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חוק עזר למועצה אזורית עמק הירדן )הגנת הסביבה(, התשע"ז-2017

בתוקףסמכותהלפיסעיפי"22ו–ת2לפקודתהמועצותהמקומיות1,סעיף19לחוקשמירת
הניקיון,התשמ"ד-תק219)להלן-חוקשמירתהניקיון(,סעיף6לחוקמניעתמפגעי",התשכ"א-
31961)להלן-חוקלמניעתמפגעי"(,סעיפי"2ו־5לחוקאיסוףופינויפסולתלמיחזור,התשנ"ג-

1993ת,וסעיף11גלחוקרישויעסקי",התשכ"ח-ק5196)להלן-חוקרישויעסקי"(,ובאישור
השרלהגנתהסביבה,מתקינהמועצתהמועצההאזוריתעמקהירדןחוקעזרזה:

פרק א': פרשנות

בחוקעזרזה-1"הגדרות

"אחראילביצועעבודותבנייה"-אחדאויותרמאלה:

בעלהיתרלביצועהעבודהלפיהוראותכלדין; )1(

מישמוטלתעליוהחובהלהשיגהיתרלביצועהעבודהלפיהוראותכלדין; )2(

בעלבניין; )3(

המבצעבפועלאתהעבודה; )ת(

האחראילעבודה,לרבותהאדריכל,המהנדס,הקבלן,וכןעובדי"המועסקי" )5(
עליד",וכלאד"הפועלמטעמ";

"אתרלסילוקפסולת"-מקו"המשמשלפינויולסילוקשלפסולת,באמצעותהידוקה
וכיסויהבאופןמבוקרבחומרכיסוי,המורשהלפיכלדין;

"בורשפכי""-בוראטו"המשמשאוהמיועדלשמשלקליטתמישפכי"לש"סילוק";

"ביבפרטי"-ביבהמשמשנכסאחדעלחיבוריו;

"מערכתביובציבורית"-מערכתהמיועדתלאיסוףוהולכתשפכי",ובכללקוויצנרת,
תחנותשאיבהוקוויסליקה,עלכלמיתקניה",וכןמיתקןלטיהורשפכי";

"ביובית"-רכבהמכילמכללאיסוףמישפכי"ולסילוק",המורשהעלפיכלדין;

"בית"ו"דירה"-כמשמעות"בסעיף52לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-61969)להלן-חוק
המקרקעין(;

"ביתןפסולת"-מבנהאומיתקן,אוכלחלקמה",המיועדלאחסוןכליאצירהאוכלי
קיבול;

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

"בעלחיי""-כלבעלחיי",לרבותכלב,חתול,שור,פרה,עגל,סוס,סייח,פרד,חמור,
תרנגולי",ברווזי",תרנגולהודו,יוני"וכיוצאבה"למעטחיותברכהגדרתןבחוק

להגנתחייתהבר,התשט"ו-71955;

"בעלנכס"-לרבותכלאחדמאלה:

הבעלהרשו"שלהנכסבפנקסיהמקרקעיןכמשמעות"בחוקהמקרקעין )1(
לרבותבעלזכותחכירה,ובהעדררישו"כאמורהזכאילהירש"עלפידין;

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256" 1

ס"חהתשמ"ד,עמ'2ת1" 2

ס"חהתשכ"א,עמ'59" 3

ס"חהתשנ"ג,עמ'116" ת

ס"חהתשכ"ח,עמ'ת20" 5

ס"חהתשכ"ט,עמ'259" 6

ס"חהתשט"ו,עמ'10" 7
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אד"המקבלאוהזכאילקבלהכנסהמנכס,אושהיהמקבלהאילוהיה )2(
הנכסנותןהכנסה,ביןבזכותווביןכמורשה,כנאמןאוכשלוח;

בעלדירהכהגדרתובסעיף52לחוקהמקרקעין; )3(

נציגותביתמשותףכמשמעותהבסעיף65לחוקהמקרקעין; )ת(

"בעלעסק"-אחדאויותרמאלה;

המנהלאתהעסק; )1(

המחזיקשלעסק; )2(

בעלהיתרזמניאובעלרישיוןעסקכמשמעות"בסעיף6לחוקרישויעסקי", )3(
אומישמוטלתעליוחובהלקבלהיתראורישיוןכאמור;

מישבבעלותו,בהשגחתואובפיקוחופועלביתעסק; )ת(

"גן"-גןציבורי,חורשה,שדרהאושטחירוק,וכןמקו"אחרברשותהרבי"שצומחי"בו
צמחי",ביןשהואמגודרוביןשאינומגודר,אג"אובריכהאומקו"שבומותקני"
מיתקנישעשועלילדי",למעטגןלאומיכהגדרתובחוקגני"לאומיי",שמורות
טבע,אתרי"לאומיי"ואתריהנצחה,התשנ"ח-ק199ק)להלן-חוקגני"לאומיי"(;

"גרוטות"-חפצי"שיצאומכללשימושאוחלקיה",לרבותאבזריביתאוחלקמה";

"גרוטותרכב"-כהגדרתןבחוקשמירתהניקיון;

"דיןוחשבון"-דיןוחשבוןבדברהפעלתושלהמפעל,המזהמי"שבוופליטתמזהמי"
ממנו,הערוךלפיהטופסהמפורטבתוספת;

"הפרעה"-פגיעהבלתיסבירהבבריאות,בביטחון,בנוחות,ברווחהאוברכוששלאד"
אופגיעהבלתיסבירהבאיכותהסביבה;

"השלכה"-כהגדרתהבחוקשמירתהניקיון;

"וטרינררשותי"-וטרינרשמונהלתפקידוטרינררשותי,עלידיהמועצהבאישורמנהל
השירותי"הוטרינריי"במשרדהחקלאות;

"חומריאריזה"-אריזותותיבותריקותמקרטוןאומחומרי"אחרי";

"חומרמסוכן"-כהגדרתובחוקהחומרי"המסוכני",התשנ"ג-91993)להלן-חוק
החומרי"המסוכני"(;

"חזית"-כלחלקמבנייןהנשקףאלרחובאוגן,לרבותחלון,מרפסת,גדר,קירתומך
וקיראחר;

"חפצי"מיושני""-חפצי"אומיטלטליןשיצאומכללשימוש,לרבותמכונהוחלקיה,
תנור,מקרר,דודחימו",אסכלה,אבזריאמבטיהוסניטציה,רהיטי"אוחלקמה";

"חצר"-קרקעשמשתמשי"בהאושמחזיקי"בהיחדע"בניין,לרבותגינהאודשא;

"טובין"-סחורותמכלסוג;

"כביש"-חלקמדרךהמיועדלתנועתכלירכבאושתנועתכלירכבנוהגתלעבורבו;

"כליאצירה"-מכל,שקיתאוכליקיבולהמיועדי"לאצירתפסולתביתית,מחומר,
צורה,גודלואיכותכפישקבעהמפקחמעתלעת,לרבותעגלותפסולת,מכולות

פסולת,דחסןפסולתוכיוצאבאלה;

"כליפסולת"-מכלהעשוימחומר,צורה,גודלואיכות,כפישקבעהמפקחמעתלעת,
שהציבההמועצהאושהציבבעלנכסהמיועדלאצירתפסולת;

אד"המקבלאוהזכאילקבלהכנסהמנכס,אושהיהמקבלהאילוהיה )2(
הנכסנותןהכנסה,ביןבזכותווביןכמורשה,כנאמןאוכשלוח;

בעלדירהכהגדרתובסעיף52לחוקהמקרקעין; )3(

נציגותביתמשותףכמשמעותהבסעיף65לחוקהמקרקעין; )ת(

"בעלעסק"-אחדאויותרמאלה;

המנהלאתהעסק; )1(

המחזיקשלעסק; )2(

בעלהיתרזמניאובעלרישיוןעסקכמשמעות"בסעיף6לחוקרישויעסקי", )3(
אומישמוטלתעליוחובהלקבלהיתראורישיוןכאמור;

מישבבעלותו,בהשגחתואובפיקוחופועלביתעסק; )ת(

"גן"-גןציבורי,חורשה,שדרהאושטחירוק,וכןמקו"אחרברשותהרבי"שצומחי"בו
צמחי",ביןשהואמגודרוביןשאינומגודר,אג"אובריכהאומקו"שבומותקני"
מיתקנישעשועלילדי",למעטגןלאומיכהגדרתובחוקגני"לאומיי",שמורות
טבע,אתרי"לאומיי"ואתריהנצחה,התשנ"ח-ק199ק)להלן-חוקגני"לאומיי"(;

"גרוטות"-חפצי"שיצאומכללשימושאוחלקיה",לרבותאבזריביתאוחלקמה";

"גרוטותרכב"-כהגדרתןבחוקשמירתהניקיון;

"דיןוחשבון"-דיןוחשבוןבדברהפעלתושלהמפעל,המזהמי"שבוופליטתמזהמי"
ממנו,הערוךלפיהטופסהמפורטבתוספת;

"הפרעה"-פגיעהבלתיסבירהבבריאות,בביטחון,בנוחות,ברווחהאוברכוששלאד"
אופגיעהבלתיסבירהבאיכותהסביבה;

"השלכה"-כהגדרתהבחוקשמירתהניקיון;

"וטרינררשותי"-וטרינרשמונהלתפקידוטרינררשותי,עלידיהמועצהבאישורמנהל
השירותי"הוטרינריי"במשרדהחקלאות;

"חומריאריזה"-אריזותותיבותריקותמקרטוןאומחומרי"אחרי";

"חומרמסוכן"-כהגדרתובחוקהחומרי"המסוכני",התשנ"ג-91993)להלן-חוק
החומרי"המסוכני"(;

"חזית"-כלחלקמבנייןהנשקףאלרחובאוגן,לרבותחלון,מרפסת,גדר,קירתומך
וקיראחר;

"חפצי"מיושני""-חפצי"אומיטלטליןשיצאומכללשימוש,לרבותמכונהוחלקיה,
תנור,מקרר,דודחימו",אסכלה,אבזריאמבטיהוסניטציה,רהיטי"אוחלקמה";

"חצר"-קרקעשמשתמשי"בהאושמחזיקי"בהיחדע"בניין,לרבותגינהאודשא;

"טובין"-סחורותמכלסוג;

"כביש"-חלקמדרךהמיועדלתנועתכלירכבאושתנועתכלירכבנוהגתלעבורבו;

"כליאצירה"-מכל,שקיתאוכליקיבולהמיועדי"לאצירתפסולתביתית,מחומר,
צורה,גודלואיכותכפישקבעהמפקחמעתלעת,לרבותעגלותפסולת,מכולות

פסולת,דחסןפסולתוכיוצאבאלה;

"כליפסולת"-מכלהעשוימחומר,צורה,גודלואיכות,כפישקבעהמפקחמעתלעת,
שהציבההמועצהאושהציבבעלנכסהמיועדלאצירתפסולת;

ס"חהתשנ"ח,עמ'202" ק

ס"חהתשנ"ג,עמ'ק2" 9
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"כליפסולתמשותף"-כליפסולתלשימוש"המשותףשליותרמשניבעלינכס;

"כלירכב"-רכבהנעבכוחמכניאונגרראונדחףעלידירכבאועלידיבהמה,וכן
מכונהאומיתקןהנעי",הנגררי"אוהנדחפי"כאמור,לרבותאופניי",תלת–אופן
ועגלהכמשמעות"בסעיף1לפקודתהתעבורה10,למעטרכבביטחוןכמשמעותו
בתקנה1לתקנותהתעבורה,התשכ"א-111961)להלן-תקנותהתעבורה(,ולמעט

רכבשלהמועצההנהוגבידיעובדהמועצהבמילויתפקידו;

"לקוי"-לגבימבנה-פג"במבנהעצמו,ביןא"היהקיי"מלכתחילהוביןא"נתהווה
לאחרזמן;

"מגרש"-קרקעשאינהחצראורחוב;

"מדביר"-מישבידורישיוןלפיהוראותחוקרישויעסקי"וכןרישיוןמדבירכהגדרתו
בחוקהסדרתהעיסוקבהדברהתברואית,התשע"ו-122016)להלן-חוקהמדבירי"(,

אוהיתרמיוחדכמשמעותובסעיףק5)ג(לחוקהאמור;

"מדרכה"-חלקמרוחבהשלדרךשאינוכביש,המצויבצדהכביש,מיועדלהולכירגל
ביןא"הואנמצאבמפלסאחדע"הכבישוביןא"לאו;

"מהנדס"-מהנדסהמועצהלרבותעובדהמועצהשמהנדסהמועצהאצללובכתב
מסמכויותיולפיהוראותחוקעזרזה,כולןאומקצתן,בהתא"לסעיף6לחוק
הרשויותהמקומיות)מהנדסרשותמקומית(,התשנ"ב-131991,לענייןחוקעזרזה;

"מוכר"-לרבותנושא,מביאאומציגטוביןלמכירה,ביןשמכר"וביןשלאמכר";

"המועצה"-המועצההאזוריתעמקהירדן;

"מזיקי""-כהגדרת"בחוקהמדבירי";

"מחזיק"-כהגדרתובסעיף15לחוקהמקרקעין,למעטאד"הגרבביתמלון;

"מכלייעודי"-כליקיבוללאצירתסוגפסולתלמיחזור;

"מישפכי""-פסולתהמורחקתבהזרמה,אופסולתנוזלית,לרבותמוצקי"בתרחיף
ומוצקי"מומסי";

"מיתקןטיפולבפסולת"-כליאואמצעילדחיסה,כבישה,גריסה,קשירהוכיוצאבה",
המשמשלאיסוף,מיון,טיפולאולהקטנתנפחשלפסולת;

"מיתקןלטיהורשפכי""-מיתקןלטיפולבשפכי",אמצעיאותהליךטיפולנוסף,אשר
מיועדלהפחתתריכוזהמזהמי"שבמיהשפכי";

"מיתקןמיחזור"-כליאואמצעילאצירה,דחיסה,כבישה,גריסה,קשירהוכיוצאבאלה,
המשמשלמיון,טיפולאוהקטנתנפחשלפסולתלמיחזור;

"מיתקןתברואה"-צנרתתברואתית,לרבותאסלה,צינור,מרזב,מגלש,מכלמי",תא
בקרה,בורשפכי",מיתקןלחימו"בניין,מיתקןלחימו"מי",מערכתאספקתמי",
כמשמעות"בהוראותלמיתקניתברואה,התש"ל-1970ת1)להלן-הל"ת(,לרבות
חיבורלמיתקןתברואה,שאושרועלפיתקנותהתכנוןוהבנייה)בקשהלהיתר,
תנאיוואגרות(,התש"ל-151970)להלן-תקנותהתכנוןוהבנייה)בקשהלהיתר

תנאיוואגרות((,לרבותחיבורלמיתקןתברואה;

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173" 10

ק"תהתשכ"א,עמ'25ת1" 11

ס"חהתשע"ו,עמ'קת5" 12

ס"חהתשנ"ב,עמ'6" 13

י"פהתש"ל,עמ'5ת25" ת1

ק"תהתש"ל,עמ'1תק1;ק"תהתשס"ז,עמ'626" 15
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"מכלאה"-אורווה,דיר,לול,רפת,שובךיוני"אוכיוצאבאלה,וכןכלמקו"מגודראו
בלתימגודר,מקורהאובלתימקורה,שמחזיקי"בובעליחיי";

"מפגע"-כלדבר,הנגר"במעשהאובמחדל,העלוללסכןאתחייו,בטיחותו,בריאותו,
שלומואורכושושלאד",העלוללהפריעלאד"באופןבלתיסבירהעלוללהזיק

לסביבה,לרבותאחדמאלה:

רעשאוריחחזקי"כמשמעות"בחוקלמניעתמפגעי"; )1(

זיהו"אווירחזקאובלתיסבירכמשמעותולפיחוקאווירנקי,התשס"ח-ק200; )2(

כלדברשלדעתראשהמועצה,התברואןאומישהוסמךמטעמולפיחוק )3(
זה,עלוללסכןאתחייו,ביטחונו,בריאותו,רכושואונוחיותושלאד";

העדרבתיכיסאבמספרמספיקבנכס,המשמשלמטרתמגורי"אועסקאו )ת(
למטרהאחרתאוביתכיסאשאינומוחזקבמצבנקיותקין,לפיקביעתהתברואן;

העדרביבפרטיבמקו"שבונדרשהקמתושלביבכאמורוקיי"חיבורלרשת )5(
הביובהציבורי,אוקיו"בורשפכי"שהואלקויאואינומתאי"לדעתהתברואן

לתכליתואואינומספיקלהרחקהתקינהמהנכסשלמישפכי";

בנייןשהואלדעתהתברואןלקויבחלקואובכללו,באופןשעלולי"לחדור )6(
אליואודרכומי",רטיבות,טחב,רוחאועשן;

צינורמישפכי",פתחבורשפכי"אוכיוצאבאלהביןבתוךבנייןובין )7(
מחוצהלו,שלאנקבעבה"מכסהאטו"אושהמכסהאינוקבועכהלכה;

בורשפכי"אוצינוראוורוראומרזב,שה"סדוקי",שבורי",אולקויי" )ק(
באופןשאווירמסואבאונוזלי"שבה"פורצי"החוצהאומחלחלי"מתוכ"או

שחומרי"עלולי"ליפוללתוכ";

מיתקןתברואהלקוישלאהוחזקכראויאושאינופועלכראוי; )9(

כהגדרתן תברואה במיתקן קבועה או שרברבות קבועת או אסלה כל )10(
בהוראותלמיתקניתברואה)הל"ת(,שאינהמצוידתבמחסו",אושמחסומה
אינומטיפוסהעומדבהוראותלמיתקניתברואה)הל"ת(,אושאינוקבועכהלכה

