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 חוק מם הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים), תשי״דו—1958

ות בדבר מםירת הצהרות והודעות על בנינים עסקיים  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכםימ עםקייט),
 תשי״ח—1958 *, אני מתקין תקנות אלה:

 1. נישום התובע ניכוי נוסף על פי סעיף 2א לחוק ימסור לפקיד השומה הצהרה בשני
 העתקים על פרטי הבנינים העסקיים שבעדם הוא תובע את הניכוי.

. ההצהרה תהיה לפי הנוסח שבטופס י״ב(3), שאפשר להשיגו במשרדי פקידי השומה, 2 
 ולה יצרף הנישום את המסמכים המקוריים המעידים על תאריך גמר הבניה או תאריך

 הרכישה וכן על מחיר הבניה או הרכישה של אותו בנין עסקי.

 3. נישום שתבע ניכוי נוסף כאמור בתקנה 1 ימסור לפקיד השומה, לכל שנת מם שבעדה
 הוא תובע את הניכוי, הצהרה לפי הנוסח שבטופס י״ב(4), שאפשר להשיגו במשרדי פקיד
 השומה. ההצהרה תצורף לדין וחשבון השנתי על ההכנסה שהנישום מגיש על פי פקודת

 מס הכנסה, 21947 (להלן — הפקודה).

 4. על אף האמור בתקנה 2, ימסור נישום, התובע ניכוי נוסף על פי סעיף 2א לחוק לשנת
 המס 1958, את ההצהרה לפי הנוסח שבטופס י״ב(4) באחד המועדים האלה:

. י (1) עם הגשת הדין וחשבון לפי הפקודה על הכנסתו בשנת המס 1958 >  י
 (2) תוך חדשיים מיום י״ד בטבת תש״ך (14 בינואר 1960),

 הכל לפי התאריך המאוחר יותר.

 5. נישום התובע כי הכנסתו החייבת במס לתקופה שלפני שנת המם 1958 תיקבע מחדש
 על פי סעיף 9א לחוק, ימסור על כך הודעה בכתב לפקיד השומה תוך חדשיים מיום י״ד
 בטבת תש״ך (14 בינואר 1960) ויצרף להודעתו חשבון התאמה להכנסה, שהוצהרה על
 ידיו או לשומות שנערכו עליו לאותן השנים, הכל לפי הענין. פקיד השומה יודיע לנישום

 כאמור את סכום הכנסתו שקבע מחדש ואת סכום המם הנוסף המגיע ממנו.

 6. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת
 הצהרות והודעות על בנינים עסקיים), תש״ך—1960״. 1

 ניכוי בוםוי
 געז־ בני!

 עסקי

 טזפס הצהרה

 הצהרה 5כ?
 שנת ימס י

 הצהרה י׳׳ב (4)
 ?׳ענת המם

1958 

 קביעה מחדש
 של הכנפה

 השם

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ה׳ בשבט תש״ך (3 בפברואר 1960)
 (חמ 723122)

 ^ 1 ם״ח 266, תשי״ח, עמי 168 ; פ״ח 289, תשי״ט, עמ׳ 194.
 ^ 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1568, עמ׳ 77.

 734 קיכ׳ו ה־וזיןנות 988, כ' גיג-בג• היצ״ד, 18.2.1900



 חוק מם הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים), תשי״ח—1958
ות בדבר מםירת הצהרות והודעות  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק מם הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים),
, אני מתקין תקנות אלה:  תשי״ח—1958 ג

 1. בתקנה 1 לתקנות מם הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת הצהרות
 והודעות), תשי״ט—1958 2 (להלן — התקנות העיקריות), בתקנת משנה (א), במקום ״עלפי

 החוק״ יבוא ״על פי סעיף 2 לחוק״.

 2. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום ״על פי החוק״ יבוא ״על פי הסעיפים 2 או 7
 לחוק״.

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (מסירת
 הצהרות והודעות) (תיקון), תש״ך—1960״.

ל ו כ ש י א ו  ה׳ בשבט תש״ך (3 בפברואר 960¿) ל
 0•!« 723122) שר האוצר

 1 ס״ח 260, תש רזח, עמ׳ 168 ; ס׳׳ח 289, תש י״ט, עמ׳ 104.

 חוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט—1959
 [נוסח משולב]

ת בדבר סכומי המקסימום והמינימום לחישוב התגמול ו נ  ^ תק

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 ו־37 לחוק שידות מילואים (תגמולים), תשי״ט—1959
 [נוסח משולב] לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין

 תקנות אלה:
 1•. שכר העבודה הרגיל המקסימלי לענין סעיף 8 לחוק וההכנסה הממוצעת המקסימלית

 לענין סעיף 9 לחוק יהיו 450 לירות לחודש.

 2. שכד העבודה הרגיל המינימלי לענין סעיף 8 לחוק יהיה 200 לירות לחודש.

 3, תקנות אלה יחולו לגבי אדם שהחל בשירותו במילואים ביום א׳ בטבת תש״ך
 (1 בינואר 1960) או לאחר מכן.

 4• תקנות שידות מילואים (תגמולים) (חישוב שכר העבודה הרגיל והכנסה ממוצעת),
 תשי״ח—21957, בטלות לגבי מי שהחל בשירותו במילואים ביום א׳ בטבת תש״ך (1 בינואר

 1960) או לאחר מכן.

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות מילואים (תגמולים) (סכומי מקסימום ומינימום
 לחישוב התגמול)תש״ך, —960i״.

א י ו ס פ ט ל ר ו י i בפברואר 960) ג 2  ד׳ בשבט תש״ך (
 (חמ75125) שד העבודה

 1 כ״ח 298, תשי״מ, עמי 306. ׳

 , 2 ?״ת 749, תשי״ח, עמ׳ 263.

18.2.1960 , < ב « צ ׳ ו תש״ו3ב׳ ג y i : 9 0 h \ i $%988 



 חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, תשי״ב—1952
ות כדבר שינוי סכומי הפיצויים  תקנ

11952r—תשי״ב , 2 ם י ד ב ו ע  בתוקף סמכותי לפי סעיף לחוק לתיקון פקודת הפיצויים ל
 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 שינוי סכומי 1. הסכומים שבתוםפו! הראשונה לפקודת הפיצויים לעובדים, 21947, ישונו כד:
 הפיצויים , ,

 (1) בפסקה 1(2) (א), במקום ״שלושת אלפים חמש מאות שבעים וחמש
 לירות״ יבוא ״שלושת אלפים שבע מאות וחמישים לירות״, ובמקום ,,שבעת

 אלפים מאה וחמישים לירות״, יבוא ״שבעת אלפים חמש מאות לירות״ ז
 (2) בפסקה 1 (3) (א), במקום ״תשע לירות ו־625 פרוטה״ יבוא ״עשר

 לירות״:
 (3) בפסקה 2 (1), במקום ״שלושים ושבע לירות ו־950 פרוטה״ יבוא ״שלר
 שים ותשע לירות ו־85 אגורות״ ובמקום ״עשרים ושלוש לירות ו־650 פרוטה״

 יבוא ״עשרים וארבע לירות ר85 אגודות״ ז
 (4) בפסקה 3א(2), במקום ״שבע מאות וחמש עשרה לירות״ יבוא ״שבע
 מאות וחמישים לירות״, ובמקום ״אלף מאה שמונים ושמונה לירות״ יבוא

 ״אלף מאתים והמשיט לידות״.
 תחי?ה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ בטבת תש׳י׳ך (1 בינואר 1960).

 השפ׳ 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הפיצויים לעובדים (סכומי פיצויים), תש״ך—1960״.

