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 1975-ה"התשל, (ביוב)חוק עזר לשדרות 
 11//' עמ,  )372/.37.1(ה "התשל, 3333ת "ק   :פורסם

 13/' עמ, (3.2.31/1)ע "התש, 713ם "חש  :תיקונים

מתקינה , )החוק -להלן ( 3/3/-ב"התשכ, )ביוב(וחוק הרשויות המקומיות , לפקודת המועצות המקומיות 33-ו 33בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 :המועצה המקומית שדרות חוק עזר זה

 דרותהג
 -בחוק עזר זה . 1
 ;על כל מיתקניהם, ביב מאסף או מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה, ביב ציבורי- " ביוב"
 ;ר של בניה לפי הבנוי למעשה"מ- " ר של בניה"מ"
 ;המועצה המקומית שדרות- " המועצה"
 ;לרבות מי שהסמיך לענין חוק עזר זה- " ראש המועצה"
 ;לחוק 7/ל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף היט- " היטל ביוב"
 .למעט רחוב, בנין או קרקע בתחום המועצה- " נכס"

 היטל ביוב
חייב בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת לכל שלב , בעל כל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו נכס. 2

 .לחוק //מור בסעיף כא
 בניה נוספת

 .ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת"חייב בעלו בהיטל ביוב לכל מ, 3נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף . 3
 חיבור ביב פרטי לביוב

 .חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי ראש המועצה )א(. 4
ואם היה הביב בתחומה , יגיש למהנדס המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביובבעל נכס או מחזיקו  )ב(

 .יצרף את הסכמת אותה רשות מקומית לכך, של רשות מקומית אחרת
 איסור פגיעה בביוב

 .לא יזיק ולא יפגום ביוב השייך למועצה, לא יפגע אדם. 5
 מסירת הודעה

או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או , אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, עה לפי חוק עזר זה תהא כדיןמסירת הוד. 1
או שנשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי , או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, הידועים לאחרונה

אם אי; עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה מען מגוריו או

-      

תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט , אפשר לקיים את המסירה כאמור
 .שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית, באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה

 עונשין
 (ע"תיקון התש)
 (.בוטל). 7

 ביטול
ך"תש, )בניית ביבים(חוק עזר לשדרות . 1

-  

 .בטל - 3/1/
 השם

ה"התשל, )ביוב(חוק עזר לשדרות "לחוק עזר זה ייקרא . 9 - /372." 
 תוספת

 )3-ו 3סעיפים (
 /9/ם "חש 393/./.3/תחילה ביום 

 ההיטל בשקלים      
 -ביב ציבורי 
  11.// )כולל קרקע שעליה עומד בנין(ר משטח הקרקע "לכל מ

  21.11 ר של בניה"כל מל
 -ביב מאסף 
  7.21 )כולל קרקע שעליה עומד בנין(ר משטח הקרקע "לכל מ
  31.11 ר של בניה"לכל מ

 -מכון טיהור 
  9.11 )כולל קרקע שעליה עומד בנין(ר משטח הקרקע "לכל מ
  37.11 ר של בניה"לכל מ

 -תחנת שאיבה וקו סניקה 
  3.21 )עומד בנין כולל קרקע שעליה(ר משטח הקרקע "לכל מ
  11.// ר של בניה"לכל מ

 .נתאשר
 )372/בפברואר  1/(ה "ט בשבט תשל"כ

 יהונתן יפרח
 ראש המועצה המקומית שדרות

 יוסף בורג     
 שר הפנים     
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 1910-א"התשכ, (הוצאת אשפה)חוק עזר לשדרות 
 37' עמ,  )3/1/.33.3(א "התשכ, 121/ת "ק   :פורסם

 13/' עמ, (3.2.31/1)ע "התש, 713ם "חש  :תיקונים

 :מתקינה המועצה המקומית שדרות חוק עזר זה, /31/, לפקודת המועצות המקומיות 3בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 1
 ;המועצה המקומית שדרות- " המועצה"
 ;כולן או מקצתן, ר זהלרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עז- " ראש המועצה"
בין בזכותו הוא ובין כבא, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, או הזכאי לקבל, אדם המקבל- " בעל"

- 

כסוכן או , כוח
 ;למעלה משלוש שניםולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה ש, בין שהוא הבעל  הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, כנאמן

 ;כולן או מקצתן, וכן אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה- " המפקח"
 ;למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון, אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר- " מחזיק"
כחצר או , לרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, או חלק מהם, אוהל, פחון, בדון, צריפון, מחסן, צריף, בית- " בנין"

 ;לצורך אחר ולמעט בית מלאכה או אורווה
וסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד מ, לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים ובכלל זה בית חרושת- " בית מלאכה"

 ;עם בית המלאכה
 ;דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יחד עם האורווה, מכלאה, לול, לרבות רפת- " אורווה"
ודברים , טוטיםסמר, קופסאות, קליפות, פירות או ירקות ופסלתם, אפר, עלים, ענפים, שברי זכוכית, בקבוקים, ניירות, לרבות שיירי מטבח- " אשפה"

 ;פסולת וחמרי בנין, למעט זבל, נקיון-אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי
 ;גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה- " זבל"
 .פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל- " פסולת"

 כלי אשפה
למקום ולשאר התנאים שיקבע , למספר, לחומר, לגודל, בנוגע לצורהכלי אשפה לפי הוראות המפקח , בבנין או בחצרו, בעל בנין חייב להתקין )א(. 2

 .הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע, לתקנם או להחליפם באחרים, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, המפקח
 .לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה )ב(
 .פסולת או חמרי בנין, לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל )ג(

 כלי קיבול
למקום , למספר, לגודל, לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת )א(. 3

 .הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע, ם באחריםלתקנם או להחליפ, ולשאר התנאים שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין
 .לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי קיבול )ב(
 .אשפה או חמרי בנין, לא ישים אדם לתוך כלי קיבול )ג(

 העברת אשפה
מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר , מבניין, זבל או פסולת, אשפה, בשום דרך, ולא יעביר -פרט למפקח  -לא יוביל אדם . 4

 .מאת ראש המועצה
 מתן היתר

 .להוסיף עליהם ולשנותם, להתלותו או לכלול בו תנאים, לבטלו, לסרב לתתו, 1ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף  )א(. 5
 -ייקבעו  1לפי סעיף בכל היתר שניתן  )ב(

 ;זבל או פסולת, השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה )/(
 ;זבל או פסולת, המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה )3(
 ;גדלם ומבנם, צורתם, דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה )3(
 .תקופת ההיתר )1(

 זכות כניסה של פועלי המועצה
זבל או פסולת בשעות , אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, צה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בניןכל פועלי המוע )א(. 1

 .שיקבע המפקח
או המחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף , אורווה או בית מלאכה, בעל בנין )ב(

 .בל או פסולת ללא הפרעהז, ולהוציא אשפה
 סמכויות המפקח

 .אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה, המפקח רשאי להיכנס לכל בנין )א(. 7
רשאי המפקח לבצע את העבודות , 3או  3לא מילא בעל הבנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים  )ב(

 .לגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיקו
 מסירת הודעות

או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או , אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין. 1
או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו , ובד או המועסק שםאו לידי כל אדם בוגר הע, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, הידועים לאחרונה

 .או הוצגה במקום  בולט על הנכס שבו דנה ההודעה, אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
ענשים

        

 (ע"תיקון התש)
 (.בוטל). 9

 השם
א"התשכ, )הוצאת אשפה(חוק עזר לשדרות "לחוק עזר זה ייקרא . 10

-  

/3/1." 
 .נתאשר

 )3/1/ביולי  3/(ך "ד בתמוז תש"כ
 זכאי. י    חיים משה שפירא  
 ראש המועצה המקומית שדרות   שר הפנים      
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 1919-ט"התשכ, (הריסת מבנים מסוכנים)חוק עזר לשדרות 
 /12/' עמ, (3/3/.9.2)ט "התשכ, 3397ת "ק  :פורסם

 13/' עמ, (3.2.31/1)ע "התש, 713ם "חש :תיקונים

 :מתקינה המועצה המקומית שדרות חוק עזר זה, לפקודת המועצות המקומיות 33בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 1
ן או כרכוב או בליטה וכן חלק מבני, גזוזטרה, מרפסת, ארובה, גג, קיר, לרבות יסוד, עצים או מכל חומר אחר, ברזל, ביטון, מבנה בנוי מאבן - " בנין"

 ;משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה או שטח, גדר, סוללת עפר, דבר המחובר אליו
בין בזכותו הוא ובין כבא, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, או הזכאי לקבל, לרבות אדם המקבל- " בעל"

- 

בין , כוח או כנאמן
 ;הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום שהוא הבעל

 ;אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר- " מחזיק"
לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו , שנתמנה על ידי המועצה, 329/-ח"תשי, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים- " מהנדס"

 ;תןכולן או מקצ, לפי חוק עזר זה
 ;המועצה המקומית שדרות- " המועצה"
 .כולן או מקצתן, לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"

 עריכת בדיקה
 .בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור )א(. 2

.יודיע על כך מיד לראש המועצה, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, חזיק בוחושש בעל בנין או מ )ב(
  

סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור  -מיד אחרי קבלתה  -ובמקרה שקיבל הודעה , מזמן לזמן, ראש המועצה יורה למהנדס לערוך( ג)
 .שעות לאחר עריכת הבדיקה 31בון לראש המועצה תוך חייב להגיש דין וחש, המהנדס שערך את הבדיקה; (ב)בסעיף קטן 

 הודעות
רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל , כי בנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור 3סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף  )א(. 3

 .הבנין לבצע את העבודות המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה
.על בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריהב )ב(

  

רשאית המועצה לבצע , או ביצע את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה( א)לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן ( ג)
 .את העבודות ולגבות מבעל הבנין את הוצאות הביצוע

 ביצוע עבודות על ידי ראש המועצה
באישורו של הממונה , רשאי ראש המועצה, כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה למחזיקים או לציבור, לאחר בדיקה, נדסאישר המה. 4

 .לבצע את העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין, על המחוז הדרום
 אישור סכום ההוצאות

.ישמש אישור בכתב מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה, 1או  3הוצאות לפי סעיפים נתעוררה שאלה בדבר סכום ה. 5

   

 סמכות ראש המועצה והמהנדס להיכנס לבנין
לכל בנין כדי לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק , בכל עת סבירה, ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס )א(. 1

.עזר זה
  

 (.א)יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן לא  )ב(
 מסירת הודעות

או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או , אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין. 7
או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם , לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או, הידועים לאחרונה

אם אי; לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה

- 

תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום , אפשר לקיים את המסירה כאמור
 .נה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העבריתבולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא ד

 עונשין
 (ע"תיקון התש)
(.בוטל). 1   

 השם
ט"התשכ, (הריסת מבנים מסוכנים)חוק עזר לשדרות "לחוק עזר זה ייקרא . 9 - /3/3." 

 
 

 .נתאשר
 

 (3/3/במרס  3/)ט "ב באדר תשכ"כ
 יהונתן יפרח

 המקומית שדרותראש המועצה 
 חיים משה שפירא

 שר הפנים       
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 1971-א"התשל, (רחצה בבריכות שחיה)חוק עזר לשדרות 
 //1/' עמ, )/37/.33.7(א "התשל, 37/3ת "ק   :פורסם

 19/' עמ, (3.2.31/1)ע "התש, 713שם "ח  :תיקונים

מתקינה המועצה המקומית , 3/1/-ד"התשכ, וק הסדרת מקומות רחצהלח /וסעיף , לפקודת המועצות המקומיות 33בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 :שדרות חוק עזר זה

 הגדרות
 -בחוק עזר זה . 1
 ;המבנים והמיתקנים המיועדים לשמש את הבריכה ואת המתרחצים בה, לרבות השטח, בריכות השחיה הנמצאות בתחום המועצה- " שטח הבריכות"
 ;המועצה המקומית שדרות- " המועצה"
 ;כולן או מקצתן, לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"
ו" מפקח"

- 

 ;אדם שמינהו ראש המועצה להיות מפקח או עוזר למפקח בשטח הבריכות- " עוזר למפקח"
 ;םרכושו או נוחיותו של אד, בריאותו, בטחונו, כל דבר העלול לסכן את חייו- " מפגע"
אשר , 3/2/-ו"התשכ, )סדרנים ומגישי עזרה ראשונה, מצילים(מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה , מציל אחראי- " מציל"

 ;ראש המועצה מינהו בכתב
 ;זולת אם נאמר אחרת בחוק עזר זה, שנים 3ילד או ילדה פחות מגיל - " ילד"
 ;ולמעט כלבים המשמשים להולכת עיוור, חתולים וקופים, עופות בית, חמורים, סוסים, םעזי, כבשים, לרבות בקר- " בעל חיים"
כשהם , ורכב של המועצה, //3/-א"התשכ, לתקנות התעבורה 3/למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה , לפקודת התעבורה 3כמשמעותו בסעיף - " רכב"

 ;נהוגים בידי אדם לצורך מילוי תפקידו
 .לרבות עגלת רוכל ועגלת סבל ולמעט עגלת ילדים ועגלת נכים, אינה רכבכל עגלה ש- " עגלה"

 בגד רחצה והגבלות לבישת בגדים ופשיטתם
 .לרבות כובע ים לגבי נשים וילדות, לא יתרחץ אדם בשטח הבריכות אלא כשהוא לבוש בגד רחצה )א(. 2

 .ך המועצהאלא במקומות שייחדה לכ, לא יתלבש אדם ולא יתפשט בשטח הבריכות )ב(
 מקומות המיועדים לרחצה

 -המועצה רשאית לקבוע בשטח הבריכות  )א(. 3
 ;מקומות שבהם הרחצה אסורה )/(
 ;למעונות ילדים או לבתי תינוקות, לגני ילדים, מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר )3(
 .למשחקים או לספורט, מקומות מיוחדים לקייטנות )3(

 .שעות רחצה ותנאים מיוחדים אחרים, )א(שקבעה המועצה על פי סעיף קטן , לגבי כל מקום ראש המועצה יפרט במודעות )ב(
ו )א(שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים , לא ישחק ולא יעסוק שם בספורט, לא יתרחץ, לא יימצא אדם בשטח הבריכות )ג(

-  

ולא יתיר  )ב(
 .ברים האמורים כאמורהמסורים לפיקוחו לעשות דבר מן הד 2/למבוגר או לילד עד גיל 

 רוכלות
, ראש המועצה רשאי לתת היתר כאמור או לסרב לתתו; אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה, לא יעסוק אדם כרוכל בשטח הבריכות )א(. 4

 .לשנותם או לבטלם, לגרוע מהם, להוסיף עליהם, לבטלו או להתנותו וכן לכלול בו תנאים
 העמדת כסאות מרגוע ואהלים

 .אלא ברשות המפקח, אוהל או מחסה, לא יעמיד אדם בשטח הבריכות כסא מרגוע .5
 מניעת רעש

 .לא יקים אדם רעש בלתי סביר בשטח הבריכות )א(. 1
 .)א(חייב למנעם מהקמת רעש בלתי סביר כאמור בסעיף קטן , מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו )ב(

 רכב וכלבים, בעלי חיים
רכב או עגלה ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו , בעל חיים -פרט למקום שיעדה לכך המועצה  -א אדם לשטח הבריכות לא יבי )א(. 7

 .לעשות כאמור
 .ובלבד שלא יוכנס לשטח המשמש לרחצה, לא יחול על כלב המשמש לעזר להולכת עיוור )א(סעיף קטן  )ב(

 מפגע
 .ם מפגע ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כאמורלא יעשה אדם דבר שיש בו משו )א(. 1

 .אלא במקומות שייחדה לכך המועצה, לא יעשה צרכיו בשטח הבריכה )ב(
 הנפת דגל שחור

ום יצווה להניף בו דגל שחור במק, מחמת מצב הבריכות, או בחלק ממנו, החליט המפקח כי יש לאסור את הרחצה בשטח הבריכות בכלל )א(. 9
 .בולט

במקום ובזמן שמונף דגל שחור לפי , המסורים לפיקוחו להימצא בבריכות 2/ולא יתיר למבוגר או לילד עד גיל , לא יימצא אדם בבריכות )ב(
 .)א(סעיף קטן 

 תחנות הצלה
 .להחזיקן ולסגרן, ראש המועצה רשאי להתקין בשטח הבריכות תחנות הצלה )א(. 10

או לשמירת הסדר , או למניעת הפרעה למתרחצים, הוראה ממציל או ממפקח למניעת סכנה לעצמו או לאדם אחר מי שקיבל אות אזהרה או )ב(
 .יציית להם, והנקיון בשטח הבריכות

ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו , בחגורות הצלה או במכשירים אחרים של תחנת הצלה, שאינו מציל או מפקח, לא ישתמש אדם )ג(
 .אלא בהסכמתו של מפקח או מציל, ולא יתן כל אות הדומה לאותות הניתנים מאת המציל, כאמורלעשות 

 איסור לקרוא לעזרה ללא צורך או לסכן חיים
 .כנתון בסכנה וכקורא לעזרה, אם בצעקות או העוויות ואם באופן אחר, לא יתראה אדם בזדון )א(. 11

 .העלול לסכן את חייו או לפגוע בגופו או לסכן את חייהם של אחרים או לפגוע בגופם לא יצלול ולא יקפוץ באופן, לא ישחה אדם )ב(
 איסור להשתמש בחומר מזוהם

 .לא ישתמש אדם בשטח הבריכות בחומר העשוי ללכלך את מי הבריכות וסביבותיהן ולא יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות זאת. 12
 איסור לגרום נזק

לא יקלקל ולא יסיר כל שלט או מודעה שנקבעו בשטח הבריכות על ידי המועצה או על פי הוראותיה ולא , ום אדם נזק לרכוש המועצהלא יגר. 13
 .יתיר למבוגר או לילד המסורים לפיקוחו לעשות כן
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 אגרות
בין לכניסה חד פעמית , כמפורט בתוספתתמורת כניסה לשטח בריכת השחיה והשימוש במתקניה או השכרת בגדים וכובע ים ישלם אדם אגרה . 14

 .ובין לכניסה לעונה שלמה
 סמכויות המפקח

 -המפקח רשאי  )א(. 15
מכשיר ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלומם , דוכן מכירה, עגלה, בעל חיים, מחסה, כסא מרגוע, להוציא משטח הבריכות כל אוהל )/(

 ;להוראות חוק עזר זה או בטחונם של המתרחצים שמשתמשים בו בניגוד
 ;להיכנס לכל מקום בשטח הבריכות כדי לגלות עבירה על הוראות חוק עזר זה )3(
 ;למנוע כניסה ולהרחיק משטח הבריכות כל אדם הנגוע במחלה מידבקת )3(
 .לעשות כל פעולה הנחוצה לשם הוצאה לפועל של הוראות חוק עזר זה )1(

 .)א(מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן  לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו )ב(
עונשין

   

 (ע"תיקון התש)
 (.בוטל). 11

 תחולה
 .האמור בחוק עזר זה אינו בא למעט מכוחו של כל דין אחר. 17

 השם
א"התשל, )רחצה בבריכות שחיה(חוק עזר לשדרות "לחוק עזר זה ייקרא . 11

-   

/37/." 
 תוספת

 )1/סעיף (
 13/ם "חש, 393/.9./3תחילה ביום 

 -בתוספת זו 
 .שנים 9/קטין שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו - " ילד"

 בשקלים האגרה
   תושבי שדרות 

  -דמי כניסה חד פעמית 
 / סטודנט, חייל, ילד

 // מבוגר
- מנוי 

 311 ילד
 111 מבוגר

 311/ משפחה
 - )פעמית-כניסה חד(שחיה לילית 

 31 ילד
 32 סטודנט, שוטר, חייל

 32 מבוגר
 -י שאינם תושבי שדרות מ

 -פעמית -דמי כניסה חד
 31 ילד

 31 מבוגר
 -מנוי 

 3111 בודד
 3211 משפחה
 - )פעמית-כניסה חד(שחיה לילית 

 31 ילד 
 21 מבוגר

 31 סטודנט, שוטר, חייל
 2%/הנחה בשיעור  -לקבוצות מאורגנות 

 .נתאשר
 )/37/במאי  /3(א "בסיון תשל' ז

 יהונתן יפרח
 ית שדרותראש המועצה המקומ

 יוסף בורג
 שר הפנים
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 1911-ו"התשכ, (שווקים)חוק עזר לשדרות 

 273/' עמ,  (//3/.7.3/)ו "תשכ, 922/ת "ק : פורסם
 13/' עמ, (3.2.31/1)ע "התש, 713ם "חש :תיקונים

 :עזר זהמתקינה המועצה המקומית שדרות חוק , לפקודת המועצות המקומיות 33-ו 33בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 הגדרות 

 -בחוק עזר זה . 1
" המועצה"

– 
 ;המועצה המקומית שדרות 

 ;כולן או מקצתן, לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- " ראש המועצה"
 ;המקום המפורט בתוספת הראשונה - " שוק"
 ;שלא מכרה בין שמכרה ובין, לרבות אדם המציג סחורה למכירה- " מוכר"
 ;סוסים וגמלים, פרדים, חמורים, תואים, צאן, בקר- " בהמה"
 ;גידולי קרקע וגידולי עץ וכן עופות וביצים– "תוצרת חקלאית"
 ;חיים-כל מצרך הדרוש לאדם או לבעל- " סחורה"
 ;אדם שהמועצה מינתהו בכתב להיות פקח לצורך חוק עזר זה- " פקח"
 ;בין כמות שהיא ובין לאחר עיבודה, לשם מכירתה שנית מכירת סחורה – "מכירה בסיטונות"
 .מכירת סחורה שלא בסיטונות  - "מכירה בקמעונות"
 ;היום שנקבע על ידי ראש המועצה כיום השוק –" יום השוק"
ופם עם צאת הכוכבים תחילתם עם שקיעת החמה בערב יום המנוחה וס - 319/-ח"תש, הימים שנקבעו כימי מנוחה בפקודת ימי מנוחה –" ימי מנוחה"

 .למחרת
 מכירת סחורה

 .לא ימכור אדם סחורה אלא בשוק(  א)        .2
 .3/1/-ד"התשכ, (רוכלים)לא תחול על מכירת סחורה בחנויות או על ידי רוכלים בעלי רשיון לפי חוק עזר לשדרות ( א)הוראות סעיף קטן (   ב)            

 מכירת בהמות
 .  א בשוק או ברשותו הפרטיתלא ימכור אדם בהמה אל .3

 אגרת שימוש
 .כמפורט בתוספת השניה, בעד השימוש בשוק תשולם למועצה אגרה לפי סוג הסחורה המוצגת למכירה( א) .4
  –האגרה תשולם ( ב) 

 ;על ידי המוכר –במכירה בקמעונות  (/)
 .על ידי הקונה –במכירה בסיטונות  (3)

 ימים ושעות לסגירת השוק 
 : היה סגורהשוק י.          5

 ;בימי מנוחה  (/)
 ;בימים שאינם ימי מנוחה למעט יום השוק  (3)
 . 7.11/עד  12.11פרט לשעות , ביום השוק  (3)

לא יכנס אדם  (א) .1                          איסור כניסה
קת או החשוד לא יכנס לשוק אדם החולה במחלה מידב( ב)   .2לשוק ולא יימצא בו בימים ובשעות שבהם הוא סגור בהתאם לסעיף 

 .כל כך בעיני הפקח
 שמירה על הנקיון

 .מוכר ינקה בשוק את המקום שבו הוא מציג את סחורתו למכירה ויחזיקנו במצב נקי להנחת דעתו של הפקח. 7
 מריטת נוצות

 .לא ימרוט אדם נוצות בשוק. 1
 העלאת אש

9 .

   

 .אלא במקום ובתנאים שיורה הפקח, תבין לבישול או לחימום ובין לשריפת פסול, אדם אש בשוק לא יעלה
 סמכויות הפקח

פקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה וכדי להבטיח את ( א). 10
.מילויין

  

 .בבריאות הציבור פקח רשאי להרחיק או להורות להרחיק מן השוק כל אדם או כל דבר העלל לדעתו לפגוע( ב)
 ציות להוראות הפקח

 .כל אדם הנמצא בשוק חייב לציית להוראות הפקח( א) .11
 .לא יפריע אדם לפקח במילוי תפקידו לפי חוק עזר זה( ב) 

 ענשים
 (ע"תיקון התש)

 (.בוטל) .12
 השם

 ".//3/-ו"התשכ, (שווקים)חוק עזר לשדרות "לחוק עזר זה ייקרא  .13
 

 תוספת ראשונה
 (/ סעיף)

 
 .השטח הנמצא בין המרכז המסחרי לבין אזור המלאכה – /99/גוש          

 
 תוספת שניה

 (1סעיף )
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 71/ם "חש, 393/.31.3מעודכן ליום 
 

 האגרה בשקלים  לכל יום שוק              סוג הסחורה 
 תוצרת חקלאית . 1
 21       משא על בהמה  
 1/      משא על עגלה או טנדר  
 31     כונית משא או כלי רכב אחרמשא על מ  
 31        זרעים וגרעינים .2
 31      כל סחורה הנמכרת על ידי רוכל .3
  31      סחורה שלא פורטה בתוספת זו .4
 

 .נתאשר
 
 (//3/בינואר  3)ו "ז בטבת תשכ"י
 
 
 

 יהונתן יפרח
 ראש המועצה המקומית שדרות

 חיים משה שפירא
 שר הפנים     
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 1919-ט"התשכ, (שחיטת עופות)חוק עזר לשדרות 
 921/' עמ,  )3/3/.7.7/(ט "התשכ, 31/3ת "ק   :פורסם

 13/' עמ, (3.2.31/1)ע "התש, 713ם "חש  :תיקונים

 :זה מתקינה המועצה המקומית שדרות חוק עזר, לפקודת המועצות המקומיות 33בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 1

 ;מקום בו שוחטים ומורטים עופות ומוציאים את קרביהם- " בית שחיטה"

 ;בית שחיטה המוכר על ידי המועצה לצורך חוק עזר זה- " בית שחיטה מוכר"

 ;ושלו פסיון, תרנגולי הודו, עופות גויניאה, יונים, אווזים, ברווזים, לרבות תרנגולים, עופות בית- " עופות"

 ;המועצה המקומית שדרות- " המועצה"

 ;כולו או מקצתו על ידי ראש המועצה, לרבות אדם שהוסמך לענין חוק עזר זה- " ראש המועצה"

 ;כולן או מקצתן, לרבות אדם שאליו העביר הרופא הוטרינרי את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, הרופא הוטרינרי של המועצה- " רופא וטרינרי"

 .רשיון שניתן על ידי המועצה על פי חוק עזר זה- " רשיון"

 איסור החזקת בית שחיטה

 .אלא אם הוא בית שחיטה מוכר, לא יחזיק אדם ולא ינהל בית שחיטה. 2

 איסור שחיטה

לגביו רשיון  ולא ימרטם אלא בבית שחיטה כאמור או בבית מריטה שניתן, לא ישחט אדם עופות בתחום המועצה מחוץ לבית שחיטה מוכר )א(. 3
ח"תשכ, לפי חוק רישוי עסקים

-   

/3/9. 

 .לא יחולו על אדם השוחט עופות ברשותו הפרטית ולצורך עצמו )א(הוראות סעיף קטן  )ב(

 הוצאת עופות שחוטים

עוף החותמת לא יוציא אדם ולא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה עוף שחוט אלא לאחר שנבדק על ידי הרופא הוטרינרי והוטבעה על ה. 4
 .הרשמית של בית השחיטה

 הוצאת עופות מבית השחיטה

, בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, לא יוציא אדם ולא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית השחיטה עוף שהובא לשחיטה באותו בית שחיטה. 5
 .אלא ברשות בכתב מאת הרופא הוטרינרי

 חובת רשיון והיתר כניסה

 .לא ימרוט נוצותיו ולא יוציא את קרביו בבית השחיטה אלא לפי רשיון, לא ינקה עוף שחוט, חט אדם עוףלא יש )א(. 1

 .לא יכנס לבית שחיטה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש המועצה )ב(

 -לא יחולו על  )ב(הוראות סעיף קטן  )ג(

 ;ילוי תפקידםהנכנסים לבית שחיטה לשם מ, עובד המדינה או עובד המועצה, הרב המקומי )/(

 ;הנכנס לבית השחיטה בתוקף תפקידו, חבר המועצה הדתית או אדם המועסק על ידיה )3(

 ;מלמד או לומד הלכות שחיטה )3(

 .)א(כל אדם שניתן לו רשיון לפי סעיף קטן  )1(

 מתן רשיון

 ./לכל פעולה הטעונה רשיון לפי סעיף , רשיוןוכן לסרב ליתן או לחדש , ליתן או לחדש רשיון -לפי שיקול דעתה  -המועצה רשאית  )א(. 7

 .הרשיון יהיה תקף מאותו תאריך; בגוף הרשיון יצויין התאריך שבו ניתן )ב(

 .בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש למועצה בכתב )ג(

 .בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש אחד לפני פקיעת תקפו )ד(

 .שאחד מהם יודבק ברשיון, לומים שלוהמבקש רשיון או חידושו יצרף שני תצ )ה(

 .בדצמבר בשנה שבה ניתן /3תקפו של רשיון יפקע ביום  )ו(

.iשקלים 32בעד כל רשיון תשולם אגרה של  )ז(

     

שנה והמציא תעודה מאת הרופא הראשי של הלשכה המחוזית של משרד הבריאות המאשרת  //לא יינתן רשיון לאדם אלא אם מלאו לו  )ח(
 .מחלה מידבקתשאינו חולה ב

 ביטול רשיון

אם בעל הרשיון , המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע )א(. 1 -  

 ;סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה )/(

 ;תפקידו כאמורמנע בעד הרופא הוטרינרי או אדם אחר מלמלא תפקידו בבית שחיטה או בסביבתו או הפריע לו במילוי  )3(

הנוגעת להנהלה , או כל הוראה אחרת שניתנה כדין על ידיו, הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינרי שניתנה על פי חוק עזר זה )3(
 ;תקינה של בית שחיטה ולסדר הטוב בו

 ;נמצא סובל ממחלה מידבקת )1(

 ;גרם נזק במזיד לבית השחיטה או לציודו )2(

 .בבית השחיטה גרם להפרעת הסדר )/(

 .)א(הרופא הוטרינרי רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על ארבעה עשר יום מחמת אחת הסיבות הנקובות בסעיף קטן  )ב(

והחלטתו תהיה , רשאי לערער על כך לפני שר הפנים או לפני אדם שנתמנה על ידיו לכך )א(אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן  )ג(
 .סופית

 .7/ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של בעל הרשיון לפי סעיף  )ד(

 מעטה קבוע של הנכנסים לבית שחיטה

לפי דוגמה שאושרה על ידי , העומד בפני מים, מעטה נקי, לפי דרישת הרופא הוטרינרי, אדם הנכנס לבית השחיטה או הנמצא בתוכו ילבש. 9
לא יצא ; בזמן ובאופן שיקבע הרופא הוטרינרי, וינקה את המעטה ואת נעלי הגומי במקום, או גם מעטה וגם נעלי גומי, או נעלי גומי, הוטרינריהרופא 

 .אדם את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי

 בדיקת עופות חיים

ואם ראה שהם , בין לפני הכנסתם לבית השחיטה ובין לאחר מכן, לבדקםעופות שנלקחו לבית השחיטה לשם שחיטה רשאי הרופא הוטרינרי . 10
הוצאות סילוקם של העופות או הוצאות הטיפול ; רשאי הוא לאסור על שחיטתם ולצוות לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה לו, חולים

 .ד מהם לחודעל שניהם יחד ועל כל אח, בהם יחולו על האדם שהביאם לשחיטה ועל בעליהם
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 בדיקת עופות שחוטים

, ואם מצא בו חבורה או מחלה או שראה חשש שהעוף לא יהיה ראוי לאכילה, הרופא הוטרינרי רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית השחיטה. 11
 .רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד וייעשה בו כפי שיורה

 פיצויים

ו 1/נהג לגביו לפי סמכותו בסעיפים  לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהרופא הוטרינרי. 12

-  

// 

 החלטת הרופא הוטרינרי סופית

 .היא סופית //או  1/החלטת הרופא הוטרינרי לפי סעיפים . 13

 מוצאו של העוף

 .את מקום מוצאו של העוף, אם יידרש לכך, המביא עוף לבית השחיטה יודיע לרופא הוטרינרי. 14

 הובלתם של עופות שחוטים

 .ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית השחיטה אלא בכלי רכב שאושרו על ידי הרופא הוטרינרי בכתב כמתאימים לכךלא . 15

 אגרת שירותים

אף אם השתמש הרופא הוטרינרי לגבי , המביא עוף לבית השחיטה ישלם למועצה בעד השירותים המפורטים בתוספת אגרה בשיעור הנקוב בה. 11
 .//סעיף העוף בסמכותו לפי 

עונשין

     

 (ע"תיקון התש)

 (.בוטל). 17

 השם

ט"התשכ, )שחיטת עופות(חוק עזר לשדרות "לחוק עזר זה ייקרא . 11

-  

/3/3." 

