנות	העיקריות	-	 �8
	במקום	"כאמור	בתקנה	8)ב("	יבוא	"כאמור	בתקנה	8)ב(,	לגבי	רכוש	שהופקד	בקרן	 )1(

לפי	סעיף	36ח	לפקודה";

תיקון תקנה 3

החלפת תקנה 4

תיקון תקנה 8

תיקון תקנה 9

תיקון תקנה 5

החלפת תקנה 7
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	האמור	בה	יסומן	")א("	ואחריו	יבוא: )2(

שהופקד	 רכוש	 לגבי	 8)ב(	 בתקנה	 כאמור	 השיפוי	 תשלומי	 מימון	 	לשם	 ")ב(
סכום	 בידה	 הקרן	 תשמור	 הון,	 הלבנת	 איסור	 לחוק	 	23 לסעיף	 בהתאם	 בקרן	
במזומנים	שיחסו	לכלל	המזומנים	המופקדים	בה	אותה	שעה	יהיה	כיחס	שיקבע	
על	 יעלה	 לא	 המזומנים	שבקרן	השמורה	 ובלבד	שסך	 לזמן,	 מזמן	 שר	המשפטים	
ויחולקו	 לקרן	 יוחזרו	 זו	 יתרה	 15,000,000	שקלים	חדשים;	כספים	שהופקדו	מעל	

בהתאם	לתקנות	אלה�"	

	בתקנה	11	לתקנות	העיקריות	- �9
	בתקנת	משנה	)א(,	ברישה,	אחרי	"על	פי	תקנות	אלה"	יבוא	"לעניין	נכס	שהופקד	 )1(

בקרן	לפי	הפקודה,	לרבות	נכס	כאמור	בתקנה	2)ו(";

	אחרי	תקנת	משנה	)א(	יבוא: )2(

	תוקם	מועצה	להכוונת	פעולות	הקרן	על	פי	תקנות	אלה	לעניין	נכס	שהופקד	 ")א1(
בקרן	בהתאם	לסעיף	23	לחוק	איסור	הלבנת	הון,	למעט	נכס	כאמור	בתקנה	2)ו(,	

וזאת	בהרכב	הזה:

	משפטן	הכשיר	לכהן	כשופט	מחוזי	שמינה	שר	המשפטים	-	יושב	ראש; )1(

	בא–כוח		השר	לביטחון	הפנים; )2(

	בא–כוח	שר	האוצר; )3(

	בא–כוח	שר	המשפטים; )4(

חברי	המועצה	לפי	פסקאות		)3(	ו–)4(	לא	ימונו	מקרב		הגופים	הנוטלים	חלק	בהטלת	
עיצומים	כספיים�";

	בתקנת	משנה	)ב(,	במקום	"למועצה"	יבוא	"לכל	אחת	מהמועצות,	לפי	העניין"� )3(

	תחילתן	של	תקנות	אלה	30	ימים	מיום	פרסומן� �10
ח'	בתמוז	התשע"א	)10	ביולי	2011(

)חמ	3-2200(

ץ בי ו נ ו אהר יצחק	
השר	לביטחון	הפנים

נאמן יעקב	
שר	המשפטים

תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( )תיקון מס' 2(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	סעיפים	14ו	ו–37	לחוק	הגנת	הצרכן,	התשמ"א-11981,	בהתייעצות	 	
עם	שר	התיירות	ועם	הממונה	על	הגנת	הצרכן	והסחר	ההוגן,	ובאישור	ועדת	הכלכלה	של	

הכנסת,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

במקום	תקנה	9	לתקנות	הגנת	הצרכן	)ביטול	עסקה(,	התשע"א-22010,	יבוא:	 	�1

-	"תוקף לתוספת	 	8 לפרט	 הסייג	 ושל	 6)א()12(	 תקנה	 של	 תוקפה	 		 �9
לשנים	עשר	חודשים	מיום	פרסומן	של		התקנות�"

