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 חוק עזר לדימונה (פיקוח על מבירת עופות, בשר ומוצריהם), התשם״ט-2009
, מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 239(2), 249(16) ו־(8ו), 250 ו־ו25 לפקודת העיריות1

 מועצת עיריית דימונה חוק עזר זה:

 ״אחסון במקפיא״ - הנחה או הובלה במקפיא או בחדר הקפאה בטמפרטורה של לפחות

 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס;

 ״אחסון במקרר״ - הנחה או הובלה במקרר או בחדר קירור בטמפרטורה של 0 עד 4

 מעלות צלסיוס;

 ״בדיקה וטרינרית״ - בדיקה וטרינרית שנערכה ונחתמה בידי הרופא הווטרינר, טרם

 שהוצאו מהמפעל או ממקום השחיטה או ממחסן השיווק בשר או מוצרי בשר,

 וזאת לשם הובלתם מתחום רשות מקומית;

 ״בדיקת משנה״ - בדיקה מקדמית של בשר הנערכת על ידי הרופא הווטרינר מיד עם

 הכנסתו של הבשר לתחום שיפוטה של העיריה ולפני הכנסתו לעסק ואשר בסופה

 חותם הרופא הווטרינר על תעודת המשלוח או על החשבוניות;

 ״בעל חיים״ - יונק, עוף, דג או כל בעל חיים שבשרו מיועד למכירה;

 ״בשר״ - בשרו של בעל חיים או חלק ממנו בין שהוא מצונן, קפוא, מבושל, מעושן, או

 טחון, לרבות מוצרי בשר או בשר משומר המשמש למאכל אדם;

 ״בשר מצונן״ - בשר המאוחסן או המיועד לאחסון במקרר;

 ״בשר קפוא״ - בשר המאוחסן או המיועד לאחסון במקפיא;

 ״העיריה״ - עיריית דימונה;

 ״מוצרי בשר״ - בשר או מוצרי מזון המכילים בשר לרבות:

 (1) המבורגר, קבאב, נקניקיות, שווארמה;

 (2) עוף מבושל, מעושן או צלוי;

 (3) נקניק לסוגיו יבש, מבושל, מתובל, מעושן או ממרח;

 (4) דג כבוש, מלוח, יבש, מעושן או סלט דגים;

 (5) תבשילים, סלטים או ממרחים המכילים בשר;

 ״מכירה״ - העברה לרשות אחר, לרבות ייצור, עיבוד, אחסון, החזקה, הצעה או הצגה

 לשם מכירה של מוצרי מזון, בין שנמכרו ובין שלא נמכרו;

 ״ספק״ - מי שמוביל בשר או עוף או מוצריהם או מחלק אותם;

 ״עוף״ - לרבות עוף בית, לרבות תרנגול, תרנגול הודו, יונה, אווז, ברווז, עוף בר, או ציפור

 המיועדים למאכל אדם;

 ״עוסק״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) בעל רישיון לעסוק בעסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח-21968 (להלן -

 חוק רישוי עסקים);

 (2) המחזיק בפועל בעסק;

 הגדרות 1. בחוק עזר זה

 האחראי על העסק;

 שותף פעיל בעסק;

(3) 

(4) 

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ  דיני מדי

 ס״ח התשכ״ח, עמי 204.
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 (5) אדם אחר העובד בעסק;

 ״עסק״ - מקום המשמש למכירת בשר או מוצרי בשר, לטיפול בהם או הובלתם, לרבות

 העסקים המפורטים בפרטים 3.1, 3.2, 3.6, 4.7,4.6,4.4,4.3, 6.1, 6.2, 6.8, 6.10, 8.3ב,

3 (להלן - התוספת  בתוספת לצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה-1995

 לצו רישוי עסקים);

 ״צרכן״ - מי שקונה או רוכש באופן אחר בשר שלא כדי למוכרו לאחרים;

ת סמכויותיו  ״ראש העיריה״ - לרבות עובד עיריה שראש העיריה העביר אליו בכתב א

 לפי חוק עזר זה כולן או מקצתן;

 ״רופא וטרינר״ - הרופא הווטרינר של העיריה לרבות רופא וטרינר שאליו העביר הרופא

ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה כולן או מקצתן.  הווטרינר של העיריה א

ם להחזקת אי  2. (א) לא יחזיק עוסק, לא יכניס, לא ימכור ולא ירשה לאחר מטעמו, להחזיק, למכור או תנ
ו ת ר י כ מ ל ר ו ש  להכניס לעסק בשר שנתקיים לגביו אחד או יותר מאלה: ב

 (1) הוא לא עבר בדיקת משנה על ידי הרופא הווטרינר;

 (2) הוא לא עבר בדיקה וטרינרית על פי דין, לרבות בדיקת משנה לפי תקנה

, או בדיקה לפי תקנה 5  68 לתקנות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד-41964

;  לתקנות בריאות הציבור(מזון)(בדיקת דגים), התשמ״א-51981

 (3) הוא אינו נושא חותמת או סימון היכר חוקי אחר המאשרים כי נשחט

 בשחיטה המותרת על פי דין;

 (4) הוא מוצג למכירה או נמצא מחוץ לשטח החנות;

 (5) הוא נמצא או מוצג למכירה מחוץ למקרר, לחדר קירור למקפיא או לחדר

 הקפאה, לפי העניין;

 (6) הוא נמצא או מוצג למכירה במקרר או בחדר קירור שאינו מצויד במד קור

 תקין וגלוי לעין או שהטמפרטורה בו עולה על 4 מעלות צלסיוס;

 (7) הוא מאוחסן במקפיא או בחדר הקפאה שאינו מצויד במד קור תקין וגלוי לעין

 או שהטמפרטורה בו היא מעל 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס;

 (8) הוא מעיים או קיבה של בקר או צאן או חלקיהם, שלא נשטפו ונוקו מתוכנם

 לחלוטין לפני כניסתם לעסק או שאינם מוחזקים במכל נפרד או במקרר המיועד

 לכך;

 (9) הוא עוף שלא נמרט ורוקן מקרביו במשחטה;

 (10) פג התאריך האחרון לשיווקו או התאריך המומלץ לשימוש בו או שאסור

 למכרו לפי כל דין;

 (11) הוא אינו מסומן כחוק בהתאם לצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי

;  מזון), התשנ״ט-61998

 (12) הוא מאוחסן במקרר או במקפיא בכמות או באופן שלפי דעתו של הרופא

ת החזקתו בהתאם להוראות חוק זה; ת בדיקתו או א  הווטרינר אינו מאפשר א

 (13) הוא מאוחסן במקרר או במקפיא עם מוצרים אחרים;

 (14) הוא בשר קפוא שהטמפרטורה שלו עולה על 18 מעלות צלסיוס מתחת

 ל אפס;

 3 ק״ת התשנ״ה, עמי 1217; התשס״ח, עמי 607.

 4 ק״ת התשכ״ד, עמי 837; התשס״ח, עמי 653.

 5 ק״ת התשמ״א, עמי 1234; התשנ״ו, עמי 614.

 6 ק״ת התשנ״ט, עמי 89.
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 (15) הוא בשר מצונן שהטמפרטורה שלו עולה על 4 מעלות צלסיוס;

 (16) הוא עוף קפוא או מצונן שאינו מאוחסן בנפרד מבשר או ממוצרי בשר אחרים;

 (17) נמצא לפי בדיקה מטעם הרופא הווטרינר כי אינו ראוי למאכל אדם או

 שהוא מזוהם בחיידקים פתוגניים או שהוא עלול להזיק לבריאות הציבור מכל

 סיבה שהיא.

 (ב) קביעת האמור בסעיף קטן (א)(17) נתונה להחלטתו ולשיקול דעתו של הרופא

 הווטרינר בהתאם לבדיקתו או לתוצאות בדיקות שהורה לעשות.

 אריזת בשר 3. לא יאפשר עוסק לצרכן גישה לבשר שאינו ארוז מכל צדדיו בחומר אריזה שאינו סופג

 נוזלים.

 אחסון והובלת 4. (א) עוסק יאחסן בשר במקרר או במקפיא באופן שכל אחד מסוגיו יהיה בתא נפרד;

ר ובחדר קירור או בחדר הקפאה - על מדפים או על ווים נפרדים, עד למסירתו לצרכן. ש  ב

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מוצר בשר שעקב תהליך עיבודו לא נדרש לגביו

 אחסון בתנאי קירור.

 (ג) לא ימסור עוסק בשר להובלה, לא יעמיס, לא ישווק ולא יוביל בשר אלא ברכב

 שניתן לגביו רישיון להובלת מזון לפי תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת

.  בשר, דגים, עופות ומוצריהם), התשל״ב-71971

 (ד) לא יוביל ספק או עוסק בשר או מוצרי בשר ברכב קירור אלא אם כן מצויה בידו באותה

 העת תעודה ממעבדה מאושרת המעידה על כיול תקף של ציוד הקירור שברכב בהתאם

 לדרישות תקן ישראלי ת״י 1291 - רכב להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת, מיוני 03 820.

 ציוד 5. (א) לא ישתמש עוסק בעסק, לכל מטרה, בלוחות או במשטחי חיתוך וביתור העשויים

 עץ או קרטון או כל חומר הסופג רטיבות או לחות; משטחי החיתוך האמורים יהיו עשויים

 מחומר קשיח וחלק שאינו סופג רטיבות, לחות או ריחות, שאינו רעיל ושניתן לניקוי בקלות.

 (ב) לא יחזיק עוסק בעסק מכונות, כלים או רהיטים שאינם תקינים או שאינם מיועדים

 לצורכי העסק.

 (ג) לא יחזיק אדם בעסק, למשמרת או למטרה אחרת, סחורות או חפצים שאינם חלק

 מהעסק או שאינם לצורך מכירת הבשר.

 (ד) לפחות רבע משטח העסק יהיה פנוי מכל חפץ וישמש להמתנת קונים בלבד.

ם 6. (א) אדם העובד בעסק ילבש, בכל שעות העבודה, חלוק נקי ששרווליו קצרים, ויחגור י ם תברואי אי  תנ

 סינר עשוי גומי או חומר אחר שאינו סופג נוזלים וניתן לניקוי בנקל, שאורכו עד למטה

ת כל שיער ראשו.  מהברכיים, וכן יחבוש כיסוי ראש נקי המכסה א

 (ב) עוסק ייוחד מקום לתליית בגדי העובדים.

 (ג) עוסק יתקין כיור מסוג ובמידות שיאשר מראש הרופא הווטרינר, ומעליו יותקן

 ברז מים זורמים; סמוך לכיור יהיה, בכל עת, סבון לרחיצת הידיים, ויוצב מיתקן שעליו

 מגבות נייר חד־פעמיות ומכל לאיסוף ניירות.

 (ד) לא יעסיק עוסק עובד בעסק ולא יעבוד אדם בעסק אלא אם כן הוא עומד

 בדרישות תקנות 65 ו־66 לתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון),

 התשל״ב-91972 (להלן - התקנות).

