
חוק עזר לדרום השרון )מניעת מפגעים ושמירת הסדר 
 1991 -והניקיון(, התשנ"א 

  

   18עמ'   ( ,18.10.1990תשנ"א )  ,437חש"ם   פורסם:

לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה  25 -ו  24, 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה:

  פרק א': פרשנות

 הגדרות

 -בחוק עזר זה   .1

 שיירי מזון ומטבח, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות,  - "אשפה"     

קרטונים, סמרטוטים, שיירי מפעל, אפר, בדלי סיגריות, שאריות של                        
 רעינים,

 יזות למיניהן, גרוטאות, פחים, חתיכותפסולת מכל הסוגים , בוטנים , אר                         
 עץ,

קרשים, וכן כל דבר העלול לגרום אי סדר או העלול לסכן את הבריאות,                        
 למעט

  זבל ופסולת בנין.                         

וכיוצא   צמח קטוף, תלוש או שנשר, לרבות ענפים, עלים, עשב, דשא  -"אשפת צמחים"     
 באלה;

כל מבנה או מיתקן, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם   -    "בור שפכים"     
 או

לאגירתם של מי שופכין, זבל או כל פסולת של נוזלים אחרים , וכן                                 
 כל סוג

שופכין, תאי בדיקה או צינור של בור חלחול, ביוב, תעלה להובלת                                   
 להובלת

 שופכין, תאי בדיקה או צינור להובלת מי שופכין;                                

בנין או מיתקן המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי אשפה   -   "ביתן אשפה"     
 לזבל

 או כלי אשפה לאשפה של מפעל;                                  



 כל מבנה , בין קבוע ובין ארעי, בין שהוא בנוי בחלקו או בשלמותו מאבן, בטון,  - "בנין"      

חימר, טיט, ברזל, עץ, פלסטיק, בד או מכל אחר , לרבות כל יסוד , קיר, גג,                    
 ארובה,

המחובר אליו,  מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר                   
 וכן כותל,

סוללת עפר, אוהל , צריף, סככה, גדר או מבנה אחר המקיף או הגודר, או                      
 המכוון

להקיף או לגדור, כל אדמה או שטח , וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים                      
 בה או

או גינה או לכל צורך אחר של אותו שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר                      
 מבנה,

 לרבות מתקני תברואה ולרבות מיתקן המשמש למכירת סחורות;                     

לרבות פר, שור, פרה, עגל, סוס, פרד, חמור, אתון, גמל, כבש, עז,   - "בעלי חיים"      
 חזיר, כלב,

הודו, יונים וכיוצא  -תרנגולים, ברווזים, תרנגולי  חתול, וולדותיהם, וכן                               
 בזה;

 אחד או יותר מאלה:  -    "בעל נכס"      

הבעל הרשום של הנכס, או מי שזכאי להירשם כבעל נכס    (1)                             
 במרשם

 המקרקעין;                                    

אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס , או שהיה מקבלה   ( 2)                             
 אילו היה

 הנכס נותן הכנסה, ביו בזכותו ובין כמורשה , כנאמן או כבא כוח;                                    

 שוכר או שוכר משנה;            (3)                                

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

נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין,             (5)                                
  ; 1969 -התשכ"ט 

גן ציבורי, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו , בין   - "גן"     
 הואש

 גדור ובין שאינו גדור , וכן אגם או בריכה שברשות הרבים;                 



 לרבות הפרשת בעלי חיים וכן פסולת או מי שופכין של מכלאה;  - "זבל"      

חפצים שיצאו מכלל שימוש, לרבות שלד כלי רכב וחלקיו , מכונה   - "חפצים ישנים"      
 וחלקיה,

תנור, מקרר, מקרר חשמלי, בוילר, דוד, דוד שמש, אסלה,                                    
 אמבטיה,

 רהיטים, או כל חלק מהם;                                   

 חלק מרחוב המיועד לתנועת כלי רכב;  - "כביש"      

 מכל, שקית או כלי קיבול המיועדים לאצירת אשפה מחומר, צורה, גודל  - "כלי אשפה"      