לדעתהתברואן;

חיבוראוקישורלקוישלמיתקןתברואהאוביבפרטי,מערכתהסקה,מיתקן )11(
קירוראוחימו",מיתקןמי"אומכלדלק;

מרזבמיניקוזאומגלשהקשור,במישריןאובעקיפין,ע"ביבפרטיאו )12(
ציבורי,צינורשפכי",צינורדלוחי",אסלהאוכלצינוראומחסו"במיתקן

תברואה,מישפכי"אותעלתשפכי";

מקו"המשמשאוששימשלאגירתמי"אולאגירתמישפכי"לרבותתא )13(
בקרהשלבורשפכי"שלביבפרטי,הנמצאלדעתהתברואןבמצבהגור"או
העלוללגרו"לזיהו"המי"שבתוכואולריבויחרקי",אושאינומכוסהבמכסה
ברזלאובטוןלאחדירמטיפוסמאושרבהתא"להוראותלמיתקניתברואה

)הל"ת(;

שימושבמרזבכצינורמישפכי"אושפיכתנוזלשאינומיגש"דרךמרזב; )ת1(

שימושבמערכתביובציבוריתלסילוקמיגשמי",ביןעלידיחיבורמרזבי" )15(
לרשתהביובוביןעלידיפתיחתשוחותביובלניקוזהמי";

"מכלאה"-אורווה,דיר,לול,רפת,שובךיוני"אוכיוצאבאלה,וכןכלמקו"מגודראו
בלתימגודר,מקורהאובלתימקורה,שמחזיקי"בובעליחיי";

"מפגע"-כלדבר,הנגר"במעשהאובמחדל,העלוללסכןאתחייו,בטיחותו,בריאותו,
שלומואורכושושלאד",העלוללהפריעלאד"באופןבלתיסבירהעלוללהזיק

לסביבה,לרבותאחדמאלה:

רעשאוריחחזקי"כמשמעות"בחוקלמניעתמפגעי"; )1(

זיהו"אווירחזקאובלתיסבירכמשמעותולפיחוקאווירנקי,התשס"ח-ק200; )2(

כלדברשלדעתראשהמועצה,התברואןאומישהוסמךמטעמולפיחוק )3(
זה,עלוללסכןאתחייו,ביטחונו,בריאותו,רכושואונוחיותושלאד";

העדרבתיכיסאבמספרמספיקבנכס,המשמשלמטרתמגורי"אועסקאו )ת(
למטרהאחרתאוביתכיסאשאינומוחזקבמצבנקיותקין,לפיקביעתהתברואן;

העדרביבפרטיבמקו"שבונדרשהקמתושלביבכאמורוקיי"חיבורלרשת )5(
הביובהציבורי,אוקיו"בורשפכי"שהואלקויאואינומתאי"לדעתהתברואן

לתכליתואואינומספיקלהרחקהתקינהמהנכסשלמישפכי";

בנייןשהואלדעתהתברואןלקויבחלקואובכללו,באופןשעלולי"לחדור )6(
אליואודרכומי",רטיבות,טחב,רוחאועשן;

צינורמישפכי",פתחבורשפכי"אוכיוצאבאלהביןבתוךבנייןובין )7(
מחוצהלו,שלאנקבעבה"מכסהאטו"אושהמכסהאינוקבועכהלכה;

בורשפכי"אוצינוראוורוראומרזב,שה"סדוקי",שבורי",אולקויי" )ק(
באופןשאווירמסואבאונוזלי"שבה"פורצי"החוצהאומחלחלי"מתוכ"או

שחומרי"עלולי"ליפוללתוכ";

מיתקןתברואהלקוישלאהוחזקכראויאושאינופועלכראוי; )9(

כהגדרתן תברואה במיתקן קבועה או שרברבות קבועת או אסלה כל )10(
בהוראותלמיתקניתברואה)הל"ת(,שאינהמצוידתבמחסו",אושמחסומה
אינומטיפוסהעומדבהוראותלמיתקניתברואה)הל"ת(,אושאינוקבועכהלכה

לדעתהתברואן;

חיבוראוקישורלקוישלמיתקןתברואהאוביבפרטי,מערכתהסקה,מיתקן )11(
קירוראוחימו",מיתקןמי"אומכלדלק;

מרזבמיניקוזאומגלשהקשור,במישריןאובעקיפין,ע"ביבפרטיאו )12(
ציבורי,צינורשפכי",צינורדלוחי",אסלהאוכלצינוראומחסו"במיתקן

תברואה,מישפכי"אותעלתשפכי";

מקו"המשמשאוששימשלאגירתמי"אולאגירתמישפכי"לרבותתא )13(
בקרהשלבורשפכי"שלביבפרטי,הנמצאלדעתהתברואןבמצבהגור"או
העלוללגרו"לזיהו"המי"שבתוכואולריבויחרקי",אושאינומכוסהבמכסה
ברזלאובטוןלאחדירמטיפוסמאושרבהתא"להוראותלמיתקניתברואה

)הל"ת(;

שימושבמרזבכצינורמישפכי"אושפיכתנוזלשאינומיגש"דרךמרזב; )ת1(

שימושבמערכתביובציבוריתלסילוקמיגשמי",ביןעלידיחיבורמרזבי" )15(
לרשתהביובוביןעלידיפתיחתשוחותביובלניקוזהמי";
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שימושבמערכתביובציבוריתלסילוקשמני",למעטמביתמגורי",בין )16(
עלידיחיבורצינורותניקוזהשמןלרשתהביובוביןעלידיפתיחתשוחותביוב

לניקוזשמן;

הצטברותחומר,ביןבתוךבנייןוביןבסביבתו,הגור"אוהעלוללגרו"לדעת )17(
התברואןלרטיבותאוטחבבבנייןאובסביבתו,אוהעלוללהזיקלבריאות;

לדעת לגרו", הרבי"אובחצרותהעלול ברשות שלחומרבניין אכסון )ק1(
המפקחאוהתברואןלמפגעבריאותי,סביבתיאובטיחותי;

פסולת רכב, כלי חלקי מתכת, גרוטאות עצי", אבני", עפר, הצטברות )19(
חקלאיתוכיוצאבה",חפצי",רהיטי",כלי"אוכלחומראחרהעלוללהזיק

לבריאותאולהוות,לדעתתברואן,מפגעלשכני"אולסביבה;

אי־התקנתמעשנהבנכס,שלדעתתברואןישצורךלהתקינה,אוהחזקת )20(
מעשנהבנכסבמצבלקויאושאינותקיןאובגובהשאינומספיקלדעתהתברואן
אושהיאפולטתעשן,גזי"אופיח,העלולי"לגרו"נזקלבריאותאומטרדלשכני"

אולסביבה;

צריףאומבנהשמחמתהעדרנוחיותסניטריתאומסיבהאחרתשוררי"בו )21(
תנאי"שלדעתהמפקחמזיקי"לבריאותאומהווי"מטרדלסביבה;

לדעת אשר מי" לאגירת המשמש מקו" וכל מי", מכל מי", בור באר, )22(
התברואןנמצאי"במצבהעלוללגרו"לזיהו"המי"שבתוכ"אולהתפתחות

יתושי";

שימושבנכסבניגודלמטרהשלשמהנועדעלפיכלדין; )23(

האכלתבעליחיי"ברחובבאופןשישבוכדילזה"אתהרחוב; )ת2(

תנור,אח,קמיןאוכבשן,ביןשהואמשמשלמלאכהאולחימו"וביןלתכלית )25(
אחרת,שלדעתהתברואןאינומכילכראויאתחומרהדלקבתוכווגור"בכך
לפליטתעשןאוגזי"במידההמזיקהאוהעלולהלהזיקלבריאותאולהוותמטרד

לשכני"אולסביבה;

ביתחרושת,ביתמלאכה,ביתאוכל,מקו"עבודהאומחסןמסוגכלשהו, )26(
שאינומוחזקבמצבנקיאושעלוללגרו",לדעתהתברואן,נזקלבריאותאומטרד

לשכני"אולסביבה;

חרושת,ביתמלאכה,אתר בית הנוצרבמהלךהפעלת אבקאופסולת )27(
בנייה,אובמקו"עבודהמסוגכלשהוהגור"אוהעלוללגרו"לדעתהתברואן,

נזקלבריאותאומטרדלשכני"אולסביבה;

הפרעהלשימושבמיתקןתברואהאובמיתקניאספקתמי"אוהפרעה )ק2(
כלשהילהחזקתוהיעילהשלנכסמבחינהתברואתיתאואחרת;

שימושבשפכי",בדלוחי"אובמיפסולתבלתימטוהרי"להשקיה; )29(

פיצינורדלקהעשוילהזנתמכלדלקשלהסקהמרכזיתאודירתיתאושל )30(
מפעלכלשהו,המסתיי"במרחקשלפחותמשבעי"וחמישהסנטימטרי"מהצד

הפנימישלגבולהנכס;

או הפרעה לגרו" או סכנה להוות העלול המהווה בנכס הצומח צמח )31(
אי–נוחותלשכני"אולסביבה;

נדידתחול,עפר,חצץ,אדמהאונוזלי"מנכסלרחוב; )32(
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אחסנתאוהכנתמזוןומכירתדבריאוכלשפגתוקפ"אובניגודלהוראות )33(
המצוינותעלגביה";

העמדתמכלאוכליאכסוןאחרשלדלקאוחומרמסוכןאחרבאופןהעלול )ת3(
החומרי" חוק להוראות בניגוד או הסביבה, ובטיחות הקרקע לזיהו" לגרו"

המסוכני"והתקנותשהותקנועלפיו;

העברתשפכי"בתעלתשפכי"שאינהסגורהומוצנעת; )35(

"מפעל"-ביתמלאכה,מחסןביתחרושת,עסקסיטונאי,מעבדה,חנותכלבו,סופרמרקט,
איטליז,ביתאוכל,ביתמלון,אכסניה;לענייןזהיראוכמפעלג"תאגידהעוסק
בתחזוקתעסקכאמוראוקבוצתעסקי"אובתחזוקתהשטחי"הצמודי"לאלה,

וכןתאגידהעוסקבתחזוקתמבנהדירותשבו30דירותאויותר;

"מפקח"-עובדהמועצהשמונהבידיראשהמועצהלש"אכיפתהוראותחוקעזרזה;

"מקו"עינוג"-מקו"שבומתקיי"עינוגציבורי,לרבותאול"אירועי"ושמחות,למעט
דירהפרטית;

"מקו"ציבורי"-שטחהמוגדרבתכניתבנייןערי"כשטחציבוריפתוחאוכשטח
לבנייןציבורי,לרבותרחוב,שדרה,חורשה,גןאוגינהוכלמקו"שהציבוררשאי

להשתמשבו,לעבורבואושהואמשתמשאועוברבולמעשה;

"מרכזמיחזור"-מקו"בומותקני"מכלי"ייעודיי";

"נכס"-קרקע,בניין,אוחלקמה",ביןתפוסוביןפנוי;

"עינוגציבורי"-כהגדרתובסעיף3)ב(לחוקרישויעסקי";

"עסק"-כלמקו"בומתקיימתפעילותעסקית,ביןטעוןרישוילפיחוקרישויעסקי"
וביןא"לאו,לרבותמפעל,ביתמרקחת,תחנתאוטובוסי",מקו"עינוג,משרד,
תחנתדלק,תחנתמוניות,קיוסק,חנות,מרפאות,ביתחולי",ביתאבות,לרבות

עסקי"בבתימגורי";

"עץ"-לרבותחלקממנואוגז"ולרבותשיחאוחלקממנו;

"פסולת"-פסולתביתית,פסולתבניין,פסולתגז",פסולתחקלאית,פסולתתעשייתית,
פסולתלמיחזורשיירימזון,קליפות,ניירות,בקבוקי",תיבות,קופסאות,קרטוני",
אריזותלמיניהן,גרוטאות,גזריעץ,קרשי",סמרטוטי",בדליסיגריות,גרוטות
רכבוכןכלדבראחרהעלוללגרו"לכלוךאואי־סדראוסכנהלבריאות,למעט

פסולתחומרי"מסוכני";

"פסולתאסבסט"-כהגדרתהבחוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-162011;

"פסולתביתית"-פסולתהמצטברתבמקו"מגורי"אובמהלךפעילותרגילהשלבני
אד",שאינהפסולתבניין,פסולתגז",פסולתחקלאית,פסולתתעשייתית,פסולת

חומרי"מסוכני"אופסולתאסבסט;

"פסולתבניין"-פסולתאושירייחומרי"המשמשי"לבנייהאולתיקוני"אולשינויי"
שלבנייןאובקשרלאותןעבודותאולש"ביצועעבודותפיתוחמסביבלבניין,
לרבותשייריהריסותשלבניין,אבני",סלעי",אפר,אדמהוכיוצאבאלהלמעט

פסולתאסבסט;

"פסולתגז""-צמחאוחלקשלצמחקטוף,גזו",תלושאוצמחשנשר,לרבותגזעי",
ענפי",עלי",דשא,עשבוכיוצאבאלה;

אחסנתאוהכנתמזוןומכירתדבריאוכלשפגתוקפ"אובניגודלהוראות )33(
המצוינותעלגביה";

העמדתמכלאוכליאכסוןאחרשלדלקאוחומרמסוכןאחרבאופןהעלול )ת3(
החומרי" חוק להוראות בניגוד או הסביבה, ובטיחות הקרקע לזיהו" לגרו"

המסוכני"והתקנותשהותקנועלפיו;

העברתשפכי"בתעלתשפכי"שאינהסגורהומוצנעת; )35(

"מפעל"-ביתמלאכה,מחסןביתחרושת,עסקסיטונאי,מעבדה,חנותכלבו,סופרמרקט,
איטליז,ביתאוכל,ביתמלון,אכסניה;לענייןזהיראוכמפעלג"תאגידהעוסק
בתחזוקתעסקכאמוראוקבוצתעסקי"אובתחזוקתהשטחי"הצמודי"לאלה,

וכןתאגידהעוסקבתחזוקתמבנהדירותשבו30דירותאויותר;

"מפקח"-עובדהמועצהשמונהבידיראשהמועצהלש"אכיפתהוראותחוקעזרזה;

"מקו"עינוג"-מקו"שבומתקיי"עינוגציבורי,לרבותאול"אירועי"ושמחות,למעט
דירהפרטית;

"מקו"ציבורי"-שטחהמוגדרבתכניתבנייןערי"כשטחציבוריפתוחאוכשטח
לבנייןציבורי,לרבותרחוב,שדרה,חורשה,גןאוגינהוכלמקו"שהציבוררשאי

להשתמשבו,לעבורבואושהואמשתמשאועוברבולמעשה;

"מרכזמיחזור"-מקו"בומותקני"מכלי"ייעודיי";

"נכס"-קרקע,בניין,אוחלקמה",ביןתפוסוביןפנוי;

"עינוגציבורי"-כהגדרתובסעיף3)ב(לחוקרישויעסקי";

"עסק"-כלמקו"בומתקיימתפעילותעסקית,ביןטעוןרישוילפיחוקרישויעסקי"
וביןא"לאו,לרבותמפעל,ביתמרקחת,תחנתאוטובוסי",מקו"עינוג,משרד,
תחנתדלק,תחנתמוניות,קיוסק,חנות,מרפאות,ביתחולי",ביתאבות,לרבות

עסקי"בבתימגורי";

"עץ"-לרבותחלקממנואוגז"ולרבותשיחאוחלקממנו;

"פסולת"-פסולתביתית,פסולתבניין,פסולתגז",פסולתחקלאית,פסולתתעשייתית,
פסולתלמיחזורשיירימזון,קליפות,ניירות,בקבוקי",תיבות,קופסאות,קרטוני",
אריזותלמיניהן,גרוטאות,גזריעץ,קרשי",סמרטוטי",בדליסיגריות,גרוטות
רכבוכןכלדבראחרהעלוללגרו"לכלוךאואי־סדראוסכנהלבריאות,למעט

פסולתחומרי"מסוכני";

"פסולתאסבסט"-כהגדרתהבחוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א-162011;

"פסולתביתית"-פסולתהמצטברתבמקו"מגורי"אובמהלךפעילותרגילהשלבני
אד",שאינהפסולתבניין,פסולתגז",פסולתחקלאית,פסולתתעשייתית,פסולת

חומרי"מסוכני"אופסולתאסבסט;

"פסולתבניין"-פסולתאושירייחומרי"המשמשי"לבנייהאולתיקוני"אולשינויי"
שלבנייןאובקשרלאותןעבודותאולש"ביצועעבודותפיתוחמסביבלבניין,
לרבותשייריהריסותשלבניין,אבני",סלעי",אפר,אדמהוכיוצאבאלהלמעט

פסולתאסבסט;

"פסולתגז""-צמחאוחלקשלצמחקטוף,גזו",תלושאוצמחשנשר,לרבותגזעי",
ענפי",עלי",דשא,עשבוכיוצאבאלה;

ס"חהתשע"א,עמ'ת69" 16
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"פסולתחומרי"מסוכני""-חומרמכלסוג,המכילחומרמסוכן,המסולקממפעלאו
המיועדלסילוקאושישלסלקולפיכלדיןלמעטפסולתאסבסט;לענייןזה,
"חומרמסוכן","מפעל","סילוק"-כהגדרת"בתקנותרישויעסקי")סילוקפסולת

חומרי"מסוכני"(,התשנ"א-171990;

