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בתוק& סמכותה לפי סעיפי  23 ,22ו '24לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית קרית
טבעו +חוק עזר זה:

פרק א' :פרשנות
הגדרות

תיקו :+תשנ"א ,תשנ"ג

בחוק עזר זה -
.1
"אשפה"  -שיירי מזו,+

קליפות ,נייר ,בקבוקי ,שברי זכוכית ,תיבות ,קופסאות ,קרטוני ,אריזות למיניה ,+פחי,
חתיכות ע ,-קרשי ,סמרטוטי ,שיירי מפעל ,אפר ,בדלי סיגריות ,פסולת מכל הסוגי ,וכ +כל דבר העלול לגרו אי
נקיו +או אי סדר העלול לסכ +את הבריאות ,למעט זבל ופסולת בני;+
"אשפת צמחי"  -צמח קטו& ,כרות ,תלוש או שנשר ,לרבות ענפי ,עלי ,עשב ,דשא וכיוצא באלה;
"בור שפכי"  -כל מבנה או מיתק ,+בי +מעל לקרקע ובי +מתחתיה ,שנועד לקיבול או לאגירת של מי שופכי ,זבל
או כל פסולת של נוזלי אחרי ,וכ +כל סוג של בור רקב ,בור חלחול ,ביב ,תעלה להובלת שופכי ,תאי בדיקה או
צינור להובלת מי שופכי;
"בית"  -לרבות כל בני +ומבנה וכל חלק מה ,בי +שהוא בנוי אב ,+בטו ,+טיט ,ברזל או ע -ובי +כל חומר אחר ,וכולל
בית משות& ,בית דירות ,בית עסק ובני +ציבורי ,בי +שה תפוסי ובי +שאינ תפוסי ,ולרבות שטח הקרקע שעיקר
שימושו ע הבית כחצר או כגינה או לכל צור /אחר של אותו בית;
"בית אשפה"  -בני +המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי אשפה לזבל או כלי אשפה לפסולת בני;+
"בני"  -כל מבנה או גדר ,בי +שה בנויי אב +ובי +שה בנויי בטו ,+טיט ,ברזל ,ע -או כל חומר אחר ,בי +קבועי
ובי +ארעיי ,או כל חלק מה ,לרבות מיתקני תברואה;
"בעל בית"  -כהגדרת "בעל נכס" לגבי בית;
"בעל מקו עינוג"  -אחד או יותר מאלה:
) (1הבעל של מקו עינוג;
) (2מחזיקו של מקו עינוג;
) (3אד המנהל מקו עינוג;
) (4בעל רשיו +להפעלת מקו עינוג;
) (5מי שבהשגחתו ,בפיקוחו או בהנהלתו מתקיי עינוג;
"בעל נכס"  -אחד או יותר מאלה:
) (1הבעל הרשו של הנכס;
) (2אד המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נות +הכנסה ,בי+
בזכותו ובי +כמורשה ,כנאמ +או כבא כוח;
) (3שוכר ,או שוכר משנה ,ששכר את הנכס לתקופה שלמעלה מ '5שני או המחזיק בנכס באופ +אחר,
למעט אד הגר בבית מלו +או פנסיו;+
)" (4בעל דירה" – כמשמעותו בחוק המקרקעי ,+התשכ"ט;'1969
"בעל עסק"  -אחד או יותר מאלה:
) (1הבעל של העסק;
) (2מנהל עסק;
) (3מנהל עסק למעשה;
) (4האחראי לעסק;
) (5המחזיק בעסק;
) (6שות& פעיל בעסק;
"ג"  -ג +ציבורי ,חורשה או שדרה וכל מקו אחר ברחוב שצמחי צומחי בו ,בי +שהוא גדור ובי +שאינו גדור;
"דוכ"  -שולח +או כלי אחר המשמש להחזקת טובי +לש מכירת;
"המועצה"  -המועצה המקומית קרית טבעו;+
"זבל"  -הפרשת בעלי חיי ופסולת או מי שופכי +של מכלאה;
"חזית"  -כל חלק מבית או מבנה הנשק& אל רחוב או גינה ,לרבות חלו ,+מרפסת ,גדר ,קיר תומ /וכל קיר אחר;
"יו השוק"  -היו או הימי שנקבעו כימי השוק בסעי&  94לחוק עזר זה;
"ילד"  -מי שלא מלאו לו  14שני;
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"ימי מנוחה"  -הימי שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,התש"ח ,'1948כימי מנוחה – תחילת חצי שעה לפני שקיעת
החמה בערב יו המנוחה וסופ ע צאת הכוכבי למחרת;
"כלי אשפה"  -מבנה ,מכל ,שקית או כלי קיבול המיועדי לאצירת אשפה ,מחומר ,צורה ,גודל ואיכות כפי שקבע
המפקח מזמ +לזמ;+
"כלי רכב"  -רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או עלי ידי בהמה ,וכ +מכונה או מיתק +הנעי או הנגררי
כאמור ,לרבות אופניי ,תלת אופ +ועגלה כמשמעות בסעי&  1לפקודת התעבורה ,ולמעט רכב בטחו +כמשמעותו
בתקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,'1961ולמעט רכב של המועצה הנהוג בידי עובד המועצה במילוי תפקידו.
"מדביר חולדות"  -מי שבידו רשיו +לפי חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח ,'1968המתיר לו להשמיד מכרסמי;
"מדרכה"  מקו המשמש למעבר הולכי רגל ,בי +שהוא מרוצ& או סלול ובי +שאינו מרוצ& או סלול;
"מדרכה הגובלת בעסק" – כל רוחב המדרכה שלאור /הרחוב הגובל בעסק ,והנמצאת בי +הקוי הניצבי לפינותיו
הקיצוניות של העסק;
"מוכר" – בשוק ,לרבות מי שנושא ,מביא או מציג טובי +למכירה ,בי +שמכר ובי +שלא מכר ,ולרבות מתוו ,/מחזיק
בחנות או מחזיק במישטח;
"מזיק"  כל אחד מאלה :חלזונות ,עשבי בר ,טוואי התהלוכה של האור ,+קרציות ,יתושי ,זבובי בית ,זבוב סוס,
זבוב הי התיכו ,+חולדות ,נברני ועכברי;
"מחזיק"  -אד המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעלי ,כשוכר או בכל אופ +אחר ,למעט אד הגר בבית מלו+
או פנסיו;+
"מי שופכי"  -מי דלוחי ,+מי כביסה ,מי שטיפת רצפות או כל מי מלוכלכי או מזוהמי;
"מיתק תברואה"  -מיתק +שרברבות סניטרית ,לרבות אסלה או תחלי& לאסלה ,מחסו ,סעי& ,אבזר ,מרזב ,מגלש,
מכל מי ,תא בקרה ,בור שפכי ,מיתק +לחימו בני ,+מיתק +לחימו מי ,מערכת אספקת מי ,כמשמעות
בתקנות התכנו +והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל ,'1970לרבות כל חיבור למיתק +תברואה;
"מכלאה"  -רפת ,לול ,דיר ,אורווה ,שוב /יוני ,או כיוצא באלה ,וכ +כל מקו גדור או בלתי גדור ,מקורה או בלתי
מקורה ,שמחזיקי בו בהמה;
"מפגע"  -אחד או יותר מאלה:
) (1העדר בתי כסא במספר מספיק ,או קיו בית כסא שאינו מדג מאושר ,בנכס המשמש למטרות
מגורי או עסק או לכל מטרה אחרת;
) (2בני +שהוא לקוי באופ +שעלולי לחדור אליו או דרכו מי ,רטיבות ,טחב ,רוח או עש;+
) (3העדר ביב או העדר בור שפכי במקו שבו אי +חיבור לרשת הביוב ,או קיו בור שפכי שהוא לקוי
או אינו מתאי לתכליתו או אינו מספיק להרחקה תקינה של מי שופכי +מהנכס;
) (4צינור מי שופכי ,+פתח בור שפכי או כיוצא באלה ,שלא נקבע בה מכסה אטו או אי +המכסה
קבוע כהלכה;
