רשומות

קובץ התקנות
ח׳ בשבט התשנ״ב

 13בינואר 1992

5414

עמוד
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ת ק נ ו ת הרופאים ה ו ו ט ר י נ ר י ם ) ס ד ר י דין בוועדה( ,התשנ״ב1992-
ת ק נ ו ת המקרקעין )הוצאות ה ח ל ו ת ע ל ה מ ת נ ת ק מ ה מ ע ר כ ת המרכזית ב ב י ת מ ש ו ת ף ( )תיקון(,

654

התשנ״ב1992-
...

ת ק נ ו ת ה מ ק ר ק ע י ן ) ת נ א י ם ל ה י נ ת ק ו ת מ מ ע ר כ ת מרכזית ב ב י ת מ ש ו ת ף ( ) ת י ק ו ן (  ,התשנ״ב1992-

655

ת ק נ ו ת הפיקוח על ע ס ק י ביטוח )דרכי ה ש ק ע ת ההון ,ה ק ר נ ו ת וההתחייבויות ש ל מבטח(
655

)תיקון( ,ה ת ש נ ״ ב 1 9 9 2 -
ת ק נ ו ת ה נ מ ל י ם ) ב ט י ח ו ת ה ש י ט ( ) ת י ק ו ן מס׳  ,(2התשנ׳׳ב1992-

658

ת ק נ ו ת ה ס פ נ ו ת ) כ ל י ש י ט ( ) ר י ש ו ם וסימון()תיקון(',התשנ״ב1992-

658

צו ר ש ו ת שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז )תל־אביב(( )תיקון(,
659

התשנ״ב1992-
צו ר ש ו ת שדות ה ת ע ו פ ה ) מ ת ן שירותים בשדה התעופה עובדה()תיקון( ,התשנ׳יב1992-

659

צו י צ י ב ו ת מחירים ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם ) ה ו ר א ת שעה( )מחירים מ ר ב י י ם ל מ צ ר כ י ם (
)תיקון מס׳  ,(2התשנ״ב1992-

659

צו יציבות מחירים ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
660

)תיקון מס׳  ,(3התשנ״ב1992-
צו יציבות מחירים ב מ צ ר כ י ם ו ב ש י ר ו ת י ם )הוראת שעה( )מחירים מרביים למצרכים(
)תיקון מס׳  ,(4התשנ״ב1992-

י.....

661

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) א ( ) ת י ק ו ן מס׳  ,(2התשנ״ב1992-

661

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת ) ב ( ) ס ח ׳ נ י ן  ,תיקון( ,התשנ״ב1992-

662

אכרזה על ע י ד י ת אשדוד)תיקון( ,התשנ״ב1992-

662

הודעת ה נ ו ט ר י ו נ י ם ) ש כ ר ש י ר ו ת י ם ( ) מ ס ׳  ,(2התשנ׳׳ב1992-

663

ה ו ד ע ת ה ס פ נ ו ת ) כ ל י שיט()מדידת ת פ ו ס ת ם ש ל כלי ש י ט ( ) א ג ר ו ת (  ,התשנ״ב1992-

665

ה ו ד ע ת ה נ מ ל י ם ) א ג ר ו ת שירותי ספנות( ,התשנ״ב1992-

666

תקנות הרופאים הווטרינרים )סדרי דין בוועדה( ,התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )21ג( לחוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ״א) '1991-להלן -
החוק( ,וסעיף  108לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד , 1984-אני מתקין תקנות אלה:
2

בתקנות אלה -

.1

״ועדה״  -הוועדה שמונתה לפי סעיף  20לחוק:
״רופא וטרינר״  -רופא וטרינר שנגדו הוגשה קובלנה לפי סעיף  19לחוק:
״השר״  -שר החקלאות.
הזמנה על ידי
הוועדה

הזמנת אדם להתייצב בפני הוועדה ולהעיד או להציג דבר ,תהא ערוכה לפי טופס 1
.2
שבתוספת ,ותימסר לו באופן אישי או תישלח אליו בדואר רשום.

כפיית התייצבות

בקשה לכפות את התייצבותו של אדם בפני הוועדה לענין סעיף )21ב( לחוק תהא ערוכה
.3
לפי טופס  2שבתוספת.

גביית עדות
על־ידי שלוח

בקשה לגבות עדות מתוץ לישראל לפי סעיף  13לפקודת הראיות ]נוסח חדש[,
.4
התשל״א , 1971-תוגש בדרך המרצה ותקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ״ד , 1984-יחולו עליה:
הרופא הווטרינר יהא המשיב בבקשה.

ייצוג על־ידי
היועץ המשפטי
לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה או נציגו רשאים לפתוח בהליכים בבית־המשפט לפי תקנות אלה
.5
בשם הוועדה.

3

)א(

4

הוועדה תנהל פרוטוקול שישקף את דיוניה.

פרוטוקול

.6

נוכחות בעת
הדיון

בדיוני הוועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הוועדה ,הרופא הווטרינר ,עדים שהוזמנו ,ומי
.7
שהיושב־ראש התיר את נוכחותו.

)ב( הפרוטוקול ינוהל בדרך שיורה היושב־ראש והוא יחתום עליו בתום כל ישיבה.
)ג( המסמכים שהוצגו לוועדה יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.

