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חוק עזר לשלומי )מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, התשע"ז-2017

בתוקףסמכותהלפיסעיפים22ו־ת2לפקודתהמועצותהמקומיות)להלן-הפקודה(1,
סעיף19לחוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-ת2198)להלן-חוקשמירתהניקיון(,סעיף11ג
לחוקרישויעסקים,התשכ"ח-31968)להלן-חוקרישויעסקים(,סעיף6לחוקלמניעת
מפגעים,התשכ"א-1961ת)להלן-חוקלמניעתמפגעים(,ובאישורהשרלהגנתהסביבה,

מתקינההמועצההמקומיתשלומי)להלן-המועצה(חוקעזרזה:

פרק א': פרשנות

בחוקעזרזה-1"הגדרות

"אדם"-לרבותחברהאוהתאחדותבניאדם,ביןשהםמאוגדיםוביןשאינםמאוגדים;

"בורשפכים"-בוראטוםהמשמשאוהמיועדלשמשלקליטתמישפכיםלשםסילוקם;

"בית"-לרבותכלבית,חלקמבית,וכלבנייןאומבנהאחר,שאדםדרבהםאותופש
אותם,בזכותעצמואובדרךאחרת,אםביוםואםבלילה,אושנועדולדירהאו
לתפיסהכגוןזו,וביןשכולםמעללפניהקרקעוביןשכולםאומקצתםמתחת
לפניהקרקע;כלמבנההבנויעלמגרשולרבותכלבנייןוכלחלקמהם,ביןשהוא
בנויאבן,בטון,טיט,ברזלאועץ,אוכלחומראחרוכלדברהמחוברלהםחיבור
שלקבע,כוללביתמשותף,ביתדירות,ביתעסקובנייןציבורי,ביןשהםתפוסים

וביןשאינםתפוסים;

"ביתמשותף"-ביתשישבושתידירותאויותרוהואנרשםבפנקסהבתיםהמשותפים
כהגדרתובחוקהמקרקעין,התשכ"ט-51969)להלן-חוקהמקרקעין(;

"ביתעסק"-לרבותחלקמביתעסק,וכלבנייןאחר,המשמשלמלאכה,מכירה,ייצור
אואחסנתסחורה,לרבותביתאוכל,ביתמלאכה,ביתמלון,ביתמרקחת,בית

עינוג,דוכן,חנות,כלבו,מחסן,מספרה,מפעלתעשייה,מרכול,משרדופנסיון;

"בניין"-כלמבנה,ביןשהואבנויאבןוביןשהואבנויבטון,טיט,ברזל,עץאוכלחומר
אחר,לרבותכלחלקשלמבנהכאמורוכלדברהמחוברלוחיבורשלקבע;

"בעלחיים"-כלבעלחייםלרבותכלב,חתול,שור,פרה,עגל,סוס,סייח,פרד,חמור,
תרנגול,ברווז,תרנגולהודו,יוניםוכיוצאבאלה;

"בעלנכס"-אחדאויותרמאלה:

הבעלהרשוםשלנכסבפנקסהמקרקעיןכמשמעותםבחוקהמקרקעין, )1(
התשכ"ט-61969)להלן-חוקהמקרקעין(,לרבותבעלזכותחכירה,ובהעדררישום

כאמורהזכאילהירשםעלפידין;

אדםהמקבלאוהזכאילקבלהכנסהמנכסאושהיהמקבלהאילוהנכס )2(
היהנותןהכנסה,ביןבזכותווביןכמורשה,כנאמןאוכבאכוח;

בעלדירהכמשמעותובסעיף52לחוקהמקרקעין; )3(

נציגותביתמשותףכמשמעותהבסעיף65לחוקהמקרקעין; )ת(

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256" 1

ס"חהתשמ"ד,עמ'2ת1" 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'ת20" 3

ס"חהתשכ"א,עמ'58" ת

ס"חהתשכ"ט,עמ'259 5

ס"חהתשכ"ט,עמ'259" 6
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"בעלביתעסק"-אחדאויותרמאלה:

המנהלאתהעסק; )1(

המחזיקשלהעסק; )2(

6לחוקרישיון בעלהיתרזמניאובעלרישיוןעסקכמשמעותםבסעיף )3(
עסקים,התשכ"ח-71968)להלן-חוקרישויעסקים(אומישמוטלתעליוחובה

לקבלהיתראורישיוןכאמור;

מישבבעלותו,בהשגחתואובפיקוחופועלביתהעסק; )ת(

"בעלבניין"-אחדאויותרמאלה:

הבעלהרשוםשלבנייןאושלדירהאובעלזכותלהירשםכבעליםאו )1(
כחוכראוכשוכרבלשכתרישוםהמקרקעיןאובחברהמשכנתאובמנהלמקרקעי

ישראל;

אדםהמקבלאוהזכאילקבלהכנסהאושהיהמקבלהאילוהבנייןהיה )2(
נותןהכנסהביןבזכותו-וביןכמורשה,כנאמןאוכבאכוח;

ׂׂשוכראושוכרמשנה; )3(

בעלדירהכמשמעותובסעיף52לחוקהמקרקעין; ׁ)ת(

נציגותביתמשותףכמשמעותהבסעיף65לחוקהמקרקעין )5(

"גן"-גןציבורי,חורשהאושדרהאושטחירוקהמהווהשטחציבוריהמשמשלצמחייה
ירוקה,כדוגמתפארקיםוכיוצאבאלה,וכןמקוםאחרברשותהרבים,שצמחים
צומחיםבו,ביןשהואמגודרוביןשאינומגודר,אגםאובריכהאומקוםשבומותקנים
מיתקנישעשועלילדים,למעטגןלאומיכהגדרתובחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,

אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-81998)להלן-חוקגניםלאומיים(;

"גרוטותרכב"-כהגדרתןבחוקשמירתהניקיון;

"חצר"-קרקעשמשתמשיםבהאושמחזיקיםבהיחדעםבית,לרבותגינהאודשא;

"כביש"-חלקמדרךהמיועדלתנועתכלירכבאושתנועתכלירכבנוהגתלעבורבו;

"כליאצירה"-מכל,שקיתאוכליקיבולהמיועדיםלאצירתפסולתביתית,העשוי
מחומר,צורה,גודלואיכותכפישקבעהמפקחמזמןלזמן,לרבותעגלותפסולת,

מכולותפסולת,דחסןפסולתוכיוצאבאלה;

"מגרש"-קרקעשאיןעליהבניין;

"מדביר"-מישבידורשיוןלפיהוראותחוקרישויעסקיםוכןרישיוןמדבירכהגדרתו
בחוקהסדרתהעיסוקבהדברהתברואית,התשע"ו-92016)להלן-חוקהמדבירים(

אוהיתרמיוחדכמשמעותובסעיף58)ג(לחוקהאמור;

"מדד"-מדדהמחיריםהכללילצרכן,שמתפרסםמזמןלזמןעלידיהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

"מהנדס"-מהנדסהמועצה,לרבותעובדהרשותהמקומיתשהמהנדסהסמיכובכתב
לענייןחוקעזרזה,כולואומקצתוובלבדשנתמלאובותנאיהכשירותהמנויים

בסעיף6לחוקהרשויותהמקומיות)מהנדסרשותמקומית(,התשנ"ב-101991;

"בעלביתעסק"-אחדאויותרמאלה:

המנהלאתהעסק; )1(

המחזיקשלהעסק; )2(

6לחוקרישיון בעלהיתרזמניאובעלרישיוןעסקכמשמעותםבסעיף )3(
עסקים,התשכ"ח-71968)להלן-חוקרישויעסקים(אומישמוטלתעליוחובה

לקבלהיתראורישיוןכאמור;

מישבבעלותו,בהשגחתואובפיקוחופועלביתהעסק; )ת(

"בעלבניין"-אחדאויותרמאלה:

הבעלהרשוםשלבנייןאושלדירהאובעלזכותלהירשםכבעליםאו )1(
כחוכראוכשוכרבלשכתרישוםהמקרקעיןאובחברהמשכנתאובמנהלמקרקעי

ישראל;

אדםהמקבלאוהזכאילקבלהכנסהאושהיהמקבלהאילוהבנייןהיה )2(
נותןהכנסהביןבזכותו-וביןכמורשה,כנאמןאוכבאכוח;

ׂׂשוכראושוכרמשנה; )3(

בעלדירהכמשמעותובסעיף52לחוקהמקרקעין; ׁ)ת(

נציגותביתמשותףכמשמעותהבסעיף65לחוקהמקרקעין )5(

"גן"-גןציבורי,חורשהאושדרהאושטחירוקהמהווהשטחציבוריהמשמשלצמחייה
ירוקה,כדוגמתפארקיםוכיוצאבאלה,וכןמקוםאחרברשותהרבים,שצמחים
צומחיםבו,ביןשהואמגודרוביןשאינומגודר,אגםאובריכהאומקוםשבומותקנים
מיתקנישעשועלילדים,למעטגןלאומיכהגדרתובחוקגניםלאומיים,שמורותטבע,

אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-81998)להלן-חוקגניםלאומיים(;

"גרוטותרכב"-כהגדרתןבחוקשמירתהניקיון;

"חצר"-קרקעשמשתמשיםבהאושמחזיקיםבהיחדעםבית,לרבותגינהאודשא;

"כביש"-חלקמדרךהמיועדלתנועתכלירכבאושתנועתכלירכבנוהגתלעבורבו;

"כליאצירה"-מכל,שקיתאוכליקיבולהמיועדיםלאצירתפסולתביתית,העשוי
מחומר,צורה,גודלואיכותכפישקבעהמפקחמזמןלזמן,לרבותעגלותפסולת,

מכולותפסולת,דחסןפסולתוכיוצאבאלה;

"מגרש"-קרקעשאיןעליהבניין;

"מדביר"-מישבידורשיוןלפיהוראותחוקרישויעסקיםוכןרישיוןמדבירכהגדרתו
בחוקהסדרתהעיסוקבהדברהתברואית,התשע"ו-92016)להלן-חוקהמדבירים(

אוהיתרמיוחדכמשמעותובסעיף58)ג(לחוקהאמור;

"מדד"-מדדהמחיריםהכללילצרכן,שמתפרסםמזמןלזמןעלידיהלשכההמרכזית
לסטטיסטיקה;

"מהנדס"-מהנדסהמועצה,לרבותעובדהרשותהמקומיתשהמהנדסהסמיכובכתב
לענייןחוקעזרזה,כולואומקצתוובלבדשנתמלאובותנאיהכשירותהמנויים

בסעיף6לחוקהרשויותהמקומיות)מהנדסרשותמקומית(,התשנ"ב-101991;

ס"חהתשכ"ח,עמ'ת20" 7

ס"חהתש"ח,עמ'202" 8

ס"חהתשע"ו,עמ'8ת5" 9

ס"חהתשנ"ב,עמ'6" 10
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"מועצה"-המועצההמקומיתשלומי;

"מזיקים"-כהגדרתםבחוקהמדבירים;

"מחזיק"-כהגדרתובסעיף15לחוקהמקרקעין,למעטאדםהגרבביתמלון;

"מישפכים"-פסולתהמורחקתבהזרמהאופסולתנוזלית,לרבותבוצה,מוצקים
בתרחיףומוצקיםמומסים;לענייןזה,"בוצה"-תוצרלוואישלתהליךטיפול
בשפכיםבמפעלטיפולבשפכים,למעטתוצרכאמורהמתקבלבתהליךמקדמי

שלהטיפולשבומבוצעיםסינוןגסוהפרדתחולושומנים;

"מיתקןטיפולבשפכים"-מיתקןשהוקםכדין,המשמשאוהמיועדלשמשלהקטנת
ריכוזהמזהמיםשבשפכים;

"מכלאה"-רפת,לול,דיר,אורווה,שובךיוניםאוכיוצאבאלהוכןמקוםמגודראובלתי
מגודר,מקורהאובלתימקורה,שמחזיקיםבובעליחיים;

"מערכתביובציבורית"-מערכתהמיועדתלאיסוףוהולכתשפכים,ובכללקוויצנרת,
תחנותשאיבהוקוויסליקה,עלכלמיתקניהם,וכןמיתקןלטיהורשפכים;

"מפגע"-אחדאויותרמאלה:

בנייןשהואלקויבאופןשעלוליםלחדוראליואודרכומים,רטיבות,טחב, )1(
רוחאועשן;

העדרבוראוהעדרמיתקןשפכיםבמקוםשבואיןחיבורלרשתהביוב,או )2(
קיוםבורשפכיםשהואלקויאואינומתאיםלתכליתואואינומספיקלהרחקה

תקינהשלמישפכיםמהנכס;

צינורמישפכים,פתחבורשפכיםאוטםאוכיוצאבאלה,שלאנקבעבהם )3(ׁ
מכסהאטוםאושאינוקבועכהלכה;

מיתקןטיהורשפכיםאוצינוראוורוראומרזבשהםסדוקים,שבורים, )ת(
סתומיםאולקוייםבאופןשגורםריחותרעים,אונוזליםשבהםפורציםהחוצה

אומחלחליםמתוכםאושחומריםעלוליםליפוללתוכם;

מיתקןתברואהלקויאושלאהותקןכראויאושאינופועלכראוי; )5(

חיבוראוקישורבלתיתקיניםשלמיתקןתברואה,מיתקןמיםאומכלדלק; )6(

כלמקוםהמשמשאוששימשמערכתמיםעלכלחלקיה,הנמצאבמצב )7(
הגורםאוהעלוללגרוםלזיהוםהמיםאולריבויחרקים;

שימושבמרזבכצינורמישפכים,אושפיכתכלנוזלשאינומיגשםדרך )8(
מרזב;

הצטברותכלחומר,ביןבתוךבנייןוביןבסביבתו,הגורםאוהעלוללגרום )9(
לרטיבותאולטחבבבנייןאובסביבתו,אוהעלוללהזיקלבריאותאולסביבה

באופןאחר;

פליטתעשן,גזיםאופיחשלאדרךמעשנהתקינהאושלאדרךמעשנה )10(
בגובהמתאים;

קוציםאוכלחומראחר,הנמצאיםבנכסוהעלוליםלגרוםלשריפהאו )11(
להתפשטותה,אוהעלוליםלגרוםלהתרבותםשלזחלים,חרקיםומזיקיםלמיניהם;

כלליקויבנכסהנובעממצבהחזקתו,המזיקאוהעלוללהזיקלבריאותאו )12(
לסביבה;
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גג,תקרהאוקיר,מעקה,ארובה,תריס,חלון,אשנב,דלתאומפתן,מזחילה, )13(
ביב,תעלה,מרזב,צינור,מיתקןתברואה,שהואלקויבכללואובחלקובאופן
המאפשרלמים,רטיבות,טחב,אורוחלחדורדרכםבמידה,שלדעתהתברואן

עלולהלהזיקלבריאות,באותוהנכסאובנכססמוך;

העדרמיתקןשפכיםבנכס,אואםנמצאבומיתקןשפכים,שלדעתושל )ת1(
התברואןהואלקוי,אינומתאיםלתכליתואואינומספיקלניקוזםהיעילשל
הנכסים,וכןביבאומיתקןתברואהאוחלקממנו,שהוקמוללאהיתר,אובניגוד
לחוקהתכנוןוהבנייהאובניגודלתנאיההיתר,ולדעתושלתברואןהינםלקויים

אואינםמתאימיםלתכליתם;

בריכה,חפירה,מזחילה,תעלה,בורמים,מכלמים,בית־כיסא,בורשפכים, )15(
ביב,בורפסולת,פחאשפה,גןאובנייןשלדעתהתברואןהםבמצבמזוהםאו

עלוליםלהזיקלבריאות;

באר,בורמים,מכלמים,מיתקןשפכיםוכלמקוםהמשמשלאגירתמים, )16(
שלדעתושלהתברואן,עלוליםלגרוםלזיהוםהמיםשבתוכםאולהתפתחות

יתושיםבהם;

צינורשפכים,צינורדלוחים,צינוראוורור,בורשפכים,תאבקרה,כוךאו )17(
ביבשהםלקויים,סדוקים,שבורים,סתומיםאופגומיםבאופןשגזיםאונוזלים

שבהםעלוליםלפרוץהחוצהאולחלחלמתוכם;

לשמש עלול תברואן ולדעת מספקת במידה גדור שאינו אדמה שטח )18(
להצטברותפסולת;

גרימתגזים,ריחותאועשןהעלולים,לדעתתברואן,להזיקלבריאות; )19(

הפרעהלשימושבמיתקןתברואהאובמיתקניהספקתמים" )20(

הצטברותשלעפר,אבנים,עצים,גרוטאותשלמתכת,גרוטאותרכב,או )21(
פסולתאחרת,שלדעתושלתברואן,מזיקיםאועלוליםלהזיקלבריאות;

נקי, אוויר חוק לפי כמשמעותו סביר בלתי או חזק אוויר זיהום )22(
התשס"ח-112008;

רעשאוריחחזקיםאובלתיסבירים,כמשמעותםבחוקלמניעתמפגעים, )23(
התשכ"א-1961;

"מפעל"-ביתמלאכה,מחסן,מכלאה,ביתחרושת,עסקסיטוני,מעבדה,חנותכלבו,
סופרמרקט,איטליז,ביתאוכל,ביתמלון,אכסניה,לענייןזהיראוכמפעלגם
תאגידהעוסקבתחזוקתעסקכאמוראוקבוצתעסקיםאובתחזוקתהשטחים
הצמודיםלאלהוכןתאגידהעוסקבתחזוקתמבנהדירותשבו30דירותאויותר;

"מפקח"-עובדהמועצהשראשהמועצהמינהולהיותמפקחלענייןחוקעזרזהכולו
אומקצתו;

"מקוםעינוג"-כלמקוםשבומתקייםעינוגציבורי,למעטדירהפרטית;

"מקלט"-מבנהאומקוםאחרשהותקןלשמשמקלט,לפיתכניתשהרשותהמוסמכת
אישרה;

"נכס"-קרקע,בנייןאוחלקמהם,ביןתפוסוביןשאינותפוס;

"עינוגציבורי"-כהגדרתובסעיף3)ב(לחוקרישויעסקים;

גג,תקרהאוקיר,מעקה,ארובה,תריס,חלון,אשנב,דלתאומפתן,מזחילה, )13(
ביב,תעלה,מרזב,צינור,מיתקןתברואה,שהואלקויבכללואובחלקובאופן
המאפשרלמים,רטיבות,טחב,אורוחלחדורדרכםבמידה,שלדעתהתברואן

עלולהלהזיקלבריאות,באותוהנכסאובנכססמוך;

העדרמיתקןשפכיםבנכס,אואםנמצאבומיתקןשפכים,שלדעתושל )ת1(
התברואןהואלקוי,אינומתאיםלתכליתואואינומספיקלניקוזםהיעילשל
הנכסים,וכןביבאומיתקןתברואהאוחלקממנו,שהוקמוללאהיתר,אובניגוד
לחוקהתכנוןוהבנייהאובניגודלתנאיההיתר,ולדעתושלתברואןהינםלקויים

