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  2010 -א "התשע, מניעת מפגעי מזיקים תברואייםחוק 

  

  מטרת החוק המוצע והצורך בו  .ב

הטיפול וההדברה של מפגעים ומטרדים , הסדיר את דרכי המניעההיא להמוצע מטרת החוק 

י את רישו, ) מזיקים או מזיקים תברואיים–להלן ( תברואיים הנגרמים על ידי מזיקים

 תכשירי –להלן ( החובה לרישום תכשירי הדברה תברואיים לקבוע אתוכן , המדבירים בישראל

, הופקד על תחום הטיפול במזיקים לאדם)  המשרד–להלן (הסביבה להגנת המשרד . )הדברה

העברת תחומי הפעולה והסמכויות ממשרד הבריאות למשרד מאז , לרבות רישוי המדבירים

  . 1990בשנת 

).  הפקודה–להלן  (1940, לפקודת בריאות העם'  ו-ו' א מוסדר בעיקר לפי חלקים ההנוש, כיום

לפקודה ' חלק ו. עוסק במניעת מפגעי יתושים" מלחמה במלריה"שכותרתו , לפקודה' חלק ה

כמו . ובכלל זה מפגעים תברואיים שיכולים להיגרם על ידי מזיקים, עוסק במפגעים תברואיים

 –להלן ( 1975-ה"התשל, )הדברת מזיקים(ם בתקנות רישוי עסקים רישוי מדבירי מוסדר, כן

מכוח חוק הפיקוח על מצרכים , בין היתר, הותקנו בזמנותקנות אלה . תקנות הדברת מזיקים

לאור , להסדרת הנושאמתאימה  מהוות מסגרת חוקית ספק אם הןו, 1957-ח"התשי, ושירותים

,  ההכרזה על מצב חירום אתלבטל הכוונה סגרתבמ יצוין כי .חופש העיסוק: הוראות חוק יסוד

כלל זה תקנות וב ,חירוםה חקיקת שהותקנו מכוחה שלנדרש לתקן את כל החוקים והצווים 

  .  הדברת מזיקים

הטיפול וההסדרה של מפגעי , ההסדר החוקי הקיים אינו תואם את צרכי המניעה, מעבר לכך

מקשה על מסגרת , ים אנכרוניסטילעית, ההסדר הקבוע בפקודה מיושן. המזיקים כיום

 של הטיפול במפגעי המזיקים בראייה םאינו עונה על הצרכים הייחודייו ,ההנחיה והאכיפה

  . סביבתית מקצועית עכשווית

הוא פועל להטמעת נושא הטיפול בבעיית המזיקים , מאז הופקד המשרד על התחום

. למנוע מפגעים ומטרדים לאדםבצד הצורך , התברואיים מתוך גישה של מניעת פגיעה בסביבה

המבוססת על , מקצועית כוללנית לטיפול משולב בנושאים אלהתפיסה במשרד פותחה 

 .והיא הבסיס לחוק המוצע, תוך התאמתם לתנאי הארץ, עקרונות מקובלים בעולם המערבי
  

  עיקרי החוק המוצע. ג

  

  מטרה - 1עיקר 

באופן ,  נושא המזיקים התברואייםמטרת החוק המוצע היא להסדיר את מכלול ההיבטים של

מטרת , דהיינו. שהפעולות למניעת המפגעים והמטרדים לא יגרמו לנזקים לאדם ולסביבה
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שתאפשר מחד את מניעת המפגעים והמטרדים החוק להביא לפעולה מאוזנת והרמונית 

  .הן באופן ישיר והן באופן עקיף,  פגיעה באדם בסביבההאמורים ומאידך תמנע 

יבטים כולל קביעת אחריות על הגורמים המתאימים לביצוע פעולות שונות למניעת מכלול הה

על מנת , ואת סדר הפעולות הנכון, קביעה מפורשת של טיב הפעולות שיש לבצע, המפגעים

שמטרתו להבטיח הכשרה נאותה של , קביעת מנגנון רישוי למדבירים, להשיג תוצאות מיטביות

  . וכן קביעת החובה לרישום תכשירי הדברה,העוסקים בהדברה ופיקוח עליהם

  

  הגדרות - 2עיקר 

 אחת התכונות המרכזיות המאפיינות מזיקים היא –" בית גידול טבעי"ו" בית גידול"הגדרת 

התרבות כזאת מתרחשת כאשר תנאי הסביבה . התרבות מהירה ויצירת אוכלוסיות גדולות

  . מאפשרים זאת

, אופן החזקתו, פתחות אוכלוסיית מזיקים בשל מצבוהמאפשר התכל מקום הוא " בית גידול"

 בריכות חימצון שאינן מתוחזקות כראוי יכולות להוות בית גידול ,לדוגמא. או אופן השימוש בו

מכלול המצבים . ערימות זבל בלתי מטופלות יכולות להוות בית גידול לזבובים, ליתושים

, שטח, מיכל, צמח, מקווה מים, מבנה, מקום לרבות חפץוהמצעים הנקובים בהגדרה כולל כל 

על כן יש בהגדרה זו כדי לבנות . מתקן או חומר בהם מזיקים מתקיימים או עלולים להתקיים

  .תשתית להסתכלות רחבה וכוללת על הקשר בין מזיקים לבין הסביבה

. המפירות את האיזון הטבעי בסביבה, רוב בתי הגידול למזיקים הם תוצאה של פעולות האדם

לסלקם או להחזיקם כך ,  גידול אלה אינם רצויים ויש לפעול על מנת למנוע את היווצרותםבתי

  .שתימנע התפתחות המזיקים

ובין שהם משוקמים או , בין שהם במצבם המקורי, בתי גידול מצויים גם בטבע, עם זאת

ק ומוגנים במסגרת חו, חלק ניכר מבתי הגידול הטבעיים מצויים בשמורות טבע. משוחזרים

 חוק גנים –להלן  (1998-ח"התשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, גנים לאומיים

יש צורך בפעולה , במקרים בהם מקורם של המזיקים הוא בבתי גידול טבעיים. )לאומיים

  .המונעת את הפגיעה באדם אך אינה פוגעת בבית הגידול הטבעי

  

 שימוש בחומרים ה בה נעשהפעולין חוק זה כלעני" הדברה"מוצע להגדיר  – "הדברה"הגדרת 

עיכוב התפתחותם או , הפחתת אוכלוסייתם, הרחקתם, לצורך השמדתם, כימיים כנגד מזיקים

הסביבה להגנת תכשירי הדברה העשויים חומרים מסוכנים נרשמים כיום במשרד . דחייתם

- ד"התשנ, )רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם(בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים 

והתאמתו לתפיסות הסביבתיות , החוק המוצע מאפשר שיפור של ההסדר הקיים. 1994

  .המעוגנות בו

  

כשימוש באמצעים שונים נגד , לעניין חוק זה, "טיפול" מוצע להגדיר – "טיפול"הגדרת 

כאשר אמצעים אלה אינם כוללים שימוש בחומרים , ולא נגד בית הגידול, המזיקים עצמם

דגים טורפי , כגון מלכודות, אמצעי הטיפול הם אמצעים מכניים או ביולוגיים: דהיינו, מסוכנים

 שלב –ביצוע טיפול מיועד בעיקר להתמודדות עם השלב השני בתהליך . יתושים או רשתות

דחיית המזיקים או , ופעולות אלה משמשות להרחקת האוכלוסייה, החשיפה של האדם למזיק
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. מצעי טיפול גם אמצעים כימיים למשיכה או ללכידה של מזיקיםייחשבו לא,  כמו כן.סילוקם

  .זאת בהנחה שאמצעים אלה אינם מכילים חומרים מסוכנים

  

מאחר שהוא למעשה עיסוק , עיסוק בהדברה הוא עיסוק הטעון פיקוח – "מדביר"הגדרת 

  .הנעשה לרוב בתוך בתי מגורים או בקרבת בני אדם, בחומרים המסוכנים לאדם ולסביבה

כך , את העיסוק ואת מנגנון הרישוי של העוסקים, בין היתר, החוק המוצע אמור להסדיר

  .יהיה אך ורק מי שעוסק בהדברה ברשיון על פי חוק זה, שמדביר

על פי רוב , עיסוק קבוע, האחד:  מצביםשנימוצע להגדיר עיסוק בהדברה באופן שיכלול 

 השני של עיסוק בביצוע הדברה מצבה. בביצוע הדברה בחומרים כימיים, במסגרת עסקית

הוא כל שימוש באמצעי הדברה המיועדים לשימושם של , גם כאשר איננו קבוע, המחייב פיקוח

  . מדבירים בלבד

כרוכה פעולת ההדברה לעיתים גם בסיכון , מעבר לסיכונים הרגילים הנובעים מביצוע הדברה

כגון (לקם חומרים רעילים ביותר שח, משימוש בגזים, למשל, כתוצאה, מיוחד לאדם ולסביבה

או במקרה של , )כגון מתיל ברומיד(וחלקם בעלי השפעות סביבתיות שליליות , )ציאניד ופוספין

הכרוכה בפיזור חומרים מסוכנים בנוסף על חומרי ההדברה , פעולות הדברה באמצעות ערפול

זיהום אוויר ולנזקים פעולות אלה גם עלולות לגרום ל. כגון סולר בריכוזים גבוהים, באוויר

, DDTכגון , סיכונים מסוג נוסף נובעים משימוש בחומרים שאינם פריקים. בריאותיים

במקרים כאלה לא ניתן .המצטברים בסביבה ועלולים לגרום לנזקים חמורים לטווח ארוך

ראוי להבהיר . גם שלא בדרך עיסוק, לאפשר לאדם שאינו בעל הכשרה מתאימה לבצע הדברה

 כי שימוש פרטי בתכשירים שאינם מוגבלים בשימוש אינו נכלל בהגדרת העיסוק ,בהקשר זה

  .בהדברה

  

 בעלי חיים הגורמים או העלולים לגרום לפגיעה – "מזיקים תברואיים"או " מזיקים"הגדרת 

נוכחות מטרידה או , העברת מחלות זיהומיות, באמצעות פגיעה בגוף האדם, ישירה באדם

  . לאחר התייעצות עם שר הבריאות, ר הוכרזו בצואש, פגיעה במזון וברכוש

 אשר הטיפול - כגון כינים , המצויים על גוף האדם, הגדרה זו אינה כוללת בעלי חיים טפילים

ההגדרה אינה כוללת בעלי חיים , כמו כן. בהם מצוי בתחום האחריות של משרד הבריאות

או בגידולים , אדם מגדליםעל ידי פגיעה בבעלי חיים שבני , הגורמים לנזק עקיף לאדם

  . המצויים בתחום האחריות של משרד החקלאות- חקלאיים 

חקלאיים ווטרינריים גם , כי לעיתים אותם בעלי חיים מהווים מזיקים תברואיים, יש לציין

החוק המוצע מגביל את מסגרת הטיפול וההתייחסות . כדוגמת הצרעות והפרעושים, יחד

 כמו כן מוצע לקבוע כי בעלי חיים אלה יחשבו למזיקים .באדםלמזיקים על פי פגיעתם הישירה 

הכרזה זו . לאחר שהשר להגנת הסביבה יקבע בצו את המינים הספציפיים המהווים מזיקיםרק 

 בכך תישמר . חוק גנים לאומייםלפיאינם ערך טבע מוגן תהיה מותנית בכך שאותם מינים 

   . אחרים הנוגעים לענייןההרמוניה החקיקתית בין החוק המוצע לבין חוקים

כל עוד אינו גורם לא ייכנס בגדרי תחולת חוק זה ,  כמזיקשהוכרזכי בעל חיים , יובהר, כמו כן

  . מפגעללמטרד או 
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הוא הבסיס למניעה ולטיפול " בית גידול"מאחר ש – "רשות מקומית"ו" מחזיק"הגדרות 

לפעול בבית הגידול או למנוע את מוטלת על מי שיכול  האחריות הראשונית לפי החוק, במזיקים

 לצורךלעיתים קיימים מספר גורמים שיש בידם שליטה מספיקה בבית הגידול . היווצרותו

הכוללת כל מי , בצורה רחבה" מחזיק"לפיכך מוצע להגדיר . אמצעים הדרושיםה נקיטת

 ,יקיםשביכולתו למנוע מאחר ביצוע פעולות במקום בו מצוי בית גידול מפגע או מטרד של מז

  . ושב במקום מכוח הדין או מכוח ישיבת קבעיוזאת בין אם הוא 

. בית גידול יכול להתהוות גם כתוצאה ממעשה או מחדל של מי שאיננו מחזיק בבית הגידול

 הזרמת שפכים אל תעלת ניקוז יכולה לאפשר התפתחות בית גידול ליתושים בשטח –לדוגמה 

 הגדרת המחזיק אינה קובעת כשלעצמה את ,לפיכך. שמזרים השפכים איננו מחזיק בו

 –על פי רוב יהיה המחזיק אחראי , יחד עם זאת. האחריות על יצירת בית הגידול ועל מניעתו

 4 סעיף . לנקיטת אמצעים לטיפול בבית הגידול או במפגע–באופן בלעדי או בשיתוף עם אחר 

לסילוק של בית גידול לחוק המוצע קובע את ההסדרים הרלבנטיים לענין קביעת האחריות 

  .מפגע או מטרד

, ככלל. ההגדרה המוצעת כוללת התייחסות מיוחדת לנושא הרשות המקומית כמחזיק, בנוסף

חייבת לנקוט בצעדים למניעתו או להרחקתו של כל רשות מקומית , לפי דיני השלטון המקומי

, )א( המקומיות צו המועצות ל146וכן סעיף ) נוסח חדש( לפקודת העיריות 242סעיף  (מטרד

נושאת באחריות לטיפול במפגעים ומטרדים הנגרמים על ידי ועל כן היא , )1950-א"תשי

, כך. במטרד או בבית גידול, ובמקרים רבים היא הגורם המתאים ביותר לטפל במפגע, מזיקים

במקרים . כגון יתושים וחולדות, בעלי תפוצה רחבה, "איזוריים"במקרה של מזיקים , למשל

ורק , טיפול נקודתי במפגע מסוים או בבית גידול אחד לא יביא לתוצאה הרצויה, אלהמעין 

  .טיפול בהיקף איזורי יהיה יעיל

לאור זאת מוצע לקבוע לגבי רשות מקומית כי היא תחשב מחזיק לגבי כל בית גידול המצוי 

ים אינה כוללת מקומות הפתוח" רשות היחיד"לעניין זה . למעט ברשות היחיד, בתחומה

  . המצויים בתחום הרשות, למעשה לציבור

  

 כנוכחות בלתי רצויה ולא נעימה של "מטרד"מוצע להגדיר  – "מפגע"ו "מטרד"הגדרות 

או פגיעה במוצרים מעובדים , ב"תחושת דחייה ואי נוחות וכיו, לכלוך, מזיקים על ידי זמזום

