
 

 7102-ז"התשע, (יחזורמ)חוק עזר למשגב 

 .23' עמ, (82.8.8.72)ז "התשע, 888ם "חש :פורסם
 

לחוק איסוף ופינוי פסולת  71וסעיף , לפקודת המועצות המקומיות 82-ו 88בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 -להלן ) 8.78-ב"התשע, לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות 88סעיף , 7993-ג"התשנ, למיחזור

, ובאישור השר להגנת הסביבה, 7987-א"התשכ, לחוק למניעת מפגעים 8וסעיף , (חוק ציוד חשמלי ואלקטרוני
 :מתקינה מועצת המועצה האזורית משגב חוק עזר זה

 הגדרות

- בחוק עזר זה   .0

 ;פסולת שאינה פסולת למיחזור - "אשפה"

מחסן וכל עסק ומקום אחר , משרד, מרכול, בו-כל, המעבד, בית חרושת, בית אריזה, בית מלאכה, חנות - "בית עסק"
מעבדים או מוכרים , מאחסנים, מקום שבו מייצרים, למעט מכלאה ולרבות מפעל, שאינו משמש כנכס למגורים

 ;עושים מלאכה או מספקים שירות, טובין

בין , בין קבוע ובין ארעי ,עץ או חומר אחר, ברזל, טיט, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, מבנה - "בניין"
 ;לרבות חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו חיבור של קבע, שבנייתו הושלמה ובין אם לאו

 :אחד או יותר מאלה - "בעל בית עסק"

 ;בעל נכס שבו פועל בית עסק ( 7)

 ;מחזיק של בית עסק ( 8)

 ;מי שמנהל את בית העסק ( 3)

או מי , י כל דין להפעלתו או לניהולו של בית עסק או לעיסוק בוהדרושים לפ, בעל היתר או רישיון ( 2)
שותף פעיל בו או , לרבות בעליו של בית העסק, שמוטלת עליו חובה לקבל רישיון או היתר כאמור

 ;אחראי לבית העסק

 ;מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל בית עסק ( 1)

 :אחד או יותר מאלה - "בעל נכס"

 ;בפנקסי המקרקעיןהבעל הרשום של נכס  ( 7)

 ;בעל נכס מכוח הסכם או מסמך אחר או מי שזכאי להירשם כבעל נכס ( 8)

 ;חוכר או חוכר משנה שחכר את הנכס ( 3)

 ; 7928-ב"התשל, [נוסח משולב]דייר מוגן כמשמעותו בחוק הגנת הדייר  ( 2)

 ;שנים 3שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה העולה על  ( 1)

בין בזכותו , או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, מקבל או הזכאי לקבל הכנסהאדם ה ( 8)
 ;כנאמן או כבא כוח, ובין כמורשה

-ט"התשכ, לחוק המקרקעין 81נציגות הבית המשותף כמשמעותה בסעיף  -לעניין בית משותף  ( 2)
7989; 

 ;גרימת לכלוך באופן אחרהזרמה או , השארה, הנחה, שפיכה, זריקה, לרבות נטישה - "השלכה"

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

 ;כהגדרתו בצו המועצות האזוריות - "מחזיק"

 ;המועצה האזורית משגב - "המועצה"

 ;כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור - "מיחזור"

לטיפול או , המשמש למיון, קשירה וכיוצא בהם, יסהגר, כבישה, כלי או אמצעי לאצירה דחיסה - "מיתקן מיחזור"
 ;להקטנת נפח של פסולת למיחזור



 ;כלי קיבול לאצירת סוג פסולת למיחזור - "מכל ייעודי"

או העלול , שלומו או רכושו של אדם, בריאותו, בטיחותו, העלול במעשה או במחדל לסכן את חייו, כל דבר - "מפגע"
 ;רעש וכיוצא בזה, לכלוך, או העלול להזיק לסביבה ובכלל זה מפגעי ריחלהפריע לאדם באופן בלתי סביר 

 ;מקום שבו מותקנים מכלים ייעודיים - "מרכז מיחזור"

 ;לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות, בצו המועצות האזוריות" נכסים"כהגדרת  - "נכס"

דירה בבית משותף או , בות בית מגוריםלר, המשמש או המיועד לשמש למגורים, נכס או חלק מנכס - "נכס למגורים"
 ;או יחידת מגורים אחרת, 7989-ט"התשכ, לחוק המקרקעין 18בבניין הראוי להירשם כבית משותף כהגדרתו בסעיף 

 ;יצרן ועמידה בדרישות תקנים, איכות, חומרים, מבנה, צבע, צורה, לרבות מידות - "סוג"

 ;העברה וריקון, לרבות הובלה - "פינוי"

אריזות למיניהן למעט פסולת , קרטונים, קופסאות, תיבות, בקבוקים, ניירות, קליפות, לרבות שיירי מזון - "פסולת"
בדלי סיגריות אשפה מכל סוג וכן כל , סמרטוטים, קרשים, פלסטיק, פסדים, גרוטאות, אריזות כהגדרתה בחוק זה

