mvn־m

ספר החוקים
כ׳ באב התשמ״ה

 7באוגוסט 1985

1156

.

200

חוק לעידוד השקעות הון )תיקון מס׳  ,(25התשמ״ה—1985

.

חוק בנק ישראלי )תיקון מס׳  ,(15התשמ״ה—1985

.

.

.

.

.

201

חוק מילווה קצר מועד )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ה—1985

.

.

.

.

.

203

.

203

חוק מניות בנקאיות בהסדר )הפחתת עמלות( ,התשמ׳׳ה—1985

.

חוק אזור סחר חפשי באילת )פטורים והנחות ממסים( ,התשמ״ה—1985
חוק בית הדין לעבודה; )תיקון מס׳

.

 ,(13התשימ״ה—1985

.
.
.

.

חוק הגנת השכר )תיקון מס׳  ,(16התשמ״ה—1985

.

208
210

חוק הכניסה לישראל )תיקון מס׳  ,(4התשמ״ה—1985
חוק הרבנות הראשית לישראל )הוראת שעה( ,התשמ״ה—. 1985

.

204

213
.

.

214
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?יו »יי׳
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«יקי ׳ יי׳
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"יקיז »יו

7 4

.3

תי

ס

האמור בסעיף  45לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי׳׳ט—1959
,1
העיקרי( ,יסומן )א( ואחריו יבוא:

1

)להלן — החוק

״)ב( הוראות סעיף קטן )א() (1יחולו לגבי חברת משקיעי חוץ כהגדרתה בסעיף
)47א ,(1על הכנסה שהושגה בעשר השנים המתחילות במועדים הקבועים בסעיף
קטן )א(; ואילו תקופת ההטבות לגבי דיבידנד המשתלם מתוך הכנסה שהושגה
בעשר השנים האמורות תהא ללא הגבלה.״
ז 1 0

בסעיף  47לחוק העיקרי —
)(1

אחרי סעיף ק ט ן ) א ( יבוא:
״)א (1חברת משקיעי חוץ שהיא בעלת מפעל מאושר תהא חייבת על
הכנסתה החייבת ,שהושגה מאותו מפעל ,במס חברות —
) (1בשנת מס ששיעור השקעת החוץ שבה הוא מעל  25%אך פחות
מ־ — 49%שיעור שלא יעלה על  25%מאותה הכנסה;
) (2בשנת מס ששיעור השקעת החוץ שבה הוא  49%או יותר אך
פחות מ־ — 74%בשיעור שלא יעלה על  20%מאותה הכנסה;
) (3בשנת מס ששיעור השקעת החוץ שבה הוא  74%או יותר אך
פחות מ־ — 90%בשיעור שלא יעלה על  15%מאותה ה מ ס ה ;
) (4בשנת מס ששיעור השקעת החוץ שבה הוא  90%או יותר —
בשיעור שלא יעלה על  10%מאותה הכנסה;
ותהא פטורה מכל מס אחר עליה;.
לענין סעיף קטן זה —
״חברת משקיעי חוץ״ — חברה בהשקעת חוץ ,כמשמעותה בסעיף 53ח,
שקיבלה את האישור לגבי המפעל שבבעלותה ביום  1באפריל  1985או
לאחריו ,יאו קיבלה את האישור לפני היום האמור ובלבד שהגישה את
הבקשה אחרי יום  1באוקטובר ; 1984
״שיעור השקעת חוץ״ ,בשנת מס פלונית — השיעור הנמוך ביותר של
השקעת חוץ ,שהיה ביום מן הימים באותה שנת מס.״:

) (2בסעיף קטן )ב() ,(2אחרי ״בסעיף קטן )א() (3או )(4״ יבוא ״או בסעיף
קטן )א(1״.
פ

בסעיף )74ב( לחוק העיקרי ,אחרי ״סעיף )47א(״ יבוא ״או )א(1״.
שמעון פרס
ראש הממשלה

אריאל שרון
שר התעשיה והמסחר

יצחק מודעי
שר האוצר

חיים הר צו ג
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביזם י״ג באב התשמ״ה ) 31ביולי  ;(1985הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו נה״ח  ,1746התשמ״ה,
עמי .257
 1ם״ח התשי״ט ,עמי  ;34התשמ״ה ,עמי .77
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ספר החוקי!!  ,1156כי באב התשמ״ה7.8.1985 ,

חוק בנק ישראל)תיקון מס׳  ,(15התשמ״ה* 1985-
.1

במקום סעיף  45לחוק בנק ישראל ,התשי״ד—! !954

״י׳יייאיי!

?ממשלד,

) .45א(

י ב ו א

.

החלפת סעיף 45
ותוספת סעיפים

הבנק לא יתן לממשלה הלוואה למימון הוצאותיה,

 4 5א ע י  4 5ג

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( הבנק רשאי ל ת ת לממשלה,
לפי בקשתה —
) (1מקדמה ארעית למימון הוצאותיה )להלן — מקדמה אר
עית( ובלבד שסך כל המקדמה הארעית לא יעלה על 1.6%
מסך כל התקציב הרגיל לשנת הכספים שבה ניתנה; ואולם
בשתי תקופות במהלך שנת הכספים ,לפי בחירת הממשלה,
שכל אחת מהן לא תארך יותר מ־ 30ימים ,יכול שסך כל
המקדמה הארעית יגיע עד ל־ 3.2%מסך כל התקציב הרגיל
לאותה שנת כספים; המקדמה הארעית תוחזר לא יאוחר
מתום שנת הכספים שבה ניתנה;
) (2הלוואה בדרך של רכישת איגרות חוב שהנפיקה הממ
שלה לשם מימון עודף הוצאותיה במטבע חוץ על־פני הכנסו
תיה במטבע חוץ;
) (3הלוואה לשם החזר חובותיה לבנק שנוצרו על־ פי דין,
למעט חובות על־פי פסקה ) ; (1תנאי ההלוואה ומועדי פרעונה
ייקבעו בהסכם בין שר האוצר לבין הנגיד.
הלוואות לממשלה
בשנות הכספים
 1985עד 1987

