
חוק עזר לחצור הגלילית )שמירת איכות הסביבה, מניעת 
 8108-מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, התשע"ח

 .544( עמ' 30.5.2018, התשע"ח )912חש"ם  :פורסם

לחוק שמירת הניקיון,  19לפקודת המועצות המקומיות, סעיף  24-ו 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
חוק למניעת  -)להלן  1961-לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 6הניקיון(, סעיף חוק שמירת  -)להלן  1984-התשמ"ד

 62חוק לפינוי פסולת למיחזור(, סעיף  -)להלן  1993-לחוק לפינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג 15-ו 2מפגעים(, סעיפים 
ביבתי(, ובאישור חוק לטיפול ס -)להלן  2012-לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב

 השר להגנת הסביבה, מתקינה מועצת המועצה המקומית חצור הגלילית חוק עזר זה:

 פרק א': פרשנות

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  .0

 לרבות חברה או התאחדות בני אדם, בין שהם מאוגדים ובין שאינם מאוגדים. - "אדם"

 פסולת;מיתקן או מפעל למיחזור או השבה של  - "אתר לטיפול בפסולת"

מקום המשמש לפינוי ולסילוק של פסולת, באמצעות הידוקה וכיסויה באופן מבוקר בחומר  - "אתר לסילוק פסולת"
 כיסוי;

 בור אטום המשמש או המיועד לשמש לקליטת מי שפכים לשם סילוקם; - "בור שפכים"

לאו, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא  מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם - "בניין"
 בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר, לרבות כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע;

 אחד או יותר מאלה: - "בעל בית עסק"

 בעלו של עסק; (1)

 מנהל עסק; (2)

 המחזיק בעסק; (3)

 שותף פעיל בעסק; (4)

 ;1994-בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ״ד כהגדרתו - ״בעל חיים״

 אחד או יותר מאלה: - "בעל מקום עינוג"

 בעלו של מקום עינוג; (1)

 מחזיקו של מקום עינוג; (2)

 אדם המנהל מקום עינוג; (3)

 בעל רישיון להפעלת מקום עינוג; (4)

 מי שבשליטתו או בהנהלתו מתקיים עינוג; (5)

 אחד או יותר מאלה: - "בעל נכס"

 בעלו הרשום של הנכס או מי שהוא בעל הזכות להירשם כבעל הזכויות בנכס; (1)

 בעל זכות חכירה בנכס או מי שהוא בעל הזכות להירשם כבעל זכות החכירה בנכס; (2)

אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו  (3)
 כמורשה, כנאמן או כבא כוח;ובין 

 ;1969-בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט (4)

 חוק המקרקעין; 65נציגות בית משותף כמשמעותה בסעיף  (5)



גן ציבורי, פארק, חורשה או שדרה וכל מקום אחר ברחוב שצומחים בו צמחים, בין שהוא גדור ובין שאינו  - "גן"
 ת הרבים, למעט גן לאומי כהגדרתו בחוק גנים לאומיים;גדור, וכן אגם או בריכה ברשו

 כהגדרתן בחוק שמירת הניקיון; - "גרוטות רכב"

 כהגדרתם בחוק המדבירים; - "הדברה", "פעולות מניעה" ו"אמצעי טיפול"

 הפקת אנרגיה מפסולת או תהליך עיבוד של פסולת לחומר המשמש להפקת אנרגיה; - "השבה"

 , שפיכה, נטישה או השארה;לרבות זריקה - "השלכה"

 ;1998-חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - "חוק גנים לאומיים"

 ;1951-חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א - "חוק ההתגוננות האזרחית"

 ;2016-חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו - "חוק המדבירים"

 ;1969-חוק המקרקעין, התשכ"ט - "חוק המקרקעין"

 ;2011-חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - "חוק למניעת מפגעי אסבסט"

 ;1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - "חוק רישוי עסקים"

 חלק מבניין הנשקף אל רחוב או גן, לרבות חלון, מרפסת, גדר, קיר תומך וקיר אחר; - "חזית"

חיים, או כל חלק ממנו, או תולדה שלו, שמקורו בשטח המדינה או מחוצה לו, -וף, זוחל או דויונק, ע - "חיית בר"
 שאין טבעו לחיות במחיצתו של אדם;

חפצים שיצאו מכלל שימוש, לרבות מכונות, מקרר, דוד, כלים, מכשירי חשמל, אבזרי בית  - "חפצים ישנים"
 או גרוטות רכב;ואינסטלציה, רהיטים, תריסים או חלק מהם, גרוטאות 

 קרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם בניין, לרבות גינה או דשא; - "חצר"

 חלק מרחוב המיועד לתנועת כלי רכב; - "כביש"

מכל, שקית או כלי קיבול, המיועדים לאצירת פסולת ביתית, העשוי מחומר, צורה, גודל ואיכות כפי  -"כלי אצירה" 
 לרבות עגלות פסולת, מכולות פסולת, וכיוצא באלה;שקבע המפקח מזמן לזמן, 

 קרקע שאינה חצר; - "מגרש"

מי שמחזיק בידו רישיון הדברה לפי חוק רישוי עסקים, וכן רישיון מדביר כהגדרתו בחוק המדבירים או  - "מדביר"
 )ג( לחוק האמור;58היתר מיוחד כמשמעותו בסעיף 

 מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מרוצף ובין שאינו מרוצף או סלול; - "מדרכה"

כל רוחב המדרכה לאורך רחוב הגובל בעסק, הנמצאת בין הקווים הניצבים לפינותיו  - "מדרכה גובלת בעסק"
 הקיצוניות של המקום שבו נמצא עסק;

דס העביר אליו בכתב את סמכויותיו כולן אדם שהמועצה מינתה למהנדס המועצה, לרבות אדם שהמהנ- "מהנדס"
 ;1991-לחוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, התשנ"ב 6או מקצתן, לפי סעיף 

 המועצה המקומית חצור הגלילית; - "המועצה"

 כהגדרתם בחוק המדבירים; - "מזיקים"

אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או באופן  - "מחזיק"
 בפנסיון;

 כהגדרתו בחוק לפינוי פסולת למחזור; - "מיחזור"

פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית שמקורה מנכס המשמש למגורים או שמקורה בשירותים  - "מי שפכים"
 הסניטריים של בית עסק לרבות מוצקים בתרחיף ומוצקים מומסים;

כלי או אמצעי לדחיסה, כבישה, גריסה, קשירה וכיוצא בהם, המשמש לאיסוף, למיון,  - ""מיתקן טיפול בפסולת
 לטיפול או להקטנת נפח של פסולת;

מיתקן לטיפול בשפכים, אמצעי או תהליך טיפול נוסף, אשר מיועד להפחתת ריכוז  - "מיתקן לטיהור שפכים"
 המזהמים במי השפכים;

ירה, דחיסה, כבישה, גריסה, קשירה וכיוצא באלה, המשמש למיון, לטיפול או כלי או אמצעי לאצ - "מיתקן מיחזור"
 להקטנת נפח הפסולת למיחזור;



צנרת תברואית, לרבות אסלה, צינור, מרזב, מגלש, מכל מים, תא בקרה, בור שפכים, מיתקן  - "מיתקן תברואה"
-ת למיתקני תברואה )הל"ת(, התש"ללחימום בניין, מיתקן לחימום מים ומערכת אספקת מים, כמשמעותם בהוראו

 , לרבות חיבור למיתקן תברואה;1970

אורווה, דיר, לול, רפת, שובך יונים או כיוצא באלה, וכן כל מקום מגודר או בלתי מגודר, מקורה או בלתי  - "מכלאה"
 מקורה, שמחזיקים בו בעלי חיים;

 כלי קיבול לאצירת סוג פסולת למחזור; - "מכל ייעודי"

 מכשיר המותקן בנכס או בעסק לשם התראה ואבטחה מפני שוד, גניבה ופריצה. - אזעקה" "מערכת

מערכת המיועדת לאיסוף והולכת שפכים, ובכלל זה קווי צנרת תחנות שאיבה וקווי סניקה,  - "מערכת ביוב ציבורית"
 על כל מתקניהם, וכן מיתקן לטיהור שפכים;

 אחד או יותר מאלה: - "מפגע"

 ריח חזקים או בלתי סבירים, כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים;רעש או  (1)

 ;2008-זיהום אוויר חזק או בלתי סביר, כמשמעותו בחוק אוויר נקי, תשס"ח (2)

 בניין לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים, רטיבות, טחב, רוח או עשן; (3)

מערכת ביוב ציבורית או בור שפכים לקוי העדר ביב או העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור ל (4)
 או שאינו מתאים לתכליתו או שאינו מספיק להרחקה תקינה של מי שפכים מהנכס;

צינור מי שפכים, פתח בור שפכים או כיוצא באלה, בין בתוך בניין ובין מחוצה לו, שלא נקבע בהם  (5)
 מכסה אטום או שהמכסה אינו קבוע כנדרש;

י או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי או שאינו תואם את דרישת מיתקן תברואה לקו (6)
 הל"ת;

חיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה או ביב, של מערכת הסקה, של מיתקן קירור או חימום,  (7)
 של מיתקן מים או של מכל דלק;

 תעלת שפכים; מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם ביב, צינור, מי שפכים או (8)

מקום המשמש או ששימש לאגירת מים או לאגירת מי שפכים או מקום או כלי שבו נקווים מים  (9)
 עומדים, הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או לריבוי יתושים או חרקים;

 שימוש במרזב כצינור מי שפכים או שפיכת נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב; (10)

שימוש במערכת ביוב ציבורית לסילוק מי גשמים, בין על ידי חיבור מרזבים לרשת ביוב ובין על  (11)
 ידי פתיחת שוחות ביוב לניקוז מים;

הצטברות חומר, בין בתוך בניין ובין בסביבתו, הגורם או העלול לגרום לרטיבות או טחב בבניין  (12)
 או בסביבתו או העלול להזיק לבריאות באופן אחר;

הצטברות אשפה, עפר, אבנים, עצים, גרוטות מתכת, חלקי כלי רכב, זבל וכיוצא בהם, חפצים,  (13)
רהיטים, כלים או חומר אחר העלול להזיק לבריאות או להוות, לדעת מפקח, הפרעה לשכנים או 

 לסביבה;

קוי התקנת מעשנה בנכס, שלדעת מפקח יש צורך להתקינה או החזקת מעשנה בנכס במצב ל-אי (14)
או בלתי תקין או בגובה שאינו מספיק, לדעת המפקח, או שהיא פולטת עשן, גזים או פיח, באופן העלול 

 לגרום נזק לבריאות או מטרד לשכנים או הפרעה לסביבה;

בניין שמחמת העדר נוחיות סניטרית בו, לרבות העדר בתי כיסא וכיורים במספר מספיק או  (15)
ח, מזיקים או עלולים להזיק לבריאות או גורמים או עלולים לגרום ששוררים בו תנאים, שלדעת מפק

 מטרד לסביבה;

החזקת נכס או שימוש בו בצורה או באופן, שלדעת מפקח, מזיקים או עלולים להזיק לבריאות או  (16)
 גורמים הפרעה או מטרד לסביבה;

 טרד לסביבה;נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק, מסוכן או פוגע בבריאות או מ (17)

כיסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים, גרוטאות או גרוטות רכב, המוחזקים ברחוב, בלא  (18)
 היתר מאת מפקח;

שטח אדמה, שלדעת מפקח, אינו גדור במידה מספקת ועלול לשמש מקום להצטברות אשפה או  (19)
 פסולת;



לתכלית אחרת שלדעת מפקח, אינו  תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין (20)
מאכל כראוי את חומר הדלק שבתוכו וגורם לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק 

 לבריאות או להוות מטרד לשכנים או לסביבה;

מפעל, בית מלאכה, בית אוכל, מקום עבודה או מחסן מסוג כלשהו, שאינם מוחזקים במצב נקי  (21)
 עלולה לגרום, לדעת מפקח, נזק לבריאות או מטרד או הפרעה לשכנים או לסביבה;או שהעבודה בהם 

אבק או פסולת הנוצרים במפעל או במקום עבודה מסוג כלשהו, הגורמים או העלולים לגרום,  (22)
לדעת מפקח, נזק לבריאות או מטרד או הפרעה לשכנים או לסביבה או פליטת עשן, בניגוד להוראות 

 ;1962-מפגעים )זיהום אויר מחצרים(, התשכ"בתקנות למניעת 

הפרעה לשימוש במיתקן תברואה או במיתקני אספקת מים או הפרעה כלשהי בהחזקתו היעילה  (23)
 של נכס, מבחינה תברואית או אחרת;

דבר, שלפי קביעת מפקח, עלול לסכן את חייו, ביטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או  (24)
דם או למנוע ממנו שימוש בזכויותיו או העלול, לדעת מפקח, להוות מטרד לשכנים או להפריע לא

