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 מטרת הנוהל .1

 

הנוהל מתמקד בניהול, איסוף, הפצת ושמירה על עדכניות של דרישות על פי דין הקשורות לניהול 

 . הנוהל נועד:מועצה מקומית שהםהסביבתי ב

 .מועצהלתאר את אופן איתור וזיהוי דרישות על פי דין הרלוונטיות לניהול הסביבתי ב 1.1

 ות על פי דין.לתאר את אופן שמירת עדכניות הדרישות הרלוונטי 1.1

בתחום  מועצהלתאר את אופן הדיווח וההפצה של מידע לגבי דרישות על פי דין לפעילות ה 1.1

 הניהול הסביבתי.

 לתאר הפעילות המבוצעת מול קבלנים בביצוע הבדיקה מול דרישות כל דין. 1.1

ר את אופן הערכת ההתאמה לדרישות המזוהות שעל פי דין, לרבות הרשאות או רישוי אלת 1.1

 ישימים.

 

 הגדרות .1

 

דרישה בתחום הניהול הסביבתי המעוגנת בחוקים, תקנות, אמנות וצווים  - דרישות על פי דין 1.1

 רלוונטיים.  

 מועצה מקומית שהם. –מועצה  1.1

 

 תוכן הנוהל .1

 

במסגרת אגפי  מועצההפקודות, החוקים, התקנות וחוקי העזר יהוו את הבסיס לפעילות ה 1.1

ות )נוסח חדש( מהווה את התשתית התחיקתית (. פקודת העירי1)נספח  מועצההויחידות 

 לפעילות העירייה כתאגיד שלטוני.

ה בהתאם מועצאחראי להתאמת פעילות ה וו/או מי מטעמ מועצהשל ה המשפטי ץהיוע 1.1

ובייחוד בתחום הניהול הסביבתי ואיכות  הלשינויים בדרישות על פי כל דין הרלוונטיות לפעולת

 הסביבה.

עדכון בקובץ החוקים והתקנות   ו/או חוק עזר חדשים , או שנדרשעם פרסום חוק ו/או תקנה  1.1

ה מועצהמשפטי את הרלבנטיות לגבי פעילות ה ץשקול היועיעל פי דין בנושא איכות הסביבה, 

 ואת הממונה על איכות הסביבה. 1עדכן זאת ברשימה שבנספח יו

 מקורות הפרסום של דרישות על פי דין בתחום הניהול הסביבתי הם: 1.1.1

 י ופקודות המדינה.חוק 1.1.1.1

 תקנים רלוונטיים. 1.1.1.1

 אמנות בינ"ל ואזוריות רלוונטיות. 1.1.1.1

 אמנות מקומיות. 1.1.1.1
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 הנחיות משרד איכות הסביבה. 1.1.1.1

 תקנות וצווים. 1.1.1.3

 .מועצה מקוצית שהםחוקי עזר של  1.1.1.3

 חוקי עזר של אגוד הערים בנושאי איכות הסביבה. 1.1.1.3

הממונה על  עם קבלת ההודעה על הוספה ו/או עדכון בקובץ החוקים והתקנות יפעל 1.1.1

 איכות הסביבה כדלקמן :

 יבחן את ההשלכות הנדרשות. 1.1.1.1

 ים את ההשלכות והמשמעויות.ייביא לידיעת המנהלים הרלוונט 1.1.1.1

 יסכם עם מנהלי היחידות את תוכנית הפעולה הנדרשת. 1.1.1.1

המעקב אחר הפעילות המונעת בעקבות דיון השלכות שינוי הדרישות יתבצע בהתאם  1.1.1

 ".הערכת ביצועים" ונוהל "יבהשיפור מערכת ניהול סבלנוהל "

המחלקה המשפטית תפעל להציג ולשלב דרישות בעלות היבטים סביבתיים בחוזי עירייה  1.1

והתקשרות עם ספקים. בעת ההתקשרות עם קבלנים יודגשו בפני הקבלנים ההיבטים 

 הסביבתיים בהתאם לאופי הפעילות של הקבלן. 

היחידה האזורית לאיכות הסביבה  המחלקה המשפטית תפעל בשיתוף פעולה ובתיאום עם 1.1

 להכנת קובץ הוראות דין בתחום הניהול הסביבתי לשם הפצתם בכל אגפי העיריה.

תשלב  מועצהה –תפעל לווידוא יישום ועמידה בדרישות ע"פ דין בקרב העובדים  מועצהה 1.3

( בדיקת עמידה ומודעות של בעלי תפקיד לדרישות 2במסגרת המבדקים הפנימיים )מסמך ישים 

 (.1ע"פ דין באמצעות טופס בדיקה מתאים )נספח 

לשיפור הנדון באמצעות הדרכות לעובדים וכל כלי  בהתאם לממצאי הבדיקה תפעל המועצה 1.3

 אחר שיוחלט עליו.

 

 

 ביצועאחריות  .1

 

 .מועצההמשפטי של ה ץהיוע 1.1

 הממונה על איכות הסביבה. 1.1

 מנהלי יחידות ארגוניות. 1.1

 

 

 

 

 

 



 
 ISO 14001:2015 –נהלי איכות הסביבה  

 0 :עדכון מס' 3.1.1 :נוהלהמס'  דרישות על פי דין בניהול סביבתי ניהול : נוהלהשם 

 54:  מתוך 3: דף מס' 2.11.16  :תאריך עדכון  :קודם נוהלתאריך 

 

261167  

 ישימים מסמכים .1

 

 בנושא רכש והתקשרויות ISO 9001:2015 ינוהל 1.1

  ניהול שיפור מערכת ניהול סביבה –  7.1 מס' נוהל 1.1

 ניהול הערכת ביצועים מערכת ניהול סביבה - 6.1 מס' נוהל 1.1

 

 

 נספחים .3

 

עיקרי החוקים, התקנות וחוקי העזר של העירייה בהתאמה לפעילות האגפים  – 1נספח  3.1

 .מועצהב

 

 

 

 

 תפוצה .3

 

 מועצהמנכ"ל ה 3.1

 סממונה איכה" 3.1

 מאמתת איכות ראשית 3.1

 יועץ משפטי 3.1

 ראשי אגפים 3.1

 מנהלי מחלקות 3.3

 קובץ נהלי איכות 3.3

 

 

 

 יעוץ ארגוני, הנדסת תעשיה וניהולתפקיד:  מכון אופק לניהול בע"מכותב הנוהל: 

 מנהלת אגף איכות הסביבהתפקיד :  : גב' חיננית וייסמנחה תהליך

  המועצה  מנכ"לתפקיד:  דודי זביבמר : מאשר הנוהל

 אריך: ת
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 מועצה מקומית שהם                                                                                1נספח 

 11001 –טבלת דרישות על פי דין: מערכת ניהול סביבתי 

שיטת יישום  מהות וישימות  דרישות על פי דין
 ועמידה בדרישה

גורם רלוונטי/ 
 יחידה

 מועצה אזורית שהם – חוקי עזר מקומיים 
חוק עזר לשוהם )מודעות ושלטים(, 

 1995 -התשנ"ה 
לא יציג אדם שלט או יפרסם מודעה אלא  

 לאחר קבלת רישיון ותשלום אגרה
ביצוע ביקורות 

 ברחבי העיר
מח' הגביה, אגף 
איכה"ס, רישוי 

 עסקים
 –חוק עזר לשוהם )תיעול(, התשס"ג 

2002   
ביצוע ביקורות  בתעלה היטל תיעול, כללים לטיפול 

 וטיפולים תקופתיים
 מחלקת תחזוקה

חוק עזר לשוהם )אספקת מים(, התשנ"ה 
- 1995 

התקנת מד מים, התקנת מתקן לחסכון במים,  
אגרת מים, ניתוק חיבור והפסקת מים, 

שימוש אסור במים ומניעת בזבוז, שמירה 
מפני זיהום, איסור מכירת מים והעברתם 

 אלא לפי היתר.

ול מערכת המים ניה
 והמשתמשים

מחלקת הגביה, 
מחלקת תחזוקה, 

 פיקוח עירוני

חוק עזר לשוהם )שמירת איכות הסביבה, 
מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, 

 1996 -התשנ"ו

איסור גרימת מפגע, דרישה להדברת מזיקים,  
איסור זיהום מקום ציבורי, איסור החזקת 

י שפכים בע"ח אלא בהיתר, איסור שימוש במ
או שפיכתם, איסור הבערת קוצים, חובה 
להדברת עשבי בר, ניקוי מגרשים, חצרות 

 וכניסות לבניינים.
 

פרסום הנחיות 
לציבור, פיקוח 

 ואכיפה

פיקוח עירוני, איגוד 
 ערים וטרינרי דן

חוק עזר לשוהם )שמירת איכות 
 2012 -הסביבה(, תיקון תשע"ב 

עבודות  שמירת שקט, לא יבצע אדם שיפוצים/ 
-20:00ובין  20:00-07:00בניה בימי חול בין 

 בימי מנוחה. 17:00
 

פרסום הנחיות 
לציבור וביצוע 
 פיקוח ואכיפה

פיקוח עירוני/סיירי 
 שיטור

 -חוק עזר לשוהם )מיחזור(, התשס"ט 
2009 

קביעת הסדרים לאיסוף ולפינוי פסולת  
למחזור בתחומי המועצה, ומתן הוראות 

הצבת מיכלי 
מיחזור, פיקוח 

פיקוח עירוני, אגף 
 איכות סביבה
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עלי בתי מגורים בעניין לבעלי עסקים ולב
שימוש במתקני מחזור ופינוי פסולת למיחזור 

 לרבות:
לא ישליך אדם אשפה למיכל ייעודי או  -

 למיתקן מחזור.
לא יפגע אדם, לא ישחית, לא יקלקל ולא  -

יעביר ממקומו, מיכל ייעודי או מיתקן מחזור 
 שהותקן או הוצב על ידי העירייה.

 כיפהוא

חוק עזר לשוהם )איסור החזקת בע"ח(, 
 2013 -התשע"ג 

לא יחזיק אדם בע"ח בתחום המועצה אלא על  
קרקע חקלאית שבחזקתו ואלא ע"פ היתר 
מאת ראש המועצה. המחזיק בע"ח יגרום 

לכך, כי בע"ח לא ישוטט חופשי בתחום 
 המועצה.

ים וטרינרי איגוד ער פיקוח ווטרינרי
 דן

חוק עזר לשוהם )החזקת בעל כנף(, 
 2013 -התשע"ג 

לא יחזיק אדם בתחום שיפוטה של המועצה  
בעל כנף חי אלא לפי רישיון מאת ראש 

המועצה, ובהתאם לתנאים שיקבע הרופא 
 הוטרינר העירוני וליתר תנאי הרישיון.

 

איגוד ערים וטרינרי  פיקוח ווטרינרי
 דן

  חוקי איכות אויר 
 אמצעי אכיפה בנושא רעש, ריח, זיהום אויר.    1961-חוק למניעת מפגעים, התשכ"א

אדם לא יגרום רעש או ריח חזק או בלתי 
סביר לאדם הנמצא בקרבתו או העובר ושב. 

נושא משרה ברשות המקומית חייב לפקח 
ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על ידי 
ה, הרשות המקומית או על ידי עובד מעובדי

 לא עשה כן רואים בו כמי שהפר חובתו.
 

ביצוע ביקורת 
 במפעלים

 יחידה סביבתית

תקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר 
 1962-מחצרים(, התשכ"ב

לא יגרום אדם  – עשן שחור פליטת איסור 
ולא ירשה לגרום פליטת עשן שחור מחצריו 

 לרשות הרבים או לרשותם של אחרים.

 בתיתיחידה סבי פיקוח ואכיפה
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תקנות למניעת מפגעים )פליטת חומר 
 1972-חלקיקי לאויר(, התשל"א

תקנות למזהמי אוויר, מדד זיהום אוויר, תוך  
הגדרת מזהמי אוויר מפליטת חומר 

 וחלקיקים לאוויר

טרם הוסמכו פקחים. 
לא מחייב. משרד 

להגנת הסביבה מבצע 
 בפועל

 יחידה סביבתית

ם תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהו
  אויר וריח בלתי סבירים מאתרים

  1990-לסילוק פסולת(, התש"ן
 

טרם הוסמכו פקחים.  אכיפת זיהום אויר מאתרים לסילוק פסולת 
משרד להגנת הסביבה 

מבצע באמצעות 
 "ריחנים". 

 יחידה סביבתית

תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום 
  1998-אוויר ורעש ממחצבה(, התשנ"ח

 באופן ויתחזקה להיפעי מחצבה מפעיל 
וינקוט  סביר בלתי אוויר זיהום שימנע

 .סביר בלתי אוויר זיהום למניעת אמצעים
 או אבק למניעת בציוד תקלה אירעה

 במיתקן מחצבה אחרת שתקלה או לשיקועו
 מחצבה מפעיל ינקוט אוויר, לזיהום גורמת

כדי  לרשותו העומדים האמצעים כל את
 ועדהאפשרית  במהירות התקלה את לתקן

 ככל יצמצם - הנדרש התיקון להשלמת

 .לאוויר האבק פליטת האפשר את

ביצוע ביקורות 
שבועיות ע"י היחידה 
הסביבתית במטמנת 

ברקת )פסולת יבשה(. 
דוחות מפורטים כל 

 שבוע

 יחידה סביבתית

תקנות למניעת מפגעים )איכות אויר(, 
  1992-התשנ"ב

 יחידה סביבתית יכות אווירניטור א אכיפת זיהום אוויר. ריכוז מזהמים 

תקנות למניעת מפגעים )זיהום אויר 
  1963-רכב(, התשכ"ג-מכלי

ניטור ע"י משרד  זיהום מדלקים של מטוסים 
 להגנת הסביבה

 יחידה סביבתית

תקנות למניעת מפגעים )זיהום אוויר 
  2001-מכלי רכב בדרך(, התשס"א

 כן מערכת ברכב אלא אם לא ינהג אדם 
אדם  לא יגרום. מהרכב שלמה פליטת הגזים
 .בלתי סביר מרכב זיהום אוויר

בקרת תקינות רכבי 
 המועצה

 יחידה סביבתית

  1961-תקנות התעבורה, התשכ"א

 ממושך יהיה לא בצופר אות מתן -מניעת רעש  
 בדרך .הנסיבות לפי הדרוש מן יותר חוזר או

 בצופר אזהרה אות אדם ישמיע לא עירונית
 קרובה סכנה למניעת האזהר אות למתן אלא

שיטור  פיקוח ואכיפה 
 קהילתי/משטרה
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 .אחר באופן אותה למנוע שאין
 ברכב להוביל לאחר ירשה ולא אדם יוביל לא

- 
 אבק מתאבך ממנו אשר מטען (1)

 ;כלשהו חומר נשפך או
 ברכב אלא, יבש ואפר פחם (2)

 מכוסה וכשהמטען לכך שיועד
 או אבק התאבכות שימנע באופן

 ;ממנו חומר כל שפיכת
 ברכב אלא, מלט או מרחף אפר (3)

 הרישוי רשות ואשר לכך שיועד
 .אותו אישרה

 ירשה ולא הובלה משרד שאינו אדם יוביל לא
 כן אם אלא מסוכן חומר ברכב להוביל לאחר

 :אלה כל נתקיימו
 המובל המסוכן החומר כמות (1)

' ב בחלק המפורט על עולה אינה
 ;הראשונה בתוספת

 המראה פי על המסוכן החומר (2)
 ארוז יזההאר של החיצוני
 להוראות בהתאם ומסומן

 .הבינלאומיות התקנות
 רגיל לא רעש המשמיע רכב אדם ינהג לא

 בו הטיפול בהזנחת או שברכב בליקוי שמקורו
 של הפגום בסידורו או ממנו חלק בכל או

 .שעליו מטען

. סעיף 1961-תקנות התעבורה, תשכ"א
רור המקומית,א, סמכות רשות התמ-18

 ב, ג, ד

דגש על  סמכויות רשות התמרור המקומית  
ואחריותה להצבה, התקנה, הפעלה, סימון, 

 רישום ואחזקה של כל הסדר תנועה בתחומה
 

מסמך ישים בהוראת 
עבודה בנושא ועדת 

תנועה ותמרור 
 (5.3.1.03מקומית )

 -אגף הנדסה 
 רשות התמרור
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יים, חוק הגבלת העישון במקומות ציבור 
  1983-התשמ"ג

לא יעשן אדם במקום המפורט בתוספת )להלן  
 מקום ציבורי(. -

)ב( לא יחזיק אדם במקום ציבורי סיגריה, 
 סיגרילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים.