45א) .א( על אף האמור בסעיף )45א( יהיה הבנק רשאי ,בשנות
הכספים  1986 ,1985ו־ ,1987לתת לממשלה הלוואה לשם מימון הוצאו
תיה בשקלים.
)ב( סכומי ההלוואה ל כ ל אחת משנות
יעלו —

הכספים

האמורות

לא

) (1בשנת הכספים  — 1985על סכום של  270,600מיליוני
שקלים בכל רבעון; שליש מסכום ההלוואה יינתן בדרך של
מכירת איגרות חוב לבנק;
) (2בשנת הכספים  — 1986על סכום של  162,360מיליוני
שקלים לכל רבעון ,כפי שיעודכן בתחילת שנת הכספים 1986
בידי שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של •הכנסת ,בהתחשב
בשיעור המשוקלל של השינוי של המחירים ששימשו בסיס
לקביעת התקציב לשנת הכספים  1986לעומת המחירים
ששימשו בסיס לקביעת התקציב לשנת הכספים  ; 1985מח
צית מסכום ההלוואה תינתן בדרך של מכירת איגרות חוב
לבנק;
) .(3בשנת הכספים  — 1987על סכום של  45,100מיליוני
שקלים בכל רבעון ,כפי שיעודכן בתחילת שנת הכספים
* נתקבל בכנסת ביום י״א באב התשמ׳׳ה ) 29ביולי  ;(1985הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1733התשפ״ה,
עמי .208
 1ס״ח התשי״ד ,עמ׳  ;192התשמ״א ,עמי .243

ספר החוקים  ,1156כ׳ באב התשמ״ה7.8.1985 ,
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 1987בידי שר האוצר". ,צאישדד• ו ע ד ת
בהתחשב בשיעור המשוקלל של השינוי של המחירים ששימשו
בסים לקביעת התקציב לשנת הכספים  1987לעומת המחירים
ששימשו בסיס לקביעת התקציב ל&נת הכספים  ; 1985ההל־
וואה כולה תינתן בדרך של מכירת איגרות חוב לבנק.

הכ80ים שזי ,noasn

)ג( הסכום האמור בסעיף קטן )ב() (1והסכומים המעודכנים כאמור
בסעיף קטן )ב() (2ו־) (3יעודכנו בכל מועד עדכון כמשמעותו בסעיף
 10לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה— , 1985בשיעור יחסי זהה לשיעור
הגדלת התקציב באותו מועד עדכון.
2

)ד( תנאי ההלוואות שיינתנו לפי סעיף קטן )ב() (1ו־) (2ייקבעו
בהסכם בין שר האוצר לבין הנגיד.
נוקשות סע י ד

י י ^ _
'י
1נא

י  ,ח ו ב

.2

גיי

«« 45ב.

ת

ומתי

אין לשנות את האמור בסעיף 45א אלא ברוב של חברי הכנסת.

45ג .איגרות החוב שתמכור הממשלה לבנק ישראל בהתאם לסעיפים
)45ב( ו־45א יהיו מאחד הסוגים הסחירים הנמכרים לציבור לפי חוק
מילווה המדינה ,התשל״ט— 1979י ,-כפי שיקבע שר האוצר בהתייעצות
עם הנגיד ,והוראות החוק האמור ,למעט סעיף  1שבו ,יחולו עליהן,
ובלבד שהמחיר שבו יימכרו איגרות החוב יהיה מחיר השוק כפי שיוסכם
בין שר האוצר לנגיד :שר האוצר ,בהתייעצות עם הנגיד ,רשאי לקבוע
הוראות ותנאים נוספים לביצוע סעיף זה.״

במקום סעיף  48לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה— ,1985יבוא:

״הלוואות
מבנק ישראל

) .48א(
,

הממשלה מורשית לקבל מבנק ישראל הלוואות בסכום שלא
,

,

,

יעלה בשנת כספים פלונית על הסכום שנקבע לענין זה בחוק התקציב
השנתי לאותה שנה.
)ב( הממשלה מורשית לקבל מבנק ישראל הלוואה לשם החזר
חובות הממשלה לבנק בסכום שלא יעלה על הסכום שנקבע בחוק
התקציב השנתי לאותה שנה.
)ג( אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  45עד 45ג לחוק
בנק ישראל ,התשי״ד—,1954
הגבלות על
הלוואות מתאגיד
בנקאי

48א .הממשלה לא תקבל הלוואה בשקלים מתאגיד בנקאי ,אלא אם כן
מתקיים אחד מאלה:
) (1ההלוואה היא למטרת ביצוע פעולות עסקיות;
י) (2ההלוואה ניתנה בדרך ש ל רכישה בידי התאגיד הבנ־
קאי של איגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה שהנפיקה
הממשלה;
) (3מקור כספי ההלוואה הוא אחד מאלה:
)א( כספים שהופקדו בתאגיד הבנקאי בתכנית חסכון

 2ס״ח התשמ״דו ,עמי .60
 3ס״ח התשל״ס ,עמ׳ .112

ספר החוקים  ,1156כ׳ נ א ב התשמ״ה•7.8.1085 ,

שאושרה לפי חוק עידוד החסכון ,הנחות מ מ ס הכנסה
וערבות למילוות ,התשט״ז—; * 1956
)בי( כספים שהפקידו קופות גמל כמשמעותן בסעיף 47
לפקודת מס ה כ נ ס ה בתאגיד הבנקאי;
5

)ג( מקור אחר שקבע שר האוצר לענין זה באישור
ועדת הכספים של הכנסת.״
.3

תחילתו של חוק זה ביום י׳ בניסן התשמ״ה ) 1באפריל .(1985
שמעון פרס
ראש הממשלה

תחייי•

יצחק מודעי
שר האוצר

חיים הר צ ו ג
נשיא המדינה
 4ס״ח התשט״ז ,עמ׳ .52
 5דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,6עמ׳ .120

חוק מילווה קצר מועד )תיקון מס׳  ,(3התשמ״ה985-ז *
בסעיף  9לחוק מילווה קצר מועד ,התשמ״ד ,! 1984—-במקום ״ !50,000ניליןן
.1
שקלים״ יבוא ״ 1,000,000מליון שקלים״.
שמעון פרס
ראש הממשלה

תיקו!

