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ת ק נ ו ת שירות המדינה )גימלאות( )בקשה להכרה בשירות פעיל(׳ תשל״ו—1976

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ירקות בעונת קיץ—סתיו (1976׳ תשל״ו—1976

1220

צו המועצות ה מ ק ו מ י ו ת )א( )תיקון מס׳ (2׳ תשל״ו—1976

1221

צו המועצות המקומיות )ב( )ירוחם ,ביטול( ,תשל״ו—1976

1221

.

רשיון ההגנה )כספים( )רשיון ל ק ב ל ת מטבע חוץ מתיירים( ,תשל״ו—1976

מדוד לשלטון מקומי

צו

המועצות המקומיות

)א(

)ירוחם,

ביטול(,

.

תשל״ו—1976

.

.

ח ו ק עזר לגני־תקוה )מס עסקים מ ק ו מ י ( ) ת י ק ו ן (  ,תשל״ו—1976

1223

הודעה על ה ח ל ט ת המועצה ה מ ק ו מ י ת כאבול בדבר ק נ ס פיגורים

.

.

ח ו ק עזר ליקנעם־עלית )ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות ל מ י נ י ם (  ,תשל״ו—1976

.
.

.

1224

.

1225

חוק עזר ליקנעם־עלית )מודעות ושלטים( ,תשל״ו—1976
חוק עזר ל ת ל ־ מ ו נ ד ) מ ם עסקים מ ק ו מ י ( ) ת י ק ו ן (  ,תשל״ו—1976

1222

1227
.

.

.

.

.
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חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסת משולב[ ,תש״ל1970-
תקנות בדבר בקשה להכרה בשירות

פעיל

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  100ב ו־ 109לחוק שירות המדינה )גימלאות( ונוסח
משולבו ,תש״ל0-ד 19י ,ובהמלצת ועדת השירות ,אני מתקין תקנות אלה:
הגשת בקשה

)א( בקשה להכרה כשירות פעיל בנוטרות של ממשלת ארץ ישראל או ביחידה
.1
מאורגנת שלחמה בארץ ישראל למען עצמאות ישראל יש להגיש תוך  12חודש מיום פרסומן
של תקנות אלה ,לנציב השירות -
)(1

באמצעות הנהלת המשרד  -מאת מי שהיה עובד המדינה ביום הפרסום:

) (2ישירות לנציב השירות
הפרסום.

 -מאת מי שפרש משירות המדינה לפני יום

)כ( נציב השירות או מי שהסמיך לכך רשאי לקבל בקשה כאמור אף לאחר המועד
האמור אם שוכנע כי הבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן.
צירוף מסמכיש

לבקשה כאמור יש לצרף מסמכים מקוריים על מקום הגיוס ,תקופת השירות הפעיל,
.2
תאריך תחילת השירות וסיומו :במקרים מיוחדים ,רשאי נציב השירות לקבל מסמכים אחרים
כראיה ,אם שוכנע כי אין למבקש כל אפשרות להמציא מסמכים מקוריים.
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדינה )גימלאות()בקשה להכרה בשירות פעיל(,
.3
תשל״ו1976-״.
כ״ח באדר א׳ תשלי׳ ו )  2 9בפברואר (1976

י ה ו ש ע ר בי ג ו ב י ץ
שר האוצר

)זזמ (720635

 1טייח חש״ל ,עמי  ;65תשל״א ,עמי  ;107תשל״ג ,עמי  ,78עמי  ,80עמי  ,82עני׳  ,200ע מ י  ;255תשל״ה ,עמי
 ,128עמי  ;238תשל״ו ,עמי  ,10עמי  ,11עמי .18

תקנות ההגנה )כספים(1941 ,
רשיון ל ק ב ל ת מ ט ב ע ־ ח ו ץ מ ת י י ר י ם
בתוקף סמכותי לפי תקנות  3ו־ 6לתקנות ההגנה )כספים( ,! 1941 ,אני מרשה ומודיע
לאמור:
הגדרות

,1

ברשיון זה -

״מטבע חוץ״  -מטבע לא ישראלי המפורט בחוזרי בנק ישראל אל הסוחרים המוסמכים,
לרבות שיק ,המחאת נוסעים ,שטר חליפין א ו שטר חוב המשתלמים במטבע מסוג זה;
״מצרך״ — טובין המיועדים לשימושו האישי של התייר ולמתנות וכן טובין שמותר ליצאם
על פי רשיון יצוא כללי ,ר.שכ״ב; 1961-
2

 1עייר  ,1940תופי  ,2עמי .1380
 2ק״ת השכ״ב ,ע מ י .416
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קובץ התקנות  ,3499כ״ג באדר בי וושל׳׳ו25.3,1976 ,

״תייר״  -אדם שנתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא נמצא בישראל כדין ע ל פי אשרה ורשיון לישיבת מעבר או על פי
אשרה ורשיון לישיבת ביקור ,כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל ,ת ש י ״ ב -
 , 1952או מי שניתנה לו דשות להישאר בישראל על פי סעיף ) 17ג( לחוק
האמור:
3

) (2אזרח ישראלי שמקום מגוריו הקבוע והתמידי הוא מחוץ לישראל ו ב ד ר 
כונו רשום שמקום מגוריו הוא מחוץ לישראל ,במשך ששה חדשים מיום שנכנס
לישראל ,בתנאי שבשנה שקדמה לכניסתו שהה מחוץ לישראל ,ברצוף או
לסירוגין ,ששה חדשים לפחות.
) .2א( תייר רשאי להעביר מרשותו לכל אדם מטבע חוץ לפי השער הרשמי תמורת
מצרכים ושירותים הניתנים לו בישראל ,וכל אדם רשאי לקבל כאמור מטבע חוץ מאת תייר
בכפוף לסייגים האמורים בסעיף .3

