
רשומות

קובץ התקנות
חיקוקי שלטון מקומי

29 באפריל 2021  1098 י"ז באייר התשפ"א 

עמוד

חוק עזר לשער הנגב )שמירה על איכות הסביבה(, התשפ"א-2021                                                                    660

ק"ת-חש"ם 1098, י"ז באייר התשפ"א, 29.4.2021

29/04/2114:26



ק"ת-חש"ם 1098, י"ז באייר התשפ"א, 29.4.2021  660

חוק עזר לשער הנגב )שמירה על איכות הסביבה(, התשפ"א-2021

 - )להלן  המקומיות1  המועצות  לפקודת  ו–24   23  ,22 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
הפקודה(, לפי סעיף 19 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-21984 )להלן - חוק שמירת הניקיון(, 
לפי סעיף 6 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-31961 )להלן - החוק למניעת מפגעים(, לפי 
סעיף 11ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-41968 )להלן - חוק רישוי עסקים(, לפי סעיפים 2 
ו–15 לחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-51993, ובאישור השרה להגנת הסביבה, 

מתקינה מועצת המועצה האזורית שער הנגב חוק עזר זה:

פרק א': פרשנות

בחוק עזר זה -  .1
"אתר לטיפול בפסולת" - מיתקן או מפעל למיחזור או להשבה של פסולת;

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

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

"בית" - לרבות כל בית, חלק מבית, וכל בניין או מבנה אחר, שאדם דר בהם או תופס 
אותם, בזכות עצמו או בדרך אחרת, אם ביום ואם בלילה, או שנועדו לדירה או 
לתפיסה כגון זו, ובין שכולם מעל לפני הקרקע ובין שכולם או מקצתם מתחת 
בין  מהם,  חלק  וכל  בניין  כל  ולרבות  מגרש,  על  הבנוי  מבנה  כל  הקרקע;  לפני 
שהוא בנוי אבן, בטון, טיט, ברזל או עץ, או כל חומר אחר, וכולל בית משותף, בית 

דירות, בית עסק ובניין ציבורי, בין שהם תפוסים ובין שאינם תפוסים;

הבתים  בפנקס  נרשם  והוא  יותר  או  דירות  שתי  בו  שיש  בית   - משותף"  "בית 
המשותפים כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-61969 )להלן - חוק המקרקעין(;

"בית עסק" או "עסק" - כל עסק ומקום אחר המשמש למתן שירותי מכירה או ייצור או 
שירות, לרבות חנות, כול–בו, מרכול, משרד, מפעל, בית מלאכה, מחסן;

"בניין" - כל מבנה, בין קבוע ובין ארעי, הבנוי מכל חומר שהוא, לרבות -

)1( כל חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו חיבור של קבע;

המיועדים  או  התוחמים  או  הגודרים  בזה,  וכיוצא  גדר  עפר,  סוללת  )2( קיר, 
לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל לרבות שטחים פתוחים;

"בעל חיים" - כהגדרתו בחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ״ד-71994, 
ולמעט חיות בר כהגדרתן בחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-81965.

"בעל נכס" - אחד או יותר מאלה:

המקרקעין,  בחוק  כמשמעותו  המקרקעין  בפנקס  נכס  של  הרשום  )1( הבעל 
לרבות בעל זכות חכירה, ובהעדר רישום כאמור - הזכאי להירשם על פי דין;

הגדרות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.  2
ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  3

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  4
ס"ח התשנ"ג, עמ' 116.  5

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.  6
ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.  7
ס"ח התשט"ו, עמ' 10.  8
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)2( אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס 
היה נותן הכנסה, בין בזכותו ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

)3( בעל דירה כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין;

)4( נציגות בית משותף כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין;

)5( מי שחובת תשלום המסים חלה עליו או עניין ניצולו המסחרי או שמירת 
ערכו של המגרש באחריותו;

"בעל בית עסק" - אחד או יותר מאלה:

)1( בעל נכס שבו פועל עסק;

)2( מחזיק של בית עסק;

)3( מי שמנהל את בית העסק;

)4( בעל היתר או רישיון, הדרושים לפי כל דין להפעלתו או לניהולו של בית 
עסק או לעיסוק בו, או מי שמוטלת עליו חובה לקבל רישיון או היתר כאמור, 

לרבות בעליו של עסק, שותף פעיל בו או אחראי לעסק;

)5( מי שבפיקוחו פועל בית עסק;

"בעל בניין" - אחד או יותר מאלה:

או  כבעלים  להירשם  זכות  בעל  או  דירה  של  או  בניין  של  הרשום  )1( הבעל 
ברשות  או  משכנת  בחברה  או  המקרקעין  רישום  בלשכת  כשוכר  או  כחוכר 

מקרקעי ישראל;

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

)3( שוכר או שוכר משנה;

)4( בעל דירה כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין;

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

שצמחים  ברחוב  אחר  מקום  וכל  מיתקניהם  על  שדרה,  או  חורשה  ציבורי,  גן   - "גן" 
צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאינו גדור, אגם או בריכה או מזרקה שברשות 

הרבים, למעט גן לאומי ושמורת טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים;

"דירת מגורים" - נכס או חלק מנכס, המשמש או המיועד לשמש למגורים, לרבות בית 
מגורים, דירה בבית משותף או בבניין הראוי להירשם כבית משותף או יחידת 

מגורים אחרת;

"הודעה" - מסמך בכתב מטעם המועצה אשר נמסר לפי חוק עזר זה;

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

"השלכה" - לרבות נטישה, זריקה, שפיכה, הנחה, השארה או גרימת לכלוך באופן אחר;

התשנ"א-91991,  הווטרינרים,  הרופאים  בחוק  כהגדרתו  וטרינר,  רופא   - "וטרינר" 
שמינתה המועצה, לרבות אדם שהרופא הווטרינר הסמיכו לעניין חוק עזר זה, 

כולו או מקצתו;

ק"ת התשנ"א, עמ' 76.  9
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ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים  גנים  חוק   - לאומיים"  גנים  "חוק 
הנצחה, התשנ"ח-101988;

"חיות בר" - כהגדרתן בחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1995 )להלן - החוק להגנת 
חיית הבר(;

התש"ח-111948  והמשפט,  השלטון  סדרי  בפקודת  שנקבעו  הימים   - מנוחה"  "ימי 
)להלן - פקודת סדרי השלטון והמשפט(, כימי מנוחה - תחילתם חצי שעה לפני 
שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם צאת הכוכבים, 
לרבות תשעה באב כמשמעותו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב 

)הסמכה מיוחדת(, התשנ"ח-121997;

"כלי אצירה" - מכל, שקית או כלי קיבול המיועדים לאצירת פסולת מחומר, צורה, 
מכולות  פסולת,  עגלות  לרבות  לזמן,  מזמן  המפקח  שיקבע  כפי  ואיכות  גודל 

פסולת וכיוצא בהן;

"מגרש" - קרקע שאין עליה בניין;

"מדביר" - מי שמחזיק בידו רישיון מדביר כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בהדברה 
תברואית, התשע"ו-132016 )להלן - חוק המדבירים(, או היתר מיוחד כמשמעותו 

בסעיף 58)ג( לחוק האמור;

"מהנדס" - מהנדס המועצה, לרבות עובד המועצה שהמהנדס הסמיכו בכתב לעניין 
המנויים  הכשירות  תנאי  בו  שהתמלאו  ובלבד  מקצתו,  או  כולו  זה,  עזר  חוק 

בסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, התשנ"ב-141991;

"המועצה" - המועצה האזורית שער הנגב;

"מזיקים" - כהגדרתם בחוק המדבירים;

"מחזיק" - אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם 
הגר בבית מלון או בפנסיון;

"מי שפכים" - פסולת המורחקת בהזרמה או פסולת נוזלית, לרבות מוצקים בתרחיף 
ומוצקים מומסים;

"מיתקן תברואה" - צנרת תברואתית, לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף, 
לחימום  מיתקן  שפכים,  בור  בקרה,  תא  מים,  מכל  מגלש,  מרזב,  אבזר,  צינור, 
בניין, מיתקן לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותם בהוראות למיתקני 
תברואה )הל"ת(, התש"ל-151970, שאושרו על פי תקנות התכנון והבנייה )בקשה 

להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל-161970, לרבות כל חיבור למיתקן תברואה;

"מכל ייעודי" - כלי קיבול לאצירת סוג של פסולת למיחזור;

מוחזקים  שבו  מקורה,  שאינו  או  מקורה  מגודר,  שאינו  או  מגודר  מקום   - "מכלאה" 
בעלי חיים.

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

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  10

ע"ר 1948, עמ' 1; ס"ח התשע"ב, עמ' 454.  11

ס"ח התשנ"ח, עמ' 8.  12

ס"ח התשע"ו, עמ' 548.  13

ס"ח התשנ"ב, עמ' 6.  14

י"פ התש"ל, עמ' 2545.  15

ק"ת התש"ל, עמ' 1841.  16
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"מפגע" - אחד או יותר מאלה:

נקי,  אוויר  חוק  לפי  כמשמעותו  סביר,  בלתי  או  חזק  אוויר  )1( זיהום 
התשס"ח-172008 )להלן - חוק אוויר נקי(;

)2( העדר בתי כיסא במספר מספיק או קיום בית כיסא שאינו מדגם מאושר על 
פי תקן בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או לכל מטרה אחרת, או בית כיסא 

המוחזק במצב בלתי תקין ולקוי;

מים,  של  חדירתם  שתוצאתו  ליקוי  לרבות  בבניין,  ושורשי  מרכזי  )3( ליקוי 
רטיבות, טחב, רוח או עשן;

)4( כל אח או תנור וכל ארובה שאינם מכלים במידה האפשרית את העשן או 
את האדים הנוצרים על ידי האיכול, או המוציאים עשן בכמות שיש בה כדי 
להטריד את העוברים והשבים, להזיק לבריאות או לסכן את הבריאות; ולצורך 
חוק זה, עשן כולל אדים, גזים, פיח, אפר, אבק וכל חומר או חלקיקים הפורחים 

באוויר; 

או  הציבורית,  הביוב  למערכת  חיבור  אין  שבו  במקום  שפכים  בור  )5( העדר 
קיום בור שפכים שהוא לקוי או אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק להרחקת 

מי שפכים תקינה מהנכס;

)6( צינור מי שפכים, פתח בור שפכים או כיוצא באלה, שלא נקבע בהם מכסה 
אטום או שאין המכסה קבוע כהלכה;

או  סתומים  שבורים,  סדוקים,  שהם  מרזב,  או  אוורור  צינור  שפכים,  )7( בור 
לקויים באופן שאוויר מסואב או הנוזלים שבהם פורצים החוצה או מחלחלים 

מתוכם או שחומרים עלולים ליפול לתוכם;

)8( מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי;

)8( חיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה או בור שפכים, מערכת הסקה, 
מיתקן קירור או חימום, מיתקן מים או מכל דלק;

)9( כל מקום המשמש או ששימש לאגירת מים או לאגירת מי שפכים, או כל 
מקום או כלי שבו נקווים מים עומדים, הנמצא במצב שגורם או שעלול לגרום 

לזיהום המים שבתוכו או לריבוי חרקים;

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

מרזבים  חיבור  ידי  על  בין  גשמים,  מי  לסילוק  הביוב  במערכת  )11( שימוש 
לרשת הביוב ובין על ידי פתיחת בור שפכים לניקוז המים;

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

לסביבה באופן אחר;

)13( פי צינור דלק להזנת מכל דלק של הסקה מרכזית או דירתית או של מפעל 
כלשהו, המגיע עד פחות מ–75 ס"מ מהצד הפנימי של גבול הנכס;

)14( השקאה בשפכים, בדולחים או בתשטיפים בלתי מטוהרים;