 ואיכות כפי שקבע המפקח מזמן לזמן:                             

 קרקע שאין עליה בנין;  - "מגרש"      

 ;1968 -מי שבידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים , התשכ"ח   - "מדביר חולדות"      

אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מהנדס המועצה, לרבות אדם  - "מהנדס"      
 שהמהנדס

 העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;                          

 המועצה האזורית דרום השרון; - "המועצה"      

אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או בכל אופן   - "מחזיק"      
 אחר;

מים דלוחים, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או כל מים מלוכלכים או -"מי שופכין"       
  מזוהמים;

צנרת תברואית, לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף,   - "מיתקן תברואה"      
 צינור,

מרזב, מגלש, מכל מים, תא בקרה, בור שפכים, מיתקן   אבזרי                                     
 לחימום

בנין, מיתקן לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותם                                     
 בהוראות

ו לפי תקנות , שאושר1970 -למתקני תברואה )הל"ת(, התש"ל                                     
 התכנון

, לרבות 1970 -והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל                                     
 כל חיבור

 למיתקן תברואה;                                    



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

 גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בהמה;                        

 אחד או יותר מאלה:    - "מפגע"      

רעש, ריח או זיהום אוויר חזקים או בלתי סבירים כמשמעותם         (1)                        
 בחוק

 ;1961 -תשכ"א למניעת מפגעים, ה                                    

העדר בתי כסא במספר מספיק או קיום בית כסא שאינו מדגם         (2)                        
 מאושר

בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או לכל מטרה אחרת, או                                     
 בית

נקי ותקין לפי קביעת כסא שאינו מוחזק במצב                                     
                                          המפקח; 

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

 העדר ביב או העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב,       (4) 

 בור שפכים שהוא לקוי או אינו מתאים לתכליתו או אינו או קיום            

 מספיק להרחקת מי שופכין תקינה מהנכס;            

 צינור מי שופכין, פתח בור שפכים או כיוצא באלה, שלא נקבע בהם       (5) 

 מכסה אטום או אין המכסה קבוע כהלכה;            

 מרזב שהם סדוקים, שבורים, או בור שופכין או צינור אוורור או       (6) 

 לקויים באופן שאוויר מסואב או נוזלים שבהם פורצים החוצה או            

 מחלחלים מתוכם או שחומרים עלולים ליפול לתוכם;            

 מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי;       (7) 

 של מיתקן תברואה או ביב, מערכת הסקה,חיבור או קישור לקוי        (8) 

  מיתקן קירור או חימום, מיתקן מים או מכל דלק            

 מרזב או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם כל ביב, צינור, מי       (9) 

 שופכין או תעלת שופכין;            



  

 מי שופכין,כל מקום המשמש או ששימש לאגירת מים או לאגירת        (10)

 הנמצא במצב שגורם או שעלול לגרום לזיהום המים שבתוכו, או לריבוי            

 חרקים;            

 שימוש במרזב כצינור מי שופכין, או שפיכת כל נוזל שאינו מי גשם דרך       (11)

 מרזב;            

 בור מרזביםשימוש במערכת הביוב לסילוק מי גשמים בין על ידי חי       (12)

 לרשת הביוב ובין על ידי פתיחת שוחות ביוב לניקוז המים;            

 הצטברות כל חומר, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או עלול לגרום       (13)

 לרטיבות או טחב בבנין או בסביבתו, או עלול להזיק לבריאות באופן            

  אחר;            

 טברות של עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב,הצ       (14)

 זבל וכיוצא באלה, חפצים, רהיטים, כלים או כל חומר אחר העלול            

  להזיק לבריאות או להלוות, לדעת המפקח, מפגע לשכנים או לסביבה;            

 קינה, או החזקתאי התקנת מעשנה בנכס, שלדעת המפקח יש צורך להת       (15)

 מעשנה בנכס במצב לקוי או שאינו תקין או בגובה שאינו מספיק, לדעת            

 המפקח, או שהיא פולטת עשן, גזים או פיח העלולים לגרום נזק            

 לבריאות או להוות מטרד לשכנים או לסביבה;            

