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 קובץ התקנות
 י״ג בסיון התשנ״א 5358 26 במאי 1991

 עמוד
 תקנות התכנון והבניה(בניה קלה - הוראת שעה), התשנ״א-1991 875

 תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביליארעי) (הוראת שעה),
 התשנ׳׳א-1991 876
 תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס׳ 3), התשנ׳׳א-1991 877

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים למצרכי מזון
 חקלאיים)(תיקון מס׳ 4), התשנ״א-1991 878
 הודעת הגנת השכר(מקסימום דמי טיפול מקצועי־ארגוני)(מס׳ 2), התשנ׳׳א-1991 881
 החלטת מימון מפלגות(יחידת מימון ומועדי תשלום)(תיקון), התשנ״א-1991 882

 החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו) (תיקון),
 התשנ״א-1991 882

 הודעת מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים)
 (שיעור אגרה), התשנ״א-1991 882

 תקנות התכנון והבניה (כניה קלה - הודאת שעה), התשנ״א-ז99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965', ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״בניה קלה״ - הקמת בנין או חלק ממנו שהחתכים האופיינים של המחיצות הגדרה
 הנונימיות וקירות החוץ שלו הם בעלי משקל, ליחידת שטח, הקטן מ־50 ק״ג למ״ר, והחתכים
 האופיניים של הרצפות או של התקרות שלו הם בעלי משקל, ליחידת שטח, הקטן מ־250 ק״ג

 לנדר.

 2 בכל מקום שניתן היתר לבניה קלה לפי תקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו בניה לפי
ן _ מפרט 122 ל ה ל ) ת ו ר ו מ א ת ה ו נ ק ת  ואגרות), התש׳׳ל-21970, והיתר זה מחייב בניה על פי התוספת השניה ל

 התוספת השניה), והתוספת השניה מחייבת בניה בהתאם לתקן כלשהו, די בכך שהבניה הקלה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ק״ת התש״ל, עמי 1841.
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 תבוצע, במקום בהתאם לתקן, בהתאם להוראות המפרט מת״י מפמ״כ 422 שקבע מכון התקנים
 הישראלי על פי סעיף 6 לחוק התקנים, התשכ״ג-1953! (להלן - מפרט 422).

 גובה מזערי של 3. על אף האמור בסעיף 2.03 לתוספת השניה, בבניה קלה הגובה המזערי של חדר מגורים או

ם מטבח או חלק מהם, לא יפחת מ־2.40 מטרים. י ר י ג  י״יי מ

 עובי קיר 4. על אף האמור בסעיף 5.41 לתוספת השניה, יהיה עובי קיר המפריד בין שתי יחידות דיור,

י בהתאם למפרט 422. י ר פ  מ

 תום תוקף 5. תקפה של תקנה 2 הוא לגבי היתר בניה שניתן עד יום כ׳׳ו באדר ב׳ התשנ״ב (31 במרס

 1992), ותקפן של תקנות 1, 3 ו־4 הוא לגבי היתר בניה שניתן עד יום י״א בתמוז התשנ״ג(30
 ביוני 1993).

 כ״ט באייר התשנ״א (13 במאי 1991)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 0-2294 א

 שר הפנים
 3 ס״ח התשי״ג, עמ׳ 321.

 תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל־אועי)
 (הודאת שעה), התשנ״א-ו 199

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 265 ו־267 לחוק התכנון, התשכ״ה-1965' (להלן - החוק),
 ובהתייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״מבנה יביל־ארעי״ - מבנה הבנוי בהתאם למפרט שנקבע לפי תקנה 2.

 2. (א) נקבעים בזה, לשטח המדינה כולה, מפרטים לארבעה סוגים של מבנים יבילים-
 ארעיים לענין סעיף 267 לחוק:

 (1) מפרט 1 - דגם דא 1:
 (2) מפרט 2 - דגם דא 2;

 (3) מפרט 3 - דגם מ־1!
 (4) מפרט 4 - דגם מא־3.

 (ב) המפרטים האמורים בתקנת משנה (א) מופקדים לעיון הציבור במשרדי הועדות
 המחוזיות לתכנון ולבניה שליד משרד הפנים ובמשרדים המחוזיים של משרד הבינוי והשיכון.