אואינםמתאימיםלתכליתם;

בריכה,חפירה,מזחילה,תעלה,בורמים,מכלמים,בית־כיסא,בורשפכים, )15(
ביב,בורפסולת,פחאשפה,גןאובנייןשלדעתהתברואןהםבמצבמזוהםאו

עלוליםלהזיקלבריאות;

באר,בורמים,מכלמים,מיתקןשפכיםוכלמקוםהמשמשלאגירתמים, )16(
שלדעתושלהתברואן,עלוליםלגרוםלזיהוםהמיםשבתוכםאולהתפתחות

יתושיםבהם;

צינורשפכים,צינורדלוחים,צינוראוורור,בורשפכים,תאבקרה,כוךאו )17(
ביבשהםלקויים,סדוקים,שבורים,סתומיםאופגומיםבאופןשגזיםאונוזלים

שבהםעלוליםלפרוץהחוצהאולחלחלמתוכם;

לשמש עלול תברואן ולדעת מספקת במידה גדור שאינו אדמה שטח )18(
להצטברותפסולת;

גרימתגזים,ריחותאועשןהעלולים,לדעתתברואן,להזיקלבריאות; )19(

הפרעהלשימושבמיתקןתברואהאובמיתקניהספקתמים" )20(

הצטברותשלעפר,אבנים,עצים,גרוטאותשלמתכת,גרוטאותרכב,או )21(
פסולתאחרת,שלדעתושלתברואן,מזיקיםאועלוליםלהזיקלבריאות;

נקי, אוויר חוק לפי כמשמעותו סביר בלתי או חזק אוויר זיהום )22(
התשס"ח-112008;

רעשאוריחחזקיםאובלתיסבירים,כמשמעותםבחוקלמניעתמפגעים, )23(
התשכ"א-1961;

"מפעל"-ביתמלאכה,מחסן,מכלאה,ביתחרושת,עסקסיטוני,מעבדה,חנותכלבו,
סופרמרקט,איטליז,ביתאוכל,ביתמלון,אכסניה,לענייןזהיראוכמפעלגם
תאגידהעוסקבתחזוקתעסקכאמוראוקבוצתעסקיםאובתחזוקתהשטחים
הצמודיםלאלהוכןתאגידהעוסקבתחזוקתמבנהדירותשבו30דירותאויותר;

"מפקח"-עובדהמועצהשראשהמועצהמינהולהיותמפקחלענייןחוקעזרזהכולו
אומקצתו;

"מקוםעינוג"-כלמקוםשבומתקייםעינוגציבורי,למעטדירהפרטית;

"מקלט"-מבנהאומקוםאחרשהותקןלשמשמקלט,לפיתכניתשהרשותהמוסמכת
אישרה;

"נכס"-קרקע,בנייןאוחלקמהם,ביןתפוסוביןשאינותפוס;

"עינוגציבורי"-כהגדרתובסעיף3)ב(לחוקרישויעסקים;

ס"חהתשס"ח,עמ'752" 11
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"רוכל"-אדםשעיסוקוברוכלות;

"רוכלות"-כהגדרתהבסעיף2א)ה(לחוקרישויעסקים;

"פסולת"-פסולתביתית,פסולתבניין,פסולתגזם,פסולתחקלאית,פסולתלמיחזור,
פסולתתעשייתית,לרבותשיירימזון,קליפות,ניירות,בקבוקים,תיבות,קופסאות,
קרטונים,אריזותלמיניהן,גרוטאות,פסדים,צמיגים,גזריעץ,קרשים,סמרטוטים,
בדליסיגריות,פסולתגזם,גרוטותרכב,אשפהמכלסוגוכלדבראחרהעלול
לגרוםלכלוךאואיסדראוסכנהלבריאות,למעטפסולתחומריםמסוכנים,פסולת

זיהומית,פסולתרפואיתמסוכנתופסולתפגרים;

"פסולתאסבסט"-כהגדרתהבחוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-122011;

"פסולתביתית"-פסולתהמצטברתבמקוםמגוריםאובמהלךפעילותרגילהשלבני
אדם,שאינהפסולתבנייןאופסולתחקלאיתאופסולתגזםאופסולתתעשייתית

אופסולתחומריםמסוכניםאופסולתאסבסט;

"פסולתביתעסק"-פסולתשנצברהבביתעסק;

"פסולתבניין"-חומריםאושייריחומריםהמשמשיםלבנייהאולתיקוניםאולשינויים
שלבניין,אושמשתמשיםבהםבקשרעםאותןעבודותאולשםביצועעבודות
פיתוחמסביבלבניין,לרבותערימותאדמה,חלקימתכתוחלקיהריסותמבנים

למעטפסולתאסבסט;

"פסולתחומריםמסוכנים"-חומרמכלסוגהמכילחומרמסוכןהמסולקממפעלאו
המיועדלסילוקאושישלסלקולפיכלדין,למעטפסולתאסבסט;לענייןזה,"חומר
מסוכן","מפעל"ו"סילוקפסולת"-כהגדרתםבתקנותרישויעסקים)סילוקפסולת

חומריםמסוכנים(,התשנ"א-131990)להלן-תקנותרישויעסקים(;

"פסולתחקלאית"-פסולתהנוצרתעקבפעילותחקלאית,לרבותהפרשתבעליחיים
וכןפסולתאומישפכיםשמקורםבמכלאה;

"פסולתמכלאה"-לרבותגלליםוהפרשותשלבעליחייםמכלסוגשהוא;

"פסולתגזם"-צמחקטוף,כרות,תלושאושנשר,לרבותענפים,עלים,עשב,דשא,גזם,
וכיוצאבאלה;

בתקנות כהגדרתם - מסוכנת" רפואית ו"פסולת פגרים "פסולת זיהומית", "פסולת
בריאותהעם)טיפולבפסולתבמוסדותרפואיים(,התשנ"ז-1997ת1)להלן-תקנות

בריאותהעם(;

"פסולתתעשייתית"-פסולתהנוצרתאונפלטתממפעלאוממקורותתעשייהאו
ממקוםאחרהמשמשלייצורתוצרתהרכבתה,אריזתהאושלבאחרבטיפולבה,

למעטפסולתחומריםמסוכניםופסולתביתית;

"צמח"-עץ,שתיל,שיח,ענף,ניצן,תפרחת,פרי,פרח,אוכלחלקמהםהנטועאוהצומח;

"ראשהמועצה"-לרבותעובדהמועצהשראשהמועצהאצללומסמכויותיולפיסעיף
17לחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשותוסגניווכהונתם(,התשל"ה-

151975,לענייןהוראותחוקעזרזהכולןאומקצתן;

"רופאוטרינר"-רופאוטרינרהמועסקעלידיהמועצה;

ס"חהתשע"א,עמ'ת69 12
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"רחוב"-לרבותדרך,נתיבלהולכירגל,מדרכה,כביש,גשר,שדרה,מעברהמשמשרחוב
אומיועדלשמשאמצעיגישהלבתים,המצויביןבבעלותפרטיתוביןבבעלות
ציבורית,תעלה,ביב,חפירה,רחבה,כיכר,גינהאוגן,וכןמקוםפתוחלשימוש
ציבוריאושהציבורנוהגלעבורבואושהציבורנכנסאליואורשאילהשתמש

בואולהיכנסאליו,ביןשהםמפולשיםוביןשאינםמפולשים;

"רחובהגובלבעסק"-רחובאוקטערחובהגובלבעסק,ביןאםישגישהאלהעסק
מאותורחובוביןאםאיןגישהכאמור,וכוללעסקשישגישהאליומאותורחוב
אוקטערחובדרךנכסאחראודרךמדרכה,לרבותעסקשבינווביןאותורחוב
אוקטערחובנמצאיםתעלה,ביוב,חפירה,רצועתירק,נטיעות,שדרהאוכיוצא
בהם,אושטחהמיועד,לפיתכניתשאושרה,בהתאםלחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-161965)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(,לרצועתירק,נטיעותאושדרה;

"רכב"-רכבהנעמכוחמכניאוהנגררעלידירכבאועלידיבהמה,וכןמכונהאו
מיתקןהנעיםאוהנגרריםכאמור,לרבותרכבמנועיועגלהכהגדרתםבפקודת

התעבורה,התשכ"א-171961)להלן-פקודתהתעבורה(;

"רשותהיחיד"-כלמקוםשאינורשותהרבים;

"רשותהרבים"--כלמקוםשהציבוררשאילהשתמשבואולעבורבו;

"שוחה"-חלקהנדסיאשרמשמשאתמערכתהמים,הביובאוהתיעול,ביןאםעשוי
מבטוןוביןאםעשוימכלחומראחר;

"שטחציבורי"-שטחהמיועדבהתאםלתכניתבנייןעריםהחלהעליו,לשמשכשטח
ציבוריפתוחלשימושהציבוראוכשטחלבנייןציבורילרבותרחוב;

"תברואן"-מנהלמחלקתהתברואהשלהמועצה,מהנדסהתברואהשלהמועצה,
רופאוטרינרשלהמועצה,הנדסאיאיכותהסביבהשלהמועצהאוכלעובד
מועצהמקצועיאחרשהמועצההסמיכהלכךבכתבלצורךאכיפתהוראותחוק

עזרזה,כולואומקצתו;

פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

לאיגרוםאדםמפגעולאירשהלאחרמטעמולגרוםמפגע"2"איסורגרימתמפגע )א(

מפגע בו יתקיים שלא באופן הנכס את להחזיק חייב בו מחזיק או נכס בעל )ב(
באמצעותשמירתהניקיוןבנכסובסביבתוונקיטתכלהאמצעיםהסביריםהדרושים

למניעתמפגעבנכס,ככלשאמצעיםאלהנתוניםלשליטתו"

בעלנכסאומחזיקבויסיר,יתקןויסלקמיד,כלמפגעשנתגלהבנכסשבבעלותואו3"סילוקהמפגע
בהחזקתוככלשהאמצעיםהסביריםלהסרהאלסילוקהמפגענתוניםלשליטתו"

היולנכסיותרמבעלאחדאויותרממחזיקאחד,יחולהאמורבסעיפים2ו־3,עלכולםת"מחזיקיםמשותפים
יחדועלכלאחדמהםלחוד"

דרישהלסילוק
מפגע

ראשהמועצה,המפקחאוהתברואן,רשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכס5" )א(
לסלקמפגעבנכסאולבצעעבודותהנחוצותלשםסילוקהמפגעולמניעתהישנותו,
ככלשהאמצעיםלסילוקהמפגענתוניםלשליטתושלבעלהנכס,בהתאםלפרטים,

לאופןהביצוע,לתנאיםולמועדיםהקבועיםבהודעה"

מישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(חייבלמלאאחריה" )ב(

"רחוב"-לרבותדרך,נתיבלהולכירגל,מדרכה,כביש,גשר,שדרה,מעברהמשמשרחוב
אומיועדלשמשאמצעיגישהלבתים,המצויביןבבעלותפרטיתוביןבבעלות
ציבורית,תעלה,ביב,חפירה,רחבה,כיכר,גינהאוגן,וכןמקוםפתוחלשימוש
ציבוריאושהציבורנוהגלעבורבואושהציבורנכנסאליואורשאילהשתמש

בואולהיכנסאליו,ביןשהםמפולשיםוביןשאינםמפולשים;

"רחובהגובלבעסק"-רחובאוקטערחובהגובלבעסק,ביןאםישגישהאלהעסק
מאותורחובוביןאםאיןגישהכאמור,וכוללעסקשישגישהאליומאותורחוב
אוקטערחובדרךנכסאחראודרךמדרכה,לרבותעסקשבינווביןאותורחוב
אוקטערחובנמצאיםתעלה,ביוב,חפירה,רצועתירק,נטיעות,שדרהאוכיוצא
בהם,אושטחהמיועד,לפיתכניתשאושרה,בהתאםלחוקהתכנוןוהבנייה,
התשכ"ה-161965)להלן-חוקהתכנוןוהבנייה(,לרצועתירק,נטיעותאושדרה;

"רכב"-רכבהנעמכוחמכניאוהנגררעלידירכבאועלידיבהמה,וכןמכונהאו
מיתקןהנעיםאוהנגרריםכאמור,לרבותרכבמנועיועגלהכהגדרתםבפקודת

התעבורה,התשכ"א-171961)להלן-פקודתהתעבורה(;

"רשותהיחיד"-כלמקוםשאינורשותהרבים;

"רשותהרבים"--כלמקוםשהציבוררשאילהשתמשבואולעבורבו;

"שוחה"-חלקהנדסיאשרמשמשאתמערכתהמים,הביובאוהתיעול,ביןאםעשוי
מבטוןוביןאםעשוימכלחומראחר;

"שטחציבורי"-שטחהמיועדבהתאםלתכניתבנייןעריםהחלהעליו,לשמשכשטח
ציבוריפתוחלשימושהציבוראוכשטחלבנייןציבורילרבותרחוב;

"תברואן"-מנהלמחלקתהתברואהשלהמועצה,מהנדסהתברואהשלהמועצה,
רופאוטרינרשלהמועצה,הנדסאיאיכותהסביבהשלהמועצהאוכלעובד
מועצהמקצועיאחרשהמועצההסמיכהלכךבכתבלצורךאכיפתהוראותחוק

עזרזה,כולואומקצתו;

פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

לאיגרוםאדםמפגעולאירשהלאחרמטעמולגרוםמפגע"2" איסורגרימתמפגע)א(

מפגע בו יתקיים שלא באופן הנכס את להחזיק חייב בו מחזיק או נכס בעל )ב(
באמצעותשמירתהניקיוןבנכסובסביבתוונקיטתכלהאמצעיםהסביריםהדרושים

למניעתמפגעבנכס,ככלשאמצעיםאלהנתוניםלשליטתו"

בעלנכסאומחזיקבויסיר,יתקןויסלקמיד,כלמפגעשנתגלהבנכסשבבעלותואו3"
בהחזקתוככלשהאמצעיםהסביריםלהסרהאלסילוקהמפגענתוניםלשליטתו"

סילוקהמפגע

היולנכסיותרמבעלאחדאויותרממחזיקאחד,יחולהאמורבסעיפים2ו־3,עלכולםת"
יחדועלכלאחדמהםלחוד"

מחזיקיםמשותפים

ראשהמועצה,המפקחאוהתברואן,רשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכס5" )א(
לסלקמפגעבנכסאולבצעעבודותהנחוצותלשםסילוקהמפגעולמניעתהישנותו,
ככלשהאמצעיםלסילוקהמפגענתוניםלשליטתושלבעלהנכס,בהתאםלפרטים,

לאופןהביצוע,לתנאיםולמועדיםהקבועיםבהודעה"

דרישהלסילוק
מפגע

מישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(חייבלמלאאחריה" )ב(

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשס"ח,עמ'196" 16

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173" 17
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לאמילאמישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(,אושביצעאתהעבודות )ג(
שלאלפיהפרטים,התנאים,הצורה,האופןאובמועדיםהמפורטיםבהודעה,רשאית
ממי הביצוע הוצאות את ולגבות בהודעה שפורטו העבודות את לבצע המועצה

שנמסרהלוההודעה,ובלבדשניתנהלוהתראהעלכךזמןסבירמראש"

אישורבכתבמאתהמפקחבדברסכוםההוצאותשהוציאההמועצהישמשראיה )ד(
לכאורה"

דרישהלסילוק
מפגעימזיקים

בעלנכסאומחזיקבויפעללמניעהוטיפולבמפגעימזיקיםבנכסו;ראשהמועצה,6" )א(
המפקחאוהתברואןרשאיבהודעהבכתבלדרושמבעלנכסאוממחזיקשבנכסונמצאו
מזיקים,ולדרושמבעלנכסלשםמניעתהימצאותשלמזיקים,לפעוללסילוקהמזיקים,
לרבותבאמצעותהזמנתפעולתהדברהבנכסולבצעאתהעבודותהדרושותלשםכך,
בהתאםלפרטים,לתנאיםולמועדיםהקבועיםבהודעהוכלזאתבכפוףלכלדין,לרבות
חוקהמדביריםותקנותהחומריםהמסוכנים)רישוםתכשיריםלהדברתמזיקיםלאדם(,

התשנ"ד-ת199)להלן-תקנותהתכשירים("

שימושבתכשירכהגדרתובתקנותהתכשירים,יתבצעבהתאםלהוראותתקנות )ב(
אלהולהוראותהשימושהמופיעותעלגביתוויתהתכשיר;ההדברהתבוצעבאמצעות

מדביר,ככלשהוראותהתוויתמחייבותזאת"

מישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(,חייבלמלאאחריה" )ג(

לאמילאבעלנכסאומחזיקאחרההודעהשנמסרהלוכאמורבסעיףקטן)א(, )ד(
אושביצעאתהעבודותשלאלפיהפרטים,התנאים,הצורה,האופןאובמועדים
המפורטיםבהודעה,רשאיתהמועצהלבצעאתהעבודותשפורטובהודעהולגבותאת
הוצאותהביצועממישנמסרהלוההודעה,ובלבדשניתנהלוהתראהעלכךזמןסביר

מראש"

אישורבכתבמאתהמפקחבדברסכוםההוצאותשהוציאההמועצהישמשראיה )ה(
לכאורה"

קביעתושלהמפקחבדברקיומושלמפגעלפיסעיפים5ו–6,תהיהראיהלכאורה7"החלטתמפקח
לקיומו"

איסורהשלכת
פסולת

לאישליךאדם,לאישאיר,לאיניח,ולאירשהלאחרמטעמולהשליך,להשאיר8" )א(
אולהניחפסולתברשותהרביםאוברשותיחיד,אלאבכליקיבולהמיועדלאותוסוג

פסולתובהתאםלהוראתחוקיהעזרשלהמועצה"

לאיניחאדם,ולאירשהלאחרמטעמולהניחכליאצירהאוכליקיבולאחר )ב(
ברשותהרבים,למעטעובדיהמועצהאומימטעמםבעתמילויתפקידם,ולמעטאדם

שראשהמועצהאוהמפקחהורהלובכתבאחרת"

איסורהשלכת
פסולתמרכב

לאישליךאדםפסולתמרכבלרשותהרבים,לרבותחומרכלשהואוכלחפץאחר"9" )א(

לענייןסעיףזהרואיםכמישהשליךאתהפסולתמרכב- )ב(

מישרשוםכבעלהרכבזולתאםהוכיחכיבשעתביצועהעבירההואלא )1(
נהגברכב;