 לסביבה;

 פי צינור דלק שמיקומו או אופן החזקתו גורמים להפרעה לשכנים או לסביבה; (25)

הימצאות זבובים, חרקים או שרצים, העלולים לגרום נזק לבריאות או העלולים לגרום הפרעה או  (26)
 כנים;נוחות לש-אי

 נדידת חול, עפר, חצץ, אדמה או נוזלים מנכס לרחוב; (27)

קוצים, צמחיית בר או חומר אחר, הנמצאים בנכס ועלולים לגרום לשריפה או להתפשטות שריפה  (28)
 או עלולים לגרום להתרבות זחלים, חרקים ומזיקים למיניהם;

טעמו לפי חוק זה, עלול לסכן את כל דבר שלדעת ראש המועצה, התברואן או מי שהוסמך לכך מ (29)
 חייו, ביטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם;

 מטרד או מפגע כהגדרתם בחוק המדבירים; - "מפגע מזיקים"

מקום שבו מייצרים, מאחסנים, מעבדים או מוכרים טובין, עושים מלאכה או מספקים שירות, לרבות  - "מפעל"
 בדה, סופרמרקט, משרד או עסק אחר;חנות, בית מלאכה, בית חרושת, מע

 אדם שראש המועצה מינה אותו בכתב למפקח לעניין חוק עזר זה, כולו או מקצתו; - "מפקח"

 )ב( לחוק רישוי עסקים, למעט דירה פרטית;3כל מקום שבו מתקיים עינוג ציבורי כהגדרתו בסעיף  - "מקום עינוג"

המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מקלט או מקום אחר, חצר, מגרש, מבוא לבית, מדרגות  - "מקום פרטי"
 המשמש את דיירי הבית, למעט דירת מגורים;

שטח המוגדר בתכנית בניין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבניין ציבורי, רחוב, שדרה,  - "מקום ציבורי"
חורשה, גן או גינה וכל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו, לעבור בו או שהוא משתמש בו למעשה, מקום עינוג, 

 ;1961-אוטובוס ציבורי או מונית כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א

או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט, לפי תכנית שהרשות המוסמכת אישרה לפי חוק ההתגוננות מבנה  - "מקלט"
 האזרחית;

 מקום שבו מותקנים מכלים ייעודיים; - "מרכז מיחזור"

 קרקע, בניין, חצר, גינה, מגרש או חלק מהם, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין שאינו ציבורי; - "נכס"

בל ברחוב או בקטע מרחוב, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם אין גישה כאמור, ובכלל נכס הגו - "נכס גובל"
זה נכס שיש אליו גישה מאותו רחוב או קטע רחוב דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב, 

טח המיועד לשימוש כאמור לפי או קטע רחוב יש תעלה, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם או ש
תכנית, ולרבות נכס שבינו לבין אותו רחוב מפריד נכס אחר, ובלבד שקיימת גישה מאותו הרחוב לנכס האמור שלא 

 דרך רחוב אחר;

הצגת תאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע, מחול וריקודים, קרקס, משחק, ספורט, שעשוע,  - "עינוג"
 וצא באלה, בין שההשתתפות בהם היא בתמורה ובין שאינה בתמורה;טקס וחגיגה או כי

 לרבות חלק ממנו, שיח או חלק ממנו; - "עץ"

 כריתת עץ, שבירתו, שריפתו או סילוקו; - "עקירת עץ"

 כהגדרתו בחוק גנים לאומיים; - "ערך טבע מוגן"



פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, פסולת  פסולת ביתית, פסולת תעשייתית, פסולת בניין, פסולת חקלאית, - "פסולת"
גזם, לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פסדים, 

סדר או -ניקיון או אי-צמיגים, עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, גרוטות רכב, וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי
 ות, למעט פסולת חומרים מסוכנים ופסולת אסבסט;סכנות לבריא

 כהגדרתה בחוק למניעת מפגעי אסבסט; - "פסולת אסבסט"

פסולת המצטברת במקום מגורים או במהלך פעילות רגילה של בני אדם, שאינה פסולת בניין,  - "פסולת ביתית"
 סבסט;פסולת גזם, פסולת תעשייתית, גרוטאות, פסולת חומרים מסוכנים או פסולת א

חומרים או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבנייה או לתיקונים של בניין או בקשר לאותן עבודות,  - "פסולת בניין"
 לרבות שיירי הריסות של בניין, אבנים, סלעים, אפר, אדמה וכיוצא באלה, ולמעט פסולת אסבסט;

 ב, דשא וכיוצא באלה;צמח קטוף, תלוש או צמח שנשר, לרבות ענפים, עלים, עש - "פסולת גזם"

חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן, המסולק מנכס או המיועד לסילוק או שיש לסלקו  - "פסולת חומרים מסוכנים"
, 2002-בהתאם לחוק החומרים המסוכנים, תקנות החומרים המסוכנים )סילוק פסולת רדיואקטיבית(, התשס"ב

"חומר ת אסבסט בחוק למניעת מפגעי אסבסט; לעניין זה, ותקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים, ולמעט פסול
 כהגדרתם בתקנות רישוי עסקים(; - "סילוק"ו "מפעל", מסוכן"

פסולת הנוצרת עקב פעילות חקלאית, לרבות הפרשת בעלי חיים, וכן פסולת או מי שפכים  - "פסולת חקלאית"
 שמקורם במכלאה שבה מוחזקים בעלי חיים;

מרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור, שהושלכו או המיועדים להשלכה, לרבות חו - "פסולת למיחזור"
 נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל;

 כהגדרתם בחוק לטיפול סביבתי; - "פסולת סוללות ומצברים"ו "פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני"

 כמשמעה בחוק לטיפול סביבתי; - "פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי"

 כמשמעה בחוק לטיפול סביבתי; - "פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי"

פסולת שהיא חומר ציטוטוקסי, חומרים אנטיביוטיים ותרופות שעבר מועד תפוגתם או  - "פסולת רפואית מסוכנת"
 ות של כל אלה;שהוחלט לסלקן מסיבה אחרת, חומר מסוכן אחר, לרבות אריזות ושארי

פסולת הנוצרת או נפלטת ממפעל או ממקורות תעשייה או ממקום אחר המשמש לייצור  - "פסולת תעשייתית"
 תוצרת, הרכבתה, אריזתה או שלב אחר בטיפול בה, למעט פסולת חומרים מסוכנים, פסולת אסבסט ופסולת ביתית;

 ;1936פקודת היערות,  - "פקודת היערות"

 ענף, ניצן, תפרחת, פרי, שיח, עשב, פרח, דשא או חלק מהם; עץ, שתיל, - "צמח"

לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או  - "ראש המועצה"
 מקצתן;

 עיסוק בקנייה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא מתוך מבנה של קבע; - "רוכלות"

 הווטרינר של המועצה שמונה כדין; - "רופא וטרינר"

דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, מעבר המשמש רכב או המכוון לשמש אמצעי גישה לבית או לבתים,  - "רחוב"
תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר, גינה או גן או מקום פתוח הנועד לשימוש הציבור או שהציבור נוהג לעבור בו או 

 כנס אליו או רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו;להשתמש בו או שהציבור נ

רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או בהמה, וכן מכונה או מטען הנעים או נגררים כאמור, לרבות  - "רכב"
 אופן ועגלה, כמשמעותם בפקודת התעבורה;-אופניים, תלת

 מקום שאיננו רשות הרבים; - "רשות היחיד"

 כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש או עובר בו למעשה; - "רשות הרבים"

 אדם שראש המועצה מינה אותו לתפקיד הממונה על התברואה מטעם המועצה; - "תברואן"

מיתקן נייח וקבוע שנעשתה בו העברה של פסולת במהלך פינויה וסילוקה מכלי קיבול אחד, לרבות  - "תחנת מעבר"
 כב להובלת אשפה, לכלי קיבול אחר, או מיון של פסולת לרכיביה לצורכי מיחזור או שימוש חוזר;ר

 תעלה להזרמת מי שפכים, לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בדיקה ונספחים אחרים; - "תעלת שפכים"

 .1990-התשנ"א תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, - "תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים"



 

 פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

 איסור גרימת מפגע

 לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום מפגע. )א( .8

המחזיק בנכס או בעל הנכס, כשאין אדם אחר מחזיק בו או כשלא ניתן לאתר את המחזיק באמצעים  )ב(
ישמור על ניקיון הנכס וסביבתו וינקוט את כל האמצעים סבירים, יחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע, 

 הסבירים הדרושים למניעת מפגע בנכס ככל שאמצעים אלה נתונים לשליטתו.

 אחריות לסילוק מפגע

בעל נכס או מחזיק בו חייב להסיר מיד, לתקן ולסלק מפגע שהתגלה בנכס, ככל שאמצעים להסרה או  .3
 לסילוק המפגע נתונים לשליטתו.

 ות יחד ולחודאחרי

היו לנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד, יחול האמור בפרק זה על כולם יחד ועל כל אחד מהם  .4
 לחוד.

 הודעה לסילוק מפגע

מפקח רשאי לתת לכל אדם הוראות הדרושות, לדעתו, למניעתו, למניעת הישנותו או לסילוקו של מפגע,  )א( .5
צות לסילוק מפגע ולמניעת הישנותו, לפי הפרטים, התנאים והמועדים הקבועים לרבות הוראות לביצוע עבודות הנחו

 בהודעה.

 מי שאחראי לסילוק מפגע, שנמסרה לו הודעה כאמור, ימלא אחריה. )ב(

לא מילא בעל נכס או מחזיק אחר ההודעה שנמסרה לו כאמור בסעיף קטן )א(, או שביצע את העבודות  )ג(
ורה, האופן או במועדים המפורטים בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות שלא לפי הפרטים, התנאים, הצ

שפורטו בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה, ובלבד שניתנה לו התראה על כך זמן סביר 
 מראש.

 הדברת מזיקים

מניעת מפגע מזיקים בנכסו,  בעל נכס או מחזיק בו, יבצע פעולות מניעה וינקוט אמצעי טיפול במזיקים לשם .6
 ויפעל לביצוע הדברה אם היא נדרשת לשם סילוק מפגע מזיקים.

 סילוק מפגעי מזיקים

ראש המועצה, המפקח או התברואן רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל נכס או ממחזיק בנכס שבנכסו  )א( .7
אמצעי טיפול או הזמנת פעולת הדברה נמצאו מזיקים, לפעול לסילוק המזיקים, לרבות באמצעות פעולות מניעה, 

בנכס, לפי הפרטים, התנאים והמועדים הקבועים בהודעה; הודעה כאמור תהיה בכפוף להוראות לפי חוק המדבירים 
 תקנות התכשירים(. -)להלן  1994-ותקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם(, התשנ"ד

נות התכשירים יתבצע לפי הוראות התקנות האמורות והוראות השימוש שימוש בתכשיר כהגדרתו בתק )ב(
 המופיעות על גבי תווית התכשיר; ככל שהוראות התווית מחייבות זאת, ההדברה תבוצע באמצעות מדביר.

לא קיים בעל נכס או מחזיק בנכס דרישה שבהודעה כאמור בסעיף קטן )א( או ביצע את העבודות שלא  )ג(
אים, הצורה והאופן המפורטים בהודעה או לא השלים את העבודות בתקופה שנקבעה בהודעה, לפי הפרטים, התנ

 רשאית המועצה לבצע את העבודות כמפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה.

 סכום ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לדבר.אישור מאת המפקח על  )ד(



 הדברת מזיקים בידי המועצה

הימצא כי קיים חשש למפגע מזיקים המצדיק זאת, מפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, לבצע פעולות הדברה של ב .8
 מזיקים, בעצמו אם הוא מדביר או באמצעות מדביר.

 קביעת המפקח

 קביעתו של מפקח בדבר קיומו של מפגע תהיה ראיה לכאורה לדבר. .9

 איסור השלכת פסולת

ישאיר, לא יניח ולא ירשה לאחר מטעמו להשליך, להשאיר או להניח פסולת במקום לא ישליך אדם, לא  )א( .01
 ציבורי או פרטי, אלא בכלי אצירה שהותקנו לפי הוראות חוק עזר זה.

לא יניח אדם כלי אצירה ברחוב, למעט עובדי המועצה או הפועלים מטעמה בעת מילוי תפקידם ולמעט  )ב(
 אדם שהמפקח הורה לו בכתב אחרת.

