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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:
ה צ ע ת ח ו ק מ ס ר כ ו ש וקרץ פ י ע ו י י ם )תיקונים שונים( ,ה ת ש ב ״ ט  9 9 9 -ו *
גרסה א׳
תיקון סעיף 2

בחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשב־א961-ןי )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ,2
ו.
בסופו יבוא:
•׳)ג( על אף הוראות סעיף קטן)א( ,מי שבבעלותו קרקע שלא ניסן לבנות עליה לפי
הוראות חוק התכנון והבניה ,התשב״ה , 1965-פטור מתשלום מם רכוש לכל תקופה
שבה לא ניתן לבנות על הקרקע.״
2

תיקון סעיף 2א

.2

בסעיף 2א)א( לחוק העיקרי ,במקום ״0%ר׳ יבוא ״35%״.

החלפה סעיף 3

.3

במקום סעיף  3לחוק העיקרי יבוא:

־שיעור המס
על קרקע
תיקון סעיף  3ו

.4

.3

מס רכוש על קרקע יהיה בשיעור  1.2%משוויה.״

בסעיף  13לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)או( הסכום שבסעיף קטן )א( יתואם לכל שנת מס ,לפי שיעור עליית המדד
שהתפרסם בנובמבר שלפני אותה שנה ,ביחס למדד שהתפרסם בנובמבר בשנה
שקדמה לאותה שנה .הסכום המתואם יעוגל ל־00ו השקלים החדשים הקרובים ..׳
,

דברי
מוגשות בזה שלוש גרסאות לתיקון חוק מס רכוש
וקרן פיצויים ,התשב־א.1961-
כיום מוטל מס רבוש לפי חוק מס רכוש וקרן
סעיף ו
פיצויים ,התשב׳׳א 961 -ו )להלן  -החוק(,
על מגרשים ריקים ,למעט קרקע חקלאית מעובדת ,אך לא
מוטל מס על מגרשים שעליהם בנויים מבנים ,וזאת כדי
לעודד בניה על מגרשים ולמנוע ספקולציות בקרקע.
ואולם אין הצדקה לחייב במם רכוש את מי שחפץ
לבנות על מגרשו ,אך מטעמים תכנוניים או בשל העובדה
שרשויות השלטון לא השלימו את הליכי התכנון או
מטעמים אחרים אינו יבול לבנות.
מוצע לכן לתת פטור ממס לבל מי שבבעלותו קרקע
שלא ניתן לבנות עליה לפי הוראות חוק התכנון והבניה,
התשב־ה.1965-
סעיף 2א)א( לחוק קובע כי ־י« 1ממס
סעיף 2
הרכוש הנגבה בכל שנה ,לפי החוק ,יהיו
קרן מיוחדת לתשלום פיצויים בעד נזק.

הסבר
לפי סעיף קטן נב( רשאי שר האוצר לשנות את
השיעור האמור ,והוא עשה בן בתקנות מם רכוש וקרן
פיצויים ,התשנ׳א-ו99ו )ק׳׳ת התשנ״א ,עמ׳  ,(474שבהן
קבע כי שיעור ההפרשה לקרן יהיה  .25%לאור ההצעה
שבפסקה ) (3להקטין את שיעור מס הרכוש ,וכדי שלא
לפגוע בכספי קרן הפיצויים ,מוצע להגדיל ,בחוק ,את
שיעור ההפרשה לקרן ל־.35%
מוצע להקטין את שיעור מס הרכוש על
סעיף 3
קרקע שאינה מלאי עסקי ולהעמידו על
 1.2%משווי הקרקע .בכך תתבטל ההבחנה הקיימת ביום
בין שיעורי מס הרכוש המוטלים על קרקע שהיא מגילאי
עסקי לבין שיעורי מס רכוש המוטלים על קרקע אחרת.
מוצע להקטין את שיעור מס הרכוש על
סעיף ג
קרקע שאינה מלאי עסקי ולהעמידו על
.2%ו משווי הקרקע .בכך תתבטל ההבחנה הקיימת כיום
בין שיעורי מם הרכוש המוטלים על קרקע שהיא מלאי
עסקי לבין שיעורי מס רכוש המוטלים על קרקע אחרת.

