חוק עזר לעמק יזרעאל (אשפה) ,התשנ"ז 1997
פורסם:
ת"ט:

חש"ם ,584
חש"ם ,586

תשנ"ז (,)18.9.1997
תשנ"ח (,)6.11.1997

עמ' 551
עמ' 50

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22ו -24לפקודת המועצות המקומיות (להלן  -הפקודה) ,סעיף  63לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,-1958וסעיף  19לחוק שמירת הנקיון ,התשמ"ד ,-1984מתקינה המועצה האזורית
עמק יזרעאל חוק עזר זה:

פרק א' :פרשנות
הגדרות

תיקון :תשנ"ח

בחוק עזר זה -
.1
"אשפה"  -פסולת בית ,פסולת מפעל ,פסולת בנין ,פסולת צמחים ,גרוטאות או זבל ,לרבות חפץ או חומר הגורמים סכנה
לבריאות ,אי נקיון או אי ס דר ,שיירי מזון ,אריזות למיניהן ,קליפות ,ניירות ,סמרטוטים ,בדלי סיגריות ,פחים ,גזרי עץ וכיוצא
בהם ,למעט מי שפכים ופסדים כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים) ,התשמ"א;-1981
"אתר לסילוק אשפה"  -שטח שראש המועצה הכריז עליו שהוא אתר לסילוק אשפה;
"אתר לסילוק פסולת בנין"  -שטח שראש המועצה הכריז עליו שהוא אתר לסילוק פסולת בנין;
"אתר לסילוק פסולת רעילה"  -אתר פסולת רעילה ברמת חובב או אתר אחר שייקבע לפי כל דין כאתר לסילוק פסולת רעילה;
"אתר לפינוי זבל"  -אתר לפינוי זבל כאמור בסעיף (3ג);
"אתרים"  -אתר לסילוק אשפה ,אתר לסילוק פסולת בנין ,אתר לסילוק פסולת רעילה ואתר לפינוי זבל;
"בית מגורים"  -נכס שהשימוש העיקרי בו הוא לצורכי מגורים ,למעט מוסד;
"בנין"  -מבנה קבוע או ארעי מסוג או מחומר כלשהו ,לרבות מיתקן תברואה ,חלק של מבנה ,דבר המחובר למבנה או גדר
מסוג כלשהו;
"בעל"  -אחד או יותר מאלה:
( ) 1המחזיק למעשה בבית מגורים ,מפעל ,או מכלאה ,כבעל ,כשוכר או באופן אחר ,למעט אדם הגר בבית מלון
או בפנסיון;
( )2שוכר או שוכר משנה;
( ) 3הבעל הרשום של נכס בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק המקרקעין התשכ"ט( -1969להלן  -חוק
המקרקעין);
( )4אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ,או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה ,בין בזכותו ובין
כמורשה ,כנאמן או כבא כוח;
( )5בעל דירה כמשמעותה בחוק המקרקעין;
( )6נציגות בית משותף ,כמשמעותה בחוק המקרקעין;
"הוראה"  -לרבות הודעה ,קביעה ,דרישה וכיוצא בהם או תנאים נלווים להיתר;
"המועצה"  -המועצה האזורית עמק יזרעאל;
"ועד מקומי"  -ועד מקומי ,כמשמעותו בפקודה;
"זבל"  -הפרשות מוצקות של בעלי חיים או פסולת או שיירים המצטברים במכלאה;
"יישוב"  -יישוב מיישובי המועצה;
"כלי אצירה"  -כלי אצירה לאשפה בגדלים שונים ובצורות שונות ,לרבות מבנה ,מכל ,מכולת דחס ,שקית וכלי קיבול אחר
המיועד לאצירת אשפה ופסולת ,מותאם למערך פינוי האשפה של המועצה ועשוי מחומר ,צורה ואיכות כפי שיורה המפקח
מזמן לזמן;
"כלי אצירה ביתי"  -כלי אצירה השייך למועצה ומיועד לפסולת בית;
"כלי אצירה מרכזי"  -כלי אצירה המוצב בשטח ציבורי ומיועד לאצירת אשפה מוצקה שאינה פסולת בנין ,פסולת מפעל
ופסולת צמחים;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד רשמי אחר שיחליפו;
"מכולת דחס"  -מכולה סגורה עם מיתקן דחיסה הידראולי ,המופעלת על ידי מנוע חשמלי ובקיבולת של ארבעה מטרים
מעוקבים לפחות;
"מכלאה"  -לרבות רפת ,לול ,אורווה ,דיר ,כלביה ומקום שמחזיקים בו בעלי חיים;

