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 )א(2 
לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה לאחר  א

 מטעמו לגרום מפגע.
730 

 

בעל נכס או מחזיק בו חייב להחזיק את  א )ב( 2
הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע וחייב 
לשמור על הניקיון בנכס ובסביבתו ולנקוט 

האמצעים הסבירים הדרושים את כל 
למניעת מפגע בנכס, ככל שאמצעים אלה 

 נתונים לשליטתו.

730 

 
בעל נכס או מחזיק בו חייב להסיר מיד,  א 3

לתקן ולסלק מפגע שהתגלה בנכס, ככל 
שהאמצעים הסבירים להסרה או לסילוק 

 המפגע נתונים לשליטתו.

730 
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איכות )
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בעל נכס או מחזיק בו יבצע פעולות מניעה  א )א(6
וינקוט אמצעי טיפול במזיקים לשם 
מניעת מפגע מזיקים בנכסו, ויפעל לביצוע 
הדברה אם היא נדרשת לשם סילוק מפגע 

 מזיקים;

730 

 
או בציוד  לא ישתמש אדם בהידרנטים א )ב( 9

כיבוי אש אחר לצורך רחיצה או ניקוי של 
 כלי רכב.

730 

 
עשה בעל חיים את צרכיו בהיטל גללים  א )ב( 11

ברשות הרבים, חייב בעליו או מי 
שהפיקוח על בעל החיים בידו, למעט אדם 

 עיוור , לאסוף מיד את הגללים ולפנותם.

730 

 

  



מטעמו לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר  א )א( 12 
 להשתמש במי שפכים להשקיה.

730 

לא יזרים אדם ולא ירשה לאחר מטעמו  א )ב( 12 
 להזרים שפכים תעשייתיים לבור שפכים.

730 

 

לא יזרים אדם ולא ירשה להזרים מי  א )ג( 12
שפכים  אלא למערכת ביוב ציבורית, 
ובמידה ואין באותו חלק של היישוב 

הוראות כל מערכת ביוב ציבורית, על פי 
 דין אחר.

730 

 
לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו  א )ד( 12

להוביל מי שפכים ברשות הרבים או 
ברשות היחיד, שלא באמצעות אבזרים 

 שאישר ראש המועצה או המפקח.

730 

 

לא יוביל אדם ולא יאסוף, יעביר, או  א )ה( 12
ישפוך מי שפכים מבור שפכים או ממערכת 
ביוב ציבורית, אלא באמצעות מערכת 
הביוב הציבורית או ביובית המיועדת 
לשמש לפינוי מי שפכים למיתקן לטיהור 

 שפכים.

730 

 

בעל נכס או מחזיק בו חייב להתקין על  א )א( 15
אצירה לפי חשבונו בנכס או בחצרו כלי 

הוראות ראש המועצה או המפקח לעניין 
הצורה, הגודל, החומר, ושאר התנאים 
שיורה ראש המועצה או המפקח וימסרו 
לבעל נכס או מחזיק בנכס, ובלבד 

 והמדובר בכלי ראשון בלבד.

730 

 

לא ישליך אדם לתוך מכל ייעודי או  א )ד( 17
למיתקן מיחזור פסולת ביתית, פסולת 
גזם, פסולת בניין, פסולת אשר מקורה 
במכלאה, פסולת רפואית מסוכנת, או כל 
דבר אחר העלול לגרום למטרד או למפגע 
סביבתי או תברואתי או לנזק למכל 
הייעודי או למיתקן המיחזור או העלולים 

פסולת למיחזור להקשות על פינוי של 
 מתוכם.

730  

 

בעל מפעל יתקין כלי קיבול נפרדים  א )א( 19
לפסולת תעשייתית או לפסולת חקלאית, 
לפי העניין, אם קיבל דרישה לכך מאת 
המפקח; המפקח רשאי להורות בנוגע 
לצורה, לגודל, למספר למקום ולשאר 

 התנאים לעניין כלי הקיבול הנפרדים.

730  

 

המועצה או המפקח, רשאי, בהודעה ראש  א )ב( 19
בכתב, לדרוש מבעל מפעל שיתקין, יתקן 
או יצבע את כלי הקיבול בשטח המפעל, או 
שנועד לשימוש המפעל, לרבות התקנת ברז 
שיחובר לרשת המים של המפעל ומתחתיו 
 בריכה המחוברת לרשת הביוב של המפעל.

