
 

 

ושימור גנים(, חוק עזר למועצה האזורית שומרון )הגנה על צמחים 
 1981-התשמ"א

, 1979-(, התשל"ט783לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( )מס'  72בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 מתקינה המועצה האזורית שומרון חוק עזר זה:

 פירושים
 -בחוק עזר זה  .1
ור, פרח או עשב או כל עלה של כל כולל כל צמח, כל עץ, נטע, שיח או חלק כלשהוא מהם וכולל כל ניצן, כפת -" צומח"

פתוח בכל קום ציבורי כלשהוא ו/או בכל שטח עץ או שיח נטועים או  צומחים וכן כל צמחיה הגודלת ו/או צומחת במ
מקום שהוא בתחום המועצה האזורית ובכלל זה צמחים ו/או עצים ו/או שיחים אשר נטועים ו/או שתולים ו/או 

ה כל צומח שנטע ו/או נשתל בדיונות, חולות ובכל שטח פתוח לעצירת חולות צומחים בקרקעות פנויות ובכלל ז
 בקרקעות פנויות וכן כל נטיעה וכל עץ וכל שדרת עצים;

כולל כל גן, גינה, ערוגה, גן לרבים, מקום נופש לרבים ו/או כל צומח כהגדרתו בחוק עזר זה הנמצא  -" גן לרבים"
נמצאים בתחום המועצה, בין המתנהלים על ידי המועצה בכל ישוב בשטחים פתוחים ו/או בשטחים ציבוריים ה

 בתחומי המועצה, או בכל שטח בתחום המועצה ובכלל זה כל שטח פתוח בתחום המועצה;
 מובנה המועצה האזורית שומרון; -" מועצה"
שיש בהם לרבים מובנו כל רחוב, דרך, סימטה, מבוי, ככר, דרך מפולשת של הרבים או של היחיד  -" מקום ציבורי"

 זכות מעבר, וכן כל גן לרבים ומקום פתוח בתחום המועצה;

 השחתת צמחים
גן לרבים ובכל שטח פתוח ו/או שטח  צומח כלשהוא בכללא ישמיד אדם ולא יחבל, יזיק, יתלוש או ישחית  .2

 ציבורי בתחום המועצה, בין בתחום ישוב כלשהוא בתחום המועצה ובין בכל שטח אחר; 

 קגרימת נז
לא יסיר, ישחית או יזיק כל אדם, מקום ישיבה, גדר, שער, הודעה, מחיצה של עץ ומבנה כלשהוא או חפץ  .3

 אחר כלשהוא שנקבע או הוקם בידי המועצה בגן לרבים כלשהו.

 שעות כניסה
כנס לא יכנס כל אדם לגן לרבים לפני שעות הפתיחה כפי שצויינה בהודעה שהוצגה בגן או במבוא לגן, ולא י .4

 לגן ולא ישאר בו לאחר שעות הסגירה כפי שצויינה באותה הודעה.

 הנחת אשפה
לא יניח כל אדם ולא ישים או ישאיר בגן לרבים או במקום ציבורי כלשהוא פסולת, בקבוק, פחית, אשפה,  .5

 זבל או דבר או חפץ אחר ולא ישאיר בו או יפזר בו נייר כלשהוא ולא יגרום בו לכלוך כלשהוא.

 סטיפו
לא יטפס כל אדם ולא יעלה על כל אילן, עץ, שיח או על קיר או גדר כלשהם, חיץ, עמוד, כלונס או סובך אילן  .6

 כלשהם בגן לרבים כלשהוא או הגודרים אותו או הקבועים במקום ציבורי כלשהוא ובמקום פתוח כלשהוא.

 דריכה על צמחים
טועה בגן לרבים כלשהוא ובשטח פתוח כלשהוא ולא ידרוך לא יכנס כל אדם אל כל ערוגה או גדות זרועה או נ .7

 על מדשאה כלשהיא, לא יטפס על עץ ו/או שיח כלשהוא בתחום המועצה.

 הפרעה לקהל
לא יפריע כל אדם ולא יטריד אדם אחר כלשהוא ולא יתנגש בו, לא יגרום אדם כלשהוא לרעש בגן לרבים  .8

ל משחק העלול ל גרום נזק לדבר כלשהוא באגן, או לשמש מטרה או כלשהוא, לא ישחק כל אדם בגן לרבים כלשהוא כ
 הטרדה לאדם כלשהוא בגן לרבים.

 בעלי חיים
לא יביא כל אדם ולא יניח שיובא אל גן לרבים כלשהוא בעל חיים כלשהוא, פרט לכלב, ולא יניח לו    )א( .9

 שיישאר שם.
רבים כלשהוא כלב הנתון לשליטתו ולא ישאיר בו לא יביא כל אדם ולא יגרום שיובא או יוכנס אל גן ל )ב(

ולא יגרום שיושאר בו כלב כזה, אלא אם כן נמצא אותו כלב בהשגחה נאותה והוא קשור לבטח בקולרו ומנוע מלגרום 
 מפגע לאדם כלשהוא.

 פיקוח



 

 

 המועצה תמנה מפקח מטעמה לפיקוח ולשמירה על ביצוע הוראות חוק עזר זה ומניעת הפרתו.)א(    .10
 המועצה תמציא למפקח מטעמה תעודת מפקח. )ב(
 המועצה תהא רשאית למנות כמפקח כל חבר מועצה וכל אדם לפי שיקול דעתה. )ג(

 סמכויות המפקח
היה למפקח יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה על פי חוק עזר זה, רשאי הוא לדרוש ממנו שימסור לו    )א( .11

 אליו לתחנת המשטרה. את שמו ומענו ורשאי לדרוש שילווה
 -מפקח רשאי, בלא צו מעצר, לעצור אדם אם  )ב(

 האדם סירב להלוות אליו לאחר שנדרש לכך לפי פיסקה א' לסעיף זה. (1)
 האדם מפריע למפקח במלוי תפקידו. (2)
 האדם נמלט ו/או מנסה להמלט מהמפקח או שנזעקים אחריו בשל עבירה. (3)
 או קבוע. לאדם אין מקום מגורים ידוע (4)
 .12שופט מורה למפקח לעצרו לפי סעיף  (6)

 לעיל. 10המפקח יציג לפני כל אדם אותו הוא עוצר את התעודה ממנה אותו כמפקח כנקוב בסעיף  )ג(
המפקח יוביל את העציר לתחנת המשטרה הקרובה או לבית המשפט העירוני הקרוב וזאת לאחר  )ד(

 שעצרו.

 סמכויות שופט
תחום שיפוטו המקומי לעצור או להורות לעצור בפניו אדם שיש לשופט אותה שעה ובאותן שופט רשאי, ב .12

 נסיבות סמכות ליתן עליו צו מעצר.

 עונשין
הנמצא בפיקוחו או נתון  12כל אדם המפר או גורם או מניח לאחר להפר או כל אדם המניח ליליד עד לגיל  .13

 1,000לקנס עד לסך של  -משיתחייב בדין  -שם בעבירה ויהיה צפוי להשגתו להפר, קיבעה כלשהיא של חוק עזר זה, יא
 שקל.

 שם
 .1981-חוק עזר זה יקרא חוק עזר לשומרון הגנה על צמחים ושימור גנים(, התשמ"א .14
 

 ב. קצובר

 ראש המועצה האזורית שומרון
 


