רמוומות

קובץ התקנות
ה

,

ב ט ב ת

ת ש ל

״

3929

ט

 4בינואר 1979
»TIS

תקנות הנוטריונים )שכר שירותים( )תיקון( ,תשל״ט—1979

4 3 4

תקנות מילווד ,קצר מועד )סדרות  ,(12/588 ,6/388 ,3/188חשל״ט—1979
תקנות מיל1זה קצר מועד )סדרות  ,(12/589 ,6/389 ,3/189תשל״ט  9ד ״

•

תקנות מילווה קצר מועד )סדרות  ,(12/590 ,3/390 ,3/190תשל״ט—1979

•

•

•

•

•

•

4 3 4

-

4 3 5

4 3 5

תקנית מס •הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( )תיקון( ,תעל״ט—1979

4 3 6

•

תקנות נכי המלחמה בנאצים )תישוב הכנסה נוספת()תיקון( ,תשל״ט—1979

•

4 3 7

תקנות נבי המלחמה בנאצים )•הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה( )תיקון(,
תשל״ט—1979

.

.

.

.

•

•

י

•

.

•

4 3 7

תקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון ״עד 120׳׳( ,תשל״ט—1979

4 3 8

תקנות בנק הדואר )חשבון חסכון עתיר עד  ,(120תשל״מ—1979

4 4 1

תקנות הביטוח הלאומי)הפחתת נקודת זיכוי מקיצבת ילדים( ,תשל״ט—1979

4 4 3

צו התקנים )ייצור זהב לשם יצוא שלא בהתאם לתקן הרשמי( ,תשל״ט—1979
צו הפיקוח על היהלומים ,יבואם ויצואם ,תשל״ט—1979

•

•

444
י

4 4 5

•

•

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מכירת מצרכים באשראי( )תיקון מס׳  ,(3תשל״ט—1979

.449

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העל^ת מחירים והודעה על העלאת מחירים(,
חשל״ט—1979

.

.

.

.

•

כללי בחירות למוסדות לשכת עורכי הדין )תיקון( ,תשל׳׳ט—1979

•

•

•

•

4 5 0

•

•

•

•

4 3 5

מדור לשלטון מקומי
צו איגוד ערים )נפח אשקלון( )שמירה על איכות הסביבה( ,תשל״ט—!979

,

.

• .
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ת ק נ ו ת הנוטריונים )שכר שירותים( )תיקון( ,ת ש ל ״ ט  9 7 9 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לחוק הנוטריונים ,השל׳יו— 1976י ,אני מתקין תקנות
אלה:
הוספת תקנה*יי

אחרי תקנה  4לתקנות הנוטריונים )שכר שירותים( ,תשל״ט— 1978׳ יבוא:

.1

2

4א.

-ניעזי

תקנות הנושריזנים )שכר שירותים( ,תשל׳׳ז—1977

a

~ בטלות.״

תמיר
שמואל
שר המשפטים

כ׳יה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר (1978
)חמ (3—662
 1ה׳׳דו תשל׳׳ו ,עכ׳ .196
 2ק״ו! תשל״ט ,עני׳ .196
 3ק״ת תשי״ ,1עמי .1464

תקצזח מילזזה קער מז?גד

)הזירות8,6/388

8

1

/

3

,

,{3S12/5

תשל״ט1979-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 ,5 ,2ו־ 14לחוק מילווה קצר מועד ,תש״ך—- 1960
אני מתקין תקנות אלד:.
1

י.ו«1ת םדרוח
* * ר ו ת חוב

.1

ביום י״א בטבת תשל״ט ) 10בינואר  ,(1979יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:
) (1סדרת איגרות רוב שסך שוויה הנקוב יהיה  20מיליון לירות׳ והיא •
תסומן  ,3/188ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 3/188״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(3/101תשל״ז— 1977־ .
) (2סדרת איגרות חוב שסך שוייה הנקוב יהיה  20מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,6/388ותכונה ״מילדה קצר מועד ,תש״ך— ,i960סדרה 6/388״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(6/301תשל׳יז—. 3 !977

<•

) (3סדרת איגרות חוב שסף שוויה הנקוב יהיה  5מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,12/588ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 12/588״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(12/501תשל״ז—,4 !977

הי בכסלו תשל״ט ) 5בדצמבר (1978
a

ש

ר

שמחה ארליך
האוצר

4am

 1ס׳־ח תשייר ,עמי  ;48תשל״ו ,עמי .25
 2ק״ת תסל״ז ,עמי .1624
 3ק״ת תשל״ז ,עמי .1625
 4ק*ת תשל׳׳ז ,ז מ ׳ .1627
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קובץ הת־נוז  ,3929וזי בסבת ת־על״פ,

4.1-1979

ת ק נ ו ת מילתה ק צ י מועד ) ס ד ה ת ,(12/589 ,6/389 ,3/189
ו
תשלי׳ v-97
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  13 , ,52ו־ 14לחוק מילויה קצר מועד׳ תש״ך—,!960i
אני מתקין תקנות אלה:
 .1י

ביום י״ח בטבת תשל״ט ) 17בינואר  ,(1979יוצאו סדרות איגרות חוב אלה:

nnioriMw
*יגויח חוב

) (1י סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה  20מיליון לירות׳ והיא
תסומן  ,3/189ותכונה ״מילויה קצר מועד׳ תש״ד— ,1960סדרה 3/189״.
תנאי הסדרה' ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(3/101תשל״-ז—.2 !977
), (2סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה  20מיליון לירות ,והיא
הסימן  ,6/389י ת מ נ ה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 6/389״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנית מילייה קצר מיעד
)סדרה  ,(6/301תשל״ז—. 3 1977
) (3סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה  5מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,12/589ותבונה ״מילויה קצר מועד ,תשי׳ך— ,1960סדרה 12/589״.
יי תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילויה קצר מועד
)סדרה  ,(12/501תשל״ז—< 1977׳.
ה׳ בכסלו תשל״ט ) 5בדצמבר , (1978
!חפ 0-8
 1ס״ח
ג ק״ת
 3ק״ו1
 4ק״ת

שמחד! א ו ל י ד
שר האוצר

הש׳׳ו ,עמי  ;48תשל׳׳ו ,עמ׳ .25
תשלי׳! ,עמ׳ .1624
השל״ו ,ע»י .1625
השל׳׳ז ,עמי .1627

ת ק נ ו ת מילווה ק צ ר מועד )סדרות ,(12/590 ,6/390 ,3/190
תשל״ט1979-
בתוקף סמביתי לפי סעיפים  13 ,5 ,2י־ 14לחיק מילווה קצר מועד ,תש״ך— 1%0י,
אני מתקין תקנית אלה:
,1

ביים כ״ה בטבת תשל״ט ) 24ביניאר  ,(1979ייצאי סדרית איגרית חיב אלה:

המאתסדיות
איגרות חוב

) (1סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה  20מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,3/190ותכונה ״מילויה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 3/190״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות תחוב יהיו כמפורט בתקנית מיליות קצר מועד
)סדרה  ,(3/101תשלי׳ז—.2 !977
נ D״ nת»״ר ,גמ׳  ;48תשריו ,דמי .15
r 2״ ttתשל״ז ,עמי .1624
קובץ התקנות  ,3929ד,׳ בטבת תשל״ט4.1.1979 ,
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) (2סדרת איגרות חוב שסף שוויה הנקוב יהיה  20מיליון לירוה ,והיא
תסומן  ,6/390ותכונה ״מילווה קצר מועד; תש״ך— ,1960סדרה 6/390״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(6/301תשל״ז—; 1977
3

) (3סדרת איגרות חוב שסך שוויה הנקוב יהיה  5מיליון לירות ,והיא
תסומן  ,12/590ותכונה ״מילווה קצר מועד ,תש״ך— ,1960סדרה 12/590״.
תנאי הסדרה ונוסח איגרות החוב יהיו כמפורט בתקנות מילווה קצר מועד
)סדרה  ,(12/501תשל״ז— 1977״.

