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חוק עזר לדבוריה )העמדת רכב וחנייתו(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14 ו–22 לפקודת המועצות המקומיות1 )להלן - הפקודה(, 
ושר  הפנים  שר  ובהסכמת  התעבורה(,  פקודת   - )להלן  התעבורה2  לפקודת   77 סעיף  ולפי 

התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת המועצה המקומית דבוריה חוק עזר זה:

)א( בחוק עזר זה -  .1
התימרור  רשות  ידי  על  ייקבע  אשר  המועצה,  בתחום  הדרך  מן  חלק   - "אזור" 

המקומית ויסומן באמצעות מספר, אות או כל סימון מבחין אחר;

חניה,  אגרת  לתשלום  אישר  המועצה  שראש  אמצעי  כל   - תשלום"  "אמצעי 
לרבות אמצעי מכני, חשמלי, אלקטרוני, נייד, מודפס, או אמצעי אחר בין 
שהוא מיועד להצגה ברכב ובין שאינו מיועד לכך, המאפשר למדוד זמן 

חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי;

"בעל", "דרך", "מונית", "מפקח על התעבורה" - כהגדרתם בפקודת התעבורה;

"בעל מונית", "הסדר תנועה", "חניה", "כביש", "מדרכה", "קצין משטרה", "רשות 
תימרור מקומית", "רשות תימרור מרכזית", "תמרור" - כהגדרתם בתקנות 

התעבורה, התשכ"א-31961 )להלן - תקנות התעבורה(;

"גורר מורשה" - כמשמעותו בסעיף 70א לפקודת התעבורה;

"הודעת התעבורה" - הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(, התשע"א-42010;

"כרטיס חניה" - כל אחד מאלה:

)1( כרטיס חניה שהנפיקה המועצה;

אחר  הסדר  כל  או  מקומי  לשלטון  המרכז  מטעם  ארצי  חניה  )2( כרטיס 
שיבוא במקומו לפי סעיף 70ב לפקודת התעבורה;

שאושר  אלקטרוני  או  מכני  מכשיר  באמצעות  שהופק  חניה  )3( כרטיס 
בידי ראש המועצה או כל כרטיס אחר שאושר בידי ראש המועצה;

"מדחן" - מכשיר אלקטרוני המותקן במקום שבו חלה חובת תשלום אגרת חניה, 
המודד את משך זמן החניה במקום חניה זה, ותשלום אגרת החניה מבוצע 
על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי או בכל דרך אחרת 

המפורטת על גבי המכשיר;

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

"המועצה" - המועצה המקומית דבוריה;

"מקום חניה" או "מקום חניה מוסדר" - מקום שהותרה בו החניה לרכב לפי כל 
דין;

"מקום חניה בתשלום" - כהגדרתו בסעיף 2)5( לחוק עזר זה; 

"נכה", "תג נכה" - כהגדרתם בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-51993;

"פקח" - עובד מועצה שמונה בידי ראש המועצה לפקח לעניין אכיפת הוראות 
חוק עזר זה;

הגדרות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

ק"ת התשע"א, עמ' 304.  4
ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.  5
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המפקח  באישור  המועצה  ראש  ידי  על  שמונה  מועצה  עובד   - גרירה"  "פקח 
הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, לפקח לעניין ביצוע 

הוראות סעיף 10)ב( לחוק עזר זה;

לחוק   17 סעיף  לפי  ידו  על  שהוסמך  המועצה  עובד  לרבות   - המועצה"  "ראש 
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-61975;

"רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

"רכב כבד" - רכב שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו מעל 10,000 ק"ג;

"תו חניה אזורי" - תו חניה שהמועצה הנפיקה לפי סעיף 6.

)ב( כל מונח אחר בחוק עזר זה יתפרש לפי פקודת התעבורה ותקנותיה.

רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כלהלן:  .2
)1( הסדרי תנועה בדבר היתר, איסור, הגבלה והסדרת עצירתו, העמדתו או חנייתו 
של רכב בתחום המועצה, בין בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי התנועה יכול שיחולו 

לגבי סוג מסוים של רכב או לגבי רכבים המשמשים קבוצות אוכלוסייה מסוימות;

את  לקבוע  וכן  רכב,  כלי  של  מסוים  לסוג  החניה  מותרת  שבהם  חניה  )2( מקומות 
הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות 

בעת ובעונה אחת באותו מקום;

רכב  לכלי  או  נכה  המשמש  מסוים  לרכב  החניה  מותרת  שבהם  חניה  )3( מקומות 
המשמשים נכים והנושאים תג נכה;

)4( מקומות חניה המיועדים לחניה על המדרכה או על חלק ממנה, ובלבד שנותר 
מעבר להולכי רגל ולעגלות ברוחב של 2 מטרים לפחות;

)5( מקומות חניה שבהם מותרת החניה ובלבד שתשולם אגרת חניה )להלן - מקום 
חניה בתשלום( ששיעורה לא יעלה על התעריף הקבוע בתוספת הראשונה, בהתאם 

לסוג הרכב.

הסדר תנועה לפי סעיף 2 ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה, ולאחר קבלת הסכמת   .3
רשות תימרור מרכזית, אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה.

)א( קבעה רשות תימרור מקומית הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים לפי סעיף 2,  .4 
תסמנם בתמרור המתאים לפי הודעת התעבורה.

רשות  תציב  בתשלום,  חניה  מקום  נקבע  )א(,  קטן  בסעיף  מהאמור  לגרוע  )ב( בלי 
התימרור המקומית לפני מקום החניה תמרור מספר 626 ומתחתיו תמרור מספר 439 

להודעת התעבורה ובו יצוין:

)1( "חניה בתשלום";

)2( אם יש הגבלה - משך הזמן המרבי לחניה רצופה;

)3( פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת התשלום.

)א( נקבע מקום חניה בתשלום, חייב אדם המחנה את רכבו במקום החניה, להעמידו   .5
במקום המסומן לפי הוראות התמרור, ובאין סימון - להעמידו כפי שמורות תקנות 
התעבורה, ובלבד ששילם אגרת הסדר חניה )להלן - אגרת חניה( בשיעור שנקבע לפי 

סעיף 2)5(, באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים למקום החניה.

)ב( העושה שימוש באמצעי תשלום לשם תשלום אגרת חניה, יפעל בהתאם לחוק 
עזר זה ובהתאם להוראות המפורטות על גבי אמצעי התשלום או המצורפות אליו, וכן 

על פי הקבוע בתמרור המוצב במקום החניה או בסמוך לו.

הסדרי תנועה

היוועצות ואישור

תמרור, הסדרי 
תנועה ומקומות 

חניה מוסדרים

מקום חניה 
בתשלום

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  6
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הרכב  העמדת  עם  מיד  יצמיד  חניה,  כרטיס  באמצעות  חניה  אגרת  אדם  )ג( שילם 
את כרטיס החניה לשמשת הדלת הקדמית של הרכב הקרובה למדרכה, באופן שאדם 

העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על כרטיס החניה.

