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א17, 15(ד), (ה), 14), (ג5(א), 19683-כרכור (אספקת מים), התשכ"ח-חנה-חוק עזר לפרדס.1

(א), (ב), (ו), (ז) ובלבד 14

שפורסמה הודעה כאמור 

(ב) 18בסעיף, (ח), (ט), (י), (יא), 

ובלבד שמדובר בדרישה 

לתיקון או סילוק מפגע הנמצא 

ברשותו, בנכסו או באחריותו 

של מקבל ההודעה

ב

ג(ב)13(ו), 3

א5(א), 19754-הכרכור (ביוב), התשל"-חנה-חוק עזר לפרדס.2

כאשר העבירה נעשית בגן  - 19552-כרכור (הגנה על הצומח), התשט"ו-חנה-חוק עזר לפרדס.3

ציבורי או כאשר הפגיעה היא 

3בעץ או בצמח מוגן, 

ד

כרכור (הדברת זבוב ים התיכון), -חנה-חוק עזר לפרדס.4

1961-התשכ"א

ובלבד שניתנה  -(ב) 5(ג), 3

זיק בהם לבעל הנכסים או למח

הודעה זמן סביר טרם השימוש 

בסמכויות האמורות

ג

 (ג)19733-כרכור (הדברת חולדות), התשל"ג-חנה-חוק עזר לפרדס.5

ובלבד שניתנה לבעל  -(ב) 5

הנכסים או למחזיק בהם 

הודעה זמן סביר טרם השימוש 

בסמכויות האמורות

א

 כרכור (הדברת טוואי התהלוכה של-חנה-חוק עזר לפרדס.6

1961-כ"בתשהאורן), ה

ובלבד שניתנה  -(ב) 5(ג), 3

לבעל הנכסים או למחזיק בהם 

הודעה זמן סביר טרם השימוש 

בסמכויות האמורות

ג

ובלבד שניתנה  -(ב) 5(ג), 19583-כרכור (הדברת עשבי בר), התשי"ט-חנה-חוק עזר לפרדס.7

לבעל הנכסים או למחזיק בהם 

הודעה זמן סביר טרם השימוש 

כויות האמורותבסמ

ג

ב4, 3(א), (ב), 19652-חנה (הוצאת אשפה), התשכ"ה-חוק עזר לפרדס.8

ג6

חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים), .9

כרכור-חנה-, שאימצה המועצה המקומית פרדס1975-התשל"ו

א2

ב(ב)19553-כרכור (הסדרת גדר חיה), התשט"ו-חנה-חוק עזר לפרדס.10

ובלבד שניתנה לבעל  - 5

הקרקע הודעה זמן סביר טרם 

השימוש בסמכות

ג

-כרכור (העמדת רכב וחנייתו), התשי"ח-חנה-חוק עזר לפרדס.11

1957

ריגה מתנאי חלעניין  -(א) 4

הרישיון

א

לעניין מכשיר מכני שהוא  - 12

רכושי ציבורי או רכוש 

המועצה

ב

ג(ב)13

לעניין איסור  -(ד) 10(ב), 19579-כרכור (מפגעי תברואה), התשי"ח-חנה-סחוק עזר לפרד.12

עשיית צרכים במקומות 

 ציבוריים,

לעניין שברי זכוכיות,  -(ז) 

חומר חד, גרוטאות, כלי רכב 

א
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 וחומרי בניה,

לעניין איסור השלכת  -(ח) 

נבלות ברחוב, (יג)

ב(ג)5

לעניין החובה לנקות כל  -(א) 9

ל זוהמה, פסולת, דומן מרבץ ש

או אשפה אחרת שבנכסים, 

פרט למי מטעם  -(א), (ב), (ג) 10

לעניין  -המועצה, (ה), (ו) 

שפיכת נוזלים למעט מים, (ח) 

לעניין השלכת קליפות פירות  -

או ירקות או פסולת כלשהיא, 

(טו)

ג

כרכור (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות -חנה-חוק עזר לפרדס.13

