שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.

חוק עזר לגליל העליון )שמירת הסדר ,הנקיון והבטיחות בגנים
ובנהרות( ,התשנ"ג-1992
פורסם:

חש"ם ,495

תשנ"ג ),(19.11.1992

עמ' 48

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו -24לפקודת המועצות המקומיות ,סעיף  19לחוק שמירת הנקיון,
התשמ"ד) -1984להלן -חוק שמירת הנקיון( ,סעיף  6לחוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ"ה ,-1964וחוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח ,-1968מתקינה המועצה האזורית הגליל העליון חוק עזר זה:

פרק א' :פרשנות
הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"אשפה"  -שיירי מזון,

קליפות ,נייר ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,תיבות ,קופסאות ,קרטונים ,אריזות למיניהן ,פחים,
חתיכות עץ ,קרשים ,סמרטוטים ,שיירי מפעל ,אפר בדלי סיגריות ,פסולת מכל הסוגים וכן כל דבר העלול לגרום לאי
נקיון או אי סדר;
"אשפת צמחים"  -צמח קטוף ,כרות ,תלוש או שנשר ,לרבות ענפים ,עלים עשב ,דשא וכיוצא באלה;
"גן"  -גן ציבורי ,חורשה ,שדרה וכל מקום אחר ברחוב או ברשות הרבים שצמחים צומחים בו ,בין שהוא גדור ובין
שאינו גדור;
"המועצה"  -המועצה האזורית גליל עליון;
"זבל"  -הפרשת בעלי חיים ופסולת או מי שופכין של מכלאה;
"ילד"  -מי שלא מלאו לו  14שנים;
"כלי רכב"  -רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב אחר או על ידי בהמה ,וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים
כאמור ,לרבות אופניים ,תלת אופן ועגלה ,כמשמעותם בסעיף  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,-1961ולמעט רכב של
המועצה הנהוג בידי עובד המועצה במילוי תפקידו;
"מבנה"  -בנין ,גדר ,צריף ,סככה ,סוכה ,אוהל ,מבנה חוץ כלשהו ,בין שהם בנויים אבן ובין שהם בנויים בטון ,טיט,
ברזל ,עץ או חומר אחר ,בין אם הם קבועים ובין אם הם ארעיים ,או חלק מהם ,על כל מיתקניהם ,לרבות מיתקני
תברואה ,בין שהם מצויים בתוך המבנה ובין שהם מצויים בסביבתו;
"ממונה על ילד"  -אדם שילד שגילו עד  18שנים נמצא בפיקוחו או בהשגחתו;
"מפקח"  -אדם שראש המועצה מינהו בכתב למפקח לענין הוראות חוק עזר זה;
"מקום ציבורי"  -רחוב ,גן ,נהר ,מקום עינוג וכל מקום שלציבור הרחב גישה אליו ,בתשלום או ללא תשלום ,וכן
אוטובוס ציבורי או מונית ,כמשמעותם בתקנות התעבורה ,התשכ"א;-1961
"נאמן נקיון"  -כמשמעותו בחוק שמירת הנקיון;
"נהר"  -נהר הירדן ,נחל שניר )חצבני( ,נחל חרמון )בניאס( ,נחל דן ,לרבות כל נהר ,נחל ,מעיין ,מפל וגדותיו של נהר;
"ספורט מים"  -לרבות שיט אבובים ,שיט קייקים ושיט בכלי שיט אחר ,למעט שיט בכלי שיט שחוק הספנות )כלי
שיט( ,התש"ך ,-1960חל עליהם;
"עסק"  -בית אוכל ,בית מלון ,בית מרקחת ,בית קפה ,מחסן ,מסעדה ,מפעל ,מקום למכירת כרטיסים ,מקום עינוג,
משרד ,תחנת אוטובוס ,תחנת דלק ,תחנת מוניות ,קיוסק או מקום אחר שבו מתנהל עסק;
"צמח"  -עץ ,שתיל ,שיח ,עשב ,ניצן ,פריחה ,פרי או פרח ,הנטוע או הצומח ברחוב או בגן ,או בחלק מהם;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,גשר ,כביש ,מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים,
תעלה ,ביוב ,חפירה ,רחבה ,כיכר או גן ,וכן כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס
אליו או רשאי להיכנס אליו ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים ,וכן כל מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי
גישה למספר בתים ,לרבות סימני דרך שברחוב או לצדי הרחוב.