 3. לענין הגשת בקשה להיתר לפי החוק למבנה יביליארעי, יראו את המפרט הנוגע לענין
 (להלן - המפרט המתאים) בפירוט מספיק של המבנה נושא הבקשה, ובלבד שתצורף לבקשה מפה
 מצבית כהוראת תקנה 4 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-21970
 (להלן - תקנות הבניה), למעט הפרטים הנקובים בתקנת משנה (ג)(1), (4), (5) ו־(8) שלה ובה
 יתוארו המקום המדוייק שבו יוצבו המבנה או המבנים, וכן יסומנו בה דרכים, קווי מים, ביוב,

 חשמל, בזק ונקודות חיבורם למבנה יביליארעי.

 4. המקים מבנה יביל־ארעי על פי הוראות המפרט המתאים, יהא פטור מקיום הוראות
 בתוספת השניה לתקנות שאינן מתיישבות עם הוראות המפרט המתאים.

 מפרטים לסוגי
 מןננים ארעיים

 היתר להקמת
 מבנה ארעי

 י ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.

 2 ק״ת התש״ל, עמ׳ 1841.
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 5. הוקם מבנה יביל־ארעי לפי תקנות אלה, לא יותר שימוש בו מעל ל־5 שנים מאז הקמתו, ארעיות המבנה
 ובהום תקופת תוקף ההיתר - יראו את המבנה האמור כאילו הוקם שלא כדין.

 6. תקנות אלה יחולו על מבנים יבילים־ארעיים שנתקיימו בהם תנאים אלה: תחולה
 (1) הם הובלו בשלמותם ממקום ייצורם מוכנים להקמה:

 (2) הם יוצבו באתרים שנקבעו לפי תכנית מיתאר ארצית לדיור מיידי זמני:

 (3) הוגשה בקשה להיתר להקמתם עז־ יום כ׳׳ז באדר ב׳ התשנ״ב(1 באפריל 1992);

 (4) ההזמנה לייצורם או לייבואם נמסרה בידי המדינה לפני תחילתן של תקנות
 אלה: קיום הוראה זו יאושר, בכתב, בידי שר הבינוי והשיכון או מי שהוא הסמיכו

 לכר•

 7. תקפן של תקנות אלה לחמש שנים מיום פרסומן, ואולם לגבי מבנה יביל־ארעי שניתן היתר תום תוקף
 להקמתו בתוך תקופת תוקף תקנות אלה ימשיכו לחול הוראות תקנות אלה עד תום תקופת תוקף

 ההיתר כאמור בתקנה 5.

 כ״נז באייר התשנ׳׳א (13 במאי 1991)
י ע ר ה ד י ר  (חמ 0-2293 א

 שר הפנים

 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס׳ 3),
 התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965 י, ולאחר התייעצות עם
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-21970, תיקון התוספת
 השניה

 ״חלק י״ט: בתים יבילים־ארעיים

 19.00. בחלק זה -

 ״בית יביל־ארעי״ - בנין בן קומה אחת שבו יחידת דיור אחת או שתי יחידות
 דיור ושמשקלו ומידותיו מאפשרים העברתו ממקום למקום, בשלמותו או

 בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו.

 19.01. הוראות חלק זה יחולו על הקמתם של בתים יבילים־ארעיים במקום
 פלוני שאליו הועברו ממקום אחר שבו נסתיים תהליך הכנתם לצורך הקמתם.

 19.02. המקים בית יביל־ארעי על פי היתר, יהא פטור מקיום יתר הוראות
 תוספת זו, בקשר להקמתו של הבית האמור, למעט הוראות חלק ט״ז, אם קוימו
 בהקמת אותו בית הוראות המפרט של מכון התקנים הישראלי מפמ״כ 412

 לענין בתים ארעיים למגורים מחודש כסלו התשנ״א (דצמבר 1990).

 בסופה יבוא:

 הגדרה

 תחחיה

 פטור מהוראות
 התו:ופת

 0״ח התשכ״ה, עמ׳ 307.
 ׳•״ת התש״ל, עמי 1841: התשנ״א, עמי 139 ועמי 408.
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 שמירת דינים 19.03. אין בהוראות חלק זה כדי לגרוע מסמכויות ועדה מקומית לפי תקנה

 16 ומסמכויות אחרות של מוסדות התכנון לפי כל דין.״

 כ״ט באייר התשנ״א (13 במאי 1991)
י ע ר ה ד י ר  וחפ 3-347) א

 שר הפנים

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)(מחירים מרביים למצרכי
 מזון חקלאיים) (תיקון מס׳ 4), התשג״א-ו99ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', ובהתאם לסעיף 15(א)(1) לחוק אזור סחר חופשי באילת(פטורים והנחות