* הצעות חוק :פ ;641/הועברה לוועדה ביום י״ד באייר התשנ״ז <ו 2במאי  :(1997פ :835/הועברה לוועדה
ביום כ־ב בשבט התשנ־ח } 18בפברואר  ;(1998פ/ו :179הועברה לוועדה ביום כ׳יב בשבט התשנ״ח )18
בפברואר  ;(1998פ308/ו; הועברה לוועדה ביום ח׳ בשבט התשנ״ח ) 4בפברואר .(1998
י ס־ח התשב־א ,עמי .100
ס־ח התשכ־ה ,עפר .307
2
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.5

סעיף בוא לחוק העיקרי  -בטל.

ביטול סעיף 5וא

.6

סעיף גוב לחוק העיקרי  -בטל.

ביטול סעיף 15ב

.7

בסעיף  20לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 20

)ו(

אחרי סעיף קטן)ב( יבוא:
״)בו()ו( יחיד תושב ישראל החייב במס על קרקע זכאי לדחיית התשלום של
 90%מםבום המם על הקרקע ,לאותה שנת מס למועד אחר שקבע המנהל
בכללים ,אם הוכיח ,להנחת דעתו של המנהל ,כי התקיימו לגביו התנאים
לדחיית המס שנקבעו בכללים.
) (2המנהל ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,יקבע כללים לדחיית
המועד לתשלום המם כאמור בפסקה ) ¿1ואת המועד הנדחה לתשלום,
בהתחשב בין היתר -
)א(

בתקופת בעלותו של החייב בקרקע:

)ב( בשווי הזכויות במקרקעין ,של החייב ושל קרוביו ,שעליהן חל
חוק מס שבח מקרקעין ,התשב״ג963-ו )להלן  -חוק מס שבח(;
ג

)ג(

בהכנסתם החייבת של החייב ושל קרוביו בהגדרתה בפקודה:

)ד(

בתשלומי מם רכוש ששילם החייב לגבי אותה קרקע.

) (3על סכום המס שתשלומו נדחה כאמור בפסקה )ו( יחולו הוראות
סעיף .33
) (4בסעיף קטן זה ,״יחיד תושב ישראל״  -תושב ישראל שהוא יחיד,
כהגדרתו בסעיף ז לפקודה ,וכץ אזרח ישראלי כאמור בפסקה ) (1להגדרה
״אזרח ישראלי״ שבסעיף 6וא)א( לחוק מם שבח.״;
) (2בסעיף קטן)ג( ,בסופו יבוא ״או במועד הנדחה בפי שייקבע לפי הוראות סעיף
קטן)בו(״.
בסעיף )26א( לחוק העיקרי ,אחרי ״לפי סעיף  (0)1x19ו־)(2״ יבוא ״או על החלטת
.8
המנהל בדבר זכאותו לדחיית תשלום המס לפי הוראות סעיף )20ב(1י.
.9

בסעיף )29ב( לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ״)(1״ ואחריו יבוא:
״) (2הועדה רשאית לאשר את החלטת המנהל בדבר זכאות לדחיית תשלום המס
לפי סעיף )20ב ,(1לבטלה או להחליט בדרך אחרת.״;

דברי
ההוראות הקבועות בו לענין עדכון הסכומים שבסעיף ב 1
לחוק לסעיף נו עצמו.
מוצע להעניק למנהל סמכות לקבוע
סעיפים
בכללים ,באישור ועדת הכספים של
ד עד 9
הכנסת ,תנאים אשר בהתקיימם יהא יחיד
, ,
,
,
תושב ישראל זכאי לדחות את המועד לתשלום  90%ממס
1

1

תיקון סעיף 16

תיקון סעיף 29

הסבר
הרכוש על הקרקע .במסגרת הכללים יילקחו בחשבון
תקופת הבעלות בקרקע ,שווי הזכויות במקרקעין של
החייב ושל קרוביו ,הכנסתו החייבת וסך תשלומי מס
הרכיש ששולמו בעבר בשל אותה קרקע.
,
,
,
מוצע לתת לחייב אשר ביקש דחיית מס על פי סעיף
.
!
_!
_ו
 20לחוק ,כמוצע ,את האפשרות להשיג על החלטת
,
,
,
,
המנהל בדבר שאלת זכאותו לדחיית תשלום המם .וכן
1

