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פרק א' :הגדרות
הגדרות
.1
"אשפה"  -כל דבר העלול לגרום לכלוך או מטרד סביבתי או עלול לסכן את הבריאות ,לרבות חפצים מיושנים ,שיירי
מזון ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,ענפים ,עלים ,צמחים ,פירות וירקות ופסולתם ,קליפות ,גרעינים ,בטנים
ופיצוחים אחרים ,תיבות ,קופסאות ,פגרי עופות ובעלי חיים אחרים ,אפר ,בדלי סיגריות ,סמרטוטים ,דברי פלסטיק
ואריזות למיניהן ,חתיכות עץ ,קרשים ,פחים ,גרוטאות ,פסולת מכל הסוגים וכיוצא באלה ,למעט זבל ופסולת בנין;
"בור שפכים"  -כל בנין ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתם של מי שפכים ,מים דלוחים או
כל פסולת של נוזלים אחרים ,לרבות כל סוג של בור רקב ,בור שפכים מחלחל או בית קיבול אחר הבנוי אבן ,לבנים או
ביטון ,והמיועד לקיבולם או לאגירתם של שפכים ולמעט ביב או תעלת שפכים;
"ביב"  -ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים ,או לניקוזם של מקומות אחרים בתחומי מגרש אחד ,והעשוי
להעברת מי ניקוז אל בור שפכים או אל תעלת שפכים ,וכן כל ביב המשמש לניקוזם של קבוצה או גוש של בתים או של
מקומות משותפים וכיוצא באלה;
"בית מלאכה"  -כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים ובכלל זה בית חרושת ,מוסך וכל
עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה;
"בית עינוג"  -כל מקום המשמש לצרכי עינוג;
"בנין"  -מבנה ,בית ,אוהל ,צריף ,סככה ,מחסן ,פחון או מבנה חוץ כלשהו ,בין קבוע ובין ארעי ,או כל חלק מהם על כל
נספחיהם ומתקניהם ,ולרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או לצורך אחר,
ולרבות בורות שפכים ,צינורות שפכים ,צינורות מים ,משתנה ,מרזבים ,פרט לכלים סניטריים כגון אסלה ,קערות
לסוגיהן ,דודי מים וברזים ,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין בסביבתו;
"בעל"  -אחד או יותר מאלה:
) (1הבעל הרשום או הזכאי להרשם כבעל זכויות מקרקעין בנכס;
) (0אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ,או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה ,בין בזכותו ובין
כמורשה ,כנאמן או כבא-כוח;
) (3שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס1
) (3נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין ,התשכ"ט ,-1969לרבות נציגות לפי פרק ו' 1לחוק;
"בעל מקום ציבורי"  -הבעל ,לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו;
"גן"  -שטח ציבורי שתול או נטוע ,או הכולל מתקני משחקים או מטופח על ידי המועצה ומיועד להנאת הציבור,
לרבות גן ציבורי ,חורשה או שדרה ,וכל מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו ,בין שהוא גדור ובין שאינו גדור;
"זבל"  -לרבות גללים והפרשות של בעלי חיים ואשפה או מי שפכים של מכלאה;
"חפצים מיושנים"  -חפצים שיצאו מכלל שימוש ,לרבות שלד כלי רכב וחלקיו ,מכונה וחלקיה ,גרוטאות ,תנור ,מקרר
חשמלי ,דוד ,דוד שמש ,אסלה ,אמבטיה ,רהיטים או כל חלק מהם;
"ילד"  -אדם מתחת לגיל  13שנים;
"כניסה"  -לרבות מדרכה או השטח המיועד למדרכה;
"ליקוי" ,לגבי בנין  -פגם בבנין עצמו ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה לאחר מכן;
"מהנדס"  -אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס מועצה ,לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב את
סמכויותיו לפי חוק עזר זה;
"המועצה"  -המועצה המקומית קרית מלאכי;
"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו ,כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגר בבית מלון
או בפנסיון;
"מכלאה"  -מקום גדור או בלתי גדור ,מקורה או בלתי מקורה ,שמחזיקים בו בעלי חיים ,לרבות אורווה ,רפת ,לול,
דיר ,שובך יונים או כיוצא באלה;
"ממונה על ילד"  -אפוטרופוס של ילד כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב;-1960
"מפגע"  -כל אחד מאלה:
בחוק עזר זה -
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) (1העדר ,בנכס המשמש למגורים או מפעל או לכל מטרה אחרת ,של בתי כסא בכלל או במספר מספיק,
או קיום בית כסא שאינו מדגם מאושר ,או משום שלדעתו של המפקח אין בו מספר מספיק של בתי
כסא או שאין הם מתאימים כל צרכם;
) (0העדר בנכס של פחי אשפה בכלל ,או משום שלדעתו של המפקח אין בהם מספר מספיק של פחי
אשפה ,או אין הם מתאימים כל צרכם מבחינת גדלם ,איכותם ,מצבם ,מקום קביעתם או מכל בחינה
אחרת ,או משום שפחי האשפה שבהם אינם מחומר מגשלוון כבד עם מכסה אופף אלא מחומר שאינו
מניח את דעת המפקח;
) (3בנין ,גג ,תקרה או קיר שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו ,באופן שעלולים לחדור דרכו מים ,רטיבות,
טחב ,רוח או עשן ,במידה שלדעת המפקח יש בכך משום נזק לבריאות;
) (3החזקת נכס ,שלדעת המפקח ,מזיק או עלול להזיק לבריאות;
) (7צפיפות מרובה בנכס אשר ,לדעת המפקח ,עלולה להזיק לבריאות ,וכן שימוש בנכס בניגוד למטרה
שלשמה נועד;
) (6העד ר ביב או בור שפכים בנכסים או ביב או בור שפכים ,שהוא לדעת המפקח ,לקוי ,בלתי מתאים
לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של הנכסים ,וכן ביב ,בור שפכים או מערכת סניטרית שהוקמו
ללא אישור מאת המפקח ,או שלא לפי תנאי האישור ואשר ,לדעתו ,אינם מתאימים לתכליתם;
) (5בית כסא ,צינור שפכים ,צינור דלוחים ,פתח ביב וכיוצא בזה שלא נקבע בו מחסום או אשר ,לדעת
המפקח ,אין מחסומו קבוע כהלכה;
) (8כל פתח ביב או מחסום רצפה ,בין שהוא חסום ובין שהוא בלתי חסום ,הנמצא בתוך בנין ללא אישור
מיוחד מטעם המפקח;
) (9בריכה ,חפירה ,אפיק מים ,בור מים ,מיכל מים ,בית כסא לכל סוגיו ,משתנה ,בור שפכים ,ביב,
תעלת שפכים ,בור פסולת ,פח אשפה ,גן ,גג ,סככה או חצר שהם במצב העלול להזיק לבריאות;
) (12באר ,בור מים ,מיכל מים ,וכל מקום המשמש לאגירת מים שהם מגולים או אשר ,לדעת המפקח
הם נמצאים במצב העלול לזהם את המים שבתוכם;
) (11צינור שפכים ,צינור פסולת ,צינור אוורור ,מחדיר אויר ,בור שפכים ,תא בדיקה ,כוך או ביב שהם
סדוקים ,שבורים ,סתומים או לקויים ,באופן שאויר מסואב או נוזלים שבהם עלולים לפרוץ החוצה או
לחלחל מתוכם ,או שחומרים אחרים עלולים ליפול לתוכם;
) (10חיבור או קישור לקוי של כל צינור שפכים ,בית כסא ,צינור דלוחים ,מערכת הסקה ,מתקן חימום,
מיתקן סניטרי או ביב;
) (13תא בדיקה של ביב או פתח של בור שפכים ,או של ביב ,וכל בור מים או מכל מים אחר ,שהם
חדירים או שאינם מצויידים במכסה ברזל או ביטון ,המונע חדירת אויר ויתושים ,או שמכסיהם אינם
מאושרים על ידי המפקח או שאינם מסוג מאושר על ידי המפקח;
) (13צינור למי גשמים המשמש כצינור שפכים או לשפיכת כל חומר אחר שלדעת המפקח הוא במצב
העלול לגרום להצטברות זוהמה בתוכו ,מתחתיו ,מחוצה לו או בקרבתו;
) (17כל מוליך או צינור למי גשמים ,מרזב או מרבץ הקשור במישרין או בעקיפין עם כל ביב ,צינור
שפכים ,בור שפכים או תעלת שפכים;
) (16בור שפכים ,בור מים ,מזחילה ,ביב ,מרזב ,צינור ,מערכת הסקה ,מיתקן חימום או מערכת צינורות
מי גשמים או מים אחרים ,וכן כל ארובה ,תריס ,חלון ,אשנב ,דלת או מפתן של בנין ,או נכסים שהם
לדעת המפקח בלתי תקינים או במצב הגורם או העלול לגרום לרטיבות ,טחב או רוח בבנין או בבנין
סמוך;
) (15הצטברות חומר כלשהו ,בין בתוך הבנין ובין בסביבתו ,הגורם או העלול לגרום לרטיבות או לטחב
בבנין;
) (18הצטברות של עפר ,אבנים ,עצים ,גרוטאות של מתכת ,חלקי כלי רכב ,זבל וכיוצא באלה ,אם לדעת
המפקח הצטברות זו מזיקה לבריאות;
) (19מרבד ,שטיח ,מחצלת או כלי מיטה אשר חובטים ,מנקים או מנערים אותם ברחוב או מעל לכל
קומה או דירה או בסמוך להן ,בין השעות  13122לבין  16122ובין השעות  19122לבין  25122שלמחרת;
)(02בעל חיים המוחזק באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות או עלול להזיק לבריאות;
) (01בנין שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת ,שוררים בו תנאים אשר ,לדעת המפקח,
הם מזיקים לבריאות;
) (00מפעל או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר ,לדעת המפקח ,אין שומרים על הנקיון שבהם ,או
שמפאת הצפיפות הרבה שוררים בהם תנאים אשר,לדעת המפקח ,הם מזיקים לבריאות;
) (03מפעל או מקום עבודה מכל סוג שהוא ,אשר ,לדעת המפקח ,אינם מאווררים במידה מספקת ,כדי
למנוע כי האבק או הסיגים האחרים הנוצרים במהלך העבודה יזיקו לבריאות;
) (03שטח אדמה אשר ,לדעת המפקח ,אינו גדור במידה מספקת;
) (07עצים או שיחים אשר ענפיהם בולטים או מתפשטים לעבר כל רחוב;
) (06בנין או חלק ממנו ,בין בתוך בנין ובין בקרבתו ,שהוא מפריע לחדירת האור או האויר לאותו בנין
באופן שהוא ,לדעת המפקח ,מזיק לבריאות;
) (05דבר אשר ,לדעת המפקח ,עלול להביא לידי הרגזה ,או לידי פגיעה בחוש הראייה ,הריח או
השמיעה ,או להפריע לנוחיות הסניטרית;
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) (08דבר הגורם להפרעה באספקת המים הרגילה לנכסים שלא בהסכמת האנשים הנהנים מאספקה זו;
) (09דבר אשר ,לדעת המפקח ,מפריע להחזקתם היעילה של נכסים מבחינה סניטרית או מבחינה
אחרת;
) (32קוצים ועשבים הנמצאים בנכסים;
) (31כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות ,במרפסות ובכל מקום אחר הפונה לצד הרחוב;
) (30כלבים שהוכנסו לבתי קפה ,לבתי עינוג ציבוריים אחרים ולכלי רכב ציבוריים;
) (33כסאות ,שולחנות ,ארגזים ,חפצים ,כלים או כל חומר אחר המוחזקים ברחוב;
) (33אשפה הנופלת או מושלכת מכלי רכב וכן לכלוך או אדמה או חמרי בניה הנופלים מכלי רכב או
מגלגליו1
) (37גרימת ריחות בלתי סבירים ,אשר לדעת המפקח עלולים לגרום למטרד לציבור או לסכנה לבריאות
הציבור;
) (36הימצאות חולדות או עכברים;
) (35הימצאות חרקים או שרצים העלולים לגרום נזק לבריאות;
) (38כל נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק ,מסוכן או פוגע בבריאות;
) (39שימוש בנכס בניגוד למטרה שלשמה נועד1
"מפעל"  -לרבות חנות ,בית מלאכה ,בית אריזה ,בית חרושת ,משרד ,מוסך ,מעבדה וכיוצא באלה;
"מפקח"  -אדם שראש המועצה מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה;
"מקום פרטי"  -חצר ,גינה ,מבוא לבית ,מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית ,גג ,מקלט ומקום אחר המשמש את
דיירי הבית ,למעט דירת מגורים;
"מקום ציבורי"  -בית עינוג ,רחוב וכל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו ,או משתמש או עובר בו
למעשה;
"נכסים"  -בנינים או קרקעות ,בין תפוסים ובין פנויים ,בין ציבוריים ובין פרטיים;
"עינוג"  -הצגת תיאטרון ,קונצרט ,קולנוע ,אסיפה ,הרצאה ,מחול וריקודים ,קרקס ,משחק ספורט וכיוצא באלה ,בין
שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;
"פגר"  -נבלה של כל בהמה ,חיה ,עופות ובעלי חיים אחרים למיניהם;
"פסולת בנין"  -פסולת או שיירי חמרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או לשינויים של בנין ,או בקשר עם
אותן עבודות ,לרבות שיירי הריסות של בנין ,אבנים ,סלעים ,אפר ,אדמה וכיוצא באלה;
"פסולת" ,לענין הוצאת אשפה  -פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואיזה אשפה או זבל;
"צמח"  -עץ ,שתיל ,שיח ,ניצן ,פריחה ,פרי ,פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב או בגן ציבורי ,וכל חלק מהם;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,גשר ,מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים ,תעלה,
רחבה ,כיכר וכן כל מקום פתוח שהציבור נוהג להיכנס אליו או רשאי להיכנס אליו ,בין שהם מפולשים ובין שאינם
מפולשים;
"תעלת שפכים"  -תעלה למי שפכים לרבות שלוחותיה וסניפי תעלות שפכים ,תאי בדיקה ונספחים אחרים1

