חוק עזר לנס ציונה )מיחזור( ,התשע"ו2016-
פורסם:

חש"ם  ,842התשע"ו ) ,(14.1.2016עמ' .79

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו 251-לפקודת העיריות )להלן  -הפקודה( ,וסעיף  15לחוק איסוף ופינוי פסולת
למיחזור ,התשנ"ג) 1993-להלן  -חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור( ,מתקינה מועצת עיריית נס ציונה חוק עזר זה )להלן
 -חוק עזר(:

הגדרות
.1

בחוק עזר זה -

"אשפה"  -פסולת שאינה פסולת למיחזור;
"בית עסק"  -מפעל ,בית מלאכה ,חנות ,משרד או כל מקום אחר שאינו משמש כבית מגורים בלבד ואשר במהלך
העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת למיחזור;
"בית מגורים"  -נכס המיועד והמשמש בפועל למגורים ,וכל נכס שאינו בית עסק;
"בעל בית עסק"  -אחד או יותר מאלה:
)( 1

בעל הנכס המשמש כבית עסק;

)( 2

המנהל את בית העסק;

)( 3

המחזיק של בית העסק;

) (4בעל היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלה או לניהול בית עסק או לעיסוק בעסק ,או מי
שעליו מוטלת חובה לקבל היתר או רישיון כאמור;
)( 5

מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל בית העסק;

"בעל בית מגורים"  -לרבות חוכר ,שוכר או שוכר משנה ,בר-רשות ,ולעניין בית משותף ,אף נציגות הבית המשותף
כמשמעותה בחוק המקרקעין ,התשכ"ט;1969-
"בעל נכס"  -בעל בית עסק ,בעל בית מגורים לרבות אדם המקבל ,או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים ,או שהיה מקבלה
אילו הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כנאמן או כבא כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין
שאיננו הבעל הרשום ,בר-רשות ,וכולל שוכר או שוכר-משנה ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
"העירייה"  -עיריית נס ציונה;
"מחזיק"  -אדם או תאגיד המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם כבעל או כשוכר ,או בכל אופן אחר ,למעט אדם הגר
בבית מלון או בפנסיון;
"מיחזור"  -תהליך עיבוד או השבה של חומרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או
כחומרי גלם;
"מיתקן מיחזור"  -כלי או אמצעי לאצירה ,דחיסה ,כבישה ,גריסה ,קשירה וכיוצא באלה ,המשמש למיון ,לטיפול או
להקטנת נפח הפסולת למיחזור;
"מכל ייעודי"  -כלי קיבול לאצירת סוג פסולת למיחזור;
"מפקח"  -עובד העירייה שראש העירייה מינה אותו בכתב להיות מפקח לעניין הוראות חוק עזר זה;
"מרכז מיחזור"  -מקום שבו מותקנים מכלים ייעודיים אשר נועדו לצורכי מיון הפסולת לסוגיה השונים;
"נכס"  -מקרקעין מכל סוג שהוא המשמשים בעל נכס או מחזיק;
"פסולת"  -לרבות שיירי מזון ,קליפות ,ניירות ,בקבוקים ,תיבות ,קופסאות ,קרטונים ,אריזות למיניהן ,גרוטות,
פסדים ,צמיגים ,גזם ,גזרי עץ ,קרשים ,סמרטוטים ,בדלי סיגריות ,פסולת צמחים ,שברי זכוכית ,אשפה מכל סוג וכן
כל דבר אחר העלול לגרום אי-ניקיון או אי-סדר ,למעט פסולת בניין וגרוטות רכב ולמעט פסולת חומרים מסוכנים,
פסולת זיהומית ,פסולת רפואית מסוכנת ופסולת פגרים;
"פסולת אסבסט"  -כהגדרתה בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א) 2011-להלן  -החוק למניעת
אסבסט(;

