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  1     איכות הסביבה. פרק א
  

    
  

הסביבה  . א   איכות 
  

  איכות הסביבה. פרק א

  ניקיון  .1
  

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

  
מתקינה מועצת עירית ,  לפקודת העיריות255- ו254, 251, 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

  :הרצליה חוק עזר זה

  ותפרשנ: 'פרק א

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

, קופסאות, תיבות, שברי זכוכית, בקבוקים, נייר, קליפות,  שיירי מזון ומטבח- "אשפה"
פסולת מכל , שאריות של גרעינים, בדלי סיגריות, אפר, שיירי מפעל, סמרטוטים, קרטונים
ל לגרום אי קרשים וכן כל דבר העלו, חתיכות עץ, פחים, גרוטאות, אריזות למיניהן, הסוגים

  ;למעט זבל ופסולת בנין, סדר או העלול לסכן את הבריאות
דשא , עשב, עלים, לרבות ענפים, תלוש או צמח שנשר,  צמח קטוף-" אשפת צמחים"

  ;וכיוצא באלה
שנועד לקיבולם או , בין מעל לקרקע ובין מתחתיה,  כל מבנה או מיתקן- "בור שפכים"

, ביב, וכן כל סוג של בור חלחול, ת של נוזלים אחריםזבל או פסול, לאגירתם של מי שופכין
  ;תאי בדיקה או צינור להובלת מי שופכין, תעלה להובלת שופכין

 בנין או מיתקן המיועד להחזקת כלי אשפה או לאחזקת כלי אשפה לזבל - "ביתן אשפה"
  ;או כלי אשפה לאשפה של מפעל

, מבטון, נוי בחלקו או בשלמותו מאבןבין שהוא ב, בין קבוע ובין ארעי , כל מבנה- "בנין"
, גג, קיר, לרבות כל יסוד, מבד או מכל חומר אחר, מפלסטיק, מברזל, מטיט, מחימר
וכן , בליטה או חלק של בנין או כל דבר המחובר אליו, כרכוב, גזוזטרה, מרפסת, ארובה
המכוון או , גדר או מבנה אחר המקיף או הגודר, סככה, צריף, אוהל, סוללת עפר, כותל

וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים , להקיף או לגדור כל אדמה או שטח
לרבות מיתקני תברואה , בה יחד עם המבנה כחצר או גינה או לצורך אחר של אותו מבנה

  ;ולרבות מיתקן המשמש למכירת סחורות
, כלב, חזיר, עז,  כבש,גמל, אתון, חמור, סיח, סוס, עגל, פרה, שור,  לרבות פר- "בעלי חיים"

  ; יונים וכיוצא באלה, תרנגולי הודו, ברווזים, ולרבות תרנגולים, הם וולדותיהם, חתול
  : אחד או יותר מאלה- "בעל מקום עינוג"
  ;הבעל של מקום עינוג )1(
  ;המחזיק של מקום עינוג )2(
  ;אדם המנהל מקום עינוג )3(
  ;בעל רשיון להפעלת מקום עינוג )4(
  ;בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג, השגחתומי שב )5(

  : אחד או יותר מאלה- "בעל נכס"
  ;הבעל הרשום של הנכס )1(
בין , אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה )2(

  ;כנאמן או כבא כוח, בזכותו ובין כמורשה
  ;או שוכר משנה, שוכר )3(
  ;1969-ט"התשכ,  בחוק המקרקעיןבעל דירה כמשמעותו )4(
  ;1969-ט"התשכ, נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין )5(

בין שהוא , וכל מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו, חורשה או שדרה,  גן ציבורי- "גן"
  ;אגם או בריכה שברשות הרבים, גדור ובין שאינו גדור

  ;י שופכין של מכלאה לרבות הפרשת בעלי חיים ופסולת או מ- "זבל"



  יוןמניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנק, איכות הסביבה: פרק א   2
  

  

מכונה , לרבות שלד כלי רכב וחלקיו,  חפצים שיצאו מכלל שימוש- "חפצים מיושנים"
או , רהיטים, אמבטיה, אסלה, דוד שמש, דוד, בוילר, מקרר חשמלי, מקרר, תנור, וחלקיה

  ;כל חלק מהם
  ; חלק מרחוב המיועד לתנועת כלי רכב- "כביש"
גודל , צורה, מחומר,  קיבול המיועדים לאצירת אשפהשקית או כלי,  מכל- "כלי אשפה"

  ;ואיכות כפי שקבע המפקח מזמן לזמן
  ; קרקע שאין עליה בניה- "מגרש"
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  ;1968-ח"התשכ,  מי שבידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים- "מדביר חולדות"
שהמהנדס לרבות אדם ,  מינתה אותו להיות מהנדס העיריה אדם שהעיריה- "מהנדס"

  ;כולן או מקצתן, העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה
  ; מועצת העיריה- "המועצה"
  ; אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר- "מחזיק"
רצפות או כל מים מלוכלכים או מי שטיפת , מי כביסה,  מים דלוחים- "מי שופכין"

  ;מזוהמים
, צינור, סעיף, מחסום, לרבות אסלה או תחליף לאסלה,  צנרת תברואית- "מיתקן תברואה"

מיתקן לחימום , מיתקן לחימום בנין, בור שפכים, תא בקרה, מכל מים, מגלש, מרזב, אבזר
, 1970-ל"התש, )ת"הל(כמשמעותם בהוראות למיתקני תברואה , מערכת אספקת מים, מים

לרבות , 1970-ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(שאושר על פי תקנות התכנון והבניה 
  ;כל חיבור למיתקן תברואה

מקורה או , וכן כל מקום גדור, שובך יונים או כיוצא באלה, אורווה, לול,  רפת- "מכלאה"
  ;שמחזיקים בו בהמה, בלתי מקורה

  : אחד או יותר מאלה- "מפגע"
העדר בתי כסא במספר מספיק או קיום בית כסא שאינו מדגם מאושר בנכס המשמש  )1(

או בית כסא שאינו מוחזק במצב נקי ותקין , למטרת מגורים או עסק או לכל מטרה אחרת
  ;לפי קביעת המפקח

  ;רוח או עשן, טחב, רטיבות, בנין שהוא לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים )2(
או קיום בור שפכים ,  או העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביובהעדר ביב )3(

  ;שהוא לקוי או אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק להרחקת מי שופכין תקינה מהנכס
שלא נקבע בהם מכסה איטום או אין , פתח בור שפכים או כיוצא באלה, צינור מי שופכין )4(

  ;המכסה קבוע כהלכה
או לקויים באופן שאוויר , שבורים, שהם סדוקים, ם או צינור איורור או מרזבבור שפכי )5(

מסואב או נוזלים שבהם פורצים החוצה או מחלחלים מתוכם או שחמרים עלולים ליפול 
  ;לתוכם

  ;מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי )6(
מיתקן קירור או , מערכת הסקה, ביבחיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה או  )7(

  ;מתקן מים או מכל דלק, חימום
מי שופכין או תעלת , צינור, עם כל ביב, במישרין או בעקיפין, מרזב או מגלש הקשור )8(

  ;שופכין
או כל מקום או כלי , כל מקום המשמש או ששימש לאגירת מים או לאגירת מי שופכין )9(

ב שגורם או עלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או הנמצא במצ, בו נקווים מים עומדים
  ;לריבוי חרקים

  ;או שפיכת כל נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב, שימוש במרזב כצינור מי שופכין )10(
בין על ידי חיבור מרזבים לרשת הביוב ובין , שימוש במערכת הביוב לסילוק מי גשמים )11(

  ;על ידי פתיחת שוחות ביוב לניקוז המים
הגורם או העלול לגרום לרטיבות או , בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הצטברות כל חומר )12(

  ;או העלול להזיק לבריאות באופן אחר, טחב בבנין או בסביבתו
זבל וכיוצא , חלקי כלי רכב, גרוטאות של מתכת, עצים, אבנים, הצטברות של עפר )13(

לדעת , להזיק לבריאות או להוותכלים או כל חומר אחר העלול , רהיטים, חפצים, באלה
  ;מפגע לשכנים או לסביבה, המפקח

או החזקת מעשנה בנכס , אי התקנת מעשנה בנכס שלדעת המפקח יש צורך להתקינה )14(
, או שהיא פולטת עשן, לדעת המפקח, במצב לקוי או שאינו תקין או בגובה שאינו מספיק
  ;כנים או לסביבהגזים או פיח העלול לגרום נזק לבריאות או מטרד לש
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צריף או מבנה שמחמת העדר נוחיות סניטרית או מכל סיבה אחרת שוררים בו תנאים  )15(
  ;הם מזיקים לבריאות או מהווים מטרד לסביבה, לדעת המפקח, אשר

מזיקים או עלולים , לדעת המפקח, החזקת נכס או שימוש בו בצורה או באופן שהם )16(
  ;רד לסביבהלהזיק לבריאות או הגורמים מט

ללא היתה , כלים או חומר אחר המוחזקים ברחוב, חפצים, ארגזים, שולחנות, כסאות )17(
  .64לפי סעיף 

העלול לשמש כמקום , לדעת המפקח, שטח אדמה שאינו גדור במידה מספקת )18(
  ;להצטברות אשפה או פסולת

  ;שימוש בנכס בניגוד למטרה שלשמה נועד על פי כל דין )19(
אשר לדעת , בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת, קמין או כבשן, אח, תנור )20(

המפקח אינו מאכל כראוי את חמר הדלק בתוכו וגורם על ידי כך לפליטת עשן או גזים 
  ;או להוות מטרד לשכנים או לסביבה, במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות

  

חסן מכל סוג שהוא שאינם מוחזקים מקום עבודה או מ, בית מלאכה, בית חרושת )21(
נזק לבריאות או מטרד לשכנים , לדעת המפקח, או שהצפיפות בהם עלולה לגרום, במצב נקי
  ; או לסביבה

בית מלאכה או מקום , כל אבק או פסולת הנוצרים במהלך ההפעלה של בית חרושת )22(
לבריאות או מטרד נזק , לדעת המפקח, עבודה מכל סוג שהוא הגורמים או העלולים לגרום

  ;לשכנים או לסביבה
בכל קומת , או כלי מיטה ברשות הרבים בחצר, שטיח, ניעור או חיבוט של מרבד, ניקוי )23(

  ;לבריאות, לדעת המפקח, בנין או מדירה באופן המזיק
או הפרעה כלשהי , הפרעת השימוש במיתקן תברואה או במתקני אספקת מים )24(

  ;ינה תברואית או מבחינה אחרתלהחזקתו היעילה של נכס מבח
  ;בדלוחים או במי פסולת אחרים בלתי מטוהרים להשקאה, שימוש בשפכים )25(
פי צינור דלק העשוי להזנת מכל דלק של הסקה מרכזית או דירתית או של מפעל  )26(

כלשהו המסתיים במרחק של פחות משבעים וחמישה סנטימטרים מהצד הפנימי של גבול 
  ;הנכס

  ;אות חולדות או עכברים או עקבות של חולדות או עכבריםהימצ )27(
הימצאות חרקים או שרצים העלולים לגרום נזק לבריאות או מפגע לשכנים או  )28(

  ;לסביבה
  ;צמח הצומח בנכס המהווה או עלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות )29(
המפריעים או ,  ציבוריצמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר כל מקום) 30(

  ;העלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב
  ;זחלי טוואי התהלוכה של האורן וקניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכס )31(
  ;הימצאות זבוב הים התיכון בנכס )32(
, ברקנים, כולל קוצים, הימצאות צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם בנכס )33(

  ;דרדרים וכיוצא בהם
  ;נדידת חול מנכס לרחוב )34(
או , קוצים או כל חומר אחר הנמצאים בנכס והעלולים לגרום לשריפה או להתפשטותה )35(

  ;חרקים ומזיקים למיניהם, העלולים לגרום להתרבותם של זחלים
 או להוות להזיק לבריאות, לדעת המפקח, החזקת בעלי חיים באופן המזיק או עלול )36(

  ; יבהמטרד לשכנים או לסב
מסוכן או פוגע בבריאות או המהווה מטרד , כל נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק )37(

  ;לסביבה
, בריאותו, בטחונו, כל דבר אשר לדעת ראש העיריה או המפקח עלול לסכן את חייו) 38(

או , רכושו או נוחיותו של אדם או להפריע לאדם או למנוע אותו מהשימוש בזכויותיו
  ; להוות מטרד לשכנים או לסביבה,  המפקחלדעת, העלול

, מקום להימור או הגרלה, מעבדה, עסק סיטוני, בית חרושת, בית מלאכה,  חנות- "מפעל"
, חנות כלבו, משרד להעתקות, משרד להנהלת חשבונות ממוכנת, מפעל לעיבוד נתונים

  ;סופרמרקט וכיוצא באלה
כולו או , ות מפקח לענין חוק עזר זהלהי, בכתב,  אדם שראש העיריה מינה אותו- "מפקח"

  ;או לגבי תחום המוגדר במינוי, מקצתו
  ;למעט דירה פרטית,  מקום המשמש לצרכי עינוג- "מקום עינוג"
, גג, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, מבוא לבית, מגרש,  חצר- "מקום פרטי"
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  ;יםלמעט דירת מגור, או כל מקום אחר המשמש את דיירי הבית, מקלט
 שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח ציבורי פתוח או שטח לבנין - "מקום ציבורי"

אוטובוס , מקום עינוג, בריכה, אגם, פסי ירק, גן או גינה, חורשה, שדירה, רחוב, ציבורי
כל מקום המיועד לשמש ; 1961-א"התשכ, כמשמעותם בתקנות התעבורה, ציבורי או מונית

וכן כל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או משתמש בו או , ריםאת הציבור למעט בית מגו
  ;עובר בו למעשה

  ;בין תפוס ובין שאינו תפוס, בנין או חלק מהם,  מגרש או קרקע- "נכס"
, קרקס, מופע מחול וריקודים, הרצאה, אסיפה, קונצרט, קולנוע,  הצגת תיאטרון- "עינוג"

  ;שהם בתמורה ובין שאינם בתמורהבין , או כל עינוג כיוצא באלה, ספורט, משחק
  ; עירית הרצליה- "העיריה"
 פסולת או שיירי חמרים שמשתמשים בהם לבניה או לתיקונים או - "פסולת בנין"

, אבנים, לרבות שיירי הריסות של אותו בנין, או בקשר עם אותן עבודות, לשינויים של בנין
  ;אדמה וכיוצא באלה, אפר, סלעים

  ;או כל חלק מהם הנטוע או הצומח, פרח, פרי, תפרחת, ניצן, ענף, יחש, שתיל,  עץ- "צמח"
  ;את סמכויותיו לפי חוק, בכתב,  לרבות אדם שראש העיריה העביר לו- "ראש העיריה"
מעבר המשמש רחבה או המכוון , גשר, כביש, מדרכה, נתיב להולכי רגל,  דרך- "רחוב"

וכן מקום פתוח , כיכר או גן, רחבה, ירהחפ, ביב, תעלה, לשמש אמצעי גישה לבית או לבתים
הנועד לשימוש הציבור או שהציבור נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי 

  ;בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, להשתמש בו או להיכנס אליו
וכן מכונה או מיתקן ,  רכב הנע בכח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה- "רכב"

 לפקודת 1תלת אופן ועגלה כמשמעותם בסעיף , לרבות אופניים, ים או הנגררים כאמורהנע
  ;ולמעט רכב של העיריה הנהוג בידי עובד העיריה בעת מילוי תפקידו, התעבורה

  .תאי בדיקה ונספחים אחרים,  לרבות סעיפי תעלות שופכין- "תעלת שופכין"

  מניעת מפגעים וביעורם: 'פרק ב

  מפגעאיסור גרימת  .2
  .מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב להחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע )א(
חייב המחזיק בה להחזיקה באופן , נכס שהוא דירת מגורים, )א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(

  .שלא יתקיים בה מפגע
  אחריות לסילוק המפגע .3

  . ולסלק מפגע שנתגלה בנכסלתקן, מי שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב מיד להסיר
  חובת יחד ולחוד .4

 על כולם יחד 3- ו2יחול האמור בסעיפים , היו בנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד
  .ועל כל אחד מהם לחוד

  הודעה לסילוק המפגע .5
ראש העיריה או המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אדם החייב לסלק מפגע לפי  )א(

וכן רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לבצע כל עבודות , זה לסלק את המפגעהוראות חוק עזר 
לתנאים ולמועדים הקבועים , הנחוצות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו בהתאם לפרטים

  .בהודעה
, המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל נכס או מחזיק בנכס שבנכסו נמצאו מזיקים )ב(

בהתאם לפרטים , את כל העבודות הדרושות לשם כךלהדביר את המזיקים שבנכסו ולבצע 
נברנים ועכברושים בחמרים , אולם לא ידביר אדם חולדות, ולתנאים שבדרישת המפקח

  .אלא באמצעות מדביר חולדות, רעילים
  .חייב למלא אחריה, החייב בסילוק מפגע שנמסרה לו הודעה כאמור )ג(
  החלטת המפקח .6

  . מפגע תהא ראיה לכאורה לדברקביעתו של המפקח בדבר קיומו של
  איסור זריקת אשפה או לכלוך .7
  .לא ישים אדם דבר בכלי אשפה פרט לאשפה )א(
להשאיר או להניח אשפה במקום , ולא ירשה לזרוק, לא ישאיר ולא יניח, לא יזרוק אדם )ב(

  .אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה, ציבורי או פרטי
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לא ישאיר ולא יניח אשפת בית או אשפת , לא יזרוק אדם) ב(מור בסעיף קטן על אף הא )ג(
 אשפה - "אשפת בית", לענין זה; צמחים בכלי אשפה שהתקינה העיריה במקום ציבורי

  .המוצאת מנכס שאינו רחוב
, למעט עובדי העיריה או פועלים בעת מילוי תפקידם, לא יניח אדם כלי אשפה ברחוב )ד(

  .קח הורה לו בכתב אחרתולמעט אדם שהמפ
, להשליך, לא יניח ולא ירשה לזרוק, לא ישאיר, לא ישים, לא ישליך, לא יזרוק אדם )ה(

בין פרטית , זבל או אשפת צמחים בכל קרקע, פסולת בנין, להשאיר או להניח אשפה, לשים
  .אלא בהסכמת המפקח בכתב ובהתאם להוראותיו, ובין ציבורית

  צים מרכב לרחובשפיכת חומר והשלכת חפ .8
  .לא ישפוך אדם חומר מרכב לרחוב ולא ינהג אדם ברכב אשר נשפך ממנו חומר לרחוב )א(
  .פסולת או כל חפץ אחר מתוך רכב לרחוב, לא ישליך אדם אשפה )ב(
  אחראים לעבירה .9

 או שנעשה בקשר עמו 8נעשה שימוש ברכב במצב או באופן שיש בהם הפרת הוראות סעיף 
  :יראו כאשמים בעבירה, העלולים לגרום נזק לרחובמעשה או מחדל 

  ;את הנוהג ברכב בשעת העבירה )1(
אלא אם כן הוכיח שהרכב לא היה אותה שעה , את בעל הרכב או האדם האחראי לרכב )2(

  .ברשותו או שהרכב נלקח שלא בהסכמתו
  השקאת צמחים .10

לגרום הפרעה לעוברים לא ישקה אדם ולא ירשה להשקות צמחים באופן הגורם או העלול 
  .פרט לגן, או לאנשים בנכס גובל, ושבים ברחוב

  ניעור וחיבוט, איבוק, ניקוי .11
כלי מיטה או כל דבר אחר , שטיח, לא יחבוט ולא יאבק מרבד, לא ינער, לא ינקה אדם )א(

  .אף אם אינו גובל בו, ברחוב או דרך פתח הפונה לרחוב
כלי מיטה או דבר אחר דרך , שטיח, ט ולא יאבק מרבדלא יחבו, לא ינער, לא ינקה אדם )ב(

  . למחרת07.00 לבין 19.00 ובין 16.00 לבין 14.00בשעות שבין , פתח שאינו פונה לרחוב
  זיהום מקום ציבורי .12

לא יירק בהם ולא יזהם אותם בדרך , או במקום ציבורי אחר, לא יעשה אדם צרכיו ברחוב )א(
מדרכה או מקום , חזקתו לעשות צרכיו בתחומי רחובולא ירשה לבעל חיים שב, אחרת
  .ציבורי

חייב בעל הכלב או מי שהפיקוח , עשה כלב את צרכיו על ידי הטלת גללים במקום ציבורי )ב(
  .עליו בידיו לאסוף מיד את הגללים

  .לא יחול אם הכלב עושה צרכיו במקום שקבע לכך ראש העיריה) ב(האמור בסעיף קטן  )ג(
  . אדם ולא יזהם מקום ציבורילא ילכלך )ד(

  איסור פיזור מודעות .13
אלא בהיתר , מודעות במקום ציבורי, ולא ירשה לפזר או לחלק, לא יפזר אדם ולא יחלק) א(

  .מאת ראש העיריה
, להתלותו, לבטלו ,לסרב לתיתו, ראש העיריה רשאי לתת היתר לחלק מודעות במקום ציבורי )ב(

 כמשמעותה בחוק עזר -  "מודעה" ,לענין סעיף זה: הם או לשנותםלהוסיף עלי, להתנות בו תנאים
  .1969- ט"התשכ, )מודעות ושלטים(להרצליה 

  החזקת בעלי חיים .14
לכלוך או ריחות , לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום רעש בלתי סביר )א(

  .רעים או מזיקים
 בעלי חיים אשר אין מחזיקים אותם כך לא יחזיק אדם ולא ירשה להחזיק בתוך דירה )ב(

  .אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר, למעשה או בדרך רגילה
  .לא יאכיל אדם בעלי חיים במקום ציבורי באופן שיש בו כדי לזהם אותו )ג(
  .לא יחלוב אדם בעלי חיים במקום ציבורי )ד(

  שפיכה והובלה של מי שופכין, איסור שימוש .15
  .לא ישתמש אדם ולא ירשה להשתמש במי שופכין להשקאה )א(
  .לא ישפוך אדם ולא ירשה לשפוך מי שופכין למקום ציבורי או למקום פרטי )ב(
לא יוביל אדם ולא ירשה להוביל מי שופכין במקום ציבורי או למקום פרטי שלא לתוך בור  )ג(

  .שופכין או שלא באמצעות אבזרים שאישר
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  כת נוזלאיסור שפי .16
מים או נוזל אחר שאינו מי , לא יאפשר ולא ירשה לשפוך למקום ציבורי, לא ישפוך אדם )א(

  .שלא לצורך ניקוי רחוב או השקאת גן, גשם
  .לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן שנשארים במקום הרחיצה שלולית או מים עומדים )ב(

  איסור הבערת קוצים .17
אשפת צמחים או כל חומר אחר , פסולת בנין, אשפה, צמחים, עצים, לא יבעיר אדם קוצים

בשדה או תחת כיפת השמים בשטח מגורים בנוי בתחום , במקום פרטי, במקום ציבורי
  .העיריה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה

  אחריות בעל נכס והמחזיק לנקיון הנכס .18
המבוא , יונם של החצרמי שהוא בעל הנכס או המחזיק בו חייב לשמור באופן מתמיד על נק

פרט , המקלט וכל מקום המשמש את דיירי הנכס, הגג, חדר המדרגות, מקום חניה, לבית
וכן לשטוף את מדרגות חדר , דעתו של המפקחלנקותם ולטאטאם להנחת , לדירות הפרטיות

  .הכניסה והמדרכות בתחום החצר
  דרישה לגידור .19

אם , רו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתומי שהוא מחזיק בבנין או בעל בנין חייב לגד
  .סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור

  איסור השארת בעלי חיים ושמירה עליהם .20
לא ישאיר אדם ולא ירשה להשאיר בעל חיים במקום ציבורי באופן המהווה או עלול ) א(

לותו או שבפיקוחו לשוטט במקום ולא ירשה לבעל חיים שבבע, להוות מכשול או לגרום נזק
  .ציבורי

ללא היתר מאת ראש , לא יעביר אדם עדר כבשים או עזים במקום ציבורי או במקום פרטי )ב(
  .העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר

לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי , לא ירשה אדם )ג(
  .מחסום והוא נמצא בהשגחה נאותהלפי , אלא כשהוא קשור לבטח בקולרו

  חצרות וכניסות לבניינים, ניקוי מגרשים: 'פרק ג

  שמירה על הנקיון .21
חייב לשמור על הנקיון בנכס , או בעל הנכס כשאין אדם אחר מחזיק בו, המחזיק בנכס )א(

ובסביבתו באופן המניח את דעת המפקח וכן לנקות ולסלק כל מרבץ של אשפה או פסולת 
  .נכס ובסביבתובנין שב

חציבה וכיוצא באלה חייב להבטיח במקום , חפירה, אדם המעסיק עובדים בעבודות בניה )ב(
, בהתאם לדרישות המפקח, העבודה אותה נוחיות סניטרית ארעית הנחוצה לעובדים במקום

וכן חייב הוא לאחר גמר העבודות לבער ולסלק את כל הזוהמה , למשך זמן ביצוע העבודות
  .נצטברו ולנקות את המקום להנחת דעת המפקחוהלכלוך ש

  חובת ניקוי וגידור מגרש .22
, חייב לשמור על נקיון המגרש,  כל בעל מגרש-וכשאין המגרש תפוס , כל מחזיק במגרש )א(

  .ולנקותו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו
קים בו קיר חייב לגדרו או לה,  כל בעל מגרש-וכשאין המגרש תפוס , כל מחזיק במגרש) ב(

  .בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו
  דרישה לניקוי מגרש .23

לנקות , לדרוש מכל מחזיק או בעל מגרש, בהודעה בכתב, ראש העיריה או המפקח רשאי )א(
את המגרש או את שטח הקרקע שמשתמשים בה או מחזיקים בה יחד עם הבנין כחצר או 