)ג( שר הבריאות באישור ועדת העבודה 
והרווחה של הכנסת רשאי לשנות בצו את 

 התוספת.
 . קביעת שלטים2

של מקום ציבורי, למעט )א( המחזיק למעשה 
מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים, יקבע 

בו שלטים המורים על איסור העישון, 
 ויחזיקם במצב תקין.

פרסום פלייר לבעלי 
העסקים )דרישות 

שילוט( שימוש 
 באמצעי אכיפה

פיקוח עירוני, 
שיטור קהילתי, 

 משטרה

תקנות הגבלת העישון במקומות 
-התשמ"ד ציבוריים )קביעת שלטים(,

1984  

 סמל יכיל העישון איסור על המורה שלט 
 ,הנוסח לפי הכל  ,מודפסים ,מילולי וחלק

 כמופיע הנוסחים באחד והצבע סדר הדברים
 צורת להלן( הענין לפי ,השניה בתוספת

 .)השלט
 עיתן שאינו ,לעין גלוי במקום ייקבע השלט

או  שמתהלכים בעת גם להסתרה או לכיסוי
 .אדם בני ציבוריה במקום נוכחים

 

פרסום פלייר לבעלי 
העסקים )דרישות 

 שילוט(

רישוי עסקים, 
 פיקוח עירוני

פינוי  -צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס 
  יריעות פלסטיק

 ( 2003-התשס"ד

- ו (ד) ,(ב) ,(א)2 תקנות הוראות על עבירה 

 (מפגעים מניעת) העם בריאות לתקנות 3

 פינוי)

 – להלן) -1993 ג"התשנ ,פלסטיק יריעות

 .קנס עבירת בזה נקבעת ,(התקנות

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה
 פיקוח עירוני

 -צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט 
 פינוי יריעות פלסטיק

 ( 2003-התשס"ד

 הדין סדר בצו קנס עבירת שנקבעה עבירה 

פלסטיק(,  יריעות פינוי – קנס )עבירת הפלילי
 של עבירה בזה נקבעת -2003 ד"התשס

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה
 פיקוח עירוני
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 .משפט ברירת
 

תקנות החומרים המסוכנים )יישום 
  פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים
  2004-הפוגעים בשכבת האוזון(, התשס"ד

  יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים 
 הפוגעים בשכבת האוזון

הנושא עובר רוויזיה: 
לכיבוי  העברת אחריות

אש. בעיקר באזור 
 תעשייה וחבל מודיעין

 יחידה סביבתית

  2008-חוק אוויר נקי, התשס"ח
 
 
 

אחד החוקים הסביבתיים המשמעותיים  
והמקיפים ביותר שנחקקו בישראל. מטרתו 
להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע 

ולצמצם את זיהומו ע"י קביעת איסורים 
ירות המונעת, וחובות בהתאם לעקרון הזה

והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם 
ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על 

הסביבה, לרבות משאבי הטבע, למען הציבור 
 ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם.

 
 

ניטור ותכניות 
 סביבתיות

 יחידה סביבתית

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות 
דים תעסוקתית ובריאות הציבור והעוב

 (1984-התשמ"ד ,(באבק מזיק

טיפול בסילוק אסבסט עפ"י ועדה בין  
 משרדית

ביצוע ביקורות 
שבועיות ע"י היחידה 
הסביבתית במטמנת 
 ברקת )פסולת יבשה(

 קב"ט

חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק 
 2011התשע"א 

 שימוש איסור בדבר הוראות ( קביעת 1)  

 הקיים הפסקת השימוש ,באסבסט חדש
הציבור  של החשיפה וצמצום פריך באסבסט
 ;לאסבסט

 של להסרה וסמכויות הוראות מתן (2 )

 ;אסבסט מפגעי

 וקביעת באסבסט העיסוק הסדרת (3 )
 עבודות ביצוען של אופן לעניין הוראות

מפקח יחידה סביבתית 
כבוחן אסבסט  הוסמך

רק במחסן מח'  –
תחזוקה )יש בחבל 

 מודיעין(

 יחידה סביבתית
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 ;אסבסט

 חומרים על זה חוק לפי הוראות החלת (4 )

 ;לאבק מזיק הגורמים נוספים
 

 

תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, 
אריזות(,   סיווג, אריזה, תווי וסימון של

    1998-התשנ"ח

זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן, היבואן,  
זיהוי מרכיבי החומר . הסוכן או המשווק

ות עזרה ראשונה וסיכוניו, הורא המסוכן
, וכיבוי אש, אמצעי זהירות, טיפול ואחסנה

 רעילות ומידע סביבתי
 

 

 יחידה סביבתית פיקוח ואכיפה

חוק העיריות והרשויות המקומיות קובע שהאחריות לטיפול בפסולת המושלכת בשטחי רשות מקומית  -חוקי פסולת בנייה  
 שות והעומד בראשה)עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית( היא על הר

קובע שראש הרשות  שימוש בצווי ניקוי.    1984חוק שמירת הניקיון התשמ"ד 
מחויב להכריז על אתר לסילוק פסולת יבשה 

 וליידע את התושבים.

פרסום פלייר לכל 
יקוח התושבים. פ

 ואכיפה 

פיקוח עירוני, 
מפקח השיטור 
ומפקח היחידה 

הסביבתית 
שהוסמך במסגרת 

חוק אכיפה 
 סביבתית

(, 9קיון )תיקון מס' יחוק שמירת הנ
 2007-התשס"ז

 יחידה סביבתית ביצוע ביקורות היטל על הטמנת פסולת 

התכנון והבנייה )בקשה להיתר,  תקנות
( התשנ"ח 5)תיקון מס' תנאיו ואגרות( 

1998  . 

מחייב את המהנדסים בועדות התכנון  
המקומיות לקבוע בהיתר הבניה תנאים בדבר 
דרכי פינויה המתוכננים של פסולת הבניין אל 
אתר לסילוק או טיפול בפסולת בניין, במהלך 

 מיד לאחר השלמתההעבודה ו

אגף הנדסה מופקד על 
הוצאת היתר בנייה. 

יישום ת"י לבניה 
אוגדן ירוק.  –ירוקה 

כל מבני ציבור ובנייה 
 רוויה )גינדי אביסרור(

 אגף הנדסה

 אגף הנדסהתהליך מסודר של תקנות אלה מאפשרות לחייב בעל היתר  היתר, התכנון והבנייה )בקשה ל תקנות

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali38_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali38_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali38_1.pdf
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( התשס"ב 4)תיקון מס' תנאיו ואגרות( 
2002  

להוספה, שינוי, תיקון בניין קיים, הפקדת 
ערבות בנקאית בוועדה המקומית, להבטחת 

  מילוי תנאי ההיתר.

 הוצאת היתר בנייה

תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, 
 2006)תיקון( התשס"ו תנאיו ואגרות( 

פרסום תנאים וטפסים  טיפול בבקשות להיתר ואגרות 
 לציבור

 אגף הנדסה

 חוק צער בעלי חיים  
תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי 

-התשנ"ה ,(חיים חיים( )קרן למען בעלי
1995  

ניהול קרן למען בע"ח במסגרת המשרד להגנת  
 הסביבה

איגוד ערים  
 וטרינרי דן

חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, 
  1994-התשנ"ד

 אליו יתאכזר לא ,חיים בעל אדם יענה לא 

 .בדרך כלשהי בו יתעלל ולא
 אדם או  חיים בעל של בעלים ייטוש לא

 את באחריותו ברשותו או נמצא חיים שבעל

 .החיים בעל

איגוד ערים  פיקוח ואכיפה
 וטרינרי דן

תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי 
של  חיים( )תערוכות, הצגות ותחרויות

  2001-בעלי חיים(, התשס"א

חיים יחייב היתר מהממונה -מופע הכולל בעלי 
 .חיים במשרד החקלאות-על חוק צער בעלי

מופע הכרוך בגרימת סבל הממונה לא ייאשר 
במהלך המופע, בהכנות למופע  -חיים -לבעלי

 .החיים למקום המופע-או בהובלת בעלי
 

איגוד ערים  פיקוח ואכיפה
 וטרינרי דן

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, 
  2002-התשס"ג

לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על שלושה  

חודשים, אלא אם כן ברשותו רישיון בר תוקף 

 .ת הכלב, שניתן לפי חוק זהלהחזק
רופא וטרינר עירוני ייתן לבעליו של כלב, 
לבקשתו, רישיון להחזקת כלב לפי הוראות 
חוק זה, ובלבד שהתקיימו התנאים לפי 
הוראות סעיף קטן )ג(, ורשאי הוא לסרב לתת 
רישיון, וכן, בכל עת, לקבוע לרישיון תנאים, 

 לשנותם או לבטלם.

איגוד ערים  פיקוח ואכיפה
 וטרינרי דן

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali38_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali38_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali38_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali38_1.pdf
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ביטוח צד שלישי כנגד  חובת –לגבי כלב מסוכן 

פגיעות לגוף ולרכוש העלולות להיגרם על ידי 

הכלב; קבע השר חובת ביטוח כאמור, לא יינתן 

רישיון להחזקתו של כלב מסוכן לפי חוק זה, אלא 

 .אם כן הוצגה תעודת ביטוח כדין
ניתן רישיון לבעליו של כלב מסוכן, יציין 
הרופא הווטרינר העירוני ברישיון שהכלב 

 כלב מסוכן. הוא
 

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים )יבוא 
-התשס"ה ,(והחזקה של כלבים מסוכנים

2004  

 .כלב מסוכן אדם לא ייבא 
יגדר (1)-מחזיקו או כלב מסוכן של בעליו

וינעל את החצרים שבהם מוחזק הכלב באופן 
 יביצ(2);מהם  שימנע מהכלב אפשרות לצאת

כתוב  כאמור שלט שבו כניסה לחצרים בכל
 גודל כל אות בשלט לא ;מסוכן" כלב זהירות"

את פיו  יחסום ( 3);סנטימטר 5×5–יפחת מ 
שיש בסביבתו של  בכל עת של הכלב בזמם

–שגילו מתחת ל,אדם נוסף זולתו הכלב

 .שנים16
אדם כלב מסוכן שגילו עולה על  לא יחזיק

 סורס זולתלא עוקר או  אם,שישה חודשים

 ) אם ניתן לו היתר בכתב לפי תקנת משנה

איגוד ערים  פיקוח ואכיפה
 וטרינרי דן

  2005-תקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה
 חוסן הכלב כן אם אלא כלב אדם יחזיק לא 

 מיום חלפה שנה שלא ובלבד אלה תקנות לפי

 .האחרון חיסונו

פרסום לציבור. פיקוח 
 ואכיפה

איגוד ערים 
 וטרינרי דן

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, 
  2005-התשס"ה

 הווטרינר לרופא תוגש לרישיון בקשה 
 בעליו מתגורר שבה הרשות של העירוני

פרסום לציבור. פיקוח 
 ואכיפה

איגוד ערים 
 וטרינרי דן
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 .הראשונה שבתוספת 1 טופס לפי ,הכלב של

 כי שנוכח עירוני וטרינר רופא .רישיון מתן
 להחזקת רישיון למתן התנאים התקיימו

 ,כלב
 קבלת וםמי שבועיים בתוך ,למבקש ייתן

שבתוספת  2 טופס לפי רישיון טופס ,הבקשה
 .ברישיון תנאים לקבוע הוא ורשאי הראשונה

 
 

תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי 
  2006-התשס"ו ,(חיים( )הובלת בהמות

 הוא כן אם אלא, בהמות אדם יוביל לא 
 .משגיח נוכח כולה הובלהה שבמשך או משגיח

 זמן בפרקי או ברציפות להשגיח חייב המשגיח
 של ורגישותן ההובלה נסיבות לפי קצובים

 כל לעשות הוא חייב וכן המובלות הבהמות
 נעברה; אלה תקנות של הפרה למניעת שניתן
 כמי המשגיח את רואים 18 תקנה לפי עבירה
 בידי יהיו ההובלה בעת .חובתו את שהפר

, עזרה להזעקת ואמצעים הוראות המשגיח
 נפגעה .חירום במקרה וטרינרית עזרה לרבות
 למתן המשגיח ידאג, ההובלה במשך בהמה
 ובמידת, האפשרית במהירות ראשונה עזרה

