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 -1965ה"תשכ, )הוצאת אשפה(חוק עזר לערד 

 2526'  עמ  ,)5.8.1965(ה "תשכ  , 1755ת "ק  :פורס�

  488'  עמ  ,)12.12.1974(ה "תשל  , 3267 ת"ק  :תיקוני�
 118' עמ  ,)29.1.2001(א "תשס  ,�632 "חש  

מתקינה המועצה המקומית ערד חוק ,  לפקודת המועצות המקומיות&24 ו23, 22בתוק$ סמכותה לפי סעיפי� 

 :עזר זה

 א"תשס, ה" תשל:תיקו*   הגדרות 

 -בחוק עזר זה   . 1

  ;מועצת העיריה- " המועצה"

 ; עיריית ערד& "העיריה"

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

וכ* אד� שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו , אד� שהמועצה מינתהו להיות מפקח לעני* חוק עזר זה- " המפקח"

 ;כול* או מקצת*, לפי חוק עזר זה

בי* בזכותו , הכנסה מנכסי� או שהיה מקבלה אילו היו הנכסי� נותני� הכנסה, ל או הזכאי לקבלאד� המקב- " בעל"

ולרבות שוכר או , בי* שהוא הבעל  הרשו� של הנכסי� ובי* שאיננו הבעל הרשו�, כסוכ* או כנאמ*, כוח&הוא ובי* כבא

 ;משנה ששכר  נכסי� לתקופה שלמעלה משלוש שני�&שוכר

 ;למעט אד� הגר בבית מלו* או בפנסיו*, ק למעשה בנכסי� כבעל או כשוכר או בכל אופ* אחראד� המחזי- " מחזיק"

לרבות הקרקע  שמשתמשי� בה או שמחזיקי� , או חלק מה�, אוהל, פחו*, בדו*, צריפו*, מחס*, צרי$, בית- " בני�"

 ;כחצר או לצור. אחר ולמעט בית מלאכה או אורווה, בה יחד ע� הבני* כגינה

מוס. , לרבות כל מקו� שעושי� בו מלאכה ועובדי� בו למעלה מארבעה אנשי� ובכלל זה בית חרושת- " לאכהבית מ"

 ;וכל עסק או מחס* המשמש יחד ע� בית המלאכה

 ;דיר וכ* כל מקו� שמשתמשי� בו או שמחזיקי� בו יחד ע� האורווה, מכלאה, לול, לרבות רפת- " אורווה"

, פירות  או ירקות ופסלת�, אפר, עלי�, ענפי�, שברי זכוכית, בקבוקי�, ירותני, לרבות שיירי מטבח- " אשפה"

 ;פסולת וחמרי בני*, למעט זבל, נקיו*&ודברי� אחרי� העלולי� לגרו�  לכלו. או אי, סמרטוטי�, קופסאות, קליפות

 ;גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה- " זבל"

 ; או זבלפסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה- " פסולת"

  ;חצ/ ופסולת בניה, אבני�, עפר, לרבות חול- " חמרי בני�"

כמקו� שאליו תפונה כל הפסולת , הוכרז וסומ* לפי כל די* על ידי העיריה,  האתר אשר נקבע& "אתר סילוק הפסולת"

  ;העירונית למעט חומרי בני*

  ;כמקו� שאליו יפונו כל חומרי הבני*, עיריההוכרז וסומ* לפי כל די* על ידי ה,  האתר אשר נקבע& "אתר פסולת בני�"

עושי� מלאכה או מספקי� , מעבדי� או מוכרי� טובי*, מאחסני�, מקו� שבו מייצרי�,  לרבות מפעל& "בית עסק"

  ;משרד וכ* עסק אחר, מרכול, מעבדה, בית חרושת, בית מלאכה, שירות לרבות חנות

  : אחד או יותר מאלה& "בעל עסק"

  ;בעלו של עסק  )1(  

  ;מנהל עסק  )2(  

  ;מנהל עסק בפועל  )3(  

  ;האחראי לעסק  )4(  

  ;המחזיק בעסק  )5(  

  ;שות$ פעיל בעסק  )6(  

המיועדי� לאצירת אשפה או פסולת או חומרי , שקית או כלי קיבול, דחס*, דחסנית, מכולה,  מכל& "כלי אצירה"

  ;*כפי שיקבע המפקח מזמ* לזמ, גודל ואיכות, בצורה, העשוי מחומר, בני*

בעל רשיו* תק$ להובלת אשפה והעוסק בפינוי והובלת , או כל אד� הפועל מטעמו,  אד� שאינו העיריה& "מוביל"

 .אשפה או פסולת או חומרי או חומרי בני* לאתרי סילוק הפסולת העירוניי� לש� שפיכת� במקו�

 כלי אשפה

, לחומר, לגודל, ראות המפקח בנוגע לצורהכלי אשפה לפי הו, בבני* או בחצרו,  בעל בני* חייב להתקי*)א(  . 2

, לתקנ� או להחליפ� באחרי�, וחייב הוא להחזיק� במצב תקי*, למקו� ולשאר התנאי� שיקבע המפקח, למספר

 .הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתו. הזמ* שיקבע

חו/ לכלי  לא ישי� אד� אשפה אלא לתו. כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישי� ולא ישאיר אשפה מ)ב(

 .האשפה

 .פסולת או חמרי בני*,  לא ישי� אד� לתו. כלי אשפה זבל)ג(

 כלי קיבול
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לפי הוראות המפקח בנוגע ,  המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקי* כלי קיבול לזבל או לפסולת)א(  . 3

לתקנ� או להחליפ� , קי*למקו� ולשאר התנאי� שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיק� במצב ת, למספר, לגודל, לצורה