י"ב	בתמוז	התשע"א	)14	ביולי	2011(
ן שלום	שמחו 	 	 )חמ	3-3721(

									שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה 	 	

תיקון תקנה 11

תחילה

__________
	ס"ח	התשמ"א,	עמ'	248;	התשס"ה,	עמ'	97� 1

	ק"ת	התשע"א,	עמ'	16	ועמ'	942� 2

החלפת תקנה 9
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כללי לשכת עורכי הדין )מספר חברי בתי הדין המשמעתיים( )תיקון(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	15	ו–109	לחוק	לשכת	עורכי	הדין,	התשכ"א-11961,	ובאישור	 	
שר	המשפטים	מתקינה	המועצה	הארצית	של	לשכת	עורכי	הדין	כללים	אלה:

בסעיף	2	לכללי	לשכת	עורכי	הדין	)מספר	חברי	בתי	הדין	המשמעתיים(,	התשנ"ט-21999,	 	�1
במקום	"18"	יבוא	"24"�	

י"ח	בסיוון	התשע"א	)20	ביוני	2011(
	 	 )חמ	3-2442(

� נתאשר
נאמן יעקב	
שר	המשפטים

–אמדן ן ו ס	 עמו
יושב	ראש	המועצה	הארצית

של	לשכת	עורכי	הדין

__________
	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	178� 1

	ק"ת	התשנ"ט,	עמ'	998� 2

הודעת סדר הדין )פיצויים בשל מעצר או מאסר( )הוצאות הגנה(, התשע"א-2011
מאסר(,	 או	 מעצר	 בשל	 )פיצויים	 הדין	 סדר	 לתקנות	 10)ג(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

התשמ"ב-11982	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

בשל	העלייה	במדד	המחירים	לצרכן,	נוסחו	של	חלק	)ב(	של	התוספת	לתקנות,	החל	ביום	 	�1
כ"ו	באדר	ב'	התשע"א	)1	באפריל	2011(,	הוא	כדלקמן:

	בעד	שכר	טרחה	של	עורך	דין: ")ב(

הסכומים	המרביים	בשקלים	חדשים

השירות
בית	המשפט

השלום
בית	המשפט

המחוזי
בית	המשפט

העליון

הכנה,	 עבודת	 התיק,	 	לימוד	 �1
ישיבה	ראשונה	בבית	המשפט	וישיבת	

בית	משפט	שנועדה	להארכת	מעצר

2,2944,587

הישיבה	 אחרי	 נוספת	 	ישיבה	 �2
הראשונה

6881,3762,294

ערעור	 של	 משפט	 בבית	 	טיפול	 �3
משפט,	 בבית	 ראשונה	 ישיבה	 כולל	
אם	ראה	בית	המשפט	שהיה	בערעור	
פעולות	 שהצריך	 או	 מיוחד	 קושי	
על	 ערר	 הכנת	 וכן	 מיוחדות	 הכנה	
החלטה	שלא	לשחרר	בערבות	וישיבה	

בבית	המשפט

2,7524,587

	טיפול	בערעור	שבו	לא	קבע	בית	 �4
כולל	 	,)3( בפסקה	 כאמור	 המשפט	

ישיבה	ראשונה	בבית	המשפט

1,835"3,211

ב'	בתמוז	התשע"א	)4	ביולי	2011(
פף טקו רו א	 י ג 	 	 )חמ	3-1421(

המנהל	הכללי	של	משרד	המשפטים 	 	

תיקון סעיף 2

__________
	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	1266א)1392(;	התש"ע,	עמ'	1428� 1

הגדלת סכומים
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 הודעת המקרקעין )הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית
בבית משותף( )מס' 2(, התשע"א-2011

בהתאם	לתקנה	1)ב(	לתקנות	המקרקעין	)הוצאות	החלות	על	המתנתק	מהמערכת	המרכזית	
בבית	משותף(,	התשנ"א-11991	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	שיעור	המדד,	החל	ביום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(,	הסכום	הנקוב	 	�1
בתקנה	1)ב(	לתקנות	הוא	91�751	שקלים	חדשים�

ה'	בתמוז	התשע"א	)7	ביולי	2011(
נאמן יעקב	 	 	 )חמ	3-2142(

שר	המשפטים 	 	
__________

	ק"ת	התשנ"א,	עמ'	450;	התשנ"ב,	עמ'	654;	התשע"א,	עמ'	537� 1

הודעת מניעת זיהום הים )הטלת פסולת( )מס' 2(, התשע"א-2011
	בהתאם	לתקנה	5)ב(	לתקנות	מניעת	זיהום	הים	)הטלת	פסולת(,	התשמ"ד-11984	)להלן	 	

-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	יוני	2011	לעומת	המדד	שפורסם	במרס	2011,	החל	 	�1
ביום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(,	השתנה	סכום	האגרה	להגשת	בקשה	להיתר	

או	חידושו	שבתקנה	5)א(	והוא	1,194	שקלים	חדשים�

א'	בתמוז	התשע"א	)3	ביולי	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-1715(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

__________
	ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2120;	התשע"א,	עמ'	940� 1

הודעת החומרים המסוכנים )אגרת היתר רעלים(, התשע"א-2011
אני	 רעלים(,	התשנ"ז-11997,	 היתר	 )אגרת	 המסוכנים	 החומרים	 לצו	 	4 לסעיף	 	בהתאם	 	

מודיע	לאמור:

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	יוני	2011	לעומת	המדד	שפורסם	ביוני	2010,	החל	 	�1
ביום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(,	השתנו	סכומי	האגרות	שבסעיף	2,	ולפיכך	

אגרה	בעד	היתר	רעלים,	שתוקפו	כמפורט	מטה,	יהיה	בסכום	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

	שתוקפו	פחות	משנה )1(630

	שתוקפו	לשנה )2(5,042

	שתוקפו	לשנתיים )3(4,159

	שתוקפו	לשלוש	שנים )4(2,081

א'	בתמוז	התשע"א	)3	ביולי	2011(
ארדן גלעד	 	 	 )חמ	3-2536(

השר	להגנת	הסביבה 	 	

שינוי סכומים

עדכון אגרות

עדכון אגרות

__________
	ק"ת	התשנ"ז,	עמ'	583;	התשס"ב,	עמ'	438� 1
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הודעת רישוי עסקים )הדברת מזיקים( )מס' 2(, התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	31א)ד(	לתקנות	רישוי	עסקים	)הדברת	מזיקים(,	התשל"ה- 	
11975	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:	

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בפברואר	2011	לעומת	המדד	שפורסם	באוגוסט	2010,	החל	 	�1
ביום	כ"ה	באדר	א'	התשע"א	)1	במרס	2011(	-

	נוסח	תקנה	29)ב(	לתקנות	הוא: )1(

	בעד	השתתפות	בבחינות	תשולם	אגרה	בסך	64	שקלים	חדשים"; ")ב(

	נוסח	תקנה	31	לתקנות	הוא: )2(

בעד	כל	היתר	תשולם	אגרה	בסך	64	שקלים	חדשים	לכל	31�"אגרת	היתר
שנת	תוקפו�"

ט"ז	באדר	ב'	התשע"א	)22	במרס	2011(
	שלום י ר או 	 	 )חמ	3-1550(

המנהל 	 	
__________

ק"ת	התשל"ה,	עמ'	1184;	התשס"ג,	עמ'	24;	התשע"א,	עמ'	28� 	1

הודעת מס הכנסה )סכום התרומות למוסד ציבורי(, התשע"א-2011 
מודיע	 אני	 הפקודה(,	 	- )להלן	 הכנסה1	 מס	 לפקודת	 46)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

לאמור:	

עקב	עליית	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	2010	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	אוגוסט	 	�1
2009,	יהיה	סכום	תקרת	התרומות	וסכום	רצפת	התרומות	שבסעיף	46)א(	לפקודה	לגבי	
שנת	המס	2010,	כך	שבמקום	"300	שקלים	חדשים"	יבוא	"310	שקלים	חדשים"	ובמקום	

