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nllWMתש"ם-1979 )תיקון(, ציבור( לנציגי )תשלום לעבודה הדין בית 

 ולאחר 1, תשכ"ט-1969 לעבודה, הדין בית לחוק 43)ב( סעיף למי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני והרווחה, העבודה שר עםהתייעצות

 תשל"ח--1978 ציבור(, לנציגי )תשלום לעבודה הדין בית לתקנות 1 בתקנה1. 1 תקנהתיקף
 לירות". "500 יבוא לירות" "400 במקום העיקריות(, התקנות -)להלן

 לירות". "400 יבוא לירות" "300 במקום העיקריות, לתקנות 2 בתקנה2. 2 תקנהתיקון

 1979(. בנובמבר )1 תש"מ בחשון י"א ביום אלה תקנות של תחילתן3.תחילה

 תמירשמואל 1979( בנובמבר )12 תש"ם בחשוןכ"ב
 המשפטיםשר 3-58(1חמ
 70. תשכ"ט,עמ' מ"ח1
 2090. 584, עמ' תשל"ה, ק"ת2

 לחברה חלופות הטבות למחן )תנאים הון השקעות לעידודתקנות
 תש"ם-1979 גדולה(1 חוץבהשקעת

 תשי"ט-1959 הון, השקעות לעידוד לחוק 53י"ז)ב(, סעיף לפי סמכותיבתוקף
 לאמור: קובע אני החוקנן --)להלן

 החברה מרכות? לפחות ו?-"ף60 הוא לחוק י"ז)א( 53 סעיף של לתחולתו התנאי1. להטבהתגאי
 התעעףיתה המפעל בנכסי מושקעים החברה(, -- )להלן גדולה חוץבוה?קעת

 למתןסייגים
הניכף

 החברה ,?ל העצמי מההין יופחתו לחוק, 53י"ז)א()1( סעיף פי על המכףלענק2.
 הבאים:הסכומים

 שאינם רבמקרקעין בבורסה הנסחרים ערך בניירות שהושקעו סכומים)1(
 ערך ניירות הוא רכושה שמרבית חברה במניות וכן החברה,לשימוש
 ; כאמורומקרקעין

 בעקיפין, או במישרין החברה, ידי על שניתנו צמודות בלתי הלוואות)2(
 במהלך שניתנו, מקדמות או אשראי למעט למנהלים, או מניותלבעלי
 של ספקים אי לקוחות המהווים מנהלים או מניות לבעלי הרגיל,העסקים
 ;החברה

 ואשר הרגיל עסקיה במהלך שלא החברה ידי על שניתנו הלוואות)3(
 מ-30%. פחות הוא שעליהן הריביתשיעור

תחולה

 יך ארלשמחה 1979( בספטמבר )12 תו?ל"ט באלולכ'
 האוצרשר

 168. עמ' תשל"ח, 234; עמ' תשי"ט, מ"ח1

 23.11.1979 תש"ם, בכסלו ג' 4053, התקניתקיבץ.274



 תוץ(1 לחושב ממס מיוחד )פטור מעסיקים ומס הכנסה מסתקנות
תש"ם-1979

 מס לחוק ו-6 4 סעיפים 1 הכנסה מס לפקודת 245 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספלם ועדת ובאישור 2, תשל"ה-1975מעסיקים,

הגדרות  - אלה בתקנות1.
 בהשקעת ישראל תולדות על היסטורי בנושא סרט המפיקה חוץ תושבת חברה -"ההברה"
 ; אמריקה של הברית ארצות של דולר מיליון מ-10 תפחת שלאהון

 שהתבדה המדינה תושב או אזרח והוא החברה ידי על שמועסק מי - חוץ""עובד
 ישראל, תושב בעבר היה לא ואף ישראל תושב ואיננו שלה,תושבת

 ממספטור
 חוץלעובד

 ממסהנחה
 חוץלתושב

 מהחברה. שמקבל העבודה הכנסת על ממס פטור יהא חוץ עובד2.

 איתה לישראל שיש מדינה תושב שהוא החברה לדי על המועסק חוץ תושב )א(3.
 על מס לשלם בהסכם, האמור אף על זכאי יהא ההכנסה על כפל מסי מניעת בדברהסכם
 בארץ בו חייב שהיה המס על יעלה שלא בשיעור מהחברה, שמקבל בישראלהכנסתו
מושבו.

 שמקבל התשלומים על ממס פקיר יהא החברה ידי על המועסק חוץ תושב)ב(
 בלבד. הוצאותיו לכיסוימהחברה

 ממספטור
מעסיקים

 תשל"ה-- מעסיקים, מס חוק לפי המוטל מעסיקים מס מתשלום פטורה תהא החברה ,4.
 חוץ. ולתושב חוץ לעובד ידה על המשולמת העבודה הכנסת על1475,

תחילה

~5
 1979(. בספטמבר )1 תשל"ט באלול ט' מיזם אלה תקנות של תחילתן

 ארליךשמחה 1979( באוקטובר )23 תש"ם בחשוןב'
 האוצרשר

--=--
 120. עם, 6, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיני1
 22. עמ' תשל"1, 118; עם, תשל"ה, ס"ת2

 האיור(, תושב ישראלי לאירה וזיכויים )ניכויים הכנסה בוסויללי
תש"ם-1979

 אלה! כללים קובע אני 1 הכנסה מס לפקודת ו-243 69 סעיפים לפי סמכותיבתוקף

 וזיכוייםניכויים
 אזרחליחיד
ישראלי

 יובאו לפקודה, 3א סעיף פי על במס החייב ישראלי אזרח יחיד על המס בחישוב1.
 השלישי הפרק הוראות פי על להם זכאי ישראל תושב שיחיד והזיכויים הניכוייםבחשבון
 הפקודהנ של ג'לחלק

 1978. המס שנת לגבי 1 סעיף של תחולתו2.

