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חוק עזר להוד השרון )שמירה על איכות הסביבה, מניעת 

-1997מפגעים ושמירת הסדר והנקיון(, התשנ"ח  

 2עמ'  (,30.10.1997תשנ"ח ) ,585חש"ם   פורסם:
 316עמ'  (,18.6.1998תשנ"ח ) ,596חש"ם  ת"ט: 

)להלן  -1961התשכ"אלחוק למניעת מפגעים,  6לפקודת העיריות, וסעיף  -251ו 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 חוק למניעת מפגעים(, מתקינה מועצת עיריית הוד השרון חוק עזר זה: -

 פרק א': פרשנות

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  . 1

פסולת בית, פסולת מפעל, פסולת בנין, אשפת צמחים, גרוטאות או זבל, לרבות חפץ וחומר הגורמים סכנה - "אשפה" 
ריזות למיניהן, קליפות, ניירות, קופסאות קרטון, סמרטוטים, בדלי סיגריות, פחים, לבריאות או אי סדר, שיירי מזון, א

 גזרי עץ וכיוצא בהם;

אשפה מצטברת במקום מגורים או במהלך פעילות רגילה של בני אדם, שאינה פסולת בנין, פסולת  - "אשפת בית"
 צמחים, פסולת מפעל, גרוטאות או זבל;

 או צמח שנשר, לרבות ענפים, עלים, עשב, דשא, לרבות גזם שלהם וכיוצא בהם; צמח קטוף, תלוש -"אשפת צמחים" 
מבנה, אתר, תעלה, צינור או מיתקן, מתחת פני הקרקע או מעליהם, לרבות חלק מהם, אבזר המחובר - "בור שפכים" 

 אליהם, שנועדו לקיבולם ואגירתם או להולכתם של מי שפכים;

 עד להחזקת כלי אצירה לאשפה או כלי אצירה לזבל או כלי אצירה לאשפת מפעל;בנין או מיתקן המיו- "ביתן אשפה" 

מבנה או חלק ממנו, לרבות דירת מגורים, בין קבוע ובין ארעי, בין בנוי בחלקו ובין בשלמותו, בין -  "בית" או"בנין" 
הגודר או המכוון להקיף או לגדור בנוי אבן ובין בנוי בטון, חימר, טיט, ברזל, עץ, או חומר אחר, לרבות מבנה המקיף או 

אדמה או שטח, וכולל שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או גינה או לצורך אחר 
 של אותו מבנה, לרבות מיתקני תברואה או מיתקן המשמש למכירת סחורות;

 אחד או יותר מאלה:- "בעל מקום עינוג" 

 בעלו של מקום עינוג; )1(
 חזיקו של מקום עינוג;מ )2(

 אדם המנהל מקום עינוג; )3(

 בעל רשיון להפעלת מקום עינוג; )4(

 מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג; )5(

 אחד או יותר מאלה:- "בעל נכס" 

 בעלו הרשום של נכס; )1(

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

שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה שמעל חמש שנים, לרבות דייר מוגן כמשמעותו בחוק  )3(
 ;-1972הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב

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

 נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין; )5(

 אחד או יותר מאלה:- "בעל עסק" 

 בעלו של עסק; )1(

 מנהל עסק; )2(

 מנהל עסק למעשה; )3(

 האחראי לעסק; )4(

 מחזיק בעסק; )5(

 שותף פעיל בעסק; )6(
לרבות פר, שור, פרה, עגל, סוס, סייח, חמור, אתון, גמל, כבש, עז, חזיר, כלב, חתול, הם וולדותיהם,  - ם""בעל חיי

 לרבות תרנגולים, ברווזים, תרנגולי הודו, יונים וכיוצא בהם;
גדור, גן ציבורי, פארק, חורשה או שדרה, וכל מקום אחר ברחוב שצומחים בו צמחים, בין שהוא גדור ובין שאינו - "גן" 

 וכן אגם מזרקה או בריכה ברשות הרבים;

רכב שיצא מכלל שימוש מחמת התיישנותו או פירוקו או שנקבע כרכב באובדן גמור, וכן שלד של רכב - "גרוטות רכב" 
 או חלקים מן הרכב;

 לרבות זריקה, שפיכה, הנחה, נטישה או השארה;- "השלכה" 

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

, מכשירי חשמל, אבזרי בית חפצים שיצאו מכלל שימוש, לרבות מכונות, מקרר, דוד, כלים- "חפצים ישנים" 
 ואינסטלציה, רהיטים, תריסים או חלק מהם, גרוטאות או גרוטות רכב;

 קרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם בנין, לרבות גינה או דשא;- "חצר" 

 חלק מרחוב המיועד לתנועת כלי רכב;- "כביש" 

אשפה, מחומר, צורה, גודל ואיכות כפי שקבע המפקח מכל, שקית או כלי קיבול, המיועדים לאצירת - "כלי אשפה" 
 מזמן לזמן;

 קרקע שאינה חצר;- "מגרש" 

 ;-1975כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה -"מדביר" 
 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; -"מדד" 

 רוצף או סלול ובין שאינו מרוצף או סלול;מקום המשמש למעבר הולכי רגל, בין שהוא מ- "מדרכה" 

כל רוחב המדרכה לאורך רחוב הגובל בעסק, הנמצאת בין הקווים הניצבים לפינותיו - "מדרכה גובלת בעסק" 
 הקיצוניות של העסק;

אדם שהעיריה מינתה למהנדס העיריה, לרבות אדם שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק - "מהנדס" 
 זה, כולן או מקצתן;עזר 

אחד מאלה: חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, קרציות, מקקים, יתושים, זבובים, פרעושים, - "מזיק" 
 פשפשים, חולדות, נברנים, עכברים, צרעות, דבורי בר;

 מועצת עיריית הוד השרון;- "המועצה" 

כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או  אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או- "מחזיק" 
 בפנסיון;

מים דלוחים, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או מים מלוכלכים או מזוהמים, לרבות פסולת נוזלית של - "מי שפכים" 
 מפעל או פסולת נוזלית מסוג אחר;

, תא בקרה, בור שפכים, מיתקן צנרת תברואית, לרבות אסלה, צינור, מרזב, מגלש, מכל מים- "מיתקן תברואה" 
, )הל"ת(לחימום בנין, מיתקן לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותם בהוראות למיתקני תברואה 

 , לרבות חיבור למיתקן תברואה;-1970התש"ל

בעל רפת, לול, אורווה, שובך יונים או כיוצא בהם, וכן מקום גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו  -"מכלאה" 
 חיים;

 אחד או יותר מאלה:- "מפגע" 

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

 בנין לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים, רטיבות, טחב, רוח או עשן; )2(

ו קיום בור שפכים לקוי או שאינו העדר ביב או העדר בור שפכים, במקום שבו אין חיבור לרשת ביוב א )3(
  מתאים לתכליתו או שאינו מספיק להרחקה תקינה של מי שפכים מהנכס;

צינור מי שפכים, פתח בור שפכים או כיוצא בהם, שלא נקבע בהם מכסה אטום או שהמכסה אינו  )4(
 קבוע כנדרש או שהשפכים דולפים או נשפכים מהם עקב אי תקינותם;

 עשיית צרכים במקום ציבורי שלא נועד לכך;השלכת אשפה או  )5(

 מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי, או שאינו פועל כראוי, או שאינו תואם את דרישת הל"ת; )6(

חיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה או ביב, של מערכת הסקה, של מיתקן קירור או חימום, של  )7(
 מיתקן מים או של מכל דלק;

  או מגלש הקשור, במישרין או בעקיפין, עם ביב, צינור, מי שפכים או תעלת שפכים;מרזב  )8(

מקום המשמש או ששימש לאגירת מים, או לאגירת מי שפכים או מקום או כלי שבו נקווים מים  )9(
 עומדים, הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או לריבוי יתושים או חרקים;

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

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

חב בבנין או הצטברות חומר, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או עלול לגרום לרטיבות או ט )12(
 בסביבתו או עלול להזיק לבריאות;

הצטברות אשפה, עפר, אבנים, עצים, גרוטאות של מתכת, חלקי כלי רכב, זבל וכיוצא בהם, חפצים,  )13(
 רהיטים, כלים, וחומר אחר העלול להזיק לבריאות או להוות, לדעת מפקח, הפרעה לשכנים או לסביבה;

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

  נזק לבריאות או מטרד לשכנים או הפרעה לסביבה;

כיורים במספר מספיק או מסיבה כסא ו-בנין שמחמת העדר בו של נוחיות סניטרית, לרבות העדר בתי )15(
אחרת ,שוררים בו תנאים, אשר לדעת המפקח, מזיקים או עלולים להזיק לבריאות או הגורמים או 

 העלולים לגרום מטרד לסביבה;

החזקת נכס או שימוש בו בצורה או באופן, שלדעת המפקח, מזיקים או עלולים להזיק לבריאות או  )16(
 ה;הגורמים הפרעה או מטרד לסביב

 נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק, מסוכן או פוגע בבריאות או מהווה מטרד לסביבה; )17(
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כסאות, שולחנות, ארגזים, חפצים, כלים, גרוטאות או גרוטות רכב, המוחזקים ברחוב, ללא היתר  )18(
 מאת המפקח;

צטברות אשפה או שטח אדמה, שלדעת המפקח, אינו גדור במידה מספקת ועלול לשמש כמקום לה )19(
 פסולת;

