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לצו המועצות המקומיות  63לפקודת המועצות המקומיות, סעיף  -24ו 23, 22בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
, -1984ק שמירת הניקיון, התשמ"דלחו 19צו המועצות האזוריות), סעיף  -(להלן  -1958(מועצות אזוריות), התשי"ח

חוק למניעת מפגעים), ובאישור השר לאיכות הסביבה מתקינה  -(להלן  -1961לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 6וסעיף 
 המועצה האזורית גזר חוק עזר זה:

 פרק א': פרשנות

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  . 1

 ם ישוב שיתופי;שטח בתחום השיפוט של המועצה, לרבות שטחים בתחו - "אזור"
פסולת בית, פסולת מפעל, פסולת בנין, פסולת צמחים, גרוטאות או זבל, לרבות כל חפץ וחומר, הגורמים  - "אשפה"

לסכנה לבריאות או אי ניקיון או אי סדר, כגון שיירי מזון, אריזות למיניהן, קליפות, ניירות, סמרטוטים, בדלי 
 ט מי שפכים;סיגריות, פחים, גזרי עץ וכיוצא בהם, למע

מבנה, אתר, תעלה, צינור או מיתקן, מתחת פני הקרקע או מעליהם, לרבות חלק שלהם ואבזר  - "בור שפכים"
 המחובר אליהם, שנועדו לקיבולם או להולכתם של מי שפכים;

גדר מבנה קבוע או ארעי מסוג ומחומר כלשהו, לרבות מיתקן תברואה, חלק של מבנה, דבר המחובר למבנה ו - "בנין"
 מסוג כלשהו;

 לרבות אחד מאלה: - "בעל נכס"
) הבעל הרשום של הנכס או מי שמייצגו לצורך תשלום מסים או לענין ניצולו המסחרי של הנכס או 1(

 לשמירת ערכו;
) אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה או שהיה זכאי לקבלה אילו נתן הנכס 2(

 ן כשלוח או כנאמן;הכנסה, בין בזכותו הוא ובי
 ) שוכר הנכס או שוכר משנה;3(
 ) המחזיק בנכס;4(

 גם אחד מאלה: -ובנכס שהוא מפעל או מקום עינוג 
 (א) מנהל המפעל או מקום העינוג;

 (ב) בעל הרישיון להפעלת המפעל או לקיום העינוג;
 וג;(ג) מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו מתקיימת הפעילות במפעל או במקום העינ

 גורם למעשה או עלול לגרום; - "גורם"
גן ציבורי, חורשה, שדרה ומקום ברשות הרבים, גדור או בלתי גדור, שצמחים גדלים בו, וכן אגם או בריכה  - "גן"

 שברשות הרבים;
 חפצים שיצאו מכלל שימוש או חלקיהם לרבות אבזרי בית, מכונות או כלי רכב; - "גרוטאות"

 ה, קביעה, דרישה וכיוצא בהם או תנאים הנלווים להיתר;לרבות הודע - "הוראה"
 לרבות זריקה, שפיכה, נטישה או השארה; - "השלכה"

 הפרשות מוצקות של בעלי חיים ופסולת או שיירים המצטברים במכלאה; - "זבל"
 קרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם בנין; - "חצר"

בות ישוב וישוב שיתופי, כהגדרתם בצו המועצות האזוריות, שבתחום ישוב, אזור מגורים, לר - "ישוב שיתופי"
 השיפוט של המועצה;

 חלק מרחוב המיועד לתנועת רכב; - "כביש"
 קרקע שאינה חצר; - "מגרש"
תקנות הדברת  -(להלן  -1975לתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה 1כהגדרתו בסעיף  - "מדביר"
 מזיקים);

 ועצה האזורית גזר;המ - "המועצה"
לרבות הפרשות בלתי מוצקות של בעלי חיים, מים דלוחים או מזוהמים, מי כביסה, פסולת נוזלית של  - "מי שפכים"

 מפעל או פסולת נוזלית מסוג אחר;
אינסטלציה סניטרית, לרבות מיתקן או מערכת לחימום בנין, לחימום מים או לאספקת מים או  - "מיתקן תברואה"

 ואבזר המחובר אליהם;חלק מהם 
 -גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה  -רפת, לול, דיר, אורווה, שובך יונים ומקום אחר  - "מכלאה"

 שמחזיקים בו בעלי חיים;
 לרבות כל אחד מאלה: - "מפגע"

 ) מאגר מי שתיה שאינו מותקן או שאינו מוחזק באופן המונע זיהום המים שבתוכו;1(
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או מי שפכים שמצבו או אופן החזקתו גורמים ריבוי יתושים או חרקים מזיקים אחרים  ) מקווה מים2(
 או הפרעה לסביבה;

) שפיכת מים או נוזל אחר במקום ציבורי שלא לצורך ניקוי המקום או להשקיית גן או לרחיצת רכב, 3(
 בלא היתר מאת המפקח;

 מדים;) רחיצת רכב ברחוב באופן שנשארים במקום הרחיצה מים עו4(
 ) השקאת צמחים באופן הגורם הפרעה לסביבה, ובלא היתר מאת מפקח;5(
 ) השקאה במי שפכים בלא היתר על פי כל דין;6(
) מיתקן תברואה שהוא לקוי או שאינו ממלא כראוי את תכליתו או שאינו תואם את הוראות 7(

 ;-1970למיתקני תברואה (הל"ת), התש"ל
שאינם מדגם מאושר או שהותקנו בניגוד להוראות כל דין או שנעשה  ) בור שפכים או מיתקן תברואה8(

 בהם שימוש שלא למטרתם;
) העדר בור שפכים במקום שיש בו צורך לשם מניעת הפרעה או בור שפכים שהוא לקוי או שאינו 9(