 ;סדר-נקיון או אי-דבר אחר העלול לגרום אי

 ;דרתה בחוק האריזותכהג - "פסולת אריזות"

המסולק ממפעל או המיועד לסילוק או שיש , המכיל חומר מסוכן, חומר מכל סוג - "פסולת חומרים מסוכנים"
, (סילוק פסולת רדיואקטיבית)תקנות החומרים המסוכנים , 7993-ג"התשנ, לסלקו לפי חוק החמרים המסוכנים

מעט אסבסט כהגדרתו בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק ול, תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים, 8..8-ב"התשס
כהגדרתם בתקנות סילוק פסולת חומרים  - "סילוק", "מפעל", "חומר מסוכן", לעניין זה; 8.77-א"התשע, מזיק

 ;מסוכנים

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

הניתנת לפירוק , מכל מקור שהוא, פסולת אורגנית מוצקה שמקורה בצמחים או במזון - "פסולת פריקה ביולוגית"
 ;על ידי אורגניזמים חיים

 ;כהגדרתם בחוק לציוד חשמלי ואלקטרוני - "פסולת סוללות ומצברים", "פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני"

 ;פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ופסולת סוללות ומצברים - "סוללותפסולת ציוד ו"

 :כל אחת מאלה - "פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי"

 ;פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים ( 7)

ואשר מחמת , פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים המתאימים גם לשימוש ביתי ( 8)
יבה וכמותה היא בעלת מאפיינים דומים לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי ט, הרכבה

 ;במוסדות או במפעלי תעשייה, גם אם מקורה בבתי עסק, בית פרטיים

 ;פסולת סוללות ומצברים ניידים ( 3)

 ;מהמגזר הביתיפסולת ציוד וסוללות שאינה פסולת ציוד וסוללות  - "פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי"

 ;עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו לעניין חוק עזר זה כולו או מקצתו - "פקח"

 ;7918-ח"התשי, (מועצות אזוריות)צו המועצות המקומיות  - "צו המועצות האזוריות"

, צתןכולן או מק, לרבות עובד המועצה שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה - "ראש המועצה"
 ;לצו המועצות האזוריות 2לפי הוראות סעיף 

 ..799-א"התשנ, (סילוק פסולת חומרים מסוכנים)תקנות רישוי עסקים  - "תקנות סילוק פסולת חומרים מסוכנים"

 השלכת פסולת למיחזור

 .לא ישליך אדם אשפה למכל ייעודי או למיתקן מיחזור ( א) . 7

לא ישליך אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשליך פסולת , רהותקן מכל ייעודי או מיתקן מיחזו ( ב)
כאמור בהודעה המוצגת על גבי המכל , לפי סוג הפסולת למיחזור שנקבע לאותו מכל או מיתקן, למיחזור אלא לתוכו

 .או המיתקן או בסמוך לו



 הקטנת נפחם של פסולת למיחזור וחומרי אריזה

מיתקן מיחזור חומרי אריזה בעלי נפח גדול שניתן לצמצם את נפחם לא ישליך אדם למכל ייעודי או ל ( א) . 3
 .נקרעו או נדחסו, קופלו, אלא לאחר שפורקו, קריעה או דחיסה, קיפול, על ידי פירוק

הפקח רשאי להורות לבעל עסק להתקין בנכסו מיתקן מיוחד לצמצום נפחם של חומרי אריזה או  ( ב)
מקבל הוראה ; כל פרט ומאפיין נוספים הנוגעים להליך צמצום נפח האריזותהפקח יורה על סוג המיתקן ו; לאצירתם

 .כאמור חייב למלא אחריה

 .אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק האריזות ( ג)

 התקנת מכלים ייעודיים ומיתקני מיחזור

, ה ובין בידי אחריםבין בעצמ, ולהתקין, המועצה רשאית להקצות בתחומה מקומות להקמת מרכזי מיחזור . 4
 .מיתקני מיחזור ומכלים ייעודיים

 התקנת מכלים ייעודיים ומיתקני מיחזור בידי בעל נכס

למעט מכל ייעודי , מכל ייעודי, לפי דרישת הפקח ולפי התנאים שפורטו בדרישה, בעל נכס יתקין ( א) . 5
, אחדים או יותר, מיתקן מיחזור או שניהם ,לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ולסוללות ומכל ייעודי לפסולת אריזות

 .וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו מפגע סביבתי או תברואתי, על ניקיונם ועל ניקיון סביבתם, ישמור על תקינותם

תיקונם והחלפתם של המכלים הייעודיים , מקום הצבתם, מספרם, הפקח רשאי להורות על סוגם ( ב)
הפקח רשאי גם להורות כי מכל ייעודי ישמש יותר ; ראה כאמור חייב למלא אחריהומי שקיבל הו, ומיתקני המיחזור

