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התשס"ה-2005* ,(104 (מס' העיריות פקודת לתיקון חוק

- 171 בסעיף העיריות1, בפקודת .1

ראש המלצת לפי כן, אם "אלא יבוא כן" אם "אלא במקום (א), קטן בסעיף (1)
העיריה,";

העיריה ראש המלצת "לפי יבוא המועצה" "באישור במקום (ב)(1), קטן בסעיף (2)
המועצה". ובאישור

ברישה, ,5 בסעיף התשס"א-22001, חינוך), מחלקת (מנהל המקומיות הרשויות בחוק .2
שניתנה". ולאחר המקומית הרשות ראש  המלצת "לפי  יבוא שניתנה" "לאחר  במקום

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

נס –פי פז ר פי  או
הפנים שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

__________
חוק בהצעות ודברי הסבר פורסמו החוק הצעת התשס"ה (27 ביולי 2005); בתמוז כ' ביום בכנסת התקבל  *

.193 עמ' התשס"ה (11 ביוני 2005), בתמוז ד' 87, מיום - הכנסת
.750 עמ' התשס"ה, ס"ח ;197 עמ' חדש 8, נוסח ישראל, מדינת דיני  1

ס"ח התשס"א, עמ' 203.  2

התשס"ה-2005* ,(3 מס' (תיקון המידע חופש חוק

יבוא: 6 סעיף אחרי התשנ"ח-11998, המידע, חופש בחוק .1

הסביבה איכות על מידע הציבור לעיון תעמיד ציבורית רשות (א) 6א.
כאמור, אם קיים אתר הציבורית, הרשות של ברשותה, באתר האינטרנט שיש
איכות על "מידע זה, לענין הסביבה; לאיכות השר שיקבע נוספות ובדרכים
שהושלכו או שסולקו שנשפכו, שנפלטו, חומרים על מידע - הסביבה"

ברשות היחיד. שלא ריח וקרינה, מדידות רעש, של לסביבה ותוצאות

העמדת  על המחויבים, בשינויים ו–13 יחולו, סעיפים 9 הוראות (ב)  
זה. סעיף לפי הציבור לעיון המידע

שר  עם ובהתייעצות האוצר שר בהסכמת הסביבה, לאיכות השר (ג)  
שר בהסכמת גם רשויות מקומיות ולענין הנוגע בדבר, השר ועם המשפטים
הציבור, לעיון שיועמד  איכות הסביבה על  המידע סוגי את  יקבע הפנים,
יובאו לאישור כאמור תקנות לכך; המועדים ואת כאמור דרכי העמדתו את

הכנסת." הפנים ואיכות הסביבה של ועדת

__________
חוק פורסמו בהצעות הסבר החוק ודברי הצעת התשס"ה (27 ביולי 2005); בתמוז כ' ביום בכנסת התקבל  *

.175 עמ' התשס"ה (27 ביוני 2005), בסיון כ' 84, מיום - הכנסת
.598 עמ' התשס"ב, ס"ח התשנ"ח, עמ' 226;  1

171 תיקון סעיף

חוק תיקון
הרשויות

(מנהל המקומיות
חינוך) מחלקת

6א  הוספת סעיף

"מידע על איכות
הסביבה
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זה,  1 לחוק בסעיף כנוסחו התשנ"ח-1998, חופש המידע, לחוק 6א(ג) סעיף לפי תקנות .2
פרסומו חודשים מיום שישה בתוך הכנסת של הסביבה ואיכות הפנים לאישור ועדת יובאו

זה. חוק של

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

י לבנ פי   צי
המשפטים שרת

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התשס"ה-2005 ,(69 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק

יבוא: 65א סעיף אחרי התעבורה1, בפקודת .1

ברכב מנועי  יימצא אפוד זוהר. (א)  65ב.

עת,  בכל הזוהר, האפוד את אופנוע, יחזיק שאינו ברכב הנוהג (ב)  
ברכב. הנהג בתא

היורד  או היוצא עירונית, דרך שאינה בדרך מנועי ברכב הנוהג (ג)  
פטור הוא יהיה ואולם במדרכה; זוהר, למעט אפוד ילבש לפי הענין, מהרכב,
לבוש כשהוא מהרכב ירד או יצא הרכב מנוסעי אחד אם האמורה מהחובה

זוהר. אפוד

באישור  רכב שקבע השר, כלי סוגי על יחולו לא הוראות סעיף זה (ד)  
הכנסת. הכלכלה של ועדת

זה - בסעיף (ה)  

זה בתקן לענין שנקבעו אור, העומד בדרישות מחזיר אפוד - "אפוד זוהר"
התשי"ג-21953; כמשמעותו בחוק התקנים, רשמי,

בתקנות." כהגדרתן - ו"מדרכה" עירונית" "דרך

בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). א' ביום זה חוק תחילתו של  .2

ן ו שר  אריאל
הממשלה ראש

שטרית  מאיר
התחבורה שר

קצב  משה 
המדינה נשיא

ן בלי רי בן  ראו
הכנסת ראש יושב

התקנת חובת
תקנות

65ב הוספת סעיף

- זוהר "אפוד
החזקה חובת

ושימוש

תחילה

__________
בהצעות חוק  פורסמו הסבר ודברי התשס"ה (27 ביולי 2005); הצעת החוק בתמוז כ' ביום בכנסת התקבל  *

.161 עמ' התשס“ה (14 ביוני 2005), בסיון ז' 82, מיום - הכנסת
.728 עמ' התשס"ה, ס"ח ;173 עמ' חדש 7, נוסח ישראל, מדינת דיני  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 30.  2
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