תשלו 0במטבע
חוץ על ידי תייר

)ב( מי שקיבל מטבע חוץ כאמור בסעיף קטן)א( לא יתן עודף אלא במטבע ישראלי.
3״ )א( מי שקיבל מטבע חוץ כאמור בסעיף  2ימכרנו לסוחר מוסמך תוך שבעה ימים
מיום קבלתו ,אלא שאם נצטבר בידו מטבע חוץ בסכום ששוויו עולה על  100דולר של
ארה״ב בפחות מ־ 7ימים ,ימכרו לא יאוחר מיום העסקים שלאחר ההצטברות.

מכירה לסוחר
מוסמך

)ב( מקבל מטבע חוץ שנתקיימו בו כל אלה ימכור את המטבע חוץ לסוחר מוסמך תוך
שבעה ימים מיום קבלתו:
) (1הוא מסוג הנישומים המנהלים פנקסי חשבונות על פי הוראות מס הכנסה
)ניהול פנקסי חשבונות( )מס׳  ,(2תשל״ג— «1973ן
) (2ייחד בפנקסיו רישום מיוחד לעסקות מטבע חוץ כאשר כ ל עיסקה נרשמת
בשורה נפרדת בציון הסכום והסוג של המטבע חוץ שנתקבל בעדה:
)(3

הרישום בפנקסים נערך במעמד העיםקה.

) .4א( תייר רשאי להעביר מרשותו לכל אדם מטבע חוץ ללא תמורה וכל אדם רשאי
לקבל מטבע חוץ מתייר ללא תמורה ,ובלבד שימכרנו לסוחר מוסמך לא יאוחר מיום העסקים
שלאחר קבלתו.

קבלת מטבע חוץ
מתייר

)ב( לא יעביר תייר מטבע חוץ כאמור בסעיף ק ט ן ) א ( בסכום ששוויו מעל ל־250
דולר של ארה״ב אלא באמצעות סוחר מוסמך.
.5

הטוען כי רשיון זה חל עליו  -עליו הראיה כי עמד בתנאיו.

.6

רשיון ההגנה )כספים()רשיון לקבלת מטבע חוץ מתיירים( ,תשכ״ט 1969-־  -בטל.

.7

תחילתו של רשיון זה ביום השביעי לאחר פרסומו.

)חמ (72201

ביטול
תהילה

לרשיון זה ייקרא ״רשיון ההגנה )כספים( )רשיון לקבלת מטבע חוץ מתיירים(,
.
תשל״ו1976-״.
ח׳ באדר ב ׳ תשל״ו) 10במרס (1976

חובת הוכחה

השם

יהושע רבינוביץ
שר האוצר

 3פ י ח תשי״ב ,עמי .351
ק ״ ת תשל״ג ,עמי .626
 5ק״ת תשכ״ט ,עמי .811
4
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חוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט1959-
כ ל ל י ם לגידול י ר ק ו ת ב ע ו נ ת ק י ץ  -ס ת י ו 1976
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות ,תשי״ט—
 ,! 1959מתקינה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )להלן  -המועצה( כללים אלה:
הגדרות

בכללים אלה -
.1
״עונה״  -תקופה לגידול ירקות?
״קיץ־פתיו 1976״  -התקופה שבין ב״ג בתמוז תשל״ו ) 21ביולי  (1976לבין י׳ בטבת
תשל״ז) 31בדצמבר :(1976
״ירקות״ — עגבניות ,מלפפונים וגזר:
״לגדל״  -לזרוע ,לשתול ולעשות כ ל פעולה אחרת הקשורה בגידול ירקות.
המכסות הכלליות לגידול ירקות בעונת קיץ־סתיו  1976בכל שטחי הארץ הן כלהלן:

מנסות גידול

,2

עונות משנה

.3

המועצה רשאית לפצל את עונת קיץ־סתיו  1976לעונות משנה.

עקרונות לקביעת
מכסות אישיות

.4

אלה העקרונות שלפיהם ייקבעו המכסות האישיות:

השטח בדממיפ

מין הירק

11,300
11,300
7,125

עגבניות
מלפפונים
גזר

) (1למבקש לגדל עגבניות ,מלפפונים וגזר בעונת קיץ־סתיו  1976ייקבעו
מכסות גידול של ירקות מהמינים האמורים ,כ כ ל האפשר ,בשיעור מכסות
הגידול שנקבעו ל ו לגידול ירקות אלה בעונה המקבילה ב־ ,1975ואם לא גידל
ב־ 1975ירקות אלה מחמת מחזור זרעים ייקבעו לו מכסות הגידול ,ככל האפשר,
בשיעור מכסות הגידול שנקבעו ל ו בעונה המקבילה ב־ ,1974ושלא יעלו על
שטח הגידול שגידל בפועל כדין בעונה המקבילה ב־ 1975או ב־ ,1974לפי
הענין.
) (2עודף המכסות הכלליות של עגבניות ,מלפפונים וגזר בעונת קיץ־סתיו
 ,1976אשר ל א הוקצה על ידי ועדת המכסות ,או שהוכח למועצה כי הוקצו
במכסות אישיות בעונת קיץ־סתיו  1976אך לא בוצעו ,יוקצה למגדלים שלא
גידלו ירקות ממינים אלה בעונת קיץ־םתיו  1976שלא מחמת מחזור זרעים,
כ כ ל האפשר ,בגודל מכסה אישית ליחידת משק באותו איזור! היתה יתרה -
תחולק למגדלים שביקשו מכסה מוגדלת של ירקות ממינים אלה בשיעור יחסי
למכסות שאושרו להם בעונת קיץ־סתיו .1976
 .5לכללים אלה ייקרא ״כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות )גידול ירקות בעונת
קיץ־םתיו  ,(1976תשל״ו1976-״.
נתאשר.
ו ׳ באדר ב ׳ ת ש ל ״ ו )  8במרס (1976

