
  www.machshavot.co.il    1,03-6160466 ,קבוצת "מחשבות"  ©

 עורכים: עו"ד רון דלומי ועו"ד מנשה כהן

 1958-חוק עזר לראש פינה )ניקוי בורות שופכין(, תשי"ט

 309עמ'   ,)13.11.1958(תשי"ט  , 843ק"ת    פורסם:

פינה חוק -, מתקינה המועצה המקומית ראש1941לפקודת המועצות המקומיות  9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 עזר זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 פינה;-ראשהמועצה המקומית - "המועצה" 

 לרבות ביב וכל מקום קיבול המשמש למקווה שופכין או לזרימתם;- "בור שופכין" 

 בנינים וקרקעות שבתחום המועצה;- "נכסים" 

לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה או היה זכאי לקבלה אילו היו - "בעל נכסים" 
ובין כסוכן, כנאמן או כבא כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין  הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא

שאיננו הבעל הרשום, בין שהוא מחזיק בהם ובין שאינו מחזיק בהם וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה 
 שלמעלה משלוש שנים;

 כולל הרקה, גריפה, תיקון, שמירה וטיפול בכל דרך אחרת;- "ניקוי" 

המפקח הסניטרי של המועצה או כל פקיד אחר שנתמנה על ידי המועצה למלא תפקיד של מפקח סניטרי - "המפקח" 
 לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם שהורשה לכך על ידי המפקח;

 לרבות אדם שראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.- "ראש המועצה" 

 ופכיןקיום שירות לניקוי בורות ש

לא יקיים אדם בתחום המועצה שירות לניקוי בורות שופכין אלא לפי רשיון מאת המועצה ובהתאם לתנאי  )א( . 2
 הרשיון.

רשיון כאמור יכיל תנאי שלפיו לא ידרוש בעל הרשיון בעד השירותים שכר העולה על הסכומים הקבועים  )ב(
 בתוספת.

  לירות לשנה.  100 רשיון לקופת המועצה אגרה בשיעור של בעד מתן רשיון לפי סעיף זה ישלם מקבל ה )ג(

 ניקוי בורות שופכין

 לא יניח בעל נכסים שבור שופכין יעבור על גדותיו. )א( . 3

 בעל נכסים חייב לנקות בור שופכין על מנת להבטיח שיפעל כהלכה ושלא יעברו השופכין על גדותיו. )ב(

 סמכויות הממקח

יכנס לכל מקום בתחום המועצה שנמצא בו בור שופכין או חלק ממנו על מנת לערוך המפקח רשאי לה )א( . 4
 בקורת, או לבצע את העבודות שהוא מוסמך לעשותן לפי חוק עזר זה.

 .)א(לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן  )ב(

 הודעה לניקוי בור שופכין

המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל נכסים לנקות בור שופכין או לבצע את כל העבודות  )א( . 5
 הנחוצות לשם החזקת בור השופכין במצב פעולה תקין בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לנקות את בור השופכין או לבצע את העבודות כאמור בסעיף קטן  )ב(
 .)א(

 בעל נכסים שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. )ג(

או לא ביצע עבודה מהעבודות המפורטות  )א(לא מילא בעל נכסים אחרי דרישת המפקח לפי סעיף קטן  )ד(
 בהודעה לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה, יבצע המפקח את הניקוי או את העבודה.

 אגרות

 לם בעל הנכסים, שבהם נמצא הבור, לקופת המועצה אגרה כמפורט בתוספת.בעד ניקוי בור שופכין יש )א( . 6

 האגרה תשולם תוך ארבעה עשר יום מיום שנמסרה לידי בעל הנכסים דרישה לכך מאת ראש המועצה. )ב(

בעל נכסים המבקש מאת המועצה לנקות בור שופכין בנכסיו, יפקיד בקופת המועצה להבטחת תשלום  )ג(
 עלה על התשלום המשוער בעד ניקוי הבור.האגרה סכום שלא י

 מסירת דרישה

מסירת דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום  . 7
מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או שנשלחה בדואר, במכתב 
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אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, או שהוצגה במקום בולט רשום, הערוך ל
 על הנכס הנדון בדרישה.

 ענשים

 לירות. 20קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 8

 השם

 ."-1958, תשי"ט)ניקוי בורות שופכין(פינה -לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לראש . 7

 תוספת

 )6סעיף (
 161; חש"ם 14.2.1983תחילה ביום 

 בשקלים האגרה  
 400 לכל מטר מעוקב מתוך שלושת המטרים המעוקבים הראשונים 

 350 של שופכין, או חלק ממנו

  לכל מטר מעוקב נוסף, או חלק ממנו

  -בעד הרקת בור רקב בנפח 

 1200 מטרים מעוקבים 2.5עד 

 2000 מטרים מעוקבים -2.5למעלה מ

 נתאשר.

 )1958באוגוסט  3(י"ז באב תשי"ח 

 יעקב רובנשטין

 פינה-ראש המועצה המקומית ראש

 יהודה-ישראל בר  

 שר הפנים  
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