730 

 
לא ישליך אדם פסולת תעשייתית או  א ( ג) 19

פסולת חקלאית אלא לתוך כלי הקיבול 
 הנפרדים שהותקנו לפי סעיף קטן )א(.

730 

 
לא יפנה אדם, לא יוביל, לא יעביר ולא  א )א( 20

יטמין פסולת ביתית, אלא אם כן הוא 
עובד המועצה או פועל מטעמה או קיבל 

730 



הרשאה לעשות כן, והכול לפי היתר מאת 
 ראש המועצה ובכפוף לתנאי ההיתר.

לא ישרוף אדם פסולת מכל מין וסוג  א 24 
 שהוא.

730 

 
בעל נכס או מחזיק בו חייב לטפל בעץ אשר  א )א( 30

בשטח נכסו, ולדאוג כי העץ לא מהווה 
 סכנה או מפגע לציבור.

730 

 
לא ילון אדם בגן ולא יקים בו אוהל אלא  א )ב( 35

במקומות שראש המועצה התיר לכך 
 שילוט שאוסר זאת.ובלבד שהוצב במקום  

730  

 

לא יכניס אדם רכב לגן, ולא ינהג בו ברחבי  א 36
הגן בלא היתר מראש המועצה או המפקח, 

קלנועית, רכב של המועצה הנהוג  –למעט 
על ידי עובד המועצה בעת מילוי תפקידו 
וכן אופניים ותלת אופן, אלא אם כן הותר 
הדבר בהודעה המוצגת בגן או בכניסה 

 אליו.

730 

 
לא יעשה אדם מעשה בגן שיש בו כדי  א 39

לגרום לסכנה, הפרעה, או נזק לאדם או 
לבעל חיים המצוי בגן או בסביבתו, או 

 שיש בו כדי להפר את הסדר בגן.

730 

 
לא יקיים אדם בגן עינוג ציבורי, אירועים  א )א( 41

וחתונות אלא לפי היתר ובכתב מראש 
 ולפי תנאי ההיתר.המועצה או המפקח, 

730 

 

לא יתרחץ אדם בבריכה, באגם, במעיין,  א 42
או במזרקה המצויים בשטח הגן, לא יכבס 
בהם כל כביסה, ולא ירחץ בהם בעלי חיים 
או חפץ אחר, אלא ברשות ראש המועצה 
או המפקח ולפי הוראותיו, ובלבד שהוצב 

 במקום שילוט שאוסר זאת

730 

 
ישליך ולא יפזר לרחוב את בעל עסק, לא  א 44

הפסולת שאסף ולא ירשה לאחר מטעמו 
 להשליך או לפזר את הפסולת כאמור.

730 

 

בעל נכס ומחזיק בו חייב לשמור על  א )א( 46
ניקיונם של החצר, המבוא לנכס, מקום 
חניה, חדר מדרגות, הגג, המקלט, למעט 
בשטח פרטי שאינו משפיע על השטח 

מקום המשמש את המשותף אם קיים, וכל  
דיירי הנכס, פרט לדירות הפרטיות, 
לנקותם ולשמרם להנחת דעתו של ראש 
המועצה, המפקח או התברואן, לסלק כל 
פסולת ביתית, כך שלא תישאר בביתו, 
פסולת חקלאית, או פסולת בניין, וכן 

 לנקות את מדרגות חדר הכניסה.

730 

 

בנייה, אדם המעסיק עובדים לעבודות  א )ב( 46
חפירה, חציבה וכיוצא באלה, או עושה 
עבודה זו בעצמו, חייב להבטיח במקום 
העבודה נוחיות סניטרית כנדרש לעובדים 
במקום, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן 
לפנות פסולת שהצטברה במקום, לגדר את 
המקום, ולהציב מכולת פסולת להנחת 
 דעת ראש המועצה, המפקח או התברואן.

730 

בעל הנכס חייב לבנות קיר תומך או גדר  א 48 
ולגדר את הנכס או להקים בו קיר הפרדה, 

730 



ככל שהדבר דרוש לשם מניעת מפגע או 
סכנה לציבור, ולפי דרישת ראש המועצה, 

 המהנדס או המפקח ולהנחת דעתו.

בעל נכס או מחזיק בו חייב לשמור על  א )א( 49 
 תקינות חזית הנכס.

