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 חוק איגודי ערים, תשט״ו—1955

ת לאיגוד ערים י מ ו ק ת מ ו ש פה ׳טל ר רו ר דרכי צי ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות  בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 ג
 אלה:

 1. בתקנות אלה:
 ״איגוד״ — איגוד ערים קיים,

 ״רשות מבקשת״ — רשות מקומית המבקשת להצטרף לאיגוד(
 ״רשות מואגדת״ — רשות מקומית המואגדת באיגוד !

 ״השר״ — שר הפנים.

 2. דשות מבקשת תמסור הודעה בכתב על בקשתה להצטרף לאיגוד לשד, לאיגוד ולכל
 רשות מואגדת ותציין בה את המספד המוצע של נציגיה במועצת האיגוד.

 3. תוך 30 יום מיום קבלת הודעה כאמור בתקנה 2, יודיע האיגוד לשר, לרשות המבקשת
 ולכל רשות מואגדת על החובות שיחולו על הרשות המבקשת ועל שינוי חלוקת החובות בין

 הרשויות המואגדות אם תצורף הדשות המבקשת לאיגוד.

 הגדרות

 בקשה ׳?הצטח*

 הודעה ע5 ידי
 האיגוד

 3רםום ברשומות 4, השר יפרסם ברשומות הודעה על בקשתה של הדשות המבקשת.

 5. כל רשות מואגדת רשאית, תוך 40 יום מיום פרסום הודעה לפי תקנה 4, להגיש לשד
 התנגדות על צירוף הדשות המבקשת לאיגוד.

 6. לא הסכימו השר או רשות מקומית מואגדת לצירוף. הרשות המבקשת לאיגוד, יועבר
 הענין להכרעת הממשלה.

 7. הסכים חשד לצירוף הרשות המבקשת ולא הוגשה התנגדות כאמור בתקנה 5, או
 דחתה הממשלה את כל ההתנגדויות, יתקן השר את הצו המקים את האיגוד בהתאם לבקשת

 הרשות המבקשת או בהתאם להכרעת הממשלה.

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות איגודי ערים (דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד
 ערים), תשכ״ב—1962״.

 מתנגדות

 הכרעת
 הממש?ה

 תיהוו הצו
 המסים את

 האיגוד

 השם

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 י״ג באדר ב׳ תשכ׳יב (19 במרס 1962)
 (זתמ 76538)

 1 ס״ח 176, תשט״ו, עמי 48.

 1752 קוב•(. התקנות 1299, ט״ן בניפן תשכ׳׳ב, 20.4.1902



 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959

ז ת במכר ו פ ת ת ש ת ה ר ג ר א ב ד ת ב ו נ ק  ת

בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959 *, אני 1 

 מתקין תקנות אלה:

 אגרת
 השתתפות

 י במכרז
 .פטור מתש?ו2

 האגרה:

 עם הגשת בקשה למשרה שהוכרז עליה בפומבי, תשולם אגרה של: שלוש לירות,

 מתשלום האגדה האמורה בתקנה 1 פטורים —

 (1) עובד בשירות המדינה, למעט עובד בשכר יומי בעבודה שלפי טיבה אינה
 .צמיתה«

 (2) חייל בשירות סדיר או בשירות קבע בצבא־הגנה לישראל«
 (3) אדם ששירת בשירות סדיר או בשירות קבע בצבא־הגנה לישראל ושוחרר

 \ משירות זה — במשך ששה חדשים מיום שחרורו!
 ! (4) :נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 [נוסח
.  | . משולב] ? הזכאי לתשלום דמי נכות או לתשלום תגמולים לפי החוק האמור!

 (5) אדם שעלה לישראל — במשך שנה מיום עלייתו $
 (6) בעל תעודת בוגד או תעודת מוסמך (להלן — תעודה), מאת מוסד מוכר
, במשך שנה מהתאריך  כאמור בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח—1958 3
 הנקוב בתעודה, או מי שיש.בידו אישור המעיד כי הוא זכאי לקבלת תעודה —

 במשך שנה מיום היותו זכאי לקבלת התעודה.

.1 

.2 

 החזרת האגרה

 תחי5ה

 ב יטו?

 3. ו(א) שולמה אגדה לפי תקנה 1 ובוטל המכרז, תוחזר האגדה.
 •י !(ב) נציב השירות או מי שהוסמך לכך על ידיו (להלן — נציב השידות), רשאי

 ם  להחזיר אגדה א

 (1) המבקש לא הוזמן לבחינה מפאת אי מילוי תנאי שפורט במכרז *
 . י 1, : .־ . (2): המבקש לא בא לבחינה מסיבות שלדעת נציב השירות היו מוצדקות.

 4. !תחילתן של תקנות אלה היא כתום שלושים יום מיום פרסומן ברשומות.

 5. !תקנות שירות המדינה (מינויים) (אגרת השתתפות במכרז), תש״ך—1960 4 —
 בטלות:

 6. ולתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה (מינויים) (אגרת השתתפות במכרז), י,׳"0
 תשכ״ב—1962״.

ל ו כ ש י א ו  ל
 שר האוצר

 ה׳ בניסן תשכ״ב (9 באפריל 1962)
 (חט 720808)

 1 ס:״ח 279, תעי״ט, עמ׳ 86 ; י׳׳פ 902, תשכ״ב, עמ׳ 695.

 8 ס1׳ח 295, תשי״ט, עט׳ 276.

 3 סייח 261, תשי״ח, עמי 191.

 * קז׳ת 1020, תש״ד, עמי 1298.

 קובץ התקנות 1299, ט״ז בניסז תשכ״ב, 20.4.1962 1753



 פקודת מס הכנסה
ת תגמולים, פנםיה, פיצויים וחופשה ו נ ר ר כללים לאישור ק ב ד ת ב ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות אלה:  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 47 ד243 לפקודת מס הכנסה ג

 תיקח תקניי 1 1. בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה, פיצויים
 וחופשה), תשי״ז—1957 2 (להלן — התקנות העיקריות) —

 (1) בהגדרת ״השקעה מוכרת״, בפסקה (2), בסופה, יבוא: ״והמכירה נעשתה
 באמצעות חבר הבורסה לניירות־ערך בתל־אביב בע״מ או באמצעות קופת

 השקעות מרכזית״ !
 (2) בהגדרת ״כספי קרן״, אחרי ״לרבות סך כל הכנסות הקופה מכספים אלד,

 מאותו יום״ יבוא ״ולרבות הכספים שמקודם בשיעדוך נכסים״.

 תיקון תקני. 18, 2. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), אחרי ״מכספי הקרנות האמורות״
 יבוא ״למעט כספי קרנות שמקורם בשיערוך נכסים כאמור בתקנה 27א.״

א 3. בתקנה 18א לתקנות העיקריות, אחרי ״מכספי אותן קרנות״ יבוא ״למעט כספי קרנות 1 » ה נ ק  תיקון ת
 שמקורם בשיעדוך נכסים כאמור בתקנה 27א.״

ת 4. אחרי תקנה 27 לתקנות העיקריות יבוא: פ ט י  ה

 תקנה 27א , י ,•. , י
 ״שיערוו נכםי 27א. (א) לצורך המאזן המוגש על ידי קופה לפי תקנה 27 תשערך

' הקופה את נכסיה בהתאם להוראות אלה: י 3 ^ 
 (1) ניירות עדך סחירים בבורסה — לפי שוויים הנקוב

 המותאם או לפי מחיר הבורסה ביום המסחר האחרון של אותה -
 שנה, הכל לפי הנמוך יותר!

