
  חוק העזר שמירה על איכות הסביבה והמים 

  מפגעים 

 סכום הקנס מהות העבירה סעיף

2)א(  730 גרימת מפגע או הרשאה לאחר לגרום מפגע 

 475 אי השגחה על בעל חיים הגורם למפגע )ג(2

 730 בעל נכס או מחזיק שלא נקט בכל האמצעים הדרושים למניעת מפגע הנכס. )א(4

 475 הקמת נוחיות סניטרית באתר וניקוי האתר לאחר סיום העבודות. -עובדים בעבודות בניה העסקת  )ג(4

 85 איסור ללכלך במקום ציבורי )לא בשטחים פתוחים או באזורי תעשיה(.  6

 475 אי שמירת קטע כביש הגובל בנכס נקי.  7

 475 אי שמירה על חזית בנין ונכס 8

 730 להיתרפינוי פסולת בנין שלא בהתאם  9

 475 הוצאת פסולת גינה לא למקומות ומועדים שנקבעו 10

 475 פינוי פסולת גינה לא ע"י המועצה או מטעמה או לא בהתאם להיתר 10

 475 השלכת פסולת למחזור לכלי אצירה לא ייעודי 11

 730 גרימת לכלוך או נזק לרכוש המועצה 12

 730 פלסטיק ללא היתרהבערת קוצים, פסולת, אשפה או יריעות  13

 730 עקירת עץ ללא היתר או בניגוד לתנאיו 14

 475 אי גיזום צמחיה הבולטת מהקרקע 15

  פסולת ואשפה 

 730 השלכת אשפה מסוג פסולת מפעל או גרוטאות רכב לכלים או אתרים שלא מיועדים לכך )א( 16

 475 מיועדים לכךהשלכת אשפת צמחים או גרוטאות לכלים או אתרים שלא  )א( 16

 730 גרימת נזק לכלי אשפה ע"י פסולת מפעל או גרוטאות רכב )ב( 16

 475 גרימת נזק לכלי אשפה ע"י אשפת צמחים או גרוטאות )ב( 16

17 
השלכת אשפה מסוג גרוטות רכב ופסולת מפעל במקום ציבורי או פרטי )לא בשטחים פתוחים או באזורי 

 730 תעשיה(

17 
מסוג צמיגים, צמחים או גרוטאות במקום ציבורי או פרטי )לא בשטחים פתוחים או באזורי השלכת אשפה 

 475 תעשיה(

 320 אי שמירת תקינות כלי אשפה, נקיונם וסביבתם 18

 730 פינוי גרוטות רכב ופסולת מפעל למקום ציבורי או פרטי או אי פינוים ממקום. בהתאם להודעה )א(19

 475 צמיגים, צמחים או גרוטאות למקום ציבורי או פרטי או אי פינוים ממקום, בהתאם להודעהפינוי פסולת  )א( 19



 475 פינוי לאתר לסילוק אשפה ע"י מי שאינו תושב או בעל עסק בתחום המועצה )ב(19

  מניעת רעש 

 85 הפעלת צופר מרכב 21

 320 למחרת 06:00-ל 24:00הקמת רעש באזור מגורים בין השעות  )א(22

 85  23:00-24:00ובין השעות  14:00-16:00הקמת רעש באזור מגורים בין השעות  )א(22

 320 ביצוע תיקונים, שיפוצים בשעות אסורות ובימי המנוחה 23

 475 למחרת ובימי מנוחה 06:00-ל 22:00הפעלת מכשיר בניה בין השעות  24

 320 22:00-ל 19:00הפעלת מכשיר בניה בין השעות בין השעות  24

 320 למחרת או בימי מנוחה 07:00-ל 23:00הפעלת מגביר קול באזור מגורים, בין השעות  25

25 
למחרת ושלא בימי מנוחה ובאזור שאינו  7:00-ל 23:00הפעלת מגביר קול באזור מגורים, שלא בין השעות 

 85 אזור מגורים בעוצמה הגורמת מטרד

 320 משתיק קולנהיגה ברכב שלא מותקן בו  26

 475 הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל או במוסד ציבורי, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת  )א(27

 475 הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל או במוסד ציבורי,  בכל האזורים, בעוצמת רעש העולה על המותר. )א(27

 320 הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת  )א(27

 320 הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, באזור מגורים, בעוצמת רעש העולה על המותר )א(27

 85 שילוט מערכת אזעקה ואחריות לתקינותה )א(27

  שמירה על איכות הסביבה והמים באזור תעשייה 

 475 המפעל בהתאם להוראות או אי שמירה על ניקיונםאי התקנת כלי אצירה בחצר  32

 475 אי התקנת כלי אצירה לפסולת למחזור במפעל בהתאם להוראות 33

 730 הובלת אשפה ממפעל, ממגרש או משטח ציבורי לא לאתר מוסדר בהתאם לסוג הפסולת )א( 34

35 
לאתר לסילוק פסולת בנין או אי פינוי  אי פינוי פסולת בנין ע"י בעל מפעל או האחראי לביצוע עבודות בניה

 730 בזמנים בתנאים שנקבעו

 730 אי פינוי פסולת רעילה ממפעל לאתר מוסדר לכך ובהתאם לחוק 36

 730 שפכים -חובותיו של בעל מפעל   (1)39

 730 פסולת  -חובותיו של בעל מפעל  (2)39

 730 חומרים מסוכנים-חובותיו של בעל מפעל   (3)39

 475 רעש -חובותיו של בעל מפעל   (4)39

 730 זיהום אויר -חובותיו של בעל מפעל  (5)39



 475 חזות מבנים  -חובותיו של בעל מפעל  (6)39

 730 איסור לזהם מים 44

 מודעות ושלטים

 475 פרסום או שלט ללא היתר או בניגוד להיתר 47

49 
הסרה, קריעה, פגימה, שבירה, טשטוש, הסתרה, כיסוי או לכלוך צודעה, שלט, לוחית  -שמירת מודעות 

 475 פרסומת או לוח מודעות

 475 פרסום באופן העלול להיות מפגע )א(50

 475 שינוי שלט קיים בניגוד להיתר או תנאיו )ב(53

 475 יום  20אי הסרת שלט תוך  )ג(53

 


