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 חוק העונשין(תיקון מסי 431 התשנ״א-990ו*

 הומות סעיף 214א 1. אחרי סעיף 214 לחוק העונשין, התשל״ז-1977 י, יבוא:

 ״פרסום פוגע על 214א. (א) המפרסם פרסום פוגע על שלטי חוצות, דינו - מאסר שישה

ת חדשים או קנם פי שלושה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1). י צ י י ח ט ל  ש

 (ב) לענין סעיף זה -

 ״פרסום פוגע״ - אחד מאלה:

 (1) תמונת עירום או תמונה של חלקי גוף אינטימיים של איש או
 אשה:

 (2) תמונה שיש בה קיום של יחסי מין או של אלימות מינית, או
 שיש בה ביזוי או השפלה מיניים, או שהיא מציגה אדם כחפץ זמין

 לשימוש מיני:

 (3) תמונה של חשיפה חלקית של גוף, של איש או אשה, שיש בה
 פגיעה ברגשותיו המוסריים של הציבור או חלק ממנו או השחתת

 המוסר הציבורי, או שיש בה פגיעה בקטינים או בחינוכם:

 ״שלטי חוצות״ - שלטי פרסומת המוצבים לצידי דרכים, שלטי פרסומת
 בתוך אוטובוסים של התחבורה הציבורית או על דפנותיהם
 החיצוניים או בתחנות האיסוף של אוטובוסים כאמור וכן שלטי

 פרסומת על לוחות מודעות שבפיקוחה של רשות מקומית.״

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה ששים ימים מיום פרסומו.

ד ו ד י ר ר דן מ י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר המשפטים

י ק ס נ ל י ב ש ג ד ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 • נתקבל בכנסת ביום ל׳ בכסלו התשנ״א(17 בדצמבר 1990)¡ הצעת החוק וזבדי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2019 מיום ב׳
 בכסלו התשנ״א (19 בנובמבר 1990), עמ׳ 16.

 1 ס״ח התשל״ז, עמ׳ 226¡ התש״ן, עמ׳ 196.

 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס׳ 40), התשנ"א-990ז*

 1. בסעיף 249 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), אחרי פסקה (20) יבוא:

 ״(21) עידיה רשאית להפעיל את סמכותה על פי פסקה (20) בתחום שיפוטה או
 בחלק ממנו לגבי ימי המנוחה, בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית: ״ימי המנוחה״ -
 כמפורט בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח-1948־/ לענין זה,

 שבת ומועדי ישראל - מכניסת השבת או המועד ועד צאתם.״

- נתקבל בכנסת ביום ל׳ בכסלו התשנ״א(17 בדצמבר 1990): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1872 מיום ל׳
 בשבט התשמ׳׳ח (18 בפברואר 1988), עמי 134.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, עמ׳ 197¡ התש׳ץ, עמ׳ 94.

 2 ע״ר 2, תוספת אי, עמי 1.
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 הוספת סעיף 264»

 תחולה על
 המועצות המקומיות

 הוראות מעבר

.2 
 ״צו איסור

 פתיחת עסק
 בימי מנוחה

 אחרי סעיף 264 לפקודה יבוא:

 264א. (א) התקינה העיריה חוק עזר לפי סעיף 249(21) ונפתח עסק בניגוד
 להוראות חוק העזר, רשאי ביתיהמשפם המוסמך לדון בעבירה על אותו חוק
 עזר לצוות על הבעלים, המנהלים או המפעילים של העסק האמור, להימנע
 מפתיחת העסק בימי המנוחה בניגוד להוראות חוק העזר (להלן - צו איסור
 פתיחה) אם שוכנע כי העסק נפתח בניגוד להוראות חוק העזר: בקשה למתן צו
 כאמור תוגש בידי מי שמוסמך להגיש תביעות בשל עבירה על חוק העזר
 האמור, בצירוף תצהיר לאימות העובדות שעליהן מתבססת הבקשה, ובית
 המשפט רשאי להוציא אח הצו במעמד המבקש בלבד, אם מצא כי יש הצדקה

 לעשות כן בנסיבות העדן.
 (ב) ניתן צו איסור פתיחה במעמד המבקש בלבד, יימסר העתק ממנו

 לבעלים, למנהלים או למפעילים של העסק.
 (ג) מי שניתן עליו צו לפי סעיף זה שלא בנוכחותו רשאי, בתוך 30 ימים
 מיום שנמסר לו הצו, לבקש מבית המשפט שנתן את הצו לבטלו או לשנותו,
 אולם אין בהגשת בקשה כאמור כדי לפגוע בתוקפו של הצו: בית המשפט יחליט

 בבקשה כאמור תוך שבועיים מיום הגשתה.