  .את הכניסות לבניןוכן , או לכל צורך אחר של אותו בנין, כגינה
  .הפרטים ואופן ביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש לבצעו, ההודעה תכלול את התנאים )ב(

  חובה למלא אחר ההודעה .24
  . חייב למלא אחריה23בעל הנכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 
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  ניקוי בידי המועצה .25
או , 23העיריה או המפקח כאמור בסעיף לא מילא בעל הנכס או המחזיק בו אחר הודעת ראש 

רשאית העיריה , הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, ביצע את הנקיון שלא לפי התנאים
  .לבצע את הניקוי ולגבות את ההוצאות של הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו

  הוצאות ניקוי בידי העיריה .26
  .בתוספת הראשונההוצאות ניקוי בידי העיריה יהיו בשיעור שנקבע  )א(
ואילו הוצאות בעד ניקוי חצר ישולמו , הוצאות בעד ניקוי מגרש ישולמו בידי בעל המגרש )ב(

שיחולקו בין המחזיקים לפי , 2/3 והמחזיקים בו בשיעור של 1/3בידי בעל הבנין בשיעור של 
לצרכי החלוקה האמורה יראו את המחזיק בחנות ; מספר החדרים התפוסים בידיהם

  . בשני חדריםכמחזיק
  רשות כניסה .27

לכל מגרש או שטח קרקע שמשתמשים , מזריחת החמה ועד שקיעתה, המפקח רשאי להיכנס
וכן , בו או שמחזיקים בו יחד עם הבנין כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו בנין

ח לברר את מצב הנקיון בהם ואם נתמלאו דרישות ראש העיריה או המפק, לכניסות של בנין
  .23כאמור בסעיף 

  פינוי אשפה: 'פרק ד

  כלים לפינוי אשפה .28
, המחזיק בנכס חייב להתקין בבנין או בחצרו כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה) א(

, וחייב הוא להחזיקם במצב תקין, למספר ולשאר התנאים שיקבע המפקח, לגודל, לחומר
  .פקח ובתוך הזמן שיקבעהכל לפי דרישת המ, לתקנם או להחליפם באחרים

שם ; לא ישים אדם אשפה אלא בתוך שקיות פלסטיק שהמפקח קבע את גדלן וצורתן )ב(
  .יסגרן היטב ויעבירן לכלי אשפה, אדם אשפה בשקיות פלסטיק

להסדיר פינוי אשפה באמצעות , במסירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו, המפקח רשאי) ג(
  .מר אחר או באמצעות כל מכל אחרשקיות פלסטיק או שקיות מכל חו

את מועדיו וכל , רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה) ג(בהודעה כאמור בסעיף ) ד(
  .הוראה אחרת הדרושה להסדרת פינוי האשפה

שקיות או מכל שהותקנו , לא ישים אדם ולא ישאיר כל אשפה אלא בתוך כלי האשפה )ה(
  .ולא ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה, )ג(או ) ב(, )א(כאמור בסעיפים קטנים 

או לתוך שקית או מכל ) א(לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן ) ו(
חומרים , פסולת של מפעל או פסולת בנין, מי שופכין, זבל, )ג(או ) ב(כאמור בסעיפים קטנים 

  .ת את כלי הקיבולהעלולות לקרוע או להשחי, חתיכות ברזל או אבנים, דליקים, נוזלים
  כלי אשפה לאשפת מכלאה ולפסולת של מפעל .29

המחזיק במכלאה או במפעל חייב להתקין כלי אשפה נפרדים ומיוחדים לזבל או לאשפה  )א(
לתקנם או , במספר ובמקומות שיקבע המפקח ובהתאם להוראותיו, לפי הענין, של מפעל

  .להחזיקם במצב נקיו, להחליפם בהתאם לדרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע
  .לפי הענין, יחולו על זבל ועל אשפה של מפעל) ד(-ו) ג(28הוראות סעיף  )ב(

  התקנת ביתן אשפה .30
  .לדרוש מבעל נכס שיתקין ביתן אשפה או יתקנו, בהודעה, מפקח רשאי )א(
בצורה , חייב להתקינו באופן) א(בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן ) ב(
  .הכל כאמור בהודעה, מקום שיקבע המפקח ובהתאם להוראות ובתוך הזמן שקבעוב
  החזקת ביתן אשפה .31

בעל נכס או המחזיק בו חייב להחזיק את ביתן האשפה במצב נקי ותקין להנחת דעתו של  )א(
  .המפקח

לרבות התקנת , ביצוע תיקונים בביתן אשפה או בסמוך לו, מפקח רשאי לדרוש בהודעה )ב(
  .המחובר לרשת המים של הבית ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הביתברז 
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  פינוי אשפה  .32
לא יעביר ולא יוביל , או מי שמינתה העיריה לעשות כן, פרט לעובד העיריה, לא יפנה אדם )א(

  .אלא לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר, אשפה או זבל מכל נכס
  -ייקבעו ) א(י סעיף קטן בהיתר שניתן לפ )ב(

  ;השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה או זבל )1(
  ;המקומות שאליהם יובלו ויורוקנו אשפה או זבל )2(
  ;גדלם ומבנם, צורתם, דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה )3(
  .תקופת ההיתר )4(

להתנות , להתלותו, לבטלו, לסרב לתיתו, )א(ראש העיריה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן  )ג(
  .להוסיף עליהם או לשנותם, בו תנאים

  .בעד היתר כאמור בסעיף זה תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השניה )ד(
, אשפה או זבל מנכס לכל מקום אחר, )א(כאמור בסעיף קטן , נמצא רכב מוביל ללא היתר )ה(

אם כן הוכיח שהוא לא מוביל אלא , רואים את בעל הרכב או מי שהרכב בשליטתו כאחראי
  .ויודיע ברשות מי היה הרכב באותה שעה או שהרכב נלקח ללא הסכמתו, כאמור

  פינוי אשפת גן .33
בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת צמחים לפי אישור המפקח ובהתאם לתנאים 

י ואופן כפי שיקבע במודעה שתפורסם בלוח המודעות של העיריה לגבי ימי הפינו, שקבע בו
  .הפינוי

  רכוש העיריה .34
 יהיו רכושה של 36- ו33, 32פסולת בנין ואשפת צמחים שפונו בהתאם לסעיפים , זבל, אשפה
  .זולת אם נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על פי הסעיפים האמורים, העיריה

  זכות כניסה לשם פינוי אשפה .35
פסולת בנין או אשפת , זבל, וי אשפהעובד העיריה או אדם שהמועצה מעסיקה בפינ )א(

  .רשאי להכנס לכל נכס כדי לפנותם בהתאם להוראות חוק עזר זה, צמחים
גישה , יאפשר לעובד העיריה או מי שפועל מטעמה, המחזיק בו או המנהל אותו, בעל נכס) ב(

פסולת בנין או , זבל, ללא הפרעה לכלי אשפה שנקבעו לצורך הוצאת אשפה, חפשית ותקינה
  .שפת צמחיםא

  פינוי פסולת בנין .36
, האחראי לביצוע עבודות הבניה או ההריסה, מחזיקו, בעל נכס: אחד או יותר מאלה )א(

  .חייבים בפינוי פסולת בנין
  .פינוי פסולת בנין ייעשה על פי אישור ראש העיריה או המפקח ובהתאם לתנאים שיקבע )ב(

  אגרת פינוי אשפה .37
ישלם המחזיק ששוחרר או שקיבל פטור על פי דין ,  ידי העיריהבעד פינוי אשפה על )א(

 מסכום הארנונה הכללית שהיה 1/3מתשלום ארנונה כללית לעיריה אגרה שנתית בשיעור 
 - "ארנונה כללית"ו" מחזיק", לענין זה; חייב בתשלומה אלמלא השחרור או הפטור כאמור

  .כמשמעותם בפקודת העיריות
  .ת אגרה או לוותר עליה מחמת עניו של האדם המשוחרר מארנונההעיריה רשאית להפחי )ב(
תרבות ורווחה פטורים , בריאות, דת, יהיו מוסדות חינוך) א(על אף האמור בסעיף קטן  )ג(

  .מתשלום אגרה לפי סעיף זה
  אגרת פינוי אשפת מפעל וצמחים .38

ר שנקבע בתוספת בעד פינוי אשפה של מפעל ישלם המחזיק במפעל לעיריה אגרה בשיעו )א(
  .37בנוסף לאגרת פינוי אשפה לפי סעיף , השלישית

  .בעד פינוי אשפת צמחים תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית )ב(

  פינוי חפצים מיושנים: 'פרק ה

  איסור השארת חפצים מיושנים .39
ו להחזיק להניח א, להשאיר, לא יחזיק ולא ירשה לזרוק, לא יניח, לא ישאיר, לא יזרוק אדם

אלא אם דרוש לעשות כן להעברתו או לתיקונו של , חפצים מיושנים במקום ציבורי או פרטי
  .ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך, אותו חפץ מיושן
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  פינוי חפצים מיושנים .40
כל אדם מאלה חייב בפינוי החפצים המיושנים ממקום ציבורי או פרטי למקום שקבע ראש 

  :הודעת ראש העיריההעיריה ושצויין ב
  ;המרכיב או המספק חפצים שמחליפים חפצים ישנים, אדם המוכר )1(
  ;בעלם של חפצים מיושנים )2(
  .כל מי שברשותו חפצים מיושנים )3(

  שמירת הסדר והנקיון בגנים: 'פרק ו

  הגדרות .41
  . לרבות מי שראש העיריה מינה אותו להיות שומר בגן- "מפקח", בפרק זה

  ת בגןהימצאו .42
כמפורט בהודעה , בהוראת ראש העיריה, לא ימצא אדם בגן בשעות שהכניסה לגן נאסרה

  .המוצגת בגן או בכניסה אליו
  אישור כניסה .43

לא יכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא בגן אלא ברשות ראש העיריה או המפקח ובהתאם 
  .להוראותיו

  איסור פגיעה בבעלי חיים .44
לעוף או לשוט ,  חיים שאינם בבעלותו או שהם בבעלות העיריה מלהלךלא יפריע אדם לבעלי

ולא ישים אדם , לא יקח ולא ינסה לקחת אותו או את ביציו, לא יטריד בעל חיים, בגן
  .מלכודת לבעל חיים

  פגיעה בצמח בגן .45
לא יגדע ולא ישחית כל צמח בגן אלא אם הרשהו לכך ראש , לא יעקור, לא יקטוף אדם

  .ו המפקח ובהתאם לתנאי ההרשאההעיריה א
  התנהגות בגן .46

, צמח או מקום נטיעות, ולא ירשה לדרוך או לטפס על דשא, לא יטפס, לא ידרוך אדם )א(
  .אלא בהתאם להוראות ראש העיריה שנקבעו בהודעה המוצגת במקום

 שבתוך שער או סורג, משוכה, ולא ירשה לדרוך או לטפס על גדר, לא יטפס, לא ידרוך אדם )ב(
  .גן או הגודרים אותו

שער או סורג בתוך , משוכה, לא ישחית ולא ירשה לשבור או להשחית גדר, לא ישבור אדם )ג(
  .גן
  .לא יהלך אדם בגן אלא בשבילים או בשטחים שנקבעו לכך )ד(

  כלי רכב .47
  .לא ינהג בו ולא ישאירו בגן ללא היתר מראש העיריה או המפקח, לא יכניס אדם רכב לגן

  רוכלות .48
לא יעסוק אדם ברוכלות בגן אלא אם כן הדבר הותר לו במפורש ברשיון הרוכלות שניתן לו 

  .1965-ו"התשכ, )רוכלים(לפי חוק עזר להרצליה 
  משחקים .49

, המשחקיםסוגי ; בתנאים ובמקומות שנקבעו לכך, לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים
  .הודעה שתוצג בגןהתנאים והמקומות ייקבעו בידי ראש העיריה ב

  איסור הפרעה .50
או , אי נוחות או נזק לכל אדם, הפרעה, לא יעשה אדם כל מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה

  .שיש בו כדי להפר את הסדר בגן
  רעש .51

  .ממושך או חוזר ונשנה, לא יקים אדם בגן רעש חזק
  השגחה על בעלי חיים .52

אלא אם הותר הדבר בהודעה , ולא יניחו להכנס לתוכולא יכניס אדם בעל חיים לתוך הגן  )א(
  .שפורסמה בגן בידי ראש העיריה

לא יניח לבעל חיים אותו האדם , )א(הותרה כניסת בעלי חיים לגן כאמור בסעיף קטן  )ב(
לבעל חיים או לצמח או לפגוע , להלך בלי השגחה וימנע אותו מלהפריע לאדם, ששמירתו עליו

  .בהם
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  חייםקשירת בעלי  .53
שער או סורג שהוקמו , משוכה, גדר, אל צמח, לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח

  .לא יעמיד לידם בעל חיים ולא יניחו לעמוד לידם, בגן או ברחוב לשם הגנה על הצמח
  מרעה .54

לא ירעה אדם בעל חיים בגן אלא במקומות שקבע לכך ראש העיריה או המפקח ולפי הסדר 
  .שקבע

  מירה על מקווי מיםש .55
ולא ירחץ בהם , לא יכבס בהם כל כביסה, מעיין או מזרקה בגן, אגם, לא ירחוץ אדם בבריכה

  .בעלי חיים או חפץ אחר אלא ברשות ראש העיריה או המפקח ולפי הוראותיו
  שמירת נקיון .56

 אלא לא יזרוק ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישים או יזרוק בגן כל אשפה, לא ישים אדם )א(
  .בפחי האשפה שסיפקה לכך העיריה

שטיח או דבר אחר בגן ולא ישטח בו בגדים או דברים , לא יחבוט ולא ינער אדם מרבד )ב(
  .אחרים לשם ייבושם או ניקויים

  קיום אספות .57
מופע או אסיפה כמשמעותה בחוק הבטיחות במקומות , טכס, לא יקיים אדם בגן חגיגה )א(

אלא על פי היתר מראש ובכתב מאת ראש העיריה , וכיוצא באלה, 1982-ג"התשכ, ציבוריים
  .ובהתאם לתנאי ההיתר

, לא יתן ראש העיריה היתר כאמור אלא אם מבקש ההיתר קיבל את כל הרשיונות )ב(
  .ההיתרים והאישורים הדרושים לקיום האסיפה

  הרחקת בני אדם מגן .58
ובלבד שהתרה בו , ראות חוק עזר זהמפקח רשאי להרחיק מגן כל אדם העובר עבירה לפי הו

  .תחילה

  שימור רחובות: 'פרק ז

  מכשול ברחוב .59
לא יטיל ברחוב ולא יבליט מעל לרחוב כל , לא יתלה, לא יקים, לא ישאיר, לא יניח אדם )א(

אלא אם כן דרוש , דבר העלול לגרום נזק לרחוב או להפריע לנקיון או לתנועת הציבור בו
, ר או לפריקתו ותוך כדי פריקתו ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכךלעשות כן לטעינת הדב

  .ואלא אם כן ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר
ראש העיריה או המפקח רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאדם שעשה או הרשה או שגרם  )ב(

  .לסלק את מה שנעשה כך, )א(לעשות דבר האמור לפי סעיף קטן 
ולא ירשה להניח או לתלות בכל נכס כל דבר באופן שיש בו סכנה , לא יתלה, לא יניח אדם )ג(

  .שיפול לרחוב
  תליית כבסים .60

בחלון או בכל מקום אחר , במרפסת, לא יתלה אדם ולא ירשה לתלות כבסים ברחוב )א(
ן לקיים או אם קבע ראש העיריה או המפקח שלא נית, הפונה לרחוב אלא במקום שיועד לכך

  . במקום ובתנאים שפירט-איסור זה והתיר תליית כבסים 
רואים את המחזיק כאילו תלה , נמצאו כבסים או חפצים תלויים או מונחים בחזית בית )ב(

  . או הניח את הכבסים או החפצים
  חסימת תעלה .61

קרה שוחה או תא ב, לא יגרום ולא יתיר לכסות או לחסום תעלה, לא יחסום, לא יכסה אדם
  .ולא ירשה לאחר לכסותם או לחסמם, ברחוב

  בניה ארעית .62
לפי ,  צורך מיוחדטכסים או כל,  מותרת בניה ארעית לרגל חגיגות61-  ו59על אף האמור בסעיפים 

  .הרשאה בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאים בהרשאה
  שינויים ברחוב .63

 היתר בכתב מאת מהנדס ובהתאם לא ישנה אדם רחוב ולא ירשה לאחר לשנותו אלא על פי
  .לתנאי ההיתר
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  )ן"תש: תיקון(' היתר להעמיד כסאות וכד .64
שולחנות או פרגודים לצרכי , ראש העיריה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות )א(

מכונה לייצור או , מצלמה אוטומטית, מאזניים אוטומטיים, שמשיות, מסעדה או בית קפה
וכן להציג או להעמיד , ים או כל מכונה אחרת או מכשיר אחרמכירה של גלידה או מיצ

קביעת , מתן היתר או סירוב לתיתו; אדניות או פרחים ברחוב בחזית חנות לפרחים, עציצים
  .התלייתו וביטולו נתונים לשיקול דעתו של ראש העיריה, תנאי נתינתו

  .וספת הרביעיתתשולם אגרה בשיעור שנקבע בת) א(בעד היתר כאמור בסעיף קטן  )ב(
  . בדצמבר שלאחר נתינתו31היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  )ג(
  .מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים שבו )ד(

  פתיחת שוחות .65
לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת ראש ) א(

  .העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר
  -חה ברחוב חייב אדם הכורה שו )ב(

להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים ביום ) 1(
  .ובאורות אדומים בלילה

לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם ) 2(
  .הכל לפי התאריך המוקדם, פקיעת תוקף ההיתר

  . תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת החמישית)א(בעד היתר כאמור בסעיף קטן  )ג(
  נזק לרחוב .66

  .לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב )א(
חייב לתקן את הנזק באופן ובתנאים שיקבע ראש ) א(אדם שעבר על הוראות סעיף קטן  )ב(

  .העיריה
בעל הקרקע חייב החופר או , נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב )ג(

  .לתקן את הנזק
  סילוק מכשול וביצוע עבודה .67

ראש העיריה או המפקח רשאי באמצעות כל אדם לסלק כל דבר הנמצא ברחוב בניגוד לסעיף 
, סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור; 66- ו65 ולבצע כל עבודה המנויה בסעיפים 59

ביצוע העבודה את הוצאות הסילוק רשאית המועצה לגבות מהאדם החייב בסילוק הדבר או ב
  .תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לתכנה; או הביצוע

  פעולה דחופה .68
לסלק כל , בכל מקרה הנראה לו דחוף, לפי שיקול דעתו, ראש העיריה או המפקח רשאי )א(

רושה כדי וכן לבצע כל עבודה הד, מכשול ברחוב ולהרחיקו מהרחוב לכל מקום שיראה לו
, בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף זה בין אם לאו, לסלק מכשול מהרחוב לכל מקום שיראה לו

  .לכל מקום, בכל עת סבירה, ולהכנס לשם כך
רשאית המועצה , )א(סילק ראש העיריה מכשול ברחוב או ביצע עבודה כאמור בסעיף קטן  )ב(

  . את הוצאות הסילוק או הביצועלגבות מהאדם החייב בסילוק המכשול או בביצוע העבודה
  מניעת הסגת גבול ברחוב .69

להרוס או לפרק , רשאי ראש העיריה להסיר, הקים אדם בנין ברחוב או הניח מכשול ברחוב
  .את הבנין או המכשול ולהרחיקם מהרחוב לכל מקום שיראה לו

  בעלי חיים משוטטים: 'פרק ח

  שוטטות בעלי חיים .70
  .יים שבהחזקתו להלך ברחוב ללא השגחהלא יניח אדם לבעל ח )א(
רשאי הוא לשים ידו , מצא ראש העיריה או המפקח בעל חיים ללא השגחה ברחוב או בגן )ב(

  .ויודיע על כך לבעליו לשם החזרתו לידיו, עליו ולהחזיקו במקום שהועיד לכך ראש העיריה
לא , )א(פי סעיף קטן ומחזיק בו ל, בעל חיים שראש העיריה או המפקח שם את ידו עליו )ג(

 שקלים חדשים 10יוחזר לידי בעלו אלא לאחר ששולמו לעיריה הוצאות החזקתו בשיעור של 
  .לכל יום שהוא מוחזק

מקום עינוג , להכנס לתוך בית קפה, למעט כלב נחייה, לא יכניס אדם ולא יניח לבעל חיים )ד(
  .או לכלי רכב ציבורי
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  ם עינוגהוראות מיוחדות בענין מקו: 'פרק ט

  הכנסת בקבוקים וגרימת לכלוך, פיצוח, איסור עישון .71
  -בשעות ההפסקה : לרבות, באותו חלק שבו מתקיים העינוג, במקום עינוג

  ;למעט עישון במקום שבו מתקיים משחק או מופע תחת כיפת השמים, לא יעשן אדם )1(
  ;בוטנים וכיוצא באלה, לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים )2(
  ;לא יזרוק אשפה ולא יכלכלך )3(
  .לא יכניס אדם ולא יחזיק או ירשה להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית )4(

  מודעות .72
, שאת תכנן, מודעות לענין חוק עזר זה, במקומות הנראים לעין, בעל מקום עינוג יקבע בו )א(

  .גדלן וצורתן יקבע ראש העיריה בהודעה בכתב, מספרן
  . לרבות הודעות מוארות- "תמודעו", בסעיף זה )ב(

  ניקוי מדרכות: 'פרק י

  הגדרות .73
  -בפרק זה 

, האחראי לעסק, מנהל העסק למעשה, בעל העסק:  אחד או יותר מאלה- "בעל עסק"
  ;שותף פעיל בעסק, המחזיק בעסק

  ;בין שהוא מרוצף או סלול ובין אם לאו,  מקום המשמש למעבר הולכי רגל- "מדרכה"
 כל רוחב המדרכה שלאורך הרחוב הגובל בעסק והנמצאת בין - "עסקמדרכה הגובלת ב"

  ;הקווים הניצבים לפינותיו הקיצוניות של העסק
, מסעדה, מחסן, תחנת אוטובוסים, בית קפה, בית מרקחת, בית מלון,  בית אוכל- "עסק"

קיוסק או , תחנת מוניות, תחנת דלק, משרד, מקום עינוג, מקום למכירת כרטיסים, מפעל
  ;קום אחר שבו מתנהל עסקמ
  . תחנה שממנה יוצא או שבה מסתיים קו אוטובוסים- "תחנת אוטובוסים"

  חובת הניקוי .74
כך שלא תימצא עליה אשפה , בעל עסק חייב לטאטא ולנקות את המדרכה הגובלת בעסקו )א(

  .ותהיה נקיה
קו והיא נקיה לא תחול חובת טאטוא על בעל עסק כשאין אשפה על המדרכה הגובלת בעס )ב(

  .לחלוטין
תחול על בעל עסק בימים שבהם העסק ) א(חובת טאטוא המדרכה כאמור בסעיף קטן  )ג(

 דקות לפני 15ובלבד שהעסק היה פתוח לפחות , פתוח ובשעות הנקובות בתוספת השישית
  .תחילת המועד לטאטוא כנקוב בתוספת השישית

  דרישה לניקוי .75
,  בתוספת השישית שהמדרכה הגובלת בעסק אינה נקיהמצא המפקח לאחר השעות הנקובות

רשאי הוא לדרוש מבעל העסק לנקות אותה בתנאי שזמן הניקוי יהיה תוך השעה שלאחר 
  .שעות סיום הניקוי הנקובות בתוספת השישית ובשעות אלה העסק פתוח

  איסוף אשפה .76
ף את האשפה לתוך כלי יאסו, 75 או 74בעל עסק החייב בטאטוא וניקוי המדרכה לפי סעיפים 

  .אשפה שיוחזק בעסק או בחצר בהתאם להוראות המפקח
  איסור השלכת אשפה .77

בעל עסק החייב בניקוי המדרכה לא ישליך ולא יפזר לרחוב את האשפה שהוא אסף ולא 
  .ירשה להשליך או לפזר האשפה כאמור
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  שמירת חזיתות בתים וחדרי מדרגות: א"פרק י

  )ה"שנת: תיקון(הגדרות  .78
   -בפרק זה 

, בין שהוא בנוי אבן,  לרבות כל מבנה הבנוי על מגרש ולרבות כל בנין וכל חלק מהם- "בית"
בית עסק ובנין , בית דירות, וכולל בית משותף, או כל חומר אחר, ברזל או עץ, טיט, בטון

ולרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם , בין שהם תפוסים ובין שאינם תפוסים, ציבורי
  ;הבית כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו בית

, סיוד, טיח, שיפור וחידוש של חזית הבית וכולל עבודת צביעה,  לרבות כל תיקון- "שיפוץ"
עבודות , או תיקוני בניה, ריצוף, שינוי מקום צנרת חיצונית, ציפוי, מילוי, סתימה, ניקוי

יסה או סילוק של דבר הפוגע במראה החזית מפני רטיבות או מים וכן הר, להגנה מפני חלודה
לרבות התרת מרזב המותקן על גבי קיר או , של חלק מהבית וקירות חיצוניים של אותו חלק
  ;חלק אחר של הבית הנשקפים אל רחוב או גינה

להנחת דעתו של ראש העיריה או ,  שיפוץ של חלק מבנין שניתן לעשותו- "שיפוץ חלקי"
  ;ן השימוש בבנין או בחלקועקב יעודו ואופ, המהנדס

שינוי מקום צנרת , סתימה או מילוי, ניקוי, סיוד, טיח,  עבודות צביעה- "שיפוץ מקומי"
וכן הריסה או סילוק של דבר , מפני רטיבות או מים, עבודות להגנה מפני חלודה, חיצונית

