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2 
 

 
 
 

 רקע כללי .1

שייך לאשכול , ו1964הוכרז כמועצה מקומית בשנת  אשרדרוזי וותיק,  יישוב ינובית ג'אן ה

  . במחוז צפוןג'ת  –יאנוח 

, עטוף בשטחי יער טבעי במרכז הגליל העליון שוכן במורדות הדרומיים של הר מירון היישוב

 ותיקים אשר הוכרזו כשמורת טבע. 

ביישוב בנויים בגובה של  חלק מהבתיםדונם.  5,000-שלוחות בשטח של כ 7הכפר משתרע על 

 . בשלגמטר על הר צפריר והר הארי ובחורף הכפר מתכסה  1,030 – 1,020

 

 היסטוריה:

תיקים והחשובים של העדה ווהוא בין הו 18-היישוב הוקם על פסגת הר מירון במאה ה

 הדרוזית בארץ ישראל. 

 לספירה, 11-ר בית ג'אן הינה מתושבים שגרו בכפר אלגרמק החל מהמאה הפכראשיתו של 

-או ה 15-דרוזים שגרו בחרבת זאבוד, שפנים ואלסהלה ועברו לבית ג'אן ככל הנראה במאה ה

 לספירה.  16

הכפר הוקם על שרידי יישוב קדום מתקופת הברזל ומעידים על כך שרידים וממצאים 

ארכיאולוגיים עתיקים שנתגלו ליד המעיינות עין אלג'רון וסרטבה ומערות קבורה שלרגלי 

 הכפר. 

רוב התושבים היו שומרי מסורת ועיקר התעסוקה היתה בחקלאות, תעשיות שמן, גידול  בעבר,

גפנים ופלחה בחיטה. על אלה מעידים עשרות הגתות סביב הכפר, בתי הבד ואבני הריחיים 

שנמצאות כמעט בכל בית עתיק. כלומר, בית ג'אן המשיכה להתנהג על פי האמת ההיסטורית 

. סלילת הכביש בתקופת המנדט הבריטי בשנת 20-עד המאה ה של התקופות הרומית ביזנטית

כפר לעבודה ובתקופה האחרונה חל מעבר מחברה מסורתית לחברה התושבים מ ההוציא 1942

 מודרנית ופוסט מודרנית. 

שכירים וחלקם ממשיך את תפרנסים משירות בזרועות הביטחון או כיום, רוב התושבים מ

חיל לתפוס תאוצה בענף התיירות, לנוכח הנופים חקלאות. הכפר מתועבודת המסורת 

  המרהיבים הנשקפים מהיישוב.

 

 טופוגרפיה: 

 על הגוש המורם של הרי מירון. ו בית ג'אן הוא הגבוה ביישובי הגליל העליון, ממוקם במרכז

מטר מעל פני הים, והנקודה הגבוהה ביותר  784הנקודה הנמוכה ביותר ביישוב הינה בגובה 

 מטר.  905מטר מעל פני הים. ממוצע הגבהים  1,013ביישוב הינה בגובה של 

הכפר ממוקם על קו הרכס המתון יחסית בשיפועיו והבינוי משתפל גם על מורדות ההר, 

 מדדמעלות.  12שיפוע של כלל היישוב הינו ממוצע ה. 30%-המגיעות לשיפועים של כ

 שטוח ביותר(.  1) 10  מתוך 8 את המועצה באשכול ממקם הטופוגרפיה
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 : גיאולוגיה

ובכלל את הגליל העליון הוא מסלע גירני קשה.  המסלע המרכיב את סביבת בית ג'אןעיקר 

בנוסף, בשל תהליכי שבירה אינטנסיביים והתרוממות גושים, ניתן למצוא מסלע מגוון 

ומשתנה של קרטון, דולומיט ובזלת. המסלע הגירני הקשה בגוש הר מירון, יוצר נוף קרסטי 

 של בקעות, בולענים, מערות וטרשים. 

 

 אוכלוסין: 

 היישוב גדל בקצב מתון יחסית. 60-מאז שנות ה

משקי  2,400-תושבים, בכ 10,400מנתה אוכלוסיית היישוב  2008לפי נתוני הלמ"ס, בשנת 

 בית. 

 . 4.3תושבים לכל קמ"ר, וממוצע הנפשות למשק בית היה  2036.9 תהיצפיפות האוכלוסין הי

וקצב גידול  תושבים 11,409 מנתה אוכלוסיית היישוב 2012שנת בסוף לפי נתוני הלמ"ס, 

 דירות למגורים.  2,810לפי מרשם מבנים ודירות היו . 5.3% -ל כיה עמד עיהאוכלוס

וקצב גידול  תושבים 11,145מנתה אוכלוסיית היישוב  2013בסוף שנת לפי נתוני הלמ"ס, 

 דירות למגורים.  2,548לפי מרשם מבנים ודירות היו )שלילי(.  -2.3%יה עמד על יהאוכלוס

 תושבים לכל קמ"ר.  4,764היתה ה לשטח בנוי למגורים ייפות האוכלוסצפי

תושבים וקצב גידול  11,253 מנתה אוכלוסיית היישוב 2014בסוף שנת לפי נתוני הלמ"ס, 

 . 0.9%יה עמד עליהאוכלוס

 דירות למגורים.  2,650היו  2015לפי מרשם מבנים ודירות ביוני 

 -אשר התגוררו ב 11,478מס' התושבים היה  2015עפ"י נתונים שנמסרו ע"י המועצה, בשנת 

 .3.83 -כ עמד עלמס' נפשות הממוצע לבית אב ועל כן בתי אב  2994

אשר  11,708 -מס' התושבים נאמד בכ 2016עפ"י נתונים שנמסרו ע"י המועצה, בשנת 

 .3.79 -הממוצע לבית אב עמד על כועל כן מס' נפשות בתי אב  3,083 -מתגוררים ב

 

 . 10מתוך  2היישוב מדורג בדירוג החברתי כלכלי של הלמ"ס במקום 
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 גבולות היישוב  1.1.

את  מכתיבהטופוגרפיה . על כן מס' רכסיםהיישוב הנו יישוב הררי מאוד, הממוקם על 

  גבולותיו.

 הר שחלמצפון: 

 הר צפרירממערב: 

 הר הארימדרום: 

 הר שפניםממזרח: 

 

 להלן מפת התמצאות:  1.1.1.

 ג'ת –יאנוח מפת יישובי תכנית "בסביבה שווה" אשכול  – 1 מס' מפה

 

 הכניסות ליישוב  1.1.2.

החוצה אל תחנות  ןאבית ג'על מנת לבחון את האפשרויות לשינוע פסולת מ

מעבר/מיון/הטמנה או על מנת להתחקות אחר כניסת פסולת אל היישוב, חשוב 

 להבין את צירי התנועה אל היישוב. 

 קיימות הכניסות : ית ג'ן בב  

  כניסה פיראטית( 89מכיוון חורפיש וכביש  –מצפון( 

  הכניסה הראשית לכפר. הכניסה מכביש גישה היוצא  –ממערב

ומטפס למעלה עד לכפר, וממשיך כציר תנועה ראשי  864מכביש 

 ביישוב עד לגרעין הכפר הישן.

  מכיוון כפר עין אל אסד )כניסה פיראטית(.  –מדרום מזרח 

 

כניסות הפיראטיות עוברות בלב השמורה אל היישוב ומהוות הפרעה נופית ה

 חזותית בנוף החורש.



5 
 

 
 
 

 פיון היישובא 1.2.

 מבנה היישוב 1.2.1

הטופוגרפיה המשופעת והתלולה יוצרת בינוי עם קירות תומכים, חקלאות 

. בעלות פני שטח מישוריות יחסית טרסות והתפתחות חקלאית בואדיות

מבנה הכפר מכיל בתוכו את גרעין הכפר הישן, התפתחות בינוי כך ש

לאורך ציר הכניסה הראשית ולאורך ציר הרכס וחקלאות טרסות 

 הנושקות ומשתלבות בבינוי.  בואדיות ובמורדות ההר

 

 

 ןאבית ג'של  טופוגרפיתמפה  – 2 מס' מפה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 
 

 חלוקות פנימיות ביישוב 1.2.2

  קה של היישוב לרחובות.ולא קיימת חל 

אזורי תשעה לצורך ביצוע סקר כלי אצירה אשר יפורט בהמשך, חולק היישוב ל

 להלן:  3תפעול כדלהלן וכמפורט במפה 

o מארג אל אלקובע' 

o אסואנה 

o הכפר גרעין 

o משוחררים חיילים 

o ראשי כביש 

o רון'אלג עין 

o אלדידבה' שכ 

o אלספאיה' שכ 

o אלנום עין' שכ 

 

 אזורי תפעול – 3 מס' מפה
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 שימושי קרקע ביישוב 1.2.3

מ"ר, אם  819,050-כישוב מוערך בהמגורים בשטח  – שטחי מגורים .א

כי למעשה, בדו"ח חיוב הארנונה שהוגש לצוות הייעוץ נכתב כי חיוב 

 משטח השיפוט.  35% -מ"ר המהווים כ 265,762.52הארנונה הינו בגין 

-התעסוקה והמסחר מוערך בכ שטח -שטחי התעסוקה והמסחר .ב

מ"ר,  אם כי למעשה, בדו"ח חיוב הארנונה שהוגש לצוות  74,360

 35% -מ"ר המהווים כ 27,560הייעוץ נכתב כי חיוב הארנונה הינו בגין 

 משטח השיפוט. 

שטחי הציבור מוערכים  –שטחי ציבור )שצ"פים, שפ"פים ודרכים(  .ג

 ר. מ" 40,000 -בכ

שטחי יער, חורש, גידולי שדה ואחרים  –שטחים חקלאיים ופתוחים  .ד

 מהישוב. 60% -קמ"ר המהווים למעלה מ 4.25 -מוערכים בכ
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 מטרות העבודה .2

 יקט הינה: נת הסביבה כאשר מטרת העל של הפרומטרות העבודה הוגדו ע"י צוות המשרד להג

והולם לכל ייעול, ניהול מערך הטיפול בפסולת, כך שייתן מענה סביבתי, חברתי וכלכלי יעיל 

 סוגי הפסולת.

ייעול הטיפול בפסולת הינו נוכח המצב הקיים ותוך הסתכלות צופה פני עתיד. אין הכוונה 

להתייעלות כספית בלבד, אלא מציאת איזון מיטבי בין השירות לתושב, שמירת הסביבה 

 וההוצאה הכספית של הרשות בעבור הטיפול בפסולת. 

 האמצעים להשגת מטרת העל: 

o לויות הטיפול בפסולת לסוגיה וההתקשרויות השונות עם נותני השירותים. בדיקת ע 

o מפגעים מיפוי כלי האצירה הקיימים, כלי האצירה החסרים, מבנים בעלי שימוש מעורב ,

 סביבתיים וכו'. 

o  .ניתוח הנתונים שהתקבלו 

o  .בדיקת היתכנות שינוי הטיפול בזרמי הפסולת השונים וההתקשרויות עם נותני השירותים 
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 מתודולוגיית העבודה .3

ורך ביצוע העבודה נדרשת פעולה רחבה של איתור נתונים והצלבתם. הצוות בשיתוף צוות לצ

 המשרד להגנת הסביבה סיכם על איסוף נתונים ממספר גורמים במקביל: 

 .הרשות המקומית .א

במסגרתו פעלו סוקרים שעברו בכל רחבי היישוב על מנת לבחון את אופן  - סקר כלי אצירה .ב

 איסוף זרם הפסולת המעורבת ואספו נתונים אודות: 

 מצאי כלי האצירה הביתיים, נפחם ומצבם.  -

 מצאי כלי האצירה לפסולת ייעודית )מתמחזרים(.  -

אפיון של אזורים אשר אינם מפונים ו/או ניתן לראות כי ישנו קושי לבצע פינוי, עקב  -

 מעבר צרים למשאיות ו/או אזורים בלתי נגישים עקב דרכים משובשות.  נתיבי 

אפיון בתי אב המשמשים לייעוד נוסף )עסקי( וזאת על מנת לאמוד את הזרם התעשייתי  -

 . ודות עמ)תעשייה קלה( וכן את אופן ההתמוד

 מיקום מפגעי פסולת של שריפת פסולת ביישוב.  -

 של הרשות עם הקבלנים השונים.  ניתוח חוזי ההתקשרות .ג

 "פסגות הגליל".  שרד להגנת הסביבה והיחידה האזורית להגנה על הסביבהצוות המ .ד

 

 צוות הסוקרים – 1תמונה מס' 
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 רקע חוקי .4

 . 1968-)תברואה וסילוק מפגעים(, התשכ"ט לבית ג'ןעזר החוק התקינה  ג'ןמועצת בית 

 עיקרו של חוק העזר: 

   ,הגדרת מפגעים סביבתיים כדוגמת, העדר אסלות בית שימוש בבית מגורים ועסק

החזקת נכס בצורה העלולה להזיק לבריאות, העדר טיפול בשפכים, הצטברות של 

', אבק או פסולת מבית חרושת, שטח אדמה עפר, אבנים, גרוטאות מתכת וכיוב

לא מגודר ובו מצטברת אשפה וכל דבר העלול לגרום בעיה תברואתית, סיכונית, 

 בריאותית וכיוב'. 

  .אחריות לסילוק מפגע 

 במסגרת זו חייב בעל אורווה להתקין בה כלי קיבול  -התייחסות לנושא אורוות

ל, אך במקביל מאפשר החוק סגור לזבל והחובה להכניס את הזבל לכלי הקיבו

 לבעל אורווה לכרות בחצר בור לזבל ולהטמין בו את האשפה. 

 במסגרת זו מחויב בעל בית הבד בצינור להובלת המוהל, בעל  -התייחסות לבתי בד

בית הבד לא מורשה להזרים את צינורות המוהל לרחוב או לחצר, אך הוא נדרש 

להזרים את המוהל בצינורות מי הגשמים )מערכת הניקוז( והכל עפ"י הוראות 

 התברואן העירוני. 

  זה. לעובר על חוקלירות  5,000ע"ס קנס 
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 נתוני תברואה שהתקבלו ע"י הרשות .5

רך התחקות אחר נתוני הפסולת )לוגיסטיים, כלכליים ותפעוליים(, בוצעו מס' פגישות לצו

 . להלן סיכום הנתונים: מנהל התברואה ומהנדס המועצהעם עבודה 

 כללי  5.1

 המועצה מפנה באמצעות קבלן פסולת מעורבת, מסחרית ותעשייתית בחוזה פאושלי 

 .לגבי האיסוף והפינוי, אך אינו כולל היטל הטמנה אשר מתווסף לחשבונית מדי חודש

בנוסף לאלה מפנה הקבלן פסולת גזם וגרוטאות המגיעה עצמאית על ידי תושבים 

 לתחנת המעבר הקיימת. 

משטחה נאספים  –המועצה מיישמת את חובתה החוקית בכל הקשור לחוק האריזות  

  קרטון ופלסטיק למחזור.

 )ביתית ומסחרית( נתוני פסולת 5.2

  החל מחודש אפריל רויאל נע בגליל בע"מע"י חברת השירותים ניתנים למועצה ,

₪  172,161, החוזה הינו חוזה פאושלי בכל הקשור לאיסוף והפינוי על סך 2015

לכל טון ₪  108.85)לפני מע"מ(, לחשבונית מתווסף מדי חודש היטל הטמנה ע"ס 

  פסולת שהוכנסה לאתר ההטמנה. 

  כלי אצירה, מ , מסחרית ותעשייתיתפסולת ביתיתאיסוף החברה אחראית על

כמו כן מפנה הקבלן את פסולת  .ואשפתונים ברחבי היישוב ממכולות היפוך לדחס

 הגזם והגרוטאות המצטברת בתחנת המעבר. 

 לאתר ההטמנה עברון. הפסולת מועברת ע"י הקבלן  

 שכן עפ"י דוחות השקילה באתר נתוני זרמי הפסולת אינם ניתנים להפרדה ,

 ההטמנה, לא קיימת הבחנה בין סוגי הפסולת. 

  :עם אופציה 31.3.2016לתקופה של שנה עד ליום  1.4.2015מיום תוקף החוזה .

 של המועצה להארכה לשנה נוספת ולא יותר מחמש שנים. 

  :לכל כלי אצירה בתדירות של פעמיים בשבועמפונה  הפסולתתדירות הפינוי 

בו מפונים כלי אצירה בתדירות בכל אזורי התפעול, למעט לאורך הכביש הראשי, 

לרשות תכנית עבודה מפורטת לפינוי האזורים  פעמים בשבוע. 3-4גבוהה יותר,  

 השונים. 

  :הפסולת מפונה באמצעות שתי משאיות: משאית דחס רגילה של תשומות הפינוי

 טון.  9טון ומשאית בייבי של  26

 מהשעה עשר בלילה.  הפינוי הינו פינוי לילה, עבודת הקבלן מתחילה

 כלי אצירה  200לפחות  : קיימיםנגישות -קשיים קיימים בתהליך פינוי האשפה

ביישוב המצויים במקומות שבהם יש קושי למשאית לעבור בהם, ולכן טנדר ושני 

פועלים מטעם הקבלן עוברים בכל יום בשעות הבוקר המוקדמות ואוספים את 

 הפסולת לתחנת המעבר ביישוב. 

בגלל הטופוגרפיה הייחודית לבית ג'אן, מקומות אלו מצויים בשולי כל השכונות. 

  גרעין הכפר, כלי האצירה נגררים לשלוש נקודות ריכוז.ב
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הנוהג הוא שגוררים כלי אצירה עד למקום שבו הטנדר יכול להגיע ושם שופכים 

 את האשפה על הרצפה, כך שהפועלים אוספים אותה ידנית לתוך הטנדר. 

  עסקים  187עסקים טעוני רישוי, מתוכם   402בתחום שיפוט המועצה, קיימים

 (.2015טיפול )לפי דו"ח המועצה לשנת בסטטוס 

הפסולת מעסקים אלה נאספת באמצעות כלי האצירה המשמשים את הפסולת 

 מכולות צפרדעים המפונות בהיפוך לדחס.  31הביתית, לרבות 

 האשפה בבית ג'אןפינוי משאיות  – 2 מס'  תמונה

 

 אזורי וימי פינוי פסולת - 4 מס' מפה
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 : באתר עברון ע"י המועצהכמות הפסולת שהוטמנה  5.2.1

אשר פונתה בפועל לא קיימים נתונים מדויקים באשר לכמות הפסולת המעורבת 

 מכל היישוב וזאת מכמה סיבות: 

o  אין בדוחות אתר ההטמנה הבחנה בין פסולת שנאספה ברחבי הישוב לבין

פסולת שנאספה מתחנת המעבר )הכוללת פסולת ביתית, גזם וגרוטאות(. 

 כך שהנתונים כוללים את כל זרמי הפסולת. 

o  .לא קיימים דוחות שקילה חודשיים, אלא הצהרה של הקבלן בחשבונית 

 :עפ"י הנתונים הקיימים

o  טון,  1,680)עפ"י דו"ח מטמנת עברון(:  2016אפריל  –בחודשים ינואר

 טון 5040כמות צפויה לשנה זו: . בממוצע טון לחודש 420-כלומר כ

o  טון,  3,701 )עפ"י דו"ח מטמנת עברון(: 2015דצמבר  –בחודשים אפריל

 4932כמות שנתית מוערכת:. בממוצע טון לחודש 411-בממוצע ככלומר 

 טון.

o  אמיר, חברה  -הקבלן שהועסק בתקופה זו )עפ"י דו"ח  2014בשנת

טון  286-טון, כלומר בממוצע כ 3,433למחזור פסולת וגריסת גזם בע"מ(: 

 . בממוצע לחודש

o  עפ"י דו"ח אמיר, חברה למחזור פסולת וגריסת גזם בע"מ 2013בשנת( :)

 . בממוצע טון לחודש 299-טון, כלומר בממוצע כ 3,584

 

 : הפסולת הכוללת הממוצעת לתושב ליוםכמות  5.2.2

o  כ(, 2016אפריל -, צפויה להיות )לפי תחשיב חודשים ינואר2016בשנת-

 ק"ג לתושב ליום.  1.186

o  ק"ג לתושב ליום.  1.178-כ, 2015בשנת 

o  ק"ג לתושב ליום.  0.83-כ ,2014בשנת 

o  ק"ג לתושב ליום.  0.88-כ, 2013בשנת 

 

 2015-2013התפלגות מסת הפסולת בשנים  – 1תרשים מס'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013-2015ניתן לראות כי אין אחידות בנתונים לאורך השנים 
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 :הטמנה ומע"מ היטלכניסה לאתר, ת כוללה השנתית עלות פינוי הפסולת 5.2.3

o  העלות הממוצעת 2016מאי  –לפי נתוני חודשים ינואר : 2016בשנת ,

עלות הכוללת בשנת נתונים אלו, הלפי . כך ש257,812₪החודשית הינה 

 ₪.  3,093,746צפויה להיות  2016

o  253,637עלות חודשית: ₪.  3,043,644 :2015בשנת  .₪ 

o  208,980עלות חודשית ממוצעת: ₪.  2,507,762 :2014בשנת .₪ 

o  196,458עלות חודשית ממוצעת:  .₪ 2,357,502: 2013בשנת  .₪ 

 

 :עלות הטיפול השנתית הממוצעת לטון 5.2.4

o לטון פסולת₪  611, צפויה העלות לכל טון אשפה לעמוד על 2016שנת ב 

 (. 2016לפי ניתוח נתוני ינואר עד אפריל )

o לטון פסולת.₪  617: 2015שנת ב 

o  לטון פסולת.₪  730:  2014בשנת 

o  לטון פסולת. ₪  658:  2013בשנת 

 

ציין כי העלות גבוהה ממחירי השוק המוכרים, אך, יש לקחת בחשבון את יש ל

הטופוגרפיה הקשה של הישוב והעובדה שהקבלן פועל במקום באמצעות שתי 

  משאיות. 

 

זרחי של היישוב קיימת תחנת מעבר. קצה הדרום מב: תחנת מעבר לפינוי פסולת 5.2.5

 וכן שתי קרטוניות.  מ"ק 42 -חנה קיימת רמפה, סמוך אליה שתי מכולות של כבת

ים אאת המכולות ממלבתחנה מבוצעת הפרדה ראשונית על ידי נהג הטרקטור ו

 באמצעות מחפרון. 

 בלילה.  23:00בתחנה מוצב שומר מטעם הקבלן עד השעה 

עם חברת "רויאל נע בגליל", החברה אחראית על פינוי  1/2015במסגרת חוזה 

 שמירה, החזקה וטיפול.  –תחנת המעבר 

 מחוץ לקו הכחול בתוכנית המתארממוקם : שטח התחנה מבחינה סטטוטורית

עסק  בקשה לרישיוןהוגשה עם זאת, . אין היתר בנייהלתחנת המעבר  ולכן

 . והתקבלו תנאים מהמשרד להגנת הסביבה

כנית יש צורך בהגשת תהוגשה בקשה חדשה להכליל את התחנה בתחום השיפוט. 

, בכפוף לכך אלש"ח 200-בעלויות תכנון של ככרוכה הבקשה מפורטת נקודתית 

    שהפסולת הביתית לא תגיע לשם. 
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 תחנת המעבר בבית ג'אן   - 3 מס' תמונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 פסולת גזם וגרוטאות 5.3

 . בתי התושביםמ גרוטאותהגזם והמועצה איננה אוספת את זרם ה

במידת הצורך וע"י התושבים באופן עצמאי הפסולת מועברת אל תחנת המעבר ע"י 

 .(לפני תקופת החורףביישוב )בדר"כ  ציבוריהגיזום במועדי הבמידת הצורך המועצה 

 באמצעות קבלן הפסולת הביתית )רויאל נע בגליל בע"מ(. פעילות זו נעשית 

לפסולת הגזם וכן  ות לפסולת ביתיתשמשמהמכולות  מוצבותבתחנת המעבר 

כל הפסולת  בין זרמי הפסולת השונים. , כך שלמעשה לא קיימת הפרדהוהגרוטאות

 מפונה לאתר ההטמנה עברון, כאמור. 

אות לגזם בתחנת המעבר ולבצע טהחל מחודש מאי נעשה ניסיון לבצע הפרדה בין גרו

 . המעברבתחנת רסק הגזם  תוך השארת ריסוק של הגזם

מהקבלן הפסולת אין הערכה של כמויות כיום,  -באשר לכמויות הגזם והגרוטאות

אמיר, חברה למחזור פסולת וגריסת חב' ( אלא עפ"י דו"ח ואילך 2015החדש )אפריל 

 כמויות הפסולת היו:  אשר פעלה בשירות המועצה בעבר, עפ"י המידע הקיים גזם בע"מ

 . טון לחודש 94בממוצע , טון בשנה 1,129 – 2013בשנת  

 לחודש.  טון 70ממוצע ב, טון 701 – 2014אוקטובר  –בחודשים ינואר  
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 פסולת בניין 5.4

 פסולת הבניין לא מוכנסת לתחנת המעבר.לא קיים איסוף ופינוי מוסדר של זרם זה.  

מסיורים בשטח ניתן לראות פסולת בניין רבה שהושלכה בשטחים פתוחים ו/או ליד 

 בתי תושבים. 

להערכת המועצה, פסולת הבניין המפוזרת ביישוב אינה מגיעה מגורמים חיצוניים אלא 

מתושבי היישוב. האתר המורשה הקרוב הוא גוש חלב אך בגלל המרחק והקושי 

 הכלכלי, הפסולת מושלכת ברחבי היישוב או אף לתוך מכולות הפסולת הביתית. 

 ת בנין. השומר בתחנת המעבר לא מאפשר כניסה לפסולכאמור,  

 פסולת פסדים 5.5

טליזים, לא קיימת שחיטה שחורה בא –ביישוב לא קיימת פסולת פסדים באופן סדיר 

 של שחיטה מקומית בתקופת החתונות. אלא קיימת בעיה 

 בהתאם אין פינוי מוסדר של פסולת זו אלא לפי דרישה. 

