
 
 

  חוק עזר לנצרת עילית
 1 2001 –א "התשס, )שמירת איכות הסביבה(

 

 

 לחוק מניעת 6סעיף , ) הפקודה-להלן ( לפקודת העיריות 251 - ו250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 19ובאישור השר לאיכות הסביבה וסעיף )  חוק למניעת מפגעים-להלן  (1961 -א "התשכ, מפגעים

מתקינה מועצת עיריית נצרת , ) חוק שמירת הניקיון-להלן  (1984 -ד "התשמ, לחוק שמירת הנקיון
 :עילית חוק עזר זה

 

 פרשנות' פרק א                                                                  
 
 הגדרות.   1

 
 : אחד או יותר מאלה- "אחראי לביצוע העבודה"
 ; כל דיןבעל היתר לביצוע העבודה לפי הוראות)   1(
 ;מי שמוטלת עליו החובה להשיג היתר לביצוע העבודה לפי הוראות כל דין)   2(
 ;בעל הבנין)   3(
 ;המבצע בפועל את העבודה)   4(
 וכל אדם , וכן עובדים המועסקים על ידם, הקבלן, המהנדס, לרבות האדריכל, האחראי לעבודה)   5(

 .       הפועל מטעמם
 
לרבות חפץ או חומר הגורמים סכנה , ת במהלך פעילות של בני אדם פסולת המצטבר-" אשפה"

, סמרטוטים, קופסאות קרטון, ניירות, קליפות, אריזות למיניהן, שיירי מזון, לבריאות או אי סדר
 ;גזרי עץ וכיוצא בהם, פחים, בדלי סיגריות

 
מיועד לקליות ה,   אתר שנקבע ע ידי העירייה או על ידי גורם ממשלתי מוסמך- "אתר פסולת"

פסולת הן באופן זמני לצורך העברתה לטיפול או להטמנה והן באופן קבוע לטיפול או להטמנה 
 ;במקום

 
 אתר פסולת רעילה ברמת חובב או אתר אחר שייקבע על פי דין כאתר - "אתר פסולת רעילה"

 ;לסילוק פסולת רעילה
 
 ; בית המשמש נכס אחד על חיבוריו- "ביב פרטי"
 
 ; ביב המשמש כמה נכסים והשפכים נזרמים אליו מביבים פרטיים בלבד- "ריביב ציבו"
 
 מתחת  פני הקרקע, צינור או מיתקן, ביב ציבורי או פרטי, תעלה, אתר,  מבנה- "בור שפכים"

שנועדו לקיבולם ואגירתם או , לרבות כל חלק מהם וכל אבזר המחובר אליהם, או מעליהם
 ;או כל פסולת של נוזלים אחרים, כיםשפ, דלוחים, להליכתם של  צואים

 
 ;פסולת או זבל,  בניין או מיתקן המועד להחזקת כלי אצירה לאשפה- "ביתן פסולת"
 
 ;) חוק המקרקעין-להלן  (1969 -ט "התשכ,  לחוק המקרעין52 כמשמעותם בסעיף - "דירה"ו" בית"

 
 
בנוי ,  בנוי בחלקו או בשלמותו,לרבות דירת מגורים קבוע או ארעי,  מבנה או חלק ממנו- "בניין"

לרבות מבנה המקיף או המוגדר או המכוון , או חומר אחר, אץ, ברזל, טיט, חימר, אבן או בנוי בטון
וכולל שטח הקרקע שמשתמשים בה או מחזיקים בה יחד אם , להקיף או לגדור אדמה או שטח

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


רואה או מיתקן המשמש לרבות מיתקני תב, המבנה כחצר או גינה או לצורך אחר של אותו מבנה
כרכוב  או בליטה וכן כחל חלק של בניין , מרפסת, ארובה, גג, קיר, לרבות כל יסוד, למכירת סחורות

 ;וכל שינוי של פני הקרקע, חציבה, חפירה, תעלה, שוחה, לרבות קיר, או כל דבר המחובר לאיו
 
תרנגולי , אווזים, ברווזים, ולותתרנג, ציפורים, עופות, צאן, בקר, בהמות,  חיות מחמד- "בעל חיים"

 ;הם וולדותיהם, זוחלים, נברנים, דגים, יונים, הודו
 
 לרבות מנהל המפעל ומי שבהשגחתו או בפיקוחו מתנהל המפעל או בעל הבניין שבו - "בעל מפעל"

 .נמצא המפעל
 
 : אחד או יותר מאלה- "בעל מקום עינוג"
 ;בעלו של מקום עינוג)   1(
 ; מקום עינוגמחזיקו של)   2(
 ;אדם המנהל מקום עינוג)   3(
 ;בעל רשיון להפעלת מקום עינוג)   4(
 ;בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג, מי שבהשגחתו)   5(

 
 : אחד או יותר מאלה- "בעל נכס"
 הבעל הרשום של הנכס או המקרקעין שעליהם נמצא הנכס בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי )   1(

 ;       חוק
 בין בזכותו , או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה)   2(

 ;כנאמן או כבא כוח,        ובין כמורשה
 נוסח (שוכר או שוכר משנה של הנכס לרבות דייר מוגן כמשמעותו בחוק הגנת הדייר  , חוכר)   3(

 ;כס או בעל הזכות להחזיק בווכן המחזיק בנ, 1972 -ב "התשל, )       משולב
 ;בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין)   4(
 נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין)   5(

 
 : אחד או יותר מאלה- "בעל עסק"
 ;לרבות שותף, בעלו של עסק)   1(
 ;מנהל עסק)   2(
 ;מנהל עסק למעשה)   3(
 ;האחראי לעסק)   4(
 ;המחזיק בעסק)   5(
 ;בעל המבנה שבו מתנהל העסק)   6(

 
ובין , חורשה או שדרה וכל מקום אחר שצומחים בו צמחים בין שהוא גדור, פארק,  גן ציבורי-  "גן"

 ;מזרקה או בריכה ברשות הרבים, שאינו גדור וכן אגם
 
 רכב שיצא מכלל שימוש מחמת התיישנותו או פירוקו או שנקבע כרכב באובדן - "גרוטאות רכב"

 ; שלד של רכב או חלקים מן הרכב וגרוטאות רכב כמשמעותון בחוק שמירת הניקיוןוכן, גמור
 
הערוך , המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו,  דין וחשבון בדבר הפעלתו של המפעל- "דין וחשבון"

 ;לפי הטופס המפורט בתוספת הרביעית
 
 ; עיריית נצרת עילית-  "העירייה"

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

 
 ;לרבות הפרשת בעלי חיים וכן פסולת או מי שפכים של מכלאה-  "זבל"
 
קיר תומך וקיר , גדר, גדר, מרפסת, לרבות חלון,  כל חלק מבנין הנשקף אל רחוב או גן- "חזית"

 ;אחר

 

, אבזרי בית ואינסטלציה, מכשירי חשמל, כלים, דוד, מקרר, לרבות מכונות,  חפצים- "חפצים"
 ;גרוטאות וכיוצא באלה, או חלק מהם, תריסים, רהיטים
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 ;לרבות גינה או דשא,  קרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם בנין או בלעדיו- "חצר"
 
 ; סחורות לרבות בעל חיים- "טובין"
 
כפי ,  יום אחר בשבוע-יום מנוחה , או בשבוע שבו חל באותו יום,  יום קבוע בשבוע-  "יום השוק"
 ;קבע ראש העירייה והודיע עליו לציבור על לוחות המודעות של העירייה ובכניסות לשוקש
 
 ;חלק מרחוב המיועד לתנועת כלי רכב-  "כביש"
 
גודל , צורה, המיועדים לאצירת אשפה ופסולת מחומר,  שקית או כלי אצירה,  מכל- "כלי קיבול"

 ;ואיכות כפי שקבע המפקח מזמן לזמן
 
וכן מכונה או מיתקן , ב הנע בכוח מכני או נגרר או נדחף על ידי רכב או על ידי בהמה רכ-  "כלי רכב"

 לפקודת 1לרבות אופניים תלת אופן ועגלה משמעותם בסעיף , הנגררים או הנדחפים כאמור, הנעים
 -להלן  (1961 -א "התשכ,  לתקנות התעבורה1למעט רכב ביטחון כמשמעותו בתקנה , התעבורה

 :ולמעט רכב של העירייה הנהוג בידי עובד העירייה במילוי תפקידו, )תקנות התעבורה
 
 ;בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה לאחר זמן,  פגם במבנה עצמו-לגבי מבנה , "לקוי"
 
 ; מאושר בידי העירייה או בידי מנהל מוסמך לעניין שבנדון- "מאושר"
 
 ; קרקע שאינה חצר או רחוב- "מגרש"
 
 תקנות -להן  (1975 -ה "התשל, )הדברת מזיקים( כהגדרתו  בתקנות רישוי עסקים -  "מדביר"

 ;)הדברת מזיקים
 
 מדד המחירים לצרכן המתפרסם מזמן לזמן על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או -" מדד"

 ;מדד רשמי אחר שיחליפו
 
ין שהוא אינו מרוצף או בין שהוא מרוצף או סלול וב,  מקום המשמש למעבר הולכי רגל- "מדרכה"

 ;סלול
 
הנמצאת בין הקווים ,   כל רוחב המדרכה לאורך רחוב הגובל בעסק-  "מדרכה גובלת בעסק"

 ;הניצבים לפינותיו הקיצוניות של העסק
 
לרבות אדם שהמהנדס  אצל לו סמכויותיו ,  אדם שהעירייה מינתה למהנדס העירייה-  "המהנדס"

 ;ןכולן או מקצת, לפי חוק עזר זה
 
אות או , תבנית, סמל, כתובת, תמונה, שרטוט, ציור, תחריט, צילום, כרוז, כרזה,  הודעה- "מודעה"

ולרבות , עשן או גז, העשויים מחומר כלשהו או המוצגים באמצעות אור, שאינם שלט, כיוצא באלה
למעט , מודעה המתפרסמת באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או מקום ציבורי

שאינם מודבקים על , לרבות עלונים ודברי פרסומת מסחרית, פרסומת בתוך חנות לטובין שבה
 ;המחולקים ביד לעוברים ושבים או מופצים לבתים, מיתקן פרסום עירוני או אחר

 
, לרבות מתווך, בין שמכרם ובין שלא מכרם, מביא או מציג טובין למכירה,  לרבות נושא-" מוכר"

 ;ו במשטחבחנות א, מחזיק בתא
 
 ;122 מוכר שקיבל אישור מראש העירייה לפי סעיף -  "מוכר מורשה"
 
לרבות מי , העלול לפגוע באיכות האוויר או המים,  חומר הנפלט או המסולק ממפעל- "מזהם"

או העלול להיות מטרד או מפגע לציבור ולסביבה או להפריע לפעולה תקינה של מיתקנים , תהום
בצומח או , בחי, או העלול לפגוע בנוף, ר שפכים או הכלול לגרום לרעשלסילוק פסולת או לטיהו

 ;במערכת הביוב
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 ,יתושים, מקקים, קרציות, טוואי התהלוכה של האורן, עשבי בר, חלזונות:  אחד מאלה-  "מזיקים"
 ;וכיוצא באלה, צרעות, נחשים, יונים, עברים, נברנים, חולדות, פשפשים, פרעושים, זבובים

 
למעט אדם ,  אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או באופן אחר- "מחזיק"

 ;הגר בבית מלון או בפנסיון באופן זמני
 
בור , תא בקרה, מכל מים, מגלש, מרזב, צינור, לרבות אסלה,  צנרת תברואתית- "מיתקן תברואה"

כמשמעותם בהוראות . םמערכת אספקת מי, מיתקן לחימום מים, מיתקן לחימום בנין, שפכים
 ;לרבות חיבור למיתקן תברואה, )ת" הל-להלן  (1970 -ל "התש, למיתקני תברואה

 
מקורה או בלתי , וכן כל מקום גודר, שובך יונים או כיוצא באלה, אורווה, לול, רפת,  דיר- "מכלאה"

 ;שמחזיקים בו בעל חיים, מקורה
 
פסולת בנין לצורך , פסולת צמחים, לת גושית אתר המיועד לקליטת פסו-  "מסוף פסולת גושית"

 ;העברתם לאתר פסולת
 
 ; אחד או יותר מאלה- "מפגע"
 
 ;כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, ריח או זיהום אוויר חזקים או בלתי סבירים, רעש)   1(
 ול    רוח או עשן באופן העל, טחב, רטיבות, בנין לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים)   2(

 ;       לסכן את הציבור
 או קיום ברר שפכין לקוי , העדר ביב או העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב)   3(

 ;       או שאינו מתאים לתכליתו או שאינו מספיק להרחקת מי שפכים תקינה מהנכס
  מכסה אטום או שהמכסהשלא נקבע בהם, פתח בור שפכים או כיוצא באלה, צינור מי שפכים)   4(

 ;       אינו קבוע כנדרש
 ;השלכת אשפה או עשיית צרכים במקום ציבורי שלא נועד לכך)   5(
 או שגזים או נוזלים שבו עלולים לפרוץ החוצה או , מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי)   6(

 ;ת"ת הלאו שאינותואם את דרישו, או שאינו פועל כראוי,        לחלחל מתוכו
 של מיתקן קירור או , של מערכת הסקה, חיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה או ביב)   7(

 ;של מיתקן מים או של מכל דלק,        חימום
 ;צינור מי שפכים או תעלת מי שפכים, עם ביב, במישרין או בעקיפין, מרזב או מגלש הקשור)   8(
 או מקום או  כלי שבו נקווים, או לאגירת מים שפכים, מקום המשמש או שימש לאגירת מים)   9(

הנמצא במצב הגורם או עלול לגרום לזיהום  המים שבתוכו או לריבוי יתושים או    ,         מים עומדים
 ;       חרקים 
 ;שימוש במרזב כצינור מי שפכים או שפיכת נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב)  10(
 בין על ידי חיבור מרזבים לרשת הביוב ובין על ידי , סילוק מי גשמיםשימוש במערכת הביוב ל)  11(

 ;        פתיחת שוחות ביוב לניקוז מים
 הגורם או עלול לגרום לרטיבות או טחב בבניין או , בתוך בנין או מחוצה לו, הצטברות חומר)  12(

 ;        בסביבתו או עלול להזיק לבריאות
 ,גרוטאות כלי רכב, חלקי כלי רכב, גרוטאות של מתכת, עצים, ניםאב, עפר, הצטברות אשפה)  13(

 ,וכל חומר אחר העלול להזיק לבריאות או להוות, כלים, רהיטים, חפצים,          זבל וכיוצא בהם
 ;הפרעה לשכנים או לסביבה,          לדעת המפקח

  המעשנה בנכס במצב או החזקת, אי התקנת מעשנה בנכס שלדעת מפקח יש צורך להתקינה)   14(
 גזים או , או שהיא פולטת עשן, לדעת המפקח,          לקוי או בלתי תקין או בגובה שאינו מספיק

 ;העלול לגרום נזק לבריאות או  מטרד לשכנים או הפרעה לסביבה,          פיח
 
 

 ר מספיק או  כסא וכיורים במספ–לרבות העדר בתי , בנין שמחמת העדר נוחיות סניטרית בו)   15(
 מזיקים או עלולים להזיק לבריאות , אשר לדעת המפקח, שוררים בו בתנאים,          שמסיבה אחרת

 ;         או הגורמים או העלולים לגרום מטרד לסביבה
 

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

 ;צפיפות מרובה בנכס העלולה לדעת התברואן להזיק לבריאות)  17(
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 המוחזקים    , גרוטאות או גרוטות רכב, כלים וביוצא בהם, חפצים, אגזים, שולחנות, כסאות)  18(
 ;בלא היתר מאת המפקח,         ברחוב

 קת ועלול לשמש כמקום להצטברות אשפה אינו גדור במידה מספ, שלדעת המפקח, שטח אדמה)  19(
 ;        או פסולת

 אינו            ,, אשר לדעת המקפח, המשמש למלאכה או לתכלית אחרת, קמין או כבשן, אח, תנור)  20(
         מאכל ראוי את חומר הדלק בתוכו וגורם לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או עלולה 

 ;להוות מטרד לשכנים או לסביבה        להזיק לבריאות או 
 שאינם מוחזקים במצב נקי ותקין או שהעבודה , מקום עבודה או מחסן מסוג כלשהו, מפעל)  21(

 ;נזק לבריאות או מטרד או הפרעה לשכנים או לסביבה, לדעת המפקח,         בהם עלולה לגרום
 הגורמים או העלולים לגרום, הנוצרים במפעל או במקום עבודה מסוג כלשהו, אבק או פסולת)  22(

 בניגוד , או פליטת עשן,         לדעת המפקח נזק לבריאות או מטרד או הפרעה לשכנים או לסביבה
 ;1962 –ב "התשכ, )זיהום אויר מחצרים(        להוראות תקנות למניעת מפגעים 

 בחזית הבית , בחצר, םברשות הרבי, שטיח או כלי מיטה, חיבוט או תליית מרבד, ניעור, ניקוי)  23(
 ;באופן הגורם הפרעה לסביבה, ניעורים או חיבוטים ברירה,         ובכל קומת בנין וכן ניקויים

 הפרעה לשימוש במיתקן תברואה או במיתקני אספקת מים או הפרעה כלשהי בהחזרתו )  24(
 ; מבחיינה תברואתית או מבחינה אחרת,         היעילה של נכס

 ;בלתי מטוהרים, בדלוחים או במי פסולת אחרים, או השקאה בשפכיםשימוש )  25(
 רכושו או נוחיותו של אדם או     , בריאותו, דבר שלפי קביעת המפקח עלול לסכן את חייו ביטחונו)  26(

 להוות מטרד לשכנים , לדעת המפקח, או העלול,         להפריע לאדם או למנוע ממנו שימוש בזכויותיו
 ;גזים או ריחותבמידה בלתי סבירה,  לסביבה לרבות גרימת רעש        או

 ;פי צינור דלק שמיקומו או אופן החזקתו גורמים להפרעה או למטרד)  27(
 ;הימצאות חולדות או עכברים או נברנים או מזיקים אחרים או הפרשותיהם)  28(
  או העלולים לגרום הפרעה העלולים לגרום נזק לבריאות, חרקים או שרצים, הימצאות זבובים)  29(

 ;        או אי נוחות לשכנים
 ;צמח הצומח בנכס ומהווה או עלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות)  30(
 צמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר מקום ציבורי והמפריעים או העלולים להפריע )  31(

 ;        לעוברים ושבים או לרכב
 ; הנמצאים  בעצי הארון בנכס, טוואי התהלוכה של האורן וקניהםזחלי )  32(
 ;נדידת חול הנכס לרחוב)  33(
 הנמצאים בנכס והעלולים לגרום לשריפה או להתפשטות, קוצים צמחיית בר או חומר אחר)  34(

 ;חרקים ומזיקים ומיניהם,          שריפה או עלולים לגרום להתרבותם של זחלים
 לדעת המפקח להזיק לבריאות או להוות מטרד או , י חיים באופן המזיק או העלולהחזקת בעל)  35(

 ;        הפרעה לשכנים או לעוברי אורח
 לדעתו של , העשוי, במקום ציבורי או בשטח פרטי, המצוי ברחוב, חפץ לרבות גרוטות רכב)  36(

  מהווה מטרד הפרעה לשכנים או מסוכן לציבור או, פוגע בבריאות, מסוכן, להיות מזיק,        המפקח
 ;       לעוברי אורח

 ;זבל מכל סוג)  37(
 ;העדר כלי קיבול בכמות מספקת בנכס המשמש למטרת מגורים או מסחראו למטרה ציבורית)  38(

 
עושים מלאכה או , משווקים או מוכרים טובין, מעבדים, מאחסנים,  מקום שבו מייצרים–" מפעל"

, בית מלאכה, חנות, אתר שאינו משמש למגורים, ים שירות לרבות משרדאו מבצע, מספקים שירות
, מרפאה וכל נכס, בית מלון, מחסן מקום עינוג, מעבדה סופרמרקט, בית חולים, בית חרושת, מחסן

 ;משרד וכן עסק אחר
 
 ; מקום שבו מתקיים או מתנהל עינוג לרבות אולם אירועים ושמחות–" מקום עינוג"
 
, מקלט אחר, גג, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, מבוא לבית, מגרש, צר ח– "מקום פרטי"

 ;המשמש את דיירי הבית למעט דירת מגורים
 
 שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי וכן – מקום ציבורי"

 לעבור בו או שהוא משתמש ,גן או גינה וכל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו, חורשה, שדרה, רחוב
 ;כמשמעותם בתקנות התעבורה, אוטובוס ציבורי או מונית, מקום עינוג, או עובר בו למעשה

 
 ; מקלט טלוויזיה או מקלט רדיו– "מקלט"
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, על דוכן, בין על שולחן , בין על קרקע,  תחום בשוק שיוחד למכירת טובין או להצגתם– "משטח"
 ;עץ ויוצא באלה, יריעת

 
בין ציבורי ובין שאינו , בין תפוס ובין פנוי, או חלק מהם, מפעל, מגרש, גינה, בנין,  קרקע– "נכס"

המהווים יחידת רישום נפרדת  בספרי רישום המקרקעין למעט רחובות הנמצאים בתחום , ציבורי
מכוח הסכם בין הבעלים או , בהעדר רישום נפרד כאשר יש חלוקה פנימית של הנכס, העירייה
 יראו כל חלוקה כאמור בנכס,  לחוק המקרקעין1'לתכנית בנין עיר או חלוקה לפי פרק ובהתאם 

 ;כמשמעותו בחוק עזר זה
 
כולו או , הקמתו של בנין או הריסתו, סלילה וכל שינוי של פני הקרקע, חתיבה,  חפירה– "עבודה"

 ;הוספה לבנין קיים וכל תיקון בו, מקצתו
 
, משחק, קרקס, מופע מחול וריקודים, הרצאה, אסיפה,  קונצרט,קולנוע,  הצגת תאטרון– "עינוג"

בין שההשתתפות בהם היא בתמורה , שעשוע או כיוצא באלה, מרוצי מכוניות, מרוצי סוסים, ספורט
 ;ובין שאינה בתמורה

 
, מפעל, מסעדה, מחסן, תחנת אוטובוסים, בית קפה, בית מרקחת, בית מלון,  בית אוכל– "עסק"

קיוסק או מקים אחר שבו , תחנת מוניות, תחנת דלק, משרד, מקום עינוג, רטיסיםמקום למכירת כ
 ;מתנהל עסק

 
 ; לרבות חלק ממנו ולרבות שיח או חלק ממנו– "עץ"
 
 ;שריפתו או סילוקו, שבירתו,  כריתת עץ– "עקירת עץ"
 
פסולת , פסולת למיחזור, פסולת צמחים, פסולת בנין, פסולת גושית,  פסולת ביתית– "פסולת"

 ,אריזות למיניהן, קרטונים, קופסאות, תיבות, בקבוקים, ניירות, קליפות, לרבות שיירי מזון, מפעל
אשפה מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום , בדלי סגרות, קרשים סמרטוטים, גזרי עץ, גרוטאות

