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מבוא

אריאל עיריית של עזר חוקי ספר מהות

 של העזר חוקי את בתוכו מרכז הספר) ־ (להלן אריאל עיריית של עזר חוקי ספר
 שיטתית, בצורה מסודרים כשהם אריאל, לעיריית בלעדיים חיקוקים וכן אריאל,

 מפתח מפורט, ענינים תוכן כללי, ענינים תוכן של מפתחות עם נושאים, לפי
אלפביתי. ערכים ומפתח החיקוקים שמות של אלפביתי

הכללי הענינים תוכן

 ראשיים נושאים לפי הספר נערך לפיו השיטתי המפתח הינו הכללי הענינים תוכן
 לעמודים הפניות קיימות משנה, ונושא ראשי נושא מכל כאשר משנה, ונושאי

שבספר.

המפורס הענינים תוכן

 לפי ערוכים שהם בספר, הקיימים החיקוקים כל את כולל מפורט ענינים תוכן
שבספר. לעמודים הפניה עם משנה, ונושאי ראשיים נושאים

ההיקוקים שמות של אלפכיתי מפתה

 חוקי שמות של המפתח מילות מובאים החיקוקים שמות של אלפביתי במפתח
אריאל. עיריית של התקפים ואכרזות צווים עזר,

האלפכיתי הערכית מפתח

 ציון תוך בספר, ולעמוד החיקוק של לסעיף מפנה אלפביתי ערכים מפתח
 של הסימון הקיצורים. במפתח הקיימים האותיות סימוני לפי החקיקה סוג

 שבמפתח האותיות לפי החיקוק סוג סומן לסוגריים מימין בסוגריים. הוא הסעיף
 מימין קיים לא כאשר שבספר. העמוד מופיע לסוגריים ומשמאל הקיצורים
 אם החיקוק. מתוך נושא הוא שבסוגריים הסעיף חיקוק, של סימון לסוגריים

 שלאחר חיקוק שבאותו שהסעיפים משמעותה ״כ״ האות הסוגריים בתוך קיימת
נושא. באותו דנים שבסוגריים הסעיף

 האלפביתי, במפתח אותו לפרט מקום היה שלא מסויים בנושא דן החיקוק כל אם
 מובאת העמוד למספר ומימין שבספר לעמוד רק האלפביתי במפתח הפניה מובאת

הקיצורים. שבמפתח הקיצורים אותיות לפי החיקוק סוג של האות

__________________________________________שכחיקוקים סעיפים תיקון
 אותו תוקן שבה השנה צויינה שתוקן, בחיקוק סעיף של השוליים כותרת ליד

סעיף.

שכחיקוקים סעיפים ביטול

 הסעיף. אותו שבוטל השנה הסעיף, מספר ליד צויין שבוטל, בחיקוק סעיף כל

לחיקוקים הערות

שבקובץ. חיקוק כל בסוף מובאים שבחיקוק לסעיפים או לחיקוק הערות



קיצורים מפתח מבוא; ד

עירבון

 .16.7.2002 עד מעודכן אריאל עיריית של עזר חוקי ספר

הספר בעריבת המסייעים

 הנאה וההדפסה במחשב העריכה על שטרית ורות דגח אביבה לגב׳ מודה, העורך
הספר. של

הספר יער

 לתת כדי אריאל, עיריית של העזר חוקי ספר את לאור להוציא גדול מאמץ נעשה
 תושבי ולכל המועצה, לעובדי המועצה, לחברי סגניו, אריאל, עיריית ראש בידי

 במתכונת הערוך שימושי ספר אריאל, לעיריית שקשור מי וכל אריאל עיריית
הנוחה.