אמצעי  באמצעות  או  אלקטרוני  מכשיר  באמצעות  חניה  אגרת  אדם  )ד( שילם 
תשלום אחר שניתן להציגו ברכב, יצמיד מיד עם העמדת הרכב את אמצעי התשלום 
באופן  למדרכה,  הקרובה  הרכב  של  הקדמית  הדלת  לשמשת  או  הקדמית  לשמשה 

שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על אמצעי התשלום.

)א( נקבע באזור מקום חניה בתשלום, תותר החניה במקום בלא תשלום אגרת חניה   .6
לרכב נושא תו חניה אזורי תקף שהונפק לפי סעיף קטן )ב( )להלן - תו חניה אזורי( 
והתואם את אזור החניה, זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.

רשאי  יהיה  בתשלום,  חניה  מקום  נקבע  שבו  באזור  המתגורר  המועצה  )ב( תושב 
לקבל תו חניה אזורי באותו אזור בהתאם לכללים שקבעה המועצה לקבלת תו חניה 
המקומית  הרשות  במשרדי  הציבור  לעיון  יועמדו  ותחומם  האזורים  רשימת  אזורי; 

ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

)ג( לשם קבלת תו חניה אזורי, יגיש המבקש בקשה לראש המועצה בנוסח הקבוע 
בתוספת השנייה בצירוף המסמכים הנזכרים בתוספת השנייה.

הרכב  מספר  עליו  ויצוין  המועצה,  ראש  שאישר  בצורה  יהיה  אזורי  חניה  )ד( תו 
ואזור החניה שבו הוא תקף.

בתוספת  הקבוע  בשיעור  שנתית  אגרה  תשולם  אזורי  חניה  תו  קבלת  )ה( בעבור 
השלישית.

)ו( תוקף תו החניה האזורי הוא עד יום 31 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן.

הרכב  של  ימין  בצד  הרכב  של  הקדמית  השמשה  על  יודבק  האזורי  החניה  )ז( תו 
מנקודת מבטו של הנהג, בפינה העליונה.

)ח( מי שקיבל תו חניה אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר.

)ט( זכות השימוש בתו החניה האזורי תפקע בהתקיים אחד מאלה:

)1( העברת תו החניה האזורי לאחר;

)2( העברת הבעלות ברכב לאחר;

)3( הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

)4( העתקת מקום מגורים.

)י( אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן )ט( לעיל, יודיע על כך בעל הרכב 
למועצה בתוך 7 ימים מיום התרחש המקרה, וכן יחזיר את תו החניה האזורי למועצה.

)יא( בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור 
בסעיף קטן )ג(, ושימוש בתו החניה האזורי שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים )ח( 

עד )י( מהווים עבירה על חוק עזר זה.

ובתנאים  באופן  במקום,  יחנהו  ולא  יעמידנו  לא  בדרך,  רכב  אדם  יעצור  )א( לא   .7
הנוגדים את הוראות חוק עזר זה, הוראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או 

את הוראות תקנות התעבורה.

)ב( מי שעצר, העמיד או החנה רכב בניגוד לאמור בסעיף קטן )א(, יראוהו כמי שעבר 
עבירה לפי חוק עזר זה.

)א( לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות המיועדת לשימוש של   .8
מוניות מסוימות בלבד, אלא לפי היתר מראש המועצה )להלן - היתר חניית מונית( 

ובהתאם לתנאי ההיתר.

תו חניה אזורי

איסור עצירת רכב, 
העמדתו וחנייתו 

בדרך

מוניות
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טופס  פי  על  ערוכה  ותהיה  המועצה,  לראש  תוגש  מונית  חניית  להיתר  )ב( בקשה 
של  האינטרנט  באתר  ויפורסם  המועצה  במשרדי  הציבור  לעיון  שיועמד  בקשה 

המועצה.

)ג( ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית, לתת היתר 
חניית מונית או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, 

לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

)ד( להיתר חניית מונית יצורף תו חניה למונית והוא יודבק בידי בעל המונית על 
השמשה הקדמית של המונית בצד ימין של המונית מנקודת מבטו של הנהג, בפינה 

העליונה.

)ה( תוקפו של היתר חניית מונית הוא לחניה בתחנת המוניות הרשומה בו, והוא 
יפוג ביום 31 בדצמבר בשנה שלאחר נתינתו.

בתוספת  הקבוע  בשיעור  שנתית  אגרה  המבקש  ישלם  מונית  חניית  היתר  )ו( בעד 
הרביעית.

)ז( נהג מונית, שלגביה ניתן היתר חניית מונית, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני 
פקח לפי דרישתו.

)א( לא יעמיד אדם על פני הדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך הנסיעה,   .9
אלא אם כן פעל כלהלן:

)1( העמיד את הרכב בסמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד 
לתנועת רכב;

)2( הציב משולש אזהרה כאמור בתקנה 367 לתקנות התעבורה הנראה לעיני 
נהג רכב הבא מאחור ממרחק של 100 מטרים לפחות.

)ב( לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן )א( אלא באחד מן המקרים האלה:

את  להביא  כדי  במקום  בו  לעשותם  שיש  הכרחיים  תיקונים  ביצוע  )1( לשם 
הרכב ליכולת נסיעה;

)2( כמקום חניה ארעי, עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן 
או יועבר כאמור בלא דיחוי.

פי  על  אסורה  שהעמדתו  במקום  ממנו,  חלק  או  כולו  החונה,  או  העומד  )א( רכב,   .10
חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת פקח 
דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על בטיחות התנועה או בטיחות 
הציבור, רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו באותה שעה, להרחיקו או לגררו; 

מקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה.

)ב( לא מילא מי שהרכב ברשותו באותה שעה אחר הוראות פקח, או שהוא אינו 
בסעיף  כאמור  מורשה  גורר  באמצעות  או  בעצמו  גרירה,  פקח  רשאי  במקום,   נמצא 

קטן )ה(, להרחיק את הרכב, לגררו, לאחסנו או לנעול את גלגליו.

שנקבעו  כפי  התשלומים  את  לשלם  חייב  הרכב,  ברישיון  הרשום  הרכב  )ג( בעל 
בתוספת החמישית בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרורו מנעילתו, זולת 

אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

)ד( רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעליו כאמור, לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו, 
אלא אם כן שולמו האגרות או התשלומים.

את  ישראל,  משטרת  של  התנועה  מחלקת  ראש  באישור  יקבע,  המועצה  )ה( ראש 
הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן )ב(.

רכב שהתקלקל

גרירת רכב
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)א( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר אם   .11
קוימו הוראות חוק עזר זה.