 ;לאי ניקיון או אי סדר
 
שאינה , פעילות רגילה של בני אדם אשפה המצטברת במקום מגורים או במהלך – "פסולת ביתית"

 ;גרוטאות או זבל, פסולת מפעל, פסולת צמחים, פסולת בנין
 
 פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבנייה או לתיקונים של בנין או בקשר –" פסולת בניין"

 ;אדמה וכיוצא באלה, אפר, סלעים, אבנים, לרבות שיירי הריסות של בנין, לאותן עבודות
 
 ; שיירי בשר מעיבוד או מייצור מוצרי בשר– "ת בשרפסול"
 
, מכשירי חמשל, כלים, דוד, מקרר, לרבות מכונות,  חפצים שיצאו מכלל שימוש– "פסולת גושית"

 ;וגרוטאות שונות מכל חומר, או חלק מהם, תריסים, רהיטים, אבזרי בית ואינסטללציה
 
, למיחזור, על פי קביעת המקפח, ניתנים חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא ה– "פסולת למיחזור"

זכוכית , פלסטיק ומוצריו, קרטון ומוצריו, לרבות נייר ומוצריו, שהושלכו או המיועדים להשלכה
 ;מכל משקה וכיוצא באלה, מתכת ומוצריה, עץ ומוצריו, טכסטיל, ומוצריה

 
 ,יסוק של מפעלהמתקבלים מתהליכי ייצור או ע,  שיירים ופסולת מכל הסוגים– "פסולת מפעל"

 ;לרבות חומרי אריזה
 
, ענפים, או צמח שנשר לרבות גזעים, תלוש, כרות,  צמח או חלק של צמח קטוף– "פסולת צמחים"

 ;עשב וכיוצא באלה, דשא, גזם מכל סוג עלים
 
שאריות ואריזות של חומרים מסוכנים המוגדרים לפי כל דין ,  פסולה– "פסולת רעילה"

או , 1990 –א "התשנ, )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(י עסקים וכמשמעותם בתקנות רישו
 ;1993 –ג "התשנ, כמשמעותם בחוק החומרים המסףוכים

 
 ;דשא או כל חלק מהם, פרח, עשב, שיח, תפרחת פרי, שתיל,  עץ– "צמח"
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 לרבות אדם או תאגיד שראש העירייה הסמיכו בכתב להשתמש בסמכויותיו לפי – "ראש העירייה"

 ;ר זה כולן או מקצתןחוק עז
 
 : אחד מאלה– "רוכלות"
 
 מכירה או הצעה למכירה של טובין ברחוב או במקום ציבורי אחר או במגרש שהוא בבעלות )   1(

 ;שלא במבנה של קבע,        פרטית
 ;תוך נשיאת טובין למכירה, הליכה או הובלה ממקום למקום או חיזור על בתיהם של בני אדם)   2(
 ; שירותים או מלאכה לציבור שלא בתוך מבנה קבעהצעת)   3(

 
לרבות רופא מוסמך ,  רופא מוסמך שמינה ראש העירייה להיות רופא לעניין חוק עזר זה– "רופא"

 ;כולן או מקצתן, לפי חוק עזר זה, אחר שהרופא אצל לו בכתב את סמכויותיו
 
עבר המשמש רכב או המכוון לשמש מ, גזר, טיילת, כביש, מדרכה, נתיב להולכי רגל,  דרך– "רחוב"

גינהאו גן וכן מקום הנועד , כיכר, רחבה, לחפירה, לתעלה לביב, אמצעי גישה לבית או לבתים
לשימוש הציבור או שהציבור נוהג לעבור בו או להשתמש בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי 

 ;להשתמש בו ולהיכנס אליו
 
וכן מכונה או מטעם הנעים או , ידי רכב או על ידי בהמה רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על –" רכב"

כמשמעותם , אופניים תלת אופן ועגלה, מכונה חקלאית ניידת, לרבות טרקטור, הנגררים כאמור
 ;בפקודת התעבורה

 
או בפליטת , או במזהמים שבו,  כל שינוי בהפעלתו של מפעל או בפעולה כשהי שבו– "שינוי"

 ;בחומרי גלם וכיוצא באלה, בסוג הדלק, שינוי בתפוקה, בסוג התהליךהמזהמים מנו ולרבות שינוי 
 
 הודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או מוסד או סמל – "שלט"

המותקנת במקום העסק או , או צירוף של אלה, מספרי של מצרך המשווק או המיוצר במקום בלבד
לרבות , מילים או איור והמחוברת לבנין או למיתקן, אותיות, העיסוק והמראה או כוללת מספרים

 ;בין שההודעה מוארת ובין שאינה מוארת או שהיא מוארת לסירוגין, כל מיתקן הנושא את ההודעה
 
 ; בדצמבר באותה שנה31 - בינואר בשנה פלונית ומסתיימת ב1 - תקופה המתחילה ב– "שנה"
 
 ;בות בוצה ומוצקים בתרחיףלר,  פסולת המורחקת בהזרמה– "שפכים"
 
 שפכים שמקורם בשירותים הסניריים של מקום כאמור בהגדרת שפכים – "שפכים סניטריים"

 ;והמוזרמים במערכת נפרדת מהשפכים התעשייתיים של אותו מקום, תעשייתיים
 
שמקורם במקום שבו עושים מלאכה או , למעט שפכים סניטריים,  שפכים– "שפכים תעשייתיים"

לניקוי ולבדיקה , לאחסנה, לרבות בתי חולים וכל מקום המשמש לעיבוד, ים מוצרים וחומריםמייצר
 ;של כל מוצר או חומר

 
 ;לרבות שטח שבשימוש בחזיתה,  חנות בשוק שיוחדה למכירת טובין בהתאם לתכנית השוק– "תא"
 
,  העירייהתברואן מוסמך של, מנהל מחלקת התברואה של העירייה,  רופא העירייה– "תברואן"

 ;מפקח או פקיד אחר של העירייה שראש העירייה מינהו לתפקיד תברואן
 
, )תרנים לאנטנות טלויזיה ורדיו( לחוק הרשויות המקומיות 12 כמשמעותו בסעיף – "תורן אזורי"

 ;1975 –ו "התשל
 
 שאישרה העירייה לפי,  תכנית למתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים– "תכנית"

 .1971 –א "התשל, )מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים(תקנות העיריות 
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 מניעת מפגעים וסילוקם: 'פרק ב
 
 

 איסור גרימת מפגע   .2
 

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

 .יגרום הקטין מפגעינקוט אמצעים נאותים לבל , מי שמשגיח או אחראי על קטין)   ב      (
 

 ישמור על ניקיונו וניקיון סביבתו , בעל נכס יחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע)   ג      (
 .             וינקוט אמצעים הדרושים למניעת מפגע בנכס

 
 .ינקוט אמצעים נאותים לבל יגרום בעל החיים מפגע, אדם שבהשגחתו בעל חיים)   ד      (

 
 וכיוצא, חציבה, סלילה, חפירה, עבודות עפר, אדם המעסיק עובדים בעבוודת בניה)   ה      (

 .ומי שאחראי לביצוע העבודות לא יגרום מפגע ולא ירשה לאחר לגרום מפגע,               בהם
 
 אחראיות לסילוק מפגע.   3
 

 .פגעיסלק לאלתר את המ, אדם שגרם מפגע או שהרשה לאחר לגרום מפגע)   א      (
 

 .יסלק  לאלתר מפגע שגרם הקטין, אדם שבהשגחתו או אחריותו קטין)   ב      (
 

 .יסלק לאלתר את המפגע, בעל נכס שגרם מפגע או שהרשה לאחר לגרום מפגע)   ג      (
 

 .יסלק לאלתר מפגע שגרם בעל החיים, אדם שבהשגחתו או באחריותו בעל חיים)   ד      (
 

 חציבה וכיוצא בהם או , סלילה, חפירה, עבודות עפר, יק עובדים בעבודות בנייהאדם המעס)   ה      (
 יסלק לאלתר ,               אדם האחראי לביצוע העבודות שגרם מפגע או שהרשה לאחר לגרום מפגע

 .              את המפגע
 
 אחריות ביחד.   4
 

 ו הוראות פרק זה על כולם יחד ולחודויוחל,       היו לנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד
 .      ועל כל אחד מהם לחוד

 
 קביעת המפקח.   5
 

 או בדבר העבודות והחומרים , מהותו, מקורו,       קביעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע
 .תהא ראיה לכאורה לדבר,       הדרושים לסילוקו ולמניעת הישנותו

 
 הודעה לסילוק מפגע.  6
 

 מניעת הישנותו או , למניעתו, לדעתו,    מפקח רשאי לתת לאדם הוראות בכתב הדרושות)א     (
  -לרבות הוראות בכתב ,              סילוקו של מפגע

 
 ;לביצוע עבודות הנחוצות לשם סילוק מפגע ומניעת הישנותו)   1             (
 ;לבעל הנכס לגידור הנכס)   2             (
 ;פירוט לענין הנוגע למפגע לפי חוק עזר זה)   3             (
 .מועדים ותנאים לביצוע)   4             (

 
 .ימלא אחריה, שנמסרה לו הודעה כאמור, מי שחייב בסילוק מפגע)   ב      (
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 חובת הקמת נוחיות סניטרית.   7
 

 או אדם האחראיחציבה וכיוצא בהם , חפירה,       אדם המעסיק עובדים באתר לעבודות בנייה
 , נוחיות סניטרית ארעית לשימוש העובדים, לתקופת ביצוע העבודות, יתקין,       לביצוע העבודות

 יפרק , ולאחר גמר העבודות, במקום שיקבע המפקח,       בדגם ובמספר התאים לפי דרישת המפקח
 .להנחת דעתו של המפקח,       ויפנה את הנוחיות הסניטרית הארעית

 
 ילוק מפגעים בידי העירייהס.   8
 

 רשאי המפקחאו מי בידי , )ב (6לא מילא אדם אחד הודעה שנמסרה לו כאמור בסעיף )   א       (
 .לסלק  מפגע הנמצא בתחום העירייה,                העירייה שהוא הסמיך

 
 חום העירייהרשאי המפקח או מי שהוא הסמיך לכך לסלק מפגע הנמצא בת, למרות האמור)   ב       (

 .אם סבר שיש לסלק את המפגע בלא דיחוי,                עוד בטרם ניתנה הודעה כאמור
 

 ;רשאית העירייה לגבות מהאדם החייב בסילוקו את  הוצאות הסילוק, סולק מפגע כאמור)   ג       (
 .              תעודה מאת המפקח על סכום ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר

 
 איסור להשליך פסולת וגרוטאות רכב .  9
 

 בין פרטית ובין , לא ישליך אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשליך פסולת על קרקע)   א      (
 אלא בהסכמת , שלא בכלי קיבול שנועדו לכך בהתאם להוראות חוק עזר זה,               ציבורית

 .              המפקח ובהתאם להוראותיו
 

 את בעל הרכב או את האדם , לעניין סעיף זה, רואים, הוכח כי פסות הושלכה מתוך רכב)   ב      (
 זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ואת . כאילו הוא השליך את הפסולת,              האחראי לרכב

 .או שהרכב נלקח ממנו בלא הסכמתו,              זהותו של האדם שהרכב היה ברשותו בעת ההשלכה
 

 זולת אם , את בעלה כאילו הוא השליכה, רואים לעניין סעיף זה, הושלכה גרוטאת רכב)   ג      (
 או שגרוטאת הרכב ,              הוכיח שלא הוא עשה כן וברשות מי הייתה גרוטאת הרכב אותה העת

 .             נלקחה ממנו בלא הסכמתו
 

 לתקופה ,  מבעל גרוטת רכב לסלקה בהתאם לפרטים,בהודעה בכתב, המפקח רשאי לדרוש)   ד      (
 .             ולתנאים הקבועים בהודעה

 
 או שהוא ביצע את ) ד(לא קיים בעל גרוטת רכב את הדרישה שבהודעה כאמור בסעיף קטן )   ה      (

 ים הצורה והאופן המפורטים בהודעה או שלא השל, התנאים,               העבודות שלא לפי הפרטים
 רשאית העירייה לבצע את העבודות ,               את העבודות שפורטו בהודעה בתקופה שנקבעה בה

 .              שפורטו בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה
 

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

 י קטיניםאחריות לגב.  10
 

 לא יניח לקטין להשליך חפצים ופסולת ,        האחראי על קטין שטרם מלאו לו שלושה עשרה שנים
 .לרבות מתוך רכב,        במקום ציבורי או במקום פרטי

 
 איסור גרימת לכלוך וזיהום במקום ציבורי ובמקום פרטי.  12
 

 .במקום שאינו מיועד לכך, ם פרטילא יעשה אדם צרכיו במקום ציבורי או במקו)   א       (
 .לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי או מקום פרטי)   ב       (
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 .לא יירק אדם במקום ציבורי)   ג       (
 מדרכה או שטח , לא ירשה אדם לבעל חיים שבהחזקתו לעשות את צרכיו בתחום רחוב)   ד       (

 יסלק את הגללים מים האדם שבהחזקתו , ם את צרכיו כאמורעשה בעל חיי;                ציבורי כלשהו
 .באופן שימנע מפגע,                בעל בעל החיים

 לא ישליך אדם ולא יתיר למי שפועל מטעמו להלשיך נבלות בעלי חיים או חלקיהם במקום )   ה       (
 .               ציבורי או במקום פרטי

 רואים   , מודעה או שלט, שלא כדין, מניח או קובע על נכס של הזולת, תולה, מדביק, הכותב)    ו       (
 .כמלכלך מקום ציבורי, )ב(לעניין סעיף קטן ,                אותו

 ) ב(רואים לענין סעיף קטן , )ו(הודבקו או נקבעו מודעהאו שלט כאמור בסעיף קטן , נכתבו)    ז       (
 ם ציבורי גם את מי שתכנם של המודעה או השלט מצביע עליו כעל מי                כמי שמלכלך מקו

 זולת אם הוכיח כי לא עשה כן וכי הנעשה ,                שהזמין את הכנתם או הדבקתם או הורה על כך
 .               נעשה שלא בידיעתו והוא נקט אמצעים סבירים למנוע את ביצוע המעשה

  ולא ירשה למי שפועל מטעמו לחלק מודעות באופן הגורם או עלול לגרום לא יחלק אדם)   ח       (
 אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ,                ללכלוך או לזיהום במקום ציבורי

 .               ההיתר
 

 איבוק ניעור וחיבוט, ניקוי.  13
 

 כלי מיטה או דבר ניעור וחיבוט , שטיח, בק מרבדלא יא, לא יחבוט, לא ינער, לא ינקה אדם)   א       (
 .               אחר ברחוב או דרך פתח הפונה  לרחוב אם אינו גובל בו

 
 כלי מיטה או דבר אחר דרך, שטיח, לא יאבק מרבד, לא יחבוט, לא ינער, לא ינקה אדם)   ב       (

 . למחרת7.00 לבין 19.00 ובין 16.00בין  ל14.00בשעות שבין ,                פתח שאינו פונה לרחוב
 

 איסור שימוש במי שפכים או לשפוך אותם במקום ציבורי או פרטי.   14
 

 .לא ישתמש אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשתמש במי שפכים להשקייה)   א        (
                 

 מי שפכים למקום ציבורי או למקום לא ישפוך אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לשפוך )   ב        (
 .                פרטי

    
 לא יוביל אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להוביל מי שפכים במקום ציבורי או במקום )   ג        (

 .אלא לתוך בור שפכים ובאמצעים שאישר המפקח,                פרטי
 

    איסור שפיכת נוזל.   15
 

 .אלא לצורך ניקוי רחוב או השקיית גן, ישפוך אדם במקום ציבורי מים או נוזל אחרלא )   א        (
 

 .לא ירחץ אדם כלי רכב ברחוב באופן המותיר ברחוב שלולית או מים עומדים)   ב        (
 

 לא ישקה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשקות צמחים באופן הגורם או העלול   )   ג        (
 .למעט השקיית גן,     לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב או לאנשים בנכס גובל          

 
 לא ישפוך אדם ולא יתיר למי שפועל מטעמו לשפוך שפכים או מים דלוחים בכלי קיבול )   ד        (

 .               המיועד לפסולת
 
 
 

 איסור הבערת קוצים בשטח מגורים בנוי.   16
 

 במקום , במקום ציבורי, אשפה ופסולת או חומר אחר כלשהו, צמחים, ר אדם קוצים          לא יבעי
 .או בשטח מגורים בנוי בתחום העירייה,           פרטי
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 הדברת מזיקים.  17
 

 באמצעות תכשיר ,         בעל נכס ידביר את המזיקים שבנכסו וימנע את קיומם או התרבותם
 , )רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם(ים המסוכנים         כמשמעותו בתקנות החומר

 ששיווקו והשימוש בו נעשה לפי אותן התקנות ובהתאם לתקנות הדברת , 1994 –ד "        התשנ
 .        מזיקים

 
 דרישה להדביר מזיקים.  18
 

 הדביר את ל, 17מבעל נכס שעבר על הוראות סעיף , בהודעה בכתב, המפקח רשאי לדרוש)   א         (
 לתקופה ,                  המזיקים שבנכסו ולבצע את העבודות הנחוצות לחשם כם בהתאם לפרטים

 אולם לא ידביר אדם מזיקים בחומרים רעילים אלא ;                  ולתנאים הקבועים בהודעה
 .                 באמצעות מדביר כהגדרתו בתקנות להדברת מזיקים

 
 או שהוא ביצע את העבודות ) א(לא קיים בעל נכס דרישה שבהודעה כאמור בסעיף קטן )   ב         (

 הצורה והאופן המפורטים בהודעה או שהוא לא השלים את , התנאים,                 שלא לפי הפרטים
 רשאית העירייה לבצע את העבודות ,                 העבודות שפורטו בהודעה בתקופה שנקבעה בה

 .                שפורטו בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה
                

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

 הדברת מזיקים בידי העירייה.   19
 

 בין כפעולה מונעת ובין ,  של מזיקיםלבצע פעולות הדברה, לפי שיקול דעתו,           המפקח רשאי
 .רשאי המפקח להיכנס לנכס בכל עת סבירה, לשם ביצוע פעולות כאמור;           לאחר שהתגלה מפגע

 
 מניעת מפגע מצמח.   20
 

 ראה המפקח שצמח בולט לתחום רחוב ומהווה מטרד או מסכן רכוש או עלול ליפול ולסכן )  א         (
 , בהודעה בכתב לבעל הנכס שהצמח נמצא בתחומו, רשאי הוא, יי אדם או בריאותו                ח

 למניעת סכנה , לדעת המפקח, הדרושים,                 לדרוש  ממנו לנקוט אמצעים  כמפורט בהודעה
 .                או מטרד

 
 רשאית העירייה , )א(טן לא ביצע בעל הנכס את העבודות שנדרש לבצען כאמור בסעיף ק)   ב         (

 תעודה בכתב מאת המפקח .                 לבצע את העבודות ולגבות מבעל הנכס את הוצאות הביצוע
 .תשמש ראיה לכאורה לדבר,                 על סכום ההוצאות

 
 ם יגזום צמחים הבולטים לרחוב ומהווים מטרד ולנקוט אמצעי, בעל נכס או מחזיק בו)   ג         (

 .                מתאימים למנוע מטרד
 

 רואים את ההודעה שנמסרה לאחר מהם , היו לקרקע יותר מבעל אחד או מחזיק אחד)   ד        (
 .                כהודעה שנמסרה לכולם
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,פינוי וסילוק פסולת ביתית: 'פרק ג  
פסולת וזבל, פסולת למיחזור  

 
 

 21.  ביתן פסולת וכלי קיבול לפסולת ביתית ופסולת למיחזור 
 

יאפשר לעירייה להתקין ביתן פסולת ולהציב כלי קיבול לפסולת   , בעל נכס או המחזיק בו)   א       (  
באופן ובמקומות שיקבע המפקח ובהתאם , בסוג,                ביתית ופסולת למיחזור בכמות  

. בהתאם לצורך,  באחריםלתקנם או להחליפם,                להוראותיו  
 

במצב נקי , כלי הקיבול וסביבתם, בעלו של נכס או המחזיק בו ישמור על ביתן הפסולת)   ב       (  
.               וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו הפרעה או מפגע לסביבה  

     
ינוי פסולת ביתית להסדיר פ, במסירת הודעה לבעל נכס או למחזיק בו, המפקח רשאי)   ג       (  

וכן לקבוע ,               ופסולת למיחזור באמצעות שקיות פלסטיק או שקיות מחומר אחר שהוא יקבע  
.              הסדרים להפרדת פסולת לסוגים שונים ודרכי הפינוי שלהם  

 
ית שהוקתנו לא יניח אדם ולא ישליך לתוך מכל פסולת אלא בתוך כלי קיבול לפסולת או שק)  ד       (

.             כאמור  
 

או לתוך שקית )  א(לא ניח אדם ולא ישליך לתוך מכל פסולת שהותקן כאמור בסעיף קטן )   ה      (  
, פסולת מפעל, מי שפכים, פסולת רעילה, חומרים מסוכנים, זבל, )ג(              כאמור בסעיף קטן   

.              פסולת בנין או פסולת גושית  
 

 22.  אחזקת ביתן
 

, בכל עת,        בעלו של נכס או המחזיק בו ישמור את ביתן הפסולת ואת כלי הקיבול במצב תקין  
.       וינקוט אמצעים הדרושים לתיקונם  

 
 23.  התקנת ביתן לפסולת

         מפקח רשאי לדרוש מבעלו של נכס להתקין ביתן לפסולת בהתאם לתקנות התכנון והבנייה 
ורשאי הוא , ) תקנות התכנון והבנייה–להלו  (1970 –ל "התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר    (      

ומתחתיו , שיותקן בו או סמוך לו ברז המחובר לרשת המים של הנכס, בהודעה בכתב,         לדרוש  
.        תעלת ניקוז מחוברת לרשת הביוב של הנכס  

 
 24.  היתר פינוי פסולת מנכס

 
פסולת , מפקח או מי שפועל מטעמו או ברשותו, למעט עובדי העירייה, לא יפנה אדם)   א  (        

פסולת למיחזור או , לא יוביל ולא יעביר פסולת ביתית, לא יסלק, פסולת וזבל,                 למיחזור  
נאי ההיתר או אלא לפי היתר או דרישה בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לת,                 זבל מנכס  
.                הדרישה  

 
להתנות , להתלותו, לבטלו, לסרב לתיתו, )א(ראש העירייה רשאילתת היתר לפי סעיף קטן )   ב       (    

.להוסיף עליהם או לשנותם,               בו תנאים  
 

.ראשונהבעד היתר כאמור בסעיף זה ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת ה)   ג       (  
 

-רשאי ראש העירייה לקבוע בהיתר , )ב(בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן )   ד       (  
 

;פסולת או זבל, פסולת למיחזור, שעות שבהן מותר להוציאאו להוביל פסולת ביתית)   1              (  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
;פסולת וזבל, ת למיחזורפסול, אתר או אתרי פסולת שאליהם יובילו פסולת ביתית)   2              (  

