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בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו -23לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית רמת-ישי חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה
.1
"חפצים מיושנים"  -חפצים שיצאו מכלל שימוש ,לרבות שלד כלי רכב וחלקיו ,מכונה וחלקיה ,גרוטאות ,תנור ,מקרר
חשמלי ,דוד ,דוד שמש ,אסלה ,אמבטיה ,רהיטים או כל חלק מהם;
"מקום פרטי"  -חצר ,גינה ,מבוא לבית ,מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית ,גג ,מקלט ומקום אחר המשמש את דיירי
הבית ,למעט דירת מגורים;
"מקום ציבורי"  -רחוב וכל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו ,או משתמש או עובר בו למעשה;
"המועצה"  -המועצה המקומית רמת-ישי;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,גשר ,מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה לבתים ,תעלה ,בור,
חפירה ,רחבה ,גן ,ככר ,וכל מקום פתוח שהציבור נוהג להיכנס אליו או רשאי להיכנס אליו ,בין שהם מפולשים ובין שאינם
מפולשים.
-

איסור השארת חפצים מיושנים
לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ,לא יניח ,לא יחזיק ,ולא ירשה לזרוק ,להשאיר ,להניח או להחזיק חפצים מיושנים במקום
.2
ציבורי או פרטי ,אלא אם דרוש לעשות כן להעברתו או לתיקונו של אותו חפץ מיושן ,ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך.

פינוי חפצים מיושנים
כל אחד מאלה חייב בפינוי חפצים מיושנים ממקום ציבורי ,או פרטי ,למקום שקבע ראש המועצה ,ושצויין בהודעת
.3
ראש המועצה:
) (1אדם המוכר ,המרכיב ,או המספק חפצים שמחליפים חפצים מיושנים;
) (2בעל של חפצים מיושנים;
) (3מי שברשותו חפצים מיושנים.

איסור הפרעה
.4

לא יפריע אדם לראש המועצה או למי שהוא הרשהו בכתב לבצע סמכויותיו לפי חוק עזר זה.

מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או
.5
במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם,
או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי
אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים
או על נכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת ,או פורסמה באחד העתונים
היומיים הנפוצים בתחום המועצה או בעלון המועצה.

רשות כניסה
ראש המועצה או כל אדם אחר שהוא הרשהו לכך בכתב ,רשאי להיכנס לכל מקום ציבורי או פרטי בתחום המועצה
.6
כדי לבדוק ולעשות את כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט בכל הצעדים הדרושים לקיומו.

פרטי ההודעה והחובה למלא אחריה
)א( כל הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים ,הפרטים ,ואופן ביצוע ההודעה ,והתקופה שבה יש לבצעה.
.7
)ב( מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחר הדרישות שבה לכל פרטיה ,להנחת דעתו של ראש המועצה; תקפה של
הודעה כאמור הוא עד למילויה.
)ג( לא מילא אדם את הדרישות שבהודעת ראש המועצה ,או ביצע את הדרישות המפורטות בהודעה שלא במועד
שנקבע או שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בה ,להנחת דעתו של ראש המועצה ,רשאי ראש המועצה לבצע את
הדרישות המפורטות בהודעה ,ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שאליהם נמסרה ההודעה לפי חוק עזר זה,
מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.

עונשין
.8

1
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