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-ח בטבת התשמ״ה

 רווק עזר לנצדת עילית (תיקוןחוקי עזר)/ התשמ״ה-985ו

נה מועצת עירית , מתקי 1 ת ו י ר י  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ר־251 לפקודת הע
: ה  נצרת עילית חוק עזר ז

ר ! חיקי עז קי  1. בכל מעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור ב׳ לחוקי העזר המפורטים לצידם תי
/ במקום ״40,000 שקלים״ יבוא ״80,000 שקןלים״ ובמקום ״1600 שקלים״, אם  בשור א

: ם״ ה נקוב בסעיף לעניו עבירה נמשכת, יבוא ״3200 שקלי  סכום זה הי
ר ב׳ ר א׳ טו ו  ס

 חוק עזר לנצרת עילית (תברואה וסילוק מפגעים), התשל״ב—972! * 17

 י חוק עזר לנצרת עילית (פיקוח על כלבים), התשכ״ד—1964 3 9

12 4  חוק עזר לנצרת עילית (שימור רחובות), התשכ״ד—1964

 חוק עזר לנצרת עילית (צעצועים מסוכנים), התשכ״ד—1964 5 10

 חוק עזר לנצרת עילית (שמירת הנקיון ואיסור העישון), ־
 התשכ״ה—1964 6 7

וסה חדש 8, עמי 197; ק״ת—הש״ם, התשמ״ד, עמי 2065. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת מתשל״ב, עמי 1220; ק״ת—חש״ם, התשמ״ד, עמי 297 ועמי 805.
 3 ק״ ת התשכ״ד, עמי 126; ק״ת-־-חש״ם, התשמ״ד, עמי 297 ועמי 805.

 4 ק׳׳ת זזתשכ״ד, עמי 1459; ק״ת—חש״ם, התשמ״ד, עמי 297 ועמ׳ 805.

 5 ק״ת התשכ״ד, עמ׳ 1480; ק״ת—הש״ם, התשמ׳׳ד, עמי 297 ועמי 805.
 6 ק״ת התשכ״ה, עמי 551; ק״ו1—תש״פ, התשמ׳יד, עמי 297 ועמי 805.
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ר צ ו ר »' ט  טו

 חוק עזר לנצרת עילית (מודעות ושלטים), התשכי׳ד—964! ז 10

ת (רוכלים), התשכ״ד—1964 8 23 י ל  חוק עזר לנצרת ע

 חוק עזר לנצרת עילית (הוצאת אשפ־), התשכ״ד—1964 9 10

17 1  חוק עזר לנצרת עילית (שחיטת עופות), התשל״ד—1973 0

 חוק עזר לנצרת עילית (פתיחת בתי עסק וסגירתם), חתשל״ד—11973! 9

 חוק עזר לנצרת עילית (עקירת עצים), התשכ״ד—1964 2! 6

14 1 3  חוק עזר לנצרת עילית (הגנה על •הצומח), התשכ״ד—1964

5 1 1  חוק עזר לנצרת עילית (מס עסקים מקומי), התשכ״ד—1964

14 1  חוק עזר לנצרת עילית (סלילת רחובות), התשכ׳יד—51964

20 1 6 1966— ו  חוק עזר לנצרת עילית (אספקת מים), התשכ״

, שאומץ על ידי  חוק עזר לדוגמה (ניקוי מדרכות), התשל״ד—1974 ״
 עירית נצרת עילית 8

 חוק עזר לנצרת עילית (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים),
8 1  התשלי׳ב—1972 8

16 1 9  חוק עזר לנצרת עילית (רחצה בבריכות שחיה), התשל״ה—1974

7 2  חוק עזר לנצרת עילית (הדברת מזיקים), חתשל״א—1970 0

8 2 1 ר לנצרת עילית (הריסת מבנים מסוכנים), התשכי׳ט—1969  חוק עז

 חוק עזר לנצרת עילית (שמות לרחובות ולוחיות־מספר בבנינים),
11 2  התשכ׳יז—1967 2
 חוק עזר לנצרת עילית (הדברת חולדות), התשמ״ב—231981 7

ב א י ר ם א ח נ  נתאשר, מ
 י׳ בחשון התשמי׳ה (5 •בנובמבר 1984) ראש עירית נצרת עילית

 (חמ 150—8)

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה ושר הפנים

 ד ק״ת התשכ״ד, עמי 1128¡ ק״-ת—וזש״ם, ד.תשמ״ד, עמי 297 ועמי 805.

