
( 9' תיקון מס)הודעה בדבר עבירות קנס 

 

אני , 1981 –א "התשמ, יהודה והשומרון)א לתקנון המועצות המקומיות 92בתוקף סמכותי לפי סעיף 

: - קובע בזה לאמור

 

, 1989 –ט "התשמ, (עבירות קנס) (יהודה והשומרון)בהודעת המועצות המקומיות . 1 –תיקון תוספת 

". אפרתה"א המועצה המקומית "חלק י: "יבוא, __י__אחרי חלק 

 

' טור ג'  טור ב'           טור א

 דרגת הקנס  הסעיף בחוק עזר       חוק עזר

 

א ,  (ב )(3( )2( )1) (א) 40, 25, 24חוק עזר לאפרת  

א   (א) 68, (א) 64, 63, 61, 47, 44, 43 (שמירת הסדר והנקיון)

ג ',  ב, א, 10, 9, 8 (ד) (ג) (ב) (א) 7  1990 –נ "התש

  ג 15, 14, 13, (ב) (א) 12, (א) 11  

  16 ,17 

ג   (ב) 20, (ג) (א) 19, (ה) (ד) (א) 18  

, (ב) 21  

ג ,  35, 34, 33, 32, 31, 30, (א) 23, 22  

  36 ,37 

ג ,  (ג) (ב) (א) 49, (ה) (ד), 42, 41, 28  

  50 ,

ג  (ב) 71, (ג) (ב) 62, 60, 59, 53, 52, 51  

 

א ,  2חוק עזר לאפרת  

  ג 9, 8הזרמת שפכי תעשיה 

 1989 –ט "התשמ

 

א ,  (ג) (א) 3חוק עזר לאפרת  

  ג 5, (ב) 4, (א) 2פתיחת בתי עסק  )

 (וסגירתם

 1990 –נ "התש

 

א  (ד) 13, (א) 2חוק עזר לאפרת  

ג  (ג)4, (ז) 3 (ה) 3 (א) 3, (ב) 2  (אספקת מים)

 ג 13, (ד) 5 (ב) 5 (א) 5, (ז) 4  1990 –נ "התש

, (יב) – (א)

ג , (ב) 15, (א) 14

 

א , (ד )(4( )3( )2( )1) (ג) 3 (ב) 3חוק עזר לאפרת  

 7, (ב) (א) 6 (העמדת רכב והחנייתו)

 

א ,  7חוק עזר לאפרת  

 ג 8, 6, (ד) (ג) 3סימון רחובות  )

 (ולוחיות מספר בבנינים

 1989 –ט "תשמ

 

א  (ב) (א) 2חוק עזר לאפרת  

  ג 4  (החזקת מקלטים)

 

א ,  2חוק עזר לאפרת  



ג  (ב) 9, 8, 3 (צעצועים מסוכנים)

 1989 –ט "התשמ

 

א ,  5, 2חוק עזר לאפרת  

  (חזירים ובשר חזיר)

 1989 –ט "התשמ

 

א , 8, (ג) 6 (א) 6, (ח) 2 (א) 2חוק עזר לאפרת  

ג , 10, 9, (א) 7, (ב) 5 (א) 5, (א) 3פיקוח על כלבים  )

 (ב) 14 (והחזקת בעלי חיים

 1989 –ט "התשמ

 

א ,  3, 2, 1חוק עזר לאפרת  

ג , 9, 8, 7, 6, 5, 4  (מניעת מטרדים)

' תוספת א

 1983 –ג "התשמ

 

  א 10, 2חוק עזר לאפרת  

 ג 7, 6, 5, 4  (רוכלים)

 1983 –ג "התשמ

 

א ,  6, 2חוק עזר לאפרת  

ג  (א) 10, (א) 3  (מודעות ושלטים)

 

 

עבירות ) (יהודה והשומרון)הודעת המועצות המקומיות : "הודעה זו תיקרא. 2- השם 

". 1992ב "התשנ, (9' תיקון מס )( קנס 

 

. תחילתה של הודעה זו עם פרסומה. 3- תחילה 

 

 _________    

    בנימין ריקרדו 

     הממונה 

ב "ד בניסן התשנ"כ

 1992 באפריל 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (יהודה ושומרון)צו בדבר ניהול מועצות מקומיות 

 1981 –א "התשמ, (892' מס)

 

 1981 –א "התשמ, (יהודה והשומרון)תקנון המועצות המקומיות 

 

( 9' תיקון מס)הודעה בדבר עבירות קנס 

 
אני , 1981 –א "התשמ, (יהודה והשומרון)א לתקנון המועצות המקומיות 92בתוקף סמכותי לפי סעיף 

: - קובע בזה לאמור

 

, 1989 –ט "התשמ, (עבירות קנס) (יהודה והשומרון)בהודעת המועצות המקומיות . 1 –תיקון תוספת 

". אפרתה"א המועצה המקומית "חלק י: "יבוא, __י__אחרי חלק 

 

כל עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים בטח של תוקף העזר  .  1  עבירות

. בתוספת היא עבירת קנס'    המפורטים בטור אקנס

 

 יהיה כפי דרגת הקנס שנקבעה לצדה 1שיעור הקנס לכל עבירה כאמור בסעיף  (א).  2 שעור

. 'בתוספת טור ג   

 

: בצו זה (ב)

 

בשקלים חדשים    דרגת הקנס

 225    125.00. א

 

 2/3   93.00. ב

 

 1/2  62.00. ג

 

 1/3 25.00. ד

 

.  רק לתעבורה12.50. ה

. מ.   פקודת מ

 

' טור ג'  טור ב'           טור א

 דרגת הקנס  הסעיף בחוק עזר       חוק עזר

 

א ,  (ב )(3( )2( )1) (א) 40, 25, 24חוק עזר לאפרת  

א   (א) 68, (א) 64, 63, 61, 47, 44, 43 (שמירת הסדר והנקיון)

ג ',  ב, א, 10, 9, 8 (ד) (ג) (ב) (א) 7  1990 –נ "התש

  ג 15, 14, 13, (ב) (א) 12, (א) 11  

  16 ,17 

ג   (ב) 20, (ג) (א) 19, (ה) (ד) (א) 18  

, (ב) 21  

ג ,  35, 34, 33, 32, 31, 30, (א) 23, 22  

  36 ,37 

ג ,  (ג) (ב) (א) 49, (ה) (ד), 42, 41, 28  

  50 ,

ג  (ב) 71, (ג) (ב) 62, 60, 59, 53, 52, 51  

 

א ,  2חוק עזר לאפרת  

  ג 9, 8הזרמת שפכי תעשיה 



 1989 –ט "התשמ

 

א ,  (ג) (א) 3חוק עזר לאפרת  

  ג 5, (ב) 4, (א) 2פתיחת בתי עסק  )

 (וסגירתם

 1990 –נ "התש

 

 

צבא הגנה לישראל 

 

,  (יהודה ושומרון)צו בדבר ניהול מועצות מקומיות 

 1981 –א "התשמ, (892' מס)

 

 1981 –א "השתמ, (יהודה והשומרון)תקנון המועצות המקומיות 

 

 

 


