רשומות

קובץ התקנות
.

כ״א בטבת תש״ם

 10בינואר 1980

4076

עמוד

תקנות־שעת־חירום )קריאה לעבודה חיונית בבתי זיקוק לנפט בע״מ( )מם׳ ) (2ביטול(,
.

.,תש״ם—. • 1980

.

.

.

.

.

• .

.

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות )הקמת רשות ניקוז( )תיקון( ,תש״ם—1980
אברזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות )אזורי ניקוז( )תיקון( ,תש״ם—1980

.

744

.
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צו הפיקוח י על מצרכים ושירותים )שכר מקסימלי להתקנת מערכת גז מרכזית( )תיקון
.
.
.
.
.
 .י
.
.
מס׳  ;(2תש״ם—1980
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחיריה והודעה על העלאת מחירים(
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.
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).תיקון

מס׳

 ,(5תש״ם— 1980י

.

.

.

.

.

.
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.

,

מדור לשלטון מקומי
צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון( ,תש״ם—1980
חוק עזר לחולון )אגרת תעודת אישור( )תיקון( ,תש״ם—. 1980
חוק עזר לירושלים

)מקלטים( ,תש״ם—1980

.

.

.

.

.

י 747

.

.

.

747

.

748

.

749

.

750

.

751

.

.

752

.

.

752

.

.

754

.

.

.

חוק עזר לכפר־םבא )ניקוי בורות שופכין וביבים( )תיקון( ,תש״ם—1980
חוק עזר לקרית־ביאליק )מודעות ושלטים( )תיקון( ,תש״ם—1980

י.

.

חוק עזר לקרית־גת )פיקוח על כלבים( )תיקון( ,תש״ם—. 1980
חוק עזר לתל־אביב־יפו )מס עסקים עירוני( ,תש״ם—1980

.
.

.

.

חוק עזר לתל־אביב־יפו )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון מס׳  ,(2תש״ם—1980
חוק עזר להוד השרון )פיקוח על כלבים( )תיקון( ,תש״ם—1980
החלטת המועצה המקומית זכרון יעקב בדבר קנם פיגורים
חוק עזר לשרון הצפוני )סלילת רחובות( ,תש״ם—1980

.
.

.

.

.

.
.
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.

.
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^קנות־שעת־חירום )קריאה לעבודה חיונית בגוני זיקוק לנפט בעי׳מ(
)מס ) (2ביטול( ,ת ש ״ ם  9 8 0 -ו

-

,

בתוקף סמכותי לפי סעיף )9ג( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תשי׳ח—/ •1948
אני מתקין תקנות אלה:
ביטול

.1

תקנות־שעת־חירום )שירותי עבודה חיוניים בבתי זיקוק לנפט בע׳׳מ( )מם׳ .(2

תשל״ט— — 1979בטלות,
2

ט׳ בכסלו תש״ם ) 29בנובמבר (1979

י צ ח ק מודןעי
שר האנרגיה והתשתית

) ח מ (3—192
 1ע ״ ר ת ש ״ ח  ,ת ו ס ׳ א׳ ,עמי .2
 2ק ״ ת תש׳ז״ט ,עמ׳ .1920

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות )הקמת רשות ניקוז( )תיקון( ,תש״מ1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  11לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״ח—1957
ולאחר התיעצות עם שר הפנים ,אני מצווה לאמור:
ת י ה ו ן סעיף 36

^

בסעיף  36לצו הניקוז וההגנה מפני שטפונות )הקמת רשות ניקוז( ,תש״ך—, 1960
.1
בסעיף קטן)ד( ,במקום ״ 25,000לירות״ יבוא ״ 75,000לירות״.
2

י״ט בכסלו תש״ם ) 9בדצמבר (1979

שרון
אריאל
שר החקלאות

)חמ (3—364
 1ס״ח תשי״ח ,עמ׳ .4
 2ק ״ ת תש״ך ,עמי׳  ;587ת ש ל ״ ח  ,ע מ ׳ .1060

אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות )אזורי ניקוז() ,תיקון( ,תש״ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות ,תשי״ח—11957
ולאחר התייעצות במועצה ,אני מכריז לאמור:
תיקון התוספת
אזור 1

תיקון התוספת
אזור 3

׳

תש״ך— 960i
לאכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות )אזורי ניקוז, .
(1בתוספת
)להלן — התוספת( ,במספר האזור  ,1מתחת לכותרת ״המועצה האזורית יזרעאל״ הגושים
״17086 ,17080״ — יימחקו,
2

בתוספת ,במספר האזור — 3

.2

)(1

^1

מתחת לכותרת ״המועצה האזורית גלבוע״ יווםפו הגושים ״,16808

17238* ,17121״;
)(2

מתחת לכותרת ״המועצה האזורית יזרעאל״ יווםפו הגושים ״,17080

 1 7 0 8 5 ,17086,*17237״ ;
)(3

בסוף יווםף הקטע הבא:
״נפת יזרעאל
הגושים

k
י

• ,

.17235,17120,17119,17117,17116״

י״ט בכסלו תש״ם ) 9בדצמבר (1979
ו.חמ (3—71

ן
ן

א ר י א ל שרון׳
שר החקלאות

ג ס״ת תשי״ח ,עמ׳ .4
 2ק״ת תש״ך ,עמי  ;288תשכ״א ,עמי .734
%
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ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4076כ״א כ ט ב ת תש״ם10.1.1980 ,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שכד מקסימלי להתקנת מערכת גז מרכזיו!(
)תיקון מסי  ,(2תש״ ם  980 -ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו־ 6לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
 , 1957אני מצווה לאמור:
ג

־בתוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שכר מקסימלי להתקנת מערכת גז
.1
מרכזית( ,תשל״ח—& , 197במקום סעיפים ) 1א( עד )ו( ,ו־ 2עד  7יבוא. :
2

טור א׳

טור ב׳

השירות

ש כ ר ב ל י ר ו ת ל י ח י ד ת דיור

״ ,1התקנת צינור מרכזי או דירתי —
)א( צינור נחושת  £אינצ׳ שקטרו
:החיצוני מ־ 6.3עד  6.6מ״מ

 32.26לכל מטר ,מחולק באופן יחסי

)ב( צינור נחושת  5/16אינצ׳ שקטרו
החיצון מ* 7.9עד  8.3מ״מ

 36.40לכל מטר ,מחולק באופן יחסי

)ג( צינור נחושת  3/8אינצ׳ שקטרו
החיצון מ־ 9.3עד  9.6מ״מ

 41.92לכל מטר ,מחולק באופן יחסי

)ד( צינור נחושת
מ* 9.6עד  10.2מ״מ

שקטרו  .התיצון
 46.06לכל מטר ,מחולק באופן יחסי

)ה( צינור  1/2אינצ׳ שקטרו החיצון
מ־ 12עד  12.9מ״מ —
) (1משקל לא פחות מ־358
גרם ,עובי דופן לא פחות מ־1.1
מ״מ

 63.72לכל מטר ,מחולק באופן יחסי

) (2משקל לא פחות מ־274
גרם ־

 52.13לכל מטר ,מחולק באופן יחסי

) (3משקל לא פחות מ־265
גרם ועובי דופן מילימטר אחד

 50.89לכל מטר ,מחולק באופן יחסי

)ו( צינור נחושת  3/4אינצ שקטרו
החיצון  19מ״מ ומשקלו לא פחות
מ־ 540גרם

 88.84לכל מטר ,מחולק .באופן יחסי

,

.2

הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק
 60ס״מ לפחות ,כולל חפירה ,חיצוב,
כיסוי ,סגירה וריצוף

_ 85.43נוםפות למחירים שפורטו בפסקה
 1לתוספת זו ,לכל מטר צינור,
מחולק באופן יחסי

 1ס ״ ח תשי״ח » ,מ ׳  ;24תשל׳׳ט ,ע מ ׳ .32
 2ק ״ ת ת ש ל ״ ח  ,ע מ ׳  ;1635תש״ם ,ע מ ׳ .561

ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4076כ״א ב ט ב ת תש״ם10.1.1980 ,
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ט ו ר א׳

טור ב׳

השירות

ש כ ר ב ל י ר ו ת ל י ח י ד ת דיור

.3

הטמנת צינור מרכזי בקרקע בעומק
 60סי׳מ לפחות ,ללא חפירה ,חיצוב,
כיסוי ,סגירה וריצוף

.4

הטמנת צינור מרכזי או דירתי מתחת
לרצפה בשרוול הגנה

.5

הטמנת צינור מרכזי או דירתי בקיר
בשרוול הגנה

.6

חיצוב מעבר לצנרת

.7

התקנת ציוד במרכז ההספקה ובריכוז
המונים

י

 18.04נוספות למחירים שפורטו בפסקה
 1לתוספת זו ,לכל מטר צינור,
מחולק באופן יחסי
:

תחילה

.2

 22.15נוספות למחירים שפורטו בפסקה
 1לתוספת זו ,ל כ ל מטר צינור,
מחולק באופן יחסי
 16.70נוקפות למחירים שפורטו בפםקח
 1לתוספת זו ,לכל מטר צינור,
מחולק באופן יחסי
 71.05לכל נקודת מעבר ,מחולק באופן
יחסי
 371לכל יחידת דיור״

תחילתו של צו זה ביום כ״ח בכסלו תש״ם ) 18בדצמבר ,(1979

כ״ח בכסלו תש״ם ) 18בדצמבר (1979

גדעון פת
שר התעשיה ,המסחר והתיירות

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים והודעה על
העלאת מחירים()תיקון מס״  ,(5תש׳ים980-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ב לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח
 / 1 9 5 7א נ י מצווה לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה

תחילי-

בתוספת השניה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )איסור העלאת מחירים
.1
והודעה על העלאת מחירים( ,תשל״ט— , 1979המצרך ״בקבוקי ״סיפולוקס״ מחמרן,
מייצור מקומי״ והרשום לצידו בטור ב׳ — יימחק.
2

.2

תחילתו של צו זה ביום כ״ו בכסלו תש״ם ) 16בדצמבר ,(1979

כ״ו בכסלו תש״ם ) 16בדצמבר (1979
)חמ (3—14

-

גדעון פת
שר התעשיה ,המסחר.והתיירות

 1ס ״ ח תשי״ח ,ע מ ׳  ;24תשל״ט ,ע מ ׳ .32
 2ק ״ ת תשל״ח ,ע מ ׳ .450
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קובץ ה ת ק נ ו ת  ,4076כ״א ב ט ב ת מ ש ״ ם 10.1.1980 ,

!לדוד למלמון מקומי
צו המועצות המקוממת )מועצות אזוריות( )תיקון( ,תש״ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת המועצות .המקומיות! ,אני מצווה לאמור:
.1

בסוף סעיף 40א לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי״ח—!958

,2

ת י ק ו ן סעיף 40א

במקום ״50,000״ יבוא ״ 150,000לירות״.
י״ד בכסלו תש״ם ) 4בדצמבר (1979

1
2

;

יוסף בורג
שר הפנים

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסת חדש  ,9עמ׳ .256
ק׳׳ת תשי״ח ,ע מ ׳  ;1256תשכ״ה ,עמ׳  ;2798תשל׳׳ח ,ע מ ׳  ;688תשל׳׳ט ,עמ׳ .472

חוק עזר לחולון)אגרת תעודת אישור( )תיקון( ,תש״ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־  251לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת
1

עירית חולון חוק עזר זה:
.1

במקום התוספת לחוק עזר לחולון )אגרת תעודת אישור( ,תשכ״ז— , 1967יבוא:
2

החלפת מתוספת

״תוספת
)סעיף (3
'א.

