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 שמירה על הנקיון     -אכיפה מדיניות
 : כללי 

שאן תחל לאכוף את שמירת הניקיון  -בכדי למנוע פגיעה באיכות חיי התושבים, עירית בית
באמצעות צוות השיטור העירוני, וע"פ מדיניות כפי שאושרה ע"י מועצת העיר, וזאת  

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים  , 1984-בהתבסס על חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד
  וכניסות  חצרות, מגרשים ניקוי( שאן  לבית עזר  וחוק  1983-, התשמ"גחשיפה לעישוןהו

 . 1983-ג"התשמ), לבנינים

 :מטרה

 היתר:  בין בהתחשב לאכיפה העדיפויות סדרי את  להבהיר  זו מדיניות של מטרתה

 . העבירה במהות .א
 ביצועה.  במועד .ב
 . העבירה במיקום .ג

 : השיטה

 פעולות: בכדי לאפשר הטמעה מיטבית של פעילות האכיפה, יבוצעו מס' 

בכניסות לבתי  מדיניות האכיפה תפורסם בעיתונות, במדיה, פליירים שיונחו  -פרסום .א
 . המגורים

בשלב הראשון להפעלת האכיפה (כחודש ימים) לא יינתנו קנסות אלא התראות   .ב
 השני יינתנו דו"חות/התראות ע"פ המדיניות שנקבעה.  , ובשלבבלבד

ניתוב פעילות הפקחים ע"פ סדר עדיפות לאכיפה המשתנה לפי פרמטרים של זמן,  .ג
 מקום ומשאבים. 

  מנחה קו מהווים, זה במסמך  המפורטים, העדיפויות וסדרי העקרונות כי יודגש .ד
 .זאת מצדיקות הנסיבות כאשר  ממנו לסטות שניתן לאכיפה

 

 לאכיפה  מנחים קוויםו  עקרונות

  אין, זאת עם יחד. פיה על  לפעול ככלל הראוי ומן מנחים עקרונות לקבוע  נועדה זו מדיניות
 את לשלול נועדה לא המדיניות, הוא  נהפוך . ממנו לסטות שאסור  נוקשה דין  מהווה היא

 . לאורה ולפעול ליישמה יש כיצד להחליט  דין פי על  שמוסמך  מי של הדעת שיקול

 .המשתנים והצרכים העיתים לשינוי בהתאם לעת מעת תיבחן זו מדיניות

 : הבאים הכלליים המנחים והקווים המדיניות עקרונות פי  על ככלל תפעל הרשות

  ככל, בררנית ולא שוויונית, הוגנת תהיה האכיפה – ואחידה שוויונית, הוגנת אכיפה .א
  בפני השוויון עיקרון את ותממש ענייניים שיקולים על מבוססת והיא  תהיה, שניתן
 . החוק 



  וסדרי  עקרונות, מדיניות על המבוססת, יזומה אכיפה תבוצע  – יזומה אכיפה .ב
 . עדיפויות

  ובמסגרת שניתן ככל ואפקטיבית מושכלת, יעילה  תהיה האכיפה – יעילה אכיפה .ג
 .הקיימים המוגבלים המשאבים

 רמתו, הציבור  ובריאות לשלום  הסכנה רמת, העבירה לחומרת בהתאם אכיפה .ד
 .ציבוריות בתשתיות פגיעה, והסביבה החיים באיכות הפגיעה

 . דחופה  הסדרה המחייבת אכיפה .ה

 

 העבירות הנפוצות: 

 גזם. .1
 מכשול ברבים.  .2
 שלא במקום המיועד לכך.  פסולתזריקת  .3
 . גושיתפסולת  .4
 גרוטאות וחפצים מיושנים.  .5
 עישון במקום ציבורי.  .6

 
 

 עדיפות: סדרי 

 אכיפה בעדיפות גבוהה 

 שלא במקום המיועד לכך.  פסולתזריקת  .1
 . גושיתפסולת  .2
 עישון במקום ציבורי.  .3
 (עדין לא בצו עבירות הקנס) גרוטאות וחפצים מיושנים .4
 גזם (עם הפעלת קווי ומועדי פינויי)  .5

 אכיפה בעדיפות שניה 

 (עדין לא בצו עבירות הקנס) מכשול ברבים .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 העבירה  מס"ד
סעיף  

 העבירה 
סכום  שם החוק

הקנס 
 ליחיד 

סכום 
הקנס 
 לתאגיד 

הפקח 
 המוסמך

איסור עישון במקום   1
 (א)  1 ציבורי

  העישון למניעת חוק
 ציבוריים במקומות

-ג"התשמ, לעישון  והחשיפה
1983 

 רגיל  1,000 1,000

2 
החזקת מוצר עישון 

ום   דולק או מופעל במ
 ציבורי

 (ב)  1

  העישון למניעת חוק
 ציבוריים במקומות

-ג"התשמ, לעישון  והחשיפה
1983 

 רגיל  1,000 1,000

3 
השלכה של גזם ברשות 

הרבים או מרשות 
 הרבים לרשות היחיד 

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 1,000 500 1984 -התשמ"ד 

 ברשות גזם השלכת 4
חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13 במקום רגיש – הרבים