 ית או מכל סיבה אחרתצריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטר       (16)

 שוררים בו תנאים אשר, לדעת המפקח, הם מזיקים לבריאות או מהווים            

  מטרד לסביבה;            

 החזקת נכס או שימוש בו בצורה או באופן שהם, לדעת המפקח, מזיקים       (17)

  או עלולים להזיק לבריאות או מהווים מטרד לסביבה;            

 כל נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק, מסוכן או פוגע בבריאות או       (18)

  מהווה מטרד לסביבה;            



 כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים או חומר אחר המוחזקים       (19)

  ברחוב;            

 שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת, לדעת המפקח, העלול לשמש       (20)

 כמקום להצטברות אשפה או פסולת;            

 שימוש בנכס בניגוד למטרה שלשמה נועד על פי כל דין;       (21)

 תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית       (22)

 אחרת , אשר לדעת המפקח אינו מכיל כראוי את חומר הדלק בתוכו            

 על ידי כך לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה וגורם            

  להזיק לבריאות , או להוות מטרד לשכנים או לסביבה            

 בית חרושת, בית מלאכה, מקום עבודה או מחסן מכל סוג שהוא ,       (23)

 שאינם מוחזקים במצב נקי, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום, לדעת            

 המפקח, נזק לבריאות או מטרד לשכנים או לסביבה;            

 כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך ההפעלה של בית חרושת, בית       (24)

 מלאכה או במקום עבודה מכל סוג שהוא, הגורמים או העלולים לגרום,            

 לדעת המפקח, נזק לבריאות או מטרד לשכנים או לסביבה;            

 ניקוי, ניעור או חיבוט של מרבד, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבים,       (25)

 בחצר ובכל קומת בנין או בדירה, באופן המזיק לדעת המפקח לבריאות;            

הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במתקני אספקת מים, או        (26)
 תברואנית או מבחינה אחרת; כלשהי להחזקתו היעילה של נכס, מבחינה       הפרעה 

 שימוש בשפכים, בדלוחים, או במי פסולת אחרים בלתי מטוהרים     (27)              

 להשקאה;                        

כל דבר אשר, לדעת ראש המועצה או המפקח, עלול לסכן את       (28)                         
 חייו,

בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או                                     
 אותו מהשתמש בזכויותיו או העלול, לדעת המפקח, להוות מטרד למנוע

 לשכנים או לסביבה;                                    



ה מרכזית או פי צינור דלק העשוי להזנת מכל דלק של הסק       (29)                        
 של מפעל כלשהו המסתיים במרחק של פחות משבעים וחמישה     דירתית או

           סנטימטרים מהצד הפנימי של גבול הנכס;                                     

  הימצאות חולדות או עכברים או עקבות של חולדות או עכברים;       (30)                        

הימצאות חרקים או שרצים העלולים לגרום נזק לבריאות או        (31)                        
 מפגע

 לשכנים או לסביבה;                                    

צמח הצומח בנכס המהווה או עלול להוות סכנה או לגרום        (32)                        
 הפרעה או אי

 נוחות;                                    

 צמח או ענפי עץ, הבולטים או מתפשטים לעבר כל מקום ציבורי,       (33)                        

 המפריעים או העלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;                                    

לוכה של האורן וקניהם הנמצאים בעצי האורן זחלי טוואי התה       (34)                        
          שבנכס;

 הימצאות זבוב ים התיכון בנכס;       (35)                        

הימצאות צמחייה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם בנכס,        (36)                        
 כולל

 ברקנים, דרדרים וכיוצא בה;קוצים,                                     

 נדידת חול מנכס לרחוב;       (37)                        

קוצים או כל חומר אחר , הנמצאים בנכס והעלולים לגרום        (38)                        
 לשריפה או

לים, חרקים להתפשטותה, או העלולים לגרום להתרבות של זח                                    
 ומזיקים

 למיניהם;                                    

החזקת בעלי חיים באופן המזיק או העלול, לדעת המפקח,        (39)                        
 להזיק