ת עסקו לפי התנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד  (ה) עוסק יחזיק וינהל א

 מרישיון העסק.

 7 ק״ת התשל״ב, עמי 84; התשל״ח, עמי 2142.

 8 י״פ התשס״ג, עמי 2832.

 9 ק״ת התשל״ב, עמי 1112; התשנ״ח, עמי 1758.
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 7. (א) בעסק שבו נמכרים דגים לא קפואים, יוקצה מקום מיוחד, בשטח של שלושה מ״ר טיפול בדגים

 לפחות, לניקוי הדגים וכן יתקיימו בו תנאים אלה:

 (1) יהיה במקום מכל לאיסוף פסולת בגודל מתאים;

 (2) ניקוי הדגים לא ייעשה אלא על גבי שולחן מנירוסטה המוצב במקום מיוחד

 לכך;

 (3) הדגים יוחזקו במקרר נפרד בכלי מתאים כשהם מכוסים בפתיתי קרח.

 (ב) בעסק שבו נמכרים דגים חיים, יוחזקו הדגים בבריכה מיוחדת המכילה מים

ה  זורמים, המחוברת לרשת הביוב; ממדי הבריכה, מיקומה והחומרים שמהם תהי

 עשויה, ייקבעו מראש על ידי הרופא הווטרינר.

 (ג) בעסק שבו נמכרים דגים קפואים, יוחזקו הדגים במקפיא נפרד.

 8. (א) בעסק שבו נמכר בשר מצונן, יוקצה מקום מיוחד ונפרד לחיתוך הבשר, שגודלו מוצרי בשר
ם י נ נ ו צ  ומיקומו ייקבעו על ידי הרופא הווטרינר ובלבד ששטחו לא יפחת משלושה מ״ר. מ

 (ב) חיתוך הבשר המצונן ייעשה אך ורק על גבי שולחן העשוי נירוסטה המוצב לאורך

 קיר המצופה בחרסינה, ובסמוך לכיור שבו מקור מים זורמים.

 (ג) הבשר יוצג למכירה על גבי רשתות נירוסטה בתוך תבניות נירוסטה, המוחזקות

 במקרר ויטרינה.

לת מוצרי בשר  9. (א) מצא הרופא הווטרינר, לאחר בדיקה, כי בבשר שהוצג למכירה נתקיימה אחת או פסי
ם ת ד מ ש ה  יותר מן הנסיבות המנויות בסעיף 2, רשאי הוא לתפוס, להחרים, לפסול, לסלק או לבער ו

ת השימוש בו למאכל ת הבשר, וכן רשאי הוא לצוות להשמידו או למנוע באופן אחר א  א

ת השימוש בו לצורך אחר.  אדם או להתיר א

 (ב) השמדת בשר תבוצע בנוכחות הרופא הווטרינר שבדק אותו או בנוכחות אדם

 שהוא הרשה לכך בכתב.

 (ג) לא ישולם פיצוי כלשהו בגין בשר שהושמד כאמור.

 (ד) האחראי על העסק שבעסקו הושמד בשר יישא בהוצאות שהוציאה העיריה

 בהובלת הבשר ובהשמדתו; אישור בכתב מאת הרופא הווטרינר בדבר סכום הוצאות

 ההובלה וההשמדה כאמור יהיה ראיה לכאורה לדבר.

ת ו ח ת פ  10. עסק יחזיק מפתחות של כל מחסן, מקרר, מקפיא, חדר קירור וחדר הקפאה במקום גלוי מ

 בעסק במשך כל שעות הפעילות בו.

ה נ ש  11. (א) לא יכניס אדם לתחום העיריה, לצורכי מכירה, בשר או עופות בטרם העבירם בדיקת מ

 לבדיקת משנה על ידי הרופא הווטרינר.

 (ב) בדיקת המשנה תיערך במקום, בשעות ובתנאים שנקבעו מראש על ידי הרופא

 הווטרינר.

 (ג) בעת בדיקת המשנה תוצג לפני הרופא הווטרינר תעודת משלוח וטרינרית החתומה

 בידי הווטרינר של המשחטה או של המפעל שממנו הובאו הבשר או העופות.

ת אמיתות הרשום בתעודת  (ד) בבדיקת המשנה יבדוק הרופא הווטרינר, בין השאר, א

 המשלוח, וכן אם האריזות סגורות הרמטית.

ת התעודה הווטרינרית המעידה על בדיקת המשנה או תעודות  (ה) עוסק ישמור א

 אחרות וחשבוניות חתומות כל עוד הבשר, העופות, או הדגים לפי העניין נמצאים

 בעסק.

 12. בעד בדיקת משנה של בשר, עופות, או דגים תשולם לעיריה אגרה בסך 0.12 שקלים אגרות

 חדשים לכל ק״ג.
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 13. (א) ראש העיריה או הרופא הווטרינר רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לעסק שמוכרים

 בו בשר כדי -

ת הבשר או ליטול דוגמאות ממנו לבדיקה במעבדה;  (1) לבדוק א

 (2) לדרוש העברת הבשר ממקום למקום לשם בדיקה יסודית או בדיקה נוספת;

 (3) לדרוש הפשרת בשר קפוא או מצונן לצורכי בדיקה;

ת  (4) לברר אם נעשה מעשה המהווה הפרת הוראות חוק עזר זה ולנקוט א

 האמצעים הדרושים לקיומן;

 (5) לדרוש ביצוע שינויים, תיקונים, ניקוי, החלפת אבזרים או ציוד או דרישה

 אחרת הנוגעת למצבו התברואתי של העסק.

 (ב) נערכה בדיקה מעבדתית של בשר לפי סעיף קטן (א)(1) יחולו הוצאות הבדיקה,

 לרבות הוצאות ההובלה על העוסק; אישור בכתב מאת הרופא הווטרינר או מאת מבצע

 הבדיקה בדבר סכום ההוצאות יהיה ראיה לכאורה לדבר.

 14. לא יפריע אדם לראש העיריה או לרופא הווטרינר ולא ימנע בעדם מלהשתמש

 בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

 15. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות כל חיקוק אחר אלא להוסיף עליהם.

 16. תעריפי האגרות שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב־1 בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו

 של חוק העזר (להלן - יום העדכון), לפי שיעור שינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש ינואר של השנה הקודמת ליום העדכון.

 ט״ו בטבת התשס״ט (11 בינואר 2009)

ן ה ר כ י א  (חמ8-147) מ

 ראש עיריית דימונה

ות ראש י  סמכו
ה והרופא רי  העי

 הווטרינר

 איסור הפרעה

ים נ ת הדי ר י מ  ש

ה למדד ד מ צ  ה

 חוק עזר לירושלים (העמדת רבב וחנייתו)(תיקון), התשס״ט-2009

, 2 , וסעיף 77 לפקודת התעבורה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1

 ובהסכמת שר הפנים, שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת עיריית ירושלים חוק

 עזר זה:

 1. בתוספת הראשונה לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ״א-31960 -

 (1) במקום פרט 1 יבוא:

ה בשקלים חדשים ר ג א  ה

 ״1. במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיסי 0.5 פחות מהמחיר המרבי בעבור החניה,

 חניה או מכשירים מכניים או אלקטרוניים, על פי הסדר החניה הארצי האחיד

 לכל רכב, לכל שעה או חלק ממנה כהגדרתו בסעיף 70ב לפקודת התעבורה.״

 (2) פרט 2 - בטל.

 י״ד בשבט התשס״ט (8 בפברואר 2009)

ת (חמ 8-22) ק ר ר ב י  נ

 ראש עיריית ירושלים
 אני מסכים . אני מסכים.

ז פ ו ל מ ו א  ש

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ת י ר ט ר ש י א  מ

 שר הפנים

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ  דיני מדי

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173. נ  דיני מדי

 ק״ת התשכ״א, עמי 445; ק״ת-חש״ם, התשס״ח, עמי 477.

4.3.2009 , ט ״ ס ש ת ר ה ד א ת-חש״ם 730, ח׳ ב ׳  ק׳

ת פ ס ו ת  תיקון ה
ה נ ו ש א ר  ה

122 



 חוק עזר לשדרות (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשס״ט-2009

1 (להלן - הפקודה), לפי סעיף  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות

 19 לחוק שמירת הניקיון, התשמ״ד-21984 (להלן - חוק שמירת הניקיון), סעיף 6 לחוק למניעת

3 (להלן - חוק למניעת מפגעים), וסעיף 11ג לחוק רישוי עסקים,  מפגעים, התשכ״א-1961

 התשכ״ח-41968 (להלן - חוק רישוי עסקים), ובאישור השר להגנת הסביבה, מתקינה מועצת

 עיריית שדרות חוק עזר זה:

 פרק אי: פרשנות

 1. בחוק עזר זה -

 ״אדם״ - לרבות חברה או התאחדות בני אדם, בין שהם מואגדים ובין שאינם

 מואגדים;

 ״בור שפכים״ - כל מבנה או מיתקן, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או

 לאגירתם של מי שפכים, זבל או פסולת של נוזלים אחרים, וכן כל סוג של בור

 חלחול, ביב, תעלה להובלת שפכים, תאי בדיקה או צינור להובלת שפכים;

 ״בית״ - לרבות כל בית, חלק מבית, וכל בניין או מבנה אחר, שאנוש דר בהם או תופש

 אותם, בזכות עצמו או בדרך אחרת, אם ביום ואם בלילה, או שנועדו לדירה או

 לתפישה כגון זו, ובין שכולם מעל לפני הקרקע ובין שכולם או מקצתם מתחת לפני

 הקרקע;

 ״בית משותף״ - בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים

 המשותפים;

 ״בית עסק״ או ״עסק״ - כל עסק ומקום אחר המשמש למתן שירותי מכירה או ייצור

 לרבות חנות, כל־בו, מרכול, משרד, מפעל, בית מלאכה ומחסן;

 ״בניין״ - כל מבנה, בין קבוע ובין ארעי, הבנוי בחלקו או בשלמותו מאבן, בטון, חימר,

 טיט, ברזל, פלסטיק, בד או מכל חומר אחר, לרבות כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת,

 גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בניין או כל דבר המחובר אליו, וכן כותל, סוללת

 עפר, אוהל, צריף, סככה, גדר או מבנה אחר המקיף או הגודר, או המכוון להקיף או

 לגדור, כל אדמה או שטח, וכולל שטח קרקע שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יחד

 עם המבנה כחצר או גינה או לצורך אחר של אותו מבנה, לרבות מיתקני תברואה

 או מיתקן המשמש למכירת סחורות;

 ״בעל חיים״ - חיה, לרבות יונק, זוחל, בהמה ובעל כנף;

 ״בעל נכס״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) הבעל הרשום של נכס בפנקסי המקרקעין, כמשמעותם לפי חוק המקרקעין,

 התשכ״ט-51969 (להלן - חוק המקרקעין), לרבות בעל זכות חכירה, ובהעדר רישום

 כאמור - הזכאי להירשם על פי דין;

 (2) אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס

 נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

ת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. נ י ד  1 דיני מ

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 142; התש״ס, עמי 75.