 נשקלת אפשרות להציב מתקן נירוסטה בתחנת מעבר.  

o  :בגליל בע"מ רויאל נעקבלן מפנה 

o :הכולל פינוי  1/2015. במסגרת הסכם 2015חודש אפריל החל מ תוקף החוזה

 פינוי אשפה ביתית והחזקת תחנת מעבר. 

o  .אין נתוני כמויות לגבי פסולת זו 

o  :עברון. אתר הטמנה 

 

 פסולת חומרים מתמחזרים 5.6

 . יזות וחתם על הסכם עם תאגיד תמירהישוב מיישם את חובתו במסגרת חוק האר

 קרטוןנייר ופסולת  5.6.1

o  :תמיר תאגידאמניר דרך קבלן מפנה. 

o  שבועאחת לקרטון: תדירות פינוי . 

o אך ורק ממוסדות העירייה ובתי פעם בחודשיים   :תדירות פינוי נייר

 ספר )בית ספר ג+ המועצה(. 

o  :לשלוש שנים ממועד חתימתו והוא יוארך  2014יוני מתוקף החוזה

מאליו לתקופה של שנה נוספת מדי פעם בפעם אלא הודעת צד על סיום 

 יום לפני תום תקופת ההסכם או התקופה המוארכת.  60לפחות 
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o  נתוני היחידה הסביבתיתלפי כמות פסולת הקרטון המפונה:  

o  טון 6.15לחודש:  טון, ובממוצע 36.95  2016בחודשים ינואר עד יוני. 

o  טון 4.04, ובממוצע לחודש: טון 48.5 - 2015בשנת. 

o  טון 1.26ובממוצע לחודש:  טון 7.6 - 2014בחודשים יולי עד דצמבר. 

o :עלויות 

עבור דמי שימוש ואחזקה חודשיים ₪  50לפי החוזה, התמורה תהיה 

כלים(  15הוצבו לפי החוזה לכלי אצירה אחד שהוצב לפי החוזה )

 לא כולל מע"מ. לפינוי כל טון פסולת קרטון. ₪  420וסך של 

העלות ₪.  19,530תה יהעלות הי 2014בחודשים יולי עד דצמבר 

 ₪.  3,255החודשית הממוצעת 

העלות החודשית הממוצעת ₪.  41,931 תהיהעלות הי 2015בשנת 

3,494  .₪ 

)לפי הצבת כמות ₪  20,019הינה  2016יוני -העלות המוערכת לינואר 

 הטון בנוסחא(. 

משפה תמיר תאגיד היישוב משלם יותר ממה שנציין כי על פניו, 

לא ברור באם הדבר נובע מעלות איסוף הנייר, או משום , אותו

 כמות כלי האצירה גבוהה יותר ממה שהוסכם. ש

 

o מפעל "אמניר" בחדרה. : אתר מיחזור 

 

 פסולת פלסטיק )מיחזוריות( 5.6.2

o  הנקודה הירוקה.  -רז  מפנה:קבלן 

o :פעמיים בשנה.  תדירות הפינוי 

o לפי נתוני היחידה הסביבתית:  כמות פסולת המפונה 

o  טון.  1ף נאס 2014בשנת 

o  טון.  0.86נאסף  2015בשנת 

o  טרם התקבלו -2016נתוני. 
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 נתוני סקר כלי האצירה ביישוב 6

 חלוקה לאזורי תפעול 6.1

היישובי, חולק היישוב על פי החלטת מנהל לצורך תפעול עתידי של משק הפסולת 

 לעיל.  3אזורי תפעול, כפי שהוצגו במפה מס'  9 - התברואה ל

בחודש ו מבית לבית ברחבי היישוב, ידי סוקרים שהוכשרו לכך, ועבר-הסקר בוצע על

 . את הסקר ליווה באופן צמוד מנהל התברואה. 2016 יוני

ייני של מפגעי הפסולת, וכלל גם סיורי שטח הסקר כלל מפות, תצלומי אוויר ואיכון לוו

 בשולי היישוב. 

 מספרי כלי האצירה הקיימים ונפחם 6.2

 עמדות בכל אזורי התפעול ביישוב.  1,833 -בכים מכלי אצירה הממוק 2,016בסקר מופו 

בטבלאות והגרפים הבאים, ניתן לראות את התפלגות כלי האצירה בישוב כמו גם את 

 נפח כלי האצירה באזורי התפעול השונים בישוב. 

 

 כלי האצירהמספר סיכום  -1מס' טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : לפי הנתונים

 ליטר.  240מכלי האצירה הינם כלי אצירה בנפח  74.7%

 ליטר.  360מכלי האצירה הינם כלי אצירה בנפח  19.49%

 ליטר.  1100מכלי האצירה הינם כלי אצירה בנפח  2.93%

 ליטר.  4500מכלי האצירה הינם כלי אצירה בנפח  1.54%

 ליטר.  60מכלי האצירה הינם כלי אצירה בנפח  1.39%

 

 כלי האצירה ביישוב. להלן, ניתן לראות באופן וויזואלי את התפלגות  2בתרשים  מס' 

 

 

 

6024036011004500חוסר פחים

21117147410233אלקובע אל מארג'

51126968164358אסואנה

8183141099גרעין הכפר

332973411135חיילים משוחררים

10217742126239כביש ראשי

91992322127עין אלג'רון

3661364385198שכ' אלדידבה

5092476882334שכ' אלספאיה

3552265471293שכ' עין אלנום

25328150539359312,016סה"כ

כלי אצירה מצב קיים אזור 

תפעול

סיכום 

לאזור
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 התפלגות כלי האצירה ביישוב - 2 מס' תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , ניתן לראות כי:  2ותרשים מס'  1מטבלה מס' 

o  (. 75%-ליטרים )כ 240רוב כלי האצירה בישוב הנם בנפח 

o  ( ו/או בנייה 150)מבנים חדשים הנמצאים בתהליך בנייה  253 -קיימים כ

כלי אצירה וכן לעדכן  להם יש לספקאשר ( 103קיימת ללא כלי אצירה )

 את קבלן איסוף הפסולת בעמדות חדשות אלה.

o ליטר. כלי אצירה אלה אינם בנפח  60כלי אצירה בנפח  28 -קיימים כ

סטנדרטי מינימלי. הם אינם מספקים נפח אצירה הולם ובנוסף הם ללא 

  קשים על קבלן הפינוי. גלגלים ולכן הם מ
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 מספר עמדות כלי אצירה הקיימים ופירוט "כפולות" 6.3

מציגה את סוגי כלי האצירה שזוהו במהלך הסקר, הכמות של כל אחד  2טבלה מס' 

מיקומים בהם יש יותר מכלי אצירה אחד באותו מיקום.  –מהם ובציון "כפולות" 

 ". 3כלי אצירה נרשם ככפולה של " 3לדוגמא, בית לידו מוצבים 

 

 

 סיכום מס' כלי האצירה והכפולות  -  2מס' טבלה 

 עמדות סה"כ פחים נפח כלי האצירה

סה"כ עמדות בהן 

קיים יותר מכלי 

 אצירה אחד

60 28 25 3 

240 1505 1354 147 

360 393 370 18 

1100 59 54 5 

4500 31 30 1 

 

 : הטבלה הבאה, מציגה את מס' העמדות הכפולות לפי אזורי התפעול

 סיכום העמדות הכפולות ביישוב - 3מס'  טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, בחלק בהן יש יותר מכלי אצירה אחד עמדות "כפולות" 175במהלך הסקר זוהו 

 10%- עמדות כפולות אלו מהוות כ .כלי אצירה באותו מיקום 3מהמקומות נמצאו גם 

מהעמדות הכפולות  15% -עמדות ברחבי היישוב(. כ 1833מסך העמדות ביישוב ) 

 משמשות גם עסקים ו/או מוסדות ציבור. 

חשובים מכיוון שהם מאפשרים התייעלות באמצעות מרכוז כלי אצירה, נתונים אלו 

כלומר הפחתת מספר כלי האצירה תוך התאמת הנפח למספר המשתמשים במבנה 

דבר שיתרום הן בהיבט הוויזואלי והן בהיבט )עפ"י מס' הנפשות ו/או מס' משפחות(. 

ופינוי הפסולת תוך  התפעולי. אנו מאמינים כי באופן זה, ניתן להקל על הליך איסוף

 הגברת השירות לתושב. 

 

מבנה קיים ללא פחבניה חדשה לפח עתידי

1652152338%18018אלקובע אל מארג'

341732435810%28331אסואנה

62879915%12012גרעין הכפר

13201261357%909חיילים משוחררים

822202399%16319כביש ראשי

7211512710%10111עין אלג'רון

19171841988%14014שכ' אלדידבה

203029133413%34640שכ' אלספאיה

2782712938%20121שכ' עין אלנום

-1501031833201610%16114175

סה"כ 

כפולות

סה"כ עמדות 

ע"פ אזור

סה"כ פחים 

ע"פ אזור

אחוז 

הכפולות

סה"כ 

כפולות של 2

סה"כ 

כפולות של  3

אזור 

תפעול

מס' פחים



21 
 

 
 
 

 נפח האצירה 6.4

 התפלגות נפח האצירה 6.4.1

אחד הנתונים החשובים ביותר בניהול משק פסולת, הינו נפח האצירה הפיזי הקיים   

 ביישוב. 

 בסקר זה נבחן כל כלי אצירה לנפחו המדויק.   

 בטבלה הבאה ניתן לראות את נפחי האצירה בכל אזור ואת הרכבם.   

 

 התפלגות נפח האצירה היישובי לפי תרומת כלי האצירה - 4 מס' טבלה

 

 

 התפלגות נפח האצירה היישובי לפי תרומת כלי האצירה - 3 מס' תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ניתן לראות כי:  3מס' ותרשים  4 מס' מטבלה

o  מ"ק( 708 -)כ ליטר 708,760הינו הפיזי העומד לרשות היישוב נפח האצירה . 

o  ליטר מהווים את "עמוד השדרה" של משק הפסולת  240האצירה בנפח כלי

 ביישוב.

 

חוסר 

בפחים
סך הכל6024036011004500

21604104016920440045000107,420אלקובע אל מארג'

516064560244801760018000124,700אסואנה

8601992050401100026,120גרעין הכפר

3312023280122401100450041,240חיילים משוחררים

101204248015120132002700097,920כביש ראשי

9602376082802200900043,300עין אלג'רון

36360326401548088002250079,780שכ' אלדידבה

50540592802448088009000102,100שכ' אלספאיה

3530054240194407700450086,180שכ' עין אלנום

2531,680361,200141,48064,900139,500708,760סכום

אזור תפעול

סיכום נפח כלי אצירה )ליטר( מצב קיים
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 מדדי האצירה 6.4.2

נוספים הנגזרים מסקר כלי האצירה הינם מדדי האצירה. להלן מובאים נתונים 

 ההנחות שהנחנו לצורך חישוב מדדים אלו: 

o 2015תעודות השקילה של שנת בהתבסס על  – נפח ייצור פסולת לאדם ליום, 

של תושבי היישוב הינו הביתית ניתן לומר כי ממוצע ייצור הפסולת המעורבת 

, נפח של 2012-2013פי סקר הרכב הפסולת הארצי  -ק"ג לאדם ליום. על 1.178

נפח הייצור היומי על כן,  –ליטר  11.11ק"ג פסולת מעורבת ביתית עומד על 

 בקירוב. ליטר  13.08 -של תושב היישוב הינו 

o פי נתוני המועצה בכל בית אב יש -על – פסולת למשפחה לשבוע נפח ייצור

לצורך ניתוח הנתונים בוצע עיגול כלפי מעלה של נתון נפשות.  3.79בממוצע 

משפחה מייצרת ביום נפח המשמעות היא שנפשות בבית אב בממוצע.  4 -זה ל

 ליטר.  366.4 -ליטר ובשבוע כ 52.35פסולת של 

o  חושב עפ"י מס' המבנים )נספר ויזואלית מתצ"א  – לאזורנפח פינוי נדרש

המועצה( * ממוצע המשפחות מהנדס וסונכרן מול  2016מעודכנת לשנת 

 ימי ייצור פסולת.  7ליטר למשפחה *  52.35פי הסקר * -לאיזור על

o מבוסס על נפח האצירה הפיזי * סבב פינוי ממוצע  – זורנפח פינוי אפקטיבי לא

 . פינויים בכביש הראשי 4 -ו ם בשבועפינויי 2לכלל היישוב של 

 

  להלן טבלה מסכמת למדדי האצירה ביישוב:

 

 סיכום מדדי האצירה על פי אזורי התפעול )ללא מרווח ביטחון( - 5 מס' טבלה

 

 : ניתן לראות כי , 5מטבלה מס' 

o  היחס בין מס' הפחים שנסקרו בכל אזור לבין מס' בית האב שנאמדו באזור, מעיד על חוסר

מבתי האב קיים כלי אצירה  65% -של מס' כלי אצירה ביחס לבית האב כך שבממוצע רק ל

 . אישי

o  ממבני היישוב קיים כלי אצירה אישי. יתר  81% -לכ -באשר לשיוך של מבנה לכלי אצירה

 וש ככל הנראה, בכלי אצירה משותפים. המבנים עושים שימ

o  מבנים בהם לא נמצאו כלי אצירה. 103קיים חוסר של 

 109,046 214,840 47128921581%46%372105,794107,420אלקובע אל מארג'

 52,321 249,400 29453832467%110%232197,079124,700אסואנה

 18,253- 52,240 811928751%107%13670,49326,120גרעין הכפר

 13,160 82,480 18618912671%68%21869,32041,240חיילים משוחררים

 252,637 391,680 24538022063%90%258139,04397,920כביש ראשי

 18,892 86,600 16018511569%72%23467,70843,300עין אלג'רון

 28,101 159,560 29535918455%62%222131,45979,780שכ' אלדידבה

 12,764 204,200 27252329164%107%195191,436102,100שכ' אלספאיה

 8,366 172,360 38444827165%71%193163,99486,180שכ' עין אלנום

2,3883,1011,83365%81%228.911,136,326708,7601,613,360477,034סכום

נפח פינוי 

לאזור

)ליטר(

** נפח פינוי 

אפקטיבי 

לאזור

)ליטר(

תפעול 

בעודף/

חוסר

מס' 

מבנים

מס' בתי 

אב

מס' 

עמדות

מדד אצירה )פחים( 

ביחס לבית אב

מדד רוויה

)עמדת פח 

ביחס למבנה(

נפח לבית 

אב

מצב קיים 

)ליטר(

*נפח פינוי 

נדרש לאזור 

לשבוע 

)ליטר(

אזור תפעול
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o  ניתן לראות כי גרעין הכפר סובל מנפח אצירה נמוך אשר גורם בסופו של דבר לפער בין

 נפח הייצור לנפח האצירה האפקטיבי.

o  תפעולי.בכלל היישוב קיים עודף מספק כך שביתר אזורי התפעול קיים נפח אצירה  

 

בשל העובדה, שכמות הפסולת איננה קבועה לאורך כל השנה בשל חגים, אירועים, שמחות  ואף 

תקלות תפעוליות ובבחינה עתידית של כמות הפסולת שתיווצר בישוב בשנים הקרובות, ביצע צוות 

 בטבלהלנפח האצירה  20%תפעולי של בטחון מרווח  תוך הוספת  הייעוץ בדיקה של נפח האצירה 

 נבחן את מדדי האצירה בתוספת מרווח ביטחון כזה.  6 מס' 

 

 20%י התפעול כולל מרווח ביטחון של סיכום מדדי האצירה על פי אזור -6 מס' טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כי:  6ניתן לראות בטבלה מס'             

o ( הינו20%הנפח הנדרש לכלי האצירה בתוספת המרווח שהוגדר ) מ"ק.  1,363 

o  באם מסתכלים על הנפח הכללי, קיים עודף תפעולי כולל בישוב, גם בהתחשב במרווח

אזורים בהם קיים חוסר בנפח אצירה: גרעין הכפר,  4התפעולי, אך, למעשה, קיימים 

 .שכונת אלספאיה ושכונת עין אלנוםשכונת החיילים המשוחררים, 

  

 87,887 214,840 47128921581%46%372126,953107,420אלקובע אל מארג'

 12,906 249,400 29453832467%110%232236,494124,700אסואנה

 32,351- 52,240 811928751%107%13684,59126,120גרעין הכפר

 704- 82,480 18618912671%68%21883,18441,240חיילים משוחררים

 224,828 391,680 24538022063%90%258166,85297,920כביש ראשי

 5,350 86,600 16018511569%72%23481,25043,300עין אלג'רון

 1,809 159,560 29535918455%62%222157,75179,780שכ' אלדידבה

 25,524- 204,200 27252329164%107%195229,724102,100שכ' אלספאיה

 24,433- 172,360 38444827165%71%193196,79386,180שכ' עין אלנום

2,3883,1011,83365%81%228.911,363,591708,7601,613,360249,769סכום

נפח פינוי 

לאזור

)ליטר(

** נפח פינוי 

אפקטיבי 

לאזור

)ליטר(

תפעול 

בעודף/

חוסר

מס' 

מבנים

מס' בתי 

אב

מס' 

עמדות

מדד אצירה )פחים( 

ביחס לבית אב

מדד רוויה

)עמדת פח 

ביחס למבנה(

נפח לבית 

אב

מצב קיים 

)ליטר(

*נפח פינוי 

נדרש לאזור 

לשבוע 

)ליטר(

אזור תפעול
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 מצב כלי האצירה 6.4.3

יפול בפסולת עירונית, הוא מצב כלי אחד הפרמטרים החשובים במערך איסוף וט

האצירה. מצב כלי האצירה וסביבתם, משפיעים על מידת ואיכות איסוף הפסולת, 

התגייסות הציבור לשמירה על המרחב העירוני הציבורי וכן השתתפותו בהפרדת 

 פסולת לזרמים שונים. 

מצב כלי האצירה המשמשים את משקי הבית העירוניים, אמורים להיות במצב 

 מושלם, קרי, פתחי סגירה תקינים, גלגלים תקינים וכן שלמות מסגרות כלי האצירה.

 כלי תקין מעיד על שירות תלת צדדי בין המועצה, הקבלן ובית האב מקבל השירות.

, נהוג כי בעלי כלי האצירה הם התושבים, האחראים על שלמותם, ניקיונם יישובב

  וכיו"ב.

 ן וויזואלי על ידי צוות סוקרים שהוכשרו לכך. כפי שצוין, מצב הפחים נסקר באופ

 כלי האצירה זוהו לפי נפחם, וכן סווגו לשני מצבים:

 מצב תקין -1

 מצב שחוק שאינו ניתן לתיקון ודורש החלפה כדוגמת: שברים, סדקים, חורים,  -2

 עיוותים בצלעות הכלי.     

 

 :לפי סיווג מצבם באזורי התפעול להלן סיכום מספרי של כלי האצירה ביישוב

 

 סיכום מצב כלי האצירה - 7 טבלה מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכלי האצירה ביישוב סווגו כלא שמישים. 60% -, ניתן לראות כי קרוב ל7מטבלה מס' 

 

 

 להלן מוצגים מס' תרשימים המבטאים את מצב תקינותם של כלי האצירה ביישוב:

1212121212

01779417301301023313859%אלקובע אל מארג'

0110216736325110435821560%אסואנה

013746951000995253%גרעין הכפר

023760112301011358764%חיילים משוחררים

02661111725391523915264%כביש ראשי

014257111211111277257%עין אלג'רון

0657791528530519812161%שכ' אלדידבה

091121352840350233419157%שכ' אלספאיה

051051212331250129316356%שכ' עין אלנום

0286358701672262138229התפלגות

סכום

3601100

59%

% החלפה 

לפי אזור

)מצב 2(

אזור 

תפעול

נפח כלי אצירה ומצבם
סיכום לפי אזור

)מצב 1+2(

סיכום לפי אזור

)מצב 2(

28150539359

4500

31
20161191

60240
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 ליטר 240האצירה בנפח התפלגות מצב כלי  -4מס'  תרשים

 

)רוב כלי האצירה   ליטר 240ניתן לראות כי חלק ניכר מכלי האצירה ביישוב מסוג  4מס'  מתרשים

במצב שאינו מאפשר שימוש ראוי בהם ככלי אצירה ויש להחליפם בהקדם )אדום הנו הינו  ביישוב(

  .מצב בלתי שמיש לעומת ירוק שהנו מצב שמיש(

 .59% -ליטר שיש להחליפם עומד על כ 240אחוז כלי האצירה מסוג 

 ליטר 360התפלגות מצב כלי האצירה בנפח  - 5 מס' תרשים

 

 

ליטר, במצב שאינו  360ניתן לראות כי חלק ניכר מכלי האצירה ביישוב מסוג  5מס' מתרשים 

מאפשר שימוש ראוי בהם ככלי אצירה ויש להחליפם בהקדם )אדום הנו מצב בלתי שמיש לעומת 

 .58% -ליטר שיש להחליפם עומד על כ 360אחוז כלי האצירה מסוג  .ירוק שהנו מצב שמיש(
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 ליטר 1100התפלגות מצב כלי האצירה בנפח  - 6 מס' תרשים

 

ליטר, במצב שאינו  1100ניתן לראות כי חלק ניכר מכלי האצירה ביישוב מסוג  6מס' מתרשים 

מאפשר שימוש ראוי בהם ככלי אצירה ויש להחליפם בהקדם )אדום הנו מצב בלתי שמיש לעומת 

  .ירוק שהנו מצב שמיש(

 .64% -ליטר שיש להחליפם עומד על כ 1100אחוז כלי האצירה מסוג 

 

 

 

שמישים, אנו ממליצים לבצע החלפה כוללת של כלי האצירה ביישוב על על פי אחוז הכלים הלא 

 .בסיס החלופות המובאות בהמשך
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 שריפת פסולת ואזורי גישה קשים 6.5

היישוב בית ג'ן, הנו יישוב מאתגר בכל היבטי התשתיות, המתלולים, דרכי גישה צרים 

 וכיו"ב.

אזורי תפעול(  9)מתוך  תפעולאזורי  5 -מוקדים שונים בכ 30על לפחות  והסוקרים דיווח

 שבהם גישה קשה להערכתם למשאית דחס.

את בתי אב אלה מפנה  -בתי אב אשר הנגישות אליהם נמוכה  200 -כאמור, ישנם כ

, תוך סחיבת הפחים למקום נגיש לטנדר, שפיכת האשפה על הריצפה, הקבלןטנדר של 

המצב בשטח, נראה כי  העמסת הטנדר והעברת הפסולת לתחנת המעבר. על פניו, עפ"י

 את הפסולת.  חלק מהתושבים שורפים 

 מוקדי השלכת פסולת. 11 -מוקדי שריפת פסולת בתוך היישוב ו 4 -בנוסף לכך, זיהו כ

 בתי עסק ומבנים מעורבים 6.6

בעת ביצוע הסקר, התבקשו הסוקרים לבחון הימצאות של עסקים במבנים משותפים 

התבקשו גם לאפיין את סוג העסק, מיקומו ו/או במבנים ייעודים לעסקים. בנוסף 

 ושיוכו וכן המלצות להצבת עמדות מחזור.

 להלן ניתוח הזרם העסקי ביישוב:

 עסקים המצויים במבנים  124 -ביישוב נמצאו על ידי הסוקרים כ

המשמשים גם למגורים )כונו בסקר "שימוש מעורב"( העשויים 

 402 קיימיםסה"כ יצר זרמי פסולת שונים מזרם מעורב כאשר, לי

 עסקים חייבי רישוי הפועלים ביישוב. 

  למושג "בית עסק" במבנה משותף או ייעודי, ניתנו מס' רב של

פרשנויות, על פי תחום עיסוק העסק. לפיכך, סיווג צוות הייעוץ את 

מסגרות, תקשורת, חשמל ואלקטרוניקה,  -הבאים כ "בית עסק" 

בית דפוס, כלי עבודה,  חנות, צעצועים, אופנועים, אלומיניום,

רהיטים, שיש, כלי בית וגן, שלטים, אביזרים לרכב, תארה, קיוסק, 

רחיצת מכוניות, מכירת כלי רכב, אופניים, אופטיקה, דוכן טוטו, 

מרכז מסחרי, משאבי אנוש, חנות בגדים, מכבסה, קרמיקה, מכון 

צילום, כוח אדם, מחשבים, צנרות, ציוד בניין, מתכות, צבע, 

 ור, מאפיה, סלון.מיחז

ביישוב קיימים עסקים בעלי פוטנציאל ייצור פסולת, אשר חלקה הגדול, 

 פסולת ייעודית ואשר שייכת לקטגוריית המתמחזרים, וחלקה פסולת

שיכולה להיות מועברת למיחזור ע"י העסק ובמסגרת דרישות רישיון 

 העסק שלו כגון שמנים מינרליים, צמיגים ומתכות.

עסקים  91 -קיימים לא פחות מ  -שאינה חומ"ס פסולת מתמחזרת 

בתחום המזון )מרכול, בית קפה, ירקניה, מסעדה, אטליז, מאפייה 

וכיו"ב(, היוצרים פסולת של קרטונים, ניילון ופסולת אורגאנית ופסדים. 
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עסקים אלו, דורשים התייחסות מיוחדת בכל האמור לאיסוף אריזות, 

 קרטון, נפחי אצירה מספקים.

בתי עסק העושים שימוש בחומ"ס )תחנות  27 -קיימים כ  - חומ"ס פסולת

דלק, מרפאות, מוסכים וכיו"ב(. לבתי עסק אלה פסולת הדורשת 

 התייחסות מיוחדת )טיפול במסננים משומשים לדוגמא(.

 מתקני מיחזור ייעודיים 6.7

 איסוף קרטון למיחזור 6.7.1

ידי מנהל שדווחו על  26מתוך עמדות לאיסוף קרטון  24ביישוב נצפו 

  התברואה.