ב.

האגרה בלירות

תעודה —
)(1

בענין הנוגע לקרקעות ,לבנינים או לירושות,
פרט לרישום דירה בבית משותף.

100

)(2

בענין רישום דירה בבנין משותף

100

) (3בכל ענין אחר

100

העתק תעודה

50״
פנחס א ילון
ראש עירית חולון

נתאשה
•ט׳ בכסלו תש״ם ) 29בנובמבר (1979
)חמ(8—6

יו ס ף בורג
שר הפנים
 1דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,8עמ׳ .197
 2ק ״ ת תשכ״ז ,ע מ ׳  ;2328תשל״ט ,ע מ ׳ .140

ק ו נ ץ ה ת ק נ ו ת  ,4076כ״א ב ט ב ת חש״ם10.1.1980 ,
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חוק עזר לירושלים )מקלטים( ,ח ש ״ ם  9 8 0 -ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250 ,242ו־ 255לפקודת העיריות  /מתקינה מועצת
עירית ירושלים חוק עזר זה:
.1

בחוק עזר זה —

״בעל״ ,לגבי בית או מקום אחר — אחד או יותר מאלה•:
)(1

הבעל הרשום של הנכם;

) (2אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכם או שהיה מקבלה אילו הנכם היה
נותן הכנסה ,בין בזכותו כמורשה ,כנאמן או כבא־כוח;
)(3

שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכם לתקופה שלמעלה מחמש שנים;

) (4בעל הדירה ,כמשמעו בחוק המקרקעין ,תשכ״ט—1969
)(5

2

)להלן — החוק(;

נציגות בית משותף ,כמשמעותה בחוק;

״בעל״ ,לגבי בעל נכס שהוא מפעל — לרבות המחזיק במפעל;
״העיריה״ — עירית ירושלים;
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכם או בחלק ממנו כבעל או כשוכרי או בכל אופן
אחר;
״מקלט״ — מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט ,הכל לפי התכנית שהרשות המוסמכת
אישרה אותה לפי חוק ההתגוננות האזרחית ,תשי״א—; 1951
3

״נכס״ — מקרקעין או מבנה ,בין תפוס ובין פנוי ,בין ציבורי ובין פרטי;
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר
זה ,כולן או מקצתן.
):. .2א( בעל הנכם או מחזיק בו חייב להחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי
ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהא צורך בכך.
)ב( בעל נכס חייב לעשות כל תיקון ושינוי במקלט הנמצא בנכם שהוא בעלו,
לצורך הכשרתו והחזקתו של המקלט במצב תקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהא
צורך בכך ,הכל כפי שיידרש בכתב על ידי ראש העיריה.
)א( בעל שנמסרה לו דרישה לפי סעיף )2ב( חייב למלא אחריה .לכל פרטיה,
.3
להנחת דעתו של ראש העיריה ,תוך הזמן שקבע,
)ב( לא קיים בעל את הדרישה לפי סעיף )2ב( או ביצע את המפורט בה שלא
לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בה ,רשאי ראש העיריה לבצע את המפורט
בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע בהתאם להוראות הפרק השלישי לחוק ההתגוננות
האזרחית ,תשי״א— ; 1951ביצוע כאמור לא יגרע מאחריות של הבעל לפי סעיף קטן )א(.
 1דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,8ע מ ׳ .197
 2ס ״ ח תשכ״ט ,ע מ ׳ .259
 3ס ״ ח תשי״א ,ע מ ׳  ;78תשכ״ד ,ע מ ׳  ;126תשכ׳׳ט ,ע מ ׳  ;156תש״ל ,ע מ ׳  ;130תשל״ו ,עמ׳  ;194תשל״ח ,ע מ ׳ .7

יןובץ ה ת ק נ ו ת  ,4076כ״א ב ט ב ת תש״מ10.1.1980 ,

.4

מסירת דרישה לפי .חוק עזר זה תהא כדין ,אם ניתנה באחת הדרכים האלה:
)(1

מ ס י ר ת דרישה

נמסרה לאותו אדם ,או במקום מגוריו הרגיל או הידוע לאחרונה ,לאחד

מבני משפחתו הבוגרים או למי שעובד עם בן משפחתו או מועסק על ידו;
)(2

הונחה במקום מגוריו של אותו אדם או מקום עסקו ,הרגילים או הידועים

לאחרונה;
(3) ,

נשלחה בדואר במכתב רשום ומשולם מראש ,לפי מען אותו אדם,

במקום מגוריו או במקום עסקו ,הרגילים או הידועים לאחרונה;
)(4

הודבקה במקום בולט בחצרים שאליהם מתייחסת ההודעה.

)א( ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או למקלט ,על מנת לבדוק
.5
את המקלט או כדי לעשות כ ל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט
בכל הצעדים הדרושים לקיומן.