לשיפורים והצעות הערות

 להגיע אנוש בכח אין ומוגהים, שלמים יהיו בספר שהחיקוקים ההשתדלות כל עם
טעויות. יהיו שלא להתחייב ניתן לא לפיכך לשלמות,

לשיפור. והצעה השגה הערה, כל על מראש מודה העורך

תשס״ב. אב מנחם ירושלים, בעהי״ת

 פרייזלר ה. צבי
העורך

הקיצורים מפהח

תון - ע״ר רשמי עי ה ־ אב׳ אכרז
־ ׳ צו צ ק - ח״ע ר חו עז

התקנות קובץ - ק״ת התקנות קובץ ־ ק״ת
התקנות קובץ ־ קתש״ם וכולו - כ

טון חיקוקי מקומי של סעיף ־ ס
ם׳ תוספת ־ תו ־ מוד ע ע
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יא חיים בעלי ־ גיוב אגרת

האלפביתי העדכים מפתה
א

62 ביוב אגרת
 מעשיה שפכי הזרמת גם ראה

 ביוב למערכת
ביוב היטל

62 )1( ופרשנות הגדרות -
62 )3( לחייב הודעה ־
62 )5( מסירה הודעה, -
63 תוס׳ ,62 )2( הטלה -

6)4( תשלום -מועד 2
62 )6(חיבור ניתוק -
62 )7(עונשין -

62 אישור תעודת אגרת

39 וביבים שופכין בורות אחזקת
41 תוס׳ ,40)6(ניקוי אגרת -
40)2(אחזקה -
40)7( ,40)3(והודעות דרישות ־
39)1(הגדרות -
40 )5(מפקח -
40כ)3מפגע( סילוק ־
41)8(עונשין -

49 מקלטים אחזקת
4)1( ופרשנות הגדרות - 9
49 )2( נקיון ־
49 )3( עונשין -
49 )2( תקינות -

הטביבה איכות
 וביבים שופכין בורות אחזקת ראה

 מזיקים הדברת
 תעשיה שפכי הזרמת

 ביוב למערכת
ביוב

 ושלטים מודעות
 וסילוקם מפגעים מניעת
 רעש מניעת
 עינוג מקום
 מדרכות ניקוי
 מיושנים חפצים פינוי

 מסוכנים צעצועים
 רחובות שימור

 והנקיון הסדר שמירת
 בגנים והנקיון הסדר שמירת

ושיפוצם בתים חזיתות שמידת

אישור תעודת אגרת ראה אישור

32 מים אספקת
38 תוס׳ ,34 )6( ,33 )4( אגרות -

32 )1( ופרשנות הגדרות -
37כ)18ודרישות( הודעות -
35)10(אישור הוצאות, -
 33 )4( אגרה צינורות, הנחת -

3)12( מים -הפסקת 6 
3)6( מים מד -התקנת 4

 37 )17( מניעה זיהום, -
3)7( מיוחד -חוזה 5

3)2( מים למפעל חיבור - 3 
3)16( חיבור -חידוש 7 

 34 כ)5( אספקה מים, -מד
3)9( תשלום -מועד 5 

3)15( והעברה -מכירה 7 
3)11( חיבור -ניתוק 5

 37 )20(עונשין -
3)8( -פקדונות 5 

3)13( כניסה -רשות 6
 33 )3( ,32 )1( פרטית רשת -

3)14( -שימוש 6 
3כ)18( -תיקונים 7

 וסילוקם מפגעים מניעת ראה אשפה
והנקיון הסדר שמירת

-

 בורות אחזקת ראה שופכין בורות
 וביבים שופכין

 בורות אחזקת ראה ביבים
וביבים שופכין

ביוב אגרת ראה ביוב
 תעשיה שפכי הזרמת

 ביוב למערכת
ביוב היטל

 מסוכנים מבנים ראה בניה
 רעש מניעת

 מכונות בניה, -
רחובות שימור
ושיפוצם בתים חזיתות שמירת

בנינים
ושלטים מודעות ראה

 מספר ולוחיות לרחובות סימון
לבנינים

ושיפוצם בתים חזיתות שמירת

 בעלי להחזקת היתר ראה חיים בעלי
חיים
 מפגעים מניעת

וסילוקם



שי יג בלגים - ג

 מן מוצרים מכירה על פיקוח ראה בשר
החי

בנינים ראה בתים
 בתים חזיתות שמירת

ושיפוצם

ג

 וסילוקם מפגעים מניעת ראה גידור
בגנים והנקיון הסדר שמירת ראה גנים

__________________________ד

וביעורם מפגעים מניעת ראה דליקות
איסור קוצים, הבערת -

ה

 מפגעים מניעת ראה קוצים הבערת
וסילוקם

29 מזיקים הדברת
 30 )1(הגדרות ־
30 )6(הודעות ־
 30 )3(הוראות -
30 )2(חובה ־
30 )4(עבודות ביצוע מועצה, -
31 )7(ועבירות עונשין -

