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 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

מכלאה או חצר , דיר, לול, לרבות רפת, חיי�'שמחזיקי� בו בעלי, מקורה או בלתי מקורה, מקו� גדור או בלתי גדור- " אורווה"

 ;ע� האורווה שמשתמשי� בה� יחד

שפכי� או כל פסולת , דלוחי�, שנועד לקיבול� או לאגירת� של צואי�, בי# מעל לקרקע ובי# מתחתיה, כל מבנה- " בור שפכי�"

ולרבות ביב או , לבני� או כל חומר אחר, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אב#, לרבות כל סוג של בור רקב, של נוזלי� אחרי�

 ;תעלה

לניקוז� של קבוצה של בניני� הנמצאי� בתחומי מגרש אחד , ביב המשמש לניקוזו של בני# אחד או של מגרש אחד-  "ביב פרטי"

, לש� העברת נוזלי� ושפכי� אל בור שפכי� או אל ביב ציבורי, או לניקוז� של שני מגרשי� סמוכי� ושל המבני� שעליה�

 ;בקרה'מחסו� ותא, לרבות אבזר ביוב

מחסו� , לרבות אבזר ביוב, שפכי� או כל פסולת של נוזלי� אחרי�, דלוחי�, ב המשמש להעברת צואי�בי- " ביב ציבורי"

 ;ולמעט ביב פרטי, בקרה וכל חלקיה�'ותא

 ;לרבות עופות ודגי�- " בעל חיי�"

, הכנסה או שהיה מקבלה או היה זכאי לקבלה אילו הנכס היה נות#, או הזכאי לקבל הכנסה מנכס, אד� המקבל- " בעל נכס"

וכולל שוכר או , בי# שהוא הבעל הרשו� של הנכס ובי# שאיננו הבעל הרשו�, כוח'כנאמ# או כבא, בי# בזכותו הוא ובי# כסוכ#

 ;שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שני�

 ;המועצה האזורית גדרות- " המועצה"

 ;גללי בהמה ועופות ושאר אשפה של אורווה- " זבל"

 ;בי# א� היה קיי� מלכתחילה ובי# א� נתהווה לאחר זמ#, פג� במבנה עצמו- לגבי מבנה , "ליקוי"

 ;או על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמ% על ידיו, מאושר על ידי המועצה- " מאושר"

לרבות מיתקני , על כל מיתקניה� ,או כל חלק מה�, בי# קבוע ובי# ארעי, אוהל או מבנה חו- כלשהו, סככה, צרי(, בני#- " מבנה"

 ;בי# שה� מצויי� בתו% המבנה ובי# שה� מצויי� בסביבתו, תברואה

 ;הבד אחרי הוצאת השמ#' הנשארי� בקרקעית העוקה בבית, המי� היוצאי� מ# הזיתי�- " מוהל"

 ;מלו# או בפנסיו# למעט אד� הגר בבית, אד� המחזיק למעשה בנכסי� או בחלק מה� כשוכר או בכל אופ# אחר- " מחזיק"

צינור ואבזר בפני� בני# ומחוצה לו וכ# מחסו� , סעי(, מחסו�, לרבות כל קבועה, אינסטלציה סניטרית- " מיתק� תברואה"

, ולרבות מיתק# לחימו� בני# ולחימו� מי� ומערכת אספקת מי� על כליה, בורות שפכי�, בקרה בביב פרטי או בביב ציבורי'ותא

 :צינורותיה ואבזריה

 ;בי# ציבורי ובי# פרטי, בי# תפוס ובי# פנוי, מקרקעי# או מבנה- " נכס"

 ;כול# או מקצת#, לרבות אד� שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"

"�, ר של המועצהמהנדס התברואה של המועצה או כל פקיד אח, מנהל המחלקה לתברואה של המועצה, רופא המועצה- " תברוא

 ;שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברוא#

 .בקרה'לרבות סעי( תעלת שפכי� ותא- " תעלת שפכי�"

  מפגעי�
  :כל אחד מאלה - "מפגע.         "2

בנכס המשמש , כסא שאינו מטיפוס מאושר'או קיו� בית, כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר'העדר בתי )1(

 ;מטרה ציבוריתלמטרת מגורי� או עסק או ל

 ;העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכס המשמש למטרת מגורי� או עסק או למטרה ציבורית )2(