) (5בור שפכי או צינור איוורור או מרזב שה סדוקי ,שבורי ,סתומי או לקויי באופ +שאוויר
מסואב או נוזלי שבה פורצי החוצה או מחלחלי מתוכ ,או שחמרי עלולי ליפול לתוכ;
) (6מיתק +תברואה לקוי או שלא הותק +כראוי או שאינו פועל כראוי;
) (7חיבור או קישור של מיתק +תברואה ,מערכת הסקה ,מיתק +חימו ,מיתק +מי או מכל דלק בלתי
תקיני;
) (8מרזב או מגלש הקשור ,במישרי +או בעקיפי ,+ע כל ביב ,צינור מי שופכי +או תעלת שופכי;+
) (9כל מקו המשמש או ששימש לאגירת מי או לאגירת מי שופכי ,+הנמצא במצב הגור ,או עלול
לגרו ,לזיהו המי שבתוכו או לריבוי חרקי;
) (10שימוש במרזב כצינור מי שופכי ,+או שפיכת כל נוזל שאינו מי'גש דר /מרזב;
) (11הצטברות כל חומר ,בי +בתו /בני +ובי +בסביבתו ,הגור או עלול לגרו לרטיבות או לטחב בבני +או
בסביבתו ,או עלול להזיק לבריאות באופ +אחר;
) (12שימוש בנכס בניגוד למטרה שלשמה נועד;
) (13פליטת עש ,+גזי או פיח שלא דר /מעשנה תקינה או שלא דר /מעשנה בגובה מתאי;
) (14הימצאות חולדות או עכברי;
) (15הימצאות חרקי או שרצי העלולי לגרו נזק לבריאות;
) (16צמח הצומח בנכס המהווה או עלול להוות סכנה או לגרו הפרעה או אי נוחיות;
) (17צמח או ענפי ע -הבולטי או מתפשטי לעבר כל מקו ציבורי ,המפריעי או עלולי להפריע
לעוברי ושבי או לכלי רכב;
) (18זחלי טוואי התהלוכה של האור +וקיניה הנמצאי בעצי האור +שבנכס;
) (19מי צינור דלק העשוי להזנת מכל דלק של הסקה מרכזית או דירתית או של מפעל כלשהו המסתיי
במרחק של פחות משבעי וחמישה סנטימטרי מהצד הפנימי של גבול הנכס;
) (20קוצי או כל חומר אחר ,הנמצאי בנכס והעלולי לגרו לשריפה או להתפשטותה ,או העלולי
לגרו להתרבות של זחלי ,חרקי ומזיקי למיניה;
) (21כל נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק ,מסוכ +או פוגע בבריאות;
) (22כל פג בנכס הנובע ממצב החזקתו ,המזיק לבריאות או העלול להזיק לבריאות;
"מעבר"  ,בשוק – כל מעבר לקהל בי +החנויות והתאי ,במרחק של  1.40מטר מפתח החנות או התא; בחצר השוק –
לפי המסומ +בו כמעבר;
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"מפעל"  -חנות ,בית מלאכה ,בית חרושת ,מוס ,/עסק סיטוני ,מחס +סיטוני ,מעבדה ,מקו להימור או להגרלה,
מפעל לעיבוד נתוני ,משרד להנהלת'חשבונות ממוכנת ,משרד להעתקות ,חנות כל'בו ,סופרמרקט ,וכ +כל עסק,
משרד ,או מקו המוציא ,לדעת המפקח ,כמות גדולה של פסולת נייר או אריזות מחמרי שוני;
"מפקח"  -אד שראש המועצה מינה אותו בכתב להיות מפקח לעני +הוראות חוק עזר זה;
"מקו עינוג"  -מקו המשמש לצרכי עינוג ,למעט דירת מגורי;
"מקו פרטי"  -חצר ,מגרש ,מבוא לבית ,מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית ,גג ,מחס ,+מקלט או כל מקו
אחר המשמש את דיירי הבית ,למעט דירת מגורי;
"מקו ציבורי"  -רחוב או מקו עינוג ,וכ +אוטובוס ציבורי או מונית כמשמעות בתקנות התעבורה ,התשכ"א;'1961
"מקלט" – מבנה או מקו אחר שהותק +לשמש מקלט ,הכל לפי התכנית שהרשות המוסמכת אישרה אותה לפי חוק
ההתגוננות האזרחית ,התשי"א;'1951
"משטח" – כל אחד מהמתחמי המצויי בתו /חצר השוק ואשר שטחיה וגבולותיה מסומני בפסי צבע או
באופ +אחר על רצפת חצר השוק;
"נכס"  -קרקע ,בני +או חלק מה ,בי +תפוס ובי +שאינו תפוס;
"סחורה" – כל מצר /הדרוש לאד או לבעלי חיי;
"עינוג"  -הצגת תיאטרו ,+קולנוע ,קונצרט ,אסיפה ,הרצאה ,מופע מחול וריקודי ,קרקס ,משחק ספורט או כל עינוג
כיוצא באלה ,בי +שה בתמורה ובי +שאינ בתמורה;
"עגלה" – כלי רכב הנגרר או נדח& בידי אד או בעל חיי ,למעט אופניי ועגלת ילדי שעה שילד מובל בה;
"עסק" – בית אוכל ,בית מלו ,+בית מרקחת ,בית קפה ,מחס ,+מסעדה ,מפעל ,מקו למכירת כרטיסי ,מקו עינוג,
משרד ,תחנת אוטובוסי ,תחנת דלק ,תחנת מוניות ,קיוסק או מקו אחר שבו מתנהל עסק;
"עקירת ע – "+כריתת ע ,-שבירתו ,שריפתו או סילוקו;
"פסולת בני"  -פסולת או שיירי חמרי שמשתמשי בה לבניה או לתיקוני או לשינויי של בני +או בקשר ע
אות +עבודות ,לרבות שיירי הריסות של בני ,+אבני ,סלעי ,אפר ,אדמה וכיוצא באלה;
"צמח"  -ע ,-שתיל ,שיח ,עשב וכיוצא באלה;
"ראש המועצה"  -לרבות אד שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כול +או מקצת;+
"רוכל"  -כמשמעותו בצו רישוי עסקי )רוכלי( ,התשכ"ט ,'1969למעט מוכר עתוני;
"רחוב" – דר ,/נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,מעבר המשמש או המכוו +לשמש אמצעי גישה לבתי אחדי ,תעלה,
ביב ,חפירה ,רחבה ,כיכר או ג ,+וכ +כל מקו פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או
רשאי להיכנס אליו ,בי +שה מפולשי ובי +שאינ מפולשי;
"שוק"  -מקו שקבעה המועצה לשמש כשוק;
"שיפו – "+לרבות כל תיקו ,+שיפור וחידוש של חזית הבית וכולל עבודות צביעה ,טיוח ,סיוד ,ניקוי ,סתימה ,מילוי,
ציפוי ,שינוי מקו צנרת חיצונית ,ריצו& או תיקוני בניה ,עבודות להגנה בפני חלודה ,מפני רטיבות או מי ,וכ +הריסת
כל דבר הפוג במראה החזית ,החלפתו או סילוקו;
"שיפו +מקומי" – עבודת צביעה ,טיוח ,סיוד ,ניקוי ,סתימה או מילוי ,שינוי מקו צנרת חיצונית ,עבודות להגנה בפני
חלודה ,מפני רטיבות או מי ,וכ +הריסה או סילוק של דבר הפוג במראה החזית של חלק מהבית וקירות חיצוניי
של אותו חלק;
"תא" – חנות בשוק שיוחדה למכירת טובי +בהתא לתכנית השוק ,לרבות שטח שבשימוש המחזיק אותה חנות;
"תוצרת חקלאית" – גידולי קרקע וגידולי ע;-
"תעלת שופכי"  -לרבות סעיפי תעלות שופכי ,+תאי בדיקה ונספחי אחרי.
"חזית"  -כל חלק מבית או מבנה הנשק& אל רחוב או גינה ,לרבות חלו ,+מרפסת ,גדר ,קיר תומ /וכל קיר אחר;
"מהנדס"  -אד שהמועצה מינתה אותו למהנדס המועצה ,לרבות אד שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו
לפי הוראות חוק עזר זה ,כול +או מקצת.+