אברהם בן-מאיר
יושב ראש המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

)חמ (739901

אהרון אוזן
שר החקלאות

חיים ב ד ־ ל ב
שר המסחר והתעשיה

0 1״וז תשי״ט ,עמי  ;222תשנ״ב ,עמ׳ .31
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מדוד לשלטון מ ק ו מ י
פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר מועצות מקומיות
כתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות! ,אני מצווה לאמור:
.1
׳־בוא:

בצו המועצות המקומיות)א( ,תשי״א) 2 1950-להלן  -הצו העיקרי( ,אחרי סעיף 119

״אי תחילה

הוספת סעיף 119א

119א) .א( פסקה) (1לסעיף ) 108א( וסעיפים  109עד ,114,113 ,111
 116־ עד  119לא יחולו על ראש מועצה וסגניו שנבחרו לפי חוק הרשויות
המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל״ה.3 1975-
)ב( על אף האמור בסעיף  115ראש המועצה וסגן ראש המועצה
שנבחרו כאמור בסעיף קטן)א( רשאים לקבל משכורת מקופת המועצה,
לאחר שהמועצה החליטה על כך באישור השר ובשיעור שקבע.״

בתוספת הרביעית לצו העיקרי ,בסעיף 1

.2

.3

-

)(1

אחרי פסקה ) (1יבוא:
״)1א( המקרקעין הם דירות המועברות לאדם המחזיק בהם כדייר מוגן
לפי חוק הגנת הדייר ננוםח משולב[ ,תשל״ב—;« 1972״

)(2

אחרי פסקה ) (10יבוא:
״) (11חוזה בקשר עם פיקוח ע ל עבודות הנעשות בעד המועצה.״

תיקון התוספת
הרביעית

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א()תיקון מס׳  ,(2תשל״ו1976-״.

י״ח באדר א׳ תשל״ו) 19בפברואר (1976

יוסף בורג
שר הפנים

)חפ! (8011
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת תשי״א ,עמי  ;178תשל״ו ,עמי .273
2

 3ס״ח תשל״ה ,עמ׳ .211
 4סייח תשל״ב ,עמי .176

פקודת המועצות המקומיות
צו בדבר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת ירוחם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות ! ,אני מצווה לאמור:
.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג1953-

,2

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )ב()-ירוחם ,ביטול( ,תשל״ו— 1976״.

כ״ה באדר א ׳ תשל״ו) 26בפברואר (1976
(
)י
זמ

8031

,2

פרט )ל(  -בטל•

ביטול פ ר ט ) ל (
בתוספת הראשונה
השפ

יוסף בורג
שר הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
 2ק״ת תשי״ג ,עמי  ;1174תשל״ה ,עמי .381
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1221

פקודת המועצות המקומיות
צו ב ד ב ר ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת י ר ו ח ם
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 2לפקודת המועצות המקומיות׳ ,אני מצווה לאמור:
הוספת פ ר ט )צג(
בתוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )א( ,תשי״א) 21950-להלן  -הצו ה ע י ק 
.1
רי( ,אחרי פרט )צב( יבוא:
״)צג( המועצה המקומית ירוחם.
תאריך הקמתה :כ״ה בסיון תשי״ט ) 1ביולי .(1959
בפרט זה ,״מפה״  -המפה של ירוחם ,הערוכה בקנה מידה  1:20,000והחתומה ביד
שר הפנים ביום כ״ג בחשון תשל״ה ) 8בנובמבר  (1974ושהעתקים ממנה מופקדים
במשרד הפנים ,ירושלים ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ,באר־שבע ,ובמשרד
המועצה המקומית ירוחם.
תחום המועצה :גושים וחלקי גושים )ועד בכלל(:
הגושים 39532 :עד .39538
חלקי גושים ,39531 ,39073 ,39072 ,39071 :כמםומן במפה.
השטח המסומן במפה באות א׳.״

הוראות מעבר

) .2א( כל אדם או חבר בני אדם שנתמנו או שנבחרו לכהונה כל שהיא במועצה המקו־
מית ירוחם על פי צו המועצות המקומיות )ב( ,תשי״ג 1953-י•)להלן — צ ו ) ב ( (  ,ושנשאו
בה ערב תחילתו של צו זה ,ימשיכו בה ,והוראות הצו העיקרי יחולו עליהם כאילו נתמנו
או נבחרו לפיהן.
)ב( כל המסים שהטילה המועצה המקומית ירוחם לפי צו )כ( לפני תחילתו של צו
זה ,יראו אותם כאילו הוטלו לפי הוראות הצו העיקרי.
)ג( לוח השומה של המועצה המקומית ירוהם שהיה בתקפו ערב תחילתו של צו זה,
יראו אותו כאילו הוכן לפי הוראות הצו העיקרי.
)ד( כל מעשה או פעולה שנעשו לפני תחילתו של צו זה ע ל פי הוראות צו )ב(
יראו אותם כאילו נעשו על פי הסעיפים המתאימים בצו העיקרי.

