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מתקינה המועצה האזורית רמת , לפקודת המועצות המקומיות 15-ו 13, 11בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 :נגב חוק עזר זה

 הגדרות
 -בחוק עזר זה . 1

 ;המועצה האזורית רמת נגב- " המועצה"

 ;כולן או מקצתן, לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"

וכן אדם שהמפקח העביר אליו בכתב ; אדם שהמועצה מינתה אותו להיות מפקח לענין חוק עזר זה- " המפקח"

 ;כולן או מקצתן, חוק עזר זהאת סמכויותיו לפי 

בין בזכותו , הכנסה מנכסים או שהיה מקבל אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, או זכאי לקבל, אדם המקבל- " בעל"

הוא ובין כבא

- 

לרבות , בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, כנאמן או כחוכר, כסוכן, כוח

 ;לתקופה של למעלה משנה משנה ששכר נכסים-שוכר או שוכר

למעט אדם הגר בבית מלון , אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או כחוכר או בכל אופן אחר- " מחזיק"

 ;או בפנסיון

לרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים , או חלק מהם, אוהל, פחון, בדון, צריפון, מחסן, צריף, בית- " בנין"

 ;חצר או לצורך אחר ולמעט בית מלאכה או אורווהכ, בה יחד עם הבנין כגינה

, לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים ובכלל זה בית חרושת- " בית מלאכה"

 ;מוסך וכל מקום עסק או מחסן

 ;יםכלביה וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו בעלי חי, דיר, מכלאה, לול, לרבות רפת- " אורווה"

פירות או ירקות , אפר, עלים, ענפים, שברי זכוכית, בקבוקים, ניירות, נוצות, לרבות שיירי מטבח- " אשפה"

למעט , ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי נקיון או ריחות רעים, סמרטוטים, קופסאות, קליפות, ופסולתם

 ;פסולת וחמרי בנין, זבל

 ;אורווהגללי בהמה ושאר אשפה של - " זבל"

או פסולת חמרי , בית מלאכה או מחסן ואינה אשפה או זבל, מקום תעשיה, פסולת הנוצרת בכל מפעל- " פסולת"

 1בנין או חומר מהריסת מבנים

 כלי אשפה
, למספר, לגודל, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, בבנין או בחצרו, בעל בנין חייב להתקין (א). 2

הכל לפי , לתקנם או להחליפם באחרים, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, ים שיקבע המפקחלמקום ולשאר התנא

 1דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע

 1לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה( ב)

 1פסולת או חמרי בנין, לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל( ג)

 כלי קיבול
לפי הוראות , המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול ומיתקנים לזבל או לפסולת( א). 3

למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם , למספר, לטיב, לחומר, לגודל, המפקח בנוגע לצורה

 1מאת המפקח ובתוך הזמן שיקבע הכל לפי דרישה בכתב, לתקנם או להחליפם באחרים, במצב תקין

לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי הקיבול שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר זבל או ( ב)

 1פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול

 1לא ישים אדם לתוך כלי הקיבול אשפה או חמרי בנין( ג)

 העברת אשפה
מכל מקום אלא לפי היתר , זבל או פסולת מבנין, אשפה ולא יעביר בשום דרך, פרט למפקח, לא יוביל אדם. 4

 1מאת ראש המועצה

 שריפת אשפה
 1אלא לפי היתר מראש המועצה, פסולת או זבל, לא ישרוף אדם אשפה. 5

 מתן היתר
, להתלותו או לכלול בו תנאים, לבטלו, לסרב לתיתו, 5ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף ( א). 6

 1שנותםלהוסיף עליהם ול



אורווה או בית מלאכה או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה לגשת על נקלה לכלי , בעל בנין( ב)

 1זבל או פסולת ללא הפרעה, האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה

 סמכויות המפקח
 1נתקיימו הוראות חוק עזר זהאורווה או בית מלאכה כדי לבדוק אם , המפקח רשאי להיכנס לכל בנין( א). 7

רשאי ראש המועצה לבצע את , 3או  1לא מילא הבעל או המחזיק אחרי דרישת המפקח לפי סעיפים ( ב)

 1העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק

 מסירת הודעות
או נמסרה במקום , מכוונתאם נמסרה לידי האדם שאליו היא , מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין. 9

או לידי כל אדם בוגר , לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה

אם אי אפשר ; או נשלחה בדואר לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, העובד או המועסק שם

ן אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה או תהא המסירה כדי, לקיים את המסירה כאמור

 1פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית

 תשלום אגרה
8 .

        

מועצות (כהגדרתו בצו המועצות המקומיות " ישוב שיתופי"בעד הוצאת אשפה מכל מקום שאינו ( 1) (א)

 1ישלם המחזיק או הבעל למועצה את השיעורים הנקובים בתוספת, -.134ח"התשי, )אזוריות

 1זבל או פסולת בעצמו ועל חשבונו, ראש המועצה רשאי להורות לבעל או למחזיק לסלק אשפה( 1)

סעד ודת שהוקמו שלא על מנת לשאת רווח לא יהיו פטורים מתשלום , בריאות, תרבות, מוסדות חינוך( ב)

 1א אם יוסכם על כך בהסכם עם המועצה האזוריתבעד הוצאת אשפה ופסולת אל

חשבון על סכום , בית מלאכה או אורווה, מחסן, למחזיק או לבעל של מפעל, המפקח יגיש בכל חודש( ג)

 1יום מיום מסירתו 14והמחזיק או הבעל יפרעו את החשבון תוך , התשלום

 1המפקחחישוב והערכת כמות האשפה המוצאת על ידי המועצה ייעשו בידי ( ד)

 עונשין

 (ב"עהתש :ןתיקו)

1(בוטל). 11   

 

 תוספת
 ).1סעיף (

 בשקלים האגרה          

 

 בין שהוא , ליטר ..7בעד הוצאת אשפה מכל מיכל שנפחו עד 

 14 ישלם הבעל או המחזיק, מלא אשפה ובין שאיננו  מלא אלא חלקית

 בין שהוא , ליטר או יותר ..7בעד הוצאת אשפה מכל מיכל שנפחו 

 .1 ישלם הבעל או המחזיק, מלא אשפה ובין שאיננו מלא אלא חלקית

 1נתאשר

 )..13בנובמבר  11(א "ג בכסלו תשמ"י

 יעקב יוגב

 ראש המועצה האזורית רמת נגב

 יוסף בורג     

 שר הפנים     

 