 3 ס״ח התשכ״א, עמי 58; התשנ״ז, עמי 136.

 4 ס״ח התשכ״ח, עמי 204; התשל״ח, עמי 40.

 5 ס״ח התשכ״ט, עמי 259.
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 (3) בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין;

 (4) נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין;

 ״בעל בית עסק״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) בעל נכס שבו פועל עסק;

 (2) מחזיק של בית עסק;

ת בית העסק;  (3) מי שמנהל א

 (4) בעל היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלתו או לניהולו של בית עסק

 או לעיסוק בו, או מי שמוטלת עליו חובה לקבל רישיון או היתר כאמור, לרבות

 בעליו של עסק, שותף פעיל בו או אחראי לעסק;

 (5) מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל בית עסק;

 ״גן״ - גן ציבורי, חורשה או שדרה, על מיתקניהם וכל מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים

 בו, בין שהוא גדור ובין שאינו גדור, וכן אגם או בריכה או מזרקה שברשות הרבים;

 ״דירת מגורים״ - נכס או חלק מנכס המשמש או מיועד לשמש למגורים, לרבות בית

 מגורים, דירה בבית משותף או בבניין הראוי להירשם כבית משותף, כמשמעותם

 בחוק המקרקעין, או יחידת מגורים אחרת;

 ״הודעה״ - מסמך בכתב מטעם העיריה אשר נמסר לפי חוק עזר זה;

 ״הפרשי הצמדה״ - כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על

;  תשלומי חובה), התש״ם-61980

 ״השלכה״ - לרבות נטישה, זריקה, שפיכה, הנחה, השארה או גרימת לכלוך באופן אחר;

 ״ימי מנוחה״ - הימים שנקבעו כימי מנוחה בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט,

 התש״ח-71948 (להלן - פקודת סדרי השלטון והמשפט), וכן תשעה באב כמשמעותו

;  בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), התשנ״ז-81997

 תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי המנוחה וסופם במוצאי ימי

 המנוחה עם צאת הכוכבים;

 ״מגרש״ - קרקע שאין עליה בניין;

 ״מדביר״ - מי שבידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים, והיתר לפי הוראות תקנות רישוי

;  עסקים (הדברת מזיקים), התשל״ה-91975

 ״מהנדס״ - מהנדס העיריה, לרבות עובד העיריה שהמהנדס הסמיכו בכתב לעניין חוק

 עזר זה, כולו או מקצתו ובלבד שנתמלאו בו תנאי הכשירות המנויים בסעיף 6

; 1  לחוק הרשויות המקומיות(מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב-01991

 ״מחזיק״ - אדם המחזיק למעשה או המשתמש בפועל בנכס או בחלק ממנו כבעל או

 כשוכר או בכל אופן אחר;

 ״מי שפכים״ - מים דלוחים, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או כל מים מלוכלכים או

 מזוהמים לרבות פסולת נוזלית של מפעל או פסולת נוזלית מסוג אחר;

 ס״ח התש״ם, עמי 46.

 ע״ר 1948, תוסי אי, עמי 1.

 ס״ח התשנ״ח, עמי 8.

 ק״ת התשל״ה, עמי 1184.

 ס״ח התשנ״ב, עמי 6.
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 ״מפגע״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) העדר בתי כיסא במספר מספיק או קיומו של בית כיסא שאינו מדגם המאושר

 על פי תקן בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או לכל מטרה אחרת, או בית

 כיסא המוחזק במצב בלתי תקין ולקוי;

 (2) ליקוי שנקבע על ידי המהנדס כליקוי מהותי בבניין, לרבות ליקוי שתוצאתו

 חדירתם של מים, רטיבות, טחב, רוח או עשן;

 (3) העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב, או קיומו של בור

 שפכים שהוא לקוי או אינו מתאים לתכליתו או שאינו מספיק להרחקה תקינה

 של מי שפכים מהנכס;

 (4) צינור מי שפכים, פתח בור שפכים או כיוצא באלה, שלא נקבע בהם מכסה

 אטום או שהמכסה אינו קבוע כהלכה;

 (5) בור שפכים או צינור אוורור או מרזב, שהם סדוקים, שבורים, סתומים או

 לקויים באופן שאוויר מסואב או הנוזלים שבהם פורצים החוצה או מחלחלים

 מתוכם או שחומרים עלולים ליפול לתוכם;

 (6) מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי;

 (7) חיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה או בור שפכים, של מערכת הסקה,

 של מיתקן קירור או חימום, של מיתקן מים או של מכל דלק;

 (8) כל מקום המשמש או ששימש לאגירת מים או לאגירת מי שפכים, או כל

 מקום או כלי שבו נקווים מים עומדים, הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום

 לזיהום המים שבתוכו או לריבוי חרקים;

 (9) שימוש במרזב כצינור מי שפכים, או שפיכת כל נוזל שאינו מי גשם דרך

 מרזב;

 (10) שימוש במערכת הביוב לסילוק מי גשמים, בין על ידי חיבור מרזבים לרשת

 הביוב ובין על ידי פתיחת בור שפכים לניקוז המים;

 (11) הצטברות כל חומר, בין בתוך בניין ובין בסביבתו, הגורם או העלול לגרום

 לרטיבות או לטחב בבניין או בסביבתו, או המזיק או העלול להזיק לבריאות או

 לסביבה באופן אחר;

 (12) פי צינור דלק להזנת מכל דלק של הסקה מרכזית או דירתית או של מפעל

 כלשהו המסתיים במרחק של פחות מ־75 ס״מ מהצד הפנימי של גבול הנכס;

 (13) השקאה בשפכים, בדלוחים או בתשטיפים בלתי מטוהרים;

 (14) רעש, ריח או זיהום אוויר חזקים או בלתי סבירים, כמשמעותם בחוק למניעת

 מפגעים;

 (15) הימצאות חולדות או עכברים או מזיקים אחרים, או עקבותיהם או

 הפרשותיהם;

 (16) הימצאות חרקים או מזיקים אחרים העלולים לגרום נזק לבריאות או לסביבה;

 (17) צמח או ענפי עץ הבולטים או המתפשטים לעבר רשות הרבים, המפריעים

 או העלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;

 (18) זחלי תהלוכן וקניהם, הנמצאים בעצי אורן שבנכס;
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 (19) הימצאות זבוב הים התיכון, חלזונות, נברנים, קרציות הבוקר, יתושים וזבובי

ת הבריאות;  בית בנכס, המזיקים לבריאות או המסכנים א

 (20) קוצים או כל חומר אחר, הנמצאים בנכס והעלולים לגרום לשריפה או

 להתפשטותה או העלולים לגרום להתרבותם של זחלים, חרקים ומזיקים אחרים;

 (21) אחסנה של דברי מזון ומשקה באופן המאפשר לחרקים, חולדות, עכברים,

 מזיקים אחרים או בעלי חיים אחרים או לאבק ולכלוך להגיע אליהם, או אחסון

 שלא בקירור מתאים של מזון שיש לשמרו בקירור;

 (22) כל נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק, מסוכן או פוגע בבריאות או

 בסביבה;

ת חייו, ביטחונו, בריאותו,  (23) כל דבר אשר לדעת ראש העיריה עלול לסכן א

ת השימוש  רכושו או נוחיותו של אדם, או להפריע לאדם או למנוע ממנו א

 בזכויותיו, או להזיק לסביבה;

 ״מדד״ - מדד המחירים הכללי לצרכן, שמתפרסם מזמן לזמן בידי הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה;

 ״מפקח״ - עובד העיריה שראש העיריה מינהו להיות מפקח לעניין חוק עזר זה, כולו

 או מקצתו;

 ״מיתקן תברואה״ - צנרת תברואתית, לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף,

 צינור, אבזר, מרזב, מגלש, מכל מים, תא בקרה, בור שפכים, מיתקן לחימום בניין,

 מיתקן לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותם בהוראות למיתקני תברואה,

1 (להלן - הל״ת), שאושרו על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה  התש״ל-11970

, לרבות כל חיבור למיתקן תברואה; 1  להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-21970

 ״נכס״ - בניינים וקרקעות שבתחום העיריה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים,

 לרבות רחוב;

 ״עיריה״ - עיריית שדרות;

 ״פסולת״ - פסולת ביתית, פסולת בית עסק, פסולת בניין, פסולת מפעל, פסולת מכלאה,

 פסולת צמחים, זבל, שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, פחיות, תיבות, קופסאות,

 קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, צמיגים, גזם, גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים,

 בדלי סיגריות, גרוטאות רכב, שאריות של גרעינים, פיצוחים, פירות, עטיפות מזון

 ופסולת מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי-ניקיון או אי-סדר או סכנה

 לבריאות או לסביבה;

 ״פסולת ביתית״ - פסולת המצטברת במקום מגורים או במהלך פעילות רגילה של בני

 אדם, שאינה פסולת בניין או פסולת צמחים או פסולת מפעל;

 ״פסולת בית עסק״ - פסולת שנצברה בבית עסק;

 ״פסולת בניין״ - פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבנייה או לתיקונים או

 לשינויים של בניין או בקשר עם אותן עבודות, לרבות שיירי הריסות של מבנים,

 אבנים, סלעים, עפר, אדמה וכיוצא בהם;

 ״פסולת מכלאה״ - גללים והפרשות של בעלי חיים מכל סוג ומי שפכים של מכלאה;

 י״פ התש״ל, עמי 2545; התשס״ב, עמי 1368.

 ק״ת התש״ל, עמי 1841.
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 ״פסולת מפעל״ - שיירי מפעל ופסולת מסוג כלשהו, המתקבלים מתהליך ייצור או

 עיסוק של מפעל, לרבות חומרי אריזה;

 ״פסולת צמחים״ - צמח קטוף, תלוש או צמח שנשר, לרבות ענפים, עלים, עשב, דשא

 או גיזום שלהם;

 ״צמח״ - עץ, שתיל, שיח, ענף, ניצן, תפרחת, פרי, פרח, או כל חלק מהם הנטוע או

 הצומח;

 ״ראש העיריה״ - ראש עיריית שדרות, לרבות עובד עיריה שהוסמך על ידו בכתב לעניין

 הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״רחוב״ - דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש רחבה או המכוון

 לשמש אמצעי גישה לבית או לבתים, תעלה, בור שפכים, חפירה, רחבה, כיכר,

 גינה או גן, וכן מקום פתוח או חלק ממנו הנועד לשימוש הציבור או שהציבור

 רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;

 ״רכב״ - רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או

 מיתקן הנעים או הנגררים עמו, לרבות אופניים, תלת-אופן ועגלה, כמשמעותם

; 1  בסעיף 1 לפקודת התעבורה3

 ״רשות היחיד״ - כל מקום שאינו רשות הרבים, לרבות חצר, מגרש, מבוא לבית, מדרגות

ת  המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מחסן, מקלט או כל מקום אחר המשמש א

 דיירי הבית;

ת הציבור  ״רשות הרבים״ - כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או המיועד לשמש א

ת צורכי הציבור, ובכלל זה רחוב, גן או אוטובוס ציבורי או מונית, כהגדרתם  או א

 בסעיף 1 לפקודת התעבורה, וכן כל מקום שהציבור רשאי לעבור בו;

 ״תעלת שפכים״ - תעלה להזרמת מי שפכים לרבות סעיפי תעלות שפכים, תאי בדיקה

 ונספחים אחרים;

 ״תשטיפים״ - נוזלים אשר באו במגע עם פסולת או נבעו ממנה.