ה׳ בכסלו תשל״ט ) 5בדצמבר (1978

שמחה ארליך
שר האוצר

)חט (3—8
 3ק״!ז תשל״ז01 ,׳ .1625
 4ק׳׳ת תשל״ז ,עמי .1627

ת ק נ ו ת מ ס ה כ נ ס ה )ניכוי הוצאות מסוימות( )תיקון(,
תשל״לן1979-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31ו־ 243לפקודת מס הכנסה  ,ובאישור ועדת הכספים
של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

תיקון ו!קגר2,

בתקנה  2לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( ,תשל״ב— , 1972במקום
,1
הםיפה לפסקה ) ,(2המתחילה במלים ׳׳• 40דולר״ יבוא:
2

) (1בעד הוצאות לינה ,בעת שהייה באוסטריה ,אירן ,בלגיה ,בריטניה
הגדולה ,גאנה ,דנמרק ,ונצואלה ,חוף השנהב ,יפן ,נורבגיה ,ניגריה ,גרמניה,
הולנד ,צרפת ,שוודיה ,שמיץ —  50דולר של ארצות הברית של אמריקה
)בתקנות אלה — דולר( ,ועוד  40דולר בעד הוצאות אחרות!
) (2בעד הוצאות לינה בכל ארץ אחרת —  40דולר ועוד  30דולר בעד
הוצאות אחרות!
• ) (3לא נדרשו הוצאות לינה ,לא יעלה סכום הניכוי על  50דולר בעת שהייה
בארצות המנויות בפסקת משנה ) (1ועל  40דולר בארצות אחרות.
תחילי,

.2

תחילתן של תקנות אלה מיום כ״ג בתמוז תשל״ח ) 1באוגוסט .(1978

י״ג בכסלו תשל׳׳ט) 13בדצמבר (1978

שמחה

ארליך

שר האוצר
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
 2ק״וז תשל״ב ,עט׳  ;1337תשל״ח ,עמי .922
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קיבץ התקנות  ,3929ה׳ בטנת תשל״ט4.1.1979 .

ת ק נ ו ת נב• ה מ ל ח מ ה בנאצים )חישוב הכנסה נוספת( )תיקון(׳
'תשל׳יג1979-1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ה ו־ 27לחוק נכי המלחמה בנאצים׳ תשי״ד— 1954י,
אני מתקין תקנות אלה:
תקנה  2לתקנות נכי המלחמה בנאצים )הישוב הכנסה נוספת( ,תשל״ד— 1974־,

,1

י

הוספת תקנית

תסומן  4ולפניה יבוא:
׳״שינוי בהכנסה

 .2נודע לרשות המוסמכת כי חל שינוי קבוע בהכנסתו של נכה באופן
שהיא שזנה מן ההכנסה שחושבה כאמזר בתקנה  1בשיעור של שליש או
יותר ,תחושב הכנסתו לפי השינוי ,החל מן החודש שבו נודע הדבר
לרשות המוסמכת.

שינוי בגימלת
ביטוח לאומי

 .3נודע לרשות המוסמכת כי חל שינוי לענין זכאותו של נכה לגימלה
לפי הוק הביטוח הלאומי ]נוסח־ משולב[ ,תשכ״ח— ,3 1968או כי חל
שינוי בסכום גימלה כאמור שלה זכאי נכה — יובא השינוי בחשבון
בחישוב הכנסתו של הנכה״.

י״ח בכסלו תשלי׳ט ) 18בדצמבר (1978
)חמ (3—794

•

ארליך
שמחה
שר האוצר

נ ס״ח תשי״ד ,עמ׳  ;108תשל״ז ,ע»׳ .143
 2ק״ח תשל״ד ,עמי .1576
 3סייח תשנ׳׳ח ,עמי  ;108תשל״ו ,עמי .167

ת ק נ ו ת נכי ה מ ל ח מ ה בנאצים ) ה ס כ ו ם המקסימלי שמותר לנכות
מתגמולי! ש ל נכה( )תיקון( ,ת ש ל ״ ט 1 9 7 9 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים )9ג( ו־)ד( ו־ 27לחוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי״ד—
 , 1954ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה;
ב

בתקנה  (1)1לתקנות נכי המלחמה בנאצים )הסכום המקסימלי שמותר לנכות
.1
מתגמוליו של נכה( ,תשל׳״ד— , 1974במקום ״שמונה לירות״ יבוא ״שתים עשרה לירות״.
2

.2

תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בכסלו תשל״ט ) 1בדצמבר .(1978

י״ג בכסלו תשל״ט) 13בדצמבר (1978
)ח» (3-818

תיקו! תקנה 1

.
י

! ח י י ה

שטחה אוליך
שר האוצר

 1ס״ח תשי״י .עמי  ;76השנ״ה ,עט׳  ;299תשל״ ,1ע»׳  ;160תשל״ה8» ,׳  ;26תשל״ז ,עה׳ .143
 2ק״ת תשל״ד ,עמי  ;1486תשל״ה ,עמי  ;2299תשליז ,עמי .1681

קובץ התקנות » ,39ח׳  traunתשליט4.1,1979 ,
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ת ק נ ו ת עידוד החסכון )תכניות חסכון ״עד 120״{,
תשל״ס1979-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5ב( לחוק עידוד החסכון ,הנחות ממס י הכנסה וערבות
למילוות ,תשט״ז— ,! 1956ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
לענין הנחה או פטור ממם על הכנסה מפקדון לפי סעיף )5א( לחוק׳ התנאים להפקדת
.1
פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת.

הפקדת פקיוז

י

ביד;ייו

תוספת
)תקנה (1
הגדרה

.1

ו1גאי התכנית

.2

בתוספת זו ,״תכנית״ — תכנית של בנק לחסכון כללי ,בשם שבהר הבנק והכולל
״עד 120״ ,שאישרה שר האוצר.
״חוםך״ — למעט תאגיד.
)א(

^

הצטרפות:

חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום כ״ד בשבט תשמ״א ) 31בדצמבר
 (1980או עד מועד אחר ,שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות )להלן —
מועד סיום התכנית(.
)ב(

סכום החסכון המירבי:
חוסן־ זכאי להפקיד .בכל אחד ממסלולי התכנית סכום.בולל שלא יעלה
על  90,000לירות ובלבד שסך כל הפקדותיו בשני המסלולים יחד לא
יעלה על  120,000לירות.

)ג(

מסלולי החסכון:
מסלול א׳ — החוסך מפקיד בחשבון החסכון שלו י בתכנית תשלומים
שווים ורצופים מדי חודש ,י בסכום התחלתי שלא יפחת
מ־ 100לירות ולא יעלה על  1200לירות אחת לשנים עשר
חודש רשאי הוא לשנות א ת סכום ההפקדה החדשי בסכום
שלא יעלה על  200לירות ,בתנאי שבשום מקרה לא יפחת
סכום החסכון החדשי מ־ 100לירות..
s

 .מסלול ב׳ — החוסך רשאי .עד למועד סיום התכנית ,להפקיד בחשבון
החסכון שלו בתכנית כספים בסכום שלא יפחת מ־500
לירות לכל הפקדה ,במועדים שיבחר.
)ד( ת?ן!פת החסכון:
י ) .1א( במסלול א׳ תחושב תחילת תקופת החסכון —

.

_

-

כאשר התשלום הראשון הופקד בתכנית עד ה־ 15בחודש ,מהיום
ה־ 16לאותו חודש ,וכאשר התשלום הראשון הופקד בתכנית
־ החל מהיום ה־ 16לחודש ,מהיום האחרון לאותו חודש.

 1ס״ח תשט׳׳ז ,עמי  ;52תשי״ו* ,מ׳ .159
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קונץ התקנות 3929׳ ,ד,׳

ז1ש׳ן׳״,0

4.1.1979

)ב( במסלול ב׳ תחושב תחילת• תקופת ההםכון לגבי כל הפקדה
בנפרד ז לגבי כספים שהופקדו בתכנית עד ה־ 15בחודשי מהיום
ה־ 16לאותו חודש״ ולגבי כספים שהופקדו בתכנית מה־16
לחודש ,מהיום האחרון לאותו חודש.
.2
)ה(

תום תקופת החסכון יהיה ביום האחרון לחודש שבו תמו שש שנים
ממועד תחילת החםכמ )להלן — תום תקופת החסכון(.

תשלום ריבית והצמדה .:
החוסך יזוכה ,בעת הוצאת קרן חסכונותיו ,בהכנסה בסכום הגבוה מבין
הסכומים שיחושבו ,בהתאם לתקופת החסכון ,לפי האפשרויות א׳ או ב׳
כלהלן:
אפשרות א׳
חקו8ת החסכון

שיעור הריבית
השנתית

עד תום שנה

). 0

אפשרות ב׳
שיעור הריבית
השנוזיון

שיעור ההצמדה
של קרן החסכון

8%

8%

0

עד תום שנתיים

10%

10%

0

עד תום שלוש שנים

6%

3%

5%ד

עד תום ארבע שניים

7%

3%

75%

עד תום חמש שנים

8%

3%

100%

עד תום שש שנים

9%

3%

100%

1ו״י 1ק•.

.

.

.

)• (1חוסך יקבל על כל הפקדה בחשבון מענק שייזקף לזכותו בחשבון
במועד ההפקדה וייחשב כחלק מקרן החסכון לענין חישוב הריבית
י והפרשי ההצמדה .הזכות למענק כפופה לאמור בסעיף קטן )יא(.
)(2

על הפקדות במסלול א׳.יהיה ,המענק בשיעור של  7%מסכום כל
הפקדה ,ועל הפקדות במסלול ב׳ יהיה המענק .בשיעור של 14%
מסכום' כל הפקדה.