 סור השלכת פסולת וחפצים מרכבאי

 לא ישליך אדם פסולת מרכב לרחוב ולא יניח לפסולת להישפך מרכב שבו הוא נוהג. )א( .00

 -לעניין סעיף זה רואים כמי שהשליך את הפסולת מרכב  )ב(

 מי שרשום כבעל הרכב זולת אם הוכיח כי בשעת ביצוע העבירה הוא לא נהג ברכב; (1)

 ת ביצוע העבירה זולת אם הוכיח אחרת.מי שנהג ברכב בשע (2)

 השקיית צמחים

לא ישקה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשקות צמחים באופן הגורם או העלול לגרום להפרעה לעוברים  .08
 ושבים ברחוב, או לאנשים בנכס גובל, למעט השקיית גן.

 ניקוי, איבוק, ניעור וחיבוט

 16:00לבין  14:00יטה או חפצים אחרים כיוצא באלה בשעות שבין לא יחבוט אדם מרבד, שטיח, מזרן, כלי מ .03
 למחרת. 07:00לבין  19:00ובין 

 איסור עשיית צרכים ברשות הרבים

לא יעשה אדם את צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום עינוג או במקום אחר  )א( .04
 זהם אותם באופן אחר.אשר לציבור רשות כניסה אליו, לא יירק בהם ולא י

עשה כלב את צרכיו בהטלת גללים במקום ציבורי או במקום פרטי, יאסוף מיד את הגללים בעל הכלב  )ב(
 או מי שמחזיק בכלב באותה עת.

 לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי. )ג(

 איסור הדבקה, פיזור וחלוקה של מודעות

מודעה, דבר פרסומת או תעמולה וכיוצא בהם, על קירות, לא יפזר אדם ולא ידביק במקום ציבורי  )א( .05
 עמודים, עצים וכדומה, לא יתלה ולא יצייר עליהם ולא ירשה לאחר מטעמו לעשות כאמור.

הכותב, מצייר, משרטט, או חורט על מקרקעין של זולתו, שלא כדין, או מדביק, תולה, מניח או קובע  )ב(
ט, רואים אותו כמלכלך את רשות הרבים ויחולו לגביו הוראות סעיף קטן עליהם שלא כדין, כל כתב, מודעה או של

 )א(.

הודבק או נקבע כתב, מודעה או שלט כאמור בסעיף קטן )ג(, רואים כמלכלך את רשות הרבים גם מי  )ג(
ו שתוכנו של הכתב, המודעה או השלט מצביע עליו כמי שהזמין את הכנתו או הדבקתו או הורה על כך ויחולו לגבי



הוראות סעיף קטן )א(, זולת אם הוכיח כי לא הוא עשה כן וכי המעשה נעשה שלא בידיעתו והוא נקט אמצעים 
 סבירים למנוע את ביצוע המעשה כאמור.

 לרבות ציור שרטוט או חריטה. - "כתב"בסעיף זה,  )ד(

 איסור שימוש במי שפכים או שפיכתם

 להשתמש במי שפכים להשקיה.לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר מטעמו  )א( .06

לא יזרים אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להזרים מי שפכים אלא למערכת ביוב ציבורית, ורק אם אין  )ב(
באותו חלק של היישוב מערכת ביוב ציבורית, על פי הוראות תאגיד מים וביוב פלג הגליל בע"מ, ובכפוף להוראות לפי 

 .2001-חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א

לא יוביל אדם ולא יאסוף, יעביר, או ישפוך מי שפכים מבור שפכים או מביב פרטי, אלא באמצעות  )ג(
 מערכת הביוב.

לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להוביל מי שפכים במקום ציבורי או במקום פרטי, אלא  )ד(
 באמצעות אבזרים שאישר המפקח ושעליהם נמסרה הודעה פומבית.

 איסור שפיכת נוזל

 לא ישפוך אדם למקום ציבורי מים או נוזל אחר, אלא לצורך ניקוי רחוב או השקיית גן. )א( .07

לא ירחץ אדם כלי רכב ברחוב באופן המותיר ברחוב שלולית או מים עומדים היוצרים סכנה למעבר של  )ב(
 עוברי אורח.

 איסור הבערת קוצים

לת בניין, שאריות גזם או חומר אחר בגן, במקום ציבורי, לא יבעיר אדם קוצים, עצים, צמחים, פסולת, פסו .08
במקום פרטי, בשדה או תחת כיפת השמים או בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש 
המועצה הכולל הנחיות ומגבלות לגבי הבערות אלה, בין היתר כך שתימנע הבערה של פסולת או חפצים אחרים; היתר 

 .2008-, ולפי חוק אוויר נקי, התשס"ח1949-ה בכפוף להוראות לפי חוק למניעת שריפות בשדות, התש"יכאמור יהי

 אחריות בעל נכס והמחזיק לניקיונו

בעל נכס או המחזיק ישמור בתמידות על ניקיונם של חצר, מבוא לבית, מקום חניה, חדר מדרגות, גג,  )א( .09
נקם ויטאטאם, להנחת דעתו של מפקח, וכן ישטוף את מדרגות חדר מקלט, וכל מקום המשמש את דיירי הנכס, י

 הכניסה ומדרכות שבתחום החצר.

בעל נכס, למעט דייר משנה בנכס, יעשה כל תיקון ושינוי הדרושים להחזקת המקלט או מרחב מוגן  )ב(
 גוננות האזרחית.לחוק ההת 14במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת וכפי שיידרש בכתב לפי הוראות סעיף 

 דרישה לגידור

מחזיק בניין או בעל בניין יגדרו אותו לפי דרישת המפקח ולהנחת דעתו, אם לדעת המפקח הדבר דרוש לשם  .81
 מניעת מפגע או סכנה לציבור.

 איסור השארת בעלי חיים בלא שמירה

יקוחו במקום ציבורי ולא לא ישאיר אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשאיר בעל חיים שבבעלותו או בפ )א( .80
 ירשה לבעל חיים שבבעלותו או בפיקוחו לשוטט במקום ציבורי.

 לא יעביר אדם סוסים, פרות, כבשים או עזים בתחום שטח שיפוט המועצה. )ב(

 למעט כלב. - "בעל חיים"לעניין סעיף זה,  )ג(



 סילוק מפגעים בידי המועצה

מפגע הנמצא בתחום המועצה; סולק מפגע כאמור רשאית מפקח או מי שהוא הסמיך לכך רשאים לסלק  .88
המועצה לגבות מאדם החייב בסילוקו את הוצאות הסילוק בתנאי שנמסרה לאותו אדם התראה בתוך זמן סביר 
מראש, בה צוין שאם לא ימלא אחר הדרישה תהיה המועצה רשאית לסלק את המפגע על חשבונו; תעודה מאת 

 ראיה לכאורה לדבר. המפקח על סכום ההוצאות תהווה

 

 פרק ג': פינוי פסולת ומחזור

 הגדרות

 -בפרק זה  .83

 לרבות בעל בית עסק; - "בעל נכס"

 לרבות הובלה, העברה והורקה. - "פינוי"

 הצבת כלי אצירה ומיתקנים לטיפול בפסולת

פסולת אסבסט, המועצה רשאית להתקין בתחומה כלי אצירה ומיתקנים לאיסוף ופינוי פסולת, למעט  )א( .84
 ולהורות על השימוש בהם לרבות באמצעות סימון ושילוט מתאימים, אשר יופיעו על גבי כלי האצירה או בסמוך להם.

בעל נכס, המחזיק או המנהל אותו, לא יפריע לעובד המועצה או למי שפועל מטעמה ולא ימנע ממנו  )ב(
 גישה חופשית ותקינה ובלא הפרעה לכלי האצירה האמורים.

 תקנת ביתן אשפהה

 מפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס שיתקין ביתן אשפה או יתקנו. )א( .85

בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן )א( חייב להתקינו באופן, בצורה ובמקום  )ב(
 שיורה המפקח, ולפי הוראותיו ובזמן שיורה, כאמור בהודעה.

 תשלום אגרה

כלי אצירה כאמור ישלם בעל הנכס או המחזיק למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת בעד אספקת  .86
 הראשונה לחוק עזר זה.

 התקנת מכל ייעודי ומיתקן מיחזור

המועצה רשאית להקצות בתחומה מקומות להקמת מכלים ייעודיים או מיתקני מיחזור, ולהתקין, בין  .87
 מיתקני מיחזור בשטח שיפוטה.בעצמה ובין בידי אחרים, מכלים ייעודיים או 

 השלכת פסולת למיחזור

לא ישליך אדם למכל ייעודי או למיתקן מיחזור אלא פסולת למיחזור, לפי סוג הפסולת למיחזור שנקבע  )א( .88
 לאותו מכל או מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוך או על גבי המכל או המיתקן.

סמוך למקום מגוריו של אדם לא ישליך אדם פסולת למיחזור הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור  )ב(
 אלא לתוכו, לפי סוג הפסולת שנקבע לאותו מכל או מיתקן בהודעה שהוצבה בסמוך או על גבי המכל או המיתקן.

בעל בית עסק שבתחום עסקו או בקשר לעסקו הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור, או בעל נכס  )ג(
עודי או מיתקן מיחזור, לא ישליך ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשליך פסולת למיחזור אלא שבתחומו הותקן מכל יי

 לתוכו, לפי סוג הפסולת שנקבע לאותו מכל או מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוך או על גבי המכל או המיתקן.



לת בניין, פסולת לא ישליך אדם לתוך מכל ייעודי או למיתקן מיחזור פסולת ביתית פסולת גזם, פסו )ד(
אשר מקורה במכלאה, פסולת חומרים מסוכנים, פסולת רפואית מסוכנת, פסולת אסבסט או כל דבר אחר העלול 
לגרום למטרד או למפגע סביבתי או תברואתי או לנזק למיתקן המיחזור או העלולים להקשות על פינוי של פסולת 

 למיחזור מתוכו.

כל ייעודי או מיתקן מיחזור, פסולת בעלת נפח גדול שניתן להקטין לא ישליך אדם לתוך כלי אצירה, מ )ה(
את נפחה על ידי פירוק, קיפול, קריעה או דחיסה, אלא לאחר שקופלה, פורקה, נקרעה, או נדחסה; אין בהוראות 

 חוק האריזות(. -)להלן  2011-סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק האריזות, התשע"א

 הקמת מרכז מיחזור

 צה רשאית להתקין בתחומה מרכזי מיחזור ולהורות על שימוש בהם.המוע .89

 היתר לפינוי פסולת למיחזור

 לא יפנה אדם פסולת למיחזור אלא לפי היתר מראש המועצה ועל פי תנאים שייקבעו על ידו. .31

 כלי קיבול במפעל

סולת תעשייתית או פסולת בעל מפעל( יתקין כלי קיבול נפרדים לפ -מחזיק במפעל )להלן בסעיף זה  )א( .30
 חקלאית, לפי העניין, אם קיבל דרישה לכך מאת המפקח;

 המפקח רשאי להורות בנוגע לצורה, לגודל, למספר, למקום ולשאר התנאים לעניין כלי הקיבול הנפרדים.

בעל מפעל יחזיק את כלי הקיבול הנפרדים כאמור בסעיף קטן )א( במצב תקין ונקי, יתקנם או יחליפם  )ב(
 באחרים, הכול לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

ראש המועצה או המפקח, רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל מפעל שיתקין, יתקן או יצבע את כלי  )ג(
 הקיבול בשטח המפעל, או שנועד לשימוש המפעל.

תיקון כלי המועצה רשאית להשאיל למחזיק במפעל כלי קיבול לתקופה של עד שלושה חודשים, לזמן  )ד(
 הקיבול שבבעלותו או לזמן הדרוש לרכישת כלי קיבול חדש.

 לא ישליך אדם פסולת תעשייתית או פסולת חקלאית אלא לתוך כלי הקיבול שהותקנו לפי סעיף )א(. )ה(

 פינוי פסולת ביתית

צה או פועל לא יפנה אדם, לא יוביל, לא יעביר ולא יטמין פסולת ביתית, אלא אם כן הוא עובד המוע )א( .38
 מטעמה או קיבל הרשאה לעשות כן, והכול לפי היתר מאת ראש המועצה ובכפוף לתנאי ההיתר.

 -בהיתר שניתן לפי סעיף קטן )א( ייקבעו  )ב(

השעות שבהן מותר להוציא או להוביל פסולת ביתית, בכפוף לתקנות מניעת מפגעים )מניעת  (1)
 ;1992-רעש(, התשנ"ב

 תובל או תורק פסולת ביתית;המקומות שאליהם  (2)

 דרכי ההוצאה וההובלה, וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גודלם ומבנם; (3)

 תקופת ההיתר. (4)

ראש המועצה או המפקח רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן )א( או לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו, להתנות  )ג(
 בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

היתר כאמור בסעיף קטן )א(, פסולת ביתית מנכס למקום אחר, רואים את בעל נמצא רכב מוביל בלא  )ד(
הרכב או את מי שהרכב בשליטתו כאחראי להפרת חוק עזר זה, אלא אם כן הוכיח כי לא הוא הוביל כאמור, ויודיע 

 ברשות מי היה הרכב באותה עת או שהרכב נלקח בלא הסכמתו.