 ממלא כראוי את תכליתו;
 או בלתי נקי; ) נכס שאין בו בתי כיסא די הצורך או נכס שיש בו בית כיסא בלתי תקין10(
 ) פגיעה במיתקן תברואה או בבור שפכים או בהחזקתם היעילה;11(
 ) הולכה או הובלה של מי שפכים במקום ציבורי, בלא היתר מאת מפקח;12(
 ) פי צינור דלק שמיקומו או אופן התקנתו גורמים להפרעה;13(
בגלל העדר גובה מספיק או ) אי התקנת מעשנה במקום שיש בה צורך או מעשנה שבגלל מיקומה או 14(

 בגלל סיבה אחרת פולטת עשן, גז או פיח;
 ) תנור, אח, קמין או כבשן, שאינם מאכלים כראוי את חומר הדלק ופולטים עשן, גז או פיח;15(
) כיסאות, שולחנות, חומרי אריזה, כלים או חפצים אחרים המוחזקים ברחוב, בלא היתר מאת 16(

 מפקח;
 , עפר, חול, אבנים, עצים, כלים, רהיטים וכיוצא בהם;) הצטברות של אשפה17(
) חצר או מגרש שאינם גדורים במידה מספקת, אשר עלולים לשמש מקום להצטברות אשפה או 18(

 להצטברות חומר אחר, באופן הגורם מפגע לסביבה;
 ) מפעל שאינו מוחזק במצב נקי או שהצפיפות בו גדולה במידה הגורמת מפגע לסביבה;19(
 ) אבק, פסולת, ריח או רעש וכיוצא בהם, הנוצרים במפעל והגורמים מפגע לסביבה;20(
 ) ניקוי, ניעור או חיבוט שטיחים, בדים ואריגים, במקום ציבורי;21(
 ) ניקוי, ניעור או חיבוט שטיחים, בדים ואריגים במקום פרטי באופן הגורם מפגע לסביבה;22(
 ם או נברנים מזיקים אחרים או הפרשותיהם;) הימצאות בנכס של חולדות או עכברי23(
 ) הימצאות בנכס של חרקים, מזיקים, לרבות זחלי טוואי התהלוכה של האורן או זבוב הים התיכון;24(
 ) צמח הצומח בנכס באופן הגורם מפגע לסביבה, בלא היתר מאת מפקח;25(
או להגביר את סכנתה או  ) קוצים או צמחים יבשים או חומר אחר בנכס, העלולים לגרום שריפה26(

 העלולים לגרום להתרבות זוחלים, חרקים או נברנים מזיקים;
 ) שריפת אשפה, קוצים, צמחים וכיוצא בהם, בנכס ובסביבתו;27(
 ) השלכת אשפה או עשיית צרכים במקום ציבורי שלא נועד לכך;28(
 ) החזקת בעלי חיים באופן הגורם מפגע לסביבה, בלא היתר מאת מפקח;29(
 ) שימוש בנכס באופן שאינו הולם את המטרה שלה נועד על פי כל דין;30(
 ) נכס שמצבו, החזקתו או השימוש בו גורמים מפגע לסביבה;31(
 ) פגיעה בנכס, בהחזקתו או בשימוש בו הגורמת מפגע לסביבה;32(
 ת מפגעים;) גרימת רעש, ריח או זיהום אוויר, חזקים או בלתי סבירים כמשמעותם בחוק למניע33(
 ) דבר, אשר לפי קביעת מפקח, גורם מפגע לסביבה;34(

מקום שבו מייצרים, מאחסנים או מעבדים טובין, עושים מלאכה או מספקים שירות, לרבות בית חרושת,  - "מפעל"
 בית מלאכה, עסק, חנות, מעבדה, משרד, מחסן, בית חולים או בית הבראה;

 ;29לו סמכויות מפקח כמפורט בסעיף אדם שמונה למפקח או שהוקנו  - "מפקח"
 מקום המשמש לצורכי עינוג למעט דירה פרטית; - "מקום עינוג"

מקום המשמש בפועל או המיועד לשמש את הציבור או את צורכי הציבור או מקום שנאספו בו יותר  - "מקום ציבורי"
יבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי, מעשרה אנשים למטרה ציבורית, לרבות שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח צ

 רחוב, גן, מקום עינוג או אוטובוס ציבורי או מונית;
 בנין, חצר, מגרש או חלק מהם; - "נכס"

הצגת תיאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע מחול וריקודים, טקס, קרקס, משחק, ספורט  - "עינוג"
 ורה;וכיוצא בהם, בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמ

 ;-1968לרבות עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - "עסק"
אשפה המצטברת במקום מגורים או במהלך פעילות רגילה של בני אדם אשר אינה פסולת בנין,  - "פסולת ביתית"

 פסולת צמחים, פסולת מפעל, גרוטאות או זבל;
משים בהם לבניה או לתיקון בנין או בקשר עם עבודות בניה או פסולת או שיירים של חומרים שמשת - "פסולת בנין"

 תיקון בנין, לרבות חומרי הריסות בנין, אבנים, אפר, עפר וכיוצא בהם;
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פסולת המצטברת עקב העבודות במפעל או חומרי אריזה או שיירים של חומרים שמשתמשים בהם  - "פסולת מפעל"
 בקשר עם העבודות במפעל;

 פסולת או שיירים המצטברים עקב עבודות חקלאיות או מפעלים חקלאים; - "פסולת חקלאית"
 מי שלא מלאו לו שלוש עשרה שנים; - "קטין"

לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב להשתמש בסמכויות שהוענקו לראש המועצה בחוק עזר  - "ראש המועצה"
 זה, כולן או מקצתן;

 ך, שביל, מדרכה, גשר, כיכר או גן;מקום ציבורי פתוח, לרבות כביש, דר - "רחוב"
לרבות מכונה או מיתקן הנעים בכוח מכני או הנגררים על ידי רכב או על ידי בהמה, אופנים, תלת אופן או  - "רכב"
 עגלה;

 לתקנות הדברת מזיקים. 4לעסק של השמדת חרקים או מכרסמים כאמור בתקנה  - "רישיון"

 פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם

 רום מפגע וסילוקואיסור לג
(א) לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה למי שפועל מטעמו לגרום מפגע, ויסלק לאלתר מפגע שגרם או שנגרם  .2

 בעטיו.
(ב) מי שבידו השגחה על קטין ינקוט אמצעים נאותים לבל יגרום הקטין מפגע, ויסלק לאלתר מפגע שגרם 

 הקטין או שנגרם בעטיו.
ינקוט אמצעים נאותים לבל יגרום בעל החיים מפגע, ויסלק לאלתר מפגע  (ג) אדם שבהשגחתו בעל חיים

 שגרם בעל החיים או שנגרם בעטיו.