מרזב לרבות הסרת , הפוגע במראה החזית של חלק מהבית וקירות חיצוניים של אותו חלק
  ;המותקן על גבי קיר או חלק אחר של הבית הנשקפים אל רחוב או גינה

, )'פסז(בין מקורה ובין שאינו מקורה ,  כל חלק מהבית או מבנה לרבות מעבר- "חזית"
  . קיר תומך וכל קיר אחר, גדר, מרפסת, לרבות חלון, הנשקף אל רחוב או גינה

  שמירת חזיתות .79
ייבים לשמור על המצב התקין והמראה הנאה של חזית הבית הבעל והמחזיק של בית ח )א(

  .וחדר המדרגות
הבעל או המחזיק לא יתקין מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית הצופים אל הרחוב  )ב(

ובלבד שהמים יזרמו כלפי , אולם מותר להתקין מרזב על גג הבית, )קיר חזית -להלן (או גינה 
  .מטה ולא על גבי קיר חזית הבית

   )ה"תשנ: תיקון(הודעה לשיפוץ  .80
לבצע בחזית הבית , בהודעה בכתב, ראש העיריה או המהנדס רשאי לדרוש מבעל הבית )א(

  .עבודות שיפוץ כמפורט בהודעה
, לפי הענין, מבעל בית או ממחזיק, בהודעה בכתב, ראש העיריה או המהנדס רשאי לדרוש )ב(

עבודות שיפוץ חלקי או , זית החלק שבו הוא מחזיקאו בח, כולו או חלקו, לבצע בחזית הבית
  .כמפורט בהודעה, עבודות שיפוץ מקומי

, רשאי ראש העיריה או המהנדס לקבוע תנאים) ב(או ) א(בהודעה לפי סעיפים קטנים ) ג(
וכן הוראות בנוגע לחמרים , פרטים ודרכים לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצען

  .דותלצבעים ולאופן ביצוע העבו
  שיפוץ על פי היתר .81

לפי היתר מאת ראש העיריה , 80לא ישפץ אדם בית אלא על פי הודעת שיפוץ כאמור בסעיף 
  .ובהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בהם, או המהנדס

  )ה"תשנ: תיקון(שיפוץ בידי העיריה  .82
א בצען או לא נדרש אדם בהודעה לבצע עבודות שיפוץ או שיפוץ חלקי או שיפוץ מקומי ול )א(

או ביצע עבודות שיפוץ , או ביצע עבודות ללא היתר, השלימן תוך התקופה שנקבעה בהודעה
או שיפוץ חזית בית שלא לפי התנאים , הפוגמות בצורה החיצונית האחידה של הבית

, רשאי ראש העיריה לבצע את העבודות או להרוס, וההוראות שנקבעו בהודעה או בהיתר
ולגבות מאת אותו אדם את ההוצאות , הכל לפי הענין, העבודות שנעשולשנות או לתקן את 

  .שהוציאה העיריה לשם כך
רשאי הוא לגבות את ההוצאות , ביצע ראש העיריה עבודות שיפוץ בחזית בית משותף )ב(

  .מנציגות הבית או מבעלי הדירות בהתאם לשיעור המוטל עליהם לפי הוראות חוק עזר זה
עיריה או המהנדס על סכום הוצאות הביצוע תהווה ראיה לכאורה תעודה מאת ראש ה )ג(

  .לדבר
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  )ה"תשנ: תיקון(הוצאות השיפוץ  .83
  -בהוצאות השיפוץ לפי חוק עזר זה ישאו  )א(

  ; בעלי הדירות לפי שטח הרצפה של דירותיהם-בבית משותף  )1(
  . בעל הבית-בבית אחר  )2(

  .ישא המחזיק) ב(80כאמור בסעיף , בהוצאות שיפוץ מקומי )ב(
לפי , ישאו בעלי הדירות שבחלק הבנין ששופץ, )ב(80בהוצאות שיפוץ חלקי כאמור בסעיף  )ג(

  .שטח הרצפה של כל דירה כאמור לעומת שטח הרצפה של כל הדירות שבאותו חלק

  רכוש ציבורי: ב"פרק י

  איסור פגיעה או השחתת רכוש ציבורי .84
רכוש או חפץ , מיתקן, לא ישבור ולא יקלקל כל בנין, ילכלךלא , לא ישחית, לא יסיר אדם )א(

  .השייך לעיריה או שהוקם על ידי העיריה או באישורה
  .אינו חל על ראש העיריה או מי שפועל על פי הוראותיו) א(האמור בסעיף קטן  )ב(

  שונות: ג"פרק י

  איסור הפרעה .85
  .תפקידם לפי חוק עזר זהלמהנדס או למפקח במילוי , לא יפריע אדם לראש העיריה

  ילדים .86
 ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי 13הממונה או האפוטרופוס על אדם שהוא למטה מגיל 

  .חוק עזר זה
  מסירת הודעות .87

מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא 
הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו , מכוונת

או שנשלחה בדואר , מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם
; במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

ו הדרישה תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה א, אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור
או הוכנסה לתיבת , במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה

הדואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת או פורסמה באחד העתונים הנפוצים 
  .בתחום העיריה

  סמכות כניסה .88
 מקום אחר לנכס או לכל, בכל עת סבירה, מהנדס או מפקח רשאי להיכנס, ראש העיריה

לעשות ולבצע את כל , בתחום העיריה כדי לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו
  .הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט את כל הצעדים הדרושים לקיומן

  הודעה לביצוע .89
ואת , הפרטים והאופן לביצוע ההודעה, כל הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים )א(

  .המועד שבו יש לבצעה
להנחת דעתו של , חייב לקיימה לכל פרטיה) א(מי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף קטן  )ב(

  .תקפה של הודעה כאמור הוא עד למילויה; המפקח
או ביצע את המפורט בהודעה שלא לפי , לא קיים אדם את הודעת ראש העיריה או המפקח )ג(

רשאי ראש העיריה לבצע , ים בה להנחת דעתו של המפקחהפרטים והאופן המפורט, התנאים
את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם 

או לפי כל חלוקה אחרת , מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד, ההודעה לפי חוק עזר זה
  .שיקבע

 אגרות בהתאם לתוספות חשבון הוצאות חתום ביד ראש העיריה או ביד המהנדס וחשבון )ד(
  .לחוק עזר זה יהוו הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות והאגרות

  . לרבות דרישה-" הודעה", בסעיף זה )ה(
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  שמירת דינים .90
האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או על המחזיק בנכס או על כל 

  .אדם אחר על פי כל חיקוק אחר
  תחילה .91

  .ל חוק עזר זה בתום ארבעה חדשים מיום פרסומו ברשומותתחילתו ש
  הוראות מעבר .92

 יראו אותם כאילו נמסרו 93דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוקי העזר המפורטים בסעיף 
  .כדין לפי חוק עזר זה

  ביטול .93
  -בטלים 

  ;1957-ז"התשי, )הוצאת אשפה(חוק עזר להרצליה  .1
  2;1958-ח"התשי, )תברואהמפגעי (חוק עזר להרצליה  .2
  ;1963-ג"התשכ, )הגנה על הצומח(חוק עזר להרצליה  .3
  ;1963-ג"התשכ, )שימור רחובות(חוק עזר להרצליה  .4
  ;1963-ג"התשכ, )שמירת נקיון ואיסור עישון(חוק עזר להרצליה  .5
  ;1974-ד"התשל, )ניקוי מדרכות(חוק עזר להרצליה  .6
  ;1958-ח"התשי, )יפוץ של חזיתות בתיםשמירה וש(חוק עזר להרצליה  .7
  ;1963-ג"התשכ, )הדברת טוואי התהלוכה של האורן(חוק עזר להרצליה  .8
  ;1952-ב"התשי, )הסדרת גדר חיה(חוק עזר להרצליה  .9

  ;1963-ג"התשכ, )הדברת זבוב הים התיכון(חוק עזר להרצליה . 10
  ;1959- ט"התשי, )בתיםחצרות וכניסות ל, ניקוי מגרשים(חוק עזר להרצליה  .11
  .1987- ז"התשמ, )פינוי חפצים מיושנים(חוק עזר להרצליה  .12
  הוראת שעה .94

יעלו , 1984-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(לחוק עזר להרצליה ) א(2על אף האמור בסעיף 
 לחודש לאחר פרסומו בשיעור עליית המדד 1-האגרות המפורטות בתוספות לחוק עזר זה ב

  .1989רונה לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש יולי שפורסם לאח

  תוספת ראשונה

  ))א(26סעיף (
  

  בשקלים חדשים  הוצאות ניקוי בידי העיריה  
    

  7  בעד שעת עבודה לפועל  .1
  81  בעד שעת עבודה לטרקטור  .2
  93  בעד הובלה אחת למשאית הלוך וחזור  .3

      

  תוספת שניה

  ))ד(32סעיף (
  בשקלים חדשיםה האגר    

    

  12  בעד היתר פינוי במשאית  .1
  6  בעד היתר פינוי בעגלת טרקטור  .2
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  תוספת שלישית

  )38סעיף (
  בשקלים חדשיםהאגרה     

    

בעד פינוי אשפת מפעל ישלם החייב בפינוי   .1
  : אשפה

  

  36   קוב6מכולה של   .א  
  44   קוב8מכולה של   .ב  
    ):כולל גזם(ים בעד פינוי אשפת צמח  .2

  פטור   משאית1/4עד   .א  
  96   משאית1/2 עד 1/4מעל   .ב  
  144   משאית1/2מעל   .ג  
        

  תוספת רביעית

  ))ב (64סעיף (
  בשקלים חדשיםהאגרה     

    

בעד היתר להעמיד שולחנות וכסאות על 
  :המדרכה

  

  161  ר" מ10עד   
  22  ר"בעד כל מ, ר" מ30ר עד " מ10-מ  
  32  ר"בעד כל מ, ומעלהר " מ30-מ  

  תוספת חמישית

  ))ג(74סעיף (
  
, 10.00- ו09.00הניקוי בעסקים גובלי מדרכה כמפורט להלן יעשה בימי חול בשעות שבין  .1

 ובין 10.00- ו9.00בערבי שבת וערבי חג בשעות שבין , 19.00- ו18.30 ובין 16.30- ו15.30בין 
  :24.00- ו23.30 ובין 21.00- ו20.00ת שבין  ובמוצאי שבת ומוצאי חג בשעו15.00- ו14.00
, משרד למכירת כרטיסים, תחנת דלק, מקום עינוג, מסעדה, בית אוכל, בית קפה, קיוסק

  .ירקות או פירות, ממתקים, גרעינים או פירות יבשים, חברה לממכר גלידה או שלגונים
 ובין 12:30השעות  ייעשה בימי החול בין 1הניכוי בעסק גובל מדרכה שלא פורט בפרט  .2

  .18.30- ו17.30
 ובמוצאי שבת ובמוצאי חג 15.00 - 14.00 וכן 10.00-9.00בערבי שבת וערבי חג בשעות שבין 

  .24.00- ו23.30 ובין 21.00- ו20.00בשעות שבין 
_________________________  

  
  

1
  .68, ה"תשנ; 216, 34, ן"ם תש" קתש

2
שמירה ושיפוץ (נראה שהמחוקק התכוון לבטל את חוק עזר להרצליה כ, 642, ם"ת תש" חוק עזר זה בוטל בק

  .63' המובא להלן בע, 1980-ם"תש, )של חזיתות בתים וחדרי מדרגות
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ושלטים. 2   מודעות 
  
  

  איכות הסביבה:  אפרק
  

  1 2009-ט"סתש, )מודעות ושלטים(חוק עזר להרצליה 
  

, ) פקודת העיריות-להלן ( קודת העיריות לפ251, 250, 246בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :מתקינה מועצת עיריית הרצליה חוק עזר זה

  פרשנות: פרק ראשון

 הגדרות. 1
 –בחוק עזר זה 

שהותקן במקום ציבורי ואפשר ,  ארגז או ארון או מיתקן אחר בעל נפח- "ארגז ראווה"
  ;להציג בו סחורה או מיתקן לפרסום מודעות

בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי , שהוא קבוע ובין שאינו קבועבין ,  כל מבנה- "בניין"
  -ברזל או חומר אחר לרבות , טיט, בטון

  ;כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר אליו חיבור של קבע) 1(
הגודרים או תוחמים או המיועדים לגדור או , גדר וכיוצא באלה, סוללת עפר, קיר) 2(

  ;לתחום שטח קרקע או חלל
  : אחד או יותר מאלה- "עלב"

  ;בעל או חוכר רשום של נכס) 1(
אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן ) 2(

  ;כנאמן או כבא כוחו, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, הכנסה
  ;שוכר או שוכר משנה או המחזיק בנכס באופן אחר) 3(
  ;) חוק המקרקעין-להלן  (1969-ט"התשכ, קרקעיןבעל דירה כמשמעותו בחוק המ) 4(
  ;נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין) 5(
  ; מועצת העיריה- "המועצה"
  ; עיריית הרצליה- "העיריה"
, בכל מקום בתחום העיריה,  הצגת שלט או מודעה בדרך או באמצעי כלשהם- "הצגה"

  ;התקנהלרבות קביעה או התקנה וכן השארה לאחר קביעה או 
 ועדה מייעצת שימנה ראש העיריה ובין חבריה יהיו לפחות מהנדס - "ועדה מייעצת"

  ;העיריה או נציגו ומנהל אגף הפיקוח או נציגו
וכן גרור וכל , מסחרי או ציבורי כמשמעותו בפקודת התעבורה,  רכב פרטי- "כלי רכב"

  ;המחובר אל כלי הרכב
, מתכת, עץ, בד, ציור על נייר, תחריט, ילוםצ, כרוז, כרזה, תמונה,  הודעה- "מודעה"

או המוצגים באמצעות , העשויים מחומר כלשהו, אות או כיוצא באלה, תבנית, סמל, כתובת
, לרבות דרך הפצה, וכן הודעה הנמסרת בכל דרך, עשן או גז והמיועדים לפרסומת, אור

, מגפון,  רמקול,רשמקול, צביעה או חריטה או באמצעות פטיפון, הסרטה, הארה, הדבקה
ולרבות , לרבות כל העתק מהודעה כאמור, כלי טיס או אמצעי אחר, כדור פורח, שידור

, הודעה המתפרסמת באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או במקום ציבורי
  ;ושלא נועדו להיות מוצגים בדרך קבע, ארגז ראווה

  ;או באופן אחר אדם המחזיק בנכס למעשה כבעל או כשוכר - "מחזיק"
 מיתקן שבבעלות העיריה ושראש העיריה ייעד אותו כמיתקן - "מיתקן פרסום עירוני"

  ;לפרסום מודעות
או אדם ששמו או כינויו , בין בעצמו ובין על ידי אחרים,  אדם המציג שלט- "מציג השלט"

או , או בעל השלט, או מקצועו או שם עסקו או כינוי עסקו או מהות עסקו מופיעים בשלט
  ;כל אדם המחזיק במקום שבו מוצג השלט או בעלו של מקום כאמור

  ; מטר מרובע או חלק ממנו- "ר"מ"
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  ; מקום שאינו מקום ציבורי- "מקום פרטי"
מסחרי או כניסה או מעבר של מרכז ', פסג, שדרה, לרבות מדרכה,  רחוב- "מקום ציבורי"

נתיב להולכי , משעול לרוכלים או לרוכבי אופניים, סמטה, של קניון או של בית משרדים
מפלש וכל מקום פתוח המיועד , גינה, גשר, טיילת, מגרש ספורט, חצר, רחבה, כיכר, רגל

, בין שהוא בבעלות פרטית הגובל ברחוב או הנשקף אל רחוב, ומשמש כולו או עיקרו לציבור
ים לאורך החוף הנמצאת בתחום העיריה או חלל האוויר מעל לאזור האמור וכן רצועת ה

  ;בית מלון או חניון, בית קפה, מסעדה, וכן כל מקום עינוג ציבורי
העשוי עץ ,  מיתקן לפרסום מודעות שהותקן במקום ציבורי- "מיתקן לפרסום מודעות"

  ;זכוכית או חומר אחר, חומר פלסטי, מתכת
לרבות כל , בין תפוסים ובין שאינם תפוסים, רקעין או כל חלק מהם בניין או מק- "נכס"

  ;דבר המחובר אליהם או הנטוע בהם וכן מיטלטלין
  ; סנטימטר- "מ"ס"
  ;1968-ח"התשכ,  כמשמעותו בחוק רישוי עסקים- "עינוג ציבורי"
, הארה, הצגה, לרבות דרך הדבקה,  הודעת דבר במקום ציבורי בדרך כלשהי- "פרסום"

, בתמונה, בדפוס, על ידי מסירת תוכנו בכתב, או כיוצא באלה, חריטה, צביעה, ההסרט
  ;בציור או באופן אחר

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

  ; רישיון שנתן ראש העיריה לפי הוראות חוק עזר זה- "רישיון"
  ; שלט או מודעה- "לוטשי"
המכילה את שמו או ,  הודעה שנועדה להיות מוצגת דרך קבע או לזמן ממושך- "שלט"

או , או של שירות, או שמו או כינויו או מהותו או טיבו של עסק, או מקצועו, כינויו של אדם
המראה או כוללת , או כל צירוף של אלה, או של תוצר, או של מוצר, של כל פעילות אחרת

בין אם היא מחוברת או נתמכת לנכס או , ציורים, תמונות, מספרים, אותיות, מילים
בין שהיא יצוקה או חרוטה , ובין שאיננה מחוברת או נתמכת אליו, למיתקן או לכלי רכב

או שהיא , או שהיא מוארת לסירוגין, בין שההודעה מוארת ובין שאינה מוארת, בקיר הנכס
  ; אבזרים ומיתקנים הנושאים את ההודעהלרבות כל, הודעה אלקטרונית

  ; שלט מתחלף המתופעל על ידי חברת פרסום- "שלט חוצות"
  . שנת כספים כמשמעותה בפקודת העיריות או חלק ממנה- "שנה"

  רישוי שלטים: פרק שני

  הצגת שלט. 2
אלא לפי רישיון מאת , לא יציג אדם שלט לא יגרום ולא ירשה לאחר מטעמו להציג שלט) א(

ש העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שלטים כמפורט בתוספת רא
  .הראשונה

, לסרב לתתו, רשאי לתת רישיון, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, ראש העיריה) ב(
לקבוע הוראות בדבר , ובין השאר, להוסיף עליהם ולשנותם, לכלול בו תנאים, לשנותו, לבטלו

  .צורתו וסוגי החומרים שמהם ייעשה, ודלוג, מקום הצבתו של השלט
 בקשה לרישיון. 3
בטופס בקשה לרישיון להצגת שלט , הרוצה להציג שלט יגיש בקשה בכתב לראש העיריה) א(

  -יפרט את שמו ומענו ויצרף לבקשתו , הנהוג בעיריה
התוכן והחומר שממנו עשוי , המידות, הצורה, תרשים ובו תכנית המראה את הסוג) 1(

  ; שיש בדעתו להציגהשלט
, המסגרת שעליה יוצב השלט או המיתקן הנושא את השלט עם המפרט הטכני שלהם) 2(

  ;והמקום שבו יוצג השלט וסביבת המקום האמור
יצורף לתכנית אישור של חשמלאי מוסמך המעיד כי הוא אחראי , אם השלט מואר) 3(

  ;לתקינות המיתקן וכי המיתקן כולל מפסק פחת
  ;קום שבו מיועד השלט להיות מוצגצילום המ) 4(
  .הסכמת בעל הנכס שבו יותקן השלט) 5(
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  -למעט , כל בקשה לרישיון תובא לדיון לפני הוועדה המייעצת) ב(
  ;בקשה לחידוש רישיון אם אין שינוי בשלט הקיים שניתן עליו רישיון לפי חוק עזר זה) 1(
  .יא תדון בהבקשה אחרת שהוועדה המייעצת סבורה שאין צורך שה) 2(

, לסרב לתתו, הוועדה המייעצת תהא מוסמכת להמליץ לפני ראש העיריה לתת רישיון) ג(
וכן היא תהיה מוסמכת להמליץ , להוסיף עליהם ולשנותם, להתנותו בתנאים, לשנותו, לבטלו

  .כולה או מקצתה, לפני ראש העיריה לפטור שלט מתשלום אגרה
להזמין לדיוניה את נציג ארגון הגג של , תמצא לנכוןאם , הוועדה המייעצת תהיה רשאית) ד(

  .הגופים הציבוריים הרלוונטיים כגון נציג היחידה לאיכות הסביבה או את אגודת הגרפיקאים
 תוקף הרישיון וחידושו. 4
  . בדצמבר של השנה שבה ניתן31תוקף הרישיון הוא עד ) א(
  . ימים מיום הסרתו7 בתוך, בעל רישיון יודיע בכתב לעיריה על הסרת שלט) ב(
המקום , הסוג, המידה, הצורה, את תוכן השלט, בתוך תקופת הרישיון, שינה בעל רישיון) ג(

ועליו להגיש בקשה לרישיון , יפקע תוקף הרישיון, של השלט או החומר שממנו עשוי השלט
  .חדש

 אגרת שלטים. 5
בשיעורים , גרת שלטיםישלם המבקש לעיריה א, בעד מתן רישיון לשלט או בעד חידושו) א(

  .הנקובים בתוספת הראשונה
  .על בעל רישיון לשלם אגרה לכל שנה שבה נשאר השלט במקומו או חלק ממנה) ב(
הותקן והוצג לראשונה שלט מהשלטים , )ב(-ו) א(על אף האמור בסעיפים קטנים ) ג(

ישיון בעד ישלם בעל הר,  ביוני בשנה פלונית30 לתוספת הראשונה לאחר 1המפורטים בפרט 
  .מחצית מסכום האגרה הנקוב בתוספת הראשונה, רישיון להצגתו באותה שנה

בגלל אופיו , כולה או מקצתה, ראש העיריה רשאי לפטור מציג שלט מתשלום אגרה) ד(
  .באישור מועצת העיריה, הציבורי של השלט או מסיבה אחרת

 אזור שילוט מיוחד. 6
ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצג כל שלט המועצה רשאית להכריז על רחוב או חלק 

לא יינתן רישיון לשלט באזור שילוט , הכריזה המועצה כאמור; ) אזור שילוט מיוחד-להלן (
  .לפי המלצת הוועדה המייעצת ובאישור ראש העיריה, אלא מטעמים מיוחדים, מיוחד

 הסרת שלט. 7
  :להבעל רישיון יסיר שלט ממקום הצגתו בהתקיים אחד מא

או לקיים , הוא הפסיק למכור את המוצר נשוא השלט או לספק את השירות נשוא השלט) 1(
או מסיבה , או שהעסק נשוא השלט אינו מתקיים עוד במקום, את הפעילות נשוא השלט

בעל הרישיון יסיר את השלט לא יאוחר ; אחרת שבעטיה אין השלט ממלא עוד אחרי ייעודו
  ;ד הדברים כאמורמשלושים ימים לאחר קרות אח

  .פקע תוקף הרישיון לשלט) 2(

  פרסום מודעות: פרק שלישי

 פרסום מודעה. 8
אלא , ולא יגרום לפרסומה, לא יפרסם אדם מודעה ולא ירשה לאחר מטעמו לפרסם מודעה

  .לפי היתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר, במקומות שקבע ראש העיריה
 היתר. 9
שבעה ימים לפחות לפני ,  מודעה יגיש בקשה לראש העיריההרוצה בהיתר לפרסום) א(

  .הפרסום
  -ראש העיריה רשאי ) ב(

  ;להוסיף עליהם או לשנותם, לכלול תנאים בהיתר בעת נתינתו) 1(
זולת אם יש בפרסום , ובלבד שלא ינהג כאמור, וכן לבטל היתר שניתן, לסרב לתת היתר) 2(

תוכן , לדעת ראש העיריה, ה או דין אחר או אםהמודעה משום עבירה על הוראות חוק עזר ז
  ;המודעה פוגע בתקנת הציבור או ברגשותיו

  .לקבוע את סדר הפרסום של מודעה ואת מועדו) 3(
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 אגרת פרסום. 10
בשיעורים הנקובים , ישלם לעיריה אגרת פרסום, מגיש בקשה להיתר לפרסום מודעה) א(

  .בתוספת השניה
או , מתשלום אגרה בעד פרסום מודעה על מיתקן פרסום עירוניראש העיריה רשאי לפטור ) ב(

  :בהתקיים שני תנאים אלה, להפחיתה
, צדקה, לצורכי דת, או מוסד ציבורי שלא למטרות רווח, מפרסם המודעה הוא עיריה) 1(

  ;בריאות הציבור או ספורט, אמנות, תרבות, חינוך, רווחה
  ).1( משנה המודעה מתפרסמת לטובת מוסד כאמור בפסקת) 2(
 מסירת פרטים. 11

אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בעל בית הדפוס , לא יפרסם אדם מודעה) א(
  .שבו הודפסה המודעה

או מיצרן שייצר , ראש העיריה רשאי לדרוש מבעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה) ב(
  .למסור את שמו ואת מענו של האדם שהזמין את המודעה, אותה

 שינוי פרטים. 12
לשנות את השם או כל פרט , במשך תקופת תוקף ההיתר, ביקש בעל היתר לפרסום מודעה

יגיש בקשה חדשה להיתר וישלם אגרת פרסום כמפורט בתוספת , אחר הרשום במודעה
  .השניה

 פרסום לעינוג ציבור. 13
מונות או יכול שתתייחס לת, בקשה לפרסום של עינוג ציבורי , 12על אף האמור בסעיף 

מפרסם מודעות להצגות או ; לפי ההצגות או המופעים, למודעות אחרות המשתנות מדי פעם
ובלבד שמועצת הביקורת אישרה וסימנה , למופעים לא יידרש להגיש תמונות לראש העיריה

