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 חוק עבודת נשיס (תיקון מס׳ 11), החש״ן~990ן•

 תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954 י, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 ׳׳(ה) (1) עובדת הזכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],

, והיא ומעבידה או המעביד בלבד נהגו לשלם תשלומים להבטחת 2  התשכ״ח-1968

 פנסיה, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי

 הלידה ובלבד שהעובדת שילמה בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה,

ר העבודה כאילו כ  אם חלים, להבטחת הזכות האמורה, והכל בשיעורים ולפי ש

 הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה האמורה;

ו לבין העובדת התקיימו יחסי עובד נ  (2) האמור בפסקה (1) יחול על מעביד שבי

 ומעביד כל תקופת ההריון והעובדת עבדה אצלו ששה חדשים לפחות בתכוף לפני

 תחילת ההריון;

ת מועדים ו  (3) השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע בתקנ

ר לקבוע ש ות כאמור רשאי ה  וכללים לתשלום הסכומים כאמור בפסקה (1); בתקנ

 כללים שונים למעביד ולעובדת.״

ר י מ ק ש ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י

ר העבודה והרווחה ש הממשלה ש א  ר

י ק ם נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

ש הכנסת א  נשיא המדינה יושב ר

 * נתקבל בכנסת ביום י׳ באב התש״ן(1 באוגוסט 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2007, מיום א׳ באב
 התש״ן (23 ביולי 1990), עמ׳ 261.

 י סייח התשי״ד, עמ׳ 154! התשכ״ג, עמ׳ 133: התשכ״ד, עמ׳ 166; התשל״ב, עמ׳ 119; התשל׳:ג, עמ׳ 260; התשל׳׳ו, עמ׳
 254: התשמ״ו, עמ׳ 67 ועמי 141: התשמ״ח, עמ׳ 42; התש״ן, עמי 173 ועמ׳ 178.

 2 סייח התשכ״ח, עמי 108.

 חוק הסדרים לשעת חידומ במשק המדינה (תיקון מסי 15), התש״ן-1990*

 תיקון סעיפים 1. בחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו-1985' -י

ן ילדיו ולנקודת י י שבמנ 2 י (1) בסעיף 24, במקום ׳׳לנקודת קיצבה בעד הילד השנ 4 

 קיצבה״ יבוא ״לנקודת קיצבה״!

 (2) בסעיף 26(4), בסעיף 105(1) לחוק הביטוח הלאומי, במקום ״בעד כל ילד

ן ילדיו״! י ן ילדיו״ יבוא ״בעד הילד השלישי שבמנ  שמעל לילד הראשון שבמני

 (3) בסעיף 26(5), בסעיף 109(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי, במקום פסקאות משנה

ן ילדיו של י  (א) ו־(ב) יבוא ״לפי ערך נקודת קיצבה ורבע - בעד הילד השלישי שבמנ

 ההורה״;

 (4) בסעיף 26(6) -

״ ן ו ש א ר  (א) בכותרת סימן ג׳ שאחרי סעיף 116 לחוק הביטוח הלאומי, אחרי ״

 יבוא ״ושני״;

 נתקבל בכנסת ביום י״א באב התש׳׳ן(2 באוגוסט 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2010, מיום י׳
 באב התש׳׳ן (1 באוגוסט 1990), עמי 271.

 סייח התשמ׳׳ו, עמי 15, עמי 128, עמי 144, עמ׳ 145, עמי 162, עמ׳ 168, עמ׳ 202 ועמ׳ 241,- חוקי תקציב, התשמ׳׳ו, עמ׳
 10.- סייח התשמ״ז, עמי 93 ועמי 159; התשמ״ח, עמי 72! התשמ״ט, עמי 28! ה תש״ן, עמי 4 ועמי 131.
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 (ב) בסעיף 118(ב) לחוק הביטוח הלאומי, כרישה, בסופה יבוא: ״בעד כל