 ך י ל ר א ה ח מש 1979( באוקטובר )28 תש"ם בחשוןז.
 האוצרשר 1044=3()"מ
 103, עמ' תשל"ט, ס"ח 120; עמ' 6, חדש תסח ישראל, מדינת דיני1

275  23.11.1979 תש"ם, בכסלו ג' 4053, התקנותקוצץ



 שקוטי לשלטוןעור
 תש"ם-1979 ומטרדים(, מפגעים )ממעת לקיית-גת עזיחוק

 מועצת מתקינה 1, העיריות לפקודת ו-255 254 250, סעיפים לפי סמכותהבתוקףהגדרות
 זה: עזר חוק קרית-גתעירית

 - זה עזר בחוק1.
 ; קריתיגת עירית -"העיריה"
 עזר חוק לפי סמכויותיו את אליו העביר העיריה שראש אדם לרבות - העיריה""ראש
 ; מקצתן או כולןזה,

 העביר שהמהנדס אדם וכל העיריה מהנדס להיות אותו מינתה שהעיריה אדם -"מהנדס"
 ; זה עזר חוק לפי סמכויותיו את בכתבאליו
 שמפקח אדם לרבות זה עזר חוק לענין מפקח להיות מינתה שהעיריה מי -"מפקח"
 ; מקצתן או כולן זה, עזר חוק לפי סמכויותיו את בכתב אליוהעביר
 מקבלה שהיה או מנכסים, הכנסה לקבל הזכאי או המקבל אדם לרבות - נכסים"ייבעל

 כנאמן, או כסוכן כבא-כוח, ובין הוא בזכותו בין הכנסה, נותנים הנכסים היואילו
 ושוכר שוכר וכולל הרשום, הבעל שאיננו ובלן הנכסים של הרשום הבעל שהואבין

 ; בבנין נכס ששכרמשנה
- עסק""בעל  ; בעסק המחזיק לעסק, האחראי למעשה, העסק מנהל לרבות הנכסים בעל 

 ; אחר אופן בכל או כשוכר כבעל, בנכסים או בבנין למעשה המחזיק אדם -"מחזיק"
 ; 2 תש"ך-1960 והשגחה(, )טיפול הנוער בחוק כמשמעותו קטין -"ילד"
 והאפוטרופסות, המשפטית הכשרות בחוק כמשמעותו אפוטרופוס - ילד" על"ממונה

 3; תשכ"ב--_1962ן
 .,ן

 פנויים, ובין תפוסים בין שהוא, סוג או מין מכל מטלטלין מקרקעין, מבנים, -"נכסים"
 ; פרטיים ובין ציבורייםבין
 מקום נחל, גן, רחבה, המשמש מעבר גשר, כביש, רגל, להולכי נתיב דרך, -"רחוב"
 רשאי או אליו נכנס שהציבור או בו לעבור נוהג או בו משתמש שהציבורפתוח
 ; מפולשים שאינם ובין מפולשים שהם בין אליו,להיכנס
 סלול או מרוצף שהוא בין רגל הולכי למעבר והמשמש רהוב שאינו מקום -"מדרכה"
 ; סלול או מרוצף שאינוובין
 למדרכה המיועד השטח או המדרכה חלק לרבות למבנה כניסה המוגמש מקום -"כניסה"
 ; למבנה מהכניסה הלקשאינו
 ובין קבוע בין שהוא, כל מבנה-חוץ או סככה צריף, אוהל, אחוזה, בנין, -"מבצה"
 בורות לרבות שהוא, חומר מכל והבנוי נספחותיהם, כל על מהם חלק כל אוארעי,
 פרט מרזבים, משתנה, מים, צינורות שומכין, צינורות שופכין, תעלות ביבים,שופכין,
 מצויים שהם בין וברזים, מים דודי לסוגיהן, קערות אסלה, כגון סניטרייםלכלים
 ; בסביבתו ובין המבנהבתוך

 197. עמ' 8, חדש נוסת ישראל, מיינת דיני1
 52. עמ' תש"ך, 0"ח2
 120, עמ' תשכ"ב, מ"ח3

 23.11.1979 תש"ם, בכסלו ג' 4053, התקנותקובז276



 מקום כל וכן דיר מכלאה, לול, רפת, ולרצות ~וסים, להחזקת המשמש מבנה -"אורווה"
 ; חיים בעלי בו שמחזיקים או בושמשתמשים

 ; המלאכה בית עם יחד המשמש מחסן או. עסק וכל מוסך חרוטות, בית זה ובכלל מלאכה בו שעושים מקום כל - מלאכה""בית

 חרושת, בית מלאכה, בית ציבורי, עינוג מקום קיוסק, מחסן, כהגרד; חנות, כל -"עסק"
 ; עסק מתנהל שבו אחר מקום וכל מלון, בית מסעדה, אוכל, בית קפה, בית4

 ; עינוג לצרכי המשמש נכס - עינדו""מקום

 לית למעט ציבורית, למטרה לשמש המיועד ~קום ' וכל עיניג בית - ציבורי""מקום
 ;מגורים

"גן"
-7 

 העיריה ידי על מטופח או משחקים מתקני כולל או נטוע או שתול ציבורי שטח
 ; הציבור להנאתומלעד

 תברואי מטרד או לכלוך לגרום העלולים אחר חומר כל או מזון שיירי לרבות -נ"אשפה"
 פסולת וכן מפעל או עסק בית מלאכה, בבית הנוצרת פסולת או אורווה זבללמעט
 יבנין;
 ' ' ; האורווה של אשפה ושאר בהמה גללי -."זבל"

 גינה, 'פסולת בגין,' פסולת -"פסולת"
 פסולי

 או יסק גבית או מלאכה בבית הנוצרת
 ; זבל או אשפה שאינהבמפעל,
 שופכין""חעלת

- 
 אחרים נוזלים. של פסולת כל או דלוחות מים שופכין, למי העלא

 ; זה עזר בחוק כמשמעותו ביב שאינו ניקוז ומקום שלוחותיהלרבות

 לאגירתם או לקיבולם שנועד מתחתיה, ובין לקרקע מעל בי* מבנה, כל - שופכיו" יי"4
 בור של סוג כל לרבות אחרים, נוזלים של פסולת כל או דלוחים מים שופנין, מי של8ר
 והמיועד ביטון או לבנים אבני הבנוי אחר קיבול בית או מחלחל שופכין בור רקב,ך

 ; שופכין תעלת או ביב ולמעט שופכין של לאגירתם אולקיבולם

 מקומות של לניקוזם או בנינים משני יותר לא של לניקוזם המשמש ביב --"ביב"
 תעלת אל או שופכין בור אל .הניקוז מי להעברת והעשוי אחד מגרש בתהומיאחרים
 של או בתים של גוש או קבוצה כל של לניקוזם המשמש ביב כל לרבותשופכין,
 ; באלה וכיוצא משותפיםמקומות

 ן באלה וכיוצא הרצאות אסיפות, קולנוע, הצגות קונצרטים, תיאטרון, הצגות -"עינוג"

 ברחוב צומחים או הנטועים עשב, או פרח פריחה,,פרי, ניצן, שיח, שתיל, עץ, -'"צמח"
 ; מהם חלק וגל ציבורי בגןאו

 - מסוכן" -צעצוע488
 או מסוכן אולר להדף גורם או אש או גוף וזורק הפולט משחק כל4

 נתהווה אם ובין מלכתחילה קיים היה אם בין עצמו, במבנה פגם -- מבנה לגבל~ליקוי",ך
 ן , , זמן;לאחר
"מפגע"