 סביבתי 3,000 1,500 1984 -התשמ"ד 

 ברשות גזם השלכת 5
חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13 לעבירה נוספת   – הרבים

 סביבתי 2,000 1,000 1984 -התשמ"ד 

6 

 הרבים ברשות השלכה
 הרבים מרשות או

  של, היחיד לרשות
  מזון שיירי שהיא פסולת

,  קליפות, קטנה בכמות
,  קטנות אריזות, ניירות

 בדלי או בקבוקים
 סיגריות

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 500 250 1984 –התשמ"ד 

7 

 הרבים ברשות השלכה
 הרבים מרשות או

  של, היחיד לרשות
  מזון שיירי שהיא פסולת

,  קליפות, קטנה בכמות
,  קטנות אריזות, ניירות

 בדלי או בקבוקים
 במקום רגיש - סיגריות

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 1500 750 1984 –התשמ"ד 

8 

השלכת פסולת ברשות 
הרבים או מרשות 

הרבים לרשות היחיד  
מרכב מסחרי המוביל  

פסולת, שלא עקב  
התעופפותה או דליפתה 

 מהרכב 

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 3,000 1,500 1984 –התשמ"ד 

9 

השלכת פסולת ברשות 
הרבים או מרשות 

הרבים לרשות היחיד  
מרכב מסחרי המוביל  

פסולת, שלא עקב  
התעופפותה או דליפתה 

 במקום רגיש  -מהרכב

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 8,000 4,000 1984 –התשמ"ד 

10 

השלכה ברשות הרבים 
הרבים או מרשות 

לרשות היחיד של 
פסולת, לרבות פסולת  

נוזלית, שמקורה במפעל 
 או בית מלאכה

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 2,000 1,000 1984 –התשמ"ד 

11 
השלכה ברשות הרבים 

או מרשות הרבים 
לרשות היחיד של 

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 6,000 3,000 1984 –התשמ"ד 



פסולת, לרבות פסולת  
נוזלית, שמקורה במפעל 

במקום   -או בית מלאכה
 רגיש

12 

השלכה ברשות הרבים 
או מרשות הרבים 
לרשות היחיד של 

פסולת, לרבות פסולת  
נוזלית, שמקורה במפעל 

 – או בית מלאכה
 לעבירה נוספת

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 4,000 2,000 1984 –התשמ"ד 

13 

  נוזלית פסולת של שפיכה
 או הרבים לרשות

 לרשות הרבים מרשות
 היחיד 

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 1,500 750 1984 –התשמ"ד 

14 

  נוזלית פסולת של שפיכה
 או הרבים לרשות

 לרשות הרבים מרשות
 במקום רגיש-היחיד

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 4,000 2,000 1984 –התשמ"ד 

15 

  נוזלית פסולת של שפיכה
 או הרבים לרשות

 לרשות הרבים מרשות
 לעבירה נוספת  – היחיד

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 3,000 1500 1984 –התשמ"ד 

16 

השלכה ברשות הרבים 
או מרשות הרבים 
לרשות היחיד של 

גרוטות רכב או פסולת 
 בנין 

13 
 א)(א) 1(ג)(

חוק שמירת הנקיון,  
 סביבתי 1,500 750 1984 –התשמ"ד 

17 

השלכה ברשות הרבים 
או מרשות הרבים 
לרשות היחיד של 

גרוטות רכב או פסולת 
 במקום רגיש–בנין 

13 
 א)(א) 1(ג)(

חוק שמירת הנקיון,  
 סביבתי 4,000 2,000 1984 –התשמ"ד 

18 

השלכה ברשות הרבים 
או מרשות הרבים 
לרשות היחיד של 

גרוטות רכב או פסולת 
 לעבירה נוספת  –בנין 

13 
 א)(א) 1(ג)(

חוק שמירת הנקיון,  
 סביבתי 3,000 1,500 1984 –התשמ"ד 

19 

גרם לכלוך לרשות 
הרבים עקב התעופפות 
או דליפת פסולת מרכב 
 מסחרי המוביל פסולת

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 1,500 750 1984 –התשמ"ד 

20 

גרם לכלוך לרשות 
הרבים עקב התעופפות 
או דליפת פסולת מרכב 

 – מסחרי המוביל פסולת
 לעבירה נוספת

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 3,000 1,500 1984 –התשמ"ד 

21 

השלכת פסולת או גרם 
לכלוך לרשות הרבים  

שאינו מפורט באופן 
 בתוספת זו

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 500 250 1984 –התשמ"ד 

22 

השלכת פסולת או גרם 
לכלוך לרשות הרבים  
באופן שאינו מפורט 

 במקום רגיש-בתוספת זו

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 1,500 750 1984 –התשמ"ד 

השלכת פסדים או   23
חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13ברשות  פסולת בניין 