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

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  17

29/04/2114:26



ק"ת-חש"ם 1098, י"ז באייר התשפ"א, 29.4.2021  664

או  עכברים,  או  חולדות  של  עקבות  או  עכברים  או  חולדות  )16( הימצאות 
מזיקים אחרים או הפרשותיהם;

)17( צמח או ענפי עץ הבולטים או המתפשטים לעבר רשות הרבים, המפריעים 
או העלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;

או  לשריפה  לגרום  והעלולים  בנכס  שנמצאים  אחר  חומר  כל  או  )18( קוצים 
להתפשטותה;

)19( כל נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק, מסוכן או פוגע בבריאות או 
בסביבה;

)20( כל דבר אשר לדעת ראש המועצה עלול לסכן את חייו, ביטחונו, בריאותו, 
רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או להזיק לסביבה;

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

זה,  עזר  חוק  לעניין  מפקח  להיות  מינהו  המועצה  שראש  המועצה  עובד   - "מפקח" 
כולו או מקצתו;

"נכס" - בניינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, 
לרבות רחוב;

"פסולת" - פסולת או חומרים שהושלכו או שהמחזיק בהם נדרש להשליכם לפי דין, 
לרבות פסולת ביתית, פסולת תעשייתית, פסולת בניין, פסולת חקלאית, פסולת 
גזם, גרוטות רכב, וכן כל דבר אחר העלול לגרום לאי–ניקיון או לאי–סדר או סכנה 

לבריאות או לסביבה , למעט פסולת חומרים מסוכנים ופסולת אסבסט;

"פסולת אסבסט" - כהגדרתה בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-182011 
)להלן - חוק למניעת מפגעי אסבסט(;

של  רגילה  פעילות  במהלך  או  מגורים  במקום  המצטברת  פסולת   - ביתית"  "פסולת 
בני אדם, שאינה אחת מאלה: פסולת בניין, פסולת חקלאית, פסולת גזם, פסולת 

תעשייתית, פסולת חומרים מסוכנים או פסולת אסבסט;

או  לתיקונים  או  לבנייה  המשמשים  חומרים  שיירי  או  חומרים   - בניין"  "פסולת 
לשינויים של בניין או בקשר עם אותן עבודות או לשם ביצוע עבודות פיתוח 
מבנים,  של  הריסות  וחלקי  מתכת  חלקי  אדמה,  ערימות  לרבות  לבניין,  מסביב 

ולמעט פסולת אסבסט;

עשב,  עלים,  ענפים,  לרבות  שנשר,  צמח  או  תלוש  גזום,  קטוף,  צמח   - גזם"  "פסולת 
דשא וכיוצא בהם;

"פסולת חומרים מסוכנים" - חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן, המסולק ממפעל או 
המיועד לסילוק או שיש לסלקו לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-191993, 
התשס"ב-202002,  רדיואקטיבית(,  פסולת  )סילוק  המסוכנים  החומרים  תקנות 
ותקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-211990 )להלן - 
תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, ולמעט אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת 
מפגעי אסבסט; לעניין זה, "חומר מסוכן", "מפעל" ו"סילוק" - כהגדרתם בתקנות 

סילוק פסולת חומרים מסוכנים;

ק"ת התשע"א, עמ' 1311.  18

19  ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

ק"ת התשס"ב, עמ' 420.  20

ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  21
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מכלאה  פסולת  ולמעט  חקלאית,  פעילות  עקב  הנוצרת  פסולת   - חקלאית"  "פסולת 
וחומרי הדברה;

"פסולת מכלאה" - פרש בעלי חיים ופסדים או מי שפכים שמקורם במכלאה;

"פסולת תעשייתית" - פסולת הנוצרת או הנפלטת ממפעל או ממקורות תעשייה או 
ממקום אחר המשמש לייצור תוצרת, הרכבתה, אריזתה או שלב אחר בטיפול 

בה, למעט פסולת חומרים מסוכנים ופסולת ביתית; 

"צמח" - עץ, שתיל, שיח, ענף, ניצן, תפרחת, פרי, פרח, או כל חלק מהם הנטוע או 
הצומח;

"קבלן מורשה" - בעל רישיון עסק לפינוי אשפה ופסולת והובלתן בהתאם לסעיף 5.1 
בתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-222013;

"ראש המועצה" - לרבות עובד המועצה שראש המועצה אצל לו מסמכויותיו לפי 
לעניין  התשי"ח-231958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו   4 סעיף 

חוק עזר זה;

"רוכלות" - כהגדרתה בסעיף 2א)ה( לחוק רישוי עסקים;

"רחוב" - דרכי מעבר המיועדות לשימוש הציבור בין שהן בבעלות פרטית ובין שהן 
בבעלות ציבורית;

"רכב" - רכב הנע בכוח מכני או חשמלי או באמצעות גז או הנגרר על ידי רכב או 
על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים, 

תלת–אופן ועגלה, כמשמעותם בסעיף 1 לפקודת התעבורה24;

"רשות היחיד" - כל מקום שאינו רשות הרבים;

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

"שוחה" - חלק הנדסי אשר משמש את מערכת המים, הביוב או התיעול, בין שהוא 
עשוי מבטון ובין שהוא עשוי מכל חומר אחר;

"תברואן" - מנהל מחלקת התברואה של המועצה, מהנדס התברואה של המועצה, 
רופא וטרינר של המועצה או כל עובד מועצה מקצועי אחר שהמועצה הסמיכה 

לכך בכתב לצורך אכיפת הוראות חוק עזר זה, כולו או מקצתו;

פינויה  במהלך  פסולת  של  העברה  בו  שנעשים  וקבוע  נייח  מיתקן   - מעבר"  "תחנת 
וסילוקה מכלי קיבול אחד, לרבות רכב להובלת פסולת, לכלי קיבול אחר, או מיון 

של פסולת לרכיביה לצורכי מיחזור או שימוש חוזר;

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

"תשטיפים" - נוזלים אשר באו במגע עם פסולת או נבעו ממנה.

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.  22

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259.  23

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  24
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פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

)א( לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום מפגע.  .2
על  וישמור  מפגע  יהווה  שלא  באופן  הנכס  את  יחזיק  בו  מחזיק  או  נכס  )ב( בעל 
הניקיון בנכס ובסביבתו וינקוט את כל האמצעים הסבירים הדרושים למניעת מפגע 

בנכס, ככל שאמצעים אלה נתונים לשליטתו.

החיים  בעל  יגרום  לבל  נאותים  אמצעים  ינקוט  חיים,  בעל  שבהשגחתו  )ג( אדם 
מפגע; ואם נגרם מפגע עליו לסלקו.

בעל נכס או מחזיק בו יסיר, יסלק ויתקן מיד כל מפגע שהתגלה בנכס שבבעלותו או   .3
בהחזקתו.

על  ו–3,   2 בסעיפים  האמור  יחול  אחד,  ממחזיק  יותר  או  אחד  מבעל  יותר  לנכס  היו   .4
כולם יחד ועל כל אחד מהם לחוד, לפי חלקם היחסי בנכס.

)א( ראש המועצה, המפקח או התברואן רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס   .5
או ממחזיק בנכס לסלק כל מפגע בנכס, וכן רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לבצע את 
העבודות הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו, ככל שהאמצעים לסילוק 
לאופן  לפרטים,  בהתאם  בו,  המחזיק  או  הנכס  בעל  של  לשליטתו  נתונים  המפגע 

הביצוע, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה. 

)ב( מי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן )א(, חייב למלא אחריה. 

)ג( לא מילא בעל נכס או מחזיק בו את ההודעה שנמסרה לו כאמור בסעיף קטן )א(, 
במועדים  או  האופן  הצורה,  התנאים,  הפרטים,  לפי  שלא  העבודות  את  שביצע  או 
המפורטים בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות שפורטו בהודעה ולגבות 
את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה, ובלבד שניתנה לו התראה על כך זמן 

סביר מראש.

)א( בעל נכס או מחזיק בו יבצע פעולות מניעה וינקוט אמצעי טיפול במזיקים לשם   .6
מניעת מפגע מזיקים בנכסו, ויפעל לביצוע הדברה אם היא נדרשת לשם סילוק מפגעי 
מזיקים; בחוק עזר זה, "הדברה", "פעולות מניעה" ו"אמצעי טיפול" - כהגדרתם בחוק 

המדבירים.

)ב( ראש המועצה, המפקח או התברואן רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל הנכס 
או ממחזיק בנכס שבנכסו נמצאו מזיקים, לפעול לסילוק המזיקים, לרבות באמצעות 
הזמנת פעולות מניעה, אמצעי טיפול או פעולת הדברה בנכס ולבצע את העבודות 
הדרושות לשם כך, בהתאם לפרטים, לתנאים, לאופן הביצוע ולזמן שנקבע בהודעה, 
תכשירים  )רישום  המסוכנים  החומרים  ולתקנות  המדבירים  לחוק  בכפוף  זאת  וכל 

להדברת מזיקים לאדם(, התשנ"ד-251994 )להלן - תקנות התכשירים(.

 )ג( לא מילא בעל נכס או מחזיק בו את ההודעה שנמסרה לו כאמור בסעיף קטן )ב(,
במועדים  או  האופן  הצורה,  התנאים,  הפרטים,  לפי  שלא  העבודות  את  שביצע  או 
המפורטים בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות שפורטו בהודעה ולגבות 
את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה, ובלבד שניתנה לו התראה על כך זמן 

סביר מראש.

קביעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע תהיה ראיה לכאורה לקיומו של המפגע.  .7

איסור גרימת מפגע

אחריות לסילוק 
המפגע

אחריות ביחד 
ולחוד

דרישה לסילוק 
מפגע

דרישה לסילוק 
מפגעי מזיקים

החלטת מפקח

ק"ת התשנ"ד, עמ' 1285.  25
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לא ישליך אדם, לא ישאיר, לא יניח, ולא ירשה לאחר מטעמו להשליך, להשאיר או   .8
להניח פסולת ברשות הרבים או ברשות יחיד, אלא בכלי אצירה המיועד לסוג הפסולת 

ובהתאם להוראות חוק עזר זה.

)א( לא ישליך אדם פסולת מרכב לרשות הרבים, לרבות חומר כלשהו או כל חפץ   .9
אחר. 

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

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

)2( מי שנהג ברכב בשעת ביצוע העבירה, זולת אם הוכיח אחרת.

)א( לא ישקה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשקות צמחים באופן הגורם או   .10
העלול לגרום ללכלוך, הפרעה או סכנה לאנשים המצויים בקרבת מקום. 

)ב( לא ישקה אדם צמחים אלא בהתאם להוראות כל דין ובאופן אשר ימנע בזבוז 
מים.

לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, שטיח, כלי מיטה או כל דבר אחר   .11
ברחוב או דרך פתח הפונה לרחוב, אף אם אינו גובל בו, באופן העלול לגרום ללכלוך 

בלתי סביר, הפרעה בלתי סבירה או סכנה לאנשים המצויים בקרבת מקום.

לא יעשה אדם את צרכיו ברשות הרבים במקום שאינו מיועד לכך.  .12
)א( לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום למפגע.  .13

)ב( לא יאכיל אדם בעל חיים ברשות הרבים באופן שיש בו כדי לזהם את המקום.

מי  או  בעליו  חייב  הרבים,  ברשות  גללים  בהטלת  צרכיו  את  חיים  בעל  )ג( עשה 
עם  אדם  למעט  ולפנותם,  הגללים  את  מיד  לאסוף  בידו,  החיים  בעל  על  שהפיקוח 

עיוורון המלווה בכלב נחייה.

)א( לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשתמש במי שפכים להשקיה.  .14
לרשות  או  הרבים  לרשות  שפכים  מי  להזרים  לאחר  ירשה  ולא  אדם  יזרים  )ב( לא 

היחיד.