 (2) ניירות ערך אחרים והלוואות צמודות — לפי שוויים
 הנקוב המותאם!

 (3) מקרקעין ונכסים אחרים — לפי קביעתו של שמאי
 מוסמך.

״ י (ב) הודאות תקנה זו יחולו גם על עריכת מאזן לצורך פירוק  ׳
 קופה או לצורך הצטרפותה של קופה לקופה אחרת.

 (ג) בתקנה זו—
 ״בורסה״ — הבורסה לניידות־עדך בתל־אביב בע״מ!

 ״שווי נקוב מותאם״ — השווי הנקוב של נייר־ערך בתוספת הסכומים
 הנוספים הנובעים מתנאי ההצמדה החלים עליו.״

 ד.שם 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מם הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה,
 פיצויים וחופשה) (תיקון), תשכ״ב—1962״.

ל ו כ ש י א ו  י״ב בניסן תשכ״ב (16 באפריל 1962) ל
 23118ז< שר האוצר

 1 דיני מדינת ישרא5, נוסח חדש 6, תשכ״א, עמי 120.

 2 ק״ת 726, תשי״ז, עמי 1828.

 1754 קובץ התקנות 1299, ט״ז בגיפז תשכ״ב, 1962;2014



 פקודת מם הכנסה
ס מ עה מ סי ת נ צאו ר הו ו ט ר פ ב ד ב ת ו נ ק  ת

, אני מתקין תקנות 1  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 9(13) ו־243 לפקודת מס הכנסה
 אלה:

מ תיקי! ״קנה 2 ו ק מ 1 ־, ב  1. בתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (פטור הוצאות נסיעה ממס), תשי״ט—959
 ״—.16 לירות״ יבוא ״—.19 לירות״.

ה ? י ח  2. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ז בשבט תשכ״ב (1 בפברואר 1962), ת
) (תיקףן), השם ־ ס מ ה מ ע י ס  3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות מס הכנסה (פטור הוצאות נ

 תשכ״ב—1962״.
ל ו כ ש א י ו  כ״ח באדר ב׳ תשכ״ב (3 באפריל 1962) ל

 (חט 723125) שר האוצר
 1 דיגי מדינת ישראל, נוםח חדש 6, תשכ״א, «0׳ 120.

 פקודת המסים (גביה)
דה על היטל איזון ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד ה ב  אכרז

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גביה) 1 (להלן — הפקודה), והסעיפים
, אני מכריז לאמור:  14 (א) ר2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2

, יחולו הוראות תחולת  1. על גביית היטל איזון לפי סעיף 118 לחוק המים, תשי״ט—1959 3
ה י י ק £ ג  הפקודה, למעט סעיף 12 שבה! היטל האיזון יהיה מס כמשמעותו בפקודה. ה

פ ש  2. לאכרזה זו ייקרא ״אכרזת גביית מסים (היטל איזון), תשכ״ב—1962״. ה

 ר בניסן תשכ״ב (10 באפריל 1962) ל ו י א ש כ ו ל
) שד האוצר 7 2 4 0 ט 1 ח ) 

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק קל״ו, עמ׳ 1374.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א' מם׳ 2, עמ׳ 1.

 3 ם״ח 288, תשי״ט, עמי 166.

 חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—1957
ות נ ו ר דינים וחשב ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ד15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—
 1957 •? אני מצווה לאמוד:

 1. בסעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות), תש״ד—1960 ־ תיקח פעיו! 5:
 (להלן — הצו העיקרי), במקום ״ושעועית״ יבוא ״שעועית וקמח״.

 2. בסעיף 15 לצו העיקרי, בסופו, יבוא: ״הוראה זו לא תחול לגבי סיטונאי״. תיקח פעי* 15
 3. לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (דינים וחשבונות) (תיקון), יי׳־)ט

 תשכ״ב—1962״.

ר י פ ס ס ח נ , תשכ״ב (3 באפריל 1962) פ  כ״ח באדר ב
) שר המסחר והתעשיה 7 4 0 1 1 ט 5 ח ) 

 1 פ״ח 240, תש י ״ח, עטי 24.

 2 ק״ת 1010, תש״ד, עט׳ 1096; ק״ת 1067, תשכ״א, עמ׳ 253; ק״ת 1155, תשכ״א, עמ׳ 1870.

 קובץ התקנית 1299, :ט״ז בניס! תשכ״כ, 20.4.1962 1755



 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 1
) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח— ד ) 2  (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ד

 21948, אני מצווה לאמוד:

 1. הפקודה תחול על הדרך ברוחב עד 20 מטר המתחילה בנקודת ציון 250.600—159.070
 בקירוב על הכביש חיפה—עכו ומסתיימת בנקודת ציון 249.920—168.280 בקירוב, ליד אפק,
 המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4299, הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה

 ביד שד העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה והצפון, שדרות הכרמל 1,
 חיפה, וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש לאפק), תשכ״ב—
 1962״.

ן ו ל ל א א ג  א׳ בניסן תשכ״ב (5 באפריל 1962) י
) שר העבודה 7 5 0 5  >חמ 0

 1 ע״ר 1943, תוט׳ 1 טס׳ 1305, עט׳ 40 ; ם״ח 71, תשי״א, עט׳ 74.

 2 עייר תש״ח, תום׳ א׳ טם׳ 2, עט׳ 1.

 פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943
דה ת הפקו ל ו ח ר ת ב ד  צו ב

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח),
 1943ג (להלן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ד2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

, אני מצווה לאמור:  תש״ח—1948 2

 1. הפקודה תחול על הדרך 'ברוחב עד 20 מטר המתחילה בנקודת ציון 227.200—
 146.820 בקירוב על הכביש לכרם מהר״ל ומסתיימת בנקודת ציון 225.520—148.490 בקירוב
 על יד עופר, המסומנת לשם זיהוי בקו אדום במפה מספר כ/4278, הערוכה בקנה מידה

 1:20,000 והחתומה ביד שר העבודה.

 2. העתק המפה נמצא במחלקת עבודות ציבוריות, מחוז חיפה והצפון, שדרות הכרמל 1,
 חיפה, וכל המעונין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 3. לצו זה ייקרא ״צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כביש לעופר), תשכ״ב—

 1962״.

ן ו ל ל א א ג  י
 שר העבודה

 כ״א באדר ב׳ תשכ״ב (27 במרס 1962)
 (חט 75050)

 1 ע״ר 1943, תום׳ 1 טם׳ 1305, עמ׳ 40 ; ם״ח 71, תשי״א, עט׳ 74.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מס׳ 2, עט׳ 1.