השם

.3

לצו זה ייקרא ״צו המועצות המקומיות )א( )ירוחם ,תיקון( ,ת ש ל ״ ו  1 9 7 6 -״ .

כ״ה באדר א׳ תשל״ו) 26בפברואר (1976
)חמ!(801

יוסף בורג
שר הפנים

ג דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9ע מ ׳ .256
 2ק ״ ת תשי״א ,עמי  ;178ת ש ג ״ ב  ,ע מ ׳ .280
 3ק ״ ת תשי״ג ,עמי  ;1174תשכ״ב ,עמי .2489
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פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(945 ,ו
חוק עזר לגני־תקוה בדבר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות י  ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,21945 ,מתקינה המועצה המקומית גגי־תקחז חוק עזר זה:
במקום התוספת לחוק עזר לגני־תקוה )מם עסקים מקומי( ,תשי״ח 1958-ג )להלן -
.1
חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

החלפת התוספת

״תוספת
שיעורי ה מ ס לשנה
תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

אוטובוס ,שירות עירוני ובין עירוני המקיים
תחנה ל ה ע ל א ת נוסעים בתחום המועצה
א ס פ ק ת חשמל
א ס פ ק ת מים
אולם לחתונות
איטליז
ארנקים ,מזוודות ומוצרי עור -
מכירה בחנות
ייצור ומכירה
, ,
בנק או סניף של בנק
בית ד פ ו ס
בית מ ל א כ ה -
שאינו מעסיק עובדים שכירים ל ר ב ו ת
שותפים
המעסיק עובדים'שכירים ל ר ב ו ת הבעלים
בית ס פ ר לנהיגה; ל כ ל מכונית שברשותו
בית חרושת ל ח מ ר י בנין ,מרצפות ,מדרגות
או צינורות -
שאינו מעסיק עובדים שכירים
המעסיק עובדים שכירים
ביטוח-
סניף
סוכן ביטוח  -ל ח ב ר ה א ח ת
לשתי ח ב ר ו ת
ד ק ו ר ט ו ר לוילונות
חייט
חנות
ל מ כ י ר ת דגים
ל מ כ י ר ת ירקות
מכולת
ל מ כ י ר ת משקאות משכרים

5000
3000
3000
500
200
100
200
3000
500

250
250
100

200
500
500
300
500
150
150
300
300
400
250

תיאור המלאכה או העסק

ל ו ל  ,שיש בו  50עופות או יותר ,ל כ ל עוף 0.05
200
מ כ י ר ת עתונים ומכשירי כתיבה
200
מזנון
200
מ ס פ ר ה לגברים
400
מ ס פ ר ה לגברים ונשים או לנשים ב ל ב ד
100
עגלון
2000
צרכניה או ס ו פ ר מ ר ק ט
300
מכבסה
700
מ ס ע ד ה או בית ק פ ה
200
סנדלריה
צלמניה
קולנוע
גנון או גן ילדים פרטי
ק ב ל ן או ק ב ל ן משנה ה מ ב צ ע בתחום ה מ ו 
ע צ ה עבודות בנין ,ס ל י ל ת כבישים ,ח פ י 
ר ה  ,ביוב ,קידוח או הכשרה א ח ר ת של
ק ר ק ע בהיקף שנתי בלירות -
ע ד 20,000
ל מ ע ל ה מ־ 20,000ע ד 50,000
ל מ ע ל ה מ־ 50,000ע ד 100,000
ל מ ע ל ה מ־ 100,000ע ד 250,000
ל מ ע ל ה מ־ 250,000ע ד 500,000
ל מ ע ל ה מ־500,000
ה ו ב ל ה במכונית ,כ ו ל ל טנדר ותלת א ו פ 
נוע שכושר העמסתם בטונות -
עד^
למעלה מ־ 4עד ן
למעלה מ ־ | עד 2
למעלה מ־ 2עד 5
למעלה»־־5

300
1000
200

600
1600
3000
5000
7000
10,000

100
150
300
500
1000״

! דיני מדינת י ש ר א ל  ,נוסח חדש  ,9ע מ ׳ .256
 2עייר  ,1945תום׳  ,1עמי  ;115ס״ח ח ש נ ״ ז  ,עמי  ;2ח ש ל ״ ד  ,עמי .144
 3ק ״ ת חשי״ח ,ע מ י  ;916תשכ״ז ,עמי .1858
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תחילתו של חוק עזר זה היא ביום כ ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל .(1975

תחילי.

.2

היראות מעבי

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המס לשנת  1975/76והוא
.3
ישולם תוך  30יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כ ל סכום ששולם על פי חוק
העזר העיקרי בעד שנת  ,1975/76ייחשב כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק עזר זה.

העט

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לגני־תקוה )מם עסקים מקומי( )תיקון( ,ת ש ל ״ ו -
.4
1976״.

מרדכי וים
ראש המועצה המקומית גני־תקוה

נתאשר.
ח׳ באדר ב ׳ תשל״ו) 10במרס (1976
)חמ (8/2

י ו ם ף"ב ו ר ג
שר הפנים

פקודת המועצות המקוממת
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
ה ו ד ע ה ע ל ה ח ל ט ת ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת כ א ב ו ל ב ד ב ר ק נ ס פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  20לפקודת המועצות המקומיות! ,וסעיף  5לפקודת
הרשויות המקומיות )מם עסקים( ,21945 ,החליטה המועצה המקומית כאבול ,שבתום ששה
חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ייווסף קנס פיגורים בשיעור של  20אחוזים ע ל כל
סכום המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל ,אגרה ,מם עסקים מקומי או תשלום חובה אחר
שלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו.

