
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אכיפה מנהלית
 ברירות משפט צו שמירת ניקיון•
 דרישה מהגורם המזהם לטפל בזיהום•

 אכיפה שיפוטית
  .איסוף ראיות•

 ביצוע חקירות תחת אזהרה כנגד הגורם המזהם•

 .העברת  תיקי חקירה ללשכה המשפטית להגשת כתבי אישום פליליים כנגד עבריינים•

איזור /יחיד/רבים) מיקום ויחוס
מקורות ) רגישות( מגורים וכו

 תחום שיפוט( שמורת טבע וכו,מים
 (רשות אחרת/מקומי)

קיום ( רעש וכו/ניקיון) תקנה/חוק
גרימת רעש /השלכה) כל היסודות

 התאמת דרג הקנס( אי מחזור וכו/
 ( עבריין/שיוך לסוג זירה)

 שיוך( תאגיד/יחיד) מבצע העבירה
 סוג( תמונה וכו/עדות/מסמכים)
 (רכב וכו/אתר)



 :מכויותס
 *8002–ח"התשס, (סמכויות פקחים –אכיפה סביבתית )חוק הרשויות המקומיות  

 
 הרשות בתחום ביצועו על לפקח שהוסמך פקח רשאי, סביבה חיקוק ביצוע על פיקוח לשם (א)

 – 6 סעיף  לפי שהזדהה לאחר, עובד הוא שבה המקומית

 אחרת רשמית תעודה או זהות תעודת בפניו ולהציג ומענו שמו את לו למסור אדם מכל לדרוש (1) 
 ;אותו המזהה

 על להקל או להבטיח כדי בהם שיש מסמך או ידיעה כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש (8) 
 ; 1991–ה"התשנ, המחשבים בחוק כהגדרתו, פלט לרבות –" מסמך", זו בפסקה; סביבה חיקוק ביצוע

 דוגמאות מסירת על להורות וכן בדיקה לשם דוגמאות ליטול או מדידות או בדיקות לערוך (3) 
 ;אחרת בדרך בהן לנהוג או, שיורה לתקופה שמירתן על או מעבדה לבדיקת

 אלא למגורים המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד, רכב לכלי או טיס לכלי לרבות, למקום להיכנס (4) 
 .משפט בית של צו פי על

 בתחום, ביצועו על לפקח שהוסמך פקח רשאי סביבה חיקוק על עבירה לביצוע חשד התעורר  (ב) 
 :עובד הוא שבה המקומית הרשות

; כאמור לעבירה הנוגעות ידיעות לו להיות שעשויות או, כאמור לעבירה הקשור אדם כל לחקור (1) 
 בשינויים, ( עדות) הפלילית הפרוצדורה לפקודת 3-ו 8 סעיפים הוראות יחולו זו פסקה לפי חקירה על

 ;המחויבים

 הרביעי הפרק הוראות יחולו זו פסקה לפי תפיסה על; כאמור לעבירה הקשור חפץ כל לתפוס (8) 
 ;המחויבים בשינויים, וחיפוש מעצר לפקודת

 לפי חיפוש על; ולבצעו, וחיפוש מעצר לפקודת 83 סעיף פי על חיפוש צו משפט מבית לבקש (3) 
 .המחויבים בשינויים, וחיפוש מעצר לפקודת 41-ו 82 עד 86, (1()א)84 סעיפים הוראות יחולו זו פסקה

 שיימלט חשש והיה, זה סעיף להוראות בהתאם סמכותו פי על, פקח לדרישת להיענות אדם סירב (ג) 
 סעיף הוראות כאמור עיכוב על ויחולו, שוטר של לבואו עד לעכבו הפקח רשאי, ידועה אינה שזהותו או
 .המחויבים בשינויים,  1996–ו"התשנ, (מעצרים – אכיפה סמכויות) הפלילי הדין סדר לחוק( ג)-ו( ב)51

 אולם, אחר דין כל לפי לו שניתנו פיקוח מסמכויות לגרוע כדי זה חוק לפי פקח בסמכויות אין (ד) 
 .ביצועו על לפקח שהוסמך הסביבה חיקוק לעניין אחר דין כל לפי יוסמך לא זה חוק לפי שהוסמך פקח

 ופיתוח החקלאות שר ממונה ביצועו שעל סביבה חיקוק לעניין, זה סעיף לפי תפקידיו בביצוע (ה) 
 .מוסמך עובד של הנחיותיו פי על פקח יפעל, הכפר

 :אלה כל בהתקיים אלא, זה חוק לפי לו הנתונות בסמכויות שימוש יעשה לא פקח .6

  ;תפקידו מילוי בעת הוא (1) 

 יהיה שלא ובלבד, המקומית הרשות ראש זה לעניין שהורה ובצורה בצבע, פקח מדי לובש הוא (8) 
 ; תפקידו ואת אותו המזהה תג גלוי באופן עונד והוא, משטרה מדי להיות כנחזים להטעות כדי בהם

 שאותה סמכויותיו ועל תפקידו על המעידה, המקומית הרשות ראש בידי החתומה תעודה בידו יש (3) 
 .דרישה פי על יציג

 

 

 

                                                           

 



 פקח לסמכויות סייג

 :אלה ¬כלפי זה חוק לפי בסמכויותיו ישתמש לא פקח .10

 ;ממשלתי חולים בית למעט המדינה ממוסדות מוסד (1)  

 ;מקומית רשות (8)  

, הביטחון כוחות עבור ביטחוני ציוד מייצרים או המפתחים ומפעלים ספקים (3)  
 להגנת השר עם בהתייעצות, הביטחון שר או הממשלה ראש, המדינה ביטחון מטעמי, זה לעניין שקבע

 התאגידים בחוק כהגדרתם –" ביטחוני ציוד", "הביטחון כוחות", זה לעניין; הפנים שר ועם הסביבה
 . 8006–ו"התשס, (ביטחוניים אינטרסים על הגנה) הביטחוניים

 עזר חוקי באמצעות אכיפה

 ליסודות דומים שיסודותיה עבירה הקובע עזר חוק תחיל לא גדולה מקומית רשות (א) .11
 .נוספות או אחרות עבירות הקובע עזר חוק החלת למנוע כדי זו בהוראה אין; סביבה חיקוק על עבירה

 הצעת לפי, לקבוע רשאית גדולה מקומית רשות מועצת, (א) קטן בסעיף האמור אף על (ב) 
 הוראות את תחיל המקומית הרשות כי, שלה המשפטי היועץ ובהסכמת האמורה המקומית הרשות ראש
 קבעה; בתחומה שונים אזורים לגבי שונה הוראה לקבוע היא ורשאית, קטן סעיף באותו כאמור העזר חוק

 (.א) קטן בסעיף כאמור הסביבה חיקוק לעניין זה חוק לפי סמכויותיה יחולו לא, כאמור מקומית רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הגדרות כלליות
  "פסולת"
 ,למיניהן אריזות,קרטונים ,קופסאות ,תיבות ,בקבוקים ,ניירות ,קליפות ,מזון שיירי לרבות 

 סוג מכל אשפה ,סיגריות בדלי ,סמרטוטים,קרשים ,עץ גזרי ,גזם ,צמיגים ,פסדים ,גרוטאות
 .רכב וגרוטות בניין פסולת למעט ,סדר אי או ניקיון לגרום אי העלול אחר דבר כל וכן

  

 "גושית פסולת"/  ,"בניין פסולת"
 בקשר בהם שמשתמשים או ,לבניה המשמשים חמרים ושיירי חמרים

 .מבנים של הריסות וחלקי אדמה ערימות לרבות ,בניה לעבודות
 

  "רכב גרוטת"
 באובדן כרכב שנקבע או שפורק ,שהתיישן מחמת שימוש מכלל שיצא רכב
 .ממנו חלקים או רכב של שלד וכן ,גמור