"מספר יחידות המשק בקיבוץ בשנה מסוימת"  -מנה המתקבלת מחלוקת מספר התושבים בקיבוץ בשנה מסוימת במספר
;2.4
"מפעל"  -מקום שבו מייצרים ,מאחסנים או מעבדים טובין ,עושים מלאכה או מספקים שירות ,כולל בית חרושת ,בית
מלאכה ,בית עסק ,חנות ,מעבדה ,משרד ,מחסן ,מקום עינוג ,בית חולים ,בית הבראה ונכס שאינו משמש כבית מגורים;
"מפקח"  -אדם שראש המועצה מינהו למפקח לענין הוראות חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"נכס"  -בנין ,חצר ,מגרש או חלק מהם;
"פסולת בית"  -אשפה המצטברת במהלך פעילות רגילה של בני אדם ,כתוצאה ממגוריהם בבית מגורים ,שאינה פסולת בנין,
פסולת צמחים ,פסולת מפעל ,גרוטאות או זבל;
"פסולת בנין"  -אשפה או שיירים של חומרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקון בנין או שמשתמשים בהם בקשר עם
עבודות בניה או תיקו ן בניה ,לרבות חומרי הריסות בנין ,יריעות פוליאתילן ,אבנים ,אפר ,עפר וכיוצא בהם;
"פסולת מפעל"  -אשפה המצטברת עקב עבודות במפעל או חומרי אריזה או שיירים של חומרים שמשתמשים בהם בקשר
עם עבודות מפעל;
"פסולת רעילה"  -פסולת כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) ,התשנ"א( -1990להלן  -תקנות
לסילוק פסולת רעילה) ,או חומר אחר שהמפקח קבע שהוא רעיל;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"תושב קיבוץ בשנה מסוימת"  -מי שמלאו לו  18שנים בשנה פלונית ובית מגוריו הקבוע היה בקיבוץ ביום  1בדצמבר בשנה
שקדמה לה.

פרק ב' :כלי אצירה
כלי אצירה ביתי
(א) מפקח יציב לשימושו של כל בית מגורים כלי אצירה ביתי.
.2
(ב) בעל בית מגורים ישמור על תקינותו ,נקיונו ונקיון סביבתו של כלי אצירה ביתי שהוצב בנכסו ,וינקוט אמצעים
סבירים לבל יגרום הפרעה לסביבה ,הכל לפי הוראות המפקח.
(ג) הציב מפקח כלי אצירה ביתי ,ישלח הודעה בכתב על כך לבעל בית המגורים.
(ד) בעל בית מגורים ישלם למועצה תשלום עבור העמדת כלי אצירה ביתי ,לפי עלותו של כלי האצירה הביתי ,תוך 30
ימים מיום קבלת ההודעה על הצבתו.

התקנ ת כלי אצירה במפעל והחזקתם
(א) בעל מפעל יתקין במפעלו כלי אצירה לאשפה וכלי אצירה לפסולת מפעל ,זולת אם הם הותקנו והוצבו בידי
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המועצה כאמור בסעיף .4
(ב) בעל מפעל ישמור על תקינותם ונקיונם של כלי אצירה כאמור ועל נקיון סביבתם וינקוט אמצעים סבירים לבל
יגרמו הפרעה לסביבה ,הכל לפי הוראות המפקח.
(ג) בעל מפעל ששטחו הבנוי עולה על  450מ"ר ,יתקין במפעלו מכולת דחס ,ישמור על תקינותה ,נקיונה ונקיון סביבתה
וינקוט אמצעים סבירים לבל תגרום הפרעה לסביבה ,הכל לפי הוראות המפקח.
(ד) מפקח רשאי ,לאחר התייעצות עם הוועד המקומי ביישוב שבו מצויה מכלאה ,להורות כי בעל מכלאה יתקין אתר
מיוחד לזבל ,לרבות התקנת כלי קיבול לזבל וחיבורו לרשת מים ולמערכת ביוב ,ישמור על נקיון האתר וסביבתו וינקוט
אמצעים סבירים לבל יגרום האתר הפרעה לסביבה ,הכל לפי הוראות המפקח; אולם רשאי בעל מכלאה כאמור לאחסן ולהכין
זבל באתר לפינוי זבל ולפזרו בשטחים חקלאיים שבהחזקתו לשם השבחתם.