 להמתת או וטרינר רופא ידי על לטיפול הצורך
 כי בהמות הובלת במשך משגיח ראה .חסד

 יודיע, אלה תקנות מהוראות הוראה הופרה
 כל תחילת לפני .בכתב, לממונה לאלתר כך על

 לכך שיועד במקום, המשגיח ימלא הובלה
 בתוספת הרשומים הפרטים את, בהיתר

 בעת הנהג ברשות יהיה ההיתר .הראשונה
 למי יימסר שלו אחד ועותק, ההובלה

איגוד ערים  פיקוח ואכיפה
 וטרינרי דן
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 .דרש אם, דין כל לפי אותו לדרוש שמוסמך
 

 
 י מפגעים כלל 

תקנות בריאות העם )כשירויות עובדי 
  בריאות הסביבה ואיכות הסביבה

ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות 
  1992-המדינה(, התשנ"ג

 סניטרית ברשות לעבודה אדם יתמנה לא 
 למשרה המדינה בשירות או מקומית

 יעוץ או ניטור ,בקרה ,פיקוח שתפקידה
 הסביבה איכות או הסביבה בריאות בתחום

 מן
 )להלן השניה בתוספת המפורטים התחומים

 בעל הוא כן אם אלא), הסביבה תחומי -

 .תעודה
 

תהליכי גיוס ומיון 
 מתאימים

 יחידה סביבתית

חוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות 
  1992-אזרחיות(, התשנ"ב

 ממפגע להיפגע עלול או שנפגע מי לבקשת 
 כאמור או עמותה גוף לבקשת או סביבתי

 המורה צו לתת משפט בית רשאי 6 עיףבס
 סביבתי מפגע עומד לגרום או שגורם למי

 יותר או אחד לעשות ,המפגע גורם - להלן)

 :מאלה

 העומד או הגורם מהמעשה להימנע (1 )

 ;לעשותו או להפסיק ,הסביבתי למפגע לגרום

 המצב את להחזיר או המעוות את לתקן (2 )
 עובר לקדמותו

 תיקון - להלן) יבתיהסב המפגע להיווצרות

 ;המעוות

 הישנותו למנוע כדי הדרוש ככל לעשות (3 )

 .הסביבתי המפגע של
 

לשכה משפטית,  הנחיה
 יחידה סביבתית
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  1940פקודת בריאות העם, 

יתושים,  גידול כנגד זהירות אמצעי נקיטת 
איכותם התברואית של המים, סילוק 

מפגעים, צווי סגירה והריסה, איסור השקייה 
 כיםבשפ

הנחיות לציבור, פיקוח 
 ואכיפה

יחידה סביבתית, 
פיקוח עירוני, אגף 

איכות הסביבה, 
 מחלקת תחזוקה

 -צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס 
  2001-התשס"א ,מניעת מפגעי יתושים

 

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה  יתושים מפגעי מניעת 
 לשכה משפטית

 חוקי מדינה חומרים מסוכנים 

  1993-ומרים המסוכנים, התשנ"גחוק הח
למועדון ספורט שוהם,  ביקורת עסקים מתן חוו"ד להיתר רעלים 

יש היתר רעלים 
 בתוקף

יחידה סביבתית, 
מועדון  –חכ"ל 

 ספורט
תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, 

  2000-התשס"א
 רישוי עסקים נהלים והנחיות הליך מתן רישיון עסק 

)שמן משומש(, תקנות מניעת מפגעים 
  1993-התשנ"ג

בעסקים בהם שמן  אכיפת מוסכים 
קיים איסוף  –משומש 

ופינוי למחזור ע"י חב' 
 פאנדאנגו

 יחידה סביבתית

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת 
  1999-התשנ"ט ,(מידע והדרכת עובדים

יחידה סביבתית,  הדרכות ונהלים הדרכות על מניעת סיכונים 
 קב"ט

החמרים המסוכנים )רישום תקנות 
 ,(תכשירים להדברת מזיקים לאדם

  1994-התשנ"ד

 מכירה למטרת יחזיק לא ,אדם ימכור לא 

הוא  כן אם אלא ,בתכשיר ישתמש ולא
 של הרישום לתנאי ובהתאם ,רשום תכשיר

 .התכשיר
 ייבא ולא בארץ מכירה למטרת אדם ייצר לא

כן  אם אלא ,תכשיר בארץ מכירה למטרת
 ובהתאם ,בפנקס שמו על שירהתכ נרשם

 .התכשיר של הרישום לתנאי

 לא ,ישתמש לא ,יחזיק לא ,אדם ימכור לא

המדביר מחויב לשים 
פתקית לגבי החומר 

 שבו השתמש.

יחידה סביבתית, 
אגף איכות 

הסביבה, מחלקת 
 תחזוקה
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הוראות  פי על אלא תכשיר ייבא ולא ייצר
 של הרישום לתנאי ובהתאם ,אלה תקנות

 .התכשיר

תקנות החמרים המסוכנים )סיווג ופטור(, 
  1996-התשנ"ו

מדד לקביעת היתר רעלים קובעות פטור  
לריכוזים נמוכים ולכמויות קטנות של רעלים 

פירוט הריכוזים, רעל מסוג  –רעל מסוג א'  –
 פירוט הכמויות. –ב' 

יחידה סביבתית,  הדרכות
אגף איכות 

הסביבה, מחלקת 
 תחזוקה

וכנים )אגרת היתר צו החומרים המס
  1997-רעלים(, התשנ"ז

למועדון ספורט שהם,  מדד לקביעת היתר רעלים 
יש היתר רעלים 

בתוקף. יש ריכוז של 
כלור, חומצת מחל ומי 

 אש.

יחידה סביבתית, 
מועדון  –חכ"ל 

 ספורט

-חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א
1951  

 הוראות לקבוע, בתקנות, רשאי הבטחון שר 
 - בדבר

 חמרים המחזיקים על חובה הטלת (1)
, שיקבע הפרטים את עליהם למסור מסוכנים

 החמרים של אריזתם על פרטים לרבות
 ועל מוחזקים הם שבו המבנה על, המסוכנים

 בדבר וכן, המבנה מצוי שבה הסביבה
, הפרטים למסירת והסייגים התנאים
 שלה והרשות למסירתם והמועדים הדרכים
 מי על לצוות תרשו הסמכת (2) ;יימסרו
( 1) פיסקה לפי מסוכן חומר על פרטים שמסר

 באמצעים לנקוט פיה על במסירתם החייב או
 לדעת, בהם ושיש הרשות של בצו שיפורטו

 סכנה בתקופת־קרבות למנוע כדי, הרשות
 אגב ברכוש פגיעה או לבריאותו או אדם לחיי

 העברתו לרבות, המסוכן בחומר החזקתו
 בדבר וכן, אחר קוםלמ או אחר מסוג למבנה
(3) ;הרשות של האמורה סמכותה אצילת

שיתוף פעולה עם 
משרד הבטחון ומשרד 

 להגנת העורף

יחידה סביבתית, 
 קב"ט
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( 2) פיסקה לפי צו לבצע רשות הסמכת 
, בתקפה שעומדת בשעה או התקפה בשעת

, המסוכנים החמרים של הימצאם במקום
 לפי האזרחית בהתגוננות הכן מצב על הכרזה

 או ההכרזה לפני ניתן שהצו בין, זה חוק
 וזאת, מכן לאחר שניתן ובין ההתקפה תחילת

, חשבונו ועל הצו לו שניתן מי של במקומו
 צו לביצוע והדרכים הסייגים, התנאים בדבר

 החומר מכירת לרבות, הרשות ידי על כאמור
 בדבר וכן המפעל וסגירת והשמדתו המסוכן
(4) ;הרשות של האמורה סמכותה אצילת

 חמרים העברת על איסורים או הגבלות 
, למקום וםממק, שיקבע בסייגים, מסוכנים

 בתקפה שעומדת בשעה או התקפה בשעת
 שלב בכל, החמרים של הימצאם במקום
 הכן מצב על הכרזה - ההעברה משלבי

 .זה חוק לפי אזרחית בהתגוננות
 .מסוכנים חמרים של ההחסנה דרכי (5)

ית )חמרים תקנות ההתגוננות האזרח
  1991-מסוכנים(, התשנ"ב

מחייבות מפעל לדווח למפקדת ראש הג"א על  
חומרים מסוכנים שברשותו, אופן השינוע 

שלהם, ואמצעי הבטיחות הננקטים במפעל 
למניעת נזקים כתוצאה מהשימוש בחומר 

 המסוכן.

שיתופי פעולה וביצוע 
תרגילים משותפים. 

שיתוף פעולה עם 
הג"א/פיקוד העורף 

 צב חירוםבמ

יחידה סביבתית, 
 קב"ט

צו ההתגוננות האזרחית )הכרזה על 
  1995-חומרים מסוכנים(, התשנ"ה

 מרכז שפרסם המסוכנים החמרים רשימת 
 הארצי המידע

 א"הג ראש במפקדת מסוכנים לחמרים

 יחידה סביבתית עדכון והתאמה

  1997-חוק שירותי הובלה, התשנ"ז

 על הובלהה שירות במתן בטיחות על פיקוח 
 גם - מסוכן חומר ובהובלת, בטיחות קצין ידי
 של ההובלה בטיחות על אחראי ידי על

 מסוכנים חומרים

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה
 שיטור עירוני
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תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, 
  1975-התשל"ה

 או חרקים השמדת של עסק אדם ינהל לא 
  מכרסמים

 אלא ,כאמור לעסק רשיון לאדם יינתן ולא

 בכל :אלה תקנות הוראות נתקיימו כן אם
 היתר בעל מדביר יימצא עסק של סניף

 לבצען שמותר ההדברה לפעולות

 שמו  ;הרשיון ותנאי העסק רשיון לפי בעסק
ללשכה  יימסרו המדביר של ההיתר ומספר

 הסביבה לאיכות המשרד של המחוזית

 .הסניף או העסק מקום שבתחומה
 לא הדברה עובד או מדביר שאינו אדם

 .או מכרסמים חרקים בהשמדת בעסק יעסוק
 במחסן אלא בעסק מזיקים קוטלי יוחסנו לא

 החסנה בהתאם בארגז או 7 לתקנה בהתאם

 .8 לתקנה
 בארגז אלא ברכב מזיקים קוטלי יובלו לא

 בחלק סגור או הנוסעים מן בנפרד החסנה

 .הרכב כלי של ונפרד
 אם אאל מזיקים בקוטל אדם ישתמש לא

מנסיבות  ובאחת שנה בן שמונה־עשרה הוא
 :אלה

 היתרו לסוג בהתאם ופועל מדביר הוא (1 )

 ;ותנאיו

 בהתאם ופועל הדברה עובד הוא (2 )

 ; 39 ו 38 תקנות להוראות

 של ובפיקוחו בנוכחותו פועל הוא (3 )

 .מדביר

המשרד להגנת  פיקוח ואכיפה
הסביבה, רישוי 

 עסקים.

רישוי עסקים, בדיקת אחסון חומרים מהות של מפעל מסוכן, תיק מפעל. הגדרת  מפעלים מסוכנים(, תקנות רישוי עסקים )
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העבודה עם חומרים מסוכנים, חובת רישוי,   1993-התשנ"ג
היתר רעלים, רעלים מיובאים, פנקסי רעלים, 

החסנת רעלים, מכירת רעלים, סיווג רעלים. 
 מפעל בעל /בדיקת איחסון חומרים מסוכנים

 במקרי לטיפול מפעל תיק ויחזיק יכין מסוכן
 אגב להתרחש העלולות ותקריות תקלות
 לבני סכנה להוות והעלולות מפעלו תפעול

   ולסביבה אדם
 

 קב"ט מסוכנים

תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר 
מתן תנאים  1998לפסולת( התשנ"ח 

 ואכיפה

 - של כניסה תורשה לא מעבר לתחנת 

 חומרים פסולת וא מסוכנים חומרים (1 )

 המכילות שאריות אריזות לרבות ,מסוכנים

 ;מסוכנים חומרים של

 שהפסולת ,פסולת המובילים רכב כלי (2 )
 שלא ננקטו או כראוי מכוסה אינה שבהם

 ונזילת פסולת פיזור למניעת אמצעים

 .התחנה בשטח תשטיפים

 ,לכך הרשה שהוא מי או מעבר תחנת מפעיל
 הנכנס ביל פסולתמו רכב כל של רישום ינהל

 שם ,הזיהוי לוחית מספר ,המעבר לתחנת

 לפי- בו המובלת הפסולת כמות ,הנהג

 על - ומקורה ,המכולה נפח לפי או משקלה
 נהג מפי או המשלוח בתעודת הרשום פי

 או פסולת לסילוק לאתר רק תסולק פסולת

 תסולק ובלבד שלא ,בפסולת לטיפול לאתר

 ;בלבד בנין פסולת לסילוק המשמש לאתר
 

רישוי עסקים,  פיקוח ואכיפה
 יחידה סביבתית

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפהקובע כי רק בעל רשיון מיוחד יכול להוביל  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הובלת 
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 דלק.  1970-דלק( תשל"א
 

 פיקוח עירוני

פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, 
  1970-התש"ל

 

פני נפילה, מיכלים הסדרי בטיחות, הגנה מ 
לנוזלים מסוכנים, אמצעי הרמה, ציוד 

 לנשימה והנשמה, בטיחות ובריאות עובדים

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה
 קב"ט

 חומרים מסוכנים בשימוש המועצה  

תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, 
  1976-התשל"ז

קובע כללים וצורך ברשיון לאחסון נפט  
ש לנקוט בהם לצורך וגפ"מ, ואת האמצעים שי

אוורור, ניקוי מיכלים, ומניעת דליקות. 
תקנות התכנון והבניה )רישוי מתקני גז טבעי( 

מפרטות את כללי הרישום של  2003משנת 
 מתקני גז טבעי.

אחזקת סולר 
לגנראטורים לשעת 

 חירום

 קב"ט

 רישוי עסקים )סילוק פסולת תקנות
  1990-חומרים מסוכנים(, התשנ"א

בעל מפעל לפנות פסולת חומרים מחייבות  
מסוכנים למפעל לניטרול וטיפול בפסולות 

תעשייתיות ופסולות חומרים מסוכנים ברמת 
חובב, כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם לחוק. 

 –תקנה מיוחדת )תקנות החומרים המסוכנים 
 2002סילוק פסולת רדיואקטיבית( משנת 

 קובעת כיצד יש לטפל בפסולת רדיואקטיבית.