"פסולתחקלאית"-פסולתהנוצרתעקבפעילותחקלאית,לרבותהפרשתבעליחיי",
וכןפסולתאומישפכי"שמקור"במכלאה;

"פסולתלמיחזור"-חומרי"ומוצרי"מכלסוגשהואהניתני"למיחזור,שהושלכואו
המיועדי"להשלכה,לרבותנייר,קרטון,פלסטיק,זכוכיתוטכסטיל;

"פסולתתעשייתית"-פסולתהנוצרתאונפלטתממפעלאוממקורותתעשייהאו
ממקו"אחרהמשמשליצורתוצרת,הרכבתה,אריזתהאושלבאחרבטיפולבה,

למעטפסולתביתיתופסולתחומרי"מסוכני";

"פסולתרפואיתמסוכנת"-כהגדרתהבתקנותבריאותהע")טיפולבפסולתבמוסדות
רפואיי",התשנ"ז-1997ק1)להלן-תקנותבריאותהע"(;

"צמח"-עץ,שתיל,ענף,ניצןתפרחת,פרי,שיח,עשב,פרח,דשאאוכלחלקמה",
נטועאוצומח;

"ראשהמועצה"-לרבותעובדהמועצהשראשהמועצהאצללואתסמכויותיובכתב
לפיסעיףתלצוהמועצותהמקומיות)מועצותאזוריות(,התשי"ח-ק19195,לעניין

חוקעזרזה;

"רוכלות"-כהגדרתהבסעיף2אלחוקרישויעסקי";

"רוכל"-כלמישעוסקברוכלות;

"רחוב"-לרבותדרך,נתיבלהולכירגל,מדרכה,כביש,טיילת,גשר,מעברהמשמשרכב
אוהמכווןלשמשאמצעיגישהלביתאולבתי",לתעלה,לביב,לחפירה,לרחבה,
לכיכר,לגינהאולגןוכןמקו"הנועדלשימושהציבוראושהציבורנוהגלעבור

בולהשתמשבואושהציבורנכנסאליואורשאילהשתמשבוולהיכנסאליו;

"רכב"-רכבהנעבכוחמכניאוהנגררעלידירכבאועלידיבהמה,וכןמכונהאו
מטעןהנעי"אוהנגררי"כאמור,לרבותרכבמנועיועגלהכהגדרת"בפקודת

התעבורה,התשכ"א-1961)להלן-פקודתהתעבורה(;

"רשותהיחיד"-מקו"שאיננוברשותהרבי";

"רשותהרבי""-כלמקו"שהציבוררשאילהשתמשבואולעבורבואושהציבור
משתמשאועוברבולמעשה;

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

עזרזה,כולואומקצתו;

"תחנתאוטובוסי""-תחנהשבהמתחילאומסתיי"קואוטובוס,וכןמקו"המשמש
לעלייהוירידהשלנוסעי"לאוטובוסוממנו;

"שנה"-תקופההמתחילהב–1בינוארבשנהפלוניתומסתיימתב־31בדצמברבאותה
שנה"

ק"תהתשנ"א,עמ'22" 17

ק"תהתשנ"ז,עמ'1101" ק1

ק"תהתשי"ח,עמ'1259" 19
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פרק ב': מניעת מפגעים וסילוקם

איסורגרימתמפגע
וסילוקו

לאיגרו"אד"מפגעולאירשהלאחרמטעמולגרו"מפגע"2" )א(

בעלנכסיחזיקאתהנכסבאופןשלאיתקיי"בומפגע,ישמורעלניקיונווניקיון )ב(
סביבתווינקוטאתכלהאמצעי"הסבירי"הדרושי"למניעתמפגעבנכס,ככלשאמצעי"

אלהנתוני"לשליטתו;

אד"שבהשגחתובעלחיי",ינקוטאמצעי"סבירי",ככלשאמצעי"אלהנתוני" )ג(
לשליטתו,לבליגרו"בעלהחיי"מפגע;וא"נגר"מפגעעליולסלקהמפגעלאלתר"

דרישהלסילוק
מפגע

ראשהמועצה,המפקחאוהתברואן,רשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכסאו3" )א(
ממחזיקבולסלקמפגעבנכסאולבצעעבודותהנחוצותלש"סילוקהמפגעולמניעת
הישנותו,לפיהוראותחוקעזרזה,ככלשהאמצעי"הסבירי"לסילוקהמפגענתוני"

לשליטתו,בהתא"לפרטי",לתנאי"ולמועדי"הקבועי"בהודעה"

מישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(,חייבלמלאאחריה" )ב(

לאמילאמישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(,אושביצעאתהעבודות )ג(
שלאלפיהפרטי",התנאי",האופןאובמועדי"המפורטי"בהודעה,רשאיתהמועצה
לבצעאתהעבודותשפורטובהודעהולגבותאתהוצאותהביצועממישנמסרהלו
ההודעה,ובלבדשהתראהעלכךנמסרהלאותואד"זמןסבירמראש,ובהתראהבה

צויןכיהמועצהתהיהרשאיתלבצעפעולותאלהעלחשבונו"

אישורבכתבמאתהמפקחבדברסכו"ההוצאותשהוציאההמועצהישמשראיה )ד(
לכאורהלנכונותו"

קביעתושלראשהמועצהאומימטעמובדברהעבודותוהחומרי"הדרושי" )ה(
לסילוקהמפגעולמניעתהשנותותהיהקובעתוסופית"

איסורהשלכת
חפצי"ישני"

וגרוטאות

לאישליךאד",לאישאיר,לאיניחולאירשהלאחרלהשליך,להשאיר,להניחאולהחזיקת"
חפצי"ישני",גרוטה,גרוטתרכבאוגז"ברשותהציבור,אלאלש"סילוק"ולאיותר

מןהזמןהסבירהדרושלכך"

סילוקחפצי"
ישני"

כלאחדמאלהחייבי",יחדולחוד,בפינויחפצי"ישני"מרשותהרבי"למקו"שקבע5"
המפקחושצויןבהודעתהמפקח:

אד"המוכר,המרכיבאוהמספקחפצי"שמחליפי"חפצי"ישני"; )1(

בעל"שלחפצי"ישני"; )2(

מישברשותוחפצי"ישני"" )3(

לאישליךאד"ולאישאירולאיניח,ולאירשהלאחרמטעמולזרוק,להשאיראו6"השלכתפסולת )א(
להניחפסולתברשותהרבי"אוברשותהיחידאלאלתוךכליאצירההמיועדלאותו

סוגפסולתובהתא"להוראותחוקעזרזה"

לאישליךאד"דברבכליפסולתהמיועדלפסולתביתית,פרטלפסולתביתית" )ב(

לאישליךאד"לכליאצירההמיועדלפסולתלמיחזור,פסולתצמחי",פסולת )ג(
בניין,פסולתמכלאה,חומרי"מסוכני",סוללותמשומשות,פסולתרפואית,אודברי"
או האצירה לכלי אולנזק בריאותי או סביבתי למפגע או למטרד לגרו" העלולי"

להקשותעלפינויהפסולתמתוכו"

איסורהשלכת
פסולתמרכב

לאישליךאד"פסולתאוחפץאחרמתוךהרכבלרחוב"7" )א(

לענייןסעיףזהרואי"כמישהשליךאתהפסולתמהרכב: )ב(
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לאיגרו"אד"מפגעולאירשהלאחרמטעמולגרו"מפגע"2" איסורגרימתמפגע)א(
וסילוקו

בעלנכסיחזיקאתהנכסבאופןשלאיתקיי"בומפגע,ישמורעלניקיונווניקיון )ב(
סביבתווינקוטאתכלהאמצעי"הסבירי"הדרושי"למניעתמפגעבנכס,ככלשאמצעי"

אלהנתוני"לשליטתו;

אד"שבהשגחתובעלחיי",ינקוטאמצעי"סבירי",ככלשאמצעי"אלהנתוני" )ג(
לשליטתו,לבליגרו"בעלהחיי"מפגע;וא"נגר"מפגעעליולסלקהמפגעלאלתר"

ראשהמועצה,המפקחאוהתברואן,רשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכסאו3" )א(
ממחזיקבולסלקמפגעבנכסאולבצעעבודותהנחוצותלש"סילוקהמפגעולמניעת
הישנותו,לפיהוראותחוקעזרזה,ככלשהאמצעי"הסבירי"לסילוקהמפגענתוני"

לשליטתו,בהתא"לפרטי",לתנאי"ולמועדי"הקבועי"בהודעה"

דרישהלסילוק
מפגע

מישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(,חייבלמלאאחריה" )ב(

לאמילאמישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)א(,אושביצעאתהעבודות )ג(
שלאלפיהפרטי",התנאי",האופןאובמועדי"המפורטי"בהודעה,רשאיתהמועצה
לבצעאתהעבודותשפורטובהודעהולגבותאתהוצאותהביצועממישנמסרהלו
ההודעה,ובלבדשהתראהעלכךנמסרהלאותואד"זמןסבירמראש,ובהתראהבה

צויןכיהמועצהתהיהרשאיתלבצעפעולותאלהעלחשבונו"

אישורבכתבמאתהמפקחבדברסכו"ההוצאותשהוציאההמועצהישמשראיה )ד(
לכאורהלנכונותו"

קביעתושלראשהמועצהאומימטעמובדברהעבודותוהחומרי"הדרושי" )ה(
לסילוקהמפגעולמניעתהשנותותהיהקובעתוסופית"

לאישליךאד",לאישאיר,לאיניחולאירשהלאחרלהשליך,להשאיר,להניחאולהחזיקת"
חפצי"ישני",גרוטה,גרוטתרכבאוגז"ברשותהציבור,אלאלש"סילוק"ולאיותר

מןהזמןהסבירהדרושלכך"

איסורהשלכת
חפצי"ישני"

וגרוטאות

כלאחדמאלהחייבי",יחדולחוד,בפינויחפצי"ישני"מרשותהרבי"למקו"שקבע5"
המפקחושצויןבהודעתהמפקח:

סילוקחפצי"
ישני"

אד"המוכר,המרכיבאוהמספקחפצי"שמחליפי"חפצי"ישני"; )1(

בעל"שלחפצי"ישני"; )2(

מישברשותוחפצי"ישני"" )3(

לאישליךאד"ולאישאירולאיניח,ולאירשהלאחרמטעמולזרוק,להשאיראו6" )א(
להניחפסולתברשותהרבי"אוברשותהיחידאלאלתוךכליאצירההמיועדלאותו

סוגפסולתובהתא"להוראותחוקעזרזה"

השלכתפסולת

לאישליךאד"דברבכליפסולתהמיועדלפסולתביתית,פרטלפסולתביתית" )ב(

לאישליךאד"לכליאצירההמיועדלפסולתלמיחזור,פסולתצמחי",פסולת )ג(
בניין,פסולתמכלאה,חומרי"מסוכני",סוללותמשומשות,פסולתרפואית,אודברי"
או האצירה לכלי אולנזק בריאותי או סביבתי למפגע או למטרד לגרו" העלולי"

להקשותעלפינויהפסולתמתוכו"

לאישליךאד"פסולתאוחפץאחרמתוךהרכבלרחוב"7" איסורהשלכת)א(
פסולתמרכב

לענייןסעיףזהרואי"כמישהשליךאתהפסולתמהרכב: )ב(
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מישרשו"כבעלהרכבזולתא"הוכיחכיבשעתביצועהעבירההואלאנהג )1(
ברכב;

מישנהגברכבבשעתביצועהעבירהזולתא"הוכיחאחרת" )2(

איסורעשיית
צרכי"ברשות

הרבי"

לאיעשהאד"אתצרכיוברשותהרבי"אלאבמיתקןהמיועדלכך"ק" )א(

מי או בעליו חייב הרבי", ברשות גללי" בהטלת צרכיו את חיי" בעל עשה )ב(
שהפיקוחעלבעלהחיי"בידו,לאסוףמידאתהגללי"ולפנות""

לאישפוךאד"לרשותהרבי"מי"אונוזלאחר,אלאלצורךניקוירחובאוהשקיית9"איסורשפיכתנוזל )א(
גן"

לאירחץאד"כלירכבברשותהרבי",באופןשבמקו"הרחיצהיישארושלולית )ב(
אומי"עומדי"באופןהיוצרסכנהלמעברשלעובריאורח"

לאישפוךאד"ולאיתירלמישפועלמטעמולשפוךשפכי"אומי"דלוחי"בכלי )ג(
קיבולהמיועדלפסולת"

לאישתמשאד"ולאירשהלאחרמטעמולהשתמשבמישפכי"להשקיה"10"מישפכי" )א(

לאיזרי"אד"ולאירשהלהזרי"שפכי"תעשייתיי",כהגדרת"בתקנותהמי" )ב(
)מניעתזיהו"מי"()בורותספיגהובורותרקב(,התשנ"ב-201992,לבורשפכי""

לאיזרי"אד",ולאירשהלהזרי",מישפכי"אלאלמערכתביובציבורית,וא" )ג(
איןבאותוחלקשלהיישובמערכתביובציבורית,לבורשפכי"בהתקיי"תנאי"אלה:

בורהשפכי"מיועדלקלוטמישפכי"מבנייןהמשמשלמגורי"שאיןבו )1(
יותרמשלושיחידותמגורי"ושאיןאפשרותסבירהלהתקיןבומערכתביובאו

מיתקןלטיפולבשפכי";

בורהשפכי"מיועדלקלוטשפכי"מבנייןהמשמשלמגורי"שישבויותר )2(
משלושאךפחותמשלושעשרהיחידותמגורי",בכפוףלאישורהשרלהגנת

הסביבהבכתב;

)1(ו–)2(יחוברלבור צינורמוצאמיהשפכי"מהבנייןכאמורבפסקאות )3(
אטו"מפניחלחול,שיחוברלבורהשפכי""

לאיובילאד"ולאירשהלאחרמטעמולהובילמישפכי"ברשותהרבי"או )ד(
ברשותהיחיד,שלאבאמצעותאבזרי"שאישרראשהמועצהאוהמפקח"

לאיובילאד"ולאיאסוף,יעביר,אויזרי"מישפכי"אלאבאמצעותמערכתהביוב )ה(
הציבוריתאוביוביתהמטפלתבפינוימישפכי"למיתקןטיהורשפכי""

איסורהבערת
קוצי"

לאיבעיראד"קוצי",צמחי",פסולתאוחומראחרכלשהו,ביןברשותהרבי"ובין11"
ברשותהיחיד,ביןבשטחמבונהוביןבשטחשאינומבונה,אלאלפיהיתרבכתבמאת
ראשהמועצהאוהמפקחובהתא"לתנאיו,בכפוףלכלדיןתוךנקיטתאמצעי"סבירי"

למניעתואולהפחתתושלהמפגע"

בעלנכסאומחזיקבויפעללמניעהוטיפולבמפגעימזיקי"בנכסו"12"הדברתמזיקי" )א(

ראשהמועצה,המפקחאוהתברואןרשאיבהודעהבכתבלדרושמבעלנכסאו )ב(
ממחזיקשבנכסונמצאומזיקי",לפעוללסילוקהמזיקי",לרבותבאמצעותהזמנת
פעולתהדברהבנכסולבצעאתהעבודותהדרושותלש"כך,בהתא"לפרטי",לתנאי"
ולמועדי"הקבועי"בהודעהוכלזאתבכפוףלכלדין,לרבותחוקהמדבירי"ותקנות

התכשירי""

ק"תהתשנ"ב,עמ'תק7" 20
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שימושבתכשירכהגדרתובתקנותהחומרי"המסוכני")רישו"תכשירי"להדברת )ג(
מזיקי"לאד"(,התשנ"ד-ת21199)להלן-תקנותהתכשירי"(,יתבצעבהתא"להוראות
הדברה לרבות התכשיר, תווית גבי על המופיעות השימוש והוראות אלה תקנות

באמצעותמדבירבעלרישיוןמתאי",ככלשהוראותהתוויתמחייבותזאת"

מישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)ב(,חייבלמלאאחריה" )ד(

לאמילאבעלנכסאומחזיקאחרההודעהשנמסרהלוכאמורבסעיףקטן)ג(, )ה(
אושביצעאתהעבודותשלאלפיהפרטי",התנאי",הצורה,האופןאובמועדי"
המפורטי"בהודעה,רשאיתהמועצהלבצעאתהעבודותשפורטובהודעהולגבותאת
הוצאותהביצועממישנמסרהלוההודעה,ובלבדשניתנהלוהתראהעלכךזמןסביר

מראש,ובהודעהצויןכיהמועצהתהיהרשאיתלבצעפעולותאלהעלחשבונו"

אישורבכתבמאתהמפקחבדברסכו"ההוצאותשהוציאההמועצהישמשראיה )ו(
לכאורהלנכונותו"

מניעתמפגע
מצמח

בעלנכסאומחזיקבוחייבלטפלבצמחאשרבשטחנכסו,ולדאוגכיהצמחלא13" )א(
מהווהסכנהאומפגעלציבור"

נוכחראשהמועצהאוהמפקחשצמחהנמצאברשותהיחידגור",אועלוללגרו" )ב(
סכנהלציבוררשאיהואלדרוש,בהודעהבכתב,מבעלנכסאוממחזיקבו,לגזו"את
הצמחאולנקוטאתכלהאמצעי"האחרי"הדרושי",לדעתראשהמועצהאוהמפקח,
למניעתהסכנהאוהמפגע,בהתא"לפרטי",לתנאי"ולמועדהקבועי"בהודעה,ובלבד
שככלשמדוברבאילןמוגןאובעץבוגרכהגדרת"בפקודתהיערות,221936)להלן-
פקודתהיערות(,אובערךטבעמוגןכהגדרתובחוקגני"לאומיי",תהיהכפופההודעת
ראשהמועצה,אוהמפקח,לכלדין,לרבותפקודתהיערותוחוקגני"לאומיי";מקבל