 ממסים), התשמ״ה-21985, אנו מצווים לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (מחירים מרביים

 למצרכי מזון חקלאיים), התשמ״ט-31989, בחלק שני: חלב ומוצריו, במקום טבלת המחירים יבוא:

 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע״מ לצדכן באזור אילת
 לא כולל במזנון או במזנון או
 המצרך האריזה הכמות מע״מ בקיוסק בקיוסק

 ״חלב ומשקאות חלב
 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 2/' ליטר 0.87 1.15 0.96

 חלב מפוסטר (3% שומן) שקית 1 ליטר 1.61 2.10 1.76

 חלב מפוסטר (דל שומן 1%) שקית 1 ליטר 1.57 2.05 1.72

 חלב עמיד 1% קרטון 1 ליטר 2.10 2.80 2.35

 חלב עמיד 3% קרטון 1 ליטר 2.11 2.85 2.39

 חלב טרי 3% שומן קרטון 1 ליטר 1.78 2.40 2.02

 חלב טרי 1% שומן קרטון 1 ליטר 1.74 2.35 1.97

 ׳׳רדון״, רוויה (1.5% שומן) קרטון 72 ליטר 1.40 1.90 1.59

 72 ליטר 2.13 3.00 2.52
 בקבוק

 פלסטיק
 קמיר, יוגורט לשתיה

 שוקו מפוסטר 3% שקית 250 מ״ל 0.65 0.90 1.25 0.76

 שוקו ומוקה עמידים קרטון 74 ליטר 1.05 1.45 2.00 1.22

גרת י  תוצרת חלב נ

 גביע 170 מ״ל 0.52 0.70 0.59
 לבניה 4.5% שומן ״אשל״,

 ״עידית״ מתוצרת תנובה, טרה

 גביע 170 מ״ל 0.51 0.70 0.59

 לבן (3% שומן)
 ״גיל״ מתוצרת תנובה

 ״עוז״ מתוצרת טרה

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ם״ח התשמ״ה, עמי 204.

 3 ק״ת התשמ״ט, עמי 1327: התשג״א, עמ׳ 634.
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 טור א׳ טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשיס המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע״מ לצרכן באזור אילת
 לא כולל במזנון או במזנון או
 המצרך האריזה הכמות מע״מ בקיוסק בקיוסק

 גביע 170 מ״ל 0.61 0.86 1.15 0.72 1.00

 גביע 170 מ״ל 0.54 0.74 0.62

 ״דנו•;״ מתוצרת תנובה,
 ״קפיר״, ״תונה״, שטראוס,

 ״ירדן״ מתוצרת טרה

 ״יוגורט״ מתוצרת תנובה וטרה

2.20 

0.69 

 250 מ״ל 1.92 2.62

 170 מ״ל 0.61 0.82

 קרטון/
 שקית

 גביע

 שמנו[
 שמנת מתוקה (38% שומן)

 מתוצרת תנובה, טרה

 שמנח חמוצה 15%

0.85 

1.77 

1.93 

2.20 

2.52 

2.27 

1.80 

1.99 

2.07 

2.97 

3.94 

2.01 

2.22 

2.10 

 100 גרם 0.75 1.02

 קופסת
 פלסטיק 100 גרם 1.51 2.12

2.30 

2.62 

3.00 

2.70 

2.15 

2.37 

2.47 

 גביע/
 חבילה 250 גרם 1.73

 250 גרם 1.97

 250 גרם 2.25

 250 גרם 2.03

 125 גרם 2.52 3.54

 250 גרם 3.32 4.70

 250 גרם 1.80 2.40

 250 גרם 2.00 2.65

 250 גרם 1.86 2.50

 גביע

 גביע/
 חבילה

 גביע

 קופסת

 פלסטיק 125 גרם 1.53

 קופסת

 פלסטיק 125 גרם 1.72

 קופסת
 פלסטיק 125 גרם 1.75

 חמאזז
 חמאה חבילה

 חמאה בטעמים שונים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינות רכות ולבנות
 גבינו; כחושה למריחה