 

  "השלכה"
 .אחר באופן לכלוך גרם או השארה ,נטישה ,שפיכה ,זריקה לרבות

 

  "הרבים רשות"
 משתמש שהציבור או בו לעבור או בו להשתמש רשאי שהציבור מקום כל
 .למעשה בו עובר או
 

  "רגיש מקום"
 מים מקור ,הים חוף ,ים ,יער ,ארכאולוגי אתר ,הנצחה אתר ,טבע שמורת ,לאומי גן

 .מים מקור בקרבת המצוי מקום או , 1-1959 ט"התשי ,המים לחוק 2 בסעיף כמשמעותו
 ,המעיינות הם זה חוק לעניין המים מקור" :קובע 1959 - ט"התשי ,המים לחוק 2 סעיף

 טבעיים בין ,תחתיים ובין עיליים בין,מים של ומקווים זרמים ושאר האגמים ,הנהרות ,הנחלים
 ,לפרקים או תמיד בהם עומדים או זורמים או נובעים שהמים בין ,מותקנים או מוסדרים ובין

 ."שופכין ומי ניקוז- מי לרבות
 

  "נוספת עבירה"
 חוק לפי בעבירה הורשע אדם שאותו לאחר שנתיים בתוך שנעברה עבירה
 הרשעה מהווה המשפט ברירת תשלום . 1984 - ד"התשמ ,הניקיון שמירת

 קנס הודעת שהופקה במידה ,לחוק תיקון בעקבות וכן ,החוק לפי בעבירה
 .נוספת כעבירה תיחשב היא - ימים 90 תוך שולמה ולא

. 

   "פרט"
 שמירת - משפט ברירת) הפלילי הדין סדר לצו התוספת מתוך (סעיף) פרט

 ( 2000 – ס"התש ,(הנקיון .
 

 "קנס תשלום הודעת"
 פי על לכך שהוסמך מי ידי על עבירה בביצוע לחשוד ידנית הנמסרת הודעה

  1982 – ב"התשמ ,[משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק (ב) 228 סעיף
 ;קנס לשלם ההודעה מקבל על כי הקובעת ,(הפלילי הדין סדר חוק :להלן)

 

  "ניקיון עבירת ח"דו"
 למשרד נשלח אשר ,הנקיון שמירת חוק על עבירה ביצוע המתאר ח"דו

 .נקיון נאמן או שוטר ,מפקח ידי על הסביבה לאיכות
 

  "תאגיד"
 לבצע) כללית כשרות בעלת מלאכותית עצמאית משפטית אישיות כל

 ,שותפויות ,חברות :זה ובכלל משלה ובחובות בזכויות הנושאת ,(פעולות
 .ואזוריות מקומיות מועצות ,עיריות ,עמותות ,שיתופיות אגודות



.                            תאגיד במקום רגיש-ד. רגישיחיד במקום  -ג. תאגיד -ב. יחיד -א
 .עברה חוזרת לתאגיד -ו . עברה חוזרת ליחיד -ה

 הגדרות
מאסר שנה או קנס כאמור  -דינו , העושה אחד מאלה( ב) 41סעיף  4891 ד"עברה על חוק שמירת הניקיון התשמ  

משליך פסולת או ( 4: )כפל הקנס האמור -דינו , ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, לחוק העונשין( 1()א)14בסעיף 
 :כדלקמן( ג)מתייחס לסוגי פסולת שאינם מצוינים בסעיף קטן  -מלכלך את רשות הרבים 

פסדים או צמיגים אלא להשלכת פסולת , גרוטות רכב, גרוטאות, פסולת בנין, שאינה פסולת גושיתהשלכת פסולת 
 .נוזלית גזם פסולת ביתית וכדומה מתייחס להשלכה יזומה בלבד ולא לדליפה או התעופפות מרכב או מכולה

 חרו של בעל הרכברכב המשמש או מיועד לשמש להובלת משא בין בשכר ובין בקשר לעסקו או מס -רכב מסחרי 

 המקור רבאיתובמקרה של פסולת שנמצאה בשטח ללא עדות להשלכה יש לוודא את זהות המשליך ואין להסתפק 

 נקיים לרבות לקיחת דגימה של הנוזל במיםבמקרה של פסולת נוזלית יש לוודא כי אין מדובר 

 באתר ריכוז של גזםבמקרה של השלכת גזם לרבות התעופפות מרכב יש לוודא כי לא מדובר 

 (3() ב. )31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

103 
-א

3111   

ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל  השלכת פסולת 
 .עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב שלא, פסולת

101 
-ב 

1111   

ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב  על ידי תאגידהשלכת פסולת 
 .עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב שלא, מסחרי המוביל פסולת

101 
-ג 

0111   

מרכב במקום רגיש ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד  השלכת פסולת 
 .עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב שלא, מסחרי המוביל פסולת

103 
-ד 

0111  

במקום  ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד על ידי תאגיד השלכת פסולת 
 .עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב שלא, מרכב מסחרי המוביל פסולת רגיש

      

 (3() ב. )31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

101 
-א

3111  

, פסולת נוזליתהשלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת  לרבות 
 .שמקורה במפעל או בית מלאכה

103 
-ב 

0111   

של פסולת  לרבות  על ידי תאגידהשלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד 
 .שמקורה במפעל או בית מלאכה, פסולת נוזלית

109 
-ג 

1111  

של פסולת  לרבות  במקום רגישהשלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד 
 .שמקורה במפעל או בית מלאכה, במקום רגיש פסולת נוזלית

108 
-ד 

0111  

של  על ידי תאגיד במקום רגיש השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד
 .שמקורה במפעל או בית מלאכה, במקום רגיש פסולת  לרבות פסולת נוזלית

140 
-ה 

0111  

, מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת  לרבות פסולת נוזליתהשלכה ברשות הרבים או 
 .וזאת הינה עברה חוזרת שמקורה במפעל או בית מלאכה

 0111-ו  144
של פסולת  לרבות  על ידי תאגידהשלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד 

 .וזאת הינה עברה חוזרת שמקורה במפעל או בית מלאכה, פסולת נוזלית

      



 (3() ב. )31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

143 
-א

1571  
 .שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

141 
-ב 

3711     
 .לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד על ידי תאגידשפיכה של פסולת נוזלית 

141 
-ג 

0111   
 .לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחידבמקום רגיש שפיכה של פסולת נוזלית 

  0111-ד 143
לרשות הרבים או מרשות הרבים במקום רגיש  על ידי תאגידשפיכה של פסולת נוזלית 

 .לרשות היחיד

141 
-ה 

3711  

וזאת הינה  שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד
 .עברה חוזרת

 1111-ו  143
 לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד על ידי תאגידשפיכה של פסולת נוזלית 

 .וזאת הינה עברה חוזרת

 (3() ב. )31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

149 
-א

1711  
 השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד לרבות התעופפות גזם

148 
-ב 

3111  
ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד לרבות התעופפות  תאגידעל ידי השלכה של גזם 

 גזם

130 
-ג 

3711  
ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד לרבות התעופפות במקום רגיש השלכה של גזם 

 גזם

134 
-ד 

1111  
ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד  במקום רגיש על ידי תאגידהשלכה של גזם 

 התעופפות גזםלרבות 

133 
-ה

3111 

וזאת  השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד לרבות התעופפות גזם
 הינה עברה חוזרת

 0111-ו 131
ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד לרבות התעופפות  על ידי תאגידהשלכה של גזם 

 וזאת הינה עברה חוזרת גזם

 (3() ב. )31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

131 
-א

1071   

של פסולת שהיא שיירי מזון , השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד
 .בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, בכמות קטנה

