רקנועות

קובץ התקכות
ג'בכסלו תש"ם

9

,

נ,,,,:441

.

תקנות ביתיו

לעבודה (תשלום לנציגי ציבור) (תיקון) ,תש"ם1979-

23בנובמבר 1979

.

.

ימי
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תקנות לעידוד השקעותהון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהבקעת חוץ גדולה),

1

. . . . . .
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תקנות מס הבנסה ומס מעסיקים (פטור מיוער ממס לתושב חוץ) ,תש"מ. 1979--

5ש

תושב האזור) ,הש"ם1979--

.
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חוק עזך לקרית-גת (מניעת מפגעים ומטרדים) ,תקו"ם. . . 1979-
חוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחניקתו) (תיקון) ,תש"ם. .1979-

.
.

תש"ם1979-

,

. .

,

כללי מס הכנסה (ניכויים וזיכויים לאזרח ישראלי

מדור לשלטון מקומי
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nllWMביתהדין לעבודה (תשלוםלנציגיציבור) (תיקון) ,תש"ם1979-
בתוקף סמכותי למי סעיף (43ב) לחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט ,1 1969-ולאחר
התייעצות עם שר העבודה והרווחה ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקף

תקנה 1

 .1בתקנה  1לתקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי
(להלן  -התקנות העיקריות) ,במקום " 400לירות" יבוא " 500לירות".

ציבור) ,תשל"ח1978--

תיקון תקנה 2

.2

בתקנה  2לתקנות העיקריות ,במקום " 300לירות" יבוא " 400לירות".

תחילה

.3

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

כ"ב בחשון תש"ם ( 12בנובמבר )1979
1חמ

1

)3-58

שמואל תמיר
שר המשפטים

מ"ח תשכ"ט,עמ' .70

 2ק"ת תשל"ה ,עמ' .2090 ,584

תקנותלעידודהשקעותהון(תנאיםלמחןהטבותחלופות לחברה
בהשקעתחוץ גדולה) 1תש"ם1979-

תגאי להטבה
סייגים למתן

הניכף

בתוקף סמכותי לפי סעיף 53י"ז(ב) ,לחוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט1959-
(להלן--החוקנןאניקובע לאמור:
 .התנאי לתחולתו של סעיף 53י"ז(א) לחוק הוא ו?"-ף 60לפחות מרכות? החברה
1
בוה?קעת חוץ גדולה (להלן  --החברה) ,מושקעים בנכסי המפעל התעעףיתה

.2

לענק המכף על פי סעיף 53י"ז(א)( )1לחוק ,יופחתומההין העצמי?,ל החברה

הסכומים הבאים:

( )1סכומים שהושקעובניירות ערך הנסחרים בבורסה רבמקרקעין שאינם
לשימוש החברה ,וכן במניות חברה שמרבית רכושה הוא ניירות ערך
ומקרקעין כאמור;
( )2הלוואות בלתי צמודות שניתנו עלידי החברה ,במישרין או בעקיפין,
לבעלי מניות או למנהלים ,למעט אשראי או מקדמות שניתנו ,במהלך
העסקים הרגיל ,לבעלי מניות או מנהלים המהווים לקוחות ספקים של
החברה;
י החברה שלא במהלך עסקיה הרגיל ואשר
( )3הלוואות שניתנו עליד
שיעורהריביתשעליהןהוא פחות מ.30%-

אי

תחולה

כ' באלול תו?ל"ט ( 12בספטמבר )1979

שמחה ארליך
שר האוצר

 1מ"ח תשי"ט ,עמ'  ;234תשל"ח ,עמ' .168
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קיבץ התקנית  ,4053ג' בכסלו תש"ם23.11.1979 ,

תקנות מס הכנסהומסמעסיקים (פטורמיוחד ממסלחושב תוץ)1
תש"ם1979-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  245לפקודת מס הכנסה  1סעיפים  4ו 6-לחוק מס
מעסיקים ,תשל"ה ,2 1975-ובאישור ועדת הכספלם של הכנסת,אנימתקין תקנות אלה:

 .1בתקנות אלה -
"ההברה" חברה תושבת חוץ המפיקה סרט בנושאהיסטורי על תולדותישראל בהשקעת
 תפחת מ 10-מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה;הון שלא
"עובד חוץ"  -מי שמועסק על ידי החברה והוא אזרח או תושב המדינה שהתבדה
תושבת שלה,ואיננו תושבישראלואףלאהיה בעבר תושבישראל,

עובד חוץ יהא פטור ממס על הכנסת העבודה שמקבל מהחברה.

.2
.3

(א) תושב חוץ המועסק על לדי החברה שהוא תושב מדינה שיש לישראל איתה
הסכם בדבר מניעתמסי כפל על ההכנסהיהא זכאי על אף האמור בהסכם ,לשלם מס על
הכנסתו בישראל שמקבל מהחברה ,בשיעור שלא יעלה על המס שהיה חייב בו בארץ

הגדרות

פטור ממס
לעובד חוץ
הנחה ממס
לתושב חוץ

מושבו.

ר ממס על התשלומים שמקבל
(ב) תושב חוץ המועסק עלידי החברה יהאפקי
מהחברהלכיסוי הוצאותיו בלבד.

 .4החברה תהא פטורה מתשלום מסמעסיקים המוטללפי חוק מסמעסיקים ,תשל"ה--
 ,1475על הכנסת העבודה המשולמת על ידה לעובד חוץ ולתושב חוץ.
,

תחילתן של תקנות אלהמיזם ט' באלול תשל"ט ( 1בספטמבר .)1979

~5

פטור ממס

מעסיקים

תחילה

שמחה ארליך

ב'בחשון תש"ם ( 23באוקטובר )1979

שר האוצר

--=--

י מדיגת ישראל ,נוסח חדש  ,6עם.120 ,
 1דינ
 2ס"ת תשל"ה ,עם ;118 ,תשל" ,1עמ' .22

וילליבוס הכנסה(ניכוייםוזיכוייםלאירהישראליתושבהאיור),
תש"ם1979-

בתוקף סמכותילפיסעיפים  69ו 243-לפקודת מס הכנסה  1אני קובעכללים אלה!