 פרק בי: מניעת מפגעים וביעורם

 2. (א) לא יגרום אדם למפגע ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום למפגע. איסור גרימת
 מפגע

ת הנכס באופן שלא יהווה מפגע.  (ב) בעל נכס או מחזיק בו יחזיק א

ות לסילוק  3. בעל נכס או מחזיק בו לתקופה העולה על 5 שנים, יסיר ויסלק כל מפגע שנתגלה בנכס אחרי
ע ג פ  שבבעלותו או שבהחזקתו. מ

ד ו ח ל ד ו ח ה י ב ו  4. היו לנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד, יחול האמור בסעיפים 2 ו-3 על כולם ח

 יחד ועל כל אחד מהם לחוד.

ה לסילוק ע ד ו  5. (א) ראש העיריה רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל נכס או ממחזיק בנכס לתקופה ה
ע ג פ ת מ  העולה על 5 שנים לסלק כל מפגע בנכס, וכן רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לבצע א

 העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו בהתאם לפרטים, לתנאים

 ולמועדים הקבועים בהודעה; מקבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 (ב) ראש העיריה רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל הנכס או ממחזיק בנכס לתקופה

ת כל ת המזיקים שבנכסו ולבצע א  העולה על 5 שנים שבנכסו נמצאו מזיקים, להדביר א

 העבודות הדרושות לשם כך, בהתאם לפרטים, לתנאים, לאופן הביצוע ולזמן שנקבע
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 בהודעה, ובלבד שלא תבוצע הדברה אלא באמצעות מדביר; מקבל הודעה כאמור,

 ימלא אחריה.

א ראיה לכאורה לקיומו. ה  קביעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע ת

 (א) לא ישקה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשקות צמחים, באופן הגורם או

 העלול לגרום לכלוך, הפרעה או סכנה לאנשים המצויים בקרבת מקום.

 (ב) לא ישקה אדם צמחים אלא בהתאם להוראות כל דין ובאופן אשר ימנע בזבוז מים.

 לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, שטיח, כלי מיטה או כל דבר אחר

 ברחוב או דרך פתח הפונה לרחוב אף אם אינו גובל בו, באופן העלול לגרום לכלוך,

 הפרעה או סכנה לאנשים המצויים בקרבת מקום.

ת צרכיו ברשות הרבים במקום שאינו מיועד לכך.  לא יעשה אדם א

.6 

.7 

.8 

.9 

ת המפקח ע י ב  ק

ת צמחים י  השקי

 ניקוי, איבוק,
 ניעור וחיבוט

ת י י ש  איסור ע
 צרכים ברשות

 הרבים

 14. בעל בניין חייב לגדרו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו, אם סבר המפקח כי הדבר

 דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור; לעניין סעיף זה, ״בעל בניין״ - אחד או יותר

 מאלה:

 (1) הבעל הרשום של בניין או של דירה, או בעל זכות להירשם כבעלים או כחוכר או

 כשוכר בלשכת רישום המקרקעין או בחברה משכנת או במינהל מקרקעי ישראל;

 (2) אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הבניין היה נותן

 הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

 (3) שוכר של הנכס לתקופה העולה על 5 שנים;

 (4) בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין.

 15 . (א) לא ישאיר אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשאיר בעל חיים ברשות הרבים באופן

 המהווה או עלול להוות מכשול או לגרום נזק, ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או

 שבפיקוחו לשוטט ברשות הרבים בלא השגחה או בלא שהוא קשור ברצועה.

 איסור שימוש
ם או י כ פ  במי ש

ם ת כ י פ  ש

ים 10. (א) לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום למפגע.  החזקת בעלי חי

ת המקום.  (ב) לא יאכיל אדם בעל חיים ברשות הרבים באופן שיש בו כדי לזהם א

 11. (א) לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשתמש במי שפכים להשקיה.

 (ב) לא ישפוך אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לשפוך מי שפכים אלא בהתאם להוראות

 כל דין.

 (ג) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להוביל מי שפכים שלא לתוך בור שפכים

 ושלא באמצעות אבזרים שאושרו על ידי המפקח.

 12. (א) לא ישפוך אדם, לא יאפשר ולא ירשה לשפוך לרשות הרבים, מים או נוזל שאינו

 מי גשם, שלא לצורך ניקוי רחוב או השקיית גן המותרים על פי דין, באופן המשאיר

 במקום שלולית או מים עומדים.

 (ב) לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן המשאיר במקום הרחיצה שלולית או מים עומדים.

 (ג) לא ירחץ אדם רכב אלא בהתאם להוראות כל דין.

 13. (א) לא יבעיר אדם קוצים, עצים, צמחים, פסולת או חומר אחר כלשהו, ברשות היחיד,

ת האמצעים הדרושים למניעת דליקה.  אלא לאחר שנקט א

 (ב) לא יבעיר אדם קוצים, עצים, צמחים, פסולת או חומר אחר כלשהו, ברשות הרבים,

 אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לאתרים המפורטים בהיתר.

ת כ י פ  איסור ש
 נוזל

ת ר ע ב  איסור ה
 קוצים

 דרישה לגידור

ת ר א ש  איסור ה
 בעלי חיים בלא

רה  שמי
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 (ב) לא ירשה אדם, לא יאפשר ולא יתיר לבעל חיים שבבעלותו או בפיקוחו להימצא

 ברשות הרבים באופן העלול לגרום אי-נוחות או פחד לבני אדם.

ת צרכיו בתחומי רשות הרבים  (ג) לא ירשה אדם לבעל חיים שבהחזקתו לעשות א

ת צרכיו בהטלת גללים בניגוד לאמור  או בשטח פרטי שאינו שלו; עשה בעל החיים א

ת הגללים מיד.  בסעיף קטן זה, יאסוף בעליו או מי שהפיקוח עליו בידו א

 (ד) לא יכניס אדם ולא יניח לבעל חיים, למעט כלב נחיה, להיכנס לבית קפה או לבית

 עינוג ציבורי כהגדרתו בסעיף 88 לחוק עזר זה.

 (ה) בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ״בעל חיים״ - למעט כלבים.

 פרק גי: שימור רחובות

ב ו ח ר ל ב ו ש כ  16. (א) לא יניח אדם, לא ישאיר, לא יקים, לא יתלה, לא יטיל ברחוב ולא יבליט מעל מ

 לרחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או לסביבה או להפריע לניקיונו או לתנועת

 הציבור בו, אלא אם כן דרוש הדבר לשם טעינת הדבר או לשם פריקתו ותוך כדי פריקתו

 או טעינתו, ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך, או אם ניתן לכך היתר מיוחד בכתב

 מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר; מתן היתר או סירוב לתתו, קביעת תנאי

 נתינתו, התלייתו וביטולו, נתונים לשיקול דעתו של ראש העיריה.

 (ב) לא יניח אדם, לא יתלה ולא ירשה לאחר מטעמו להניח או לתלות בכל נכס כל דבר,

 באופן שיש בו סכנה שייפול לרחוב.

 (ג) ראש העיריה או המפקח רשאים לדרוש בהודעה בכתב מאדם שעשה או שהרשה

ת  לאחר מטעמו לעשות או שגרם לעשיית דבר האסור לפי סעיף קטן (א) או (ב), לסלק א

 שעשה; מקבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 17. לא יכסה אדם, לא יחסום, ולא יגרום ולא יתיר או ירשה לאחר מטעמו לכסות או לחסום איסור לחסום
ה ל ע  תעלה, שוחה או תא בקרה ברחוב. ת

ד י מ ע ה  18. (א) ראש העיריה רשאי בכפוף להוראות כל דין, לתת לבעל עסק היתר להעמיד ברחוב היתר ל
ת ו נ ח ל ו , ש ת ו א ס י  כיסאות או שולחנות, או להציב מעל לרחוב שמשיות, מצלמה אוטומטית, מכונה לייצור כ

 וחפצים ברחוב

 או למכירה של גלידה או מיצים או כל מכונה אחרת או מכשיר אחר, וכן להציג או

 להעמיד עציצים, אדניות או פרחים ברחוב או בחזית העסק; מתן היתר או סירוב לתתו,

 קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו נתונים לשיקול דעתו של ראש העיריה.

 (ב) ראש העיריה רשאי להורות, בהודעה בכתב, לבעל עסק לסלק כיסאות ושולחנות

 או חפץ אחר המוצבים על המדרכה בניגוד להוראות חוק עזר זה; מקבל הודעה כאמור,

 חייב למלא אחריה.

ת הכיסאות והשולחנות או חפץ אחר שהניח על המדרכה,  (ג) לא סילק בעל עסק א

 לאחר שנמסרה לו הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי ראש העיריה לסלק

ת הכיסאות, השולחנות או החפץ האחר, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ובלבד  א

 שהודעה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

 (ד) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

 (ה) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר בשנת נתינתו או במועד שנקבע

 בו, לפי המאוחר מביניהם.

ת שוחות ח י ת  19. (א) לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר פ

ת  מיוחד בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר; ראש העיריה רשאי לתת א

 ההיתר, לסרב לתתו, לבטלו, להחליפו, להתנות בו תנאים ולהוסיף עליהם או לשנותם,

 הכל בהתאם לשיקול דעתו.
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 (ב) אדם הכורה שוחה ברחוב על פי היתר כאמור בסעיף קטן (א), חייב -

ת מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה, וכן בדגלים אדומים  (1) להחזיק א

 ביום ובאורות אדומים בלילה;

ת הרחוב למצבו הקודם, מיד עם גמר העבודה ת השוחה ולהחזיר א  (2) לסתום א

 או עם פקיעת תוקף ההיתר, הכל לפי התאריך המוקדם;

 (3) בעד היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת

 הראשונה.

 20. (א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום נזק לרחוב.

ת הנזק באופן ובתנאים שיקבע  (ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א) יתקן על חשבונו א

 ראש העיריה בהודעה בכתב שתישלח אל אותו אדם.

ת הנזק לאחר שנמסרה לו הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן (ב),  (ג) לא תיקן אדם א

ת הנזק ברחוב או לבצע עבודה כאמור בסעיף קטן (ב), ולגבות  רשאי ראש העיריה לתקן א

ת הוצאות התיקון או הביצוע, ובלבד שהודעה על כך  מאדם החייב בביצוע העבודה א

 נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש; תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות,

 לעניין זה, תשמש ראיה לכאורה לסכום ההוצאות.