 .מנכס אחד

רשאית , (ב)או סעיף קטן ( א)לא פעל בעל נכס או המחזיק לפי הוראות הפקח כאמור בסעיף קטן  ( ג)
, ם קבע הפקחשאת נפחם וסוג, מכל ייעודי או מיתקן מיחזור, המועצה לספק ולהציב בנכס שבתחומה או בסמוך לו

ובלבד שתינתן לבעל הנכס או למחזיק בו התראה זמן סביר מראש בדבר כוונתה זו ובדבר כוונתה להטיל עליו את 
 .הוצאותיה בטרם תעשה כן

 .בעלות התקנתם בידי המועצה, יישא בעל הנכס או המחזיק בו( ג)פעלה המועצה כאמור בסעיף קטן  ( ד)

יחולו עליו , (כלי משותף -להלן )חזור כמה נכסים המצויים בסביבתו שימש מכל ייעודי או מיתקן מי ( ה)
יישא בעלויות ובהוצאות לפי סעיפים , בעל נכס או מחזיק בו; בשינויים המחויבים, (ד)-ו( א)הוראות סעיפים קטנים 

ו הוצאות כאשר חלקו היחסי יהיה החלק המתקבל מחילוק אותן עלויות א, כפי חלקו היחסי בהן( ד)עד ( א)קטנים 
 .במספר הנכסים שאותם נועד הכלי המשותף לשרת

 פינוי מכשירי חשמל גדולים

בעל נכס למגורים לא יוציא אל מחוץ לביתו מכשירי חשמל גדולים שנועדו להשלכה אלא על פי קריאה  ( א) .6
ה לתושבים שנמסר, באופן פרטני, ותיאום מראש עם המועצה או במועדים קבועים שקבעה המועצה בהודעה בכתב

 .ופורסמה באתר האינטרנט של המועצה

המחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי יפנה פסולת זו שברשותו לפי הוראות חוק ציוד  ( ב)
 .חשמלי ואלקטרוני

 . כמשמעותם בחוק ציוד חשמלי ואלקטרוני - "מכשירי חשמל גדולים" ,בסעיף זה ( ג)

 פינוי פסולת פריקה ביולוגית

בעל נכס או מחזיק בנכס יפנה כל פסולת פריקה ביולוגית המצויה בתחום הנכס שבחזקתו למכל ייעודי או  . 2
 .למיתקן ביתי למיחזור פסולת פריקה ביולוגית

 קניין בפסולת למיחזור

אין בהוראות ; פסולת שפינתה המועצה או מי מטעמה תהיה קניין המועצה או קניין מי שקבעה המועצה  .8
ה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי הוראות חוק החומרים המסוכנים בשל השלכת פסולת חומרים מסוכנים סעיף ז

 .וכן אין בו כדי לגרוע מהוראות חוק האריזות וחוק ציוד חשמלי ואלקטרוני



 סמכויות הפקח

 .כס או סיווג אחרסוג הנ, הפקח רשאי לתת הוראות ביצוע אשר יחולו על בעלי נכסים לפי אזור גאוגרפי ( א)  .9

רשאי הפקח להורות לבעל נכס או למחזיק לבצע עבודה או פעולה , (א)בלי לגרוע מ האמור בסעיף קטן  ( ב)
; ואת המקום לצורך ביצועה, את המועדים, ורשאי הוא לקבוע את התנאים, הדרושה לקיום הוראות חוק עזר זה
 .הוראות הפקח יימסרו בהודעה בכתב

רשאית המועצה לבצע ( ב)כס או המחזיק אחר דרישה מדרישות הפקח לפי סעיף קטן לא מילא בעל נ ( ג)
ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו , בעצמה או בידי אחר את העבודות או את הפעולות הנגזרות מהוראותיו של הפקח

 .ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם בכתב זמן סביר מראש, בעל נכס או מאותו מחזיק

 הודעותמסירת 

מסירת הודעה או דרישה לבעל נכס או למחזיק לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו   .01
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו , היא מכוונת

בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען או נשלחה , הבגירים או לידי כל אדם בגיר העובד או המועסק שם
תהיה המסירה כדין אם הוצגה , אפשר לקיים מסירה כאמור-אם אי; מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

או הוכנסה לתיבת דואר , ההודעה או הדרישה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה
 .של האדם שאליו היא מכוונתהנושאת את שמו 

 השגה

שקיבל את החלטת הפקח בדבר מיקום הצבתו של מכל ייעודי לפסולת או מיתקן , בעל נכס או מחזיק בו  .00
יהיה רשאי להשיג על החלטה זו לפני מנהל אגף הקיימות והסביבה או מי שהוסמך על ידו או לפני מי שראש , מיחזור

ימים  21הגורם המוסמך ידון בהשגה וייתן החלטה בכתב בתוך ; (הגורם המוסמך -להלן )המועצה הסמיך לעניין זה 
 .ממועד הגשתה

 (8.72ביוני  88)ז "בתמוז התשע' ב

 
 

 זאב אלקין

 השר להגנת הסביבה
 

 

 רון שני

 ראש המועצה האזורית משגב

 

 

 

 