 
 תוספת

 )//סעיף (
 /9/ם "חש, 393/./.3/תחילה ביום 

 אגרת שירותים לראש 
 למעט מריטה, בשקלים

  3.21         יונה 
  3.21       תרנגולת , תרנגול

  9.11        ז ברוו
  9.11         אווז 

  9.11       תרנגול הודו 

 .נתאשר

 )3/3/במאי  33(ט "בסיון תשכ' ה
 יהונתן יפרח

 ראש המועצה המקומית
 שדרות 

 חיים משה שפירא    
 שר הפנים          

 

 

 

 

 

                                                 
i

 
.181ם "חש, 19.6.1983תחילה ביום 
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 19751-ו"התשל, (החזקת מקלטים)חוק עזר לדוגמה לעיריות 

 :מתפרסם בזה חוק עזר לדוגמה כלהלן, לפקודת העיריות 3/3-ו 321, 313לפי סעיפים 

 
 רותהגד

- בחוק עזר זה   ./    

 ;עיריה אשר הודיעה לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק עזר זה -" העיריה"      

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

כוח או -בין בזכותו הוא ובין כבא, או שהיה מקבלה אילו היו נותנים הכנסה, הכנסההמקבל או הזכאי לקבל  -לגבי בית או מקום אחר , "בעל"      
 -ולגבי מקום שתקופת השכירות הקבועה בחוזה השכירות היא עשרים וחמש שנה או יותר , בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, כנאמן

 ;שוכרו של המקום

-א"התשי, הכל לפי התכנית שהרשות המוסמכת אישרה אותה לפי חוק ההתגוננות האזרחית, לשמש מקלט מבנה או מקום אחר שהותקן -" מקלט"      
/32/; 

 .בין ציבורי ובין פרטי, בין תפוס ובין פנוי, מקרקעין או מבנה -" נכס"      

 
 נקיון ותקינות המקלט

 .מאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכךבעלו של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין ה  (א)  .3    

לחוק ההתגוננות ( /)1/כפי שיידרש בכתב על פי סעיף , (א)בעלו של נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה בסעיף קטן   (ב)    
 ./32/-א"התשי, האזרחית

 
 עונשין

לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי  311קנס נוסף  -דינו , ואם היתה העבירה נמשכת, רותלי 2,111קנס  -דינו , העובר על הוראת חוק עזר זה  .3    
 .שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו

 
 השם

 ".372/-ו"התשל, (החזקת מקלטים)חוק עזר לדוגמה לעיריות "לחוק עזר זה ייקרא   .1    

 (372/בר באוקטו 3/)ו "בחשון התשל' ז    

.......... 
 שר הפנים
 
 

 .123' עמ, (372/.//.//)ו "התשל, /313ת "ק  ./
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 2010 -ע"התש, ('   תיקון מס( )עבירות קנס)צו העיריות 
לחוק סדר הדיר ( ד)/33בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף  iלפקודת העיריות 3/2בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 :אני מצווה לאמור 393i/ –ב "התשמ( נוסח משולב)הפלילי 
 

 תיקון התוספת הראשונה
 : אחרי חלק     יבוא, i/37/-ה "התשל( עבירות קנס)בתוספת הראשונה לצו העיריות  ./
 :שדרות -חלק     " 
 

דרגת )' טור ד דרגת קנס הסעיפים חוקי עזר 

הקנס בשקלים 

 (*חדשים

 מניעת)שדרות עזר ל וקח .1

הסדר  מפגעים ושמירת

 -ט"התשס, (והניקיון

2119
i

 

, (א)21, (2()ב)19( 1()ב)19, (א)19, (ב)18, (א)16, (ב)13, (א)13, (א)5, 3, 2

ב), (א)89, (ה)82, (א)77, 71, 71, (א)68 ,66, 59, (א)57  

 661 'א

, 79, 78, 35, 31 ,(ו)31, 17,  לענין דבר הגורם נזק מטבעו -(ב) 16, (א)15, 14, (א)11 

 92, (א)91(,ב)81, (א)81, 81

 431 'ב

 -34, 32, כאשר הפגיעה היא בצמח מוגן -29, (ב)28, (א)28, (ב)23, (ג)15, 11, (ב)11  

לעניין חגיגה טקס או מופע אשר קיומו מהווה הפרעה  38, 37, 36, אי נוחות למעט לענין

, (א)45, (א)44, (א)41. לעשות שימוש בגן או עלול להפריע באופן בלתי סביר לציבור

 (ב)83, (ג),(ב)82 ,לעניין רעש בלתי סביר(א)82, 55, 53

 291 'ג

כך ( ב)12, למעט הרשאה לאחר ובאופן המהווה מפגע לעוברי אורח -(א)12, 9, 8, (א)7  

, למעט דריכה על דשא -(א)31 ,27, (א)24, (ד)15, שיהווה הדבר מפגע לעוברי אורח

 , 56, 54, 33, (ה),(ד), (ג), (ב)

 151 'ד

מודעות )חוק עזר לשדרות  .2

2111-ע"התש, (ושלטים
i

 

 666 'א 23, (ב)15, (א)15, (5)12, (4)12, (3)12, (2)12, (1)12

  (4()ג)21, (א)17, (א)16, (ג)13, (ב)13, (א)13, 8.,2  

 'ב

431 

הוצאת )חוק עזר לשדרות  .3

1961-א"התשכ, (אשפה
i

 

 431 'ב 4, (ג)3, (ב)3, (א)3, (ג)2, (ב)2, (א)2

חוק עזר לשדרות  .4

1966-ו"התשכ, (שווקים)
i

 

 661 'א 9, 3, (א)2

 431 'ב 8, 7, (א)6 

אספקת )חוק עזר לשדרות   .5

1968-ח"תשכ, (מים
i
  

 431 'ב 17, (יא), (י), (ט), (ח), (ה), (ד) 14

הריסת )חוק עזר לשדרות  .6

, (מבנים מסוכנים

1969-ט"התשכ
i

 

 431 'ב (א)2

שחיטת )חוק עזר לשדרות  .7

1969-ט"התשכ, (עופות
i

 

 661 'א 9, (א) 6, 5, 4, (א) 3, 2

 431 'ב 15 

 151 'ד (ב)6  

רחצה )חוק עזר לשדרות  .8

, (בבריכות שחיה

1971-א"התשל
i

 

למעט לענין מבוגר או ילד  -12, למעט לעניין מבוגר או ילד המסורים לפיקוחו -(ג)11

 ,למעט לענין מבוגר או ילד המסורים לפיקוחו  -13, המסורים לפיקוחו

 

 'א

 

661 

למעט לענין מבוגר או ילד  -(א)8, 4, למעט לענין מבוגר או ילד המסורים לפיקוחו -(ג)3  

 (ב)11, (א)11, המסורים לפיקוחו

 431 'ב

ר או ילד המסורים למעט לענין מבוג -(א)7, (א)6, 5, (ב)2, למעט חבישת כובע ים( א)2  

 (ב)11, למעט לענין מבוגר או ילד המסורים לפיקוחו -(ב) 9, (ב)8, לפיקוחו

 291 'ג

, (ביוב)חוק עזר לשדרות  .9

1975-ה"התשל
i

 

 661 'א 5

חוק עזר לדוגמה למועצות  .11

החזקת )מקומיות  

1975-ו"התשל, (מקלטים
i

  

 שאימצה עיריית שדרות

 431 'ב 2

החזקת )ת חוק עזר לשדרו .11

 -ט"התשס, (בעלי חיים

2119 

 661 'א (א)8, (ד)6

 431 'ב (ב), (א)6, (א)2  
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 טור זה אינו חלק מן הצו והוא נועד לנוחיות חברי הועדה* 

 

  

 .ימים מיום פרסומו ברשומות 31תחילתו של צו זה .     2 תחילה

 
 

 (31/1____ב___ )א "התשע___ב____

 (3-109חמ )
 ___________________ 

 אליהו ישי          
 שר הפנים         

 
 

 .אני מסכים       
   ______________________ 
 יעקב נאמן       
 שר המשפטים                
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 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית שדרות
 111' עמ, )/39/.2.3(א "תשמ,  /3ם "חש   :פורסם

 13/' עמ, (3.2.31/1)ע "התש, 713ם "חש :תיקונים

אני מודיע כי המועצה המקומית שדרות אימצה את חוק העזר לדוגמה למועצות מקומיות , לפקודת המועצות המקומיות )ב(א32בהתאם לסעיף 
 .372/-ו"התשל, )החזקת מקלטים(

 הגדרות
 (ו"שלהת :תיקון)

 -בחוק עזר זה . 1

 ;מועצה מקומית אשר הודיעה לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק עזר זה- " המועצה"

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

בין בזכותו הוא ובין כבא, קבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו היו נותנים הכנסההמקבל או הזכאי ל- לגבי בית או מקום אחר , "בעל"

- 

בין , כוח או כנאמן
שוכרו של  -ולגבי מקום שתקופת השכירות הקבועה בחוזה השכירות היא עשרים וחמש שנה או יותר , שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום

 ;המקום

 ;/32/-א"תשי, הכל לפי התכנית שהרשות המוסמכת אישרה אותה לפי חוק ההתגוננות האזרחית, מש מקלטמבנה או מקום אחר שהותקן לש- " מקלט"

 .בין ציבורי ובין פרטי, בין תפוס ובין פנוי, מקרקעין או מבנה- " נכס"

 נקיון ותקינות המקלט

 .בכל עת שיהיה צורך בכךבעלו של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו  )א(. 2

לחוק ההתגוננות  )ו(1/כפי שיידרש בכתב על פי סעיף , )א(בעלו של נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה בסעיף קטן  )ב(
א"תשי, האזרחית

- 

/32/. 

 עונשין
 (ע"תיקון התש)

 (.בוטל). 3

 השם

ו"התשל, )החזקת מקלטים(ת מקומיות חוק עזר לדוגמה למועצו"לחוק עזר זה ייקרא . 4

-  

/372." 

 )391/בדצמבר  3(א "ה בכסלו התשמ"כ
 יוסף בורג
 שר הפנים
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( הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב ואגרת ביוב שפכי תעשיה)חוק עזר לשדרות 
 2001-ח"התשס, (תיקון)

 

מתקינה מועצת , 3/3i/ -ב"התשכ, (ביוב)לחוק  הרשויות המקומיות  33-ו, 39, 37ולפי סעיפים , iלפקודת העיריות /32-ו 321בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 :עיריית שדרות  חוק עזר זה

 א14הוספת סעיף  ./

וק העזר ח -להלן ) i/311-ב"התשס, (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב ואגרת ביוב שפכי תעשיה)לחוק העזר לשדרות  1/אחרי סעיף 

 :יבוא( העיקרי

 

 מגבלת גביה"

הטלת אגרה לפי חוק עזר זה תהא טעונה אישור של מועצת העיריה ושל שר הפנים , (//31בינואר  /)א "ה בטבת התשע"החל ביום כ .א1/

 ".או מי מטעמו

 

 תיקון התוספת השניה .3

 :לתוספת השניה לחוק העזר העיקרי יבוא /במקום פרט  

 תוספת שניה"

 (1/ סעיף) 

   D3 +D2 +D1 =D+ שקלים חדשים  ///.3: ק שפכים"אגרת שפכי תעשיה למ ./ 

 X (1./ +1.3 X         C        +1.3  X       B       +1.2 X         A       = )D1שקלים חדשים   71/.1
                  100                    1,000                                                            3,111 

 
 X (1.3 +0.3  X        C        +1.3 X       B       +1./ X         A      = )3Dשקלים חדשים   13/.1

                    2,000                      100                     1,000 
 

 X (1.3 +1.3 X         C        +1.3 X       B       +0.1   X      A       = )D3שקלים חדשים   //1.2
                                                 /,111                     /11                     3,111 

 
 

A  -   מיליגרם לליטר 311 -אך לא פחות מ, עומס צריכת חמצן כימית במיליגרם לליטר; 
B   -   מיליגרם לליטר 31 -אך לא פחות מ, ליגרם לליטרעומס שמן במי ; 
C  -    מיליגרם לליטר 321 -אך לא פחות מ, עומס מוצקים מרחפים במיליגרם לליטר; 
D  -    ק שפכים"אגרה בשקלים חדשים למ ; 

D1 -   ק שפכים בשל מרכיב הוצאות האנרגיה"חלק האגרה בשקלים חדשים למ ; 
D2  -  ק שפכים בשל מרכיב הוצאות על כימיקלים"ים למחלק האגרה בשקלים חדש ; 
D3  -  ק שפכים בשל מרכיב הוצאות פינוי בוצה"חלק האגרה בשקלים חדשים למ". 

 

  

 הוראת שעה .3

, לתוספת השניה לחוק העזר העיקרי /יעודכנו שיעורי האגרות הנקובים בפרט , לחוק העזר העיקרי, (ב)//על אף האמור בסעיף   

לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני ( יום העדכון הראשון –להלן )במועד פרסומו של חוק עזר זה , עזר זה כנוסחו בחוק

 .3111יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש דצמבר 

 
 (3119בינואר  19)ח "ט בטבת התשס"כ 

 

 אלי מויאל          
 

 ראש עיריית שדרות                   
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 1910-א"התשכ, (הוצאת אשפה)עזר לשדרות חוק 
 37' עמ,  )3/1/.33.3(א "התשכ, 121/ת "ק   :פורסם

 13/' עמ, (3.2.31/1)ע "התש, 713ם "חש  :תיקונים

 :מתקינה המועצה המקומית שדרות חוק עזר זה, /31/, לפקודת המועצות המקומיות 3בתוקף סמכותה לפי סעיף 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 1

 ;המועצה המקומית שדרות- " צההמוע"

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

בין בזכותו הוא ובין כבא, הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, או הזכאי לקבל, אדם המקבל- " בעל"

- 

כסוכן או , כוח
 ;ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים, בין שהוא הבעל  הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, כנאמן

 ;כולן או מקצתן, וכן אדם שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה- " המפקח"

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

כחצר או , לרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה, או חלק מהם, אוהל, פחון, בדון, צריפון, מחסן, צריף, בית- " בנין"
 ;והלצורך אחר ולמעט בית מלאכה או אורו

מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד , לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים ובכלל זה בית חרושת- " בית מלאכה"
 ;עם בית המלאכה

 ;דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו יחד עם האורווה, מכלאה, לול, לרבות רפת- " אורווה"

ודברים , סמרטוטים, קופסאות, קליפות, פירות או ירקות ופסלתם, אפר, עלים, ענפים, שברי זכוכית, בקבוקים, ניירות, י מטבחלרבות שייר- " אשפה"
 ;פסולת וחמרי בנין, למעט זבל, נקיון-אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי

 ;גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה- " זבל"

 .ינה אשפה או זבלפסולת הנוצרת בבית מלאכה וא- " פסולת"

 כלי אשפה

למקום ולשאר התנאים , למספר, לחומר, לגודל, כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה, בבנין או בחצרו, בעל בנין חייב להתקין )א(. 2
 .הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע, לתקנם או להחליפם באחרים, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, שיקבע המפקח

 .לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה )ב(

 .פסולת או חמרי בנין, לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל )ג(

 כלי קיבול

למקום , למספר, לגודל, גע לצורהלפי הוראות המפקח בנו, המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת )א(. 3
 .הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע, לתקנם או להחליפם באחרים, ולשאר התנאים שיקבע המפקח וחייב הוא להחזיקם במצב תקין

 .קיבוללא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי  )ב(

 .אשפה או חמרי בנין, לא ישים אדם לתוך כלי קיבול )ג(

 העברת אשפה

מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר , מבניין, זבל או פסולת, אשפה, בשום דרך, ולא יעביר -פרט למפקח  -לא יוביל אדם . 4
 .מאת ראש המועצה

 מתן היתר

 .להוסיף עליהם ולשנותם, להתלותו או לכלול בו תנאים, לבטלו, לסרב לתתו, 1לפי סעיף  ראש המועצה רשאי לתת היתר )א(. 5

 -ייקבעו  1בכל היתר שניתן לפי סעיף  )ב(

 ;זבל או פסולת, השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה )/(

 ;זבל או פסולת, המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה )3(

 ;גדלם ומבנם, צורתם, אמצעי ההובלהדרכי ההוצאה וההובלה וכן  )3(

 .תקופת ההיתר )1(

 זכות כניסה של פועלי המועצה

זבל או פסולת בשעות , אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה, כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין )א(. 1
 .שיקבע המפקח

מחזיק בהם יאפשר לפועלי המועצה לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף או ה, אורווה או בית מלאכה, בעל בנין )ב(
 .זבל או פסולת ללא הפרעה, ולהוציא אשפה

 סמכויות המפקח

 .אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה, המפקח רשאי להיכנס לכל בנין )א(. 7

רשאי המפקח לבצע את העבודות , 3או  3ן או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחרי דרישת המפקח לפי הסעיפים לא מילא בעל הבני )ב(
 .ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו בעל או מאותו מחזיק

 מסירת הודעות

וריו או במקום עסקו הרגילים או או נמסרה במקום מג, אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין. 1
או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו , או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים, הידועים לאחרונה

 .ההודעהאו הוצגה במקום  בולט על הנכס שבו דנה , אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
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 ענשים
 (ע"תיקון התש)

 (.בוטל). 9

 השם

א"התשכ, )הוצאת אשפה(חוק עזר לשדרות "לחוק עזר זה ייקרא . 10

-  

/3/1." 

 .נתאשר

 )3/1/ביולי  3/(ך "ד בתמוז תש"כ
 
 

 זכאי. י    חיים משה שפירא  

 ראש המועצה המקומית שדרות   שר הפנים      
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 2009 -ט"התשס, (החזקת בעלי חיים)חוק עזר לשדרות 

 :מתקינה מועצת עיריית שדרות חוק עזר זה, iלפקודת העיריות -323ו /32, 317סמכותה לפי סעיפים בתוקף 
 הגדרות

 –בחוק עזר זה  ./
 ; 322i/ -ו"התשט, וחיית בר כהגדרתה בחוק להגנת חיית הבר ,צאן, גמלים, בקר, למעט כלב, בהמה ובעל כנף,לרבות יונק, חיה - "בעל חיים"
שנמסרה למחזיק בעל החיים לאחר הוצאת רישיון להחזקתו שבו יירשם המספר , לוחית מתכת שעליה מוטבע מספר וסמל העיריה - "דיסקית זיהוי"

 ;כאמור
 ;עיריית שדרות - "העיריה"
 ;מחלקת התברואה העירונית - "המחלקה"
 ;i/33/ -א"התשנ, כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים,הרופא הוטרינר העירוני שמינתה העיריה - "המנהל"
 :לרבות אדם שהוא אחד מאלה -" מחזיק" או "מחזיק בעל חיים"

 ;נאמן או שלוח, לרבות סוכן, בין באופן בלעדי ובין יחד עם אחר או המציג עצמו כך, בעלו של בעל חיים( /)
 ;פיקוח על בעל החיים בדרך כלשהי שיש לו שליטה או( 3)
 ;דרך קבע או לעתים, המתיר לבעלי חיים לחיות בחצריו או לשהות או להישאר בהם( 3)
 ;אלא אם כן הוכיח כי אדם אחר הוא בעלו, הנוהג בכלי רכב שבו נמצא בעל חיים( 1)
 ;בעל החיים נותן הכנסההמקבל או הזכאי לקבל פירות או הכנסה מבעלי חיים או שהיה מקבלה אילו היה ( 2)

וכן מקום שהציבור רשאי , שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי או כשטח לבנין ציבורי או מקום המיועד לשמש את הציבור - "מקום ציבורי"
העיריה קבע כי מותר לבעלי חיים למעט מקום ציבורי שראש , בו ומרכזי קניות-בתי כל, מקום עינוג, גינה, גן, חורשה, שדרה, לרבות רחוב, להשתמש בו

 ;לעשות בו את צורכיהם
 ;כולו או מקצתו, לרבות עובד עיריה שראש העיריה הסמיכו לעניין הוראות חוק עזר זה, ראש העיריה - "ראש העיריה"
מעבר המשמש או מיועד , מבוא, טיילת, חצר, משעול לרוכבים או להולכי רגל, מדרך, סמטה, שדרה, כביש, מדרכה, נתיב להולכי רגל, דרך - "רחוב"

בין שהם , וכן מקום שהציבור רשאי להשתמש בו, כיכר או גן, רחבה, חפירה, ביב, תעלה, שטח משותף בבית משותף, לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים
 ;מפולשים ובין שאינם מפולשים

 ;רישיון להחזקת בעל חיים בתחום העיריה - "רישיון"
 שקבע המנהל להחזקת בעלי חיים בידי העיריה, מקום או מיתקן, אורווה, כלוב, העירונית או מלונה תחנת ההסגר - "תחנת הסגר"

  חובת רישיון
 . אלא אם כן ניתן לגביו רישיון מאת המנהל ובעל החיים נושא דיסקית זיהוי, לא יחזיק אדם בעל חיים כמפורט בתוספת הראשונה( א)          .2

 .בנסיבות העניין, בהתאם לשיקול דעתו, שהמנהל יקבע כך לגביו, בעל חיים, לא יחולו לגבי( א)הוראות סעיף קטן ( ב)
לא יהיה חייב ברישיון , או תושב העיריה המחזיק בעל חיים בפיקוח זמני, אדם השוהה זמנית בתחום העיריה ומחזיק בעל חיים ברשותו( ג)

וכן שתקופת , לגבי בעל החיים והוא מסומן בהתאם לרישיון, קומית אחרתובלבד שברשותו רישיון בר תוקף מרשות מ, ובדיסקית זיהוי
 .החזקתו של בעל החיים בתחום העיר לא תעלה על חמישה עשר ימים

 הוצאת רישיון
 ; יגיש בקשה למנהל על גבי טופס שקבעה העיריה, מבקש רישיון להחזקת בעל חיים בתחום העיריה( א)          .3

בני משפחתו , לרבות" אדם"בסעיף קטן זה . אלא בהתאם לשיקול דעתו של המנהל, יינתן רישיון לאדם להחזקת יותר משני בעלי חיים לא(  ב)             
 .מדרגה ראשונה

ולפי דרישתו של ראש , שבו יירשמו פרטים מלאים על כל בעל חיים שלגביו ניתן רישיון, המחלקה תנהל פנקס או לחלופין קובץ מחשב( ג) 
 .ה או המנהל ימציא לו מחזיק בעל החיים את אותם הפרטיםהעירי

יוחזק בידי בעלו ויוצג לפי בקשה המנהל , ייחתם בידי ראש העיריה, רישיון שניתן לפי חוק עזר זה ייערך לפי הטופס שבתוספת השלישית( ד)
 .ויפקע בתום שנה מיום הוצאתו, או פקח עירוני

 .בתוך שלושים ימים מהיום שבו חדל להיות מחזיק, דיע על כך בכתב למחלקהיו, חדל אדם להיות מחזיק בעל חיים( ה)
 סירוב ליתן רישיון וביטולו

 :ראש העיריה רשאי לסרב ליתן רישיון או לבטל רישיון בהתקיים בבעל החיים אחד או יותר מתנאים אלה             .4
 ;בעל החיים הוא בעל מזג פראי ותוקפני( /)
 ;וה סכנה לביטחון הציבורבעל החיים מהו( 3)
 ;בעל החיים מקים רעש המהווה מפגע בלתי סביר לציבור( 3)
 ;בעל החיים מוחזק בתנאים המסכנים או עלולים לסכן את בריאות הציבור( 1)
 ;שעות מזמן הנשיכה 31בעל החיים נשך אדם ולא הוסגר לתחנת ההסגר העירונית בתוך ( 2)
 ;אחת בתקופה של שנתייםבעל החיים נשך אדם יותר מפעם ( /)
 ;(א)/בניגוד להוראות סעיף , בעל החיים משוטט במקום ציבורי בלא חגורה או מחסום ובלא השגחת מחזיקו( 7)
 ;בעל החיים חולה במחלה כלשהי העלולה לעבור לאדם( 9)

 
 מניעת שוטטות

ליתן הוראות בדבר איסור או הגבלה של מרעה או תנועת בעלי , לתנועהלשם מניעת התפשטות מחלה או נגע או למניעת הפרעות , המנהל רשאי            .5
 .הודעה על הוראה כאמור תוצב במשרדי העיריה באופן שלציבור תהא גישה חופשית אליה; חיים בתחום העיריה

 
 החזקת בעל חיים

 (.א)3וזאת בהתאם לקבוע בסעיף , על צווארו דיסקית זיהויאלא אם כן בעל החיים קשור היטב ו, לא יחזיק אדם בעל חיים במקום ציבורי( א)          .1
 .יאסוף מייד בעליו או מחזיקו את הגללים,עשה בעל חיים את צרכיו במקום ציבורי או מחוץ לשטחו הפרטי של בעלו או מחזיקו ( ב)
 .מטרים 2אורך הרצועה באמצעותה יוחזק בעל החיים לא יעלה על , לא יחזיק אדם בעל חיים כשאינו קשור( ג)
כאשר המנהל קבע שיש בכך כדי להוות מפגע תברואתי או הפרעה לשלום הציבור או שיש בכך כדי , לא יחזיק אדם בעל חיים בשטחו הפרטי(ד)

 .להוות מטרד בלתי סביר
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 תפיסת בעל חיים

המנהל או המפקח לתפסו ולמסרו לתחנת , טררשאי שו, מחוץ לשטחו של המחזיק בו /בעל חיים שאינו מוחזק בהתאם להוראות סעיף ( א)         .7
, ובכלל זה הרדמת בעל החיים, השוטר או המפקח להשתמש באמצעים סבירים בנסיבות העניין, לשם תפיסה כאמור רשאי המנהל; ההסגר

 .בלי שתשקף סכנה מוחשית של פגיעה בחייו או בגופו שלו או של זולתו, ובלבד שלא ניתן לתפסו או למסרו 
 .יוחזק בו שבעה ימים לפחות בטרם תינקט פעולה כלשהי לגביו, (א)בעל חיים לתחנת הסגר כאמור בסעיף קטן נמסר ( ב)
ומחזיקו חתם על , ניתן לגביו רישיון, הוא לא יוחזר למחזיקו אלא לאחר שחוסן נגד כלבת, (א)נתפס בעל חיים לפי הוראות סעיף קטן ( ג)

 .בעד כל יום של החזקתו בתחנת ההסגר סכום כנקוב בתוספת השניה הצהרה לפי התוספת הרביעית ושילם למועצה
ומחזיקו לא דרש את החזרתו בתוך שבעה ימים או שמחזיקו חתם על טופס ויתור לפי ( א)בעל חיים שנתפס לפי הוראות סעיף קטן ( ד)

 .ת בעל החייםאולם אין הויתור מהווה היתר להשמד, רשאי המנהל למסרו לפי שיקול דעתו, התוספת החמישית
 דרישה לביצוע עבודות

לדרוש ממחזיקו של בעל חיים לבצע עבודה או פעולה הדרושה לדעתו לשם , בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי לאחר התייעצות עם המנהל( א)        .1
רחק מקום החזקתו מבתי לרבות מ, וכן לתת הוראות בדבר אופן החזקת בעל החיים, מטרד או סכנה לציבור או לסילוקם, מניעת מפגע

המיתקנים והחצר המשמשים , וכן הוראות בדבר המבנה, אמצעים שיש לנקוט לשם שמירת הניקיון והבריאות ולמניעת ריחות רעים, מגורים
 .חייב למלא אחריה, מקבל הודעה כאמור. להחזקת בעל חיים

לסלקו מתחום העיריה , חיים המוחזק ללא רישיון או בניגוד לתנאיולדרוש ממחזיקו או מבעלו של בעל , בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי( ב) 
 .מי שנמסרה לו הודעה כאמור יקיימה להנחת דעתו של המנהל. באמצעים ובמועדים שיקבע בהודעה, או להעבירו למקום אחר

 ביצוע עבודות בידי העיריה
נוסף על סמכויותיו לפי , רשאי ראש העיריה, להנחת דעתו של המנהל (ב)-ו( א)9לא מילא אדם אחר דרישת ראש העיריה כאמור בסעיף         .9

 :או אם נדרשת פעולה דחופה ואין די זמן לתת התראה, זמן סביר מראש, ובלבד שניתנה התראה על כך לאותו אדם, הוראות חוק עזר זה
 ;באמצעות עובדי העיריה או באמצעות אחרים, לבצע את המפורט בהודעה כאמור( /)
ולגבות מהמחזיק את ההוצאות שנגרמו למועצה , לאכסנו או למסרו לפי שיקול דעתו, להעבירו לתחנת ההסגר, פוס את בעל החייםלת( 3)

 ;עקב קיום הוראות סעיף זה
יהווה ראיה לכאורה בדבר נכונות , כשהוא חתום בידי המנהל או גזבר העיריה, חשבון הוצאות העיריה לענין הוראות חוק עזר זה( 3)

 .בוןהחש
 איסור הפרעה

ולא ימנע בעדם מלבצע את סמכויותיהם או , לעובדי העיריה או למסייע בידם לפי חוק עזר זה, למנהל, לא יפריע אדם לראש העיריה         .10
 .תפקידיהם לפיו

 מסירת הודעות
במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה  .//

לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך , או הידועים לאחרונה
א המסירה כדין אם תה, אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור; אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או הכנסה לתיבת הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או שם 
 .עסקו

 
 שמירת דינים

 .חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות דין אחר אלא להוסיף עליהן .3/
 

 ביטול
 .בטל, i/3/1-א"התשכ, (פיקוח על כלבים)חוק עזר לשדרות   .13

 
 

 תוספת ראשונה
 ((א)3) 

 :בעלי חיים הטעונים נשיאת דיסקית זיהוי
 עיזים (/)
 כבשים (3)
 תיישים (3)
 סוסים (1)
 חמורים  (2)
 

 
 תוספת שניה

 ((ג)7)
  

המחזיק ישא בהוצאות שהוציאה העיריה  ((ג) 7סעיף )בעד תפיסת בעל חיים ( /)    
תב מאת אישור בכ; לצורך ביצוע פעולות אלו

ישמש , ראש העיריה בדבר סכום ההוצאות
 .ראיה לכאורה לדבר

 בעד יום החזקת בעל החיים בתחנת ההסגר( 3)    
 
 
 

 
 
 

 תוספת שלישית
 ((ד)3סעיף )

 עיריית שדרות

 ........................................................ ' רשיון מס
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 ............................................. ז "ת .................................. ...................בעל הרישיון 

 ................................................. כתובת מגורים 

 .............................................. מספר בעלי החיים שהחזקתם מותרת לפי רישיון זה

 ...................................................................................... י החייםמקום החזקת בעל

 ......................................................................................................... תנאי ההחזקה

 ........................................ עד ליום......... ................תוקפו של רישיון זה הוא מיום

 

              .........................................                               ..............................................