הדיונים בוועדה והעיון במסמכיה יהיו סודיים ותכנם יימסר לשר בלבד ,זולת אם התיר
.8
יושב־ראש הוועדה לגלות מתוכנם.
תחילה

.9

תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

תוספת
טופס ז
)תקנה (2
ועדה שמונתה לפי סעיף 20
לחוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ״א1991-

י סייח
0״ח
י• דיני
״ ק״ת
2

652

התשנ׳׳א ,עמי .76
התשמ״ד ,עמי .198
מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמי .421
התשמ׳׳ד ,עמי .2220

קובץ הח קנות  ,5414ח׳ בשבט התשנ״ב13.1.1992 ,

הזמנה להתייצב ולהעיד או להציג דבר

*

לכבוד
המען
.1

הנן• מתבקש בהתאם לתקנה  2לתקנות הרופאים הווטרינרים)סדרי דין בוועדה( ,התשנ״א1991-
להתייצב בפני ועדה שמונתה לפי סעיף  20לחוק הרופאים הווטרינרים ,התשנ״א1991-
לשם מתן עדות בענינו של
במקום
בשעה
ביום •.
שנגדו הוגשה קובלנה בידי
הר •פא הווטרינר
ולהציג את המוצגים המפורטים להלן:

.2

דע לך ,שאם לא תתייצב או לא תעיד או לא תציג את המוצג המבוקש ,ללא צידוק המניח את דעת
הוועדה ,תיראה כסרבן ובית המשפט יהיה רשאי לכפות עליך ציות להוראות הוועדה בכל דרך
שהיראה לו ,לרבות מעצר.

/

׳

ת א

יושב־ראש הוועדה
בשם הוועדה

י י
י

טופס 2
^ )תקנה (3
בבית המשפט המחוזי
ב
בקיצה לכפות ציות להוראות הוועדה ,לפי םעיף!  21לחור ,הרופאים הווטרינרים,
התשנ״ב1992-
בענין :קובלנה נגד הרופא הווטרינר
ובענין הזמנת העד
.או להציג דבר.

לבוא לפני הוועדה להעיד בפניה

.1

נגד הרופא הווטרינר

.2

בדיון בקובלנה האמורה הוזמן לבוא לפני הוועדה להעיד או להציג דבר ,העד
לשעה....
ליום
מענו
במקום

.3

הה ומנה נמסרה לעד האמור אישית ואישור מסירה נעשה בידי
העתק נכון של כתב ההזמנה ואישור מסירה מצורף בזה/ההזמנה נשלחה לעד בדואר רשום עם
אישור מסירה ,המצורף בזה.

.4

במ •עד ובמקום הנקובים לעיל לא התייצב העד ,ואף לא בשעה מאוחרת יותר עד תום הדיון באותו
יום.

.5

הוועדה דחתה את המשך הדיון כדי לאפשר את שמיעת העד ליום
במקום
לשעה
ומיןוס שתקבע הוועדה.

קובץ התקנות  ,5414ה׳ בשבט התשנ״ב13.1.1992 ,

הוגשה קובלנה על פי סעיף  19לחוק.

או לכל מועד אחר

653

.6

אי לכך מתבקש בית המשפט לצוות על הבאתו של העד האמור בפני הוועדה ,במקום ובמועד
האמורים ,הכל בדרך הנהוגה לגבי הבאת עדים בפני בית המשפט בהליכים אזרחיים.

.7

עדותו של העד דרושה לועדה כדי לברר

.8

רצוף בזה תצהיר.

תאריך

יושב־ראש הוועדה

כ׳ בטבת התשני׳ב ) 27בדצמבר (1991
)חמ (3-2330

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

תקנות המקרקעין )הוצאות החלות ע ל המתנתק מהמערכת המרכזית
בכית משותף( )תיקון( ,התשנ״ב992-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ב)ד( לתוק המקרקעין ,התשכ״ט ,'1969-בהתייעצות עם שר
האנרגיה והתשתית ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט ש ל הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות המקרקעין )הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית
.1
משותף( ,התשנ״א- 1991-
2

) (1האמור בתקנה יסומן )א( ובפסקה ) ,(2במקום ״לבדיקת ביצוע ההינתקות לפי
הוראות תקנות״ יבוא ״כאמור בתקנות״.
) (2אחרי תקנת משנה )א( יבוא:
״)ב( התשלום האמור בתקנת משנה)א() (2לא יעלה על  300שקלים חדשים :הסכום
האמור ישתנה ב־ 1בינואר וב־ 1ביולי של כל שנה )להלן  -יום השינוי( לפי שיעור
השינוי במדד המחירים לצרכן )להלן  -המדד( שפרסמה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום השינוי ,לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום
השינוי הקודם:
)ג( היתה בדיקת המערכת בידי הבודק בלתי שגרתית מחמת המבנה המיוחד של
הבית או מטעמים מיוחדים אחרים ,רשאי המפקח ,לפי בקשת נציגות הבית ,לאשר
תשלום העולה על הסכום האמור בתקנת משנה )ב(.״
תחילה
הוראות מעבר

.2

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

סכום התשלום לבודק כאמור בתקנה )1ב( ישתנה לראשונה ביום  1ביולי  1992לפי שיעור
.3
השינוי במדד שפורסם לאחרונה לפניו לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות
אלה.
כ״ב בטבת התשנ״ב ) 29בדצמבר (1991
)חמ (3-2142

דן מ ר י ד ו ד
שר המשפטים

סייח התשכ״ט ,עמי  ;259התשמ״ח ,עמי  :6התשנ״א ,עמי .117
ק״ת התשנ״א ,עמי .450
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קובץ התקנות  ,5414ח׳ בשבט התשנ״ב13.1.1992 ,

