חוק עזר לכפר סבא )מפוחי עלים(,
התשס"ט 2009 -
בתוקף סמכותה לפי סעיף  254 ,250ו 259-לפקודת העיריות) 1להלן-
פקודת העיריות(; סעיף  6לחוק למניעת מפגעים ,התשכ"א) -19612להלן-
החוק למניעת מפגעים  ,ובאישור השר להגנת הסביבה ,מתקינה מועצת
עיריית כפר-סבא ,חוק עזר זה:

פרק א' :פרשנות
הגדרות
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בחוק עזר זה –
"איזור מגורים" – לרבות אזור שהוגדר כאזור מגורים בתוכנית
כמשמעותה בחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965-בין שקיבלה תוקף
ובין שהופקדה ,בהתאם לכל חיקוק הדן בתכנון ובניה;
"השעות המותרות" – השעות בהם מותר להפעיל מפוח עלים ,בין
 07:00ל 19:00-בימים שאינם ימי המנוחה ,ולמעט בין השעות
 14:00ועד ;16:00
"ימי המנוחה" – הימים שנקבעו בסעיף 18א)א( לפקודת סדרי
השלטון והמשפט ,התש"ח.1948-
"רעש בלתי סביר" – כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים ,תשכ"א-
 1961ובתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,תש"ן.1990-
"מפוח מונע בדלק"  -מפוח עלים המונע בדלק בין שהינו מוחזק
ביד ובין שהינו תלוי על גב המפעיל;
"מפוח מונע בחשמל" – מפוח עלים המונע בזרם חשמלי ישירות
מרשת החשמל;
"מפוח עלים" – מפוח המיועד לאיסוף ו/או שאיבת עלים ,בין
שמונע בדלק ובין שמונע בחשמל;
"מפלס הרעש המותר" –מפלס הרעש המותר במרחק נתון על פי
הוראות חוק זה;
"מפעיל" –אחד או יותר מאלה:
) (1המפעיל בפועל של הכלי;
) (2הבעלים ו/או המחזיק של הכלי;
"מפקח"  -אדם שראש העירייה מינהו בכתב למפקח לעניין הוראות
חוק עזר זה ,כולן או מקצתן או לגבי תחום המוגדר במינוי;
"ראש העירייה"  -לרבות עובד העירייה שראש העירייה העביר לו
בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה כולן או מקצתן;

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;58התשנ"ז עמ' .136

"רחוב"  -לרבות דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,גשר ,מעבר
המשמש רחוב או מיועד לשמש אמצעי גישה לבתים בין פרטי ובין
ציבורי ,תעלה ,ביב ,חפירה ,רחבה ,כיכר ,גינה או גן ,וכן מקום
פתוח לשימוש ציבורי או שהציבור נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס
אליו או רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו.
"רשות היחיד"  -מקום שאיננו ברשות הרבים;
"רשות הרבים"  -כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור
בו או שהציבור משתמש או עובר בו למעשה;
שעות ההפעלה המותרות
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)א( לא יפעיל אדם מפוח עלים ,באזור מגורים או בתוך אזורים
שבהם משולבים מגורים או באזורים הסמוכים לאזור מגורים,
אלא בשעות המותרות בלבד.
)ב( לא יפעיל אדם מפוח עלים במקומות המפורטים בס"ק )א( לעיל
בימי המנוחה.

הפעלת מפוח עלים לצורכי ניקיון
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לא יופעל מפוח עלים לניקיון הרחוב ,אלא באישורו של ראש
העירייה.
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אישר ראש העירייה ,הפעלת מפוח עלים לניקיון הרחוב ,יופעל מפוח
העלים בצמוד לרכב טיאוט על מנת לאסוף באופן מיידי את הלכלוך,
בלבד.

איסור הפעלה בשטחים שאינם סלולים
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לא יופעל מפוח עלים בשטח חולי או כל איזור שאין בו מדרכה או
שאינו כביש סלול.

אופן הפעלת המפוח
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הפעלת מפוח העלים תעשה באופן הבא-:
) (1המפוח יסיט את הלכלוך מקו הבניין או הגדר כלפי הכביש או
המעבר הקרוב.
) (2זווית העבודה של מפוח העלים תהיה עד ל  45מעלות ובכל
מקרה באופן שימנע מהאבק/הלכלוך לעלות למעלה.
) (3מפוח עלים לא יופעל בכיוון הולכי-רגל.
) (4עבודת מפוח העלים תופסק או תוסט בכל מקרה שהאבק שנוצר
עשוי לפגוע בהולכי רגל.
) (5במקומות בהם קיים חשש סביר לפגיעה בהולכי רגל ,לא יופעל
מפוח עלים.

מפלס הרעש המותר
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מפלס הרעש המותר בהפעלת מפוח עלים לא יעלה על dba 64
ממרחק מדידה של  15מ'.

רעש בלתי סביר
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רעש הנובע ממפוח עלים העולה על מפלס הרעש המותר לפי חוק עזר
זה ,הינו רעש בלתי סביר כמשמעותו בחוק למניעת מפגעים,
תשכ"א) 1961-להלן :החוק למניעת מפגעים( ותקנותיו
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אין בחוק עזר זה ,בכדי להגביל את סמכויות הרשות לפעול על פי
החוק למניעת מפגעים ו/או כל חיקוק סביבה אחר הנוגע בדבר.

הפסקת רעש על-ידי העיריה

)א(

.10

מפקח רשאי בכל עת להיכנס למקום שיש לו חשד סביר להניח כי נערכת בו
עבירה לפי חוק עזר זה ,כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה;

)ב(

מפקח רשאי להורות לאדם ,אשר לגביו קיים חשד סביר כי הוא עובר על
הוראה מהוראות חוק עזר זה ,להפעיל או להפסיק להפעיל מפוח העלים,
לרבות לצורך מדידות ובירורים;

)ג(

אם לדעת המפקח מתבצעת במקום עבירה על הוראה מהוראות חוק עזר זה,
רשאי המפקח להורות לאדם העובר את העבירה ,כי יפסיק את הפעלת מפוח
העלים; לא ביצע האדם את הוראות המפקח או לא ניתן למצוא את האדם
כאמור תוך זמן סביר ,רשאי המפקח להפסיק את הפעלת מפוח העלים ,בין
בעצמו ובין על ידי אחרים.

הוראות מעבר
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תחילתו של חוק עזר זה עם פרסומו ברשומות ,או עם כניסתו לתוקף של תיקון
התוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס( ,התשל"א ,1971-שבו יעודכנו
הוראות חוק עזר זה ,לפי המאוחר מביניהם.

___________________
יהודה בן חמו
ראש עיריית כפר סבא