 .1בחישוב המס עליחיד אזרח ישראליהחייב במס עלפי סעיף 3א לפקודה ,יובאו
בחשבוןהניכוייםוהזיכוייםשיחיד תושב ישראלזכאי להם עלפי הוראות הפרק השלישי
לחלקג' שלהפקודהנ

.2

.
ז

ניכוייםוזיכויים
ליחיד אזרח
ישראלי

תחולתו שלסעיף 1לגבי שנת המס.1978

שמחה ארליך
שר האוצר

בחשון תש"ם (28באוקטובר )1979

("מ )3=1044

 1דיני מדינת ישראל ,תסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח תשל"ט ,עמ'
קוצץ התקנות  ,4053ג' בכסלו תש"ם23.11.1979 ,

,103

275

עור לשלטון שקוטי
חוק לקיית-גת (ממעתמפגעיםומטרדים) ,תש"ם1979-
בתוקף סמכותהלפי סעיפים  254 ,250ו 255-לפקודת העיריות ,1מתקינה מועצת
עיריתקרית-גת חוקעזרזה:

עזי

הגדרות

ן

1
 .בחוק עזר זה -
"העיריה" -עירית קריתיגת;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיולפי חוק עזר
זה,כולןאו מקצתן;
"מהנדס"  -אדםשהעיריה מינתה אותולהיות מהנדסהעיריה וכל אדם שהמהנדס העביר
אליו בכתב אתסמכויותיולפיחוק עזרזה;
"מפקח"  -מי שהעיריה מינתה להיות מפקח לענין חוק עזר זה לרבות אדם שמפקח
העביר אליו בכתב את סמכויותיולפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
ייבעל נכסים"  -לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה
אילו היו הנכסים נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח ,כסוכן או כנאמן,
בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובלן שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר ושוכר
משנה ששכר נכס בבנין;
"בעל עסק"  -בעלהנכסים לרבות מנהל העסק למעשה ,האחראי לעסק,המחזיק בעסק;
"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בבנין או בנכסים כבעל ,כשוכר או בכל אופן אחר;
"ילד"  -קטין כמשמעותו בחוק הנוער (טיפול והשגחה) ,תש"ך;2 1960-
"ממונה על ילד"  -אפוטרופוס כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,

תשכ"ב1962_--

;3

ן
.,
"נכסים"  -מבנים ,מקרקעין ,מטלטלין מכלמין או סוג שהוא,בין תפוסיםוביןפנויים,
ביןציבורייםוביןפרטיים;
,
ה
ב
ח
ר
מעבר
,
ש
י
ב
כ
,
ל
ג
ר
,
ר
ש
ג
המשמש
,
ל
ח
נ
,
ן
ג
מקום
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי
ו
ר
ו
ב
ע
ל
פתוח שהציבור משתמש ב או נוהג
בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי
להיכנסאליו,בין שהםמפולשיםוביןשאינםמפולשים;
"מדרכה"  -מקום שאינו רהוב והמשמש למעבר הולכי רגלבין שהוא מרוצף או סלול
וביןשאינו מרוצף או סלול;
ק
ל
ח
ה
נ
ב
מ
ל
ה
ס
"כניסה" מקום המוגמש כני
לרבות
המדרכה או השטחהמיועד למדרכה
שאינו-
הלק מהכניסה למבנה;
"מבצה"  -בנין ,אחוזה ,אוהל ,צריף ,סככה או מבנה-חוץ כל שהוא ,בין קבוע ובין
ארעי ,או כל חלק מהם על כל נספחותיהם ,והבנוי מכל חומר שהוא ,לרבות בורות
שופכין ,ביבים ,תעלות שופכין ,צינורות שומכין ,צינורות מים ,משתנה ,מרזבים ,פרט
לכלים סניטריים כגון אסלה ,קערות לסוגיהן ,דודי מים וברזים ,בין שהם מצויים
בתוך המבנהובין בסביבתו;
 1דינימיינת ישראל ,נוסת חדש  ,8עמ' .197
"0 2ח תש"ך ,עמ' .52
 3מ"ח תשכ"ב ,עמ' ,120
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קובז התקנות  ,4053ג' בכסלו תש"ם23.11.1979 ,

"אורווה"  -מבנה המשמש להחזקת ~וסים ,ולרצות רפת ,לול ,מכלאה,דיר וכן כל מקום
שמשתמשיםבואושמחזיקיםבובעליחיים;
"בית מלאכה" כל מקום שעושים בו מלאכה ובכלל זה בית חרוטות ,מוסך וכל עסק
אומחסן המשמשיחדעםבית המלאכה;
"עסק" כל חנות ,כהגרד; מחסן ,קיוסק ,מקוםעינוג ציבורי ,בית מלאכה ,בית חרושת,
בית ק-פה ,ביתאוכל
 ,מסעדה ,בית מלון ,וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק;
"מקוםעינדו" -נכס המשמשלצרכיעינוג;
"מקום ציבורי"  -ביתעיניג וכל'~קום המיועד לשמש למטרה ציבורית ,למעט לית
מגורים;
"גן" שטחציבורי שתול או נטוע או כולל מתקני משחקים או מטופח עלידיהעיריה
ומל
-7עד להנאתהציבור;
"אשפה"-נ לרבותשיירימזון או כל חומר אחר העלולים לגרום לכלוך או מטרדתברואי
למעט זבל אורווה או פסולת הנוצרת בבית מלאכה ,בית עסק או מפעל וכן פסולת

.