הודעהכאמורחייבלמלאאחריה"

לאביצעבעלהנכסאחרדרישתראשהמועצהאוהמפקחכאמורבסעיףקטן)ב( )ג(
רשאיתהמועצהלבצעאתהעבודותהמפורטותבדרישהולהטילעלבעלהנכסאו
המחזיקבואשרלאמילאאחרדרישתהמועצה,אתתשלו"ההוצאותשהוציאה
המועצהלצורךביצועהעבודות,ובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידיהמועצה
והטלתעלותןעלאותואד",נמסרהלוזמןסבירמראש,ובהודעהצויןכיהמועצה

תהיהרשאיתלבצעפעולותאלהעלחשבונו"

רעיהבמקו"
ציבוריוהעברת

עדר

לאירעהאד"עדרצאןאובקרשבבעלותואובפיקוחוברשותהציבור,ולאיעביראד"ת1"
עדרכאמורבתחו"שיפוטהמועצה,אלאלפיהיתרמאתראשהמועצה,ובכפוףלכלדין"

פרק ג': שמירה על ניקיון נכס

בעלומחזיקנכסחייבלשמורבאופןמתמידעלניקיונ"שלהחצר,המבואלבית,15"שמירהעלניקיון )א(
מקו"חניה,חדרמדרגות,הגג,המקלט,כלשטחמשותףאחרא"קיי",וכלמקו"
המשמשאתדייריהנכס,פרטלדירותהפרטיות,לנקות"ולשמר"להנחתדעתושל
ראשהמועצה,המפקחאוהתברואן,לסלקכלפסולתביתית,פסולתחקלאיתאופסולת

בניין,וכןלנקותאתמדרגותחדרהכניסהוהמדרכותבתחו"החצר"

המפקחרשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכס,לנקותאתהנכסאוכלחלקממנו )ב(
לרבותהמקלטהצמודלנכס,חזיתהנכס,חדרהמדרגות,שטחהקרקעשמשתמשי"בואו
מחזיק"בויחדע"הנכסכחצראוכגינהאולצורךאחרשלאותונכס,וכןאתהכניסות
לנכס,אולעשותכלעבודהאחרתהדרושהלדעתהמפקחלניקיוןהנכס;ההודעה
תכלולתנאי"ופרטי"בדברהאופןבוישלבצעאתהניקיוןאוהעבודהוהמועדשבו

ישלבצע";מקבלהודעהכאמורחייבלמלאאחריה"

שימושבתכשירכהגדרתובתקנותהחומרי"המסוכני")רישו"תכשירי"להדברת )ג(
מזיקי"לאד"(,התשנ"ד-ת21199)להלן-תקנותהתכשירי"(,יתבצעבהתא"להוראות
הדברה לרבות התכשיר, תווית גבי על המופיעות השימוש והוראות אלה תקנות

באמצעותמדבירבעלרישיוןמתאי",ככלשהוראותהתוויתמחייבותזאת"

מישנמסרהלוהודעהכאמורבסעיףקטן)ב(,חייבלמלאאחריה" )ד(

לאמילאבעלנכסאומחזיקאחרההודעהשנמסרהלוכאמורבסעיףקטן)ג(, )ה(
אושביצעאתהעבודותשלאלפיהפרטי",התנאי",הצורה,האופןאובמועדי"
המפורטי"בהודעה,רשאיתהמועצהלבצעאתהעבודותשפורטובהודעהולגבותאת
הוצאותהביצועממישנמסרהלוההודעה,ובלבדשניתנהלוהתראהעלכךזמןסביר

מראש,ובהודעהצויןכיהמועצהתהיהרשאיתלבצעפעולותאלהעלחשבונו"

אישורבכתבמאתהמפקחבדברסכו"ההוצאותשהוציאההמועצהישמשראיה )ו(
לכאורהלנכונותו"

בעלנכסאומחזיקבוחייבלטפלבצמחאשרבשטחנכסו,ולדאוגכיהצמחלא13" )א(
מהווהסכנהאומפגעלציבור"

מניעתמפגע
מצמח

נוכחראשהמועצהאוהמפקחשצמחהנמצאברשותהיחידגור",אועלוללגרו" )ב(
סכנהלציבוררשאיהואלדרוש,בהודעהבכתב,מבעלנכסאוממחזיקבו,לגזו"את
הצמחאולנקוטאתכלהאמצעי"האחרי"הדרושי",לדעתראשהמועצהאוהמפקח,
למניעתהסכנהאוהמפגע,בהתא"לפרטי",לתנאי"ולמועדהקבועי"בהודעה,ובלבד
שככלשמדוברבאילןמוגןאובעץבוגרכהגדרת"בפקודתהיערות,221936)להלן-
פקודתהיערות(,אובערךטבעמוגןכהגדרתובחוקגני"לאומיי",תהיהכפופההודעת
ראשהמועצה,אוהמפקח,לכלדין,לרבותפקודתהיערותוחוקגני"לאומיי";מקבל

הודעהכאמורחייבלמלאאחריה"

לאביצעבעלהנכסאחרדרישתראשהמועצהאוהמפקחכאמורבסעיףקטן)ב( )ג(
רשאיתהמועצהלבצעאתהעבודותהמפורטותבדרישהולהטילעלבעלהנכסאו
המחזיקבואשרלאמילאאחרדרישתהמועצה,אתתשלו"ההוצאותשהוציאה
המועצהלצורךביצועהעבודות,ובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידיהמועצה
והטלתעלותןעלאותואד",נמסרהלוזמןסבירמראש,ובהודעהצויןכיהמועצה

תהיהרשאיתלבצעפעולותאלהעלחשבונו"

לאירעהאד"עדרצאןאובקרשבבעלותואובפיקוחוברשותהציבור,ולאיעביראד"ת1"
עדרכאמורבתחו"שיפוטהמועצה,אלאלפיהיתרמאתראשהמועצה,ובכפוףלכלדין"

רעיהבמקו"
ציבוריוהעברת

עדר

פרק ג': שמירה על ניקיון נכס

בעלומחזיקנכסחייבלשמורבאופןמתמידעלניקיונ"שלהחצר,המבואלבית,15" )א(
מקו"חניה,חדרמדרגות,הגג,המקלט,כלשטחמשותףאחרא"קיי",וכלמקו"
המשמשאתדייריהנכס,פרטלדירותהפרטיות,לנקות"ולשמר"להנחתדעתושל
ראשהמועצה,המפקחאוהתברואן,לסלקכלפסולתביתית,פסולתחקלאיתאופסולת

בניין,וכןלנקותאתמדרגותחדרהכניסהוהמדרכותבתחו"החצר"

שמירהעלניקיון

המפקחרשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכס,לנקותאתהנכסאוכלחלקממנו )ב(
לרבותהמקלטהצמודלנכס,חזיתהנכס,חדרהמדרגות,שטחהקרקעשמשתמשי"בואו
מחזיק"בויחדע"הנכסכחצראוכגינהאולצורךאחרשלאותונכס,וכןאתהכניסות
לנכס,אולעשותכלעבודהאחרתהדרושהלדעתהמפקחלניקיוןהנכס;ההודעה
תכלולתנאי"ופרטי"בדברהאופןבוישלבצעאתהניקיוןאוהעבודהוהמועדשבו

ישלבצע";מקבלהודעהכאמורחייבלמלאאחריה"
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לאקיי"בעלנכסאובעלהמפעלאחרההודעהכאמורבסעיףקטן)ב(אוביצע )ג(
אתהניקוישלאלפיהתנאי"והפרטי"והאופןהמפורטי"בהודעה,רשאיתהמועצה
לבצעאתהעבודותשפורטובהודעהולגבותאתהוצאותהביצועממישנמסרהלו
ההודעהובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידיהמועצהוהטלתעלותןעלאותו
אד",נמסרהלוזמןסבירמראש,ובהודעהצויןכיהמועצהתהיהרשאיתלבצעפעולות

אלהעלחשבונו"

בסעיףזה,"בעלנכס"-לרבותבעלמפעל" )ד(

ככלשהדברדרושלש"מניעתמפגעאוסכנהלציבור,חייבבעלהנכסלגדראתהנכס16"גידורנכס
אולהקי"בוקירהפרדהבהתא"לדרישתראשהמועצההמהנדסאוהמפקחולהנחת

דעתו,בכפוףלהוראותכלדין"

שמירתחזיתות
הבנייני"

בעלנכסאומחזיקבוחייבלשמורעלתקינותחזיתהנכסכלפיהרחוב"17" )א(

לאיתלהאד",לאיצמיד,לאיניח,ולאירשהלאחרמטעמולתלות,להצמיד )ב(
אולהניחכבסי"וחפצי"אחרי"בחזיתהנכסהפוגעי"בחזיתואוהמהווי"העלולי"
להוותסכנהלציבור,אלאלפיהנחיותהמהנדס;נמצאוחפצי"מונחי",תלויי"או
מוצמדי"בחזיתנכס,יראואתהמחזיקבנכסכאחראילתליית",הנחת"אוהצמדת"

שלהחפצי""

בעלנכסאומחזיקבוימלאאחרדרישותראשהמועצהאוהמפקח,בכלהנוגע )ג(
לסילוקכבסי"אוחפצי"התלויי"אוהמונחי"בחזיתהנכסבתוךהזמןהנקובבהודעה
וכןלדרישותהמהנדסבכלהנוגעלהתקנתמסתוריכביסה,דודישמש,אנטנותוצלחות
תקשורת,מסתורי"לבלוניגז,מקומותלהתקנת"שלמזגני"ומרזבי",שמירתניקיונ",

והכולכפוףלהוראותכלדין"

פרק ד': שמירת הסדר והניקיון בגנים והגנה על הצומח

לאיעקוראד",ולאיסלק,לאיכרות,לאישרוף,לאיחתוך,לאישחיתאוישבורעץמוגןק1"עקירתעצי"
כמשמעות"אילןמוגן"או"עץבוגר"בסעיף2לפקודתהיערות,אלאבהתא"להוראות

פקודתהיערותוככלשמדוברבערךטבעמוגןג"בכפוףלהוראותחוקגני"לאומיי""

לאיימצאאד"בגןבשעותשבהןהכניסהלגןנאסרהבהוראתראשהמועצה,19"התנהגותבגני" )א(
כמפורטבהודעההמוצגתבגןאובכניסהאליו;לאהוצגכלשלטכאמור,יראואת

הכניסהלגןכמותרתבכלשעותהיממה"

לאיעשהאד"ולאירשהלאחרמטעמולעשותכלמעשהשישבוכדילגרו" )ב(
סכנה,מפגע,הפרעה,אי–נוחותאונזקלכלאד",אושישבוכדילהפראתהסדרבגן"

לאיקטוףאד"צמחבגן,לאישחיתוולאיפגעבו,בלאהיתרמאתהמפקח,וככל )ג(
שהצמחהואערךטבעמוגןכהגדרתובחוקגני"לאומיי"יהיהההיתרהאמורכפוף

לקבלתהיתרממנהלרשותהטבעוהגני"הלאומיי""

לאידרוךאד",לאיטפסולאירשהלאחרמטעמואובהשגחתולדרוךאולטפס, )ד(
אלאבמקומותשיועדולכך,בהתא"להוראותהמפקחשנקבעובהודעההמוצגתבמקו""

לאישבוראד",לאישחיתולאירשהלאחרמטעמואובהשגחתולשבוראו )ה(
להשחיתכלצמח,משוכה,שעראוגדרשבתוךהגןאוהגודרי"אותו"

לאידרוךאד",לאיטפס,ולאירשהלאחרמטעמואובהשגחתולדרוךאולטפס )ו(
עלגדר,משוכה,שעראוסורגשבתוךהגןאוהגודרי"אותו"

לאיבעיראד"אשבגןאלאא"קיי"בגןמקו"אומיתקןהמוסדרוהמיועדלמטרה )ז(
זו"
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לאיתרחץאד"בבריכה,באג",במעיין,אובמזרקההמצויי"בשטחהגן,לא )ח(
יכבסבה"כלכביסה,ולאירחץבה"בעליחיי"אוחפץאחר,א"הוצגבמקו"שילוט
האוסרזאת,לאיקיי"אד"בגןעינוגציבוריכהגדרתובחוקרישויעסקי"אואסיפה
כהגדרתהבחוקהבטיחותבמקומותציבוריי"התשכ"ג-231962,אלאלפיהיתרובכתב

מראשהמועצהאוהמפקח,ובהתא"לתנאיההיתר"

לאיכניסאד"רכבלגן,ולאינהגבוברחביהגןולאישאירובגןבלאהיתרמראש )ט(
המועצהאוהמפקח,למעט-קלנועית,רכבשלהמועצהאומימטעמהוכןאופניי"
ותלת־אופן,כהגדרת"בסעיף1לפקודתהתעבורה,אלאא"כןהותרהדברבהודעה

המוצגתבגןאובכניסהאליו"

פרק ה': שימור רחובות ורכוש ציבורי

לאיניחאד",לאישאיר,לאיקי",לאיתלה,לאיטילברחובולאיבליטמעלרחוב20"מכשולברחוב )א(
דברהעלוללגרו"נזקלרחובאולהפריעלניקיונואולתנועתהציבורבו,אלאא"כן
דרושלעשותכןלש"טעינתהדבראופריקתוותוךכדיפריקתואוטעינתו,ולאיותר
מןהזמןהדרושלכך,אוא"קיבללכךהיתרבכתבמאתהמפקחובהתא"לתנאיההיתר"

לאיכסהאד",לאיחסו",לאיגרו"ולאיתירלמישפועלמטעמולכסותאולחסו" )ב(
תעלה,שוחה,מיתקןניקוזאוביובברחובאלאלפיהיתרבכתבמאתהמפקחובהתא"

לתנאיההיתר"

לאיניחאד"ולאיתלהבחזיתביתואועסקו,בחלון,במעקה,בגזוזטרה,בגגאו )ג(
מעלרחוב,באופןהעלוללסכןאתהציבור"

לאיכרהאד"שוחהברחובאלאלפיהיתרבכתבמאתהמהנדסובהתא"לתנאי21"פתיחתשוחות )א(
ההיתר"

אד"הכורהשוחהברחובחייב- )ב(

להחזיקאתמקו"השוחהמגודרויציינובשלטיאזהרה,בדגלי"אדומי" )1(
ביו"ובאורותאדומי"בלילה;

לסתו"אתהשוחהויחזיראתהרחובלמצבוהקוד"מידע"גמרהעבודה )2(
אוע"פקיעתתוקףההיתר,לפיהמוקד"מביניה""

אד"שעברעלהוראותסעיףקטן)א(חייבלתקןמידאתהנזקשנגר"לרחובבאופן )ג(
ובתנאי"שיקבעראשהמועצהאוהמהנדס"

כרהאד"שוחהברשותהרבי"שלאעלפיתנאיההיתרשניתןלוכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(,חייבהכורהלתקןכלנזקשנגר"כתוצאהממעשיו"

לאיגרו"אד"ולאירשהלאחרמטעמולגרו"נזקלרחוב,כגוןיצירתמשקעי"22"נזקלרחוב )א(
אובורותבכבישאובמדרכה,שינויפנישטחהכבישאוהמדרכהעלידישימושבכלי
רכבכבדאועלידיהנחתמטעןכבדוגירודהשכבההעליונהשלהכבישאוהמדרכה"

אד"שעברעלהוראותסעיףקטן)א(חייבלתקןאתהנזקשנגר"לרחובבאופן )ב(
ובתנאי"שיקבעראשהמועצה"

נגר"נזקלרחובעקבחפירהאופעולהאחרתבקרקעסמוכהלאותורחוב,יראו )ג(
אתהחופרואתבעלהקרקע,שניה"יחדוכלאחדמה"לחוד,כאחראי"עלהנזק"

איסורפגיעהאו
השחתהשלרכוש

ציבורי

לאיסיראד",לאיפגע,לאישחית,לאילכלכך,לאישבורולאיקלקלמיתקן,רכוש23" א(
אוחפץהשייךלמועצהאולוועדהמקומי,אושהמועצההקימהאואישרהאתהקמתו"

האמורבסעיףקטן)א(אינוחלעלראשהמועצה,אומישפועלעלפיהוראותיו" )ב(

לאיתרחץאד"בבריכה,באג",במעיין,אובמזרקההמצויי"בשטחהגן,לא )ח(
יכבסבה"כלכביסה,ולאירחץבה"בעליחיי"אוחפץאחר,א"הוצגבמקו"שילוט
האוסרזאת,לאיקיי"אד"בגןעינוגציבוריכהגדרתובחוקרישויעסקי"אואסיפה
כהגדרתהבחוקהבטיחותבמקומותציבוריי"התשכ"ג-231962,אלאלפיהיתרובכתב

מראשהמועצהאוהמפקח,ובהתא"לתנאיההיתר"

לאיכניסאד"רכבלגן,ולאינהגבוברחביהגןולאישאירובגןבלאהיתרמראש )ט(
המועצהאוהמפקח,למעט-קלנועית,רכבשלהמועצהאומימטעמהוכןאופניי"
ותלת־אופן,כהגדרת"בסעיף1לפקודתהתעבורה,אלאא"כןהותרהדברבהודעה

המוצגתבגןאובכניסהאליו"