 1756 קובץ התקנות 1299, ט״ז בניסז וזשכ״ב, 20.4.1962



 חוק המים, תשי״ט—1959
 הודעה כדבר הענקה

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 121 לחוק חמים, תשי״ט—1959 ? ולאחר
 התייעצות במועצת המיס, קבעתי לאמור —

ת י י ד נ ז  1. בהודעה זו— י
 ״נקודת המדידה הראשית״ —

 (1) בהספקת מים לרשות מקומית — שעד הרשות«
 (2) בהפקה עצמית של מים — פי הבאר או מקוד השאיבה ו

 (3) בהספקת מים אחרת — המודד הראשי בו נמדדים המים המסופקים על
 ידי ספק!

 ״הוצאות ההפקה״ — הוצאות המפיק או הספק בנקודת המדידה הראשית, שיחושבו לפי כללי.
 המים (חישוב דמי מים), תשכ״ב—961! 8¡ 5

 ״מחיר המים לצרכן״ — התמודד, שמשלם הצרכן לספק בנקודת המדידה הראשית עבור
 הספקת המיס.

/ שיעור^חעגהות ר ב ו ט  2. מי שמספק מים למטרות הנקובות בטור א׳ לתוספת באזורים המפורטים ב
 והוצאות ההפקה שלו עולים על הנקוב בטור ג׳ זכאי להענקה בשיעור ההפרש שבין ההוצ־

 אות האמורות ובין מחיר המים לצרכן.

- שיעור ההענקות מ  3. מי שמפיק מים לצרכיו העצמיים למטרות הנקובות בטור א׳ לתוספת, באזורים ה
 פורטים בטור ב׳ והוצאות ההפקה עולות על הנקוב בטור ג׳ זכאי להענקה בשיעור.ההפרש ?צחנים עצמיים

/  שבין ההוצאות האמורות לבין הסכום הנקוב בטור ג

 4. היה.מחיר המים האחרון לצרכן בשנת 1961/62 באזורים ולמטרות כמפורט בתוספת, שיעור ההענקה
ב מפוייטים י צ י נ ד ל י ע ע ב ק י ד ש י ע י ש :  גבוה או נמוד מהנקוב בטור ג׳ לצדם, זכאי הספק להענקה ב

 המיס והוא אחד מאלה:
 (1) ההפרש שבין הנקוב בטור ג׳ בתוספת לבין הוצאות ההפקה כפי שיהיו

 בשנת 1962/63 ;
 (2) ההפרש שבין מחיד המים לצרכן בשנת 1961/62 לבין הוצאות ההפקה

 כפי שיהיו בשנת 1962/63.

 5. (א) המפיק או הספק הזכאים להענקה לפי הסעיפים 3,2 או 4 זכאים להענקה נוספת הענקה נוספת
 אם להוצאות ההפקה מתווספות הוצאות חלוקת מים שהוכרו על ידי נציב המים ושעולות

- ל  ע
 (1) 5 אגורות למ״ק — למים המיועדים לייצור חקלאי;

 (2) 10 אגודות למ״ק — למיס המיועדים לייצור תעשייתי ו
 (3) 20 אגודות למ״ק — למים המיועדים למטרות המים האחרות.

 (ב) ההענקה הנוספת לפי סעיף קטן(א) תהיה בשיעור ההפרש שבין הוצאות חלוקת
.  המים לבין הסכומים הנקובים בפסקאות (1) עד (3) לסעיף קטן(א)

 6. להודעה זו ייקרא ״הודעת המים (הענקות), תשכ״ב—1962״. השט

 1 ס״ח 288, תשי״ט, עמ׳ 166.

 קובץ התקנות 1299, ט״ו בנים! תשכ״ב, 20.4.1962 1757



 התושפת
 (סעיף 2)

 טור ג׳

 אגורות למ״ק

 טור ג׳

ר ו ז א  ה

 טור א׳

 טטרות הטים

5,5 

3,5 

6,5 

7,5 

9 

15 
20 

 הנגב, לכיש, עדולמ־עגור, תענך, הד הנגב,
 קורנוב, הערבה

 הדרום, גת, עמק יבניאל, עמק בנא, עמק
 מרכזי, הרי אפרים, מגידו, היוגב, קישון

 דרום, נחל אורן, גבעת עדה

 בית־שאן

 גליל מזרחי, גליל תחתון

 גליל עליון, יערה, רמת הגליל התחתון,
 פרוזדור ירושלים

 כל שטח המדינה

 תחומי הרשויות המקומיות
 והישובים: מעלות, מעונה, כפר ירוחם,

 דימונה, מצפה דמון, ערר
 יתר שטחי המדינה

 חקלאות

 חקלאות

 חקלאות

 חקלאות

 חקלאות

 תעשיה

 צרכי בית, מלאכה, מסחר,
 שירותים ושירותים

 ציבוריים

: תחומי האזורים האמורים המתייחסים לחקלאות, מצויינים במפות החתומות על ה ד ע  ה
 ידי נציב המים והמופקדות במשרדי נציבות המים בתל־אביב־יפו, חיפה וירושלים.

ן י י ה ד ש  מ
 שר החקלאות

 כ״ד באדר ב׳ תשכ״ב (30 במרס 1962)
 (חט 737602)

 חוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959
 כללים ונוהל לבדיקות רפואיות

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 31,29 ר32 לחוק שידות המדינה (מינויים), תשי״ט—
, קבעה ועדת השידות כללים אלה:  1959 ג

 1. בסעיף 11 לכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות),
, במקום פסקה (2) יבוא: ב) )  תשכ״א—21961, בסעיף קטן

 ״(2) מי שמועסק ברציפות שתי שנים לפחות, ובלבד—
 (א) שהוא מסוגל מבחינה רפואית למלא את המשרה בה מוצע להעסיקו!
 (ב) שעל פי הוכחות שהיו לפני הרופא לא הוכח שהוא סבל, בעת קבלתו
 לשירות כאמור, מהמחלה או מהליקוי הגופני שבגללם נקבע כי הוא אינו

 כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה.״

 2. לכללים אלה ייקרא ״כללי שידות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות)
 (תיקון מס׳ 2), תשכ״ב—1962״.

י ר ן ש ב ו א  כ״ו באדר ב׳ תשכ״ב (1 באפריל 1962) ר
) יושב ראש ועדת השירות 7 2 0 8 1 ט 6 ח ) 

 1 ם״ח 279, ת׳צ&י״ט, עטי 86.

 2 ק״ת 1133, תשכ״א, עמי 1594 ; ק״ת 1204, תשכ״ב, עט׳ 61.

 1758 קובי(. התקנות 1299, ט״ז בכים! תשכ״ב, 20.4.1962



 פקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936
 הוק עזר כדבר אגרות נסיעה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936 *, אני מתקין
 חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת השלישית לחוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות נסיעה),
, יבוא:  תשכ״ב—1962 2

 ״תופפת שלישית
 לירות

 עכו — קרית־חיים או כיוון הפוך 2.70
 חיפה — קורדני או כיוון הפוך 3.20
 חיפה — קרית־מוצקין או כיוון הפוך 1.80
 חיפה — עכו או כיוון הפוך 3.60
 תל־אביב דרום — לוד/רמלה או כיוון הפוך 3.20
 חיפה — עתלית או כיוון הפוך 3.00
 תל־אביב דרוס — כפר חב״ד או כיוון הפוך 1.40

 בית יהושע — נתניה או כיוון הפוך 0.90״

 2, לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למסילות הברזל הממשלתיות (אגרות נסיעה) (תיקון),
 תשכ״ב—1962״.