4

י

בנין;

" גללי בהמה ושאר אשפה שלהאורווה;
".זבל -
'
,
ן
י
ג
ב
או
הנוצרת בבית מלאכה או גבית
"פסולת"  -פסולת
'פסולת גינה,
במפעל,שאינה אשפהאוזבל; פסולי
"חעלת שופכין" העלא למי שופכין ,מים דלוחות או כל פסולת של נוזלים .אחרים
לרבות שלוחותי-
ה ומקום ניקוז שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה;
" שופכיו"  -כל מבנה ,מעל לקרקעובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתם
שלמי שופנין ,מים דלוחים או כל פסולת של נוזלים אחרים ,לרבות כל סוג של בור
רקב ,בור שופכין מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבני לבנים או ביטון והמיועד
לקיבולם או לאגירתם של שופכין ולמעט ביב או תעלת שופכין;
"ביב" ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים או לניקוזם של מקומות
 בתהומי מגרש אחד והעשוי להעברתמי.הניקוז אל בור שופכין או אל תעלתםאחרי
שופכין ,לרבות כל ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או של
מקומות משותפיםוכיוצא באלה;
"עינוג"  -הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע ,אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלהן
'"צמח"  -עץ ,שתיל ,שיח ,ניצן ,פריחה,,פרי ,פרח או עשב ,הנטועים או צומחים ברחוב
אובגןציבוריוגל חלק מהם;
צעצוע מסוכן" כל 4משחק הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אולר מסוכן או'

'

יסק

 4יי
8ר

ך

488

בי*

~ליקוי" ,לגבל מבנה  --פגם במבנה עצמו,בין אם היהקיים מלכתחילהובין אם נתהווה
לאחר זמן;
,ן
"מפגע"
( )1פגם בנכסיםמסיום שאין בהם בית כסא כלל או משום שלדעתו של המפקה
אין בהם מספר מספיק של בתי כסא אואין הם מתאימים כל צרכם;
( )2פגם בנכסים משום שאין בהםפחי אשפה כלל או משום שלדעתו של המפקה

ך

,

4

,

יבל "חק

'
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אין בהם מספר מספיק של פחי אשפה או אין הם מתאימים כל צרכם מבחינת
גדלם ,איכותם ,מצנם ,מקום קביעתם או מכל בחינה אחרת או משום שפחי האשפה
שבהם אינם מחומר מגולוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר שאינו מניח את
דעת המפקח;
ה
ר
( )3גג ,תק
ר
י
ק
ו
א
א
ו
ה
ש
ו
ל
ל
כ
ב
ו
א
,
י
ו
ק
ל
בחלקו ,באופן שעלולים לחדור
דרכו מים ,רטיבות ,טחב או רוח במידה שלדעת המפקח יש בכך משום בזק
לבריאות;

( )4פגם בנכסים הנובע ממצב החזקתם ~שר ,לדעת המפקח ,מזיק או עלול
להזיק לבריאותן
ק
י
ז
ה
ל
( )5צפיפות מרובה בנכסים אשר ,לדעת המפקח ,עלולה
לבריאות ,וכן
שימושבנכסיםבניגוד למטרה שלשמהנועדו;
( )6חוסר ביב או בור שופכין בגכס"ם או ביב או בור שופכין שהוא ,לדעת
המפקה ,לקוי ,בלתי מתאים לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של הנכסים,
וכן ביב ,בור שופכין ,או מערכה סניטרית שהוקמו ללא אישור מאת המפקח או
שלא לפי תנאי האישור ואשר ,לדעתו ,איבם מתאימים לתכליתם;
( )7בית כסא ,צינור שופכין ,ציבור דלוחים ,פתח בלב וכיוצא בזה ,שלא נקבע
בו מחסום ,או אשר לדעת המפקח ,אלן מחסומו קבוע כהלכה;
( )8כל מתח ,ביב ,או מחסום הצפה ,בין שהוא זוסום ובין שהוא בלתי חסום,
הנמצא בתוךבניןללאאישורמיוחד מטעם המפקח;
( )9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,אפיק מים ,בור מים,מיכל מלם,בית כסא לכל סוגיו,
משתנה ,בור שופכין ,ביב ,תעלת שופכין ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן ,גג ,סככה או
חצר שהם במצב העלוללהזיק לבריאות;
( )10באר ,בור מים ,מיכל מים ,וכל מקום המשמש לאגירתמים שהם מגולים או
אשר ,לרעת המפקה ,הם נמצאלמ במצב העלול לזהם את המים שבתוכם;
( )11צינור שופכין ,ציבור פסולת ,צינור אוורור ,מחדיר אויר ,בור שופכין ,תאי
בדיקה ,כזד או ביב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או לקויים באופן שאויר
מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או לחלחל מתוכם ,או שחמרים
אחריםעלוליםליפול לתוכם;
( )12חיבור או קישור לקוי של כל צינור שופכין ,בית כסא ,צינור דלוחים,
מערכת הסקה ,מיתקן חימום ,מיונקן מלס ,מיתקן סניטרי או ביב;
( )13תא בדיקה של ביב או פתה של בור שופכין או של ביב וכל בור מים או
ו בטון המונע
מיכל מים אחר ,שהם חדירים או שאינם מצויידים במכסה ברזל"
חדירתאויר ויתושים או שמכסלהמ אינס מאושרים עלידי המפקח אושאינם מסוג
י המפקח;
מאושר עליד
( )14צינורלמי גשמים המשמשכצינורשופכיןאו לשפיכתכל הומר אתר שלדעת
המפקח הוא במצב העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו ,מתחתיו ,מחוצה לו או
בקרבתו;

( )15כלמוליך אוצינורלמי גשמים ,מרזבאו מרבץ הקשור,במישריןאו בעקלפ?ן,

עם כל ביב ,צינור שופכין ,בור שופכין או תעלת שופכין;
( )16בור שופכין ,בור מים ,מזחילה ,ביב ,ברז ,צינור ,מערכת הסקה ,מיתקן
חימום או מערכת צינורותמי גשמים או מים אחרים ,וכן כל ארובה ,תריס ,חלון,
278

קיבץ התקנות  ,4053ג' בעלו חרם1.1979 ,ן23.