ת התשכ״ד, עמי 1393; ק״ת—וזש״ם, התשמ״ד, עמי 297 ועמ.׳ 805. ״  8 ק
ת ד״תשכ״ד, עמי 1761; ק״ת—חש״ם, התשמ״ד, עמ׳ 297 ועמי «)8. ״  9 ק
 10 ק״ת התשדי׳ד, עמ׳ 416; ק״ת—חש״ם, התשמי׳ד, ענג׳ 297 ועמ׳ 805,
 11 ק״ת התשל״ד, עמי 168; ק״ת—חש״ס, •החשמ״ד, עמ׳ 297 ועמ׳ 805.
 12 ק״ת התשכ״ד, עמי 888; ק״ת—חש״ם, התשמ״ד, עמי 297 ועגד 805.
 13 ק״ת התשכ״ד, עמי 998; ק״ת—חש״מ, הוזשמ״ד, עמ׳ 297 ועמי 805.
 14 ק״ת ד״תשכ״ד, עמי 999; ה״ת—וזש״ם, ד״תשמ״ד, עמי 297 יעפ׳ 805.

 15 ק״ת זותשכ״ד, עמי 1364; ק״ת—חש״ם, התשמ״ד, עמי 297 ועמי 805.
 16 ק״ת התשבי׳ו, עמי 2178; ק״ת—חש׳ים, הוזשמ״ד, עמי 297 ועמי 805.

 17 ק״ת התשל״ד, עמי 756; התשל״ה, עמי 366; ק״ת—חש״יס, התשמ״ד, עמ׳ 297 ועמי 805.
 18 ק״ת התשל״ב, עמי 881; ק׳׳ת—חשי׳ם, התשמ״ד, עסי 297 ועמי 805.
 19 ק״ת התשל״ה, עמי 50; ק״ת—ךזש״ם, התשמ״ד, עמי 297 ועמי 805.
 20 ק״ת התשקיי׳א, עמי 53; ק״ת—חש״ם, התשמ״ד, עמי 297 ועמי 805.
 21 ק״:ת התשכ״ס, עמי 844; ק״ת—חש״ס, התשמ״ד, עמי 297 ועמי 305.
1 הייה ההשכ״ז, עמי 2702: ק״ת—תש״מ, התשמ״ד, עמי 297 ועמי 805. 1 

 23 ק״ת—חש״ם, התשמ״ד, עמי 235; התשמ״ד, עמי 297 יעמ׳ 805.

 134 ק״ת—חש״מ 259, כ׳׳ח במבת התשמ׳׳ה, 1.1985.



 חוק עזי לתל־אביג־יפו(העמדת דכנ ותנ״חו) (תיקון)/
 התשמ״ה-1985

, ולפי סעיף 77(א) 1 ות רי 2 לפקודת העי 5 1 ־  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו
: ה פו חוק עזר ז עצת עירית תל־אביב־י ה מו נ , מתקי 2 רה  לפקודת התעבו

 1. בסעיף 3(ב) לחוק העזר לתל־אביב־יפו (העמדת רכב וחנייתו), התשמ״ד—1983 3 .תיקון סעי{׳ 3
 (להלן — חוק העזר העיקרי), בפסקה (1), במקום ״בין השעות 08,00 לבין 17.00 או כל

 שעה אחרת שמופיעה בתמרור״ יבוא ״בכל שעות היממה״.

ה תיקון סעיף 4 א י צ י - ב ש ש ו  2. בסעיף 4(ג) לחוק העזר העיקרי, בסופו יבוא: ״לרבות תעודת ת
 העיריה״.

. תיקון סעי!׳ 6 א ו ב ) ל א ן י ט ף ק י ע ם ס ו ק מ ׳ ב י ר ק י ע ר ה ז ע ק ה ף ף 6 ^ י ע ס  3 ב

 ״(א) לא יעמיד אדם ולא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב
 במקום —

יה נאסרה על ידי המועצה לפי סעיף 2 (להלן — איסור  ^ (1) שבו החנ
 המועצה) והאיסור מסומן על ידי תמרור, או

 (2) שבו החניה אסורה על פי תמרור שהוצב כדין, אף אם האיסור אינו
 איסור המועצה.״

 הוספת סעיפים
־6ג  6א ו

 4. אחרי סעיף 6 לחוק העזר העיקרי יבוא:

ל 6א. המועצה רשאית, בהסכמת המפקח על התעבורה ובהתייעצות עם ז ה י נ ח  ״

י מפקד המשטרה, לקבוע חלק ממדרכה ברחוב כמיועד לחניה של רכב ד כ י ד מ  ה

 מהסוג שנקבע בהחלטה, ובלבד שינתן באותה מדרכה מעבר סביר להולכי
 רגל; המקום שנקבע כאמור יסומן בתמרור, ומשנקבע כד, לא יחול על
 חניה בחלק האמור של המדרכה איסור חניה לפי חוק עזר זה, ובלבד

יה היא בהתאם לכל הוראה שבתמרור או על פיו.  שהחנ

ב 6ב. (א) רכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות כ ת י י י ד  ג

 ובעילתו ,
 שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת פקח דרושה
 הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור, רשאי

 פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או לגררו.
 * (ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראת פקח
נו נמצא במקום, רשאי פקח, בין בעצמו ובין בידי מי  ״ כאמור או שאי
ועה במשטרת ישראל (להלן — גורר  שאישר לכך ראש מחלקת התנ
להחסעו או לנעול את גלגליו, או  מורשה) להרחיק את הרכב, לגררו ו
 חלק מהם, בנעלי חסימה המונעות את תנועת. הרכב ובלבד שינקוט

 אמצעי זהירות סבירים הדרושים כדי להבטיח את בטיחות הרכב.
לתו ישולמו אגרה  (ג) בעד הרחקת רכב והחסנתו או שחרורו מנעי

 או תשלום לגורר מורשה כמפורט בתוספת השניה.

 •1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 3ד1.
 3 ק׳׳ת—חש״מ התשנדר, 1עמי 114.
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ו מוטלים על בעל הרכב הרשום ברשיון  אגרה או תשלום כאמור יהי
; ו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו  הרכב, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנ
 רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעלו כאמור, לא יוחזר ולא ישוחרר

 מנעילתו אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.

 (ד) רכב שננעל כאמור בסעיף קטן (ב) —

לתו לא יאוחר מתום 48 שעות לאחר שבעל  (1) ישוחרר מנעי
 הרכב ביקש את השחרור ושילם את האגרות או התשלומים
 התלים עליו, ואולם אם לאחר 24 השעות הראשונות מתחיל
ן על פי חיקוק (להלן — יום  יום מנוחה, יום פגרה או שבתו

; חה ו י כניסת יום המנ  מנוחה) — ישוחרר לפנ

 (2) ראש העיריה רשאי מטעמים של בטחון, בטיחות או סילוק
לתו גם אם לא  מפגע, להורות על שחרורו של רכב מנעי

 נתקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן זה.

 (ה) ראש העיריה יקבע באישור ראש מחלקת ׳התנועה של משטרת
ן ^ י ע נ  ישראל את הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה או ה
^ מ י ע נ  כאמור בסעיף קטן (ב) וגורר מורשה כאמור יבצע או! הגרירה, ה

 או השחרור של הרכב, בהתאם להוראות ראש העיריה או הפקח, שינתנו
ה. ז :  לפי חוק עזר

ן סעיף זה רק מי שאישר לכך ה לפקח לעני מנ  (ו) ראש העיריה י
 המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיד.״

ת 5. בתוספת השנייה, בסופה, יבוא: פ 0 ו ת י ?יו ד ,  יז
 השניה

, חפימתו ושחרורו ד גרירת רכב, ההפנתו ע  ״אגרה או תשלופ למרר מורשה ג

לה ישולמו אגרה או תשלום עי  בעד גרירת רכב, ההסנתו או חסימתו ובעד שחרורו מנ
 לגורר מורשת כמפורט בתוספת החמישית לתקנות התעבורה, התשכ״א—1961 *.״

ל פ י ר ל ג א ג  נתאשר. י
פו י ב־  ז׳ בטבת התשמ״ה (31 בדצמבר 1984) ממלא מקום ראש עירית תל־אבי

 (המ 22—8)

 אני מסכים.
ו פ ר ו ם ק י י ץ ח ר ק פ ח צ  י

 שר הפנים שר התחבורה

 4 ק״ת החשכ״א, ע3׳ 1425: ק״ונ התשמ׳׳ד, עמ״ 1736.

ת התשמ״ה, 21.1.1935 נ ס  136 ק״ת—חש״מ 259, כ״ח ב
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