 פינוי פסולת בניין

"בעל ב בפינוי פסולת בניין מהנכס, מאתר הבנייה או ממקום השיפוץ; לעניין סעיף זה, בעל נכס חיי )א( .33
בעל נכס, מחזיקו או האחראי, למעט דייר משנה, לביצוע עבודות הבנייה, ההריסה או השיפוץ, או מבצע  -נכס" 

 עבודות הבנייה, בין בעצמו ובין בידי אחרים.

לאחסון, הוצאה, פינוי או העברה של פסולת בניין לפי היתר  בעל נכס יציב ברשות הרבים כלי אצירה )ב(
 מראש ובכתב מאת המפקח, ולפי תנאי ההיתר.

בעל נכס יפנה פסולת בניין במהלך תקופת ביצוע העבודות, במועדים, ובתדירות כפי שיורה המפקח  )ג(
ול בפסולת או לאתר לסילוק לבעל הנכס בהודעה ולפי הנחיותיו; פינוי הפסולת ייעשה לתחנת מעבר, לאתר לטיפ

 פסולת המורשים לפי חוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה לקלוט או לטפל בפסולת בניין.

ראש המועצה או המפקח רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש בהודעה בכתב מבעל נכס להניח, לתקן, להחליף  )ד(
 צר הנכס או ברשות הרבים.או לכסות את כלי האצירה לאיסוף פסולת הבניין המוצבת בנכס, בח

 24בעל נכס אשר קיבל הודעה או הנחיה כאמור בסעיפים קטנים )ג( או )ד( חייב למלא אחריה בתוך  )ה(
 שעות.

בעל הנכס ידאג לפינוי פסולת הבניין ויותיר אחריו את אתר הבנייה וסביבתו נקיים עם סיום עבודות  )ו(
)ג( לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, 21מר כאמור בתקנה הבנייה ולא יאוחר ממועד הגשת בקשה לתעודת ג

 .1970-תנאיו ואגרות(, התש"ל

לא קיים בעל נכס דרישה שבהודעה או בהנחיה כאמור בסעיף קטן )ה(, או שביצע את העבודות שלא לפי  )ז(
דעה בתקופה הפרטים, התנאים, הצורה והאופן המפורטים בהודעה, או שלא השלים את העבודות שפורטו בהו

שנקבעה בה, רשאית המועצה לבצע את העבודות שפורטו בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו 
ההודעה, ובלבד שהתראה בדבר ביצוע העבודות בידי המועצה והטלת עלותן על אותו אדם, נמסרה לו בכתב זמן סביר 

 מראש.

 פינוי פסולת גזם

יוציא פסולת גזם מחצרו לרשות הרבים, לרבות המדרכה או הרחוב  בעל נכס או המחזיק בו לא )א( .34
הסמוכים לנכסו, אלא בימים, בשעות ובתנאים שקבע המפקח ופרסם על כך הודעה בכתב ברבים באמצעות הצבת 

 שלט במקום איסוף הפסולת או בסמוך לו, הקובע את מועדי פינוי הפסולת מהמקום ואת תנאי הנחתה של הפסולת. 

וי פסולת גזם שלא על ידי המועצה, ייעשה רק לפי היתר מאת ראש המועצה או המפקח, לאתרי פינוי פינ )ב(
, לפי חוק התכנון והבנייה, לפי חוק רישוי 1984-)ד( לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד7פסולת גזם המאושרים לפי סעיף 

, 1990-ם מאתרים לסילוק פסולת(, התש"ןעסקים, לפי תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר וריח בלתי סבירי
 ולפי התנאים שייקבעו על ידי ראש המועצה או המפקח.

 פינוי מכשירי חשמל גדולים

בעל נכס למגורים לא יוציא מן הנכס מכשירי חשמל גדולים שנועדו  28-ו 10על אף האמור בסעיפים  )א( .35
קריאה ותיאום מראש עם המועצה; הנחיות המועצה להשלכה, אלא רק במועדים ובאופן שקבעה המועצה או על פי 

ומועדי הפינוי יפורסמו ברבים באמצעות הצבת שלט במקום איסוף המכשירים כאמור או בסמוך לו, הקובע את 
 מועדי הפינוי מהמקום ואת תנאי הנחתם של מכשירים כאמור.

רשותו לפי להוראות חוק ציוד המחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי יפנה פסולת זו שב )ב(
 חשמלי ואלקטרוני.

בתוספת הראשונה לחוק ציוד חשמלי  4כמשמעותם בפרט  - "מכשירי חשמל גדולים"בסעיף זה,  )ג(
 ואלקטרוני.

 צווי דרישה לפינוי פסולת

לא פעל בעל נכס בפסולת לפי הוראות חוק עזר זה, רשאי ראש המועצה או המפקח, בהודעה בכתב,  )א( .36
צוות עליו לפנות פסולת המצויה בנכס, בחצר הנכס, או ברשות הרבים לאחר שהוצאה מתוך שטח הנכס, המהווה או ל

 העלולה להוות מפגע לדעת המפקח, וכן לנקות לכלוך שנוצר כתוצאה מהשלכת פסולת כאמור ברשות הרבים.

 שעות.  24 בעל נכס אשר קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א( חייב למלא אחריה בתוך )ב(



לא ביצע בעל הנכס את דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאית המועצה לבצע את עבודות  )ג(
פינוי הפסולת ולהטיל עליו את תשלום ההוצאות שהוציאה המועצה לצורך ביצוע עבודות הפינוי, ובלבד שהתראה 

 נמסרה לו זמן סביר מראש.בדבר ביצוע העבודות בידי המועצה והטלת עלותן על אותו אדם, 

 שריפת פסולת

 לא ישרוף אדם פסולת מכל מין וסוג שהוא. .37

 קניין המועצה

כל פסולת שסולקה או פונתה על ידי עובדי המועצה או אחר מטעמה, תפונה לתחנת מעבר, אתר לסילוק  .38
והבנייה למטרה זו, בהתאם להחלטת פסולת או למפעל מיחזור, המורשים לפי חוק רישוי עסקים ולפי חוק התכנון 

ראש המועצה או המפקח, ותהיה קניין המועצה מעת פינויה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות של אדם לפי 
 כל דין בשל השלכת פסולת חומרים מסוכנים וכן לגרוע מהוראות חוק האריזות וחוק ציוד חשמלי ואלקטרוני.

 אחזקת כלי אצירה

כס או המחזיק בו חייב להחזיק את כלי האצירה במצב נקי ותקין ולשמור על ניקיונם ועל ניקיון בעל נ )א( .39
 סביבתם, להנחת דעתו של מפקח.

 מפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב, ביצוע תיקונים בכלי האצירה או סמוך לו. )ב(

 פינוי פסולת בהיתר

ה לעשות כן, לא יעביר ולא יוביל פסולת מנכס, לא יפנה אדם, פרט לעובד המועצה או מי שהיא מינת )א( .41
 אלא לפי דרישה בכתב או היתר מאת ראש המועצה ולפי תנאי ההיתר.

 -בהיתר שניתן לפי סעיף קטן )א( ייקבעו  )ב(

השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, בכפוף לתקנות מניעת מפגעים )מניעת רעש(,  (1)
 ;1992-התשנ"ב

 ם תובל ותורק אשפה;המקומות שאליה (2)

 דרכי ההוצאה וההובלה, אמצעי ההובלה, צורתם, גודלם ומבנם; (3)

 תקופת ההיתר. (4)

ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן )א(, לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו, להתנות בו תנאים,  )ג(
 להוסיף עליהם או לשנותם.

תר כאמור בסעיף קטן )א(, רואים את בעל הרכב או נמצא רכב מוביל פסולת מנכס למקום אחר בלא הי )ד(
את מי שהרכב בשליטתו כאחראי, אלא אם כן הוכיח שהוא לא הוביל כאמור, והודיע ברשות מי היה הרכב אותה 

 שעה או שהרכב נלקח בלא הסכמתו.

 תשלום הוצאות פינוי על פי בקשה

 פינוי על פי בקשה(. -שיקבע המפקח )להלן המועצה תפנה פסולת לפי בקשתו של אדם, על פי כללים  )א( .40

בעד פינוי על פי בקשה יישא המבקש בתשלום הוצאות המועצה לפי תעודה מאת ראש המועצה או  )ב(
 מפקח בדבר סכום ההוצאות; תעודה כאמור תהווה ראיה לכאורה לסכום ההוצאות.

 סייג תחולה

 ולת חומרים מסוכנים.הוראות חוק עזר זה לא יחולו על פסולת אסבסט ועל פס .48

 



 פרק ד': ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים

 שמירה על הניקיון

אדם המעסיק עובדים בעבודות בנייה, חפירה, חציבה וכיוצא באלה, יתקין במקום העבודה תנאי נוחיות  .43
לאחר גמר העבודות סניטרית לעובדים במקום, לפי דרישות המפקח, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן חייב הוא, 

 כאמור, לסלק את כל הלכלוך שהצטבר ולנקות את המקום, להנחת דעת המפקח.

 דרישה לניקוי מגרש

ראש המועצה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש ממחזיק או מבעל מגרש, לנקות את המגרש או  )א( .44
או לצורך אחר של אותו בניין, וכן את את הקרקע שמשתמשים בה או מחזיקים בה יחד עם הבניין כחצר או כגינה 

 הכניסות לבניין.

 ההודעה כאמור תכלול את התנאים, הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת התקופה לביצועו. )ב(

 מילוי אחר דרישה

 ימלא אחר האמור בהודעה. 44בעל הנכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  .45

 ניקוי בידי המועצה

או ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים,  44נכס או המחזיק בו אחר הודעה כאמור בסעיף  לא מילא בעל .46
הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או 

 המחזיק; תעודה מאת ראש המועצה או המפקח בדבר סכום ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר.

 

 פרק ה': פינוי חפצים מיושנים

 איסור השארת חפצים ישנים

לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא יחזיק ולא ירשה לאחר מטעמו לזרוק, להשאיר, להניח או להחזיק  .47
חפצים ישנים, גרוטאות וגרוטות רכב, במקום ציבורי, אלא אם כן דרוש הדבר להעברתו או לתיקונו של אותו חפץ 

 א יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.ישן, ול

 פינוי חפצים ישנים

 כל אחד מאלה יפנה את החפצים הישנים ממקום ציבורי למקום שקבע ראש המועצה ושצוין בהודעתו: )א( .48

 אדם המוכר, המרכיב או המספק חפצים שמחליפים חפצים מיושנים; (1)

 בעלם של חפצים ישנים; (2)

 מי שברשותו חפצים ישנים. (3)

ראש המועצה רשאי לדרוש מכל אחד מאלה המנויים בסעיף קטן )א(, בהודעה בכתב, את פינוים של  )ב(
 חפצים מיושנים למקום שציין בהודעה ובתוך המועד שנקבע בהודעה.

 



 פרק ו': שמירת הסדר והניקיון בגנים ציבוריים

 הימצאות בגן

ראש המועצה בהודעה המוצגת בגן או בכניסה לא יימצא אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה בהוראת  .49
 אליו.

 איסור כניסה

 לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא בגן, אלא ברשות ראש המועצה או המפקח ולפי הוראותיהם. .51

 איסור פגיעה בבעלי חיים

בגן, לא לא יפריע אדם לבעלי חיים שאינם בבעלותו או שהם בבעלות המועצה, להלך, לעוף או לשוטט  .50
 יטרידם, לא ייקחם ולא ינסה לקחתם או את ביציהם ולא יניח להם מלכודת.

 איסור פגיעה בצמחי גן

לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית עץ וצמח בגן, אלא אם כן ראש המועצה או המפקח נתן  .58
ים מכוחה; אם הצמח הוא ערך טבע הרשאה ולפי תנאי ההרשאה, ובכפוף להוראות פקודת היערות ולרישיונות הניתנ

מוגן כהגדרתו בחוק גנים לאומיים, הרשאה כאמור כפופה לחוק גנים לאומיים, ולהיתרים הניתנים מכוחו על ידי 
 מנהל רשות הטבע והגנים, לפי העניין.

 התנהגות בגן

ח או מקום להשחית צמ לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך לשבור, לטפס או )א( .53
 המוצגת במקום. נטיעות, אלא לפי הוראות ראש המועצה שנקבעו בהודעה

לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך או לטפס על גדר, משוכה, שער או סורג שבתוך  )ב(
 גן או הגודרים אותו.

כה, שער או סורג בתוך לא ישבור אדם, לא ישחית ולא ירשה לאחר מטעמו לשבור או להשחית גדר, משו )ג(
 גן.