ם־ח התשב־ג ,עמ׳ •405

הצעות חוק  ,2795א׳ בשבט התשנ״ט 999 ,ו18.1.
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החלפת סעיף 49

.10

<33קו £3סעיף  40לחוק העיקרי יבוא:

׳פנזור לבעלי
קרקעות שערכן
נכייף

תיקון חוק
מם י שבח
מקרקעין

ו ,1

 .40השר ,ב א י מ ו ן ועדת ה3סהי 5מ ל הכנסת ,רמאי לק3וע בכללים
ת^אים למתן פטור כןמס3 ,ולו או מק^תו ,ליחיד תושב ישראל ששווי כל
הקרקעות שבבעלותו והקרקעות שבבעלות קרואיו אינו עולה על סכום
שייקבע בכללים :כללים באנןור ייקבעו בהתחשב בתקופת בעלותו בקרקע;
לענין זה ,״יחיד תושב ישראל׳׳  -כהגדרתו בסעיף )20ב.(1״

כחוק מס ש5יח מקרקעין ,התשכ״ג=ג96ו -
)£1

בסעיף - 9
)א( בסעיף קטן)ג( ,כסי9ה ,בשקים ״ובסעיף קטן ג ד יבוא ״ובסעיפים קטנים)ג(1
ו־)ג1א(;
)ב( בסעיף קטן)נו( ,בדישה? ,מקום ״ביום״ יבוא ״בתקופה שמיום* ובמקום ״או
לאחריו ׳ יבוא ׳׳ועד יום כ׳׳ט בניסן התשנ״ט ) 15באפריל (1999׳׳;
,

)ג( אחרי סעיף קטן)גו( יבוא:
ץגוא()3 (1מבירת זכות במקרקעין ,שחם בנין או חלק ממנו שהוא דירת
מגורים ,שנעשתה ביום ל׳ כניסן חתשנ׳׳ט ) 16באפריל  (1999או
לאחריו ,ישולם מס רפישה כשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע
להלן:
על חלק השווי שעד ? 440,97שקלים הישים ;1«! -

)א(

)ב( על חלק השווי חעולח על  44?,9?0שקלים חדשים ועד
ס« 684,שקלים חדשים 4% -
;

)ג(

על חלק השווי העולה על  $34,428שקלים חדשים ־־ :5^1

) (2על אף הוראות פסקה ) ,(1יחיד תישפ ישראל הרוכש דירת
מגורים כתקופה האמורה באותה פסקה )להלן  -הרכישה^ שהיא
דירתו היחידה ,או שבשנים עשר החודשים שלאחר הרבישח ,מכר
דירת מגורים אחרת שחיתח דירתו היחידה עד למועד הרכישה,
ישולם מס רכישה בשיעור משווי חזכות הנמכרת כקבוע בפסקאות
) (1עד) (3של סעיף קטן)גו( :לענין 9סקה זו ־י
הסגר
להקנות לועדות הערר את הסמכות לדון בערר על
החלןןה פ^מור.
מוצע להקנות לשר האוצר סמבות לקבוע,
סעיף 10
באישור ועדת הכספים של הכנסת ,תנאים
למתן פ^זור מהמס כולו או מחלקו בהתחשב בתקופת
החזקתו 9קיקע ובשווי המקרקעין של הנישום ושל
קרוביו.

התשב־ג^נ) 194להלן ״־ חוק מס שכח( ,כמקור מימון
להפחתה בשיעור 3זס הרכוש .עם זאת מוצע להקל על
יחיד מיש? ישראל הףופש דירת מגוריבז שהיא דירתו
היחידה אן המיפר דייה שהיתה דירתו היחידה 3תוף
שגה ^יו© רכישתה של הדירה החדשה .במקרה זה מוצע
שלא להגריל איז שיעורי מס הרכישה הקבועים 3יו9
בחוק ,ולהשאירם כמו שהם.
לפסקה)!(:

סעיף 11

לפסקה )ו(:

למור העובדה שגביית מס הרכוש תפחת
כתוצאה מהפחתת שיעור! חמ3ז ,פןועע להגדיל ^ת
שיעור מס הרכישה לפי חוק מס שבח מקרקעין,
348