פרק ב' :ביעור קוצי
ביעור קוצי
לא יבעיר אד קוצי ,עצי או פסולת בשדה או תחת כיפת השמי ,בשטח מגורי בנוי בתחו המועצה
.2
אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.

פרק ג' :הדברת מזיקי
חובת הדברה
.3

בעל של נכס או המחזיק בו חייב להדביר את המזיקי שבנכסו.

הוראות להדברת מזיקי
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)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת אד שעבר על הוראת סעי&  3להדביר את המזיקי
.4
שבנכסו ולבצע את כל העבודות הנחוצות לש כ ,/בהתא לפרטי ולתנאי הקבועי בהודעה ,אול לא ידביר אד
חולדות ,נברני ועכברי בחמרי רעילי אלא באמצעות מדביר חולדות.
)ב( ההודעה תפרט את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעי& קט) +א(.
)ג( אד שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה בידי המועצה
לא מילא אד אחר דרישת ראש המועצה לפי סעי& )3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות המפורטות בהודעה שלא
.5
לפי הפרטי והתנאי הקבועי בה ,רשאית המועצה לבצע את העבודה הדרושה להדברת המזיקי ולגבות את
הוצאות הביצוע מאותו אד.

פרק ד' :הוראות בעני מקו עינוג
איסור עישו ,פיצוח והכנסת בקבוקי
.6

במקו עינוג ,באותו חלק שבו מתקיי העינוג ,לרבות בשעות ההפסקה -
) (1לא יעש +אד ,למעט במקו שבו מתקיי משחק או מופע תחת כיפת השמי;
) (2לא ימכור אד ולא יפצח גרעיני ,בוטני וכיוצא באלה;
) (3לא יכניס אד ולא יחזיק ,ולא ירשה הכנסה או החזקה של בקבוקי זכוכית.

מודעות
)א( בעל מקו עינוג יקבע בו ,במקומות הנראי לעי ,+מודעות לעני +חוק עזר זה שאת תכנ ,+מספר ,+גדל+
.7
וצורת +יקבע ראש המועצה בהודעה בכתב.
)ב( בסעי& זה" ,מודעות"  -לרבות מודעות מוארות.

פרק ה' :החזקת מקלטי
נקיו ותקינות המקלט
)א( בעל של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקי +המאפשר שימוש בו בכל שעה שיהיה
.8
צור /בכ./
)ב( בעל של נכס יעשה כל תיקו +ושינוי הנחו -לש מילוי החובה האמורה בסעי& קט) +א( ,כפי שיידרש בכתב,
על פי סעי&  14לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א.'1951

פרק ו' :פינוי אשפה
כלי לפינוי אשפה
)א( בעל נכס ,למעט בעל מכלאה או מפעל ,חייב להתקי +כלי אשפה במספר ,באופ +ובמקומות שיקבע המפקח
.9
ובהתא להוראותיו ,לתקנ או להחליפ באחרי בהתא לדרישת המפקח ובתו /הזמ +שיקבע ולהחזיק במצב
נקי.
)ב( המפקח רשאי במסירת הודעה לבעל של נכס או למחזיק בו ,להסדיר פינוי אשפה באמצעות שקיות
פלסטיק או שקיות מחומר אחר ,או באמצעות מכל.
)ג( בהודעה כאמור בסעי& קט) +ב( רשאי המפקח לקבוע את אופ +פינוי אשפה ,את מועדיו וכל הוראה אחרת
הדרושה לפינוי האשפה.
)ד( לא ישי אד ולא ישאיר כל אשפה אלא בתו /כלי אשפה ,שקית או מכל שהותקנו כאמור בסעי& קט) +א(
או )ב(.
)ו( לא ישי אד לתו /כלי אשפה שהותק +כאמור בסעי& קט) +א( או לתו /שקית או מכל כאמור בסעי& קט+
)ב( זבל ,מי שופכי ,+פסולת של מפעל או פסולת בני.+

כלי אשפה נפרדי לאשפה ולזבל
)א( המחזיק במכלאה ,בתא או במפעל חייב להתקי +כלי אשפה ,נפרדי ומיוחדי לזבל או לאשפה של מפעל,
.10
הכל לפי העני ,+במספר ובמקומות שיקבע המפקח ובהתא להוראותיו ,לתקנ או להחליפ באחרי בהתא
לדרישת המפקח ובתו /הזמ +שיקבע ולהחזיק במצב נקי.
)ב( הוראות סעי& ) 9ב( ו')ג( יחולו על זבל ועל אשפה של מפעל ,הכל לפי העני.+

התקנת כלי אשפה ברחוב

תיקו :+תשנ"ה

10א) .א( המועצה רשאית להתקי +ברחוב כלי אשפה המיועדי לאצירת אשפה לסוגיה ,ולקבוע את סוג האשפה
שמותר להכניס לכלי אשפה ,לפי הסוג שצוי +עליו.
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)ב( לא ישי אד אשפה בכלי אשפה שהותק +כאמור בסעי& קט) +א( ,אלא א כ +האשפה היא מהסוג
הרשו על אותו כלי אשפה.

התקנת בית אשפה
)א( מפקח רשאי לדרוש מבעל הנכס שיתקי +בית +אשפה.
.11
)ב( בעל נכס שנדרש להתקי +בית +אשפה כאמור בסעי& קט) +א( חייב להתקינו באופ ,+בצורה ובמקו שיקבע
המפקח ובהתא להוראות ובתו /הזמ +שיקבע ,הכל כאמור בדרישה.

החזקת בית אשפה
)א( מי שהוא בעל נכס או המחזיק בו חייב להחזיק בית +אשפה במצב נקי ותקי +להנחת דעתו של המפקח.
.12
)ב( מפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב שיותק +בבית +אשפה או בסמו /לו ברז המחובר לרשת המי של הבית
ומתחתו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הבית.

פינוי אשפה מנכס
)א( לא יפנה אד ,פרט לעובדי המועצה ,לא יעביר ולא יוביל אשפה או זבל מכל נכס ,אלא לפי היתר מאת
.13
ראש המועצה ובהתא לתנאי ההיתר.
)ב( ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעי& קט) +א( ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו ,להתנות בו תנאי,
להוסי& עליה או לשנות.
)ג( בעד היתר כאמור בסעי& זה תשול אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

פינוי פסולת בני
)א( אחד או יותר מאלה :בעל נכס ,מחזיקו ,האחראי לביצוע עבודות הבניה ,ההריסה או השיפו ,-חייבי
.14
בפינוי פסולת בני.+
)ב( פינוי פסולת בני +ייעשה על פי אישור ראש המועצה או המפקח ובהתא לתנאי שיקבעו על ידו.

פינוי אשפת צמחי
.15
שיקבע.

מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת הצמחי על פי אישור המפקח ובהתא לתנאי

רכוש המועצה
אשפה ,זבל ,פסולת בני +ואשפת צמחי שפונו בהתא לסעיפי  14 ,13ו '15יהיו רכושה של המועצה ,זולת
.16
א נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על פי הסעיפי האמורי.

זכות כניסה לפינוי אשפה
)א( אד שהמועצה מעסיקה בפינוי אשפה ,זבל ,פסולת בני +או אשפת צמחי רשאי להיכנס לכל נכס כדי
.17
לפנות בהתא להוראות חוק עזר זה.
)ב( בעל של נכס ,המחזיק בו או מנהל אותו יאפשר לעובד המועצה או מי שפועל מטעמה גישה חופשית
ותקינה ללא הפרעה לכלי אשפה שנקבעו לצור /הוצאת אשפה או זבל.

אגרת פינוי אשפה
)א( בעד פינוי אשפה בידי עובדי המועצה ,ישל מחזיק במוסדות אירוח ,מוסדות צדקה ,מוסדות רפואיי,
.18
משרדי או עסקי ,שקיבל פטור על פי די +מתשלו ארנונה כללית ,אגרה שנתית בשיעור שליש מסכו הארנונה
הכללית שהיה חייב בתשלומה אלמלא הפטור האמור; "מחזיק" ו"ארנונה כללית"  -כמשמעות בצו המועצות
המקומיות )א( ,התשי"א.'1950
)ב( המועצה רשאית להפחית אגרה או לוותר עליה מחמת עניו של האד המשוחרר מארנונה.

אגרת פינוי אשפת מפעל
בעד פינוי אשפה של מפעל ישל המחזיק במפעל למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה ,בנוס&
.19
לאגרת פינוי אשפה לפי סעי& .18

פרק ז' :מניעת מפגעי וביעור
איסור גרימת מפגע
.20

)א( מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב להחזיק נכס באופ +שלא יתקיי בו מפגע.
)ב( על א& האמור בסעי& קט) +א( ,נכס שהוא דירה ,חייב המחזיק בה להחזיקה באופ +שלא יתקיי בה מפגע.

אחריות לסילוק מפגע
.21

מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב להסיר ,לתק +ולסלק מיד מפגע שנתגלה בנכס.

© קבוצת "מחשבות"www.machshavot.co.il,036160466 ,
עורכי :עו"ד רו דלומי ועו"ד מנשה כה

5

חובה יחד ולחוד
היו בעלי או מחזיקי אחדי בנכס חייבי להחזיקו באופ +שלט יתקיי בו מפגע ,או היו חייבי בתיקו+
.22
או סילוק מפגע ,חייבי ה כול יחד וכל אחד מה לחוד.

