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בתוק סמכותה לפי הסעיפי  22ו #23לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית ערד חוק
עזר זה:

הגדרות
.1
ובי' מתחתיה ,שנועד לקיבול או לאגירת של צואי ,דלוחי ,שפכי או
"בור
כל פסולת של נוזלי אחרי ,לרבות כל סוג של בור רקב ,בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אב' ,לבני או כל
חומר אחר ,לרבות ביב או תעלה;
"ביב פרטי"  -ביב המשמש לניקוזו של בני' או של מגרש אחד ,או לניקוז של קבוצה של בניני הנמצאי בתחומי
מגרש אחד או לניקוז של שני מגרשי סמוכי ושל המבני שעליה ,לש העברת מי הניקוז אל בור שפכי או אל
ביב ציבורי ,וכולל אביזרי הביוב ,מחסומי ותאי בקרה;
"ביב ציבורי"  -ביב המשמש להעברת צואי ,דלוחי ,שפכי או כל פסולת של נוזלי אחרי ,לרבות אביזרי הביוב,
מחסומי ותאי בקרה וכל חלקיה ,למעט ביב פרטי;
"מיתק תברואה"  -אינסטלציה סניטרית ,וכולל את כל הקבועות ,המחסומי ,הסעיפי ,הצינורות ואביזריה
בפני הבני' ומחוצה לו וכ' המחסומי ותאי הבקרה בביב פרטי או בביב ציבורי ,בורות שפכי ,וכולל ג המיתק'
לחימו הבני' ולחימו מי ומערכת אספקת המי על כליה ,צינורותיה ואביזריה;
"בעל נכסי "  -אד המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסי ,או שהיה מקבלה או היה זכאי לקבלה אילו הנכסי
היו נותני הכנסה ,בי' בזכותו הוא ובי' כסוכ' ,כנאמ' או כבא כוח ,בי' שהוא הבעל הרשו של הנכסי ובי' שאיננו
הבעל הרשו ,וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכסי לתקופה של למעלה משלוש שני;
"מבנה"  -בני' ,צרי  ,סככה ,אוהל ,או מבנה חו ,כלשהו ,בי' קבוע ובי' ארעי ,או כל חלק מה על כל מיתקניה,
לרבות מיתקני תברואה ,בי' שה מצויי בתו -המבנה ובי' שה מצויי בסביבתו;
"ליקוי"  -לגבי מבנה  -פג במבנה עצמו ,בי' א היה קיי מלכתחילה ובי' א נתהווה לאחר זמ';
"המועצה"  -המועצה המקומית ערד;
"ראש המועצה"  -לרבות אד שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כול' או מקצת';
"מחזיק"  -אד המחזיק למעשה בנכסי או בחלק מה כשוכר או בכל אופ' אחר ,למעט אד הגר בבית מלו' או
בפנסיו';
"תברוא"  -רופא המועצה ,מנהל המחלקה לתברואה של המועצה ,מהנדס התברואה של המועצה או כל פקיד אחר,
שהמועצה מינתה אותו למלא תפקיד של תברוא';
"נכסי "  -מבני או קרקעות ,בי' תפוסי ובי' פנויי ,בי' ציבוריי ובי' פרטיי;
"תעלת שפכי "  -לרבות סעיפי תעלת שפכי ,תאי בקרה וכ' כל ביב שאינו ביב כמשמעותו בחוק עזר זה;
"בעלי חיי "  -כל בעל#חיי ,לרבות דגי;
"מאושר"  -מאושר על ידי המועצה או על ידי משרד הבריאות.
בחוק עזר זה -
שפכי "  -כל מבנה ,בי' מעל לקרקע

