
רשומות

הפרסומים ילקוט

3802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנאמנות . חוק לפי ציבוריים הקדשות רישום בדבר הודעה  

הבלו (טובין), ותקנות קניה לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס סכומים בדבר תיאום הודעה  

3808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דלק על

  

1 ביולי 2008 5827 התשס"ח בסיוון כ"ח

                              עמוד

 



1.7.2008 התשס"ח, בסיוון כ"ח ,5827 הפרסומים ילקוט 3802

ציבוריים הקדשות רישום בדבר הודעה
חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 לפי

צדקה, התשל"ד-21974, לצורכי לתקנות ההקדשות 18 ולתקנה התשל"ט-11979, הנאמנות, לחוק 26(ג) בהתאם להוראות סעיף
ההקדשות:  רשם במשרד המתנהל הציבוריים ההקדשות בפנקס 2007 בשנת שנרשמו הציבוריים ההקדשות רשימת בזה מתפרסמת

רישום ההקדשמס' תאריך רישוםמטרות ההקדששם

לזיכרו590025441 הקדש ז"ל אלכסנדר 11/01/2007צדקהמנדל

ויצחק590025458 ז"ל דבורה פסיה שטינברג
שמם על קרן ז"ל אליהו

להכנסת עניות לכלות עזרה מתן בעבור גמ"ח קרן
נזקקים יתומים ולילדים כלה

16/01/2007

שמו590025466 על נורמן (נחמן) קרן וולפר
לטובת אולפנת רעות   

לחינוך בנות רעות המרכז תמיכה באולפנת
פעילותה  580095669 לצורך (ע"ר) בלומה בית

הציבורית

16/01/2007

ז"ל הקדש לזכרו 590025474 ארמון מיכאל
                            

במוסדות ההוראה ואמצעי החינוך רמת קידום
ים בת בעיר החינוך

18/01/2007

יוסף590025292 יעקב, רחל, שמם של על קרן
וגורדון ברנט ז"ל       

תל אוניברסיטת של לספריה לימוד ספרי רכישת
כלכלה ראיית חשבון, של מימון, בתחום אביב
הנדסה מכנית והנדסה אזרחית    

        

24/01/2007

על590025482 קובלינר חוה תיאודור ז"ל קרן
שמה                            

בוגרי לנזקקים מקרב מלגות שנתיות הענקת
אביב אוניברסיטת תל של הפקולטה לרפואה

21/02/2007

להנצחת590025490 קרן - ז"ל יעקב דני ספקטור
זכרו                        

העברי למשתלמים לתואר שלישי בטכניון מלגות
בחיפה

21/02/2007

שמה   590025508 על ראו אידה ז"ל קרן
                           

ובעיקר לחיות הדואגים לאנשים וסיוע תמיכה
או מחלה הסובלות מנכות, פציעה, לחתולים

בכל בפרט ולחתולים בכלל לחיות סיוע הזנחה;
הנאמנים ידי על שתיקבע אחרת דרך

21/02/2007

יצחק590025516 על שם האדמו"ר - חסד נוצר
יהודה יחיאל ספרון   

תורה, שיעורי רוחני, מרכז תורה, מוסדות הקמת
פרד"ס, ללימוד מדרש בתי גמ"ח, תורה, תלמוד
ההקדש למטרות המתאימה אחרת פעולה וכל

הנאמנים הערכת פי על

22/02/2007

לזכרה 590025524 הקדש ז"ל בר–עוז יונה
                           

המכון ידי על נעורים בסוכרת מחקרים עריכת
ילדים לרפואת שניידר במרכז לאנדוקרינולוגיה

בישראל

22/02/2007

לזכרו   590025532 סלע משה ז"ל הקדש
                           

אגודת באמצעות לנזקקים חמות ארוחות הגשת
"אנוש" בראשון לציון.

