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רום חי ת־שעת־ ו להארכת תוקף של תקנ  הוק לתיקון ו
 (אבטחת מוסדות חינוך), תשל״ט~1979 *

 הארכת תוקף 1, תקפן של תקנות־שעת־חירום (אבטחת מוסדות חינוך)׳ תשל״ד~1974 ! (להלן -

 התקנות)׳ בשינויים המפורטים להלן׳ מוארך בזה עד יום י״ט באלול תש״מ (31 באוגוסט
.(1980 

 תיקון תקנה 2 2. בתקנה 2 (א) לתקנות׳ במקום ״שמלאו להם 16 שנה״ יבוא ״מכיתה י׳ ומעלה״.

 תיקון תקנה 3 3. האמור בתקנה 3 לתקנות ימומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(3) הודעה לפי תקנת משנה (א) למנהל מוסד רואים אותה כאילו
 הגיעה לידיעתו באחת מאלה:

 (1) אם נמסרה לידיו!
 (2) אם נשלחה אליו בדואר רשום לפי מען המוסד:

 (3) אם פורסמה כחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך
 והתרבות.

 (0 הודעה לפי תקנת משנה (א) למי שחייב באבטחה רואים אותה
 כאילו הגיעה לידיעתו באחת מאלה:
 (1) אם נמסרה לידיו:

 (2) אם נשלחה אליו בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו
 הקבוע.״

 תיקון תקנה ד 4, האמור בתקנה 7 לתקנות יסומן(א), בו יימחקו המלים ״ובאישור תקציבי של משרד
 החינוך והתרבות במקרה הצורך״, ואחריו יבוא:

 ״(ג) הותקנו מיתקנים לפי סעיף קטן(א), רשאי הממונה להורות
 כי אוצר המדינה ישא בהוצאות התקנתם, כולן או מקצתן׳ במסגרת

 התקציב המיועד לכך במשרד החינוך והתרבות.״

ל 5. שר החינוך והתרבות׳ באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי בכל עת׳ ו ט י  סמבות ב
 לפני מיועד בצו שיפורסם ברשומות׳ לבטל את התקנות, כולן או מקצתן׳ או להגביל סמכויות על פיהן.

 תחילי! 6, תחילתו של חוק זה ביום ח׳ באלול תשל״ט (31 באוגוסט 1979).

ר מ ן ה ו ל ו ב  ז
 שר החינוך והתרבות

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביו ס ו׳ באב תשל״ט (30 ביולי 1979); ההצעות שנדונו לקראת חוק זה פורסמו עם דברי הסבר
 בה״ח 1401 ו־1408< תשליט׳ עמי 196 ו־208.

 1 ק״ת תשל״ד׳ עמי 1902; ם״ח תשל״ה׳ עמי 18׳ עמ׳ 196; תשל״ו׳ עט׳ 174׳ עניי 274; תשל׳יז׳ עמי 210; תשל׳׳ח׳
 עמי 213.

נ תשל״ט, 9.8.1979 א  הפד החוקים 942, ט״ז נ



ה הספורטיבית, תשל״ט-1979 * ל י ל צ  חוק ה

 1. בחוק זה — מדדות

 ״מכשיר צלילה אישי״ - מכשיר צלילה עצמאי הניזון מגז דחום בתוספת כל פריט אחר
 שייקבע בתקנות;

 ״מקום״ - לרבות כלי רכב׳ כלי שיט במימי החופי ן וכן כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק
 הספנות (כלי שיט)׳ תש״ך-1960!׳ אף מחוץ למימי החופין:

 ״שירותי צלילה״ - שירותים לצורך ביצוע צלילה׳ כפי שייקבע בתקנות:

 ״מרכז צלילה״ - מקום המיועד לספק שירותי צלילה:

 ״צלילה ספורטיבית״ - צלילה בעזרת מכשיר צלילה אישי׳ בכל מקווה מים׳ שלא לשם
 ביצוע עבודה או פעילות צבא או משטרה:

 ״הרשות המוסמכת״ - יחיד או תאגיד שמינהו השר להיות רשות מוסמכת לענק חוק זה,
 לתקופה שקבע!

