
 2014-חוק עזר לעמק חפר )מיחזור(, התשע"ד

 416(, עמ'  21.8.2014, התשע"ד )808חש"ם   : פורסם
 

לחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור,    15לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף    22בתוקף סמכותה לפי סעיף  
 , מתקינה מועצה אזורית עמק חפר חוק עזר זה: 1993-התשנ"ג

 מטרות חוק העזר

מטרות החוק הן ליישום מדיניות המועצה לקידום נושא המיחזור בתחומה, מתוך מדיניותה הכוללת לשמר   .1
 ולטפח את איכות הסביבה. 

 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 2

 מפעל, משרד או כל מקום אחר שאינו משמש בפועל כבית מגורים אשר מצטברת בו פסולת למיחזור;  - "בית עסק" 

 יועד והמשמש למגורים, ושאינו בית עסק; נכס המ   - "בית מגורים"

 אחד או יותר מאלה:   - "בעל בית עסק"

 המנהל את העסק;  ( 1)

 המחזיק של העסק;  ( 2)

)להלן    1968-בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח  6בעל היתר זמני או בעל רישיון עסק כמשמעותם בסעיף   ( 3)
 שיון כאמור; חוק רישוי עסקים( או מי שמוטלת עליו חובה לקבל היתר או רי -

 מי שבבעלותו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל בית העסק;   ( 4)

רשות, ולעניין רכוש משותף בבית משותף, נציגות הבית  –לרבות חוכר, שוכר או שוכר משנה, בר  -  "בעל בית מגורים"
 חוק המקרקעין(;  -)להלן  1969-לחוק המקרקעין, התשכ"ט 65המשותף כמשמעותה בסעיף 

 או יותר מאלה:  אחד - "בעל נכס" 

הבעל הרשום של נכס בפנקס המקרקעין כמשמעותם בחוק המקרקעין, לרבות בעל זכות חכירה, ובהעדר   ( 1)
 רישום כאמור, הזכאי להירשם על פי דין; 

אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו   ( 2)
 כבא כוח; ובין כמורשה, כנאמן או 

 לחוק המקרקעין;  52בעל דירה כהגדרתו בסעיף  ( 3)

 לחוק המקרקעין;  65נציגות בית משותף כמשמעותה בסעיף  ( 4)

שוכר או שוכר משנה של נכס ששוכר את הנכס לתקופה של למעלה משלוש שנים, או מי שיש לו זכות   ( 5)
 לקבל חכירה לדורות בנכס; 

 שחיקה, התיישנות, הוצאה משימוש, או עקב תאונה; חפץ שיצא מכלל שימוש עקב  - "גרוטאה"

 פעילות מיון של פסולת הראויה למיחזור;  - "הפרדה"

 המועצה האזורית עמק חפר;  - "המועצה"

 לחוק המקרקעין, למעט אדם הגר בבית מלון;  15כהגדרתו בסעיף  - "מחזיק" 

תהליך עיבוד או השבה של חומרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או    -  "מיחזור" 
 כחומרי גלם; 

כלי או אמצעי לאצירה, דחיסה, כבישה, גריסה, קשירה וכיוצא באלה, המשמש למיון, לטיפול או    -  "מיתקן מיחזור"
 להקטנת נפח הפסולת למיחזור; 

 אצירת סוג פסולת למיחזור; כלי קיבול ל - "מכל ייעודי" 

 עובד המועצה שראש המועצה מינה אותו בכתב להיות מפקח לעניין הוראות חוק עזר זה;  -" מפקח"



מקום שבו מייצרים, מאחסנים, מעבדים או מוכרים טובין, עושים מלאכה או מספקים שירות, לרבות חנות,    -  "מפעל"
 כן עסק אחר; בית מלאכה, בית חרושת, מעבדה, סופרמרקט, משרד ו

 מקום שבו מותקנים מכלים ייעודיים אשר נועדו לצורכי מיון הפסולת לסוגיה השונים;  -"מרכז הפרדה למיחזור" 

 מקרקעין מכל סוג שהוא המשמשים בעל נכס או מחזיק;   - "נכס"

לגרוטאות  חדר אשפה, בניין, מבנה, מיתקן או שטח המיועד להצבת מיתקני אצירה לפסולת    -  "משטח הצבה לפסולת"
 או גזם; 

חומרים או מוצרים לאחר צריכה מכל מסוג לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית,    -  "פסולת"
גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים,   גזם,  תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פחים, פסדים, צמיגים, 

 סיגריות, למעט פסולת בניין וגרוטאות רכב; שיירי מפעל, אפר, פסולת גינה, בדלי 

 פסולת הכוללת מרכיבים הניתנים לפירוק ביולוגי קצר מועד, כגון: שאריות מזון וגזם;  - "פסולת אורגנית רקבובית"

פסולת אורגנית מוצקה שמקורה בצמחים או במזון, הניתנת לפירוק על ידי אורגניזמים    -  "פסולת פריקה ביולוגית"
 - חיים, למעט 

 פסולת נייר וקרטון;  ( 1)

