
 

 

חוק עזר לבני שמעון )פינוי אשפה לאתר דודאים(,  

 1993-התשנ"ג 

 206, עמ'  )25.3.1993(תשנ"ג ה, 501חש"ם    פורסם:
 278עמ'    ,)15.4.1997(תשנ"ז ה ,575חש"ם    תיקונים:

 377עמ'   (,18.8.1998תשנ"ח )ה ,599חש"ם   
 293עמ'   (,23.8.1999תשנ"ט )ה ,611חש"ם   
 59(, עמ'  10.12.2007התשס"ח ) , 712חש"ם   
 257(, עמ'  3.3.2011, התשע"א ) 754חש"ם  

בני    25-ו  24,  23,  22בתוקף סמכותה לפי סעיפים   לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית 
 שמעון חוק עזר זה: 

 הגדרות 
 ( תשנ"חהתיקון: )

 -בחוק עזר זה  . 1

, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, שיירי מפעל, אפר,  לרבות שיירי מזון, קליפות, נייר  -   "אשפה"
 בדלי סיגריות, גרוטאות, פחים, חתיכות עץ, קרשים, פסולת בנין, פסולת גינה וזבל; 

 השטח שיועד לשמש כאתר לאיסוף ולפריקת אשפה והתחום בנקודות הציון המפורטות בתוספת הראשונה;   -  "האתר"

 מת ראש המועצה למשלוח או להבאת אשפה לשם פריקתה באתר; היתר בחתי - "היתר"

 המועצה האזורית בני שמעון;  - "המועצה"

 מי שראש המועצה מינהו לממונה לענין הוראות חוק עזר זה;  - "הממונה" 

כל דבר העלול לסכן את הבריאות או לגרום לנזק או לאובדן כלשהו, לרבות חומרים רעילים,    -  "חומרים אסורים"
 ים, מאכלים או רדיואקטיביים וכן חומר שאסור להטמינו באתר לפי תנאי רשיון העסק; נפיצ

 מדד תחבורה שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;   - "מדד תחבורה"

 מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;   - "מדד כללי"

 כללי;מדד  50%-מדד תחבורה ו 50%מדד משולב שמרכיביו   - "מדד"

 מי שעוסק בפועל בהובלת אשפה מחצרי מקבל שירות והבאתה ופריקתה באתר;  - "מוביל אשפה" 

 אדם, תאגיד או רשות שניתן להם היתר;  - "מקבל שירות" 

 ראש המועצה האזורית בני שמעון או מי שפועל מטעמו לענין חוק עזר זה;  - "ראש המועצה" 

ר  -  "תדפיס" ישום אחר בחתימת הממונה, שמפורטים בו מועד השקילה, פרטי  רישום במאזני השקילה שבאתר או 
 זיהוי של מקבל השירות או מוביל האשפה או כלי הרכב שבו הובלה האשפה ותוצאות השקילה; 

התנאים, לרבות התנאים הנוספים לרישוי הפעלת עסק המטמנה באתר, כפי שקבעם המשרד    -  "תנאי רשיון העסק" 
(, וכפי שיעודכנו, ישונו או יתוקנו בידי המשרד, מזמן לזמן, בהתאם להוראות סעיפים  המשרד  - לאיכות הסביבה )להלן  

 . 1968-לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 36-ו 7, 6

 היתר ואגרת היתר
 ( תשנ"זה :תיקון)

ראש המועצה רשאי ליתן היתר לאדם, לתאגיד או לרשות, בין שמקום מושבם בתחום המועצה ובין מחוצה    )א( . 2
 לו.

 . )אגרת היתר -להלן (מבקש היתר ישלם בעדו למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה  )ב(

 מקבל היתר אינו רשאי להעבירו או להסב אותו לאחר. )ג(

 איסור הבאת חומרים אסורים 
 ( תשנ"ט ה תשנ"ח, התיקון: )

להביא לאתר חומרים אסורים, בין  )א( מקבל שירות או מוביל אשפה לא יביאו, לא יאפשרו ולא ירשו לאחר   . 3
 ביחד עם אשפה ובין בנפרד. 

)ב( נמצא כי תכולת הפסולת, כולה או מקצתה, הוא מן הסוג האסור להטמנה באתר, יפנה מוביל האשפה את  
 מטען הפסולת בשלמותו, אל מחוץ לאתר ויפרוק את תכולתו במקום המיועד לכך כדין.

 מועדי קליטת אשפה באתר 
 ז( התשנ" :ן)תיקו



 

 

שעות הפעילות של האתר יהיו במשך שמונה שעות ביממה לפחות, לפי קביעת הממונה, מזמן לזמן, בהודעה    )א( . 4
 . )שעות הפעילות -להלן (למקבלי השירות 

 מקבל שירות לא יביא ולא ירשה לאחר להביא אשפה לאתר אלא בשעות הפעילות.  )ב(

קטן    )ג( בסעיף  האמור  אף  לשעות  )ב(על  מחוץ  להביא,  שירות  למקבל  בכתב  להתיר  רשאי  הממונה  יהא   ,
 הפעילות, אשפה לאתר.

