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 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

 ;המועצה האזורית גדרות- " המועצה"

 ;כול% או מקצת%, עביר אליו את סמכויותיו בכתב לפי חוק עזר זהלרבות אד� שראש המועצה ה- " ראש המועצה"

וכ% אד� שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק , אד� שהמועצה מינה למפקח לעני% חוק עזר זה- " המפקח"

 ;כול% או מקצת%, עזר זה

בי% בזכותו הוא , ת% הכנסהאו שהיה מקבלה אילו היה הנכס נו, הכנסה מנכס, או הזכאי לקבל, אד� המקבל- " בעל"

לרבות שוכר , בי% שהוא הבעל הרשו� של הנכס ובי% שאיננו הבעל הרשו�, כסוכ% או כנאמ%, כוח&ובי% כבא

 ;ששכר נכסי� לתקופה שלמעלה משלוש שני�, משנה& ושוכר

 ;בפנסיו%למעט אד� הגר בבית מלו% או , אד� המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופ% אחר- " מחזיק"

לרבות כל מיתק% , בי% קבועי� ובי% ארעיי�, או חלק מה�, אוהל, פחו%, בדו%, צריפו%, מחס%, צרי�, בית- " בני�"

כחצר או לצור) , לרבות הקרקע שמשתמשי� בה או שמחזיקי� בה יחד ע� הבני% כגינה, המשמש למכירת סחורה

 ;ולמעט בית מלאכה או אורווה, אחר

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

 ;מוס) 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�, 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- " זבל"

 .פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל- " פסולת"

 פהכלי אש
, לחומר, לגודל, בעל בני% חייב להתקי% בבני% או בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה )א(  . 2

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

 .הכל לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובזמ% שיקבע

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

 .האשפה

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

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

הכל , לתקנ� או להחליפ� באחרי�, ר התנאי� שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיק� במצב תקי%למספר ולשא, לגודל

 .לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובזמ% שיקבע

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

 .מחו( לאות� כלי קיבול

 .אשפה או חמרי בני%, י קיבוללא ישי� אד� לתו) כל )ג(

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

 .או דרישה מאת ראש המועצה ובהתא� לתנאי ההיתר או הדרישה )היתר -להל% (לכל מקו� אחר אלא לפי היתר 

 מת� היתר
להוסי� עליה� , להתלותו או לכלול בו תנאי�, לבטלו, לסרב לתתו, צה רשאי לתת היתרראש המוע )א(  . 5

 .ולשנות�

 :בכל היתר ייקבעו )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 תוק� ההיתר )4(

 זכות כניסה לפועלי המועצה



זבל או פסולת לפי , אורווה או בית מלאכה כדי לאסו� אשפה, פועלי המועצה רשאי� להיכנס לכל בני% )א(  . 6

 .הרשאת המפקח בשעות שיקבע

עצה לגשת ללא הפרעה לכלי או המחזיק בה� יאפשר לפועלי המו, אורווה או בית מלאכה, בעל בני% )ב(

 .זבל או פסולת, האשפה או לכלי קיבול אחרי� כדי לאסו� ולהוציא אשפה

 סמכויות המפקח
 .אורווה או בית מלאכה כדי לבדוק א� נתקיימו הוראות חוק עזר זה, המפקח רשאי להיכנס לכל בני% )א(  . 7

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

 .העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק

 מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי% א� נמסרה לידי האד� שאליו היא מכוונת או נמסרה במקו�   . 8

ני משפחתו הבוגרי� או לידי אד� בוגר העובד מגוריו או במקו� עסקיו הרגילי� או הידועי� לאחרונה לידי אחד מב

או נשלחה בדואר במכתב רשו� הערו) אל אותו אד� לפי מע% מקו� מגוריו או עסקיו הרגילי� או , או המועסק ש�

תהא המסירה כדי% א� הוצגה ההודעה במקו� בולט על , א� אי אפשר לקיי� את המסירה כאמור; הידועי� לאחרונה

 .שלפחות אחד מה� הוא בשפה העברית, סמה בשני עתוני� יומיי� הנפוצי� בתחו� המועצההנכס היא דנה או נתפר

 עונשי�
הוראות הסעיפי�  וא� עבר על * ,שקלי� חדשי�   1,400קנס  -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה  . 9

לכל יו� * שקלי� חדשי� 55נוס� קנס   -והיתה העבירה נמשכת  )ב(7והמפקח לא השתמש בסמכויות לפי סעי�  3או  2

 .שבו נמשכה העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו
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