 לא יהלך אדם בגן אלא בשבילים או בשטחים שנקבעו לכך. )ד(

 לא ילון אדם בגן ולא יקים בו אוהל אלא במקומות שראש המועצה התיר לכך בהודעה המוצגת במקום. )ה(

 כלי רכב

בגן בלא היתר מראש אופן ועגלה, לא ינהג בו ולא ישאירו -לא יכניס אדם לגן רכב, למעט אופניים, תלת .54
 המועצה או המפקח.

 רוכלות

 לא יעסוק אדם ברוכלות בגן אלא אם כן הותר לו הדבר במפורש ברישיון הרוכלות שניתן לו על פי דין. .55

 משחקים

לא ישחק אדם במשחקים בגן אלא לפי האמור בהודעה בעניין זה שהוצבה בגן ויפעל לפי התנאים הקבועים  .56
 בהודעה.



 הפרעהאיסור 

לא יעשה אדם כל מעשה בגן שיש בו כדי לגרום לסכנה, הפרעה, או נזק לכל אדם או שיש בו כדי להפר את  .57
 הסדר בגן.

 רעש

 לא יקים אדם בגן רעש חזק, או בלתי סביר או ממושך או חוזר ונשנה. .58

 השגחה על בעלי חיים

ו, אלא אם כן הותר הדבר בהודעה מאת ראש לא יכניס אדם בעל חיים לגן ולא יניחו להיכנס לתוכ )א( .59
 המועצה שפורסמה בגן.

הותרה כניסת בעל חיים לגן כאמור בסעיף קטן )א(, לא יניח לו אדם, ששמירתו עליו, להלך בלי השגחה,  )ב(
 וכן ימנע אותו מלהפריע לאדם, לבעל חיים או לצמח או מלפגוע בהם.

-יחול האמור בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"גבלי לגרוע מהאמור, על הכנסת כלבים לגן  )ג(
2002. 

 קשירת בעלי חיים

לא יקשור אדם בעל חיים אל צמח או אל גדר, משוכה, שער או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על  .61
 הצמח.

 שמירה על מקווי מים

חומר או נוזל כלשהו, לא יכבס בהם לא יתרחץ אדם בבריכה, אגם או מזרקה בגן, לא יטיל ולא ישפוך לתוכם  .60
 כבסים, לא ילכלכם ולא ירחץ בהם בעלי חיים או חפצים, אלא ברשות ראש המועצה או מפקח ולפי הוראותיהם.

 שמירה על הניקיון

לא ישים אדם, לא יזרוק ולא יגרום ולא ירשה לאחר מטעמו לשים או לזרוק פסולת בגן, אלא בכלי  )א( .68
 מועצה.אצירה שסיפקה לכך ה

 לא ישטח אדם בגן בגדים או חפצים אחרים לשם ייבושם או ניקוים. )ב(

 לא יבעיר אדם אש בגן. )ג(

 איסור קיום אסיפות

לא יקיים אדם בגן חגיגה, מסיבה, טקס, מופע, אסיפה כהגדרתה בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים,  )א( .63
 המועצה ולפי לתנאי ההיתר., אלא לפי היתר מראש ובכתב מאת ראש 1962-התשכ"ג

לא ייתן ראש המועצה היתר כאמור אלא אם כן קיבל מבקש ההיתר רישיונות, היתרים ואישורים  )ב(
 הדרושים לקיום האסיפה.

 שמירת דינים

, ולהיתרים 1955-הוראות חוק עזר זה לגבי חיות בר כפופות להוראות לפי החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו .64
 הניתנים מכוחו.

 



 פרק ז': שימור רחובות

 מכשול ברחוב

לא יניח אדם, לא ישאיר, לא יקים, לא יתלה, לא יטיל ברחוב ולא יבליט מעל רחוב דבר העלול  (1) )א( .65
לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקיונו או לתנועת הציבור בו, אלא אם כן דרוש הדבר לשם טעינת הדבר 

ו ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך או אם קיבל לכך היתר או פריקתו ותוך כדי פריקתו או טעינת
 בכתב מאת ראש המועצה ולפי תנאי ההיתר.

לא יניח אדם ולא יתלה בחזית ביתו או עסקו, בחלון, במעקה, בגזוזטרה, בגג או מעל רחוב דבר  (2)
 באופן שיש בו סכנה שייפול לרחוב.

רוש מאת אדם שעשה או שהרשה או שגרם לעשיית ראש המועצה או מפקח רשאי בהודעה בכתב, לד )ב(
 דבר האסור לפי סעיף קטן )א(, לסלק את הדבר.

 תליית כבסים

לא יתלה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לתלות כבסים ברחוב, בחלון או במקום אחר הפונה לרחוב,  )א( .66
 ר הבנייה.אלא כשהם מוסתרים במסתור כביסה שאושר בידי המפקח ובמקום שנקבע וסומן בהית

נמצאו כבסים או חפצים תלויים או מונחים בחזית הבית, יראו את המחזיק כמי שתלה או הניח את  )ב(
 הכבסים או החפצים, אלא אם כן הוכיח אחרת.

 איסור לחסום תעלה

לא יכסה אדם, לא יחסום, לא יגרום ולא יתיר לאחר מטעמו לכסות או לחסום תעלה, שוחה או תא בקרה  .67
 ברחוב.

 בנייה ארעית

, מותרת בנייה ארעית לרגל חגיגות, טקסים, אירועי אבלות או לצורך מיוחד, 67-ו 65על אף האמור בסעיפים  .68
לפי הרשאה בכתב מאת ראש המועצה ולפי תנאי ההרשאה, בכפוף להוראות לפי חוק התכנון והבנייה ולפי חוק רישוי 

 עסקים.

 היתר להעמיד כיסאות ושולחנות

ראש המועצה רשאי לתת לבעל בית עסק היתר להעמיד ברחוב או על מדרכה ברחוב כיסאות, שולחנות  )א( .69
או פרגודים לצורכי מסעדה או בית קפה, וכן שמשיות, מכונה לייצור או למכירת גלידה או מיצים או מכונה אחרת או 

ת חנות פרחים; מתן היתר או סירוב מכשיר אחר, וכן להציג או להעמיד עציצים, אדניות או פרחים ברחוב או בחזי
לתיתו, קביעת תנאים בו, התלייתו, הוספת תנאים בו או שינוים או ביטול ההיתר נתונים לשיקול דעתו של ראש 

 המועצה.

בדצמבר בשנת נתינתו או בתאריך אחר שנקבע בו, לפי המוקדם  31היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  )ב(
 יותר.

 תר ימלא אחר תנאיו.מי שניתן לו הי )ג(

 פתיחת שוחות

 לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא לפי היתר בכתב מאת ראש המועצה או מהנדס ולפי תנאי ההיתר. )א( .71

 אדם הכורה שוחה ברחוב ינקוט אמצעים אלה: )ב(

יחזיק את מקום השוחה מגודר ויציינו בשלטי אזהרה, בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים  (1)
 בלילה;

יסתום את השוחה ויחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף  (2)
 ההיתר, לפי המוקדם יותר.



 נזק לרחוב

לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום נזק לרחוב, כגון יצירת שקעים או בורות בכביש או  )א( .70
מוש בכלי רכב כבד או על ידי הנחת מטען כבד וגירוד השכבה במדרכה, שינוי פני שטח הכביש או המדרכה על ידי שי

 העליונה של הכביש או המדרכה.

 אדם שעבר על הוראות סעיף קטן )א( יתקן את הנזק שנגרם לרחוב באופן ובתנאי שיורה ראש המועצה. )ב(

ל חשבונם, נגרם נזק לרחוב עקב חפירה או פעולה אחרת בקרקע סמוכה לאותו רחוב, יתקנו את הנזק ע )ג(
 החופר ובעל הקרקע, שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד.

 סילוק מכשול וביצוע עבודה

ראש המועצה או המפקח רשאים באמצעות כל אדם, ולאחר שהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע  )א( .78
לעשות זאת  העבודה קיבל זמן סביר מראש התראה בכתב על כך שאם לא ימלא אחר הדרישה תהיה המועצה רשאית

)א(, 65בעצמה ולהיפרע ממנו את ההוצאות שהוצאו לשם כך, לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות סעיף 
 )ב(.70-ו 67ורשאים הם לבצע כל עבודה המנויה בסעיפים 

סולק הדבר או בוצעה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאדם האחראי לסילוק הדבר או לביצוע  )ב(
 צאות הסילוק או הביצוע; תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.העבודה את הו

 פעולה דחופה

ראש המועצה או מפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, במקרה הנראה לו דחוף, לסלק מכשול ברחוב  )א( .73
קום שייראה לו, וכן לתקן ולהרחיקו מהרחוב למקום שייראה לו, לבצע עבודה הדרושה לסילוק המכשול מהרחוב למ

 נזק שנגרם, בניגוד להוראות פרק זה, בין אם נמסרה הודעה או דרישה לפי הוראות פרק זה ובין אם לא.

סילק ראש המועצה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאית המועצה לגבות  )ב(
סילוק או הביצוע, ויחולו לגבי סכום ההוצאות מאדם האחראי לסילוק המכשול או לביצוע העבודה את הוצאות ה

 .72הוראות סעיף 

 

 פרק ח': החזקת בעלי חיים

 החזקת בעלי חיים

לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחזיק בעל חיים, למעט כלב, בין אם החזקתו טעונה היתר לפי  .74
אמצעים סבירים כדי למנוע מבעל החיים הוראות חוק עזר זה ובין אם אינה טעונה היתר, אלא אם כן הוא נוקט 

לגרום סכנה לחייו או לבריאותו של אדם, ולא יחזיקו באופן הגורם או העלול לגרום לפסולת, מפגע, מזיקים, או 
 ריחות רעים, רעש בלתי סביר או לכלוך בלתי סביר או הטרדה לשכנים או לעוברי אורח.

 החזקת בעל חיים בהיתר

שה לאחר מטעמו להחזיק בנכס בעל חיים שהחזקתו טעונה היתר לפי חוק זה אלא לפי לא יחזיק אדם ולא יר .75
 היתר מאת ראש המועצה ולפי תנאי ההיתר.

 החזקת בעל חיים ברשות הרבים

לא יניח אדם לבעל חיים שבהחזקתו להלך ברשות הרבים בלא השגחה, ולא ישאיר אדם ולא ירשה  )א( .76
ברשות הרבים באופן המהווה או העלול להוות מכשול או באופן העלול לגרום נזק לאחר מטעמו להשאיר בעל חיים 

 לבני אדם או להפחיד בני אדם.

לא יאכיל אדם בעל חיים ברשות הרבים באופן שיש בו כדי לזהם אותה או באופן הגורם מפגע או לכלוך  )ב(
 או ריחות רעים או הטרדה לשכנים או לעוברי אורח באופן בלתי סביר.



 

 פרק ט': הוראות לעניין מקום עינוג

 איסור עישון, פיצוח, הכנסת בקבוקים וגרימת לכלוך

 -במקום עינוג, בחלק שבו מתקיים עינוג, לרבות בשעת ההפסקה  .77

לא יעשן אדם, למעט במשחק או במופע תחת כיפת השמים, ובלבד שאין מדובר במקומות  (1)
 ;1983-וריים והחשיפה לעישון, התשמ"גהקבועים בחוק למניעת העישון במקומות ציב

 לא יזרוק אדם אשפה אלא לכלי אצירה ולא ילכלך את המקום; (2)

 לא יכניס אדם ולא יחזיק ולא ירשה לאחר מטעמו להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית; (3)

 לא יפריע אדם למהלכו התקין של העינוג. (4)

 

 פרק י': ניקוי מדרכות

 חובת ניקוי

 עסק יטאטא מדרכה הגובלת בעסקו, באופן שלא יהיה עליה אשפה והיא תהיה נקייה. בעל )א( .78

הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על בעל עסק כשאין אשפה על מדרכה הגובלת בעסקו והיא נקייה  )ב(
 לחלוטין.

 הוראות סעיף קטן )א( יחולו על בעל עסק בימים ובשעות שבהם העסק פתוח. )ג(

מדרכה הגובלת בעסק אינה נקייה, רשאי הוא לדרוש מבעל עסק, בהודעה בכתב, מצא המפקח שה )ד(
 לנקותה, בימים ובשעות שהעסק פתוח, לפי הפרטים, התנאים והמועדים הקבועים בהודעה.

