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 ה........................................................................................................תוכן ענינים כללי

 ז...................................................................................................... ענינים מפורטתוכן
 יא.............................................................................מפתח אלפביתי של שמות החיקוקים

  

  איכות הסביבה  .א
  

  נקיון  .1
  1.........................1989-ן"התש, )מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון(חוק עזר להרצליה 

  מודעות ושלטים  .2
  17..........................................................2009-ט"סתש, )מודעות ושלטים(חוק עזר להרצליה 

  מניעת רעש  .3
  27...............................................................1987-ז"התשמ, )מניעת רעש(חוק עזר להרצליה 

  רחצה  .4
  30.................................................1967-ח"תשכ, )הסדרת מקומות רחצה(חוק עזר להרצליה 

  צעצועים מסוכנים  .5
  34.......................................................1968-ח"תשכ, )צעצועים מסוכנים(חוק עזר להרצליה 

  הגנת איכות הסביבה  .6
  36...............1988-ט"התשמ, )הגשת דין וחשבון לענין הגנת איכות הסביבה(חוק עזר להרצליה 

  

  מים  .ב
  

  41................................................................1990-ן"התש, )אספקת מים(חוק עזר להרצליה 
  

  ביוב  .ג
  

  49...........................................................1995-ה"שנהת, )ביבים פרטיים(חוק עזר להרצליה 
  51............................................................................1974-ד"תשל, )ביוב(חוק עזר להרצליה 

אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב 
  53..............................................................................................בידי עירית הרצליה

  57..........................................................................1976-ז"תשל, )תיעול(חוק עזר להרצליה 
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  בניה  .ד
  

  בתים  .1
  60.................................................1963-ג"תשכ, )הריסת מבנים מסוכנים(חוק עזר להרצליה 
  62...............1979-ם"תש, )שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים וחדרי מדרגות(חוק עזר להרצליה 

  רחובות  .2
  65............................................................2007-ז"סתש, )סלילת רחובות (חוק עזר להרצליה

  מקלטים  .3
  73.................................אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עירית הרצליה

  תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה  .4
  74..................................1990-ן"התש, )תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה(חוק עזר להרצליה 

  מיתקנים למיזוג אויר  .5
  77.....................................1987-ז"התשמ, )התקנת מיתקנים למזגני אויר(חוק עזר להרצליה 

  בעלי חיים  .ה
  79.........................................................1994-ד"התשנ, )פיקוח על כלבים(חוק עזר להרצליה 
  83.....................................................2001-ב"התשס, )החזקת בעלי חיים(חוק עזר להרצליה 

  בשר ומוצרים מן החי  .ו

  שחיטה  .1
  86..............................................................1967-ז"תשכ, )שחיטת עופות(חוק עזר להרצליה 

  חזיר  .2
  89.........................................................1960-ך"תש, )חזירים ובשר חזיר(חוק עזר להרצליה 

  מוצרים מהחי  .3
  90.................................1994-ד"התשנ, )יקוח על מכירת מוצרים מן החיפ(חוק עזר להרצליה 

  מיסים ואגרות  .ז

  אגרות  .1
  94...................................................................1974-ד"תשל, )אגרת ביוב(חוק עזר להרצליה 

  תעודת אישור  .2
  96......................................................1967-ז"תשכ, )אגרת תעודת אישור(חוק עזר להרצליה 

  הצמדה למדד  .3
  97................................................1984-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(חוק עזר להרצליה 
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  עסקים  .ח
  

  פתיחת בתי עסק וסגירתם  .1
  98...............................................1963-ג"תשכ, )פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר להרצליה 

  רוכלים  .2
  100......................................................................1965-ו" תשכ,)רוכלים(חוק עזר להרצליה 

  102..............1993-ג"התשנ, )רישוי לרוכלות בשפת הים לעונות הרחצה(החלטת רישוי עסקים 

  שמות לרחובות  .ט
  103........................1963-ג"תשכ, )מספר בבנינים-שמות לרחובות ולוחיות(חוק עזר להרצליה 

  חבורהת  .י
  105...................................................1978-ח"תשל, )העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר להרצליה 

  שמירה  .אי
  110........................................................1966-ז"תשכ, )הסדרת השמירה(חוק עזר להרצליה 
  111..............................2008-ט"התשס, )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(חוק עזר להרצליה 

  