41 ביוב למערכת תעשיה שפכי הזרמת
42 )7( אגרה -
42 )2( מזיקים שפכים הזרמת איסור ־
 41 )1( ופרשנות הגדרות -
4)9( שינוי על הודעה ־ 3
 42 )3( היתר -

4)11( הודעה -מסירת 3
4)6( היתר טעון מפעל - 2
 42 )8(מפקח -

4)12( -עונשין 7
42 כ)4( בדיקות עריכת -
42 )8(מועצה ראש -
43 כ)9שינוי( -
43 תוס׳ מחייבים תנאים -

63 ביוב היטל
63 )5(פגיעה איסור -
63 )1(הגדרות -
63 )7(הודעה מסירת -
63 )6(עונשין -
64 תוס׳ ,63 )4( )-2(שיעור -

50 חיים בעלי להחזקת היתר
50 )2(החזקה איסור -
50 )4(לסילוק דרישה -
50 )1(הגדרות -

 51 תוס׳ ,50)2(-היתר
51 )7(הודעה מסירת ־
51 )8(עונשין -
50 )3(שוטטות -

שמירה שירותי ראה השמירה הסדרת

70 וחנייתו רכב העמדת
76 תוס׳ ,74)12( הסדר אגרת -
73 )9( אוטובוסים -
72 )5( איסור -
72 )6( רכב גרירת -
7)1( ופרשנות הגדרות - 0
7)11( לרכב חניה מקום הקצאת - 4
 72 )6(רכב הרחקת -

0( חניה -כרטיס 1 4 74 
7)8( -מוניות 3

 העמדה בעצירה, אסורים מקומות -
72 )5( וחניה

7)3( מוסדר חניה מקום - 1 
71 )4( פרטי חניה מקום ־
72 )6(רכב נעילת -
70 )2( רכב חניית להסדיר סמכות -
 72 )20( עונשין -

7)18( סמכויות -פקח, 5
 74 )11( חניה למקום רכב ריתוק -

73)7( שהתקלקל -רכב
109 א)8( טון 4 מעל -רכב

76 תוס׳ ,74)12( ,72 )6( אגרה שיעורי -
,75 )16( אזור לתושבי חניה תווית -

76 תוס׳
7)10( -תמרורים 3 

 64 למדד הצמדה

 מסוכנים מבנים הריסת
מסוכנים מבנים ראה

ז

וסילוקם מפגעים מניעת ראה זבל

ח

וחנייתו רכב העמדת ראה חניה

 חפצים פינוי ראה מיושנים חפצים
מיושנים

חיים בעלי ראה חתולים
וחתולים כלבים על פיקוח

פ

חיים בעלי ראה כלבים
וחתולים כלבים על פיקוח



יג וסילוקם מפגעים מניעת ־ מספר לוחיות

ל
רחובות סימון ראה מספר לוחיות

למינים מספר ולוחיות
מספר לוחיות -

ושלטים מודעות ראה מודעות לוח
מודעות לוח -

»

46 מסוכנים מכנים
48 )11(בדיקה אגרת ־
 48)9( ,47)5(עבודות לביצוע אחריות -

4)2( -בדיקה 7
47 )3( עבודות לביצוע דרישה -
4)1( ופרשנות הגדרות - 6
48 )10( ,47 )3( הודעות -
48 )7( סכום אישור הוצאות, ־
47 )4(סכנה -
 48 )8( והמהנדס העיריה ראש סמכות ־

