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 1987 -חוק עזר למשגב )שמירת איכות הסביבה( התשמ"ז  – איסור התנהגות בשטחי גן 

 

 2021-תיקון התשפ"א,  1987- התשמ"זי' לחוק עזר למשגב )שמירת איכות הסביבה(   12על פי סעיף 

לא יכניס, לא ינהג ולא יחנה אדם כלי רכב בגן, ולא יאפשר לאחר מטעמו לעשות כן, אלא אם כן הותרה  "
"כלי  הכניסה לכלי רכב בהודעה בכניסה לגן ובהתאם להוראות שקבע ראש המועצה בהודעה; לעניין סעיף זה, 

 " למעט קלנועית ועגלת נכים. - רכב"

 - להלן ותבהתאם למפה הם שטח "יער שגב" ו"הר עצמון" שטחי גן בהם ישנה אכיפה מוגברת של חוק ז

 שטח גן "יער שגב" 
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 שטחי גן "הר עצמון" 

 
 

 כמו כן, בהתאם לחוק, באזורים אלו יחולו ההנחיות להלן: 

 ראש המועצה רשאי לקבוע הוראות להתנהגות בגן בהודעה שתוצג בגן.   ()א

 יפגע בו. לא יטריד אדם בעל חיים הנמצא בגן ולא   ()ב

 לא יקטוף אדם צמח בגן, לא ישחיתו ולא יפגע בו ללא היתר מאת מפקח.   ()ג

 לא יהלך ולא יימצא אדם בגן אלא במקומות שיועדו לכך.  ()ד

 לא ירעה אדם בעל חיים בגן ללא היתר מאת מפקח.   ()ה

 לא ירחץ אדם בבריכה שבגן ללא היתר מאת מפקח.   ()ו

 ס, מופע, אסיפה וכיוצא בהם ללא היתר מאת מפקח. לא יקיים אדם חגיגה, טק  ()ז

 לא יתנהג אדם בגן בניגוד להנחיות מפקח או שומר הגן.   ()ח

 מפקח או שומר הגן רשאים להרחיק מהגן אדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ובלבד שהתרו בו   ()ט

 

 העובר על הנחיות החוק צפוי לקנס כספי ו/או הגשת כתב אישום.  אדם
 04-9902333ידע נוסף ניתן לפנות למוקד המועצה האזורית משגב בטלפון למ

 