פרק ב' :שמירת הסדר והנקיון בגנים ובנהרות
סימן א' :כללי
הימצאות בגן
לא יימצא אדם בגן או בנהר אלא בימים ובשעות שהותרו לצורך כך בידי ראש המועצה ופורסם עליהם
.2
בהודעה המוצגת בגן או בנהר או בכניסה אליהם.

התנהגות בגן
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שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
)א( לא ידרוך אדם ,לא יטפס ולא ירשה לדרוך או לטפס על דשא ,צמח או מקום נטיעות ,אלא בהתאם
.3
להוראות ראש המועצה שנקבעו בהודעה המוצגת במקום.
)ב( לא ישבור אדם ,לא יטפס ולא ירשה לאחר לדרוך או לטפס על גדר ,משוכה ,שער או סורג שבתוך הגן.
)ג( לא יקים אדם אוהל ,סוכה או מבנה אחר ,אלה במקום המיועד לכך שיש בו שירותים היגייניים מתאימים
ושאושר בידי ראש המועצה.

כלי רכב
)א( לא יכניס ,לא ינהג ולא יחנה אדם כלי רכב בגן ,אלא במקומות המיועדים לכך ,ובלבד שמקומות החניה
.4
אושרו בידי ראש המועצה וקיים לגביהם שילוט מתאים.
)ב( לא יחנה אדם כלי רכב בגדות נהר ,אלא במקום שסומן בידי ראש המועצה כמקום חנייה לכלי רכב.

משחקים בגן וברחוב
)א( לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים ,בתנאים ובמקומות שנקבעו לכך; סוגי המשחקים ,התנאים
.5
והמקומות ייקבעו בידי ראש המועצה בהודעה שתוצג בגן.
)ב( לא יבצע אדם בגן או בנהר פעילות של משחקים ,ספורט ,ספורט מים ,רחצה ופעילויות העלולות לסכן חיי
אדם ,בריאותו או רכוש ,אלא בתנאים ובמקומות שנקבעו לכך בידי ראש המועצה.
)ג( ראש המועצה יכול לתת הוראות לענין משחקים ופעילויות ספורטיביות או כיוצא בהם ,כדי להבטיח את
בטחון המשתתפים בהם.

איסור הפרעה
לא יעשה אדם מעשה העלול לגרום סכנה ,מפגע ,הפרעה ,אי נוחות או נזק לכל אדם או העלול להפר את
.6
הסדר בגן או בנהר.

רעש
.7

לא יקים אדם רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה בגן או בנהר.

חגיגות
לא יקיים אדם בגן או בנהר חגיגה ,טקס ,מופע או כיוצא באלה ,אלא על פי היתר בכתב מראש המועצה
.8
ובהתאם לתנאי ההיתר.

הרחקת בני אדם מגן ונהר
)א( המפקח רשאי לדרוש בכל עת הפסקת כל פעולה שתתבצע בניגוד להוראות חוק עזר זה.
.9
)ב( המפקח רשאי להרחיק מגן או מנהר כל אדם העובר עבירה לפי הוראות חוק עזר זה ,ובלבד שהתרה בו
לפני שעבר עבירה כאמור.

שיט
.10

לא יקיים אדם ספורט מים בנהר ,אלא על פי התנאים ובמועדים ובמקומות ,שנקבעו בידי ראש המועצה.