 ״השר״ - שר החינוך והתרבות.

 2. (א) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא אם מלאו לו 15 שנים והוא הוסמך על פי הגבלת צלילה
 כללים שייקבעו בתקנות להיות צולל ספורטיבי וקיבל על כך תעודה מאת הרשות המוסמכת ספורטיבית

 ובהתאם לתנאי התעודה.

 (ב) תעודה לפי סעיף קטן(א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא
 מוגבלת׳ הכל כפי שייקבע בתקנות.

 (ג) תעודת צולל שניתנה מחוץ לישראל, שמכירה בה הרשות המוסמכת׳ דינה כדין
 תעודה שהוצאה לפי סעיף קטן(א).

 3. (א) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית אלא בלוויית אדם אחד נוסף לפחות, הצולל איסור צלילת
 כדין.

 (ב) על אף האמור בסעיף 2׳ רשאי מי שלא הוסמך להיות צולל ספורטיבי לצלול
 בלוויית מי שהוסמך להיות מדריך צלילה לפי סעיף 6.

 4. (א) השר׳ באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי להכריז כי אזור אזורי צלילה
 מסויים הוא אזור האסור לצלילה ספורטיבית; אכרזה על פי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות. אסורים

 (ב) לא יצלול אדם צלילה ספורטיבית באזור שהוכרז כאזור האסור לצלילה.

 >־׳.. (א) לא יפתח אדם מרכז צלילה ולא יקיים אותו אלא ברשיון ובהתאם לתנאי הרשיון הגבלת מרכזי
 ולכללי הבטיחות והשירות שייקבעו בתקנות. צלילה

 (ב) רשיון לפי סעיף זה יינתן מאת הרשות המוסמכת בהסכמת שר הפנים או מי
 שהוא הסמיכו לכך.

 (ג) רשיון לפי סעיף זה יכול שיהא מםוייג ויכול שתקופת תקפו תהא מוגבלת,
 הכל כפי שייקבע בתקנות.

 * נתקבל בכנסת ביום ו׳ באב תשל״ט (30 ביולי 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1380, תשל״ט,
 עמי 76.

 1 ס״ח תש״ך, עמי 70.

 ספר החוקים 942, נ!״ז באב תשל״ט, 9.8.1979



 הגבלת הדרכת 6. (א) לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא למי שמלאו לו 15 שנים ובידי מיי
 צלילה שהוסמך על פי כללים שייקבעו בתקנות להיות מדריך צלילה וקיבל על כך תעודה מאת

 הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאי התעודה.

 (ב) תעודה לפי סעיף קטן(א) יכול שתהא לפי סוגים ויכול שתקופת תקפה תהא
 מוגבלת, הכל כפי שייקבע בתקנות.

 (ג) לא יוסמך אדם להיות מדריך צלילה אלא אם מלאו לו 21 שנים.
 (ד) לא תיעשה הדרכה בצלילה ספורטיבית אלא במרכז צלילה שניתנה עליו תעודה
 מאת הרשות המוסמכת, המעידה שהוא בית ספר לצלילה ספורטיבית. או ממרכז צלילה כאמור.

 פקחים 7. (א) הרשות המוסמכת תמנה פקחים לענין חוק זה.

 (ב) פקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדוק אם מתקיימות בו הור
 אות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות תנאי רשיון שניתן על פיהם, ובלבד שלא ייכנס פקח
 למקום אלא בהסכמת תופשו או לאחר שנתן לתופשו הודעה מוקדמת זמן סביר מראש, או

 כשדחיפות הענין מחייבת את כניסתו אף ללא מתן הודעה מוקדמת כאמור.

