
 1997-חוק עזר לבקעת בית שאן )פינוי אשפה(, התשנ"ז

 176, עמ'  )16.1.1997(, התשנ"ז 571חש"ם    פורסם:
 408(, עמ' 16.9.2009, התשס"ט ) 737חש"ם   תיקונים:

לפקודת המועצות המקומיות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה    24-ו  23,  22בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
 , מתקינה המועצה האזורית בקעת בית שאן חוק עזר זה: 1977-לחוק העונשין, התשל"ז )ב(2סעיף של הכנסת לפי 

 הגדרות 

 -בחוק עזר זה  . 1

 לרבות תאגיד אשר בשמו או מטעמו הוא פועל; - "אדם" 

פסולתם,  לרבות שיירי מטבח, נוצות, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות או ירקות ו- "אשפה" 
קליפות, קופסאות, סמרטוטים, ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי נקיון או ריחות רעים, למעט זבל, פסולת  

 בנין ופסולת מפעל; 

בית מגורים, בנין מסחרי, בית מלאכה, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל או חלק מהם או מבנה אחר,  - "בנין"  
 ה או מחזיקים בה ביחד עם הנכס כגינה או כחצר או לצורך אחר, למעט מפעל או מכלאה; לרבות הקרקע שמשתמשים ב

אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין  - "בעל"  
בעל הרשום, לרבות שובר או  כבא כוח, כסוכן, כנאמן או כחוכר, בין אם הוא הבעל הרשום של הנכס ובין אם אינו ה

 משנה, ששכר את הנכס לתקופה שמעל שנה; -שוכר

 המועצה האזורית בקעת בית שאן; - "המועצה" 

אדם שראש המועצה מינהו בכתב למפקח, לענין הוראות חוק עזר זה או מי שהמפקח אצל לו מסמכויותיו  - "מפקח"  
 לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן; 

 ך הנוצר או המצטבר במכלאה, לרבות גללים ופגרים של בעלי חיים; לכלו - "זבל" 

 כלי קיבול לאשפה, זבל, פסולת בנין, פסולת מפעל או פסולת מסוג כלשהו; - "כלי אצירה" 

 אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר במלון או בפנסיון; - "מחזיק" 

 מקום שבו מייצרים או מעבדים טובין; - "מפעל" או "מפעל תעשייתי" 

 לרבות רפת, לול, אורווה, דיר, כלביה, וכן מקום לשימוש או להחזקת בעלי חיים; - "מכלאה" 

 בנין, מכלאה, מחנות צה"ל, מפעל תעשייתי או חלק מהם, קרקעות או חלק מהם; - "נכס" 

בניה, לרבות פסולת של הריסת בנין, אבנים,    שיירים של חומרים שמשתמשים בהם לבניה או בקשר עם- "פסולת בנין"  
 עפר, אפר, קרשים, מתכת או פלסטיק; 

חומרים  - "פסולת מפעל"   של  שיירים  או  חומר אריזה  או  מלאכה  בבתי  או  במפעל  עבודות  עקב  פסולת המצטברת 
 שמשתמשים בהם בקשר עם עבודות במפעל או בבתי מלאכה; 

אש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי הוראות חוק עזר  לרבות מפקח או אדם אחר שר- "ראש המועצה"  
 זה, כולן או מקצתן. 

 התקנת כלים 

ועל    )א( . 2 על תקינותם  כלי אצירה לאשפה, ישמור  בנכס  מחזיק בנכס, למעט מחזיק במפעל תעשייתי, יתקין 
 נקיונם ונקיון סביבתם, וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו הפרעה לסביבה. 

מחזיק במפעל תעשייתי ישמור על תקינות כלי האצירה המצויים בשטח המפעל או בסמוך לו, ישמור על    )ב(
 נקיונם ונקיון סביבתם, וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו הפרעה לסביבה, ויתקין כלי אצירה לפי הוראות המפקח.

על נקיון האתר וסביבתו, וינקוט  מחזיק במכלאה יתקין אתר מיוחד לזבל, על פי הוראות המפקח, ישמור    )ג(
 אמצעים סבירים לבל יגרמו הפרעה לסביבה.