)ב( אדם המעמיד רכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב 
וחנייתו.

שלאחר  שנה  בכל  בינואר  ב–1  יעודכנו  זה  עזר  בחוק  הנקובים  האגרות  )א( תעריפי   .12
פרסום חוק עזר זה )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם 
לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

)ב( סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן )א( יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 
אגורות, וסכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מטה.

תוספת ראשונה
)סעיפים 2)5(, ו–5(

אגרת חניה

 שיעור אגרת חניה 
בשקלים חדשים

4תעריף לשעה, לרכב

פי שלושה מהסכום הנקוב תעריף לשעה, לרכב כבד
בפרט 1

תוספת שנייה
)סעיף 6)ג((

בקשה למתן תו חניה אזורי

אני, החתום מטה, ............................., מס' זהות ............................, אשר מען מגוריי הוא ברחוב 
רכב  ברשותי  ואשר  בדבוריה,   ................................. שכונה   .................... מס'   ............................
מסוג ............................. מספר רישוי ................................, מצהיר כי כל הפרטים המפורטים 

בבקשה זו נכונים.

אבקש לקבל תו חניה אזורי לפי סעיף 6 לחוק עזר למועצה מקומית דבוריה )העמדת 
האמור  הרכב  של  הקדמית  שמשתו  על  אדביק  ואותו  התש"ף-2020,  וחנייתו(,  רכב 

בצדה הימני העליון.

גבי  על  וכמובהר  האמור  העזר  חוק  להוראות  בהתאם  בתו  להשתמש  מתחייב  אני 
בקשה זו ובהתאם לכללים שקבעה המועצה; כמו כן אני מתחייב להודיע למועצה, 

בתוך 7 ימים, על קרות מקרה מן המקרים המנויים להלן:

)1( תו החניה הועבר לרשותו של אחר;

)2( הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;

)3( הופסק השימוש הקבוע ברכב;

)4( הועתק מקום מגוריי.

לבקשתי מצורפים העתקי המסמכים האלה: 

)1( רישיון רכב תקף;

)2( רישיון נהיגה תקף;

סמכויות פקח

הצמדה למדד
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)3( תעודת זהות, לרבות ספח רישום הכתובת;

)4( חוזה שכירות )אם המבקש הוא שוכר דירה(;

)5( אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב )אם הרכב אינו רשום על 
שם המבקש(.

חתימה ...............................................                                        תאריך ...................................

תוספת שלישית
)סעיף 6)ה((

אגרת תו חניה אזורי

שקלים   400 של  בשיעור  שנתית  אגרה  המבקש  ישלם  אזורי  חניה  תו  הנפקת  בעד 
חדשים.

תוספת רביעית
)סעיף 8)ו((

אגרת היתר חניה למונית

שקלים   200 של  בשיעור  שנתית  אגרה  המבקש  ישלם  למונית  חניה  היתר  מתן  בעד 
חדשים.

תוספת חמישית
)סעיף 10)ג((

אגרת הרחקה, גרירה, אחסנה או שחרור מנעילה

בעל הרכב חייב בתשלום בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרור מנעילתו 
לעיון  ויועמדו  מכרז  לפי  המועצה  ידי  על  לזמן  מזמן  שייקבעו  לתעריפים  בהתאם 
הציבור במשרדי המועצה, באתר האינטרנט של המועצה ובמשרדי הגורר המורשה 

ויוצגו במקום בולט במקום אחסון הרכב.

י' בשבט התש"ף )5 בפברואר 2020(
ף ס ו י ר  י ה ו ז )חמ 8-22(  

ראש המועצה המקומית דבוריה   

אני מסכים.
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

אני מסכים.
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א

שר הפנים
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חוק עזר לטירת כרמל )פינוי פסולת(, התש"ף-2020

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו–251 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, לפי סעיף 15
סביבתי  לטיפול  לחוק   62 סעיף  ולפי  התשנ"ג-21993,  למיחזור,  פסולת  ופינוי  איסוף  לחוק 
בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-32012, מתקינה מועצת עיריית טירת כרמל 

חוק עזר זה:

בחוק עזר זה -  .1
"אתר לטיפול בפסולת" - מיתקן או מפעל למיון, מיחזור או השבה של פסולת;

באמצעות  פסולת,  של  ולסילוק  לפינוי  המשמש  מקום   - פסולת"  לסילוק  "אתר 
הטמנתה באדמה, הידוקה וכיסויה באופן מבוקר בחומר כיסוי;

"בניין" - כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר 
אחר, בית, צריף, מחסן, צריפון, בדון, פחון, אוהל, או חלק מהם, לרבות הקרקע 
שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבניין כגינה, כחצר או לצורך אחר 

ולמעט מפעל או מכלאה;

"בעל" - כהגדרתו בפקודת העיריות;

"דמי הטמנה" - דמי כניסה לאתר לפינוי פסולת בתוספת היטל הטמנה עבור פסולת 
מעורבת;

"חוק האריזות" - חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-42011;

ואלקטרוני  חשמלי  בציוד  סביבתי  לטיפול  חוק   - ואלקטרוני"  חשמלי  ציוד  "חוק 
ובסוללות, התשע"ב-52012;

"כלי אצירה" - מכל, שקית או כלי קיבול המיועדים לאצירת פסולת, מחומר, צורה, 
מכולות  אשפה,  עגלות  לרבות  לזמן,  מזמן  המפקח  שהורה  כפי  ואיכות  גודל 

פסולת, וכיוצא באלה;

"כמות פסולת התואמת שימוש ביתי לעובד" - 0.29 ק"ג ליום;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן אשר מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מחזיק" - כהגדרתו בפקודת העיריות;

"מחיר פינוי טונה פסולת" - 943 ש"ח;

"מכל ייעודי" - כלי אצירה לסוג פסולת למיחזור;

"מכלאה" - לרבות רפת, לול, אורווה, דיר וכן כל מקום, גדור או שאינו גדור, מקורה 
או שאינו מקורה, שמשתמשים בו או שמחזיקים בו בהמה או בעל חיים שאינו 

ביתי;

"מספר העובדים במפעל" - כמפורט בסעיף 5)ו(;

"מפעל" - כל מקום שייעודו אינו למגורים או שהשימוש העיקרי בו אינו למגורים, 
בתי  דלק,  תחנת  לימוד,  מוסדות  רפואי,  מוסד  עסק,  בית  מלאכה,  בית  ולרבות 
לדעת  המוציא,  מקום  וכל  ציבורי  לעינוג  מקום  והבראה,  הארחה  בית  מלון, 

המפקח, כמות גדולה של פסולת מסוגים שונים;

הגדרות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ס"ח התשנ"ג, עמ' 116.  2
ס"ח התשע"ב, עמ' 530; התשע"ח, עמ' 296.  3