אשנב ,דלתאומפתן שלבניןאונכסים שהם ,לדעת המפקח,בלתיתקיניםאו במצב
הגורם או העלול לגרום לרטיבות ,טחב או רוח בבנין או בבנין סמוך;
( )17הצטברות חומר כל שהוא ,ביל בתוך בנין ובין בסביבתו ,הגורם או העלול
לגרוםלרטיבות או לטחבבבנין;
( )18הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקיכלי רכב ,זבל
וכיוצא באלהאם הצטברותזומזיקהלבריאות;
( )19חוסר ארובה בנכסים ,אשריש בהם צורך ,או שהארובה בנכסים שבורה או
לקויה באופן אחר או אינה גביהה למדי או שהיא פולטת עשן באופן המזיק

1

אח.

לבריאות;
( )20תנור,

קמין או כבשן ,אשראיבו מעכל כראוי את העשן העולה ממנו,
ביןשהוא משמש למלאכהוביןלתכלית אחרת;
( )21מרבד ,שטיח מחצלת אשר חובטים ,מנקים ,או מנערים אותם ברחוב
או מעל לכל קומה או דירה או בסמוך להן ,בין השעות  18.00לבין 06.00ובין
השעות 12.00לבין ;16,00
( )22בעל חיים או עופות המוחזקים ללא שיהיה על כך היתר כדין או שיש
בהחזקתםכדילגרוםנזק לבריאות;
( )23צריף או מקנה שמחמת העדרנוציותסניטרית או מכל סיבה אחרת ,שוררים
בותנאים אשר הםמזיקיםלבריאות;
( )24בית חרושת ,בית מלאכה או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר לדעת
המפקח אין שומרים על הנקיון בהם ,או שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם

אי
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תנאים אשרהםמזיקיהלבריאות;
 )257בית חרושת,בית מלאכהאו מקום עבודה מכלסוג שהוא אשראינםמאווררים
במידה מספקת,כדי למנועכי האבק אוהסיגים האחריש הנוצרים במהלך העבודה
יז-קו לבריאות;
( )26שטח אדמה אשראינוגדורבמידה מספקת;
( )27עצים אושיחים או דשאים אשר ענפיהם או שורשיהם או שלוחותיהם בול-
טיםאומתפשטים לעברכל רחובאו מדרכה;
( )28מחנה,בין בתוך בניןובין בקרבתו ,שהוא מפריע לחדירת האור או האויר
לאותובני
ןבאופן שהואמזיק לבריאות;
ק
י
ז
ה
ל
( )29דברהגורם לרעש ואשרעלול
לבריאות;
( )30דבר אשר עלול להביא לידי הרגזה או לפגיעה בחוש הראייה ,הריח או
השמיעה;
( )31דבר הגורם להפרעה באספקו! המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת האנשים
הנהנים מאספקהיו;
( )32דבר אשר מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה סניטרית או אחרת;
( )33קוצים ,עשבים ,אשפה ,עצים ,פסולת ,גרוטאות או חומר אחר ,העלאת אש
בכל אחד מהםללאהיתר בכתב מאת ראשהעיריה;
( )34כביסה התלויה בגזוזטראות ,בחלונות ,במרפסות ובכל מקום אחר הפונה
לצד הרחוב;

 ,.,,,,,,.,ש,.,,,.,.
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( )35כלבים שהוכנסו לבתי קפה ,לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב

ציבוריים;
( )36כסאות ,שולחנות ,ארגזים ,חפצים ,כלים או כל חומר אחר המוחזקים ברחוב
בלאשניתן לכךהיתרכדין;
( )37כל צמחיה שהנה נגועה עלידי כל מזיק או חרק או תולעת ואשר עלולים
לגרום לנזק,

פרק א' :מפגעי תברואה
( .2א) המפקח רשאי להיכנס ,מזריחת החמה עד שקיעתה ,לכל נכס לשם סילוק
כל מפגע ולשםביצועהוראות חוקעזרזה.
(ב) המפקח רשאי לאחר זמן סביר ממתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
הנכסים ,לערטל לבדיקה ,בין על ידל הפירה ובין בצורה אחרת ,ביבלם ,צינורות או
תשמישים סניטריים אחרים ,ואם לא מצא בהם פגם ,יחזירמ למצבמ הקודם ,וכל נזק
שנגרם כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן עלידיו על חשבוןהעיריה.
אחריות לסילוק
מפגע

( .3א) על אף האמור בכל חוזה שכירות ומבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי
נגד אדם אחר,חייב המחזיק בנכסים לסלק כל מפגע מאותם הנכסים ,אולם אם אי-אפשר
י המפקח ,לסלק את
למצוא את המחזיק ,חייב בעל הנכסים ,לאחר שנדרש לכך עליד
המפגע,

(ב) מפגע אשר ,לדעת המפקח ,נובע מליקוי במבנה הנכסים עצמם או נספחיהם
אובסידוריהנוחיות שבהם אונובע מדבר כל שהוא בבכסים או בסביבתם ,אשר משתמשים
בו או נהנים ממנו רובהדיירים,חייב בעל הנכסים בלבד לסלקו ,אולם אם הבעל נעדרמן
הארץ או אםאי אפשר למצאו,חייבים הבעל וכן המחזיק באותם הנכסים ,לאתר שנדרשו

י המפקח ,לסלק את המפגע,
עש.ליד
(ג) היו בעלים או מחזיקים אחדים  -או אלה ואלה -חייבים בסילוק מפגע,
חייבים הםכולםיחדוכל אחד מהםלחוד לסלק אתהמפגע.
הודעות לסילוק

מפגע

סילוק מפגע

עלידיהעיריה

( .4א) ראש העיריה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת האנשים החייבים לסלק
ממגע לסל הוראות חוק עזר זה ,לבצע את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע
ומניעתהישנותו בהתאםלפרטיםולתנאיםהקבועיםבהודעה.
(ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף
קטן (א).
(ג) החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
(ד) אי ביצוע סילוק המפגע בהתאם להודעה יהיה עבירה לפי חוק עזר זה.

 .5לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף  4או
ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף  4שלאלפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה,
רשאית העיריה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
מאותו אדם או מאותם אנשיםהחייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם

לחוד.
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 .6דעתו של המפקח בדבר קיומו; מקורו או מהותו של מפגע ולן בדבר העבודות
והחמרים הדרושים לסילוק המפגע ולמניעתאישנותוהיאסופית.

בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות חייב ,לכשיידרש לכך עלידי

*7

להדגיק ולהחז~ק במקום נראהלעיןבבנין ,העתק חוק עזר זה או חלק ממנו,

המפקח,

לי)

המחזיק בנכסים.או בעל הנכסים כשאין אדם אחר מחזיק בהםחייב לשמור
.8
עלהנקיון בנכסים ובסביבתם באושןהמניח את דעת המפקח ,וכן לנקות ולסלק כל'מרמץ
של זוהמה ,זבל ,פסולת ,דומן או'אשפה אחרת שבנכסיםובסביבתם.
(ב)

הדבקת העתק
הגק עזר
שמירה על

הנקיון

אדם המעסיק עובדים לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה חייג

להבטיח במקום העבודה אותה הנוחיות הסניטרית הארעית הנחוצה לעובדים במקום
באתאם לדרישות המפקח למשך זמן ביצוע העבודות ,וכןאייב הוא לאחר גמר העבודות
לגער ולסלק את כל הזוהמה והלכלוך שנצטברו ולנקות את המקום להנחת דעתו של
המפקח.
;,;1 111;,נ
'

;9

*

(

,

'

(א) לאיפריעאדם למפקח ולאימנע אותו מהשתמשבסמכויותיולפי חוק עזרזה,
(ב) לא ישים אדם דבר בכלי קיבול לאשפה פרט לאשפה יבשה,
ח אדםכליקיבול לאשפהברחוב,
(ג) לאיני
(ד) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,באולם ציבורי ,בחדר המתנה ציבורי ,במקום

עבירות

עינוגים או %ל מקום אחר אשר לציבור רשות כניסה אליו ,ולאיירק בהם ולא יזהם

נ -איתם
;
1

בצירה אחרת,
(ה) לאושים אדםנייראו אשפהברחוב.
(ו) לא ישפוך אדםמים אהנוזלים אחרים לרחוב ולאיתן להם להישפך כאמור.
(ז) לא ישים אדם ברחוב בקבוק ,שברי זכוכית ,מסמר ,חומר חד; אבן ,הול,
ברזל,עץ,גרוטאותכלירכבאוחומרבניהכלשהוא.
(ח) לא ישים אדם ברחוב קליפות ,פירות או ירקות ,נבלות בעלל היים או
חלקיהן או פסולת כלשהיא.
(ט) לאישטוף'אדםולאינקהבמים רכבברחוב.

כלי

(י) לוו ישאיר אדם בעלחיים ברחוב באופן ולמשך זמן בו הוא עלול לזהם את
הרהוב,
ם בתוך פחי אשפה אוכלי קיבול אחרים לאשפה ,לא יברור,
(יא) לא ינבוראי

כאמור ולא יגרום שהפעולות האמורות ייעשו עלידי אחר .הוראות סעיף קטן זה לא
יחולו על פעולות האמורות שנעשו על לוחות שנקבעו לכך עלידיהעיריה.
(יג) לא יבנה אדם בור רקב סמוך לבנין אלא במרחק של לפחות  3מטר ,ולא
סמוך לבורמים אלא במרחק של לפחות  8מטר ,ולאיבבהבורשופכיו מחלחל אלא במקום
י המפקח,
ובמרחקמבניןכפישאושרועליד
קרגו התקנות  ,4053ג' בכסלו תש"ם23.11.,979 ,
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(יד) לאיחלוב אדם ברחוב,
(סו) לאיאכיל אדם בעליחיים באופן שיש בוכדי לזהם את הרחוב
החזקתבעלי

"יים

( *10א) לאיחזיק אדם בעלחיים באופן הגורם או העלול לגרום רעש בלתי סביר,
לכלוךאוריחותרעיםאומזיקים.
(ב) לא ישאיר אדם ולא ירשה להשאיר בעלחיים במקוםציבורי באופןהמהיוה
או עלול להוות מכשול או לגרום נזק ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או שבפיקוחו
לשוטט במקום ציבורם
(ג) לא ירשה ,לא יאפשר ולא יתיר אדם לבעל חיים שבבעלותו או בפיקוחו
לעשות אתצרכיו במקוםציבורי.
(ד) לא ירשה אדם ,לא יאפשר ולאיתיר אדם לבעלהיים שבבעלותו או בפיקוחו
להימצא במקומ ציבורי אלא אם ניתן לו על כך היתר עלפי כלדין.

פרק ב' :שמירת הנקיון ואיסור העישון
איסור עישון,
פיצוח והכנסת
בקבוקים

.11

במקוםעינוג ,באותו חלק שבו מתקיים העינוג ,לרבות בשעות ההפסקה:

(א) לאיעשן אדם ,למעטעישון במשחקאומופעספורט.
(ב) לאיפצחגרעינים ,בוטגלםוכיוצאבאלה.
(ג) לא יכניס ,לא יחזיק או ירשה אדם להכניס או להחזיק בקבוק זכוכית.

איסורליכלור

וזריקת פסולת

הודעות

 .13בעל מקום עינוג יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות לענין חוק עזר זה,
שאת תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש העיריה בהודעה בכתב.

רשות למפקח

 .14המפקח רשאי בכל עת להיכנס ללא תשלום לכל מקום ציבורי ולעשות כל מעשה
הדרושלוכדילברר אםקויימוהוראות חוקעזרזה.

