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 מטרת ההוראה .1

 .לקבוע סדר הפעולות הנדרש לאכיפת עישון נרגילות בגינות ציבוריותמטרת ההוראה 

 

 הגדרות .2

 א.מ.ל .2.1

 

 תוכן ההוראה .3

 כללי .3.1

לחוק העזר לשהם )שמירה איכות הסביבה, מניעת מפגעים  2בהתאם לסעיף  .3.1.1

חל איסור על גרימת מפגע )מסמך ישים  1996ושמירת הסדר והניקיון( התש"ו 

1 .) 

( דבר שלפי קביעת מפקח עלול לסכן את .. נוחיותו 26ע מוגדר לרבות:" )מפג

של אדם או להפריע לאדם או למנוע ממנו שימוש בזכויותיו או העלול לדעת 

 המפקח להוות מטרד לשכנים ולסביבה".

( דבר, שלפח קביעת מפקח, גורם הפרעה לסביבה לפיכך ניתן לראות 38וכן ")

לחוק העזר  2בהתאם לחוק העזר. יצויין כי בסעיף בעישון נרגילה בגדר מפגע 

נקבע עוד כי שמשגיח או אחראי על קטין ינקוט אמצעים נאותים לבל יגרום 

 הקטין למפגע.

 13 -כי הממונה או האפוטרופוס על הילד שגילו פחות מ 123כן נקבע בסעיף 

 שנים, ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי חוק עזר זה. 

לחוק חל איסור על מעשה בגן שיש בו כדי לגרום  56סעיף זאת ועוד, בהתאם ל

 להפרעה, אי נוחות או נזק לכל אדם או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן.

לחוק נקבע כי מפקח רשאי להרחיק מגן אדם שלכאורה עבר על  63בסעיף 

ההוראה לעיל או גרם אי נוחות או נזק לאדם אחר או הפר את הסדר בגן 

 חילה.ובלבד שהתרה בו ת

מנהל מח' בטחון יפעיל תחת אחריותו את סיירי/פקחי המועצה לביצוע אכיפה  .3.1.2

 זו.

שוטרי נקודות שהם יסיע לפקחי/סיירי המועצה בביצוע האכיפה וזיהוי בעת  .3.1.3

 הצורך.
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 השיטה .3.2

ביצוע ביקורות יזומות ועפ"י קריאה בגנים הציבוריים ע"מ לאכוף עישון  .3.2.1

 נרגילות.

 אחרי הפעולות בגנים הציבוריים.אחראי סיור יעקב מעת לעת  .3.2.2

 שלבים .3.3

 היערכות מקדימה באחריות מנהל מח' ביטחון. .3.3.1

 בדיקת התייצבות סיירים/פקחים לביצוע האכיפה ע"י השיטור הקהילתי. .3.3.2

 עדכון ניידת סיור משטרתית וקבל סיוע במידת הצורך. .3.3.3

 הטלת קנס הקבוע בחוק העזר העירוני על מי שנתפס מעשן נרגילה. .3.3.3

 הליך העבירה.תיעוד  .3.3.3

 לחוק העזר. 2במידה וילד קטין יש להוציא דו"ח להורים עפ"י סעיף  .3.3.3

 חל איסור להחרים את ציוד העישון ע"י סייר/פקח. .3.3.3

 שילוב משטרת שהם .3.3

מנהל מח' בטחון יעביר למפקד נקודת שהם את תמונת המצב כולל השיקולים  .3.3.1

 לביצוע האכיפה ע"י פקח/סייר המועצה.

לפקח/סייר לבצע את פעולות האכיפה בדגש על סיוע מפקד נקודת שהם יסייע  .3.3.2

 בזיהוי המעשן וזאת במידה ואין בכוונתו למסור פרטים לפקח/סייר.

 

 אחריות ביצוע .3

 ושע"חמחלקת ביטחון מנהל  .3.1

 סיירי/פקחי המועצה .3.2

 

 מסמכים ישימים .3

שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון התש"ו  –חוק עזר לשהם  .3.1

1996 
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 נספחים .3

 א.מ.ל .3.1

 

 תפוצה .3

 מנכ"ל המועצה .3.1

 גזבר המועצה .3.2

 מנהלת האגף לאיכות הסביבה .3.3

 ושע"חמחלקת ביטחון מנהל  .3.3

 סיירי/פקחי המועצה .3.3

 מנהלים ועובדים .3.3

 

 

 

             מנהל מחלקת בטחון ושע"חתפקיד:                         איציק עוז כותב ההוראה:  

 איכות הסביבהל האגףהלת מנתפקיד:  חיננית וייסמאשר ההוראה: 

 

 