 איסוף פסולת

בעל עסק הוא החייב בניקוי המדרכה הגובלת בעסקו, והוא יאסוף את הפסולת לתוך כלי אצירה שיוחזק  .79
 ו בחצר, לפי הוראות המפקח.בעסק א

 

 פרק י"א: שמירת חזיתות בתים וחדרי מדרגות

 הגדרות

 -בפרק זה  .81

לרבות מבנה הבנוי על מגרש, בניין או חלק מהם, בין שהוא בנוי אבן, בטון, טיט, ברזל או עץ, ובין חומר  - "בית"
תפוסים ובין שאינם תפוסים, לרבות שטח אחר, וכולל בית משותף, בית דירות, בית עסק ובניין ציבורי, בין שהם 

 קרקע שעיקר שימושו עם הבית כחצר או כגינה או לצורך אחר;

לרבות תיקון, שיפור וחידוש חזית של בית, כולל עבודות צביעה, טיח, סיוד, ניקוי, סתימה, מילוי, ציפוי,  - "שיפוץ"
ה מפני חלודה, רטיבות או מים, וכן הריסה או סילוק שינוי מקום צנרת חיצונית, ריצוף או תיקוני בנייה, עבודות להגנ

של דבר הפוגע במראה החזית של חלק מבית וקירות חיצוניים של אותו חלק, לרבות הסרת מרזב המותקן על גבי קיר 
 או חלק אחר של הבית, הנשקפים אל רחוב או גן;

שינוי מקום צנרת חיצונית, עבודות להגנה מפני עבודות צביעה, טיח, סיוד, ניקוי, סתימה או מילוי,  -"שיפוץ מקומי" 
חלודה, רטיבות או מים, וכן הריסה או סילוק של דבר הפוגע במראה החזית של חלק מבית וקירות חיצוניים של אותו 



חלק, לרבות הסרת מרזב, המותקן על גבי קיר או חלק אחר של הבית, הנשקפים אל רחוב או גן, לרבות הסרה וסילוק 
 של יריעות העשויות מבד יוטה או מחומר אחר;של גדרות ו

פרט זר המצוי בחזיתו של בית בין אם הוא צמוד, תלוי או מונח על החזית ובין אם לאו, לרבות מרזבים  -"חפצים" 
חיצוניים, מזגנים, דודי שמש, מכלים, אנטנות תקשורת, צנרת לסוגיה, מתלי כביסה, סורגים, יריעות בד, יוטה או 

 חומר אחר.

 רישה לניקוי בית וחדר מדרגותד

ראש המועצה או המפקח, רשאים בהודעה בכתב, לדרוש מבעל בית לנקות את חזית ביתו וחדר  )א( .80
המדרגות שבו, לפי הוראות ההודעה, ולעשות עבודה אחרת בזמן הנקוב בהודעה, הדרושה, לדעת ראש המועצה או 

 ירת מראם הנאות, לרבות ניכוש עשבים וקוצים בחצר הבית.המפקח, לנקיון חזית הבית וחדר המדרגות שבו, ושמ

לא מילא בעל הבית או המחזיק אחר האמור בהודעה לפי סעיף קטן )א(, רשאית המועצה לבצע את  )ב(
 העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל בית או המחזיק בו.

 ב( תהווה ראיה לכאורה לדבר.אישור מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות כאמור בסעיף קטן ) )ג(

 איסור תליה והנחה של כבסים וחפצים ושמירת חזיתות

בעלו ומחזיקו של בית ישמרו על מצבם התקין, ניקיונם ומראם הנאה של חזית הבית וחדר המדרגות  )א( .88
 שלו.

וחפצים  לא יתלה אדם, לא יצמיד ולא יניח ולא ירשה לאחר מטעמו לתלות, להצמיד או להניח כבסים )ב(
אחרים בחזית הבית, הפוגעים בחזיתו או המהווים או העלולים להוות סכנה לציבור, אלא לפי הנחיות המהנדס; 
נמצאו חפצים מונחים, תלויים או מוצמדים בחזית הבית, יראו את המחזיק כאחראי לתלייתם, הנחתם או הצמדתם 

 של החפצים.

גבי קיר או חלק אחר של הבית הפונים לרחוב או לגן )להלן בעלו או מחזיקו של בית לא יתקין מרזב על  )ג(
קיר חזית(, ואולם מותר להתקין מרזב מגג הבית, ובלבד שהמים יזרמו מהגג כלפי מטה באמצעות צינור מוביל ולא  -

 על גבי קיר חזית; הבעל או המחזיק ישמרו על ניקיון המרזב.

המועצה או המפקח, בהודעה בכתב, בזמן שנקבע  בעלו או מחזיקו של בית ימלאו אחר דרישות ראש )ד(
 בהודעה, בעניין התקנת מסתורי כביסה ומסתורים לבלוני גז, שמירת ניקיונם ומראם הנאות.

 דרישת שיפוץ

ראש המועצה או המהנדס, רשאים לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בית וממחזיק בבית לבצע בחזית הבית  )א( .83
, בהתאמה, עבודות שיפוץ, כמפורט בהודעה; בעל בית או מחזיק, שקיבלו דרישה או בחזית החלק שבו הוא מחזיק

 כאמור, חייבים למלא אחריה.

בהודעה לפי סעיף קטן )א( רשאים ראש המועצה או המהנדס לקבוע תנאים, פרטים או דרכים לביצוע  )ב(
 פן ביצוע העבודות.העבודות ואת התקופה שבה יש לבצען, וכן הוראות בנוגע לחומרים, לצבעים ולאו

 שיפוץ בידי המועצה

ולא ביצען או לא  83נדרש אדם, בהודעה בכתב, לבצע עבודות שיפוץ או שיפוץ מקומי כאמור בסעיף  )א( .84
השלימן בתקופה שנקבעה בהודעה, או שביצע עבודות בלא היתר או עבודות שיפוץ הפוגמות בצורה החיצונית 

שלא לפי התנאים וההוראות שנקבעו בהודעה או בהיתר, רשאי ראש המועצה  האחידה של הבית, או שיפץ חזית בית
לבצע את העבודות או להרוס, לשנות או לתקן את העבודות שנעשו, לפי העניין, ולגבות מאת אותו אדם את ההוצאות 

ראש שהוציאה המועצה לשם כך, ובלבד שהתראה על ביצוע העבודות על חשבון אותו אדם נמסרה לו זמן סביר מ
ובהודעה צוין שאם לא ימלא אחר הדרישה להנחת דעתם של המועצה או של מי שהורשה על ידיה לאותו עניין תהיה 

 המועצה רשאית לעשות זאת על חשבונו.

ביצעה המועצה עבודות שיפוץ בחזית בית משותף, רשאית היא לגבות את ההוצאות בעד ביצוע אותה  )ב(
 רות.עבודה מנציגות הבית או מבעלי הדי

 תעודה מאת ראש המועצה או המהנדס על סכום הוצאות הביצוע תהווה ראיה לכאורה לדבר. )ג(



 הוצאות שיפוץ

 -בהוצאות השיפוץ לפי הוראות פרק זה יישאו  )א( .85

בעלי הדירות, לפי גודל שטח הרצפה של דירותיהם לעומת שטח הרצפות הכולל  -בבית משותף  (1)
 של הבית;

 בעל הבית. -בבית אחר  (2)

 )ב(, יישא המחזיק.84בהוצאות שיפוץ מקומי כאמור בסעיף  )ב(

בעל בית החייב בהוצאות שיפוץ לפי סעיף קטן )א( ישלמם למועצה מיד עם השלמת השיפוץ לפי חשבון  )ג(
שיישלח אליו מאת המהנדס, ואם בוצע השיפוץ בשלבים רשאית המועצה לגבות מהחייב מיד עם השלמת כל שלב את 

 דמי השתתפותו בהוצאות אותו שלב, לפי חשבון שיישלח אליו כאמור.

 

 פרק י"ב: התקנת מיתקנים למזגני אוויר

 דרישה להתקין מיתקן

אדם המתקין, המחזיק או המפעיל מזגן אוויר הנמצא בחלק הבניין הפונה למדרכה, לרחוב או לרשות  )א( .86
הנוזלים על המדרכה, על הרחוב או לרשות הרבים )להלן בפרק  הרבים, יתקין מיתקן לקליטת נוזלים למניעת טפטוף

 מיתקן(. -זה 

המפקח רשאי לדרוש מאדם בהודעה בכתב, להתקין מיתקן למזגן, ורשאי הוא להורות על מועד  )ב(
 ההתקנה.

מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן )ב(, ימלא אחר האמור בה לפרטיה, להנחת דעתו של המפקח  )ג(
 א קבע.ובזמן שהו

 התקנת מיתקן בידי המועצה

או ביצע את האמור בה שלא לפי התנאים, הפרטים, הצורה  86לא קיים אדם דרישה בהודעה כאמור בסעיף  .87
והאופן המפורטים בה או שלא השלימם בזמן שנקבע בה, רשאית המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות מאותו 

כך; תעודה מאת ראש המועצה עם סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה אדם את ההוצאות שהוציאה המועצה לשם 
 לדבר.

 סמכויות המפקח

 לא יפריע אדם למפקח לבצע את עבודתו לצורך פיקוח על הוראות חוק עזר זה. .88

 

 פרק י"ג: מניעת רעש

 הגדרות

 -בפרק זה  .89

 כהגדרתם בפקודת התעבורה; - "רכב מנועי"ו"רכב" 

ת אזור שנקבע כאזור מגורים או כאזור מגורים מעורב בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון לרבו - "אזור מגורים"
 , בין אם אושרה ובין אם הופקדה, לפי חיקוק, וכן אזור המשמש כאזור מגורים;1965-והבנייה, התשכ"ה

ילתם חצי , תח1948-א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח18הימים שנקבעו כימי מנוחה בסעיף  - "ימי מנוחה"
 שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסיומם במוצאי ימי מנוחה.



 סייג להפעלת צופרים

 לא יפעיל אדם בתחום המועצה צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בזה מרכב, אלא אם כן התקיימו שני אלה: .91

 הדבר דרוש לשם אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למונעה בדרך אחרת; (1)

 ההפעלה כאמור אינה נמשכת וחוזרת מעל הדרוש לפי הנסיבות. (2)

 סייג להקמת רעש

לא ישיר אדם, לא יקים צעקה ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו, טלוויזיה, וידאו, פטיפון, רשם קול,  )א( .90
 07:00לבין  23:00ובין השעות  16:00לבין  14:00מגביר קול או מכשיר דומה או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 

 למחרת, באזור מגורים במקומות אלה:

 תחת כיפת השמים; (1)

במקום שאינו תחת כיפת השמים, ואולם אינו סגור מכל צדדיו או שדלתותיו, חלונותיו או פתחיו  (2)
 האחרים אינם סגורים, כולם או חלקם;

 בבניין שיש בו יחידות מגורים. (3)

 פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה במועדים שלהלן: הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו על )ב(

 עד חצות; -ליל שבת  (1)

 עד חצות; -מוצאי שבת  (2)

 ליל יום העצמאות; (3)

 עד חצות; -מוצאי יום העצמאות  (4)

 ליל פורים וליל שושן פורים; (5)

 עד חצות; -מוצאי שושן פורים  (6)

 עצרת.עד חצות, ומוצאי שמיני  -ליל שמיני עצרת  (7)

 תיקונים, שיפוצים ובנייה

למחרת, ובין  07:00לבין  20:00לא יבצע אדם באזור מגורים ולא ירשה לאחר לבצע בימי חול בין השעות  .98
למחרת יום המנוחה, עבודות תיקונים, שיפוץ או בנייה בבניין המשמש בעיקר  7:00-בערבי ימי מנוחה ל 17:00השעות 

 למגורים.

 מכונות

למחרת ובין השעות  07:00לבין  19:00ל אדם באזור מגורים ולא ירשה להפעיל בימי חול בין השעות לא יפעי .93
למחרת יום המנוחה, מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי סביר  7:00-בערבי ימי המנוחה ל 17:00

ולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן , לצורכי חפירה, בנייה, הריסה או כיוצא באלה, ז1979-מציוד בנייה(, התשל"ט
 דחוף לשם מניעת סכנה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.

 פריקה, טעינה וטלטול מכלים

למחרת ובימי מנוחה,  06:00לבין  20:00לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר לבצע באזור מגורים בין השעות  .94
או טלטול מכלים, לרבות כלי אצירה, מכלים, חביות, וכלי קיבול כיוצא באלה, באופן הגורם  פעולות פריקה וטעינה
 או העלול לגרום לרעש.

 משתיקי קול

לא ינהג אדם ברכב מנועי, זולת אם הותקן במפלט של הרכב משתיק קול או מיתקן אחר המונע ביעילות רעש  .95
 או קולות הבוקעים מהמפלט.



