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מניעת מפגעים  ,שמירת איכות הסביבה(חוק עזר לכרמיאל 
 -1993ג"התשנ, )ושמירת הסדר והנקיון

 265' עמ, )3.6.1993(ג "תשנ, 504ם "חש   :פורסם
 372' עמ, )16.9.2001(א "תשס, 641ם "חש : תיקון

לחוק  6סעיף , 1934, לפקודת הכלבת 17סעיף , לפקודת העיריות -251ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

, -1984ד"התשמ, לחוק שמירת הנקיון 19וסעיף , ובאישור השר לאיכות הסביבה, -1961א"התשכ, מניעת מפגעים

מתקינה מועצת עירית כרמיאל חוק עזר , -1964ד"התשכ, לחוק הסדר מקומות רחצה 6ובאישור שר הפנים לפי סעיף 

 :זה

 פרשנות: 'פרק א

 הגדרות

 -בחוק עזר זה .  1

לרבות כל חפץ וכל חומר , גרוטאות או זבל, פסולת צמחים, פסולת בנין, פסולת מפעל, פסולת בית- " אשפה"

, סמרטוטים, אות קרטוןקופס, ניירות, קליפות, אריזות למיניהן, שיירי מזון, הגורמים סכנה לבריאות או אי סדר

 ;עץ וכיוצא בהם-גזרי, פחים, בדלי סיגריות

לרבות כל חלק מהם וכל אבזר , מתחת פני הקרקע או מעליהם, צינור או מיתקן, תעלה, אתר, מבנה- " בור שפכים"

 ;שנועדו לקיבולם ואגירתם או להולכתם של מי שופכין, המחובר אליהם

 ;להחזקת כלי אשפה או כלי אשפה לזבל או כלי אשפה לאשפת מפעל בנין או מיתקן המיועד- " ביתן אשפה"

בין בנוי אבן , בין בנוי בחלקו בין בשלמותו, בין קבוע ובין ארעי, לרבות דירת מגורים, מבנה או חלק ממנו- " בנין"

או לגדור אדמה  לרבות מבנה המקיף או הגודר או המכוון להקיף, או חומר אחר, עץ, ברזל, טיט, חימר, ובין בנוי בטון

וכולל שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או גינה או לצורך אחר של , או שטח

 ;לרבות מיתקני תברואה או מיתקן המשמש למכירת סחורות, אותו מבנה

 :אחד או יותר מאלה- " בעל מקום עינוג"

 ;בעלו של מקום עינוג )1(

 ;מחזיקו של מקום עינוג )2(

 ;אדם המנהל מקום עינוג )3(

 ;בעל רשיון להפעלת מקום עינוג )4(

 ;בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג, מי שבהשגחתו )5(

 :אחד או יותר מאלה- " בעל נכס"

 ;בעלו הרשום של הנכס )1(

בין בזכותו ובין , או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה )2(

 ;כנאמן או כבא כוח, ורשהכמ

 ;שוכר או שוכר משנה )3(

 ;-1969ט"התשכ, בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין )4(

 ;-1969ט"התשכ, נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין )5(

 :אחד או יותר מאלה- " בעל עסק"

 ;בעלו של עסק )1(

 ;מנהל עסק )2(

 ;מנהל עסק למעשה )3(

 ;האחראי לעסק )4(

 ;המחזיק בעסק )5(

 ;שותף פעיל בעסק )6(

בין שהוא גדור ובין שאינו , חורשה או שדרה וכל מקום אחר ברחוב שצומחים בו צמחים, פארק, גן ציבורי- " גן"

 ;וכן אגם או בריכה ברשות הרבים, גדור

 ;מכונות וכלי חשמל, לרבות אבזרי בית, חפצים שיצאו מכלל שימוש או חלקיהם- " גרוטאות"

וכן שלד של רכב , רכב שיצא מכלל שימוש מחמת התיישנותו או פירוקו או שנקבע כרכב באובדן גמור- " ות רכבגרוט"

 ;או חלקים מן הרכב

 ;נטישה או השארה, שפיכה, לרבות זריקה- " השלכה"

 ;לרבות הפרשת בעלי חיים וכן פסולת או מי שופכין של מכלאה- " זבל"