ברשות  או  הרבים  ברשות  שפכים  מי  להוביל  לאחר  ירשה  ולא  אדם  יוביל  )ג( לא 
היחיד, שלא באמצעות אביזרים שאישר ראש המועצה או המפקח. 

)ד( לא יזרים אדם ולא ירשה להזרים מי שפכים אלא למערכת ביוב ציבורית, ואם 
אין באותו חלק של היישוב מערכת ביוב ציבורית - לבור שפכים בהתקיים תנאים 

אלה:

)1( בור השפכים מיועד לקלוט מי שפכים מבניין המשמש למגורים שאין בו 
יותר משלוש יחידות מגורים ושאין אפשרות סבירה להתקין בו מערכת ביוב או 

מיתקן לטיפול בשפכים;

בו  שיש  למגורים  המשמש  מבניין  שפכים  מי  לקלוט  מיועד  השפכים  )2( בור 
השר  לאישור  בכפוף  מגורים,  יחידות  עשרה,  משלוש  פחות  אך  משלוש,  יותר 

להגנת הסביבה בכתב;

לבור  יחובר  ו–)2(   )1( בפסקאות  כאמור  מהבניין  השפכים  מי  מוצא  )3( צינור 
אטום מפני חלחול, שיחובר לבור השפכים.

איסור השלכת 
פסולת

איסור השלכת 
פסולת מרכב

השקיית צמחים

ניקוי, איבוק, ניעור 
וחיבוט

זיהום רשות הרבים

החזקת בעלי חיים

איסור שימוש 
ושפיכה של מי 

שפכים
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לא ישפוך אדם, לא יאפשר ולא ירשה לאחר מטעמו לשפוך לרשות הרבים, מים או   .15
נוזל אחר שאינו מי גשם, שלא לצורך ניקוי רחוב או השקיית גן, המותרים על פי דין, 

באופן היוצר סכנה למעבר של עוברי אורח.

)א( לא יבעיר אדם קוצים, עצים, צמחים או חומר אחר כלשהו בגן, ברשות הרבים,   .16
המועצה;  ראש  מאת  בהיתר  אלא  המועצה,  בתחום  השמים  כיפת  תחת  או  בשדה 
היתר כאמור יכלול הנחיות בדבר הגבלות לגבי הבערות אלה, בין השאר כך שתימנע 
למניעת  החוק  לפי  להוראות  בכפוף  ויינתן  אחרים,  חומרים  או  פסולת  של  הבערה 
שריפות בשדות, התש"י-261949, ובכפוף להוראות לפי חוק שמירת הניקיון ולהוראות 

לפי חוק אוויר נקי.

הזהירות  אמצעי  כל  את  שנקט  לאחר  אלא  הרבים  ברשות  אש  אדם  יבעיר  )ב( לא 
הנחיות  לקבוע  רשאי  יהיה  המפקח  מחייבת;  הנחיה  פי  על  או  דין  פי  על  הנדרשים 
נדרש  אם  לפיהן  לפעול  מחויב  יהיה  והמחזיק  היחיד  ברשות  אש  הבערת  לעניין 

לעשות כן בכתב.

)א( מי שהוא מחזיק בבניין או בעל בניין חייב לגדרו לצורך מניעת מפגע או סכנה   .17
לציבור.

)ב( מקבל ההודעה כאמור בסעיף קטן )א( מראש המועצה או מהמפקח, חייב למלא 
אחריה בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בהודעה. 

)ג( על בעל הנכס או המחזיק בו לבנות קיר תומך או גדר ולגדר את הנכס או להקים 
בו קיר הפרדה, ככל שהדבר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור, לרבות מפגע 
ראש  לדרישת  ובהתאם  בהם,  וכיוצא  מצוקים  מים,  בורות,  כגון  פתוחים  בשטחים 

המועצה, המהנדס או המפקח ולהנחת דעתם.

פרק ג': שימור רחובות ושמירת הסדר והניקיון ברשות הרבים

)א( לא יניח אדם, לא ישאיר, לא יקים, לא יתלה, לא יטיל ברחוב ולא יבליט מעל   .18
לרחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או לסביבה או להפריע לניקיון או לתנועת 
הציבור בו, אלא אם כן דרוש לעשות כן לטעינת הדבר או לפריקתו ותוך כדי פריקתו 

או טעינתו, ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך. 

)ב( לא יניח אדם, לא יתלה ולא ירשה לאחר מטעמו להניח או לתלות בכל נכס כל 
דבר באופן שיש בו סכנה שייפול לרחוב ויסכן עוברי אורח. 

)ג( ראש המועצה או המפקח רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאדם שעשה או הרשה 
את  לסלק  )ב(,  או  )א(  קטנים  סעיפים  לפי  האסור  לעשיית  שגרם  או  מטעמו  לאחר 

שעשה.

לא יכסה אדם, לא יחסום, לא יגרום ולא ירשה לאחר מטעמו לכסות או לחסום תעלת   .19
שפכים או שוחה ברחוב ולא ישליך פסולת לתוכם או בקרבתם. 

שמשיות,  לרחוב  מעל  יציב  או  שולחנות  כיסאות,  ברחוב  עסק  בעל  יעמיד  )א( לא   .20
מכונה לייצור או למכירה של גלידה או מיצים או כל מכונה אחרת או מכשיר אחר, 
או יציג או יעמיד עציצים, אדניות או פרחים ברחוב או בחזית העסק בלא היתר מאת 
נתונים  והתלייתו  נתינתו  תנאי  קביעת  לתיתו,  סירוב  או  היתר  מתן  המועצה;  ראש 
מידה  אמות  על  תתבסס  המועצה  ראש  החלטת  המועצה;  ראש  של  דעתו  לשיקול 
שעות  במהלך  בהן  לעיין  ניתן  יהיה  במשרדיה;  ויופקדו  המועצה  ידי  על  שייערכו 

הפעילות המקובלות.

איסור שפיכת נוזל

איסור הבערה

דרישה לגידור

מכשול ברשות 
הרבים

חסימת תעלה

היתר להעמיד 
כיסאות, שולחנות 

וחפצים ברחוב

ס"ח התש"י, עמ' 32.  26
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כיסאות  לסלק  עסק  לבעל  בכתב,  בהודעה  להורות,  רשאי  המועצה  )ב( ראש 
ושולחנות או חפץ אחר המוצבים על המדרכה בניגוד להוראות חוק עזר זה.

)ג( לא סילק בעל עסק את הכיסאות והשולחנות או חפץ אחר שהניח על המדרכה, 
לאחר שנמסרה לו הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן )ב(, רשאי ראש המועצה לסלק 
את הכיסאות, השולחנות או החפץ האחר, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, ובלבד 

שההודעה נמסרה לו זמן סביר מראש.

)ד( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ה( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע במועד שנקבע בו או בתום שנה מיום נתינתו, 
אם לא נקבע בו מועד פקיעה.

)א( לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר   .21
מיוחד בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר; ראש המועצה רשאי לתת 
את ההיתר, לסרב לתיתו, להחליפו, להתנות בו תנאים ולהוסיף עליהם או לשנותם, 
הכול בהתאם לשיקול דעתו; החלטת ראש המועצה תתבסס על אמות מידה שייערכו 
הפעילות  שעות  במהלך  בהן  לעיין  ניתן  יהיה  במשרדיה;  ויופקדו  המועצה  ידי  על 

המקובלות.

)ב( אדם הכורה שוחה ברחוב על פי היתר, כאמור בסעיף קטן )א(, חייב -

)1( להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים 
ביום, ובאורות אדומים בלילה;

)2( לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה 
או עם פקיעת תוקף ההיתר, הכול לפי המועד המוקדם יותר.

)ג( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ד( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע במועד שנקבע בו או בתום שנה מיום נתינתו, 
אם לא נקבע בו מועד פקיעה.

)א( לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום נזק לרחוב על ידי השלכת פסולת   .22
מרכב.

ובתנאים  באופן  הנזק  את  חשבונו  על  יתקן  )א(  קטן  סעיף  הוראות  על  )ב( העובר 
שיורה ראש המועצה.

)ג( תיקן ראש המועצה נזק ברחוב או ביצע עבודה כאמור בסעיף קטן )ב(, רשאית 
המועצה לגבות מאדם החייב בגרימת הנזק או בביצוע העבודה את הוצאות התיקון 
או הביצוע, ובלבד שהתראה על תיקון הנזק וגביית עלות התיקון נמסרו לאותו אדם 
זמן סביר מראש; תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות, לעניין זה, תשמש 

ראיה לנכונות תוכנה.

)ד( לעניין סעיף זה, "נזק לרחוב" - גרימת נזק לרחוב באמצעות פעירת בורות בו, 
הרחוב,  בתוואי  המצויים  במיתקנים  פגיעה  בו,  עצמים  הצבת  ממנו,  חלקים  הסרת 

ובכלל זה בעמודי תאורה, צמחייה, ריהוט רחוב, וכיוצא בהם.

)א( בכפוף לכל דין, ראש המועצה רשאי, לפי שיקול דעתו, לסלק, להסיר, להרוס או   .23
לפרק כל מכשול ברחוב ולהרחיקו מהרחוב לכל מקום שייראה לו, וכן לבצע כל עבודה 
הדרושה לסילוק מכשול מהרחוב לכל מקום המיועד לכך על פי דין, ובלבד שנמסרה 
לאדם החייב בסילוק המכשול הודעה בכתב הדורשת ממנו לסלק את המכשול זמן 
חשבונו,  על  כן  לעשות  רשאי  המועצה  ראש  יהיה  כן  יעשה  לא  ושאם  מראש  סביר 

והוא לא מילא אחר האמור בה.

כריית שוחות

נזק לרחוב כתוצאה 
מהשלכת פסולת  

מרכב

סילוק מכשול
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)א(,  קטן  בסעיף  כאמור  עבודה  ביצע  או  ברחוב  מכשול  המועצה  ראש  )ב( סילק 
את  העבודה  בביצוע  או  המכשול  בסילוק  החייב  מאדם  לגבות  המועצה  רשאית 
הוצאות הסילוק או הביצוע; תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות, לעניין 

זה, תשמש ראיה לנכונות תוכנה.

)ב(, בכל מקרה שלדעת ראש המועצה, המהנדס או  )ג( על אף האמור בסעיף קטן 
המפקח דחוף מטעמים של סכנה לשלום הציבור או לבריאותו, רשאי ראש המועצה, 
המכשול  לסילוק  עבודה  כל  לבצע  או  מהרחוב  מכשול  לסלק  המפקח  או  המהנדס 
בביצוע  או  בסילוק  לחייב  מוקדמת  הודעה  כך  על  לתת  ובלי  דיחוי  בלא  האמור 
העבודות כאמור; המועצה רשאית לגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע 
העבודה, את הוצאות הסילוק או הביצוע כאמור, בין אם נמסרה הודעה או דרישה 

לפי הוראות חוק עזר זה ובין אם לאו.

פרק ד': שמירת הניקיון במקומות ציבוריים

בפרק זה, "מקום ציבורי" - כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או   .24
שהציבור משתמש או עובר בו למעשה.

)א( המחזיק של מקום ציבורי, למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים, יקבע   .25
בו, במקומות הנראים לעין, שלטים המורים על איסור השלכת פסולת ויחזיקם במצב 

תקין.

מספרם,  השלטים,  של  צורתם  בדבר  להורות  רשאי  המפקח  או  המועצה  )ב( ראש 
גודלם, תוכנם, דרכי קביעתם והמקומות שבהם יותקנו.

פרק ה': שמירת הסדר והניקיון בגנים

לא יימצא אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה, כמפורט בהודעה המוצגת בגן או   .26
בכניסה אליו.

לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא בגן אלא ברשות ראש המועצה או המפקח   .27
ובהתאם להוראותיו. 

)א( לא יפריע אדם לבעלי חיים בגן להלך, לעוף או לשוט בגן, לא יטריד אדם בעל   .28
חיים, לא ירים בעל חיים, לא ייקח ולא ינסה לקחת אותו או את ביציו.

)ב( לא יניח אדם בשטח הגן מלכודת לבעלי חיים.

)ג( לא יצוד או ידוג אדם בשטח הגן.

הרשהו  כן  אם  אלא  בגן  צמח  כל  ישחית  ולא  יגדע  לא  יעקור,  לא  אדם,  יקטוף  לא   .29
לכך ראש המועצה או המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאה, ובכפוף להוראות פקודת 
היערות, 271936 )להלן - פקודת היערות(; אם הצמח הוא ערך טבע מוגן כהגדרתו בחוק 
גנים לאומיים, הרשאה כאמור כפופה גם להיתר מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים 

הלאומיים בהתאם להוראות חוק גנים לאומיים.

)א( לא ידרוך אדם, לא יטפס, לא ישבור, לא ישחית ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך,   .30
ראש  לכך  הרשהו  כן  אם  אלא  נטיעות,  מקום  או  צמח  להשחית  או  לשבור  לטפס, 

המועצה או המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאה.

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

הגדרה

קביעת שלטים 
לשמירה על הניקיון

הימצאות בגן

איסור כניסה

איסור פגיעה 
בבעלי חיים

איסור פגיעה 
בצמחי גן

התנהגות ושמירת 
הניקיון בגן

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600.  27

29/04/2114:26



671 ק"ת-חש"ם 1098, י"ז באייר התשפ"א, 29.4.2021 

)ג( לא ישבור אדם, לא ישחית, ולא ירשה לאחר מטעמו לשבור או להשחית גדר, 
משוכה, שער או סורג בתוך הגן או הגודרים אותו, לרבות מיתקני משחק או כל מיתקן 

שהציבה המועצה בתוך הגן.

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

)ה( לא ילון אדם בגן ולא יקים בו אוהל במקומות שנאסר על כך, בשילוט המוצב 
במקום.

)ו( לא יבעיר אדם אש בגן, לרבות הבערת אש לצורכי בישול, טיגון, צלייה או אפייה, 
אלא באזורים ובגנים המסומנים בשילוט כמיועדים לכך. 

)ז( לא ישים אדם, לא יזרוק ולא ירשה לאחר מטעמו לשים או לזרוק פסולת בגן אלא 
בכלי האצירה המפוזרים ברחבי הגן. 

לא יכניס אדם כלי רכב לגן, לא ינהג בו ולא ישאירו ברחבי הגן בלא היתר מראש מאת   .31
המועצה  של  ורכב  תלת–אופן  אופניים,  קלנועית,  למעט  המפקח,  או  המועצה  ראש 

הנהוג בידי עובד המועצה בעת מילוי תפקידו. 

לא ישחק אדם במשחקים שנאסרו למשחק בגן, ולא ישחק במקומות שלא הותר בהם   .32
המשחק בגן, כפי שיורה ראש המועצה בהודעה שפורסמה בגן.

לא יעשה אדם בגן מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, מטרד, הפרעה או נזק לכל אדם   .33
או לבעל חיים המצוי בגן או בסביבתו, או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן. 

 2 בתקנה  הגדרתו  לפי  ונשנה  חוזר  או  ממושך  סביר,  בלתי  רעש  בגן  אדם  יקים  לא   .34
לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן-281990 )להלן - תקנות למניעת 

מפגעים )רעש בלתי סביר((.

או  בגן  שהוקמו  לסורג  או  לשער  למשוכה,  לגדר,  לצמח,  חיים  בעל  אדם  יקשור  לא   .35
ברשות הרבים לשם הגנה על הצמח. 

)א( לא יקיים אדם בגן עינוג ציבורי או אסיפה כהגדרתם בחוק הבטיחות במקומות   .36
ציבוריים, התשכ"ג-291962, אירועים וחתונות, אלא לפי היתר בכתב מראש המועצה 

או המפקח, ולפי תנאי ההיתר.

כן  אם  אלא  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  היתר  המפקח  או  המועצה  ראש  ייתן  )ב( לא 
מבקש ההיתר קיבל את הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים לפי כל דין לקיום 

האסיפה או אירוע כאמור.

פרק ו': ניקוי מדרכות

בפרק זה -  .37
"מדרכה" - חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי 

רגל, בין שהוא נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין שלאו;

לרבות  בעסק,  הגובל  הרחוב  שלאורך  המדרכה  רוחב  כל   - בעסק"  הגובלת  "מדרכה 
הקיצוניות  לפינותיו  הניצבים  הקווים  בין  והנמצאת  בעסק  הגובלת  שפה  אבן 

של העסק.

)א( בעל בית עסק ישמור על ניקיון המדרכה הגובלת בעסקו באופן שלא תהיה עליה   .38
פסולת והיא תימצא נקייה. 

)ב( האמור בסעיף קטן )א( יחול על בעל בית עסק בימים ובשעות שבהם העסק פתוח.

איסור הכנסת כלי 
רכב לגן

הגבלת משחקים 
בגן

איסור הפרעה בגן

רעש

ריסון בעלי חיים 
בגן

קיום אסיפה בגן

הגדרות

חובת הניקוי

ק"ת התש"ן, עמ' 1006.  28

ס"ח התשכ"ג, עמ' 2.  29
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)ג( מצא המפקח שהמדרכה הגובלת בעסק אינה נקייה, רשאי הוא לדרוש, בהודעה 
לפרטים,  בהתאם  פתוח,  שהעסק  ובשעות  בימים  לנקותה,  העסק,  בית  לבעל  בכתב 

לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.

בעל בית עסק, יאסוף את הפסולת לתוך כלי אצירה שיוחזק בעסק או בחצר.   .39

פרק ז': שמירת חזיתות בתים

בפרק זה -  .40
"בעל בית" - בעל נכס, לרבות בעל בית עסק;

"חזית" - כל חלק מהבית או מבנה הנשקף אל רחוב או גינה, לרבות חלון, מרפסת, גדר, 
קיר תומך וכל קיר אחר.

אינן  ואשר  הבתים  חזיתות  של  המראה  שמירת  לשם  שנועדו  עבודות   - "שיפוץ" 
דורשות היתר בנייה, ולרבות כל תיקון, שיפור וחידוש של חזית הבית, עבודות 
חיצונית,  צנרת  מקום  שינוי  ציפוי,  מילוי,  סתימה,  ניקוי,  סיוד,  טיוח,  צביעה, 
ריצוף או תיקוני בנייה, עבודות להגנה מפני חלודה, רטיבות או מים וכן הריסה 

או סילוק של דבר הפוגע במראה החזית של חלק מהבית וכיוצא באלה.

לנקות  בית  מבעל  לדרוש  בכתב,  בהודעה  רשאים,  מפקח  או  המועצה  )א( ראש   .41
בהודעה,  הנקוב  בזמן  אחרת  עבודה  ולעשות  ההודעה,  הוראות  לפי  ביתו  חזית  את 
ניכוש  לרבות  הנאות,  המראה  לשמירת  המפקח,  או  המועצה  ראש  לדעת  הדרושה, 

עשבים וקוצים בחצר הבית. 

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

המחזיק בו.

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

)א( ראש המועצה או המפקח או המהנדס רשאי לדרוש מבעל בית, בהודעה בכתב,   .42
לבצע בחזית הבית עבודות שיפוץ כמפורט בהודעה.

)ב( בהודעה לפי סעיף קטן )א( רשאי ראש המועצה או המפקח לקבוע תנאים, פרטים 
לחומרים  בנוגע  הוראות  וכן  לבצען,  יש  שבה  והתקופה  העבודות  לביצוע  ודרכים 

לצבעים ולאופן ביצוע העבודה.

)ג( נדרש בעל בית, בהודעה בכתב, לבצע בחזית הבית עבודות שיפוץ, כאמור בסעיף 
הבית  בעל  הסתייגות  בהודעה;  הקבוע  לגבי  הסתייגות  להגיש  הוא  רשאי  )א(,  קטן 
כאמור, תוגש לראש המועצה בכתב ובתוך ארבע עשר ימים ממועד קבלת ההודעה; 
ראש המועצה ישקול את הסתייגות בעל הבית ורשאי הוא לאמצה או לדחותה, כולה 
או מקצתה; החלטת ראש המועצה תהיה מנומקת ותינתן לאחר ששקל את הטענות, 
ואם מדובר בסוגיות מקצועיות או משפטיות - לאחר שהתייעץ עם הגורמים במועצה 

העוסקים בנושא או גורמים אחרים הבקיאים בנושא.

)א( לא ישפץ אדם חזית בית בעקבות הודעת שיפוץ, כאמור בסעיף 42, אלא בהתאם   .43
לתנאים ולהוראות שנקבעו בהודעת השיפוץ.

)ב( לא יבצע אדם עבודות שיפוץ העשויות לפגום בצורה החיצונית האחידה של 
הבית.

איסוף פסולת

הגדרות

דרישה לניקוי בית 
ושמירת חזיתות

הודעה לשיפוץ

שיפוץ על פי היתר
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בתוך  השלימן  לא  או  ביצען  ולא  שיפוץ  עבודות  לבצע  בהודעה,  אדם,  )א( נדרש   .44
התקופה הנזכרת בהודעה כאמור בסעיף 42, או ביצע עבודות בלא היתר או ביצע 
עבודות  ביצע  או  הבית  של  האחידה  החיצונית  בצורה  הפוגמות  שיפוץ  עבודות 
רשאי  בהיתר,  או  בהודעה  שנקבעו  וההוראות  התנאים  לפי  שלא  בית  חזית  שיפוץ 
ראש המועצה לבצע את העבודות, ובכלל זה להרוס, לשנות או לתקן את העבודות 
סביר  זמן  אדם  לאותו  נמסרה  כך  על  שהתראה  ובלבד  העניין,  לפי  הכול   - שנעשו 
מראש ובהתראה נאמר שאם אותו אדם לא יבצע את הנדרש ממנו, ראש המועצה 

יהיה רשאי לבצע את העבודה ולגבות ממנו את העלויות הכרוכות בה, לפי העניין.

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

הדירות  בעלי  יישאו  לעיל,  )א(  קטן  סעיף  לפי  שיפוץ  המועצה  ראש  )ג( ביצע 
בהוצאות אלה, וזאת על בסיס הכללים האלה:

של  בעליה  בו;  הדירות  בעלי  או  המשותף  הבית  נציגות   - משותף  )1( בבית 
כל דירה יחויב לפי שטחה היחסי של רצפת הדירה שלו לעומת השטח הכולל 
של רצפת כלל הדירות בבניין; הכול זולת אם נקבע שיעור אחר בתקנון הבית 

המשותף כמשמעותו בסימן ג' לפרק ו' בחוק המקרקעין;

)2( בבית אחר - בעל הבית. 

פרק ח': ניקוי מגרשים, חצרות, כניסות לבניינים 

)א( על בעל נכס או המחזיק בו, מוטלת האחריות על שמירת ניקיונו וניקיון סביבתו   .45
להנחת דעתו של המפקח. 

)ב( ראש המועצה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מכל בעל נכס או מחזיק 
בו, לנקות את הנכס ואת סביבתו.

)ג( ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת התקופה שבה 
יש לבצע.

)א( ראש המועצה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מכל בעל נכס, מחזיק   .46
או בעל מגרש, לנקות את החצר, המבוא לנכס, מקום חניה, חדר מדרגות, הגג, המקלט, 
המגרש או את שטח הקרקע, כל שטח משותף אחר אם קיים, וכל מקום המשמש את 

דיירי הנכס.