 הפעלת מערכת אזעקה

 בבית עסק ובכל נכס שבו מותקנת מערכת אזעקה, לא ייעשה בה שימוש אלא בכפוף לתנאים שלהלן: )א( .96

 דקות; 6-הפעלת המערכת תגרום להפעלה מבוקרת של הצופר למשך לא יותר מ (1)

 ( יחדל הצופר לפעול אוטומטית ולא יפעילו אדם שנית;1לאחר פרק הזמן הקבוע בפסקה ) (2)

 שניות בלבד; 30יהיה מקוטע עם הפעלה לסירוגין במשך  צליל הצופר (3)

בזמן הפעלת האזעקה, עוצמת הצופר המותרת הנמדדת במרחק של מטר אחד ממקור הרעש,  (4)
 -וכאשר המדידה נעשית במצב מדידה "מהיר" לא תגרום לרעש שמפלסו עולה על 

 ;87dB -באזור מגורים  )א(

 ;95dB -באזור שאינו אזור מגורים  )ב(

בעל נכס שבו מותקנת מערכת אזעקה, יהיה אחראי לתקינותה ולהפסקה מיידית של פעולתה  (5)
 במקרה של קלקול או תקלה.

בעל נכס יתקין באופן בולט לעין ליד דלת הכניסה לנכס שלט בכתב יד ברור, המפרט  )א( (6)
ון שלו, כדי את שם בעל הנכס או מנהלו, וכן את שם האחראי על מערכת האזעקה ומספר הטלפ

לאפשר פנייה אליהם להפסקת פעולת הצופר במקרה של קלקול; היה הנכס עסק טעון רישוי 
כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, יפרט בעל הנכס בשלט כאמור גם את שמו ומספר הטלפון של 

 בעל העסק או מנהלו; בעל הנכס יחזיק את השלט במצב תקין וקריא בכל עת.

 שיהיה כדי בחוזה עמו התקשר הנכס שבעל מי - "האזעקה מערכת על אחראי", זו בפסקה (ב)
 בעל התקשר לא(; 5) בפסקה כאמור הפעלה של במקרה ולניתוקה המערכת לתקינות אחראי

 ;קלקול בעת פעולתה ולהפסקת האזעקה למערכת אחראי אותו יראו, כאמור הנכס

 וולט. 24או  12המתח החשמלי של מערכת האזעקה יהיה  (7)

דקות מהקריאה לאחראי על מערכת האזעקה, רשאי שוטר או מי  30לא הופסקה פעולת הצופר בתוך  )ב(
שהשר להגנת הסביבה הרשהו לכך או ראש המועצה לנקוט צעדים הדרושים להפסקת פעולת הצופר, והמועצה תהיה 

 רשאית לגבות מבעל הנכס את ההוצאות הכרוכות בפעולה כאמור, לפי קביעת ראש המועצה.

 דידת רעשמ

-רעש לפי פרק זה יימדד באופן ובמכשירי מדידה שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן .97
( לתקנות למניעת 2)א()9; ואולם קביעת המרחק לשם מדידת רעש ממערכת אזעקה ייעשה לפי הוראות תקנה 1990

 .1992-מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג

 רעש הנשמע באזור מגורים

הוטל לפי פרק זה איסור על גרימת רעש באזור מגורים, הוא יחול גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים אם  .98
 אותו רעש גורם מטרד או הפרעה באזור מגורים.

 סמכויות מפקח

 לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי הוראות פרק זה. )א( .99

ראה מהוראות פרק זה להפסיק את הפעולה הגורמת לרעש; מפקח רשאי להורות לאדם העובר על הו )ב(
לא מילא האדם אחר הוראת המפקח או לא ניתן למצוא את אותו אדם בתוך זמן סביר, רשאי המפקח לפעול לפי 

 סמכויותיו.

 סייג לתחולה

 הוראות פרק זה לא יחולו על גרימת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד שבו הוא נגרם. .011

 



 פרק י"ד: הוראות בעניין בריכת שחיה

 מניעת סכנה, מפגע והפרעה

בריכה( לא יעשה אדם או יעשה, לפי העניין, אחד או  -בבריכת שחייה המיועדת לציבור ובחצריה )להלן  )א( .010
 יותר מאלה:

 לא ייכנס אליה חולה במחלות עור, פצעים מוגלתיים או במחלות מידבקות אחרות; (1)

 אליה בעלי חיים; לא יכניס (2)

 לא ידחוף לתוכה אדם אחר ולא יטביעו; (3)

לא ישחק במשחקים אלא בתנאים ובמקומות שקבע בעל הבריכה או המחזיק בה בהודעה  (4)
 שפורסמה במקום;

 לא יעשה מעשה העלול לגרום סכנה, מפגע, הפרעה או נזק לאחר, או להפרת הסדר; (5)

זיק בה ולא ירשה לאחר מטעמו למכור בה, להכניס אליה או לא ימכור, לא יכניס אליה, לא יח (6)
להחזיק בה בקבוקי זכוכית, מכלי זכוכית או כלי קיבול אחר מזכוכית או פחיות, בין שיש בהן 

 משקה או דבר אחר ובין אם לאו, אלא על פי היתר כדין;

נייר, עטיפות מזון, דברי לא יזרוק בדלי סיגריות, קופסאות, קליפות של גרעינים, בוטנים, פירות,  (7)
 מאכל וכיוצא באלה, אלא למיתקן אשפה שנועד לכך;

יישמע להוראות המציל או הסדרן שניתנו לפי הוראות חוק עזר זה או לפי תקנות רישוי עסקים  (8)
 .1973-)תנאי תברואה נאותים לבריכת שחייה(, התשל"ג

 ם לעין, מודעות לעניין הוראות סעיף קטן )א(.בעל בריכה או המחזיק בה יקבע בחצריה, במקומות נראי )ב(

 

 פרק ט"ו: רכוש ציבורי

 איסור פגיעה או השחתת רכוש ציבורי

לא יסיר אדם, לא ישחית, לא ילכלך, לא ישבור ולא יקלקל בניין, מיתקן, רכוש או חפץ, השייך למועצה  )א( .018
 או שהמועצה הקימה או אישרה את הקמתו.

 א( אינו חל על ראש המועצה או על מי שפועל על פי הוראותיו.האמור בסעיף קטן ) )ב(

 

 פרק ט"ז: עקירת עצים והסדרת גדר חיה

 הגדרות

 -בפרק זה  .013

 לפקודת היערות; 2כהגדרתו בסעיף  - "אילן מוגן"

 גדיעת כל חלק מעץ, שיח או צמח מטפס אחר, בין שורש ובין ענף; - "גיזום"

 לרבות עץ בוגר, אילן מוגן ועץ שהוא ערך טבע מוגן; - "עץ"

 לפקודת היערות; 2כהגדרתו בסעיף  - "עץ בוגר"

 כהגדרתו בחוק גנים לאומיים. - "ערך טבע מוגן"



 איסור עקירת עצים

לא יעקור אדם ולא יסלק, יכרות, ישרוף, יחתוך, ישחית או ישבור עץ אלא בכפוף להוראות פקודת היערות  .014
 אי הרישיון מכוחה, וככל שמדובר בערך טבע מוגן, גם להוראות חוק גנים לאומיים ותנאי ההיתר מכוחו.ותנ

 מניעת מפגע

בעל נכס או מחזיק בו חייב לטפל בעץ אשר בשטח נכסו ולדאוג כי העץ אינו מהווה סכנה או מפגע  )א( .015
 לציבור.

ב וגורם או עלול לגרום סכנה לציבור, רשאי ראה ראש המועצה שעץ הנמצא ברשות היחיד בולט לרחו )ב(
הוא לדרוש, בהודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו שהעץ נמצא בתחומו, לגדעו, לגזמו או לנקוט את כל האמצעים 
האחרים הדרושים, לדעת ראש המועצה, למניעת סכנה או מפגע, ויפרט בהודעה את המועד, התנאים ואופן ביצוע 

תינתן בכפוף להוראות פקודת היערות ותנאי הרישיון מכוחה ולהוראות חוק גנים לאומיים הדרישה; הודעה כאמור 
 ותנאי ההיתר מכוחו, לפי העניין.

לא ביצע בעל הנכס את דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )ב(, רשאית המועצה לבצע את  )ג(
ראה בדבר ביצוע העבודות בידי המועצה העבודות כאמור בו ולגבות מבעל הנכס את הוצאותיה בשל כך, ובלבד שהת

 והטלת עלותן על אותו אדם נמסרה לו זמן סביר מראש.

 

 פרק י"ז: רוכלים

 הגדרות

 -בפרק זה  .016

 שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם; - "דוכן"

 כלי הובלה הנסחב או נדחף בכוח מכני, בכוח אדם או בכוח בעל חיים. - "עגלה"

 איסור רוכלות ניידת ונייחת

 לא יעסוק אדם ברוכלות באמצעות דוכן, עגלה, רכב או כלי הובלה אחר, ברחוב או ברשות הרבים. )א( .017

 או דוכן הרבים ברשות או ברחוב להניח או להעמיד מטעמו לאחר ירשה ולא, יניח ולא אדם יעסוק לא (ב)
 .ברוכלות עיסוק לצורך אחר מיתקן

 ת ותנאיורישיון לרוכלו

ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם אחד או יותר מהגופים ונושאי התפקיד שלהלן, לתת רישיון  )א( .018
רישיון( להתנותו בתנאים, לשנותו, להתלותו או לבטלו לפי הוראות חוק רישוי עסקים; ואלה  -לעסוק ברוכלות )להלן 

 בריאות, משרד העבודה והרווחה, המוסד לביטוח לאומי.הגופים: המשטרה, הרופא הווטרינר של המועצה, משרד ה

אדם שקיבל רישיון, ימלא אחר תנאיו, ובין השאר ימלא אחר ההוראות הנוגעות לרוכלות שנקבעו בחוק  )ב(
 רישוי עסקים.

 רישיון שניתן לפי פרק זה יהיה זמני לתקופה שתיקבע בו; )ג(

 -אדם שקיבל רישיון לפי פרק זה  )ד(

 ר דיני התעבורה;ימלא אח (1)

ימלא אחר הוראות פרק זה, יימנע מגרימת מפגעים ומטרדים וינהל את עסקו בימים ובשעות  (2)
 המותרות לפי הוראות חוק עזר זה;

 לא יכריז באמצעות רשמקול או מכשיר אחר ולא יקים רעש בזמן עיסוקו ברוכלות; (3)

 



 פרק י"ח: הגשת דין וחשבון לעניין הגנת איכות הסביבה

 הגדרות

 -בפרק זה  .019

 לרבות כל אחד מאלה: - "בעל מפעל"

 מי שמפעיל מפעל או מחזיק בו, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו; (1)

מי שהוא בעל היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלתו של מפעל או לשימוש בו או מי  (2)
 שמוטלת עליו חובה לקבל היתר או רישיון כאמור;

גז, נוזל, מוצק, וכל חומר הנפלט או המסולק מהמפעל והעלול לגרום לשינוי באיכות הקרקע, האוויר או  - "מזהם"
המים, לרבות מי תהום בשטח המפעל או מחוצה לו, או העלול להפריע לפעולה תקינה של מיתקנים לסילוק פסולת או 

 הביוב או לגרום מפגע סביבתי;לטיהור שפכים, או העלול לפגוע בנוף, בחי ובצומח או לפגוע במערכת 

 כל מקום שבו מייצרים, מאחסנים או מעבדים טובין, עושים מלאכה או מספקים שירות. - "מפעל"

 חובת הגשת דין וחשבון

ימים מיום קבלת  30-בעל מפעל יגיש למועצה, על פי דרישה בכתב מאת ראש המועצה ולא יאוחר מ )א( .001
בדבר הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו; דין וחשבון זה דרישה כאמור, דין וחשבון מהימן 

בדצמבר של השנה שבה נשלחה הדרישה, ויוגש על גבי טופס כמפורט בתוספת  31יתייחס לשנה המסתיימת ביום 
 השנייה.

יבל הגיש בעל מפעל דין וחשבון לשנה מסוימת, לשביעות רצונו של ראש המועצה, ובשנה שלאחריה ק )ב(
דרישה מאת ראש המועצה בדבר המצאת דין וחשבון, אך לא חל שינוי באופן הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו 

 ופליטת מזהמים ממנו, יחזיר את הטופס חתום כדין ויציין עליו: "אין שינוי לעומת הדין וחשבון האחרון".

ממנו, יגיש בעל המפעל דין וחשבון חל שינוי באופן הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים  )ג(
 מהימן על כך, לא יאוחר מחודשיים מיום השינוי, על גבי טופס כמפורט בתוספת השנייה.

לרבות שינוי בתפוקה, שינוי בשעות העבודה, הרחבת הפעולה, שינוי בסוג תהליך,  - "שינוי"בסעיף זה,  )ד(
 שינוי בחומרי גלם וכיוצא באלה.