730 

 

ראש המועצה או המהנדס רשאי לדרוש  א )א( 50
מבעל נכס, בהודעה בכתב, לבצע בנכס או 
בחזית הנכס עבודות שיפוץ כמפורט 
בדרישה; בעל נכס שקיבל דרישה כאמור 

 חייב למלא אחריה.

730 

 
צורת המיתקן, מיקומו ואופן התקנתו,  א )ב( 54

ייקבעו בידי המהנדס וימסרו לאדם 
 המפעיל מזגן.המתקין, המחזיק או 

730 

 

בעל מפעל יגיש למועצה, על פי הודעה  א )א( 58
מאת ראש המועצה, אחת לשנה דין 
וחשבון בדבר הפעלתו של המפעל, 
המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו; 
הדין וחשבון יתייחס לשנה המסתיימת 

במרס של השנה שבה נשלחה  31ביום 
ההודעה ויוגש על גבי הטופס כקבוע 

 בתוספת.

730 

 

לא ישליך אדם, לא ישאיר, לא יניח, ולא  ב )א(7
ירשה לאחר מטעמו להשליך, להשאיר או 
להניח פסולת ברשות הרבים או ברשות 
היחיד, אלא בכלי אצירה המיועד לאותו 

 סוג פסולת ולפי הוראת חוק עזר זה.

475 

 

 )ב( 7

 ב

לא יניח אדם, ולא ירשה לאחר מטעמו 
אצירה ברשות הרבים, למעט להניח כלי 

עובדי המועצה או מי מטעמם בעת מילוי 
תפקידם, ולמעט אדם שראש המועצה או 

 המפקח הורה לו בכתב אחרת.

475 

 
לא ישליך אדם פסולת מרכב לרשות  ב )א(8

הרבים, לרבות חומר כלשהו או כל חפץ 
 אחר.

475 

  – )א( 11 
 ב למעט עיוור 

ברשות הרבים לא יעשה אדם את צרכיו 
 אלא במיתקן המיועד לכך.

475 

 

לא יניח אדם, לא ישליך, ולא ישאיר בתוך  ב )ד( 15
כלי אצירה שהותקן כאמור בסעיף קטן 
)א( פסולת חקלאית, פסדים, פגרי בעלי 
חיים, מי שפכים, פסולת בניין, פסולת 
גזם, פסולת תעשייתית, פסולת למיחזור, 
חומרים נוזלים, דליקים, חתיכות ברזל או 
אבנים וכיוצא באלה העלולים לקרוע או 

את כלי האצירה או להקשות על  להשחית
 פינוי הפסולת הביתית מתוכו.

475 

 

בעל נכס או המחזיק בו לא יוציא פסולת  ב )א( 22
גזם מחצרו לרשות הרבים, לרבות 
המדרכה או הרחוב הסמוכים לנכסו, אלא 
בימים, בשעות ובתנאים שהורה המפקח 
ופרסם על כך הודעה בכתב ברבים 

במקום איסוף ובאמצעות הצבת שלט 
הפסולת או בסמוך לו הקובע את מועדי 

 פינוי הפסולת מהמקום.

475 



 

לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא  ב )א( 26
יחזיק ולא ירשה לאחר מטעמו לזרוק, 
להשאיר, להניח או להחזיק חפצים 
מיושנים ברשות הרבים, לרבות המדרכה 
או הרחוב הסמוכים לנכסו, אלא בימים, 
בשעות ובתנאים שהורה המפקח ופרסם 

 על כך הודעה בכתב ברבים.

475 

 
לא יעקור אדם, לא יגדע ולא ישחית צמח  ב 34

בגן, אלא אם כן ראש המועצה או המפקח 
 נתן הרשאה לכך ולפי תנאי ההרשאה.

475 

 

לא ידרוך אדם, לא יטפס, לא ישבור, לא  ב )א( 35
משוכה, ישחית, צמח, מקום נטיעות, גדר, 

שער או סורג במקום שבו מוצגת הודעה 
האוסרת על כך, ולא יהלך אדם בגן אלא 

 בשבילים או בשטחים שנקבעו לכך.

475 

 
לא יבעיר אדם אש בגן, לרבות הבערת אש  ב )ג( 35

לצורכי בישול, טיגון, צלייה או אפייה, 
אלא באזורים ובגנים המיועדים לכך 

 שאוסר זאת.ובלבד שהוצב במקום שילוט  

475 

 
 )ד( 35

 ב
לא ישים אדם, לא יזרוק ולא ירשה לאחר 
מטעמו לשים או לזרוק פסולת בגן אלא 

 בכלי האצירה המפוזרים ברחבי הגן.