צינור או מיתק# , מרזב, תעלה, ביב, מזחילה, מפת#, דלת, אשנב, חלו#, תריס, ארובה, מעקה, קיר, תקרה, גג )3(

שלפי , במידה, טחב או רוח, רטיבות, לחדור דרכו מי� באופ# שעלולי�, בכללו או בחלקו, שהוא לקוי, תברואה

 ;א� בבני# עצמו או בבני# סמו%, יש בכ% משו� נזק לבריאות, דעת התברוא#

 ;מזיקי� או עלולי� להזיק לבריאות, לדעת התברוא#, החזקת נכס בצורה או באופ# שה� )4(

כ# שימוש בנכס בצורה העלולה להזיק ו, להזיק לבריאות, לדעת התברוא#, צפיפות מרובה בנכס העלולה )5(

 ;לבריאות

אינו , לקוי, לדעת התברוא#, וכ# קיו� בור שפכי� או ביב פרטי שהוא, העדר בור שפכי� או ביב פרטי בנכס )6(

וכ# ביב או מיתק# תברואה או חלק ממנו שהוקמו ללא , מתאי� לתכליתו או אינו מספיק לניקוז יעיל של הנכס

לקויי� או , לדעתו של התברוא#, ושה�, או שלא לפי תנאי ההיתר, ' 1965ה"תשכ, והבניה היתר לפי חוק התכנו#

 ;אינ� מתאימי� לתכלית�

, או שהמחסו� אינו מטיפוס מאושר או, אסלה או קבועה אחרת במיתק# תברואה שאינה מצויידת במחסו� )7(

 ;אינו קבוע כהלכה, שלדעת התברוא#



שנקבע בתו% בני# או מחוצה לו מבלי שיהא חסו� במחסו� , או לדלוחי� לצואי�, סעי( או צינור לשפכי� )8(

 ;מטיפוס מאושר

, בור פסולת, ביב, בור שפכי�, משתנה, אסלה, כסא' בית, מיכל מי�, בור מי�, תעלה, מזחילה, חפירה, בריכה )9(

 ;לבריאותה� עלולי� להזיק , שלדעת התברוא#, סככה או חצר שה� במצב מזוה� או, גג, ג#, פח אשפה

במצב העלול לגרו� , לדעת התברוא#, הנמצאי�, מיכל מי� וכל מקו� המשמש לאגירת מי�, בור מי�, באר )10(

 ;לזיהו� המי� שבתוכ� או להתפתחות יתושי� בה�

, שאינו מצוייד במכסה ברזל או ביטו# לא חדירי� ומטיפוס מאושר, תא בקרה של בור שפכי� או של ביב פרטי )11(

 ;כדי לגרו� להתפתחות יתושי� בה�ושיש בכ% 

, שבורי�, כו% או ביב שה� סדוקי�, תא בקרה, בור שפכי�, צינור איוורור, צינור דלוחי�, צינור שפכי� )12(

 ;באופ# שגזי� או נוזלי� שבה� עלולי� לפרו- החוצה או לחלחל מתוכ�, סתומי� או פגומי�

נור דלוחי� או אסלה או של צינור או מחסו� במיתק# צי, צינור שפכי�, מחבר או חיבור לקוי של ביב )13(

 ;תברואה

 ;או שפיכת כל נוזל אחר דר% צינור גש�, שימוש בצינור גש� כצינור שפכי� או דלוחי� )14(

צינור דלוחי� או תעלת , צינור שפכי�, אל ביב, או בעקיפי#, מרזב או מגלש הקשור במישרי#, צינור גש� )15(

 ;שפכי�

גורמת או עלולה לגרו� , לדעת התברוא#, ומר כל שהוא בי# בתו% בני# ובי# בסביבתו שהיאהצטברות ח )16(

 ;לרטיבות או לטחב בבני# או בבני# סמו%

לדעת , נוצות או פסולת אחרת שה�, זבל, חלקי רכב, גרוטאות של מתכת, עצי�, אבני�, הצטברות של עפר )17(

 ;מזיקי� או עלולי� להזיק לבריאות, התברוא#

אינה גבוהה , או מעשנה בבני# שהיא שבורה או לקויה, לדעת התברוא#, העדר מעשנה שיש צור% בה בבני# )18(

 ;לדעת התברוא#, למדי או פולטת עש# באופ# הגור� נזק לבריאות

אינו מאכל , לדעת התברוא#, אשר, בי# שהוא משמש למלאכה ובי# לתכלית אחרת, קמי# או כבש#, אח, תנור )19(

