הודעה על אכיפת חוקי עזר עירוניים
תושבות/ים יקרות/ים,
אנו מבקשים לעדכן אתכם כי לאור החלטת הרשות המקומית ,הרי שהחל מיום רביעי01/01/20 ,
(ד' בטבת התש"ף) ,תחל הרשות במבצע אכיפה מוגברת בכל הקשור לחריגות ועבירות על חוקי
העזר ,והכל בניסיון ליצור ולהביא לסביבה נעימה ,נקייה ואיכותית לכולנו.
לנוחיותכם ,להלן טבלת עבירות וקנסות בצידן .לכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות למוקד המועצה
בטלפון 086529114
יובהר כי אין טבלה זו באה במקום הנוסח המחייב של דברי החקיקה כפי שהם מתפרסמים מעת
לעת ברשומות  -קובץ התקנות חקיקת שלטון מקומי ,וכי טבלה זו הינה פרסום פנימי מטעם
המועצה ,כשירות לציבור תושביה.
העבירה

גובה הקנס

זריקת אשפה או לכלוך

₪ 365

-

הנחת אשפה שלא בכלי האשפה;

זיהום מרחב ציבורי
-

לכלוך וזיהום המרחב הציבורי.

פיזור מודעות
-

₪ 365

₪ 365

פיזור וחלוקת מודעות ללא היתר;

החזקת בעלי חיים
-

החזקת בעלי חיים באופן הגרום או עלול
לגרום למפגעי רעש ,לכלוך ,ריחות או
באופן העלול להזיק לבריאות או להוות
מטרד לשכנים או לסביבה;

-

החזקת פרדות ,עזים ,חמורים סוסים
ושאר בעלי חיים אשר אין מחזיקים
אותם בדירה בדרך הרגילה.

שמירה על בעלי חיים
-

השארת בעל חיים במקום ציבורי;

-

שוטטות בעלי חיים;

-

עשיית צרכים של בעל חיים ללא איסופם;

₪ 365

₪ 375

-

שוטטות כלבים ללא מחסום ,קולר
והשגחה;

-

האכלת בעלי חיים באופן שיש בו כדי
לזהם מקום ציבורי.

פינוי פסולת בניין
-

אי פינוי פסולת בניין;

-

פינוי פסולת בניין שלא בהתאם להיתר.

פגיעה בצמחים
-

-

פגיעה בצומח בגנים;

-

פגיעה במבנים בגנים.

כלי רכב בגנים

₪ 375

₪ 375

הרעשה בגן ציבורי ,באופן חזק ,ממושך
או חוזר ונשנה.

מכשול ברחוב
-

₪ 375

שימוש בגן באופן שיש בו כדי לגרום
סכנה ,מפגע ,הפרעה ,אי נוחות או נזק
לכל אדם או שיש בו כדי להפר את הסדר
בגן.

רעש
-

₪ 375

איסור רוכלות ללא היתר.

איסור הפרה
-

₪ 375

כניסה עם כלי רכב לגן ציבורי ללא היתר.

רוכלות
-

₪ 375

פגיעה בצמחיה בגנים ללא היתר.

התנהגות בגן

-

₪ 375

הנחה ,השארה ,הקמה או יצירה מכל סוג
שהוא ,של כל דבר העלול לגרום נזק
לרחוב ,או להפריע לניקיון או לתנועת
הציבור ,ללא היתר;

תלייה ,הנחה או אישור לתלות בכל נכס הפונה
לרחוב דבר העלול ליפול לרחוב.

₪ 375

נזק לרחוב
 גרימת נזק לרחובמודעות
-

₪ 375
.₪ 375

חובת קיבעת מודעות למקומות עינוג,
בהתאם להיתר תליית המודעות.

אחזקת כלבים
-

אחזקת כלב ללא רישיון;

-

אחזקת כלב ללא חיסון;

-

אי מתן הודעה על שינוי בפרטים הכלולים
ברישיון;

-

אי מסירת כלב לאחר ביטול הרישיון;

החזקת בעלי חיים
-

החזקת בעל חיים מסוכן ללא היתר;

-

החזקת בעל חיים באופן המהווה מטרד
או הפרעה לשכנים ולעוברי אורח;

-

הכנסת בעל חיים שאינו כלב לבניין או
רכב ציבורי;

-

שיסוי בעל חיים;

-

התעללות בבעל חיים;

₪ 250

₪ 275