מוחמד חסן ריאן
ראש המועצה המקומית כאכול

נתאשר.
כ״ה באדר א׳ ת ש ל ״ ו )  2 6בפברואר (1976
)חמ (765241

יוסף בורג
שר הפנים

 1דיני מדינת ישראל ,גוסח חדש  ,9עמי .256
 2ע״ר  ,1945תוס׳  ,1עמי .115
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פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק ע ז ר ל י ק נ ע ם ־ ע ל י ת ב ד ב ר ניקוי מ ג ר ש י ם  ,ח צ ר ו ת ו כ נ י ס ו ת לבנינים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות! ,מתקינה המועצה
המקומית יקנעם־־עלית חוק עזר זה:
.1

בחוק עזר זה -

הגדרות

״נכס״  -בנין או מגרש?
״בעל״  -אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס ,או שהיה מקבלה אילו היה הנכם נותן
הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או בבא־בוח ,בין שהוא הבעל הרשום של
הנכם ובין שאינו הבעל הרשום ,ולרבות שובר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה של
למעלה מחמש שנים?
״מחזיק״  -אדם המחזיק למעשה בנכם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגר
בבית מלון או בפנסיון?
״בנין״ -י כל מבנה שהוא בנוי אבן ,ביטון ,חימר ,ברזל ,עץ או חומר אחד ,לרבות בל יסוד,
קיר ,גג ,ארובה ,גזוזטרה ,כרכוב ,בליטה או חלק של בנין או כ ל דרך המחובר אליו או
ב ל כותל ,סוללה ,סייג ,גדר או מבנה אחר המקיפים או תוחמים או מכוונים להקיף או
לתחום קרקע כלשהי ,וכולל חצר?
״חצר״  -שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה
או לכל צורך אחר של אותו מבנה?
״שטח בנוי״  -שטח שהמועצה הכריזה עליו ,באישור הממונה על מחוז הצפון ,כעל שטח
בנוי לענין חוק עזר זה?
״מגרש״  -קרקע פנויה בשטח בנוי?
״המועצה״ — המועצה המקומית יקנעמ־עלית?
׳*ראש המועצה״ — לרכות אדם שראש המועצה העביר אליו ככתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן?
״מפקח״  -אדם שמינתה אותו המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה?
) .2א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת בעל מגרש לנקות את המגרש,
ומאת המחזיק כבנין ,ובאין מחזיק  -מאת בעל הבנין ,לנקות חצר או כניסה של אותו בנין.

דרישה לניקוי

)כ( ההודעה תבלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה
יש לבצעו.
.3

כ ע ל נכס או המחזיק בו ,שקיבל הודעה כאמור בסעיף  ,2חייב למלא אחריה.

 .4ל א מילא בעל נכס או המחזיק בו אחדי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף  ,3א ו
ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בהודעה ,רשאית המועצ-,
לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

חובה למלא
אחרי ההודעה
ניקוי בידי
המועצה

! דיני מדינח ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256
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אגרת ניקוי

.5

)א(

אגרת ניקוי בעד ניקוי בידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

<ב( האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם מאת בעל המגרש ,ואילו האגרה בעד ניקוי
חצר או כניסה לבנין תשולם בשיעור של ~ 1מאת בעל הבנין ובשיעור § מאת המחזיקים
בו ,שיחולקו בין המחזיקים לפי מספר החדרים התפוסים בידיהם; לצרכי החלוקה האמורה
יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חזירים.
)א( המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש ,או כניסה לבנין
,6
כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף .2
)ב(
מסירת הודעה

ע ו נ ש

יז

ה ש ם

לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן)א(.

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.7
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שט ,או נשלחה בדואר כמכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;
אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה ,או פורסמה בשני עתוניט יומיים
הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
.8

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס חמש מאות לירות.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם־עלית )ניקוי מגרשים ,חצרות וכניסות
.9
לבנינים( ,ת ש ל ״ ו  1 9 7 6 -״ .

תוספת
)סעיף (5
אגרת ניקוי
בלירות

.1

בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונם
לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו

60
30

.2

בעד ניקוי מגרש  -כאשר יש צורך להשתמש
בטרקטור  -ששטחו עד חצי דונם
לכל חצי דונם נוסף או חלק ממנו

120
80

.3

בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונם
לכל דונם נוסף או חלק ממנו

70
60

.4

בעד ניקוי כניסה לבנין

25

נתאשר.
ד׳ באדר א׳ תשל״ו) 5בפברואר (1976
)חמ (8/39
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פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל י ק נ ע ם ־ ע ל י ת בדבר מודעות ושלטים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה
המועצה המקומית יקנעם־עלית חוק עזר זה:
.1.