 21. (א) ראש העיריה רשאי, לפי שיקול דעתו, לסלק, להסיר, להרוס או לפרק כל מכשול

 ברחוב ולהרחיקו מהרחוב לכל מקום שיראה לו, וכן לבצע כל עבודה הדרושה לסלק

 מכשול מהרחוב לכל מקום המיועד לכך על פי דין ובלבד שנמסרה לאדם החייב בסילוק

ת המכשול והוא לא מילא אחר האמור  המכשול הודעה בכתב הדורשת ממנו לסלק א

 בה.

 (ב) סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור בסעיף קטן (א), רשאית

ת הוצאות הסילוק  העיריה לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה א

 או הביצוע ובלבד שהודעה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש; תעודה מאת

 ראש העיריה על סכום ההוצאות, לעניין זה, תשמש ראיה לכאורה לסכום ההוצאות.

 פרק די: שמירת הניקיון במקומות ציבוריים

ת צורכי הציבור, ת הציבור או א  22. בפרק זה, ״מקום ציבורי״ - כל מקום המיועד לשמש א

 לרבות אולם המשמש בית קולנוע או תאטרון, אולם הרצאות, מרפאה, ספריה ציבורית,

 מוסדות מועצה וחינוך, בית מרקחת, מעלית לנשיאת בני אדם, אוטובוס ומוניות וכיוצא

 באלה.

 23. (א) במקום ציבורי, בחלק שבו מתקיימת התקהלות של ציבור, לא ימכור אדם גרעינים,

 בוטנים וכיוצא באלה, למעט אם הותרה המכירה על פי דין.

 (ב) לא ישליך אדם פסולת במקום ציבורי במקום שאינו מיועד לכך ולא ילכלכו.

 24. (א) המחזיק של מקום ציבורי, למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים, יקבע בו,

 במקומות הנראים לעין, שלטים המורים על איסור השלכת פסולת, ויחזיקם במצב תקין.

 (ב) ראש העיריה או המפקח רשאי להורות בדבר צורתם של השלטים, מספרם, גודלם,

 תוכנם, דרכי קביעתם והמקומות שבהם יותקנו.

 פרק הי: שמירת הסדר והניקיון בגנים

 25. בפרק זה, ״מפקח״ - לרבות עובד העיריה שראש העיריה מינה אותו להיות שומר בגן.

 נזק לרחוב

ל  סילוק מכשו

ת  הגדרו

ת הניקיון ר י מ  ש
 במקומות
 ציבוריים

ת שלטים ע י ב  ק

ת  הגדרו
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ת בגן ו א צ מ י  26. לא יימצא אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה, כמפורט בהודעה המוצגת בגן או ה

 בכניסה אליו.

 27. לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא בגן, אלא ברשות ראש העיריה או המפקח איסור כניסה

 ובהתאם להוראותיו.

ה ע י ג ר פ ו ס י  28. (א) לא יניח אדם בשטח גן מלכודת לבעלי חיים. א
 בבעלי חיים

 (ב) לא יצוד או ידוג אדם בשטח גן.

 29. לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית כל צמח בגן, אלא אם כן הרשהו לכך איסור פגיעה
ן י ג ח מ צ  ראש העיריה או המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאה. ב

ת בגן ו ג ה נ ת  30. (א) לא ידרוך אדם, לא יטפס, ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך או לטפס על דשא, צמח ה

 או מקום נטיעות, במקומות שאסר ראש העיריה ופורסמו בהודעה המוצגת בגן.

 (ב) לא ידרוך אדם, לא יטפס לא ישחית, ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך או לטפס על

 גדר, משוכה, שער או סורג שבתוך גן או הגודרים אותו.

 (ג) לא ישבור אדם, לא ישחית ולא ירשה לאחר מטעמו לשבור או להשחית גדר,

 משוכה, שער או סורג בתוך הגן או הגודרים אותו, לרבות מיתקני משחק או כל מיתקן

 שהציבה העיריה בתוך הגן.

 (ד) לא יהלך אדם בגן, אלא בשבילים או בשטחים שנקבעו לכך.

 (ה) לא ילון אדם בגן ולא יקים בו אוהל, אלא במקומות שראש העיריה התיר לכך.

 (ו) לא יבעיר אדם אש בגן אלא אם כן קיים בגן מקום או מיתקן המוסדר והמיועד

 למטרה זאת.

ת ס נ כ  31. לא יכניס אדם כלי רכב לגן, לא ינהג בו ולא ישאירו בגן בלא היתר מראש מאת ראש איסור ה
ב כ י ר ל  העיריה או המפקח, למעט רכב של העיריה הנהוג בידי עובד העיריה בעת מילוי תפקידו, כ

 אופניים ותלת-אופן.

 32. לא יעסוק אדם ברוכלות בגן, אלא אם כן הדבר הותר לו במפורש ברישיון הרוכלות איסור רוכלות

 שניתן לו לפי חוק עזר זה.

ת משחקים ל ב ג  33 . לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים, בתנאים ובמקומות שנקבעו לכך; סוגי המשחקים, ה

 התנאים והמקומות שקבע ראש העיריה בהודעה המוצגת בגן.

ה ע ר פ ר ה ו ס י  34. לא יעשה אדם כל מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה, הפרעה, אי-נוחות או נזק לכל א

ת הסדר בגן.  אדם, או שיש בו כדי להפר א

ש ע  35. לא יקים אדם בגן רעש חזק, או בלתי סביר, ממושך או חוזר ונשנה. ר

ה על ח ג ש  36. (א) לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן, אלא אם כן הותר הדבר בהודעה שפורסמה בגן ה
 בעלי חיים
ם י י י ח ל ע  בידי ראש העיריה. ב

 (ב) הותרה כניסת בעל חיים לגן כאמור בסעיף קטן (א), ימנעו האדם השומר עליו

 מלהלך בגן בלי השגחה ומלהפריע לאדם או לבעל חיים אחר או לפגוע בהם, או בצמח

 שבגן.

ם י י י ח ל ע ת ב ר י ש  37. לא יקשור אדם בעל חיים אל צמח, גדר, משוכה, שער או סורג שהוקמו בגן או ברחוב ק

 ולא יעמיד לידם בעלי חיים.

ן ג ת ב ו ג י ג  38. לא יקיים אדם בגן חגיגה, טקס, מופע או כיוצא באלה, אלא על פי היתר בכתב מראש ח

 העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.
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ת הגן  מפקח רשאי לדרוש מכל אדם העובר עבירה לפי הוראות חוק עזר זה לעזוב א

 ובלבד שהתרה בו תחילה.

ם 39 ד  הרחקת בני א
 מגן

 פרק וי: ניקוי מדרכות

 40. בפרק זה -

 ״מדרכה״ - מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף או סלול ובין אם לאו;

 ״מדרכה הגובלת בעסק״ - כל רוחב המדרכה שלאורך הרחוב הגובל בעסק, לרבות אבן

 שפה הגובלת בעסק והנמצאת בין הקווים הניצבים לפינותיו הקיצוניות של העסק.

ת המדרכה הגובלת בעסקו, באופן שלא תהיה  41. (א) בעל עסק חייב לטאטא ולנקות א

 עליה פסולת והיא תימצא נקיה.

 (ב) האמור בסעיף קטן (א) יחול על בעל עסק בימים שבהם העסק פתוח ובשעות

 הנקובות בתוספת השניה ובלבד שהעסק היה פתוח לפחות 15 דקות לפני תחילת מועד

 הניקוי כנקוב בתוספת השניה.

 42. מצא המפקח לאחר השעות הנקובות בתוספת השניה, שמדרכה הגובלת בעסק אינה

 נקיה, רשאי הוא לדרוש מבעל העסק לנקותה ובלבד שבשעות אלה העסק פתוח.

 פרק זי: שמירת חזיתות בתים

 43. בפרק זה -

 ״שיפוץ״ - כל תיקון, שיפור וחידוש של חזית הבית, עבודות צביעה, טיוח, סיוד, ניקוי,

 סתימה, מילוי, ציפוי, שינוי מקום צנרת חיצונית, ריצוף או תיקוני בנייה, עבודות

 להגנה מפני חלודה, רטיבות או מים וכן הריסה או סילוק של דבר הפוגע במראה

 החזית של חלק מהבית ובלבד שעבודות אלה נועדו לשם שמירת המראה של

 חזיתות הבתים ואינן דורשות היתר בנייה;

 ״חזית״ - כל חלק מהבית או מבנה הנשקף אל רחוב או גינה, לרבות חלון, מרפסת, גדר,

 קיר תומך וכל קיר אחר.

 44. (א) בעל נכס חייב לשמור על מצב הבית תקין.

 (ב) בעל נכס לא יתקין מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית הצופים אל הרחוב

 או הגינה (להלן - קיר חזית), ואולם מותר להתקין מרזב על גג הבית ובלבד שהמים לא

 יזרמו על גבי קיר חזית הבית.

 פרק חי: ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים

 45. (א) בעל נכס או המחזיק בו, חייב לשמור על ניקיון הנכס וניקיון סביבתו להנחת דעתו

 של המפקח.

 (ב) ראש העיריה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מכל בעל נכס או מחזיק בו,

ת הנכס ואת סביבתו.  לנקות א

ת התנאים, הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש  (ג) ההודעה תכלול א

 לבצעו ומקבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

ת  46. (א) ראש העיריה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מכל מחזיק המחזיק א

ת המגרש ולגדרו או לנקות  הנכס לתקופה העולה על 5 שנים, או בעל מגרש, לנקות א

ת שטח הקרקע שמשתמשים בה יחד עם הבניין כחצר או כגינה, או לכל צורך של  א

ת הכניסות לבניין.  אותו בניין, וכן א

 הגדרות

 חובת הניקוי

 דרישה לניקוי

ת  הגדרו

יתות ת חז ר י מ  ש

רה  חובת השמי
 על הניקיון

 דרישה לניקוי
 וגידור מגרש
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ת התנאים, הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש  (ב) ההודעה תכלול א

 לבצעו, ומקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

 47. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו או בעל מגרש או המחזיק בו אחר הודעת ראש העיריה ניקוי בידי
ה י ר י ע ת הניקיון שלא לפי התנאים והפרטים ה  או המפקח כאמור בסעיפים 45 או 46, או ביצע א

ת הוצאות הניקוי ת הניקוי ולגבות א  המפורטים בהודעה, רשאית העיריה לבצע א

 מאת בעל הנכס או המחזיק בו או מאת בעל המגרש או המחזיק בו, לפי העניין, ובלבד

 שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

ת ניקוי ו א צ ו ת ה  48. הוצאות ניקוי בידי העיריה יהיו בהתאם לחשבון שיגיש ראש העיריה אשר יכלול א
ריה  בידי העי

 כל הוצאות העיריה לניקוי.

 פרק טי: סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים

ה ר ד ג  49. בפרק זה, ״תכנית״ - תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים ה

 שאישרה העיריה.