סעיף 48א)ד( לחיק מס שפח וסעיף  0)91לפקודת מס
הכנסה קובעים שיעורי מס מופחתים במכירת זכויות
במקרקעין ,כפעולות ?מיגור מקרקעין או במ3ירת נכסים,
לפי הענין .אשי נרכשו קודם לשנת המס .1961
הצעות חיק  ,2795א׳ בש3ס התשנ־ט18.1.1999 ,

*דירה יחידה״  -דירת מגויים יחידה של הריבש בישראל ובאזון
כהגדרתו בסעיף $וא; לענין הגדרה זו יראו דירת מגורים כרידח
יחידה גם אם יש למנש ,נוסף עליח ,דירת שוורים שהוש^יח
למגורים בשבי׳רוח מו»ת ל8גי יום נ״ u nmn mm 3בינואר
 ,0997או דירת מגירים שחלקו של חרו9ש פח הוא 9חוח
״יחיד תישב ישראלי  -אזרת ישראלי בא8ור 93סקח נו( לחגי״יח
׳׳אזרח ישראלי־ שבסעיף «אגא( ,ופן תושב ישראל ש ה ו * •יחיד
כהגדרחו כפקודה׳׳;
)ד( בסעיף ק»ן
׳׳המדד הבסיסי־ יהוא?

בפןקום ׳׳ו־מוד יביא  Eurי״עןא(״ ובמקום תחגדרח

״*חמדד הבסיסי״ ־
לענין תיאום הםבוטים הנקובים בסעיפים קסנים )ג( ומגו( = חמדד
שפורסם ביום י־ד כשבה חתשגיה«י 3יגואר §99ו(:
לע3ין תיאום חס3וםים הנקובים בסעיף קטן ?3וא>  -המדד ש8וףס3ז
י;
ביום״• ,
)ח( 3סעיפים קטנים

)גג( .(45n

גבל !מקום .ב^קום

׳mn

?

יגוא

inr

ו־)גוא;"£
) 3

 aם ע י ף 48א ״
<א( בסעיף קטן)ד( ,אחרי ׳־באיגוד מקוקעיך יגוא ״שגעשו עד תומ ש3ה ממס
1993״;
)(3

אחרי סעיף קטן)ד( ינוא;
״)רו( לגבי מבירת זכות נמקרקעין או  « 5ו ל ח נאיגיד מקרקעין שנעשו
גי4
בשנות חמס  1999ער  ,4pg2כאשר יום חר3ישח חיה **3מיי wעיף3
יתולו הוראות סעיף קסן)ך( ואול§ =
)(1

נשגת ייםס ??9ו׳ בכל מקום ,ג*3קו!«!»0״ יקרמו ׳ * ו י י ן

?

)? ( ב ש נ ה חמס  0 0׳ בבל מקום ,במקום
)(3

?

w

י ? * * * » נ * 1

בשנת המם  ,1g20בכל מקום ,במקום ״ ן ״ יקראו
)(4

בשנת חמס  -2002בבל מקום ,במקום ״12%׳־ יקראי ״to»3״1

)(5

בשנת המס  ,?•03בכל מקום ,במקום ׳׳!?%׳׳ יקראו ־42%״;

)(,5

בשנת המס 2004׳ בבל מקום .ב9זקום

דברי
זץמצג הקיים יו?נר הקפאה השוק הנדל׳־ן והנכסים,
לגבי נכסים וזכויות שנרכשו עד שנת הסם 6% ,960iה^ע
מרצון להימנע מהמרת נכס ״מיגזכ׳ בשיעור ה3ן33 9כ§
שגבירתו חייבת בשיעוףי הבן 5הרגילים.
י

1

״ יקראו

*99u״1

\m״ יקראו ״4896״;׳׳

הס3ר
ש״עוייי זץ §8חי«י§וזתים חוף
מוצע ל?מל
בבל
העלאה מדורגת של שיעוריח §£המופי?תי £ב־
שנןק.