בחוק עזר

ז ה

מדיית

-

״׳המועצה״  -המועצה המקומית יקנעם־עלית:
״ראש המועצה״  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ,למעט הסמכות לפי סעיף :(1)8
״פרסום״  -הודעת דבר לרבים במסירת תכנו ,בכתב או בדפוס ,דרך הדבקה או הצגה ,או
במסירת תכנו דרך הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור ,השמעה או כיוצא באלה;
״מודעה״

 -הודעה שפורסמה:

״שלט״  -מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק ,של מקצוע או שם או
סימן של תוצרת ,מוצר ,סחורה או כל צירוף של אלה!
״לוחית פרסומת״  -מודעה על לוחית פרסומת ששטחה אינו עולה על רבע מטר מרובע
הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת והמתפרסמת ב־ 25עתקים לפחות:
״׳הצגה״  -קביעת שלט או לוחית פרסומת בכל מקום בתחום המועצה ,לרבות מקום ציבורי:
״לוח מודעות״  -לוח מודעות שהקימה המועצה לשם פרסום מודעות או מקום אחר שייחדה
המועצה למטרה זו.
לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט ולוחית פרסומת אלא לפי רשיון מאת ראש
.2
המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון.
)א( בקשה לרשיון לפרסום מודעה תוגש לא פחות מ־ 48שעות לפני שעת פרסומה:
.3
הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מודעות אבל.

פרסום טעון

י יז
שי

בקשה לרשיון

)ב( בבקשה לרשיון להצגת שלט יפורטו מדתו ,צבעיו ,ותכנו של השלט המוצע וכן
המקום המוצע להצגתו :לבקשה יצורף תרשים של השלט המוצע.
)ג( כבקשה לרשיון להצגת לוחית פרסומת יפורטו החומר שממנו נעשתה לוחית
הפרסומת וכן המקומות שבהם מוצע להציגה :לבקשה יצורפו דוגמה או תרשים של לוחית
הפרסומת המוצעת.
ראש המועצה רשאי לתת רשיון ,לסרב לתתו ,לכלול בו תנאים לפני נתינתי י י ן ל
.4
רשיון או תנאים שנכללו בו.
.5

כ ט

ל

לא יינתן רשיון אלא אם נתמלאו תנאים אלה:

תנאים למתן

רשיון
מ

ת

ן

ר

ש

״ן

) (1אין בפרסום המודעה או בהצגת השלט או לוחית הפרסומת משום עבירה
על הוראות חוק עזר זה או כ ל דין אחר:

 1דיני מדינת ישראל ,נוטה חדש  ,9עמ׳ .256
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) (2המודעה או השלט כתובים עברית או בחלקם עברית ובחלקם לועזית
ובלבד שהעברית תופסת לא פחות משני שלישים משטחם ואת חלקם העליון
והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות :הוראות פסקה זו לא יחולו על
מודעה או שלט המודיעים על לימודי הלשון העברית ,ובלבד שהנוסח העברי
בהם לא יתפוס שטח יותר קטן מכל אחת מהשפות הלועזיות.
תוקף הרשיון

.6
ניתן.

הצגת מודעה

.7

תקפו של רשיון להצגת שלט או לוחית פרסומת הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה

)א(

מודעה ,שלט או לוחית פרסומת יוצגו במקום או בצורה שנקבעו ברשיון.

)ב(

מודעה שמתפרסמת על לוח מודעות תהיה באחת המידות שנקבעו בתוספת.

)ג( המפרסם מודעה ימציא לראש המועצה ,לפי דרישתו ,שני העתקים מהמודעה
ללא תשלום.
אגרת רשיון

.8

)א(

)ב(
או מנהלו.

בעד רשיונות לפי חוק עזר זה ישולמו אגרות בשיעורים הנקובים בתוספת.
אגרת מודעה המתפרסמת דרך הסרטה או הקרנה בקולנוע ישלם בעל הקולנוע

)ג( ראש המועצה רשאי להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא מוסד
לצרכי צדקה ,חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
שמירת מודעות

לא יסיר אדם ,לא יקרע ,לא יפגום ,לא ישבור ,לא יטשטש ,לא יסתיר ,לא יכסה,
.9
ולא ילכלך מודעה ,שלט ,לוחית פרסומת או לוח מודעות.

דרכיפרפוט
אסורות

) .10א( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת באופן שהם עלולים
להיות מפגע לרבים.
)ב(

מסירת פרטים

סמכויות ראש
המועצה

לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מכלי סיס ,מכלי רכב או מבעלי חיים.

 .11לא יפרסם אדם מודעה אלא אם צויינו בה שמו ומענו של המפרסם ובהודעה מודפס
גם שמו של בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.
) .12א( ראש המועצה דשאי לדרוש בכתב מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט או
לוחית פרסומת ללא רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון ,שיסיר את המודעה ,השלט או לוחית
הפרסומת ולקבוע מועד להסרתם.
)ב( לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן)א( ,רשאי ראש המו־
עצה להורות על הסרתם של המודעה ,השלט או לוחית הפרסומת ועל סילוקם ולגבות את
הוצאות ההסרה ,ההריסה והסילוק מאותו אדם.
)ג( ראה ראש המועצה ,שאי־אפשר לדעת את שמו ומענו של המפרסם או המציג,
רשאי הוא להורות לפי סעיף קטן)ב( ללא מסירת דרישה בכתב.

פרסום על לוח
מודעות

.13

)א(

לא יפרסם אדם  -זולת המועצה  -מודעה על לוח המודעות אלא לפי היתר

מיוחד מאת המועצה.
)ב( המועצה תפרסם מודעה על לוח מודעות מיד לאחר שהותר הפרסום והומצאו
לה העתקים הדרושים ושולמה לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
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 .14העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם היתה העבירה
נמשכת — קנם נוסף  20לירות ל כ ל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
.15

הוראות חוק עזר זה אינן חלות על -

עונשין

תחולה

) (1מודעות ,שלטים ולוחיות פרסומת של הממשלה ,של בתי המשפט או של
המועצה;
) (2שלט המוצג על דלת הכניסה לדירת מגורים בלבד ועליו רק שם הדייר,
תארו ,מקצועו או משלח ידו ,ובלבד ששטחו של השלט לא יעלה על  0.30מ״ר.
,16
,17

חוק עזר ליקנעם־עלית)מודעות ושלטים( ,תשט״ו — 21955-בטל.