הודעה לסילוק מפגע
)א( המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אד החייב לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה ,לסלק את
.23
המפגע ,וכ +רשאי הוא לדרוש מאותו אד לבצע כל העבודות הנחוצות לש סילוק המפגע ולמניעת הישנותו בהתא
לפרטי ,לתנאי ולמועדי הקבועי בהודעה.
)ב( החייב בסילוק מפגע ,שנמסרה לו הודעה כאמור ,חייב למלא אחריה.

החלטת המפקח
.24

החלטת המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לקיו המפגע.

איסור זריקת אשפה ,לכלו /או פסולת
)א( לא יזרוק אד ,לא ישאיר ולא יניח ,ולא ירשה לזרוק או להשאיר אשפה במקו ציבורי או פרטי ,אלא
.25
בכלי אשפה שהותקנו בהתא להוראות חוק עזר זה.
)ב( על א& האמור בסעי& קט) +א(,לא יזרוק אד ,לא ישאיר ולא יניח אשפת בית או אשפת צמחי בכלי
אשפה שהתקינה המועצה במקו ציבורי; לעני +זה" ,אשפת בית"  -אשפה המוצאת מנכס שאינו רחוב.
)ג( לא יניח אד כלי אשפה ברחוב; הוראה זו לא תחול על עובדי המועצה בעת מילוי תפקיד ועל אד
שהמפקח הורה לו בכתב אחרת לפי סעי& )9ג(.
)ד( ) (1לא יזרוק אד ,לא ישלי ,/לא ישאיר ולא ירשה לזרוק ,להשלי ,/להשאיר או להניח אשפה,
פסולת בני ,+זבל או אשפת צמחי במקו ציבורי או במקו פרטי ,אלא בהסכמת המפקח בכתב ובהתא
להוראותיו;
) (2נמצא כי מכלי רכב הושלכו ,הושארו או נשפכו אשפה ,לכלו ,/פסולת בני +או אחרת ,זבל או
אשפת צמחי ,במקו ציבורי או במקו פרטי ,רואי את בעל הרכב ,את נהגו וכ +מי שאחראי לרכב ,כאילו
הוא השאיר ,השלי /או שפ /כאמור ,זולת א הוכיח אחרת.

השקאת צמחי
)א( לא ישקה אד ולא ירשה להשקות צמחי באופ +הגור או העלול לגרו הפרעה לעוברי ושבי ברחוב,
.26
או לאנשי בנכס גובל ,פרט לג.+

ניקוי ,איבוק ,ניעור ,חביטה
)א( לא ינקה אד ,לא ינער ,לא יחבוט ולא יאבק מרבד ,שטיח ,כלי מיטה או כל דבר אחר ברחוב או דר/
.27
פתח הפונה לרחוב.
)ב( לא ינקה אד ,לא ינער ,לא יחבוט ולא יאבק מרבד ,שטיח ,כלי מיטה או דבר כל דבר אחר דר /פתח
שאינו פונה לרחוב בשעות שבי 14.00 +לבי 16.00 +ובי 19.00 +לבי 07.00 +למחרת.

זיהו מקו ציבורי
.28

)א( לא יעשה אד צרכיו ברחוב.
)ב(לא ילכל /ולא יזה אד מקו ציבורי.

איסור פיזור מודעות
)א( לא יפזר אד ולא יחלק ולא ירשה לפזר או לחלק מודעות במקו ציבורי.
.29
)ב( ראש המועצה רשאי לתת היתר לחלק מודעות במקו ציבורי ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו ,להתנות בו
תנאי ,להוסי& עליה או לשנות.
)ג( בסעי& זה" ,מודעה" – כמשמעותה בחוק עזר לקרית טבעו) +מודעות ושלטי( ,התש".'1959/

החזקת בעלי חיי בדירה
)א( לא יחזיק אד בעל'חיי באופ +הגור או עלול לגרו רעש בלתי סביר ,לכלו /או ריחות רעי או צחנה.
.30
)ב( לא יחזיק אד ולא ירשה להחזיק בתו /דירה פרדות ,עזי ,חמורי ,סוסי ושאר בעלי חיי אשר אי+
מחזיקי אות כ /למעשה או בדר /רגילה ,אלא לפי היתר מראש המועצה ובהתא לתנאי ההיתר.

איסור שימוש ושפיכת מי שופכי
)א( לא ישתמש אד ולא ירשה להשתמש במי שופכי +להשקאה.
.31
)ב( לא ישפו /אד ,ולא ירשה לשפו /מי שופכי +למקו ציבורי או למקו פרטי שלא לתו /בור שופכי +או
שלא באמצעות אבזרי שאישר המפקח.

איסור שפיכת נוזלי
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)א( לא ישפו /אד ,ולא ירשה לשפו ,/מי או נוזל אחר שאינו מי גש למקו ציבורי שלא לצור /ניקוי רחוב
.32
או השקאת ג.+
)ב( לא ירח -אד כלי רכב ברחוב באופ +שישארו במקו הרחצה שלולית או מי עומדי.

אחריות בעל נכס והמחזיק לנקיו הנכס
בעל נכס או המחזיק בו חייב לשמור באופ +מתמיד על נקיונ של הכניסה לנכס ,מקו חניה ,חדר מדרגות,
.33
הגג ,המחס ,+המקלט וכל מקו המשמש את דיירי הנכס ,למעט דירות מגורי ,לנקות ולטאטא ,לשטו& את
המדרגות ,חדר הכניסה והמדרכות בתחו החצר.

דרישה לניקוי ולגידור מגרש
.34
דעתו.

בעל מגרש או המחזיק בו חייב לשמור על נקיו +המגרש ,לנקותו וכ +לגדרו בהתא לדרישת המפקח ו להנחת

איסור השארת בעלי חיי במקו ציבורי
)א( לא ישאיר אד ולא ירשה להשאיר בעל חיי במקו ציבורי באופ +המהווה או עלול להוות או לגרו נזק
.35
או מפגע ,ולא ירשה לבעל החיי שבבעלותו או שבפיקוחו לשוטט במקו ציבורי.
)ב( לא יעביר אד עדר צא +במקו ציבורי או במקו פרטי ללא היתר מאת ראש המועצה ובהתא לתנאי
ההיתר.
)ג( לא ירשה אד ,לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקו ציבורי אלא כשהוא
קשור בקולרו ונמצא בהשגחה נאותה.

פרק ח' :מניעת רעש
איסור הקמת רעש
)א( לא יקי אד בתחו המועצה ולא יגרו שיוק רעש חזק או חוזר ונשנה ,שיש בו משו הפרעה לאד
.36
הגר ,העובד או המצוי בקרבת מקו ,או לעוברי ושבי ,בי +שהרעש נעשה בכלי רכב ,בכלי עבודה ,בכלי נגינה,
ברמקול ,בצפירה ,בקריאות או בהקשות כיוצא באלה ,ובי +שהוא נעשה בכל אופ +אחר '
) (1בי +השעות  23.00ו'  06.00ובי +השעות  14.00ו'  ,16.00בימי א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה' בשבוע;
) (2בערבי ימי מנוחה בי +השעות  14.00ובי 16.00 +וכ +משעה  24.00עד לשעה  08.00ביו המנוחה.
)ב( בימי מנוחה הנמשכי יותר מיו אחד ייחשב כל יו מנוחה כאילו היה ערב יו המנוחה לגבי יו
המנוחה שבא מיד למחרתו.
)ג( הוראות סעי& קט) +א( לא יחולו על עובדיה של מפעלי ,של בתי עסק ומקומות שהותר לה לעסוק
בבניה ,בעסק או במלאכה ,כשה מקימי רעש לצור /ביצוע העבודה באותו מפעל ,בית עסק ,או מקו,
ובלבד שהרעש לא יהיה יתר על הדרוש לש ביצוע העבודה כאמור.
)ד( מי שילד או בעל חיי נמצא בפיקוחו חייב למנעו מהקמת רעש כאמור בסעי& קט) +א(.

פרק ט' :ניקוי מדרכות
חובת ניקוי
בעל עסק חייב בימי שבה פתוח העסק לנקות את המדרכה הגובלת בעסקו ,להנחת דעתו של המפקח,
.37
בתנאי המפורטי בתוספת השלישית.

דרישה לניקוי
בנוס& לחובת הניקוי שבסעי&  ,37רשאי המפקח לדרוש מבעל העסק שהמדרכה הגובלת בעסקו אינה נקיה,
.38
לנקות אותה בכל זמ +אחר ,בנוס& ,באופ +ובהתא לפרטי ,לתנאי ולמועדי הקבועי בהודעה ,ובלבד שהניקוי
יהיה בשעות שהעסק פתוח.