 ;קיר תומך וקיר אחר, גדר, מרפסת, לרבות חלון, חוב או גןכל חלק מבנין הנשקף אל ר- " חזית"

אבזרי בית , מכשירי חשמל, כלים, דוד, מקרר, לרבות מכונות, חפצים שיצאו מכלל שימוש- " חפצים ישנים"

 ;גרוטאות או גרוטות רכב, או חלק מהם, תריסים, רהיטים, ואינסטלציה

 ;לרבות גינה או דשא, ם בניןקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד ע- " חצר"
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 .שוחה או תא בקרה ברחוב, לא יגרום ולא יתיר לאחר לכסות או לחסום תעלה, לא יחסום, לא יכסה אדם.  66

 בניה ארעית

לפי הרשאה , או לצורך מיוחד, טקסים, מותרת בניה ארעית לרגל חגיגות -69ו 66על אף האמור בסעיפים .  67

 .בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההרשאה

 היתר להעמיד כסאות ושולחנות

68) שולחנות או פרגודים לצרכי , ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב או על מדרכה ברחוב כסאות )א.  

וכן , מכונה לייצור או למכירת גלידה או מיצים או מכונה אחרת או מכשיר אחר, שיותמסעדה או בית קפה וכן שמ

קביעת , מתן ההיתר או סירוב לתתו; אדניות או פרחים ברחוב או בחזית חנות פרחים, להצגה או העמדה של עציצים

 .יריהשינוים או ביטולו נתונים לשיקול דעתו של ראש הע, הוספת תנאים בו, התלייתו, תנאים בו

לפי המוקדם , בדצמבר בשנת נתינתו או בתאריך אחר שנקבע בו 31היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  )ב(

 .יותר

 .מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר תנאיו )ג(

 פתיחת שוחות

69)  .לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר )א.  

 -ורה שוחה ברחוב חייב אדם הכ )ב(

להחזיק את מקום השוחה מגודר ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים  )1(

 ;בלילה

לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף  )2(

 .לפי המוקדם יותר, ההיתר

 נזק לרחוב

70)  .ם נזק לרחובלא יגרום אד )א.  

 .חייב לתקן את הנזק באופן ובתנאים שיקבע ראש העיריה )א(אדם שעבר על הוראות סעיף קטן  )ב(

שניהם ביחד או כל , חייב החופר או בעל הקרקע, נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב )ג(

 .לתקן את הנזק על חשבונם, אחד מהם לחוד

 סילוק מכשול וביצוע עבודה

 )א(64לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות סעיף , ראש העיריה או מפקח רשאים באמצעות כל אדם.  71

רשאית העיריה לגבות , סולק הדבר או בוצעה עבודה כאמור. )ג(-ו )ב(-70ו )ב(69ולבצע כל עבודה המנויה בסעיפים 

תעודה מאת ראש העיריה על סכום ; ו הביצועמהאדם החייב בסילוק הדבר או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק א

 .ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר

 פעולה דחופה

72) לסלק כל מכשול ברחוב , בכל מקרה הנראה לו דחוף, לפי שיקול דעתו, ראש העיריה או מפקח רשאי )א.  

ב לכל מקום שייראה ולהרחיקו מהרחוב לכל מקום שייראה לו וכן לבצע כל עבודה הדרושה לסילוק המכשול מהרחו

, בין אם נמסרה הודעה או דרישה לפי סעיף זה ובין אם לאו, בניגוד להוראות פרק זה, וכן לתקן כל נזק שנגרם, לו

 .ולהיכנס לשם כך בכל עת סבירה לכל מקום

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

ויחולו לגבי סכום ההוצאות הוראות , בסילוק המכשול או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע החייב

 .71סעיף 

 א"תשס: תיקוןפיקוח על כלבים וחתולים : 'פרק ח

 א"תשס: תיקוןהגדרות   

 -בפרק זה .  73

 ;אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו או בהחזקתו- " בעל כלב"

; שחתול נמצא ברשותו או בפיקוחו או בהחזקתואדם   -"בעל חתול"

; עיריית כרמיאל  -"העיריה"

 ;מי שמועצת העיריה מינתה לרופא הוטרינר של העיריה- " המנהל"