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

 
.תקופת ההיתר)   4              (  

 
 25.  סמכות מפקח להסדיר פינוי פסולת ביתית, פסולת למיחזור,

        פסולת וזבל
 

פסולת , פינוי פסולת ביתית, מזמן לזמן, להסדיררשאי מפקח ) א (24       על אף האמור בסעיף   
וכן לקבוע את , אמצעות כלי קיבול ייעודים לסוג של פסולת שיקבע, ופסולת מנכס,        למיחזור  

מועדי הפינוי וכן הוראה אחרת , הפסולת והזבל, הפסולת למיחזור,        אופן פינוי הפסולת הביתית  
.מור       הדרושה להסדרת הפינוי כא  

 
 26.  פינוי פסולת

 
כולם או     , הריסה או שיפוץ, האחראי לביצוע עבודות בנייה, מחזיקו, בעלו של נכס)   א       (  

ובלבד שפינוי פסולת בניין ייעשה על פי היתר מראש העירייה, ייפנו פסולת בניין,               מקצתם  
.24               ובהתאם לתנאי ההיתר כאמור בסעיף   

 
.בעד היתר כאמור ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה)   ב       (  

 
 27.  פינוי פסולת צמחים

         
ובלבד שפינוי , ייפנו פסולת צמחים, האחראי לביצוע עבודות גינון, מחזיקו, בעלו של נכס)   א        (  

  העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר כאמור                פסולת צמחים ייעשה על פי היתר מראש
.24                בסעיף   

 
.בעד היתר כאמור ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה)   ב         (  

 
 28.  פטור למחזיק

 
הוא ישלם לקופת ,        קיבל מחזיק פטור מלא או חלקי על פי דין מתשלום ארנונה כללית לעירייה  

.שנקבעה בתוספת הראשונה, בעד שירותי פינוי פסולת ביתית וניקיון, ייה אגרה       העיר  
 

 29.  רכוש העירייה
 

זולת אם , יהיו רכושה של העירייה, שפונו בהתאם להוראות פרק זה,       פסולת ביתית או פסולת  
.      נקבע אחרת בהיתר שניתן לפי הוראות פרק זה  

 
 

 30.  זכות כניסה
 

   עובדי העירייה או שליחיה ואם המועסק מטעם העירייה או בעבורה בפינוי אשפה או ) א       (
.רשאים להיכנס לנכס כדי לפנותם בהתאם להוראות חוק עזר זה,                פסולת  

 
גישה חופשית, יאפשר לעובד עירייה או אדם הפועל מטעמה, בעלו של נכס או המחזיק בו)   ב       (  

.  ובלא הפרעה לכלי קיבול שהותקנו לצורך הואצת אשפה ופסולת              
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        אגרת סילוק פסולת ממגרש.  31
 

 בין שיש עליו בנין שלא חובר לרשת החשמל ושאינו דירת מגורים שבנייתה, מחזיק במגרש)   א      ( 
 יה אגרה שנתית בשיעור ישלם לעירי, ) מגרש–להלן בסעיף זה (               הסתיימה ובין אם לאו 
 בעד פינוי פסולת או פסולת ביתית ממגרש או בעד ניקוי המגרש ,                שנקבע בתוספת השנייה

 בידי עובד ,                מחומר הנובע מסחף או בעד הדברת המגרש ממזיקים או ניכושו נעשבים
 .               העירייה או אדם הפועל מטעמה

 
  בדצמבר בשנה פלונית או 31 בינואר לבין 1 בתקופה שבין –" אגרה שנתית", לעניין סעיף זה)   ב       (

 .מועד תשלום האגרה יחול במועד תשלום הארנונה הכללית לעירייה;               בחלק ממנה
 

 חזקת אחריות.  32
 

 ,   היתר לפי הואות פרק זהבכלי רכב מסוג כלשהו בלא ,        נמצא אדם וביל פסולת ביתית או פסולת
 . כאחראי להובלה בלא היתר,        יראו אותו  את בעל הרכב או  מי שהרכב היה בשליטתו באותה עת

        זולת אם הוכיח שהוא לא הוביל כאמור או שהרכב נלקח שלא בהסכמתו או שהרכב היהברשות 
 .דם       אדם אחר באותה עת ויציין את שמו וזהותו של אותו א
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 שמירה על ניקיון: 'פרק ד
 

 
 שמירה על נקיון.  33
 

 בכת העת על ניקיונם של , ישמור, מחזיק בנכס או בעל הנכס כשאין אדם אחר מחזיק בו)   א       (
 ט ומקום המשמש את דיירי המקל, הגג, חדש המדרגות, מקום החנייה, המבוא לבית,                החצר
 .וידאג לניקוי וסילוק אשפה או פסולת מהנכס ומסביבתו, להנחת דעתו של המפקח,                הנכס

 
 המבוא , לדרוש ממחזיק או מבעל נכס לנקות את החצר, בהודעה בכתב, המפקח רשאי)   ב        (

 להנחת דעתו של , שמש את דיירי הנכסהמקלט ומקום המ, הגג, חדר המדרגות,                לבית
 .               המפקח

 
 .אופן ומועד ביצוע הניקוי, הפרטים, ההודעה כאמור תכלול את התנאים)   ג        (

 
 ניקוי מגרש וגידורו.  34
 

 ינקה , להנחת דעתו של המפקח, בכל עת על ניקיון המגרש, ישמור, מחזיק או בעל מגרש)   א       (
 .ויגדרו בגדר בהתאם לתקנות התכנון והבנייה,          ויסלק אשפה או פסות שבמגרש      

 
 לנקות את המגרש או את , לדרוש ממחזיק או בעל מגרש, בהודעה בכתב, המפקח רשאי)   ב       (

               הקרקע שמשתמשים בה או מחזיקים בה יחד עם הבניין כחצר או כגינה או לצורך אחר של 
 לשמור על נקיון המגרשולגדרו בהתאם לתקנות התכנון , את הכניסות לבניין,              אותו בניין 

 .              והבנייה להנחת דעתו של המפקח
 

 אופן ומועד ביצוע הניקוי או הגידור של , הפרטים, ההודעה כאמור תכלול את התנאים)   ג       (
 .              המגרש

 
 י אחרמילו.  35
 

  עליו למלא      34 - ו33בעל מגרש או המחזיק בהם הודעה כאמור בסעיפים ,        קיבל בעל נכס
 .       אחריה לפי דרישת המפקח

 
 ניקוי בידי העירייה.  36
 

  או 34 - ו33       לא מילא בעל נכס או בעל מגרש או המחזיק בהם אחר ההודעה כאמור בסעיפים 
 רשאית , הפרטים והאופן המפורטים  בהודעה, יקוי או הגידור שלא לפי התנאים       ביצע את הנ

 בעל המגרש או המחזיק ,        העירייה לנקות כאמור ולגבותא ת הוצאות הנקיוי מאת בעל הנכס
 תעודה מאת המפקח בדבר סכום הוצאות הניקוי תהווה ראיה . הכל לפי דרישת העירייה,        בהם

 .   לדבר       לכאורה
 

 רשות הכניסה. 37
 

 לרבות מגרש או שטח קרקע שמשתמשים בו או     , לנכס, בכל עת סבירה,       המפקח רשאי להיכנס
 כדי     , ולכניסות של בניין,       מחזיקים בו יחד עם בנין כחצר או כגינה או לצורך אחר של אותו בניין

 .ישות המפקח כאמור בפרק זה      לברר את מצב הניקון בהם ואם נתמלאו דר
 
 
 

 דרישה לניקוי מדרכה.  38
 
  7יטאטא היטב את המדרכה הגובלת בעסק עד למרחק של , בעל עסק הגובל ברחוב)   א      (   
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  ובין 10.00 לבין 9.00בין השעות , בימי חול שבהם העסק פתוח,                  מטרים  מחזית העסק
  לבין 21.00ובמוצאי שבת וחג בין השעות , 19.30 לבין 18.30 או בין 16.30ין   לב15.30                 
 , מסעדה, בית אוכל, בית קפה,  קיוסק-, עסק, בסעיף זה; להנחת דעתו של המפקח, 22.00                 

 ו קיוסק דוכן א, חנות, משרד למכירת כרטיסים, תחנת דלק, מקום עינוג  ציבורי,                  מזנון
 .ירקות או פירות, ממתקים, פלאפל, פירות יבשים, גרעינים,                  לממכר גלידה או שלגונים

 
 יטאטא היטב את המדרכה שבחזית , הגובל ברחוב, לא חל עליו) א(בעל עסק שסעיף קטן )   ב         (

 .                העסק בצהרי כל יום שבו העסק פתוח ולפני סגירתו
 

 דרישה לניקוי.  39
 

 לנקותה    , מבעל עסק שהמדרכה הגובלת בעסקו אינה נקיה, בהודעה בכתב,         מפקח רשאי לדרוש
 לתנאים ולמועדים , בהתאם לפרטים, 38נוסף על חובת הניקוי שבסעיף ,         בכל זמן שהעסק פתוח

 .        הקבועים בהודעה
 

 איסוף אשפה.  40
 

 יאסוף את האשפה או את הפסולת לכלי קיבול המיועדים , 39 - ו38סק כאמור בסעיפים         בעל ע
 .בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם להוראות המפקח,         להם המוחזקים בעסק או בחצר

 
 ניקוי רחוב גובל במפעל.  41
 

 מפעל ויאסוף גובל         בעל מפעל יחזיק במצב נקי את קטע הכביש והמדרכה הגובלים בבניין ה
 .        במפעל את האשפה והפסולת מהכביש ומהמדרכה לכלי קיבול המיועדים להם
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 שמירת הסדר והניקיון בגנים והגנה על הצומח       : 'פרק ה
 
 

 עקירת עצים.  42
 

 .ח ובהתאם לתנאי ההיתראלא לפי היתר מהמפק, לא יעקור אדם עץ במקום ציבורי)   א       (
 אם אישר המפקח בכתב שהעץ , לא יידרש היתר כאמור) א(על אף האמור בסעיף קטן )   ב       (

 .               נמצא בקמילה או שהוא מהווה מטרד
 וצו היערות , 1936לא יחולו על עץ מוגן כמשמעותו בפקודת היעריות ) ב(הוראות סעיף קטן )   ג       (
 .1997 –ז "התשנ, )אכרזה על אילנות מוגנים       (       

 .ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית, בעד היתר כאמור בסעיף זה)   ד       (
 

 מתן היתר ותנאיו.  43
 

 להתנות בו , להתלותו, לבטלו, לסרב לתיתו,        המפקח רשאי לתת היתר לעקירת עץ במקום ציבורי
 .להוסיף עליהם או לשנותם,        תנאים

 
 סייג להימצאות בגן.  44
 

 .       לא יימצא אדם בגן בשעות האסורות שפורטו בהודעת העירייה המוצגת בגן או בכניסה אליו
 

 איסור פגיעה בצמח בגן.  45
 

 ך אלא אם כן הרשהו לכ, לא ישחיתו ולא יזיק לו, לא יגדעו, לא יעקרו,        לא יקטוף אדם צמח בגן
 .       המפקח בהתאם לתנאי ההרשאה

 
 התנהגות בגן.  46
 

 צמח או מקום , שיח, לא יטפס אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו או בהשגחתו לטפס על עץ)   א       (
 מיתקני משחק או מיתקן משחקים ומיתקן אחר , שכר או סורג, משוכה,                נטיעות גדר
 .עירייה בתוך גן               שהציבה ה

 
 לא ישחית ולא ירשה למי שפועל מטעמו או בהשגחתו לשבור או להשחית , לא ישבור אדם)   ב       (

 מיתקני משחק או מיתקן משחקים ומיתקן אחר , סורג, שכר, משוכה, גדר,                צמחים
 .               שהציבה העירייה בתוך גן

 
 איסור הכנסת כלי רכב.   47
 

 .בלא היתר מהמפקח, לא ינהג בו ולא ישאירו בגן,         לא יכניס אדם כלי רכב לגן
 

 הגבלת משחקים ברחוב.  48
 

 בתנאים ובמקומות שקבעה לכך העירייה בהודעה שהוצגה ,        לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים
 .       בגן

 
 

 הגבלת משחקים ברחוב.  49
 

 .במקומות בהם צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק, ר ברחוב         לא  ישחק אדם בכדו
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 איסור הפרעה.  50
 

 אי נוחות או נזק לאדם או שיש , הפרעה, מפגע,          לא יעשה אדם מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה
 .        בו כדי להפר את הסדר בגן

 
 רעש.  51
 

 רעש ( לתקנות מניעת מפגעים 2משמעותו בתקנה כ,         לא יקים אדם בגן רעש חזק או בלתי סביר
 בין שהוא ממושך ובין שהוא חזור , ) תקנות מניעת רעש–להלן  (1990 –ן "התש, )        בלתי סביר

     07.00 ובין 22.00 ובין השעות 16.00 לבין 14.00ולא יקים אדם רעש בגן בין השעות ,         ונשנה
 .        למחרת

 
 גןחגיגות ב.  52

         
 אלא לפיהיתר מראש ובכתב מאת העירייה , מופע וכיוצא בהם, לא יקיים אדם בגן חגיגה)   א        (

 .                ובהתאם לתנאי ההיתר
 

 .ישלם המבקש אגרה שנקבעה בתוספת הרביעית, בעד היתר כאמור בסעיף זה)   ב        (
 

 קשירת בעל חיים בגן.  53
 

 משוכה שער או סורג שהוקמו , אל צמח או גדר, קשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח        לא י
 ולא יעמיד על ידם בעל חיים כאמור ולא יניחו לעמוד ,         בגן או שהוקמו ברחוב להגנה על צמח

 .        לידם
 

 הכנסת בעל חיים לגן.  54
 

 לחיית מחמד ביתית שהוא כלב חתול וכדומה פרט , לא יכניס אדם בעל חיים לתוךגן)   א        (
 .                כשהוא קשור היטב ועל  פיו של כלב יש מחסום

 
 .לא יאפשר אדם לבעל חיים שבאחריותו לעשות את צרכיו בארגז חול בגן)   ב        (

 
 נהיגת בעלי חיים בתחום העירייה.  55
 

 ם העוברים בתחום העירייהימנע אותם מלפגוע          כל אדם המופקד על שמירתם של בעלי חיי
 .         בצמח

 
 הרחקת אדם.  56
 

 ובלבד שהיתה ,          מפקח רשאי להרחיק מגן אדם שלכאורה עובר עבירה לפי הוראות חוק עזר זה
 .         בו תחילה
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 שמירת חזיתות בתים וחדרי מדרגות ומקלטים: 'פרק ו
 
 

 הגדרות.   57
 

 -          בפרק זה 
 

 ברזל , טיט, בטון, בין שהוא בנוי אבן, בנין וחלק מהם,  לרבות מבנה הבנוי על מגרש– "בית         "
 בין שהם , בית עסק ובנין ציבורי, בית דירות, וכולל בית משותף, ובין חומר אחר,          או עץ

 עיקר שימושו עם הבית כחצר או כגינה או          תפוסים  ובין שאינם תפוסים לרבות שטח קרקע ש
 ;         לצורך אחר

 
 לרבות ,  קיר הפונה לאחר מהרחובות  הנמצאים בתחום השיפוט של העירייה– "חזית בית"         

 ;גדרות וכיוצא בהם, קירות תומכים, מסתורים, מרפסות, חלונות,           דלתות
 

 שמירת חזיתות.   58
 

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

 
 הפונים , בעלו או מחזיקו של בית לא יתקין מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית)   ב          (

 אולם מותר להתקין מרזב , ) קיר החזית–להלן (לרחוב או לגן או לרשות הרבים ,                  למדרכה
 הבעל או המחזיק ; ובלבד שהמים יזרמו כלפי מטה ולא על גבי קיר החזית,                  מגג הבית

 .                 ישמור על ניקיון המרזב ותקינותו
 

 התקנת , ץ חזית הביתבעניין שיפו, בעלו או מחזיקו של בית ימלא אחר דרישות המפקח)   ג         (
 .שמירת ניקיונם ומראה הנאות,                 מיסתורי כביסה ומיסתורים לבלוני גז

 
 חדר מדרגות ומקלט, דרישה לניקוי חזית בית.   59
 

 לדרוש מבעל בית לנקות את חזית ביתו ואת חדר , בהודעה בכתב, המפקח רשאי)   א          (
 , ולעשות עבודה אחרת בזמן הנקוב בהודעה, לפי הוראות ההודעה, שבו                  המדרגות 
 , ושמירת מראם הנאות, לנקיון חזית הבית וחדר המדרגות שבו, לדעת המפקח,                   הדרושה

 .                  לרבות ניכוש עשבים וקוצים בחצר הבית
 

  מבעל בית להחזיק את המקלט המצוי ברשותו לדרוש, בהודעה בכתב, המפקח רשאי)   ב(          
 .                 במצב  נקי  ותקין ופנוי מכל חפץ באופן המאפשר שימוש בו בכל עת

 
 , )ב (-ו) א(לא מילא בעל הבית או המחזיק אחר האמור בהודעה לפי סעיפים קטנים )   ג(          

 .לגבות את הוצאות הביצוע מבעל הבית או המחזיק                 רשאית העירייה לבצע את העבודה ו
 

 .יהווה ראיה לכאורה לדבר) ג(אישור מאת המפקח על סכום ההוצאות כאמור בסעיף קטן )   ד         (
 

 איסור הנחת חפצים.   60
 

 להצמיד או להניח חפצים בחזית , ולא ירשה לאחר לתלות,          לא יתלה אדם לא יצמיד ולא יניח
 נמצאו חפצים מונחים תלויים או מוצמדים ; אלא לפי הנחיות מאת המפקח,     הבית או במקלט     

 הנחתם או הצמדתם של , יראו את המחזיק אחראי לתלייתם,          בחזית או מונחים במקלט
 .         החפצים כאמור
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 התקנת מיתקנים למזגני אוויר: 'פרק ז
 
 

 דרישה להתקנת מיתקן.  61
 
 יתקין מיתקן חזק , המחזיק או המפעיל מזגן אוויר המותקן על קיר החזית, אדם המתקין)   א      (   

                  ויציב הנושא את מזגן האוויר ומיתקן לקליטת נוזלים  ולמניעת טפטוף הנוזלים על 
 ) מיתקן–להלן בפרק זה (על הרחוב או לרשות הרבים ,                  המדרכה

 
 .ייקבעו בידי המהנדס העירייה, מיקומו ואופן התקנתו, צורת המיתקן)   ב        ( 

 
 באופן ובמועד , מאדם להתקין מיתקן למזגן אויר, בהודעה בכתב, המפקח רשאי לדרוש)   ג         (

 .                שיקבע המפקח
 

 להנחת דעתו של המפקח , יה לפריהימלא אחר, )ג(מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן )   ד(        
 .               ובמועד שקבע

 
 התקנת מיתקן בידי העירייה.   62
 

 ,  או ביצע את המפורט בה שלא לפי התנאים 61          לא קיים אדם דרישה בהודעה כאמור בסעיף 
 , קבע בההצורה והאופן המפורטים בה או אם לא השלים את ביצועה בזמן שנ,           הפרטים

           רשאית העירייה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשם 
 .           כך

 .          תעודה מאת ראש העירייה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר
 

 סמכויות המפקח.   63
 

 רשאי הוא , ממזגן אוויר לרשות הרבים          היה למפקח יסוד סביר להניח שנוזלים מטפטפים 
 לברר אם קוימו הוראות פרק זה     , למקום שבו נמצא מזגן האוויר, בכל זמן סביר,           להיכנס

 .          ולנקוט אמצעים הדרושים לקיומן
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 שימור רחובות ורכוש ציבורי: 'פרק ח
 

 
 מכשול ברחוב.  64
 

 לא יטיל ברחוב ולא יבליט מכשול   , לא יתלה, לא יקים, לא ישאיר, לא ינח אדם)   1)   (א         (
                         ברחוב  מעל לרחוב דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לניקיונו או לתנועת 

 יקתו ותוך כדי פריקתו אלא אם כן דרוש הדבר לשם טעינת הדבר או פר,                         הציבור בו
 ,                         או טעינתו

 אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מאת ,                         ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך
 ;                        המפקח ובהתאם לתנאי ההיתר

 
 בגג או מעל , בגזוזטרה, במעקה, בחלון, או עסקולא יניח אדם ולא יתלה בחזית ביתו )   2                 (

 .                         רחוב דבר העלול ליפול לרחוב
 

 לדלרוש מאת האדם שעשה או שהרשה או שגרם לעשיית , בהודעה בכתב, המפקח רשאי)   ב         (
 .לסלק את הדבר, )א(                 דבר האסור לפי סעיף קטן 

 
 כבסיםתליית .  65
 

 בחלון או תליית במקום , במרפסת, לא יתלה אדם ולא ירשה לאחר לתלות כבסים ברחוב)   א         (
 ,    אלא כשהם מוסתרים במיסתור לכביסה שאושר בידי המפקח,                   אחר הפונה לרחוב

 .                  ובמקום  שנקבע וסומן בהיתר הבנייה
 

 יראו את המחזיק כמי שתלה או , צאו כבסים או חפצים תלויים או מונחים בחזית הביתנמ)   ב         (
 .                הניח את הכבסים או את החפצים

 
 איסור חסימת תעלה.  66
 

 , לא יגרום ולא יתיר למי שפועל מטעמו לכסות או לחסום תעלה, לא יחסום,          לא יכסה אדם
 .רה ברחוב          שוחה או תא בק

 
 בניה ארעית.  67
 

 לפי היתר      , טקסים או לצורך מיוחד, מותרת בניה ארעית לרגל חגיגות,         על אף האמור בפרק זה
 .        בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתר ולמשך הזמן הקבוע בו

 
 היתר להעמיד כסאות ושולחנות.  68
 

 שולחנות או                       , ת היתר להעמיד ברחוב או על מדרכה כסאותראש העירייה רשאי לת)   א         (
 מכונה לייצור או למכירת גלידה או , וכן שמשיות,                 פרגודים   לצורכי מסעדה או בית קפה

 רחים אדניות או פ, הצגה או העמדה של עציצים,                 מימים או  מכונה אחרת או מכשיר אחר
 , התלייתו, קביעת תנאים בו, מתן ההיתר או סירוב לתיתו.                 ברחוב או  בחזית חנות פרחים

 .נתונים לשיקול דעתו של ראש העירייה,                 הוספת וגריעת תנאים בו או ביטולו
 

 .תוספת החמישיתתשולם אגרה בשיעור שנקבע ב) א(בעד היתר כאמור בסעיף קטן )   ב         (
 

 ,   בדצמבר בשנת נתינתו או בתאריך אחר שנקבע בו31היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום )   ג         (
 .             לפי המוקדם מביניהם
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 .מי שניתן לו היתר ימלא אחר תנאיו)   ד       (
 

 פתיחת שוחות.  69
     

 . לפי היתר בכתב מאת המהנדס ובהתאם לתנאי ההיתרלא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא)   א         (
 