י ד י ה ב נ ק ת  50. (א) ראש העיריה רשאי, על פי שיקול דעתו, להתקין שלטים על כל בניין, לציון שם ה
ריה  העי

 רחוב ומספרי בניינים בקטע רחוב, בהתאם לתכנית שאישרה העיריה.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם, להחליפם

 או להעבירם למקום מתאים אחר.

ה נ ק ת ה ת העבודות דרישה ל  51 . (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בניין לבצע א

 המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית:

 (1) להתקין על גבי הבניין לוחית ועליה רשום מספר הבית ושם הרחוב בהתאם

 לתכנית (להלן - לוחית מספר);

 (2) להתקין לוחית מספר מוארת על גבי הבניין;

 (3) לגבי בניין שאין אפשרות להתקין עליו לוחית מספר מוארת הנראית בצורה

 ברורה מרשות הרבים - להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר במקום ובגובה

 שייקבעו בידי ראש העיריה;

 (4) לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית מספר או לוחית מספר מוארת או

 מיתקן כאמור.

ת התקופה ת התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן א  (ב) ההודעה תכלול א

 שבה יש לבצעה.

 (ג) מקבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה, לפי התנאים והפרטים שנכללו בה.

ה י ר י ע ת ה ו כ מ  52. לא מילא בעל בניין אחר דרישת ראש העיריה לפי סעיף 51, רשאית העיריה לבצע כל ס

 עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 51; ביצעה העיריה עבודה כאמור, ייגבו מאת בעל

 הבניין הוצאות הביצוע, לפי חשבון שיוגש לו מאת ראש העיריה ובלבד שהתראה על

 כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש; תעודה או חשבון מאת ראש העיריה בדבר

 שיעור ההוצאות, יהוו ראיה לכאורה לדבר.

ת י ח ו ת ל נ ק ת  53. נבנה בניין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו לוחית מספר או לוחית מספר ה
 מוארת לפי התנאים והפרטים שקבע ראש העיריה ובהתאם לתכנית שאישרה העיריה. מספר

ה ר א  54. בעל בניין שבבניינו מותקנת לוחית מספר מוארת, יאיר אותה מדי ערב באמצעות מפסק חובת ה

 זרם או מכשיר מכני, משקיעת החמה ועד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא יפחת

 מ־15 ואט לשעה.
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 55. בעל בניין, יחזיק כל שלט, לוחית מספר או לוחית מספר מוארת שהותקנו על בניינו,

 במצב תקין וגלוי לעין וימסור הודעה לראש העיריה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט,

 לוחית מספר או לוחית מספר מוארת שהותקנו על בניינו.

 56. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית מספר או בלוחית מספר מוארת שהותקנו על בניין, לא

 יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים, ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית מספר או לוחית

 מספר מוארת יפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

 פרק יי: רכוש ציבורי

 57. (א) לא יסיר אדם, לא ישחית, לא ילכלך, לא ישבור ולא יקלקל כל בניין, מיתקן, רכוש

 או חפץ השייך לעיריה, או שהוקם על ידה או באישורה.

 (ב) האמור בסעיף קטן (א) בכל הנוגע להסרת מיתקן, רכוש או חפץ, אינו חל על ראש

 העיריה או מי שפועל על פי הוראותיו.

 החזקת שלטים
 ולוחיות מספר

 איסור פגיעה
 בשלט ובלוחיות

 מספר

 פגיעה ברכוש
 ציבורי

 פרק י״א: עקירת עצים

 בפרק זה, ״עקירת עץ״ - כריתת עץ, שבירתו, שריפתו, סילוקו, עקירתו, או השחתתו בכל

 דרך אחרת.

 לא יעקור אדם, למעט העיריה, עץ המצוי ברשות הרבים.

 (א) בלי לגרוע מהאמור בסעיף 59, נוכח ראש העיריה שעץ בולט לרחוב ומהווה מטרד

 לציבור או מסכן רכוש, או עלול לקרוס ולסכן חיי אדם או לפגוע בבריאותו, רשאי הוא

ת העץ, לגזמו או  לדרוש בהודעה בכתב מבעל הנכס שהעץ נמצא בתחומו לגדוע א

ת כל האמצעים האחרים הדרושים לדעת ראש העיריה, למניעת הסכנה או  לנקוט א

 המטרד.

ת ת העץ או לנקוט א  (ב) בהודעה ייקבעו התקופה והתנאים שבהם יש לגדוע א

 האמצעים האחרים כאמור בסעיף קטן (א) ומקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

ת העבודות שנדרשו על ידי ראש העיריה לפי פרק זה, או  (א) לא ביצע בעל הנכס א

 שביצע אותן שלא בהתאם להודעה, רשאי ראש העיריה להורות על ביצוע העבודות

ת הוצאות הביצוע, ובלבד שהתראה על כך נמסרה  הנדרשות ולגבות מבעל הנכס א

 לאותו אדם זמן סביר מראש.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם אישר ראש העיריה לאחר בדיקה כי עץ נתון

ת  במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזיקים או לציבור, רשאי ראש העיריה לבצע א

 העבודות הדרושות למניעת הסכנה, בלא מתן הודעה מראש לבעל הנכס שהעץ נמצא

ת הוצאות הביצוע מאת בעל הנכס.  בתחומו, ולגבות א

 פרק י״ב: הדברת זחלי התהלוכן וזבוב הים התיכון

ת זחלי התהלוכן וזבוב  בעל נכס או המחזיק בנכס לתקופה העולה על 5 שנים, ידביר א

 הים התיכון (להלן - הזחל) וקניהם הנמצאים בעצים שבנכסיו ובנכסיו.

 (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב מבעל נכס או המחזיק בנכס לתקופה

ת העבודות הדרושות לשם כך ת הזחל וקנו, ולבצע א  העולה על 5 שנים, להדביר א

 בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

ת מועד ביצוע העבודות כאמור בסעיף קטן (א).  (ב) ההודעה תכלול א

 (ג) אדם שקיבל הודעה כאמור בסעיף זה חייב למלא אחריה.

.58 

.59 

.60 

.61 

.62 

.63 

 איסור עקירת עץ

יעת ת למנ ראו  הו
ץ ע  סכנה מ

דות  ביצוע עבו
ה רי  בידי העי

 חובת הדברת
כן  זחלי התהלו

 דרישה לביצוע
 הדברה

 הגדרה
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ה ד ו ב ע ע ו צ י  64. לא מילא אדם אחר דרישת ראש העיריה לפי סעיף 63, או ביצע עבודות המפורטות ב
ריה  בידי העי

ת העבודה  בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, רשאית העיריה לבצע א

ת הוצאות ביצוע העבודה מאותו אדם, ובלבד  הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות א

 שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.
 פרק י״ג: חפצים מיושנים

 65. בפרק זה - הגדרות

 ״גרוטאות רכב״ - רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כרכב

 באבדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו;

 ״חפצים מיושנים״ - חפצים שיצאו מכלל שימוש או שאינם משמשים למטרה שלה

 נועדו מלכתחילה או לשימוש חלופי, בין לצורך עצמי ובין לצורך ציבורי, לרבות

 מכונות וחלקיהן, גרוטאות, תנור, מקרר חשמלי, דוד שמש, אסלה, אמבטיה,

 רהיטים או כל חלק שלהם או אבזר מהם וכן גרוטאות רכב.

ת ר א ש  66. לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא יחזיק, ולא ירשה לאחר מטעמו לזרוק, להשאיר, איסור ה
ם י נ ש ו י ם מ י צ פ  להניח או להחזיק חפצים מיושנים ברשות הרבים או במקום שאינו המקום שנקבע ח

 לכך על ידי ראש העיריה, אלא אם כן דרוש הדבר להעברתו או לתיקונו של אותו חפץ

 מיושן, ובלבד שהחפץ לא יושאר או יוחזק מעבר לזמן הסביר הדרוש לכך.

 67. כל אחד מאלה חייב בפינוי חפצים מיושנים מרשות הרבים, למקום שנקבע בידי ראש פינוי חפצים
ם י נ ש ו י  העיריה ושצוין בהודעת ראש העיריה: מ

 (1) הבעלים של החפצים המיושנים;

ת גרוטת הרכב וברשותו  (2) בעליה של גרוטת רכב, זולת אם הוכיח שלא הוא השליך א

 של מי היתה גרוטת הרכב באותה עת, או שגרוטת הרכב נלקחה בלא הסכמתו;

 (3) מי שברשותו חפצים מיושנים.

 68. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב מאת כל אחד מהחייבים בפינוי חפצים מיושנים סילוק חפצים
ם י נ ש ו י  המפורטים בסעיף 67, לפנות חפצים מיושנים, למעט גרוטאות רכב המצויות בחצריו של מ

 מי שמחזיק בהן כדין או מנהל בהן כדין עסק בגרוטאות רכב, בתוך התקופה שנקבעה

 בדרישה; מקבל דרישה כאמור, חייב למלא אחריה.

 (ב) נדרש אחד החייבים לפנות חפצים מיושנים כאמור בסעיף קטן (א) ולא עשה כן,

 רשאי ראש העיריה או המפקח, לאחר שהודבקה על החפצים המיושנים הודעה במקום

 בולט בדבר הכוונה לסלקם בתוך 48 שעות, להורות על סילוק החפצים המיושנים אל

 המקום שנועד לכך ולהניחם שם.

 (ג) חפצים מיושנים יושמו במקום שהורה עליו ראש העיריה או המפקח בלא קיום

 שמירה מטעם העיריה.

 (ד) הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על שישים ימים,

 רשאי ראש העיריה לדרוש מהבעלים הרשום של הרכב, אם ניתן לזהותו, לסלקו בתוך

 התקופה שנקבעה לכך בהודעה, מקבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.

 (ה) נדרש הבעלים הרשום לפנות רכב כאמור בסעיף קטן (ד) ולא עשה כן, רשאי ראש

 העיריה או המפקח, לאחר שהודבקה על הרכב במקום הנראה לעין הודעה בדבר הכוונה

ת הרכב ואף נשלחה הודעה כאמור בדואר רשום לבעלים הרשום של הרכב, אם  לגרור א

 ניתן לזהותו, להורות על גרירת הרכב אל מקום שנועד לכך ואשר פורט בהודעה.
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 (ו) הודעה כאמור בסעיף קטן (ה) תודבק על הרכב ותישלח בדואר רשום לבעלים

 הרשום של הרכב, אם ניתן לזהותו, לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה.

 (ז) הוראת סעיף קטן (ג) תחול לעניין רכב שהושאר ברשות הרבים במקום אחד במשך

 תקופה העולה על שישים ימים, בשינויים המחויבים ולפי העניין.

