
54   פרק ג: ביוב    

חוק עזר להרצליה (ביוב), תשל"ד-1974 1 
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות, וחוק הרשויות 
המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 (להלן - החוק), מתקינה מועצת עירית 

הרצליה חוק עזר זה: 
1.  הגדרות (תיקון: תשל"ו) 

בחוק עזר זה -  
"ביוב" - ביב ציבורי, ביב מאסף או מכון טיהור שאינו מיועד לייצור 

מי-שתיה, על מתקניהם; 
"דירה" - חדר או חדרים שנועדו לשמש יחידה נפרדת למגורים, לעסק או לכל 

צורך אחר; 
"בית דירות" - בית שיש בו יותר מדירה אחת; 

"שטח קומה" - לפי הבנוי למעשה והמחושב לפי סימן ב' לתוספת השלישית 
לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן - 

תקנות התכנון והבניה); 
"שטח בנין" - הסכום במ"ר של שטחי כל הקומות שבבנין; 

"שטח דירה בבית דירות" - שטח דירה כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה, 
לרבות חלק יחסי מן השטח הבנוי המוגדר כרכוש משותף בחוק המקרקעין, 
תשכ"ט-1969 (להלן - חוק המקרקעין), בין אם הבית רשום כבית משותף, 
ובין אם איננו רשום כך ושיעורו כיחס שבין רצפת הדירה לשטח הרצפות של 

כל הדירות בבית; 
"שטח הקרקע בבית דירות" - חלק יחסי משטח הקרקע שהוא רכוש משותף 
כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם אינו 

רשום כך, ושיעורו כיחס שבין שטח הדירה והשטח של כל הדירות בבית. 
"העיריה" - עירית הרצליה; 

"ראש העיריה" - לרבות מי שהסמיכו ראש העיריה לצורך חוק עזר זה, כולו 
או מקצתו; 

"היטל ביוב" - היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו 
כאמור בסעיף 17 לחוק; 

"נכס" - בנין או קרקע בתחום העיריה, למעט רחוב. 
2.  היטל ביוב (תיקון: תש"ן) 

בעל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש 
אותו נכס, חייב בהיטל ביוב לכל שלב, בשיעורים שנקבעו בתוספת כפי 
שיעורם המעודכן במועד התחלת העבודה, בתוספת הפרשי הצמדה ממועד 
התחלת העבודה עד למועד משלוח ההודעה לתשלום; לענין זה - "התחלת 
עבודה" - היום שקבע מהנדס העיריה כמועד שבו החלה עבודת ההתקנה של 
הביוב שבקשר אליה הוטל ההיטל; תעודת מהנדס העיריה בדבר מועד תחילת 

העבודה כאמור, תשמש ראיה לדבר. 
"הפרשי הצמדה" - הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), כאשר המדד הבסיסי הוא 
המדד הידוע ב-1 בחודש שבו החלה העבודה והמדד הקובע הוא המדד הידוע 

ב-1 בחודש שבו נשלחה ההודעה לתשלום.  
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3.  בניה נוספת (תיקון: תש"ן) 
נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2 לחוק, חייב בעלו 
בהיטל ביוב לכל מ"ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת 

כשיעורם המעודכן בעת התשלום. 
4.  חיבור ביב פרטי לביוב 

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

רשות מקומית אחרת, יצרף את הסכמת אותה הרשות המקומית לכך. 
5.  איסור פגיעה בביוב 

לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום בביוב השייך לעיריה. 
6.  מסירת הודעה 

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא 
מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, 
לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שם 
או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או 
עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה 
כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות 
האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה שאחד 

מהם לפחות הוא בשפה העברית. 
7.  עונשין (תיקון: תשל"ז, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ז) 

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 500 שקלים חדשים, ואם 
היתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 20 שקלים חדשים לכל יום שבו 
נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או 

אחרי הרשעתו. 
8.  השם 

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר להרצליה (ביוב), תשל"ד-1974". 

תוספת (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ח, תשמ"ט, תש"ן, 
תשנ"ב) 

(סעיפים 2 ו-3) 
ההיטל  בשקלים חדשים 

ביב ציבורי    ביב מאסף     מכון טיהור 
לכל מ"ר משטח הקרקע (כולל  

 0.71 2.33 1.89 הקרקע שעליה עומד הבנין)
 2.88 9.44 7.68 לכל מ"ר משטח הבנין

 ________________________
1 ק"ת תשל"ד, 1460; תשל"ו, 2696; תשל"ז, 1059; תשל"ח, 1366; תשל"ט, 917; תש"ם, 767;  

קתש"ם תשמ"א, 919; תשמ"ה, 282; תשמ"ח, 538; תשמ"ט, 319; תש"ן, 75, 379; תשנ"ב, 179. 
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