תיקו' :תש"ל
מפגעי
"מפגע"-
.2
) (1העדר

בתי כסא במספר מספיק ומטיפוס מאושר או קיו בית כסא שאינו מטיפוס מאושר ,בנכסי
המשמשי למטרת מגורי או לעסק או למטרה ציבורית;
) (2העדר פחי אשפה במספר מספיק ומטיפוס מאושר בנכסי המשמשי למטרת מגורי או לעסק או
למטרה ציבורית;
) (3גג ,תקרה או קיר ,מעקה ,ארובה ,תריס ,חלו' ,אשנב ,דלת או מפת' ,מזחילה ,ביב ,תעלה ,מרזב,
צינור ,מיתק' תברואה שהוא לקוי ,בכללו או בחלקו ,באופ' שעלולי לחדור דרכו מי ,רטיבות ,טחב
או רוח ,במידה שלפי דעת התברוא' יש בכ -משו נזק לבריאות ,א בבני' עצמו או בבני' סמו;-
) (4החזקת נכסי בצורה או באופ' אשר ,לדעת התברוא' ,מזיקה או עלולה להזיק לבריאות;
) (5צפיפות מרובה בנכסי אשר ,לדעת התברוא' ,עלולה להזיק לבריאות ,וכ' שימוש בנכסי בצורה
העלולה להזיק לבריאות;
) (6העדר בור שפכי או ביב פרטי בנכסי ,וכ' קיו בור שפכי או ביב פרטי שהוא ,לדעת התברוא',
לקוי ,אינו מתאי לתכליתו או אינו מספיק לניקוז היעיל של הנכסי ,וכ' ביב או מיתק' תברואה או
חלק ממנו שהוקמו ללא היתר לפי חוק התכנו' והבניה ,תשכ"ה ,#1965או שלא לפי תנאי ההיתר ,ואשר,
לדעתו של התברוא' ,לקויי או אינ מתאימי לתכלית;
) (7כל אסלה או קבועה אחרת במיתק' תברואה שאינה מצויידת במחסו ,או שהמחסו אינו מטיפוס
מאושר או שאינו קבוע כהלכה ,לדעת התברוא';
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) (8כל סעי או צינור שפכי ,צואי או דלוחי שנקבעו בתו -בני' או מחוצה לו מבלי שיהא חסו
במחסו מטיפוס מאושר;
) (9בריכה ,חפירה ,מזחילה ,תעלה ,בור מי ,מיכל מי ,בית כסא ,אסלה ,משתנה ,בור שפכי ,ביב,
בור פסולת ,פח אשפה ,ג' ,גג ,סככה או חצר שה במצב מזוה ,או ,שלדעת התברוא' ,עלולי להזיק
לבריאות;
) (10באר ,בור מי ,מיכל מי וכל מקו המשמש לאגירת מי אשר ,לדעת התברוא' ,נמצאי במצב
העלול לגרו לזיהו המי שבתוכ או להתפתחות יתושי בה;
) (11תא בקרה של בור שפכי או של ביב פרטי ,שאינ מצויידי במכסה ברזל או ביטו' לא חדירי
ומטיפוס מאושר ,והעלולי לגרו להתפתחות יתושי בה;
) (12צינור שפכי ,צינור דלוחי ,צינור אוורור ,בור שפכי ,תא בקרה ,כו -או ביב שה סדוקי,
שבורי ,סתומי או פגומי ,באופ' שגזי או נוזלי שבה עלולי לפרו ,החוצה או לחלחל מתוכ;
) (13מחבר או חיבור לקוי של כל ביב ,צינור שפכי ,צינור דלוחי ,אסלה או של כל צינור או מחסו
במיתק' תברואה;
) (14השימוש בצינור גש כצינור שפכי או דלוחי ,או שפיכת כל נוזל אחר דר -צינור גש;
) (15כל צינור גש ,מרזב או מגלש הקשור ,במישרי' או בעקיפי' ,ע כל ביב ,צינור שפכי ,צינור
דלוחי או תעלת שפכי;
) (16הצטברות חומר כל שהוא בי' בתו -בני' ובי' בסביבתו אשר ,לדעת התברוא' ,גורמת או עלולה
לגרו לרטיבות או לטחב בבני' או בבני' סמו;-
) (17הצטברות של עפר ,אבני ,עצי ,גרוטאות של מתכת ,חלקי של כלי רכב ,זבל ,נוצות או פסולת
אחרת אשר ,לדעת התברוא' ,מזיקי או עלולי להזיק לבריאות;
) (18העדר מעשנה שיש צור -בה בבני' ,לדעת התברוא' ,או מעשנה בבני' שהיא שבורה או לקויה ,או
שאינה גבוהה למדי ,או שהיא פולטת עש' באופ' הגור נזק לבריאות ,לדעת התברוא';
) (19תנור ,אח ,קמי' או כבש' ,בי' שהוא משמש למלאכה ובי' לתכלית אחרת ואשר ,לדעת התברוא',
אינו מאכל כראוי את חמרי הדלק בתוכו וגור על ידי כ -לפליטת עש' או גזי במידה המזיקה או
העלולה להזיק לבריאות;
) (20ניקוי ,ניעור או חביטה של מרבד ,שטיח או כלי מיטה ברשות הרבי או בחצר ,בכל קומת בני' או
דירה באופ' המזיק לבריאות ,לדעת התברוא';
) (21בית חרושת ,בית מלאכה ,מקו עבודה או מחס' מכל סוג שהוא המוחזקי במצב לא נקי ,או
שהצפיפות בה עלולה לגרו נזק לבריאות ,לדעת התברוא';
) (22כל אבק או פסולת הנוצרי במהל -העבודה בבית חרושת ,בית מלאכה או מקו עבודה מכל סוג
שהוא ,הגורמי או העלולי לגרו נזק לבריאות ,לדעת התברוא';
) (23החזקת בעלי חיי באופ' המזיק או עלול להזיק לבריאות ,לדעת התברוא';
) (24מבנה הגור או העלול לגרו לשריצת חולדות ,עכברי או חרקי ושרצי אחרי בו או
להתפתחות;
) (25שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת ,לדעת התברוא' ,והעלול לשמש להצטברות אשפה או
פסולת;
) (26עצי או שיחי אשר ענפיה בולטי או מתפשטי לעבר כל רחוב והגורמי או עלולי לגרו
לתקלה לעוברי ושבי;
) (27גרימת רעש או גזי או ריחות העלולי להזיק לבריאות ,לדעת התברוא';
) (28הפרעת השימוש במיתק' תברואה או במיתקני הספקת המי ,או הפרעה כל שהיא להחזקתו
היעילה של נכס מבחינה תברואית ,או מבחינה אחרת;
) (29שימוש בשפכי ,בדלוחי או במי פסולת אחרי להשקאה.
) (30כביסה התלויה ברחובות ,בגזוזטראות ,בחלונות ,במרפסות ובכל מקו אחר הפונה לצד הרחוב.