 -אדם הכורה שוחה ברחוב )   ב         (
 

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

 
 ה ויחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם    יסתום את השוח)   2                (

 . לפי המוקדם מביניהם,                        פגיעת  תוקף ההיתר
 

 נזק לרחוב.  70
 
 .לא יגרום אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לגרום נזק לרחוב)   א      (  

 
 יתקן את הנזק באופן ובתנאים שיקבע ראש    ) א(אדם שעבר על הוראות בסעיף קטן )    ב        (

 .                העירייה
 

 , יתקנו החופר או בעל הקרקע, נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב)   ג        (
 .את הנזק על חשבונם,                שניהם יחד או כל אחד מהם לחוד

 
 סילוק מכשול.  71
 

 לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות , רייה או מפקח רשאים באמצעות אדם         ראש העי
 ולבצע עבודה כמפורט , )ב (64לאחר חלוף זמן סביר מהודעה כאמור בסעיף , )א (64        סעיף 

 רשאית העירייה לגבות, סולק הדבר או בוצעה עבודה כאמור; )ג (70 -ו) ב (70) ב(69        בסעיפים 
 תעודה מאת ראש העירייה . מהאדם האחראי לסילוק הדבר או לביצוע העבודה את הוצאותיה        

 .                     על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר
 

 פעולה דחופה.  72
 

 לסלק מכשול , אם הדבר נראה לו דחוף, לפי שיקול דעתו, ראש העירייה או מפקח רשאי)   א        (
 ולבצע עבודה הדרושה לסילוק המכשול ,        ברחוב ולהרחיקו מהרחוב למקום שייראה לו         

 בין אם נמסרה , ולתקן נזק שנגרם  בניגוד להוראות פרק זה,                 מהרחוב למקום שייראה לו
 .לכל מקום, רהבכל עת סבי, ולהיכנס לשם כך,                 הודעה או דרישה לפי סעיף זה ובין אם לאו

 
 רשאית העירייה לגבות ) א(סולק מכשול ברחוב או בוצעה עבודה כאמור בסעיף קטן )   ב       (

 ,את הוצאות הסילוק או הביצוע,               מהאדם האחראי לסילוק המכשול או לביצוע העבודה
 .71               ויחולו לגבי סכום ההוצאות הוראות סעיף 

 
 פגיעהאיסור .  73
 

 , גן מיתקן, לא ישבור ולא יקלקל בזדון, לא ילכלך, לא ישחית, לא יפגע, לא יסיר אדם)   א        (
 .                רכוש או חפץ השייך לעירייה או שהעירייה הקימה או אישרה את הקמתו

 
 .וראותיואינו חל על ראש העירייה או מי שפועל על פי ה) א(האמור בסעיף קטן )   ב        (
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 סימון רחוב ולוחיות מספר בבנינים: 'פרק ט                                  
 
 

 שלטים לסימון בתים ורחובות.  74
 

 .ראש העירייה רשאי להתקין שלט על כל בית לסימון רחוב בהתאם לתכנית)   א       (
 

 להסירו או להחליפו בהתאם , שנותול, רשאי ראש העירייה לתקנו, הותקן שלט כאמור)   ב       (
 .               לתכנית

 
 דרישה להתקין לוחיות מספר ושם רחוב.  75
 

 ,מבעל נכס לבצע את העבודות המנויות להלן, בהודעה בכתב, ראש העירייה רשאי לדרוש)   א        (
 -לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית .                 כולן או מקצתן

 
 -להקים בחזית הבית לוחית שעליה רשום מספר הבית ושם הרחוב בהתאם לתכנית)   1               (

 ;)לוחית מספר                      (
 

 .לשנות להסיר או להחליף לוחיות מספר, לתקן)   2               (
 

 ,  לרבות גודל הלוחית,ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור)   ב        (
 .וכן הזמן לביצועה, סוג החומר שישמש להכנתה ואופן הארתה וכיוצא בהם,                 צורתה

 
 .בעל נכס שקיבל הודעה כאמור ימלא אחריה)    ג       (

 
 לא יסיר ולא יחליף לוחית מספר שלא בהתאם , לא ישנה, לא יתקן, בעל נכס לא יקים)   ד       (

 .         לתכנית     
 

 התקנת לוחיות מספר בידי העירייה.  76
 

 רשאי ראש , 75        לא ביצע בכל  נכסאת העבודות שנדרש לבצען בהודעה לפי הוראות סעיף 
 למקום המיועד, בכל עת סבירה, ולהיכנס לשם כך, לבצען, באמצעות שליחיו ופועליו ,         העירייה

 רשאית העירייה לגבות מאת בעל הנכס את , צע ראש העירייה עבודה כאמורבי;         לביצוע העבודה
 .תעודה מאת ראש העירייה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.         הוצאות הביצוע

 
 תחזוקה תקינה של שלטים ולוחיות מספר.  77
 

 ואם קבע , צב תקין וגלוי לעיןבמ,         בעל נכס יחזיק שלט או לוחית  סמפר שהותקנו על בנין בנכס
 . יאירם בכל לילה משקיעת החמה ועד זריחתה–        כך ראש העירייה 

 
 איסור פגיעה בשלט או בלוחית מספר.  78
 

 , לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים,        לא יפגע אדם בשלט או בלוחית מספר שהותקנו על נכס
 .יטושטשו או יוסתרו, ייפגעו       ולא ירשה ששלט או לוחית מספר 
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 מבנים מסוכנים: 'פרק י
 
 

 עריכת בדיקה.  79
 

 את שלום הציבור ואת , בעל בנין יחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים)   א       (
 .               ביטחון הנכסים הסמוכים לבניין

 
 את , ר להניח כי הבנין עלול לסכן את המחזיקיםהיה לבעל בנין או למחזיק בו יסוד סבי)   ב       (

 יודיע על כך מיד למהנדס או לרופא , את בריאותו או את הנסים הסמוכים לו,               הציבור
 .              ויבקש בדיקת הבניין

 
 ו אדם המחזיק א, בין ביוזמתם ובין לבקשת בעל בנין, המהנדס או הרופא יערכו מזמן לזמן)   ג       (

 את בריאותו או את הנכסים, את הציבור, בדיקה של בנין העלול לסכן את המחזיקים,               אחר
 .ויגישו לראש העירייה חוות דעת בכתב לאחר עריכת הבדיקה,               הסמוכים לבניין

 
 דרישה לביצוע עבודה.  80
 

 ,כי בנין עלול לסכן את המחזיקים, נדס או הרופאעל פי חוות דעת המה, סבר ראש העירייה)   א       (
 רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבל הבניין לבצע ,                את הציבור או את הנכנסים הסמוכים

                את העבודות הנדרשות ולנקוט אמצעי זהירות בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות 
 .באופן ובפרק הזמן שנקבעו בהודעה, צעי זהירות המפורטים בהודעה               הנדרשות ולנקוט אמ

 
 יצורף העתק מחוות הדעת של המהנדס או הרופא או תמצית) א(להדועה לפי סעיף קטן )   ב       (

 .               של חוות הדעת האמורה
 

 עבודות הגורמות לסכנה.  81
 

 את הציבור או את הנכסים , סכן את העובדיםהמבצע עבודה יבצעה באופן שאינו מ)   א       (
 .               הסמוכים למקום ביצוע העבודה

 
 כי העבודה בוצעה או מבוצעת באופן המסכן , על פי חוות דעת המהנדס, סבר ראש העירייה)   ב       (

 , דרושרשאי הוא ל, את הציבור או את הנכסים הסמוכים למקום ביצוע,               את העובדים
 מהאחראי לביצוע העבודה לנקוט אמצעים הדרושים למניעתה או להסרתה ,               בהודעה בכתב

 ורשאי ראש העירייה להורות על ; באופן ובתוך פרק הזמן שנקבעו בהודעה,               של סכנה כאמור
 .                 הפסקת העבודה עד לגמר נקיטת אמצעים כאמור

 
 יצורף העתק מחוות הדעת של המהנדס או תמצית חוות הדעת ) ב(להודעה לפי סעיף קטן )   ג(       

 .                 האמורה
 

 , סבר המהנדס כי קיימת סכנה מיידית לחיי אדם או לשלום הציבור בשל ביצוע עבודה)   ד       (
 נקיטת אמצעים הדרושים להסרת               רשאי הוא להורות על הפסקה מיידית של העבודה ועל 

  שעות ממועד מסירתה 48תוקפה של הוראה כאמור יפקע ;               הסכנה המיידית או למניעתה
 .      אלא אם כן היא אושרה בידי ראש העירייה,               למענה

 
 צית חוות הדעת יצורף העתק מחוות הדעת של המהנדס או תמ) ב(להודעה לפי סעיף קטן )   ג       (

 .              האמורה
 

 , סבר המהנדס כי קיימת סכנה מיידית לחיי אדם או לשלום הציבור בשל ביצוע עבודה)   ד       (
               רשאי הוא להורות על הפסקה מיידית של העבודה ועל נקיטת אמצעים הדרושים להסרת 

  שעות ממועד מסירתה 48קפה של הוראה כאמור יפקע תו;               הסכנה המיידית או למניעתה
 .     אלא אם כן היא אושרה בידי ראש העירייה,               למענה
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 אחריות לביצוע.  82
 

 או , )ב (81או ) א (80בעל בניין או אחראי לביצוע העבודה שקיבלו הודעה כאמור בסעיפים )   א       (
 .ימלאו אחריה, )ד (81יף                הוראה כאמור בסע

 
 )א (80לא מילאו בעל בנין או אחראי לביצוע העבודה אחר הדרישה שבהודעה לפי סעיפים )   ב       (

 או ביצוע עבודה או נקטו אמצעים שלא לפי ) ד (81או אחר ההוראה לפי סעיף ) ב (81               או 
 רשאית העירייה לבצע , טים בהודעה או בהוראההתנאים או המועדים המפור,                הפרטים

 ולגבות מבעל הבניין או מהאחראי לביצוע העבודה את ,                את העבודה ולנקוט אמצעים
 .               ההוצאות

 
 יראו את כל אחד מהם כבעל  , היו לבנין בעלים או מחזיקים אחדים או בעל ומחזיק או יותר)   ג        (

 ) ב (81או ) א (80כולם ביחד וכל אחד לחוד  ימלאו אחר ההודעה כאמור בסעיפים ;           הבניין     
 יראו מסירת הודעה או הוראה כאמור לאחד מהם ; )ד (81              או אחר הוראה כאמור בסעיף 

  את חלקם יחזירו לו האחרים, קיים אחד מהם את הדרישה שבהודעה;               כמסירה לכולם
  בשים לב –ובאין הסכם ,               בהוצאותיו או יפצוהו בדרך אחרת כפי שנקבע בהסכם ביניהם

 .               לחלק היחסי שבבעלותו של כל אחד מהם בבניין
 

 ביצוע עבודה בידי העירייה.  83
 

 יש בו משום סכנה מיידית כי בנין נתון במצב ש, לאחר בדיקה, אישר המהנדס או הרופא)   א        (
 רשאי ראש העירייה או הממונה על , לבריאותו או לנכסים הסמוכים, לציבור,                 למחזיקים

 סירבו הדיירים להתפנות ;                 המחוז ליתן צו לסגור את הבניין או לפנות ממנו את הדיירים
 ורשאית העירייה לבצע את העבודות         ; ות המשטרהניתן לפנותם באמצע,                 מן הבניין

 .ולגבות את הוצאות הביצוע מבעל הבניין,                 הדרושות לשם סגירתו של הבניין או הריסתו
 

 לא תבוצע הריסה של בניין אלא לאחר שנמסרה לבעל הבניין הודעה על כוונת העירייה )   ב        (
 .את ההריסה וניתנה לו שהות של שבעה ימים להגיש השגותיו לראש העירייה                לבצע 

 
 לא יחולו אם אישר המהנדס כי בניין נתון בסכנה של התמוטטות ) ב(הוראות סעיף קטן )   ג        (

 .               מיידית
 

 ייה או המהנדסרשא העיר, אישר המהנדס כי בניין נתון בסכנה של התמוטטות מיידית)   ד        (
 ניתן, סירבו הדיירים לפנות את הבניין; סגירתו או הריסתו המיידית,                להורות על פינויו

 ורשאית העירייה להרוס את הבניין ולגבות את הוצאות ,                לפנותם באמצעות המשטרה
 .               הביצוע מבעל הבניין

 
 לא , לא ישנה אדם, )ד(או ) א(ות סגירה או הריסה כאמור בסעיפים קטנים בוצעו עבוד)   ה        (

 ביצוע , לרבות כניסה או פריצה לבניין שנסגר,                 ירשה ולא יאפשר לשנות את מצב הבניין
 .אלא אם כן השינוי הותר כדין,                עבודה בבניין או שימוש בו

 
 אישור סכום ההוצאות.  84
 

 ?ישמש ראיה לכאורה, 83 או 82       אישור בכתב מאת המהנדס בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 
 .       לדבר

 
 
 

 סמכות כניסה.  85
 

 לכל נכס כדי לברר , בכל עת, הרופא או המפקח רשאים להיכנס, המהנדס, ראש העירייה)   א       (
 לבצע עבודה ולנקוט אמצעים בהתאם להוראות, קה               את מצבו של בניו או כדי לערוך בדי

 .               פרק זה
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 רשאי המהנדס לדרוש מבעל הבניין, סבור המהנדס כי מצבו של בנין מחייב עריכת בדיקה)   ב       (
 לבצע את הבדיקה ולהמציא  למהנדס את תוצאותיה בתוך ,                או מהאחראי לביצוע העבודה

 .      התקופה שיקבע         
 

 לרופא או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש , למהנדס, לא יפריע אדם לראש העירייה)   ג       (
 .              בסמכויותיהם או מלבצע את תפקידם לפי פרק זה

 
 מסירת הודעות.  86
 

  נערכה אליותיראה כאילו נערכה כהלכה אם,        הודעה שיש למסור לפי פרק זה לבעל בניין
 .בלא כל שם או תיאור נוסף, של אותו בניין" בעל"       כ

 
 אגרה.  87
 

 ,ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השישית,        בעד בדיקת בניין בידי מהנדס או רופא
 .       שתשולם עם הגשת הבקשה

 
 אחריות חבר בני אדם.  88
 

 יראו כאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה, ה       עבר תאגיד על הוראות חוק עזר ז
 או פקיד בני אדם בכיר באותו , למעט שותף מוגבל, שותף, מנהל פעיל,        היה בעל השליטה בפועל

 אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו אמצעים סבירים למניעת ,        תאגיד
 .       העבירה
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 מניעת רעש: א"פרק י

 
 

 איסור גרימת רעש מרכב והפעלת צופרים.  89
 

 .אלא במידה הדרושה להפעלה תקינה של הרכב, לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב)  א       (
 

 ,אות או אמצעי אזהרה וכיוצא בהם, פעמון, צופר, בתחום העירייה, לא יפעל אדם ברכב)   ב       (
 :        אלא אם כן התקיים אחד או יותר מאלה       

 
 ;הדבר דרוש לשם אזהרה מסכנה קרובה שאין למנעה בדרך אחרת)   1               (
 האות או אמצעי האזהרה כאמור אינם נמשכים או אינם , הפעמון, הפעלת הצופר)   2               (

 .סיבות ובמידה  שאינה עולה על הנדרש                      חוזרים מעל הנדרש על פי הנ
 

 איסור הקמת רעש.  90
 

 ,פטיפון, וידיאו, טלוויזיה, מקלט רדיו, לא יקים צעקה ולא יפעיל כלי נגינה, לא ישיר אדם)   א       (
  23.00 ובין השעות 16.00 לבין 14.00מגביר קול מכשיר כיוצא בהם בין השעות ,                רשם קול

 :ובימי מנוחה באחד ממקומות אלה;  למחרת07.00        לבין        
 

 ;תחת כיפת השמיים)   1               (
 , במקום שאינו תחת כיפת השמיים אולם אינו סגור בכל צדדיו כלפי חוץ או שדלתותיו)   2               (

 ;                        חלונותיו או פתחיו האחרים  אינם סגורים כולם
 , ) בניין מגורים–להלן (בניין המשמש בעיקר למגורים או שיש בו יחידות מגורים )   3               (

 .                      בעוצמה העלולה לגרום למטרד או להפריע למנוחת השכנים
 

 מועדיםלא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה באחד ה) א(הוראות סעיף קטן )   ב       (
 :               האלה

 ;ליל יום העצמאות)   1               (
 ;ליל פורים)   2               (
 . עד חצות–ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה )   3               (

 
 -מדחס או מכשיר כיוצא באלה , לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מזגן)   ג        (

  2באופן הגורם לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה , )א(במקום המפורט בסעיף קטן )   1  (             
 .                      לתקנות מניעת רעש

 
 תיקונים ושיפוצים.  91
 

 עבודות תיקון או שיפוץ בבניין ,  למחרת ובימי מנוחה07.00 לבין 22.00       לא יבצע אדם בין השעות 
 זולת אם הפעולה דרושה , לא יתקין בו מיתקנים במשך השעות האמורות ובימי מנוחהו,        מגורים

 .       באופן דחוף לשם מניעת סכנה לביטחון הדיירים או או להסרת סכנה כאמור
 
 
 
 

 בנייה.  92
 

 מכונה , ובימי מנוחה,  למחרת06.30 לבין 19.00בין השעות ,          לא יפעיל אדם באזור מגורים
 זולת אם הפעלת המכונה דרושה , בנייה או כיוצא בהם, לצורכי חפירה,       המונעת בכוח מכני   
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 בריאותו או בטיחותו,          באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור
 .         או להסרת סכנה או הפרעה כאמור

 
 טלטול מכלים.  93
 

 ובימי ,  למחרת06.00 לבין 22.00בין השעות , ולא ירשה לטלטל באזור מגורים         לא יטלטל אדם 
 באופן הגורם או עלול לגרום    , בלוני גז וכלים כיוצא בהם, חביות, מכלים, כלי קיבול,          מנוחה
 .         רעש

 
 פרסומות והודעות.  94
 

 מגביר , בכל שעות היממה, ל באזור מגורים         לא יפעיל אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להפעי
 , להופעה, לאספקת שירותים, כדי להפנות תשומת לב למכירת טובין,          קול או מכשיר כיוצא בו

 למעט הודעות לציבור מטעם העירייה במקרה, להצגה או לשם מתן הודעה או פרסומת,          לעינוג
 לא יופעל מגביר קול לצורכי פרסומת בעוצמה העלולה , יםבאזור שאינו אזור מגור:          חירום

 .         לגרום מטרד לעוברי אורח  ולעסקים סמוכים
 

 משתיקי קול.  95
 

 אלא אם כן מותקן במפלט הרכב משתיק קול או מיתקן אחר המונע ,          לא ינהג אדם ברכב מנועי
 .         ביעילות רעש או קולות נפץ

 
 מערכותהפעלת .  96
 

 אלא , מערכת אזעקה בנכס, בין בעצמו ובין על ידי אחר, לא יתקין אדם ולא יפעיל)   א         (
 :                 בהתאם  להוראות אלה

 
   דקות של     6 -הפעלת מערכת האזעקה תגרום להפעלה מבוקרת למשך לא יותר מ)   1                 (

 ואחרי פרק הזמן כאמור יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית , פר בלבד                        הצו
 .                        אלא  לאחר שנדרך מחדש באורח ידני או אוטומטי

 
 במרחב של מטר אחד ממקור , הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלסו)   2                (

 -יעלה על , "מהיר"מדידה נעשית במצב מדידה                        הרעש כשה
         

)                       1)   (A (DB 87 –באזור מגורים ; 
)                       2)   (A (DB 95 –באזור שאינו מגורים ; 

 
 בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של )   ב         (

 .               קלקול או תקלה   
  

 ליד דלת , בכל עת, בעל הנכס  יתקין באופן ובמקום בולט לעין ויחזיק במצב תקין וקריא)   ג         (
 שלט המפרט בכתב ברור וקריא את השם ומספר הטלפון של אדם המוסמך   ,                 הכניסה לנכס

 ; עקה במקרה של קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר                מטעמו לטפל במערכת האז
 יתקין בעל העסק את השלט ויוסיף בו גם את השם ומספר הטלפון של ,                 היה הנכס עסק

 .               בעל העסקת או מנהלו כדי לאפשר פניה אליהם להפסקת פעולת הצופר במקרה של קלקול
 
 

 מערכת אזעקה לרכב אלא בהתאם, בין בעצמו ובין על ידי אחר, אדם ולא יפעיללא יתקין )   ד       (
 :               להוראות אלה

 
 הפעלת מערכת האזעקה תגרום להפעלה מכוונת של הצופר בלבד למשך לא יותר )   1               (

 ; ק זמן של חמש דקות                      מדקה אחת בכל פעם ולא יותר משלוש דקות מצטברות בפר
 יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית אלא לאחר שנדרך     ,                       אחרי פרק זמן כאמור

 ;                      מחדש באורח ידני או אוטומטי
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 ,רכבשבירת חלון ה: מערכת האזעקה תהיה ניתנת להפעלה רק באחד או יותר מאלה)   2              (

 ;                      פתיחת מכסה המנוע או מכסה תא המטען או אחת מדלתות הרכב
 

 פתיחת אחת ,  שניות אחרי שבירת חלון הרכב15הצופר לא יחל בפעולה אלא לאחר )   3              (
 ;                     מדלתות הרכב או תא המטען או מכסה המנוע

 
 במרחק של מטר אחר ממקור , עלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלסוהפ)   4              (

 ".מהיר" כאשר המדידה נעשית במצב מדידה A (DB 87(                     הרעש עולה על 
 

 בעל הרכב יהא אחראי לתקינות מערכת האזעקה ברכבו ולהפסקה מיידית של פעולתה )   ה       (
 . קול או תקלה               במקרה של קל

 
 יקבע במקום הנראה לעין ויחזיק , בעל הרכב שברכבו מותקנת ומופעלת מערכת אזעקה)   ו       (

 את, בכתב ברור וקריא, שלט המפרט, באחד מחלונות הרכב, בכל עת,               במצב תקין וקריא
 עקה במקרה של קלקול או               השם ומספר הטלפון של מי שמוסמך מטעמו לטפל במערכת האז

 כדי לאפשר פניה אליו להפסקת פעולת הצופר במקרה ,               תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר
 . לרבות מדבקה–" שלט", לעניין סעיף קטן זה;               של  קלקול

 
 ,)ד(או ) א(ם מי שנקרא להפסיק רעש הבוקע מצופר הפועל בניגוד להוראות סעיפים קטני)   ז       (

 בין בכל שעה משעות ,  דקות30              יגרום להפסקתו בהקדם האפשרי ובפרק זמן שלא יעלה על 
 .                    היממה ובין בכל יום מימי השנה

 
 או ) 1)(ד(, )ו)(א(לא הופסקה פעולת צופר לאחר חלוף פרקי הזמן האמורים בסעיפים קטנים  )   ח      (

 והעירייכ תהיה , לנקוט צעד הדרוש לשם הפסקת פעולות הצופר, רשאי ראש העירייה, )ז         (     
 את ההוצאות הכרוכות בפעולה , לפי העניין,               רשאית לגבות מבעל הנכס או מבעל הרכב

 .                 האמורה
 

 הגבלת מפלס הקול.  97
 

 ) A(לא יעלה , שמעת במקום עינוג באמצעות מערכת הגברה         מפלס הקול של מוסיקה המו
       DB  90בל מקום שבו עשויים להימצא אנשים . 