מישנהגברכבבשעתביצועהעבירהזולתאםהוכיחאחרת" )2(

נזקלרחוב
כתוצאהמהשלכת

פסולתמרכב

נגרםנזקלרחובכתוצאהמהשלכתפסולתמרכבאונפילתשאריותפסולתמרכב,10"
יראוכאחראיעלהנזק-
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מישרשוםכבעלהרכבזולתאםהוכיחכיבשעתביצועהעבירההואלאנהג )1(
ברכבונתןאתשםהאדםשנהג,ככלשהדברנתוןלידיעתו;

מישנהגברכבבשעתהעבירהזולתאםהוכיחאחרת" )2(

רחיצהוניקוישל
כלירכב

לאירחץאדםרכבברשותהרבים,באופןשבמקוםהרחיצהיישארושלוליתאו11" )א(
מיםעומדיםבאופןהיוצרסכנהלמעברשלעובריאורח"

לאישתמשאדםבהידרנטיםאובציודכיבויאשאחרלצורךרחיצהוניקוישל )ב(
כלירכב"

איסורהשקיה
הגורמתמפגע

לאיפעילאדםממטרהאומכשיראחרלהשקייתצמחים,ולאירשהלאחרמטעמו12"
להפעילמכשירכאמורבנכסו,באופןהגורםאועלוללגרוםללכלוך,מפגעאוסכנה
לעובריםושביםברשותהרבים,אולאנשיםבנכסגובל;לענייןסעיףזה,"נכסגובל"-
נכסהגובלברחובאובקטעמרחוב,ביןאםישגישהלנכסמאותורחובוביןאםאין
גישהכאמור,ובכללזהנכסשישאליוגישהמאותורחובאוקטערחובדרךנכסאחר
אודרךמדרכה,לרבותנכס,שבינווביןאותורחוב,אוקטערחוב,ישתעלה,חפירה,
רצועתירק,נטיעות,שדרהאוכיוצאבהם,אושטחהמיועדלשימושכאמורלפיתכנית,
ולרבותנכסשבינולביןאותורחובמפרידנכסאחר,ובלבדשקיימתגישהמאותוהרחוב

לנכסהאמורשלאדרךרחובאחר"

איסורעשיית
צרכיםברשות

הרבים

לאיעשהאדםאתצרכיוברשותהרביםאלאבמיתקןהמיועדלכך"13" )א(

מי או בעליו חייב הרבים, ברשות גללים בהטלת צרכיו את חיים בעל עשה )ב(
שהפיקוחעלבעלהחייםבידו,לאסוףמידאתהגלליםולפנותם"

ניקויאיבוקניעור
וחיבוט

לאינקהאדם,לאיאבק,לאינערולאיחבוטמרבד,שטיח,כלימיטהאוכלדבראחרת1"
ברשותהרביםאודרךפתחהפונהאלרשותהרבים,באופןהעלוללגרוםלכלוך,הפרעה

אוסכנהלאנשיםהמצוייםבקרבתמקום"

לאישתמשאדםולאירשהלאחרמטעמולהשתמשבמישפכיםלהשקיה"16"מישפכים )א(

לאיזריםאדםולאירשהלאחרמטעמולהזריםשפכיםתעשייתיים,כהגדרתם )ב(
בתקנותהמים)מניעתזיהוםמים()בורותספיגהובורותרקב(,התשנ"ב-181992)להלן-

תקנותהמים(,לבורשפכים"

לאיזריםאדם,ולאירשהלאחרמטעמולהזרים,מישפכיםאלאלמערכתביוב )ג(
ציבורית,ואםאיןבאותוחלקשלהיישובמערכתביובציבורית,לבורשפכיםבהתקיים

תנאיםאלה:

בורהשפכיםמיועדלקלוטמישפכיםמבנייןהמשמשלמגוריםשאיןבו )1(
יותרמשלושיחידותמגוריםושאיןאפשרותסבירהלהתקיןבומערכתביובאו

מיתקןלטיפולבשפכים;

בורהשפכיםהביתימיועדלקלוטשפכיםמבנייןהמשמשלמגוריםשיש )2(
בויותרמשלושאךפחותמשלושעשרהיחידותמגורים,בכפוףלאישורהשר
להגנתהסביבהבכתב,אומישהשרלהגנתהסביבההסמיכולענייןזהלפיתקנות

המים;

)1(ו–)2(יחוברלבור צינורמוצאמיהשפכיםמהבנייןכאמורבפסקאות )3(
אטוםמפניחלחול,שיחוברלבורהשפכים"

לאיובילאדםולאירשהלאחרמטעמולהובילמישפכיםברשותהרביםאו )ד(
ברשותהיחיד,שלאבאמצעותאבזריםשאישרראשהמועצהאוהמפקח"

מישרשוםכבעלהרכבזולתאםהוכיחכיבשעתביצועהעבירההואלאנהג )1(
ברכבונתןאתשםהאדםשנהג,ככלשהדברנתוןלידיעתו;

מישנהגברכבבשעתהעבירהזולתאםהוכיחאחרת" )2(

לאירחץאדםרכבברשותהרבים,באופןשבמקוםהרחיצהיישארושלוליתאו11" )א(
מיםעומדיםבאופןהיוצרסכנהלמעברשלעובריאורח"

רחיצהוניקוישל
כלירכב

לאישתמשאדםבהידרנטיםאובציודכיבויאשאחרלצורךרחיצהוניקוישל )ב(
כלירכב"

לאיפעילאדםממטרהאומכשיראחרלהשקייתצמחים,ולאירשהלאחרמטעמו12"
להפעילמכשירכאמורבנכסו,באופןהגורםאועלוללגרוםללכלוך,מפגעאוסכנה
לעובריםושביםברשותהרבים,אולאנשיםבנכסגובל;לענייןסעיףזה,"נכסגובל"-
נכסהגובלברחובאובקטעמרחוב,ביןאםישגישהלנכסמאותורחובוביןאםאין
גישהכאמור,ובכללזהנכסשישאליוגישהמאותורחובאוקטערחובדרךנכסאחר
אודרךמדרכה,לרבותנכס,שבינווביןאותורחוב,אוקטערחוב,ישתעלה,חפירה,
רצועתירק,נטיעות,שדרהאוכיוצאבהם,אושטחהמיועדלשימושכאמורלפיתכנית,
ולרבותנכסשבינולביןאותורחובמפרידנכסאחר,ובלבדשקיימתגישהמאותוהרחוב

לנכסהאמורשלאדרךרחובאחר"

איסורהשקיה
הגורמתמפגע

לאיעשהאדםאתצרכיוברשותהרביםאלאבמיתקןהמיועדלכך"13" איסורעשיית)א(
צרכיםברשות

הרבים מי או בעליו חייב הרבים, ברשות גללים בהטלת צרכיו את חיים בעל עשה )ב(
שהפיקוחעלבעלהחייםבידו,לאסוףמידאתהגלליםולפנותם"

לאינקהאדם,לאיאבק,לאינערולאיחבוטמרבד,שטיח,כלימיטהאוכלדבראחרת1"
ברשותהרביםאודרךפתחהפונהאלרשותהרבים,באופןהעלוללגרוםלכלוך,הפרעה

אוסכנהלאנשיםהמצוייםבקרבתמקום"

ניקויאיבוקניעור
וחיבוט

לאישתמשאדםולאירשהלאחרמטעמולהשתמשבמישפכיםלהשקיה"16" מישפכים)א(

לאיזריםאדםולאירשהלאחרמטעמולהזריםשפכיםתעשייתיים,כהגדרתם )ב(
בתקנותהמים)מניעתזיהוםמים()בורותספיגהובורותרקב(,התשנ"ב-181992)להלן-

תקנותהמים(,לבורשפכים"

לאיזריםאדם,ולאירשהלאחרמטעמולהזרים,מישפכיםאלאלמערכתביוב )ג(
ציבורית,ואםאיןבאותוחלקשלהיישובמערכתביובציבורית,לבורשפכיםבהתקיים

תנאיםאלה:

בורהשפכיםמיועדלקלוטמישפכיםמבנייןהמשמשלמגוריםשאיןבו )1(
יותרמשלושיחידותמגוריםושאיןאפשרותסבירהלהתקיןבומערכתביובאו

מיתקןלטיפולבשפכים;

בורהשפכיםהביתימיועדלקלוטשפכיםמבנייןהמשמשלמגוריםשיש )2(
בויותרמשלושאךפחותמשלושעשרהיחידותמגורים,בכפוףלאישורהשר
להגנתהסביבהבכתב,אומישהשרלהגנתהסביבההסמיכולענייןזהלפיתקנות

המים;

)1(ו–)2(יחוברלבור צינורמוצאמיהשפכיםמהבנייןכאמורבפסקאות )3(
אטוםמפניחלחול,שיחוברלבורהשפכים"

לאיובילאדםולאירשהלאחרמטעמולהובילמישפכיםברשותהרביםאו )ד(
ברשותהיחיד,שלאבאמצעותאבזריםשאישרראשהמועצהאוהמפקח"

ק"תהתשנ"ב,עמ'ת78" 18
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לאיובילאדםולאיאסוף,יעביר,אוישפוךמישפכיםמבורשפכיםאוממערכת )ה(
ביובפרטית,אלאבאמצעותמערכתהביובהציבוריתאוביוביתהמטפלתבפינוימי

שפכיםלמיתקןטיפולבשפכים"

לאישפוךאדם,לאיזריםוכןלאיאפשרלאחרמטעמולשפוךאולהזריםמתחוםנכסו17"שפיכתנוזלים
לרשותהרבים,מיםאונוזלאחר,למעטלטובתשימושאקראי;לענייןזה,"שימוש
אקראי"-שימושלצורךניקוירחובאוהשקייתגן,המותריםעלפידין;לענייןסעיף
זה,זרימהשלמיגשםהמנוקזיםמתוךנכסלרשותהרביםלאתיחשבשפיכהאוהזרמה

כאמורבסעיףזה"

מישהואמחזיקבבנייןאובעלבנייןכהגדרתובחוקהתכנוןוהבנייה,חייבלגדרו18"דרישהלגידור
בהתאםלדרישתהמפקחולהנחתדעתו,אםסברהמפקחכיהדברדרושלשםמניעת

מפגעאוסכנהלציבור"

לאישרוףאדםפסולתמכלמיןוסוגשהוא"19"שריפתפסולת

פרק ג': חפצים מיושנים, גרוטאות או רכבים

חפציםאומטלטליןשיצאומכללשימוש,לרבותמכונות20"הגדרות בפרקזה,"חפציםמיושנים"-
דודשמש,אסלה,אבזריאמבטוסניטציה, חשמלי, מקרר תנור, גרוטאות, וחלקיהן,

רהיטיםאוכלחלקאוכלאבזרמהם"

איסורהשארת
חפציםמיושנים

ברשותהרבים

לאיזרוקאדם,לאישאיר,לאיניח,לאיחזיקולאירשהלאחרמטעמולזרוק,21" )א(
להשאיר,להניחאולהחזיקחפציםמיושניםברשותהרבים,לרבותהמדרכהאוהרחוב
הסמוכיםלנכסו,אלאאםכןדרושהדברלהעברתואולתיקונושלאותוחפץמיושן

ובלבדשהחפץלאיושאראויוחזקמעברלזמןהסבירהדרושלכך"

לאיזרוקאדם,לאישאיר,לאיניחולאירשהלהותירחפציםמיושניםברשות )ב(
היחיד,ככלשישבכךמשוםיצירתמפגע"

פינויחפצים
מיושנים

הונחחפץברשותהרביםוהיחידשלאכאמורבסעיף21יחולוהוראותאלה:22"

ראשהמועצהאוהמפקחרשאים,בהודעהבכתב,לדרושאתפינויםשלחפצים )1(
מיושניםלמקוםשצייןבהודעה,ובתוךהמועדשנקבעבדרישה;

כלאחדמאלהחייבבפינויהחפציםהמיושניםמרשותהרביםלמקוםשקבעראש )2(
המועצהאוהמפקחוצויןבהודעתראשהמועצהאוהמפקח:

אדםהמוכר,מרכיב,מספקחפציםשמחליפיםחפציםמיושנים; )א(

בעלםשלחפציםמיושנים; )ב(

מישברשותו,בהחזקתואובשליטתוחפציםמיושנים; )ג(

נדרשאדםעלידיראשהמועצהאוהמפקחלפנותחפציםמיושניםולאעשהכן, )3(
רשאיראשהמועצהאוהמפקחלאחרשהודבקהעלהחפציםהמיושניםהודעהבמקום
בולטבדברהכוונהלסלקםבתוך8תשעות,להורותעלסילוקהחפציםהמיושניםאל

המקוםשנועדלכך,ולהניחםשם;

עלחפציםמיושניםשפונולמקוםשהורהעליוראשהמועצהאוהמפקחלאתהיה )ת(
שמירהמטעםהמועצה"

לאיעמידאדםגרוטותרכבברשותהרבים"23"גרוטותרכב )א(

לאיעמידולאישאיראדםגרוטותרכבברשותהיחיד,אלאאםכןגרוטותהרכב )ת(
מצויותבחצרושלאדםהמחזיקבהןכדיןאומנהלבהןכדיןעסקשלגרוטותרכב"
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נמצאוגרוטותרכבברשותהרביםאוברשותהיחיד,בניגודלהוראתסעיפיםקטנים )ג(
)א(ו–)ב(,רשאיתהמועצהלפעולבהתאםלסמכויותיהלפיסעיפים8אעד8דלחוק

שמירתהניקיון"

לאישאיראדםרכבברשותהרביםבמקוםאחדלמשךתקופההעולהעל60ימיםת2"רכבברשותהרבים )א(
ברציפות"

הושאררכבברשותהרביםבמקוםאחד,למשךתקופההעולהעל60ימיםברציפות, )ב(
רשאיתהמועצהלהורותעלגרירתהרכבמהמקוםולפעולבהתאםלסמכויותיהלפי

סעיפים8אעד8דלחוקשמירתהניקיון"

פרק ד': עקירת עצים והסדרת גדר חיה

בפרקזה-25"הגדרות

"גיזום"-גדיעתכלחלקמעץ,שיחאוצמחמטפסאחר,ביןשורשוביןענף;

"גדרחיה"-שיח,מטפס,עץוכלצמחאחרהגדליםעלהגבולאובסמוךלגבולשבין
קרקעשישלהבעלים,וביןדרךאוקרקעציבוריתאוקרקעהמשמשתכשטח

ציבוריאוקרקעשבחזקתהמועצה"

חובתגיזוםגדר
חיה

בעלנכסאומחזיקבוחייבלגזוםאתהגדרהחיההצומחתבתחוםנכסווהגולשת26" )א(
מתחוםנכסולשטחציבוריאולרשותהרבים"

ראשהמועצהאוהמפקחרשאיםלדרוש,בהודעהבכתב,מבעלנכסאומחזיקו, )ב(
לגזוםאתהגדרהחיההגולשתמתחוםנכסולשטחציבוריאולרשותהרבים,בהתאם
לפרטים,לתנאים,ולמועדיםהקבועיםבהודעה,ובלבדשהודעהכאמורתהיהבכפוף
להוראותפקודתהיערות,191936)להלן-פקודתהיערות("מקבלהודעהכאמורחייב

למלאאחריה"

חובתטיפולבעץ
למניעתסכנהאו

מפגע

בעלנכסאומחזיקבוחייבלטפלבעץאשרבשטחנכסו,עלמנתשהעץלאיהווה27" )א(
סכנהאומפגעלציבור"

נוכחראשהמועצהאוהמפקחשעץהנמצאברשותהיחידגורם,אועלוללגרום )ב(
סכנהלציבוררשאיהואלדרוש,מבעלנכסאוממחזיקבו,לגזוםאתהעץאולנקוט
אתכלהאמצעיםהאחריםהדרושים,לדעתראשהמועצהאוהמפקח,למניעתהסכנה
אוהמפגע,ורשאיהואלפרטבדרישהזואתהמועד,התנאיםואופןביצועהדרישה,
ובלבדשהודעהכאמורתהיהבכפוףלהוראותפקודתהיערות"מקבלדרישהכאמור

חייבלמלאאחריה"

לאביצעבעלהנכסאחרדרישתראשהמועצהאוהמפקחכאמורבסעיףקטן )ג(
)ב(,רשאיתהמועצהלבצעאתהעבודותהמפורטותבדרישהולהטילעלבעלהנכס
אוהמחזיקבואשרלאמילאאחרדרישתהמועצה,אתתשלוםההוצאותשהוציאה
המועצהלצורךביצועהעבודות,ובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידיהמועצה

והטלתעלותןעלאותואדם,נמסרהלוזמןסבירמראש"

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,אישרראשהמועצהלאחרבדיקה,כיעץנתוןבמצב )ד(
שישבוסכנהמיידיתלמחזיקיםאולציבור,רשאיראשהמועצהלבצעאתהעבודות
הדרושותלמניעתהסכנה,ללאכלמתןהודעהמראשלבעלהנכסשהעץנמצאבתחומו,

ולגבותאתהוצאותהביצועמאתבעלהנכס"

נמצאוגרוטותרכבברשותהרביםאוברשותהיחיד,בניגודלהוראתסעיפיםקטנים )ג(
)א(ו–)ב(,רשאיתהמועצהלפעולבהתאםלסמכויותיהלפיסעיפים8אעד8דלחוק

שמירתהניקיון"

לאישאיראדםרכבברשותהרביםבמקוםאחדלמשךתקופההעולהעל60ימיםת2" )א(
ברציפות"

רכבברשותהרבים

הושאררכבברשותהרביםבמקוםאחד,למשךתקופההעולהעל60ימיםברציפות, )ב(
רשאיתהמועצהלהורותעלגרירתהרכבמהמקוםולפעולבהתאםלסמכויותיהלפי

סעיפים8אעד8דלחוקשמירתהניקיון"

פרק ד': עקירת עצים והסדרת גדר חיה

הגדרותבפרקזה-25"

"גיזום"-גדיעתכלחלקמעץ,שיחאוצמחמטפסאחר,ביןשורשוביןענף;

"גדרחיה"-שיח,מטפס,עץוכלצמחאחרהגדליםעלהגבולאובסמוךלגבולשבין
קרקעשישלהבעלים,וביןדרךאוקרקעציבוריתאוקרקעהמשמשתכשטח

ציבוריאוקרקעשבחזקתהמועצה"

בעלנכסאומחזיקבוחייבלגזוםאתהגדרהחיההצומחתבתחוםנכסווהגולשת26" )א(
מתחוםנכסולשטחציבוריאולרשותהרבים"

חובתגיזוםגדר
חיה

ראשהמועצהאוהמפקחרשאיםלדרוש,בהודעהבכתב,מבעלנכסאומחזיקו, )ב(
לגזוםאתהגדרהחיההגולשתמתחוםנכסולשטחציבוריאולרשותהרבים,בהתאם
לפרטים,לתנאים,ולמועדיםהקבועיםבהודעה,ובלבדשהודעהכאמורתהיהבכפוף
להוראותפקודתהיערות,191936)להלן-פקודתהיערות("מקבלהודעהכאמורחייב