ס"ח התשע"א, עמ' 278 ועמ' 750.  4
ס"ח התשע"ב, עמ' 530; התשע"ח, עמ' 296.  5
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"מפעל ממחזר" - מפעל המתקיימים בו כל התנאים המפורטים בסעיף 5)ב(;

"המפקח" - עובד עירייה שראש העירייה מינה אותו למפקח;

"מרכיב התאמה למפעל" -

מקדם התאמהסוג העסק

1.5תעשייה ומלאכה

2כל סוגי העסקים האחרים

פסולת מעורבת של תעשייה ומלאכה עם פסולת מעסקים 
אחרים

1.5

בסיווג  ארנונה  לצורכי  המסווגים  עסק  בתי   - ומלאכה"  "תעשייה  זה,  לעניין 
תעשייה או מלאכה;

"מרכיב עידוד מיחזור" - במפעל ממחזר לפי סעיף 5)ב( - 1; ואילו במפעל שאינו עונה 
להגדרת מפעל ממחזר - 0.1;

"עלות פינוי הפסולת הבסיסית ליום" - התוצאה המתקבלת ממכפלת כמות פסולת 
בסיסית במחיר פינוי טונה פסולת;

"העירייה" - עיריית טירת כרמל;

"פסולת" - כל שאין מיועד עוד לשימוש או לצריכה וכן חפצים או חומרים שהושלכו 
או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, לרבות 
מעורבת,  פסולת  גזם,  פסולת  בניין,  פסולת  תעשייתית,  פסולת  ביתית,  פסולת 
פסולת יבשה, זבל, לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, 
סמרטוטים,  קרשים,  עץ,  צמיגים,  פסדים,  גרוטאות,  למיניהן,  אריזות  קרטונים, 
בדלי סיגריות, גרוטות רכב, וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי–ניקיון או אי–סדר 

או סכנה לבריאות, למעט פסולת חומרים מסוכנים ופסולת אסבסט;

"פסולת אסבסט" - כהגדרתה בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-62011;

של  רגילה  פעילות  במהלך  או  מגורים  במקום  המצטברת  פסולת   - ביתית"  "פסולת 
בני אדם, שאינה פסולת בניין, פסולת חקלאית, פסולת גזם, פסולת תעשייתית, 

פסולת חומרים מסוכנים או פסולת אסבסט;

"פסולת בניין" - כהגדרתה בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-71984, ולמעט פסולת אסבסט;

"פסולת בסיסית" - כמות הפסולת הביתית המתקבלת ממכפלה של מספר העובדים 
מרכיב  במכפלת  לעובד  ביתי  שימוש  התואמת  פסולת  כמות  במכפלת  במפעל 

התאמה למפעל במכפלת מרכיב עידוד מיחזור;

"פסולת גזם" - צמח קטוף, גזום, תלוש או צמח שנשר לרבות ענפים, עלים, עשב, דשא 
וכיוצא באלה;

"פסולת חומרים מסוכנים" - חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן, המסולק ממפעל או 
המיועד לסילוק או שיש לסלקו על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-81993, 
התשס"ב-92002,  רדיואקטיבית(,  פסולת  )סילוק  המסוכנים  החומרים  תקנות 
ותקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים, התשנ"א-101990 )להלן - 

ס"ח התשע"א, עמ' 694.  6

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.  7
ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.  8

ק"ת התשס"ב, עמ' 420.  9
ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  10
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תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, למעט אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת 
מפגעי אסבסט; לעניין זה, "חומר מסוכן", "מפעל" "סילוק" - כהגדרתם בתקנות 

סילוק פסולת חומרים מסוכנים;

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

"פסולת עודפת" - פסולת הנצברת במפעל העולה על הפסולת הבסיסית;

"פסולת ציוד וסוללות" - כהגדרתה בחוק ציוד חשמלי ואלקטרוני;

"פסולת למיחזור" - חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור, שהושלכו או 
המיועדים להשלכה לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל;

"פסולת תעשייתית" - פסולת הנוצרת או הנפלטת ממפעל, תעשייה, בית חולים או 
מקום אחר המשמש לייצור תוצרת, הרכבתה, אריזתה או שלב אחר בטיפול בה, 

למעט פסולת חומרים מסוכנים, פסולת אסבסט או פסולת ביתית;

"עינוג ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 3)ב( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-111968;

ב   5.1 פרט  לפי  והובלתם  ופסולת  אשפה  לפינוי  עסק  רישיון  בעל   - מורשה"  "קבלן 
לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג-122013;

"ראש העירייה" - לרבות עובד עירייה שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו לפי חוק 
עזר זה, כולן או מקצתן, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש 

הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-131975;

"תחנת מעבר" - מיתקן נייח וקבוע, שבו נעשים העברה של פסולת במהלך פינויה 
וסילוקה מכלי קיבול אחד, לרבות רכב להובלת פסולת, לכלי קיבול אחר או מיון 

של פסולת לרכיביה לצורכי מיחזור או שימוש חוזר.

)א( בעל או מחזיק נכס חייב להתקין, על חשבונו, בנכס או בחצרו, לפחות שני כלי   .2
אצירה נפרדים, לפסולת ולפסולת למיחזור וכלי אצירה נוספים כפי שהורה המפקח; 

בעל מפעל יתקין נוסף על אלה, כלי אצירה לפסולת תעשייתית.

דרכי  את  יחסום  לא  וכן  הרבים  ברשות  או  ברחוב  אצירה  כלי  אדם  יניח  )ב( לא 
הגישה לכלי אצירה, אלא על פי היתר מיוחד לכך מאת המפקח, למעט עובד העירייה 

או מי מטעמו בעת מילוי תפקידו.

תנאים  ושאר  מיקומם  מספרם,  ייעודם,  חומריהם,  סוגם,  גודלם,  האצירה,  )ג( כלי 
נוספים יהיו כפי שיורה המפקח.

)ד( החייב בהתקנת כלי אצירה חייב להחזיקם במצב תקין ונקי.

של  המים  לרשת  המחובר  ברז  התקנת  על  מפעל  לבעל  להורות  רשאי  )ה( המפקח 
המפעל ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של המפעל.

)ו( המפקח רשאי לדרוש מהחייב בהתקנת כלי אצירה לסמן את כלי האצירה בסימן 
זיהוי כפי שיקבע המפקח.

)ז( לא ישים אדם פסולת או פסולת תעשייתית אלא בתוך כלי אצירה שייעודו נקבע 
לאותו סוג פסולת ולא ישים ולא ישאיר פסולת מסוגים שונים מחוץ לכלי האצירה 

הייעודיים.

כלי אצירה לפסולת

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  11

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.  12

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  13
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פסולת  או  בעירה  חומרי  נוזליים,  חומרים  אצירה  כלי  בתוך  אדם  ישים  )ח( לא 
העלולה לקרוע או להשחית את כלי האצירה.