ל ט פ ס ו א י ר ו י  ד׳ בשבט תש״ד (2 בפברואר 1960) ג
ר העבודה ש 9 5 0n( sl7) 

 1 ם״ח 106, תשי״ב, עמ׳ 293.

 2 ע״ר 1947, תום׳ 1 טס׳ 1604, עפ׳ 153.

 חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשי״ט—1959
ת בדבר ויתור על גימלאות ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו־31 לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש
, אני מתקין תקנות אלה:  ׳ רשות וסגניו), תשי״ט—1959 ג

 ויתור ע5 1. רצה ראש הרשות לוותר על גימלאות שהוא או שאיריו זכאים להם, ימסור על כך
״ הודעה בכתב עם היבחרו לכהונתו ולא יאוחר משלושה חדשים מיום שנכנס לתפקידו, י א 5 ט י  ג

 ויצרף אליה אישור בכתב, שלפיו הסכים מעבידו להמשך קיום זכותו וזכות שאיריו
 לגימלאות במקום העבודה שבו עבד ערב היבחרו.

 השמ 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו)
 (ויתור על גימלאות), תש״ך—1960״.

 ט׳ בשבט תש״ך (7 בפברואר 1960) ח׳ י י ם מ ש ה •י ש פ י ד א
 (חמ 769904) שד הפנים

 1 ס״ח 291, תשי״ט, עמ׳ 211.

 736 הובץ היתהנות 988, ב׳ בשבט תש״ה 18.2.1960



 מעני!

 מענקלאלמנה
 או לאלמ!

 מענק ליתומים׳

 מענק לשאיריפ
 אחרים

 השט

 הול! הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשי״ט-1959
פטר • ת בדבר חלוקת המענק בין שאיריו של •ראש רשות שנ ו  ־ תקנ

 י בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15 ו־31 לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש
, אני מתקין תקנות אלה: י  רשות וסגניו), תשי״ט—1959 ג

 1. בתקנות אלה ״מענק״ — המענק שישולם לשאיריו של ראש רשות לרגל פטירתו,
 לפי סעיף 15 •לחוק.

 2. הניח ראש הרשות שנפטר אלמנה בלבד או הניחה ראש הדשות בעל בלבד שאינו
 מסוגל לכלכל עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו ועיקר פרנסתו היתה על הנפטרת (להלן —
 אלמן), ישולם לה או לו מענק, ואם הניח או הניחה גם ילדים כאמור בסעיף 12 (3) לחוק
 (להלן — יתומים), ישולם לה או לו מחציתו. הניח ראש הרשות אלמנות, יחולק ביניהן

 המענק המגיע לאלמנה בחלקים שווים,

 3. הניח ראש הרשות יתומים, יחולק ביניהם המענק, לאחר ניכוי החלק המגיע לאלמנה
 או לאלמן, בשיעורים שיחסם לכל המענק המגיע ליתומים כיחס מספר החדשים השלמים
 שנותרו לכל אחד מהם מיום פטירת ראש הדשות ועד להגיעו לגיל 18, למספד החדשים

 שנותרו כאמור לכל היתומים יחדיו.
 לעניו סעיף זה דין יתום שהוא נכה וכן דין יתום שהגיע לגיל 18 אך אין לו הכנסה
 כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו — כדין יתום שנולד ביום פטירת ראש הרשות.

 :4. לא הניח ראש הרשות אחריו לא אלמנה או אלמן ולא יתומים, יחולק המענק בין'
 שאיריו האחרים בחלקים שווים. ־

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומית (גימלאות לראש רשות וסגניו)
 (מענק לשאירים), תש״ך—1960״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ט׳ בשבט תש״ד (ד בפברואר 1960)
 (וזמ 769904)

 1 ם״ח 291, תש י ״ט, עמי 211.

 חוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו), תשי״ט—1959

 תקנות בדבר הגשת תביעות, הצהרות והודעות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות /
י מתקין תקנות אלה:  וסגניו), תשי״ט—1959 >אנ

 1. ראש רשות או שאיריו התובעים גימלה יגישו תביעתם לרשות בה שירת ראש . הגשתתביעה:
ה י מ י נ  הרשות ויצרפו אליה תעודות שיש בהן לבסס את תביעתם. 5

 2. מקבל גימלה יצהיר, לפי דרישת הרשות, כי לא אירע מאורע שיש בו כדי להשפיע הגשת הצהרות
 על זכותו לקבל גימלה או על שיעור הגימלה המשתלמת לו.

 2 ס״ח 188, תשט״ו׳ עמי 165. "
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 מסירת הודעות 3. ואלה המאורעות שמקבל הגימלה יודיע עליהם לרשות תוך שלושים יום מיום
 שאירעו לו:

 (1) קבלת משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית אחרת ושיעורה ן
 (2) קבלת קיצבה מהמוסד לביטוח לאומי ושיעורה!

 (3) קבלת גימלה ושיעורה לפי חוקי השיקום כמשמעותה בסעיף 27 לחוק שידות
 המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 >

 (4) נשואין!
 (5) גרושין!

 (6) פטירתו של בן משפחה כאמור בסעיף 12 (4) לחוק (להלן — תלוי) ז
 (7) היות ילד או תלוי לעומד ברשות עצמו{

 (8) כל מאורע אחר שיש בו כדי להשפיע על זכותו לקבל גימלה או על שיעור
 הגימלה המשתלמת לו.

 ^ 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו)
 (הגשת תביעות, הצהרות והודעות), תש״ך—1960״.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ט׳ בשבט תש״ך (7 בפברואר 1960) ח
 >חמ 769904) שד הפגים

 1 ס״ח 291, תשי״ט, עמ׳ 211.

 חוק בנק הדואר, תשי״א—1951
ת בדבר שירותים בבנק הדואר ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951 אני מתקין תקנות
 אלה:

, בחלק א׳,  תיקו! התוספת 1. בתוספת לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), תשי״ד—1953 2
 במקום סעיף 1 יבוא סעיף זה:

 ״1. תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון —
 על ידי בעל החשבון חינם

 על ידי אדם אחר —
 י עד 50 לירות 7

 למעלה מ־50 עד 100 לירות 12
 למעלה מ־100 לידות 15״

 תחי5י 2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ב׳ באדר תש״ך (1 במרס 1960).

 השט 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון), תש״ך—
 1960״.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ה׳ בשבט תש״ך (3 בפברואר 1960) ד
) שר הדואר 7 6 0 1 מ 2 ח ) 

 1 ס״ח 79, תשי״א, עמי 219.

 2 >ן״ת 400, תשי״ר, עמי 118; ק״ת 479, תשט״ו, עמי 46.
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 חוק הדיינים, תשט״ו—1955
נים וסדריה י ת הדי כ מ ס אי ה ת בדבר תנ ו  ־, תקנ

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־27 לחוק הדיינים, תשט״ו—1955 ג
 אלה:

, במקום ,,שני תיקו• תקנה 13  1. בתקנה 13 לתקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), תשט״ו—1955 2
 הרבנים הראשיים לישראל״ יבוא ״מי שיתמנה לכך על ידי המועצה״.

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה) (תיקון), תש״ך—1960״. השם

ו נ א ד י ל ו  י. מ. ט
 שר הדתות

 י׳ בשבט תש״ך (8 בפברואר 1960)
 (חמ 77720)

 מועצת הרבנות הראשית מסכימה.
ם י ס ק נ ח צ ב י ר  ה

 הרב הראשי לישראל — נשיא

 ס״ח 179, תשט״ו, עמי 68.
 : ק״ת 537, תשט״ו, עמ׳ 1273.