25/02/2007

ז"ל קרן590025540 אשרוב מישא משיח
ע"ש                                   

דופן יוצא כשרון שהוכיח לסטודנט מילגה מתן
בימוי, כתיבה, הבמה, מקצועות מענפי באחד

עיצוב כמו תאורה, אחר מקצוע טכני או משחק
הלחנה. או תפאורה

25/02/2007

על590025557 מלגות קרן - ופאני אברהם רונגי
שמם                          

תוך הרפואה בתחום המחקר לקידום מלגות מתן
הגניקולוגיה והמיילדות. על תחומי דגש שימת

3812562 מס' אוניברסיטאית קרן

26/02/2007

על590025565 קרן ז"ל ספלדט והלה ארנו
שמם                                

האוניברסיטה. לסטודנטים לפי בחירת מלגות מתן
3812549 מס' אוניברסיטאית קרן

26/02/2007

         
.128 עמ' התשל"ט, 1  ס"ח

.690 עמ' התשל"ד, 2  ק"ת
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רישום ההקדשמס' תאריך רישוםמטרות ההקדששם

שנפלו590025573 ז"ל אליהו וקרופל רענן קולר
לזיכרם קרן - כיפור יום במלחמת

עדיפות מתן תוך נצרכים לתלמידים מלגות
הקשורים נושאים הלומדים לסטודנטים

3811000 מס' אוניברסיטאית קרן לתעשיה.

26/02/2007

על590025581 פרסים - קרן מרדכי נרקיס
שמו                                

לתולדות המחלקה לתלמיד שנתי פרס מתן
עדיפות דוקטור. מוסמך או בשלבי האמנות

אוניברסיטאית קרן יהודית. באמנות לעוסקים
                3010539 מס'

27/02/2007

על590025599 קרן ויהודית, יעקב ד"ר תבורי
שמם                            

עיניים ברפואת מצטיין לסטודנט מלגות מתן
קרן לרפואה. בפקולטה מצטיין לסטודנט או

3810877 מס' אוניברסיטאית

27/02/2007

לזכרה 590025607 - קרן ז"ל שמעוני עליזה
                            

ונצרכים ראויים לתלמידים מלגות מתן
מס' אוניברסיטאית קרן העברית. באוניברסיטה

3812092

27/02/2007

על590025615 מלגות קרן ז"ל יוסף שרברק
שמו                               

המזרח עדות בני נצרכים לסטודנטים מלגות מתן
באוניברסיטה עברית  לספרות בחוג  הלומדים

3810744 מס' אוניברסיטאית קרן העברית.

27/02/2007

ז"ל קרן590025623 וקלרה וויליאם שטרן פרופ'
על שמם                     

להרצאות  לארץ מחוץ מרצה הזמנת מימון  .1 
פעולות .2 למפגרים; המיוחד החינוך  בתחום
מפגרים קליטת לחשיבות המודעות  להעמקת 

3816089 מס' אוניברסיטאית קרן בחברה.

27/02/2007

להתקרבות בין590025631 קרן ואסתר שטרן זאב
יהודים לערבים

אסיה ללימודי במכון לסטודנטים  מלגות מתן
לגבי קדומות בדיעות במלחמה שיעסקו ואפריקה
העמים; בין החיבה שיפור הערביים; העמים

חייהם תרבות לימוד דרך

27/02/2007

שמו590025649 על הקדש (נחמן) נורמן וולפר
צה"ל   לטובת ארגון נכי

ע"ר נכי צה"ל ארגון באמצעות נכי צה"ל לטובת
58-005272-8 מס'

01/03/2007

שמו590025656 על נורמן (נחמן) קרן וולפר
אברהמ'ס   לטובת אלין מוסד

- בישראל נכים ילדים לעזרת האגודה לטובת
58-002405-7 ע"ר אברהמ'ס מוטסד אלי"ן

01/03/2007

שמו590025667 על נורמן (נחמן) קרן וולפר
בישראל  העיוורים לטובת אגודת

באמצעות העיווורים לטובת פעילויות למימון
58-002393-5 ע"ר בישראל העיוורים אגודת

01/03/2007

קול משה קרן לזכרו            590025672
                      

בתולדות העוסקים לסטודנטים מלגות הענקת
בכללו הציוני והמפעל הציונות

07/03/2007

וילדיהם עוזי590025680 ופרידה ז"ל נרקיס יצחק
שמם  על פרסים קרן גדי ורעיה

ולתלמידי החוג ליידיש החוג מלגות לתלמידי
קרן העברית. באוניברסיטה ישראלית להיסטוריה

3010538 מס' אוניברסיטאית

07/03/2007

מלגות590025698 קרן ורוזה יצחק פרופ' שלזינגר
על שמם                   

באוניברסיטה יהודיים לתלמידים מלגות
3811350 מס' אוניברסיטאית קרן העברית.

