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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות ,מתקינה עיריית ערד חוק עזר זה:

הגדרות
.1
"העיריה"  -עיריית ערד;
"פקח"  -עובד עיריה שראש העיריה מינה לעניין חוק עזר זה;
"צעצוע מסוכן"  -אחד מאלה:
בחוק עזר זה -

) (1כלי או חפץ הפולט וזורק גוף ,אש או נוזל או גורם להדף אוויר מסוכן;
) (2אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ויש בכך סכנה לבני אדם;
) (3צעצוע שיש בו כדי לגרום לאחד מאלה:
)א( נזק גופני או נזק לחושים;
)ב( הטרדה לרבים במקומות ציבוריים על ידי דימוע ,גירוי ,עיטוש ,רעש בלתי סביר או
זיהום אוויר;
)ג( התלקחות של אש;
)ד( בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל;
) (4צעצוע אשר מחמת דמיונו לכלי ירייה אמיתי עלול השימוש בו להביא לבהלה לציבור;
) (5כל צעצוע ,כלי או דבר אחר ,המשמש לצורכי משחק או בידור ,שבאמצעותו אפשר לירות
כדור ,קלע ,פגז ,פצצה ,פקק ,או כיוצא באלה או שבאמצעותו אפשר לפוצץ חומר נפץ ,בין אם
הצעצוע ,הכלי או הדבר האחר הוא בצורת אקדח ,רובה או תותח ובין אם הוא בצורה אחרת,
לרבות אבזריהם ,וכן אורים ,זיקוקין די-נור וחומר מתלקח כיוצא באלה;
"ראש העיריה"  -ראש עיריית ערד לרבות עובד העיריה שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן ,בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו( ,התשל"ה;1975-
"תקן רשמי"  -כהגדרתו בסעיף  8לחוק התקנים ,התשי"ג.1953-

איסור ייצור ,מסחר צעצועים מסוכנים ומכירתם
לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם ,בין כעסק נפרד ובין כחלק מעסק אחר ,אלא אם כן
.2
הצעצוע האמור עומד בדרישות תקן רשמי  -ת"י  562חלק  ,2בטיחות צעצועים :דליקות )להלן  -ת"י  (562כתוקפו
מזמן לזמן ולפי היתר בכתב מאת ראש העיריה )להלן  -היתר( ובהתאם לתנאי ההיתר.

היתר
.3

)א( בקשה למתן היתר תוגש לראש העיריה ותהיה חתומה ביד המבקש.
ראש העיריה רשאי לתת היתר ,לקבוע את תנאי נתינתו ,להתנותו או לבטלו.

) ב(
)ג( ההיתר יפקע ביום  31בדצמבר שלאחר נתינתו ,אלא אם כן נקבע בו מועד מוקדם יותר.

אגרה
.4

)א( בעד מתן היתר תשולם לעיריה אגרה בסך  180שקלים חדשים.

)ב( הוצא היתר לאחר  30ביוני בשנה פלונית ,תשולם אגרה בסך  135שקלים חדשים.

איסור הפעלת צעצועים מסוכנים
לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל ,לא יספק אדם לקטין צעצוע מסוכן
.5
ולא יניח בגיר שהוא הורה ,אפוטרופוס ,או מי שבהשגחתו קטין ,לקטין להשתמש בו כשהוא במחיצתו ,אלא אם כן
צעצוע כאמור עומד בדרישות ת"י  562ועל פי היתר בכתב מראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

הצמדה למדד
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תעריפי האגרה שנקבעו בחוק עזר זה יעודכנו ב 1-בינואר בכל שנה מיום פרסום חוק עזר זה )להלן  -יום
.6
העדכון( לפי שיעור המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

ביטול
.7

חוק עזר לערד )צעצועים מסוכנים( ,התשכ"ו - 1966-בטל.

הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  ,6יעודכנו תעריפי האגרה שבסעיף  4ביום פרסומו של חוק עזר זה )להלן  -יום העדכון
.8
הראשון( ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר
.2010

י' באדר התש"ע ) 24בפברואר (2010
גדעון בר-לב
ראש עיריית ערד