 החלפת תקנה 2

 הוספת תקנות
 6 עד 9

 פקודת היערות
ות בדבר לרשיון לכריתת עצים  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לפקודת היערות 1 והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת
, אני מתקין תקנות אלה:  סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

3 (להלן — התקנות העיקריות), תבוא תקנה זו:  1, במקום תקנה 2 לתקנות היערות
 ״«י י׳־יאי 2. פקיד היערות, או מי שהוסמך לכך בכתב על ידיו, רשאי ליתן רשיון,
״ לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם וכן לבטל את הרשיון, להוד , t n ת ת 5 

 לותו או לסרב לתתו.״

 2. אחרי תקנה 5 לתקנות העיקריות יווםפו תקנות אלה:
 ״בקשת ?ישי ח 6. בקשה לרשיון לכריתת עצים (להלן — בקשה), תוגש בכתב על ידי

 בעל הקרקע.
 פרטי הבקשה 7. בבקשה יצויינו לגבי הקרקע פרטים אלה:—

 (א) האזור בו היא נמצאת;
j(ב) שטחה 

 (ג) סוגי העציים הגדלים עליה!
 (ד) מספר הגוש והחלקה;

 (ה) שטח הכריתה >
 (ו) היקף הכריתה!
 (ז) מועד הכריתה!

 (ח) המטרות לשמן נוצלה הקרקע במשך השנה האחרונה.
 1 חוקי א״י, כרך א׳, פרק ס״א, עט׳ 690.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עט׳ 1.

 * חוקי א״י, כרד גי, עמי 1754.
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 מסמכיט 8. לבקשה יצורף נסח רישום מקרקעין מאושר על ידי לשכת רישום
־ •י  לבקשה מקרקעין, או אישור מאת עיריה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או שיצורפו

 מוכתר המעידים על בעלות המבקש על הקרקע.
 טיפס לבקשה 9. פקיד היערות כאמור בתקנה 2 רשאי לקבוע טופס לבקשה ולכלול

 בו פרטים או דרישות נוספות.״
 3, בתוספת השניה לתקנות העיקריות, בסעיף 3, אחרי פריט (8), יווספו פריטים אלה:

 שיעור האגרה
 באגורות

1 
5 

100 
 50״

 ״(9) לכל סמוך עץ
 (10) לכל מוט של גדר

 (11) לעצים שאינם סמוכי עצים ומוטות של גדרות —
 לכל טונה מטרית

 (12) לעצי אקליפטוס המיועדים להסקה — לכל טונה מטרית
 4, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות היערות (תיקון), תש״ד—1960״.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 ד׳ בשבט תש״ך (2 בפברואר 1960)
 (חט 73860)

 תיקח התוספת
 השניה

 השש

 חוק מדידת מים, תשט״ו—1955
ת בדבר מדי־מים ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מיס, תשט״ו—1955 *, אני מתקין תקנות
 אלה:

, כל מקום שנאמר בו ״המנהל״ קרי  1. בתקנות מדידת מים (מדי־מים), תשי״ז—1956 2
 ״הנציב״.

. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מדידת מים (מדי־מים) (תיקון), תש״ך—1960״. 2 

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 ב׳ בשבט תש״ך (31 בינואר 1960)
 (חט 73732)

 1 ם״ח 182, תשט״ו, עמי 82 ; ם״ח 292, תשי״ט, עמי 230.

 2 ק״ת 651, תשי״ז, עמ׳ 356 : ק״ת 925, תשי״ט, עמי 1672.

 :החלפת מונח

 חוק מדידת מים, תשט״ו—1955
קת בארות הגשת תסקירים על תפו רת פרטים ו ת בדבר מסי ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, תשט״ו—1955 אני מתקין תקנות
 אלה: י •

 החלפתמונח •1. בתקנות מדידת מים (מסירת פרטים והגשת תסקירים על תפוקת בארות), תשט״ז—

 21956, כל מקום שנאמד בו ״המנהל״ קרי ״הנציב״.
 השם 2, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מדידת מים (מסירת פרטים והגשת תסקירים על תפוקת

 בארות) (תיקון), תש״ך—1960״.

ן י י ה ד ש  ב׳ בשבט תש״ך (31 בינואר 1960) מ
) שר החקלאות 7 3 7 3 מ 4 ח ) 

ח 182, תשט״ו, עט׳ 82 ; סייח 292, תשי״ט, עמי 230. ״ פ 1 
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 חוק מדידת מים, תשט״ו—1955
דת מיש במובילים פתוחים ת בדבר מדי ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק מדידת מים, תשט״ו—1955 *, אני מתקין תקנומ
 אלח:

, כל מקום החלפת מונח  1. . : בתקנות מדידת מים (מדידת מים.במובילים פתוחים), תשי״ח—1958 2
 שנאמר בו ״המנהל״ קדי ״הנציב״.

, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מדידת מים (מדידת מים במובילים פתוחים) (תיקון), השם 2 
 תש״ך—1960״.

ן י י ה ד ש  ב׳ בשבט תש״ך (31 בינואר 1960) מ
 >המ 73737) שר הוזקלאות

 1 ם״ח 182, תשט״ו, עמ׳ 82 ; פ״ח 292, תשי׳׳מ, עמי 230.

 , 2 ק״ת 767, תשי״ח, עמי 684 : ס״ת 902, תשי״ט, עמ׳ 1297.

 חוק מדידת מים, תשט״ו—1955
 צו בדבר אספקת מים במדידה

, אני מצווה,לאמוד:  . בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מדידת מים, תשט״ו—1955 ג

, כל מקום שנאמר בו החלפתמונח  1, בצו מדידת מים (אספקת מים במדידה), תשי״ח—1958 2
 ״המנהל״ קרי ״הנציב״.

 2. לצו זה ייקרא ״צו מדידת מים (אספקת מים במדידה) (תיקון), תש״ד—1960״. השם

ן י י ה ד ש  ב׳ בשבט תש״ך (31 בינואר 1960) מ
 ^חמ 73730) שר החקלאות

 1 ס״ח 182, תשטייה עט׳ 82: ס״ח 292, תשי״ט, עמי 230.

 תקנות מדידת מים (מדי־מים), תשי״ז—1956
ת והנהלתן ת מדי-מים, תיקונם ובדבר מבדקו נ ק ת  הוראות בדבר ה

 בתוקף סמכותי לפי תקנות 1 ד9 להקנות מדידת מים (מדי־מים), תשי״ז—&1195,
 אני מודיע ומורה לאמור:

, כל מקום שנאמר בו ״המנהל״ החלפת מונח  1. בהוראות מדידת מים (מדי־מים), תשי״ח—1958 2
 קרי ״הנציב״.

 2. להוראות אלה ייקרא ״הוראות מדידת מים (מדי־מים) (תיקון, )תש״ך—960i״. השם

 ב׳ בשבט תש״ד (31 בינואר 1960) מ ש ה ד י י ן
 >חט 737303) שר החקלאות

 1 ק״ת 651, תשי״ז, עמי 356 ; ק״ח 925, תשי״ט, עט׳ 1672.