 לבריאות או להוות מטרד לשכנים או לסביבה;                                    

החזקת חפצים שיצאו מכלל שימוש, לרבות כלי רכב וחלקיו,        (40)                        
 מכונה



וחלקיה, גרוטאות, תנור, מקרר חשמלי, דוד שמש, אסלה,                                     
 אמבטיה,

         רהיטים או כל חלק מהם;                                    

גרוטאות רכב, רכב שיצא מכלל שימוש מחמת נתיישן, שפורק        (41)                        
 או פורקו

חלקים ממנו, רכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב או חלקים                                     
 ממנו;

אחסנה של דברי אוכל, משקה, ירקות או כל דבר אחר, בצורה        (42)                        
 יההעשוי

לסכן את בריאותם של המשתמשים באותו דבר מאכל, משקה או                                     
 כל

  חומר אחר                                    

אחסנה של דברי אוכל, משקה, ירקות, בצורה המאפשרת        (43)                        
 לחרקים,

שרצים, חולדות עכברים או כל בעל חיים אחר, או אבק ולכלוך                                     
 להגיע

אליהם, או אחסון שלא בקירור מתאים של דברי מאכל, לרבות                                     
 דגים,

 עופות ובשר וחלקיהם, שיש לשמרם בקירור;                                    

חנות, בית מלאכה, בית חרושת, עסק סיטוני, מעבדה, מקום להימור או   - "מפעל"     
 להגרלה,

מפעל לעיבוד נתונים, משרד להנהלת חשבונות ממוכנת, משרד להעתקות,                       
 חנות

 כל בו, סופרמרקט וכיוצא באלה;                      

להיות מפקח לענין חוק עזר זה, כולו או אדם שראש המועצה מינהו בכתב   - "מפקח"     
 מקצתו,

  או לגבי תחום המוגדר במינוי;                      

חצר, מגרש, מבוא לבית, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג,   - "מקום פרטי"    
 מקלט

 מגורים; או כל מקום אחר המשמש את דיירי הבית, למעט דירת                               

שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבנין  -"מקום ציבורי"     
 ציבורי,



רחוב, שדרה, חורשה, גן או גינה, מקום עינוג, אוטובוס ציבורי או                                 
 מונית,

, כל מקום המיועד 1961 -א כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"                              
 לשמש

את הציבור, כל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה                               
 ציבורית,

למעט בית מגורים, וכן כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו ,                               
 משתמש בו

 מעשה;או עובר בו ל                              

 מגרש או קרקע, בנין, או חלק מהם, בין תפוס ובין שאינו תפוס;  - "נכס"    

פסולת או שיירי חמרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או   - "פסולת בנין"    
 לשינויים

של בנין או בקשר עם אותן עבודות, לרבות שיירי הריסות של בנין,                             
 אבנים,

 סלעים, אפר, אדמה וכיוצא בהם;                            

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

לרבות אדם שראש המועצה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק   - "ראש המועצה"    
 עזר זה,

 כולן או מקצתן;                                

כולל דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש רחבה או   - "רחוב"    
 המכוון

לשמש אמצעי גישה לבית או לבתים, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר, גינה,                    
 או גן,

הציבור נוהג לעבור בו או וכן כל מקום פתוח הנועד לשימוש הציבור או ש                   
 להשתמש

 בו , או שהציבור נכנס אליו או רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו, בין שהם                   

 מפולשים ובין שאינם מפולשים;                   

רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או   - "רכב"       
 מיתקן

הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים, תלת אופן ועגלה כמשמעותם                   
 בסעיף



, ולמעט רכב של המועצה הנהוג בידי 1961 -לפקודת התעבורה, התשכ"א  1                   
 עובד

 המועצה בעת מילוי תפקידו;                   

 שם הרשות המקומית ושטח המיועד, בהתאם כולל שטח הרשום על  - "שטח ציבורי"    

לתכנית בנין ערים החלה עליו, לשמש כשטח ציבורי פתוח או שטח                                  
 לבנין

ציבורי , רחוב, שדרה, חורשה, גן גינה פסי ירק, אגם, בריכה, וכן                                  
 כל שטח

 המיועד לשמש את הציבור;                              

 לרבות סעיפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונספחים אחרים. - "תעלת שופכין"    

  פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

 איסור גרימת מפגע

   לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה לאחר לגרום מפגע.   )א(  .2

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

על אף האמור בסעיף קטן )ב( , נכס שהוא דירת מגורים, חייב המחזיק בה     )ג(     
 להחזיקה

  באופן שלא יתקיים בה מפגע.            

