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 285עמ'   (, 8.5.1997תשנ"ז ) ,576חש"ם   תיקון:

 לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית גבעתיים חוק עזר זה: -254ו 251, 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 תיקון: תשנ"זהגדרות  

 -בחוק עזר זה  . 1

 עירית גבעתיים;- "העיריה" 

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

 אדם שראש העיריה מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה;- "המפקח" 

זיקים בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמח- "בנין" 
 בה יחד עם הבנין כגינה, כחצר או לצורך אחר, ולמעט בית מלאכה או אורווה;

לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה משני אנשים ובכלל זה בית חרושת, מוסך - "בית מלאכה" 
 וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה;

 ל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יחד עם האורווה;לרבות רפת, לול, מכלאה, דיר וכן כ- "אורווה" 

 בנין, בית מלאכה או אורוה;- "נכסים" 

שיירי מזון פירות וירקות ופסולתם, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, מוצרי פלסטיק למיניהם, - "אשפה" 
ים, סמרטוטים, שיירי מפעל, אפר, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פחים, חתיכות עץ, קרש

בדלי סיגריות, שיירי חומרים מתהליך עבודה במפעל, במקום תעשיה, בבית מלאכה או במחסן, וכן דבר העלול לגרום 
 אי נקיון או אי סדר או העלול לסכן את הבריאות, למעט פסולת בנין;

קונים או לשינויים של בנין או בקשר עם פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה או לתי- "פסולת בנין" 
 אותן עבודות, לרבות שיירי הריסות של בנין, אבנים, סלעים, עפר, אדמה וכיוצא בהם;

לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה, בין - "בעל" 
א הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכולל שוכר או כוח, בין שהו-בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא

 משנה ששכר את הנכסים לתקופה של למעלה מעשר שנים;-שוכר

אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם הגר בבית - "מחזיק" 
 מלון או בפנסיון;

 ;דשא גזום, עלים או ענפים - "גזם"
חנות, בית מלאכה, בית חרושת, עסק סיטונאי, מעבדה, מפעל לעיבוד נתונים, משרד, חנות כלבו, מרכול,  - "מפעל"

 וכן עסק, משרד או מקום המוציא, לדעת המפקח, כמות גדולה של אשפה, פסולת נייר או אריזות מחומרים שונים;
עדים לאצירת אשפה מחומר, צורה, גודל ואיכות מבנה, מכל, שקית, מכולה, או כלי קיבול, המיו - "כלי אשפה"

 שקבע המפקח מזמן לזמן.

 תיקון: תשנ"זכלי אשפה  

בעל בנין חייב להתקין בחצרו כלי אשפה ומתקני אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, לחומר,  )א( . 2
תקין ונקי לתקנם ולהחליפם לטיב, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב 

 באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

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

 לא ישים אדם לתוך כלי אשפה פסולת או חמרי בנין. )ג(
או מחוץ לחצר, אלא בימים ובשעות שקבעה העיריה ואשר )ד( לא ישים אדם ענפים, עלים או גזם ברחוב 

הודעה עליהם פורסמה על לוח מודעות בתחום העיריה, ובלבד שהגזם יהא אסוף ומרוכז בשקיות פלסטיק או בשקיות 
 מחומר אחר או במכל אחר.

 תיקון: תשנ"זאשפה  

ב להתקין כלי קיבול ומתקנים המחזיק במפעל, בבית חרושת, בבית מלאכה, במחסן או באורוה חיי )א( . 3
לאשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, לחומר, לטיב, למספר, למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח 

 וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ונקי, לתקנם ולהחליפם באחרים, הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.

שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי קיבול  )ב(
 הקיבול.

 לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או חמרי בנין. )ג(

 תיקון: תשנ"זהעברת אשפה 



ולא יעביר אשפה מנכס לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש העיריה  -פרט למפקח  -לא יוביל אדם  . 4
 ובהתאם לתנאי ההיתר.

 יקון: תשנ"זתהובלת אשפה  

כל אשפה שסילקו פועלי העיריה או שליחיה, או הפועלים בשמה, יובלו על ידם לאותם מקומות שיקבע  . 5
 לצורך זה ראש העיריה ויהיו רכוש העיריה.

 תיקון: תשנ"זמתן היתר  

, להוסיף , לסרב לתתו, לבטלו, להתלותו או לכלול בו תנאים4ראש העיריה רשאי לתת היתר לפי סעיף  )א( . 6
 עליהם ולשנותם.