133 
-ב 

1711   

פסולת שהיא של , ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד על ידי תאגידהשלכה 
 .בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, שיירי מזון בכמות קטנה

   1571-ג 131
של פסולת שהיא , במקום רגיש השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

 .בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, שיירי מזון בכמות קטנה

133 
-ד 

3711  

של , במקום רגיש ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד על ידי תאגידהשלכה 
בקבוקים או בדלי , אריזות קטנות, ניירות, קליפות, פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה

 .סיגריות

 (0() א. )31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

139 
-א

1071    

אי קביעת שלט גלוי לעין המורה על איסור ) 1להוראות סעיף  אי קביעת שלט ברכב ציבורי בניגוד
 .או ברכב מסחרי בלתי אחוד( השלכת פסולת מהרכב

138 
-ב 

1711   
אי קביעת שלט גלוי לעין ) 1בניגוד להוראות סעיף  על ידי תאגידאי קביעת שלט ברכב ציבורי 

 .או ברכב מסחרי בלתי אחוד( המורה על איסור השלכת פסולת מהרכב



 (א()3א()ג)31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

110 
-א 

3711  

ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות  3השלכת פסדים או פסולת בניין  בניגוד להוראות סעיף 
 .שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב, היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת כאמור

114 
-ב 

1111  
ברשות הרבים או מרשות  3בניגוד להוראות סעיף  ידי תאגידעל השלכת פסדים או פסולת בניין  

 .שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב, הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת כאמור

113 
-ג 

0111   
ברשות הרבים או מרשות  3בניגוד להוראות סעיף במקום רגיש השלכת פסדים או פסולת בניין  

 .שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב, מסחרי המוביל פסולת כאמור הרבים לרשות היחיד מרכב

111 
-ד 

0111  

ברשות הרבים  3בניגוד להוראות סעיף במקום רגיש  על ידי תאגידהשלכת פסדים או פסולת בניין 
שלא עקב התעופפותה או , או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת כאמור

 .דליפתה מהרכב

 (א()3א()ג)31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

111 
-א

3111  
 .לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד  3השלכה של פסדים או פגרים בניגוד להוראות סעיף 

113 
-ב 

0111  
לרשות הרבים או מרשות   3בניגוד להוראות סעיף  על ידי תאגידהשלכה של פסדים או פגרים 

 .הרבים לרשות היחיד

111 
-ג 

1111  
לרשות הרבים או מרשות הרבים במקום רגיש   3השלכה של פסדים או פגרים בניגוד להוראות סעיף 

 .לרשות היחיד

  0111-ד 113
לרשות הרבים או   3בניגוד להוראות סעיף במקום רגיש  על ידי תאגידהשלכה של פסדים או פגרים 
 .מרשות הרבים לרשות היחיד

119 
-ה

0111  

 לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד  3פסדים או פגרים בניגוד להוראות סעיף השלכה של 
 .וזאת הינה עברה חוזרת

 0111-ו 118
לרשות הרבים או מרשות   3בניגוד להוראות סעיף  על ידי תאגידהשלכה של פסדים או פגרים 

 .וזאת הינה עברה חוזרת הרבים לרשות היחיד

 (א()3א()ג)31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

110 
-א

1571  

ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של גרוטות רכב או  3השלכה בניגוד להוראות סעיף 
 .פסולת בניין

114 
-ב 

3711  
ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של  על ידי תאגיד 3השלכה בניגוד להוראות סעיף 

 .בנייןגרוטות רכב או פסולת 

113 
-ג 

0111  
ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של במקום רגיש  3השלכה בניגוד להוראות סעיף 

 .גרוטות רכב או פסולת בניין

111 
-ד 

0111  
ברשות הרבים או מרשות הרבים במקום רגיש  על ידי תאגיד 3השלכה בניגוד להוראות סעיף 

 .בניין לרשות היחיד של גרוטות רכב או פסולת

111 
-ה

3711  

ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של גרוטות רכב או  3השלכה בניגוד להוראות סעיף 

 .וזאת הינה עברה חוזרת פסולת בניין

 1111-ו 113
ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של  על ידי תאגיד 3השלכה בניגוד להוראות סעיף 

 .וזאת הינה עברה חוזרת בנייןגרוטות רכב או פסולת 



 (א()3א()ג)31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

111 
-א

1711  

של פסולת שהיא  3השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד בניגוד להוראות סעיף 
 .או חלק מהם, תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, צמיגים או גרוטאות

113 
-ב 

3111  
של  על ידי תאגיד 3השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד בניגוד להוראות סעיף 

 .או חלק מהם, תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, פסולת שהיא צמיגים או גרוטאות

  3711-ג 119
של  3בניגוד להוראות סעיף במקום רגיש השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד 

 .או חלק מהם, תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, פסולת שהיא צמיגים או גרוטאות

  1111-ד 118

 על ידי תאגיד 3השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד בניגוד להוראות סעיף 
או , תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, של פסולת שהיא צמיגים או גרוטאותבמקום רגיש 

 .חלק מהם

130 
-ה

3111 

של פסולת שהיא  3השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד בניגוד להוראות סעיף 

וזאת הינה עברה  או חלק מהם, תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, צמיגים או גרוטאות
 .חוזרת

 0111-ו 134

של  על ידי תאגיד 3השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד בניגוד להוראות סעיף 

וזאת  או חלק מהם, תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, פסולת שהיא צמיגים או גרוטאות
 .הינה עברה חוזרת

 ;4834-א"התשל, [נוסח חדש]כהגדרתו בפקודת הנמלים  -" כלי שיט"

 .בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה 3פרט 

 (3() ב. )31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

133 
-א

3111  

שאינה   3השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת בניגוד להוראות סעיף 
 .למניעת זיהום ים בלבד 3המפורטים בפרט . מן הסוגים 

131 
-ב 

0111  
בניגוד להוראות  על ידי תאגידהשלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת 

 .למניעת זיהום ים בלבד 3המפורטים בפרט . שאינה מן הסוגים   3סעיף 

131 
-ג 

1111  
של פסולת בניגוד להוראות במקום רגיש השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד 

 .למניעת זיהום ים בלבד 3המפורטים בפרט . שאינה מן הסוגים   3סעיף 

133 
-ד 

0111  
במקום רגיש  על ידי תאגידהשלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת 

 .בלבדלמניעת זיהום ים  3המפורטים בפרט . שאינה מן הסוגים   3בניגוד להוראות סעיף 

131 
-ה

0111  

שאינה   3השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת בניגוד להוראות סעיף 

 .וזאת הינה עברה חוזרת למניעת זיהום ים בלבד 3המפורטים בפרט . מן הסוגים 

 0111-ו  133
על ידי   3השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת בניגוד להוראות סעיף 

 .וזאת הינה עברה חוזרת למניעת זיהום ים בלבד 3המפורטים בפרט . שאינה מן הסוגים  תאגיד



 (3() ב. )31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

139 
-א

1071  

) 3השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של  פסולת מן הסוגים המפורטים בפרט 
, של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

 .( בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות

138 
-ב 

1711  

של  פסולת מן הסוגים  על ידי תאגידהשלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד 
של פסולת שהיא שיירי , השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד) 3המפורטים בפרט 
 .( בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, מזון בכמות קטנה

110 
-ג 

1571  

של  פסולת מן הסוגים  במקום רגיש מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד השלכה
של פסולת שהיא שיירי , השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד) 3המפורטים בפרט 
 .( בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, מזון בכמות קטנה

  3711-ד 114

של  פסולת מן במקום רגיש  על ידי תאגידהשלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד 
של פסולת שהיא , השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד) 3הסוגים המפורטים בפרט 