י ילדיו הראשונים״:  אחד משנ

) יסומן (1), ב ) ן ט  (ג) בסעיף 119 לחוק הביטוח הלאומי, האמור בסעיף ק

ים״ ואחריו יבוא: נ י ילדיו הראשו  בסופו יבוא: ״בעד כל אחד משנ

ר כ ש ה  ״(2) עובד שיש לו בחודש פלוני הכנסה העולה על 95% מ

 הממוצע, אך אינה עולה על 150% מהשכר הממוצע, ישלם לו מעבידו בעד

.״:  אותו חודש סכום השווה לערך נקודת קיצבה אחת בעד הילד השני

י  (ד) בסעיף 120 (א) לחוק הביטוח הלאומי, בסופו יבוא: ״בעד כל אחד משנ

ר הממוצע, אך אינה כ ש ה  ילדיו הראשונים: ואם הכנסתו כאמור עולה על 95% מ

י  עולה על 150% מהשכר הממוצע, יהיה זכאי לתשלום כאמור בעד ילדו השנ

 בלבד״:

 (ה) בסעיף 121 לחוק הביטוח הלאומי, אחרי ״משלושה ילדים״ יבוא ״בעד כל

ים״ ובסופו יבוא: ״עלתה הכנסתה כאמור על 95% נ  אחד משני ילדיה הראשו

 מהשכר הממוצע, אך לא עלתה על 150% מהשכר הממוצע, ישלם לה המוסד

י בלבד״: ך נקודת קיצבה אחת בעד ילדה השנ ר  תשלום לפי ע

י  (ו) בסעיף 122 (א) לחוק הביטוח הלאומי, בסופו יבוא: ״בעד כל אחד משנ

 ילדיו הראשונים״:

 (5) בסעיף 26, בסופו יבוא:

״  "(7) בלוח י״ד, בפרט 2, במקום ״100%״ יבוא ״90%״,

 2. תחילתו של חוק זה ביום י׳ כאב התש״ן (1 באוגוסט 1990). תחילי

י ע ד ו ק מ ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י

ר האוצר ש הממשלה ש א  ר

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

ש הכנסת א  נשיא המדינה יושב ר

 חוק שירות המדינה (ממלאות) (תיקון מס׳ 30), התש״ן-990ו*

רות המדינה (גימלאות) !נוסח משולב], התש״ל-1970' - תיקון סעיף 32  1. בסעיף 32 לחוק שי

 (1) בסעיף קטן (א), פסקה (1) - תימחק:

 (2) במקום סעיף קטן (ז) יבוא:

 ״(ז) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לגבי אלה:

ר עקב פטירת י א ר האחת היא קיצבת ש ש א  (1) הזכאי לגימלאות כפל, כ

זוגו והשניה היא קיצבת פרישה: ־  בן

ר האחת היא קיצבת פרישה או קיצבת ש א  (2) הזכאי לגימלאות כפל, כ

וגו והשניה היא קיצכה בשל פגיעה בעבודה לפי ז ־ ר עקב פטירת בן י א  ש

 חוק הביטוח הלאומי.״

 נתקבל בכנסת ביום י׳ באב התש״ן(1 באוגוסט 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2000, מיוסד׳
 בתמוז התש״ן (27 ביוני 1990), עמי 222.

 ס״ח התש״ל, עמ׳ 65: התש״ן, עמ׳ 20.
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, גם לגבי מי שהיה ־ תחילתו של חוק זה ב־ ג בחודש שלאחר פרסומו ותחולתו מיום תחילתו  תחילה ותחולה 2

ר לפני תחילתו.  זכאי לקיצבת פרישה או לקיצבת שאי

י ע ד ו ק מ ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י

ר האוצר  ראש הממשלה ש

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 חוק שיחת המדינה (גימלאות) (תיקון מסי 31), התש״ן-1990*

, אחרי סעיף 20(ד) יבוא: ת המדינה (גימלאות) [נוסח משולבן, התש״ל-1970' רו  תיקון סעיף 20 1. בחוק שי

ף רותו מכוח סעי  ״(ה) עובד כאמור בסעיף קטן (ד) והזכאי להגדלת תקופת שי

 100(ב) בגלל אחד מאלה:

רות מחתרתי בחוץ לארץ:  (1) שי

ר ציון:  (2) היותו אסי

 (3) היותו ניצול רדיפות הנאצים:

 (4) היותו הורה שכול או אלמנה כמשמעותם בחוק משפחות חיילים שניספו

: 2 1950-  במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י

 (5) טעמים רפואיים ומשפחתיים, -

רות של העובד כפי שהוגדלה  יהיה זכאי לשתי ההגדלות, ובלבד שתקופת השי

רותו בפועל.״  כך לא תעלה על פי שניים משנות שי

ש ר פ  תחילה ותחילה 2. תחילתו של חוק זה ב*1 בחודש שלאחר פרסומו, ותחולתו מיום תחילתו גם לגבי מי ש

 לגימלאות לפני תחילתו.

י ע ד ו ק מ ח צ ר י י מ ק ש ח צ  י

ר האוצר  ראש הממשלה ש

י ק ם נ ל י ג ד ב ש ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל בכנסת ביום י׳ באב התש״ ן(1 באוגוסט 1990); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2003, מיום ט״ז
 בתמוז התש״ן (9 ביולי 1990), עמי 236.

 ס״ח התש״ל, עמ׳ 65; התשמ״ח, עמ׳ 55; התש״ן, עמי 20 ועמי 189.
 סייח התש״י, עמי 162.

 חוק מס קניה (סובין ושירותים) (תיקון מס׳ 10), התש״ן-1990*

, (  תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי״ב-1952 י (להלן - החוק העיקרי

 במקום הגדרות ״מכירה בסיטונות״ ו״מחיר לצרכן״ יבוא:

׳ - מי שעסקו או חלק מעסקו ייצור: ך ר צ י ״  ״

 • נתקבל בכנסת ביום י׳ באב התש״ן(1 באוגוסט 1990): הצעת החוק ודברי הסכר פורסמו בהצעות חוק 1965, מיום י״ט
 בטבת התש״ן (16 בינואר 1990), עמ׳ 43•

 י סייח התשי״ב, עמי 344! התשי״ד, עמי 113: התשי״ח, עמי 60: התשכ״ב, עמי 44: התשכ״ח, ממ׳ 157: התשל״א, עמי 8:
 התשל״ו, עמי 214: התשמ״ד, עמי 62: התשמ״ו, עמי 274: התשמ״ז, עמי 159.
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נם ים בלבד, או גם למי שאי רת טובין מתוצרת זולתו לצרכנ ״ - מי שעסקו הוא מכי  ״קמעונאי

יכר או שהן נעשות באקראי ים הוא בלתי נ נם צרכנ ים ובלבד שהיקף המכירות למי שאי  צרכנ

 בלבד:

ו צרכן: נ  ״סיטונאי״ - מי שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו למי שאי

ו בצו כי לא ע לגבי ב ק נ ״ - מי שרוכש טובין שלא למטרת מכירה או ייצור, למעט מי ש ן כ ר צ  ״

 יראוהו כצרכן:

רת טובין לצרכן בכמויות  ״מכירה בסיטונות״ - מכירת טובין לקמעונאי, ליצרן או לקבלן, וכן מכי

 גדולות:

 ״מכירה בקמעונות״ - מכירת טובין בידי קמעונאי:

; 2  ״חוק מע״מ״ - חוק מס ערך מוסף, התשל״ו-1975

1 בינואר: ר חדשים רצופים שתחילתה ב־ ש ת מס״ י- תקופה של שנים ע נ ש  ״

ר לפי סעיף 6א.״  ״יבואן בהסדר״ - מי שבידו אישו

 2. במקום סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 4

 ״חישוב המחיר 4. (א) המחיר הסיטוני של טובין יהיה המחיר המשתלם במכירה בסיטונות

י בעד אותם טובין או בעד טובין מאותו סוג, לפי הענין, במועד החיוב במס לפי נ ו ט י ס  ה

 סעיף 5(א) או (ב), לרבות --

 (1) כל מס, היטל, אגרה ותשלום חובה אחר המוטלים על המכירה,

 למעט מם לפי חוק זה ולפי חוק מע״מ!