)ז( י חישוב הריבית:
)(1
.

הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דדיבית שנתית בשיעור
ובהתאם לתקופת החסכון כמפורט בסעיף קטן )ה( ,באמור להלן:
)א( תחילת התקופה לחישוב הריבית תהיה ,לגבי כספים שהופקדו
בתכנית .עד וד 15בחודש — ביום ה־ 16לאותו חודש ,ולגבי
כספים שהופקדו בתכנית החל מה־ 16בחודש  -י  -ביום האחרון
באותו חודש.

)ב( תום התקופה לחישוב הריבית תהיה ,לגבי כספים שהוצאו
מהתכנית עד ה־ 15בחודש — .ביום הראשון לאותו חודש,
ולגבי כספים שהוצאו מהתכנית מה־ 16בחודש — ביום ה־16
. . . .
...
לאותו חודש.
)(2

הריבית לא תהיה צמודה.

,קובץ התקגוח ,3929-ה׳ בטבח ז1של״ט4,1.1979• ,
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)ח( חישוב ההצמדה:
לצורך הישוב ההכנסות לפי אפשרות ב׳ בסעיף קטן )ה( יהיו ההפקדות
צמודות למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:
אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני הוצאת
החסכונות מהתכנית )להלן — המדד החדש( כי המדד החדש עלה לעומת
המדד שפורסם בגין החודש בו הופקדה הפקדה כל שהיא )להלן — המדד
היסודי( תשולם אותה הפקדה והמענק המתייחס אליה ,כשהם מוגדלים
בשיעור ההצמדה המצויין בסעיף קטן )ה( בהתאם לתקופת החסכון.
כפול שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד הימורי.
לענין זה׳ ״מדד המחירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן
)בולל פירות וירקות( שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אף אם
יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר ,לרבות כל מדד רשמי אחר
שיבוא במקומו ,בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד
הקיים ובין אם לאו! אם יבוא מדד אחד במקום המדד הקיים ,תקבע
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה א ת היחס שבינו לבין המדד המוחלף.
)ט( פטור ממס:
) (1ההכנסה מריבית ,מהפרשי הצמדה ,ומהמענקים שיקבל חוסך במסלול
א׳ במסגרת התכנית ,החיה פטורה ממס ,אם הסך בתכנית במשך
שלוש שנים לפחות ,מתחילת תקופת החסכון.
) (2ההכנסה מריבית׳ מהפרשי הצמדה ,ומהמענקיס שיקבל חוסך במסלול
ב׳ במסגרת התכנית ,על כל סכום שהיה מופקד במשך שלוש שנים
לפחות ,מתחילת תקופת החסכון ,תהיה פטורה ממס.
)י(

3יגוד בהפקדות זזח£1יזת:
ח ל פיגור בתשלומים החדשיים של חוסך במסלול א׳ בסכום מצטבר
השווה לסכום שהתחייב להפקיד משך שלושה חודשים ,ל א יהיר ,החוסך
רשאי להפקיד תשלומים נוספים לפי מסלול א׳ לתכנית ,אולם יתר
תנאי התכנית ימשיכו לחול על הסכומים שהופקדו.

)יא( הוצאת החסכעות מהתכנית:
) (1החוסך רשאי להוציא סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית עד תום
שלושה חודשים והחל מתיש שנתיים מיום תחילת החסכון במתן
הודעה לבנק  30יום מראש ,אולם החסכונות במסלול א׳ וההטבות
עליהם לא יהיו ניתנים להוצאה בחלקים.
) (2א .משך ההוסך א ת חסכונותיו במסלול א׳ לפני תום תקופת
החסכון תבוטל זכותו למענק לפי סעיף קטן )ו( ולכל ריבית
או הפרשי הצמדה על המענק :חשבונו של החוסך יחוייב
בהתאם.
ב,
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משך החוסך סכום שהופקד במסלול ב׳ לפגי תום תקופת החסכון
תבוטל זכותו למענק ע ל ההפקדה לפי סעיף קטן)ו( ולכל ריבית
או הפרשי הצמדה על המענק! חשבונו של החוסך יחוייב
בהתאם.
קובץ התקבות  ,3929ה׳ בטבת וזשל״ט4.1.1979 ,

) (3בתום תקופת החסכון יועמדו לרשות החוסך הסכומים שנצברו
לזכותו ,והוא לא יהיה זכאי לריבית ,להפרשי הצמדה או למענק
כלשהם ,עבור התקופה שלאחר תום תקופת החסכון.
3

)א(

תנאי ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בענין פתיחת
חשבון חסכון לפי התכנית יהיו כאמור בסעיף .2

!׳!לול ז!ה»יה

)ב( ) (1המענק לחוסכים במסלול א׳ יינתן על חשבון המדינה .המענק
לחוסכים במסלול ב׳ יינתן —  6.3%ע ל חשבון מפעיל התוכנית
ו־ 7.7%על חשבון המדינה .מענק לענין פסקה זו — כולל ריבית
והפרשי הצמדה ע ל המענק.
)2ך בוטלה זכותו ש ל החוסך למענק לפי האמור בסעיף )2יא( לעיל,
יזכה מפעיל התכנית א ת חשבון המדינה בהתאם.
) ג ( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאי מפעיל התכנית ,באישור הממונה
על שוק הדיה ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,להוסיף על ההטבות הקבועות
בתבניתן הטבות אלה יהיו פטורות ממס.
)ד( הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק
י ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,בהתייעצות עם בנק ישראל.
.2

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בטבת תשל״ט ) 1בינואר .(1979

כ״ה בכסלו תשל״ט)25בדצמבר(1978

ת ח י ל ד

י

שמחה ארליך
שר האוצר

ת ק נ ו ת ב נ ק הדואר )חשבון חסכון עתיד ע ד  ,(120ת ש ל ״ ס 1 9 7 9 -
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק בנק הדואר ,תשי״א—1951

אני מתקין תקנות

אלה:
,1

״ יייה

בתקנות אלה —

1

״חשבון עתיר עד 120״ — חשבון חסכון בהתאם לתקנות עידוד החסכון )תכניות חסכון ־
״עד 120״( ,תשל״ט—) 1979להלן — תקנות החסכון(!
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר(,
תשל״ה—, 1974
2

3

.2

השבץ עתיר עד  120יכול שיתנהל על שם אחד מאלה:
)(1

בגיר!

¡

חשגוועיייי
עד 120

 1ס׳׳וו תשי״א ,עמי  ;219תשפ״ו ,עפ׳  ;85תשכ״ו ,עמי .2
 2ק״ת תשל׳׳ח ,עט׳ .438
 3ק״ת תשל׳׳ה ,עט׳  ;1321 ,747 ,157תשל״ו ,עמ׳  ;2484 ,2382 ,1319תשל״ז .ע8׳  ;2408תשל״וז ,עמי  373וזימ׳ .1250
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י

)(2

קטין־

) (3נאמן ,ובלבד שלא תהיה לנאמן טובת הנאה בכספים שבחשבון)להלן —
השבץ נאמנות(.
בקשה לפתוזו
חשבון עתיר
ע י 120

.3

)א(

המבקש לפתוח חשבון עתיר עד  120על שמו ,יפרט בבקשתו —
) . (1א ת שמו ,מענו ומספר הזהות שלו!

י

•

) (2אם החשבון הוא נאמנות — את שמו ,ומספר הזהות של הזכאי! ואם
הזכאי הוא קטין — יצויין גם תאריך לידתו! ואם הזכאי פסול דין ,או חסוי
שאינו פסול דין ,תצויין גם סיבת הפסלות או החיסוי!
)(3

בל פרט נוסף הנוגע לחשבון כפי שדרש המנהל .י

)ב( בקשה לפתוח חשבון עתיר עד  120שיתנהל על שם קטין ,תוגש בידי הקטין
בצירוף אישור בכתב של נציגו ,או על ידי נציגו או על ידי אדם אחר ,ובה יפרט המבקש —
)(1

את שם הקטין ומענו!

)(2

את תאריך לידתו!

•)(3

את שמו ומענו של הנציג!

)(4

כל פרט הנוגע לחשבץ כפי שדרש המנהל.

)ג( המבקש לפתוח חשבון עתיר עד  120על שמו ,יצרף לבקשתו את דוגמת
חתימתו! אם החשבון הוא חשבון נאמנות יצרף את דוגמת חתימתו של הזכאי! ואם הזכאי
קטין או חסוי יצרף את דוגמת החתימה של נציגו ,זולת אם דרש המנהל שדוגמת חתימתו
של הזכאי או של נציגיו בחשבון :אמנות תומצא בשעת הוצאת בספים מהחשבון.
תנאי ההסגון

.4

)א(

תנאי החסכון בחשבון עתיר עד  120יהיו כאמור בתקנות החסכון.