ביטול

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליקנעם־עלית )מודעות ושלטים( ,תשל״ו1976-״.

השם

תוספת
)סעיפים  8 ,7ו־(13
למודעה המתפרסמת על לוח מודעות או על מקום אחר שייחדה המועצה ,שיעור
.1
האגרה בלירות יהא לפי גודל המודעה ,משך פרסומה ומספר העתקים המתפרסמים
כמפורט להלן:
משד פרסום המודעה

גודל המודעה
בסנטימטרים

62X93
62X46
31X46
31X23

 3ימים

ד ימים

20
15
10
5

35
25
15
7.50

פרסום של קבע
במשד  6חדשים

280
200
120
60

ועוד לכל
עותק

0.60
0.50
0.40
0.25

בסעיף זה ,״פרסום קבע״  -פרסום מודעה אחידה בצורתה ,בגדלה ועיקר
תכנה אף אם פרטיה משתנים מפעם לפעם.
.2
.3

מודעת אבל המתפרסמת מאת משפחת הנפטר תהיה פטורה מתשלום האגרה.
)א(

)ב(

.4

מודעות המתפרסמות על לוח שהקים המפרסם

האגרה בלידות

ברשות המועצה לשימוש עצמי בלבד ,לכל חודש או
חלק ממנו ,לבל מ״ר או חלק ממנו משטח הלוח

30

מודעות המתפרסמות על לוח מודעות שהעמידה המועצה
לרשות מפרסם מסוים בלבד ,לכל חודש או חלק ממנו,
ל כ ל מ״ר או חלק ממנו משטח הלוח

60

מודעה המתפרסמת דרך הקרנה או הסרטה -
)א(

על בד קולנוע  -לרבות כ ל מקום שמקרינים
בו סרט — לכל שבוע ממוצאי שבת עד יום שישי ועד
בכלל או חלק משבוע ,ל כ ל קולנוע או מקום כאמור -
) (1בשקופיות ,ל כ ל שקופית
) (2בסרט פרסום ,ל כ ל  10מטר או חלק מהם

4
2

 2ק״ת תשט״ו ,עמי .911
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האגרה בלירות

.5

)ב( במיתקן הקרנה קבוע שאינו משמש להקרנת סרטים,
לכל חודש או חלק ממנו ,ל כ ל  0.25מ״ר של שטח הקרנה

6

)ג( במיתקן הקרנה נייד שאינו משמש להקרנת סרטים,
לכל חודש או חלק ממנו ,ל כ ל  0,25מ״ר של שטח הקרנה

5

מודעה ,שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או
המוצגים על כלי ר כ ב -
)א( מסחרי או פרטי  -ל כ ל שנה או חלק ממנה.
לכל  0.5מ״ר או חלק ממנו

20

)ב( ציבורי -
בדופן חיצונית או על גג כלי הרכב  -לכל חודש או
חלק ממנו ,לכל  0.5מ״ר או חלק ממנו
בתוך כלי הרכב  -לכל חודש או חלק ממנו ,לכל
 10ס״מ אורך בפס המיועד למודעות או חלק מהם

2

.6

שלט שהותקן במקום עסק ,לרבות מקום שבו מתקיימת
פעילות שאינה מיועדת להשגת רווחים ,ולמעט שלטים
הנזכרים בסעיפים  8ו־ 10לתוספת זו ,לכל מטר של צלעו
הארוכה ביותר או חלק ממנו ,ל כ ל שנה או חלק ממנה

10

.7

שלט שהותקן שלא במקום עסק ,למעט שלט הנזכר בסעיפים
 8או  10לתוספת זו ,לכל מטר אורך צלעו הארוכה ביותר
או חלק ממנו ,ל כ ל שנה או חלק ממנה

25

.8

שלט על גג בנין —
העשוי מאותיות ניאון ,או תצורות ניאון ,ל כ ל שנה
או חלק ממנה

120

.9

על שלט שנקודה כ ל שהיא משטחו החיצון מרוחקת
מדופן הבנין יותר מ־ 25ס״מ תשולם אגרה בשיעור
כפול מזה שהיה חל על אותו שלט אלמלא בלט.

 . 10שלט מצוייר או שנכתב על חלון ראווה  -לכל
מקום עסק ,ל כ ל שנה או חלק ממנה ,לששה מ״ר הראשונים
של חלון הראווה או חלק מהם
לכל מ׳יר נוסף של חלון הראווה ,תוספת של
.11

ארגז שלא במקום העסק והמיועד להצגת סחורות או
לכל דבר שיש בו כדי הצגת טיב העסק או השירותים
שהוא נותן ,ל כ ל  0.25מ״ר או חלק ממנו ,ל כ ל שנה או חלק ממנה

.12

לוחיות פרסומת ,ל כ ל  100לוחיות זהות או חלק
מהן ,לשנה או חלק ממנה

נתאשר.
ד׳ באדר א׳ תשל״ו) 5בפברואר (1976

5

20
3

7.50
100

אילן גבריאלי
ראש המועצה המקומית יקנעם־עלית

)חמ (8/17
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פקודת המועצות המקומיות
פקודת הרשויות המקוממת )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לתל־מונד בדבר מ ס עסקים
בתוקף סמכותה לפי סעיפימ  22ו־ 23לפקודת המועצות המקומיות י וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( ,2 1945 ,מתקינה המועצה המקומית תל־מונד חוק עזר זה:
,1