  . לפקודת סרטי הראינוע5אותן לפי סעיף 
 דרכי פרסום לפי היתר מיוחד. 14

אלא אם כן ניתן לו ,  מהדרכים המפורטות להלן בסעיף זהלא יפרסם אדם מודעה בכל דרך
  :ובהתאם לתנאי ההיתר, היתר מיוחד מאת ראש העיריה

או , על ידי הארה לסירוגין בחשמל או באופן אחר, העברת מודעה אל רשות הרבים וממנה) 1(
או , ר פורחאו על ידי כדו, או על ידי מכשיר אחר, מגפון, רמקול, רדיו, רשמקול, על ידי פטיפון

  ;כלי טיס
  ;מתיחת סרט לרוחב רחוב) 2(
  .לוח או סרט וכיוצא באלה, נשיאת מודעה על מוט) 3(

 פטור. 15
שאישרה , הוראות פרק זה לא יחולו על מודעה המפורסמת במהלך הפגנה או תהלוכה

, ]נוסח חדש[משטרת ישראל על פי פקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה 
  .1971-א"התשל

  שלטים ומודעות אסורים: פרק רביעי

 שילוט אסור. 16
לא יפרסם מודעה ולא יגרום להצגתו או לפרסומו של שילוט שנתקיים , לא יציג אדם שלט
  :לגביו אחד מאלה

  ;הוא עלול להפריע לתנועת כלי רכב או להולכי רגל) 1(
  ;הוא מרעיש או מפיץ ריח) 2(
בין אם הרכב בחניה ובין אם הוא , הנגרר על ידיואו על מיתקן , הוא מוצב על כלי רכב) 3(

או , למעט שילוט שנצבע או הודבק על רכב מסחרי, או הוא מוצג על גרוטאת רכב, בתנועה
  ;או שילוט שחובה להציגו לפי כל דין, ציבורי

  ;או מפריע למעבר בהם, יציאת חירום או פתח אחר, תריס, חלון, הוא חוסם דלת) 4(
, צינור אוויר, צינור ביוב, מזגן אוויר, מעליות, מדרגות נעות, דרגות חירוםהוא מוצג על מ) 5(

תמרור או במקום , עמוד צופרים, אנטנה, מיתקן להפעלת רמזור, מיתקן טלפון, עמוד חשמל
למעט עמודי תאורה עירוניים שאישרה הוועדה , שנועד לציוד או למיתקנים לכיבוי שריפות

  ;המייעצת
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או כל פרט בעל ערך , עמודים, קשתות, טים בעלי ייחוד ארכיטקטוניהוא מסתיר פר) 6(
  ;או מהווה מטרד, או אם הוא פוגע במראה האסטטי של מבנה, ארכיטקטוני

שאישר ראש , הוא מתפרסם בשטח ציבורי ואינו מותקן על גבי מיתקן המיועד לכך) 7(
  ;העיריה

אלא , נה המשמש למגורים בלבדשלט או מודעה שנועדו לצרכים מסחריים המוצג על מב) 8(
והשלט יוצג בחצר , אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את משרדו או עסקו כדין

  ;המבנה
מ מהבניין שאליו הוא מחובר " ס25-או מרוחק ביותר מ, הוא מותקן בניצב לקו הבניין) 9(
 האדריכלי של בלא פגיעה באופי, למעט שלט בולט המוצב במעבר מקורה, ) שלט בולט-להלן (

  ;לפי קביעת הוועדה המייעצת, הבניין ובצורכי הסביבה
  ;לפי קביעת הוועדה המייעצת, הוא משנה או פוגע בקו הרקיע) 10(
או אם המודעה , או דין אחר, פרסומו או הצגתו מהווים עבירה על הוראות חוק עזר זה) 11(

או ,  הדרוש לפי כל דיןאו השלט מתייחסים לעסק או למוסד או למשרד שאין לו רישיון
  .שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבניה

 שלט של עסק. 17
לא יציג בעל עסק שלט של עסק אלא בחזית הצמודה לאותו חלק של המבנה שבו מתנהל ) א(

התיר את הצגתו שלא בחזית , בהמלצת הוועדה המייעצת, זולת אם ראש העיריה, העסק
  .המבנה שבו מתנהל העסק

אלא אם כן , לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, המרבי של שלט של עסקאורכו ) ב(
מטעמים מיוחדים , הצגת שלט גדול יותר, בהמלצת הוועדה המייעצת, התיר ראש העיריה

  .שיירשמו
 שלט מואר. 18

הצנרת , אלא אם כן השלט מצויד במפסק פחת, לא יאיר אדם שילוט על ידי חשמל) א(
והם עברו ביקורת של חשמלאי מוסמך שהאישור שלו , וסתרתהמספקת חשמל לשילוט מ
  .בכתב מצוי בידי בעל השילוט

לאסור על ,  ימים לפחות לפני כניסתה לתוקף3בהודעה שתישלח , רשאי, ראש העיריה) ב(
אדם להאיר או לגרום להארת שילוט על ידי גופי תאורה הנמצאים בתוך הבניין או חיצוניים 

הארה כאמור עלולה להפריע לתושבי הסביבה שבה ממוקם , ריהלדעת ראש העי, אם, לו
בעל השילוט יציית להוראות ; או להוות סכנה או הפרעה לתנועה, או לעוברים ושבים, הבניין

  .ראש העיריה בתוך הזמן שנקבע בהודעה
 דרכי פרסום אסורות. 19

ידי הארה בחשמל לא יקרין אדם שילוט על מקום ציבורי על , 14בלי לגרוע מהאמור בסעיף 
אלא אם כן ראש , או על ידי השמעת תוכן השילוט ברמקול, או באמצעים אלקטרוניים

  .העיריה התיר זאת מטעמים מיוחדים

  הוראות כלליות והוראות שונות: פרק חמישי

 פטור. 20
  -הוראות חוק זה לא יחולו על ) א(

  ;הצבתםשהוועדה המייעצת אישרה את , שלטים המוצגים בידי העיריה) 1(
  ;שלט המכיל את שמו של אדם ומותקן על דלת כניסה לדירת מגורים) 2(
  ;1965-ה"התשכ, שלט או מודעה המוצבים בידי מוסד תכנון על פי חוק התכנון והבנייה) 3(
, שלט אחד המוצג באתר בנייה שמטרתו לזהות את בעלי המקצוע העוסקים בבנייתו) 4(

  -ובלבד 
הצבת ( תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות שעל השלט יחולו הוראות) א(

  ;1976-ו"התשל, )שלטים על ידי קבלנים רשומים
  ;)א(שהשלט ישולב עם השלטים המוצגים לפי התקנות כאמור בפרט משנה ) ב(
  ;ר" מ4ששטחו של השלט לא יעלה על ) ג(
  ;קוכולו או חל, שהשלט יוסר לא יאוחר משלושים ימים מעת אכלוס הבניין) ד(
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ובלבד , שירות או פעילות עברו ממקום אחד למקום אחר, שלט המורה על כך שעסק) 5(
ושהשלט לא יוצג לתקופה העולה על תשעים , מ" ס60× מ " ס35שמידות השלט לא יעלו על 

  ;ימים ממועד ההעברה
 שילוט על גבי כלי רכב למעט שילוט בעל אופי מסחרי שהוצג על גבי כלי הרכב באמצעות) 6(

  ;צביעה או הדבקה
  ;מודעות אבל) 7(
ואינם מופנים , בדוכן וכיוצא באלה, בחנות, מודעות ושלטים המצויים בתוך בית עסק) 8(

  ;אל מחוץ להם
  ;פרסום בדרך של כרוזים המחולקים מיד ליד) 9(
  .שילוט שיש חובה לפרסמו על פי דין) 10(

רות על מקום הצגתו של שלט רשאי ראש העיריה להו, )א(על אף האמור בסעיף קטן ) ב(
  .יציגו מציג השלט בהתאם להוראות ראש העיריה, הורה ראש העיריה כאמור; כאמור בו

 רשות כניסה והצגת רישיון. 21
כדי לברר אם , למעט מקום פרטי, להיכנס לכל מקום, בכל עת סבירה, ראש העיריה רשאי) א(

  .יצוע הוראות חוק עזר זהולעשות כל מעשה הדרוש לב, קוימו הוראות חוק עזר זה
ולא ימנע בעדם מלבצע את , לשליחיו או לפועליו, לא יפריע אדם לראש העיריה) ב(

  ).א(סמכויותיהם או תפקידיהם כאמור בסעיף קטן 
  .יראה ויציג את רישיונו לראש העיריה לפי דרישתו, בעל רישיון לפי חוק עזר זה) ג(

 חזקת אחריות. 22
או , כינויו של אדם, וצוין בו שמו, אם להוראות חוק עזר זההוצג שילוט שלא בהת) א(

יראו גם , או של מוצר או תוצר, או של מוסד, או מהותו של עסק, או שמו או כינויו, מקצועו
או , או כל אדם שהוא בעל, וכן כל אדם ששמו או כינויו מצוינים בשילוט, את מזמין השילוט

, הכל לפי העניין, אי לאותו תחום בעסק או במוסדהאחר, או עובד מינהלי בכיר, מנהל פעיל
זולת אם הוא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי , כאילו הוא הציג את השילוט כאמור

  .נקט אמצעים סבירים למניעתה
רואים גם את המחזיק במקום שבו הוצג , הוצג שילוט שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה) ב(

זולת אם הוא הוכיח , כאילו הוא הציג את השילוט כאמור, או את בעל המקום, השילוט
  .שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט אמצעים סבירים למניעתה

 הודעות בדבר הסרת שילוט או ביצוע עבודות. 23
או הרשה , לדרוש מאדם שהציג או פרסם שילוט, ראש העיריה רשאי בהודעה בכתב) א(

או , או שהוצג תוך הפרת תנאי הרישיון, ן לגביו רישיוןלהסיר שילוט שאי, להציגו או לפרסמו
וכן לדרוש לבצע את העבודות הנחוצות לאחזקתו התקינה של , הוראה מהוראות חוק עזר זה

  .או להוראות חוק עזר זה, או התאמתו לרישיון, השילוט
  .חייב למלא אחריה בתוך התקופה שקבע לכך ראש העיריה, מי שנמסרה לו הודעה כאמור) ב(
רשאי ראש העיריה להורות על הסרת , )א(לא מילא אדם אחר הודעה כאמור בסעיף קטן ) ג(

או כל עבודה הדרושה לשם מילוי , השילוט או לבצע את העבודה הנחוצה לאחזקתו התקינה
ולגבות מאותו אדם את הוצאות העיריה בפעולות אלה ובלבד שניתנה , הוראות חוק עזר זה

  . זמן סביר מראשעל כך הודעה לאותו אדם
  .חשבון הוצאות חתום בידי ראש העיריה יהווה הוכחה לכאורה בדבר גובה ההוצאות) ד(
האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מאחריותו הפלילית של אדם על הפרת הוראה מהוראות ) ה(

  .21ואין הוא בא לגרוע מסמכות ראש העיריה לפי סעיף , חוק עזר זה
 ן פרסום עירוניהדבקת מודעות על מיתק. 24

זולת עובד עיריה , לא ידביק אדם ולא יגרום להדבקת מודעה על מיתקן פרסום עירוני
  .שהוסמך לכך

 שימוש בשפות. 25
  :אלא אם כן נתמלא לגביו אחד מאלה, לא יציג אדם ולא יגרום להצגת שלט) א(

  ;הוא כתוב בשפה העברית) 1(
  . אם הוא כתוב גם בשפה אחרת-השפה העברית תופסת לא פחות ממחצית שטחו ) 2(

הוראות סעיף זה לא יחולו על שילוט שמפרסם או מציג מוסד רשמי של מדינה זרה או ) ב(
  .מוסד דת



  23 )מודעות ושלטים(חוק עזר להרצליה , איכות הסביבה: פרק א
 

  

 מקומות פרסום ואבזרי תאורה, שמירת שילוט. 26
, לא יקלקל, לא יסתיר, לא יטשטש, לא יקרע, לא ישבור, לא יהרוס, לא יסיר, לא יסלק אדם

עמוד או מקום אחר שנקבע , לוח, מודעה, ה ולא יפגע בצורה אחרת בשלטלא יכס, לא ילכלך
אבזרי תאורה או אמצעיה או כל דבר הנלווה אליהם או , בידי ראש העיריה לפרסום מודעות

ולא יגרום , פורסמו או הותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה, שהוצגו, הקשור בהם
, לקלקולם, לטשטושם להסרתם, לקריעתם, לשבירתם, להריסתם, להסרתם, לסילוקם
  .לכיסוים או לפגיעה בהם בצורה אחרת, ללכלוכם

 אחזקה תקינה של שילוט. 27
, או מסחרי, או בתוך כלי רכב ציבורי, בעל רישיון לשלט ובעל היתר לפרסום מודעה בנכס) א(

זיק חייבים להח, הותקן שלט, או על הבניין שבו הוא מחזיק, או אדם שעל בניינו, או עליהם
או להחליף , להסיר, לתקן, ולפי דרישת ראש העיריה, במצב תקין וגלוי לעין, כל שלט ומודעה

  .הושחתו או התבלו, כל שלט או מודעה שניזוקו
או עם , בתום השימוש בו, בעל רישיון שילוט אחראי להסרת השילוט על מיתקניו ועמודיו) ב(

או אם ,  אם העסק שהשילוט מפרסם נסגראו, עם ביטולו, פקיעת תוקף הרישיון לגבי השילוט
  .האירוע שהשילוט מפרסם חלף

 אחריות חבר בני אדם. 28
יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת , נעברה עבירה לפי חוק עזר זה בידי חבר בני אדם

 למעט שותף מוגבל או עובד -שותף , ביצוע העבירה היה באותו חבר בני אדם מנהל פעיל
זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו וכי נקט ,  לאותו תחוםמינהלי בכיר האחראי

  .את כל האמצעים הסבירים כדי למנעה
 מסירת הודעות. 29

או , אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין
חד מבני לידי א, או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, נמסרה במקום מגוריו

או אם נשלחה בדואר במכתב , או לידי אדם בגיר העובד או מועסק שם, משפחתו הבגירים
אם ; או הידועים לאחרונה, לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים, רשום הערוך אל אותו אדם

תהיה המסירה בדרך של הצגה במקום בולט לעין , אי אפשר לקיים את המסירה כאמור
 או הכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא באחד המקומות האמורים

  .מכוונת או שם עסקו
 שמירת דינים. 30

  .חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של כל דין אחר
 )1984-ד "התשמ, )הצמדה למדד(שולב בחוק עזר להרצליה (. 31
 ביטול. 32

  .ם תחילתו של חוק עזר זהבטל ביו, 1969-ט"התשכ, )מודעות ושלטים(חוק עזר להרצליה 
 תחילה. 33

 ימים מיום פרסומו של תיקון התוספת 60או ,  ימים מיום פרסומו60תחילתו של חוק עזר זה 
לפי , שבו יעודכנו הוראות חוק עזר זה, 1971-א"התשל, )עבירות קנס(הראשונה לצו העיריות 

 של חוק עזר זה תפורסם הודעה בדבר תחילתו; ) תיקון צו העיריות-להלן (המאוחר מביניהם 
 45-לא יאוחר מ, ברשומות ובשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה, על ידי העיריה

  .ימים מיום פרסום תיקון צו העיריות
 הוראת מעבר. 34

ניתן רישיון לפי הוראות חוק עזר זה יהיה הרישיון בר תוקף עד שיפוג תוקפו לפי הוראות חוק 
  .לפי המאוחר מביניהם, לתו של חוק עזר זההעזר האמור או עד תחי

 הוראת שעה. 35
כתיקונו בחוק , 1984-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(על אף האמור בחוק עזר להרצליה 

 בחודש שלאחר 1-עזר זה יעודכנו סכומי האגרות שנקבעו בתוספת הראשונה והשניה ב
לפי שיעור שינוי מדד , )ן יום העדכון הראשו-להלן (פרסומו של חוק עזר זה ברשומות 

מן המדד , ) המדד-להלן (המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
  . עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון2003שפורסם בחודש דצמבר 
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  תוספת ראשונה

  )5סעיפים (
  

שיעורי האגרה בשקלים    
 חדשים

שלטים    
ששטחם 

ר " מ10עד 
ר "לכל מ
 שנהל

שלטים 
ששטחם 

ר " מ10מעל 
ר "לכל מ
 לשנה

   -שלט במקום העסק או העיסוק  .א
 140 120 בקומת קרקע )1( 
 140 120 שלט מעל לקומת קרקע )2( 
 500 300 שלט בקומת גג )3( 
קרני , שלט המוקרן באמצעים אלקטרוניים )4( 

 לייזר או אמצעי טכנולוגי אחר
200 300 

 300 200  הקומות בכל-שלט נוסף  )5( 
 400 270 שלט בולט בקומת קרקע )6( 
 800 550 שלט בולט מעל קומת קרקע  
 1,000 690 שלט בולט על הגג  
שהוצג שלא במקום , שלט הנוגע לעסק או לעיסוק .ב

 -העסק 
  

שלא במקום , שלט הנוגע לעסק או לעיסוק )1( 
 העסק

300 500 

   -ר " מ100שלט חוצות עד  )2( 
  390 ר" מ10עד   
  292 ר" מ75ר עד " מ10מעל   
  195 ר" מ100ר עד " מ75מעל   
   -ר " מ100שלט חוצות מעל   
  253 ר" מ10עד   
  187 ר" מ75ר עד " מ10מעל   
  128 ר" מ200ר עד " מ75מעל   
  64 ר" מ200מעל   
 קרני -שלט המוקרן באמצעים אלקטרוניים  )3( 

 י אלקטרוני אחרלייזר או אמצע
2,500  

 1,500  ר" מ75ר עד " מ10ר נוסף מעל "לכל מ  
 1,200  ר" מ75ר נוסף מעל "לכל מ  
 לכל מקום -שלט שצויר או נכתב על חלון ראווה  .ג

ר "לשישה מ, לכל שנה או חלק ממנה, עסק
 הראשונים של החלון או חלק מהם

 

200 
 30  ר נוסף"לכל מ 
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  תוספת שניה

  )12סעיף (
  
שיעורי האגרה בשקלים   

 חדשים
  -אגרות פרסום והדבקה  
בעד פרסום מודעות על גבי לוחות מודעות של  .1

 לוחות מודעות או חלק מהם 50העיריה בסדרה של 
 -לשלושה ימים ראשונים או חלק מהם 

 

 280 בעד גיליון שלם 
 200 בעד חצי גיליון 
 160 בעד רבע גיליון 
 80 יוןבעד שמינית גיל 
 מסכומי האגרה לפי 1/3 לכל יום נוסף 

 פרט זה
 לוחות מודעות 50דמי הדבקת מודעות בסדרה של  .2

 -של העירייה או חלק מהם לשבוע או חלק ממנו 
 

 490 בעד גיליון שלם 
 370 בעד חצי גיליון 
 280 בעד רבע גיליון 
 140 בעד שמינית גיליון 
 - לסדרת מודעות אבל 
  -לשנה , ת אחרותמודעו .3
 250 מודעות על סככות בתחנות אוטובוס 
 250 מודעה על מכווני תנועה 
 250 מודעה על מיתקן הכולל מפת עיר 
 250 )עמודורים(על מיתקן הכולל שמות רחובות  
 250 על שלט חוצות 
מודעה בבניין בית קולנוע המוצגת בידי בעליו  .4

 50 לשנה, ונוגעת לבית הקולנוע
מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד  .5

לשבוע או , לכל שקופית, קולנוע או במקום אחר
 50 לחלק ממנו

,  לשבוע או לחלק ממנו-סרט פרסום על בד קולנוע  .6
 60 לכל דקת פרסום או חלק ממנה

לשנה או לחלק , מודעה על כלי רכב פרטי או מסחרי .7
 120 לכל כלי רכב, ממנה

, לשנה או לחלק ממנה, ה בתוך כלי רכב ציבורימודע .8
 80 לכל מודעה
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שיעורי האגרה בשקלים   
 חדשים

לשנה , מודעה על גבי חלק חיצון של כלי רכב ציבורי .9
 350 ר"לכל מ, או לחלק ממנה

10
. 

לכל , פרסום באמצעות כלי טיס או כדור פורח נייד
 לחודש, מודעה

1,200 

11
. 

פרסום באמצעות כדור פורח המחובר לקרקע או 
 1,200 לחודש,  מודעהלכל, למבנה

  
  

______________________________  
  1
  .146, ט"תשס ם"ש קת
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  איכות הסביבה:  אפרק

  

רעש. 3   מניעת 
  

  1 1987-ז"התשמ, )מניעת רעש(חוק עזר להרצליה 
  

- א"התשכ, מפגעים לחוק מניעת 6ולפי סעיף ,  לפקודת העיריות250בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 מתקינה מועצת עירית הרצליה ,שב בתנאים המיוחדים של הרצליה ובתושביהובהתח, 1961

  :חוק עזר זה
   הגדרות. 1

  -בחוק עזר זה 
  ; כמשמעותו בפקודת התעבורה- "רכב מנועי"
 לרבות איזור שהוגדר כאיזור מגורים בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון - "אזור מגורים"

בהתאם לכל חיקוק הדן בתכנון , בין שהופקדהבין שקיבלה תוקף ו, 1965-ה"התשכ, והבניה
  ;ובניה

-ח"התש, לפקודת סדרי השלטון והמשפט) א(א18 הימים שנקבעו בסעיף - "ימי מנוחה"
1948;  

  ; עירית הרצליה- "העיריה"
,  לרבות מי שראש העיריה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- "ראש העיריה"

  ;כולן או מקצתן
  ;ם שראש העיריה מינה אותו למפקח לענין חוק עזר זה אד- "מפקח"
  .דירה או מכונית וכיוצא באלה בו מותקנת מערכת אזעקה, חנות,  עסק-  "נכס"

  הפעלת צופרים. 2
אלא בשני תנאים , מרכב, לא יפעיל אדם בתחום העיריה צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בזה

  :אלה
  ;ה שאין למנוע אותה בדרך אחרתהדבר דרוש לשם אזהרה למניעת סכנה קרוב) 1(
הפעלת הצופר או אמצעי האזהרה האמורים אינה נמשכת וחוזרת יותר מן הדרוש לפי ) 2(

  .הנסיבות
  הקמת רעש. 3
, פטיפון, וידאו, טלויזיה, מקלט רדיו, לא יקים צעקה ולא יפעיל כלי נגינה, לא ישיר אדם) א(

- ו23.00 ובין השעות 16.00- ו14.00שעות מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין ה, קול-רשם
  : באחד ממקומות אלה06.00

  ;תת כיפת השמים) 1(
, במקום שאינו תחת כיפת השמים אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ או שדלתותיו) 2(

  ;חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם
 או הפרעה למנוחת בעצמה העשויה לגרום מטרד, בבנין המשמש בעיקר למגורים) 3(

  ;השכנים
באחד המועדים לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה ) א(הוראות סעיף קטן ) ב(

   .Db80 .ובלבד שעוצמת הרעש לא תעלה בשום מקרה על , הבאים
  ;מוצאי שבת עד חצות) 1(
  ;ליל יום העצמאות) 2(
  ; עד חצות-מוצאי יום העצמאות ) 3(
  ;ליל פורים) 4(
  ; עד חצות- מוצאי פורים ושושן פורים )5(
  ; עד חצות-ליל שמיני עצרת ומוצאי שמיני עצרת ) 6(
  ; עד חצות-ג בעומר "ליל ל) 7(
ליל יום מנוחה שפורט בהודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים באזור מגורים ) 8(

  .שהם רוב תושביו ובכפוף לכל תנאי שיקבע ראש העיריה
  יםתיקונים ושיפוצ. 4

,  ובימי מנוחה- למחרת 06.00- ו22.00 בין השעות -לא יבצע אדם באזור מגורים בימי חול 
, עבודות תיקונים או שיפוץ בבנין המשמש למגורים ולא יתקין בו מיתקנים במשך שעות אלה

זולת אם הפעולה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה לבטחון הציבור או להסרת סכנה 
  .כאמור
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  בניה. 5
מכונה ,  ובימי מנוחה- 06.00- ו19.00 בין השעות -לא יפעיל אדם באזור מגורים בימי חול 

זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם , בניה או כיוצא באלה, לצרכי חפירה
מניעת סכנה לבטחון הציבור או להסרת סכנה כאמור או לשם ביצוע עבודה שראש העיריה 

  .ותה הציבורית מחייבת את ביצועה במועדים כאמוראישר לגביה בכתב כי חשיב
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  מיכלי מתכת. 6
,  ובימי מנוחה- למחרת 06.00- ו22.00 בין השעות -לא יטלטל אדם באזור מגורים בימי חול 

. דרך הגורמת רעשכדי חלב וכיוצא באלה כלים העשויים מתכת ב, חביות, מיכלים, פחי אשפה
  .בידי עובדי עיריה במילוי תפקידם, הוראה זו אינה חלה על פינוי מכלים או מכולות

  פרסומת והודעות. 7
כדי להפנות את תשומת הלב , לא יפעיל אדם באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בזה

  .רסומתאו לשם מתן הודעה או פ, להצגה, להופעה, לאספקת שירותים, למכירת טובין
  משתיקי קול. 8

לא ינהג אדם ברכב מנועי זולת אם מותקן במפלט של הרכב משתיק קול או מיתקן אחר 
  .המונע ביעילות רעש או קולות נפץ

  הפעלת צופר אזעקה בנכס. 9
לא ייעשה שימוש אלא בצופר בלבד בכפוף לתנאים , במקום שבו מותקנת מערכת אזעקה