 מתוצ-ת תנובה

 גבינו; כחושה למריחה
 מתוצרת שטראום, יטבתה

 גבינה לחיתוך כחושה
 ״כנע•״ מתוצרת תנובה,

 ״טמוון״ מתוצרת טרה

 כנענית״ מתוצרת תנובה

 גבינה כחושה בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינה 5% בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינו; 9% בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינו; שמנת 30% שומן בטעמים:
 טבעי, שום, פלפל, שמיר, בצל

 מתוצרת כל המחלבות גביע

 ״נפולאון״ - 30% שומן
 תוצרת תנובה גביע

 גבינז חצי שמנה (5% שומן)
 טרה. תנובה גביע

 גבינה חצי שמנה 5%

 מתוז:רת שטראום ויוטבתה גביע

 גבינת שמנה למריחה
 (19% תנובה, טרה גביע
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 טור ב׳
 המחיר כשקלים חדשים

 לצרכן באזור אילת
 במזנון או
 בקיוסק

2.27 

2.85 

2.14 

2.10 

2.22 

3.23 

4.19 

13.38 

15.94 

 טור א׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע׳׳מ
 לא כולל במזנון או

 מע״מ בקיוסק

 250 גרם 2.04 2.70

 250 גרם 2.41 3.40

 250 גרם 1.86 2.55

 250 גרם 1.85 2.50

 250 גרם 1.93 2.65

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 חבילה 250 גרם 2.78 3.85

 חבילה 250 גרם 3.57 5.00

 1 ק״ג 11.51 15.95

 המצרך

 פח 1 ק״ג 13.63 19.00

 גבינה שמנה 9%
 מתוצרת שטראוס ויוטבתה

 גבינה שמנה 9% בטעמים
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינת קוטג׳ (9%)
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת קוטג׳ (5%)
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת קוטג׳,(72%)
 מתוצרת תנובה, טרה

 גבינת ״עין חמד׳ או ״חמד״
 מתוצרת תנובה

 גבינת ברינזה מתוצרת
 תנובה, טרה

 גבינה מלוחה ״צפתית״
 מתוצרת כל המחלבות

 גבינת ״פטה״ מחלב בקר
 מתוצרת כל המחלבות

15.35 

3.78 

4.19 

4.74 

17.20 

 1 ק״ג 13.18 18.30

 פרוסות 200 גרם 3.28 4.50

 פרוסות 200 גרם 3.66 5.00

 פרוסות 200 גרם 4.11 5.65

 1 ק״ג 14.88 20.50

 1 ק״ג 15.90 22.10 18.54

 גבינות השות
 גבינה קשה חצי שמנה

 ״גלבוע״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גלבוע״ מתוצרת תנובה

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״גוש חלב״ מתוצרת תנובה

 ״טל העמק״ מתוצרת תנובה,
 ״הדר״ מתוצרת טרה, ״מירון״

 ו״דנה״ מתוצרת שטראוס

 גבינה קשה חצי שמנה
 ״עמק״ מתוצרת תנובה,
 ׳•׳טיראן״ מתוצרת טנא,

 ״אדמר״ מתוצרת שטראוס,
 ״נהריה״ מתוצרת שטראוס,

 ״פאר״ מתוצרת טרה

 גבינה קשה שמנה
 ״גוש חלב״, ״טל העמק״,
 ״1:ל בי״ מתוצרת תנובה,

 ״ערד׳׳ מתוצרת טנא,
 ״הדר״ מתוצרת טרה,

 ״מירון״ ו׳׳דנה״ מתוצרת
 שטראוס
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 טור ב׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לצרכן באזור אילת
 במזנון או

 בקיוסק

 טור א׳
 המחיר בשקלים חדשים

 לקמעונאי לצרכן כולל מע׳׳מ
 לא כולל במזנון או
 המצרך מע״מ בקיוסק

3.19 

3.98 

0.90 0.68 

0.90 0.65 

1.15 0.86 

3.80 

4.75 

 8 משולשים

 בקופסה 200 גרם 2.74

 16 משולשים
 בקופסה 240 גרם 3.43

1.10 0.81 

1.05 0.77 

0.90 0.66 1.10 0.79 

1.35 1.02 

 170 מל״ל 0.59

 120 מל״ל 0.55

 120 מל״ל 0.57

 170 מל״ל 0.75

 גביע

 גביע

 גביע

 גביע

 גבינות מותכות
 ״נעמה״ מתוצרת תנובה

 ״חורש״ מתוצרת תנובה

 מעדנים
 יוגורנו בטעם פירות (3%)

 מתוצרת תנובה ויטבתה

 מגורנו (1.5% שומן)
 כתומות פירות

 מעדן חלב בטעמים: וניל
 ושוקולד מתוצרת כל המחלבות

 מעדן חלב בטעמים מתוצרת
 תנובה, טרה, יוטבתה ושטראוס

 2. תחילתו של צו זה ביום י״ט באייר התשנ׳׳א (3 במאי 1991).