 
 שימוש במערכת הגברה או כלי נגינה חשמלי.  98

    
 לא ישמיע אדם מוסיקה במקום עינוג ואל יניח להשמיעה בו באמצעות מערכת הגברה או )   א         (

 באמצעות מיתקן הפסקת זרם ,  אלא אם כן חוברו לזרם החשמל, י נגינה חשמלי                 כל
 .כשהוא פועל באורח תקין ובהתאם להוראות חוק עזר זה, ) מיתקן–בסעיף זה                  (

 
  מיתקן המפסיק לשלוש שניות רצופות לפחות     –" מיתקן הפועל באורח תקין", בסעיף זה)   ב         (

 כל אימת שמפלס הקול ,            את זרם החשמל שאליו מחוברים כלי הנגינה או מערכת ההגברה     
 בהתאם , A (DB 90(עולה על , במקום שבו עשויים להימצא אנשים,                 במקום העינוג

 .                להוראות ראש העירייה
 

 המיקרופון יחובר ; סיקה המושמעת במקום עינוגבמיתקן יהיה מיקרופון לקליטת המו)   ג        (
 במרחק ובמקום שיקבע ראש העירייה בין ההוראה כללית ובין לגבי ,                לתקרה באורח קבוע
 .               מקום עינוג מסוים

 
 .עלבמיתקן או מחוצה לו תיקבע נורת ביקורת נראית לעין שתידלק כל אימת שהמיתקן מופ)   ד       (

 
 מדידת מפלס הקול.  99
 

 יימדד עד לקביעת תקן ישראלי     , שלפיו יכוון המיתקן כאמור,           מפלס הקול במקום עינוג
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 לאומי לאלקטרוניקה כשהמכשיר -במכשיר העונה על דרישות התקן הבין,           למכשיר  מדידה
 ).SLOW" (איטי"          מכוון למצב 

 
 פטור. 100

 
 כולן או , 98 - ו97       ראש העירייה רשאי לפטור בעל מקום עינוג ממילוי אחר הוראות סעיפים     

 .תקופה שיקבע,           חלקן
 

 סייג לתחולה. 101
 

           הוראות פרק זה לא יחולו על הקמת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של הגורם 
 .          לו

 גם אם הרעש אינו נשמע מחוץ לרשות ,  תפקח על מפגעי רעש בתוך מקומות עינוג          העירייה
 .מכוח סמכויותיה על פי הפקודה,           היחיד

 
 ביקורת וסמכויות מפקח, סמכויות כניסה. 102

 
 כי יפסיק את הפעולה ,           מפקח רשאי להורות לאדם העובר על הוראה מהוראות פרק זה

 לא ביצע האדם את הוראות המפקח או לא ניתן למצוא את האדם כאמור ; רמת לרעש          הגו
 רשאי המפקח להפסיק את הרעש בעצמו או לנקוט אמצעי אחר כדי למנוע ,            בתוך זמן  סביר
 .          רעש בלתי  סביר

 
 מדידת רעש. 103

 
 ,תיעשה  בהתאם לתקנות למניעת רעש, זהלעניין הואות פרק ,            מדידת מפלס הרעש וקביעתו

            למעט לעניין קביעת המרחק של מדידת רעש מערכת אזעקה ומדידה וקביעה שלגביהן נקבעו 
 .           הוראות אחרות בפרק זה

 
 גרימת רעש. 104

 
 ת רעש מחוץיחולו גם על גרימ,           הוראות פרק זה המטילות איסור על גרימת רעש באזור מגורים

 .          לאזור מגורים אם הרעש גורם או עלול לגרום מטרד או הפרעה באזור מגורים
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 הוראות לעניין מקום עינוג: ב"פרק י
 

 
 הכנסת בקבוקים וגרימת לכלוך, פיצוח גרעינים, איסור עישון.  105

 
 -לרבות בשעות ההפסקה , עינוגבחלק שבו מתקיים , במקום עינוג)   א            (

 
 לא יעשן אדם כשמתקיים בו עינוג לרבים אלא במקומות המותרים וגרימת לכלוך)   1                    (

 ;                           לעישון
 

 ;ולא ילכלך את המקום, לא יזרוק אדם פסולת אלא במקום המיועד לכך)   2                   (
 

 לא יכניס אדם ולא יחזיק ולא ירשה להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית או חפץ)   3          (         
 ;                          אחר העלול לסכן את שלום הציבור

 
 .לא יפריע אדם למהלכו התקין של העינוג)   4                   (

 
 .על אירועים המתקיימים תחת כיפת השמייםלא יחולו ) 1)(א(הוראות סעיף קטן )   ב           (

 
 מודעות  106

 
 לרבות מודעות מוארות לענין , מודעות,           בעל מקום עינוג יקבע בו במקומות נראים לעין

 .גודלן וצורתן יקבע ראש העירייה בהודעה בכתב, מספרן, שאת תוכנן,           הוראות חוק עזר זה
 

 התראה.  107
  

 להיכנס בלא תשלום למקום שבו מתקיים עינוג ולעשות, בכל עת סבירה, מפקח רשאי)   א(           
 .                   מעשה הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה

 
 יתרו באדם שנמצא בו ועובר על הוראות, סדרן העובד או מפקח, בעלו של מקום ציבורי)   ב           (

 .105  סעיף                  
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 צעצועים מסוכנים:  ג"פרק י
 
 

 מכירתם והשכרתם, סייג לייצור צעצועים מסוכנים. 108
 

 בין כעסק נפרד , במכירתם או בהשכרתם, בשיווקם,           לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים
 אלא אם כן צעצוע כאמור , ולא יחזיק בהם או יפעילם במקום ציבורי,           ובין כחלק מעסק אחר

 , )562י " ת–להלן (דליקות :  בטיחות צעצועים– 2חלק , 562י "          עומד בדרישות התקן הרשמי ת
 .          לפי היתר מראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר

 
 צועים מסוכניםסייג להפעלת צע. 109
          

 לבטלו או , והוא רשאי לתיתו או לסרב לתיתו, בקשה למתן היתר תוגש לראש העירייה)  א          (
 לשנותם , להוסיף עליהם או לגורע מהם, וכן לקבוע בו תנאים,                  להתלותו לתקופה מסוימת

 .הכל לפי שיקול דעתו,                  או לבטלם
 

 אלא אם כן קבע ראש ,  בדצמבר בשנת נתינתו31תוקפו של היתר כאמור יפוג ביום )   ב          (
 .                 העירייה תקופה קצרה יותר

 
 .בעד מתן היתר כאמור ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השביעית)   ג         (

 
 סמכויות מפקח. 110

 
 רשאי סמכויות ,  יסוד סביר להניח כי עבר אדם על הוראה מהוראות פרק זההיה למפקח)   א          (

 החזקה או , השכרה, מכירה, שיווק,                   מפקח הוא לנקוט אמצעים הדרושים למניעת ייצור
 .                  הפעלה של צעצועים מסוכנים

 
 . גם לשוטרסמכות שניתנה למפקח לפי פרק זה נתונה)   ב          (
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 איסור רוכלות: ד"פרק י                                    

 
 

 איסור עיסוק ברוכלות. 111
 

 אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם  , לא יעסוק אדם ברוכלות בתחום העירייה)   א         ( 
 .                  לתנאי ההיתר

 
 או טובין , מגש, תבנית, דוכן.   לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא יגרום להעמידאו להניח עגלה) ב          (

 .ומגן ציבורי, ממגרש משחקים,  מטרים ממוסד חינוכי20                 בתחום 
 

 .בעד מתן היתר כאמור ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השמינית)   ג          (
 

  כלים וטובין,סילוק עגלות. 112
 

 מגש או , תבניתו, דוכנו, רשאי לצוות על אדם לסלק את עגלתו, מפקח או שוטר,            ראש העירייה
 בין בניגוד להונאות חוק עזר זה ובין בניגוד להוראות ,            הטובין שלו ממקום שבו הם נמצאים

 .           כל  דין
 

 סילוק בידי ראש העירייה. 113
 מגשו או הטובין שלו אחרי שנדרש לעשות כן בהתאם להוראות , תבניתו,      לא סילק אדם עגלתו     

 המגש או , התבנית, הדוכן, לסלק את העגלה, מפקח או שוטר, רשאי ראש העירייה, 112          סעיף 
 .בין בעצמו ובין על ידי אחרים.           הטובין

 
 סמכויות. 114

           
 יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה על הוראות , מפקח או שוטר, היה לראש העירייה)   א    (       

  חוק רישוי –להלן  (1968 –ח "התשכ,                    חוק עזר זה או על הוראות חוק רישוי עסקים
 -רשאי הוא , )                   עסקים

 
 , אינו מזדהה בתעודת זהות כאמור בחוק מרשם האוכלוסיןאם אדם כאמור )   1                   (

 ; לעצרו ולהביאו לתחנת משטרה לשם זיהויו– 1965 –ה "                           התשכ
 

 ,וכן כלי ואבזר המשמש אותו בעיסוקו, לתפוס את המרכולת שבידי אדם כאמור)   2                   (
 להצגתה לראווה או , לנשיאתה, ת כלי ואמצעי המשמש להובלת המרכולת                          לרבו

 וכן לתפוס את הטובין שבהחזקתו או בשליטתו         ; ) חפצי אדם–להלן (                          להחסנתה 
 , רימסור מי שביצע את התפיסה לאדם כאמו, נתפסו חפצי אותו אדם;                           אותה  שעה

 המציינת את מהות העבירה לכאורה שעבר ,                           הודעה בכתב חתומה בידו על התפיסה
 את נסיבות , ככל האפשר, והמפרטת, ואת פרטי מבצע התפיסה,                           אדם כאמור

 .ואת הדברים שנתפסו,                           העניין
 

 לא יעשה כן אלא לאחר שהציג , המבקש להפעיל את סמכותו לפי סעיף זה מכוח הסמכה)   ב           (
 .                        את כתב הסמכתו אם נדרש לכך

 
 

 
 החזרת חפצים. 115

 כתב אישום נגדו על ,  ימים מיום שנתפסו חפצי האדם30בתוך ,         לא הוגש לבית המשפט  
 .יוחזרו לו החפצים שנתפסו, משה עילה לתפיסה           העבירה  ששי
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 בקשה לביטול. 116
 רשאי לבקש מבית ,            אדם הרואה עצמו נפגע בשל תפיסת חפציו וטרם הוגש נגדו כתב אישום

 הוגש כתב ;            המשפט המוסמך לדון בעבירה שבשלה נתפסו החפצים לבטל את התפיסה
 . לבקש מבית המשפט את ביטול התפיסהרשאי הוא,            אישום

 
 שמירת חפצים. 117

 
 עד אשר יקבע בית , על חשבון בעל החפצים, חפצי אדם שנתפסו יישמרו בידי העירייה)   א           (

 נתונה לעירייה זכות עכבון    , בכפוף להחלטת בית המשפט;                    המשפט מה יעשה בהם
 אם תהא  זכאית להוצאות לפי     , חפצים  כערובה לתשלום הוצאות התפיסה והשמירה                   ב

 .                   קביעת בית  המשפט
 

 נוסף על עונש אחר , רשאי בית השמפט, הורשע אדם בעבירה שבעטיה נתפסו חפציו)   ב           (
 זוכה אדם כאמור בפסק הדין שאין ;  חלקםלצוות על חילוט החפצים כולם או,                    שיטיל

 .                   עליו עוד ערעור או בוטל כתב האישום יוחזרו לו החפצים
  

 רשאית העירייה או מי שהיא הסמיכה לכך למכרם  , נתפסו חפצים פסידים של אדם)   ג           (
 , בניכוי הוצאות התפיסה,  דמי המכר;                 במכירה פומבית או במחיר השוק ביום המכירה

  –לא היה ניתן למכור החפצים ; במקום החפצים, יובאו לכל ענין.                  השמירה והמכירה
 .   כפי שיקבע ראש העירייה,                  יועברו החפצים הפסידים למוסדר ציבורי או להשמדה

 
 איסור הפרעה. 118

  לראש העירייה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק            לא יפריע אדם
 .           עזר זה
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 שווקים: ו"פרק ט 
 

 
 מכירת טובין.  119

 
 .בתחום שיוחד לאותו אדם, לא ימכור אדם טובין אלא בשוק)   א           (

 
 יחול על מכירת טובין בחנות שניתן לגביה רישיון לפי חוק רישוי לא ) א(סעיף קטן )   ב           (

 .                    עסקים  או על רוכלות בהיתר
 

 עבודת ילדים.  120
 

 בפרסום או בעבודה או בעסק , בסבלות,  בשוק ברוכלות4לא יעסוק ילד מתחת לגיל )   א            (
 .                    אחר

 
 לא יעסקו לא ישתמש ,  לשוק לצורך עבודה כאמור14לא יכניס אדם ילד מתחת לגיל )   ב(            

 אלא אם , להעסיקו או להשתמש בשירותיו,                     בשירותיו ולא ירשה להכניסו לשוק כאמור
 .                    ניתן לו היתר לכך על פי כל דין

 
 כניסה לשוק.  121

 
 אלא אם כן קיבל אישור של , ולא ימכור בו טובין, א ייכנס לשוק אדם המציע טובין ןמכירה            ל

 .            מוכר מורשה
 

 אישור של מוכר מורשה.  122
  

 לסרב , אישור של מוכר מורשה,  שנים18ראש העירייה רשאי לתתלמוכר שהוא מעל גיל )   א            (
 .לבטלו וכן להתנות בו תנאים, להתלותו, לשנותו, תקנול,                     לתיתו

 
 אלא אם כן קבע ראש העירייה מועד ,  בדצמבר בשנת נתינתו31אישור כאמור יפקע ביום )   ב            (

 .                   אחר לפקיעתו
 

 .ע ראש העירייהישלם המבקש תשלום בשיעור שיקב, )ב(בעד אישור כאמור בסעיף קטן )   ג            (
 

 .האישור יוחזק בידי מוכר מורשה ויוצג לפי דרישת מפקח)   ד           (
 

 . עותק של אישור כאמור יישמר במשרדי העירייה)   ה         (  
 
 
 
 
 

 
 ימי שוק נוספים.  123

 
 , עיםראש העירייה רשאי להתיר בתחומי השוק ימי שוק נוספים על ימי השוק הקבו)   א          ( 

 .                  למטרות שייראו לו
 

 , לסרב לתיתו, ראש העירייה רשאי לתת היתר כניסה לשוק לימי השוק הנוספים)   ב          (
 .להוסיף עליהם או לשנותם, לכלול בו תנאים, להגבילו, לבטלו,                  להתלותו
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 איסור מכירת מוצרים מסויימים.  124

            
             ראש העירייה רשאי לאסור או להגביל מכירת מצרכי מזון בשוק ומכירת טובין אחרים שאין 

 .            לדעתו להתיר מכירתם בשוק
 

 מכירת טובין.  125
 

 .אלא בשטח שנקבע לו באישור,             לא ימכור מוכר מורשה טובין בשוק
 

 העדפה.  126
            

 מטעמים של , בהתאם להנחיות שיקבע,  ראש העירייה רשאי להעדיף את תושבי העיר           
 .לענין מתן אישור מוכר מורשה לפי הוראות פרק זה, רווחה או מצב כלכלי,              שיקום

 
 איסור כניסה.  127

 
 ,  או להימצא בו         לא ייכנס אדם לשוק ולא יימצא בו ולא ירשה לפי שפועל מטעמו להיכנס אליו  

 .            אלא בימי שוק ובשעות שבהם השוק פתוח בהתאם להוראות פרק זה
 

 חניה מוסדרת בשוק.  128
 

 יחולו הסדרים אלה ,            קבעה העירייה הסדרי חנייה בתשלום או בלא תשלום בתחום שיפוטה
 .            על  חנייה מוסדרת בשוק

 
 רוכלות.  129

            
 .            לא יעסוק אדם ברוכלות בשוק אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר

 
 סידור טובין.  130

 
 .         כל מוכר יסדר את הטובין ואת חפציו באופן שיאפשרו שמירה על ניקיון בשטח שנקבע לו  
 

 מידות ומשקלות.  131
 

 המידות , רה במשקל או במידה יחזיק את כל המאזניים            מוכר בשוק המציע טובין ןמכי
             והמשקלות במקום גלוי לעין ובולט באופן שהשקילה והמדידה ייראו לעיני הלקוחות או 

 .    בלא קושי,             למפקח
 
 

 לבוש של מוכר.  132
            
 סינר בד נקי ויחבוש כובע , הוא עוסק בשוקכל אימת ש, מוכר מצרכי מזון בשוק ילבש)   א           (

 .                   בד נקי
          

 ראש העירייה רשאי לפטור מוכר של סוגי מצרכים מסוימים מתחולת הוראות סעיף זה )   ב           (
 .                  לגביו
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 שמירה על היגיינה.  133
 
 . עת עבודתו           ידי המוכר יהיו נקיות בכל 
 

 
 נגיעה במצרכי מזון.  134

 
           לא ייגע קונה בידיו במזון לפני שיקנה אותו ולא ירשה מוכרלקונה לגעת במזון בשוק לפני  

 .                 שאותו מזון נמכר לאותו קונה
 

 איסור השכרה בהשכרת משנה.  135
 
 אלא על פי היתר בכתב מראש , טח שנקבע לו          לא ישכיר אדם ולא ירשה לאחר להשתמש בש 

 , להגבילו, לבטלו, להתלותו, לסרב לתיתו, ראש העירייה רשאי לתת היתר כאמור;            העירייה
 .מניעת מפגעים וצפיפות, שמירת הנקיון, לרבות בדבר גובה דמי ההשכרה,            להתנות בו תנאים

 
 איסור כניסה לחולים.  136

  
 .לא ייכנס לשוק אדם חולה במחלה מידבקת או החשוד על כך בעיני המפקח)   א     (      

  
 .לא יכניס אדם לשוק בעל חיים חולה או החשוד על כך בעיני המפקח)   ב           (

 
 .1940,  לפקודת בריאות העם11 כמשמעותה בסעיף –" מחלה מידבקת"בסעיף זה )    ג           (

 
 כנסת טובין מקולקלים והחזקתםאיסור ה.   137

    
 מורעלים או    , מקולקים, לא יכניס אדם לשוק ולא יחזיק בתוכו טובין רקובים)   א             (

 .או החשודים ככאלה בעיני המפקח, בכל דרך אחרת,                      מושחתים
 

  השוק או ישליכם למקום שיועד לכך יסלקם מחזיקם מיד מן, הושחתו טובין כאמור)   ב             (
 .                    בשוק או למקום שיורה המפקח

 
 הכנסת כלי רכב.  138

  
 למשך הזמן שקבע לכך מפקח, אלא למקום שיועד לכך, לא יכניס אדם לשוק כלי רכב)   א            (

 .                    ובהתאם לתנאים שקבעו ראש העיריה או המפקח
 

 . למעט אופניים–" כלי רכב", בסעיף זה)   ב           ( 
 
 

 דגים ועופות חיים.  139
 

 אלא אם כן קיבל היתר לכך מראש ,             לא יחזיק אדם ולא יניח אדם עופות חיים או דגים בשוק
 .                העירייה ובהתאם לתנאי  ההיתר או אם קנה בשוק לצרכיו

 
 תאיסור קטטו.  140

 
 .           לא יגרום אדם לקטטה בשוק ולא יהיה מעורב בה

 
 הבערת אש.  141
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 אלא למטרת בישול במקום, בין לשריפת פסולת ובין לצורך אחר,             לא יבעיר אדם אש בשוק
 .לאחר שנקט אמצעים הדרושים להבטחה מפני דליקה,             ובתנאים שקבע המפקח

 
 ת ורעשמניעת ריחו.  142

 
 יפסיקם מיד עם, עשה כן;          לא יגרום אדם לריחות או לרעש חזקים או בלתי סבירים בשוק  

 .            דרישת המפקח
 

 מניעת שפיכת שפכים.  143
 
 .באופן ובמידה שאישרם המפקח, מים או נוזל בשוק אלא במקום,          לא ישפוך אדם שפכים   
 

 מריטת נוצות.  144
 
 .         לא ימרוט אדם נוצות בשוק אלא במקום ובתנאים שאישרם ראש העירייה מראש  
 

 העברת עופות.  145
 

 אלא בתוך כלוב אטום תחתית או ,             לא יעביר אדם ממקום למקום בתחום השוק עוף שחוט
 .קחלהנחת דעתו של המפ,             כשהעוף נתון בשקית פלסטיק או ארוז בדרך אחרת

 
 סילוק מפגע ומטרד.  146
          

 .לא יגרום אדם למפגע או למטרד בשוק)  א            (
 

 יסלקו לפי , או שרכושו מעורב בהם) א(גרם אדם מפגע או מטרד כאמור בסעיף קטן )  ב            (
 .בתוך הזמן שקבע המפקח בדרישתו, בכתב,                    דרישת המפקח

 
 שפה ופסולתא.  147

 
 לתוך כלי קיבול ,             מוכר מורשה ישליך את האשפה והפסולת הנוצרים במהלך עבודתו בשוק

 וירוקן את הכלי כאמור לתוך כלי הקיבול הכלליים ,             בהתאם להוראות חוק עזר זה
 .ובלבד שיש בהם עוד מקום לקליטת אשפה ופסולת,             המותקנים  לכך

 
 

 כלי קיבול ואריזה.  148
 

 ריקים או , שקים או כלים כיוצא בהם, חביות, סלים, תיבות,             לא יחזיק אדם בשוק ארגזים
 ולא יניחם במעברות השוק או במקום אחר שהמפקח לא , אלא בשטח שנקבע לו,             מלאים

 .            ייחדו למטרה זו
 

 ניקיון.  149
 

 וינקה,  מוכר יחזיק נקי את המקום בשוק שבו הוא מציג או הציג או מחזיק את סחורתו           
 .להנחת דעתו של המפקח, בכל יום עבודה בשוק,             אותו מזמן לזמן

  
 פריצת תא נעול.  150

 
 :מפקח רשאי לפרוץ בכוח לתא נעול בהתקיים אחד או יותר מאלה)   א            (

 
 ;עולים מהתא ריחות סירחון או צחנה)   1        (            
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 יש למפקח יסוד סביר לחשוב שהתא מכיל מזון או חומר או שנתקלקל וגורם או )   2                    (
 ;                           עלול לגרום מפגע לציבור כמשמעותו בדין למניעת מפגעים

 ; מניעת דליקהלכיבוי או)   3                    (
 ;לעצירת שיטפון או למניעתו)   4                    (
 .לצורך דחוף אחר)   5                    (