תשלום בעד כלי אצירה של המועצה במפעל
(א) מפקח רשאי להורות על הצבת כלי אצירה ,בבעלותה של המועצה ,בחצרו של כל מפעל שבתחום המועצה ,בנפח
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שיורה המפקח לפי צורך המפעל.
(ב) החליט המפקח להציב כלי אצירה בחצרו של מפעל ,תישלח הודעה בכתב על כך לבעל המפעל.
(ג) בעל מפעל ישלם למועצה תשלום בסכום עלות כלי האצירה עבור העמדת כלי האצירה שבבעלות המועצה לשימוש
בחצרו ,תוך  30ימים מיום קבלת ההודעה על הצבת כלי האצירה.
(ד) בעל מפעל רשאי לבקש מהמפקח שלא להציב בחצר המפעל כלי אצירה כאמור; הבקשה תוגש תוך  15ימים מיום
קבלת הודעה כאמור בסעיף קטן (ב).
(ה) המפקח יודיע בכתב לבעל מפעל על החלטתו בדבר הצבת כלי אצירה במפעל; סירב המפקח להיענות לבקשת בעל
מפעל כאמור בסעיף קטן (ד) ,ישלם בעל המפעל את התשלום תוך  30ימים מיום קבלת ההודעה על הסירוב.
(ו) לא שילם בעל מפעל תשלום לפי סעיף קטן (ג) ,רשאית המועצה שלא להציב את כלי האצירה בחצר המפעל.

(ז) התקינה המועצה כלי אצירה בחצרים של מפעל ,אחראית המועצה לתיקונו או להחלפתו של כלי אצירה אם נשרף
או ניזוק באופן שאינו מאפשר שימוש סביר ותקין בו ,ובלבד שבעל המפעל שבו מצוי כלי האצירה ישא במלוא עלות התיקון
וההחלפה.
(ח) לא התקינה המועצה כלי אצירה בחצרו של מפעל ,אחראי בעל מפעל לתיקונו של כלי אצירה או להחלפתו ,אם
ניזוק ,הכל לפי הוראות המפקח.

ביתן לאצירת אשפה
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(א) מפקח רשאי להורות לבעל מפעל ,בהודעה בכתב ,להתקין ביתן לאצירת אשפה.
(ב) קיבל בעל מפעל הוראה להתקין ביתן לאצירת אשפה ,יתקינו באופן ,בצורה ,במקום ובזמן שקבע המפקח.
(ג) התקין בעל מפעל ביתן לאצירת אשפה ,יחזיקו במצב תקין ונקי בעל עת.

התקנת כלי אצירה מרכזיים היישובים
(א) המועצה רשאית להתקין ביישובים כלי אצירה מרכזיים שמהם תפנה את האשפה לסוגיה.
.6
(ב) ועד מקומי יישא בעלות רכישתם והתקנתם של כלי אצירה מרכזיים בשיעור שיקבע ראש המועצה בהתאם לסוג
כלי האצירה ואיכותו; ראש המועצה ימסור לוועד המקומי דרישה לתשלום לא יאוחר מ -60ימים לפני מועד הגשת תקציב
הוועד המקומי.
(ג) ניתנה לוועד המקומי ,בתוך שנת התקציב ,רשות לסטות מתקציבו ,רשאי ראש המועצה למסור את הדרישה
לתשלום כאמור בסעיף קטן (ב) ,בתוך שנת התקציב.
(ד) המועצה תחליף כלי אצירה מרכזי שנשרף או ניזוק באופן שאינו מאפשר שימוש סביר ותקין בו; הוועד שבו מצוי
כלי האצירה יי שא במלוא עלות ההחלפה ,אלא אם כן הוכח ,לשביעות רצון המפקח ,כי ההחלפה נדרשת עקב בלאי סביר ורגיל
והוועד יחויב בשיעור כאמור בסעיף קטן (ב).