)ב( ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת התקופה שבה 
יש לבצעו.

בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 47 ימלא אחריה.   .47

ראש  הודעת  אחר  בו  המחזיק  או  מגרש  בעל  או  בו  המחזיק  או  נכס  בעל  מילא  לא   .48
לפי  שלא  הניקיון  את  ביצע  או   ,46 או   45 בסעיפים  כאמור  המפקח  או  המועצה 
ולגבות  הניקוי  את  לבצע  המועצה  רשאית  בהודעה,  המפורטים  והפרטים  התנאים 
את הוצאותיו מאת בעל הנכס או המחזיק בו או מאת בעל המגרש או המחזיק בו, 
לפי העניין, ובלבד שהתראה בדבר הניקיון ואם לא יבוצע, בדבר גביית עלות הניקיון, 

נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

)א( הוצאות ניקוי בידי המועצה יהיו לפי חשבון שיגיש ראש המועצה, אשר יכלול   .49
את כל הוצאות המועצה לניקוי.

שיפוץ בידי 
המועצה

חובת השמירה על 
הניקיון

דרישה לניקוי 
מגרש

חובה למלא אחר 
הודעה

ניקוי בידי המועצה

הוצאות ניקוי בידי 
המועצה
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)ב( הוצאות בעד ניקוי מגרש ישולמו בידי המחזיק בו.

פרק ט': סימון רחובות ולוחיות־מספר בבניינים

לרחובות  מספרים  או  שמות  למתן  המועצה,  שאישרה  תכנית,   - "תכנית"  זה,  בפרק   .50
וסימון בתים במספרים.

ומספרי  רחוב  שם  לציון  בניין,  כל  על  שלטים  להתקין  רשאי  המועצה  )א( ראש   .51
בניינים בקטע רחוב, בהתאם לתכנית שאישרה המועצה.

להסירם,  לשנותם,  לתקנם,  המועצה  ראש  רשאי  כאמור,  שהותקנו  )ב( שלטים 
להחליפם או להעבירם למקום מתאים אחר.

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל הבניין לבצע את העבודות   .52
המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית:

)1( להתקין על גבי הבניין לוחית ועליה רשום מספר הבית ושם הרחוב בהתאם 
לתכנית )להלן - לוחית־מספר(;

)2( להתקין לוחית־מספר מוארת על גבי בניין;

הנראית  מוארת  לוחית־מספר  עליו  להתקין  אפשרות  שאין  בניין  )3( לגבי 
ברורות מרשות הרבים - להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר במקום ובגובה 

שייקבעו על ידי ראש המועצה;

)4( לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית־מספר או לוחית־מספר מוארת או 
מיתקן כאמור.

)ב( ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה 
שבה יש לבצעה.

)ג( לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן )א( אלא בשני אלה: 

)1( כשהוא ממלא אחר דרישת ראש המועצה;

)2( לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

המועצה  ראש  רשאי   ,52 סעיף  לפי  המועצה  ראש  דרישת  אחר  בניין  בעל  מילא  לא   .53
לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 52; ביצעה המועצה עבודה כאמור, ייגבו 
מאת בעל הבניין הוצאות הביצוע, לפי חשבון שיוגש לו מאת ראש המועצה, ובלבד 
שהתראה בדבר העבודה ואם לא תבוצע, בדבר גביית עלות העבודה, נמסרה לאותו 
אדם זמן סביר מראש; תעודה או חשבון מאת ראש המועצה בדבר שיעור ההוצאות, 

יהיו ראיה לכאורה לדבר.

נבנה בניין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו לוחית־מספר או לוחית־   .54
מספר מוארת לפי התנאים והפרטים שקבע ראש המועצה ובהתאם לתכנית שאושרה 

על ידי המועצה. 

בעל בניין שבבניינו מותקנת לוחית־מספר מוארת יאיר אותה באמצעות מפסק זרם או   .55
מכשיר מכני מדי ערב, משקיעת החמה ועד זריחתה, במנורה שעוצמת תאורתה לא 

תפחת מ–15 ואט לשעה.

בעל בניין יחזיק כל שלט, לוחית־מספר או לוחית־מספר מוארת שהותקנו על בניינו   .56
במצב תקין וגלוי לעין.

הגדרה

התקנת שלטים על 
ידי המועצה

דרישה להתקנה

סמכות המועצה

התקנת לוחית־ 
מספר

חובת הארה

תחזוק שלטים 
ולוחיות־מספר
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בניין,  על  שהותקנו  מוארת  בלוחית־מספר  או  בלוחית־מספר  בשלט,  אדם  יפגע  לא   .57
לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים, ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית־מספר או 

לוחית־מספר מוארת ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

פרק י': רכוש ציבורי

)א( אדם, למעט המועצה, לא יסיר, לא ישחית, לא ילכלך, לא ישבור, לא יפגע ולא   .58
יקלקל כל בניין, מיתקן, רכוש או חפץ השייך למועצה או שהוקם על ידה או באישורה. 

עמוד  עץ,  לרבות  ציבורי,  לרכוש  עגלה  או  רכב  כלי  חפץ,  כל  אדם  יקשור  )ב( לא 
תאורה, שלט, לוח מודעות, תמרור מעקה, רמזור וכיוצא בהם הנמצאים ברשות הרבים.

פרק י"א: עקירת עצים

בפרק זה -  .59
"עקירת עץ" - כריתת עץ, שבירתו, שריפתו, סילוקו, עקירתו, או השחתתו בכל דרך 

אחרת;

"אילן מוגן" - כהגדרתו בפקודת היערות;

"כריתת עץ" - כהגדרתו בפקודת היערות; 

"עץ בוגר" - כהגדרתו בפקודת היערות;

"פקודת היערות" - פקודת היערות, 1926.

לא יעקור אדם, למעט המועצה, עץ, והכול בכפוף לפקודת היערות ואם מדובר בעץ   .60
שהוא ערך טבע מוגן - בכפוף לחוק גנים לאומיים. 

רכוש  מסכן  או  לציבור  מטרד  ומהווה  לרחוב  בולט  שעץ  המועצה  ראש  )א( נוכח   .61
בהודעה  לדרוש,  הוא  רשאי  בבריאותו,  לפגוע  או  אדם  חיי  ולסכן  לקרוס  עלול  או 
בכתב, מבעל הנכס שהעץ נמצא בתחומו לגודעו, לגוזמו או לנקוט את כל האמצעים 

האחרים הדרושים לדעת ראש המועצה, למניעת הסכנה או המטרד.

את  לנקוט  או  העץ  את  לגדוע  יש  שבהם  והתנאים  התקופה  ייקבעו  )ב( בהודעה 
בכפוף  תהיה  כאמור  שהודעה  ובלבד  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  האחרים  האמצעים 
להוראות פקודת היערות ואם מדובר ב"ערך טבע מוגן" כהגדרתו בחוק גנים לאומיים 

- גם בכפוף לחוק זה.

)א( לא ביצע בעל הנכס את העבודות שנדרשו על ידי ראש המועצה לפי פרק זה   .62
העבודות  את  לבצע  המועצה  ראש  רשאי  להודעה,  בהתאם  שלא  אותן  שביצע  או 
הנדרשות ולגבות מבעל הנכס את הוצאות הביצוע, ובלבד שהתראה בדבר העבודות 

ואם לא יבוצעו, בדבר גביית עלות העבודות, נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(, אישר ראש המועצה לאחר בדיקה, כי עץ נתון 
במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזיקים או לציבור, רשאי ראש המועצה לבצע 
הנכס  לבעל  מראש  הודעה  מתן  כל  בלא  הסכנה  למניעת  הדרושות  העבודות  את 

שהעץ נמצא בתחומו, ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הנכס.

איסור פגיעה בשלט 
ובלוחיות־מספר

איסור פגיעה או 
השחתת רכוש 

ציבורי

הגדרות

איסור עקירת עץ

הוראות למניעת 
סכנה מעץ

ביצוע עבודות בידי 
המועצה
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פרק י"ב: פינוי פסולת

בפרק זה -  .63
"בעל נכס" - לרבות בעל בית עסק;

וכיוצא  קשירה  גריסה,  כבישה,  לדחיסה,  אמצעי  או  כלי   - בפסולת"  טיפול  "מיתקן 
בהן, המשמש לאיסוף, למיון ולטיפול בפסולת, ובכלל זה להקטנת נפחה;

לקשירה  לגריסה,  לכבישה,  לדחיסה,  לאצירה,  אמצעי  או  כלי   - מיחזור"  "מיתקן 
וכיוצא בהן, המשמש למיון, לטיפול או להקטנת נפח הפסולת למיחזור;

"פינוי" - לרבות הובלה, העברה והרקה.

ובכלל  פסולת,  ולפינוי  לאיסוף  אצירה  כלי  בתחומה  להתקין  רשאית  )א( המועצה   .64
אסבסט,  פסולת  למעט  המועצה,  שבתחום  בניין  מאתרי  פסולת  ולפינוי  לאיסוף  זה 
ולהורות על השימוש בהם לרבות באמצעות סימון ושילוט מתאימים, אשר יופיעו על 

גבי כלי האצירה או בסמוך להם.

)ב( ראש המועצה רשאי להורות לבעל נכס להתקין ולהחזיק בנכס מיתקן לטיפול 
מקום  המיתקנים,  מספר  המיתקן,  סוג  בדבר  כאמור  להורות  הוא  ורשאי  בפסולת, 

הצבתם בנכס, תיקונם או החלפתם.

לסילוק  לאתר  או  בפסולת  לטיפול  לאתר  מעבר,  לתחנת  ייעשה  הפסולת  )ג( פינוי 
פסולת  לקלוט  והבנייה  התכנון  חוק  ולפי  עסקים  רישוי  חוק  לפי  המורשים  פסולת 

מאותו הסוג או לטפל בה.

ראשונה  בהתקנה  בחצרו,  או  בנכס  חשבונו,  על  יתקין,  בו  מחזיק  או  נכס  )א( בעל   .65
בלבד, כלי אצירה לפי הוראות ראש המועצה לעניין הצורה, הגודל, החומר, המספר 
ושאר התנאים שיקבע ראש המועצה, והוא יחזיקו במצב תקין ונקי, הכול לפי דרישת 
ראש המועצה ובזמן שיקבע; לעניין סעיף קטן זה, "בעל נכס" - לרבות בעל בית עסק 

ולרבות אגודה שיתופית להתיישבות )קיבוץ(.

לא  וכן  הרבים  ברשות  או  ברחוב  אצירה  כלי  בו  מחזיק  או  נכס  בעל  יניח  )ב( לא 
יחסום את דרכי הגישה לכלי אצירה אלא לפי היתר מאת ראש המועצה. 

)ג( לא יניח אדם, לא ישליך, לא יזרוק ולא ישאיר פסולת ביתית בכלי אצירה אלא 
בתוך שקית סגורה היטב. 

)ד( בעל נכס, מחזיק בו או כל אדם אחר מטעמו, ישתמש בכלי אצירה אך ורק לצורך 
השלכת פסולת ביתית, ולא יעשה בו כל שימוש אחר. 

)א( המועצה רשאית להקצות בתחומה מקומות להקמת מיתקני מיחזור, ולהתקין,   .66
בין בעצמה ובין בידי אחרים, מיתקני מיחזור ומיתקנים ייעודיים בשטח שיפוטה.

לתנאים  ובהתאם  המועצה  ראש  דרישת  לפי  יתקינו,  נכס  ובעל  עסק  בית  )ב( בעל 
שפורטו בדרישה, מיתקן מיחזור אחד או יותר אשר יהיו נפרדים מכלי האצירה, ישמרו 
על תקינותם, ניקיונם וניקיון סביבתם, וינקטו אמצעים סבירים לבל יגרמו למטרד או 

למפגע סביבתי או תברואתי. 