)ט( המפקח רשאי להורות על הסדר מיוחד לעניין השלכת פסולת בעלת נפח גדול 
אלא  כאמור  גדול  נפח  בעלת  פסולת  אדם  יניח  לא  זה  ובמקרה  רהיטים,  כדוגמת 
בהתאם להוראות המפקח; לעניין זה, "הסדר מיוחד" - הוראה המורה על פינוי פסולת 
בעלת נפח גדול לאתר פינוי פסולת ייעודי או המורה על ימי הוצאת פסולת בעלת 
או  ייעודיים  אצירה  לכלי  גדול  נפח  בעלת  פסולת  סילוק  על  המורה  או  גדול  נפח 

המורה על התקנת כלי אצירה ייעודיים.

הניתנת  פסולת  אצירה  כלי  לתוך  להשליך  לאחר  ירשה  ולא  אדם  ישליך  )י( לא 
למיחזור.

)א( לא ישליך אדם למכל ייעודי או למיתקן מיחזור אלא פסולת למיחזור, בהתאם   .3
לסוג הפסולת למיחזור שנקבע לאותו מכל על גבי הודעה שהוצבה בסמוך למכל או 

על גביו.

חייב  חקלאית  פסולת  או  גזם  פסולת  בניין,  פסולת  למיחזור,  בפסולת  )ב( המחזיק 
להתקין מכל ייעודי נפרד לכל אחד מסוגי הפסולת האמורים, אלא אם כן קבע המפקח 
למיחזור,  פסולת  לזרוק  המחזיק  רשאי  שאליהם  ציבורי  קיבול  כלי  או  ייעודי  מכל 

פסולת בניין, פסולת גזם או פסולת חקלאית. 

)ג( המחזיק יתקין את כלי הקיבול לפי הנחיות המפקח בנוגע לצורה, לגודל, למספר, 
למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, לתקנם או 
להחליפם באחרים, הכול לפי דרישה בכתב מאת המפקח ובתוך הזמן שעליו הורה 

המפקח. 

)ד( לא ישים או ישליך אדם פסולת למיחזור, פסולת לבניין, פסולת גזם או פסולת 
חקלאית, אלא לתוך מכלים ייעודיים שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר פסולת 
למיחזור, פסולת בניין, פסולת צמחים או פסולת חקלאית מחוץ לאותם מכלים ייעודים.

)ה( לא ישליך אדם לתוך כלי אצירה, מכל ייעודי למיחזור, פסולת בעלת נפח גדול 
שניתן להקטין את נפחה על ידי פירוק, קיפול, קריעה או דחיסה, אלא לאחר שקופלה, 

פורקה, נקרעה, או נדחסה; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק האריזות.

בלי לגרוע מהאמור בחוק האריזות או בחוק ציוד חשמלי ואלקטרוני -  .4
)א( המחזיק במפעל חייב בפינוי פסולת למיחזור, פסולת בניין, פסולת גזם ופסולת 

חקלאית;

)ב( פינוי פסולת למיחזור, פסולת לבניין, פסולת גזם או פסולת חקלאית יבוצע לפי 
היתר מאת המפקח, באופן ובתדירות כפי שיורה המפקח;

)ג( המחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי יפנה פסולת זו שברשותו 
לפי חוק ציוד חשמלי ואלקטרוני;

)ד( פינוי פסולת למיחזור, פסולת בניין, פסולת גזם ופסולת חקלאית ייעשה באמצעות 
קבלן מורשה לתחנת מעבר, אתר לטיפול בפסולת או אתר לסילוק פסולת המורשים 

לפי חוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבנייה לקלוט או לטפל בפסולת מאותו הסוג.

)א( המחזיק במפעל חייב בפינוי ובהטמנה של פסולת שנוצרה ונצברה במפעל, על   .5
כל סוגיה, למעט פינוי והטמנה של פסולת בסיסית אשר תפונה על ידי העירייה.

)ב( מפעל ממחזר הוא מפעל שמתקיימים בו כל אלה:

)1( במפעל מתבצעת הפרדה של כל פסולת האריזות המצטברת בו מפסולת אחרת;

כלי קיבול לפסולת 
למיחזור, פסולת 

בניין, פסולת גזם, 
פסולת חקלאית 

ופסולת ציוד 
וסוללות

פינוי פסולת 
למיחזור, פסולת 

בניין, פסולת גזם 
ופסולת חקלאית

פינוי פסולת 
בסיסית ופסולת 

עודפת של מפעל
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)2( במפעל מתבצע פינוי של פסולת האריזות לפי סעיפים 25)א( או 26 לחוק 
האריזות;

)3( במפעל מתבצעת הפרדה של כל פסולת הציוד והסוללות שאינה מהמגזר 
הציוד  פסולת  של  פינוי  מתבצע  וכן  אחרת,  מפסולת  בו,  המצטברת  הביתי 

והסוללות לפי סעיף 34 לחוק ציוד חשמלי ואלקטרוני;

)4( במפעל מתבצעת הפרדה והשלכה של כל פסולת הציוד והסוללות מהמגזר 
הביתי המצטברת בו, לפי סדרי ההפרדה שהורתה העירייה ולפי סעיפים 28 ו–32 

לחוק ציוד חשמלי ואלקטרוני.

בבקשה  בכתב  למפקח  יפנה  ממחזר,  מפעל  הוא  כי  סבור  אשר  במפעל  )ג( מחזיק 
בתנאי  עמידתו  על  המעידים  ואסמכתאות  תצהיר  ויצרף  ממחזר  כמפעל  להכרה 
מפעל ממחזר; לצורך בחינת הבקשה, המפקח יהיה רשאי לקבל מהמבקש כל מידע, 
מסמך או תצהיר נוסף הדרוש וכן להיכנס לשטח המפעל; הומצאו המסמכים והמידע 
המבוקש והוכחה, לדעת המפקח, עמידת המפעל בתנאי מפעל ממחזר, יאשר המפקח 
או  כאמור  לאישור  עד  החלטתו;  ממועד  יחול  ואישורו  ממחזר  כמפעל  המפעל  את 

במקרה של דחיית הבקשה על ידי המפקח, לא יוכר המפעל כמפעל ממחזר.

)ד( על אף האמור בסעיף קטן )א(, המפקח רשאי להודיע למחזיק כי העירייה תפנה 
את הפסולת שנוצרה ונצברה במפעל, בכללותה או בחלקה, ובמקרה זה יורה המפקח 
על כלי האצירה שיתקין המחזיק במפעל ושייועדו לפינוי על ידי העירייה, על תדירות 
לשלם  יידרש  במפעל  המחזיק  לפנות;  העירייה  שבכוונת  האצירה  כלי  ועל  הפינוי 
לעירייה אגרת פינוי פסולת עודפת בסך השווה לתוצאה המתקבלת ממשקל הפסולת 
שפונתה על ידי העירייה בניכוי הפסולת הבסיסית, במכפלת מחיר פינוי טונה פסולת; 
כל פסולת שהעירייה לא תורה על פינויה בעצמה, למעט פסולת בסיסית, תפונה על 

ידי המחזיק במפעל ובהתאם להוראות כל דין.