 . 2 ק״ת 813, תש י״ח, עמי 1680.
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 חוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953

ת י ע י ש ת ספת ה  צו בדבר שינוי התו

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 56 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד—1953 ג
 הכספים של הכנסת, ולאחר ששיעור דמי הביטוח שונה בהתאם לסעיף 45 לחוק בצו
 הביטוח הלאומי (שינוי דמי הביטוח וכן המכסימום והמינימום של ההכנסה שלפיה משתל־

, אני מצווה לאמור:  מים דמי ביטוח), תשי״ט—1959 2

 שינוי ה5וח 1. לגבי התקופה שבין כ״ב באדר ב׳ תשי׳יט (1 באפריל 1959) לבין כ״ז באב תשי״ט

 התשיע?״ (31 באוגוסט 1959) בלוח שבתוספת התשיעית לחוק —

 (1) במקום ״80.645%״ יבוא ״82.86%״ !
 (2) במקום ״19.355%״ יבוא ״17.14%״ !
 (3) במקום ״92.593%״ יבוא ״90.62%״ !

 (4) במקום ״7.407%״ יבוא ״9.38%״.

, לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאומי(שינוי הלוח שבתוספת התשיעית), תש״ד—1960״. m 2 

 ד׳ בשבט תש״ד (2 בפברואר 1960)
ל ט פ ם ו א י ר ו י  (חט 750317) ג

 שר העבודה

 1 ס׳׳ח 137, תשי״ד, עט׳ 6.

 2 ק״ת 889, תשי״ט, עט׳ 1128.

 חוק לעידוד החסכון(ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), תשט״ז—1956

 צו בדבר פטור ממס הכנסה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (3) לחוק לעידוד החסכון (ערבות למלוות והנחות ממם
, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמוד:  הכנסה), תשט״ז—1956 ג

 תיקו! סעיוי 1 1. בסעיף 1 לצו לעידוד החסכון (פטור והנחות ממס הכנסה) (מס׳ 12), תשי״ט—21959,
 אחרי ״איגרות חוב למוכ״ז״ יווסף ״ואיגרות חוב רשומות על שם״.

 השם 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד החסכון (פטור והנחות ממם הכנסה) (מס׳ 12), תשי״ט—
 1959 (תיקון), תש״ך—1960״.

 י״א בשבט תש״ך (9 בפברואר 1960)
ל ו כ ש י א ו ) ל 7 2 6 5 ° מ ח < 

 שר האוצר

 1 ם״ח 201, תשט׳׳ז, עט׳ 52.
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 חוק לעידוד השקעות הון, תש״י—1950

 ביטול יצו בדבר פטור ממכס

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק לעידוד השקעות חון, תש״י—1950 *, כנוסחו
 ערב י׳ בתמוז תשט״ו (30 ביוני 1955), ובתוקף סמכותי לפי סעיף 25 (א) לחוק לעידוד

, אני מצווה לאמור:  השקעות הון (תיקון), תשט״ו—1955 2

 1. צו לעידוד השקעות הון (פטור ממסי מכם) (מטעי הדרים), תשי״ב—31951— בטל.

 2. לצו זה ייקרא ״צו לעידוד השקעות הון (פטור ממסי מכס) (מטעי הדרים) ('ביטול),
 תש״ד—1960״.

 י״ב בשבט תש״ד (10 בפברואר 1960) ל ו י א ש כ ו ל
0 שר האוצר 7 2 6 1 מ 0 ח ) 

 1 ם״ח 41, תש״י, עט׳ 129.

 2 0׳׳ח 186, תשט״ו, עט׳ 108.

 3 ק״וז 223, תשי״ב, עט׳ 253.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
 צו בדבר משקה קל מפירות

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ר15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 11957, אני מצווה לאמוד:

 1. בצו זה —
 ״פדי״ — פרי טדי מכל מין, סוג וזן ו

 ״תוצרת פדי״ — מיץ פדי, מיץ פרי מפוסטר, מיץ פרי משומד, מיץ פרי מרוכז, פולפה
 מפירות, בשר פדי, פדי מיובש, פרי מוקפא, לפתן פירות, תוצרת פרי מוקפאת ן

 ״מיץ פרי״ — מיץ שטרם תסס והוא סחוט מפירות טריים ובשלים, בלתי פגומים, ללא סימני
 קלקול;

 ״מיץ פרי מפוסטר״ — מיץ פרי טרי שעבר תהליד פיסטוד בלבד«
 ״פיםטור״ — חימום של מזון בטמפרטורה שבין 80 ו־60 מעלות צלזיוס לפרק זמן שבין
 30 — 5 דקות כדי להשמיד מיקדראורגניזימים הנמצאים בו והעלולים להתפתח או כדי

 לגרוס להשתקה של גורמים אחרים העלולים לקלקל את המזון ן
 ״מיץ פדי משומד״ — מיץ פדי טדי משומר על ידי הוספת דרתחמוצת הגפדית, מלח אלקלי

 של חומצה גפריתית, חומצה בנזואית, מלחיה האלקלים או חומצה סורבית:
 ״מיץ פדי מרוכז״ — מיץ פרי טרי שממנו הוצאו המים הכלולים בו על ידי אידוי!

x פרי שלם או חתוך לחתיכות גדולות שעבר תהליך פיםטור או שומר  ״פולפה מפירות״ —
 על ידי הוספת דו־תחמוצת הגפרית או מלח אלקלי של חומצה גפריתית ו

 ״בשר פדי״ — מוצר שהוכן על ידי העבדת הפרי דרך מסננת לשם הפרדת הקליפה, החד־
 צנים או הגרעינים, הכולל את מלוא תכולת המיץ של הפרי ושעבר תד׳ליד פיסטור או

 שומר על ידי הוספת דו־תחמוצת הגפרית או מלח אלקלי של חומצה גפריתית«

 J ס״ח 240, תשי״ח, עט׳ 24.
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 ״פרי מיובש״ — מוצר שהוכן על ידי יבוש פרי שלם או חיתוכו!
 ״פדי מוקפא״ — פרי משומר על ידי הקפאה בקור ן

 ״לפתן פירות״ — פירות בתמיסת סוכר ומשומדים על ידי, פיסטור $
 ״תוצרת פרי מוקפאת״ — תוצרת פרי משומרת על ידי הקפאה בקור:

 ,.משקה קל״ — משקה של פירות שמכיל פחות מ־2% כוהל,אתילי או שאינו מכיל כוהל
 לגמרי!

 ״מים״ — מים שאושרו על ידי משרד הבריאות או על ידי מחלקת הבריאות של שלטון
 מקומי כראויים לשתיה לאדם;

 ״המנהל* — כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצור והחסנתו),
.  תשי״ח—1958 2

 2. לא ייצר אדם לשם עסק משקה קל אלא אם המוצר —
 (1) מכיל מים!

 (2) מכיל פרי או תוצרת פרי או תערובת משנים אלה!
 (3) מכיל לפחות 12% כלל מוצקים נמסים במים ממשקל המוצר, ובמשקה

 קל מפרי הדר — 10.5% כאמור!
 (4) מכיל פרי בשיעור של 25% ממשקל המוצר או תוצרת פרי בכמות

 השקולה ל־25% מפרי טרי >
 (5) המוצר עבר תהליך פיסטור וחומציותו מבוטאת בחומצת לימון אל־מימית

 היא לפחות 0.4% ממשקל המוצר:
 (6) המוצר נמזג בבקבוק, או באריזה מתאימה אחרת שאושרה על ידי המנהל.

 ל י כ מ  3. לא ייצר אדם משקה קל ה
 (!) יותר מ־120 חלקים למליון של דרתחמוצת הגפדית חפשית 5

; (cu) (2) יותר מ־20 חלקים למליון של נחושת 
; (As) (3) יותר מ־0.1 חלקים למליון של ארסן 
.(Sn) (4) יותר מ־150 חלקים למליון של בדיל 

 4. מותר להוסיף למשקה קל סוכר, מיץ לימון טבעי, חומצת לימון, חומצת יין, חומצת
 חלב, דו תחמוצת הפחמן, המרי צביעה למזון או תמציות מאכל המתאימות לטעם הטבעי

 של חפירות הנמצאים במוצר.