איסו 0אשפה
בעל העסק החייב בניקוי המדרכה לפי סעיפי  37או  38יאסו& את האשפה לתו /כלי אשפה שיוחזק בעסק
.39
או בחצר בהתא להוראות המפקח.

פרק י' :עקירת עצי
עקירת עצי ועקירה ללא אישור מוקד
.40

)א( לא יעקור אד ע -אלא לפי היתר מראש המועצה ובהתא לתנאי ההיתר.
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)ב( על א& האמור בסעי& קט) +א( מותר לעקור ע -ללא תשלו אגרה ,א /באישור מהנדס המועצה ,א קבע
שנתמלאו תנאי אלה:
) (1הע -נמצא בקמילה;
) (2הע -מהווה מטרד.
)ג( נמצא הע -בחצר בני +שגרי בו – מותר למחזיק לעקרו ללא תשלו אגרה ,בהתמלא התנאי הנזכרי
בסעי& קט) +ב( ,שלא באישורו של המהנדס.
)ד( הוראות סעי& קט) +א( לא יחולו על ע -מוג +כמשמעותו בפקודת היערות.

מת היתר ותנאיו
ראש המועצה רשאי לתת היתר לעקירת ע -במקו ציבורי ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו ,להתנות בו
.41
תנאי ,להוסי& עליה או לשנות.

אגרת היתר
.42

בעד היתר לעקירת ע -תשול אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הרביעית.

פרק יא' :קביעת לוחיותמספר בבניני
קביעת לוחית מספר
)א( ראש המועצה רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב מבעל נכס ,לקבוע על גבי הנכס לוחית'מספר ,או להחלי&
.43
לוחית מספר מקולקלת או מטושטשת הקבועה עליו ,ובעל הנכס חייב למלא אחר הדרישה תו /חודש ימי מיו
מסירת ההודעה.
)ב( ראש המועצה יקבע את צורת לוחיות המספר וה +יותקנו בהתא להוראותיו.

רשות לקביעת לוחית מספר
.44

לא יקבע אד לוחית מספר על גבי בני ,+לא יסירנה ולא יחליפנה ,אלא ברשות בכתב מאת ראש המועצה.

סמכויות ראש המועצה
לא מילא בעל בני +אחרי הדרישה או אחרי ההוראות שנתנו לו לפי סעי&  ,43או עבר על הוראות סעי& ,44
.45
רשרי ראש המועצה לקבוע על גבי בנינו את לוחית המספר ,להסירה או להחליפה ולגבות מבעל הבני +כל הוצאה בקשר
לעבודות אלה.

פרק יב' :שימור רחובות
הנחת חפצי ברחוב
)א( ) (1לא יניח אד ,לא ישאיר ,לא יקי ,לא יתלה לא יטיל ברחוב ,לא יבליט מעל לרחוב כל דבר ,אלא א
.46
כ +דרוש לעשות כ +לטעינת הדבר או לפריקתו ותו /כדי פריקתו או טעינתו ולא יותר מ +הזמ +הסביר הדרוש לכ ,/אלא
א כ +נית +לכ /היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתא לתנאי ההיתר;
) (2לא יניח אד ,לא יתלה ,ולא ירשה להניח או לתלות בכל נכס הפונה לרחוב כל דבר העלול ליפול
לרחוב.

תליית כבסי
לא יתלה אד ולא ירשה לתלות כבסי ברחוב ,במרפסת ,בחלו +או בכל מקו אחר הפונה לרחוב ,אלא א
.47
כ +קבע ראש המועצה שלא נית +לקיי איסור זה והתיר תליית כבסי במקו ובתנאי שפירט.

היתר להעמיד כסאות
)א( ראש המועצה רשאי לתת היתר ,להתנותו ,להתלותו ,או לבטל היתר ,להעמיד ברחוב כסאות או שולחנות
.48
לצרכי מסעדה או בית קפה ,שמשיות ,מאזניי אוטומטיי ,מכונות לייצור גלידה או למכירת מיצי או כל מכונה או
מכשיר כיוצא באלה.
)ב( בעד מת +היתר כאמור בסעי& קט) +א( תשול אגרה בשיעור שנקבע בתוספת החמישית.
)ג( היתר שנית +לפי סעי& זה יפקע ביו  31בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ד( מי שנית +לו היתר חייב למלא אחר התנאי שבו.

פתיחת שוחות
)א( לא יכרה אד ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתא
.49
לתנאי ההיתר.
)ב( אד הכורה שוחה ברחוב חייב -
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) (1להחזיק את מקו השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכ +בדגלי אדומי ביו ובאורות אדומי
בלילה;
) (2לסתו את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקוד מיד ע גמר העבודה או ע פקיעת תוק&
ההיתר ,הכל לפי התארי /המוקד.

נזק לרחוב
.50

)א( לא יגרו אד ולא ירשה לאחר לגרו נזק לרחוב.
)ב( אד שעבר על הוראות סעי& קט) +א( חייב לתק +את הנזק באופ +ובתנאי שיקבע ראש המועצה.
)ג( נגר נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב ,חייב החופר או בעל הקרקע לתק +את הנזק.

סילוק מכשול וביצוע עבודות
ראש המועצה רשאי ,באמצעות כל אד לסלק כל דבר הנמצא ברחוב בניגוד לסעי&  46ולבצע כל עבודה
.51
המנויה בסעיפי  49ו ;'50סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור ,רשאית המועצה לגבות מהאד החייב בסילוק
הדבר או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע; תעודה מאת ראש המועצה על סכו ההוצאות תשמש
ראיה לתכנה.

מניעת הסגת גבול ברחוב
הקי אד בני +ברחוב או הניח מכשול ברחוב ,רשאי ראש המועצה להסיר ,להרוס או לפרק את הבני +או את
.52
המכשול ולהרחיק מהרחוב לכל מקו שנראה לו.

פרק יג' :שמירת הסדר והנקיו בגני
הימצאות בג
לא יימצא אד בג +בשעות האסורות והמפורטות בהתא להוראות ראש המועצה בהודעה המוצגת בג +או
.53
בכניסה אליו.

פגיעה בצמח בג
לא יקטו& אד ,לא יעקור ,לא יגדע ולא ישחית כל צמח בג +אלא א הרשהו לכ /ראש המועצה ובהתא
.54
לתנאי ההרשאה.

התנהגות בג
)א( לא ידרו /אד ,לא יטפס ולא ירשה לדרו /או לטפס על דשא ,צמח או מקו נטיעות אלא בהתא
.55
להוראות ראש המועצה שנקבעו בהודעה המוצגת במקו.
)ב( לא ידרו /אד ,לא יטפס ולא ירשה לדרו /או לטפס על גדר ,משוכה ,שער או סורג שבתו /הג +או הגודרי
אותו.
)ג( לא ישבור אד ,לא ישחית ולא ירשה לשבור או להשחית גדר ,משוכה ,שער או סורג שבתו /הג.+

כלי רכב
.56

לא יכניס אד ,לא ינהג ולא ישאיר אד כלי רכב בג +ללא היתר מראש המועצה.

משחקי
לא ישחק אד בג +אלא במשחקי ,בתנאי ובמקומות שנקבעו לכ ;/סוגי המשחקי ,התנאי והמקומות
.57
ייקבעו בידי ראש המועצה בהודעה שתוצג בג.+

איסור הפרעה
לא יעשה אד כל מעשה שיש בו כדי לגרו סכנה ,מפגע ,הפרעה ,אי'נוחות או נזק לכל אד ,או שיש בו כדי
.58
להפר את הסדר בג.+

רעש
.59

לא יקי אד רעש חזק או ממוש /או חוזר ונשנה בג.+

חגיגות בג
.60
ההיתר.

לא יקיי אד בג +חגיגה ,טקס ,מופע או כיוצא באלה אלא לפי היתר בכתב מראש המועצה ובהתא לתנאי

הרחקת בני אד מסויימי מג
.61

מפקח רשאי להרחיק מג +כל אד העובר עבירה לפי הוראות חוק עזר זה ,ובלבד שהתרה בו תחילה.
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פרק י"ד :שווקי ורוכלות
שטחי אסורי ברוכלות
.62

לא יעסוק רוכל בעסקו ,בי +באמצעות עגלה ובי +בצורה אחרת '
) (1ברחוב או במקו ציבורי באופ +שהתעסקותו היא מכשול לרבי;
) (2בכניסה לבני +או במעבר בי +בניני.

