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

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

חוק עזר לכפר סבא )ניקוי בורות שופכין וביבים(,   

- 1967תשכ"ז  

 3001עמ'    , )3.8.1967(תשכ"ז  ,  2084ק"ת     פורסם:

 סבא חוק עזר זה:-לפקודת העיריות, מתקינה מועצת עירית כפר -254ו   250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 הגדרות 

 -בחוק עזר זה  .1

 מ"ק;   5מכונית מיכל שקיבולה הוא עד - "מיכל" 

 כל מקום קיבול המשמש או המיועד לשמש למקווה מי שופכין; - "בור שופכין" 

ביב המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור השופכין או אל  - "ביב"  
 רשת הביוב של העיריה; 

 ן פרטיים; בנינים או קרקעות, בין תפוסים ובין פנויים, בין ציבוריים ובי- "נכסים" 

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

 סים לתקופה שלמעלה מעשר שנים;משנה ששכר את הנכ -של הנכסים ובין אם לאו, לרבות שוכר או שוכר

אדם המחזיק למעשה בנכסים או בחלק מהם, בין כבעל, בין כשוכר ובין בכל אופן אחר, למעט  - "מחזיק"  
 אדם הגר בבית מלון או בפנסיון; 

 סבא; -עירית כפר- "העיריה" 

, כולן או  לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- "ראש העיריה"  
 מקצתן; 

רופא עירוני, מנהל מחלקת התברואה בעיריה או פקיד עיריה אחר שהעיריה מינתה אותו למלא  - "מפקח"  
 תפקיד של מפקח; 

 לרבות הרקת בורות שופכין או הרקת סמיך, גריפתם והטיפול בהם בכל דרך אחרת. - "ניקוי" 

 ניקוי בורות שופכין וביבים 

 שופכין או ביב בתחום העיריה, אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה. לא ינקה אדם, פרט למפקח, בור .2

 סמכויות המפקח 
3.  

המפקח רשאי להיכנס לכל מקום בתחום העיריה שבו נמצא בור שופכין או ביב על מנת לערוך בקורת   .א
 או לבצע את העבודות שהוא מוסמך לעשותן לפי חוק עזר זה. 

 . )א(לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו לבצע את סמכויותיו לפי סעיף קטן  .ב

 היא סופית.   -החלטת המפקח שבור שופכין או ביב טעונים ניקוי  . ג

 אגרת ניקוי 
4.  

 בעד ניקוי בור שופכין ישלם בעל הנכסים שבהם נמצא בור השופכין אגרה לעיריה כמפורט בתוספת. .א

 בעד ניקוי ביב, ישלם המחזיק בנכסים שבהם נמצא הביב אגרה לעיריה כמפורט בתוספת. .ב

 יום מיום שנמסרה לידי החייב דרישה לכך בכתב מאת ראש העיריה.  14האגרה תשולם תוך  . ג

 פקדון 

 ראש העיריה רשאי לדרוש לפני התחלת עבודת הניקוי פקדון על חשבון אגרת הניקוי.  .5

 מסירת הדרישה 
6.  

ישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה  מסירת הדר .א
במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, או  
לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי  

מגורי  המקומות  מען  באחד  בולט  במקום  הוצגה  או  לאחרונה,  הידועים  או  הרגילים  עסקו  או  ו 
הנפוצים בתחום   העתונים  באחד  נתפרסמה  או  הדרישה,  שאליהם מתייחסת  בנכסים  או  האמורים 

 העיריה. 

דרישה שיש למסרה לפי חוק עזר זה לבעל נכסים או למחזיק בהם והופנתה אליו בתואר "הבעל" או   .ב
 ותם הנכסים, ללא כל שם או תואר נוסף, יראו אותה כאילו הופנתה כהלכה. "המחזיק" של א 
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 ענשים 

 *.שקלים חדשים 600קנס   -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  .7
   

 391, חש"ם 8.12.1988תחילה ביום   *

 ביטול 

 בטל.  - -1592, תשי"ב)ניקוי בורות שופכין(סבא -חוק עזר לכפר .8

 השם 

 ". -1967, תשכ"ז)ניקוי בורות שופכין וביבים(סבא  -לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לכפר .9

 תוספת 
 38חש"ם  13.3.1981תחילה ביום 

 )4סעיף  (
 האגרה בשקלים       סוג אגרה 

 79.30 , לכל מכל או חלק ממנו )א(4אגרה לפי סעיף 
 124.80 , לכל מכל או חלק ממנו )ב(4אגרה לפי סעיף 

 
 

 נתאשר. 

 )1967ביוני  15(ז' בסיון תשכ"ז 

 זאב גלר

 ראש עירית 

 סבא -כפר

 חיים משה שפירא      

 שר הפנים     

 

http://www.machshavot.co.il/