פרק ב' :מניעת מפגעים וביעורם
איסור קיום מפגע
המחזיק בנכס חייב להחזיקו באופן שלא יתקיים בו מפגע1
.2
אחריות לסילוק מפגע
המחזיק בנכס חייב להסיר ,לתקן ולסלק מיד מפגע שנתגלה בנכס1
.3
חובה יחד ולחוד
היו בנכס בעלים או מחזיקים אחדים ,יחול האמור בפרק זה על כולם יחד ועל כל אחד מהם לחוד1
.4
הודעה לסילוק מפגע
)א( המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשים החייבים לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה ,לבצע
.5
את כל העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ומניעת הישנותו ,בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה1
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן )א(1
)ג( החייב בסילוק מפגע שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה1
סילוק מפגע על ידי המועצה
לא מילא אדם החייב לסלק מפגע אחרי דרישת המפקח ,או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בסעיף  7שלא
.6
לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ,ולגבות את
הוצאות הביצוע מאותו אדם או מאותם האנשים החייבים לסלק את המפגע ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד1
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סמכויות המפקח
)א( המפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל נכס לשם בדיקת קיום מפגע ,סילוק כל מפגע ,ולשם ביצוע
.7
הוראות חוק עזר זה1
)ב( המפקח רשאי ,לאחר  03שעות מזמן מתן הודעה בכתב למחזיק בנכסים ולבעל הנכסים ,לחשוף לבדיקה,
בין על ידי חפירה ובין בצורה אחרת ,ביבים ,צינורות ,או תשמישים סניטריים אחרים; אם לא ימצא בהם פגם,
יחזירם למצבם הקודם ,וכל נזק שנגרם כתוצאה מפעולות המפקח האמורה יתוקן על ידיו על חשבון המועצה 1ימצא
בהם פגם  -יתוקן הפגם ,והנזק שנגרם כתוצאה מהחשיפה יתוקן על ידי המחזיק ועל חשבונו1
החלטת המפקח
דעתו של המפקח בדבר קיומו ,מקורו או מהותו של מפגע ,וכן בדבר העבודות והחמרים הדרושים לסילוק
.8
המפגע ולמניעת הישנותו היא סופית1
הדבקת העתק מחוק העזר
בעל בנין שנמצאות בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידרש לכך על ידי המפקח ,להדביק ולהחזיק במקום הנראה
.9
לעין בבנין העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו1
איסור גרימת מפגע
)א( לא ייצור אדם מפגע ולא יגרום ליצירתו1
.11
)ב( לא ישפוך אדם מים או נוזלים אחרים לרחוב ,ולא יתן להם להישפך כאמור1
)ג( לא ישטוף אדם ולא ינקה ברחוב כלי רכב1
)ד( לא ינבור אדם בתוך פחי אשפה או כלי קיבול אחרים לאשפה ,לא יברור ,לא ימיין ולא יחטט בהם1
)ה( לא יבנה אדם בור רקב או בור שפכים אלא במקום שיאושר מראש על ידי המפקח1
איסור זריקת אשפה או לכלוך
)א( לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ולא יניח ,ולא ירשה לזרוק ,להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי,
.11
אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה1
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ולא יניח אשפת בית או אשפת צמחים בכלי
אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי; לענין זה" ,אשפת בית"  -אשפה המוצאת מנכס שאינו רחוב1
)ג( לא יניח אדם כלי אשפה ברחוב ,למעט עובדי המועצה או עובדים מטעם המועצה ,ולמעט אדם שהמפקח
הורה לו בכתב אחרת1
)ד( ) (1לא יזרוק אדם ,לא ישליך ,לא ישים ,לא ישאיר ,לא יניח ולא ירשה לזרוק ,להשליך ,לשים ,להשאיר
או להניח אשפה ,פסולת בנין ,זבל או אשפת צמחים במקום ציבורי או במקום פרטי ,אלא בהסכמת
המפקח בכתב ובהתאם להוראותיו1
) (0נמצא כי מרכב הונחו ,נזרקו ,הושלכו ,נשפכו או הושארו אשפה ,פסולת בנין ,זבל או אשפת צמחים
במקום ציבורי או במקום פרטי ,רואים את בעל הרכב ,את נהגו וכן אדם אחר האחראי לרכב ,כאילו
הוא הניח ,זרק ,השליך ,שפך או השאיר כאמור ,זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ,וכן ברשות מי היה
הרכב אותה שעה ,או שהרכב נלקח ללא הסכמתו1
השקאת צמחים
לא ישקה אדם ולא ירשה להשקות צמחים בצורה הגורמת או העלולה לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב,
.12
או לאנשים בנכס גובל ,פרט לגן1
ניקוי ,איבוק ,ניעור ,חביטה
)א( לא ינקה אדם ,לא ינער ,לא יחבוט ולא יאבק מרבד ,שטיח ,כלי מיטה או כל דבר אחר ברחוב או דרך
.13
פתח הפונה לרחוב ,אף אם אינו גובל בו1
)ב( לא ינקה אדם ,לא ינער ,לא יחבוט ולא יאבק מרבד ,שטיח ,כלי מיטה או כל דבר אחר ,דרך פתח שאינו
פונה לרחוב ,בשעות שבין  13122לבין  16122ובין  19122לבין  25122למחרת1
זיהום מקום ציבורי
) א( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,באולם ציבורי ,בחדר המתנה ציבורי ,במקום עינוג או בכל מקום אחר אשר
.14
לציבור רשות כניסה אליו ,לא יירק במקומות אלה ,ולא יזהם אותם בצורה כלשהי1
)ב( לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי1
איסור לפזר מודעות
)א( לא יפזר אדם ולא יחלק ,ולא ירשה לפזר או לחלק ,מודעות במקום ציבורי1
.15
)ב( ראש המועצה רשאי לתת היתר לחלק מודעות במקום ציבורי ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו ,להתנות בו
תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם;
לענין סעיף זה" ,מודעה"  -כמשמעותה בחוק עזר לקרית מלאכי )מודעות ושלטים( ,התשל"ז1-1955
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החזקת בעלי חיים
)א( לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר להחזיק חזיר ,סוס ,פרד ,חמור ,פר ,גמל ,כבש ,קוף ,חיית טרף או כל
.16
בעל חיים מסוכן אחר ,אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר1
)ב( לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר להחזיק בעל חיים ,בין שהוא טעון היתר לפי סעיף קטן )א( ובין שאינו
טעון היתר כאמור ,אלא אם כן נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע מבעל החיים לגרום סכנה לחייו או לבריאותו
של אדם ,או לגרום רעש בלתי סביר או לכלוך או ריחות רעים1
)ג( לא יחלוב אדם בעל חיים ולא יאכיל אותו במקום ציבורי1
איסור השארת בעלי חיים ושמירה עליהם
)א( לא ישאיר אדם ,ולא ירשה להשאיר ,בעל חיים במקום ציבורי באופן המהווה או עלול להוות מכשול או
.17
לגרום נזק או לזהמו ,ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או שבפיקוחו לשוטט במקום ציבורי1
)ב( לא יעביר אדם עדר כבשים או עזים במקום ציבורי או במקום פרטי ללא היתר מאת ראש המועצה
ובהתאם לתנאי ההיתר1
)ג( ) (1לא ירשה ,לא יאפשר ולא יתיר אדם לכלב שבבעלותו או בפיקוחו לעשות את צרכיו במקום ציבורי1
) (0עשה כלב את צרכיו על ידי הטלת גללים במקום ציבורי  -חייב בעל הכלב או מי שהפיקוח עליו בידיו
לאסוף מיד את הגללים1
) (3האמור בסעיף קטן זה לא יחול אם הכלב עושה את צרכיו במקום שנקבע לכך על ידי ראש המועצה1
)ד( לא ירשה אדם ,לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי ,אלא כשהוא
קשור לבטח בקולרו ונמצא בהשגחה נאותה1
אחריות בעל נכס והמחזיק לנקיון הנכס
מי שהוא בעל הנכס או המחזיק בו ,חייב לשמור באופן מתמיד על נקיונם של החצר ,המבוא לבית ,מקום
.18
חניה ,חדר המדרגות ,הגג ,המקלט וכל מקום המשמש את דיירי הנכס ,פרט לדירות הפרטיות ,לנקותם ,ולטאטאם
להנחת דעתו של המפקח ,וכן לשטוף את מדרגות חדר הכניסה והמדרכות בתחום החצר1
דרישה לניקוי וגידור
)א( כל מחזיק במגרש ,וכשאין המגרש תפוס  -כל בעל של המגרש ,חייב לשמור על נקיון המגרש ,לנקותו
.19
בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו1
)ב( כל מחזיק במגרש ,וכשאין המגרש תפוס  -כל בעל של המגרש ,חייב לגדרו או להקים בו קיר בהתאם
לדרישת המפקח ולהנחת דעתו1
)ג( מי שהוא מחזיק בבנין או בעל בנין חייב לגדרו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו ,אם סבר המפקח
כי הדבר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור1
בניית בור שפכים במצב תקין
)א( המחזיק בנכס חייב להחזיק באופן מתמיד בור שפכים המחובר לנכסו במצב תקין ולהנחת דעתו של
.21
המפקח1
)ב( המחזיק בנכס חייב לנקות ולהריק בור שפכים המחובר לנכסו ,ולהוציא את השפכים למקום שקבע ראש
המועצה ,כל אימת שבור השפכים סתום או מלא או שהשפכים שבו פורצים החוצה1
)ג( הניקוי או ההרקה וכן הובלת השפכים למקום שנקבע להטלתם ,ייעשו באמצעות מי שראש המועצה
הרשה1
הטלת שפכים
)א( שפכים שהורקו מבור שפכים יוטלו במקומות ולפי התנאים שקבע ראש המועצה1
.21
)ב( ראש המועצה יאשר כלי הקיבול והרכב המשמשים להרקת שפכים ולהובלתם למקום הטלתם1
ניקוי או הרקה על ידי המועצה
)א( מבלי לגרוע מחובתו של המחזיק בנכס לפי חוק עזר זה ,במקרים המתאימים לפי שיקול דעת של ראש
.22
המועצה או של המפקח ,ולאחר שנמסרה הודעה למחזיק בנכס בדבר חובתו לנקות או להריק בור שפכים המחובר
לנכס תוך הזמן שנקבע בהודעה ,והניקוי או ההרקה לא בוצעו תוך הזמן האמור ,רשאי ראש המועצה או המפקח
לבצע באמצעות כל אדם ,ניקוי או הרקה של בור שפכים ,ולגבות מהמחזיק בנכס שאליו מחובר בור השפכים את
ההוצאות שהוציאה המועצה לשם כך1
)ב( תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות תהווה הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות1
בניית בור שפכים חדש
שוכנע המפקח כי בור שפכים קיים אינו סופג יותר שפכים או אינו מתאים ליעודו מבחינה אחרת ,רשאי הוא
.23
להורות לבעליו של נכס שבור השפכים מחובר אליו ,לבנות בור שפכים חדש ולחברו ,הכל כפי שיורה המפקח ,ובעל
הנכס חייב לבנות את בור השפכים החדש בהתאם למה שהורה המפקח1
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איסור שימוש ושפיכת מי שפכים
)א( לא ישתמש אדם ולא ירשה להשתמש במי שפכים לשתיה או להשקאה1
.24
)ב( לא ישפוך אדם ולא ירשה לשפוך מי שפכים למקום פרטי או למקום ציבורי1

