
חוק עזר לגבעתיים )ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות  

 -1952(, תשי"גלבתים

 363עמ'   ,)18.12.1952(תשי"ג  , 319ק"ת    פורסם:

, מתקינה המועצה המקומית גבעתיים חוק 1941לפקודת המועצות המקומיות,  9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 עזר זה:

 פירושים

 -בחוק עזר זה  . 1

 ;1950 -אתשי" )א(לצו המועצות המקומיות  1פירושם כמשמעותם בסעיף   "בעל", "מחזיק" 

, לשנת 1942, )גבעתיים(בנין הרשום ברשימת הערכה שהוכנה לפי צו המועצה המקומית  -פירושו  "בנין ישן" 
 נתווספה בו תוספת של מאה אחוז ומעלה משטח הבנין; 1948במרס  31, למעט בנין כאמור שאחרי 1947/48הכספים 

 בנין שאיננו בנין ישן; -פירושו   "בנין חדש" 

 המועצה המקומית גבעתיים; -פירושו  "מועצה" 

 נשיא המועצה, לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה; -פירושו  "ראש המועצה" 

אדם שנתמנה על ידי ראש המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם שהמפקח העביר  -פירושו  "מפקח" 
 זר זה, כולן או מקצתן:אליו את סמכויותיו לפי חוק ע

 המקומות המפורטים בתוספת. -פירושו  "נכסים" 

 פרסום מודעות בדבר ניקוי חצרות ומגרשים

החליטה המועצה כי מילוי חובות המוטלות עליה על פי הפקודה מחייב לנקות מגרש לא בנוי או חצר של בנין  . 2
דעה שתתפרסם על לוחות המודעות של המועצה, ויציין או כניסה לבנין, יודיע ראש המועצה על ההחלטה האמורה במו

 את השטח שבו יבוצע הניקוי ותאריך התחלתו.

 סמכויות המפקח

רשאי המפקח להיכנס, מזריחת החמה עד שקיעתה, לכל  2לאחר פרסום המודעה על ההחלטה לפי סעיף  )א( . 3
כדי לברר את מצב  2לה ההחלטה לפי סעיף מגרש לא בנוי, חצר של בנין או כניסה לבנין הנמצאים בשטח שעליו ח

 הנקיון בהם; ומהתאריך שצויין במודעה האמורה כתאריך התחלת הניקוי רשאי הוא להתחיל בביציע הניקוי.

 לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה. )ב(

 אגרת ניקוי

 המחזיק בו אגרת ניקוי בשיעור המפורט בתוספת לצד כל נכס.בעד ניקוי על ידי המועצה ישלם בעל הנכס וכן  . 4

 היתר

ראש המועצה רשאי להתיר לבעל נכס או למחזיק בו לבצע את הניקוי על חשבונו הוא, ומשניתן היתר  )א( . 5
 .4כזה, לא יחולו הוראות סעיף 

שך תקופה מסויימת ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף זה, לסרב לתתו, לבטלו לחלוטין או למ )ב(
 ולכלול בו תנאים, להוסיף עליהם ולשנותם.

 ענשים

 *.שקלים חדשים 600קנס עד  -, דינו )ב( 3העובר על הוראות סעיף  . 6
   

 339, חש"ם 27.8.87תחילה ביום   *

 השם

 ".-1952, תשי"ג)ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבתים(לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לגבעתיים  . 7

 

 

 



 

 תוספת

 )4סעיף (
 114, חש"ם 7.2.1982תחילה ביום 

 האגרה בשקלים                

 -בעד ניקוי מגרש או כניסה ששטחם  א. 

  231.50       מ"ר  100עד  
  187.40   מ"ר נוספים או חלק מהם  100מ"ר, לכל  100מעל  

 -בעד ניקוי מגרש ריק ששטחו  ב. 

  465.80       מ"ר  100עד  
  326.60   מ"ר נוספים או חלק מהם  100מ"ר, לכל  100מעל  

 נתאשר.

 )1952בנובמבר  10(כ"ב בחשון תשי"ג 

 צבי-ש. בן

 ראש המועצה המקומית

 גבעתיים 

 משה שפירא    

 שר הפנים     

 