; )תקנות הכלבת -להלן ( -1974ד"התשל, )רישוי וחיסון(חיסון נגד כלבת כאמור בתקנות הכלבת   -"זריקת חיסון"

 ;ה לבעל כלב מאת המנהלתווית מספר שניתנ- " תווית מספר"

 ;מקום או מיתקן שקבע המנהל להחזקת כלבים וחתולים בידי העיריה, כלוב, מלונה- " מאורות"

; מי שראש העיריה מינה למפקח לענין חוק עזר זה- " מפקח"
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, ם עינוגמקו, בנין, גינה, גן, שדרה, רחוב, לרבות דרך, מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו  -"מקום ציבורי"

וכן אמצעי תחבורה שלציבור יש אותה , שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי

וכן בנין או מקום המשמש אותה שעה , בלא תנאי או בתשלום, שעה זכות או רשות גישה אליהם או מעבר דרכם

; -1969ט"התשכ, וק המקרקעיןלרבות רכוש משותף כהגדרתו בח, להתקהלות ציבורית או דתית

; סימון תת עורי על ידי שבב אלקטרוני זעיר המוזרק לצוואר הכלב  -"סימון אלקטרוני"

; כולן או מקצתן, לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין חוק עזר זה  -"ראש העיריה"

 .רישיון להחזקת כלב או חתול בתחום העיריה  -"רישיון"

 א"תשס: תיקוןת סימון ורישוי   חוב
אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי , לא יחזיק אדם כלב או חתול בתחום העיריה) א. (74

. כולל סימונו האלקטרוני וקשירת תווית מספר לצוואר הכלב -ובכלב , הרישיון

או בידי תושב העיר המחזיק כלב או חתול , החזקת כלב או חתול בידי אדם השוהה זמנית בתחום העיריה) ב(

אם למחזיק יש רישיון בר תוקף להחזקת , תווית מספר וסימון אלקטרוני, לא תהיה טעונה רישוי, לצורך פיקוח זמני

. ימים 30ובלבד שתקופת ההחזקה לא תעלה על , אותו כלב או חתול מאת רשות מקומית אחרת

. חיסון או סימון אלקטרוני, אינה טעונה רישיון, שיםהחזקת כלב או חתול עד גיל שלושה חוד) ג(

אינו פוטר את בעלו או מחזיקו מחובת קבלת , חיסון כלב או חתול שבוצע בתחום רשות מקומית אחרת) ד(

. מגיל שלושה חודשים ואילך, רישיון להחזקת הכלב או החתול בתחום העיריה

 א"תשס: תיקוןקבלת רישיון   
יינתן למבקש לאחר חיסונו של הכלב או החתול ותשלום האגרה כאמור , כלב או חתול רישיון להחזקת) א. (75

. גם סימונו האלקטרוני של הכלב -ובכלב , 76בסעיף 

מקום החזקתו , ורשאי הוא להורות בדבר אופן החזקת כלב או חתול, המנהל רשאי לקבוע תנאים לרישיון) ב(

מתן טיפול לכלב או לחתול , קת הכלב או החתול בידי רופא וטרינרורשאי הוא להורות בדבר בדי; ובידי מי יוחזק

. בתנאים ובמועדים שיקבע ומתן זריקת חיסון נגד מחלת הכלבת

מהטעמים , ובין השאר, מטעם סביר הנראה לו, המנהל רשאי לסרב ליתן רישיון או לבטל רישיון שניתן) ג(

: האלה

; הכלב הוא בעל מזג פראי) 1(

; כנה לביטחון הציבורהכלב מהווה ס) 2(

; הכלב מקים רעש המהווה מטרד לשכנים) 3(

; -1977ז"התשל, לחוק העונשין 495בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה על סעיף ) 4(

; אופן החזקת הכלב או החתול גורם או עלול לגרום למפגע תברואי) 5(

 24בתוך , ורה שהעיריה הורתההכלב או החתול נשך אדם ולא הוסגר למאורות העיריה או למא) 6(

; שעות מעת הנשיכה

; הכלב או החתול נשך אדם יותר מפעמיים בתקופה של שנתיים) 7(

הכלב או החתול לא קיבל זריקת חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת או לא קיבל טיפול שהמנהל ) 8(