פרק ג' :פינוי אשפה
כלים לפנוי אשפה
)א( בעל נכס ,למעט בעל מכלאה או מפעל ,חייב להתקין כלי אשפה ופסולת או כלי קיבול אחרים ,לפי
.25
הוראות המפקח בנוגע לכמות ,לצורה ,לגודל ,לחומר ,לאופן ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח ,לתקנם או
להחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע ,ולהחזיקם במצב נקי ותקין1
)ב( המפקח רשאי ,במסירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו ,להסדיר פינוי אשפה באמצעות שקיות פלסטיק
או שקיות מכל חומר אחר ,או באמצעות כל מיכל אחר1
)ג( בהודעה כאמור בסעיף קטן )ב( רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה ,את מועדיו וכל הוראה אחרת
הדרושה להסדרת פינוי האשפה1
)ד( לא ישים אדם ולא ישאיר כל אשפה אלא בתוך כלי אשפה ,שקית או מכל שהותקנו כאמור בסעיף קטן )א(
או )ב(1
)ה( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן )א( או לתוך שקית או מכל כאמור בסעיף קטן
)ב( זבל ,מי שפכים ,פסולת בנין ,פסולת של מפעל או פגר1
כלי אשפה לאשפת מכלאה ולפסולת של מפעל
)א( המחזיק במכלאה או במפעל חייב להתקין כלי אשפה או כלי קיבול אחרים ,נפרדים ומיוחדים לזבל או
.26
לאשפה של מפעל ,הכל לפי הענין ,לפי הוראות המפקח בנוגע לכמות ,לצורה ,לגודל ,לחומר ,לאופן ,למקום ולשאר
התנאים שיקבע המפקח ,לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע ,ולהחזיקם
במצב נקי ותקין1
)ב( הוראות סעיף )07ב( ו)-ג( יחולו על זבל ועל אשפה של מפעל ,הכל לפי הענין1
התקנת ביתן אשפה
)א( מפקח רשאי לדרוש ,בהודעה ,מבעל נכס שיתקין ביתן אשפה או יתקנו1
.27
)ב( בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן )א( חייב להתקינו בגודל ,באופן ,בצורה ובמקום
שיקבע המפקח ובהתאם להוראות ובתוך הזמן שיקבע ,הכל כאמור בהודעה1
החזקת ביתן אשפה
)א( מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו ,חייב להחזיק ביתן אשפה במצב נקי ותקין להנחת דעתו של המפקח1
.28
)ב( מפקח רשאי לדרוש בהודעה ,שיותקן בביתן אשפה או בסמוך לו ברז המחובר לרשת המים של הבית
ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הבית1
פינוי אשפה
)א( לא יפנה אדם ,פרט לעובד המועצה או מטעמה ,לא יעביר ולא יוביל אשפה או זבל מכל נכס ,אלא לפי
.29
היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר1
)ב( ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן )א( ,לסרב לתיתו ,לבטלו להתלותו ,להתנות בו תנאים,
להוסיף עליהם או לשנותם1
פינוי פסולת בנין
)א( אחד או יותר מאלה :בעל נכס ,מחזיקו ,האחראי לביצוע עבודות הבניה או ההריסה ,חייבים בפינוי
.31
פסולת בנין1
)ב( פינוי פסולת בנין ייעשה על פי אישור ראש המועצה ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידו1
פינוי אשפת צמחים
מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת צמחים על פי אישור המפקח ובהתאם לתנאים שקבע1
.31
פינוי אשפת צמחים וחפצים מיושנים
לא יניח אדם ולא ירשה להניח ברחוב אשפת צמחים או חפצים מיושנים ,אלא במקומות ,במועדים ובתנאים
.32
שקבעה המועצה1
רכוש המועצה
אשפה ,זבל ,פסולת בנין ואשפת צמחים שפונו בהתאם לסעיפים  31 ,32 ,09ו -30יהיו רכושה של המועצה,
.33
זולת אם נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על פי הסעיפים האמורים1
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זכות כניסה לפינוי
)א( אדם שהמועצה מעסיקה בפינוי אשפה ,זבל ,פסולת בנין או אשפת צמחים ,רשאי להיכנס לכל נכס כדי
.34
לפנותם בהתאם להוראות חוק עזר זה1
)ב( בעל נכס ,המחזיק בו או המנהל אותו ,יאפשר לעובד המועצה או מי שפועל מטעמה ,גישה חופשית ותקינה
ללא הפרעה לכלי אשפה שנקבעו לצורך הוצאת אשפה ,זבל ,פסולת בנין או אשפת צמחים1
אגרת פינוי
)א( בעד פינוי אשפה על ידי עובדי המועצה ישלם מחזיק ,ששוחרר או קיבל פטור על פי דין מתשלום ארנונה
.35
כללית ,לקופת המועצה אגרה שנתית בשיעור  1/3מסכום הארנונה הכללית שהיה חייב בתשלומה אלמלא השחרור או
הפטור כאמור; "מחזיק" ו"ארנונה כללית"  -כמשמעותם בצו המועצות המקומיות )א( ,התשי"א ,-1972מוסדות
חינוך ,תרבות ,דת ,רווחה ובריאות יהיו פטורים מאגרה לפי סעיף זה1
)ב( המועצה רשאית להפחית אגרה או לוותר עליה מחמת ענין של האדם המשוחרר מארנונה1
אגרת פינוי אשפת מפעל
בעד פינוי אשפה של מפעל ישלם המחזיק במפעל למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת הראשונה ,בנוסף
.36
לאגרת פינוי אשפה לפי סעיף 137

