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בתוק סמכותה לפי סעי  9לפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,מתקינה המועצה האזורית גדרות חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"המועצה"  -המועצה האזורית גדרות;
"ראש המועצה"  -לרבות אד שהוסמ על ידי ראש המועצה לעני) חוק עזר זה;
"עינוג"  -הצגות תיאטרו) ,קונצרטי ,הצגות קולנוע ,אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה;
"בית עינוג"  -מקו המשמש לצרכי עינוג;
"מקו ציבורי"  -בית עינוג וכל מקו שנתאספו בו יותר מעשרי אנשי למטרה ציבורית למעט בית מגורי;
"בעל"  -לרבות אד המנהל מקו ציבורי או המפקח עליו;
"פסולת"  -אפר ובדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעיני ,בוטני ,פירות ,נייר ,עטיפות מזו),

דברי

מאכל וכיוצא באלה;
"מפקח"  -אד שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצור חוק עזר זה.

איסור עישו
.2

תיקו) :תשכ"ב

לא יעש) אד בבית עינוג ,למעט בית עינוג המתנהל תחת כיפת השמי ,כאשר מתקיי בו עינוג לרבי.

איסור מכירת גרעיני או פיצוח
.3

לא ימכור אד בבית עינוג ולא יפצח בו גרעיני ,בטני וכיוצא באלה.

איסור לכלו וזריקת פסולת
.4

לא יזרוק אד פסולת במקו ציבורי ולא ילכלכו.

מודעות
בעל מקו ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראי לעי) ,מודעות מוארות ,לעני) חוק עזר זה ,שאת תכנ) ,מספר),
.5
גדל) וצורת) יקבע ראש המועצה.

חובת התראה
בעל מקו ציבורי ,סדר) העובד בו או המפקח יתרה בכל אד הנמצא באותו מקו והעובר על הוראות
.6
הסעיפי  3 ,2או .4

רשות כניסה
)א( המפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס ,ללא תשלו ,לכל מקו ציבורי ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי
.7
לברר א קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אד למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעי קט) )א(.

ענשי
.8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  200שקלי חדשי*.

* תחילה ביו  ;16.2.1986חש" .297

הש
.9

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לגדרות )שמירת הנקיו) ואיסור העישו)( ,תש"."-1960
נתאשר.

כ"ח באייר תש" ) 25במאי (1960

ב%ציו ויסמ
ראש המועצה האזורית
גדרות
חיי משה שפירא
שר הפני