הפרעה להפקח

 .15לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
העוברעלהוראהזו,דינו קנס 2,000לירות,
*;:,,,".4,,
פרק ג' :שניעת רעש
( .16א) לאיקים אדם רעש במקומות המפורטים בתוספת ,לאיניח ולא יגרום בהם,
בין השעות שצויינו בתוספת ,לרעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה ,שיש בו משום

איסור הקמת
רעש

;14

הפרעה לאדם הגר ,העובד או המצוי בקרבת מקום ,או לעובדים ושבים ,בין שהרעש
נשמע בכלי נגינה ,ברמקול ,בצפירה ,בקריאות או הקשות וכיוצא באלה ובין שהוא
נעשהבכלאופןאחר ,אלאעלפיהיתר בכתב מאת ראשהעיריה.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עובדיהם של מפעלים שניתן עליהם
רשיון לעסוק בתעשיה או במלאכה כשהם מקימים רעש לצורך ביצוע העבודה באותו
מפעל ,ובלבד שהרעש לאיהיה יותר מהדרוש לשם ביצוע העבודה האמורה,
(ג) מי שילד נמצא בפיקוחוחייב למנעו מהקמת רעש כאמור בסעיף קטן (א).
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קובץ התקפת  ,4053ג' בכסלו תש"ם23.11.1979 ,

na.vln
מטר ממרפאה  -בשעות העבודה של

1נ (א) בתחום רדיוס של
המרפאה;
(ב) בתחום רדיוס של  100מטר ממוסדות חינוך וציבור  -משעה
150

;07;004~14,00

 .2ביתר המקומות שבתחום עירית קרית-גת  -ושעות שבין  13,00לבין
 16,00ובשעותשבין 23.00לבין.06.00

 W~aד':ניקוי מדרכות

ל

 .17בעל עסקחייב לטאטא היטב את המדרכה שבחזית העסק להנחת ועתו של המפקח
בימיםובשעותשיקבעו העתלעתעלידי ראשהעיריה,

חובת הניקוי

 *18בנוסף לחובת הניקוי בהתאם לסעיף  ,17רשאי המפקח לדרוש בהודעה בכתב,
מבעל עסק שהמדרכה שבהזית עסקו אינה נקיה ,לטאטא אותה בכל זמן אחר ,בהתאם
לפרטים,לתנאיםולמועדיםאקבועיםבהודעה.

דרישהלניקוי

( .19א) בעל עסק ,החייב נימים שהעסק פתוח בניקוי המדרכה לפי חוק עזר זה,
יאסלםא.,ה%שפא שטאטאלתוהכליאשפה.
(ב) בעל עסק החייב בניקוי מדרכה לא ישליך ולא יפזר לרהוב את האשפה
ש"ו
א אסףולאירשה להתבלקךאולפזר אשפהכאמור.

 .%כל היעה עלפי חוק זה תפרט את הזמנים והאופנים שבהם ייעשההניקוי לכן
אתאופןאיסוף האשפהכפי שנקבעלעיל.

איסף

nDWN

פרטי ההודעה

בדק ה' :הוצאת אשפה
( .21א) בעלבגיז או המחזיק באורווה או בבית מלאכה,חייב להתקין בו או בחצרו,
כלי אשפה ,כלי קיבול לזבל או לפסולת ,לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה ,לגודל,
לחומר ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח,וחייב הוא להחזיקם במצב תקין
ולתקנםאו להחליפם באחרים,לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבעי

כלי קיבול

לאשפה ,זבל

או פסולת

(ב) לאישים אדם אשפה אלא לתוךכלי אשפה שהותקנו כאמור ,לאישים ולא
ישאיר אשפה מחוץ לכלל האשמה.
(ג) לא ישתמש אדםבכליהקיבול שלא למטרהלהנועד,
 .22לא יוביל אדם ולא יעביר בשום דרך ,אשטה ,זבל או פסולת מבנין ,מאורווה או
מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש העיריה,

אולטלולבותנאים,להוסיףעליהםולשנותם.
(ב) בכלהיתרשניתןלפיסעיף 27ייקבעו -
( )1השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת
קובץ התקנות  ,4013ג' גכסלו תש"ם1.1979 ,ן23.

2)13

( )2המקומות שאליהם יובלו ויזרקו אשפה ,זבל או פסולת;
( )3דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גדלם ומבנם
()4
רשותכניסה של

תקופתההיתר.

( *24א) כל פועלי העיריה שהורשו לכך עלידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה ,זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח,
(ב) בעל בנין ,אורווה או בית מלאכה ,או המחזיק בהם יאפשר לפועלי העיריה
לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחריםכדי לאסוף ולהוציא אשפה ,זבל או
פסולת ללא הפרעה,

פרק :'1ניקףחצרותוכניסותלבנינים
דרישהלניקוי

( .25א) ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מבעל בנין או המחזיק בו לנקות
חצראוכניסה של אותובנין.

(ב) ההודעה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
שבהיש לבצעם
חובה למילוי
אחרי ההודעה

 .26בעל בנין או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  29חייב למלא אחריה.

פרקי :ההסת מבמם מסתמם
עריכתהבדיקה

( .27א) בעל במן ח"ב להחרק את בנעו במצב המבטיח את 'טלומ המחדקים בו
ואת שלוםהציבור.
(ב) חושש בעל הבנין או המחזיק בוכי הבנין מהווה סכנה למחזיקים בו או
לציבור,יודיע על כךמידלעיריה,
(ג) ראש העיריה יורה למהנדס לערוך ,מזמן לזמן ,ובמקרה שקיפל הודעה,מיד
אחרי קבלתה ,סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב) .המהנדס
,שערך את הבדיקהחייב להגישדין וחשבון לראש העיריה תוך  24שעות לאחר עריכת
הבדיקה,
ן
('",

ייו%ןי%1,,י.

ידין וחשבון שנערך לפי סעיף 2כי בנין מהווה
( .28א) סבור ראש העיריה עלס
סכנה למחזיקים או לציבור ,רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את
העבודותהמפורטותבהתוך התקופהובאופן שנקבעובהודעה.
(ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמורחייב למלאאחריה.
(ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריהלפי סעיף קטן (א) או ביצע
את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה ,רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות
מבעלהבנין את הוצאותהביצוע,
ביצוע עבודות
ביריראשהעיריה
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 *29אישר המהנדס לאחר בדיקה כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה
למתויקים או לציבור ,רשאי ראש העיריה לבצע את העבודות הדרושות לשמ הריסת
קפץ ההקנות  ,4053ג' בכסלו תש"ס23.11.1979 ,

פרקח' :הגנהעלהצומח

 .30לא יעקור אדם צמח ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו ,לא ישמידו ,ולאיסיר
ממנו את קליפתו ,לא ידרוך עליו ולאיזיקו באופן אחר ,אלא ברשות העיריה ולפי
הוראותיה,