מתן היתר
)א( לא יפעיל אדם עסק בגן או בנהר ,ולא יעסוק בו בהשכרת ציוד לביצוע ספורט מים ,אלא לפי היתר שקיבל
.11
לכך מאת ראש המועצה.
)ב( ראש המועצה רשאי להתנות את מתן ההיתר כאמור במילוי אחר תנאים מיוחדים לפני מתן ההיתר או
לאחר נתינתו; ורשאי הוא להוסיף תנאים להיתר שניתן אם ראה צורך בדבר.
)ג( ראש המועצה רשאי להתנות את ההיתר בתנאים כאמור שלדעתו עשויים לקדם את מטרת ההיתר ,ובין
השאר רשאי הוא לקבוע תנאים בענינים שלהלן:
) (1קיומה של מערכת עזרה ראשונה בהתאם לדרישות מד"א;
) (2קיומם של מכשירי קשר המאפשרים אזעקה של שירותי חילוץ והצלה ,לרבות אמבולנסים;
) (3חובתו של בעל ההיתר לתת תדרוך בעל-פה ובכתב לכל מבקר באתר המים ,המפרט את נוהלי השיט
ואת אמצעי הזהירות שיש לנקוט במהלך השיט;
) (4חובתו של בעל ההיתר להבטיח כי בכל עת של הפעלת האתר יהיו נוכחים באתר מציל אחד או יותר
בעל נסיון ומיומנות בחילוץ אנשים מהמים ובמתן עזרה ראשונה להם;
) (5חובתו של בעל ההיתר לסרוק את כל המסלולים כמה פעמים ביום;
) (6חובתו של בעל האתר לאסור השכרת אבוב לילד שטרם מלאו לו  10שנים ולאסור השטתו באבוב,
וכן לאסור השכרת אבוב לילד או לנער שטרם מלאו לו  14שנים;
) (7חובתו של בעל ההיתר לאסור השטת אבוב בשעות שבין שקיעת החמה ובין עלות השחר.

אגרות היתר ודמי כניסה
.12

)א( בעד מתן היתר לפי הוראות סעיף  11ישלם בעל ההיתר בעת קבלתו אגרה בשיעור שיקבע ראש המועצה.
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שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
)ב( ראש המועצה רשאי לגבות דמי כניסה לאתר המים בשיעור שיקבע מזמן לזמן.

תקופת תקפו של היתר
.13

)א( תקפו של היתר שניתן לפי הוראות סעיף  11יפקע ב -31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
)ב( היתר שניתן לפי הוראות סעיף  11הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

ביטול היתר
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מבעל היתר שהפר את אחד מתנאי ההיתר ,לבצע את הדרוש
.14
כדי להחזיר את המצב לקדמותו בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
)ב( לא מילא בעל ההיתר אחד דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א( בהתאם לתנאים ולפרטים
הקבועים בהודעה ,רשאי ראש המועצה לאחר שהתרה בבעל ההיתר לבטל את ההיתר.

סימן ב' :הגנה על הצומח ועל הטבע
איסור פגיעה בצמחים
לא יעקור אדם צמח ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישרשו ,לא ישמידו ולא יסיר ממנו את קליפותיו ,לא יקטוף
.15
ממנו פירות או פרחים ,לא יתלוש ממנו ענפים או עלים ,לא ידרוך עליו ולא יזיק לו באופן אחר ,ברחוב ,בגן או בשדה,
אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

כניסה למקום סגור
לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או למקום גדור הנמצא בגן ,אלא ברשות ראש המועצה
.16
ולפי הוראותיו.

סייג למשחקים בגן ,ברחוב ובשדה
.17

)א( לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים ,בתנאים ובמקומות שנקבעו לכך וסומנו בידי ראש המועצה.
)ב( לא ישחק אדם ברחוב ,אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע.
)ג( לא ישחק אדם בשדה ,אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע.

סייג לטיפוס על עצים
לא יטפס אדם על עץ ,שיח ,גדר ,משוכה ,שער או סורג שבגן או על עץ או שיח ברחוב ,או על גדר ,משוכה או
.18
סורג שהוקמו לשם הגנה על צמח ברחוב ,לא ישחיתם ולא ישמידם ,אלא ברשות ראש המועצה ולפי הוראותיו.

שמירה על הנוף והטבע
לא יפגע אדם בנוף או בטבע ,אלא אם כן פעולותיו אושרו בידי ראש המועצה ,ולא יגרום להם נזק במזיד או
.19
ברשלנות.