 (ד) על החלטת בית המשפט שלא ליתן צו איסור פתיחה, או על החלטה
 בענין צו איסור פתיחה ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי בשופט אחד, תוך

 30 ימים מיום מתן ההחלטה: הערעור יישמע כערעור אזרחי.
 (ה) שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת רשאי

 להתקין תקנות סדרידין לענין סעיף זה.״

 3. הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחוייבים, על חוקי עזר של מועצות מקומיות לגבי
 עסקים המנויים בסעיף 249(20) לפקודה.

 4. חוק עזר בדבר פתיחת עסקים וסגירתם, שהתקינה עיריה או מועצה מקומית לפני תחילתו
 של חוק זה, ואשר היה נעשה כדין אילו חוק זה היה בתוקפו אותה שעה, יראוהו מיום תחילתו של

 חוק זה כאילו הותקן לפיו.

י ע ר ה ד י ר  א
 שר הפנים

י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה

 חוק לתיקון פקודת התעגודה (תיקון מס׳ 25), החשג"א-1990״

 1. בסעיף 14(א) לפקודת התעבורה' (להלן - הפקודה), המליט ״באותה שנה״ - יימחקו. תיקון מעיף 14

 2. בסעיף 14ב לפקודה, במקום פסקה (1) יבוא: תיקון סעיף 314

 ״(1) הוא תושב ישראל שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד שנקבע להגשת
 הבקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית:״.

 נתקבל בכנסת ביום א׳ בטבת התשנ״א(18 בדצמבר 1990)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2019 מיום ב׳
 בכסלו התשנ״א (19 בנובמבר 1990), עפ׳ 16.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173¡ סייח התשנ׳־א, עמי 12.
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מ 3. במקום סעיף 14ג לפקודה יבוא:  החלפת סעיף 4

 ״הסדרים להגשת 14ג. (א) בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית תוגש למפקח על התעבורה

ת (ב) מבקש יהיה רשאי להגיש בקשה אחת בלבד. ו ש ק  ב

 (ג) שר התחבורה יקבע בתקנות דרכים להגשת בקשה, מועדי
 הגשתה והמסמכים שיצורפו לאימותה״.

 תיקון סעיף 14ד 4. בסעיף 14ד לפקודה -

 (1) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ג) הוגשו בקשות במספר אינו עולה על המכסה השנתית, יוציא המפקח על
 התעבורה, רשיון להפעלת מונית לכל אחד מן המבקשים שועדת המוניות

 החליטה כי הוא כשיר לקבל רשיון כאמור.״
 (2) במקום סעיף קטן (ה) יבוא:

 ׳׳(ה) הוגשו בקשות במספר העילה על המכסה השנתית, יערוך יושב ראש
 ועדת המוניות הגרלה בין כל המבקשים, והמפקח על התעבורה יוציא רשיון
 להפעלת מונית לכל אחד מן הזוכים בהגרלה שועדת המוניות החליטה כי הוא

 כשיר לקבל רשיון להפעלת פונית: סדרי ההגרלה ייקבעו בתקנות.״

 (3) סעיפים קטנים (ו) ו־(ז) •- בטלים.

 תיקון סעיף 14ו 5. במקום סעיף 14ו(1) לפקודה •בוא:

 ״( 1) אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ומועדי תשלומה, בתשלום אחד או בשני
 תשלומים, האחד בעת הגשת הבקשה לרשיון להפעלת מונית והשני עם קבלת

 הרשיון:״.

 הוראת שעה 6. (א) על אף האמור כסעיף 14 (א) לפקודה, שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של

 הכנסת, יקבע לגבי שנת 1990 מכסה של רשיונות להפעלת מונית אשר יוקצו למבקשים לפי סעיף
 14(ב) לפקודה, וכן מכסה של רשיונות שיוקצו למבקשים שנתקיימו בכל אחד מהם כל אלה:

 (1) הוא בעל רשיון בר־תוקף לנהיגה במונית, שניתן לו לפי הפקודה:

 (2) הוא נהג בישראל במונית, כעיסוק עיקרי: לענין זה, ״עיסוק עיקרי״ - עבודה
 בפועל בנהיגת מונית בישראל, במונית הרשומה בישראל, במשך 6 שנים לפחות
 מתוך 8 השנים שקדמו ליום ה׳ בניסן התשמ״ו(14 באפריל 1986) ובמשך 3 השנים
 לפחות בתקופה שמיום ו׳ בניסן התשמ״ו(15 באפריל 1986) עד יום תחילתו של חוק

 זה.

 (3) הוא לא קיבל מעולם, מהמפקח על התעבורה, רשיון להפעלת מונית, בין לבדו
 ובין ביחד עם אחר, למעט רשיון שהועבר לו לפי סעיף 14 ה לפקודה:

 (4) הוראות סעיף 14ב לפקודה.

 (ב) הודאות סעיפים 14(ג) ו־14א עד 14ז לפקודה, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי
 הענין, גם על הקצאת רשיונות להפעלת מונית לפי סעיף זה.

ב צ ה ק ש  מ
 שר התחבורה

י ק ס נ ל י  דב ש
 יושב ראש הכנסת

ר י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה

ג ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה
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