תנור, אח, קמין או כבשן, בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת, אשר לדעת המפקח, אינו  )20(
מאכל כראוי את חומר הדלק בתוכו וגורם לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או עלולה להזיק לבריאות 

 או להוות מטרד לשכנים או לסביבה;

או מחסן מסוג כלשהו, שאינם מוחזקים במצב נקי או שהעבודה בהם עלולה מפעל, מקום עבודה  )21(
 לגרום, לדעת המפקח, נזק לבריאות או מטרד או הפרעה לשכנים או לסביבה;

אבק או פסולת, הנוצרים במפעל או במקום עבודה מסוג כלשהו, הגורמים או עלולים לגרום, לדעת  )22(
לשכנים או לסביבה או פליטת עשן, בניגוד להוראות תקנות המפקח, נזק לבריאות או מטרד או הפרעה 

 ;-1962, התשכ"ב)זיהום אויר מחצרים(למניעת מפגעים 

ניקוי, ניעור חיבוט או תליית מרבד, שטיח או כלי מיטה, ברשות הרבים, בחצר, בחזית הבית ובכל  )23(
 לסביבה; קומת בנין, וכן ניקוים, ניעורם או חיבוטם בדירה, באופן הגורם הפרעה

הפרעה לשימוש במיתקן תברואה או במיתקני אספקת מים או הפרעה כלשהי בהחזקתו היעילה של  )24(
 נכס, מבחינה תברואית או מבחינה אחרת;

 השקאה בשפכים, בדלוחים או במי פסולת אחרים, בלתי מטוהרים; )25(

כושו או נוחיותו של אדם או דבר שלפי קביעת המפקח, עלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, ר )26(
להפריע לאדם או למנוע ממנו שימוש בזכויותיו או העלול, לדעת המפקח, להוות מטרד לשכנים או 

 לסביבה;

 פי צינור דלק שמיקומו או אופן החזקתו גורמים להפרעה או למטרד; )27(

 תיהם;הימצאות בנכס של חולדות או עכברים או נברנים או מזיקים אחרים או הפרשו )28(

הימצאות זבובים, חרקים או שרצים, העלולים לגרום נזק לבריאות או עלולים לגרום הפרעה או אי  )29(
 נוחות לשכנים;

 צמח הצומח בנכס והמהווה או עלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות לציבור; )30(

ים או העלולים להפריע צמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר מקום ציבורי והמפריע )31(
 לעוברים ושבים או לרכב;

 זחלי טוואי התהלוכה של האורן וקניהם, הנמצאים בעצי אורן שבנכס; )32(

 נדידת חול מנכס לרחוב; )33(

קוצים, צמחיית בר או חומר אחר, הנמצאים בנכס והעלולים לגרום לשריפה או להתפשטות שריפה  )34(
 לים, חרקים ומזיקים למיניהם;או העלולים לגרום להתרבותם של זח

החזקת בעלי חיים באופן המזיק או העלול, לדעת המפקח, להזיק לבריאות או להוות מטרד או  )35(
 הפרעה לשכנים או לעוברי אורח;

חפץ, לרבות גרוטות רכב, המצוי ברחוב, במקום ציבורי או בשטח פרטי, העשוי לדעתו של המפקח,  )36(
 בבריאות, מסוכן לציבור או מהווה מטרד או הפרעה לשכנים או לעוברי אורח; להיות מזיק, מסוכן, פוגע

 הפרשות בעלי חיים; )37(

דבר, שלפי קביעת המפקח באישורו של מנהל המחלקה לאיכות הסביבה בעיריה, גורם הפרעה  )38(
 לסביבה;

ו מספקים שירות, לרבות חנות, מקום שבו מייצרים, מאחסנים, מעבדים או מוכרים טובין, עושים מלאכה א- "מפעל" 
 בית מלאכה, בית חרושת, מעבדה, סופרמרקט, משרד או עסק אחר;

 אדם שראש העיריה מינהו בכתב למפקח לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;- "מפקח" 

 מקום המשמש לצורכי עינוג, למעט דירה פרטית;- "מקום עינוג" 

מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מקלט או מקום אחר, המשמש חצר, מגרש, מבוא לבית, - "מקום פרטי" 
 את דיירי הבית, למעט דירת מגורים;

שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או כשטח לבנין ציבורי, וכן רחוב, שדרה, חורשה, - "מקום ציבורי" 
הוא משתמש או עובר בו למעשה, מקום עינוג, אוטובוס גן או גינה ומקום שהציבור רשאי להשתמש בו, לעבור בו או ש

 ;-1961ציבורי או מונית כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א

מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט, לפי תכנית שהרשות המוסמכת אישרה לפי חוק ההתגוננות - "מקלט" 
 ;-1951האזרחית, התשי"א

 לק מהם, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין שאינו ציבורי;קרקע, בנין, חצר, גינה מגרש או ח- "נכס" 

הצגת תיאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע, מחול וריקודים, קרקס, משחק, ספורט, שעשוע או - עינוג" 
 כיוצא בהם, בין שההשתתפות בהם היא בתמורה ובין שאינה בתמורה;

מרקחת, בית קפה, תחנת אוטובוסים, מחסן, מסעדה, מפעל, מקום למכירת בית אוכל, בית מלון, בית  - "עסק"
 כרטיסים, מקום עינוג, משרד, תחנת דלק, תחנת מוניות, קיוסק או מקום אחר שבו מתנהל עסק;

 עיריית הוד השרון; - "העיריה"
 לרבות חלק ממנו ולרבות שיח או חלק ממנו;- "עץ" 

 תו או סילוקו;כריתת עץ, שבירתו, שריפ- "עקירת עץ" 
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פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים של בנין או בקשר לאותן עבודות, - "פסולת בנין" 
 לרבות שיירים של הריסות של בנין, אבנים, סלעים, אפר, אדמה וכיוצא בהם;

וק של מפעל, לרבות חומרי שיירי מפעל ופסולת מסוגים כלשהם, המתקבלים מתהליכי ייצור או עיס- "פסולת מפעל" 
 אריזה;

 עץ, שתיל, ענף, ניצן, תפרחת, פרי, שיח, עשב, פרח, דשא או חלק מהם;- "צמח" 

 לרבות אדם שראש העיריה הסמיכו בכתב להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;- "ראש העיריה" 

משמש רכב או המיועד לשמש אמצעי גישה לבית או דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר ה- "רחוב" 
לבתים, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר, גינה או גן, וכן מקום פתוח הנועד לשימוש הציבור או שהציבור נוהג לעבור בו 

 או להשתמש בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו;

ידי רכב או בהמה, וכן מכונה או מטען הנעים או  נגררים כאמור, לרבות  רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על- "רכב" 
 פקודת התעבורה(; -)להלן  -1961אופניים, תלת אופן ועגלה, כמשמעותם בפקודת התעבורה התשכ"א

 תחנה שממנה יוצא או שבה מסתיים קו אוטובוס; - "תחנת אוטובוס"

 קה ונספחים אחרים.לרבות סעיפי תעלת שפכים, תאי בדי- "תעלת שפכים" 

 פרק ב': מניעת מפגעים וסילוקם

 איסור גרימת מפגע

 לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה למי שפועל מטעמו לגרום מפגע. )א( . 2

 מי שמשגיח או אחראי על קטין ינקוט אמצעים נאותים לבל יגרום הקטין מפגע. )ב(

כשלא ניתן לאתר את המחזיק באמצעים המחזיק בנכס או בעל הנכס, כשאין אדם אחר מחזיק בו או  )ג(
סבירים, יחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע, ישמור על נקיונו ונקיון סביבתו וינקוט אמצעים למניעת מפגע 

 בנכס.

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

 אחריות לסילוק מפגע

 בעל נכס או מחזיק יסיר, יתקן ויסלק מיד מפגע שנתגלה בנכס. . 3

 אחריות ביחד ולחוד

 היו לנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד, יחול האמור בפרק זה על כולם יחד ועל כל אחד מהם לחוד. . 4

 הודעה לסילוק מפגע

ות, לדעתו, למניעתו, מניעת הישנותו או ראש העיריה או המפקח רשאי לתת לכל אדם הוראות הדרוש )א( . 5
סילוקו של מפגע, לרבות הוראות לביצוע עבודות הנחוצות לשם סילוק מפגע ולמניעת הישנותו, בהתאם לפרטים, 

 לתנאים ולמועדים שנקבעו בהודעה.

 מי שחייב בסילוק מפגע ונמסרה לו הודעה כאמור, ימלא אחריה. )ב(

 קביעת המפקח

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

 סילוק מפגעים בידי העיריה

המפקח ומי שהוא הסמיך, רשאים לסלק מפגע הנמצא בתחום העיריה; סולק מפגע כאמור רשאית העיריה  . 7
 לגבות מאדם החייב בסילוקו את הוצאות הסילוק; תעודה מאת המפקח על סכום ההוצאות תהווה ראיה לכאורה

 לדבר.

 אחריות להדברת מזיקים
בעל נכס או מחזיק ידביר את המזיקים שבנכסו וימנע את קיומם או התרבותם, ובלבד שלא ידביר אדם  .8

 חולדות, נברנים ועכברים בחומרים רעילים, אלא באמצעות מדביר.

 דרישה להדברת מזיקים

, להדביר את 8שלא מילא אחר הוראות סעיף ראש העיריה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש ממי  )א( . 9
המזיקים שבנכסו ולבצע את העבודות הדרושות לכך, בהתאם לפרטים, לתנאים, לאופן הביצוע ובזמן סביר, שנקבע 

 בהודעה; מי שנמסרה לו הודעה כאמור ימלא אחריה.

