רעתמות

קובץ התקנות
כ׳׳ו באדר ב׳ התשנ״ב

5431

תקנות מם הכנסה)פחת()תיקון( ,התשנ״ב1992-

 31במרס 1992

עמוד
916

תקנות מס הכנסה )הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון ולעובדי המדינה
באזור()תיקון( ,התשנ״ב1992-

916

תקנות מס ערך מוסף)קביעת סכום מחזור עסקאות של עוסק זעיר לענין פטור( ,התשנ״ב.. 1992-

917

תקנות מס ערך מוסף)רישום( ,התשנ״ב1992-

917

תקנות הפיקוח על פרי ההדר)היטלים( ,התשנ״ב1992-

918

תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( )הוראת שעה(,
התשנ״ב1992-

919

תקנות הלוואות לדיור )גובה הלוואה לדיור ,הריבית עליה ותקופה להחזר( )תיקון(,
התשנ״ב1992-

920

צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית
למחוז המרכז()תיקון( ,התשנ״ב1992-

920

צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית
למחוז הצפון()תיקון( ,התשנ׳׳ב1992-

921

צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית
למחוז חיפה()תיקון( ,התשנ״ב1992-

921

צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית
למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה והצפון()תיקון( ,התשנ״ב .1992-י

922

הודעת המודדים)מקצוע המדידה( ,התשנ״ב1992-

922

תקנות מס הכנסה )מחת( )תיקון( ,התשנ"ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  21לפקודת מם הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני
מתקין תקנות אלה:
תיקון תוספת

ב׳

בתוספת ב׳ לתקנות מס הכנסה )פחת( , 1941 ,בסעיף  (3)111י״ב ,אחרי תת סעיף )(11
2

.1

יבוא:
סוג הנכס

״) (111מיני מעבדה לפיתוח תמונות
תחילה

0-597

שיעור האחוז ממחיר הקרן

10
.2

Minilabs

תחילתן של תקנות אלה משנת המס .1991

י״ג באדר ב׳ התשנ׳׳ב ) 18במרס (1992
m

יצחק מודעי
שר האוצר

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
ע״ר  ,1941תוס׳  ,2עמ׳ .1261

תקנות מס הכנסה )הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון ולעובדי
המדינה באזור( )תיקון( ,התשנ״ב992-ן
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  11ו־ 243לפקודת מם הכנסה' ,ובאישור ועדת הכספים של
הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות מס הכנסה )הנחות ממס על הכנסות לפועלים במערכת הבטחון ולעובדי
.1
המדינה באזור( ,התשמ״ג) 1983-להלן  -התקנות העיקריות( -
2

)א( לפני הגדרת ״עובד אזור״ יבוא:
״״אזרח ישראלי״  -כמשמעותו בחוק האזרחות ,התשי״ב! 1952-״
3

)ב( במקום הגדרת ״עובד אזור״ יבוא:
״עובד אזור״  -כל אחד מאלה:
) (1אזרח ישראלי ,שמדינת ישראל היא מעבידתו ,שמרבית ימי עבודתו
בשנת המם היו באזור ,ובידו אישור מנציב שירות המדינה.שמקום עבודתו
הקבוע הוא באזור:
) (2אזרח ישראלי העובד בשירות צבא הגנה לישראל )להלן  -צה׳׳ל( ,שחל
עליו חוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו , 1955-לפי סעיף  (2)8לחוק האמור
שמרבית ימי עבודתו בשנת המס היו באזור ,ובידיו אישור מראש אגף כח אדם
במטה הכללי של צה״ל שמקום עבודתו הקבוע הוא באזור.״.
4

1
2
3
4

916

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳  !120ס״ח התשל״ה ,עמי  !168התשל״ח ,עמי .216
ק״ת התשמ״ג ,עמ׳  !1717התשנ״א ,עמ׳ .1050
ם״ח התשי״ב ,עמי .142
ם״ח התשט״ו ,עמי  ;171התשנ״א ,עמ׳ .116
קובץ התקנות  ,5431כ״ו באדר ביהתשנ״ב31.3.1992 ,

:1תקנה )2ב( לתקנות העיקריות ,אחרי ״שקיבל ממדינת ישראל״ יבוא ״או מצבא ההגנה
.2
לישראל ,לפי הענין,״.
.3