 הבאת אשפה לאתר 

 על הובלת אשפה ופריקתה באתר יחולו ההוראות שלהלן:  )א( . 5

יוביל אדם אשפה אלא בכלי רכב שהפתחים או הדפנות של תאי מטענם או של מכליהם או של לא    )1(
 מכליהם הנגררים יותקנו באופן שימנע יציאה, התאבכות, נשירה, הישפכות או נזילה של אשפה; 

מקבל שירות או מוביל אשפה לא יאפשרו חדירת מוצקי אשפה למערכת הניקוז של מיתקן השטיפה    )2(
 ך שטיפת כלי הרכב; באתר במהל

, וכן  )טרה(כלי רכב המוביל אשפה לאתר יישקל במאזני גשר פעם אחת לפחות בהיותו ריק מאשפה    )3(
יישקל מדי כניסתו לאתר; לא נשקל כלי רכב כאמור, יאמוד הממונה, או מי שפועל מטעמו, את כמות  

 לאמור בו;  )וכחה ה(האשפה שפורקה ממנו; אישור הממונה בכתב בדבר אומדן כאמור, יהווה  

מי שנמצא באתר יציית לתמרורים ולשלטים המוצבים בו ולהוראות הממונה, וינקוט אמצעי זהירות   )4(
 לפי כל דין; 

 עותק מהתדפיס יישלח למקבל שירות והאמור בתדפיס יהווה הוכחה לנכונות תוכנו. )5(

 . )א(באחריות, ביחד ולחוד, לקיום הוראות סעיף קטן  מקבל שירות ומוביל אשפה ישאו )ב(

 אגרת פריקת אשפה 
 ( , התשס"ח התשנ"ז  :נים)תיקו

  -להלן  (בעד פריקת אשפה באתר ישלם מקבל שירות למועצה אגרה בשיעורים שנקבעו בתוספת השניה    )א( . 6
 . )אגרת פריקת אשפה

 אשפה באתר במהלך החודש שקדם לו.מדי חודש תגיש המועצה למקבל שירות חשבון בעד פריקת   )ב(

 ימים מתום החודש נשוא החשבון.  30-מקבל שירות יפרע את החשבון לא יאוחר מ )ג(
היטל ההטמנה כשיעורו    לסכומי אגרת פריקת אשפה אשר על מקבל שירות לשלם למועצה ייווסף סכום  )ד(

שמקבל השירות פורק אשפה שאין מקורה  , בשל האשפה אשר פרק באתר, ובלבד  1984-בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד
 בתחום המועצה.

 אחריות המועצה 

המועצה לא תהא אחראית לנזק או אובדן כלשהו שייגרם באתר לאדם, לבעל חיים או לרכוש, והיא לא תישא   . 7
 בתשלום כלשהו בשל נזק או אובדן כאמור. 

 הפעלת האתר 

 המועצה רשאית למסור לאחר את הפעלת האתר או חלק ממנו. מבלי לפגוע באמור בחוק עזר זה, תהא  . 8

 עונשין 
 )תיקון התשע"א( 

 .)בוטל( . 9

 תשלום הוצאות למועצה 

הופרה או לא קוימה הוראה מהוראות חוק עזר זה ונגרמו למועצה הוצאות בשל כך, ישלם המפר למועצה את   . 10
 המועצה. ההוצאות כאמור, לפי חשבון חתום בידי ראש  

 הצמדה למדד 

,  )יום ההעלאה  -להלן  (בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה    1-סכומי האגרות הנקובים בתוספת יעלו ב  )א( . 11
בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה שקדם  

 לו.

בחודש שלאחר פרסום חוק עזר    1-כומי האגרות הנקובים בתוספת ב, יעלו ס)א(על אף האמור בסעיף קטן    )ב(
 .1992זה, בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 

 מסירת הודעות 

ו  מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגורי . 12
או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, או נמסרה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד  
או המועסק שם, או נשלחה בדואר רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם  



 

 

הוצגה ההודעה או הודבקה במקום בולט על הנכס שבו  אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם  
 היא דנה. 

 תוספת ראשונה 

 -  )1סעיף  (תחום האתר  

 -השטח התחום בנקודות ציון 

 81.229 - 81.890קווי רוחב: 

 124.323 - 124.535קווי אורך: 

 תוספת שניה  
 ( תשנ"ח ה תשנ"ז, ה: ניםתיקו)

 

 1שיעורי האגרה בשקלים חדשים  

 
 200.00 ))ב (2סעיף (אגרת היתר  . 1

 0.04 , לכל ק"ג ))א(6סעיף (אגרת פריקת אשפה   . 2
 

 )1993בינואר   21(כ"ח בטבת התשנ"ג 

 שמואל קדמון 

 ראש המועצה האזורית בני שמעון 

 

 

מדד(,   -יום ההעלאה הראשון(, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן   -)להלן   1.9.1998-סכומי האגרה שנקבעו בתוספת זו יעלו ב  1

 . 599; חש"ם 1997שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת מדד חודש אוקטובר 