 חתימה                                                                                                                       תאריך                                 

  

 תוספת רביעית
 ((ג)7סעיף )

 
 
 

 לכבוד 
 עיריית שדרות

 המחלקה הוטרינרית
  

 הצהרה
  

 ................................... ................ז "ת ................................................ מ "אני הח
 ... ……………………………………………………………………… כתובת 

 …………..         ………     …………..   …………..   ……………ת בעל חיים   1בעל
 שם                           צבע                  גיל              מין                          גזע                                            

  
הכלולות בחוק עזר , שהובאו לידיעתי, ת לשמור על בעל החיים שלא ישוטט ברשות הרבים ולקיים הוראות אלה1ה בזה כי אני מתחייב1מצהיר

 :כלהלן, 3113 -ט "התשס, (החזקת בעלי חיים)לשדרות
 ;בעל החיים שבהחזקתי יהיה קשור בהימצאו בחצר פתוחה( /)
 ;שעת טיול יהיה בעל החיים שבהחזקתי קשור ברצועה ומחסום על פיוב( 3)
 .אמנע מבעל החיים לגרום רעש המהווה מטרד( 3)
  

 .ת לשמור על הוראות חוק העזר כאמור1אני מתחייב
  

 ......................................................                                …………………………. 
 חתימה                                                                            תאריך                  

  
 
 
 

 תוספת חמישית
 ((ד)7סעיף ) 

  
 :ה בזה כי בעל החיים שפרטיו צוינו להלן הוא בבעלותי ואני מוותר עליו1מ מצהיר"אני הח

 :פרטי בעל החיים
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 שם                                    צבע                                   גיל                                מין                       גזע             
 
 :פרטי הבעלים 
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 2010-ע"התש, (העמדת רכב וחנייתו)ת שדרוחוק עזר ל

שר  ובהסכמת, (פקודת התעבורה -להלן ) iלפקודת התעבורה 77ולפי סעיף , iהעיריותלפקודת  /32-ו 321בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 :וק עזר זהח מתקינה מועצת עיריית שדרות, הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים

 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 1
כביש חד" ,"כביש", "אוטובוס"

- 
רשות תימרור ", "קצין משטרה", "קו עצירה", "צומת", "מעבר חציה", "מדרכה", "להלי", "סטרי

תקנות  -להלן )i//3/-א"התשכ, רהובתקנות התעב םכהגדרת - "תמרור", "שטח הפרדה", "שביל", "רשות תימרור מקומית", "מרכזית
 ;(התעבורה

 ;חלק מתחום העיריה - "אזור"
 ;לרבות חלק מדרך, נמצאת בתחום העיריהה, כהגדרתה בפקודת התעבורה - "דרך"
 371i/-ל"התש, (קביעת תמרורים)הודעת התעבורה  -" הודעת התעבורה"
 ;מליאת מועצת העיריה - "המועצה"
או כרטיס חניה שהופק באמצעות , כרטיס חניה שהנפיקה העיריה או כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי - "כרטיס חניה"

לקטרוני במקום שבו הוצבו מכשירים מכניים או אלקטרוניים על ידי העיריה או כל כרטיס או הסדר או התקן או אמצעי מכשיר מכני או א
לרבות טכני או מכני או אלקטרוני אחר אשר יקבע ראש העיריה מזמן לזמן המוצג בכלי רכב ומשמש לסימון משך ומועד , מכל סוג שהוא

 ;החניה
ותשלום אגרת החניה מבוצע על , ואשר מודד את משך החניה במקום חניה זה, קן במקום חניה מוסדרמכשיר אלקטרוני המות - "מדחן"

 ;ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי
 ;בפקודת התעבורה םכהגדרת - "רכב עבודה" ,"רכב ציבורי" ,"רכב פרטי, "מפקח על התעבורה", "מונית"
 ;ת לפי כל דיןמקום שהחניה בו מותר - "מקום חניה"
 ;זהעזר לחוק ( א)3מקום חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר לפי סעיף  - "מקום חניה מוסדר"
 ;שדרותעיריית  - "עיריה"
 ;לעניין חוק עזר זה ושאושר כדין, לפקח, בכתב, עובד עיריה שראש העיריה מינהו - "פקח"
כולן או , לפי חוק עזר זה, יריה העביר אליו בכתב את סמכויותיולרבות עובד עיריה שראש הע, ראש עיריית שדרות - "ראש העיריה"

 ;i/372-ה"התשל( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)לחוק הרשויות המקומיות  7/בהתאם להוראות סעיף , מקצתן
 ;הנמצא בתחום העיריה, בפקודת התעבורה" דרך"כהגדרת  - "רחוב"
 ;ייםלמעט אופנ, כהגדרתו בפקודת התעבורה - "רכב"
 .שלגביו היא הונפקה, להדבקה על שמשתו הקדמית של רכב, תעודה שהונפקה בידי העיריה ונמסרה - "תווית חניה"או  "תווית"

 סמכות להסדיר חניית רכב
- לאחר התייעצות עם קצין משטרה וזולת אם הורתה רשות התמרור המרכזית אחרת , ראש העיריה רשאי        .2

 ;עצירתו או חנייתו של רכב או סוג מסוים של רכב בתחום העיריה או האזור, הסדיר העמדתולהגביל ול, לאסור (/)
השעות והתקופות שבהם מותרת , לקבוע את הימים, לקבוע אזור כמקום חניה שבו החניה מותרת לסוג מסוים של רכב (3)

 ;החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום
 ;כמקום חניה מוסדר שבו מותרת החניה בתשלום באמצעות כרטיס חניה, או חלק ממנו, ע מקום חניה או אזורלקבו (3)
מטרים  3שנותר מעבר להולכי רגל ברוחב של ובלבד , לקבוע מקום חניה המיועד לחניה על המדרכה או על חלק ממנה (1)

 .לפחות

 מקום חניה מוסדר בתשלום
לקבוע אזור או , חר התייעצות עם קצין משטרה וזולת אם הורתה רשות התימרור המרכזית אחרתלא, ראש העיריה רשאי ( א) .3

להודעת התעבורה כאשר אופן העמדת  13-א-ו /-באמצעות תמרור גחלק ממנו כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו 
 .להודעת התעבורה 31-או ד1ו 3/-הרכב יסומן באמצעות תמרור ד

 .להוסיף עליהם ולגרוע מהם, 3שאי לשנות מזמן לזמן את המקומות שנקבעו בסעיף ראש העיריה ר (ב)
בכל שעה משעות , לא יחנה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר, לא יעמיד אדם (ג)

 (.אגרת חניה -להלן )אלא אם כן שילם אגרת הסדר חניה כאמור בתוספת הראשונה , היממה
; התמרורים המוצבים במקום להוראות, בכל עניין הקשור בחניה, יציית אדם המעמיד רכב במקום חניה, הוסדרה החניה (ד)

 .לא יחולו על מקום חניה לפי פסקה זו( ו)-ו( ה)הוראות סעיפים קטנים 
 :ל אלהמחנה או מרשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה מוסדר יעשה את כ, אדם המעמיד (ה)

 ;על פי התמרור במקום, יעמידו בתוך אחד מהשטחים הפנויים (/)
, באופן המפורט על פני הכרטיס או על גב הכרטיס, תוקף ויסמן בו-יציג מיד עם העמדת הרכב או חנייתו כרטיס חניה בר (3)

כרטיס ; ה מראשהיום בשבוע ושעת תחילת החניה או הזמן שבעבורו שולמה החני, היום בחודש, החודש, את השנה
בצד הפנימי של הרכב הקרוב , החניה יוצג ברכב מעל לוח השעונים או יוצמד לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית

הצגת כרטיס חניה לפי הוראות -אי; באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בנקל במסומן ובכתוב עליו, למדרכה
 ;תשלום אגרת חניה-תהווה ראיה לכאורה לאי ,מיד עם העמדת או חניית הרכב, חוק עזר זה

זמני החניה , הנוגע למקום החניה, ימלא אחר ההוראות המפורטות על גבי תמרור המוצב בשטח המיועד לחניה (3)
 ;(הוראות החניה -להלן )השימוש בכרטיס חניה וכל עניין אחר הנוגע להסדרת החניה , משך החניה, המותרים

 ;בכל הנוגע להעמדת הרכב וחנייתו -אם ישנו במקום  -יציית להוראות הפקח  (1)
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בהתאם להוראות , תשולם האגרה על ידי שלשול כסף מזומן לגוף המדחן, החניה באמצעות מדחן תשלום הוסדר (2)

על ידי שימוש בכרטיס חיוב המיועד למדחנים מאותו סוג אשר תמורתו שולמה , המופיעות על גביו או במידת האפשר
 ;מראש

תשולם , כפי שקבע ראש העיריה, מכל סוג שהוא, החניה באמצעות התקן או מכשיר אלקטרוני או מכניתשלום  הוסדר (/)
 ;בהתאם להוראות הנקובות בהתקן או במכשיר כאמור ובתעריף הנקוב בהם, האגרה

 .ן המצוין בתמרורלזמן העולה על משך הזמ, לא יחנה אדם רכב במקום חניה מוסדר ולא ישאירו עומד במקום כאמור (ו)

 כרטיס חניה
( א). 4 אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ובהתאם להוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה או , לא ישתמש אדם בכרטיס חניה  

 .המצורפות אליו
 .אלא אם כן הוא מהסוג ומהצורה של כרטיסי החניה אשר אישר ראש העיריה, לא ישתמש אדם בכרטיס חניה (ב)
לא יסמן אדם ; שעות 3החניה באמצעות כרטיס חניה יהא בהתאם למפורט בתמרור המוצב במקום ולא יעלה על  משך (ג)

 .בכרטיס החניה יותר מסימון אחד המורה על משך החניה
אם הותרה החניה במקום חניה מוסדר לזמן העולה על ; לא ישתמש אדם ביותר מכרטיס חניה אחד לשם תשלום אגרת חניה (ד)

ובלבד שהסימנים שייעשו בכרטיסי , רשאי אדם להשתמש ביותר מכרטיס חניה אחד לשם תשלום אגרת החניה, שעה אחת
 .החניה יורו על משך זמן חניה רצוף

 כרטיס חניה של רשות מקומית אחרת
ת מקומית יובא כרטיס החניה של אותה רשו, הגיעה העיריה לידי הסכם עם רשות מקומית אחרת בדבר הכרה בכרטיסי חניה. 5

ככרטיס שאושר כדין כאמור בסעיף , יראו אותו לעניין חוק עזר זה, אישר ראש העיריה את כרטיס החניה; לאישור ראש העיריה
.והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות חוק עזר זה, (ב)1

  

 
 חניה לתושבי אזור שנקבע כמקום חניה מוסדר

להחנות את רכבו במקום חניה מוסדר או מי שמקום עסקו באותו האזור מי שגר יהא רשאי , נקבע אזור כמקום חניה מוסדר ( א) . 1
 .שבאותו אזור בלי לשלם אגרת חניה

מותרת רק לרכב הנושא תווית חניה של ( א)חניה הפטורה מתשלום אגרת חניה ומשימוש בכרטיס חניה כאמור בסעיף קטן  (ב)
 .אותו אזור

רשאי לקבל תווית חניה לאחר שהגיש לראש העיריה בקשה , בע כמקום חניה מוסדרבאזור שנקאו שמקום עסקו מי שמתגורר  (ג)
, תוקף של הרכב אשר התווית המבוקשת מיועדת לו-בנוסח שבתוספת השניה ולאחר שהמציא לעיריה צילום מרישיון בר

בעלותו או שימושו וצילום תעודת זהות של המבקש המעיד על מקום מגורים באותו אזור וכל מסמך אחר שיידרש להוכחת 
 .או מקום עסקו הקבוע ברכב שברשותו ומען מגוריו

 .לא תינתן יותר מתווית חניה אחת לרכב אחד, (ג)לאדם כאמור בסעיף קטן  (ד)
תווית חניה תשמש ראיה לכך שאותו רכב פטור מתשלום אגרת חניה באותו המקום שהחניה בו מותרת לתושבי הרחוב או  (ה)

 .וויתהאזור הכלול באותה ת
 .ואינו ניתן לשימוש לרכב אחר, שימוש בתווית חניה הוא ייחודי לרכב שמספרו מצוין בה (ו)
 .מי שקיבל תווית חניה אינו רשאי להעבירה לאחר (ז)
 :זכות השימוש בתווית חניה תפקע מאליה בהתקיים אחד מאלה (ח)

 ;העברת תווית החניה לאחר (/)
 ;לאחר, לרבות מכירתו, העברת הרכב (3)
 ;או מקום העסק העתקת מקום המגורים (3) 
 .חדלו מלהתקיים כולם או מקצתם, הפרטים שבהסתמך עליהם ניתנה תווית החניה (1)

ימים מיום קרות  7לראש העיריה בתוך , אשר בידו תווית חניה, יודיע אדם, (ח)אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן  (ט)
 .ראש העיריהויחזיר את תווית החניה ל, המקרה

 .בפינה העליונה, בצד ימין, תווית חניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב (י)
 .בדצמבר של שנת נתינתה /3ובכל מקרה לא יאוחר מיום , תוקף תווית החניה יהא לתקופה שנרשמה בה (יא)
או שימוש בתווית חניה שלא , (ג) מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן, בלי לגרוע מהוראות כל דין (יב)

 .מהווים עבירה על הוראות חוק עזר זה( יא)עד ( ז)בהתאם להוראה מהוראות סעיפים קטנים 

 איסור חניה
( א).7 , 3לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב בדרך במקום שהחניה בו נאסרה לפי סעיף , לא יעמיד אדם  

 .והאיסור מסומן בתמרור
לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב בדרך במקום שבו החניה אסורה על פי תקנות , לא יעמיד אדם (ב)

 .או על פי תמרור שהוצב כדין, התעבורה
להחנות או להרשות לאחר להעמיד רכב לזמן הדרוש להעלאת נוסעים או , רשאי אדם להעמיד( א)על אף האמור בסעיף קטן  (ג)

 .או לטעינה או לפריקה מיידית ובלתי פוסקת, םלהורדת
לא יחנהו ולא ישאירנו עומד באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה או שהוא , לא יעמידהו, לא יעצור אדם רכב (ד)

 .מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך
להעמיד או להחנות רכב כולו , א ירשה לאחר מטעמו לעצורלא ישאירנו עומד ול, לא יחנהו, לא יעמידהו, לא יעצור אדם רכב (ה)

אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או , או חלק ממנו באחד המקומות המפורטים להלן
 :ואלה המקומות, תקנות התעבורה או אם סומן בתמרור אחרת

-לעניין פסקה זו לא יראו כביש כחד; או בניגוד לכיוון הנסיעה, יסטר-אלא אם כן הכביש הוא חד, בצד שמאל של הדרך (/)
 ;כביש שהוא חלק מדרך המחולק על ידי שטח הפרדה, סטרי
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 ;על שביל אופניים המסומן בתמרור (3)
 3ברוחב של  ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי חוק עזר זה, על מדרכה (3)

 .לפחות מטרים
 ;בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטרים ממנו (1)
 ;פרט להעלאת נוסעים והורדתם, במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב (2)
כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש או על שניהם כפי , (הידרנט)בתחום שני מטרים מברז כיבוי  (/)

 ;שקבעה רשות התימרור המרכזית
 ;בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטרים לפניו (7)
 ;בתחום שנים עשר מטרים לפני קו עצירה (9)
 ;בתחום עשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל ובתחום עשרים מטרים אחרי המפגש (3)
 ;דה רצוףשבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפר, לרבות שולי הדרך, בכביש (1/)
 ;בצד רכב אחר העומד או חונה בצידה של דרך (//)
 ;על גשר או בתוך מנהרה (3/)
בתוך עשרים מטרים לפני תמרור  -ובאין סימון כאמור , המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, בתחום תחנת אוטובוסים (3/)

עמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול ובלבד שמותר לה; בשני צדי הדרך, ועשרים מטרים אחריו" תחנת אוטובוסים"
 ;אם רוחבו של הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטרים או יותר, לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור

 ;בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית (1/)
 ;אלא אם כן תמרור מורה אחרת, בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש (2/)
 ;פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים, ות המסומנת בתמרור שהוצב או סומןבתוך תחום תחנת מוני (//)
 ;אלא לשם העלאת חיילים והורדתם, ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים (7/)
 .משותק רגליים-המסמן מקום חניה לרכב נכה 13-ליד תמרור ג (9/)

 גרירת רכב
( א). 1 או שלדעת פקח , בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותהרכב העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או   

רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה , דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה או לבטיחות הציבור
 חייב למלא אחריה, ומקבל הוראה כאמור להרחיקו או לגררו

בין בעצמו ובין על , רשאי הפקח, או אינו נמצא במקום, הוראת הפקח כאמור לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחרי (ב)
לגררו ולאחסנו ובלבד , להרחיק את הרכב( גורר מורשה -להלן )ידי מי שאישר אותו ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל 

 .שינקוט את אמצעי הזהירות הסבירים הדרושים כדי להבטיח את בטיחות הרכב
זולת אם , גרירתו ואחסנתו, ישלם את האגרות שנקבעו בתוספת השלישית בעד הרחקת הרכב, ברישיון הרכב בעל רכב הרשום (ג)

 .הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו
לא יוחזר ולא ישוחרר מאחסונו אלא אם כן שולמה האגרה , (ג)רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעליו כאמור בסעיף קטן  (ד)

 .םאו התשלו
האחסנה והשחרור של רכב , ראש העיריה באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל יקבע את הגורר המורשה לגרירה (ה)

 .לפקודת התעבורה( 2()א)77כמובנם בסעיף , מבין רשימת גוררים מורשים
 .דרשים על פי כל דיןרשאי למנות פקח לעניין סעיף זה ובלבד שהפקח יקבל את האישורים הנוספים הנ יהראש העיר (ו)

 רכב שנתקלקל
אלא אם כן ביצע את כל , הנסיעה ךלא יעמיד אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד רכב שנתקלקל קלקול המונע את המש ( א) .9

 :הפעולות כמפורט להלן
 ;העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הרחוב המיועד לתנועת רכב (/)
 .לפחות יםמטר 11/הרה שיהיה נראה לעיני נהג רכב הבא מאחור ממרחק של הציב משולש אז (3)

- אלא ( א)לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן  (ב)
 ;לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם במקום כדי להביא את הרכב ליכולת נסיעה (/)
ן או יועבר כאמור בלא דיחוי ולא יאוחר ובלבד שהרכב יתוק, כמקום חניה ארעי עד שיועבר הרכב למקום תיקונו (3)

 .משעתיים לאחר העמדתו

 מונית
 .בהתאמה 23-עד ב 27-ב יסומן בתמרורים, אזור שנקבע כתחנת מוניות או כמקום להורדת והעלאת נוסעים במונית( א) .10

אלא לפי היתר מאת ראש , לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחנות רכב או מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות (ב)
 .ובהתאם לתנאי ההיתר( היתר -להלן )העיריה 

לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות מונית ברחוב לזמן העולה על הדרוש להעלאת נוסעים , לא יעמיד אדם (ג)
 .אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה והוראות כל דין, או להורדתם

להוסיף , וכן לקבוע בו תנאים, לבטלו או להתלותו, אש העיריה והוא רשאי לתתו או לסרב לתתומבקש היתר יגיש בקשה לר (ד)
 .לשנותם או לבטלם, לגרוע מהם, עליהם

 .בקשה להיתר תהא ערוכה בטופס שיקבע ראש העיריה (ה)
חנייתה מותרת לפי לכל מונית ש, אגרה כאמור בתוספת הרביעית, בעת הגשת הבקשה להיתר, מבקש ההיתר ישלם לעיריה (ו)

 .ההיתר
 .ההיתר טעון הסכמת המפקח על התעבורה (ז)
 .בדצמבר של שנת נתינתו /3תוקפו של היתר יפוג ביום  (ח)
 .לפי דרישתו, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני שוטר או פקח, נהג מונית שלגביה ניתן היתר (ט)
 אוטובוס
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, אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד .11

 .אלא אם כן תמרור מורה אחרת

 טון 10 רכב שמשקלו עולה עלהחניית 
אלא במגרש חניה שהחניה בו הוסדרה לרכב , טון 1/א יחנה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להחנות בלילה רכב שמשקלו מעל ל  ( א) .12

 .לפי קביעת ראש העיריה, כאמור
 . /3 -ומאחוריו בתמרור ב 31 -יסומן בכניסות לעיר בתמרור ב (א)עיף קטן איסור על העמדת רכב כאמור בסה (ב)
 .13-יסומן בתמרור א ( ב)עיף קטן ועד אליו מתייחס האיסור על העמדת הרכב כאמור בסהמ ( ג)

 ייחוד מקום חניה לרכב נכה
( א). 13 ולצידם יוצב , 3/-ד -ו, 13-מקום החניה לנכה יוגדר על ידי תמרור ג; שאי לייחד מקום חניה לרכב של אדם נכהראש העיריה ר  

     .שבו יצוין מספר הרישוי של אותו רכב 11-תמרור א
 

א אם אל, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה שיוחד לרכב של אדם נכה, לא יעמיד אדם    (ב)
 (.א)כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום כאמור ובהתאם להוראות סעיף קטן 

 סמכויות
 .ראש העיריה ימנה פקחים לאכיפת הוראות חוק עזר זה   (א) .14

 .לשם אכיפת הוראות חוק עזר זהלא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו  (ב)
 .וב יציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב וחנייתואדם המעמיד רכב ברח (ג)

 אחריות בעל הרכב
, רואים את בעל הרכב או מחזיקו כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה, נמצא רכב עומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חוק עזר זה.15

.תו ושלא כדיןבלי הסכמ, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב אותה שעה או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו
  

 

 הצמדה למדד
יעודכנו ב, הסכומים שנקבעו בתוספת הראשונה והשלישית והרביעית.11 שלאחר פרסום חוק , (יום העדכון -להלן )בינואר בכל שנה  / -

 .לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון, עזר זה

 ביטול
3/7/-ז"התשכ, (העמדת רכב וחנייתו)חוק עזר לשדרות  .7/

i - בטל. 
 

 

 תוספת ראשונה

 (1-ו 3סעיפים )

 אגרת חניה
 

שיעור האגרה   
 בשקלים חדשים

 2./ לכל, אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום באמצעות כרטיס חניה ./

  שעת חניה או חלק ממנה 
 2./ לכל שעת, תשלום באמצעות מדחןאגרת חניה במקום חניה מוסדר ב .3

  חניה או חלק ממנה 

 תוספת שניה

 (/סעיף )

 בקשה למתן תווית חניה
 

הוא רחוב  שדרות בעיר  (מחק את המיותר)עסקי 1 אשר מען מגורי, ..............................ז "ת................................ , אני החתום מטה
רישוי ' מס................................ ואשר ברשותי רכב מסוג ............................... ' מס................................ ....................

 .מצהיר בזאת כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים................................... 
 

 .31/1-ע"התש, (העמדת רכב וחנייתו) לשדרותחוק עזר ל( ג)/אבקש לקבל תווית חניה לפי סעיף 
 

 7בתוך , כן אני מתחייב להודיע לעיריה, אני מתחייב להשתמש בתווית החניה בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גב בקשה זו
 :ימים מהמועד שהתקיים אחד מאלה

 ;תווית החניה הועברה לאחר (/)
 ;אחרהעברת הרכב לרבות מכירתו ל (3)
 ;הועתק מקום מגורי (3) 
 .כולם או מקצתם, חדלו מלהתקיים, הפרטים אשר בהסתמך עליהם ניתנה תווית החניה (1)
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 .....................................................חתימה    ........................................................תאריך 

 

 תוספת שלישית

 (9סעיף )

 אחסנתו ושחרורו, גרירתו, רת הרחקת רכבאג
 

שיעור האגרה  
 בשקלים חדשים

 21/ אחסנתו ושחרורו, גרירתו, אגרת הרחקת רכב

 

 תוספת רביעית

 (1/סעיף )

 אגרת חניה למונית
 

שיעור האגרה  
 בשקלים חדשים

 11/ לדצמבר /3-בינואר ומסתיימת ב /-אגרת חניה לכל מונית לשנה המתחילה ב
  מנהאו חלק מ

 21 אגרת חניה לכל מונית מקום שבו ניתן ההיתר לתקופה המתחילה ביולי
  או לכל חלק ממנה, בדצמבר /3-ומסתיימת ב

 
 

 

 דוד בוסקילה

 שדרותראש עיריית 

 

 .אני מסכים          .אני מסכים

 ץ"ישראל כ                    אלי ישי      

 בדרכים שר התחבורה והבטיחות       שר הפנים    

 
 

 ע"התש, בתמוז' ב
 2010, בפברואר 14

 
 (1-22חמ )
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 2010 -ע "תש, (מודעות ושלטים)חוק עזר לשדרות 
 :חוק עזר זה שדרותמתקינה עיריית , (הפקודה -להלן )לפקודת העיריות  321-ו /31בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 פרשנות: פרק ראשון

 הגדרות

 -בחוק עזר זה . 1
" בניין"

– 
 :הבנוי מכל חומר שהוא לרבות, בין קבוע ובין ארעי, כל מבנה 

 ;כל חלק של מבנה כאמור ודבר המחובר לו בחיבור של קבע( /)  
 ;הגודרים או תוחמים או מיועדים לגדור או לתחום שטח קרקע או חלל, גדר וכיוצא בזה, סוללת עפר, קיר( 3)

 ;עיריית שדרות –" העירייה"
 ;לחוק העזר 1בהתאם להוראות סעיף  העירייהמליאת  תמונה על ידישלראש העירייה  ועדה מייעצת - "לשילוט עיתועדה מקצו"
 ;יממה או חלק ממנה -"יום"
דרך , המוצגים באופן כלשהו, מיתקן או כיוצא בהם, אות, תבנית, סמל, כתובת, תמונה, שרטוט, ציור, תחריט, צילום, כרוז, כרזה, הודעה - "מודעה"

 ;שלט שאינםו ,קבע או באופן ארעי
 ;כל מקום המיועד ומשמש כולו או עיקרו לציבור או מקום הנשקף לציבור ולרבות רחוב וכל מקום אחר הנשקף אליו - "מקום ציבורי"
 ;מטר רבוע או חלק ממנו - "ר"מ"
 ;שראש העירייה הסמיכו בכתב לצורכי פיקוח וביצוע הוראות חוק זה עובד עירייה - "מפקח"
 ;המשמש לפרסום מודעות, מיתקן או נכס במקום ציבורי - "מיתקן פרסום"
 ;קרונות ניידים או לא ניידים או מבנים יבילים, הנגררים, כלי רכב, מיטלטלין, לרבות דבר המחובר אליהם או הנטוע בהם, מקרקעין, בנין - "נכס"
 ;3/9/-ח"התשכ, לחוק רישוי עסקים( ב)3כהגדרתו בסעיף  - "עינוג ציבורי"
למעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור במקום ציבורי , בין מסחרית ובין אחרת, בדרך כלשהי, התקנה או הצגת שילוט - "פרסום"

 ;בתחום העירייה
לחוק הרשויות  7/בהתאם להוראות סעיף , כולן או מקצתן, לרבות עובד עירייה שהוא הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר - "ראש העירייה"

 ;372i/ -ה "התשל, (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)המקומיות 
 ;יחושב שטחו כאילו היה כל צד שילוט נפרד, צדדי-שילוט רב, כולל המסגרת, השטח שבתחום הקווים המחברים את קצוות השילוט - "שטח שילוט"
 ;שלט או מודעה - "שילוט"
 ;עליו מפורסמות מספר מודעות או שלטים במקביל, לראותו ממספר צדדיםניתן ש, מיתקן לשילוט - "צדדי-שילוט רב"
 ;הסרטה או הקרנה, לרבות דרך הארה, שילוט המתפרסם באמצעים אלקטרוניים או ממוחשבים - "שילוט אלקטרוני"
  ;מהבהב או מתחלף או זמני או ועקב באופן להאיר והגורם לשלט , חיצוני ובין פנימי בין ,תאורה גוף ידי על המואר שלט -" מואר שלט"
 ;בהפרשי זמן כלשהם, בזה אחר זה, שניתן להציג על גביו או באמצעותו כמה מודעות או שלטיםשילוט  - "מתחלףשילוט "
רי של כתובתו או סמלו המסח, שמו או טיבו של עסק או מוסד, מקצועו, המכיל את שמו של אדם, במקום העסק או העיסוק נתהמותקהודעה  - "שלט"