פרק ד' :מניעת רעש
הגדרות
.37
"רכב מנועי"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה;
"אזור מגורים"  -לרבות אזור שהוגדר כאזור מגורים בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,-1967בין
שקיבלה תוקף ובין שהופקדה ,בהתאם לכל חיקוק הדן בתכנון ובניה;
"ימי מנוחה"  -שבתות ,חגים ומועדי ישראל;
בפרק זה -

הפעלת צופרים
לא יפעיל אדם בתחום המועצה צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בזה מרכב ,אלא בשני תנאים אלה:
.38
) (1הדבר דרוש לשם אזהרה ,למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה בדרך אחרת;
) (0הפעלת צופר או אמצעי האזהרה אינה נמשכת וחוזרת יותר מן הדרוש לפי הנסיבות1
הקמת רעש
)א( לא ישיר אדם ,לא יקים צעקה ,ולא יפעיל כלי נגינה ,מקלט רדיו ,טלויזיה ,וידיאו ,פטיפון ,רשם-קול,
.39
מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות  13122ו -16122ובין השעות  03122ו -26122למחרת ,ובימי מנוחה  -עד
השעה  28122למחרת ,באחד ממקומות אלה:
) (1תחת כיפת השמיים;
) (0במקום שאינו תחת כיפת השמיים ,אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ ,או שדלתותיו ,חלונותיו או
פתחיו אינם סגורים כולם;
) (3בבנין המשמש בעיקר למגורים ,בעצמה העשויה לגרום מטרד או הפרעה למנוחת השכנים;
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה באחד המועדים האלה:
) (1ליל שבת  -עד חצות;
) (0מוצאי שבת  -עד חצות;
) (3ליל יום העצמאות;
) (3מוצאי יום העצמאות  -עד חצות;
) (7ליל פורים;
) (6מוצאי פורים ושושן פורים  -עד חצות;
) (5ליל שמיני עצרת ומוצאי שמיני עצרת  -עד חצות;
) (8ליל ל"ג בעומר  -עד חצות1
תיקונים ושיפוצים
לא יבצע אדם באזור מגורים בימי חול בין השעות  02122ו -26122למחרת ,ובימי מנוחה ,עבודות תיקונים או
.41
שיפוץ בבנין המשמש למגורים ,ולא יתקין בו מיתקנים במשך שעות אלה ,זולת אם הפעולה דרושה באופן דחוף לשם
מניעת סכנה לבטחון הציבור או להסרת סכנה כאמור1
בניה
לא יפעיל אדם מכונה באזור מגורים בימי חול בין השעות  19122ו 26122 -למחרת ,ובימי מנוחה ,לצרכי
.41
חפירה ,בניה או כיוצא באלה ,זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה לבטחון הציבור ,או
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להסרת סכנה כאמור ,או לשם ביצוע עבודה שראש המועצה אישר לגביה בכתב ,כי חשיבותה הציבורית מחייבת את
ביצועה במועדים כאמור1

