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חוק עזר לאילת (צעצועים מסוכנים) ,התשנ"ד-1994
פורסם:

חש"ם ,526

תשנ"ד ),(25.8.1994

עמ' 314

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

הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"העיריה"  -עיריית אילת;
"מפקד יחידת הכבאים"  -מפקד יחידת הכבאים של רשות הכבאות שהעיריה כלולה בתחום פעולתה;
"פקח"  -אדם שראש העיריה מינהו לפקח לענין חוק עזר זה;
"צעצוע מסוכן"  -אחד מאלה:
) (1כלי או חפץ הפולט וזורק גוף ,קצף או אש ,נוזל או גורם להדף אוויר מסוכן;
) (2אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ או מדליקה ומהווה סכנה לבני אדם;
) (3צעצוע העלול לגרום לאחד מאלה:
)א( נזק גופני או נזק לחושים;
)ב( הטרדה לרבים או ליחיד במקומות ציבוריים בשל דימוע ,פגיעה ,לכלוך ,גירוי,

עיטוש ,רעש

בלתי סביר או זיהום אוויר;
)ג( התלקחות של אש;
)ד( בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל;
) (4צעצוע שמחמת דמיונו הרב לכלי יריה עלול השימוש בו לגרום לבהלה בציבור;
) (5כלי או דבר אחר ,המשמש לצורכי משחק או בידור ,שאפשר לירות בו כדור ,קלע ,פגז ,פצצה ,פקק
או ביוצא בהם או לפוצץ בו חומר נפץ ,בין שהוא בצורת אקדח ,רובה או תותח ובין בצורה אחרת,
לרבות אבזריהם וכן אורים ,זיקוקין די-נור ושאר חומר מתלקח כיוצא בהם;
"ראש העיריה"  -לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.

סייג לייצור ומכירת צעצוע מסוכן
לא יעסוק אדם בייצור צעצוע מסוכן ,במכירתו או בהשכרתו ,בין כעסק נפרד ובין כחלק מעסק אחר ,ולא
.2
יחזיק בהם ,אלא אם כן צעצוע כאמור עומד בדרישות התקן הרשמי ת"י  562חלק  - 2בטיחות צעצועים :דליקות
)להלן  -ת"י .(562

סייג להפעלת צעצוע מסוכן
.3

לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי ,אלא אם כן צעצוע כאמור עומד בדרישת ת"י .562

סמכויות ראש העיריה ופקח
)א( ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך או פקח ,רשאים ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל נכס או מקום אחר,
.4
כדי לברר אם קוימו שם הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למי שמשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
כ' באב התשנ"ד ) 28ביולי (1994

גבי קדוש
ראש עיריית אילת
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