פרק ה': שימור רחובות ורכוש ציבורי

לאיניחאד",לאישאיר,לאיקי",לאיתלה,לאיטילברחובולאיבליטמעלרחוב20" )א(
דברהעלוללגרו"נזקלרחובאולהפריעלניקיונואולתנועתהציבורבו,אלאא"כן
דרושלעשותכןלש"טעינתהדבראופריקתוותוךכדיפריקתואוטעינתו,ולאיותר
מןהזמןהדרושלכך,אוא"קיבללכךהיתרבכתבמאתהמפקחובהתא"לתנאיההיתר"

מכשולברחוב

לאיכסהאד",לאיחסו",לאיגרו"ולאיתירלמישפועלמטעמולכסותאולחסו" )ב(
תעלה,שוחה,מיתקןניקוזאוביובברחובאלאלפיהיתרבכתבמאתהמפקחובהתא"

לתנאיההיתר"

לאיניחאד"ולאיתלהבחזיתביתואועסקו,בחלון,במעקה,בגזוזטרה,בגגאו )ג(
מעלרחוב,באופןהעלוללסכןאתהציבור"

לאיכרהאד"שוחהברחובאלאלפיהיתרבכתבמאתהמהנדסובהתא"לתנאי21" )א(
ההיתר"

פתיחתשוחות

אד"הכורהשוחהברחובחייב- )ב(

להחזיקאתמקו"השוחהמגודרויציינובשלטיאזהרה,בדגלי"אדומי" )1(
ביו"ובאורותאדומי"בלילה;

לסתו"אתהשוחהויחזיראתהרחובלמצבוהקוד"מידע"גמרהעבודה )2(
אוע"פקיעתתוקףההיתר,לפיהמוקד"מביניה""

אד"שעברעלהוראותסעיףקטן)א(חייבלתקןמידאתהנזקשנגר"לרחובבאופן )ג(
ובתנאי"שיקבעראשהמועצהאוהמהנדס"

כרהאד"שוחהברשותהרבי"שלאעלפיתנאיההיתרשניתןלוכאמורבסעיף )ד(
קטן)א(,חייבהכורהלתקןכלנזקשנגר"כתוצאהממעשיו"

לאיגרו"אד"ולאירשהלאחרמטעמולגרו"נזקלרחוב,כגוןיצירתמשקעי"22" )א(
אובורותבכבישאובמדרכה,שינויפנישטחהכבישאוהמדרכהעלידישימושבכלי
רכבכבדאועלידיהנחתמטעןכבדוגירודהשכבההעליונהשלהכבישאוהמדרכה"

נזקלרחוב

אד"שעברעלהוראותסעיףקטן)א(חייבלתקןאתהנזקשנגר"לרחובבאופן )ב(
ובתנאי"שיקבעראשהמועצה"

נגר"נזקלרחובעקבחפירהאופעולהאחרתבקרקעסמוכהלאותורחוב,יראו )ג(
אתהחופרואתבעלהקרקע,שניה"יחדוכלאחדמה"לחוד,כאחראי"עלהנזק"

לאיסיראד",לאיפגע,לאישחית,לאילכלכך,לאישבורולאיקלקלמיתקן,רכוש23" א(
אוחפץהשייךלמועצהאולוועדהמקומי,אושהמועצההקימהאואישרהאתהקמתו"

איסורפגיעהאו
השחתהשלרכוש

ציבורי

האמורבסעיףקטן)א(אינוחלעלראשהמועצה,אומישפועלעלפיהוראותיו" )ב(

ס"חהתשכ"ג,עמ'2" 23
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פרק ו': מניעת רעש

רעשמרכב,צופר
ומשתיקקול

לאיגרו"אד"לרעשחזקמרכב,ולאיאפשרלאחרמטעמולעשותכן,אלאבמידהת2" )א(
הדרושהלהפעלהתקינהשלהרכב"

לאיפעילאד"בתחו"המועצהצופראואמצעיאזהרהכיוצאבו,מכלירכבאו )ב(
מכליאחר,ולאיאפשרלאחרמטעמולעשותכן,אלאא"התקיימותנאי"אלה:

הדברדרושלש"אזהרהלמניעתסכנהקרובהשאיןלמנועאותהבדרך )1(
אחרת;

הפעלתהצופראואמצעיהאזהרהכאמוראינהנמשכתוחוזרתיותרמן )2(
הדרושלפיהנסיבות"

לאישתמשבעלנכסאובעלרכבבמערכתאזעקהשהצופרשלהעלוללהטעות )ג(
מחמתשהואנשמעכצופרשלאמבולנס,שלרכבכיבויאשאורכבמשטרתי"

)ב(לאיחולועלרכבביטחוןכהגדרתובתקנותהתעבורה, הוראותסעיףקטן )ד(
התשכ"א-1961,המפעילסירנה,ובלבדשהדברדרושלמילויהתפקידהמוטלעליו

ובשעתמילויהתפקיד"

לאינהגאד"ברכבמנועיאובסירתמנוע,אלאא"כןמותקןבמפלטהרכבאו )ה(
הסירהמשתיקקולבמצבתקיןאומיתקןאחרהמונעביעילותרעשנפץהבוקעמןהמפלט"

איסורגרימתרעש
ממכשיריקולוכלי

יריה

לאישיראד",לאיקי"צעקהולאיפעילכלינגינה,מקלטרדיו,טלוויזיה,וידיאו,25" )א(
פטפון,רש"קול,מגבירקולאומכשירכיוצאבה"המקימי"רעש,ולאיאפשרלאחר
לעשותכן,ביןהשעות00:ת1לבין16:00וביןהשעות23:00לבין07:00למחרתבאחד

ממקומותאלה:

תחתכיפתהשמי"; )1(

במקו"שאינותחתכיפתהשמי"ואול"אינוסגורמכלצדדיוכלפיחוץ,או )2(
שדלתותיו,חלונותיואופתחיוהאחרי"אינ"סגורי"כול"אוחלק";

בנייןשישבויחידותמגורי"" )3(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלפעולההמבוצעתאגבחגיגהאושמחהבאחד )ב(
המועדי"שלהלן,ובלבדשעוצמתהרעשלאתעלהבשו"מקרהעלמפלסרעשבלתי

סבירשנקבעבתקנה3תקנותלמניעתמפגעי")רעשבלתיסביר(,התש"ן-1990ת2:

ליליו"העצמאות; )1(

לילפורי"; )2(

ערביו"מנוחהומוצאייו"מנוחה-עדחצות; )3(

ליליו"ירושלי"" )ת(

נפצי",חזיזי"
וזיקוקיןדינור

לאיפעילאד"ולאירשהלאחרמטעמולהפעילבאזורמגורי"זיקוקיןדינור,26" )א(
חזיזי",נפצי"וכיוצאבאלה,המכילי"חומרי"נפיצי"והגורמי"לרעש"

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלהפעלתזיקוקיןדינורבלבדהנשמעתבאזור )ב(
מגורי"באחדמאלה:

הפעלההנעשיתבמרחקהעולהעל1,000מטרמאזורמגורי",ביןהשעות )1(
7:00ו־22:00;

הפעלההנעשיתבנסיבותובמועדי"הקבועי"בסעיף25)ב(לחוקזה" )2(

ק"תהתש"ן,עמ'1006" ת2
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לאיפעילאד"ולאירשהלאחרמטעמולהפעילציודגינוןהגור"לרעשבאזור27"תתתתת )א(
מגורי"ביןהשעות19:00ל־7:00למחרת,ביןהשעות17:00ל–9:00למחרתבערביימי

מנוחה,וביןהשעות00:ת1ל־16:00בימימנוחה"

לאיפעילאד"ולאירשהלאחרמטעמולהפעילמפוחעלי"הגור"לרעשבאזור )ב(
מגורי""

לענייןסעיףזה,"מפוחעלי""-מכשירממונעהמשמשלאיסוףעלי",לניקוי )ג(
רחובות,חצרותוכיוצאבאלה,באמצעותנשיפהשלאוויר"

לאיבצעאד"ולאירשהלאחרמטעמולבצע,ביןהשעות20:00לבין07:00למחרתבימיק2"תיקוני"ושיפוצי"
חולוביןהשעות17:00בערביימימנוחהל־7:00למחרתיו"המנוחה,עבודותתיקוןאו

שיפוץבבנייןהמשמשלמגורי"אוהנמצאבאזורמגורי""

לאיפעילאד"ולאירשהלאחרמטעמולהפעילמכונהכמשמעותהבתקנותמניעת29"מכונות
מפגעי")רעשבלתיסבירמציודבנייה(,התשל"ט-251979,לצורכיחפירה,בנייהאו
כיוצאבאלה,באזורמגורי",ביןהשעות19:00ל־07:00למחרתבימיחול,וביןהשעות
17:00בערביימימנוחהל־7:00למחרתיו"המנוחה,זולתא"הפעלתהמכונהדרושה
באופןדחוףלש"מניעתסכנהאוהפרעהבלתיסבירהלביטחוןהציבור,בריאותואו

בטיחותו,אולהסרתסכנהאוהפרעהכאמור"

לאיחבוטאד"שטיח,מזרןאוחפצי"כיוצאבאלה,ביןהשעות00:ת1ל־16:00ובין30"חבטתשטיחי"
השעות19:00ל־7:00למחרת"

המחזיקבעליחיי"בביתו,בנכסואובחצריו,יחזיק"במקו"ובאופןשלאיגרו"רעש31"רעשבעליחיי"
חזקהמפריעלשכני""

רעשהנשמע
באזורמגורי"

האיסורי"המוטלי"עלפיחוקעזרזהעלגרימתרעשבאזורמגורי",יחולוג"על32"
גרימתרעשמחוץלאזורמגורי",א"אותורעשגור"הפרעהאומטרדבאזורהמגורי""

הוראותפרקזהלאיחולועלהקמתרעששאינונשמעמחוץלתחו"רשותהיחידשל33"סייג
הגור"לו"

בלילפגועבסמכויותלפיחוקעזרזה,רשאימפקחלהורותלאד"שקיי"לגביוחששת3"סמכויותמפקח
סבירכיעברעלהוראהמהוראותחוקעזרזהבענייןמניעתרעש,להפסיקאתמקור

הרעש"

פרק ז': רוכלות

בפרקזה-35"הגדרות

"דוכן"-שולחןאוכליאחרהמשמשי"להחזקתטוביןלש"מכירת";

"עגלה"-כליהובלההנסחבאונדחףבכוחמכני,בכוחאד"אובכוחבעלחיי""

רישיוןלעסוק
ברוכלות

לאיעסוקאד"ברוכלות,אלאעלפירישיוןשניתןלפיחוקרישויעסקי")להלן36" )א(
-רישיון(ובהתא"לתנאיו"

רשותהרישוי,כהגדרתהבסעיף5לחוקרישויעסקי",התשכ"ח-ק196,רשאיתלתת )ב(
רישיון,להתנותואולבטלו,וכןרשאיתלקבועברישיוןתנאי",להוסיףעליה",לגרוע

מה",לשנות"אולבטל",והכולבכפוףלהוראותחוקרישויעסקי""

העוסקברוכלותיישאאתרישיונועמובכלשעהשהואעוסקבעסקו,ויציגו )ג(
למפקחבכלעתשיידרשלכך"

לאיפעילאד"ולאירשהלאחרמטעמולהפעילציודגינוןהגור"לרעשבאזור27" )א(
מגורי"ביןהשעות19:00ל־7:00למחרת,ביןהשעות17:00ל–9:00למחרתבערביימי

מנוחה,וביןהשעות00:ת1ל־16:00בימימנוחה"

תתתתת

לאיפעילאד"ולאירשהלאחרמטעמולהפעילמפוחעלי"הגור"לרעשבאזור )ב(
מגורי""

לענייןסעיףזה,"מפוחעלי""-מכשירממונעהמשמשלאיסוףעלי",לניקוי )ג(
רחובות,חצרותוכיוצאבאלה,באמצעותנשיפהשלאוויר"

לאיבצעאד"ולאירשהלאחרמטעמולבצע,ביןהשעות20:00לבין07:00למחרתבימיק2"
חולוביןהשעות17:00בערביימימנוחהל־7:00למחרתיו"המנוחה,עבודותתיקוןאו

שיפוץבבנייןהמשמשלמגורי"אוהנמצאבאזורמגורי""

תיקוני"ושיפוצי"

לאיפעילאד"ולאירשהלאחרמטעמולהפעילמכונהכמשמעותהבתקנותמניעת29"
מפגעי")רעשבלתיסבירמציודבנייה(,התשל"ט-251979,לצורכיחפירה,בנייהאו
כיוצאבאלה,באזורמגורי",ביןהשעות19:00ל־07:00למחרתבימיחול,וביןהשעות
17:00בערביימימנוחהל־7:00למחרתיו"המנוחה,זולתא"הפעלתהמכונהדרושה
באופןדחוףלש"מניעתסכנהאוהפרעהבלתיסבירהלביטחוןהציבור,בריאותואו

בטיחותו,אולהסרתסכנהאוהפרעהכאמור"

מכונות

לאיחבוטאד"שטיח,מזרןאוחפצי"כיוצאבאלה,ביןהשעות00:ת1ל־16:00ובין30"
השעות19:00ל־7:00למחרת"

חבטתשטיחי"

המחזיקבעליחיי"בביתו,בנכסואובחצריו,יחזיק"במקו"ובאופןשלאיגרו"רעש31"
חזקהמפריעלשכני""

רעשבעליחיי"

האיסורי"המוטלי"עלפיחוקעזרזהעלגרימתרעשבאזורמגורי",יחולוג"על32"
גרימתרעשמחוץלאזורמגורי",א"אותורעשגור"הפרעהאומטרדבאזורהמגורי""

רעשהנשמע
באזורמגורי"

הוראותפרקזהלאיחולועלהקמתרעששאינונשמעמחוץלתחו"רשותהיחידשל33"
הגור"לו"

סייג

בלילפגועבסמכויותלפיחוקעזרזה,רשאימפקחלהורותלאד"שקיי"לגביוחששת3"
סבירכיעברעלהוראהמהוראותחוקעזרזהבענייןמניעתרעש,להפסיקאתמקור

הרעש"

סמכויותמפקח

פרק ז': רוכלות

הגדרותבפרקזה-35"

"דוכן"-שולחןאוכליאחרהמשמשי"להחזקתטוביןלש"מכירת";

"עגלה"-כליהובלההנסחבאונדחףבכוחמכני,בכוחאד"אובכוחבעלחיי""

לאיעסוקאד"ברוכלות,אלאעלפירישיוןשניתןלפיחוקרישויעסקי")להלן36" )א(
-רישיון(ובהתא"לתנאיו"

רישיוןלעסוק
ברוכלות

רשותהרישוי,כהגדרתהבסעיף5לחוקרישויעסקי",התשכ"ח-ק196,רשאיתלתת )ב(
רישיון,להתנותואולבטלו,וכןרשאיתלקבועברישיוןתנאי",להוסיףעליה",לגרוע

מה",לשנות"אולבטל",והכולבכפוףלהוראותחוקרישויעסקי""

העוסקברוכלותיישאאתרישיונועמובכלשעהשהואעוסקבעסקו,ויציגו )ג(
למפקחבכלעתשיידרשלכך"

ק"תהתשל"ט,עמ'3992" 25
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איסורגרימת
מטרד

לאיכריזרוכלעלטוביןאועלאומנותובמכשירהגברהאובכלאופןאחרהגור"37" )א(
לרעש"

לאילכלךרוכלאתהשטחהסמוךלמקו"עיסוקו" )ב(

סילוקעגלות,
כלי"וטובין

ראשהמועצהאומפקחרשאי"לצוותעלרוכללסלקאתעגלתו,דוכנו,תבניתו,ק3" )א(
מגשואוהטוביןמהמקו"שבוה"נמצאי",אשרמוצבי"בניגודלדין"

תבניתו,מגשואוהטוביןאחרישנדרשלעשותכן לאסילקאד"אתעגלתו, )ב(
בהתא"להוראתסעיףקטןא,רשאיראשהמועצהאוהמפקח,לסלקאתהעגלה,הדוכן,

התבנית,המגשאוהטובין,ביןבעצמווביןבאמצעותאחרי""

פרק ח': מיחזור ופינוי פסולת

בפרקזה,"פינוי"-לרבותהובלה,העברהוהורקה"39"הגדרה

התקנתכליקיבול
ומיתקני"לטיפול

בפסולת

המועצהרשאיתלהתקיןבתחומהכליקיבוללאיסוףופינויפסולת,למעטפסולת0ת" )א(
אסבסט,ולהורותעלהשימושבה";הוראותבדברהשימושבמיתקני"לטיפולבפסולת

יופיעועלגביהמיתקןאובסמוךלו"

המפקחרשאילהורותלבעלנכסאולמחזיקבולהתקיןולהחזיקבנכסמיתקן )ב(
לטיפולבפסולת,ורשאיהואלהורותכאמורבדברסוגהמיתקן,מספרהמיתקני",מקו"

הצבת"בנכס,תיקונ"אוהחלפת""

פינויהפסולתייעשהלמיתקןאולאתרהמורשי"עלפיכלדיןלקלוטאולטפל )ג(
בפסולתמאותוהסוג"

לאפעלבעלנכסאוהמחזיקבובהתא"לאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתהמועצה )ד(
לספק,להציבולהחזיקבנכסשבתחומהאובסמוךלו,כליאצירהלפסולת,שאתנפחו
וסוגויקבעהמפקח,ובלבדשתינתןלבעלהנכסאולמחזיקבוהתראהזמןסבירמראש

בדברכוונתהזוובדברכוונתהלהטילעליואתהוצאותיה"

)ג(,יישאבעלהנכסאוהמחזיקבו,בעלות פעלההמועצהכאמורבסעיףקטן )ה(
הצבת,אספקתואחזקתכליהאצירהלפסולתעלידיהמועצה"