 המפקה של שלדעתו משום או כלל כסא בית בהם שאין מסיום בנכסים פגם)1( -
 ; צרכם כל מתאימים הם אין או כסא בתי של מספיק מספר בהםאין
 המפקה של שלדעתו משום או כלל אשפה פחי בהם שאין משום בנכסים פגם)2(

277' "חקיבל ,4



 מבחינת צרכם כל מתאימים הם אין או אשפה פחי של מספיק מספר בהםאין
 האשפה שפחי משום או אחרת בחינה מכל או קביעתם מקום מצנם, איכותם,גדלם,
 את מניח שאינו מחומר אלא אופף מכסה עם כבד מגולוון מחומר אינםשבהם
 ; המפקחדעת
 לחדור שעלולים באופן בחלקו, או בכללו לקוי, שהוא קיר או תקרה גג,)3(
 בזק משום בכך יש המפקח שלדעת במידה רוח או טחב רטיבות, מים,דרכו

 ;לבריאות
 עלול או מזיק המפקח, לדעת ~שר, החזקתם ממצב הנובע בנכסים פגם)4(

 ן לבריאותלהזיק
 וכן לבריאות, להזיק עלולה המפקח, לדעת אשר, בנכסים מרובה צפיפות)5(

 ; נועדו שלשמה למטרה בניגוד בנכסיםשימוש
 לדעת שהוא, שופכין בור או ביב או בגכס"ם שופכין בור או ביב חוסר)6(

 הנכסים, של היעיל לניקוז מספיק אינו או לתכליתו מתאים בלתי לקוי,המפקה,
 או המפקח מאת אישור ללא שהוקמו סניטרית מערכה או שופכין, בור ביב,וכן
 ; לתכליתם מתאימים איבם לדעתו, ואשר, האישור תנאי לפישלא
 נקבע שלא בזה, וכיוצא בלב פתח דלוחים, ציבור שופכין, צינור כסא, בית)7(
 ; כהלכה קבוע מחסומו אלן המפקח, לדעת אשר או מחסום,בו
 חסום, בלתי שהוא ובין זוסום שהוא בין הצפה, מחסום או ביב, מתח, כל)8(

 ; המפקח מטעם מיוחד אישור ללא בנין בתוךהנמצא
 סוגיו, לכל כסא בית מלם, מיכל מים, בור מים, אפיק מזחילה, חפירה, בריכה,)9(

 או סככה גג, גן, אשפה, פח פסולת, בור שופכין, תעלת ביב, שופכין, בורמשתנה,
 ; לבריאות להזיק העלול במצב שהםחצר
 או מגולים שהם מים לאגירת המשמש מקום וכל מים, מיכל מים, בור באר,)10(
 ; שבתוכם המים את לזהם העלול במצב נמצאלמ הם המפקה, לרעתאשר,
 תאי שופכין, בור אויר, מחדיר אוורור, צינור פסולת, ציבור שופכין, צינור)11(

 שאויר באופן לקויים או סתומים שבורים, סדוקים, שהם ביב או כזדבדיקה,
 שחמרים או מתוכם, לחלחל או החוצה לפרוץ עלולים שבהם נוזלים אומסואב
 ; לתוכם ליפול עלוליםאחרים
 דלוחים, צינור כסא, בית שופכין, צינור כל של לקוי קישור או חיבור)12(

 ; ביב או סניטרי מיתקן מלס, מיונקן חימום, מיתקן הסקה,מערכת
 או מים בור וכל ביב של או שופכין בור של פתה או ביב של בדיקה תא)13(
 המונע בטון "ו ברזל במכסה מצויידים שאינם או חדירים שהם אחר, מיםמיכל
 מסוג שאינם או המפקח ידי על מאושרים אינס שמכסלהמ או ויתושים אוירחדירת
 ; המפקח ידי עלמאושר
 שלדעת אתר הומר כל לשפיכת או שופכין כצינור המשמש גשמים למי צינור)14(

 או לו מחוצה מתחתיו, בתוכו, זוהמה להצטברות לגרום העלול במצב הואהמפקח
 ;בקרבתו
 בעקלפ?ן, או במישרין הקשור, מרבץ או מרזב גשמים, למי צינור או מוליך כל)15(
 ; שופכין תעלת או שופכין בור שופכין, צינור ביב, כלעם

 מיתקן הסקה, מערכת צינור, ברז, ביב, מזחילה, מים, בור שופכין, בור)16(
 חלון, תריס, ארובה, כל וכן אחרים, מים או גשמים מי צינורות מערכת אוחימום
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 במצב או תקינים בלתי המפקח, לדעת שהם, נכסים או בנין של מפתן או דלתאשנב,
 ; סמוך בבנין או בבנין רוח או טחב לרטיבות, לגרום העלול אוהגורם
 העלול או הגורם בסביבתו, ובין בנין בתוך ביל שהוא, כל חומר הצטברות)17(
 ; בבנין לטחב או לרטיבותלגרום
 זבל רכב, כלי חלקי מתכת, של גרוטאות עצים, אבנים, עפר, של הצטברות)18(

 ; לבריאות מזיקה זו הצטברות אם באלה וכיוצא1

 או שבורה בנכסים שהארובה או צורך, בהם יש אשר בנכסים, ארובה חוסר)19(
 המזיק באופן עשן פולטת שהיא או למדי גביהה אינה או אחר באופןלקויה

 ;לבריאות
 ממנו, העולה העשן את כראוי מעכל איבו אשר כבשן, או קמין אח. תנור,)20(
 ; אחרת לתכלית ובין למלאכה משמש שהואבין
 ברחוב אותם מנערים או מנקים, חובטים, אשר מחצלת אי שטיח מרבד,)21(
 ובין 06.00 לבין 18.00 השעות בין להן, בסמוך או דירה או קומה לכל מעלאו

 ; 16,00 לבין 12.00השעות
 שיש או כדין היתר כך על שיהיה ללא המוחזקים עופות או חיים בעל)22(

 לבריאות; נזק לגרום כדי בהחזקתםא*נ
 שוררים אחרת, סיבה מכל או סניטרית נוציות העדר שמחמת מקנה או צריף)23('ש*ף

 ; לבריאות מזיקים הם אשר תנאיםבו
 לדעת אשר שהוא, סוג מכל עבודה מקום או מלאכה בית חרושת, בית)24(

dkבהם שוררים הרבה הצפיפות שמפאת או בהם, הנקיון על שומרים אין המפקח 
 לבריאות; מזיקיה הם אשרתנאים**צ