 פרק י״ד: צעצועים מסוכנים

ת 69. בחוק עזר זה - ו ר ד ג  ה

 ״מפקד יחידת כבאים״ - מפקד יחידת כבאים של רשות הכבאות ששטח העיריה כלול

 בתחום פעולתה;

 ״צעצוע מסוכן״ - אחד מאלה:

 (1) כלי או חפץ הפולט וזורק אש או נוזל או כל גוף אחר, או גורם להדף אוויר

 מסוכן;

 (2) אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ושיש בכך משום סכנה לחיי אדם;

 (3) צעצוע שיש בו כדי לגרום אחד מאלה:

 (א) נזק גופני או נזק לחושים;

 (ב) הטרדה ליחיד או לרבים ברשות היחיד או ברשות הרבים או בכל מקום

 אחר על ידי דימוע, גירוי, עיטוש, רעש בלתי סביר, לכלוך או זיהום אוויר;

 (ג) התלקחות של אש;

 (ד) בהלה ברשות הרבים או במקום שבו מתקיימת התקהלות של ציבור;

 (4) צעצוע, אשר מחמת דמיונו הרב לכלי ירייה אמיתי, עשוי השימוש בו להביא

 לבהלת הציבור;

 (5) כל צעצוע, כלי או דבר אחר, המשמש לצורכי משחק או בידור, שניתן לירות

 באמצעותו כדור, קלע, פגז, פצצה, פקק או כיוצא באלה, או שבאמצעותו ניתן

 לפוצץ חומר נפץ, בין שהצעצוע, הכלי או הדבר האחר הוא בצורת אקדח, רובה

נור ־  או תותח, ובין שהוא בכל צורה אחרת, לרבות אבזריהם, וכן אורים, זיקוקין די

 וחומרים מתלקחים כיוצא באלה.

ם 70. לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים, במכירתם או בהשכרתם, בין כעסק נפרד ובין עי  ייצור צעצו

 כחלק מעסק אחר, ולא יחזיק בהם, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם
ם ת ר כ ש ה  ו

רתם כי  מסוכנים, מ

 לתנאי ההיתר ולכל דין.

ם 71. לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם י ע ו צ ע ת צ ל ע פ  ה

ם לתנאי ההיתר. י נ כ ו ס  מ

ן 72. בקשה למתן היתר לפי פרק זה תוגש לראש העיריה ותהיה חתומה ביד המבקש. ת מ ה ל ש ק  ב

 היתר

ו 73. ראש העיריה רשאי להתייעץ עם נציג המשטרה או מפקד יחידת הכבאים לשם מתן י א נ ת ר ו ת י ן ה ת  מ

 היתר, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו, וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע

 מהם לשנותם או לבטלם.

עת היתר  פקי

 74. היתר יפקע במועד הקבוע בו.

ה 75. בעד מתן היתר תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית. ר ג  א
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 פרק ט״ו: רוכלים

ת ו ר ד ג  76. בפרק זה - ה

 ״דוכן״ - שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;

 ״עגלה״ - כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מכני, בידי אדם או באמצעות בעל חיים;

 ״רוכל״ - אדם שעיסוקו רוכלות;

 ״רוכלות״ - עיסוק בקנייה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך

 מבנה של קבע.
 רישיון עסק

ת ו ל כ ו ר  77. (א) לא יעסוק רוכל בעיסוקו אלא על פי רישיון. ב

 (ב) תוקפו של רישיון הוא עד למועד שנקבע בתנאי הרישיון.

 (ג) בקשת רישיון תוגש בכתב לראש העיריה.

 (ד) ראש העיריה רשאי ליתן רישיון, להתנותו או לבטלו, וכן רשאי לקבוע ברישיון

 תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

ם י ר ו ס א

ת

ם

ו ל

י

כ

ח

ו

ט

ר

ש

 78. לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה או כלי רכב ובין בצורה אחרת - ב

 (1) ברשות הרבים באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים;

 (2) בכניסה לבניין או במעבר בין בניינים.
ה י נ ר ח ו ס י  79. לא יעמיד רוכל, לא יניח, לא יגרום ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להניח עגלה, א

 כלי רכב, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחומי 20 מטרים מגן ילדים, בית ספר, מגרש

 משחקים, גינה או גן.

א ל ה ש י נ ר ח ו ס י  80. לא יעמיד רוכל ולא יניח, ולא ירשה ולא יגרום לאחר מטעמו להעמיד או להניח ברחוב א
ת פעילות ו ע ש  ב

 או ברשות הרבים, עגלה, דוכן, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא

 במקום.
ת ק ז ח ם ה ו ק  81 . (א) לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל צורה שהיא לבניין, גדר, עמוד או מ
 עגלה ואיסור

. קשירה במבנה ר ח ה א נ ב מ  ל

ת עגלתו או כלי רכבו בצדו הימני של הרחוב, קרוב לשפתה של  (ב) רוכל יחזיק א

 המדרכה הימנית, ובתנאי שהדבר מותר על פי כל דין.
 82. (א) לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו במכשיר הגברה או בכל אופן אחר הגורם איסור גרימת

ד ר ט  לרעש. מ

ת השטח שליד מקום עיסוקו.  (ב) לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו א

 (ג) לא יעסוק רוכל בעיסוקו אלא בשעות שבין 8:00 לבין 18:00.

 (ד) ראש העיריה רשאי, לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, להתיר לרוכל לעסוק

 בעיסוקו גם לאחר השעה 18:00.

 (ה) לא יעסוק רוכל בעיסוקו בימי מנוחה.

 83. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידו ושהוצגה תבניתן של עגלות
ן י ב ו ר ט ו ד י ס  במשרד העיריה, בכפוף להוראות פקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה. ו

ת הטובין באופן שימנע  (ב) רוכל המשתמש בעגלה או כלי רכב לצורך עיסוקו, יסדר א

ת בליטתם מקצות העגלה או כלי הרכב לכל עבר.  א
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ת עגלתו, כלי רכבו, דוכנו,  84. (א) ראש העיריה או מפקח, רשאים לדרוש מרוכל לסלק א

 תבניתו, מגשו או הטובין שלו, אם הם מוצגים או עומדים בניגוד להוראות חוק עזר זה;

 מקבל דרישה כאמור, חייב למלא אחריה.

ת עגלתו, כלי רכבו, דוכנו, תבניתו, מגשו או הטובין שלו לאחר  (ב) לא סילק רוכל א

ת העגלה,  שנדרש לכך בהתאם לסעיף קטן (א), רשאי ראש העיריה או המפקח לסלק א

 כלי הרכב, הדוכן, התבנית, המגרש, או הטובין (להלן - חפצי הרוכל), וכן לתפסם

 ולהחזיקם בכפוף להוראות סעיפים 85 עד 87, ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו

 רוכל, זמן סביר מראש.

 נתפסו חפצי הרוכל ולא הגישה העיריה לבית משפט, בתוך 30 ימים מיום שנתפסו חפצי

 הרוכל, כתב אישום נגד הרוכל על העבירה ששימשה עילה לתפיסה, תחזיר העיריה

ת החפצים שנתפסו על ידה.  לרוכל א

ת עצמו נפגע בשל תפיסת חפציו וטרם הוגש נגדו כתב אישום, רשאי  רוכל הרואה א

ת התפיסה;  לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבשלה נתפסו החפצים ולבטל א

 הוגש כתב אישום, רשאי הרוכל לבקש ביטול התפיסה מבית המשפט המוסמך.

 (א) חפצי רוכל שנתפסו יישמרו בידי העיריה על חשבון הרוכל עד אשר יקבע בית

ה זכות עיכבון בחפצים כערובה לתשלום הוצאות  המשפט מה ייעשה בהם; לעיריה תהי

ה זכאית להוצאות על פי קביעתו של בית המשפט.  התפיסה והשמירה, והיא תהי

 (ב) זוכה הרוכל בפסק דין חלוט או שבוטל כתב האישום נגדו, יוחזרו לו חפציו שנתפסו

 על ידי העיריה; במקרה זה יהיה הרוכל פטור מלשלם על שמירת חפציו.

 (ג) נתפסו חפצים פסידים של רוכל, רשאית העיריה או מי שהיא הסמיכה לכך למכרם

 במכירה פומבית או במחיר של שוק חופשי ביום המכירה; דמי המכר, בניכוי הוצאות

 התפיסה, השמירה והמכירה יבואו, לכל עניין, במקום החפצים; ואולם אם זוכה הרוכל

 יועברו לו דמי המכר בצירוף הפרשי הצמדה ובלא הוצאות.

 פרק ט״ז: פתיחת בתי עסק וסגירתם

 88. בפרק זה -

 ״אזור תעשיה ומלאכה״ - אזור תעשיה שנקבע בתכנית, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק

, לרבות תכנית שהופקדה; 1  התכנון והבניה, התשכ״ה-41965

 ״בית עסק״ - לרבות חנות, משרד, מחסן, מספרה, דוכן, בית מלאכה, וכל מקום אחר שבו

 מתנהל עסק, נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה, למעט בית אוכל, בית עינוג

 ציבורי ובית מרקחת;

 ״בית אוכל״ - עסק טעון רישוי, בתחום העיריה, לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני

1 (להלן - עסק טעון רישוי), שבו מוכרים דברי אוכל או  רישוי), התשנ״ה-51995

 משקאות, לצריכה במקום, לרבות קיוסק, מזנון, בית קפה, דוכן לממכר מזון,

 מסעדה, בית מרזח, מסבאה, בית יין, בין אם מוגש בו מזון ובין אם לאו;

 ״בית מרקחת״ - עסק, בתחום העיריה, הטעון רישוי לבית מרקחת;

 ״בית עינוג ציבורי״ - מקום שבו עורכים מופעי תאטרון או קולנוע, דיסקוטק, מופעי

 מחול, ריקודים, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה

 ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף

 אם הם מלווים לצורך הדגמה בהצגת תמונות או בהשמעת צלילים;

 סילוק ותפיסה

ם  החזרת חפצי
 שנתפסו

 בקשה לביטול
 תפיסה

. 8  דין חפצי הרוכל 7

 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ק״ת התשנ״ה, עמי 1217; התשס״ז, עמי 210.
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 ״בעל״ - בעליו של בית עסק, בית אוכל, בית מרקחת, בית עינוג ציבורי, לרבות שוכרו,

 מנהלו או מחזיקו או מי שרישיון העסק הוא על שמו;

 ״פתיחה״ - לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה במקום סגור או

 פתוח, לרבות אי-סגירתו של מקום כאמור בידי האחראי לו;

 ״קניון״ - בית עסק, בית אוכל, בית עינוג ציבורי, ובית מרקחת, או צירוף של כמה מאלה,

 שרוכזו במבנה אחד.

רת בית עסק,  89. (א) לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בימי מנוחה בית עסק, בית אוכל סגי
ת י ב ו ל כ ו א ת י  ובית עינוג ציבורי. ב

 עינוג ציבורי,
 בימי מנוחה ובימי

 זיכרון
 (ב) לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית עינוג ציבורי, ביום הזיכרון

, וביום 1  לשואה ולגבורה, כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי״ט-61959

 הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,

. 1  התשכ״ג-71963

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי אדם לפתוח, למעט ביום הכיפורים ובליל

 תשעה באב -

 (1) בית אוכל, שאינו כולל שעשועים, נגינה וכיוצא באלה - מתחילת יום

 המנוחה ועד לשעה 22:00, ובין השעות 10:00 ל-24:00, לשם מכירה והגשת אוכל

 או משקה בין כתליו;

 (2) בית אוכל או בית עינוג ציבורי, הנמצא באזור תעשיה ומלאכה, אף ביום

 מנוחה.