 (0 עבר אדם עבירה על חוק זה או התקנות על פיו, או היה לפקח שנתמנה כאמור
 יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדט לזהות עצמו
 להנחת דעתו ולהציג כל מסמך שניתן לפי חוק זה, ואם סירב לעשות כן — רשאי הוא

 לעצור אותו עד לבוא שוטר, אך לא יותר משלוש שעות.

 צו הפסקה מינהלי 8. (א) ראתה הרשות המוסמכת כי עיסוקו של אדם בצלילה ספורטיבית, קיומו של
 מרכז צלילה או עיסוקו של אדם בהדרכה בצלילה ספורטיבית אינם בהתאם להוראות חוק
 זה או התקנות על פיו, רשאית היא לצוות בכתב על הפסקתם של עיסוק או קיום כאמור,
 אם בסגירת מקום ואם בכל דרך אחרת הנראית לה מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא

 לידי הפסקה של ממש.
(להלן - צו הפסקה מינהלי) בטל בתום שלושים יום מיום (א)  (ב) צו לפי סעיף קטן
 שניתן, זולת אם לפני אותו מועד הוגשה לבית משפט השלום תביעה פלילית על העבירה
 שבגללה ניתן; הצו יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל בידי הרשות המוסמכת או בידי בית

 המשפט אגב ההליכים הפליליים או בבקשה לפי סעיף 9.

 בקשה 9. (א) הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיפים 2, 5 או 6,
 רשאי תוך 60 יום לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את ההח

 לטה או לשנותה.
 (ב) הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי תוך 30 יום לבקש

 מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את הצו או לשנותו.
 (ג) הגשת בקשה כאמור בסעיף קטן(ב) לא תעכב את ביצועו של צו הפסקה מינהלי

 כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.

 עונשין 10. (א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, או אינו ממלא אחרי
 צו הפסקה מינהלי, דינו - מאסר שנה או קנס 100,000 לירות.

 (ב) הורשע אדם בעבירה על חוק זה או התקנות על פיו, רשאי בית המשפט, בנוסף
 לכל עונש, לצוות על שלילת תעודה או רשיון שניתנו לו לפי חוק זה, לתקופה שיקבע בית

 המשפט או לצמיתות.

ת 11. (א) מונה תאגיד כרשות מוסמכת לענין חוק זה, לא יהיה תוקף לכל הגבלה שהוטלה ו ש ר  תאגיד כ
 מוסמכת על אותו תאגיד בין על פי דין ובין באופן אחר, במידה שהיא עלולה למנוע אותו מלמלא

א תפטור אותו מלמלא את התפקיד.  את תפקידו כרשות מוסמכת, וכל הגבלה כזו י

 142 םנ!ר החוקים 942, ט״ז באב תשל״ט, 1979.?!.9



׳ ופקודת הנזיקין ונוסח חדשו 3, דין עובד  (ב) לעני ן חוק העונשין׳ תשל״ז—1977 2
 תאגיד כאמיר בסעיף קטן(א)׳ הממלא תפקיד מתפקידי התאגיד כרשות :?וסמכת׳ כדין

 עובד הציבור לפי כל אחד מהחיקוקים האמורים.

 12. (א) השר ממונח על ביצוע חוק זה: הוא יקבע בתקנות הוראות בטיחות למניעת ביצוע ותקנות
 סיכון חייהם של צוללים ושל הנמצאים בסביבתם׳ ורשאי הוא להתקין תקנות בכל ענין

 אחר הנוגע לביצוע החוק• ובכלל זה -

״6!  (!) . בדבר אגרות הסמכה ורישוי לענין סעיפים 2׳ 5 ו
 (2) בדבר הטלת חובת ביטוח על צוללים;

 (3) בהתייעצות עם שר התחבורה — בדבר מיקומם של מרכזי צלילה, בדבר
 כלי שיט וציוד שיט אחר המופעלים בידי מרכז צלילה, וכן בדבר מסלוליהם

 של כלי שיט כאמור וםימונם של מסלולים אלה:
 (4) באישור שר הבריאות — בדבר הכושר הרפואי של הצוללים.

