
 

 

 

 המועצה האזורית עמק יזרעאל – מסמך מדיניות אכיפה

 

 ,מדיניות המועצה בנושא אכיפת חוקי העזר של המועצה, חוקים ווטרינריים, חיקוקי סביבה
 בתחומה המוניציפאלי וחניה ביישובי המועצה, אזורי תעשיה ושטחים פתוחים רישוי עסקים

 

לצורך שמירה על איכות החיים של תושבי מועצה אזורית עמק יזרעאל, המבקרים בה והעוברים 
מחליטה  ,מחויבות לאומית לשמירה על הסביבה והטבע ושמירה על הסדר הציבורילצורך בה, 

 :התאם להוראות החוק שלהלןזו בהמועצה לקיים מדיניות אכיפה 

 חוקי עזר
 2016-חוק עזר לעמק יזרעאל )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"ו .1
 1994-חוק עזר לעמק יזרעאל )שמירת איכות הסביבה(, התשנ"ד .2
 1989-חוק עזר לעמק יזרעאל )רוכלות(, התש"ן .3
 1989-חוק עזר לעמק יזרעאל )מודעות ושלטים(, התש"ן .4
 1989-החזקת בעלי חיים והגנה על הצומח (,התש"ןחוק עזר לעמק יזרעאל )  .5
 1984 -חוק עזר לעמק יזרעאל )הצמדה למדד(, התשמ"ד .6

  חקיקה ראשית

 2008 –סמכויות פקחים(, התשס"ח  –חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  .7
 2002 –חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג  .8
   1974 -חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  .9

 ,2007 –כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז  –העבירות המנהליות )קנס מנהלי תקנות  .10
 . 2013 –וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשע"ג  1968 –חוק רישוי עסקים תשכ"ח  .11

 

 אכיפה סביבתית ומניעת מפגעים

 פסולת מוצקה ביישובים, גזם, ואכיפה בתחום מניעת מפגעים

, הנחיות מנהל המחלקה פניות למוקד ,שניתנת לפקחסדירה תכנית עבודה תתבצע עפ"י  האכיפה
הפקח יערוך  ופעילות יזומה בהתאם לדרישת היישוב בתיאום עם הגורמים הרלבנטיים במועצה.

שפורסמו לציבור עפ"י ההנחיות והכללים והיישובים  נהליסיורים בכל תחומי היישוב בתאום עם מ
 .כו'., מקומות מורשים וכגון: ימי איסוף, שעות איסוף

סוג קנס בהתאם לינפיק הודעת את האחראי לגרימתו, במידת האפשר הפקח יאתר את המפגע ו
הפקח  .קיומו הפסקתו לאלתר מהמשךו/או המפגע ק ולילס דרישה ימציאבנוסף  ,שבוצעהעבירה ה

העומדים  אחר ביצוע ההנחיות והסרת המפגע ובמידת הצורך יאכוף זאת באמצעיםיבדוק ויעקוב 
 .לרשותו

 

 

 

 



 

 

 

 חקיקה ראשית - אכיפה בתחום חיקוקי סביבה

במידת ו הפקח יאתר את המפגע, - גרוטאות רכבאו /פגרים וו/או  ייןבנפסולת ו/או השלכת פסולת
קנסות בצירוף דרישה לסילוק מפגע או צו לשמירת ינפיק  את האחראי לגרימתו. הפקח האפשר 

תיפתח חקירה בהתאם לסמכויות הפקח הניקיון, במקרים חמורים של פגיעה באיכות הסביבה 
 הסביבתי בליווי תובע המועצה, ובמידת הצורך, יוגש כתב אישום או יוצא צו מנהלי מתאים.

כל יינקטו  ,אות רכב בשטחים פתוחיםגרוטאו /פגרים וו/או  פסולת בנייןו/או  השלכת פסולתבעת 
לרבות הנפקת הודעות קנס ודרישה  בהתאם להוראות חוק שמירת הניקיון,הנדרשות הפעולות 

מבצע העבירה ותחייב את תפעל לסילוקו בעצמה באם לא סולק המפגע, המועצה לסילוק המפגע, ו
   .ההוצאות הכרוכות בכך)ככל שניתן לאתרו( בתשלום מלוא 

תעשה עפ"י חוק שמירת הניקיון, יום  60טאות רכב ורכב שהושאר ברשות הרבים מעל אכיפת גרו
. הפעולות הקבועות בחוק טרם הגרירההרכבים יסולקו למגרש שהוסדר ע"י המועצה לאחר שבוצעו 

 הוצאות הגרירה, סילוק הרכב וכל העלויות הכרוכות בכך יושתו על בעל הרכב ו/או המחזיק בו.

 שילוט

תעביר הנהלת היישוב את  ,מפגעאשר מהווה שלט ביישוב הצבת תלונה בדבר  תתקבלבמקרה שבו 
 בירור ובדיקה.צורך התלונה לפקח ל

. במקרה שבו לא סולק השלט במועד השלטאת סילוק עזר שילוט וידרוש פקח יפעל בהתאם לחוק ה
 קנס. תונפק הודעת שנקבע לשם סילוקו,

סכנה ובמידה ושילוט כלשהו יהווה  ,בצדי הדרכיםפיקוח על שילוט יבוצע ת העבודה, במסגרת תכני
 יטופל בהתאם להוראות החוק.הנושא  ,או מפגע והפרעה לציבורלציבור 

 

 כלבים משוטטים וחוקים בתחום הווטרינרי –אכיפת עבירות מנהליות 

פניות מוקד עפ"י לבצע אכיפה יגיעו בנוסף, ו ,בהתאם לתכנית העבודההפקחים יסיירו ביישובים 
 המועצה בשעות הפעילות ועל פי בקשת הישוב.