 מניעת מפגע בנכס וסילוקו
 (א) בעל נכס ישמור על ניקיון הנכס וינקוט אמצעים הדרושים לבל יתקיים מפגע בנכס. .3

 מניעת הישנותו.(ב) בעל נכס יסלק מפגע הקיים בנכס וינקוט אמצעים הדרושים ל
(ג) אדם המעסיק עובדים בעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא בהן, ומי שאחראי לביצוע עבודות כאמור, 
יקיימו באתר העבודה נוחיות סניטרית ארעית, לפי הצורך, במשך זמן ביצוע העבודות וינקו את האתר ביסודיות 

 לאחר סיום העבודות.

 הוראות מפקח למניעת מפגע וסילוקו
מפקח רשאי לתת לאדם הוראות הדרושות, לדעתו, לצורך מניעתו, מניעת הישנותו או סילוקו של מפגע,  .4

 לרבות הוראות אלה לבעל נכס:
) להדביר מזיקים המצויים בנכסו או לנקוט אמצעים למניעת הופעתם בנכסו, ובלבד שלא ידביר אדם 1(

 לא באמצעות מדביר חולדות מוסמך;חולדות או נברנים מזיקים אחרים בחומרים רעילים א
 ) לגדר את הנכס;2(
 ) המצאה לאדם פירוט או פירוט טכני בכתב של הוראה לפי חוק עזר זה הנוגעת למפגע וסילוקו.3(

 חובתו של בעל היתר
קיבל אדם היתר לעשות דבר שאלמלא ההיתר היה בגדר מפגע, ינקוט אותו אדם, נוסף על קיום קפדני של  .5

 ר, אמצעים סבירים למניעתו או הפחתתו של המפגע.תנאי ההית

 סילוק מפגע בידי המועצה
, רשאי ראש המועצה להורות כי מפגע מסוים 38ובלי לפגוע בהוראות סעיף  -3ו 2(א) על אף האמור בסעיפים  .6

עם קבלת  יסולק בידי המועצה והוצאות סילוקו ישולמו בידי מי שאחראי לסילוקו לפי הוראות חוק עזר זה, מיד
 דרישה לתשלום בכתב.

 (ב) חשבון הוצאות בכתב, שהגיש המפקח, יהווה ראיה לכאורה לנכונות סכום ההוצאות.

 גרימת לכלוך ואי סדר
 לא יעשה אדם במקום ציבורי דבר הגורם לכלוך או אי סדר. .7

 מודעות
 ה.לא יפזר אדם ולא ידביר מודעות במקום ציבורי, בלא היתר מאת ראש המועצ .8

 בעלי חיים משוטטים
א) לא יניח אדם לבעל חיים שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי בלא היתר מאת מפקח, אלא אם ( .9

 גם כשהוא קשור לבטח בקולרו ומחסום לפיו. -כן בעל החיים נמצא תחת השגחה; ולגבי כלב 
בלא השגחה מספקת ולכלוא אותו  (ב) מפקח רשאי ללכוד בעל חיים הנמצא במקום ציבורי בלא היתר או

 במקום שקבע מפקח; היה בעלו ידוע, יזמינו המפקח לשם החזרת בעל החיים לידיו.
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(ג) בעל חיים שנלכד כאמור לא יוחזר לבעלו אלא לאחר שישולמו למועצה הוצאות הלכידה וההחזקה, לפי 
 חשבון הוצאות בכתב שהגיש המפקח.

 וראות כל דין בענין כלבים ובענין השבת האבידה.(ד) הוראות סעיף זה אינן גורעות מה

 רעיה במקום ציבורי והעברת עדר
לא ירעה אדם עדר צאן או בקר שבבעלותו או בפיקוחו, במקום ציבורי ולא יעביר אדם עדר כאמור  *(א) .10

 בתחום שיפוט המועצה, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.
   

 .633"ם ברשומות לא פורסם סעיף קטן (ב); חש *

 התנהגות בגנים
 (א) ראש המועצה רשאי לקבוע הוראות להתנהגות בגן בהודעה שתוצג בגן. .11

 (ב) לא יטריד אדם בעל חיים הנמצא בגן ולא יפגע בו.
 (ג) לא יקטוף אדם צמח בגן, לא ישחיתו ולא יפגע בו, בלא היתר מאת המפקח.

 דו לכך.(ד) לא יהלך ולא יימצא אדם בגן, אלא במקומות שיוע
 (ה) לא ירעה אדם בעל חיים בגן, בלא היתר מאת מפקח.
 (ו) לא ירחץ אדם בבריכה שבגן, בלא היתר מאת מפקח.

 (ז) לא יקיים אדם בגן חגיגה, טקס, מופע, אסיפה וכיוצא בהם, בלא היתר מאת מפקח.
 (ח) לא יתנהג אדם בגן בניגוד להנחיות מפקח או שומר הגן.

רשאים להרחיק מהגן אדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, ובלבד שהתרו בו  (ט) מפקח או שומר הגן,
 תחילה.

 שימור רחובות
(א) לא ישליך אדם ברחוב ולא יתלה ולא יבליט מעל רחוב דבר הגורם לרחוב נזק, לכלוך או מכשול, אלא  .12

 ת מפקח.לצורך טעינת הדבר או פריקתו ולא יותר ממשך הזמן הדרוש לכך או בהיתר מא
 (ב) לא יתלה אדם כביסה מעל לרחוב.