י הפרטים, התנאים, או שביצע את העבודות שלא לפ )א(לא קיים אדם דרישה בהודעה כאמור בסעיף קטן  )ב(
הצורה והאופן המפורטים בהודעה או לא השלים את העבודות בתקופה שנקבעה בהודעה, רשאית העיריה לבצע את 

 העבודות כמפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע ממי שנמסרה לו ההודעה.

 אורה לדבר.אישור מאת מנהל המחלקה לאיכות הסביבה בעיריה על סכום ההוצאות ישמש ראיה לכ )ג(

 איסור זריקת אשפה או לכלוך
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אשפה המוצאת מנכס  - "אשפת בית"לא ישים אדם דבר בכלי אשפה, זולת אשפת בית; לענין סעיף זה,  )א( . 10
 שאינו רחוב והמשמש למגורים.

 לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח, ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק, להשאיר או להניח אשפה במקום )ב(
 ציבורי או פרטי, אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה.

, לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח אשפת בית או אשפת צמחים בכלי אשפה )ב(על אף האמור בסעיף קטן  )ג(
 שהתקינה העיריה במקום ציבורי.

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

לא יזרוק אדם, לא ישליך, לא ישאיר, לא ישים, לא יניח ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק, להשליך,  )ה(
לשים, להשאיר או להניח אשפה, פסולת בנין, זבל, נייר, ארגז, ריהוט או חפץ אחר או אשפת צמחים על קרקע, בין 

 ובין ציבורית, אלא בהסכמת המפקח בכתב ובהתאם להוראותיו.פרטית 

 איסור שפיכת חומר והשלכת חפצים מרכב לרחוב

 לא ישפוך אדם חומר מרכב לרחוב ולא יניח אדם לחומר להישפך מרכב שבו הוא נוהג. )א( . 11

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

 אחראים לעבירה

 -או באופן שעלול לגרום נזק לרחוב, אשמים בעבירה  11עשה שימוש ברכב בניגוד להוראות סעיף נ . 12

 הנוהג ברכב באותה שעה; )1(

בעל הרכב או האדם האחראי לרכב, אלא אם כן הוכיח שהרכב לא היה ברשותו באותה עת או שהרכב  )2(
 נלקח שלא בהסכמתו או שלא בידיעתו.

 השקאת צמחים

ה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשקות צמחים באופן הגורם או העלול לגרום להפרעה לעוברים לא ישק . 13
 ושבים ברחוב, או לאנשים בנכס גובל.

 ניקוי, איבוק, ניעור וחיבוט

לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, שטיח, כלי מיטה או דבר אחר ברחוב או דרך פתח  )א( . 14
 ב.הפונה לרחו

לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, שטיח, כלי מיטה או דבר אחר דרך פתח שאינו פונה  )ב(
 למחרת. 07.00לבין  19.00ובין  16.00לבין  14.00לרחוב, בשעות שבין 

 איסור זיהום מקום ציבורי

קום עינוג או במקום אחר שלציבור לא יעשה אדם צרכיו ברחוב, באולם ציבורי, בחדר המתנה ציבורי, במ )א( . 15
רשות כניסה אליו, לא יירק, ולא יזהם אותם ולא ירשה אדם לבעל חיים שבהחזקתו לעשות צרכיו בתחום רחוב, מדרכה 

 או בשטח ציבורי כלשהו.

עשה כלב את צרכיו בהטלת גללים במקום ציבורי או במקום פרטי, יאסוף בעל הכלב או מי שהפיקוח עליו  )ב(
 את הגללים מיד.בידו, 

 לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי. )ג(

 איסור הדבקה, פיזור וחלוקה של מודעות

לא יפזר אדם ולא ידביק במקום ציבורי מודעה, דבר פרסומת או תעמולה ודבר דומה אחר על קירות,  )א( . 16
  ו בידי מי שפועל מטעמו.עמודים, עצים וכדומה, לא יתלה ולא יצייר עליהם ולא ירשה שפעולות אלה יעש

הכותב, מצייר, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, שלא כדין, או מדביק, תולה, מניח או קובע עליהם  )ב(
 שלא כדין, כתב, מודעה או שלט, רואים אותו כמלכלך את רשות הרבים.

את רשות הרבים גם מי הודברו או נקבעו כתב, מודעה או שלט כאמור בסעיף קטן )ב(, רואים כמלכלך  )ג(
שתוכנם של הכתב, המודעה או השלט מצביע עליו כמי שהזמין את הכנתם או הדבקתם או הורה על כך, זולת אם הוכיח 

 כי לא הוא עשה כן וכי המעשה נעשה שלא בידיעתו והוא נקט אמצעים סבירים למנוע את ביצוע המעשה.
 טה.לרבות ציור, שרטוט או חרי - "כתב"בסעיף זה,  )ד(

 החזקת בעלי חיים

לא יחזיק אדם בעל חיים שהחזקתו טעונה היתר לפי חוק עזר זה, אלא בהיתר מאת ראש העיריה ובהתאם  )א( . 17
 לתנאיו.

לא יחזיק אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להחזיק בעל חיים, בין אם החזקתו טעונה היתר לפי חוק עזר  )ב(
ם כן הוא נוקט אמצעים סבירים כדי למנוע מבעל החיים לגרום סכנה לחייו או זה ובין אם אינה טעונה היתר, אלא א

 לבריאותו של אדם, ולא יחזיקו באופן הגורם או עלול לגרום לכלוך או ריחות רעים או הטרדה לשכנים או לעוברי אורח.
 יע לשכנים.מחזיק בעל חיים בביתו, בנכסו או בחצריו, יחזיקו במקום ובאופן שלא יגרום רעש המפר )ג(

 לא יאכיל אדם בעל חיים במקום ציבורי באופן העלול לזהמו. )ד(
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 איסור השארת בעלי חיים

לא ישאיר אדם ולא ירשה לאחר להשאיר בעל חיים שבבעלותו או בפיקוחו במקום ציבורי, ולא ירשה לבעל  )א( . 18
 חיים שבבעלותו או בפיקוחו לשוטט בלא השגחה במקום ציבורי.

ביר אדם עדר פרות, כבשים או עזים בתחום שטח שיפוט העיריה, אלא בהיתר מאת ראש העיריה לא יע )ב(
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

נמצא בעל חיים כאמור בסעיף קטן )ב( בתחום שטח שיפוט העיריה, רשאי ראש העיריה או הרופא הוטרינר  )ג(
תפיסה(; הוצאות התפיסה  -ו או למכרו )להלן של העיריה לתפסו לאלתר בכל מקום שיימצא, להעבירו למכלאה, לאכסנ

יחולו על מחזיק בעל החיים, על בעליו, על הרועה ועל אדם שיש לו שליטה על בעל החיים; נמכר בעל החיים ינוכו מדמי 
המכר הוצאות התפיסה והנזקים שגרם. אישור ראש העיריה בכתב בדבר סכום ההוצאות והנזקים יהווה ראיה לכאורה 

 לדבר.

 ר שימוש במי שפכים או לשופכםאיסו
 )א( לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש במי שפכים להשקאה. .19

 )ב( לא ישפוך אדם ולא ירשה לאחר לשפוך מי שפכים למקום ציבורי או למקום פרטי.
 )ג( לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מי שפכים במקום ציבורי או במקום פרטי, אלא לתוך בור שפכים

 ובאמצעות אבזרים שאישר המפקח.

 איסור שפיכת נוזל
)א( לא ישפוך אדם למקום ציבורי מים או נוזל אחר, אלא לצורך ניקוי רחוב או השקאת גן, ובלבד שלא יותיר  .20

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

 יפת אשפהאיסור שר
לא יבעיר אדם קוצים, עצים, צמחים, אשפה, פסולת בנין, אשפת צמחים או חומר אחר כלשהו בגן, במקום  .21

 ציבורי, במקום פרטי, בשדה או תחת כיפת השמים או בשטח מגורים בנוי בתחום העיריה.

 דרישה לגידור
ו, אם סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם מחזיק נכס או בעל נכס יגדרו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעת .22

 מניעת מפגע או סכנה לציבור.

 פרק ג': ניקוי מגרשים, מקלטים, חצרות וכניסות לבנינים

 שמירה על הנקיון
)א( מחזיק בנכס, או בעל נכס כשאין אדם אחר מחזיק בו, ישמור בתמידות על נקיון החצר וסביבת הנכס, וכן  .23

 והגג, ינקה, יטאטא ויסלק מרבץ של אשפה או פסולת בנין ומפגע אחר מהנכס ומסביבתו.על נקיון חלקי הרכוש המשותף 
)ב( אדם המעסיק עובדים בעבודות בניה, חפירה, חציבה וכיוצא בהם, יתקין במקום העבודה תנאי נוחיות 

ר גמר העבודות סניטרית לעובדים במקום, בהתאם לדרישות המפקח, למשך זמן ביצוע העבודות, וכן יבער ויסלק, לאח
 כאמור, את כל הלכלוך שנצטבר וינקה את המקום להנחת דעת המפקח.

)ג( בעל נכס ינקה, יתקן וישנה את המקלט שבנכסו כדי שיהיה במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת 
( 1)14ות סעיף שיהיה צורך בכך ויעשה כל דבר לצורך מילוי הוראות סעיף זה, וכן למילוי אחר דרישה בכתב לפי הורא

 .-1951לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א

 חובת ניקוי מגרש וגידורו
בעלו, ישמור על נקיון המגרש, ינקהו ויגדרו, בהתאם לדרישת המפקח  -מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס   .24

 ולהנחת דעתו.