.31

לאייכנס אדם למקוםנטיעותגדור הנמצא ברחוב או לכל מקוםגדור הנמצא בגן,

אלא ברשותהעיריהולפיהוראותיה,

 .32לא יטפס אדם על עץ ,שיח ,גדר ,משוכה ,שער או סורג שבגן ,או על עץ או שיח
שברחוב או על גדר ,משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצמח שברחוב ,לא ישחיתם
ולאישמידם אלא ברשותהעיריהולפיהוראותיה,
נ
 .33לא יקשור אדם בעלחיים העלול לפגוע בצמח אל צמח או גדר ,משוכה ,שער או
סורג שהוקמובגן או מרחוב לשם הגנה על צמחוכן לאיעמידעלידםבעליחייםכאמור.
 .34כל מי שראש העיריה הרשה אותו בכתב ,רשאי להרחיק מהגן כל אדם העובר
עבירהלפ4הוראותחוקעזרזה,לאחר שהתרהבותחילה.
 .35בהמות העוברות בתחום העיריהימנע אותן האדם ששמירתןעליו ~לפגוע בצמח.

פרק  stuשימוד רחובות
( .36א) לאיניח אדם ברחוב ולאיבליט מעל רחוב כל דבר העלול לגרוםנזק,לרחוב
אולהפריעלניקויאו לתנועתהציבור בו ,אלא אם דרוש לעשותכןלטעינתו אולפריקתו
איותרמןהזמןהסבירהדרושלכך.
שלאותודבריל
(ב) לא יניח אדם ולא יתלה בחזית ביתו או עסקו ,בחלון ,במעקה ,בגזוזטרה,
בגג או מעל לרחוב ,כל דבר בצורה שיש בו סכנה שיפול לרחוב.
(ג) לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא בקרה ברחוב.
(ד) על אף האמורבסעיף זה מותרתבניהארעית לרגל צורךמיוחד,לפי הרשאה
בנתב מאת ראשהעיריהובהתאםלתנאי ההרשאה,

 .37לאיכרה אדם שוחה ברחוב ,אלא עלפיהיתר בכתב מאת המהנדס ובהתאםלתנאי
ההיתר.
*38

אדםהכוהה שוחה ברחובחייב -

(א) להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים
ובאורותאדומיםמהבהניםבלילה.
(ב) לסתום את השוחהולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או עם
פקיעתההיתר,הכללפיאתאריךהמוקדםיותר.

בים

 .%ראשהעיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכיבית קפה,
וכן להצגת סחורה בסחוב בחזית החנות וכל היתר אחר על פי חוק זה ,לבטל הותר
שגיתן או להתלותו ,וכן לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או

פתיחת שוחות

דרכי זהירות

בכריית שוחה

היתרלבתי קפה

ולחציות

לבטלם.

קובץ התקוות ,4053ג'טכסיו תק"ם.1979 ,נ23.1
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גהק לרהוב

( .40א) לאיגרום אדם נזק לרחוב.
(ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן (א) חייב לתקן את הנזק.
( ,41א) ראשהעיריהחטאילדרוט בהודעה בכתב--
לו) מהאנשים ~טהיחו מכעעל ברחוב שלא לפי הוראות סעיף ג לסלק את
המכשול;
( )2מהאנשים החתבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  4ו(8-ב),
לבצע את העבודותהאמורות.
(ב) בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע
העבודה שקבעם המהנדס באישור ראש העיריה ,וכן התקופה שבהיש לסלק את המכשול
או לבצע את העבודה,
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקבע בה; לא
מילא אתר הוראות ההודעה ,רשאי ראש העיריה לעשות את הדרוש ולחייבו בהוצאות
הסילוק או הביצוע.
 .42ראש העיריה רשאי במקריס דתופימ לסלק כל מכשול ברהוב ולבצע כל עבודה
מהעבודות המנויות בסעיפים  4או (8ב)  -בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  9ובין
אם לאו  -ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום; סילק ראש העיריה מכשול
ברחוב אוביצע עבודה כאמור ,רשאיתהעיריה לגבות מהאדםהחייב בסילוק המכשול או
בביצוע העבודה אתהוצאותהסילוקאוהביצוע.

פרק " :צעצועים מסוכנים
מסוכניםומכירורג

 .43לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק ובין כחלק
מעסק אתר ,אלא עלפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאיההיתר.

הפעלת צעצועימ
מסוכנים

 .44לאיפעיל אדם צעצוע מסוכן ,אלא עלפיהיתר מאת ראשהעיריה ובהתאם לתנאי
ההיתר.

בקשה למשהיתר

 .45בקשה למתן היתר תוגש לראש העיריה ותהיה חתומה ביד המבקש.

מתןהיתרותנאיו

 .46ראש העיריה רשאי לתת היתר ,לקבוע את תנאי נתינתו ,להתלותו או לבטלו

פקיעת היתר

 .47היתר יפקע במועד הנקוב בהיתר ,אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר,

ייצורצעצועים

 .48לא לרשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם

לתנאיההיתר.

הוראות כלליות
( .49א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו
היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים אולידי כל אדם בוגר העובד או המועתק שם ,או
נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו
הרגילים אוהידועים לאחרונה ,או הוצגה הודעה במקום בולטבבנין שבו דנה ההודלהאו
תפרסמה באחדהעתוניםהנפוצים בתחוםהעיריה
286
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(ב) המפקח רשאי לאחר זמן סביר ממתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל
י חפירה ובין בצורה אחרת ,ביבים ,צינורות או
הנכסים ,לערטל לבדיקה ,גין עליד
תשמישים סניטריים אחרים ,ואם לא מצא בהם פגם ,יחזירם למצבם הקודם ,וכל נזק
שלגרם כתוצאה מפעולת המפקח האמורה יתוקן עליהיו על חשבוןהעיריה.
(ג) הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהמ
יראו אותה באילו נערכה כהלכה ,אם נערכה אליהם בתואר "הבעל" או "המחזיק" של
אותםהנכסיםללאכל שםאותיאורנוסף.
:
(.