 –נת ברקת מטמ
–הטמנת אסבסט 

פיקוח שבועי ע"י היח' 
 הסביבתית

 יחידה סביבתית

  מים ונחלים חוקים ממלכתיים 

 1959-חוק המים, התשי"ט

 יפיק לא -מניעת זיהום מים. הפקת מים   

 בין ,יספק מים ולא ,מים ממקור מים אדם
 קיבלם אם ובין מים ממקור הפיקם אם

נציב  מאת רשיון פי אלא על אחר מספק
 רשיון הפקה. רשיון לתנאי ובהתאם המים
 הרשיון שבעל המים כמות את יציין הפקה

 ,בעונה ,ביממה ,בשעה ולספק להפיק רשאי

 אחרים ופרטים ,אחרת תקופה בכל או בשנה

 .בתקנות לכך שנקבעו

מחלקת תחזוקה,  פיקוח ואכיפה
 יחידה סביבתית
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החדרה -תקנות המים )קביעת מטרות
  1968-חנוספות(, התשכ"

 לשום החדרה-רשיון המים נציב יתן לא 
 המחדיר כי שוכנע אם אלא ,החדרה-מטרת

 מטרדים למניעת האמצעים נקט בכל
 המים-במקורות פגיעה ולמניעת תברואיים

 מים-מקורות לרבות ,לניצול הראויים
 שתיה-למי הנוגע בכל ;לשתיה המשמשים

 יקבל נציב ,תברואיים מטרדים ולמניעת
 דעת-חוות ,החדרה-רשיון יתן בטרם ,המים
 הבריאות שר לכך שהסמיך מי מאת

רשות המים,  ניהול והפקת מים
 מחלקת תחזוקה

תקנות המים )איסור דטרגנטים קשים(, 
  1974-התשל"ד

 ישווק ולא יפיץ לא ,ייבא לא ,אדם ייצר לא 
או  לכביסה המשמש תכשיר או מוצר כל

 .לניקוי
 הוהתעשי המסחר ששר ומי המים נציב

שהוגשה  לאחר ,יחדיו רשאים ,לכך הסמיכו
 להפיץ ,לייבא ,לייצר להתיר ,לכך בקשה להם

 חלה 1 שתקנה ,תכשיר או מוצר כל לשווק או
 וכן ,ומשחה אבקה למעט ,מוצק במצב ,עליו

 ידם על שאושר כאמור תכשיר או מוצר
 .מראש

 רשות המים פיקוח ואכיפה

תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ריסוס 
  1991-התשנ"א ),קרבת מקורות מיםב

הגדרת תנאי הריסוס בקרב מקורות מים,  
הגבלת טיסה מעל מקור מים, תנאי רוח 

מתאימים לריסוס מהאוויר, הגבלת מרחק 
 הריסוס, מילוי הרקה ושטיפה של מתקני

 ריסוס, ניהול פנקס ריסוס בו פרטי הריסוס.

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה
אגף איכות 

 הסביבה

תקנות המים )מניעת זיהום מים( )שטיפת 
  1991-מיתקני ריסוס(, התשנ"א

 לכך יגרום ולא ישטוף לא ,אדם ירוקן לא 
 שאריותיהם או תכשירים ישטפו או שירוקנו
 ממיתקן או ,איסוף ממכל ,ריסוס ממיתקן

 ובין במישרין בין ,מים מקור אל אחר
 עלה .בעקיפין

 לא ,ריםליט 150 על כאמור ריסוס מיתקן נפח

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה
אגף איכות 

 הסביבה
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 במיתקן אלא כאמור ושטיפה ריקון ייעשו
 .שטיפה

 
תקנות המים )מניעת זיהום מים( )בורות 

  1992-התשנ"ב ,(ספיגה ובורות רקב
 

 מחלקת תחזוקה פיקוח ואכיפה איסור בור ספיגה - 2סעיף  

תקנות המים )מניעת זיהום מים( )איסור 
-התשנ"ח (הזרמת תמלחת למקורות מים

1998  

הפרדה בין זרמי השפכים במפעל כדי לבודד  
את התמלחת משאר שפכי המפעל, איסור 
הזרמת תמלחות לסביבה או למקור מים, 
לרבות למערכת ביוב של רשות מקומית, 
 הגדרת הבקרה על תמלחת מחליף יונים.

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה
 מחלקת תחזוקה

ק הרשויות המקומיות )ביוב(, חו
  1962-התשכ"ב

 או סתימתו וכן, בו שינוי וכל ביוב התקנת 
 משום בהם יהא שלא באופן ייעשו, הריסתו

 הציבור לבריאות סכנה משום או ציבורי מפגע
 .הבריאות רשות לדרישות ובהתאם

 

 מחלקת תחזוקה תחזוקת רשת הביוב

תקנות בריאות העם )איכותם התברואית 
  1973-שתיה(,התשל"ד-ישל מ

הגדרת מים הפסולים לשמש כמי שתיה,  
בדיקות שיש לבצע במים וחיטויים, הגדרת 

מקור מי שתיה ראוי לשתיה, פעולות החיטוי 
והשטיפה שיש לבצע במערכות מים, בדיקות 

מים שעברו תהליך טיפול, בדיקות המים שיש 
לבצע במערכת אספקת המים, בדיקות שיש 

כניסה למערכת המים, לבצע בנקודות ה
הגדרת מי שתיה מקידוחי החדרה דו 

תכליתיים הראויים לשתיה, מועדים לבדיקות 
המים השונות, הגדרת פרמטרים בעלי השפעה 

בריאותית, הגדרת מיקרו מזהמים אורגניים 
נדיפים, הגדרת פרמטרים בעלי השפעה 

אורגנולפטית, הגדרת תדירות הדיגום ובדיקה 
רת זמני בדיקות במערכת האספקה, הגד

ביצוע דיגום מים 
באופן שוטף, בתדירות 

שנקבעת ע"י משרד 
הבריאות ופרסום 

התוצאות באתר 
 המועצה

 מחלקת תחזוקה
 

 דוגם מים רשותי
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מיקרוביאליות במים שעברו תהליך טיפול 
ובדיקות מיקרוביאליות בכניסה למערכת, 

הגדרת תדירות בדיקות עכירות, בדיקת 
טריהלומתאנים*, בדיקות ברזל, נחושת, אבץ, 

עופרת, כרום ופתלאתים )במערכות פלסטיק 
בלבד( במי ברז, הגדרת הפרטים שיצויינו 

 בטופס נטילת מי שתיה.
 

תקנות המים )כללים לרחיצת רכב 
 ,(ולשטיפת משטחים מרוצפים במים

  2001 -התשס"א

 המים מרשת זורמים במים אדם ישתמש לא 

 מיתקן בעל .רכב של וניקוי רחיצה לשם

 כל יפעיל לא ,מחזיקו או מכוניות לרחיצת
 לרחיצה אבזר או מכשיר

  במים רבב של וניקוי במים חוזר ושימוש
 אבזר או מכשיר בכל שישתמשו ירשה ולא

 מערכת הותקנה בו כן אם אלא כאמור
 שימוש לשם הרכב של השטיפה מי למיחזור

 אדם ישתמש לא .מטרה לאותה בהם חוזר

 ,בלחץ במים או ,המים מרשת זורמים במים

 .משטחים מרוצפים שטיפת לשם

 יחידה סביבתית פיקוח ואכיפה

תקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי 
  1983 -שתיה(, התשמ"ג 

 לאחר או בריכה מערכת של בנייתה בתום 

המתכנן  יגיש ,בה מהותי שינוי ביצוע
 כשהיא בפועל הביצוע תכנית את למהנדס

 .בידו חתומה
 לאחר אלא מבריכה לציבור מים ויסופק לא

 :אלה במקרים ,וחיטויה שטיפתה

 ;חדשה מבריכה ראשונה אספקה (1 )

 קיים כאשר או מזוהמת הבריכה כאשר (2 )

 של המהנדס או של דעתו חוות לפי ,חשש

ניהול רשת המים 
ואספקת מים 

 לתושבים

 מחלקת תחזוקה
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 .מזוהמת היא כי ,הבריכה מפעיל

ים מינרליים ומי תקנות בריאות העם )מ
  1986 -מעיין(, התשמ"ז 

 מעין מי או מינרליים מים אדם ימלא לא 

 כל פעולה בהם יעשה ולא ,ישווקם לא ,במכל

 הפעולות לרבות ,המילוי תהליך כן אם אלא

 שהתקיימו בו בעסק נעשה ,בכך הכרוכות
 והמחזיק  עסקים רישוי תקנות
 תנאים וכן עסקים רישוי חוק לפי ברשיון

 :אלה

 או מעין מי שהם שתיה מי מכיל המכל (1 )

 ;מינרליים מים

 אחר חומר או זכוכית עשוי המכל (2 )

 ;המנהל שאישר

 במים שנערכה כללית חיידקים בספירת (3 )

 שעות מתום 12 תוך מאושרת במעבדה

 100 מ־ יותר לא בהם נמצאו ,המילוי

 ובלבד שהמים ,מים במיליליטר חיידקים

 מעלות 4  1±4 (של בטמפרטורה נשמרו

 אחת מעלה או מינוס פלוס 4 צלזיוס

 .לבדיקה
 מעין מי או מינרליים מים אדם ישווק לא

 מתום שעות48 שעברו  לאחר אלא במכל
 המיקרוביאלית הבדיקה וממצאי המילוי

 בתוספת שנקבעו לערכים מתאימים

 .הראשונה

 רישוי עסקים פיקוח ואכיפה

 תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע
  1992-זרימת מים חוזרת(, התשנ"ב

ספק מים לא יספק מים לעסק ובעל עסק לא  
ישתמש במים בעסקו אלא אם כן הוא מקיים 

את הוראות תקנה זו. בעל עסק יתקין מז"ח 

 מחלקת תחזוקה ניהול רשת המים
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)מכשיר מונע זרימה חוזרת(, הגדרת הבדיקות 
ועל ידי מי הן יעשו למז"ח, דיווח המתקין 

 המוסמך על המז"חים שהותקנו, הגדרת
 תקופת ההסמכה של מתקין מוסמך.

תקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי 
  1992-שפכים(, התשנ"ב

קובעות חובת טיהור במיתקן של מי שפכים  
החלה על רשות מקומית, וכן על מפעל 

תעשייתי או חקלאי שאינו מחובר לביוב של 
שות רשות עירונית. מיצרן שפכים גדול )ר

מקומית או מפעל אשר עומס המזהמים במי 
השפכים שלהם גדול מעומס שווה ערך של 

תושבים( יש גם דרישה לבדיקות  10,000
שבועיות של רמת צריכת חמצן ביוכימית 

ומוצקים מרחפים במי השפכים. תקנה אחרת 
אוסרת על הקמת בור ספיגה תעשייתי 

למעט  -המשמש לקליטת שפכים תעשיתיים 
אושר לסילוק מבוקר של שפכים קידוח מ

 תעשייתיים לשכבות תת הקרקע.

ניהול רשת הביוב. 
קיים כנדרש בכל 
 העסקים ביישוב

 מחלקת תחזוקה

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעל 
  2011המוזרמים למערכת הביוב( 

התאגיד לא יאפשר למפעל להזרים שפכים  
אם יש . האסורים להזרמה למערכת הביוב

ם אסורים רשאי תאגיד לחייב חשש לשפכי
מפעל לבצע טיפול מקדים בשפכים, לערוך 

ניטור איכות השפכים, לדווח לתאגיד על 
 סוגים וכמויות המזהמים שהמפעל צרך.

 

ניטור שפכים בעסקים 
כגון: מכבסות, 
 אטליזים וכ"ו.

יחידה סביבתית, 
 מחלקת תחזוקה

כללי בריאות העם )טיהור מי שופכין 
  1981-ה(, התשמ"אהמיועדים להשקי

מתיר שימוש במי שופכין לצורך השקיה רק  
היינו עברו טיהור  –אם הם "קולחים" 

אירובי, או טיהור -במערכת טיהור שניוני
ידי הממונה -טבעי אחר שאושר בכתב על

לאיכות הסביבה. תוספת לתקנות קובעת את 
 סוגי הגידולים שמותר להשקותם בקולחים.

קבלן  –מבוצע במט"ש 
 וני למועצהחיצ

מט"ש, יחידה 
 סביבתית
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חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, 
  1957-התשי"ח

אוסר להטות מים מעורק או ממיתקן ניקוז,  
או לשנות את זרימתם בו ללא היתר, וכן 

אוסר על הקמת מבנה או עיבוד קרקע בעורק 
ניקוז או מעליו. החוק גם דן בהיערכות 

אזורי הרשויות למניעת שטפונות וקביעת 
 ניקוז.

ניהול רשת המים 
 ותכנון ובניה

מחלקת תחזוקה, 
 אגף הנדסה

רשות הניקוז 
 ירקון

תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות 
 דין לעניני מים-דין בבתי-)סדרי

-ובערעורים על החלטותיהם(, התשי"ח
1958  

 ני מיםידין לעני-דין בבתי-סדריכללים בדבר  
 ובערעורים על החלטותיהם

  

ות הניקוז וההגנה מפני שטפונות תקנ
 -התשכ"א  ,(חשבונות-)תקציבים והנהלת

1961  

   אומדן התשלומים בתקציב והנה"ח 

תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות 
  1962 -)לוח שומה(, התשכ"ב 

רשות הניקוז תכין לוח שומה של תחומה אשר  
 יציין את תת האזורים של תחומה.