 דרישה לניקוי מגרש
רוש ממחזיק או מבעל מגרש, לנקות מאשפה, את המגרש )א( ראש העיריה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לד .25

או את הקרקע שמשתמשים בה או מחזיקים בה ביחד עם הבנין כחצר או כגינה או לצורך אחר של אותו בנין, וכן את 
 הכניסות לבנין.

 )ב( הודעה כאמור תכלול את התנאים, הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת תקופת ביצועו.

 מילוי אחר הודעה
 ימלא אחר דרישותיה. 25בעל נכס או מחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף  .26

 ניקוי בידי העיריה
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, או ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים 25לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחר הודעה כאמור בסעיף  .27
ת הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק; ובאופן המפורטים בהודעה, רשאית העיריה לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאו

 תעודה מאת ראש העיריה או המפקח בדבר סכום הוצאות הניקוי תהווה ראיה לכאורה לדבר.

 רשות כניסה
שעות לפחות מראש, לנכס פרטי, למגרש או  48המפקח רשאי להיכנס, בכל עת סבירה לאחר מתן הודעה של  .28

ד עם הבנין כחצר או כגינה או לצורך אחר של אותו בנין, וכן לכניסות לשטח קרקע שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יח
של בנין, או לחלקי הרכוש המשותף בבית משותף, כדי לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש העיריה 

 או המפקח כאמור בפרק זה.

 פרק ד': פינוי אשפה

 כלים לפינוי אשפה
ו בחצרו כלי אצירה לאשפה, לפי הוראות המפקח לענין הצורה, הגודל, החומר )א( מחזיק בנכס יתקין בבנין א .29

 והכמות, ויחזיקם במצב תקין, יתקנם או יחליפם באחרים, לפי דרישת המפקח ובזמן שיקבע.
)ב( המפקח רשאי, במסירת הודעה בכתב לבעל נכס או למחזיק בו, להסדיר פינוי אשפה באמצעות שקיות 

 מר אחר או באמצעות מכל אחר.פלסטיק או שקיות מחו
)ג( בהודעה כאמור בסעיף קטן )ב( רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה, את מועדיו והוראה אחרת 

 הדרושה להסדרת הפינוי.
)ד( לא ישים אדם ולא ישאיר אשפה אלא בתוך כלי לאצירת אשפה, שקית או מכל, שהותקנו כאמור בסעיפים 

שאיר אשפה מחוץ לכלי אצירת אשפה, ובלבד שיסגור את מכסה הכלי מיד אחרי השלכת האשפה קטנים )א( או )ב(, ולא י
 לתוכו.

)ה( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן )א( או לתוך שקית או מכל כאמור בסעיף קטן 
תיכות ברזל או אבנים, העלולים )ב(, זבל, מי שפכים, פסולת של מפעל או פסולת בנין, חומרים נוזלים או דליקים או ח

 לקרוע או להשחית את כלי הקיבול.

 כלי אצירת אשפה לפסולת של מפעל
)א( מחזיק במכלאה או במפעל יתקין כלי אצירת אשפה נפרדים ומיוחדים לפסולת של המכלאה או של המפעל,  .30

קנם או יחליפם בהתאם לדרישת במספר, בסוג, בטיב ובמקומות, כפי שיקבע המפקח ובהתאם להוראותיו, וכן ית
 המפקח ובזמן שיקבע, ויחזיקם במצב נקי.

 )ג( יחולו על פסולת של מפעל, בשינויים המחויבים לפי הענין.-)ב( ו29)ב( הוראות סעיף 

 התקנת ביתן אשפה
 )א( מפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס שיתקין ביתן אשפה או יתקנו. .31

תקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן )א(, יתקינו באופן, בצורה ובמקום שקבע המפקח, )ב( בעל נכס שנדרש לה
 בהתאם להוראותיו ובזמן שקבע, כאמור בהודעה.

 אחזקת ביתן וכלי אצירת אשפה
)א( בעל נכס או מחזיק בו יחזיק ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן )א(, יתקינו באופן, בצורה ובמקום שקבע  .32

 הוראותיו ובזמן שקבע, כאמור בהודעה.המפקח, בהתאם ל
)ב( מפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב, ביצוע תיקונים בביתן אשפה או סמוך לו, לרבות התקנת ברז המחובר 

 לרשת המים של הבית, ומתחתיו בריכת ניקוז המחוברת לרשת הביוב של הבית.

 פינוי אשפה בהיתר
שמינתה העירה לעשות כן, לא יעביר ולא יוביל אשפה או זבל מנכס, )א( לא יפנה אדם, פרט לעובד עיריה או מי  .33

 אלא לפי דרישה בכתב או היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.
 -)ב( בהיתר שניתן לפי סעיף קטן )א( ייקבעו 

 ( השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה או זבל;1)
 ל;( המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה או זב2)
 ( דרכי ההוצאה וההובלה, וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גודלם ומבנם;3)
 ( תקופת ההיתר.4)

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

היתר כאמור בסעיף קטן )א(, רואים את )ד( נמצא רכב מוביל פסולת אשפה או זבל מנכס למקום אחר, ללא 
בעל הרכב או מי שהרכב בשליטתו כאחראי, אלא אם כן הוכיח שהוא לא הוביל כאמור, והודיע ברשות מי שהיה הרכב 

 באותה שעה או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.
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 פינוי אשפת צמחים
או לרחוב, אלא בימים, בשעות  )א( בעל נכס או המחזיק בו לא יוציא פסולת צמחים וגזם מחצרו למדרכה .34

 ובתנאים שקבע המפקח, ובלבד, שפרסם על כך הודעה בכתב ברבים.
)ב( בעל נכס או מחזיק ישלם לעיריה בעד פינוי פסולת צמחים וגזם, שלא בהתאם לתנאים שקבע המפקח 

 כאמור בסעיף קטן )א(, אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

 פינוי פסולת בנין
על נכס, מחזיק, האחראי לביצוע עבודות בניה או הריסה, כולם יחד או כל אחד מהם לחוד, אחראים )א( ב .35

 לפינוי פסולת בנין.
 )ב( פינוי פסולת בנין ייעשה לפי אישור ראש העיריה או המפקח ובהתאם לתנאים שקבע.

 זכות כניסה לפינוי אשפה
אשפה, זבל, פסולת בנין או אשפת צמחים וגזם, רשאי )א( עובד העיריה או אדם שהעיריה מעסיקה בפינוי  .36

 להיכנס לנכס, בעת סבירה, כדי לפנותם בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( בעל נכס, מחזיק או מנהל הנכס, יאפשר לעובד העיריה או מי שפועל מטעמה גישה חופשית ותקינה וללא 

 הפרעה לכלי האשפה שנקבעו להוצאת הפסולת.

 ת מפעלאגרת פינוי פסול
 )א( בעד פינוי פסולת מפעל ישלם מחזיק במפעל לעיריה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה. .37

)ב( במרכז מסחרי שבו מחזיקי נכסים מקבלים שירותי תחזוקה או נקיון מאת גוף משפטי כלשהו, יראו את 
אגרת פינוי פסולת לגבי המרכז אותו גוף כמחזיק במפעל, לענין הוראות סעיף זה, והעיריה תהא רשאית לחייבו ב

 המסחרי; לענין חישוב האגרה, יראו את כלל הנכסים במרכז המסחרי כמפעל אחד.
)ג( ראש העיריה רשאי לפטור מפעל מאגרה כאמור בסעיף קטן )א(, כולה או מקצתה, אם שוכנע כי מיקום 

שהמפעל מוציא, אינם חורגים המפעל, מבנהו, שיטת עבודתו שיטת העברת האשפה הנהוגה בו או כמות האשפה 
 מהמקובל בפינוי אשפה ממגורים.

 אגרת פינוי אשפה
מחזיק בנכס, הפטור כדין מתשלום ארנונה כללית, ישלם לעיריה אגרת פינוי אשפה בשיעור שנקבע בתוספת  .38

 השלישית.

 פינוי פסולת מפעל
 המפעל ולהובילה למקום שתורה לו. )א( העיריה רשאית להורות לבעל נכס שהוא מפעל לפנות את פסולת .39

)ב( לא יוביל אדם פסולת ולא ישליך פסולת למזבלה עירונית או לתחנת מעבר, אלא בהיתר מאת ראש העיריה 
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 -)ג( בהיתר ייקבע 
 ( סוג הרכב שבו מותר להוציא ולהוביל את הפסולת;1)
 ( שעות ההובלה המותרות;2)
 ל הפסולת;( המקום שאליו תוב3)
 ( תקופת ההיתר.4)

 השאלת מכולה
)א( העיריה רשאית להשאיל למחזיק במפעל, מכולה לתקופה של עד שלושה חודשים, לשם תיקון המכולה  .40

 שבבעלותו או לזמן הדרוש לרכישת מכולה חדשה.
ימוש ופקדון )ב( פנה לבעל מפעל לעיריה בבקשה להשאיל לו מכולה ונענה בהסכמה, הוא ישלם לעיריה דמי ש

 בסכום ובתנאים שתקבע העיריה.

 רכוש העיריה
אשפה, זבל, אשפת צמחים, פסולת בנין, גרוטאות וגזם, שפונו בהתאם להוראות פרק זה, יהיו רכושה של  .41

 העיריה, זולת אם נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על פיהם.