07/03/2007

משפטי590025706 קרן למחקר ארווין ש' שמרון
על שמו                      

ופירסומים כנסים מחקרים, פעולות, ומימון ארגון
באוניבריטה והקרימינולוגיה המשפט בתחומי

                 3811490 מס' אוניברסיטאית קרן העברית.

07/03/2007

קרן לזכרה   590025714 שפאר עדה ז"ל -
                           

באוניברסיטה ונזקקים ראויים לתלמידים מלגות
3812346 מס' אוניברסיטאית קרן העברית.

07/03/2007

על590025722 קרן מלגות פנחס ויונה שמיר
שמם                              

העוסקים העברית האוניברסיטה לתלמידי מלגות
קרן אוניברסיטאית החינוך והחקלאות, בתחומי

3811294 מס'

07/03/2007
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רישום ההקדשמס' תאריך רישוםמטרות ההקדששם

רוטמן רחל ז"ל קרן לזכרה    590025730
                        

לרפואה הספר בבית נצרכים לתלמידים מלגות
אוניברסיטאית קרן העברית. האוניברסיטה שליד

3010654 מס'

07/03/2007

שמו  590025748 קרן על קולקה ד"ר אריק
                            

בעידן אירופה מרכז חקר בתחום מחקר מלגות
3814236 מס' אוניברסיטארית קרן המודרני.

07/03/2007

קרן590025755 ליאופולד סטניסלב קונרסקי
מלגות לזיכרו             

לרפואה שליד בית הספר מלגות לתלמידי
מס' אוניברסיטאית - קרן העברית האוניברסיטה

                                                       3011994

08/03/2007

על590025763 קרן מיכל יחיאל קיבילביץ
שמו                                

אתרוגים בלתי וטיפוח בגידול מענקי מחקר
מס' אוניברסיטאית קרן - ישראל בארץ מורכבים

3814090

08/03/2007

וללימודי590025771 לעיסוק מרכז - שי אגודת
צדקה וחסד                

ופעולות וגלמודים לחולים מתנדבים לשלוח
צדקה בתחום מרכז ללימודים הקמת שונות; חסד

וחסד באופנים שונים;                      
 

18/03/2007

מלגות על590025789 קרן ז"ל גרו קלרה
שמה                                 

אמי"ת נשי עמותת ידי על לילדים מלגות חלוקת
58-002480-0 מס' ע"ר

18/03/2007

ודג'נסקי טודורוס590025797 יעקב, זילפה בס
על שמם  קרן מחקר משה ורחל ז"ל

באמצעות הסרטן מחלת בחקר מחקרים מימון
בסרטן למלחמה האגודה

18/03/2007

על590025805 הקדש ז"ל סבינה מרים פרבר
שמה                               

החינוך) משרד (לפי המלצת לסטודנטים סיוע
יתומים לסטודנטים מילגות דירה; שכר במימון

במיכללות ובאוניברסיטאות;       
 

19/03/2007

ע"ש  590025813 קרן מריאנה נוימן ז"ל
                         

לרבות לעיוורים נחיה כלבי רכישת מימון
לעיוור בישראל המרכז אחזקתם באמצעות

21/03/2007

לזכרה590025821 הקדש (גיא) ז"ל מור עיקורתקוה ניתוחי ביצוע חיים; לבעלי מזון רכישת
בכלבים