  .סוכר ואורז, ובמזון יבש מאופסן כגון קמח, כגון רהיטים ובדים

 .שהיא כל סוג של השפעה של המזיק על הגוף,  כפגיעה בגוף האדם"מפגע"מוצע להגדיר 

או גרימת , כגון גירוד מקומי, החל מפגיעות קלות, דרכיםמזיקים פוגעים בגוף האדם במספר 

 ועבור לפגיעות חמורות יותר כמו צריבה בעור ובעיניים המחייבות לעיתים ,תגובה אלרגית

ניתן למנות עקיצה המלווה , בנוסף להעברת מחלות, הפגיעות החמורותבין . טיפול רפואי

  .כגון עקיצת הצרעה, בהחדרת ארס

 חלק מהמזיקים התברואיים הם בעלי תכונות ביולוגיות המאפשרות להם להעביר ,בנוסף

. חד תאיים ותולעים מבעלי חיים לבעלי חיים אחרים או לבני אדםיצורים , חיידקים, נגיפים

קדחת , קדחת הנילוס המערבי, דבר,  מחלות כגון מלריהימתלגרשותפים המזיקים בדרך זו 

  .קדחת המערות ועוד, הכתמים

כך שמניעת המפגע , ההגדרות מתייחסות גם לפוטנציאל לגרימת הפגיעה על ידי המזיקים

המפגע הוא החלק האחרון של . מהווה חלק בלתי נפרד מההתמודדות עם המזיקיםוהמטרד 
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המשכו בחשיפת האדם למזיק וסיומו בגרימת , שיתו ביצירת בית גידול למזיקתהליך שרא

  .הנזק

יש למנוע התרבות מזיקים , על מנת למנוע את הפגיעה באדם ולמזער את הפגיעה בסביבה

יש לראות את הפוטנציאל לגרימת הפגיעה הישירה באדם כשווה , על כן. והתקרבותם לאדם

  . ערך לפגיעה עצמה

  

היא " מניעה. "בבית הגידול, דהיינו,  הטיפול במזיקים מתחיל במקור–" המניע"הגדרת 

שימוש באמצעים מכניים וטכניים המקטינים או מסלקים את האפשרות להתפתחות 

יש להפוך ולייבש את , על מנת למנוע התפתחות זבובים, כך למשל. אוכלוסיות מזיקים במקום

ל מנת למנוע התפתחות יתושים בבריכת וע, ערימות הפסולת אשר הזבובים מתפתחים בהן

  .יש לסלק את הצמחייה הגדלה במים ובסמוך להם, חימצון

  

 ביצוע בדיקות ודגימות חיוני לתכנון נכון של פעולות מניעה וטיפול ומהווה – "ניטור"הגדרת 

ולביצוע פעולות תיקון לפני שנגרם נזק , כלי בקרה הכרחי לבחינת יעילות הפעולות שננקטו

   .לאדם

 

  מטרד ומפגע, ואחריות לסילוק בית גידולאיסור גרימת מפגע או מטרד  – 3עיקר 

 היא החובה למנוע היווצרות בתי ,החובה העיקרית בחוקקובע את  – לחוק המוצע 3סעיף 

  . המוצע4המפורטים בסעיף , לחובה זו מספר נדבכים. מפגע או מטרד, גידול

המחזיק בעיקר על חובה זו מוטלת על . הגידולהחובה הראשונית היא מניעת היווצרות בית 

בית גידול יכול להיווצר כתוצאה ממעשה אקטיבי כגון איגום , במקרים רבים. בבית הגידול

היווצרות בית , לעיתים. שאליו נלווה מחדל בתפעול, הזרמת שפכים או עירום אשפה, מים

המחזיק בבית , ל פי רוב ע.כגון העדר ניקוז ותחזוקה, הגידול היא תוצאה של מחדל בלבד

מוצע לקבוע חזקה , על כן. הגידול הוא שיוצר את התשתית שמאפשרת את התפתחות המפגע

ישנם מצבים בהם בית הגידול , עם זאת. לפיה הבעלים והמחזיק בבית הגידול הוא יוצר המפגע

וצר ובמצבים אלה יוכל המחזיק להוכיח כי י, נוצר כתוצאה ממעשהו או ממחדלו של אדם אחר

ולדרוש מאותו אדם לטפל במפגע או להשיב לו את הוצאות הטיפול , המפגע הוא אדם אחר

  .שהוציא

גם מוצע לקבוע כי יוצר המפגע הוא , ככלל -לעניין האחריות לסילוק המפגע או המטרד 

חובת הטיפול עוברת למחזיק שלא יצר את .  המפגע אינו בתחומוכאשרגם , האחראי לסילוקו

  .או במקרה שיוצר המפגע אינו ידוע,  מנע המחזיק מיוצר המפגע לטפל בורק אם, המפגע

החוק מטיל חובה לפעול באופן אקטיבי על מנת למנוע את היווצרות בית הגידול ואת המפגע או 

חובה זו כוללת את כל הפעולות שאדם יכול לנקוט באופן . המטרד העלולים להיווצר בעקבותיו

  . לגבי התחום הרחב יותר העלול להיות מושפע ממנו, סביר בתחום המצוי בשליטתו

  

  מניעת פגיעה בסביבה ובבתי גידול טבעיים – 4עיקר 

מי שמבצע קיים הצורך להבטיח כי ,  בצד החובה למנוע מפגעי מזיקים- לחוק המוצע  5סעיף 

 באופן שהפגיעה בסביבה תהיה ןיבצע, הדברהפעולות  –ובמיוחד , פעולות מניעה וטיפול
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, אופן ביצועה, הדרישה לעניין זה מתייחסת לבחירת סוג הפעולה. ת בנסיבות הענייןמזערי

הרצון למנוע את המפגע עלול להביא לשימוש מופרז , לעיתים. וסוג הציוד והחומרים, היקפה

באופן שאין בו כדי לשפר את תוצאת הפעולה אלא , בחומרי הדברה מבחינת סוגם וכמותם

   .לגרום נזק מיותר לסביבה

בהתאם , ניתן לצמצם סיכונים על ידי בחירה מושכלת של החומרים בהם מבוצעת ההדברה

.  העדפת השימוש בחומרים בעלי רעילות נמוכה והשפעה ממוקדת-וכן , לתנאי המקום והזמן

גם במקרים בהם אין מנוס משימוש בחומרים בעלי טווח פעילות רחב או רעילות , כמו כן

  .ובצורה ממוקדת,  קטנות ככל האפשריש להשתמש בכמויות, גבוהה

ואין , שהיום הם חלק מן הסביבה הטבעית, התייחסות מיוחדת נדרשת לגבי בתי גידול טבעיים

מוצע לקבוע איסור על פגיעה בבית גידול ,  לפיכך.לפגוע בהם גם אם קיים פוטנציאל למפגע

ות הנחוצות על מנת לצד החובה המוטלת על המחזיק בבית הגידול לבצע את כל הפעול. טבעי

  .וביצוע טיפול או הדברת מזיקים במידת הצורך,  על ידי ביצוע ניטור שיטתי- למנוע מפגע 

  

   שלבי מניעה וטיפול בסילוק מפגע ומטרד– 5עיקר 

, בשלבים מוגדרים וקבועים, הטיפול הראוי במזיקים מושתת על תפיסה של פעילות מודרגת

  . הצלחת הפעילות בשלב הקודםכאשר המעבר בין שלב לשלב מותנה באי

, סילוק מוחלט של בית הגידול: והם, לחוק המוצע קובע את השלבים לטיפול כולל 6סעיף 

רק פעולה . טיפול במזיקים עצמם ולבסוף הדברת המזיקים, פעולות מניעה בבית הגידול

במקרים מסוימים נקיטת , יתרה מזאת. בהתאם לשלבים אלה תמנע פגיעה מיותרת בסביבה

הן תנאי הכרחי להצלחת  , גם אם אינן מספיקות כשלעצמן לפתרון הבעיה, הפעולות המקדימות

סילוק צמחיה בתעלת ניקוז היא תנאי הכרחי , לדוגמא. הפעולות בשלבים מאוחרים יותר

  .להצלחת פעולת הדברה כנגד דגירת היתושים

פנות באופן מיידי הנטייה הטבעית היא ל, כי בעת שהתגלה מפגע או מטרד, הנסיון מלמד

למרות שפעולה זו על פי רוב לא תביא לתוצאה , לביצוע הדברת מזיקים בחומרים כימיים

ביצוע השלבים המוקדמים עשוי , לעומת זאת. הרצויה אם לא בוצעו השלבים המוקדמים

לתוצאה הרצויה מבלי שיהיה צורך להשתמש באמצעים יותר מזיקים לאדם , בדרך כלל, להביא

  .ולסביבה

במצבים דחופים המחייבים טיפול מיידי ניתנה האפשרות לביצוע הדברה כאמצעי , יחד עם זאת

, בהתאם לשלבי הטיפול המוקדמים, ובלבד שיינקטו לאחר מכן הפעולות הדרושות, ראשון

  .שימנעו את הישנות המפגע או המטרד לטווח הארוך

מנוע התפתחות בית גידול או המוצע מתייחס למצבים בהם לא ניתן ל) ג(סעיף קטן , כמו כן

כגון מיתקן שפכים או אתר , למשל כאשר מיתקן מסוים מעצם טיבו משמש בית גידול, לסלקו

מוצע כי במצבים כאלה יחויב המחזיק לנקוט בפעולות ובאמצעים הדרושים . לסילוק פסולת

תן מאחר שההכרעה בשאלה האם ני. להקטנת הסיכון להתפתחות אוכלוסיות מזיקים גדולות

מוצע לקבוע במפורש כי קביעת הממונה לעניין זה , לסלק בית גידול אינה תמיד חד משמעית

  .תהיה מכרעת

ניטור לצורכי מניעה ותכנון נכון :  המוצע כלולים שני ההיבטים של ביצוע ניטור6בסעיף , כמו כן

מחזיק מוצע להטיל חובה על . מאידך, וניטור לצורכי בקרת המצב, של פעילות עתידית מחד

בדיקות אלה כוללות ניטור לבדיקת . לערוך בדיקות שיטתיות לאיתור בתי גידול של מזיקים
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הכל במידה הנדרשת בהתאם למקום , נוכחות מזיקים ולהערכת מצב האוכלוסיות שלהם

  . ולתנאי הסביבה

, ההיבט השני של ביצוע פעולות ניטור הוא מעקב ובקרה אחר תוצאות הפעולות שכבר בוצעו

  .ביצוע פעולות משלימות או מתקנות במידת הצורך, בין היתר, פשרתהמא

  

  רשות מקומית חובות - 6עיקר 

 מחזיק בשטח שלחובות , המוצעחוק הלפי ,  על רשות מקומית מוטלות-לחוק המוצע  7סעיף 

הסמכויות , נוכח תפקידן הציבורי של הרשויות המקומיות, בנוסף). לעיל" מחזיק"הגדרת ' ר(

מוצע לעגן בחוק , והיותן מחזיק בשטחים ציבוריים, להן בחקיקת השלטון המקומישניתנו 

תוך התאמה , לפקודת בריאות העם' המוצע את התפקידים המוטלים עליהן כיום לפי חלק ו

  . לשינויים המוצעים

נכללת התייחסות למצב בו הרשות המקומית העבירה את ביצוע תפקידיה ,  המוצע6בסעיף 

  מזיקיםרשויות מקומיות רבות מעסיקות מדבירים פרטיים לטיפול במפגעי, וםכי. לגורם אחר

כי במקרים אלה לא נעשה טיפול מתאים בשלבים , הנסיון מלמד. ובמפגעי יתושים בפרט, בכלל

וכן לא מתבצע פיקוח ראוי על , המפגע או המטרד, המוקדמים של מניעת היווצרות בית הגידול

  . בפועלפעולות המדביר 

, להדברה או לביוב, במקרים בהם הרשות המקומית מאוגדת באיגוד ערים לתברואה,  כןכמו

קיומה של אחריות מקבילה גורמת לעיתים , אשר בין יתר תפקידיו אמור לבצע הדברת מזיקים

  . לטיפול לקוי או להעדר טיפול ולהתנערות מאחריות

ך שבנסיבות בהן קיימת כ, מוצע לקבוע במפורש את אחריותה של הרשות המקומית בנושא

לא תהיה הרשות , אחריות מקבילה או העברה של אחריות בין רשויות או מרשות לאדם אחר

  . פטורה מאחריות לפקח ולהבטיח כי הפעולות הדרושות אכן יבוצעו בפועל

בתחום סמכותה של ש, ות היחידהסעיף מתייחס למקרים בהם בית הגידול מצוי ברש, בנוסף

המקומית הרשות מוצע כי , במקרים אלה. יוצר מפגע מחוץ לרשות היחידו, הרשות המקומית

כאשר הדבר ,  ברשות היחידגם, ולבצען בעצמה במידת הצורך הוראות תהיה מוסמכת לתת

יודגש כי תפקידים דומים מוטלים על הרשות המקומית . נדרש לצורך טיפול אפקטיבי במזיקים

  .גם כיום לפי פקודת בריאות העם

  

   איסור הכנסת מזיקים לישראל– 7עיקר 

, בשנים האחרונות התגלו מספר מקרים של כניסת מזיקים לישראל – לחוק המוצע 8סעיף 

הדוגמאות הבולטות לכך הן נמלת האש הקטנה ויתוש . שאינם קיימים בה כמינים מקומיים

למגוון , גורמים נזק לסביבה המקומית, המוכרים כמינים פולשים, מינים אלה. הנמר האסיאתי

בחלק מהמקרים מינים אלה עלולים לגרום להעברת . לחיות משק ולאדם, לרכוש, הביולוגי

יתוש הנמר האסיאתי מוכר , כך למשל. שאינן מוכרות בהעברה מקומית בארץ, מחלות בישראל

. כמעביר של קדחת הדנגי ומחלות נוספות המוכרות במזרח הרחוק ואינם מצויות כיום בישראל

והחוק המוצע כולל מספר הוראות הנוגעות , ת במדינות נוספות בעולם המערבימגמה זו קיימ

  .לפיקוח על הכנסת מזיקים ומוצרים לישראל במקרים הרלוונטיים

  

   צו לטיפול במזיקים או בבית גידול– 8עיקר 
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. סמכות לתת צו לטיפול במזיקים או בבית גידולבמשרד להגנת הסביבה מוצע להעניק לממונה 