"7,500,000	שקלים	חדשים"	יבוא	"7,636,000	שקלים	חדשים"�

ד'	באייר	התשע"א	)8	במאי	2011(
)חמ	3-152(

נסרדישי יהודה	 	 	
																																																																																		מנהל	רשות	המסים	בישראל

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120;	ס"ח	התש"ן,	עמ'	36;	התשס"ה,	עמ'	52;	ק"ת	התשס"ט,	עמ'	131� 1

הודעת מס הכנסה )פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון( )עדכון סכומים(, 
התשע"א-2011

	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	2)ג(	לתקנות	מס	הכנסה	)פטור	מהגשת	דוח	עצמאי	מקוון(,	 	
התש"ע-12010	)להלן	-	התקנות(,	אני	מודיע	לאמור:

בחודש	 ידוע	 שהיה	 המדד	 לעומת	 	2010 דצמבר	 בחודש	 שפורסם	 המדד	 עליית	 עקב	 	�1
ינואר	2010,	נוסח	תקנה	1)1(	לתקנות	החל	ביום	כ"ה	בטבת	התשע"א	)1	בינואר	2011(	

הוא	כדלקמן:	

שינוי סכומים

סכום התרומות

__________
	ק"ת	התש"ע,	עמ'	1392� 1

עדכון סכומים
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יחיד	שהתקיים	בו	האמור	בפסקה	)1(	או	)2(,	יהיה	פטור	מהגשת	דוח	עצמאי	מקוון	 	�1"
לפי	סעיף	131)ב2()1(	לפקודה:

	נתקיימו	בו	כל	אלה: )1(

ו–)8(	 	)2( 	,)1(2 בסעיף	 המנויים	 המקורות	 מן	 המס	 בשנת	 הכנסתו	 	כל	 )א(
לפקודה	אינה	עולה	על	76,710	שקלים	חדשים;

	הכנסתו	של	בן	זוגו	מן	המקורות	המנויים	בסעיף	2)1(,	)2(	ו–)8(	לפקודה	 )ב(
אינה	עולה	על	76,710	שקלים	חדשים;

שקלים	 	76,710 על	 עולה	 אינה	 היחיד	 של	 החייבת	 הכנסתו	 כל	 	סך	 )ג(
חדשים,	ואם	היה	לו	בן	זוג	-	סך	כל	הכנסתם	החייבת	אינה	עולה	על	153,420	

שקלים	חדשים;"�

ד'	באייר	התשע"א	)8	במאי	2011(
נסרדישי יהודה	 	 	 )חמ	3-4084(

מנהל	רשות	המסים	בישראל 	 	

הודעת מס הכנסה )סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון(, התשע"א-2011 
מודיע	 אני	 הפקודה(,	 	- )להלן	 הכנסה1	 מס	 לפקודת	 195ה)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

לאמור:	

ידוע	בחודש	 ינואר	2011	לעומת	המדד	שהיה	 ידוע	בחודש	 עקב	עליית	המדד	שהיה	 	�1
לפקודה,	 195ב	 שבסעיף	 הכספי	 העיצום	 של	 המעודכנים	 הסכומים	 יהיו	 	,2010 ינואר	
לגבי	הודעת	חיוב	שנשלחה	בשנת	2011	ולגבי	החלטה	בעתירה	שניתנה	בשנת	2011,	
אם	תשלומו	של	העיצום	הכספי	עוכב	בהחלטה	בעתירה,	כך	שבמקום	"1,090	שקלים	
חדשים"	יבוא	"1,110	שקלים	חדשים"	ובמקום	"1,630	שקלים	חדשים"	יבוא	"1,660	שקלים	

חדשים"�

ד'	באייר	התשע"א	)8	במאי	2011(
)חמ	3-152-ת(

נסרדישי יהודה	 	 	
																																																																																		מנהל	רשות	המסים	בישראל

__________
	דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120;	ק"ת	התש"ע,	עמ'	740� 1
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