איסור חניה
לא יעמיד רוכל ולא יניח ,ולא ירשה או יגרו להעמיד או להניח עגלה ,דוכ ,+תבנית ,מגש או טובי +בתחומי 20
.63
מטר מג +ילדי ,מבית ספר ,ממגרש משחקי או מג.+

איסור חניה שלא בשעת התעסקות
לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרו להעמיד או להניח ,ברחוב או במקו ציבורי ,דוכ ,+תבנית ,מגש
.64
או טובי +שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקו.

איסור קשירה
.65

לא יקשור רוכל עגלה ,דוכ ,+תבנית או מגש בכל צורה שהיא לבני ,+לגדר ,לעמוד או למבנה אחר.

מקו החזקת עגלה
.66

רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב ,קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

איסור להכריז על טובי ואיסור פרסומת
לא יכריז רוכל על טובי +או על אומנותו ,ולא יקי רעש בשעת עיסוקו ,ולא יתלה על עגלתו ,דוכנו ,תבניתו או
.67
מגשו כל דבר פרסו או פרסומת.

רשיו לשימוש בעגלה או בדוכ
.68

לא ישתמש רוכל בעגלה או בדוכ +לצור /עסקו ,אלא על פי רשיו.+

אגרת רשיו
.69

בעד מת +רשיו +לדוכ +ישל המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השישית.

תחולה
.70

הוראת סעי&  69אינה חלה על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה נית +רשיו +על פי סעי&  2לפקודת התעבורה.

לוחית מספר לדוכ
.71

בעד כל לוחית'מספר תשול למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השישית.

דרישה לסלק עגלות
ראש המועצה ,מפקח או שוטר רשאי לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או הטובי+
.72
ממקו שבו ה נמצאי בניגוד להוראות חוק עזר זה.

סילוק עגלות
לא סילק רוכל את עגלתו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או הטובי ,+לאחר שנצטווה לכ /בהתא לסעי&  ,72רשאי
.73
ראש המועצה ,מפקח או שוטר לסלק את העגלה ,הדוכ ,+התבנית ,המגש או הטובי ,+בי +בעצמו ובי +על ידי אחרי.

תפיסת דברי וחילוט
ראש המועצה או מפקח רשאי לתפוס ולחלט כל עגלת יד ,דוכ ,+תבנית ,או מגש של רוכל שאי +לו רשיו+
.74
להשתמש בה בקשר למכירת טובי.+

עבודת ילדי
) .75א( לא יעסוק ילד בשוק ברוכלות ,בסבלות ,בפרסו או כל עבודה או עסק אחר.
)ב( לא יכניס אד ילד לשוק לצור /עבודה כאמור ,לא יעסיקו ,לא ישתמש בשירותו ולא ירשה כניסתו לשוק
כאמור ,העסקתו או שימוש בשירותו ,אלא א נית +לו היתר על פי חיקוק.

מכירת טובי
)א( לא ימכור אד טובי +אלא בשוק או במשטח.
.76
)ב( הוראות סעי& קט) +א( לא יחולו על מכירת טובי +בחנויות או בידי רוכלי בעלי היתר לפי חוק עזר זה,
המוכרי טובי +על פי תנאי אותו היתר שלא בתחומי השוק.
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)ג(

לא ימכור אד טובי +בשוק אלא בתא או במשטח וא קיבל היתר מאת ראש המועצה.

רוכלות
.77

לא יעסוק אד ברוכלות בשוק ובתחו של  500מטר ממנו.

סידור הטובי
.78
העני.+

כל מוכר יסדר הטובי +וחפציו באופ +שימנע את בליטת ויתאפשרו ניקוי ושמירת הנקיו +בתא או במשטח ,לפי

מידות ומשקלות
 .79כל מוכר בשוק המציע טובי +למכירה במשקל או במידה ,יחזיק את כל המאזניי ,המידות והמשקולות
במקו פתוח ובולט ובאופ +שתהא אפשרות למפקח לראות ללא קושי ולראות את השקילה או המדידה ממקו
עמד ברשות הרבי.

לוחית בתא
 .80כל המחזיק בתא חייב לקבוע בתא ,במקו נראה לעי ,+לוחית שעליה מצוייני שמו ,מספר תעודת הזיהוי שלו,
מענו והמע +של המחזיק במפתחות התא או הדוכ.+

היתר כניסה ומכירה
) .81א( לא ייכנס מוכר לשוק ולא ימכור בו אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתא לתנאי ההיתר; לעני +זה
"מוכר" – למעט המחזיק כדי +בתא.
)ב( ההיתר יהיה בר'תוק& לשימוש במשטח אחד או שניי ,לכל היותר ,לאותו מוכר בתו /כלל המשטחי
שבחצר השוק.
)ג( תוק& ההיתר ליו נתינתו בלבד זולת א נאמר בו אחרת.
)ד( תמורת קבלת היתר למכירה בשוק ובחצר השוק תשול לקופת המועצה אגרה בשיעורי המפורטי
בתוספת השביעית.

איסור כניסה לחולי
.82

)א( לא ייכנס לשוק אד החולה במחלה מידבקת או שהמפקח חושד כי הוא נגוע במחלה מידבקת.
)ב( לא יכניס אד לשוק בעל חיי חולה או שהמפקח חושד כי הוא חולה.

איסור הכנסת טובי מקולקלי והחזקת
)א( לא יכניס אד לשוק ולא יחזיק בתוכו טובי +רקובי ,מקולקלי ,מורעלי או מושחתי בכל דר/
.83
אחרת או החשודי על כ /בעיני המפקח.
)ב( הושחתו טובי +כאמור ,יסלק מחזיק מיד מ +השוק או ישליכ למקו שיועד לכ /בשוק או למקו
שיורה עליו המפקח.

הכנסת בעלי חיי ורכב
לא יכניס אד לשוק בעל חיי או רכב אלא במקו שיועד לכ ,/למש /הזמ +שקבע לכ /המפקח ובהתא
.84
לתנאי שקבעו ראש המועצה או המפקח.

עופות ודגי חיי
לא יחזיק ולא יניח אד עופות חיי או דגי בשוק ,אלא א קיבל לכ /מראש היתר בכתב מראש המועצה
.85
ובהתא לתנאי ההיתר ,או א קנה אות בשוק לצרכיו.

איסור כניסה כשהשוק סגור
.86

לא ייכנס אד לשוק ולא יימצא בו בימי ובשעות שבה הוא סגור ,אלא לפי היתר מראש המועצה.

העלאת אש
לא יבעיר אד אש בשוק ,בי +לבישול ובי +לחימו ,לשריפת פסולת או לכל מטרה אחרת ,אלא במקו
.87
ובתנאי שקבע המפקח ,ולאחר שנקט בכל האמצעי הדרושי למניעת דליקה.

מניעת ריחות ורעש
.88

לא יגרו אד לריח או לרעש חזקי או בלתי סבירי בשוק ,וא עשה כ +יפסיק מיד לדרישת המפקח.

מריטת נוצות
.89

לא ימרוט אד נוצות בשוק אלא במקו ובתנאי שאישר ראש המועצה מראש.
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העברת עופות שחוטי
 .90לא יעביר אד ממקו למקו בתחו השוק עו& שחוט אלא בתו /כלוב אטו תחתית או כשהעו& נתו+
בשקית פלסטיק או ארוז בדר /אחרת להנחת דעתו של המפקח.

סילוק מפגע ומטרד
)א( לא יגרו אד למפגע או מטרד בשוק.
.91
)ב( גר אד מפגע או מטרד כאמור בסעי& קט) +א( או שרכושו מעורב בו ,יסלקו לפי דרישת המפקח בכתב
תו /הזמ +שקבע המפקח בדרישתו.

כלי קיבול ואריזה
 .92לא יחזיק אד שלא בתו /התא או בתחו משטח ארגזי ,תיבות ,סלי ,חביות ,שקי ,או כלי קיבול אחרי,
ריקי או מלאי ,ולא יניח במעברי השוק ,על יד תא או בכל מקו אחר ,אלא א כ +ייחדו המפקח למטרה זו.

שמירת הנקיו
) .93א( לא ילכל /אד את השוק.
)ב( מוכר ינקה מידי יו ביומו את המקו בשוק שבו הוא מחזיק ,מציג או הציג את סחורתו ,ויחזיקו נקי
להנחת דעתו של המפקח.
)ג( לא יעשה אד צרכיו בשוק אלא במקו שיועד לכ./

ימי השוק
) .94א( ימי השוק יהיו כל ימות השבוע ,פרט לימי מנוחה ,בשעות שבי 04.00 +ו' .20.00
)ב( בחצר השוק תהיה המכירה בכל יו שני בשבוע בסיטונות וביו רביעי בקמעונות בשעות שבי 14.00 +ו'
 ,19.00ובכל יו חמישי בקמעונות בשעות שבי 04.00 +ו'  ;19.00בשאר ימות השבוע תהיה חצר השוק סגורה.