למלאאחריה"

בעלנכסאומחזיקבוחייבלטפלבעץאשרבשטחנכסו,עלמנתשהעץלאיהווה27" )א(
סכנהאומפגעלציבור"

חובתטיפולבעץ
למניעתסכנהאו

מפגע

נוכחראשהמועצהאוהמפקחשעץהנמצאברשותהיחידגורם,אועלוללגרום )ב(
סכנהלציבוררשאיהואלדרוש,מבעלנכסאוממחזיקבו,לגזוםאתהעץאולנקוט
אתכלהאמצעיםהאחריםהדרושים,לדעתראשהמועצהאוהמפקח,למניעתהסכנה
אוהמפגע,ורשאיהואלפרטבדרישהזואתהמועד,התנאיםואופןביצועהדרישה,
ובלבדשהודעהכאמורתהיהבכפוףלהוראותפקודתהיערות"מקבלדרישהכאמור

חייבלמלאאחריה"

לאביצעבעלהנכסאחרדרישתראשהמועצהאוהמפקחכאמורבסעיףקטן )ג(
)ב(,רשאיתהמועצהלבצעאתהעבודותהמפורטותבדרישהולהטילעלבעלהנכס
אוהמחזיקבואשרלאמילאאחרדרישתהמועצה,אתתשלוםההוצאותשהוציאה
המועצהלצורךביצועהעבודות,ובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידיהמועצה

והטלתעלותןעלאותואדם,נמסרהלוזמןסבירמראש"

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,אישרראשהמועצהלאחרבדיקה,כיעץנתוןבמצב )ד(
שישבוסכנהמיידיתלמחזיקיםאולציבור,רשאיראשהמועצהלבצעאתהעבודות
הדרושותלמניעתהסכנה,ללאכלמתןהודעהמראשלבעלהנכסשהעץנמצאבתחומו,

ולגבותאתהוצאותהביצועמאתבעלהנכס"

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(600)א(710" 19
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לאיבעיראדםקוצים,עציםוצמחיםבגן,בשדהאותחתכיפתהשמיםבתחוםהמועצה,28"איסורהבערה
לשםסילוקםאלאבכפוףלכלדין,לרבותהוראותסעיפים3ו־תלחוקלמניעתשריפות
בשדות,התש"י-9ת2019,בכפוףלקבלתהיתרמראשובכתבמראשהמועצהובהתאם

לתנאיםשייקבעובהיתרזה"

לאיעקוראדםולאיסלק,יכרות,יחתוך,ישחיתאוישבורעץהנמצאבשטחאו29"איסורעקירתעצים )א(
ברשותהרבים,והכולבכפוףלפקודתהיערותוחוקגניםלאומיים"

לאיעקוראדםולאיסלק,יכרות,ישרוף,יחתוךאוישבורעץמוגןכמשמעות"אילן )ב(
מוגן"בסעיפיםת1ו־15לפקודתהיערות,הנמצאברשותהיחיד,אלאבהתאםלהוראות

פקודתהיערות"

פרק ה': שמירת הניקיון והסדר במקומות ציבוריים

בפרקזה,"מקוםציבורי"-אולםהמשמשביתקולנוע,תאטרון,אולםקונצרטים,אולם30"הגדרות
הרצאות,ביתחולים,מרפאה,ספרייהציבורית,מוסדותמועצהוחינוך,ביתמרקחת,

מעליתלנשיאתבניאדם,תחנתאוטובוסומוניותוכיוצאבאלה"

איסורגרימת
לכלוךבמקום

ציבורי

לאיגרוםאדםולאירשהלאחרמטעמולגרוםלכלוךבמקוםציבוריולאישליךפסולת31"
במקוםציבוריאלאבמקוםשהותרלכך"

המחזיקשלמקוםציבורי,למעטמעליתלנשיאתבניאדםבביתמגורים,יקבעבו,32"קביעתשלטים )א(
במקומותהנראיםלעין,שלטיםהמוריםעלאיסורהשלכתפסולתויחזיקםבמצבתקין"

ראשהמועצהאוהמפקחרשאילהורותבדברצורתםשלהשלטים,מספרם,גודלם, )ב(
תוכנם,דרכיקביעתםוהמקומותשבהםיותקנו"

שמירתהסדר
במקומותציבוריים

לאיעשהאדםשימושבמקוםציבוריבאופן,הפוגעלמעלהמןהמידהביכולתושל33"
הציבורלהשתמשבאותומקום;לענייןזה,"יכולתושלהציבורלהשתמשבאותומקום"
-לרבותיכולתלהשתמשבמקוםהציבורילצורכימעבר,חניה,שימושבמיתקניםאו

כלשימושאחרשלטובתונועדאותומקוםציבורי"

פרק ו': שמירת הסדר והניקיון בגנים ציבוריים

בפרקזה,"מפקח"-לרבותמישראשהמועצהמינהובכתבלהיותשומרבגן"ת3"הגדרה

לאיימצאאדםבגןבשעותשהכניסהלגןנאסרהבהוראתראשהמועצהכמפורט35"כניסהלגן )א(
בהודעההמוצגתבגןאובכניסהאליו;לאהוצגכלשלטכאמור,יראואתהכניסה

כמותרתבכלשעותהיממה"

לאייכנסאדםלמקוםנטיעותגדורהנמצאבגןאלאברשותראשהמועצהאו )ב(
המפקחובהתאםלהוראותיו"

לאיפריעאדםלבעליחייםשאינםבבעלותומלהלך,לעוף,אולשוטטבגן;לאיטריד36"איסורהפרעה
אדםבעלחיים,לאייקחולאינסהלקחתאותו,אתביציואוכלחלקממנו,ולאישים

אדםמלכודתלבעלחייםברחביהגן"

איסורעלפגיעה
בצמחבגן

לאיקטוףאדם,לאיעקור,לאיגדעולאישחיתכלצמחבגן,אלאאםכןראשהמועצה37"
אוהמפקחנתןהרשאהלכךובהתאםלתנאיההרשאה;וככלשהצמחהואערךטבע
מוגןכהגדרתובחוקגניםלאומיים,הרשאהכאמורכפופהלהיתרמנהלהרשותלשמירת

הטבעוהגניםהלאומייםבהתאםלהוראותחוקגניםלאומיים"

ס"חהתש"י,עמ'32" 20
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לאידרוךאדם,לאיטפס,לאישבור,לאישחית,ולאירשהלאחרמטעמולדרוך,38"התנהגותבגן )א(
לטפס,לשבוראולהשחית,דשא,צמח,מקוםנטיעות,גדר,משוכה,שעראוסורגבתוך
הגןאוהגודריםאותולרבותמיתקנימשחקאוכלמיתקןשהציבההמועצהבתוךהגן
אלאבהתאםלהוראותראשהמועצהשנקבעובהודעההמוצגתבמקום,ולאיהלךאדם

בגןאלאבשביליםאובשטחיםשנקבעולכך"

לאילוןאדםבגןולאיקיםבואוהלאלאבמקומותשראשהמועצההתירלכך )ב(
בהודעההמוצגתבמקום"

לאיבעיראדםאשבגן,לרבותהעברתאשלצורכיבישולטיגוןצלייהאואפייה, )ג(
אלאבאזוריםובגניםהמיועדיםלכך"

לאיחזיקאדםבגןציבורינרגילהכשהיאדלוקה" )ד(

לאישיםאדםולאירשהלאחרמטעמולשיםפסולתבגןאלאבכליהאצירה )ה(
המפוזריםברחביהגן"

לאיכניסאדםרכבלגן,לאינהגבוברחביהגן,לאישאירוולאיחנהאותובגןללאהיתר39"כלירכבבגן
מראשמאתראשהמועצהאוהמפקח,אלאאםכןהותרהדברבהודעההמוצגתבגןאו
בכניסהאליו;לענייןזה,"רכב"-למעטאופניים,תלתאופן,רכבקולנועיתאורכבמנועי
אחרהמיועדלנכיםורכבשלהמועצההנהוגבידיעובדהמועצהבעתמילויתפקידו"

לאיעסוקאדםברוכלותבגן,אלאאםכןהדברהותרלובמפורשברישיוןרוכלותשנתן0ת"רוכלות
לוראשהמועצה"

איסורהפרעת
הסדרבגן

לאיעשהאדםמעשהבגןשישבוכדילגרוםלסכנה,הפרעה,אונזקלאדםאולבעל1ת"
חייםהמצויבגןאובסביבתו,אושישבוכדילהפראתהסדרבגן21"

הכנסתבעליחיים
לגןאולמקוםאחר

ברשותהרבים

לאיכניסאדםבעלחייםלתוךגןולאיניחולהיכנסלתוכו,אםהדברנאסרבהודעת2ת" )א(
ראשהמועצהשפורסמהבגן

לאנאסרהכניסתבעליחייםלגןכאמורבסעיףקטן)א(,לאיניחאדםלבעלהחיים )ב(
שבאחריותו,להלךבליהשגחהוימנעאותומלהפריעלאדם,לבעלחייםאולפגועבהם

אובצמחבגן

לאיקשוראדםבעלחייםלצמח,גדרמשוכהשעראוסורגשהוקמובגןאולשם )ג(
הגנהעלהצמח"

לאיקייםאדםבגןעינוגציבורי,אסיפהכהגדרתהבחוקהבטיחותבמקומות3ת"קיוםאסיפהבגן )א(
ציבוריים,התשכ"ג-221962,אירועיםוחתונותאלאלפיהיתרובכתבמראשהמועצה

אוהמפקח,ובהתאםלתנאיההיתר"

לאייתןראשהמועצהאוהמפקחהיתרכאמור,אלאאםכןמבקשההיתרקיבל )ב(
אתהרישיונות,ההיתריםוהאישוריםהדרושיםלפיכלדיןלקיוםהאסיפהאואירוע

כאמור"

שמירהעלמקווי
מים

לאיתרחץאדםבבריכה,באגם,במעיין,אובמזרקההמצוייםבשטחהגן,לאיכבסתת"
בהםכלכביסה,ולאירחץבהםבעליחייםאוחפץאחר,אלאברשותראשהמועצהאו

המפקחולפיהוראותיו,אלאאםכןהוצגהבמקוםהודעההמתירההדבר"

לאידרוךאדם,לאיטפס,לאישבור,לאישחית,ולאירשהלאחרמטעמולדרוך,38" )א(
לטפס,לשבוראולהשחית,דשא,צמח,מקוםנטיעות,גדר,משוכה,שעראוסורגבתוך
הגןאוהגודריםאותולרבותמיתקנימשחקאוכלמיתקןשהציבההמועצהבתוךהגן
אלאבהתאםלהוראותראשהמועצהשנקבעובהודעההמוצגתבמקום,ולאיהלךאדם

בגןאלאבשביליםאובשטחיםשנקבעולכך"

התנהגותבגן

לאילוןאדםבגןולאיקיםבואוהלאלאבמקומותשראשהמועצההתירלכך )ב(
בהודעההמוצגתבמקום"

לאיבעיראדםאשבגן,לרבותהעברתאשלצורכיבישולטיגוןצלייהאואפייה, )ג(
אלאבאזוריםובגניםהמיועדיםלכך"

לאיחזיקאדםבגןציבורינרגילהכשהיאדלוקה" )ד(

לאישיםאדםולאירשהלאחרמטעמולשיםפסולתבגןאלאבכליהאצירה )ה(
המפוזריםברחביהגן"

לאיכניסאדםרכבלגן,לאינהגבוברחביהגן,לאישאירוולאיחנהאותובגןללאהיתר39"
מראשמאתראשהמועצהאוהמפקח,אלאאםכןהותרהדברבהודעההמוצגתבגןאו
בכניסהאליו;לענייןזה,"רכב"-למעטאופניים,תלתאופן,רכבקולנועיתאורכבמנועי
אחרהמיועדלנכיםורכבשלהמועצההנהוגבידיעובדהמועצהבעתמילויתפקידו"

כלירכבבגן

לאיעסוקאדםברוכלותבגן,אלאאםכןהדברהותרלובמפורשברישיוןרוכלותשנתן0ת"
לוראשהמועצה"

רוכלות

לאיעשהאדםמעשהבגןשישבוכדילגרוםלסכנה,הפרעה,אונזקלאדםאולבעל1ת"
חייםהמצויבגןאובסביבתו,אושישבוכדילהפראתהסדרבגן21"

איסורהפרעת
הסדרבגן

לאיכניסאדםבעלחייםלתוךגןולאיניחולהיכנסלתוכו,אםהדברנאסרבהודעת2ת" )א(
ראשהמועצהשפורסמהבגן

הכנסתבעליחיים
לגןאולמקוםאחר

ברשותהרבים

לאנאסרהכניסתבעליחייםלגןכאמורבסעיףקטן)א(,לאיניחאדםלבעלהחיים )ב(
שבאחריותו,להלךבליהשגחהוימנעאותומלהפריעלאדם,לבעלחייםאולפגועבהם

אובצמחבגן

לאיקשוראדםבעלחייםלצמח,גדרמשוכהשעראוסורגשהוקמובגןאולשם )ג(
הגנהעלהצמח"

לאיקייםאדםבגןעינוגציבורי,אסיפהכהגדרתהבחוקהבטיחותבמקומות3ת" )א(
ציבוריים,התשכ"ג-221962,אירועיםוחתונותאלאלפיהיתרובכתבמראשהמועצה

אוהמפקח,ובהתאםלתנאיההיתר"

קיוםאסיפהבגן

לאייתןראשהמועצהאוהמפקחהיתרכאמור,אלאאםכןמבקשההיתרקיבל )ב(
אתהרישיונות,ההיתריםוהאישוריםהדרושיםלפיכלדיןלקיוםהאסיפהאואירוע

כאמור"

לאיתרחץאדםבבריכה,באגם,במעיין,אובמזרקההמצוייםבשטחהגן,לאיכבסתת"
בהםכלכביסה,ולאירחץבהםבעליחייםאוחפץאחר,אלאברשותראשהמועצהאו

המפקחולפיהוראותיו,אלאאםכןהוצגהבמקוםהודעההמתירההדבר"

שמירהעלמקווי
מים

ק"תהתש"ן,עמ'1006" 21

ס"חהתשכ"ג,עמ'2;התשס"ה,עמ'ת69" 22
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פרק ז': שימור רחובות

לאיניחאדם,לאישאיר,לאיקים,לאיתלה,לאיטילברחובולאיבליטמעללרחוב5ת"מכשולברחוב )א(
כלדברהעלוללגרוםנזקלרחובאולסביבהאולהפריעלניקיוןאולתנועתהציבורבו,
אלאאםכןדרושלעשותכןלטעינתהדבראולפריקתוותוךכדיפריקתואוטעינתו
ולאיותרמןהזמןהסבירהדרושלכך,ואלאאםכןניתןלכךהיתרמיוחדבכתבמאת
ראשהמועצהובהתאםלתנאיההיתר;מתןהיתראוסירובלתתו,קביעתתנאינתינתו,

התלייתווביטולונתוניםלשיקולדעתושלראשהמועצה"

לאיניחאדם,לאיתלהולאירשהלהניחאולתלותבכלנכסכלדברבאופןשיש )ב(
בוסכנהשיפוללרחוב"

ראשהמועצהאוהמפקחרשאילדרושבהודעהבכתבמאדםשעשהאוהרשה )ג(
לאחראושגרםלעשייתהאסורלפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(,לסלקאתשעשה"

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)ג(,רשאיראשהמועצה,לפישיקולדעתו, )ד(
לסלק,להסיר,להרוסאולפרקכלמכשולברחובולהרחיקומהרחובלכלמקוםשיראה
לו,וכןלבצעכלעבודההדרושהלסלקמכשולמהרחובלכלמקוםהמיועדלכךעלפי
דיןובלבדשנמסרהלאדםהחייבבסילוקהמכשולהודעהבכתבהדורשתממנולסלק

המכשולוהואלאמילאאחרהאמורבה"

סילקראשהמועצהמכשולברחובאוביצעעבודהכאמורבסעיףקטן)ד(,רשאית )ה(
המועצהלגבותמאדםהחייבבסילוקהמכשולאובביצועהעבודהאתהוצאותהסילוק
אוהביצוע;לענייןזה,תעודהמאתראשהמועצהעלסכוםההוצאותתשמשראיה

לנכונותתוכנה"

לאיכסהאדם,לאיחסום,לאיגרוםולאיתירלאחרמטעמולכסותאולחסוםתעלה,6ת"חסימתתעלה
שוחהאותאבקרהברחוב"

היתרלהעמיד
כיסאות,שולחנות

וחפציםברחוב

ראשהמועצהרשאיבכפוףלהוראותכלדיןלתתלבעלעסקהיתרלהעמידברחוב7ת" )א(
אובחזיתהעסקכיסאות,שולחנותאולהציבשמשיות,מצלמהאוטומטית,מכונה
לייצוראולמכירהשלגלידהאומיציםאוכלמכונהאחרתאומכשיראחר,וכןלהציג
אולהעמידעציצים,אדניותאופרחיםברחובאובחזיתהעסק;מתןהיתראוסירוב
לתתו,קביעתתנאינתינתו,התלייתווביטולונתוניםלשיקולדעתושלראשהמועצה"

ראשהמועצהרשאילהורות,לבעלעסקלסלקכיסאותושולחנותאוחפץאחר )ב(
המוצביםברחובבניגודלהוראותחוקעזרזה"

לאסילקבעלעסקאתהכיסאותוהשולחנותאוחפץאחרשהציבברחובלאחר )ג(
את לסלק המועצה ראש רשאי )ב(, קטן בסעיף כאמור בכתב הודעה לו שנמסרה

הכיסאות,השולחנותאוהחפץהאחר,ביןבעצמווביןבאמצעותאחרים"

בעדהיתרכאמורבסעיףקטן)א(תשולםאגרהבשיעורשנקבעבתוספתהראשונה" )ד(

היתרשניתןלפיסעיףזהיפקעבמועדשנקבעבואובתוםשנהמיוםנתינתו- )ה(
ככלשלאנקבעבומועדפקיעה"

לאיכרהאדםולאירשהלאחרלכרותשוחהברחובאלאעלפיהיתרמיוחדבכתב8ת"פתיחתשוחות )א(
מאתראשהמועצהובהתאםלתנאיההיתר;ראשהמועצהרשאילתתההיתר,לסרב
לתתו,לבטלו,להחליפו,להתנותבותנאיםולהוסיףעליהםאולשנותםהכולבהתאם

לשיקולדעתו"

אדםהכורהשוחהברחובעלפיהיתר,כאמורבסעיףקטן)א(חייב- )ב(
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להחזיקאתמקוםהשוחהגדורולציינובשלטיאזהרהוכןבדגליםאדומיםביום )1(
ובאורותאדומיםבלילה;