27/03/2007

לזכרה  590025839 הקדש אנטה צ'רנה ז"ל
                             

סרטן חולי ילדים למען פעולות 27/03/2007מימון

שמו   590025847 על פרבמן רפי ז"ל קרן
                         

יוצאי צעירים למשוררים ומלגות פרסים מתן
צבא

10/04/2007

ז"ל הקדש590025854 ומנפרד הקסטר מינדלה
לזיכרם                        

יכולת מעוטי וסטודנטים לתלמידים מלגות מתן
מוכרים במוסדות הלומדים

11/04/2007

של590025862 לזכרו משפטיים לפירסומים הקרן
ז"ל  תוסייה-כהן עו"ד שלמה

המשפט, בתחום ספרים או מחקרים עריכת
ופרסומם

11/04/2007

קרן שרה ושמואל רפפורט   590025870
                           

מלגות לבעלי תואר שני לשם מחקר בתחום מדעי
העברי והמשפט היהדות

11/04/2007

ריבלין590025888 על שם יוסף מלגות קרן
ז"ל                               

היישוב בנושא מצטיינות עבודות בעבור פרסים
במאה התשע עשרה הישן בארץ ישראל

12/04/2007

ויוסיפה590025896 אפרים שם על הקרן
רום                                  

הגנטיקה בתחום למחקרים 12/04/2007סיוע

ז"ל    590025904 קרן על שם רחל רייכמן
                          

סוציאלית לעבודה הספר בית לתלמידי 12/04/2007מלגות

יוחנן590025912 יעקב פרופ' ע"ש מילגות קרן
ז"ל  רבינוביץ והדסה אסתר

משפט עברי הלומדים מלגות לתלמידים
בפקולטה למשפטים

12/04/2007
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רישום ההקדשמס' תאריך רישוםמטרות ההקדששם

ז"ל  590025920 רוזנטל קרן לזכר אברהם
                          

המשפט בכלל במדעי ופירסומים עידוד מחקר
לחוקרים מילגות מתן בפרט; מסחרי ובמשפט

המשפט במדעי ומדע מחקר ומוסדות

12/04/2007

קיסלוב590025938 דב רזיאל שם על קרן
ז"ל                                 

ונצרכים לחיילים משוחררים מלגות מתן
בפקולטות וכן אקדמאיים קדם ללימודים

האוניברסיטה של השונות

12/04/2007

ואפרים590025946 חסידה רבקה, שם על קרן
קליין

לחקלאות הפקולטה לתלמידי 12/04/2007מלגות

קסל590025953 אליעזר ד"ר שם על מילגות קרן
ז"ל                           

בבריאות המתמחים רפואה לתלמידי מלגות
נצרכים לתלמידים עדיפות מתן תוך הציבור

משוחררים חיילים שהינם

12/04/2007

קרן על שם אילן קרן ז"ל     590025961
                       

לצורך גמר עבודות הכותבים לתלמידים מלגות
היצוא בנושא שני תואר

12/04/2007

שומרונ590025979 על שם מרדכי מלגות קרן
י                                   

המתמחים לחקלאות הפקולטה לתלמידי מלגות
בגידול פקאנים

12/04/2007

מוגפורד    590025987 קרן עד על שם ס.ג.'
                          

תוך עסקים מינהל ו/או כלכלה לתלמידי מלגות
ילדי או הבנק עובדי לסטודנטים עדיפות מתן

הבנק עובדי

12/04/2007

על590025995 הקדש ז"ל אברהם ווינקלר
שמו                                 

תקוה בפתח התורני החינוך 17/04/2007הנחלת

לזכרו   590026001 לוגסי דוד ז"ל הקדש
                          

17/04/2007צדקה

אשוגה פייגה ז"ל קרן ע"ש   590026019
                          

ילדים בלי לנזקקים עדיפות תוך בנזקקים תמיכה
נצרכות לאלמנות ו/או

22/04/2007

נדר לסער                                 590026027
                 

מתן ידי  על ז"ל עפרוני סער של הנצחת זכרו
המצויים צעירים של כשרונות למימון מלגות
ואשר האמנות, בתחום לימודים מסגרת בתוך

מת אנשים, ידי על יבחרו

22/04/2007

על590026035 הקדש ז"ל וימימה אהרון כהנא
שמם                             

עמותת לשירותי הנזקקים לקהל שירותים מתן
שרה יד

02/05/2007

על590026043 קרן ז"ל וברונו רבקה מיזנר
שמם                              

כלכלי במצב שהינם לסטודנטים מלגות מתן
במסגרת תל–אביב באוניברסיטת הלומדים קשה

במסגרת התואר אקדמית ו/או המכינה הקדם
הראשון.             

