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עו התעבורה )עבירות קנם()תיקון( ,התשנ״ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 30לפקודת התעבורה' ,ובאישור ו ע ד ת החוקה ,חוק ומשפט
של הכנסת אני מצווה לאמור:
תיקון התוספת

.1

בתוספת לצו התעבורה )עבירות קנס( ,התשל״ז , 1976-בחלק בי ,בסעיף - 2
2

)(1

אחרי תקנה  45רישה או  (2)45יבוא:
״(1)45

)(2

יא׳;״

אחרי תקנה  49יבוא:
ח׳״;

״)50א(
)(5

בתקנות  54ו־)54א( ,אחרי ״בדרך מהירה״ יבוא ״או בדרך שאינה דרך עירונית״,-

)(4

בתקנה )62ב( ,במקום ״סירנה״ יבוא ״אור מהבהב״ ואחריה יבוא:
ח׳״;

״)62ג(
)(5

בתקנה  ,73המלים ״בדרך שאינה עירונית״  -יימחקו;

)(6

בתקנה  ,84תקנות משנה ״)א() ,ד() ,ה() ,ו( או)ח(״  -יימחקו;

)(7

במקום תקנה )84י( יבוא:

טי״:

״84א
)(8

אחרי תקנה )ס9ץא() ,ב() ,ג( א ו ) ד ( יבוא:
״0)90

)(9

אחרי תקנה )109א( יבוא:
י)109ב(

)(10
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ח״׳;

אחרי תקנה )364ב( או)ג( יבוא:
״364ד)ב(

2

ח ״;
,

אחרי תקנה )357א( יבוא:
״)358א(

)(15

ח״׳;

אחרי תקנה  351יבוא:
״)356א(

)(14

ה׳״•,

אחרי תקנה  300יבוא:
״)301ב(

)(13

ד״׳;

במקום תקנה )255ב( יבוא:
״)255א( ו־)ב(״

)(12

יא״׳

במקום תקנה )254ב( יבוא:
״0)254״

)(11

יא׳״;

י דיני מדינת ישראל ,נוםח חדש  ,7עמי .173
ועמי
ק־ת התשל״ז ,עמי  ;610התשמ״ו ,עמי 1 5 0 8 7 4 S

ט״.

; התש״ן ,עמי  ;274התשנ״ג ,עמי .867
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תחילה

תחילתו של צו זה ביום י״ח באדר התשנ״ד )ו במרס .(1994

כ ״ח בשבט התשנ״ד ) 9בפברואר (1994
ישראלקיםר
שר התחבורה

מ1מ «-250
אני מסכים.
דוד ליבאי
שר המשפטים

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()חון 1הכרמל ,תיקון(,
התשנ״ד994-ד
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו ־  2לפקודת המועצות המקומיות  ,אני מצווה לאמור:
1

.1

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי״ח958-ו  ,בפרט
3

)נ.ה( ־־

תיקון פרט)כד0
בתוספת הראשונה

)ו( בהגדרת ״מפה״ ,אחרי המלים ״וכפי שתוקנה בתשריט הערוך בקנה מידה 1:20,000
והחתום ביד שר הפנים ביום ו׳ באדר ב׳ התשנ״ב ) 11במרס .(1992״ יבוא ״וכפי שתוקנה
בתשריט הערוך בקנה מידה  1:10,000והחתום ביד שר הפנים ביום ז׳ בשבט התשנ״ד
) 19בינואר .(1994״
)(2

במקום השטח המתואר בטור ב׳ לצד הישוב ניר״עציון יבוא:
״גושים 11940,10559 :עד  11948 ,11944עד  11953,11951עד  11993 ,11938עד ,11998
 12284 ,12042,12001בשלמותם.
 11952פרט לחלקות  2עד  59,18וחלקי חלקות ;62 ,49 ,46 ,45
חלקות 12 :ע ד  47 ,23וחלקים מחלקות ) 32דרך() 43 ,נחל( ,הגובלות בגוש ;10531
ו ע ד  8וחלק מחלקה  18בגוש .10532״

)(3

אחרי שם הישוב עין אילה בטור א׳ והשטח המתואר שלידו בטור ב׳ יבוא:

״עין־הוד

גושים 11947 ,11946 ,11945 :בשלמותם :והשטח הבנוי של עין הוד.
חלקות 2 :ע ד  59 ,18וחלקי חלקות  62 ,49 ,46 ,45בגוש .11952״

ז׳ בשבט התשנ״ד ) 19בינואר (1994
)וומ6ג-1מ

י צ ח ק רב י ן
שר הפנים

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
ק״ת התשי״ח ,עמ׳  ;1256התשכ״ט ,עמי  ;1470התשנ״ב ,עמ׳ .1035
2
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עו שפינתם של שמנים לתוך מי הים )עבירות קנם()תיקון( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לפקודת מניעת זיהום מ י ־ י ם כשמן ]נוסח חדש[.
התש״ם , 1980-אני מצווה לאמור:
י

.1

תיקון סעיף ו

בסעיף  1לצו שפיכתם של שמנים לתוך מי ה י ם )עבירות קנס( ,התשל״ג2-ד , 19במקום
2

הגדרת ״דרגת קנס״ יבוא:
״״דרגת קנס״  -כל אחת מאלה:
״א״  -הקנס המרבי:
״ב״  80 -אחוזים מהקנס המרבי;
״ג״  60 -אחוזים מהקנס המרבי;
״ד״ ־ מחצית הקנס המרבי;
״ה״  40 -אחוזים מהקנס המרבי;
״ו״ 0 -ג אחוזים מהקנס המרבי;
״ו״  -חמישית מהקנס המרבי;
״ח״  -עשירית מהקנס המרבי;״
.2

תחילה

תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו.

ב׳ באדר התשנ״ד )בו בפברואר (1994
)ח מ ג9יי>1-

יוסי שריד
השר לאיכות הסביבה

י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש גג ,עמי 0ג.6
ק״ת התשל״ג ,עמי  ;501התשמ״ו ,עמי ג.76

;
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