סעיף 9

יצחק מודעי
שר האוצר

חיים ה ר צו ג
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשמ״ה ) 31ביולי  ¡(1935הצעת ההוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1745התשמ״ה,
עמ׳ .256
 1ס״וו התשמ״ד ,עמי  ;69התשמ׳׳ד ,,עמי  22וע»׳ .170

חוק מניות בנקאיות בהסדר )הפחתת עמלות( ,התשמ׳׳ה* 1985-
לא יחוב אדם בכל עמלה ,דמי שמירה או תשלום כיוצא בהם בשל החזקת מניות
.1
כמשמעותן בהסדרים לרכישת ניירות ערך בנקאיים שפורסמו בילקוט הפרסומים 2971
מיום ט״ז בחשון התשמ״ה ) 23באוקטובר  ,(1983שנחסמו בפקדון למשמרת בהתאם
להסדר כאמור ,אלא בשיעור כולל שאינו עולה על  0.1%לשנה מערכן ,ואם חל עליו
סעיף )3ו( להסדר כאמור — יהיה פטור מכולם.

הפחתת עמלות

פרס
שמעון
ראש הממשלה
חיים הר צו ג
נשיא המדינה
נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשמ״ה ) 31ביולי  ;(1985הצעת החוק ודגרי הסבר פורסמו בה״ת  ,1748התשמ״ה,
עמ׳ .268

ספר החוקים  ,1156כ׳ באב התשמ״ה7.8.1985 ,
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חוק אזור סחר חפשי באילת )פטורים והנחות ממסים(,
התשמ״ה* 1985-
פרק א׳ :פרשנות
.1

בחוק זה —

״אזור אילת״ — תהום העיר אילת;
״אזור נמל חפשי״ — כמשמעותו בחוק אזורי נמל חפשיים ,התשכ״ט—; ! 1969
״תושב אזור אילת״ —
) (1יחיד שמקום מגוריו הקבוע הוא באזור אילת והתגורר בה לפחות שלושה
חדשים רצופים לפני שהוא מבקש הטבה לפי חוק זה:
) (2חבר־בגי־אדם כמשמעותו בפקודה שיש לו עסק באזור אילת — לגבי אותו
עסק ,בתנאי שנרשם באילת כעוסק לעגין חוק מע״מ לגבי העסק האמור ובתנאים
אחרים שנקבעו;
״יבוא לאזור אילת״ — יבוא טובין במישרין לאזור אילת ,לרבות יבוא דרד אזור נמל
חפשי אילת ,ולרבות יבוא דרך מקום אחר בישראל כאשר הטובין מועברים לאזור
אילת בפיקוח רשות המכס;
״חוק מע״מ״ — חוק מם ערך מוסף ,התשל״ו—; 1975
2

״הפקודה״ — פקודת מס הכנסה ;
3

״מסים עקיפים״ — מכס ,מס קניה ,בלו או היטל לפי תקנות שעת חירום )תשלומי חובה(,
התשי״ח— , 1958וכן הפקדה על פי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[ ,התשל״ט—
 1979־;
4

״המנהל״ — מנהל המכס ומע״מ.
)א( כל מונח בה־ראה בחוק זה המתייחס למס כלשהו יתפרש לפי המשמעות שיש
.2
לו בחוק שלפיו מוטל אותו מס.
)ב( חוק זה בא להוסיף על ההטבות על פי כל דין ,זולת אם נאמר במפורש
אחרת בחוק זה.
)ג( הוראות חוק זה והסמכויות לפיו לא יגרעו מכל הוראה של דין אחר או
מסמכות לפיה ,זולת אם נאמר אחרת בחוק זה.
פרק כ׳ :הטבות כמשים עקיפיפ ובמם ערף מוסף
)א( לא יוטלו מסים עקיפים על יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם בו בידי
.3
בעל היתר ,תמורת מטבע חוץ בלבד ,במקום ובדרך שקבע המנהל ,לתיירים או לתושבי
ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים.
*
1
2
3
4
5

נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשמ״ה ) 31ביולי  ;(1983הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1747התשמ״ה,
עמ׳ .261
ס״ח התשכ״ט ,עמ׳ .228
ם״ח התשל״ו ,עמי .52
דיני מדינת ישראל ,נוסה חדש  ,6עמ׳ .120
ס״ח התשכ״ד ,עמי  ;175התשמ״ה ,עמי .136
דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,32עמ׳ .525
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)ב( טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לבעל היתר לשם מכירתם לתיירים או לשם
מכירתם לתושבי ישראל היוצאים לחוץ לארץ בדרך האויר או הים ,הכל תמורת מטבע
חוץ ,יראו אותם ,לכל דבר וענין כולל הטבות שלא על פי חוק זה ,כטובין המיוצאים
מישראל.
)ג( היתר לענין סעיף זה יינתן מאת המנהל ,ורשאי הוא לקבוע בו תנאים;
תנאים לקבלת היתר ייקבעו בתקנות.
שר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאי בתקנות לפטור ממסים
.4
עקיפים ,כולם או מקצתם ,פטור מלא או חלקי ,טובין הנמכרים באזור אילת ושירותים
הניתנים בו ,כמפורט להלן:

סמכות לפטור
ממסים עקיפים

) (1טובין שיוצרו בישראל ונמכרים לעוסק תושב אזור אילת לשם מכירתם
לצריכה באזור אילת או לשימוש בו ,דרך כלל או לסוג מסויים של טובין;
)(2

שירותים טעוני מס ,דרך כלל או מסוג מסויים.