 מאווררים אינם אשר שהוא סוג מכל עבודה מקום או מלאכה בית חרושת, בית257(*

 העבודה במהלך הנוצרים האחריש הסיגים או האבק כי למנוע כדי מספקת,במידה1
 לבריאות;יז-קוף

 ; מספקת במידה גדור אינו אשר אדמה שטח)26(
 בול- שלוחותיהם או שורשיהם או ענפיהם אשר דשאים או שיחים או עצים)27(
 ; מדרכה או רחוב כל לעבר מתפשטים אוטים
 האויר או האור לחדירת מפריע שהוא בקרבתו, ובין בנין בתוך בין מחנה,)28(
 ; לבריאות מזיק שהוא באופן בניןלאותו
 ; לבריאות להזיק עלול ואשר לרעש הגורם דבר)29(
 או הריח הראייה, בחוש לפגיעה או הרגזה לידי להביא עלול אשר דבר)30(

השמיעה;*

 האנשים בהסכמת שלא לנכסים הרגילה המים באספקו! להפרעה הגורם דבר)31(.4
 יו; מאספקההנהנים
 ; אחרת או סניטרית מבחינה נכסים של היעילה להחזקתם מפריע אשר דבר)32(
 אש העלאת אחר, חומר או גרוטאות פסולת, עצים, אשפה, עשבים, קוצים,)33(
 ; העיריה ראש מאת בכתב היתר ללא מהם אחדבכל
 הפונה אחר מקום ובכל במרפסות בחלונות, בגזוזטראות, התלויה כביסה)34(
-נ הרחוב;לצד
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 רכב ולכלי אחרים ציבוריים עינוג לבתי קפה, לבתי שהוכנסו כלבים)35(
 ;ציבוריים

 ברחוב המוחזקים אחר חומר כל או כלים חפצים, ארגזים, שולחנות, כסאות,)36(
 ; כדין היתר לכך שניתןבלא
 עלולים ואשר תולעת או חרק או מזיק כל ידי על נגועה שהנה צמחיה כל)37(
 לנזק,לגרום

 תברואה מפגעי א':פרק
 סילוק לשם נכס לכל שקיעתה, עד החמה מזריחת להיכנס, רשאי המפקח )א(2.
 זה. עזר חוק הוראות ביצוע ולשם מפגעכל

 ולבעל בנכסים למחזיק בכתב הודעה ממתן סביר זמן לאחר רשאי המפקח)ב(
 או צינורות ביבלם, אחרת, בצורה ובין הפירה ידל על בין לבדיקה, לערטלהנכסים,
 נזק וכל הקודם, למצבמ יחזירמ פגם, בהם מצא לא ואם אחרים, סניטרייםתשמישים
 העיריה. חשבון על ידיו על יתוקן האמורה המפקח מפעולת כתוצאהשנגרם

 לסילוקאחריות
מפגע

 חוקי סעד לדרוש בזכותו לפגוע ומבלי שכירות חוזה בכל האמור אף על )א(3.
 אי-אפשר אם אולם הנכסים, מאותם מפגע כל לסלק בנכסים המחזיק חייב אחר, אדםנגד

 את לסלק המפקח, ידי על לכך שנדרש לאחר הנכסים, בעל חייב המחזיק, אתלמצוא
המפגע,

 נספחיהם או עצמם הנכסים במבנה מליקוי נובע המפקח, לדעת אשר, מפגע)ב(
 משתמשים אשר בסביבתם, או בבכסים שהוא כל מדבר נובע או שבהם הנוחיות בסידוריאו
 מן נעדר הבעל אם אולם לסלקו, בלבד הנכסים בעל חייב הדיירים, רוב ממנו נהנים אובו

 שנדרשו לאתר הנכסים, באותם המחזיק וכן הבעל חייבים למצאו, אפשר אי אם אוהארץ
 המפגע, את לסלק המפקח, ידיעל
ש.

 מפגע, בסילוק חייבים - ואלה אלה או - אחדים מחזיקים או בעלים היו)ג(
 המפגע. את לסלק לחוד מהם אחד וכל יחד כולם הםחייבים

 לסילוקהודעות
מפגע

 לסלק החייבים האנשים מאת בכתב, בהודעה לדרוש, רשאי העיריה ראש )א(4.
 המפגע סילוק לשם הנחוצות העבודות כל את לבצע זה, עזר חוק הוראות לסלממגע
 בהודעה. הקבועים ולתנאים לפרטים בהתאם הישנותוומניעת

 בסעיף כאמור העבודות את לבצע יש שבה התקופה את תכלול ההודעה)ב(
 )א(.קטן

 אחריה. למלא חייב כאמור הודעה שקיבל המפגע בסילוק החייב)ג(
 זה. עזר חוק לפי עבירה יהיה להודעה בהתאם המפגע סילוק ביצוע אי)ד(

 מפגעסילוק
 או 4 סעיף לפי העיריה ראש דרישת אחרי מפגע לסלק החייב אדם מילא לא5. העיריה ידיעל

 בהודעה, הקבועים והתנאים הפרטים לפי שלא 4 בסעיף המפורטות מהעבודות עבודהביצע
 הביצוע הוצאות את ולגבות המפגע לסילוק הדרושה העבודה את לבצע העיריהרשאית
 מהם אחד מכל או יחד מכולם המפגע, את לסלק החייבים אנשים מאותם או אדםמאותו
לחוד.
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 העבודות בדבר ולן מפגע של מהותו או מקורו קיומו; בדבר המפקח של דעתו6.
 סופית. היא אישנותו ולמניעת המפגע לסילוק הדרושיםוהחמרים

 העתקהדבקת
 המפקח, ידי על לכך לכשיידרש חייב, אחדות דירות בו שנמצאות בנין בעל7* עזרהגק

 ממנו, חלק או זה עזר חוק העתק בבנין, לעין נראה במקום ולהחז~קלהדגיק

 עלשמירה
הנקיון  לשמור חייב בהם מחזיק אחר אדם כשאין הנכסים בעל בנכסים.או המחזיק לי(8.

 'מרמץ כל ולסלק לנקות וכן המפקח, דעת את המניח באושן ובסביבתם בנכסים הנקיוןעל
 ובסביבתם. שבנכסים אחרת 'אשפה או דומן פסולת, זבל, זוהמה,של

 חייג באלה וכיוצא חציבה חפירה, בניה, לעבודות עובדים המעסיק אדם)ב(
 במקום לעובדים הנחוצה הארעית הסניטרית הנוחיות אותה העבודה במקוםלהבטיח
 העבודות גמר לאחר הוא אייב וכן העבודות, ביצוע זמן למשך המפקח לדרישותבאתאם
 של דעתו להנחת המקום את ולנקות שנצטברו והלכלוך הזוהמה כל את ולסלקלגער
 ;,;111 ' , 'המפקח.

