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הרשות  

המקומית  
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אכיפה של  

שלטון  
מקומי 

)  סמכויות פקחים  –אכיפה סביבתית ( חוק הרשויות המקומיות 
  2008 – ח"התשס



שמירה על סביבה ראויה 



 –מעורבות הרשות המקומית בהגנה על הסביבה 
ביטוי בדין  

אחראית לכל הקורה בתחומה   -הרשות המקומית

 : )א( המקומיות המועצות לצו )8( 146 סעיף

"סמכות הסל"
  ונוחותו הציבור בריאות , תברואה

 באמצעים לאחוז , והגבלות איסורים להטיל , סדרים לקבוע )8(
 כדי – באמצעים יאחזו שהם ומחזקים בעלים , תושבים ולחייב

  למנוע , הביטחון ואת הסדר את , הציבור בריאות את להבטיח
 . בעלים להם שאין ולרבות ( ונגעים מחלות של והתפשטותם הופעתם

 חזיתות של המראה שמירת בדבר להורות , ולכבותן דליקות למנוע
 , תקלות ולמנוע מפגעים  לסלק , ושיפוצן סיודן לרבות , הבתים
  . לבריאות  מזיקים או מסוכנים בנינים הריסת לרבות



 –מעורבות הרשת המקומית בהגנה על הסביבה 
עמדת בתי המשפט 



  2009החוק נכנס לתוקף בדצמבר •

חוקים ראשיים   21האכיפה הסיבתית כוללת •

האכיפה הסביבתית ברשויות כיום מתבססת על חוקי עזר ומתבצעות  •
בלבד באופן חלקי 

ראש הרשות קובע את מדיניות האכיפה  •

הגברת ההגנה על הסביבה ועל הבריאות של תושבי הרשות  •

מנוף כלכלי לרשות  •

)  סמכויות פקחים  –אכיפה סביבתית ( חוק הרשויות המקומיות 
  2008 – ח"התשס



מטרת החוק הינה להקנות לרשות המקומית את 
הסמכות לאכוף מכלול של חוקים בתחום איכות  
חייהם וסביבתם של תושבי הרשויות המקומיות  

.  ושמירה על צביון הישוב 

פיקוח סביבתי ברשות 



:  לחוק ) א( 2" סע, הוארה העיקרית 

או  איגוד ערים שעיקר עיסוקו  רשות מקומית גדולה 
יפעלו בתחום שיפוטם  שמירה איכות הסביבה 
בהתאם להוראות חוק זה  , לאכיפת חיקוקי הסביבה 

  . 

לעירייה או מועצה מקומית שמספר תושביה  סמכות חובה 
  20,000הרשומים במרשם האוכלוסין עולה על 



"  לחוק ) ב( 2סע , ההורה העיקרית 

רשות מקומית קטנה רשאית לפעול בתחום  
בהתאם   , שיפוטה לאכיפת חיקוקי הסביבה 

.  להוראות חוק זה 

סמכות רשות לעירייה או מועצה מקומית שמספר תושביה  
20,000עולה על אינו הרשומים במרשם האוכלוסין 



? חובה לאכוף 



החידושים בחוק לאכיפה הסביבתית  

 1חידוש 



: לחוק ) א( 3סעיף 
הסמכת פקחים  

מבין  , ראש רשות מקומית רשאי להסמיך " 
פקחים בסמכויות לפי  , עובדי הרשות המקומית 

..."  כולן או חלקו , חוק זה 



תנאי כשירות לפקח : ב  3סעיף 







ייעוד קנסות  – 7סעיף 

קנס שהוטל בבית  , על אף האמור בכל דין "
,  המשפט עקב הפעלת סמכותו של פקח 

" לקופת הרשות המקומית ישולם 

מתן תמריץ לרשות המקומית לאכוף חיקוקים סביבתיים1.

   איכותיםעזרה במימון הקמת מערך אכיפה ותביעה 2.