 סילוק מפגע

 שנתגלה בנכס. מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב מיד להסיר , לתקן ולסלק מפגע  .3

 מחזיקים משותפים

על כולם  3 -ו  2היו בנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד, יחול האמור בסעיפים   .4
 יחד

  ועל כל אחד מהם לחוד.     

 דרישה לסילוק מפגע

ראש המועצה או המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אדם החייב לסלק    )א(  .5
 מפגע

ראות חוק עזר זה , וכן רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לבצע כל עבודות לפי הו            
 הנחוצות



לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים             
 הקבועים

  בהודעה.            

בכתב, לדרוש מבעל נכס או מחזיק בנכס שבנכסו נמצאו   המפקח רשאי בהודעה    )ב(    
 מזיקים,

 להדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע את כל העבודות הדרושות לשם כך, בהתאם            

לפרטים ולתנאים הקבועים בחוק או בהתאם לדרישת המפקח, אולם לא ידביר             
 אדם

  חולדות, נברנים ועכברושים בחומרים רעילים, אלא באמצעות מדביר חולדות.            

 החייב בסילוק מפגע שנמסרה לו הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.     )ג(    

 קיום מפגע

 קביעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לדבר.  .6

 איסור זריקת אשפה

  לא ישים אדם דבר בכלי אשפה, פרט לאשפה יבשה.   )א(  .7

לזרוק, להשאיר או להניח אשפה  לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח, ולא ירשה   )ב(     
 במקום

 ציבורי או פרטי, אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה.            

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח אשפת בית או     )ג(     
 אשפת

 -לענין זה "אשפת בית"   צמחים בכלי אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי;            
 אשפה

 המוצאת מנכס שאינו רחוב.            

לא יניח אדם כלי אשפה ברחוב, למעט עובדי המועצה או פועלים בעת מילוי    )ד(     
  ולמעט אדם שהמפקח הורה לו בכתב אחרת.         תפקידם, 

 , ולא ירשה לזרוק, להשליך,לא יזרוק אדם, לא ישליך, לא ישים, לא ישאיר, לא יניח    )ה(    

לשים, להשאיר או להניח אשפה , פסולת בנין, זבל, נייר, ארגז, ריהוט או חפץ אחר             
 או

 אשפת צמחים בכל קרקע, בין פרטית ובין ציבורית, אלא בהסכמת המפקח בכתב            

  ובהתאם להוראותיו.            



 איסור שפיכה מרכב

 ישפוך אדם חומר מרכב לרחוב ולא ינהג אדם ברכב שנשפך ממנו חומר לרחוב.לא    )א(  .8

 לא ישליך אדם אשפה, פסולת או כל חפץ אחר מתוך רכב לרחוב.   )ב(     

 איסור השקאת צמחים

לא ישקה אדם ולא ירשה להשקות צמחים בצורה הגורמת או העלולה לגרום הפרעה   .9
 לעוברים

  ים בנכס גובל, פרט לגן.ושבים ברחוב או לאנש     

 איסור ניקוי ברחוב

 )א( לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד , שטיח, כלי מיטה או דבר אחר  .10

  ברחוב או בפתח הפונה לרחוב, אף אם אינו גובל בו.            

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

לבין  19:00ובין   ,16:00לבין  14:00דרך פתח שאינו פונה לרחוב , בשעות שבין             
07:00 

  למחרת.            