)ב( נוסף על הדרכים האמורות בתקנות החסכון בדבר הפקדת םבומים בחשבון,
יהיה בעל חשבון רשאי להפקיד כספים בחשבונו על ידי העברה מחשבה אחד בבנק הדואר.
הוצאת בספים

)א( הוצאת כספים מהחשבון תהיה בפניה למנהל בטופס בקשה ובנק הדואר ישלם
.5
את הכספים לבעל החשבון בתום שלושים יום מיום קבלת הפניה.
)ב( הוצאת כספים או העברתם מחשבון נאמנות טעונה חתימתם של הנאמן והזכאי ז
היה הזכאי קטין או חסוי ,תצורף לחתימת הנאמן חתימת•הנציג.

*גיית

.6

לא תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון עתיר עד

כ״ה בכסלו תשל״ט ) 25בדצמבר (1978
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,120

מנחם בגין
שד התקשורת

קובץ התקנות־ ,3929ה׳ בטבת תשל״ט4.1.1979 ,

ת ק מ ח הביטוח הלאומי ) ה פ ח ת ת נקודת קיצבה מקיצבת ילדימ(,
תשל״ט1979-
י

!

י

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 109א ו־ 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
תשכ״ח— , 1968ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
ג

'.1

בתקנות אלה —

הגדרות

״מקום בתנאי פנימיה״ — מקום שבו נמצא ילד ,מחוץ לבית הוריו ,ומקבל אכסון וכלכלה
ברוב ימי החודש;
״עיקר החזקה״ — בימוי ,במישרין או בעקיפין ,של הוצאות החזקתו של ילד במקום בתנאי
פנימיד .בשיעור העולה על  60אחוז מהוצאות אלה.
ילד שעיקר החזקתו במקום בתנאי פנימיה על המדינה ,על רשות מקומית או על
.2
הסוכנות היהודית לארץ ישראל — יופחת מהקיצבה המשתלמת בעדו לפי סעיף 109
סכום השווה לנקודת קיצבה ,כמשמעותה באותו סעיף ,בעד בל חודש שבו הוא שוהה
במקום בתנאי פנימיה ,ובלבד שמשרד העבודה והרווחה מסר למוסד את הפרטים הבאים:
<(1

הפחתת נקודת
ק י צ ב י

'

שם הילד ,מספר זהותו ותאריך לידתו!

) (2שמות האב והאם ,מספרי זהותם ומענם ,ובאין הורים — שם האפוטרופוס
מספר זהותו ומענו!
) (3שם הפנימיה שבה נמצא הילד או שם המשפחה האומנת'שאצלה הוא
נמצא ומענם!
) (4תאריך תחילת שהותו של הילד במקום בתנאי פנימיה ,ו ב ת א ר י ך סיום
שהותו באותו מקום.
)א(
.3
של כל שנה.

על אף האמור בתקנה  2לא תופחת נקודת קיצבה בעד החדשים יולי— אוגוסט

)ב(
הדשיים.

נקודת קיצבה לפי תקנות אלה לא תופחת למפרע בעד תקופה העולה על

)א( התקבל ילד למקום בתנאי פנימיה בין האחד לחודש ובין החמישה עשר לחודש׳
.4
יראו חודש זה לעניין •הפחתת נקודת הקיצבד ,כחודש שבו שהה הילד במקום בתנאי פנימיה.

סייגי• להפחתד.

מועד תחיית

)ב( התקבל ילד למקום בתנאי פנימיה .בין הששה עשר לחודש ובין היום האחרון
שבו ,לא יראו חודש זה לעניין הפחתת נקודת הקיצבד ,כחודש שבו שהה הילד במקום
בתנאי פנימיה.
)א( סיים ילד שהותו במקום בתנאי פנימיזד בין האחד לחודש ובין החמישה עשר
כ.
לחודש ,לא ידאו חודש זה לעניין הפחתת נקודת הקיצבה כחודש שבו שהה הילד במקום
בתנאי פנימיה.

מועד סיוס
ההפחתה

 1ס״זו תשכ״ח ,עט׳  ¡iosתשל״ח ,עמי .141
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)ב( סיים ילד שהותו במקום בתנאי פנימיה בין הששה עשר לחודש ובין היום
האחרון שבו׳ יראו חודש זה לענין הפחתת נקודת הקיצבה כחודש שבו שהה הילד במקום
בתנאי פנימיה.
!,עדרית *מנית

תחילי׳

נעדר ילד מן המקום בתנאי פנימיה במשך חודש ,לא תופחת נקודת קיצבה בעד
.6
אותו חודש שבו נעדר.
,7

תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ בטבת תשל״ט ) 1בינואר .(1979
ישראל

יי׳ג בכסלו תשל״ט ) 13בדצמבר (1978
)ו!מ91י(3-

כץ

שר העבודה והרווחה

צו התקנים )ייצור זהב ל ש ם ייצוא ש ל א ב ה ת א ם ל ת ק ן הרשמי(,
חשל״ס9 -ך\9
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 16ב( לחוק התקנים ,תשי״ג— 1953׳'אני מצווה לאמור:
1

.1

בצו זד— .

״המכון״ — מכון התקנים הישראלי!
*התקן הרשמי״ — התקן הישראלי ת׳׳י  — 299ניסן תשכ״ה )אפריל  — (1965סימון
מוצרי זהב ,שהוכרז בתקן רשמי ,לרבות התיקונים שחלו ושיחולו בו מפעם לפעם!
״עוסק״ — אדם שעיסוקו או חלק מעיסוקו ייצור מוצרי זהב או מכירתם,
ייצור לשם
ייצוא

עוסק רשאי לייצר מוצרי.זהב שלא בהתאם לתקן הרשמי ובלבד שנועדו לייצוא
.2
למדינות המפורטות בתוספת,

איסור נזכירה
של ני.וצרי זהב

עוסק לא ימכור ,לא ישווק ,לא יעניק ולא יעביר בכל אחת מדרכי ההעברה בין
.3
בתמורה ובין שלא בתמורה ,מוצרי זהב שנועדו לשם ייצוא במפורט בסעיף  2לרבות —
) (1מוצרי זהב שנועדו לייצוא אולם עיסקת הייצוא בוטלה!
) (2מוצרי זהב שיוצאו אך הוחזרו לארץ.

תוספת
)סעיף (2
ארצות הברית של אמריקה
גרמניה המערבית
קנדה
ב״ט בתשרי תשל״ט ) 30באוקטובר (1978
)חמ (3—95

בגין
מנחם
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

 1סייח תשי״ג ,עפ׳  ;30ס״וז חשי״ת ,ן!פ׳ .2
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קובץ התקנות  ,3929וזי בטבת השל׳׳ט*.1.1979 ,

צו הפיקוח ע ל יהלומים ,יבואם ויצואם* ת ש ל ״ ט 1 9 7 9 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  15 ,5ו־ 38לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
תשי״ח— , 1957וסעיפים  3ו־ 4לפקודת הסמכויות בענין היבוא ,היצוא והמכס )הגנה(,
 , 1939ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי בל דין ,אני מצווה לאמור:
ג

2

.י

פרק ראשון:
.1

הגדרות

בצו זה —

״יהלומים״ — פחמן בעל מבנה מונוקריסטליני או פוליקריםטליני ,בצורת גבישים ,שקוף,
בהיר ,צבעוני או אטוס ובעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר!
״יהלומי תעשיה״ — יהלומים המיועדים לשימוש בתעשיה!
״יהלומי גלם״ — יהלומים ללא כל עיבוד ,או יהלומים" בשלבי ניסור או ביקוע או היתוך
ולמעט יהלומי תעשיה!
״יהלומי גוי״ — יהלומי גלם או יהלומים המעובדים בחלקם או במלואם והמיועדים לנוי!
״יהלומים משובצים״ — יהלומים ״המשובצים בזהב ,בכםף< כפלטינה או בחומר אחר:
״עוסק ביהלומים״ — יצרן ,קבלן נעוור ,קבלן ביקוע ,יבואן־יצואן ,מתווך ,בנק מורשה
לעיסוק ביהלומים וצורף{
״יצרן״ — )א( אדם העוסק בליטוש ,חיתוך׳ ניסור או ביקוע של יהלומים ונתקיימו ב ו .
תנאים  %ה :
(1) .

י

מעסיק• עובדים!

