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חוק עזר לאילת (שמירת ניקיון ואיסור עישון) ,התשל"ח1977-
פורסם:
תיקונים:

ק"ת  ,3762התשל"ח ) ,(19.9.1977עמ' 12
חש"ם  ,361התשמ"ח ) ,(12.5.1988עמ' 282
חש"ם  ,739התש"ע ( ,)10.12.2009עמ' 26
חש"ם  ,891התשע"ח ( )30.10.2017עמ' 74

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  254 ,251 ,250ו 259-לפקודת העיריות ,מתקינה מועצת עירית אילת חוק עזר
זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
 -לרבות תאגיד,

.1
"אדם"
גוף אחר שהוא;
"העיריה"  -עירית אילת;
"ראש העיריה"  -לרבות כל אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"בית עינוג"  -מקום שבו מתקיים עינוג ציבורי;
"עינוג ציבורי"  -לרבות הצגות תיאטרון ,קולנוע ,קו נצרט ,אופרה ,אסיפה ,תערוכה ,מופעי מחול ,ריקודים ,זמר,
קרקס וכל עינוג כיוצא באלה המתקיים במקום סגור בתחומי העיריה;
"מקום ציבורי"  -רחוב ,לרבות מדרכה ,שדרה ,פסג' ,כניסה ,מעבר של בית משרדים ,סמטה ,משעול לרוכבים או
לרוכבי אופניים ,נתיב להולכי רגל ,כיכר ,רחבה ,חצר ,מגרש ספורט ,טיילת ,גשר ,גינה ,מבוי ,מפלש וכל מקום פתוח
שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו וכן רצועת החוף והים הנמצאים בתחום שיפוט העיר אילת וכל מקום עינוג
ציבורי לרבות מיתקני חינוך ,תרבות ,ספורט וכיוצא בהם שאינם רשות היחיד;
"פסולת"  -קליפות ושאריות של גרעינים ,בטנים ,אגוזים ,שקדים ,פירות ,ירקות או כל פסולת מזון אחרת ,ניירות
מכל סוג שהוא ,קופסאות ,עטיפות מזון ,מכלי זכוכית ,בקבוקי זכוכית ,שברי זכוכית ,חרס ,חומר חד ,ברזל ,עץ ,מכלי
פלסטיק ,אפר ,בדלי סיגריות וסיגרים ,דברי מאכל או כל אשפה ,זבל ,פסולת אחרת וכיוצא באלה;
"מפקח"  -אדם שראש העיריה מינה אותו למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק עזר זה;
"בעל"  -אדם שעל שמו ניתן הרשיון לעינוג ציבורי או מי שחייב לקבל רשיון כזה על פי כל דין ,או אדם שהוא בעלו או
מחזיקו של מבנה או מקום שבו מתקיים עינוג ציבורי ,לרבות שוכר ,חוכר ,מנהל או עובד.
חברה ,שותפות ,אגודה ,מוסד ,חבר בני אדם בין שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים או כל

איסור עישון
.2

לא יעשן אדם במקום ציבורי.

איסור מכירת גרעינים או פיצוחם
.3
באלה.

לא ימכור אדם בבית עינוג ולא יפצח במקום ציבורי גרעינים ,בטנים ,אגוזים ,שקדים בקליפתם וכיוצא

איסור לכלוך וזריקת פסולת
.4

לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

איסור הכנסת בקבוקי זכוכית למקום ציבורי
(תיקון התשע"ח)

.5

בוטל.

איסור פיזור מודעות
.6

לא ישליך ולא יפזר אדם או אחר מטעמו מודעה במקום ציבורי;
לעניין סעיף זה" ,מודעה" -כהגדרתה בחוק עזר לאילת (שילוט) התשמ"ד 1984

רשות כניסה
)א( המפקח רשאי בכ ל עת להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום ציבורי ולעשות בו כל מעשה הדרוש לו כדי לברר
.7
אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( המפקח רשאי לעכב תחת ידו כל דבר היכול לשמש ראיה לעבירה על הוראות חוק עזר זה.
)ג( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיפים קטנים )א( ו)-ב(.

ענשין
(תיקונים :התשמ"ח ,התש"ע)

.8

(בוטל).
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ביטול
.9

חוק עזר לאילת )שמירת הניקיון ואיסור עישון( ,התש"ך - 1959-בטל.

השם
.10

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לאילת )שמירת נקיון ואיסור עישון( ,התשל"ח."1977-
נתאשר.
ג' בתמוז תשל"ז ) 19ביוני (1977

גד כץ
ראש עירית אילת
שלמה הלל
שר הפנים