 

  

פני שטפונות )הקמת צו הניקוז וההגנה מ
  1960 -ניקוז(, התש"ך -רשויות

הקמת רשויות ניקוז, הגדרת תחומיהן. ייצוג  
רשות מקומית ברשות הניקוז ובחירת נציגיה, 

 ניהול ישיבות וסדרי עבודה

  

אכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות 
  1996 -)אזורי ניקוז(, התשנ"ו 

   תיאור אחד עשר אזורי ניקוז 

מים )מניעת זיהום מים( )מתכות תקנות ה
  2000-ומזהמים אחרים(, התשס"א

מגינות על מקורות המים מפני מתכות  
ומזהמים אחרים, וחלות על מפעלים בהם 

מטפלים בפני שטח באמצעות שטיפה הפולטת 
כולל ניקוי באופן הגורם לשפכים  –מזהמים 

באמצעות חומצות, חומרים אלקליים, 
ובות ציאנידיות דטרגנטים, ממיסים, תרכ

וכיוצא בזה. התקנות חלות גם על מפעלים 
העוסקים בציפוי כימי או אלקטרוכימי, 

טיפול למניעת קורוזיה, ייצור מעגלים 

פיקוח ואכיפה ודיגום 
 מים

מחלקת תחזוקה, 
 יחידה סביבתית
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מודפסים, וכן צביעה או ציפוי בלכה או 
באמייל. לגבי מפעלים אלה, התקנות אוסרות 

על מהילת שפכים בשפכים או במים, ועל 
ור, במטרה הגדלת צריכת המים בקו היצ

להקטין את ריכוז המזהמים בשפכים. מוטלת 
על המפעל חובה לנקוט בכל האמצעים 

הסבירים להפחתת כמויות השפכים במפעל, 
וכן למניעה וצמצום של סחף ופליטת מזהמים 

מתהליך הייצור אל השפכים. אסור להזרים 
אל מחוץ למפעל שפכים שלא טופלו במיתקן 

בהם עולה על טיפול, ושריכוז המזהמים -קדם
המפורט בתוספת לתקנות. התקנות גם 

וק בוצה מהמפעל שלא אוסרות על סיל
בהתאם להוראות תקנות רישוי עסקים 

)סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, ודורשות 
מהמפעל להתקין תשתיות למניעת זיהום מים 

וקרקע )כולל מבנים מקורים, מאצרות, 
מיכלים מוגבהים מוגני דליפה, רצפת אולם 

יצור העמידה בפני קורוזיה ואטומה לחלחול, 
לת שפכים למתקן קדם וצנרת מתאימה להוב

 טיפול ולמערכת הביוב.

צו רשויות נחלים ומעיינות )הטלת 
הניקוז(,  תפקידי רשות נחל על רשויות

  2003-התשס"ג

 נחל כל לגבי ,בזה מוטלים ניקוז רשות כל על 

 של תפקידים ,שבתחומה מים מקור כל או

 :להלן כמפורט לנח רשות

 ונציב השר באישור ,לנחל תוואי קביעת .1
 המים.

 הנחל לאורך הטבע ומתנות הנוף שמירת .2

 )למעט ,למעיין מסביב או גדותיו בשתי
 או לאומי גן שבתחומי ומעיין נחל
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 גנים בחוק כהגדרתם ,טבע שמורת

 לאומיים אתרים ,טבע שמורות ,לאומיים

 והכשרת ,-1998ח"התשנ ,הנצחה ואתרי

 ;וספורט נופש ,גנים לצורכי אלה יםשטח

 .השר עם בהתייעצות יבוצע זה תפקיד

תקנות רישוי עסקים )ריכוזי מלחים 
  2003-בשפכים תעשייתיים(, התשס"ג

ריכוז מזהמים בשפכים בדיקת איכות שפכים.  
המוזרמים ממפעל למיתקן טיהור לא יעלה על 

 הערכים המפורטים להלן:
 רם לליטר;מיליג 430 –כלוריד  (1)
 מיליגרם לליטר; 230 –נתרן  (2)
 מיליגרם לליטר; 6 –פלואוריד  (3)
 מיליגרם לליטר. 1.5 –בורון  (4)
לא ימהל מפעיל את שפכי המפעל  )ב( 

במים ולא יגדיל את צריכת המים בתהליך 
הייצור במגמה להקטין את ריכוז המזהמים 

 האמורים בתקנת משנה )א( בשפכים.
 –בתקנת משנה )א(  על אף האמור )ג( 

ריכוז הכלורידים יכול שיהיה גבוה  (1)
מיליגרם לליטר אם  430-מ

הוכיח המפעיל כי ריכוז זה אינו 
גבוה מהריכוז במים המסופקים 

מיליגרם  200למפעל, בתוספת 
 לליטר;

 230-ריכוז הנתרן יכול שיהיה גבוה מ (2)
מיליגרם לליטר אם הוכיח 

 המפעיל כי ריכוז זה אינו גבוה
יותר מהריכוז במים המסופקים 

מיליגרם  130למפעל, בתוספת 
 לליטר;

 יחידה סביבתית פיקוח ואכיפה
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תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ערכי 
  2003-התשס"ד (הגבה של שפכי תעשיה

 איכות להבטיח אלה תקנות של מטרתן 
 מקורות זיהום ומניעת הסביבה של נאותה

 מאכלות מהשפעות כתוצאה ,מים

 ידי על וזאת ,תעשיה שפכי של רוזיביות()קו

 מפעיל יזרים לא .שלהם הגבה ערכי קביעת

 – שפכים

 על עולה או -6.0מ נמוך שלהם ההגבה שערך

 שלהם ההגבה שערך ;ביוב למערכת – 10.0

 .למאגר – 9.0 על עולה או -6.0מ נמוך

 יחידה סביבתית פיקוח ואכיפה

-חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה
1965  

סקירת תפקידי רשות נחל: הסדרת זרימת  
מים בנחל, ניקוזו, קביעת תוואי, הסרת מפגעי 

תברואה, שמירת הנוף והטבע, הסדרת דרכי 
 השימוש בנחל

  

  1941פקודת סחף הקרקע )מניעה(, 
 להתקין החקלאות לשר לאפשר הבאה פקודה 

 נזקים ולתיקון קרקע-סחף למניעה תקנות
 .קרקע-סחף י"ע נגרמו שכבר

  

  1960-תקנות שימור הקרקע, התש"ך

 בתוספת שפורטו הניקוז מרשויות רשות 
 למנות, החקלאות שר באישור, רשאית

-שימור רשות, בתוספת שצויין כפי, לתחומה
 רשות ראש וכן( שימור-רשות - להלן) קרקע

 השימור
 על ולפקח לסייע, ליזום השימור רשות תפקיד
 ועל מהבתחו קרקע-שימור מפעלי הקמת

, המנהל באישור, רשאית והיא, החזקתם
 בתכנית שנכללו קרקע-שימור מפעלי לבצע

 .הניקוז רשות שבתחום בשטחים הכללית

  

כללי המים )שימוש במים באזור קיצוב(, 
  1976-התשל"ו

 יקבל לא, אלה בכללים אחרת נאמר אם מלבד 
 שהיתה זו על העולה מוקצית מים כמות צרכן

 לשנה שקדם ההפקה ברשיון לו קבועה

הפקת מים מבארות 
וכ"ו בהתאם להקצאה 

 מרשות המים

 מחלקת תחזוקה
 מחלקת הגביה
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; המוקצית המים כמות נקבעת שלגביה
 בשנה לצרכן שניתנו זמניות מים תוספות

 בעת בחשבון יובאו לא, כאמור הקודמת
 .המוקצית המים כמות קביעת

 שות מקומיתחוקי תעשיות ורישוי עסקים בשימוש מדינה ור 

תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, 
  2000-התשס"א

המבקש יגיש, בין היתר,  מפה מצבית הכוללת  
שטח הקרקע שבו ינוהל העסק, קווי צנרת 
מים וביוב, צינורות ניקוז, בורות רקב או 

ספיגה, מכלי גז, דלק או חומ"ס, מתקנים 
 לסילוק אשפה, כיבוי אש ועוד

ים מיפוי של כל העסק
צווי  118ביישוב . 

בעלי רישיון  109פריט 
בהליך  9בתוקף, 

 רישוי.

 רישוי עסקים

  1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

שר הפנים, רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני  
רישוי ולהגדירם, כדי להבטיח בהם מטרות 

 אלה או מקצתן:
( איכות נאותה של הסביבה ומניעת 1)

 מפגעים ומטרדים;
ת סכנות לשלום הציבור והבטחה ( מניע2)

 מפני שוד והתפרצות;
( בטיחות של הנמצאים במקום העסק או 3)

 בסביבתו;
( מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים 4)

ומניעת זיהום מקורות מים בחמרי הדברה, 
 בדשנים או בתרופות;

( בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה 5)
 נאותים;

ל עת סבירה המנויים להלן רשאים להיכנס בכ
לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי, או 
שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים בו בעסק 

כאמור, כדי לבדוק אם מקיימים בהם 
הוראות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות 

תנאים ברשיון או בהיתר הזמני שנקבעו לפי 

 רישוי עסקים פיקוח ואכיפה
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 :7סעיף 
( הממונה על המחוז או עובד המדינה 1)

 שהסמיך לענין זה;
( הרופא המחוזי או עובד המדינה שהסמיך 2)

 לענין זה;
( ראש הרשות המקומית שבתחומה 3)

נמצאים החצרים או עובד הרשות שהסמיך 
 לענין זה;

( המוסמך לתת אישור להוצאת רשיון או 4)
, אולם אין 6היתר זמני, כאמור בסעיף 

להיכנס כאמור למקום המשמש למגורים 
בית משפט בלבד אלא על פי צו חיפוש מאת 

 מוסמך.
( הממונה על איכות הסביבה או עובד 5)

 המדינה שהוא הסמיך לענין זה.
(  קצין רפואה ראשי בצבא הגנה לישראל 6)

או מי שהוא הסמיך לענין זה, אם העסק 
 מתנהל במחנה צבאי.

ב או 6(  בעל מקצוע שהוסמך לפי סעיפים 7)
ו 6ג כשהוא פועל מכוח הוראות סעיף 6

 תפקידו לפי הסעיף האמור.ולצורך מילוי 
אולם אין להיכנס כאמור למקום המשמש 

למגורים בלבד אלא על פי צו חיפוש מאת בית 
 משפט מוסמך;

תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה 
  1994-ד"ננאותים לבריכות שחיה(, התש

אכיפת בריכות. בכל עת שהבריכה פתוחה  
יה מפעיל, בעל אישור למבקרים יימצא בחצר

מאת המנהל שעמד בהצלחה בבחינות לעניין 
ניהול בריכת שחיה בתנאי תברואה נאותים; 

המנהל יקיים, מזמן לזמן, בחינות לעניין 
 תקנה זו.

מבוקר באופן שוטף 
ע"י משרד הבריאות 

ותברואן המועצה ע"פ 
 תוכנית שנתית

 אגף איכות סביבה
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תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה 
  1983-נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג

אכיפת עסקים. תנאי תברואה, תנאים  
לרישוי, סוגי החדרים הנדרשים, קירות, 

מחיצות ותקרות, צינורות, רצפה, תעלות 
ניקוז, דלתות וחלונות, מטבח, מחסן, אמצעי 

 מגן למזון וציוד

ביצוע ביקירות 
תברואן ווטרינר ע"פ 
 תוכנית עבודה שנתית

אגף איכות 
ביבה, ואיגוד ס

 ערים וטרינרי דן

צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, 
  1995-התשנ"ה

 פירוט העסקים טעוני הרישוי 
 

 רישוי עסקים מעקב וניהול הרישוי

תקנות רישוי עסקים )התקן מד רעש 
-התשס"ו ( באולם שמחות ובגן אירועים

2006   

 אירועים ובגן שמחות באולםאכיפת רעש.  

 לבעל ורק אך ונגיש קבוע מקוםב ,יותקן
 רישיון

 למי או ,הענין לפי ,הגן או האולם של העסק

 אשר רעש–מד התקן ,מטעמו שפועל
 המיקרופון

 הנמצא במקום ותלוי ,מכוסה ולא גלוי שלו
 מעל מטרים משלושה יותר לא של במרחק

 מרכז

 .הריקודים רחבת
 באופן ויופעל יותקן הרעש–מד התקן )ב(

 - שיגרום

 הגברת למערכת החשמל זרם לניתוק (1 )
 בגן או השמחות באולם הקול

 בכל ,עולה הרעש מפלס כאשר ,האירועים

 של פרק זמן לאחר ,קהל ישיבת של מקום

 LAeq = 85dB (A)  על ,התרעה שניות 30

 ;שניות 10 –ל בממוצע
 30 לאחר אוטומטי באופן ,לחידוש (2 )

כאמור  שנותק החשמל זרם של ,שניות
 .(1 )בפסקה

באולם ספרא מותקן 
 מד רעש ע"פ החוק.

 יחידה סביבתית
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 ,יוצב האירועים בגן או השמחות אולם) )ג

 שייאמר בו שלט ,לעין ונראה קריא במקום
 להגבלת מערכת ומופעלת הותקנה במקום כי

 .הרעש עוצמת
 ממלכתיים  -חוקי הסביבה החקלאית 

  1984-חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד

 או בנין פסולת ,ולתפס אדם ישליך לא 
 הרבים או מרשות הרבים ברשות רכב גרוטות

 .הרבים רשות את ילכלך ולא ,היחיד לרשות
 על חורט או משרטט ,מצייר ,הכותב

 ,מדביק או ,כדין שלא ,זולתו של מקרקעין

 כל ,כדין שלא ,עליהם קובע או מניח ,תולה

 ,שלט או מודעה ,כתב

 תא כמלכלך ,2 סעיף לענין ,אותו רואים
 .הרבים רשות
 ,דין לכל בכפוף ,תקבע מקומית רשות

 בפסולת לריכוז וטיפול או לסילוק אתרים

 בין ,רכב גרוטות או צמיגים ,גזם ,בנין
 הרשות עם בתאום מחוצה לו ובין בתחומה

 יכול כאמור קביעה ;בדבר הנוגעת המקומית
 שתיעשה
 ויכול מקומיות רשויות מספר בידי במשותף

לאיכות  השר ,אתהור פי על שתיעשה
 .הסביבה

 הסביבה לאיכות שהשר מי או מקומית רשות

  ,)מוסמכת רשות- להלן( לכך הסמיכו
 ברשות שהושלכו רכב גרוטות לסלק רשאית

 גרוטאות למעט ,ברשות היחיד או הרבים

 ירוניפיקוח ע פיקוח ואכיפה
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 ,כדין בהן שמחזיק מי של בחצריו המצויות

 .רכב בגרוטות עסק בהן כדין מנהל או

חיים )פסדים(, -תקנות מחלות בעלי
  1981-התשמ"א

 היתר לפי אלא פסדים מפעל אדם יקים לא 
 יתן לא. ההיתר לתנאי ובהתאם המנהל מאת

 אם אלא פסדים מפעל להפעלת היתר המנהל
 המפעל כי דעתו להנחת הוכח
 מחלה גורמי כל המשמיד בתהליך פועל

 במצב עת בכל יוחזק פסדים מפעל .בפסדים

  .נאותים תברואה סידורי בו ויקויימו נקי
 בעלי עובדים יעסיק פסדים למפעל האחראי
 ובמספר מספיק מתאימים כישורים

 .המפעל של התקינה ולהפעלתו לאחזקתו

  

חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, 
  1993-התשנ"ג

קובע הסדרים לאיסוף פסולת למיחזור  
בין ברשות מקומית. פסולת למיחזור כוללת, 
היתר, ניירות וקרטון, חומרים פלסטיים, 

חמרי מתכת, זכוכית, חומר אורגני רקבובי 
ועוד. במידה והותקן מכל יעודי או מיתקן 

מיחזור, בעל בית עסק חייב להשליך אליו את 
הפסולת למיחזור ולא להשליך למיתקן 

 המיחזור אשפה אחרת. 
 