 .( בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, שיירי מזון בכמות קטנה

113 
-ה

1711  

) 3השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של  פסולת מן הסוגים המפורטים בפרט 
, של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

 וזאת הינה עברה חוזרת.( בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות

 3111-ו 111

של  פסולת מן הסוגים  על ידי תאגידהשלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד 
של פסולת שהיא שיירי , השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד) 3המפורטים בפרט 

עברה וזאת הינה .( בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, מזון בכמות קטנה
 חוזרת

 (א()א) 7 שם תקנה סכום מסד

111 
-א

1711  

 (א)א3לכלוך רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 
מניח או קובע , תולה, או מדביק, שלא כדין, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, מצייר, הכותב}

, מקרקעין או הדבקהחריטה על , שרטוט, ציור,בכתיבה{ .מודעה או שלט, כל כתב, שלא כדין, עליהם
 .מודעה או שלט שלא כדין, או קביעה של כתב, הנחה,תלייה

113 
-ב 

3111  

 על ידי תאגיד (א)א3לכלוך רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 
מניח או קובע , תולה, או מדביק, שלא כדין, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, מצייר, הכותב}

, חריטה על מקרקעין או הדבקה, שרטוט, ציור,בכתיבה{ .מודעה או שלט, כל כתב, שלא כדין, עליהם
 .מודעה או שלט שלא כדין, או קביעה של כתב, הנחה,תלייה

111 
-ג 

3711  

 במקום רגיש (א)א3לכלוך רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 
מניח או קובע  ,תולה, או מדביק, שלא כדין, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, מצייר, הכותב}

, חריטה על מקרקעין או הדבקה, שרטוט, ציור,בכתיבה{ .מודעה או שלט, כל כתב, שלא כדין, עליהם
 .מודעה או שלט שלא כדין, או קביעה של כתב, הנחה,תלייה

113 
-ד 

1111  

 במקום רגיש על ידי תאגיד (א)א3לכלוך רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 
מניח או קובע , תולה, או מדביק, שלא כדין, חורט על מקרקעין של זולתו משרטט או, מצייר, הכותב}

, חריטה על מקרקעין או הדבקה, שרטוט, ציור,בכתיבה{ .מודעה או שלט, כל כתב, שלא כדין, עליהם
 .מודעה או שלט שלא כדין, או קביעה של כתב, הנחה,תלייה

119 
-ה

3111  

 (א)א3לכלוך רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 
מניח או קובע , תולה, או מדביק, שלא כדין, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, מצייר, הכותב}

, חריטה על מקרקעין או הדבקה, שרטוט, ציור,בכתיבה{ .מודעה או שלט, כל כתב, שלא כדין, עליהם

 .וזאת הינה עברה חוזרת מודעה או שלט שלא כדין, או קביעה של כתב, הנחה,תלייה

 0111-ו  118

 על ידי תאגיד (א)א3לכלוך רשות הרבים באופן המפורט בסעיף 
מניח או קובע , תולה, או מדביק, שלא כדין, משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו, מצייר, הכותב}

, חריטה על מקרקעין או הדבקה, שרטוט, ציור,בכתיבה{ .מודעה או שלט, כל כתב, שלא כדין, עליהם

 .וזאת הינה עברה חוזרת מודעה או שלט שלא כדין, או קביעה של כתב, הנחה,תלייה



 ;רעל או כימיקל מזיק -" חומר מסוכן"
 המוביל פסולת(. לרבות ביובית)השלכה יזומה של פסולת מרכב מסחרי  43או  4פרט 
שמקורה  ,לרבות פסולת נוזלית, השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת 41או  3פרט 

 במפעל או בית מלאכה כולל פסדים או פגרים
 .שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד או גרוטות רכב או פסולת בניין 41או  1פרט 
 השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד או פסולת שהיא צמיגים או 49או  43או  1פרט 

, שרטוט, ציור, או חלק מהם או לכלוך רשות הרבים בכתיבה, תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, ות דודלרב, גרוטאות
 מודעה או שלט שלא כדין, או קביעה של כתב, הנחה, תלייה, חריטה על מקרקעין או הדבקה

, ון בכמות קטנהשל פסולת שהיא שיירי מז, השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד 43או  44או  3פרט 
או פסולת מרכב מסחרי שאינו מוביל פסולת או השלכה . בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות

 ב"מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת קטנה כרצ

 (3() ג) 31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

130 
-א

0111    

 המוביל פסולת(. לרבות ביובית)השלכה יזומה של פסולת מרכב מסחרי  30או  3השלכה כאמור בפרט 
המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים בניגוד להוראות סעיף )
 .המכילה חומר מסוכן(  0

134 
-ב 

0111   

 המוביל פסולת(. ביוביתלרבות )השלכה יזומה של פסולת מרכב מסחרי  30או  3השלכה כאמור בפרט 
המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים בניגוד ) על ידי תאגיד

 .המכילה חומר מסוכן(  0להוראות סעיף 

 (3() ג) 31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

133 
-א

1111    

, השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת 31או  0השלכה כאמור בפרט 
המכילה חומר )של פסולת  פסדים או פגרים אושמקורה במפעל או בית מלאכה , לרבות פסולת נוזלית

המכילה (  0מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים בניגוד להוראות סעיף 
 .חומר מסוכן

131 
-ב 

0111   

, השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת 31או  0השלכה כאמור בפרט 

 על ידי תאגיד פסדים או פגרים אושמקורה במפעל או בית מלאכה , לרבות פסולת נוזלית

סעיף המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים בניגוד להוראות )
 .המכילה חומר מסוכן(  0

 (3() ג) 31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

131 
-א

0111    

שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד  30או  1השלכה כאמור בפרט 
החומרים המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק ) .או גרוטות רכב או פסולת בניין

 .המכילה חומר מסוכן(  0המסוכנים בניגוד להוראות סעיף 

133 
-ב 

0111   

שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות  על ידי תאגיד 30או  1השלכה כאמור בפרט 
המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן ) .הרבים לרשות היחיד או גרוטות רכב או פסולת בניין

 .המכילה חומר מסוכן(  0בחוק החומרים המסוכנים בניגוד להוראות סעיף כהגדרתו 

 (3() ג) 31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

131 
-א

3711    

השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד או  30או  37או  0השלכה כאמור בפרט 
או חלק מהם או , תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, גרוטאות פסולת שהיא צמיגים או

או קביעה , הנחה, תלייה, חריטה על מקרקעין או הדבקה, שרטוט, ציור, לכלוך רשות הרבים בכתיבה
המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק ) מודעה או שלט שלא כדין, של כתב

 .ר מסוכןהמכילה חומ(  0החומרים המסוכנים בניגוד להוראות סעיף 

133 
-ב 

1111   

השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד או  30או  37או  0השלכה כאמור בפרט 
או חלק מהם או , תנור, מקרר, מכונה, רהיט, אסלה, לרבות דוד, גרוטאות פסולת שהיא צמיגים או

או קביעה , הנחה, תלייה, הדבקהחריטה על מקרקעין או , שרטוט, ציור, לכלוך רשות הרבים בכתיבה

המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן ) על ידי תאגיד מודעה או שלט שלא כדין, של כתב

 .המכילה חומר מסוכן(  0כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים בניגוד להוראות סעיף 



 (3() ג) 31העברה תקנה  פרוט סכום מסד

139 
-א

1571    

של , השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד 35או  33או  7השלכה כאמור בפרט 
או . בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה

פסולת מרכב מסחרי שאינו מוביל פסולת או השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד 
המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים ) ב"צשל פסולת קטנה כר