תחילתן של תקנות אלה בשנת המם .1991

תיקון תקנה 2

תחילה

י״ג בא-ר ב׳ התשנ״ב ) 18במרס (1992
יצחק מודעי
שר האוצר

)חמ (3-1657

תקנוח מס ערך מוסף)קביעת סכום מחזור עסקאות של עוסק זעיר לעניו פטור(,
התשנ״ב992-ו
ברוקף סמכותי לפי סעיפים  (3)31ו־ 145לחוק מס ערך מוסף ,התשל״ו) '1975-להלן -
החוק( ,ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
סכום מחזור העסקאות של עוסק זעיר ,לענין פטור לפי סעיף  (3)31לחוק ,הוא 30,000
.1
שקלים חדשים.
.2

תחילתן של תקנות אלה ב־ 1בחודש השני שלאחר פרסומן ברשומות.

קביעת מחזור
פ ט ו

י

תחילה

י״ג באדר ב׳ התשנ״ב ) 18במרס (1992
יצחק מודעי
שר האוצר

)חמ (3-989

סייח התשל״ו ,עמי ';52י״פ התשנ״ב,עמי .1416

תקנות מס ערך מוסף )רישום( )תיקון( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  57ו־ 145לחוק מם ערך מוסף ,התשל״ו , 1975-ובאישור ועדת
הכספיכ של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

בתקנה )11א( לתקנות מס ערך מוסף )רישום( ,התשל״ו , 1976-במקום ״לרבות״ יבוא
1
״למעט עוסק״.
2

.2

זחילתן של תקנות אלה ב־ 1בחודש השני שלאחר פרסומן ברשומות.

תיקון תקנה 11

תחילה

י״ג באדר ב׳ התשנ״ב ) 18במרס (1992
<חמ (3-985

1
2

יצחק מודעי
שר האוצר

סייח :תשל״ו ,עמי .52
ק ״ ת יזתשל״ו ,עמי  ¡946התש״ן^עמ׳ .402

קובץ התקנות  ,5431כ״ו באדר ב׳ התשנ״ב31.3.1992 ,

917

תקנות הפיקוח על פרי ההדר )היטלים( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  26ו־ 29לפקודת הפיקוח על פרי ההדר) 1940 ,להלן  -הפקודה(,
אני מתקין תקנות אלה:
1

.1

בתקנות אלה -

״יצואן״  -בעל תעודת היתר ליצוא פרי הדר לפי פקודת השיווק:
״יצרן״  -אדם העוסק בייצור תעשייתי של מוצרי פרי הדר:
״פרי הדר״  -פרי הדר מכל סוג ,מין או זן הגדל בארץ:
״פרדסן״  -בעל פרדס ,לרבות חוכר הפרדס ואדם אחר שיש לו זכות כדין ביבולי הפרדס:
״פקודת השיווקי׳  -פקודת שיווק פרי הדר: 1947 ,
2

״השער היציג״  -שער החליפין היציג של הדולר של ארצות הברית של אמריקה שמפרסם בנק
ישראל:
״שער הבסיסי׳  -שער החליפין של  2.38שקלים חדשים לכל דולר של ארצות הברית של אמריקה:
״המועצה״  -כהגדרתה בפקודת השיווק ובמשמעותה בתקנות פרי הדר)פיקוח ושיווק()מועצות(,
התשמ״ד: 1984-
3

״השער החדש״  -השער היציג ביום התשלום:
״נשלח ליצוא״  -יצא את גבולות מדינת ישראל:
״עונת ההדרים״  -התקופה שמ־ 1בספטמבר של כל שנה עד ה־ 31ביולי של השנה שלאחריה.
היטל

מוטל בזה היטל על פרי הדר הנשלח ליצוא ,פרי המועבר ליצרן ופרי הנמכר בידי פרדסן
.2
במישרין ליצרן על פי האמור בסעיף 3א לפקודת השיווק )להלן  -ההיטל( ,שישולם למועצה.

שיעור ההיטל

.3

הצמדה לשער
הדולר

ההיטל ישולם כשהוא מוגדל או מוקטן ,לפי הענין ,באופן יחסי לשיעור השינוי של השער
.4
החדש לעומת שער הבסיס.

גביית היטל על
פרי הדר ליצוא

.5

ההיטל יהיה בשיעור של  17.90שקלים חדשים לכל טונה של פרי הדר.