 1;,נ )
עבירות  זה, עזר חוק לפי בסמכויותיו מהשתמש אותו ימנע ולא למפקח אדם יפריע לא)א(9;

 יבשה, לאשפה פרט לאשפה קיבול בכלי דבר אדם ישים לא)ב(

 ברחוב, לאשפה קיבול כלי אדם יניח לא)ג(*

 במקום ציבורי, המתנה בחדר ציבורי, באולם ברחוב, צרכיו אדם יעשה לא)ד(
 יזהם ולא בהם יירק ולא אליו, כניסה רשות לציבור אשר אחר מקום %ל אועינוגים

 אחרת, בצירהאיתםנ-
 ברחוב. אשפה או נייר אדם ושים לא)ה(;

 כאמור. להישפך להם יתן ולא לרחוב אחרים נוזלים אה מים אדם ישפוך לא)ו(1
 הול, אבן, חד; חומר מסמר, זכוכית, שברי בקבוק, ברחוב אדם ישים לא)ז(

 שהוא. כל בניה חומר או רכב כלי גרוטאות עץ,ברזל,
 או היים בעלל נבלות ירקות, או פירות קליפות, ברחוב אדם ישים לא)ח(
 שהיא. כל פסולת אוחלקיהן

 ברחוב. רכב כלי במים ינקה ולא אדם ישטוף' לא)ט(

 את לזהם עלול הוא בו זמן ולמשך באופן ברחוב חיים בעל אדם ישאיר לוו)י(
הרהוב,

 יברור, לא לאשפה, אחרים קיבול כלי או אשפה פחי בתוך אים ינבור לא)יא(

 לא זה קטן סעיף הוראות אחר. ידי על ייעשו האמורות שהפעולות יגרום ולאכאמור
 העיריה. ידי על לכך שנקבעו לוחות על שנעשו האמורות פעולות עליחולו

 ולא מטר, 3 לפחות של במרחק אלא לבנין סמוך רקב בור אדם יבנה לא)יג(
 במקום אלא מחלחל שופכיו בור יבבה ולא מטר, 8 לפחות של במרחק אלא מים לבורסמוך

 המפקח, ידי על שאושרו כפי מבניןובמרחק
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 ברחוב, אדם יחלוב לא)יד(

 הרחוב את לזהם כדי בו שיש באופן חיים בעלי אדם יאכיל לא)סו(

 סביר, בלתי רעש לגרום העלול או הגורם באופן חיים בעל אדם יחזיק לא )א(10*"יים בעליהחזקת
 מזיקים. או רעים ריחות אולכלוך

 המהיוה באופן ציבורי במקום חיים בעל להשאיר ירשה ולא אדם ישאיר לא)ב(
 שבפיקוחו או שבבעלותו חיים לבעל ירשה ולא נזק לגרום או מכשול להוות עלולאו

 ציבורם במקוםלשוטט
 בפיקוחו או שבבעלותו חיים לבעל אדם יתיר ולא יאפשר לא ירשה, לא)ג(
 ציבורי. במקום צרכיו אתלעשות

 בפיקוחו או שבבעלותו היים לבעל אדם יתיר ולא יאפשר לא אדם, ירשה לא)ד(
 דין. כל פי על היתר כך על לו ניתן אם אלא ציבורי במקומלהימצא

 העישון ואיסור הנקיון שמירת ב':פרק
 עישון,איסור
 והכנסתפיצוח

בקבוקים

 :  ההפסקה בשעות לרבות העינוג, מתקיים שבו חלק באותו עינוג,במקום11.

 ספורט. מופע או במשחק עישון למעט אדם, יעשן לא)א(
 באלה.  וכיוצא בוטגלם גרעינים, יפצח לא)ב(
 זכוכית. בקבוק להחזיק או להכניס אדם ירשה או יחזיק לא יכניס, לא)ג(

 ליכלוראיסור
 פסולתוזריקת

 זה, עזר חוק לענין מודעות לעין, הנראים במקומות בו, יקבע עינוג מקום בעל13.הודעות
 בכתב. בהודעה העיריה ראש יקבע וצורתן גדלן מספרן, תכנן,שאת

 מעשה כל ולעשות ציבורי מקום לכל תשלום ללא להיכנס עת בכל רשאי המפקח14. למפקחרשות
 זה. עזר חוק הוראות קויימו אם לברר כדי לוהדרוש

 ; 14 סעיף לפי בסמכויותיו מלהשתמש אותו ימנע ולא למפקח אדם יפריע לא15. להפקחהפרעה
 לירות, 2,000 קנס - דינו זו, הוראה עלהעובר
;:,,,".4,,*

 רעש שניעת : ג'פרק
 הקמתאיסור
רעש

 בהם, יגרום ולא יניח לא בתוספת, המפורטים במקומות רעש אדם יקים לא )א(16.
 משום בו שיש ונשנה, חוזר או ממושך או חזק לרעש בתוספת, שצויינו השעותבין

 שהרעש בין ושבים, לעובדים או מקום, בקרבת המצוי או העובד הגר, לאדםהפרעה
 שהוא ובין באלה וכיוצא הקשות או בקריאות בצפירה, ברמקול, נגינה, בכלינשמע
 העיריה. ראש מאת בכתב היתר פי על אלא אחר, אופן בכלנעשה

 עליהם שניתן מפעלים של עובדיהם על יחולו לא )א( קטן סעיף הוראות)ב(
 באותו העבודה ביצוע לצורך רעש מקימים כשהם במלאכה או בתעשיה לעסוקרשיון
 האמורה, העבודה ביצוע לשם מהדרוש יותר יהיה לא שהרעש ובלבדמפעל,

 )א(. קטן בסעיף כאמור רעש מהקמת למנעו חייב בפיקוחו נמצא שילד מי)ג(
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na.vln
 של העבודה בשעות - ממרפאה מטר 150 של רדיוס בתחום )א(1נ

 ;המרפאה
 משעה - וציבור חינוך ממוסדות מטר 100 של רדיוס בתחום)ב(

;07;004~14,00

 לבין 13,00 שבין ושעות - קרית-גת עירית שבתחום המקומות ביתר2.
 06.00. לבין 23.00 שבין ובשעות16,00

W~a:'ל מדרכות ניקוי ד

 המפקח של ועתו להנחת העסק שבחזית המדרכה את היטב לטאטא חייב עסק בעל17. הניקויחובת
 העיריה, ראש ידי על לעת העת שיקבעו ובשעותבימים