מכלי מתכת
לא יטלטל אדם באזור מגורים בימי חול בין השעות  00122ו -26122למחרת ,ובימי מנוחה ,פחי אשפה ,מכלים,
.42
חביות וכיוצא באלה כלים ,בדרך הגורמת רעש; הוראה זו אינה חלה על פינוי מכלים או מכולות בידי המועצה או בידי
מי שפועל מטעם המועצה בפינוי האשפה1
פרסומת והודעות
לא יפעיל אדם באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בזה ,כדי להפנות תשומת הלב למכירת טובין,
.43
לאספקת שירותים ,להופעה ,להצגה או לשם מתן הודעה או פרסומת1
משתיקי קול
לא ינהג אדם ברכב מנועי ,אלא אם כן מותקן במפלט של הרכב משתיק קול או מיתקן אחר המונע ביעילות
.44
רעש או קולות נפץ1
הפעלת מערכות אזעקה
)א( במקדם שבו מותקנת מערכת אזעקה ,לא יעשה שימוש אלא בצופר בלבד ובכפוף לתנאים אלה:
.45
) (1הפעלת המערכת תגרום להפעלה מבוקרת של הצופר כלהלן:
)א( באזור מגורים  -למשך לא יותר מ -8דקות;
)ב( באזור שאינו אזור מגורים  -למשך לא יותר מ -17דקות;
) (0לאחר פרקי הזמן הקבועים בפסקה ) (1על הצופר לחדול אוטומטית מלפעול ,ולא יפעיל אותו אדם
שנית;
) (3צליל הצופר יהיה מקוטע ,עם הפעלה לסירוגין במשך  32שניות בלבד;
) (3בזמן הפעלת האזעקה ,עצמת הסירונית המותרת היא:
)א( באזור מגורים עד ;52dB
)ב( באזור שאינו מגורים עד ;92dB
) (7בעל עסק שבו מותקנת מערכת אזעקה ,אחראי לתקינותה והוא חייב לדאוג לכוננות לשם תיקון
מערכת האזעקה שהתקלקלה ,לפי קריאה טלפונית ,כמפורט בפסקה ) ,(6מיד לאחר קבלת ההודעה על
קלקול;
)) (6א( בעל עסק יתקין ליד דלת הכניסה לעסקו שלט בכתב ברור המפרט את שם בעל העסק או מנהלו
ומספר טלפון שלו ,כדי לאפשר פניה אליהם להפסקת פעולת הצופר במקרה של קלקול;
)ב( בפסקה זו" ,האחראי לאחזקת מערכת האזעקה"  -מי שבעל העסק התקשר עמו בחוזה לשם
דאגה לתקינות המערכת כאמור בפסקה ) (7ולהפסקת פעולת הצופר במקרה של קלקול כאמור בפסקה זו1
) (5מתח החשמל של מערכת האזעקה יהיה  10או  03וולט;
)ב( לא הופסקה פעולת הצופר כעבור פרקי הזמן האמורים בפסקה ) (1לסעיף קטן )א( ,רשאי ראש המועצה,
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  ,35לנקוט בכל האמצעים הדרושים להפסקת פעולת הצופר ,וראש המועצה יהיה רשאי
לגבות מבעל הצופר את ההוצאות הכרוכות בפעולה האמורה1
סייג לתחולה
הוראות פרק זה לא יחולו על הקמת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של הגורם לו1
.46
סמכויות כניסה ,בקורת וסמכויות מפקח
)א( מפקח רשאי בכל עת להיכנס למקום שיש לו חשד סביר להניח כי נעברת בו עבירה לפי חוק עזר זה,
.47
ולעשות כל מעשה הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה1
)ב( לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(1
)ג( מפקח רשאי להורות לאדם העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,כי יפסיק את הפעולה הגורמת לרעש;
לא ביצע האדם את הוראות המפקח או לא ניתן למצוא את האדם כאמור תוך זמן סביר ,רשאי המפקח להפסיק את
הרעש בעצמו או לנקוט אמצעי אחר כדי למנוע רעש בלתי סביר1
מדידת רעש
מדידת עצמת רעש לפי חוק עזר זה תיעשה באופן ובמכשירים כפי שנקבעו בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי
.48
סביר( ,התשל"ז1-1955
רעש הנשמע מחוץ לאזור מגורים
האיסור המוטל לפי חוק עזר זה על גרימת רעש באזור מגורים ,יחול גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים,
.49
אם אותו רעש גורם מטרד או הפרעה באזור מגורים1
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פרק ה' :גידור דוכנים מטעמי בטחון
הגדרות
.51
"אדם"  -אחד או יותר מאלה:
) (1בעל הדוכן;
) (0המחזיק למעשה בדוכן;
) (3אחראי למכירת טובין מעל גבי דוכן;
) (3שותף פעיל למכירת טובין מעל גבי דוכן;
) (7כל אדם אחר המוכר טובין מעל גבי דוכן;
"גדר בטחון"  -מגן מברזל או גדר רשת לדוכנים על פי מפרט הנמצא במשרד מהנדס המועצה;
"דוכן"  -לרבות כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;
"הודעה"  -לרבות דרישה;
"טובין"  -פירות ,ירקות ,בשר ,דגים ,משקאות או שאר צרכי מזון וכן סחורות אחרות שמוכרים מעל גבי דוכן;
"מדרכה"  -מקום המשמש למעבר הולכי רגל ,בין שהוא מרוצף או סלול ובין שאינו מרוצף או סלול;
"מוכר"  -לרבות המציג טובין למכירה ,בין שמכרם ובין שלא מכרם;
"מזון"  -כל דבר המשמש למאכל או למשקה לאדם או לבעל חיים;
"סחורה"  -לרבות כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל חיים למעט מזון;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,כביש ,גשר ,מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחרים ,רחבה,
כיכר או גן ,וכן כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו,
בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;
"שוק"  -כל מקום שהוא שוק ציבורי ושהמועצה אישרה אותו כשוק ולרבות הרחבה בקרבת השוק ,וכן תא ,מדרכה
או רחוב שבתחום המועצה שעליהם הציב אדם דוכן1
בפרק זה -

דרישת גידור דוכן
)א( אדם המוכר טובין מעל גבי דוכן בשוק ,ברחוב או במדרכה ,יתקין גדר בטחון בהתאם לדרישת המפקח,
.52
אם סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם מניעת סכנה לציבור ולבטחונו1
)ב( המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אדם האמור בסעיף קטן )א( להתקין גדר בטחון לדוכנו1
)ג( ההודעה לפי סעיף קטן )ב( תכלול את התנאים ,הפרטים ,הצורה ,המקום והאופן להתקנת גדר הבטחון
לדוכן ואת התקופה שיש לבצעה1
)ד( כל מי שנמסרה לו הודעה לפי הסעיפים הקטנים )ב( ו)-ג( ,חייב למלא אחריה לכל פרטיה ,להנחת דעתו של
המפקח ,תוך הזמן שהוא קבע ,הכל כאמור בהודעה1
)ה( תקפה של ההודעה כאמור בסעיף זה הוא עד למילויה1
התקנת גדר בטחון בידי המועצה
)א( לא קיים אדם את הדרישה שבהודעה כאמור בסעיף  ,70או ביצע את המפורט בה שלא לפי התנאים,
.53
הפרטים ,הצורה והאופן המפורטים בה ,או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה בה ,רשאי ראש המועצה לבצע את
המפורט בהודעה ,ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה המועצה לשם כך1
)ב( תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה בדבר גובה ההוצאות1
)ג( ביצוע כאמור בסעיף קטן )א( לא יגרע מאחריותו של האדם לפי סעיף 170
סמכויות המפקח
המפקח רשאי לגשת בכל עת סבירה לדוכן כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט בכל הצעדים
.54
הדרושים לקיומן ,לרבות סילוק הדוכן והטובין שעליו1
מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם ניתנה באחת הדרכים האלה:
.55
)א( נמסרה לאותו אדם ,או במקום מגוריו הרגיל או הידוע לאחרונה ,לאחד מבני משפחתו הבוגרים או למי
שעובד עם בן משפחתו או מוסמך על ידיו;
)ב( הונחה במקום מגוריו של אותו אדם או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה;
)ג( נשלחה בדואר במכתב רשום ומשולם מראש ,לפי מען אותו אדם במקום מגוריו או במקום עסקו ,הרגילים
או הידועים לאחרונה1
)ד( הודבקה במקום בולט בדוכן שאליו מתייחסת ההודעה1

פרק ו' :שימור רחובות
מכשול ברחוב

תיקון :תשנ"א
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)א( לא יניח אדם ברחוב או במדרכה ,ולא יבליט מעליהם כל דבר העלול לגרום נזק או להפריע לנקוי או
.56
לתנועת הציבור בהם ,אלא אם דרוש לעשות כן לטיענתו או לפריקתו של אותו דבר ,ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש
לכך1
)ב( לא יניח אדם ולא יתלה בחזית ביתו או עסקו ,בחלון ובמעקה ,בגזוזטרה ,בגג או מעל לרחוב ,כל דבר
בצורה שיש בה סכנה שהדבר יפול לרחוב1
)ג( לא יכסה ולא יחסום אדם תעלה ,שוחה או תא בקרה ברחוב1
)ד( על אף האמור בסעיף זה ,לפי הרשאה בכתב מראש המועצה ובהתאם לתנאיה ,מותרת -
) (1בניה ארעית לרגל חגיגות או טקסים;
) (0הנחת סחורה או אריזות בידי בעל עסק ליד עסקו ,בכפוף לימים ,למקום ,לשטח ולגובה ,למשך הזמן
ולאופן שנקבעו בהרשאה או בהודעה שנשלחה לבעל העסק או בהודעה שפורסמה על לוחות המודעות
בתחום המועצה1

שינויים ברחוב
לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו ,אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר1
.57
פתיחת שוחות תיקון :תש"ן
)א( לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר1
.58
)ב( בעד מתן היתר תשולם האגרה הקבועה בתוספת1
)ג( אדם הכורה שוחה ברחוב חייב:
) (1להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה ,וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים
בלילה1
) (0לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם עם גמר העבודה או פקיעת ההיתר ,הכל לפי
התאריך המוקדם יותר1