התקנתכלי
אצירה,שימושבו

וניקיונו

בעלנכסאומחזיקבוחייבלהתקיןעלחשבונובנכסאובחצרוכליאצירהלפי1ת" )א(
הוראותראשהמועצהאוהמפקחלענייןהצורה,הגודל,החומר,המספרושארהתנאי"

שיקבעראשהמועצהאוהמפקח"

לאיניחבעלנכסאומחזיקבוכליאצירהברחובאוברשותהרבי"וכןלאיחסו" )ב(
אתדרכיהגישהלכליאצירה,אלאלפיהיתרמאתהמפקח"

בעלנכס,מחזיקבואוכלאד"אחרמטעמוישתמשבכליאצירהאךורקלצורך )ג(
אצירתפסולתביתית,ולאיעשהבוכלשימושאחר"

לאיניחאד",לאישליך,לאיזרוקולאישאירבתוךכליאצירהשהותקןכאמור )ד(
בסעיףקטן)א(פסולתחקלאית,פסדי",פגריבעליחיי",מישפכי",פסולתמפעלאו
פסולתבניין,חומרי"נוזלי",דליקי",חתיכותברזלאואבני"וכיוצאבאלהולאישרוף

חומרכלשהובתוךכליהאצירה"

לאיניחאד",לאישליך,לאיזרוקולאישאירפסולתביתיתבכליאצירהאלא )ה(
בתוךשקיתסגורההיטב"

בעלנכסומחזיקבנכסישמורעלניקיוןותקינותכליהאצירהלהנחתדעתושל )ו(
ראשהמועצהאוהמפקח,וידאגלתיקונו,צביעתואונקיטתכלאמצעיאחרהנדרש

לש"אחזקתוהתקינה,הכוללפידרישתראשהמועצהאוהמפקחובזמןשיקבע"
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ראשהמועצהאוהמפקח,רשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכסאומחזיקבו )ז(
שיתקין,יתקןאויצבע,אתכליהאצירהבנכס,בחצרו,אושנועדלשימושהנכס,לרבות
התקנתברזהמחוברלרשתהמי"שלהביתומתחתיובריכההמחוברתלרשתהביוב
שלהבית;אד"שקיבלהודעהכאמורמראשהמועצהאומהמפקחחייבלמלאאחריה"

התקנתמכלייעודי
ומיתקןמיחזור

המועצהרשאיתלהקצותבתחומהמקומותלהקמתמכלי"ייעודיי"אומיתקני2ת" )א(
מיחזור,ולהתקין,ביןבעצמהוביןבידיאחרי",מכלי"ייעודיי"אומיתקנימיחזורבשטח

שיפוטה"

שפורטו לתנאי" ובהתא" המפקח, דרישת לפי יתקינו, נכס, ובעל עסק בעל )ב(
בדרישה,מכלייעודיאומיתקןמיחזוראחדאויותר,אשריהיונפרדי"מכליהאצירה,
ישמרועלתקינות",ניקיונ"וניקיוןסביבת",וינקטואמצעי"סבירי"לבליגרמומטרד

אומפגעסביבתיאותברואתי"

או תיקונ" הצבת", מקו" ייעוד", מספר", סוג", על להורות רשאי המפקח )ג(
החלפת"שלמכלי"ייעודיי"ומיתקנימיחזור,ומקבלהוראהכאמורחייבלמלאאחריה"

בעלעסקובעלנכסיקצה,לפידרישתהמפקחובהתא"לתנאי"שפורטובדרישה, )ד(
מקו"מתאי"שעליויוק"מכלייעודיאומיתקןמיחזור"

בעלנכסיקי"לפידרישתהמפקחוהוראותיוביתןפסולתשיהיהסגורלמניעת3ת"הקמתביתןפסולת )א(
חדירתבעליחיי"ומצוידבשערהניתןלסגירה,יחברולמערכתהמי"והביוב,ישמור
עלתקינותו,עלניקיונווניקיוןסביבתו,וינקוטאמצעי"סבירי"לבליגרו"למטרדאו

למפגעסביבתיאותברואתי"

סוגושלביתןהפסולת,המקו"שבוהואיוק"ומספרביתניהפסולתהדרושי" )ב(
בנכסייקבעועלידיהמפקח"

המפקחרשאילחייבבעלנכסלתקןביתןפסולתאולבנותאחרתחתיו,א"הדבר )ג(
נחוץלדעתו"

השלכתפסולת
למיחזור

לאישליךאד"למכלייעודיאולמיתקןמיחזוראלאפסולתלמיחזור,בהתא"לסוגתת" )א(
הפסולתלמיחזורשנקבעלאותומכלאומיתקןעלגביהודעהשהוצבהבסמוךאועל

גביהמכלאוהמיתקן"

הותקןמכלייעודיאומיתקןמיחזור,שלאבידיבעלעסק,סמוךלמקו"מגוריושל )ב(
אד"לאישליךאד"פסולתלמיחזוראלאלתוכו,בהתא"לסוגהפסולתשנקבעלאותו

מכלאומיתקןעלגביהודעהשהוצבהבסמוךאועלגביהמכלאוהמיתקן"

בעלעסקשבתחו"עסקואובקשרלעסקוהותקןמכלייעודיאומיתקןמיחזור, )ג(
אובעלנכסשבתחומוהותקןמכלייעודיאומיתקןמיחזור,לאישליךולאירשהלמי
שפועלמטעמולהשליךפסולתלמיחזוראלאלתוכו,בהתא"לסוגהפסולתשנקבע

לאותומכלאומיתקןעלגביהודעהשהוצבהבסמוךאועלגביהמכלאוהמיתקן"

לאישליךאד"לתוךמכלייעודיאולמיתקןמיחזורפסולתגז",פסולתבניין, )ד(
פסולתמכלאה,פסולתחומרי"מסוכני",פסולתאסבסט,פסולתרפואיתאוכלדבר
אחרהעלוללגרו"למטרדאולמפגעסביבתיאותברואתיאולנזקלמיתקןהמיחזוראו

העלולי"להקשותעלפינוישלפסולתלמיחזורמתוכו"

לאישליךאד"לתוךכליאצירה,מכלייעודיאומיתקןמיחזורפסולתבעלת )ה(
נפחגדולשניתןלהקטיןאתנפחהעלידיפירוק,קיפול,קריעהאודחיסה,אלאלאחר

שקופלה,פורקה,נקרעה,אונדחסה"

ראשהמועצהאוהמפקח,רשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלנכסאומחזיקבו )ז(
שיתקין,יתקןאויצבע,אתכליהאצירהבנכס,בחצרו,אושנועדלשימושהנכס,לרבות
התקנתברזהמחוברלרשתהמי"שלהביתומתחתיובריכההמחוברתלרשתהביוב
שלהבית;אד"שקיבלהודעהכאמורמראשהמועצהאומהמפקחחייבלמלאאחריה"

המועצהרשאיתלהקצותבתחומהמקומותלהקמתמכלי"ייעודיי"אומיתקני2ת" )א(
מיחזור,ולהתקין,ביןבעצמהוביןבידיאחרי",מכלי"ייעודיי"אומיתקנימיחזורבשטח

שיפוטה"

התקנתמכלייעודי
ומיתקןמיחזור

שפורטו לתנאי" ובהתא" המפקח, דרישת לפי יתקינו, נכס, ובעל עסק בעל )ב(
בדרישה,מכלייעודיאומיתקןמיחזוראחדאויותר,אשריהיונפרדי"מכליהאצירה,
ישמרועלתקינות",ניקיונ"וניקיוןסביבת",וינקטואמצעי"סבירי"לבליגרמומטרד

אומפגעסביבתיאותברואתי"

או תיקונ" הצבת", מקו" ייעוד", מספר", סוג", על להורות רשאי המפקח )ג(
החלפת"שלמכלי"ייעודיי"ומיתקנימיחזור,ומקבלהוראהכאמורחייבלמלאאחריה"

בעלעסקובעלנכסיקצה,לפידרישתהמפקחובהתא"לתנאי"שפורטובדרישה, )ד(
מקו"מתאי"שעליויוק"מכלייעודיאומיתקןמיחזור"

בעלנכסיקי"לפידרישתהמפקחוהוראותיוביתןפסולתשיהיהסגורלמניעת3ת" )א(
חדירתבעליחיי"ומצוידבשערהניתןלסגירה,יחברולמערכתהמי"והביוב,ישמור
עלתקינותו,עלניקיונווניקיוןסביבתו,וינקוטאמצעי"סבירי"לבליגרו"למטרדאו

למפגעסביבתיאותברואתי"

הקמתביתןפסולת

סוגושלביתןהפסולת,המקו"שבוהואיוק"ומספרביתניהפסולתהדרושי" )ב(
בנכסייקבעועלידיהמפקח"

המפקחרשאילחייבבעלנכסלתקןביתןפסולתאולבנותאחרתחתיו,א"הדבר )ג(
נחוץלדעתו"

לאישליךאד"למכלייעודיאולמיתקןמיחזוראלאפסולתלמיחזור,בהתא"לסוגתת" )א(
הפסולתלמיחזורשנקבעלאותומכלאומיתקןעלגביהודעהשהוצבהבסמוךאועל

גביהמכלאוהמיתקן"

השלכתפסולת
למיחזור

הותקןמכלייעודיאומיתקןמיחזור,שלאבידיבעלעסק,סמוךלמקו"מגוריושל )ב(
אד"לאישליךאד"פסולתלמיחזוראלאלתוכו,בהתא"לסוגהפסולתשנקבעלאותו

מכלאומיתקןעלגביהודעהשהוצבהבסמוךאועלגביהמכלאוהמיתקן"

בעלעסקשבתחו"עסקואובקשרלעסקוהותקןמכלייעודיאומיתקןמיחזור, )ג(
אובעלנכסשבתחומוהותקןמכלייעודיאומיתקןמיחזור,לאישליךולאירשהלמי
שפועלמטעמולהשליךפסולתלמיחזוראלאלתוכו,בהתא"לסוגהפסולתשנקבע

לאותומכלאומיתקןעלגביהודעהשהוצבהבסמוךאועלגביהמכלאוהמיתקן"

לאישליךאד"לתוךמכלייעודיאולמיתקןמיחזורפסולתגז",פסולתבניין, )ד(
פסולתמכלאה,פסולתחומרי"מסוכני",פסולתאסבסט,פסולתרפואיתאוכלדבר
אחרהעלוללגרו"למטרדאולמפגעסביבתיאותברואתיאולנזקלמיתקןהמיחזוראו

העלולי"להקשותעלפינוישלפסולתלמיחזורמתוכו"

לאישליךאד"לתוךכליאצירה,מכלייעודיאומיתקןמיחזורפסולתבעלת )ה(
נפחגדולשניתןלהקטיןאתנפחהעלידיפירוק,קיפול,קריעהאודחיסה,אלאלאחר

שקופלה,פורקה,נקרעה,אונדחסה"
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מפקחרשאילדרושבהודעהבכתבמבעלביתעסקאומחזיקבו,להתקיןבבית )ו(
העסקשלואובסמוךאליומיתקןמיוחדלהקטנתנפח"שלחומריהאריזהאולאצירת";

מקבלהודעהכאמורחייבלמלאאחריה"

הקמתמרכז
מיחזור

המועצהרשאיתלהתקיןבתחומהמרכזימיחזורולהורותעלשימושבה""5ת" )א(

הוראותבדברהשימושבמרכזימיחזורלטיפולבפסולתיופיעועלגביהשילוט )ב(
בסמוךלמרכזמיחזור"

היתרלפינוי
פסולתלמיחזור

לאיפנהאד"פסולתלמיחזוראלאלפיהיתרמראשהמועצהועלפיתנאי"שייקבעו6ת"
עלידו;ואול"רשאיאד"לפנות,להובילאולהעבירפסולתלמיחזורלמפעלשעיסוקו

מיחזורפסולת"

מחזיקבמפעל)להלןבסעיףזה-בעלמפעל(יתקיןכליקיבולנפרדי"ומיוחדי"7ת"כליקיבולבמפעל )א(
לפסולתתעשייתיתאופסולתחקלאית,לפיהעניין,א"קיבלדרישהלכךמאתהמפקח;
המפקחרשאילהורותבנוגעלצורה,לגודל,למספר,למקו"ולשארהתנאי"לענייןכלי

הקיבולהנפרדי""

בעלמפעליחזיקאתכליהקיבולהנפרדי"כאמורבסעיףקטן)א(במצבתקיןונקי, )ב(
יתקנ"אויחליפ"באחרי",הכוללפידרישתהמפקחובתוךהזמןשיקבע"

ראשהמועצהאוהמפקח,רשאי,בהודעהבכתב,לדרושמבעלמפעלשיתקין,יתקן )ג(
אויצבעאתכליהאצירהבשטחהמפעל,אושנועדלשימושהמפעל,לרבותהתקנתברז
שיחוברלרשתהמי"שלהמפעלומתחתיובריכההמחוברתלרשתהביובשלהמפעל"

פינויפסולת
אסבסט

לאיסלקאויובילאד"אסבסטאופסולתאסבסטולאיפנהאות"אלאלאתרפסולתקת"
אסבסטכהגדרתובחוקלמניעתמפגעיאסבסט,לש"הטמנת",ובכפוףלהוראותלפי

החוקלמניעתמפגעיאסבסטותקנותיו"

לאיפנהאד",לאיוביל,לאיעבירולאיטמיןפסולתביתית,אלאא"כןהואעובד9ת"פינויפסולתביתית )א(
המועצהאופועלמטעמהאוקיבלהרשאהלעשותכן,והכוללפיהיתרמאתראש

המועצהובכפוףלתנאיההיתר"

בהיתרשניתןלפיסעיףקטן)א(ייקבעו- )ב(

בכפוףלתקנות ביתית, פסולת להוביל או להוציא מותר שבהן השעות )1(
למניעתמפגעי")מניעתרעש(,התשנ"ג-261992;

המקומותשאליה"תובלאותורקפסולתביתית; )2(

דרכיההוצאהוההובלה,וכןאמצעיההובלה,צורת",גודל"ומבנ"; )3(

תקופתההיתר" )ת(

ראשהמועצהאוהמפקחרשאילתתהיתרלפיסעיףקטן)א(אולסרבלתתו, )ג(
לבטלו,להתלותו,להתנותבותנאי",להוסיףעליה"אולשנות""

נמצארכבמובילבלאהיתרכאמורבסעיףקטן)א(,פסולתביתיתמנכסלמקו" )ד(
אחר,רואי"אתבעלהרכבאומישהרכבבשליטתוכאחראילהפרתהוראותחוקעזר

זה,אלאא"כןהוכחאחרת"

בעלנכסחייבבפינויפסולתבנייןמהנכס,מאתרהבנייהאומקו"השיפוץ;לעניין50"פינויפסולתבניין )א(
סעיףזה,"בעלנכס"-בעלנכס,מחזיקואוהאחראילביצועעבודותהבנייה,ההריסה

אוהשיפוץ,אומבצעעבודותהבנייה,ביןבעצמווביןבידיאחרי""

ס"חהתשנ"ג,עמ'ק" 26
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בעלנכסיציבברשותהרבי"מכולהלאחסון,הוצאה,פינויאוהעברהשלפסולת )ב(
בנייןלפיהיתרמראשובכתבמאתהמפקח,ובהתא"לתנאיההיתר"

בעלנכסיפנהפסולתבנייןבמהלךתקופתביצועהעבודות,במועדי",ובתדירות )ג(
שיקבעהמפקחובהתא"להנחיותיו"

ראשהמועצהאוהמפקחרשאילפישיקולדעתולדרושבהודעהבכתבמבעל )ד(
נכסלהניח,לתקן,להחליףאולכסותאתהמכולהלאיסוףפסולתהבנייןהמוצבתבנכס,

בחצרהנכסאוברשותהרבי""

בעלנכסאשרקיבלהודעהאוהנחיהכאמורבסעיפי"קטני")ג(או)ד(חייבלמלא )ה(
אחריהבתוךת2שעות"

בעלהנכסידאגלפינויפסולתהבנייןויותיראחריואתאתרהבנייהוסביבתו )ו(
נקיי"ע"סיו"עבודותהבנייהולאיאוחרממועדהגשתבקשהלתעודתגמרכאמור

בתקנה21)ג(לתקנותהתכנוןוהבנייה)בקשהלהיתר,תנאיוואגרות("

לאקיי"בעלנכסדרישהשבהודעהאובהנחיהכאמורבסעיףקטן)ה(,אושביצע )ז(
אתהעבודותשלאלפיהפרטי",התנאי",הצורהוהאופןהמפורטי"בהודעה,אושלא
השלי"אתהעבודותשפורטובהודעהבתקופהשנקבעהבה,רשאיתהמועצהלבצע
אתהעבודותשפורטובהודעהולגבותאתהוצאותהביצועממישנמסרהלוההודעה,
ובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידיהמועצהוהטלתעלותןעלאותואד",

נמסרהלוזמןסבירמראש"

פינויפסולת
חומרי"מסוכני"

בעלעסקחייבבפינויפסולתחומרי"מסוכני"לפיכלדין,לרבותהוראותתקנותרישוי51"
עסקי")סילוקפסולתחומרי"מסוכני"(,התשנ"א-1990"

פינויפסולת
זיהומית,פסולת
רפואיתמסוכנת

ופסולתפגרי"

בעלעסקחייבבפינויפסולתזיהומית,פסולתרפואיתמסוכנת,ופסולתפגרי",לפי52"
רפואיי"(, במוסדות בפסולת )טיפול הע" בריאות תקנות הוראות לרבות דין, כל