 בכתב, בהודעה לדרוש המפקח רשאי 17, לסעיף בהתאם הניקוי לחובת בנוסף18* לניקוידרישה
 בהתאם אחר, זמן בכל אותה לטאטא נקיה, אינה עסקו שבהזית שהמדרכה עסקמבעל

 בהודעה. אקבועים ולמועדים לתנאיםלפרטים,

 זה, עזר חוק לפי המדרכה בניקוי פתוח שהעסק נימים החייב עסק, בעל )א(nDWN .19איסף
 אשפה. כלי לתוה שטאטא א,.ה%שפאיאסלם

 האשפה את לרהוב יפזר ולא ישליך לא מדרכה בניקוי החייב עסק בעל)ב(
 כאמור. אשפה לפזר או להתבלקך ירשה ולא אסףש"וא

 לכן הניקוי ייעשה שבהם והאופנים הזמנים את תפרט זה חוק פי על היעה כל%. ההודעהפרטי
 לעיל. שנקבע כפי האשפה איסוף אופןאת

 אשפה הוצאת ה':בדק
 קיבולכלי

 זבללאשפה,
 פסולתאו

 בחצרו, או בו להתקין חייב מלאכה, בבית או באורווה המחזיק או בגיז בעל )א(21.
 לגודל, לצורה, בנוגע המפקח הוראות לפי לפסולת, או לזבל קיבול כלי אשפה,כלי

 תקין במצב להחזיקם הוא וחייב המפקח, שיקבע התנאים ולשאר למקום למספר,לחומר,
 שיקבעי הזמן ובתוך המפקח דרישת לפי באחרים, להחליפם אוולתקנם

 ולא ישים לא כאמור, שהותקנו אשפה כלי לתוך אלא אשפה אדם ישים לא)ב(
 האשמה. לכלל מחוץ אשפהישאיר

 נועד, לה למטרה שלא הקיבול בכלי אדם ישתמש לא)ג(

 או מאורווה מבנין, פסולת או זבל אשטה, דרך, בשום יעביר ולא אדם יוביללא22.
 העיריה, ראש מאת היתר לפי אלא אחר מקום לכל מלאכהמבית

 ולשנותם. עליהם להוסיף תנאים, בו לטלולאו
 - ייקבעו 27 סעיף לפי שניתן היתרבכל)ב(

 פסולת או זבל אשפה, להוביל או להוציא מותר שבהן השעות)1(
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 ; פסולת או זבל אשפה, ויזרקו יובלו שאליהם המקומות)2(
 ומבנם גדלם צורתם, ההובלה, אמצעי וכן וההובלה ההוצאה דרכי)3(
 ההיתר. תקופת)4(

 בנין, לכל להיכנס רשאים המפקח ידי על לכך שהורשו העיריה פועלי כל )א(24* של כניסהרשות
 המפקח, שיקבע בשעות פסולת או זבל אשפה, לאסוף כדי מלאכה בית אואורווה

 העיריה לפועלי יאפשר בהם המחזיק או מלאכה, בית או אורווה בנין, בעל)ב(
 או זבל אשפה, ולהוציא לאסוף כדי אחרים קיבול לכלי או האשפה לכלי נקלה עללגשת
 הפרעה, ללאפסולת

 לבנינים וכניסות חצרות ניקף : 1'פרק
 לנקות בו המחזיק או בנין מבעל בכתב בהודעה לדרוש רשאי העיריה ראש )א(25.  לניקוידרישה

 בנין. אותו של כניסה אוחצר
 התקופה ואת הניקוי לביצוע והאופן הפרטים התנאים, את תכלול ההודעה)ב(

 לבצעם יששבה

 למילויחובה
 ההודעהאחרי

 אחריה. למלא חייב 29 בסעיף כאמור הודעה שקיבל בו המחזיק או בנין בעל26.

 מסתמם מבמם ההסתפרקי:
 בו המחדקים 'טלומ את המבטיח במצב בנעו את להחרק ח"ב במן בעל )א(27. הבדיקהעריכת

 הציבור. שלוםואת
 או בו למחזיקים סכנה מהווה הבנין כי בו המחזיק או הבנין בעל חושש)ב(
 לעיריה, מיד כך על יודיעלציבור,

 מיד הודעה, שקיפל ובמקרה לזמן, מזמן לערוך, למהנדס יורה העיריה ראש)ג(
 המהנדס )ב(. קטן בסעיף כאמור סכנה להוות העלולים בנינים על סקר קבלתה,אחרי
 עריכת לאחר שעות 24 תוך העיריה לראש וחשבון דין להגיש חייב הבדיקה את,שערך

 ן ייו%ןי,,%1י. )',"הבדיקה,

 מהווה בנין כי 2 סעיף לפי שנערך וחשבון דין סי על העיריה ראש סבור )א(28.
 את לבצע הבנין מבעל בכתב בהודעה לדרוש הוא רשאי לציבור, או למחזיקיםסכנה

 בהודעה. שנקבעו ובאופן התקופה תוך בה המפורטותהעבודות

 אחריה. למלא חייב כאמור הודעה שקיבל בנין בעל)ב(
 ביצע או )א( קטן סעיף לפי העיריה ראש דרישת אחרי בנין בעל מילא לא)ג(

 ולגבות העבודות את לבצע העיריה רשאית בהודעה, המפורט באופן שלא העבודותאת
 הביצוע, הוצאות את הבניןמבעל

 עבודותביצוע
 העיריה ראשבירי

 תכופה סכנה משום בו שיש במצב נתון בנין כי בדיקה לאחר המהנדס אישר29*
 הריסת לשמ הדרושות העבודות את לבצע העיריה ראש רשאי לציבור, אולמתויקים
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 הצומח על הגנה : ח'פרק
 יסיר ולא ישמידו, לא ישרשו, לא יגדעו, לא ישחיתו, לא צמח, אדם יעקור לא30.
 ולפי העיריה ברשות אלא אחר, באופן יזיקו ולא עליו ידרוך לא קליפתו, אתממנו

הוראותיה,

 בגן, הנמצא גדור מקום לכל או ברחוב הנמצא גדור נטיעות למקום אדם ייכנס לא31.
 הוראותיה, ולפי העיריה ברשותאלא

 שיח או עץ על או שבגן, סורג או שער משוכה, גדר, שיח, עץ, על אדם יטפס לא32.
 ישחיתם לא שברחוב, הצמח על הגנה לשם שהוקמו סורג או משוכה גדר, על אושברחוב

 הוראותיה, ולפי העיריה ברשות אלא ישמידםולא
נ

 או שער משוכה, גדר, או צמח אל בצמח לפגוע העלול חיים בעל אדם יקשור לא33.
 כאמור. חיים בעלי ידם על יעמיד לא וכן צמח על הגנה לשם מרחוב או בגן שהוקמוסורג

 העובר אדם כל מהגן להרחיק רשאי בכתב, אותו הרשה העיריה שראש מי כל34.
 תחילה. בו שהתרה לאחר זה, עזר חוק הוראות לפ4עבירה

 בצמח. ~לפגוע עליו ששמירתן האדם אותן ימנע העיריה בתחום העוברות בהמות35.