תועלת כלכלית  

החוק כרוך בהשקעת   יישום  שיעור הקנסות גדל משמעותית
משאבים  

חסכון בקנסות ובעלות ניהול הליכים 
נגד הרשות   משפטיים

מכשיר ניווט  ,וציוד חקירה  רכב
, מערך מצלמות מנטרות  ,  שטח 

ניהול הליך , שילוט 

משפטיים   מניעת קנסות וניהול הליכים
נגד ראש הרשות ו מנהל המחלקה  

הרלוונטית  

מהמשרד  סיוע ומימון   -קבלת תמיכה 
להגנת הסביבה  לביצוע פעילות אכיפה  

לטובת הרשות   הקנסות יזקפו



) א( 11סעיף 
out –חוקי עזר 

 in –חקיקה ראשית 

לא תחיל חוק עזר  רשות מקומית גדולה " 
הקובע עבירה שיסודותיה דומים ליסודות  

..."  עבירה על חיקוק סביבה 



רשות מקומית קטנה  –ג לחוק  11סעיף 

,  ) ב(2החליטה רשות מקומית קטנה לפעול כאמור בסעיף . ג 
לעניין חיקוק , בשינויים המחויבים , ) א(יחלו הוראות סעיף קטן 

.  הסביבה שלגבוי החליטה כאומר 

)  ג(או ) ב(החלטה של רשות מקומית לפי סעיפים קטנים . ד
.  תיכנס לתוקף מיום פרסומה ברשומות 



תוספת  
תחולה על חיקוקי הסביבה  הקבועים בתוספת 

חוק שמירת הניקיון   -1
) רעש ו ריח ( חוק למניעה מפגעים  -2
חוק הפיקדון על מכלי משקה   -3
חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור   -4
)  שילוט ( חוק הדרכים  -5
פקודת היערות  -6
חוק הגנת הצומח  -7
פקודת המכרות   -8

חוק סילוק ומחזור צמיגים -9
חוק שמירת הסביבה החופית   -10
חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים -11
חוק המים   -12
חוק החומרים המסוכנים  -13
פקודת בריאות העם  -14
חוק צער בעלי חיים   -15
חוק להסדרת הטיפול באריזות  -16
חוק הקרינה הבלתי מייננת   -17

תוספת לחוק 



בין יסודות העבירות בחוקי העזר לעומת השוואה 
החקיקה הראשית 

  אין לשמירת הניקיון   מדינה חוק חוק עזר לכפר קרע דוגמא  

  לא קיים חוק עזר לשמירת"  אשפה " הגדרת 
הניקיון והסדר  

פסולת מכל סוג ..  -אשפה  "
  " ...

 , פסולת אדם ישליך לא "אין  יסודות העבירה  
 רכב גרוטאות או בנין פסולת
  מרשות או הרבים ברשות
  ולא , היחיד לרשות הרבים
 " הרבים רשות את ילכלך

ברשות הרבים  , במקום ציבורי איןתחולת העבירה  

  ₪ 2000עד  250איןהקנס גובה



וסילוק   קיים חוק עזר תברואהדוגמא  
 1968 –מפגעים 

  – א"התשכחוק למניעה מפגעים 
1961 

  אין

מפגעים  ,  זבל"  אשפה " הגדרת 
הגדרה מאוד מצומצמת  

ומיושנת  

פסולת הגדרה רחבה  
"  רכב  גרוטות "

פסולת בנין  
גרימת רעש בלתי סביר  

שונה  

על הניקיון בנכס   שמירהיסודות העבירה  
ובסביבתו  

רחץ רכב ברשות הרבים  
חיטטת בפחי אשפה  

חיים ברשות   –שחט בעל 
הרבים  

  לרבות , פסולת ישליך לא *
  סגורה בלתי רשימה

  בלתי או חזק לרעש יגרום לא•
  סביר

  . שהוא מקום מכל•
  לאדם להפריע עשוי או מפריע•

  ציבורי או פרטי במקום

שונה  

שונה  ברשות הרבים  , במקום ציבורי פרטי וציבורי   במקוםתחולת העבירה  

שונה  ₪ 2000עד  ₪250   600עד  250הקנס גובה

בין יסודות העבירות בחוקי העזר לעומת השוואה 
החקיקה הראשית 



בין יסודות העבירות בחוקי העזר לעומת השוואה 
החקיקה הראשית  

שמירת הניקיון  מדינה  חוקלכפר קרע  עזר  חוק
חוק איסוף  ופינוי פסולת למחזור  

חוק למניעה מפגעים  

? מה המשמעות של אבחנה זו האבחנה
חוקי עזר רלוונטיים   העדר-
מיושנים  , חוקי עזר קיימים -
סמכות כניסה   רק-
רק הודעה לביצוע הניקוי  -
ביצוע הניקוי  -
ניקוי והוצאות   עלותרק גביית -
קנסות   \בעונשים   - שינוי בסמכויות-