הבסיסית,  לאשפה  האצירה  כלי  את  במשותף  החולקים  מחזיקים  מספר  )ה( היו 
ידווח נציג חברת הניהול או הנציגות, על מספר העובדים של כל מחזיק. 

)ו( לעניין חישוב מספר העובדים במפעל יחולו הוראות אלה:

)1( מפעל יגיש למפקח הצהרה בדבר מספר העובדים המועסקים במפעל והיקף 
משרתם; להצהרה יצורף טופס 126 שהגיש המפעל לרשות המסים לפי סעיף 166 
לפקודת מס הכנסה14 לגבי שנת הכספים שקדמה להצהרה, ואם מדובר בעסק 
חדש - טופס 102 שהגיש המפעל למוסד לביטוח לאומי לגבי החודשיים שקדמו 
להצהרה, והחותמים על ההצהרה, לרבות החותמים מטעם תאגיד, יציינו ליד 
חתימתם את שמו המלא של כל חותם ואת מספר הזהות שלו, ויאשרו בה כי 
על פי הידוע להם, הפרטים שמסרו בהצהרה ושצירפו לה הם אמת; עורך דין או 
רואה חשבון יאמתו את ההצהרה; אם טופס 126 נוגע גם לעובדים המועסקים 
המועסקים  העובדים  זהות  בדבר  שמית  הצהרה  המפעל  יצרף  למפעל,  מחוץ 
את  יאמתו  חשבון  רואה  או  דין  עורך  שנתי;  בממוצע  משרתם,  והיקף  במפעל 

ההצהרה;

מעת  ימים   30 בתוך  שנה,  מדי  הצהרה  לעירייה  ימסור  במפעל  )2( מחזיק 
המחזיק  ימסור   - כאמור  דרישה  ובאין  כן,  לעשות  ממנו  דרשה  שהעירייה 
הצהרה עד יום 30 בנובמבר של כל שנה בדבר מספר עובדיו במפעל נכון לאותו 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  14
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חודש לצורך קביעת מספר העובדים לשנת הכספים הבאה, וכן ימסור לעירייה 
הצהרה עדכנית בעקבות שינוי מהותי שחל במספר העובדים הקבועים במפעל 
לעומת האמור בהצהרה קודמת שהגיש בתוך 30 ימים מקרות השינוי; לעניין זה, 
"שינוי מהותי" - גידול או קיטון של למעלה מ–25 עובדים או של 25% במספר 
העובדים במפעל לעומת האמור בהצהרה הקודמת, לפי הנמוך מביניהם; פעל 
עסק נוסף במתחם המפעל, יצרף המחזיק במפעל להצהרתו גם הצהרה מטעם 

העסק הנוסף כאמור; 

)3( בחישוב מספר העובדים במפעל יימנו עובדים במשרה חלקית תוך צבירה 
של חלקי משרה, באופן שכל 100% משרה צבורים של עובדים קבועים במפעל 

ייחשבו יחד לעובד קבוע אחד במפעל;

במתחם  נוסף  בעסק  או  במפעל  מחזיק  כל  לגבי  במפעל  העובדים  )4( מספר 
בדיקת  בסיס  על  יהיה   ,)2( בפסקה  לאמור  בניגוד  הצהרה,  מסרו  שלא  המפעל 
המפקח ונתונים כאמור בפסקה )1(, ובהעדר נתונים או ממצאים מתאימים יהיה 

על יסוד אומדן לפי שיקול דעתו של המפקח;

)5( מצא המפקח כי אין אפשרות סבירה להחליט או לאמוד את מספר העובדים 
הקבועים במפעל שלא מסר הצהרה כאמור, יורה כי מספר העובדים הוא 1;

רשאי  יהיה  והוא  המפקח,  שיחליט  כפי  יהיה  במפעל  העובדים  )6( מספר 
ועל  העירייה  בידי  הקיימים  נתונים  על  בדיקותיו,  על  זה  בעניין  להסתמך 

הצהרות שיגישו לו המחזיק במפעל וכל עסק נוסף במתחם המפעל.

על  דעתו,  שיקול  לפי  המפקח,  יחליט  נציגות  או  ניהול  חברת  קיימת  לא  )ז( אם 
מספר העובדים של כל אחד מהמחזיקים במשותף, ויחולו הוראות סעיף זה בשינויים 

המחויבים.

)ח( פינוי פסולת ממפעל ייעשה באמצעות קבלן מורשה לתחנת מעבר, אתר לטיפול 
בפסולת או אתר לסילוק פסולת המורשים לפי חוק רישוי עסקים ולפי חוק התכנון 

והבנייה, לקלוט או לטפל בפסולת מאותו הסוג.

)ט( המפקח יורה לעניין תדירות הפינוי וכל הוראה אחרת בדבר הפינוי.

)א( בעירייה תפעל ועדת חריגים אשר חבריה יהיו המנהל הכללי של העירייה, גזבר   .6
העירייה והמנהל האחראי על תחום שיפור פני העיר )להלן - ועדת החריגים(.

)ב( מחזיק במפעל אשר חלוק על החלטת המפקח בדבר אחד המרכיבים המפורטים 
בסעיף קטן )ג(, יהיה רשאי להשיג על החלטת המפקח לפני ועדת החריגים; להשגה 
יצורפו מלוא המסמכים הנדרשים לצורך תמיכה בטענות המחזיק, בצירוף הנימוקים 
התומכים בהשגה; ההשגה תוגש לא יאוחר מהיום האחרון לחודש מרס של כל שנת 

כספים ולגבי אותה שנת כספים בלבד.

לסמכויות  ובהתאם  שלהלן  בנושאים  לדון  מוסמכת  תהיה  החריגים  )ג( ועדת 
המפורטות להלן:

)1( מרכיב עידוד מיחזור - מפעל שהוחלט לגביו על מקדם עידוד מיחזור 0.1 
שלו  המיחזור  עידוד  מקדם  את  להגדיל  בבקשה  חריגים  לוועדת  לפנות  רשאי 

למקדם מיחזור של 1; ועדת החריגים רשאית לאשר או לדחות את בקשתו; 

)2( מספר העובדים במפעל - מפעל אשר מסר הצהרה בדבר מספר העובדים 
במפעל לפי סעיף 5)ו( והמפקח החליט על מספר העובדים במפעל, באופן השונה 

ועדת חריגים
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מזה שהצהיר המחזיק במפעל, רשאי לפנות לוועדת החריגים בבקשה לתקן את 
ההחלטה בדבר מספר העובדים במפעל;

)3( מרכיב התאמה למפעל - מפעל שהוחלט לגביו על מקדם התאמה לעסקים 
1.5 רשאי לפנות לוועדת החריגים בבקשה להגדיל את מרכיב ההתאמה למפעל 
עד למקדם מיחזור מרבי של 2; ועדת החריגים רשאית לאשר את בקשתו באופן 
מלא או חלקי אם הדבר דרוש לדעת הוועדה כדי למנוע עיוות נוכח מאפייניו 

המיוחדים של העסק.