)ג( ראש המועצה רשאי להורות על סוגם, מספרם, ייעודם, מקום הצבתם, תיקונם 
או החלפתם של מיתקני מיחזור, ומקבל הוראה כאמור ימלא אחריה. 

לתנאים  ובהתאם  המועצה  ראש  דרישת  לפי  יקצו,  נכס  ובעל  עסק  בית  )ד( בעל 
שפורטו בדרישה, מקום מתאים שעליו יוקם מיתקן מיחזור.

הגדרות

הצבת כלי אצירה 
ומיתקנים לטיפול 

בפסולת

הנחת כלי אצירה 
ושימוש בו

התקנת מיתקני 
מיחזור
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)א( לא ישליך אדם למיתקן מיחזור או למכל ייעודי אלא פסולת למיחזור, בהתאם   .67
לסוג הפסולת שנקבע לאותו מיתקן או מכל על גבי הודעה שהוצבה בסמוך או על גבי 

המיתקן או המכל. 

למקום  בסמוך  עסק,  בית  בעל  בידי  שלא  ייעודי  מכל  או  מיחזור  מיתקן  )ב( הותקן 
מגוריו של אדם, לא ישליך אדם פסולת למיחזור אלא לתוכו, בהתאם לסוג הפסולת 

שנקבע לאותו מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוך או על גבי המיתקן או המכל.

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

שנקבע לאותו מיתקן על גבי הודעה שהוצבה בסמוך או על גבי המיתקן. 

)ד( לא יפנה אדם, לא יוביל ולא יעביר פסולת למיחזור אלא לפי היתר מאת ראש 
המועצה.

לפסולת  מיחזור  מרכזי  להקמת  מקומות  בתחומה  להקצות  רשאית  )א( המועצה   .68
ומכלים  מיחזור  מיתקני  אחרים,  בידי  ובין  בעצמה  בין  בהם,  ולהתקין  חקלאית, 

ייעודיים.

)ב( המועצה רשאית להקצות בתחומה מקומות להקמת מיתקנים מיוחדים לאיסוף 
שבתחום  היישובים  של  המקומיים  הוועדים  ידי  על  ינוהלו  אשר  חקלאית  פסולת 
המועצה, בכפוף לפיקוח המועצה, ובלבד שהאיסוף יבוצע בהפרדה לפי סוג הפסולת 
החקלאית; לעניין זה רשאית המועצה להורות באשר לאופן ניהולם ודרכי אחזקתם 

של מיתקנים מיוחדים כאמור.

פסולת  לאיסוף  מיתקנים  בתוך  התנהגות  בדבר  להורות  רשאי  המועצה  )ג( ראש 
חקלאית כאמור בסעיף קטן )ב(, הפרדת הפסולת החקלאית לסוגיה, מקומות להנחת 
פסולת לסוגיה, לצורך מניעת מפגעים ומטרדים והוראות לעניין ביצוע הוראות חוק 

איסוף ופינוי פסולת למיחזור.

חקלאית  פסולת  לאיסוף  מיתקן  בכל  יפורסמו  )ג(  קטן  בסעיף  כאמור  )ד( הוראות 
שאליו מתייחסות ההוראות באמצעות שילוט שיוצב באתר.

)ה( אדם הנכנס למיתקן לאיסוף פסולת חקלאית ימלא אחר הוראות ראש המועצה 
בהתאם לשילוט המוצב באתר.

הנכס  בתחום  המצויה  חקלאית  פסולת  כל  יפנה  בו  המחזיק  או  נכס  )א( בעל   .69
שבחזקתו, לכל המאוחר בתוך שבועיים ממועד היווצרותה, ואם היא מצויה במכל 

אצירה סגור, בתוך שבועיים ממילוי המכל.

כאמור  איסוף  למיתקני  ייעשה  )א(  קטן  בסעיף  כאמור  חקלאית  פסולת  )ב( פינוי 
קבלן  באמצעות  חקלאית,  פסולת  לסילוק  או  לטיפול  מורשה  לאתר  או  68)ב(  בסעיף 
72)ב(  סעיף  הוראות  יחולו  זה  ולעניין  החקלאית,  הפסולת  לסוג  בהתאם  מורשה, 

בשינויים המחויבים.

)ג( המפנה פסולת חקלאית לפי סעיף קטן )א(, יפריד בין סוגיה, כפי שראש המועצה 
יקבע מזמן לזמן בהודעה שתפורסם על גבי לוחות המודעות של המועצה, ויניח כל 
סוג של פסולת חקלאית במיתקן כאמור בסעיף 68)ב( לפי השילוט שיוצב עליו או יניחו 
באתר מורשה לפסולת חקלאית כאמור בסעיף קטן )ב( בהתאם להוראות שיחולו על 

אותו אתר.

השלכת פסולת 
למיחזור

התקנת מרכזים 
ומיתקנים מיוחדים 

לאיסוף פסולת 
חקלאית

פינוי פסולת 
חקלאית או שימוש 

בה

29/04/2114:26



ק"ת-חש"ם 1098, י"ז באייר התשפ"א, 29.4.2021  678

האמצעים  את  ינקוט  ו־)ב(  )א(  קטנים  סעיפים  לפי  חקלאית  פסולת  )ד( המפנה 
האצורים  נוזלים  של  נזילה  לרבות  חקלאית,  פסולת  התפזרות  למניעת  הדרושים 
בפסולת חקלאית, במהלך הובלתה מהנכס ועד להנחתה במקום המיועד לה, בהתאם 

לסעיף קטן )ב(.

מפסולת  הנובע  מפגע  כל  היווצרות  למנוע  אחראי  חקלאית  פסולת  )ה( המפנה 
המוחזקת בתחום נכסו; לעניין זה, ינקוט מפנה הפסולת החקלאית כל אמצעי נדרש 
וכן  מפגע  ממוקדי  הרחקתה  כיסויה,  בפסולת,  טיפול  ולרבות  כזה,  מפגע  למנוע  כדי 

הימנעות מאחזקתה משך זמן ממושך בתחום נכסו באופן המביא ליצירת מפגע.

)ו( בלי לגרוע מחובתו של המפנה פסולת חקלאית לקיים את הוראות סעיף קטן )ה(, 
המועצה  שראש  מהמועד  יאוחר  ולא  מיידי  באופן  החקלאית,  הפסולת  מפנה  ינקוט 

קבע, אמצעים שעליהם יורה ראש המועצה למניעת מפגעים כאמור בסעיף קטן )ה(.

)ז( בעל מכלאה או המחזיק בה יפנה, באופן עצמאי, ממנה, בכלי אצירה לפסולת 
המיועדים לכך, פסולת מכלאה שנצברה בה, לאתר שיקבע לכך המפקח, ויחולו לעניין 

זה הוראות סעיף 72, בשינויים המחויבים לפי העניין. 

)א( מחזיק במפעל )להלן בפרק זה - בעל מפעל( יתקין כלי קיבול נפרדים לפסולת   .70
תעשייתית או לפסולת חקלאית, לפי העניין, אם קיבל דרישה לכך מאת ראש המועצה; 
התנאים  ולשאר  למקום  למספר,  לגודל,  לצורה,  בנוגע  להורות  רשאי  המועצה  ראש 

לעניין כלי הקיבול הנפרדים. 

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

)ג( ראש המועצה, רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל מפעל שיתקין, יתקן או יצבע 
את כלי הקיבול בשטח המפעל או שנועד לשימוש המפעל, לרבות התקנת ברז שיחובר 

לרשת המים של המפעל ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של המפעל.

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

)א( לא ישליך אדם לתוך כלי אצירה או למיתקן מיחזור חומרי אריזה בעלי נפח גדול   .71
שניתן להקטין את נפחם על ידי פירוק, קיפול, קריעה או דחיסה, אלא לאחר שפורקו, 

קופלו, נקרעו או נדחסו לפי העניין.

מיתקן  בנכסו  להתקין  בו,  למחזיק  או  נכס  לבעל  להורות  רשאי  המועצה  )ב( ראש 
מיוחד לדחיסת חומרי אריזה או לאצירתם; מקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה. 

)ג( אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות החוק להסדרת הטיפול באריזות, 
התשע"א-302011.

)א( לא יפנה אדם, לא יוביל, לא יעביר פסולת ביתית, אלא אם כן הוא עובד המועצה   .72
או פועל מטעמה או שקיבל הרשאה, ולפי ההיתר מאת ראש המועצה. 

לטיפול  אתר  מעבר,  לתחנת  מורשה,  קבלן  באמצעות  ייעשה  הפסולת  )ב( פינוי 
בפסולת או אתר לסילוק פסולת המורשים לפי חוק רישוי עסקים ולפי חוק התכנון 

והבנייה לקלוט פסולת מאותו הסוג או לטפל בה.

הקטנת נפחם של 
חומרי אריזה

פינוי פסולת ביתית

כלי קיבול במפעל

ס"ח התשע"א, עמ' 278.  30
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)ג( בהיתר שניתן לפי סעיף קטן )א( ייקבעו -

לתקנות  בכפוף  ביתית,  פסולת  להוביל  או  להוציא  מותר  שבהן  )1( השעות 
למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג-311992 )להלן - תקנות למניעת מפגעים 

)מניעת רעש((;

)2( המקומות שאליהם תפונה פסולת ביתית, שיהיו אתרים מורשים למטרה זו;

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

)4( תקופת ההיתר.

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

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

עת או שהרכב נלקח בלא הסכמתו.

)א( בעל נכס חייב בפינוי פסולת בניין מהנכס, מאתר הבנייה או ממקום השיפוץ;   .73
לעניין סעיף זה, "בעל נכס" - בעל נכס, מחזיקו או האחראי לביצוע עבודות הבנייה, 

ההריסה או השיפוץ, או מבצע עבודות הבנייה, בין בעצמו ובין בידי אחרים. 

)ב( בעל נכס יציב ברשות הרבים כלי אצירה לאחסון, להוצאה, לפינוי או להעברה 
של פסולת, כפי שיורה לבעל הנכס ראש המועצה בהודעה ובהתאם לתנאיה. 

)ג( בעל נכס יפנה פסולת בניין במהלך תקופת ביצוע העבודות, במועדים ובתדירות 
שיורה ראש המועצה ובהתאם להנחיותיו. 

נכס,  מבעל  בכתב,  בהודעה  לדרוש,  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  המועצה  )ד( ראש 
המוצבת  הבניין  פסולת  לאיסוף  האצירה  כלי  את  לכסות  או  להחליף  לתקן,  להניח, 

בנכס, בחצר הנכס או ברשות הרבים.

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

וסביבתו  הבנייה  אתר  את  אחריו  ויותיר  הבניין  פסולת  לפינוי  ידאג  הנכס  בעל  )ו( 
נקיים עם סיום עבודות הבנייה ולא יאוחר ממועד הגשת בקשה לתעודת גמר כאמור 

בתקנה 21)ג( לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל-1970. 

)ז( לא קיים בעל נכס דרישה שבהודעה או בהנחיה כאמור בסעיף קטן )ה(, או שביצע 
או  בהודעה,  המפורטים  והאופן  הצורה  התנאים,  הפרטים,  לפי  שלא  העבודות  את 
שלא השלים את העבודות שפורטו בהודעה בתקופה שנקבעה בה, רשאית המועצה 
לבצע את העבודות שפורטו בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו 
על  עלותן  והטלת  המועצה  בידי  העבודות  ביצוע  בדבר  שהתראה  ובלבד  ההודעה, 

אותו אדם, נמסרה לו זמן סביר מראש. 

לרבות  הרבים,  לרשות  מחצרו  גזם  פסולת  יוציא  לא  בו  המחזיק  או  נכס  )א( בעל   .74
למדרכה או לרחוב הסמוכים לנכסו, אלא בימים, בשעות ובתנאים שיפורסמו בשילוט 

במקום האיסוף או בסמוך לו.

