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בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עיריית גבעת שמואל חוק עזר זה:

הגדרות
(תיקון התש"ע)
בחוק עזר זה -
.1
"העיריה"  -עיריית גבעת שמואל;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש העיריה לענין חוק עזר זה ,
"בית עינוג"  -מקום המשמש לצרכי עינוג;
"בית עסק"  -לרבות מסעדה ,בית קפה ,דוכן ,חנות ,מרכול וכיוצא באלה ,למעט בית עינוג ציבורי;
"עינוג"  -הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע ,אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה;
"מקום ציבורי"  -בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית למעט בית מגורים;
"בעל"  -לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו;
"פסולת"  -אפר ובדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעינים ,בטנים ,פירות ,נייר ,עטיפות מזון ,דברי
מאכל וכיוצא באלה;
"מפקח"  -אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש העיריה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק עזר זה;
"רחוב"  -לרבות דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,גשר ,מעבר המיועד לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים ,תעלה,
ביוב ,חפירה  ,רחבה ,כיכר או גן ,וכן מקום פתוח שהציבור רשאי לעבור בו או שעיקר ייעודו לשימוש הרבים ,בין שהם
מפולשים ובין שאינם מפולשים.

איסור עישון
.2

לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

איסור מכירת גרעינים או פיצוחם
.3

לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים ,בטנים וכיוצא באלה.

איסור לכלוך וזריקת פסולת
(תיקון התש"ע)

(א) לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי או ברחוב ולא ילכלכו.
.4
(ב) לא ירשה אדם שכלב שבבעלותו או בפיקוחו (להלן  -מחזיק בכלב) יעשה את צרכיו במקום ציבורי או
ברחוב; עשה כלב את צרכיו על ידי הטלת גללים במקום ציבורי או ברחוב ,יאסוף מיד המחזיק בכלב את הגללים.
(ג) מחזיק בכלב במקום ציבורי או ברחוב ,למעט עיוור ,יישא עמו אמצעים מתאימים לשם איסוף הגללים
כאמור בסעיף קטן (ב).

מודעות
(תיקון התש"ע)

בעל מקום ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות מוארות ,לענין חוק עזר זה ,שאת תכנן ,מספרן,
.5
גדלן וצורתן יקבע ראש העיריה.

חובת התראה
בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או מפקח יתרה בכל אדם הנמצא באותו מקום ועובר על הוראות
.6
הסעיפים  3 ,2או .4

היתר להעמדת כיסאות ,שולחנות ,פרגודים ומכונות
(תיקון התש"ע)

(א) לא יעמיד אדם ולא יניח ,יציב ,יוציא או ישאיר ברחוב ,כיסאות ושולחנות ,צלונית ,שמשייה ,פרגודים,
6א.
סוככים מכונות לייצור גלידה או לממכר מיצים ,או כל מכונה אוטומטית אחרת או מכשיר כיוצא בזה ,וכן לא יציג או
יעמיד עציצים ,אדניות או פרחים ברחוב או בחזית החנות אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת ראש העיריה.
(ב) ראש העיריה רשאי לשנות ,להתלות או לבטל היתר שניתן לפי סעיף קטן (א).

(ג) ראש העיריה רשאי להורות לבעל בית עסק לסלק כיסאות ושולחנות או חפץ אחר המוצבים ברשות הרבים
או ברחוב בניגוד להוראות חוק עזר זה; המקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה.
(ד) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  31בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן אלא אם כן צוין בו תאריך אחר.
(ה) בעד מתן היתר כאמור בסעיף זה תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת; הוצא ההיתר לאחר  31באוגוסט,
תשולם בעדו מחצית השיעור שנקבע בתוספת.

רשות כניסה
)א( המפקח רשאי בכל עת להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום ציבורי ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם
.7
קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

הצמדה למדד
(תיקון התש"ע)

בתוספת לחוק עזר לגבעת שמואל (הצמדה למדד) ,התשמ"ב( 1982-להלן  -חוק עזר הצמדה למדד) ,בסופה
7א.
יבוא "חוק עזר לגבעת שמואל (שמירת הסדר והניקיון ואיסור העישון) ,התשי"ט.1959-

ענשים
(תיקון התש"ע)

.8

(בוטל).

השם
(תיקון התש"ע)

.9

(בוטל).

תוספת

1

(תיקון התש"ע)

(סעיף 6א)

.1

.2

.3

סוג ההיתר
בעד היתר להעמיד כיסאות ושולחנות לצורכי מסעדה או בית קפה בשטח
הרחוב -
(א) בעד עשרה מטרים רבועים ראשונים או חלק מהם ,שניתן לגביהם
היתר
(ב) לכל מטר רבוע נוסף
בעד היתר להציב פרגוד ,סוכך ,צלונית ,שמשייה לצורכי מסעדה או בית
קפה בשטח המדרכה -
(א) בעד עשרה מטרים רבועים ראשונים או חלק מהם ,שניתן לגביהם
היתר
(ב) לכל מטר רבוע נוסף
בעד היתר להעמיד על מדרכה מכונה לייצור גלידה או מיצים ,עציצים,
אדניות או פרחים ברחוב או בחזית החנות

נתאשר.

שיעור אגרה בשקלים
חדשים לשנה

920
110

700
70
240

ב .ז .שכטר
ראש המועצה המקומית
גבעת-שמואל

ז' בניסן תשי"ט ) 15באפריל (1959
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