סמכויות התברוא
)א( התברוא' רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבי' זריחת החמה ובי' שקיעתה לש סילוק כל מפגע ולש
.3
ביצוע הוראות חוק עזר זה.
)ב( התברוא' רשאי לבדוק כל ביב ,צינור או מיתק' תברואה אחר ,וא ימצא צור -בכ ,-רשאי הוא לגלות,
בעצמו או על ידי עובדי המועצה ,כל ביב או מיתק' תברואה אחר ,וזאת לאחר מת' הודעה בכתב לבעל הנכס או
למחזיק בו לא פחות מ #24שעות לפני ביצוע עבודה כזאת ,ובתנאי שא לא מצא פג בביב ,בצינור או במיתק'
התברואה עליו לכסות מחדש את החפירה על חשבו' המועצה ,וכל נזק שייגר כתוצאה מפעולת התברוא' האמורה
יתוק' על ידיו על חשבו' המועצה .מצא פג כל שהוא ית' לבעל הנכס או למחזיק בנכס ,לפי הוראות חוק עזר זה,
התראה בכתב שבה ידרוש תיקו' הפג במועד שיקבע לכ.-

אחריות לסילוק מפגע
)א( על א האמור בכל חוזה שכירות א -מבלי לפגוע בזכותו לדרוש סעד חוקי נגד אד אחר ,חייב המחזיק
.4
בנכסי לסלק כל מפגע מאות נכסי; אול א אי אפשר למצוא את המחזיק ,חייב בעל הנכסי ,לאחר שנדרש
לכ -על ידי התברוא' ,לסלק את המפגע.

© קבוצת "מחשבות"www.machshavot.co.il,03-6160466 ,
עורכים :עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן

2

שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
)ב( מפגע אשר ,לדעת התברוא' ,נובע מליקוי במבנה הנכסי עצמו ,במיתקני התברואה שבו או נובע מדבר כל
שהוא בנכסי או בסביבת אשר בו משתמשי או ממנו נהני רוב הדיירי שבנכס ,חייב בעל הנכסי בלבד לסלקו;
אול א בעל הנכסי נעדר מ' האר ,או א אי אפשר למצאו או את בא כוחו ,חייב המחזיק באות הנכסי ,לאחר
שנדרש על ידי התברוא' בכתב ,לסלק את המפגע.
)ג( היו בעלי או מחזיקי אחדי ,או אלה ואלה ,חייבי ה כול יחד או כל אחד מה לחוד ,לסלק את
המפגע ,ויהא זה מספיק למסור הודעה על סילוק המפגע לאחד מה בלבד.

הודעה לסילוק מפגע
)א( התברוא' רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האנשי החייבי לסלק מפגע ,לפי הוראות חוק עזר זה,
.5
לבצע את כל העבודות הנחוצות לש סילוק המפגע ולמניעת הישנותו בהתא לפרטי ולתנאי הקבועי בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את המועד שבו יש לבצע את העבודות כאמור בסעי קט' )א(.
)ג( החייב בסילוק המפגע שקיבל הודעה על כ -כאמור לעיל ,חייב לקיי את תנאי ההודעה על כל פרטיה.

סילוק המפגע על ידי המועצה
לא קיי אד החייב לסלק מפגע את דרישות התברוא' לפי סעי  5או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות
.6
בסעי  5שלא לפי התנאי הקבועי בהודעה ,רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה לסילוק המפגע ולגבות את
הוצאות הביצוע מאותו אד או מאות אנשי החייבי לסלק את המפגע ,מכול יחד או מכל אחד מה לחוד.