)א( יבוא טובין לאזור אילת לשם מכירתם לצריכה באזור אילת או לשימוש בו,
.5
יהא פטור ממס ערך מוסף; הוראה זו לא תחול על טובין המפורטים בתוספת.

הקלות במס
ערך מוסף

)ב( על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב
אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת ,יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס.
)ג( מכירתם של טובין המצויים באזור אילת ,בידי עוסק תושב אזור אילת ,למעט
טובין המפורטים בתוספת ,תהא פטורה ממס ערך מוסף.
)ד( מכירתם של מקרקעין המצויים באזור אילת תהא פטורה ממם ערך מוסף;
ואולם מכירה שהיא פעולה באיגוד מקרקעין תהא פטורה רק אם כל מקרקעין של האיגוד
מצויים באזור אילת.
)ה( מתן שירותים באזור אילת בידי תושב אזור אילת יהא פטור ממס ערך מוסף;
ואולם במתן שירותים המתייחסים לעסקה שהיא מכר יינתן הפטור רק אם הנכס מצוי
באזור אילת ,ובמתן שירותים המתייחסים לאירוע יינתן הפטור רק אם האירוע מתקיים
באזור אילת.
.6

שר האוצר רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת —
)(1

להוסיף לתוספת או לגרוע ממנה;

סמכות לשנות
את תחולת
ההקלות

) (2לקבוע מס ערך מוסף בשיעור החל על מכירת טובין על פי סעיף 2
לחוק מע״מ ,במקום שיעור אפס כאמור בסעיף ) 5ג( ,לגבי מכירת טובין
שייקבעו;
) (3לקבוע שהפטור על פי סעיף )5ה( לא יחול לגבי סוגי שירותים הניתנים
באזור אילת או סוגי שירותים המתייחסים לנכסים המצויים בו.
הוראות סעיף  24לחוק אזורי נמל חפשיים ,התשכ״ט— ,1969לא יחולו על הבאתם
.7
לאזור נמל חפשי אילת של טובין שיבואם ומכירתם באזור אילת פטורים על פי חוק זה
ממסים עקיפים וממס ערך מוסף.

טובין לצריכה
אישית באזור
נמל חפשי

ניתן לגבי טובין פטור ממסים עקיפים או ממס ערך מוסף על פי סעיפים  3עד 6
.8
ונעשה בהם שימוש שלא בהתאם למטרה שבשלה הוענק הפטור ,או שלא בהתאם לתנאים
שנקבעו לפי חוק זה למתן הפטור ,יחולו על הטובין המסים שהפטור ניתן לגביהם ,לפי

שימוש שלא
בהתאם למטרת
ההטבה
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השיעור החל ביום התשלום; בטובין שחל לגביהם סעיף )3ב( ,יהא בעל ההיתר חייב
גם בהחזר ההטבות שהוענקו שלא על פי חוק זה ,בהתאם לכללים שיקבע המנהל.
שר האוצר רשאי לפטור מי שעשה עסקאות הפטורות ממס ערך מוסף לפי חוק
.9
זה ,מחובת הגשת דו״ח תקופתי עליהן על פי סעיף  67לחוק מע״מ; ורשאי הוא לעשות
כאמור דרך כלל או לגבי סוגי עוסקים או סוגי עסקאות.
פרק גי :פטור ממס מעשיקיפ והטבות במש הכנשה
מעסיק תושב אזור אילת יהא פטור ממס מעסיקים המוטל על פי חוק מס מעסיקים,
.10
התשל״ה— , 1975בשל הכנסת עבודה שהוא משלם בעד עבודה המתבצעת באזור אילת.
6

יחיד שהוא תושב אזור אילת זכאי לזיכוי ממם הכנסה בשיעור של  10%מההכנסה
.11
החייבת ,לפי סעיפים  (1)2או  (2)2לפקודה ,שנצמחה או הופקה באזור אילת ,אך לא
יותר מהמס שהוא חייב בו בשל ההכנסה האמורה ,שיראוה לענין זה כאילו היא בשלב
הגבוה ביותר בסולם הכנסתו ,ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף  11לפקודה.
)א( מעסיק תושב אזור אילת המשלם הכנסת עבודה בעד עבודה המתבצעת
.12
באזור אילת ,זכאי להטבה לשם הקטנת עלויות השכר ,בשיעור של  20%מהכנסת העבודה
האמורה ,אך לא יותר מסכום המס שעליו לנכות במקור באותה הכנסת עבודה; לענין
זה ,״הכנסת עבודה״ — למעט תשלום לבעל שליטה בחברת מעטים ,כאמור בסעיף ) 18ב(
לפקודה ,ולמעט תשלום מאדם לקרובו כמשמעותו בסעיף )76ד( לפקודה.
)ב( הזכאי להטבה על פי סעיף קטן )א( ,יקבל אותה על ידי הפחתת סכום
ההטבה מהסכום שהוא חייב לנכות במקור על פי סעיף  164לפקודה.
פרק ד׳ :מטור מאניות בקשר לטיסות בינלאומיות
)א( הובלת נוסעים בטיסה בינלאומית מאזור אילת ואליו ויציאת נוסעים לחוץ
.13
לארץ בטיסה בינלאומית מאזור אילת יהיו פטורות מאגרות אלה :אגרת פיקוח אווירי,
אגרות נחיתה והמראה של מטוסים ,אגרות סבלות ושירותי נוסע שמשלם בעל כלי הטיס,
ואגרת נוסע שחייב בה הממריא לחוץ לארץ משדה תעופה שבאזור אילת.
)ב(

הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על טיסה בינלאומית משדה התעופה עובדה

ואליו.
פרק ה ׳  :הוראות שונות
הפיקוח על הכנסת טובין לאזור אילת ,על הוצאתם ממנו ועל שמירת טובין שניתן
.14
לגביהם פטור או הקלה על פי חוק זה ,יהיה בידי רשות המכס; לענין זה רשאי המנהל
להורות על מקומות הכנסת טובין והוצאתם ועל הימים והשעות שבהם מותר להכניס
או להוציא טובין ,וליתן כל מוראה הנראית לו דרושה.