לכלי    )ד( או  בנכסו  אצירה המצוי  לכלי  בנין,  פסולת  זבל,  יפנה אשפה,  מפעל תעשייתי,  למעט  בנכס,  מחזיק 
 . )ג(9יף אצירה מרכזי המוצב בשטח ציבורי, על פי הוראת המפקח; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על זבל כאמור בסע

 אגרת פינוי 

המועצה תגרום לפנות בתדירות, על פי שיקול דעתו של המפקח בתיאום עם המפעלים, פסולת מפעל או    )א( . 3
 פסולת אחרת מכלי אצירה במפעלים תעשייתים שבתחום השיפוט של המועצה. 

, המוצב בשטח  )צפרדע  -להלן  (פינתה המועצה כלי אצירה שבבעלותה, למעט כלי אצירה בצורת צפרדע    )1( )ב( 
של מפעל תעשייתי, בין שכלי האצירה מלא ובין שאינו מלא, ישלם המחזיק במפעל למועצה אגרה בעד  

 לתוספת. 1פינוי כלי אצירה בשיעור שנקבע בפרט 

הוצב צפרדע בשטח מפעל, בין שהוא מלא ובין שאינו מלא, ישלם המחזיק במפעל בעד פינויו אגרה    )2(
 לתוספת.  2ט בשיעור שנקבע בפר

פינתה המועצה כלי אצירה של מפעל תעשייתי שבבעלות המפעל, בגודל כלשהו, בין שהוא מלא ובין    )3(
 3שאינו מלא, ישלם המחזיק במפעל למועצה אגרה בעד פינויו והחזרתו למקום, בשיעור שנקבע בפרט  

 לתוספת. 



מסוג כלשהו מכלי אצירה במחנות צה"ל    המועצה רשאית לפנות אשפה, פסולת בנין, פסולת מפעל או פסולת  )ג(
 שבתחום השיפוט של המועצה, בתדירות לפי שיקול דעתו של המפקח.

 תעודת המפקח הקובעת את מספר הפינויים שבוצעו במפעל בתקופה פלונית, תהיה ראיה לכאורה לדבר. )ד(

התשלומים שהוטלו  ראש המועצה ישלח למחזיק במפעל הודעות תקופתיות המפרטות את סכום האגרה ו  )ה(
על המפעל לפי הוראות חוק עזר זה ואת מועד התשלום. המחזיק במפעל ישלם את האגרה התקופתית והתשלום כאמור  

 במועדים שנקבעו בהודעות.

 פעמי לשימוש בכלי אצירה של המועצה - תשלום חד 

בנפח    )א( . 4 המועצה,  של  אצירה  כלי  הצבת  על  להורות  רשאי  המועצה  של    -לן  לה(קוב    32ראש  אצירה  כלי 
 , בחצרו של מפעל תעשייתי שבתחום המועצה.)המועצה 

 הורה ראש המועצה להציב כלי אצירה כאמור בחצרו של מפעל, ישלח הודעה בכתב על כך, למחזיק במפעל.   )ב(

לתוספת בעד העמדה בחצר המפעל,   4פעמי בסכום שנקבע בפרט  -מחזיק במפעל ישלם למועצה תשלום חד  )ג(
 ימים מקבלת הודעה על ההעמדה כאמור. 30אצירה של המועצה, לשימושו, תוך של כלי ה 

המועצה.    )ד( של  אצירה  כלי  המפעל  בחצר  להציב  שלא  המועצה  מראש  בכתב  לבקש  רשאי  במפעל  מחזיק 
 ימים מקבלת הודעה מראש המועצה על הצבת כלי האצירה.   15הבקשה תוגש תוך 

או לסרב לה, והוא יודיע על   )ד(ק במפעל כאמור בסעיף קטן  ראש המועצה רשאי להענות לבקשת מחזי  )ה(
החלטתו בכתב למחזיק במפעל. נענה ראש המועצה לבקשה כאמור, ישלם המחזיק במפעל אגרה בעד פינוי כלי האצירה  