) (2יש לו מקום קבוע לעיסוקו!
או )ב( אדם העוסק בביקוע של יהלומים ונתקיימו בו תנאים אלה:
) (1מעסיק עובדים לצרכי ביקוע היהלומים!
) (2היהלומים שייכים לו;
) (3יש לו מקום קבוע לעיסוקו!
״קבלן ניסור״ —,אדם העוסק בניסור יהלומים שאינם שייכים לו!
״קבלו ביקוע״ — אדם העוסק בביקוע יהלומים שאינם שייכים לו•,
״יבואן־יצואן״ — אדם שעסקו יבוא יהלומים או יצוא יהלומים או יבוא ויצוא יהלומים!'
״מתווך״ — אדם המתווך בסחר יהלומים!
״בנק מורשה לעיסוק ביהלומים״ — בנק העוסק בפעולות הקשורות ביבוא וביצוא יהלומים
לפי הוראות יצרן או יבואן־ יצואן •,
״צירף״ — אדם העוסק בשיבוץ יהלומים בכסף ,בזהב ,כפלטינה או במתכת עדינה אחרת,
והעוסק במכירת יהלומים משובצים בתכשיטים.
0 1״ז» תשי״ח ,עמ׳  !24תשל״ח ,עמי .100
 2ע״ר  ,1939תוס׳  ,1עמי .137
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״איגוד עוסקים״ — התאגדות של עוסקים ביהלומים ,שאושרה על ידי המפקח׳ ושמטרתה
העיקרית לפי תזבירה להעמיד לרשות חבריה מקום קבוע למסחר ביהלומים המצויד
בסדרי אבטחה נאותים למניעת פריצה ושוד!
״מפקח״ — מי שנתמנה המפקח על היהלומים על פי הוראות צו זה ,לרבות סגן המפקח
על היהלומים.

פ ר ק שני:
חובת רשיון
לעיסוק «ו היתר
חר סעפי

הפיקוח ע ל היהלומימ

)א( לא יעסוק אדם ביהלומים ,לא יחזיק בהם ,לא ישתמש בהם ולא ירשה לאחד
.2
להשתמש בהם ,לא -יעביר א ת הבעלות או א ת החזקה בהם ,ולא יקבל בשום דדך מדרכי
ההעברה א ת הבעלות או את החזקה בהם ,אלא לפי רשיון ב כ ת ב מאת המפקח ובהתאם
לתנאי הרשיון או לפי היתר מיוחד בכתב וחד פעמי מאת המפקח.
)ב( בעל רשיץ לעסוק ביהלומים כיצרן יראו אותו כבעל רשיון לעסוק ביהלומים
_
כיבואן־יצואן.

אי מחלת
סעיף 2

3

בקשה לרשיון

,4

 .אין האמור בסעיף  2חל על העובד כשכיר אצל בעל רשיון לעסוק ביהלומים.
)א( הבקשה לרשיון לפי סעיף  2או בקשה לחידושו תוגש למפקח לפי המען;
המפקח על היהלומים ,רח׳ ז׳בומינסקי  ,3רמת־גן,

)ב( לא ינתן רשיון למבקש לעסוק ביהלומים אלא אם הוכח להנחת דעתו של
המפקח שהמבקש הוא בעל ארבע שנות ותק בעיסוק ביהלומים.
)ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( רשאי המפקח ל ת ת רשיון אף אם אין המבקש
בעל ותק של ארבע שנים.
)ד( המפקח רשאי לדרוש ממבקש רשיון פרטים נוספים הדרושים לו בקשר לבקשה
לרשיון.
)ה( מי שהגיש בקשה לרשיון עד ליום פרסום צו זה ,יחולו עליו ההוראות הקודמות
באשר לותק בעיסוק ביהלומים.
תוקף הרשיון

,5

)א(

המועד הכללי לחידוש הרשיון הוא האחד באפריל של כל שנה.

)בו תוקף רשיון לשנה אחת והוא יפקע ביום ה־  31במרס שלאחל נתינתו.
)ג( תוקף רשיון שניתן לראשונה הוא מיום נתינתו ועד למועד הכללי הבא לחידוש
רשיונות.
אברת רשיון

)א( בעד מתן רשיון או חידושו ישלם עוסק ביהלומים אגרה שנתית בסך 400
,6
לירות ישראליות.
)ב( ניתן רשיון לאחר האחד באוקטובר תשולם מחצית האגרה בלבד.

לטור מאגרה

הוראות סעיף  6לצו זה לא יחולו על אדם העוסק ביהלומים באזור שאישר שר
,7
התעשיה ,המסחר והתיירות כאזור פיתוח לצורך סעיף זה לגבי השנה שבאישור.

הצגת רשיין

בעל רשיון שהוא יצרן או קבלן ניסור יציג א ת הרשיון באופן בולט במקום העסק
,8
שלגביו ניתן הרשיון.
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.9

המפקח רשאי לסרב ל ת ת רשיון ,לקבוע בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם

ן

ו כ

סמכויות י,מפקדז

להתלות רשיון או לבטלו.
.10

המפקח רשאי לקבוע ,בהוראה מיוחדת בכתב או בהוראה כללית ,ד ר י

ש ו ת

ב

נ

ג

ו

ירישות לגבי

ע

.למקומות המיועדים לעיסוק ביהלומים ,לשמירתם או להחםנתם ,ומשניתנה הוראה כאמור
יחייב כל אדם למלא אחריה. .
.11

לא יאשר המפקח איגוד עוסקים אלא אם נתקיימו בו ש ל ו

ש ה

א

איגוד עוסקים

. 1,
ה

) (1לפי תקנות האיגוד לא יתקבל אדם כחבר בו ,אם על ידי הקצאת מניות
בדרך אחרת ,למעט כחבר כבוד ,אלא אס
 ,האיגוד או העברתן לאותו אדם
אותו אדם הואי בעל רשיון לפי סעיף ¡2
) (2תקנות האיגוד קובעות כי באתר לעסקי יהלומים יעסקו ביהלומים או
,־
באבני חן בלבד!
) (3אתר עסקי היהלומים הוא במקום שיש בו ,לדעת המפקח ,כדי לתרום
לריכוז הסחר ביהלומים עם גורמי חוץ לארץ וכדי לאפשר ,מבחינה בטיחותית. ,
העברה ח פשית של יהלומים ל צרכי סחר כאמור.

4
״•

המפקח דשאי לדרוש.מעוסק ביהלומים ,בהוראה מיוחדת או כללית ,שיגיש .לו
.12
ךו״ח מלא ונכון על מלאי היהלומים שברשותו או בפיקוחו באותו מקום ,באותו מועד
ובאותה צורה כפי שיקבע בהוראה ,ומשניתנה הוראה כאמור חייב כל אדם למלא אחריה.

פ ר ק שלישי:

יויחעלמלאי

יבוא דצוא יהלומים ו ה ח ז ק ת ם

ל
 : .13לא יחזיק אדם יהלומים ,לא ישתמש בהם ולא ירשה לאחר להשתמש
ולא יקבל בשום דרך מדרכי ההעברה א ת הבעלות או החזקה עליהם ,אלא למטרת יצוא
)להלן — יהלומי יצוא( ואלא לפי רשיון מאת המפקח לפי סעיף .2
ב ה ם ׳

א

י

ע

י

ב

הגבלת ה״זקד.

ר

 .14על אף האמור בסעיף  13מותר לבעל רשיון צורף לקבל את הבעלות או את החזקה
על יהלומים מחוהכים ומלוטשים לשם שיבוצם בזהב ,בכסף ,כפלטינה או במתכת עדינה
אחרת ,ולהעביר א ת הבעלות או החזקה ביהלומים משובצים אף לא לצורך יצוא ,אם הדבר
נעשה בהתאם לתנאי הרשיון .י
^

.15

המפקח רשאי ל ת ת הוראה ,כללית או מיוחדת ,בדבר תקופת ייצורם
,

ש

ל יהלומי

י

צ

ו

א

החזקת יהלומים
משובצי!(
והעברתס

׳

 1מועד יצואם והעברתם מרשות לרשות או ממקום למקום! ניתנה הוראה כאמור ,חייב
כ ל אדם' שאליו היא.מכוונת למלא אתריה.
.16

)א(

)(1

יהלומים ייוצאו אך ורק בהובלה אוירית!

הוראות לגבי
ייצור ויצוא
יהלומים

יצואיהלוטיט

) (2הובלת היהלומים תיעשה ישירות מבנין בורסת היהלומים עד למטוס
או דרך מסוף מטענים )ממ״ן(.
)(3

המפקח רשאי לפי שיקול דעתו לפטור הובלת יהלומים מהוראות פסקאות

) (1ו־).(2
)ב( אין הוראות סעיף זה חלות על יהלומים המיוצאים כמטען נלווה.".
.17

לא ייבא אדם ולא ייצא יהלומים אלא אם הוא בעל .רשיון כיצרן או כיבואךיצואן.

•קובי! התקנות  ,3929ה׳ בטבת תשל״ט4.1.1979 ,

הגבלת היבוא
והיצוא
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טדק רביעי:
התחייבות
וערבות

הודאות כלליות

) .18א( המפקח רשאי לדרוש מכל מבקש רשיון יבוא או רשיון יצוא ליהלומי יצוא
כאמור בסעיף  13וכן מכל אדם שניחנה לגביו הוראה לפי סעיף  15או ממחזיק יהלומי
יצוא .בין׳לשנתן התחייבות לפני פרסום צו זה ובין אם לאו ,שימציא לו:
) (1התחייבות לביצוע היצוא או לקיום הוראה מהוראות צו זה -בסכום,
במועד ובנוסח שיקבע המפקח!
)(2

ערבות להנחת דעתו של המפקח למלוי התחייבות כאמור.