יו 0התחילי״ ייקבע ?מוך להבנת החוק לקריאה שניי׳ ישלישית ב3נ!ת,

הצעות חוק  ,2?95א׳ בשב \3התשנ״ט 9§9 ,ו 8,1.ו

s

תיקון פקודת
מס הכנסה

בפקודת מס הבנםה  ,בסעיף ו)9ו( בסופו יבוא  :״הוראות סעיף קטן זה יחולו לגבי נכס
.12
שנמכר עד תום שנת המס  ;1998ולגבי נכס שנרכש בשנות המס האמורות ושנמכר בשנות
המס  1999עד  2004יחולו הוראות סעיף קטן זה ואולם -
ג

)(1

בשנת המם  ,1999בכל מקום ,במקום "120/0״ יקראו ״18=/a״

)(2

בשנת המס • ,200בכל מקרם ,במקום ״נ2°/ו״ יקראו "240/0״

)(3

בשנת המס  ,2001בכל מקום ,במקום " "120/0יקראו ״"30°/a

)(4

בשנת המס  ,2002בכל מקום ,במקום ״2%ו״ יקראו ""360/0

)(S

בשנת המס  ,2003בכל מקום ,כמקום " "120/0יקראו ""420/0

)(6

בשנת המס  ,2004בכל מקום ,במקום " "12%יקראו

״"480/0

תחילתו של חוק זה ביום י״ג בטבת התשנ׳יט ) 1בינואר .(1999

תחילה
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120
גרסה ב׳

ביטול חוק
מס רכוש
וקרן פיעויים

.1

חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א-ז96ו )להלן  -החוק העיקרי(  -בטל.

תחילה

.2

תחילתו של חוק זה ביום ב׳יג בטבת התש׳׳ס )ו בינואר ) (2000להלן  -יום

י

התחילה(;
הוראות מעבר

על קרקע שהיתה בידי בעליה לפני יום התחילה יחולו בשנת המם  1999הוראות
.3
החוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה ,ואולם סעיף  3לחוק העיקרי ייקרא כאילו נאמר בו
״מס רכוש על קרקע יהיה בשיעור  1.25%משוויה״.

דברי
מוצע לבטל את מס הרכוש וזאת הן מכיוון שמדובר
במיסוי כפול )שבן המס מוטל על בעלים של רכוש שבבר
נרכש בדרך כלל בכספים ששולמו עליהם מסים( והן
משום שנגרם עוול לאנשים שהחזקתם בנכס אינה
מעידה בלל על יכולתם לשאת במיסוי שוטף של מס
הרכוש.
במשך השנים נשחק בסיס המס והיקף הפטורים
שהוכנס בחוק ביחס למס זה הפך אותו לנחלתם של
ם״ח התשכ״א ,עמי .100

350

הסבר
מעטים שלא
הרחבה.

הצליחו

להיכלל במסגרת הפטורים

לפיכך מוצע לבטל את המס החל ביום  1בינואר
•-200
לשנת המס  1999מוצע לקבוע הוראות מיוחדות
ולבטל את ההבחנה הקיימת כיום בין שיעורי מס הרכוש
המוטלים על קרקע שהיא מלאי עסקי לשיעורי המס
המוטלים על קרקע אחרת ולהעמיד את שיעור המס על
כל סוגי הקרקע על מחצית ממה שהוא כיום ,דהיינו על
.0/25°ו.

העעות חוק  ,2795א׳ בשבט התשנ״ט16.1.1999 ,

גרסה ג׳״
בחוק מם רכוש וקרן פיצויים ,התשכ״א) 1961-להלן  -החוק העיקרי( ,סעיפים ו עד
.1
י
46א  -בטלים.
י

.2

ביטול סעיפים
 7עד 46א
הוספת פרק
תשיעי ו

בחוק העיקרי ,לפגי הפרק העשירי יבוא:
״פרק תשיעי  :1מם מבירת מקרקעין
)א(

46ב.

בפרק זה -

״מוכר״  -מי שהתחייב בהסכם בכתב להעברת זכויות בעלות או חכירה
במקרקעין;
״חוק מם שבח״  -הוק מם שבח מקרקעין ,התשכ״ג;1963-
״מכירה״  -כהגדרתה בסעיף ו לחוק המכר )דירות( ,התשל״ג, 1973-
לרבות פעולה באיגוד מקרקעין;
2