 
 -אלא אם כן , )א(לא ייפרץ תא כאמור בסעיף קטן )   ב           (

 
 ו ידוע או להזעיק את המחזיק במפתחות התא אשר מענ, לדעת המפקח, אין די זמן)   1                  (

 ;מזמן שהוזעק, לדעת המפקח,                          אם לא הגיע בתוך זמן סביר
 למחזיק בתא תימסר ; ננקטו אמצעים סבירים לנעילת התא מיד לאחר הפריצה)   2                  (

 תן יהא לראותה בין לביתו ובין על ידי השארת מודעה בתא באופן שני,                          הודעה
 שתציין היכן המפתחות לנעילה,                          מבחוץ

 ;ננקטו כל האמצעים להפחתת הנזק עקב הפריצה)   3                  (
 אלא אם כן מצא המפקח, ששמו ומענו יירשמו, בנוכחות אדם אחד נוסף לפחות)   4                  (

 הצורך בפריצה דחוף ואינו סובל דחייה כדי להביא אדם כאמור או שאין אפשרות                          ש
 .                          סבירה למצוא אדם כאמור

 .למחזיק התא ולתחנת המשטרה הקרובה, מיד ככל האפשר, על כל פריצה יודיע המפקח)   ג            (
  

 צה דין וחשבון בכתב על הטובין אשר בתא וימציא העתק המפקח יערוך מיד לאחר הפרי)   ד            (
 .                   ממנו לתחנת המשטרה הקרובה

 
 -לענין סעיף זה )  ה            (

 
 ; לרבות מקום או כלי נעול שבו מחזיק המוכר טובין–" תא                   "
 .  לרבות שומר או שוטר-" מפקח                   "

 
 פגיעה בשוק  .151

 
 .לא יפגע אדם בשוק במיתקן ממיתקניו או בחלק ממנו)   א            (
 .יודיע על כך מיד למפקח, פגע אדם פגיעה כאמור או נודע לו עליה)   ב            (

 
 הרחק מהשוק.  152

 
 וראות פרק בשוק בניגוד לה, לדעתו,             מפקח רשאי להרחיק מן השוק אדם או טובין הנמצאים

 .            זה או הפועלים בניגוד להוראותיו
 

 ציות להוראות.  153
 

 יציית כל אדם בשוק להוראות המפקח כאמור בפרק זה ,             בלי לגרוע מהוראות חוק עזר זה
 .            בכל  הנוגע לשמירת הסדר והניקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק
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 פתיחת עסקים וסגירתם: ז"                            פרק ט
 
 

 סגירת בית עסק.  154
 

 בליל יום בימי ,             לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית עסק בימי מנוחה
 ,ולגבורהבליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לשואה ,             מנוחה
 ,בליל יום הזיכרון לחלליל מערכות ישראל, ) יום הזיכרון לשואה–להלן  (1959 –ט "            התשי

 .            בליל תשעה באב וביום הכיפורים
 

 סגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה.  155
 

 ת עסק בשעות שביןלא יפתח אדם ולא ירשה לאחר לפתוח בי,             בימים שאינם ימי מנוחה
 . למחרת06.00 לבין 22.00            

 
 בית עינוג או מפעל בימי הזיכרון, בית קפה, סגירת ביתאוכל.  156

 
 בית     , לרבות מזנון וקיוסק,             לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית אולכ

 ם הזיכרון לשואה ובלי יום הזיכרון לחללי מערכות בליל יו, בית עינוג וכיוצא בהם,             קפה
 .             ישראל

 
 סגירת בית אוכל ביום הכיפורים.  157
        

 .ביום הכיפורים לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית אוכל)   א            (
 

 בפנסיון , י אוכל או משקאות במלולא יחולו על אספקת דבר) א(הוראות סעיף קטן )   ב            (
 לאנשים המתאכסנים בו ואוכלים דברי מאכל או שותים   , ובמקום כיוצא בהם,                    באכסניה

 .                      משקאות במקום
 

 בית עינוג או מפעל בימים שאינם, בית קפה, סגירת בית אוכל.  158
 ימי מנוחה         

 
 , רשאי להחזיק את המקום פתוח ברציפות, בית עינוג או מפעל, בית קפה,   בעל בית אוכל          

 .            ובלבד שלא תופרע מנוחת השכנים
 

 סגירת בתי מרקחת.  159
 

  לבין 22.00            לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית מרקחת בשעות שבין 
 אלא לפי תורו בתורנות , בימים ובשעות שבתי מרקחת סגורים, ת ובימי מנוחה למחר06.00            

 , )נוסח חדש(שנקבעה בהתאם לתקנות שהותקנו לפי פקודת הרוחקים ,             בתי מרקחת
 . לפי תורו בתורנות שקבע ראש העירייה–אם לא נקבעה תורנות כאמור ; 1981 -א  "           התשמ
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 שמירת איכות הסביבה באזורי תעשייה: ז"פרק י  
 
 

 -            בפרק זה 
 

 מוצג או גל של אנרגיה או חומר הנפלט או המסולק ממפעל ועלול לשנות, נוזל,  גז– "מזהם"            
 האדמה או המים או מי התהום שמחוץ לשטח המפעל או העלול להיות ,             את איכות האוויר

 רד או מפגע לציבור או לסביבה או להפריע לפעולה תקינה של מיתקנים לסילוק פסולת או             מט
 ;בחי או בצומח או עלול לפגוע במערכת הביוב,            לטיהור שפכים או עלול לפגוע בנוף

 
  בדצמבר באותה    31 - בינואר של שנה פלונית ומסתיימת ב1 - תקופה המתחילה ב– "שנה           "

 .           שנה
 

 בקשה להקים מפעל.  161
 

 אם הגשת הבקשה להיתר , יגיש לעירייה,             אדם או גוף המבקש להגים מפעל באזור תעשייה
 דין וחשבון על נתונים סביבתיים בדבר , 1965 –ה "התשכ,             בניה לפי חוק התכנון והבניה
 , חזות המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו, הקמה            הפעלתו של המפעל המיועד ל

 .            גינון  ותאורה שבתוספת התשיעית
 
       דין וחשבון שנתי.  162 

          
 , לגבי השנה הקודמת,  בפברואר1לא יאוחר מיום , אחת לשנה, בעל מפעל יגיש לעירייה)   א            (

 דין וחשבון על , לפי העניין,  ימים מיום מסירת דרישה לכך מאת מפקח30                     או בתוך
 דין ; המזהמים שבו ופליט מזהמים ממנו,                     נתונים סביבתיים בדבר הפעלתו של המפעל

 .                    וחשבון כאמור יוגש בטופס כמפורט בתוספת התשיעית
 

 פטור ; יה רשאי לפטור בהודעה בכתב בעל מפעל מחובת הגשת דין וחשבוןראש העירי)   ב            (
 ראש ; )ד(                   כאמור לא יחול לגבי חובת הגשת דין וחשבון על שינוי כמפורט בסעיף קטן 

 .                   העירייה ינמק בכתב את החלטתו למתן פטור
 

 ובשנה , לשביעות רצונו של ראש העירייה, בון לשנה פלוניתהגיש בעל מפעל דין וחש)   ג           (
                   שאחרי ההגשה קיבל בעל המפעל הודעה מראש העירייה שבה דרישה להגשת דין וחשבון 

 המזהמים שבו ופליטת , ולא חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל,                   לגבי השנה שקדמה לה
 רשאי בעל המפעל להחזיר את טופס ההודעה של ראש העירייה חתום ,  מזהמים ממנו                 

 .                  כדין  ולציין בו כי אין שינוי מהדין וחשבון האחרון
 

 יגיש בעל , המזהמים שבו או פליטת מזהמים ממנו, חל שינוי כלשהו בהפעלתו של המפעל)   ד          (
  ימים מיו השינוי על גבי טופס כמפורט 14 -ל דין וחשבון על כך לא יאוחר מ                  המפע

 .                  בתוספת התשיעית
 

 סמכויות המפקח.  163
 

 -            המפקח רשאי 
 

 אם ראה , 162לדרוש מבעל מפעל דין וחשבון במועד אחר מהמועד שנקבע לכך בסעיף )   1            (
  ימים מיום 30בעל מפעל חייב להגיש את הדין וחשבון לא יאוחר מתום ;       טעם  סביר לכך             

 ;                   דרישת המפקח
 

 ; אם נסיבות העניין מצדיקות זעאת לדעתו, להאריך מועד מן המועדים שבחוק עזר זה)   2           (
 ; ונימוקי החלטת המפקח יירשמו                   הארכה האמור תינתן במסמך בכתב
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 ,   בדיקה במפעל במועד הנקוב בהודעה, על חשבון המפעל, להודיע לבעל מפעל כי תבוצע)   3           (

 
 ;למפעל כדי לבדוק מי הם בעליו ואילו פעולות מתנהלות בו, בכל עת סבירה, להיכנס)   4           (

           
 למפעל כדי לבדוק או לאמת את הפרטים המפורטים בדין   , ל עת סבירהבכ, להיכנס)   5           (

                    וחשבון או להורות לבעל מפעל להמיא נתונים נוספים או תוצאות בדיקות להשלמת הדין 
 ;                   וחשבון  או להכרתו

  
 וי לשמש ראיה לעבירה על הוראות חוק לערוך בדיקה ולתפוס ולהחזיק בכל מימצא העש)   6           (

 ;                    עזר זה
 

 להורות להפסיק פעולותו של מיתקן או להפעילו לצורך בדיקת מזהם או לשם אימות )   7           (
 .                   מימצאי דין וחשבון שהגיש המפעל

 
 הודעה על בדיקה.  164

 
 תפרט את האמצעים שעל בעל המפעל לנקוט כדי לאפשר ) 3 (163 בסעיף הודעה כאמור)   א            (

 הפעלת מיתקנים ,  לרבות התקנת מיתקנים–" אמצעים", בסעיף זה;                     ביצוע הבדיקה
 .                    והפסקת פעולתם לצורך בדיקה

 
 צעים שנדרשו לעריכת הבדיקה במועד ינקוט בעל המפעל אמ, נמסרה הודעה כאמור)   ב            (

 ,ויעמיד לרשות המפקח דרכי גישה, יפעיל כל מיתקן או יפסיקו לצורך הבדיקה ,                     שנקבע
 .לפי הוראות המפקח והוראות חוק עזר זה,                     כוח חשמלי ועזרה ככל שיידרש

 
 מסירת ידיעות.  165

 
 .כל ידיעה, במועד הנקוב בדירשה,  ימסור לראש העירייה לפי דרישה בכתב            בעל מפעל

 לרבות , לביצוע הוראות חוק עזר זה, לדעת ראש העירייה,              מימצא או מסמך הדרושים
 .            תכניות הנדסיות המפרטות פעולות מיתקן הפולט מזהם

 
 מניעת מפגעים.  166

 
 ריח או זיהום אוויר חזקים או , רעש,  פעל או בעל מפעל או אדם מטעם מפעל            לא יגרום מ

 .            בלתי  סבירים כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים ובתקנות שהותקנו לפיו
 

 דרישה למניעת מפגעים.  167
 

 בכתב לדרוש בהודעה , רשאי ראש העירייה או מפקח, 166בלי לפגוע באמור בסעיף )   א            (
 לשם מילוי     ,                     מבעל  מפעל להימנע מעשיית מעשה או לעשות מעשה או שניהם כאחד

 .166                    הוראות  סעיף 
 

 רשאי ראש העירייה לבצע את , )א(לא מילא בעל מפעל אחר דרישה כאמור בסעיף קטן )   ב           (
 . ולגבות את ההוצאות שהוצאו לכך מבעל המפעל166קיום הוראות סעיף                    הדרוש ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב: ח"פרק י
 

 
 איור הזרמת שפכי תעשייה ומהילת שפכים.  168

 
 למיתקן טיפול בשפכים ולמערכת השבת , לא יזרים לביוב,          בעל או מחזיק של מפעל תעשייה  

 למיתקן , ולא ירשה למי שפועל מטעמו להזרים שפכי תעשייה ממפעלו לביוב,      קולים       
 -            ולמערכת כאמור 

 
 בכמות או באיכות העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת הביוב , באופן)   1           (

 ;                  או לתהליכי הטיפול בו
 

 ;   בטיב ובאופן העלול להיות מטרד או לגרום סכנה לציבור)2           (
 

 או בניגוד להוראות , אם המפעל טעון היתר, בלא היתר או שלא בהתאם לתנאי היתר)   3          ( 
 ;                  אחרות בפרק זה

 
  עזר זה מחזיק מפעל לא ימהל שפכים ממפעלו בניגוד להוראות המפורטות בחוק)   4           (

 .כדי להתאימם להוראות האמורות,                   ובתוספת העשירית
 

 דרישות למתן היתר.  169
 

 שיכילו מרכיבים בריכוזים , לא יינתן היתר להרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב)   א            (
 כ של "ים לעליה בערכי הצח                    רעילים המעכבים את הטיפול הביולוגי בשפכים או הגורמ
 .                    הקולחים או הגורמים נזקים לגידולים המושקים בקולחים

 
 להמציאל , ראש העירייה רשאי לדרוש ממפעלים הפולטים שמרים כימיים לשפכים)   ב            (

 ; פן מלא במכון הטיהור                   עירייה  בדיקות המראות אם השפכים התעשייתיים פריקים באו
 , בדיקות רעילות ביולוגיות, יהיה רשאי ראש העירייה לדרוש ממחזיק של מפעל,                    לענין זה

 לרבות הדגמה במיתקנים מעבדתיים המהווים ,                    בדיקות לאפיון רעילות ופריקות שפכים
 .ב"צח/כ"הטיהור ובדיקת יחס צח                   סימולציה לפעילות מכון 

 
 , לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב, 168בלי לגרוע מן האמור בסעיף )   ג            (

 .                   אלא אם כן התמלאו הדרישות והתנאים כמפורט העשירית
 

 רשאי הוא , יותיו לפי פרק זהבתוקף סמכו, נתן ראש העירייה היתר או הודעה בכתב)   ד           (
 .לשנותם ולהתנות בהם תנאים,                   לבטלם

 
 עריכת בדיקות שפכים והגשת תוצאותיהן.  170

 
 אחת לשנה לצורך קבלת , מחזיק מפעל תעשייה הטעון היתר יגיש לראש הרשות העירייה)   א           (

 . שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלותוצאות בדיקות של,                    ההיתר
 

 יגיש מחזיק מפעל טעון היתר או מחזיק מפעל , )א(בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן )   ב           (
 בכל עת ,                    מבוקר לראש העירייה תוצאות בדיקות של שפכי התעשייה המוזרמים ממפעלו

 .עירייה לערוך בדיקות ולהגיש תוצאותיהן                   שיידרש בכתב מאת ראש ה
 

 עריכת הבדיקות של שפכי התעשייה והגשת תוצאותיהן תיעשה באופן ובתנאים שיקבע )   ג          (
 .                 ראש העירייה
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 ראה ראש העירייה שישנה עליה בריכוז של מרכיב בשפכים אשר ריכוזו הוגבל על פי חוק )   ד            (
 בשל , רשאי ראש העירייה לקבוע תנאים מחמירים,                   עזר זה ועל פי התוספת העשירית  

 .                   החריגה שנמצאה למפעלים המזרימים שפכים למכון או לחלקם
 

 שישה חודשים מתום המועד שבו קבעה ראש העירייה תנאים מחמירים כאמור בסעיף)  ה            (
 לא יזרים המפעל שפכים למערכת הביוב אלא על פי , והעבירם בכתב למפעל) ד(               קטן     

 .                   התנאים החדשים שנקבעו
 

 האמור בסעיף זה אינו גורע מסמכויותיהם של ראש העירייה והמפקח כאמור בסעיף )   ו             (
                   171. 

 
 ת בדיקות שפכי תעשייה בידי העירייהעריכ.  171

     
 להורות למפעיל מכון הטיהור , אם ראה שהנסיבות מצדיקות את הדבר, ראש העירייה)   א            (

 דגימות של שפכי תעשייה שנלקחו כאמור בסעיף ,                     לבדוק בתדירות של אחת לשבועיים
  הוא בהודעה בכתב להטיל על מחזיק המפעל את תשלום ההוצאות בעד ורשאי) ב(                    קטן 

 .                     הבדיקות
 

 בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשייה כדי ליטול דגימות של שפכי , מפקח רשאי)   ב            (
 .ת פרק זה                    התעשייה שבמפלע לצורך ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיוום הוראו

 
 שינוי מפעל מבוקר למפעל טעון היתר.  172

  
 על פי תוצאות בדיקות שפכים שהוגשו לו או שבוצעו , ראש העירייה רשאי לקבוע)   א            (

 והודעה בכתב על כך תימסר למחזיק , כי מפעל מבוקר יהיה מפעל טעון היתר,                     מטעמו
 .מפעל                    ה

 
 יחולו על המפעל ההוראות ) א(קיבל מחזיק מפעל מבוקר הודעה כאמור בסעיף קטן )   ב            (

 .                    החלות לגבי מפעל טעון היתר
 

 אגרה בשל הזרמת שפכי תעשייה.  173
     

 הממוצעת בשפכים ) כ"צח(מחזיק מפעל טעון היתר אשר רמת צריכת החמצן הכימית )   א            (
 ישלם לעירייה אגרה    , )יחיד עומס(= ג לליטר " מ500                    המוזרמים ממנו לביוב עולה על 

 .                    בשל  הזרמת שפכי תעשייה
 

 .תשלום האגרה יהיה בשיעור הנקוב בתוספת האחת עשרה)   ב            (
 

 איסור הפרעה לבעל סמכות.  174
 

             לא יפריע אדם לראש העירייה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק 
 .            עזר זה

 
 הודעה בדבר שינוי.  175

 
 בטיב או באיכות של ,             מחזיק מפעל תעשייה יודיע מיד לראש העירייה על שינוי שחל בכמות

 זרמים ממפלעו או באופן הזרמתם ובלבד שהשינוי עלול לגרום להזרמת             שפכי התעשייה המו
 .           השפכים בניגוד להוראות פרק זה
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 תוצרים של מיתקנים קדם טיפוליים ומפרידי שומנים, פינוי בוצה.  176

 
 ).ג (-ו) ב(בוצה תפונה בהתאם להוראות סעיפים קטנים )   א            (

         
 .בוצה רעילה תפונה לאתר לפינוי פסולת רעילה)   ב        (    
 

 :בוצה שאינה רעילה תטופל באחת מהדרכים האלה)   ג            (
 

  מוצקים או לרמה אחרת שאישר המשרד לאיכות    25%היא תמוצק לרמה של )   1                   (
 ;ינוי פסולתותפונה לאתר לפ,                           הסביבה

 
 תמורת תשלום בעד הטיפול באותה , היא תועבר למיתקני הטיפול במכון הטיהור)   2                   (

 , בהתחשב בהוצאות שייגרמו לעירייה בשל הטיפול,                           קבוצה  כפי שקבע ראש העירייה
  הבוצה מתאימה לטיפול במתקני הטיפול בבוצה במכון                           ובלבד  שלדעת ראש העירייה

 ;                          הטיהור
 

 .היא תמוחזר בדרך שאינה גורמת מטרדים לסביבה)   3                  (
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 סולת מפעלפ: ט"פרק י                                                           
 
 

 הגדרות.  177
 

 -            בפרק זה 
 

 מפעל הפקת הנרגיה   , מפעל מיחזור פסולת,  תחנת מעבר לפסולת– "אתר סילוק פסולת           "
 מורשים שקיבלו היתרים מהמשרד לאיכות הסביבה , אתר סילוק והטמנת פסולת,            מפסולת

 פסולת , פסולת גושית, פסולת גזם, פסולת מפעל, ן פסולת ביתית           לקלוט או לטפל או להטמי
 ;וכיוצא בהם,            בנין

 
 ,     מכל אצירה ביתי,  בניין או מיתקן המיועד להכיל מכל אצירה– "ביתן אצירת פסולת           "

 ;           מכולת  דחס או מיתקן ייעודי
 

 :מאלה אחד או יותר – "בעל מפעל           "
 

 ;כשוכר או באופן אחר, המחזיק במפעל כבעל)   1           (
 

 ;מנהל מפעל)   2           (
 

 בפנקסי המקרעין המתנהלים לפי , הבעל הרשום של המקרקעין שעליהם נמצא המפלע)   3           (
 ;                  חוק  מקרקעין

 
 בין , נסה או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה אדם המקבל או הזכאי לקבל הכ)   4          (

 ;כנאמן או כבא כוח,                  בזכותו ובין כמורשה
 

 ;דרישה וכיוצא בהם או תנאים נלווים להיתר, קביעה,  לרבות הוראה בכתב–" הודעה                 "
 

 מוש חוזר כחומרי גלם או לאותה מטרה תהליך השבת חומרים ומוצרים לשי– "מיחזור                 "
 ;                  אשר לה יועדו בראשונה

 
 . מכולה סגורה עם מיתקן דחיסה הידראולי מופעלת על ידי מנוע חשמלי–" מכולת דחס"                 

 
 יים    העשו, המיועדים לאצירת פסולת, כלי קיבול או מכולת דחס,  מכל– "מכל אצירה"                 

 ;בגודל ובאיכות כפי שיורה המפקח מזמן לזמן, בצורה,                  מחומר
 

 מותאם לכמויות ונפחי ,  מכל אצירה המיועד לפסולת ביתית בלבד– "מכל אצירה ביתי"                 
 ;בהתאם לקביעת המפקח,                  פסולת המיוצרים בידי העובדים במפעל ובעסק

 
 ,     גריסה וכיוצא בהם, כבישה, דחיסה,  כלי קיבול או אמצעי אצירה–" מיתקן יעודי"                 

 .טיפול או הקטנת נפח פסולת למיחזור כפי שאישר המפקח, מיון,                  המשמש לריכוז
 

 : אחד או יותר מאלה– "מפגע"                 
 

 ת או השלכת אחד או יותר מסוגי הפסולת המוגדרים בחוק עזר זה לרבות הצטברו)   1                  (
 בכביש או , במדרכה, בחצר, בין בתוך בנין ובין בביתן לאצירת פסולת,                          גרוטאות רכב

 לול                          במקום ציבורי הגורם או עלול לגרום לאי ניקיון או לסכנה בטיחותית או ע
 ;                         להזיק לבריאות או לסביבה באופן אחר לפי קביעת המפקח

 
 העדר מספר מספיק של מכלי אצירה או מיתקנים ייעודיים המשמשים לאצירה או)   2                    (

 ;                           לטיפול בפסולת במפלע או בעסק
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    התקנת ביתן לאצירת פסולת או התקנת מכל אצירה או התקנת מיתקן ייעודי )3                    (
 ;בלי לקבל מראש את אישורו של המהנדס,                            בכביש או במדרכה או במקום ציבורי

 
 דבר , עדאי פינוי פסולת מאחד או יותר מסוגי הפסולת המוגדרים בחוק עזר זה במו)   4                    (

