
פקודת המועצות המקומיות )סעיף 26א( הזמנה לדין וכתב אישום
בבית משפט לעניינים מקומיים בהרצליה )עבירת קנס(

רחוב בן גוריון 31, הרצליה

1. מודה בעובדות אלה מהמפורטות בכתב האישום )פרט את העובדות שאתה מודה בהן(:

 

2. בנוסף לחומר בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:

ניתנה לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע בצו המועצות המקומיות )עבירות קנס(, תשל"ג-1973, לעבירה זו. כמצוין ברשימה שמעבר לדף
במספר סידורי                      בסכום של                    ₪ תוך חמישה עשר יום מיום מסירת הזמנה זו בכל סניף של בנק הדואר או בקופת בית המשפט הרשום לעיל.

אם תשלם את הקנס יראו אותך כאילו הודית באשמה בפני בית המשפט, הורשעת ונשאת את העונש.
אם לא תשלם את הקנס  במועד, הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט האמור כדי להישפט על העבירה האמורה בתאריך:                            בשעה:

אין אתה חייב להתייצב בבית המשפט הנ"ל אם הינך מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום אולם במקרה זה עליך להשיב על גבי הטופס "הודעת נאשם"
המצורף על ידי שתמלאו ותחתום עליו ותחזירו לבית המשפט הנ"ל לפני תאריך המשפט.

אם לא תודה בכל העובדות כאמור יקבע בית המשפט תאריך להמשך בירור המשפט.
אם לא תשלם את הקנס או לא תשיב על טופס הודעת הנאשם כאמור וגם לא תופיע בבית המשפט כאמור בעצמך ולא תהיה  מיוצג על ידי סניגור בתאריך ובשעה הנקובים 

לעיל, יראוך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ובית המשפט יהיה רשאי לדונך שלא בפניך.
אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק המרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

מדינת ישראל נגד:

                                                    )שם משפחה(                                       )שם פרטי(                                              )מס' תעודת זהות(

המען:

                                                        )רחוב(                                            )מס'(                                   )עיר(                                )מיקוד( 

תיאור העובדות המהוות את העבירה:

בתאריך                                        בשעה                          במקום

בתחום המועצה המקומית כפר שמריהו

עבירה על סעיף מס'                     לחוק העזר כפר שמריהו בדבר

שמות עדי התביעה:  1.                                                                                               2. 

)1(

)2(
)3(

)4(
)5(

)6(

תאריך:                                        פרטי רושם הדו"ח

                                                                                                )שם משפחה(                                    )שם פרטי(                )חתימה(

חתימת המקבל                                           חתימת המוסר                                            תאריךאישור מסירה: קיבלתי ההזמנה וכתב האישום.

/           /מועד אחרון לתשלום אחרון בסניפי בנק הדואר                                       
אל: בית המשפט לעניינים מקומיים בהרצלייה 

/           /אני                                                       הנאשם בתיק פלילי מס'                           אשר מועד הדיון בו נקבע ליום                                        שעה

הערות:  1. בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הזמנה זו.
2. תשלום סכום הקנס לאחר שעברו 15 יום מיום מסירת הזמנה זו, או תשלום סכום שהוא קטן משיעור הקנס שנקבע אינם משחררים מהחובה להישפט על העבירה הנ"ל.

תאריך:

קבלה

בנק הדואר

שולם לזכות המועצה המקומית כפר שמריהו,

חשבון מס'

הודעת זיכוי

חותמת הדואר
אגרה שולמה

מסמך זה ישמש רק לאחר הטבעת חותמת או הטבעת
הקופה הרושמת של הדואר וחתימת הפקיד

הסכום במיליםהסכום של )ברירת קנס(

חלק זה מיועד לבית המשפט 

שמור על קבלה זו לביקורת לעת הצורך.
חלק זה מיועד למשלם

בנק הדואר

שולם לזכות המועצה המקומית כפר שמריהו,

חותמת הדוארחשבון מס'
אגרה שולמה

מסמך זה ישמש רק לאחר הטבעת חותמת או הטבעת
הקופה הרושמת של הדואר וחתימת הפקיד

הסכום במיליםהסכום של )ברירת קנס(
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 5332-חוק העזר לכפר שמריהו )מניעת מפגעים(, התשס"ח
 