תקנות המקרקעין)תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף()תיקון(,
התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 59ב)ב( לחוק המקרקעין ,התשכ״ט ,'1969-ובאישור ועדת החוקה,
חוק ומשפט של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנה  4לתקנות המקרקעין )תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף(,
.1
התשנ״א , 1991-במקום תקנות משנה )ב( ו־)ג( יבוא:

תיקון תקנה 4

2

״)ב( נמסרה הודעה כאמור בתקנת משנה)א( תזמין נציגות הבית המשותף בודק לבדיקה
לפני ההינתקות לשם קביעת דרך ביצועה ואחרי ההינתקות לשם אישור תקינות ביצועה:
התשלום הכולל לבודק בעד שתי הבדיקות ,יהיה כאמור בתקנה  1לתקנות המקרקעין
)הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף( ,התשנ״א. 1991-
3

)ג( קביעות הבודק יינתנו בכתב ,ונציגות הבית המשותף תמציא עותק מהם לבעל הדירה
שהחליט לנתק דירתו מהמערכת המרכזית.״
.2

תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

תחילה

י׳׳ב בטבת התשנ׳יב ) 19בדצמבר (1991
יובל נאמן
שר האנרגיה והתשתית

)חמ (3-214 2

1
2
3

סייח התשכ״ט ,עמי  ;259התשמ״ח ,עמי  ;6התשנ״א ,עמי .117
ק״ת התשנ׳׳א ,עמי .451
p״! rהתשנ״א ,עמ׳  ;450התשנ״ב ,עמי .654

תקנות הפיקוח ע ל עסקי ביטוח )דרכי השקעת ההון ,הקרנות וההתחייבויות
ש ל מבטח( )תיקון( ,התשנ״ב992-ו
כתוקף סמכותי לפי סעיף  36לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ״א 1981-י ,ולאחר
התיידצות עם נגיד בנק ישראל ,אני מתקין תקנות אלה:
בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח)דרכי השקעות ההון ,הקרנות וההתחייבויות של מבטח(,
.1
התשמ״ז) 1986-להלן  -התקנות העיקריות( ,בתקנה  ,1הגדרת ״איגרות חוב״  -בטלה.

ת י ק ו ן

ת ק נ ה

j

2

.2

בתקנה  3לתקנות העיקריות -

תיקון תקנה 3

במקום תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ג( על אף האמור בתקנת משנה)א( ,כנגד התחייבויות מסוג 2א יחזיק מבטח נכסים
כמפורט להלן:
) (1ניירות ערך ממשלתיים בסכום שלא יפחת מ־ 50%מהעתודה להשקעה:
) (2סכום שלא יעלה ע ל  50%מהעתודה להשקעה רשאי מבטח להחזיק גם
בנכסים המפורטים להלן ,ובלבד ששיעור ההחזקה בכל אחד מהם לא יעלה על
השיעור מהעתודה להשקעה המצויין לצידו:
)א( ניירות ערך הנסתרים בבורסה לניירות ערך בתל־אביב ,50% -
ובלבד שהשיעור הכולל של ההשקעה במניות ,בשטרי הון הניתנים
ס״ר התשמ״א ,עמ׳ .208
ק״ו; התשמ״ז ,עמ׳  ;246התש״ן ,עמי .1284

קובץ ה זקנות  ,5414ח׳ בשבט התשנ׳׳ב13.1.1992 ,

655

להמרה במניות ,ובתעודות השתתפות בקרן נאמנות ,לא יעלה על
 15%מהעתודה להשקעה!
)ב( פקדונות ,הלוואות ,איגרות חוב בלתי סחירות ומקרקעין מניבים 1* -
 25%ובלבד שההשקעה במקרקעין מניבים לא תעלה על 15%
מהעתודה כאמור.״
)(2

אחרי תקנת משנה )ג( יבוא:
״)ד( על אף האמור בתקנת משנה)א( ,כנגד התחייבויות מסוג  , 1למעט התחייבויות
הנובעות מפוליסות עם הצמדה חציישנתית ,רשאי מבטח להחזיק מקרקעין מניבים
ובלבד ששיעור ההשקעה לא יעלה על  5%מהעתודה להשקעה.״

תיקון תקנה 6
תיקון תקנה 7

.3
.4

בתקנה )6א() (2לתקנות העיקריות ,במקום ״ 10אחוזים״ יבוא ״ 4אחוזים״.
בתקנה  7לתקנות העיקריות ,אחרי תקנת משנה )א( יבוא:
״)א (1על אף האמור בתקנת משנה )א( ,רשאי מבטח להחזיק כנגד התחייבויות מסוג 1
ומסוג 2א גם ניירות ערך בלתי ממשלתיים שהם איגרות חוב ,אף אם אינן נסחרות בבורסה
בתליאביב ובלבד שהונפקו בידי חברות ממשלתיות או חברות בת ממשלתיות ,המפעילות
שירות ציבורי על פי זכיון או רשיון בלעדי והתקיימו בהן התנאים הבאים:
)(1

ההשקעה לא תעלה על  4%מהעתודה להשקעה!