4)12( -עונשין 8
47 )6( עבודות ביצוע עיריה, -

 רעש מניעת ראה קול מגביר

 למדד הצמדה ראה מדד

מים אספקת ראה מדמים
 אספקה מים, מד -

מדרכות ניקוי ראה מדרכות

16 ושלטים מודעות
 22 תוס׳ ,17 )2( אגרות -

2)22(חזקה -אחריות, 1 
1)8(-אסור 9

18)6(פטור דגל, -
19 )11( אסורות פרסום דרכי -
1)1( פרשנות הגדרות, - 6 

 21 )26( ,20 כ)16-הודעות(
ושלטים מודעות ראה -כרזות

מודעות -
 18 )5(פרטים מודעות, -

21 כ)21-עונשין(
18 )7(ציבורי עינוג -
19 )9(שלט עסק, -
והנקיון הסדר שמירת ראה פיזור -

 פיזור מודעות, -
16 )1(-פרשנות

 20 )15(כניסה -רשות
1כ)2( -רשיון 7) ,15(2 0

22 )6( תוקף רשיון, -
20 )12(קייים שילוט שינוי -
19 )8(אסור שלוט -
20 כ)14הסרה( שלוט, -
חוצות שלטי -
19 )10(מוארים שלטים -

20 )14(תקינות שלט, -
רחובות שמות -

 מספר ולוחיות לרחובות סימון ראה
לכנינים

21 )18( מודעות שמירת -
21 )19(שמוש שפות, -
 20 )13(הדבקה חובת תוית, -

החי מן מוצרים
 החי מן מוצרים מכירת על פיקוח ראה

 מזיקים הדכרת ראה מזיקים

 מים אספקת ראה מים

 וסילוקם מפגעים מניעת ראה שופכין מי

 מן מוצרים על פיקוח ראה כשר מכירת
החי

 החי מן מוצרים מכירת
החי מן מוצרים מכירת על פיקוח ראה

 רחובות שימור ראה מכשול
 וסילוקם מפגעים מניעת
והנקיון הסדר על שמירה גם ראה

15 תוס׳ ,9 )40( ,8 כ)26(אגרות -
 6)16( ,5 )7( ,4 כ)3( לסילוק אחריות -

5)9( -איבוק
 4)2( גרימה -איסור
1)85( הפרעה -איסור 8 
13 )58(פגיעה -איסור

5 )7( זריקה איסור אשפה, -
 7 כ)19פינוי( אשפה, -

7)23( צמחים -אשפת
6 )5(קוצים ביעור -
6 ),12(החזקה חיים, בעלי -
 6 )18( ושמירה השארה חיים, בעלי -

6)17( -גידור
8 כ)28ונקיון( סדר גן, -
14 )66(לסגירה דרישה -
6 )15( איסור קוצים, הבערת -
1 )1( ופרשנות הגדרות -
5 )5(לסילוק הודעה -
13 כ)60הודעות( -
14 )67(היתר -
 15 תוס׳ ,9 )40(ברחוב כסאות העמדת -

5)8( צמחים -השקאת
5)7( -ובל

 5)10( ציבורי מקום זיהום -
5)9( -חיבוט

 13 )59(אחריות ילדים, -
 7כ)19( אשפה -כלי

 5)7( איסור -לכלוך,
6)11(פיזור -מודעות,

6 )13(שופכין מי -
6)14( איסור שופכין, מי -
9 )38(ברחוב מכשול -
4 כ)2וסילוקם( מפגעים מניעת -
13 כ)60הודעות( מסירת -
 5 )6(מפקח -