 י״ח באייר התשנ״א (2 במאי 1991)
ן ת י ל א א פ י ר ע ד ו ק מ ח צ  (חמ 0-1978 י
 שר האוצר שר החקלאות

 תחילה

 הודעת הגנת השבר (מקסימום דמי סיפול מקצועי־אדגוני) (מס׳ 2),
 התשנ״א-ו199

 כתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי ארגוני),
 התשמ״ח-1988' (להלן - התקנות), אני מודיע כי השכר המקסימלי ששונה לפי שיעור התנודה
 בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח-21968, הוא כדלקמן:

 1. (א) בתקנה 1(א) לתקנות, במקום ״1680״ בא ״1730׳

 (ב) בתקנה 1(ב) לתקנות, במקום ״4690״ בא ״4830׳

 2. תחילתה של הודעה זו ביום ט״ו באדר התשנ״א (1 במרס 1991). תחילה

 כ״ו באייר התשנ״א (10 במאי 1991)
ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-352) י

 שר העבודה והרווחה

 1 ק״וו התשמ״ח, עמ׳ 723; התשנ״א, עמי 151.

 2 ס׳׳וו התשכ״ח, עמ׳ 108.

 מקסימום דמי
 טיפול מקצועי-

 ארגוני
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 החלטת מימון מפלגות (יחידת מימון ומועדי תשלום)(תיקון), התשנ״א-ו199

 בתוקף סמכויותיה לפי סעיפים 1 ו־5 לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-11973, מחליטה ועדת
 הכספים של הכנסת לאמור:

 1 . בהחלטת מימון מפלגות(יחידת מימון ומועדי תשלום), התשמ״א-21981(להלן - ההחלטה
 העיקרית), במקום סעיף 1 יבוא:

 ״יחידת המימון 1. יחידת המימון תהיה 646,000 שקלים חדשים.״

 2. בסעיף 2(א) להחלטה העיקרית, בהגדרת ״מדד יסודי״, במקום ״אוגוסט 1988״ יבוא ״מאי
 1991״.

ן מ ד ל אב פ  משה ז
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 א׳ בסיון התשנ״א (14 במאי 1991)
 (חמ 3-66)

 סייח התשל״ג, עמ׳ 52.
 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 798! התשמ״ט, עמ׳ 288.

 החלטת גמלאות לנושאי משדה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאידיו)
 (תיקון), התשנ״א-1991

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ״ט-
 1969', מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:

 1. במקום סעיף 8 להחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה
 ושאיריו), התשמ״א-21981, יבוא:

 ״שירותי מזכירות 8. נשיא לשעבר זכאי למזכיר פרטי, ללשכה וכן לשירותי מזכירות.״

ן מ ד ל אב פ  משה ז
 יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת

 כ״ג באייר התשנ״א (7 במאי 1991)
 (וזמ• 3-193)

 1 סייח התשכ״ט, עמי 98.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1433! התשמ״ח, עמ׳ 754.

 החלפת סעיף

 תיקון סעיף 2

 תחולה 3. החלטה זו תחול על תשלומים למימון הוצאות שוטפות שמיום 1 במאי 1991 ואילך.

 החלפת סעיף 8

 הודעת מס הכנסה ומס עדך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים)
 (שיעוד אגדה), התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ג) לתקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה
 לקבילות פנקסים), התשל״ח-1978' (להלן - התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

 1. נוסח תקנה 6(א) לתקנות הוא מיום י״ז בניסן התשנ״א (1 באפריל 1991) כך:
 ״(א) עם הגשת ערר ישלם העורר אגרה בסך 90 שקלים חדשים״.

ש י ב  משה ג
 נציב מס הכנסה

 כ״ט באייר התשנ״א (13 במאי 1991)
 (חמ 3-509)

 ק״ת התשל״ח, עמ׳ 1998.

 עדכון אגרה
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