זכות כניסה למפקח
.95
זה.

המפקח רשאי להיכנס לכל תא ,משטח או מקו אחר בשוק לש ביקורת ופיקוח על קיו הוראות חוק עזר

פגיעה בשוק
.96

)א( לא יפגע אד בשוק ,במיתק +ממיתקניו או בכל חלק ממנו.
)ב( פגע אד פגיעה כאמור או נודע לו עליה ,יודיע על כ /מיד למפקח.

הרחקה מהשוק
.97

מפקח רשאי להרחיק מהשוק כל אד או טובי +הנמצאי ,לדעתו ,בשוק בניגוד להוראות חוק עזר זה.

ציות להוראות המפקח
כל אד בשוק חייב לציית להוראות המפקח בכל האמור בחוק עזר זה ובכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיו+
.98
או למניעת תקלות במהל /העבודה בשוק.

הפרעות לשימוש בסמכויות
.99

לא יפריע אד למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

פרק י"ד :1שמירת חזיתות בתי וחדרי מדרגות
חובת נקיו חזית הבית וחדר מדרגות
99א.

תיקו :+תשנ"א

תיקו :+תשנ"א

בעל בית יחזיק את חזית ביתו ואת חדר המדרגות שבו במצב נקי.

דרישה לניקוי חזית הבית וחדר המדרגות

תיקו :+תשנ"א

99ב) .א( ראש המועצה או המפקח רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש מבעל בית לנקות את חזית ביתו ואת חדר
המדרגות שבו ,לפי ההוראות שבהודעה או לעשות כל עבודה אחרת הדרושה ,לדעת ראש המועצה או המפקח ,לנקיו+
חזית הבית וחדר המדרגות שבו ,בזמ +הנקוב בהודעה.
)ב( לא ציית בעל הבית להודעה כאמור בסעי& קט) +א( רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה ולגבות את
הוצאות ביצועה מאותו בעל בית.
)ג( תעודה מאת ראש המועצה על סכו ההוצאות תהיה ראיה לכאורה לדבר.

שמירת חזיתות
99ג.

תיקו :+תשנ"א

)א( הבעל והמחזיק בו חייבי לשמור על המצב התקי +והמראה הנאה של חזית הבית וחדר המדרגות שלו.
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)ב( בעל בית והמחזיק בו לא יתקינו מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית הפוני אל רחוב או גינה )להל+
– קיר חזית( ,אול מותר להתקי +מרזב על גג הבית ובלבד שהמי יזרמו כלפי מטה ולא על גבי קיר חזית.

הודעת שיפו+

תיקו :+תשנ"א

99ד) .א( ראש המועצה או המהנדס ,רשאי לדרוש מבעל בית ,בהודעה בכתב ,לבצע בחזית הבית עבודות שיפו-
כמפורט בהודעה.
)ב( ראש המועצה או המהנדס ,רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,ממחזיק בבית לבצע בחזית הבית או בחזית
החלק שבו הוא מחזיק ,עבודות שיפו -מקומי ,כמפורט בהודעה.
)ג( בהודעה לפי סעיפי קטני )א( או )ב( רשאי ראש המועצה או המהנדס לקבוע תנאי ,פרטי ודרכי
לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצע ,+וכ +הוראות בנוגע לחומרי ,לצבעי ולאופ +ביצוע העבודות.

תנאי שיפו+

תיקו :+תשנ"א

99ה .לא ישפ -אד בית אלא על פי הודעת שיפו -כאמור בסעי& 99ד או לפי היתר מאת ראש המועצה או המהנדס,
ובהתא לתנאי ולהוראות שנקבעו בה.

סמכויות ראש המועצה

תיקו :+תשנ"א

)א( נדרש אד בהודעה לבצע עבודות שיפו -או שיפו -מקומי ולא ביצע +או לא השלימ +בתקופה שנקבעה
99ו.
בהודעה או ביצע עבודות ללא היתר או ביצע עבודות שיפו -הפוגמות בצורה החיצונית האחידה של הבית או שיפ-
חזית בית שלא לפי התנאי וההוראות שנקבעו בהודעה או בהיתר ,רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות או להרוס,
לשנות או לתק +את העבודות שנעשו ,לפי העני ,+ולגבות מאותו אד את ההוצאות שהוציאה המועצה לש כ./
)ב( ביצע ראש המועצה עבודות שיפו -בחזית בית משות& ,רשאי הוא לגבות את ההוצאות מנציגות הבית או
מבעלי הדירות ,בהתא לשיעור המוטל עליה לפי הוראות חוק עזר זה.
)ג( תעודה מאת ראש המועצה או המהנדס על סכו הוצאות הביצוע ,תהווה ראיה לכאורה לדבר.

חיוב הוצאות השיפו+
99ז.

תיקו :+תשנ"א

)א( בהוצאות השיפו -לפי חוק עזר זה ישאו -
) (1בבית משות&  -בעלי הדירות באופ +יחסי לגודל שטח הרצפה של דירותיה לעומת שטח הבני;+
) (2בבית אחר  -בעל הבית.
)ב( בהוצאות שיפו -מקומי כאמור בסעי& 99ד)ב( ,ישא המחזיק.

פרק י"ד :1שמירת חזיתות בתי וחדרי מדרגות
חובת נקיו חזית הבית וחדר מדרגות
99א.

תיקו :+תשנ"ג

תיקו :+תשנ"ג

בעל בית יחזיק את חזית ביתו ואת חדר המדרגות שבו במצב נקי.

דרישה לניקוי חזית הבית וחדר המדרגות

תיקו :+תשנ"ג

99ב) .א( ראש המועצה או המפקח רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש מבעל בית לנקות את חזית ביתו ואת חדר
המדרגות שבו ,לפי ההוראות שבהודעה או לעשות כל עבודה אחרת הדרושה ,לדעת ראש המועצה או המפקח ,לנקיו+
חזית הבית וחדר המדרגות שבו ,תו /הזמ +הנקוב בהודעה.
)ב( לא ציית בעל הבית להודעה כאמור בסעי& קט) +א( רשאי ראש המועצה לבצע את העבודה ולגבות את
הוצאות ביצועה מאותו בעל בית.
)ג( תעודה מאת ראש המועצה על סכו ההוצאות תהיה ראיה לכאורה לדבר.

שמירת חזיתות

תיקו :+תשנ"ג

)א( בעל בית ומחזיקו חייבי לשמור על המצב התקי +והמראה הנאה של חזית הבית וחדר המדרגות שבו.
99ג.
)ב( בעל בית או המחזיק בבית לא יתקי +מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית הפוני אל רחוב או גינה
)להל – +קיר חזית( ,אול מותר להתקי +מרזב על גג הבית להזרמת המי כלפי מטה ,ובלבד שהמי לא יזרמו על גבי
קיר חזית.

הודעה לשיפו+

תיקו :+תשנ"ג

99ד) .א( ראש המועצה או המהנדס ,רשאי לדרוש מבעל בית ,בהודעה בכתב ,לבצע בחזית הבית עבודות שיפו-
כמפורט בהודעה.
)ב( ראש המועצה או המהנדס רשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,ממחזיק בבית לבצע בחזית הבית או בחזית
החלק שבו הוא מחזיק ,עבודות שיפו -מקומי ,כמפורט בהודעה.
)ג( בהודעה לפי סעיפי קטני )א( או )ב( ,רשאי ראש המועצה או המהנדס לקבוע תנאי ,פרטי ודרכי
לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצע ,+וכ +הוראות בנוגע לחומרי ,לצבעי ולאופ +ביצוע העבודות.
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שיפו +לפי הודעה או היתר

תיקו :+תשנ"ג

99ה .לא ישפ -אד בית אלא על פי הודעת שיפו -כאמור בסעי& 99ד או לפי היתר מאת ראש המועצה או המהנדס,
ובהתא לתנאי ולהוראות שנקבעו בה.