  

 מצב קיים –מיפוי קרטוניות ביישוב  –5 מס' מפה
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 למיחזור ונייר איסוף בקבוקים 6.7.2

 תפוזיות 2-ו )נייר( פעמוניות 5, )פלסטיק( מיחזוריות 12מופו ביישוב 

 . הפירוט במפות להלן. )נייר(

 מצב קיים –מיפוי מחזוריות ביישוב  – 6 מס' מפה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצב קיים –מיפוי פעמוניות ביישוב  – 7 מס' מפה
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 מפגעי פסולת 6.8

 מנהל התברואה.במסגרת הסקר, בוצע סיור נרחב ביישוב ושוליו בליווי  

 . ת בניין, פסולת גושית וגזםביישוב קיימים מפגעי פסולת אשר כוללים בין השאר פסול

הדרום מזרחי באזור תחנת ריים מצויים בשולי היישוב ובעיקר באזור המוקדים העיק

 ובאזורים הממוקמים בצפון מערב ליישוב בכביש המחבר. המעבר

 להלן מפה המסכמת באופן חלקי, את הנקודות בהן נצפו השלכות מעין אלו: 

  

 מפגעי פסולת – 8 מס' מפה
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  בישוב פסולתהמפגעי דוגמא ל – 4 מס' תמונה
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 רקע תכנוני 7

 תכנית המתאר 7.1

 ית ג'ןתכנית מתאר למועצה ב

 20099ג/תוכנית 

 כנית מתאר מקומיתתסוג: 

 כנית מתאר מקומית לבית ג'אן תשם: 

 20099ג/מספר: 

 מחוזית מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התוכנית:

 לאכנית מפורטת: מכילה הוראות של ת

 כנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאותתהיתרים או הרשאות: 

 : מטרות

את עקרונות ההתפתחות של היישוב בית ג'אן, תוך איזון בין סיפוק הצרכים הנובעים להתוות  -

בנושא המגורים, השירותים הציבוריים והתעסוקה  – 2040ה לשנת ימצפי גידול האוכלוסי

 ובין שימור ערכי הטבע והנוף של שמורת הר מירון המקיפה את היישוב.  –והתשתיות 

להנחות את התוכניות המפורטות ואת פעולות הפיתוח ביישוב על מנת להבטיח שימור של  -

 הערכים ההיסטוריים הנמצאים בו. 

  :עיקרי ההוראות

 תווית מערכת הדרכים השלדית של היישוב. ה -

 קביעת יעדי שטחים, ורשימת השימושים המותרים בהם.  -

 תוכניות מפורטות. הגדרת מתחמים לתכנון מפורט ומסגרת פרוגרמאתיות ל -

 הקצאת שטחים לצורכי ציבור ומסגרת פרוגרמאתית למתחמים המיועדים להם.  -

 קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי לתוכניות מפורטות.  -

 קביעת תנאים למתן היתרים בהתאם לאיזורים השונים.  -

 קביעת הנחיות סביבתיות.  -

 היסטורי.  לשימור מבנים, אתרים ומרקמים בעלי ערךקביעת הנחיות  -

 

איסוף וסילוק פסולת, נכתב : "תבחן הצבת  -בתכנית המתאר 6.16בסעיף  -באשר לנושא הפסולת

 רמפה/ות לפסולת גושית במרחב הישוב". 

 למרות זאת, לא סומן שטח ייעודי לנושא הטיפול בפסולת בישוב. 
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 תשריט  - 7 מס' םתרשי
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 תשריט שימושי קרקע מוצע  - 8 מס' תרשים

 

 

 

תכניות מתאר ארציות ומחוזיות המשפיעות על ההתפתחות העתידית של  7.2

 היישוב

תכנית מתאר מקומית .  9שינוי מס'  –תכנית מתאר למחוז צפון  – 9/ 2תמ"מ /

מגדירה את היישוב כיישוב כפרי בתוך שטחי  9/2תמ"א אושרה לפי תמ"א זו. 

, וכלל שטח היישוב וסביבתו, 8השמורה המוטמעים בתוכנית זו מתוך תמ"א 

 הקרובה והרחוקה מוגדרים כמכלול נופי. 

תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף.  – 8תמ"א 

 תוכנית המתאר המקומית אושרה לפי תמ"א זו. 

 3ב//34תמ"א , ו 5/ב /  34תמ"א 

תכנית מתאר מקומית  –פרק מערכות מים  –תכנית מתאר ארצית למשק המים 

 שטח היישוב מוגדר כשטח שימור משאבי מים. אושרה בכפוף לתמ"א זו. 

תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור. תכנית  – 35תמ"א 

מגדירה את בית ג'אן כישוב  35תמ"א המתאר המקומית כפופה לתמ"א זו. 

מיוחד גדול, בתוך "מרקם שמור משולב", ומנחה לפיתוח מוגבל וזהיר בגבולות 

היישוב. על מנת לשלב התיישבות ומורשת עם ערכי טבע, חקלאות ונוף, ושמירת 

 אופי האזור. 
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 ניתוח הממצאים והמלצות .8

 כללי  8.1

מתמודדת עם קשיים רבים בתחום הפסולת הנובעים בעיקר  המועצה המקומית בית ג'ן

 מהטופוגרפיה הבעייתית של הישוב. 

שירותי פינוי הפסולת מבוצעים בעיקר ע"י קבלן, אך, נוכח הבעייתיות הקיימת בשטח, 

 טנדר של המועצה מסייע בתהליך במקומות בהם הגישה קשה. 

מתייחסים לכלל זרמי הפסולת הדיווחים באשר לכמויות הפסולת אשר קיימים ברשות 

יחדיו, שכן הקבלן מפנה את הפסולת המעורבת )ביתית, תעשייתית, מסחרית( במשאיות 

הדחס הפועלות בשטח המועצה ובנוסף לאלה, מפנה הקבלן את תחנת המעבר המופעלת על 

ידו ואליה מגיעים כל סוגי הפסולת, שכן עובדי העירייה המפנים כאמור את האזורים 

 כתוצאה מכך,ם מעבירים את הפסולת הביתית הנאספת על ידם לתחנת המעבר. הבעייתי

לא התאפשר לצוות התכנית לבצע את ניתוח נפח כלי האצירה בצורה מדויקת. נוכח 

דיווחים מקבלן קודם, הוחלט לבצע את ניתוח  –הכמויות הקטנות של הפסולת הגושית 

 הפסולת.    כלי האצירה עפ"י המידע הקיים הכולל את כלל זרמי

 

 כמות הפסולת  8.2

 להלן כמות הפסולת הכללית אשר נאספה במועצה בשנים האחרונות: 

 כמות הפסולת הכללית -8טבלה מס' 

כמות פסולת  שנה

כללית בשנה 

 בטון

כמות פסולת 

חודשית 

 ממוצעת בטון

כמות פסולת 

כללית לתושב 

 לשנה בק"ג 

כמות פסולת 

כללית לתושב 

 ליום בק"ג

עפ"י דיווח  2016

חלקי, הכמות 

הצפויה הינה 

5040  

כמות צפויה: 

420  

 כמות צפויה

432  

 כמות צפויה 

1.186 

2015 4932 411 429.97 1.178 

2014 3433 286 302.95 0.83 

2013 3584 299 321.2 0.88 

  

 הינה משוערת, שכן, טרם התקבלו נתוני כל השנה.  2016נציין כי כמות הפסולת בשנת 

בהתייחס לכמות המיוצרת לתושב, המדובר בכמות ממוצעת למגזר ויש לקחת בחשבון כי 

המדובר בכמות פסולת כללית, הכוללת את זרם הגזם והגרוטאות,  2015-2016באשר לשנים 

 נראה כי הכמות איננה חורגת מהמקובל. 
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 פסולת מעורבת )ביתית, מסחרית, תעשייתית( 8.3

רויאל נע בע"מ. החוזה רבת מפונה באמצעות חוזה עם חברת הפסולת המעו 8.3.1

חיוב היטל  -מתחלק לשני חלקים, תשלום עבור איסוף ופינוי ותשלום עבור כל טון

 לציון לטובה.הנושא ראוי הטמנה. 

 העלות חודשית למרכיב האיסוף והפינוי )כולל הכניסה לאתר ההטמנה( הינה 

 לפני מע"מ  הכוללת את פינוי כלל המיכלים בתדירות של  פעמיים ₪   172,161 

 פעמים בשבוע לאורך הציר הראשי של  3-4בשבוע ברחבי הישוב ובתדירות של 

 האיסוף אחראי הקבלן במסגרת החוזה הישוב ופינוי האשפתונים. בנוסף לפינוי ו

 על האחזקה והפינוי של תחנת המעבר.

  

בשבוע ומשתמש לצורך הפינוי בשתי משאיות: משאית  ימים 6הקבלן נמצא בישוב  8.3.2

גם נושא זה, בו גדולה ומשאית בייבי. הקבלן מפנה עפ"י תכנית עבודה קבועה. 

 לציון לטובה.קיימת למועצה תכנית עבודה מודפסת וקבועה ראויה 

 . שעות שאינן שעות העבודה של המועצה. הפינוי מתבצע ע"י הקבלן בשעות הלילה  8.3.3

  –פינוי פסולת מאזורים בעלי נגישות נמוכה  8.3.4

כלי אצירה ביישוב המצויים במקומות שבהם יש קושי  200-300קיימים לפחות 

למשאית לעבור בהם, ולכן טנדר ושני פועלים מטעם הקבלן עוברים בכל יום 

 בשעות הבוקר המוקדמות ואוספים את הפסולת לתחנת המעבר ביישוב. 

 .בגלל הטופוגרפיה הייחודית לבית ג'אן, מקומות אלו מצויים בשולי כל השכונות

הנוהג הוא שגוררים כלי  , כלי האצירה נגררים לשלוש נקודות ריכוז.בגרעין הכפר

אצירה עד למקום שבו הטנדר יכול להגיע ושם שופכים את האשפה על הרצפה, 

 כך שהפועלים אוספים אותה ידנית לתוך הטנדר. 

 בהקשר זה יש לבחון מספר חלופות: 

o "בכניסות  ליטר לפחות( 1100הצבת כלי אצירה ) – "מירכוז כלי אצירה

ו/או היציאות מהאזורים הבעייתים. פחים אלה ישמשו למעשה כפחים 

שכונתיים וניתן להציבם בביתן אשפה ייעודי. פעילות שכזאת יש לבצע 

 תוך מתן הסבר לתושבים. 

  מומלץ כי:

o מס' המשאית, שעת  הרשות המקומית תקבל דוחות שקילה מדי חודש, אשר יכילו את

 הכניסה, סוג הפסולת ומשקל הפסולת. 

o  .הרשות תדרוש מהקבלן הפרדה בדוחות השקילה באתר בין פסולת מעורבת לפסולת גושית 

בצורה כזאת תוכל הרשות המקומית להבין את כמויות הפסולת המיוצרות בכל אחד מהזרמים 

תוכל לוודא כי אכן, כמות הפסולת הינה )פסולת מעורבת בנפרד מפסולת הגזם והגרוטאות( ובנוסף, 

  של המועצה בלבד.

 

 



37 
 

 
 
 

o ניתן להתקין  -דרישה מהקבלן להרכיב מכולה בעלת מנגנון הרמה לפחים

, המדובר בכלי רכב צר מערכת כזאת על הטנדר או על טרקטורון ייעודי

ייעודי, שבחלקו האחורי קיימת מכולה בעלת מנגנון הרמה לכלי אצירה. 

רכב זה יכול להיות מסופק ע"י הקבלן או יכול להירכש ע"י המועצה 

 במסגרת התכנית "בסביבה שווה".  

ים וישפוך את ודי יפנה את הפחים במקומות הבעייתיהרכב הייע

צפה ואיסופה צורך בפיזור פסולת על הרבד, ללא הפסולת למכולה בל

 . משם, דבר היוצר, ללא ספק, מפגעים סביבתיים ובריאותיים

 

 ניתוח תשומות הקבלן:  8.3.5

 הקבלן מפעיל:

o 2 ימים בשבוע ובנוסף,  6במשך  (משאיות )האחת גדולה והשנייה קטנה

 טנדר האחראי על ריקון הפסולת במקומות בעלי נגישות נמוכה. 

o   23:00שומר לתחנת המעבר , כל יום עד השעה 

o  .הצבת מכולות בתחנות המעבר 

 בנוסף, משלם הקבלן את עלות הכניסה לאתר ההטמנה עבור כלל הפסולת.        

 165,000 -על פניו, נראה כי רק השירות הניתן ע"י הקבלן הינו שווה ערך לפחות ל

הפסולת לאתר ההטמנה בחודש )לפני מע"מ(, זאת ללא התחשבות בכניסת ₪ 

 בחודש. ₪  25,000 -שהינה לכל הפחות כ

 משלמת המועצה הינו מחיר הוגן.  ונראה כי המחיר אות

,  בהתחשב בעובדה שבציר הראשי מפונה 2016 -כמות כלי האצירה במועצה הינה כ

הנפות פחים בשבוע.  4400 -הפסולת בתדירות גבוהה יותר, המדובר לכל הפחות בכ

 הנפות של כלי אצירה . 733 -יום איסוף נדרש הקבלן לכלומר בכל 

למעשה, ייתכן שאם הייתה קיימת תחנת מעבר קרובה לפסולת ביתית, היה יכול 

הנפות ניתנות לביצוע  733הקבלן לבצע את העבודה באמצעות משאית אחת, שכן 

ע"י משאית אחת בלבד באמצעות מס' סבבים, אך נוכח העובדה כי בכל יום פינוי 

טון פסולת )מכלי אצירה ביתיים, ממכולות ומתחנת  16 -דרש הקבלן לפנות כנ

המעבר(, הוא היה נדרש לבצע מס' סבבים של המשאית, בחישוב של עלות תועלת, 

נוכח הנסיעה הנדרשת לצורך שפיכת הפסולת ישנה עדיפות בהפעלת שתי משאיות 

 במקביל. 

 ו שינוי תדירות פינוי הפחים.   אין צורך בתוספת תשומות ו/אבמצב הקיים היום, 
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 ניתוח התשלום לקבלן:  8.3.6

 להלן טבלה המסכמת את עלויות הטיפול בפסולת בישוב בשנים האחרונות:

 עלויות טיפול בפסולת -9טבלה מס' 

עלות שנתית  שנה

לטיפול בכלל 

זרמי הפסולת 

 בש"ח

עלות חודשית 

לטיפול בכלל 

זרמי הפסולת 

 בש"ח

 עלות לטון בש"ח

עלות צפויה  2016

3,093,746 

עלות ממוצעת 

257,812 

עלות צפויה       

611 

2015 3,043,644 253,637 617 

2014 2,507,762 208,980 730 

2013 2,357,502 196,458 658 

 

בחישוב עלות הטיפול לטון, המדובר במחיר שהינו סביר אך גבוה במעט ממחירי 

השוק, שכן הקבלן נדרש לתשומות רבות לצורך ביצוע העבודה )שתי משאיות 

ימים בשבוע, טנדר לפינוי האזורים בעלי נגישות נמוכה, שמירה  6בתדירות של 

 בתחנת המעבר וכלי צמ"ה לפינוי התחנה.  

 הקבלן: ניתוח ההסכם עם 8.3.7

o  ככלל, ההסכם עם הקבלן הינו הסכם מקיף אשר מכיל את מכלול

 השירותים המפורטים, דרישות מהקבלן באשר לתשומות והתפוקות,

התייחסות לנושא  תדירות פינוי הפסולת, החזרת הפחים למקומם,

 העובדים, הגדרות, חובת ביטוח, מנגנון קנסות וכיוב'. 

o  ,למעשה, כלל המכרז כתב כמויות והצעת מחיר עבור שירותים רבים

שפורטו בנספח א', אך בפועל, כתב כמויות זה לא מולא ונדרש כנראה 

מהקבלן מחיר גלובאלי עבור שירותי הפינוי והאיסוף )לא כולל היטל 

 הטמנה(. 

o אך בפועל, בגוף ההסכם,  -המכרז כלל בכותרת התייחסות לנושא הפסדים

 אית התייחסות ספציפית לנושא הפסדים. לא נר

o  360עגלות בנפח  600במסגרת ההסכם נכתב כי הקבלן יספק למועצה 

עגלות בכל שנה. נוכח מצב העגלות בשטח, לא ברור באם חלק  300 -ליטר

 זה בהסכם אכן יושם. 

o  .לא ברור מהחוזה היום, מהי תדירות פינוי הפסולת מתחנת המעבר 

o   ובכלל זאת:בהסכם  שיפורים נראה כי צורך במספר 

 הרחבת מנגנון הקנסות. רצ"ב טבלת קנסות מוצעת.  -
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מתן פתרון משמעותי וסביבתי יותר באזורים בעלי נגישות נמוכה,  -

 שלא יאפשרו השלכת פסולת על הרצפה. 

שינוי שעת פינוי האשפה, לשעות הבוקר בהם עובדי המועצה יכולים  -

 לבצע פיקוח על עבודת הקבלן. 

על קבלת תעודות שקילה עם כל חשבונית המאושרת ע"י הקפדה  -

 המועצה. 

 3מציאת פתרון משמעותי לנושא הפסדים, כגון מכולה המפונה  -

 פעמים בשבוע, אשר תוצב במקום מרוחק מבתי התושבים. 

על כל הרכבים העובדים בשרות הקבלן במועצה,  GPSהתקנת מערכת  -

סטוריה של המשאית תהיה פתוחה למועצה כולל ההי  GPS -מערכת ה

וזאת על מנת לוודא שאכן כל הפסולת המועברת להטמנה הינה של 

 המועצה עצמה. 

 

 : טבלת קנסות מוצעת10טבלה מס' 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 
מהות הליקוי סידורי 

סכום הקנס 
בש"ח 

 
הערות 

עבור כל יחי' בודדת  100אי פינוי כלי אצירה במועד שנקבע   .1

עבור כל יחי' בודדת  100אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי אצירה   .2

עבור כל פועל  250אי התייצבות פועלים כנדרש   .3

עבור כל יחי' בודדת  100אי שטיפת כלי אצירה במועד שנקבע   .4

עבור כל פועל  150העסקת עובדים ללא מדים   .5

עבור כל יום  3000אי התייצבות רכב פינוי   .6

7.  
עבור כל פועל  100איחור בהתייצבות פועלים 

8.  

בגין מרווח זמן העולה על שעה וחצי בין 
הוצאת כלי האצירה לריקונו או בין ריקונו 

להחזרתו למקום  

עבור כל כלי אצירה  100

עבור כל מקרה  350התייצבות רכב שלא נוקה   .9

01.  
משאית קבלן שנמצאה פעולת שלא במסגרת 

הסכם זה 
עבור כל אירוע  5000

11.  
התייצבות משאית שאיננה עומדת בדרישות 

המכרז 
עבור יום עבודה אחד  1000

21.  
עבור כל יום  500היעדרות מנהל העבודה מטעם הקבלן 

31.  
לאירוע  2000נזילת נוזלים מהמשאית  

לאירוע  500פסולת שהתפזרה ברחוב מהמשאית    .41

51.  
עבור כל פינוי    3000יציאה לפינוי מוקדם ללא אישור המפקח 

לכל יום   3000סירוב הקבל לשקילת משאית   .61

  10,000דים כפי שנקבע במכרז  ספלאי הצבת מכולות   .71
לכל יום עיכוב בהצבה 

או פינוי של פסולת 

81.  
 שעות מיום 24אי פינוי מכולת הפסדים תוך 

הצבתה 
לכל יום עיכוב בהצבה  10000

או פינוי של המכולה  
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 פסולת מעסקים: 8.3.8

עסקים, חלקן מייצרים כמות גדולה של  400 -בשטח המועצה נמצאים למעלה מ

אוספת את כל הפסולת של העסקים  פסולת חלקה ניתנת למחזור. המועצה

חלק מהפסולת נאגרת בכלי אצירה  .מדובר בכמות לא מבוטלת של פסולתוה

 ביתיים וחלקה במכולות. 

בשנים האחרונות הוגשו עתירות לבתי משפט כנד עיריות ו/או מועצות שלא 

הסכימו לפנות פסולת מעסקים, בסופו של דבר החליטו בתי המשפט לבצע אבחנה 

לת מעורבת ביתית )כמות הפסולת שהייתה מיוצרת ע"י העובדים במפעל בין פסו

 אם זה היה ביתם( לבין פסולת חריגה )פסולת הנובעת מפעילות העסק(. 

פסולת זו יכולה להיות מופרדת למחזור ו/או יכולה להיות מפונה עצמאית ע"י 

, כדי העסק, או לחילופין, המועצה יכולה לחייב את העסק באגרת פסולת עסקית

ליישם מנגנון זה נדרשת המועצה בחקיקת חוק עזר הכולל מנגנון של אגרות 

 וקנסות. 

לצורך קידום הנושא, על המועצה לכתוב חוק עזר חדש, כנדרש במסגרת התכנית 

בסביבה שווה ולאחר מכן לאשר בנוסף במשרד הפנים צו עבירות קנס כמו גם לוח 

. לאחר האישור, ניתן לחייב את תעריפים לגבי פינוי פסולת שאיננה ביתית

העסקים בהפרדת פסולת, העברה למחזור ובמקרה הצורך, חיוב בגין פסולת 

 חריגה. 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 פסולת מעורבת -המלצות

o  המועצה תשקול מעבר לפינוי בשעות היום וזאת על מנת לאפשר פיקוח של  -שעות פינוי האשפה

ת שאינן שעות העבודה של הפסולת בשעוהמועצה על עבודת הקבלן )למעשה, הקבלן מפנה את 

בנוסף, המדובר בעבירה על תקנות הרעש בחוק למניעת מפגעים והדבר חושף את המועצה המועצה(. 

 לתביעות אפשריות ע"י תושבים. 

o  ותחליט על חלופה לעניין פינוי האזורים בעלי 8.3.4המועצה תבחן את החלופות המוצעות בסעיף .

צב הקיים היום בו פסולת נשפכת על הריצפה לצורך איסופה אינו נכון , שכן, המהנגישות הנמוכה

  למועצה מבחינה בריאותית וסביבתית. 

o מומלץ לייצר מנגנון פיקוח משמעותי על מנת לוודא שהמשאיות מגיעות בהקשר להסכם עם הקבלן :

אי שיהיה ריקות בתחילת העבודה ואינן עוצרות בדרך לאיסוף אשפה מרשות אחרת, בחוזה החדש כד

 GPSמנגנון של שקילת אפס )בתחנת המעבר לדוגמא או באחד המפעלים(, הקבלן יידרש להתקין 

שיהיה פתוח למועצה לצורך בקרה, באמצעות הליווי התפעולי ניתן יהיה לבצע בקרות הכוללות נסיעה 

 8.3.7יף . פירוט נוסף בסעאחר משאיות הקבלן מס' פעמים בחודש על מנת לוודא פעילות עפ"י חוזה

o  לאחר אישור משרד באם המועצה מעוניינת בחיוב עסקים בפסולת חריגה,  -בהקשר לפסולת עסקית

הפנים לחוק העזר החדש, יש לאשר לוח תעריפים כמו גם צו עבירות קנס. עם אישור שני הנושאים, 

גודלו ניתן יהיה לחייב את העסקים להפריד פסולת למיחזור, להציב מתקנים בהתאם לסוג העסק ו

 ובמידת הצורך חיוב העסקים בפסולת חריגה. 

o .יש להימנע מהכנסת פסולת ביתית לתחנת המעבר המיועדת לפסולת גושית בלבד 
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 כלי אצירה : 8.3.9

o עמדות. 1833 -כלי אצירה הממוקמים בכ 2016סה"כ נספרו  -מספר כלי האצירה 

o  מכולות  31ובנוסף מוצבות בישוב ליטר  60-1100כלי האצירה הינם בנפחים שונים

 ליטר.   240ב כלי האצירה בישוב הינם בנפח והמפונות באמצעות מנגנון היפוך לדחס. ר

o  בניה חדשה לדוגמא(. סה"כ  עמדות בהם לא נראו כלי אצירהבמהלך הסקר זוהו(

ייתכן שבחלק מהמיקומים  .עמדות ללא פח, חלקם מבנים חדשים 253נמצאו 

 את הפחים לתוך החצר, בצורה שאי אפשר יהיה לראות אותם.  התושבים הכניסו 

o ונדרשת החלפתם וזאת על מנת לתת שירות נאות  מהפחים אינם תקינים 59% -כ

במקרה זה, לדעתנו, יש להחליף את כלל כלי ולהקל על פינוי הפסולת מהבתים. 

 האצירה. 

o בת לבין פסולת כאמור, בשל חוסר יכולת להפריד בדוחות השקילה בין פסולת מעור

ק"ג פסולת  1.178גושית, בוצע הניתוח עפ"י כלל הפסולת המפונה בישוב, כלומר 

מעורבת לתושב ליום, עפ"י נתונים אלה, נפח הפסולת אותה מייצר אדם אחד בממוצע 

ליטר ובשבוע  52.35נפשות זקוקה ביום לנפח העומד על  4ליטר ומשפחה בת  13.08הינו, 

 ליטר.  366.4 -כ

o טבלה המסכמת את הצרכים של הישובים באשר לנפח האצירה :  להלן 

 

 נפח אצירה –צרכי הישוב  – 11טבלה מס' 

נפח נדרש 

לישוב 

 גרהבש

 בליטר

נפח נדרש לישוב 

לטווח ארוך ובזמן 

 תוספת( 20%חגים )

 בליטרים

קיים  נפח

 גרהבש

 בליטרים

סטאטוס צרכים 

לטווח ארוך ובזמן 

 חגים

 הערות

קיים עודף כולל, אך,  1,613,360 1,363,591 1,136,326

בפועל ישנן מס' 

שכונות אשר 

 נמצאות בחסר

 

 

ניתן לראות כי למעשה, גם לטווח ארוך לישוב כולו קיים עודף בנפח אצירה, אך  11בטבלה מס' 

:  גרעין הכפר, בו כידוע, ישנה למעשה ישנה שכונה אחת בה ישנה בעיית נפח אצירה גם בשיגרה

 בעיה של פינוי רציף בשל אופי המקום. 

שכונות בהם קיימת בעיית נפח אצירה: גרעין הכפר, שכונת  4בנוסף בזמן חגים ולטווח ארוך ישנן 

 החיילים המשוחררים, שכונת אלספאיה ושכונת עין אלנום. 
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 נפח אצירה: -בחינת חלופות 8.3.10

, אך עיקר החוסר בא לידי ביטוי כאשר בישוב קיים חוסר בנפח אצירה בשיגרה

מבצעים הערכה של כמות הנפח הנדרשת בזמן חגים, אירועים ותוך התחשבות 

 בטווח הארוך. על מנת לפתור את נפח האצירה, יוצגו שתי חלופות לפתרון: 

 חלופה ראשונה לפיה:

o ליטר 240בנפח  הכלי אציריושלמו כל כלי האצירה החסרים ב . 

o  ליטר, כלי  1100פחים בנפח  19לאזור גרעין הכפר )פרט להשלמה( יתווספו

אצירה אלה יוצבו בצמתים ו/או אזורים מרכזיים וישמשו מס' בתי אב. 