06/05/2007

גרינבוים590026050 ואורי אליהו ציפורה יקיר
קרן על שמם                 

אך דלים ומשקיעים, מוכשרים לסייע לתלמידים
מילגות מתן באמצעות כספיים באמצעים

20/05/2007

ליאון ודבורה590026068 אריה על שם הקרן
סבירסקי ז"ל               

לסטודנטים שנתיות מלגות הענקת
הטבע למדעי בפקולטה נזקקיםהלומדים

בירושלים העברית באוניברסיטה

14/06/2007

דוד590026076 שם על גיאוגרפי למחקר קרן
עמירן ז"ל                   

הלומדים לסטודנטים גאוגרפי למחקר מלגות
העברית של האוניברסיטה לגאוגרפיה במחלקה

בירושלים

14/06/2007

רות590026084 שם על ארכיאולוגי למחקר קרן
עמירן ז"ל                 

הלומדים לסטודנטים ארכיאולוגי למחקר מלגות
העברית האוניברסיטה של הארכיאולוגי במכון

בירושלים

14/06/2007
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גמ"ח על590026092 קרן ז"ל כהן אשר
שמו                                   

חסדים גמילות קרן של וניהול 25/07/2007הקמה

ז"ל הקדש590026100 ואילה פדהאל אהרון
לזכרם

אמי"ת הילד של בית במבנה הקיים אגף הכשרת
בירושלים שישמש כחדרי טיפול לפעילות
חסד מטרות הילד; בבית המקצועי הצוות

וצדקה;                 

02/08/2007

לזכרו  590026126 הקדש ז"ל סם ד"ר לויה
                          

ונצרכים 60% חולים לקשישים במוסד אגף  לבניית
עזרה למתן 40% מוחלטת; להשגחה  הזקוקים

בית חסרי לילדים
                                          

06/08/2007

שמה  590026134 קרן על בילצקי חנה ז"ל
                               

מדע שוחר נוער לתלמידי מלגות הענקת
אביב הלומדים באוניברסיטת תל

06/08/2007

קרן סבינה                               590026142
                 

הקידום וליחידים לשם תרומות לקבוצות לחלק
חיים בעלי זכויות אדם וזכויות ושל שלום של

בישראל                                               

15/08/2007

ז"ל ועל שם590026159 לנגלר קרן ע"ש רחלה
בשואה  שנספתה ז"ל ברכה לנגלייבן

והטיפול הסיעוד בתחום צעירים לחוקרים מלגות
הרפואי

27/08/2007

הוריו590026167 להנצחת קרן ז"ל יהושוע שור
ז"ל                           

היהדות מדעי בתחום במחקרים תמיכה
קורות ותרבותם,  פולין יהודי בנושאים תולדות

הפוליטי התרבותי המדעי, פועלם המקדיש הורי
והסוציאלי      

27/08/2007

מלגות590026175 קרן ובנימין דוריס קורנרייך
על שמם                     

שלישי, ותואר שני תואר לתלמידי מלגות הענקת
של לניהול מידע, בפקולטה מערכות בתחום

תל–אביב אוניברסיטת

28/08/2007

לזכרו590026183 קרן ז"ל אביחי בתחוםברגסון של פרסים לחוקרים שנתית חלוקה
ילדים ספריות

28/08/2007

על590026191 קרן ז"ל מרגלית יוספסברג
שמה                                   

השוהים סרטן חולי לילדים כספית תמיכה מתן
שניידר החולים בבית

29/08/2007

מוכשריםקרן פרל שפי גפן590026118 יהודיים לסטודנטים צמיתה מלגות קרן
ולמדע לאמנות באקדמיה הלומדים ונזקקים

ירושלים העמותה למצויינות בחינוך, ובאמצעות

10/09/2007

קרן על שם קרול אלכסנדר ז"ל   590026209
                              

למוסיקה מהפקולטה ראויים לסטודנטים מלגה
אילן בר אוניברסיטת של

11/09/2007

שמו 590026217 על קרן ז"ל אסטולין זלמן
                              

צדקה 18/09/2007מטרות

על590026225 קרן ז"ל פולה גרודזינסקי
שמה                                   

במחלות החולים ילדים למען פעילות מימון
(ע"ר) בישראל לב משאלת עמותת במסגרת קשות

580258820

18/09/2007

וייסמן590026233 יצחק ולילי על שם מילגות קרן
ז"ל                        

לנכי מקצועית הסבה או השתלמות מלגות מתן
צה"ל

18/09/2007

ז"ל,590026241 ושרה אסתר מלמוד אברהם ציגל
על שמם קרן מלגות

נזקקים לסטודנטים מלגות 15/10/2007מתן
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קרשנבאום590026258 וראן אלברט שם על מצטייניםקרן שהינם ראויים לסטודנטים מלגות מתן
בפיגועם או בקרב נהרגו שהוריהם נזקקים או

