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 א' מ.א אשכול 100חוק עזר 

 2020-פהתש"(,  חקלאית  )פינוי פסולת   אשכולחוק עזר ל

לחוק שמירת    19סעיף    הפקודה(,  -לפקודת המועצות המקומיות )להלן    24-ו  22בתוקף סמכותה לפי סעיפים  
ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג  לחוק   15חוק שמירת הניקיון(, סעיף    -)להלן    1984-הניקיון, התשמ"ד   1993-איסוף 

 חוק עזר זה: אשכול מתקינה המועצה האזורית   חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור(, -)להלן 

 הגדרות
 -בחוק עזר זה  .1

תקנות האגודות השיתופיות  מסוג מושב עובדים או מושב שיתופי או קיבוץ כמשמעותם באגודה חקלאית    –"אגודה"  
 ;בתחום המועצה הקיימים ו/או פועלים , 1995-אגודות(, תשנ"ו)סוגי 

 כהגדרת "אדם" בפקודת הפרשנות ]נוסח חדש[ ;  -  "אדם"
מקום המשמש לפינוי ולסילוק של פסולת, באמצעות הידוקה וכיסויה באופן מבוקר בחומר    -  "לפינוי פסולת  "אתר

 כיסוי, המורשה לפי כל דין; 
 : אחד או יותר מאלה - "בעל נכס" 

חוק    -)להלן    1969-( הבעל הרשום של נכס בפנקס המקרקעין כמשמעותו בחוק המקרקעין, התשכ"ט1)
 המקרקעין(, לרבות בעל זכות חכירה, ובהעדר רישום כאמור הזכאי להירשם על פי דין; 

 ( חוכר או בר רשות במשק חקלאי או בנחלה חקלאית או במשק עזר, לרבות מי שזכאי להירשם ככזה;2)
דם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו ( א3)

 ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח; 
 לחוק המקרקעין;  52( בעל דירה כמשמעותו בסעיף 4)

 מסמך בכתב מטעם המועצה, אשר נמסר לפי חוק עזר זה; - "הודעה" 
 ;אשכולהמועצה האזורית   - "המועצה"

 לרבות נטישה, זריקה, שפיכה, הנחה, השארה או גרימת לכלוך באופן אחר;  - לכה""הש
 שטח הקרקע הנכלל בהסכם שבין רשות מקרקעי ישראל לאגודה;  -"ישוב"
 מדד המחירים לצרכן, שמתפרסם מזמן לזמן בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;   - "מדד"

 ; צו המועצות האזוריות( -)להלן  1958-כהגדרתו בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח - "מחזיק" 
תהליך עיבוד או השבה של חומרים או מוצרים לשימוש חוזר למטרה אשר לה נועדו בראשונה או כחומרי    -  "מיחזור" 

 גלם;
ו של אדם או העלול להפריע לאדם או למנוע ממנו  כל דבר המהווה סכנה לבריאות הציבור, לביטחונו, לרכוש   -  "מפגע" 

 לעשות שימוש בזכויותיו באופן בלתי סביר; 
 ; פסולת חקלאיתתחנת מעבר ל  -"מפח"ק "

 עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו לעניין חוק עזר זה כולו או מקצתו;  - "מפקח" 
משק חקלאי, נחלה חקלאית, משק  ,  כהגדרת נכסים בצו המועצות האזוריות, לרבות בית עסק, בית מגורים  -  "נכס"

 ודרכי מעבר שאינן ציבוריות;   שטחים חקלאיים, מבנים חקלאייםעזר, 
 לרבות מידות, צורה, צבע, מבנה, חומרים, איכות, יצרן ועמידה בדרישות תקנים;  - "סוג"

גורים, פסולת למיחזור, פסולת אלקטרונית, פסולת בניין, פסולת חקלאית, פסולת צמחים  פסולת נכס למ  -  "פסולת"
המשמשים לנוי, פסולת מכלאה, פסולת תעשייתית, לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות,  

ים, בדלי סיגריות, גרוטות רכב  קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פסדים, צמיגים, גזם, גזרי עץ, קרשים, סמרטוט 
וכל דבר אחר העלול לגרום לכלוך או סוג אחר של פסולת שקבע המפקח, אך למעט פסולת חומרים מסוכנים, פסולת  

 זיהומית, פסולת רפואית מסוכנת ופסולת פגרים; 
 לרבות הובלה, העברה והורקה;  - "פינוי"