 5. (א) לא ייצר אדם משקה קל אלא אם —
 (1) המוצר סומן במלים ״משקה קל״ באותיות בגודל אחיד ואחרי הסימון
 צויין שם הפרי או חפירות, אשר כל אחד מהם מהווה לפחות 20% מכמות

 חפירות המפורטת בסעיף 2 (4) !
 (2) כמות המוצר תפורט במידות נפח.

 (ב) רצה יצרן לסמן את המוצר גם בשפה האנגלית יתרגם את המלים ״משקה קל״
.Drink אן Beverage במלים 

 (ג) בסימון משקה קל לא יוסיף אדם על התווית תיאור גרפי של פירות או כל
 תיאור גרפי אחר, העשוי לעודד את הרושם, כאילו זה תיאור של פרי.

 הסדרת הייצור

 כבילות בדנ־ריב
 אבודים

 המרים
 ;מותרים

 יסיימו!

 ק״ת 703, תשי״ה׳ עמ׳ 1184.
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ן הסדרת הםחד י ל  6. לא יעביר אדם משקה קל לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה, לא את הבעלות ע
 ולא את ההחזקה בו, ופרט לצרכן, לא ירבשנו •כאמור ולא יחזיקו, אלא אס נתמלאו לגבי

 המוצר כל הוראות צו זה.

> שמירת דינים ר ח ן א י ל ד ל כ ו ש ח ו כ ע מ ן ד ג ת ל ו א  7. י הוראות צו זה אינן ב

: יביטו? ל ט  8. כל אחד מהצווים הבאים — ב
 (1) צו הפיקוח על. המזונות (משקה פרי הדר) (ייצור׳ וסחר), תשי״ב—1952,

 שפודס^בעתון ״הארץ״ ביום י״ט בםיון תשי״ב (12 ביוני 1952) !
 (2) צו ההגנה (משקה פימת), תשט״ז—1956, שפורסם בעתוניס ״דבר״

 ו״האדץ״ ביום כ״ז באייר תשט״ז (8 במאי 1956) >
 (3) צו ההגנה (משקה ענבים) (ייצור וסחר), תשי״ז—1957, שפורסם בעתונים

 ״דבר״ ו״הארץ״ ביום כ״ג בתמוז תשי״ז(22 ביולי 1957).

ם 1 ־ ׳  9. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (משקה קל מפירות), תש״ך—1960״. ה

 פ נ ח ס ס פ י ר
 שר המסחר והתעשיה

 ב׳ בשבט תש״ך (31 בינואר 1960)
 (חמ 741114)

 צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״

 (לפי דברי-המלך-במועצה עלארץ־ישראל, 1922—1947)

 הואיל ושטח הקרקע המשתרע על 1,302 מטר מרובע, הידוע כחלקה 19 בגוש 6192,
 וחדשום בלשכת.רישום הקרקעות של תל־־אביב־יפו כסוג ״מתדוכה״ לפי שטר מס׳ 451

 מיום 2 באוקטובר 1930, מהווה דרך ציבורית (להלן — הדרך הקיימת):
 והואיל ובתכנית מפורטת הנקראת ״תכנית 62 חלקות 8, 9, וחלק מ־74 בגוש 6192
 חב׳ משכנות״, שהודעה בדבר ההרשאה לתת לה תוקף נתפרסמה בילקוט הפרסומים 324,
 תשיי״ד, עמ׳ 312, נקבע שיש לחסום חלק מהדרך הקיימת המשתרע על שטח של 99 מטר

 מרובע?
 והואיל ונוכחתי לדעת כי הפיכת החלק האמור של הדרך הקיימת מסוג ״מתרוכה״
 לסוג ״מירי״ לתכלית החסימה האמורה היא לטובת הציבור, וכי ידאגו לכך שבמקום הזכר
 יות־ או טובות־ההנאה, שהיו נהנים מהן לפנים בחלק האמור של הדרך הקיימת, יינתנו

t זכויות או טובות־הנאה שהן בעיני שוות להן בטיבן במידה מתקבלת על הדעת 
 לפיכך, אני מצווה בתוקף סמכויותי לפי סעיף 16ג לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
, והסעיפים 14 (א) ו־2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—  ישראל, 1922—1947 ג
 21948, כי חלק של הדרד.הקיימת בשטח של 99 מסר מרובע, ייהפך לסוג ״מירי״ ויירשם

 בהתאם לכך בלשכת רישום הקרקעות של תל־אביב־יפו.

ן ז ו ס ר ח נ  י״ג בשבט תש״ך (11 בפברואר 1960) פ
 (חמ 70130) שר המשפטים

,1S3 2 ; ע״ר 1939, תום׳ 2 מם׳ 808, עמי 7 3 8 י ״ ד ני, עמי , חוסי א ר כ 1 

2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמ׳ 1. . 
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, , לסוג ״מולק,  צו בדבר הפיכת קרקע מסוג ״מירי,
 (לפי דברי־דזמלך-במועצה על ארץ-ישראל, 1922—1947)

 ״ הואיל ושטח קרקע של 238.53 מטר מרובע הידוע כחלקה 82 בגוש שומה 10834
 רשום בלשכת רישום הקרקעות בחיפה בכרך 120 דף 109 כקרקע מסוג ״מירי״ (להלן —

 הקרקע האמורה):
 והואיל ואני מוצא לנכון שהקרקע האמורה תיהפך מסוג ״מירי״ לסוג ״מולק״!

 לפיכך אני מצווה בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לדברי־המלך־במועצה על ארץ־
, והסעיפים 14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—  ישראל, 1922—1947 ג
 21948, כי הקרקע האמורה תיהפך לסוג ״מולק״ ותירשם בהתאם לכך בלשכת רישום הקר

 קעות בחיפה.

ן ז ו ס ר ח נ  ז׳ בשבט תש״ך (5 בפברואר 1960) פ
 >חמ 70131) שר המשפטים

 1 חוקי א׳׳י, כרד ו.׳, עט׳ 2738 2765-1.

 2 עייר תש״ח, תוכו׳ א׳ מס׳ 2, עמ׳ 1.

 חוק התקנים, תשי״ג—1953
 אכרזה על תקן כתקן רשמי

 בתוקף הסמכות של שד המסחר והתעשיה לפי סעיף 8 לחוק התקנים, תשי״ג— .
 21953, שהועברה אלי, אני מכריז לאמור:

 1. התקן הישראלי ״251 — שבט תשי״ט (ינואר 1959) — מיכלים חשמליים ביתיים
 לחימום מים״ הוא תקן רשמי.

 2. התקן האמור הופקד —
 (1) במשרד הממונה על התקינה, משרד המסחר והתעשיה, שדרות ירושלים,

 תל־אביב־יפו,•
 (2) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, משדד המסחר והתעשיה, בנין פלס, ירושלים!
 (3) במשרד מנהל חטיבת התעשיה, מחוז תל־אביב, משרד המסחר והתעשיה,

 שדרות ירושלים, תל־אביב־יפו!
 (4) במשרד מנהל מחוז חיפה, משרד המסחר והתעשיה, דרך העצמאות, חיפה!

 (5) במכון התקנים הישראלי, רחוב דיזגגוף 200, תל־אביב־יפו!
 וכל אדם זכאי, ללא תשלום, לעיין בו במקומות האמורים.