ד ו ד י ב  נתאשר. מ. ס
 כ״ט באדר ב׳ תשכ״ב (4 באפריל 1962) המנהל הכללי של מסילות הברזל הממשלתיות

 (חמ 75622)
ן ר ה א ־ ן ק ב ח צ  י

 שר התחבורה
 1 ע״ר 1936, תום׳ 1 מסי 593, עט׳ 169.

 2 ק״ת 1256, תשכ״ב, עמ׳ 1222.

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ת ־מכס ו ל י ט מ ת או ה ו ל י ד ת המג ו א ר ו ה ר אישור ה ב ד ה ב ט ל ח  ה

י תעריף), תש״ט—1949 מחליטה ו נ  בהתאם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכם ובלו(שי
 הכנסת לאשר אותן הודאות בצו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הודאת שעה),

, שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.  תשכ״ב—1962 2

 נתקבלה בכנסת ביום ו׳ בניסן תשכ״ב (10 באפריל 1962).

ן י ל ר ס ף ס ו ) י t t < 7 2  >יזט 8
 סגן יושב ראש הכנסת

- 1 ם׳׳ח 19, תש״ט, עמי 154 • ם״וו 103, תשי׳יב, עם׳ 264 ; ם״ח 188, תשמ״ו, עמי 159; סייח 303, תשייר,
 עטי 18

 2 ק״ת 1262, תשכ׳׳ב, עט׳ 1308.

 קובץ• התקנות 1290, ט״ו בניסן תשכ״ב, 20.4.1962



 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ם כ ת מ ו ל י ט מ ו ה ת א ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ה ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

, תש״ט—1949 *, מחליטה ף) ו (שינוי תערי בל ס ו כ ף 2(א) לחוק מסי מ ם לסעי א ת ה  ב
דעת שעה הו ספת) ( ר (תיקון התו ת בצו תעדיף המכס והפטו ראו ת לאשר אותן הו ס נ כ  ה
רה שהיתה פטורה גדל מכם או מוטל מכם על סחו , שכתוצאה מהן מו  מס׳ 2), תשכ״ב—1962 2

 ממנו.
ל 1962). יסן תשכ״ב (10 באפרי ת ביום ו׳ בנ ס נ כ ה ב ל ב ק ת  נ

ן ר ל י ף ס ס ו ) י 7 2 8 0 ט 1 ח ) 

ת ס נ כ  סגן יושב ראש ה

 1 ס״ח 19, תש״ט, עמי 154 ; ם״ח 103, תשי״ב, עמ׳ 264; ם׳׳ח 188, תשט״ו, עמ׳ 159 ; ט״ח 303, תש״ד,

 עט׳ 18.
 2 ק״ת 1262, תשכ״ב, עט׳ 1310.

 חוק מסי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ס כ ת מ ו ל י ט מ ו ה ת א ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ה ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

, תש״ט—1949 מחליטה ף) ו (שינוי תערי בל ם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ו א ת ה  ב
ספת) (הודעת שעה ר (תיקון התו ף המכס והפטו ת לאשר אותן הוראות בצו תערי ס נ כ  ה
רה שהיתר! פטורה גדל מכס או מוטל מכס על סחו , שכתוצאה מהן מו  מם׳ 4), תשכ״ב—1962 2

 ממנו.

ל 1962). סן תשכ״ב (10 באפרי י ת ביום ו׳ בנ ס נ כ ה ב ל ב ק ת  נ

ן ר ל ל ף ס ס ו  (חט 72801) י
ת ס נ כ ושב ראש ה  סגן י

 1 ס״ח 19, תש״ט, עט׳ 154 ; ם״ח 103, תשי״ב, עט׳ 264; פ״ח 188, תשט״ו, עמי 159 ; ט״ח 303, תש״ד,

 עט׳ 18.
 2 ק״ת 1270, תשכ״ב, עט׳ 1374.

 חוק מםי מכם ובלו(שינוי תעריף), תש״ט—1949
ס כ ת מ ו ל י ט מ ו ה ת א ו ל י ד ג מ ת ה ו א ר ו ה ר ה ו ש י ר א ב ד ה ב ט ל ח  ה

, תש״ט—1949-? מחליטה ף) ו (שינוי תערי בל ם לסעיף 2(א) לחוק מסי מכס ו א ת ה  ב
ספת) (הוראת שעה ר (תיקון התו ת לאשר אותן הודאות בצו תעריף המכס והפטו ס נ כ  ה
גדל מכם או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה , שכתוצאה מהן מו  מם׳ 6), תשכ״ב—1962 2

. ו  ממנ

ב (10 באפריל 1962). ״ כ ש פ ו׳ בניסן ת ו ת בי ס נ כ ה ב ל ב ק ת  נ

ף ס ר ל י ן ס ו ) י 7 2 8 0 ט 1 ח  י

ת ס נ כ  סגן יושב ראש ה

 1 ם״ח 19, תש״ט, עט׳ 154 ; ס״ח 103, תשי״כ, עט׳ :264 : ם״ח 188, תשט״ו, עט׳ 159 : ס״ח 303, תש״ד,

 עט׳ 18.
 2 ק״ת 1288, תשכ״ב, עט׳ 1638.

 1760 קובץ- התקנות 1299, ט״ז בניס! תשכ״ב, 20.4.1962



 חוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 [נוסח משולב]
 צו בדבר התייצבות לרישום, לבדיקות, לשירות םדיר או לשירות מילואים

 של עולים

ב) לחוק שירות בטחון, תשי״ט—  בתוקף סמכותי לפי הסעיפימ 3 (א), 4 (א), 9 ר19(
 1959 [נוסח משולב! י, אני מצווה לאמור:

 י הגדרות

 1. בצו זה:
 (1) ״יוצא־צבא״ — אזרח ישראלי או תושב קבוע, שהגיע לארץ כעולה אחרי ח׳

 בתשרי תש״י(1 באוקטובר 1949)«
 (2) ״חייב שירות סדיר״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בתשרי תרצ״ג (1 באוקטובר 1932) ובין
 כ״ט באלול תש״ד (17 בספטמבר 1944), שני התאריכים בכלל, שטרם

 שירת שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל!
 (ב) אשד, שנולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי תרצ״ו(28 בספטמבר 1935) ובין
 כ״ט באלול תש״ד (17 בספטמבר 1944), שני התאריכים בכלל, שטרם
 שידתה שירות סדיר בצבא־הגנה לישראל, להוציא אשד, נשואה או אם

 לילד או אשד, הרה!
 (ג) גבר שהוא מורשה או זכאי להיות מורשה לעסוק ברפואה על פי פקודת
, שנולד בתקופה שבין א׳ בתשרי תרפ״ד  המתעסקים ברפואה, 1947 2
 (11 בספטמבר 1923) ובין כ״ט באלול תרצ״ב (30 בספטמבר 1932), שני

 התאריכים בכלל, שטרם שירת שידות סדיר בצבא־הגנה לישראל!
 . (ד) אשה שהיא מורשית, או זכאית להיות מורשית, לעסוק ברפואה על פי
 פקודת המתעסקים ברפואה, 1947, שנולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי
 תרפ״ד (11 בספטמבר 1923) ובין כ״ט באלול תרצ״ה (27 בספטמבר
 1935), שני התאריכים בכלל, שטרם שירתה שידות סדיר בצבא־הגנה