 גזם ופסולת גינון;  ( 2)

ההתיישבות   ( 3) בחוק  כהגדרתה  חקלאית  בקרקע  שנעשים  חקלאיים  בגידולים  שמקורה  פסולת 
 ;1967-החקלאית )סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים(, התשכ"ז

 וב עם חומרי רפד; הפרשות של בקר, עופות, צאן וסוסים בצורתן הטבעית, או בעיר   - זבל בעלי חיים   ( 4)

 ; 2004-בוצה, כהגדרתה בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, התשס"ד ( 5)

 פסולת שאינה מכילה פסולת אורגנית רקבובית;  -  "פסולת יבשה"

חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא, הניתנים למיחזור, שהושלכו או המיועדים להשלכה במכל ייעודי    -   "פסולת למיחזור"
או במיתקן מיחזור, כגון נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית, מתכת, טקסטיל, גזם, ופסולת פריקה ביולוגית, למעט פסולת  

 ;רפואית מסוכנת, פסולת זיהומית, פסולת חומרים מסוכנים ופסולת פגרים

תקנות    - )להלן    1997-כהגדרתה בתקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים(, התשנ"ז  -   "פסולת זיהומית"
 בריאות העם(; 

חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן, המסולק מנכס או המיועד לסילוק או שיש לסלקו    - "פסולת חומרים מסוכנים"  
כהגדרתם בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(,    -  לוק""סי,  "חומר מסוכן"לפי כל דין; לעניין זה,  

 תקנות רישוי עסקים(;   -)להלן  1990-התשנ"א

 כהגדרתה בתקנות בריאות העם;  - "פסולת פגרים" 

 כהגדרתה בתקנות בריאות העם;  -  "פסולת רפואית מסוכנת"

לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,    4ראש המועצה לרבות מי שהוסמך על ידו לפי סעיף    -  "ראש המועצה" 
 .1958-התשי"ח

 

 סוגי פסולת להפרדה במקור 

 חוק עזר זה יחול על פסולת למיחזור הנוצרת בבתי מגורים ובבתי עסק. .3

 

 חובת התקנת מכל ייעודי ומיתקן מיחזור והפרדת פסולת למיחזור

המפקח, מכל ייעודי או מיתקן מיחזור ויבצע הפרדת פסולת  בעל נכס או המחזיק בו יתקין, בהתאם להוראות   .4
 לפסולת יבשה ולפסולת אורגנית רקבובית. 



 חובת שימוש במכל ייעודי ובמיתקן מיחזור

 לא ישליך אדם פסולת שאינה פסולת למיחזור למכל ייעודי או למיתקן מיחזור. )א( .5

עסק, לא ישליך אדם, בעל   יו של אדם או לביתהותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזור סמוך למקום מגור   )ב(
מטעמם פסולת למיחזור אלא לתוכו ובהפרדה בהתאם לסוג    הנכס או כל אדם הנמצא בנכס או בבית העסק או כל מי 

 מיתקן מיחזור.  המועצה לאותו מכל ייעודי או מיתקן מיחזור, כמסומן על גבי אותו מכל ייעודי או  הפסולת שקבע ראש

 

 חומרי אריזה   הקטנת נפחם של

לא ישליך אדם לתוך מכל ייעודי או מיתקן מיחזור חומרי אריזה בעלי נפח גדול שניתן להקטין את נפחם  )א( .6
 על ידי פירוק, קיפול, קריעה, או דחיסה, אלא לאחר שפורקו, קופלו, נקרעו או נדחסו.

וש בהודעה בכתב מבעל מפקח רשאי, לאחר התייעצות עם מנהל המחלקה במועצה האחראי לכך, לדר  )ב(
עסק שיש לו, לדעת המפקח, כמות גדולה של חומרי אריזה, להתקין בבית העסק שלו או בסמוך אליו מיתקן מיחזור  

 לדחיסה ולהקטנת נפחם של חומרי אריזה או לאצירתם; מקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. 

 

 אספקה ואחזקה של מכל ייעודי או מיתקן מיחזור

המועצה תספק ותחזיק מכלים ייעודיים או מיתקני מיחזור שאת נפחם ואת סוגם יקבע מנהל המחלקה   )א( .7
או   להם,  בסמוך  או  עסק  בבתי  מגורים,  בבתי  יוצבו  אשר  במועצה,  הסביבה  ואיכות  תברואה  תחום  על  האחראית 

 במקומות אחרים שתבחר בתחומה, ותפנה מהם את הפסולת למיחזור.

)א( לא יחול על בית עסק אשר לדעת המועצה לנוכח מהותה, כמותה או אופייה של   האמור בסעיף קטן  )ב(
 הפסולת למיחזור הנוצרת בו, אין מקום לפינוי הפסולת למיחזור על ידי המועצה.

הותקן או הוצב מכל ייעודי או מיתקן מיחזור בתוך בית מגורים או בתוך בית עסק, יחזיקו בעל הנכס   )ג( 
 עת, ויחליפו לפי הצורך או על פי דרישה מאת המפקח.  במצב תקין ונקי בכל

לא יפגע אדם, לא ישחית, לא יקלקל ולא יעביר ממקומו מכל ייעודי או מיתקן מיחזור שהותקן או הוצב    )ד(
 על ידי המועצה. 