לרבות מיתקן הנושא את ההודעה שאינו מחובר לבנין ומוצב בשטח המגרש שבו נמצא , שמחובר לבנין, מצרך המשווק והמיוצר במקום או צירוף שלהם
אינו  שעסקה, לרבות הודעה המכילה גם את שמו או סמלו של מוצר המשווק ואינו מיוצר במקום או של חברה המייצרת או משווקת מוצר כאמור, הבנין

 ;מתנהל במקום שבו מותקן השלט
 .שנה אזרחית או חלק ממנה - "שנה"

 רישיון שילוט: פרק שני

 הצגת שילוט
אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת , ולא יגרום לפרסום שילוט, ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסם שילוט, לא יפרסם אדם שילוט, לא יתקין, לא יציג .2

 .(אגרת שילוט -להלן)הראשונה  בתוספת בהתאם לקבועולאחר ששילם אגרת שילוט , (רישיון -להלן )אי הרישיון ראש העירייה ובהתאם לתנ
 

 בקשה לרישיון
 –יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו , יגיש בקשה בכתב לראש העירייה, המבקש לפרסם שילוט .3

 .סתצלום חזיתי של הנכ (/)
 .ותמידותיו ומקום הצג, תרשים של השלט המוצג (3)
מטרות פרסומו , אותו המסגרת שעליה יותקן השילוט או המיתקן הנושא, תוכנו, צבעו, חומריו, צורתו, פירוט סוג השלט (3)

 .ודרכי השמירה עליו
יצורף לתכנית אישור חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא , או שילוט אלקטרוני הכרוך באספקת חשמל אם השילוט מואר  (1)

 .תן כולל מפסק פחהשילוט וכי המיתק אחראי לתקינות
 .תצורף לבקשה הסכמת כל הבעלים או הנציגות המוסמכת על פי כל דין, אם הנכס בבעלות משותפת של כמה בני אדם  (2)
אורח או מי שנמצא  עוברי', לרבות נזק לצד ג, אישור ממבטח מורשה בדבר ביטוח השילוט והתקנתו נגד נזק כלשהו  (/)

 .בסביבתו
 רישוי

ובין היתר לקבוע , להוסיף עליהם ולשנותם, לכלול בו תנאים, לשנותו, לבטלו, תוילסרב לת, שיון לשילוטיאי לתת רראש העירייה רש( א)  .4
ותנאים בדבר מניעת רעש ומטרדים , מועדי הצגתו, החומר שממנו נעשה, תוכנו וצורתו של השילוט, צבעו, גודלו, הוראות בדבר מקום הצבתו

 .קיון בסמוך לשילוטיושמירת הנ
שיון לשילוט אם לכאורה פרסומו או הצגתו מהווה עבירה פלילית או אם לדעת ראש העירייה השילוט מהווה פגיעה בתקנת ילא יינתן ר( ב)   

, (3/2/) ה"התשכ, שיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את חוק התכנון והבניהיאו אם השילוט מפרסם עסק או משרד שאין לו ר, הציבור או ברגשותיו
 .ותקנו לפיו או כל דין אחרוהתקנות שה

הוועדה ; לשילוט יהא ראש העירייה כפוף לאמות מידה וקריטריונים שתקבע הוועדה המקצועית, בהפעילו את סמכויותיו לפי סעיף זה (ג)  
אי על מנהל המחלקה האחרו היועץ המשפטי של העירייה ,חברים ויהיו חברים בה מהנדס העירייה 3-תהיה מורכבת מ לשילוט המקצועית

 .או נציגיהם,  בעירייה השילוט
 תוקף הרישיון

 .בדצמבר בשנה שבה ניתן /3תוקפו של רישיון הוא עד ( א)  .5
תשולם מחצית האגרה שנקבעה בתוספת , ביוני בשנה פלונית והשילוט לא הותקן לפני הוצאת הרישיון 31-הוצא רישיון לשילוט לאחר ה (ב)

 .הראשונה
 .תשולם מחצית מהאגרה הנקובה בתוספת, ביולי בשנה פלונית /לפני  בוטל רישיון השילוט (ג)
 לפי הנוסח הקבוע, ותכלול הצהרה של מגיש הבקשה, ימים לפני תום תוקפו 31לפחות  עירייהבקשה לחידוש רישיון תוגש בכתב לראש ה (ד)

אופן הצבתו ושאר פרטי השילוט כמפורט , תוכנו, יולרבות במידות, ולפיה לא בוצע כל שינוי שהוא בשילוט, ה לחוק עזר זהיבתוספת השני
 .לעיל 3בסעיף 

 .לא יהא תוקף לחידוש רישיון אם חודש על סמך הצהרה כוזבת (ה)
יראו את מגיש הבקשה , ושולמה אגרת שילוט מראש בגין תקופת חידוש הרישיון, לעיל( ד)הוגשה בקשה לחידוש רישיון כאמור בסעיף קטן  (ו)

, למעט אם נשלחה על ידי ראש המועצה הודעה בכתב, וזאת עד לחידושו של הרישיון כמבוקש, שילוט תקף בגין תקופת החידושכמחזיק ברישיון 
 .ולפיה סירב לחידוש הרישיון

 ציון פרטים
 .מתקינו או יצרנו, אלא אם כן צוין בו שמו ומענו של מפרסם השילוט, לא יפרסם אדם שילוט  .1
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 עינוג ציבורי

לא יידרש לחוק העזר  3ועל אף האמור בסעיף , המשתנות מדי פעם לפי המופעים, רסום עינוג ציבורי יכול שתתייחס לתמונות או למודעותבקשה לפ .7
לפקודת סרטי  2ובלבד שהעירייה לביקורת סרטים ומחזות אישרה אותן לפי הוראות סעיף , מפרסם תמונות או מודעות כאמור להגישן לראש העירייה

 .337/, הראינוע
 סייג תחולה

- הוראות פרק זה לא יחולו על ( א). 1
ובלבד שהצגתו היא כדין ואינה משמשת לפרסומת , דגל המשמש כסמל של מדינה או ארגון בעל אופי ציבורי או דתי (/)

 ;מסחרית
, מ"ס 32×  1/ובלבד שמידות השילוט לא יעלו על , שילוט המורה על כך שעסק או פעילות הועתק ממקום אחד למשנהו (3)

 ;והשלט לא יוצג לתקופה העולה על תשעים ימים ממועד ההעתקה
 ;העירייה ובתי משפט, שילוט של הממשלה (3)
 ;מודעות אבל (1)
 ;שלט המוצג על דלת כניסה לבית (2)
 .שילוט שחובה להציג על פי דין( /)

והמציג יציגו בהתאם להוראות ראש , תו של שילוט כאמור בסעיף זהרשאי ראש העירייה להורות על מקום הצג, (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)
 .העירייה

 שילוט על רכב
ואף אינו חונה בתחומה למשך זמן העולה על שלוש יממות , שילוט המוצג על רכב אשר אינו מספק מוצר או שירות כלשהו ליעד המצוי בתחום העירייה .9

 .העובדות המהוות תנאי לפטור האמור הוא על מציג השילוט נטל ההוכחה על; יהיה פטור מאגרת שילוט, ברצף
 שלטים ומודעות אסורים: פרק שלישי

 שילוט אסור
  :שנתקיים בו אחד מאלהלא יינתן רישיון לשילוט לא יגרום לפרסומו ו, לא יפרסם אדם שילוט .10

 ;באיכות הסביבהאו שהוא פוגע , אור וכיוצא בהם, ריח, לרבות רעש, גורם נזק או מטרד כלשהו (/)
 ;לתנועת כלי רכב או הולכי רגללהטעות או להפריע , הוא עלול לפגוע בבטיחות (3)
 ;או מפריע למעבר בהם, יציאת חירום או פתח אחר, חלון, חוסם דלת (3)
 ;שלא על גבי מיתקן המיועד לכך שאושר על ידי ראש העירייה, בו לציבור יש זכות מעבר מתפרסם במקום ציבורי (1)
 .קשתות עמודים או פוגם במראה החיצוני של המבנה, מסתיר פרטים בעלי ייחוד או ערך ארכיטקטוני (2)

 הוראות שונות: פרק רביעי

 שילוט על העסק
 .אלא אם כן התיר ראש העירייה הצגת שילוט נוסף לעסק, לעסק יהיה שילוט אחד בלבד( א)  .11

 .אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת, העסקשילוט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל  (ב)
 .אלא אם כן התיר ראש העירייה אחרת, אורכו המרבי של שילוט בעסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק (ג)
 שפה

זה יחולו  ןייולענלפי חוק עזר זה שהוצג  בשלטראש העירייה בהתייעצות עם הוועדה המקצועית יקבע את השפה או השפות שבהן ייעשה הכיתוב  .12
 :הכללים האלה

 ;לפחות אחת השפות תהיה שפה רשמית של מדינת ישראל (/)
 ;ראש העירייה יביא בחשבון לצורך החלטתו את שיעור דוברי כל שפה בתחומי העירייה (3)
פס לפחות שליש ייווסף לו כיתוב בעברית או ערבית התו, ביקש אדם להציג שלט שהכיתוב בו הוא בשפה שאינה עברית או ערבית (3)

 .משטחו
 שילוט מואר

השילוט עבר ביקורת , צנרת החשמל מוסתרת, אלא אם כן המיתקן מצויד במפסק פחת, לא יאיר אדם שילוט בחשמל ולא יציג שילוט אלקטרוני( א) .13
 .של חשמלאי מוסמך ואישורו על כך בכתב מצוי בידי בעל העסק או המפרסם

לתנועה או לעוברים , הדבר מהווה סכנה או מפריע לתושבי הסביבה, לדעתו, דם להאיר או לגרום להארת שילוט אםראש העירייה רשאי לאסור על א (ב)
 .ושבים

 שינוי שילוט
להלן )אלא אם כן קיבל רישיון לאותו שינוי , לא ישנה אדם שילוט קיים( א).14  .יחול גם על רישיון נוסף /עד  3האמור בסעיפים ; (רישיון נוסף  -

 .יפקע תוקף הרישיון, מיקומו או תוכנו, מידותיו, צורתו, את השילוט, בתקופת תוקף הרישיון, שינה בעל רישיון (ב)
 אחזקה וחובת הסרה

 .ותקינה הנקייבעל רישיון שילוט יחזיק את השילוט בצורה ( א) .15
סגירת , תום השימוש בשלט פקיעת הרישיון או ביטולו: ם האלהיום מקרות אחד מהאירועי 31בתוך , בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט (ב)      

 .בעל העסק למכור את המוצר או לספק את השירות נושא השילוט או משחלף האירוע שפרסם השילוטמשחדל , העסק המתפרסם בשילוט
 רישיון כניסה

 .בעת מילוי תפקידו לשם אכיפת הוראות חוק עזר זהלא יפריע אדם למפקח ( א) .11
 .לפני המפקח לפי דרישתו הרישיון בעל רישיון יציג (ג)

 הסרת שילוט וביצוע עבודות
לדרוש מאדם שפרסם או הרשה לפרסם שילוט בלא רישיון או תוך הפרת תנאי הרישיון או , בהודעה בכתב, ראש העירייה או המפקח רשאים( א) .17

או , עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של השילוט או התאמתו לתנאי הרישיון להסיר את השילוט או לבצע, בניגוד להוראה מהוראות חוק עזר זה
 .להוראות חוק עזר זה

 .מקבל הודעה כאמור ימלא אחריה בתוך התקופה שנקבעה בה( ב)
ולגבות , השילוטרשאי המפקח להסיר את השילוט או לבצע עבודות הדרושות לאחזקתו התקינה של , (א)לא מילא אדם הוראות כאמור בסעיף קטן  (ג)

 .ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש, מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה העירייה בשל פעולות כאמור
יום  1/אם לא הצליח לאתר את אותו אדם בתוך , (א)אף בלא מסירת הודעה בכתב לפי סעיף קטן , (ג)ראש העירייה רשאי להורות כאמור בסעיף קטן  (ד)

 .מפרסמו או מי שהרשה לפרסמו, ם נוכח לדעת שלא ניתן לדעת את שמו ומענו של בעל השילוטאו א
 .האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מהוראות חוק עזר זה ואינו גורע מסמכויות ראש העירייה לפיהן (ה)

 אזור שילוט מיוחד
כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצגו , להכריז על אזור או על רחוב או על חלק ממנו, ת עם הוועדה המקצועיתלאחר התייעצו, העירייה רשאית.11

.בהתאם להוראות מיוחדות אשלטים אל
  

 מיתקן פרסום עירוני
.הא כרוך בתשלוםלהחליט כי פרסום בלוח פרסום עירוני או בחלקו י, לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית, העיריירשאי ראש ה( א).19    

 .אם הפרסום בו כרוך בתשלום אם לאו, ה תציין על גבי לוח הפרסום העירוני או לגבי חלק מסוים בו בהתאמהעירייה (ב)
 :על פרסום שילוט על גבי לוח פרסום עירוני יחולו הוראות אלה (ג)

 ;כן בלא תשלום אגרה כלל יעשה, ביקש אדם לפרסם שילוט על גבי לוח פרסום עירוני שאינו כרוך בתשלום (/) 
ביקש אדם לפרסם שילוט על לוח פרסום עירוני הכרוך בתשלום או על אזור מסוים בלוח הפרסום העירוני  (3) 

 ;(אגרת הדבקה -להלן )של התוספת הראשונה לחוק העזר ' ישלם אגרת הדבקה הקבועה בחלק א, הכרוך בתשלום
 ;במקום המיועד לכך בלוח הפרסום העירוני, השילוטשילם אדם אגרת הדבקה תפרסם המועצה את  (3)  
 .שילוט על לוח פרסום עירוני אשר הפרסום בו כרוך בתשלום, פרט לעובד מטעם המועצה, לא ידביק אדם (1)  
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בקביעת , העירוניכדי לגרוע מכל סמכות המוקנית לראש המועצה להתנות על השימוש בלוח הפרסום , לעיל( ג)אין באמור בסעיף קטן  (ד)           

 .תוכנו וכיוצא באלה או לפעול כנגד בעל השילוט אם השילוט פורסם בניגוד להוראות חוק עזר זה, גודלו, צורת השילוט
 עותקים

שלושה עותקים מכל מודעה המתפרסמת בהתאם , בלא תשלום, המבקש לפרסם מודעה על מיתקן פרסום ימסור לראש העירייה לפי דרישתו.20
.וק עזר זהלהוראות ח

  

 
 שמירת שילוט והדבקת מודעות

לא יקלקל ולא ילכלך מודעה שפורסמה על גבי מיתקן פרסום או שילוט אחר שפורסם בהתאם , לא יטשטש, לא יקרע, לא יסיר אדם( א).21
.אלא אם כן הותרה הסרת השילוט בידי העירייה, להוראות חוק עזר זה

  

 .או עובד שהוסמך לכך מטעמה בלבד, ירייההתקנת המודעות תעשה על ידי עובד הע (ב)
 .תפרסם העירייה את המודעה על המיתקן, השניה ניתן היתר לפרסום מודעה על מיתקן פרסום ושולמה האגרה שנקבעה בתוספת (ג)

 מסירת הודעה
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או או נמסרה במקום , אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין .22

או שנשלחה בדואר רשום אל אותו אדם לפי מען , או המועסק שם, או לידי כל אדם בגיר העובד, הידועים לאחרונה לידי אדם מבני משפחתו הבגירים
 .מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

 שמירת דינים
 .ל דין אחרחוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות כ .23

 למדד הצמדה
   

, לפי שיעור שינוי המדד( יום העדכון -להלן), חוק עזר זהשל פרסומו  שלאחר בכל חודש // -ב, יעודכנו, בחוק עזר זה שנקבעוסכומי ההיטלים . 24
  .שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו

  ביטול
 .בטל -3/1/ -ך"תש, (מודעות ושלטים)זר לחוק עזר לשדרות חוק ע. 25

 הוראת שעה
לפי שיעור , (יום העדכון הראשון –להלן )במועד פרסומו של חוק עזר זה , שנקבעו בחוק עזר זה אגרותיעודכנו סכומי ה, 31על אף האמור בסעיף  .21

 .3113ספטמבר ודש שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד ח, שינוי המדד

 תוספת ראשונה        

 (//-ו, 3, 3סעיפים )
 אגרת הדבקה: 'חלק א

 
:תשולם אגרת הדבקה לשבוע כדלקמן, לוחות פרסום עירוניים או חלקם 32בעד פרסום שילוט המודבק על סידרה של ./   
שיעורי האגרה  

 בשקלים חדשים
  גודל השילוט

 33/ (מ"ס 3/×  33)שילוט גדול 
 33/ (מ"ס 3/×  /1)וט בינוני שיל

 17/ (מ"ס /3×  /1)שילוט קטן 
 /9 (מ"ס /3×  33)שילוט זעיר 

 
לוחות נוספים או חלקם  2לכל .3  .לחלק זה /משיעור האגרה שנקבע בפרט  31%  -
לכל יום נוסף .3  .לחלק זה /משיעור האגרה שנקבע בפרט  31%  -
 

 אגרת שילוט: 'חלק ב
 

 :שולם אגרת שילוט לשנה כדלקמןבעד פרסום שילוט ת
שיעורי האגרה   

 בשקלים חדשים

 מודעה שלט  

   שילוט מכל סוג שהוא למעט שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף ./

 /3/ /9/ ר"לכל מ, ר"מ 1/עד  

 31 32/ ר"לכל מ, ר"מ 72ר ועד "מ 1/מעל  

 1/ 33 ר"לכל מ, ר"מ 311ר ועד "מ 72מעל  

 33 /1 ר נוסף"ל מלכ, ר"מ 311מעל  

 .לחלק זה /כפל האגרה שנקבעה בפרט  - שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף .3
 תוספת שניה

 בקשה לחידוש רישיון שילוט
 (2סעיף )

 
.............................. ז "ת........................................................... החתום מטה , אני עורך הבקשה

, .......................................' בעל רישיון שילוט מס.......................................... ' טל..................................................................................... ןמע
לרבות , מצהיר בזה כי לא בוצע שינוי כלשהו בשילוט נשוא רישיון השילוט, (רישיון השילוט -להלן ..................................... )אשר ניתן בתאריך 

-ע"התש, (שילוט מודעות ושלטים) לשדרותלחוק העזר  3בצורתו ובאופן הצבתו והפעלתו או בשאר פרטי השילוט כמפורט בסעיף , בתוכנו, במידותיו
31/1. 

 
 חתימת עורך הבקשה  תאריך

 )2010אוגוסט ב 11)  ע"באלול תש' ח
             

 דוד בוסקילה     
 

    שדרותת ראש עיריי                
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 2010 - ע"התש, (סלילת רחובות) שדרותחוק עזר ל
 

 :חוק עזר זהשדרות מתקינה מועצת עיריית , (הפקודה –להלן ) לפקודת העיריות /32 -ו 321בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
 

 הגדרות

-  זה עזר בחוק
 
שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה , קרקע שאין עליה בניין-  "אדמה חקלאית"

 ;ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת, היתר לשימוש למטרה אחרת
 

קשה באישור "
 "להיתר בנייה

אישור בקשה למתן היתר בנייה בידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון  -
 ;והבנייה

   
 ;הקמת בניין חדש בנכס או תוספת לבניין קיים הניצב בנכס -  " בנייה חדשה"

 
 ;לא היתר בנייה או בסטיה מהיתרשנבנתה בבנייה חדשה  - "                בנייה חורגת"

 
, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, מבנה -  "בניין"

לרבות חלק של מבנה כאמור וכל , עץ או חומר אחר, ברזל, יטט, בטון, הבנוי אבן
 ;המחובר לו חיבור של קבע

 
 כל אחד מאלה-   "בעל נכס"

, לחוק המקרקעין 17/בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף   (  /)
, הבעל הרשום של הנכס -(חוק המקרקעין –להלן ) i 3/3/ -ט"התשכ

מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר  בעלו של הנכס -ובהעדר רישום 
מי שזכאי -מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס ובהעדרו  -ובהעדרו 

 ;להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים
 

החוכר לדורות כמשמעותו בחוק -בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור ( 3)
מי שניתנה  -ובהעדר חוכר לדורות, בין שבדין ובין שביושר, המקרקעין

שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או , לו הרשאה להשתמש בנכס
בעלו של  -ובהעדר חוכר לדורות או בר רשות כאמור ; כחכירה לדורות

 ;הנכס
 

 ; של העירייה דמי השתתפות לפי חוק עזר קודם -  "דמי השתתפות"
 

   
או היטל היטל "

 "סלילת רחובות 
סלילת מדרכה או סלילת רחוב , סלילת כבישות המוטל לכיסוי הוצאהיטל - 

 ;לפי העניין, משולב
 

  ,"היתר בניה"
 היסטי"

               ,"מהיתר
  "שימוש חורג"

 ;כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה- 
 
 
 
 

, "הצמדה הפרשי"
 שלומי   ת" ,"מדד"

   "פיגורים

, (חובה תשלומי  ית והפרשי הצמדה על ריב) כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות- 
 ;i 391/ –ם "התש

 
 

   
 חוק התכנון " 

 "והבנייה
 ;3/2i/ -ה "התשכ, חוק התכנון והבנייה- 

 
   

 עזר חוק"
  " קודם 

 ; זהלחוק עזר  םעזר לעירייה בדבר סלילת רחובות שקד כל חוק- 

 
 עליית ",       "יציע"

   -"גג
 ת התכנון והבנייה שלישית של תקנוהלתוספת  /.11./כהגדרתם בפרט - 

 ;(היתר בנייה           תקנות–להלן )  371i/ -ל "התש, (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר)
 

  ;רחוב או חלק מרחוב המיועד למעבר כלי רכב או לחנייתם-  " כביש"
 

מדרגות , קיר משען, לרבות אבני שפה, חלק מרחוב המיועד למעבר הולכי רגל-   " מדרכה"
 ;וקירות תומכים

 
 /שסמכויות מהנדס העירייה הואצלו לו לפי סעיף  עובד עיריהמהנדס העירייה או -    "המהנדס"

 ; i/33/-ב"התשנ, (מהנדס רשות מקומית)לחוק הרשויות המקומיות 
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 –חלק חיצון של בניין אשר -  "מרפסת"

 
 ;רצפתו קשורה לרצפת פנים הבניין ודלת מעבר ביניהם( /)
 ;בעי היקף רצפתו מוקפים קירותלא יותר משלושת ר( 3)
מטר    מהמפלס של  1/./לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על ( 3)

 ;רצפתו
 

חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת -  "מרתף"
או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים , למפלס פני הקרקע המקיפה אותו

מפלס ", לענין זה; מטר ממישור הקיר החיצון שלו 21./ר אינו עולה על במרחק אש
הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור  -"מפלס כביש או מדרכה"וכן " פני הקרקע

גובהו של כל אחד מהם  -ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות, הקיר החיצון כאמור
תפר התפשטות  במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין

 ; הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין
 

  לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות, לפקודה 3/3כמשמעותו בסעיף -   " נכס"

בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם , נכס הגובל ברחוב או בקטע מרחוב-    "נכס גובל"
חוב או קטע רחוב דרך ובכלל זה נכס שיש אליו גישה מאותו ר, אין גישה כאמור

יש , או קטע רחוב, שבינו ובין אותו רחוב, לרבות נכס, נכס אחר או דרך מדרכה
או שטח המיועד , שדרה או כיוצא בהם, נטיעות, רצועת ירק, חפירה, תעלה

, מפריד נכס אחר אותו רחובולרבות נכס שבינו לבין , לשימוש כאמור לפי תכנית
 ;לנכס האמור שלא דרך רחוב אחר ובלבד שקיימת גישה מאותו הרחוב

   
 ;מדרכה או רחוב משולב, כביש-   " סוג רחוב"

 
סלילת כביש ומדרכה או סלילתם של כביש בלבד או מדרכה בלבד או רחוב -    "סלילת רחוב"

לרבות עשיית עבודות ומטלות הדרושות לסלילה או קשורות , או הרחבתם, משולב
התקנת מערכות נלוות , ביצוע הסלילה, פיקוח, כנוןת ובכלל זה, כולן או חלקן, בה

 ;כדוגמת תאורה וכל עבודה אחרת הכרוכה בסלילה או הקשורה בה
 

 ;שדרות עיריית-   "יהיהעיר"
 

פי גובהו -הנמדד על, חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו-   " קומה"
, השניה של תקנות היתר בנייהלתוספת  3.13כקבוע בפרט , המזערי של אותו חלל

, חדרי מדרגות, מחסנים, מרפסות, מרתפים, ולרבות בניני עזר, ככל שנקבע כזה
עליות גג , חדרי מעליות, יציעים, חניות מקורות, מרתפי חניה, גבליות, מעברים

 ;וכל שטח אחר בקומה
 

לחוק הרשויות  7/עיף שהוסמך על ידו על פי ס עובד עיריהיה לרבות יראש העיר-  "ראש העירייה"
לעניין חוק ,  i 372/ -ה"התשל, (סגניו וכהונתםובחירת ראש הרשות )המקומיות 

 ;עזר זה
 
 

 ;   כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, שטח המיועד על פי תכנית לדרך-   "רחוב"
 

אם  בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין, רחוב הגובל בנכס או בחלק מהנכס-   "רחוב גובל"
ובכלל זה רחוב שיש דרכו גישה לאותו נכס  או לחלק ממנו דרך , אין גישה כאמור

, חפירה, יש תעלה, שבינו ובין אותו נכס, לרבות רחוב, נכס אחר או דרך מדרכה
או שטח המיועד לשימוש כאמור לפי , שדרה או כיוצא בהם, נטיעות, רצועת ירק

ובלבד שקיימת גישה , ולרבות רחוב שבינו לבין הנכס מפריד נכס אחר, ניתתכ
 ;לאותו נכס מהרחוב האמור שלא דרך רחוב אחר

 
-   "רחוב משולב"

 
בין אם מדובר ברחוב , רחוב המשמש למעבר הולכי רגל ולמעבר כלי רכב גם יחד

פר בין במפלס אחד ובין במס, ממספר חומרים וביןמחומר אחד בין העשוי 
 ;מפלסים

 
 :ר של שטחי כל הקומות בבניין לרבות"הסכום במ-  " שטח בניין"

 
 ;חורגת  שטחה של בנייה(     /)

 
שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות (   3)

 ;לפי השטח שאושר –שאושרה לגביהם בקשה להיתר בנייה 
 

 שטח המיועד "
 "להפקעה

בור ואשר הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הודיעה כי שטח המיועד לצרכי צי- 
רכישה לצרכי )לפקודת הקרקעות  7 -ו 2בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 

 ;313i/, (ציבור
 

 שטח המיועד           "
  "לצרכי ציבור

 

 ;שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתכנית לצרכי ציבור- 
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בתוספת , שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומהר של "הסכום הכולל במ-   " שטח קומה"

 ;השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים
 

 ;שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין-   " שטח קרקע"
 

 ;בחוק התכנון והבנייה כהגדרתה-   " תכנית"
 

תעודת העברה "
  "לרשם המקרקעין

 

 ; לפקודה 331כאמור בסעיף - 
 

 תעריפי ההיטל "
 " המעודכנים

 

תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודכן במועד הוצאת דרישת - 
 ;התשלום לפי חוק עזר זה

 
 תעריפי ההיטל "

  "שבתוקף
התשלום לקופת  תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודכן ביום- 

 .העירייה
 

 

 היטל סלילת רחובות

לא זיקה לעלות ביצוע עבודות סלילת רחוב ב ,יה בשל סלילת רחובות בתחומהילת רחובות נועד לכיסוי הוצאות העירהיטל סלי ( א)
 .או המשמש אותו הגובל בנכס נושא החיוב

 :  מאלהבהתקיים אחד , היטל סלילת רחובות יוטל על בעל נכס ( ב)
 

של סוג הרחוב הגובל וכן סלילה גמר    תכניות לביצוע  -" לילהתחילת ס", לעניין זה; תחילת סלילת סוג רחוב הגובל בנכס ( /)
לפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע עבודות הסלילה או , יהישבתוספת השנ /טופס הנוסח של לפי  , יהיאישור של העיר

 ;חודשים ממועד מתן האישור 3/בתוך , להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור

תאשר , בעת אישור הבקשה להיתר בנייה כאמור, גובל בנכססלול הלא היה סלול רחוב ; יתר בנייהאישור  בקשה לה(  3)
 מצוי בעיצומו כי הליך תכנון עבודות הסלילה של הרחוב הגובל בנכס, היתוספת השנישב 3טופס הנוסח של לפי , היהעירי

 ;חודשים ממועד מתן האישור 3/ותחילת סלילת הרחוב צפויה בתוך 

, בנייה חורגת                                        עבור בנייה חדשה או בנייה היטל שעילתו אישור בקשה להיתר  (ג.)בנכסייה חורגת בנ ( 3)
 .נסלל לפני תחילתו של חוק עזר זה, ם אם הרחוב הגובל בנכסג ישולם 

 

 היטל סלילת רחובות לנכס
 

הקרקע ושטח הבניין שבנכס וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע  יחושב לפי שטח, היטל סלילת רחובות לנכס ( א)
 .בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה, ושטח הבניין בנכס

( ג) 2או ( 3( )ב) 3היטל שעילתו קבועה בסעיף  ;ישולם לפי תעריפי ההיטל המעודכנים( ב) 2או ( /( )ב) 3היטל שעילתו קבועה בסעיפים  ( ב)
 .יפי ההיטל שבתוקףישולם לפי תער

, לא ייכללו שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס( חיוב ראשון -להלן )דמי השתתפות , בשל סלילת סוג רחוב הגובל בנכס, נכס בעדשולמו  ( ג)
לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה בשל אותו סוג רחוב שבעדו , (א)במניין השטחים לפי סעיף קטן , בעת הטלתו של החיוב הראשון

 .ולם החיוב הראשוןש

בנייה חדשה שאושרה לאחר ששולם  בעד, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל סלילת רחובות, נכס חיוב ראשון בעדשולם  ( ד)
 .החיוב הראשון