  )רשימה לא סגורה  -לרבות ( רחבות  הגדרות -
עדכני  -
סמכויות ברורות  -
קנסות קבועים \עונשים -
חקירה  -
חיפוש  -
גביית עדות  -
תפיסת חפץ  -
צו ניקוי  -
ביצוע ניקוי  -
עלות הניקוי   כפלגביית -

₪  2000קנס עד  ברירת₪  600 קנס  עונשין
₪   808,000שנים או קנס עד  3מאסר עד 

  ההוצאה \קנס בשווי טובת ההנאה + 
שנחסכה  



עקרונות המשפט המנהלי 

עקרון חוקיות המנהל  

רשאי  , משרד ממשלתי וכד , עירייה , כמו מועצה , גוף מנהלי 
.  להפעיל סמכויות רק אם אלו הוקנו לו בחיקוק מפורש 

כל מה שלא נאסר הוא מותר  –במשפט הפלילי 
. אסור  –כל מה שלא הותר  –במשפט מנהלי 



אכיפה סביבתית לפי חוק אכיפה סביבתית

  שאומצו מדינה חוקי•

  )תחומית רב( האכיפה בעניין שיעזרו סביבה חיקוקי 6 אומצו 02.04.2012 ב1.

  2008 – ח"התשס )פקחים סמכויות – סביבתית אכיפה( המקומיות הרשויות חוק לפי2.

 ג11 ו ב2 סעיף לפי סמכותה בתוקף החליטה קרע כפר המקומית המועצה כי בזה מפורסם ד11 לסעיף בהתאם•

:שלהלן הסביבה חיקוקי לאכיפת שיפוטה בתחום לפעול ,לחוק

1984 ד"התשמ ,הניקיון שמירת חוק1.

1966 ו"התשכ )שילוט( הדרכים חוק2.

1993 ג"התשנ ,למיחזור פסולת ופינוי איסוף חוק3.

 1999 ט"התשנ ,משקה מיכלי על הפיקדון חוק4.

1961 א"התשכ ,מפגעים למניעת חוק5.

2007 ז"התשס ,צמיגים ומיחזור לסילוק חוק6.

  2012 באפריל 2- פרסומה מיום ההחלטה תוקף•

3458 – 22.04.2012 ב"התשע בניסן ל 6403 הפרסומים בילקוט פורסמה ההחלטה•



חוקי עזר   –חקיקת משנה 

חוק עזר עירוני הוא חוק שתקף בתחומה של רשות מקומית  
.  מסוימת במדינת ישראל 

הסמכות להתקנות חוקי עזר עירוניים ניתנת לכל סוגי הרשויות  
פקודת ( הן על פי החוקים הכללים המתייחסים אליהם , המקומיות 

והן  ) צו המועצות האזוריות , פקודת המועצות המקומיות , העיריות 
.  מהוראות חוק מפורטות לנושאים שונים 

הרשות המקומית המנסחת את חוקי העזר אינה יכולה להוסיף על  
. הכתוב בחקיקה הראשית 



הליך חקיקה חוקי עזר עדכניים 

.הרשות יוזמת חקיקת חוק עזר •
.היועץ המשפטי של הרשות מכין טיוטה של החוק •
.אישור מליאת הרשות לחוק המוצע •
.הלשכה המשפטית  –העברת טיוטת החוק למשרד הפנים •
"  אישור פרסום " לאחר אישור סופי של הצעת החוק נדרש •

.מטעם משרד הפנים 
העברת הצעת החוק לבדיקה נוספת  של מחלקת חקיקת  •

.המשנה במשרד המשפטים 
.פרסום ברשומות  –אישור •



חוקי העזר של המועצה המקומית  
כפר קרע 

  ג"התשלחוקי העזר המאושרים בצו המועצות המקומיות 
)   ה"התשמ,  ג"התשמ -עבירות קנס (  1973



חוקי עזר כפר קרע 
  עליהם להסתמך או תחומית רב אכיפה בעניין גם  להפעיל ושאפשר שבתוקף עזר חוקי

 אישור בתהליך )חדש( ומדרכות רחובות סלילת1.

 אישור בתהליך ) חדש( תיעול2.

 אישור בתהליך )חדש( פתוחים ציבוריים שטחים3.

 אישור בתהליך )חדש( וחניתו רכב העמדת4.

2013 ג"התשע – )ושלטים מודעות( קרע לכפר עזר חוק5.

1972 ב"תשל – )כלבים על פיקוח( קרע לכפר עזר חוק6.