במקום התוספת לחוק עזר ל ת ל ־ מ ו נ ד )מס עסקים מקומי( ,תשי״ז 1956-י•

)להלן-

החלפת החופפת

חוק העזר העיקרי( ,יבוא:

״תוספת
שיעורי ה מ ס לשנה
תיאור המלאכה או העסק

המס בלירות

א ס פ ק ת חשמל
א ס פ ק ת מים
א ס פ ק ת חמרי בנין ואינסטלציה
א ס פ ק ת ד ל ק ע ל ידי מכונית
אטליז -
במרכז
בשכונים
א ס פ ק ת גז לבישול וחימום -
ע ד  1000לקוחות או ח ל ק מהם
ל מ ע ל ה מזה ,ל כ ל  200נוספים או ח ל ק
מהם

6000
3000
1250
200

תיאור המלאכה או העם?

חנות -
מ כ ו ל ת בקמעוגות -
סוג א'
סוג ב׳
סוג ג׳
גלנטריה
למכשירי חשמל ומקררים
ל מ כ י ר ת עופות
עופות עם מכונת מריטה
ירקות וםירות
דגים
נעליים
צ מ ר  ,קוסמטיקה
לרהיטים
מכשירי כתיבה ועתונים
ל ד ב ר י אומנות ,צעצועים ,ציוד ל ס פ ו ר ט

150
100
50
50

בית ד פ ו ס
בית ס פ ר לנהיגה ,ל כ ל מכונית
בנק או סניף בנק המעסיק -
ע ד  5עובדים
 6עובדים או יותר
בית מ ל א כ ה -
שאינו מעסיק עובדים שכירים ~
ב ל י מכונות
ע ם מכונות
המעסיק עובדים
בית ק פ ה
בנאי

150
200
300
200
200

ה ו ב ל ה או ה ס ע ה במכונית משא ,מסחרית,
טנדר -
ע ד  5טון
ל מ ע ל ה מ ־  5טון

150
250

המס בלירות

300
150
6000
8000

חייט
חשמלאי
כימיקלים ח ק ל א י ם
מאפיה
מונית
מ פ ע ל טקסטיל
מ פ ע ל למסגרות אומנות
מהנדס ומתכנן בנינים או כבישים
מוסך
מזנון ל ל א רשיון ל מ כ י ר ת משקאות משכרים
מזנון עם רשיון ל מ כ י ר ת משקאות משכרים

300
180
120
200
400
100
150
100
100
150
200
300
100
300
50
200
800
1200
300
800
400
500
200
150
200

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
 2ע״ר  ,1945תוס׳  1מס׳  ,1436עמי  ;115ס״ח תשכ״ו ,עמי  ;2תשל״ד ,עמ׳ .144
 3ק״ת תשי״ז ,עמי  ;562תשכ״ז ,עמ׳ .243
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תיאור המלאכה או העסק

מספרה לגברים -
בלי עובדים
עם עובדים
מסגריה -
עם עובדים
בלי עובדים
מרפאת שיניים
משרד להובלה
משתלה למכירת שתילים או פרחים
מועדון ציבורי להשכרה ,ל כ ל אול&
נגריה מכנית ,עד  2עובדים
סיטונאי מכולת ומשקאות
סיטונאי מכולת וממתקים
סנדלר
סוכן לתוצרת מזון או למכירות אחדות
סוכן ביטוח
פחח
צבע
צלם
.2

המס בלירות

100
200
500
200
300
1500
50
1000
350
400
300
50
500
500
50ז
150
100

המס בלירות

תיאור המלאכה או העסק

קיוסק
קולנוע
קכלן המעבד םרדסיט
קבלן או קבלן משנה המבצע עבודות בנין,
כבישים ,חשמל ,ביוב ,ניקוז ,קידוח ,אינם־
טלציה סניטרית ,תיעול ,הכשרת קרקע ,קו
מים ,צבע ,עבודות חקלאיות ,תיקונים ושי
פוצים בתחום המועצה אשד היקפן לשנה
בלירות -
עד 20,000
למעלה מ־ 20,000עד 50,000
ל כ ל  10,000נוספות או חלק מהן
למעלה מ־500,000
רפד
דצען
שירות אוטובוסים המקיים תחנה להעלאת
נוסעים בתחום המועצה
שען או צורף
שרברב
תחנת בנזין ,נפט או דלק אחד

תחילתו של חוק עזר זה היא כיום כ ׳ בניסן תשל״ה ) 1באפריל .(1975

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לתל־מונד )מם עסקים מקומי()תיקון( ,תשל״ו1976-״.

נתאשר.
י״ח באדר א׳ ת ש ל ״ ו )  1 9בפברואר (1976

330
750
200
10000
50
50
4000
100
150
1500׳

תחילה

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו ע ל תשלום המם לשנת  1975/76והוא
.3
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות! אולם כ ל סכום ששולם ע ל פי
חוק העזר העיקרי בעד שנת  1975/76יראו אותו כאילו שולם על חשבון המס לפי חוק
עזר זה.
.4

 00ז
600
1200

הוראות מעבר

השם

משה נחום
ראש המועצה המקומית תל־מונד

)חמ (8/2

יוסף בורג
שר הפנים

1232
המחיר  128אגורות

קובז התקנות  ,3499כ״ג באדר ב׳ תשל״ו25.3,1976 ,

נדפס גדםוס הממשלה ,ירושלים

