חוק עזר "ברירת קנס" במועצה המקומית בית אל
מטרה :חוקי העזר משמשים בידי הרשויות המקומיות כלי המאפשר להן ניהול תקין במרחבים הציבוריים ,הבטחת מערכות תשתית
מרכזיות (מים ,ביוב וכיו"ב) וסילוק מפגעים מסוכנים.

מבין חוקים אלו ,קיים במועצה המקומית בית אל ,כברוב הרשויות בארץ ,חוק ברירת קנס.
הסבר לחוק :בטבלה להלן ,ישנו פירוט של חוק העזר הנדון והקנסות הרלוונטיים .קנסות אלו הם תחליף לתביעה משפטית נגד מפירי
חוק העזר בתחום הסדר והניקיון והשמירה על בעלי החיים.

פירוט חוק העזר ,ברירת קנס
הסעיף בחוק העזר
סילוק מפגע ,זיהום במקום ציבורי ,החזקת בעל חיים מזיק
החזקת בעלי חיים בדירה
שפיכת נוזלים ,שאינם מי גשם ,למקום ציבורי (לדוגמא :מי שופכין כולל הובלתם,
השקיית גינה באופן הפוגע במרחב הציבורי וכיו"בן)
רחיצת מכונית במקום ציבורי ללא תשתית ניקוז
השארת בעלי חיים במקום ציבורי באופן העלול להיות מכשול
השארת בעלי חיים במקום ציבורי ללא קשירה לבטח
השארת חומרי בנייה במרחב הציבורי
חפירת בורות ,שוחות במרחב הציבורי ללא רשות ראש הרשות
גרימת נזק למרחב הציבורי ,אם באופן ישיר ואם בהוראה לאחר
השלכת אשפה במקום ציבורי או פרטי במקומות שאינם מיועדים לכך
הנחת כלי אשפה במרחב הציבורי ללא הרשאת הרשות
הנחת פסולת בניין ,גינה וכיו"ב במרחב הציבורי ללא הרשאת הרשות
לכלוך המרחב הציבורי על ידי :אבק ,צרכי בעלי חיים ,גרוטאות (כולל פינוי לא
מתואם עם ראש הרשות)
שימוש לא ראוי במתקני האשפה (הכנסת תכולה לא מתאימה למתקנים – פסולת
בניין ,נוזלים וכיו"ב)

הקנס
()₪
660
660

הערות

בעלי חיים שלא מקובל להחזיקם
בדירה

660
660
660
660
660
660
660
030
030
030
030

אי שימוש במתקנים ייעודיים של
הרשות

כולל ניקוי מרחבים ציבוריים
בחזיתות מבני עסקים

090

תהליך הטמעת החוקים ביישוב
תהליך זה יתבסס בתחילתו ,לפני יישומו ,על הסברה ופרסום באמצעים המקובלים ביישוב ,פניות ישירות בעל -פה ,למפירי החוק.
בגמר תהליך זה שיימשך מספר שבועות ,ייושמו החוקים בהתאם לנסיבות באופן הבא:
א .פניות בעל פה.
ב .פניות בכתב (לא התראות רשמיות).
ג .התראות רשמיות.
ד .הודעה על עבירת קנס (כולל עלויות פינוי המפגע על ידי הרשות המקומית)  /זימון למשפט.
סיכום :תושבי בית אל ,בדרך כלל ,אינם נזקקים לחוקי עזר אלו ,ומקפידים לשמור על המרחבים הציבוריים .הכוונה ביישום חוקים
אלו ,היא לטפל בחריגים בלבד.