4)2( ,2)1(-מפגע
4 )2(איסור מפגע, -



בבנינים מסופר ולוחיות רחובות לרימון ־ וסילוקם מפגעים מניעת י׳ד

וסילוקם(המשך) מפגעים מניעם
 4 )3(סילוק מפגע, -

13)57(הפרעה -מפקח,איסור
10 כ)45עינוג( מקום -
 5 )10(זיהום ציבורי, מקום -

(5)9( -ניקוי ,17(6
 15 תוס׳ ,11047(מדרכות ניקוי -

5)9( -ניעור
 14 )66(סגירה -

1)88( כניסה -סמכות 8
14 )63(עונשין -
 6 )11( איסור מודעות, פיזור -

7)22( בנין -פסולת
1 )1( פרשנות -
13 )57(הפרעה מועצה,איסור ראש -
8 )32(רוכלות -
4 )4(ומחזיקים בעלים ריבוי -
 10 כ)38שימור( רחוב, -

9 )35(-רעש
5)7( מרכב והשלכה שפיכה -
6 )14( איסור נוזל, שפיכת -
9כ)38רחובות( שימור -
12כ)51ושיפוצם( בתים חזיתות שמירת -
 8 כ)28בגנים( והנקיון הסדר שמירת -
9 )39(כביסה תליית ־

24 רעש מניעת
 26 )13( ,24 )1( מגורים אזור ־

2)5( מכונות -בניה, 5

24 )1(הגדרות -

 25 )7( הודעות -

2)3( רעש -הקמת 4

2)6( טלטול מתכת, כלי - 5

 25 )8( ,24 )3( הפעלה קול, מגביר -

2)12( רעש -מדידת 6 

2)3( קול -מכשיר 4

24 )1( הגדרה מפקח, -

2)11( סמכויות מפקח, - 6 

2)8( קול -משתיקי 5 

2)14( -עונשין 6 

2)7( -פרסומים 5

 25 כ)9( ,24 )2( הפעלה צופרים, -

2)1( הגדרה -רכב, 4

25 )7( ,24 )3( הפעלה רמקול, -

2)4( מגורים באזור שיפוצים - 5

2)4( מגורים באזור תיקונים - 5

 וסילוקם מפגעים מניעת ראה מפגעים
בגנים והנקיון הסדר שמירת

0( עינוג מקום 4 5 10 
והנקיון הסדר שמירת גם ראה

10 )45( איסור לכלוך, גרימת -
14 )66(לסגירה דרישה -
13 כ)60הודעות( -
14 )67(היתר -
10 )45( איסור בקבוקים, הכנסת ־
 13 )59(ילדים -

1)46( -מודעות 0
13 )57(הפרעה איסור מפקח, -
 14 )63(עונשין -

1)45( איסור -עישון, 0 
1)45( איסור -פיצוח, 0

13 )57(הפרעה איסור מועצה, ראש -

מקלטים אחזקת ראה מקלטים
--

1)47( מדרכות ניקוי 1 
 וסילוקם מפגעים מניעת גם ראה

והנקיון הסדר שמירת
1)50( אשפה איסוף ■ 1
14 )66(לסגירה דרישה -
11 )47( הגדרות -
0(הודעות - 6 0 13 
14 )67(היתר ־
1( ניקוי חובת ־ 1 0 4  15 תוס׳ ,8

 13 )59(-ילדים

13 )57(הפרעה איסור מפקח, ־

14 )63(עונשין -

 13 )57(הפרעה איסור מועצה, ראש -

וסילוקם מפגעים מניעת ראה נקיון

 מדרכות ניקוי

והנקיון הסדר שמירת

ס

ונקיון סדר
 וסילוקם מפגעים מניעת ראה

 והנקיון הסדר שמירת
בגנים והנקיון הסדר שמידת

בבנינים מספר ולוחיות רחובות סימון
69 )6(תקינה אחזקה -
69 )8(פגיעה איסור -
69)5(חדשים בנינים -
 68 )3(דרישה -
 68 )1(הגדרות ־
68 )4(התקנה ־
69 )9(הודעה מסירת -
68 )2(סימון -
69 )10(עונשין -
68 )2(וסימון שלטים -



טו מטוגנים צעצועים ־ קנט עצירות

ע

79 קנט עבירות
 79)1(הגדרות ־
 79 תוס׳ ,79 )2( רשימה ־
79 תוס׳ ,79 )3( הקנס שיעור ־