היתר
המהנדס רשאי לתת היתר לפי הסעיפים  75או  78או לסרב לתתו ,לבטל היתר שניתן או להתלותו ,וכן לכלול
.59
בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם1
נזק לרחוב
)א( לא יניח אדם מכשול ברחוב ,במדרכה ובכל מקום ציבורי ולא יגרום בהם נזק1
.61
)ב( אדם שעבר על הוראות סעיף קטן )א( חייב לתקן את הנזק או להסיר את המכשול1
)ג( ניזוקו רחוב או מדרכה עקב חפירה בקרקע הסמוכה לאותו רחוב ,חייב החופר או בעל הקרקע לתקן את
הנזק1
הודעות
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב:
.61
) (1מהאנשים שהניחו מכשול ברחוב שלא לפי הוראות סעיף  76לסלק את המכשול1
) (0מהאנשים החייבים לעשות את העבודות המנויות בסעיפים  78ו -62לבצע את העבודות האמורות1
)ב( בהודעה יצויינו התנאים ,הפרטים והדרכים לסילוק המכשול או לביצוע העבודה שקבעם המהנדס
באישור ראש המועצה ,וכן התקופה שבה יש לסלק את המכשול או לבצע את העבודה1
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה תוך הזמן שנקוב בה1
סילוק מכשול וביצוע עבודה על ידי המועצה
ראש המועצה או מי שהוא הסמיך לצורך כך ,רשאי לסלק כל מכשול ברחוב ,ולבצע כל עבודה מהעבודות
.62
המנויות בסעיף  78או  - 62בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  61ובין אם לאו  -ולהיכנס לשם כך בכל זמן סביר לכל
מקום; סילק ראש המועצה או מי שהוא הסמיך מכשול ברחוב ,או ביצע עבודה כאמור ,רשאית המועצה לגבות
מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את ההוצאות לסילוק או לביצוע1
מניעת הסגת גבול ברחוב
הקים אדם בנין ברחוב או הניח מכשול ברחוב ,רשאי ראש המועצה להסיר ,להרוס או לפרק את הבנין או את
.63
המכשול ,ולהרחיקם מהרחוב לכל מקום שיראה לו1
היתר להעמיד ברחוב כסאות וכו' תיקון :תש"ן
63א) .א( ראש המועצה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות או שולחנות או פרגודים בשטח המבוקש או
בשטח כפי שיקבע ראש המועצה לצרכי מסעדה ,בית-קפה או מזנון ,שמשיות ,מאזניים אוטומטיים ,מכונות לייצור
גלידה או למכירת מיצים או כל מכונה או מכשיר אחרים כיוצא באלה ,להתנות את ההיתר ,לשנותו ,להתלותו או
לבטלו1
)ב( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת1
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)ג( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו1
)ד( מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים שבו1
)ה( לבקשת ההיתר יצורף תשריט1

סילוק כסאות וכו' מרחוב
תיקון תש"ן

63ב) .א( ראש המועצה או מפקח רשאים לצוות על בעל מסעדה או בית-קפה לסלק כסאות ושולחנות וכל חפץ
אחר המוצבים על מדרכה או בשטח ציבורי בניגוד להוראת חוק עזר זה1
)ב( לא סילק בעל המסעדה או בית-קפה את הכסאות והשולחנות או כל חפץ אחר ,לאחר שנדרש לכך בהתאם
לסעיף קטן )א( ,רשאי ראש המועצה ,או מי שהוא מינהו או מפקח ,לסלק את הכסאות והשולחנות או כל חפץ אחר,
בין בעצמו ובין על-ידי אחרים ,ורשאי מפקח לתפוס כסאות ושולחנות או כל חפץ אחר שהועמדו במדרכה או בשטח
ציבורי בניגוד להוראת חוק עזר זה1

פרק ז' :ניקוי מדרכות
הגדרות
.64
"בעל עסק"  -לרבות מנהל העסק למעשה ,האחראי לעסק והמחזיק בעסק;
"עסק"  -כל חנות ,משרד ,מחסן ,קיוסק ,מקום עינוג ציבורי ,בית מלאכה ,בית חרושת ,בית קפה ,בית אוכל ,מסעדה,
בית מלון וכל מקום אחר שבו מתנהל עסק;
"מדרכה"  -מקום המשמש למעבר הולכי רגל ,בין שהוא מרוצף או סלול ובין שאינו מרוצף או סלול;
"מדרכה שבחזית העסק"  -כל רוחב המדרכה הגובלת בעסק והנמצאת בין הקווים הניצבים לפינותיו הקיצוניות של
העסק;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,כביש ,גשר ,מעבר המשמש רחבה ,גן ,וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג
לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים1
בפרק זה -

חובת הניקוי
בעל עסק הגובל ברחוב כמפורט להלן חייב לטאטא היטב את המדרכה שבחזית העסק כך שלא תימצא עליה
.65
אשפה ותהיה נקיה לחלוטין להנחת דעתו של המפקח;
)א( בעלי העסקים המפורטים להלן חייבים לנקות את המדרכות ,בימים שהעסק פתוח ,בשעה שבין 12122
ובין  11122ובשעה שבין  16122ובין  ,15122ובמוצאי-שבת ובמוצאי חג  -בשעה שבין  02122ובין  :01122קיוסק ,בית
קפה ,בית אוכל ,מסעדה ,מזנון ,מקום עינוג ציבורי ,תחנת דלק ,חנות לממכר גלידה או שלגונים ,גרעינים או פירות
יבשים ,פלאפל ,ממתקים ,ירקות או פירות1
)ב( בעל עסק שלא פורט בסעיף )א( והגובל מדרכה חייב בניקוי המדרכה הגובלת את העסק ,בצהרי כל יום
שבו העסק פתוח וגם לפני סגירת העסק1
דרישה לניקוי
בנוסף לחובת הניקוי בהתאם לסעיף  ,67רשאי המפקח לדרוש בהודעה בכתב מבעל עסק שהמדרכה שבחזית
.66
עסקו אינה נקיה ,לטאטא אותה בכל זמן אחר 1בהתאם לפרטים ,לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה ,ובלבד
שהניקוי יהיה בשעות שהעסק פתוח1
איסוף אשפה
)א( בעל עסק ,החייב בימים שהעסק פתוח בניקוי המדרכה לפי חוק עזר זה ,יאסוף את האשפה שטאטא
.67
לתוך כלי אשפה ,שיוחזק בעסק1
)ב( בעל עסק החייב בניקוי מדרכה לא ישליך ולא יפזר לרחוב את האשפה שהוא אסף ולא ירשה להשליך או
לפזר אשפה כאמור1
מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום
.68
מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל בוגר העובד או
המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט
באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או שפורסמה באחד העתונים היומיים הנפוצים בתחום
המועצה1
פרטי ההודעה
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)א( כל הודעה תפרט את הזמנים והאופנים שבהם ייעשה הניקוי וכן את אופן איסוף האשפה כפי שנקבעו לפי
.69
סעיפים  67או 166
)ב( מי שקיבל הודעה חייב למלא אחרי הדרישות שבה לכל פרטיה ,להנחת דעתו של המפקח1
)ג( לא מילא אדם את הדרישות שבהודעת המפקח ,או ביצע את הניקוי שלא לפי הזמנים ,הפרטים והאופן
המפורטים בה ,להנחת דעתו של המפקח ,רשאית המועצה לבצע את הניקוי ואיסוף האשפה ולגבות את הוצאות
הביצוע מבעלי העסק שלהם נמסרה ההודעה ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד1

סמכות כניסה
)מפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום המועצה כדי לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה
.71
ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לקיומן1
)ב( לא יפריע אדם למפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה או מלהיכנס לכל מקום לשם כך1

פרק ח' :הגנה על הצומח ושמירת הסדר והנקיון בגן
איסור עקירה
לא יעקור אדם צמח ברחוב או בגן ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו ,לא יקטפו ,לא ישמידו ולא יסיר ממנו
.71
את קליפתו ,לא יקטוף ממנו פירות או פרחים ,לא יתלוש ממנו ענפים או עלים ,לא ידרוך עליו ולא יזיק לו באופן אחר,
אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו1
כניסה לנטוע
לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב ,או לכל מקום גדור הנמצא בגן ,אלא ברשות ראש
.72
המועצה ולפי הוראותיו1
משחקי כדור
.73

לא ישחק אדם בכדור -

) (1בגן ,אלא במקומות שראש המועצה הועיד לכך;
) (0ברחוב ,אלא במקומות שאין צמחים העלולים להיפגע1

איסור טיפוס
לא יטפס אדם על צמח ,גדר ,משוכה ,שער או סורג שבגן ,או על צמח שברחוב ,או על גדר ,משוכה או סורג
.74
שהוקמו לשם הגנה על צמח ,לא ישחיתם ולא ישמידם ,אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו1
איסור רעייה
)א( לא ירעה אדם בעלי חיים ,אלא במקומות שקבעה לכך המועצה ולפי הסדר שקבעה1
.75
)ב( הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על אדם הרועה בעלי חיים במקום שבחזקתו אם הוא מגודר1
רוכלות
.76