רשותכניםה
י נ כ

°

)ב( בעל נכס ,שנדרש לכך בידי ראש העיריה ,חייב לעשות את כל הדרוש על
מ נ ת לאפשר.לראש העיריה לבצע את האמור בסעיף קטן )א(.
.6

לא יפריע אדם לראש העיריה בביצוע סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

איסור ה פ ר ע ה

העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  5,000לירות ,ואם־ היתה העבירה
.7
נמשכת ,דינו — קנם נוסף  200לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו.
נתאשר.
י״ד בכסלו תש״ם ) 4בדצמבר (1979

י

עונשיו

טדיקולק
ראש עירית ירושלים

בורג
יוסף
שר הפנים

חוק עזר לכפד־סבא )ניקוי בורות שופכין וניבים()תיקון( ,ת ש ״ ם  9 8 0 -ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  255 ,250ו־ 259לפקודת העיריות! ,מתקינה מועצת
עירית כפר־סבא חוק עזר זה:
במקום התוספת לחוק עזר לכפר־סבא )ניקוי בורות שופכין וביבים( ,תשכ״ז

.1

החלפת התוספת

 , 1967יבוא:
2

״תוספת
)

.1
.2

ס

ע

י

ף

4

האגרה ב ל י ר ו ת

(

אגרה לפי סעיף )4א( ,לכל מכל או חלק ממנו
אגרה לפי סעיף )4ב( ,לכל מכל או חלק ממנו

נתאשר.
כ״ב בכסלו תש״ם ) 12בדצימבר (1979

240
375״

זאב גלד
ראש עירית כפר־סבא

)חמ (8—9

י
1
2

יוסף בורג
שר הפנים

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח ח ד ש  ,8ע מ ׳ .197
ק׳׳ת תשכ״ז ,ע מ ׳  ¡3001תשל״ט ,ע מ ׳ .1316
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חוק עזר לקדית־ביאליק )מודעות ושלטים( )תיקון( ,ת ש ״ ם  9 8 0 -ז
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו־ 254לפקודת העיריות  .,מתקינה עירית
קרית־ביאליק חוק עזר זה:
1

החלפת התוספת
השניה

במקום התוספת השניה לחוק עזר לקרית־ביאליק )מודעות ושלטים( ,תשכ״ח—
.1
 , 1967יבוא:
2

״תוספת שניה
)סעיפים )3א( ו־)9ב((
ח ל ק א׳

.1

 -מודעות

מודעות על גבי לוחות המודעות של העיריה ,על סדרה
של  25לוהות מודעות או חלק מהם —
^

,

שיעור ה א ג ר ה
בלירות

)א( מודעה גדולה —
לשלושת הימים הראשונים או הלק מהם
לכל יום נוסף

:
180

־

70

בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה

8

)ב( מודעה בינונית —
לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם
לכל יום נוסף

90
40

בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה

8

לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם

50

)ג( מודעה קטנה —
28

לכל יום נוסף
בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה

8

)ד( מודעה זעירה —
לשלושת הימים הראשונים או חלק מהם
לכל יום נוסף

20

בעד הדבקת כל טופס של אותה מודעה
.2

40
8

מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע
או במקום אחר  —-לכל שבוע או הלק ממנו ,לכל מקום פרסום

50

 .3סרט פרסום על בד קולנוע ,לכל  27מטר או חלק מהם,
לכל שבוע או חלק ממנו — לכל בית קולנוע

70

.4

מודעה על רכב פרטי או מסחרי ,בעד כל מטר מרובע או
חלק ממנו ,לכל שנה או חלק ממנה

140

.5

מודעה בתוך רכב ציבורי ,לכל שנה או חלק ממנה

35

 1דיני מ ד י נ ת ישראל ,נ ו ס ח חדש  ,8ע מ ׳ .197
 2ק ״ ת תשכ״ח ,ע מ ׳  ;46תשל״ט ,עמי .995
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.6

מודעה על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי •,לבל שנה
או חלק ממנה _

שיעור ה א ג ר ה
ביייות

)א(

מודעה ששטחה שליש מטר מרובע או חלק ממנו

300

)ב(

מודעה ששטחה מעל שליש מטר מרובע

450

.7

לוח מודעות שהעיריה העמידה אותו לרשות המפרסם —
לשבוע או חלק ממנו

280

.8

רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות
לעסקי הקולנוע ,בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו ,לכל
שנה או חלק ממנה

200

.9

מודעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר —
בעד כל מטר מרובע או חלק ממנו ,לכל שנה או חלק ממנה

280

חלק ב׳  -שלטים
.1

שלט ,לכל מטר אורך ,ואם הרוחב ארוך יותר — לכל מטר רוחב,
או חלק ממטר ,לשנה

90

.2

שלט המואר באורות ניאון או בכל אופן אחר ,בעד כל
מטר מרובע או חלק ממנו ,לשנה

280״

נתאשר.
כ״ד בחשון תש״ם ) 14בנובמבר (1979
)חמ

צ ב י קר לי נר
ראש עירית קרית־ביאליק

(8—17

יוסף ב ודג
שר הפנים

־

.

ח1ק עזר לקחת־גח )פיקוח על בלבים( )תיקון( ,תש״ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,מתקינה מועצת עירית קרית־
גת חוק;ז1זר זה:
1

בסעיף  4לחוק עזר לקרית־גת )פיקוח על כלבים( ,תשל״ט— , 1979במקום סעיף
.1
קטן )א( יבוא:
:

.

2

״)א( העיריה תגבה אגרה של  100לירות בעד כל רשיון וכן אגרה של 10
לירות בעד כל לוחית מספר״.