שה על יחושב ההיטל בשל הבנייה החד, אושרה בקשה להיתר בנייה עבור בנייה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם בעדו חיוב ראשון ( ה)
 .בסיס שטחה בניכוי שטח הבניין שנהרס כאמור

כי שטחו הבנוי בפועל אינו זהה לשטח הבניין שלגביו אושרה הבקשה להיתר , לאחר גמר בנייתו של בניין, נוכחה העירייה לדעת (ו)
כום ההפרש הנובע מפער את ס, ובהתאם להוראות כל דין לפי הענין, תשיב לבעל הנכס או תגבה ממנו, בנייה ושעל פיו שולם ההיטל

 .בתוספת הפרשי הצמדה, סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל; השטחים שהתגלה
 

 היטל בשל בנייה חורגת 

 
 .בנייה חורגת שנבנתה בנכסבתשלום היטל סלילת רחובות בשל בעל נכס חייב  (א)

, או את יום תחילת ביצוע עבודות הסלילה, המהנדס כפי שייקבע בידי , יום תחילת הבנייה החורגת יראו את( א)לעניין סעיף קטן  (ב)  
 (.מועד התגבשות החיוב -להלן ) ת הרחובותהתגבש החיוב בהיטל סליל כמועד שבו ,לפי המועד המאוחר שבהם

 .תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום, לצורך תשלום ההיטל לפי סעיף זה (ג) 

 :ום ההיטל בשל הבנייה החורגת יהא הסכום הגבוה מבין אלוסכ (ד)

 ;תשלומי פיגורים בתוספת , סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב (/) 
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סכום המחושב לפי  -( מועד ההעלאה- להלן ) אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב  (3) 
  :אלו בתוספת תשלומי פיגורים החל מהמועד המאוחר מבין , ניםהמעודכ תעריפי ההיטל 

 ;מועד ההעלאה (א) 

 ;חמש שנים טרם המועד בו התגלתה הבנייה החורגת (ב)  

 .באמצעות תיקונו של חוק העזרהעלאת תעריפים  –" הועלו תעריפי ההיטל"זה סעיף קטן לענין 
  

יה לבעל הנכס את ההיטל ששילם יתשיב העיר, שנים מיום תחילת הבנייה 2וך שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בנייה חורגת בת (ה) 
בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום , כל שנה או חלק ממנה בעבורמשיעור ההיטל  31%בניכוי , בשל הבנייה החורגת

 . ההשבה

  היטל סלילת רחובות באדמה חקלאית
  

 .עדה היטל סלילת רחובותלא ישלם בבעל נכס מסוג אדמה חקלאית  (א) 

 .סלילת רחובות לפי הוראות חוק עזר זההיטל בתשלום בעליו חייב , מששונה ייעודו בתכנית, חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית (ב)            

 .לפי הוראות חוק עזר זה לילהסההיטל תשלום בעליו ב יחויב, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית (       ג)            

, 1יחולו הוראות סעיף , ובלי ששונה ייעודו בתכנית, (ג)בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן , חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית (       ד)            
 . בשינויים המחויבים לפי הענין

 

 חיוב בהיטל בשל שטח המיועד להפקעה

 
 .יוטל חיוב בהיטל סלילת רחובות בעד שטח המיועד להפקעה לא (       א)          

הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם  השנים שממועד תשלום ההיטל  2שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובמהלך  (     ב)
מסכום  31%בניכוי   םששיל יה לבעל הנכס את ההיטל יתשיב העיר, 313/( לצרכי ציבור רכישה ) לפקודת הקרקעות  7 -ו 2לסעיפים 

 הפרשי  בצירוף, ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה
 .הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה  
 

 דרישה לתשלום ההיטל

, סכום ההיטל, שבה יפורטו הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, ה לחייב דרישת תשלוםיתמסור העירי, לצורך תשלום ההיטל (  א)
 . תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל, הנכס שטח, לתשלומו המועד

 .    2 -ו 1, (ב)3דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים (    ב)

ה ירשאית העירי, (מועד החיוב המקורי –הלן ל( )ב)לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזכרים בסעיף קטן  (ג)                  
ברשות למסור את דרישת התשלום טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה 

במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי ; מקרקעי ישראל
 .דההצמ

 אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל סלילת (      ד) 
 .רחובות           

 -דרישת תשלום שנמסרה לפי(     ה) 

 
 ; יום ממסירתה לבעל הנכס 31תיפרע בתוך ( ב)2או  1, (/()ב)3סעיפים  ( /) 

, ובכל מקרה עובר למתן ההיתר, לבעל הנכס ימים מיום מסירתה 7תיפרע בתוך , (ג) 7או  (ד)2, (ג)2, (3()ב)3סעיפים  (3)
 .התעודה או האישור המבוקשים וכתנאי להוצאתם

 

 שערוך חיובים וחובות  

יתווספו לסכום המצוין בדרישת  2או  1, (/()ב)3 לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים (     א) 
 .מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל י פיגורים החלהתשלום תשלומ

כל דרישת ; תפקע דרישת התשלום, (ג)7או ( 3()ב)3 לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים     (ב)
תהיה בהתאם לתעריפי , לפי הענין, ם האמוריםנושא הסעיפי התעודה או האישור , ההיתר הוצאו  תשלום חדשה שתימסר בטרם 

 .ימים ממסירתה לבעל הנכס 7 -ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל
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, שא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנווהאישור נ התעודה או, אם ניתנו ההיתר, (ב)על אף האמור בסעיף קטן  (ג) 

 .חוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועלבחל מהמועד שנקבע לתשלומו ה, וספו לסכום שלא שולם תשלומי פיגוריםתוי
 

 חיוב בעלים משותפים
 

 .תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים של הנכס כפי חלקם היחסי בבעלות בנכס, היה נכס גובל בבעלות משותפת
 

 סלילת מדרכה בידי בעל הנכס

 ,  לדרוש מבעל נכס גובל או להתיר לו, כתבבהודעה ב, יה רשאייראש העיר (    א)        
וכן את משך , התנאים ואת אופן ביצוע הסלילה ההודעה תפרט את ; לסלול סלילה ראשונה של מדרכה הגובלת בנכסו, לבקשתו    

 .הזמן שבו יש לסיימה

לפי תכנית ביצוע ומפרטים , השפורטו בהודע תתבצע בהתאם לתנאים , (א)סלילה לפי היתר או דרישה כאמור בסעיף קטן  (    ב) 
 .יהיאמדן תקציבי שאישרו המהנדס וגזבר העיר וכן על פי , שאושרו בידי המהנדס

, יה לסלול בעצמה את המדרכה מחדש או לתקנהירשאית העיר, (ב)-ו( א)עיפים קטנים ססלל אדם מדרכה שלא בהתאם לקבוע ב (  ג) 
ובלבד שהודעה על כך נמסרה לאותו  דרכה או להריסתה ולסלילתה מחדשולגבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה לשינוי המ

 .אדם זמן סביר מראש

ינוכו , (ג)ה את הוצאות סלילתה של מדרכה בהתאם לסעיף קטן יאו שילם לעירי, (ב)סלל בעל נכס גובל מדרכה כאמור בסעיף קטן  (     ד)
ייקבע בידי  סכום הוצאות הסלילה ;בו לפי הוראות חוק עזר זהמסכום ההיטל שהוא חייב , שהוציא בעל הנכס הוצאות הסלילה 

 .המהנדס
 

 הטלת חיובים מכוח חוקי עזר קודמים

וזה לא נדרש על  ( החיוב הקודם –להלן )בתשלום  דמי השתתפות על פי חוק עזר קודם , יה מוסמכת לחייב בעל נכסייתה העיריה (   א) 
יתה מוסמכת יהוראות חוק העזר הקודם שמכוחו הל וזאת בהתאם  החיוב הקודםאת , לפי דרישתה, היישלם בעל הנכס לעירי, ידה

 (.ג)או ( ב)ובכפוף להוראות סעיפים קטנים   וה להטיליהעירי

 ;יעמוד על סכומו  המשוערך במועד התשלום בפועל, (א)סכום דמי ההשתתפות שישלם בעל הנכס כאמור בסעיף קטן  (    ב)   
אמורים היו להיות מוטלים לפי חוק עזר קודם  סכומם הנומינלי של דמי ההשתתפות במועד שבו  –" שוערךסכום מ", לענין זה  

הנומינלי של עלות  ובהעדר אפשרות להתחקות אחר הסכום ; מועד עד למועד התשלום בפועל בתוספת הפרשי הצמדה  מאותו 
סכום עלותה של עבודת  -המשמש בסיס לחישוב כאמור, ההשתתפות אמורים היו להיות מוטלים דמי  במועד שבוסלילת הרחוב 

 .  הרחוב על פי מחירי העלות במועד הטלת החיוב סלילת 

 

חיוב אין בתשלום  ;היווצרותו של החיוב הקודם  במועדתחול ביחס לשטח הקרקע ושטח הבניין כפי שהיו ( א)הוראת סעיף קטן   ( ג)   
 , (א)כאמור בסעיף קטן  קודם

שנבנתה בנכס או שנתבקשה בנייתה לאחר מועד היווצרות החיוב  מחובתו של בעל נכס לשלם היטל עבור בנייה חדשהכדי לגרוע  
 .בהתאם לקבוע בחוק עזר זה, הקודם

  מסירת הודעות

סקיו מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום ע 
או משלוח במכתב רשום הערוך אל , ר העובד או המועסק שםירים או לידי אדם בגילידי אחד מבני משפחתו הבג, הרגילים או הידועים לאחרונה

תהא המסירה בדרך של הצגה , אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור; אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
 .ט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנהבמקום בול

 למדד הצמדה
   
, לפי שיעור שינוי המדד( יום העדכון -להלן), חוק עזר זהשל פרסומו  שלאחר בכל חודש // -ב, יעודכנו, בחוק עזר זה שנקבעוסכומי ההיטלים  

  .יום העדכון שקדם לושפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 

 מגבלת גביה

 .או מי מטעמו שר הפניםשל יה וימועצת העירשל טעונה אישור  אפי חוק עזר זה תהלהטלת היטל (  31/1ינואר  /) ד "ט טבת התשע"כהחל ביום  

  ביטול



  34 ------------------------------------------------------------------------------עיריית שדרות מקבץ חוקי עזר

                                                                                                                                                                                     

 .בטל - 323i/ ט"תשיה, (סלילת רחובות)חוק עזר לשדרות 

 הוראת שעה

לפי שיעור , (יום העדכון הראשון –להלן )במועד פרסומו של חוק עזר זה , שנקבעו בחוק עזר זהסכומי ההיטלים  יעודכנו, 3/על אף האמור בסעיף  
 .3119נובמבר שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש , שינוי המדד

            

 תוספת ראשונה

 (5עד  3סעיפים )               

 
 שיעורי ההיטל בשקלים חדשים       -היטל סלילת כביש  ./
  
  -קרקע (  א) 
  31.32    ר משטח הקרקע"לכל מ       

  -בניין (  ב)

      בעד נכס

   /71.3     ר משטח הבניין"לכל מ

 
  -היטל סלילת מדרכה   .3
 
  -קרקע ( א) 
 
   3.17/    ר משטח הקרקע "לכל מ      

  -בניין (  ב) 

        בעד נכס 

   9/.37     ר משטח הבניין"לכל מ

  

  -היטל סלילת רחוב משולב  .3
 
  -קרקע ( א) 
 
 37.13               ר משטח הקרקע"לכל מ 

  -בניין ( ב)   

      בעד נכס

   21.///            ר משטח הבניין"לכל מ

 
 
   

 תוספת שניה
 ((3)-ו( /()ב)3סעיף )         

 
 /טופס 

 לכל מאן דבעי
 

ה לצאת יוכי בכוונת העירי, מצויות בשלבי גמר___________ ות 1מאשר בזאת כי התוכניות לביצוע עבודות סלילת רחובשדרות  הנדס עיריתמ, מ"הח
 .__________וזאת לא יאוחר מיום  למכרז לביצוע עבודות הסלילה האמורות

 
 

     _____________ 
 הימהנדס העירי                     

 
 
 

 3טופס 
 

 ל מאן דבעי לכ
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וכי תחילת הסלילה צפויה להתקיים לא יאוחר , מצוי בעיצומו___________ ות 1מאשר בזאת כי הליך תכנון סלילת רחוב שדרותית ימהנדס עיר, מ"הח
 .__________מיום 

 
     ________________ 
 הימהנדס העירי          

 
 

 ע"התש בשבט' ט
 (2010בינואר  24)

    ________________ 
 דוד בוסקילה     

 ית שדרותראש עירי                           
 

 (913 -חמ )_
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 2010 -א"עהתש, (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו) שדרותחוק עזר ל
 

חוק  שדרותעיריית  מתקינה מועצת ,iתלפקודת העיריו /32–ו321,313,(3)333לפי סעיפים  בתוקף סמכותה
 : עזר זה

  ./ הגדרות

בדיקה "
וטרינרית

" 

 : בחוק עזר זה 

בדיקת משנה או כל בדיקה מוקדמת של בשר  הנערכת בידי הרופא 
הווטרינר מיד לאחר הכנסת הבשר לתחום השיפוט של העיריה ולפני 

אשר בסיומה מוחתמת החשבונית או תעודת , הכנסתו לעסק
המתייחסת לבשר הנבדק בחותמת של המחלקה  המשלוח

הנושאת את תאריך ביצוע הבדיקה ומציינת את , הוטרינרית בעיריה
 ;תוצאותיה

בדיקת "  
 "משנה

, (שחיטת בהמות)לתקנות מחלות בעלי חיים  9/כמשמעותה בתקנה  - 
 ;(תקנות שחיטת בהמות-להלן) 3/1i/ –ד "התשכ

בעל "  
 "חיים

 ;דג,  עוף, בהמה- 

  
, או קפוא בין טרי ובין מקורר, ממנו בעל חיים או חלק בשרו של  "בשר"

המשמש או לרבות מוצרי בשר ובשר מעובד , מעושן או טחון, מבושל
 ; למאכל אדםמיועד 

  
 ;שדרותעיריית -  "העיריה"

 

  
 ;המוביל או המשווק מוצרי בשר בתחום העיריה, ונהג או עוזר-  "מוביל"

  

מוצרי "  
 "בשר

 ולרבות מיני מזון, מן העוף ומן הדגה, מן הבהמה, בשר ומוצרי מזון 
בין בבישול בין בצליה ובין בכל דרך אחרת , ואוכל המכילים בשר

- כדוגמת 

    (/) 

(3) 

(3) 

(1) 

 

(
2
) 

 ;שישליק או שווארמה, נקניקיות, קבאב, המבורגר

 ;עופות ומוצרי עופות

 ;או מבושל או ממרחיבש או מתובל או מעושן , נקניק לסוגיו

, קפואים ,או בריכה בין דגים חיים ובין דגי ים, דגים לסוגיהם
אפויים או , צלויים, מיובשים, מטוגנים, מבושלים, מעושנים
 ;או סלט דגים או ממרח דגים ,מלוחים

המכילים   סלטים או ממרחים, ביצים ומוצרי ביצים, תבשילים
כיל בשר או וכל מזון המיועד למאכל אדם המ דגים, בשר
 ; דגים

הצעה או הצגה למכירה של , החזקה, אחסון, עיבוד, לרבות ייצור-  "מכירה"  
וייצור לשם מכירה , בין שנמכרו ובין שלא נמכרו, מוצרי בשר

 ; במקום

מנהל "  
השירותים 
 "הוטרינרים

או  הכפר  מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח- 
 ;מי מטעמו

  תרנגולי, ברווזים, אווזים, יונים, תרנגולות, לרבות עופות בית-  "עופות"  
וכל בעל כנף אחר המשמש או  יען, פסיון, שלו, גינאה עוף, הודו

 ;המיועד לשמש למאכל אדם

 

  
מקום המשמש למכירת בשר או מוצרי בשר לרבות עסקים כאמור -  "עסק"

, ב/.3.3,3,/.1.1,1.3,1.3,3,/.1.7,1,/./,9./,3./,1/./,9.3 בפריטים
 i 332/ה "התשנ, (עסקים טעוני רישוי) רישוי עסקיםבתוספת לצו 

 ; (תוספת לצו רישוי עסקים -להלן )

 :אחד או יותר מאלה-  "עוסק"  

    (/) 

 

-ח"התשכ, בעל הרישיון לעסוק בעסק לפי חוק רישוי עסקים
/3/9 i ( חוק רישוי עסקים –להלן) ; 

 



  37 ------------------------------------------------------------------------------עיריית שדרות מקבץ חוקי עזר

                                                                                                                                                                                     

 ; בעל העסק (3)    

 ;המחזיק בפועל בעסק (3)    

 ;אחראי על העסק (1)    

 ;שותף פעיל בעסק (2)    

 ; אדם אחר העובד בעסק (/)    

 ;ספק (7)    

בשר או מוצרי בשר שלא כדי למכור לאחרים לרבות מי , באופן או בדרך כלשהי, מי שקנה או רכש-  "צרכן"  
 ;אמורשמתכוון לקנות או לרכוש בשר או מוצרי בשר כ

ראש "  
 "העיריה

כולן או , לרבות עובד עיריה שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- 
 ; מקצתן

  
הרופא "

 "הווטרינר
ידי מנהל השירותים הווטרינריים -של העיריה או רופא וטרינר אחר שאושר על רהווטרינהרופא - 

 ;לביצוע פיקוח וטרינרי לפי חוק עזר זה

 

 ;רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים-  "רישיון"  

תעודה "  
 וטרינרית

 ;לתקנות שחיטת בהמות // -ו 1/כמשמעה בתקנות - 

תעודת "  
ליווי 

 "וטרינרית

המאשרת את משלוח , אשר עובד במפעל לייצור מזון, תעודה וטרינרית שעליה חתום רופא וטרינר- 
 ;טרם צאתו מהמפעל, המוצרים מן החי

תנאים 
להחזקת בשר 

 ולמכירתו

למכור או להכניס בשר לעסק  לאחר מטעמו להחזיק או ולא ירשה לא יכניס, ישווק לא, ימכור לא, יחזיק עוסק לא .3
 : או יותר מתנאים אלהאחד , לפי העניין, אם נתקיים לגבי הבשר או לגבי העוסק

 ;ינרית אשר חתומה על ידי רופא וטרינרוטר המלווה בתעוד משנה כדין ואינו הוא לא עבר בדיקת (/)  

 ;הוא לא עבר בדיקה וטרינרית על ידי הרופא הווטרינר (3)  

 ;על פי החלטת הרופא הווטרינר, הוא אינו ראוי למאכל אדם (3)  

 ;על פי קביעת הרופא הווטרינר, הוא מזוהם (1)  

 ;הוא אסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הווטרינר (2)  

 ; המאשרים כי נשחט בשחיטה המותרת על פי דין, הוא אינו נושא חותמת או סימן היכר אחר (/)  

 ; על פי קביעת הרופא הווטרינר, הוא עלול להזיק לבריאות הציבור מסיבה כלשהי (7)  

 i/339-ט"התשנ, (סימון ואריזה של מוצרי מזון)לרבות בהתאם לצו הגנת הצרכן , אינו מסומן כנדרש על פי דין (9)  
 ;(צו הגנת הצרכן -להלן)

 ;הוא מוחזק מחוץ לשטח החנות (3)  

 ;הוא מוחזק מחוץ למקרר או למקפיא (1/)  

 ; מעלות צלסיוס 1קור תקין או שהטמפרטורה בו עולה על -הוא מוחזק במקרר שאינו מצויד במד (//)  

 ;מעלות צלסיוס 9/הטמפרטורה בו עולה על מינוס קור תקין או  ש-הוא מוחזק במקפיא שאינו מצויד במד (3/)  

 ; הוא בשר עוף קפוא או מצונן שאינו מאוחסן בנפרד ממוצרי בשר אחרים (3/)  
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, הוא מעיים או קיבות בקר או חלקיהם שלפני הכנסתם לעסק לא נשטפו ולא רוקנו מכל קרביהם במשחטה (1/)  
 ; ואינם מוחזקים במכלים נפרדים או במקום נפרד

 ;הוא עוף שלא נמרט ולא רוקן מכל קרביו במשחטה (2/)  

 ;העוסק לא הורשה למכרו על פי רישיון העסק (//)  

 ;אסור למכרו על פי כל דין (7/)  

 ;פג התאריך האחרון לשיווקו (9/)  

 ;הוא אינו מלווה בתעודה וטרינרית (3/)  

 .הוא מצוי באריזה פגומה (31)  

 . שאינו סופג נוזלים מגע יד לבשר שאינו ארוז מכל צדדיו בחומר אריזה יאפשר עוסק לצרכן גישה אולא  .3 אריזת בשר

 

אחסון בשר 
 והובלתו

צלסיוס או  מעלות 1על  שהטמפרטורה בו אינה עולה, קור תקין–עוסק יאחסן בשר במקרר המצויד במד (א) .1
באופן שכל אחד , מעלות צלסיוס 9/ל מינוס עולה ע שהטמפרטורה בו אינה,קור תקין-המצויד במד במקפיא

 .או על ווים נפרדים םמדפי   בחדר קירור על נפרד או מסוגיו יוחזק בתא

עופות , דגים, תנאים תברואיים להובלת בשר)עוסק יוביל בשר ברכב העומד בדרישות תקנות רישוי עסקים  (ב)  
 (.תקנות ההובלה –להלן ) i /37/-ב"התשל, (ומוצריהם

לא יחולו על מוצר בשר שמפאת תהליך עיבודו לא חלה חובה להחזיקו ( ב)-ו( א)הוראות סעיפים קטנים  (ג)  
 .בקירור

שאינו סופג , אלא בלוחות או במשטחים העשויים מחומר קשיח וחלק, למטרה כלשהי, לא ישתמש אדם בעסק (א) .2 ציוד
 .אינו רעיל ואין קושי לנקותו, רטיבות או ריחות

בלוחות או במשטחי , למטרה כלשהי, לא ישתמש אדם בעסק, ובלי לגרוע מכך( א)נוסף על האמור בסעיף קטן  (ב)  
 .חיתוך או ביתור העשויים עץ או קרטון

, שאינם מיועדים לצורכי העסק או שאינם תקינים לשימוש, ציוד או ריהוט, לא יחזיק עוסק בעסק מכונות (ג)  
 .דו על ידי מיתקן מגנטי לקיר העסקסכינים וכלי עבודה אחרים יוצמ

שאינם חלק מהעסק או שנקנו , לא יחזיק עוסק בעסק למשמרת או למטרה אחרת טובין או סחורות או חפצים (ד)  
 .מחוץ לעסק שלא לצרכיו

שהוא מזוהם , לא יחזיק עוסק ולא ירשה לאחר מטעמו להחזיק בשר או מוצרי בשר  שאינו ראוי למאכל אדם (ה)  
, למעט בשר המוחזק במכלים מיוחדים וסגורים, הוא אסור לצריכת אדם לפי הוראות הרופא הווטרינראו ש

בשר : "מ לפחות"ס 1/באותיות בגודל של , צבועים בצבע שחור ועליהם רשום בצורה שאינה ניתנת למחיקה
 ".שאינו ראוי למאכל אדם

 .פץ וישמש להמתנת צרכנים בלבדעוסק ידאג כי רבע משטח העסק לפחות יהיה פנוי מכל ח (ו)  

 .עוסק יתקין ויפעיל בעסקו מערכת אוורור או מיזוג אוויר (ז)  

 .להנחת דעתו של הרופא הווטרינר, עוסק יתקין ברצפת העסק תעלות ניקוז (ח)  

 .באופן המאפשר את שטיפת הקירות והרצפה, עוסק יתקין בעסק ברז מים עם צינור גומי (ט)  

 .יתקין על דלתות וחלונות העסק רשתות למניעת כניסה או חדירה של חרקים יתושים וכיוצא בהםעוסק  (י)  

בהתאם לשיקול , כולן או מקצתן, הרופא הווטרינר יהיה מוסמך לפטור את העוסק מקיום הוראות סעיף זה (יא)  
 .דעתו

 

תנאים 
 תברואיים

, קי ששרווליו קצרים ויחגור סינר עשוי גומי או חומר אחרילבש כל אדם העוסק בעסק חלוק נ, בשעות העבודה (א) ./
ויחבוש כיסוי ראש נקי המכסה את כל שיער , שאורכו עד מתחת לברכיים, שאינו סופג נוזלים וקל לנקותו

 .ראשו
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 .העוסק ייחד בעסקו ארון לתליית בגדי העובדים (ב)  

על הארון יוטבע באותיות מאירות עיניים ; ניקוי העוסק יתקין בעסקו ארון שבו יאוחסנו וירוכזו חומרי (ג)  
 .למעט בזמן ניקוי העסק, והוא יהיה סגור ונעול" חומרי ניקוי"

העוסק ידאג כי בעסק יימצא מיתקן תקין לרחיצת ידיים וכלים המחובר לרשת המים של הרשות ולמיתקן  (ד)  
מברשת לניקוי , מצאו בכל עת סבוןוסמוך לו יי, הכול כפי שאישר מראש הרופא הווטרינר, מים חמים

 .פעמיות ומיכל לאיסוף ניירות -מגבות נייר חד, ראי, ציפורניים

עיבוד או הגשה אם יש על , שיווק, לרבות הכנה, לא יחזיק ולא יטפל אדם בדרך ובאופן כלשהו במוצרי בשר (ה)  
או כשהוא בלתי מגולח למעט מי שמגדל חבורות או חטטים , פצעים, ידיו או אצבעותיו, זרועותיו, צווארו, פניו
 .או כשציפורניו אינן גזוזות, זקן

אלא אם הוא בריא , עיבודם ושיווקם, הגשתם, הפצתם, הובלתם, מכירתם, לא יעסוק אדם בהכנת מוצרי בשר (ו)  
ואינו סובל ממחלת עור העלולה לגרום לזיהום ממגע עם מוצרי בשר או אינו לוקה במחלה מידבקת אחרת 

 .נגיף או חיידק של מחלה כאמור, והוא אינו נושא טפיל, עלולה לעבור לאדם אחר באמצעות מזוןה

 .המוביל יהיה לבוש בבגדי עבודה נקיים; יחולו גם על מוביל( ו) -ו( ה)הוראות סעיפים קטנים  (ז)  

בהתאם לשיקול , מקצתןכולן או , הרופא הווטרינר יהיה מוסמך לפטור את העוסק מקיום הוראות סעיף זה (ח)  
 .דעתו

ובלבד , לניקוי הדגים, מטרים  רבועים לפחות 3בשטח של , יקצה העוסק מקום מיוחד, בעסק שבו נמכרים דגים .7 טיפול בדגים 
 :שיתקיימו בו תנאים אלה

 ; יהיה במקום מיכל עם מכסה לאיסוף פסולת בגודל מתאים (/)  

 ;אשר הוצב במקום שיוחד לכך, חלד בלבד-ן נירוסטה או פלדת אלניקוי הדגים ייעשה על גבי שולח (3)  

מיקומה , ממדי הבריכה; דגים חיים יוחזקו בבריכה מיוחדת המכילה מים זורמים והיא מחוברת לרשת ביוב (3)  
 ;בבריכה יהיה מקור אוויר או חמצן; ייקבעו מראש על ידי הרופא הווטרינר, והחומרים שמהם היא בנויה

 ;הם יוחזקו במקפיא נפרד והקרח ייוצר ממים באיכות מי שתיה בלבד, חנות שבה נמכרים דגים קפואיםב (1)  

תקנות  –להלן ) i/39/-א"התשמ, (בדיקת דגים( )מזון)הטיפול בדגים ייעשה בהתאם לתקנות בריאות הציבור  (2)  
 (.בדיקת דגים

פסילת בשר 
 והשמדתו

כולם או , 3כי בבשר שהוצג למכירה נתקיימו התנאים המנויים בסעיף , יקהלאחר בד, מצא הרופא הווטרינר (א) .9
וכן רשאי הוא לצוות להשמידו או , לסלק או לבער את הבשר, לפסול, להחרים, רשאי הוא לתפוס, מקצתם

 .למנוע באופן אחר את השימוש בו למאכל אדם או להתיר את השימוש בו לצורך אחר

 .ות הרופא הווטרינר שבדק אותו או בנוכחות אדם שהוא הרשה לכך בכתבהשמדת בשר תבוצע בנוכח (ב)  

 .לא ישולם פיצוי בעד בשר שהושמד כאמור (ג)  

אישור בכתב ; העוסק יישא בהוצאות שהוציאה העיריה לאחסון או להובלת  הבשר לשם ביעורו או השמדתו (ד)  
 .ה לדברמאת הרופא הווטרינר בדבר סכום ההוצאות ישמש ראיה לכאור

לא יעמיס ולא ישווק בשר אלא ברכב שבעליו או שמפעילו מחזיק ברשיון עסק , לא ימסור עוסק בשר להובלה (א) .3 הובלת בשר
 (רכב קירור –להלן )קור  -בר תוקף להובלת בשר וכן יהיה בו מד

ה שנקבעו בתקנות בארגז קיבול ובאריז, יובלו בטמפרטורה, בשר או מוצרי בשר המובלים ברכב קירור (ב)  
 .ההובלה

בלא שאריות מזון או , כי הרכב נקי, בטרם יעמיסו את הבשר או מוצרי הבשר, מוביל ועוזריו יבדקו ויוודאו (ג)  
 .מכרסמים ופסולת אריזות, מקקים, ריח או פסולת אחרת

 .חופשית מתחתם עופות ומוצרי בשר המוביל יניחם על משטחים עם תנועת אוויר, בעת הובלתם של בשר (ד)  

רכב ; וכן   את שעת הגעתה לבדיקת משנה, מוביל יסמן את שעת יציאת רכב הקירור מהמשחטה או מהמפעל .1/ זמן הובלה
 .ייבדק בבדיקת המשנה אם המוצרים שהיו ברכב ראויים לשיווק, שהיה בדרכים זמן ממושך מהרגיל, כאמור

החזקת 
 מפתחות העסק

 .במקום גלוי בעסק במשך כל שעות פעילותו, המחסן והמקררים, סקהעוסק יחזיק מפתחות הע .//
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במשרדי המחלקה הוטרינרית של העיריה או במקום אחר בתחום העיריה אשר יאושר על  בדיקת משנה תיערך (א) .3/ בדיקת משנה
 .בשעות שנקבעו ופורסמו מראש בידי הרופא הווטרינרי, ידי מנהל השירותים הווטרינריים

ביל או עוסק המכניס בשר לתחום העיריה יציג לפני הרופא הווטרינר תעודה וטרינרית חתומה בידי רופא מו (ב)  
אם ; במידה ומקור הבשר הוא מבית מטבחיים או בתי שחיטה לעופות, וטרינר לפני ביצוע בדיקה וטרינרית

ופא הווטרינר תעודת ליווי יציג המוביל או העוסק לפני הר, הבשר מגיע ממפעל לייצור מזון או ממחסן למזון
 .וטרינרית

הנושאות חותמת , עוסק יחזיק בעסק חשבוניות ותעודות משלוח או צילומן שלפיהן עבר הבשר בדיקת משנה (ג)  
 .במשך חודשיים מתאריך החתמתן, המחלקה הווטרינרית בעיריה

לתקנות מחלות בעלי  73וע בתקנה ודגים תשולם אגרה בהתאם לקב, מוצרי בשר, בעבור בדיקת משנה של בשר (ד)  
-א"התשמ, (בדיקת דגים( )מזון)תקנות בריאות הציבור ל 1/ובתקנה  i 3/1/-ד"התשכ, (שחיטת בהמות)חיים 
/39/i  ; בתוספת לחוק העזר ההקבועבעבור בדיקת משנה לעופות ישלם העוסק לעיריה אגרה  . 