 6ם״ח התשל״ה ,עמי .118
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.15

)א(

כל שר רשאי ,בתחום סמכותו _

הפחתת מחירים
ופיקוח עליהם

) (1לצוות על הפחתת מחיריהם של טובין ושירותים שניתנו לגביהם
הטבות על פי חוק זה;
) (2להתקין תקנות בדבר הפיקוח על המחירים של טובין ושירותים ,לרבות
בדבר מתן סמכויות לעובדי ציבור ,ככל הנחוץ לביצוע סעיף זה.
)ב( הוראות חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח—< 1957־ ,יחולו ,בשי
נויים המחוייבים ,כאילו כל צו ותקנה שניתנו לפי סעיף זה ניתנו לפי החוק האמור.
)א( באין הוראה אחרת לפי חוק זה יחולו לגבי המסים שחוק זה מתייחס אליהם
.16
הוראות החוקים שלפיהם מוטלים אותם מסים; לעיין תשלום מסים עקיפים ומס ערך
מוסף כאמור בסעיף  8בידי מי שמביא אתו טובין מאזור אילת למקום אחר בישראל,
יראו אותו כמי שנכנס לישראל מחוץ לארץ ואת הטובין שאתו יראו כטובין שהוא
נושא עמו או כמטען לואי שלו; שר האוצר רשאי לקבוע פטורים מהמסים האמורים לפי
םכומ ערך מרבי או לפי סוג הטובין.

החלת הודאות

)ב( טובין שהועברו מאזור אילת למקום אחר בישראל בלי ששולמו המסים או
הוחזרו ההטבות כנדרש על פי סעיף  ,8יראו את הטובין שלגביהם ניתנו ההטבות כטובין
מוברחים ויחולו עליהם הוראות פקודת המכס החלות על טובין מוברחים ,גם אס ההטבות
ניתנו שלא בקשר ליבוא.
הוראות חוק זה יחולו גם לגבי יחיד וחבר־ ב ני־ אדם הפועלים בשטח שרחבו
.17
קילומטר אחד מגבולות אזור אילת כאילו הם תושבי אילת ,אם נתקיימו בהם התנאים
האחרים שבהגדרת תושב אילת ,וכן לגבי טובין המיובאים לשטח האמור או הנמצאים או
הנמכרים בו ,ולגבי שירותים הניתנים בו.
)א( שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו,
.18
לרבות תקנות בדבר —

תחולה על תישני
ש ט ח ג י ב י

ביצוע ותקנות

) (1הבטחת השימוש בטובין ובשירותים למטרות שלהם נועדו על פי חוק
זה ,לרבות הוראות שיאפשרו גביית המס מלכתחילה והחזרתו בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית לאחר שיוכה שנתקיימו הוראות חוק זה!
) (2הפעלת הוראות חוק זה לגבי עוסק שהוא תושב אזור אילת ועוסק בו
ויש לו גם עסקים במקומות אחרים ,ובמיוחד הודאות בדבר ייחוס מס
תשומות לעסקאות מעורבות או להוצאות שאינן מתייחסות במישרין
לעסקאות.
)ב( שר האוצר ,בבואו להתקין תקנות המתייחסות לתחום שעליו מופקד שר אחר,
יתייעץ עם אותו שר.
)ג( שר האוצר ושר התעשיה והמסחר רשאים לקבוע ,באישור ועדת הכספים של
הכנסת ,מקומות באזור אילת שבהם יינתנו למפעלים מאושרים הטבות מס הניתנות
למיזם מורשה באזור נמל חפשי אילת.
תחילתו של חוק זה ביום שיקבעו שר האוצר ,שר התיירות ושר התעשיה והמסחר,
.19
א ד לא יאוחר מיום י״ז בחשון התשמ״ו ) 1בנובמבר .(1985

תחילה
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תוספת
)סעיף )5א( ו־)ג((
כלי רכב ,למעט רכב עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה»,
שהוא לשימושו של תושב אזור אילת באזור אילת:
טלויזיה צבעונית;
מערכת סטריאופונית;
מערכת וידיאו טייפ;
מצלמת וידיאו טייפ;
מדיח כלים ביתי;
מקפיא עמוק;
מייבש כביסה.
יצחק מודעי
שר האוצר

שמעון פרס
ראש הממשלה
הרצוג
חיים
נשיא המדינה
 8דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ׳ .173

חוק בית הדין לעבודה )תיקון מס׳  ,(13התשמ״ה* 1985-
תיקון סעיף !
0

תיקה סעיף !8

בסעיף  10לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט—) 1969להלן — החוק העיקרי(,
.1
בדישה ,המלים ״שנציגי הציבור בבית הדין הארצי יהיו מי״ — יימחקו.
1

.2

בסעיף  18לחוק העיקרי —

) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום ״אם הקובע את מותב בית הדין״ יבוא ״אם שופט
של בית דין אזורי״ ובסופו יבוא ״הוראה זו לא תחול בתובענה לפי סעיף
)24א()(2״;
) (2בסעיף קטן )ג( ,במקום ״לפני התחלת הדיון״ יבוא ״לפני שנקבע מותב
בית הדין״;
)(3