 

 מס"ד
סעיף 
בחוק 
 העזר

דרגת  תיאור העובדות המהוות את העבירה
 הקנס

שעור 
הקנס 
 בש"ח

 475 ב לחוק העזר 1כהגדרתו בסעיף  מפגע  אדם יגרום לא )א(2 1

 )ב(2 2
 1כהגדרתו בסעיף  מפגע המהווה באופןלא יחזיק נכס למעט שוכר,  בנכס, המחזיק או בעל הנכס

 475 ב ( 21)-(ו19(, )15(, )12(, )9לחוק העזר בפסקאות )

 )ב(2 3
 1כהגדרתו בסעיף  מפגע המהווה באופן לא יחזיק נכסלמעט שוכר, בנכס, המחזיק או נכסה בעל

 ( 20)-( ו13(, )11(, )10(, )8( עד )2לחוק העזר בפסקאות )
 730 א

 )א(7 4
 לגרום או העלול הגורם באופן צמחים להשקות מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישקה לא

 .מקום בקרבת המצויים לאנשים סכנה או הפרעה ,לכלוך
 320 ג

 475 ב .בזבוז מים ימנע אשר ובאופן דין כל להוראות בהתאם אלא צמחים אדם ישקה לא )ב(7 5

6 8 
אחר, בין  דבר כל או מיטה מרבד, שטיח, כלי יאבק ולא יחבוט ינער, לא אדם, לא ינקה לא

 העלול בו, באופן גובל אינו אם לרחוב, אף הפונה פתח דרך או , ברחוב14:00-20:00השעות 
 מקום.  בקרבת המצויים לאנשים סכנה לכלוך, הפרעה או לגרום

 320 ג

 85 ז .לכך מיועד שאינו במקום הרבים ברשות צרכיו את אדם יעשה לא 9 7

 )א(10 8
(, 14בפסקאות ) 1כהגדרתו בסעיף למפגע  לגרום העלול או הגורם באופן חיים בעל אדם יחזיק לא

 (.23) -( ו16)
 85 ז

 )א(13 9
 בשדה בגן, ברשות הרבים, כלשהו אחר חומר או פסולת ,צמחים ,עצים ,קוצים אדם יבעיר לא
 או כללי היתר לרבות,המועצה ראש מאת בהיתר אלא המועצה בתחום השמים כיפת תחת או

 .להבערות אלו ביחס ומגבלות ואישורים היתרים בדבר הנחיות הכולל נוהל

 730 א

 )ב(13 10
 דין פי על הנדרשיםהזהירות  אמצעי כל את שנקט לאחר אלא הרבים ברשות אש אדם יבעיר לא
  מחייבת הנחיה פי על או

 730 א

 אם ,ולהנחת דעתו המפקח לדרישת בהתאם לגדרו חייב בניין בעל או בבניין מחזיק שהוא מי 14 11
 לציבור סכנה או מפגע מניעת לשם דרוש הדבר כי המפקח סבר

 730 א

 )ג(15 12
 או הרבים רשות בתחומי צרכיו את לעשות שבהחזקתו חיים לבעל אדם ירשה לא

 320 ג  .שלו שאינו פרטי בשטח

 320 ג צרכי בע"ח שבחזקתולא אסף את  )ד(15 13

 730 א לרחוב שיפול סכנה שיש בו באופן דבר כל נכס בכל יתלה אדם ולא יניח לא )ב(16 14

 דבר כל מעל לרחוב יבליט ולא ברחוב יטיל לא ,יתלה לא ,יקים לא ,ישאיר לא ,אדם יניח לא )א(16 15
 בו הציבור לתנועת או לניקיון להפריע או לסביבה או לרחוב נזק לגרום העלול

 475 ב

 730 א ברחוב בקרה או תא יחסום שוחה אדם ולא יכסה לא 17 16

 )א(19 17
 לתנאי ובהתאם המועצה ראש מיוחד בכתב מאת היתר פי על אלא ברחוב שוחה אדם יכרה לא