זבל אורגני,  בין אורגאנית ובין שאינה אורגאנית, לרבות  כל פסולת שמקורה בפעילות חקלאית,    –   "פסולת חקלאית"
  (לרבות קש, גבעולי כותנה)זבלים שמקורם בבהמות צאן, בבהמות בקר ועופות, פסולת צמחית של גידולים חקלאיים  

למעט בוצה, ולרבות חומרי הדברה, יריעות  לתוצרת חקלאית,  וכן פסולת שמקורה בתעשייה חקלאית ובבתי אריזה  
ת, לרבות יריעות ואריזות המשמשות  יחקלא פעילות  פוליאטילן, אריזות למיניהן שנועדו או אשר משמשות ל  פלסטיק, 

, מכלאה, דיר מחסן ובמבני עזר לחקלאות, וכיוצא באלה, כל פסולת אחרת המהווה תוצר ישיר  או בית רשת  בחממה 
 ; רפואית ופסולת פגריםומית, פסולת , אך למעט פסולת חומרים מסוכנים, פסולת זיהאו עקיף של פעילות חקלאית

, לרבות עובד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי  אשכולראש המועצה האזורית    -  "ראש המועצה"
 חוק עזר זה, כולן או מקצתן; 

 חקלאית  השלכת פסולת
 הוראות חוק עזר זה.על פי אלא , חקלאית לא ישליך אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשליך פסולת .2
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 מיתקנים מיוחדים לאיסוף פסולת חקלאית   קמתה
שמש את החקלאים  יאשר  ,  מפח"ק,  ם הישובבתחולהקים ולנהל ולתפעל, בכפוף לכל דין,  אגודה  כל  על  (  א) .3

   ., אלא אם ראש המועצה, באישור מליאת המועצה, פטר אותה מכךהפועלים בתחום הישוב
 
אופן ניהולם  מועדים להקמת מפח"ק על ידי האגודה וכן לעניין  ( ראש המועצה רשאי לקבוע הוראות בדבר  ב)

של   אחזקתם  בדבר    מפח"קיםודרכי  בתוך  וכן  לסוגיה,  מפח"קיםהתנהגות  החקלאית  הפסולת  הפרדת   ,
הוראות    כן הבטיח מניעת מפגעים ומטרדים וללסוגיה, הוראות הבאות  החקלאית  פסולת  המקומות להנחת  

 לעניין ביצוע הוראות חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור.
 
שאליו מתייחסות ההוראות באמצעות שילוט    מפח"ק יפורסמו בכל אתר  (,  בקטן )( הוראות כאמור בסעיף  ג)

 על האגודה.  –האחריות להצבת השילוט ולמילוי אחר ההוראות  שיוצב באתר.
 
פר קנס  המישלם האדם  לא מילא אדם אחר ההוראות,    . הוראותהימלא אחר    מפח"ק ( אדם הנכנס לאתר  ד)

 ₪.  500למועצה בגובה 
 
 ₪.  500תשלם האגודה למועצה קנס בגובה (, ג)3( וסעיף ב)3בו מפירה האגודה את סעיף בגין כל יום  ( ה)
 

 פינוי פסולת חקלאית או שימוש בה
האגודה    ם יקשת  פח"קלמ  חקלאית המצויה בתחום הנכס שבחזקתו)א( בעל נכס או המחזיק בו יפנה כל פסולת   .4

 . או לאתר מורשה לפינוי פסולת חקלאית,  בחוק עזר זהכאמור 
 
( המפנה פסולת חקלאית לפי סעיף קטן )א( יפריד בין סוגיה כפי שראש המועצה יקבע מזמן לזמן, בהודעה  ב)

בחלק מהמפח"ק    ,ל פסולת חקלאית במיתקןשתפורסם על גבי לוחות המודעות של המועצה ויניח כל סוג ש
 במפח"ק.  לפי השילוט שיוצב  המיועד לכך,

 
( המפנה פסולת חקלאית לפי סעיף קטן )א( ינקוט את האמצעים הדרושים למניעת התפזרות פסולת חקלאית,  ג)

 כך.  ל  לרבות נזילה של נוזלים האצורים בפסולת חקלאית, במהלך הובלתה מהנכס ועד להנחתה במקום המיועד
 
( המפנה פסולת חקלאית אחראי למנוע היווצרות כל מפגע הנובע מפסולת המוחזקת בתחום נכסו; לעניין  ד)

זה, ינקוט מפנה הפסולת החקלאית בכל אמצעי נדרש כדי למנוע מפגע כזה, ולרבות טיפול בפסולת, כיסויה,  
 .הרחקתה ממוקדי מפגעו