סימן ג' :מניעת מפגעים וביעורם
איסור זריקת אשפה ,לכלוך או פסולת
)א( לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ולא יניח ,ולא ירשה לאחר לזרוק או להשאיר אשפה במקום ציבורי ,אלא בכלי
.20
אשפה שהותקנו בידי המועצה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ולא יניח אשפת בית או אשפת צמחים בכלי
אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי; לענין זה" ,אשפת בית"  -אשפה המוצאת מנכס שאינו רחוב.

איסור זריקת אשפה מכלי רכב
.21
נוהג.

)א( לא ישפוך אדם חומר או אשפה מרכב לרחוב ולא ירשה לאחר לשפוך חומר או אשפה מרכב שבו הוא

)ב( הוכח כי מכלי רכב הושלכו ,הושארו ,או נשפכו אשפה ,לכלוך ,פסולת בנין ,זבל או אשפת צמחים במקום
ציבורי או במקום פרטי ,רואים את בעל הרכב ,את נהגו וכן את מי שאחראי על הרכב ,כאילו הוא השאיר ,השליך או
שפך כאמור ,זולת אם יוכיח אחרת.

זיהום מקום ציבורי
)א( לא יעשה אדם צרכיו ברחוב ,גן או נהר.
.22
)ב( לא ילכלך ולא יזהם אדם מקום ציבורי או פרטי השייך לזולתו.
)ג( הפר אדם הוראות סעיפים קטנים )א( או )ב( ,רשאי מפקח לדרוש ממנו לאסוף את האשפה ,להכניסה
לשקיות מתאימות ולזורקה לפח אשפה.

איסור שפיכת נוזלים
.23

לא ישפוך אדם ולא ירשה לאחר לשפוך מים או נוזל אחר שאינו מי גשם למקום ציבורי.
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שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
סייג להבערת אש
לא יעביר אדם אש בגן או במקום ציבורי ,בין לבישול ובין לחימום ,לשריפת פסולת או למטרה אחרת ,אלא
.24
במקום ובתנאים שקבע המפקח ,ולאחר שנקט את האמצעים הדרושים למניעת דליקה.

החזקת כלבים ומניעת זיהום
)א( לא ירשה בעל כלב ,לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי ,אלא
.25
כשהוא קשור בקולרו ונמצא בהשגחה נאותה ,קשור היטב ומחסום על פיו.
)ב( לא יאפשר בעל כלב שכלבו יעשה את צרכיו ,ילכלך או יזהם מקום ציבורי או מקום פרטי השייך לזולתו.
)ג( בעל כלב חייב לאסוף כל לכלוך של הכלב במקום ציבורי או פרטי של זולתו כולל יציאותיו של הכלב,
לשימם בתוך שקיות מתאימות ולזורקם בפח אשפה.
)ד( נוכח מפקח שכלב זיהם מקום ציבורי שאינו שייך לבעל הכלב ובעל הכלב אינו מנקה את המקום ,רשאי
הוא לדרוש מבעל הכלב לנקות כאמור בסעיף קטן )ג( ולרשום התראה לבעל הכלב.

פרק ג' :שונות
איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח במילוי תפקידם לפי חוק עזר זה .מפקח רשאי לבקש עזרה
.26
ממשטרת ישראל במילוי תפקידו.

איסור פגיעה
לא יסיר אדם ,לא ישחית ולא ישבור ולא יקלקל בנין ,מיתקן או חפץ שנקבע איסור לפגוע בו לפי הוראות
.27
חוק עזר זה ,או שהוקם בידי המועצה או באישורה.

ילדים
.28

הממונה על ילד ימנעו מעשות מעשה שאסור לעשותו לפי הוראות חוק עזר זה.

מסירת הודעה
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה
.29
במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר
העובד או המועסק שם ,או 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
במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה ,או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של
האדם שאליו היא מכוונת או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה ,שאחד מהם לפחות בשפה
העברית.

סמכות כניסה
ראש המועצה או המפקח רשאים להיכנס בכל עת סבירה לנכס או למקום אחר בתחום המועצה ,כדי לבדוק
.30
או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו; וכן רשאים הם לעשות ולבצע את כל הדרוש כדי לברר אם קויימו
הוראות חוק עזר זה ולנקוט צעדים הדרושים לקיומם.