עינוג מקום ראה עישון
איסור עישון, -

 לרוכלים רשיונות ראה עטקים
עליתם ופקוח

פ

 28 מיושנים חפצים פינוי
 וסילוקם מפגעים מניעת גם ראה

וחנקיון חסרר שמירת
29 )4(הפרעה איסור -
 במקום מיושנים חפצים השארת איסור ־

2)2( ציבורי 8 
 29)7( ),5(הודעות ־

2)8(-עונשין 9
28 )3( החייבים פינוי, -
29 )6(כניסה רשות -

52 וחתולים כלבים על פיקוח

 55)14(סמכויות אצילת -
53 -אגרות

 52 )1( ופרשנות הגדרות -
5)6( כלב -החזקת 4

 54)7(החרמה -
5)7( -הסגרה 4

 55 )12( איסור הפרעה, -

5)8( -השמדה 4

52 )2( רשיון חובת -

54)5(חיסון -

54 )8( ),6( משוטט -כלב

5)12( למקרקעין כניסה - 5

54 )7( הסגר לתחנת כלב מסירת -

55 )9( נשיכות -

 52 )2(סימון -

55)15(-עונשין

5)13( פטור פיצויים, - 5
 53 )12( כניסה רשות -

52 כ)2( -רשיון
54)7(שחרור -

5)8( -תפיסה 4

 55)10במאורות( החזקה בעד תשלום -

 56 חחי מן מוצרים מכירת על פיקוח

60)15(-אגרות

60 )16(הפרעה איסור -

 56)2((מכירה איסור -

5)1( -הגדרות 6

57 )4(אופן החסנה -
 60 )16(סמכות לבעל הפרעה -

5)5( קפואים -הפשרת 8
60 )15(למדד הצמדה -
59 )12(מוצרים השמדת -
59 )12(והשמדה פסילה מוצרים, -
5)11( חיים לבעלי מזון - 9

58 )6(ושימוש החוקה מיתקנים, -

56 )2(איסור מכירה, -
60 תוס׳ תנאים בתפזורת, מכירה -
58)10) טריים דגים מכירת -

 60)14(מפתחות -

5)7( דלתות -סגירת 8

60 תוס׳ ,57 )3( למוצרים לגישה סייג -

5)8( בריאות עובדים, - 8

58 )9(תלבושת עובדים -

60)17(עונשין -

 59)12(מוצרים פסילת -

5)13( כניסה -רשות 9

60 תוס׳ מכירה תנאי -

 מים אספקת ראה פקדונות
פקדונות -

 ושלטים מודעות ראה פרסום
רעש מניעת

____________________________צ

רעש מניעת ראה צופרים

 וחנקיון חסדר שמירת ראה צמחים
בגנים

 בצמחים פגיעה איסור -

26 מסוכנים צעצועים

28 תוס׳ ,27 )7(היתר אגרת -
27 )8(חובה אפוטרופוס, -
26 )1( ופרשנות הגדרות -
27 כ)4( ותנאיו היתר -
27 )3( הפעלה -



בגנים והנקיון הטדד שמידם ־ מליובנים צעצועים טז

 מסוכנים(המשך) צעצועים
2)2( -ייצור 7

 27 )9( סמכויות ובקורת, כניסה ־
 27 )2(מכירה ־

2)10( -עונשין 8 
2)1( -פקח 7),9(2 7

____________ק
קנס עבירות ראה קנס

_____________________________ר

 לרוכלים רשיונות ראה רוכלים
עליתם ותפיקוח

 ולוחיות רחובות סימון ראה רחובות
 לבניינים מספר
רחובות שימור

 וחנייתו רכב תעמרת ראה רכב

 רעש מניעת ראה רמקול

רעש מניעת ראה רעש

 66 עליתם ופיקוח לרוכלים רשיונות
בגנים ותנקיון תסרר שמירת גם ראה

67)12(העמדה איסור -
67)11(עיסוק איסור -
66)1(הגדרות -
66 ),3},(1עגלה( -
67 )8(מספר עגלה -
 67)13(סילוק עגלה -