 כלב משוטט שנצפה ונתפס ע"י הפקח ברשות הרבים יירשם כנגד המחזיק בכלב או בעליו קנס.

או )חצר מגודרת( לחצרו בחזרה ייצור קשר עם בעליו של הכלב על מנת שיכניס את הכלב  ,הפקח
  .הכלב לכלביה הפקח ימנע מלקחת אתבתחום החצר.  שיקשור אותו

 .במקרה שבו לא ניתן ליצור קשר עם בעל הכלב או נציג מטעמו, הכלב המשוטט יילקח לכלביה

כלבים שאינם בעלי שבב ם נטשו אותם או שבעליה, כלבים במקרים בהם מדובר בכלבים מסוכנים
 .לכלביהיילקחו , הכלבים הכלבים בעליפרטי  יםולא ידוע

הפקחים ינפיקו  -טרינריים, רישום, רישוי, חיסון ואחזקה בכל הקשור להוראות החוקים הוו
 ויפעלו לאכיפת הוראות החוק. ,בתאום עם ווטרינרית המועצה -במידת הצורך  ,קנסות

 

 

 



 

 

 

 חניה

קנסות  ויונפקו  07.00-14.00המועצה תיעשה בשעות היום בין השעות  ביתאכיפת החניה בחניות 
, אשר לא שילמו חובת תשלום אגרת חניהבו חלה לבן –לרכבים אשר חונים באזור המסומן כחול 

 . אגרה כנדרש

על )כגון: חניה תקנות התעבורה הוראות בניגוד לבעליהם ו/או הנוהג בהם ביצע עבירה רכבים אשר 
 , חניה תוךבחניות המוקצות לנכיםחניה לבן, -אדוםהצבועות בצמוד לאבני שפה חניה מדרכה, 

 יאכפו בכל היישובים וירשמו כנגדם קנסות. (הפרעה לתנועהאו תוך חסימת נתיב נסיעה 

 לאכוף איסורי חניה במקומות בהם קיים תמרור מתאים, היישוב הישוב עצמו בקשבהם  םביישובי
יחולקו התראות על גביי שמשת  ,תחילה. באזור זה אכיפהה הודעה בדברלתושביו לפרסם  ידאג

 תנו קנסות בשעות פעילות הפקחים.הרכבים החונים בניגוד לחוק ולאחר מכן יינ

 

 אכיפה על פי הוראות חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים:

מחלקת רישוי עסקים פועלת בהתאם למיפוי עסקים בשטח המוניציפאלי של המועצה האזורית 

בנוגע לעסקים טעוני רישוי במסגרת תפקידה דואגת לעדכון שוטף של הנתונים  ,עמק יזרעאל

 מידע שונים. ממקורותבתחומה 

בהתאם לכך, מתבצעות פניות לעסקים חדשים או כאלה הפועלים ללא רישיון עסק ושאינם פונים 

 להסדרת הליך הרישוי. 

נציגי המחלקה מצויים בקשר שוטף עם גורמי הרישוי השונים, לרבות: המשרד להגנת הסביבה, 

ובנייה והועדה לתכנון  , משרד העבודה, משרד הבריאות משטרת ישראל, רשות הכבאות וההצלה

נציגי  ,כמו כןחוליה מקשרת בין בעלי העסקים לנותני האישור בהתאם להוראות החוק.  ומהווים

 התראות. ולביקורות בעסקים ומוסרים בהם דו"חות מתלווים המחלקה 

לתיקון במקרה הצורך, לביקורים מצטרפת גם תברואנית המועצה ונערך דו"ח מפורט ודרישות 

 ועל כך מתבצע פיקוח ומעקב.    נמצאו, שהליקויים 

, חרף קבלת דרישה ואינם דואגים להסדרתועסק יתכנות לקבלת רישיון העסקים לגביהם קיימת 

רישוי המוזמנים תחילה למשרדי המועצה להליך של שימוע בנוכחות מנכ"ל המועצה וגורמי 

 הרלוונטיים.

ם שימוע בעניינם או שאינם פועלים עסקים שאינם נענים לדרישות להסדרת הרישוי לאחר קיו

מכתב התראה מטעם ראש המועצה בטרם  קבלויתכנות לקבלת רישיון, יהלהסדרה ואין לגביהם 

, תוך מתן עסק כחוק רישיוןללא  נקיטה בהליכים משפטיים ודרישה להפסקת פעילות העסק

מספקות להרשעה, אפשרות למסירת תגובה בכתב. במידה ואין שינוי במצב וכאשר קיימות ראיות 

 מוגש כתב אישום.



 

 

 

במקרים דחופים, בהם נשקפת סכנה לשלום הציבור ובריאותו או למפגע סביבתי חמור, תוגש בקשה 

 יוצא צו מנהלי לסגירת העסק.  ,לצו סגירה שיפוטי או לחילופין

הפיקוח מונחה לפעול בהתאם לסמכויות המוקנות לו על ו הרפורמה בחוק רישוי עסקים מוטמעת, 

מפגע במצב של מקרים דחופים בהם נשקפת סכנה לשלום הציבור ובריאותו או  במצב של ,פי חוק

 .            על פני מקרים אחריםלמקרים אלה  עדיפות בטיפול  תינתןסביבתי חמור, 

 

 

  