והסמכות המוצעת מחליפה סמכויות שנתונות , וג זה מקובלים בחקיקה הסביבתיתצווים מס

צו ,  המוצע לחוק9בהתאם לסעיף . כיום לבעלי תפקידים במשרד לפי פקודת בריאות העם

הצווים נועדו להתמודד עם מצב .  למנוע מפגע או מטרד או להסירם על מנתכאמור יינתן

ו פינוי צמחיה מתעלת ניקוז וביצוע הדברה על מנת כמ, המחייב טיפול דחוף למניעת המפגע

הממונה יהיה רשאי להוציא צו כאמור למי שבאפשרותו לפעול . למנוע מפגע יתושים לתושבים

על . המחזיק במקום או הרשות המקומית הרלוונטית, יוצר המפגע, קרי, לביצוע הפעולה

  . לעניינים מינהלייםבית המשפטל הוצאת הצו ניתן יהיה לעתור

ולגבות ממפר , עוד מוצע כי במקרה של אי קיום הצו יהיה הממונה רשאי לבצע את הוראותיו

על מנת לאפשר לממונה להביא להסרת המפגע בפעולה ישירה , זאת. הצו את כפל הוצאותיו

צווים דומים . אך במקביל ליצור תמריץ אצל מקבלי הצווים לקיימם, במקרים המתאימים

והם מהווים כלי מרכזי במניעת מפגעים , נים בדיני איכות הסביבהמצויים בדברי חקיקה שו

  .סביבתיים ובהסרתם

  

  הסדרת עיסוק בהדברה – 9עיקר 

אחת המטרות העיקריות של החוק המוצע היא הגבלת העיסוק בהדברה באופן שתואם את 

 מוסדר העיסוק בהדברה באמצעות תקנות 1975מאז שנת . חופש העיסוק: הוראות חוק יסוד

תקנות אלה קובעות מסגרת בלתי מספקת . 1975-ה"התשל, )הדברת מזיקים(רישוי עסקים 

  .מבחינה משפטית ומקצועית להסדרת עיסוק זה

מאחר שהוא כרוך בשימוש בחומרים מסוכנים תוך , כי העיסוק בהדברה טעון פיקוח, יודגש

היות , לסביבההדברה מעצם טיבה כרוכה בסיכונים שונים לאדם ו. חשיפה גדולה לציבור

סיכונים אלה . שחומרים המשמשים להשמדה ודחייה של מזיקים הם לרוב חומרים מסוכנים

לרבות , כוללים הרעלה בלתי מכוונת של בעלי חיים ובני אדם באיזור בו מבוצעת ההדברה

עלולה להיגרם כתוצאה משימוש בלתי מושכל גם הצטברות של , כמו כן. הרעלות משניות

או זיהום עקיף של מקורות , וכניסתם לשרשרת המזון, מויות קטנות בסביבהחומרי הדברה בכ

סיכונים בריאותיים לטווח ארוך עלולים להיגרם כתוצאה מחשיפה ממושכת . מים וקרקעות

  .והצטברות של חומרי הדברה ברקמות בעלי חיים ובני אדם

) תורה מקצועית (פותחה גישה משולבת, הסביבה על הנושאלהגנת  בה מופקד המשרד הבתקופ

ותנאי מרכזי , שמטרתה הגנה על הסביבה ועל האדם כתוצאה משימוש מופרז בחומרי הדברה

  .ליישומה פיקוח על הכשרת המדבירים ועל פעולותיהם באמצעות מנגנון רישוי

, לחוק כי ייאסר על אדם לעסוק בהדברה אלא אם יש בידו רשיון מדביר 10לפיכך מוצע בסעיף 

כי העיסוק בהדברה המחייב רשיון איננו כולל שימוש רגיל של , יודגש. שיונוובהתאם לסוג ר

מוצע לאסור על , כן. אדם בביתו בתכשירי הדברה המתאימים לשימוש על ידי הקהל הרחב

  .או להרשות למי שאינו מדביר לעסוק בהדברה, אדם להעסיק אדם אחר שאיננו מדביר

. סיק אנשים שאינם מדבירים בביצוע הדברהבמצב הקיים כיום בארץ רשאים מדבירים להע

 החוקיותבלתי מקצועיים אלה הם המבצעים בפועל חלק ניכר מן ההדברות " עובדי הדברה"

מאחר שמדובר באנשים שלא קיבלו , מצב זה מגביר את הסיכון לציבור ולסביבה. בישראל

סיכונים הכרוכים והם פועלים ללא ידע מקצועי מספיק לגבי דרכי הטיפול וה, הכשרה מתאימה

לעיתים אף . ובנסיבות העניין קשה מאד לפקח על עבודתם, בשימוש בחומרים המסוכנים
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גם במסגרת פעולות הפיקוח על עבודת . שאין כל רישום על עבודתם, מדובר בעובדים זמניים

ישנו קושי במצב הקיים להנחיל נורמות עבודה תקינות  כאשר מערך הפעילות , המדבירים

מצב זה יוצר גם הטעייה ובלבול של הציבור המזמין .  עובדים בלתי מקצועייםמבוסס על

שאין לו כלים להבחין בין עבודה מקצועית ובטוחה לבין עבודה חובבנית , פעולות הדברה

  .שעלולה לסכנו

עמד בבחינות ומצוי בקשר אישי עם , הנסיון מלמד כי רק מי שעבר בעצמו הכשרה מסודרת

לא ניתן להסתמך על פיקוח , כמו כן. מתאים לעיסוק בהדברה, י במשרדמערך ההדרכה והרישו

  . כתחליף לפיקוח ישיר, ועל ההכשרה שהוא יכול לתת להם, של מדביר על עובדיו

, יש לציין כי עד לכניסתן לתוקף של תקנות ליישום חלק זה של החוק המוצע, יחד עם זאת

   .לה לציבורעל מנת למנוע תק, יעמדו בתוקפן התקנות הקיימות

  

   סוגי מדבירים– 10עיקר 

בהתאם לרמת ההכשרה הניתנת , סוגי רשיונות מדביריםשלושה  לחוק המוצע קובע 12סעיף 

. וסוג הפעולות המותרות להם, לפי המקומות בהם הם רשאים לבצע הדברה, למדבירים

וון בתי מג, הכוללים את היקף השטח המטופל, המקומות מחולקים על פי מספר קריטריונים

  .ומורכבות העבודה, המזיקים הפוטנציאליים, הגידול

 מגורים וגינות מוצע כי בעל רשיון מדביר בסיסי יהיה רשאי לבצע הדברה בבתי, בהתאם לכך

והמזיקים האופייניים בהם הם מעטים , מקומות אלה מוגבלים בשטחם, מעצם טיבם. פרטיות

 המדביר הבסיסי לא יהיה רשאי לבצע הדברה .עכברים וחולדות, נמלים, כגון תיקנים, יחסית

ולא הדברה של מזיקי מזון כגון , כגון טרמיטים וחיפושיות עץ, של מזיקים למוצרים מעובדים

. הדברה של מזיקים מעין אלה מחייבת הכשרה והתמחות מיוחדת. חיפושית האורז ועש הקמח

הכרוכה בסיכון  הדברה באיוד המהווהמדביר בסיסי לא יהיה רשאי לבצע הדברה , כמו כן

  .מיוחד

מדובר . כל הדברה למעט הדברה באיוד יהיה רשאי לבצע ומחהמוצע כי בעל רשיון מדביר מ

, ידע נרחב בסוגי מזיקים, המחייבות הכשרה, בפעולות הדברה איזוריות או בעלות היקף נרחב

חולדות , צרעות, מדובר בעיקר בהדברת יתושים. תכנון והיערכות מיוחדים, נסיון מעשי

והשפעה של , שהדברתם מחייבת הכרה של התנהגות המזיק, שהם מזיקים איזוריים, וזבובים

הכשרתם והרשאתם של המדבירים , כמו כן. תנאי הסביבה על התפתחות האוכלוסיות ופעילותן

מזיקי , תכלול הדברת מזיקים הדורשים התמחות נוספת כגון תהלוכן האורןהמומחים 

  .ומזיקי המזוןהמוצרים המעובדים 

  

מדובר בסוג . והיא ההדברה באיוד, מאופיין על פי שיטת ההדברההשלישי סוג רשיון המדביר 

הדברה באיוד היא שיטת יישום ייחודית של חומרי . מסוים של הדברה הכרוכה בסיכון מיוחד

הכשרתם הרגילה של מדבירים איננה מחייבת ידיעה של . הדברה המחייבת הכשרה נפרדת

, ולקצרה, על מנת להקל על הכשרה זו. המיועדת למצבים ספציפיים שאינם שכיחים, ושיטה ז

באופן המאפשר למדביר המעוניין בקבלת הרשיון לעבור את , נעשתה הפרדה בין סוגי הרשיונות

  . ההכשרה הנפרדת

  

    סיוע בביצוע בהדברה– 11עיקר 
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, במצב הקיים.  מספר מדביריםעבודת הדברה מחייבת לעיתים ביצוע על ידי צוותי עבודה או

חלק ניכר מפעולות ההדברה מבוצע בפועל על ידי אנשים חסרי הכשרה מתאימה או חסרי 

אשר הדרך היחידה להימנע , מצב זה מהווה פוטנציאל סיכון לאדם ולסביבה. הכשרה בכלל

 כי נקבע, כמו כן. ממנו היא הגבלת העוסקים בפועל בביצוע ההדברה למדבירים שעברו הכשרה

מדביר יהיה רשאי לסייע למדביר אחר בביצוע פעולת הדברה גם אם אינו מורשה לביצוע 

. ובלבד שיבצע את הפעולה בנוכחותו ובהשגחתו של המדביר המוסמך, הפעולה באופן עצמאי

 לפיו חלה חובה לבצע את ההדברה ,ע הסדר מיוחדוקבמוצע לכאשר מדובר על הדברה באיוד 

  כן נדרשכמו. ים הינו מדביר באיודבירכאשר לפחות אחד מהמד, נוסףיר תוך הסתייעות במדב

  .לבצע תדריך הוראות בטיחות בטרם התחלת פעולת ההדברההמדביר באיוד 

  בסיכון מיוחד באיודכרוכה פעולת ההדברה , מעבר לסיכונים הרגילים הנובעים מביצוע הדברה

כגון ציאניד (ים רעילים ביותר שחלקם חומר, כתוצאה משימוש בגזיםזאת  .לאדם ולסביבה

  .)כגון מתיל ברומיד(וחלקם בעלי השפעות סביבתיות שליליות , )ופוספין

מוצע להבהיר כי , על מנת ליצור איזון בין הדרישות המקצועיות וצרכי העבודה השוטפים

ולא , על סיוע בהדברה חלה על סיוע בביצוע פעולת ההדברה ממש 13ההגבלה הקבועה בסעיף 

  . נהיגה ברכבוכגון נשיאת כלים , וע טכניעל סי

  

  מתן רשיון וחידושו, בחינות,  כשירות לרשיון מדביר– 12עיקר 

שלושה מתוך . תנאי כשירות לקבלת רשיון מדבירחמישה מוצע לקבוע , לחוק 17בסעיף 

אזרחות או , ) שנה18מעל (והם גיל , התנאים הם תנאים כלליים המקובלים בחקיקה דומה

חומרתה או נסיבותיה , והעדר רישום פלילי בעבירה שמפאת מהותה, שראליתתושבות י

  .מעמידה בספק את התאמת המבקש לעסוק בהדברה

 השתתפות בקורס  והואהמבקש לקבל רשיון מדבירהכשרת  ו שעניינתנאימוצע לקבוע , בנוסף

לא , ההשתתפות בקורס דרושה לשם הקניית התורה המקצועית. הדברה המוכר על ידי הרשם

אלא גם מבחינת החשיבה הסביבתית הדרושה לצורך יישומה , רק מבחינת היבטיה הטכניים

  .מוצע כי הרשם יוכל להכיר בקורס לפי קריטריונים שייקבעו בתקנות, לפיכך. הנכון

או , הסביבהלהגנת התנאי האחרון המוצע הוא עמידה בבחינות שייערכו על ידי המשרד 

מוצע כי השר יהיה רשאי , כמו כן. אחידותן ואמינותן,  היקפןעל מנת להבטיח את. בפיקוחו

  . וכי עבור ההשתתפות בבחינות תשולם אגרה, לקבוע בתקנות את נושאי הבחינות וסדריהן

 כמו. אגרת רשיון לחוק מוצע כי מי שעמד בבחינות יקבל רשיון מדביר לאחר ששילם 12בסעיף 

על . להוסיף עליהם ולשנותם בכל עת,  תנאיםמוצע לקבוע כי הרשם רשאי לקבוע ברשיון, כן

 יום 30בתוך , החלטות הרשם רשאי המבקש להגיש ערר בפני בית המשפט לעניינים מינהליים

  . לחוק 21כמוצע בסעיף , מקבלת ההודעה על ההחלטה

ומוצע לקבוע כי , בניגוד לשלוש שנים כיום, הרשיון יינתן לחמש שנים, לחוק 19בהתאם לסעיף 

  .  והתנאים לחידושו ייקבעו בתקנותהמועדים

  

   ביטול רשיון מדביר או התלייתו– 13עיקר 

לחוק מוצע לקבוע את התנאים בהם יוכל הרשם לבטל או להתלות רשיון שניתן  20בסעיף 

המתייחסים לשינוי , העילות לנקיטת אמצעים מינהליים מוגבלות לשני מצבים. למדביר

כאשר הכשירות נקבעה על בסיס מידע כוזב או כאשר  –בכשירות הראשונית לקבלת הרשיון 
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בעיקר במקרה שבו המדביר הורשע בעבירה שהיתה , אחד התנאים לכשירות חדל להתקיים

כי אם הוגש כנגד מדביר כתב אישום , כמו כן מוצע. פוסלת אותו מלקבל את הרשיון מלכתחילה

  .יונו עד לסיום ההליכים נגדויהיה הרשם רשאי להתלות את רש, שיכול להביא לאובדן כשירותו

מדביר שרשיונו בוטל או הותלה על ידי הרשם יהיה רשאי לבקש את חידוש הרשיון אם העילה 

על החלטות הרשם רשאי המבקש להגיש ערר בפני . שהביאה לנקיטת האמצעים נגדו תוקנה

 21עיף כמוצע בס,  יום מקבלת ההודעה על ההחלטה30בתוך , בית המשפט לעניינים מינהליים

  . לחוק

  

  מדביריםמרשם  – 41עיקר 

במרשם . שינוהל על ידי הרשם, במרשםמוצע לקבוע כי רישום המדבירים יתועד  27בסעיף 

. לרבות הפרטים שהיוו בסיס למתן הרשיון מלכתחילה, יירשמו פרטיו של כל בעל רשיון מדביר

  . או בית המשפטהחלטות מיוחדות לגבי המדביר שקיבלו הרשםבמרשם יירשמו , כמו כן

  