475 

 
37 

 ב
לא יעסוק אדם ברוכלות בגן, אלא אם כן 
הדבר הותר לו במפורש ברישיון רוכלות 

 שנתן לו ראש המועצה.

475 

 
38 

 ב

במשחקים שאסורים לא ישחק אדם 
למשחק בגן, ולא ישחק במקומות שאסור 
לשחק בהם בגן, כפי שיקבע ראש המועצה 
 ובלבד שהוצב במקום שילוט שאוסר זאת.

475 

 

 )ב( 49

 ב

לא יתלה אדם, לא יצמיד, לא יניח, ולא 
ירשה לאחר מטעמו לתלות, להצמיד או 
להניח כבסים וחפצים אחרים בחזית 

בחזיתו או המהווים או הנכס הפוגעים 
העלולים להוות סכנה לציבור, אלא לפי 
הנחיות המהנדס; נמצאו חפצים מונחים, 
תלויים או מוצמדים בחזית נכס, יראו את 
המחזיק בנכס כאחראי לתלייתם, 
להנחתם או להצמדתם של החפצים, אלא 

 אם כן הוכיח אחרת.

475 

 

מזגן אדם המתקין, המחזיק או המפעיל  ב )א( 54
הנמצא בחלק הבניין הפונה למדרכה, 
לרחוב או לרשות הרבים, חייב להתקין 
מיתקן לקליטה וניקוז נוזלים ולמניעת 
טפטוף הנוזלים על המדרכה, על הרחוב או 

 מיתקן(. -לרשות הרבים )להלן בפרק זה 

475 

 

 )א( 55

 ב

לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר מטעמו 
הוא נוקט להחזיק בעל חיים אלא אם כן 

אמצעים סבירים כדי למנוע מבעל החיים 
לגרום סכנה לחייו או לבריאותו של אדם 
ורק לאחר קבלת היתר מאת ראש 

 המועצה;

475 

 
 )ב( 55

 ב
לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר מטעמו 
להחזיק בעל חיים אשר אין מחזיקים 
אותו למעשה או בדרך רגילה, אלא לפי 

475 



תנאי היתר מאת ראש המועצה ולפי 
 ההיתר;

 

 )א( 56

 ב

לא יניח אדם לבעל חיים שבחזקתו להלך 
ברשות הרבים בלא השגחה, ולא ישאיר 
אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשאיר 
בעל חיים ברשות הרבים באופן המהווה 
או העלול להוות מכשול, או באופן העלול 

 לגרום נזק לבני אדם.

475 

 

 )ב( 56

 ב

שבחזקתו להלך לא יניח אדם לבעל חיים 
ברשות הרבים בלא השגחה, ולא ישאיר 
אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשאיר 
בעל חיים ברשות הרבים באופן המהווה 
או העלול להוות מכשול, או באופן העלול 

 לגרום נזק לבני אדם.

475 

 

 )ב( 16

 ג

בעל נכס, יתקין, לפי דרישת המפקח, ולפי 
התנאים שפורטו בדרישה, מכל ייעודי או 
מיתקן מיחזור, אחד, אשר יהיו נפרדים 
מכלי האצירה, ישמור על תקינותם, 
ניקיונם וניקיון סביבתם, וינקוט אמצעים 
סבירים לבל יגרמו מטרד או מפגע סביבתי 

 או תברואתי.

320 

 

 )ד( 16

 ג

בעל נכס, יתקין, לפי דרישת המפקח, ולפי 
התנאים שפורטו בדרישה, מכל ייעודי או 
מיתקן מיחזור, אחד, אשר יהיו נפרדים 
מכלי האצירה, ישמור על תקינותם, 
ניקיונם וניקיון סביבתם, וינקוט אמצעים 
סבירים לבל יגרמו מטרד או מפגע סביבתי 

 או תברואתי.

320 

 
מחזיק בו חייב לגזום את בעל נכס או  ג )א( 29

הגדר החיה הצומחת בתחום נכסו 
והגולשת מתחום נכסו לשטח ציבורי או 

 לרשות הרבים.

320 

 )ג( 55 
לא יאכיל אדם בעל חיים ברשות הרבים  ג

 באופן שיש בו כדי לזהם אותה.