ניהול המחזור בשוהם, 
וביצוע פרויקטים 

נושא והדרכות ב
 מחזור

אגף איכות 
הסביבה, מועצה 

לישראל יפה, 
 יחידה סביבתית

תקנות בריאות העם )מיתקן דישון 
  1987-במערכת מים(, התשמ"ז

לא יתקין אדם מיתקן דישון במערכת המים,  
לא יחברו, לא יפעילו ולא יחזיק מיתקן דישון 

כשהוא מחובר למערכת מים אלא אם כן 
וזרת דל מים התקין מכשיר מונע זרימה ח

בראש מערכת המים בהתאם לתקנות בריאות 
 העם.

 מחלקת תחזוקה פיקוח ואכיפה

  חוקים סביבה חקלאית בשימוש אגף איכות הסביבה  
יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפההסדרת יבוא ויצוא של צמחים, של מוצרי    1956-חוק הגנת הצומח, התשט"ז
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צמחים ושל נגעים ע"י שר החקלאות. הסדרת 
מרים כימיים ייצור צמחים לריבוי ושל חו

 המיועדים להדברת נגעים.

 רישוי עסקים

תקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי, 
  2005-מחלות בעלי חיים(, התשס"ה

 פיקוח עירוני פיקוח ואכיפה קנס קצוב לעבירה מינהלית 

  חוקים ממלכתיים בנושא פסולת  

תקנות שמירת הנקיון )קרן לשמירת 
  1986-הנקיון(, התשמ"ו

 -במסגרת פעולות הקרן לשמירת הניקיון  
תומכת ברשויות מקומיות, איגודי ערים 

ויחידות סביבתיות בפרוייקטים סביבתיים 
במסגרת קולות קוראים המתפרסמים פעם 

בשנה. באמצעות קולות קוראים ניתנת 
אפשרות לרשויות להגיש בקשות לתמיכה 

, מבצעי ניקיון :בפרוייקטים שונים, כגון
שמירה על , פרוייקטים לשמירת טבע ומורשת

, שטחים ציבוריים פתוחים לרווחת הכלל
פעולות חינוכיות להגברת המודעות 

כל בקשה לתמיכה נבחנת על פי  .הסביבתית
עקרונות של יישום אחיד ושוויוני של 

הקריטריונים ועמידה בתנאי הסף, תוך 
דם בדיקת הנסיבות בכל מקרה ובמטרה לק

 .את איכות הסביבה בישראל

העברת בקשות 
 לתמיכת הקרן

אגף איכות 
סביבה, יחידה 

 סביבתית

תקנות שמירת הנקיון )היטל לשמירת 
  1987-הנקיון(, התשמ"ז

יצרני ויבואנים של  על היטל בזה נקבע 
 מיכלים למשקאות

 

  

תקנות שמירת הנקיון )סימון מכלים 
  1987-למשקה(, התשמ"ז

ם ולא ישווק יבואן מיכלים לא ייצר אד 
למשקה אלא אם כן מוטבעים בהם, או 

מודפסים עליהם,  או על תווית שעליהם, 
במקום הנראה לעין, המילה והסימון 

שבתוספת, בגודל, באופן ובצורה המפורטים 
 בה.
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תקנות שמירת הנקיון )שלטים ברכב(, 
  1987-התשמ"ז

ברכבים ציבוריים יקבע שלט במקום גלוי  
 לכת פסולת מרכז זה אסורה""הש

  

צו עבירות קנס )שמירת הנקיון(, 
  1977-התשל"ז

 פיקוח עירוני פיקוח ואכיפה שיעור הקנס לעבירה 

תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור 
-התשנ"ח ,()חובת פינוי פסולת למיחזור

1998  

 של הדרגתית להפחתה תפעל מקומית רשות 
פינוי  ייד על ,לסילוק שלה הפסולת כמות

 ממנה חלק של למחזור

קידום חינוך למחזור 
 ופרויקטים

אגף איכות 
סביבה, יחידה 

 סביבתית

-חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט
1999  

חובת סימון על גבי תווית מיכל המשקה לגבי  
פיקדון. יעדי מחזור של יצרנים/ יבואנים, 

 תשלום לקרן לשמירה על הניקיון.

  

מכלי משקה,  תקנות הפיקדון על
  2001-התשס"א

חובת מחזור ודיווח על יצרן/ יבואן לגבי  
 מחזור בקבוקים

 

  

  1966-חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו

 שנוהג מי לעיני הנראה שלט אדם יתקין לא 
 היתר לכך ניתן אם אלא עירונית-בין בדרך

 .זה חוק לפי
, בולט שלט עליו שיש, רכב אדם יחנה לא

, עירונית-בין בדרך נוהגש מי לעיני הנראה
 ניתן שמהם זמן ובמשך בנסיבות, באופן

 פרסומת לצורכי כך הועמד הוא כי להסיק
 (.שלט נושא רכב - להלן)

 פיקוח עירוני פיקוח ואכיפה

  1980-תקנות הדרכים )שילוט(, התש"ם
 להצבת יינתן היתר ולא עסקי שלט יוצב לא  

המפורטים בתקנות  בתנאים אלא עסקי שלט
 .האל

רישוי עסקים,  פיקוח ואכיפה
 פיקוח עירוני

צו הפיקדון על מכלי משקה )דחיית מועד 
  2001-תחילתו של החוק(, התשס"א

דחיית תחילתו של חוק פיקדון על מכלי  
לאוקטובר  1לתאריך  1999משקה, התשנ"ט 

2001. 

  

 -צו סדר הדין הפלילי )ברירות משפט
  2000-שמירת הניקיון(, התש"ס

 הדין סדר בצו קנס כעבירת שנקבעה העביר 

 ,(הניקיון( שמירת - קנס עבירות( הפלילי

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה
 לשכה משפטית
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 של עבירה בזה נקבעת  ,-2000 )ס"התש

 .משפט ברירת

 -צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס 
  2002-התשס"ב ,(פיקדון על מכלי משקה

 פיקדון ייתגב אי לעניין קביעת שיעור הקנס  
 מכל אי קבלת ולעניין מלא משקה מכל בשל

 ,בעדו הפיקדון דמי תשלום אי או ריק משקה
 קנס עבירת בזה נקבעת

 פיקוח עירוני פיקוח ואכיפה

 -צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט 
  2002-התשס"ב ,(פיקדון על מכלי משקה

 הדין סדר בצו קנס עבירת שנקבעה עבירה 

 מכלי על פיקדון - סקנ )עבירות הפלילי

 עבירה בזה נקבעת  -2002ב"התשס ,משקה(
 של ברירת משפט

 פיקוח עירוני פיקוח ואכיפה

 -צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס 
  2000-שמירת נקיון(, התש"ס

 ,הניקיון שמירת חוקקביעת קנסות לעובר על  

 -1984 ד"התשמ

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה
 לשכה משפטית

תכנון והבניה )בקשה להיתר, תקנות ה
  1970-תנאיו ואגרות(, התש"ל

פירוט תהליך הגשת בקשה להיתר, תיאור  
חוות דעת מורשה אמצעים לבטיחות אש, 

נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, התקנת 
מיתקני תברואה, הפרדה בין מי שתיה למים 

שאינם מי שתיה, טיהור שפכים ופסולת, 
וזרת של שפכים, מניעת הצפה על ידי זרימה ח

 אמצעים לטיפול במי גשם
 

 אגף הנדסה ועדת תכנון ובנייה

(, 9חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' 
פסולת  . היטל הטמנה על2007-התשס"ז

  מוצקה

מפעיל אתר לסילוק פסולת ישלם היטל  
היטל הטמנה ישולם לקרן. הכספים  .הטמנה

שיתקבלו בקרן לפי הוראות פרק זה יתנהלו 
נפרד וישמשו לפיתוח, להקמה בחשבון 

ולייעול אמצעים חלופיים להטמנת פסולת 
שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה 
ולעידוד השימוש בהם. מפעיל אתר לסילוק 
פסולת ינהל, לגבי כל רכב מוביל פסולת 
הנכנס לאתר, רישום הכולל את הפרטים 

פעילות מטמנת 
 "ברקת"

אגף איכות 
 הסביבה
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האלה: מספר רישוי של הרכב; שם הנהג; 
אתר; סוג הפסולת מועד כניסת הרכב ל

המובלת ברכב, כמות הפסולת לפי משקלה, 
ומקור הפסולת על פי הרשום בתעודת 

 המשלוח.

-חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז
2007  

 מבית משומשים צמיגים יפנה עסק בית בעל 

 ייעשה הפינוי ;העסק

 :האלה מהדרכים באחת

 למי או ליבואן או ליצרן ההעבר (1 )

 ;מטעמם

 של לחידוש או למיחזור למפעל העברה (2 )

 ;בישראל צמיגים

 חוזר שימוש לצורך ליצואן העברה (3 )

 ;אחרת במדינה

 פי על המורשה צמיגים למחסן העברה (4 )

 ;דין כל

 שימוש לצורך פרטיים ללקוחות מכירה (5 )
 ;חוזר

 פיקוח עירוני פיקוח ואכיפה

תכנון והבניה )בקשה להיתר, תקנות ה
-התשס"ב ,(תנאיו ואגרות( )הוראת שעה

2002  

תנאים והיתר להסרת גדר המפרידה בין מגרש  
 ספורט לבין שטח המושבים 

ניהול ופיתוח מגרשי 
 הספורט

חברה  –חמש 
עירונית, אגף 

בינוי  –הנדסה 
 ותשתיות

 - משפטצו סדר הדין הפלילי )ברירת 
  2008-התשס"ח ,(סילוק ומיחזור צמיגים

שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין  עבירה 
ומחזור  סילוק-הפלילי )עבירות קנס

עה בזה עבירה נקב,-2008 ח"התשס,צמיגים(
 של ברירת משפט

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה
 לשכה משפטית

 -צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס 
  2008-התשס"ח ,(סילוק ומיחזור צמיגים

ר הקנס לעבירה על הוראות החוק קביעת שיעו 
 2007 -לסילוק ולמיחזור צמידים, התשס"ז 

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה
 לשכה משפטית
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חוק הגנת הסביבה )המזהם משלם( 
  2008 -)תיקוני חקיקה(, התשס"ח

מטרתו של חוק זה להגן ולשמור על איכות  
נאותה של הסביבה ולשפרה, למנוע פגיעה 

ת הציבור ולשלול את בסביבה או בבריאו
הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, בין 
היתר באמצעות ענישה המתחשבת בשווי 
הנזק שנגרם, בטובת ההנאה שהושגה או 
ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירות שעניינן 

. התיקונים כוללים סכומי פגיעה כאמור
 קנסות ושנות מאסר

 

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה
 לשכה משפטית

חוק להסדרת הטיפול באריזות ה
  )"חוק האריזות"( 2011 -התשע"א 

הקטנת ההשפעה הסביבתית של אריזות ע"י  
מטיל, בין צמצום כמות הפסולת. החוק 

של מוצרים  היתר, על יצרנים ויבואנים
למחזר פסולת  ארוזים או אריזות שירות,

בחוק  הקבועים חזורמליעדי בהתאם  אריזות
כמו כן נדרשים היצרנים והיבואנים לדווח  .

דיווחים חצי שנתיים ושנתיים על המוצרים 
רות שנמכרו על ידם הארוזים או אריזות השי

בישראל בכל שנה, בהתאם לדרישות שנקבעו 
 .בחוק

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה
 לשכה משפטית

     חוקי קרינה ממלכתיים   

תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת 
  1997-במוסדות רפואיים(, התשנ"ז

 בפסולת לטיפול אחראי רפואי מוסד מנהל 
 וכל מי האל תקנות להוראות בהתאם במוסד
 הנוגע בכל אותן יקיים רפואי במוסד שעובד

 .לעיסוקו

 ,תמוין רפואי מוסד של בפסולת טיפול

 .סוגיה לפי בנפרד ותטופל תיאסף
 בתוך תיאסף רגילה פסולת רגילה פסולת

 ידופן שתוכו צמוד מכסה בעל פלסטי מכל

 .חד־פעמי לשימוש בשקית פלסטית

איגוד ערים  פינוי פגרים
וטרינרי דןף אגף 
 -איכות הסביבה 

 תברואה

http://www.tmir.org.il/info-center/law-goals
http://www.tmir.org.il/images/docs/hok_arizot_rashumot_2275_310111_2.pdf
http://www.tmir.org.il/images/docs/hok_arizot_rashumot_2275_310111_2.pdf
http://www.tmir.org.il/images/docs/hok_arizot_rashumot_2275_310111_2.pdf
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 שאינו ביולוגי חומר של מעבדה דגימת 

 ,מיקרואורגניזמים פתוגניים של מתרבית

 נפרד במכל ,הבדיקה סיום לאחר תיאסף

 אחת ,פלסטיות שקיות בשתי ידופן שתוכו

 .השניה בתוך
 פסולת לסילוק למרכז תועבר רגילה פסולת

 .לפחות ליממה אחת
 פלסטי מכל בתוך תיאסף זיהומית פסולת

 ,בצבע כתום כתובת עם צמוד מכסה בעל

 בשקית ידופן ותוכו "יהומיתז פסולת" בנוסח 
 כתום בצבע חד־פעמי לשימוש פלסטית

 חומר - סכנה" שחור בצבע יודפס שעליה

 ."מזוהם
 מפלסטיק קטן במכל לשים יש חדים פריטים

 מכסה מתאים עם רחב פתח בעל קשיח
 כשהוא זיהומית פסולת למכל ולהשליכו

 .מנפחו אחוזים 75 בהתמלא ,סגור
 פלסטית בשקית תיאסף פגרים פסולת

 שעליה מודפס צהוב בצבע חד־פעמי לשימוש

 ."חיים בעלי פגרי" שחור בצבע
 לביעור ישירות תועבר פגרים פסולת

 באישור הממונה הכל ,לקבורה או במשרפה

 .הסביבה איכות על

תקנות החשמל )התקנת כבלים במתח 
  2000-התש"ס (,עולה על מתח נמוךשאינו 

 .אלה כבל יותקן בהתאם להוראות תקנות 
התקנת כבל המהווה חלק של מיתקן חשמלי, 

החשמליים, בדיקתו, ותחזוקו יבוצעו  חיבוריו

על אף האמור בתקנת  .בידי חשמלאי בלבד

תכנון, ניהול, תיאום 
ופיקוח ותחזוקת 

 תשתיות חשמל

אגף איכות 
מחלקת  –הסביבה 

תחזוקה, אגף 
מחלקת  –הנדסה 

 בינוי ותשתיות
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לבצע  משנה )ב(, רשאי אדם שאינו חשמלאי
עבודות מכניות כגון חפירה והנחה של כבל 

חשמלאי  ובלבד שהוא פועל לפי הוראותיו של
המתקין כבל יתקינו באופן  .ובפיקוחו הצמוד

התקין לאורך  שיבטיח את שלמותו ותפקודו
 .זמן ויקפיד על סידורי הגנה נאותים לכבל

כבל יותקן באופן שלא ישבש את תפקודו של 
, 40עד  38כמפורט בתקנות  שירות אחר

ת כבל בקצו .ותפקודו לא ישובש על ידם
 יותקנו סימונים עמידים שיאפשרו לזהותו

 .באופן חד משמעי

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות 
  תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה

  1992-מיננת(, התשנ"ג

נחיות להעסקת עובדים העשויים להיחשף ה 
לקרינה מייננת לרבות בדיקות רפואיות 

מקדמיות ותקופתיות, אמצעי בטיחות ושילוט 
 אזהרה.