 רחובות שימוד stuפרק
 לרחוב נזק, לגרום העלול דבר כל רחוב מעל יבליט ולא ברחוב אדם יניח לא )א(36.
 לפריקתו או לטעינתו כן לעשות דרוש אם אלא בו, הציבור לתנועת או לניקוי להפריעאו
 לכך. הדרוש הסביר הזמן מן יותר ילא דבר אותושל

 בגזוזטרה, במעקה, בחלון, עסקו, או ביתו בחזית יתלה ולא אדם יניח לא)ב(
 לרחוב. שיפול סכנה בו שיש בצורה דבר כל לרחוב, מעל אובגג

 ברחוב. בקרה תא או שוחה תעלה, אדם יחסום ולא יכסה לא)ג(
 הרשאה לפי מיוחד, צורך לרגל ארעית בניה מותרת זה בסעיף האמור אף על)ד(

 ההרשאה, לתנאי ובהתאם העיריה ראש מאתבנתב

 לתנאי ובהתאם המהנדס מאת בכתב היתר פי על אלא ברחוב, שוחה אדם יכרה לא37. שוחותפתיחת
ההיתר.

 זהירותדרכי
 שוחהבכריית

 - חייב ברחוב שוחה הכוההאדם38*
 בלילה. מהבהנים אדומים ובאורותבים אדומים בדגלים וכן אזהרה בשלטי ולציינו גדור השוחה מקום את להחזיק)א(
 עם או העבודה גמר עם הקודם למצבו הרחוב את ולהחזיר השוחה את לסתום)ב(
 יותר. המוקדם אתאריך לפי הכל ההיתר,פקיעת

 קפה לבתיהיתר
ולחציות

 קפה, בית לצרכי ושולחנות כסאות ברחוב להעמיד היתר לתת רשאי העיריה ראש%.
 הותר לבטל זה, חוק פי על אחר היתר וכל החנות בחזית בסחוב סחורה להצגתוכן

 או לשנותם מהם, לגרוע עליהם, להוסיף תנאים, בו לכלול וכן  להתלותו, אושגיתן
לבטלם.
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 לרחוב. נזק אדם יגרום לא)א(40. לרהובגהק
 הנזק. את לתקן חייב )א( קטן סעיף הוראות על שעבר אדם)ב(

 -- בכתב בהודעה ט לדרו חטאי העיריה ראש )א(41,
 את לסלק ג סעיף הוראות לפי שלא ברחוב מכעעל יחו ~טה מהאנשיםלו(

 ;המכשול
 ו-8)ב(, 4 בסעיפים המנויות העבודות את לעשות החתבים מהאנשים)2(

 האמורות. העבודות אתלבצע
 לביצוע או המכשול לסילוק והדרכים הפרטים התנאים, יצויינובהודעה)ב(
 המכשול את לסלק יש שבה התקופה וכן העיריה, ראש באישור המהנדס שקבעםהעבודה

 העבודה, את לבצעאו

 לא ; בה שנקבע הזמן תוך אחריה למלא חייב כאמור הודעה שקיבל אדם)ג(
 בהוצאות ולחייבו הדרוש את לעשות העיריה ראש רשאי ההודעה, הוראות אתרמילא
 הביצוע. אוהסילוק

 עבודה כל ולבצע ברהוב מכשול כל לסלק דתופימ במקריס רשאי העיריה ראש42.
- 8)ב( או 4 בסעיפים המנויותמהעבודות  ובין 9 סעיף לפי הודעה נמסרה אם בין 

 מכשול העיריה ראש סילק ; מקום לכל סבירה עת בכל כך לשם ולהיכנס - לאואם
 או המכשול בסילוק החייב מהאדם לגבות העיריה רשאית כאמור, עבודה ביצע אוברחוב
 הביצוע. או הסילוק הוצאות את העבודהבביצוע

 מסוכנים צעצועים ":פרק
 צעצועיםייצור

  ומכירורגמסוכנים
 כחלק ובין כעסק בין במכירתם, או מסוכנים צעצועים בייצור אדם יעסוק לא43.
 ההיתר. לתנאי ובהתאם העיריה ראש מאת היתר פי על אלא אתר,מעסק

 ועימ צעצהפעלת
מסוכנים

 לתנאי ובהתאם העיריה ראש מאת היתר פי על אלא מסוכן, צעצוע אדם יפעיללא44.
ההיתר.

 המבקש. ביד חתומה ותהיה העיריה לראש תוגש היתר למתןבקשה45. היתר למשבקשה

 לבטלו או להתלותו נתינתו, תנאי את לקבוע היתר, לתת רשאי העיריהראש46.ותנאיו היתרמתן

 יותר, מוקדם מועד בו נקבע אם אלא בהיתר, הנקוב במועד יפקעהיתר47. היתרפקיעת

 בהתאם שלא או היתר ללא מסוכן בצעצוע ישתמש שילד אפוטרופוס לרשה לא48.
 ההיתר.לתנאי

 כלליותהוראות
 שאליו אדם לידי נמסרה אם כדין, תהא זה עזר חוק לפי הודעה מסירת )א(49.
 לאחרונה הידועים או הרגילים עסקו במקום או מגוריו במקום נמסרה או מכוונתהיא
 או שם, המועתק או העובד בוגר אדם כל לידי או הבוגרים משפחתו מבני אחדלידי

 עסקו או מגוריו במקום מענו לפי אדם אותו אל הערוך רשום במכתב בדוארנשלחה
 או ההודלה דנה שבו בבנין בולט במקום הודעה הוצגה או לאחרונה, הידועים אוהרגילים
 העיריה בתחום הנפוצים העתונים באחדתפרסמה
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 ולבעל בנכסים למחזיק בכתב הודעה ממתן סביר זמן לאחר רשאי המפקח)ב(
 או צינורות ביבים, אחרת, בצורה ובין חפירה ידי על גין לבדיקה, לערטלהנכסים,
 נזק וכל הקודם, למצבם יחזירם פגם, בהם מצא לא ואם אחרים, סניטרייםתשמישים
 העיריה. חשבון על יהיו על יתוקן האמורה המפקח מפעולת כתוצאהשלגרם

 בהמ למחזיק או נכסים לבעל זה עזר חוק לפי אותה למסור שיש הודעה)ג(
 של "המחזיק" או "הבעל" בתואר אליהם נערכה אם כהלכה, נערכה באילו אותהיראו
 .) : נוסף. תיאור או שם כל ללא הנכסיםאותם

 לכלימקום סבירה עת בכל להיכנס רשאי לכר הסמיכו העיריה שהאש אדם כל )א(50.
 הדרושים האמצעים בכל ולנקוט זה עזר חוק הוראות קויימו אם, לבדוק כדי העיריהבתהום
לקיומו.