 (ג) לא יכסה אדם ולא יחסום תעלה, מיתקן ניקוז או ביוב שברחוב, אלא בהיתר מאת מפקח.
 (ד) לא יגרום אדם שינויים או נזק לרחוב, אלא בהיתר מאת מפקח.

 (ה) לא יכרה אדם שוחה ברחוב, אלא בהיתר מאת מפקח.

 ניקוי רחובות
שמור במצב נקי את קטע הכביש והמדרכה שגובלים בבנין המפעל ויאסוף את האשפה מהכביש בעל מפעל י .13

 ומהמדרכה לכלי אשפה המיועדים לה.

 איסור פגיעה ברכוש ציבורי
לא ילכלך אדם, לא ישנה ולא יגרום נזק לבנין, מיתקן או רכוש אחר, השייכים למועצה או שהוקמו על פי  .14

 הוראותיה.

 ת למקום עינוגהוראות מיוחדו
 (א) לא ישליך אדם ולא יגרום לכלוך במקום עינוג, בחלק שבו מתקיים העינוג, לרבות בהפסקה. .15

 (ב) מפקח רשאי לדרוש מבעל מקום עינוג לקבוע במקום מודעות לענין חוק עזר זה.

 כלים לאשפה
 ת.א) בעל נכס שמצטברת בו פסולת בית, יתקין בנכס כלי אשפה לפסולת הבי( .16

 (ב) בעל מפעל, יתקין בו כלי אשפה נפרדים ומיוחדים לפסולת המפעל.             
 (ג) בעל מכלאה, יתקין בה אתר מיוחד לזבל המכלאה.             

 החזקת כלים ואתרים לסילוק אשפה
סבירים לבל  בעל נכס ישמור על תקינות כלי האשפה שבנכס, על ניקיונם ועל ניקיון סביבתם וינקוט אמצעים .17

 ייגרם מפגע לסביבה.

 הוראות המפקח
(א) מפקח רשאי לתת לבעל נכס הוראות בקשר לפינוי אשפה ולכלים ואתרים לסילוק אשפה, לרבות הוראות  .18

 בענינים אלה:
 ) המיקום והמידות של הכלים והאתרים לפינוי אשפה;1(
 ) הצורה, החומר והמספר של כלי האשפה;2(
 תם של הכלים והאתרים לפינוי אשפה;) החזקתם והחלפ3(
 ) שימוש בשקיות פלסטיק או באמצעים מיוחדים אחרים;4(
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 ) הפרדת אשפה לסוגים שונים ודרכי הפינוי של סוגי אשפה שונים;5(
 ) פירוט או פירוט טכני של הוראה מהוראות פרק ב'.6(

שפה או פינויה, אשר לא הוסדר (ב) בעל נכס יפנה אל מפקח ויבקש הוראות בכל ענין הכרוך עם השלכת א
 בהוראות חוק עזר זה.

 השלכת אשפה
(א) לא ישליך אדם אשפה לסוגיה אלא לכלים או לאתרים המיועדים לכל סוג, שהותקנו לפי הוראות חוק עזר  .19

 זה.
(ב) לא ישליך אדם לכלי אשפה נוזלים, חומרים מסוכנים או דברים העלולים לגרום נזק לכלי האשפה או 

 שות על פינוי האשפה ממנו.להק

 פינוי אשפה
(א) בעל נכס שהצטברה בו פסולת בית או פסולת מפעל או פסולת בנין או פסולת אחרת, יפנה את הפסולת  .20

 מהנכסים למכלי אשפה מרכזיים שיותקנו בידי המועצה, זולת אם נתן המפקח הוראה אחרת.
שאינם מיועדים לשימוש חקלאי, יפנה אותם מהנכס (ב) בעל נכס שבנכסו הצטברו זבל או פסולת צמחים, 

 למקום שקבע המפקח ועל פי הוראותיו.
(ג) בעל נכס שהצטברו בו גרוטאות יפנו אותן בעל הנכס ובעל הגרוטאות למקום שקבע המפקח ועל פי 

 הוראותיו.
יפנו אותה (ד) בעל נכס שהצטברה בו פסולת בנין והאחראי לביצוע העבודות שבעטיין הצטברה הפסולת, 

 למקום שקבע המפקח ועל פי  הוראותיו.
 (ה) לא יפנה אדם אשפה ולא יוביל אשפה ממקום למקום, אלא על פי הוראות חוק עזר זה.

 פינוי פסולת
לא יפנה אדם פסולת בנין, גזם, צמיגים וגרוטאות רכב, אלא לאתר שקבע לכך ראש המועצה או למפעל  .21

 ו למשריפה.לטיפול באשפה, למפעל מיחזור א

 הובלת אשפה
הובלת אשפה תיעשה במכונית מיוחדת בעלת מכל סגור או מכוסה היטב באופן שלא יאפשר נפילת האשפה  .22

 מכלי הרכב בזמן נסיעתו.