אחרי סעיף ק ט ן ) ג ( יבוא:
״)ג (1על אף האמור בסעיף קטן )א( ,רשאים שר המשפטים ושר העבודה
והרווחה לקבוע בצו ,לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור
ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ,סוגי הליכים שהמוסד לביטוח לאומי
צד בהם ,שבהם יהיה השופט דן יחיד.״

תיקון סעיי׳

2 0

.3

בסעיף  20לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:
״)א (1על אף האמור בסעיף קטן )א() ,(3רשאים שר המשפטים ושר העבודה

* נתקבל בכנסת ביום י״א בסיון התשמ״ה ) 29ביולי  ;(1985הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1613התשמ״ג,
עמ׳ .118
 1ס״ח התשכ״ט ,עמ׳  ;70התשמ״ד ,עמי  83ועמי  ;154התשמ״ה ,עמי .140
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והרווחה לקבוע בצו ,לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת
העבודה והרווחה של הכנסת ,סוגי הליכים שהמוסד לביטוח לאומי צד בהם ,שבהם
ידון בית הדין הארצי בשלושה שופטים בלבד.״
.4

בסעיף  22לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:

תיקון סעיף 22

״)א( נציג ציבור שהוזמן ולא בא ,רשאי בית הדין ,מנימוקים שיירשמו ,לקיים
את הדיון ללא השתתפותו ,והוא רשאי ,בשים ל ב לשלב שבו נמצא הדיון ,להורות
על הפסקת השתתפותו של אותו נציג ציבור באותו הליך ולקבוע כי יש להמשיך
את ההליך עם נציג ציבור אחר.״
בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשבי׳ ח—1968
)(1

2

—

תיקון חזק
הביטוח הלאומי

במקום סעיף 64א יבוא:
64א .החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור ,בשאלה משפטית
בלבד ,לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין ניתן
לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת
נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו.״;

)(2

במקום סעיף 127לד יבוא:
127לד .החלטה של ועדה רפואית לעררים והחלטה של ועדה לעררים
ניתנות לערעור ,בשאלה משפטית בלבד ,לפני בית דין אזורי לעבודה;
פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה
אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או
סגנו.״;

)(3

במקום סעיף 200א יבוא:
200א .קביעה של דרגת נכות מכוח הסכם שנערך לפי סעיף  ,200לפי
סעיף 198אא והתקנות לפיו או לפי פרק ט ,2ניתנת לערעור ,בשאלה
משפטית בלבד ,לפני בית דין אזורי לעבודה; פסק דינו של בית הדין
ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך
מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו.״

)א(
.6
חוק זה.

סעיף  1לא יחול על נציג ציבור בבית דין אזורי שנתמנה לפני תחילתו של

תחילה והוראות
מ ע ב י

)ב( תהילתו של סעיף  5ביום כ׳ בטבת התשמ״ו ) 1בינואר  ; (1986ערעורים
שבית דין אזורי לעבודה הוסמך לדון בהם לפי סעיף  ,5ושהוגשו לבית הדין הארצי
לעבודה לפני היום האמור וטרם החל הדיון בהם ,יועברו לדיון בבית הדין האזורי שבאזור
שיפוטו נמצא מקום מגוריו של המערער.
פרס
שמעון
ראש הממשלה

משה נסים
שר המשפטים

משה קצב
שר העבודה והרווחה

הרצוג
חיים
נשיא המדינה
 2ס״ח התשכ״ח ,ע»׳ .108
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ח ו ק הגנת ה ש כ ר ) ת י ק ו ן מ ס ׳  ,{16התשמ״ה* 1985-
יייסיי"יי׳

1

.1

יי״זיי יר

8

.2

בסעיף  1לחוק הגנת השכר ,התשי״ח—1958
)(1

נ

'׳׳>/״'

)להלן — החוק העיקרי( —

במקום הגדרת ״שכר מולן״ יבוא:
״״שכר מולן״ — שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע;״

)(2

בסופו יבוא:
״״היום הקובע״ — היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה או
הקצבה לפי סעיפים  14 ,13 ,11 ,10 ,9ו־)16ב( ,לפי הענין;
״הפרשי הצמדה״ ,לגבי תקופה פלונית — הפרשי הצמדה למדד המהירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי שיעור עליית המדד
מן המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה עד המדד שפורסם
לאחרונה לפני סוף התקופה.״

פע

בסעיף  8לחוק העיקרי —
)(1

במקום סעיף ק ט ן ) א ( יבוא:
״)א( משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול ,להעברה או לשעבוד
סכום השווה לגימלה בשיעור המוגדל לפי סעיף )5א( לחוק הבטחת הכנסה,
התשמ״א— , 1981שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו
עובד לפי הרכב משפחתו אילו היה זכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור
יותר מ־ 80%משכר העבודה החדשי ,יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול.
להעברה או לשעבוד כדי  80%משכר העבודה ההדשי; לענין זה ,״שכר
העבודה ההדשי״ — שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר
המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק.״;
2

)(2

במקום סעיף ק ט ן ) א ! ( יבוא:
״)א (1היה שכר העבודה משתלם על בסיס של יום ,יהיה הסכום שאינו
ניתן לעיקול ,להעברה או לשעבוד משכר העבודה היומי — החלק העשרים
וחמישה מהסכום כאמור בסעיף קטן)א(.״ ;

)(3
תיקון סעיף 9

י

סעיף קטן )ד( — בטל.

בסעיף  9לחוק העיקרי ,המלים ״לעמן הסעיפים  17עד  22יראו אותו כשכר מולן
.3
מהיום הששה עשר לאחר מועד זה״ — יימחקו.

סעיף 10

בסעיף  10לחוק העיקרי ,המלים ״לעניו הסעיפים  17עד  22יראו אותו כשכר מולן
.4
מהיום הששה עשר לאחר מועד זה״ — יימחקו.