לא יעסוק אדם ברוכלות בגן ,אלא אם הדבר הותר לו מפורשות ברשיון הרוכלות שניתן לו1

כלי רכב
לא יכניס אדם ,לא ינהג ולא ישאיר רכב בגן ,אלא ברשות ראש המועצה1
.77
איסור הפרעה ורעש
)א( לא יעשה אדם בגן כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה ,מפגע ,הפרעה ,אי נוחות ,מטרד ,או נזק לכל אדם,
.78
או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן1
)ב( לא יקים אדם בגן רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה1
כניסת בעלי חיים
לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ,ולא יניח לו להיכנס לתוכו; הוראה זו לא תחול על כלב שהוא קשור היטב
.79
ושעל פיו מחסום1
מניעת פגיעת בעלי חיים בצמח
בעלי חיים העוברים בתחום המועצה ,ימנעם האדם ששמירתם עליו מלפגוע בצמח1
.81
קשירת בעלי חיים
לא יקשור אדם בעל חיים ,העלול לפגוע בצמח ,אל צמח או אל גדר ,משוכה או סורג שהוקמו בגן או ברחוב
.81
לשם הגנה על צמח ,לא יעמיד על ידם בעל חיים ולא יניח לו לעמוד על ידם1
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השגחה על בעלי חיים
)א( לא יניח אדם לבעל חיים שבחזקתו להלך ברחוב ללא השגחה1
.82
)ב( מצא ראש המועצה בעל חיים ללא השגחה ברחוב ,רשאי הוא לתפסו ולהחזיקו במקום שנועד לכך בידי
ראש המועצה ,וחייב להודיע על כך לבעלו לשם החזרתו לידיו1
)ג( בעל חיים שראש המועצה תפס אותו ומחזיק בו לפי סעיף קטן )ב( ,לא יוחזר לידי בעלו אלא לאחר
שישולמו לקופת המועצה הוצאותיה בגין החזקתו1
אירועים בגן
לא יקיים אדם בגן חגיגה ,ארוע ,טכס ,מופע או כיוצא באלה ,אלא על פי היתר בכתב מראש המועצה,
.83
ובהתאם לתנאי ההיתר1

פרק ט' :שמירת הנקיון ואיסור העישון במקום עינוג
הגדרה
.84

בפרק זה" ,מקום עינוג"  -בנין בו מתקיים עינוג1

איסור עישון ,פיצוח
.85
) (1לא יעשן אדם;
) (0לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים ,בטנים וכיוצא באלה1

במקום עינוג ,באותו חלק שבו מתקיים העינוג ,לרבות בשעת ההפסקה -

איסור הכנסת כלי זכוכית
לא יכניס אדם ולא ירשה להכניס למקום עינוג בקבוקי זכוכית או כלי זכוכית1
.86
מודעות
המחזיק מקום עינוג יקבע בו במקומות הנראים לעין ,מודעות לענין חוק עזר זה ,שאת מיקומן ,תכנן ,מספרן,
.87
גודלן וצורתן יקבע ראש המועצה1
התראה
המחזיק מקום עינוג ,סדרן העובד בו או המפקח יתרה בכל אדם הנמצא במקום העינוג ועובר על הוראות
.88
סעיפים  87ו186 -
סמכויות המפקח
המפקח רשאי בכל עת להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום עינוג ,ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם
.89
קויימו הוראות פרק זה1

פרק י' :שמירת חזיתות וחצרות בתים ושיפוצם
הגדרות
.91
"חצר בית"  -חצר בנין ולרבות הקרקע המוחזקת עם הבנין ,גדר ,קיר תומך וכל קיר אחר הנמצא בחצר או התוחם
אותה;
"חזית בית"  -לרבות חלון ,מרפסת ,גדר ,קיר תומך וכל קיר אחר ,הנשקף אל רחוב או גן;
"שיפוץ"  -לרבות כל תיקון ,שיפור וחידוש של חזית הבית וכולל עבודת צביעה ,טיח ,סיוד ,ניקוי ,סתימה ,מילוי,
ציפוי ,שינוי מקום צנרת חיצונית ,ריצוף או תיקוני בניה ,עבודות להגנה מפני חלודה ,מפני רטיבות או מים ,וכן
הריסת כל דבר הפוגע במראה החזית ,החלפתו או סילוקו ,לרבות הסרת מרזב המותקן על גבי קיר או חלק אחר של
הבית הנשקפים אל רחוב או גן;
"שיפוץ מקומי"  -עבודת צביעה ,טיח ,סיוד ,ניקוי ,סתימה או מילוי ,שינוי מקום צנרת חיצונית ,עבודות להגנה מפני
חלודה ,מפני רטיבות או מים ,וכן הריסה או סילוק של דבר הפוגע במראה החזית של חלק מהבית וקירות חיצוניים
של אותו חלק ,לרבות הסרת מרזב המותקן על גבי קיר או חלק אחר של הבית הנשקף אל רחוב או גן1
בפרק זה -

שמירת חזיתות
) א( הבעל והמחזיק של בית חייבים לשמור על המצב התקין והמראה הנאה של חזית הבית1
.91
)ב( הבעל או המחזיק בבית לא יתקין חוטים או צנרת כלשהם או מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית
הנשקפים אל רחוב או גן )להלן  -קיר חזית( ,אולם מותר להתקין מרזב על גג הבית ובלבד שהמים יזרמו כלפי מטה
ולא על גבי קיר חזית1
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)ג( הבעל או המחזיק בבית לא יבצע כל שינוי בחזית הבית ,לרבות הריסה פתיחת פתחים ,שנוי צבע וכד' ,ללא
אשור בכתב מראש המועצה1

הודעה לשיפוץ
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש מבעל הבית ,בהודעה בכתב ,לבצע בחזית הבית או בחזית החלק שבו הוא
.92
מחזיק ,עבודות שיפוץ מקומי כמפורט בהודעה1
)ב( ראש המועצה רשאי לדרוש ממחזיק בבית ,בהודעה בכתב ,לבצע בחזית הבית או בחזית החלק שבו הוא
מחזיק ,עבודות שיפוץ מקומי ,כמפורט בהודעה1
)ג( בהודעה לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( רשאי ראש המועצה לקבוע תנאים ,פרטים ודרכים לביצוע העבודות
והתקופה שבה יש לבצען ,וכן הוראות בנוגע לחמרים ,לצבעים ולאופן ביצוע העבודות1
שיפוץ על פי היתר
לא ישפץ אדם בית אלא על פי הודעת שיפוץ כאמור בסעיף  ,90או לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם
.93
לתנאים ולהוראות שנקבעו בהם1
שיפוץ בידי העיריה
)א( נדרש אדם בהודעה לבצע עבודות שיפוץ או שיפוץ מקומי ולא ביצען ,או לא השלימן תוך התקופה
.94
שנקבעה בהודעה ,או ביצע עבודות ללא היתר ,או ביצע עבודות שיפוץ הפוגמות בצורה החיצונית האחידה של הבית,
או שיפץ חזית בית שלא לפי התנאים וההוראות שנקבעו בהודעה או בהיתר ,רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות
או להרוס ,לשנות או לתקן את העבודות שנעשו ,הכל לפי הענין ,ולגבות מאת אותו אדם את ההוצאות שהוציאה
המועצה לשם כך1
)ב( ביצע ראש המועצה עבודות שיפוץ בחזית בית משותף ,או ביצוע הריסה ,שינוי או תיקון של עבודות
שנעשו ,רשאי הוא לגבות את ההוצאות מנציגות הבית או מבעלי הדירות בהתאם לשיעור המוטל עליהם לפי הוראות
חוק עזר זה1
)ג( תעודה מאת ראש המועצה על סכום הוצאות הביצוע תהווה ראיה לכאורה לדבר1
חלוקת הוצאות
.95
) (1בבית שבו יש יותר מדירה אחת  -בעלי הדירות ,לפי גודל שטח הרצפה של דירותיהם1
) (0בבנין אחר  -בעל הבית1
)ב( בהוצאות שיפוץ מקומי כאמור בסעיף )90ב( ישא המחזיק1
)א( בהוצאות השיפוץ לפי חוק עזר זה ישאו -