 פרק ה': פינוי חפצים ישנים

 איסור להשאיר חפצים ישנים
לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא יחזיק ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק, להשאיר, להניח או להחזיק  .42

חפצים ישנים, גרוטאות וגרוטות רכב במקום ציבורי או פרטי, אלא אם כן דרוש הדבר להעברתו או לתיקונו של אותו 
 חפץ ישן, ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

 פצים ישניםפינוי ח



  

    9  

 

כל אחד מאלה יפנה חפצים ישנים ממקום ציבורי או פרטי למקום שקבע ראש העיריה ושצוין בהודעת ראש  .43
 העיריה:

 ( אדם המוכר, מרכיב או מספק חפצים שמחליפים חפצים מיושנים;1)
 ( בעלם של חפצים מיושנים;2)
 ( מי שברשותו חפצים מיושנים.3)

 בגנים פרק ו': שמירת הסדר והנקיון

 הגדרה
 לרבות מי שראש העיריה מינהו לשומר בגן. - "מפקח" .44

 התנהגות בגן
)א( לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה למי שפועל מטעמו לדרוך או לטפס על דשא, צמח או מקום נטיעות,  .45

 אלא בהתאם להוראות ראש העיריה שנקבעו בהודעה המוצגת במקום.
ס ולא ירשה למי שפועל מטעמו לדרוך או לטפס על גדר, משוכה, שער או סורג בגן )ב( לא ידרוך אדם, לא יטפ

 או הגודר אותו.
)ג( לא ישבור אדם, לא ישחית ולא ירשה לאחר לשבור או להשחית גדר, משוכה, שער, סורג, מיתקני משחק או 

 מיתקן עירוני שהציבה העיריה בתוך גן.
 חים שנקבעו לכך.)ד( לא יהלך אדם בגן אלא בשבילים או בשט

 )ה( לא ילון אדם בגן ולא יקים בו אוהל אלא במקומות שראש העיריה התיר לכך.

 שמירה על הנקיון
)א( לא ישים אדם, לא יזרוק ולא יגרום ולא ירשה למי שפועל מטעמו לשים או לזרוק אשפה בגן, אלא בפחי  .46

 אשפה שסיפקה לכך העיריה.
, שטיח או דבר אחר בגן ולא ישטח בו בגדים או דברים אחרים לשם ייבושם )ב( לא יחבוט ולא ינער אדם מרבד

 או ניקויים.
 )ג( לא יבעיר אדם אש בגן.

 הימצאות בגן
לא יימצא אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה בהוראת ראש העיריה, כמפורט בהודעה המוצגת בגן או  .47

 בכניסה אליו.

 איסור כניסה למקום נטיעות
כנס אדם למקום נטיעות הנמצא בגן, אלא ברשות ראש העיריה, כמפורט בהודעה המוצגת בגן או בכניסה לא יי .48

 אליו.

 איסור פגיעה בצמחי גן
לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע ולא ישחית עץ וצמח בגן, אלא אם כן ראש העיריה או המפקח הרשהו לכך  .49

 ובהתאם לתנאי ההיתר. 

 איסור הכנסת כלי רכב
 לא יכניס אדם רכב לגן, לא ינהג בו ולא ישאירו בגן ללא היתר מראש העיריה או המפקח. .50

 איסור רוכלות
 לא יעסוק אדם ברוכלות בגן אלא אם כן הותר לו הדבר במפורש ברשיון הרוכלות שניתן לו על פי דין. .51

 הגבלת משחקים
 ש העיריה שהוצגה בגן.לא ישחק אדם בגן בסוגי משחקים שנאסרו בהודעת רא .52

 איסור להפריע
לא יעשה אדם בגן מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה, הפרעה, אי נוחות או נזק לאדם או שיש בו כדי להפר את  .53

 הסדר בגן.

 רעש
 לא יקים אדם בגן רעש חזק או בלתי סביר, בין שהרעש ממושך ובין שהוא חוזר ונשנה. .54

 השגחה על בעלי חיים



  

    10  

 

לא יכניס אדם בעל חיים לגן ולא יניחו להיכנס לתוכו, אלא אם כן הותר הדבר בהודעה מאת ראש העיריה )א(  .55
 שפורסמה בגן.

)ב( הותרה כניסת בעל חיים לגן כאמור בסעיף קטן )א(, לא יניח לו אדם ששמירתו עליו, להלך בלי השגחה וכן 
 הם.ימנע אותו מלהפריע לאדם, לבעל חיים או לצמח או מלפגוע ב

 קשירת בעלי חיים
לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח, אל צמח או אל גדר, משוכה, שער או סורג, שהוקמו בגן או  .56

 ברחוב לשם הגנה על הצמח, לא יעמיד לידם בעל חיים ולא יניחו לעמוד לידם.

 איסור מרעה
 לא ירעה אדם בעל חיים בגן. .57

 איסור פגיעה בבעלי חיים
לא יפריע אדם לבעלי חיים שאינם בבעלותו או שהם בבעלות העיריה, להלך, לעוף או לשוט בגן, לא יטרידם,  .58

 לא יקחם ולא ינסה לקחתם או את ביציהם ולא יניח להם מלכודת.

 שמירה על מקווי מים
זל כלשהו, לא יכבס לא יתרחץ אדם בבריכה, אגם, מעיין או מזרקה בגן, לא יטיל ולא ישפוך לתוכם חומר או נו .59

 בהם כבסים, לא ילכלכם ולא ירחץ בעלי חיים או חפצים, אלא ברשות ראש העיריה או המפקח ולפי הוראותיהם.

 איסור לקיים טקסים ואסיפות
)א( לא יקיים אדם בגן חגיגה, טקס, מופע, אסיפה כמשמעותה בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים,  .60

 לא לפי היתר מראש ובכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר., וכיוצא בהם, א-1962התשכ"ג
)ב( לא יתן ראש העיריה היתר כאמור אלא אם כן קיבל מבקש ההיתר את הרשיונות, ההיתרים והאישורים 

 הדרושים לקיום האסיפה.

 הרחקת בני אדם מגן
שגרם אי נוחות או נזק לאדם  מפקח רשאי להרחיק מגן אדם שלכאורה עבר עבירה לפי הוראות פרק זה או .61

 אחר או שהפר את הסדר בגן, ובלבד שהיתרה בו תחילה.

 פרק ז': שימור רחובות

 מכשול ברחוב
( לא יניח אדם, לא ישאיר, לא יקים, לא יתלה, לא יטיל ברחוב ולא יבליט מעל לרחוב דבר העלול לגרום 1) )א(  .62

בו, אלא אם כן דרוש הדבר לשם טעינת הדבר או פריקתו  נזק לרחוב או להפריע לנקיונו או לתנועת הציבור
ותוך כדי פריקתו או טעינתו ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך או אם קיבל לכך היתר בכתב מאת 

 ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר;
בר ( לא יניח אדם ולא יתלה בחזית ביתו או עסקו, בחלון, במעקה, בגזוזטרה, בגג או מעל לרחוב ד2)

 העלול ליפול לרחוב.
)ב( ראש העיריה או המפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאת האדם שעשה או שהרשה או שגרם לעשיית דבר 

 האסור לפי סעיף קטן )א(, לסלק את הדבר.

 תליית כבסים
פונה )א( לא יתלה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לתלות כבסים ברחוב, במרפסת, בחלון או במקום אחר ה .63

 לרחוב, אלא כשהם מוסתרים במיסתור כביסה שאושר בידי המפקח ובמקום שנקבע וסומן בהיתר הבניה.
)ב( נמצאו כבסים או חפצים תלויים או מונחים בחזית הבית, יראו את המחזיק כמי שתלה או הניח את 

 הכבסים או החפצים.

 איסור חסימת תעלה
א יתיר למי שפועל מטעמו לכסות או לחסום תעלה, שוחה או תא בקרה לא יכסה אדם, לא יחסום, לא יגרום, ול .64

 ברחוב.

 בניה ארעית
על אף האמור בפרק זה, מותרת בניה ארעית לרגל חגיגות, סוכה בחג הסוכות, טקסים או לצורך מיוחד, לפי  .65

 היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 היתר להעמיד כסאות ושולחנות
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( ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב או על מדרכה ברחוב כסאות, שולחנות או פרגודים לצורכי )א .66
מסעדה או בית קפה, וכן שמשיות, מכונה לייצור או למכירת גלידה או מיצים או מכונה אחרת או מכשיר אחר, וכן 

חים; מתן ההיתר או סירוב לתיתו, קביעת להצגה או העמדה של עציצים, אדניות או פרחים, ברחוב או בחזית חנות פר
 תנאים בו, התלייתו, הוספת תנאים בו, שינוים או ביטולו, נתונים לשיקול דעתו של ראש העיריה.

 )ב( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הרביעית.
או בתאריך אחר שנקבע בו, לפי המוקדם בדצמבר בשנת נתינתו  31)ג( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 

 יותר.
 )ד( מי שניתן לו היתר ימלא אחר תנאיו.

 פתיחת שוחות
 )א( לא יכרה אדם שוחה ברחוב אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר. .67

 -)ב( אדם הכורה שוחה ברחוב 
בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים ( יחזיק את מקום השוחה מגודר ויציינו בשלטי אזהרה וכן 1)

 בלילה;
( יסתום את השוחה ויחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף ההיתר, 2)

 לפי המוקדם יותר.