"פסולת פריקה ביולוגית"  -שאריות מזון ,פירות וירקות ,ביצים וחומרים אורגניים קלי פירוק לרבות גפרורים,
תמציות תה ,קפה ,טישו ,שערות ,ציפורנים ,שאריות של בעלי חיים וכיוצא באלה;
"פסולת יבשה"  -פסולת שאינה מכילה פסולת פריקה ביולוגית;
"פסולת למיחזור"  -חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא ,הניתנים למיחזור ,שהושלכו או המיועדים להשלכה ,כגון נייר,
קרטון ,פלסטיק ,זכוכית ,מתכת ,טקסטיל ,גזם ,פסולת פריקה ביולוגית ,וכן זבלים שונים שמקורם בבעלי חיים;
"קניון"  -מרכז קניות במבנה מקורה וסגור מכל צדדיו ,שיש בו כניסה משותפת אחת לפחות ושבו  10בתי עסק לפחות
או ששטחו הכולל  1,000מ"ר לפחות;
"ראש העירייה"  -לרבות עובד העירייה שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה 1975-לעניין הוראות חוק עזר זה ,כולן או מקצתן.

חובת התקנת מכל ייעודי ומיתקן מיחזור לפסולת למיחזור
.2

בעל נכס או המחזיק בו יתקין מכל ייעודי או מיתקן מיחזור לפסולת יבשה ופסולת פריקה ביולוגית.

חובת שימוש במכל ייעודי ומיתקן מיחזור
.3

)א( לא ישליך אדם אשפה למכל ייעודי או למיתקן מיחזור.

)ב( הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור סמוך למקום מגוריו של אדם או לבית עסק ,לא ישליך אדם ,בעל
הנכס או כל אדם הנמצא בנכס או בבית העסק או מי מטעמו ,פסולת למיחזור אלא לתוכו ובהתאם לסוג הפסולת
שנקבעה לאותו מכל ייעודי או מיתקן מיחזור.

הקטנת נפחם של חומרי אריזה
)א( לא ישליך אדם לתוך מכל ייעודי או מיתקן מיחזור ,חומרי אריזה בעלי נפח גדול שניתן להקטין את נפחם
.4
על ידי פירוק ,קיפול ,קריעה או דחיסה ,אלא לאחר שפורקו ,קופלו ,נקרעו או נדחסו.
)ב( מפקח רשאי ,לאחר התייעצות עם מנהל אגף שיפור פני העיר בעירייה ,לדרוש בהודעה בכתב מחנויות
מזון ,מרכזים מסחריים וקניונים או כל בית עסק שהמפקח מצא אותו מתאים לכך ,להתקין בבית העסק או בסמוך
אליו מיתקן מיחזור להקטנת נפחם של חומרי אריזה או לאצירתם; מקבל ההודעה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג( מפקח רשאי ,לאחר התייעצות עם מנהל אגף שיפור פני העיר בעירייה ,לדרוש בהודעה בכתב מבעל עסק
שיש לו לדעת המפקח ,כמות גדולה של חומרי אריזה ,להתקין בבית העסק שלו או בסמוך אליו מיתקן מיחזור להקטנת
נפחם של חומרי אריזה או לאצירתם; מקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
)ד( אין בהוראות סעיף זה כדי לסתור את הוראות החוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א) 2011-להלן -
חוק האריזות(.

אספקה ואחזקה של מכל ייעודי או מיתקן מיחזור
)א( העירייה תציב ,ותספק מכל ייעודי או מיתקן מיחזור שאת נפחו וסוגו קבע מנהל אגף שיפור פני העיר
.5
בעירייה ,בבתי מגורים או בסמוך להם ,ובמקומות אחרים שתבחר בתחומה ,ותפנה מהם את הפסולת למיחזור.
)ב( הותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור ,יחזיקו בעל נכס במצב תקין ונקי ,יחליפו וישטפהו ,במידת הצורך
או על פי דרישה מאת המפקח.
)ג( לא יפגע אדם ,לא ישחית ,לא יקלקל ולא יעביר ממקומו מכל ייעודי או מיתקן מיחזור שהותקן או הוצב
על ידי העירייה.