 (2) כל תשלום שעל פי הסכם על הקונה לשלמו, לרבות עמלה,

ן או תשלום נדחה, ותשלום בעד ת בשל תשלום לשיעורי י ב י  ר

 אריזה, הובלה, העברה ואחריות.

60 ימים מהמועד ותר מ־ , אם לא עברו י (א)  (ב) על אף האמור בסעיף קטן

, ( ב ) ו  שבו הוסכם על מכירת הטובין ועד מועד החיוב במס לפי סעיף 5(א) א

) במועד שבו א ) ן ט  יהיה המחיר הסיטוני של הטובין המחיר כאמור בסעיף ק

י א ש ר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, ר  הוסכם על מכירתם: ש

 לקבוע תקופה אחרת במקום תקופת 60 הימים האמורה.

ר האוצר לקבוע בצו לגבי , רשאי ש  (ג) על אף האמור בסעיף קטן(א)(2)

ת י ב י ן או בתשלום נדחה, כי ר  סוגי סובין הנמכרים בתשלומים לשיעורי

 ששולמה, כולה או חלקה, לא תהא כלולה במחיר הסיטוני של הטובין״.

 3. סעיף 4א לחוק העיקרי יסומן 4ו ולפניו יבוא: הוספת סעיפים

 ״המחיר הסיטוני 4א. (א) הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיף 4.
 במקרים מיוחדים

נו נמכר בישראל בסיטונות יהיה  (ב) (1) במכירת טובין מסוג שאי

ר י ש א ש , ואולם ר  מחירם הסיטוני המחיר המשתלם בעדם ליצרן

 האוצר לקבוע לגבי סוגי טובין כאמור שמחירם הסיטוני יהיה

ר עו יתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות בניכוי שי  המחיר שנ

נים לסוגי רי ניכוי שו ע לענין זה, ורשאי הוא לקבוע שיעו ב ק  ש

 טובין.

 2 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
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רי הניכוי הנזכרים בפסקה (1) ייקבעו על פי ההפרש  (2) שיעו

 המקובל לגבי אותו סוג טובין, בין מחירם במכירה בסיטונות ובין

 המחיר שניתן להשיג בעדם במכירה בקמעונות.

 (1) במכירת טובין לסיטונאי יהיה מחירם הסיטוני המחיר המש־

ר האוצר  תלם בעד הטובין במכירה בסיטונות, ואולם רשאי ש

 לקבוע לגבי סוגי טובין כאמור שמחירם הסיטוני יהיה המחיר

ר שקבע לענין זה, ורשאי עו  שמשלם בעדם סיטונאי, בתוספת שי

 הוא לקבוע שיעורי תוספת שונים לסוגי טובין.

רי התוספת הנזכרים בפסקה (1) ייקבעו על פי ההפרש  (2) שיעו

 המקובל לגבי אותו סוג טובין, בין מחירם לסיטונאי לבין מחירם

 לקמעונאי.

 (ג)

 במכירת טובין בקמעונות יהיה מחירם הסיטוני המחיר המשתלם (ד)

ר האוצר לקבוע לגבי סוגי י ש א ש  בעד הטובין במכירה בסיטונות, ואולם ר

 טובין כאמור שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שמשתלם בעדם בקמעונות בניכוי

נים לסוגי טובין: רי ניכוי שו ר האוצר, ורשאי הוא לקבוע שיעו עור שקבע ש  שי

רי הניכוי שלפי סעיף קטן זה. ) יחולו אף על שיעו 2 ) ( ב ) ן ט  הוראות סעיף ק

 (ה) במכירת טובין שמחירם מושפע מיחסים מיוחדים בין המוכר לקונה,

 או שלא הוסכם על מחירם, או שהתמורה בשלהם, כולה או מקצתה, אינה

 בכסף, יהיה מחירם הסיטוני המחיר כאמור בסעיף 4, ובהעדר מחיר כזה - עלות

 הטובין בתוספת ריווח כמקובל באותו ענף.