   מינוי רשם וסמכויותיו– 51עיקר 

לחוק המוצע נקבע כי השר ימנה רשם לביצוע הפעולות האדמיניסטרטיביות  28בסעיף 

הרשם הוא שיהיה אחראי על רישום . הכרוכות ביישום ההוראות הרגולטיביות של החוק

  .כמפורט לעיל בהרחבה, המדבירים

כפי שיקבע , רישום אמצעי טיפול והדברה לפי החוקכמו כן מוצע כי הרשם יהיה אחראי ל

רישום (כיום נרשמים תכשירי הדברה לפי תקנות החומרים המסוכנים . 32בתקנות לפי סעיף 

אך לאחר אישורו של החוק המוצע יהיה , 1994- ד"התשנ, )תכשירים להדברת מזיקים לאדם

ה כי הרשם הוא שיהיה לפיכך נקבע כבר עת. את התקנות הקיימות במסגרת זולתקן צורך 

  .על פי ההסדר שייקבע בתקנות, מוסמך לרשום את אמצעי הטיפול וההדברה

  

   מינוי ממונים ומפקחים וסמכויותיהם– 61עיקר 

אשר יהיו , נקבע כי השר יהיה רשאי למנות ממונים לענייני מזיקים, לחוק המוצע 29בסעיף 

הוראות וצווים שמטרתם , מתן התראותסמכויות אלה כוללות . בעלי סמכויות פיקוח מנהליות

  .לצורך מניעת מפגעים והסרתם, להביא לביצוע או ליישום הוראות החוק במקרים ספציפיים

הסביבה להגנת בעלי תפקידים נוספים האחראים לאכיפת החוק המוצע הם מפקחים שהשר 

  .33סעיף לפי , מבין עובדי רשות הטבע והגניםיהיה רשאי למנותם מבין עובדי מדינה או 

סמכות לדרוש מכל והן כוללות , לחוק 35סמכויות הפיקוח הבסיסיות המוצעות נקבעו בסעיף 

, ליטול דגימות, לערוך מדידות, לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או מסמך, אדם להזדהות

וכן אפשרות לבקשת , תפיסה,  גם סמכויות חקירה  למפקחיםתתבנוסף מוצע ל. וסמכות כניסה

הנוסח .  למפקחים סמכויות עיכובלתת לחוק מוצע 38כמו כן בסעיף . פוש מבית המשפטצו חי

, המוצע מבוסס על הצעת החוק להסדרת סמכויות האכיפה של מפקחי המשרד להגנת הסביבה

מתוך כוונה שסמכויות הפיקוח והאכיפה לפי החוק המוצע ייקבעו בעתיד לפי החוק המסדיר 

     .הכללי

, קבלת הכשרה,  ובהם הסכמת משטרת ישראליםבוע תנאים למינוי מפקח מוצע לק34בסעיף 

וכן תנאי כשירות נוספים שיקבעו על ידי השר להגנת הסביבה בהתייעצות עם השר לביטחון 

  . פנים



  12

  

   עונשין– 17עיקר 

בדומה למרבית העבירות בדיני , כל העבירות. עבירות לפי חוק זהלחוק המוצע נקבעו  40בסעיף 

  .הן עבירות של אחריות קפידה, ביבהאיכות הס

לגבי כל העבירות נקבע עונש מאסר מירבי של שישה חודשים או קנס מירבי כאמור בסעיף 

, עוד מוצע כי סכום הקנס המרבי לתאגיד).  150,000₪ (1977 - ז "וק העונשין התשלחל) 4)(א(61

מוצע כי גם אי קיום צו  44בסעיף . לעבירה בנסיבות מחמירות ולעבירה נוספת יהיה כפל הקנס

  .בית משפט יהווה עבירה

עוד מוצע לקבוע כי בית משפט יהיה רשאי להטיל קנס נוסף בגין עבירה נמשכת בשיעור של 

כפי שהמצב , הקנסות בעבירות לפי החוק ייועדו לקרן לשמירת הנקיון. חמישה אחוזים לכל יום

  .1940, ות העםלפקודת בריא'  ו- ו' הוא גם היום לעבירות לפי חלקים ה

מוצע להטיל אחריות על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן על  41בסעיף , כמו כן

  . ולקבוע חזקה של הפרת החובה במקרה של הפרה, מנת למנוע עבירות

לחוק המוצע מאפשר קביעת עבירות קנס לפי החוק ברמת קנסות הגבוהה מהקבוע  42סעיף 

הוראה מעין זו נקבעה במספר חוקים . 1982- ב"התשמ, ]משולבנוסח [בחוק סדר הדין הפלילי 

. 1984-ד"התשמ, סביבתיים ואיפשרה למשרד לשפר באופן ניכר את אכיפת חוק שמירת הנקיון

הנסיון מלמד שקביעת עבירות של ברירות משפט כאשר עונש ניכר וראוי בצידן מביאה 

  .נתן האפשרות לכךועל כן מוצע כי גם במסגרת חוק זה תי, לתוצאות רצויות

  

   סמכויות בית משפט–  18עיקר 

לחוק המוצע מפרט את סמכויות בית המשפט בעת שמקיימים בפניו הליכים פליליים  43סעיף 

הסעיף קובע כי בית המשפט יוכל לתת צווים זמניים במהלך קיום הדיונים . בעבירה לפי חוק זה

עוד . מדביר ולהתלות או לפסול את רשיונוצווים אלה יכולים להתייחס גם ל. וכן צווים בסיומם

במקרים בהם אדם או , בנוסף .קובע הסעיף מנגנון לעיון חוזר ולערעור על החלטות בית המשפט

מאפשר החוק המוצע למי , רשות ביצעו פעולות שלפי החוק החובה לבצען היתה מוטלת על אחר

  .שהוציא את ההוצאות לפנות לבית המשפט בבקשה להשבתן
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   עיצום כספי– 91עיקר 

מוצע לקבוע כי הפרת הוראות החוק המופיעות , כפי שנקבע בחוקים סביבתיים ואחרים נוספים

או , ל המשרד להגנת הסביבה"תוכל להביא גם להטלה של עיצום כספי על ידי מנכ, 40בסעיף 

 לחוק מפורט' בפרק ח. על תאגיד ₪ 50,000 - על אדם ו ₪ 25,000 בסכומים של ,אחד מסגניו

הכולל את זכות הטיעון של המפר וכך גם את האפשרות להפחתת , המנגנון להטלת עיצום כספי

  . הסכומים האמורים

  

  אגרות,  ביצוע ותקנות– 20עיקר 

בסעיף זה . הסביבהלהגנת לחוק המוצע קובע את סמכות התקנת התקנות על ידי השר  58סעיף 

  .מהחוקהיבטים של חקיקת משנה שניתן לגזור  מספרמפורטים 

טיפול והדברה לצורך מניעת מפגעים , קשורים בפעולות מניעה שני הסוגים הראשונים

 וכך גם הסוג השלישי. וקביעת הוראות מפורטות לגביהן, ומאפשרים סיווג פעולות, ומטרדים

ומאפשר קביעת הוראות ,  לאמצעי הדברה וטיפול באופן מיוחדים מתייחסשיהסוג השי

  .לעקרונות הקבועים בחוקמפורטות לגביהם בהתאם 

רישום תכשירים (כיום מוסדרים אמצעי ההדברה בתקנות החומרים המסוכנים , כאמור

תקנות אלה מסדירות את רישומם של תכשירי הדברה . 1994- ד"התשנ, )להדברת מזיקים לאדם

טעון שיפור , אף שהוא מספק כיום, הסדר זה. תברואיים המבוססים על חומרים מסוכנים

החוק המוצע מאפשר . הן לגבי סוגי התכשירים והן לגבי העקרונות המנחים בהסדרהוהרחבה 

  .את שיפורה של חקיקת המשנה בהיבט זה

 של התקנות נוגע לקביעת הסדרים לגבי הכנסה של מזיקים לישראל ומתן הרביעיהסוג 

 למטרות –אישורים לצורך הכנסה של מזיקים לישראל על ידי הרשם במקרים המתאימים 

  . חינוך והוראה, חקרמ

מוצע לקבוע כי .  שיידרשו לצורך יישום הוראות החוק  נוגע לקביעת אגרות המוצע 59סעיף 

 הסביבה הגנתהאגרות עבור השתתפות בבחינות ועבור רשיונות המדבירים ייקבעו על ידי השר ל

בור כי גם כיום נגבות אגרות ע, יצוין.  הסביבה של הכנסתהגנתבאישור וועדת הפנים ו

- ה"התשל, )הדברת מזיקים(השתתפות בבחינות ועבור רשיונות מכוח תקנות רישוי עסקים 

1975 .  

  

   תחולה על המדינה– 21עיקר 

המדינה היא , לעניין מניעת מפגעי מזיקים לחוק המוצע קובע את התחולה על המדינה 60סעיף 

 ,בי מערכת הביטחוןלמעט מגבלה שנקבעה לגויש להחיל את החוק עליה , ככל אדם או רשות

 לפני ,טחוןיבטחון פנים או שר הבלהשר , שבאשר לה נקבע כי השר בהסכמת ראש הממשלה

  .. לחוק' חים שנקבעו בפרק זק נהלים להפעלת סמכויות המפו יקבע,העניין

   

  הוראות לעניין מצב חירום -22עיקר 

ה לגרום למטרד או מתייחס למקרים חריגים בהם ישנה התפרצות של מזיקים שעלול 61סעיף 

לצורך כך מוצע כי . מפגע חמור בהם נדרשת פעילות דחופה על מנת למגר את התפשטות המזיק

תהיינה לשר סמכויות מיוחדות במקרים חריגים אלה במסגרתן יוכל להורות על ביצוע פעולות 



  14

ר ת הגבלות בנוגע לייבוא ככל שהדב" וכן לקבוע בהתייעצות עם שר התמ,אף בשטחים פרטיים

  . יידרש

  

   תיקונים עקיפים– 32עיקר 

שהוקמה לפי חוק שמירת , מוצע שקנסות לפי חוק זה ייועדו לקרן לשמירת הנקיון, כאמור לעיל

, גם כיום, אחת ממטרות הקרן. ואליה מיועדים קנסות לפי חלק מדיני איכות הסביבה, הנקיון

מוצע לקבוע במפורש , הסר ספקלמען , עם זאת. ומפגעי מזיקים בכלל זה, היא טיפול במפגעים

וזאת באמצעות , שבין מטרות הקרן יהיה גם הטיפול במפגעי מזיקים תברואיים, 62בסעיף 

  . 1984-ד"התשמ, תיקון עקיף לחוק שמירת הנקיון

, )תביעות אזרחיות(לתקן את החוק למניעת מפגעים סביבתיים  63מוצע בסעיף , כמו כן

, תביעה אזרחית בגין גרימת מפגע או מטרד מזיקיםבאופן שיאפשר הגשת , 1992-ב"התשנ

כי פעמים רבות גרימת מפגעים או מטרדים של מזיקים , יצוין. במגבלות הקבועות באותו חוק

  .נעשית ברמה מקומית שלגביה נכון לאפשר תביעה מעין זו

על  כך שיחול גם ,2000–ס"התש, מוצע לתקן את חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, בנוסף

  .החלטות מינהליות לפי החוק המוצע

עניינו ו" מלחמה במלריה"שכותרתו ' עוד מוצע לתקן את פקודת בריאות העם באופן שחלק ה

בכך יבוטלו גם תקנות בריאות . ויוחלף על ידי החוק המוצע, יימחק -טיפול במפגעי יתושים 

ק יוכלו להחליף את כי הוראות החו, יש לציין. שהוצאו מכוחו, 1941, )מלחמה במלריה(העם 

. בכל הנוגע למפגעי מזיקים אחרים, לפקודת בריאות העם' חלק מהשימוש שנעשה כיום בחלק ו

אשר מטפלות במפגעים אחרים , לפקודה' לא ניתן לבטל את הוראות חלק ו, יחד עם זאת

  . במקביל

  

   והוראת מעברתחילת תוקף -24 רעיק

' פרק ד למעט לעניין,  חודשים מיום פרסומומוצע לקבוע כי המועד לתחילת החוק יהיה ששה

, מאחר שתקופת ההיערכות הדרושה ליישום חלק זה. מדביריםרישוי הלחוק העוסק ב

 ייכנס מוצע כי חלק זה, היא ארוכה באופן משמעותי, המחייבת בין השאר התקנת תקנות

נות רישוי עד למועד זה יעמדו בתוקפן הוראות תק. לתוקף רק כאשר יקבעו תקנות ליישומו

 הסביבה כאלף הגנת כיום רשומים במשרד ל.1975- ה"התשל, )הדברת מזיקים(עסקים 

  .בעלי היתרים מסוגים שונים, מדבירים

ואין הצדקה ממשית או אפשרות , לבעלי היתרים אלה יש לאפשר המשך עיסוק חוקי בהדברה

יתרים הקיימים על כן מוצע כי הה. טכנית לדרוש מהם בשלב זה הכשרה נוספת או בחינות

תוך התאמה בין רמת ההכשרה הנדרשת לגבי סוגי ההיתרים הקיימים , ייחשבו רשיונות מדביר

  .בהשוואה לרמת ההכשרה הנדרשת לסוגי הרשיונות החדשים, כיום

  

  

  השפעת החוק המוצע על החוק הקיים. ד

 :החוק המוצע כולל תיקונים עקיפים כלהלן
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המוסיף במסגרת מטרות הקרן , 1984-ד"התשמ, תיקון חוק שמירת הנקיון .1

גם את נושאי מניעת מפגעי מזיקים ,  בו10לשמירת הנקיון שהוקמה בסעיף 

  .תברואיים

, 1992- ב"התשנ, )תביעות אזרחיות(תיקון חוק מניעת מפגעים סביבתיים  .2

באופן שמרחיב את האפשרות להגיש תביעה אזרחית גם למפגעים ומטרדים 

  .הנגרמים על ידי מזיקים

 .1940, ון פקודת בריאות העםתיק .3

 .1995- ה"התשנ, תיקון חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים .4

, ) סמכויות פקחים–אכיפה סביבתית (תיקון חוק הרשויות המקומיות  .5

  .2008-ח"התשס

  

  השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה. ה

  .אין

  

  השפעת החוק המוצע על התקן ועל ההיבט המינהלי של המשרד. ו

  .אין

  

  :להלן החוק המוצע. ז

  : מטעם הממשלהצעת חוק ה

  2010 -א"התשע, ק מניעת מפגעי מזיקים תברואייםהצעת חו

 מטרת החוק: 'פרק א  

הטיפול וההדברה של מפגעים , מטרת חוק זה להסדיר את דרכי המניעה .1 מטרה

תוך העדפת השימוש באמצעים , ומטרדים לאדם הנגרמים על ידי מזיקים

לרבות באמצעות קביעת , בסביבה קטנה ככל האפשרשפגיעתם באדם ו

קביעת החובה לרישום תכשירי הדברה והסדרת , האחריות לפעולות אלה

 .רישוי המדבירים

 הגדרות: 'פרק ב  

 -בחוק זה  .2 הגדרות

, שטח, מיכל, צמח, מקווה מים, מבנה,  כל מקום לרבות חפץ–" בית גידול"   