320 

 

 )ב( 56
 ג

לא יעביר אדם עדר כבשים או עזים ברשות 
המועצה או הרבים בלא היתר מאת ראש 

 המפקח ולפי תנאי ההיתר.

320 

בעל עסק חייב לטאטא את המדרכה  ג )א( 43
הגובלת בעסקו עד לשפת הכביש, באופן 
שלא תימצא עליה פסולת ביתית ותהיה 

 נקייה.

320 

אם בעת שהעסק פתוח סבור ראש  ג )ד( 43
המועצה או המפקח, כי המדרכה הגובלת 

לדרוש בעסק אינה נקייה, רשאי הוא 
מבעל העסק לנקותה ובעל העסק יטאטא 
את המדרכה בתוך שעה ממועד הדרישה; 
דרישה כאמור יכול שתהיה בהוראה בעל 

 פה או בכתב.

320 

לא יניח בעל נכס או מחזיק בו כלי אצירה  ד )ב( 15
ברחוב או ברשות הרבים וכן לא יחסום 
את דרכי הגישה לכלי אצירה, אלא לפי 

 המפקח.היתר מאת 

245 

 )א(9
לא ירחץ אדם רכב ברשות הרבים, באופן  ד

שבמקום הרחיצה יישארו שלולית או מים 

245 



עומדים באופן היוצר סכנה למעבר של 
 עוברי אורח.

10 

 ד

לא יפעיל אדם ממטרה או מכשיר אחר 
להשקיית צמחים, ולא ירשה לאחר 
מטעמו להפעיל מכשיר כאמור בנכסו, 

העלול לגרום להפרעה באופן הגורם או 
לעוברים ושבים ברשות הרבים, או 

 לאנשים מחוץ לנכסו.

245 

לא ישליך אדם למכל ייעודי או למיתקן  ד )א( 17
מיחזור אלא פסולת למיחזור, לפי סוג 

שנקבע לאותו מכל או  הפסולת למיחזור
מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוך או 

 על גבי המכל או המיתקן.

245 

הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור, שלא  ד )ב( 17
בידי בעל עסק, סמוך למקום מגוריו של 

אלא  אדם לא ישליך אדם פסולת למיחזור
לתוכו, לפי סוג הפסולת שנקבע לאותו 
מכל או מיתקן על גבי הודעה שהוצבה 

 בסמוך או על גבי המכל או המיתקן.

245 

בעל עסק שבתחום עסקו או בקשר לעסקו  ד )ג( 17
, או הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור

בעל נכס שבתחומו הותקן מכל ייעודי או 
מיתקן מיחזור, לא ישליך ולא ירשה למי 
שפועל מטעמו להשליך פסולת למיחזור 
אלא לתוכו, לפי סוג הפסולת שנקבע 
לאותו מכל או מיתקן על גבי הודעה 
שהוצבה בסמוך או על גבי המכל או 

 המיתקן.

245 

הכניסה לא יימצא אדם בגן בשעות שבהן  ד 32
לגן נאסרה בהוראת ראש המועצה 
כמפורט בהודעה המוצגת בגן או בכניסה 
אליו; לא הוצג כל שלט כאמור, יראו את 

 הכניסה לגן כמותרת בכל שעות היממה.

245 

לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ולא יניחו  ד )א( 40
להיכנס לתוכו, אם הדבר נאסר בהודעת 

 ראש המועצה שפורסמה בגן.

245 

לא ישתמש בעל עסק במים זורמים לשם  ד )ג( 43
ניקוי המדרכה, באופן שישאירו שלולית 
או מים עומדים היוצרים סכנה למעבר של 

 עוברי אורח.

245 

 )א(5 
בעל כלב חייב לדאוג לחיסון הכלב מפני  א

 מחלת הכלבת, אחת לשנה.

730 

חוק עזר  .2
  לאורנית

)פיקוח על 
כלבים  

וחתולים(, 
- התשנ"א 

1990 

 

 )ב( 10

 א

בעל כלב חייב לפנות מיד לכלי אשפה 
 צואה שהטיל הכלב ברחוב.

730 

 
 )א( 11

 א
 24נשך כלב אדם, חייב בעל הכלב תוך 

  -שעות מעת היוודע לו הדבר 
 להודיע על כך למנהל; (1)

730 



להביאו לבידוד למלונות המועצה  (2)
 ימים. 10למשך 

 

 )ב( 11

 א

כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שלגביו 
התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת, 

 24חייב בעלו להודיע על כך למנהל תוך 
שעות, ולמסרו לבידוד למלונות המועצה 

 לפי דרישת המנהל.