איסור תליית כבסים וכלי בית
לא יתלה אדם ולא יחזיק ,ולא ירשה לתלות או להחזיק ,כבסים או כלי בית בחזית בית או בחצר הבית1
.96
כלי רכב
לא יכניס אדם ,לא ינהג ולא יחנה רכב בחצר בית ,אלא במקום שנקבע על ידי ראש המועצה או לפי היתר
.97
כדין1
גידור בלוני גז
)א( לפי דרישה בכתב של ראש המועצה ,יגדר בעל בית בלוני גז הנמצאים בחצר הבית1
.98
)ב( הדרישה תפרט אופן וצורת הגידור והמועד לביצועה1
)ג( לא מילא אדם אחר הדרישה האמורה בסעיפים קטנים )א( ו) -ב( ,רשאית המועצה לגדר בלוני הגז ,ולגבות
מבעל הבית הוצאותיה לשם כך1
ניקוי חצרות וכניסות לבנינים
בעל בנין -
.99
)א( ינקה ,אחת לשלושה ימים לפחות ,את חצר הבנין והכניסה לבנין מאשפה ,זבל או פסולת בנין1
)ב( ינכש ,אחת לחודש לפחות ,בחצר הבית עשבים ועשבי בר1
)ג( יגזום ,אחת לחדשיים לפחות ,ענפי צמחים הגובלים ברחוב ,באופן שלא יבלטו לרחוב1
)ד( הפעולות האמורות בסעיפים קטנים )א() ,ב( ו) -ג( לעיל יבוצעו להנחת דעתו של המפקח ובאופן שלא
יגרום מפגע1
חובת ניקוי לפי הודעת המפקח
בנוסף לחובת הניקוי שבסעיף  ,99רשאי המפקח לדרוש בהודעה בכתב מבעל בנין לבצע את הפעולות
.111
האמורות בסעיף  99בכל זמן אחר ,באופן ובהתאם לפרטים ,לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה1

פרק י"א :סימון רחובות ולוחיות-מספר בבנינים
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הגדרות
.111
"לוחית מספר"  -לוחית ובה מסומן בבירור שם הרחוב ומספר הבית ,ולרבות לוחית מספר מוארת;
"תכנית"  -תכנית למתן מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה המועצה לפי צו המועצות המקומיות
)מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים( ,התשל"א1-1951
בפרק זה -

שלטים לסימון רחובות
) א( ראש המועצה רשאי להתקין שלטים ממוספרים על כל בנין לסימון רחוב בהתאם לתכנית1
.112
)ב( שלטים שהותקנו כאמור ,רשאי ראש המועצה לתקנם ,לשנותם ,להסירם או להחליפם בהתאם לתכנית1
דרישה להתקין לוחית-מספר
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן ,כולן או מקצתן,
.113
לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית:
) (1להתקין לוחיות-מספר על גבי בנין;
) (0לתקן ,לשנות ,להסיר או להחליף לוחית-מספר1
)ב( ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה שבה יש לבצעה1
)ג( בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה1
)ד( לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן )א( אלא בשני אלה:
) (1כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מאת ראש המועצה;
) (0לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה1
התקנת לוחית -מספר על ידי ראש המועצה
לא ביצע בעל בנין את העבודות שהוא נדרש לבצע לפי סעיף  ,123רשאי ראש המועצה ,באמצעות שליחיו
.114
ופועליו ,לבצען ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום שיידרש; ביצע ראש המועצה עבודה כאמור ,רשאית
המועצה לגבות מאת בעל הבנין את הוצאות הביצוע1
החזקה תקינה של שלטים ולוחיות-מספר
בעל בנין חייב -
.115
) (1להחזיק כל שלט או לוחית-מספר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי לעין;
) (0למסור הודעה לראש המועצה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט או לוחית-מספר שהותקנו על בנינו1
) (3להאיר לוחית המספר המוארת החל בשקיעת השמש ועד לשעה 103122
איסור פגיעה בשלטים או בלוחיות-מספר
לא יפגע אדם בשלט או בלוחית-מספר שהותקנו על בנין ,לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים ,ולא ירשה
.116
ששלט או לוחית מספר יפגעו ,יטושטשו או יוסתרו1

פרק י"ב :החזקת מקלטים
הגדרות
בפרק זה" ,מקלט"  -מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט ,הכל לפי התכנית שהרשות המוסמכת
.117
אישרה אותה לפי חוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א1-1971
נקיון ותקינות המקלט
)א( בעלו של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך
.118
בכך1
)ב( בעלו של נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה בסעיף קטן )א( ,כפי שידרש בכתב
על פי סעיף )13ו( לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א1-1971

פרק י"ג :הדברת טוואי התהלוכה של האורן
המחזיק בנכס חייב להדביר כל זחלי טוואי התהלוכה של האורן )להלן  -הזחל( וקניהם הנמצאים בעצי אורן
.119
שבנכסיו1
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שחייב למלא אחר הוראות סעיף  ,129להדביר את
.111
הזחל וקנו ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה1
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות האמורות בסעיף קטן )א(1
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה1
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לא מילא אדם אחר הוראות סעיף  129או אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף  ,112או ביצע עבודות
.111
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה להדברת
הזחל וקנו ,ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם1

פרק י"ד :שונות
איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה1
.112
איסור פגיעה
לא יסיר אדם ולא ישחית ,לא ישבור ולא יקלקל כל בנין ,מיתקן או חפץ שנקבע לפי חוק עזר זה ,או הוקם על
.113
ידי המועצה או באישורה1
ילדים
.114

הממונה או האפוטרופוס על אדם שהוא למטה מגיל  13ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי חוק עזר זה1

מסירת הודעות
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה
.115
במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם
בוגר העובד או המועסק שם ,או שנשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו
הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או
הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו
של האדם שאליו היא מכוונת ,או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום המועצה1
סמכות כניסה
ראש המועצה או המפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או לכל מקום אחר בתחום המועצה ,כדי לבדוק
.116
או לבקר את הנכס או מיתקן שבו ,לעשות ולבצע כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט בכל
הצעדים הדרושים לקיומן1
ביצוע הודעה
)א( הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע ההודעה ,ואת התקופה שבה יש
.117
לבצעה1
)ב( כל מי שנמסרה לו הודעה חייב לקיימה לכל פרטיה ,להנחת דעתו של המפקח; תקפה של הודעה כאמור
היא עד למילויה1
)ג( לא קיים אדם את הודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את המפורט בהודעה שלא לפי התנאים,
הפרטים והאופן המפורטים בה ,רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם
או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה לפי חוק עזר זה ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד1
)ד( חשבון הוצאות חתום ביד ראש המועצה יהווה הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות1
)ה( בחוק עזר זה" ,הודעה"  -לרבות דרישה1
עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  622שקלים חדשים ,ובעבירה נמשכת  -סכום נוסף של 03
.118
שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה בכתב מטעם ראש המועצה או המפקח על העבירה או
לאחר הרשעתו1
שמירת דינים
)א( האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או על המחזיק בנכס או על כל אדם אחר על
.119
פי כל חיקוק אחר1
)ב( הוראות פרק זה באות להוסיף על כל הוראה אחרת בחוק עזר זה1
הוראות מעבר
דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטים בסעיף  101יראו אותם כאילו נמסרו כדין לפי חוק
.121
עזר זה1
ביטול
.121

בטלים -

) (1חוק עזר לקרית מלאכי )שמירת הנקיון ואיסור העישון( ,התשי"ט;-1979
) (0חוק עזר לקרית מלאכי )ניקוי חצרות וכניסות לבתים( ,התשי"ט;-1979
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) (3חוק עזר לקרית מלאכי )שימור רחובות( ,התשי"ט;-1979
) (3חוק עזר לקרית מלאכי )הגנה על הצומח( ,התש"ך;-1962
) (7חוק עזר לקרית מלאכי )הוצאת אשפה( ,התש"ך;-1962
) (6חוק עזר לקרית מלאכי )קביעת לוחיות מספר בבנינים( ,התשכ"א;-1962
) (5חוק עזר לקרית מלאכי )מפגעי תברואה( ,התשכ"ב;-1960
) (8חוק עזר לקרית מלאכי )פינוי חפצים מיושנים( ,התשמ"ב;-1980
) (9חוק עזר לקרית מלאכי )החזקת מקלטים( ,התשל"ו;-1957
) (12חוק עזר לקרית מלאכי )הדברת טוואי התהלוכה של האורן( ,התשכ"ב;-1960

תוספת
תחילה ביום  ;031511992חש"ם 333
האגרה בשקלים חדשים

בעד היתר לביצוע עבודות כריית שוחה או שינויים ברחוב
.1
הקשורים לחוק עזר זה )סעיף (78
בעד היתר להעמיד כסאות ושולחנות )סעיף 63א( -
.2
א1בעד כל מטר מרובע אחד ועד עשרה המטרים
המרובעים הראשונים שניתן לגביהם היתר
ב 1לכל מ"ר נוסף
בעד היתר להעמיד פריטים שאינם כסאות או שולחנות
.3
על אף האמור בפריט  ,0מי שקיבל היתר להעמיד שולחנות וכסאות ישלם בעד
.4
נוספת ששיעורה כשיעור האגרה ששילם בעד היתר להעמדת כסאות ושולחנות1

122

17
07
07
היתר להעמיד פרגוד אגרה

נתאשר1
ט"ז בתמוז התשמ"ח ) 1ביוני (1988

יוסי ונונו
ראש המועצה המקומית
קרית מלאכי
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