ו או אופן השימוש בו מאפשרים אופן החזקת, שמצבו, מתקן או חומר

  ;למעט בית גידול טבעי,  מזיקיםהתפתחות מפגע או מטרד
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   :כל אחד מאלה –" בית גידול טבעי"   

בית גידול המצוי בשמורת טבע או בגן לאומי כהגדרתם בחוק  )1(   

 ;גנים לאומיים

שאינו תוצר של נוכחות בני , בית גידול שהוא בצורתו הטבעית )2(   

  ;עבר שינויים משמעותיים על ידי האדםהאדם או שלא 

  ;בית גידול שמטרתו שיחזור סביבה טבעית )3(   

, לדחייה, לעיכוב התפתחות,  שימוש באמצעים כימיים להשמדה–" הדברה"   

  ;להרחקה או להפחתת אוכלוסיה של מזיקים

אתרים לאומיים , שמורות טבע,  חוק גנים לאומיים-" חוק גנים לאומיים"   

1998 -ח "התשנ, צחהואתרי ההנ
1

;  

, פיסיקליים או ביולוגיים להשמדה,  שימוש באמצעים מכניים–" טיפול"   

להרחקה או להפחתת , לדחייה, לעיכוב התפתחות, ללכידה, למשיכה

 או שימוש באמצעים כימיים למשיכה או אוכלוסיה של מזיקים

  ;ללכידה

  ; לרבות כלי שיט וכלי טיס–" כלי תחבורה"   

מדביר מומחה או מדביר באיוד , רישיון מדביר בסיסיבידו  מי ש– "מדביר"   

  ; 12לפי סעיף 

  ;ולרבות אריזת, תוצר של תעשיה או מלאכה – "מוצר"   

, בעלי חיים שאינם ערך טבע מוגן –" מזיקים", "מזיקים תברואיים"   

לאחר התייעצות עם , ואשר השר, העלולים לגרום למפגע או למטרד

  ; הכריז עליהם בצו, יאותשר הבר

 מי שביכולתו למנוע מאחר ביצוע פעולות במקום בו מצוי בית –" מחזיק"   

בין מכוח זכות שבדין ובין מכוח ישיבת קבע , מפגע או מטרד, גידול

  ;באותו מקום

   -" מטרד"   

 ;נזק לרכוש או למוצרי מזון מעובדים הנגרם על ידי מזיקים  )1(   

  ;יקים הגורמת אי נוחות חמורה לאדםנוכחות מז  )2(   

                                                      
 .202' עמ, ח"ח התשנ"ס 1
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  ;או חשש ממשי לאחד מאלה   

 מי שהשר להגנת הסביבה הסמיכו כממונה לענייני מזיקים לפי –" ממונה"  

 ;29סעיף 

ובכלל זה ,  שימוש באמצעים מכניים או טכניים בבית גידול–" מניעה"  

  ;בנייה וסתימה, כיסוי, ניקוז, ייבוש, סילוק

  : כל אחד מאלה–" טחוןמערכת הבי"  

 ;משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו )1(   

  ;צבא הגנה לישראל )2(   

שעיקר פעילותן , יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה )3(   

  ;בתחום ביטחון המדינה

 לחוק להסדרת 20מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף  )4(   

חידות כאמור שאינם י, 1998 -ח "התשנ, הביטחון בגופים ציבוריים

  ;ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר, )3(בפסקה 

  ;משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר )5(   

על , או חשש ממשי לפגיעה כאמור,  פגיעה בגוף האדם או בבריאותו-" מפגע"  

  -ידי אחד מאלה 

העלולה , מגע או השפעה של מזיקים, התזה, נשיכה, עקיצה  )1(   

 ;םלגרום לתגובה פיזית באד

  ;העברת מחוללי מחלה לאדם על ידי מזיקים  )2(   

 ;33 לפי סעיף מפקח שמונה –" מפקח"  

 ורישום  בדיקה או דיגום לנוכחות מזיקים או לקיום בית גידול–" ניטור"  

  ;הממצאים

  ; כהגדרתו בחוק גנים לאומיים–" ערך טבע מוגן"  

  ;טיפול והדברה,  פעולות מניעה–" פעולות"  

וכן איגוד ערים מועצה אזורית , מועצה מקומית,  עירייה–" רשות מקומית"  

ותאגיד מים וביוב , מפגע או מטרד, שניתנו לו סמכויות לגבי בית גידול

לגבי בית גידול  2001 -א "התשס, כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב

  ;שניתנו לו סמכויות לגביו
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  ; 12 רה שניתן לפי סעיףלהדב רישיון –" רישיון", "רישיון מדביר"  

  ; 28 רשם לענייני מזיקים שמונה לפי סעיף –" רשם"  

  ; השר להגנת הסביבה–" השר"  

, בכל מצב צבירה,  חומר או תערובת של חומרים כימיים–" תכשיר הדברה"  

  ;המיועדים להדברה

  . תכשיר הדברה שנרשם לפי הוראות חוק זה–" תכשיר הדברה רשום"  

  כללי: 'פרק ג  

איסור גרימת מפגע 

 ומטרד
 . למטרד או לקיום בית גידול, לא יגרום אדם למפגע .3

אחריות לסילוק 

מפגע , בית גידול

 ומטרד

, ) יוצר המפגע–להלן (מפגע או מטרד , אדם שגרם להיווצרות בית גידול  )א( .4

מפגע או , נוצר בית גידול. יהיה אחראי לסילוקו בהתאם להוראות חוק זה

יראו כל אחד מהם , אה ממעשה או מחדל של יותר מאדם אחדכתוצ, מטרד

 ;כיוצר המפגע

מפגע או מטרד במקום שמחוץ לחזקתו של יוצר , נוצר בית גידול  )ב(    

ומנע המחזיק באותו מקום את כניסתו של יוצר המפגע לצורך ביצוע , המפגע

ויוצר המפגע יהיה אחראי ,  יהיה המחזיק אחראי לביצוע הפעולות–פעולות 

  ;תשלום הוצאות המחזיק בגין הפעולות שנדרשול

שנגרמו , מפגע או מטרד, מחזיק שביצע פעולות לצורך סילוק בית גידול  )ג(    

יהיה רשאי לדרוש כפל הוצאותיו מיוצר , עקב מעשהו או מחדלו של אחר

ויוצר המפגע לא ביצען , אם אפשר ליוצר המפגע לבצע את הפעולות, המפגע

  ;תוך פרק זמן סביר

מפגע או , עניין חוק זה יראו אדם כיוצר המפגע כאשר קיים בית גידולל  )ד(    

   -מטרד במקומות כמפורט להלן 

המפגע או , הבעלים או המחזיק במקום בו קיים בית הגידול )1(   

, אלא אם הוכיח כי אדם אחר גרם להיווצרות בית הגידול, המטרד

 ;המפגע או המטרד
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ח "התשי,  מפני שטפונותבעורק כהגדרתו בחוק הניקוז וההגנה )2(   

– 1957
2

 רשות הניקוז או רשות הנחל לפי חוק רשויות נחלים – 

1965 –ה "התשכ, ומעיינות
3

  ;שעורק זה מצוי בתחומה, 

   -במקום שאינו ברשות היחיד   )3(   

שבין ,  במקום שבו הוקם איגוד ערים-איגוד ערים   )א(    

 ;מטרותיו ביצוע פעולות

) א(הוקם בו איגוד ערים כאמור בסעיף קטן במקום שלא   )ב(    

הייתה הרשות ;  הרשות המקומית שבתחומה מצוי אותו מקום–

  . גם הועד המקומי–המקומית מועצה איזורית 

מניעת פגיעה 

בסביבה ובבתי 

 גידול טבעיים

 -בביצוע פעולות יפעל אדם כלהלן   )א( .5

ו אשר פגיעת, ישתמש באמצעי המתאים ביותר להצלחת הפעולה )1(   

 ;בבעלי חיים אחרים ובסביבה קטנה ככל האפשר, באדם

בבעל , ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם )2(   

כמשמעותו לפי חוק גנים , בסביבה או בערך טבע מוגן, בצומח, חיים

 -ח "התשנ, אתרים לאומיים ואתרי ההנצחה, שמורות טבע, לאומיים

1998
4

  ). חוק גנים לאומיים–להלן  (

, מחזיק בבית גידול טבעי ינקוט באמצעים הדרושים כדי למנוע מפגע  )ב(  

 .מבלי לפגוע בבית הגידול הטבעי ככל האפשר

אלא אם יש , לא יבצע אדם טיפול או הדברה של בעל חיים שאינו מזיק  )ג(  

ואולם רשאי אדם לנקוט אמצעים למניעת , בידו היתר לכך לפי הוראות כל דין

על מנת למנוע מפגע או , ו מזיק למקום יישובכניסה של בעל חיים שאיננ

, מעשה בהתאם להוראות סעיף קטן זה יהיה כפוף להוראות חוק זה. מטרד

  .והוראות חוק גנים לאומיים, 19945-ד"התשנ, להוראות חוק צער בעלי חיים

                                                      
  4' עמ, ח"ח התשי"ס 2
  150' עמ, ה"ח התשכ"ס 3
 .202' עמ, ח"נח התש"ס 4
 .56' עמ, ד"ח התשנ"ס 5
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 חובות האחראי

לביצוע פעולות 

 בשלבים

וראות סעיף מפגע או מטרד בהתאם לה, מי שאחראי לסילוק בית גידול  )א( .6

ככל , יפעל לשם כך בכל אחד מהשלבים כמפורט להלן, ) האחראי–להלן  (4

 -שיידרש בהתאם לתוצאות הפעולה בכל שלב 

;ינקוט אמצעים הדרושים לאיתור בתי גידול ובתי גידול טבעיים )1(   

בתדירות ובאופן , בעצמו או באמצעות אחרים, יבצע ניטור )2(   

  ; אם קיים מפגע או מטרד ובין אם לאובין, הדרושים לאיתור מזיקים

, ינקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת התפתחות בית גידול )3(   

, מעצם טבעו, אלא אם קיומו של בית הגידול, ולסילוקו של בית גידול

קביעת הממונה כי ניתן לסלק את בית הגידול תהיה ; אינו מאפשר זאת

  ;מכרעת לעניין זה

  ;ת גידוליבצע פעולות מניעה בבי )4(   

  ;יטפל במזיקים הגורמים למפגע או למטרד )5(   

  ;ידביר מזיקים הגורמים למפגע או למטרד )6(   

 יערוך ניטור לבדיקת –לאחר ביצוע פעולת טיפול או הדברה  )7(   

  . מידת הצלחתה של פעולת הטיפול או ההדברה

אף מבלי , רשאי האחראי לבצע הדברה, )א(על אף האמור בסעיף קטן   )ב(  

ובלבד שלאחר ביצוע , יצע קודם לכן פעולות טיפול או פעולות מניעהשב

מניעה וטיפול  הדרושות למניעת הישנות , ההדברה ינקוט פעולות ניטור

 -באחד מאלה , המפגע או המטרד

 ;התגלה מפגע חמור שיש להסירו באופן מיידי )1(   

  .מצוי בבית מגורים, המפגע או המטרד, בית הגידול )2(   

, 29 או 9קיבל אדם הוראה לפי סעיפים , יין הוראות פרק זהלענ  )ג(  

מפגע או מטרד או , המחייבת אותו לבצע פעולות לשם מניעת קיום בית גידול

  .תהיה ההוראה מחייבת לעניין קיום חובותיו, לשם הסרתם

חובות רשות 

 מקומית
בין אם מקורו בבית , נתגלה בתחום רשות מקומית מפגע או מטרד  )א( .7

תנקוט הרשות המקומית בכל , תחומה או בתחומה של רשות אחרתגידול שב

, האמצעים הדרושים על מנת להפסיק או לצמצם את המפגע או המטרד

 הממונה רשאי לתת לרשות מקומית . מסירת הודעה לציבור-ובכלל זה 

 .הוראות בכל עניין הנוגע לקיום חובותיה לפי הוראות סעיף זה
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והמחזיק במקום לא פעל להסרתו , חידנתגלה בית גידול ברשות הי  )ב(    

תפעל הרשות המקומית , באופן שימנע מפגע או מטרד מחוץ לאותו מקום

ורשאי ראש הרשות , לפי העניין, המפגע או המטרד, לסילוק בית הגידול

לתת למחזיק הוראות , המקומית או עובד הרשות שהוא הסמיכו לשם כך

בכפוף , לשם ביצוע הפעולותוכן להיכנס לרשות היחיד , הדרושות לשם כך

  .להוראות לפי כל דין

לטפל בו או להדבירו אלא , שלא ניתן למנעו, נתגלה מפגע ברשות היחיד  )ג(    

או באמצעות , טיפול או הדברה ברשות הרבים, באמצעות פעולות מניעה

תהיה הרשות , שיעשו באופן מתואם ומשולב, פעולות של מספר יחידים

  .ולות אלההמקומית אחראית לביצוע פע

,  וסעיף זה5רשות מקומית אחראית לקיום חובותיה לפי הוראות סעיף   )ד(    

או כאשר , לרבות לרשות אחרת, גם אם העבירה את הסמכות לביצוען לאחר

  .אדם אחר או רשות אחרת נושאים באחריות לפי הוראות כל דין

איסור הכנסת 

 מזיקים לישראל
, גרום למפגע או למטרדלא יכניס אדם לישראל מזיקים העלולים ל  )א( .8

ובהתאם , חינוך והוראה לאחר קבלת אישור הרשם, אלא למטרות מחקר

 .לתנאיו

בעל כלי שיט ובעל כלי טיס ינקטו בכל האמצעים הסבירים למניעת   )ב(  

באמצעות , כניסתם לישראל של מזיקים העלולים לגרום למפגע או למטרד

 .לפי העניין, כלי השיט או כלי הטיס

ו מכניס מוצרים לישראל ינקוט בכל האמצעים הדרושים על המייבא א  )ג(  

 . באמצעותםלישראלמנת למנוע הכנסת מזיקים 

צו לטיפול במזיקים 

 או בבית גידול
מפגע , או שבית גידול, מפגע או מטרד, נוכח ממונה כי קיים בית גידול  )א( .9

רשאי הוא , או מטרד עלולים להיגרם כתוצאה ממעשהו או מחדלו של אדם

לנקוט אמצעים ,  על יוצר המפגע וכן על מחזיק או בעלים של בית גידוללצוות

באופן , מטרד או בית גידול או כדי להסירם, הדרושים על מנת למנוע מפגע

במידת האפשר , ורשאי הוא לדרוש, ובתוך תקופת הזמן שתיקבע בצו

 .להשיב את המצב לקדמותו, ובהתאם לנסיבות

צע פעולות או להימנע מביצוע פעולות הממונה רשאי להורות לאדם לב  )ב(  

על מנת למנוע הכנסת מזיקים לישראל וכן העברה של מזיקים ממקום למקום 

ולעניין זה רשאי הוא לאסור על מכירה והעברה ,  לחוק זה8בהתאם לסעיף 

 . של מוצרים העלולים להכיל מזיקים ולהורות על השמדה של מוצרים
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להורות לאדם אשר בשליטתו ,  דיןבכפוף להוראות כל, הממונה רשאי  )ג(  