 איסור עשיית צרכים ברחוב

לא יעשה אדם צרכיו ברחוב , באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במקום עינוג או   .11
 בכל

רשות כניסה אליו, לא יירק בהם ולא יזהם אותם בצורה אחרת  מקום אחר אשר לציבור       
 ולא

ירשה אדם לבעל חיים שבהחזקתו לעשות צרכיו בתחומי רחוב, מדרכה, או שטח        
 ציבורי

  כלשהו.       

 החזקת בעלי חיים

)א( לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום רעש בלתי סביר, לכלוך או   .12
 ותריח

  רעים ומזיקים.            

)ב( לא יחזיק אדם ולא ירשה להחזיק בתוך דירה בעלי חיים אשר אין מחזיקים אותם        
 כך



למעשה או בדרך רגילה, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי             
  היתר.

  שיש בו כדי לזהם אותו. לא יאכיל אדם בעל חיים במקום ציבורי או ברחוב באופן  )ג(       

  )ד( לא יחלוב אדם בעלי חיים ברחוב ו במקום ציבורי.       

 איסור שימוש במי שופכין    

  )א( לא ישתמש אדם ולא ירשה להשתמש במי שופכין להשקאה.  .13

  )ב( לא ישפוך אדם ולא ירשה לשפוך מי שופכין למקום ציבורי או למקום פרטי.       

לא יוביל אדם ולא ירשה להוביל מי שופכין במקום ציבורי או במקום פרטי שלא   )ג(       
 לתוך

  בור שופכין או שלא באמצעות אבזרים שאישר המפקח.            

 שפיכת נוזל לרחוב

)א( לא ישפוך אדם, ולא ירשה לשפוך למקום ציבורי , מים או נוזל אחר שאינו מי גשם,   .14
 שלא

  ניקוי רחוב או השקאת גן.לצורך             

)ב( לא ירחץ אדם רכב ברחוב, באופן שנשארים במקום הרחיצה שלולית או מים        
 עומדים.

 איסור הבערת קוצים

לא יבעיר אדם קוצים, עצים, צמחים, גומי, אשפה, פסולת בנין, אשפת צמחים או חומר   .15
 אחר

בשדה או תחת כיפת השמים בשטח מגורים כלשהו בגן, במקום ציבורי, במקום פרטי,        
 בנוי

 בתחום המועצה, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש המועצה.       

 שמירת ניקיון חצר

מי שהוא בעל הנכס או המחזיק בו חייב לשמור באופן מתמיד על נקיונם של החצר,   .16
 המבוא

את דיירי הנכס,  לבית, מקום חניה, חדר מדרגות, הגג, המקלט וכל מקום המשמש       
 פרט

לדירות הפרטיות, לנקותם ולטאטאם להנחת דעתו של המפקח , וכן לשטוף את        
 מדרגות חדר

 הכניסה והמדרכות בתחום החצר.       



 גידור בנין

מי שהוא מחזיק בבנין או בעל בנין חייב לגדרו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו   .17
 , אם

 בר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור.סבר המפקח כי הד       

 איסור השארת בעלי חיים במקום ציבורי

)א( לא ישאיר אדם ולא ירשה להשאיר בעל חיים במקום ציבורי באופן המהווה או   .18
 העלול

 להוות מכשול או לגרום נזק, ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או שבפיקוחו לשוטט            

 ם ציבורי.במקו            

)ב( לא יעביר אדם עדר כבשים או עזים במקום ציבורי או במקום פרטי, ללא היתר        
 מאת

 ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.            

 פרק ג' : פינוי חפצים מיושנים

 איסור השארת חפצים מיושנים

להשאיר, להניח או לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח , לא יחזיק ולא ירשה לזרוק ,   .19
 להחזיק

חפצים מיושנים במקום ציבורי או פרטי, אלא אם כן דרוש לעשות כן להעברתו או        
 לתיקונו

 של אותו חפץ מיושן, ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.       

 פינוי חפצים מיושנים 

למקום שקבע  כל אדם מאלה חייב בפינוי החפצים המיושנים ממקום ציבורי או פרטי  .20
 ראש

  המועצה ושצוין בהודעת ראש המועצה:       

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

 ( בעלם של חפצים מיושנים;2)       

  ( כל מי שברשותו חפצים מיושנים3)       

  פרק ד': שמירת הסדר והניקיון בגנים

 כניסה לגן



אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה בהוראת ראש המועצה, כמפורט לא יימצא   .21
 בהודעה

 המוצגת בגן או בכניסה אליו.       