22/10/2007

ארנשטיין ז"ל590026266 סטלה הקדש לזכר
שנספתה בשואה              

לסטודנטים יהודים דו–שנתיות מתן מלגות מתן
לרפואה בחיפה ספר בבתי צבא נזקקים יוצאי

הגרנטולוגי בתחום במחקר יעסקו אשר

14/11/2007

ואברהם590026274 לאה כץ לזכרם של הקדש
ארצי ז"ל                      

יהודים לסטודנטים דו–שנתיות מלגות מתן
לרפואה בחיפה ספר בבית צבא נזקקים יוצאי

הסרטן מחלת בתחום במחקר יעסקו אשר

14/11/2007

-להנצחת590026282 החסד ים - שם על הקדש
ר' קרמר ופיש                

הפעלת במצוקה; ולמשפחות לתלמידות סיוע
הורים להדרכת מסגרת קיום לכלות; סיוע קרן

חסד תורה, שיעורי מערכת הפעלת ומורים;
הדת, מתחום כל פעולה תורנית; והשכלה

והחסד החינוך

15/11/2007

צדקה590026290 ז"ל קרן יעקב מאיר סנדר
לזיכרו

כלליות צדקה 19/11/2007מטרות

בעלי590026308 צער לטובת הילדה ע"ש הקדש
חיים תל אביב             

המחסה מיתקני של לצמיתות ואחזקה תפעול
על בעלי החיים לבעלי חיים ולהגנה

21/11/2007

שמו590026316 על שלמה ז"ל קרן ישיבותרוימי לשתי כספית תמיכה 21/11/2007מתן

- הקדש590026324 ב.תמיכהלזכר עולם וחסד; צדקה חינוך, במוסדות א.לתמוך
שכבות מכל נזקקים ומוסדות ליחידים וסיוע

שהיא. בכל דרך האוכלוסיה בישראל,

27/11/2007

הקרן הצמיתה לתפעול ופיתוח בית590026332
כהן שרה עפולה על שם האבות

שיינפלד

בית של ועתידיות שוטפות הוצאות מימון
תפעוליות הוצאות כולל בעפולה האבות

של ותחזוקה רכישה כלליים; שירותים של
לחולים וציוד, פיתוח של יחידה חדשה ריהוט

אשר ליחידים מלגות והענקת פסיכוגריאטריים
את להשלים כדי ו/או לשלם יכולים אינם

והממשלה ובין הביטוח תשלומי ההפרש שבין
העלות בפועל

04/12/2007
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א' טור
התקנות

ב' טור
השירות פרטי

ג' טור
הקיים  הסכום

חדשים בשקלים

ד' טור
המתואם  הסכום
חדשים בשקלים

המכס תקנות

פקיד11(א)(5) נוכחות המצריך שירות בעד
מכס

349359

רישוי16(א)(1) למחסן רישיון חדש אגרת 35,33336,339בעד

למחסן16(ב)(1) חדש רישיון אגרת בעד
רכב לתצוגת

9,90610,188

9396בעד תעודת מכס24(ב)

מתוקן37 מצהר 9396בעד

רישיון37(א) הגשת המעיד על אישור בעד
9396יבוא

המכס סוכני תקנות

סוכן41(1) אישור או רישום אגרת  בעד
מכס

942969

פקיד41(2) אישור רישום או אגרת בעד
רישוי

237244

לסוכן מכס42(1) שנתית 465478בעד אגרה

רישוי42(2) לפקיד שנתית אגרה 237244בעד

קניה מס תקנות

המנהל23(א) ידי על הניתנת תעודה בעד
החוק לעניין

9396

הדלק על הבלו תקנות

דלק3(א)(1) ייצור למקום רישיון אגרת בעד
הקודמת בשנה אישור ניתן לא אם

47,488 48,839
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