 פינוי פסולת ממוסד רפואי
 , יפנה את הפסולת הנובעת מפעילותו בהתאם1940לפקודת בריאות העם,  24מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף  .23

 .-1997לתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז

 פינוי פסולת חומרים מסוכנים
חומר, בעל מספר או"מ, כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים),  .24

ילוק פסולת חומרים מסוכנים), , לא יפונה ולא יטופל אלא בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים (ס-1978התשל"ט
 .-1990התשנ"א

 פינוי אשפה בידי המועצה
(א) המועצה תפנה פסולת בית או פסולת מפעל ממכלי האשפה המרכזיים שהיא התקינה, זולת אם נתן  .25

 מפקח הוראה אחרת.
 בנכס., רשאי מפקח להורות כי המועצה תפנה זבל או פסולת בנין שהצטברו 18(ב) על אף האמור בסעיף 

(ג) פינתה המועצה זבל או פסולת צמחים או גרוטאות או פסולת בנין מנכס, ישלם למועצה מי שאחראי 
 , את מחיר עלות הפינוי, לפי הערכת מפקח, מיד עם קבלת דרישת תשלום בכתב. 18לפינויים לפי הוראות סעיף 

לישוב שיתופי, ישלם בעל הנכס  (ד) פינתה המועצה פסולת בית או פסולת מפעל שהצטברו בנכס שאינו שייך
למועצה בעד הפינוי סכום המחושב לפי שיעורי האגרה הנקובים בתוספת הראשונה, לפי חישוב שערך מפקח; אולם 
רשאי ראש המועצה לתת פטור מלא או חלקי מתשלום בעד פינוי פסולת של נכס המשמש מוסד חינוך, תרבות, 

 מטרת רווח.בריאות, סעד או כיוצא בהם, שאינו פועל ל
(ה) המחירים הנקובים בתוספת הראשונה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי הוא 

 .1997מדד חודש דצמבר 

 אשפה היא רכוש המועצה
 א) אשפה שפונתה לפי הוראות חוק עזר זה היא רכוש המועצה, זולת אם נתן ראש המועצה הוראה אחרת.( .26

ור בסעיף קטן (א) אינו גורע מאחריותו של כל אדם לפי כל דין בשל דברים מסוכנים שהושלכו (ב) האמ             
 לאשפה.
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 פרק ג': הגשת דין וחשבון בידי בעל מפעל

 הגדרה
גז, נוזל, מוצק, גל של אנרגיה או חומר הנפלט או המסולק ממפעל, העלול לשנות את  - "מזהם"בפרק זה,  .27

בות מי תהום מחוץ לשטח המפעל או עלול להפריע לפעולה תקינה של מיתקנים לסילוק איכות האוויר או המים, לר
 פסולת או לטיהור שפכים או עלול לפגוע בנוף, בחי ובצומח או במערכת הביוב או לגרום מפגע סביבתי.

 חובת הגשת דין וחשבון
ן מהימן בדבר הפעלתו של המפעל, (א) מפעל יגיש למועצה, אחת לשנה, על פי הודעת ראש המועצה, דין וחשבו .28

בדצמבר של השנה שלפני  31המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו, הדין וחשבון יתייחס לשנה המסתיימת ביום 
 השנה שבה נשלחה ההודעה ויוגש על גבי טופס כמפורט בתוספת השניה.

כלולה בה בתוך הזמן (ב) בעל מפעל שנמסרה לו הודעה להמציא דין וחשבון כאמור, ימלא אחר הדרישה ה
 הנקוב בה, לא צוין בה זמן, ימציא דין וחשבון בתוך חודשיים מיום שנמסרה לו ההודעה.

(ג) ראש המועצה רשאי, בנסיבות מיוחדות, לפטור בעל מפעל מחובת הגשת דין וחשבון; הפטור לא יחול על 
 חובת הגשת דין וחשבון לגבי שינוי כמפורט בסעיף קטן (ה).

ל מפעל דין וחשבון לשנה פלונית, להנחת דעתו של ראש המועצה, ובשנה שלאחריה קיבל הודעה (ד) הגיש בע
חוזרת מאת ראש המועצה אך לא חל שינוי בהפעלתו של המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו, יחזיר את 

 הטופס חתום כדין בציון "אין שינוי לעומת הדין וחשבון האחרון".
ו של המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו, יגיש בעל המפעל דין וחשבון מהימן (ה) חל שינוי בהפעלת

 על כך, לא יאוחר מחודשיים מיום השינוי, על גבי טופס כמפורט בתוספת השניה. 
לרבות שינוי בתפוקה, שינוי בשעות העבודה, הרחבת הפעולה, שינוי בסוג התהליך,  - "שינוי"בסעיף זה, 

 ם וכיוצא באלה.שינוי בחומרי גל

 סמכויות המפקח
 -המפקח רשאי  .29

, אם ראה טעם סביר 28) לדרוש מבעל מפעל להגיש למועצה דין וחשבון שלא במועד שנקבע בסעיף 1(
 לכך;

 ) להאריך מועד מן המועדים הקבועים בחוק עזר זה, אם לדעתו, נסיבות הענין מצדיקות את הדבר;2(
על חשבון המפעל, בדיקה במפעלו לענין הוראות חוק עזר זה בתאריך  ) להודיע לבעל מפעל כי תבוצע,3(

 הנקוב בהודעה;
) להיכנס, בכל עת סבירה, למפעל בתחום המועצה ולבדוק מי הם בעלי המפעל ואילו פעולות מנוהלות 4(

 בו;
 ) להיכנס, בכל עת סבירה, למפעל בתחום המועצה, כדי לבדוק את הפרטים המפורטים בדין וחשבון;5(
 ) לערוך בדיקה, לתפוס ולהחזיק במימצא היכול לשמש ראיה לעבירה על הוראות חוק עזר זה;6(
) להורות להפסיק או להפעיל מיתקן במפעל, הדרוש לבדיקת מזהם או לאימות מימצאי דין וחשבון 7(

 של המפעל.

 נקיטת אמצעים לפי דרישה
מפעל לנקוט כדי לאפשר את ביצוע הבדיקות תפרט את האמצעים שעל בעל ה 29(א) הודעה לפי סעיף  .30

 לרבות התקנת מיתקנים והפסקת פעולת מיתקנים לצורך הבדיקה. - "אמצעים"הנדרשות; בסעיף זה, 
(ב) נמסרה הודעה כאמור, ינקוט בעל המפעל אמצעים הנדרשים ממנו ויכינם למועד הבדיקות, יפעיל מיתקן 

המפקח דרכי גישה, כוח חשמלי ועזרה, ככל שיידרש, הכל לפי שהפעלתו דרושה לצורך הבדיקה ויעמיד לרשות 
 הוראות המפקח ובהתאם להוראות חוק עזר זה.

