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 ד מנשה כהן"ד רון דלומי ועו"עו: עורכים

 -1952ב"תשי, )הוצאת אשפה(חוק עזר לקרית טבעון 

 1173' עמ ,)10.7.1952(ב "תשי ,285ת " ק  :פורס�

מתקינה המועצה המקומית קרית טבעו" , 1941,  לפקודת המועצות המקומיות9בתוק� סמכותה לפי סעי� 

 :חוק עזר זה

 פירושי�
 -בחוק עזר זה  . 1

לרבות הקרקע שמשתמשי� בה או , או חלק מה�, אוהל, פחו", בדו", ו"צריפ, מחס", צרי�,  בית-פירושו  " בני�"

 ;כחצר או לצור( אחר ולמעט בית מלאכה או אורווה, שמחזיקי� בה יחד ע� הבני" כגינה

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

 ;מש יחד ע� בית המלאכהוכל עסק או מחס" המש

פרדי� או , חמורי�, דיר וכ" כל מקו� שמשתמשי� בו או שמחזיקי� בו סוסי�, מכלאה, לול, לרבות רפת- " אורווה"

 ;בהמות אחרות ומשתמשי� בו יחד ע� האורווה

, ולת�פירות או ירקות ופס, אפר, עלי�, ענפי�, שברי זכוכית, בקבוקי�, ניירות, 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-פירושו  " זבל"

 . פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה ולא זבל-פירושו  " פסולת"

 ;+1950א"תשי, )א(עצות המקומיות פירוש� כמשמעות� בצו המו " מחזיק", "בעל"

 ; המועצה המקומית קרית טבעו"-פירושו  " המועצה"

לרבות כל אד� שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו בכתב לפי חוק ,  נשיא המועצה-פירושו  " ראש המועצה"

 ;כול" או מקצת", עזר זה

� שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק  אד� שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח וכ" אד-פירושו  " המפקח"

 .עזר זה

 כלי אשפה
, למספר, לחומר, לגודל,  בעל בני" חייב להתקי" בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה)א( . 2

הכל לפי , לתקנ� או להחליפ� באחרי�, וחייב הוא להחזיק� במצב מתוק", למקו� ולשאר התנאי� שיקבע המפקח

 .מפקח ובתו( הזמ" שיקבעדרישת ה

 לא ישי� אד� אשפה אלא לתו( כלי האשפה שהותקנו כאמור ולא ישי� ולא ישאיר אשפה מחו, לכלי )ב(

 .האשפה

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

 זבל ופסולת
ת לפי הוראות המפקח בנוגע  המחזיק באורווה או בית מלאכה חייב להתקי" כלי קיבול לזבל או לפסול)א( . 3

וחייב הוא להחזיק� במצב מתוק" ולתקנ� או , למקו� ולשאר התנאי� שיקבע המפקח, למספר, לגודל, לצורה

 .הכל לפי דרישת המפקח ובתו( הזמ" שיקבע, להחליפ� באחרי�

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

 .מחו, לאות� כלי קיבול

 .אשפה או חמרי בני",  לא ישי� אד� לתו( כלי קיבול)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
או לכלול , לחלוטי" או לתקופה מסוימת, לבטלו, לסרב לתתו, 4 המועצה רשאי לתת היתר לפי סעי�  ראש)א( . 5

 .להוסי� עליה� ולשנות�, בו תנאי�

 : ייקבעו4 בכל היתר שנית" לפי סעי� )ב(

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

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

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

 . תקופת ההיתר)4(

 אגרת היתר
 . ישל� מבקש ההיתר למועצה אגרה בשיעור המפורט בתוספת4בעד מת" היתר לפי סעי�  . 6
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 אגרת הובלה
, אורווה או בית מלאכה ישל� בעל הבני", לת והעברתה על ידי המפקח מבני"זבל ופסו, בעד הוצאת אשפה . 7

 .האורווה או בית המלאכה או המחזיק בה� למועצה אגרה בשיעור המפורט בתוספת

 זכות כניסה של פועלי המועצה
כדי אורווה או בית מלאכה ,  כל פועלי המועצה שהורשו לכ( על ידי המפקח רשאי� להיכנס לכל בני")א( . 8

 .הזבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח, לאסו� ולהוציא את האשפה

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

 .זבל או פסולת ללא הפרעה, או לכלי הקיבול כדי לאסו� ולהוציא אשפה

 סמכויות המפקח
 .אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק א� נתקיימו הוראות חוק עזר זה, ס לכל בני" המפקח רשאי להיכנ)א( . 9

רשאי המפקח , 3 או 2אורווה או בית מלאכה אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפי� ,  לא מילא בעל בני")ב(

  .לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל

 מסירת הודעות
א� נמסרה לידי אד� שאליו היא מכוונת או א� נמסרה במקו� , עזר זה תהא כדי"מסירת הודעה לפי חוק  . 10

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

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

 .או שהוצגה במקו� בולט על הנכס שבו דנה ההודעה, הרגילי� או הידועי� לאחרונה

 עונשי�
, 3 או 2וא� עבר על הוראות הסעיפי� , י" ל20 - קנס עד -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה . 11

י לכל יו� שבו נמשכת " ל1 - נוס�  קנס-דינו , והיתה העבירה נמשכת, 9והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעי� 

 .העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדי"

 הש�
 ".+1952ב"תשי, )הוצאת אשפה(חוק עזר לקרית טבעו" "לחוק עזר זה ייקרא  . 12

 תוספת
  פרוטה250 -           6אגרת היתר לפי סעי�  
 . פרוטה לחודש לכל יחידת דיור או עסק300 -  7אגרת הובלה לפי סעי�  

 .נתאשר

 )1952 ביוני 16(ב "ג בסיו" תשי"כ

 לוי גינשפו�

 ראש המועצה המקומית קרית טבעו�

 משה שפירא     

 שר הפני�     

 