 ההיתר
 730 א

 )ב(19 18

 בשלטי ולציינו גדור השוחה מקום את להחזיק  חייב היתר פי על ברחוב שוחה הכורה אדם
 את ולהחזיר השוחה את לסתום וכן  בלילה אדומים ובאורות ביום אדומים בדגלים וכן אזהרה
 התאריך לפי הכל ,ההיתר תוקף פקיעת עם או העבודה גמר עם מיד הקודם למצבו הרחוב

 .מוקדםה

 730 א

 85 ז .אליו או בכניסה בגן המוצגת בהודעה נאסרה, כמפורט לגן שהכניסה בשעות בגן אדם יימצא לא 27 19

20 28 
 המפקח  או המועצה ראש ברשות אלא בגן הנמצא גדור נטיעות למקום אדם ייכנס לא

 .להוראותיו ובהתאם
 85 ז

21 29 
 ינסה ולא לא יקחחיים,  בעל ירים לשוט, לא או לעוף מלהלך, בגן חיים לבעלי אדם יפריע לא

 אדם ידוג או יצוד חיים ולא לבעלי מלכודת הגן בשטח אדם יניח ולא .ביציו את או אותו לקחת
 .הגן בשטח

 475 ב

 85 ז בגן צמח כל ישחית ולא יגדע יעקור, לא אדם, לא יקטוף לא 30 22

 )ב(31 23
 או גדר, משוכה, שער על לטפס או לדרוך לאחר ירשה ולא ישחית יטפס, לא אדם, לא ידרוך לא

 .אותו הגודרים או גן שבתוך סורג
 320 ג

 )ג(31 24
 תקנימ לרבות אותו הגודרים או הגן בתוך סורג ישחית גדר, משוכה, שער או אדם ולא ישבור לא

 320 ג .הגן המועצה בתוך שהציבה מיתקן כל או משחק

25 32 
 ראש מאת מראש היתר בלא בגן ישאירו ולא בו ינהג לגן, לא רכב כלי אדם יכניס לא

 .המפקח או המועצה
 320 ג

 320 ג בגן ברוכלות אדם יעסוק לא 33 26

 85 ז .המועצה ראש ידי על לכך שנאסרו ובמקומות במשחקים, בתנאים בגן אדם ישחק לא 34 27

28 35 
 את להפר כדי שיש בו או אדם סכנה, הפרעה לכל לגרום כדי בו שיש בגן מעשה כל אדם יעשה לא

 .בגן הסדר
 475 ב

 

 2 

 475 ב .ונשנה חוזר או חזק, ממושך רעש בגן אדם יקים לא 36 29

 )א(38 30
 והיא פסולת תהיה עליה שלא בעסקו, באופן הגובלת המדרכה ניקיון על לשמור חייב עסק בעל

 320 ג .נקיה תימצא

 475 ב . סביבתו וניקיון הנכס ניקיון שמירת על האחריות בו, מוטלת המחזיק או נכס בעל על )א(47 31

 לא ,בניין על שהותקנו מוארת מספר בלוחית או מספר בלוחית ,בשלט אדם יפגע לא 58 32
 .רואים מעין יסתירם ולא יטשטשם

 320 ג

 )א(59 33
 השייך חפץ בניין, מיתקן, רכוש או כל יקלקל ולא ישבור ילכלך, לא ישחית, לא אדם, לא יסיר לא

 730 א .באישורה או ידה על שהוקם או למועצה

 475 ב .הרבים ברשות המצוי עץ אדם יעקור לא )א(61 34

35 64 
 שבנכסיו בעצים התיכון וקניהם הנמצאים הים וזבוב התהלוכן זחלי את ידביר בנכס המחזיק
 . ובנכסיו

 475 ב

 שאינו במקום או הרבים ברשות מיושנים יחזיק חפצים יניח ולא לא ,ישאיר לא ,אדם יזרוק לא 68 36
 475 ב ראש המועצה. ידי על לכך שנקבע המקום

37 72 
 כחלק נפרד ובין כעסק בין בהשכרתם או מסוכנים, במכירתם צעצועים בייצור אדם יעסוק לא