) (2הבטחונות ,הריבית ותנאי ההצמדה לא יהיו נחותים מתנאי ההנפקה שנקבעו
לאיגרות חוב אחרות שהנפיקו אותן חברות למסחר בבורסה בשנה האחרונה!
) (3איגרות החוב הונפקו לתקופה שאינה עולה על חמש עשרה שנים ,ובתנאיהן
נקבע כי פרעון הקרן יחל לא יאוחר מהשנה הרביעית שלאחר מועד ההנפקה!
) (4על אף האמור בפסקה ) ,(3ובכפוף לתקרה הקבועה בתקנה ))(1)(14ב( ,רשאי
מבטח להחזיק איגרות חוב כאמור שהונפקו לתקופה שאינה עולה על עשרים וחמש
שנים.״
הוספת תקנה 7א

.5

אחרי תקנה  7לתקנות העיקריות יבוא:

״השקעה במקרקעין
מ נ י ב י מ

7א) .א( לכיסוי התחייבויותיו ,ובכפוף לתקנות אלה ,רשאי מבטח להחזיק
במקרקעין המפיקים הכנסה שוטפת וקבועה ,לרבות בנין בהקמה שישא פירות
תוך  24חדשים ממועד רכישתו או מהמועד שבו הוחל בהקמתו ,לפי המוקדם
מביניהם )בתקנות אלה  -מקרקעין מניבים(.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,לא ישקיע מבטח בנכם מקרקעין
אחד ,יותר מ־ 2%מהעתודה להשקעה כנגד התחייבויות מסוג  ,1ולא יותר
מ־ 3%מהעתודה כאמור ,כנגד התחייבויות מסוג 2א.״

תיקון תקנה 13

.6

בתקנה  13לתקנות העיקריות -
)(1

בתקנת משנה )א( ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
״)2א( נרשמה לטובת המבטח משכנתה שניה על מקרקעין או חלק מהם ,ואם יש
עליהם בנין  -הבנין הממושכן בוטח במלוא שוויו בביטוח מקיף של בנינים  -ובלבד
שסכום ההלוואה שלהבטחתה נרשמה המשכנתה הראשונה אינו עולה על  10%משווי
המקרקעין ושהסכום הכולל של ההלוואות שלהבטחתן נרשמו המשכנתאות אינו
עולה על  50%מהשווי האמור.״.
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<

) (2תקנת משנה )ה(  -בטלה.
במקום תקנה  14לתקנות העיקריות יביא:

.7

*׳תקופות להלוואות
ופקוונות

החלפת תקנה .14

 .14הלוואות לפי תקנה  13ופקדונות בבנק כנגד ההתחייבויות המפורטות
להלן ,יינתנו או יופקדו ,לפי הענין ,לתקופה המצויינת בצדן ,ובלבד שהקרן
והריבית ,בתוספת הפרשי ההצמדה שנצברו עליהם ,ייפרעו בשיעורים שווים
או בשיעורים הולכים ופוחתים כשהמדווח ביניהם אינו עולה על שנה ,ופרעון
הקרן יתחיל לא יאוחר מהמועד המצוין בפסקה ) (4להלן:
)) (1א( הלוואה או פקדון המוחזקים כנגד התחייבויות מסוג 2 ,1א או
 - 6לתקופה שלא תעלה על חמש עשרה שנים:
)ב( על אף האמור בפסקת משנה )א( ,הלוואה או פקדון כנגד
התחייבויות מסוג  1או 2א  -לתקופה שלא תעלה על עשרים וחמש שנים,
ובלבד ששיעורם ,בתוספת איגרות חוב שמחזיק המבטח לפי תקנה
)7א ,(4)(1לא יעלה על  20%מסך ההלוואות והפקדונות בכל אחד מסוגי
ההתחייבויות ,לפי הענין!
)) (2א( הלוואה או פקדון המוחזקים כנגד התחייבויות מסוג  4 ,3 ,2או - 5
לתקופה שלא תעלה על חמש שנים!
״ )ב( על אף האמור בפסקת משנה )א( ,הלוואה או פקדון כנגד
התחייבויות מסוג  3שמקורן בענפי הביטוח המנויים בפסקאות ),(8) ,(7
) (22) ,(14להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח )ענפי ביטוח( ,ה ת ש מ ״ ה -
 , 1985וביטוח אחריות מקצועית )להלן בסעיף זה  -ענפי החבויות( -
לתקופה שלא תעלה על עשר שנים ,ובלבד ששיעורן לא יעלה על 20%
מסך ההלוואות והפקדונות שניתנו כנגד ההתחייבויות בענפי החבויות!
3

) (3הלוואה שניתנה לפי תקנה )13ב(-לתקופה שלא תעלה על שמונה שנים!
) (4מועדי תחילת פרעון הקרן של ההלוואות והפקדונות לפי תקנות אלה יהיו:
)א( בהלוואות או פקדונות לתקופה של עד חמש שנים  -לא יאוחר
מהשנה השניה לאחר מתן ההלוואה או הפקדון!
)ב( בהלוואות או פקדונות לתקופה שבין חמש שנים לעשר שנים  -לא
יאוחר מהשנה השלישית לאחר מתן ההלוואה או הפקדון!
)ג( בהלוואות או פקדונות לתקופה העולה ע ל עשר שנים  -לא יאוחר
מהשנה הרביעית לאחר מתן ההלוואה או הפקדון.

ך.