בעל חיים המהווה חיית מאגר למחוללי מחלה שעלולים להיות מועברים 

בדבר הצעדים שעליו לנקוט , ) חיית מאגר–בסעיף זה (לאדם על ידי מזיקים 

  . על מנת לסייע במניעה של העברת מחלות באמצעות חיית המאגר

כי ,  הסמיך לעניין זהנוכח ראש רשות מקומית או עובד הרשות שהוא  )ד(  

מפגע או מטרד עלולים , או שבית גידול, מפגע או מטרד, קיים בית גידול

 יוצר רשאי הוא לצוות על, להיגרם כתוצאה ממעשהו או מחדלו של אדם

לנקוט אמצעים הדרושים על  , המפגע וכן על מחזיק או בעלים של בית גידול

באופן ובתוך תקופת , להסירםמטרד או בית גידול או כדי , מנת למנוע מפגע 

, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, ורשאי הוא לדרוש, הזמן שתיקבע בצו

יודיע נותן הצו לממונה על , ניתן צו כאמור. להשיב את המצב לקדמותו

והממונה יהיה , על העילה למתן הצו ועל הפעולות הנדרשות לפיו, הוצאת הצו

 .לבטלורשאי להורות לנותן הצו לתקן את הצו או 

רשאי הממונה או ראש , מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה  )ה(  

, לבצע את הנדרש לפי הצו, הרשות המקומית או מי שהם הסמיכו לעניין זה

משעשה ; ורשאי הממונה להורות לרשות המקומית לבצע את הנדרש לפי הצו

 כפל חייב בתשלום, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, כן

יהיה התשלום לקרן לשמירת , בוצע הצו על ידי הממונה; ההוצאות שהוצאו

, בוצע הצו על ידי ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיך לכך; ניקיוןה

על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי . יהיה התשלום לקופת הרשות המקומית

 . 6)גבייה(סעיף זה יחול פקודת המסים 

רשאי , )ה(ניין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן מי שהממונה הסמיך לע  )ו(  

 .)א(23ויחולו המגבלות האמורות בסעיף , להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו

 לחוק סדר הדין 237על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף   )ז(  

בדבר )  חוק סדר הדין הפלילי–להלן  (19827-ב"התשמ, ]נוסח משולב[הפלילי 

 . יים המחויביםבשינו, המצאת מסמכים

                                                      
 .1399) א(, 1374) ע(' עמ', כרך ב, י"חוקי א 6
 43' עמ, ב"ח התשמ"ס 7
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הרואה עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי סעיף זה רשאי להגיש לבית   )ח(    

הגשת בקשה לביטול הצו אינה . המשפט לעניינים מינהליים בקשה לביטולו

החליט בית ; כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת, מתלה את תוקפו של הצו

בקשה במעמד תידון ה, המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד

בית . ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה, הצדדים בהקדם האפשרי

  .לאשרו או לשנותו, המשפט רשאי לבטל את הצו

  רישום מדבירים: 'פרק ד    

הסדרת עיסוק 

 בהדברה
 לעסוק בהדברה אלא ולא ירשה לאדם מטעמולא יעסוק אדם בהדברה   )א( .10

והעיסוק נעשה , ר מאת הרשםאם כן יש בידי העוסק בהדברה רישיון מדבי

 .בהתאם לסוג הרישיון ותנאיו

בין שהוא נעשה ,  כל אחד מאלה–" עיסוק בהדברה", לעניין חוק זה  )ב(    

   -בתשלום ובין שאינו בתשלום 

לרבות הדברה בתכשיר הדברה , ביצוע הדברה על דרך עיסוק )1(   

 ;שיש עליו סימון לשימוש הקהל הרחב

רה שיש עליו סימון לשימוש ביצוע הדברה בתכשיר הדב )2(   

  .אף אם הוא חד פעמי או מזדמן, מדבירים בלבד

רשאי אדם לבצע הדברה , )א(מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן   )ג(  

שלא על דרך עיסוק ובתכשיר הדברה רשום או תכשיר , ללא רישיון מדביר

 .המסומן לשימוש הקהל הרחב, הדברה פטור מחובת רישום

מזמין עבודת 

 דברהה
יעסיק לשם כך המבקש לבצע עבודת הדברה בנכס שבבעלותו או בהחזקתו  .11

  .מדביר בעל היתר מתאים לביצוע העבודה

סוגי רישיונות 

 מדבירים
 :ואלה סוגי רישיונות המדבירים .12

 רישיון לבצע הדברה בבית מגורים וגינות –רישיון מדביר בסיסי  )1(    

בתוך מוצרי מזון ,  הקרקעפרטיות למעט הדברת מזיקים המתפתחים בתוך

בד ונייר ולמעט , עור, מעובדים ומוצרים מעובדים העשויים מחומרים כגון עץ

  ;הדברה באיוד

  ; רישיון לבצע כל הדברה למעט הדברה באיוד–רישיון מדביר מומחה  )2(    

  . רישיון לבצע הדברה באיוד–רישיון מדביר באיוד  )3(    

סיוע בביצוע 

 הדברה
ולא יסייע אדם למדביר , דם אחר בביצוע הדברהלא יסתייע מדביר בא  )א( .13

 -אלא אם התקיימו כל אלה , לבצע הדברה
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 ;המסייע הוא מדביר )1(   

המסייע פועל בנוכחותו ובהשגחתו של מדביר שרשאי לבצע את  )2(   

  ;ההדברה

אשר לפחות אחד , הדברה באיוד תבוצע על ידי שני מדבירים או יותר  )ב(  

המבצע עימו , איוד ינחה כל מדביר נוסףמדביר ב; מהם הוא מדביר באיוד

ואינו מדביר באיוד בדבר הוראות הבטיחות המיוחדות , הדברה באיוד

 . בטרם תחילת ביצוע ההדברה, להדברה מסוג זה

נהיגה ברכב , לא תחול על עזרה בנשיאת כלים) א(הוראת סעיף קטן   )ג(  

 .וכיוצא באלה פעולות טכניות

הגבלות ,  מדביר פעולות אם קיים חשש שלא יוכל למלא חובותלא יבצע .14איסור ניגוד עניינים

ההגבלות והתנאים כאמור , ותנאים לפי חוק זה בשל ניגוד עניינים בין החובות

 .לבין עניין אישי שלו

ייחוד התואר 

 ואיסור התחזות
או בכל תואר הדומה לתואר זה עד , לא ישתמש אדם בתואר מדביר  )א( .15

.על רישוי לעיסוק כאמור לפי הוראות חוק זהאלא אם כן הוא ב, כדי להטעות

או את מי שפועל , את עצמו, במישרין או בעקיפין, לא יציג אדם  )ב(   

  .רישוי לאותו עיסוקאלא אם כן אותו אדם הוא בעל , כמדביר, מטעמו

 מהם עולא ישתמש בתואר או בכינוי שמשתמ, למדבירלא יתחזה אדם   )ג(   

  .וי כאמוררישאלא אם כן הוא בעל , מדבירשהוא 

איסור הטעיה 

 בפרסום
פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי , במישרין או בעקיפין, לא יעשה מדביר .16

 .השר רשאי לקבוע את אופן הפרסומת שיש בה כדי להטעות; להטעות

כשירות לרישיון 

 מדביר
, ולקבוע בו תנאים, הרשם רשאי לתת רישיון מדביר למבקש לעסוק בהדברה .17

 :יו כל אלהאם ראה שהתקיימו לגב

  ;מלאו לו שמונה עשרה שנים )1(    

  ;אזרח או תושב ישראל )2(    

חומרתה או נסיבותיה אין הוא , לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה )3(    

  ;ראוי לשמש כמדביר

שהוכר על ידי הרשם , השתתף בקורס הדברה התואם את סוג הרישיון )4(    

  ;ועמד בדרישותיו, לפי הוראות חוק זה
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נות לפי סוג הרישיון בנושאים ולפי סדרים שקבע עמד בהצלחה בבחי )5(    

בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע בחינות שונות לכל אחד מסוגי ; השר

ובכלל זה , הרישיונות ובין היתר תנאים מוקדמים על מנת לגשת לבחינות

  ;דרישות לגבי השכלה וניסיון קודם

  .59שילם אגרה שנקבעה בתקנות לפי סעיף  )6(    

הגבלות , חובות

  נוספים תנאיםו

  רישיון למתן

 ברישיון ותנאים

 הגבלות, חובות  תנאים נוספים למתן רישוי או לחידושו וכןלקבוע רשאי השר .18

 את להבטיח במטרה ,השאר בין, שיחולו על מדביר נוספים תנאיםו

 וכדי זה חוק לפי להוראות בהתאם פעילותו ואת מדבירה של מקצועיותו

ברה באופן אשר עשוי לפגוע בבריאות או חומרי הדל הציבור חשיפת למנוע

  :ובכלל זה בעניינים אלה, מפגעים סביבתיים אחרים

במיתקנים , במסגרת פעילותו על פי הרישוי, החובה להחזיק ולהשתמש )1(   

  ;תאימים לצורך העבודות או הפעולותובציוד מ

, וי ספרות מקצועית הנדרשת לצורך הפעלת הרישהחובה להחזיק )2(   

  ;ולפעול לפי הספרות המקצועית המעודכנת,  לנוגעים בדבריצהלהפ ולעדכנה

  ;לבצע יוסוגי העבודות או הפעולות שרשאי בעל הריש )3(   

ואופן פעילותו במסגרת  יו הפעולות שמבצע בעל הרישהחובה לתעד )4(   

  ;שמירת התיעוד

למזמין העבודה או הפעולה או , מסוג שיקבע,  מידעהחובה למסור )5(   

  ;ת מושפע מביצועןולציבור העלול להי

החובה להחזיק בביטוח אחריות מקצועי לפי סוג הרישיון שבידי  )6(   

  ;המדביר

החובה לבצע התמחות מעשית בטרם יחל לעסוק בהדברה ללא פיקוח  )7(   

  .של מדביר בעל ותק כי שיקבע בתקנות

תקופת הרישיון 

 וחידושו
עדים והוא יינתן ויחודש במו, תוקף רישיון מדביר יהיה לחמש שנים  )א( .19

 .ובתנאים כפי שקבע השר

, יגיש לרשם, מדביר המבקש לחדש רישוי שניתן לו לתקופה נוספת  )ב(   

  . ימים לפני תום תוקפו של הרישוי בקשה לחידושו60לפחות 

י או לחדשו ו רשאי לתת רישרשםה, )א(על אף הוראות סעיף קטן   )ג(   

חדים מטעמים מיו, לתקופות קצרות מהתקופות האמורות באותו סעיף קטן

י בכתב את נימוקיו ונתן לו הזדמנות ולאחר שהודיע למבקש הריש, שירשמו

  .לטעון טענותיו
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ביטול רישיון או 

 התלייתו
, לאחר שנתן למדביר הזדמנות להשמיע בפניו טענותיו, הרשם רשאי  )א( .20

 -אם מצא כי , להגבילו או להתלותו, לבטל רישיון מדביר

 ;מטעה או חלקי, שגוי, הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב )1(   

  ;הוא חדל לעסוק בעיסוק נושא הרשוי )2(   

  ;הוא הוכרז פסול דין )3(   

  ;חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון )4(   

הוא הפר תנאי מתנאי הרישיון או הוראות חוק זה והתקנות  )5(   

  . מכוחו

רשאי הרשם להתלות רישוי שניתן , )א(בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן   )ב(  

אם ראה שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבים זאת ולאחר , דבירלמ

אם הוגש נגדו כתב אישום או נפתחה , שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו

נגדו חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירה שאם יורשע בה לא יהיה ראוי להיות 

רם עד למתן פסק דין סופי בעניין או עד שתתקבל החלטה בידי הגו, מדביר

 .המוסמך לכך שלא להעמיד את המדביר לדין פלילי

רשאי הוא , ניתן לתיקון) א(סבר הרשם כי הפגם כאמור בסעיף קטן   )ג(  

לא היה ; להורות למדביר לתקנו ורשאי הוא להורות על אופן ומועד התיקון

הפגם ניתן לתיקון או שחלפה התקופה שקבע הרשם והפגם לא תוקן להנחת 

לסרב , חר שנתן למדביר הזדמנות לטעון את טענותיולא, רשאי הוא, דעתו

  .  לבטלם או להתלותם, לחדש את הרישיון או האישור

 להתקיים חדל, )ג(- ו)ב (,)א (קטנים סעיפים מהוראות לגרוע בלי  )ד(  

 עד רישיונו מותלה ,17 בסעיף יםהאמור םהתנאיבמדביר אחד או יותר מ

  .האמור התנאי בו יםלהתקי חזר כי, הרשם של דעתו להנחת, שיוכח

, ועילת הביטול או ההתלייה תוקנה, מי שרישיונו בוטל או הותלה  )ה(  

בשינויים , 17ויחולו הוראות סעיף , רשאי לבקש מהרשם לחדש את הרישיון

  .המחויבים

  .החלטת הרשם תימסר למבקש בכתב  )ו(  

בוטל רישיון מדביר שניתן לאדם לא יהא אותו אדם רשאי להגיש   )ז(  

  .ון מדביר בטרם חלפו שלוש שנים ממועד ביטול הרישוי כאמורבקשה לרישי

ערר על החלטת 

 הרשם
רשאי לעתור עליה לבית , הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשם לפי פרק זה .21

 . ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה30תוך , משפט לעניינים מנהליים
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מתן הוראות 

  ומסירת מידע

 

 על פרטים שקבע ולמסור לו כל הרשם רשאי לדרוש ממדביר לדווח לו  )א( .22

לרבות כתנאי לחידוש , מידע או מסמכים הדרושים לו לפיקוח לפי חוק זה

 .והמדביר ימסור לו את המידע או המסמכים כאמור, הרישיון

הרשם רשאי לתת למדביר הוראות לביצוע פעולות או להימנעות   )ב(   

ג מסוים של הוראות כאמור יכול שיינתנו לכל המדבירים או לסו; מפעולות

  .מדבירים או למדביר מסוים

חובה לעמוד 

בדרישות למתן 

 יוןריש

 .בתנאים אשר נקבעו ברישיון שניתן לו, בכל עת, מדביר יעמוד .23

איסור העברת 

 רישיון
 .  הינו אישי ואינו ניתן להעברה, לפי הוראות חוק זהמדביר  וןרישי .24

יים בו תנאי מהתנאים למתן מדביר ידווח לרשם לאלתר אם חדל להתק .25 חובת דיווח

הרישיון או אם נתקיים בו תנאי שבשלו רשאי הרשם לבטל או להתלות את 

 .הרישיון שברשותו

; שיורה ובמועדים, רשםה שיורה כפי מקצועיות בהשתלמויות ףישתת מדביר .26 השתלמויות

 .השתתפות בהשתלמויות כאמור תהיה תנאי ברישיון המדביר

בין , ו יירשמו בעלי רישיונות מדביר ובו יכללוהרשם ינהל מרשם שב  )א( .27 מרשם

 :הפרטים הבאים, היתר

 ;סוג הרישיון שבידו ותקופת תוקפו, פרטי המדביר )1(   

  ;התלייה או התניה בתנאים של רישיון מדביר, ביטול )2(   

  .התראה או נזיפה שנתנו למדביר )3(   

, המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי המשרד להגנת הסביבה  )ב(  