 חובת מסירת ידיעות נוספות
בעל מפעל ימסור לראש המועצה, לפי דרישתו, ידיעה, מימצא או מסמך הדרושים, לדעת ראש המועצה,  .31

 ת המתארות פעולות מיתקן הפולט מזהם.לביצוע הוראות חוק עזר זה, לרבות תכניות הנדסיו

 פרק ד': הוראות כלליות

 מילוי תפקיד
(א) לא יכשיל אדם את ראש המועצה, עובד המועצה, מפקח או שלוח שלהם במילוי תפקידו על פי הוראות  .32

 חוק עזר זה.
פוט (ב) ראש המועצה, עובד המועצה, מפקח או שלוח שלהם, רשאי להיכנס לנכס ולמקום בתחום שי

 המועצה, בכל עת סבירה, ובתיאום מראש עם בעל המקום, לצורך מילוי תפקידו לפי הוראות חוק עזר זה.

 אחריות לקטינים
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 אדם שבחסותו קטין ינקוט אמצעים נאותים לבל יעשה הקטין דבר שאסור לעשותו לפי הוראות חוק עזר זה. .33

 אחריות לבעל חיים
 חיים ינקוט אמצעים נאותים לבל יגרום בעל החיים מפגע לסביבה. אדם שבהשגחתו או בבעלותו בעל .34

 סייג להרשות לאחר
 לא ירשה אדם לאחר לעשות דבר שאסור לעשותו לפי הוראות חוק עזר זה. .35

 דרכי מסירה
(א) הוראה או היתר לפי חוק עזר זה, לרבות תנאים, מועדים או פרטים נלווים אחרים, יהיו בכתב, זולת אם  .36

 ניתנו לאדם פלוני ונתינתם בעל פה היא סבירה ונחוצה בנסיבות הענין, ובלבד שנותן ההיתר ניהל רישום על כך.
(ב) מסירת הוראה או היתר בכתב לאדם פלוני לפי חוק עזר זה, תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא 

ועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו מכוונת או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או היד
הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען 

אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה  *מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם
ם בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו הוא דן או אם הוכנס לתיבת דואר ההודעה או הוצג ההיתר במקו

 הנושאת את שמו של האדם שאליו הוא מכוון או אם פורסם באחד העיתונים הנפוצים בתחום המועצה.
(ג) הוראה או היתר לפי חוק עזר זה, המופנים לציבור, יכול שיימסרו בדרך של פרסום על גבי לוח מודעות 

חום המועצה או בעיתון הנפוץ בתחום המועצה או בדרך סבירה אחרת ויישלחו לועדים המקומיים שבתחום בת
 המועצה.

   
  .633כך פורסם ברשומות; חש"ם  * 

 קיום הוראות
 מי שקיבל הוראה או היתר לפי חוק עזר זה, יקיימם להנחת דעת המפקח. .37

 ביצוע בידי המועצה
ות חוק עזר זה או לא קוימו הוראה או תנאים של היתר שניתנו על פי חוק עזר זה, לא קוימה הוראה מהורא .38

 רשאית המועצה לבצעם ולגבות  את ההוצאות הכרוכות בכך, לפי הערכת מפקח, ממי שאחראי לקיומם.

 מפקח
את  (א) ראש המועצה ימנה בכתב מפקח לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו, ורשאי ראש המועצה להגביל .39

סמכותו של מפקח לחלק מתחום שיפוט המועצה. רשאי ראש המועצה להשתמש, בכל עת, בסמכות שניתנה למפקח 
 לפי הוראות חוק עזר זה.

(ב) בתחום ישוב שיתופי תהיה לראש הועד המקומי סמכות של מפקח, אולם רשאי ראש המועצה לשלול 
 נית לצורך אכיפת הוראות חוק עזר זה.סמכות זו אם ראה שלא נעשה בה שימוש נאות או שאינה חיו

 (ג) הוראה שנתן מפקח שמונה לפי סעיף קטן (א) תגבר על הוראה שנתן מפקח לפי סעיף קטן (ב).

 חזקות אחריות
 (א) קביעה של מפקח בדבר קיומו של מפגע, תהא ראיה לכאורה לדבר. .40

יהא ראיה לכאורה בדבר סכום ההוצאות (ב) חשבון הוצאות או אגרות, חתום בידי מפקח או גזבר המועצה, 
 או האגרות.

(ג) אדם שפיקוחו או בהשגחתו או באחריותו מצוי קטין או בעל חיים או מי שרכב רשום על שמו או שהוא 
בעלו של רכב או שרכב נמצא באחריותו או הנוהג ברכב או בעלו של גרוטת רכב שהושלכה למקום ציבורי או פרטי או 

האחראי), יפקח וישגיח על מי  -אשפה בלא היתר מראש המועצה, לפי הענין (להלן בסעיף זה הנוהג ברכב שהוביל 
שבפיקוחו או בהשגחתו אותה שעה או על הנוסע ברכב שבבעלותו או באחריותו, לפי הענין, לבל יגרמו לעבירה או 

תו אותו שעה, לעבור עבירה למטרד, לפי הענין; האחראי יעשה כל שניתן לעשות כדי למנוע ממי שבפיקוחו או בהשגח
 קנס. -או לגרום לעבירה או למטרד, לפי הענין; העובר על הוראה זו, דינו 

(ד) נעברה עבירה לפי הוראות חוק עזר זה בידי קטין או שבעל חיים גרם למפגע, או שנעברה עבירה בידי נוסע 
ועצה או נמצא רכב שהושלכה ממנו ברכב או בידי הנוהג ברכב או שנמצא רכב המוביל אשפה בלא היתר מראש המ

אשפה או נמצאה גרוטת רכב שהושלכה למקום ציבורי או פרטי, לפי הענין, חזקה היא כי האחראי הפר את חובתו 
כאמור בסעיף קטן (ג), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן לעשות כדי למלא את חובתו כאמור או שהרכב נלקח ממנו 

 בלא הסכמתו, לפי הענין. 