״הפקודה״  -פקודת מס הבנסה ;
ג

״מלאי עסקי״  -כהגדרתו בסעיף  85לפקודה ,לרבות דירות מגורים
הנמכרות בידי קבלנים;
״מקרקעין״  -קרקע בישראל ,כל הבנוי והנטוע עליה ,וכל דבר אחר
המחובר אליה חיבור של קבע ,לרבות מרכיב הקרקע במכירת דירות על
ידי קבלנים ,זולת מחוברים הניתנים להפרדה;
״קבלן״

 -מי שעסקו באחד מאלה לפחות :בניה ,מבייח או תיווך

במקרקעין;
״מחיר מכירה״  -מחיר המכירה של המקרקעין כפי שהוסכם עליו לרבות
כל זכות וטובת הנאה אחרת ,אופציה וזכויות בניה המגיעות למוכר
אגב המכירה.
)ב(
הטלת מס
מכירה

כל מונח אחר בחוק זה יפורש במשמעו בחוק מם שבח.

46ג .מס מכירה יוטל על מבירת מקרקעין)להלן  -המס( ,לפי הוראות
חוס זה.
דברי

מוצע לבטל את מס הרכוש ובמקומו להטיל מס על
מבירת מקרקעין.
מטרתו של מס המכירה היא ליצור תחליף להכנסות
ממס רכוש ולהפוך אח גבייה המסים מרכוש לשוויונית
וצודקת יותר וזאת בעקבות המלצות ועדה ציבורית
לנושא מס רכוש )ועדת גבאי( ,לבטל את מס הרכוש
ולהטיל במקומו מס מכירה.

הסבר
הפסד ההוצאות המשוער בתוצאה מהפחתת מס
רכוש או מביטולו כמוצע בשלוש הגרסאות של העעת
חוק זו יהיה ,לפי הערכת האוצר 800 ,מיליון ש״ח ולפי
הערכת המציעים  500מיליון ש״ח.
ההפסד יכוסה בדרכים המוצעת בהצעה חוק זו:
העלאת שיעורי מס רכישה לפי חוק מס שבח ,ביטול
שערי מם שבח מופחתים בצורה הדרגתית והטלת מס
מכירה.

אם תתקבל גרסה זו יתוקנו הוראות הפרק העשירי :הוראות שונות של חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשב״א ,1961-בהתאם.
ס״ח התשב׳׳א ,עמ׳ .100
ם״ח התשל״ג ,עכר .196
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ׳ .120
הצעות חוק  ,2795א׳ בשבט התשנ״ט 999 ,ז 8.1.ז
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־4יע^ יזמס

מיעד
י*

ת^לים

9

ביעוע ו^ןנומ

תחילה

.3

«.14

המ 6יחיה שיעור ממחיר המכירה במפורט להלן:
)(1

דירת מגורים הנמכרת בידי קבלן -

)(2

מקרקעין אתרים .2.5°/& -

%ג•

46ה .המס ישול& על ידי 11מ1כ ,1בתוף אר!1עי5ש וחמישה ימיפ מיום
החתימה על חוזח המכירה או מיוט קבלת מחצית ממחיר המכירה ,לפי
1ז§יאוד1ר;
* ,14שר האוצר יתקין תקנות לביעועו של פרק זה באישור ועדת הכספים
של הכנסת;׳־

תתילת 1של §מן תשיעי ו :מס 13כי1ת מקרקעין ,ינוסחו בסעיף  2לחוק זה ,ביוט ב׳׳ג

* 16*1/אנרת5ז פורז :ו«&ת חוק מ :848/מאיר שסרית;
חגרי מ«3ת :ת*עת חוק
ד*.עת חו»ן  *91/$ד :אצדת& 1וידשז1ן ,דוד מגן< אופיר »מ&*«< חעעת חוק
» :1806/6ז»י נשארה; חיים * ד ו ן  ,רפאל אלול< תמר גח״נסקי ,ע3ד־אלמאלג
דתאמשח ,ע ^ א א ת ב דדאושת ,נסיט זוילי* סו6ת לנדנוד ,דוד מגן ,האשס
מחמיר* חגי מידוט ,נואף 9)9אלתת ,מדינה סולודקין ,סאלח סלימ* אחמד סעד,
דוד עוקר־ א51נד חי שאקי
3

552
ח18דר  1§4שקל ז^יש

הצעות ד1וק §2?9א׳ בז£זב& הת׳£ונ־18.!.1999.13
;
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