 ניתן להציבם בתוך מסתורי אשפה אם המקום יאפשר. 

o  פחים  34לשכונת עין אלנום, פרט להשלמת כלי אצירה חסרים יתווספו

 ליטר.  240פים בנפח נוס

 רצ"ב  טבלה המדגימה את נפח האצירה עפ"י החלופה הראשונה:

 

 חלופה ראשונה -הדגמת נפח אצירה לאחר רכישת פחים -12טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מס' הפחים שיש לרכוש לישוב עפ"י החלופה הראשונה  הינו:  

 חלופה ראשונה -רכש כלי אצירה -13טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 98,327 225,280 47128921581%46%390126,953112,640אלקובע אל מארג'

 37,746 274,240 29453832467%110%255236,494137,120אסואנה

 13,649 98,240 811928751%107%25584,59149,120גרעין הכפר

 15,856 99,040 18618912671%68%26283,18449,520חיילים משוחררים

 214,748 381,600 24538022063%90%251166,85295,400כביש ראשי

 10,030 91,280 16018511569%72%24781,25045,640עין אלג'רון

 21,249 179,000 29535918455%62%249157,75189,500שכ' אלדידבה

 1,716 231,440 27252329164%107%221229,724115,720שכ' אלספאיה

 10,487 207,280 38444827165%71%232196,793103,640שכ' עין אלנום

2,3883,1011,83365%81%262.541,363,591798,3001,787,400423,809סכום

נפח לבית 

אב

מצב קיים 

)ליטר(

*נפח פינוי 

נדרש לאזור 

לשבוע 

)ליטר(

נפח פינוי 

לאזור

)ליטר(

** נפח פינוי 

אפקטיבי 

לאזור

)ליטר(

תפעול 

בעודף/

חוסר

מס' 

מבנים

מס' בתי 

אב

מס' 

עמדות

מדד רוויה

)עמדת פח 

ביחס למבנה(

אזור תפעול
מדד אצירה )פחים(

ביחס לבית אב

חוסר 

בפחים
סך הכל6024036011004500

19347410254--אלקובע אל מארג'

32168164409--אסואנה

9214200126--גרעין הכפר

1323411168--חיילים משוחררים

18942126249--כביש ראשי

1092322136--עין אלג'רון

1784385234--שכ' אלדידבה

3066882384--שכ' אלספאיה

3005471362--שכ' עין אלנום

001,82039378312,322סכום

אזור תפעול

סיכום מס' כלי אצירה )ליטר( מצב מוצע
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  להלן: 14לופה הראשונה מוצגת בטבלה מס' רכישת כלי האצירה עפ"י הח עלות

 

 חלופה ראשונה -טבלה מסכמת רכש כלי אצירה ועלויות -14טבלה מס' 

נפח כלי האצירה 

 הנדרש בליטרים

מחיר ליחידה בש"ח  כמות

)כולל עלות רכישה, 

איסוף כלי האצירה 

ישנים והצבת 

 חדשים(

 סה"כ בש"ח

240 1820 250 455,000 

360 393 350 137,550 

1100 78 1050 81,900 

 674,450  2291 סה"כ 

 

 חלופה שניה לפיה:

o  ליטר.  360יושלמו כל כלי האצירה החסרים בכלי אצירה בנפח 

 חלופה שניה -הדגמת נפח אצירה לאחר רכישת פחים -51טבלה מס' 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 הינו:   השניהמס' הפחים שיש לרכוש לישוב עפ"י החלופה 

 

 שניה -רכש כלי אצירה -61טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 17עלות רכישת כלי האצירה עפ"י החלופה הראשונה מוצגת בטבלה מס' 

 103,607 230,560 47128921581%46%399126,953115,280אלקובע אל מארג'

 50,226 286,720 29453832467%110%267236,494143,360אסואנה

 15,809 100,400 811928751%107%26184,59150,200גרעין הכפר

 24,256 107,440 18618912671%68%28483,18453,720חיילים משוחררים

 232,028 398,880 24538022063%90%263166,85299,720כביש ראשי

 12,430 93,680 16018511569%72%25381,25046,840עין אלג'רון

 31,329 189,080 29535918455%62%263157,75194,540שכ' אלדידבה

 15,876 245,600 27252329164%107%235229,724122,800שכ' אלספאיה

 3,767 200,560 38444827165%71%224196,793100,280שכ' עין אלנום

2,3883,1011,83365%81%272.151,363,591826,7401,852,920489,329סכום

נפח לבית 

אב

מצב קיים 

)ליטר(

*נפח פינוי 

נדרש לאזור 

לשבוע )ליטר(

נפח פינוי 

לאזור

)ליטר(

** נפח פינוי 

אפקטיבי 

לאזור

)ליטר(

תפעול 

בעודף/

חוסר

מס' 

מבנים

מס' בתי 

אב

מס' 

עמדות

מדד רוויה

)עמדת פח 

ביחס למבנה(

אזור תפעול
מדד אצירה )פחים(

ביחס לבית אב
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 שניהחלופה  -טבלה מסכמת רכש כלי אצירה ועלויות -71טבלה מס' 

נפח כלי האצירה 

 הנדרש בליטרים

מחיר ליחידה בש"ח  כמות

)כולל עלות רכישה, 

כלי האצירה איסוף 

ישנים והצבת 

 חדשים(

 סה"כ בש"ח

240 1505 250 376,250 

360 674 350 235,900 

1100 78 1050 81,900 

  694,050  2257 סה"כ 

 

 

 

 לסיכום נושא נפח האצירה וכמות כלי האצירה הנדרשים, ניתן לראות כי: 

 

o  בזמן חגים, אירועים ובראייה לטווח ארוך. ישנו חוסר בנפח אצירה בישוב בעיקר  

o  שתי החלופות נותנות לישוב מענה הולם, והוא תלוי ברצונה של המועצה לייצר מצב של

 מקומות איסוף אשפה שכונתיים. 

o ההצעות מאוד דומות ולכן שתיהן תאפשרנה לרשות להחליף את כל  -מבחינה תקציבית

לשימוש לצרכים אחרים של התכנית  כלי האצירה תוך השארת תקציב קטן למועצה,

 לצורך החלפת כלי האצירה. ₪  791,000בסביבה שווה, שכן, כידוע הוקצו לרשות 

 

 

 לצורך פישוט הנתונים, ההנחות ושימוש עתידי של הרשות המקומית מובאת בזאת טבלה ובה 

 ים את להתאסיכום כמות ייצור )מסה ונפח( לנפש למשפחה. כך שבעתיד יוכל מנהל התברואה 

 בצורה נוחה וקלה:  כלי האצירה בהתאם למס' הנפשות במשפחה
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 כמויות ייצור פסולות )מסה ונפח( לנפש  - 18טבלה מס' 

 מס'

נפשות 

 במשפחה

 משקל ייצור

 פסולת יומי

 ק"ג

 נפח ייצור

 פסולת יומי

 ליטר

 נפח ייצור

 פסולת שבועי

 ליטר

 נפח כלי אצירה מומלץ

 בשבוע( פעמיים)מבוסס על תדירות פינוי של 

 ליטר. 240פח בנפח  91.60 13.09 1.18 1

 ליטר. 240פח בנפח  183.19 26.17 2.36 2

 ליטר. 240פח בנפח  274.79 39.26 3.53 3

 ליטר. 360 פח בנפח 366.39 52.34 4.71 4

 ליטר. 360פח בנפח  457.98 65.43 5.89 5

 ליטר. 360פח בנפח  549.58 78.51 7.07 6

 ליטר אחד. 660ליטר או  360* 2 641.17 91.60 8.24 7

 ליטר אחד. 660ליטר או  360* 2 732.77 104.68 9.42 8

 ליטר אחד. 660ליטר או  360* 2 824.37 117.77 10.60 9

 ליטר אחד. 660ליטר או  360* 2 915.96 130.85 11.78 10

 

הטבלה להלן , מציגה את המלצתנו לנפח אצירה בהתאם למס' המשפחות המתגוררות בבית האב/ 

 נפשות במשפחה.  4בניין. המלצות אלה, מבוססות על גודל משפחה ממוצעת בישוב:  

 

 נפחי אצירה מומלצים לפי מס' משפחות בבית אב -19טבלה מס' 

 מס'

 משפחות

 משקל ייצור

 פסולת יומי

 ק"ג

 נפח ייצור 

 פסולת יומי

 ליטר

 נפח ייצור 

 פסולת שבועי

 ליטר

 נפח כלי אצירה מומלץ 

 בשבוע( פעמיים)מבוסס על תדירות פינוי של 

 ליטר. 360פח בנפח  366.4 52.3 4.7 1

 ליטר אחד. 660ליטר או  360*2 732.8 104.7 9.4 2

 ליטר אחד. 660ליטר או  360*2 1,099.2 157.0 14.1 3

 ליטר. 1100 1,465.5 209.4 18.8 4

 ליטר ביחד. 360+  1100 1,831.9 261.7 23.6 5

 ליטר ביחד. 360+  1100 2,198.3 314.0 28.3 6
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 ת המעברפסולת גזם וגרוטאות ותחנ 8.4

o  פסולת הגזם והגרוטאות איננה מפונה ע"י המועצה בצורה יזומה, אלא, מפונה

 קבלן פינוי האשפה בישוב. מפעיללאתר אשר עצמאית ע"י חלק מהתושבים 

o  כמות הפסולת והגרוטאות איננה ידועה, בשל העובדה שהיא מוכנסת יחד עם

ם אלה של הפסולת המעורבת לאתר ההטמנה. הנתונים היחידים הידועים לנו, הינ

טון פסולת גזם בחודש בשנת  70 -הקבלן הקודם )חברת אמיר(, אשר דיווח על כ

2014 .  

o ממוקמת נכון להיום בכניסה לישוב וכתוצאה מכך מהווה מפגע  - תחנת המעבר

סביבתי וחזותי בישוב. היא אינה מגודרת ואינה עומדת בסטנדרטים הסביבתיים 

פסולת גזם וגרוטאות, אך גם פסולת הנדרשים, כל זאת כאשר מוכנסים אליה 

 ביתית המפונה מהאזורים בעלי בעיית הנגישות. 

קבלן פינוי האשפה חתום על חוזה הפעלת התחנה אל מול העירייה, אך נראה שלא 

 כל הפסולת מפונה באופן רציף והתחנה אינה מתוחזקות כראוי. 

o ים באמצעות באם הייתה הרשות מחליטה להרחיב את השירותים הניתנים לתושב

הפעלת משאית גזם וגרוטאות אשר תפעל באופן קבוע )בימים קבועים, תוך מעבר 

ובהנחה  באמצעות תכנית עבודה מסודרת בכל הרחובות(, הייתה נדרשת המועצה

 :  טון פסולת גושית בחודש 100 -כי המדובר בכ

 להפעלת משאית מנוף לשירות איסוף קבוע אחת לשבוע בכל אחד   -

 סבבים  6 -טון בשבוע 23 -המדובר בכמות משוערת של כ מרחבי הישוב.  

 של משאית.  

באם הקבלן יעביר את הפסולת הנאספת למיון לתחנת המעבר בישוב   -

 -עבודה של משאית מנוף )לאיסוף בלבד( שעלותה כביומיים המדובר 

לפני מע"מ. בתחנת )כולל נסיעה( שעות  6-8ליום עבודה בן ₪  1600

המעבר ימיין הקבלן באמצעות עובדי מיון ייעודיים את הפסולת, יקצוץ 

קרטון,  -את הגזם ויעביר חומרים ברי מיחזור למפעלים, המדובר ב

 כלי אצירה -המלצות

o  .יש להגדיל את נפח האצירה הקיים ביישוב עפ"י אחת מהחלופות המוצעות 

o  . יש לרכוש כלי אצירה חדשים עבור כלל התושבים, עפ"י הטבלה המפורטת עפ"י החלופה שתיבחר 

o נציין כי במסגרת התכנית "בסביבה ₪.  675,000 -הסכום הכולל של הרכישה מוערך לכל הפחות בכ

כך שלמעשה, לאחר מכרז עתידה המועצה להישאר ₪.  791,000שווה" תוקצבה המועצה בסכום של 

 תקציבי קטן בסעיף זה, אותו תוכל להפנות לטובת רכישת מכולות לתחנת המעבר לדוגמא.   עם עודף

o  18-19יש להתאים את נפח האצירה לכמות התושבים והמשפחות המתגוררות במבנה, ראה טבלאות . 

o  .יש להקפיד על הצבת כלי אצירה ליד כל מבנה חדש 
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כזה  המתכת, פלסטיק, פסולת אלקטרונית וכיוב'. להערכתנו, במקר

 מהכמות המוטמנת היום.  50% -יידרש הקבלן להטמנה של כ

בחשבון כי עלות ההפעלה הניתנת לקבלן ע"י המועצה היום יש לקחת 

וזאת כנראה הסיבה בגללה התחנה  איננה ריאלית יחסית למחירי השוק 

 מתוחזקת ברמה נמוכה ולא כל הפסולת מפונה ממנה. 

 ישירות לאחר פינוי ישירות לאתר ההטמנה, עלות  סעיבאם המשאית ת -

לשבוע, ₪  5000-6000 -וע ככלומר לשב₪,  2500-3000 -תהיה כ המשאית 

 עבור הובלת הפסולת בלבד. 

 -יחד עם עלות הכניסה של המשאית לאתר מורשה, המודבר בעלות של כ

 בחודש.  ₪  42,000

 ₪.  200,000יש לקחת בחשבון כי לצורך התכנון לתחנה חדשה נדרשים 

 להלן פירוט עלויות משוערות להפעלת תחנה: 

 בשנה. ₪  90,000 -אדם לצורך ניהול: כ עלות כח 

 בשנה )מיון ₪  100,000 -עלות כח אדם לצורך מיון וטיפול: כ 

 עובדים( 2ע"י  

 בשנה. ₪  180,000 -עלות חשמל, מים, סולר וכלי צמ"ה: כ 

  לפחות. ₪  500,000 -כ -התחנה הקמת תשתיותעלות 

  .עלות פינוי הפסולת לאתר מוסדר 

באם יוחלט ע"י המשרד להגנת הסביבה, במסגרת המיפוי האזורי כי, לא  -

איסוף גזם וגרוטאות  ליוםת מעבר במועצה, תידרש המועצה תופעל תחנ

. המשאית תפנה את הגזם והגרוטאות ישירות לאתר אחד, אחת לשבוע

טיפול מורשה מחוץ לישוב. במקרה כזה, עלות המשאית תהיה גבוהה 

לפחות והעלות השבועית תהיה ₪  2500 -ותעמוד על כ יותר )בשל הנסיעה(

 -כולל הכניסה לאתר והיטל ההטמנה, כלומר של כ לשבוע, לא₪  5000 -כ

 בחודש. ₪  42,000

  

לדעתנו המקצועית, ראוי שהמועצה תיתן שירות איסוף פסולת גזם וגרוטאות מבתי התושבים על 

לה בצורה בסיס קבוע, אומנם הדבר דורש העלאת תקציב הטיפול באשפה במועצה, אך היא תע

 ניכרת את ניקיון הישובים וסביבתם ותאפשר העלאה של רמת החיים בשטח המועצה. 

 

 

 

 

 

 גזם וגרוטאות -המלצות

o  מומלץ להרחיב את השירות של איסוף הפסולת במועצה ולהוסיף איסוף גזם וגרוטאות מבתי התושבים

 -ימי פינוי גזם בשבוע, המדובר בעלות איסוף של כ 2למרות שנראה שנדרשים , לפחות אחת לשבוע

 . ש"ח בחודש 13,000

o בת השירות, מומלץ לבחון בחיוב הקצאת שטח ע"י רמ"י לטובת הקמת תחנת מעבר במקרה של הרח

באזור הגלילי הסמוך לישוב, במקום בעל ניראות נמוכה. ראש המועצה מוכן לשקול להפעיל את 

וסגירתו לחלוטין, שכן הנ"ל מהווה מפגע סביבתי  האתר הקייםתוך שיקום כאזורית. זאת התחנה 

 ותברואתי כאחד במצב הקיים.
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 פסולת הבניין  8.5

 פסולת הבניין איננה מפונה באופן רציף ע"י תושבים הבונים ו/או המשפצים. קיימים

 מפגעי פסולת בניין רבים בשטח המועצה, חלק מהפסולת נכנסת לתחנות המעבר. 

 עפ"י תקנות התכנון והבניה לפנות את הפסולת לאתר מוסדר, אך, עפ"יקיימת חובה 

 המצב בשטח נראה כי אין המדובר בתקנה הנאכפת באזור ע"י ועדת התכנון והבניה. 

 לגביהם לא קיימת תקנה שכזאת, אך עדיין ישנה חובה של  -באשר לתושבים המשפצים

 ה. האזרח שלא לייצר מפגעים, גם זה לא נאכף בשטח המועצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומרים מתמחזרים 8.6

o מיושמת הפרדת  -המועצה מיישמת את חובתה החוקית בכל הקשור לאריזות

זרם הנייר באמצעות מתקנים במוסדות קרטון ופלסטיק ובנוסף, אוספת את 

 בישוב. רחבי ו , המוסדות העירונייםהחינוך

o  :בכל הקשור לכלי אצירה ליישום חוק האריזות, אותרו במסגרת הסקר 

 קרטוניות  26 -

 מחזוריות  12 -

 תפוזיות לאיסוף נייר  2 -פעמוניות ו 5 -

o  ן )קרטון, טו 75 -על כ 2016סה"כ כמות הפסולת המועברת למחזור תעמוד בשנת

, אחוז מיחזור נמוך יחסית, המצביע על 1.48% -פלסטיק ונייר(, המדובר ב

 פוטנציאל גידול. 

o  נוכח כמות העסקים בשטח המועצה והעובדה כי כמות לא מבוטלת של קרטונים

מגיעה לתחנת המעבר, נראה כי פוטנציאל המחזור הינו גבוה בהרבה מהקיים 

 היום. 

o צה להגדיל את כמות הפסולת הממוחזרת, אשר תביא ישנו אינטרס גדול של המוע

, במיוחד נוכח העובדה שהחוזה עם הקבלן לחסכון כלכלי בפינוי והיטל הטמנה

 . מאפשר תשלום היטל הטמנה, רק עבור טונות שפונו והוטמנו בפועל

 

 פסולת בניין -המלצות

o  יש להסדיר את נושא ההקפדה על הפינוי לאתר מוסדר ע"י תושבים הבונים עפ"י היתר, זאת יש

 לעשות בשיתוף ועדת התכנון והבניה הרלבנטית. מצ"ב נוהל מוצע. 

o ייתכן שכדאי שהמועצה תבחר באמצעות נוהל הצעות מחיר קבלן אשר  -באשר לתושבים המשפצים

ולות לפינוי פסולת בניין, כל תושב משפץ יידרש להתקשר ישירות עם הקבלן הזוכה לפינוי משכיר מכ

פסולת הבניין, לחילופין, יכולה המועצה להרחיב את השירותים הניתנים ע"י קבלן האשפה בצורה 

שהקבלן יציב מכולות ליד בתי התושבים תמורת תשלום של התושב למועצה ולמעשה, המועצה היא 

 לקבלן, לאחר קבלת תעודות שקילה ואישורים על הכנסת פסולת הבניין לאתר מורשה.   זאת שתשלם

o  .יש להפעיל מנגנון אכיפה למניעת השלכה פיראטית של פסולת הבניין  
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 פסדים  8.7

פסדים נוצרים בעיקר סביב החגים  יזים בישוב לא קיימת שחיטה סדירה.באיטל

והאירועים )חתונות בעיקר(.  נכון להיום לא קיים פתרון של המועצה המאפשר השלכה 

 מסודרת של הפסדים ואלה נזרקים בשטחים הפתוחים ו/או נקברים במטעים. 

 הפסדים מהווים מפגע תברואתי ויש צורך במציאת פתרון הולם לנושא. 

 בהקשר זה ניתן לבחון מס' חלופות: 

ליטר ייעודיים במיקום מחוץ ליישוב ולפנותם  1100הצבת מכולות או כלי אצירה בנפח  .1

ע"י קבלן איסוף האשפה פעמיים בשבוע. יש להנחות את התושבים ובעלי העסקים 

לכלי האצירה בשקית עבה, אטומה וסגורה על מנת למנוע מפגעי  להשליך את הפסדים

 ריח. 

לטפל נקודתית בעסקים המייצרים פסדים ולהכניס לתוך רישיון העסק שלהם חובת  .2

 פינוי עצמאי של הפסדים לאתר מורשה, תוך פיקוח צמוד של המועצה. 

ליישוב קיימים היום בשוק מס' מתקנים לטיפול מקומי שניתן לבחון את התאמתם  .3

 וצרכיו. 

  

 פסדים -המלצות

o  המועצה צריכה להסדיר טיפול ראוי לפסדים ולמנוע השלכתם בשטחים פתוחים ו'או בתחנת
 המעבר. 

o  בשיתוף המשרד להגנת הסביבה  8.7המועצה צריכה לבחון את החלופות המפורטות בסעיף

 וצוות הליווי התפעולי שייבחר וזאת על מנת למזער את מטרד הפסדים בשטח המועצה. 

 מיחזור -המלצות

o   המועצה תפעל באמצעות צוות הליווי התפעולי להגדרת תכנית עבודה רב שנתית להגדלת אחוזי

 המיחזור בישוב ובכלל זאת: הגדלת איסוף הקרטון והפלסטיק, הצבת מתקנים לאיסוף נייר וטקסטיל. 

o  המועצה תחתום על הסכם עם אחד מגופי היישום לנושא הפסולת האלקטרונית: אי קומיוניטי או

 לצורך יישום חוק הפסולת האלקטרונית ותחל להפריד פסולת אלקטרונית למחזור.  מ.א.י

o  המועצה תפנה לתאגיד תמיר לצורך הרחבת התשתית הקיימת למחזור אריזות בנוסף לתכנית הסברה

ייעודית לבעלי עסקים בכל הקשור להפרדת קרטון כמו גם תכנית הסברה במוסדות החינוך באשר 

 לפלסטיק והנייר. 
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 פיקוח  8.8

על מנת להסדיר את כל התהליכים הנדרשים לצורך ניהול מערך הפסולת הכולל פעילות 

 משמעותית.פיקוח על הקבלן כמו גם על התושבים ובעלי העסקים נדרשת עבודת פיקוח 

ללא ספק, תהליך של שינוי דורש העלאת מודעות, אך אי אפשר ולא כדאי לוותר על הליך 

 אכיפתי אפקטיבי. 

לתשומת לב המועצה, כי כל עוד קבלן איסוף הפסולת עובד בלילה לא ניתן לפקח עליו, פרט 

 לטיפול בתלונות תושבים ו/או נציגי הנהלת המועצה, וכל זאת בדיעבד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוק עזר עירוני  8.9

חוק העזר הקיים אינו נותן מענה מקיף לנושאים סביבתיים בכלל ולתחום הפסולת  

בפרט. במסגרת התכנית בסביבה שווה, נדרשת הרשות לאשר חוק עזר חדש.  והמיחזור

לאחר אישורו, מומלץ כי הרשות   .רצ"ב חוק עזר מעלה עירון המומלץ ע"י המשרד

 תאשר צו עבירות קנס, על מנת לייצר מנגנון אגרות וקנסות לשימוש המועצה. 

  

 

  

 פיקוח -תהמלצו

o  מומלץ כי תוכן תכנית אכיפה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה וצוות הליווי התפעולי במסגרת

התכנית בסביבה שווה, תכנית פיקוח זאת תכלול את כל הנושאים הסביבתיים ותצא לפועל 

 באמצעות צוות המועצה והמשטרה הירוקה. 

o ש בתכנית בסביבה שווה. מומלץ כי המועצה תאמץ את חוק האכיפה הסביבתית, כפי שנדר 

o  מומלץ כי המועצה תכשיר לפחות עובד אחד מקירבה לאכיפה עפ"י חוק האכיפה הסביבתית

  וחוקי העזר הקיימים. 

 חוק עזר -המלצות

o  לאשר חוק עזר חדש בנושא תברואה, ניקיון ואיכות הסביבה,  מומלץ כי המועצה תאשר גם צו

 רצ"ב חוק עזר מעלה עירון המומלץ ע"י המשרד.ייעודי לאגרות וקנסות. 
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 סיכום  9

הינו ישוב ייחודי, בעל סביבה ירוקה ופורחת הסובל מבעיות טופוגרפיות המקשות על  בית ג'ן

 תהליכי תכנון ובניה ובמקביל גם על התפעול השוטף, כגון איסוף האשפה.  

תושבים, חלקם מתגוררים בחלק הותיק של הישוב )גרעין הכפר(  11,000 -הישוב מונה למעלה מ

 וחלקם בשכונות השונות. 

עוץ בחן את מערך הטיפול הקיים היום על כל זרמיו וניתח לאורך המסמך את צוות היי

התשומות הפיזיות והכלכליות באשר לטיפול בכל זרמי הפסולת. ריכוז התוצאות וההמלצות 

 למסמך.  8של צוות הייעוץ מופיע בפרק מס' 

י ראוי לציין לטובה את התנהלותה של המועצה בכל הקשור לתשומות המושקעות בפינו

 הפסולת, תכנית העבודה הקבועה והרצון הרב לעשות שינוי לטובה באיכות חיי התושבים.  

ראוי להזכיר את הנקודות החשובות שיש לטפל בהם לצורך שיפור איכות החיים עם זאת, 

 בשטח המועצה ועמידה באבני הדרך של המשרד להגנת הסביבה ובינהם: 

 שעות הפינוי של הקבלן, מנגנון  -זאתבחינת מערך הפינוי האשפה המעורבת ובכלל  9.1

   GPSהפיקוח על הקבלן, קבלת דוחות שקילה, הטמעת מנגנון שקילות אפס, התקנת  

 על רכבי הקבלן,  הסדרת נושא הפסולת העסקית וכיוב'.  