פינוי פסולת בניין

פינוי פסולת גזם

ק"ת התשנ"ג, עמ' 8.  31
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)ב( פינוי פסולת גזם שלא על ידי המועצה ייעשה רק לפי היתר מאת ראש המועצה, 
לאתרי פינוי פסולת גזם מאושרים לפי חוק התכנון והבנייה ולפי חוק רישוי עסקים 

ובהתאם לתנאים שייקבעו על ידי ראש המועצה.

המועצה,  ראש  רשאי  זה,  עזר  חוק  הוראות  לפי  בפסולת  נכס  בעל  פעל  )א( לא   .75
ברשות  או  הנכס,  בחצר  בנכס,  המצויה  פסולת  לפנות  עליו  לצוות  בכתב,  בהודעה 
לדעת  מפגע  להוות  העלולה  או  המהווה  הנכס,  שטח  מתוך  שהוצאה  לאחר  הרבים 

המפקח, וכן לנקות לכלוך שנוצר כתוצאה מהשלכת פסולת כאמור ברשות הרבים.

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

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

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

לא יבעיר אדם פסולת מכל מין וסוג שהוא, אלא בכפוף להוראות חוק שמירת הניקיון.   .76
כל פסולת בניין, פסולת גזם, פסולת חקלאית או כל פסולת אחרת שסולקה או פונתה   .77
על ידי עובדי המועצה או שליחיה, תפונה לתחנת מעבר או לאתר לטיפול בפסולת 
או לאתר לסילוק פסולת, המורשים לפי חוק רישוי עסקים ולפי חוק התכנון והבנייה 
ויהיו  המועצה,  ראש  להחלטת  בהתאם  בה,  לטפל  או  הסוג  מאותו  פסולת  לקלוט 
לרכושה של המועצה מעת פינויה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות החוק 
בציוד  סביבתי  לטיפול  החוק  והוראות  התשע"א-2011,  באריזות,  הטיפול  להסדרת 

חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-322012.

פרק י"ג: חפצים מיושנים

בפרק זה -  .78
"גרוטות רכב" - רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק או שנקבע כרכב 

באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים ממנו.

"חפצים מיושנים" - חפצים שיצאו מכלל שימוש או שאינם משמשים למטרה שלה 
נועדו מלכתחילה או לשימוש חלופי אחר, בין לצורך עצמי ובין לצורך ציבורי, 
אסלה,  שמש,  דוד  חשמלי,  מקרר  תנור,  גרוטאות,  וחלקיהן,  מכונות  לרבות 

אמבטיה, רהיטים או כל חלק או כל אבזר מהם וכן גרוטות רכב;

לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא יחזיק, ולא ירשה לאחר מטעמו לזרוק, להשאיר,   .79
ברחוב  או  המדרכה  על  לרבות  הרבים,  ברשות  מיושנים  חפצים  להחזיק  או  להניח 
הסמוכים לנכסו, אלא אם כן דרוש הדבר להעברתו או לתיקונו של אותו חפץ מיושן, 

ובלבד שהחפץ לא יושאר או יוחזק מעבר לזמן הסביר הדרוש לכך. 

כל אחד מאלה חייב בפינוי חפצים מיושנים מרשות הרבים, למקום שעליו יורה ראש   .80
המועצה או שיצוין בהודעת ראש המועצה, אם תינתן כזו: 

)1( הבעלים של החפצים המיושנים;

צווי דרישה לפינוי 
פסולת

הבערת פסולת

קניין המועצה

הגדרות

איסור השארת 
חפצים מיושנים

פינוי חפצים 
מיושנים

ס"ח התשע"ב, עמ' 530.  32
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הרכב  גרוטת  את  השליך  הוא  שלא  הוכיח  אם  זולת  רכב  גרוטות  של  )2( הבעלים 
בלא  נלקחה  הרכב  שגרוטת  או  עת  באותה  הרכב  גרוטת  הייתה  מי  של  וברשותו 

הסכמתו;

)3( מי שברשותו, בהחזקתו או בשליטתו חפצים מיושנים;

)4( אדם המוכר, המרכיב, המספק חפצים שמחליפים חפצים מיושנים.

חפצים  בפינוי  מהחייבים  אחד  כל  מאת  בכתב,  לדרוש,  רשאי  המועצה  )א( ראש   .81
המצויות  גרוטאות  למעט  מיושנים,  חפצים  לפנות   ,80 בסעיף  המפורטים  מיושנים, 
בתוך  רכב,  גרוטות  של  עסק  כדין  בהן  מנהל  או  כדין  בהן  שמחזיק  מי  של  בחצריו 

התקופה שנקבעה בדרישה. 

)ב( מי שנדרש לפנות חפצים מיושנים ולא עשה כן, רשאי ראש המועצה או המפקח, 
לאחר שהודבקה על החפצים המיושנים הודעה במקום בולט, בדבר הכוונה לסלקם בתוך 

48 שעות, להורות על סילוק החפצים המיושנים אל המקום שנועד לכך ולהניחם שם.

)ג( חפצים מיושנים יושמו במקום שהורה עליו ראש המועצה או המפקח, בלא קיום 
שמירה מטעם המועצה.

)ד( לעניין האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, ובכפוף לכל דין, רואים את מי שהיה 
הבעלים האחרון של חפצים מיושנים או שהחזיק בהם אחרון בטרם נמצאו ברשות 

הרבים, כאחראי בלעדי להם, זולת אם הוכיח אחרת.

)ה( מי שקיבל הודעה כאמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב( ימלא אחריה. 

)ו( הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על 60 ימים, רשאי 
ראש המועצה לדרוש מהבעלים הרשום של הרכב, אם אפשר לזהותו, לסלקו בתוך 

התקופה שנקבעה לכך בהודעה.

לבעלים  רשום  בדואר  ותישלח  הרכב  על  תודבק  )ו(  קטן  בסעיף  כאמור  )ז( הודעה 
הרשום של הרכב, אם אפשר לזהותו, ארבעה עשר ימים לפחות לפני הגרירה.

פרק י"ד: רוכלים

בפרק זה -  .82
"דוכן" - שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם;

"המפקח" - כהגדרתו בסעיף 28)ב()1( לחוק רישוי עסקים;

"עגלה" - כלי הובלה, הנסחב או הנדחף בכוח מכני, חשמלי או ידני, בכוח אדם או 
בכוח בעל חיים.

רוכלות(  רישיון  או  רישיון   - )להלן  כדין  רישיון  בלא  בעיסוקו  רוכל  יעסוק  )א( לא   .83
ושלא על פי תנאיו.

רישוי  לחוק   5 בסעיף  כהגדרתה  הרישוי  לרשות  בכתב  תוגש  רישיון  )ב( בקשת 
עסקים ולפי החוק האמור.

ישלם  רוכלות  רישיון  חידוש  ובעד  רוכלות  רישיון  למתן  בקשה  הגשת  )ג( בעד 
המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור הקבוע בפרק י' לתקנות רישוי עסקים )הוראות 

כלליות(, התשס"א-332000.

סילוק חפצים 
מיושנים

הגדרות

רישיון עיסוק 
ברוכלות

ק"ת התשס"א, עמ' 10.  33
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לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה או כלי רכב ובין בצורה אחרת -  .84
)א( ברשות הרבים באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים;

)ב( בכניסה לבניין או במעבר שבין בניינים.

לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, כלי רכב,   .85
דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחומי 20 מטרים מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, 

מגינה או מגן, וכן בתוך תחנת אוטובוס אלא באישורו של ראש המועצה. 

לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ברחוב או ברשות   .86
הרבים, עגלה, דוכן, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאינו נמצא במקום. 

לגדר,  לבניין,  שהיא,  צורה  בכל  מגש,  או  תבנית  דוכן,  עגלה,  רוכל  יקשור  )א( לא   .87
לעמוד או למבנה אחר.

)ב( רוכל יחזיק את עגלתו או את כלי רכבו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של 
המדרכה הימנית, ובתנאי שהדבר מותר על פי כל דין.

אחר  אופן  בכל  או  הגברה  במכשיר  אומנותו  על  או  טובין  על  רוכל  יכריז  )א( לא   .88
הגורם לרעש. 

)ב( לא ילכלך רוכל את השטח ליד מקום עיסוקו. 

ראש המועצה או המפקח, רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו או כלי רכבו, דוכנו,   .89
תבניתו, מגשו או הטובין, מהמקום שבו הם מוצגים או עומדים בניגוד להוראות חוק 

עזר זה.

פרק ט"ו: החזקת בעלי חיים

או  שבבעלותו  חיים  בעל  להשאיר  מטעמו  לאחר  ירשה  ולא  אדם  ישאיר  )א( לא   .90
ולא  לנזק,  לגרום  או  מטרד  להוות  עלול  או  המהווה  באופן  הרבים  ברשות  בפיקוחו 
ירשה לבעל חיים שבבעלותו או שבפיקוחו לשוטט ברשות הרבים בלא השגחה או לא 

קשור ברצועה. 

שבפיקוחו  או  שבבעלותו  חיים  לבעל  יתיר  ולא  יאפשר  לא  אדם,  ירשה  )ב( לא 
להימצא ברשות הרבים באופן העלול להוות מטרד או לגרום נזק לבני אדם. 

ראש  מאת  היתר  בלא  הרבים  ברשות  עיזים  או  כבשים  עדר  אדם  יעביר  )ג( לא 
המועצה או המפקח ובהתאם לתנאי ההיתר. 

)ד( לעניין כלב יחולו הוראות חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-342002.

פרק ט"ז: מניעת רעש

בפרק זה -   .91
"אזור מגורים" - כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(;

"אמצעים אקוסטיים" - אמצעים טכנולוגיים להפחתת רעש, בין מותקנים על המכונה 
ובין מותקנים דרך קבע סביבה, לרבות מכשירים להגבלת עוצמת הקול, משתיקי 

קול, אמצעי בידוד, מיסוך, בליעת קול וכיוצא בהם;

שטחים אסורים 
ברוכלות

איסור חניה

איסור חניה שלא 
בשעות העיסוק

מקום החזקת עגלה 
ואיסור קשירה 

במבנה

איסור גרימת מטרד

סילוק

איסור השארת 
בעלי חיים בלא 

שמירה

הגדרות

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  34
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בתקנות  כהגדרתם   - מדידה"  "מצב   ,"db)A(" רעש",  "מפלס  "לילה",  "יום",  "בניין", 
למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(;

"מוזיקה" - כלית, מכנית, קולית או מוקלטת, ולרבות קולות ורעשים; 

"מכונה" - כל אחד מהפריטים המנויים בתוספת הראשונה לתקנות למניעת מפגעים 
)רעש בלתי סביר מציוד בנייה(, התשל"ט-351979 )להלן - תקנות למניעת מפגעים 

)רעש בלתי סביר מציוד בנייה((;

שוד  מפני  ואבטחה  התראה  לשם  בנכס  המותקן  מכשיר   - בנכס"  אזעקה  "מערכת 
והתפרצויות התואם ת"י 361337 חלק 2, שאישרו מכון התקנים ומשטרת ישראל;

"מפעיל אתר בנייה" - אחד או יותר מאלה:

)1( אדם המבצע בפועל את הבנייה באתר הבנייה;

)2( האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו מופעל אתר הבנייה;

)3( מנהל או נושא משרה בחברה או בתאגיד האחראי בפועל על ניהול או על 
תפעול אתר הבנייה;

)4( בעל היתר הבנייה לפי כל דין;

"רכב" - רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה;

"רעש בלתי סביר" - כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(.