 .המכילה חומר מסוכן(  0המסוכנים בניגוד להוראות סעיף 

138 
-ב 

3711   

של , השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד 35או  33או  7השלכה כאמור בפרט 
או . בקבוקים או בדלי סיגריות, אריזות קטנות, ניירות, קליפות, פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה

פסולת מרכב מסחרי שאינו מוביל פסולת או השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד 

המכילה חומר מסוכן או אריזה של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק ) על ידי תאגיד ב"של פסולת קטנה כרצ

 .המכילה חומר מסוכן(  0סעיף החומרים המסוכנים בניגוד להוראות 

   

 

 



 4883ג "עבירה על תקנות למניעת מפגעים רעש התשנ
  הגדרות

וכן אזור המשמש , והבניה בהתאם לדיני התכנון, אזור שנקבע אזור מגורים בתוכנית בנין בניין העיר  - "אזור מגורים"
 ;כאזור מגורים למעשה

ושביעי של פסח וחג  ראשון, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, יום הכיפורים ,שני ימי ראש השנה, שבת  - "ימי מנוחה"
 ;השבועות

 ;לדברי ההסבר 'כל אחד מהמכונות והמתקנים המפורטים בנספח א  -  "מכונה"
תשלום ברירת . עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק  -" עבירה חוזרת 

היא לא תיחשב  -ואולם אם הופקה הודעת תשלום קנס ולא שולמה , המשפט מהווה הרשעה בעבירה לפי החוק
 ;כהרשעה

פלט תוצאות המדידה וכן מזכר או עדות של המודד ח ביצוע עבירת רעש  את "יש לצרף לדו, בפרטים המחייבים מדידה
 .משכו ועוצמתו, טיבו, ח אשר יציין את מקור הרעש"די בהתרשמות ממלא הדו –ביתר הפרטים .  על נסיבות ביצועה

 (א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 190
1071   

 .גרימת רעש חזק מרכב מנועי במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב

-ב  194
1711   

 .במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב על ידי תאגיד גרימת רעש חזק מרכב מנועי

-ג 193
1711   

 . עבירה חוזרת גרימת רעש חזק מרכב מנועי במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב

-ד  191
3111  

 במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב על ידי תאגידגרימת רעש חזק מרכב מנועי 
 .עבירה חוזרת

 (ב)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 191
1071   

שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין , הגורם רעש ברכב, הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר
 .ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות, למנוע אותה אחרת

-ב  193
1711   

שלא לשם אזהרה מפני סכנה , הגורם רעש ברכב על ידי תאגיד, הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר
 .ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות, קרובה שאין למנוע אותה אחרת

-ג  191
1711   

קרובה שאין שלא לשם אזהרה מפני סכנה , הגורם רעש ברכב, הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר
 .עבירה חוזרת ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות, למנוע אותה אחרת

-ד  193
3111  

שלא לשם אזהרה מפני סכנה , הגורם רעש ברכב על ידי תאגיד, הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר
 .עבירה חוזרת ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות, קרובה שאין למנוע אותה אחרת

 (ג)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 199
1171   

כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ואינו בשעת מילוי , הפעלת סירנה ברכב ביטחון
 .התפקיד

-ב  198
1511    

ואינו כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו , על ידי תאגיד הפעלת סירנה ברכב ביטחון
 .בשעת מילוי התפקיד

-ג  180
1511  

כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ואינו בשעת מילוי , הפעלת סירנה ברכב ביטחון
 .עבירה חוזרת התפקיד

-ד 184
3011  

כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ואינו , על ידי תאגיד הפעלת סירנה ברכב ביטחון
 .עבירה חוזרת מילוי התפקידבשעת 



 (ד)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 183
1171   

גרימת רעש כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת 
 .רעש

-ב  181
1511    

כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן  על ידי תאגידגרימת רעש 
 .אחר למניעת רעש

-ג  181
1511   

גרימת רעש כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת 
 .עבירה חוזרת רעש

-ד  183
3011  

כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן  על ידי תאגידגרימת רעש 
 .עבירה חוזרת אחר למניעת רעש

 (א)1פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 181
1171   

מקלט רדיו או טלוויזיה או מכשירי קול , גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה
 .למחרת 10:11 –ל 00:11בין השעות , כיוצא באלה

-ב  183
1511   

מקלט רדיו או טלוויזיה , על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה על ידי תאגידגרימת רעש 
 .למחרת 10:11 –ל 00:11בין השעות , או מכשירי קול כיוצא באלה

-ג  189
1511   

מקלט רדיו או טלוויזיה או מכשירי קול , גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה
 .עבירה חוזרת למחרת 10:11 –ל 00:11בין השעות , כיוצא באלה

-ד  188
3011  

מקלט רדיו או טלוויזיה , על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה על ידי תאגידגרימת רעש 
 .עבירה חוזרת למחרת 10:11 –ל 00:11בין השעות , או מכשירי קול כיוצא באלה

 (א)1פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 100
1071   

או מכשירי קול  הטלוויזימקלט רדיו או , גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה
 10:11או בין השעות  00:11 –ל 01:11או בין השעות ,  30:11 –ל 30:11בין השעות , וביוצא באלה

 15 –ל

-ב  104
1711   

 הטלוויזימקלט רדיו או , על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה על ידי תאגידגרימת רעש 
או בין  00:11 –ל 01:11או בין השעות ,  30:11 –ל 30:11בין השעות , או מכשירי קול וביוצא באלה

 15 –ל 10:11השעות 

-ג  103
1711   

או מכשירי קול  הטלוויזימקלט רדיו או , גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה
 10:11או בין השעות  00:11 –ל 01:11או בין השעות ,  30:11 –ל 30:11בין השעות , וביוצא באלה

 עבירה חוזרת 15 –ל

-ד  101
3111  

 הטלוויזימקלט רדיו או , על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה על ידי תאגידגרימת רעש 
או בין  00:11 –ל 01:11או בין השעות ,  30:11 –ל 30:11בין השעות , או מכשירי קול וביוצא באלה

 עבירה חוזרת 15 –ל 10:11השעות 



 0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 101
1171   

או התקנת מיתקנים , או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגוריםשיפוץ , ביצוע עבודות תיקון
 –בערבי ימי מנוחה ל 35:11ובין השעות , למחרת בימי חול 5:11 –ל 01:11בין השעות , בבניין כאמור

 .למחרת יום המנוחה 5:11

-ב  103
1511    

או , בבניין המשמש למגוריםשיפוץ או בנייה הגורמות לרעש , על ידי תאגיד ביצוע עבודות תיקון
 35:11ובין השעות , למחרת בימי חול 5:11 –ל 01:11בין השעות , התקנת מיתקנים בבניין כאמור

 .למחרת יום המנוחה 5:11 –בערבי ימי מנוחה ל

-ג  101
1511   

או התקנת מיתקנים , שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, ביצוע עבודות תיקון
 –בערבי ימי מנוחה ל 35:11ובין השעות , למחרת בימי חול 5:11 –ל 01:11בין השעות , בבניין כאמור

 .עבירה חוזרת למחרת יום המנוחה 5:11

-ד  103
3011  

או , שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, על ידי תאגיד ביצוע עבודות תיקון
 35:11ובין השעות , למחרת בימי חול 5:11 –ל 01:11השעות  בין, התקנת מיתקנים בבניין כאמור

 .עבירה חוזרת למחרת יום המנוחה 5:11 –בערבי ימי מנוחה ל

 7פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 109
1071   

  00:11באזור מגורים בין השעות , ולמטרות המנויות שם 7כמשמעותה בתקנה , הפעלת מכונה
 .למחרת ימי המנוחה 5:11 –בערבי ימי מנוחה ל 35:11בין השעות או , למחרת בימי חול 5:11 –ל