 

 תשלום בעד מכל ייעודי, מיתקן למיחזור ומשטח הצבה

ייעודי, מיתקן למיחזור, משטח הצבה לפסולת הנדרש בעל נכס או המחזיק בו ישלם למועצה בעד מכל   )א( .8
 לאחזקת המכל או המיתקן שתספק המועצה, בהתאם למחיר רכישתם על ידי המועצה. 

)א(, כולו או חלקו, בשל מצבו החומרי של בעל  )ב( המועצה תהיה רשאית לפטור מתשלום לפי סעיף קטן 
לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(,    2תקנה  הנכס או המחזיק בו וזאת בהתאם לאמות המידה הקבועות ב

 . 1993-התשנ"ג

 אם קיימות כמה עילות המזכות בהנחה לפי סעיף קטן )ב(, תינתן רק הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.  )ג( 

מתן ההנחה יהיה טעון אישור ועדה מקצועית אשר תכלול את המנהל הכללי של המועצה, היועץ המשפטי   )ד(
 צה או נציגו וגזבר המועצה או עובד בכיר מטעמו.של המוע

 

 מיקום הצבת מכל ייעודי או מיתקן מיחזור

בעל הנכס או המחזיק בו יחזיק מכל ייעודי או מיתקן מיחזור בתחום המגרש שבו מצוי בית המגורים או   )א( .9
 בית העסק בהתאם להוראות המפקח.

נכס או המחזיק בו יוציא את המכל הייעודי מתוך תחום כדי לאפשר את פינוי הפסולת למיחזור, בעל ה )ב(
ביום שקודם ליום שבו נקבע מועד    18:00המגרש שבו מצוי בית המגורים או בית העסק לרשות הרבים, החל מהשעה  

 פינוי הפסולת למיחזור, למעט תקופת מועדי ישראל שבה תפרסם המועצה הודעה מיוחדת על מועדי פינוי.

חזיק בו יחזיר את המכל הייעודי לתוך תחום המגרש שבו מצוי בית המגורים או בית  בעל הנכס או המ )ג( 
 ביום שבו בוצע פינוי הפסולת למיחזור.  22:00העסק עד לשעה 

 



 התקנת מרכזי מיחזור ומיתקני מיחזור

  המועצה רשאית להתקין בתחומה מרכזי הפרדה למיחזור ומיתקני מיחזור ורשאית היא להורות על שימוש  .10
 בהם; ההוראות בדבר השימוש במרכזי המיחזור ובמיתקני המיחזור יפורטו בשלט המוצב במקום. 

 

 חובת הודעה

בעל נכס או המחזיק בו, יודיע בהקדם ובכתב למועצה על שינוי שחל בסוג, בכמות, בטיב או באיכות הפסולת   .11
 - או הפסולת למיחזור אשר נוצרת בנכס, אם השינוי עשוי להשפיע על 

 סוגו או גודלו של המכל הייעודי או של מיתקן המיחזור;  ( 1)

 אופן פינוי הפסולת למיחזור או תדירותו. ( 2)

 

 פינוי פסולת 

פי   )א( .12 ועל  המועצה  ראש  שיקבע  באופן  תפונה  מטעמה,  מי  או  המועצה  ידי  על  שפונתה  למיחזור  פסולת 
 התנאים שייקבעו על ידו.

למיחזור בכלל שטחי המועצה יפורסמו על ידי המועצה הן בלוחות המודעות בתחום מועדי פינוי פסולת   )ב(
 היישוב והן באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. 

 פסולת למיחזור שנאספה ופונתה על ידי המועצה או מי מטעמה תהיה קניין המועצה.  )ג( 

 

 היתר לפינוי פסולת 

ל .13 גביה אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ועל פי התנאים  לא יפנה אדם פסולת למיחזור שחוק עזר זה חל 
 שייקבעו על ידו. 

 

 רשות כניסה

, מפקח  2011-בכפוף לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א .14
   -יהיה רשאי להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לאכיפת הוראות חוק עזר זה, ואולם לא ייכנס 

 אלא על פי צו בית משפט;   -קום המשמש למגורים למ ( 1)

 אלא ברשות שר הביטחון או מי שהוא הסמיך לכך.  -למקום המוחזק על ידי מערכת הביטחון  ( 2)

 

 איסור הפרעה 

 לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.  .15

 

 מסירת הודעות

לידי האדם שאליו היא  מסירת דרישת .16 זה תהיה בדרך של מסירה  עזר  לפי חוק  מכוונת או מסירה    תשלום 
לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר    במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,

הידועים    קיו הרגילים אומשלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עס   העובד או המועסק שם או 
של הצגה במקום בולט לעין באחד המקומות    אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה בדרך –לאחרונה; אם אי

 האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

 



 (2014 ביוני  23)כ"ה בסיוון התשע"ד 
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