  :אלה
  :עלה מבוקרת של הצופר כלהלןהפעלת המערכת תגרום להפ) 1(

  ; דקות8- למשך לא יותר מ-באזור מגורים ) א(
  ; דקות15- למשך לא יותר מ-באזור שאינו אזור מגורים ) ב(

על הצופר לחדול אוטומטית מלפעול ולא יפעיל , )1(לאחר פרקי הזמן הקבועים בפסקה ) 2(
  ;אותו אדם שנית

  ; שניות בלבד30וגין במשך צליל הצופר יהיה מקוטע עם הפעלה לסיר) 3(
  :עצמת הסירנה המותרת היא, בזמן הפעלת האזעקה) 4(

  .Db70 ; עד -באזור מגורים ) א(
  .Db90 . עד -באזור מגורים ) ב(

בעל נכס שבו מותקנת מערכת אזעקה אחראי לתקינותה והוא חייב לדאוג לכוננות במשך כל 
לכל המאוחר עם תום הזמן , השעות היממה לשם הפסקת פעולת מערכת האזעקה שהופעל

כמפורט , על ידי קשר אוטומטי עם מוקד אזרחי או לפי קריאה טלפונית, )1(שנקבע בפסקה 
  .מיד לאחר שנודע לו על הפעלת המערכת, )6(בסעיף קטן 

המפרט את שם  בעל נכס כאמור יתקין ליד דלת הכניסה לנכסו שלט בכתב ברור) א(. 10
 ומספר הטלפון שלו ואת שם בעל העסק או מנהלו כדי האחראי לאחזקת מערכת האזעקה

  .לאפשר פניה אליו להפסקת פעולת הצופר במקרה של הפעלה
 מי שבעל העסק התקשר עמו בחוזה - "האחראי לאחזקת מערכת האזעקה", בפיסקה זו) ב(

 ואם 9לשם דאגה לתקינות המערכת ולניתוקה במקרה של הפעלה או קלקול כאמור בסעיף 
 יהיה האחראי לאחזקת מערכת האזעקה והפסקת פעולתה כאמור בעל - כאמור לא התקשר
  .הנכס בעצמו

  . וולט12מתח החשמל של מערכת האזעקה יהיה . 11
רשאי כל פקיד  -) 1(9 לא הופסקה פעולת הצופר כעבור פרקי הזמן המפורטים בסעיף .12

 לנקוט בכל הצעדים הסבירים ,14מבלי לגרוע מהאמור בסעיף , עיריה או מי שהורשה על ידו לכך
להפסקת פעולת הצופר והעיריה תהא רשאית לגבות מבעל הנכס את ההוצאות הכרוכות 

  .בפעולה כאמור
  סייג לתחולה. 13

הוראות חוק עזר זה לא יחולו על הקמת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של 
  .הגורם לו

  ביקורת וסמכויות מפקח, סמכויות כניסה. 14
 מפקח רשאי בכל עת להכנס למקום שיש לו חשד סביר להניח כי נעברת בו עבירה לפי חוק )א(

  .עזר זה ולעשות כל מעשה הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה
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  ).א(לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן ) ב(
ק עזר זה כי יפסיק את הפעולה מפקח רשאי להורות לאדם העובר על הוראה מהוראות חו) ג(

לא ביצע אדם את הוראות המפקח או לא ניתן למצוא את האדם כאמור תוך . הגורמת לרעש
 רשאי המפקח להפסיק את הרעש בעצמו או לנקוט אמצעי אחר כדי למנוע רעש -זמן סביר 
  .בלתי סביר

  מדידת רעש. 15
 שנקבעו בתקנות מניעת מפגעים מדידת עצמת רעש לפי חוק עזר זה תיעשה באופן ובמכשירים

  .1977-ז"התשל, )רעש בלתי סביר(
  רעש הנשמע באזור מגורים. 16

האיסור המוטל לפי חוק עזר זה על גרימת רעש באזור מגורים יחול גם על גרימת רעש מחוץ 
  .לאזור מגורים אם אותו רעש גורם מטרד או הפרעה באזור מגורים

 

  עונשין . 17
 שקלים חדשים ובמקרה של עבירה 500 קנס -ות חוק עזר זה דינו העובר על הוראה מהורא

 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו הודעה עליה 20 קנס -נמשכת 
  .בכתב מאת ראש העיריה או לאחר הרשעתו

  ביטול. 18
  . בטל- 1952-ג"התשי, )מניעת רעש(חוק עזר להרצליה 

  
 ______________________________  

  1
  .234, ז"ם תשמ" קתש
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  איכות הסביבה:  אפרק

  

  רחצה. 4

  1 1967-ח"תשכ, )הסדרת מקומות רחצה(חוק עזר להרצליה 

 לחוק הסדרת 6וסעיף ,  לפקודת העיריות254- ו251, 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :וק עזר זהמתקינה מועצת עירית הרצליה ח, ) החוק-להלן  (1964-ד"תשכ, מקומות רחצה

  )ב"תשמ, ד"תשל: תיקון(הגדרות . 1
  -בחוק עזר זה 

  ;דוב וכלב, קוף, חתול, בית-עוף, חזיר, חמור, סוס, גמל, עז,  לרבות בקר- "בעלי חיים"
  ; מועצת העיריה- "המועצה"
  ; מי שראש העיריה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לענין חוק עזר זה- "פקח ","סדרן"
מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה , חראי מציל א- "מציל"
אשר נתמנה בכתב על ידי ראש , 1965-ו"תשכ, )סדרנים ומגישי עזרה ראשונה, מצילים(

  ;העיריה
  ; עירית הרצליה- "עיריה"
 לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק -" ראש העיריה"

  ;קצתןכולן או מ, עזר זה
 13למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה ,  לפקודת התעבורה2 כמשמעותו בסעיף -" רכב"

כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי , ורכב של העיריה, 1961-א"תשכ, לתקנות התעבורה
  ;תפקיד

 השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרוחק שלוש - "שפת הים"
ים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה שסומן מאות מטר מקו שפל המ

אשר ,  והחתומה ביד ראש העיריה וביד שר הפנים1:5,000הערוכה בקנה מידה , במפה
אביב ובמשרד -במשרד הממונה על מחוז תל, העתקים ממנה מופקדים במשרדי העיריה

  .הפנים ירושלים
  . שנים14 שנים עד לגיל 5 אדם מגיל - "ילד"

  תחולה. 2
הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל המים ) א(

  .שבחוף
  .המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה) ב(
  )ן"תש: תיקון(שעות רחצה . 3
 השעות שתקבע המועצה מעת לעת כשעות בהן מותרת - "שעות הרחצה", בסעיף זה) א(

  .הרחצה ותפרסם על לוחות מודעות של העיריה
ובלבד שהרחצה במקום מיוחד שקבעה , לא ירחץ אדם בשפת הים אלא בשעות הרחצה) ב(

  .מותרת, המועצה
  איסור רחצה. 4

  .לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה
  פיקוח על ילד. 5
 ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו) א(

  .הים ללא פיקוח
אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו על ) ב(

  .שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו
  לבוש. 6
  .לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש או ללא בגד רחצה) א(
  .לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים) א(הוראת סעיף קטן ) ב(
  'משחקים וכו, ספורט. 7

להחזקת סירה או לרחיצת בעל , לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצרכי ספורט או משחק
  .חיים אלא במקומות שנקבעו לכך על ידי ראש העיריה

  'צריף וכד, כסא מרגוע. 8
אלא לפי , באלהאו כיוצא , סוכה, לאוה, סככה, צריף, לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע

  .היתר שניתן על ידי ראש העיריה ובמקום שנקבע לכך על ידיו
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  )ב"תשמ: תיקון(איסור הכנסת רכב ובעלי חיים . 9
מובלים ביד לצורך למעט אופניים כשהם , לא יכניס אדם לשפת הים בעונת הרחצה כל רכב) א(

  .ות נכיםולמעט עגל, העמדתם במקום שקבע לכך ראש העיריה
  .לא יביא אדם לשפת הים בעונת הרחצה כל בעל חיים) ב(

  
  )הסדרת מקומות רחצה(חוק עזר להרצליה , איכות הסביבה:  אפרק

  

רשאי אדם להביא כלב לשפת הים לחוף הידוע כנוף ים ) ב(על אף האמור בסעיף קטן ) ג(
  .ובלבד שהכלב יהיה קשור לשרשרת ומחסום לפיו) סידני עלי(

  ור מפגעאיס. 10
או שיש בו , מפגע או נזק לכל אדם אחר, לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה

  .כדי להפר את הסדר על שפת הים
  איסור הקמת רעש. 11

  .לא יקים אדם רעש ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים
  'איסור גרימת נזק והשחתת שלט וכו. 12

לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה , עיריה ולא יסירלא יגרום אדם נזק לרכוש ה
  .שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים

  )ז"תשל: תיקון(איסור זיהום והשלכת פסולת . 13
בחומר העשוי ללכלכך או לזהם את שפת , לכל מטרה שהיא, לא יחזיק אדם בשפת הים) א(

  .הם או להשחית את שפת היםלז, ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך, הים
לרבות שיירי , לא ישליך אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא) ב(

, מסמר, קופסה, תיבה,  זכוכיתשברי, בקבוק, עתון, נייר, קליפה, או פסולתם, ירק, פרי, מטבח
אי סדר , כלוךסמרטוט וכל דבר או חפץ העלול לגרום לל, קרש, גזר עץ, ענף, גרוטאה מכל סוג

  .או נזק לאדם או לרכוש
  .לא ימכור ולא יחזיק אדם בשפת הים בקבוק משקה מזכוכית) ג(

  גבול רחצה וסיכון חיים. 14
לא יעבור אדם בשחיה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא יצלול 

  .באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר
  פקח וסדרן, הוראות מציל. 15

מסדרן או מפקח למניעת סכנה לעצמו או , אזהרה או הוראה ממציל, מי שקיבל אות) א(
יציית , או לשמירת הסדר והנקיון על שפת הים, או למניעת הפרעה למתרחצים, לאדם אחר

  .להם
חנת בחגורות הצלה או בכל מכשיר אחר שבת, בסירות, פרט למציל, לא ישתמש אדם) ב(

  .אלא בהסכמתו, ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל, הצלה
  קריאה לעזרה ללא צורך. 16

כנתון בסכנה ולא יתנהג בזדון , בהעויה או באופן אחר, אם בצעקה, לא יתראה אדם בזדון
  .באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר

  ם לגברים ולנשיםמקומות רחצה נפרדי. 17
  .מינו-לא יכנס אדם לשפת הים למקום או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני

  מחלות. 18
  .לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלה מידבקת

  רוכלות ופשיטת יד. 19
  .לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאיו) א(
  .שוט אדם יד על שפת היםלא יפ) ב(

  קייטנות. 20
  .לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאיו

  פקח ומציל, סדרן, סמכויות ראש העיריה. 21
פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם , סדרן, ראש העיריה) א(

  .כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעיריה רשאים לבצע על פיונתמלאו הוראות חוק עזר זה או 
, להוביל ולהוציא כל אוהל, לסלק, לקחת, סדרן או פקח רשאים להסיר, ראש העיריה) ב(

חפץ או חומר , שלט או כל דבר, מודעה, מכשיר ספורט, רכב, כסא מרגוע, סוכה, צריף, סככה
  . בניגוד להוראות חוק עזר זההוקמו או משתמשים בהם על שפת הים, סודרו, שהונחו

  איסור הפרעה. 22
ולא ימנע אותם מהשתמש , לפקח או למציל, לסדרן, לא יפריע אדם לראש העיריה
  .בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה
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  שירותים. 23
  .המועצה רשאית לספק שירותים בשפת הים ולגבות בעדם אגרה כמפורט בתוספת

  היתרים. 24
, לסרב לתיתו, לתיתו, לפי הענין, ים המועצה או ראש העיריההיתר על פי חוק עזר זה רשא

הכל , לשנותם או לבטלם, לגרוע מהם, להוסיף עליהם, לכלול בו תנאים, להתלותו או לבטלו
  .לפי שיקול דעתם

  אגרות. 25
  .בעד מתן היתרים לפי חוק עזר זה ישולמו לקופת העיריה אגרות כמפורט בתוספת

  הודעות. 26
להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק עזר זה , בהודעה בכתב, ה רשאיראש העירי) א(

ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני 
  .שנעברה העבירה בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה

 את העבודה שלא או ביצע) א(לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העיריה לפי סעיף קטן ) ב(
רשאי ראש העיריה לבצע את העבודה הדרושה , לפי התנאים והפרטים הקבועים בהודעה
  .ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם

  מסירת הודעה. 27
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם אליו היא מכוונת או נמסרה 

לאחד מבני משפחתו ,  הידועים לאחרונהבמקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
או נשלחה בדואר במכתב רשום אל , הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם
אם אי אפשר לקיים את המסירה . אותו אדם לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה

 או כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים
  .נתפרסמה בשני עתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית

  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון(עונשין . 28
ואם היתה העבירה ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה

הרשעתו בדין  שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי 20 קנס נוסף -נמשכת דינו 
  .או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה

  השם. 29
  .1967-ח"תשכ, )הסדרת מקומות רחצה(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

  

, ח"תשמ, ז"תשמ, ד"תשמ, ז"תשל, ג"תשמ, ב"תשמ, ז"תשל: תיקון(תוספת 
  )ח"תשנ, ה"תשנ, ד"תשנ, ג"תשנ, ב"תשנ, ן"תש, ט"תשמ

  )25- ו23ם סעיפי(
  
  האגרה שיעורי     

  בשקלים חדשים
      

אגרת בעד היתר חד שנתי להעמדת כסאות מרגוע   . 1
  20  לכל כסא מרגוע השכרתם לשם

 ,אגרת היתר שנתי להעמדת מחסה למטרת השכרה  . 2
  12  לכל מחסה

, אגרת היתר שנתי להעמדת אוהל למטרת השכרה  .3
  15  לכל אוהל

  20  אגרת היתר שנתי לרוכל  .4
    ):למעט נוף ים(אגרות שירותים בשפת הים   .5
  כרטיס כניסה חד פעמי לשטח הגדור המזכה  )א(  

   –את המחזיק בו בשימוש במלתחה ובמקלחות 
  8  למבוגר

  פטור  לחייל בשירות סדיר על פי תעודה צבאית מזהה    
  5  לילד    
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  האגרה שיעורי     
  בשקלים חדשים

      

כולל שימוש במלתחה , כניסה לשטח הגדור  )ב(  
 הגר בתחום העיריה ומציג  לתושב ,ובמקלחות

  פטור  -תעודת תושב 
  לתושבים, כרטיס כניסה עונתי לשטח הגדור  )ג(  

בהתאם להסדר , הגרים מחוץ לתחום העיריה
  בין

 העיריה לבין רשויות מקומיות אחרות לגבי 
המזכה את המחזיק בו בשימוש  תושביהן

     -במלתחה ובמקלחות 
  65  למבוגר    
  30  לילד    
    -ת היתר עונתי להורדת סירות בחוף אגר  )א(  .6
   במאי1-החל ב, לכל סירה, לתושבי הרצליה    

  90  עד סוף אותה העונה
עד   במאי1-החל ב, לכל סירה, לכל אדם אחר    

  180  סוף העונה
    )סידני עלי(אגרת חניה בחוף נוף ים   )ב(  
  8  למכונית פרטית    
  8  למשאית או לאוטובוס    
, העמדת כסאות ושולחנות בחוףאגרה בעד היתר ל  .7

 בשיעורים שנקבעו - מסעדה או בית קפה  לצורכי
בתוספת הרביעית לחוק עזר ,  על מדרכה ,להעמדתם

 מפגעים ושמירה על הסדר  מניעת(להרצליה 
  20  1989-ן"התש, )והנקיון

7..  
  

______________________________  
  1
  .2059, 1366 ,153, ז"תשל; 1734, ד"תשל; 131, ח"ת תשכ" ק

  ; 229, 43, ז"תשמ; 282, ה"תשמ; 630, ד"תשמ; 653, 466, ג"תשמ; 848, 747, 722, ב"ם תשמ" קתש
   ;223, ח"תשנ; 2, ה"תשנ; 16, ד"תשנ; 362, ג"תשנ; 378, ב"תשנ; 247, 3, ן"תש; 408, ט"תשמ; 434, ח"תשמ 

  .209, ס" תש
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  םצעצועים מסוכני. 5
  

  1 1968-ח"תשכ, )צעצועים מסוכנים(חוק עזר להרצליה 
מתקינה הועדה למילוי תפקידי מועצת ,  לפקודת העיריות250בתוקף סמכותה לפי סעיף 
  :עירית הרצליה חוק עזר זה

  )ז"סתש: תיקון (הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ; מועצת עירית הרצליה- "המועצה"
באים של רשות הכבאות שתחום העיריה כלול  מפקד יחידת הכ- "מפקד יחידת הכבאים"

  ;בתחום פעולתה
  ; אדם שהעיריה מינתה אותו להיות פקח לענין חוק עזר זה- "פקח"
  : אחד מאלה- "צעצוע מסוכן"
 להדף אוויר גורם או, נוזל, אחר דביק חומר וכל קצף, אש, גוף וזורק הפולט חפץ או כלי) 1(

  ;מסוכן
  ;י או חפץ ויש בכך משום סכנה לבני אדםאש הנזרקת שלא באמצעות כל) 2(
  :צעצוע שיש בו כדי לגרום אחד מאלה) 3(

  ;נזק גופני או נזק לחושים) א(
רעש בלתי סביר או , עיטוש, גירוי, הטרדה לרבים במקומות ציבוריים על ידי דימוע) ב(

  ;זיהום אויר
  ;התלקחות של אש) ג(
  ;בהלה במקום ציבורי או במקום שבו מרוכז קהל) ד(

צעצוע אשר מחמת דמיונו הרב לכלי יריה אמיתי עלול השימוש בו להביא לבהלת ) 4(
  .הציבור

  מכירתם והשכרתם, ייצור צעצועים מסוכנים. 2
בין כעסק נפרד ובין , במכירתם או בהשכרתם, לא יעסוק אדם בייצור צעצועים מסוכנים

ש העיריה ובהתאם אלא על פי היתר בכתב מאת רא, ולא יחזיק בהם, כחלק מעסק אחר
  .לתנאי ההיתר

  הפעלת צעצועים מסוכנים. 3
אלא על פי היתר לכך מאת ראש העיריה , לא יפעיל אדם צעצוע מסוכן במקום ציבורי

  .ובהתאם לתנאי ההיתר
  בקשה למתן היתר. 4

  .בקשה למתן היתר תוגש לראש העיריה ותהיה חתומה ביד המבקש
  מתן היתר ותנאיו. 5

לקבוע את תנאי , לתת היתר, לאחר התייעצות עם מפקד יחידת הכבאים, ראש העיריה רשאי
  .להתלותו או לבטלו, נתינתו

  פקיעת היתר. 6
  .זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר,  בדצמבר שלאחר נתינתו31היתר יפקע ביום 

  אגרה . 7
  .בעד מתן היתר תשולם לעיריה אגרה בסך שלוש לירות

  )ז"סתש: וןתיק( סמכויות כניסה ובקורת. 8
פקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם ) א(

  .קויימו הוראות חוק עזר זה
  ).א(לא יפריע אדם לפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן ) ב(
, הצעצוע המסוכן את לתפוס פקח רשאי, זה עזר לחוק 3 או 2 סעיפים לפי עבירה נעברה) ג(

  .העיריות לפקודת) 4(264בסעיף  לאמור וףבכפ
  ) ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון(עונשין . 9

 שקלים חדשים ובמקרה של עבירה 500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה
 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי 20 קנס נוסף -נמשכת 

  .ודעה בכתב מאת ראש העיריהשנמסרה לו עליה ה
  ביטול. 10

  . בטל- 1959-ט"תשי, )צעצועים מסוכנים(חוק עזר להרצליה 
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  )צעצועים מסוכנים(חוק עזר להרצליה , איכות הסביבה: פרק א

  

  השם. 11
  ".1968- ח"תשכ, )צעצועים מסוכנים(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

  
________________________  

  1
  .411, ז"תשס; 43, ז"תשמ, 282, ה"תשמ; 466, ג"ם תשמ"קתש; 2059, ז"תשל; 1719, ח"שכת ת" ק
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  הגנת איכות הסביבה. 6

, )הגשת דין וחשבון לענין הגנת איכות הסביבה(חוק עזר להרצליה 
  1 1988-ט"התשמ

  
קינה מועצת עירית הרצליה מת,  לפקודת העיריות254- ו250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

  :חוק עזר זה
  הגדרות. 1

  -בחוק עזר זה 
  ; עירית הרצליה- "העיריה"
 לרבות מי שראש העיריה הסמיכו בכתב ובאישור מועצת העיריה לענין - "ראש העיריה"

  ;כולו או מקצתו, חוק עזר זה
  ; אדם שראש העיריה מינהו בכתב להיות מפקח לצרכי חוק עזר זה-  "מפקח"
עושים מלאכה או מספקים , מאחסנים או מעבדים טובין,  כל מקום שבו מייצרים- "למפע"

  .שירות
או שהיה מקבלה אילו היה ,  אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהמפעל- "בעל מפעל"

בין שהוא הבעל הרשום , מנהל או נאמן, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח, המפעל נותן הכנסה
  .וכולל שוכר או שוכר משנה, הבעל הרשוםשל המפעל ובין שאיננו 

הרחבת , שינוי בשעות העבודה, שינוי בתפוקה,  לרבות שינוי בסוג התהליך- "שינוי"
  ;שינוי בחומרי גלם וכיוצא באלה, שינוי בסוג הדלק, הפעולה

,  כל חומר הנפלט או המסולק מהמפעל והעלול לשנות את איכות האויר או המים- "מזהם"
או עשוי להיות מטרד או מפגע לציבור או להפריע , מחוץ לשטח המפעל, םלרבות מי תהו

  .לפעולה תקינה של מתקנים לסילוק פסולת או לטיהור שפכים
  חובת הגשת דין וחשבון. 2
וחשבון בדבר -בעל מפעל יגיש לעיריה על פי הודעה מאת ראש העיריה אחת לשנה דין) א(

וחשבון יתייחס לשנה -הדין; המים ממנוהמזהמים שבו ופליטת מז, הפעלתו של המפעל
 במרס של השנה שבה נשלחה ההודעה ויוגש על גבי הטופס כקבוע 31המסתיימת ביום 

  .בתוספת
ימלא אחר ) א(וחשבון כאמור בסעיף קטן -בעל מפעל שנמסרה לו הודעה להמציא דין) ב(

  . מיום שנמסרה לו תוך חדשיים-ואם לא צויין זמן , הדרישה הכלולה בה תוך הזמן הנקוב בה
יגיש דין וחשבון , המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו, חל שינוי בדבר הפעלתו של המפעל) ג(

  . יום מיום השינוי על גבי טופס כמפורט בדוגמה30-על כך לא יאוחר מ
  סמכויות ראש העיריה. 3

  -ראש העיריה רשאי 
  ;2וחשבון על פי סעיף -לדרוש מבעל מפעל להגיש דין) 1(
  ;להאריך מועד מן המועדים שקובע חוק עזר זה אם נסיבות הענין מצדיקות זאת לדעתו) 2(
בתאריך , להודיע לבעל המפעל כי תבוצע בדיקה או בדיקות במפעלו לצורך חוק עזר זה) 3(

  .הנקוב בהודעה
  סמכויות המפקח. 4

  -מפקח רשאי 
ם בעלי המפעל ומהו אופי להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום העיריה ולבדוק מי ה) 1(

  ;הפעולה המתנהלת בו
להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום העיריה כדי לבדוק את הפרטים המפורטים ) 2(

  ;וחשבון-בדין
לערוך כל בדיקה וכן לתפוס ולהחזיק בכל ממצא היכול לשמש ראיה לעבירה על הוראות ) 3(

  .חוק עזר זה
  פי דרישה-נקיטת האמצעים על. 5

תפרט את האמצעים שעל בעל המפעל לנקוט כדי לאפשר ביצוע ) 3(3פי סעיף -עלהודעה 
  . לרבות התקנת מתקנים-" אמצעים", בסעיף זה; הבדיקה או הבדיקות הנדרשות
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  אי הפרעה לשימוש בסמכות. 6
  .4לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 

  
  ן וחשבון לענין הגנת איכות הסביבההגשת די, איכות הסביבה:  אפרק

  

  חובת מסירת ידיעות נוספות. 7
, כל ידיעה, תוך המועד הנקוב בהודעה, לפי דרישתו בכתב, בעל מפעל ימסור לראש העיריה

  .ממצא או מסמך הדרושים לדעת ראש העיריה לביצוע הוראות חוק עזר זה
  מסירת הודעה. 8

הא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה ת
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד , מכוונת

או נשלחה בדואר , מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם
; ועים לאחרונהבמכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או היד

אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום -אם אי
שלפחות , או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה, בולט בנכס שבו היא דנה

  .אחד מהם הוא בשפה העברית
  עונשין. 9

או יש לו יסוד   כשהוא יודע7 או 2ממצא או מסמך אחר על פי סעיפים , ידיעה, המוסר הודעה
או עובר על הוראה , חשוב הממצא או המסמך הם כוזבים בפרט, הידיעה, להאמין כי ההודעה
 24קנס נוסף ,  ובמקרה של עבירה נמשכת, שקלים חדשים600 קנס - דינו , מהוראות חוק עזר זה

עליה הודעה העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת 
  .בכתב מאת ראש העיריה

  תוספת

  ))א(2סעיף (

  ____________דין וחשבון על נתונים סביבתיים לתקופה 

  :פרטים כלליים. 1
  ________________________:  שם המפעל1.1

  ________________________ : שם בעל המפעל
  ________________________ : שם מנהל המפעל

  ________________________ :שא איכות הסביבה ותפקידו שם האדם האחראי בנו
  ____________________________________________________________ : מען המפעל