שיפו +בידי המועצה

תיקו :+תשנ"ג

)א( נדרש אד בהודעה לבצע עבודות שיפו -מקומי ולא ביצע +או לא השלימ +תו /התקופה שנקבעה בהודעה,
99ו.
או ביצע עבודות ללא היתר ,או ביצע עבודות שיפו -הפוגמות בצורה החיצונית האחידה של הבית ,או שיפ -חזית בית
שלא לפי התנאי וההוראות שנקבעו בהודעה או בהיתר ,רשאי ראש המועצה לבצע את העבודות או להרוס ,לשנות או
לתק +את העבודות שנעשו ,לפי העני ,+ולגבות מאת אותו אד את ההוצאות שהוציאה המועצה לש כ./
)ב( ביצע ראש המועצה עבודות שיפו -בחזית בית משות& ,רשאי הוא לגבות את ההוצאות מנציגות הבית או
מבעלי הדירות ,בהתא להוראות סעי& 99ז.
)ג( תעודה מאת ראש המועצה או המהנדס על סכו ההוצאות לפי סעי& זה תהווה ראיה לכאורה לדבר.

הוצאות שיפו+
99ז.

תיקו :+תשנ"ג

)א( בהוצאות השיפו -לפי חוק עזר זה ישאו -
) (1בבית משות&  -בעלי הדירות לפי היחס

שבי +גודל שטח הרצפה של דירתו של כל אחד מה לבי+

השטח הכולל של כל הדירות בבית;
) (2בבית אחר  -בעל הבית.
)ב( בהוצאות שיפו -מקומי כאמור בסעי& 99ד)ב( ,ישא המחזיק.

פרק ט"ו :שונות
איסור הפרעה
.100

לא יפריע אד לראש המועצה או למפקח במילוי תפקיד לפי חוק עזר זה.

איסור פגיעה
לא יסיר אד ולא ישחית ,לא ישבור ולא יקלקל כל בני ,+מיתק +או חפ -שנקבע לפי חוק עזר זה ,או הוק על
.101
ידי המועצה או באישורה.

ילדי
.102

הממונה או האפוטרופוס על אד שהוא למטה מגיל  14ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעות
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדי +א נמסרה לידי האד שאליו היא מכוונת ,או נמסרה
.103
במקו מגוריו או במקו עסקיו הרגילי או הידועי לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרי או לידי כל אד
בוגר העובד או המועסק ש ,או שנשלחה בדאר במכתב רשו הערו /אל אותו אד לפי מע +מגוריו או עסקיו הרגילי
או הידועי לאחרונה; א אי אפשר לקיי את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדי +א הוצגה ההודעה או הדרישה
במקו בולט באחד המקומות האמורי או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של
האד שאליו היא מכוונת ,או פורסמה באחד העתוני הנפוצי בתחו המועצה.

סמכות כניסה
ראש המועצה או המפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או לכל מקו אחר בתחו המועצה ,כדי לבדוק
.104
או לבקר את הנכס או מיתק +תברואה שבו ,לעשות ולבצע כל הדרוש כדי לברר א קויימו הוראות חוק עזר זה
ולנקוט בכל הצעדי הדרושי לקיומ.+

ביצוע הודעה
.105
לבצעה.

)א( הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאי ,הפרטי ,והאופ +לביצוע ההודעה ואת התקופה שבה יש

)ב( כל מי שנמסרה לו הודעה חייב לקיימה לכל פרטיה ,להנחת דעתו של המפקח; תקפה של הודעה כאמור
הוא עד למילויה.
)ג( לא קיי אד את הודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את המפורט בהודעה שלא לפי התנאי,
הפרטי והאופ +המפורטי בה ,רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאד
או מהאנשי שנמסרה לה ההודעה לפי חוק עזר זה ,מכול יחד או מכל אחד מה לחוד.
)ד( חשבו +הוצאות חתו בידי ראש המועצה וחשבו +הוצאות בהתא לתוספות לחוק עזר זה יהוו הוכחה
לכאורה בדבר גובה ההוצאה.
)ה( בסעי& זה" ,הודעה" – לרבות דרישה.
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עונשי
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  1000שקלי ,ובמקרה של עבירה נמשכת ,קנס נוס& של
.106
 40שקלי לכל יו שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו.

שמירת דיני
האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או על המחזיק בנכס או על כל אד אחר על פי כל
.107
חיקוק אחר.

הוראות מעבר
.108
עזר זה.

דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטי בסעי&  109יראו אות כאילו נמסרו כדי +לפי חוק

ביטול
.109

בטלי '
) (1חוק עזר לקרית עמל )הסדרת גדר חיה( ,התשי"א;'1951
) (2חוק עזר לטבעו) +ניקוי בורות שופכי ,(+התשי"ב;'1952
) (3חוק עזר לקרית עמל )הגנה על הצומח( ,התשי"ג;'1953
) (4חוק עזר לטבעו) +מניעת רעש( ,התשי"ד;'1953
) (5חוק עזר לקרית טבעו) +הדברת עשבי בר( ,התשי"ח;'1959
) (6חוק עזר לקרית טבעו) +שמירת הנקיו +ואיסור העישו (+התשי"ט;'1959
) (7חוק עזר לקרית טבעו) +מפגעי תברואה( ,התש";'1959/
) (8חוק עזר לקרית טבעו) +הדברת טוואי התהלוכה של האור ,(+התשכ"א;'1961
) (9חוק עזר לקרית טבעו) +הדברת זבוב י התיכו ,(+התשכ"א;'1961
) (10חוק עזר לקרית טבעו) +הדברת חלזונות( ,התשכ"ד;'1964
) (11חוק עזר לקרית טבעו) +שימור רחובות( ,התשכ"ז;'1967
) (12חוק עזר לקרית טבעו) +רוכלי( ,התשל"ו;'1976

תוספת ראשונה
)סעי& )13ג((
האגרה בשקלי
7.50

בעד היתר כאמור בסעי& )13ג(

תוספת שניה
)סעי& (19
תחילה ביו  ,14.11.1991חש" 469

שיעורי האגרה
בשקלי חדשי
בעד פינוי אשפת מפעל ישל החייב בפינוי האשפה –
היה הפינוי מחנות לממכר מזו– +
א.
ששטחה אינו עולה על  35מ"ר ,לכל חודש
ששטחה עולה על  35מ"ר ,לכל חודש
היה הפינוי מבית מלאכה ,לכל חודש
ב.
היה הפינוי ממפעל אחר '
ג.
בעד עגלת אשפה בקיבולת עד  1100ליטר ,לכל פינוי
בעד מכולה בקיבולת עד  8מ"ק ,לכל פינוי

30
60
22
9
55

תוספת שלישית
)סעי& (37
א.

בעלי העסקי המפורטי להל +בסעי& ב' חייבי לנקות את המדרכות בימי שהעסק פתוח .הניקוי ייעשה
בשעה שבי 09.00 +ו'  10.00ובשעה שבי 15.30 +ו'  16.30או בי 18.30 +ו'  ,19.00ובמוצאי שבת או חג בשעה
שבי 20.00 +ו' .21.00
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ב.

קיוסק ,בית קפה ,בית אוכל ,מסעדה ,מקו עינוג ,תחנת דלק ,משרד למכירת כרטיסי ,חנות לממכר
גלידה או שלגוני ,גרעיני או פירות יבשי ,ממתקי ,ירקות או פירות.

ג.

בעל עסק אשר פורט בסעי& ב' והגובל מדרכה חייב בניקוי המדרכה הגובלת את העסק בצהרי כל יו שבו
העסק פתוח וכ +לפני סגירת העסק.

תוספת רביעית
)סעי& (42

האגרה בשקלי
בעד היתר כאמור בסעי&  ,42לע -שגילו –
עד  5שני
)(1
מעל  5שני ועד  15שני
)(2
מעל  15שני
)(3

50
100
250

תוספת חמישית
)סעי& )48ב((

.1
.2
.3

בעד היתר להעמיד שולחנות וכיסאות על המדרכה ,לכל שולח++
 4כסאות או חלק מה
בעד היתר להעמיד מכונות לייצור גלידה או למכירת מיצי,
לכל מכונה
בעד היתר להעמיד מאזניי אוטומטיי או כל מכונה או מכשיר
אחר ,לכל מכונה או מכשיר

30
40
40

תוספת שישית
)סעי& (71 ,69

10
5

בעד היתר כאמור בסעי& 69
בעד לוחית'מספר כאמור בסעי& 71

תוספת שביעית
)סעי& )81ד((
.1
.2

.3
.4

תמורת השימוש במשטח ,לכל משטח
תמורת המכירה בסיטונות ,בעגלה ,בתלת אופ +או בכלי רכב אחר '
א .במשקל עד  4טו+
ב .במשקל העולה על  4טו+
מכירת צא ,+לכל ראש
מכירת בקר או בעלי חיי אחרי ,למעט צא ,+לכל ראש

25
25
50
15
25

נתאשר.
ה' בסיו +התשמ"א ) 7ביוני (1981
עמיחי ב דרור
ראש המועצה המקומית
קרית טבעו
יוס& בורג
שר הפני
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