-ב  108
1011   

באזור מגורים בין השעות , ולמטרות המנויות שם 7כמשמעותה בתקנה , על ידי תאגיד הפעלת מכונה
למחרת ימי  5:11 –בערבי ימי מנוחה ל 35:11או בין השעות , למחרת בימי חול 5:11 –ל 00:11

 .המנוחה

-ג  140
1011   

  00:11באזור מגורים בין השעות , ולמטרות המנויות שם 7כמשמעותה בתקנה , הפעלת מכונה
 למחרת ימי המנוחה 5:11 –בערבי ימי מנוחה ל 35:11או בין השעות , למחרת בימי חול 5:11 –ל

 .עבירה חוזרת

-ד  144
3011  

באזור מגורים בין השעות , המנויות שםולמטרות  7כמשמעותה בתקנה , על ידי תאגיד הפעלת מכונה
למחרת ימי  5:11 –בערבי ימי מנוחה ל 35:11או בין השעות , למחרת בימי חול 5:11 –ל 00:11

 .עבירה חוזרת המנוחה

 7פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 143
1171   

 . 00:11 –ל 30:11הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 

-ב  141
1511   

 . 00:11 –ל 30:11באזור מגורים בין השעות  על ידי תאגידהפעלת מכונה 

-ג  141
1511   

 .עבירה חוזרת 00:11 –ל 30:11הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 

-ד  143
3011  

 .עבירה חוזרת 00:11 –ל 30:11באזור מגורים בין השעות  על ידי תאגידהפעלת מכונה 

 0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 141
1171  

, מכלי גז מיטלטלים, חביות, לרבות מכלי אשפה, גרימת רעש בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים
 .למחרת ובימי מנוחה 0:11 –ל 00:11בין השעות , באזור מגורים, סחורות וכיוצא באלה

-ב  143
1511   

מכלי , חביות, לרבות מכלי אשפה, בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים על ידי תאגידגרימת רעש 
 .למחרת ובימי מנוחה 0:11 –ל 00:11בין השעות , באזור מגורים, סחורות וכיוצא באלה, גז מיטלטלים

-ג  149
1511   

, מיטלטליםמכלי גז , חביות, לרבות מכלי אשפה, גרימת רעש בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים
 .עבירה חוזרת למחרת ובימי מנוחה 0:11 –ל 00:11בין השעות , באזור מגורים, סחורות וכיוצא באלה

-ד  148
3011  

מכלי , חביות, לרבות מכלי אשפה, בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים על ידי תאגידגרימת רעש 
 למחרת ובימי מנוחה 0:11 –ל 00:11בין השעות , באזור מגורים, סחורות וכיוצא באלה, גז מיטלטלים

 .עבירה חוזרת



 5פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 130
1071  

לצורכי , מפעל או מוסד ציבורי, על ידי בית עסק, מגוריםבאזור , הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו
 פרסומת או הודעות

-ב  134
1011    

מפעל או מוסד , על ידי בית עסק, באזור מגורים, או מכשיר כיוצא בו על ידי תאגידהפעלת מגביר קול 
 לצורכי פרסומת או הודעות, ציבורי

-ג  133
1011   

לצורכי , מפעל או מוסד ציבורי, על ידי בית עסק, באזור מגורים, בוהפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא 
 עבירה חוזרת פרסומת או הודעות

-ד  131
3011  

מפעל או מוסד , על ידי בית עסק, באזור מגורים, או מכשיר כיוצא בו על ידי תאגיד הפעלת מגביר קול
 עבירה חוזרת לצורכי פרסומת או הודעות, ציבורי

 5פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 131
1171   

 01:11לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות , באזור מגורים, הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו
 .למחרת או בימי מנוחה 15:11 –ל

-ב  133
1511    

לצורכי פרסומת או הודעות בין , באזור מגורים, או מכשיר כיוצא בו על ידי תאגידהפעלת מגביר קול 
 .למחרת או בימי מנוחה 15:11 –ל 01:11השעות 

-ג  131
1511   

 01:11לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות , באזור מגורים, הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו
 .עבירה חוזרת למחרת או בימי מנוחה 15:11 –ל

-ד  133
3011  

לצורכי פרסומת או הודעות בין , באזור מגורים, או מכשיר כיוצא בו על ידי תאגידהפעלת מגביר קול 
 .עבירה חוזרת למחרת או בימי מנוחה 15:11 –ל 01:11השעות 

 5פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 139
1071   

שלא בנסיבות , הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות
 . 010ד "או בשעות שבמס 010ד  "שבמס

-ב  138
1711   

שלא , באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות על ידי תאגידהפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו 
 . 010ד "או בשעות שבמס 010ד  "בנסיבות שבמס

-ג  110
1711   

שלא בנסיבות , הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות
 .עבירה חוזרת 010ד "או בשעות שבמס 010ד  "שבמס

-ד  114
3111  

שלא , באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות על ידי תאגידהפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו 
 .עבירה חוזרת 010ד "או בשעות שבמס 010ד  "בנסיבות שבמס

 (א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 113
1171   

 .באזור מגורים, המכילים חומרים נפיצים והגורמים לרעש, הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה

-ב  111
1511  

באזור , המכילים חומרים נפיצים והגורמים לרעש, על ידי תאגיד נפצים וכיוצא באלההפעלת חזיזים או 
 .מגורים

-ג  111
1511   

 באזור מגורים, המכילים חומרים נפיצים והגורמים לרעש, הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה
 .עבירה חוזרת

-ד  113
3011  

באזור , המכילים חומרים נפיצים והגורמים לרעש, על ידי תאגיד הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה
 .עבירה חוזרת מגורים

 (א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 111
1071   

 .הנשמעת באזור מגורים, מטרים מאזור מגורים 3,111 –במרחק קטן מ, הפעלת זיקוקין דינור

-ב  113
1011    

הנשמעת באזור , מטרים מאזור מגורים 3,111 –במרחק קטן מ, על ידי תאגיד הפעלת זיקוקין דינור
 .מגורים

-ג  119
1011   

עבירה  הנשמעת באזור מגורים, מטרים מאזור מגורים 3,111 –במרחק קטן מ, הפעלת זיקוקין דינור
 .חוזרת

-ד  118
3011  

הנשמעת באזור , מטרים מאזור מגורים 3,111 –במרחק קטן מ, על ידי תאגיד הפעלת זיקוקין דינור
 .עבירה חוזרת מגורים



 (א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 110
1071   

 .למחרת 5:11 –ל 00:11הפעלת זיקוקין דינור הנשמעת באזור מגורים בין השעות 

-ב  114
1011    

 .למחרת 5:11 –ל 00:11הנשמעת באזור מגורים בין השעות  על ידי תאגידהפעלת זיקוקין דינור 

-ג  113
1011   

 .עבירה חוזרת למחרת 5:11 –ל 00:11זיקוקין דינור הנשמעת באזור מגורים בין השעות הפעלת 

-ד  111
3011  

 למחרת 5:11 –ל 00:11הנשמעת באזור מגורים בין השעות  על ידי תאגידהפעלת זיקוקין דינור 
 .עבירה חוזרת

 3(א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 111
1071   

 .כשפעולת הצופר אינה מבוקרת, או במוסד ציבורי, במפעל, עסקהפעלת מערכת אזעקה בבית 

-ב  113
1011  

כשפעולת הצופר אינה , או במוסד ציבורי, במפעל, בבית עסק על ידי תאגיד הפעלת מערכת אזעקה
 .מבוקרת

-ג  111
1011  

עבירה  כשפעולת הצופר אינה מבוקרת, או במוסד ציבורי, במפעל, הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק
 .חוזרת