תחילתה ש ל תקנה  (1)2ביום ט״ו באדר התשנ״א ) 1במרס .(1991

תחילה

כ״זז בכסלו התשנ׳׳ב ) 5בדצמבר .(1991
)חם (3-1087

יצחק מודעי
שר האוצר

3

<ן״ת התשמ׳׳ה ,עמי  ;1416התש׳׳ן ,עמי .381

קובי׳ התקנות  ,5414ח׳ בשבט התשנ״ב13.1.1992 ,
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תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון מס׳  ,(2התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לפקודת הנמלים ן נוסח חדש[ ,התשל״א 1971-י ,באישור שר
האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985-ובאישור ועדת הכספים של הכנסת
לפי סעיף )1ב( לחוק־יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

3

תיקון התוספת
החמש־עשרה

בתוספת החמש־עשרה לתקנות הנמלים )בטיחות השיט( ,התשמ״ג , 1982-בסעיף ,5
.1
במקום סעיפים קטנים )א( ו־)ב( יבוא:
4

האגרה
בשקלים חדשים

״)א( בדיקה כללית של סירה או ספינה -
) (1אגרה בסיסית

90.00

) (2לכל קילווט עוצמת מנוע מעל  6קילווט ,תוספת של

1.80

) (3לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל  ,2תוספת של

1.80

) (4לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל  7מטרים ,תוספת של

4.30

)ב( בדיקה כללית של גוררת -
) (1אגרה בסיסית

180.00

) (2לכל קילווט עוצמת מנוע ,תוספת של

.1.80״

י׳ בטבת התשנ״ב ) 17בדצמבר (1991
)חמ (3-610
דיני מדינת ישראל,
סייח התשמ״ה ,עמי
סייח התשל״ה ,עמי
ק״ת התשמ״ג ,עמי

נוסח חדש  ,20עמי .443
 ;60התשנ״א ,עמי .130
.206
 ;387התשנ״א ,עמי  ;1030התשנ״ב ,עמי .402

משה קצב
שר התחבורה

תקנות הספנות )כלי שיט( )רישום וסימון( )תיקון( ,התשנ"ב992-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  111לתוק הספנות)כלי שיט( ,התש״ך ,'1960-באישור שר האוצר
לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985-ובאישור ועדת כספים של הכנסת לפי
סעיף )1ב( לחוק־יסוד :משק המדינה  ,אני מתקין תקנות אלה:
2

3

תיקון התוספת
השישית

בתוספת השישית לתקנות הספנות )כלי שיט()רישום וסימון( ,התשכ׳׳ב , 1962-במקום
.1
סעיף  8יבוא:
4

״ .8בעד מתן העתק צילומי מתכנו של רישום בפנקס הרישום ,תשולם אגרה בסך 1.50
ש״ח לכל עמוד או חלק ממנו.״
י׳ בטבת התשנ׳׳ב ) 17בדצמבר (1991
)חמ (3-816

משה קצב
שר התחבורה
ם״ח התש״ך ,עמי .70
סייח התשמ״ה ,עמי  :60התשנ״א ,עמי .130
סייח התשל״ה ,עמי .206
ק״ת התשכ״ב ,עמי  :2455התשנ״א ,עמי .1034
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צו רשות שדות התעופה זמתן שירותים בשדה התעופה דב־הוז )תל״אביב((
)תיקון( ,התשנ״ב1992-

ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א() (4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז ,'1977-לאחר
שהתייעצתי עם מועצת הרשות ,באישור שר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
בסעיף  3לצו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה דב־הוז)תל־אביב((,
.1
התש״ן , 1989-במקום ״שנתיים״ יבוא ״שנתיים וחצי״.

תיקון סעיף 3

2

.ט״ויבטבת התשנ״ב ) 22בדצמבר (1991
משה

<חמ (3-1797

נתאשר.
מ ש ה ארנם
שר הבטחון
1
2

קצב

שר התחבורה

סייח התשל״ז ,עמ׳  !182התשמ״ח ,עמי .73
ק״ת דתש״ן ,עמי  !89התשנ״א ,עמ׳  479ועמי .1075

^

צו רשות שדות התעופה )מתן שירותים בשדה התעופה עובדה()תיקון(,
התשנ״ב992-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיף )5א() (4לחוק רשות שדות התעופה ,התשל״ז ,'1977-לאחר
* שהתייעצתי עם מועצת הרשות ,באישור ש ר הבטחון ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת ,אני
מצווה לאמור:
בסעיף  3לצו רשות שדות התעופה)מתן שירותים בשדה התעופה עובדה( ,התש״ן, 1989-
.1
במקום ׳׳שנתיים״ יבוא ״שנתיים וחצי״.
2

תיקון סעיף 3

ט״ו בטבת התשנ״ב ) 22בדצמבר (1991
משה קצב

)חמ (3-1797

שר התחבורה
נתאשר.
משה ארנס
שר הבטחון
1
2

ס׳׳ח התשל״ז ,עמ׳  ;182התשמ״ח ,עמ׳ .73
ק״ת הזש״ן ,עמי  ;88התשנ״א ,עמי  480ועמי .1076

צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(2התשני׳ב992-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-בחלק התשיעי ,במקום מחיריהן ש ל סיגריות יבואו המחירים
הנקובים לצידם בטורים א׳ ויב׳:

תיקון התוספת

2

ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ט ,עמי  ;421התשנ״א ,עמי .1054

קובץ התק1ות  ,5414וז׳ בשבט התשנ״ב13.1.1992 ,
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טור ב׳
טור א׳
המחיר בשקלים חדשים במכירה לצרכן •
באזור אילת
כולל מע״מ

המצרך
סיגריות

מקומיות:

מתוצרת

״דוכק״

״מונטנה ,טיים  ,100ברודווי 100

3.00

2.60

ברודווי 80

2.80

2.50

אירופה

2.75

2.50

טיים 80

2.95

2.60

סיגריות מיובאות:

תחילה

ר ו ט מ נ ס ) ,(80פ ר ל מ נ ט  ,ק מ ל  ,ווינסטון ,ק נ ט  ,מ ר ל ב ו ר ו

5.00

4.25

דנהייל ,מור

5.35

4.60

לאקי סטרייק

4.30

3.70״

תחילתו של צו זה ביום י׳ בטבת התשנ״ב ) 17בדצמבר .(1991

.2

ח׳ בטבת התשנ״ב ) 15בדצמבר (1991
)חמ (3-1978

יצחק מודעי
שר האוצר

משה נסים
שר התעשיה והמסחר

צ ו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מס׳  ,(3התשנ״ב1992-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ׳׳ו , 1985-אנו מצווים לאמור:
1

תיקון התוספת

בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ״ט , 1989-בחלק שני ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן ,יבואו
המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:
2

שם המצרך

התכולה

טור א׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן
• כולל מע׳׳מ

האריזה

טור
המחיר
במכירה
באזור

ב׳
בש״ח
לצרכן
אילת

״ ב י ר ה ״ נ ש ר ״ או
״נשר פלוס״
בירה ״ ג ו ל ד ס ט א ר ״
תחילה

.2

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

0.95

0.85

 48ס ״ ל

ב ק ב ו ק חוזר

1.60

0.95״

תחילתו של צו זה ביום י׳ בטבת התשנ׳׳ב ) 17בדצמבר .(1991

ח׳ בטבת התשנ״ב ) 15בדצמבר (1991
)חמ (3-1978

משה נסים
שר התעשיה והמסחר
1
2
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סייח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ת התשמ״ט ,עמי  .•421התשנ״א ,עמי .1067

יצחק מודע׳
שר האוצר

קובץ התקנות  ,5414ווי בשבט התשנ״ב13.1.1992 ,

צ ו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
למצרכים( )תיקון מסי  ,(4התשג״ב992-ו
בתוקף סמכותנו לפי סעיף )7א() (1לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת
שעה( ,התשמ״ו ,'1985-אנו מצווים לאמור:
בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים
.1
למצרכים( ,התשמ׳יט , 1989-בחלק שנים־עשר ,במקום מחיריהם של המצרכים המפורטים להלן,
יבואו המחירים הנקובים לצדם בטורים א׳ ו־ב׳:

תיקון התוספת

2

שם המצרך

המשקל

האריזה

טור א׳
המחיר בש׳׳ח
במכירה לצרכן

טור כ׳
המחיר בש״ח
במכירה לצרכן

כולל מע״מ

באזור אילת

מ ל ח שולחן מעולה

 1ק״ג

שקית או חבילה

0.80

0.65

מ ל ח ;:טבח מעולה ״ ג ב י ש ״

 1ק״ג

ש ק י ת או ח ב י ל ה

0.80

0.65

מלח מטבח רגיל

 .1ק ״ ג

ש ק י ת או ח ב י ל ה

0.80

0.65

תחילתו של צו זה ביום י׳ בטבת התשנ״ב ) 17בדצמבר .(1991

.2

תחילה

ח׳ בטבת התשנ״ב ) 15בדצמבר (1991
)חמ (3-1978

יצחק מודעי
שר האוצר

מ ש ה נסים
שר התעשיה והמסחר
ס״ח התשמ״ו ,עמי .2
ק״ח התש״ן ,עמי  ;974התשנ״א ,עמי .940

צ ו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס׳  ,(2התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
במקום סעיף  144לצו המועצות המקומיות )א( ,התשי״א , 1950-יביא:

.1

2

״פיטורי עובדים
ב כ י ר י ם

החלפת סעיף 144

) .144א( עובדי המועצה המנויים בסעיף  139לא יפוטרו אלא אם כן הוחלט
על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר
הפיטורים יידון באותה ישיבה.
)ב( לא יפוטר עובד המועצה המשמש יועץ משפטי למועצה אלא באישור
המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ,לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי
המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
)ג( לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של היועץ המשפטי למועצה
אלא לאחר שניתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את דברו בענין הפיטורים.
)ד( הוראות סעיפים קטנים)ב( ו־)ג( יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על
השעיית היועץ המשפטי למועצה.

1
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
ק״ת התשי״א ,עמ׳  ;178התשנ״ב ,עמי .316

קובץ הווקנות  ,5414ח׳ בשבט התשנ׳׳ב13.1.1992 ,

661

)ה( האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת
לפי חוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,התשל״ח 1978-לפסוק בדבר
פיטוריו של עובד המועצה שסעיף זה דן בו ,בשל עבירת משמעת כמשמעותה
בחוק האמור.״
3

/

ט״ו בטבת התשנ״ב ) 22בדצמבר (1991
)וומ (3-269

אריה דרעי
שר הפנים

ס״ח התשל״ח ,עמי .153

צו המועצות המקומיות )ב( )סח׳גין ,תיקון( ,הוזשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות' ,אני מצווה לאמור:
החלפת פרט )נה(
בתוספת הראשונה

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות)ב( ,התשי״ג , 1953-במקום פרט )נה( יבוא:
2