( .50א) כל אדם שהאשהעיריההסמיכו לכררשאילהיכנס בכל עתסבירה לכלימקום
בתהוםהעיריהכדי לבדוקאם,קויימו הוראות חוק עזרזה ולנקוט בכלהאמצעיםהדרושים

לקיומו.

(ב) לא ~פריע אדם למי שממלא תפקידול4י חוק עזר זה מלהיכנס לכל מקום

לשםכך.

 .51לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף  4או
ביצע עבודהמהעבורות המפורטותבסעיף  ,5שלאלפיהפרטיםוהתנאיםהקבועים בהודעה,
רשאית העיריה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע
מאותו אדם או מאותם אנשיםהחייבים לסלק את המפגע ,מכולםיחד או מכל אחד מהם

סילוק מפגע

עלידיהעירי

לחוד.

 .52ממונה עלילד ימנעו מלעשות מעשה האסורלפי הוראות חוק 1TPזה.

 .53העובר הוראה מהוראות חוק עזר זה ואשר לא נקבע לה עונש,
על
אחר,דינו -
קנס  5,000לירוא ,ואם נמשכה העבירה,דינו  -קנס נוסף של  100לירות לכליום שבו
נמשכה העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה עלידי המפקח או לאחר הרשעתו.

 .54בטלים-

.-.--

... ..

ביטול

( )1חוקעזרלקרית-גת(מפגעי תברואה) ,תשי"ט; 1959-
( )2חוקעזרלקרית-גת(שמירתהנקיוןואיסורהעישון) ,תשי"ט; 1959-
( )3חוקעזרלקרית-גת(מניות רעש) ,תשכ"ג;8 1963--
( )4חוקעזרלקרית-גת(ניקוימדרכות)ן תשל"ד 1974-ז;
( )5חוק
לקלית-גת (הרצאתאשפה) ,תשי"ט;8 1959-
י
ז
ע
י חצרות וכניסות לבנינים) ,תשי"ט;9 1959-
( )6חוק עזר לקרית-גת (ניקו
1
"
( )7חוק עזר לקרית-גת (הריסת מבנים מסוכנים) ,תשכ"א; 1961-
( )8חוק עזר לקרית-גת (הגנה על הצומח) ,תשי"ט;11 1959-
( )9הוק עזר לקרית-גת (שימור רחובות) ,תשל"ה;12 1975-
( )10חוקעורלקרית-גת (צעצועיםמסוכנים) ,תשכ"א;1"1961-
4

5

,4
5
6
7
8

ק"ת תשי"ט ,עמי
ק"ת תשי"ט ,עמ' .1602
 .עמ' .796
ק"תתשכ.ג,
ס"ת תשוחד ,עמ'  ;758תשלנה ,עמ' .576
ק"ת תשי"ט ,עמ' .1290

 ;1220תשל"א ,עמ' .1332
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 9ק"ת תשי"ט ,עמ' ;1225
 10ק"ת תשכ"א ,עמ' .1859
 11ק"ת תשי"ט ,עמ' .1827
 12ק"ת תשל"ה ,עמ' .1360
 13ק"ת תשכ"א ,עמ' .1697

287

()11
()12
()13
()14

חוקעזר לקרלת-גת (החזקתעופות) ,תשי"ט11959-י;
חוקעזרלקרית-גת (הדברתהלזונות) ,תשכ"ה1964-
חוקעזרלקרית-גת(ביעורקוצים) ,תשי"ט.16 1959-
 ,תשכ""17 1965-
חוקעזרלקרית-גת (הסדרתגדרחיה)

15

 14ק"ת תשי"ט ,עמ' .1218
 15ק"ת תשכ"ה ,עמ' .308

תיקון התוססת

 16ק"ת תשי"ט ,עמ' .834
 17ק"ת תשכ"ה ,עמ' .1282

חוק שד לתל-אביג-יפו (העמדת רכבוחנייתון( ,תיקון) ,תש"ם1979-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  1וסעי
ף  77לפקודת התעבורה ,2
מתקינה מועצתעירית תל-אביב-יפו חוק עור זה:
 .1בתוספת לחוק עזר לתל-אביב-יפו (העמדת רכב וחנייתו) ,תשי"ד( 8 1954-להלן
חוק העורהעיקרי) -( )1במקום פריט  2יבוא:
י סדרן,
לי
" .2במקום חניה מוסדר על יד
יירות
יל
עב
לכל רכב -
לשעה ההאשונה או לחלק ממנה
4
3
לכל ,טעה מספת או לחלק ממנה
לכל משאית  --לחורט מראש
400
לכל מכתית
לחודש מראוט
200
אחרתי--
אופלצ
לכל
ט
ט
ו
ח
ל
מראש
"100
-(. )2במקום פריט  3יבוא:
" .3ממקום חניה המוסדר באמצעות כרטיס
ש""יר"ואתגה"
גל
------------הגיה ,לכל רכב---
ק
ל
ח
לכלזיעה או
ונמנה
4
לבלחצי טצה חלקמחצי שעה
"2
 .2עלאף האמורבפריט '3טל התוספת לחוק העורהעיקרימי'הברעיתוכרטיסיחיה
שהתעריפים הנקובים בהם הם  2.00לירות לשעה ו 1,00-לירה לכל חצי שעה או חלק
מחצי שעה ,רשאי להשתמש בהם עדיום י"א בטבת תש"ם ( 31בדצמבר .)1979

"איי"

!

הוראית מעבר

!

י

נתאטון

"ז בחעתז תש"ם ( 7בעבמגר )1979

ים

וש-ע)

יוסף בורג

------------

שר שמם

טל מה להט
י

ראשעייתתל-אביב-יפו
אףמסכים.

חיים

לנדאו

שר ה חביה

 1דית מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2דימ מדינת ישראל ,נוסח חדש ד ,עמ' .173
 3ק"ת תשי"ד ,עמ'  ;1000תשל"ז ,עמ'  ;460תשל"ח ,עמ'  ;287תשל"ט ,עמ' .657 ,20
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