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 השרון הוד בעיר ברחובות בניין לפסולת מכולה הצבת נוהל

 01.08.2021 מתאריך תקף הנוהל

 

 כללי .1

 בנייה מעבודות שנצברת"( פסולת מכולת או מכולה:" להלן) פסולת לפינוי מכולה ברחוב המציב .1.1

 מורשים פסולת לאתרי אותה ויפנה פסולת בה יצבור, המכולה את יציב - שיפוץ או/ו הריסה או/ו

 . זה בנוהל כמפורט, העירייה ראש ופרסם שהתיר הוראות ולפי דין כל הוראות לפי

 או, ההוראות לפי שלא בכלי פסולת הצובר או, ההוראות פי על שלא פסולת מכולת ברחוב המציב .1.2

 להוד עזר חוק מתוקף השרון הוד עיריית בידי ייקנס - ההוראות פי על שלא בניין פסולת המפנה

: להלן) 1997 - ח"התשנ(, והניקיון הסדר ושמירת מפגעים מניעת, הסביבה איכות על שמירה) השרון

 (."העזר חוק"

 

 הנוהל מטרות .2

 . ברחוב לפסולת מכולות הצבת/ברחוב בניין פסולת אצירת כלי לאישור נוהל ויישום קביעת .2.1

 .ברחוב בנייה פסולת לאגירת המכולה להצבת ההוראות את יפרט הנוהל .2.2

 .הנוהל הוראות את לאכוף האחראים התפקידים בעלי הם מי יקבע הנוהל .2.3

 

 הגדרות .3

 

, בשלמותו ובין בחלקו בנוי בין, ארעי ובין קבוע בין, מגורים דירת לרבות, ממנו חלק או מבנה – בניין

 או הגודר או המקיף מבנה לרבות, אחר חומר או, עץ, ברזל, טיט, חימר, בטון בנוי ובין אבן בנוי בין

 עם יחד בה שמחזיקים או בה שמשתמשים הקרקע שטח וכולל, שטח או אדמה לגדור או להקיף המכוון

 המשמש אחר מיתקן או תברואה מתקני לרבות, מבנה אותו של אחר לצורך או גינה או כחצר המבנה

 .סחורות למכירת
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 לאותן בקשר או בניין של לתיקונים או לבניה בהם שמשתמשים חומרים שיירי או פסולת - בניין פסולת

 .בהם וכיוצא אדמה ,אפר, סלעים, אבנים, בנין של הריסות של שיירים לרבות עבודות

 אמצעי לשמש המיועד או רכב המשמש מעבר, גשר, ככר, כביש, מדרכה, רגל להולכי נתיב, דרך - רחוב

 לשימוש הנועד פתוח מקום וכן, גן או גינה, כיכר רחבה, חפירה,  ביב, תעלה, לבתים או לבית גישה

 או להשתמש רשאי או אליו נכנס שהציבור או בו להשתמש או בו לעבור נוהג שהציבור או הציבור

 .אליו להיכנס

 נוהגת רכב כלי שתנועת או כך לשם שופר או שנסלל או רכב כלי לתנועת המיועד הדרך חלק - כביש

 .הדרך שולי למעט בו לעבור

 תעלת לקצה עד או מטרים 4 של לרוחב עד, הכביש לשפץ הסמוך מדרכה לצדו שאין שטח - הדרך שול

 .הכביש משפת מטרים 4-מ פחות מצוי התעלה דופן כאשר, ניקוז

(, וחנייתו רכב העמדת) השרון להוד עזר לחוק 2 סעיף לפי לרכב חניה בו שהותרה מקום- חניה מקום

 .1991 – א"התשנ

 נמצא אם בין, רגל להולכי ומיועד, הכביש בצד המצוי, כביש שאינו דרך של מרוחבה חלק - מדרכה

 . לאו אם ובין הכביש עם אחד במפלס

 

 כלליות הוראות .4

 .דין כל להוראות בהתאם הינו, זה בנוהל המפורסמות מכולה להצבת וקבענש ראותההו דין .4.1

 העירייה של האינטרנט באתר יפורסמו - העיר ברחבי ברחוב פסולת מכולות להצבת הוראות .4.2

 .ובעיתונות

 .ברחוב למכולה חניה מקום הקצאת בגין ובהסכם בתשלום כרוכה תהיה פסולת מכולת הצבת .4.3

 מסמכים בפניה להציג ברחוב הפסולת מכולת ממניח עת בכל לדרוש רשאית העירייה .4.4

 .ברחוב פסולת מכולת להצבת ההוראות שמתקיימות המוכיחים

 התכנון חוק או/ו העזר לחוק בהתאם הליכים נגדו ינקטו, זה לנוהל בהתאם שלא הפועל .4.5

 .עסקים רישוי חוק או/ו והבנייה
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 את לפנות העירייה רשאית, להוראות בניגוד או/ו ההוראות לפי פסולת מכולות יוצבו אם גם .4.6

 פי על הכל - מוקדמת התראה וללא מיד מהמקום סילוקן על להורות לחילופין או הפסולות מכולות

 .והנסיבות הצורך

 

 ולפינויה בה פסולת לאגירת, פסולת מכולת להצבת הוראות .5

 הגורם שיהיה תנועהה לאגף סדורה בקשה יגיש ברחוב פסולת לפינוי מכולה להציב המעוניין כל .5.1

 .("הבקשה" :להלן) '(א נספח ראה) לאשרה המוסמך

 :הבאות ההוראות פי על יפעל ברחוב פסולת מכולת המציב .5.2

  '(א נספח ראה) האגף להנחיות בהתאם התנועה לאגף בקשה יגיש פסולת מכולת להציב המבקש .א