ר האוצר רשאי לקבוע סוגי טובין שמחירם הסיטוני יהיה המחיר  (ו) ש

 המשתלם בעדם ליצרן.

 4ב. (א) על אף האמור בסעיפים 4 ו־4א, יהיה המחיר הסיטוני של טובין

, בתוספת המיסים החלים על  ביבוא, ערכם כאמור בסעיף 130 לפקודת המכס

ר האוצר.  יבואם ובתוספת שיעור שקבע ש

ר האוצר לקבוע לגבי סוגי י ש א ש ) ר א ) ן ט  (ב) על אף האמור בסעיף ק

יתן להשיג בעדם במכירה  טובין ביבוא שמחירם הסיטוני יהיה המחיר שנ

נים י ניכוי שו ר עו ר שיקבע, ורשאי הוא לקבוע שי עו  בקמעונות, בניכוי שי

 לסוגי טובין.

(ב) יהיה המחיר הסיטוני של  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־

 טובין המיובאים בידי יבואן בהסדר, שהוא מוכר אותם בסיטונות, המחיר

 כאמור בסעיפים 4 או 1א במועד שבו היה חל החיוב במם לפי הוראות סעיף

 5(א) או (ב! אילו סעיפים 4 או 4א היו חלים לגבי מכירת הטובין.

ר האוצר רשאי לקבוע סוגי טובין שמחירם ביבוא בידי יבואן  (ד) ש

 בהסדר יהא ערכם כאמור בסעיף 130 לפקודת המכס, בתוספת המסים החלים

 על יבואם, או שיהא כאמור בסעיף קטן (ג). .

 4ג. (א) עוסק, לרבות יבואן בהסדר, יחשב את המחיר הסיטוני על פי

ו לענין זה, וידווח על כך למנהל  הוראות סעיפים 4 או 4א והתקנות שהותקנ

ר  בדרך שנקבעה בתקנות: ואולם רשאי המנהל, אם היה לו יסוד להאמין שהמחי

 המחיר הסיטוני
 ביבוא

 דיווח על
 המחיר הסיטוני

 ושומת המנהל

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עם׳ 39.
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 שדווח לו אינו המחיר הסיטוני הנכון של הטובין, לשום, לפי מיטב שפיטתו, את

 המחיר הסיטוני של אותם טובין לפי הוראות הסעיפים האמורים, ולהודיע עלי

 כך לעוסק או ליבואן בהסדר.

) יחולו הוראות סעיפים 5ג, 5ה עד 5ז א ) ן ט  (ב) על שומה לפי סעיף ק

 ו־5ח(א).

ם לפי • הוספת סעיף 6א רי עו  4ד. על צו לפי סעיף 4(ג) וכן על צו הקובע סוגי טובין או שי

, ף) נוי תערי  סעיפים 4א או 4ב, יחולו הוראות חוק מסי מכס ובלו (שי

ף 1 לחוק האמור. , כאילו היה הצו קביעה לפי סעי 4 ׳ט-1949  התש׳

 4ה. לענין סעיפים 4 עד 4ג, לא יכלול המחיר הסיטוני מם לפי חוק זה ולפי

 חוק מע״מ.״

קרי יבוא:  4. אחרי סעיף 6 לחוק העי

ימו בו  ״אישור יבואן 6א. (א) לפי בקשת יבואן שהוכיח להנחת דעת המנהל שנתקי

ר התנאים הבאים, יאשר המנהל כי הוא יבואן בהסדר: ואלה התנאים: י ס ה  ב

 (1) הוא עוסק כמשמעותו בחוק מע׳׳מ, מגיש במועד דו״חות

 מלאים ונכונים ומנהל רישומים, מסמכים ופנקסים, הכל לפי הוראות

 חוק זה ולפי חוק מע׳׳מ:

ת הבקשה לאישורו  (2) בשנת המס שקדמה לשנה שבה הגיש א

 כיבואן בהסדר, ייבא טובין שערכם פו״ב הוא לפחות 500,000 דולר

י א ש ר האוצר: המנהל ר ע ש ב ק ת או סכום אחר ש  של ארצות הברי

 לקבוע כללים לחישוב מחיר הטובין הנקוב במטבע חוץ:

 (3) בחמש השנים שקדמו למועד שבו הגיש את הבקשה לאישורו

רת מם ולא הוטל עליו כופר כסף או  כיבואן בהסדר, לא הורשע בעבי

ת מס״ - עבירה לפי ר י ב ע  קנם מינהלי על עבירה כאמור: לענין זה, ״

 החיקוקים החלים על מס עקיף כהגדרתו בחוק מיסים עקיפים (מס

, עבירה לפי חוק מע״מ 5 ׳ח-1968 תר או בחסר), התשכ׳  ששולם בי

י המנהל, מטעמים א ש : ואולם ר 6  או עבירה לפי פקודת מס הכנסה

, לא לראות בעבירה שהוטל עליה קנס מינהלי,  מיוחדים שיירשמו

ת מם. ר י צ  ע

ל הכנסת, לקבוע תנאים ר ועדת הכספים ש , באישו ר האוצר רשאי  (ב) ש

 נוספים לאישור יבואן בהסדר.

ים אחד מאלה:  ביטול אישור של 6ב. (א) המנהל יבטל את האישור של יבואן בהסדר אם נתקי
 יבואן בהסדר

רת מס כמשמעותה בסעיף 6א(א)(3) או הוטל  (1) הוא הורשע בעבי

 עליו כופר כסף או קנס מינהלי על עבירה כאמור:

ף 4ג הוצאה  (2) נקבע בהחלטה סופית ששומה שהוצאה לו לפי סעי

 כדין: לעניו זה, ״החלטה סופית״ - שומה שלא הוגשו עליה השגה

ר שהוגשו עליה נדחו. ו ע ר ר או שהשגה או ע ו ע ר  או ע

 תחולת חוק
 מסי מכס ובלו
 (שינוי תעריף)

 מיסיס

 4 ס״ח התש״ט, עמ׳ 154.

 5 סייח התשכ״ח, עמי 156.

 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 120.
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ים מיום ההרשעה או (א) יהיה לחמש שנ  (ב) ביטול אישור לפי סעיף קטן

 הטלת כופר הכסף או הקנס המינהלי או ההחלטה הסופית, לפי הענין.

ר כיבואן בהסדר רשאי לבקש ביטול האישור  (ג) יבואן שקיבל אישו

 ובלבד שחלפה לפחות שנה מהיום שבו קיבל את האישור.

 (ד) יבואן שאישורו בוטל כאמור בסעיף קטן (ג) לא יהא זכאי לקבל

ר להיות יבואן בהסדר אלא לאחר שחלפה לפחות שנה מיום שבוטל  אישו

 האישור הקודם.

ר כיבואן בהסדר ואישורו בוטל לפי סעיף 6ב(א), לא  דין יבואן בהסדר 6ג. תאגיד שקיבל אישו

ר יבואן בהסדר שהגיש תאגיד אחר שבו חברים ד יאשר המנהל בקשת אישו י ג א א ת ו ה  ש

 אותם חברי התאגיד שאישורו בוטל או חלק מאותם חברים, אם הבקשה הוגשה

״  תוך חמש שנים מיום שבוטל האישור.

, אחרי פסקה (9) יבוא:  תיקון סעיף 31 5. בסעיף 31 לחוק העיקרי

 ״(10) כללים לגבי יבואן בהסדר בדבר ניהול פנקסי חשבונות, רישומים וטפסים

״ ל יבואן בהסדר.  הקשורים בהסדר וכללים בענין מחיר סיטוני ש

נואר 1991). ״א (1 בי  תחילה 6. תחילתו של חוק זה ביום ט״ו בטבת התשנ

י ע ד ו ק מ ח צ ד י י מ ק ש ח צ  י

ר האוצר  ראש הממשלה ש

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח

 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

1 ספר החוקים 1328,י׳׳ט באב התש׳ץ, 10.8.1990 9 4 
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