 סמכויות ראש המועצה

 -ראש המועצה רשאי  .000

 ;110לדרוש מבעל המפעל להגיש למועצה דין וחשבון על פי סעיף  (1)

 להאריך מועד מן המועדים הקבועים בחוק עזר זה, אם לדעתו נסיבות העניין מצדיקות זאת; (2)

להודיע לבעל המפעל כי תבוצע בדיקה או בדיקות במפעלו לצורך חוק עזר זה, בתאריך הנקוב  (3)
 עה.בהוד

 נקיטת אמצעים לפי דרישה

( תפרט את האמצעים שעל בעל המפעל לנקוט כדי לאפשר את ביצוע הבדיקה או 3)113הודעה לפי סעיף  )א( .008
 לרבות התקנת מיתקנים והפסקת פעולת מיתקנים לצורך הבדיקה. - "אמצעים"הבדיקות הנדרשות; בסעיף זה, 

ת כל האמצעים הנדרשים ממנו ויכינם למועד הבדיקה או נמסרה הודעה כאמור, ינקוט בעל המפעל א )ב(
הבדיקות, יפעיל כל מיתקן לצורך הבדיקה ויעמיד לרשות המפקח דרכי גישה, כוח חשמלי ועזרה ככל שיידרש, הכול 

 לפי הוראות המפקח ולפי הוראות חוק עזר זה.

 חובת מסירת ידיעות נוספות

דרישתו בכתב, בתוך המועד הנקוב בהודעה, כל ידיעה, ממצא או בעל מפעל ימסור לראש המועצה, לפי  .003
 מסמך הדרושים לדעת ראש המועצה לביצוע הוראות חוק עזר זה.



 

 פרק י"ט: שונות

 איסור הפרעה

 לא יפריע אדם לראש המועצה, למהנדס או למפקח במילוי תפקידם לפי הוראות חוק עזר זה. .004

 מסירת הודעות

מסירת הודעות או דרישה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה ליד האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה  .005
במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר 

ם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או העובד או מועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אד
הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה 
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או אם הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של 

 וכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת. האדם שאליו היא מכוונת או אם ה

 הודעה לביצוע

 הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים, הפרטים, האופן והמועד של ביצוע העבודה שצוינה בה. )א( .006

מי שנמסרה לו הודעה יקיימה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח; תוקפה של הודעה כאמור הוא עד  )ב(
 למילויה.

לא קיים אדם את הודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את המפורט בהודעה שלא לפי התנאים,  )ג(
הפרטים והאופן המפורטים בה, להנחת דעתו של המפקח, רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את 

מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה לפי חוק עזר זה, 
 או לפי חלוקה אחרת שיקבע.

חשבון הוצאות חתום בידי ראש המועצה או בידי המהנדס וחשבון אגרות לפי התוספות לחוק עזר זה,  )ד(
 יהיו הוכחות לכאורה בדבר שיעור ההוצאות והאגרות.

 לרבות דרישה. - "הודעה"בסעיף זה,  )ה(

 אחריות תאגיד

משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה בידי אותו תאגיד או עובד  נושא )א( .007
מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל או עובד מנהלי בכיר  - "נושא משרה"מעובדיו; לעניין סעיף זה, 

 האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

ה, על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה באותו נעברה עבירה לפי חוק ז )ב(
 תאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן )א( אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

 הצמדה למדד

העדכון(, לפי יום  -בינואר בכל שנה )להלן  1-שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת הראשונה, יעודכנו ב )א( .008
 שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום פרסומו של חוק עזר זה.

 סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. )ב(

 ביטול

 -בטלים  .009

 ;1997-חוק עזר לחצור הגלילית )רוכלים(, התשנ"ז (1)

 ;1997-ור רחובות(, התשנ"זחוק עזר לחצור הגלילית )שימ (2)

 ;1997-חוק עזר לחצור הגלילית )רחצה בבריכות שחייה(, התשנ"ז (3)



 

 תוספת ראשונה

 (26)סעיף 

 אגרת היתר להעמדת כיסאות ושולחנות
 

 שיעורי האגרה  
 בשקלים חדשים

 345 בעד אספקת כלי פסולת ביתי אחר

 

 תוספת שנייה

 (110)סעיף 

 סביבתיים לתקופה..................דין וחשבון על נתונים 
 

 פרטים כלליים: .0

 שם המפעל ................................................. 1.1

 בעל המפעל ...................................................

 מנהל המפעל ..................................................

 ושא איכות הסביבה ותפקידו: .................שם האדם האחראי בנ

 מען המפעל: .....................................................

 גוש: .......................... חלקה: ...........................

 מען למשלוחי דואר: ................................................

 .................טלפון 

 המפעל ממוקם באזור: מגורים/תעשייה/מלאכה/מסחר; לפי תכנית בניין מאושרת )סמן בעיגול(

 מרחק המפעל מבתי המגורים הסמוכים ביותר: ......................

 סוג המפעל ותוצרתו: ......................................... 1.2

 ..................................שעות העבודה: .................

 מספר המשמרות: .................................................

 מספר ימי העבודה:

 בשבוע: .........................................

 בחודש: ........................................

 ....בשנה: .....................................

רציפות הייצור: האם המפעל פועל בכל חודשי השנה; אם לא, ציין באילו חודשים הוא פועל: 
............................................... 

 

 כוח אדם: 1.3

 סך הכול עובדים: ..................................................



 ..........................עובדי ייצור: ............................

 עובדי תחזוקה ומינהלה: .............................................

 מהנדסים ואקדמאים: ...............................................

 תאריך תחילת הייצור במקום הנוכחי: .......................... 1.4

 ...................................מקורות זיהום אוויר במפעל: . 1.5

 

 

 החסנת החומרים במפעל: .8

נא לציין את צורת ההחסנה של כל החומרים הנדיפים, הרעילים, הנפיצים והרדיואקטיביים  2.1
המצויים במפעל )ברשימה זו יש לכלול את החומרים הרעילים המפורטים בצו הרוקחים )סיווג רעלים, 

-, בצו הרוקחים )החלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה(, התש"ך1972-רישומם והחזקתם(, התשל"ג
 , ובתקנות ובצווים על פיו(.1951-, בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א1960

 

 מס' סידורי
החומר )כולל נוסחה 

 צורת החסנתו כימית(
הכמות המקסימלית 
 המאוחסנת )בטונות(

    

 

 

 פרטים על תהליכי הייצור: .3

תהליכי הייצור: פירוט תהליכי הייצור הנעשים בכל מחלקה תוך פירוט כמויות החומרים  3.1
הנכנסים לתהליך, המוצרים המיוצרים בכל תהליך והמיתקנים המשמשים בכל תהליך )תיאור סכימטי 

 ..מפורט ככל האפשר(: ............................................................................

 נתוני ייצור: פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעבד: 3.2

 מס' סידורי

שם המוצר )או 
החומר המעובד( 
בצירוף נוסחה 

 כמות הייצור בשנה האחרונה יחידת חישוב כימית

 בשנה בחודש ביממה   

      

 

 וחודש. אם קיים שינוי בכמויות הייצור עם חודשי השנה, נא לציין כמות הייצור בכל חודש

 פרט: ......................................................................

 

 

 חומרי גלם: .4

 מס' סידורי

שם החומר 
)כולל נוסחה 

 כימית(
לאיזו תכלית 

 תצרוכת יחידת חישוב משמש

 בשנה בחודש ביממה    

       

 



את התצרוכת החודשית בעבור כל חודש וחודש: אם קיימים שינויים בתצרוכת בחודשי השנה, נא לציין 
.......................................................... 

 

 

 מיתקני הייצור: .5

מס' 
 סידורי

שם 
 המיתקן

התהליך 
המבוצע 

 התוצר בו

מספר 
השנים 
שהוא 
 בשימוש

מספר 
המשמרות 

שהוא 
 תפוקה עובד

נפח 
הגזים 

הנפלטים 
 ביום

      
יחידת 
  בשנה בחודש ביממה חישוב

           

           

 

.............................. אם קיימים שינויים בתפוקה בחודשי השנה, נא לציין את תפוקת המיתקן בכל חודש וחודש: 
..................................................................... 

 

 

 פרטים על השימוש בדלק. .6

 

 תצרוכת הדלקים 6.1

מס' 
 הכמות הנצרכת יחידת חישוב סוג הדלק סידורי

 לשנה לחודש לשבוע ליממה  נפט גולמי .1

      מזוט כבד במיוחד .2

      מזוט כבד .3

      מזוט קל .4

      מזוט קל במיוחד .5

      דלק דיזל .6

      סולר .7

      נפט .8

      בנזין .9

      )גפ"מ(גז בישול  .10

      גז טבעי .11



      פחם .12

 

 המיתקנים לשריפת דלק:  6.2

 מס' סידורי

שם 
המיתקן 
 סוג הדלק שנת ייצור והייצור

הכמות 
הנשרפת 
 בק"ג ליום

תפוקת 
 החום

ציוד 
למניעת 
זיהום 
 אוויר

נפח גזי 
הפליטה 

 ביום

        

 

 

 פסולת מוצקה: .7

 חלוקה:כמויות הפסולת ושיטות   7.1

 סוג הפסולת מס' סידורי

כמות הפסולת 
הנוצר ביחידת 

 יחידות החישוב זמן
שיטת סילוק 

 הפסולת

אתר הסילוק 
ובבעלות מי 

 נמצא

      

      

 

 אם בבעלות המפעל מיתקנים לשריפת פסולת, נא למלא את הטבלה הזו:  7.2

 

מס' 
 סידורי

סוג 
 כמות הפסולת המסולקת שנת ייצור המיתקן

 יחידת
 חישוב

אמצעים 
למניעת 
זיהום 
 אוויר

יעילותם 
 המשוערת

    בשנה בחודש ביממה   

         

 

 

 בעיות זיהום אוויר: .8

פירוט כל נקודות הפליטה של זרמי גז ואוויר, כולל מאווררים ומפוחים ונתונים לגביהם, בצירוף  8.1
גז הפליטה, נפח הגזים הנפלטים, שמות המיתקנים שאליהם הם מחוברים )הנתונים יכללו: טמפרטורת 

יחידת זמן, מהירות הפליטה במטר לשנייה וקוטר נקודת היציאה(: 
......................................................... 

 

 נתוני פליטה יסודיים למפעלים בעלי ארובות: 8.2

 ..זמן פעולות המפעל: ..............................................

 טמפרטורת גז הפליטה בנקודות היציאה .......... מעלות צלזיוס

 נפח גזי הפליטה: ............ ליטר/שעה

 גובה הארובה: ............ מטר

 קוטר היציאה: ............ ס"מ

 קוטר הבסיס: ............ ס"מ



 : ............CO2ריכוז 

 צלזיוס.טמפרטורת הכניסה לארובה: ............. מעלות 

 

 ציוד מניעה לפליטת זיהום אוויר הקיים, או העתיד להיות מותקן: .8.3

 %-יעילותו ב ציוד מניעה מס' סידורי

המיתקן 
שאליו הוא 

 קשור

נפח גזי 
הפליטה 

 ביחידת זמן
יחידת 
 שנת ההתקנה החישוב

       

 

 

 שימוש במים: .9

 מס' סידורי

התהליך שבו 
משתמשים 

 שינויים עונתיים צריכה במ"ק במים

  בשנה בחודש ביממה  

      

 

 

 שפכים תעשייתיים: .10

 מקורות החיבור לביוב )מספור לפי מספר הממצאים(: 10.1

 מס' סידורי

מוצא השפכים 
)רשת עירונית, 

 ואדי וכו'(
מקורות יצירת 

 השפכים
כמויות במ"ק 

 ליום
אומדן תכולת 

 אפיון השפכים מזהמים

      

 

הפולטים שפכים: ................................. אומדן תכולת המזהמים השונים בכל זרם שפכים המיתקנים 
 מכל מיתקן או תהליך: .............................................................

 נא להוסיף )אם יש( דוח מעבדה על תכולת שפכים.

 מתוכננים: ..................תיאור מיתקני הטיפול בשפכים, הקיימים או ה

אומדן הרכב השפכים לאחר הטיפול במיתקנים האמורים, בפירוט לכל מיתקן או שלב בתהליך הטיהור: 
.................................................. 

 

 

 בעיות רעש: .11

 פירוט מקורות הרעש השונים במפעל: 11.1

..................................................................... 

 מפלסי הרעש המדודים )אם נערכו מדידות( במרחק ממקורות הרעש: 11.2

............................................................. 

 שעות הפעולה של כל אחד מהמקורות במשך היממה ובמשך השבוע: 11.3

............................................................. 



 פירוט האמצעים המיועדים להפחית רעש: 11.4

............................................................. 

 

 

 אישור: הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים. .12

 

 

 איש הנהלת המפעל ...................................... ....................................

 חתימה  תאריך

 

 (2018בפברואר  13כ"ח בשבט התשע"ח )

 
 שמעון סויסה

 ראש המועצה המקומית חצור הגלילית

 
 זאב אלקין

 השר להגנת הסביבה