 מקום לכל מלהיכנס זה עזר חוק ל4י תפקידו שממלא למי אדם ~פריע לא)ב(
 כך.לשם

 מפגעסילוק
 העירי ידיעל

 או 4 סעיף לפי העיריה ראש דרישת אחרי מפגע לסלק החייב אדם מילא לא51.
 בהודעה, הקבועים והתנאים הפרטים לפי שלא 5, בסעיף המפורטות מהעבורות עבודהביצע
 הביצוע הוצאות את ולגבות המפגע לסילוק הדרושה העבודה את לבצע העיריהרשאית
 מהם אחד מכל או יחד מכולם המפגע, את לסלק החייבים אנשים מאותם או אדםמאותו
לחוד.

 זה. 1TP חוק הוראות לפי האסור מעשה מלעשות ימנעו ילד על ממונה52.

 - דינו אחר, עונש, לה נקבע לא ואשר זה עזר חוק מהוראות הוראה על העובר53.
 שבו יום לכל לירות 100 של נוסף קנס - דינו העבירה, נמשכה ואם לירוא, 5,000קנס

 הרשעתו. לאחר או המפקח ידי על הודעה עליה לו שנמסרה לאחר העבירהנמשכה

ביטול  --.-. ..... בטלים-54.
 ; 4 תשי"ט-1959 תברואה(, )מפגעי לקרית-גת עזר חוק)1(
 ; 5 תשי"ט-1959 העישון(, ואיסור הנקיון )שמירת לקרית-גת עזר חוק)2(
 8; תשכ"ג--1963 רעש(, )מניות לקרית-גת עזר חוק)3(

 ז; תשל"ד-1974 מדרכות(ן )ניקוי לקרית-גת עזר חוק)4(

 8; תשי"ט-1959 אשפה(, )הרצאת לקלית-גת עזי חוק)5(

 9; תשי"ט-1959 לבנינים(, וכניסות חצרות )ניקוי לקרית-גת עזר חוק)6(

 ; "1 תשכ"א-1961 מסוכנים(, מבנים )הריסת לקרית-גת עזר חוק)7(
 ; 11 תשי"ט-1959 הצומח(, על )הגנה לקרית-גת עזר חוק)8(
 ; 12 תשל"ה-1975 רחובות(, )שימור לקרית-גת עזר הוק)9(
 ; "1 תשכ"א-1961 מסוכנים(, )צעצועים לקרית-גת עור חוק)10(

 1225; עמ' תשי"ט, ק"ת9 1332. עמ' תשל"א, 1220; עמי תשי"ט, ק"ת4,
 1859. עמ' תשכ"א, ק"ת10 1602. עמ' תשי"ט, ק"ת5
 1827. עמ' תשי"ט, ק"ת11 796. עמ' תשכ.ג,. ק"ת6
 1360. עמ' תשל"ה, ק"ת12 576. עמ' תשלנה, 758; עמ' תשוחד, ס"ת7
 1697. עמ' תשכ"א, ק"ת13 1290. עמ' תשי"ט, ק"ת8

287 23.11.1979 תש"ם, בכסלו ג' 4053, התקנותקוזז



 ; 1י תשי"ט-1959 עופות(, )החזקת לקרלת-גת עזר חוק)11(
 15 תשכ"ה-1964 הלזונות(, )הדברת לקרית-גת עזר חוק)12(

 . 16 תשי"ט-1959 קוצים(, )ביעור לקרית-גת עזר חוק)13(
 17 תשכ""-1965 חיה(, גדר )הסדרת לקרית-גת עזר חוק)14(

 834. עמ' תשי"ט, ק"ת 16 1218. עמ' תשי"ט, ק"ת14
 1282. עמ' תשכ"ה, ק"ת17 308. עמ' תשכ"ה, ק"ת15

 תש"ם-1979 )תיקון(, וחנייתון, רכב )העמדת לתל-אביג-יפו שדחוק
 2, התעבורה לפקודת 77 וסעיף 1 העיריות לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף

 זה:  עור  חוק תל-אביב-יפו עירית מועצתמתקינה

 )להלן 8 תשי"ד-1954 וחנייתו(, רכב )העמדת לתל-אביב-יפו עזר לחוק בתוספת1. התוססתתיקון

 - העיקרי(  העור  חוק-
 יבוא: 2 פריט במקום)1(

בלירות "איי"ליעיי סדרן, ידי על מוסדר חניה במקום"2.
 - רכבלכל

4 ממנה לחלק או ההאשונהלשעה
3 ממנה לחלק או מספת ,טעהלכל
400 מראש לחורט -- משאיתלכל
200 מראוט לחודש אחרתי-- מכתיתלכל
100" מראש לחוטט -- אופלצלכל

 יבוא: 3 פריט .במקום)2(
 "אגה"ש"" כרטיס באמצעות המוסדר חניה ממקום"3.

גלירות !!
------------- --- רכב לכלהגיה,

4  ונמנה חלק  או  זיעהלכל
2" שעה מחצי חלק י טצה  חצילבל

 חיה כרטיסי  'הברעיתו מי  העיקרי העור לחוק התוספת  'טל 3 בפריט האמור אף על2. מעברהוראית
 חלק או שעה חצי לכל לירה ו-1,00 לשעה לירות 2.00 הם בהם  הנקוביםשהתעריפים

 1979(. בדצמבר )31 תש"ם בטבת י"א יום עד בהם להשתמש רשאי שעה,מחצי

 להט מה ליט טוןנתא
 תל-אביב-יפו עייתראש 1979( בעבמגר )7 תש"ם בחעתז"ז
 מסכים.אף וש-ע(ים

 לנדאוחיים בורגיוסף
 חביה השר שמםשר

------------
 197. עמ' 8, חדש נוסח ישראל, מדינת דית1
 173. עמ' ד, חדש נוסח ישראל, מדינת דימ2
 657. 20, עמ' תשל"ט, 287; עמ' תשל"ח, 460; עמ' תשל"ז, 1000; עמ' תשי"ד, ק"ת3
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