  

  2001-תקנות שירותי הובלה, התשס"א

לא יחודש תנאים לקבלת רישיון מוביל,  
 7רישיון להובלת חומר מסוכן מקבוצת סיווג 

כן בודק  םחומרים רדיואקטיביים, אלא א -
קרינה מוסמך בדק את הרכב וציודו והמבקש 

 .המציא אישור על כך

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה
 יחידה סביבתית

 -חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו
2006   

 מקור אדם יקים לאאכיפת מוקדי שידור.  

 ייתן ולא קרינה מקור יפעיל לא ,קרינה

 ,קרינה למדידת שירות

 הפעלה היתר ,הקמה היתר בידו כן אם אלא

 לו שנתן ,הענין לפי ,שירות למתן היתר או

 ובהתאם ,זה חוק הוראות ממונה לפי

  .לתנאיו
 בתנאים היתר מתן להתנות רשאי ממונה

מתן היתר בניה למקור 
 קרינה, היתר הפעלה

אגף הנדסה, ועדה 
מקומית לתכנון 

 ובניה
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הוא  ורשאי ,ההיתר מתן לפני לקיימם שיש
 או עליהם ולהוסיף תנאים בהיתר לקבוע

 קיום להבטיח כדי ,עת בכל מהם לגרוע

 - בדבר תנאים זה ובכלל ,חוק זה מטרות

 של המותרות המרביות החשיפה רמות (1 )

והאמצעים  ,קרינה ממקור לקרינה אדם בני
 (2 ) ;החשיפה רמות להגבלת הדרושים

 הצבת (3 ) ;קרינה למקור הגישה הגבלת

 ) ;עליו או קרינה למקור סמוך אזהרה שילוט

 במהלך הנוצרת קרינה של מדידות עריכת (4

 ;קרינה מקור של הפעלתו

 (6 ) ;בשימוש שאינו קרינה מקור הסרת (5 )

 ;קרינה למדידת שירות למזמין מידע מסירת
 ) ;ומיומן מקצועי אדם כוח של העסקה (7 )

 מתן לשם הדרושים והאמצעים הציוד (8

 נאותה אחזקה (9 ) ;קרינה למדידת שירות
 והאמצעים הציוד של או קרינה מקור של

 שירות למתן המיועדים

 בדיקות ועריכת ,הענין לפי ,קרינה תלמדיד

 רישום חובות ( 10 ) ;תקינותם להבטחת

 - זה ובכלל ,ודיווח

 ופירוט תיאורא.  ;ההיתר  למתן תנאים

 נושא קרינה מקור של הטכניים הנתונים
 שנערכו קרינה מדידות פירוט ב.ההיתר. 

 שנערכו בדיקות פירוט ג. ;ותוצאותיהן
 של או הקרינ מקור של תקינותם להבטחת
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 שירות למתן המיועדים ציוד ואמצעים

 והאמצעים ,הענין לפי ,קרינה למדידת
 שננקטו

 .הנאותה החזקתם לשם
  חוקי רעש ממלכתיים   

תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר 
  1979-מציוד בניה(, התשל"ט

אופן מדידת מפלס רעש, חישוב הרעש  
 ומכשירי מדידה נדרשים

 יחידה סביבתית פיקוח ואכיפה

תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, 
  1992 -התשנ"ג 

 אלא מנועי מרכב חזק לרעש אדם יגרום לא 

 .הרכב התקינה של להפעלתו הדרושה במידה

 או אות ,פעמון ,צופר ברכב אדם יפעיל לא

 ,כיוצא בזה רעש הגורמים רהאזה אמצעי
 מפני אזהרה לשם דרוש הדבר כן אם אלא

 .אחרת אותה למנוע שאין קרובה סכנה
 כלי יפעיל ולא יצעק לא ,אדם ישיר לא

 ולא יקים טלוויזיה או רדיו מקלט ,נגינה

 קול מגביר ,רמקול ,פטיפון באמצעות רעש

 : השעות בין באלה כיוצא קול מכשירי או

14 
 07:00 ל־ 23:00 השעות ובין 16:00 ל־ 00

 מהמקומות באחד מגורים באזור ,למחרת

 ;השמים כיפת תחת (1 ) :האלה

 אולם ,השמים כיפת תחת שאינו במקום (2 )

 או ,חוץ כלפי צדדיו מכל סגור אינו

 האחרים פתחיו או חלונותיו ,שדלתותיו

 בו שיש בבנין (3 ) ;כולם סגורים אינם

 מגורים. בנין - להלן) מגורים יחידות
 עבודות לבצע לאחר ירשה ולא אדם יבצע לא

 פיקוח עירוני פיקוח ואכיפה
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 לרעש בבניין הגורמות בנייה או שיפוץ ,תיקון

 ,מיתקנים בו יתקין ולא ,למגורים המשמש

 בימי למחרת 7:00 –ל 20:00 השעות בין

 מנוחה ימי בערבי 17:00 השעות ובין ,חול

 .המנוחה יום למחרת 7:00 –ל
 או בנכסו ,בביתו חיים בעלי המחזיק

 יגרום שלא ובאופן במקום יחזיקם ,בחצריו

 .לשכנים המפריע רעש חזק

-טיס(, התשל"ז-תקנות הטיס )רעש כלי
1977  

לא יפעיל אדם כלי טיס, שלגביו קיימת חובת  
 8, 6עד  2עמידה ברמות רעש כמפורט בפרקים 

לאמנה בישראל, אליה או  16של נספח  10-ו
אם ניתנה עליו תעודת רעש לפי  ממנה, אלא

או לפי דיני מדינת חוץ שבה  תקנות אלה, 
 16רשום כלי הטיס והעונים על הוראות נספח 

 לפ.א.ר.  36לאמנה, או על הוראות חלק 
)ב( תקנת משנה )א( לא תחול על כלי טיס 
שתוכנן במיוחד למטרות אווירובטיות או 
לשם כיבוי שריפות או ריסוס ואיבוק 

 . בחקלאות

  

תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות 
 (,תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש

  1984-התשמ"ד

עובדים שבו המעביד במפעל או מקום עבודה  
ברעש מזיק או שיש יסוד סביר להניח 

 –שעובדים בו ברעש מזיק 
יערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של 

יפרסם בתחנות העבודה  ,מפלסי הרעש
ת הבדיקות הסביבתיות השונות את תוצאו

ירשום את  ,תעסוקתיות של מפלסי הרעש
תוצאות הבדיקות הסביבתיות של מפלסי 

הרעש המתמשך וההתקפי ביומן מעקב, בציון 
התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד 

בדיקות תקופתיות, 
 הדרכות ורענונים

שאבי קב"ט, מ
 אנוש
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העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה 
אזורי.למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד 

אי המוסמך העבודה והרווחה ולשירות הרפו
 המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים.

במקום עבודה או בתהליך עבודה, שבו נמצאו 
מפלסי רעש הגבוהים מאשר החשיפה 

המרבית המותרת, ינקוט המחזיק אמצעים 
הנדסיים את  -אלה: יפחית באמצעים טכניים

יפחית את משך   מפלסי הרעש הגבוהים,
השהיה של עובד בסביבת רעש מזיק אל 

 חת לזמן החשיפה המרבי המותר.מת

יספק לעובדים ברעש מזיק מגיני אוזניים 
מתאימים ותקינים שהעובדים יהיו חייבים 

להשתמש בהם ולשמור על שלמותם 
יתלה שילוט קבוע ובולט לעין שבו  וניקיונם.

חובה להשתמש  –"אזור רעש מזיק נאמר: 
במגיני אוזניים מתאימים; העובדים חייבים 

ואיות תקופתיות על ידי שירות בבדיקות רפ
 רפואי מוסמך".

המעביד ידריך את העובדים ברעש מזיק, הן 
בכתב והן בעל פה, אחת לשנה לפחות, לגבי 

הנזק הבריאותי מרעש מזיק והאמצעים שיש 
לנקוט להשגת גיהות תעסוקתית מתאימה 

 להגנה מפני רעש מזיק.
 

 -צו סדר הדין הפלילי )עבירות קנס 
  2000 -מניעת רעש(, התש"ס 

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה קביעת סכום קנס לעובר על חוק מניעת רעש 
 לשכה משפטית

 -צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט 
  2000-מניעת רעש(, התש"ס

הדין  סדר בצו קנס עבירת שנקבעה עבירה  
מניעת רעש(, התש"ס  –ת קנס הפלילי )עביר

פיקוח עירוני,  פיקוח ואכיפה
 לשכה משפטית
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 .משפט ברירת של עבירה בזה נקבעת ,2000

  1927חוק הטיס, 

 תנאים להטסת אוירון.  
בגבולות  כרך עיר או פני יוטס אוירון על לא

אלא בגובה כזה שיאפשר לו לאוירון  המדינה
 לרדת מחוץ לתחומיה עיר או הכרך במקרה
  שייפגמו אמצעי־ הנעתו בשל קלקול מיכאני

אולם איסור זה לא  ;סיבה אחרת כל בשל או
משדה־תעופה או  יחול על אוירון הממריא

 והוא נמצא,העומד לנחות בו ממנחת או
במרחק שנקבע בתקנות מן הנקודה הקרובה 

שדה־תעופה או מנחת  ביותר של גבולות
 כאמור

ניהול הקשר מול 
משרד התחבורה 

 ת שדות התעופהורשו

לשכה משפטית, 
 לשכת מנכ"ל

  חוקים ממלכתיים שפכי תעשייה ושימוש אגף איכות הסביבה  

תקנות המים )מניעת זיהום מים( )בריכות 
  1997-אידוי ואגירה(, התשנ"ז

 ,שהוכח לאחר רק יקימה בריכה המקים 
קיימת  לא כי ,הממונה של דעתו להנחת
 ובלתי ליתכלכ מבחינה ישימה ,זמינה חלופה
 או בשפכים לטיפול ,סביבתית מבחינה מזיקה

 חתך (1 ) :הבא המידע ובידו ,לסילוקם
 קידוחי על פרטים ,הבריכה מקום של גיאולוגי

 שלושה של אופקי ברדיוס קיימים מים
 מי מפלסי על ופרטים ,ממנה קילומטרים

 עד הקרקע סוג ( תיאור (2 ;זה ברדיוס תהום
 ,אטימה כבהלש עד או התהום מי למפלס

 ) ;זה בתחום הידראולית מוליכות נתוני כולל
 במקום קרקעי-והתת העילי הניקוז תיאור (3

 ( .הבריכה
 יקימה ,המפעילה או בריכה המקים (ב)

לגרום  עלול או גורם שאינו באופן ויפעילה
 לריח או אויר לזיהום או ,מים מקור לזיהום

 למניעת בחוק כמשמעותם סביר בלתי

הקמת ותחזוקת מכוני 
הביוב ובורות/ בריכות 

 שפכים

 וקהמחלקת תחז
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 .מפגעים
 :אלה כל יקיים המפעילה או בריכה יםהמק

 נאטמו ודפנותיה הבריכה ( קרקעית (1
 האיטום שכבות שתי ובין ,כפול באיטום

 ,ביקורת לשוחות ניקוז מערכת קיימת
שתי  בין דליפה של שוטף ניטור המאפשרת

 ;האיטום שכבות
 בפני עמיד מחומר עשויה האיטום שכבת (2)

 קרינת ובפני לבריכה שיוזרמו השפכים סוגי
 ;אקלים ופגעי שמש

 באמצעים נבדקה האיטום יעילות (3)
הקיימים  ביותר הטובים הטכנולוגיים

 מבחינה והישימים בשימוש הנמצאים
התקנת  ובמהלך הבריכה הפעלת לפני ,כלכלית
 ;האיטום

 דליפות לניטור הדרושים אמצעים הותקנו (4 )
 הבריכה לאחזקת אמצעים וכן ,מהבריכה
 מקורות זיהום למניעת ,התקינה והפעלתה

 נוזלים גלישת ימנע הבריכה ( נפח (5 ;מים
 (6.  גשמים ירידת בעת לרבות ,יתר מילוי בשל

 מישקעים פינוי מאפשר הבריכה הקמת ( אופן
 ;באטימותה פגיעה ללא ,הצורך בעת

 עילי נגר זרימת למניעת אמצעים הותקנו (7
 הבריכה (8 )לבריכה.  תהום מי חדירת או

 בתנאי נעשים והפעלתה ואחזקתה ,מגודרת
 ,אדם לבני סכנה למניעת נאותים בטיחות

 נהלים הוכנו (9 ) ;אזהרה שלטי התקנת כולל
 במקרה לטיפול ,דליפות מפני ולבקרה לניטור

 מים ומקורות קרקע ולשיקום דליפה של
 .מדליפה כתוצאה שזוהמו
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תקנות המים )מניעת זיהום מים( )שימוש 
  2004-בבוצה וסילוקה(, התשס"ד