 ;                           העלול להזיק לבריאות או לסביבה לפי קיבעצ המפקח
 

   מפצל שבו מעבדים בשר או משתמשים בו לצורך ייצור מוצרי - "מפעל בשר"                           
 ;                           בשר

 
 ח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח  שט– "מקום ציבורי"                           

 גן או גינה ומקום שהציבור רשאי להשתמש , חורשה, שדרה, רחוב,                             לבניין ציבורי
 אוטובוס ציבורי , מקום עינוג, לעבור בו  או שהוא משתמש או עובר בו למעשה,                             בו

 .כמשמעותם בתקנות התעבורה,                           או מונית  
 

 התקנת כלי אצירה ואחזקתם.  178
 

 , בתנאים במקום, במידות, בנפח, בכמות, בעל מפעל יתקין במפעלו מכל אצירה מסוג)   א            (
 .   המפעלועל פי המפורט שיורה המפקח בהודעה לבעל, במועד,                     באופן

 
 ,ניקיונו וניקיון סביבתו של מכל אצירה שהותקן במפעלו, בעל מפעל ישמור על תקינותו)   ב            (

                     ינקוט אמצעים נאותים שלא יגרום הפרעה לסביבה ויחליפו לפי הוראת המפקח וימלא 
 .הצבתו במפעל                    אחרי הוראות המפקח לענין השימוש בו ו

 
 בידי , רשאי המפקח להורות על הצבת כלי אצירה, )א(על אף האמור בסעיף קטן )   ג            (

 .במפעל או בחצרי המפעל,                    העירייה
 

 תישלח לבעל המפעל הודעה על כך ובעל המפעל    ,  )ג(הורה המפקח כאמור בסעי קטן )   ד           (
  ימים 20ובלבד שהמועד האמור יחול ,         יאשר הצבת מכל האצירה במועד שנקבע בהודעה          

 .                  לפחות לאחר מסירת ההודעה
 

 ישלם בעל המפעל היטלה בשיעור , )ג(הציבה העירייה מכל אצירה כאמור בסעיף קטן )   ה           (
 ).ד( ימים מיום מתן ההודעה כאמור בסעיף קטן 20בתוך , שרה                   שנקבע בתוספת השתים ע

 
 היא תשמור על קינותו ותחליפו אם נשרף או ניזוק   , הציבה העירייה מכל אצירה במפעל)   ו            (

 בעל המפלע יישא במלוא עלות התיקון או ;                    באופן שאינו מאפשר שימוש סביר ותקין בו
 .לפי דרישת המפקח,            ההחלפה        

 
 הצבת כלי אצירה במקום ציבורי.  179
          

 , המפקח רשאי להודיע לבעל מפעל שעליו לפנות את הפסולת או סוגים מהפסולת)   א            (
 רבת למכל אצירה שהעירייה הציבה במקום ציבורי בק,                     המיוצרים או נמצאים במפעלו

 .                    מקום למפעלו
 

 יפנה את הפסולת האמורה מיד עם , )א(קיבל בעל מפעל הודעה כאמור בסעיף קטן )   ב            (
 ).א(                    היווצרותה במפעלו למכל האצירה לפי סעיף קטן 

 
 .מפקחלא יוצב מכל אצירה במקום ציבורי בלא אישור ה)   ג            (

 
 

 התקנת ביתן אצירת פסולת ואחזקתו.  180
 

 בעל מפעל יתקין במפעלו ביתן אצירת פסולת או יתאים ביתן אצירת פסולת אצירת )   א            (
 בגודל בחומרים ובתוך פרק הזמן שיורה במפקח , במקום,                     פסולת קיים באופן בצורה
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 .לבעל המפעל                    בהודעה 
 

 ניקיונו וניקיון , אחזקתו, הוא ישמור על תקינותו, התקין בעל מפעל ביתן אצירת פסולת)   ב            (
 , ינקוט אמצעים הדרושים למנוע מביתן אצירת הפסולת לגרום הפרעה לסביבה,                    סביבתו

 .                  וימלא אחר הוראות המפקח בעניין 
 

 יתקין סמוך לביתן אצירת פסולת , בעל מפעל שנדרש בהודעה בכתב מאת המפקח)   ג            (
 , ברז לאספקת מים ומתחתיו מערכת ניקוז מהבית לרשת הביוב של מפעלו,                    שבמפעלו

 .                   לצורך ניקיון הביתן וכלי האצירה
 

 ינוי פסולתקביעת כללים לאצירה ופ.  181
 

 , לרבות אופן האצירה,             המפקח רשאי לקבוע מזמן לזמן כללים בענין אצירה ופינוי פעולת
 אשר לדעת המפקח דרושה לבטחת , המועדים וקביעה אחרת, ההובלה, הפינוי,             הטיפול

 .            אצירה  ופינוי פסולת
 

 איסור השלכת פסולת.  182
      
 בעל מפעל לא ישליך ולא ירשה לעובד במפעלו או למי שפועל מטעמו להשליך פסולת )   א         (    

 אלא לתוך מכל אצירה המתאים לסוג הפסולת כאמור ,                      המיוצרת או הנמצאת במפעלו
 מכסים והפתחים של ויגרום שה, לא ישאיר פסולת מחוץ לכלי האצירה,                      בחוק עזר זה

 .                                     מכל  האצירה וביתל אצירת הפסולת יהיו סגורים
 

 בעל מפעל לא ישליך ולא ירשה לעובד במפעלו או למי שפועל מטעמו להשליך חומרים )   ב             (
 לתוך , פסולת גינה או פסולת גושית, הפסולת רעיל, פסולת בניין,                      נוזליים או דליקים
 למכל אצירה או למיתקן ייעודי העלולים לגרום נזק או להקשות על ,                      מכל  אצירה ביתי

 .                     פינוי  הפסולת
 

 פינוי פסולת מפעל.  183
 

 אלא אם כן קיבל בעל המפעל מפעל , פינוי פסולת ממכלי אצירה ייעשה בידי העירייה)   א             (
 . לפנותה בעצמו188                     היתר כאמור בסעיף 

 
 בעל מפעל ישלם בעבור פינוי פסולת מפעל על ידי העירייה אגרה כמפורט בתוספת )   ב             (

 .                     השלוש עשרה
 

 לחנויות ולמפעלים שבו ניתנים שירות תחזוקה או      , של עסקיםבמרכז מסחרי או בקניון )   ג             (
 , את הגוף האמור כבעל מפעל, יראו לצורכי הוראות חוק עזר זה,                     ניקיון מגוף מרכזי

 .                    אלא אם יורה המפקח אחרת
 

 , כולה או מקצתה, )ב( כאמור בסעיף קטן ראש העירייה רשאי פטור בעל מפעל מאגרה)   ד             (
 שיטת העברת הפסולת הנהוגה בו או , שיטת עבודתו, מבנהו,                     אם  לדעתו מיקום המפעל

 מצדיקים את הפטור או שניתן לראות בפסולת שבמפעל    ,                     כמות  הפסולת שהמפעל מייצר
 . ביתית                    כפסולת

 
 

 פסולת גינה ופסולת גושית כאמור , פסולת בניין, בעד היתר לפינוי פסולת למיחזור)   ה             (
 .ישלם בעל המפעל אגרה כמפורט בתוספת הראשונה) ד(                     בסעיף קטן 

 
 פסולת גינה ופסולת גושית, פסולת בניין, פינוי פסולת למיחזור.  184

 
 פסולת גינה ופסולת גושית אל האתרים , פסולת בניין, בעל מפעל יפנה פסולת למיחזור)   א    (        

 .מזמן לזמן,                     ובמועדים שיקבע המפקח
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 פסולת גינה ופסולת גושית מן האתרים , פסולת בניין, העירייה תפנה פסולת למיחזור)   ב            (

 ).א(פי  סעיף קטן                     ל
 

 בעל המפעל ישלם לעירייה אגרה שנקבעה בתוספת השלוש עשרה בעד פינוי פסולת )    ג            (
 .פסולת גינה ופסולת גושית מהאתרים האמורים, פסולת בניין,                     למיחזור

 
 ,פעל לפנות כדין פשלה למיחזוררשאי המפקח להתיר למ, )ב(על אף האמור בסעיף קטן )    ד           (

 .פסולת גינה ופסולת גושית ישירות לאתר לסילוק פסולת,                     פסולת בניין
 

 פסולת גינה ופסולת גושית כאמור בסעיף , פסולת בנין, בעד היתר לפינוי פסולת למיחזור)    ה           (
 .גרה כמפורט בתוספת הראשונהישלם בעל המפעל א, )ד(                    קטן 

 
 פינוי פסולת רעילה.  185

 
 .          בעל מפעל יפנה פסולת רעילה ויובילה לאתר לסילוק פסולת רעילה בהתאם להוראות כל דין  
 

 פינוי פסולת בשר.  186
 

 רה כפי שיו, ולאתר פסולת, במועדים,             בעל מפעל בשר יפנה את פסולת הבשר ממפעלו באופן
 .            המפקח

 
 פינוי והובלת פסולת לפי היתר.  187
          

 לא יפנה בעל מפעל ולא ירשה למי שפולע מטעמו לפנות ממפעלו פסולת מסוג או מסוגי  )   א            (
  ולמעט לעובדי 185למעט פסולת רעילה לפי סעיף ,                     הפסולת המפורטים בחוק עזר זה

 .אלא לפי היתר לפי חוק עזר זה,                     העירייה או מי שיפעיל מטעמה או ברשותה
 

 לא יוביל או יעביר אדם פסולת מסוג או מסוגי הפסולת המפורטים בחוק עזר זה אלא )   ב            (
 .                    לפי יתר המפקח בהתאם לתנאי ההיתר

 
 בלא היתר , ביל כלי רכב פסולת מסוג או מסוגי הפסולת המפורטים בחוק עזר זהמו)    ג            (

 או שהוא מוביל את הפסולת שלא בהתאם לתנאי ) ב (-ו) א(                    כאמור בסעיפים קטנים 
 אלא אם כן , יראו את בעל כלי הרכב או את הנהג כמי שהוביל את הפסולת,                     ההיתר

                    הוכיח שהוא לא  הוביל כאמור והוא מסר פרטים על המוביל בפועל או שכלי הרכב  
 .                    נלקח ממנו בלא הסכמתו

 
 היתר.  188

 
 ,    להתלותו, לבטלו, לסרב לתיתו, המפקח רשאי לתת היתר לפי הוראות חוק עזר זה)   א            (

 .להוסיף עליהם או לשנותם,    להתנות או תנאים                 
 

 .היתר לפי חוק עזר זה יינתן בכתב וייחתם בידי המפקח)   ב            (
 

 -המפקח רשאי לקבוע בהיתר את )   ג            (
 

 ;לפנות או להוביל פסולת, השעות שבהן מותר להוציא)   1                   (
 ;  המקומות שאליהם יעיבור את הפסולת) 2                   (
 ;הפינוי וההולבה של הפסולת וכן סוג אמצעי ההובלה, דרכי ההוצאה)   3                   (
 ;התדירות הנדרשת לפינוי הפסולת)   4                   (
 ;מסירת הפסולת כרכושו של מבקש ההיתר)    5                   (
 .תקופת ההיתר)   6                   (
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 ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הארבע , בעד היתר כאמור בסעיף זה)    ד           (
 .                   עשרה

  
 איסור גרימת מפגע.  189

 
 .לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה למי שפועל מטעמו לגרום מפגע)   א            (
 .ל יחזיקו באופן של יתקיים בו מפגע ולא יגרום למפגעבעל מפע)   ב            (
 להשאיר או , ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק, לא ישאיר ולא יניח, לא יזרוק אדם)    ג            (

 אלא במכלי אצירה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר ,                     להניח פסולת במפעל ובחצריו
 .   זה                 

 לא ישליך אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשליך חומר לתוך מכל אצירה או )   ד            (
 .העלול לגרם נזק מכל האצירה או להקשות על פינוי הפסולת,                      למיתקן  ייעודי

 
 סילוק מפגע.  190

 
 יסלק או ימנע , ועל מטעמו לגרום למפגעבעל מפעל שגרם למפגע או שהרשה למי שפ)   א            (

 .לפי דרישת המפקח,                     לאלתר את המפגע
 

 לדרוש מבעל מפעל לבצע את העבודות הנחוצות לשם, בהודעה בכתב, המפקח רשאי)   ב            (
 .הקבועים בהודעהלתנאים ולמועדים , בהתאם לפרטים,                     סילוק מפגע ולמניעת הישנותו

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

 
 ניקיון מפעל.  191

 
 .על ינקיון חצריו וניקיון סביבתו,         בעל מפעל ישמור על ניקיון המפעל   
 

 קיומו של מפגע.  192
 

 . קיומו של מפגע תהא רעיה לכאורה לדבר            קביעתו של ראש העירייה או המפקח בדבר
 
 
 

  
 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                                             

 שונות: 'פרק כ                                                                
 
 

 איסור הפרעה  .193
 

 פקח או לכל אדם אחר שהואצלו לו סמכויות למ, למהנדס,             לא יפריע  אדם לראש העירייה
 ולא ימנע מהם מלהשתמש בסמכויותיהם     , במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה,             לפי חוק עזר זה
 .            לפי חוק עזר זה

 
 איסור פגיעה.  194

 
 שסופקו על ידי לא יקלקל ולא ישבור אדם רכוש או מיתקן או כלי קיבול ,              לא ישחית

 .             העירייה  ולא יפגע בהם באופן כלשהו
 

 אחריות לגבי קטינים.  195
 

 ימנע ממנו מעשות מעשה קטינים,  שנים13-            הממונים או האפוטרופוס על ילד שגילו פחות מ
 .            האסור לפי חוק עזר זה

 
 מסירת הודעות.  196

 
 דעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא             מסירת הו

 לידי אחד           ,             מכוונת או נמכרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
  או נשלחה בדואר, הבוגרים או לידי אדם בוגר העוסק או המועסק שם.             במני  משפחתו

 ;             במכתב רשום  הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים אחרונה
 תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או ,             אם אי אפשר  לקיים את המסירה כאמור

 ו הוכנסה א,             הדרישה במקום בולט  באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה
 או פורסמה באחד העיתונים ,             לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת

 .            הנפוצים בתחום העירייה  שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית
 

 הודעה לביצוע.  197
 

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

 
 תוקפה של ; להנחת דעתו של המפקח, מי שנמסרה לו הודעה חייב לקיימה לכל פרטיה)   ב            (

 .                    הודעה כאמור הוא עד למילויה
 

 או ביצע אתה מפורט בהודעה שלא     לא קיים אדם את הודעת ראש העירייה או המפקח )   ג            (
 רשאי ראש , להנחת דעתו של המפקח, הפרטים והאופן המפורטים בה,                    לפי  התנאים

                    העירייה  לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים 
 מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד או לפי כל , י חוק עזר זה                   שנמסרה  להם ההודעה לפ

 .                  חלוקה אחרת שיקבע
 

 חשבון הוצאות חתום בידי ראש העירייה או בידי המהנדס או בידי המפקח וחשבון )   ד           (
 .                   אגרות בהתאם שיעור ההוצאות והאגרות

 
 . לרבות דרישה–" הודעה"יף זה בסע)   ה           (
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 ביקורת וסמכויות מפקח, סמכות כניסה.  198
   

 המהנדס או המפקח רשאים להיכנס בכל עת סבירה לנכס או למקום , ראש העירייה)   א            (
 ק או                     אחר בתחום העירייה שיש לו חשד סביר להניח כי נעברה בו עבירה או כדי לבדו

 ולעשות את כל הדרוש כדי לברר אם קויומו ,                      לבקר את הנכס או מיתקן תבוראה שבו
 .                    הוראות חוק  עזר זה ולנקוט צעדים הדרושים לקיומו

 
 חשש רשאי מפקח להורות לאדם שקיים לגביו , בלי לפגוע בסמכויות לפי חוק עזר זה)   ב            (

 להפסיק את מקור ,                    סביר כי עבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה בעניין מניעת רעאש
 לא מילא אותו אדם אחר הוראות המפקח או לא ניתן ; לבות לשם מדידתו,                    הרעש

 וט אמצעי אחר כדי למנוע רשאי המפקח להפסיק את הרעש או לנק,                    למוצאו בזמן סביר
 .                   רעש בלתי סביר

 
 שמירת דינים.  199

 
 האמור בחוק עזר זה ,         הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן   

 .קוק            אינו פוטר מהחובה מוטלת על הבעל או המחזיק בכנס או על כל אדם אחר על פי כל חי
 

 אחריות תאגיד.  200
 

 יראו כעבר את העבירה כל אדם אשר בשעת ביצוע     ,             עבר תאגיד על הוראות חוק עזר זה
 אם , שותף בבעלות ופקיד בכיר באותו תאגיד, בעלים,             העבירה  היה מנהל פעיל של התאגיד

 נקטו בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת             לא הוכיחו  שהעבירה שלא בידיעתם או ש
 .            העבירה

 
 הוראות מעבר.  201

 
  יראו אותם כאילו נמסרו 20            דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטים בסעיף 

 .            כדין לפי חוק עזר זה
 

 מידע כוזב.  202
 

 כשהוא יודע או שיש לו יסוד סביר להאמין , מימצא או מסמך אחר, ידיעה,             מי שמוסר הודעה
 .יראו אותו כעובר עבירה על חוק עזר זה, הידיעה או המסמך הם כוזבים,             כי ההודעה

 
 הצמדה למדד.  203

      
 זר זה  לכל חודש שלאחר פרסומו של חוק ע1-יעלו ב, שיעורי האגרות שנקבעו בתוספות)   א            (

 לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה , ) יום ההעלאה–להלן                     (
 .                    לעומת המדד שפורסם  לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו

 
 .יעוגל לשקל חדש השלם הקרוב) א(סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן )   ב            (
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 הוראת שעה.  204

 
  בחודש שלאחר 1-ב, יעלו שיעורי האגרות שנקבעו בתוספות, )א (203            על אף האמור בסעיף 

 בשיעורי עליית המדד שפורסם , )יום ההעלאה הראשון–להלן (            פרסומו של חוק עזר זה 
 ויחולו הוראות, 1997צמבר             לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת מדד חודש ד

 ).ב  (203            סעיף 
 

 ביטול.  205
 

 1964 –ד "התשכ, )הגנה על הצומח(            חוק עזר לנצרת עילית  
 .1964 –ד "התשכ, )הוצאת אשפה(            חוק עזר לנצרת עילית  
 1964 –ד "התשכ, )עקירת עצים(            חוק עזר לנצרת עילית  

 1964ד "התשכ, )צעצועים מסוכנים(         חוק עזר לנצרת עילית    
 1964 –ד "התשכ, )רוכלים(            חוק עזר לנצרת עילית  
 1964 –ד " התשכ–) שימור רחובות(            חוק עזר לנצרת עילית  
 1964 –ה "התשכ, )שמירת הניקיון ואיסור העישון(            חוק עזר לנצרת עילית  
 .1967 –ז "התשכ, )שמות לרחובות ולוחיות מספר בבנינים(            חוק עזר לנצרת עילית  
 1969 –ט "התשכ, )הריסת מבנים מסוכנים(            חוק עזר לנצרת עילית  
 1970 –א "התשל, )הדברת מזיקים(            חוק עזר לנצרת עילית  

 .שאימצה עיריית נצרת עילית, 1972 –ב "התשל) יתות בתים            חוק עזר לנצרת עילית  חז
 1972 –ב "התשל) חצרות וכניסות לבניינים, ניקוי מגרשים (            חוק עזר לנצרת עילית  

 .שאימצה עיריית נצרת עילית, 1974 –ד "התשל, )ניקוי מדרכות(            חוק עזר לדוגמה  לעיריות 
 שאימצה עיריית נצרת עילית, 1975-ו"התשל, )אחזקת מקלטים(מה לעיריות             חוק עזר לדוג

 .1994 –ד "התשנ, )שווקים(            חוק עזר לנצרת עילית  
 1981 –ב "התשמ, )הדברת חולדות(            חוק עזר לנצרת עילית  
 1984 –ד "התשמ, )מניעת רעש(            חוק עזר לנצרת עילית  

 
 את מעברהור.  206

 
 כאילו נמסרו כדין לפי , 205            יראו דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר שפורטו בסעיף 

 .           חוק עזר זה
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 תוספת ראשונה                                                                  
 ))ה(185, )ה(184, 28, 27, 26, 24סעיפים                  (                             

 
 

 האגרה בשקלים חדשים                                                                                                        
 
 -לחודש ) בליטרים(בעד היתר פינוי פסולת בקיבולת )  א.   (1

 לחודש                          ,  ליטר360 היתר פינוי פסולת בקיבולת עד              בעד
          

 3.00                                                                                          800 – 361 -              מ
 

 7.00                                                                                       1,100 – 801 -              מ
 

 12.00                                                                                     1700 – 1,101 -              מ
     

 16.00                                                                                   2,400  – 1,701 -              מ
 

 22.00                                                                                    3,200 – 2,401 -              מ
 

 30.00                                                                                    4,500 – 3,201 -              מ
 

 44.00 ומעלה                                                                                   – 4,501 -              מ
 

 בנפח        ) דחסניות(בעד היתר פינוי פסולת במכולת דחס )   ב       (
 233.00לחודש                                                                               , ק" ממ14              עד 

              
 67.36לפינוי חד פעמי                        , בעד היתר פינוי פסולת בנין בקיבולת כלשהי.   2
    
 ,מנוףבעד היתר פינוי פסולת צמחים ופסולת גושית במשאית עם .   3

               56.60      לפינוי חד פעמי                                                                                                
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                                                                 תוספת שניה

 )31סעיף                                                       (             
 
 

 האגרה בשקלים חדשים                                                                                                          
  

 
 
 1                            ,           ניקוי מגרש, ניקוי חומר מסחף, בעד פינוי פסולת.   1

 ר"לכל מ, ניכוש עשבים,       הדברת מזיקים
 
 

                                                            תוספת שלישית
 )42סעיף                                                                (

 
 האגרה בשקלים חדשים                                                                                                          

 
 -בעד היתר לעקירת עץ .   1

 
 300מ                                                                      " ס15עץ בקוטר גזע עד )   1     ( 

 
 800מ                                                                    " ס16עץ בקוטר גזע מעל )   2      (

 
 

                                                            תוספת רביעית
 )52סעיף                                                                (

 
 
 קיום חגיגה בגן.   1

 1,200מופע וכיוצא בהם                                                , היתר לקיום חגיגה       בעד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 תוספת חמישית                                                         

 )68סעיף                                                                (
 

 האגרה בשקלים חדשים                                                                                                                  
 
 -בעד היתר להעמיד כיסאות ושולחנות .   1

 
 או חלק , ר ראשונים שניתן לגביהם היתר" מ30בעד )   1      (

      228.00                                                                                                        מהם לחודש  
 

 7.60לחודש                                                                             , ר נוסף"לכל מ)   2      (
 
 שאינם כיסאות    , )א(68יף בעד היתר להעמיד פריטים כמפורט בסע.   2

 45.60לחודש לכל פריט                                                                        , או שולחנות      
 