 לישראל, להוציא אשה נשואה או אם לילד או אשה הרה!
 (3) ״חייב שידות מילואים״ — יוצא־צבא שהוא אחד מאלה:

 (א) גבר שנולד בתקופה שבין א׳ בתשרי תדע״ג (12 בספטמבר 1912) ובין
 כ״ט באלול תרצ״ב (30 בספטמבר 1932), שני התאריכים בכלל, ואינו

 חייב שירות לפי פסקה 2 (ג)!
 (ב) אשד, נשואה שנולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי תרצ״ו (26 בספטמבר
 1935) ובין כ״ט באלול תש״ד (17 בספטמבר 1944), שני התאריכים בכלל,

 להוציא אשד, הרה או אם לילד!
 (ג) אשד, שנולדה בתקופה שבין א׳ בתשרי תרפ״ח (27 בספטמבר 1927) ובין
 כ״ט באלול תדצ״ה (27 בספטמבר 1935), שני התאריכים בכלל, ואינה

 חייבת שירות לפי פסקה (2) (ד), להוציא אשה הדד, או אם לילד."
ת י

ט

ב ^ י

י ר  2. כל חייב שירות סדיר וכן כל חייב שירות מילואים נקרא בזה להתייצב לרישום "
 ולבדיקות רפואיות ואחרות, לשם קביעת כשרו לשירות בטחון באחד המקומות בלוח שלהלן, ולבדיקה לשם
 , , _ . קביעת כושר

בימים שאינם ימי מנוחה, בשעות שבין 08.00 — ל־12.00, לא יאוחר משלושה חדשים לשירות במתו! : 

 מתאריך עלייתו ארצה.
 1 ס״ח 296, תש י״ט, עט׳ 286.

 2 עייר 1947, תוס׳ 1 מס׳ 1087, עמי 202.
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 3, מי שהתייצב כאמור בסעיף 2 ונמצא כשד לשירות בטחון, נקרא בזה להתייצב לשי
 רות סדיר או לשירות מילואים — הכל לפי הענין — במקום ובמועד שנקבע בסעיף 2. ,

 4. לצו זה ייקרא ״צו שידות בטחון(קריאה לרישום, לבדיקות, לשירות סדיר או לשירות
 מילואים) (עולים, עולות, עולים־רופאים, עולות־רופאות) (מס׳ 3), תשכ״ב—1962״.

 לוח

 ירושלים . לשכת הגיוס, רח׳ דש״י 103 (שכ׳ מקור ברוך).
 תל־אביב־יפו לשכת הגיוס, רח׳ פוריה 1 (ע״י קולנוע ״נגה״).

 חיפה לשכת הגיוס, רח׳ עומר־אל־כיאם מס׳ 14—12 (ע״י קולנוע ״מאי״).
 פתח־תקוה לשכת הגיוס, שיכון עירוני פגיה.

 טבריה לשכת הגיוס, רח׳ נצרת, מול העיריה.
 באר־שבע לשכת הגיוס, דח׳ יד־ושש 22.

ב י ן נ ו ר ה  ד׳ בניסן תשכ״ב (8 באפריל 1962) א
 פוקד (חט 78021)

 מדוד לשלטון מקומי

 פקודת העיריות, 1934

ר היטל עינוגים ב ד  חוק עזר לירושלים ב

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 •י, מתקינה מועצת עירית
 ירושלים חוק עזר זה:

, במקום הגדרת  תיקו1סעי!*1 1. בסעיף 1 לחוק עזר לירושלים (היטל עינוגים), תש״ט—1949 2
 ״מנהל״ יבוא:

 ״״מנהל״ — בעל רשיון שניתן לפי פקודת השעשועים הציבוריים, 1935, או מי שהייב

 לקבל רשיון כזה על פי דין וכולל מנהל בית העינוג או המפקח עליו.״

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לירושלים (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ב—1962״. ש ־  י

 נתאשר.
ם ו ־ ש ל ש י י א כ ד ר  י״ג באדר ב׳ תשכ״ב (19 במרס 1962) מ

 >ח« 878001) ראש עירית ירושלים

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 ע״ר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עם׳ 1.
 ק״ת 18, תש״ט, עט׳ 234.
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 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לאשקלון בדבר היטל עינוגים

, מתקינה מועצת עירית  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 אשקלון חוק עזד זה:

 1. : בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר לאשקלון (היטל עינוגים), תשי״א—21951, במקום תיקח התוספת
ב) יבוא: )  סעיף קטן

 ״(2) לכל עינוג חוץ מתיאטרון, אופרה וקונצדט:

 כרטיסשמחירו
 באמרות שיעור ההיטל

 עד 40.8 16.5 אגורות
 למעלה מ־40.8 — 52.8 27 אגורות

 למעלה מ־52.8 70% ממחירהכרטיס ובלבד ש־7.5 אגורות
 יהיו פטורות מהיטל״.

Dt!׳n .2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשקלון (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ב—1962״ 

ר ג ה ת י ר  נתאשר. א
 י״ג באדר ב׳ תשכ״ב (19 במרס 1962) ראש עירית אשקלון

 (חט 88405)

 ח י י ם מ ש ה ש פ י ר א
 : שר הפנים

 1 ע״ר 1931, תוס׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

' 2 ין״ת 188, תש י״א, עט׳ 1294 ; ק״ת 845, תשי״ט, עט׳ 336.  י ־

 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לחיפה בדבר פרסום מודעות

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 מתקינה מועצת עירית חיפה
 חוק עזר זה:

, בסעיף 6, בסעיף קטן (1), בפסקה(ג) — תיקו! •עיר 6  1. בחוק עזר לחיפה (פרסום מודעות), 1937 2
 (1) במקום ״—.12 לירות״ יבוא ״18.00 לירות״!

 (2) במקום ״—.6 לידות״ יבוא ״9.00 לירות״ >
 (3) במקום ״—3 לירות״ יבוא ״4.50 לירות״ ז
 (4) במקום ״1.500 לירות״ יבוא ״2.25 לירות״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחיפה (פרסום מודעות) (תיקון), תשכ״ב—1962״. ת׳םט

י ש ו א ח ב  נתאשד. א
 י״ג באדר ב׳ תשכ״ב (19 במרס 1962) ראש עירית חיפה

 (חט 87409)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים
 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מס׳ 414, עפ׳ 1.
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 פקודת העיריות, 1934

 חוק עזר לחיפה בדבר שלטים

, מתקינה מועצת עירית חיפה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 ג
 חוק עזר זה:

, במקום סעיף קטן (1) יבוא:  1. בסעיף 28 לחוקי עזר למועצת עירית חיפה, 1935 2
 ״(1) אגרת שלט או אגרת לוחית־שם תהיה לפי גודל השלט או לוחית־השם כמפורט

 להלן:

 הגודל במטר מרובע האגרה בלירות

 עד 0.50 3.50

 למעלה מ־0.50 עד 1 4.00

 למעלה מ־1 עד 1.50 5.50

 למעלה מ־50״1 עד 2 8.00

 למעלה מ־2 עד 2.50 11.00

 למעלה מ־2.50 עד 3 14.00

 למעלה מ־3 עד 3.50 17.00

 למעלה מ־3.50 עד 4 20.00

 למעלה מ־4 עד 4.50 22.00

 למעלה מ־4.50 עד 5 25.00

 למעלה מ־5 — לכל מטר מרובע או חלק

 ממנו 5.00״

ם 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוקי עזר לחיפה (תיקון), תשכ״ב- ו  יי׳־

 נתאשר.
י ש ו א ח ב  י״ג באדר ב׳ תשכ״ב (19 במרס 1962) א

< ראש עירית חיפה - 8 ך 4 0 0 מ 5 ח ) 

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח
 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עט׳ 1.

