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, )חצרות וכניסות לבנינים, ניקוי מגרשים(חוק עזר לערד  
 -1966ו"תשכ

 2025'  עמ  ,)19.5.1966(ו "תשכ  , 1883ת " ק  :פורס�

מתקינה המועצה המקומית ערד חוק ,  לפקודת המועצות המקומיות�23 ו22בתוק� סמכותה לפי הסעיפי� 

 :עזר זה

 הגדרות

 -בחוק עזר זה   . 1

 ;בני' או מגרש- " נכס"

בי' בזכותו הוא , הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נות' הכנסה, או הזכאי לקבל, אד� המקבל- " בעל"

ולרבות שוכר או שוכר , בי' שהוא הבעל הרשו� של הנכס ובי' שאינו הבעל הרשו�, כנאמ' או כבא כוח, בי' כסוכ'ו

 ;משנה ששכר נכס לתקופה של למעלה משלוש שני�

 ;למעט אד� הגר בבית מלו' או בפנסיו', אד� המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופ' אחר- " מחזיק"

, מרפסת, ארובה, גג, קיר, לרבות כל יסוד, ע* או חומר אחר, ברזל, חימר, ביטו',  שהוא בנוי אב'כל מבנה- " בני�"

גדר או מבנה אחר , סייג, סוללה, בליטה או חלק של בני' או כל דבר המחובר אליו או כל כותל, כרכוב, גזוזטרה

 הקרקע שמשתמשי� בה או המקיפי� או תוחמי� או מכווני� להקי� או לתחו� קרקע כלשהי וכולל את שטח

 ;שמחזיקי� בה יחד ע�  המבנה כחצר או כגינה או לכל צור+ אחר של אותו מבנה

 ;כעל שטח בנוי לעני' חוק עזר זה, באישור הממונה על המחוז, שטח שהמועצה הכריזה עליו- " שטח בנוי"

 ;קרקע פנויה בשטח בנוי- " מגרש"

 ;המועצה המקומית ערד- " המועצה"

 ;כול' או מקצת', לרבות אד� שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " צהראש המוע"

לרבות אד� שהמפקח העביר אליו את , אד� שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצור+ חוק עזר זה- " מפקח"

 .כול' או מקצת', סמכויותיו לפי חוק עזר זה

 דרישה לניקוי

מאת בעל מגרש לנקות את המגרש ומאת בעל בני' או המחזיק , רשאי לדרוש בהודעה בכתב ראש המועצה )א(  . 2

 .לנקות חצר או כניסה של אותו בני', בו

 .הפרטי� והאופ' לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש לבצעו,  ההודעה תכלול את התנאי�)ב(

 חובה למלא אחרי ההודעה

 .חייב למלא אחריה, 2מור בסעי� בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כא  . 3

 ניקוי על ידי המועצה

4 .   � או ביצע את הניקוי שלא לפי 3לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעי

רשאית המועצה לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל , הפרטי� והאופ' המפורטי� בהודעה, התנאי�

 .זיק בוהנכס או המח

 אגרת ניקוי

 . אגרת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת)א(  . 5

ואילו האגרה בעד ניקוי חצר או כניסה לבני' תשול� ,  האגרה בעד ניקוי מגרש תשול� על ידי בעל המגרש)ב(

שיחולקו בי' המחזיקי� לפי מספר , בשיעור של שליש על ידי בעל הבני' ובשיעור שני שלישי� על ידי המחזיקי� בו

 .לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות כמחזיק בשני חדרי�. החדרי� התפוסי� על ידיה�

 אישור כניסה

חצר או כניסה לבני' כדי לברר את מצב ,  המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש)א(  . 6

 .2ועצה כאמור בסעי� הנקיו' בה� וא� נתמלאו דרישות ראש המ

 .)א( לא יפריע אד� למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעי� קט' )ב(

 מסירת הודעה

או נמסרה במקו� , א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי'  . 7

מבני משפחתו הבוגרי� או לידי כל אד� בוגר העובד מגוריו או במקו� עסקו הרגילי� או הידועי� לאחרונה לידי אחד 

או במקו� עסקו , או נשלחה בדואר במכתב רשו� הערו+ אל אותו אד� לפי מענו במקו� מגוריו, או המועסק ש�

תהא המסירה כדי' א� הוצגה במקו� , א� אי  אפשר לקיי� את המסירה כאמור. הרגילי� או הידועי� לאחרונה
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ורי� או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוני� הנפוצי� בתחו� המועצה בולט באחד המקומות האמ

 .שאחד מה� לפחות הוא בשפה העברית

 ענשי"

 *. שקלי� חדשי�500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה  . 8
     

 �318 "חש, 14.12.86 תחילה ביו�  *

 הש"

 ".�1966ו"תשכ, )חצרות וכניסות לבניני�, ניקוי מגרשי�(רד חוק עזר לע"לחוק עזר זה ייקרא   . 9

 תוספת

) � )5סעי

 אגרת ניקוי בלירות                  

   15          בעד ניקוי מגרש ששטחו עד חצי דונ�   . 1

  10          לכל חצי דונ� נוס� או חלק ממנו   

   20          בעד ניקוי חצר ששטחה עד חצי דונ�   . 2

  15           ממנו לכל חצי דונ� נוס� או חלק  

  3            בעד ניקוי כניסה לבני'   . 3

 .נתאשר

 )1966 באפריל 14(ו "ד בניס' תשכ"כ

 זאב חיימוני

  ראש המועצה המקומית

  ערד

 חיי" משה שפירא        

      שר הפני"        

 