)ב( ניתנה ערבות לפי סעיף קטן)א() ,(2רשאי המפקח לדרוש מכל מחזיק יהלומי
יצוא ערבות נוספת או אחרת.
י׳י״י

מ ז  :ר ב י ת

תשלו& מס
על ידי יבוא!
יצוא!

.19

המפקח רשאי להחזיר ערבות שניתנה לפי סעיף .18

) ,20א( יצרן או יבואן־יצואן ישלם לאוצר המדינה בקשר לתכנית הפיקוח הבלולה^
בצו זה ,מם בשיעור של \ פרומיל משווי היהלומים שייבא ,או של \ פרומיל משווי היהלומים
שייצא ,הכל לפי הסכום הגדול יותר ,ובלבד שסך המס לא יעלה על  3,000לירות ישראליות
לשבה.
) pהמס לפי סעיף קטן)א( ישולט מדי שנה בשנת לפי תהשיב של השנה הקודמת
שנעשה ב־ 31לדצמבר ,החל בשנת .1973
)ג׳ ׳ נוסף לאמור בסעיף קטן )א( ישלם כל יביאן־יצואן ,יצרן ובעל רשיון עיסוק
בכל שנה משנות הכספים 1978/79 ,1977/78׳  ,1979/80מס לאוצר המדינה בקשר לתכנית
הפיקוח הכלולה בצו זה בשיעור המפורט בתוספת.
׳

) ח המס לפי סעיף קטן)ג( ישולם בתחילת חודש אפריל בכל אחת מהשנים ,1977
 1978ו־.1979
עבירות

עבירה על הוראה מהוראות צו זה דיניה כדין עבירה על הוראות חוק הפיקוח על
.21
מצרכים ושירותים ,תשי״ח—. 1957
3

צו זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל דין אחר.

שמירת רינים

.22

ביטולים

 .23צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )פיקוח על יהלומים( ,תשי״ט— ,* 1959וצו יבוא
*׳" •
ייצוא יהלומים והחזקתם ,תשי׳״ט— — * 1959בטלים ,י

 3ס״ח תשי״ח ,עמי  ;24תשל׳׳ה ,עה׳ .100
 4ק״ת תש״ ,8עמי  ;¡387משל״ו ,עמי  ;751תשל״ז ,עמי ,484
 5ק״ת תשי״ס ,עסי  ;1389תשל״ח ,עמי .1349
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קובץ התקנות' '3929ד,׳'בטבי^תשל״מ4.1.1979 ,

תוספת
)סעיף (20
משלם המס

שנת זוכפפיס

יבואךיצואן ,יצרן

1977

בעל רשיון עיסוק

1977

יבואן־יצואן ,יצרן

1978

בעל רשיון עיסוק

1978

ייבואן־יצואן ,יצרן

1979

בעל רשיון עיסוק

1979

לירה אחת לכל  1000דולר;יבוא• או יצוא,
הכל לפי הסכום הגדול יותר ,שלא יפחת
מי 1,500לירות ולא י יעלה על 000׳15
לירות.
 1,500לירות.
 1.25לירות לכל  1,000דולר יבוא או יצוא,
הכל לפי הסכום הגדול יותר ,שלא יפחת
מ־ 1,750לירות ולא יעלה על 17,500
לירות.
 1,750לירות.
 1.50לירות לכל  1,000דולר יבוא או יצוא,
הבל לפי הסכום הגדול יותר ,שלא יפחת
מ־ 2,000לירות ולא יעלה על 20,000
לירות.
 2,000לירות.

ג׳ בכסלו תשלי׳יט ) 3בדצמבר Ü978
)an

(3-tt9

בגין
מנחם
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

צז הפיקוח ע ל מצרכים ושירותים )מכירת מצרכים באשראי(
)תיקון מסי  ,(3ת ש ל ״ ס 1 9 7 9 -
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ,15 ,5ב29 ,ג29 ,ז ו־29ח לחוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים ,תשי״ח— 1957י ,אני מצווה לאמור:
בצו הפיקוח ע ל מצרכים )מכירת מצרכים באשראי( ,תשל״ג— 1972־ )להלן —

.1

הצו העיקרי( ,במקום סעיף  71יבוא:

מכירת מצדכיט
באשראי

״ .1בצו זה ,״מצרך״ — מצרך מן המצרכים המפורטים בתוספת.״
בתוספת לצו העיקרי ,אחרי ״מערכות כלי מטבח וכלי שולחן״ יבוא ״מערבלי מטבח
,2
השמאים״.
י״ט בכסלו תשל״ט) 19בדצמבר (1978
< י״־ '
חמ5 2

3

!«פ&ת לצי
י

; ז ז י ק

י'

מנחם בגין
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

 1סייח תשי״ח ,עמ׳  ;24תשל״ח ,עמי .209
 2ק״ת וושל״נ ,עם׳  ;240תשל׳׳ה ,עט׳  324ועמי  ;471תשליח ,עמ׳ .107
קובץ התקנות  ,3929ה׳ בטבת תשל״ט4.1.1979 ,

*49

צל הפיקןח ע ל מצרכים לשידזתים )איסזד ה ע ל א ה מ ח י ד מ זהח־עה על
ה ע ל א ת מחירים( ,חשל״?ו979-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים' ,תשי״ח״ 1957-י
)להלן — החוק( ,אני מצווה לאמור:
.1

בצו זה —

״חברה״ — לרבות הברה זרה כמשמעותה בפקודת ה ה ב ר ו ת  ,לרבות אמדה שיתופית
כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות !
2

3

״שליטה״ — שליטה בחברה על י ד י החזקת  26אחוזים או יותר'מהון המניות הנפרע של
חברה או מכוח ההצבעה שבחברה ,או הרשות למנות או לבחור  50אחוזים או יותר
ממנהליה של .חברה או למנות א ת המנהל הכללי או מנהל העסקים שלה ,או הזכות
למנות או לבחור מנהלים שבחברה שיהיו זכאים ל־ 50אחוזים או יותר מכוח ההצבעה
במועצת המנהלים של החברה או מכוח ההצבעה בהנהלתה?
״חברת בת״ — הברה אשר לחברה אחרת — בין בעצמה ובין ביחד עם חברות א ח ד ו ת י
שבשליטתה — יש שליטה ב ה או אשר  50אחוז מהון המניות הנפרע של חברה אחרת
מושקעים בה,׳
״בעל מפעל״ — יצרן ,סיטונאי ,קמעונאי .יבואן או עושה שירות ,ולענין זה יראו כבעל
מפעל אחד —

איפור העלאת
מחירים

)(1

חברה וחברות ב ת שלה!

)(2

הברות בת של חברה אחת ז

)(3

חברות שעיסוקן העיקרי הוא מתן שירות ושמרביח מנהליהן הם אותם האנשים!

)(4

חברה ויחיד שיש לו שליטה עליה!

)(5

חברות שליחיד שליטה עליה.

-

)א( לאי ימכור־ אדם מצרך ולא יעשה• שירות מאלה; המפורטים בתוספת הראשונה
.2
במהלך עסקו ,במחיר העולה על מחירם• היציב במועד הקובע בתוספת מס קניה ,מס ערך
מוסף או מס עקיף אחר — אם חל עליו — אלא ע ל פי היתר לפי פרק שני  1לחוק.
)ב( היה מקובל במועד הקובע מתן הנחה במחיר מצרך או שירות •,דרך כלל א ו .
בתנאים מםויימים ,לא ימכור אדם אותו מצרך ולא יעשה אותו שירות ,דרך כלל או בתנאים
כאמור ,במחיר העולה על המהיר היציב לאחר מתן ההנחה בתוספות כאמור בסעיף קטן)א(0 .
)ג( בעל מפעל המוכר מצרך או נותן שירות מהמפורטים בתוספת השניה לא יעלה
א ת מחירו של המצרך אז השירות על המחיר במועד הקובע בתוספות כאמור בסעיף קטן)א(.
אלא לאחר שהודיע על בך לממונה כמפורט בפרק שני  1לחוק.
י )ד( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( עד )ג( ,אם נקבע למצרך או לשירות
מחיר מקסימלי ,לא ימכור בעל מפעל מצרך ולא יתן שירות במחיר העולה על המחיר
••.׳••.-
המקסימלי.
 1פ׳׳ח תשי״וו ,עט׳  ;24תשל׳׳ג ,עמי  ;16תשל״ח ,עמי .84
p!n 2׳ א״י ,כרד א׳ ,עס׳ ,155
 3הוקי א״י ,כיד אי ,עמי .336
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קונץ התקנות  ;3929ק׳ בעניו משליפ4.1.1979 ,

)ה( לענין סעיף זה׳ ״המועד הקובע״ — פרק הזמן שבין י״ד בתשרי תשל״ט
) 15באוקטובר  (1978ובין א׳ בחשון תשל״ט ) 1בנובמבר .(1978
.3

שמירת דינים

צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מהירים והודעה על העלאת מחירים(,
.4
תשל״ח— — * 1977בטל.