התשנ"ז-1997"

בעלנכסאוהמחזיקבולאיוציאפסולתגז"מחצרולכלרשותהרבי",לרבות53"פינויפסולתגז" )א(
המדרכהאוהרחובהסמוכי"לנכסו,אלאבימי",בשעותובתנאי"שקבעהמפקחופרס"
ברבי"באמצעותשילוטשהוצבבתחומיהיישובו/אובסמוךלמקו"איסוףהגז",ככל

שנקבעמקו"כזה"

פינויפסולתגז"שלאעלידיהמועצה,ייעשהרקלפיהיתרמאתראשהמועצה )ב(
אוהמפקח,לאתריפינויפסולתגז"מאושרי",ובהתא"לתנאי"שייקבעועלידיראש

המועצהאוהמפקח"

צווידרישהלפינוי
פסולת

לאפעלבעלנכסבפסולתלפיהוראותחוקעזרזה,רשאיראשהמועצהאוהמפקח,ת5" )א(
בהודעהבכתב,לצוותעליולפנותפסולתהמצויהבנכס,בחצרהנכס,אוברשותהרבי"
לאחרשהוצאהמתוךשטחהנכס,המהווהאוהעלולהלהוותמפגעלדעתהמפקח,וכן

לנקותלכלוךשנוצרכתוצאהמהשלכתפסולתכאמורברשותהרבי""

בעלנכסאשרקיבלהודעהכאמורבסעיףקטן)א(חייבלמלאאחריהבתוךת2 )ב(
שעות"

לאביצעבעלהנכסאתדרישתראשהמועצהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאית )ג(
המועצהלבצעאתעבודותפינויהפסולתולהטילעליואתתשלו"ההוצאותשהוציאה
המועצהלצורךביצועעבודותהפינוי,ובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידי

המועצהוהטלתעלותןעלאותואד",נמסרהלוזמןסבירמראש"

בעלנכסיציבברשותהרבי"מכולהלאחסון,הוצאה,פינויאוהעברהשלפסולת )ב(
בנייןלפיהיתרמראשובכתבמאתהמפקח,ובהתא"לתנאיההיתר"

בעלנכסיפנהפסולתבנייןבמהלךתקופתביצועהעבודות,במועדי",ובתדירות )ג(
שיקבעהמפקחובהתא"להנחיותיו"

ראשהמועצהאוהמפקחרשאילפישיקולדעתולדרושבהודעהבכתבמבעל )ד(
נכסלהניח,לתקן,להחליףאולכסותאתהמכולהלאיסוףפסולתהבנייןהמוצבתבנכס,

בחצרהנכסאוברשותהרבי""

בעלנכסאשרקיבלהודעהאוהנחיהכאמורבסעיפי"קטני")ג(או)ד(חייבלמלא )ה(
אחריהבתוךת2שעות"

בעלהנכסידאגלפינויפסולתהבנייןויותיראחריואתאתרהבנייהוסביבתו )ו(
נקיי"ע"סיו"עבודותהבנייהולאיאוחרממועדהגשתבקשהלתעודתגמרכאמור

בתקנה21)ג(לתקנותהתכנוןוהבנייה)בקשהלהיתר,תנאיוואגרות("

לאקיי"בעלנכסדרישהשבהודעהאובהנחיהכאמורבסעיףקטן)ה(,אושביצע )ז(
אתהעבודותשלאלפיהפרטי",התנאי",הצורהוהאופןהמפורטי"בהודעה,אושלא
השלי"אתהעבודותשפורטובהודעהבתקופהשנקבעהבה,רשאיתהמועצהלבצע
אתהעבודותשפורטובהודעהולגבותאתהוצאותהביצועממישנמסרהלוההודעה,
ובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידיהמועצהוהטלתעלותןעלאותואד",

נמסרהלוזמןסבירמראש"

בעלעסקחייבבפינויפסולתחומרי"מסוכני"לפיכלדין,לרבותהוראותתקנותרישוי51"
עסקי")סילוקפסולתחומרי"מסוכני"(,התשנ"א-1990"

פינויפסולת
חומרי"מסוכני"

בעלעסקחייבבפינויפסולתזיהומית,פסולתרפואיתמסוכנת,ופסולתפגרי",לפי52"
רפואיי"(, במוסדות בפסולת )טיפול הע" בריאות תקנות הוראות לרבות דין, כל

התשנ"ז-1997"

פינויפסולת
זיהומית,פסולת
רפואיתמסוכנת

ופסולתפגרי"

בעלנכסאוהמחזיקבולאיוציאפסולתגז"מחצרולכלרשותהרבי",לרבות53" )א(
המדרכהאוהרחובהסמוכי"לנכסו,אלאבימי",בשעותובתנאי"שקבעהמפקחופרס"
ברבי"באמצעותשילוטשהוצבבתחומיהיישובו/אובסמוךלמקו"איסוףהגז",ככל

שנקבעמקו"כזה"

פינויפסולתגז"

פינויפסולתגז"שלאעלידיהמועצה,ייעשהרקלפיהיתרמאתראשהמועצה )ב(
אוהמפקח,לאתריפינויפסולתגז"מאושרי",ובהתא"לתנאי"שייקבעועלידיראש

המועצהאוהמפקח"

לאפעלבעלנכסבפסולתלפיהוראותחוקעזרזה,רשאיראשהמועצהאוהמפקח,ת5" )א(
בהודעהבכתב,לצוותעליולפנותפסולתהמצויהבנכס,בחצרהנכס,אוברשותהרבי"
לאחרשהוצאהמתוךשטחהנכס,המהווהאוהעלולהלהוותמפגעלדעתהמפקח,וכן

לנקותלכלוךשנוצרכתוצאהמהשלכתפסולתכאמורברשותהרבי""

צווידרישהלפינוי
פסולת

בעלנכסאשרקיבלהודעהכאמורבסעיףקטן)א(חייבלמלאאחריהבתוךת2 )ב(
שעות"

לאביצעבעלהנכסאתדרישתראשהמועצהכאמורבסעיףקטן)א(,רשאית )ג(
המועצהלבצעאתעבודותפינויהפסולתולהטילעליואתתשלו"ההוצאותשהוציאה
המועצהלצורךביצועעבודותהפינוי,ובלבדשהתראהבדברביצועהעבודותבידי

המועצהוהטלתעלותןעלאותואד",נמסרהלוזמןסבירמראש"
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רשאיהמפקחלהורותלבעלנכסאולמחזיקלבצעעבודהאופעולההדרושה )ד(
לקיו"הוראותחוקעזרזה,ורשאיהואלקבועאתהתנאי",אתהמועדי",אתהמקו"

וכלדבראחרלצורךקיומן,ומקבלהוראהכאמורחייבלמלאאחריה"

לאמילאבעלנכסאוהמחזיקאחרדרישהמדרישותהמפקחלפיסעיפי"קטני" )ה(
)א(עד)ד(,רשאיתהמועצהלבצעבעצמהאובידיאחראתהעבודותאואתהפעולות
הנגזרותמהוראותיושלהמפקח,ולגבותאתהוצאותהביצועמאותובעלנכסאומאותו

מחזיק,ובלבדשהתראהעלכךנמסרהלאותואד"זמןסבירמראש"

תשלו"הוצאות
פינוימיוחדותלפי

בקשה

המועצהתפנהפסולתלפיבקשתושלאד",עלפיכללי"שיקבעהמפקח)להלן55" )א(
-פינויעלפיבקשה("

בעדפינויעלפיבקשהיישאהמבקשבהוצאותהמועצהלפיהוצאותיה" )ב(

לאישרוףאד"פסולתמכלמיןוסוגשהוא"56"שריפתפסולת

כלפסולתשסולקהאופונתהעלידיעובדיהמועצהאואחרמטעמה,תפונהלתחנת57"קנייןהמועצה
בהתא" דין, כל לפי המורשי" מיחזור, למפעל או פסולת לסילוק לאתר או מעבר

להחלטתראשהמועצהאוהמפקח,ותהיהקנייןהמועצה"

פרק ט': שמירת הניקיון ואיכות הסביבה במפעלים ובאזורי תעשייה 

בפרקזה-ק5"הגדרות

"אזורתעשייה"-אזוראושטחבתחו"המועצההמיועדאוהמשמשלתעשייה,
למלאכה,לשירותי"ועסקי",כול"אומקצת";

"גינון"-הקמתגינהאוגן,שמירתווטיפוחולפיהנחיותוהוראותהמפקח;

"מגרש"-מקרקעיןבאזורתעשייה,שאינ"מפעלאושטחציבורי;

"חומרמזה""-חומראוקבוצהשלחומרי",לרבותחומרכימיאוביולוגי,במצבצבירה
מוצק,נוזליאוגזי,וכןחומרמוצאלחומרכאמורשנוכחות"בסביבהגורמתאו

העלולהלגרו"-

לסיכוןאולפגיעהבחייאד",בבריאות"אובאיכותחייה"שלבניאד", )1(
בנכסאובסביבה,לרבותבקרקע,במי",בחיובצומח;

לשינויבאקלי",במזגהאוויראובמידתהראות; )2(

"מפעלמזון"-מפעלאשרמייצראומוכראומקרראועוסקבכלדרךשהיאבמוצרי
מזוןאשרמקור"בבעליחיי";

"שטחציבורי"-שטחבאזורהתעשייההנמצאמחוץלתחו"מפעל,המשמשאוהמיועד
לשמשאתהציבוראוחלקממנו,לרבותדרכי",גני",מבני"ומיתקני"אחרי";

"שינוי"-כלשינויבהפעלתושלמפעלאובפעולהכלשהישבו,אובמזהמי"שבו,או
בפליטתהמזהמי"ממנו,ולרבותשינויבסוגהתהליך,שינויבתפוקה,בסוגהדלק,

בחומרגל"וכיוצאבאלה"

בקשהלהקמת
מפעל

אד"אוגוףהמבקשלהקי"מפעל,יגישלמועצהדיןוחשבוןעלנתוני"סביבתיי"59"
בדברהפעלתושלהמפעלהמיועדלהקמה,המזהמי"שבוופליטתמזהמי"ממנו,
חזותהמפעל,גינוןותאורה,כמפורטבטופסשבתוספת;בלילגרועמדרישותנוספות

הקיימותבכלדין"

ניקוירחובגובל
במפעל

בעלמפעליחזיקבמצבנקיאתקטעהכבישוהמדרכההגובלי"בבנייןהמפעלויאסוף60"
אתהפסולתמהכבישי"והמדרכהלכליהאצירההמיועדי"לה""



09ת ק"ת-חש""ת7ק,ט'בניסןהתשע"ז,2017"ת"5

חובתהגשתדין
וחשבון

בעלמפעליגישלמועצה,אחתלשנהולאיאוחרמיו"1בפברואר,דיןוחשבון61" )א(
בדברהפעלתושלהמפעל,המזהמי"שבוופליטתמזהמי"ממנו;הדיןוחשבוןיתייחס
לשנההקודמתלהגשתהדיןוחשבון,המסתיימתביו"31בדצמבר,ויוגשעלגביהטופס

כמפורטבתוספתהראשונה"

ראשהמועצהרשאילפטורבהודעהמנומקתבכתבבעלמפעלמחובתהגשתדין )ב(
וחשבון;פטורכאמורלאיחוללגביחובתהגשתדיןוחשבוןעלשינויכמפורטבסעיף

קטן)ד("

הגישבעלמפעלדיןוחשבוןלשנהפלונית,לשביעותרצונושלראשהמועצה, )ג(
ובשנהשאחריההגשהלאחלשינויבדברהפעלתושלהמפעל,המזהמי"שבוופליטת
מזהמי"ממנו,רשאיבעלהמפעללהודיעלראשהמועצהבמסמךחתו"כדיןולצייןבו

כיאיןשינוימהדיןוחשבוןהאחרון"

חלשינויכלשהובהפעלתושלהמפעל,המזהמי"שבואופליטתמזהמי"ממנו, )ד(
יגישבעלהמפעלדיןוחשבוןעלכךלאיאוחרמ–ת1ימי"מיו"השינויעלגביטופס

כמפורטבתוספת"

המפקחולגבימפעלמזון-הווטרינרהרשותי,רשאי-62"סמכויותהמפקח

לדרושמבעלמפעלדיןוחשבוןבמועדאחרמהמועדשנקבעלכךבסעיף61, )1(
אולהורותלבעלמפעללהמציאנתוני"נוספי"אותוצאותבדיקותלהשלמת
הדיןוחשבון,א"ראהטע"סבירלכך;בעלמפעלחייבלהגישאתהדיןוחשבון
אואתהנתוני"הנוספי"אואתתוצאותהבדיקותלאיאוחרמתו"30ימי"מיו"

דרישתהמפקח;

להאריךמועדמןהמועדי"שבפרקזה,א",לדעתו,נסיבותהענייןמצדיקות )2(
המפקח החלטת ונימוקי בכתב במסמך תינתן האמורה הארכה לדעתו; זאת

יירשמו;

להודיעלבעלמפעלכיתבוצע,עלחשבוןהמפעל,בדיקהבמפעל,לצורך )3(
חוקעזרזה,במועדהנקובבהודעה;

לבדוקמיה"בעליוומהואופיהפעולההמנוהלתבו; )ת(

לבדוקאולאמתאתהפרטי"המפורטי"בדיןוחשבון; )5(

לערוךבדיקהבכלממצאהעשוילשמשראיהלעבירהעלהוראותחוקעזר )6(
זה"

הודעהכאמורבסעיף62)ג(תפרטאתהאמצעי"שעלבעלהמפעללנקוטכדי63"הודעהעלבדיקה )א(
הפעלת מיתקני", התקנת לרבות - "אמצעי"" זה, בסעיף הבדיקה; ביצוע לאפשר

מיתקני"והפסקתפעולת"לצורךבדיקה"

נמסרההודעהכאמור,ינקוטבעלהמפעלאמצעי"הנדרשי"לעריכתהבדיקה )ב(
במועדשנקבע,יפעילכלמיתקןאויפסיקולצורךהבדיקה,ויעמידלרשותהמפקחדרכי
גישה,כוחחשמליועזרהככלשיידרש,לפיהוראותהמפקחובהתא"להוראותחוק

עזרזה"

חובתמסירת
ידיעותנוספות

בעלמפעלימסורלראשהמועצה,לפידרישתובכתב,בתוךהמועדהנקובבהודעה,כלת6"
ידיעה,ממצאאומסמךהדרושי"לדעתראשהמועצהלביצועחוקעזרזה"

בעלמפעליגישלמועצה,אחתלשנהולאיאוחרמיו"1בפברואר,דיןוחשבון61" )א(
בדברהפעלתושלהמפעל,המזהמי"שבוופליטתמזהמי"ממנו;הדיןוחשבוןיתייחס
לשנההקודמתלהגשתהדיןוחשבון,המסתיימתביו"31בדצמבר,ויוגשעלגביהטופס

כמפורטבתוספתהראשונה"

חובתהגשתדין
וחשבון

ראשהמועצהרשאילפטורבהודעהמנומקתבכתבבעלמפעלמחובתהגשתדין )ב(
וחשבון;פטורכאמורלאיחוללגביחובתהגשתדיןוחשבוןעלשינויכמפורטבסעיף

קטן)ד("

הגישבעלמפעלדיןוחשבוןלשנהפלונית,לשביעותרצונושלראשהמועצה, )ג(
ובשנהשאחריההגשהלאחלשינויבדברהפעלתושלהמפעל,המזהמי"שבוופליטת
מזהמי"ממנו,רשאיבעלהמפעללהודיעלראשהמועצהבמסמךחתו"כדיןולצייןבו

כיאיןשינוימהדיןוחשבוןהאחרון"

חלשינויכלשהובהפעלתושלהמפעל,המזהמי"שבואופליטתמזהמי"ממנו, )ד(
יגישבעלהמפעלדיןוחשבוןעלכךלאיאוחרמ–ת1ימי"מיו"השינויעלגביטופס

כמפורטבתוספת"

סמכויותהמפקחהמפקחולגבימפעלמזון-הווטרינרהרשותי,רשאי-62"

לדרושמבעלמפעלדיןוחשבוןבמועדאחרמהמועדשנקבעלכךבסעיף61, )1(
אולהורותלבעלמפעללהמציאנתוני"נוספי"אותוצאותבדיקותלהשלמת
הדיןוחשבון,א"ראהטע"סבירלכך;בעלמפעלחייבלהגישאתהדיןוחשבון
אואתהנתוני"הנוספי"אואתתוצאותהבדיקותלאיאוחרמתו"30ימי"מיו"

דרישתהמפקח;

להאריךמועדמןהמועדי"שבפרקזה,א",לדעתו,נסיבותהענייןמצדיקות )2(
המפקח החלטת ונימוקי בכתב במסמך תינתן האמורה הארכה לדעתו; זאת

יירשמו;

להודיעלבעלמפעלכיתבוצע,עלחשבוןהמפעל,בדיקהבמפעל,לצורך )3(
חוקעזרזה,במועדהנקובבהודעה;

לבדוקמיה"בעליוומהואופיהפעולההמנוהלתבו; )ת(

לבדוקאולאמתאתהפרטי"המפורטי"בדיןוחשבון; )5(

לערוךבדיקהבכלממצאהעשוילשמשראיהלעבירהעלהוראותחוקעזר )6(
זה"

הודעהכאמורבסעיף62)ג(תפרטאתהאמצעי"שעלבעלהמפעללנקוטכדי63" )א(
הפעלת מיתקני", התקנת לרבות - "אמצעי"" בסעיףזה, הבדיקה; ביצוע לאפשר

מיתקני"והפסקתפעולת"לצורךבדיקה"