 נזק לרחוב
 )א( לא יגרום אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לגרום נזק לרחוב. .68

 יתקן את הנזק באופן ובתנאים שקבע ראש העיריה. )ב( אדם שעבר על הוראות סעיף קטן )א(
)ג( נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב, יתקן את הנזק על חשבון החופר או בעל הקרקע, 

 שניהם ביחד או כל אחד מהם לחוד.

 סילוק מכשול וביצוע עבודה
)א(, 62א ברחוב בניגוד להוראות סעיף ראש העיריה או מפקח רשאים, באמצעות כל אדם, לסלק דבר הנמצ .69

)ג(; סולק הדבר או בוצעה עבודה -)ב( ו67)ב(, ולבצע עבודה המנויה בסעיפים 62בחלוף זמן סביר מהודעה כאמור בסעיף 
כאמור, רשאית העיריה לגבות מאדם האחראי לסילוק הדבר או לביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע; 

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

 פעולה דחופה
)א( ראש העיריה או מפקח רשאי, לפי שיקול דעתו, בכל מקרה הנראה לו דחוף, לסלק מכשול ברחוב ולהרחיקו  .70

מהרחוב למקום שייראה לו, וכן לבצע עבודה הדרושה לסילוק המכשול מהרחוב למקום שייראה לו, וכן לתקן נזק 
בניגוד להוראות פרק זה, בין אם נמסרה הודעה או דרישה לפי סעיף זה ובין אם לאו, ולהיכנס לשם כך, בכל עת  שנגרם,

 סבירה, לכל מקום.
)ב( סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאית העיריה לגבות מאדם 

הסילוק או הביצוע, ויחולו לגבי סכום ההוצאות הוראות האחראי לסילוק המכשול או לביצוע העבודה את הוצאות 
 .69סעיף 

 פרק ח': הוראות לענין מקום עינוג

 איסור עישון, פיצוח גרעינים, הכנסת בקבוקים וגרימת לכלוך
 -)א( במקום עינוג, בחלק שבו מתקיים עינוג, לרבות בשעת ההפסקה  .71

 ( לא יעשן אדם;1)
 רעינים, בוטנים וכיוצא בהם;( לא ימכור אדם ולא יפצח, ג2)
 ( לא יזרוק אדם אשפה אלא במקום המיועד לכך, ולא ילכלך את המקום;3)
 ( לא יכניס אדם, לא יחזיק ולא ירשה למי שפועל מטעמו להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית;4)
 ( לא יכניס אדם מאכל או משקה;5)
 ( לא יפריע אדם למהלכו התקין של העינוג;6)

 ( לא יחולו על אירועים המתקיימים תחת כיפת השמים.5)-( ו2(, )1ת סעיף קטן )א())ב( הוראו

 מודעות
)א( בעל מקום עינוג יקבע בו, במקומות נראים לעין, מודעות לענין הוראות חוק עזר זה, לפי קביעת ראש העיריה  .72

 בהודעה בכתב.
 לרבות מודעות מוארות. - "מודעות")ב( בסעיף זה, 

 יקוי מדרכותפרק ט': נ
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 חובת ניקוי
 )א( בעל עסק יטאטא מדרכה גובלת בעסקו, באופן שלא יהיה עליה אשפה והיא תהיה נקיה. .73

 )ב( הוראות סעיף קטן )א( יחולו על בעל עסק בימים ובשעות שבהם העסק פתוח.
ותה, בימים )ג( מצא המפקח שהמדרכה הגובלת בעסק אינה נקיה, רשאי הוא לדרוש בהודעה לבעל העסק לנק

 ובשעות שהעסק פתוח, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.

 איסוף אשפה
 - 73בעל עסק שחלות עליו הוראות סעיף  .74

 ( יאסוף את האשפה לתוך כלי אשפה המוחזק בעסק או בחצר, בהתאם להוראות המפקח;1)
 ועל מטעמו להשליך או לפזר אשפה כאמור.( לא ישליך ולא יפזר לרחוב אשפה שאסף ולא ירשה למי שפ2)

 פרק י': שמירת חזיתות בתים וחדרי מדרגות

 הגדרה
 -בפרק זה  .75

פרט זה, המצוי בחזיתו של בית, בין אם הוא צמוד, תלוי או ונח על החזית ובין אם לאו, לרבות מרזבים  - "חפץ"
גיה, מתלי כביסה, סורגים, יריעות בד, יוטה או חומר חיצוניים, מזגנים, דודי שמש, מכלים, אנטנות תקשורת, צנרת לסו

 אחר.

 איסור להניח חפצים ושמירת חזיתות
 )א( בעלו ומחזיקו של בית ישמור על מצבם התקין, נקיונם ומראם הנאה של חזית הבית וחדר המדרגות שלו. .76

מיד או להניח חפצים בחזית )ב( לא יתלה אדם, לא יצמיד ולא יניח, ולא ירשה למי שפועל מטעמו לתלות, להצ
הבית המהווים או עלולים להוות סכנה לציבור, אלא לפי הנוחיות המהנדס; נמצאו חפצים מונחים, תלויים או מוצמדים 

 בחזית, יראו את המחזיק אחראי לתלייתם, הנחתם או הצמדתם של החפצים.
בנוגע להתקנת מיסתורי כביסה )ג( בעלו או מחזיקו של בית ימלא אחר דרישות ראש העיריה או המפקח, 

 ומיסתורים לבלוני גז, שמירת נקיונם ומראם הנאות.

 דרישה לניקוי בית וחדר מדרגות
)א( ראש העיריה או המפקח, רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל בית לנקות את חזית ביתו ואת חדר המדרגות  .77

הודעה, הדרושה, לדעת ראש העיריה או המפקח, לנקיון שבו, לפי הוראות ההודעה, ולעשות עבודה אחרת בזמן הנקוב ב
 חזית הבית וחדר המדרגות שבו ושמירת מראם הנאות.

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

 ריה על סכום ההוצאות כאמור בסעיף קטן )ב( תהווה ראיה לכאורה לדבר.)ג( אישור מאת ראש העי

 פרק י"א: התקנת מיתקנים למזגני אוויר

 דרישה להתקין מיתקן
)א( אדם המתקין, המחזיק או המפעיל מזגן אוויר הנמצא בחלק הבנין הפונה למדרכה, לרחוב או לרשות  .78

פטוף הנוזלים על המדרכה, על הרחוב או לרשות הרבים )להלן בפרק הרבים, יתקין מיתקן לקליטת נוזלים ולמניעת ט
 מיתקן(. -זה 

 )ב( צורת המיתקן, מיקומו ואופן התקנתו, ייקבעו בידי מהנדס העיריה.
 )ג( המפקח רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מכל אדם להתקין מיתקן למזגן, ולקבוע את מועד ההתקנה.

 ן )ג(, ימלא אחריה לפרטיה, להנחת דעתו של המפקח ובזמן שהוא קבע. )ד( מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קט

 התקנת מיתקן בידי העיריה
או ביצע את המפורט בה שלא לפי התנאים, הפרטים, הצורה  78א קיים אדם דרישה בהודעה כאמור בסעיף ל .79

פורט בהודעה ולגבות מאותו והאופן המפורטים בה או אם לא השלימם בזמן שנקבע בה, רשאית העיריה לבצע את המ
אדם את ההוצאות שהוציאה העיריה לשם כך; תעודה מאת ראש העיריה בדבר סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה 

 לדבר.

 סמכויות המפקח
היה למפקח יסוד סביר להניח שנוזלים מטפטפים ממזגן אוויר לרשות הרבים, רשאי הוא להיכנס, בכל זמן  .80

מזגן האוויר, לאחר מתן הודעה, לברר אם קוימו הוראות פרק זה ולנקוט אמצעים הדרושים  סביר, למקום שבו נמצא
 לקיומן.

 מספר-פרק י"ב: סימון רחובות ולוחיות



  

    13  

 

 הגדרות
 -בפרק זה  .81

תכנית למתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים, שאישרה העיריה לפי תקנות העיריות )מתן  - "תכנית"
 .-1971ת לרחובות וסימון בתים במספרים(, התשל"אמספרים ושמו

 שלטים לסימון בתים ורחובות
 )א( ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בית לסימון רחוב בהתאם לתכנית. .82

 )ב( הותקנו שלטים כאמור, רשאי ראש העיריה לתקנם, לשנותם, להסירם או להחליפם בהתאם לתכנית.
ים כאמור בסעיף קטן )א(, רשאית העיריה לגבות מאת בעל הנכס את הוצאות )ג( התקין ראש העיריה שלט

 ההתקנה; תעודה מאת ראש העיריה על הוצאות הביצוע תשמש ראיה לכאורה לדבר. 

 מספר ושם רחוב-דרישה להתקין לוחיות
לן או מקצתן, )א( ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל נכס לבצע את העבודות המנויות להלן, כו .83

 לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית;
-לוחית -( להקים בחזית הבית לוחית ועליה רשום מספר הבית ושם הרחוב בהתאם לתכנית )להלן 1)

 מספר(;
 מספר.-( לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית2)

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

 )ג( בעל נכס שקיבל הודעה כאמור ימלא אחריה.
 מספר שלא בהתאם לתכנית.-)ד( בעל נכס לא יקים, לא יתקן, לא ישנה, לא יסיר ולא יחליף לוחית

 מספר בידי העיריה-התקנת לוחית
, רשאי ראש העיריה, באמצעות 83ס את העבודות שנדרש לבצע בהודעה לפי הוראות סעיף א ביצע בעל נכל .84

שליחיו ופועליו, לבצען, ולהיכנס לשם כך, בכל עת סבירה, למקום המיועד לביצוע העבודה; ביצע ראש העיריה עבודה 
על סכום ההוצאות  כאמור, רשאית העיריה לגבות מאת בעל הנכס את הוצאות הביצוע. תעודה מאת ראש העיריה

 תשמש ראיה לכאורה לדבר.