 730 א היתר. פי על אלא בהם, יחזיק ולא אחר מעסק

 730 א היתר. פי על אלא ,מסוכן צעצוע אדם יפעיל לא 73 38

ילדים,  מגן מטר 20 בתחומי טובין או דוכן, תבנית, מגש ,רכב יניח עגלה, כלי ולא רוכל יעמיד לא 81 39
 475 ב .מגן משחקים, מגינה או ספר, ממגרש מבית

 475 ב .אחר למבנה לבניין, לגדר, לעמוד או שהיא צורה לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל )א(83 40

 475 ב .הגורם לרעש אחר אופן בכל או הגברה במכשיר אומנותו על או טובין על רוכל יכריז לא )א(84 41

 475 ב .עיסוקו מקום ליד השטח את שילכלכו יגרום ולא רוכל ילכלך לא )ב(84 42

 )ב(85 43
 בליטתם שימנע את באופן הטובין את יסדר עיסוקו לצורך רכב בכלי או בעגלה המשתמש רוכל

 .עבר לכל הרכב כלי או העגלה מקצות
 85 ז

 
 

 5332-חוק העזר לכפר שמריהו )פינוי פסולת(, התשס"ח
 

 

 מס"ד
סעיף 
 בחוק
 העזר

 תיאור העובדות המהוות את העבירה
דרגת 
 הקנס

שעור 
הקנס 
 בש"ח

44.  2 
 מרשות או הרבים ברשות פסולת להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא

 .הרבים רשות את ילכלך ולא ,הרבים לרשות היחיד
 ב

475 

 )ב(3  .45
 לגרום או דברים העלולים פסולת אצירה לכלי להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא

 הפסולת אצירת לכלי לנזק או בריאותי או סביבתי למפגע או למטרד
 .מתוכו הפסולת פינוי על להקשות או

 א
730 

 475 ב .לפסולת כלי אצירה לתוך אלא ,פסולת להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא )א(3  .46

 )ד(4  .47

 הפסולת העלול למיתקן מיחזור או ייעודי למכל להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא
 עלולים או המיחזור או למיתקן הייעודי למכל לנזק או תברואתי או סביבתי למפגע או למטרד לגרום

 .מתוכם למיחזור פסולת של פינוי על להקשות
 א

730 

 )ג(4  .48

 נכס בעל או ,מיחזור מיתקן או ייעודי מכל הותקן לעסקו בקשר או עסקו שבתחום עסק בית בעל
 מטעמו שפועל ירשה למי ולא ישליך מיחזור, לא מיתקן או ייעודי מכל הותקן שבתחומו למגורים
 ג .מיתקן או מכל שנקבע לאותו הפסולת לסוג בהתאם ,לתוכו אלא למיחזור פסולת להשליך

320 

 )א(4  .49

 מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא ,מיחזור מיתקן או ייעודי מכל הותקן
 לסוג בהתאם ,לו מחוץ למיחזור פסולת ישאיר ולא לתוכו אלא למיחזור פסולת להשליך
 .מיתקן או מכל לאותו שנקבע הפסולת

 ז

85 

 )ב(4  .50
 פסולת אלא למיתקן מיחזור או ייעודי למכל להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא

 .מיתקן או מכל לאותו שנקבע למיחזור הפסולת לסוג למיחזור, בהתאם
 ז

85 

 )א(5  .51

 בעלי אריזה פסולת חומרי מיחזור מיתקן או ייעודי מכל ,לפסולת אצירה כלי לתוך אדם ישליך לא
 ,דחיסה או קריעה ,קיפול ,פירוק ידי על נפחם את לצמצם שניתן גדול נפח

 .נדחסו או נקרעו ,קופלו ,שפורקו לאחר אלא
 ז

85 

 )א(6  .52

 ,לפסולת אצירה כלי ,לו בסמוך או בנכס ,חשבונו על יציב ,בו המחזיק או נכס בעל
 וינקוט ,סביבתם ניקיון על וכן ,לפסולת האצירה כלי של ניקיונם ועל תקינותם על ישמור