לסתוםאתהשוחהולהחזיראתהרחובלמצבוהקודםמידעםגמרהעבודהאו )2(
עםפקיעתתוקףההיתר,הכוללפיהתאריךהמוקדם;

בעדהיתרכאמורבסעיףקטן)א(תשולםאגרהבשיעורשנקבעבתוספתהשנייה" )ג(

היתרשניתןלפיסעיףזהיפקעבמועדשנקבעבואובתוםשנהמיוםנתינתו- )ד(
ככלשלאנקבעבומועדפקיעה"

איסורגרימתנזק
לרחוב

לאיגרוםאדםולאירשהלאחרמטעמולגרוםנזקלרחוב;לענייןזה,"נזקלרחוב"9ת" )א(
-ביצועכלפעולהברחובהעלולהלגרום,כדוגמתשינוימפלסושלהרחוב,פעירת
בורותבו,הסרתחלקיםממנו,הצבתעצמיםברחוב,פגיעהבמיתקניםהמצוייםבתוואי

הרחוב,ובכללזאתעמודיתאורה,צמחייה,ריהוטרחובוכיוצאבאלה"

העוברעלהוראותסעיףקטן)א(יתקןעלחשבונואתהנזקבאופןובתנאיםשיקבע )ב(
ראשהמועצה"

תיקןראשהמועצהנזקברחובאוביצעעבודהכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאית )ג(
המועצהלגבותמאדםהחייבבגרימתהנזקאובביצועהעבודהאתהוצאותהתיקון
אוהביצוע;תעודהמאתראשהמועצהעלסכוםההוצאות,לענייןזה,תשמשראיה

לנכונותתוכנה"

פרק ח': ניקוי מדרכות

בפרקזה-50"הגדרות

"מדרכה"-חלקמרוחבהשלדרךשאינוכביש,המצויבצדהכבישומיועדלהולכירגל,
ביןאםהואנמצאבמפלסאחדשלהכבישוביןאםלאו;

"מדרכההגובלתבעסק"-כלרוחבהמדרכהשלאורךהרחובהגובלבעסקלרבותאבן
שפההגובלתבעסקוהנמצאתביןהקוויםהניצביםלפינותיוהקיצוניותשל

העסק"

בעלעסקחייבלטאטאולנקותאתהמדרכההגובלתבעסקו,באופןשלאתהיה51"חובתהניקוי )א(
עליהפסולתוהיאתמצאנקייה"

האמורבסעיףקטן)א(יחולעלבעלעסקבימיםשבהםהעסקפתוחובשעות )ב(
הנקובותבתוספתהשלישית,ובלבדשהעסקהיהפתוחלפחות15דקותלפניתחילת

מועדהטאטואכנקובבתוספתהשלישית"

לאישתמשבעלעסקבמיםזורמיםלשםניקויהמדרכה" )ג(

מצאהמפקחלאחרהשעותהנקובותבתוספתהשלישיתשמדרכההגובלתבעסק )ד(
אינהנקייה,רשאיהואלדרושמבעלהעסקלנקותהובלבדשבשעותאלההעסקפתוח"

איסורהשלכת
פסולת

בעלעסקהחייבבניקוימדרכה,לאישליךולאיפזרלרחובאתהפסולתשאסףולא52"
ירשהלאחרמטעמולהשליךאולפזראתהפסולתכאמור"

פרק ט': שמירת חזיתות, ניקוי מגרשים, חצרות, כניסות חדרי מדרגות ומקלטים

בפרקזה-53"הגדרות

"בעלנכס"-לרבותבעלביתעסק;

"חפצים"-פריטהמצויבחזיתושלבית,ביןאםהואצמוד,תלויאומונחעלהחזיתובין
אםלאו,לרבותמרזביםחיצוניים,מזגנים,דודישמש,מכלים,אנטנותתקשורת,

צנרתלסוגיה,מתליכביסה,סורגים,יריעותבד,יוטהאוחומראחר;

להחזיקאתמקוםהשוחהגדורולציינובשלטיאזהרהוכןבדגליםאדומיםביום )1(
ובאורותאדומיםבלילה;

לסתוםאתהשוחהולהחזיראתהרחובלמצבוהקודםמידעםגמרהעבודהאו )2(
עםפקיעתתוקףההיתר,הכוללפיהתאריךהמוקדם;

בעדהיתרכאמורבסעיףקטן)א(תשולםאגרהבשיעורשנקבעבתוספתהשנייה" )ג(

היתרשניתןלפיסעיףזהיפקעבמועדשנקבעבואובתוםשנהמיוםנתינתו- )ד(
ככלשלאנקבעבומועדפקיעה"

לאיגרוםאדםולאירשהלאחרמטעמולגרוםנזקלרחוב;לענייןזה,"נזקלרחוב"9ת" )א(
-ביצועכלפעולהברחובהעלולהלגרום,כדוגמתשינוימפלסושלהרחוב,פעירת
בורותבו,הסרתחלקיםממנו,הצבתעצמיםברחוב,פגיעהבמיתקניםהמצוייםבתוואי

הרחוב,ובכללזאתעמודיתאורה,צמחייה,ריהוטרחובוכיוצאבאלה"

איסורגרימתנזק
לרחוב

העוברעלהוראותסעיףקטן)א(יתקןעלחשבונואתהנזקבאופןובתנאיםשיקבע )ב(
ראשהמועצה"

תיקןראשהמועצהנזקברחובאוביצעעבודהכאמורבסעיףקטן)ב(,רשאית )ג(
המועצהלגבותמאדםהחייבבגרימתהנזקאובביצועהעבודהאתהוצאותהתיקון
אוהביצוע;תעודהמאתראשהמועצהעלסכוםההוצאות,לענייןזה,תשמשראיה

לנכונותתוכנה"

פרק ח': ניקוי מדרכות

הגדרותבפרקזה-50"

"מדרכה"-חלקמרוחבהשלדרךשאינוכביש,המצויבצדהכבישומיועדלהולכירגל,
ביןאםהואנמצאבמפלסאחדשלהכבישוביןאםלאו;

"מדרכההגובלתבעסק"-כלרוחבהמדרכהשלאורךהרחובהגובלבעסקלרבותאבן
שפההגובלתבעסקוהנמצאתביןהקוויםהניצביםלפינותיוהקיצוניותשל

העסק"

בעלעסקחייבלטאטאולנקותאתהמדרכההגובלתבעסקו,באופןשלאתהיה51" )א(
עליהפסולתוהיאתמצאנקייה"

חובתהניקוי

האמורבסעיףקטן)א(יחולעלבעלעסקבימיםשבהםהעסקפתוחובשעות )ב(
הנקובותבתוספתהשלישית,ובלבדשהעסקהיהפתוחלפחות15דקותלפניתחילת

מועדהטאטואכנקובבתוספתהשלישית"

לאישתמשבעלעסקבמיםזורמיםלשםניקויהמדרכה" )ג(

מצאהמפקחלאחרהשעותהנקובותבתוספתהשלישיתשמדרכההגובלתבעסק )ד(
אינהנקייה,רשאיהואלדרושמבעלהעסקלנקותהובלבדשבשעותאלההעסקפתוח"

בעלעסקהחייבבניקוימדרכה,לאישליךולאיפזרלרחובאתהפסולתשאסףולא52"
ירשהלאחרמטעמולהשליךאולפזראתהפסולתכאמור"

איסורהשלכת
פסולת

פרק ט': שמירת חזיתות, ניקוי מגרשים, חצרות, כניסות חדרי מדרגות ומקלטים

הגדרותבפרקזה-53"

"בעלנכס"-לרבותבעלביתעסק;

"חפצים"-פריטהמצויבחזיתושלבית,ביןאםהואצמוד,תלויאומונחעלהחזיתובין
אםלאו,לרבותמרזביםחיצוניים,מזגנים,דודישמש,מכלים,אנטנותתקשורת,

צנרתלסוגיה,מתליכביסה,סורגים,יריעותבד,יוטהאוחומראחר;
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"שיפוץ"-לרבותתיקון,שיפורוחידוששלבנייןאוחלקממנווכוללעבודתצביעה,
טיח,סיוד,סתימהאומילוי,שינוימקוםצנרתחיצונית,עבודותלהגנהמפני
חלק של במראה הפוגע דבר סילוק או הריסה וכן מים, או רטיבות חלודה,
מהבנייןוקירותיוהחיצונייםשלאותוחלקאובתקינותם,לרבותהסרתמרזב
המותקןעלגביקיראוחלקאחרשלהבנייןהנשקפיםאלרחובאוגינה,שימוש
אוחיבורצנרתלתעלתניקוזמישטיפהאוכביסהוכןניקיוןותקינותהמקלט,
ובלבדשעבודותאלהדרושותלשםשמירתהמראהשלחזיתהבנייןואינןטענות

היתרבנייה;

"חזית"-כלחלקמהביתאומבנההנשקףאלרחובאוגינה,לרבותחלון,מרפסת,גדר,
קירתומךוכלקיראחר"

שמירתניקיון
נכסים

בעלנכסומחזיקבוחייביםלשמורעלניקיונםשלהחצר,המבואלנכס,מקוםת5" )א(
חניה,חדרמדרגות,הגג,המקלט,כלשטחפרטיאומשותףאחראםקיים,וכלמקום
המשמשאתדייריהנכס,פרטלדירותהפרטיות,לנקותםולשמרםלהנחתדעתושל

ראשהמועצה,המפקחאוהתברואן"

אדםהמעסיקעובדיםלעבודותבנייה,חפירה,חציבהוכיוצאבאלה,אועושה )ב(
זובעצמו,חייבלהבטיחבמקוםהעבודהנוחיותסניטריתכנדרשלעובדים עבודה
במקום,למשךזמןביצועהעבודות,וכןלפנותפסולתשהצטברהבמקום,לגדראת

המקום,ולהציבמכולתפסולתלהנחתדעתראשהמועצה,המפקחאוהתברואן"

ראשהמועצה,המפקחאוהתברואןרשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכסאוממחזיק55"דרישהלנקותנכס
בו,לנקותאתהנכסאוכלחלקממנולרבותהמקלטהצמודלנכס,חזיתהנכס,חדר
המדרגות,שטחהקרקעשמשתמשיםבואומחזיקיםבויחדעםהנכסכחצראוכגינהאו
לצורךאחרשלאותונכס,וכןאתהכניסותלנכס,אולעשותכלעבודהאחרתהדרושה,
לדעתראשהמועצה,המפקחאוהתברואן,לניקיוןהנכס;ההודעהתכלולתנאיםופרטים
בדברהאופןשבוישלבצעאתהניקיוןאואתהעבודהוהמועדשבוישלבצעם;מקבל

הודעהכאמורחייבלמלאאחריה"

בעלהנכסחייבלבנותקירתומךאוגדרולגדראתהנכסאולהקיםבוקירהפרדה,ככל56"גידורנכס
שהדברדרושלשםמניעתמפגעאוסכנהלציבור,ובהתאםלדרישתראשהמועצה,

המהנדסאוהמפקחולהנחתדעתו"

ניקיוןמקלטים
ותקינותם

בעלנכסאומחזיקבנכסיחזיקואתהמקלטהמצויברשותובמצבנקיותקין57" )א(
המאפשרשימושבובכלעתשיהיהצורךבכךבהתאםלהוראותחוקהתגוננותאזרחית"

בסעיף האמורה החובה מילוי לשם הדרוש ושינוי תיקון כל יערוך נכס בעל )ב(
קטן)א(,כפישיידרשבכתב,בהתאםלהוראותסעיףת1לחוקההתגוננותהאזרחית"

לאקייםבעלנכסאומחזיקבנכסאחרחובותיוכאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(, )ג(
המועצהרשאיתלפעולבהתאםלסמכויותיהלפיחוקההתגוננותהאזרחיתובלבד

שהתראהעלכךניתנהלאותואדםזמןסבירמראש"

איסורתלייה
והנחהשלכבסים

וחפציםושמירת
חזיתות

בעלנכסאומחזיקבוחייבלשמורעלתקינותחזיתהנכס"58" )א(

לאיתלהאדם,לאיצמיד,לאיניח,ולאירשהלאחרמטעמולתלות,להצמידאו )ב(
להניחכבסיםוחפציםאחריםבחזיתהנכסהפוגעיםבמראהחזיתהנכס,אוהמהווים
אועלוליםלהוותסכנהלציבור,אלאלפיהנחיותהמהנדס;נמצאוחפציםמונחים,
תלוייםאומוצמדיםבחזיתנכס,יראואתהמחזיקבנכסכאחראילתלייתם,הנחתםאו

הצמדתםשלהחפצים"
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בעלנכסאומחזיקבוימלאאחרדרישותראשהמועצהאוהמפקח,בכלהנוגע )ג(
לסילוקכבסיםאוחפציםהתלוייםאוהמונחיםבחזיתהנכסבתוךהזמןהנקובבהודעה
וכןלדרישותהמהנדסבכלהנוגעלהתקנתמסתוריכביסה,דודישמש,אנטנותוצלחות
תקשורת,מסתוריםלבלוניגז,מקומותלהתקנתםשלמזגניםומרזבים,שמירתניקיונם

ומראםהנאות,והכולבכפוףלהוראותכלדין"

התקנתמיתקנים
למזגניאוויר

אדםהמתקין,המחזיקאוהמפעילמזגןאווירהנמצאבחלקהבנייןהפונהלמדרכה,59" )א(
לרחובאולרשותהרבים,חייבלהתקיןמיתקןלקליטהוניקוזנוזליםולמניעתטפטוף

הנוזליםעלהמדרכה,עלהרחובאולרשותהרבים)להלןבסעיףזה-מיתקן("

צורתהמיתקן,מיקומוואופןהתקנתו,ייקבעובידיהמהנדס" )ב(

המפקחרשאילדרוש,מבעלנכסאומחזיקבולהתקיןמיתקןלמזגןולקבועאת )ג(
מועדההתקנהוכןלהורותכלהוראהבדברנקיטתאמצעיםלמניעתטפטוףהנוזלים

עלהמדרכה"

מישנמסרהלוהודעהלפיסעיףקטן)ג(,חייבלמלאאחריהלפרטיה,להנחתדעתו )ד(
שלהמפקחובזמןשהואקבע"

ראשהמועצהאוהמהנדסרשאילדרושמבעלנכס,לבצעבנכסאובחזיתהנכס60"הודעהלשיפוץ )א(
עבודותשיפוץכמפורטבהודעה;בעלנכסשקיבלדרישהכאמורחייבלמלאאחריה"

תנאים, לקבוע ראשהמועצהאוהמהנדס רשאי )א(, לפיסעיףקטן בדרישה )ב(
פרטיםודרכיםלביצועהעבודותוהתקופהשבהישלבצען,וכןהוראותבנוגעלחומרים,

לצבעיםולאופןביצועהעבודות"

שיפוץבידי
המועצה

נדרשאדםבהודעהבכתבלבצעעבודותשיפוץכאמורבסעיף60ולאביצעןאולא61"
השלימןבתוךהתקופהשנקבעהבהודעהאוביצעעבודותשיפוץהפוגמותבצורה
החיצוניתהאחידהשלהבנייןאושיפץחזיתבנייןשלאלפיהתנאיםוההוראותשנקבעו
בהודעה,רשאיראשהמועצהאוהמהנדסלבצעאתעבודותהשיפוץאולהרוסאו
לתקןאתהעבודותשנעשו,לפיהעניין,ולגבותמאתאותואדםאתההוצאותשהוציאה
המועצהלשםכך,ובלבדשהתראהעלביצועהעבודותעלחשבוןאותואדם,נמסרה

לוזמןסבירמראש"

חלוקתהוצאות
השיפוץ

בהוצאותהשיפוץלפיפרקזהיישאו-62" )א(

בנכסשרשוםכביתמשותףלפיחוקבעליהדירותבו;בעליהשלכלדירה )1(
יחויבלפישטחההיחסישלרצפתהדירהשלולעומתהשטחהכוללשלרצפת
כללהדירותבבניין;הכולזולתאםנקבעשיעוראחרבתקנוןהביתהמשותף

כמשמעותובסימןג'לפרקו'בחוקהמקרקעין;

בנכסאחר-הבעליםשלהנכסלפיחלקוהיחסיבנכס" )2(

בעלנכסהחייבבדמיהשתתפותלפיסעיףקטן)א(ישלמםלמועצהמידעםהשלמת )ב(
השיפוץלפיחשבוןשיישלחאליומאתהמהנדס,ואולםאםבוצעהשיפוץבשלבים
רשאיתהמועצהלגבותמבעלנכסמידעםהשלמתכלשלב,אתדמיהשתתפותו
בהוצאותאותושלבאואותםשלביםשהושלמולפניו,לפיחשבוןשיישלחאליוכאמור"

דמיההשתתפותכאמורבסעיףקטן)ב(ישולמובתוך3חודשיםממועדהודעת )ג(
ראשהמועצהאוהמהנדסלבעלהנכסעלהשלמתהשיפוץאוהשלמתשלבמשלבי

השיפוץבצירוףחשבוןדמיהשתתפות"

בעלנכסאומחזיקבוימלאאחרדרישותראשהמועצהאוהמפקח,בכלהנוגע )ג(
לסילוקכבסיםאוחפציםהתלוייםאוהמונחיםבחזיתהנכסבתוךהזמןהנקובבהודעה
וכןלדרישותהמהנדסבכלהנוגעלהתקנתמסתוריכביסה,דודישמש,אנטנותוצלחות
תקשורת,מסתוריםלבלוניגז,מקומותלהתקנתםשלמזגניםומרזבים,שמירתניקיונם

ומראםהנאות,והכולבכפוףלהוראותכלדין"

אדםהמתקין,המחזיקאוהמפעילמזגןאווירהנמצאבחלקהבנייןהפונהלמדרכה,59" )א(
לרחובאולרשותהרבים,חייבלהתקיןמיתקןלקליטהוניקוזנוזליםולמניעתטפטוף

הנוזליםעלהמדרכה,עלהרחובאולרשותהרבים)להלןבסעיףזה-מיתקן("

התקנתמיתקנים
למזגניאוויר

צורתהמיתקן,מיקומוואופןהתקנתו,ייקבעובידיהמהנדס" )ב(

המפקחרשאילדרוש,מבעלנכסאומחזיקבולהתקיןמיתקןלמזגןולקבועאת )ג(
מועדההתקנהוכןלהורותכלהוראהבדברנקיטתאמצעיםלמניעתטפטוףהנוזלים

עלהמדרכה"

מישנמסרהלוהודעהלפיסעיףקטן)ג(,חייבלמלאאחריהלפרטיה,להנחתדעתו )ד(
שלהמפקחובזמןשהואקבע"

ראשהמועצהאוהמהנדסרשאילדרושמבעלנכס,לבצעבנכסאובחזיתהנכס60" )א(
עבודותשיפוץכמפורטבהודעה;בעלנכסשקיבלדרישהכאמורחייבלמלאאחריה"