 מספר-תחזוקה תקינה של שלטים ולוחיות
 מספר שהותקנו על בנינו, במצב תקין וגלוי לעין.-על נכס יחזיק שלט או לוחיתב .85

 איסור לפגוע בשלט
א ירשה למי מספר שהותקנו על נכס, לא יטשטשם ולא יסירם מעין רואים, ול-לא יפגע אדם בשלט או בלוחית .86

 מספר.-שפועל מטעמו לפגוע, לטשטש או להסתיר שלט או לוחית

 פרק י"ג: עקירת עצים

 סייג לעקירת עצים
 )א( לא יעקור אדם עץ המצוי במקום ציבורי אלא לפי היתר בכתב מראש העיריה או המפקח. .87

גם ללא היתר בכתב  )ב( נמצא עץ בחצר בנין שגרים בו, רשאי המחזיק לעקרו בהתמלא התנאים הבאים,
 כאמור:

 ( העץ נמצא בקמילה;1)
 ( העץ מהווה מטרד.2)

 )ג( הוראות סעיף זה לא יחולו על עץ מוגן כמשמעותו בפקודת היערות.

 מתן היתר ותנאיו
ראש העיריה רשאי לתת היתר בכתב לעקירת עץ במקום ציבורי, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו להתנות בו  .88

 ליהם או לשנותם.תנאים, להוסיף ע

 מניעת מפגע
)א( ראה ראש העיריה שעץ בולט לרחוב ומהווה מיטרד לציבור או מסכן רכוש או עלול ליפול ולסכן חיי אדם  .89

או בריאותו, רשאי הוא, בהודעה בכתב לבעל הנכס שהעץ נמצא בתחומו, לדרוש ממנו לגדעו, לגזמו או לנקוט אמצעים 
 ם, לדעת ראש העיריה, למנוע סכנה או מטרד.אחרים כמפורט בהודעה, הדרושי

)ב( לא ביצע בעל הנכס את העבודות שנדרש כאמור בסעיף קטן )א(, רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות 
 מבעל הנכס את הוצאות הביצוע. תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר.

 פרק י"ד: רכוש ציבורי
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 או להשחית רכוש ציבוריאיסור לפגוע 
)א( לא יסיר אדם, לא ישחית, לא ילכלך, לא ישבור ולא יקלקל בזדון, מיתקן, רכוש או חפץ השייך לעיריה או  .90

 שהעיריה הקימה או אישרה הקמתו.
 )ב( האמור בסעיף קטן )א( אינו חל על ראש העיריה או מי שפועל על פי הוראותיו.

 פרק ט"ו: צעצועים מסוכנים

 דרותהג
 -בפרק זה  .91

 מפקד יחידת הכבאים של רשות הכבאות שבתחומה כלולה העיריה; - "מפקד יחידת הכבאים"
 אדם שראש העיריה מינהו למפקח לענין חוק עזר זה; - "פקח"

 אחד מאלה: - "צעצוע מסוכן"
 ( כלי או חפץ הפולט וזורק גוף, אש או נוזל או גורם להדף אוויר מסוכן;1)
 רקת שלא באמצעות כלי או חפץ ומהווה סכנה לבני אדם;( אש הנז2)
 ( צעצוע העלול לגרום לאחד מאלה:3)

 )א( נזק גופני או נזק לחושים;
)ב( הטרדה לרבים או ליחיד במקומות ציבוריים כתוצאה מדימוע, פגיעה, לכלוך, גירוי, עיטוש, רעש 

 בלתי סביר או זיהום אוויר;
 )ג( התלקחות של אש;

 קום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל;)ד( בהלה במ
 ( צעצוע שמחמת דמיונו הרב לכלי יריה עלול השימוש בו לגרום לבהלה בציבור;4)
( צעצוע, כלי או דבר אחר, המשמש לצורכי משחק או בידור, שאפשר לירות בו כדור, קלע, פגז, פצצה, 5)

, הכלי או הדבר האחר הוא בצורת פקק או כיוצא בהם, או שאפשר לפוצץ בו חומר נפץ, בין שהצעצוע
נור ושאר חומר מתלקח -אקדח, רובה או תותח ובין בצורה אחרת, לרבות אבזריהם וכן אורים, זיקוקין די

 כיוצא בהם.

 סייג לייצור צעצועים מסוכנים, מכירתם, השכרתם
ובין כחלק מעסק אחר,  )א( לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים, במכירתם או בהשכרתם, בין כעסק נפרד .92

בטיחות צעצועים: דליקות )להלן  - 2חלק  562ולא יחזיק בהם, אלא אם כן צעצוע כאמור עומד בדרישות תקן רשמי ת"י 
 (.562ת"י  -

 .562)ב( לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי, אלא אם כן הצעצוע עומד בדרישות ת"י 

 פרק ט"ז: סייג לרוכלות

 הגדרות
  -ק זה בפר .93

 כל אחד מאלה: - "רוכלות"
( מכירה או הצעה למכירה של טובין ברחוב או במקום ציבורי אחר או במגרש שהוא בבעלות פרטית, 1)

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

 איסור עיסוק ברוכלות
ג לחוק רישוי עסקים, 11א יעסוק אדם ברוכלות בתחום שיפוט העיריה שלא על פי היתר בכתב בהתאם לסעיף ל .94

 חוק רישוי עסקים(. -)להלן  -1968התשכ"ח

 סילוק עגלות, כלים וטובין
עגלתו, דוכנו, תבניתו מגשו או הטובין שלו ממקום ראש העיריה, פקח או שוטר, רשאי להורות לאדם לסלק את  .95

 שבו הם נמצאים בניגוד להוראות כל דין.

 סילוק בידי ראש העיריה
 96לא סילק אדם את עגלתו, תבניתו, מגשו או הטובין שלו אחרי שנדרש לעשות כן בהתאם להוראות סעיף  .96

 ית, המגש או הטובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.רשאי ראש העיריה, פקח או שוטר לסלק את העגלה, הדוכן, התבנ

 סמכויות
)א( היה לראש העיריה, פקח או שוטר יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה על חוק עזר זה או על הוראות חוק  .97

 -רישוי עסקים, רשאי הוא 
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לעצרו  - -1965( אם אדם כאמור אינו מזדהה בתעודת זהות כאמור בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה1)
 ולהביאו לתחנת המשטרה לשם זיהויו;

( לתפוס את המרכולת שבידי אדם כאמור, וכן לתפוס כלי ואבזר המשמש אותו בעיסוקו, לרבות כלי 2)
חפצי אדם(, וכן  -ואמצעי המשמש להובלת המרכולת, לנשיאתה, להצגתה לראווה או להחסנתה )להלן 

אותה שעה; נתפסו חפצי אדם, ימסור לו מי שביצע את  לתפוס את הטובין שבהחזקתו או בשליטתו
התפיסה הודעה בכתב חתומה בידו על התפיסה, המציינת את מהות העבירה לכאורה ואת זהות מבצע 

 התפיסה, והמפרטת, ככל האפשר בנסיבות הענין, את הדברים שנתפסו.
א לאחר שהציג את כתב הסכמתו )ב( המבקש להפעיל את סמכותו לפי סעיף זה מכוח הסמכה, לא יעשה כן אל

 אם נדרש לכך.

 החזרת חפצים
ימים מיום שנתפסו חפצי האדם, כתב אישום נגדו על העבירה ששימשה עילה  30לא הוגש לבית משפט, תוך  .98

 לתפיסה, יוחזרו לו החפצים שנתפסו.

 שמירת חפצים
; בכפוף להחלטת בית המשפט, נתונה )א( חפצי אדם שנתפסו יישמרו בידי המועצה על חשבון בעל החפצים .99

 לעיריה זכות עכבון בחפצים כערובה לתשלום הוצאות התפיסה והשמירה.
)ב( נתפסו חפצים פסידים של אדם, רשאית העיריה או מי שהיא הסמיכה לכך, למכרם במכירה פומבית או 

יבואו, לכל ענין, במקום החפצים; במחיר השוק ביום המכירה; דמי המכר, בניכוי הוצאות התפיסה, השמירה והמכירה, 
 יועברו החפצים הפסידים למוסד ציבורי או להשמדתם, לפי קביעת ראש העיריה. -לא היה אפשר למכור את החפצים 

 פרק י"ז: פתיחת עסקים וסגירתם

 הגדרות
 -בפרק זה  .100

שבו מתנהל עסק או מאוחסנת  חנות, משרד, מחסן, קיוסק, מזנון, מספרה או מקום אחר בתחום העיריה - בית עסק""
 סחורה, למעט בית אוכל, בית מרקחת, בריכת שחיה, בית קפה, בית עינוג, מלון, פנסיון או מפעל;

 מקום בתחום העיריה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכתם, במקום, למעט מזנון וקיוסק; - "בית אוכל"
 לבית מרקחת על פי חוק רישוי עסקים; מקום בתחום העיריה הטעון רשיון - "בית מרקחת"

 מקום בתחום העיריה שלגביו ניתן או הטעון רשיון לבית קפה לפי חוק רישוי עסקים; - "בית קפה"
 לחוק רישוי עסקים; 3מקום בתחום העיריה שבו עורכים עינוג ציבורי כהגדרתו בסעיף  - "בית עינוג"

סדרי השלטון והמשפט, שתחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה  הימים שנקבעו כימי מנוחה בפקודת - "ימי מנוחה"
 בערבי ימי מנוחה וסיומם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי מנוחה;

 לרבות עשיית עסק, מלאכה או עינוג, הגשת אוכל או משקה במקום סגור או עבודה במפעל. -"פתוח" 

 סגירת בתי עסק בימי מנוחה ובימי זכרון
 -1959חה ובליל יום הזכרון לשואה ולגבורה כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי"טבימי מנו .101

יום השואה(, בליל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, בליל תשעה באב וביום הכיפורים, לא יפתח אדם ולא  -)להלן 
 ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית עסק.

 וחהסגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנ
לבין  22.00בימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית עסק בשעות שבין  .102

 למחרת. 05.00

 סייג לפתיחת בית קפה, בית עינוג או מפעל בימים שאינם ימי מנוחה
יפות, ובלבד שלא תופרע בעל בית אוכל, בית קפה, בית עינוג או מפעל, רשאי להחזיק את המקום פתוח ברצ .103

 מנוחת השכנים.

 סגירת בית אוכל, בית קפה, בית עינוג או מפעל בליל ימי זכרון ותשעה באב וביום הכיפורים
ליל יום השואה, בליל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, בליל תשעה באב, בליל יום הכיפורים וביום ב .104

מטעמו לפתוח בית אוכל, לרבות מזנון, קיוסק, בית קפה, בית עינוג או  הכיפורים, לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל
 מפעל.

 סגירת בתי מרקחת
לא יפתח אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בימי מנוחה בית מרקחת, ובימים שאינם ימי מנוחה לא יפתח  .105

למחרת, ובלבד שבעל בית מרקחת  06.00לבין  22.00אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפתוח בית מרקחת בשעות שבין 
( לפקודת 9)62יפתח את בית המרקחת שבבעלותו בהגיע תורו לפי תורנות שקבע שר הבריאות בתוקף סמכותו לפי סעיף 

 לפי תורנות שקבע ראש העיריה. -, ובהעדר תקנות לענין כאמור -1981הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א
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 היתר 
 לפי פרק זה, לבטלו או להתלותו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם, או לשנותו. העיריה רשאית לתת היתר .106

 פרק י"ח: שונות

 איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש העיריה, למהנדס, למפקח או לאדם אחר שאצלו לו סמכויות לפי חוק עזר זה, במילוי  .107

 תפקידם לפי חוק עזר זה.

 ילדים
 שנים, ימנעוהו מעשות מעשה האסור לפי חוק עזר זה. -13ילד שגילו פחות מהממונה או האפוטרופוס על  .108

 מסירת הודעות
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה  .109

הבוגרים או לידי אדם בוגר במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו 
העוסק או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או 
הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה 

הנכס שבו היא דנה או אם הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של  במקום בולט באחד המקומות האמורים או על
 האדם שאליו היא מכוונת או אם פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום העיריה.

 הודעה לביצוע
 )א( הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים, הפרטים, האופן והמועד של ביצוע העבודה שצוינה בה. .110

ודעה יקיימה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח; תוקפה של הודעה כאמור הוא עד )ב( מי שנמסרה לו ה
 למילויה.

)ג( לא קיים אדם את הודעת ראש העיריה או המפקח או ביצע את המפורט בהודעה שלא לפי התנאים, הפרטים 
בות את הוצאות והאופן המפורטים בה, להנחת דעתו של המפקח, רשאי ראש העיריה לבצע את המפורט בהודעה ולג

הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד או לפי כל חלוקה אחרת 
 שיקבע.

)ד( חשבון הוצאות חתום בידי ראש העיריה או בידי המהנדס או בידי המפקח, יהיו הוכחה לכאורה בדבר שיעור 
 ההוצאות.

 .לרבות דרישה - "הודעה")ה( בסעיף זה, 

 סמכות כניסה
ראש העיריה, המהנדס או המפקח רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לנכס או למקום אחר בתחום העיריה כדי  .111

לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו, לעשות את הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט 
 צעדים הדרושים לקיומו.

 הצמדה למדד החלת הוראות חוק עזר זה
, יחולו, בשינויים הנובעים מהענין, על האגרות, -1981הוראות חוק עזר להוד השרון )הצמדה למדד(, התשמ"א .112

 והתשלומים האחרים שנקבעו בתוספת הראשונה, בתוספת השניה, בתוספת השלישית ובתוספת הרביעית.

 הוראת שעה
שנקבעו בתוספת הראשונה, בתוספת השניה, בתוספת השלישית יעלו סכומי האגרות  112על אף האמור בסעיף  .113

יום ההעלאה הראשון(, לפי שיעור עליית המדד  -בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה )להלן  -1ובתוספת הרביעית, ב
 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון. 1996ממדד חודש יוני 

 שמירת דינים
ה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או על המחזיק בנכס או על כל אדם אחר על פי כל האמור בחוק עזר ז .114

 חיקוק.

 ביטול
 -טלים ב .115

, בידי המועצה -1975( אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות )החזקת מקלטים(, התשל"ו1)
 המקומית הוד השרון;

, בידי המועצה המקומית -1971תים(, התשל"ב( אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות )חזיתות ב2)
 הוד השרון;

, בידי המועצה המקומית -1974( אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות )ניקוי מדרכות(, התשל"ד3)
 הוד השרון;
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, -1972מספר בבנינים(, התשל"ב-( אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות )סימון רחובות ולוחיות4)
 קומית הוד השרון;בידי המועצה המ

, בידי המועצה -1972( אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות )תברואה וסילוק מפגעים(, התשל"ב5)
 המקומית הוד השרון;

 ;-1958( חוק עזר להדר רמתיים )ביעור קוצים(, התשי"ח6)
 ;-1952( חוק עזר להדר רמתיים )הגנה על הצומח(, התשי"ב7)
 ;-1969הדברת מזיקים(, התשכ"טהשרון )-( חוק עזר להוד8)
 ;-1954( חוק עזר להדר רמתיים )הוצאת אשפה(, התשי"ד9)
 ;-1953( חוק עזר להדר רמתיים )שימור רחובות(, התשי"ד10)
 ;-1952( חוק עזר להדר רמתיים )הסדרת גדר חיה(, התשי"ב11)
 ;-1960( חוק עזר להדר רמתיים )שמירת הנקיון ואיסור העישון(, התש"ך12)
 ;-1972השרון )ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים(, התשל"ב-( חוק עזר להוד13)
 ;-1981השרון )עקירת עצים(, התשמ"א-( חוק עזר להוד14)
 ;-1968השרון )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, התשכ"ח-( חוק עזר להוד15)
 ;-1961( חוק עזר למגדיאל )צעצועים מסוכנים(, התשכ"א16)
 ;-1956מספר בבנינים(, התשט"ז-גדיאל )קביעת לוחיות( חוק עזר למ17)
 ;-1970השרון )רשיונות לאופניים(, הש"ל-( חוק עזר להוד18)
 .-1957( חוק עזר למגדיאל )רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם(, התשי"ז19)

 הוראות מעבר
כאילו נמסרו כדין לפי חוק עזר , יראו אותם 115דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטים בסעיף  .116
 זה.

 תוספת ראשונה
 )ב((34)סעיף 

בעד פינוי פסולת צמחים וגזם באמצעות משאית לפינוי ערימות, שלא בהתאם לתנאים שקבע המפקח, ישלם  .1
 -בעל הנכס או המחזיק 

 שיעור האגרה          
 בשקלים חדשים                       

 240 לכל משאית, לכל פינוי

 תוספת שניה
 (37)סעיף 

 -בעד פינוי פסולת מפעל ישלם מחזיק במפעל לעיריה  .1
 150 ליטר, לחודש 400ליטר ועד  -81( בעד פינוי פסולת בקיבול מ1)
 88 מ"ק לפינוי 10( בעד פינוי מכולה בקיבולת עד 2)

 תוספת שלישית
 (38)סעיף 

 -ה כללית, ישלם מחזיק בנכס בעד פינוי אשפה מנכס שמחזיקו פטור כדין מתשלום ארנונ .1
 30 ליטר, לחודש 80( בעד פינוי אשפה בקיבולת עד 1)
 150 ליטר, לחודש 400ליטר עד  -81( בעד פינוי אשפה של עגלה בקיבולת מ2)
 300 ליטר, לחודש 800ליטר עד  -401( בעד פינוי אשפה של עגלה בקיבולת מ3)

 תוספת רביעית  
 תיקון: תשנ"ח

 (66)סעיף 
 -)א(, למעט עציצים אדניות או פרחים, לשנה או לחלק ממנה 66היתר כאמור בסעיף  בעד .1

 46 מ"ר 6( לכל מ"ר עד 1)
 205 מ"ר לכל מ"ר 20מ"ר הראשונים ועד  6( מעל 2)
 269 מ"ר לכל מ"ר 20( מעל 3)

 בעד היתר להעמדת עציצים אדניות או פרחים ברחוב או בחזית חנות לממכר  .2
 78 לחלק ממנה, לכל מ"ר או חלק ממנופרחים, לשנה או  

 (1997ביולי  27כ"ב בתמוז התשנ"ז )



  

    18  

 

 עזרא בנימיני

 ראש עיריית הוד השרון
 אני מאשר.                אני מאשר.

 אליהו סויסה              רפאל איתן

 שר הפנים                השר לאיכות הסביבה       