העלולים  או הנגרמים תברואתי או סביבתי מפגע או מטרד למניעת הנדרשים סבירים אמצעים
 .להם או לפסולת האצירה מכלי להיגרם

 ב

475 

 )א(7  .53
 הביוב המים ומערכת לרשת פסולת, יחברו והוראותיו, ביתן המפקח דרישת יתקין, לפי נכס בעל

 מניעת לשם אמצעים סבירים סביבתו, וינקוט וניקיון ניקיונו תקינותו, על על הציבורית, ישמור
 רד.מט

 א
730 

 

 3 

 )א(9  .54

 ,ייעודי מכל ,שפורטו בדרישה לתנאים ובהתאם המפקח דרישת פי על ,חשבונו על יתקין נכס בעל
 על לפסולת, ישמור מכלי אצירה נפרדים יהיו אשר ,יותר או אחדים ,שניהם או מחזור מיתקן

 או סביבתי מפגע או מטרד לבל יגרמו סבירים אמצעים סביבתם, וינקוט וניקיון תקינותם, ניקיונם
 .תברואתי

 ב

475 

 )ג(9  .55
 ישמש אשר בדרישה, מקום מתאים שפורטו לתנאים ובהתאם המפקח דרישת לפי יקצה נכס בעל

 .מיחזור מרכז
 ז

85 

 475 ב .לפי היתר אחרים, אלא בידי או למשנהו, בעצמו אחד ממקום פסולת סוג אדם יפנה לא )א(12  .56

 )א(14  .57
 אשר או מכוסים, באופן סגורים לפסולת אצירה בכלי תיעשה הפינוי היתר פי על פסולת הובלת

 ב .פיזורה או הפסולת נפילת את ימנע
475 

 )א(16  .58
 ונצברה שנוצרה למיחזור פסולת ,המפקח דרישת לפי ,יפנו בו המחזיק או נכס בעל

 המפקח. עליו שיורה אחר לאתר או הפסולת לאתר ,בנכס
 ז

85 

 )א(17  .59
 או הפסולת לאתר ,בו ונצברה שנוצרה עסק בית פסולת ,המפקח דרישת לפי ,יפנה עסק בית בעל

 ג . המפקח עליו שיורה אחר לאתר
320 

 )ב(18  .60
 לפסולת בכלי אצירה ,העבודות עקב שנוצרה בניין פסולת לאתר יפנה עבודות לביצוע האחראי

 ב .לכך המיועדים
475 

 )ד(18  .61
 נקיים הבניה וסביבתו אתר את ויותיר הבניין פסולת פינוי את יסיים העבודות לביצוע האחראי
 .גמר לתעודת בקשה הגשת ממועד יאוחר לא ,מפסולת

 ב
475 

 475 ב .פינה פסולת צמחים בניגוד להוראות החוק )א(19  .62

63.  20 
 לכך, פסולת המיועדים לפסולת אצירה ממנה, בכלי יפנה בה המחזיק או מכלאה בעל

 ב .המפקח לכך שיקבע לאתר ,בה שנצברה מכלאה
475 

 730 א לחוק. 12-15פינה פסולת בניגוד להוראות  22  .64

 85 ז . לפסולת האצירה לכלי מחוץ פסולת ,מטעמו שפועל מי או אדם יניח לא )א(26  .65

 475 ב . המועצה ראש בהודעת ושצוין ראש המועצה שקבע למקום הרבים מרשות ישנים חפצים לא פינה 28  .66

 
 

 5335-שמריהו )מניעת רעש(, התשס"החוק עזר לכפר 
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 320 ג .הרכב התקינה של להפעלתו הדרושה במידה אלא מנועי מרכב חזק לרעש אדם יגרום לא )א(2  .67

 הדבר אם אלא ,כיוצא בזה אזהרה אמצעי או צופר, פעמון, אות ברכב אדם יפעיל לא המועצה בתחום )ב(2  .68
 אמצעי או הצופר, הפעמון אחרת ו/או הפעלת אותה למנוע שאין קרובה סכנה מפני אזהרה לשם דרוש