 .הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתו. הזמ* שיקבע, באחרי�

 לא ישי� אד� זבל או פסולת אלא לתו. כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישי� ולא ישאיר זבל או פסולת )ב(

 .מחו/ לאות� כלי קיבול

 . לא ישי� אד� לתו. כלי קיבול אשפה או חמרי בני*)ג(

 העברת אשפה

מאורווה או מבית מלאכה , זבל או פסולת מבני*,  אשפה-ולא יעביר בשו� דר. , פרט למפקח, לא יוביל אד�   .4

 .לכל מקו� אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה

 מת� היתר

להוסי$ , להתלותו או לכלול בו תנאי�, לבטלו, לסרב לתתו, 4 ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעי$ )א(  . 5

 .ות�עליה� ולשנ

 - ייקבעו 4 בכל היתר שנית* לפי סעי$ )ב(

 ;זבל או פסולת,  השעות שבה* מותר להוציא או להוביל אשפה)1(

 ;זבל או פסולת,  המקומות שאליה� יובלו ויורקו או יישרפו אשפה)2(

 ;גדל� ומבנ�, צורת�,  דרכי ההוצאה וההובלה וכ* אמצעי ההובלה)3(

  . תקופת ההיתר)4(

 א"תשס: *תיקואגרת פינוי 

, ישל� בעלו, המסחר או התיירות, מאזור התעשיה, בעד כל פינוי אשפה או פסולת על ידי העיריה מבית עסק  . א5

  .אגרת פינוי פסולת בשיעור שנקבע בתוספת, נוס$ על הארנונה, מנהלו או המחזיק בו לעיריה

 א"תשס: תיקו*אגרת פינוי חומרי בני� 

מנהלו או המחזיק , ישל� בעלו, מבית עסק או מבנה ציבורי, מבית או משטח פרטיבעד כל פינוי חומרי בני*   . ב5

  .אגרת פינוי בשיעור שנקבע בתוספת, נוס$ על הארנונה, בו לעיריה

 א"תשס: תיקו*רכוש העיריה 

י גרוטאות וגז� הנמצאי� בכלי האצירה או שפונו על ידי העיריה או על יד, חומרי בני*, פסולת, זבל, אשפה  . ג5

  .יהיו רכושה של העיריה, מוביל אל אתרי סילוק הפסולת העירוניי� בהתא� לחוק עזר זה

 א"תשס: תיקו*פינוי אשפה על ידי מוביל 

, לתחו� אתרי סילוק הפסולת העירוניי�, גז� או חומרי בני*, גרוטאות, זבל, פסולת, לא יכניס מוביל אשפה  . ד5

השפיכה וההטמנה במקו� , מטע� העיריה המפרט את תנאי ההובלהאלא לאחר שיהיה בידו הסכ� מפורט וחתו� 

  .ואת המחירי� המתאימי�

 זכות כניסה לפועלי המועצה

אורווה או בית מלאכה כדי ,  כל פועלי המועצה שהורשו לכ. על ידי המפקח רשאי� להיכנס לכל בני*)א(  . 6

 .הזבל או הפסולת בשעות שיקבע המפקח, לאסו$ את האשפה

או המחזיק בה� יאפשר לפועלי המועצה לגשת על נקלה לכלי האשפה , אורווה או בית מלאכה, בני* בעל )ב(

 .זבל או פסולת ללא הפרעה, או לכלי קיבול אחרי� כדי לאסו$ ולהוציא אשפה

 סמכויות המפקח

 .עזר זהאורווה או בית מלאכה כדי לבדוק א� נתקיימו הוראות חוק ,  המפקח רשאי להיכנס לכל בני*)א(  . 7

רשאי ראש המועצה לבצע את , 3 או 2 לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפי� )ב(

 .העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק

 מסירת הודעות

מקו� או נמסרה ב, א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי*  . 8

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

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

תהא המסירה כדי* א� הוצגה ההודעה ,  כאמורא� אי אפשר  לקיי� את המסירה. הרגילי�  או הידועי� לאחרונה

, במקו� בולט על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתוני�  יומיי� הנפוצי� בתחו� המועצה שאחד מה�

 .הוא בשפה העברית, לפחות

 ה" תשל:תיקו*   עונשי� 
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 או 2ר על הוראות הסעיפי� וא� עב, * שקלי� חדשי�500דינו קנס , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה  . 9

 *  שקלי� חדשי�20 קנס נוס$ -דינו ,  והיתה העבירה נמשכת)ב(7וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעי$ , 3

 .לכל יו� שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו
     

 .�318 "חש, 14.12.1986 תחילה ביו�  *

 הש#

  ".&1965ה"תשכ, )הוצאת אשפה(חוק עזר לערד "לחוק עזר זה ייקרא   . 10

  תוספת 
  )ב&5א ו5סעיפי� (

  א"תשס: תיקו*

  
באמצעות כלי , בידי העיריה או שליחיה, בית מלאכה או בית עסק אחר, אגרת פינוי חומרי בנין או אשפה או פסולת מפעל

  :בעבור כל פינוי, לא ובין שאינו מלאבין שכלי האצירה מ, אצירה של המפעל או של העיריה
  בשקלים חדשים                      

   -בעבור 
    34              )כולל(ק " מ5מכולה בנפח עד   )1(
  68              )כולל(ק " מ10מכולה בנפח עד   )2(
  108              )כולל(ק " מ16מכולה בנפח עד   )3(
  102              ק" מ10דחסנית בנפח   )4(
  142              ק" מ14דחסנית בנפח   )5(

  

 .נתאשר

 )1965 ביולי 13(ה "ג בתמוז תשכ"י
    

  
     יצחק פונדק         זרח ורהפטיג    
 ראש המועצה המקומית ערד      שר הדתות ממלא מקו� שר הפני�  

 