״)נה( המועצה המקומית סח׳נין.
תאריך הקמתה :י״ט בניסן התשכ״ד ) 1באפריל .(1964
תחום המועצה :גושים וחלקי גושים -
הגושים 19279 ,19270 ,19267,19266 ,19240 :עד  19290 ,19284עד  19313 ,19292עד
 19321 ,19319עד  - 19324בשלמותם.
חלקי הגושים 19286 ,19278 ,19274 ,19272 ,19271 ,19269 ,19268 :עד ,19293 ,19289
 19320 ,19294ו־ - 19378כמסומן במפה הערוכה בקנה מידה  ,1:10,000החתומה ביד
שר הפנים ביום י׳יח בכסלו התשנ״ב ) 25בנובמבר  ,(1991שהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה ע ל מחוז הצפון ,נצרתיעלית ובמשרד
המועצה המקומית םח׳נין.
השטח המותחם על ידי הגושים  19280עד  19282שהוא השטח הבנוי ש ל הכפר
סוז׳נין.״
י׳׳ח בכסלו התשנ׳׳ב ) 25בנובמבר (1991
)חמ (3-701

אריה דרעי
שר הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ג ,עמי  ¡1174התשכ״ד ,עמי  :907התשמ״ו ,עמי .1059

אבחה ע ל עירית אשדוד )תיקון( ,התשנ״ב992-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיף  8לפקודת העיריות' ,ולאחר עיון בתסקיר ש ל ועדת החקירה
בהתאם להוראות הסעיף האמור ,אני מכריז לאמור:
החלפת התוספת

.1

באכרזה על עירית אשדוד ,התשכ״ח , 1968-במקום התוספת יבוא:
2

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ׳ .197
ק״ת התשכ״ח ,עמ׳  :788התשל״ו ,עמי .1783
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קובץ התקנות  ,5414ח׳ בשבט התשנ׳׳ב13.1.1992 ,

(

״תוספת
)סעיף (1
הא״ור שתושביו יהיו עירית אשדוד כולל גושי רישום קרקע וחלקי גושים כלהלן:
הגושים ,2013 ,2011 ,2010 ,2003 ,472 ,468 ,466 ,181 ,180 :עד  2047 ,2040 ,2023עד ,2049
 2054עד  2065 ,2062 ,2058עד  - 2079בשלמותם.
חלקי הגושים 469 ,467 ,465 ,182 ,161 ,154 :עד ,2025 ,2012 ,2005 ,2004 ,2002 ,473 ,471
 2031עד  2036 ,2033עד  2041 ,2039עד  2050 ,2046 ,2045 ,2043עד  2059 ,2053עד ,2061
 ,2064 ,2063כמסומן במפת תחום עירית אשדוד הערוכה בקנה מידה  1:10,000והחתומה ביד
שר הפנים ביום י״ב באייר התשל״ו) 12במאי  (1976וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה
.מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום ד׳ באלול התשנ״א) 14באוגוסט  (1991שהעתקים
מהם מופקדים במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרדי הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע
ובמשרדי עירית אשדוד.״
ט״ז בטבת התשנ״ב ) 23בדצמבר (1991
אריה דרעי

<חמ 13-1926

שר הפנים

הודעת הנוטריונים )שכר שירותים( )מס׳  ,(2התשני׳ב992-ן
בתוקף סמכותי לפי תקנה )4ד( לתקנות הנוטריונים)שכר שירותים( ,התשל״ט) 1978-להלן
i
 התקנות( ,אני מודיע לאמור:1

עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהא נוסח תקנה  1לתקנות ,החל ביום
.1
התשנ״ב ) 15בינואר  (1992כך:
״שכר שיריתים

י׳

בשבט

שינוי סכומים

 .1בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א׳ יגבה נוטריון שכר
בשיעור הנקוב בטור ב׳ לצד אותו שירות ,בצירוף סכום השווה למס הערך
המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:
טור א'
הישירות

!

טור ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

אימות חתימה -
)א( חתימה ראשונה

63

)ב( לכל חתימה נוספת

25

)ג( אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך,
לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות )א( או )ב(

25

)ד( ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של
אותו מסמך ,בנוסף לאישור כאמור בפסקה )ג( או בלעדיו,
לכל העתק כאמור

25

ק״ת התשל״ט ,עמי  :196התשמ״ד ,עמי  :653התשנ״ב ,עמי .380
קובץ התקנות  ,5414ח׳ בשבטהתשנ״ב13.1.1992 ,
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טור ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א׳
השירות

.2

)א(

אישור העתק צילומי של מסמך -
לעמוד הראשון

25

לכל עמוד נוסף

4

)ב( אושר במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד לכל אישור נוסף
לאישור הראשון -
׳

לעמוד הראשון
לכל עמוד נוסף
.3

אישור העתק שהודפס בד בבד עם המקור באמצעות נייר פחם

.4

אישור העתק שאיננו העתק צילומי ולא הודפס בד בבד עם
המקור באמצעות נייר פחם

.5

)א(

השיעורים שנקבעו
לאישור העתק
צילומי
כפל השיעורים
שנקבעו לאישור
העתק צילומי

אישור נכונות של תרמוז -
)(1

עד מאה המלים הראשונות בתרגום

81

)(2

לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן

63

)ב( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום ,לכל אישור
נוסף לאישור הראשון
.6