  .ויפורסם באתר  האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, במשרדו הראשי

 סמכויות הרשם והממונה: 'פרק ה  

מינוי רשם 

 וסמכויותיו
 :השר ימנה מבין עובדי משרדו רשם שאלה תפקידיו .28

 ;לתת רישיון מדביר למי שעמד בתנאים לפי הוראות חוק זה )1(   

  ; לחוק32י סעיף לרשום תכשירי הדברה ואמצעים נוספים לפ )2(   
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ולקבוע בו ,  לחוק8לתת אישור להכנסת מזיקים לארץ לפי סעיף  )3(   

  ;תנאים

  ; לחוק27לנהל מרשם לפי סעיף  )4(   

  .בדבר ביצוע פעולות, לתת הנחיות לעניין כללי או מיוחד )5(   

מינוי ממונה 

 וסמכויותיו
 .השר רשאי למנות מבין עובדי משרדו ממונים לענייני מזיקים  )א( .29

  :ונה לענייני מזיקים יהיה מוסמךממ  )ב(   

וכן לדרוש , לתת הוראות לאדם בדבר קיום חובותיו לפי חוק זה )1(     

  ;ממנו לדווח על ביצוען

להורות לאדם לבצע מייד פעולות הנדרשות באופן דחוף לצורך  )2(     

  ;וכן להימנע מביצוע פעולות, מניעה או סילוק של מפגע או מטרד

קים או בבית גידול בהתאם לתת לאדם צו לטיפול במזי )3(     

  . לחוק9להוראות סעיף 

רשאי הממונה לפנות , 29 - ו9במתן הוראות וצווים בהתאם להוראות סעיפים  .30 מתן הוראות

שיש לו יסוד סביר להניח שהוא אחראי ליצירת המפגע או לסילוקו , לכל אדם

 .בהתאם להוראות חוק זה

חובה למסור מידע 

  ודוגמאות

פנקסים , דוגמאות, ידיעות, לפי דרישתו, לממונהחייב אדם למסור   )א( .31

ושאר תעודות שלדעת הממונה יש במסירתם כדי להבטיח ביצוע הוראות לפי 

  .חוק זה

מותר לבדקן במעבדה ולנהוג בהן , )א (סעיף קטןדוגמאות שנמסרו לפי   )ב(   

  .בכל דרך אחרת

     

 מגבלות על אמצעי הדברה: 'פרק ו  

רישום תכשירי 

 הדברה
כהגדרתו בחוק החומרים , יר הדברה המכיל חומר מסוכןתכש  )א( .32

 -ג "התשנ, המסוכנים
8

ואולם השר , טעון רישום לפי הוראות חוק זה, 1993

, לפי מטרת שימושם, תכשירים מסוימים, רשאי לפטור מהוראה זו בתקנות

, דרגת רעילות החמרים שהם מכילים או מידת הסכנה הכרוכה בשימוש בהם

 .ויכול שיעשה כן בתנאים, חריםאו לפי שיקולים א

                                                      
  28' עמ, ג"ח התשנ"ס 8



  29

   -השר רשאי לקבוע כי   )ב(    

אמצעי טיפול , תכשירי הדברה שאינם מכילים חומר מסוכן )1(   

  .טעונים רישום לפי הוראות חוק זה, ואמצעי מניעה

למעט , מגבלות החלות על תכשירי הדברה יחולו גם על מוצרים )2(   

הם שאריות של שנעשתה בהם פעולת הדברה שהותירה ב, מוצרי מזון

  .תכשיר הדברה

  אמצעי פיקוח ועונשין: 'פרק ז    

  מינוי מפקחים

 
השר רשאי למנות מפקחים לעניין חוק זה מבין עובדי המדינה וכן מבין  .33

 .פקחים ומפקחים שהם עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 :קיימים בו כל אלהאלא אם כן מת, 33 לא ימונה מפקח לפי הוראות סעיף .34 תנאים למינוי

לא יאוחר משלושה חודשים מיום , משטרת ישראל הודיעה )1(   

קבלת פרטי העובד כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של 

 ;לרבות בשל עברו הפלילי, ביטחון הציבור

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו  )2(   

  ;לביטחון הפניםבהסכמת השר , כפי שהורה השר, לפי פרק זה

בהתייעצות , הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר )3(   

  .עם השר לביטחון הפנים

 - 33כאמור בסעיף  מונהרשאי מפקח ש, חוק זהלשם פיקוח על ביצוע הוראות  .35 סמכויות פיקוח

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות   )א(   

  ;ת אחרת המזהה אותואו תעודה רשמי

לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם   )ב(   

כדי להבטיח את ביצוען של הוראות חיקוק המנוי בתוספת או להקל על 

, כהגדרתו בחוק המחשבים,  לרבות פלט–" מסמך", בפסקה זו; ביצוען

1995-ה"התשנ
9

;  

וכן למסור את המדידות , םלערוך מדידות או ליטול דגימות של חומרי  )ג(   

  ;לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת, והדגימות למעבדה

 :  ובלבד שלא ייכנס, נייחלרבות לכלי תחבורה כשהוא, להיכנס למקום  )ד(   

                                                      
  .366' עמ, ה"ח התשנ"ס 9
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 ;אלא על פי צו של בית משפט, למקום המשמש למגורים )1(   

אלא ברשות שר , למקום המחוזק על ידי מערכת הביטחון )2(   

  .מי שהוא הסמיך לעניין זההביטחון או 

רשאי מפקח שמונה כאמור בסעיף ,  לפי חוק זההתעורר חשד לביצוע עבירה .36 סמכויות אכיפה

 -)  מפקח הגנת הסביבה–בפרק זה ( והוא עובד המשרד להגנת הסביבה 33

או שעשויות להיות לו , לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור  )א(   

 חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות על; ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור

)עדות( לפקודת הפרוצדורה הפלילית 3- ו2סעיפים 
10

בשינויים , 

 ;המחויבים

על תפיסה לפי פסקה זו ; לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור  )ב(   

 ) מעצר וחיפוש(יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי 

, )פקודת מעצר וחיפוש -בסעיף זה (196911 -ט"התשכ, ]נוסח חדש[

  ;בשינויים המחויבים

 לפקודת מעצר 23לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף   )ג(   

על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים ; ולבצעו, וחיפוש

  .  בשינויים המחויבים,  לפקודת מעצר וחיפוש45- ו28 עד 26, )1)(א(24

סמכות חקירה 

למפקח שהוא עובד 

הרשות לשמירת 

טבע והגנים ה

 הלאומיים

, התעורר חשד לביצוע עבירה לפי הוראות חוק זה, 36על אף האמור בסעיף  .37

רשאי מפקח שהוא עובד הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לחקור כל 

או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה , אדם הקשור לעבירה כאמור

 לפקודת 3- ו2סעיפים על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות ; כאמור

)עדות(הפרוצדורה הפלילית 
12

 .ביםבשינויים המחוי, 

על פי סמכויותיו הנתונות , סירב אדם להיענות לדרישת מפקח הגנת הסביבה .38 סמכות עיכוב

רשאי המפקח , והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, לו לפי פרק זה

) ג(-ו) ב(75הוראות סעיף ויחולו על עיכוב כאמור , לעכבו עד לבואו של שוטר

, 199613-ו"התשנ, ) מעצרים–סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדין הפלילי 

 .בשינויים המחויבים

אלא בעת , מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה  )א( .39 זיהוי מפקח

 :מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה

                                                      
 467) א) (439) ע(' עמ', כרך א, ד"פרק ל, י"חוקי א 10
 . 284' עמ, 12נוסח חדש , דיני מדינת ישראל 11
 467) א) (439) ע(' עמ', כרך א, ד"פרק ל, י"חוקי א 12
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ו ולובש מדי הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקיד )1(   

בצבע ובצורה שהורה השר לעניין זה ובלבד שהמדים כאמור , מפקח

 ;אינם נחזים להיות מדי משטרה

המעידה , יש בידו תעודה החתומה על ידי השר להגנת הסביבה )2(   

  .אותה יציג על פי דרישה, על תפקידו ועל סמכויותיו

ת הסביבה לגבי מפקח הגנלא תחול ) א(חובת ההזדהות לפי סעיף קטן   )ב(  

 :אם קיומה עלול לגרום לאחד מאלה

 ;סיכול ביצוע הסמכות בידי מפקח הגנת הסביבה )1(   

  . או בביטחון אדם אחר הגנת הסביבהמפקחפגיעה בביטחון  )2(   

בשלה לא קיים מפקח הגנת הסביבה את חובת  שה הנסיבהחלפ  )ג(  

דם  מוק,ו כאמור יקיים המפקח את חובת -)ב(ההזדהות כאמור בסעיף קטן 

 .אפשרככל ה

דינו מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף , העושה אחד מאלה  )א( .40 עונשין

 : דינו כפל הקנס האמור–ואם הוא תאגיד ,  לחוק העונשין)4)(א(61

מפגע או בית גידול או אינו נוקט , גורם להיווצרות מטרד )1(   

 ;האמצעים הדרושים למניעת היווצרותם

גע או מטרד בניגוד להוראות לפי מפ, אינו מסלק בית גידול )2(   

  ;6 או 4סעיפים 

בבעלי חיים או בסביבה בניגוד , אינו פועל למניעת פגיעה באדם )3(   

  ;5להוראות לפי סעיף 

  ; 7אינו מקיים חובות והוראות לפי סעיף  )4(   

  ;8מכניס לישראל מזיקים בניגוד להוראות לפי סעיף  )5(   

ע בהדברה בניגוד מעסיק בהדברה או מסיי, עוסק בהדברה )6(   

  ;11 עד 8להוראות סעיפים 

דרישות וצווים שניתנו לפי הוראות , אינו מקיים הוראות )7(   

   ;61 או 29, 9סעיפים 

 וכן אדם 13מדביר המסתייע באדם אחר בניגוד להוראות סעיף  )8(   

  .13המסייע למדביר בניגוד להוראות סעיף 
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 או חשש לניגוד מדביר המבצע פעולות במצב של ניגוד עניינים )9(   

  .14עניינים בניגוד להוראות סעיף 

מציג עצמו כמדביר או מתחזה למדביר , משתמש בתואר מדביר )10(   

  ;15בניגוד להוראות סעיף , כשאין בידו רישיון מדביר

מדביר המפרסם את עיסוקו באופן שיש בו כדי להטעות בניגוד  )11(   

  .16להוראות סעיף 

גבלות ותנאים נוספים אשר נקבע ה, מדביר שאינו ממלא חובות )12(   

  ;18בניגוד להוראות סעיף , כי יחולו עליו

באופן או בנסיבות מחמירות ) א(העובר עבירה כאמור בסעיף קטן   )ב(  

 –דינו , שכתוצאה מהם נגרמה או עלולה להיגרם פגיעה ממשית בסביבה

מאסר שנה או כפל הקנס שבית משפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות 

 .זהסעיף 

, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, היתה העבירה עבירה נמשכת  )ג(  

לכל יום שבו , בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה

  . נמשכת העבירה לאחר קבלת הוראה או צו לפי חוק זה

 –דינו , פעם נוספת בעבירה לפי חוק זה, בתוך חמש שנים, הורשע אדם  )ד(  

כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי מאסר שנתיים או 

  .הוראות סעיף זה

  .עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה  )ה(  

, ואולם. קנס שהוטל בעבירה לפי סעיף זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון  )ו(  

או בבית משפט אחר עקב , אם הוטל הקנס בבית משפט לעניינים מקומיים

ישולם הקנס לקופת הרשות ,  עובד רשות מקומיתהפלת סמכותו של

  .למעט קנס שהוטל על הרשות המקומית, המקומית שהפעילה את הסמכות

אחריות נושא 

 משרה בתאגיד
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות   )א( .41

המפר ; ועבירות משמעת לפי חוק זה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו

, לעניין סעיף זה;  לחוק העונשין)4)(א(61 קנס כאמור בסעיף –דינו , אה זוהור

או פקיד , למעט שותף מוגבל, שותף,  מנהל פעיל בתאגיד–" נושא משרה"

 ;האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה

חזקה , נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו  )ב(    

אלא אם כן הוא , א המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף זההיא כי נוש

  . הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו
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, רשאי שר המשפטים, לחוק סדר הדין הפלילי) ב(221על אף הוראות סעיף  .42 שיעורי קנסות

לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף , בהסכמת השר

, לעבירת קנס חוזרתלפי חוק זה כעבירת קנס וכן לעבירה שנקבעה , האמור

, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם

 הקבוע ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי

 .לאותה עבירה

סמכויות בית 

 משפט
ליתן צו רשאי בית משפט , הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה  )א( .43

ורשאי , ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, וכל סעד אחר, צו אל תעשה, עשה

 .הוא להורות על התליית רישיון מדביר

אלא לאחר שנתן לנאשם ) א(לא יצווה בית משפט כאמור בסעיף קטן   )ב(    

לא התייצב הנאשם לדיון בבקשה על אף ; הזדמנות להשמיע את טענותיו

  .משפט להחליט בבקשה בהעדרורשאי בית ה, שהוזמן כדין

יהיה לתקופה שיורה בית ) א(תוקפו של צו שניתן כאמור בסעיף קטן   )ג(    

  . המשפט ויכול שיהיה עד לגמר ההליכים

נאשם ותובע רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה   )ד(    

אם נתגלו עובדות חדשות או , )א(שנתן בענין בקשה לצו כאמור בסעיף קטן 

  . ו הנסיבותהשתנ

נאשם ותובע רשאים לערער על החלטה בענין בקשה לצו כאמור בסעיף   )ה(    

בית המשפט ; או על החלטת בית המשפט  בבקשה לעיון חוזר, )א(קטן 

  .שלערעור ידון בערעור בשופט אחד

לשנות או לבטל החלטה , בעיון חוזר ובערעור רשאי בית המשפט לקיים  )ו(    

  .חרת במקומהשעליה עוררים או לתת החלטה א

בנוסף , בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה רשאי בגזר הדין  )ז(    