 . 8.3.1-8.3.8, 8.2 המלצות בסעיפים ראו 

 האמיתיים של  רכישת כלי אצירה חדשים, תוך התאמת נפח האצירה לצרכים  9.2

 8.3.10, 8.3.9 פיםהמלצות בסעי ראוהתושבים ובהתאם לכמות הפסולת בישוב.  

 הסדרת מערך הפינוי והטיפול בפסולת הגזם והגרוטאות בצורה שתיתן מענה ראוי  9.3

 8.4המלצות בסעיף  וראלנושא והאיסוף והטיפול בזרם זה, המהווה מטרד בישוב.  

 הסדרת מנגנוני הטיפול בפסולת הבניין אשר מהווים מטרד בישוב.  9.4

 .8.5המלצות בסעיף  ורא 

 תחנת המעבר הקיימת היום איננה ממוקמת במקום מתאים ואינה מתוחזקת כראוי,  9.5

 כראוי. נושא הסדרת מקום חדש ותיקצובו ייבחן במסגרת התכנית הכוללת לאזור  

 גנת הסביבה. בכל מקרה, יש להבין את המשמעויות   בשיתוף מחוז הצפון במשרד לה       

   8.4המלצות בסעיף  ראוהכלכליות של הפעלת תחנה זו לעומק.        

מיחזור(, ונוכח כמות  1.48%הגדלת אחוזי המיחזור. נוכח הנתונים הקיימים היום ) 9.6

העסקים, נראה שיש מקום להגדלת האיסוף למחזור של קרטון, נייר, פלסטיק, 

ל ופסולת אלקטרונית. הגדלת כמות הפסולת שתועבר למחזור תקטין את טקסטי

 .8.6המלצות בסעיף  ראועלויות הטיפול בפסולת ביישוב. 

קיימת בעיית פסדים בשטח המועצה ונכון להיום לא קיים פתרון בישוב, בהקשר זה  9.7

 8.7המלצות בסעיף  ראויש לבחון את החלופות המוצעות ולהסדיר את הנושא. 

 

 הייעוץ מודה לעובדי המועצה ולכל השותפים על שיתוף הפעולה ! צוות
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 חוק עזר לדוגמא:

 מועצה מקומית

 מעלה עירון
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 2011-חוק עזר למעלה עירון )שמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים(, התשע"א
 491,  עמ' )15.8.2011(,  התשע"א 759חש"ם    פורסם:

לחוק מניעת  6 הפקודה(, סעיף – המועצות המקומיות )להלן לפקודת 23-ו 22סעיפים  בתוקף סמכותה לפי
למיחזור,  פסולת ופינוי איסוף לחוק 15-ו 2סעיפים  לפי החוק למניעת מפגעים(; - )להלן 1961-מפגעים, התשכ"א

 - )להלן 1984-שמירת הניקיון, התשמ"ד לחוק 19 סעיף למיחזור(; ולפי פסולת ופינוי איסוף חוק - )להלן 1993-התשנ"ג

מעלה  המועצה המקומית מתקינה החוק למניעת מפגעים להגנת הסביבה לעניין השר שמירת הניקיון(, ובאישור חוק
 זה: עזר חוק עירון

 א': פרשנות פרק

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 כל דין; לפי פסולת, המורשה של ולסילוק לפינוי המשמש מקום - פסולת" לסילוק "אתר
ריח, זבובים,  של קשים גורמת למפגעים מתאים, היא טיפול השפכים, שבהעדר טיהור תהליך של לוואי תוצר - "בוצה"

 ומי תהום; קרקע וזיהום מחלות גרימת
 צואים, דלוחים, מי של או לאגירתם לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם מעל או מיתקן, בין מבנה - שפכים" "בור

  חלחול, ביוב, תעלת רקב, בור בור של סוג כל אחרים, וכן נוזלים של פסולת או שפכים, פסולת חקלאית

 ולסילוקם; שפכים מי לאיסוף מכל המכיל רכב - "ביובית"

 אחד, על חיבוריו; נכס המשמש ביב - פרטי" "ביב
 פרטיים בלבד; אליו מביבים נזרמים ושהשפכים נכסים כמה המשמש ביב - "ביב ציבורי"

 מבנה של חלק כל חומר אחר, לרבות כל או בטון, טיט, ברזל, עץ בנוי שהוא אבן ובין בנוי שהוא מבנה, בין כל - "בניין"

 של קבע; לו חיבור וכל דבר המחובר כאמור
 הודו, יונים לרבות כלב, שור, פרה, עגל, סוס, סייח, פרד, חמור, תרנגולים, ברווזים, תרנגולי חיים בעל כל - חיים" "בעל

 וכיוצא בהם;
 יותר מאלה: או אחד - נכס" "בעל

 חכירה זכות בעל לרבות, המקרקעין רישום בפנקסי נכס כבעל להירשם שזכאי מי או, נכס של הרשום הבעל (1)
 ;נכס של

, כמורשה ובין בזכות בין, הכנסה נותן היה הנכס אילו מקבלה שהיה או הכנסה לקבל הזכאי או המקבל אדם (2)

 ;כוח כבא או כנאמן

 (;המקרקעין חוק - להלן) 1969-ט"התשכ, המקרקעין לחוק 52 בסעיף כהגדרתו דירה בעל (3)

 ;המקרקעין לחוק 65 בסעיף כמשמעותה משותף בית נציגות (4)

 יותר מאלה: או אחד - עסק" "בעל בית
 ;העסק בית את המנהל (1)

 ;העסק בית של המחזיק (2)

 שעליו מי או, בעסק לעיסוק או העסק בית של לניהול או להפעלה דין כל לפי הדרושים רישיון או היתר בעל (3)
 ;כאמור רישיון או היתר לקבל חובה מוטלת

 ;העסק בית פועל בפיקוחו או שבהשגחתו מי (4)

דרך,  בעלים, ובין לה שיש בסמוך לגבול, שבין קרקע או הגבול על הגדלים אחר צמח שיח, מטפס, עץ, וכל - חיה" "גדר
 קרקע שבחזקת המועצה; ציבור, או לצורכי המשמשת קרקע קרקע ציבורית, או או

מגודר  שהוא בו, בין ברשות הרבים, שצמחים צומחים אחר מקום ירוק, וכן שטח או שדרה או גן ציבורי, חורשה - "גן"
 שעשוע לילדים; מותקנים מיתקני מקום שבו או בריכה או מגודר, אגם שאינו ובין

 או רכב של שלד גמור, וכן כרכב באובדן שנקבע או שהתיישן, שפורקמחמת  שימוש מכלל שיצא רכב - רכב" "גרוטות

 חלקים ממנו;
 מעלה עירון; מועצה מקומית - "המועצה"
 באופן אחר; לכלוך גרימת או זריקה, שפיכה, נטישה, השארה לרבות - "השלכה"

 מחומרים אחרים; או מקרטון ריקות אריזות ותיבות - אריזה" "חומרי
 ;1993-החמרים המסוכנים, התשנ"ג בחוק דרתוכהג - מסוכן" "חומר

 תומך וקיר אחר; חלון, מרפסת, גדר, קיר גן, לרבות או אל רחוב הנשקף חלק מבניין כל - "חזית"
חימום,  וחלקיה, תנור, מקרר, דוד מכונה שימוש, לרבות מכלל שיצאו מיטלטלין או חפצים - מיושנים" "חפצים

 חלק מהם; או רהיטיםאמבט וסניטציה,  אסכלה, אבזרי
 או דשא; גינה עם בניין, לרבות יחד בה שמחזיקים או בה שמשתמשים קרקע - "חצר"

 חלק מדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו; - "כביש"
 שקבע כפי ואיכות מחומר, צורה, גודל פסולת, עשוי לאצירת המיועדים כלי קיבול או מכל, שקית - אצירה" "כלי

 וכיוצא באלה; פסולת פסולת, דחסן פסולת, מכולות עגלות לזמן, לרבות מזמן המפקח
 לצורך ולתוכן; בהתאם דין כל או לפי להגנת הסביבה המשרד או הבריאות המועצה, משרד ידי על מאושר - "מאושר"
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 אחד במפלס נמצא הוא אם בין גללהולכי ר הכביש, ומיועד בצד כביש, המצוי שאינו דרך של מרוחבה חלק - "מדרכה"

 אם לאו; הכביש ובין עם
 בפינותיו הקווים הניצבים והנמצאת בין בעסק שלאורך הרחוב הגובל המדרכה רוחב כל - בעסק" "מדרכה הגובלת

 של העסק; הקיצוניות
 עסקים(, והיתר רישוי חוק - )להלן 1968-עסקים, התשכ"ח רישוי חוק לפי רישיון הדברה בידו שמחזיק מי - "מדביר"

 ;1975-מזיקים(, התשל"ה עסקים )הדברת רישוי לתקנות 30 תקנה לפי
 העביר הנדסה מחלקת שמנהל עובד המועצה לרבות במועצה הנדסה מחלקת כמנהל שמשמש מועצה עובד - "מהנדס"

המקומיות  הרשויות לחוק 6סעיף  להוראות מקצתן, בהתאם או זה, כולן עזר חוק הוראות לפי סמכויותיו את בכתב אליו
 ;1991-רשות מקומית(, התשנ"ב )מהנדס
חלזונות, עשבי בר, טוואי התהלוכה של האורן, מקקים, נמלים, קרציות, יתושים, זבובים, פרעושים,  - "מזיק"

 פשפשים, חולדות, נברנים, עכברים, צרעות, דבורי בר;
 ת מלון;הגר בבי אדם לחוק המקרקעין, למעט 15 בסעיף כהגדרתו - "מחזיק"
 פסולת למיחזור; ופינוי איסוף בחוק כהגדרתו - "מיחזור"

 ומוצקים מומסים; בוצה, מוצקים בתרחיף פסולת נוזלית, לרבות או בהזרמה המורחקת פסולת - שפכים" "מי
 המזהמים שבשפכים; להקטנת ריכוז לשמש המיועד או כדין, המשמש שהוקם מיתקן - בשפכים" טיפול "מיתקן

 בלתי או מגודר, מקורה או בלתי מגודר מקום באלה, וכן כיוצא רפת, לול, דיר, אורווה, שובך יונים, או - "מכלאה"

 בעלי חיים; בו שמחזיקים מקורה
 אדם, או של רכושו או חייו, ביטחונו, בריאותו, שלומו את לסכן במחדל, העלול או במעשה כל דבר, הנגרם - "מפגע"

 להזיק לסביבה; עלול או סבירבלתי  באופן לאדם להפריע עלול
אוכל,  בו, סופרמרקט, איטליז, בית כל חרושת, עסק סיטוני, מעבדה, חנות מלאכה, מחסן, מכלאה, בית בית - "מפעל"

 תאגיד גם כמפעל יראו זה פסולת; לעניין של גדולה המפקח, כמות המוציא, לדעת עסק כל וכן מלון, אכסנייה בית

 בתחזוקת העוסק תאגיד וכן לאלה הצמודים השטחים בתחזוקת או עסקים קבוצת או כאמור עסק בתחזוקת העוסק

 או יותר; דירות 30 דירות שבו מבנה
 עזר זה; הוראות חוק אכיפת לשם המועצה ראש בידי שמונה עובד מועצה, לרבות עובד - "מפקח"

 דירה פרטית; מתקיים עינוג ציבורי, למעט מקום שבו כל - "מקום עינוג"
ההתגוננות  חוק לפי המוסמכת אישרה שהרשות מקלט, לפי תכנית לשמש שהותקן אחר מקום או מבנה - "מקלט"

 האזרחית(; ההתגוננות חוק - )להלן 1951-האזרחית, התשי"א
 שאינו תפוס; תפוס ובין מהם, בין חלק או קרקע, בניין - "נכס"

 כאמור, ובכלל גישה אין אם מאותו רחוב ובין לנכס גישה יש אם בקטע מרחוב, בין או נכס הגובל ברחוב - "נכס גובל"

 אותו רחוב, או נכס שבינו ובין מדרכה, לרבות דרך או אחר נכס דרך רחוב קטע או מאותו רחוב גישה אליו שיש נכס זה

לפי תכנית,  כאמור לשימוש המיועד שטח או בהם כיוצא או ירק, נטיעות, שדרה תעלה, חפירה, רצועת יש רחוב קטע
 דרך רחוב שלא האמור לנכס מאותו הרחוב גישה שקיימת אחר, ובלבד נכס מפריד אותו רחוב נכס שבינו לבין ולרבות

 אחר;
רישוי  תקנות - )להלן 1990-חומרים מסוכנים(, התשנ"א פסולת עסקים )סילוק רישוי בתקנות כהגדרתו - "סילוק"
 עסקים(;

 שוי עסקים;רי )ב( לחוק3בסעיף  כהגדרתו - "עינוג ציבורי"
מרקחת, תחנת אוטובוסים, מקום עינוג, משרד,  מפעל, בית לרבות מתקיימת פעילות עסקית מקום שבו כל - "עסק"

 עסקים בבתי מגורים; אבות, לרבות חולים, בית מוניות, קיוסק, חנות, מרפאות, בית דלק, תחנת תחנת
 שיירי צמחים, פסולת מעורבת, פסולת יבשה, לרבות פסולת ביתית, פסולת תעשייתית, פסולת בניין, פסולת - "פסולת"

למיניהם, גרוטאות, פסדים, צמיגים,  אריזה מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, קרטונים, חומרי
סכנה לבריאות,  או סדר-אי או לכלוך העלול לגרום אחר כלדבר רכב, וכן סיגריות, גרוטות קרשים, סמרטוטים, בדלי

 חומרים מסוכנים; פסולת למעט
 או פסולת בניין אדם, שאינה של בני רגילה במהלך פעילות או מגורים במקום פסולת המצטברת - "פסולת ביתית"

 חומרים מסוכנים; פסולת או תעשייתית פסולת או צמחים פסולת פסולת חקלאית, או
 אותן עם בקשר או לשינויים של בניין או לתיקונים או המשמשים לבנייה חומרים שיירי או פסולת - "פסולת בניין"

 של מבנים; הריסות מתכת, וחלקי אדמה, חלקי ערימות עבודות פיתוח מסביב לבניין, לרבות ביצוע לשם או עבודות
 לסלקו שיש או לסילוק או המיועד מנכס מסוכן, המסולק חומר סוג, המכיל מכל חומר - חומרים מסוכנים" "פסולת

 דין; כל לפי
שמקורם  שפכים מי או פסולת חיים, וכן בעלי הפרשת עקב פעילות חקלאית, לרבות הנוצרת פסולת - חקלאית""פסולת 

 במכלאה;
 של מכלאה; שפכים ומי סוג מכל חיים בעלי של והפרשות גללים - מכלאה" "פסולת
 וכיוצא באלה; ענפים, עלים, עשב, דשא שנשר, לרבות צמח או קטוף, גזום, תלוש צמח - צמחים" "פסולת

תוצרת,  לייצור המשמש אחר או ממקום תעשייה ממקורות או ממפעל נפלטת או הנוצרת פסולת - "פסולת תעשייתית"
 ופסולת ביתית; חומרים מסוכנים פסולת בה, למעט בטיפול אחר שלב או הרכבתה, אריזתה

 או צומח; נטועמהם,  חלק או עץ, שתיל, דשא, שיח, ענף, ניצן, תפרחת, פרי, פרח - "צמח"
 )בחירת המקומיות הרשויות לחוק 17 סעיף לפי ידו על שהוסמך מועצה עובד לרבות המועצה ראש - המועצה" "ראש

 עזר זה; חוק , לעניין1975-וכהונתם(, התשל"ה הרשות וסגניו ראש
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 ידי המועצה; על המועסק וטרינר רופא - וטרינר" "רופא
גישה  לשמש אמצעי מיועד או המשמש רחוב רגל, מדרכה, כביש, גשר, שדרה, מעבר להולכי דרך, נתיב לרבות - "רחוב"
 פתוח מקום גן, וכן או בבעלות ציבורית, תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר, גינה בבעלות פרטית ובין בין המצוי לבתים

 שהם אליו, בין להיכנס וא בו להשתמש רשאי או אליו נכנס או שהציבור בו לעבור מורשה או שהציבור לשימוש ציבורי

 שאינם מפולשים; מפולשים ובין
 גישה אין אם העסק מאותו רחוב ובין אל גישה יש אם בעסק, בין קטע רחוב הגובל או רחוב - בעסק" "רחוב הגובל

 עסק שבינו ובין מדרכה, לרבות דרך או אחר נכס דרך קטע רחוב או מאותו רחוב אליו גישה שיש עסק כאמור, וכולל

המיועד, לפי  שטח בהם, או כיוצא או ירק, נטיעות, שדרה תעלה, ביוב, חפירה, רצועת נמצאים קטע רחוב או רחוב אותו
 או שדרה; ירק, נטיעות , לרצועת1965-התכנון והבנייה, התשכ"ה לחוק שאושרה, בהתאם תכנית
 התעבורה(; פקודת - )להלן 1961-התעבורה, התשכ"א בפקודת כהגדרתו - "רכב"
 ברשות הרבים; שאיננו מקום - היחיד" "רשות

 ושאין למעשה בו עובר או או שהציבור משתמש בו לעבור או בו להשתמש רשאי מקום שהציבור כל - "רשות הרבים"

 יחיד; של בעלות עליו
 כשטח ציבורי בפועל, לשמש בהתאם לשימוש עליו, או החלה ערים בהתאם לתכנית בניין המיועד שטח - "שטח ציבורי"

 ציבורי, לרבות רחוב; כשטח לבניין או לשימוש הציבור פתוח
 המועצה, הנדסאי של וטרינר המועצה, רופא של התברואה המועצה, מהנדס של התברואה מחלקת מנהל - "תברואן"

 חוק הוראות אכיפת לצורך בכתב לכך הסמיכה שהמועצה אחר מקצועי מועצה עובד כל או המועצה של איכות הסביבה

 או מקצתו; כולוזה,  עזר
נוסעים  של וירידה המשמש לעלייה מקום קו אוטובוס, וכן מסתיים או מתחיל תחנה שבה - "תחנת אוטובוסים"

 לאוטובוס וממנו;
 אחד, לרבות מכלי קיבול פינויה וסילוקה במהלך פסולת של העברה בו שנעשתה קבוע או מיתקן נייד - מעבר" "תחנת

 .חוזר שימוש או מיחזור לצורכי פסולת לרכיביה של מיון אחר, או אשפה, לכלי קיבול רכב להובלת

 וביעורם מפגעים ב': מניעת פרק

 גרימת מפגע איסור
 מפגע. מטעמו לגרום לאחר ירשה ולא מפגע אדם )א( לא יגרום .2

בנכס  על הניקיון וחייב לשמור מפגע בו שלא יתקיים באופן הנכס את להחזיק חייב בו מחזיק או נכס בעל ב()
 לשליטתו. נתונים אלה בנכס, ככל שאמצעים מפגע למניעת הדרושים כל האמצעים הסבירים את ולנקוט ובסביבתו

 סילוק מפגע
 המפגע לסילוק או להסרה שהאמצעים בנכס, ככל שנתגלה מפגע ולסלק מיד, לתקן להסיר חייב בו מחזיק או נכס בעל .3

 לשליטתו. נתונים

 מחזיקים משותפים

 בנכס. היחסי חלקם מהם, לפי כל אחד על 3-ו 2בסעיפים  האמור אחד, יחול ממחזיק יותר או אחד מבעל יותר בנכס היו . 4

 לסילוק מפגע דרישה

או  בנכס מפגע לסלק בו ממחזיק או נכס מבעל בכתב, לדרוש התברואן, רשאי, בהודעה או המועצה, המפקח )א( ראש . 5

 או הנכס בעל של לשליטתו נתונים המפגע לסילוק הישנותו, ככל שהאמצעים המפגע ולמניעת סילוק לשם הנחוצות עבודות לבצע

 בהודעה. הקבועים ולמועדים הביצוע, לתנאים לפרטים, לאופן בו, בהתאם המחזיק

 התברואן או המועצה, המפקח ראש בנכסו; מזיקים וטיפול במפגעי יפעל למניעה בו מחזיק או נכס בעל ב()

מזיקים,  של הימצאות לשם מניעת מזיקים, או נמצאו ממחזיק שבנכסו או נכס מבעל בכתב, לדרוש רשאי, בהודעה
 בהודעה; הקבועים ולמועדים לפרטים, לתנאים כך, בהתאם לשם הדרושות העבודות את ולבצע בנכס לבצע הדברה

, 1994-לאדם(, התשנ"ד מזיקים תכשירים להדברת החומרים המסוכנים )רישום בתקנות כהגדרתו בתכשיר שימוש
באמצעות  תבוצע התכשיר, ההדברה תווית גבי על המופיעות השימוש ולהוראות אלה תקנות להוראות בהתאם יתבצע

 זאת. מחייבות התווית שהוראות מדביר, ככל
 .אחריה למלא )ב(, חייב-קטנים )א( ו בסעיפים כאמור הודעה לו שנמסרה מי ג()

 את )ב(, או שביצע-קטנים )א( ו בסעיפים כאמור לו שנמסרה ההודעה אחר מחזיק או נכס בעל מילא לא )ד(

 את המועצה לבצע בהודעה, רשאית המפורטים במועדים או הפרטים, התנאים, הצורה, האופן לפי שלא העבודות

זמן  כך על התראה לו ההודעה, ובלבד שניתנה לו שנמסרה ממי הביצוע הוצאות את ולגבות בהודעה שפורטו העבודות
 מראש. סביר

 לכאורה. ישמש ראיה המועצה שהוציאה ההוצאות סכום המפקח בדבר מאת בכתב אישור ה()

 השלכת פסולת איסור

 או ברשות הרבים פסולת להניח או להשליך, להשאיר מטעמו לאחר ירשה יניח, ולא ישאיר, לא אדם, לא ישליך לא . 6

 זה. עזר חוק להוראות ובהתאם הפסולת המיועד לסוג אצירה בכלי יחיד, אלא ברשות
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 השלכת פסולת מרכב איסור
 חפץ אחר. כל או כלשהו חומר לרשות הרבים, לרבות מרכב פסולת אדם ישליך )א( לא .7

 הפסולת מרכב: את שהשליך כמי רואים זה סעיף לעניין ב()
 ;ברכב נהג לא הוא העבירה ביצוע בשעת כי הוכיח אם זולת הרכב כבעל שרשום מי (1)

 .אחרת הוכיח אם זולת העבירה ביצוע בשעת ברכב שנהג מי (2)

 מרכב נזק לרחוב כתוצאה מהשלכת פסולת

 -הנזק  על כאחראי מרכב, יראו פסולת שאריות נפילת או מרכב פסולת מהשלכת כתוצאה נזק לרחוב נגרם . 8

 האדם שם את ונתן ברכב נהג לא הוא העבירה ביצוע בשעת כי הוכיח אם זולת הרכב כבעל שרשום מי (1)
 ;לידיעתו נתון שהדבר ככל, שנהג

 .אחרת הוכיח אם זולת העבירה בשעת ברכב שנהג מי (2)

 של כלי רכב וניקוי רחיצה

 למעבר סכנה היוצר באופן מים עומדים או יישארו שלולית הרחיצה ברשות הרבים, באופן שבמקום רכב אדם ירחץ לא .9

 אורח. עוברי של

 השקיית צמחים איסור

 בנכסו, באופן כאמור מכשיר להפעיל מטעמו לאחר ירשה צמחים, ולא להשקיית אחר מכשיר או ממטרה אדם לא יפעיל .10

 בנכס גובל. לאנשים ברשות הרבים, או ושבים להפרעה לעוברים עלול לגרום או הגורם

 הרבים ברשות עשיית צרכים איסור

 לכך. המיועד אלא במיתקן ברשות הרבים צרכיו את אדם יעשה )א( לא .11

בידו,  החיים בעל על מי שהפיקוח או בעליו ברשות הרבים, חייב גללים בהיטל צרכיו את חיים בעל עשה ב()
 ולפנותם. הגללים את מיד לאסוף

 ניקוי, איבוק, ניעור וחיבוט
בלתי  לרעש או למטרד הגורם אחר, באופן דבראו  מיטה יאבק, מרבד, שטיח, כלי ולא יחבוט ינער, לא אדם, לא ינקה לא .12

לבין  19:00ובין  16:00לבין  14:00 לרשות הרבים, בשעות שבין פונה שאינו פתח דרך או ברשות הרבים אינו אם סביר, אף

 למחרת. 07:00

 מי שפכים

 להשקיה. שפכים במי להשתמש מטעמו לאחר ירשה ולא אדם ישתמש )א( לא . 13

 היחיד. לרשות או לרשות הרבים שפכים להזרים, מי ירשה ולא אדם יזרים לא ב()

 לתוך היחיד, שלא או ברשות ברשות הרבים שפכים מי מטעמו להוביל לאחר ירשה ולא אדם יוביל לא )ג(

 המפקח. או המועצה ראש שאישר אבזרים באמצעות שלא או שפכים בור
 באמצעות ביובית פרטי, אלא או מביב שפכים מבור שפכים מי ישפוך יאסוף, יעביר, או ולא אדם יוביל לא ד()

 בשפכים. לטיפול מאושר למכון שפכים מי בפינוי המטפלת
 בשפכים. טיפול אלא בביובית ולמיתקן יסולק לא ביוב ה()

 הבערת קוצים

 בהיתרהמועצה, אלא  השמים בתחום כיפת תחת או בגן, ברשות הרבים, בשדה וצמחים קוצים, עצים אדם לא יבעיר .14

 אלה, ובכפוף להבערות ביחס ומגבלות ואישורים הנחיות בדבר היתרים הכולל נוהל או כללי המועצה, לרבות היתר ראש מאת

 בשדות(. שריפות חוק למניעת - )להלן 1949-בשדות, התש"י שריפות חוק למניעת דין, לרבות לכל

 ומקלטים מדרגות חדרי כניסות מגרשים, חצרות חזיתות, ניקוי שמירת ג': פרק

 הגדרות

 -זה  בפרק .15

 בעל בית עסק; לרבות - נכס" "בעל
 מרזבים לאו, לרבות החזית ובין אם על מונח או צמוד, תלוי הוא אם של בית, בין בחזיתו המצוי פריט - "חפצים"

חומר  או בד, יוטה יריעותכביסה, סורגים,  תקשורת, צנרת לסוגיה, מתלי שמש, מכלים, אנטנות חיצוניים, מזגנים, דודי
 אחר;

 מילוי, שינוי או צביעה, טיח, סיוד, סתימה עבודת וכולל ממנו חלק או של בניין וחידוש לרבות תיקון, שיפור - "שיפוץ"

חלק  של במראה סילוק דבר הפוגע או הריסה מים, וכן או חלודה, רטיבות להגנה מפני צנרת חיצונית, עבודות מקום
של  אחר חלק או קיר גבי על המותקן מרזב הסרת בתקינותם, לרבות או חלק אותו של החיצוניים וקירותיו מהבניין

המקלט,  ותקינות וכן ניקיון כביסה או שטיפה מי לתעלת ניקוז צנרת או חיבור גינה, שימוש או אל רחוב הנשקפים הבניין
 טוענות היתר בנייה. ואינן חזית הבניין של המראה שמירת לשם דרושות אלה שעבודות ובלבד
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 שמירת ניקיון נכסים

 מדרגות, הגג, המקלט, כל לנכס, מקום חניה, חדר החצר, המבוא של על ניקיונם לשמור חייב בו ומחזיק נכס )א( בעל .16

 דעתו להנחת ולשמרם הפרטיות, לנקותם לדירות הנכס, פרט דיירי את המשמש מקום קיים, וכל אם אחר משותף או פרטי שטח

חדר  מדרגות את לנקות בניין, וכן פסולת פסולת ביתית, פסולת חקלאית, או כל התברואן, לסלק או המועצה, המפקח ראש של

 הכניסה.