)א( יצואן ישלם למועצה את ההיטל לגבי כל טון פרי הדר או חלק ממנו ששלח ליצוא.

)ב( היצואן ימציא למועצה ,עד ליום העשירי בכל חודש ,דיווח על כמויות פרי ההדר
ששלח ליצוא בחודש הקודם )להלן  -המשלוח( ,בצירוף העתקים של שטרי המטען המתייחסים
למשלוח ,ובתום  70ימים ימציא העתקים של רשימוני היצוא המתייחסים למשלוח.
)ג( ביחד עם הדיווח ושטרי המטען כאמור בתקנת משנה )ב( ,יעביר היצואן למועצה את
סכום ההיטל המתחייב מהמשלוח.
)ד( יצואן ימציא למועצה ,עד יום  31בחודש אוגוסט של כל שנה ,דו״ח מאושר בידי רואה
חשבון ,שבו מצויינת כמות פרי ההדר הכללית ששלח ליצוא בעונת ההדרים.

גביית היטל על
פרי הדר
ליצרן

) .6א( יצרן ישלם למועצה את ההיטל לגבי כל טון פרי הדר ,כולו או חלקו ,שהעביר לו
פרדסן במישרין על פי האמור בסעיף 3א לפקודת השיווק ,או אדם אחר.
ע״ר  ,1940תום׳  ,1עמ׳ .179
ע״ר  ,1947תום׳  ,1עמי .204
ק״ת התשמ״ד ,עמ׳  ;1484התשנ״ב ,עמי .2

918

קובץ התקנות  ,5431כ״ו באדר ב׳ התשנ״ב31.3.1992 ,

)ב( יצרן ימציא למועצה ,עד ליום העשירי בכל חודש ,העתקי מסמכים המעידים על
משקל הפרי שקלט בכל משלוח פרי הדר שקיבל במהלך החודש הקודם.
)ג( ביחד עם העתקי המסמכים כאמור בתקנת משנה)ב( ,יעביר היצרן למועצה את סכום
ההיטל המתחייב מהכמות הכללית של פרי הדר שקלט בחודש הקודם.
)ד( יצרן ימציא למועצה ,עד יום  31באוגוסט של כל שנה ,דו׳׳ח מאושר בידי רואה
חשבון ,שבו מצויינת כמות פרי ההדר הכללית שקלט בעונת ההדרים.
יצואנים ויצרנים ימציאו למועצה ,לפי דרישתה ,כל מסמך הנוגע לכמויות פרי ההדר
.7
ששלחו ליצוא או שקלטו ,לפי הענין.
.8

העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה ,דינו  -קנם כקבוע בסעיף  30לפקודה.

.9

בטלות ־

המצאת מסמכים

עונשיו
ביטול

) (1תקנות פרי הדר )היטל על פרי הדר המשווק בידי קבלן( ,התש״ן: 1989-
4

) (2תקנות פרי ההדר )היטל על פרי הדר המשווק במישרין ליצרן( ,התש״ן. 1989-
5

 .10יצואן ,יצרן או פרדסן ששילם כספים על חשבון ההיטל בתקופה שמיום  1בספטמבר 1991
עד ידוש תחילתן של תקנות אלה ,יזוכה בסכום ששולם ,בהתאמה.
ט׳׳ו באדר ב׳ התשנ׳יב ) 20במרס (1992
1חמ 0-115

הוראת מעבר

יצחק שמיר
שר החקלאות

י ק״ת התש״ן ,עמ׳ .10
ק״ת התש״ן ,עמ׳ .10

5

תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר חשלום דמי ביטוח(
)הודאת שעה( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  186 ,34וי 242לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשכ״ח ,'1968-אני מתקין תקנות אלה:
לגבי התקופה שמיום כ׳׳ד בטבת התשנ׳׳ב ) 31בדצמבר  (1991ועד יום ז׳ בטבת התשנ״ג
.1
):! 31דצמבר  ,(1992תיקרא תקנה  24לתקנות הביטוח הלאומי)הוראות מיוחדות בדבר תשלום
דמי ביטוח( ,התשל״א , 1971-כאילו אחרי פסקה ) (3נאמר:

הוראת שעה

2

״) (4שההכנסה שתובא בחשבון לענין תשלום דמי ביטוח לא תפחת ,לגבי כל אחד מבני
הזוג ,לחודש ,לרבעון ולשנה  -מהכנסת המינימום האמורה ,לפי הענין ,בפרט  1שבלוח
י״א לחוק ,כשהיא מחושבת כסכום השווה ל־ 15%מהשכר הממוצע.״
י״ט באדר א׳ התשנ״ב ) 23בפברואר (1992
)חמ -912״

1
2

יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה

סייח התשכ״ח ,עמי  ;108התשנ״א ,עמ׳ .168
ק׳ ת התשל״א ,עמי  ;1458התשמ״ט ,עמי  ;696התשנ״א ,עמי .608

קובץ התקנות  ,5431כ״ו באדר ב׳התשנ״ב31.3.1992 ,

919

תקנות הלוואות לדיור )גובה הלוואה לדיור ,הריבית עליה ותקומה להחזר(
)תיקון( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3 ,2ו־ 8לחוק הלוואות לדיור ,התשנ׳יא , 1991-בהסכמת שר
האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
1

תיקון תקנה 1

בתקנה  1לתקנות הלוואות לדיור )גובה ההלוואה לדיור ,הריבית עליה ותקופה להחזר(,
.1
התשנ״ב) 1992-להלן  -התקנות( ,בסופה יבוא ״ובלבד שלא יעלה על שיעור ממחיר הדירה
שנקבע בכללים״.
2

תיקון התוספת

בתוספת לתקנות בכל אחת מקבוצות הישובים א׳ ,בי ,ג׳ ו־ד׳ -

.2

) (1במקום הכותרת ״עולים״ בטור א׳ יבוא ״עולים )למעט עולים מאתיופיה(״.
) (2בסופה יבוא:
טור א׳
הזכאי

טור ב׳

טור ג׳

טור ד׳

טור ה׳

סכום הכולל
של ההלוואה
בשקלים חדשים

חלק מההלוואה
להחזר במשך
 25שנה

חלק מההלוואה
להחזר במשר
 28שנה

חלק מההלוואה
שהוא הלוואה
עומדת

״עולים מאתיופיה
א.

לזכאות ראשונה בדירה
משפחת
משפחת
משפחת
משפחת

עולים עם עד  2ילדים
עולים עם  3ילדים
עולים עם  4ילדים
עולים עם  5ילדים ויותר

לזכאות נוספת בדירה
משפחה או זוג קשישים

74,500
86,000
98,500
106,000
70,000

0
0
0
0
0

40,900
47,200
54,000
58,100
33,700

33,600
38,800
44,500
47,900
"36,300

י״ט באדר ב׳ התשנ״ב ) 24במרס (1992
)חמ (3-2340

אריאל שרון
שר הבינוי והשיכון

ס״ח ה1,שנ״א ,עמי  !146ח״ת התשנ״ב.
ק״ת התשנ׳׳ב ,עמי .726

צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתבניות איחוד וחלוקה מחדש
בקרקע חקלאיח למחוז המרכז( )תיקון( ,התשנ"ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  38 ,37ו־ 39לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז
והוועדות המקומיות הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמוד:

סייח התשכ״ה ,עמי .307

920

קובץ התקנות  ,5431כ״ו באדר ב׳ התשנ׳׳ב31.3.1992 ,

בסעיף  8לצו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש
.1
בקרקע חקלאית למחוז המרכז( ,התשמ״ו 1986-במקום ״עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב
) 31בדצמבר (1991״ יבוא ״עד יום י״ז בטבת התשנ״ד ) 31בדצמבר (1993״.

תיקון סעיף 8

2

׳

תחילתו של צו זה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 1בינואר .(1992

.2

תחילה

כ״ג בשבט התשנ״ב ) 28בינואר (1992
א ר י ה דר ע י

)חמ -1,;84

(3

שר הפנים
ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;463התש׳ץ ,עמי  ;490התשנ״א ,עמי .516

2

צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתבניות איחוד וחלוקה מחדש
בקרקע חקלאית למחוז הצפון( )תיקון( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  38 ,37ו־ 39לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה '1965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון
והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
׳

בסעיף  8לצו התכנון והגניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש
.1
בקרקע חקלאית למחוז הצפון( ,התשמ״ז , 1987-במקום ״עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב )31
בדצמבר (1991״ ,יבוא ״עד יום י״ז בטבת התשנ״ד ) 31בדצמבר (1993״.