 (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), רשאית רשות הרישוי, כמשמעותה בסעיף 5 לחוק

ת שעות הפתיחה של עסק  רישוי עסקים (להלן - רשות הרישוי), להגביל בימי מנוחה א

 כאמור בסעיף (ג), אם ראתה שפתיחתו מהווה מטרד.

ק ס ת ע י ת ב ר י ג  90. לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בימים שאינם ימי מנוחה בית עסק - ס
ו יום נ  ביום שאי

 מנוחה

 ובית עינוג ציבורי
ו יום נ  ביום שאי

 מנוחה

 בשעות שבין 21:00 לבין 6:00 למחרת.

ת בית אוכל ח י ת  91. (א) לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית אוכל או בית עינוג ציבורי, פ

 למעט באזור תעשיה ומלאכה, ביום שאינו יום מנוחה בשעות שבין 24:00 לבין 6:00

 למחרת.

 (ב) רשות הרישוי רשאית לתת היתר לפתיחת בית אוכל או בית עינוג ציבורי, באזור

 שאינו אזור תעשיה ומלאכה, עד השעה 2:00 או למשך פרק זמן ארוך יותר, אם לדעתה

 אין הדבר מהווה מטרד; תוקפו של היתר כאמור הוא עד יום 31 בדצמבר בשנה שבה

 ניתן.

 92. לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה; ובימים שאינם סגירת בית
ת ח ק ר  ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית מרקחת בשעות שבין מ

 20:00 לבין 6:00 למחרת וביום ה׳ בשבוע בשעות שבין 21:00 לבין 6:00 למחרת, אלא

 לפי תורו בתורנות בתי מרקחת, בימים ובשעות שבהם בתי מרקחת סגורים, שנקבעה

; ואם לא נקבעה תורנות 1  לפי סעיף 64 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ״א-81981

 כאמור - לפי תורו בתורנות שקבע ראש העיריה.

 ס״ח התשי״ט, עמי 112; התשנ״ז, עמי 88.

 ס״ח התשכ״ג, עמי 72; התשס״ד, עמי 312.

ת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694; ס״ח התשס״ט, עמי 24. נ י ד  דיני מ
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 פרק י״ז: שונות

 93 . (א) נושא משרה בחבר בני אדם חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי

 חוק זה בידי אותו חבר בני אדם או עובד מעובדיו; לעניין סעיף זה, ״נושא משרה״ -

 מנהל פעיל, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד מינהלי בכיר האחראי על התחום שבו

 נעברה העבירה.

 (ב) נעברה עבירה לפי חוק עזר זה, בידי חבר בני אדם או עובד מעובדיו, חזקה היא כי

ת חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח  נושא המשרה באותו חבר בני אדם הפר א

ת חובתו.  כי עשה כל שניתן כדי למלא א

א כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא ה  94. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה ת

 מכוונת, או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

 לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי כל אדם בגיר העובד או המועסק שם, או אם

 נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים

א המסירה כדין אם ה  או הידועים לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים מסירה כאמור, ת

 הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס

ת שמו של האדם שאליו היא  שבו היא דנה, או אם הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת א

 מכוונת.

ת התנאים, הפרטים והאופן  95. (א) כל הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תכלול א

ת המועד שבו יש לבצעה ואת האזהרה ולפיה אם לא יבצע אדם  לביצוע העבודה, א

ת המפורט בהודעה או בדרישה, ראש העיריה יהא רשאי לעשות כן ולגבות מהחייב  א

ת הוצאות הביצוע.  בביצוע העבודה א

ת המפורט בהודעה ת הודעת ראש העיריה או המפקח, או ביצע א  (ב) לא קיים אדם א

 או בדרישה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בה להנחת דעתו של ראש

ת המפורט בהודעה או  העיריה או המפקח, לפי העניין, רשאי ראש העיריה לבצע א

ת הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה או  בדרישה ולגבות א

 הדרישה לפי חוק עזר זה, לפי חלקם היחסי בנכס.

 (ג) חשבון הוצאות חתום בידי ראש העיריה או בידי המהנדס או בידי המפקח וחשבון

 אגרות בהתאם לתוספות הראשונה והשלישית יהוו הוכחה לכאורה בדבר גובה

 ההוצאות והאגרות.

 96. בתוספת לחוק עזר לשדרות(הצמדה למדד), התשמ״ה-191985 (להלן - חוק עזר הצמדה למדד),

 בסופה יבוא ״חוק עזר לשדרות (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשס״ט-2009״.

 97. אין בהוראות חוק עזר זה כדי לגרוע מכל דין, ואולם אם הועמד אדם לדין על עבירה

 לפי חוק שמירת הניקיון, לא יועמד הוא לדין על אותו המעשה, לפי חוק עזר זה.

 98. בטלים בזה -

; 2  (1) חוק עזר לשדרות(הגנה על הצומח), התש״ך-01960

; 2  (2) חוק עזר לשדרות (הדברת מזיקים), התשמ״ה-11985

; 2  (3) חוק עזר לשדרות (מפגעי תברואה), התשכ״ג-21963

ות חבר בני  אחרי
ם ד  א

ה ע ד ו ת ה ר י ס  מ

ה לביצוע ע ד ו  ה

 תיקון חוק עזר
 (הצמדה למדד)

ת דינים ר י מ  ש

 ביטול

 ק״ת-חש״ם, התשמ״ה, עמי 245.

 ק״ת התש״ך, עמי 686.

 ק״ת-חש״ם, התשמ״ה, עמי 349.

 ק״ת התשכ״ג, עמי 1576.
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; 2  (4) חוק עזר לשדרות(ניקוי חצרות וכניסות לבניינים), התשב״ב-962ונ

; 2 4  (5) חוק עזר לשדרות(פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשב״א-ו96ו

; 2 5  (6) חוק עזר לשדרות(צעצועים מסובנים), התשב״א-ו96ו

; 2  (7) חוק עזר לשדרות(קביעת לוחיות מספר בבניינים), התשי״ט-959ו6

; 2  (8) חוק עזר לשדרות(רובלים), התשב״ד-964ו7

; 2  (9) חוק עזר לשדרות(רישיונות לאופניים), התש״ך-959ו8

; 2  (0ו) חוק עזר לשדרות(שימור רחובות), התש״ך-960ו9

. 3  (וו) חוק עזר לשדרות (שמירת הניקיון ואיסור העישון), התשי״ט-959ו0

ת מעבר א ר ו  99 . דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטים בסעיף 98, טרם בניסתו לתוקף ה

 של חוק עזר זה, יראו אותן באילו נמסרו בדין לפי חוק עזר זה.

ה ע ת ש א ר ו  00ו. על אף האמור בחוק עזר הצמדה למדד, בתיקונו בחוק עזר זה, יעודבנו תעריפי האגרות ה

 שנקבעו בתוספות הראשונה והשלישית, במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום

 העדבון הראשון) לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדבון הראשון,

 לעומת מדד חודש אוגוסט 2007.

ה בשקלים חדשים ר ג א  שיעור ה

250 

70 

 30ו

 50ו

 תוספת ראשונה
 (סעיפים 8ו ו־9ו)

 ו. היתר באמור בסעיף 8ו -

 (א) בעד היתר להעמיד שולחנות וביסאות ברחוב -

 לבל ארבעה מ״ר ראשונים או חלק מהם

 לבל מ״ר נוסף

ו  מי שקיבל היתר להעמדת שולחנות וביסאות לאחר ה־

 ביולי בשנה בלשהי, יחויב בתשלום מחצית שיעור האגרה

 לאותה שנה בלבד.

 (ב) בעד היתר להעמיד מבונה לייצור או למבירה של

 גלידה או מיצים, מאזניים אוטומטיים, מצלמה אוטומטית

 או בל מבונה אחרת או מבשיר אחר

 2. בעד היתר לפתיחת שוחות (סעיף 9ו)

 ק״ת התשב״ב, עמי 807ו.

 ק״ת התשב״א, עמי 45ו; ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמי 860.

 ק״ת התשב״א, עמי 042ו.

 ק״ת התשי״ט, עמי 355ו.

 ק״ת התשב״ד, עמי 829; ק״ת-חש״ם, התשמ״ח, עמי 704.

 ק״ת התש״ך, עמי 62ו; ק״ת-חש״ם, התשמ״א, עמי 244ו.

 ק״ת התש״ך, עמי 657.

 ק״ת התשי״ט, עמי 352ו.
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 תוספת שניה
 (סעיפים ו4 ו־42)

 ו. הניקוי בעסקים הגובלים במדרבה המפורטים להלן, ייעשה - בימי חול בשעות שבין

 9:00 ל־0:00ו בין 5:30ו ל־6:30ו ובין 8:30ו ל־9:00ו בערבי שבת וערבי חג בשעות שבין

 9:00 ל־0:00ו, ובין 4:00ו ל־5:00ו, ובמוצאי שבת ומוצאי חג בשעות שבין 20:00 ל־00:ו2

 ובין 23:30 ל־24:00.

 קיוסק, בית קפה, בית אובל, מסעדה, תחנת דלק, חנות לממבר גלידה או שלגונים,

 גרעינים או פירות יבשים, ממתקים, ירקות או פירות.

 2. הניקוי בעסק הגובל במדרבה שלא פורט בפרט ו ייעשה -

 בימי החול בשעות שבין 2:30ו ל־3:30ו ובין 7:30ו ל־8:30ו בערבי שבת וערבי חג בשעות

 9:00 ל־0:00ו ובין 4:00ו ל־5:00ו ובמוצאי שבת ומוצאי חג בשעות שבין 20:00 ל־00:ו2

 ובין 23:30 ל־24:00.

 תוספת שלישית
 (סעיף 75)

ה בשקלים חדשים ר ג א  שיעור ה

 ו. בעד מתן היתר לייצור צעצועים מסובנים, מבירתם או 60

 השברתם

 2. בעד מתן היתר להפעלת צעצוע מסובן ברשות הרבים 200

 ב״א בבסלו התשס״ט (8ו בדצמבר 2008)
ה ל י ק ס ו ד ב ו ) ד 3 - ו ו  (חמ ו

 ראש עיריית שדרות
 נתאשר.

א ר ז ן ע ו ע ד  ג

 השר להגנת הסביבה

 תיקון טעות דפוס

 בחוק עזר לחולון (ביטול סעיפי העונשין), התשס״ט-2009, שפורסם בק״ת-חש״ם,

 התשס״ט, עמי 05ו, בפתיח, במקום ״דימונה״ צריך להיות ״חולון״.

 (חמ 50ו-8)
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