נתאשר.
י״ד בכסלו תש״ם ) 4בדצמבר (1979
)חכ

ת י ק ו ן &עיף 4

דוד
ראש עירית קרית־גת

(8—13

י ו ס ף בו ר ג
שר הפנים
1
2

דיני מ ד י נ ת ישרא?י ,נוסח ח ד ש  ,8עמ׳ .197
ק״ת תשל׳׳ט ,עמ׳ .513

קובץ ה ת ק נ ו ת 6ז ,40ב״א ב ט ב ת תש״ס10.1.1980 ,
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חוק עזד לתל־אגיג־יפו)מס עסקים עירוני( ,חש״ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,וסעיף  3לפקודת הרשויות
המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,מתקינה מועצת עידית־תל־אביב־יפו חרק עזר זה:
1

2

.1

ת י ק ו ן סעיף 1

בסעיף  1בחוק עזר לתל־אביב־יפו )מס עסקים עירוני( ,תשל״ז—1977

3

)להלן׳ —

חוק העזר העיקרי( ,במקום הגדרת ״דרגה״ יבוא:
״דרגה״ ,לגבי בית אוכל — כל מקום שמוכרים בו צרכי אוכל או משקאות לשם אכילה
או שתיה בו במקום — הדרגה שנקבעה לו על ידי ראש העיריה לענין חוק עזר זה; לגבי
בית מלון ,כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בתי מלון( ,תשכ״ז—— * 1967
הדרגה שנקבעה לו לפי הצו החל עליו ,ואם לא נקבעה לו דרגה כאמור ,הדרגה שנקבעה
לו על ידי ראש העיריה לענין חוק עזר זה.״
ה ו ס פ ת סעיף 1א

.2

תחייה

.3

אחרי סעיף  1לחוק העזר העיקרי יבוא:
״1א )א( בתי האוכל ידורגו על פי רמתם ב־ 5דרגות; דירוג בתי האוכל ייעשה
בהתחשב במיקום בית האוכל ,רמת הציוד ,סוג ורמת השירותים הניתנים בו.
)ב( נקבע דירוג לבית אוכל ,יודיע ראש העיריה לבעל בית האוכל על
הדרגה שנקבעה ועל כל שינוי בה.״
תחילתו של חוק עזר זה ביום ד׳ בניסן תשל״ט ) 1באפריל .(1979
׳
שלמה להט
ראש עירית תל־אביב־יפו

נתאשר.
ט׳ בכסלו תש״ם ) 29בנובמבר (1979
)חמ (8—2

בורג
יוסף
שר הפנים
1
2
3
4

דיני מ ד י נ ת י ש ר א י  ,נ ו ס ח ח ד ש  ,8עמ׳ .197
ע״ר  ,1945ת ו ס ׳  ,1עמ׳  ;115ס ״ ח תשכ״ז ,עמ׳  ;2תשל״ד ,עמ׳  ;144ת ש י ״ ז  ,עמ׳ .2
ק ״ ת תשי׳׳ז ,ע מ ׳ .2239
ק ״ ת תע־כ״ז ,עמי .1159

חוק עזר לחל־אביג־יפו )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון מ ס  ,(2ת ש ״ ס  9 8 0 -ו
,

בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות  ,וסעיף  77לפקודת התעבורה ,
מתקינה מועצת עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:
1

ה ו ס פ ת סעיף

3

א

.1

2

אחרי סעיף  3לחוק עזר לתל־אביב־יפו )העמדת רכב וחנייתו( ,תשי״ד—1954

3

)להלן — חוק העזר העיקרי( ,יבוא:
״ ח נ י ה לגרי ה ר ח ו ב
במקום מוסדר

3א) .א( .נקבע רחוב או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר ,יהיו רשאים מי
.

.

,

שגרים באותו רחוב או חלק ממנו ,להחנות את כלי רכבם במקום שנקבע
 1דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ׳ .197
 ' 2ד י נ י מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,7ע מ ׳  .173׳
 3ק ״ ת תשי׳׳ד ,עמ׳ ;1000תשל״א ,עמי  ;1094תשל״ה ,עמ׳  ;1384תשל״ז ,עמ׳  ;460תשל״ח ,עמי ;2077 .תשל׳׳ט ,עמי .1027
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כמקום חניה מוסדר ברחוב מגוריהם ,ללא תשלום אגרה.ומבלי להשתמש
.
• ~
בכרטיסי חניה.

,

)ב( חניה כאמור בסעיף קטן )א( מותרת בתנאים אלה:
)(1

משעה  14.00ועד למחרת היום בשעה .08.00

) (2רק לרכב נושא תוית שאושרה בידי המועצה ואשר עליה
צויינו מספר הרכב ,מען המגורים של בעל הרכב ,והקטע
;
המותר לחניה ללא תשלום אגרה.
)ג( מי שמתגורר ברחוב שהוכרז כמקום חניה מוסדר יהא רשאי
לקבל תוית כאמור לאחר שיגיש בקשה בנוסח שבתוספת לחוק עזר זה
ולאחר שימציא רשיון רכב ותעודת זהות ,או כל מסמך אחר אם יידרש
לכך ,להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.
)ד( מי שקיבל תוית כאמור אינו רשאי להעבירה לאחר וזכות
השימוש בה תפקע בהתקיים אחד מאלה :העברת התוית לאחר ,מכירת
הרכב ,העתקת מקום המגורים; בעל רכב שקיבל תוית כאמור והעביר
א ת בעלותו ברכב או העתיק מקום מגוריו חייב להודיע על כך לעיריה
בתוך  7ימים מיום העברת בעלותו ברכב או העתקת מקום מגוריו וכן
להסיר התוית.
)ה( התוית תודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין של,
הרכב בפינה העליונה.
)ו( מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן
)ג( ושימוש בתוית שלא בהתאם לאמור בסעיף קטן )ד( מהווים עבירה
על הוראות חוק עזר זה.
.2

בתוספת לחוק העזר העיקרי ,אחרי פריט  3יבוא:

תיי^ו ה ת ו ס פ ת

״3א .כקשה ל מ ת ן ת ו י ת
אני מצהיר בזאת ,כי אני הח״מ ,נושא ת.ז .מם׳
.