מכויות ס
הרופא 

 הווטרינר

- לעסק אם יש לו יסוד סביר                 להניח שמוכרים בו בשר כדי , רשאי להיכנס בכל עת סבירה, הרופא הווטרינר .3/

  
העוסק יישא בהוצאות שהוציאה העיריה ; לבדוק את הבשר או מוצריו או ליטול מהם דוגמאות לבדיקה (/)

 ;ת הרופא הווטרינר בדבר סכום ההוצאות ישמש לכאורה לדבראישור בכתב מא; לבדיקה כאמור

 ;לדרוש את העברת הבשר ממקום למקום לשם בדיקה יסודית או בדיקה נוספת או בדיקת מעבדה (3)  

 ;לדרוש הפשרת בשר קפוא או מקורר לצורכי בדיקה (3)  

ולנקוט אמצעים , לן או  מקצתןכו, לברר אם נעשה מעשה שיש בו משום הפרת הוראות חוק העזר הזה (1)  
 ;הדרושים לקיומן

החלפת אבזרים או ציוד ודרישה אחרת הנוגעת למצבו התברואי של , ניקוי, תיקונים, לדרוש ביצוע שינויים (2)  
 .העסק

חובת מילוי 
 דרישה

 .בדרישהבתוך התקופה שנקבעה , עוסק ימלא אחר דרישות ראש העיריה והרופא הווטרינר לפי חוק עזר זה .1/

 .לא יפריע אדם לראש העיריה או לרופא הווטרינר ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה .2/ איסור הפרעה

חוק של פרסומו  שנה שלאחרבכל בינואר  / -ב, יעודכנו, לעניין בדיקת עופות בחוק עזר זה שנקבעו סכומי האגרות .// הצמדה למדד
שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם , לפי שיעור שינוי המדד( דכוןיום הע -להלן), עזר זה

  .לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו

  
 תוספת

 ((ג)3/סעיף )

 יעור האגרהש                                                                                                                         
 בשקלים חדשים                                                                                                                      

 1.32ג                                                                "לכל ק, אגרת בדיקת משנה לעופות
 

 (31/1בנובמבר  39)א "ו תשעא בכסלי"כ 

 (17/-9חמ )

 דוד בוסקילה                                                                                                                                            

 ראש עיריית שדרות                                                                                                                                       
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 2009 - ט"התשס, (הסדר והניקיון מפגעים ושמירת מניעת) שדרותעזר ל וקח
חוק שמירת " -להלן )  391i/-ד"הניקיון התשמלחוק שמירת  3/לפי סעיף  (הפקודה -להלן ) iלפקודת העיריות /32-ו 321בתוקף סמכותה לפי סעיף 

חוק רישוי  -להלן ) 3/9i/-ח"התשכ, עסקים לחוק רישוי' ג//וסעיף ( חוק למניעת מפגעים -להלן ) i//3/-א"התשכ לחוק למניעת מפגעים /סעיף "( הניקיון
 :מתקינה מועצת עיריית שדרות חוק עזר זהובאישור השר להגנת הסביבה  (עסקים

 
 פרשנות: ' פרק א 

 הגדרות
 - בחוק עזר זה  1 .

 ; בין שהם מואגדים ובין שאינם מואגדים, לרבות חברה או התאחדות בני אדם  -" אדם"
, זבל או פסולת של נוזלים אחרים, לאגירתם של מי שפכים שנועד לקיבולם או, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, כל מבנה או מיתקן  -" בור שפכים"

 ; תאי בדיקה או צינור להובלת שפכים, תעלה להובלת שפכים ,ביב ,ר חלחולוכן כל סוג של בו
אם ביום ואם , בזכות עצמו או בדרך אחרת ,שאנוש דר בהם או תופש אותם, וכל בנין או מבנה אחר, חלק מבית, לרבות כל בית  -" בית"

 ;ין שכולם או מקצתם מתחת לפני הקרקעובין שכולם מעל לפני הקרקע וב, זו או שנועדו לדירה או לתפישה כגון, בלילה
 ; בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים המשותפים -" בית משותף "
 ;בית מלאכה ומחסן, מפעל, משרד, מרכול, בו-כל , חנות כל עסק ומקום אחר המשמש למתן שירותי מכירה או ייצור לרבות -" עסק"או " בית עסק"
לרבות כל , בד או מכל חומר אחר, פלסטיק, ברזל, טיט, חימר, בטון, הבנוי בחלקו או בשלמותו מאבן, בין קבוע ובין ארעי, כל מבנה  -" בנין"

, אוהל, עפר סוללת,וכן כותל , בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר אליו, כרכוב, גזוזטרה, מרפסת, ארובה, גג, קיר, יסוד
וכולל שטח קרקע שמשתמשים בו , כל אדמה או שטח, או המכוון להקיף או לגדור, מקיף או הגודרגדר או מבנה אחר ה, סככה, צריף

למכירת  לרבות מתקני תברואה או מיתקן המשמש,כחצר או גינה או לצורך אחר של אותו מבנה  או שמחזיקים בו יחד עם המבנה
 ;סחורות

 ; בהמה ובעל כנף, זוחל, לרבות יונק, חיה  -" בעל חיים "
 : אחד או יותר מאלה- " בעל נכס "

 3/3i/-ט"התשכ, כמשמעותם לפי חוק המקרקעין, הבעל הרשום של נכס בפנקסי המקרקעין (/)
הזכאי להירשם  -כאמור  ובהעדר רישום, לרבות בעל זכות חכירה, (חוק המקרקעין –להלן )

 ; פי דין על
, נכס נותן הכנסהאדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה ה (3)

 ; כנאמן או כבא כוח, בין בזכותו ובין כמורשה
 ; בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין (3)
 ; נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין (1)

 : אחד או יותר מאלה -" בעל בית עסק "
 ; בעל נכס שבו פועל עסק (/)
 ; מחזיק של בית עסק (3)
 ; מי שמנהל את בית העסק (3)
או מי , לעיסוק בו דרושים לפי כל דין להפעלתו או לניהולו של בית עסק אובעל היתר או רישיון ה (1)

 שותף פעיל בו או אחראי לעסק, עסק לרבות בעליו של, שמוטלת עליו חובה לקבל רישיון או היתר כאמור
; 

 ; מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל בית עסק (2)
וכן אגם או , בין שהוא גדור ובין שאינו גדור, ברחוב שצמחים צומחים בועל מתקניהם וכל מקום אחר , חורשה או שדרה, גן ציבורי  -"גן"

 ; בריכה או מזרקה שברשות הרבים
, דירה בבית משותף או בבניין הראוי להירשם כבית משותף, לרבות בית מגורים ,נכס או חלק מנכס המשמש או מיועד לשמש למגורים -"דירת מגורים"

 ; ת מגורים אחרתאו יחיד, כמשמעותם בחוק המקרקעין
 ; מסמך בכתב מטעם העיריה אשר נמסר לפי חוק עזר זה  -" הודעה "
 ;שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בין יום החיוב לבין יום התשלום בפועל -" הפרשי הצמדה"
 ; השארה או גרימת לכלוך באופן אחר, הנחה, שפיכה, זריקה, לרבות נטישה  -" השלכה "
, ( פקודת סדרי השלטון והמשפט -להלן )  -i1948  ח"התש, לפקודת סדרי השלטון והמשפט' א9/ים שנקבעו כימי מנוחה בסעיף הימ  -" ימי מנוחה "

תחילתם חצי שעה לפני -i1997; ז"התשנ, (הסמכה מיוחדת)וכן תשעה באב כמשמעותו בחוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב 
 ; מוצאי ימי המנוחה עם צאת הכוכביםשקיעת החמה בערבי ימי המנוחה וסופם ב

 ; קרקע שאין עליה בנין- " מגרש "
 -i1975; ה"התשל, (הדברת מזיקים)והיתר לפי הוראות תקנות רישוי עסקים , מי שבידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים  -" מדביר"
כולו או מקצתו ובלבד שנתמלאו בו תנאי הכשירות , זה לענין חוק עזר לרבות עובד העיריה שהמהנדס הסמיכו בכתב, מהנדס העיריה  -" מהנדס"

 -i1991; ב"התשנ, (מהנדס רשות מקומית)לחוק הרשויות המקומיות  /המנויים בסעיף 
 ; אדם המחזיק למעשה או המשתמש בפועל בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר  -" מחזיק "
שטיפת רצפות או כל מים מלוכלכים או מזוהמים לרבות פסולת נוזלית שלמפעל או פסולת נוזלית מסוג  מי, מי כביסה, מים דלוחים  -" מי שפכים"

 ; אחר
 : אחד או יותר מאלה- " מפגע "

העדר בתי כיסא במספר מספיק או קיומו של בית כיסא שאינו מדגם המאושר על פי תקן בנכס המשמש  (/)
 ; כיסא המוחזק במצב בלתי תקין ולקויאו בית , למטרת מגורים או עסק או לכל מטרה אחרת

, רטיבות , לרבות ליקוי שתוצאתו חדירתם של מים, ליקוי שנקבע על ידי המהנדס כליקוי מהותי בבניין (3)
 ; רוח או עשן, טחב 

או קיומו של בור שפכים שהוא לקוי או אינו , העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב (3)
 ; פיק להרחקה תקינה של מי שפכים מהנכסמתאים לתכליתו או אינו מס

שלא נקבע בהם מכסה אטום או שהמכסה אינו קבוע , פתח בור שפכים או כיוצא באלה, צינור מי שפכים (1)
 ; כהלכה

סתומים או לקויים באופן שאוויר מסואב , שבורים, שהם סדוקים, בור שפכים או צינור אוורור או מרזב (2)
 ;מחלחלים מתוכם או שחומרים עלולים ליפול לתוכםאו הנוזלים שבהם פורצים החוצה או 

 ; פועל כראוי מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו (/)
, של מיתקן קירור או חימום, של מערכת הסקה, חיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה או בור שפכים (7)

 ; של מיתקן מים או של מיכל דלק
או כל מקום או כלי שבו נקווים מים , ם או לאגירת מי שפכיםכל מקום המשמש או ששימש לאגירת מי (9)

 ; הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או לריבוי חרקים, עומדים 
 ; או שפיכת כל נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב, שימוש במרזב כצינור מי שפכים (3)
מרזבים לרשת הביוב ובין על ידי פתיחת בור בין על ידי חיבור , שימוש במערכת הביוב לסילוק מי גשמים (1/)

 ; שפכים לניקוז המים
הגורם או העלול לגרום לרטיבות או טחב בבניין או , בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הצטברות כל חומר (//)

 ; או המזיק או העלול להזיק לבריאות או לסביבה באופן אחר, בסביבתו
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המסתיים במרחק של  או דירתית או של מפעל כלשהו פי צינור דלק להזנת מיכל דלק של הסקה מרכזית (3/)

 ;מ מהצד הפנימי של גבול הנכס"ס  72 -פחות מ
 ; בדלוחים או בתשטיפים בלתי מטוהרים, השקאה בשפכים (3/)
 ; כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים, ריח או זיהום אוויר חזקים או בלתי סבירים, רעש (1/)
 ; עקבותיהם או הפרשותיהם או, הימצאות חולדות או עכברים או מזיקים אחרים (2/)
 ;הימצאות חרקים או מזיקים אחרים העלולים לגרום נזק לבריאות או לסביבה  (//)
המפריעים או העלולים להפריע לעוברים , צמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר רשות הרבים (7/)

 ; ושבים או לרכב
 ; הנמצאים בעצי אורן שבנכס, זחלי תהלוכן וקניהם (9/)
המזיקים , יתושים וזבובי בית בנכס, קרציות הבוקר, נברנים, חלזונות, ם התיכוןהימצאות זבוב הי (3/)

 ; לבריאות או המסכנים את הבריאות
הנמצאים בנכס והעלולים לגרום לשריפה או להתפשטותה או העלולים לגרום , קוצים או כל חומר אחר (31)

 ;חרקים ומזיקים אחרים, להתרבותם של זחלים 
מזיקים אחרים או בעלי חיים , עכברים, חולדות, ה באופן המאפשר לחרקיםאחסנה של דברי מזון ומשק (/3)

 ; או אחסון שלא בקירור מתאים של מזון שיש לשמרו בקירור, אחרים או לאבק ולכלוך להגיע אליהם
 ;מסוכן או פוגע בבריאות או בסביבה, כל נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק (33)
או , רכושו או נוחיותו של אדם, בריאותו, ביטחונו, כן את חייוכל דבר אשר לדעת ראש העיריה עלול לס (33)

 ; או להזיק לסביבה, להפריע לאדם או למנוע ממנו את השימוש בזכויותיו
 ; שמתפרסם מזמן לזמן בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים הכללי לצרכן-  " מדד"
 ; כולו או מקצתו, לעניין חוק עזר זה עובד העיריה שראש העיריה מינהו להיות מפקח- " מפקח"
בור שפכים , תא בקרה , מיכל מים , מגלש, מרזב, אבזר, צינור, סעיף, מחסום, לרבות אסלה או תחליף לאסלה, צנרת תברואתית - "מיתקן תברואה"

 -להלן ) 371i/-ל"שהת, כמשמעותם בהוראות למתקני תברואה , מערכת אספקת מים , מיתקן לחימום מים ,מיתקן לחימום בנין ,
 ;לרבות כל חיבור למיתקן תברואה  -i1970, ל"התש, (תנאיו ואגרות, בקשה להיתר )שאושרו על פי תקנות התכנון והבניה , ( ת"הל

 ; לרבות רחוב, ציבוריים או פרטיים, תפוסים או פנויים, בנינים וקרקעות שבתחום העיריה  - " נכס"
 ;עירית שדרות  -" עיריה"
, ניירות, קליפות, שיירי מזון, זבל, פסולת צמחים, פסולת מכלאה, פסולת מפעל, פסולת בנין, פסולת בית עסק, פסולת ביתית  -" פסולת"

 בדלי סיגריות, סמרטוטים, קרשים, גזרי עץ, גזם, צמיגים, גרוטאות, אריזות למיניהן ,קרטונים, קופסאות, תיבות, פחיות, בקבוקים
ניקיון או אי  -עטיפות מזון ופסולת מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום אי , פירות, פיצוחים, גרעיניםשאריות של , גרוטאות רכב,
 ;סדר או סכנה לבריאות או לסביבה -

 ;שאינה פסולת בנין או פסולת צמחים או פסולת מפעל, פסולת המצטברת במקום מגורים או במהלך פעילות רגילה של בני אדם -" פסולת ביתית"
 ;פסולת שנצברה בבית עסק -" סולת בית עסקפ"
לרבות שיירי הריסות , פסולת או שיירי חומרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או לשינויים של בנין או בקשר עם אותן עבודות -" פסולת בנין"

 ;אדמה וכיוצא בהם, עפר, סלעים, אבנים, של מבנים
 ;ים מכל סוג ומי שפכים של מכלאהגללים והפרשות של בעלי חי -" פסולת מכלאה"
 ;לרבות חומרי אריזה, המתקבלים מתהליך ייצור או עיסוק של מפעל, שיירי מפעל ופסולת מסוג כלשהו -" פסולת מפעל"
 ;דשא או גיזום שלהם, עשב, עלים, לרבות ענפים, תלוש או צמח שנשר, צמח קטוף -" פסולת צמחים"
 ; או כל חלק מהם הנטוע או הצומח, פרח, פרי, תפרחת, ניצן, ענף, שיח, שתיל, עץ  -" צמח "
 ; כולן או מקצתן, לרבות עובד עיריה שהוסמך על ידו בכתב לעניין הוראות חוק עזר זה, ראש עיריית שדרות -" ראש העיריה"
, בור שפכים, תעלה, ית או לבתיםמעבר המשמש רחבה או המכוון לשמש אמצעי גישה לב, גשר, כביש, מדרכה, נתיב להולכי רגל, דרך  -" רחוב "

וכן מקום פתוח או חלק ממנו הנועד לשימוש הציבור או שהציבור רשאי להשתמש בו או להיכנס , גינה או גן, כיכר, רחבה, חפירה
 ; בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, אליו

תלת אופן , לרבות אופניים, נה או מיתקן הנעים או הנגררים עמווכן מכו, רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה  -" רכב"
 ;לפקודת התעבורה /כמשמעותם בסעיף , ועגלה

מקלט או כל , מחסן, גג, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, מבוא לבית, מגרש, ולרבות חצר, כל מקום שאינו רשות הרבים  -" רשות היחיד"
 ;מקום אחר המשמש את דיירי הבית

גן או אוטובוס ציבורי או , ובכלל זה רחוב, כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או המיועד לשמש את הציבור או את צורכי הציבור- " רשות הרבים"
 ; וכן כל מקום שהציבור רשאי לעבור בו, iלפקודת התעבורה /כהגדרתם בסעיף , מונית

 ; ונספחים אחרים תאי בדיקה, ות שפכיםתעלה להזרמת מי שפכים לרבות סעיפי תעל -" תעלת שפכים"
 .  נוזלים אשר באו במגע עם פסולת או נבעו ממנה  -" תשטיפים"
 

 מניעת מפגעים וביעורם: ' פרק ב 
 איסור גרימת מפגע

 . לא יגרום אדם מפגע ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום מפגע ( א)  2 .
 . ה מפגעבעל נכס או מחזיק בו יחזיק את הנכס באופן שלא יהוו (ב)

 
 אחריות לסילוק מפגע

 .שנים יסיר ויסלק כל מפגע שנתגלה בנכס שבבעלותו או בהחזקתו 2בעל נכס או מחזיק בו לתקופה העולה על   3 .
 

 חובה יחד ולחוד
 . יחד ועל כל אחד מהם לחוד על כולם 3 -ו 3יחול האמור בסעיפים , היו לנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד  4 .

 
 דעה לסילוק מפגעהו

וכן רשאי , מפגע בנכס שנים לסלק כל 2ראש העיריה רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל נכס או ממחזיק בנכס לתקופה העולה על  (א)  5 .
לתנאים ולמועדים , המפגע ולמניעת הישנותו בהתאם לפרטים הוא לדרוש מאותו אדם לבצע את העבודות הנחוצות לשם סילוק

 .חייב למלא אחריה, מי שנמסרה לו הודעה כאמור. הקבועים בהודעה
להדביר את המזיקים שבנכסו , נמצאו מזיקים ראש העיריה רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל הנכס או ממחזיק בנכס שבנכסו (ב)

צע ובלבד שלא תבו, לאופן הביצוע ולזמן שנקבע בהודעה, לתנאים, בהתאם לפרטים, ולבצע את כל העבודות הדרושות לשם כך
  .ימלא אחריה, מי שנמסרה לו הודעה כאמור; הדברה אלא באמצעות מדביר

 
 קביעת המפקח

 . קביעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לקיומו  6 .
 

 השקיית צמחים
רעה או סכנה לאנשים הפ, באופן הגורם או העלול לגרום לכלוך, לא ישקה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו להשקות צמחים ( א)  7 .

 .המצויים בקרבת מקום
 .לא ישקה אדם צמחים אלא בהתאם להוראות כל דין ובאופן אשר ימנע בזבוז מים ( ב)
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 ניעור וחיבוט, איבוק, ניקוי
, אינו גובל בו כלי מיטה או כל דבר אחר ברחוב או דרך פתח הפונה לרחוב אף אם, שטיח, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, לא ינער, לא ינקה אדם  8 .

 .הפרעה או סכנה לאנשים המצויים בקרבת מקום, באופן העלול לגרום לכלוך
 

 איסור עשיית צרכים ברשות הרבים 
 . לא יעשה אדם צרכיו ברשות הרבים במקום שאינו מיועד לכך . 9
 

 החזקת בעלי חיים
 . לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום למפגע ( א)  10 .

 . לא יאכיל אדם בעל חיים ברשות הרבים באופן שיש בו כדי לזהם את המקום ( ב)
 

 איסור שימוש במי שפכים או שפיכתם
 . לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשתמש במי שפכים להשקיה ( א) 11 .

 . לא ישפוך אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לשפוך מי שפכים אלא בהתאם להוראות כל דין ( ב)
 . לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להוביל מי שפכים שלא לתוך בור שפכים ושלא באמצעות אביזרים שאושרו על ידי המפקח ( ג)

 
 איסור שפיכת נוזל

רים על שלא לצורך ניקוי רחוב או השקיית גן המות, נוזל שאינו מי גשם, לא יאפשר ולא ירשה לשפוך לרשות הרבים, לא ישפוך אדם ( א)       12 .
 . באופן המשאיר במקום שלולית או מים עומדים, פי דין

 . לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן המשאיר במקום הרחיצה שלולית או מים עומדים ( ב)
 . לא ירחץ אדם רכב אלא בהתאם להוראות כל דין ( ג)
 

 איסור הבערת קוצים
אלא לאחר שנקט את האמצעים הדרושים , ברשות היחיד, חומר אחר כלשהופסולת או , צמחים, עצים, לא יבעיר אדם קוצים (א)      13 .

 .למניעת דליקה
אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה , ברשות הרבים, פסולת או חומר אחר כלשהו, צמחים, עצים, לא יבעיר אדם קוצים (ב)

 . ובהתאם לאתרים המפורטים בהיתר
 

 דרישה לגידור
לעניין סעיף ; אם סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור, התאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתובעל בנין חייב לגדרו ב  14 .

 : אחד או יותר מאלה -" בעל בנין ", זה
או בעל זכות להירשם כבעלים או , הבעל הרשום של בנין או של דירה (/)

 ; מקרקעי ישראל כחוכר או כשוכר בלשכת רישום המקרקעין או בחברה משכנת או במנהל
אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הבניין  (3)

 ; כנאמן או כבא כוח, בין בזכותו ובין כמורשה , היה נותן הכנסה
 ; שנים 2שוכר של הנכס לתקופה העולה על  (3)
  .בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין (1)

 
 איסור השארת בעלי חיים בלא שמירה

ולא , אדם ולא ירשה לאחר מטעמו להשאיר בעל חיים ברשות הרבים באופן המהווה או עלול להוות מכשול או לגרום נזקלא ישאיר  ( א) 15 .
 . ירשה לבעל חיים שבבעלותו או שבפיקוחו לשוטט ברשות הרבים בלא השגחה או בלא שהוא קשור ברצועה

נוחות או  -חו להימצא ברשות הרבים באופן העלול לגרום אי לא יאפשר ולא יתיר לבעל חיים שבבעלותו או בפיקו, לא ירשה אדם ( ב)
 . פחד לבני אדם

עשה בעל החיים צרכיו ; לא ירשה אדם לבעל חיים שבהחזקתו לעשות צרכיו בתחומי רשות הרבים או בשטח פרטי שאינו שלו ( ג)
 . הגללים מיד יאסוף בעליו או מי שהפיקוח עליו בידו את, בהטלת גללים בניגוד לאמור בסעיף קטן זה

 .99להיכנס לבית קפה או למקום עינוג ציבורי כהגדרתו בסעיף , למעט כלב נחיה,לא יכניס אדם ולא יניח לבעל חיים  (ד)
 .למעט כלבים" בעל חיים"', ב -ו' בסעיפים קטנים א (ה)

 
 שימור רחובות: ' פרק ג 

 מכשול ברחוב
לא יטיל ברחוב ולא יבליט מעל לרחוב כל דבר העלול לגרום נזק לרחוב או לסביבה או להפריע , לא יתלה ,לא יקים, לא ישאיר, לא יניח אדם ( א)       16 .

ולא יותר , אלא אם כן דרוש הדבר לשם טעינת הדבר או לשם פריקתו ותוך כדי פריקתו או טעינתו ,לניקיונו או לתנועת הציבור בו
מתן היתר או סירוב ; חד בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתראו אם ניתן לכך היתר מיו ,מן הזמן הסביר הדרוש לכך

 .נתונים לשיקול דעתו של ראש העיריה, התלייתו וביטולו, קביעת תנאי נתינתו, לתתו
 .באופן שיש בו סכנה שיפול לרחוב , לא יתלה ולא ירשה לאחר מטעמו להניח או לתלות בכל נכס כל דבר, לא יניח אדם ( ב)
עיריה או המפקח רשאים לדרוש בהודעה בכתב מאדם שעשה או שהרשה לאחר מטעמו לעשות או שגרם לעשיית דבר האסור ראש ה ( ג)

 .חייב למלא אחריה, מקבל הודעה כאמור. לסלק את שעשה, (ב)או ( א)לפי סעיפים קטנים 
 

 איסור לחסום תעלה
 .  שוחה או תא בקרה ברחוב, מטעמו לכסות או לחסום תעלה ולא יגרום ולא יתיר או ירשה לאחר, לא יחסום, לא יכסה אדם  17 .

 
 שולחנות וחפצים ברחוב, היתר להעמיד כיסאות

או להציב מעל לרחוב , לתת לבעל עסק היתר להעמיד ברחוב כיסאות או שולחנות, ראש העיריה רשאי בכפוף להוראות כל דין (א)  18 .
וכן להציג או , רה של גלידה או מיצים או כל מכונה אחרת או מכשיר אחרמכונה לייצור או למכי, מצלמה אוטומטית, שמשיות

התלייתו וביטולו , קביעת תנאי נתינתו, מתן היתר או סירוב לתתו; אדניות או פרחים ברחוב או בחזית העסק, להעמיד עציצים
 .נתונים לשיקול דעתו של ראש העיריה

עסק לסלק כיסאות ושולחנות או חפץ אחר המוצבים על המדרכה בניגוד להוראות  לבעל, בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי להורות ( ב)
 .חייב למלא אחריה, מקבל הודעה כאמור. חוק עזר זה

לאחר שנמסרה לו הודעה בכתב כאמור בסעיף קטן  , לא סילק בעל עסק את הכיסאות והשולחנות או חפץ אחר שהניח על המדרכה ( ג)
בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ובלבד שהודעה על כך , השולחנות או החפץ האחר, את הכיסאותרשאי ראש העיריה לסלק , (ב)

 .נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש
 .תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה ( א)בעד היתר כאמור בסעיף קטן  ( ד)
 .לפי המאוחר מביניהם, ד שנקבע בובדצמבר בשנת נתינתו או במוע /3היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  ( ה)
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 פתיחת שוחות
לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר מיוחד בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי  ( א)  19 .

הכל , לשנותםלהתנות בו תנאים ולהוסיף עליהם או , להחליפו, לבטלו, לסרב לתתו, ראש העיריה רשאי לתת את ההיתר; ההיתר
 .בהתאם לשיקול דעתו

- חייב , ( א)אדם הכורה שוחה ברחוב על פי היתר כאמור בסעיף קטן  ( ב)
וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים , להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה (/)

 ;בלילה
עם פקיעת תוקף עם גמר העבודה או  מייד, לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם (3)

 ;הכל לפי התאריך המוקדם, ההיתר
 .תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה( א)בעד היתר כאמור בסעיף קטן  (3)

 
 נזק לרחוב

 . לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לגרום נזק לרחוב ( א) . 20
 . שיקבע ראש העיריהיתקן על חשבונו את הנזק באופן ובתנאים ( א)העובר על הוראות סעיף קטן  ( ב)
רשאית העיריה לגבות מאדם החייב בביצוע העבודה את , (ב)תיקן ראש העיריה נזק ברחוב או ביצע עבודה כאמור בסעיף קטן  ( ג)

תעודה מאת ראש העיריה על סכום . ובלבד שהודעה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש, הוצאות התיקון או הביצוע
 . תשמש ראיה לכאורה לסכום ההוצאות, לעניין זה, ההוצאות

 
 סילוק מכשול

וכן , להרוס או לפרק כל מכשול ברחוב ולהרחיקו מהרחוב לכל מקום שיראה לו, להסיר, לסלק, לפי שיקול דעתו, ראש העיריה רשאי ( א)  21 .
ם החייב בסילוק המכשול לבצע כל עבודה הדרושה לסלק מכשול מהרחוב לכל מקום המיועד לכך על פי דין ובלבד שנמסרה לאד

 . הודעה בכתב הדורשת ממנו לסלק את המכשול והוא לא מילא אחר האמור בה
רשאית העיריה לגבות מאדם החייב בסילוק המכשול או , (א)סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור בסעיף קטן  ( ב)

תעודה מאת ראש ; על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע ובלבד שהודעה
 . תשמש ראיה לכאורה לסכום ההוצאות, לעניין זה, העיריה על סכום ההוצאות

 
 שמירת הניקיון במקומות ציבוריים: ' פרק ד 

 הגדרות
אולם , אולם המשמש בית קולנוע או תאטרוןלרבות , כל מקום המיועד לשמש את הציבור או את צורכי הציבור -" מקום ציבורי", בפרק זה  22 .

 . אוטובוס ומוניות וכיוצא באלה, בית מרקחת מעלית לנשיאת בני אדם, מוסדות מועצה וחינוך, ספריה ציבורית, מרפאה, הרצאות
 

 שמירת הניקיון במקומות ציבוריים
למעט אם הותרה המכירה , בוטנים וכיוצא באלה, דם גרעיניםלא ימכור א, בחלק בו מתקיימת התקהלות של ציבור, במקום ציבורי (א)       23 .

 . על פי דין
 .לא ישליך אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו (ב) 

 קביעת שלטים
שלטים המורים על , במקומות הנראים לעין, יקבע בו, למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים, המחזיק של מקום ציבורי ( א)  24 .

 . ויחזיקם במצב תקין, פסולת איסור השלכת
 . דרכי קביעתם והמקומות בהם יותקנו ,תוכנם, גודלם, מספרם, ראש העיריה או המפקח רשאי להורות בדבר צורתם של השלטים (ב)

 
 שמירת הסדר והניקיון בגנים: 'פרק ה 

 הגדרות
 . מר בגןלרבות עובד העיריה שראש העיריה מינה אותו להיות שו -" מפקח", בפרק זה  25 .