 ;חמרי הדלק בתוכו וגור� על ידי כ% לפליטת עש# או גזי� במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות כראוי את

באופ# , בכל קומת בני# או בדירה, בחצר, שטיח או כלי מיטה ברשות הרבי�, ניעור או חביטה של מרבד, ניקוי )20(

 ;לדעת התברוא#, המזיק לבריאות

או שהצפיפות בה� , דה או מחס# מכל סוג שהוא המוחזקי� במצב לא נקימקו� עבו, בית מלאכה, בית חרושת )21(

 ;לדעת התברוא#, עלולה לגרו� נזק לבריאות

, בבית מלאכה או במקו� עבודה מכל סוג שהוא, כל אבק או פסולת הנוצרי� במהל% העבודה בבית חרושת )22(

 ;לדעת התברוא#, הגורמי� או העלולי� לגרו� נזק לבריאות

 ;לדעת התברוא#, חיי� באופ# המזיק או עלול להזיק לבריאות'ת בעלהחזק )23(

 ;או להתפתחות�, עכברי� או חרקי� ושרצי� אחרי� בו, מבנה הגור� או עלול לגרו� לשריצת חולדות )24(

 ;שעלול לשמש להצטברות אשפה או פסולת, לדעת התברוא#, שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת )25(

שיחי צבר או אחרי� אשר ענפיה� בולטי� או מתפשטי� לעבר רחוב והגורמי� או עלולי�  ,שיחי�, עצי� )26(

 ;לגרו� לתקלה לעוברי� ושבי�

 ;גזי� או ריחות במידה בלתי סבירה, גרימת רעש )27(

או הפרעה כל שהיא להחזקתו היעילה של נכס , הפרעת השימוש במיתק# תברואה או במיתקני הספקת מי� )28(

 ;אית או מבחינה אחרתמבחינה תברו

 ;בדלוחי� או במי פסולת אחרי� בלתי מטוהרי� להשקאה, שימוש בשפכי� )29(

רכושו או נוחיותו של , בריאותו, בטחונו, עלול לסכ# את חייו, לדעת ראש המועצה או התברוא#, כל דבר אשר )30(

 .אד� או להפריע לאד� או למנוע אותו מהשתמש בזכויותיו

 מזבלה
וחייבת לעשות כ# א� נדרשת , ועצה רשאית לקבוע בהמלצת התברוא# ובאישור מפקח לשכת הבריאות המחוזיתהמ )א(  . 3

 .)מזבלה -להל# (פסולת דומ# וזבל , מקו� שישמש לאיסו( אשפה, לכ% על ידי מפקח כאמור

 .דומ# וזבל שהועברו למזבלה ה� בבעלות המועצה, פסולת, אשפה )ב(

� סמכויות התברוא
התברוא# רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי# זריחת החמה ובי# שקיעתה לש� סילוק כל מפגע ולש� ביצוע הוראות  )א(  . 4

 .חוק עזר זה

וא� מצא צור% בכ% רשאי הוא לגלות כל ביב או מיתק# , צינור או מיתק# אחר, התברוא# רשאי לבדוק כל ביב )ב(

 ' 24וזאת לאחר מת# הודעה בכתב לבעל הנכס או למחזיק בו לא פחות מ, בי# בעצמו ובי# על ידי עובדי המועצה, תברואה אחר

בצינור או במיתק# התברואה עליו לכסות מחדש את החפירה על , ובתנאי שא� לא מצא פג� בביב, שעות לפני ביצוע העבודה

מצא התברוא# פג� כל ; חשבו# המועצה וכל נזק שנגר� כתוצאה מפעולת התברוא# האמורה יתוק# על ידיו על חשבו# המועצה

 .התראה בכתב שבה ידרוש תיקו# הפג� במועד שיקבע לכ%, לפי הוראות חוק עזר זה, ית# לבעל הנכס או למחזיק בנכס -שהוא 

 אחריות לסילוק מפגע
חייב המחזיק בנכס לסלק , א% מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד אד� אחר, על א( האמור בכל חוזה שכירות )א(  . 5

לסלק את , לאחר שנדרש לכ% על ידי התברוא#, חייב בעל הנכס, אפשר למצוא את המחזיק'אול� א� אי; כל מפגע מהנכס