-ד  113
3011  

כשפעולת הצופר אינה , או במוסד ציבורי, במפעל, בבית עסק על ידי תאגידהפעלת מערכת אזעקה 
 .עבירה חוזרת מבוקרת

 3(א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 119
1171   

 .כשפעולת מניעת רעש הצופר אינה מבוקרת, הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר

-ב  118
1511   

 .כשפעולת מניעת רעש הצופר אינה מבוקרת, בנכס אחר על ידי תאגידהפעלת מערכת אזעקה 

-ג  130
1511   

 .עבירה חוזרת כשפעולת מניעת רעש הצופר אינה מבוקרת, הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר

-ד  134
3011  

עבירה  כשפעולת מניעת רעש הצופר אינה מבוקרת, בנכס אחר על ידי תאגידהפעלת מערכת אזעקה 
 .חוזרת

 (0( )3()א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 133
1071   

הגורמת לרעש שמפלסו , באזור מגורים, או במוסד ציבורי, במפעל, הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק
 . 05dB(A) עולה על 

-ב  131
1011   

הגורמת , באזור מגורים, או במוסד ציבורי, במפעל, בבית עסק תאגידעל ידי הפעלת מערכת אזעקה 
 . 05dB(A) לרעש שמפלסו עולה על 

-ג  131
1011   

הגורמת לרעש שמפלסו , באזור מגורים, או במוסד ציבורי, במפעל, הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק
 .עבירה חוזרת 05dB(A) עולה על 

-ד  133
3011  

הגורמת , באזור מגורים, או במוסד ציבורי, במפעל, בבית עסק על ידי תאגיד הפעלת מערכת אזעקה
 .עבירה חוזרת 05dB(A) לרעש שמפלסו עולה על 

 (0( )3()א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 131
1171  

 . 05dB(A) שמפלסו עולה על , הגורמת לרעש, באזור מגורים, הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר

-ב  133
1511   

) שמפלסו עולה על , הגורמת לרעש, באזור מגורים, בנכס אחר על ידי תאגיד הפעלת מערכת אזעקה
05dB(A . 

-ג  139
1511   

 05dB(A) שמפלסו עולה על , הגורמת לרעש, באזור מגורים, הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר
 .עבירה חוזרת

-ד  138
3011  

) שמפלסו עולה על , הגורמת לרעש, באזור מגורים, בנכס אחר על ידי תאגיד הפעלת מערכת אזעקה
05dB(A עבירה חוזרת. 



 (0( )3()א)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 110
1071   

 . 07dB(A) הגורמת לרעש שמפלסו עולה על , הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים

-ב  114
1011   

) הגורמת לרעש שמפלסו עולה על , באזור שאינו אזור מגורים על ידי תאגיד הפעלת מערכת אזעקה
07dB(A . 

-ג  113
1011   

 07dB(A) הגורמת לרעש שמפלסו עולה על , הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים
 .עבירה חוזרת

-ד  111
3011  

) הגורמת לרעש שמפלסו עולה על , באזור שאינו אזור מגורים על ידי תאגידהפעלת מערכת אזעקה 
07dB(A עבירה חוזרת. 

 (ג)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 111
1071   

 .שמותקנת בו מערכת אזעקה, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, אי התקנת שלט בולט לעין

-ב  113
1711   

שמותקנת בו מערכת , ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס קריא, על ידי תאגיד אי התקנת שלט בולט לעין
 .אזעקה

-ג  111
1711   

עבירה  שמותקנת בו מערכת אזעקה, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, אי התקנת שלט בולט לעין
 .חוזרת

-ד  113
3111  

מערכת שמותקנת בו , קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, על ידי תאגיד אי התקנת שלט בולט לעין
 .עבירה חוזרת אזעקה

 (ד)0פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 119
1071   

דקות מרגע קבלת  11בתוך , שפעולתו אינה מבוקרת, אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס
 .הקריאה

-ב  118
1711   

 דקות 11בתוך , שפעולתו אינה מבוקרת, על ידי תאגיד אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס
 .מרגע קבלת הקריאה

-ג  130
1711   

 דקות מרגע קבלת הקריאה 11בתוך , שפעולתו אינה מבוקרת, אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס
 .עבירה חוזרת

-ד  134
3111  

דקות מרגע  11בתוך , שפעולתו אינה מבוקרת, על ידי תאגיד אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס

 .עבירה חוזרת קבלת הקריאה

 31פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 133
1071   

 התקנה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב

-ב  131
1011   

 הגורמת לרעש ברכב על ידי תאגיד התקנה של מערכת אזעקה קולית

-ג  131
1011   

 עבירה חוזרת התקנה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב

-ד  133
3011  

 עבירה חוזרת הגורמת לרעש ברכב על ידי תאגיד התקנה של מערכת אזעקה קולית

 31פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 131
1171   

ה "אם מערכת האזעקה הותקנה אחרי יום כ, הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב
 ( 0133ביולי  05) א "בתמוז התשע

-ב  133
1511   

ה "אם מערכת האזעקה הותקנה אחרי יום כ, הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב
 על ידי תאגיד ( 0133ביולי  05) א "בתמוז התשע

-ג  139
1511   

ה "אם מערכת האזעקה הותקנה אחרי יום כ, הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב
 עבירה חוזרת ( 0133ביולי  05) א "בתמוז התשע

-ד  138
3011  

ה "אם מערכת האזעקה הותקנה אחרי יום כ, הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב
 עבירה חוזרת על ידי תאגיד ( 0133ביולי  05) א "בתמוז התשע



 (3)33פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 190
1071   

המפריע או עלול להפריע לאדם , רעש חזקהגורמת , מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הפעלת מזגן
 .הנמצא בבית מגורים אחר

-ב  194
1711   

המפריע או עלול להפריע לאדם , הגורמת רעש חזק, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הפעלת מזגן
 .על ידי תאגיד הנמצא בבית מגורים אחר

-ג  193
1711   

המפריע או עלול להפריע לאדם , חזקהגורמת רעש , מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הפעלת מזגן
 .עבירה חוזרת הנמצא בבית מגורים אחר

-ד  191
3111  

המפריע או עלול להפריע לאדם , הגורמת רעש חזק, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הפעלת מזגן
 .עבירה חוזרת על ידי תאגיד הנמצא בבית מגורים אחר

 (א)30פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 191
1371   

 .באופן ברור וקריא, אי סימון פרטים על מזגן חדש

-ב  193
1111   

 .על ידי תאגיד באופן ברור וקריא, אי סימון פרטים על מזגן חדש

-ג  191
1111   

 .עבירה חוזרת באופן ברור וקריא, אי סימון פרטים על מזגן חדש

-ד  193
1011  

 .עבירה חוזרת על ידי תאגיד באופן ברור וקריא, אי סימון פרטים על מזגן חדש

 (א)א31פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 199
1071   

 למחרת או בין השעות 5:11 –ל 30:11בין השעות , הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים
 .בימי מנוחה 30:11 –ל 30:11למחרת בערבי ימי מנוחה או בין השעות  0:11 –ל 35:11

-ב  198
1011   

למחרת או  5:11 –ל 30:11בין השעות , הגורם לרעש באזור מגורים על ידי תאגידהפעלת ציוד גינון 
 .בימי מנוחה 30:11 –ל 30:11למחרת בערבי ימי מנוחה או בין השעות  0:11 –ל 35:11 בין השעות

-ג  180
1011   

 למחרת או בין השעות 5:11 –ל 30:11בין השעות , הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים
עבירה  בימי מנוחה 30:11 –ל 30:11למחרת בערבי ימי מנוחה או בין השעות  0:11 –ל 35:11
 .חוזרת