 מכולהה הצבתל מקום הקצאת עבור שימוש דמי לתשלום התחייבות כתב על יחתום המבקש .ב

 שיידר לא ימים חודש על יעלה שלא זמן לפרק ברחוב מכולה המציב (.'ב נספח ראה) ברחוב

 .שימוש דמי תשלום בהסדרת

 עבור השימוש דמי תשלום את להסדיר המבקש יידרש, התנועה אגף י"ע הבקשה אישור לאחר .ג

  . ברחוב מכולהה צבתה

 פרק שיידרש ככל .ברחוב המכולה להצבת הזמן פרק את הבקשה באישור יגדיר התנועה אגף .ד

 ראה) התנועה אגף לידי המועד להארכת בקשה להגיש יש ,המוגדרת לתקופה מעבר ,נוסף זמן

 .'(ג נספח

 הנו( ימים חודש על העולה לתקופה) מכולה להצבת מקום הקצאת עבור השימוש דמי תשלום .ה

 .בפועל השימוש של היחסית התקופה עבור ולא מלא חודש עבור תשלום

 קטע גבי על המסומן, תנועה אגף אישר אותו למקום בהתאם תותר ברחוב פסולת מכולת הצבת .ו

 להלן) GIS   -מ א"תצ קטע/  הדרך תחום של מדידה מתכנית קטע / הרלוונטי ההיתר מתכנית

 להצבת מהאישור נפרד בלתי חלק הווהי אשרו מכולה להצבת לבקשה ףשיצור ,"(תרשים:"

 .התרשים גבי על ואושר שסומן מהמקום החורג אחר מקום בכל מכולה להציב אין. המכולה

 

, שישי בימי הצבתה ממקום פסולת מכולת את סלקל יש להלן המפורטים המרכזיים בצירים .ז

 צאת לאחר תותר הפסולת מכולת של דשמח הצבתה, 14:00 השעה עד, זיכרון וימי חג ערבי
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 ותשעה (ל"צה לחללי הזיכרון יום, ולגבורה לשואה הזיכרון יום) הזיכרון יום או החג, השבת

 .באב

' רח, הנשיאים' שד, מגדיאל דרך, רמתיים דרך : הם מרכזיים בצירים הכלולים הרחובות

  .ההכשרות' רח, הרצל' רח, יןאוסישק כיכר, חנקין' רח, הבנים' רח, בוטינסקי'ז' רח, סוקולוב

 ',ז בסעיף המצוינים במועדים הפסולת מכולת את מחדש ולהציב לסלק יש העיר רחובות ביתר .ח

   .ימים מחודש למעלה של זמן לפרק מאושרת המכולה שהצבת ככל

 :פרטיו את עליה יציין ברחוב פסולת מכולת המציב .ט

 .היממה שעות בכל לאתרו ניתן בו הטלפון ומספר, שמו

 הבטיחות כללי כל וינקטו המכולה כל סביב אור מחזירי פסים יודבקו פסולת מכולת על .י

 .הדרושים

 .בלבד בניין פסולת בה יאגור ברחוב פסולת מכולת המציב .יא

. דפנותיה וגובה המכולה מבנה פי על המותר בנפח פסולת בה יאגור ברחוב פסולת מכולת המציב .יב

 . מתמלאת שהיא עת כלב המכולה של לריקונה ידאג המכולה מציב

 למנוע דין כל פי על הנדרשים הבטיחות אמצעי כל יינקטו למכולה הבנייה פסולת שפיכת בעת .יג

 . ובסביבתו במקום המצויים, באלה וכיוצא מתקן, נכס, חיים בעל, אדם בכל פגיעה

. אחר חפץ ומכל עבודה מכלי, מחומרים, בנייה מפסולת נקייה תישמר הפסולת מכולת סביבת .יד

 וחוקי העירוניים העזר חוקי בדרישות לעמוד מנת על האמצעים בכל לנקוט יש, העבודה זמן כל

 כנדרש פסולות לפינוי שרוול והצבת הפסולת מכולת כיסוי לרבות, הסביבה הגנת ותקנות

 .הפסולת למכולת דרכם העושים פסולת וחלקי אבק פיזור למניעת

 .'וכדו אבק כנגד קשיחה ברזנט ביריעת הפסולת מכולת תכוסה העבודה יום בתום .טו

 יידרש תקין אינו, העבודות ביצוע בסיום או/ו העבודות יום בתום, בשטח המצב כי ימצא באם .טז

, במדרכות ריצופים החלפת לרבות, המכולה הצבתל שקדם לזה המצב להחזרת לפעול הנכס בעל

. לקדמותו המצב להשבת שיידרש תיקון וכל אחרות תשתיות, אספלט תיקון, שפה אבני

 . המכולה להצבת שקדמו נזקים להוכיח הנכס בעל של באחריותו

, שנגרמו וליקויים נזקים ותיקון לקדמותו המצב להחזרת כנדרש הנכס בעל יפעל שלא ככל .יז

  .הנכס בעל כנגד משפטיים הליכים ינקטו
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 זה נוהל הוראות אכיפת .6

 ברחוב פסולת מכולת מציבה כלפי העזר קיחו אכיפתל אחראי יהיה עירוני פיקוח מחלקת מנהל .6.1

 .זה נוהל פי על שלא

 

 י"עפ שלא הרבים ברשות שהונחה פסולת מכולת לפינוי יפעל עירוני פיקוח מחלקת מנהל .6.2

 .זה נוהל הוראות

 

 . חוק בכל לאמור כתוספת משמש אלא, החוק הוראות במקום בא אינו זה נוהל

 

 

 

 

 

 

 