במידה  אלא  כן  לעשות  לאחר  יאפשר  ולא  מנועי  מרכב  חזק  לרעש  אדם  יגרום  לא   .92
הדרושה להפעלתו התקינה של הרכב. 

לא יפעיל אדם בתחום המועצה צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בו, מכלי רכב, ולא   .93
יאפשר לאחר מטעמו לעשות כן, אלא אם כן התקיימו תנאים אלה: 

בדרך  אותה  למנוע  שאין  קרובה  סכנה  למניעת  או  אזהרה  לשם  דרוש  )א( הדבר 
אחרת;

)ב( הפעלת הצופר או אמצעי האזהרה אינה נמשכת וחוזרת יותר מהזמן הדרוש, 
לפי הנסיבות.

)א( לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה ולא יקים   .94
רעש באמצעות פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול כיוצא בהם, בין השעות 
מהמקומות  באחד  מגורים  באזור  למוחרת,  ו–7.00   23.00 השעות  ובין  ו–16.00   14.00

האלה:

)1( תחת כיפת השמיים;

)2( במקום שאינו תחת כיפת השמים, ואולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ, 
או שדלתותיו, חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם, או שלא ננקטו 

אמצעים אקוסטיים מתאימים למניעת רעש מחוץ לכתליו או מחוץ לתחומו;

)3( בבניין המשמש למגורים.

)ב( הוראות סעיף קטן )א( לעיל לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה 
באחד המועדים האלה:

גרימת רעש מרכב

הפעלת צופרים

הקמת רעש

ק"ת התשל"ט, עמ' 1394.  35

י"פ התשס"ה, עמ' 2527.  36
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)1( ליל יום העצמאות;

)2( ליל פורים;

)3( ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה - עד חצות;

)4( ליל יום ירושלים;

)5( ליל ל"ג בעומר;

)6( ליל המימונה;

)7( ערב ראש השנה האזרחית.

לא ישמיע אדם מוזיקה בבית עסק ולא יניח להשמיע בו מוזיקה באמצעות מערכת   .95
הגברה או כלי נגינה חשמלי, אלא אם כן חוברה מערכת ההגברה למכשיר, לאמצעי, 
בכל  הקול,  מפלס  את  והמגביל  קבע  באופן  בעסק  המותקן  בהם,  כיוצא  או  למיתקן 

מקום שבו עשויים להימצא אנשים, עד לרמה של )85db)A לכל היותר.

לא יבצע אדם באזור מגורים ולא ירשה לאחר מטעמו לבצע בין השעות 20:00 ו–7:00   .96
למוחרת בימי חול, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ו–07:00 למוחרת יום המנוחה, 
או  למגורים  המשמש  בבניין  לרעש,  הגורמים  שיפוץ  או  תיקונים  בנייה,  עבודות 

בסביבתו הקרובה, ולא יתקין בו מיתקנים בשעות כאמור. 

לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים )רעש   .97
בלתי סביר מציוד בנייה(, לצורכי חפירה, בנייה, הריסה או כיוצא בהן, באזור מגורים, 
בין השעות 19.00 ו–7.00 למוחרת ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ו–7:00 למוחרת 
או  סכנה  מניעת  לשם  דחוף  באופן  דרושה  המכונה  הפעלת  אם  זולת  המנוחה,  יום 
או  סכנה  להסרת  או  בטיחותו,  או  בריאותו  הציבור,  לביטחון  סבירה  בלתי  הפרעה 

הפרעה כאמור.

לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר, באזור מגורים, בין השעות 22.00 ו–6.00 למוחרת ובימי   .98
מנוחה, לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים, לרבות מכלי אשפה, חביות, 

מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא בהם, באופן הגורם או העלול לגרום לרעש.

)א( לא יתקין אדם ולא יפעיל מערכת אזעקה בנכס או בעסק אלא בתנאים אלה:  .99
דקות   6 למשך   - הצופר  של  מבוקרת  להפעלה  תגרום  המערכת  )1( הפעלת 

לכל היותר;

)2( לאחר פרק הזמן הקבוע בפסקה )1(, יחדל הצופר לפעול;

)3( במקום נראה לעין בכניסה לנכס, יתקין שלט המפרט, בכתב ברור וקריא, את 
השם ומספר הטלפון של המוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של 
קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר; היה הנכס עסק כמשמעותו בחוק 
רישוי עסקים, יפרט בעל הנכס בשלט האמור גם את השם ומספר הטלפון של 

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

)4( בזמן הפעלת האזעקה עוצמת הסירנה היא:

;87db)A( באזור מגורים - עד )א(

;95db)A( באזור שאינו מגורים - עד )ב(

)5( מתח החשמל של מערכת האזעקה יהיה 12 או 24 וולט.

)ב( בעל נכס או מחזיק בו, או בעל בית עסק או מחזיק בו, אחראי לפעולתה התקינה 
של מערכת אזעקה המותקנת בו.

)ג( מי שנקרא להפסיק פעולת מערכת אזעקה שהופעלה יעשה כן בלא דיחוי ובפרק 
זמן שלא יעלה על 30 דקות, וזאת בכל שעות היממה ובכל ימות השנה.

הגבלת מפלס הקול 
של מוזיקה בבית 

עסק

תיקונים ושיפוצים

איסור הפעלת 
מכונות

טלטול מכלים

הפעלת מערכת 
אזעקה בנכס ובעסק
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הוראה  על  עובר  הוא  כי  סביר  חשד  קיים  לגביו  אשר  לאדם  להורות  רשאי  מפקח   .100
מדידות  לשם  לרבות  הרעש,  מקורות  את  להפעיל  או  להפסיק  זה,  פרק  מהוראות 

ובירורים; מקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה. 

הוראות פרק זה לא יחולו על הקמת רעש בתחום רשות היחיד שבו הוא נגרם כאשר   .101
הרעש אינו נשמע מחוץ לתחום זה.

מדידת עוצמת רעש לפי חוק עזר זה תיעשה באופן ובמכשירים כפי שנקבעו בתקנות   .102
או  סביר(,  בלתי  )רעש  מפגעים  למניעת  בתקנות  או  רעש(,  )מניעת  מפגעים  למניעת 
בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בנייה(, או בהנחיות או בהוראות 

אחרות שקבע המשרד להגנת הסביבה לגבי מדידת רעש.

האיסור המוטל לפי חוק עזר זה על גרימת רעש באזור מגורים, יחול גם על גרימת רעש   .103
מחוץ לאזור מגורים אם אותו רעש גורם למטרד או להפרעה באזור מגורים.

פרק י"ז: שונות

לא יפריע אדם לראש המועצה, למהנדס או למפקח, או לקבלן מטעם המועצה שקיבל   .104
אישור בכתב מראש המועצה, במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה.

חוק  לפי  עבירות  למניעת  שניתן  כל  ולעשות  לפקח  בתאגיד  משרה  נושא  )א( על   .105
עזר זה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו של התאגיד אם העבירה קשורה 
לתחום פעילותו של התאגיד ובוצעה על ידי העובד במסגרת עבודתו; לעניין סעיף 
זה, "נושא משרה"- מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד מינהלי 

בכיר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

)ב( נעברה עבירה לפי חוק עזר זה על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה כי 
נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן )א(, אלא אם כן הוכיח כי עשה 

כל שניתן למלא אחר חובתו. 

)א( לא מילא אדם אחר תנאי היתר שניתן לו על פי הוראות חוק עזר זה, יבטל ראש   .106
המועצה את ההיתר, ובלבד שייתן התראה על כך לבעל ההיתר זמן סביר מראש טרם 

הביטול.

רשאי  )א(,  קטן  בסעיף  כאמור  ההיתר  ביטול  על  התראה  ההיתר  לבעל  )ב( ניתנה 
הוא לערור לפני ראש המועצה על החלטה בדבר הביטול בתוך 14 ימים מיום קבלת 
ההתראה; בד בבד רשאי בעל ההיתר, לאחר הגשת הערר, להשמיע לפני ראש המועצה 

את טענותיו כנגד ההחלטה בדבר ביטול ההיתר בעל פה.

בכתב  מנומקת  החלטה  וייתן  )ב(,  קטן  בסעיף  כאמור  בערר  ידון  המועצה  )ג( ראש 
בתוך 7 ימים מיום הגשת הערר; בהחלטתו רשאי ראש המועצה לדחות את הערר, 
לקבלו, לקבלו בחלקו, לתת ארכה לתיקון ההפרה או להחליט על כל פעולה אחרת 

בשים לב לסוג ההפרה ומהותה.

ההיתר  לבעל  כך  על  הודעה  המועצה  ראש  ישלח  זה,  סעיף  לפי  ההיתר  )ד( בוטל 
והביטול ייכנס לתוקפו בתום 30 ימים מיום ההודעה על הביטול.

מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו   .107
הידועים  או  הרגילים  עסקיו  במקום  או  מגוריו  במקום  נמסרה  או  מכוונת,  היא 
לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי כל אדם בגיר העובד או המועסק 
שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו 
הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי–אפשר לקיים מסירה כאמור, תהיה המסירה 

הפסקת רעש על ידי 
המועצה

סייג לתחולה

מדידת רעש

רעש הנשמע מחוץ 
לאזור מגורים

איסור הפרעה

אחריות התאגיד

ביטול היתר

מסירת הודעה
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כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או 
על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו 

היא מכוונת.

והאופן  הפרטים  התנאים,  את  תכלול  זה  עזר  חוק  לפי  דרישה  או  הודעה  )א( כל   .108
לביצוע העבודה, ואת המועד שבו יש לבצעה.

המפורט  את  ביצע  או  המפקח,  או  המועצה  ראש  הודעת  את  אדם  קיים  )ב( לא 
בהודעה או בדרישה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בה להנחת דעתו 
של ראש המועצה או המפקח, לפי העניין, רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט 
שנמסרה  מהאנשים  או  מהאדם  הביצוע  הוצאות  את  ולגבות  בדרישה  או  בהודעה 
להם ההודעה או הדרישה לפי חוק עזר זה, ובלבד שניתנה לאותו אדם התראה על 

כך זמן סביר מראש.

)ג( חשבון הוצאות, חתום בידי ראש המועצה או בידי המהנדס או בידי המפקח, 
וחשבון אגרות בהתאם לתוספות יהיו ראיה לכאורה בדבר גובה ההוצאות והאגרות.

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על פסולת אסבסט ועל פסולת חומרים מסוכנים.  .109
חוק עזר לשער הנגב )שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון(,   .110

התשס"ג-372003 )להלן- חוק העזר הקודם( - בטל;

דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוק העזר הקודם, ימשיכו לחול כל עוד אינן סותרות   .111
את חוק עזר זה.

תוספת
)סעיפים 20 ו–21(

 האגרה
בשקלים חדשים

1. בעד איתר כאמור בסעיף 20 -

בעד  ברחוב  וכיסאות  שולחנות  להעמיד  היתר   )א( בעד 
4 מ"ר ראשונים או חלק מהם

325

108לכל מ"ר נוסף

של  למכירה  או  לייצור  מכונה  להעמיד  היתר  )ב( בעד 
אוטומטית  מצלמה  אוטומטיים,  מאזניים  מיצים,  או  גלידה 

או כל מכונה אחרת או מכשיר אחר

141

2162. בעד היתר לפתיחת שוחות )סעיף 21(

כ"ו בניסן התשפ"א )8 באפריל 2021(
)חמ 8-111(

. ת ר ש א מ ני  א
ל א י ל מ ג ה  ל י ג

השרה להגנת הסביבה

ן י י ט ש ב י ל ר  י פ ו א
ראש המועצה האזורית שער הנגב

הודעה לביצוע

סייג לתחולה

ביטול

הוראת מעבר

ק"ת-חש"ם, התשס"ג, עמ' 347.  37
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