תיקון סעיף!1

בסעיף  11לחוק העיקרי ,במקום הקטע המתחיל במלים ״־שולם ביום גמר ביצוע
.5
העבודה״ והמסתיים במלים ״מהיום הששה עשר מגמר ביצוע העבודה״ יבוא ״ישולם ביום

תיקון

* נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשמ״ה ) 31ביולי  ;(1985הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1734התשמ״ה,
עמי .212
 1ס׳״ח התשי״ח ,עמ׳  ;86התשמ״א ,עמ׳ .317
 2ם״ח התשמ״א ,עמ׳ .30
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גמר ביצוע העבודה אם שולמו תוך ביצוע העבודה מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם
קיבוצי או בחוזה עבודה״.
בסעיף ) 14א( לחוק העיקרי ,הטיפה המתחילה במלים ״סכום שלא שולם״ — תימחק,

.6

בסעיף  16לחוק העיקרי

.7

)(1

״

תיקו! סעיף !4
תיקון סעיף 16

בסעיף קטן )א( ,במקום הגדרת ״קיצבה מולנת״ יבוא:
״״קצבה מולנת״ — קצבה שלא שולמה עד ליום הקובע.״

)(2

בסעיף קטן )ב( ,הסיפה המתחילה במלים ״לענין סעיף קטן )ג(״ — תימחק;

)(3

בכיל־ב  :ע י ־ קטן <ג^ י ב ו א :

״)ג( לקצבה מולנית יווסף פיצוי הלנת קצבה והוא יחושב בדרך שמחשבים
פיצוי הלנת שכר לפי סעיף  ,17בשינויים המחוייבים.
)ג (1פיצוי הלנת קיצבה יהיה לכל דבר ,פרט לענין סעיף קטן )ג( ,חלק
מהקצבה.״
במקום סעיף  17לחוק העיקרי יבוא :

.8

״פיצוי ה ל
ש כ

החלפת סעיף ״

) .17א( לשכר מולן יווםף הסכום הגבוה מבין אלה )להלן — פיצוי
הלנת שכר(:

נ ת

י

) (1בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר
העבודה — החלק העשרים מהשכר המולן ,ובעד כל שבוע או
חלק משבוע שלאחריו — החלק העשירי מהשכר המולן;
) (2הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר
העבודה עד יום תשלומו ,בתוספת  20%על הסכום הכולל
של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש
שבתקופה האמורה :בעד חלק מחודש תשולם התוספת של
 20%האמורה באופן יחסי.
)ב( פיצוי הלנת שכר יהיה לכל דבר ,פרט לענין סעיף זה ,חלק
משכר העבודה.״
בסעיף 17א לחוק העיקרי ,במקום ״ 14יום״ פעמיים ,יבוא ״ 30ימים״ ובמקום
.9
״ 30יום״ יבוא ״ 60ימים״.
אחרי סעיף  18לחוק העיקרי יבוא:

.10

^" י " ,
י

י

״

ר

והצמדה

ב

?
ת

תיקון סעיף 17א

הוספת סעיף 18א

18א .התיישנה הזכות לפיצוי הלנת שכר ,לפיצוי הלנת קצבה או לפיצוי
הלנת פיצויי פיטורים ,לפי סעיפים 17א ו־)20ד( ,או ביטל בית דין
אזורי פיצוי הלנת שכר ,פיצוי הלנת קצבה או פיצוי הלנת פיצויי
פיטורים לפי סעיפים  18ו־)20ד( ,יחולו הוראות חוק פסיקת ריבית
והצמדה ,התשכ״א— , 1961על אף האמור בסעיף  6לאותו חוק.״
3

 3ס״ח התשכ״א ,עמ׳ .192
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החלפת סעיף 19

.11

במקום סעיף  19לחוק העיקרי יבוא:

״פשיטת רגל
ופירוק תאגיד

) .19א( ניתן לגבי מעביד צו כאמור בסעיף  127נד .לחוק הביטוח
הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח— 1968י ,לא יהיה המפרק כמשמעותו
בסעיף 127סא)א( לחוק האמור חיקב .בתשלום פיצוי הלנת שכר; אולם
בהחלטתו בדבר אישור החוב רשאי הוא לקבוע נ:י על השכר שהולן
יתווספו הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום השכר עד יום
תשלומו; הפרשים אלה יהיו לכל דבר ,פרט לענין סעיף זה ,חלק משכר
העבודה.
).ב( סעיף קטן )א( לא יחול לענין שכר עבודה שכונס הנכסים
הרשמי ,נאמן בפשיטת רגל ,מנהל עזבון בפשיטת רגל ומפרק תאגיד
התחייבו בו אחרי מתן הצו.
הפרשי הצמדה לתקופה שמתום  30הימים האמורים בסעיף קטן )א( עד יום
העברת החוב לקופת הגמל ,בתוספת  10%על הסכום הכולל של החוב
והפרשי ההצמדה כאמור.״

תיקון סעיף !9א

.12

תיקון סעיף 20

.13

בסעיף 19א לחוק העיקרי —
)(1

בסעיף קטן )א( ,במקום ״ 30ימים״ ,פעמיים ,יבוא ״ 21ימים״;

)(2

בסעיף קטן )ב( ,במקום פסקה ) (2יבוא:
״) (2לגבי סכום שמעביד חייב במישרין לקופת הגמל )להלן — ההוב( —
הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה שלגביו קיימת
החבות לקופת הגמל עד יום תשלומו ,בתוספת  20%על הסכום הכולל
של החוב והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולם החוב;
בעד חלק מחודש תשולם התוספת של  20%האמורה באופן יחסי.״

בסעיף  20לחוק העיקרי —
)(1

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך  15ימים מהמועד
לתשלומם; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה כדלקמן:
) (1שולמו פיצויי הפיטורים בתקופה שבין היום הששה עשר לבין
היום השלושים שלאחר המועד לתשלומם — הפרשי הצמדה לתקופה
שמן המועד לתשלומם עד ליום שבו שולמו;
) (2שולמו פיצויי הפיטורים לאחר היום השלושים שלאחר המועד
לתשלומם — הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלומם עד ליום
שבו שולמו ,בתוספת  20%על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים
והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבו לא שולמו פיצויי הפיטו־
רים; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של  20%האמורה באופן
יחסי.
)ב (1פיצוי הלנת פיצויי פיטורים יהיה לכל דבר ,פרט לענין סעיף קטן)ב(,
חלק מפיצויי הפיטורים.