 :להלן כמפורט פעולות יבצע מפעיל 

 אלה: כל בהתקיים בוצה (יסלק (1

  ;'ב סוג בוצה או 'א סוג בוצה היא הבוצה
 על עולה אינו בבוצה הכבדות המתכות ריכוז

 ;הראשונה בתוספת הקבוע
 לגרום עלולה האינ או גורמת אינה הבוצה 

 אינה הבוצה  ;סביר בלתי או חזק לריח

 ;חרקים להתפתחות מצע מהווה

 כלהלן:  בענינים מפורט רישום ( ינהל (2
 והמסולקת במפעלו המיוצרת הבוצה משקל

 החומר אחוז ,יום מדי ממנו
 בחומר הנדיף החומר ואחוז בבוצה היבש

 ;היבש

 זהות לרבות ,הבוצה פינוי לענין פרטים

 השטח המיועד וגודל מיקום ,בוצהה מקבל
 בשטח החקלאי הגידול וסוג לדישון או לטיוב

 בדיקות מוסמכת במעבדה יבצע  ;האמור
 הבדיקות תוצאות הרישומים את וישמור

השינוע  או המסירה ,המכירה מסמכי ואת
 למשך ,הענין לפי ,דין כל לפי הנדרשים

 ;לפחות שנתיים
 בבוצה שימוש

 היא כן אם אאל בבוצה אדם ישתמש לא

 ישתמש לא  ;'ב סוג בוצה או 'א סוג בוצה

 טיוב או דישון לצורך  'ב סוג בבוצה אדם
 חקלאיים לגידולים המשמשת קרקע

 בגנים נוי לגידולי או ,אדם למאכל המיועדים

יחידה סביבתית,  פיקוח ואכיפה
מתקן טיהור 
 –שפכים אזורי 

 איילון.
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ולגידולים  ,ובגינות פרטיות ציבוריים
 .ובמשתלות באדניות ,בעציצים

 קרקע לטיוב או לדישון המיועדת בוצה

 ממועד שעות 48 בתוך בקרקע ותוצנע טמןתו

 .הקרקע פני פיזורה על
 בבוצה השימוש מקומות הגבלת

  :אלה במקומות בבוצה אדם ישתמש לא .8
 שמצוי מקום   ;מגן באזורי שנמצא שטח

 מים ממקור מטרים 50 –מ הקטן במרחק

 –מ הקטן במרחק שמצוי מקום  ;עיליים

 המשמש עיליים מים ממקור מטרים 100

 מצויים התהום מי שבו מקום (4 ;שתיה ילמ

 פני ממפלס מטרים 20 –מ הקטן בעומק

  12% על עולה ששיפועה קרקע (5 . ;הקרקע
 בקרקע שימוש הגבלת

 מאכל לגידולי בקרקע אדם ישתמש לא 

 לגינות ,ציבוריים בגנים נוי לגידולי ,אדם

 או דושנה אם ,ולאדניות לעציצים ,פרטיות

 עברו כן אם אלא ,'ב סוג בבוצה טויבה

 .הטיוב הדישון או מיום לפחות שנתיים
 בוצה הובלת

 סגור הובלה במכל יובילה בוצה המשנע כל

 .שפיכות או דליפות מפני ואטום
 

 בוצה אחסון
 שבוע על העולה לתקופה בבוצה המחזיק

 :אלה לדרישות בהתאם אותה יאחסן ,ימים
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 מים מקור לבין האחסון מקום בין המרחק

 מי מפלס   ;מטרים 100 –מ פחתי לא עיליים

 מטרים 30 היהי האחסון במקום התהום

 לא האחסון ומקום ,הקרקע מפני לפחות

 תגרום לא הבוצה  ;מגן אזורי בתוך יהיה
 מצע תהווה ולא סביר בלתי או חזק לריח

 שמשמש המשטח   ;חרקים להתפתחות

  ;חלחול מפני אטום יהיה הבוצה לאחסון
 למערכת חוברוי בבוצה שמקורם תשטיפים

 פסולת לאתר פינוי .בשפכים טיפול
 בחוק כהגדרתו מסוכן חומר שמכילה בוצה

 יפנה - -1993 ג"התשנ ,החומרים המסוכנים
 חובב ברמת הרעילה הפסולת לאתר אותה

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, 
-התשס"ז (2רות( )תיקון מס' תנאיו ואג

2007  

התקנת מתקני תברואה בבתים, הפרדה בין  
מי שתיה למים שאינם מי שתיה, חובת 

התקנת מערכת סולרית לחימום מים, התקנת 
 אביזרי מים חסכוניים במים

אגף הנדסה, ועדה  תכנון ובנייה
מקומית לתכנון 

 ובניה

     חוקי תכנון סביבתי ממלכתיים

ון והבניה )תסקירי השפעה תקנות התכנ
  2003-על הסביבה(, התשס"ג

על מגיש תכנית מהסוגים המפורטים להלן,  
להגיש תסקיר השפעה על הסביבה למוסד 

 התכנון:
תכנית מקומית, תכנית מיתאר מחוזית  (1)

חלקית בעבור שטח מוגדר או תכנית מיתאר 
ארצית חלקית בעבור שטח מוגדר, שכל אחת 

או יותר מנושאים אלה: מהן עוסקת באחד 
וולטאי -תחנת כוח למעט מיתקן פוטו

דונם, שדה תעופה,  750ששטחו אינו עולה על 
נמל, מעגנה, בית זיקוק, אתר לטיפול או 
לסילוק פסולת מסוכנת, ייבוש שטחים בים 

ה, ועדה אגף הנדס תכנון ובנייה
מקומית לתכנון 

 ובנייה

 2011-תק' תשע"א
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 או בימה;
תכנית, שלדעת מוסד התכנון, יש  (2)

בביצועה כדי לגרום להשפעה ניכרת על 
 הסביבה:

זורי תעשיה שבתחומם מותרת פעילות א )א(
העלולה לזהם את הסביבה, קו חשמל של 

עליון, מרכזי תחבורה -מתח על או מתח על
יבשתיים עתירי פעילות, מקומות לאסיפות 
המוניות, מרכזי ייצור, אחסון או שינוע של 
חומרים מזהמים או מסוכנים, אתרי כריה 

 או חציבה;
והה בשל אזור בעל רגישות סביבתית גב )ב(

משאבי טבע או נוף, לרבות חוף, ים, ימה, 
 נחל ואזור החדרה;

אזור החשוף למפגעים סביבתיים  )ג(
העלולים לסכל את ביצועה של התכנית או 
להשפיע השפעה ניכרת על פעילות המוצעת 

 בה;
תכנית אשר לדעת מוסד תכנון, יש  (3)

 בביצועה השפעה ניכרת על הסביבה

חוק הליכי תכנון ובניה )הוראת שעה(, 
  1990-התש"ן

בתחומי כל מחוז יוקמו ועדה או ועדות לבניה  
למגורים ולתעשייה. הועדה מוסמכת לדון 

ולהחליט בדבר אישור תכניות שעניינן הקמת 
יחידות דיור ומעלה בתחומים של עיריות  200

ין אישור תכנית ומועצות מקומיות, ובעני
מפורטת שעניינה הקמת מבנים לתעשייה 

 בשטח שנועד לתעשייה

אגף הנדסה, ועדה  תכנון ובנייה
מקומית לתכנון 

 ובנייה

תקנות התכנון והבנייה )רישוי מתקני גז 
  2003-טבעי(, התשס"ג

אופן הגשת בקשה להיתר לרשות הרישוי לגז  
בצירוף מפה מצבית, מפץ איתור העבודה, 

 סכמתי של מתקן הגז, תכניות בנייה תשריט

אגף הנדסה, ועדה  תכנון ובנייה
מקומית לתכנון 

 ובנייה
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-חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד
2004  

לא  יבצע אדם פעולה המהווה או העלולה  
 להוות פגיעה בסביבה החופית 

פיקוח על הזרמת 
שפכים וטיפולם 

במתקן טיהור 
 איילון –השפכים 

 

ת, יחידה סביבתי
 מחלקת תחזוקה

  חוקי טבע ממלכתיים 
 ,(קרן לשיקום מחצבות) תקנות המכרות

  1978-התשל"ח

המפעילים חייבים בתשלום לקרן לשיקום  
 מחצבות מכוח תקנות המכרות

  

-חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם
1980  

 או המקומית הועדה מהנדס באישור ,המנהל 
 ןתכנו מוסד
ץ השיפו באזור בית בעל לכל לשלוח רשאי

רשאי לשלוח לכל בעל בית באזור השיפוץ 
הודעה בכתב הדורשת ממנו לבצע בבית את 

 עבודות השיפוץ המנויות בהודעה

תכנון ובניה, 
פרויקטים לשיפוץ 

 בתים

אגף הנדסה, ועדה 
מקומית לתכנון 

ובנייה, תרבות 
 הדיור.

תקנות שמורות הטבע )סדרים 
  1979-והתנהגות(, התשל"ט

גע אדם בחי או בצומח או בדומם לא יפ 
 בתחום הטבע

לא ייכנס אדם לשמורה ולא יימצא בתחומה 
אלא בימים ובשעות שקבע מנהל הרשות 

 ושפורסמו על לוח שהוצב בכניסה לשמורה

  

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע 
טבע  ואתרי הלאום )איסור פגיעה בערכי

  1983-מוגנים(, התשמ"ד

טבע מוגן, למעט ערכי לא יחזיק אדם בערך  
 טבע המפורטים בתוספת.

)ב( לא יוציא אדם ערך טבע מוגן מישראל ולא 
 יסחר בו, אלא לפי היתר מאת המנהל.

 . פגיעה בערך טבע מוגן3
)א( לא יפגע אדם בערך טבע מוגן, אלא לפי 

 היתר מאת המנהל.

  

חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, 
  1967-התשכ"ז

ם לגן לאומי ולא ישהה בו אלא לא ייכנס אד 
ידי המנהל -בימים ובשעות שנקבעו לכך על

בהודעות שהוצבו על לוחות מודעות ליד 
 הכניסה ובתוך הגן הלאומי.
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לא ייכנס אדם לגן לאומי לעסוק בעסקים,  )ב(
 במלאכה או בתעשיה, אלא אם ניתן לו רשיון 

 
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, 

 ואתרי הנצחה )ערכיאתרים לאומיים 
  2005-טבע מוגנים(, התשס"ה

   פירוט ערכי טבע מוגנים 

  1955-חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו

 אלא ,בר מוגנת לא יצוד אדם ציד או חיית 
החקלאות רשאי  ברשיון ציד או בהיתר שר

 בהיתר,ולהתיר,להעניק רשיון לשם צידת ציד

 .,מיוחד ציד הכללי או

ערים  איגוד פיקוח ואכיפה
 וטרינרי דן

  פקודת היערות

 שיעשה לאחר יגרום ולא בעצמו אדם יעשה לא 
 את אחד שיעשה אדם לכל ביודעין ירשה ולא

 אלא ליער שמור אזור בכל דלקמן המעשים
  :שניתן רשיון לתנאי בהתאם

 ,משרשו אילן לעקור ;יער תוצרת ליטול
 או עליו את או קליפתו את להסיר ,לשרפו

 או עשב כל להבעיר ;אחרת בדרך להשחיתו
 באמצעי לנקוט מבלי אש להבעיר או דשא

  ;התפשטותה את למנוע מספיקים כדי זהירות
 מחלקי חלק בכל אש להבעיר או ,עשן להעלות

 או שהעשן ליער השמור האזור
 שר מאת צו י"עפ בו אסורים האש הבערת

 הבערת האש או שהעישון בזמן או ,החקלאות
 להן לתת או קרב לרעות  ;בהם אסורים
 או לחפור ;ליער השמור האזור לגבול להיכנס
 להיכנס  ;האדמה את לחרוש או להבקיע

 כשכניסה ליער השמור אזור של חלק כל לגבול
 או החקלאות מאת שר צו י"עפ אסורה זו

 המפורטת תקופה איזו למשך אסורה שהיא

פיקוח ואכיפה. פארק 
יער שוהם הוא יער 

יער שוהם  –קהילתי 
 2,000-משתרע על כ

 דונם, ממזרח לשוהם
 

אגף איכות 
פארק  –הסביבה 

יער שוהם, קרן 
 קיימת לישראל
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 על סכר כל לבנות  ;החקלאות שר מאת בצו
 של זרמו את אחר אופןב לעצור או נהר כל פני
 המיוחד אזור בכל לגור או  ;נחל או נהר כל

 .בנין כל בו להקים ליערו

  1978-חוק העתיקות, התשל"ח

קה שנתגלתה או שנמצאה בישראל לאחר עתי 
תחילתו של חוק זה, יהיו היא והשטח שבו 

נמצאה או נתגלתה והדרוש לשמירתה, לנכס 
המדינה. לא יחפור אדם במקרקעין לגילוי 

עתיקות, אלא אם קיבל רשיון לכך מאת 
 המנהל ובהתאם לתנאי הרשיון.

פיקוח ואכיפה. בפארק 
יער שוהם התגלתה 

ה כנסיי 1995בשנת 
 4-ביזנטית מהמאה ה

לספירה וצפונית 
מזרחית אליה נמצאה 

בריכת מים חצובה 
קברי  3בסלע וסביבהה

 מקמרים

אגף איכות 
פארק  –הסביבה 

יער שוהם, רשות 
 העתיקות

   הקמת רשות עתיקות וסמכויותיה   1989-חוק רשות העתיקות, התשמ"ט

תקנות הדרכים )שילוט( )מתן חסות(, 
  1999-התשנ"ט

ים להקצאת בקטעי דרך לנותני חסות תנא 
ומפרט של עבודות ניקיון וטיפוח קטעי דרך 

 שיבוצעו במימון נותן החסות

אגף הנדסה, רישוי  תכנון ורישוי
 עסקים

      1976-תקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, 

 אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )יישום
ן לאומי במינים של האמנה בדבר סחר בי

חיית בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה( 
  2004-מוגנים(, התשס"ד )ערכי טבע

   פירוט ערכי הטבע המוגנים 

תקנות מקורות אנרגיה )ביצוע סקר 
לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה(, 

 2012-התשע"ב 

   ביצוע סקר אנרגיה 

 סקר ביצוע(אנרגיה  מקורות תקנות
 לשימור אנרגיה( פוטנציאל לאיתור

 סקר לביצוע , מפרט1993  - ג"התשנ,
 אנרגיה לשימור פוטנציאל לאיתור

   פורמט סקר אנרגיה 
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  במפעלים ומוסדות
 

תקנות מקורות אנרגיה )בדיקת נצילות 
 –אנרגטית במתקני שאיבה(, התשס"ד 

2004 – 

   בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה 

 


