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עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן
 חוק עזר לחוף אשקלון (צעצועים מסוכנים), תשי"ט1958-
פורסם: 	 ק"ת 843, 	תשי"ט )13.11.1958(,	 עמ' 296
בתוקף סמכותה לפי סעיף 9 לפקודת המועצות המקומיות, 1941, מתקינה המועצה האזורית חוף אשקלון חוק עזר זה:
הגדרות
1. 		בחוק עזר זה -
"אפוטרופוס"  -אדם שילד נמצא אותה שעה בפיקוחו או בהשגחתו;
"המועצה"  -המועצה האזורית חוף אשקלון;
"ילד"  -מי שלא מלאו לו 18 שנה;
"פקח"  -אדם שראש המועצה מינהו להיות פקח לענין חוק עזר זה;
"צעצוע מסוכן"  -כלי הפולט וזורק גוף או אש או גורם להדף אוויר מסוכן;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.
ייצור צעצועים מסוכנים ומכירתם
2. 		לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים או במכירתם, בין כעסק נפרד ובין כחלק מעסק אחר, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
הפעלת צעצועים מסוכנים
3. 		לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן, אלא על פי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
בקשה למתן היתר
4. 		בקשה למתן היתר תוגש לראש המועצה ותהיה חתומה ביד המבקש.
מתן היתר ותנאיו
5. 		ראש המועצה רשאי לתת היתר או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.
פקיעת היתר
6. 		היתר יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, אלא אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.
אגרת היתר
7. 		בעד מתן היתר תשולם למועצה אגרה בסך שלוש לירות.
חובת אפוטרופוס
8. 		לא ירשה אפוטרופוס שילד ישתמש בצעצוע מסוכן ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר.
סמכויות כניסה ובקורת
9. 		)א( פקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו, כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.
ענשים
10. 		העובר על הוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 5000 לירות, * ובמקרה של עבירה נמשכת - קנס נוסף 200 לירות * לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
* תחילה ביום 3.8.78, ק"ת 3877
השם
11. 		לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לחוף אשקלון )צעצועים מסוכנים(, תשי"ט1958-".
נתאשר.
י"ב באלול תשי"ח )28 באוגוסט 1958(
נ. רזניק
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון
ישראל בר-יהודה
     שר הפנים