 בעצמו, חייב זו עושה עבודה באלה, או וכיוצא לעבודות בנייה, חפירה, חציבה עובדים המעסיק אדם ב()

פסולת  לפנות העבודות, וכן ביצוע זמן קום, למשךבמ כנדרש לעובדים סניטרית נוחיות העבודה במקום להבטיח
 התברואן. או המועצה, המפקח ראש דעת להנחת פסולת מכולת המקום, ולהציב את במקום, לגדר שנצטברה

 לנקות נכס דרישה

 חלק כל או הנכס את בו, לנקות ממחזיק או נכס מבעל בכתב, לדרוש רשאי, בהודעה התברואן או המועצה, המפקח ראש .17

 או כחצר הנכס עם יחד בו מחזיקים או בו שמשתמשים הקרקע המדרגות, שטח הנכס, חדר לנכס, חזית הצמוד המקלט לרבות ממנו

 או המועצה, המפקח ראש הדרושה, לדעת אחרת עבודה כל לעשות לנכס, או את הכניסות נכס, וכן אותו של אחר לצורך או כגינה

 לבצעם; יש והמועד שבו העבודה או את הניקיון יש לבצע האופן שבו ופרטים בדבר תנאים תכלול ההודעה הנכס; התברואן, לניקיון

 אחריה. למלא חייב כאמור הודעה מקבל

 גידור נכס

 מפגע לשם מניעת דרוש שהדבר הפרדה, ככל קיר בו להקים או הנכס את ולגדר גדר או תומך קיר חייב לבנות הנכס בעל .18

 דעתו. ולהנחת המפקח או המועצה, המהנדס ראש לדרישת סכנה לציבור, ובהתאם או

 מקלטים ותקינותם ניקיון

 צורך שיהיה עת בכל בו שימוש המאפשר ותקין נקי במצב ברשותו המצוי המקלט את יחזיק בנכס מחזיק או נכס )א( בעל .19

 אזרחית. התגוננות חוק להוראות בהתאם בכך

בכתב,  שיידרש א(, כפי) האמורה בסעיף קטן מילוי החובה לשם הדרוש ושינוי כל תיקון יערוך נכס בעל ב()
 ההתגוננות האזרחית. לחוק 14 סעיף להוראות בהתאם

 חזיתות ושמירת וחפצים כבסים של איסור תלייה והנחה

 הנכס. חזית תקינות על לשמור חייב בו מחזיק או נכס )א( בעל .20

 וחפצים כבסים או להניח לתלות, להצמיד מטעמו לאחר ירשה יניח, ולא יצמיד, לא אדם, לא לא יתלה ב()

 נמצאו המהנדס; הנחיות לפי סכנה לציבור, אלא להוות עלולים או המהווים או בחזיתו הנכס הפוגעים בחזית אחרים

 של הצמדתם או כאחראי לתלייתם, הנחתם בנכס המחזיק את נכס, יראו בחזית או מוצמדים מונחים, תלויים חפצים

 החפצים.
חפצים  או כבסים לסילוק הנוגע המפקח, בכל או המועצה ראש דרישות אחר ימלא בו מחזיק או נכס בעל ג()
 מסתורי להתקנת הנוגע בכל המהנדס לדרישות וכן בהודעה הזמן הנקוב בתוך הנכס בחזית המונחים או התלויים

ומרזבים, שמירת  של מזגנים להתקנתם מקומותגז,  תקשורת, מסתורים לבלוני וצלחות שמש, אנטנות כביסה, דודי
 דין. כל להוראות כפוף ניקיונם, והכול

 הודעה לשיפוץ

 בהודעה; כמפורט שיפוץ עבודות הנכס בחזית לבצע,בכתב נכס, בהודעה מבעל לדרוש רשאי המהנדס או המועצה ראש .21

 אחריה. למלא חייב כאמור הודעה נכס שקיבל בעל

 תנאים בהודעה קביעת

 והתקופה שבה העבודות ודרכים לביצוע תנאים, פרטים לקבוע המהנדס או המועצה ראש , רשאי21סעיף  לפי בהודעה .22

 העבודות. ביצוע ולאופן לצבעים,לחומרים בנוגע הוראות יש לבצען, וכן

 בידי המועצה שיפוץ

 שנקבעה התקופה בתוך לא השלימן וא ביצען ולא 21בסעיף  כאמור שיפוץ עבודות בכתב לבצע בהודעה אדם נדרש .23

 וההוראות התנאים לפי שלא חזית בניין שיפץ או של הבניין האחידה החיצונית בצורה שיפוץ הפוגמות עבודות ביצע או בהודעה

העניין,  שנעשו, לפי העבודות את לתקן או להרוס או השיפוץ עבודות את המהנדס לבצע או המועצה ראש בהודעה, רשאי שנקבעו

 אדם, נמסרה אותו על חשבון העבודות ביצוע על שהתראה כך, ובלבד לשם המועצה שהוציאה ההוצאות את אדם אותו מאת ולגבות

 מראש. זמן סביר לו

 הוצאות השיפוץ חלוקת
 -יישאו  זה פרק לפי השיפוץ )א( בהוצאות .24

 בעליה ;בו הדירות בעלי אחר חוק לפי או, 1969-ט"התשכ, המקרקעין חוק לפי משותף כבית שרשום בנכס (1)
 ;בבניין הדירות כלל רצפת של הכולל השטח לעומת שלו הדירה רצפת של היחסי שטחה לפי יחויב דירה כל של

 ;המקרקעין בחוק' ו לפרק' ג בסימן כמשמעותו המשותף הבית בתקנון אחר שיעור נקבע אם זולת הכל

 .בנכס היחסי חלקו לפי הנכס של הבעלים - אחר בנכס (2)
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 השלמת עם מיד קטן )א( ישלמם למועצה סעיף לפי השיפוץ הוצאות בשל השתתפות בדמי החייב נכס בעל ב()

 נכס מבעל המועצה לגבות בשלבים רשאית השיפוץ בוצע אם המהנדס, ואולם מאת אליו שיישלח לפי חשבון השיפוץ

 חשבון שהושלמו לפניו, לפי שלבים אותם או שלב אותו בהוצאות השתתפותו דמי סכום שלב, את כל השלמת עם מיד

 כאמור. אליו שיישלח
המהנדס  או המועצה ראש הודעת ממועד חודשים 3 בתוך קטן )ב( ישולמו בסעיף כאמור ההשתתפות דמי ג()

 השתתפות. דמי בצירוף חשבון השיפוץ משלבי שלב השלמת או השיפוץ השלמת על הנכס לבעל

 השגה

בדרישה,  שפורטו עבודות בו לבצע אין כי או שיפוץ טעון אינו הנכס והוא סבור, כי שיפוץ דרישת נכס בעל )א( קיבל .25

 בהשגה ותיתן הוועדה תדון המהנדס; של החלטתו על השגה לוועדה להגיש הדרישה את ממועד שקיבל ימים 60 בתוך הוא רשאי

 מי או המועצה של הכללי מהמנהל שתורכב ועדה -זה, "הוועדה"  ההשגה; לעניין הגשת ממועד ימים 90 בתוך בכתב החלטה

 . המועצה ידי על ימונה אשר המועצה עובד שאינו ואדריכל מטעמו מי או המועצה מטעמו, גזבר

 שלושה רבעים אשר בעלי הדירות עליה חתמו משותף, אם השגה שהוגשה לגבי בית זה, יראו סעיף לעניין )ב(

 לדירותיהם. צמוד המשותף הרכוש מן לפחות
 טעמים שיש אם ראתה באיחור בהשגה שהוגשה לדון הוועדה קטן )א(, רשאית בסעיף האמור אף על ג()

 זאת. המצדיקים מיוחדים

 פסולת ד': פינוי פרק

 הגדרות

 -זה  בפרק .26

 בעל בית עסק; לרבות - נכס" "בעל
 להקטנת נפחה; זה לטיפול בפסולת ובכלל אחר, המיועדים או אמצעי דחסן, מכבש, מיתקן - בפסולת" טיפול "מיתקן
 או למיון, לטיפול וכיוצא באלה, המשמש לאצירה, דחיסה, כבישה, גריסה, קשירה או אמצעי כלי - מיחזור" "מיתקן

 הפסולת למיחזור; נפח להקטנת
 והורקה. לרבות הובלה, העברה - "פינוי"

 בפסולת לטיפול מכולות ומיתקנים הצבת

מאתרי בניין  פסולת ופינוי זה, לאיסוף פסולת, ובכלל ופינוי לאיסוף מכולות בתחומה להתקין ית)א( המועצה רשא .27

 בהם. השימוש על המועצה, ולהורות שבתחום

 להורות הוא בפסולת, ורשאי לטיפול בנכס מיתקן ולהחזיק להתקין נכס להורות לבעל רשאי המפקח ב()

 החלפתם. או בנכס, תיקונם הצבתם סוג המיתקן, מספר המיתקנים, מקום כאמור בדבר

 אצירה ושימוש בו כלי הנחת

המפקח  או המועצה ראש הוראות לפי אצירה כלי בחצרו או בנכס על חשבונו להתקין חייב בו מחזיק או נכס )א( בעל .28

 ונקי, הכול תקין במצב להחזיקו חייב המפקח, והוא או המועצה ראש שיקבעו התנאים ושאר הצורה, הגודל, החומר, המספר לעניין

 שיקבע. המפקח ובזמן או המועצה ראש דרישת לפי

 לכלי הגישה דרכי יחסום את לא וכן ברשות הרבים או אצירה ברחוב כלי בו מחזיק או נכס בעל יניח לא ב()

 המפקח. מאת לפי היתר אלא אצירה
 היטב. סגורה אלא בתוך שקית אצירה בכלי פסולת ביתית ישאיר ולא יזרוק ישליך, לא אדם, לא יניח לא ג()
פסולת  קטן )א( כאמור בסעיף שהותקן אצירה כלי בתוך ישאיר ולא יזרוק ישליך, לא אדם, לא יניח לא ד()

או  ברזל נוזלים, דליקים, חתיכות פסולת בניין, חומרים או מפעל שפכים, פסולת חיים, מי בעלי חקלאית, פסדים, פגרי
 מתוכו. הפסולת הביתית לפינוי להקשות או האצירה כלי את או להשחית לקרוע העלולים באלה וכיוצא אבנים

פסולת ביתית,  לצורך הטמנת ורק אך אצירה בכלי מטעמו, ישתמש אחר אדם כל או בו נכס, מחזיק בעל ה()
 אחר. שימוש כל בו יעשה ולא

 כלי אצירה ניקיון

 המפקח, וידאג או המועצה ראש של דעתו להנחת האצירה כלי ותקינות על ניקיון ישמור בנכס ומחזיק נכס )א( בעל .29

 התקינה. אחזקתו לשם הנדרש אחר כל אמצעי נקיטת או לתיקונו, צביעתו

יצבע,  או שיתקין, יתקן מחזיק בו או נכס מבעל בכתב, לדרוש המפקח, רשאי, בהודעה או המועצה ראש ב()
 של הבית ומתחתיו המים לרשת ברז המחובר התקנת הנכס, לרבות לשימוש שנועד בנכס, בחצרו, או האצירה כלי את

 אחריה. למלא חייב מהמפקח או המועצה מראש כאמור הודעה אדם שקיבל של הבית; הביוב לרשת בריכה המחוברת

 התקנת מיתקני מיחזור

 אחרים, מיתקני בידי צמה וביןמיחזור, ולהתקין, בין בע להקמת מיתקני מקומות בתחומה להקצות )א( המועצה רשאית .30

 שיפוטה. בשטח מיחזור
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 מיחזור שפורטו בדרישה, מיתקן לתנאים המפקח, ובהתאם דרישת נכס, יתקינו, לפי עסק ובעל בעל בית ב()

וניקיון סביבתם, וינקטו אמצעים סבירים  תקינותם, ניקיונם על האצירה, ישמרו מכלי נפרדים יהיו יותר, אשר או אחד
 או תברואתי. סביבתי מפגע או מטרד לבל יגרמו
מיחזור,  של מיתקני או החלפתם הצבתם, תיקונם סוגם, מספרם, ייעודם, מקום על להורות רשאי המפקח ג()

 אחריה. למלא חייב כאמור הוראה ומקבל
 מתאים שפורטו בדרישה, מקום לתנאים המפקח ובהתאם דרישת יקצו, לפי נכס עסק ובעל בעל בית ד()

 מיחזור. יוקם מיתקן שעליו

 פסולת למיחזור השלכת

 גבי על לאותו מיתקן שנקבע למיחזור הפסולת למיחזור, בהתאם לסוג פסולת אלא מיחזור אדם למיתקן ישליך )א( לא .31

 .גבי המיתקן על או בסמוך שהוצבה הודעה

לאותו  שנקבע הפסולתלתוכו, בהתאם לסוג  אלא למיחזור פסולת אדם ישליך מיחזור, לא הותקן מיתקן )ב(
 גבי המיתקן. על או בסמוך שהוצבה הודעה גבי על מיתקן

 הותקן מיתקן נכס שבתחומו בעל מיחזור, או הותקן מיתקן לעסקו בקשר או עסקו עסק שבתחום בעל )ג(

 שנקבע הפסולת לתוכו, בהתאם לסוג אלא למיחזור פסולת להשליך מטעמו שפועל למי ירשה ולא ישליך מיחזור, לא

 גבי המיתקן. על או בסמוך שהוצבה הודעה גבי על לאותו מיתקן
 צמחים, פסולת בניין, פסולת מכלאה, פסולת פסולת ביתית, פסולת מיחזור אדם למיתקן ישליך לא )ד(

 לנזק למיתקן או או תברואתי למפגע סביבתי או למטרד העלול לגרום אחר כל דבר או חומרים מסוכנים, פסולת רפואית

 מתוכו. למיחזור פסולת של לפינוי להקשות העלולים או המיחזור

 אצירה במפעל כלי

לפסולת  או לפסולת תעשייתית ומיוחדים נפרדים כלי קיבול מפעל( יתקין בעל - זה בפרק במפעל )להלן )א( מחזיק .32

 ולשאר למספר, למקום לצורה, לגודל, בנוגע להורות רשאי המפקח המפקח; מאת לכך דרישה העניין, אם קיבל חקלאית, לפי

 הנפרדים. כלי הקיבול לעניין התנאים

 יחליפם או ונקי, יתקנם תקין במצב קטן )א( בסעיף כאמור הנפרדים כלי הקיבול את יחזיק מפעל בעל )ב(

 שיקבע. הזמן המפקח ובתוך דרישת לפי באחרים, הכל
 כלי את יצבע או שיתקין, יתקן מפעל מבעל בכתב, לדרוש המפקח, רשאי, בהודעה או המועצה ראש )ג(

בריכה  המפעל ומתחתיו של המים לרשת ברז שיחובר התקנת המפעל, לרבות לשימוש שנועד או המפעל בשטח האצירה
 המפעל. של הביוב לרשת המחוברת

 של חומרי אריזה נפחם הקטנת

פירוק,  ידי על נפחם להקטין שניתן גדול נפח בעלי אריזה חומרי מיחזור או למיתקן אצירה כלי לתוך אדם ישליך )א( לא .33

 העניין. לפי נדחסו או שפורקו, קופלו, נקרעו לאחר דחיסה, אלא או קיפול, קריעה

 לדחיסת מיוחד בנכסו מיתקן בו, להתקין מחזיק או נכס להורות לבעל רשאי המפקח או המועצה ראש ב()

 .אחריה למלא חייב כאמור הוראה מקבל לאצירתם; אריזה, או חומרי

 פסולת ביתית פינוי

או  מטעמה פועל המועצה, או עובד הוא כן אם פסולת ביתית, אלא יטמין ולא יעביר יוביל, לא אדם, לא יפנה )א( לא .34

 המועצה. ראש מאת ולפי ההיתר הרשאה שקיבל

 -קטן )א( ייקבעו  סעיף לפי בהיתר שניתן ב()
 ;ביתית פסולת להוביל או להוציא מותר שבהן השעות (1)

 ;ביתית פסולת תורק או תובל שאליהם המקומות (2)

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

 .ההיתר תקופת (4)

 לתתו, לבטלו, להתלותו, להתנות קטן )א( או לסרב סעיף לפי לתת היתר רשאי המפקח או המועצה ראש ג()

 לשנותם. או עליהם תנאים, להוסיף בו
אחר,  למקום מנכס פסולת חקלאית או קטן )א(, פסולת ביתית בסעיף כאמור בלא היתר רכב מוביל נמצא ד()

 הוא הוביל לא כי הוכיח כן אם זה, אלא עזר חוק הוראות להפרת כאחראי בשליטתו שהרכב מי או הרכב בעל את רואים

 הסכמתו. בלא נלקח שהרכב או עת באותה הרכב היה מי ברשות כאמור, ויודיע

 פסולת בניין פינוי

נכס,  בעל - נכס" זה, "בעל סעיף השיפוץ; לעניין מקום או מהנכס, מאתר הבנייה פסולת בניין בפינוי חייב נכס )א( בעל .35

 אחרים. בידי בעצמו ובין עבודות הבנייה, בין מבצע השיפוץ, או או עבודות הבנייה, ההריסה האחראי לביצוע או מחזיקו

מראשו  לפי היתר פסולת בניין של העברה או לאחסון, הוצאה, פינוי מכולה ברשות הרבים נכס יציב בעל ב()
 לתנאי ההיתר. המפקח, ובהתאם מאת בכתב

המפקח ובהתאם  העבודות, במועדים, ובתדירות שיקבע ביצוע תקופת במהלך פסולת בניין יפנה נכס בעל ג()
 להנחיותיו.
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 מבעל נכס להניח, לתקן, להחליף בכתב בהודעה לדרוש דעתו שיקול לפי רשאי המפקח או המועצה ראש ד()

 ברשות הרבים. או הנכס בנכס, בחצר המוצבת פסולת הבניין לאיסוף המכולה את לכסות או
 שעות. 24 בתוך אחריה ג( או )ד( חייב למלא) קטנים בסעיפים כאמור הנחיה או הודעה אשר קיבל נכס בעל ה()
עבודות  סיום נקיים עם אתר הבנייה וסביבתו את אחריו ויותיר פסולת הבניין לפינוי ידאג הנכס בעל ו()

 )בקשה להיתר, תנאיו התכנון והבנייה )ג( לתקנות21בתקנה  כאמור גמר לתעודת בקשה הגשת ממועד יאוחר ולא הבנייה

 .1970-ואגרות(, התש"ל
 לפי שלא העבודות קטן )ה(, או שביצע את בסעיף כאמור בהנחיה או דרישה שבהודעה נכס בעל קיים לא )ז(

 שנקבעה בתקופה בהודעה שפורטו העבודות את השלים שלא בהודעה, או המפורטים והאופן הפרטים, התנאים, הצורה

 ההודעה, ובלבד לו שנמסרה ממי הביצוע הוצאות את ולגבות בהודעה שפורטו העבודות את המועצה לבצע בה, רשאית

 מראש. זמן סביר לו אדם, נמסרה אותו על עלותן והטלת המועצה בידי העבודות ביצוע רשהתראה בדב

 פסולת תעשייתית חריגה פינוי

 -זה  סעיף מהנכס; לעניין חריגה פסולת תעשייתית בפינוי חייב בו המחזיק או נכס )א( בעל .36

 או בית מלאכה; חולים חרושת, מכלאה, בית מפעל, תעשייה, בית - "נכס"
פינויה,  ומסוכנת לבריאות הציבור, מצריך מזהמת היותה מחמת אשר פסולת תעשייתית - חריגה" "פסולת תעשייתית

 המועצה. הרגילים שמפעילה הפינוי במהלך שירותי ננקטים אינם מיוחדים, אשר פינוי המפקח, אמצעי לדעת

 המפקח, לאתרים או ראש המועצה מאת אישור לפי ייעשה הנכס מן החריגה הפסולת התעשייתית פינוי )ב(

 המפקח. או המועצה ראש שיקבעו לתנאים מאושרים, ובהתאם פסולת לסילוק
 ממחזיק בו להניח, לתקן, להחליף או נכס מבעל דעתו, לדרוש שיקול רשאי, לפי המפקח או המועצה ראש ג()

 אחריה. למלא חייב כאמור דרישה מקבל הנכס; בחצר או בנכס המוצבים הפסולת התעשייתית כלי קיבול את לכסות או
 העבודות את המועצה לבצע קטן )א(, רשאית בסעיף כאמור אחר חובתו מחזיקו או נכס בעל קיים לא ד()

 ביצוע שהתראה בדבר בפינוי, ובלבד שחייב ממי הביצוע הוצאות את ולגבות מהנכס החריגה הפסולת התעשייתית לפינוי

 מראש. זמן סביר לו אדם, נמסרה אותו על עלותן והטלת המועצה בידי העבודות

 פסולת חומרים מסוכנים פינוי

 אחר. דין בכל או עסקים רישוי בתקנות הקבועים הכללים לפי חומרים מסוכנים פסולת בפינוי חייב מפעל בעל .37

 פסולת צמחים פינוי

 הסמוכים או הרחוב המדרכה הרבים, לרבותלרשות  מחצרו צמחים וגזם פסולת יוציא לא בו המחזיק או נכס )א( בעל .38

 בכתב ברבים. הודעה כך על ופרסם המפקח שקבע בימים, בשעות ובתנאים לנכסו, אלא

 המפקח, לאתרי או ראש המועצה מאת לפי היתר רק המועצה, ייעשה ידי על שלא צמחים פסולת פינוי ב()

 המפקח. או המועצה ראש ידי על שייקבעו לתנאים מאושרים, ובהתאם צמחים וגזם פסולת פינוי

 דרישה לפינוי פסולת צווי

 עליו בכתב, לצוות המפקח, בהודעה או המועצה ראש זה, רשאי עזר חוק הוראות לפי בפסולת נכס בעל פעל )א( לא .39

 מפגע להוות עלולה או הנכס, המהווה שטח מתוך שהוצאה לאחר ברשות הרבים הנכס, או בנכס, בחצר המצויה פסולת לפנות

 הרבים. ברשות כאמור פסולת מהשלכת כתוצאה שנוצר לכלוך לנקות המפקח, וכן לדעת

 שעות. 24 בתוך אחריה למלא קטן )א( חייב בסעיף כאמור הודעה אשר קיבל נכס בעל ב()
 עבודות את קטן )א(, רשאית המועצה לבצע בסעיף כאמור המועצה ראש דרישת את הנכס בעל ביצע לא ג()

 שהתראה בדבר הפינוי, ובלבד עבודות ביצוע לצורך המועצה ההוצאות שהוציאה תשלום את עליו ולהטיל הפסולת פינוי

 מראש. זמן סביר לו נמסרה אדם אותו על עלותן והטלת המועצה בידי העבודות ביצוע

 שריפת פסולת

 אחר. דין כל בשדות, והוראות שריפות חוק למניעת להוראות בכפוף שהוא, אלא מין וסוג מכל פסולת אדם ישרוף לא .40

 קניין המועצה

 שליחיה או המועצה עובדי ידי על פונתה או שסולקה אחרת פסולת כל או צמחים, פסולת חקלאית פסולת בניין, פסולת כל .41

המפקח,  או המועצה ראש להחלטת דין, בהתאם כל לפי מיחזור, המורשים למפעל או פסולת לסילוק לאתר או מעבר לתחנת תפונה

 השלכת בשל דין כל לפי אדם של מאחריותו תגרע לא למועצה פסולת על בעלות העברת פינויה; מעת המועצה של לרכושה ויהיו

 חומרים מסוכנים. פסולת

 מיושנים חפצים ה': פינוי פרק

 השארת חפצים מיושנים איסור

מטעמו לזרוק, להשאיר, להניח או להחזיק חפצים לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, לא יחזיק ולא ירשה לאחר  .42

לנכסו, אלא בימים, בשעות ובתנאים שקבעה מפקח ופרסם על כך  מיושנים ברשות הרבים לרבות המדרכה או הרחוב הסמוכים

 .הודעה בכתב ברבים
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 חפצים מיושנים פינוי

 בהודעה, ובתוך שציין למקום יושניםחפצים מ של פינוים את בכתב, לדרוש רשאי, בהודעה המפקח או המועצה ראש .43

 בהודעה. שנקבע המועד

 המפקח או ראש המועצה שקבע למקום מרשות הרבים המיושנים החפצים בפינוי חייב מאלה אחד כל ב()

 או המפקח: המועצה ראש בהודעת וצוין
 ;מיושנים חפצים שמחליפים חפצים מספק, מרכיב, המוכר אדם (1)

 ;מיושנים חפצים של בעלם (2)

 .מיושנים חפצים בשליטתו או בהחזקתו, שברשותו מי (3)

 שעות. 24אחריה בתוך  למלא חייב כאמור הודעה לו שנמסרה מיושנים חפצים בפינוי החייב ג()

 גרוטות רכב

 ברשות הרבים. רכב גרוטות אדם יעמיד )א( לא .44

 אדם של בחצרו הרכב מצויות גרוטות כן אם היחיד, אלא ברשות רכב גרוטות אדם ישאיר ולא יעמיד לא ב()

 רכב. גרוטות של עסק כדין בהן מנהל או כדין בהן המחזיק

 רכב ברשות הרבים השארת
 ברציפות. ימים 60 על העולה תקופה למשך אחד במקום ברשות הרבים רכב אדם ישאיר )א( לא .45

 המועצה ברציפות, רשאיתימים  60 ברשות הרבים במקום אחד, למשך תקופה העולה על רכב הושאר ב()

 שמירת הניקיון. לחוק ד8עד  א8סעיפים  לפי לסמכויותיה בהתאם ולפעול מהמקום הרכב גרירת על להורות

 חיה גדר והסדרת עצים ו': עקירת פרק

 הגדרות

 ענף. שורש ובין אחר, בין מטפס צמח או מעץ, שיח חלק כל גדיעת - "גיזום"זה,  בפרק .46

 גדר חיה גיזום חובת

 או לשטח ציבורי נכסו מתחום והגולשת נכסו בתחום הצומחת החיה הגדר את חייב לגזום בו מחזיק או נכס )א( בעל .47

 לרשות הרבים.