-ד  184
3011  

למחרת או  5:11 –ל 30:11בין השעות , הגורם לרעש באזור מגורים על ידי תאגידהפעלת ציוד גינון 
 בימי מנוחה 30:11 –ל 30:11או בין השעות למחרת בערבי ימי מנוחה  0:11 –ל 35:11 בין השעות

 .עבירה חוזרת

 (ב)א31פרוט העברה תקנה  סכום מס

-א 183
1071   

 .הפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים

-ב  181
1011   

 .הגורם לרעש באזור מגורים על ידי תאגידהפעלת מפוח עלים 

-ג  181
1011   

 עבירה חוזרת .מגוריםהפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור 

-ד  183
3011  

 .עבירה חוזרת הגורם לרעש באזור מגורים על ידי תאגידהפעלת מפוח עלים 

 



, (צמיגים ומחזורסילוק  -עבירות קנס )צו סדר הדין הפלילי  3003-ז"התשס, צמיגים ולמחזורחוק לסילוק 
  3009-ח"התשס

 :הפינוי ייעשה באחת מהדרכים הבאות; העסקבעל בית עסק יפנה צמיגים משומשים מבית ( א. )5
 ;העברה ליצרן או ליבואן או למי מטעמם( 3)  
 ;או לחידוש של צמיגים בישראל למחזורהעברה למפעל ( 0)  
 ;העברה ליצואן לצורך שימוש חוזר במדינה אחרת( 1)  
 ;העברה למחסן צמיגים המורשה על פי כל דין( 0)  
 ;לצורך שימוש חוזרמכירה ללקוחות פרטיים ( 7)  
ובלבד שהעברה לאתר לסילוק פסולת לא , העברה לאתר לסילוק פסולת או לתחנת מעבר המורשים על פי כל דין( 0)  

מתקן נייח וקבוע שנעשים בו  –" תחנת מעבר", זה ןלעניי; (0131ביולי  3)ג "ג בתמוז התשע"תתבצע לאחר יום כ
או מיון של , לכלי קיבול אחר, לרבות רכב להובלת אשפה, העברה של פסולת במהלך פינויה וסילוקה מכלי קיבול אחד

 .או שימוש חוזר מחזורפסולת לרכיביה לצורכי 
לפינוי צמיגים בדרך שאינה , בכתב, רשאי הממונה ליתן לבעל בית עסק היתר, (א)על אף האמור בסעיף קטן ( ב) 5

היתר כאמור יפורסם ברשומות ובאתר ; מסוים או בדרך כלל ןלעניי, בהתאם למטרות חוק זה, מנויה באותו סעיף קטן
 .האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה

באחת , עד למועד פינויים, יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהםצמיגים משומשים ( א. )0
 :מהדרכים הבאות

 ;קירוי אזור אחסון הצמיגים( 3)  
 ;כיסוי הצמיגים( 0)  
 .אחסון הצמיגים כשהם חתוכים לארבעה חלקים לפחות( 1)  
לאחסון צמיגים בדרך שאינה , בכתב, ק היתררשאי הממונה ליתן לבעל בית עס, (א)על אף האמור בסעיף קטן ( ב) 0

היתר כאמור יפורסם ברשומות ובאתר ; מסוים או בדרך כלל ןלעניי, בהתאם למטרות חוק זה, מנויה באותו סעיף קטן
 .האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה

 פרוט העברה סכום .

 לחוק הצמיגים( ב)או ( א)5בסעיף פינוי צמיגים משומשים מבית עסק שלא באחת הדרכים המפורטות  511 496

497 3001 
( ב)או ( א)5שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף  על ידי תאגידפינוי צמיגים משומשים מבית עסק 

 לחוק הצמיגים

498 3011 
 לחוק הצמיגים( ב)או ( א)5פינוי צמיגים משומשים מבית עסק שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף 

 עברה חוזרת

499 0011 
( ב)או ( א)5שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף  על ידי תאגידפינוי צמיגים משומשים מבית עסק 

 עברה חוזרת לחוק הצמיגים

      

500 511 
לחוק ( ב)או ( א)0אחסון צמיגים משומשים בבית עסק שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף 

 הצמיגים

501 3001 
( ב)או ( א)0שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף  על ידי תאגיד אחסון צמיגים משומשים בבית עסק

 לחוק הצמיגים

502 3011 
לחוק ( ב)או ( א)0אחסון צמיגים משומשים בבית עסק שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף 

 עברה חוזרת הצמיגים

503 0011 
( ב)או ( א)0שלא באחת הדרכים המפורטות בסעיף  על ידי תאגידאחסון צמיגים משומשים בבית עסק 

 עברה חוזרת לחוק הצמיגים

      

 לחוק הצמיגים( ג)0מתן אפשרות לעיין ברישום לפי הוראות סעיף –אי 511 504

 על ידי תאגיד לחוק הצמיגים( ג)0מתן אפשרות לעיין ברישום לפי הוראות סעיף –אי 3001 505

 עברה חוזרת לחוק הצמיגים( ג)0לעיין ברישום לפי הוראות סעיף מתן אפשרות –אי 3011 506

 עברה חוזרת על ידי תאגיד לחוק הצמיגים( ג)0מתן אפשרות לעיין ברישום לפי הוראות סעיף –אי 0011 507



עבירת נהיגה ברכב  -קנס מינהלי ) תקנות העבירות המינהליות 4883-ז"התשנ, חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים
 3004-א"התשס, (בחוף הים

 :לחוק 1סעיף 
 ;שמירה על בטחון הציבור ועל בטחון המדינה( 3) 
 ;ביצוע משימות שיטור על פי דין( 0) 
 ;פיקוח והצלה( 1) 
 ובלבד שהנוהג ברכב -מתן שירותים בתחום רשות מקומית ( 0) 

 ;המקומית הנוגעת בדברהורשה לכך בכתב על ידי ראש הרשות 
 ובלבד שהנוהג -מתן שירותים מחוץ לתחום רשות מקומית ( 7) 

 ;ברכב הורשה לכך על ידי הממונה על המחוז
 .מטרה אחרת שאישר השר בצו( 0) 
 
 ;לרבות העמדת רכב או חנייתו - "נהיגה"
 ;אופן–למעט אופניים ותלת, כהגדרתו בפקודת התעבורה - "רכב"

 פרוט העברה סכום מס

 לחוק האמור 1רכב בחוף הים שלא למטרה מן המטרות המפורטות בסעיף נהיגת  711 508

509 3111 
בשמורת טבע או  לחוק האמור 1נהיגת רכב בחוף הים שלא למטרה מן המטרות המפורטות בסעיף 

 חוף מוכרז

 וזאת עברה חוזרת לחוק האמור 1נהיגת רכב בחוף הים שלא למטרה מן המטרות המפורטות בסעיף  3111 510

511 0111 
בשמורת טבע או  לחוק האמור 1נהיגת רכב בחוף הים שלא למטרה מן המטרות המפורטות בסעיף 

 וזאת עברה חוזרת חוף מוכרז

 
  3003-ב"התשס( פיקדון על בקבוקי משקה -עבירות קנס )צו סדר הדין הפלילי 

 ;ר"מ 01וגודלו מעל  מקום שבו נמכרים מכלי משקה או מכלי משקה גדולים - "עסק בית"
 
, העשוי מכל חומר, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, למעט חלב ומוצריו, כלי קיבול שמשווקים בו משקה -" מכל משקה"

 ליטר 3.7 –ליטר או יותר ופחות מ 1.3וקיבולתו היא 

 פרוט העברה סכום מס

 אי קבלת מיכל משקה ריק 107 512

 על ידי תאגיד אי קבלת מיכל משקה ריק 511 513

 אי תשלום פיקדון עבור מיכל משקה ריק 107 514

 על ידי תאגיד אי תשלום פיקדון עבור מיכל משקה ריק 511 515

 

 

 

 

 

 

 


