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 מדיניות המועצה בנושאי אכיפה
 

שהתקבלו בהתאם להנחיות ראש המועצה להלן המדיניות המלאה על פי החלטות מליאה והחלטות 
 בנושא אכיפה. 

ביישובים על מנת להעלות את  ערבי הסברהכחלק משינוי מדיניות המועצה, יחידת הפיקוח תקיים 
 המודעות הן בהכרה בתפקידי היחידה והן בשיפור איכות החיים של התושבים. 

 
 בתחום החניה: 

ות על חניות שאינם חוקיות ברחבי המועצה וזאת לפעם הראשונה שהרכב ככלל, המועצה תיתן אזהר
נצפה עובר עבירה, לא תהיה פעם שניה, כלומר, היה ומופיע במסוף המפקח/ת דוח ו/או אזהרה 

 קודמים יירשם קנס כספי. 
 

 במקרים הבאים יינתנו קנסות ללא אזהרות: 
 חניות לפני מעבר חציה 

 ידה וחניה, רכב אשר יחנה בחניית חנה ייקנס באופן מיידי. חניות נכים, אסורה עצירה עמ
 באזורים בהם ישנה תופעה שכיחה יותקנו מצלמות אכיפה מיוחדות וירשמו דוחות על בסיס זה. 

 
 בתחום חוקי העזר השונים 

)מפגעים, כלבים משוטטים )שיש להם בעלים(, רכבים נטושים, שילוט לא חוקי ושאר חוקי העזר, 
 תאכוף בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים: היחידה 

 
 פניה ממזכירות/וועד היישוב .1

/טלפון היחידה/דוא"ל ודרכי התקשרות נוספים 106פניה מתושבים/אזרחים למוקד  .2

 הקיימים. 

 

היחידה לא תכנס ליישובים אשר לא יידרשו אכיפה באופן ברור, למעט פעילות מניעה, יחד עם זאת, 
 עת יאכפו בהתאם למדיניות שנקבעה לעיל. מפקח/ת שיראו עבירה שמתבצ

 לידיעתם, כלב שנתפס/נצפה ברשות הרבים יינתנו קנסות מידיים ללא אזהרה ושיקול דעת המפקח/ת 
 מפגעים יטפלו ע"י היחידה בהתאם לחוקי העזר ושיקול דעת המפקח/ת

 ח/ת רכבים נטושים יטופלו בהתאם לחוקי העזר ולחוק שמירת הניקיון ושיקול דעת המפק
 שילוט לא חוקי יטופל בהתאם לחוק העזר ושיקול דעת המפקח/ת 

בקשות של תושבים בכלל תחומי האכיפה ייבדקו ע"י היחידה ובמידה ויידרש יימסר, ראשית דוח 
 אזהרה. 

יובהר כי ככל הנכתב לעיל, הינו מול הצד המשפטי, יחד עם זאת, במידה והנכתב לעיל נוגד את החוק 
 בר על הכתוב. הכתוב, החוק ייג

 בברכה, 
 מני סקולניק 

 מנהל יחידת פיקוח ואכיפה 
 מוא"ז גוש עציון 

 
 