(, ינקוט מפנה הפסולת  דת לקיים את הוראות סעיף קטן )( בלי לגרוע מחובתו של המפנה פסולת חקלאיה)
החקלאית, באופן מיידי ולא יאוחר מהמועד שראש המועצה קבע, אמצעים שעליהם יורה ראש המועצה  

 .חוק עזר זהלמניעת מפגעים כאמור ב 
 

בעל הנכס או המחזיק כאמור, קנס  )א(, ישלם  4)ו( בגין כל יום בו מפיר בעל הנכס או המחזיק את הוראת סעיף  
   ₪.  500למועצה בגובה 

 תיפעול המפח"ק 
 ותתחזק את המפח"ק בהתאם לכל הוראות הדין.האגודה תתפעל )א(  .5
 

 . הפסולת החקלאית שפונתה למפח"ק על האגודה לפעול למיחזור )ב( 
 

 לאתר פסולת רישמי. תפנה האגודה )ב(,  5סולת חקלאית, שלא ניתן למחזרה כאמור בסעיף פ)ג( 
 

)ד( האגודה זכאית לגבות מבעלי או מחזיקי הנכסים המובילים פסולת חקלאית למפח"ק, את הוצאות הקמתו  
  ותיפעולו, בכפוף לאישור המועצה. 

 בידי המועצהפעולות  או  ביצוע עבודות  
רשאית המועצה לבצע בעצמה או על ידי אחר את העבודות    אגודה אחר הוראות חוק עזר זה,    אדם או    לא מילא .6

בלבד שהתראה בדבר ביצוע  אגודה, ו  ו אדם או, ולגבות את הוצאות הביצוע מאותהנדרשותאו את הפעולות  
זמן סביר    אדם או לאגודהנמסרה לאו אדם,    ה אגודהאותבידי המועצה והטלת עלותן על  או הפעולות  העבודות  

 מראש. 
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 רשות כניסה

 מפח"ק, על מנת לפקח על קיום הוראות חוק עזר זה. כל  )א( עובדי המועצה או שלוחיה רשאים להיכנס ל  .7
כאמור לעיל,    פח"קיםמגישה חופשית ותקינה, בלא הפרעה, ל   לעובדי המועצה או שלוחיהאגודה תאפשר  )ב(   

 על מנת לבחון קיום הוראות חוק עזר זה.  

 גביית הוצאות
אדם שחויב או נדרש לשאת בהוצאות לפי הוראות חוק  אגודה או  )א( דרישת תשלום מאת המועצה תישלח לכל   .8

החבות; ואולם לא יוספו תשלומי פיגורים    משלוח דרישת תשלום כאמור אין בו בכדי לגרוע מעצם-עזר זה; אי
לחיוב כל עוד לא נשלחה דרישת תשלום כאמור ולא הסתיים המועד הנקוב בה לתשלום החיוב; לעניין זה,  

לחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(,    1כהגדרתם בסעיף    -  "תשלומי פיגורים"
 . 1980-התש"ם

 )ב( ההוצאות ישולמו עד המועד הקבוע בדרישת התשלום. 

 סמכויות המפקח 
החקלאית אל  הפסולת  והובלת  הוצאת   ,)א( המפקח רשאי ליתן לבעל נכס או למחזיק בו, הוראות בדבר איסוף .9

 . זה וטיפול בה, בכפוף להוראות חוק עזרהמפח"ק  
במפח"ק וכן  חקלאית  הפסולת  ההמפקח רשאי ליתן לאגודה ו/או מי מטעמה, הוראות בדבר מיון  ,  )ב( כמו כן 

 .כל עניין אחר הדרוש, לדעת המפקח, לשם ביצוע חוק עזר זהכל הוראה ב 
, או בכל אמצעי אחר שיקבע בכפוף  ( המפקח רשאי לתת הוראות ביצוע בהודעה בכתב, בחוזרים, במודעותג)

 להוראות כל דין.

 מסירת הודעות
האדם שאליו היא מכוונת  האגודה או  מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי   .10

או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים  
י אדם בגיר העובד או מועסק שם או משלוח במכתב הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו  או ליד

 הרגילים או הידועים לאחרונה; 
אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות  -אם אי 

 האמורים או על הנכס שבו היא דנה.
  

 
 
 
 

 ( 2020ולי בי 28) פהתש" אבב זי

 גדי ירקוני

 אשכולראש המועצה האזורית 
  