 התשלוםמועד 
נמסרה הודעה על תשלום למועצה לפי הוראות חוק עזר זה, ישלם מקבל ההודעה למועצה את התשלום בתוך  .41
 ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם כן נקבע בה אחרת. 14
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 שמירת דינים
 האמור בחוק עזר זה אינו גורע מהוראת כל דין. .42

 תחילה
 ם פרסומו.ימים מיו 30תחילתו של חוק עזר זה  .43

 תוספת ראשונה
 (ד)25(סעיף 

 שיעורי האגרה               
 בשקלים חדשים

 -מהות העבודה 
 78 מ"ק, אף אם אינו מלא 4.5בעד פינוי אשפה מכל מכל שנפחו עד  .1
 22 ליטר, אף אם אינו מלא 1,000בעד פינוי אשפה ממכל שנפחו  .2
 25 אם אינו מלא ליטר, אף 1,100בעד פינוי אשפה ממכל שנפחו  .3
 9 ליטר, אף אם אינה מלאה 360בעד פינוי אשפה מעגלה שנפחה עד  .4
 6.3 ליטר, אף אם אינה מלאה 240בעד פינוי אשפה מעגלה שנפה עד  .5
 2.5 ליטר, אף אם אינה מלאה 75בעד פינוי אשפה מעגלה שנפחה עד  .6
 190 , אף אם אינו מלאמטרים מעוקבים 4.5בעד פינוי אשפה ממכל שנפחו מעל  .7
 

 תוספת
 )2(סעיף 

 המועצה האזורית גזר
 ……………………דו"ח על נתונים סביבתיים בתקופה              

 פרטים כלליים:  .1

  ..............................................................................................................................  שם המפעל:  1.1

  ........................................................................................................................ שם בעל המפעל: 

  ...................................................................................................................... שם מנהל המפעל: 

  ...................................................................... שם האדם האחראי בנושא איכות הסביבה ותפקידו: 

  .............................................................................................................................. מען המפעל: 

   ......................................................................... חלקה:   ..................................................  גוש: 

  ............................................................................................................ ן למשלוח דברי דואר: מע

  ............................................................................................................................... מס' טלפון: 

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

 ................................................................................................................................................  

  ....................................................................................... מרחק המפעל מן המבנה הסמוך ביותר: 

  ...................................................................  שטח המפעל   ...................................... סוג המבנה 

  .................................................................................  ............................... סוג המפעל ותוצרתו:  1.2

  ........................................................... מספר המשמרות   .................................... שעות העבודה: 

 -מספר ימי העבודה 

  ......................... בשבוע: 

  .........................  בחודש:

  ......................... בשנה: 

 ............. רציפות הייצור: האם המפעל פועל בכל חודשי השנה; אם לא, ציין באילו חודשים הוא פועל: 

  ..............................................................................................................................................  

  ....................................................................................................... הכל עובדים:-כוח אדם: סך 1.3

  .............................................................................................................................עובדי ייצור: 

  ........................................................................................................... עובדי תחזוקה ומינהלה: 

  .............................................................................................................. מהנדסים ואקדמאים: 

  ........................................................................................ תאריך תחילת הייצור במקום הנוכחי: 1.4
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  .................................................................................................... האויר במפעל:מקורות זיהום  1.5

 
 החסנת החומרים במפעל: .2

אקטיביים המצויים -נא לציין את צורת ההחסנה של כל החומרים הנדיפים, הרעילים, הנפיצים והרדיו 2.1
במפעל (ברשימה זו יש לכלול את החומרים הרעילים המפורטים בצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם 

, -1960חלפת רשימת הרעלים בתוספת הראשונה), בתש"ך, בצו הרוקחים (ה-1972ואחזקתם), התשל"ג
  , ובתקנות ובצווים שניתנו על פיו).-1951וכן בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א

 
 

מס' 
 צורת החסנתו החומר (כולל נוסחה כימית) סד'

הכמות המרבית המוחסנת 
 (בטונות)

    

    

    

 
 פרטים על תהליכי הייצור: .3

צור: פירוט תהליכי הייצור הנעשים בכל מחלקה במפעל, תוך פירוט כמויות החומרים תהליכי היי 3.1
הנכנסים לתהליך, המוצרים המיוצרים בכל תהליך והמיתקנים המשמשים בכל תהליך (תיאור סכמטי 

  ................................................................................................................. מפורט ככל האפשר): 
  ................................................................................................................................................  
  ................................................................................................................................................  

 
 נתוני ייצור: פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעבד:  3.2               

 

 מס' 
 סד'

שם המוצר (או החומר המעובד) 
 בצירוף נוסחה כימית

 כמות הייצור בשנה האחרונה יחידת חישוב

 בשנה בחודש ביממה

      

      

      

 
  ................... אם קיים שינוי בכמויות הייצור בחודשי השנה, נא לציין כמות הייצור בכל חודש וחודש; פרט: 

 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  

 
 חומרי גלם: .4

 

 מס' 
 סד'

 החומר  שם
 (כולל נוסחה כימית)

לאיזו תכלית 
 משמש

יחידת 
 חישוב

 תצרוכת

 בשנה בחודש ביממה

       

       

       

 
  ........................ אם קיימים שינויים בתצרוכת בחודשי השנה, נא לציין את התצרוכת בכל אחד מהחודשים 

 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  

 
 מיתקני הייצור: .5

 מס' 
 סד'

שם 
 המיתקן

התהליך 
 המבוצע בו

ספר השנים מ התוצר
 שהוא בשימוש

מספר המשמרות 
 שהוא עובד

 
 

 יח' חישוב

נפח גזי  תפוקה
הפליטה 

 בשנה בחודש ביממה ביום

           

           

           