לגבי  תוחל  החלטתה  נימוקיה;  את  החלטתה  במסגרת  תרשום  החריגים  )ד( ועדת 
שנת הכספים שבה התקבלה החלטת ועדת החריגים ועד לקביעה אחרת של ועדת 

החריגים, אם תתקבל כאמור בסעיף קטן )ה(.

מקיים  אינו  המפעל  כי  המפקח,  של  פנייה  לפי  לרבות  החריגים,  ועדת  )ה( מצאה 
נתון או תנאי כלשהו שנקבעו או שהיוו בסיס להחלטתה או כי מידע כלשהו אשר 
מרכיב  כל  זמן,  בכל  לשנות,  רשאית  תהיה  נכון,  או  מלא  אינו  המפעל  מאת  התקבל 

הנתון לקביעתה לפי הוראות חוק עזר זה.

העירייה או המפקח יהיו רשאים לשנות, לתקן או להתלות כל החלטה אשר הוחלטה   .7
על ידם לפי חוק עזר זה או לכלול בה תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

)א( המפקח יהיה רשאי לעשות כל פעולה אשר נקבעה סמכותו בהוראות חוק עזר   .8
זה ומכוח כל הוראת דין אחרת.

)ב( לא מילא הבעל או המחזיק אחר דרישת המפקח בהתאם להוראות חוק עזר זה, 
או  בעל  מאותו  הביצוע  הוצאות  את  ולגבות  העבודות  את  לבצע  העירייה  רשאית 

מאותו מחזיק.

)ג( מצא המפקח כי המפעל אינו מקיים נתון או תנאי כלשהו שנקבעו בחוק עזר זה 
או כי מידע כלשהו אשר התקבל מאת המפעל אינו מלא או נכון, יהיה רשאי לשנות, 

בכל זמן, כל מרכיב הנתון להחלטתו בהתאם להוראות חוק עזר זה.

)ד( המפקח יהיה רשאי לפנות לוועדת החריגים בבקשה לשנות את החלטתה אם 
הוא סבור כי בהחלטתה נפלה שגגה.

לכלי  נקלה  על  לגשת  העירייה  לפועלי  יאפשר  במכלאה,  או  במפעל  בבניין,  מחזיק   .9
הוראות  קיום  את  הפסולת,  את  לבחון  כדי  אחרים  ייעודיים  למכלים  או  האצירה 
החוק או כדי לאסוף ולהוציא פסולת, פסולת תעשייתית, פסולת למיחזור או פסולת 

חקלאית בלא הפרעה.

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,   .10
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד 
מבני משפחתו הבגירים, או לידי כל אדם בגיר העובד או המועסק שם, או נשלחה 
או  הרגילים  עסקו  או  מגוריו  מען  לפי  אדם  אותו  אל  הערוך  רשום  במכתב  בדואר 
הידועים לאחרונה; אם אי–אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם 

הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה.

הסכומים המפורטים בחוק עזר זה יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה )להלן - יום העדכון(,   .11
35% מהם לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד 
ההטמנה  דמי  בעלות  השינוי  שיעור  לפי  מהם  ו–65%   2019 ינואר  לחודש  שפורסם 
שמשלמת העירייה לשנה שבה מבוצע העדכון לעומת עלות דמי ההטמנה החלה על 

העירייה לשנת 2019, שהם בסכום של 278 ש"ח לטונה.

קביעה בדבר פינוי, 
מתן היתר ושינויו

סמכויות המפקח

אי הפרעה לפועלי 
העירייה

מסירת הודעות

הצמדה למדד
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פסולת  פינוי  באגרת  מפעל  מחזיק  חיוב   ,)2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום   .12
עודפת, בהתאם לסעיף 5)ד( יהיה טעון אישור של מועצת העירייה ושל שר הפנים או 

מי מטעמו.

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על פסולת אסבסט ועל פסולת חומרים מסוכנים.  .13
חוק עזר לטירת הכרמל )הוצאת אשפה(, התשי"ז-151957 - בטל.  .14

כ"א בשבט התש"ף )16 בפברואר 2020(
ל ט ה  י ר א )חמ 8-18(  

ראש עיריית טירת כרמל   

ק"ת התשי"ז, עמ' 889.  15

חוק עזר ללב השרון )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התש"ף-2020

 77 סעיף  ולפי  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  ו–22   14 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מתקינה  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  ושר  הפנים  שר  ובהסכמת  התעבורה2,  לפקודת 

מועצת המועצה האזורית לב השרון חוק עזר זה:

העזר  חוק   - )להלן  התשע"ט-32019  וחנייתו(,  רכב  )העמדת  השרון  ללב  עזר  בחוק   .1
העיקרי(, בסעיף 6, במקום סעיפים קטנים )ה( ו–)ו( יבוא: 

הקבוע  בשיעור  שנים  לשלוש  אחת  אגרה  תשולם  אזורי  חניה  תו  קבלת  ")ה( בעד 
בתוספת השלישית.

)ו( תוקף תו החניה האזורי הוא לשלוש שנים מהמועד שבו הוא ניתן".

במקום התוספת השלישית לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2
"תוספת שלישית

)סעיף 6)ה((

אגרת תו חניה אזורי

בעד הנפקת תו חניה אזורי ישלם המבקש אגרה תלת–שנתית בשיעור של 25 שקלים 
חדשים."

י' בשבט התש"ף )5 בפברואר 2020(
ב ו ט י ר ר  י מ ע )חמ 8-22(  

ראש המועצה האזורית לב השרון   

אני מסכים.
' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

אני מסכים.
עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א

שר הפנים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2
ק"ת-חש"ם, התשע"ט, עמ' 539.  3

מגבלת תחולה

סייג לתחולה

ביטול

תיקון סעיף 6

החלפת התוספת 
השלישית
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חוק עזר למג'דל שמס )רוכלות(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו–24 לפקודת המועצות המקומיות1 ולפי סעיף 
מועצת  מתקינה  עסקים(,  רישוי  חוק   - )להלן  התשכ"ח-21968  עסקים,  רישוי  לחוק  11ג 

המועצה המקומית מג'דל שמס חוק עזר זה:

בחוק עזר זה -  .1
"דוכן" - כל שולחן או כלי עזר אחר המשמשים להחזקת טובין או למכירתם;

"המועצה" - המועצה המקומית מג'דל שמס;

"מפקח" - מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה;

"ראש המועצה" - לרבות עובד המועצה שראש המועצה אצל לו מסמכויותיו בכתב, 
הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק   17 סעיף  לפי  מקצתן,  או  כולן 

וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-31975, לעניין חוק עזר זה;

"רוכל" - אדם העוסק ברוכלות;

"רוכלות" - כהגדרתה בסעיף 2א)ה( לחוק רישוי עסקים: "עיסוק בקנייה, במכירה או 
בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע";

"רכב" - רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או 
מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת–אופניים;

"רשות הרישוי" - כמשמעותה בסעיף 5 לחוק רישוי עסקים.