 (ב) תקנות על פי חוק זה יותקנו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

 13. תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות. תחילה

ר מ ן ה ו ל ו ב ן ז י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר החינוך והתרבות

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 2 סייח תשל״ז׳ עמי 226.
 3 דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש 10׳ עמי 266.

ר(הוראת שעה), תשל״מ-־1979 * דו  חוק רשות השי

 1, הועד המנהל של רשות השידור׳ לאחר התייעצות עם השר שהממשלה הסמיכה אוחו תוספת אגרה בעד
 לבצע את חוק רשות השידור׳ תשכ״ה—1965!׳ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי מקלטים לשנת

 להטיל תוספת על האגרה להחזקת מקלט רדיו ומקלט טלוויזיה שנקבעה לפי סעיף 29 לחוק 1979
 האמור; התוספת תצורף לתשלום החצי־שיתי לתקופה שמ־1 באוקטובר 1979 עד 31

 למרס 1980, ותהווה חלק ממנו לכל דבר וענין.

ר מ ן ה ו ל ו ב ן ז י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר החינוך והתרבות

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ח׳ באב תשליט (1 באוגוסט 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בחיית 1411, תשליט,
 עמי 248.

 1 ם״ח חשכ״ה׳ עמי 106; תשל״ד׳ עמי 22.

 0פר החוקים 942, ט״ז באב תשק״׳ט, 9.8.1979׳ 143



קים(החזר מם בשל יצוא)(הוראת שעה), תשל״ט-־1979 *  חוק מס מעסי

 הגדרות 1. בחוק זה —

 (1) ״תעשיין״ — בעל מפעל תעשייתי שעיקר פעילות מפעלו בשבת המס היא
 פעילות ייצורית, כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים)׳ תשכ״ט—9»19«

 (להלן - חוק עידוד התעשיה);

 (2) ״חקלאי״ - בעל משק חקלאי שעיקר פעילות משקו בשנת המס היא
 בייצורה וגידולה של תוצרת חקלאית:

 (3) ״יצוא״ — בין במישרין ובין באמצעות אחר, לרבות מכירה לגוף המייצא
 את כל המוצרים או התוצרת שהוא קונה מהתעשיין או מהחקלאי כמות שהם׳

 ללא כל עיבוד;

 (4) ״חברת יצוא״ - חברה העוסקת בשיווק ואשד לפחות 20% מהשיווק שלה
 הם מכירות לחוץ־לארץ של מוצרים תעשייתיים שיוצרו בישראל או של תוצרת
 חקלאית ישראלית. בין דרך מבירה של מוצרים ותוצרת כאמור שקנתה ובין

 דרך מכירתם בשביל אחר תמורת עמלה;

 (5) ״פדיון שיתי״ -
 נא] לענין תעשיין או חקלאי - סכום שנתקבל או שזכאים לקבלו׳ בשנת
 המם, בעד מבירת מוצרים או תוצרת׳ למעט מסים עקיפים המוטלים על
 המוצר המוגמר הנמכר, ובתוספת החזרי סכומים ששילם יצואן כמכס

 וכמס קניה על הטובין ששימשו לו בייצור המוצרים המיוצאים;
 1:ב] לענין חברת יצוא — סכומים כאמור בפסקת משנה (א) לגבי מוצרים
 או תוצרת שקנתה ומכרה אותם ובתוספת מחירם של מוצרים או תוצרת
 שמכרה בשנת המס בשביל אחר וכן סכום העמלה שקיבלה או שהיא

 זכאית לקבל בשל המכירות האמורות;