; הורה לבצעו

; הכלב משוטט באורח חופשי ברשות הרבים) 9(

; -1994ד"התשנ, )הגנה על בעלי חיים(עבר עבירה לפי חוק צער בעלי חיים , החתול בעל הכלב או) 10(

בעל הכלב או החתול לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי הרישיון על אף ) 11(

. שהמנהל היתרה בו שיקיימו

. שנים ומעלה 18בקשה לקבלת רישיון תוגש בידי מי שגילו ) ד(

. ון יהא לשנה אחת מיום הוצאתותוקפו של רישי) ה(

על מותו של הכלב או החתול או , בעל כלב או חתול יודיע למנהל על שינוי שחל בפרטים הכלולים ברישיון) ו(

. ימים מיום השינוי 30בתוך , העברתו לאחר

. לא יוחזרו לבעל הכלב או החתול האגרות ששולמו לעיריה, בוטל רישיון לפי סעיף זה) ז(

מפגע , אם הם מהווים מטרד, שאי להגביל את מספר הכלבים או החתולים שבהחזקת אדם אחדהמנהל ר) ח(

. תברואי או סיכון לציבור

 א"תשס: תיקוןאגרת רישיון   

. בעד רישיון תשולם לקופת העיריה אגרה הנקובה בתוספת השניה) א. (76

. השניהתשולם לקופת העיריה אגרה הנקובה בתוספת , בעד סימון אלקטרוני) ב(

בעד אספקת תווית מספר חדשה במקום תווית מספר שאבדה או ניזוקה תשולם לקופת העיריה אגרה בסך ) ג(

. שקלים חדשים 7

. עיוור פטור מתשלום אגרת רישיון בעד כלב המשמש לו כלב נחיה) ד(

א "תשס: תיקוןחובת חיסון וטיפול   

. מגיל שלושה חודשים, פעם בשנה, הכלבתבעל כלב או חתול יגרום לחיסונם מפני מחלת ) א. (77
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המנהל רשאי להורות לבעל כלב או חתול ליתן לכלב או לחתול חיסון או טיפול הדרושים לבריאות ) ב(

. הציבור

. ימלא אחריהן) ב(בעל כלב או חתול שקיבל הוראות כאמור בסעיף קטן ) ג(

ובעל הכלב או , לרבות עיקור או סירוס, להמנהל רשאי לקבוע הסדרים לחיסון או לטיפול בכלב או בחתו) ד(

. לתקנות הכלבת) ב(5החתול ישלם בעד החיסון אגרה בשיעור שנקבע בתקנה 

 א"תשס: תיקוןהסגרת כלב למאורות   
ימסור את הכלב למאורות העיריה , בעל כלב שהמנהל סירב ליתן לו רישיון או שהרישיון שניתן לו בוטל) א. (78

. ימים מקבלת ההודעה על הסירוב או הביטול 4בתוך , לו המנהל או למאורות כפי שיורה

כלב משוטט או כלב שאין לבעלו רישיון להחזקתו או שאינו נושא על צווארו תווית מספר או שאינו מסומן ) ב(

וימסרהו למאורות העיריה או למאורות , או מי שהוסמך על ידי המנהל, יתפסהו שוטר או מפקח, בסימון אלקטרוני

. להמית את הכלב, רשאי שוטר או מפקח או מי שהוסמך על ידי המנהל כאמור, אם אי אפשר לתפסו; רה המנהלשיו

ועל הסגרתו למאורות העיריה או , שלא קוימו לגביו תנאי הרישיון, המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב) ג(

. על פי החלטתו, למאורה אחרת

הכלב חוסן וסומן בסימון , אלא אם כן הוצא לגביו רישיון, והוא לא יוחזר לבעל, הוסגר כלב למאורות) ד(

). ה(ושולמו לקופת העיריה כל האגרות המפורטות בסעיף קטן , אלקטרוני

בעבור הובלת כלב ; 76ישולמו האגרות שנקבעו בסעיף , חיסון וסימון כלב בסימון אלקטרוני, בעד רישוי) ה(

ישלם בעלו לקופת העיריה אגרות , ד ימי השהות של הכלב במאורותלמאורות העיריה או למאורות שיורה המנהל ובע