 .הנסיבות לפי הדרוש מן וחוזרת יותר נמשכת אינה האמורים האזהרה

 320 ג

 מגביר ,קול רשם ,פטיפון,וידאו ,טלוויזיה ,רדיו מקלט ,נגינה כלי יפעיל ולא יצעק לא ,אדם ישיר לא )א(3  .69
 למחרת ובימי 07:00 – 23:00השעות  ובין 16:00 - 14:00השעות  בין באלה כיוצא מכשיר או קול

 .למחרת 08:00  – 23:00השעות  בין מנוחה

 85 ז

 מנוחה, עבודות למחרת, ובימי 07:00 – 22:00השעות  חול, בין בימי מגורים באזור אדם יבצע לא 4  .70
 .וימים במשך שעות מיתקנים בו יתקין רעש, ולא הגורמות בבנין שיפוץ או תיקון

 475 ב

מנוחה,  ובימי למחרת, 07:00 – 19:00השעות בין חול בימי מגורים, באזור מכונה אדם יפעיל לא 5  .71
 .באלה כיוצא חפירה, בניה, או לצורכי

 475 ב

 פחי ,מנוחה ובימי ,למחרת 06:00 -  22:00השעות  בין ,חול בימי מגורים באזור אדם יטלטל לא 6  .72
 .רעש לגרום או העלול הגורם באופן ,באלה וכיוצא גז בלוני ,חביות ,מכלים ,אשפה

 85 ז

 למכירת הלב תשומת את כדי להפנות ,בזה כיוצא מכשיר או קול מגביר ,מגורים באזור אדם יפעיל לא 7  .73
 .לפרסומת או הודעה למתן ,להצגה ,להופעה ,שירותים לאספקת ,לרכישתם או טובין

 85 ז

 להוראות אלא בהתאם ,בנכס אזעקה מערכת אחר ידי על ובין בעצמו בין ,יפעיל ולא אדם יתקין לא )א(8  .74
 החוק.

 85 ז

 85 ז .למחרת 07:00 – 19:00השעות  ובין 16:00 – 14:00השעות בין גן מכונת כל אדם יפעיל לא 10  .75

 או סביר המפריע בלתי או חזק לרעש הגורם באלה באופן כיוצא מכשיר או מדחס מזגן, אדם יפעיל לא 11  .76
 .לשכנים להפריע העלול

 475 ב
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 475 ב .ונשנה חוזר או חזק, ממושך רעש בגן אדם יקים לא 36 29

 )א(38 30
 והיא פסולת תהיה עליה שלא בעסקו, באופן הגובלת המדרכה ניקיון על לשמור חייב עסק בעל

 320 ג .נקיה תימצא

 475 ב . סביבתו וניקיון הנכס ניקיון שמירת על האחריות בו, מוטלת המחזיק או נכס בעל על )א(47 31

 לא ,בניין על שהותקנו מוארת מספר בלוחית או מספר בלוחית ,בשלט אדם יפגע לא 58 32
 .רואים מעין יסתירם ולא יטשטשם

 320 ג

 )א(59 33
 השייך חפץ בניין, מיתקן, רכוש או כל יקלקל ולא ישבור ילכלך, לא ישחית, לא אדם, לא יסיר לא

 730 א .באישורה או ידה על שהוקם או למועצה

 475 ב .הרבים ברשות המצוי עץ אדם יעקור לא )א(61 34

35 64 
 שבנכסיו בעצים התיכון וקניהם הנמצאים הים וזבוב התהלוכן זחלי את ידביר בנכס המחזיק
 . ובנכסיו

 475 ב

 שאינו במקום או הרבים ברשות מיושנים יחזיק חפצים יניח ולא לא ,ישאיר לא ,אדם יזרוק לא 68 36
 475 ב ראש המועצה. ידי על לכך שנקבע המקום

37 72 
 כחלק נפרד ובין כעסק בין בהשכרתם או מסוכנים, במכירתם צעצועים בייצור אדם יעסוק לא

 730 א היתר. פי על אלא בהם, יחזיק ולא אחר מעסק

 730 א היתר. פי על אלא ,מסוכן צעצוע אדם יפעיל לא 73 38

ילדים,  מגן מטר 20 בתחומי טובין או דוכן, תבנית, מגש ,רכב יניח עגלה, כלי ולא רוכל יעמיד לא 81 39
 475 ב .מגן משחקים, מגינה או ספר, ממגרש מבית