מיקום הצבת מכל ייעודי או מיתקן מיחזור
.6
העסק.

)א( בעל נכס או המחזיק בו יחזיק מכל ייעודי או מיתקן מיחזור במתחם הפנימי של בתי המגורים או בתי

)ב( בעל נכס או המחזיק בו רשאי להוציא מכל ייעודי או מיתקן מיחזור מתוך המתחם הפנימי של בתי
המגורים או בתי העסק לרשות הרבים ,בימים ובשעות כפי כשתקבע העירייה ושיפורסמו באמצעות הצבת שלט במקום
איסוף הפסולת או בסמוך לו ונוסף על כך יפורסמו גם באתר האינטרנט של העירייה.

)ג( בעל נכס או המחזיק בו חייב להחזיר מכל ייעודי או מיתקן מיחזור הנמצאים ברשות הרבים אל תוך
המתחם הפנימי של בתי המגורים או בתי העסק ,בימים ובשעות כפי כשתקבע העירייה ושיפורסמו באמצעות הצבת
שלט במקום איסוף הפסולת או בסמוך לו ונוסף על כך יפורסמו גם באתר האינטרנט של העירייה.

התקנת מרכז מיחזור ומיתקני מיחזור
העירייה רשאית להתקין בתחומה מרכז מיחזור ומיתקני מיחזור ורשאית היא להורות על שימוש בהם.
.7
ההוראות בדבר השימוש במיתקני המיחזור יפורסמו על גבי שילוט במקום.

טיפול בפסולת אסבסט
לא יסלק או יוביל אדם אסבסט או פסולת אסבסט ולא יפנה אותם אלא לאתר פסולת אסבסט כהגדרתו בחוק
.8
למניעת מפגעי אסבסט ,לשם הטמנתם ,ובכפוף להוראות לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט.

חובת הודעה
בעל נכס או המחזיק בו ,יודיע בהקדם ובכתב למנהל אגף שיפור פני העיר בעירייה על שינוי שחל בסוג ,בכמות,
.9
בטיב או באיכות האשפה או הפסולת למיחזור אשר נוצרת בנכס ,אם השינוי עשוי להשפיע על -
)( 1

סוגו או גודלו של המכל הייעודי או מיתקן המיחזור;

)( 2

אופן או תדירות פינוי הפסולת למיחזור.

פינוי פסולת למיחזור
.10
שהורה.

)א( פסולת למיחזור שפונתה על ידי העירייה או מי מטעמה ,תפונה באופן שיורה ראש העירייה ועל פי התנאים

)ב( מועדי פינוי פסולת למיחזור בכלל שטחי העירייה יפורסמו על ידי העירייה באמצעות הצבת שלט במקום
איסוף הפסולת או בסמוך לו ונוסף על כך יפורסמו גם באתר האינטרנט של העירייה.
)ג( פסולת למיחזור שנאספה ופונתה בידי העירייה או מי מטעמה תהיה קניין העירייה ,ואולם אין בהוראה
זו כדי לסתור את הוראות חוק האריזות.

היתר לפינוי פסולת
לא יפנה אדם פסולת למיחזור אלא לפי היתר מאת ראש העירייה ועל פי התנאים שקבע בו ,ואולם רשאי אדם
.11
לפנות ,להוביל ולהעביר פסולת למיחזור למפעל שעיסוקו מיחזור פסולת.

רשות כניסה
מפקח יהיה רשאי להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לאכיפת הוראות חוק עזר זה ,ואולם לא ייכנס למבנה
.12
המשמש למגורים  -אלא על פי צו בית משפט.

איסור הפרעה
.13

לא יפריע אדם לראש העירייה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעות
מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה
.14
במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר
העובד או המועסק שם או משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
לאחרונה; אם אי-אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהיה המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות
האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

שמירת הדינים
.15

הוראות חוק עזר זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
י"ג בחשוון התשע"ו ) 26באוקטובר (2015
יוסי שבו
ראש עיריית נס ציונה