 
  ................ אם קיימים שינויים בתפוקה בחודשי השנה, נא לציין את תפוקת המיתקן בכל אחד מהחודשים: 

 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
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 דלק:פרטים על השימוש ב .6

 -תצרוכת הדלקים  6.1

 מס' 

 סידורי

 

 סוג הדלק

 הכמות הנצרכת

 לשנה לחודש  לשבוע ליממה יחידת חישוב

      נפט גולמי 1
      מזוט כבד במיוחד 2
      מזוט כבד 3
      מזוט קל 4
      מזוט קל במיוחד 5
      דלק דיזל 6
      סולר 7
      נפט 8
      בנזין 9

      גז בישול (גפ"מ) 10
      גז טבעי 11
      פחם 12
      אחר 13

 
 המיתקנים לשריפת דלק: 6.2

 

מס' 

 סד'

 

שם המיתקן 

 והייצור

 

 שנת הייצור

 

 סוג הדלק

 

הכמות הנשרפת 

 בק"ג ליום

 

תפוקת 

 החום

 

ציוד למניעת 

 זיהום אויר

נפח גזי 

הפליטה 

 ביום

        

        

 
 :פסולת מוצקה .7

 סוג, כמות ושיטת סילוק פסולת: 7.1

מס' 

 סד'

 

 סוג הפסולת

כמות הפסולת 

 הנוצרת ביחידת זמן

 

 יחידת חישוב

 

 שיטת סילוק הפסולת

אתר הסילוק 

 ובבעלות מי נמצא

      

      

 
 

     

 
 אם בבעלות המפעל מיתקנים לשריפת פסולת, נא למלא את הטבלה הבאה: 7.2

 

 

מס' 

 סד'

 

סוג 

 המיתקן

 

 שנת ייצור

  כמות הפסולת המסולקת

אמצעים למניעת 

 זיהום אויר

 

יעילותם 

 המשוערת
יחידת  בשנה בחודש ביממה

 חישוב

      

      

      

 
 זיהום אויר: .8

 
פירוט כל נקודות הפליטה של זרמי גז ואויר, כולל מאווררים ומפוחים ונתונים לגביהם, בצירוף שמות  8.1

הם הם מחוברים (הנתונים יכללו: טמפרטורת גז הפליטה, נפח הגזים הנפלטים, המיתקנים שאלי

 יחידת זמן, מהירות הפליטה במטר לשניה וקוטר נקודת היציאה):

   ................................................................................................................................................  

   ................................................................................................................................................  

 נתוני פליטה יסודיים למפעלים בעלי ארובות: 8.2

  .................................................................................................................... זמן פעולות המפעל: 

 מעלות צלזיוס  .......................................... טמפרטורת גזי הפליטה בנקודות היציאה  
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 ליטר/שעה  .............................................................................. זי הפליטה נפח ג 

 מטרים  ................................................................................. גובה הארובה  

 ס"מ  ................................................................................ קוטר היציאה  

 ס"מ  ................................................................................. קוטר הבסיס  

  ......................................................................................  2COריכוז  

  ................................................................... חמצנית -ריכוז גפרית דו 

  ........................................................................ ריכוז תחמוצת חנקן 

  .................................................. ריכוז גזי שריפה אחרים (פרט איזה)  

 מעלות צלזיוס  ...................................................... טמפרטורת הכניסה לארובה 

 
 יד להיות מותקן:ציוד מניע לפליטת זיהום אויר הקיים או העת 8.3

מס' 

 סד'

 

 ציוד מניעה

 

 -יעילותו ב%

 

 המיתקן שאליו הוא קשור

נפח גזי הפליטה ביחידת 

 זמן

יחידת 

 החישוב

שנת 

 ההתקנה

       

       

 
 

      

 
 שימוש במים: .9

 

 התהליך שבו משתמשים במים מס' סד'
 צריכה במ"ק

 שינויים עונתיים
 בשנה בחודש ביממה

    

    

 
 

   

 
 שפכים תעשייתיים: .10

 מקורות החיבור לביוב (מיספור לפי המימצאים): 10.1
 

מס' 

 סד'

מוצא השפכים 

(רשת עירונית, 

 ואדי וכו')

מקורות יצירת 

 השפכים

 איפיון השפכים אומדן תכולת מזהמים כמויות במ"ק ליום

      

      

 
 

     

 

  ...................................................................................................... המיתקנים הפולטים שפכים:  10.2

  ......................................... כולת המזהמים השונים בכל זרם שפכים מכל מיתקן או תהליך: אומדן ת

  ................................................................................................................................................  

 נא להוסיף (אם יש) דו"ח מעבדה על תכולת שפכים.

  .............................................................. תיאור מיתקני הטיפול בשפכים, הקיימים או המתוכננים: 

אומדן הרכב השפכים לאחר הטיפול במיתקנים האמורים, בפירוט לכל מיתקן או שלב בתהליך 

  .................................................................................................................................... הטיהור:

  ................................................................................................................................................  

  ........................................... פכים היוצאים מהמפעל במ"ק ליום (ממוצע חודשי או שנתי) כמויות הש
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 רעש .11
  ..........................................................................................  פירוט מקורות הרעש השונים במפעל:  11.1

  ....................................... מפלסי הרעש המדודים (אם נערכו מדידות) במרחק ניקוז ממקורות הרעש: 11.2

  ................................................................................................................................................  

  ................................................. שעות הפעולה של כל אחד מהמקורות במשך היממה ובמשך השבוע: 11.3

  ................................................................................................................................................  

  ..................................................................................... ים המיועדים להפחית רעש:פירוט האמצע 11.4

  ................................................................................................................................................  

 
 אישור: הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדויקים. .12

 
 ……………………………שם ותפקיד בהנהלת המשרד       …………………………    

 חתימה                        תאריך        

 )2000באוקטובר  10י"א בתשרי התשס"א (

 פטר וייס

 אזורית גזרראש המועצה ה
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