 475 ב .אחר למבנה לבניין, לגדר, לעמוד או שהיא צורה לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש, בכל )א(83 40

 475 ב .הגורם לרעש אחר אופן בכל או הגברה במכשיר אומנותו על או טובין על רוכל יכריז לא )א(84 41

 475 ב .עיסוקו מקום ליד השטח את שילכלכו יגרום ולא רוכל ילכלך לא )ב(84 42

 )ב(85 43
 בליטתם שימנע את באופן הטובין את יסדר עיסוקו לצורך רכב בכלי או בעגלה המשתמש רוכל

 .עבר לכל הרכב כלי או העגלה מקצות
 85 ז
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44.  2 
 מרשות או הרבים ברשות פסולת להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא

 .הרבים רשות את ילכלך ולא ,הרבים לרשות היחיד
 ב

475 

 )ב(3  .45
 לגרום או דברים העלולים פסולת אצירה לכלי להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא

 הפסולת אצירת לכלי לנזק או בריאותי או סביבתי למפגע או למטרד
 .מתוכו הפסולת פינוי על להקשות או

 א
730 

 475 ב .לפסולת כלי אצירה לתוך אלא ,פסולת להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא )א(3  .46

 )ד(4  .47

 הפסולת העלול למיתקן מיחזור או ייעודי למכל להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא
 עלולים או המיחזור או למיתקן הייעודי למכל לנזק או תברואתי או סביבתי למפגע או למטרד לגרום

 .מתוכם למיחזור פסולת של פינוי על להקשות
 א

730 

 )ג(4  .48

 נכס בעל או ,מיחזור מיתקן או ייעודי מכל הותקן לעסקו בקשר או עסקו שבתחום עסק בית בעל
 מטעמו שפועל ירשה למי ולא ישליך מיחזור, לא מיתקן או ייעודי מכל הותקן שבתחומו למגורים
 ג .מיתקן או מכל שנקבע לאותו הפסולת לסוג בהתאם ,לתוכו אלא למיחזור פסולת להשליך

320 

 )א(4  .49

 מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא ,מיחזור מיתקן או ייעודי מכל הותקן
 לסוג בהתאם ,לו מחוץ למיחזור פסולת ישאיר ולא לתוכו אלא למיחזור פסולת להשליך
 .מיתקן או מכל לאותו שנקבע הפסולת

 ז

85 

 )ב(4  .50
 פסולת אלא למיתקן מיחזור או ייעודי למכל להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא אדם ישליך לא

 .מיתקן או מכל לאותו שנקבע למיחזור הפסולת לסוג למיחזור, בהתאם
 ז

85 

 )א(5  .51

 בעלי אריזה פסולת חומרי מיחזור מיתקן או ייעודי מכל ,לפסולת אצירה כלי לתוך אדם ישליך לא
 ,דחיסה או קריעה ,קיפול ,פירוק ידי על נפחם את לצמצם שניתן גדול נפח

 .נדחסו או נקרעו ,קופלו ,שפורקו לאחר אלא
 ז

85 

 )א(6  .52

 ,לפסולת אצירה כלי ,לו בסמוך או בנכס ,חשבונו על יציב ,בו המחזיק או נכס בעל
 וינקוט ,סביבתם ניקיון על וכן ,לפסולת האצירה כלי של ניקיונם ועל תקינותם על ישמור

העלולים  או הנגרמים תברואתי או סביבתי מפגע או מטרד למניעת הנדרשים סבירים אמצעים
 .להם או לפסולת האצירה מכלי להיגרם

 ב

475 

 )א(7  .53
 הביוב המים ומערכת לרשת פסולת, יחברו והוראותיו, ביתן המפקח דרישת יתקין, לפי נכס בעל

 מניעת לשם אמצעים סבירים סביבתו, וינקוט וניקיון ניקיונו תקינותו, על על הציבורית, ישמור
 רד.מט

 א
730 

צו עבירות קנס - נוסח מקוצר