  ____________ :חלקה  ____________ : גוש
  ________________________  : מען למשלוחי דברי דואר

    ________________________ טלפון'  מס
  ; )סמן בעיגול(מסחר / מלאכה / תעשיה / מגורים : וקם באזור המפעל ממ

  ________________________ :לפי תכנית בנין מאושרת 

  ________________________ : מרחק המפעל מבתי המגורים הקרובים ביותר
  ________________________ : סוג המפעל ותוצרתו1.2

  ____________  שעות העבודה
  ____________ת מספר המשמרו

  ____________ בשבוע- מספר ימי העבודה 
  ____________ בחודש 
  ____________ בשנה

  ציין באלו , אם לא, האם פועל המפעל בכל חודשי השנה:  רציפות הייצור
  ____________ חדשים הוא פועל

  ____________ : כוח אדם1.3
  ____________ :כל עובדים- סך

  ____________ עובדי יצור
  ____________ עובדי תחזוקה ומנהלה
  ____________ מהנדסים ואקדמאים
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  ____________________________________ תאריך תחילת היצור במקום הנוכחי1.4
  _______________________________________________ מקורות זיהום אויר במפעל1.5

  :החסנת החמרים במפעל. 2
  ,הרעילים,  ההחסנה של כל החומרים הנדיפים נא לציין את צורת2.1

  ברשימה זו יש לכלול את( הנפיצים והרדיואקטיביים המצויים במפעל 
  רישומם, סיווג רעלים( החומרים הרעילים המפורטים בצו הרוקחים 

  בתוספת הראשונה לפקודת הרוקחות, 1972-ג"התשל, ) ואחזקתם
   ,1951- א'התשי, זרחיתבחוק ההתגוננות הא, 1981- א'תשמ, ]נוסח חדש [

  ). ובתקנות ובצווים שניתנו על פיו

  ' מס
  סידורי

  הכמות המרבית המוחסנת  צורת החסנתו  )כולל נוסחה כימית(החומר 
  )בטונות (

        

  :פרטים על תהליכי הייצור. 3
  פירוט תהליכי הייצור הנעשים בכל מחלקה תוך:  תהליכי הייצור3.1

  המוצרים המיוצרים בכל,  לתהליך פירוט כמויות החומרים הנכנסים
  תיאור סכימטי מפורט( תהליך והמיתקנים המשמשים בכל תהליך 

  ________________________________________________ ): ככל האפשר
  :פרטים על המוצרים שהמפעל מייצר או מעבד:  נתוני ייצור3.2

  'מס
  סידורי

  ) או החומר המעובד(שם המוצר 
  כימית בצירוף נוסחה 

  
  יחידת חישוב

  כמות הייצור בשנה האחרונה 
   ביממה בחודש בשנה

            

נא לציין כמות הייצור בכל חודש , אם קיים שינוי בכמויות הייצור עם חודשי השנה
  ________________________________________________ :פרט. וחודש

  :חומרי גלם. 4
  ' מס

  סידורי
   שם החומר

  )ימיתכולל נוסחה כ (
  לאיזו
  תכלית
  משמש

  
  יחידת חישוב

  תצרוכת
   ביממה בחודש בשנה

              
: נא לציין את התצרוכת בכל חודש, אם קיימים שינויים בתצרוכת בחודשי השנה

____________________________________________________________  
  
  

  :מיתקני הייצור. 5
  'מס
  'סיד

  

  שם
המיתק

  ן

התהלי
  ך

  המבוצע 
  וב

מספר   התוצר
 השנים
שהוא 
  בשימוש

מספר 
המשמרו

  שהוא ת 
  עובד

יחידת 
  חישוב

תפוקה 
  ביממה

נפח גזי   בשנה  בחודש 
  הפליטה 

  ביום

                      

נא לציין את תפוקת המיתקן בכל , אם קיימים שינויים בתפוקה בחודשי השנה השונים
  ________________________________________________ :חודש וחודש

  
  :פרטים על השימוש בדלק. 6
  : תצרוכת הדלקים6.1 

  'מס
  סידורי

  
  סוג הדלק

  
  יחידת חישוב

  __הכמות הנצרכת  ליממה
  לשבוע לחודש לשנה

        נפט גלמי  .1
        מזוט כבד במיוחד  .2
        מזוט כבד  . 3
        מזוט קל  .4
        מזוט קל במיוחד  .5
        דלק דיזל  . 6
        סולר  . 7
        נפט  .8
        בנזין  .9
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  'מס
  סידורי

  
  סוג הדלק

  
  יחידת חישוב

  __הכמות הנצרכת  ליממה
  לשבוע לחודש לשנה

        )מ"גמ(גז בישול   .10
        גז טבעי  .11
        פחם  .12

  

  : המיתקנים לשריפת דלק6.2 
  'מס

  סידורי
  שם המיתקן

  והייצור
שנת 

  הייצור
הכמות   סוג הדלק

הנשרפת 
  ג ליום"בק

תפוקת 
  החום

ציוד 
למניעת 

  זהום אויר

  נפח גזי
הפליטה 

  ביום
                
  
  :פסולת מוצקה. 7
  : הפסולת ושיטות חלוקה כמויות7.1 

  'מס
  סידורי 

  
  סוג הפסולת

  כמות הפסולת
  הנוצר בשנה

   פרק הזמן שבו
  מסולקת הפסולת

  שיטת סלוק
   הפסולת

  אתר הסילוק
  ובבעלות מי נמצא

            
   
  ,או דרך טיפול אחרת,  אם בבעלות המפעל מיתקנים לשריפת פסולת7.2 

  : נא למלא את הטבלה הבאה
  'מס

  סידורי
שנת   תקןסוג המי

  ייצור
  כמות הפסולת המסולקת

  ביממה בחודש בשנה
יחידת 
  חישוב

אמצעים 
  למניעת
זיהום 
  אויר

יעילותם 
  המשוערת

                  
  
  :בעיות זיהום אויר. 8
  כולל מאווררים,  פירוט כל נקודות הפליטה של זרמי גז ואויר8.1 

  בצירוף שמות המיתקנים שאליהם הם,  ומפוחים ונתונים לגביהם
  נפח הגזים, טמפרטורת גז הפליטה: הנתונים יכללו(וברים  מח

  מהירות הפליטה במטר לשניה וקוטר נקודת, יחידת זמן,  הנפלטים
  ____________________________________ ): היציאה

  
  : נתוני פליטה יסודיים למפעלים בעלי ארובות8.2 

  ____________ זמן פעולות המפעל
  מעלות צלזיוס.................... קודות היציאה טמפרטורת גז הפליטה בנ

  ).על פי בסיס חדשי(שעה / ליטר ................  נפח גזי הפליטה
  מטרים..................  גובה הארובה 
  מ"ס..................  קוטר היציאה 
  מ"ס..................  קוטר הבסיס 

  ..................  ריכוז 
  מעלות צלזיוס: .................. ניסה לארובה טמפרטורת הכ

  
  :או העתיד להיות מותקן,  ציוד מניעה לפליטת זיהום אויר הקיטים8.3 

  'מס
 סידורי

ציוד 
 מניעה

  יעילותו 
  $-ב

  

  המיתקן שאליו
   הוא קשור

נפח גזי 
  הפליטה

   ביחידת זמן

יחידת 
  החישוב

שנת 
  ההתקנה

              
  
  :שימוש במים. 9

  'מס
 סידורי

   
התהליך שבו משתמשים 

  במים

  ק"צריכה במ 
  ביממה בחודש בשנה

  שינויים עונתיים
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  :שפכים תעשייתיים. 10
  ):מספור לפי מספר הממצאים( מקורות החיבור לביוב 10.1 

  'מס
  סידורי

  מוצא השפכים
  )'ואדי וכו, רשת עירונית(

מקורות 
יצירת 

  השפכים

  ק"כמויות במ
   ליום

  אומדן תכולת
   מזהמים

איפיון 
  השפכים

            
  

  ________________________ : המיתקנים הפולטים שפכים10.2 
   אומדן תכולת המזהמים השונים בכל זרם שופכין מכל מיתקן או

   ____________________________________ : תהליך
  .ח מעבדה על תכולת שפכים"דו) אם יש( נא להוסיף 

  ________________________ :הקיימים או המתוכננים, תיאור מיתקני הטיפול בשפכים 
  בפירוט,  אומדן הרכב השפכים לאחר הטיפול במיתקנים האמורים

  ____________________________________ : לכל מיתקן או שלב בתהליך הטיהור
   :רעש. 11

  : פירוט מקורות הרעש השונים במפעל11.1 
____________________________________________________________  

  במרחק נקוז ממקורות) אם נערכו מדידות( מפלסי הרעש המדודים 11.2 
  ________________________  :  הרעש

   שעות הפעולה של כל אחד מהמקורות במשך היממה ובמשך11.3 
    ________________________  :  השבוע

    ________________________:  פירוט האמצעים המיועדים להפחית רעש11.4 
  

  .הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו לעיל נכונים ומדוייקים: אישור. 12
   

  
          
  חתימה    שם ותפקיד בהנהלת המפעל    תאריך

  
  

________________  
  1
  .20, ט"ם תשמ" קתש
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  מים  .ב
  
  

  מים: פרק ב
  

  1 1990-ן"התש, )אספקת מים(חוק עזר להרצליה 
  
מתקינה מועצת עירית ,  לפקודת העיריות254- ו251, 250וקף סמכותה לפי סעיפים בת

  :הרצליה חוק עזר זה
  הגדרות. 1

  -בחוק עזר זה 
או של , המשמש או המיועד לשמש מרכיב של רשת פרטית,  כל חלק וחלק לוואי- "אבזר"

,  שריפהברז, לרבות ברז, וכל מיתקן או מכשיר הקשור באספקת מים לנכס, מפעל מים
  ;תא בקורת וכיוצא באלה, סכר, תעלה, מסנן, שסתום, מגוף, צינור

  ;וחוכר לדורות, לרבות מי שזכאי להרשם כבעל,  הבעל הרשום של הנכס- "בעל נכס"
שאישר שר ) ת" הל-להלן  (1970-ל"התש, )ת"הל( הוראות למתקני תברואה - "ת"הל"

ולבניה ועותק מהן מופקד במשרדי כל הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון 
  ;ועדה מקומית

לרבות אדם אחר שמינתה המועצה למלא את ,  מנהל מחלקת המים של העיריה- "המנהל"
וכן אדם שהמנהל העביר אליו בכתב מסמכויותיו לפי , תפקידי המנהל לענין חוק עזר זה

  ;חוק עזר זה
  ; מועצת העיריה- "המועצה"
  ; עירית הרצליה- "העיריה"
  ;1988-ח"התשמ, )מדי מים( כמשמעותה בתקנות מדידת מים - "מבדקה"
  ;1988-ח"התשמ, )מדי מים( כמשמעותו בתקנות מדידת מים - "מים-מד"
מים נפרד -מים המשמש נכס אחד או יותר כאשר קיים לפחות מד- מד- "מים כללי-מד"

  ;אחד
 מד -יש מד מים כללי מקום ש, וכן, מים המשמש צרכן אחד בלבד- מד- "מים נפרד-מד"

  ;מים נוסף המשמש מספר צרכנים המשתמשים במשותף באבזר או במיתקן לאספקת מים
, צינור, מוביל, קידוח, סכר, תעלה, מנהרה, בריכה, לרבות באר,  כל אבזר- "מפעל מים"

מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת , משאבה וכן מבנה, מנוע
  ;למעט רשת פרטית, או לטיפול בהם בדרך אחרת, לאספקתם, להעברתם, לאגירתם, מים

 269אדמת בנין או אדמה חקלאית כמשמעותם בסעיף , קרקע תפוסה,  בנין-" נכס"
  ;לפקודת העיריות

' חישוב הנפח יעשה על פי הוראות סימן ב;  ימדד לפי כל הבנוי למעשה- "נפח הבנין"
 1970-ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(יה לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבנ

  ;)' סימן ב-להלן (
או מחזיק בנכס בו מצויה רשת , כולה או חלק ממנה,  מי שמחזיק ברשת פרטית- "צרכן"

וכל מי , או מי שהרשת הפרטית משמשת אותו או את הנכס שבו הוא מחזיק, פרטית
  ;שהתקשר עם העיריה לאספקת מים

, לחימום או לפיזור מים, לויסות, מיתקן להגברת לחץ, וד אגירהד,  אבזר- "רשת פרטית"
כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש להספקת מים , צנרת

אחר כאמור בנכס המחובר אחרי מד המים וכן כל מיתקן או מכשיר , לנכס או לצריכתם
כאשר אין בנכס מד מים , כס מטר מגבול הנ1- למעלה מ או מחובר לנכס במרחק של, הכללי

  ;מים- כללי ולמעט מד
  ';חישוב השטח יעשה על פי הוראות סימן ב;  ימדד לפי כל הבנוי למעשה-" שטח הבנין"
', חישוב השטח יעשה על פי הוראות סימן ב;  ימדד לפי הבנוי למעשה-" שטח יחידה"

, 1969-ט"התשכ, לרבות חלק יחסי מן השטח הבנוי המוגדר כרכוש משותף בחוק המקרקעין
ושיעורו כיחס בין שטח רצפת , בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם איננו רשום כך

  .הדירה לשטח הרצפות של כלל הדירות בבית
  חיבור למפעל מים. 2
או התקנתו מחדש , פיצולו, פירוקו, ניתוקו, הצרתו, הרחבת החיבור, חיבור למפעל מים) א(

  .לא ייעשו אלא בידי המנהל
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  )אספקת מים(חוק עזר להרצליה , מים: פרק ב

  

תוגש בידי בעל , )א(בקשה לחיבור למפעל מים או לכל פעולה אחרת כאמור בסעיף קטן ) ב(
בצירוף תכניות של הנכס ושל הרשת הפרטית הקיימת או , הנכס על גבי טופס שקבע המנהל

, ייעודה ופרטים אחרים, ההיקפ, ובצירוף נתונים בדבר סוג הצריכה, לפי הענין, המוצעת בו
  . הכל בהתאם לדרישת המנהל

  והוגשה בקשה להקים בו בנין חדש או, נכס שיש לו חיבור למפעל מים) 1) (ג(
  יגיש בעל, להרוס בנין קיים ולהקים בנין אחר או להוסיף בניה לבנין קיים

  הנכס למנהל בזמן הגשת הבקשה להיתר בניה בהתאם לחוק התכנון
  ;)ב(בקשה לחיבור למפעל מים כאמור בסעיף קטן , 1965- ה"התשכ, והבניה

מורחב או , חיבור נוסף, המנהל רשאי לפי שיקול דעתו לאשר או לא לאשר חיבור אחר) 2(
  .מים או לאשר את השימוש בחיבור הקיים-לאשר התקנת מד, מוצר

עיף לא תבוצע פעולת חיבור למפעל מים או כל פעולה אחרת מהפעולות המפורטות בס) ד(
, אלא אם כן הוצג בפני המנהל אישור מאת מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה) א(קטן 

  .ת"בהתאם להל
המנהל רשאי להתנות תנאים למתן חיבור למפעל מים או לכל פעולה אחרת כאמור בסעיף ) ה(

  .הכל לפי שיקול דעתו, )א(קטן 
משום אישור , )א(עיף קטן אין בחיבור למפעל מים או בכל פעולה אחרת כמפורט בס) ו(

  .לטיבה או לתקינותה, המנהל לגבי תכנון רשת פרטית
, ישלם מבקש ההיתר, )א(או כל פעולה אחרת כמפורט בסעיף קטן , בעד חיבור למפעל מים) ז(

  .אגרות בשיעורים הקבועים בתוספת, מראש
ל לפי שיקול  המנה רשאי, )ב(הוגשה בקשה לחיבור למפעל מים כאמור בסעיף קטן ) 1) (ח(

  .כמבוקש באמצעות קו מים זמני לבצע חיבור, )ד(דעתו ועל אף האמור בסעיף קטן 
יהא , המחזיק והצרכן של נכס אשר חובר למפעל מים באמצעות קו מים זמני, הבעל) 2(

אחראי לכל נזק שיגרם לקו המים הזמני המשמש אותו או לאבדנו או לאבדן מים הנובע 
  .ולת אם הנזק נגרם עקב רשלנות העיריהז, כפי שקבע המנהל, מכך

בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש מראש לעיריה הוצאות בהתאם לחשבון שהגיש ) 3(
  .המנהל

  רשת פרטית. 3
לא יסירנה ולא יטפל בה בדרך , לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יתקין אדם רשת פרטית) א(

, בכתב, אלא לפי היתר, ים סדירהאחרת פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מ
ופרט לתיקונים שאין בהם כדי לשנות או להשפיע על מפעל המים או על זרימת , מאת המנהל

  .המים או לחץ המים
בצירוף תכנית , יגיש בעל הנכס על גבי טופס שקבע המנהל) א(בקשה להיתר לפי סעיף קטן ) ב(

  .הכל לפי הענין, הרשת המוצעת או תכנית השינוי
אגרה בשיעור שנקבע , מראש, בעד היתר לשינוי רשת פרטית קיימת ישלם המבקש לעיריה) ג(

  .בתוספת
הכל לפי שיקול , )א(המנהל רשאי ליתן הוראות ולהתנות תנאים למתן היתר לפי סעיף קן ) ד(

  .לרבות הוראות בדבר הכנת תשתית לשם התקנת יחידה לקריאה מרוכזת של מדי מים, דעתו
  .טית תוחזק בידי הצרכן ועל חשבונו במצב תקין להנחת דעתו של המנהלהרשת הפר) ה(
  .לרשת הפרטית לא יחובר דבר שאינו אבזר) ו(
, סוגו, המנהל רשאי להורות לבעל הנכס או לצרכן על החלפת אבזר באבזר אחר שמידותיו) ז(

  .בע המנהלבזמן שיק, ומי שקיבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה, טיבו וצורתו נקבעו בידו
בנוסף לכל סמכות , רשאי המנהל, )ז(לא מילא אדם הוראה שניתנה לו לפי סעיף קטן ) ח(

לבצע את ההוראה ולגבות ממקבל ההוראה את , אחרת העומדת לו על פי הוראות חוק עזר זה
  .ההוצאות שהוצאו בשל כך

,  או חלק ממנהאין בפעולה של המנהל לפי סעיף זה משום אישור לגבי תכנון רשת פרטית) ט(
  .או תקינותה, טיבה

  אגרת הנחת צינורות. 4
תוספת , והמבקש לבצע בנכס בניה חדשה) ב(2המבקש חיבור למפעל המים על פי סעיף ) א(

ישלם לעיריה אגרת הנחת , בניה לבנין קיים או בניה על מגרש שעומד עליו מבנה שנהרס
  .צינורות בשיעורים הקבועים בתוספת
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, צינורות תשולם לעיריה לפני מתן היתר בניה לפי חוק התכנון והבניהאגרת הנחת ) ב(
נעשה חיבור ; לפי המוקדם, לחוק עזר זה) ב(2או עם הגשת בקשה לפי סעיף , 1965-ה"התשכ

משנודע לו , חייב בעל הנכס בתשלום האגרה לפי דרישת המנהל, למפעל מים ללא היתר
  . למנהלכפי שיעורה בתוספת במועד שנודע הדבר, הדבר

  אספקת מים. 5
  . בעל נכס או המחזיק המעונין באספקת מים לנכס יגיש בקשה על גבי טופס שקבע המנהל) א(
  .מים יסופקו על ידי מפעל מים בלבד זולת אם הורה המנהל אחרת) ב(
  .מים-לא יסופקו מים אלא אם כן הותקן מד) ג(
  מים-התקנת מד. 6
  .מד המים הוא רכוש העיריה) א(
הסרתו או , פירוקו, החזקתו, שינויו, החלפתו, העתקתו, תיקונו, בדיקתו, קנת מד מיםהת) ב(

   .טיפול בו בדרך אחרת לא ייעשו אלא בידי המנהל או מכוחו
סוגו וכל קביעה אחרת המתייחסת להתקנת מד מים ייעשו בידי , גדלו, מיקום מד המים) ג(

  .לפי שיקול דעתו, המנהל
לפני מתן היתר , עיריה בידי המבקש בשיעורים הקבועים בתוספתאגרת מד מים תשולם ל) ד(

או בעת הגשת בקשה לאספקת מים , 1965-ה"התשכ, בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה
  .לפי המועד המוקדם, )א(5כאמור בסעיף 

במצב נקי , ר לפחות" מ1צרכן יחזיק את הסביבה שבה הותקן מד מים ברדיוס של ) ה(
תהיה חפשית ופנויה מכל מפגע לרבות צמחיה , ה אל מד המים בכל עתומסודר באופן שהגיש
  .החוסמת את הגישה

מים הנמצא בנכס המשמש -צרכן יהיה אחראי לאבדן ולכל נזק או חבלה שייגרמו למד) ו(
בעת , זולת אם הנזק נגרם עקב רשלנותו של עובד העיריה, לחוד או במשותף עם אחרים, אותו

ישלם הצרכן אגרה בשיעור הקבוע , ן מד המים בנסיבות האמורותבעד תיקו; מילוי תפקידו
  .בתוספת

  .צרכן רשאי לדרוש כי מד מים ייבדק על ידי מבדקה) ז(
תשולם לעיריה מראש אגרה בשיעור שנקבע , לפי דרישת הצרכן, בעד בדיקת מד מים) ח(

קנות האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה כי מד המים לא היה תקין בהתאם לת; בתוספת
  .1988-ח"התשמ, )מד מים(המים 

ישולמו לעיריה הוצאות מראש בהתאם , החלפתו או שינויו, בעד תיקון של מד מים) ט(
  .לחשבון שהגיש המנהל

  אגרות מים. 7
  אגרת מים, ישלם הצרכן לעיריה בעד אספקת מים, הותקן מד מים) 1) (א(

 1987-ז" התשמ ,)מקומיותתעריפי מים ברשויות ה( בשיעורים הקבועים בתקנות המים 
 פחות מאגרת המינימום  אך לא, לפי כמות המים שמדד מד המים, ) התקנות-להלן (

  .הקבועה בתקנות
רשאי הוא לחייב , מצא המנהל כי מד המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת) 2(

שנקבעה לפי הצריכה הממוצעת במשך שני החדשים , את הצרכן בתשלום בעד כמות מים
או לפי הצריכה של התקופה , קדמו לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריהש

, להעריך את הצריכה כאמור, לדעת המנהל, לא היה מוצדק; המקבילה בשנה הקודמת
  .יקבע אותה המנהל לפי שיקול דעתו

המוחזק בידי צרכנים , או אבזר לאספקת מים לנכס, מיתקן, משמש מד מים אחד נכס) ב(
יחולק החיוב הכולל , תמשים בנכס למגורים בלבד או לכל מטרה יחודית אחרתהמש, אחדים

הגיעו כל הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה . באופן שווה בין כל הצרכנים
  .רשאי המנהל להורות על חיוב כל צרכן בהתאם לכך, אחר

כס למטרות המשתמשים בנ, משמש מד מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים) ג(
את חלקו של כל צרכן בכמות המים שרשם מד , לפי מיטב הערכתו, יקבע המנהל, שונות

  .המים והצרכן ישלם את אגרת המים בהתאם לכך
ונתגלתה נזילה ברשת הפרטית , מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים-משמש מד) ד(

יך את כמות המים רשאי המנהל להער, בחלק המוחזק בידי אחד או אחדים מהצרכנים
  .להורות על אופן חלוקה אחר בין הצרכנים ולתקן את החיובים בהתאם, שנזלו
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והיה הפרש ברישום כמויות , הורכבו מדי מים נפרדים לצרכנים בנכס וכן מד מים כללי) ה(
הגיעו כל הצרכנים להסכם בכתב ; יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, המים ביניהם
  .רשאי המנהל להורות על חיוב כל צרכן בהתאם לכך, ל אופן חלוקה אחרעם המנהל ע

להפחית אגרת מים המגיעה לעיריה לפי חוק עזר , לפי שיקול דעתו והערכתו, המנהל רשאי) ו(
  .פגם או ליקוי ברשת הפרטית, בשל קלקול, זה

,  אם לאובין אם הותקן מד מים ובין, מי שהשתמש במים בניגוד להוראות חוק עזר זה) ז(
ובהתאם , לפי מיטב הערכתו, ישא באגרת המים בעד שימוש במים לפי הכמות שקבע המנהל

  .לשיעור הגבוה ביותר הקבוע בתקנות
לא ;  תשולם אגרת המים במועדים שקבעה העיריה בהתאם לתקנות-מים -הותקן מד) ח(

  .את העיריה ימים מיום מסירת הדרישה לכך מ7 תשולם אגרת המים תוך -מים -הותקן מד
, עם מתן ההיתר לאותה בניה, ישולם על חשבון האגרה, באד אספקת מים לצורך בניה) ט(

בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן , הסכום האמור; סכום שיקבע המנהל
המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום 

  .אגרה המגיעה ממנו על פי הוראות סעיף זהיקוזז מה, מלוא האגרה
  אספקת מים לפי חוזה. 8
רשאי להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת , באישור המועצה ושר הפנים, המנהל) א(

  .מים ולקבוע בו תנאים
  .יחולו תנאי החוזה, היתה סתירה בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה) ב(
  חלוקת תשלומים. 9

, המוטל בשל נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, מגיע לעיריה לפי חוק עזר זהכל תשלום ה
ישולם בידי הצרכנים המחזיקים בנכס באופן המפורט , ואשר לא נקבעה דרך אחרת לתשלומו

  :להלן
 יחולק התשלום -משתמשים הצרכנים בנכס למגורים בלבד או לכל מטרה יחודית אחרת ) 1(