לתוספת. סרב ראש המועצה לבקשה כאמור, ישלם המחזיק את התשלום    3שלו והחזרתו למקום, בסכום שנקבע בפרט  
 ימים מקבלת ההודעה על הסרוב.   10לתוספת תוך  5 לפי פרט 

לתוספת תהא המועצה רשאית לא להציב כלי אצירה    5לא שילם מחזיק במפעל תעשייתי תשלום לפי פרט    )ו(
 לתוספת.  3שבבעלותה בחצר המפעל. לא הציבה המועצה כלי אצירה כאמור, ישלם מחזיק במפעל אגרה לפי פרט 

כלי אצירה אחר, בהתאם  הציבה המועצה כלי אצירה בחצרו של מפעל, היא תהיה רשאית לפנותו ולהחליפו ב  )ז(
 לסדרי מינוי פסולת שתקבע. 

 הציבה המועצה כלי אצירה בחצרו של מפעל, ישליך המפעל את פסולת המפעל לכלי האצירה בלבד. )ח(

 הצמדה 

יום   -להלן (בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר ברשומות  1-שיעורי התשלום והאגרות שנקבעו בתוספת יעלו ב . 5
, שפורסם  )מדד  -להלן  (עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיטטיקה    , לפי שיעור)ההעלאה

 לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם לו. 

 הוראת שעה 

בחודש שלאחר פרסום חוק עזר   1-, יעלו שיעורי התשלום והאגרות שנקבעו בתוספת, ב5על אף האמור בסעיף  . 6
יום ההעלאה הראשון  )יום ההעלאה הראשון   -להלן  (זה ברשומות   לפני  עליית המדד שפורסם לאחרונה  לפי שיעור   ,

 .1995לעומת מדד חודש אפריל 

 סמכויות המפקח 

יק נכס הוראות לענין פינוי אשפה, זבל, פסולת או פסולת בנין ולענין כלים ואתרים  המפקח רשאי לתת למחז . 7
 לאצירה ולפינוי אשפה, זבל או פסולת, לרבות הוראות בענינים אלה: 

 מיקומם ומידותיה של כלים ואתרים;  )1(

 צורתם, מהות חומר היציקה של הכלים, ומספר הכלים והאתרים; )2(

 לים והאתרים; החזקתם והחלפתם של הכ )3(

 הפרדה לסוגי לכלוך, אשפה וזבל ודרכי פינוים;  )4(

 הקמת מבנה מיוחד לכלי אשפה או פסולת, וחיבורם לרשת מים ולמערכת ביוב;  )5(

 הקמת אתר לפינוי זבל, לרבות התקנת כלי קיבול לזבל, וחיבורו לרשת מים ולמערכת ביוב;  )6(

 הפרדה ודרכי פינוים של חומרים מסוכנים;  )7(

 המקום המיועד לפינוי פסולת בנין;  )8(

 סיווג חומר, בהודעה בכתב למחזיק, כאשפה, זבל, פסולת או פסולת בנין.  )9(

 סילוק אשפה, פסולת או זבל 

לא יניח אדם אשפה או ישליך אשפה, אלא לתוך כלי אשפה, ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי אשפה אלא    )א( . 8
 . )א(2בהתאם להוראת סעיף 

לא יניח אדם בתוך כלי המיועד לאשפה, זבל או פסולת מפעל או חומרי בנין או חומרים מסוכנים או דברים    )ב(
 העלולים לגרום נזק לכלי האשפה או להקשות על פינוי האשפה. 

לא יניח אדם ולא ישליך פסולת, אלא לתוך כלי פסולת שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה, ולא ישאיר    )ג(
 פסולת מחוץ לכלי הפסולת.ולא ישליך 

 לא יפנה מחזיק במפעל או אדם מטעמו פסולת מפעל.  )ד(

 לא ישים אדם ולא ישליך פסולת בנין, אלא במקום שקבעה לכך המועצה.  )ה(



על אף האמור בסעיף זה לא ישים ולא ישליך אדם שאינו תושב או מחזיק בנכס בתחום המועצה, זבל או    )ו(
לכלי אשפה, לכלי פסולת ולאתרים המיועדים לפינוי זבל ופסולת בנין או במקום אחר,    פסולת בנין או פסולת אחרת

אלא אם כן הזבל או פסולת הבנין או פסולת אחרת נוצרו או הצטברו בתחום המועצה, ופינוים נעשה בהסכמת תושב  
 האזור או מחזיק בנכס שבתחום המועצה. 