הודעהעלבדיקה

נמסרההודעהכאמור,ינקוטבעלהמפעלאמצעי"הנדרשי"לעריכתהבדיקה )ב(
במועדשנקבע,יפעילכלמיתקןאויפסיקולצורךהבדיקה,ויעמידלרשותהמפקחדרכי
גישה,כוחחשמליועזרהככלשיידרש,לפיהוראותהמפקחובהתא"להוראותחוק

עזרזה"

בעלמפעלימסורלראשהמועצה,לפידרישתובכתב,בתוךהמועדהנקובבהודעה,כלת6"
ידיעה,ממצאאומסמךהדרושי"לדעתראשהמועצהלביצועחוקעזרזה"

חובתמסירת
ידיעותנוספות



ק"ת-חש""ת7ק,ט'בניסןהתשע"ז,2017"ת"5 10ת

פרק י': סמכויות המועצה

ראשהמועצה,המהנדס,המפקחאומישה"הסמיכולכךבכתב,רשאיבכל65"דרישתביצוע )א(
עתלדרושבהודעהבכתבמכלאד"לבצעכלפעולהאועבודההדרושהלמניעתאו

לסילוקמפגע,לשמירתניקיוןאומראהחזיתבנייןנאותה"

ההודעהתכלולאתהמועדשבוישלבצעאתהעבודותכאמורבסעיףקטן)א(, )ב(
אופןותנאי"לביצוען"

מקבלההודעהחייבלמלאאחריה" )ג(

קביעתושלהמפקחאוהווטרינרהרשותי,בדברקיומושלמפגע,מקורו,מהותו,או )ד(
בדברהעבודותוהחומרי"הדרושי"לסילוקוולמניעתהישנותו,תהווהראיהלכאורה

לדבר"

ביצועעלידי
המועצה

לאמילאאד"אחרדרישהכאמורבסעיף65בתוךהמועדהקבועבהאובתוךזמן66" )א(
סביר,א"לאנקבעמועד,אולאמילאלהנחתדעתושלהמפקחאחרכלתנאימתנאיה,
רשאיראשהמועצה,המפקחאוהמהנדסלהורותעלביצועפעולותועבודותשנדרשו

בהודעה,לרבותלהרוס,לשנותאולתקןאתהעבודותשנעשו"

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,א"נוכחראשהמועצה,המהנדסאוהמפקח,כיכדי )ב(
למנועסכנהמיידיתאומטרדחמורלציבורדרושהפעולהדחופה,רשאי"ה"לבצע

אתהעבודותכאמוראףא"לאנמסרההודעהלאחראי"

ו–)ב(,רשאיתהמועצהלגבותאת )א( בוצעועבודותכאמורבסעיפי"קטני" )ג(
הוצאותהביצועמהאד"אומהאנשי"שנמסרהלה"ההודעהלפיחוקעזרזה,או
מהאד"החייבבביצועהפעולהבהתא"להוראותחוקעזרזה,מכול"יחדאומכלאחד
מה"לחוד,אולפיחלוקהאחרתשיקבעראשהמועצהאוהמהנדסאוהמפקח,ובלבד
שהתראהעלכךנמסרהלאותואד"זמןסבירמראש,ובהתראהשבהצויןכיהמועצה

תהיהרשאיתלבצעפעולותאלהעלחשבונו"

חשבוןהוצאותחתו"בידיראשהמועצהאוהמהנדסאוהמפקחיהווהראיה )ד(
לכאורהבדברסכו"ההוצאות"

פרק י"א: שונות

לאיפריעאד"לראשהמועצה,למהנדס,למפקחלווטרינררשותיאולכלאד"אחר67"איסורהפרעה
שהואצלולוסמכויותלפיחוקעזרזה,במילויתפקיד"לפיחוקעזרזה"

נושאמשרהבתאגידחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירותלפיחוקעזרק6"אחריותתאגיד )א(
זהעלידיהתאגידאועלידיעובדמעובדיוככלשהעבירהקשורהלתחו"פעילותו
שלהתאגידובוצעהעלידיהעובדבמסגרתעבודתו;לענייןסעיףזה,"נושאמשרה"-
מנהלפעילבתאגיד,שותףלמעטשותףמוגבל,אועובדמינהליבכירהאחראימטע"

התאגידעלהתחו"שבובוצעההעבירה"

נעברהעבירהלפיחוקעזרזהעלידיתאגידאועלידיעובדמעובדיו,חזקהכי )ב(
נושאמשרהבתאגידהפראתחובתולפיסעיףקטן)א(,אלאא"כןהוכיחכיעשהכל

שניתןכדילמלאאתחובתו"

היולנכסיותרמבעלאחדאויותרממחזיקאחד,יחולוהוראותפרקזהעלכול"יחד69"אחריותיחדולחוד
ועלכלאחדמה"לחוד"



11ת ק"ת-חש""ת7ק,ט'בניסןהתשע"ז,2017"ת"5

מסירתהודעהאודרישהלפיחוקעזרזהתהיהכדיןא"נמסרהלידיהאד"שאליו70"מסירתהודעות
היאמכוונתאונמסרהבמקו"מגוריואובמקו"עסקיוהרגילי"אוהידועי"לאחרונה,
לידיאחדמבנימשפחתוהבגירי"אולידיאד"בגירהעוסקאוהמועסקש",אוא"
נשלחהבדוארבמכתברשו"הערוךאלאותואד"לפימעןמגוריואועסקיוהרגילי"
אוהידועי"לאחרונה;א"אי–אפשרלקיי"אתהמסירהכאמור,תהיההמסירהכדין
א"הוצגהההודעהאוהדרישהבמקו"בולטבאחדהמקומותהאמורי"אועלהנכס
שבוהיאדנה,אוהוכנסהלתיבתדוארהנושאתאתשמושלהאד"שאליוהיאמכוונת"

הוראותחוקעזרזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןולאלגרועמהן;האמורבחוקעזר71"שמירתדיני"
זהאינופוטרמהחובההמוטלתעלהבעלאועלהמחזיקבנכסאועלכלאד"אחר

עלפיכלחיקוק"

בטלי"-72"ביטול

חוקעזרלעמקהירדן)רישיונותלרוכלי"והפיקוחעליה"(,התשי"ז-271957; )1(

חוקעזרלעמקהירדן)איסוררוכלות(,התשמ"ט-קק19ק2; )2(

חוקעזרלעמקהירדן)ניקוימגרשי",חצרותוכניסותלבנייני"(,התשמ"ז-6ק2919; )3(

חוקעזרלעמקהירדן)הוצאתאשפה(,התשכ"ט-301969" )ת(

תוספת
)סעיף61)א((

דין וחשבון על נתונים סביבתיים 
לשנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 

כללי: "1
ש"המפעל:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "1"1

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

מס'רישיוןעסקבמועצה"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""מס'טלפון:"""""""""""""""""""""""""""" 

בעלהמפעל:___________________________טלפון:______________ "1"2
מנהלהמפעל:__________________________טלפון:______________ 

ש"האד"האחראילמילויהשאלון:_____________________________ "1"3
טלפון:______________תפקידו:______________________________ 

ש"האד"האחראיבנושאאיכותהסביבהותפקידו:__________________ 

המפעלממקו"באזור:מגורי"/תעשייה/מלאכה/מסחרלפיתכניתבניין ת"1"
מאושרת)סמןבעיגול("

מרחקהמפעלמבתיהמגורי"הסמוכי"ביותר:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
ענףתעשייתי:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "1"5 

מוצרי"עיקריי":"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "1"6 
מספרשעותהעבודהמיו""""""""""""""""""""""""""""""מספרהמשמרות: "1"7 

מסירתהודעהאודרישהלפיחוקעזרזהתהיהכדיןא"נמסרהלידיהאד"שאליו70"
היאמכוונתאונמסרהבמקו"מגוריואובמקו"עסקיוהרגילי"אוהידועי"לאחרונה,
לידיאחדמבנימשפחתוהבגירי"אולידיאד"בגירהעוסקאוהמועסקש",אוא"
נשלחהבדוארבמכתברשו"הערוךאלאותואד"לפימעןמגוריואועסקיוהרגילי"
אוהידועי"לאחרונה;א"אי–אפשרלקיי"אתהמסירהכאמור,תהיההמסירהכדין
א"הוצגהההודעהאוהדרישהבמקו"בולטבאחדהמקומותהאמורי"אועלהנכס
שבוהיאדנה,אוהוכנסהלתיבתדוארהנושאתאתשמושלהאד"שאליוהיאמכוונת"

מסירתהודעות

הוראותחוקעזרזהבאותלהוסיףעלהוראותכלדיןולאלגרועמהן;האמורבחוקעזר71"
זהאינופוטרמהחובההמוטלתעלהבעלאועלהמחזיקבנכסאועלכלאד"אחר

עלפיכלחיקוק"

שמירתדיני"

ביטולבטלי"-72"

חוקעזרלעמקהירדן)רישיונותלרוכלי"והפיקוחעליה"(,התשי"ז-271957; )1(

חוקעזרלעמקהירדן)איסוררוכלות(,התשמ"ט-קק19ק2; )2(

חוקעזרלעמקהירדן)ניקוימגרשי",חצרותוכניסותלבנייני"(,התשמ"ז-6ק2919; )3(

חוקעזרלעמקהירדן)הוצאתאשפה(,התשכ"ט-301969" )ת(

תוספת
)סעיף61)א((

דין וחשבון על נתונים סביבתיים 
לשנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 

כללי: "1
ש"המפעל:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "1"1

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

מס'רישיוןעסקבמועצה"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""מס'טלפון:"""""""""""""""""""""""""""" 

בעלהמפעל:___________________________טלפון:______________ "1"2
מנהלהמפעל:__________________________טלפון:______________ 

ש"האד"האחראילמילויהשאלון:_____________________________ "1"3
טלפון:______________תפקידו:______________________________ 

ש"האד"האחראיבנושאאיכותהסביבהותפקידו:__________________ 

המפעלממקו"באזור:מגורי"/תעשייה/מלאכה/מסחרלפיתכניתבניין ת"1"
מאושרת)סמןבעיגול("

מרחקהמפעלמבתיהמגורי"הסמוכי"ביותר:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
ענףתעשייתי:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "1"5 

מוצרי"עיקריי":"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "1"6 
מספרשעותהעבודהמיו""""""""""""""""""""""""""""""מספרהמשמרות: "1"7 

ק"ת-חש"",התשי"ז,עמ'ת195" 27

ק"ת-חש"",התשמ"ט,עמ'ת5" ק2

ק"ת-חש"",התשמ"ו,עמ'101" 29

ק"תהתשכ"ט,עמ'5ק7" 30
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מספרימיהעבודה-  
בשבוע:""""""""""""""""""""""""""""""""""  

בחודש:"""""""""""""""""""""""""""""""""""  
בשנה:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

א"המפעלאינופועלבכלחודשיהשנהצייןבאילוחודשי"הואפועל: ק"1" 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

מספרהמועסקי": "1"9 
כללי:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
בייצור:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
עובדי"עונתיי"וזמניי":""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

השטחהכללישלהמפעל""""""""""""""""""""""""""""שטחבנוי""""""""""""""""""""""""""""""""""" "1"10 
שטחהחצרכוללחניה""""""""""""""""""""""שטחהגינותוהפיתוח""""""""""""""""""""""""  

שטחהייצור"""""""""""""""""""""""""""""""""שטחאחסון"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

ישלצרףתרשי"סביבהבקנהמידה1:1,250" "1"11 
ישלצרףתכניתהמפעלשתכלולציוןמקורותהזיהו"בהתא"לשאלון" "1"12 

שימושמשרדי  
שימוש"""""""""""""""""""""""""""ייעוד"""""""""""""""""""""""""""""תכניתבניןעיר""""""""""""""""""  

פורס"שימושחורגאולא""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

מרחקמאזורמגורי"במטרי"

מערבמזרחדרו"צפון

אחסון חומרים במפעל  "2
ישלצייןאתצורתההחסנהשלכלהחומרי"הנדיפי",הרעילי",הנפיצי" "2"1
והרדיואקטיביי"המצויי"במפעל)ברשימהזוישלכלולאתהחומרי"
והחזקת"(, רישומ" )סיווגרעלי", הרוקחי" הרעילי"המפורטי"בצו
חדש[, ]נוסח הרוקחות לפקודת הראשונה התוספת התשל"ג-311972,
התשמ"א-1ק3219,בחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-331951,ובתקנות

ובצווי"שניתנולפיה"("

פרטים על תהליכי הייצור: "2"2
תהליכיהייצור:פירוטתהליכיהייצורהנעשי"בכלמחלקהבמפעל,תוך 
פירוטכמויותהחומרי"הנכנסי"לתהליך,המוצרי"המיוצרי"בכלתהליך

והמיתקני"המשמשי"בכלתהליך)תיאורסכימטימפורטככלהאפשר(:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

חומרי גלם: "2"3

מס'
סידורי

ש"
החומר

לאיזו
תכלית
משמש

יחידות
תצרוכתחישוב

בשנהבחודשביממה

לש"מסחרילצרףנוסחהכימית" •

דינימדינתישראל,נוסחחדש53,עמ'ת69" 31

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'ת69" 32

ס"חהתשי"א,עמ'ק7" 33
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נתוני ייצור: פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעבד)כוללבמיתקני" ת"2"
ניסיוניי"(:

מס'סידורי

ש"המוצר
אוהחומר

המעובד
יחידת
כמותהייצורבשנההאחרונהחישוב

בשנהבחודשביממה

איכות אוויר  "3
תצרוכת חומרי דלק "3"1 

מס'
סוגיהדלקסידורי

צריכתהדלק
בטון

איכותהדלקלפי
ספקהדלקתקןמס'

מזוטקל1

מזוטכבד2

פח"3

נפטגולמית

מזוטכבד5
במיוחד

דלקדיזל6

סולר7

נפטק

בנזין9

גזבישול10

גזטבעי11

אחר12

המיתקנים לשריפת דלק "3"2 

סוגהמיתקןמס'סידורי

סוגהדלק

הנשרף

הכמות

הנשרפתליו"

תפוקתהחו"

בק"קלק"ג

ארובות המפעל "3"3 
הא"קיימותארובותבמפעל-כן/לא-מספרן""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

גובהן"""""""""""""""""""""""""""""קוטרן""""""""""""""""""""""""""נפחגזהפליטה"""""""""""""""""""""  
ליטר/שעה,טמפרטורתהכניסהלארובה""""""""""""""""""""""""מעלותצלזיוס"  

נתוני ייצור: פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעבד)כוללבמיתקני" ת"2"
ניסיוניי"(:

מס'סידורי

ש"המוצר
אוהחומר

המעובד
יחידת
כמותהייצורבשנההאחרונהחישוב

בשנהבחודשביממה

איכות אוויר  "3
תצרוכת חומרי דלק "3"1 

מס'
סוגיהדלקסידורי

צריכתהדלק
בטון

איכותהדלקלפי
ספקהדלקתקןמס'

מזוטקל1

מזוטכבד2

פח"3

נפטגולמית

מזוטכבד5
במיוחד

דלקדיזל6

סולר7

נפטק

בנזין9

גזבישול10

גזטבעי11

אחר12

המיתקנים לשריפת דלק "3"2 

סוגהמיתקןמס'סידורי

סוגהדלק

הנשרף

הכמות

הנשרפתליו"

תפוקתהחו"

בק"קלק"ג

ארובות המפעל "3"3 
הא"קיימותארובותבמפעל-כן/לא-מספרן""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

גובהן"""""""""""""""""""""""""""""קוטרן""""""""""""""""""""""""""נפחגזהפליטה"""""""""""""""""""""  
ליטר/שעה,טמפרטורתהכניסהלארובה""""""""""""""""""""""""מעלותצלזיוס"  
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אמצעים לטיהור הפליטה ת"3" 

מס'סידורי
אמצעי"טיהור
גזי",עשןומדומה

תוצאותשלדגימות
ארובות

היעילותלפימפרט
היצרןאוכפי

שנקבעהע"יבדיקה:
צייןמיביצע

הבדיקה

פילטרי"1

ציקלון2

משטף3

ביתשקי"ת

משקעאלקטרוסטטי5

אחרי")פרט(6

זיהום אויר מתהליכי ייצור "3"5 

ש"המיתקן

תיאור
התהליך

הגור"זיהו"
אויר

שנתבניית
חומריגל"ועזרהמיתקן

נפחהגזי"
הנפלטי"במ"ק

לשעה

כמותסוג

פסולת מוצקת ת"
סוג הפסולת 1"ת" 

מס'

כמותטונותסוגהפסולתסידורי

אופןסילוק

הפסולת

לאןמופנית

הפסולתומי

המפנה

ביתית)חדר1
אוכלומשרדי"(

ייצור2

אריזה3

גרוטות,תחזוקהת
והחלפתציוד

אחר)פרט(5

חומרים הניתנים למיחזור 2"ת" 

מס'

כמותטונותפירוטהחומרסוגהחומרסידורי

הא"קיימת
תכניתלשימוש

חוזר)פרט(

מתכות1

זכוכית2

נייר3

פלסטיקת

אחר)פרט(5
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פסולת מסוכנת 3"ת" 

מס'
סוגהפסולתסידורי

פירוטסוג
כמותהפסולת

יחידת
החישוב

אופןסילוק
הפסולת

המסוכנת

רעילי"1

מלחי"שלמתכות2

נפיצי"אומתלקחי"3

חומרי"שמוצא"מןהחית

חומרהמכילגורמי"5
מוטוגנני"

פחמימני"המכילכלור6

אחר)פרט(7
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