 2 עייר 1935, תום׳ 2 מ0׳ 493, עמי 141 ; ק״ת 292, תשי״ב, עט׳ 1290 ; ק״ת 704, תשי״ז,

 עט׳ 1424.
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 הגדרות

 שטחים
 אסורים

 ברוכלות

 איסור הניר

 איסור חניה
 שלא בשעת

 התעסקות

 איסור ליושור

 טקוט החזקת
 עגלה

 איסור להכריז
 על טוב י ז

 ואיםור
 פרםוטת

 נקיה

 שעות הרוכלות

 היתר התעסקות

 ימי הרוכלות

 רשיון לשיטוש
 בעגלה

 תוקן* הרשיון

 פקודת העיריות, 1934
ר רוכלים ב ד ה ב  חוק עזר לנהרי

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 *, מתקינה מועצת עירית
 נהריה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זד. —
 ,,דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתפ ו

, כימי מנוחה — תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2
 חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

 הכוכבים!
 ״המועצה״ — מועצת העיריה!

 ״המפקח״ — מי שראש העידיה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה!
 ״עגלה״ — כל כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים!

 ״עיריה״ — עירית נה״יה!
 ״ראש העיריה״ — לרבות מי שראש העיריה העביד אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,

 כולן או מקצתן.

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו — בין באמצעות עגלה ובין בצודה אחרת — ברחוב או במקום
 ציבורי, באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים.

 3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, דוכן, תבנית,
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

 4. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או במקום
 ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.

 5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא, לבנין, לגדר, לעמוד,
 לעץ או למבנה אחד.

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

 7. לא יכריז רוכל על טובין או אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על
 עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת.

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו.

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06 לבין 21.

 10. ראש העיריה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו
 גם לאחר השעה 21.

ל בעסקו בימי מנוחה. כ  11. לא יעסוק ה

 12. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו, אלא על פי רשיץ.

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו.

 1 עייר 1934, תום׳ 1 טס׳ 414, עט׳ 1.

 2 ע״ר תש״ח, תוס׳ א׳ טס׳ 4, עט׳ 12.
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 14. בעד מתן רשיון לעגלה׳ ישלם המבקש לקופת העיריה אגרה בשיעור של שתי לירות״
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגרה — לירה אחת בלבד.

 15. הוראת סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.  סעיף 2 לפקודת התעבורה 3

 16. בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש העיריה. ראש העיריה דשאי ליתן את
 הרשיון, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף

 עליהם, לגרוע מהם> לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש
 העיריה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו, ושהוצגה במשרדי העיריה.

 18. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מספד שיתן לו ראש העיריה! הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם
 משפחתו של הרוכל, מענו ומספד הרישום שבתעודת הזהות שלו! בעד כל לוחית־מםפר

 תשולם אגרה בשיעור של 50 אגורות.

 19. רוכל המשתמש בעגלה׳ לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתס
 מקצות העגלה בכל עבר.

 20. ראש העיריה, מפקח או שוטר׳ רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו,
 תבניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 21. לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין, לאחר שנצטווה
 לכך בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש העיריה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן,

 התבנית, המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 22. ראש העיריה או מפקח, רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד, דוכן, תבנית או מגש
 של רוכל שאין לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין.

 23. לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיו לפי
 חוק עזר זה.

 24. העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנם 500 לירות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחד שחוייב בדין.

 25. חוק עזר לנהריה (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי״ז—1957* — בטל.

 26. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנהדיה (רוכלים), תשכ״ב—1962״.

 ענשים

 ביטו?

 השם

ן טץ ו ש ר  ג
 ראש עירית נהריה

 נתאשר.
 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962)

 (חט 841205)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, תשכ״א, עמי 173.

 4 ק״ת 708, תשי״ז, עט׳ 1532.
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 פקודת העיריות, 1934
 חוק עזר לתל אכיב־יפו כדבר היטל עינוגיש

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934 י, מתקינה מועצת עירית תל־
 אביב־יפו חוק עזר זה:

, במקום: תיקו! התוספת. , בסעיף (א)(1) 3  1. בתוספת לחוקי עזר לתל־אביב (מסי שעשועים), 1943 2

 100% ממחיר הכרטיס,
 ובלבד ש־5ד פרוטות
 יהיו פטורות מהיטל״

 30.0 אגורות
 41.5 אגורות

 >100% ממחיר הכרטיס,
 ובלבד ש־7.5 אגורות יהיו

 פטורות מהיטל״.

 ״449 ומעלה

 יבוא:

 ״44.9 עד 49.8 אגורות
 49.9 עד 55.8 אגורות

 55.9 אגורות ומעלה

 2. תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ״ג בכסלו תשכ״ב (1 בדצמבר 1961). תחי?ה

 3. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־אביב־יפו (היטל עינוגים) (תיקון), תשכ״ב— תש0
 1962״.

ר י מ י נ כ ד ר  מ
 ראש עירית תל־אביב־יפו

 נתאשד.
 ז׳ באדר ב׳ תשכ״ב (13 במרס 1962)

 (ח0 89904)
: ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 414, עמ׳ 1.

 2 ע״ד 1943, תוס׳ 2 מם׳ 1256, עט׳ 227.

 3 ק״ת 852, תשי״ט, עמי 461.

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 חוק עזר לאבן־העזר בדבר אגרת תעודת אישור

׳ מתקינה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 ג
 האזורית אבן־העזד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה — הגדרות

 ״המועצה״ — המועצה האזורית אבן־העזר ז
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוםמך בכתב על ידי ראש המועצה.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מם׳ 1154, עט׳ 119.
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 2. המבקש מאת ראש המועצה תעודה, אישור תעודה או קיום תעודה, ישלם למועצה
 אגרות אלה:

 לירות

3 — 
1.50 

 (1) בענין הנוגע לקרקעות, בנינים •וידושות
 (2) בכל ענין אהד

 3. המבקש מאת ראש המועצה העתק מתעודה ישלם למועצה אגרה בסך לירה אחת.

 4. ראש המועצה רשאי ליתן תעודה או העתק ממנה, לאשרה או לקיימה, בלי כל תשלום
 או בתשלום מופחת, כשהמבקש הוא עני או מוסד לצרכי צדקה, תרבות, חיניד או דת, שמט

 רתו אינה הפקת רווחים.