הודעהלשיפוץ

תנאים, לקבוע ראשהמועצהאוהמהנדס רשאי )א(, לפיסעיףקטן בדרישה )ב(
פרטיםודרכיםלביצועהעבודותוהתקופהשבהישלבצען,וכןהוראותבנוגעלחומרים,

לצבעיםולאופןביצועהעבודות"

נדרשאדםבהודעהבכתבלבצעעבודותשיפוץכאמורבסעיף60ולאביצעןאולא61"
השלימןבתוךהתקופהשנקבעהבהודעהאוביצעעבודותשיפוץהפוגמותבצורה
החיצוניתהאחידהשלהבנייןאושיפץחזיתבנייןשלאלפיהתנאיםוההוראותשנקבעו
בהודעה,רשאיראשהמועצהאוהמהנדסלבצעאתעבודותהשיפוץאולהרוסאו
לתקןאתהעבודותשנעשו,לפיהעניין,ולגבותמאתאותואדםאתההוצאותשהוציאה
המועצהלשםכך,ובלבדשהתראהעלביצועהעבודותעלחשבוןאותואדם,נמסרה

לוזמןסבירמראש"

שיפוץבידי
המועצה

בהוצאותהשיפוץלפיפרקזהיישאו-62" חלוקתהוצאות)א(
השיפוץ

בנכסשרשוםכביתמשותףלפיחוקבעליהדירותבו;בעליהשלכלדירה )1(
יחויבלפישטחההיחסישלרצפתהדירהשלולעומתהשטחהכוללשלרצפת
כללהדירותבבניין;הכולזולתאםנקבעשיעוראחרבתקנוןהביתהמשותף

כמשמעותובסימןג'לפרקו'בחוקהמקרקעין;

בנכסאחר-הבעליםשלהנכסלפיחלקוהיחסיבנכס" )2(

בעלנכסהחייבבדמיהשתתפותלפיסעיףקטן)א(ישלמםלמועצהמידעםהשלמת )ב(
השיפוץלפיחשבוןשיישלחאליומאתהמהנדס,ואולםאםבוצעהשיפוץבשלבים
רשאיתהמועצהלגבותמבעלנכסמידעםהשלמתכלשלב,אתדמיהשתתפותו
בהוצאותאותושלבאואותםשלביםשהושלמולפניו,לפיחשבוןשיישלחאליוכאמור"

דמיההשתתפותכאמורבסעיףקטן)ב(ישולמובתוך3חודשיםממועדהודעת )ג(
ראשהמועצהאוהמהנדסלבעלהנכסעלהשלמתהשיפוץאוהשלמתשלבמשלבי

השיפוץבצירוףחשבוןדמיהשתתפות"
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קיבלבעלנכסדרישתשיפוץוהואסבורכיהנכסאינוטעוןשיפוץאוכיאיןלבצע63"השגה )א(
בועבודותשפורטובדרישה,רשאיהוא,בתוך60ימיםממועדשקיבלאתהדרישה,
להגישלוועדההשגהעלהחלטתושלהמהנדס;הוועדהתדוןבהשגהותיתןהחלטה
בכתבבתוך90ימיםממועדהגשתההשגה;לענייןזה,"הוועדה"-ועדהשתורכב
מהמנהלהכללישלהמועצהאומימטעמו,גזברהמועצהאומימטעמוואדריכלשאינו

עובדהמועצהאשרימונהעלידיהמועצה"

הוגשההשגהכאמורבסעיףקטן)א(ייעצרמנייןהימיםלביצועהאמורבדרישת )ב(
השיפוץעדשתיתןהוועדהאתתשובתהבכתב"

לענייןסעיףזה,יראוהשגהשהוגשהלגביביתמשותף,אםחתמועליהבעלי )ג(
הדירותאשרשלושהרבעיםלפחותמןהרכושהמשותףצמודלדירותיהם"

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתהוועדהלדוןבהשגהשהוגשהבאיחוראם )ד(
ראתהשישטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת"

פרק י': החזקת בעלי חיים

בפרקזה,"בעלחיים"-למעטחייתברכהגדרתהבחוקלהגנתחייתהבר,התשט"ו-ת6"הגדרה
"231955

לאיחזיקאדםולאירשהלאחרמטעמולהחזיקבעלחיים,אלאאםכןהואנוקט65"החזקתבעליחיים )א(
אמצעיםסביריםכדילמנועמבעלהחייםלגרוםסכנהלחייואולבריאותושלאדם,ולא
יחזיקובאופןהגורםאוהעלוללגרוםלפסולת,מפגעמזיקיםאוריחותרעים,לכלוך,או

הטרדהלשכניםאולעובריאורח"

לאיחזיקאדםולאירשהלאחרמטעמולהחזיקבנכסבעלחייםאשראיןמחזיקים )ב(
אותולמעשהאובדרךרגילה,אלאלפיהיתרמאתראשהמועצהובהתאםלתנאי

ההיתר;בסעיףקטןזה,"בעלחיים"-למעטכלב"

לאיאכילאדםבעלחייםברשותהרביםבאופןשישבוכדילזהםאותה" )ג(

הימצאותבעלי
חייםברשות

הרבים

לאיניחאדםלבעלחייםשבהחזקתולהלךברשותהרביםבלאהשגחה,ולא66" )א(
ישאיראדםולאירשהלאחרמטעמולהשאירבעלחייםברשותהרביםבאופןהמהווה

אוהעלוללהוותמכשול,אובאופןהעלוללגרוםנזקלבניאדם,לרכושאולנכס"

לאיעביראדםעדרכבשיםאועזיםברשותהרביםבלאהיתרמאתראשהמועצה )ב(
אוהמפקחובהתאםלתנאיההיתר"

מניעתשוטטות
בעליחייםעלידי

המועצה

מצאראשהמועצה,המפקחאוהרופאהווטרינרבעלחייםבלאהשגחהברשות67" )א(
הרבים,רשאיהואלתפסולאלתר,להעבירולמכלאה,לאכסנואולמכרו)להלן-תפיסה(;
הוצאותהתפיסהיחולועלמחזיקבעלהחיים,עלבעליו,עלהרועהועלאדםשישלו
שליטהעלבעלהחיים;נמכרבעלהחיים,ינוכומדמיהמכרהוצאותהתפיסהוהנזקים
שגרם;אישורראשהמועצהבכתבבדברסכוםההוצאותוהנזקים,אםנגרמוכתוצאה

מהעדרההשגחהעלבעלהחיים,יהווהראיהלכאורהלדבר"

בעלחייםשנתפסלפיהוראתסעיףקטן)א(לאיוחזרלידימחזיקו,בעליו,לרועה )ב(
אולאדםשישלושליטהעלבעלהחיים,אלאלאחרששולמולמועצהדמיהחזקתו

בסכוםשקבעראשהמועצהאוהמפקחבהודעהבכתב"

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,לאיימכרבעלהחייםאלאאםכןלאנמצאולו )ג(
15ימיםמיוםשנתפס;הרופאהווטרינררשאילהאריךאתהתקופה תובעיםבתוך

האמורהעד30ימים,אםנראהלושנכוןלעשותכןבנסיבותהעניין"

ס"חהתשט"ו,עמ'10" 23
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פרק י"א: סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים

בפרקזה-68"הגדרות

"בעלבניין"-אחדאויותרמאלה:

הבעלהרשוםשלבנייןאושלדירהאובעלזכותלהירשםכבעליםאו )1(
במינהל או משכנת בחברה או המקרקעין רישום בלשכת כשוכר או כחוכר

מקרקעיישראל"

אדםהמקבלאוהזכאילקבלהכנסהאושהיהמקבלהאילוהבנייןהיה )2(
נותןהכנסהביןבזכותווביןכמורשה,כנאמןאוכבאכוח"

בעלדירהכמשמעובחוקהמקרקעין" )3(

נציגותביתמשותףכמשמעותהבחוקהמקרקעין" )ת(

"תכנית"-תכנית,שאישרההמועצה,למתןשמותאומספריםלרחובותוסימוןבתים
במספרים"

התקנהעלידי
המועצה

ראשהמועצהרשאי,עלפישיקולדעתו,להתקיןשלטיםעלכלבניין,לציוןשם69" )א(
רחובומספריבנייניםבקטערחוב,בהתאםלתכניתשאישרההמועצה"

שלטיםשהותקנוכאמוררשאיראשהמועצה,לתקנם,לשנותם,להסירם,להחליפם )ג(
אולהעבירםלמקוםמתאיםאחר"

להתקנה ראשהמועצהרשאילדרוש,בהודעהבכתב,מבעלהבנייןלבצעאתהעבודות70"דרישה )א(
המנויותלהלן,כולןאומקצתן,לפיהפרטיםוהתנאיםשקבעובהתאםלתכנית:

להתקיןעלגביהבנייןלוחיתועליהרשוםמספרהביתושםהרחובבהתאם )1(
לתכנית)להלן-לוחיתמספר(;

להתקיןלוחיתמספרמוארתעלגביבניין; )2(

לגביבנייןשאיןאפשרותלהתקיןעליולוחיתמספרמוארתהנראיתברורות )3(
מרשותהרבים-להתקיןמיתקןהנושאעליומספרמוארבמקוםובגובהשייקבעו

עלידיראשהמועצה;

לתקן,לשנות,להסיראולהחליףלוחיתמספראולוחיתמספרמוארתאו )ת(
מיתקןכאמור;

ההודעהתכלולאתהתנאיםוהפרטיםלביצועהעבודהכאמורוכןאתהתקופה )ב(
שבהישלבצעה"

לאיבצעאדםעבודהמהעבודותהמנויותבסעיףקטן)א(אלאכשהואממלאאחר )ג(
דרישתראשהמועצהולפיהתנאיםוהפרטיםשנכללובהודעה"

70רשאיראשהמועצה,71"סמכותהמועצה לאמילאבעלבנייןאחרדרישתראשהמועצהלפיסעיף
באמצעותשליחיוופועליולבצעכלעבודהמהעבודותהמנויותבסעיף70;ביצעה
המועצהעבודהכאמור,ייגבומאתבעלהבנייןהוצאותהביצוע,לפיחשבוןשיוגשלו

מאתראשהמועצה"

תעודהאוחשבוןמאתראשהמועצהבדברשיעורההוצאות,יהווראיהלכאורהלדבר"

התקנתלוחית
מספר

נבנהבנייןאחרתחילתושלחוקעזרזה,יתקיןעליובעליולוחיתמספראולוחית72"
מספרמוארתלפיהתנאיםוהפרטיםשקבעראשהמועצהובהתאםלתכניתשאושרה

עלידיהמועצה"

פרק י"א: סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים

הגדרותבפרקזה-68"

"בעלבניין"-אחדאויותרמאלה:

הבעלהרשוםשלבנייןאושלדירהאובעלזכותלהירשםכבעליםאו )1(
במינהל או משכנת בחברה או המקרקעין רישום בלשכת כשוכר או כחוכר

מקרקעיישראל"

אדםהמקבלאוהזכאילקבלהכנסהאושהיהמקבלהאילוהבנייןהיה )2(
נותןהכנסהביןבזכותווביןכמורשה,כנאמןאוכבאכוח"

בעלדירהכמשמעובחוקהמקרקעין" )3(

נציגותביתמשותףכמשמעותהבחוקהמקרקעין" )ת(

"תכנית"-תכנית,שאישרההמועצה,למתןשמותאומספריםלרחובותוסימוןבתים
במספרים"

ראשהמועצהרשאי,עלפישיקולדעתו,להתקיןשלטיםעלכלבניין,לציוןשם69" )א(
רחובומספריבנייניםבקטערחוב,בהתאםלתכניתשאישרההמועצה"

התקנהעלידי
המועצה

שלטיםשהותקנוכאמוררשאיראשהמועצה,לתקנם,לשנותם,להסירם,להחליפם )ג(
אולהעבירםלמקוםמתאיםאחר"

ראשהמועצהרשאילדרוש,בהודעהבכתב,מבעלהבנייןלבצעאתהעבודות70" )א(
המנויותלהלן,כולןאומקצתן,לפיהפרטיםוהתנאיםשקבעובהתאםלתכנית:

 דרישה
להתקנה

להתקיןעלגביהבנייןלוחיתועליהרשוםמספרהביתושםהרחובבהתאם )1(
לתכנית)להלן-לוחיתמספר(;

להתקיןלוחיתמספרמוארתעלגביבניין; )2(

לגביבנייןשאיןאפשרותלהתקיןעליולוחיתמספרמוארתהנראיתברורות )3(
מרשותהרבים-להתקיןמיתקןהנושאעליומספרמוארבמקוםובגובהשייקבעו

עלידיראשהמועצה;

לתקן,לשנות,להסיראולהחליףלוחיתמספראולוחיתמספרמוארתאו )ת(
מיתקןכאמור;

ההודעהתכלולאתהתנאיםוהפרטיםלביצועהעבודהכאמורוכןאתהתקופה )ב(
שבהישלבצעה"

לאיבצעאדםעבודהמהעבודותהמנויותבסעיףקטן)א(אלאכשהואממלאאחר )ג(
דרישתראשהמועצהולפיהתנאיםוהפרטיםשנכללובהודעה"

70רשאיראשהמועצה,71" לאמילאבעלבנייןאחרדרישתראשהמועצהלפיסעיף
באמצעותשליחיוופועליולבצעכלעבודהמהעבודותהמנויותבסעיף70;ביצעה
המועצהעבודהכאמור,ייגבומאתבעלהבנייןהוצאותהביצוע,לפיחשבוןשיוגשלו

מאתראשהמועצה"

סמכותהמועצה

תעודהאוחשבוןמאתראשהמועצהבדברשיעורההוצאות,יהווראיהלכאורהלדבר"

נבנהבנייןאחרתחילתושלחוקעזרזה,יתקיןעליובעליולוחיתמספראולוחית72"
מספרמוארתלפיהתנאיםוהפרטיםשקבעראשהמועצהובהתאםלתכניתשאושרה

עלידיהמועצה"

התקנתלוחית
מספר
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בעלבנייןשבבניינומותקנתלוחיתמספרמוארתיאיראותהבאמצעותמפסקזרםאו73"חובתהארה
מכשירמכנימדיערב,משקיעתהחמהועדזריחתהבמנורהשכוחתאורתהלאיפחת

מ–15ואטלשעה"

תחזוקשלטים
ולוחיותמספר

בעלבנייןיחזיקכלשלט,לוחיתמספראולוחיתמספרמוארתשהותקנועלבניינות7"
במצבתקיןוגלוילעין"

איסורפגיעה
בשלטובלוחיות

מספר

לאיפגעאדםבשלט,בלוחיתמספראובלוחיתמספרמוארתשהותקנועלבניין,לא75"
יטשטשםולאיסתירםמעיןרואים,ולאיגרוםולאירשהששלט,לוחיתמספראולוחית

מספרמוארתייפגעו,יטושטשואויוסתרו"

פרק י"ב: צעצועים מסוכנים

בפרקזה-76"הגדרות

"מפקדיחידתכבאים"-מפקדיחידתכבאיםשלרשותהכבאותששטחהמועצהכלול
בתחוםפעולתה;

צעצועמסוכן"-אחדמאלה:

כליאוחפץהפולטוזורקאשאונוזלאוכלגוףאחר,אוגורםלהדףאוויר )1(
מסוכן;

אשהנזרקתשלאבאמצעותכליאוחפץומהווהסכנהלחייאדם; )2(

צעצועהעלוללגרוםאחדמאלה: )3(

נזקגופניאונזקלחושים; )א(

הטרדהליחידאולרביםעלידידימוע,גירוי,עיטוש,רעשבלתיסביר, )ב(
לכלוךאוזיהוםאוויר;

התלקחותשלאש; )ג(

בהלהברשותהרביםאובמקוםשבומתקיימתהתקהלותשלציבור; )ד(

צעצועאשרמחמתדימיונוהרבלכליירייהאמיתיעלולהשימוש )ה(
בולגרוםלבהלהבציבור;

בידור, או משחק לצורכי המשמש אחר, דבר או כלי צעצוע, כל )ו(
שניתןלירותבאמצעותוכדור,קלע,פגז,פצצה,פקקאוכיוצאבאלה,או
שבאמצעותוניתןלפוצץחומרנפץ;ביןשהצעצוע,הכליאוהדברהאחר
הואבצורתאקדח,רובהאותותח,וביןשהואבכלצורהאחרת,לרבות

אבזרים;וכןאורים,זיקוקיןדי־נורוחומריםמתלקחיםכיוצאבזה"

ייצורצעצועים
מסוכנים,מכירתם

והשכרתם

לאיעסוקאדםבייצורצעצועיםמסוכנים,במכירתםאובהשכרתםביןכעסקנפרדובין77"
כחלקמעסקאחר,ולאיחזיקבהם,אלאעלפיהיתרבכתבמאתראשהמועצהובהתאם

לתנאיההיתרולכלדין"

הפעלתצעצועים
מסוכנים

לאיפעילאדםצעצועמסוכן,אלאעלפיהיתרבכתבמאתראשהמועצהובהתאם78"
לתנאיההיתר"

בקשהלמתןהיתרלפיפרקזהתוגשלראשהמועצהבכתבותהיהחתומהבידהמבקש"79"בקשהלמתןהיתר

ראשהמועצהרשאילהתייעץעםנציגהמשטרהאומפקדיחידתהכבאיםלשםמתן80"מתןהיתרותנאיו
היתר,לסרבלתתו,להתלותואולבטלווכןלקבועבותנאים,להוסיףעליהם,לגרוע

מהם,לשנותםאולבטלם"
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היתרשניתןלפיפרקזהיפקעבמועדשנקבעבואובתוםשנהממועדנתינתו-ככל81"פקיעתהיתר
שלאנקבעבומועדפקיעה"

בעדמתןהיתרכאמורבסעיף79תשולםאגרהבשיעורשנקבעבתוספתהרביעית"82"אגרה

פרק י"ג: רוכלים

בפרקזה-83"הגדרות

"דוכן"-שולחןאוכליאחרהמשמשיםלהחזקתטוביןלשםמכירתם;

"עגלה"-כליהובלה,הנסחבאוהנדחףבכחמכאני,חשמליאוידניבכוחאדםאו
בכחבעלחיים;

רישיוןעיסוק
ברוכלות

לאיעסוקאדםברוכלות,אלאאםכןהדברהותרלובמפורשברישיוןעסקשניתןלות8"
לפיחוקרישויעסקיםובכפוףלמגבלותשנקבעובהוראותחוקעזרזהוברישיוןהעסק

שניתןלו"

שטחיםאסורים
ברוכלות

לאיעסוקרוכלבעסקוביןבאמצעותעגלהאוכלירכבוביןבצורהאחרת-85"