1998 ח"התשנ )בניינים על מספר ולוחיות רחובות סימון ( קרע לכפר עזר חוק7.

1997 ז"התשנ ) מסוכנים מבנים( קרע לכפר עזר חוק8.

1997 ז"התשנ )רוכלים( קרע לכפר עזר חוק9.

ישן 1997 ז"התשנ )וחנייתו רכב העמדת( קרע לכפר עזר חוק10.

  קרע כפר המקומית המועצה ידי על – 1974 ד"התשל )מדרכות ניקוי ( מקומיות למועצות עזר חוק אומץ11.



נוסח ההודעה על החלת חוקי העזר  

הסכמת היועץ המשפטי  

הודעה לפרסום בילקוט הפרסומים  

הודעה על הסמכת פקחים  



)סמכויות פקחים  –אכיפה סביבתית (אישור חוק הרשויות המקומיות 

 לפקחים המעניקה המקומיות הרשויות חוק של לתוקף כניסתו בעקבות
 תברואה ( העזר חוקי הוראות החלת לשם , יותר  רחבות סמכויות

  הקובעים העזר חוקי לרבות , 1968 – ח"תשכ , ) מפגעים וסילוק
  סביבה חיקוקי על עבירות של ליסודותיהן דומים שיסודותיהן עבירות

 י"עפ העזר חוקי את לאכוף  הרשות שתוכל מנת ועל ,  בחוק כהגדרתם
  של החלטה לקבל נדרש , סביבתית אכיפה באמצעות ) ג ו ב( 11 סעיף

  : הבא בנוסח המועצה מליאת



,  לפי הצעת ראש המועצה ובהסכמת היועץ המשפטי של המועצה 
תברואה  ( הוראות חוקי העזר מחליטה מלאית המועצה להחיל 

לרבות חוקי העזר הקובעים  ,  1968 –ח "תשכ, ) וסילוק מפגעים 
עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות על חיקוקי  

.  בחוק סביבה כהגדרתם 

:  החלטה 
מחלטים פה אחד  

לחוק הרשויות המקומיות  ) ב ו ג(  11לאשר בהתאם לסעיף 
את     2008 – ח"התשס) סמכויות פקחים  –אכיפה סביבתית (

 –ח "תשכ, ) תברואה וסילוק מפגעים ( הוראות חוקי העזר החלת 
לרבות חוקי העזר הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים  ,  1968

.ליסודותיהן של עבירות על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק  



)סמכויות פקחים  –אכיפה סביבתית (אישור חוק הרשויות המקומיות 

 לפקחים המעניקה המקומיות הרשויות חוק של לתוקף כניסתו בעקבות
   הסביבה חיקוקי מהוראות חלק החלת ולשם ,יותר  רחבות סמכויות

  ג ו ב , א( 11 , )ב( 2 סעיף י"ועפ סביבה חיקוקי של בתוספת המפרטים
 המועצה מליאת של החלטה לקבל נדרש , סביבתית אכיפה באמצעות )

  : הבא בנוסח



,  לפי הצעת ראש המועצה ובהסכמת היועץ המשפטי של המועצה 
:  חיקוקי הסביבה שלהלן הוראות מחליטה מלאת המועצה להחיל 

  1984- ד"התשמ, חוק שמירת הניקיון 1.

  1961 – א"התשכ, חוק למניעת מפגעים 2.

  1993 – ג"התשנ,  למיחזורחוק איסוף ופינוי פסולת 3.

אכיפה  ( כהגדרתם בתוספת של חוק הרשויות המקומיות 
. 2008 – ח"התשס, ) סמכויות פקחים  –סביבתית 



:  החלטה •
מחלטים   •
אכיפה (לחוק הרשויות המקומיות )  ב( 2לאשר בהתאם לסעיף •

את החלת     2008 – ח"התשס) סמכויות פקחים  –סביבתית 
: חיקוקי הסביבה שלהלן 

 1984- ד"התשמ, חוק שמירת הניקיון 1.

  1961 – א"התשכ, חוק למניעת מפגעים 2.

  1993 – ג"התשנ,  למיחזורחוק איסוף ופינוי פסולת 3.

אכיפה  ( כהגדרתם בתוספת של חוק הרשויות המקומיות •
.   2008 – ח"התשס, ) סמכויות פקחים  –סביבתית 



 ההקשבהתודה על 
 הישאם מסארווהד "עו
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