 ,מי שקיבל היתר להעמיד כיסאות או שולחנות, 2על אף האמור בפטר .   3

            2גרה בפרט       ישלם בעד היתר להעמדת פרגוד אגרה נוספת בשיעור הא
         

 
 

 תוספת שישית                                                         
 )87סעיף                                                              (

 
 

 האגרה בשקלים חדשים                                                                                                            
 

 900בעד בדיקת בנין בידי מהנדס או רופא                                                                   
 
 

 תוספת שביעית                                                         
 )110סעיף                             (                                 

 
 

 האגרה בשקלים חדשים                                                                                                            
 

 350       בעד קבלת היתר להפעלת צעצועים מסוכנים                                                   
 
 
 

 תוספת שמינית                                                         
 )112סעיף                                                              (

 
 האגרה בשקלים חדשים                                                                                                            

 
 350בעד קבלת היתר לעסוק ברוכלות                                                                             
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 תוספת תשיעית                                                         

 )163, 162סעיפים                 (                                       
 
 

 האגרה בשקלים חדשים                                                                                                            
 

                                             דין וחשבון על נתונים סביבתיים
  בדצמבר31                        לשנה המסתיימת ביום                   

 
 :כללי.   1

 
 ____________________________________________שם המפעל.   1.1      

 ________________________________________________               מענו
 _____________חלקה_______________________________                גוש
 _____________טלפון' מס_____________ רישיון עסק בעירייה'               מס

 ____________________טלפון___________________ בעל המפעל.   1.2     
 ____________________טלפון __________________              מנהל המפעל 

 ___________________________ השאלוןשם האדם האחראי למילוי.   1.3      
 ________________               שם האדם האחראי בנושא איכות הסביבה ותפקידו

 סמן         (מסחר לפי תכנית בנין מאושרת /מלאכה/תעשייה/מגורים: המפעל ממוקם באזור.  1.4      
 )              בעיגול

 _______________________רים הסמוכים ביותר              מרחק המפלע מבתי המגו
 _____________________________________________ענף תעשייתי.   1.5     
 _________________________________________מוצרים עיקריים .   1.6     
 ________מספר המשמרות_______________ מספר שעות העבודה ביום.   1.7     

 -       מספר ימי העבודה       
 _____________              בשבוע
 _____________              בחודש
 ______________              בשנה

 _____________    אם המפעל אינו פועל בכל חודשי השנה ציין באלו חודשים הוא פועל1.8      
 :   מספר המועסקים1.9      

 ____________________________________________________              כללי
 ___________________________________________________              בייצור

 _______________________________________              עובדים עונתיים וזמניים
 
 ____________ישטח בנו___________________   השטח הכללי של המפעל1.10    

 __________שטח הגינות והפיתוח______________              שטח החצר כולל חנייה
 1:1,250  יש לצרף תרשים סביבה בקנה מידה 1.11    
 .  יש לצרף תכנית המפלע שתכלול ציון מקורות הזיהום בהתאם לשאלון1.12    
     

              שימוש משרדי
 __________תכנית בנין עיר______________ ייעוד________________              שימוש

 ________________________________             פורסם שימוש חרגי או לא
 

 :             מרחק באזור מגורים במטרים
           

 מערב מזרח דרום צפון
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 -אחסון חומרים במפעל .   2
 

 הנפיצים , הרעילים, יש לציין את צורת ההחסנה של כל החומרים הנדיפים   2.1        
 ברשימה זו יש לכלול את החומרים הרעילים (                והרדיואקטיביים המצויים במפעל 

 בתוספת , 1972-ג"התשל, )רישומם והחזקתם, סיווג רעלים(                המפורטים  בצו הרוקחים 
 , בחוק ההתגוננות האזרחית, 1981 –א "התשמ, )נוסח חדש(הראשונה  לפקודת הרוחקים                 

 ).ובתקנות ובצווים שניתנו לפיהם, 1951-א"                התשי
 

               
 מספר
 סידורי

הכמות המרבית המאוחסנת  צורת החסנתו שם החומר
 )בטונות(

    
    

 
 :2חומרי גלם . 2.2

 
 ' מס
 'סד

 שם 
 *החומר

 לאיזו
 תכלית
 משמש

 יחידת
 חישוב

                   
       תצרוכת

  

 בשנה בחודש ביממה    
       

       
 לשם מסחרי לצרף נוסחה כימית* 
 

 ):כולל במיתקנים ניסיוניים(פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעבד :  נתוני ייצור 2  2.3
 
 :ורפרטים על תהליכי הייצ.    3

 
 תוך פירוט כמויות      , פירוט תהליכי הייצור הנעשים בכל מחלקה במפעל:    תהליכי הייצור3.1      

 המוצרים המיוצרים בכל תהליך והמיתקנים המשמשים בכל     ,               החומרים הנכנסים לתהליך
 ________): ככל האפשרתיאור סכמטי מפורט(              תהליך והמתקנים המשמשים בכל תהליך 

                
 

 'מס
 'סד

שם המוצר או 
החומר 
 המעובד

 האחרונה בשנה כמות הייצור  יחידת חישוב

 בשנה בחודש ביממה   
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 3איכות אויר.   3

 

 תצרוכת חומרי דלק.   3.1        
 
 

 מספר
 סדורי

איכות  בטון הדלק צריכת   סוגי הדלק
דלק לפי ה

 'תקן מס

 ספק הדלק

   בשנה בשבוע ביום  
      מזוט קל 1
      מזוט כבד 2
      פחם 3
      נפט גלמי 4
מזוט כבד   5

 במיוחד
     

    דלק דיזל .6
 

  

     סולר .7
 

 

     נפט .8
 

 

     בנזין 9
 

 

     גז בישול .10
 

 

     גז טבעי .11
 

 

     אחר .12
 

 

 
  המיתקנים לשריפת דלק 3.2
 
 

הכמות הנשרפת  סוג הדלק הנשרף סוג המיתקן סידורי' מס
 ליום

תפוקת החום 
 ג"ק לק"בק

     
 
 
 

 ארובות המפעל   3.3
 ____________________________לא מספרן/ כן–        האם קיימות ארובות במפעל 

 ________________טהנפח גז הפלי____________ קטרן_____________         גבהן
 .מעלות צלזיוס____________טמפרטורת הכניסה לארובה, שעה/        ליטר
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 אמצעים לטיהור גזי הפליטה   3.4
 
 

עשן , אמצעים לטיהור גזים סדורי' מס
 וכדומה

הוצאות של דגימות 
 ארובות

היעילות לפי מפרט 
היצרן או כפי שנקבעה 

ציין מי : י בדיקה"ע
 יקהביצע הבד

   פילטרים 1
   ציקלון 2
   משטף 3
   בית שקים 4
   משקע אלקטרוסטטי 5
   )פרט(אחרים  6
    

 זיהום אויר מתהליכי ייצור   3.5
 

תיאור  שם המיתקן
התהליך 

הגורם זיהום 
 אויר

שנת בניית 
 המיתקן

נפח הגזים   חמרי גלם עזר
ק "הנפלטים במ

 לשעה

  כמות סוג   
      

 
 
 סולת מוצקתפ.  4
 

   סוג הפסולת4.1     
 
 

' מס
 'סד

אופן סילוק   טונות  כמות  סוג החומר
 הפסולת

לאן מופנית 
הפסולת 

 ומי המפנה
   שנה חודש ביום  
חדר אוכל (ביתית  1

 )ומשרדים
     

      ייצור 2
      אריזה 3
גרוטאות תחזוקה  4

 והחלפת ציוד
     

      )פרט(אחר  5
 
 ת השם והכתובת המלאהציין א* 
 
 
 
 
 
 
 
 

   חומרי הניתנים למיחזור 4.2
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האם קיימת  כמות טונות פירוט החומר סוג החומר סדורי' מס

תכנית לשימוש 
 )פרט(חוזר 

    מתכות 1
    זכוכית 2
    נייר 3
    פלסטיק 4
    )פרט(אחר  5
 

 פסולת מסוכנת  4.3
 

פירוט סוג  סוג הפסולת 'סד' מס
 הפסולת

יחידת  כמות
 החישוב

אופן סילוק הפסולת 
 המסוכנת

     רעילים 1
     מלחים של מתכות 2
נפיצים או  3

 מתלקחים
    

חומרים שמוצאם  4
 מן החי

    

חומר המכיל  6
 גורמים מטוגניים

    

פחממנים המכילים  7
 כלור

    

     )פרט(אחר  8
 
  שם המבצע ומענוציין את, אם הסילוק לא מתבצע על ידי המפעל עצמו*

 
    יש לציין על גבי תכנית המפעל את מיקום המתקנים לסילוק הפסולת כולל פסולת מסוכנת ואת 4.4

 ).אם קיימים(       מיקום חומרי המיחזור 
 
 מים וביוב.   5
 

    צריכת מים5.1       
 

השתנות לפי עונות  )ק"מ(שנתי  )ק"מ(יומי  צריכת מים סדורי' מס
 השנה

    כה בפועלצרי 1
    צריכה לפי הקצבה 2
צריכת מים לשימוש  3

 )סניטרי(ביתי 
   

    צריכת מים לצרכי ייצור 4
    )פרט(אחר  5
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 שפכים 5.2

 
 סוג השפכים 5.2.1

 
השתנות לפי   כמות סוג השפכים 'סד' מס

 עונות השנה
הרכב 

המזהמים 
 השונים

   ק"שנתי מ ק"יומי מ  
     סניטריים 1
     ייצורמה 2
     מי קירור 3
     מי עיבוי 4
     )פרט(אחר  5
 
 

 )מיתקני טיהור(מוצא או חיבורים לביוב .  5.2.2
 
 

רשת (תיאור המוצא או המיתקן  'סד' מס
 )'ברכת חימצון וכו, ואד, עירונית

מקורות יצירת 
 השפכים

 ק ליום"מ

    
 
 

חומרים ,מלחי מתכות, מוצקים מרחפים: כגוןפרט לפי מספר סידורי או אומדן תכולת המזמנים 
, צריכת חמצן ביולוגית, חמרים אורגניים מומסים, מינרלים מומסים) 'ציאניד וכו, ארסן(ריעלים 

 ח מעבדה "אם יש דו; שמנים או כל חומר מיוחד של המפעל, ממיסים אורגניים, צריכת חמצן כללית
 .על תכולת השפכים נא לצרפו לדין וחשבון

 
 מי קירור   5.2.3

 ____________________________________           האם קיימת מחזור סגור למי הקירור
 __________________________________ק ליום" מ–מהי כמות ההשלמה ,            אם כן

 ____________________________________________           מהו המקור לפי ההשלמה
 ).ריכוך וטיפול שלישוני, כגון סינון( מהו הטיפול למוקדים שעוברים מי ההשלמה           

 
 __________________פרט את מקור המים ומקום ניקוזם, אם לא קיים מחזור סגור.  5.2.4

 
 ___________________________   מהי עליית הטמפרטורה המרבית של מי הקירור5.2.5

 
 ______________ק לשעה ומקורם" של צריכת מי התהליך במ   מהי הכמות הממוצעת5.2.6

_____________________________________________________________            
 )נא לצרף תכנית ומיפרט טכני(   תיאור מיתקני הטיפול בשפכים הקיימים או המתוכננים 5.2.7

____________________________________            _________________________ 
             אומדן הרכב השפכים לאחר הטיפול במיתקנים האמורים לכל מיתקן או שלב של תהליך

 ____________________ח מעבדה נא לצרפו לדין וחשבון"במידה שקיים דו;             הטיהור
 

 .בשפכים   נא ללציין על גבי תכנית המפעל את מיקום מיתקני הטיפול 5.2.8
 _____________________________________________ל"           שם מבצע הבדיקות הנ

 ___________________________________________________________           מענו
 ___________________טלפון___________________            מיקוד
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 :רעש.   6
 

 ___________רעש השונים במפעל וסוג המבנה שבו נמצא מקור הרעש   פרט את מקורות ה6.1
________________________________________________________________         

 
 אם ,    אם נערכו מדידות רעש ציין את מפלסי הרעש המדודים והמרחק הנקוב ממקורות הרעש6.2

 ____________________ שם מבצע המדידות ומענוח מעבדה בנושא נא לצרף את"        קיים דו
 

 _________   ציין את שעות הפעולה של כל אחד ממקורות הרעש במשך היממה ובמשך השבוע6.3
_________________________________________________________________          

 
 __________________{_______________________   פרט את האמצעים להפחתת הרעש6.4
 
 אישור.   7
 

 .      אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ובדוקים
 
 
 

__________________________________            __________________                 
       חתימת בעל המפעל        תאריך                                 חתימת ממלא השאלון               
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                                                                 תוספת עשירית

 )170סעיף                                                                    (
 רמים למערכת הביובתנאים מחייבים לעניין שפכי תעשייה המוז

 
 

 –שפכי תעשייה לא יכילו 
 
 -טרי, מתילן כלורי, כלורופורים, כלורי-ממיסים כגון פחמן טטרא, נפט ) 6H 6C(בנזין , בנזין)   1(

 מוצק או גז העלול לגרום , וכן שמו בעירייה או כל נוזל, אתנים הלוגניים ודומיהם, אתילן-       כלורו
  ;ייה או פיצוץ במערכת הביוב       להתהוות תנאי בעיר

 
 ;9.0 - או הגבוהה מ6.0 -הנמוכה מ) PH(פסולת נוזלית בעלת הגבה )   2(

 
 מוצקים או חומר צמיג בגודל או בכמות העשויים שלא להיגרף ועל ידי כך לגרום להפרעה )   3(

 ,        אפר, גבבה, חייםפגרי בעלי ה, אספלט, "עוגת סינון"שאריות : כגון,         בתקינות תהליך הטיהור
 , סמרטוטים, זכוכית, חלקי מתכן,שארית גזם נוי, שאריות עיבוד שבבי בתעשיה, קש, בוץ,        חול

 , קרביים, שיעור ושאריות עור, עצמות, תוכן קיבת בהמות, דם מלא, עץ, פלסטיקה,        נוצות
 שלמים וגם כאלה , ים מנייר ופלסטיקאו מוצרים דומ, שקיות לחלב,        צלחות מנייר ופלסטיק
 ;       שעברו ריסוק או קיצוץ

 
 , ניקוז גגות חצרות או ברכות, ניקוז תת קרקעי, מי תיהום, מי נגר עילי, מים שמקורם בגשם)   4(

        אלא אם מים אלה זוהמו באופן המחייב טיפול במיתקן קדם הטיפול של העסק או במערכת 
 ;רית       הטיהור האזו

 
 ;אלא על פי אישור מיוחד, מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית)   5(

 
 :שומנים וחומרי דמוי גריז כגון") מיצוי קטן("ליטר / מילגרם100בריכוז העולה על , שמני מאכל)   6(

 100 -וכן שפכים המכילים כמות נמוכה מ; שמן צמחי וכל סוג של שמן מינרלי, חלב,        שומן מהחי
 ;ל יטר העלולים לגרום נזק למערכת הביוב/       מילגרם

 
 "  מסיס–שמן "המכונים , למכונות חיתוך כילים, שומן מינרלי או שומנים על בסיס מינרלי)   7(

 או כל סוג שמן אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי או תזקיקים ,        היוצרים תרחיפים יציבים במים
 ;ליטר/ מילגרם20רי שמן אדמה בריכוז העולה על        אחרים המהווים מוצ

 
 בריכוז  , בסביבה חומצית, ציאניד- ותרכובת ציאונוגן העשויים ליצור מימןCN -ציאנידים כ)   8(

 ; מיליגרם ליטר0.5       מעל 
 

  3,500הריכוז העולה על , כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים ולא מומסים)   9(
 ליטר העלולים לגרום נזק / מיליגרם3,500וכן שפכים המכילים ריכוז נמוך : ליטר/ם       מיליגר

 ;       למערכת הביוב
 

 ;ליטר/ מיליגרם1,000כלל מוצקים מרחפים בריכוז העולה על )  10(
 

 ליטר/ מיליגרם500למפעלים שאינם מפעלי מזון בריכוז העולה על ) כ"צח(צריכת חמצן כימית )  11(
  -בלבד ,  א באישור מיוחד        אל

 
 ;ליטר/ מיליגרם2,000שלא יעלה על )   א       (
  8,000 -ניתן לאשר ריכוז גבוה יותר אך לא גבוה מ, )א(על אף האמור בפרט משנה )   ב       (

 אף אם הוכח להנחת דעתו של נותן האישור כי החומר הכימי בשפכים אינו , ליטר/              מיליגרם
 מכון הטיהור מסוגל לטפל בעומס האורגני בריכוז הנדרש , הוא מתפרק ביולוגית,          רעיל     
 ;             ומערכת הולכת השפכים מתאימה 

 
 ;חומרים העלולים לגרום לריח חריף)  12(
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 ;ליטר/ מיליגרם0.1סולפידים מומסים בריכוז העולה על )  13(
 

 ; צלסיוס45לה בכניסה למערכת הביוב עולה על פסולת נוזלית שהטמפרטורה ש)  14(
 

  צלסיוס לבין20פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפורטורות שבין )  15(
 ; צלסיוס400        

 
  0.02תרכובת פחמימנים  כלוריים או תרכובות זרחן אורגניות בירכוז העולה על )  16(

 ;ליטר/        מיליגרם
 

 ;ליטר/ מיליגרם0.5 תעשייה לא יכילו ריכוז כלור או הלוגן פעיל אחר בריכוז העולה על שפכי)  17(
 

 .מ" מ10מוצקים שאינם עוברים פתח של )  18(
 

 ,  מעל ריכוזם במים המסופקים למפעלSO4 -ליטר כ/ מיליגרם200 -סולפיטים בריכוז העולה ב)  19(
  . CO 4-ליטר כ/ מיליגרם500         ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הסולפטים של 

 
 ; מעל ריכוזם במים המסופקים למפעלC1 -ליטר כ/  מיליגרם200 –כלורידים בריכוז העולה )  20(

 
 ;ליטר/ מיליגרם1.0פלואורידים בריכוז העולה על )  21(

 
 "רכים"ליטר וטרגנטים המכונים / מיליגרם1בריכוז העולה על " קשים"דטרגנטים המכונים )  22(

 ;ליטר/ מיליגרם40     בריכוז העולה על     
 

 ;ליטר/ מיליגרם3פנולים וקרזולים בריכוז העולה על )  23(
 

 ;מי קירור מוחזרים או תימלחות)  24(
 

 לא יכילו שפכים חומרים כמפורט להלן בריכוזים העולים על , נוסף על האמור בתוספת זו)  25(
 ;        הריכוזים הרשומים לצדם
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 ליטר/מיליגרם                                                            

 
 ZN-כ  5.0  אבץ

 
  AS-כ  0.25  ארסן

 
  B-כ  3.0  בורון

 
 BE-כ  0.50  בריליום

 
 V-כ  0.50  ונדיום

 
 AI-כ  0.25  חמרן

 
 AG-כ  0.05  כסף

 
 HG-כ  0.005  כספית

 
 CR-כ  0.25  כרום

 
 LI-כ  0.3  ליטיום

 
 MO-כ  0.005  מוליבדן

 
 MG-כ  1.0  מנגן

 
 CU-כ  1.0  נחושת

 
 NI-כ  1.0  ניקל

 
 SE-כ  0.05  סלניום

 
 PB-כ  0.25  עופרת

 
 CD-כ  0.05  קדמיום

 
 CO-כ  0.25  קובלט
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 תוספת אחד עשרה

 )174סעיף (
 
 

                                                                                       האגרה בשקלים חדשים
 
 -הזרמת שפכי תעשיה .   1

 
  אגורות8תוספת של                                   , ק הראשון"ק מן המ"על כל מ)   1      (

 
  אגורות26ק                                              "למ, )ע"יח(ידת עומסק על כל יח)   2      (

 
 

                        
 

  תוספת שתים עשרה
 ))ה (178סעיף (

 
                                                                                            האגרה בשקלים חדשים

 
 מיתקן              לפי חשבון שהגיש ראש העירייה, מכל אצירה ביתיים, ד אספקת מכל אצירהבע.   1

 על בסיס הצעות           ,       ייעודי בנפח ומסוג כלשהו                                                           בהתאם לעלות
 .                                                            מחיר                                              

 
 
 

 תוספת שלוש עשרה
 )ג (184, )ב (183סעיף (

 
 

                                                                            שיעורי האגרה בשקלים חדשים
 
 לבעד פינוי פסולת מפעל ישלם בעל מפע)   א(.   1

 -לחודש ,                לעירייה
 

 -למכל אצירה שנפחו בליטרים )  1              (
 

 39.50                                                                            361-720 -                    מ
 97.50                                                                         721-1,100 -                    מ
 216.16                                                                    1,700 -1,101 -                    מ
 308.83                                                                       1701-2,400-                    מ
 404,33                                                                      2,401-3,200-                    מ
 601.83                                                                     3,201-4,500 -                    מ
 790.00                                                                               4,501 -                    מ

 
 
 

 ק"לכל מ, למכולת דחס בכל נפח)  2              (
 

                      בעד פינוי פסולת למיחזור ישלם בעל מפעל
  -לחודש ,                      לעירייה
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 -      למכל אצירה שנפחו בליטרים                
 

 31.58                                                                                  360                     עד 
                                         78.00                                                                           361-720 -                     מ
 127.83                                                                        721-1,100 -                     מ
                               172,91                                                                  1,700 – 1,101-                     מ 
                     240.66                                                                  2,400 – 1,701 -                     מ
 323.41                                                                  3,200 – 2,401 -                     מ
 481.41                                                                  4,500 – 3,201 -                     מ
 632.00                                                                                4,501 -                     מ

 
 50.00ק                                          "לכל מ, למכולת דחס בכל נפח)    3         (    
 

 פסולת גושית ופסולת בנין ישלם, בעד פינוי פסולת גינה)    4             (
 –לכל פינוי בתפוסה של ,                      בעל מפלע

 
 190ז משאית הפינוי                                                      עד רבע מנפח של ארג

     
 380                     יותר מרבע ועד למחזית מנפח ארגז משאית הפינוי            

 
  570                     יותר ממחצית ועד שלושה רבעים מנפח ארגז משאית       

                                              הפינוי                
  

 760                     יותר משלושה רבעים ועד מלוא נפח ארגז משאית            
                      הפינוי

 
 

 תוספת ארבע עשרה
 )ד (188סעיף (

 
 שיעורי האגרה בשקלים חדשים

 
 

 67.36                            בכל קיבולת           , בעד היתר חד פעמי להובלת פסולת בנין.   1
 
 56.60בעד היתר חד פעמי להובלת פסולת צמחים ופסולת גושית                               .   2

 .      בכל קיבולת
 
 

________________________________ 
 166, א"ם תשס"   קתש1
 כפי הנראה מתוך טעות, 3יף  מובאים לאחר סע2.3 -  ו2.2   בתוספת תשיעית סעיפים קטנים 2
 .3 למרות שכבר קיים סעיף 3  בתוספת תשיעית מובא סעיף  3
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