 5. חוק עזר לאבךהעזד (אגרת תעודת אישור), תשי״ד—1954 2 — בטל.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאבךהעזד (אגרת תעודת אישור), תשכ״ב—1962״.

ח ר פ ה י מ ל  ש
 ראש המועצה האזורית אבךהעזד

 נתאשר.
 י״ג באדר ב׳ תשכ״ב (19 במרס 1962)

 (חמ 81101)
א ר י פ ש . ש ד ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ק״ת 437, תשי״ד, עמי

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ת הנקיון ואיסור העישון ר י מ ר ש ב ד  חוק עזר לאור־יהודה ב

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

 החלפתפעי!* 2 1. במקום סעיף 2 לחוק עזר לאור־יהודה (שמירת הנקיון ואיסור העישון), תשכ״א—
 1961 ־, יבוא:

 ״איפור עישח 2. לא יעשן אדם בבית עינוג, למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת
 השמים, כאשר מתקיים בו עינוג לרבים״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאוד־יהודה (שמירת הנקיון ואיסור העישון) (תיקון),
 תשכ״ב—1962״.

ת ד ו פ ־ ן ב י כ ד ר  נתאשר. מ
 י״ג באדר ב׳ תשכ״ב (19 במרס 1962) ראש המועצה המקומית אור־יהודה

(811313 an) 
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 השם

 1 ע״ר 1941, תופ׳ 1 מפ׳ 1154, עמ׳ 119.

 2 ק״ת 1175, תשב״א, עמ׳ 2308.
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 הגדרות

 פקודת המועצות המקומיות, 1941
ר רוכלים ב ד ד ב  חוק עזר לאשדו

 . בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941 מתקינה ממועצה
 המקומית אשדוד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זד. —

 ״דוכן״ — כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם!
, כימי מנוחה — תחילתם  ״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה, תש״ח—1948 2
 : חוצי שעה לפני שקיעת החמה. בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת

; : • ״ , י  הכוכביםז י י
 ״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד!

 ״המפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הודאות חוק עזר זה!
 ״עגלה״ — כל כלי הובלה, הנסחב או. הנדחף בכוח מיכני׳ בכוח אדם או בכוח בעל חיים,)

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן
 או מקצתן.

 2. לא יעסוק רוכל בעסקו, בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת, ברחוב• או במקום שטחים אסורים
ת י 5 כ ת  ציבורי, באופן שהתעםקותו מהווה מכשול לרבים. ב

, איסור חניה ת י נ ב ׳ ת ן ב ו ״ ד ד ל ג  3. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ע
 מגש או טובין בתחומי 20 מטר מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן.

ו במקום איסור חניה ב א ו ח ר ח ב י נ ה ו ל ד א י מ ע ,  4. לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום לד
 , , שיא בשעת

 ציבורי עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום. התעסקות

ןך איסור לקשור מ ׳ לבבלן .,1ע א ו , ד ה ש ר ו ל צ כ , ג ש ג ך מ  5. לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית א
 , בטבנה

 או למבנה אחר.

 6. רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של המדרכה הימנית. מקום התןקת
 עגלה

 7. לא יכריז רוכל על טובין או אומנותו ולא יקיש רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על איסור להכריז
, מ ט ו פ ר ^ י

י ס י  עגלתו, דוכנו, תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת. ^

 8. לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח שליד מקום עסקו. נקיח

 9. לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 06 לבין 21. שעות הרוכלות

 10. ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק בעסקו היתר התעסקות
 גם לאחר השעה 21.

ת י ? כ ו ר י ה מ  11. לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה. י

 12. לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון. רשיה לשימוש
 כעגלה

 13. תקפו של רשיון לעגלה הוא עד 31 במרס שלאחר נתינתו. תוקף הרשיוז

:ע״ר 1941, תום׳ 1 טס׳ 1154, עט׳ 119. 1 
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 14. בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של שתי לירות,
 אולם אם ניתן הרשיון אחרי 30 בספטמבר תהיה האגדה — לידה אחת בלבד.

 אגרת רשיון

 15. הוראת סעיף 12 אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.  סעיף 2 לפקודת התעבורה 3

 16. בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה. ראש המועצה רשאי ליתן את
 הרשיון, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו וכן רשאי הוא לכלול ברשיון תנאים, להוסיף

 עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

 17. אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה, רשאי ראש
 המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

 18. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי, במקום נראה לעין,
 לוחית־מספר שיתן לו ראש המועצה. הלוחית תכלול, נוסף למספר, את שמו הפרטי ושם
 משפחתו של הרוכל, מענו ומספר תעודת הזיהוי שלו. בעד כל לוחית־מםפד תשולם למועצה

 אגדה בשיעור של 50 אגורה.

 19. רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
 מקצות העגלה בכל עבר או מחזית העגלה או מאחוריה, ויעמוד בצדה האחורי של העגלה

 בשעת עיסוקו.

 20. ראש המועצה, מפקח או שוטר, רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, דוכנו,
 תבניתו, מגשו או הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 21. לא סילק רוכל את עגלתו, או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין, לאחד שנצטווה
 לכך בהתאם לסעיף 20, רשאי ראש המועצה, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן, התב־

 נית המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

 22. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו
 לפי חוק עזר זה.

 23. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לידות, ובמקרה של עבירה
 נמשכת — קנם נוסף של 20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה לו עליה

 הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

 24. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד (רוכלים), תשכ״ב—1962״.

 איסור הפרעה

 ענשים

 השט

 נתאשר.
ם י י ב רט ח ו  א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962) ר

 (חט 811509) ראש המועצה המקומית אשדוד
א ר י פ ם משה ש י י  ח

 שר הפנים

 דיני מדינת ישראל, נוסח חרש 7, תשכ״א, עט׳ 173.
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 פקודת המועצות המקומיות, 1941
 פקודת התעבורה

. ם י י נ פ ו א  ,חוק עזר לכרכור בדבר רשיונות ל

,וםעיף 77 (א)(4)  בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 11941
, מתקינה המועצה המקומית כרכור חוק עזר זה:  לפקודת התעבורה 2

ד,— הגירות  1. בחוק עזר ז
 ״אופניים״ —אופניים או תלת־אופנים שאינם מונעים בכוח מיכני«

 ״המועצה״ — המועצה המקומית כרכור ?
 ״ראש המועצה״—־ לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק: עזר זה, :

 כולן או מקצתן ז
 ״תושב״ — אדם שמקום מגוריו בתחום המועצה ז נ״ ׳••/.-••• ..׳

 ״בוחן״ — בוחן שנתמנה על ידי המועצה לבדיקת אופניים שמבוקש עליהם רשיון.

 2. (א) לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אס יש לו עליהם רשיון בר־
 תוקף .מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת׳ ומאחורי מושבם קבועה בצורה
 הנראית לעין לוחיודמםפר, שהוצאה על ידי ראש המועצה או על ידי רשות מקומית אחרת.