  ;באופן שווה בין כל הצרכנים
 רשאי המנהל לקבוע לפי מיטב הערכתו את -משתמשים הצרכנים בנכס למטרות שונות ) 2(

  .חלקו של כל צרכן באותו תשלום
  החזרת אגרות. 10

על פי בקשה , יחזיר המנהל למשלם, לא הוחל בבניה ובוטל היתר הבניה או פג תוקפו) א(
ם בשל אגרת חיבור שהוגשה תוך שנתיים מיום מתן ההיתר את הסכום או הסכומים ששיל

לפי , אגרת מד מים או אגרת התקנת מד מים, אגרת מים, אגרת הנחת צינורות, למפעל מים
לסכום ההחזר יתווספו הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן המדד . 10%בניכוי , הענין

  .שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההחזר
בעל היתר בניה בבניה מכל סיבה שהיא ולא ביקש החזרת הסכום או הסכומים לא החל ) ב(

האגרות , לפני חידוש ההיתר כדין, תשולמנה לעיריה, ופקע ההיתר) א(כאמור בסעיף קטן 
לפי השיעורים שנקבעו בתוספת שבתוקף בעת חידוש ההיתר או ) א(האמורות בסעיף קטן 

  ).א(ות הפרשי הצמדה כאמור בסעיף קטן בניכוי הסכום ששילם לרב, קבלת היתר חדש
  פקדונות. 11

, בשיעורים שנקבעו בתוספת, המנהל רשאי לחייב צרכן להפקיד בקופת העיריה פקדון) א(
כל סכום המגיע , בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות, ולגבות מתוכו, להבטחת תשלום אגרת מים

  .מאת הצרכן עבור המים אותם צרך
ינתק מחיבור המים ואין הוא או בעל הנכס חייב בתשלום כלשהו על ביקש בעל הפקדון לה) ב(

  .יוחזר לו הפקדון בתוספת הפרשי הצמדה כהגדרתם לעיל, פי חוק עזר זה
  תיקונים. 12

או כל , או חלק ממנהלחייב כל צרכן או בעל רשת פרטית , בדרישה בכתב, המנהל רשאי) א(
להפריד או , לתקן, לשנות, להתקין,  לבדוק, תוך זמן שנקבע בדרישה,בעל או מחזיק של נכס

וכן לתקן או לסלק כל מפגע שעלול , להתקין מחדש רשת פרטית או לטפל בה בדרך אחרת
  .לפגוע באספקת מים סדירה

  .על חשבונו, מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה) ב(
 המנהל לבצע את רשאי ,)א(לא מילא מקבל הדרישה אחר דרישת המנהל כאמור בסעיף קטן ) ג(

  .העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע
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לתקן או להחליף את מגוף , על פי שיקול דעתו, מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי המנהל) ד(
השסתום המחבר את הרשת הפרטית למפעל המים וההוצאות בשל כך יחולו על בעל הנכס או 

הצורך בתיקון או בהחלפה נגרם עקב רשלנות אלא אם כן , בהתאם לחשבון המנהל, הצרכן
  .העיריה

  אישור סכום ההוצאות. 13
ישמש ראיה , בדבר סכום ההוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, חתום ביד המנהל, אישור בכתב

  .להוצאות
  מועדי תשלום. 14

 ימים 14ישולמו תוך , אגרה או הוצאות שלא נקבע לגביהם אחרת בחוק עזר זה, כל תשלום
  .ך מסירת הדרישה מאת המנהלמתארי

  שיעורי האגרות. 15
במועד , ישולמו כל האגרות על ידי החייב כפי שיעוריהם בתוספת, )ב(4בכפוף לאמור בסעיף 

  .התשלום בפועל
  בקשה לניתוק. 16

ניתנה הודעה ; צרכן המבקש להפסיק אספקת מים לנכס יודיע על כך למנהל בדואר רשום
, ובכל תשלום אחר הכרוך באספקת מים, בתשלום אגרת מיםלא יהיה הצרכן חייב , כאמור

ובלבד שאיפשר קריאת ,  ימים ממועד משלוח הודעה כאמור30בעד מים שנצרכו לאחר 
לרבות , והסדיר כל תשלום המגיע ממנו לפי הוראות חוק עזר זה, המונה וניתוק האספקה

  .אגרת ניתוק
  חילופי צרכנים. 17

ובכפוף לאמור בסעיף קטן , יודיע על כך למנהל בדואר רשום, חדל אדם להיות צרכן בנכס) א(
אין ;  ימים ממועד משלוח ההודעה30לא יהיה חייב באגרת מים בעד מים שנצרכו לאחר , )ב(

  .האמור בסעיף זה גורע מחבותו בתשלום באגרות אחרות המגיעות ממנו על פי חוק עזר זה
,  המגיעה ממנו לאחר שנעשה צרכן בנכסיהא חייב באגרת המים, נעשה אדם צרכן בנכס) ב(

 ואם היתה -חייבים המוכר או המעביר או נציגיהם , אלא שאם היתה מכירה או העברה
ובה יפרשו שמו ,  למסור לעיריה הודעה על העסקה כאמור-השכרה חייבים המשכיר או נציגו 

מעביר או ה, כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור יהיו המוכר. הנעבר או השוכר, של הקונה
הנעבר או השוכר היו חייבים לשלם ולא , חייבים באגרת מים שהקונה, לפי הענין, המשכיר
  .כצרכן לצורך חוק עזר זה, לפי הענין, המעביר או המשכיר, ויחשבו גם המוכר, שילמו

  שימוש במים. 18
יראו לענין חוק עזר זה . לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו) א(

, או בדרך שלא אושרה כדין,  לרבות שימוש באבזר שלא אושר או הותאם כדין-בזבוז מים 
  . וכן כאשר רשם מד מים המשמש צרכן כמות מים מעל זו שאושרה לו על פי כל דין

 אלא לצרכים לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו) ב(
  .ולמטרות שאישר לו המנהל

לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ) ג(
  .ההיתר

לא יכניס לתוכו ולא ירשה לאחר להכניס לתוכו , לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו) ד(
חפץ או חומר כלשהו ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזיהום המים או , חיים-בעל

  .להפרעה באספקת המים
ולא יגביר או יקטין , או כיוצא באלה, ערבול, לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה) ה(

  .אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר, את לחץ המים
לא ישתמש אדם במים לצרכי השקיה ולא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו ) ו(

  .הודעה שנמסרה או שפורסמה בתחום העיריהאלא בשעות שקבע המנהל ב, לצרכי השקיה
לא יכנס , לעיריה לא יפתח אדם ולא יסגור שלא כדין כל אבזר השייך למפעל המים או) 1) (ז(

  . המנהל אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת, לתחום מפעל מים
  .יודיע על כך מיד למנהל, פגע אדם במפעל מים או בחלק ממנו) 2(

  .ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה, הלפרט למנ, לא יפתח אדם) ח(
 ברז המיועד להשקיית נטיעות - פרט לעובד העיריה במילוי תפקידו -לא יפתח אדם ) ט(

  .ציבוריות
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  ניתוק החיבור. 19
או שלא , צרכן שלא סילק במועד שנקבע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה) א(

או , מצב נקי ומסודר באופן שהגישה אליו חפשיתהחזיק את הסביבה שבה הותקן מד המים ב
או השתמש בהם בניגוד , או לא נמנע מזיהומםזיהם אותם , השתמש בהם רעה, שבזבז מים

או , אספקתם והשימוש בהם,  להוראות כל דין בקשר למיםלהוראות חוק עזר זה או בניגוד
 ימים מיום שמסר לו בתום חמישה, רשאי המנהל, מים-או שפגע במד, פגע בהם בצורה אחרת
לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של , התראה על כך בכתב

  .הצרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים
,  או שחיבורה חודש בניגוד לחוק עזר זה3רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד לסעיף ) ב(

  .רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור
לא יחודש אלא לאחר תשלום כל הסכומים , )ב(או ) א(חיבור שנותק לפי סעיף קטן ) ג(

  .הכל לפי הענין, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, המגיעים מהצרכן
תשולם אגרת חידוש החיבור בשיעור שנקבע , )ב(בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן ) ד(

  .בתוספת
  הפסקת מים. 20

חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים לצורך אספקת מים במפעל המים או בשעת ) א(
, לעכב או להפסיק את אספקת המים, לנתק, רשאי המנהל במידת הצורך, ברשת הפרטית
  .כולה או מקצתה

אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות והתשלומים ) א(השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן ) ב(
  .חוק עזר זההאחרים שהוא חייב בהם לפי 

יבצע המנהל את , )א(לעיכוב או להפסקת המים כאמור בסעיף קטן , חלפה הסיבה לניתוק) ג(
  .חיבור הרשת הפרטית שנותק

  רשות כניסה. 21
 -וכן במקרה של צורך דחוף או בשעת חירום , המנהל רשאי להיכנס לכל נכס בשעות היום) א(

  -כדי , בכל עת סבירה
לפרק מד , להעתיק, לקרוא, למדוד, למסור, להחליף, לשנות, לתקן, לבדוק, להתקין) 1(

או אבזרים או כיוצא בהם או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות , צינור, רשת פרטית, מים
  ;הענין דחוף או נחוץ לעשותו

שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת במים או לברר , לבדוק אם היה בזבוז) 2(
  ;צרכןאת כמות המים שסופקה ל

  ;למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה) 3(
  ;20 או 19לנתק חיבור או להפסיק אספקת המים לפי סעיף ) 4(
  ;לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה) 5(
  .לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה) 6(

  ).א(מש בסמכויותיו לפי סעיף קטן לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל להשת) ב(
  מכירת מים והעברתם. 22

  .אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל, לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר
  חידוש חיבור שנותק. 23

חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי היתר בכתב ) א(
  .מאת המנהל

  ת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף חיבור של רש) ב(
  .כל עוד לא הוכח ההיפך, רואים אותו כמחודש על ידי הצרכן, )א(קטן 

  שמירה בפני זיהום. 24
מקום מזוהם או מקור זיהום , בור זבל, ולא יקים ולא יחזיק בור שופכין, לא יפתח אדם) א(

  .כלשהו סמוך למפעל המים
מי , מי שופכין,  מי שתיה או מפעל מים למערכות של מים דלוחיםלא יחבר אדם מערכת) ב(

  .תעשיה כימית או כיוצא באלה
  מסירת מסמכים. 25

האדם  חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי, דרישה, מסירת הודעה
לאחרונה  או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים, שאליו היא מכוונת

 אם נשלחה או, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם
אם ; הרגילים או הידועים לאחרונהאליו בדואר במכתב רשום לפי מען מקום מגוריו או עסקו 

 בולט לעין באחד  כדין אם הוצגה במקוםתהא המסירה, אי אפשר לקיים את המסירה כאמור
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בשני עתונים אמורים או על הנכס אליו מתייחסת ההודעה או אם נתפרסמה המקומות ה
  .שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית, הנפוצים בתחום העיריה

  ביטול. 26
  . בטל- 1965-ה"התשכ, )אספקת מים(חוק עזר להרצליה 

  הוראת שעה. 27
לו האגרות יע, 1984-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(על אף האמור בחוק עזר להרצליה 
 לחודש שלאחר פרסומו בשיעור עליית המדד שפורסם 1-המפורטות בתוספת לחוק עזר זה ב

  .1989לאחרונה לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר 

  )ז"תשנ, ב"תשנ: תיקון(תוספת 

 

  בשקלים חדשים    
      

    ))ז(2סעיף (בעד חיבור למפעל מים   . 1
  1,890  2"עד     
  שהגיש המנהל לפי חשבון  2"מעל     
  פיצולו, פירוקו, ניתוקו, הצרתו, בעד הרחבת חיבור  

    -)) ז(2סעיף (או התקנתו מחדש לפי דרישת הצרכן 
  600  2"עד     
  שהגיש המנהל לפי חשבון  2"מעל     
  20  ))ג(3סעיף (בעד היתר לשינוי רשת פרטית   .2
    )4סעיף (אגרת הנחת צינורות   .3
    -שה בניה חד  )א(  
    -לרבות השטח הבנוי , בעד שטח המגרש  )1(    
  3.45  ר" מ100ר במגרש עד "לכל מ  )א(      
  8.60  ר" מ100ר נוסף מעל "לכל מ  )ב(      
בעד השטח , )1(בנוסף לאמור בפסקה   )2(    

    -הבנוי 
, לרבות בית אבות, בבנין מגורים  )א(      

  17.60  של שטח הבנין ר"לכל מ
ריים המשמשים אך למבנים ציבו  )ב(      

חינוך , צדקה, ורק כמוסדות דת
, להפקת רווחים ואינם משמשים

  7.10  ר של שטח הבנין"לכל מ
למבנים ארעיים העשויים עץ או   )ג(      

  17.60  ר משטח הבנין"לכל מ ,מתכת
לבניינים שאינם מפורטים   )ד(      

לכל ) ג(עד ) א(משנה  בפסקאות 
 מבני  ק מנפח הבנין לרבות"מ

  7.10  ת שחיה וכדומהבריכו
    -בעד תוספת בניה לבנין קיים   )ב(  
  פטור  בעד שטח המגרש  )1(    
בהתאם , בעד השטח הבנוי הנוסף  )2(    

  המפורטים בהיתר הבניה  לשטחים
, )2)(א(קטן כמפורט בסעיף 

  )ד(עד  )א(
בעד בניה על מגרש שעמד עליו מבנה אשר   )ג(  

    -הרס  ושנ1973 בינואר 1לפני  בנייתו החלה
    -  לרבות השטח הבנוי - בעד שטח המגרש   )1(    
  3.45  ר" מ100ר במגרש עד "לכל מ  )א(      
  8.60  ר" מ100ר נוסף מעל "לכל מ  )ב(      
            
 ,)2)(א(קטן  כמפורט בסעיףבעד השטח , )1(נוסף לאמור בפסקה ב  )2(    
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  בשקלים חדשים    
      

  )ד(עד ) א(  -הבנוי 
ר בעד בניה על מגרש שעמד עליו מבנה אש  )ד(  

    - ושנהרס 1973 בינואר 1החלה אחרי  בנייתו 
  פטור  בעד שטח המגרש  )1(    
 ,)2)(א(קטן  כמפורט בסעיף   -בעד השטח הבנוי   )2(    

  )ד(עד ) א(
    - )) ד(6סעיף (אגרת מד מים   .4
מים או כיול - כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד  )1(  

   - מודד 
לפי , לפי המחיר שקבע היצרן
  רכיםחוק הפיקוח על מצ

, 1957- ח"התשי, ושירותים
  25%בתוספת 

  שהגיש המנהל לפי חשבון  - מים - כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד  )2(  
סעיף (אגרה בעד בדיקת מד מים לפי דרישת הצרכן   .5

  ))ח(6
 שהגיש המנהל לפי חשבון
החומרים  עלויות המבוסס על
 15%ובתוספת   והעבודה

  תקורה
סעיף (החלפתו או שינויו , מים-אגרת בעד תיקון מד  .6

  שהגיש המנהל  לפי חשבון  )ו(6
    )11סעיף (פקדון   .7
או חלק , ר" מ100 לכל -מוקם או יוקם בנין   )1(  

  75  של שטח הבנין ,מהם
  750  בכל מקרה אחר  )2(  
    )):ד(19סעיף (אגרת חידוש חיבור   .8

  22.30    פתיחת מים וסגירת מים  
      

_______________________  
  1
  .562, 259, ז"תשנ; 56, ב"תשנ; 362, ן"ם תש" קתש
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  ביוב: פרק ג

  

  ביוב  .ג
  

  

  1 1995-ה"התשנ, )ביבים פרטיים(חוק עזר להרצליה 
 לחוק 42- ו40וסעיפים ,  לפקודת העיריות250-ו) 15(249בתוקף סמכותה לפי סעיפים 

תקינה מועצת עירית הרצליה מ, ) החוק-להלן  (1962-ב"התשכ, )ביוב(הרשויות המקומיות 
  :חוק עזר זה

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

צינורות ואבזרים המשמשים לבניית , חפירה לבניית ביבים,  לרבות תעלת שופכין- "ביב"
  ;ביבים

  ;על חיבוריו ומיתקניו,  ביב המשמש נכס אחד או נכסים אחדים בלבד- "ביב פרטי"
מש מספר נכסים ואשר השופכין זורמים אליו  ביב שאינו ביב פרטי המש- "ביב ציבורי"

  ;מביבים פרטיים בלבד
  ; בית שיש בו יותר מדירה אחת- "בית דירות"
 לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה או היה זכאי -" בעל"

בין , או המשלם מסי עיריה או מסי ממשלה בעד הנכס, לקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה
בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו , כוח-כנאמן או כבא, ותו הוא ובין כסוכןבזכ

וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר נכס , בין אם הוא מחזיק בנכס אם לאו, הבעל הרשום
  ;לתקופה העולה על עשר שנים

  ;לעסק או לצורך אחר,  חדר או חדרים שנועדו לשמש יחידה נפרדת למגורים- "דירה"
,  תשלום נוסף שסכומו נקבע לפי עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה- "רשי הצמדההפ"

למן , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, )א(6לאחרונה לפני היום הקובע כמשמעותו בסעיף 
  ;המדד שפורסם כאמור ועד המדד כאמור שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל

כולן או , ך לענין הוראות חוק עזר זה מהנדס העיריה או מי שהוא הסמי- "מהנדס"
  ;מקצתן

  ;למעט רחוב,  בנין או קרקע בתחום העיריה- "נכס"
  ; עיריית הרצליה- "עיריה"
 לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי הוראות - "ראש העיריה"

  ;כולן או מקצתן, חוק עזר זה
  סייג לבניית ביב פרטי. 2

 אלא לפי היתר ,לא יחליפו ולא יחבר ביב פרטי לביב ציבורי, לא ישנהו, פרטילא יבנה אדם ביב 
  ). היתר-להלן (בכתב מראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר 

  סמכויות ראש העיריה. 3
במועד ובתנאים , לדרוש ממנו לבצע, בהודעה בכתב לבעל נכס, ראש העיריה רשאי) א(

  .ןכולן או מקצת, עבודות אלה, שנקבעו בדרישה
בתקופת המועד שנקבע , רשאי, )א(הרואה עצמו נפגע מדרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן ) ב(

לבטל או לשונת , לבקש מבית משפט שלום בהתאם לחוק, לתחילת ביצוע העבודות כאמור
  .את דרישת ראש העיריה

  מילוי אחר דרישה. 4
  . ימלא אחריה3בעל נכס שקיבל הודעה כאמור בסעיף 

  דה שלא כדיןביצוע עבו. 5
ללא היתר או שלא לפי תנאי ההיתר או שבוצעה , 2בוצעה עבודה מן העבודות המנויות בסעיף 

או שלא ) א(3עבודה בהיתר שלא להנחת דעת העיריה או אם לא קוימה דרישה כאמור בסעיף 
יחולו לגבי אי קיום דרישה , ) אי קיום דרישה-להלן (קוימה דרישה להנחת דעת העיריה 

  :אלההוראות 
 ימים לפני המועד שנקבע 14-העיריה תמסור לבעל הנכס הודעה בכתב לא יאוחר מ) 1(

ההודעה תכלול דרישה לביצוע כראוי ; ) מועד ביצוע-להלן (בהודעה כמועד לביצוע העבודה 
וכן אזהרה שאי קיום דרישה תגרום , מועד ביצוע, )א(3 או סעיף 2של עבודה כאמור בסעיף 

  ;י העיריה ולתשלום בעל הנכס לעיריה של סכום ההוצאות הכרוכות בכךלביצוע העבודה ביד
למסור לבעל , אם לדעתה מועד הביצוע דחוף, רשאית העיריה) 1(על אף האמור בפסקה ) 2(

  . ימים לפני מועד ביצוע שנקבע בהודעה14-הנכס הודעה כאמור בה אף תקופה קצרה מ
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תהא העיריה , )2(או פסקה ) 1(לא מילא בעל הנכס אחר דרישת העיריה כאמור בפסקה ) 3(
הכל , להחליפו או לבצע את העבודה כראוי, לשנותו, לתקנו, להרסו, רשאית לבנות ביב פרטי

  .6ובעל הנכס ישא בהוצאות העבודה כאמור בסעיף , לפי הענין
  החיוב בעל הנכס בתשלום הוצאות העירי. 6
  ).ד( המועד המוקדם מבין שני המועדים שנקבעו בסעיף קטן - "היום הקובע", בסעיף זה) א(
ישלם לעיריה בעל הנכס , לאחר אי קיום דרישה, 5ביצעה העיריה עבודה כאמור בסעיף ) ב(

את ההוצאות , לפי הענין, 3 או סעיף 2שביקש את ההיתר או שבנכסו בוצעה עבודה לפי סעיף 
  . ימים מיום קבלת דרישת התשלום מאת העיריה14תוך , ות שביצעה העיריההכרוכות בעבוד

יוטלו ההוצאות והעלויות הכרוכות , בוצעו עבודות בביב פרטי המשמש בית דירות) ג(
  .בחלקים שווים על כל בעלי הדירות, לפי קביעת המהנדס, בביצוען

 בידי בעל דירה שולם לעיריהי, בצירוף הפרשי הצמדה כדין, )ג(תשלום כאמור בסעיף קטן ) ד(
  :לפי המוקדם שביניהם, לא יאוחר מאחד המועדים שלהלן

  ;1965- ה"התשכ, לפי חוק התכנון והבניה, לגבי הדירה, יום הוצאת היתר בניה) 1(
 לדורות לבעל יום רישום העברת הבעלות לבעל הדירה כאמור או רישום העברת החכירה) 2(

, עונה רישום במרשם המקרקעין לבעל הדירה כאמורהדירה כאמור או הענקת זכויות הט
למעט העברה כאמור ללא תמורה מאדם לבן זוגו , בין התמורה ובין ללא תמורה, לפי הענין

צאצא או צאצא , הורה הורה,  הורה- "קרוב משפחה", לענין פסקה זו; או לקרוב משפחתו
  . אח או בן זוג של כל אחד מהם, של בן זוג

  תעודת המהנדס. 7
תהווה תעודה מאת ראש העיריה או מהנדס העיר על סכום הוצאות , לענין חוק עזר זה

  .הביצוע ראיה לכאורה לדבר
  רשות כניסה. 8
 אחר הוראות ראש העיריה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נכס כדי לברר אם ממלאים) א(

  .חוק עזר זה או כדי לבצע עבודה שהעיריה רשאית לבצעה לפיו
  ).א(יע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן לא יפר) ב(
  מסירת הודעות. 9

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או 
נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לאחד מבני משפחתו 

ם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר רשום הערוך אל אותו הבוגרים או לידי אד
אם אי אפשר לקיים את ; אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה

המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או 
, הנפוצים בתחום העיריה, ים לפחותעל הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונ

  .שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית
  תחולה. 10

הוראות חוק עזר זה יחולו לגבי דרישות תשלום שהוציאה או שתוציא העיריה לבעלי נכסים 
 2(ד "ט בטבת התשנ"בעד עבודות בביב פרטי שביצעה על חשבונה ומועד תחילתן חל ביום י

  .ואילך) 1994בינואר 
_____________________________  

  1
  .241, ה"ם תשנ" קתש

  
  

  
  

  



  51 ביוב: פרק ג
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  1 1974-ד"תשל, )ביוב(להרצליה  עזר חוק

, )ביוב(המקומיות  הרשויות וחוק, העיריות  לפקודת251- ו250סעיפים  לפי סמכותה בתוקף
 :זה עזר עירית הרצליה חוק מועצת מתקינה, )החוק - להלן (1962-ב"תשכ

  )ו"תשל: תיקון(רות הגד. 1
 -זה  עזר בחוק

על , שתיה-ביב מאסף או מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי,  ביב ציבורי- "ביוב"
  ;מתקניהם

  ;לעסק או לכל צורך אחר,  חדר או חדרים שנועדו לשמש יחידה נפרדת למגורים- "דירה"
  ; בית שיש בו יותר מדירה אחת- "בית דירות"
לתוספת השלישית לתקנות ' י למעשה והמחושב לפי סימן ב לפי הבנו- "שטח קומה"

  ;) תקנות התכנון והבניה-להלן  (1970-ל"תש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(התכנון והבניה 
  ;ר של שטחי כל הקומות שבבנין" הסכום במ- "שטח בנין"
לרבות חלק ,  שטח דירה כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה- "שטח דירה בבית דירות"

 חוק -להלן  (1969-ט"תשכ, יחסי מן השטח הבנוי המוגדר כרכוש משותף בחוק המקרקעין
ובין אם איננו רשום כך ושיעורו כיחס שבין , בין אם הבית רשום כבית משותף, )המקרקעין

  ;רצפת הדירה לשטח הרצפות של כל הדירות בבית
תף כמשמעותו  חלק יחסי משטח הקרקע שהוא רכוש משו- "שטח הקרקע בבית דירות"

ושיעורו כיחס , בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם אינו רשום כך, בחוק המקרקעין
  .שבין שטח הדירה והשטח של כל הדירות בבית

  ; עירית הרצליה- "העיריה"
  ;כולו או מקצתו,  לרבות מי שהסמיכו ראש העיריה לצורך חוק עזר זה- "ראש העיריה"
לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעיף היטל המוטל  - "היטל ביוב"

 ; לחוק17
  .למעט רחוב,  בנין או קרקע בתחום העיריה- "נכס"

  )ן"תש: תיקון(היטל ביוב . 2
חייב , בעל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו נכס

כפי שיעורם המעודכן במועד התחלת בשיעורים שנקבעו בתוספת , בהיטל ביוב לכל שלב
בתוספת הפרשי הצמדה ממועד התחלת העבודה עד למועד משלוח ההודעה , העבודה
 היום שקבע מהנדס העיריה כמועד שבו החלה עבודת - "התחלת עבודה" -לענין זה ; לתשלום