 סביבתי 3,000 1,500 1984 –התשמ"ד 



הרבים או מרשות 
הרבים לרשות היחיד  
מרכב מסחרי המוביל  
פסולת כאמור, שלא  
עקב התעופפותה או 

 דליפתה מהרכב 

24 

השלכת פסדים או  
פסולת בניין ברשות  
הרבים או מרשות 

הרבים לרשות היחיד  
המוביל  מרכב מסחרי 

פסולת כאמור, שלא  
עקב התעופפותה או 

במקום   -דליפתה מהרכב
 רגיש

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 8,000 4,000 1984 –התשמ"ד 

25 

השלכה של פסדים או  
פגרים לרשות הרבים או 
מרשות הרבים לרשות 

 היחיד 

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 2,000 1,000 1984 –התשמ"ד 

26 

השלכה של פסדים או  
פגרים לרשות הרבים או 
מרשות הרבים לרשות 

 במקום רגיש-היחיד

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 6,000 3,000 1984 –התשמ"ד 

27 

השלכה של פסדים או  
פגרים לרשות הרבים או 
מרשות הרבים לרשות 

 לעבירה נוספת  – היחיד

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 4,000 2,000 1984 –התשמ"ד 

28 

השלכה ברשות הרבים 
או מרשות הרבים 

לרשות היחיד של פסולת  
שהיא צמיגים או  

גרוטאות, לרבות דוד,  
אסלה, רהיט, מכונה, 
מקרר, תנור, או חלק 

 מהם

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 1,000 500 1984 –התשמ"ד 

29 

השלכה ברשות הרבים 
או מרשות הרבים 

לרשות היחיד של פסולת  
שהיא צמיגים או  

גרוטאות, לרבות דוד,  
אסלה, רהיט, מכונה, 
מקרר, תנור, או חלק 

 במקום רגיש-מהם

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 3,000 1,500 1984 –התשמ"ד 

30 

השלכה ברשות הרבים 
או מרשות הרבים 

פסולת  לרשות היחיד של 
שהיא צמיגים או  

גרוטאות, לרבות דוד,  
אסלה, רהיט, מכונה, 
מקרר, תנור, או חלק 

 לעבירה נוספת – מהם

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 2,000 1,000 1984 –התשמ"ד 

31 

לכלוך רשות הרבים 
בכתיבה, ציור, שרטוט,  
חריטה על מקרקעין או 
הדבקה, תלייה, הנחה, 

או קביעה של כתב, 
מודעה או שלט שלא  

 כדין 

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 1,000 500 1984 –התשמ"ד 



 

גן לאומי, שמורת טבע, אתר הנצחה, אתר ארכאולוגי, יער, ים, חוף הים, מקור מים   –"מקום רגיש" 
 , או מקום המצוי בקרבת מקור מים. 1959-לחוק המי, תשי"ט 2כמשמעותו בסעיף 

32 

לכלוך רשות הרבים 
בכתיבה, ציור, שרטוט,  
חריטה על מקרקעין או 

תלייה, הנחה, הדבקה, 
או קביעה של כתב, 
מודעה או שלט שלא  

 במקום רגיש  -כדין

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 3,000 1,500 1984 –התשמ"ד 

33 

לכלוך רשות הרבים 
בכתיבה, ציור, שרטוט,  
חריטה על מקרקעין או 
הדבקה, תלייה, הנחה, 

או קביעה של כתב, 
מודעה או שלט שלא  

 לעבירה נוספת  – כדין

חוק שמירת הנקיון,   ) 1(ב)( 13
 סביבתי 2,000 1,000 1984 –התשמ"ד 

34 
  1השלכה כאמור בפרט 

של פסולת   12או 
 המכילה חומר מסוכן 

חוק שמירת הנקיון,   (ג)  13
 סביבתי 8,000 4,000 1984 –התשמ"ד 

35 
השלכה כאמור בפרטים 

של פסולת   16 או ,2,13
 המכילה חומר מסוכן 

חוק שמירת הנקיון,   (ג)  13
 סביבתי 6,000 3,000 1984 –התשמ"ד 

36 
השלכה כאמור בפרטים 

של פסולת   14או  10, 3
 המכילה חומר מסוכן 

חוק שמירת הנקיון,   (ג)  13
 סביבתי 4,000 2,000 1984 –התשמ"ד 

37 
השלכה כאמור בפרטים 

של פסולת   18או  15, 4
 המכילה חומר מסוכן 

חוק שמירת הנקיון,   (ג)  13
 סביבתי 3,000 1,500 1984 –התשמ"ד 

38 

השלכה כאמור בפרטים 
של פסולת   17או  11, 5

 המכילה חומר מסוכן 
 

חוק שמירת הנקיון,   (ג)  13
 סביבתי 1,500 750 1984 –התשמ"ד 