...

שמען מגורי
וכי הפרטים המפורטים' בבקשה זאת נכונים.

בעל רכב מם׳

אבקשכם להמציא לי תוית על פי סעיף 3א לחוק עזר לתל־אביב־יפו)העמדת
רכב וחנייתו( ,תשי״ד—.1954
אני מתחייב בזאת להשתמש בתוית בהתאם להוראות חוק העזר האמור.
שלמ ה ל ה ט
ראש עירית תל־אביב־יפו

־נתאשר.
ט׳ בכסלו תש״ם ) 29בנובמבר (1979
)וומ (8—22

אני מסכים.
יוסף

בורג

שר הפנים

? ו נ ץ ה ת ק נ ו ת  ,4076ב׳׳א בטגון תש״ם10.1.1980 ,

חיים

לנדאו

שר התחבורה
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חוק עוד להוד־השרון)פיקוח על פלגים( )תיקוו( ,תש״ם1980-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו ־ 23לפקודת המועצות המקומיות . ,מתקינה
המועצה המקומית הוד־השרון.חוק עזר זה:
1

ת י ק ו ן סעיף 4

בסעיף )4א( לחוק עזר להוד־השרון )פיקוח על כלבים( ,תשי״ז—) 1957להלן —
.1
חוק העזר העיקרי( ,במקום ״שבע לירות״ יבוא ״מאה לירות״ ובמקום ״שתי לירות״
יבוא ״עשר לירות״.

ת י ק ו ן סעיף 9

בסעיף  9לחוק העזר העיקרי ,במקום ״ 100לירות״ יבוא ״ 200לירות״ ובמקום
.2
״קנם נוסף לירה אחת״ יבוא ״קנם נוסף עשרים לירות״ .י י " .

2

שמחה מעוז
ראש המועצה המקומית הוד־השרון

נתאשר.
כ״ד נחשון.תש״ם ) 14בנובמבר (1979
)חמ (8—13

בורג
יוםף
שר הפנים
1

דיני מ ד י נ ת י ש ר א י  ,נוסח חדש  ,9ע מ ׳  ;256ס״ח תשל״ה ,ע מ ׳ .219

 2ק ״ ת תשי״ז ,ע מ ׳  ;1859תשל״ה ,ע מ ׳ .127

החלטת המועצה המקומית זכךון•יעקב בדבר קנס פיגורים
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף )20א( ו־)ג( לפקודת המועצות המקומיות  ,וסעיף
 5לפקודת הרשויות המקומיות )מם עסקים( , 1945 ,החליטה המועצה המקומית זכרון־
יעקב שבתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ייווסף' קנם פיגורים בשיעור
של  20אחוזים על כל סכום המגיע למועצה בעד ארנונה ,היטל< אגרה -,מס •עסקים מקומי
ואגרת .מים ,או תשלום חובה אחר ,שלא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע
לשילומו.
1

2

החלטת המועצה המקומית זכרון־יעקב בדבר קנם פיגורים ,שהודעה עליה פורסמה
בקובץ התקנות  ,1634תשכ״ה ,עמ׳  ,158בטלה בתום ששה חדשים מיום פרסום הודעה
.:'.•'..
זו ברשומות.
ישי שיבובםקי
ראש המועצה המקומית זכרון־יעקב

נתאשר.
ט׳ בכסלו תש״ם ) 29בנובמבר (1979
)חמ (3—33

בורג
יוסף
שר הפנים
1

׳,_ ,
:

דיני מ ד י נ ת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ׳ .256

 2ע ״ ר  ,1945ת ו ם ׳  ,1עמ׳ .115
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קובץ ה ת ק מ ת • ,4076כ״א ב ט ב ת תש״ם10.1.1980 ,

^  :חוק עזר לשרון הצפוני)סלילת רחובות( /תש״980 - 0ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו־ 24לפקודת המועצות המקומיות
המועצה המקומית השרון הצפוני חוק עזר זה:
בחוק עזר זה