67)10(תבנית -עגלה,
76 )14(עונשין -
66 )2(רשיון -

ש

רחובות שימור ראה שוחות

 9כ)38( רחובות שימור
 וסילוקם מפגעים מניעת גם ראה

ותנקיון תסדר שמירת
15 תוס׳ ,9)40( היתר -אגרת

14 )6(לסגירה דרישה -

13 כ)60הודעות( -

14 )67(היתר -

9 )44( מניעה גבול, הסגת -

13 )59(ילדים -

 9 )40( העמדה כסאות, -

9)38( -מכשול

13 )57(הפרעה איסור מפקח, -

9)42( -נוק

10 כ)43סילוק( -

14 )63(עונשין -

1 )1(פרשנות -

 13 )57(הפרעה איסור מועצה, ראש -

9)41( פתיחה -שוחות,

 9 )40( העמדה שולחנות, -

9)39( כבסים -תליית

רעש מניעת ראה שיפוץ
מגורים באזור שיפוצים -
 מגורים באזור תיקונים -

בתים חזיתות שמירת
ושיפוצם

שמירת שירותי

77)1(הגדרות -
77)2(הפעלה -
78)6(פיצויים -
77)3(פרסום -
77)5(מחזיקים ריבוי -
78 תוס׳ האגרה שיעורי -
77)4(תשלום -

 ושלטים מודעות ראה שלטים

שמירת שירותי ראה שמירת

 1 ותנקיון תסדר שמירת
 וסילוקם מפגעים מניעת גם ראה

 עינוג מקום
 מיושנים חפצים פינוי

 רחובות שימור
 בגנים ותנקיון תסדר שמירת
 ושיפוצם בתים חזיתות שמירת

15 תוס׳ -אגרות
14 )66(לסגירה דרישה -
13 כ)60הודעות( -
14 )67(היתר -
13 )59(ילדים -
13 )57(הפרעה איסור מפקח, -
14 )63(עונשין -

 8 כ)28( בגנים ותנקיון תסדר שמירת
וסילוקם מפגעים מניעת גם ראה

8)29( בצמחים פגיעה איסור -
14 )66(לסגירה דרישה -
1 )1( ופרשנות הגדרות -
13 כ)60הודעות( -
14 )67(היתר -
 9 )34( הפרעה -

 9)37( אדם בני -הרחקת
8)30( -התנהגות

9 )36(חגיגות -



יז תעשייה ־ בגנים ותצקיון התדר שמירת

 בגנים(המשך) והנקיון הסדר שמירת
 13 )59(ילדים ־

8)35( רכב -כלי
 13 )57( הפרעה איסור מפקח, -

8)33( -משחקים
14 )63(עונשין -

 13 )57(הפרעה איסור מועצה, ראש
 8)32( -רוכלות

1)51( -רעש 2

12 כ)51ושיפוצם( בתים חזיתות שמירת
14 )66(לסגירה דרישה -
 12 )51( ופרשנות הגדרות -

1)56( שיפוץ -הוצאות 3
14 )67(היתר -
12 )54(לשיפוץ היתר -
12 )52(ומחזיק בעלים חובת -
12 כ)53( שיפוץ -
13 )55( המועצה בידי שיפוץ -
12 )52( בתים חזיתות שמירת -

 תעשיה שפכי הזרמת ראה תעשיה שפכי
ביוב למערכת

ת

 מפגעים וסילוק תברואה
וסילוקם מפגעים מניעת ראה

 וחנייתו רכב העמדת ראה תחבורה

הסגר תחנות
וחתולים כלבים על פיקוח ראה

הסגר לתחנת כלב מסירת ־

 ובניה תכנון
מסוכנים מבנים ראה

 ושיפוצם בתים חזיתות שמידת
רחובות שימור

וחנייתו רכב העמדת ראה תמרורים
תמרורים -

אישור תעודת אגרת ראה אישור תעודת

 תעשיה שפכי הזרמת ראה תעשייה
ביוב למערכת