730 

 )א(6 

 א

רכב העומד או חונה במקום שהעמדתו 
אסורה על פי חוק עזר זה או בנסיבות שיש 
בהן כדי הפרת סדרי תנועה או מטעמי 
בטיחות או שלדעת הפקח דרושה הרחקתו 
לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או 
לבטיחות הציבור, רשאי פקח להורות למי 
שהרכב ברשותו באותה שעה להרחיקו או 

 לגררו.

730 

חוק עזר  .3
לאורנית  

)העמדת רכב 
וחנייתו(, 
- התשנ"א 

1990  

חוק עזר  .4
לאורנית  

)שילוט(, 
 2009-התש"ע

 

9 

 א

לא יפרסם אדם שילוט, לא יגרום 
לפרסומו, ולא יינתן רישיון לשילוט 

 שנתקיים בו אחד מאלה:
הוא  ( 1)

עלול לפגוע בבטיחות, 
להטעות או להפריע לתנועת 

 כלי רכב או הולכי רגל;
הוא  ( 2)

גורם או עלול לגרום נזק או 
מטרד של רעש, ריח וכיוצא 
בהם או פוגע באיכות 
הסביבה או מהווה מפגע 
בטיחותי ולרבות חסימת 

 דרכי יצירה ומילוט;
הוא  ( 3)

חוסם דלת, חלון, יצירת 
חירום או פתח אחר או 

 מפריע למעבר בו;
הוא  ( 4)

עלול להסתיר או לפגוע 
בחלקי בניין בעל ייחוד 

 רכיטקטוני או הסטורי.א
 

730 

10 

 א

לא יציב אדם שילוט אלקטרוני אלא אם 
כן השילוט מצויד במפסק פחת, והצנרת 
המספקת חשמל לשילוט מוסתרת, והם 
עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך 
שאישורו בכתב נמסר למועצה, כאמור 

 ( לעיל.6)ב()2בסעיף 
 

  –( 6)ב()2למען הנוחות, להלן סעיף 
אם מבוקש שילוט אלקטרוני הכרוך  (6)

באספקת חשמל, יש לצרף לבקשה אישור 
של חשמלאי מוסמך כי הוא אחראי 
לתקינות השילוט וכי המיתקן יכלול 

 מפסק פחת.

730 

 17 
א יסיר אדם, לא יקרע, לא יטשטש, לא ל א

יקלקל ולא ילכלך שילוט שפורסם על גבי 

730 



מיתקן פרסום עירוני, או כל שילוט 
 שפורסם בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 

 )א(2

 ב

לא יפרסם אדם שילוט במקום ציבורי 
בתחום המועצה, אלא לפי רישיון שניתן 
כדין מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי 
הרישיון ולאחר ששולמה אגרת שילוט 
 שנקבעה בתוספת הראשונה לחוק עזר זה.

475 

 
3 

 ב
בעד מתן רישיון שילוט או חידושו, ישלם 
המבקש למועצה אגרה בשיעורים 
 הנקובים בתוספת הראשונה לחוק עזר זה.

475 

 
5 

 ב
לא יפרסם אדם שילוט, אלא אם כן צויין 
בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, מתקינו 

 או יצרנו.

475 

 

14 

 ב

בעל שילוט, בין אם קיבל רישיון שילוט 
פטור מהוצאת רישיון ובין אם קיבל 

שילוט, אחראי להסרת השילוט עם תום 
השימוש בו או עם פקיעת תוקף רישיון 
השילוט או ביטולו, או אם העסק 
שהשילוט מפרסם חדל להתקיים או אם 

 האירוע שהשילוט מפרסם חלף.

475 

 
 )ג( 15

 ב
מקבל הודעה כאמור בסעיפים קטנים )א( 

התקופה )ב(, ימלא אחריה בתוך -ו
 שנקבעה לכך על ידי ראש המועצה.

475 

 
 )א( 13

 ג
בעל רישיון שילוט יהא אחראי להחזקת 
השילוט באופן שיהיה נקי, נאה, תקין 

 ובטוח.

320 

 

 * טור זה אינו חלק מן הצו והוא נועד לנוחיות חברי הועדה 
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