
 נוהל קבלת היתר להובלת פסולתהנדון: 

 

 מטרות

בהתאם לסעיף    במועצהלהוביל פסולת    מעוניינים  אשר   תאגיד  אוזה נועד לתת מענה לכל אדם    נוהל 

 )להלן:   2018- ח" שע(, הת)איכות הסביבה, מניעת מפגעים, ושמירת הניקיון  ללקיהחוק עזר  ל  24- ו  23

 ".( חוק העזר"

על בסיס חוק    "(היתר הובלהלהובלת פסולת )להלן: "  היתר ניתן לקבל    יסדיר את האופן בונוהל  ה

מועצה  בתחום ה ההגורמים אשר רשאים לקבל היתר הובל כן,  , ולמתן היתר הובלה תנאיםה, העזר

 . המקומית לקייה

 חוק ההוראות 

 א( לחוק העזר קובע:)23 סעיף

יטמין פסולת ביתית, אלא אם כן הוא עובד המועצה, פועל לא יפנה אדם, לא יוביל, לא יעביר, ולא  "

 "מטעמה או קיבל הרשאה לעשות כן, והכול לפי היתר מאת ראש המועצה ובכפוף לתנאי ההיתר.

 :לחוק העזר קובע  א()24 סעיף

בעל הנכס חייב בפינוי פסולת בניין מהנכס, מאתר הבנייה או ממקום השיפוץ. לעניין סעיף זה  "

בעל נכס מחזיקו או האחראי לביצוע עבודות הבנייה, ההריסה או השיפוץ, או מבצע    - הנכס"  "בעל  

 עבודות הבנייה, בין בעצמו ובין בידי אחרים."

 ( לחוק העזר קובע:ג)24סעיף 

ס יפנה פסולת בניין במהלך תקופת ביצוע העבודות, במועדים, ובתדירות שיקבע המפקח  נכבעל "

 " להנחיותיו.ובהתאם 

 הגדרות

 ניתן להיות בעל היתר הובלה רק במידה והתקיימו כלל התנאים שפורטו מטה.  – הובלה היתר

 ה הובל  היתרחובת קבלת 

מוביל פסולת  אשר  או תאגיד  אדם  כל    :הבאים   הגורמים  על  מוטלת  הובלה   היתר  לקבלת  החובה

אין לו  ובין אם יש או ,  או באופן קבוע  מזדמןאופן ין אם בב  ייה ק במועצה מקומית לבניין או ביתית  

 עובדים.  

 

 

 

 



 הינם  להיתר נאיםתה

 :תנאים הבאיםעל בסיס הלהוביל פסולת בניין או ביתית במועצה מקומית לקייה ניתן 

 ק ואינו מנהל עסאדם פרטי המוביל פסולת  .1

 צמו. ע  נגררכולל וו גרירה(, וכן, רישיון לגרירה )למתאים  בתוקף, הרישיון רכב   .א

 )הצגת חוזה ושוברי תשלום(. פסולת רק לאתר מורשההובלת   .ב

 . 17:00, ובכל מקרה, לא מעבר לשעה פסולת רק בשעות היום  הובלת .ג

 .הובלת פסולת רק ממגרש ממגוריו .ד

 אדם או תאגיד אשר מנהלים עסק להובלת פסולת.  .2

פסולתעל  (  " צ'יפ")  מעקב  שבב  תקנתה .א המובילות  המשאיות  וחיבור    כלל 

 .לניטור הפעילות  או מי מטעמה  של המועצהלמערכת המידע  

ה  הצגת אישורי הטמנה .ב פקחי  דרישת  פי  מי מטעמםעל  או  זמן    מועצה  בכל 

   נתון.

 