 הובלה 

עביר בדרך כלשהי אשפה, זבל או פסולת בנין ממקום כלשהו, אלא לפי  לא יוביל אדם, פרט למפקח, ולא י  )א( . 9
 היתר מאת המפקח. 

 לא ישרוף אדם אשפה, פסולת מפעל, זבל או פסולת בנין.  )ב(

זבל באתר כאמור בסעיף קטן    )ג( זה, רשאי אדם לאחסן או להכין  ולפזרו, הכל )ג(2על אף האמור בסעיף   ,
 לצורכי השבחת קרקע בשטחים חקלאיים שבהחזקתו או ברשותו. 

 היתר הובלה 

, לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו או לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם 9המפקח רשאי לתת היתר לפי סעיף    )א( . 10
 לשנותם. ו

 ייקבעו:  9בהיתר שניתן לפי סעיף  )ב(

 השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה, זבל או פסולת בנין; )1(

 המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה, זבל או פסולת בנין;  )2(

 דרכי ההוצאה וההובלה, וכן אמצעי הובלה, צורתם, גודלם ומבנם; )3(

 י ההיתר; מספר ההובלות שניתן לבצע על פ )4(

 תקופת ההיתר.  )5(

 כניסה לנכס 

מי שראש המועצה או המפקח הרשהו, רשאי להיכנס לנכס, בשעות שיקבע המפקח או ראש המועצה, כדי    )א( . 11
לבדוק אם מולאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע את הנדרש לפיהן או כדי לאסוף אשפה, פסולת מפעל, זבל או פסולת  

 בנין. 

 להיכנס לתחומו ולפעול ללא הפרעה.  )א(ס יאפשר לאנשים כאמור בסעיף קטן מחזיק בנכ  )ב(

 ביצוע בידי המועצה 

לא מילא אדם אחר הוראות המפקח לפי חוק עזר זה או לא ביצע עבודה לפי הוראות המפקח כאמור, תוך   . 12
עבודה הנדרשת, ולגבות  המועד שקבע לכך המפקח, רשאית המועצה לבצע את הדרוש למילוי הוראות המפקח או את ה

 מאת המחזיק בנכס את מלוא הוצאות הביצוע עלות פינוי האשפה או הזבל או פסולת הבנין או ניקוי השטח.

 פינוי והובלת אשפה, זבל או פסולת 

המפקח רשאי להורות למחזיק בנכס לפנות אשפה, זבל, פסולת בנין או פסולת אחרת למקום שיקבע, על חשבון   . 13
ואת הזמן הקצוב לביצוע    )4(עד    )1)(ב(10שאי הוא לכלול בהוראה בכתב את הפרטים המפורטים בסעיף  המחזיק; ור

 הפינוי. 

 הודעות 

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום   . 14
לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או  מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים  

מועסק שם או אם נשלחה בדואר רשום אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקיו הרגילים. אם אי אפשר לקיים  
 את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה. 

 עונשין 
 קון התשס"ט( )תי

 )בוטל(. . 15

 שמירת דינים 

 הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.  . 16

 ביטול 

 בטל.  - 1993-, התשנ"ג)פינוי אשפה(חוק עזר לבקעת בית שאן   . 17

 תוספת
 חדשים  בשקלים האגרה שיעורי

 50 המועצה , לכל כלי אצירה של ))1)(ב(3סעיף (אגרת פינוי  . 1



 18 , לכל צפרדע))2)(ב(3סעיף (אגרת פינוי  . 2

 150 , לכל פינוי והחזר של כלי אצירה של מפעל ))3)(ב(3סעיף (אגרת פינוי  . 3

 14,000 , בעד העמדת כל כלי אצירה של המועצה ))ג(4סעיף (פעמי -תשלום חד . 4

 )1996באוקטובר  16(ד' בחשון התשנ"ז 

 יגאל שחר 

 המועצה האזורית ראש  

 בקעת בית שאן 

 