 3. תחילתה של אכרזה זו היא בתום ששים יום מיום פרסומה ברשומות.

 4. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת תקנים (תקן ישראלי 251 — שבט תשי״ט (ינואר 1959)
 — מיכלים חשמליים ביתיים לחימום מים), תש״ך—1960״.

 אכרזה על תקן
 כתקז רשמי

 מקומות הפקדת
 התקז

 תחילה

 השם

 מ. ג ל ב ד ט
 הממונה על התקינה

 ז׳ בשבט תש״ך (5 בפברואר 1960)
 (חמ 74082)

 1 ם״ח 116, תש י״ ג, עמ׳ 30.
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 מדוד לסזלםון מקומי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לדימונה בדבר מודעות ושלטים •׳׳•"

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 11941- מתקינה המועצה
 המקומית דימונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזד זה— הגדרות
 ״המועצה״ — המועצה המקומית דימונה!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב ז
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או
 הפצה, או במסירת תכנו דרד הארה, הםרטה,'צביעה, חריטה, שידור או הקלטה או כיוצא

 באלה;
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או- של מקצוע, או כל
 צירוף של אלה!

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק 5
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחד

 שייחדה המועצה למטרה זו.
ו מודעה ושלם ה א ע ד ו ם מ ם ף פ ר ל ז ן א ה ל ש ר  2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא י
 l . , , , טעונים רשיו

 להציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון
 ואלא אם המודעה או השלט —

 (!) כתובים עברית! או
 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות גדולות

 מהאותיות הלועזיות.
 (ב) ראש המועצה רשאי —

 (1) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלה >
 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משוס עבירה על
 הוראות חוק עזר זה או כל דין אחר.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
 (ה) כל מפדםם מודעה ימציא' לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא•

 תשלום. •
 (ו) מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו

 בתוספת הראשונה.
 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. אגרות
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה. •

 (ג) אגרת מודעה דדך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.
 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.
 1 ע״ר 1911, תום׳ 1 מם׳ 1154, עמ׳ 119.
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 4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על —
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה ן

ן י  (2) מודעות המתפרסמות לפי היתד על פי פקודת העתונות 2
 (3) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. לא-יסיר אדם, לא יקרע׳ לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא • ילכלך
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים.
 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דדך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

 7. . (א) לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם, ושל בעל
 בית הדפום שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפום שבו הודפסה המודעה למסור את
 שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או השלט.

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), דשאי ראש
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) דאה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, דשאי הוא להודות

 לפי סעיף קטן(ב) ללא מסירת דרישה בכתב.

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח מודעות.
 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחד שנמסרו לה הטפסים ושולמה

 לה האגרה בשיעור• הנקוב בתוספת השניה.

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם עשרים לירות, ואם היתה
 העבירה נמשכת, דינו—קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה אחדי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לדימונה (מודעות ושלטים), תש״ך—1960״.

 מחולה

 שמירת מודעות

 דרכי פרסום
 אסורות

 מסירת פרטים

 סמכויות ראש
 המועצה

 פרסום על לוח
 מודעות

 י ענשיס

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (ו))

 מידת המודעות המתפרסמות על ידי הדבקה על לוח מודעות
 אורד בס״מ רוחב בס״מ

62 
62 
31 
31 

93 
46 
46 
23 

 מודעה גדולה
 מודעה בינונית

 מודעה קטנה
 מודעה זעירה

 חוקי א״י, כרן־ בי, פרק קט״ז, עמי 91!1.
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 מופנות שגיה
( ( ב ) 9  (סעיפים 3 (א) ד

 שיעור מאגרה
 בלירות

 1. מודעה. המתפרסמת דרך הסרטה בקולנוע — לכל שבוע ממוצאי
 שבת עד יום ששי (ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל מודעה 2

 2. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר —
 (1) לכל שלושה ימים —

 (א) מודעה גדולה 1.75
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.75
 (ב) מודעה בינונית 0.75
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.50
 (ג) מודעה קטנה 0.50

Q0.2לכל יום נוסף, תוספת של 
 (ד) מודעה זעירה 0.25
 לכל יום נוסף, תוספת של 0.15

 (2) לכל טופס מודבק של —
 (א) מודעה גדולה או בינונית 0.15
 (ב) מודעה קטנה או זעירה 0.10

 ובלבד שהאגרה לפי פסקה זו לא תפחת מ־3 לירות.
 3. שלט — ששטחו ?מטרים מרובעים —

 עד 1 2
 למעלה מ־1 עד 2 3
 למעלה מ־2 עד 4 6

 למעלה מ־4 10
 4. שלט שני או נוסף — כפל האגרה שנקבעה בפרט 3
 5. שלט בולט — פי שלושה מהאגרה שנקבעה בפרט 3

 . 6׳ ארגז ראווה — פי שלושה מהאגרה שנקבעה בפרט 3

 7. שלם המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי העסק — לכל מטר
 מרובע או חלק ממנו, לשנה 20

ד ו ר ל י ר מ ז ע י ל  א
 נתאשר. ראש המועצה המקומית דימונה

 א׳ בטבת תש״ך (1 בינואר 1960)
 (חמ;ז8192)

א ר י פ ש ה ש מ ס י י ח . 
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לירכא בדבר אגרת תעודת אישור

, מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 המקומית ירכא חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית ירכא!

 ״ראש המועצה״ — לרבות אדפ שהוסמך על ידיו בכתב.

 2. המבקש מאת ראש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה
 אגרות אלה:

 (1) בענין הנוגע לנישואין, אירוסין, קרקעות וירושות — שתי לירות ?
 (2) בכל ענין אחר — לירה אחת.

 3. ראש המועצה דשאי ליתן תעודה, לאשרה או לקיימה בלי כל תשלום או בתשלום
 מופחת, כשהמבקש הוא עני, או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת שמטרתו איננה

 הפקת רווחים.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירכא (אגדת תעודת אישור), תש״ך—1960״.

 הגדרות

 אגרת תעודה

 הנחות ופטור
 טתש?ופ

ס ק י ו ו ז ק י א ן פ א מ ל  ס
 ראש המועצה המקומית ירכא

 נתאשר.
 כ״ו בטבת תש״ך (26 בינואר 1960)

 (חט 83200)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הסעד
 ממלא מקום שר הפנים

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לכפר־קאסם בדבר אגרת תעודת אישור

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941*, מתקינה המועצה
 המקומית כפר־קאסם חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה —

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כפר־קאםם 1
 : ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב.

 אגרת תעודה 2. המבקש מאת ראש המועצה תעודה׳ אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה

 אגרות אלה:
 (1) בענין הנוגע לנישואין, אירוסין, בנין, קרקעות וירושות — 3 לירות.

 (2) בכל ענין אחר—.2 לירות.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119.

 750 קונץ התקנות 988׳ כ׳ בשבט תיש״ד, 18.2.1960



 3. ראש המועצה דשאי ליתן תעודה, לאשרה או לקיימה בלי כל• תשלום,.או בתשלום
 מופחת, כשהמבקש הוא עני, או ־מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חינוך או דת שמטרתו איננה

 הפקת רווחים.

 4. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכפר־קאסמ (אגרת תעודת אישור), תש״ך—1960״.