בגןאובמקוםאחרהמהווהרשותהרביםבאופןשהתעסקותומהווהמכשול )1(
לרבים;

בכניסהלבנייןאובמעברביןבניינים" )2(

לאיעמידרוכלולאיניח,ולאירשהולאיגרוםלהעמידאולהניחעגלה,כלירכב,דוכן,86"איסורחניה
תבנית,מגשאוטוביןבתחומי20מטרמגןילדים,מביתספר,ממגרשמשחקים,מגינה

אומגן,וכןבתוךתחנתאוטובוסאלאבאישורושלראשהמועצה"

איסורחניהשלא
בשעותהתעסקות

לאיעמידרוכלולאיניח,ולאירשהולאיגרוםלהעמידאולהניחברחובאוברשות87"
הרבים,עגלה,דוכן,מגשאוטוביןשלאבשעתעיסוקואוכשאיננונמצאבמקום"

מקוםהחזקתעגלה
ואיסורקשירה

במבנה

לאיקשוררוכלעגלה,דוכן,תבניתאומגש,בכלצורהשהיאלבניין,לגדר,לעמוד88" )א(
אולמבנהאחר"

רוכליחזיקאתעגלתואוכלירכבובצידוהימנישלהרחובקרובלשפתהשל )ב(
המדרכההימנית,ובתנאישהדברמותרעלפיכלדין"

איסורגרימת
מטרד

לאיכריזרוכלעלטוביןאועלאומנותובמכשירהגברהאובכלאופןאחרהגורם89" )א(
לרעש"

לאילכלךרוכלולאיגרוםשילכלכואתהשטחלידמקוםעיסוקו" )ב(

לאיעסוקרוכלבעיסוקואלאבימיםובשעותשהותרהפעילותוזועלפיההיתר" )ג(

תבניתןשלעגלות,
וסידורטובין

אםאיןהוראהאחרתבפקודתהתעבורהאובתקנותשהותקנועלפיהרשאיראש90" )א(
המועצהלדרוששכלעגלהאודוכןיתאיםלתבניתשאושרהעלידוושהוצגהבמשרד

המועצה"

רוכלהמשתמשבעגלה,דוכןאוכלירכבלצורךעיסוקויסדראתהטוביןבאופן )ב(
שימנעאתבליטתםמקצותהעגלהאוכליהרכבלכלעבר"

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

בפרקזה-92"הגדרות

"בעלמפעל"-אדםהמקבלאוהזכאילקבלהכנסהמהמפעל,אושהיהמקבלהאילו
היההמפעלנותןהכנסה,ביןבזכותוהואוביןכבאכוח,מנהלאונאמן,ביןשהוא
הבעלהרשוםשלהמפעלוביןשאיננוהבעלהרשום,וכוללשוכראושוכרמשנה;

היתרשניתןלפיפרקזהיפקעבמועדשנקבעבואובתוםשנהממועדנתינתו-ככל81"
שלאנקבעבומועדפקיעה"

פקיעתהיתר

אגרהבעדמתןהיתרכאמורבסעיף79תשולםאגרהבשיעורשנקבעבתוספתהרביעית"82"

פרק י"ג: רוכלים

הגדרותבפרקזה-83"

"דוכן"-שולחןאוכליאחרהמשמשיםלהחזקתטוביןלשםמכירתם;

"עגלה"-כליהובלה,הנסחבאוהנדחףבכחמכאני,חשמליאוידניבכוחאדםאו
בכחבעלחיים;

לאיעסוקאדםברוכלות,אלאאםכןהדברהותרלובמפורשברישיוןעסקשניתןלות8"
לפיחוקרישויעסקיםובכפוףלמגבלותשנקבעובהוראותחוקעזרזהוברישיוןהעסק

שניתןלו"

רישיוןעיסוק
ברוכלות

שטחיםאסוריםלאיעסוקרוכלבעסקוביןבאמצעותעגלהאוכלירכבוביןבצורהאחרת-85"
ברוכלות

בגןאובמקוםאחרהמהווהרשותהרביםבאופןשהתעסקותומהווהמכשול )1(
לרבים;

בכניסהלבנייןאובמעברביןבניינים" )2(

לאיעמידרוכלולאיניח,ולאירשהולאיגרוםלהעמידאולהניחעגלה,כלירכב,דוכן,86"
תבנית,מגשאוטוביןבתחומי20מטריםמגןילדים,מביתספר,ממגרשמשחקים,מגינה

אומגן,וכןבתוךתחנתאוטובוסאלאבאישורושלראשהמועצה"

איסורחניה

לאיעמידרוכלולאיניח,ולאירשהולאיגרוםלהעמידאולהניחברחובאוברשות87"
הרבים,עגלה,דוכן,מגשאוטוביןשלאבשעתעיסוקואוכשאיננונמצאבמקום"

איסורחניהשלא
בשעותהתעסקות

לאיקשוררוכלעגלה,דוכן,תבניתאומגש,בכלצורהשהיאלבניין,לגדר,לעמוד88" )א(
אולמבנהאחר"

מקוםהחזקתעגלה
ואיסורקשירה

במבנה
רוכליחזיקאתעגלתואוכלירכבובצידוהימנישלהרחובקרובלשפתהשל )ב(

המדרכההימנית,ובתנאישהדברמותרעלפיכלדין"

לאיכריזרוכלעלטוביןאועלאומנותובמכשירהגברהאובכלאופןאחרהגורם89" )א(
לרעש"

איסורגרימת
מטרד

לאילכלךרוכלולאיגרוםשילכלכואתהשטחלידמקוםעיסוקו" )ב(

לאיעסוקרוכלבעיסוקואלאבימיםובשעותשהותרהפעילותוזועלפיההיתר" )ג(

אםאיןהוראהאחרתבפקודתהתעבורהאובתקנותשהותקנועלפיהרשאיראש90" )א(
המועצהלדרוששכלעגלהאודוכןיתאיםלתבניתשאושרהעלידוושהוצגהבמשרד

המועצה"

תבניתןשלעגלות,
וסידורטובין

רוכלהמשתמשבעגלה,דוכןאוכלירכבלצורךעיסוקויסדראתהטוביןבאופן )ב(
שימנעאתבליטתםמקצותהעגלהאוכליהרכבלכלעבר"

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

הגדרותבפרקזה-92"

"בעלמפעל"-אדםהמקבלאוהזכאילקבלהכנסהמהמפעל,אושהיהמקבלהאילו
היההמפעלנותןהכנסה,ביןבזכותוהואוביןכבאכוח,מנהלאונאמן,ביןשהוא
הבעלהרשוםשלהמפעלוביןשאיננוהבעלהרשום,וכוללשוכראושוכרמשנה;
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"מזהם"-כלחומרהנפלטאוהמסולקמהמפעלוהעלוללשנותאתאיכותהאוויראו
המים,לרבותמיתהום,מחוץלשטחהמפעל,אועשוילהיותמטרדאומפגע
לטיהור או פסולת לסילוק מיתקנים של תקינה לפעולה להפריע או לציבור

שפכים;

"שינוי"-לרבותשינויבסוגהתהליך,שינויבתפוקה,שינויבשעותהעבודה,הרחבת
הפעולה,שינויבסוגהדלק,שינויבחומריגלםוכיוצאבאלה"

חובתהגשתדין
וחשבון

בעלמפעליגישלמועצהעלפיהודעהמאתראשהמועצהאחתלשנהדיןוחשבון93" )א(
בדברהפעלתושלהמפעל,המזהמיםשבוופליטתמזהמיםממנו;הדיןוחשבוןיתייחס
לשנההמסתיימתביום31במרסשלהשנהשבהנשלחהההודעהויוגשעלגביהטופס

כקבועבתוספתהחמישית"

בעלמפעלשנמסרהלוהודעהלהמציאדיןוחשבוןכאמורבסעיףקטן)א(ימלא )ב(
אחרהדרישההכלולהבהבתוךהזמןהנקובבה,ואםלאצויןזמן-בתוךחודשיים

מיוםשנמסרהלו"

חלשינויבדברהפעלתושלהמפעל,המזהמיםשבוופליטתמזהמיםממנו,יגיש )ג(
בעלהמפעלדיןוחשבוןעלכךלאיאוחרמ־30ימיםמיוםהשינויעלגביטופסכמפורט

בתוספתהחמישית"

סמכויותראש
המועצה

ראשהמועצהרשאי-ת9"

לדרושמבעלמפעללהגישדיןוחשבוןעלפיסעיף92; )1(

להאריךמועדמןהמועדיםשקובעחוקעזרזהאםנסיבותהענייןמצדיקותזאת )2(
לדעתו;

להודיעלבעלהמפעלכיתבוצעבדיקהאובדיקותבמפעלולצורךחוקעזרזה, )3(
בתאריךהנקובבהודעה"

מפקחרשאי-95"סמכויותהמפקח

להיכנסבכלעתסבירהלכלמפעלבתחוםהמועצהולבדוקמיהםבעליהמפעל )1(
ומהואופיהפעולההמתנהלתבו;

להיכנסבכלעתסבירהלכלמפעלבתחוםהמועצהכדילבדוקאתהפרטים )2(
המפורטיםבדיןוחשבון;

לערוךכלבדיקהבכלממצאהיכוללשמשראיהלעבירהעלהוראותחוקעזר )3(
זה"

נקיטתהאמצעים
על־פידרישה

הודעהעלפיסעיף93)ג(תפרטאתהאמצעיםשעלבעלהמפעללנקוטכדילאפשראת96"
ביצועהבדיקהאוהבדיקותהנדרשות;בסעיףזה,"אמצעים"-לרבותהתקנתמיתקנים"

חובתמסירת
ידיעותנוספות

בעלמפעלימסורלראשהמועצה,לפידרישתובכתב,בתוךהמועדהנקובבהודעה,כל97"
ידיעה,ממצאאומסמךהדרושיםלדעתראשהמועצהלביצועהוראותחוקעזרזה"

פרק ט"ו: שונות

לאמילאאדםאחרתנאיהיתרשניתןלועל־פיהוראותסעיפים2,39,27ת,תת)א(,98"ביטולהיתר )א(
6ת,7ת,ת6)ב(,77,76או88)ג(לחוקעזרזה,יבטלראשהמועצהאתההיתר,ובלבדשייתן

התראהעלכךלבעלההיתרזמןסבירמראשטרםהביטול"
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ניתנהלבעלההיתרהתראהעלביטולההיתרכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהוא )ב(
לערורבפניראשהמועצהעלהחלטהבדברהביטולבתוךת1ימיםמיוםקבלתההתראה;
בדבבדרשאיבעלההיתר,לאחרהגשתהערר,להשמיעבפניראשהמועצהאתטענותיו

כנגדההחלטהבדברביטולההיתרבעלפה"

ראשהמועצהידוןבעררכאמורבסעיףקטן)ב(ויתןהחלטהמנומקתבכתבבתוך7 )ג(
ימיםמיוםהגשתהערר;בהחלטתורשאיראשהמועצהלדחותהערר,לקבלו,לקבלו
בחלקו,לתתארכהלתיקוןההפרהאולהחליטעלכלפעולהאחרתבשיםלבלסוג

ההפרהומהותה"

בוטלההיתרלפיסעיףזה,ישלחראשהמועצההודעהעלכךלבעלההיתר )ד(
והביטולייכנסלתוקפובתום30ימיםמיוםההודעהעלהביטול"

לאיפריעאדםלראשהמועצה,למהנדסאולמפקח,אולקבלןמטעםהמועצהשקיבל99"איסורהפרעה
אישורבכתבמראשהמועצה,במילויתפקידםלפיחוקעזרזה"

נושאמשרהבתאגידחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירותלפיחוקזה100"אחריותהתאגיד )א(
בידינושאימשרהבתאגידאועובדמעובדיוככלשהעבירהקשורהלתחוםפעילותו
שלהתאגידובוצעהעלידיהעובדבמסגרתעבודתו;לענייןסעיףזה,"נושאמשרה"
-מנהלפעילבתאגיד,שותףלמעטשותףמוגבל,אועובדמינהליבכירהאחראיעל

התחוםשבונעברההעבירה"

נעברהעבירהלפיחוקעזרזהבידיהתאגידאועובדמעובדיו,חזקההיאכינושא )ב(
המשרהבאותותאגידהפראתחובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשה

כלשניתןכדילמלאאתחובתו"

כלהודעהלפיחוקעזרזהתכלולאתהתנאים,הפרטיםוהאופןלביצועהעבודה101"הודעהלביצוע )א(
ואתהמועדשבוישלבצעהבשינוייםהמחוייביםלפיהעניין

מישנמסרהלוהודעהכאמורחייבלמלאהלפיכלפרטיה,להנחתדעתושלראש )ב(
המועצה,המהנדסאוהמפקח;תוקפהשלהודעהכאמורהואעדלמילויה"

סמכותביצוע
וחיובבהוצאות

לאקייםאדםאחרהאמורבהודעהאובדרישתראשהמועצה,המהנדסאוהמפקח102" )א(
כאמורבחוקעזרזה,אוביצעעבודהמהעבודותשנתבקשלבצעשלאלפיהתנאים
הקבועיםבדרישה,אולאהשליםאתהעבודותבזמןשנקבעבהודעתהדרישה,המועצה
רשאיתלבצעאתהפעולההדרושהבמקוםאותואדם,ולחייבאותובהוצאותהמועצה,

ובלבדשהתראהעלביצועהפעולהעלחשבוןאותואדם,נמסרהלוזמןסבירמראש"

תעודהמאתראשהמועצהאוהמפקחהמעידיםעלהסכוםלתשלוםתהיהראיה )ב(
לכאורהלדבר"

הוצאותהביצועשנגרמולמועצהישולמובתוך15ימיםממועדמשלוחהדרישה )ג(
עלידיהמועצה"

מסירתהודעה,
דרישהאוהוראה

לעניןדרישהאוהודעהלפיחוקעזרזה,יחולוהוראותאלו:103"

כלדרישהאוהודעהלפיחוקעזרזה,יהיובכתב" )א(

מסירתהודעהאודרישהלפיחוקעזרזהתהיהכדיןאםנמסרהלידיהאדם )ב(
שאליוהיאמכוונתאונמסרהבמקוםמגוריואובמקוםעסקיוהרגיליםאוהידועים
לאחרונה,לידיאחדמבנימשפחתוהבגיריםאולידיאדםבגירהעובדאוהמועסק
שםאונשלחהבדוארבמכתברשוםהערוךאלאותואדםלפימעןמגוריואועסקיו
הרגיליםאוהידועיםלאחרונה;אםאי–אפשרלקייםמסירהכאמור,תהיההמסירהכדין
אםהוצגהההודעהאוהדרישהבמקוםבולטבאחדהמקומותהאמוריםאועלהנכס
שבוהיאדנהאוהוכנסהלתיבתדוארהנושאתאתשמושלהאדםשאליוהיאמכוונת"

ניתנהלבעלההיתרהתראהעלביטולההיתרכאמורבסעיףקטן)א(,רשאיהוא )ב(
לערורבפניראשהמועצהעלהחלטהבדברהביטולבתוךת1ימיםמיוםקבלתההתראה;
בדבבדרשאיבעלההיתר,לאחרהגשתהערר,להשמיעבפניראשהמועצהאתטענותיו

כנגדההחלטהבדברביטולההיתרבעלפה"

ראשהמועצהידוןבעררכאמורבסעיףקטן)ב(ויתןהחלטהמנומקתבכתבבתוך7 )ג(
ימיםמיוםהגשתהערר;בהחלטתורשאיראשהמועצהלדחותהערר,לקבלו,לקבלו
בחלקו,לתתארכהלתיקוןההפרהאולהחליטעלכלפעולהאחרתבשיםלבלסוג

ההפרהומהותה"

בוטלההיתרלפיסעיףזה,ישלחראשהמועצההודעהעלכךלבעלההיתר )ד(
והביטולייכנסלתוקפובתום30ימיםמיוםההודעהעלהביטול"

לאיפריעאדםלראשהמועצה,למהנדסאולמפקח,אולקבלןמטעםהמועצהשקיבל99"
אישורבכתבמראשהמועצה,במילויתפקידםלפיחוקעזרזה"

איסורהפרעה

נושאמשרהבתאגידחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירותלפיחוקזה100" )א(
בידינושאימשרהבתאגידאועובדמעובדיוככלשהעבירהקשורהלתחוםפעילותו
שלהתאגידובוצעהעלידיהעובדבמסגרתעבודתו;לענייןסעיףזה,"נושאמשרה"
-מנהלפעילבתאגיד,שותףלמעטשותףמוגבל,אועובדמינהליבכירהאחראיעל

התחוםשבונעברההעבירה"

אחריותהתאגיד

נעברהעבירהלפיחוקעזרזהבידיהתאגידאועובדמעובדיו,חזקההיאכינושא )ב(
המשרהבאותותאגידהפראתחובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשה

כלשניתןכדילמלאאתחובתו"

כלהודעהלפיחוקעזרזהתכלולאתהתנאים,הפרטיםוהאופןלביצועהעבודה101" )א(
ואתהמועדשבוישלבצעהבשינוייםהמחוייביםלפיהעניין

הודעהלביצוע

מישנמסרהלוהודעהכאמורחייבלמלאהלפיכלפרטיה,להנחתדעתושלראש )ב(
המועצה,המהנדסאוהמפקח;תוקפהשלהודעהכאמורהואעדלמילויה"

לאקייםאדםאחרהאמורבהודעהאובדרישתראשהמועצה,המהנדסאוהמפקח102" )א(
כאמורבחוקעזרזה,אוביצעעבודהמהעבודותשנתבקשלבצעשלאלפיהתנאים
הקבועיםבדרישה,אולאהשליםאתהעבודותבזמןשנקבעבהודעתהדרישה,המועצה
רשאיתלבצעאתהפעולההדרושהבמקוםאותואדם,ולחייבאותובהוצאותהמועצה,

ובלבדשהתראהעלביצועהפעולהעלחשבוןאותואדם,נמסרהלוזמןסבירמראש"

סמכותביצוע
וחיובבהוצאות

תעודהמאתראשהמועצהאוהמפקחהמעידיםעלהסכוםלתשלוםתהיהראיה )ב(
לכאורהלדבר"

הוצאותהביצועשנגרמולמועצהישולמובתוך15ימיםממועדמשלוחהדרישה )ג(
עלידיהמועצה"