1967-), התשכ"חלבניינים

ג(ב)6, 3

-חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (ניקוי מדרכות), התשל"ד.14

כרכור-חנה-, שאימצה המועצה המקומית פרדס1974

ג(ב)7(ב), 6, 4

ב11(ג), 198610-כרכור (סלילת רחובות), התשמ"ז-חנה-חוק עזר לפרדס.15

וסגירתם), כרכור (פתיחת בתי עסק -חנה-חוק עזר לפרדס.16

1963-התשכ"ד

2 ,4 

5

 א

ב

-כרכור (צעצועים מסוכנים), התשי"ט-חנה-חוק עזר לפרדס.17

1958

2 ,3 ,8 

(ב)9

 א

ג

כרכור (קביעת לוחיות מספר בבניינים), -חנה-חוק עזר לפרדס.18

1960-התש"ך

לעניין התקנת  -(א), (ב) 2

לוחיות המספר בהתאם 

3להוראות ראש המועצה, 

ג

א(א)12(ה), 8(א), 19972-כרכור (רוכלות), התשנ"ז-חנה-עזר לפרדס חוק.19

למעט הדרישה  -(א) 3 ,(ג)2

שהרכב יהיה בעל מראה נאה, 

למעט הדרישה  -(ב) 3

שמיתקנים יהיו בעלי מראה 

למעט עניין תשלום  -(ג) 3נאה, 

, 7האגרה בעד לוחיות רוכל, 

אם יש בכך מכשול  -(א) 8

 לרבים או מטרד למעבר

(ב), 11, 9הציבור, (ב), (ג), (ד), 

(ב)12

ב

ג(א)11, 10

לעניין דברים  -) 2(א)(19552-כרכור (שימור רחובות), התשט"ו-חנה-חוק עזר לפרדס.20

העלולים לגרום מטבעם נזק 

(א)6, 4), 3(א)(2בנפילתם, 

א

ב)1(א)(2

ון), כרכור (שמירת הניקיון ואיסור עיש-חנה-חוק עזר לפרדס.21

1958-התשי"ט

ג7, 5

22. -(מודעות ושלטים), התשס"ז -כרכור -חנה -חוק עזר לפרדס 

2006 

 

, למעט הרשאה לאחר ולמעט 2

) דגל 1(קבלת היתר לגבי: 

המשמש סמל של המדינה או 

של ארגון בעל אופי ציבורי 

דתי, ובלבד שהצגת דגל כאמור 

תהיה כדין ולא תשמש 

) 2לפרסומת מסחרית; (

) מודעות 3אבל; (מודעות 

ושלטים המצויים בתוך בית 

עסק, בחנות, בדוכן וכיוצא 

באלה, ואינם מופנים אל מחוץ 

) פרסום בדרך של 4להם; (

 ב
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כרוזים המחולקים מיד ליד; 

) מודעות למכירת רכב 5(

) מודעה 6המצויות בתוך רכב; (

הנישאת בידי אדם במהלך 

) מודעות 7אסיפה או הפגנה; (

) 8פוליטי; (ושלטים בעלי אופי 

שלט שחובה להציגו לפי כל 

 דין;

 (א)17,  15,  10, 7, 6
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לעניין מודעות חזותיות  -(א) 20032-חוק עזר לבני עי"ש (מודעות ושלטים), התשס"ג.1

 -ם, למעט ושלטי

 יםהמצוי ) מודעות שלטים1(

בתוך בית עסק, בחנות, בדוכן 

וכיוצא באלה, ואינם מופנים 

 אל מחוץ להם;

) מודעות ושלטים בהתאם 2(

להוראות חוק הבחירות (דרכי 

 ;1959-תעמולה), התשי"ט

למעט לעניין נשיאת  -(א) 6

מודעה על כלי רכב או מודעה 

הנישאת בידי אדם במהלך 

(א), 11פגנה, אסיפה או ה

(ב)22(א), 22(א), 15(ב), 11

ג

ג15, 200313-חוק עזר לבני עי"ש (החזקת בעלי חיים), התשס"ג.2

א20032-חוק עזר לבני עי"ש (פתיחת עסקים וסגירתם) התשס"ג.3

ב(א)5, 4(ג), 3(א), 3

חוק עזר לבני עי"ש (סילוק מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), .4

2007-התשס"ז

למעט לעניין מראה  -(ג) 94

חזית בניין

א

למעט לעניין  -(א) 15, 12, 11

(א), 20, 19יריקה, (ב), (ג), 

(א), (ד), (ה), 59, 25(א), , 21

(א), 64(א), 63, 62, 61(א), 60

(א), 83(א), 73, 68(ב), (ג), (ה), 

86(ג), (ד), 

ב

(ב), (ג), 29(א), (ב), 28, 18, 13, 8

(א), 44, 36, 34, 33א), (32(ד), 

, 52, 51(ב), (ג), (ד), 50, 49, 48

נוחות, -למעט לעניין אי - 53

(א), 84(ג), 71, 69, 56, 55, 54

(ה)85

ג

 למעט לעניין מים, (ב),  -(א) 9

 -למעט לעניין מים, (ב)  -(א) 14

 ד