 (6) ״פדיון בעד יצוא״ -
 (א) לענין תעשיין או חקלאי - הפדיון השנתי בניכוי הסכום שנתקבל
 או שזכאים לקבל׳ בשנת המס׳ בעד מכירות שאינן יצוא, למעט מסים

 עקיפים המוטלים על המוצר המוגמר הנמכר;
 (ב) לענין חברת יצוא - הפדיון השנתי בניכוי הסכום כאמור בפסקת
 משנה (א) לגבי מוצרים או תוצרת שקנתה ומכרה אותם ובניכוי מחירם
 של מוצרים או תוצרת שמכרה בשנת המס בשביל אחר במכירות שאינן
 יצוא וכן סכום העמלה שקיבלה או שהיא זכאית לקבל בשל המכירות

 האמורות;

 (7) ״מסים עקיפים״ — בלו׳ מס קניה׳ מס ערך מוסף והיטל לפי תקנות שעת
 חירום (תשלומי חובה)׳ תשי״ח—1958 2;

 (8) ״שנת המם״ — שנת המם 1978;

- ה ״ ל ש  (9) תהא לכל מונח אחר המשמעות שיש לו בחוק מס מעסיקים׳ ת
 31975 (להלן - חוק מס מעסיקים).

 • נתקבל בכנסת ביום ח׳ באב תשל״ט (1 באוגוסט 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו 5ה״ח 1398׳ תשל״ט׳
 עמי 172.

 1 ם״ח תשכ״ט, עמי 232.

 2 סייח תשכ״ד, עמי 175.
 3 ס״ח חשל״ה׳ עמי 118.
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 החזר מם מעסיקים
 לתעשיין׳ לחקלאי

 ולחברת יצוא

 2. תעשיין המייצא ממוצריו לפחות 5% או תמורת 20,000 דולר, חקלאי המייצא מתו־
 צרתו לפחות 5% או תמורת 20,000 דולר, וכן חברת יצוא, זכאים• בכפוף לאמור בסעיף
 4׳ להחזר חלק ממם המעסיקים שהם חייבים בו לשנת המס, שהוא ביחס הפדיון בעד יצוא

 בשנת המס לפדיון השנתי באותה שנה.

 3. בעל בית מלון כמשמעותו בסעיף 49(3) לחוק עידוד התעשיה׳ שבשנת המס 5% לפחות החזר מס מעסיקים
 מכלל הלינות במלונו היו של תיירים שהם תושבי חוץ, או שקיבל 20,000 דולר לפחות לבעל בית מלון

 תמורת לינות כאמור, זכאי, בכפוף לאמור בסעיף 4׳ להחזר חלק ממם המעסיקים שהוא
 חייב בו לשנת המס, שהוא כיחס מספר הלינות של תיירים כאמור בשנת המס לכלל הלינות

 שהיו במלונו באותה שנה.

 4. (א) מס מעסיקים יוחזר, על פי חוק זה, רק למי שניהל פנקסים קבילים לשנת המס. סייג להחזר
 (ב) המבקש החזר ימציא לפקיד השומה אישור של רואה חשבון בדבר סכום ההחזר
 המגיע לו אם הוא חייב להגיש דו״ח מאושר בידי רואה חשבון, ואם איננו חייב כאמור

 ימציא הצהרה שתפרט את סכום ההחזר המגיע לו ופרטי החישוב של הסכום האמור.

 5. (א) החזר מס מעסיקים ייעשה בדרך של ניכוי סכום ההחזר מסכום המס שהזכאי 2».יוע ההתזר
 להחזר חייב בו לשנת המם על פי הדו״ח שהגיש, ובלבד שאם סכום ההחזר עולה על המס

 המגיע מהזכאי להחזר, ישולם לו הסכום העודף כאילו היה החזר מס בעקבות דו״ח.
 (ב) בקשה להחזר מס מעסיקים תוגש עם הדו״ח לשנת המס: מי שביום פרסומו של

 חוק זה הגיש כבר את הדו״ח יגיש את הבקשה תוך חדשיים מיום הפרסום האמור.