 .המפגע



במיתקני התברואה שבו או נובע מדבר כל שהוא בנכס , נובע מליקוי במבנה הנכס עצמו, לדעת התברוא#, מפגע אשר )ב(

אול� א� בעל הנכס נעדר מ# ; חייב בעל הנכס בלבד לסלקו, הדיירי� שבנכסאו בסביבתו אשר בו משתמשי� או ממנו נהני� רוב 

לסלק את , לאחר שנדרש לכ% על ידי התברוא# בכתב, חייב המחזיק בנכס, כוחו'אפשר למצאו או את בא'האר- או א� אי

 .המפגע

לסלק את , ה� לחודכול� יחד או כל אחד מ, חייבי� ה�, או אלה ואלה, היו לנכס בעלי� או מחזיקי� אחדי� )ג(

 .המפגע

 הודעה לסילוק מפגע
התברוא# רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשי� החייבי� לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה לבצע את כל  )א(  . 6

 .העבודות הנחוצות לש� סילוק המפגע ולמניעת הישנותו בהתא� לפרטי� ולתנאי� הקבועי� בהודעה

 .)א(בו יש לבצע את העבודות כאמור בסעי( קט# ההודעה תכלול את המועד ש )ב(

 .חייב למלא אחריה, שקיבל הודעה כאמור, הבעל או המחזיק )ג(

 ידי המועצה$ סילוק מפגע על
או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות  6לא קיי� אד� החייב לסלק מפגע את דרישות התברוא# בהודעה לפי סעי(   . 7

רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את הוצאות הביצוע , הבהודעה שלא לפי התנאי� הקבועי� ב

 .מכול� יחד או מכל אחד מה� לחוד, מהאד� או מהאנשי� החייבי� לסלק את המפגע

� החלטת התברוא
המפגע או בדבר העבודות והחמרי� הדרושי� לסילוק , מקורו או מהותו, דעתו של התברוא# בדבר קיומו של מפגע  . 8

 .תהא קובעת וסופית, ולמניעת הישנותו

 הצגת העתק מחוק העזר
להדביק ולהחזיק במקו� נראה לעי# בבני# , ידי התברוא#'לכשיידרש לכ% על, בעל בני# שנמצאות בו דירות אחדות חייב  . 9

 .העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו

 שמירה על נקיו� בנכס
וכ# לנקות ולסלק , שמור על הנקיו# בנכס ובסביבתו באופ# המניח את דעת התברוא#בעל נכס והמחזיק בנכס חייבי� ל  . 10

 .דומ# או אשפה אחרת שנצטברו בנכס או בסביבתו על ידי העברת� למזבלה, זבל, פסולת, כל זוהמה

 סידורי� לעובדי� ארעיי�
כסא ארעי לשימוש עובדי� לפי 'בית חייב להקי�, חציבה וכיוצא באלה, חפירה, אד� המעסיק עובדי� לעבודות בניה  . 11

וכ# חייב הוא לאחר גמר העבודות לבער , למש% זמ# ביצוע העבודות, במקו� שיקבע התברוא#, שרטוט דוגמה של משרד הבריאות

 .הכסא הארעי בצורה המניחה את דעת התברוא#' ולסלק את כל הזוהמה והלכלו% שנצטברו ולפרק את בית

 כלי זבל
הכל לפי , לתקנו או להחליפו באחר, להחזיקו במצב תקי#, ורווה חייב להתקי# בה כלי קיבול סגור לזבלהמחזיק בא )א(  . 12

 .ובתו% הזמ# שיקבע, הוראות התברוא#

 .ולא ישאיר זבל מחו- לאותו כלי קיבול, לא ישי� אד� זבל אלא לתו% כלי הקיבול לזבל )ב(

 בור זבל
עמקו ואופ# כיסויו יהיו , צורתו, ובלבד שמקו� הבור, לכרות בחצר בור לזבל רשאי, המחזיק באורווה שלידה חצר )א(  . 13

 .לפי הוראות התברוא#

 .המחזיק בבור זבל חייב לכסותו באדמה או לרוקנו כשיתמלא או כשידרוש זאת התברוא# )ב(

 הוצאת זבל
א� יש , והוא רשאי להעבירו אל הבור, המחזיק באורווה חייב להוציא את הזבל שבכלי הקיבול לפחות פע� בכל יו� )א(  . 14