 החיה הגדר את מחזיקו, לגזום או נכס בכתב, מבעל לדרוש, בהודעה רשאי המפקח או המועצה ראש ב()

 ביצוע ואופן המועד, התנאים את זו בהודעה לפרט ורשאילרשות הרבים,  או לשטח ציבורי נכסו מתחום הגולשת

 אחריה. למלא חייב כאמור הודעה מקבל הדרישה;

 מפגע או סכנה בעץ למניעת טיפול חובת

 מפגע לציבור. או סכנה מהווה. לא העץ כי נכסו, ולדאוג בשטח אשר בעץ לטפל חייב בו מחזיק או נכס )א( בעל .48

 הוא עלול לגרום סכנה לציבור, רשאי גורם, או היחיד ברשות הנמצא שעץ המפקח או המועצה ראש נוכח ב()

הדרושים,  האחרים כל האמצעים את לנקוט או העץ, לגזמו את בו, לגדוע ממחזיק או נכס בכתב, מבעל לדרוש, בהודעה
 ואופן התנאיםהמועד,  את זו בהודעה לפרט הוא המפגע, ורשאי או הסכנה המפקח, למניעת או המועצה ראש לדעת

 אחריה. למלא חייב כאמור הודעה מקבל הדרישה; ביצוע
)ב(,  קטן בסעיף המפקח כאמור או המועצה ראש דרישת אחר העסק בעל בית או הנכס בעל ביצע לא ג()

 דרישת אחר מילא לא אשר בו המחזיק או הנכס בעל על ולהטיל בדרישה המפורטות העבודות את המועצה לבצע רשאית

 בידי העבודות ביצוע שהתראה בדבר העבודות, ובלבד ביצוע לצורך המועצה שהוציאה ההוצאות תשלום אתהמועצה, 

 מראש. זמן סביר לו אדם, נמסרה אותו על עלותן והטלת המועצה

 עקירת עצים איסור

 הנמצא ברשות הרבים. עץ ישבור או יסלק, יכרות, ישרוף, יחתוך, ישחית ולא אדם יעקור )א( לא .49

 "אילן מוגן" עץ מוגן כמשמעות ישבור או יסלק, יכרות, ישרוף, יחתוך, ישחית אדם, ולא יעקור לא ב()

 היערות. פקודת להוראות בהתאם היחיד, אלא ברשות לפקודת היערות, הנמצא 15-ו 14בסעיפים 

 ציבוריים בגנים והניקיון הסדר ז': שמירת פרק

 הגדרה

 בגן. שומר להיות בכתב מינהו המועצה שראש מי לרבותהמועצה,  עובד - "מפקח"זה,  בפרק .50

 כניסה לגן

 אליו; או בכניסה בגן המוצגת בהודעה כמפורט המועצה ראש בהוראת נאסרה בשעות שהכניסה לגן בגן אדם יימצא לא .51

 היממה. שעות בכל כמותרת את הכניסה כאמור, יראו שלט כל הוצג לא
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 איסור הפרעה

 ינסה ולא ייקח חיים, לא בעל אדם יטריד לא בגן; לשוטט מלהלך, לעוף, או בבעלותו שאינם חיים לבעליאדם  יפריע לא .52

 הגן. ברחבי חיים מלכודת לבעל אדם ישים ממנו, ולא חלק כל או ביציו אותו, את לקחת

 בצמח גן פגיעה

 לכך ובהתאם הרשאה נתן המפקח או המועצה ראש כן אם בגן, אלא צמח ולא ישחית יעקור, לא יגדע אדם, לא יקטוף לא .53

הנצחה,  ואתרי לאומיים לאומיים, שמורות טבע, אתרים בחוק גנים כהגדרתו מוגן ערך טבע הוא שהצמח ככל ההרשאה; לתנאי

 בהתאם הלאומיים לשמירת הטבע והגנים הרשות מנהל כפופה להיתר כאמור לאומיים(, הרשאה חוק גנים -)להלן  1998-התשנ"ח

 לאומיים. חוק גנים להוראות

 התנהגות בגן

דשא,  או להשחית לדרוך, לטפס, לשבור מטעמו לאחר ירשה ישבור, לא ישחית, ולא יטפס, לא אדם, לא ידרוך )א( לא .54

 יהלך במקום, ולא המוצגת בהודעה שנקבעו המועצה ראש להוראות בהתאם אלא סורג או נטיעות, גדר, משוכה, שער צמח, מקום

 לכך. שנקבעו בשטחים או אלא בשבילים בגן אדם

 במקום. המוצגת לכך בהודעה המועצה התיר שראש במקומות אלא אוהל בו יקים ולא בגן אדם ילון לא ב()
 באזורים ובגנים אפייה, אלא או בישול, טיגון, צלייה לצורכי אש העברת בגן, לרבות אש אדם לא יבעיר ג()

 לכך. המיועדים
 האצירה אלא בכלי בגן פסולת לזרוק או לשים מטעמו לאחר ירשה ולא יזרוק לאאדם,  ישים לא ד()

 הגן. ברחבי המפוזרים

 רכב בגן כלי

 בהודעה הותר הדבר כן אם המפקח, אלא או המועצה מראש בלא היתר הגן ברחבי בו ינהג רכב לגן, ולא אדם לא יכניס .55

 אליו. או בכניסה בגן המוצגת

 רוכלות

 המועצה. מראש לו רוכלות שניתן ברישיון במפורש לו הותר כן הדבר אם בגן, אלא ברוכלות אדם יעסוק לא .56

 משחקים בגן

 בהודעה המועצה ראש שיקבע בהם, כפי המשחק שהותר בתנאים ובמקומות במשחקים, אלא בגן אדם ישחק לא .57

 בגן. שפורסמה

 הפרעת הסדר בגן איסור

או  בגן המצוי חיים לאדם או לבעל נזק נוחות, או-לסכנה, הפרעה, אי כדי לגרום בו שיש בגן מעשה אדם יעשה לא .58

 ונשנה. חוזר או בלתי סביר, ממושך רעש הקמת בגן, לרבות הסדר את להפר כדי בו שיש בסביבתו, או

 בעלי חיים לגן הכנסת

 בגן. שפורסמה המועצה ראש בהודעת נאסר לתוכו, אם הדבר להיכנס יניחו ולא חיים לגן בעל אדם )א( לא יכניס .59

 בלי החיים שבאחריותו, להלך אדם לבעל יניח קטן )א(, לא בסעיף כאמור חיים לגן בעלי הותרה כניסת ב()

 בגן. בצמח או בהם לפגוע או חיים לאדם, לבעל מלהפריע אותו וימנע השגחה
 לשם או ברשות הרבים בגן שהוקמו לסורג או לצמח, לגדר, למשוכה, לשער חיים בעל אדם יקשור לא ג()

 לידם. לעמוד החיים יניח לבעל הצמח, ולא על הגנה
 שקבע. ההסדר המפקח ולפי או המועצה ראש לכך שקבע במקומות אלא בגן חיים בעל אדם ירעה לא ד()

 אסיפה בגן קיום

 , אירועים1962-ציבוריים, התשכ"ג במקומות הבטיחות בחוק כהגדרתה בגן עינוג ציבורי, אסיפה אדם יקיים )א( לא .60

 לתנאי ההיתר. המפקח, ובהתאם או המועצה מראש בכתב לפי היתר אלא וחתונות

 הרישיונות, ההיתרים מבקש ההיתר קיבל את כן אם כאמור, אלא המפקח היתר או המועצה ראש ייתן לא ב()

 כאמור. אירוע או האסיפה לקיום דין כל לפי הדרושים והאישורים

 מקווי מים לע שמירה

 בעלי בהם ירחץ כביסה, ולא כל בהם יכבס הגן, לא בשטח המצויים במזרקה בבריכה, באגם, במעיין, או אדם לא יתרחץ .61

 את הדבר. הודעה המתירה במקום הוצגה כן אם הוראותיו, אלא ולפי המפקח או המועצה ראש ברשות אחר, אלא חפץ או חיים

 הרבים ברשות והניקיון הסדר ח': שמירת פרק

 הגדרה

 חומר מכל או מבטון עשוי אם או התיעול, בין המים, הביוב מערכת את משמש אשר הנדסי חלק - "שוחה"זה,  בפרק .62

 אחר.
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 ברשות הרבים מכשול

 או דבר רכב למעבר הציבור, חפץ, כלי המשמש היחיד ברשות או ברשות הרבים יקים, ולא יתלה אדם, לא יניח )א( לא .63

 לשם כן לעשות נדרש כן אם בו, אלא לתנועת הציבור או לניקיון להפריע או ושבים נזק לרחוב, מטרד לעוברים העלול לגרום

 המפקח, ובהתאם או המועצה ראש מאת בכתב לכך היתר אם ניתן לכך, או הדרוש הזמן הסביר מן יותר ולא ופריקה טעינה צורכי

 לתנאי ההיתר.

הפונה  או או מעל לרחוב נכס, בחלון, במעקה, בגזוזטרה, בגג כל בחזית ולא יתלה יקים אדם, לא יניח לא ב()
 אורח. עוברי ולסכן ליפול לרחוב העלול לרחוב דבר

העסק שברשותו,  או לבית לנכסו הקשור או השייך אחר כל מיתקן או סחורה, דוכן אדם לרחוב יוציא לא ג()
 המפקח. או המועצה ראש מאת בכתב אלא בהיתר

 לפי האסור שהרשה לעשות דבר או שעשה בכתב, מאדם לדרוש, בהודעה רשאי המפקח או המועצה ראש ד()

 אחריה. למלא חייב כאמור הודעה מקבל כך; שנעשה את הדבר קטנים )א( עד )ג(, לסלק סעיפים

 בנייה ארעית

 בכתב מועד, לפי היתר קצר לצורך מיוחד לרגל חגיגות, טקסים, או זה, מותרת בנייה ארעית בפרק האמור אף )א( על .64

 דין. כל ולהוראות לאישורים המהנדס, ובכפוף שקבע לתנאים המועצה ובהתאם ראש מאת

 אבלים. סוכת לצורכי היחיד ברשות סוכה על בניית יחולו לא זה פרק הוראות ב()

 תא בקרה או חסימת תעלה, שוחה איסור

 ברשות הרבים בקרה תא או תעלה, שוחה לחסום או לכסות מטעמו לאחר ולא יתיר יחסום, לא יגרום אדם, לא יכסה לא .65

 או בקרבתם. לתוכם פסולת ישליך ולא

 כריית שוחות

 או המועצה ראש מאת בכתב היתר לפי אלא ברשות הרבים שוחה לכרות מטעמו לאחר ירשה ולא אדם יכרה )א( לא .66

 לתנאי ההיתר. המהנדס ובהתאם

 -חייב  ברשות הרבים שוחה הכורה אדם ב()
 ;בלילה אדומים ובאורות ביום אדומים בדגלים וכן, אזהרה בשלטי ולציינו גדור השוחה מקום את להחזיק (1)

 לפי, ההיתר תוקף פקיעת עם או העבודה גמר עם מיד הקודם למצבו הרחוב את ולהחזיר השוחה את לסתום (2)
 .יותר המוקדם התאריך

 ראש שיקבע באופן ובתנאים שנגרם לרחוב הנזק את מיד לתקן קטן )א( חייב סעיף הוראת על שעבר אדם ג()

 המהנדס. או המועצה

 נזק לרחוב

 בו. מפגע לקיום נזק לרחוב, לרבות לגרום מטעמו לגרום לאחר ירשה אדם, ולא )א( לא יגרום .67

 ראש שיקבע באופן ובתנאים שנגרם לרחוב הנזק את מיד לתקן קטן )א( חייב סעיף הוראת על שעבר אדם )ב(

 המהנדס. או המועצה
 נעשתה החפירה הקרקע אם בעל או החופר סמוכה לרחוב, חייב בקרקע חפירה עקב נזק לרחוב נגרם )ג(

 חשבונם. על הנזק את לחוד, לתקן מהם אחד וכל יחד ברשותו, שניהם

 מכשול וביצוע עבודות סילוק

 להוראות ברשות הרבים בניגוד הנמצא מכשול אדם, לסלק כל י, באמצעותרשא המפקח או המועצה, המהנדס )א( ראש .68

 הוראות לפי העבודה בביצוע או בסילוק לחייב כך על הודעה שנמסרה האמור, ובלבד המכשול לסילוק עבודה כל ולבצע זה עזר חוק

 מראש. זה, זמן סביר עזר חוק

 של מטעמים דחוף או המפקח המועצה, המהנדס ראש שלדעת מקרה קטן )א(, בכל בסעיף האמור אף על ב()

 עבודה כל או לבצע מכשול מהרחוב לסלק המפקח או המועצה, המהנדס ראש או לבריאותו, רשאי לשלום הציבור סכנה

המועצה  כאמור; העבודות בביצוע או בסילוק לחייב מוקדמת הודעה כך על ליתן דיחוי ובלי בלא האמור המכשול לסילוק
כאמור, בהתאם  הביצוע או הסילוק הוצאות העבודה, את בביצוע או המכשול בסילוק החייב מהאדם רשאית לגבות

 לאו. אם זה ובין עזר חוק הוראות לפי דרישה או הודעה נמסרה אם , בין100לסעיף 

 ומכונות להעמדת כיסאות, שולחנות היתר

 ושולחנות(, מאזניים כיסאות -שמשייה )להלן ברשות הרבים, כיסאות, שולחנות, צלונית,  אדם יעמיד )א( לא .69

 מכונות(, אלא - בזה )להלן כיוצא מכשיר אחרת, או אוטומטית מכונה כל מיצים, או למכירת או גלידה לייצור אוטומטיים, מכונות

 המועצה. ראש מאת לכך היתר כן קיבל אם

קטן  סעיף לפי לבטל היתר שניתןאו  להתנות, לשנות, להתלות רשאי המפקח או המועצה, המהנדס ראש ב()
 )א(.

 או ושולחנות לסלק כיסאות עסק בעל או נכס להורות לבעל רשאים המפקח או המועצה, המהנדס ראש )ג(

 למלא חייב כאמור הוראה מי שקיבל זה; עזר חוק להוראות או ברחוב בניגוד ברשות הרבים המוצבים אחר חפץ

 אחריה.
 אחר. מועד בו צוין כן אם אלא הוא ניתן בשנה שבה בדצמבר 31ביום  יפקע זה סעיף לפי היתר שניתן ד()
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 הראשונה. בתוספת שנקבע בשיעור אגרה תשולם כאמור מתן היתר בעד )ו(

 סגירת חורף

לפי  חורף, אלא סגירת לצורכי שהוא ומין סוג מכל פרגודים, סככות, מכסים יקים עסק, לא יתלה, ולא בעל לא יתקין .70

 דין. כל להוראות לתכנון ולבנייה, וכפוף הוועדה המקומית מאת בכתב היתר

 הקמת דוכנים

קבלת  אחר, בלא דוכן כל או סקרים, מכירה לצורכי הסברה, עריכת דוכן ברשות הרבים יעמיד אדם, ולא יקים )א( לא .71

 המועצה. ראש מאת לכך היתר

 הראשונה. בתוספת כמפורט אגרה קטן )א( תשולם בסעיף כאמור מתן היתר בעד ב()

 מדרכות ט': ניקוי פרק

 חובת ניקוי

 ותהיה פסולת ביתית עליה שלא תימצא הכביש, באופן לשפת עד בעסקו המדרכה הגובלת את לטאטא חייב עסק )א( בעל .72

 נקייה.

 פתוח. העסק בימים ובשעות שבהם עסק בעל על תחול קטן )א( בסעיף כאמור המדרכה טאטוא חובת ב()
 המדרכה. לשם ניקוי זורמים במים עסק בעל ישתמש לא ג()

 נקייה, רשאי אינה המדרכה הגובלת בעסק המפקח, כי או המועצה ראש פתוח סבור שהעסק בעת אם )ד(

 יכול המפקח דרישת הדרישה; ממועד שעה בתוך המדרכה את יטאטא העסק לנקותה ובעל העסק מבעל לדרוש הוא

 בכתב. או פה בעל בהוראה שתהיה

 השלכת פסולת איסור

 לפזר או להשליך מטעמו לאחר ירשה ולא שאסף הפסולת את יפזר לרחוב ולא ישליך מדרכה, לא החייב בניקוי עסק בעל .73

 כאמור. הפסולת את

 למזגנים מיתקנים י': התקנת פרק

 להתקין מיתקן דרישה

 לרשות הרבים, חייב או למדרכה, לרחוב הפונה הבנייןבחלק  הנמצא אוויר מזגן או המפעיל המתקין, המחזיק )א( אדם .74

 מיתקן(. -זה  בפרק לרשות הרבים )להלן או המדרכה, על הרחוב על הנוזלים טפטוף נוזלים ולמניעת וניקוז לקליטה להתקין מיתקן

 המהנדס. בידי התקנתו, ייקבעו ואופן צורת המיתקן, מיקומו )ב(

 מועד את ולקבוע להתקין מיתקן למזגן בו מחזיק או נכס מבעלבכתב,  לדרוש, בהודעה רשאי המפקח )ג(

 המדרכה. על הנוזלים טפטוף נקיטת אמצעים למניעת הוראה בדבר כל להורות וכן ההתקנה
 המפקח ובזמן של לפרטיה, להנחת דעתו אחריה למלא ג(, חייב) קטן סעיף לפי הודעה לו שנמסרה מי ד()

 קבע. שהוא

 וגנרטורים רעש מזגנים, מדחסים

באלה  כיוצא מכשיר או מזגן, מדחס, גנראטור או להפעיל להתקין מטעמו לאחר ירשה ולא מזגן אדם או יפעיל לא יתקין .75

רעש(,  מניעת) לתקנות למניעת מפגעים 11בתקנה  כמשמעותו לרעש עלול לגרום או הגורם מגורים, במקום ובאופן בבניין

 רעש((. מפגעים )מניעת תקנות למניעת - )להלן 1992-התשנ"ג

 חיים בעלי י"א: החזקת פרק

 בעלי חיים החזקת

 מבעל למנוע כדי אמצעים סבירים נוקט הוא כן אם חיים, אלא בעל להחזיק מטעמו לאחר ירשה ולא אדם יחזיק )א( לא .76

רעים, רעש, לכלוך,  לריחות או לפסולת העלול לגרום או הגורם באופן יחזיקו אדם, ולא של או לבריאותו לחייו סכנה החיים לגרום

 אורח. או לעוברי הטרדה לשכנים או

 בדרך או למעשה מחזיקים אותו אין אשר חיים בעל בנכס להחזיק מטעמו לאחר ירשה ולא אדם יחזיק לא ב()

 למעט כלב. - חיים" זה, "בעל קטן בסעיף ההיתר; לתנאי המועצה ובהתאם ראש מאת לפי היתר רגילה, אלא
 אותה. לזהם כדי בו שיש באופן ברשות הרבים חיים בעל אדם יאכיל לא ג()

 הרבים ברשות בעלי חיים הימצאות

 מטעמו לאחר ירשה ולא אדם ישאיר השגחה, ולא בלא ברשות הרבים להלך חיים שבהחזקתו אדם לבעל יניח )א( לא .77

 נזק. העלול לגרום באופן אומכשול,  להוות עלול או המהווה באופן ברשות הרבים חיים בעל להשאיר

 המפקח ובהתאם המועצה או ראש מאת בלא היתר ברשות הרבים עזים או כבשים עדר אדם יעביר לא ב()

 לתנאי ההיתר.
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 או לרכב ציבורי, כהגדרתו למקום עינוג נחייה, להיכנס חיים, למעט כלב יניח לבעל ולא אדם לא יכניס ג()

 במקום. המוצגת בהודעה מפורשות הדברהותר  כן אם התעבורה, אלא בפקודת

 המועצה ידי על חיים שוטטות בעלי מניעת

לאלתר,  לתפסו הוא הרבים, רשאי ברשות השגחה בלא חיים בעל הווטרינר הרופא או המועצה, המפקח ראש )א( מצא .78

 ועל הרועה בעליו, על החיים, על בעל מחזיק על יחולו התפיסה תפיסה(; הוצאות - למכרו )להלן או למכלאה, לאכסנו להעבירו

 המועצה ראש אישור שגרם; והנזקים התפיסה הוצאות המכר מדמי החיים, ינוכו בעל נמכר החיים; בעל על שליטה לו שיש אדם

 לדבר. לכאורה ראיה יהווה והנזקים ההוצאות סכום בכתב בדבר

אלא לאחר ששולמו למועצה דמי בעל חיים שנתפס לפי הוראת סעיף קטן )א( לא יוחזר לידי בעליו  ב()
 החזקתו בסכום שקבע ראש המועצה או המפקח בהודעה בכתב.

 השיפוט שטח בתחום חיים מוחזק בעל כי המועצה של הווטרינר הרופא או המועצה, המפקח ראש נוכח ג()

למכרו,  ו, אוהחיים, לקחתו, לאכסנ בעל את המחזיק, לתפוס לחצרי לאלתר להיכנס הוא בלא היתר, רשאי המועצה של
 למעט כלב. - חיים" זה, "בעל קטן בסעיף זה; סעיף לפי פעולתה לצורך למועצה שנגרמו ההוצאות את מהמחזיק ולגבות

 ככל לאחר שהוציא לגביו היתר אלא בעליו לידי יוחזר לא קטן )ג( סעיף הוראת לפי שנתפס חיים בעל ד()

 שקבע בסכום החיים בעל והחזקת התפיסה הוצאות דמי למועצה ששולמו דין, ולאחר לכל בהתאם שמתחייב לגביו

 בכתב. בהודעה המפקח או המועצה ראש
 15 בתוך לו תובעים לא נמצאו כן אם אלא החיים בעל יימכר )ג(, לא-א( ו) קטנים בסעיפים האמור אף על ה()

כן  לעשות שנכון לו נראה אםימים,  30 עד האמורה התקופה את להאריך רשאי הווטרינר הרופא שנתפס; מיום ימים
 העניין. בנסיבות

 מסוכנים י"ב: צעצועים פרק

 הגדרה

 -זה  )א( בפרק .79

 אחד מאלה: - מסוכן" "צעצוע
 ;מסוכן אוויר להדף שגורם או, נוזל, אש, קצף, גוף וזורק הפולט חומר או חפץ או כלי (1)

 ;אדם לבני סכנה ומהווה חפץ או כלי באמצעות שלא הנזרקת אש (2)

 :מאלה לאחד לגרום העלול צעצוע (3)

 ;לחושים נזק או גופני נזק (א)

 בלתי רעש, עיטוש, גירוי, לכלוך, פגיעה, דימוע ידי על ציבוריים במקומות ליחיד או לרבים הטרדה( ב)

 ;אוויר זיהום או סביר

 ;אש של התלקחות (ג)

 ;קהל מרוכז שבו במקום או הרבים ברשות בהלה( ד)

 ;בציבור לבהלה לגרום בו השימוש עלול ירייה לכלי הרב דמיונו שמחמת צעצוע (4)

 פקק, פצצה, פגז, קלע, כדור בו לירות שאפשר, בידור או משחק לצורכי המשמש, אחר דבר או כלי, צעצוע (5)

 רובה, אקדח בצורת הוא האחר הדבר או הכלי, שהצעצוע בין, נפץ חומר בו לפוצץ שאפשר או, בהם כיוצא או

 .בהם כיוצא מתלקח חומר ושאר נור-די זיקוקין, אורים וכן אבזריהם לרבות, אחרת בצורה ובין תותח או

 והשכרתם מסוכנים, מכירתם לייצור צעצועים סייג

 יחזיק אחר, ולא מעסק כחלק ובין נפרד כעסק בהשכרתם, בין או צעצועים מסוכנים, במכירתם בייצור אדם יעסוק לא .80

 (.562ת"י  - צעצועים: דליקות )להלן בטיחות - 2חלק  562ת"י  הרשמי התקן בדרישות עומד כאמור צעצוע כן אם בהם, אלא

 מסוכנים להפעלת צעצועים סייג

 .562בדרישות ת"י  עומד כאמור צעצוע כן אם ברשות הרבים, אלא מסוכן צעצוע אדם לא יפעיל .81

 ציבורי רכוש י"ג: פרק

 ציבורי רכוש של או השחתה פגיעה איסור

באישורה,  או בידיה שהוקם או למועצה השייך חפץ או בכל בניין, מיתקן, רכוש יפגע ולא ילכלך אדם, לא )א( לא ישחית .82

 המהנדס. או המועצה, המפקח ראש מאת לכך אישור כן קיבל אם אלא

מודעות,  תאורה, שלט, לוחלעץ, עמוד  לרבות לרכוש ציבורי עגלה או רכב חפץ, כלי כל אדם יקשור לא ב()
 הרבים. ברשות הנמצאים באלה וכיוצא תמרור, מעקה, רמזור