 6. הוחזר מס מעסיקים ולאחר מכן נפסלו ספריו של מקבל ההחזר, חייב הוא בהשבת ביטול ההחזר
 ההחזר, תוך שלושים ימים מיום שנקבע סופית כי ספריו אינם קבילים, בתוספת ריבית
 והפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159 א לפקודת מס הכנסה י׳, מיום ביצוע ההחזר

 ועד יום השבתו לפקיד השומה.

 7. סכום מס מעסיקים שהוחזר יהיה הכנסה חייבת, לענין פקודת מס הכנסה, בשנה שבה סכום ההחזר -
 בוצע ההחזר. תכוסה חייבת

 8. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת׳ רשאי להחיל את הוראות חוק זה גם סמכות להחיל
 לגבי שנת המם 1979 ורשאי הוא, באישור כאמור, לקבוע הוראות בדבר ביצוע ההחזר החוק בשגת 1979

 השונות מהוראות סעיף 5.

 9. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ביצוע ותקנות
 ובכללן הוראות בדבר הדרכים להוכחת יצוא מוצרים או תוצרת כנדרש בהגדרת יצוא.

ך י ל ר ה א ח מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 4 דיני מדינת ישראל׳ נוסה חדש 6׳ עמי 120.
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ם;מס ששוד־ם ביתר או בחסד) לתיקוף, תש7י״ט-1979 * פי  חוק מסים עקי

- ן להל  תיקון סעיף 3 1. בסעיף 3(3) לחוק מסים עקיפים (מם ששולם כיתר או נחסר), תש3״ח-~1968! (

 החוק העיקרי)׳ 3מקום ״ובמחיר המקובל בשוק פחות אותו חסר״ יבוא ״במחיר שלא נכלל
 בו אותו חסר״.

 החלפת סעיף 6 2. כמקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:

 ״החזר יתר 6. יתר יוחזר למי ששילמו׳ אם הוא ביקש את ההחזר תוך התקופה

 הקובעת׳ והוכיח להנחת דעתו של המנהל אחת מאלה:
 (1) שהוא לא מכר את הטובין;

 (2) שהוא מכד את הטובין אולט היתר לא נכלל במחיר
 שהקונה שילם.״

 החילה 3. הוראות סעיף 2 יחולו גם לגבי יתר ששולם לפני יום פרסומו של חוק זה.

ך י ל ר ה א ח מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר האוצר

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 ״ נתקבל בכנסת ביוט ח׳ באב תשלי׳ט (1 באוגוסט 1970); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1406׳ תשל״ט׳
 עמי 222.

 1 ס״ח תשכיח׳ עמי 156.

 חוק פטור ממסים (הסכם להקמת שדות תעופה בגנב), תשל״ט-1979 *

 1, בחוק זה׳ ״ההסכם״ - ההסכם שבין ממשלת ישראל לבין ממשלת ארצות הברית של
 אמריקה בדבר הקמת שדות התעופה ינגב׳ שנחתם ביום ט׳ בניסן תשל״מ (6 באפריל

.(1979 

 2. הפטורים ממסים המוענקים בסעיף 11 להסכם יחולו כאמור באותו סעיף, על אף
 האמור בכל דין.

 פטור ממ&ימ

ל ביצוע חוק זה והוא רשאי׳ באישור ועדת הכספים של הכנסת,  3, שר האוצר ממונה ע
ף 11  להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו: שר האוצר יפרטמ ברשומות את נוסח מעי

 להפכם.

ך י ל ר ה א ח מ  ש
 שר האוצר

ן י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 ביצוע ותקנות

 • נתקבל בכנסת ביוט ח׳ באב תשליט (1 באוגוסט 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה׳ ח 1401׳ תשליט׳
 עמי 198.
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 המחיר 2 לירות נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