.1

מתקינה

—

הגדרות

״בעל״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס ,או שהיה מקבלה אילו הנכם היה
 .גוחן הכגסה ,או.המשלם ארנונות למועצה או מסי ממשלה ביחס לנכס ,בין:בזכותו
הוא ובין כסוכן ,כבא־כוח או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו
הבעל הרשום ,בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה ובין אם לאו ,וכולל שוכר או שוכר
משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה מחמש שנים;
״כביש״ — רחוב או חלק מרחוב שהמועצה הקצתה אותו לכלי רכב בהתאם לחוק עזר זה;
״מדרכה״ —• רחוב או חלק מרחוב ,בין מאספלט ובין מרוצף ,לרבות• אבני שפה ,קיר
משען ,מדרגות וקירות תומכים ,שהמועצה הקצתה אותו בהתאם לחוק עזר זה
להולכי רגל בלבד;
׳׳מהנדס״*:יי .מהנדס־ המועצה ,לרבות מי שהמהנדם העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
״נכם״ — כל בנין וכל קרקע ,וכן ח ל ק ב נ י ן וכל חלק מקרקע המהווים יחידת רישום
.נפרדת בספרי המקרקעין ,למעט רחוב ,הנמצאים בתחום המועצה;•׳''.
״נכ&^גובל״ — כל נכס הגובל רחוב או קטע רחוב ,בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב
ובין אם אין גישה כאמור ,וכולל נכס שיש אליו גישה מאותו רחוב או קטע דרך
נכס אחר ,או דרך מדרכה ,לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע נמצאים תעלה,
ביב ,חפירה ,רצועת ירק ,נטיעות ,שדרה או כיוצא באלה ,או שטח המיועד לפי
תכנית שאושרה בהתאם לחוק התכנון והבניה ,תשכ״ה— , 1965לרצועת ירק ,נטיעות
או קזדרה;
2

״נכס .חייב בהיטל״ — נכס גובל ,וכן כל נכס או חלק ממנו הנמצא בשטח חקלאי במרחק
של לא יותר מ־ 1000מטר מהכביש הנסלל;
״סלילת מדרכה״ — סלילת מדרכה או הרחבתה ברחוב מםויים ,לרבות עבודות אלה:
י

)(1

חפירה ,מילוי ופילוס;.

)(2

התאמת מדרכה מבחינת שיפועיה ומפלסיה למדרכות הסמוכות וכיוון כני

סות ,מדרגות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי המדרכה הנסללת;
)(3

סילוק עמודי חשמל ,טלגרף או טלפון ,הקמתם מחדש ,עקירת עצים ,נטיעתם

מחדש ,הריסת מבנים ישנים ופינויים ,התקנתם של ביבים ,תעלות ,צינורות מים,
בורות שופכין ,כבלי חשמל ,טלגרף או טלפון ,סילוקם וסתימתם;
(4)•,

בנייתם ושינויים של• קירות-תומכים ,מדרגות ,אבני שפה ,גדרות ,צדי דרך,

גדרות מגן וקירות גבול;׳
)(-5

חפירת-בורות לעמודי תאורה והצבתם של עמודים אלה;

ג דיני מ ד י נ ת ישראיי ,נ ו ס ח חדש  ,9עמ׳ .256
 2ם״ח תשכ״ה ,עמ׳ .307

ק ו ב ץ המןןנמו : ,4076כ״א ג ע ג ת ת ש ״ ס 1 0 . 1 . 1 9 8 0 , ,
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)(6

ריצוף שבילים ,סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים - ,נטיעת עצים

וצמחים ,סידורם וגידורם;

•

)(7

הכנת תכנית לסלילת מדרכה ,השגחה ופיקוח על הבניה;

)(8

כל עבודה אחרת הדרושה לסלילת מדרכה או הכרוכה בכך;

״סלילת ר ח ו ב ״ — ס ל י ל ת כביש או מדרכה;

'  - .י י .

״המועצה״ — המועצה המקומית השרון׳ הצפוני;
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן;
״שטח חקלאי״ — כל הגושים המפורטים בתוספת;
״שטח בנוי״ ־—כל שטח שאינו שטח חקלאי;
״דירה״ — חדר או תא ,או מערכת חדרים או תאים ,שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת
למגורים ,לעסק או לכל צורך אחר;
״בית דירות״ — בית שיש בו שתי דירות או יותר;
״שטח״ ו״נפח בניה״ — שטח ונפח בנין כמשמעותם בסימן ב׳ לתוספת השלישית לתקנות
התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,תש״ל—; 3 1970
״שטח.דירה״ ,בדירה הנמצאת בבית דירות — שטח הדירה כמשמעותו בסימן ב׳ לתוספת
שלישית לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,תש״ל— ,1970לרבות
תלק יחסי מן השטח הבנוי המוגדר כרכוש משותף בחוק המקרקעין ,תשכ״ט—, 1969
בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם איננו רשום כן ,ושיעורו כיחס שבין רצפת
י הדירה לשטח הרצפות של כלל הדירות בבית.
4

ה ח ל ט ה על
ס ל י ל ת כביש

.2

הודעה על
החלטה לסלול
כביש

החליטה המועצה לסלול כביש או מדרכה ,יודיע ראש המועצה על החלטתזד לבעלי
.3
הנכסים החייבים בדמי השתתפות לפי סעיפים  6או .9

שינוי ר ח ב ו
ש ל כביש

)א( המועצה רשאית לשנות רחבם של כביש או מדרכה קיימים ,בין להרחבה
.4
ובין .לצמצום;

המועצה רשאית להחליט על סלילת כביש או מדרכה בהתאם לחוק עזר זה.

)ב( הוצאות השינוי דינן כדין הוצאות סלילה ,ובלבד שלא יחוייבו בעלי נכסים
אלא בהוצאות הסלילה הראשונה של המדרכה.
ס ל י ל ת כביש

המועצה רשאית לסלול כביש באופן שייקבע בידי המהנדס ;.הסלילה :תבוצע
,5
ב ב ת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,הכל לפי החלטת המועצה ,בין בכל אורך הרחוב
ובין קטעים קטעים:
) (1יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבו המלא של
הכביש ובין שלא כדי רחבו המלא;
)(2

ביצוע העבודות הנחוצות כדי להביא את הסלילה עד כדי שטחה

 3ק ״ ת תש״ל ,ע מ ׳ .1841
 4ם״ח תשכ״ט ,ע מ ׳ .269
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קובץ ודת^גוח  ,4016פ»* בסבת חש״ש10.1.198• ,