 -ייקבעו  4בכל היתר שניתן לפי סעיף  )ב(

 השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה; )1(

המקומות שאליהם תובל )2(
*
ותורק 

*
 אשפה; 

 דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה, צורתם, גדלם ומבנם; )3(

 תקופת ההיתר. )4(
   

 .576; חש"ם * ברשומות פורסם: "יובלו ויורקו"

 תיקון: תשנ"זרשות כניסה  

כל פועלי העיריה שהמפקח הרשה אותם רשאים להיכנס לכל נכס כדי לאסוף אשפה בשעות שיקבע  )א( . 7
 המפקח.

בעל נכס או המחזיק בו יאפשר לפועלי העיריה לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי  )ב(
 לאסוף ולהוציא אשפה ללא הפרעה.

 סמכויות המפקח

 המפקח רשאי להיכנס לכל נכס על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה. )א( . 8

, רשאי ראש העיריה לבצע את 3או  2לא מילא הבעל או המחזיק אחר דרישת המפקח לפי סעיפים  )ב(
 העבודה ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק.

 מסירת הודעות

ירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מס . 9
מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או לידי כל אדם בוגר 

מגוריו או עסקו הרגילים או  העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען
 הידועים לאחרונה, או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה.

 תיקון: תשנ"זאגרת פינוי אשפה   

בעד פינוי אשפת מפעל ישלם המחזיק בו לעיריה, אף אם הוא פטור מתשלום ארנונה כללית, אגרה בשיעורים  .10
 שנקבעו בתוספת, לפי הענין. 

 עונשין
או  2ואם עבר על הוראות הסעיפים  שקלים חדשים*, 600קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 11

לכל יום * שקלים חדשים 24קנס נוסף  -, והיתה העבירה נמשכת, דינו 8והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  3
 ריה או אחרי הרשעתו.שבו נמשכה העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העי

   
 .339, חש"ם 27.8.87תחילה ביום   *

 ביטול

 בטל. - -1953, תשי"ג)הוצאת אשפה(חוק עזר לגבעתיים  . 12

 השם

 .-1976, תשל"ו)הוצאת אשפה(לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לגבעתיים  . 13

 תיקון: תשנ"זפטור חלקי מאגרה  

בעלי מפעלים או המחזיקים בהם, בין אם הם מחזיקים ביחד במכולה , יהיו 10)א( על אף האמור בסעיף  . 14
אחת ובין אם כל אחד מהם מחזיק בה בנפרד, פטורים מתשלום אגרת פינוי אשפה בעד פינוי מכולה אחת בלבד במשך 

ה מכולות לשנה, לפי הגבוה מביניהם, לפי הענין, ובלבד שאותו בעל או מחזיק כאמור משלם לעירי 52שבוע או עד 
 באותה שנה ארנונה כללית.



ליטרים, פטור  1,100, יהיה מחזיק במפעל שבו מוצב מכל אשפה שקיבולו עד 10)ב( על אף האמור בסעיף 
מתשלום אגרת פינוי בעד פינוים של עד עשרה מכלים כאמור בחודש, ובלבד שאותו מחזיק במפעל משלם לעיריה 

 באותה שנה ארנונה כללית.
 כלי קיבול בעל קיבולת של ארבעה מטרים מעוקבים לפחות או יותר. -מכולה" )ג( לענין סעיף זה, "

 תיקון: תשנ"זהצמדה למדד  

, יחולו, בשינויים המחויבים, על סכומי האגרה -1984הוראות חוק עזר לגבעתיים )הצמדה למדד(, התשמ"ד . 15
 שנקבעו בתוספת.

  תיקון: תשנ"זתוספת 
 (10)סעיף 

 ורי האגרהשיע                 

 בשקלים חדשים*                

  -בעד פינוי אשפה ממכלי אשפה ישלם המחזיק  .1
  5.33       ליטר 80בעד מכל בקיבול עד  
 28.40     ליטרים 400ליטרים עד  -81בעד מכל בקיבול מ 
 36.30     ליטרים 1.100ליטרים עד  -401בעד מכל בקיבול מ 
 195.80       מ"ק 8.0עד  -בעד מכולה  

  -בעד פינוי גזם באמצעות רכב עירוני  .2
 679.00       (  בקיבולת עד חצי מכונית1) 
 1,357.00      (  בקיבולת** מעל חצי מכונית2) 

   

עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת יום ההעלאה הראשון(, בשיעור  -)להלן  -1.6.1997לחוק עזר זה, יעלו סכומי האגרה שנקבעו בו בתוספת, ב 15על אף האמור בסעיף  *

 .576; חש"ם 1994מדד( שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

.576ברשומות פורסם בקיבות; חש"ם  **
 

 

 

 נתאשר.

 )1976באפריל  4(ד' בניסן תשל"ו 
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