)א( לא יעסוק אדם ברוכלות בתחום המועצה בין באמצעות רכב, ובין בצורה אחרת,   .2
אלא לפי תנאי חוק עזר זה.

)ב( רשות הרישוי רשאית לתת רישיון, לסרב לתתו, להתלותו או לבטלו, וכן רשאית 
היא לכלול ברישיון תנאים, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

)ג( בקשה לרישיון תוגש בכתב לרשות הרישוי.

)ד( בעד מתן רישיון או חידושו, כאמור בסעיף קטן )ג(, תשולם אגרה בשיעור הקבוע 
בפרק י' לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א-42000.

)א( תוקפו של רישיון יהיה לשנה מיום הוצאתו.  .3
לתקופה  רוכלות  להתיר  הרישוי  רשות  רשאית  )א(,  קטן  בסעיף  האמור  אף  )ב( על 
את  לבטל  ואף  המועצה,  שאישרה  לאירועים  בקשר  שיינתן  בהיתר  וקצובה  זמנית 

תוקפו בהודעה מוקדמת של שבעה ימים בכתב.

)ג( בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ב(, רישיון יפקע בתום שנה מיום הוצאתו או עם 
פטירת הרוכל.

)ד( רוכל המבקש לחדש את רישיונו יגיש בקשה על כך חודש לפני תום תוקפו של 
הרישיון.

לאחר  ובין  הרוכל  של  בחייו  בין  לאחר,  להעברה  ניתן  ואינו  אישי  הוא  )ה( רישיון 
פטירתו.

הגדרות

איסור לעסוק 
ברוכלות

תוקפו של רישיון

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  2

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  3
ק"ת התשס"א, עמ' 10.  4

20/02/2011:51



453 ק"ת-חש"ם 1000, כ"ה בשבט התש"ף, 20.2.2020 

המחזיק ברישיון רוכלות יישאנו עמו בזמן עיסוקו ויציגו לפני מפקח על ביצוע הוראות   .4
חוק עזר זה, לפי דרישתו.

)א( הרוכל ישמור על ניקיון הדוכן לרבות השטח שבסביבתו.  .5
בדוכן,  המשתמש  הרוכל,  את  יראו  בקרבתו,  או  הדוכן  יד  על  אשפה  )ב( נמצאה 

כאילו הוא הניח, זרק, השליך, שפך או השאיר את האשפה, זולת אם הוכיח אחרת.

לא יכריז רוכל על טובין או על מרכולתו, ולא יקים רעש בלתי סביר בשעת עיסוקו.  .6

לא יעסוק רוכל ברוכלות בימות השבוע בשעות שבין 20.00 ו–10:00 למחרת, אלא אם כן   .7
הותר לו לעסוק בעיסוקו לפני השעה 10.00 ואחרי השעה 20.00 לפי הוראות סעיף 8.

ראש המועצה רשאי, בתנאים שיקבע ברישיון, להתיר לרוכל לעסוק ברוכלות לתקופה   .8
זמנית גם לפני השעה 10.00 ולאחר השעה 20.00.

או  הרישוי  רשות  הוראות  לפי  אלא  עיסוקו,  לצורך  בדוכן  רוכל  ישתמש  )א( לא   .9
המפקח בנוגע לחומר, לגודל, לצורה, לטיב, לצבע, למיקום ולפי שאר התנאים שיורו 
רגל  הולכי  למעבר  יפריע  שלא  ובאופן  בכתב,  בדרישה  המפקח  או  הרישוי  רשות 

ומכוניות.

)ב( לא יעמיד רוכל או מי מטעמו במקום ציבורי רכב, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או 
טובין, שלא בשעת עיסוקו או כשאינו נמצא במקום.

)ג( לא יקשור רוכל עגלה, דוכן, תבנית או מגש בצורה כלשהי לבניין, לגדר, לעמוד 
או למבנה אחר.

)ד( לא יעמיד רוכל ולא יניח, ולא ירשה לאחר מטעמו ולא יגרום להעמיד או להניח, 
ברחוב או במקום ציבורי, עגלה, דוכן, תבנית, מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או 

כשאינו נמצא במקום.

חזקה  )ד(,  עד  )א(  קטנים  סעיפים  להוראות  בניגוד  רכב  מתוך  רוכלות  )ה( נעשתה 
היא כי בעל הרכב או האדם האחראי על הרכב, לפי העניין, הפר את חובתו לפי סעיף 

קטן )ד(, אלא אם כן הוכיח כי נקט את כל האמצעים הדרושים כדי למלא את חובתו.

הנראה  במקום  האחורי,  צדה  על  יקבע  עסקו,  לצורך  בעגלה  המשתמש  )א( רוכל   .10
לעין, לוחית–מספר שתישא את המספר שנתנה לו רשות הרישוי; לוחית–מספר תכלול, 
נוסף על המספר, את שמו הפרטי ושם משפחתו של הרוכל, מענו, מספר הטלפון שלו 

ומספר הזהות שלו.

במתכונת  חשבונו,  ועל  מטעמו  או  הרוכל  בידי  ותותקן  תיעשה  )ב( לוחית–מספר 
שקבעה רשות הרישוי.

)א( המפקח רשאי להורות לרוכל לסלק את רכבו, הדוכן, המגש או הטובין וכל דבר   .11
אחר המשמש לעיסוקו כרוכל, ממקום שבו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה 

או להוראות כל חיקוק אחר.

)ב( לא מילא הרוכל אחר הדרישה, רשאי המפקח לסלק את הטובין וכל דבר אחר 
המשמש לעיסוקו של הרוכל.

)א( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר   .12
אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

)ב( רוכל חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לעיסוק ברוכלות.

הצגת רישיון 
רוכלות

שמירת הניקיון

איסור להכריז על 
טובין

שעות רוכלות

היתר לעיסוק

שימוש בדוכן

לוחית–מספר

דרישה לסילוק 
טובין

סמכויות המפקח
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אין חוק עזר זה גורע מכל דין אחר, אלא בא להוסיף עליו.  .13
ט' בשבט התש"ף )4 בפברואר 2020(

ח ל א ס ו  ב א ן  ל ו ד )חמ 8-28(  

ראש המועצה המקומית מג'דל שמס   

שמירת דינים
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