 איסור כניסה למקום נטיעות

 לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא בגן, אלא ברשות ראש המועצה או המפקח  .22

  ובהתאם להוראותיו.       

 איסור הפרעה

לבעלי חיים שאינם בבעלותו או שהם בבעלות המועצה מלהלך, לעוף או לא יפריע אדם   .23
 לשוט

בגן. לא יטריד אדם בעל חיים , לא יקח ולא ינסה לקחת אותו או את ביציו, ולא ישים        
 אדם

  מלכודת לבעל חיים.       

 איסור קטיפה

אם הרשהו לכך לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית כל צמח בגן , אלא   .24
 ראש

  המועצה או המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאה.       

 איסור דריכה על דשא

)א( לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לדרוך או לטפס על דשא, צמח או מקום   .25
 נטיעות,

 אלא בהתאם להוראות ראש המועצה שנקבעו בהודעה המוצגת במקום.            

לא יטפס, ולא ירשה לדרוך על גדר, משוכה, שער או סורג שבתוך  )ב( לא ידרוך אדם,       
 גן או

 הגודרים אותו.            

 השארת רכב בגן

רכב בגן ללא היתר מראש המועצה או   לא יכניס אדם, לא ינהג, ולא ישאיר אדם  .26
 המפקח.

 רוכלות

ברשיון הרוכלות לא יעסוק אדם ברוכלות בגן, אלא אם כן הדבר הותר לו במפורש   .27
 שניתן לו.



 משחקים בגן

 לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים , בתנאים ובמקומות שנקבעו לכך, סוגי המשחקים,  .28

 התנאים והמקומות ייקבעו בידי ראש המועצה בהודעה שתוצג בגן.       

 איסור הפרעת הסדר בגן

אי נוחות או נזק לכל  לא יעשה אדם כל מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה, הפרעה,  .29
 אדם,

 או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן.       

 איסור הקמת רעש בגן

  לא יקים אדם בגן רעש חזק, ממושך או חוזר ונשנה.  .30

 הכנסת בעל חיים לגן

 )א( לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ולא יניחו להיכנס לתוכו, אלא אם כן הותר הדבר  .31

  שפורסמה בגן בידי ראש המועצה. בהודעה            

 )ב( הותרה כניסת בעל חיים לגן כאמור בסעיף קטן )א(, לא יניח אותו האדם ששמירתו       

עליו , להלך בלי השגחה וימנע אותו מלהפריע לאדם, לבעל חיים או לצמח או             
 לפגוע בהם.

 איסור קשירת בעל חיים לצמח

ם העלול לפגוע בצמח אל צמח, גדר, משוכה, שער או סורג לא יקשור אדם בעל חיי  .32
 שהוקמו

  בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח, לא יעמיד בעל חיים לידם ולא יניחנו לעמוד לידם.       

 רעייה בגן

לא ירעה אדם בעל חיים בגן אלא במקומות שקבע לכך ראש המועצה או המפקח ולפי   .33
 הסדר

  שקבע.       

 קת אשפה בגןאיסור זרי

 )א( לא ישים אדם, לא יזרוק ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישים או יזרוק בגן כל אשפה,  .34

 אלא בפחי האשפה שסיפקה לכך המועצה.            

 פרק ה: החזקת מקלטים



 ניקיון המקלט ותקינותו

בו )א( בעל נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש   .35
 בכל עת

  שיהיה צורך בכך.            

)ב( בעל נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה בסעיף קטן )א(,        
 כפי

 .1951 -לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א  14שיידרש בכתב, על פי סעיף             

  פרק ו': רכוש ציבורי

 ריאיסור פגיעה או השחתת רכוש ציבו

)א( לא יסיר אדם, לא ישחית, לא ילכלך, לא ישבור ולא יקלקל כל בנין , מיתקן רכוש או   .36
 חפץ

             השייך למועצה או שהוקם על ידי המועצה או באישורה.            