מפגע או מטרד ,  לסילוק בית גידולבתשלום הוצאותלחייבו , לכל עונש שיטיל

וכן להורות על פסילת רישיון , אם הוגשה לו על כך בקשה מאת מי שהוציאן

שפט בהחלטה לפי רשאי בית המ, הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד. מדביר

או , יחד ולחוד, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או חלקם, סעיף זה

לא . הכל כפי שנראה לבית המשפט בנסיבות העניין, לחלק סכום זה ביניהם

לא יגרע הדבר מזכותו של מי , פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה

  .שהוציא את ההוצאות לתבען או לגבותן בדרך אחרת

 קיום צו בית אי

 משפט
 מאסר שנתיים או –דינו , 43מי שאינו מקיים צו של בית המשפט לפי סעיף  .44

 . לחוק העונשין)4)(א(61קנס כאמור בסעיף 
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  עיצום כספי: 'פרק ח    

הוראות   או40 המפורטות בסעיף זה חוקהפר אדם הוראה מההוראות לפי  .45 עיצום כספי

ל הכללי של המשרד להגנת הסביבה המנה רשאי ,תקנות שהותקנו לפי חוק זה

 להטיל עליו עיצום )  המנהל–להלן (או אחד מסגניו שהוסמך על ידו לעניין זה 

ואם הוא ,  שקלים חדשים25,000בסכום של , כספי לפי הוראות פרק זה

 . שקלים חדשים50,000 בסכום של –תאגיד 

הודעה על כוונת 

 חיוב
ר הוראה מההוראות לפי חוק היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפ  )א( .46

ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי , ) המפר–בפרק זה  (45כאמור בסעיף , זה

ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי , לפי אותו סעיף

 ). הודעה על כוונת חיוב–בפרק זה (

  :את אלה, בין השאר, בהודעה על כוונת חיוב יציין המנהל  )ב(    

 ;המהווה את ההפרה)  המעשה–בפרק זה (ו המחדל המעשה א )1(   

  ;סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו )2(   

זכותו של המפר לטעון טענותיו בפני המנהל לפי הוראות סעיף  )3(   

47;  

שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה  )4(   

  .49חוזרת לפי הוראות סעיף 

 רשאי לטעון 46ה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף מפר שנמסרה לו הודע .47 זכות טיעון

לעניין הכוונה להטיל עליו העיצום הכספי , בפני המנהל, בכתב, טענותיו

 . ימים ממועד מסירת ההודעה30בתוך , ולעניין סכומו

החלטת המנהל 

 ודרישת חיוב
, יחליט המנהל, 47טען המפר טענותיו בפני המנהל לפי הוראות סעיף   )א( .48

ורשאי , האם להטיל על המפר עיצום כספי, את הטענות שנטענולאחר ששקל 

 .50הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 

להטיל על המפר ) א(החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן   )1( )ב(  

 – זה פרקב(ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי , עיצום כספי

את סכום , בין השאר, ן המנהלבדרישת החיוב יציי; )דרישת חיוב

 .העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו

שלא להטיל על המפר ) א(חליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן ה  )2(    

  .ימסור לו הודעה על כך, עיצום כספי
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 ימים 30בתוך , 47הוראות סעיף לא ביקש המפר לטעון טענותיו לפי   )ג(  

 הימים 30בתום , יראו הודעה זו, נת חיובמיום שנמסרה לו ההודעה על כוו

 .כדרישת חיוב שנמסרה למפר במועד האמור, האמורים

הפרה נמשכת 

 והפרה חוזרת
לכל החלק החמישים שלו ווסף על העיצום הכספי תבהפרה נמשכת י  )א( .49

 .יום שבו נמשכת ההפרה

בהפרה חוזרת יתווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו   )ב(    

הפרה ", לעניין זה; סכום השווה לעיצום הכספי כאמור, פרה ראשונההיתה ה

בתוך ,  34 הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף –" חוזרת

שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי 

  .או שבשלה הורשע

 הנמוך מהסכומים המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום  )א( .50 סכומים מופחתים

 ).ב(אלא לפי הוראות סעיף קטן , הקבועים בפרק זה

נסיבות ושיקולים , רשאי לקבוע מקרים, בהסכמת שר המשפטים, השר  )ב(    

, 34שבשלהם ניתן יהיה להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בסעיף 

  . שיקבע הפחתה מרבייםבשיעורי

סכום מעודכן של 

 העיצום הכספי
, יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת החיובהעיצום הכספי   )א( .51

 ביום מסירת -  )ג(48בסעיף כאמור , ולגבי מפר שלא טען טענותיו בפני המנהל

הורה עלהוגשה עתירה לבית המשפט ובית המשפט ; ההודעה על כוונת החיוב

יהא סכום העיצום הכספי לפי הסכום, עיכוב תשלומו של העיצום הכספי

 . ההחלטה בעתירההמעודכן ביום

 בינואר בכל שנה 1-ב יעודכן 45כאמור בסעיף  העיצום הכספי םסכו  )ב(    

בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום , ) יום העדכון–בסעיף קטן זה (

ולעניין יום , העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו

 הסכום האמור ;הידוע ביום התחיל לעומת המדד שהיה –העדכון הראשון 

,  זהלעניין;  שקלים חדשיםעשרהיעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 

  . מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה–" מדד"

הודעה על יפרסם ברשומות  המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה  )ג(    

  ).ב(סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן 

המועד לתשלום 

 יצום הכספיהע
 כאמור תשלום ימים מיום מסירת דרישת ה30העיצום הכספי ישולם בתוך  .52

 .48בסעיף 
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הפרשי הצמדה 

 וריבית
הפרשי הצמדה , ייווספו עליו לתקופת הפיגור, לא שולם עיצום כספי במועד .53

1961-א"התשכ, וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה
14

 –בפרק זה  (

 .עד לתשלומו, )הפרשי הצמדה וריבית

)גביה(פקודת המסים על גביית עיצום כספי תחול  .54 גביה
15

. 

עיכוב תשלום 

עיצום כספי או 

  החזרו

לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה עתירה אין בהגשת   )א( .55

תשלום העיצום את  כדי לעכב ,לתשלום עיצום כספי לפי הוראות פרק זה

  .על כך המשפט הורה ביתאם  או המנהלאם כן הסכים לכך אלא  הכספי

או התקבל ערעור שהוגש על ) א(התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן   )ב(    

יוחזר ,  לפי הוראות פרק זהלאחר ששולם העיצום הכספי החלטה כאמור

תוספת ב, בית המשפטהעיצום הכספי או כל חלק ממנו אשר הופחת על ידי 

  .הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו

או בכל פרסם בעיתון  לל המנהרשאי,  זההוראות פרקהוטל עיצום כספי לפי  .56 פרסום

את מהות ואת שמו של המפר ,  וסכומודבר הטלת העיצוםאת דרך אחרת 

רשאי המנהל להורות למפר  ו,העיצום הכספי ונסיבותיהההפרה שבשלה הוטל 

 .פרסום כאמור, על חשבונו של המפר, לפרסם

שמירת אחריות 

 פלילית
בשל הפרת של אדם פלילית ה וום עיצום כספי לא יגרע מאחריותתשל  )א( .57

 .40כאמור בסעיף , הוראה לפי חוק זה

כאמור ,  כתב אישום בשל הפרת הוראה לפי חוק זהאדםהוגש נגד   )ב(    

 ,יחויב בשל המעשה המהווה את ההפרה בתשלום עיצום כספילא , 40בסעיף 

, ום הכספי ששולם יוחזר לו סכום העיצ–ואם שילם המפר עיצום כספי

  .בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו

  שונות: 'פרק ט    

, השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו .58 ביצוע ותקנות

 -ובין היתר 

מידת הסכנה , סוג המזיק, סיווג פעולות לפי מטרת השימוש )1(   

, או לפי שיקולים אחרים, בשימוש בהןלאדם או לסביבה הכרוכה 

כי שימוש , 6על אף הוראות סעיף , ולעניין זה רשאי השר לקבוע

שפגיעתם בבריאות האדם או בסביבה , באמצעי הדברה מסוימים

 ;יהיה קודם לשימוש באמצעי טיפול, מעטה

                                                      
  .192' עמ, א"ח התשכ" ס14

 .1399) א (1374) ע(' עמ', י כרך ב"חא 15
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אופן ביצוען או איסור , קביעת הוראות וסייגים לגבי פעולות )2(   

לרבות הגבלת פעולות לביצוע , י או לגבי מזיק מסויםבאופן כלל, עליהן

  ;על ידי סוגי מדבירים

, טיפול ומניעה, לתת הוראות בכל ענין הנוגע לאמצעי הדברה )3(   

, מסחר,  שיווק,יבוא, ייצוא, איסור או הגבלה של ייצור, ובכלל זה

  ;שימוש וסילוק, התקנה, אחסנה, סימון, אריזה, פרסום

 ;8 ומתן אישורים לפי סעיף יבואנאים לענין קביעת הסדרים ות )4(   

קביעת הסדרים ותנאים לעניין עריכת קורס הדברה כאמור  )5(   

חובת , )5(17קיום בחינות למדבירים כאמור בסעיף , )4(17בסעיף 

מתן רישיונות וחידושם , )6(18 לפי סעיף תביטוח אחריות מקצועי

  ;18כאמור בסעיף 

  .32ם נוספים לפי סעיף רישום תכשירי הדברה ואמצעי )6(   

אגרות , באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, השר רשאי לקבוע .59 אגרות

לרישיונות תקופתיים או , לרישום תכשיר, לבקשת רישיון מדביר, לבחינות

 .למתן אישור הנוגע ליישום הוראות חוק זה

 .חוק זה יחול על המדינה  )א( .60 תחולה על המדינה

  -) א(עיף קטן על אף הוראות ס  )ב(   

השר לביטחון פנים או שר , בהסכמת ראש הממשלה, השר )1(     

 'פרק זיקבע נהלים להפעלת סמכויות מפקח לפי , לפי העניין, הביטחון

  .כולה או חלקה, כלפי מערכת הביטחון

 ימים מיום 90ייקבעו בתוך ) 1(נהלים ראשונים לפי פסקה  )2(     

,  בידי ראש הממשלה– ובהיעדר הסכמה ביניהם, תחילתו של חוק זה

  . ימים לאחר מכן30בתוך 

הוראות לעניין מצב 

 חירום
 כי קיימת ,או עובד בכיר של המשרד שהוא הסמיכו לעניין זה, מצא השר .61

או כי , התפרצות חריגה של מזיקים העלולה לגרום למפגע או למטרד חמור

, תהעלולה להיווצר התפרצות כאמור אם לא יינקטו אמצעים דחופים למניע

 -רשאי הוא 

 ;אדם לערוך ניטור או לנקוט פעולותלהורות לכל  )1(   

להורות לכל אדם לאפשר לאדם אחר להיכנס לשטח שבבעלותו  )2(   

  ;או בחזקתו לצורך ניטור או ביצוע פעולות
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ועל אף , המסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם שר התעשיה )3(   

 אם הגבלות אלה להורות על הגבלות בנוגע לייבוא, הוראות כל דין

  .דרושות על מנת למנוע התפרצות

תיקון חוק שמירת 

 הניקיון
1984-ד"התשמ, בחוק שמירת הניקיון .62

16
יבוא " מפגעים "לאחר, )ב(10בסעיף , 

 ". לרבות מפגעים ומטרדים הנגרמים על ידי מזיקים תברואיים"

תיקון החוק 

למניעת מפגעים 

תביעות (סביבתיים 

 )אזרחיות

1992-ב"התשנ, )תביעות אזרחיות( מפגעים סביבתיים בחוק למניעת .63
17

בסעיף , 

1 - 

" מטרד מזיקים ""-יבוא , "זיהום על ידי קרינה"אחרי הגדרת  )1(   

בחוק , לפי העניין, "מפגע"או " מטרד" כמשמעות –" מפגע מזיקים"או 

 ;";2010 – א"התשע, מניעת מפגעי מזיקים תברואיים

" זיהום על ידי קרינה"המילים אחרי " מפגע סביבתי"בהגדרת  )2(    

  ".;מפגע או מטרד מזיקים"יבוא 

תיקון חוק בתי 

המשפט לעניינים 

 מינהליים

2000-ס"התש, בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים .64
18

, בתוספת הראשונה, 

 -יבוא , 37אחרי פרט 

החלטת הרשם או ממונה  לפי חוק מניעת מפגעי מזיקים   .38"   

 ".;2010-א"התשע, תברואיים

תיקון פקודת 

 בריאות העם
1940, בפקודת בריאות העם  )א( .65

19
 .  יימחק-' חלק ה, ) הפקודה–להלן  (

  :  ולאחריו יבוא) א( לפקודה יסומן 53האמור בסעיף   )ב(    

 -בחלק זה   )ב"(   

ו להיות המנהל כ הסביבה הסמיהגנתמי שהשר ל -" המנהל"    

;)ג(64וסעיף ) טו(-ו) י(53לענין חלק זה למעט לענין סעיף 

                                                      
  .1118' עמ, ד"ח התשמ"ס 16
 .148' עמ, ב"ח התשנ"ס 17
 .190' עמ, ס"ח התש"ס 18
 .239) א(, 191) ע(' עמ, 1' תוס, 1940, 1065ר "ע 19
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 הסביבה הסמיכו הגנת מי שהשר ל-" ממונה על איכות הסביבה"    

להיות ממונה על איכות הסביבה לענין חלק זה אולם 

  ". הרופא המחוזי-) טו(-ו) י(53לענין סעיף 

תיקון חוק 

הרשויות 

אכיפה (המקומיות 

 –סביבתית 

 )סמכויות פקחים

 –ח "התשס, ) סמכויות פקחים– אכיפה סביבתית(בחוק הרשויות המקומיות  .66

חוק מניעת מפגעי מזיקים ). 17"( יבוא 16' אחרי פריט מס, בתוספת, 2008

  ". 2010 -א"התשע, תברואיים

 

 ;ששה חודשים מפרסומו', למעט פרק ד, תחילתו של חוק זה  )א( .67 תחילת תוקף

  . לחוק זה ביום כניסתן לתוקף של תקנות ליישומו' תחילתו של פרק ד  )ב(    

יעמדו בתוקפן , )ב(67לפי הוראות סעיף , לחוק זה' עד יום תחילתו של פרק ד .68  מעברהוראת

ויראו אותן , 1975-ה"התשל, )הדברת מזיקים(הוראות תקנות רישוי עסקים 

 . לחוק זה58כתקנות שהותקנו לפי סעיף 
  
  

  

 