ם א י ל ע י ע ד איים מ ח מ ו  נתאשר. מ
 ד׳ בטבת תש״ך (4 בינואר 1960) ראש המועצה המקומית כפד־קאםם

 (חט 83511) • י
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שד הפנים

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לעמק־הירדן בדבר סלילת רחובות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת.המועצות המקומיות, 1941 •י, מתקינה המועצה
 האזורית עמק־הירדן חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה —
 ״כביש״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה לכלי רכב או לבעלי חיים, בהתאם לחוק

 עזר זה!
 ״מדרכה״ — כל חלק מרחוב שהמועצה הקצתה להולכי דגל בהתאם לחוק עזר זה, וכולל

 אבני שפה וקירות תומכים 5
 ״סלילת רחוב״.— סלילת כביש או מדרכה ברחוב, לרבות עבודות ופעולות אלה:

t (1) חפירה, מילוי, פילוס ועבודות ניקוז למיס עליונים 
 (2) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים,
 הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנת ביבים, תעלות, צינורות מים״ עיקריים

 וכבלי חשמל!
 (3) התאמת רחוב, מבחינת שיפועיו ומפלםיו, לרחובות הסמוכים לו וכיוון

 כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;
 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות מגן,
 קירות גבול וסורגי גבול, וכל, עבודה בנכסים הגובלים את הרחוב הדרושה

 לםלילתו;
 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות ומדשאות ונטיעת עצים וצמחים;

 (6) הכנת תכניות לסלילת רחוב והשגחה עליה;
 (7) כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה;

 ״תשתית״ — רובד אבנים, ביטון או חומד אחר שהונח על פני האדמה כיסוד לכיסוי או
 כדי לשמש באופן זמני לתנועה;

 ״כיסוי״ — רובד אבנים׳ ביטון או חומר אחד, בין שהוא מצופה אספלט או חומר אחר, ובין
 שאינו מצופה, וכל חומר שהונח על התשתית עד מפלםו הסופי של הכביש, כפי שיקבע

 המהנדס;

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עט׳ 119.
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 . ״הוצאות סלילה״ — הוצאות לסלילת רחוב ובכלל זה ריבית המשתלמת על מילווהשקיבלה
 המועצה לשם תשלום הוצאות הסלילה וריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו

 בדבר אותה מלילה
 ״נכסים״ — כל בנין וכל קרקע, למעט רחוב!

 ״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה. מקבלה אילו הנכסים
 היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל
 הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום של הנכסים, בין שהוא מחזיק בהם למעשה

 ובין שאינו מחזיק בהם 5
 ״המועצה״ — המועצה האזורית עמק־הירדן!

 ״ראש המועצה״ — אדם שהמועצה מינתה אותו, להיות מהנדס המועצה וכל אדם שהמהנדס
 העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

 2. המועצה רשאית לסלול רחוב בהתאם להוראות הוק עזר זה, וכן רשאית היא להקצות
 חלק מרחוב לכביש ויחלק ממנו למדרכה.

 3. (א) המועצה רשאית לשנות רחבו של כביש, בין להרחבה ובין לצמצום.
 (ב) הרחיבה המועצה כביש לאחר שנסתיים בנין המדרכה, לא תטיל המועצה

 חובת השתתפות בהוצאות ההרחבה כמצויין בסעיף 5.

 4. (א) המועצה רשאית לסלול כביש באופן שיקבע המהנדס ויאושר על ידי המועצה.
 הסלילה תבוצע בבת אחת או בשלבים המפורטים להלן, הכל לפי החלטת המועצה:

 (1) ביצוע העבודות הדרושות כדי להביא את הסלילה עד שטחה העליון של
 התשתית בלבד, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא 1

 (2) הנחת הכיסוי, בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא!
 (3) סלילת התשתית והכיסוי בחלק מרחבו של הכביש!

 (4) השלמת סלילתם של התשתית או של הכיסוי או של שניהם, כדי רחבו
 המלא של הכביש.

 (ב) נתקבלה החלטת המועצה בדבר סלילת כביש ברחוב, יודיע ראש המועצה
 בכתב לבעלי הנכסים הגובלים אותו רחוב על כל החלטה כזו.

 5. (א) בסעיף זה ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו כעל שטח בנוי לצורך
 חוק. עזר זה.

 1(ב) נסלל כביש בשטה בנוי, לפי חוק עזר זה,.ישתתפו בהוצאות םלילתו בעלי

 הנכסים הגובלים את הרחוב שבו נסלל הכביש כדי 75%. סכום השתתפות זה יחולק ביניהם
 ביחס לאורך חזיתות נכסיהם הגובלים את הרחוב•

 (ג) (1) נסלל כביש בשטח שאינו שטח בנוי, ישתתפו בהוצאות סלילתו בעלי
 הנכסים המקבילים לאותו כביש משני צדדיו והנמצאים במרחק של לא יותר ,

 מ־1000 מטר מן הכביש הנסלל. שיעור השתתפותם הוא משלושה סוגים הנק־
 בעים לפי המרחק שבין הנכסים ובין הכביש הנסלל, כזה:

 שיעור .ההשחתפות המרחק מן הכביש במטרים

40% 
35% 
10% 

 א. המרחק עד 250
 ב. המרחק למעלה מ־250 עד 600
 ג. י המרחק למעלה מ־600 עד 1000

 כביש ומרכבה

 שינוי רוחב ש5
 כביש

 ס5י5ת כביש

 : שיעור דמי

 השתתפות
 וגבייתם

 (2) השתתפותו של בל אחד מבעלי הנכסים השייכים לסוג אחד בסכום הכולל
 החל על אותו סוג תהיה לפי שטח נכסיו.
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 רחובות שלולים
 והשלטת סלילה

 סלילת כביש
 על ירי הבעלינ)

 סלילת טדרנח
 ונטיעת עצים

 אישודםכום
 ההוצאות

 מסירת הודעות

 ענשים

 השש

 (ד) הסכום המגיע לפי סעיף זה מכל אחד מבעלי הנכסים ישולב! על ידיו למועצה
 מיד עם השלמת הסלילה > ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית המועצה לגבות
 מכל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת כל שלב, את סכום השתתפותו בהוצאות אותו

 שלב, או השלבים שהושלמו לפניו, בשיעור האמור.
 6. (א) סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה סלילתם לפני יום פרסום חוק עזר זה
 ברשומות (להלן — יום הפרסום) וטרם שולמו דמי ההשתתפות, רשאית היא לגבות את דמי
 ההשתתפות בהוצאות אותן העבודות שבוצעו על ידיה בתוך שנת הכספים שבה חל יום

 הפרסום.
 (ב) התחילה המועצה בסלילת כביש או מדרכה לפני יום הפרסום־ ולא השלימה את
 סלילתם עד אותו יום, רשאית היא להמשיך ולסיים את סלילתם ולגבות לפי חוק עזר זה
 מבעלי הנכסים את שיעור דמי ההשתתפות בהוצאות עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום

 בתוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.
 7. (א) לא יסלול אדם, חוץ מהמועצה, כביש או מדרכה אלא לפי כתב היתר מאת
 המועצה, ובהתאם לתנאים, הפרטים והאופן שיפורטו בכתב ההיתר. התנאים והפרטים

 והאופן המפורשים כאמור ייקבעו על ידי המהנדס באישור המועצה.
 (ב) סלל אדם כביש או מדרכה כאמור שלא לפי התנאים והפרטים המפורשים
 בכתב ההיתר, רשאית המועצה להרסו או לשנותו ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה

 לכך.
 (ג) ניתן ההיתר לפי סעיף קטן (א), רשאית המועצה להשתתף בהוצאות הסלילה

 כדי 25%.
 8. החליטה המועצה —

 (1) לסלול, לבנות, לרצף, להרחיב, להאריך, לתקן או לשפד מדרכה לאורך
 הנכסים או לטפל בה!