תיקון סעיף 8

2

תחילתו של צו זה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 1בינואר .(1992

.2

תחילה

כ״ג :1שבט התשנ״ב ) 28בינואר (1992
אריה דרעי
שר הפנים

)חמ (3-1634
ם״דז התשכ״ה ,עמי .307
ק ״ ז התשמ״ז ,עמ׳  ;521התש׳ץ ,עמ׳  !490התשנ׳׳א ,עמ׳ .517

1
2

צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש
בקרקע חקלאית למחוז חיפה( )תיקון( ,החשנ״ב992-ז
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  38 ,37ו־ 39לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה
והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר ,אני מצווה לאמור:
בסעיף  8לצו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש
.1
בקרקע חקלאית למחוז חיפה( ,התשמ״ד , 1983-במקום ״עד יום כ״ד בטבת התשנ״ב) 31בדצמבר
(1991״ יבוא ״עד יום י״ז בטבת התשנ״ד ) 31בדצמבר (1993״.

תיקון סעיף 8

2

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 1בינואר •(1992

תחילה

כ״ג בשבט התשנ״ב ) 28בינואר (1992
<חמ >>3-168

א רי ה ד רע י

שר הפנים
1
2

ס ׳ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ק ׳ת התשמ״ד ,עמי  327ועמי  ;2368התשמ״ה ,עמי  ;1909התשמ״ח ,עמ׳  ;547התש״ן ,עמי  ;490התשנ״א ,עמ׳ .516

קובץ התקנות  ,5431כ״ו באדר ב׳ התשנ״ב31.3.1992 ,
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צו התכנון והבניה )ועדה מקומית משותפת לתבניות איחוד וחלוקה בקרקע
חקלאית למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה והצפון( )תיקון( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  38 ,37ו־ 39לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה , 1965-ולאחר
התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ,הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה מחוז ירושלים,
מחוז המרכז ,מחוז חיפה ומחוז הצפון ,והוועדות המקומיות לתכנון ולבניה הנוגעות בדבר ,אני
מצווה לאמור:
1

תיקון סעיף 8

בסעיף  8לצו התכנון והבניה )ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע
.1
חקלאית למחוזות ירושלים ,המרכז ,חיפה והצפון( ,התשמ״ז , 1987-במקום ״עד יום כ׳׳ד בטבת
התשנ״ב ) 31בדצמבר (1991״ יבוא ״עד יום י״ז בטבת התשנ״ד ) 31בדצמבר (1993״.
2

תחילה

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ה בטבת התשנ״ב ) 1בינואר .(1992

כ״ג בשבט התשנ״ב ) 28בינואר (1992
)חמ 13-1684

אריה דרעי
שר הפנים

י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ק״ת התשמ״ז ,עמ׳  ¡520התש״ן ,עמ׳  ¡489התשנ׳׳א ,עמ׳ .517
2

הודעת המודדים )מקצוע המדידה( ,התשנ״ב992-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )26ה( לתקנות המודדים)מקצוע המדידה( ,התשמ״ב) 1982-להלן
 התקנות( ,אני מודיע לאמור:1

שינוי סכומים

מיום כ״ז באדר ב׳ התשנ״ב ) 1באפריל  ,(1992ישתנו הסכומים הנקובים בתקנה 26
.1
לתקנות ונוסחן של תקנות משנה )א() ,ב( ו־)ג( בה יהיה כך:
שקלים חדשים

97

״)א( בעד רשיון מודד תשולם אגרה של
)ב( בעד חידוש רשיון ,למעט רשיון הניתן למודד בשירות המדינה
או בשירות מלא בצבא ההגנה לישראל ,תשולם אגרה כדלהלן:
) (1אם חודש עד חודש מיום שפקע תוקפו

97

) (2אם חודש עד שישה חודשים מיום שפקע תוקפו

139

) (3אם חודש במועד מאוחר יותר

188
46״

)ג( בעד בחינות מודד תשולם אגרה לכל בחינה
כ״ט בשבט התשנ״ב ) 3בפברואר (1992
רון אד ל ר

)חמ (3-640

מנהל אגף המדידות
ק״ת התשמ״ב ,עמי  ¡1606התשנ״א ,עמ׳ .550

922

המחיר  1.40שקל חדש

קובץ התקנות  ,5431כ״ו באדר ב׳ התשנ״ב31.3.1992 ,

 0334-2883א158

סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