החלטת התברוא
דעתו של התברוא' בדבר קיומו של מפגע ,מקורו או מהותו ,או בדבר העבודות והחמרי הדרושי לסילוק
.7
המפגע ולמניעת הישנותו תהא קובעת וסופית.

חובות
)א( בעל בני' ,שנמצאות בו דירות אחדות ,חייב ,לכשיידרש לכ -על ידי התברוא' ,להדביק ולהחזיק במקו
.8
נראה לעי' בבני' העתק מחוק עזר זה או מחלק ממנו.
)ב( בעל הנכסי והמחזיק בנכסי חייבי לשמור על הנקיו' בנכסי ובסביבת באופ' המניח את דעת
התברוא' ,וכ' לנקות ולסלק כל זוהמה ,פסולת ,זבל ,דומ' או אשפה אחרת שנצטברו בנכסי או בסביבת.
)ג( אד המעסיק עובדי לעבודות בניה ,חפירה ,חציבה וכיוצא באלה ,חייב להקי בית כסא ארעי לשימוש
העובדי ,לפי שרטוט דוגמה של משרד הבריאות ,במקו שיקבע התברוא' ,למש -זמ' ביצוע העבודות ,וכ' חייב
לאחר גמר העבודות ,לבער ולסלק את כל הזוהמה והלכלו -שנצטברו ולפרק את בית הכסא הארעי בצורה המניחה את
דעת התברוא'.

מסירת הודעות
)א( מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי' ,א נמסרה לידי האד שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקו
.9
מגוריו או במקו עסקיו הרגילי או הידועי לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבוגרי או לידי כל אד בוגר
העובד או המועסק ש ,או א ההודעה נשלחה אליו בדואר במכתב רשו לפי מע' מגוריו או עסקו הרגילי או
הידועי לאחרונה .א אי#אפשר לקיי את המסירה כאמור תהא המסירה כדי' א הוצגה ההודעה במקו בולט
באחד המקומות האמורי או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוני הנפוצי בתחו המועצה ,שאחד
מה ,לפחות ,הוא בשפה העברית.
)ב( הודעה שיש למסור אותה לפי חוק עזר זה לבעל נכסי או למחזיק בה ,יראו אותה כאילו נערכה כהלכה,
א נערכה אליו בתואר "הבעל" או "המחזיק" של אות נכסי ,ללא כל ש או תיאור נוס .

עבירות וענשי
.10

כל אד -
) (1המפריע לתברוא' במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה;
) (2המכניס שפכי או מי דלוחי בכלי כיבול המיועד לאשפה;
) (3המניח כלי קיבול לאשפה ברחוב;
) (4העושה צרכיו ברשות הרבי ,במקו ציבורי ,בחדר מדרגות או בכל מקו שאינו מיועד לצור -זה;
) (5היורק ברחוב או במקו ציבורי;
) (6המטיל נייר ,אשפה ,נוצות או כל פסולת אחרת ברשות הרבי או בבני' ציבורי;
) (7השופ -מי או נוזלי אחרי ברשות הרבי ,או המניח למי או לנוזלי אחרי שיזלו מרשותו

לרשות הרבי;
) (8הש ברחוב בקבוקי ,שברי זכוכית ,מסמרי ,חומר חד ,אב' ,חול ,ברזל ,ע ,,גרוטאות או חומר
בניה כל שהוא;
) (9המשלי -ברחוב קליפות ,פירות ,ירקות ,נבלות בעלי#חיי או חלקיה' ,או פסולת מזו' כל שהיא;
) (10הרוח ,כלי רכב ברשות הרבי;
) (11הנובר או מחטט בתו -פחי אשפה או בכלי קיבול אחרי לאשפה;
) (12המאכיל בעלי#חיי ברחוב באופ' שיש בו כדי לזה את הרחוב;
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שגיאה! הסגנון אינו מוגדר.
) (13החולב בהמות בית ברחוב;
) (14השוחט בעל#חיי או מורטו ברשות הרבי ,בחצר או בחדר מדרגות או על גג מבנה;
) (15שאינו ממלא אחר חובה מהחובות המוטלות עליו על פי חוק עזר זה,
דינו  -קנס  500שקלי חדשי *,וא עבר על הוראות סעי )5ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעי 6
והיתה העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוס  20שקלי חדשי* לכל יו שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה
הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדי'.
* תחילה ביו  ,14.12.86חש" 318

הש
.11

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לערד )מפגעי תברואה( ,תשכ"ז."#1966
נתאשר.
י"א בתשרי תשכ"ז ) 25בספטמבר (1966

זאב חיימוני
ראש המועצה המקומית
ערד
חיי משה שפירא
שר הפני
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