 רעש י"ד: מניעת פרק

 הגדרות

 -זה  בפרק .83
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 בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(; כהגדרתו - מגורים" "אזור
קבע  דרך אם מותקנים על המכונה ובין אם מותקנים רעש, בין להפחתת טכנולוגיים אמצעים - אקוסטיים" "אמצעים

 וכיוצא בזה; קול בידוד, מיסוך, בליעת קול, אמצעי הקול, משתיקי עוצמת להגבלת מכשירים סביבה, לרבות
בלתי  למניעת מפגעים( רעש) בתקנות כהגדרתם - מדידה" ", "מצבdB(Aרעש", ") "בניין", "יום", "לילה", "מפלס

 בלתי סביר((; מפגעים )רעש תקנות למניעת - )להלן 1990-סביר(, התש"ן
  קולות ורעשים; מוקלטת ולרבות או כלית, מכנית, קולית - "מוסיקה"

מציוד בנייה(,  בלתי סביר לתקנות למניעת מפגעים )רעש הראשונה בתוספת המנויים מהפריטים אחד כל - "מכונה"
 מציוד בנייה((; בלתי סביר תקנות למניעת מפגעים )רעש - )להלן 1979-התשל"ט
, 1חלק  1337ת"י  התואם שוד והתפרצויות ואבטחה מפני התראה לשם בנכס המותקן מכשיר - בנכס" אזעקה "מערכת

 ומשטרת ישראל; מכון התקנים שאישר
 יותר מאלה: או אחד - אתר בנייה" "מפעיל

 ;הבנייה באתר הבנייה את בפועל המבצע אדם (1)

 ;הבנייה אתר מופעל בניהולו או בפיקוחו, שבהשגחתו האדם (2)

 ;הבנייה אתר תפעול או ניהול על בפועל האחראי בתאגיד או בחברה משרה נושא או מנהל (3)

 ;דין כל לפי הבנייה היתר בעל (4)

 בפקודת התעבורה; כהגדרתו רכב מנועי - "רכב"
 בלתי סביר(. לתקנות למניעת מפגעים )רעש 2כמשמעותו בתקנה  - בלתי סביר" "רעש

 רעש מרכב גרימת

 הרכב. של התקינה להפעלתו הדרושה במידה כן, אלא לעשות לאחר יאפשר מרכב, ולא חזק לרעש אדם לא יגרום .84

 הפעלת צופרים

 כן, אלא לעשות לאחר יאפשר רכב, ולא באלה, מכלי כיוצא אזהרה או אמצעי צופר המועצה בתחום אדם )א( לא יפעיל .85

 תנאים אלה: נתקיימו כן אם

 ;אחרת בדרך אותה למנוע שאין קרובה סכנה למניעת או אזהרה לשם דרוש הדבר (1)

 .הנסיבות לפי, הדרוש מהזמן יותר וחוזרת נמשכת אינה האזהרה אמצעי או הצופר הפעלת (2)

 אחיד. גוני-חד צליל מפיק הצופר כן אם אלא צופר ברכב אדם לא יפעיל ב()

 ממקור אחד מטר של במרחק dB 90( Aעל ) יעלו לאברכב,  המותקן לאחור נסיעה זמזם של הרעש מפלסי )ג(

 "מהיר". מדידה במצב נעשית המדידה הרעש, כאשר
(, 1)ב()-ו א()62 תקנה עליו הוראות שחלות רכב המתחייבות, גם לעניין יחולו, בהתאמות זה סעיף הוראות ד()

 .1961-התעבורה, התשכ"א ( לתקנות3)-( ו2)

 הקמת רעש

שהיא,  סוג מכל קול קול, מערכת , רשם DVDרדיו, וידיאו, פטפון, מכשיר נגינה, מקלט כלי עסק בעל )א( לא יפעיל .86

 או חזק לרעש העלול לגרום במקום ובאופן מוסיקה ישמיע באלה, ולא וכיוצא חשמלית משחק קול, מכונת קול, מכשיר מגביר

 העסק. לכותלי מחוץ בלתי סביר רעש

 נגינה, מקלט כלי מוסיקה, ולא יפעיל ישמיע צעקה, לא או שירה של בדרך חזק אנושי קול אדם ישמיע לא ב()

 משחק קול, מכונת קול, מכשיר שהיא, מגביר סוג מכל קול קול, מערכת , רשם DVDרדיו, טלוויזיה, וידיאו, מכשיר

 16:00-ל 14:00השעות  בין בלתי סביר רעש או חזק למטרד, רעש הגורם מגורים, באופן באלה, באזור וכיוצא חשמלית
 ממקומות אלה: באחד למחרת 07:00-ל 23:00השעות  ובין

 ;השמים כיפת תחת (1)

 פתחיו או חלונותיו, שדלתותיו או, חוץ כלפי צדדיו מכל סגור אינו ואולם, השמים כיפת תחת שאינו במקום (2)
 מחוץ או לכתליו חוץמ רעש למניעת מתאימים אקוסטיים אמצעים ננקטו שלא או, כולם סגורים אינם האחרים

 ;לתחומו

 .למגורים בעיקר המשמש בבניין (3)

השעה  ועד אלה באחד ממועדים שמחה או עקב חגיגה המבוצעת פעולה על יחולו ג( לא) קטן סעיף הוראות ג()
 הנקובה לצדם:
 ;23:00 עד - "מעמרה החזרה יום ליל" (1)

 ;חצות עד - "פיטר אל חג ליל" (2)

 .חצות עד - "אלאדחא חג ליל" (3)

 בבית עסק מוסיקה של מפלס הקול הגבלת
 אם חשמלי, אלא נגינה כלי או הגברה מערכת באמצעות מוסיקה בו להשמיע יניח ולא עסק מוסיקה בבית אדם ישמיע לא .87

 הקול, בכל מפלס את קבע, והמגביל באופן בעסק באלה, המותקן כיוצא או למכשיר, לאמצעי, למיתקן ההגברה מערכת כן חוברה

 היותר. לכל dB (A) 90של  לרמה אנשים, עד להימצא עשויים מקום שבו

 תיקונים ושיפוצים
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 22:00השעות  ובין 16:00-ל 14:00השעות  בין חול מטעמו לבצע, בימי לאחר ירשה ולא מגורים באזור אדם לא יבצע .88

 המשמש בעיקר בלתי סביר, בבניין רעש או חזק לרעש ורמיםהג שיפוץ או מנוחה, עבודות בנייה, תיקונים למחרת, ובימי 07:00-ל

 לשם מניעת דחוף באופן דרושה הפעולה אם כאמור, זולת השעות במשך בו מיתקנים הקרובה, ולא יתקין או בסביבתו למגורים

 כאמור. סכנה להסרת או סכנה לביטחון הציבור

 הפעלת מכונות איסור

 רעש(. לתקנות למניעת מפגעים )מניעת 5 בתקנה לאמור אדם בניגוד יפעל לא .89

 טלטול מכלים

 רעש(. לתקנות למניעת מפגעים )מניעת 6 בסעיף לאמור אדם בניגוד יפעל לא .90

 פרסומות והודעות

 רעש(. לתקנות למניעת מפגעים )מניעת 7 בסעיף לאמור אדם בניגוד יפעל לא .91

 ובעסק בנכס מערכת אזעקה הפעלת

 בתנאים אלה: אלא בעסק או בנכס אזעקה מערכת אדם )א( לא יתקין .92

 - הצופר של מבוקרת להפעלה תגרום המערכת הפעלת (1)

 ;דקות 4-מ יותר לא למשך - מגורים באזור( א)

 ;דקות 8-מ יותר לא למשך - מגורים אזור שאינו באזור (ב)

 ;לפעול הצופר יחדל(, 1) בפסקה הקבועים הזמן פרקי לאחר (2)

 של הטלפון ומספר השם את, וקריא ברור בכתב, המפרט שלט יתקין, לנכס בכניסה לעין נראה במקום (3)
 ;הצופר פעולת את ולהפסיק תקלה או קלקול של במקרה האזעקה במערכת לטפל מטעמו המוסמך

 :היא הסירנה עוצמת האזעקה הפעלת בזמן (4)

 ;dB (A) 70 עד - מגורים באזור( א)

 ;dB (A) 90 עד - מגורים שאינו באזור (ב)

 .וולט 24 או 12 יהיה האזעקה מערכת של החשמל מתח (5)

 המותקנת אזעקה של מערכת התקינה לפעולתה בו, אחראי מחזיק או עסק בעל בו, או מחזיק או נכס בעל ב()

 בו.
 דיחוי. בלא כן יעשה שהופעלה אזעקה מערכת פעולת להפסיק שנקרא מי ג()

 על ידי המועצה רעש הפסקת

או  זה, להפסיק עזר חוק מהוראות הוראה על עובר הוא כי חשד סביר קיים לאדם, אשר לגביו להורות רשאי )א( מפקח .93

 אחריה. למלא חייב כאמור הוראה מקבל ובירורים; מדידות לשם הרעש, לרבות מקורות את להפעיל

 כאמור האדם את ניתן למצואלא  קטן )א(, או סעיף לפי לו המפקח שניתנו הוראות אחר אדם מילא לא )ב(

 אחרים. ידי על ובין בעצמו הרעש, בין את להפסיק המפקח זמן סביר, רשאי בתוך
על המפקח שגרם להפסקת  או המועצה על תחול קטן )ב(, לא בסעיף כאמור רעש להפסקת ננקטו אמצעים ג()

 הרעש חובה להציב שמירה לידה נכס או הרכב שהוא מקור הרעש.

 סייג לתחולה

 זה. לתחום מחוץ נשמע אינו הרעש כאשר היחיד רשות בתחום רעש הקמת על יחולו לא זה פרק הוראות .94

 מדידת רעש

, )רעש מניעת) בתקנות למניעת מפגעים שנקבעו כפי באופן ובמכשירים זה תיעשה עזר חוק לפי רעש עוצמת )א( מדידת .95

 או בהנחיות מציוד בנייה(, או בלתי סביר )רעש בתקנות למניעת מפגעים בלתי סביר(, או רעש) בתקנות למניעת מפגעים או

 רעש. מדידת להגנת הסביבה לגבי המשרד שקבע אחרות הוראות

 חוות מעסק, או או פרטי אחר מנכס או מגורים מדירת שמקורו רעש מדידת ביצוע המועצה מאת המבקש ב()

 השנייה; בתוספת הקבוע בשיעור אגרה המדידה(, ישלם מזמין - קטן )א( )להלן בסעיף מידת סבירותו, כאמור דעת לגבי

 זה, יחויב עזר בחוק הקבוע הרעש ממפלס חורג מהנכס הבוקע הרעש כי תעיד מנכס הרעש עוצמת מדידת אם ואולם

 המדידה. מזמין השנייה, במקום בתוספת הקבועה האגרה הרעש, בתשלום בוקע שממנו הנכס בעל

 גוריםמ לאזור הנשמע מחוץ רעש

 אותו אם מגורים לאזור מחוץ רעש גרימת על גם מגורים, יחול באזור רעש גרימת על זה עזר חוק לפי המוטל האיסור .96

 מגורים. באזור הפרעה או מטרד גורם רעש

 שונות ט"ו: פרק

 איסור הפרעה
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המועצה,  מראש בכתב אישור המועצה שקיבל מטעם לקבלן למפקח, או או המועצה, למהנדס לראש אדם יפריע לא .97

 זה. עזר חוק לפי תפקידם במילוי

 אחריות התאגיד

 עובד ידי על או התאגיד ידי על זה עזר חוק לפי עבירות כל שניתן למניעת ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה )א( נושא .98

 זה, "נושא סעיף עבודתו; לעניין במסגרת העובד ידי על התאגיד ובוצעה של לתחום פעילותו קשורה שהעבירה ככל מעובדיו

 בוצעה התחום שבו על התאגיד מטעם האחראי בכיר מינהלי עובד שותף מוגבל, או למעט בתאגיד, שותף מנהל פעיל - משרה"

 העבירה.

 הפר בתאגיד משרה כי נושא מעובדיו, חזקה עובד ידי על או תאגיד ידי על זה עזר חוק לפי עבירה נעברה ב()

 אחר חובתו. למלא כדי שניתן כל עשה כי הוכיח כן אם א(, אלא) קטן סעיף לפי את חובתו

 הודעה לביצוע

 יש לבצעה. המועד שבו ואת העבודה והאופן לביצוע התנאים, הפרטים את תכלול זה עזר חוק לפי הודעה )א( כל .99

 או המועצה, המהנדסראש  של דעתו פרטיה, להנחת כל לפי למלאה חייב כאמור הודעה לו שנמסרה מי ב()

 למילויה. עד הוא כאמור הודעה של תוקפה המפקח;

 ביצוע וחיוב בהוצאות סמכות

 ביצע זה, או עזר בחוק כאמור המפקח או המועצה, המהנדס ראש בדרישת או בהודעה האמור אחר אדם קיים )א( לא .100

בהודעת הדרישה,  שנקבע בזמן העבודות את השלים לא בדרישה, או הקבועים התנאים לפי שלא שנתבקש לבצע מהעבודות עבודה

 הפעולה ביצוע על שהתראה המועצה, ובלבד בהוצאות אותו אדם, ולחייב אותו במקום הדרושה הפעולה את המועצה רשאית לבצע

 מראש. זמן סביר לו אדם, נמסרה אותו על חשבון

 לדבר. ראיה לכאורה תהיה לתשלום הסכום על המפקח המעידים או המועצה ראש מאת תעודה ב()
 המועצה. ידי על הדרישה משלוח ממועד ימים 15 בתוך ישולמו למועצה שנגרמו הביצוע הוצאות ג()

 מסירת הודעות

 מגוריו במקום נמסרה או מכוונת היא שאליו האדם לידי נמסרה אם כדין תהיה זה עזר חוק לפי דרישה או הודעה מסירת .101

 או שם המועסק או העובד בגיר אדם לידי או הבגירים משפחתו אחד מבני לאחרונה, לידי הידועים או הרגילים עסקיו במקום או

 לקיים אפשר-אי אם לאחרונה; הידועים או הרגילים עסקיו או מגוריו מען לפי אדם אותו אל הערוך רשום במכתב בדואר נשלחה

 היא הנכס שבו על או האמורים המקומות באחד בולט במקום הדרישה או ההודעה הוצגה אם כדין המסירה כאמור, תהיה מסירה

 מכוונת. היא שאליו האדם של שמו את הנושאת דואר הוכנסה לתיבת או דנה

 האגרות ושיעורן גביית

 דרישת משלוח-אי זה; עזר חוק הוראות לפי אגרה לשלם שנדרש אדם לכל המועצה תישלח מאת תשלום )א( דרישת .102

 חובו. בתשלום החייב מחובתגורע  אינו כאמור תשלום

 התשלום. בדרישת הקבוע המועד עד תשולם האגרה ב()

 דרישת משלוח המעודכן ביום שיעורם לפי בתוספות המפורטים התעריפים לפי ייקבע החיוב סכום )ג(

 התשלום.

 הצמדה למדד

העדכון(,  יום - להלן) בינואר 1-ב שנה בכל העזר, יעודכנו לחוק והשנייה הראשונה בתוספת האגרות הנקובים שיעורי .103

 המדד לעומת העדכון יום לאחרונה לפני לסטטיסטיקה, שפורסם המרכזית הלשכה שפרסמה לצרכן המחירים מדד שינוי שיעור לפי

 לו. שקדם העדכון יום לאחרונה לפני שפורסם

 ביטול

 המועצה המקומית ידי על , שאומץ1996-התשנ"ווחתולים(,  על כלבים פיקוח) מקומיות למועצות עזר לדוגמה )א( חוק .104

 בטל. -מעלה עירון 

 המועצה המקומית ידי על , שאומץ1975-מקלטים(, התשל"ו מקומיות )החזקת למועצות עזר לדוגמה חוק ב()

 בטל. -מעלה עירון 

 הוראת מעבר

עזר  חוק אותו לפי כדין נמסרו כאילו אותן , יראו104בסעיף  המפורטים העזר חוקי לפי שנמסרו הודעות או דרישות .105

 זה. עזר חוק סותרות שאינן ובלבד

 שעה הוראת

 בחודש 1-העזר, יעודכנו ב לחוק והשנייה הראשונה בתוספת האגרות הנקובים , שיעורי103בסעיף  האמור אף על .106

 העדכון יום לראשונה לפני שפורסם לצרכן המחירים מדד שינוי הראשון(, לפי העדכון יום - זה )להלן עזר חוק של פרסומו שלאחר

 .2009ינואר  חודש מדד לעומת הראשון
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 תוספת ראשונה
 (71-ו 69)סעיפים 

 ושולחנות כיסאות להעמדת היתר אגרת
 (69)סעיף 

 

 חדשים שיעור האגרה בשקלים 

 מ"ר לשנה , לכל100 כיסאות ושולחנות להעמדת בעד היתר
 

 מכונות להעמדת היתר אגרת
 (69)סעיף  

 

 חדשים שיעור האגרה בשקלים 

 לכל מכונה , לשנה500 להתקנות מכונות בעד היתר
 

 דוכנים להעמדת היתר אגרת 
 (71)סעיף 

 

 חדשים שיעור האגרה בשקלים 

 , ליום לדוכן100 להעמדת דוכנים בעד היתר
 

 שנייה תוספת
 )ב((95)סעיף 

 רעש מדידת אגרת
 

 חדשים שיעור האגרה בשקלים 

בעד מדידת רעש או חוות דעת בשעות היום )בין השעות 
 (22:00-ל 6:00

400 

השעות  הלילה )בין בשעות דעת חוות או רעש מדידת בעד
 בבוקר למחרת( 6:00-ל 22:00

650 

 

 (2010בדצמבר  26התשע"א ) י"ט בטבת

 מיכאל אילוז

 ראש המועצה המקומית מעלה עירון

 מסכים. אני

 גלעד ארדן  

 להגנת הסביבה השר          
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 נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות חוק התכנון והבניה

 

 הגדרות .1

 
ידי המשרד לאיכות הסביבה -אתר המאושר על –אתר מוסדר לסילוק פסולת בניין 

 לקליטה וטיפול בפסולת בניין 
 סה שליה או הרייפסולת הנוצרת כתוצאה מפעילות בנ  -פסולת בניין 

  מבנים
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה -הועדה
 היתר בניה -היתר

 המשרד לאיכות הסביבה -המשרד
 

 מטרת הנוהל .2
 

מטרת נוהל זה היא להתוות כללים לאכיפת הפניית פסולת בניין לאתרי סילוק פסולת מוסדרים 
 )ג(.16סעיף  1970בהתאם להנחיות חוק התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות (, תש"ל 

 
 כללי .3

 הנוהל מתייחס רק לעבודות בגינן נדרש לקבל מהרשות המקומית היתר בניה. 
נוהל זה יובא לידיעת כל מבקש היתר, כדי שיוכל להיערך בהתקשרויות מתאימות  

 עם קבלני פינוי פסולת ואתרי סילוק פסולת מוסדרים.
 

 עיקרי  הנוהל לאכיפת פינוי פסולת בניין לאתרים מוסדרים .4

 
כל מבקש היתר בניה נדרש להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניין, לפי  

ואתרים נוספים עליהם הכריזה הרשות המקומית  1רשימת האתרים שבנספח מס' 
-כאתרי סילוק פסולת בניה )במידה ויש כאלה(. בחירת האתר המוסדר תתבצע על

 ידי מבקש ההיתר.
 ק בלתי נפרד מתנאי ההיתר.חובה זו תחול על מבקש היתר ותהווה חל 
המבקש יעביר את אישור ההתקשרות שלו עם האתר לועדה מלווה בטופס הצהרה  

(, אותו ניתן יהיה לקבל במשרדי הועדה, 4על נפחי פסולת הבניה )נספח מס' 
 במחלקת הרישוי.

הועדה תוודא שכמות הפסולת הכלולה בהצהרת הקבלן עומדת באומדן לחישוב  
 ינימלית, כמפורט בסעיף הבא.כמות פסולת בניה מ

דרישת כמות הפסולת לסילוק בהיתרי הבנייה יתחלקו לקבוצות ייחוס על פי ייעוד  
 הבניה כדלקמן: 

 
 הערכת כמות פסולת המיוצרת  קבוצת ייחוס

 מ"ר בנוי 100ביחידה של 
 

 טון 10לפחות  בנייה רגילה למגורים
 טון 6לפחות  בנייה טרומית למגורים

 טון 10לפחות  ציבורית ומשרדיםבניה 
 טון 6לפחות  מסחר ותעשייה

 טון 3לפחות  מרתפים
 מ"ר מבנה הרוס 100 -טון ל 50לפחות  הריסה

 
ההתייחסות אליהם היא כאל משאב ולכן אין להכלילם בתחשיבי  –לגבי עודפי עפר 

 הפסולת.
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באחריות בעל ההיתר לוודא פינוי הפסולת לאתר המוסדר הנבחר על ידו. יש לחדד  
הנושא בפני מבקשי ההיתר, לאור נטייתם להשתמש בקבלני משנה לסילוק פסולת 

 הבניין. 
בעל ההיתר יספק אישור על כל פינוי )באמצעות תלושים או אישור תשלום( לאתר  

 בניה בכל שלושה חודשים.המוסדר ויעבירם לועדה המקומית לתכנון ול
במידה וכמויות הפסולת שנוצרו גבוהות מהמדדים שנקבעו יש לסלק גם פסולת זו  

 לאתר המוסדר ולהביא אישור על כך לועדה.
בעל ההיתר ידאג להעברת אישור סופי בתום הבניה, בדבר כמויות פסולת הבניה  

דר. האישור )ספציפית לבניה בגינה התבקש ההיתר( שפונו לאתר הפסולת המוס
 ידי האתר המוסדר שאליו פונתה פסולת הבניה בפועל.-יונפק לועדה ישירות על

ידי הועדה, בין היתר בהשוואה להצהרה אותה נתן -האישור הסופי ייבדק על 
 והאסמכתאות אותם הגיש בעל ההיתר. 1.3הקבלן עפ"י סעיף  

על ההיתר מחלקת הפיקוח של הועדה תוודא ותאשר בכתב, שמאתר העבודה של ב 
 פונתה כל פסולת הבניין.

רק לאחר ששוכנעה הועדה שאתר העבודה נשוא ההיתר נקיים מפסולת בניין  
ושכמויות הפסולת שהגיעו לאתר המוסדר מתאימות לדרישות, וכי הקבלן לא שפך 

 (.4פסולת במקומות או באתרים בלתי מוסדרים, יינתן טופס אכלוס )טופס 

 

 עדכונים לנוהל  .5

 
 עדכון רשימת אתרים מוסדרים  

רשימת האתרים המוסדרים לפינוי פסולת בניין מתעדכנת מידי פעם. בכל עת ניתן לקבל 
, או אצל 6553801-02אגף פסולת מוצקה טל'  –רשימה מעודכנת במשרד לאיכות הסביבה 

 רע"ני פסולת מוצקה במחוזות המשרד.
 (1.5)בסעיף  עדכון טבלת כמויות הפסולת 
מבוססת על הסכמות המקובלות על איגוד המהנדסים ברשויות  1.5שבסעיף הטבלה 

המקומיות ומרכז השלטון המקומי, המשרד לאיכות הסביבה, התאחדות הקבלנים 
 והבונים בישראל.

המשרד לאיכות הסביבה הזמין מהמכון הלאומי לחקר הבניה בישראל מחקר מקיף בנושא 
ר צפויות להתקבל רק בעוד מספר שנים. מדדי פסולת הבניה בישראל. תוצאות המחק

כשיפורסמו תוצאותיו יתכן ויהיה צורך לעדכן את  המדדים שבטבלה בהתאם. העדכון יופץ 
 לועדות באמצעות מרכז השלטון המקומי בישראל.  

 

  נספחים מצורפים .6
  

 רשימת אתרי סילוק פסולת בניין מוסדרים בישראל – 1נספח 
  )ג(16סעיף  1970  -ה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות (, תש"לתקנות התכנון והבני – 2נספח 
 טופס הצהרה על נפחי פסולת בניין – 3נספח 
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 טופס הצהרה על כמות פסולת בניין
 )למילוי בשני עותקים(

 להיתר:פרטי היזם/מגיש הבקשה  .1
 

 
 פרטי עורך הבקשה:______________________________________________________ .2

 

 פרטי הבקשה להיתר בנייה:  .3
 

  גוש
  חלקה
  מגרש

  מספר בקשה להיתר
  שכונה/מתחם

  רחוב+ מספר הבית
  שימוש הקרקע

 
 כמות הפסולת בניין )לא כולל עפר(: .4
 

 כמות פסולת בניין בטון יחידות שטח במ"ר קבוצת ייחוס
   מ"ר בנייה רגילה למגורים

מ"ר בנייה טרומית 
 למגורים

  

מ"ר בניה ציבורית 
 ומשרדים

  

   מ"ר מסחר ותעשייה
   מ"ר מרתפים

   מ"ר הריסה
   סה"כ 

 
מהנדס/אדריכל מס'_________ מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת  אני החתום מטה, בעל רשיון .5

הבניין המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות 
 ואני מאשר את נכונות החישוב.    4.5חוק התכנון והבניה, סעיף 

 
____________________________________________________________________ 

 שם פרטי ושם משפחה                מס' תעודת זהות                 חתימה וחותמת                   תאריך
 
 

 לתשומת ליבך
 פסולת הבניין תפונה באחריות בעל היתר הבנייה לאתר פסולת מוסדר ומאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה. .א
 היתר הבנייה.בכל פנייה לאתר יש לציין את מספר  .ב

מותנה בהצגת אישור מהאתר על שפיכת הפסולת בהתאם לכמויות המוצהרות בטופס זה )או גבוהות  4מתן טופס  .ג
 יותר(.

 
 העתק:

 היחידה לאיכות הסביבה/איגוד הערים לאיכות הסביבה____________________________

 שם פרטי
 ושם משפחה

 חתימה מס' טלפון כתובת פרטי החברה
 )לחברה יש לצרף חותמת(

     
 
 