אגרת אחזקת כלי אצירה
(א) המועצה תתחזק כלי אצירה המשמשים בית מגורים ותטפל בהם ,לרבות החלפתם או תיקונם (להלן  -אחזקת
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כלי אצירה).
(ב) המועצה תחליף כלי אצירה ביתי שנשרף או ניזוק באופן שאינו מאפשר שימוש סביר ותקין בו ,ובעל הנכס שבו
מצוי כלי האצירה ,יישא במלוא עלות ההחלפה אלא אם כן הוכח לשביעות רצון המפקח כי ההחלפה נדרשת עקב בלאי סביר
ורגיל.
(ג) בעד אחזקת כלי אצירה ישלם בעל בית מגורים למועצה אגרה כמפורט בפרט  1לתוספת (להלן  -אגרת אחזקת כלי
אצירה).
(ד) קיבוץ ישלם אגרת אחזקת כלי אצירה לפי מספר יחידות המשק בקיבוץ בשנת תשלום האגרה.

פרק ג' :איסור השלכת אשפה
איסור השלכת אשפה
(א) לא יניח אדם ולא ישליך אשפה אלא לתוך כלי אצירה או כלי אצירה מרכזי ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי אצירה
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או כלי אצירה מרכזי.
(ב) לא יניח אדם ולא ישליך לתוך כלי אצירה או כלי אצירה מרכזי אשפה או חומרים או חפצים העלולים לגרום להם
נזק או להקשות על פינוי האשפה מהם ,ולא ישרוף חומר כלשהו בתוכם.
(ג) לא יניח אדם ולא ישליך אשפה שאינה פסולת בית ,לכלי אצירה ביתי.
(ד) לא יניח אדם ולא ישליך זבל אלא לאתר לסילוק פסולת בנין.
(ה) לא ישים אדם ולא ישליך פסולת בנין אלא לאתר סילוק פסולת בנין.
(ו) לא ישים אדם ולא ישליך פסולת מפעל אלא לכלי אצירה המותקן במפעל.
(ז) לא ישים ולא ישליך אדם שאינ ו תושב הגר בתחום שיפוט המועצה ,זבל ,או פסולת בנין לכלי אצירה מרכזי או
לאתר לפינוי זבל או פסולת בנין למקום אחר ,אלא אם כן הזבל או פסולת הבנין נוצרו בתחום המועצה.
(ח) העובר על הוראה מהוראות סעיף זה ,ישלם למועצה את הוצאות פינוי האשפה או הזבל או פסולת הבנין או ניקוי
השטח ,לפי הענין; מהנדס המועצה יקבע את שיעור ההוצאות כאמור.

פרק ד' :פינוי אשפה
פינוי פסולת ממפעל

(א) המועצה תפנה פסולת מפעל מכלי אצירה במפעלים ,למעט פסולת רעילה ,בתדירות כפי שיורה המפקח בתיאום
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עם המפעלים.
(ב) בעד פינוי כלי אצירה המוצב בשטח מפעל ,ישלם בעל המפעל למועצה אגרה כמפורט בפרט  2לתוספת.
(ג) תעודה מאת המפקח הקובעת מספר הפעמים שפונתה תכולת כלי האצירה במפעל בתקופה מסוימת ,תהיה ראיה
לכאורה לדבר.
(ד) ראש המועצה ישלח לבעל מפעל הודעות תקופתיות המפרטות את שיעורי האגרות המוטלות עליו לפי חוק עזר זה
ואת מועד התשלום; בעל המפעל ישלם את האגרה התקופתית במועדים שנקבעו בהודעות.

פינוי פסולת רעילה
(א) בעל בית מגורים ,בעל מפעל או בעל מכלאה יפנה פסולת רעילה הנמצאת בהחזקתו ויובילה לאתר לסילוק פסולת
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רעילה בהתאם להוראות כל דין.
(ב) בעל בית מגורים ,בעל מפעל או בעל מכלאה ,לא יפנה ,לא ישליך ,לא ישאיר ולא יניח פסולת רעילה בכלי אצירה
המיועד לסילוק אשפה או באתר לסילוק אשפה המצוי בתחום המועצה ולא ירשה לאחר לעשות כן.

היתר להובלת אשפה ,זבל ופסולת בנין
.11

(א) לא יוביל ולא יעביר אדם אשפה אלא לפי היתר מאת המפקח.
(ב) ה מפקח רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן (א) ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתנותו בתנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
(ג) בהיתר שניתן לפי סעיף קטן (א) יפורטו -
( )1השעות שבהן מותר להעביר או להוביל אשפה;
( )2המקומות שאליהם יובילו וירוקנו את האשפה;
( )3דרכי ההוצאה וההובלה של האשפה ,וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גודלם ומבנם;
( )4מספר ההובלות כאמור לפי ההיתר;
( )5תקופת ההיתר;
( )6מחירי מינימום להובלת אשפה ולפינויה.