העליון של התשתית בלבד ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי
רחבו המלא;
) (3הנחת הכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא כדי רחבו
המלא;
) (4סלילת התשתית והכיסוי ,בין כדי רחבו המלא של הכביש ובין שלא
כדי רחבו המלא;
)(5

השלמת סלילת הכביש ,בבת אחת או בשלבים כאמור;

) (6סידור שדרות ,מדשאות ,בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים,
סידורם וגידורם.
)א( בהוצאות סלילת כביש .לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים אותו
.6
קטע הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של ; 100%

שיעורי דמי -
השתתפות בסלילת
כבישים וגבייתם

)ב( דמי השתתפות לפי סעיף קטן )א( יחולקו בין בעלי הנכסים ,חציים ביחס
לאורך חזיתותיהם וחציים ביחס לשטח של הנכסים הגובלים את הרחוב;
)ג( דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור ,ישולמו למועצה על ידי
כל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שישלח אליהם המהנדס;
ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים ,רשאית המועצה לגבות מכל אחד מבעלי הנכסים,
מיד עם השלמת כל שלב ,את סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו
לפניו ,לפי חשבון שישלח אליהם המהנדס.
). .7א( ־נמסרה הודעה לפי סעיף  ,3רשאי ראש המועצה לדרוש בהודעה בכתב מאת
כל אחד מבעלי הנכסים החייבים או עשויים להיות חייבים בדמי השתתפות לפי סעיף ,6
לשלם למועצה תוך חודש ימים מיום מסירת ההודעה על חשבון חלקו בדמי ההשתתפות
את הסכום הנקוב בהודעה ,ובעל הנכם חייב למלא אחר .הדרישה;

פקדונות על
חשבון דמי
השתתפות בסלילת
כבישים

)ב( בהודעה כאמור .בסעיף קטן )א( לא ינקוב ראש המועצה אלא באותו סכום
שהוא חלקו של מקבל ההודעה ,לפי החלוקה האמורה בדמי ההשתתפות של בעלי הנכסים
בהוצאות סלילת הכביש או שלב ממנו שבדעת המועצה לסלול במשך שנה אחת מיום
ההודעה ,כפי שהוצאות אלה נאמדו מראש על ידי המהנדס,
המועצה רשאית לסלול מדרכה שעל סלילתה הוחלט לפי סעיף  ,2באופן שייקבע
.8
בידייהמהנדס; הסלילה תבוצע ב ב ת אחת או בשלבים המפורטים להלן ,כולם או מקצתם,
הכל לפי החלטת המועצה ,בין לכל אורך הרחוב ובין קטעים קטעים —
)(1

סלילת מדרכות

יישור הקרקע על ידי חפירה או מילוי ,בין כדי רחבה המלא של

המדרכה ובין שלא כדי רחבה המלא;
)(2

הנחת אבני שפה;

) (3ריצוף או כיסוי המדרכה ,בין כדי רחבה המלא ובין שלא כדי רחבה
המלא;
)(4

השלמת סלילת המדרכה ,בבת אחת או בשלבים"כאמור;

) (5סידור שדרות ,מדשאות,
סידורם וגידורם.
ק ו ב ץ ה ת ק נ ו ת  ,4076כ״א בטבת• תש״ם10.1.1980 ,

בריכות וספסלים ,נטיעת עצים וצמחים,
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שיעורי דמי
ההשתתפות
בסלילת מדרכות
וגבייתם

)א( בכל הוצאות סלילה ראשונה של מדרכה לפי חוק עזר זה ,ישאו ב ע ל י ^
.9
?
הנכסים הגובלים אותה מדרכה בהתאם ליחס אורך חזיתותיהם למדרכה;
)ב( החליטה המועצה לסלול סלילה ראשונה של מדרכה ,יחולו הוראות סעיפים
)6ג( ו־ 7בשינויים המחריבים.

ה ח ז ר ת תשלומים
ב מ ק ר ה של אי
ביצוע

גבתה המועצה פקדונות לפי חוק עזר זה ,ולא ביצעה את הסלילה במשך שנה
.10
מיום ההודעה ,תחזיר המועצה למשלם את הסכום שהוא שילם לה.

סלילת.כביש
בידי ה ב ע ל י ם

) .11א( לא יסלול אדם — חוץ מהמועצה — כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת
המועצה ,ובהתאם לתנאים ,הפרטים והדרכים שיפורטו ב ו ; הפרטים ,התנאים והדרכים
כאמור ייקבעו בידי המהנדס באישור המועצה.
)ב( סלל אדם כביש או מדרכה ללא היתר כאמור או שלא לפי התנאים ,הפרטים
והדרכים המפורטים בהיתר ,רשאית המועצה להרסם או לשנותם או לבצע" את העבודה
כהלכה ,ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם כך.

תעודה ע ל
סכום ההוצאות

 . .12תעודת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לסלילת כביש או מדרכה או לביצוע עבודה
מהעבודות המפורטות בסעיף  5או  8או לביצוע כל עבודה אחרת לפי חוק עזר זה תהא
ראיה לכאורה לגבי עניינים אלה.

מסירת הודעה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.13
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שם ,או נשלחה בדואר
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם
אי אפעזר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום
בולט באחד המקומות האמורים או על הנכם שבו דנה ההודעה ,או פורסמה בשני עתונים
יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

עונשין

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  5,000לירות ,ובמקרה של,
.14
עבירה נמשכת ,דינו — קנס נוסף  200לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו
או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
נתאשר.
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