 
 הימצאות בגן

 . כמפורט בהודעה המוצגת בגן או בכניסה אליו, לא יימצא אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה  26 .
 

 איסור כניסה
 . אלא ברשות ראש העיריה או המפקח ובהתאם להוראותיו, לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא בגן  27 .

 
 איסור פגיעה בבעלי חיים

 . לא יניח אדם בשטח גן מלכודת לבעלי חיים ( א)  28 .
 . ידוג אדם בשטח גן לא יצוד או ( ב)

 
 איסור פגיעה  בצמחי גן

 .אלא אם כן הרשהו לכך ראש העיריה או המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאה, לא יגדע ולא ישחית כל צמח בגן, לא יעקור, לא יקטוף אדם  29 .
 

 התנהגות בגן
במקומות שאסר ראש העיריה , צמח או מקום נטיעות, ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך או לטפס על דשא, לא יטפס ,לא ידרוך אדם ( א) . 30

 .ופורסמו בהודעה המוצגת בגן
שער או סורג שבתוך גן או הגודרים , משוכה, ולא ירשה לאחר מטעמו לדרוך או לטפס על גדר, לא יטפס לא ישחית, לא ידרוך אדם ( ב)

 . אותו
, שער או סורג בתוך הגן או הגודרים אותו, משוכה, לא ישחית ולא ירשה לאחר מטעמו לשבור או להשחית גדר, ישבור אדםלא  ( ג)

 . לרבות מתקני משחק או כל מיתקן שהציבה העיריה בתוך הגן
 .אלא בשבילים או בשטחים שנקבעו לכך , לא יהלך אדם בגן (ד)
 . קומות שראש העיריה התיר לכךאלא במ, לא ילון אדם בגן ולא יקים בו אוהל (ה)
 .לא יבעיר אדם אש בגן אלא אם קיים בגן מקום או מיתקן המוסדר והמיועד למטרה זאת (ו)

 איסור הכנסת כלי רכב
למעט רכב של העיריה הנהוג בידי , לא ינהג בו ולא ישאירו בגן בלא היתר מראש מאת ראש העיריה או המפקח, לא יכניס אדם כלי רכב לגן  31 .

 . אופניים ותלת אופן, העיריה בעת מילוי תפקידו עובד
 

 איסור רוכלות
 . אלא אם כן הדבר הותר לו במפורש ברישיון הרוכלות שניתן לו לפי חוק עזר זה, לא יעסוק אדם ברוכלות בגן  32 .

 
 הגבלת משחקים
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תנאים והמקומות שקבע ראש העיריה בהודעה ה, סוגי המשחקים; בתנאים ובמקומות שנקבעו לכך, לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים  33 .

 . המוצגת בגן
 

 איסור הפרעה
 . או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן, נוחות או נזק לכל אדם -אי , הפרעה, לא יעשה אדם כל מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה  34 .

 
 רעש
 . ממושך או חוזר ונשנה, או בלתי סביר, לא יקים אדם בגן רעש חזק  35 .

 
 השגחה על בעלי חיים

 .אלא אם הותר הדבר בהודעה שפורסמה בגן בידי ראש העיריה, לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ( א)  36 .
ימנעו האדם השומר עליו מלהלך בגן בלי השגחה ומלהפריע לאדם או לבעל , (א)הותרה כניסת בעל חיים לגן כאמור בסעיף קטן  (ב)

 . צמח שבגןאו ב, חיים אחר או לפגוע בהם
 

 קשירת בעלי חיים
 .שער או סורג שהוקמו בגן או ברחוב ולא יעמיד לידם בעלי חיים, משוכה, גדר, לא יקשור אדם בעל חיים אל צמח  37 .

 
 חגיגות בגן

 .אלא על פי היתר בכתב מראש העיריה ובהתאם לנאי ההיתר, מופע או כיוצא באלה, טכס, לא יקיים אדם בגן חגיגה  38 .
 

 קת בני אדם מגןהרח
 .מפקח רשאי לדרוש מכל אדם העובר עבירה לפי הוראות חוק עזר זה לעזוב את הגן ובלבד שהתרה בו תחילה  39 .

 
 

 ניקוי מדרכות: ' פרק ו 
 הגדרות

 - בפרק זה  40 .
 ;בין שהוא מרוצף או סלול ובין אם לאו, מקום המשמש למעבר הולכי רגל -" מדרכה "
לרבות אבן שפה הגובלת בעסק והנמצאת בין הקווים הניצבים לפינותיו , כל רוחב המדרכה שלאורך הרחוב הגובל בעסק - "מדרכה הגובלת בעסק"

 . הקיצוניות של העסק
 

 חובת הניקוי
 .באופן שלא תהיה עליה פסולת והיא תימצא נקיה, בעל עסק חייב לטאטא ולנקות את המדרכה הגובלת בעסקו ( א)  41 .

יחול על בעל עסק בימים שבהם העסק פתוח ובשעות הנקובות בתוספת השניה ובלבד שהעסק היה פתוח ( א)ף קטן האמור בסעי (ב)
 .דקות לפני תחילת מועד הניקוי כנקוב בתוספת השניה 2/לפחות 

 
 דרישה לניקוי

דרוש מבעל העסק לנקותה ובלבד רשאי הוא ל, שמדרכה הגובלת בעסק אינה נקיה, מצא המפקח לאחר השעות הנקובות בתוספת השניה  42 .
 .שבשעות אלה העסק פתוח

 
 שמירת חזיתות בתים: ' פרק ז 

 הגדרות
 - בפרק זה  43 .

ריצוף או , שינוי מקום צנרת חיצונית, ציפוי, מילוי, סתימה, ניקוי, סיוד, טיוח, עבודות צביעה, שיפור וחידוש של חזית הבית, כל תיקון -" שיפוץ "
רטיבות או מים וכן הריסה או סילוק של דבר הפוגע במראה החזית של חלק מהבית ובלבד שעבודות , ת להגנה מפני חלודהעבודו, תיקוני בניה

  ;אלו נועדו לשם שמירת המראה של חזיתות הבתים ואינן דורשות היתר בניה
 .מך וכל קיר אחרקיר תו, גדר, מרפסת, לרבות חלון, כל חלק מהבית או מבנה הנשקף אל רחוב או גינה -" חזית "
 

 שמירת חזיתות
 .בעל נכס חייב לשמור על מצב הבית תקין ( א)  44 .

ואולם מותר להתקין , (קיר חזית -להלן )בעל נכס לא יתקין מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית הצופים אל הרחוב או הגינה  (ב)
 . מרזב על גג הבית ובלבד שהמים לא יזרמו על גבי קיר חזית הבית

 
 

 חצרות וכניסות לבניינים, ניקוי מגרשים: ' פרק ח 
 חובת השמירה על הניקיון

 . חייב לשמור על ניקיון הנכס וניקיון סביבתו להנחת דעתו של המפקח, בעל נכס או המחזיק בו ( א)  45 .
 . ואת סביבתו לנקות את הנכס, לדרוש מכל בעל נכס או מחזיק בו, בהודעה בכתב, ראש העיריה או המפקח רשאי ( ב)
 .חייב למלא אחריה, הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש לבצעו ומקבל הודעה כאמור, ההודעה תכלול את התנאים  ( ג)

 
 דרישה לניקוי וגידור מגרש

, או בעל מגרש, יםשנ 2לדרוש מכל מחזיק המחזיק את הנכס לתקופה העולה על , בהודעה בכתב, ראש העיריה או המפקח רשאי (א)  46 .
, או לכל צורך של אותו בנין, לנקות את המגרש ולגדרו או לנקות את שטח הקרקע שמשתמשים בה יחד עם הבניין כחצר או כגינה

 . וכן את הכניסות לבנין
 .הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש לבצעו, ההודעה תכלול את התנאים (ב)

 ניקוי בידי העיריה
או ביצע את , /1או  12מילא בעל נכס או המחזיק בו או בעל מגרש או המחזיק בו אחר הודעת ראש העיריה או המפקח כאמור בסעיפים לא  . 47

רשאית העיריה לבצע את הניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או , הניקיון שלא לפי התנאים והפרטים המפורטים בהודעה
 .ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש, לפי העניין, רש או המחזיק בוהמחזיק בו או מאת בעל המג

 
 הוצאות ניקוי בידי העיריה

 . הוצאות ניקוי בידי העיריה יהיו בהתאם לחשבון שיגיש ראש העיריה אשר יכלול את כל הוצאות העיריה לניקוי  48 .
 

 סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים: ' פרק ט 
 הגדרות

 - בפרק זה  49 .
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 . תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה העיריה -" תכנית "
 

 התקנה בידי העיריה
בהתאם לתכנית , לציון שם רחוב ומספרי בנינים בקטע רחוב, להתקין שלטים על כל בנין, על פי שיקול דעתו, ראש העיריה רשאי ( א)  50 .

 .ריהשאישרה העי
 . להחליפם או להעבירם למקום מתאים אחר, להסירם, לשנותם, רשאי ראש העיריה לתקנם, שלטים שהותקנו כאמור ( ב)

 
 דרישה להתקנה

לפי הפרטים והתנאים , כולן או מקצתן, מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן, בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי לדרוש ( א) 51 .
 : ניתשקבע ובהתאם לתכ

 ; (לוחית מספר -להלן )להתקין על גבי הבנין לוחית ועליה רשום מספר הבית ושם הרחוב בהתאם לתכנית  (/)                
 ; להתקין לוחית מספר מוארת על גבי הבניין (3)      
להתקין מיתקן הנושא  -ה מרשות הרבים לגבי בנין שאין אפשרות להתקין עליו לוחית מספר מוארת הנראית בצורה ברור (3)                

 ; עליו מספר מואר במקום ובגובה שייקבעו בידי ראש העיריה
 ;להסיר או להחליף לוחית מספר או לוחית מספר מוארת או מיתקן כאמור, לשנות, לתקן (1)                

 .בה יש לבצעהההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה ש ( ב)
 .לפי התנאים והפרטים שנכללו בה, חייב למלא אחריה, מקבל הודעה כאמור ( ג)

 
 סמכות העיריה

ביצעה העיריה , 22רשאית העיריה לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף , 22לא מילא בעל בנין אחר דרישת ראש העיריה לפי סעיף  . 52
לפי חשבון שיוגש לו מאת ראש העיריה ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם זמן , צאות הביצועייגבו מאת בעל הבניין הו, עבודה כאמור

 . יהוו ראיה לכאורה לדבר, תעודה או חשבון מאת ראש העיריה בדבר שיעור ההוצאות; סביר מראש
 התקנת לוחית מספר

ר או לוחית מספר מוארת לפי התנאים והפרטים שקבע ראש העיריה יתקין עליו בעליו לוחית מספ, נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה  53 .
 . ובהתאם לתכנית שאושרה על ידי העיריה

 חובת הארה
, משקיעת החמה ועד זריחתה, יאיר אותה מידי ערב באמצעות מפסק זרם או מכשיר מכני, בעל בנין שבבנינו מותקנת לוחית מספר מוארת  54 .

 . ואט לשעה 2/ -במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ 
 

 החזקת שלטים ולוחיות מספר
במצב תקין וגלוי לעין וימסור הודעה לראש העיריה על כל , לוחית מספר או לוחית מספר מוארת שהותקנו על בנינו, יחזיק כל שלט, בעל בנין  55 .

 . לוחית מספר או לוחית מספר מוארת שהותקנו על בנינו, קלקול או טשטוש בכל שלט
 

 יעה בשלט ובלוחיות מספראיסור פג
ולא יגרום ולא ירשה , לא יטשטשם ולא יסתירם מעין רואים, בלוחית מספר או בלוחית מספר מוארת שהותקנו על בנין, לא יפגע אדם בשלט  56 .

 .יטושטשו או יוסתרו, לוחית מספר או לוחית מספר מוארת יפגעו, ששלט
 

 רכוש ציבורי: ' פרק י 
 פגיעה ברכוש ציבורי

או שהוקם על ידה או , רכוש או חפץ השייך לעיריה, מיתקן, לא ישבור ולא יקלקל כל בנין, לא ילכלך, לא ישחית, לא יסיר אדם ( א)  57 .
 . באישורה

 .אינו חל על ראש העיריה או מי שפועל על פי הוראותיו , רכוש או חפץ, בכל הנוגע להסרת מיתקן( א)האמור בסעיף קטן  ( ב)
 

 עקירת עצים: א "פרק י 
 הגדרה

 . או השחתתו בכל דרך אחרת, עקירתו, סילוקו, שריפתו, שבירתו, כריתת עץ -" עקירת עץ " -בפרק זה   58 .
 

 איסור עקירת עץ
 . עץ המצוי ברשות הרבים, למעט העיריה, לא יעקור אדם 59 .

 
 הוראות למניעת סכנה מעץ

או עלול לקרוס ולסכן חיי , העיריה שעץ בולט לרחוב ומהווה מטרד לציבור או מסכן רכושנוכח ראש  23, בלי לגרוע מהאמור בסעיף ( א)  60 .
לגזמו או לנקוט בכל , רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הנכס שהעץ נמצא בתחומו לגדוע את העץ, אדם או לפגוע בבריאותו

 .למניעת הסכנה או המטרד, האמצעים האחרים הדרושים לדעת ראש העיריה
ומקבל הודעה   (א)בהודעה ייקבעו התקופה והתנאים שבהם יש לגדוע את העץ או לנקוט את האמצעים האחרים כאמור בסעיף קטן  ( ב)

 .חייב למלא אחריה, כאמור
 

 ביצוע עבודות בידי העיריה
רשאי ראש , אם להודעהאו שביצע אותן שלא בהת, לא ביצע בעל הנכס את העבודות שנדרשו על ידי ראש העיריה לפי פרק זה ( א)  61

ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו אדם  .ולגבות מבעל הנכס את הוצאות הביצוע העיריה להורות על ביצוע העבודות הנדרשות
 זמן סביר מראש

אם אישר ראש העיריה לאחר בדיקה כי עץ נתון במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזיקים או , (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב)
, בלא מתן הודעה מראש לבעל הנכס שהעץ נמצא בתחומו, רשאי ראש העיריה לבצע את העבודות הדרושות למניעת הסכנה, לציבור

 .ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הנכס
 

 הדברת התהלוכן וזבוב הים התיכון: ב "פרק י 
 חובת הדברת זוחלי התהלוכן

וקניהם הנמצאים בעצים "( הזחל"-להלן)ידביר את זחלי התהלוכן וזבוב הים התיכון , שנים 2ל בעל נכס והמחזיק בנכס לתקופה העולה ע  62 .
 . שבנכסיו ובנכסיו

 
 דרישה לביצוע הדברה

ולבצע את , להדביר את הזחל וקנו, שנים 2בהודעה בכתב מבעל נכס והמחזיק בנכס לתקופה העולה על , ראש העיריה רשאי לדרוש ( א)  63 .
 . שות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעההעבודות הדרו

 . (א)ההודעה תכלול את מועד ביצוע העבודות כאמור בסעיף קטן  (ב)
 . אדם שקיבל הודעה כאמור בסעיף זה חייב למלא אחריה ( ג)
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 ביצוע עבודה בידי העיריה

רשאית , המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בהאו ביצע עבודות , 3/לא מילא אדם אחר דרישת ראש העיריה לפי סעיף   64 .
ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו , העיריה לבצע את העבודה הדרושה להדברת הזחל וקנו ולגבות את הוצאות ביצוע העבודה מאותו אדם

 אדם זמן סביר מראש
 

 חפצים מיושנים: ג "פרק י 
 הגדרות

 - בפרק זה  65 .
 . וכן שלד של רכב או חלקים ממנו, שפורק או שנקבע כרכב באבדן גמור, רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן - "גרוטאות רכב "
בין לצורך עצמי ובין לצורך , חפצים שיצאו מכלל שימוש או שאינם משמשים למטרה לה נועדו מלכתחילה או לשימוש חילופי -" חפצים מיושנים"

רהיטים או כל חלק שלהם או אבזר מהם וכן , אמבטיה, אסלה, דוד שמש, מקרר חשמלי, תנור, רוטאותג, לרבות מכונות וחלקיהן, ציבורי
 ; גרוטאות רכב

 
 

 איסור השארת חפצים מיושנים
ו להניח או להחזיק חפצים מיושנים ברשות הרבים א, להשאיר, ולא ירשה לאחר מטעמו לזרוק, לא יחזיק, לא יניח, לא ישאיר, לא יזרוק אדם  66 .

ובלבד שהחפץ לא , אלא אם כן דרוש הדבר להעברתו או לתיקונו של אותו חפץ מיושן, במקום שאינו המקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה
 . יושאר או יוחזק מעבר לזמן הסביר הדרוש לכך

 
 פינוי חפצים מיושנים

 : ידי ראש העיריה ושצויין בהודעת ראש העיריהלמקום שנקבע ב, כל אחד מאלה חייב בפינוי חפצים מיושנים מרשות הרבים  67 .
 ; הבעלים של החפצים המיושנים (/)
זולת אם הוכיח שלא הוא השליך את גרוטאת הרכב וברשותו של  מי היתה גרוטאת ,בעליה של גרוטאת רכב  (3)

 ; או שגרוטאת הרכב נלקחה בלא הסכמתו, הרכב באותה עת 
 . מי שברשותו חפצים מיושנים (3)

 
 שניםסילוק חפצים מיו

, לפנות חפצים מיושנים 3/, ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב מאת כל אחד מהחייבים בפינוי חפצים מיושנים המפורטים בסעיף ( א) . 68
בתוך התקופה שנקבעה , למעט גרוטאות רכב המצויות בחצריו של מי שמחזיק בהן כדין או מנהל בהן כדין עסק בגרוטת רכב

 .ייב למלא אחריהח, מקבל דרישה כאמור. בדרישה
לאחר שהודבקה על , רשאי ראש העיריה או המפקח, ולא עשה כן( א)נדרש אחד החייבים לפנות חפצים מיושנים כאמור בסעיף קטן  (ב)

להורות על סילוק החפצים המיושנים אל המקום , שעות 19החפצים המיושנים הודעה במקום בולט בדבר הכוונה לסלקם בתוך 
 . םשנועד לכך ולהניחם ש

 .חפצים מיושנים יושמו במקום שהורה עליו ראש העיריה או המפקח בלא קיום שמירה מטעם העיריה ( ג)
רשאי ראש העיריה לדרוש מהבעלים הרשום של , הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על שישים ימים (ד)

 .חייב למלא אחריה, מקבל הודעה כאמור, לסלקו בתוך התקופה שנקבעה לכך בהוד, אם ניתן לזהותו, הרכב
לאחר שהודבקה על הרכב , רשאי ראש העיריה או המפקח, ולא עשה כן( ד)נדרש הבעלים הרשום לפנות רכב כאמור בסעיף קטן  ( ה)

אם , במקום הנראה לעין הודעה בדבר הכוונה לגרור את הרכב ואף נשלחה הודעה כאמור בדואר רשום לבעלים הרשום של הרכב
 .להורות על גרירת הרכב אל מקום שנועד לכך ואשר פורט בהודעה, ניתן לזהותו

לפחות ארבעה עשר , אם ניתן לזהותו, תודבק על הרכב ותישלח בדואר רשום לבעלים הרשום של הרכב( ה)הודעה כאמור בסעיף קטן  (ו)
 . ימים לפני הגרירה

בשינויים , הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על שישים ימים תחול לעניין רכב שהושאר ברשות( ג)הוראת סעיף קטן  (ז)
 . המחויבים ולפי העניין

 
 צעצועים מסוכנים: ד "פרק י 

 הגדרות
 - בחוק עזר זה  69 .

 ; מפקד יחידת כבאים של רשות הכבאות ששטח העיריה כלול בתחום פעולתה -" מפקד יחידת כבאים "
 : אחד מאלה-" צעצוע מסוכן "

 ; או גורם להדף אוויר מסוכן, י או חפץ הפולט וזורק אש או נוזל או כל גוף אחר כל ( /)
 ; אש הנזרקת שלא באמצעות כלי או חפץ ושיש בכך משום סכנה לחיי אדם ( 3)
 : צעצוע שיש בו כדי לגרום אחד מאלה  (3)

 ; נזק גופני או נזק לחושים (א)
,  או בכל מקום אחר על ידי דימועהטרדה ליחיד או לרבים ברשות היחיד או ברשות הרבים  (ב)

 ; לכלוך או זיהום אוויר, רעש בלתי סביר,עיטוש , גירוי
 ; התלקחות של אש (ג)
 ; בהלה ברשות הרבים או במקום שבו מתקיימת התקהלות של ציבור (ד)

 . עשוי השימוש בו להביא לבהלת הציבור, אשר מחמת דמיונו הרב לכלי ירייה אמיתי, צעצוע ( 1)
, פקק או כיוצא באלה, פצצה, פגז, קלע, שניתן לירות באמצעותו כדור, המשמש לצורכי משחק או בידור, כלי או דבר אחר ,כל צעצוע ( 2)

ובין שהוא בכל צורה , רובה או תותח, הכלי או הדבר האחר הוא בצורת אקדח, בין שהצעצוע, או שבאמצעותו ניתן לפוצץ חומר נפץ
 . וקין די נור וחומרים מתלקחים כיוצא באלהזיק, וכן אורים, לרבות אבזריהם, אחרת

 

 מכירתם והשכרתם, ייצור צעצועים מסוכנים
אלא על פי היתר , ולא יחזיק בהם, בין כעסק נפרד ובין כחלק מעסק אחר, במכירתם או בהשכרתם ,לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים  70 .

 . בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר ולכל דין
 

 הפעלת צעצועים מסוכנים
 . אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר, לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן  71 .

 
 בקשה למתן היתר

 .בקשה למתן היתר לפי פרק זה תוגש לראש העיריה ותהיה חתומה ביד המבקש  72 .
 

 מתן היתר ותנאיו
וכן לקבוע בו , להתלותו או לבטלו, לסרב לתתו, המשטרה או מפקד יחידת הכבאים לשם מתן היתרראש העיריה רשאי להתייעץ עם נציג   73 .

 . לגרוע מהם לשנותם או לבטלם, להוסיף עליהם, תנאים
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 פקיעת היתר
 .היתר יפקע במועד הקבוע בו  74 .

 
 אגרה
 .בעד מתן היתר תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית  75 .

 
 ליםרוכ: ו "פרק ט

 הגדרות
 - בפרק זה   76 .

 ; שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם -" דוכן "
 ; בידי אדם או באמצעות בעל חיים, הנסחב או הנדחף בכוח מכני, כלי הובלה -" עגלה "
 ; אדם שעיסוקו רוכלות -" רוכל "
 . שלא בתוך מבנה של קבע, ציבורבמכירה או בהצעת שירותים או מלאכה ל, עיסוק בקניה - "רוכלות"
 

 רישיון עסק ברוכלות
 .לא יעסוק רוכל בעיסוקו אלא על פי רישיון ( א)  77 .

 . תוקפו של רישיון הוא עד למועד שנקבע בתנאי הרישיון ( ב)
 . בקשת רישיון תוגש בכתב לראש העיריה ( ג)
לשנותם או , לגרוע מהם, להוסיף עליהם, אי לקבוע ברישיון תנאיםוכן רש, להתנותו או לבטלו, ראש העיריה רשאי ליתן רישיון ( ד)

 . לבטלם
 

 שטחים אסורים ברוכלות
 - לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה או כלי רכב ובין בצורה אחרת   78 .

 ; ברשות הרבים באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים (/)
 . בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים (3)

 איסור חניה
מטרים  31מגש או טובין בתחומי , תבנית, דוכן, כלי רכב, לא יגרום ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להניח עגלה, לא יניח, לא יעמיד רוכל . 79

 . גינה או גן, מגרש משחקים, בית ספר, מגן ילדים
 

 איסור חניה שלא בשעות התעסקות
מגש או טובין שלא , דוכן, עגלה, לאחר מטעמו להעמיד או להניח ברחוב או ברשות הרביםולא ירשה ולא יגרום , לא יעמיד רוכל ולא יניח  80 .

 . בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום
 

 מקום החזקת עגלה ואיסור קשירה במבנה
 .עמוד או למבנה אחר, גדר, בכל צורה שהיא לבנין, תבנית או מגש, דוכן, לא יקשור רוכל עגלה ( א) 81 .

 . ובתנאי שהדבר מותר על פי כל דין , קרוב לשפתה של המדרכה הימנית, יחזיק את עגלתו או כלי רכבו בצדו הימני של הרחוברוכל  ( ב )
 

 איסור גרימת מטרד
 . לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו במכשיר הגברה או בכל אופן אחר הגורם לרעש (א)  82 .

 . ת השטח שליד מקום עיסוקולא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו א ( ב)
 . 9:11/לבין  19:11לא יעסוק רוכל בעיסוקו אלא בשעות שבין  ( ג)
 .9:11/להתיר לרוכל לעסוק בעיסוקו גם לאחר השעה , לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, ראש העיריה רשאי (ד)
 . לא יעסוק רוכל בעיסוקו בימי מנוחה (ה)

 
 תבניתן של עגלות וסידור טובין

בכפוף להוראות פקודת התעבורה , ראש העיריה רשאי לדרוש שכל עגלה תתאים לתבנית שאושרה על ידו ושהוצגה במשרד העיריה ( א)  83 .
 .או בתקנות שהותקנו על פיה

 עבריסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם מקצות העגלה או כלי הרכב לכל , רוכל המשתמש בעגלה או כלי רכב לצורך עיסוקו ( ב )
. 

 
 סילוק ותפיסה

אם הם מוצגים או , מגשו או הטובין שלו, תבניתו, דוכנו, כלי רכבו, רשאים לדרוש מרוכל לסלק את עגלתו, ראש העיריה או מפקח (א)  84 .
 .חייב למלא אחריה, מקבל הודעה כאמור; עומדים בניגוד להוראות חוק עזר זה

רשאי ראש , (א)מגשו או הטובין שלו לאחר שנדרש לכך בהתאם לסעיף קטן , תבניתו, ודוכנ, כלי רכבו, לא סילק רוכל את עגלתו ( ב )
וכן לתפסם ולהחזיקם , (חפצי הרוכל -להלן )או הטובין , המגרש, התבנית, הדוכן, כלי הרכב, העיריה או המפקח לסלק את העגלה

 . זמן סביר מראש, ובלבד שהתראה על כך נמסרה לאותו רוכל, 97עד  92בכפוף להוראות סעיפים 
 

 החזרת חפצים שנתפסו
כתב אישום נגד הרוכל על העבירה ששימשה , ימים מיום שנתפסו חפצי הרוכל 31בתוך , נתפסו חפצי הרוכל ולא הגישה העיריה לבית משפט  85 .

 . תחזיר העיריה לרוכל את החפצים שנתפסו על ידה, עילה לתפיסה
 

 בקשה לביטול תפיסה
רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבשלה נתפסו , עצמו נפגע בשל תפיסת חפציו וטרם הוגש נגדו כתב אישוםרוכל הרואה   86 .

 . רשאי הרוכל לבקש ביטול התפיסה מבית המשפט המוסמך, הוגש כתב אישום; החפצים ולבטל את התפיסה
 

 דין חפצי הרוכל
לעיריה תהיה זכות עיכבון ; על חשבון הרוכל עד אשר יקבע בית המשפט מה ייעשה בהםחפצי רוכל שנתפסו יישמרו בידי העיריה  ( א)  87 .

 . והיא תהא זכאית להוצאות על פי קביעתו של בית המשפט, בחפצים כערובה לתשלום הוצאות התפיסה והשמירה
במקרה זה יהיה הרוכל פטור  .עיריהיוחזרו לו חפציו שנתפסו על ידי ה, זוכה הרוכל בפסק דין חלוט או שבוטל כתב האישום נגדו (ב)

 .מלשלם על שמירת חפציו
רשאית העיריה או מי שהיא הסמיכה לכך למכרם במכירה פומבית או במחיר של שוק חופשי ביום , נתפסו חפצים פסידים של רוכל (ג)

אולם אם זוכה הרוכל יועברו ו; במקום החפצים, לכל עניין, השמירה והמכירה יבואו, בניכוי הוצאות התפיסה, דמי המכר; המכירה
לו דמי המכר בצירוף הפרשי הצמדה מהמדד הידוע בעת תפיסת החפצים ועד המדד הידוע בעת העברת דמי המכר לרוכל ובלא 

 .משמעו מדד המחירים לצרכן, "המדד", לעניין סעיף זה. הוצאות
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 פתיחת בתי עסק וסגירתם: ז "פרק ט 
 הגדרות

 - בפרק זה  88 .
 ;לרבות תכנית שהופקדה 3/2i/ -ה"התשכ, לחוק התכנון והבניה /כהגדרתה בסעיף , אזור תעשיה שנקבע בתכנית -" ומלאכה אזור תעשיה"
למעט בית , נעשית מלאכה או מאוחסנת סחורה, וכל מקום אחר בו מתנהל עסק, בית מלאכה, דוכן, מספרה, מחסן, משרד, לרבות חנות -" בית עסק"

 ;ובית מרקחתבית עינוג ציבורי , אוכל
שבו מוכרים , (עסק טעון רישוי -להלן )   - i1995ה"התשנ  ,(עסקים טעוני רישוי)לפי צו רישוי עסקים , בתחום העיריה, עסק טעון רישוי -" בית אוכל "

בין אם , ת ייןבי, מסבאה, בית מרזח, מסעדה, דוכן לממכר מזון, בית קפה, מזנון, לרבות קיוסק, לצריכה במקום, דברי אוכל או משקאות
 ; מוגש בו מזון ובין אם לאו

 ; הטעון רישוי לבית מרקחת, בתחום העיריה, עסק -" בית מרקחת"
בין , וכל עינוג כיוצא באלה, משחק או ספורט, קרקס, ריקודים, מופעי מחול, דיסקוטק, או קולנוע מקום בו עורכים מופעי תאטרון -" בית עינוג ציבורי"

אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות , למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, בתמורהשהם בתמורה ובין שלא 
 ;או השמעת צלילים

 ;מנהלו או מחזיקו או מי שרישיון העסק הוא על שמו, לרבות שוכרו, בית עינוג ציבורי, בית מרקחת, אוכל בית, בעליו של בית עסק -" בעל"
 ;סגירתו של מקום כאמור בידי האחראי לו -לרבות אי , הגשת אוכל או משקה במקום סגור או פתוח, מלאכה או עינוג, יית עסקלרבות עש -" פתיחה"
 .שרוכזו במבנה אחד, או צירוף של כמה מאלה, ובית מרקחת, בית עינוג ציבורי, בית אוכל, בית עסק -" קניון"
 

 מי מנוחה ובימי זיכרוןבי, בית אוכל ובית עינוג ציבורי, סגירת בית עסק
 .בית אוכל ובית עינוג ציבורי , ירשה לאחר מטעמו לפתוח בימי מנוחה בית עסק לא יפתח אדם ולא ( א)  89 .