, דינו — קנס 50 לירות. (א)  (ב) העובד על הוראות סעיף קטן

 3. . (א) תושב הרוצה ברשיון על אופניו יגיש בקשה לראש המועצה, והוא רשאי ליתץ
, או לסרב לתתו. ב) )  את הרשיון, בהתחשב עפ הוראות סעיף קטן

 (ב) לא יינתן רשיון אלא לאחר שהמבקש המציא תעודה מאת הבוחן המאשרת,
 שהאופניים שעליהם מבקש הרשיון נבדקו על ידיו ונמצאו ראויים לשימוש׳ והם מצויידיפ
 בפנס אור קדמי, במחזירור — אדום על גבי לבן — על הכנף האחור.ית;,בפעמון ובמעצורים

 תקינים.
ב) תינתן חינם. )  (ג) התעודה האמורה בסעיף קטן

 / (ד) תקפו של הרשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבד. ניתן.
 (ד.) בעד כל רשיון תשולם למועצה אגרה של שתי לירות, אולם. אם ניתן הרשיון

 אחרי 30 ביוני, תשולם בעדו מחצית האגדה בלבד.

 4. (א) ראש המועצה יתן לכל בעל רשיון לוחית־מספר, והוא יחליף כל לוחית־מספר
 מטושטשת או פגומה בלוחית־מספר חדשה.

 (ב) בעד כל לוחית־מםפר תשולם למועצה אגרד. של 25 אגורות.

 5. חוק עזר לכרכור (רשיונות לאופניים), תשי״ד—1954 3 — בטל.

 6. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לכרכור (רשיונות לאופניים), תשכ״ב—1962״. הש0

 רשיון
 ?אופניים

 בקמה?מת!
 רשיון

 לוחיתיטספר

 ניטו?

ם ש ץ ה ר ב  א
 ראש המועצה המקומית כרכור

 נתאשר.
 א׳ באדר ב׳ תשכ״ב (7 במרס 1962)

 (חט 83435)

 אני מסכים.
ק ב ן ־:אה ד ן ח צ  י

 שר התחבורה
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 ע״ר 1941, תוס׳ 1 טם׳ 1154, עט׳ 119.
 דיני טדינת ישראל, נוסח חדש 7; תשכ״א, עטי 173.

 ?״ת 438, תשי״ד, עט׳ 629.

 קובץ. התקנות 1299, ט״ו בניס! תשכ״ב, 20.41962 1771



 פקודת המועצות המקומיות, 1941

 חוק עזר לשלומי בדבר מודעות ושלטים

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

 1. בחוק עזר זה —
 ״המועצה״ — המועצה המקומית שלומי ז

 ״ראש המועצה״ — לרבות: אדם שהוסמך על ידיו בכתב !
 ״פרסום״ — הודעת דבר לרבים במסירת תכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה או
 הפצה או במסירת תכנו דרך הארה, הסרטה, 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 ?
 ״.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 בתחום המועצה, אלא לפי רשיון מאת

 ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואלא אם המודעה או השלט ד
 (!) כתובים עברית! או

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

 אותיות הלועזיות.

 (ב) ראש המועצה רשאי להתנות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת רשיון.

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

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

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

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

 (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.
 (ך) אגרת שלט תשולם על ידי מציג השלט או על ידי מי שגרס להצגתו.

 (ה) ראש המועצה רשאי לפטור אדם או מוסד מתשלום האגרה; כולה או מקצתה.

 אנרוח 3.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.

 1772 ?1בץ. חתקנות 1299, ט״! בניס! תשנ״ב, 20,4.1962



 תחולה

 ׳ממידת מודעות

 דרכי פרסום ;
 אסורות,

 טםירת פרטים

 כטכויות ראש
 המועצה

 פר&וםעל לוח
 מודעות

 ענשים

 השפ

 ל ע ת ו ל  4. הודאות חוק עזר זה אינן ח
 (!) מודעות ושלטים של הממשלה, ישל בתי המשפט או של המועצה?

 (2) 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 דרך 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 הדפוס 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 דשאי לדרוש מאת אדם, שפרסם מודעה או שהציג שלט ללא
 רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, להסיר את המודעה או את השלט.

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

 או ההריסה מאותו אדם.

 (ג) ראה ראש המועצה שאין לדעת שמו ומענו של העבריין, דשאי •הוא להורות
ב) ללא מסירת דרישה בכתב. )  לפי סעיף קטן

 9. (א) לא יפרסם אדם — חוץ מהמועצה — מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתד
 מיוחד מאת המועצה.

 (ב) המועצה תפרסם מודעה על לוח המודעות לאחר שנמסרו לה הטפסים ושולמה
 לה האגדה בשיעור הנקוב בתוספת השניה.

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

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

 11. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לשלומי(מודעות ושלטים), תשכ״ב—1962״.

 תופפת ראשונה
 (סעיף 2 (ו)•)

ת דעו ח מו ה בלו ק ב ד ת על ידי ה ו מ ם ר פ ת מ ת ה דעו ת המו ד י  מ

 אורד בט״ט רוחב בם״ט

62 
62 
31 
31 

93 
46 
46 
23 

 מודעה גדולה
 מודעה בינונית

 מודעה׳ קטנה
 מודעה זעירה
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 תופפת שמה שיעור האנרה
ת י ר , ? ) - נ ( ב ) 9  (סעיפים 3 (א) ר

 1. מודעה המתפרסמת דדך הסרטה בקולנוע — לכל יום —.1
 2. מודעה המתפרסמת דרך הארה, צביעה; חריטה או כתיבה—

 לכל שבוע או לחלק משבוע — לכל 100 ס״מ מרובעים 0.03
 3. מודעה המתפרסמת על ידי הדבקה על לוח מודעות או כמקום י

 אחר — לכל שלושה ימים או חלק מהם —
 (1) מודעה גדולה —.2
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה׳ מודעה 0.25
 (2) מודעה בינונית 1.50
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה׳ מודעה 0.25
 (3) מודעה קטנה —.1
 בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה׳ מודעה 0.25
 (4) מודעה זעירה 0.75
0.25 • . ' • .  ־בעד הדבקת כל טופס נוסף של אותה׳ מודעה ׳

 4. (1) שלט המותקן בשטח התפוס על ידי עסק — לכל •מטר מרובע
 של שטח השלט או חלק ממנו — לשנה —י1

 (2) שלט פלודםצנט — לשנה —.50 .
 5. שלט המותקן מחוץ לשטח התפוס על ידי עסק — לכל מטר מרובע

 או חלק ממנו — לשנה —.25

ו נ י נ ד ד ו  נתאשד. ד
 ב׳ באדר א׳ תשכ׳׳ב (6 בפברואר 1962) ראש:המועצה המקומית שלומי

 (וזמ 856908)
א ר י פ ה ש ש ם מ י י  ח

 שר הפנים

 תיקון טעות
 בתקנות־ נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ (תיקון), תשכ״ב—1962, שפורסמו בקובץ

 התקנות 1281, תשכ״ב, עמ׳ 1488, בתקנה 3, בנוסח הצרפתי:

;"En foi de quoi" ל ״ צ E n foi quoi "  (1) בטופס מס׳ A4, במקום "

."En foi de quoi" צ״ל " " E n fol de quoi במקום ,B4 (2) בטופס מם׳ 

 קובץ• התקנות 1299, מ״ ז נניםו תשכ״ב, 20,4,1962
 הו,ד8ס ע״י המדפיס הממשלתי׳ ית׳&לים
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