 4ס״ת התשכ׳״ת ,עפ׳ .108
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)ב (2המעביד רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה סכום של
חוב שחייב העובד למעביד או סכום שהמעביד חייב או זכאי לנכותו מפיצויי
הפיטורים.״
) (2בסעיף קטן )ד( ,במקום ״על תשלום פיצוי הלנת פיצויי פיטורים כאילו הוא
פיצוי הלנת שכר״ יבוא ״לגבי הלנת פיצויי פיטורים כאילו היא הלנת שכר״;
)(3

בסעיף קטן )ה( ,במקום ״ 60יום״ יבוא ״ 15ימים״.

בסעיף 127סה)א( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשכ״ח— ,1968הסיפה
.14
שלאחר המלה ״אולם״ תסומן ) (1ואחריה יבוא:

תיקון חוק
הביטוח הלאומי

״) (2המוסד לא יהיה זכאי לגבות מהמפרק את הפרשי ההצמדה ששילם לזכאי
לגבי התקופה שלאחר יום מתן צו הכינוס כמשמעותו בפקודת פשיטת הרגל
]נוסח חדש[ ,התש״ם— , 1980או לגבי התקופה שלאחר יום מתן צו כאמור
בסעיף 127נה) (2עד ) ,(4לפי הענין ,אלא במידה שהמפרק החליט לשלם ריבית,
הפרשי הצמדה ,או הפרשי הצמדה וריבית לגובי התקופה האמורה גם ליתר הנושים
בפשיטת הרגל או בפירוק התאגיד ,לפי הענין.״
5

)א( תחילתו של סעיף  2ב־ 1לחודש שלאחר פרסומו של חוק זה; תחילתן של
.15
הוראות סעיפים  3 ,1עד  6ו־ (1)7ו־) — (2ב־ 1לחודש השני שלאחר הפרסום.

תחילה והוראות
מעבר

)ב( הוראות סעיפים  8 ,(3)7ו־ 10עד  14יחולו אף על סכום שהמועד לתשלומו
היה לפני יום פרסומו של חוק זה ,זולת אם —
)(1
ן

לגבי סעיפים  10 ,8 ,(3)7ו־ — 12ניתן לגבי הסכום פסק דין סופי;

) (2לגבי סעיפים  11ו־ — 14ניתנה החלטה בדבר הסכום על ידי מפרק
כמשמעותו בסעיף  127סא)א( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
 התשכ״ח—.1968פרס
שמעון
ראש הממשלה

משה קצב
שר העבודה והרווחה

חיים הרצו ג
נשיא המדינה
 5דיני מדינת ישראל ,נוסח חוש  ,34עמ׳ .639

חוק הכניסה לישראל )תיקון מס׳  ,(4התשמי׳ה* 1985-
בסעיף  12לחוק הכניסה לישראל ,התשי״ב—) 1952להלן — החוק העיקרי(,
.1
במקום ״מאסר עד שלושה חדשים או קנס עד שלוש מאות לירות או שניי הענשים כאחד״
יבוא ״מאסר שנה״.
1

תיקון סעיף 12

* נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשמ״ה ) 31ביולי  ;(1985הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1736התשמ״ה,
עמ׳ .224
 1ס״ח התשי״ב ,עמי  ;354התש״ם ,עמ׳ .227
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«יקיו »°׳1

תיקיי  0יו
ע

13

1 4

בסעיף )13ד( לחוק העיקרי ,בסופו יבוא ״או על חשבון מעביד שהעסיק או,
.2
בישראל בלי ששר הפנים נתן היתר לאותה העסקה או לאחר שפג תקפו של ההיתר״.
.3

בסעיף  14לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״) (5דרכי הגביה של הוצאות גירוש אשר בוצע על חשבון מעביד ,כאמור
בסעיף ) 13ד(״.

תהילה

תחילתו של סעיף  2בתום שלושה חדשים מיום פרסום חוק זה ברשומות.

.4

פרס
שמעון
ראש הממשלה

פרץ
יצחק
שר הפנים

הרצוג
חיים
נשיא המדינה

חזק הרבנות הראשית לישראל )הוראת שעה( ,התשמ״ה1985-
.1

הוראת שעה

על אף האמור בחוק הרבנות הראשית לישראל ,התש״מ—1980

1

)להלן — החוק(,

או לפיו —
)(1

הבחירות לחברי המועצה הנבחרים ייערכו ביום א׳ באדר ב׳ התשמ״ו

) 12במרס ; (1986
) (2חברי המועצה כאמור בסעיף )4א() (2ו־) (3לחוק ,המכהנים ערב
*
תחילתו של חוק זה ,יוסיפו לכהן עד יום הבחירות כאמור.
.2

תחייה

תהילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
פרס
שמעון
ראש הממשלה

בורג
יוסף
שר לעניני דתות

חיים הד צו ג
נשיא המדינה
* נתקבל בכנסת ביום י״ג באב התשמ״ה ) 31ביולי  ;(1985הצעת החוק פורסמה בה״ה  ,1747התשמ״ה ,עמ׳ .265
 1ס׳׳וז התש״ם ,עמ׳ .90
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