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

 ותפרק ז': שונ

 איסור הפרעה

 לא יפריע אדם לראש המועצה, למהנדס או למפקח במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה.  .37

 ילדים

 אחראי לכך שהקטין לא יגרום 13הממונה או האפוטרופוס על אדם שהוא למטה מגיל   .38

 למפגע האסור על פי חוק עזר זה.       

 מסירת הודעות

 וק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היאמסירת הודעה או דרישה לפי ח  .39

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי       

אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה        
 בדואר

לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים במכתב רשום הערוך אל אותו אדם        
 לאחרונה;

 אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה       



במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או הוכנסה לתיבת        
 דואר

הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת , או פורסמה באחד העתונים הנפוצים        
 בתחום

 המועצה.       

 סמכות כניסה

 ראש המועצה, מהנדס או מפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או לכל מקום אחר  .40

, ולבצע כל בתחום המועצה , כדי לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו       
 הדרוש

  כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט את כל הצעדים הדרושים לקיומן.       

 הודעה לביצוע

)א( כל הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע העבודה   .41
 ואת

 המועד שבו יש לבצעה.            

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

 תוקפה של הודעה כאמור הוא עד למילויה.            

לא קיים אדם את הודעת ראש המועצה או המפקח, או ביצע את המפורט בהודעה   )ג(       
 שלא

 לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בה, להנחת דעתו של המפקח, רשאי            
 ראש

המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או             
 מהאנשים

שנמסרה להם ההודעה לפי חוק עזר זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד, או             
 לפי כל

  חלוקה אחרת שיקבע.            

 י המהנדס, וחשבון אגרות בהתאםחשבון הוצאות חתום בידי ראש המועצה או ביד  )ד(      

 לתוספות לחוק עזר זה, יהוו הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות והאגרות.            

 לרבות דרישה. -בסעיף זה, "הודעה"    )ה(     

 הפעלת סמכויות 



)א( כל הסמכויות, הזכויות והחובות המסורות למועצה מכוח עזר זה מסורות גם לכל   .42
 ועד

מקומי בכל הנוגע לתחומי אותו יישוב כל עוד המועצה אינה משמשת או מפעילה             
 אותן

 בכפוף לאמור לעיל, כל מקום שבו נאמר  סמכויות, זכויות או חובות ובאותה מידה .            

במשמע ו"ראש   "הועד המקומי"  גם  "המועצה"  בחוק עזר זה            
 "ראש  גם  המועצה"

 במשמע, בשינויים המחויבים.  הועד המקומי"            

הפעלת הסמכויות המוקנות לראש המועצה על פי חוק עזר זה תיעשה לאחר קבלת   )ב(
  אישור מליאת המועצה.

 

 עונשין

 שקלים חדשים , ובמקרה של 900קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו   .43
שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי  36עבירה נמשכת , קנס נוסף של 

 הרשעתו.

 שמירת דינים

או על המחזיק בנכס או על האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל   .44
  אדם אחר על פי כל חיקוק אחר.  כל

 הוראות מעבר

כאילו  יראו אותם 46דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטים בסעיף   .45
 כדין לפי חוק עזר זה.  נמסרו

 ביטול

 -בטלים   .46
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1972. 

 1961 -חוק עזר למפעלות אפק )שמירת הניקיון ואיסור העישון(, התשכ"ב   (4)       

 2י"א באב התש"ן )  1964 -חוק עזר למפעלות אפק )הגנה על הצומח(, התשכ"ה   (5)       
 (1990באוגוסט 



 

 אברהם לזר 

 ראש המועצה האזורית

 דרום השרון

  

  

 


	חוק עזר לדרום השרון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ"א - 1991
	פרק א': פרשנות
	פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם
	פרק ג' : פינוי חפצים מיושנים
	פרק ד': שמירת הסדר והניקיון בגנים
	פרק ה: החזקת מקלטים
	פרק ו': רכוש ציבורי
	פרק ז': שונות