ביטול

ת ו ס פ ת ראשונה
)סעיף )2א((

חלק ראשון :מזון
סור א׳
המצרך

הפרק או ד9.רט
של תעריף המכס

חלב ושמנת טריים בלתי מרוכזים או בלתי ממותקים

04.01

חלב ושמנת משומרים מרוכזיט או ממותקים מייצור מקומי

03.02

משקד ,חלב ממותק בתוספת של קפד ,או קקאו כגון שוקו ,מוקד ,ובדומה
04.02.1019,18.06.9900
21.07.2000/000,22.02

מייצור מקומי
חמאה באריזות לצדכן של  50גים או יותר
 .גבינה וקום ) (curdמייצור מקומי
דבש שבעי מייצור מקומי
פירדת משומרים על ידי הקט^זז ,מייצור מקומי
תה ארוז בישראל

04.03
04.04
04.06
'08.10
09.02

קמח חיטה מייצור מקומי

11.01.1000

עמילן תירס מייצור מקומי

11.08.9900

שמן פולי סויה

15.07.1031

שמן זית

15.07.1034

מרגרינה ותערובות של מרגרינה עם חלב או חמאה באריזות לצרכן,
15.13.9900

מייצור מקומי
גלוקוזה מייצור מקומי ! דקסטרוזה מייצור מקומי
מלםות בין אם נטולות צבע ובין אם לאו

17.02.2000
17.03

ממתקים של סובר שאי 01מכילים קקאו ,מתוצרת מפעלים מקומיים
שמחזור המכירות השנתי שלהם עולה על  15מיליון לירות
אבקת קקאו בלתי ממוותקת באריזות ל צ ר ס מייצור מקומי
שוקולדה לרבות ממולאת או מצופה באריזות לצרכן וממתקים המכילים
קקאו ,מתוצרת מפעלים מקומיים שמחזור המכירות שלהם עולה על
 15מיליון לירות
אטריות ומוצרים דומים מייצור מקומי
לחם כמוגדר בצו ייצור לחם ,פיתות כמוגדר יצר ייצור פיתות ,מצות
עממיות כשרות לפסח באריזה של  2.5ק״ג ,קמח י מצות בשר לפסח
באריזות של  1ק״ג ו־ 500גרם ,מייצור מקומי

17,04.1000/3000/4000/9900
18.05

18.06.9900
19.03

 4ק ״ ת — שיעורי מק״ח  ,206תשל״ח ,עמי .3
קובץ התקנוון 3529ה
t

,

 ,בשיבת תשל״נז4.1.1979
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טזד א'
המצרך

טור כ׳
הפרק או הסרט
ס ל תעריף המכס

קפה נמס לבל סוגיו מייצור מקומי

21.02.1000

מיונית מוכנה מייצור מקומי

21.04.2000

שמרים טבעיים

21.06

משקה לתת )מאלט( מייצור מקומי

22,02

לימונדה ,מים מינרליים ומי סודה מעורבים בחומרים נו תני טעם ומשקאות
בלתי כהליים אחרים בכלי כיכול המכילים מעל  50סנטיליטר

21.02

בירה מייצור מקומי

22.03

תירוש ענבים בתסיסה חלקית או שתםיסתו הופסקה שלא על ידי הוספת
כוהל ,המיוצר בישראל על־ידי מפעלים ,שמחזורם השנתי •הכולל
בניכוי המסים ,עולה על  15מיליון לירות

22.04

יין מענבים טריים ,תירוש ענבים בתסיסה ,שהופסקה על ידי תוספת כוהל,
ד׳מיוצריפ בישראל על־ידי מפעלים ,שמד/זידפ השנתי הכולל בניכוי
המסיט ,עולה על  15מיליון לירות

22.05

״ ז ורמוט וימות אחדים מענבים טריים מתובלים על ידי הוספת תמציות
ארומטיות ,המיוצרים בישראל עליירי מפעלים ,שמחזורם השנתי הבולל
בניכוי המםים ,עולה על  15מיליון לירות

22.06

כותל אתילי וכוהל נוטרלי בלתי מפוגלים בחוזק של  80למאה או יותר
מייצור מקומי ,למעט מ ה ל אתילי או נוטרלי בחוזק כלשהו בץ אם
 ,מפוגל ובין אם לא מפוגל המופק ממיץ קליפות הדדים

22.08

ליקרים ומשקאות כוהליים אחרים ,מוצרים כוהליים מעורבים )הידועים
כ״תמגיות מרוכזות״( לייצור משקאות ,המיוצרים בישראל על ידי
מפעלים ,שמהזורם השנתי הכולל בניכוי המסים ,עולה על  15מיליון
לירות ; כוהליים למעט המפורטים בפרט  22.08מייצור מקומי

22.09

סיגריות מייצור מקומי

24.02.1000

מלח )נתרן כלוריד( מייצור מקומי

25.01

חלק שני :מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להן
-

תחליף חלב לבעלי חיימ מייצור מקומי

23.07.3000

חול קוורץ מייצור מקומי

25.06

חרםיות מייצור מקומי

25.07
254 0 28,40.2000

פוספטים מייצור מקומי
סיד חי ,סיד כבוי וסיד הידראולי מייצור מקומי ,המיוצרים בישראל
על ידי פפעלימ ,שמחזורס השנתי הכולל מעל  15מיליון לירות
מלט )צמנט( פורמלנד אפור

25.22
25.23.1000

בטון מוכן
שמני םיכד ,ושמנים מינרליים אחדים
משחות סיכה
שעוזת מייצור מקומי

452

27.10.5500/9900
27.10,6000
27.13

קונ־ן ד,תק11ת?« ;3דיבסגמ־הש^״ט*.1.1979 ,

הפרק או הפרפ
של תערין׳ הסבפ

" י י א'
המצרך

כלור מייצור מקומי ,מתוצרת מפעלים מקומיים ,שמחזור מכירותיהם
28,01.1000

מעל  3,000טון כלור בשנה
ברום מייצור מקומי

28.01.3000

.חמצן מייצור מקומי

28.04.1000

חנקן מייצור מקומי

28.04.2000

מימן מייצור מקובלי

28.04.3090
28.08

חומצה גופריתנית מייצור מקומי
חומצה חנקתית מייצור מקומי.

28.09

רו־תחמוצת הפחמן נדיצור מקומי

28.13

אמוניה מייצור מקומי

6

^ ^ ת ר ן היורוקםידי )מודה קאוםטיק( מייצור מקומי ,שמחזור מכירותיהם
מעל  10,000טון פודה קאוטםיק בשנה
אשלג מייצור מקומי
נתרן היפוכלוריט מייצור מקומי

28,31.1000

נתרן וו־גופרתי מייצור מקומי

28.37

אויר נוזל או דחוס ,מייצור מקומי

28.33

אצטילן מייצור מקומי

'29.01.2000

אתילן דיברומיד מייצור מקומי

29.02.1030

מתיל ברומיד מייצור מקומי

29.02.1040

מתנול מייצור מקומי

29.04.1010

פורמלין מייצור מקומי

29.11.1000

אוריאה מייצור מקומי

29.23.9900

דשנים מייצור מקומי

פרק 31

צבעי אספ«לס מייצור מקומי

32.09.9910

וצבעי אימל )(enamels
״

28.17.1000
28.30.9900

וארנישים ולכות  :צבעי מים
g

28.16

),(distempers

צבעים )(paints

אתריט ,פיגמנטים בשמן פשתן ,בספירטים

לבנים ,בספירסים של טרפגטין ,בוארנישים או באמצעות צביעה או
אימל אחרים ,צבעים או הומר צבע אחד בצורות או באריזות מהסות

•

הנמכר בקגועוגות ,הגזיוצרימ בישראל על ידי מפעלים ,שמחזורם
השנתי הכולל עולה על  50מיליון לירות
חמדי נפץ מוכנים ,מייצור מקומי ,למעט אבק שריפה

32.09.9990 .
י

36.02

פתילים לפיצה ופתילי הדלקה
פיקות הקשר ,ופיצוץ ,מבעירים ,נפצים

36.04

גפרורים מייצור מקומי

36.06.1000

שרפי פוליאסטר מייצור מקומי

39.01,1050

מלנין פודמאלדהיד מייצור מקומי

39.01.1060

אוריאה פורמאלדהיד מייצור מקומי .
קובץ התקנות  ,3929וזי בטנת תשל״ט4.1.1979 ,

39.01.1070

453.