מסירתהודעה,לעניןדרישהאוהודעהלפיחוקעזרזה,יחולוהוראותאלו:103"
דרישהאוהוראה

כלדרישהאוהודעהלפיחוקעזרזה,יהיובכתב" )א(

מסירתהודעהאודרישהלפיחוקעזרזהתהיהכדיןאםנמסרהלידיהאדם )ב(
שאליוהיאמכוונתאונמסרהבמקוםמגוריואובמקוםעסקיוהרגיליםאוהידועים
לאחרונה,לידיאחדמבנימשפחתוהבגיריםאולידיאדםבגירהעובדאוהמועסק
שםאונשלחהבדוארבמכתברשוםהערוךאלאותואדםלפימעןמגוריואועסקיו
הרגיליםאוהידועיםלאחרונה;אםאי–אפשרלקייםמסירהכאמור,תהיההמסירהכדין
אםהוצגהההודעהאוהדרישהבמקוםבולטבאחדהמקומותהאמוריםאועלהנכס
שבוהיאדנהאוהוכנסהלתיבתדוארהנושאתאתשמושלהאדםשאליוהיאמכוונת"
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תיקוןחוקהעזר
הצמדהלמדד

העזרת10" חוק )להלן- התשמ"ה-1985ת2 למדד(, )הצמדה לשלומי העזר לחוק בתוספת
הצמדהלמדד(,אחריחוקעזרלשלומי)סלילתרחובות(,התשס"ז-2007,יבואחוקעזר

לשלומי)מניעתמפגעיםושמירתהסדרוהניקיון(,התשע"ו-2016"

בטלים-105"ביטול

חוקעזרלשלומי)צעצועיםמסוכנים(,התשכ"א-251961; )1(

חוקעזרלשלומי)ביעורקוצים(,התשכ"א-261961; )2(

חוקעזרלשלומי)רוכלים(,התשכ"ג-271963; )3(

חוקעזרלשלומי)ניקויחצרותוכניסותלבניינים(,התשכ"א-281961; )ת(

חוקעזרלשלומי)עקירתעצים(,התש"ן-291989; )ת(

חוקהעזרלשלומי)שמירתאיכותהסביבה()הגשתדיןוחשבון(,התשנ"ז-301997; )5(

בבנייניםעלידי ולוחיות־מספר סימוןרחובות בדבר לדוגמה עזר חוק אימוץ )6(
המועצההמקומיתשלומי31;

אימוץחוקעזרלדוגמהבדברתברואהוסילוקמפגעיםעלידיהמועצההמקומית )7(
שלומי32"

דרישותאוהודעותשנמסרולפיחוקיהעזרהמפורטיםבסעיףת10,ימשיכולחולעל106"הוראתמעבר
פיאותםחוקיעזר"

עלאףהאמורבחוקהעזרהצמדהלמדד,יעודכנותעריפיהאגרותשנקבעובתוספות107"הוראתשעה
הראשונה,השנייהוהרביעית,במועדפרסומושלחוקעזרזה)להלן-יוםהעדכון
הראשון(לפישיעורשינויהמדדשפורסםלאחרונהלפנייוםהעידכוןלעומתמדד

חודשנובמבר2012לפנייוםהעדכוןהראשון"

תוספת ראשונה
)סעיף7ת)ד((

האגרהבשקליםחדשים       

בעדהיתרלהעמידשולחנותוכיסאותברחובברשות א"

250 הרביםלשנה,בעבורארבעהמ"רראשוניםאוחלקמהם 

70      לכלמ"רנוסף 

בעדהיתרלהעמדתשולחנותוכסאותכאמורבפרטא', ב"
שניתןלאחר1ביוליבשנהפלונית,יחויבבתשלוםמחצית

שיעורהאגרהלאותהשנהבלבד"

200 בעדהיתרלהעמידמכונותברשותהרבים,לשנה ג"

ק"תחש"ם,התשמ"ה,עמ'280" ת2

ק"תהתשכ"א,עמ'ת2ת2" 25

ק"תהתשכ"א,עמ'2082" 26

ק"תהתשכ"ג,עמ'08ת1" 27

ק"תהתשכ"א,עמ'2610" 28

ק"תחש"ם,התש"ן,עמ'ת9" 29

ק"תחש"ם,התשנ"ז,עמ'387" 30

ק"תהתשל"ח,עמ'2012" 31

ק"תהתשל"ח,עמ'2012" 32
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תוספת שנייה
)סעיף8ת(

200   בעדהיתרלפתיחתשוחות "1

תוספת שלישית
)סעיף51)ב((

הניקויבעסקיםגובלימדרכהכמפורטלהלןייעשהבימיחולבשעותשבין09:00 "1
ל–10:00,ובין15:30ל–16:30,ובין18:30ל–19:00,בערבישבתוערביחגבשעותשבין
09:00ל–10:00,ובין00:ת1ל–15:00,ובמוצאישבתובמוצאיחגבשעותשבין20:00

ל–21:00,ובין30"23ל–30:ת2;

הניקויבעסקגובלמדרכהשלאפורטבפרט1,ייעשהבימיהחולביןהשעות "2
12:30ל–13:30,ובין17:30ל–18:30,בערבישבתוערביחגבשעותשבין09:00ל–10:00
וכן00:ת1ל–15:00,ובמוצאישבתובמוצאיחגבשעותשבין20:00ל–21:00ובין23:30

ל–00:ת2"

תוספת רביעית
)סעיף82(

            האגרה בשקלים חדשים

100   בעדמתןהיתרלייצורצעצועיםמסוכנים, "1

מכירתםאוהשכרתם 

200   בעדהפעלתצעצועמסוכןרשותהרבים "2

תוספת חמישית
)סעיף93(

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

פרטים כלליים:   .1

שםהמפעל"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1"1

בעלהמפעל"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

מנהלהמפעל""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

שםהאדםהאחראיבנושאאיכותהסביבהותפקידו:"""""""""""""""""""""""""

מעןהמפעל:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

גוש:""""""""""""""""""""""""""חלקה:"""""""""""""""""""""""""""

מעןלמשלוחידואר:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

טלפון"""""""""""""""""

המפעלממוקםבאזור:מגורים/תעשיה/מלאכה/מסחר;לפיתכניתבנין
מאושרת)סמןבעיגול(

מרחקהמפעלמבתיהמגוריםהסמוכיםביותר:"""""""""""""""""""""""""""""

סוגהמפעלותוצרתו:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1"2

תוספת שנייה
)סעיף8ת(

200   בעדהיתרלפתיחתשוחות "1

תוספת שלישית
)סעיף51)ב((

הניקויבעסקיםגובלימדרכהכמפורטלהלןייעשהבימיחולבשעותשבין09:00 "1
ל–10:00,ובין15:30ל–16:30,ובין18:30ל–19:00,בערבישבתוערביחגבשעותשבין
09:00ל–10:00,ובין00:ת1ל–15:00,ובמוצאישבתובמוצאיחגבשעותשבין20:00

ל–21:00,ובין30"23ל–30:ת2;

הניקויבעסקגובלמדרכהשלאפורטבפרט1,ייעשהבימיהחולביןהשעות "2
12:30ל–13:30,ובין17:30ל–18:30,בערבישבתוערביחגבשעותשבין09:00ל–10:00
וכן00:ת1ל–15:00,ובמוצאישבתובמוצאיחגבשעותשבין20:00ל–21:00ובין23:30

ל–00:ת2"

תוספת רביעית
)סעיף82(

            האגרה בשקלים חדשים

100   בעדמתןהיתרלייצורצעצועיםמסוכנים, "1

מכירתםאוהשכרתם 

200   בעדהפעלתצעצועמסוכןרשותהרבים "2

תוספת חמישית
)סעיף93(

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

פרטים כלליים:   .1

שםהמפעל"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1"1

בעלהמפעל"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

מנהלהמפעל""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

שםהאדםהאחראיבנושאאיכותהסביבהותפקידו:"""""""""""""""""""""""""

מעןהמפעל:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

גוש:""""""""""""""""""""""""""חלקה:"""""""""""""""""""""""""""

מעןלמשלוחידואר:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

טלפון"""""""""""""""""

המפעלממוקםבאזור:מגורים/תעשיה/מלאכה/מסחר;לפיתכניתבנין
מאושרת)סמןבעיגול(

מרחקהמפעלמבתיהמגוריםהסמוכיםביותר:"""""""""""""""""""""""""""""

סוגהמפעלותוצרתו:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1"2
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שעותהעבודה:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

מספרהמשמרות:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

מספרימיהעבודה:

בשבוע:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

בחודש:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

בשנה:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

רציפותהייצור:האםהמפעלפועלבכלחודשיהשנה;אםלא,צייןבאלוחודשים
הואפועל:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

כוחאדם: 1"3

סךהכולעובדים:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

עובדייצור:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

עובדיתחזוקהומנהלה:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

מהנדסיםואקדמאים:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

תאריךתחילתהיצורבמקוםהנוכחי:"""""""""""""""""""""""""""""""""" ת"1

מקורותזיהוםאווירבמפעל:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1"5

החסנתהחומריםבמפעל: "2

נאלצייןאתצורתההחסנהשלכלהחומריםהנדיפים,הרעילים,הנפיצים 2"1
זוישלכלולאתהחומריםהרעילים והרדיואקטיבייםהמצוייםבמפעל)ברשימה
המפורטיםבצוהרוקחים)סיווגרעלים,רישומםוהחזקתם(,התשל"ג-1972,בתוספת
הראשונהלפקודתהרוקחות]נוסחחדש[,התשמ"א-1981,בחוקההתגוננותהאזרחית,

התשי"א-1951,ובתקנותובצוויםשניתנועלפיו("

מס'סידורי
החומר)כוללנוסחה

צורתהחסנתוכימית(
הכמותהמקסימאלית

המאוחסנת)בטונות(

פרטיםעלתהליכיהייצור: "3

כמויות פירוט תוך מחלקה בכל הנעשים הייצור תהליכי פירוט הייצור: תהליכי 3"1
החומריםהנכנסיםלתהליך,המוצריםהמיוצריםבכלתהליךוהמיתקניםהמשמשיםבכל
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " תהליך)תיאורסכימטימפורטככלהאפשר(:"

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

נתוניייצור:פרטיםעלהמוצריםשהמפעלמייצראומעבד: 3"2

מס'
סידורי

שםהמוצר)או
החומרהמעובד(
בצירוףנוסחה

כמותהייצורבשנההאחרונהיחידתחישובכימית

בשנהבחודשביממה

אםקייםשינויבכמויותהייצורעםחודשיהשנה,נאלצייןכמותהייצורבכלחודשוחודש"
פרט:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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חומריגלם: ת"

מס'
סידורי

שםהחומר
)כוללנוסחה

כימית(

לאיזו
תכלית
משמש

יחידת
תצרוכתחישוב

בשנהבחודשביממה

אםקיימיםשינוייםבתצרוכתבחודשיהשנה,נאלצייןאתהתצרוכתהחודשיתעבורכלחודשוחודש:"""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

מיתקניהייצור:  "5

מס'
סידורי

שם
המיתקן

התהליך
המבוצע

בו
התוצר

מספר
השנים
שהוא
בשימוש

מספר
המשמרות

שהוא
עובד

נפחתפוקה
הגזים

הנפלטים
ביום

יחידת
בשנהבחודשביממהחישוב

אםקיימיםשינוייםבתפוקהבחודשיהשנה,נאלצייןאתתפוקתהמיתקןבכלחודשוחודש:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

פרטיםעלהשימושבדלק" "6

1"תצרוכתהדלקים"

מס'
סוגהדלקסידורי

הכמותהנצרכת

יחידת
לשנהלחודשלשבועליממהחישוב

נפטגלמי1"

מזוטכבדבמיוחד2"

מזוטכבד3"

מזוטקלת"

מזוטקלבמיוחד5"

דלקדיזל6"

סולר7"

נפט8"

בנזין9"

גזבישול)גמ"מ(10"

גזטבעי11"

פחם12"

המיתקניםלשריפתדלק: 6"1

מס'
סידורי

שם
המיתקן
והייצור

שנת
ייצור

סוג
הדלק

הכמות
הנשרפת
בק"גליום

תפוקת
החום

ציוד
למניעת

זהוםאויר

נפחגזי
הפליטה

ביום

חומריגלם: ת"

מס'
סידורי

שםהחומר
)כוללנוסחה

כימית(

לאיזו
תכלית
משמש

יחידת
תצרוכתחישוב

בשנהבחודשביממה

אםקיימיםשינוייםבתצרוכתבחודשיהשנה,נאלצייןאתהתצרוכתהחודשיתעבורכלחודשוחודש:"""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

מיתקניהייצור:  "5

מס'
סידורי

שם
המיתקן

התהליך
המבוצע

בו
התוצר

מספר
השנים
שהוא
בשימוש

מספר
המשמרות

שהוא
עובד

נפחתפוקה
הגזים

הנפלטים
ביום

יחידת
בשנהבחודשביממהחישוב

אםקיימיםשינוייםבתפוקהבחודשיהשנה,נאלצייןאתתפוקתהמיתקןבכלחודשוחודש:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

פרטיםעלהשימושבדלק" "6

1"תצרוכתהדלקים"

מס'
סוגהדלקסידורי

הכמותהנצרכת

יחידת
לשנהלחודשלשבועליממהחישוב

נפטגלמי1"

מזוטכבדבמיוחד2"

מזוטכבד3"

מזוטקלת"

מזוטקלבמיוחד5"

דלקדיזל6"

סולר7"

נפט8"

בנזין9"

גזבישול)גמ"מ(10"

גזטבעי11"

פחם12"

המיתקניםלשריפתדלק: 6"1

מס'
סידורי

שם
המיתקן
והייצור

שנת
ייצור

סוג
הדלק

הכמות
הנשרפת
בק"גליום

תפוקת
החום

ציוד
למניעת

זהוםאויר

נפחגזי
הפליטה

ביום
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פסולתמוצקה: "7

כמויותהפסולתושיטותחלוקה: 7"1

מס'סידורי
סוג

הפסולת
כמותהפסולת

הנוצרביחידתזמן
יחידות
החישוב

שיטתסלוק
הפסולת

אתרהסילוק
ובבעלותמינמצא

אםבבעלותהמפעלמיתקניםלשריפתפסולת,נאלמלאאתהטבלההבאה: 7"2

מס'
סידורי

סוג
המיתקן

שנת
ייצור

כמותהפסולתהמסולקת
אמצעים
למניעת

זיהוםאויר
יעילותם
המשוערת בשנהבחודשביממה

יחידת
חישוב

בעיותזיהוםאויר: "8

פירוטכלנקודותהפליטהשלזרמיגזואוויר,כוללמאוורריםומפוחיםונתונים 8"1
לגביהם,בצירוףשמותהמיתקניםשאליהםהםמחוברים)הנתוניםיכללו:טמפרטורת
גזהפליטה,נפחהגזיםהנפלטים,יחידתזמן,מהירותהפליטהבמטרלשנייהוקוטר
נקודתהיציאה(:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

נתוניפליטהיסודייםלמפעליםבעליארובות: 8"2

זמןפעולותהמפעל:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

טמפרטורתגזהפליטהבנקודותהיציאה""""""""""מעלותצלזיוס

נפחגזיהפליטה:""""""""""""ליטר/שעה)עלבסיסחודשי(

גובההארובה:""""""""""""מטר

קוטרהיציאה:""""""""""""ס"מ

קוטרהבסיס:""""""""""""ס"מ

"""""""""""":CQ2ריכוז

טמפרטורתהכניסהלארובה:"""""""""""""מעלותצלזיוס"

ציודמניעהלפליטתזיהוםאווירהקיים,אוהעתידלהיותמותקן: "8"3

מס'סידורי
ציוד
מניעה

יעילותו
ב–%

המיתקן
שאליו

הואקשור

נפחגזי
הפליטה
ביחידת

זמן
יחידת
החישוב

שנת
ההתקנה

שימושבמים: "9

מס'סידורי

התהליךשבו
משתמשים

במים

צריכהבמ"ק
שינויים
עונתיים בשנהבחודשביממה
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1"10מקורותהחיבורלביוב(מספורלפימספרהממצאים):

מס'סידורי

מוצא
השפכים

)רשת
עירונית,ואד

וכו'(

מקורות
יצירת

השפכים
כמויותבמ"ק

ליום
אומדןתכולת

מזהמים
איפיון

השפכים

2"10המיתקניםהפולטיםשפכים:"""""""""""""""""""""""""""""""""

תהליך: או מיתקן מכל שופכין זרם בכל השונים המזהמים תכולת אומדן 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""

נאלהוסיף(אםיש)דו"חמעבדהעלתכולתשפכים"

תיאורמיתקניהטיפולבשפכים,הקיימיםאוהמתוכננים:""""""""""""""""""

אומדןהרכבהשפכיםלאחרהטיפולבמיתקניםהאמורים,בפירוטלכלמיתקןאו
שלבבתהליךהטיהור:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

בעיותרעש: "11

1"11פירוטמקורותהרעשהשוניםבמפעל:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2"11מפלסיהרעשהמדודים(אםנערכומדידות)במרחקנקוזממקורותהרעש:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3"11שעותהפעולהשלכלאחדמהמקורותבמשךהיממהובמשךהשבוע:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ת"11פירוטהאמצעיםהמיועדיםלהפחיתרעש:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

אישור-הרינימצהירבזאתכיכלהפרטיםשנמסרולעילנכוניםומדוייקים" "12

""""""""""""""""""""""""""""""""""""אישהנהלתהמפעל"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
תאריךחתימה

ט'בחשווןהתשע"ז)10בנובמבר2016(
)חמ8-111(

10" שפכים תעשייתיים

1"10מקורותהחיבורלביוב(מספורלפימספרהממצאים):

מס'סידורי

מוצא
השפכים

)רשת
עירונית,ואד

וכו'(

מקורות
יצירת

השפכים
כמויותבמ"ק

ליום
אומדןתכולת

מזהמים
איפיון

השפכים

2"10המיתקניםהפולטיםשפכים:"""""""""""""""""""""""""""""""""

תהליך: או מיתקן מכל שופכין זרם בכל השונים המזהמים תכולת אומדן
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""

נאלהוסיף(אםיש)דו"חמעבדהעלתכולתשפכים"

תיאורמיתקניהטיפולבשפכים,הקיימיםאוהמתוכננים:""""""""""""""""""

אומדןהרכבהשפכיםלאחרהטיפולבמיתקניםהאמורים,בפירוטלכלמיתקןאו
שלבבתהליךהטיהור:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

בעיותרעש: "11

1"11פירוטמקורותהרעשהשוניםבמפעל:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2"11מפלסיהרעשהמדודים(אםנערכומדידות)במרחקנקוזממקורותהרעש:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3"11שעותהפעולהשלכלאחדמהמקורותבמשךהיממהובמשךהשבוע:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

ת"11פירוטהאמצעיםהמיועדיםלהפחיתרעש:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

אישור-הרינימצהירבזאתכיכלהפרטיםשנמסרולעילנכוניםומדוייקים" "12

""""""""""""""""""""""""""""""""""""אישהנהלתהמפעל"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
תאריךחתימה

ט'בחשווןהתשע"ז)10בנובמבר2016(
)חמ8-111(

ן י ק ל א  ב א ז

השרלהגנתהסביבה

ן מ נע  ל א י ר ב ג

ראשמועצתשלומי
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