). ד(82כאמור בסעיף 

א "תשס: תיקוןכלב שהוסגר   

רשאי המנהל , ימים מעת הסגרתו 5הוסגר למאורות כלב משוטט ולא הוגשה בקשה להחזרתו בתוך ) א. (79

. למסור את הכלב לאחר או להורות על המתתו

אם התקיימו לגבי הכלב אחד או , רשאי המנהל לסרב לבקשת בעלו להחזירו אליו, הוסגר כלב למאורות) ב(

ימים מיום מסירת ההודעה לבעל  14ולהורות על מסירתו או המתתו בתוך , )ג(75יותר מן הטעמים שפורטו בסעיף 

. הכלב בדבר הסירוב כאמור

אם נראה לו , לפי שיקול דעתו, )ב(-ו) א(המנהל רשאי להאריך את התקופות המפורטות בסעיפים קטנים ) ג(

. שהכלב הוא בעל ערך או לקצרן מטעמים של סכנה לבריאות הציבור

א "תשס: תיקוןערר   

ובלבד שהגיש את הערר , רשאי בעל הכלב לערער בפני ראש העיריה, 79על החלטות המנהל כאמור בסעיף . 80

. החלטה בכתב מאת ראש העיריה תהיה סופית; בימים מיום קבלת ההודעה על סירוב להחזיר את הכל 5בכתב בתוך 

 א"תשס: תיקוןנשיכה   
: דברים אלה, שעות מעת היוודע לו הדבר 24בתוך , יעשה בעל הכלב או החתול, נשך כלב או חתול אדם) א. (81

; יודיע על כך למנהל) 1(

, י שיורה המנהללבידוד למאורות העיריה או למאורות כפ, לפי הענין, יביא את הכלב או החתול) 2(

. ימים 10למשך 

כלב או חתול שבעל חיים נשך אותם וכן כלב או חתול שלגביהם התעורר חשש שהם נגועים במחלת ) ב(

. וימסרם לבידוד למאורות העיריה או למאורות שיורה המנהל, שעות 24בתוך , יודיע בעלו על כך למנהל, הכלבת

מחייבת מסירת הכלב או , לדעת המנהל, רימת שריטה אשרוג, לרבות חשד לנשיכה  -"נשך", בסעיף זה) ג(

. החתול לבידוד

א "תשס: תיקוןתשלום בעד מאורות העיריה   

אלא לאחר שבעלו , הוא לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו אם אינו מחוסן, הוחזק כלב או חתול במאורות) א. (82

בעד כל יום שהוחזק , וישלם לקופת העיריה, ייסמנו בסימון אלקטרונ -ובכלב , יקבל לגביו רישיון תקף, יחסנו

). ד(אגרה כאמור בסעיף קטן , במאורות

ימים מיום  5בתוך , לא שילם בעל הכלב או החתול את התשלום בעד החזקת הכלב או החתול במאורה) ב(

). א(79יראו את הכלב או החתול כמי שאין לו תובעים ויחולו לגביו הוראות סעיף , הדרישה

בתנאים , לפי בקשת בעלו, לאכסן במאורות העיריה כלב או חתול, לפי שיקול דעתו, רשאיהמנהל ) ג(

. ולתקופה שיקבע

ישלם , ובעד הובלתו למאורות העיריה) ג(-ו) א(בעד אכסון כלב או חתול במאורות העיריה לפי סעיף קטן ) ד(

, )ולים וקופים במאורות בידודחת, החזקת כלבים(לתקנות הכלבת  5בעלו מראש לעיריה אגרה שנקבעה בתקנה 

. -1959ט"התשי

ממאורות העיריה לאחר תום , לפי הענין, לא הוציא בעל כלב או בעל חתול את כלבו או את חתולו) ה(

). א(79רשאי המנהל לפעול לפי הוראות סעיף , התקופה שסוכמה מראש

 א"תשס: תיקוןהחזקת כלב   
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אלא אם כן , וכן ימנע מאחר להוציאו מחוץ לתחום ביתו, ום ביתובעל כלב ימנע בעדו מלצאת מחוץ לתח) א. (83

מטרים ופיו של הכלב חסום  2הכלב קשור ברצועה שאורכה אינו עולה על , הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו

. בזמם שאינו מאפשר לו לנשוך

. לא יאכיל אדם כלב במקום ציבורי) ב(

צואה שהטיל הכלב במקום ציבורי או במקום פרטי , לכלי אשפה, טומהבשקית ניילון א, בעל כלב יפנה מיד) ג(

. שאינו בבעלותו

לא יחול אם הכלב עשה את צרכיו במקום שקבע המנהל כמותר להטלת צואת , )ג(האמור בסעיף קטן ) ד(

. כלבים או אם בעל הכלב הוא עיוור והכלב משמש לו ככלב נחיה

 א"תשס: תיקוןהחזקת חתול   
. אלא אם כן תלה על צווארו של החתול קולר בצבע בולט, יחזיק אדם בתחום  העיריה חתול לא) א. (84

ואם אי , רשאי המנהל או מפקח לתפסו ולהעבירו למאורות העיריה, נמצא חתול משוטט בתחום העיריה) ב(

. רשאי המנהל או מפקח להמיתו, אפשר לתפסו

. לא יאכיל אדם חתול במקום ציבורי) ג(

 א"תשס: תיקוןיסה למקרקעין   סמכויות כנ
, בכל עת סבירה, רשאים להיכנס, המנהל או מי שהוסמך על ידו או מפקח וכן פקיד עיריה המסייע בידם) א. (85

. ולעשות מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו, כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה, למקרקעין

ולא ימנע בעדם מלבצע דבר על פי תפקידיהם לפי  למפקח ולאדם המסייע בידם, לא יפריע אדם למנהל) ב(

. הוראות חוק עזר זה

א "תשס: תיקוןפיצויים   

פטורים מתשלום פיצוי בשל פעולה או מחדל שעשו או שנמנעו , העיריה או מי שפועל בשמה ומטעמה. 86

. לפי הוראות חוק עזר זה, לפי הענין, מעשייתם

 א"תשס: תיקוןאצילת סמכויות   
. כולן או מקצתן, לאצול לעובד העיריה את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, באישור מועצת העיריה, הל רשאיהמנ. 87

 הוראות לענין מקום עינוג: 'פרק ט

 פיצוח הכנסת בקבוקים וגרימת לכלוך, איסור עישון

 -לרבות בשעת ההפסקה , בחלק שבו מתקיים עינוג, במקום עינוג.  88

 ;משחק או במופע תחת כיפת השמיםלמעט ב, לא יעשן אדם )1(

 ;בוטנים וכיוצא באלה, לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים )2(

 ;לא יזרוק אדם אשפה ולא ילכלך את המקום )3(

 ;לא יכניס אדם ולא יחזיק ולא ירשה להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית )4(

 ;לא יכניס אדם מאכל או משקה )5(

 .של העינוגלא יפריע אדם למהלכו התקין  )6(

 מודעות 

89) , מספרן, שאת תוכנן, מודעות לענין הוראות חוק עזר זה, במקומות נראים לעין, בעל מקום עינוג יקבע בו )א.  

 .גודלן וצורתן יקבע ראש העיריה בהודעה בכתב

 .לרבות מודעות מוארות - "מודעות", בסעיף זה )ב(

 ניקוי מדרכות: 'פרק י

 חובת הניקוי

90)  .באופן שלא יהיה עליה אשפה והיא תהיה נקיה, ל עסק חייב לטאטא מדרכה הגובלת בעסקובע )א.  

לא יחולו על בעל עסק כשאין אשפה על מדרכה הגובלת בעסקו והיא נקיה  )א(הוראות סעיף קטן  )ב(

 .לחלוטין

 .יחולו על בעל עסק בימים ובשעות שבהם העסק פתוח )א(הוראות סעיף קטן  )ג(

, רשאי הוא לדרוש בהודעה לבעל העסק לנקותה, ח שהמדרכה הגובלת בעסק אינה נקיהמצא המפק )ד(

 .לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה, בהתאם לפרטים, בימים ובשעות שהעסק פתוח

 איסוף אשפה

בהתאם , יאסוף את האשפה לתוך כלי אשפה שיוחזק בעסק או בחצר, בעל עסק החייב בניקוי מדרכה.  91

 .קחלהוראות המפ