ביצוע הודעה
.31
בה.

)א( הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את תנאי ביצועה ,פרטי ביצועה ,אופן ביצועה ואת התקופה לביצוע האמור

)ב( מי שנמסרה לו הודעה כאמור יקיימה לפרטיה ,להנחת דעתו של המפקח; ההודעה תהיה בת תוקף עד
למילויה.
)ג( לא קיים אדם את האמור בהודעת ראש המועצה או המפקח לפי הוראות חוק עזר זה או ביצע את האמור
בהודעה שלא בהתאם לתנאים ,לפרטים ,לאופן ולתקופה שצויינו בה ,רשאי ראש המועצה לבצע את האמור בהודעה
לפרטיה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה ,כולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
)ד( חשבון הוצאות כאמור בהוראות חוק עזר זה ,חתום בידי ראש המועצה ,יהווה הוכחה לכאורה לסכום
הנקוב בו.
)ה( בסעיף זה" ,הודעה"  -לרבות דרישה.

התניית מתן היתר
ראש המועצה רשאי להתנות מתן היתר ,תעודה או אישור ,לפי הוראות חוק עזר זה ,למבקש החייב תשלום
.32
קנס לפי ההוראות כאמור ,בתשלום כל הקנס שהוטל עליו.

מינויי מפקח ונאמן על הנקיון
.33

)א( ראש המועצה רשאי למנות מפקח מבין עובדי המועצה.
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שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
)ב( מינוי מפקח יכול שיהיה לתקופה מוגבלת או אחרת.
)ג( סמכויות מפקח בתחום ישוב שבשיפוט המועצה ובסביבתו ,נתונות גם למזכיר הישוב בכל תקופת כהונתו
כמזכיר אותו ישוב.
)ד( הוראות חוק עזר זה אינן באות לגרוע מסמכויות מפקח לענין חוק שמירת הנקיון שנקבעו בסעיף )12ב(
לחוק האמור.
)ה( ראש המועצה רשאי למנות ,בהסכמת מפקד מחוז משטרת ישראל ,נאמן נקיון כמשמעותו בסעיף )12ג(
לחוק שמירת הנקיון ,לתחום המועצה או לאזור מסויים מתוכה ,לתקופה שלא תעלה על חמש שנים ,בשכר או
בהתנדבות.

תלונות הציבור
.34
ממונה(.

)א( ראש המועצה רשאי למנות אדם לטפל בתלונות הציבור בענין הנוגע לביצוע הוראות חוק עזר זה )להלן

-

)ב( תלונה כאמור תוגש בטופס שאישרה המועצה.
)ג( העתק מימצאי בדיקת התלונה כאמור יומצא למתלונן לא יאוחר מ -60ימים ממועד קבלת התלונה
במועצה.
)ד( מגיש תלונה כאמור רשאי לערער על החלטת הממונה בפני ראש המועצה בטופס שאישרה המועצה ,תוך
 30ימים ממועד שנמסרה לו ההחלטה.

הצגת העתק חוק העזר
ראש המועצה רשאי להורות שהעתק חוק עזר זה או חלקו יודבק במקום בולט ונראה לעין בכל ישוב או בנין
.35
שבתחום המועצה.

שמירת דינים
.36

האמור בחוק עזר זה אינו בא לפטור בעל נכס ומחזיק מהחובה המוטלת עליהם על פי הוראות חיקוק אחר.

ביטול
.37

חוק עזר לגליל העליון )הגנה על הצומח( ,התשכ"ד - -1963בטל.

הוראות מעבר
הודעות או דרישות שנמסרו לפי הוראות חוק עזר לגליל העליון )הגנה על הצומח( ,התשכ"ד ,-1963יראו
.38
אותם כאילו נמסרו כדין לפי הוראות חוק עזר זה.

תחילה
.39

תחילתו של חוק עזר זה תום  15ימים מיום פרסומו.
ט' באלול התשנ"ב ) 7בספטמבר (1992

אהרון ולנסי
ראש המועצה האזורית
הגליל העליון
נתאשר.
אריה דרעי
שר הפנים
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