 .או אל השדה א� יש לו שדה שברצונו לזבלו, בור סמו% לאורווה

חייב להעבירו , או שלא העביר את הזבל כאמור בו, )א(המחזיק באורווה שאי# לו בור או שדה כאמור בסעי( קט#  )ב(

 .למזבלה

 צינורות מוהל
 .פרט לתעלה המיועדת למי הגש�, וברחוב, ת מוהל מבית הבד אל הרחובהמחזיק בבית בד חייב למנוע נזיל )א(  . 15

המחזיק בבית בד חייב להתקי# צינור ברזל או תעלת ביטו# סגורה להולכת המוהל מבית הבד אל המקו� הקרוב  )ב(

 .הכל להנחת דעתו של התברוא# ובהתא� לדרישותיו, ביותר שבתעלת מי הגש� שברחוב

הכל לפי , לתקנ� ולהחזיק� במצב תקי#, לנקות�, ב למנוע את סתימתו של הצינור או התעלההמחזיק בבית בד חיי )ג(

 .הצור% ולפי הוראות התברוא#

 מסירת הודעות
או נמסרה במקו� מגוריו או , א� נמסרה לידי אד� שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי# )א(  . 16

, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרי� או לידי כל אד� בוגר העובד או המועסק ש�, י� לאחרונהבמקו� עסקיו הרגילי� או הידוע



א� ; או א� ההודעה נשלחה אליו בדואר או במכתב רשו� הערו% לפי מע# מקו� מגוריו או עסקיו הרגילי� או הידועי� לאחרונה

ו� בולט באחד המקומות האמורי� או על אפשר לקיי� את המסירה כאמור תהא המסירה כדי# א� הוצגה ההודעה במק' אי

 .הוא בשפה העברית, לפחות, שאחד מה�, או נתפרסמה בשני עתוני� יומיי� הנפוצי� בתחו� המועצה, הנכס שבו היא דנה

א� נערכה , יראו אותה כאילו נערכה כהלכה, הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכס או למחזיק בו )ב(

 .ללא כל ש� או תיאור נוס(, של הנכס" המחזיק"או  "הבעל"אליו בתור 

� עבירות ועונשי
 :אד� שעשה בתחו� המועצה אחד מאלה  . 17

 ;הפריע לתברוא# במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה )1(

 ;הכניס שפכי� או מי� דלוחי� בכלי קיבול המיועד לאשפה )2(

 ;הניח כלי קיבול לאשפה ברחוב )3(

 ;בחדר מדרגות או בכל מקו� שאינו מיועד לצור% זה, במקו� ציבורי, רבי�עשה צרכיו ברשות ה )4(

 ;ירק ברחוב או במקו� ציבורי אחר )5(

 ;נוצות או פסולת אחרת ברשות הרבי� או בבני# ציבורי, אשפה, הטיל נייר )6(

 ;שות הרבי�שפ% מי� או נוזלי� אחרי� ברשות הרבי� או הניח למי� או לנוזלי� אחרי� שיזלו מרשותו לר )7(

, ע-, ברזל, חול, אב#, חומר חד, מסמרי�, שברי זכוכית או חרס, ש� ברחוב או ברשות הרבי� בקבוקי� )8(

 ;שברי כלי� או חלקי מכונות או רכב, גרוטאות או חומר בניה כל שהוא

 ;חיי� או חלקיה# או פסולת מזו# כל שהיא' נבלות בעלי, ירקות, פירות, השלי% ברחוב קליפות )9(

 ;רח- רכב ברשות הרבי� )10(

 ;נבר או חיטט בפחי אשפה או בכלי קיבול אחרי� לאשפה )11(

 ;חיי� ברחוב באופ# שיש בו כדי לזה� את הרחוב'האכיל בעל )12(

 ;בית ברחוב'חלב בהמת )13(

 ;בחצר או בחדר מדרגות או על גג מבנה, חיי� או מרטו ברשות הרבי�'שחט בעל )14(

 ;ה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זהלא מילא אחר חוב )15(

והיתה  7והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעי(  )ג(6וא� עבר על הוראות סעי(  * ,שקלי� חדשי� 1,400קנס  -דינו 

לכל יו� שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת  * שקלי� חדשי� 55קנס נוס(  -דינו , העבירה נמשכת

 .ש המועצה או אחרי הרשעתו בדי#רא

 .�537 "חש; 25.5.1995תחילה ביו� * 
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