פרק ה' :הוראות כלליות
סמכויות המפקח
(א) מפקח רשאי לתת לבעל בית מגורים ,בעל מפעל או בעל מכלאה הוראות לפינוי אשפה והוראות בענין כלי אצירה,
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לרבות הוראות בענינים אלה:
( )1דרישות לגבי מיקום ,מידות וסוגי כלי אצירה או אתרים;
( )2צורה ,חומר ומספר כלי אצירה ואתרים;
( )3החזקתם והחלפתם של כלי אצירה ואתרים;
( )4הפרדה ודרכי פינוי של אשפה לסוגיה;
( )5הפרדתה ודרכי פינויה של פסולת רעילה;
( )6סיווג אשפה לסוגיה.
(ב) ראש המועצה או המפקח ,רשאי להיכנס ,בכל עת ,לחצר בבית מגורים ,מפעל או מכלאה ,כדי לבדוק אם נתקיימו
הוראות חוק עזר זה.
(ג) המפקח רשאי לדרוש מבעל בית מגורים ,בעל מפעל או בעל מכלאה לבצע עבודה הדרושה לקיום הוראות חוק עזר
זה ,וכן לקבוע ,בין היתר ,את התנאים ,המועדים ,המקום והחומרים לצורך ביצוע עבודה כאמור.
(ד) לא מילא בעל בית מגורים ,בעל מפעל או בעל מכלאה אחר דרישת המפקח לפי הוראות חוק עזר זה ,רשאי המפקח
לבצע את העבודה או הפעולה ,ולגבות את הוצאות הביצוע מהבעל; המפקח יקבע את סכום ההוצאות.

מ סירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום מגוריו
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או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו במענו או במקום מגוריו או עסקיו הרגילים; אם
אי אפשר לקיים את המסירה אמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה.

הצמדה למדד
שיעורי האגרות שנקבעו בתוספת יעלו ב -1בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן  -יום ההעלאה) ,לפי שיעור
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עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו.

הוראות שעה
על אף האמור בסעיף  14יעלו שיעורי ההיטל והאגרות שנקבעו בתוספת ב -1בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן
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 יום ההעלאה הראשון) ,לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת מדד חודש דצמבר.1995

שמירת דינים
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הורא ות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין בענין פינוי וסילוק אשפה ולא לגרוע מהן.

תוספת
(סעיפים  7ו(-9ב))
האגרה
בשקלים חדשים

.1

.2

אגרת אחזקת כלי אצירה המשמש בית מגורים -
( )1נכס שאינו בקיבוץ ,לבית מגורים ,לחודש
( )2נכס בקיבוץ ,ליחידת משק ,לחודש
אגרת פינוי כלי אצירה בשטח מפעל -
( )1פינוי מכלים בנפח  120ליטר עד  400ליטר ,למכל ,לחודש
( )2פינוי מכלים בנפח  401ליטר עד  800ליטר ,למכל ,לחודש
( )3פינוי מכלים בנפח  1,100ליטר עד  1,500ליטר ,למכל ,לחודש
( )4מכולה בנפח  4מ"ק עד  6מ"ק ,לכל פינוי
( )5מכולה בנפח  10מ"ק עד  14מ"ק ,לכל פינוי
( )6מכולה בנפח  16מ"ק עד  20מ"ק ,לכל פינוי
( )7מכולה בנפח  22מ"ק ,עד  32מ"ק ,לכל פינוי
( )8מכולת דחס בנפח  14מ"ק ,לכל מ"ק ,לכל פינוי
( )9פינוי משאית מסוג כלשהו -
תפוסה עד רבע מנפחה ,לכל פינוי
תפוסה יותר מרבע ועד מחצית מנפחה ,לכל פינוי
תפוסה העולה על מחצית מנפחה ,לכל פינוי

2.50
2.50
47
142
320
83
102
370
555
66
325
650
1,300

ז' באייר התשנ"ז ( 14במאי )1997
שמואל כהן
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