 (2) לנטוע עצים וצמחים ברחוב לאורך הנכסים או לטפל בהם»
 (3) לבנות אבני שפה —

 רשאית היא לבצע את העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות סעיף
 5, שיחולו בשינויים המחריבים לפי העניו.

 9. נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או לביצוע עבודה מהעבודות
 המפורטות בסעיף 8, יכריע אישורו בכתב של המהנדס.

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרת לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או: נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר, העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב
 רשום הערוד אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
 או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה, או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים

 בתחום המועצה.

 11. העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 20 לירות.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־הידדן (סלילת רחובות), תש״ך—1960״.

ל ל ו ם ר ח נ  מ
 ראש המועצה האזורית עמק־הירדן

א ר י פ . ש ד ש מ - ם י י  ח
 שר הפנים

 נתאשד.
 •ג׳ בטבת תש״ך (3 בינואר 1960)

 (חמ 84640)
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לשדרות בדבר מודעות ושלטים

, מהקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941 ג
 המקומית שדרות חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה—
 ״המועצה״ — המועצה המקומית שדרות!

 ״ראש המועצה״ —לרבות אדם שהוסמך על ידיו בכתב!
 ״פדסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או
 הפצה, או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידוד או הקלטה או כיוצא

 באלה ז
 ״מודעה״ — הודעה שפורסמה ?

 ״שלט״ — מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל
 צירוף של אלה?

 ״הצגה״ — קביעת שלט במקום מגורים, במשרד או במקום עסק 5
 ״לוח מודעות״ — לוח מודעות שהוקם על ידי המועצה לשם הדבקת מודעות או מקום אחר

 שייחדה המועצה למטרה זו.

 2. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט, ולא ירשה לאחר לפרסם מודעה או
 להציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרעיון

 ואלא אם המודעה או השלט —
 (1) כתובים עברית! או

 (2) כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני
 שלישים משטחם ואת החלק העליון מהשטח והאותיות העבריות. גדולות

 מהאותיות הלועזיות.
 י א ש  (ב) ראש המועצה ד

 (!) להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו ולהוסיף על תנאים אלד.«
 (2) לסרב לתת רשיון וכן לבטל רשיון שניתן.

 (ג) לא יינתן רשיון אם יש בפרסום המודעה או בהצגת השלט משום עבירה על
 הודאות חוק עזר זה או כל דין אחד.

 (ד) מודעה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו ברשיון.
 (ה) כל מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה העתקים ללא

 תשלום.
 (ו) מודעה המתפרסמת דדך הדבקה בלוח המודעות תהיה במידה ובצורה שנקבעו

 בתוספת הראשונה.
 (ז) תקפו של רשיון להצגת שלט הוא עד תום שנת הכספים שבה ניתן.

 3. (א) ראש המועצה יגבה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.
 (ב) אגרת מודעה תשולם על ידי מפרסם המודעה או על ידי מי שגרם לפרסומה.
 (ג) אגרת מודעה דרך הסרטה בקולנוע תשולם על ידי בעל הקולנוע או מנהלו.

 (ד) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרם להצגתו.
 (ד.) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או מקצתה.

 1 ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עמי 119.
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— תחילה ל  4. הוראות חוק עזר זה אינן חלות ע
 (1) מודעות ושלטים של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה«

ו  (2) מודעות המתפרסמות לפי היתר על פי פקודת העתונות 2
 (3) שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה.

 5. י לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יקלקל ולא ילכלך שטירת מודעות
 מודעה, שלט או לוח מודעות.

 6. (א) לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט באופן שהם עלולים להיות מפגע לרבים, דרכי פרסום
. . ׳ : . ־  , , , , אסורות .

 (ב) לא יפרסם אדם מודעה דדך חלוקה מעל כלי טיס, כלי רכב או בעלי חיים.

 7. (א) לא יפרסם אדם מודעה, אלא אם צויין בה שמו ומענו של המפרסם, ושל בעל מסירתפרטים:
 בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.

 (ב) לדרישת ראש המועצה חייב בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה למסור את
 שמו ואת מענו של האדם שהזמין את הדפסת המודעה.

 8. (א) ראש המועצה דשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא סמכויות ראש
ה צ ע י מ  רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או השלט. ה

 (ב) לא מילא אדם אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א), דשאי ראש
 המועצה להורות על הסרת המודעה או השלט או על הריסתם, ולגבות את הוצאות ההסרה

 או ההריסה מאותו אדם.
 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, רשאי הוא להודות

 לפי סעיף קטן(ב) ללא מסירת דרישה בכתב.

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח מודעות. פרסום ע5 5וה
ח י ע י ו  (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה מ

 לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה. ׳

 10. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זד״ דינו — קנס עשרים לירות, ואם היתה ענשים
 העבירה נמשכת, דינו—קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה

 לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחדי הרשעתו בדין.

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשדרות (מודעות ושלטים), תש״ך~1960״. השש

נה ת ראשו פ פ ו  ת

 (סעיף 2 (ו))

ת עלי ידי הדבקה על לוח מודעות דת המודעות המתפרסמו  מי
 אורד בם״ט . רוחב בם״ט

 מודעה גדולה 93 62
 מודיעה בינונית 46 62
 מודעה קטנה 46 31
 מודעה זעירה .23 31

 חוסי א״י, כרד ב׳, פרס סמ״ז, עמ׳ 1191.
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 תוםפת שניה
 (סעיף 3 (א))

 שיעור האגדה
 בלירות

 1. מודעה המתפרסמת דרך הסרטה — לכל שבוע ממוצאי שבת
ד יום ששי(ועד בכלל) או לחלק משבוע — לכל 100  ע

 ס״מ מרובעים משטח הבד 0.004
 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה, חריטה או כתיבה —

 לכל שבוע או חלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים 0.030
 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה בלוח מודעות או במקום

 אחר — לכל שלושה ימים —
 מודעה גדולה 3.500
 מודעה בינונית 1.500
 מודעה קטנה 0.900
 מודעה זעירה 0.500

 4. שלט — לכל מטר אורך או — אם הרוחב ארוך יותר —
 לכל מטר רוחב או חלק ממטר — לשנה 2.000

י א כ  נתאשר. י. ז
 י״ז בטבת תש״ך (17 בינואר 1960) ראש המועצה המקומית שדרות

 (חט 85687)
ג ר ו ף ב ס ו  י

 שר הסעד
 ממלא מקום שד הפנים

 תיקוני טעויות

 בצו לעידוד החסכון (פטור ממם הכנסה) (מם׳ 6, )תש״ך—960i, שפורסם בקובץ
 התקנות 983, תש״ך, עמ׳ 666, בסעיף 1, במקום ״8%״ צ״ל ״6%״.

 בחוק עזר לרעננה (שמידת הנקיון ואיסור העישון), תש״ך—1960, שפורסם בקובץ
 התקנות 983, תש״ך, עמ׳ 685, בחתימה, במקום ״יוסף בורג שר הדואר״ צ״ל ״יוסף בורג

 שד הסעד״.

 בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה, פיצויים וחופשה)
 (תיקון), תש״ך—1960, שנתפרסמו בקובץ התקנות 985, תש״ך, עמ׳ 720, בתקנה 2 (6),
 בהגדרה ״ניירות ערך מאושרים״, במקום ״שהם ניירות ערך מאושרים״ צ״ל ״שהם אינם

 ניידות ערך מאושרים״.

 קובץ התקנות 988, כ׳ ב«2בט תש״ו, 18.2.1960
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושליס
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