)א( עריכת מסמך או עשיית פעולה אחרת בו כאמור
בסעיף  (9)7לחוק ,לרבות פעולה בדבר צוואה
הנערכת לפי סעיף  22לחוק הירושה,
הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
התשכ״ה1965-
המינימלי של לשכת עורכי הדין,
ובאין קביעה כאמור  -הסכום
שנקבע בו לפעולה הדומה לה
ביותר ,ובאין קביעה 98 -
)ב( ביצוע כל פעולה כאמור בפסקה )א( אגב
אימות חתימה של צד למסמך

)ג(

664

25

הסכום שנקבע לביצוע הפעולה
לפי טסקה )א( בתוספת השכר
שנקבע לענין פריט 1

נעשתה במעמד אחד פעולה כאמור בפסקאות )א( או)ב( במסמך
פלוני ובעותק נוסף ממנו ,לכל עותק נוסף שנעשתה בו הפעולה

.7

אישור שפלוני נמצא בחיים

8

הכלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת -

25
63

)א(

למצהיר הראשון

63

)ב(

לכל מצהיר נוסף

26

קובץ התקנות  ,5414ח׳ בשבט התשנ׳׳ב13.1.1992 ,

טור ב׳
שיעור השכר
בשקלים חדשים

טור א׳
השירות

1
.9

)ג( ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר ,לכל אישור
ו:וסף

25

)א( אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה
על  29,500שקלים חדשים

407

)ב( עלה הסכום האמור על  29,500שקלים חדשים

873

העדה של מסמך סחיר ,לרבות תרגום במידת הצורך -

הכל בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום
ההעדה וחזרה.
 .10כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי
כל דין ,ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה

הסכום שנקבע לפעולה בתעריף
המינימלי של לשכת עורכי הדין,
ובאין קביעה כאמור  -הסכום
שנקבע בו לפעולה הדומה לה
ביותר ,ובאין קביעה 103 -

) .11א( עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין ,שלא
:משרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל
זשירות לתתו במקום אחר  -למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה
:משרדו  -בנוסף לשכר הנקוב בפריטים  1עד  ,10לפי הענין,
•בנוסף להוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות
־חזרה  -יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
4

; (1לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון
ממשרדו ועד שובו

207

׳ (2:לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה

63

)ב( :תבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום ,בעת ובעונה אחת,
על ידי מספר בני אדם ,יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו
מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה)א( כחלקו בסך כל מבקשי
׳:זירות באותו מעמד״.
יט בטבת התשנ״ב ) 26בדצמבר (1991
חמ (3-1216

חיים קלוגמן
המנהל הכללי של משרד המשפטים

הודעת הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם ש ל בלי שיט()אגדות(,
התשנ״ב992-ו
בהתאם לתקנה  17לתקנות הספנות )כלי שיט( )מדידת תפוסתם ש ל כלי שיט(,
;תשמ״ג) '1983-להלן  -התקנות( ,נמסרת בזה הודעה לאמור:
ק״ת התש״!־ ,עמי  !1955התשמ״ב ,עמי  ;1351התשנ״א ,עמ׳ .1032

ןובץ התקנות  ,5411ח׳ בשבט התשנ״ב13.1.1992 ,
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עדכון אגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  1991לעומת המדד שפורסם בחודש יוני ,1991
.1
השתנו הסכומים הנקובים בתוספת לתקנות ,ונוסחה מיום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 1בינואר (1992
ן
הוא כמפורט להלן:

״תוספת
)תקנה (17
בעד מדידת כלי שיט לצרכי קביעת תפוסתו ,חישוב התפוסה ,סימונה וכל שירותי מדידה
אחרים תשולם האגרה כדלקמן:

.1

האגרה בשקלים חדשים

כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו:

.2

עד 99

72

מ־ 100עד 499

252

מ־500ומעלה

1,528

בעד מדידת כלי שיט מחדש לאחר שחלו שינויים במבנהו ,חישוב תפוסתו וסימונה תשולם
מחצית האגרה שלפי סעיף .1

 .3בעד מתן תעודת תפוסה שלפי האמנה ,תשולם אגרה של  36שקלים חדשים.
אגרה שנקבעה בסעיפים  1או  2בעד מספר שירותים תשולם גם אם ניתן אחד השירותים
האמורים.״

.4

כ״ד בטבת התשנ״ב ) 31בדצמבר (1991
יעקב אבן
המנהל הכללי של משרד התחבורה

)חמ (3-815

ק״ת התשמ״ג ,עמי  ;1046התשנ״א ,עמי .1036

הודעת הנמלים )אגדות שירותי ספנות( ,התשג״ב992-ו
בהתאם לתקנה  1לתקנות הנמלים )אגרות שירותי ספנות( ,התש״ר) '1960-להלן -
התקנות( ,נמסרת בזה הודעה לאמור:
עדכון אגרות

עקב עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  1991לעומת המדד שפורסם בחודש יוני 1991
.1
השתנו הסכומים הנקובים בתקנה  1לתקנות ונוסחה מיום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 1בינואר (1992
הוא כמפורט להלן:
״אגרות בעד
ש י

יי

ת י ס

 .1בעד כל אחד מן השירותים המפורטים להלן תשולם אגרה בסך  45שקלים
חדשים:
) (1מתן יומן רדיו־טלפון!
) (2מתן יומן רדיו־טלגרף.״

כ״ד בטבת התשנ״ב ) 31בדצמבר (1991
יעקב אבן
המנהל הכללי ש ל משרד התחבורה

)חמ (3-137
1

ק״ת התש״ך ,עמי  :1955התשמ״ב ,עמי  ;1351התשנ״א ,עמי .1032
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