כמשמעותו בחוק יום הזיכרון , ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית עינוג ציבורי ( ב)
, כמשמעותו בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, 323i/ -ט "לשואה ולגבורה התשי

 .3/3i/ -ג "התשכ
 : למעט ביום הכיפורים ובליל תשעה באב, רשאי אדם לפתוח( א)על אף האמור בסעיף קטן  ( ג)

ובין  33:11, ועד לשעהמתחילת יום המנוחה  -נגינה וכיוצא באלה , שאינו כולל שעשועים, בית אוכל (/)
 ;לשם מכירה והגשת אוכל או משקה בין כתליו,31:11 -ל 1:11/השעות 

 .אף ביום מנוחה, הנמצא באזור תעשיה ומלאכה, בית אוכל או בית עינוג ציבורי (3)
להגביל בימי , "(וירשות הריש" -להלן )לחוק רישוי עסקים  2כמשמעותה בסעיף , רשאית רשות הרישוי, (ג)על אף האמור בסעיף קטן  ( ד)

 .אם ראתה שפתיחתו מהווה מטרד , (ג)מנוחה את שעות הפתיחה של עסק כאמור בסעיף 
 

 סגירת בית עסק ביום שאינו יום מנוחה
 .למחרת 11:/1לבין  11:/3בשעות שבין  -בית עסק  לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בימים שאינם ימי מנוחה . 90

 
 ית עינוג ציבורי ביום שאינו יום מנוחה פתיחת בית אוכל וב

ביום שאינו יום מנוחה  ,למעט באזור תעשיה ומלאכה, לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית אוכל או בית עינוג ציבורי (א) ./3
 . למחרת 11:/1לבין  31:11בשעות שבין 

או  13:11עד השעה , באזור שאינו אזור תעשיה ומלאכה, ציבורי רשות הרישוי רשאית לתת היתר לפתיחת בית אוכל או בית עינוג (ב) 
 .בדצמבר בשנה שבה ניתן /3תוקפו של היתר כאמור הוא עד יום ; אם לדעתה אין הדבר מהווה מטרד, למשך פרק זמן ארוך יותר

 
 סגירת בית מרקחת

שאינם ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו  ובימים; לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לפתוח בית מרקחת בימי מנוחה  92 .
אלא לפי תורו בתורנות , למחרת 11:/1לבין  11:/3בשבוע בשעות שבין ' למחרת וביום ה 11:/1לבין  31:11לפתוח בית מרקחת בשעות שבין 

ואם לא  -i1981; א"התשמ, [חדש נוסח]לפקודת הרוקחים  1/שנקבעה לפי סעיף , בימים ובשעות שבהם בתי מרקחת סגורים, בתי מרקחת
 . לפי תורו בתורנות שקבע ראש העיריה -נקבעה תורנות כאמור 

 
 שונות: ז "פרק י 

 אחריות חבר בני אדם
; נושא משרה בחבר בני אדם חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי חוק זה בידי אותו חבר בני אדם או עובד מעובדיו (א)     93 .

או עובד מינהלי בכיר האחראי על התחום שבו נעברה , למעט שותף מוגבל, שותף, מנהל פעיל -" נושא משרה", יף זהלענין סע
 העבירה

חזקה היא כי נושא המשרה באותו חבר בני אדם הפר את חובתו , בידי חבר בני אדם או עובד מעובדיו, נעברה עבירה לפי חוק עזר זה (ב)           
 .אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו ,(א)לפי סעיף קטן 

 

 מסירת הודעה
או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום , מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת  94 .

או אם נשלחה בדואר , י כל אדם בגיר העובד או המועסק שםעסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או ליד
תהא , אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור; במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

או אם הוכנסה לתיבת , היא דנה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו
 . הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת

 
 הודעה לביצוע

את המועד שבו יש לבצעה ואת האזהרה , הפרטים והאופן לביצוע העבודה, כל הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים ( א)  95 .
ראש העיריה יהא רשאי לעשות כן ולגבות מהחייב בביצוע העבודה את , רישהולפיה אם לא יבצע אדם את המפורט בהודעה או בד

 . הוצאות הביצוע
הפרטים והאופן , או ביצע את המפורט בהודעה או בדרישה שלא לפי התנאים, לא קיים אדם את הודעת ראש העיריה או המפקח ( ב)

ראש העיריה לבצע את המפורט בהודעה או בדרישה  רשאי, לפי הענין, המפורטים בה להנחת דעתו של ראש העיריה או המפקח
 .לפי חלקם היחסי בנכס, ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה או הדרישה לפי חוק עזר זה

לישית חשבון הוצאות חתום בידי ראש העיריה או בידי המהנדס או בידי המפקח וחשבון אגרות בהתאם לתוספות הראשונה והש  (ג)
 . יהוו הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות והאגרות

 
 (הצמדה למדד)תיקון חוק עזר 

מניעת מפגעים )חוק עזר לשדרות "בסופה יבוא , (חוק עזר הצמדה למדד -להלן ) 392i/-ה"התשמ, (הצמדה למדד)בתוספת לחוק עזר לשדרות   96 .
 ".3113 -ט "התשס, (ושמירת הסדר והניקיון

 
 ם שמירת דיני
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לא יועמד הוא לדין על אותו , ואולם אם הועמד אדם לדין על עבירה על חוק שמירת הניקיון, אין בהוראות חוק עזר זה כדי לגרוע מכל דין  97 .

 .לפי חוק עזר זה, המעשה
 

 ביטול
- בטלים בזאת   98 .

 ;3/1i/ -ך "התש, (הגנה על הצומח)חוק עזר לשדרות  (/)
 ;392i/ -ה "התשמ, (הדברת מזיקים)חוק עזר לשדרות  (3)
 ;3/3i/-ג"התשכ, (מפגעי תברואה)חוק עזר לשדרות  (3)
 ;3/3i/ -ב "התשכ, (ניקוי חצרות וכניסות לבניינים)חוק עזר לשדרות  (1)
 ;3/2i/  -ה "התשכ, (פתיחת בתי עסק וסגירתם)חוק עזר לשדרות  (2)
 ;i//3/ -א "התשכ, (צעצועים מסוכנים)חוק עזר לשדרות  (/)
 ;323i/ -ט "התשי, (לוחיות מספר בבנייניםקביעת )חוק עזר לשדרות  (7)
 ;3/1i/-ד"התשכ, (רוכלים)חוק עזר לשדרות  (9)
 ;323i/ -ך "התש, (רישיונות לאופניים)חוק עזר לשדרות  (3)
 ;3/1i/ -ך "התש, (שימור רחובות)חוק עזר לשדרות  (1/)
 .323i/ -ט "התשי, (שמירת הניקיון ואיסור העישון)חוק עזר לשדרות  (//)

 
 הוראת מעבר

יראו אותן כאילו נמסרו כדין לפי חוק , טרם כניסתו לתוקף של חוק עזר זה, 13/ישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטים בסעיף דר 99 .
 . עזר זה

 
 הוראת שעה

במועד פרסומו , תיעודכנו תעריפי האגרות שנקבעו בתוספות הראשונה והשלישי, כתיקונו בחוק עזר זה, על אף האמור בחוק עזר הצמדה למדד  100 .
לעומת מדד חודש אוגוסט , לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון ( יום העדכון הראשון –להלן )של חוק עזר זה 

3117. 
 
 
 

 תוספת ראשונה
 ( 3/ -ו 9/סעיפים )

 
 9/ -היתר כאמור בסעיף   1 .

 שיעור האגרה בשקלים חדשים
 ולחנות וכיסאות ברחובבעד היתר להעמיד ש ( א 

  321   ר ראשונים או חלק מהם "לכל ארבעה מ  -  
 71       ר נוסף"לכל מ

 מי שקיבל היתר להעמדת שולחנות וכיסאות
 יחויב בתשלום, ביולי בשנה כלשהי  / –לאחר ה 

 .מחצית שיעור האגרה לאותה שנה בלבד 
 31/   בעד היתר להעמיד מכונה לייצור או למכירה ( ב 

 ,מאזניים אוטומטיים , גלידה או מיצים  של
 מצלמה אוטומטית או כל מכונה אחרת או

 .מכשיר אחר
 

 21/     (3/סעיף )בעד היתר לפתיחת שוחות    2 .
 
 

 תוספת שניה
 (13 -ו  /1סעיפים )

 3:11/ -ל 9:31/ובין  31:// -ל 2:31/ין ב 1:11/ -ל 13:11בימי חול בשעות שבין  -ייעשה , הניקוי בעסקים הגובלים במדרכה המפורטים להלן  1 .
 -ל 33:31ובין  11:/3 -ל 31:11ובמוצאי שבת ומוצאי חג בשעות שבין , 2:11/ -ל 1:11/ובין , 1:11/ -ל 13:11בערבי שבת וערבי חג בשעות שבין 

31:11. 
 .ירקות או פירות, ממתקים, פירות יבשים גרעינים או, חנות לממכר גלידה או שלגונים, תחנת דלק, מסעדה, בית אוכל, בית קפה, קיוסק

 - ייעשה /הניקוי בעסק הגובל במדרכה שלא פורט בפרט   2 .
ובמוצאי שבת  2:11/ -ל 1:11/ובין  1:11/ -ל 13:11בערבי שבת וערבי חג בשעות  9:31/ -ל 7:31/ובין  3:31/ -ל 3:31/בימי החול בשעות שבין 
 . 31:11 -ל 33:31ובין  11:/3 -ל 31:11ומוצאי חג בשעות שבין 

 
 תוספת שלישית

 (72 -ו /7, 71סעיפים )
 שיעור האגרה בשקלים חדשים

 1/       , בעד מתן היתר לייצור צעצועים מסוכנים  1 .
 מכירתם או השכרתם

 311     בעד מתן היתר להפעלת צעצוע מסוכן ברשות הרבים  2 .
  
 

  (3119, דצמבר 9/)ט "א כסלו תשס"כ
 
 

 להדוד בוסקי
 

 ראש עיריית שדרות 
 

 נתאשר
 גדעון עזרא

 השר להגנת הסביבה
 



  51 ------------------------------------------------------------------------------עיריית שדרות מקבץ חוקי עזר

                                                                                                                                                                                     
 
 

  2010 –  ע"תשה, (תיעול)שדרות חוק עזר ל
 
 

 :חוק עזר זה שדרותמתקינה מועצת עיריית , iלפקודת העיריות  /32 -ו 321בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

 

   הגדרות .1
 
 -בחוק עזר זה  

 
 

שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא ניתן לגביה היתר , יןקרקע שאין עליה בני- "אדמה חקלאית"
  ;ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת, לשימוש למטרה אחרת

  בקשה  אישור"
- "להיתר בנייה 

 ;ידי מוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבנייהבאישור בקשה למתן היתר בנייה 

ו בו מיועדות לשמש במישרין או בעקיפין את הנכסים שטח שעבודות התיעול שיבוצע- "אזור איסוף"
              ;שבו

- "בנייה חדשה"
 

 ;הקמת בניין חדש בנכס או תוספת לבניין קיים הניצב בנכס

 ;מהיתר הבסטיילא היתר בנייה או ב שנבנתהבנייה חדשה  -"בנייה חורגת"

, הבנוי אבן, ו הושלמה ובין אם לאובין שבניית, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, מבנה- "בניין"
לרבות חלק של מבנה כאמור וכל המחובר לו חיבור , עץ או חומר אחר, ברזל, טיט, בטון

 ;של קבע

 -"בעל נכס"
 
, לחוק המקרקעין 17/בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף  (  /)

בהעדר ו, הבעל הרשום של הנכס -(חוק המקרקעין –להלן )  i 3/3/ -ט"התשכ
מי  -בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר ובהעדרו  -רישום 

מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס  -ובהעדרו ,שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס
 ;או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעלים

החוכר לדורות כמשמעותו בחוק -בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור  (   3)
מי שניתנה לו  -ובהעדר חוכר לדורות, ן שביושרבין שבדין ובי, המקרקעין

שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה , הרשאה להשתמש בנכס
 ;בעלו של הנכס -ובהעדר חוכר לדורות או בר רשות כאמור ; לדורות

היטל "או  "היטל"
  -"תיעול

 ;היטל המוטל לכיסוי הוצאות של התקנת מערכת תיעול לפי חוק עזר זה

  ,"יתר בנייהה"
 , "מהיתר הסטיי"
- "שימוש חורג"

 ;כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה

 
 

, "הפרשי הצמדה"
 תשלומי ", "מדד"

 -"פיגורים

 
, (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות 

 ;391i/ -ם "תשה

 
 

 חוק התכנון "
 -"והבנייה

 
 ;i 3/2/ –ה "התשכ, חוק התכנון והבניה

 
 עליית ", "יציע"
 -" גג

, בקשה להיתר)לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבניה /.11./כהגדרתם בפרט 
 ;(תקנות                     היתר בנייה-להלן) 371i/ -ל "התש, (תנאיו ואגרות

 

 -"המהנדס"
 

לחוק  /הואצלו לו לפי סעיף  העיריהשסמכויות מהנדס  עובד עיריהאו העיריה מהנדס 
   ;i/33/-ב"התשנ, (מהנדס רשות מקומית)הרשויות המקומיות 

 

 -"מערכת תיעול"
 

, בחזקתה, לניקוז מי נגר עילי והמצויה בבעלותה העיריההמערכת המשמשת את 
לרבות כל תעלה ומיתקן המשמשים לתכלית זו ולהוציא תעלה , ברשותה או בשליטתה

 ;פרטית
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 – חלק חיצון של בניין אשר "מרפסת"
 ;ודלת מעבר ביניהם ןרצפתו קשורה לרצפת פנים הבניי( /)
 ;לא יותר משלושת רבעי היקף רצפתו מוקפים קירות( 3)
מטר    מהמפלס של  1/./לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על ( 3)

 ;רצפתו

מפלס פני חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת ל "מרתף"
או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים במרחק אשר אינו , הקרקע המקיפה אותו

וכן " מפלס פני הקרקע", זה ןלעניי; מטר ממישור הקיר החיצון שלו 21./עולה על 
, הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור הקיר החיצון כאמור -"מפלס כביש או מדרכה"

גובהו של כל אחד מהם במרכז שבין כל שני תפרי  -ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות
ובין קצה  ןההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות הסמוך לקצה הבניי

 ; ןהבניי

 -" נכס"
 

 ;לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות, לפקודה 3/3כמשמעותו בסעיף 
 

 -"עבודת תיעול"
 

ת הנוגעת להתקנתה או להתקנה או לחפירה של תעלה וכל עבודה נלווי ותעבוד
 ;שתכליתה ניקוז מי נגר עילי, חפירתה

   - "העיריה"
 

 ;שדרותית יעיר

פי גובהו המזערי -הנמדד על, חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו  - " קומה" 
ככל שנקבע , של תקנות היתר בנייה ההשניילתוספת  3.13כקבוע בפרט , של אותו חלל

, גבליות, מעברים, חדרי מדרגות, מחסנים, מרפסות, מרתפים, ות בניני עזרולרב, כזה
 ;עליות גג וכל שטח אחר בקומה, חדרי מעליות, יציעים, חניות מקורות, מרתפי חניה

 
לחוק הרשויות  7/שהוסמך על ידו על פי סעיף  עובד עיריהלרבות  , עיריית שדרותראש  - "ראש העיריה"

לעניין חוק עזר ,  i 372/ -ה"התשל, (סגניו וכהונתםוהרשות בחירת ראש )המקומיות 
  ;זה

 

 - " שטח בניין"

 
 :ר של שטחי כל הקומות בבניין לרבות"הסכום במ
 
  ;שטחה של בנייה חורגת (    /)
שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה (    3)

 ;אושרלפי השטח ש -לגביהם בקשה להיתר בנייה 
 

 שטח המיועד "
 -"להפקעה

שטח המיועד לצרכי ציבור ואשר הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הודיעה כי בכוונתה 
 ;313i/, (רכישה לצרכי ציבור)לפקודת הקרקעות  7 -ו 2להפקיעו בהתאם לסעיפים 

 
שטח המיועד           "

 -"לצרכי ציבור
 ;ציבור שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתכנית לצרכי

 -"שטח קומה"
 

בתוספת  השטח , של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומהר "במסכום הכולל 
 ;שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים

 -"שטח קרקע"
 

 ;שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין

 ;בחוק התכנון והבנייה הגדרתהכ - " תכנית"
 

לרשם  תעודת העברה"
 -"מקרקעיןה

  ;לפקודה 331כאמור בסעיף 

 - "תעלה"
 

המיועד להולכתם ולניקוזם של מי נגר , אפיק ניקוז בין טבעי ובין מותקן או מוסדר
מוביל , לרבות צינור מוביל, למעט שפכים או מי קולחין, מי גשמים ומים אחרים, עילי
אחר המהווה חלק תא קיבול וכל מיתקן ואבזר , תא איסוף, תא ביקורת, אבזר, יצוק

  ;מהאפיק או הקשור בו

 - "תעלה פרטית"
 

 ;העיריהשאינו בבעלות , תעלה המשמשת נכס פלוני

 - "תעלה ציבורית"
 

 ;תעלה שאינה תעלה פרטית

תעריפי ההיטל "
 -"המעודכנים

 הוצאת דרישת התשלום במועדתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודכן 
 ;לפי חוק עזר זה

 ריפי ההיטלתע"
 - "שבתוקף

 
תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודכן ביום התשלום לקופת 

 .העיריה
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 היטל תיעול  .2

 
המשמשות את ת תיעול ולא זיקה לעלות ביצוע עבודב, התקנת מערכת התיעול בתחומה בשל העיריההיטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות  (א) 

 .והנכס החייב או הגובלות ב
  
הודעה על החלטת ; ותהא פתוחה לעיון הציבור העיריהתונח החלטתו במשרד מועצת , איסוף כאזורהחליט המהנדס על קביעת שטח  (ב) 

 .א לחוק התכנון והבנייה/המהנדס תפורסם בעיתונות בדרך הקבועה בסעיף 
 
 :מאלההיטל תיעול יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד  (ג) 
 

 ; בודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס נושא החיובביצוע עתחילת  (/)  
 

האיסוף שבו מצוי הנכס וכן  באזורגמר תכניות לביצוען של עבודות תיעול  -" ביצוע עבודות תיעולתחילת ", לעניין זה
ל או עבודות התיעו לפיו בכוונתה לצאת למכרז לביצוע, ההשניישבתוספת  /טופס הנוסח של לפי  , העיריהשל  אישור

 ;מתן האישור חודשים ממועד  3/בתוך , להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור
    

בעת אישור הבקשה להיתר בנייה , לא נתקיימו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס ;אישור בקשה להיתר בנייה  (3)
עבודות התיעול כאמור מצוי בעיצומו  נוןתככי הליך , ההשנייתוספת שב 3טופס הנוסח של לפי  העיריהתאשר , כאמור

 .  חודשים ממועד מתן האישור 3/ותחילת ביצוע העבודות צפויה להתקיים בתוך 
 

 .בנכס בנייה חורגת  (3)
 

ישולם גם אם בוצעו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו , או בנייה חורגתעבור בנייה חדשה היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בנייה  (ד) 
 .ס לפני תחילתו של חוק עזר זהמצוי הנכ

 
 
 היטל תיעול חישוב  .3
 
 ןהבנייוסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח , שבנכס ןהבנייהיטל תיעול לנכס יחושב לפי שטח הקרקע ושטח  (א) 

 .בתעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה,  בנכס

 ;ולם לפי תעריפי ההיטל המעודכניםיש( ב)2או ( /( )ג) 3היטל שעילתו קבועה בסעיפים  ( ב)
 .ישולם לפי תעריפי ההיטל שבתוקף( ג)2או ( 3( )ג) 3היטל שעילתו קבועה בסעיפים  

בעת הטלתו  של , בנכס ןהבניילא ייכללו שטח הקרקע ושטח ( חיוב ראשון -להלן) היטל קודם, בשל ביצוע עבודות תיעול, נכס דשולמו בע (ג)
 .לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה, (א)חים לפי סעיף קטן במניין השט, החיוב הראשון

   
 .בעד בנייה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון, תיעול יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל, נכס חיוב ראשון בעדשולם (     ד)

הבנייה החדשה על בסיס  בשליחושב ההיטל , יוב ראשוןאושרה בקשה להיתר בנייה עבור בנייה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם בעדו ח (ה) 
 .שנהרס כאמור ןהבניישטחה בניכוי שטח 

שלגביו אושרה הבקשה להיתר בנייה  ןהבנייהבנוי בפועל אינו זהה לשטח  שטחוכי , לאחר גמר בנייתו של בניין, לדעת העיריהוכחה נ (ו) 
את סכום ההפרש הנובע מפער השטחים , בהתאם להוראות כל דין, ןהעניילפי  ,או תגבה ממנו, תשיב לבעל הנכס, היטלהושעל פיו שולם 

 .בתוספת הפרשי הצמדה, סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל; שהתגלה

 

 
 בנייה חורגתהיטל בשל  .4

 .בנייה חורגת שנבנתה בנכסבשל בעל נכס חייב בתשלום היטל תיעול  ( א)

או את יום תחילת ביצוע עבודות התיעול , כפי שייקבע בידי המהנדס, יראו את יום תחילת הבנייה החורגת, (א)לעניין סעיף קטן  (ב)
מועד התגבשות  -להלן) בהיטל התיעולכמועד שבו התגבש החיוב  , לפי המועד המאוחר שבהם, האיסוף שבו מצוי הנכס באזור
 (.החיוב

 .לחייב דרישת תשלום העיריהתמסור , לפי סעיף זה לצורך תשלום ההיטל (ג)

 :סכום ההיטל בשל הבנייה החורגת יהא הסכום הגבוה מבין אלו (ד)

 ;פיגורים סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב בתוספת תשלומי  ( /)
  

סכום המחושב לפי תעריפי  -( ועד ההעלאהמ -להלן)אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב  ( 3)
  :ההיטל המעודכנים בתוספת תשלומי פיגורים החל מהמועד המאוחר מבין אלו

 ;מועד ההעלאה (א) 
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 ;חמש שנים טרם המועד בו התגלתה הבנייה החורגת (ב) 

 .באמצעות תיקונו של חוק העזרהעלאת תעריפים   –" הועלו תעריפי ההיטל"זה קטן סעיף  ןלעניי 

לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל  העיריהתשיב , שנים מיום תחילת הבנייה 2שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בנייה חורגת בתוך  (ה)
 . בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה, כל שנה או חלק ממנה בעבורמשיעור ההיטל  31%בניכוי , הבנייה החורגת

   
 
 תהיטל תיעול באדמה חקלאי .5

 . תיעולהיטל  ובעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעד (א)

 .לפי הוראות חוק עזר זה ,חייב בעליו בתשלום היטל תיעול, מששונה ייעודו בתכנית, חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית (ב)

 .התיעולהיטל תשלום בעליו ב חייב, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית (      ג)

, 1יחולו הוראות סעיף , ובלי ששונה ייעודו בתכנית (ג)בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן , חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית(       ד)              
 . ןהענייבשינויים המחויבים לפי 

 
 
 חיוב בהיטל בשל שטח המיועד להפקעה .  1

 
 .שטח המיועד להפקעה דעלא יוטל חיוב בהיטל תיעול ב (     א)

 2השנים שממועד תשלום ההיטל הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים   2שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובמהלך  (    ב)
מסכום ההיטל  31%לבעל הנכס את ההיטל ששילם בניכוי  העיריהתשיב , 313/ ,(רכישה לצרכי ציבור)לפקודת הקרקעות  7 -ו

 .התשלום ועד יום ההשבה רוף הפרשי הצמדה מיום יבצ, או חלק ממנה הבעבור כל שנ

 
 דרישה לתשלום ההיטל . 7

, סכום ההיטל, שבה יפורטו הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, לחייב דרישת תשלום העיריהתמסור , לצורך תשלום ההיטל (א)
 .בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל תעריפי ההיטל המעודכנים אשר שימשו ,שטח הנכס, המועד לתשלומו

 . 2 -ו 1, (ג)3דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים  (ב)

 העיריהרשאית , (מועד החיוב המקורי –להלן ( )ב)בסעיף קטן  הנזכריםלא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים  ( ג) 
טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה במינהל למסור את דרישת התשלום 

יקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי שהיו בתקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי יבמקרה זה ; מקרקעי ישראל
 .הצמדה

 .היטל תיעול לםלשאין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס  (ד)

- דרישת תשלום שנמסרה לפי (       ה)
 

 ; יום מסירתה לבעל הנכסימים מ 31תיפרע בתוך , (ב) 2 או 1, (/()ג)3סעיפים  (/)
 

התעודה או , ובכל מקרה עובר למתן ההיתר, מסירתה לבעל הנכסיום ימים מ 7תיפרע בתוך , (ג)7או  (ד)2, (ג)2, (3()ג)3סעיפים  (3)
 .נאי להוצאתםהאישור המבוקשים וכת

 
 שערוך חיובים וחובות . 1
 
יתווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום , 2או  1, (/()ג)3לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים  (א) 

 .תשלומי פיגורים החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל
 
כל דרישת תשלום ; תפקע דרישת התשלום, (ג)7או ( 3()ג)3היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים לא שולם במועדו  ( ב) 

תהיה בהתאם לתעריפי ההיטל , לפי העניין, נושא הסעיפים האמורים התעודה או האישור, חדשה שתימסר בטרם הוצאו ההיתר
 .ימים ממסירתה לבעל הנכס 7 -המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל

 
יתווספו , התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, אם ניתנו ההיתר, (ב)על אף האמור בסעיף קטן (    ג) 

 .החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל, לסכום שלא שולם תשלומי פיגורים
 
 
 טיפול בתעלה .9
 

ובהתאם  העיריהאלא על פי היתר בכתב מאת ראש , לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה, תעלהלא יטפל אדם ב (א) 
 .לתנאי ההיתר
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 .מי פסולת תעשיה או כל נוזל אחר, מים דלוחים, מי שופכין, לא יטיל אדם לתעלה חפץ(     ב) 
 

 .בהם פעולה אחרת שיש בה כדי לשבש את שימושה הסדיר לא יטה מימיה ולא יעשה, לא יחסום אדם תעלה (    ג)          
 
לבצע את העבודות הדרושות , (ג)עד ( א)רשאי לדרוש בהודעה בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות סעיפים קטנים  העיריהראש  (ד) 

 .נתונה לפני שנעשה המעשה ההייתלשם החזרת התעלה למצב בו 
 
 .והדרכים לביצוע העבודות וכן התקופה שבה יש לבצעןהפרטים , בהודעה יצוינו התנאים (ה) 
 

 .מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה (ו)            
 
 

 התקנת תעלה בידי בעל נכס .10
 
, לבצע עבודות תיעול לצורך התקנת תעלה פרטית לנכסו, לבקשתו, או להתיר לו, לדרוש מבעל נכס, בהודעה בכתב, רשאי העיריהראש  (א) 

, ההודעה תפרט את התנאים ואת אופן ביצוען של עבודות התיעול; או לשנות או לתקן תעלה פרטית שבנכסו, חובר לתעלה הציבוריתשת
 .וכן את משך הזמן שבו יש לסיימן

 
רטים לפי תכנית ביצוע ומפ, תתבצענה בהתאם לתנאים שפורטו בהודעה( א)עבודות תיעול לפי היתר או דרישה כאמור בסעיף קטן  (ב) 

 .שאישר המהנדס
 

  
 חיוב בעלים משותפים .11

 
 .תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים בנכס לפי חלקם היחסי בבעלות בנכס, היה נכס בבעלות משותפת 

 
 
 

  מסירת הודעות .12
 
במקום מגוריו או במקום עסקיו מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מכוונת או מסירה  

ר העובד או המועסק שם או משלוח במכתב רשום הערוך אל ירים או לידי אדם בגילידי אחד מבני משפחתו הבג, הרגילים או הידועים לאחרונה
בדרך של הצגה תהא המסירה , אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור; אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

 .במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה
 
 

 למדד הצמדה .13
 
לפי שיעור שינוי ( יום העדכון -להלן), פרסומו של חוק עזר זה יעודכנו בכל שנה בראשון לינואר שלאחר,בחוק עזר זה שנקבעוסכומי ההיטלים  

  .לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לופורסם לאחרונה לפני יום העדכון ש, המדד
 
 

 מגבלת גביה .14

 .או מי מטעמו שר הפניםשל ו העיריהמועצת של טעונה אישור  אהטלת היטל לפי חוק עזר זה תה (31/1בינואר  /) ד"ט בטבת התשע"כהחל ביום  

 
   

 הוראת שעה.    15

לפי שיעור , (יום העדכון הראשון –להלן )במועד פרסומו של חוק עזר זה , שנקבעו בחוק עזר זהלים יעודכנו סכומי ההיט, 3/על אף האמור בסעיף  
 .3119נובמבר שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש , שינוי המדד

 
 

 תוספת ראשונה
 

 היטל תיעול               
 (3 ףסעי)                  

 
 
       
 שיעור ההיטל                                                                                              

 בשקלים חדשים                                                                                                   
 
 

                                9.1                ר משטח הקרקע "לכל מ - קרקע . /              
       

                   32.13               ןהבנייר משטח "לכל מ - בניין    . 3    
  
  
  
  

 השנייתוספת 
 ((3)-ו( /()ג)3סעיף )                            
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 /טופס 

 לכל מאן דבעי

 

לצאת למכרז  העיריהוכי בכוונת , מצויות בשלבי גמר___________  התיעולבזאת כי התוכניות לביצוע עבודות מאשר  שדרותית ימהנדס עיר, מ"הח

 .__________האמורות וזאת לא יאוחר מיום  התיעוללביצוע עבודות 

 __________________ ________: תאריך    

 העיריהמהנדס              
 

 3טופס 

 לכל מאן דבעי 

צפויה להתקיים לא  עבודות התיעולוכי תחילת , מצוי בעיצומו___________  עבודות התיעולמאשר בזאת כי הליך תכנון  שדרותעירית מהנדס , מ"הח

 .__________יאוחר מיום 

 __________________   _________:תאריך 
 העיריהמהנדס                         

 

 (2010_____ב__)ע "התש___, ב____
               ________________ 

 דוד בוסקילה                                                                  
 יית שדרותראש עיר                                                                                                                    

 


