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חוק עזר לפרדסיה (ניקוי מגרשי וחצרות) התשנ"א – 1991 
 
 

, מתקינה המועצה 
בתוק סמכותה לפי סעיפי 22, 23, 24 ו 25 לפקודת המועצות המקומיות 1

המקומית פרדסיה חוק עזר זה: 
 

הגדרות 
 

1. בחוק עזר זה –  
 

"נכס" – בני או מגרש; 
"בעל" – אד המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נות 
, כנאמ או כבא כוח, בי שהוא הבעל הרשו של הנכס  הכנסה, בי בזכותו הוא ובי כסוכ

ובי א לאו, לרבות שוכר או שוכר משנה; 
"מחזיק" – אד המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או כבר רשות או כבעל היתר או 

 ; הרשאה או כנאמ או בכל אופ אחר, למעט אד הגר בבית מלו או בפנסיו
, מחימר, מברזל, מע או מחומר אחר, לרבות יסוד,  , מבטו " – כל מבנה הבנוי מאב "בני
קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה, או חלק של בני או דבר המחובר אליו או 
כותל, סוללה, סייג, גדר או מבנה אחר, המקיפי או התוחמי או המכווני להקי או 
לתחו קרקע כלשהי וכולל שטח הקרקע שמשתמשי בה או מחזיקי בה יחד ע המבנה 

כחצר או גינה או לצור אחר של אותו מבנה; 
"שטח בנוי" – שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על המחוז, כעל שטח בנוי 

לעני חוק עזר זה; 
"מגרש" – קרקע פנויה בשטח בנוי; 

"המועצה" – המועצה המקומית פרדסיה; 
"ראש המועצה" – לרבות אד שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק 

 ; עזר זה, כול או מקצת
"מפקח" – אד שהמועצה מינתה להיות מפקח לעני חוק עזר זה, לרבות אד שהמפקח 

 ; העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כול או מקצת
"מדד" – מדד המחירי לצרכ שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
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דרישה לניקוי 
 

ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאת בעל מגרש לנקות את המגרש   (א) .2
ומאת בעל בני או מחזיק בו, לנקות את החצר. 

, הפרטי והאופ לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש  (ב) ההודעה תכלול את התנאי
לבצעו. 

 
חובה למלא אחר הודעה 

 
בעל הנכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעי 2 חייב למלא אחריה.  .3

 
ניקוי בידי המועצה 

 
4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחר הודעת ראש המועצה כאמור בסעי 3, או ביצע את 
, הפרטי והאופ המפורטי בהודעה, רשאית המועצה לבצע את  הניקוי שלא לפי התנאי

הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו. 
 

אגרת ניקוי 
 

בעד ניקוי בידי המועצה כאמור בסעי 4 תשול אגרה בשיעורי שנקבעו   (א) .5
בתוספת; 

(ב) בעד ניקוי מגרש ישל בעליו או המחזיק בו אגרה כנקוב בתוספת; 
(ג) בעד ניקוי חצר ישל בעל הבני או המחזיק בו אגרה כנקוב בתוספת. 

, יחולק ביניה שיעור תשלו האגרה כאמור באופ  היו מספר בעלי או מחזיקי בבני
יחסי למספר החדרי שבבעלותו או בהחזקתו של כל בעל או מחזיק כאמור לעומת מספר 
; לעני חלוקת האגרה כאמור יראו מחזיק בחנות כבני כמי שמחזיק  החדרי הכולל בבני

 . בשני חדרי
 

הצמדה למדד 
 

שיעורי האגרות והתשלומי האחרי שנקבעו בתוספת, ישוערכו ב 16 בכל חודש שלאחר  .6
), לפי שיעור שינוי מדד המחירי לצרכ  פרסו חוק עזר זה ברשומות (להל – יו השערו
, לעומת  שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להל – מדד) לאחרונה לפני יו השערו

המדד שפורס לאחרונה לפני יו השערו שקד לו. 
 

אישור כניסה 
 

מפקח רשאי להיכנס, מזריחת השמש עד שקיעתה, לכל מגרש או חצר כדי לברר   (א) .7
, וא נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעי 2.  את מצב הניקיו בה

(ב) לא יפריע אד למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעי קט (א). 
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מסירת הודעה 
 

8. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדי א נמסרה לידי האד שאליו היא מכוונת או 
נמסרה במקו מגוריו או עסקיו הרגילי או הידועי לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו 
הבוגרי או לידי כל אד בוגר העובד או המועסק ש או נשלחה בדואר במכתב רשו 
הערו אל אותו אד לפי מע מגוריו או מקו עסקיו הרגילי או הידועי לאחרונה; א 
אי אפשר לקיי את המסירה כאמור, תהא המסירה כדי א הוצגה הודעה במקו בולט 

באחד המקומות האמורי או על הנכס שבו היא דנה. 
 

עונשי 
 

9. בוטל. 
 

ביטול 
 

), התשל"ג – 1972 2 – בטל.  10. חוק עזר לפרדסיה (ניקוי מגרשי חצרות וכניסות לבנייני
 

הוראת שעה 
 

11. על א האמור לעיל בסעי 6 יועלו הסכומי הנקובי בתוספת ב 1 בחודש שלאחר 
) לפי שיעור עליית המדד מ המדד שפורס  פרסו חוק עזר זה (להל יו ההעלאה ראשו

 . בחודש אוקטובר 1990 עד המדד שפורס לאחרונה לפי יו ההעלאה הראשו
 
 

התוספת 
(סעי 5) 

 
האגרה בשקלי חדשי  חייב לפי שעת עבודה

 
 40 שעת טרקטור .1
 60 שעת שופל .2
 70 משאית לפי אשפה .3
 40 מכסחת .4

 
 

ימיני יצחק 
ראש המועצה המקומית פרדסיה  כ"ג בטבת התשנ"א (9 בינואר 1991)

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, התשמ"ב, עמ' 715  2 ק"ת התשל"ג, עמ' 375, ק"ת – חש"