עיר ב'
הפרק או ד"0.ס
שי תעריף הגזכס

טור א׳
ד3,צרך

פוליאתילן מייצור מקומי

39.O2.ÎO10
39.02. Î 036

פוליויגיל הלוריד )פי.וי.סי (.מייצור מקומי
מוצרים מאספלט או מחומר דומה )כגון מביטומן של נפט או מכופר
) (pitchשל זפת פחם( ,מייצור מקומי
זכוכית שטותה ,שקופה ,מייצור מקומי

68.08
70.04.2011/2019/9911
70.05.1011/1019/9911

זכוכית בטחון שטוחה ,שקופה ,מייצור מקומי

70,08,9900

בקבוקים וצנצנות מזכוכית ,מייצור מקומי

70.10.2000

חלק שלישי :י מתכת
ברזל זויתי )זודיתנים( מפלדה ,דלת פחמן)תכולת הפחמן עד  0,30למאה(,
מייצור מקומי

73,11.1010

קופסאות )מינלים( מפת ,מייעוד מקומי

b3.23.9900

בלונים לגן לשתיה ,כגון לבקבוקי ״סיפולוקס״ ,מייצור מקומי

73.24.Z000
76.10.3000

שפופרות מתקפלות מחמרן ,מייצור מקומי

76.11

בקבוקי ״סיפולוקס״ מחמרן ,מייצור מקומי
ממטרות וחלקיהן מייצור מקומי ,שמשקל כל אחת אינו עולה על  15ק״נ
 כגון אלה המיוצרות על ידי ״מפעלי מהכת נעז* והמשומנות במספריייצור אלה:
 .1ממטירים לחממות ולולים — 213/98
 .2ממטירי — ״פופ־אפ״
 .3ממטרות דו תכליתיות — 233/31 ; 255/31
 .4ממטרות — גזרה — 233/31 ! 233/34
 ' .5ממטרות תותח — 288/91 ! 268 ; 2812

84.21.7311

תאים ראשוניים ) (primary cellsוסוללות ראשוניות )(prîmary batteries
85,03.1090

לשימוש אזרחי ,מייצור מקומי
נורות ליבון מייצור מקומי

85.20.1090

מוני הספקה למיס מייצור מקומי

90.26.2100

חלק רביעי :מוצרי טכסטיל ועור
חוש כותנה ,ד,מוס למכירה בקמעומת ,מייצור מקומי)חוט תפירה(
טיבים אקריליים מייצור מקומי

155.06
56.04.1010

חוט דיולן — כותנה מייצור מקומי

56.05.1099

מכנסי גרב מייצור מקומי

60.04.3090

חלק חמישי :אחרים
לוחות מרובדים עשויים שכבות ספוגות שרפים פינוליים ואמינרפלסטיים
פודמאיקד ,(.מייצור מקומי

39.01,3510 39,07.1410

עץ לביד מייצור מקומי

44.15.2000

לוחות משבבי עץ )סיבית( ,מייצור מקומי

44.18.9900

גייר וקרטון )במקום מוצרי נייר שבצו מיום  ,(30.10,1977מייצור מקומי
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קיבץ ד,תקגזת  ,3929ד ',נטבת ז1ש<״ט,

48.01
4.1.1979

טור *׳

הפרק «י הפרט
על תעדיף המכס

המייד
קרטון גלי מייצור מקומי

48.05.2000

שקים לאריזה מנייר ,שניתן לאדון בתם  10ק״ג ויותר ,מייצור מקומי

48.16.9900

מחברות של  12ו־ 40דף ,מדיצור מקוןמי

46.18

ספרי לימוד מודפסים בישראל
4
עפרונות באריזות של  1גרוס ,מייצור מקומי ,כדלקמן:
עפרונות שחורים )כגון ״לוולי״ ו׳׳אמיר״( ,עממיים עם או בלי מחק ;
עפרונות צבעוניים )״צברה״( בארידות ׳צברה״ ,״צברה״ בווו ו׳׳צברה
12״ ארוך וקצר ; עפרונות טכניים )שחור ,צבעוני ,שונות(

49.01

98.05.5000

ת ו ס פ ת שניה
)םעיף)2ג((
£

צבעי מכוניות — צבעי יסוד ,ביניים מ מ ר לבלי רכב למיניהם לצביעה
ראשונה ואחזקה פוליסטירן ,מייצור מקומי

39.02.1020

כרטיסי ניקוב למחשבים ,מייצור מקומי

48.21

חוט כותנה ,המוכן למכירה בקמעונות ,מייצור מקומי )חוט תפיח־(.

55.06

 . . .ברזל בנין עגול ,מייצור מקומי

73.10/9992/9999

׳

7

חומי םיול ,מייצור מקומי

57.07

73.16.3000/4000

צנורות מברזל ,מייצור מקומי

73.36.9900

כיריים לגז ,מייצור מקומי
רדידי חמרן ,מייצור מקומי י

76.04

שירות אחזקה תקופתי למקררים דושמליים ביתיים
שירות אחזקה תקופתי למכונות כביסה ביתיות
שירות אחזקה תקופתי למקלטי טלויזיה ביתיים
שירות מתיחה ובידול של חוטי נחושת
מנחם

כ׳׳ו בחשון תשל״ט ) 26בנובמבר (1978
)חמ (3—14

בגין

שר התעשיה ,המסחר והתיירות

כללי נ ח י ת ת למוסדות לשכת עורבי־הדין)תיקון(״ ת ש ל ״ ט  9 -ז  9ז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  109לחוק לשבת עורכי-הדין ,תעוכ״א—• 1961י ,מתקינה

| ^

המועצה הארצית של לשבת עודכי־הדין כללים אלה:
בסעיף  40לכללים בדבר הבחירות למוסדות לעיכת עורכי ־הדין ,תשכ״ר— 1963ג,

.1

תיקיו סעיף 40

בסופו יבוא ״הועד המחחי בבאר־שבע יהיה בן ששה חברים״.
נתאשר.
י

״

ח

ב

כ

)חמ (3—722

ס
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ת
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ש
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״

ט

)

8

.י י ,נ נ ד
1

ב

ך

צ

מ

ב

ר

8

7

9

יושב ראש המועצה הארצית

״

של לשכת עורכי׳ הדין

,
משה

1

נסים

ממלא מקום שר'המשפטים

 1ק״ת תשכ״א ,עמי .178
 2ק׳׳ת תשכ״ד ,עמי .332
קובץ התקנות  ,3929ה׳ בטבת תשל״ט4.1.1979 ,
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מדוד לשלטון מקומי
צו איגוד ערים )נפת אשקלון( )שמירה ע ל איכות ה ס כ י נ ה ( ,
תשל״ט979-ז
בתוקף םמכויותי לפי סעיפים  2ו־)26ב( להוק איגודי ערים׳' תשט״ו— 1955י׳ אני
מצווה לאמור:
הגדרות

.1

בצו זה —

״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששמה נקוב.בתוספת!
״איגוד״ ,״מועצה״ ,״השר״ — כמשמעותם בסעיף  1לצו איגוד ערים )הוראות אחידות(,
תשל׳׳ז—1977
הקמת האיגוד

2

)להלן — צו הוראות אחידות(.

1א .מוקם בזה איגוד ערים שייקרא ״איגוד ערים נ פ ת אשקלון )שמירה על א י כ ו ו ^
^
הסביבה(״.

תפקידי האיגוד

1ב .׳ תפקידי האיגוד הם לפעול למניעה ,מדידה ופיקוח על מזהמים סביבתיים במטרה
לשמור על ולשפר את איכות המשאבים הטבעיים כגון :מים ,אויר ,ים וקרקע .למנוע מפגעים
הנוצרים ע״י רעש ,קרינה ופסולת מוצקת וכל מפגע סביבתי אחר ולהביא לשימור הקרקע,
הנוף ,ערכי הטבע וערכים ארכיטקטוניים.

חלות הסעיפים
 2עי  49לצו

הסעיפים  2עד  49לצו הוראות אחידות יהיו סעיפים  2ער  49גם לצו זה.

1ג.

תוספת
הרשית המקומית

עירית אשדוד
עירית אשקלון
עירית קרית־גת
המועצה המקומית קרית־מלאכי
המועצה המקומית שדרות
המועצה האזורית באר טוביה
המועצה האזורית חוף אשקלון
המועצה האזורית יואב
המועצה האזורית לכיש
המועצה האזורית שער־הנגב
'המועצה האזורית שפיר
כ״ו בחשון תשל״ט ) 26בנובמבר (1978
)חנז (3—302

מםםר החברים

2
2
2

בורג
יוסף
שר הפנים

 1ס״ח תשט׳׳ו ,עמי  ;48תשכ״ו ,עמי  ¡36תשל״ו ,עמי .57
 2ק׳־ת חשל״( ,עט׳ .2342

456
המחיר  6לירות

קובץ התקנות  ,3929ה׳ בטבת תשל״ט9 ,י4.1.19

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