תעודת מהנדס העיריה בדבר מועד תחילת ; ההתקנה של הביוב שבקשר אליה הוטל ההיטל
  .תשמש ראיה לדבר, דה כאמורהעבו

 הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית - "הפרשי הצמדה"
 בחודש שבו החלה 1-כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ב, ) המדד-להלן (לסטטיסטיקה 

  .  בחודש שבו נשלחה ההודעה לתשלום1-העבודה והמדד הקובע הוא המדד הידוע ב
  )ן"תש: תיקון(בניה נוספת . 3

חייב בעלו בהיטל ביוב לכל ,  לחוק2נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 
  .ר של בניה שנתווספה בשיעורים שנקבעו בתוספת כשיעורם המעודכן בעת התשלום"מ
  חיבור ביב פרטי לביוב. 4
  .חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי ראש העיריה) א(
יגיש למהנדס העיריה בקשה , ו מחזיקו הרוצה בחיבור ביב פרטי שבנכסו לביובבעל נכס א) ב(

יצרף את הסכמת , ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת, בכתב ותכנית החיבור
  .אותה הרשות המקומית לכך

  איסור פגיעה בביוב. 5
  .לא יזיק ולא יפגום בביוב השייך לעיריה, לא יפגע אדם
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  מסירת הודעה. 6
או , מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת

לידי אחד מבני משפחתו , נמסרה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
ב רשום אל הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק שם או נשלחה בדואר במכת

אם אי אפשר ; אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד , לקיים את המסירה כאמור

המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם 
  .לפחות הוא בשפה העברית

  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון(עונשין . 7
ואם היתה העבירה ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה

 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו 20 קנס נוסף -דינו , נמשכת
  .עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו

  השם. 8
  ".1974-ד"תשל, )ביוב(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

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

  )3- ו2סעיפים (
  

  ההיטל בשקלים חדשים    
        

  מכון טיהור  ביב מאסף  ביב ציבורי    
        

          
  כולל (ר משטח הקרקע "לכל מ

  )ד הבניןהקרקע שעליה עומ
  

1.89  2.33  0.71  
  2.88  9.44  7.68    ר משטח הבנין"לכל מ

  
________________________  

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

  .179, ב"תשנ; 379, 75, ן"תש; 319, ט"תשמ; 538, ח"תשמ; 282, ה" תשמ;919, א"תשמם "קתש
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  הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב, ביוב: פרק ג
  

אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר הזרמת שפכי תעשיה 
  1למערכת ביוב בידי עירית הרצליה 

אני מודיע כי עירית הרצליה אימצה את , לפקודת העיריות) ב(262בתוקף סמכותי לפי סעיף 
  .1982-ב"התשמ, )רמת שפכי תעשיה למערכת ביובהז(חוק העזר לדוגמה לרשויות מקומיות 

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

 חוק -להלן  (1962-ב"התשכ, )ביוב( כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות - "ביוב"
  ;))ביוב(הרשויות המקומיות 

לענין חוק , שנתן ראש רשות מקומית בכתב,  היתר שנתי להזרמת שפכי תעשיה- "היתר"
  ; עזר זה

 הרחקת פסולת ממפעל תעשיה אל מערכת הביוב או - "הזרמה"או " פכיםהזרמת ש"
  ;באמצעותה

כשוכר ,  מי שמחזיק למעשה במפעל או בחלק ממנו כבעל- לענין מפעל תעשיה, "מחזיק"
  ;או בכל אופן אחר

, לרבות קווי ביבים, )ביוב(בחוק הרשויות המקומיות " ביוב" כמשמעות - "מערכת ביוב"
  ;טיהור וסילוק, מאספים ומערכות שאיבה

,  כל מקום שבו עושים מלאכה או מייצרים מצרכים וחמרים- "מפעל"או " מפעל תעשיה"
  ;לבדיקה וכיוצא באלה, לניקוי, להחסנה, לרבות כל מקום המשמש לעיבוד

או ,  מטרים מעוקבים מים לשנה5000- מפעל תעשיה הצורך יותר מ- "מפעל טעון היתר"
 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר ראש הרשות 5000-מפעל תעשיה הצורך פחות מ

  ;המקומית קבע בהודעה בכתב כי הוא טעון היתר
 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר 5000- מפעל תעשיה הצורך פחות מ- "מפעל מבוקר"

קומית תהליכי הייצור או החמרים שבו עלולים לגרום להזרמת שפכי לדעת ראש הרשות המ
  ;תעשיה בניגוד להוראות חוק עזר זה

  ; מי שראש הרשות המקומית מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה- "מפקח"
כולן ,  לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה- "ראש הרשות המקומית"

  ;או מקצתן
  ;מועצה אזורית או איגוד ערים,  עיריה- "מקומיתרשות "
  . פסולת המורחקת ממפעל תעשיה על ידי הזרמה-  "שפכים"או " שפכי תעשיה"

  איסור הזרמת שפכים מזיקים. 2
, ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו לביוב, בעל או מחזיק של מפעל תעשיה לא יזרים לביוב

  -שפכי תעשיה 
 העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת הזרמת הביוב בכמות או באיכות, באופן) 1(

  ;או לתהליכי הטיפול בו
  ;בטיב ובאופן העלול להוות מטרד או לגרום סכנה לציבור) 2(
 או בניגוד - אם היה המפעל טעון היתר -ללא היתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר ) 3(

  .להוראות אחרות בחוק עזר זה
  דרישות למתן היתר. 3

לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב אם לא , 2 לגרוע מן האמור בסעיף בלי
  .התמלאו הדרישות והתנאים כמפורט בתוספת לחוק עזר זה

  עריכת בדיקות שפכים והגשת תוצאותיהן. 4
אחת לשנה לצורך קבלת , מחזיק מפעל תעשיה הטעון היתר יגיש לראש הרשות המקומית) א(

  .יקות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלותוצאות בד, ההיתר
יגיש מחזיק מפעל טעון היתר או מחזיק מפעל , )א(בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן ) ב(

בכל , מבוקר לראש הרשות המקומית תוצאות בדיקות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו
  .תיהןעת שיידרש בכתב מאת ראש הרשות המקומית לערוך בדיקות אלה ולהגיש תוצאו

עריכת הבדיקות של שפכי התעשיה והגשת תוצאותיהן תיעשה באופן ובתנאים שיקבע ) ג(
  .ראש הרשות המקומית

אין האמור בסעיף זה גורע מסמכויותיהם של ראש הרשות המקומית והמפקח כמפורט ) ד(
  .5בסעיף 
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  עריכת בדיקות שפכים בידי הרשות המקומית. 5
להורות על ביצוע , אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, ראש הרשות המקומית רשאי) א(

ורשאי הוא בהודעה בכתב , )ב(בדיקות של דגימות שפכי תעשיה שנלקחו כאמור בסעיף קטן 
  .ביצוע הבדיקותלחייב את מחזיק המפעל לשאת בהוצאות 

מפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשיה כדי ליטול דגימות של שפכי התעשיה ) ב(
  .שבמפעל לצורך ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיום הוראות חוק עזר זה

  שינוי מפעל מבוקר למפעל טעון היתר. 6
ו לו או שבוצעו על פי תוצאות בדיקות שפכים שהוגש, ראש הרשות המקומית רשאי לקבוע) א(

 יודיע על כך בכתב למחזיק -משקבע כן ; כי מפעל מבוקר יהיה מפעל טעון היתר, מטעמו
  .המפעל

יחולו עליו ההוראות ) א(מפעל מבוקר שמחזיקו קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן ) ב(
  .המחייבות לענין מפעל טעון היתר

  אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה. 7
 ישלם לראש הרשות המקומית אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה מחזיק מפעל טעון היתר) א(
  ). אגרה-להלן (
  .את שיעור האגרה ואופן התשלום תקבע הרשות המקומית) ב(
  איסור הפרעה לבעל סמכות. 8

לא יפריע אדם לראש הרשות המקומית או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם 
  .לפי חוק עזר זה

  הודעה בדבר שינוי. 9
בטיב או , חזיק מפעל תעשיה יודיע מיד לראש הרשות המקומית על כל שינוי שחל בכמותמ

אם השינוי עלול לגרום , באיכות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם
  .להזרמת השפכים בניגוד להוראות חוק עזר זה

  סמכות שינוי היתר או הודעה. 10
רשאי , בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, עה בכתבנתן ראש הרשות המקומית היתר או הוד

  .לשנותם ולהתנות בהם תנאים, הוא לבטלם
  מסירת הודעה. 11

או , מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו הוא מכוונת
נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני 

או נשלחה בדואר במכתב רשום , ו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שםמשפחת
אם אי ; אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט , אפשר לקיים את המסירה כאמור
  .באחד המקומות האמורים

  )ז"תשמ: תיקון( עונשין. 12
ואם היתה העבירה ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה

 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו 20 קנס נוסף -דינו , נמשכת
  .עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או אחרי שהורשע בה בבית משפט מוסמך
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  תוספת

  )3סעיף (
  

  תנאים מחייבים לענין שפכי תעשיה המוזרמים למערכת ביוב
  

  :שפכי תעשיה לא יכילו
, מתילן כלורי, כלורופורים, כלורי-ממיסים כגון פחמן טטרא, נפט, )6H6C(בנזן , בנזין) א(

מוצק או גז העלול ,  בעירה או כל נוזלוכן שמן, ודומיהם, אתנים הלוגניים, אתילן-כלורו-טרי
  ;לגרום להתהוות תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב

  ;9.0- או הגבוהה מ6.0-הנמוכה מ) pH(פסולת נוזלית בעלת הגבה ) ב(
מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים שלא להיגרף ועל ידי כך לגרום להפרעה ) ג(

, אפר, גבבה, פגרי בעלי חיים, אספלט, "עוגת סינון"ריות שא: כגון, בתקינות תהליך הטיהור
, זכוכית, חלקי מתכת, שארית גזם נוי, שארית עיבוד שבבי בתעשיה, קש, בוץ, חול

, שיער ושאריות עור, עצמות, תוכן קיבת בהמות, דם מלא, עץ, פלסטיקה, נוצות, סמרטוטים
, שלמים,  דומים מנייר ופלסטיקאו מוצרים, שקיות לחלב, צלחות מנייר ופלסטיק, קרביים

  ;וגם כאלה שעברו ריסוק או קיצוץ
חצרות או , ניקוז גגות, ניקוז תת קרקעי, מי תהום, מי נגר עילי, מים שמקורם בגשם) ד(

  ;אלא על פי אישור מיוחד, בריכות
  ;אלא על פי אישור מיוחד, מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית) ה(
שומנים וחומר , ")מיצוי הקסן("ליטר / מיליגרם100 כולל העולה על בריכוז, שמני מאכל) ו(

וכן שפכים המכילים ; שמן צמחי וכל סוג של שמן מינרלי, חלב, שומן מהחי: דמוי גריז כגון
  ;ליטר העלולים לגרום נזק למערכת הביוב/ מיליגרם100-כמות נמוכה מ

" מסיס-שמן"המכונים , תוך כליםלמכונות חי, שומן מינרלי או שמנים על בסיס מינרלי) ז(
או כל סוג שמן אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי או תזקיקים , היוצרים תרחיפים יציבים במים

  ;ליטר/ מיליגרם20אחרים המהווים מוצרי שמן אדמה בריכוז העולה על 
, בסביבה חומצית, ציאניד- ותרכובת ציאונוגן העשויים ליצור מימן-CNציאנידים כ) ח(

  ;ליטר/ מיליגרם2.0ז מעל בריכו
 3500בריכוז העולה על , כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים ולא מומסים) ט(

ליטר העלולים לגרום נזק / מיליגרם3500-וכן שפכים המכילים ריכוז נמוך מ; ליטר/מיליגרם
  ;למערכת הביוב

  ;ליטר/ מיליגרם1000כלל מוצקים מרחפים בריכוז העולה על ) י(
  ;ליטר/ מיליגרם2000העולה על ) כ"צח(צריכת חמצן כימית ) יא(
  ;חמרים העשויים לגרום לריח חריף) יב(
  ;ליטר/ מיליגרם0.1סולפידים מומסים בריכוז העולה על ) יג(
  ;  צלסיוס450פסולת נוזלית שהטמפרטורה שלה בכניסה למערכת הביוב עולה על ) יד(
- צלסיוס ל200ו לצמיגה בטמפרטורות שבין פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה א) טו(

  ; צלסיוס400
 0.02תרכובת פחמימנים כלוריים או תרכובות זרחן אורגניות בריכוז העולה על ) טז(

  ;ליטר/מיליגרם
  ;ליטר/ מיליגרם3.0כלור או הלוגן פעיל אחר בריכוז העולה על ) יז(
  ;מ" מ10מוצקים שאינם עוברים פתח של ) יח(
 מעל ריכוזם במים המסופקים -SO4ליטר כ/ מיליגרם200-יכוז העולה בסולפטים בר) יט(

  ;-SO4ליטר כ/ מיליגרם500ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הסולפטים על , למפעל
 מעל ריכוזם במים המסופקים -CIליטר כ/ מיליגרם200-כלורידים בריכוז העולה ב) כ(

  ;למפעל
  ;טרלי/ מיליגרם1.0פלואורידים בריכוז העולה על ) כא(
ליטר ודטרגנטים המכונים / מיליגרם1בריכוז העולה על " קשים"דטרגנטים המכונים ) כב(
  ;ליטר/ מיליגרם40בריכוז העולה על " רכים"
  ;ליטר/ מיליגרם3פנולים וקרזולים בריכוז העולה על ) כג(
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  ;מי קירור מוחזרים או תימלחות) כד(
רט להלן בריכוזים העולים על בנוסף לאמור לעיל לא יכילו שפכים חמרים כמפו) כה(

  :הריכוזים הרשומים לצידם
  

  
  
  ליטר/מיליגרם

  
  -Znכ  5.0  אבץ
  -asכ  0.25  ארסן
  -Bכ  3.0  בורון

  -beכ  0.50  בריליום
  -Vכ  0.50  ונדיום
  -AIכ  25.0  חמרן
  -Bgכ  0.05  כסף

  -Hgכ  0.005  כספית
  -Crכ  0.25  כרום

  -liכ  0.3  ליטיום
  -moכ  0.05  מוליבדן

  -Mgכ  1.0  מנגן
  -cuכ  1.0  נחושת
  -niכ  1.0  ניקל

  -seכ  0.05  סלניום
  -Pbכ  0.25  עופרת
  -Cdכ  0.05  קדמיום
  -coכ  0.25  קובלט

________________________  
  1

  .43, ז"תשמ, 368, ה"תשמ; 772, ב"ם תשמ"קתש 
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  בביו:  גפרק

  

  1 1976-ז"תשל, )תיעול(חוק עזר להרצליה 

מתקינה מועצת עירית ,  לפקודת העיריות254-ו, 252, 251, 250י סעיפים בתוקף סמכותה לפ
  :הרצליה חוק עזר זה

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

שקבע אותו המהנדס ,  שטח שממנו נקווים המים העליונים אל התעלה- "אזור איסוף"
  ;כאזור לאיסוף מי גשמים או מים עליונים

, ור איסוף אחד או לאזורי איסוף אחדים התקנת תעלות ניקוז לאז- "התקנת תיעול"
  :לרבות עבודות ופעולות אלה

,  עקירת עצים,הקמתם מחדש, טלגרף או טלפון, סילוק עמודי חשמל, פילוס, מילוי, חפירה
בנייתם ושינויים של קירות תומכים או אבני , גדרות או מבנים אחרים, הריסת קירות

, הנחת צינורות, בנייתם מחדש ושינוים, הקמתם, מעבירי מים, גשרונים, גשרים, שפה
תיקון נזקים שנגרמו לנכסים כתוצאה מביצוע , תאי קיבול למי גשמים, בניית תאי בקורת

  ;עבודות תיעול
  ;הכנת תכניות התיעול והשגחה על ביצוע העבודות

  ; כל עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת התיעול או הכרוכה בה
תא , אבזר, לרבות צינור, ת להעברת מי גשמים ומים עליונים תעלת ניקוז המיועד- "תעלה"

  ;תא קיבול וכל דבר אחר המהווה חלק מהתעלה או הקשור בה, תא איסוף, בקורת
  ;למעט רחוב,  כל בנין או קרקע בתחום העיריה- "נכס"
 או שהיה זכאי או שהיה מקבלה, או הזכאי לקבל הכנסה מנכס,  לרבות אדם המקבל-  "בעל"

או המשלם ארנונה לעיריה או מסי ממשלה ביחס , אילו היה הנכס נותן הכנסהלקבלה 
בין שהוא הבעל הרשום של הנכס , כוח-כנאמן או כבא, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, לנכס

וכולל שוכר או , ובין אם לאו, בין אם הוא מחזיק בנכס למעשה, ובין שאיננו הבעל הרשום
  ;מעלה מעשר שניםשוכר משנה ששכר נכס לתקופה של ל

  ; עירית הרצליה- "העיריה"
 לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר - "ראש עיריה"
  ;כולן או מקצתן, זה
לרבות מי שמהנדס העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו ,  מהנדס העיריה- "מהנדס"

  ;כולן או מקצתן, לפי חוק עזר זה
  ;לעסק או לכל צורך אחר, או חדרים שנועדו לשמש יחידה נפרדת למגורים חדר - "דירה"
  ; בית שיש בו יותר מדירה אחת- "בית דירות"
לתוספת השלישית לתקנות '  לפי הבנוי למעשה והמחושב לפי סימן ב- "שטח קומה"

  ;) תקנות התכנון והבניה-להלן  (1970-ל"תש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(התכנון והבניה 
  ;ר של שטחי כל הקומות שבבנין" הסכום במ- "שטח בנין"
לרבות חלק ,  שטח הדירה כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה- "שטח דירה בבית דירות"

 חוק -להלן  (1969-ט"תשכ, יחסי מן השטח הבנוי המוגדר כרכוש משותף בחוק המקרקעין
שום כך ושעורו כיחס שבין בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם אינו ר, )המקרקעין

  ;רצפת הדירה לשטח הרצפות של כלל הדירות בבית
 חלק יחסי משטח הקרקע שהוא כרכוש משותף כמשמעותו - "שטח קרקע בבית דירות"

בין אם הבית רשום כבית משותף ובין אם אינו רשום כך ושיעורו כיחס , בחוק המקרקעין
  ;שבין שטח הדירה והשטח של כל הדירות בבית

   הודעה על החלטה להתקין תיעול.2
יודיע ראש העיריה בכתב על ההחלטה לבעלי הנכסים , החליטה המועצה על התקנת תיעול

  .הנמצאים באותו אזור איסוף
  )ס"תש, ט"תשמ, ה"תשמ: תיקון(אגרת תיעול . 3
ישלם , 2בעל של נכס הנמצא באזור איסוף ביחס אליו נמסרה הודעה כאמור בסעיף ) א(

כפי שיעורה המעודכן במועד התחלת העבודה בתוספת , רת תיעול שנקבעה בתוספתלעיריה אג
  -לענין זה ; הפרשי הצמדה ממועד התחלת העבודה עד למועד משלוח ההודעה לתשלום

  ;)ב( היום שקבע המהנדס כאמור בסעיף קטן - "התחלת העבודה"
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  )תיעול(חוק עזר להרצליה , ביוב:  גפרק

  

י הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  הפרש- "הפרשי הצמדה"
 בחודש שבו 1-כאשר המדד הבסיסי הוא המדד הידוע ב, ) המדד-להלן (לסטטיסטיקה 
  . בחודש שבו נשלחה ההודעה לתשלום1-והמדד הקובע הוא המדד הידוע ב, החלה העבודה

האגרה  על סכום האגרה תשולם תוך שלושה חודשים מיום שנמסרה לבעל הנכס הודעה) ב(
; המאוחר לפי, מיום תחילת עבודת התקנת התיעולשלושה חודשים או תוך , המגיעה ממנו

  .תשמש ראיה לדבר, תעודה מאת המהנדס בדבר מועד תחילת העבודה
 234בכל מקרה שבעל נכס מבקש מהעיריה תעודה לפי סעיף , )ב(על אף האמור בסעיף קטן ) ג(

, לעיריה לצורך העברת זכויות בנכסאחר על סילוק חובותיו לפקודת העיריות או כל אישור 
ובלבד שהוחל עד , למועד מתן התעודה כאמור רשאית העיריה להקדים את מועד התשלום

  .לאותו המועד בעבודות התיעול
ישלם , כאמוראחרי שנמסרה הודעה , נוספה בניה לנכס או לחלק ממנו שאין עליו בנין) ד(

משטח הבנין הנוסף בשיעורים  אגרת תיעול נוספת לכל מטר מרובע, הבשעת הוספת הבני, בעליו
  .שנקבעו בתוספת כשיעורם המעודכן בעת התשלום

  טיפול בתעלה. 4
אלא על , לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה, לא יטפל אדם בתעלה) א(

  .פי היתר בכתב מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי ההיתר
  .מי פסולת תעשיה או כל נוזל אחר, מים דלוחים, מי שופכין, אדם לתעלה חפץלא יטיל ) ב(
  דרישה לביצוע עבודה להחזרת התעלה לקדמותה. 5
 לבצע את 4ראש העיריה רשאי לדרוש בכתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף ) א(

  .העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב שבו היתה נתונה לפני שנעשה המעשה
  .וכן התקופה שבה יש לבצען, הפרטים והדרכים לביצוע העבודות, בהודעה יצויינו התנאים) ב(
  .חייב למלא אחריה, מי שקיבל הודעה כאמור) ג(
  ביצוע עבודה על ידי העיריה. 6
לבצע כל עבודה הדרושה לשם החזרת , באמצעות שליחיו ופועליו, ראש העיריה רשאי) א(

בוצעה העבודה ; 4ה לפני שנעשה מעשה בניגוד להוראות סעיף התעלה למצב שבו היתה נתונ
  .רשאית העיריה לגבות ממי שהיה חייב בביצועה את ההוצאות הכרוכות בכך, כאמור

  .תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר) ב(
  רשות כניסה. 7
כדי , בכל עת סבירה לכל נכסלהיכנס , באמצעות שליחיו ופועליו, ראש העיריה רשאי) א(

או כדי לבצע כל פעולה שהמועצה רשאית , לברר אם ממלאים אחרי הוראות חוק עזר זה
  .לבצע לפיו

לשליחיו או לפועליו ולא ימנע אותם מהשתמש , לא יפריע אדם לראש העיריה) ב(
  ).א(בסמכויותיהם לפי סעיף קטן 

  מסירת הודעות. 8
או , אם נמסרה לידי אותו אדם שאליו היא מכוונת, א כדיןמסירת הודעה לפי חוק עזר זה תה

לאחד מבני משפחתו , נמסרה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
או נשלחה בדואר במכתב רשום , או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, הבוגרים

אם אי אפשר ; ועים לאחרונההערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או היד
תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד , לקיים את המסירה כאמור

או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים , המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה
  .שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית, בתחום העיריה

  תחולה והוראות. 9
 1ה יחולו על אזורי איסוף שהתקנת תיעול החלה בתחומם מיום הוראות חוק עזר ז) א(

  ). היום הקובע-להלן (ואילך ) ו"בניסן תשל' א (1976באפריל 
אזורי איסוף שהוחל בהתקנת התיעול בתחומם לפני היום הקובע יחולו לגביהם הוראות ) ב(

ול לאחר וזאת אף אם הושלמה התקנת התיע, 1972-ב"תשל, )תיעול(חוק העזר להרצליה 
  .היום הקובע

  .תעודת המהנדס בדבר מועד תחילת התקנת התיעול תשמש ראיה לדבר) ג(
 אם החלה העיריה בהתקנת תיעול לאחר היום הקובע ולפני יום 9 על אף האמור בסעיף .10

, פרסומו של חוק עזר זה ובאותה תקופה נתחלפו הבעלים של הנכס הנמצא באזור האיסוף
  .הנכס ביום פרסומו של חוק עזר זה כבעלים החייבים באגרהיראו את מי שהם בעלי 
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  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון(עונשין . 11
היתה העבירה ואם ,  שקלים חדשים500דינו קנס , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה

 אחרי העבירה אחרי הרשעתו או  שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת20 קנס נוסף - דינו , נמשכת
  .שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה

  ביטול. 12
  . בטל- 1972-ב"תשל, )תיעול(חוק העזר להרצליה 

  השם. 13
  ".1976-ז"תשל, )תיעול(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

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

  )3סעיף (

  אגרת תיעול
  האגרה בשקלים חדשים    

      

 לרבות שטח הקרקע שעליו, ל מטר רבוע משטח הקרקעלכ
  5.23  עומד הבנין

  11.22    לכל מטר רבוע משטח הבנין
__________________________  

  1
  ; 466, ג"תשמ; 775, א"ם תשמ"קתש; 1025, ם"תש; 917, ט"תשל; 2059, 154, ז"ת תשל" ק
  .123, ס"תש; 179, ב"תשנ; 437, ט"תשמ; 43, ז"תשמ; 291, 282, ה"תשמ
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  בניה  .ד
  
  

  בתים  .1
  

  1 1963-ג"תשכ, )הריסת מבנים מסוכנים(חוק עזר להרצליה 
  :מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה,  לפקודת העיריות99בתוקף סמכותה לפי סעיף 

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

, גג, קיר, לרבות יסוד, מר אחרעצים או מכל חו, ברזל, בטון,  מבנה בנוי מאבן- "בנין"
סוללת , כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, גזוזטרה, מרפסת, ארובה
משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה או , גדר, עפר
  ;שטח

היה הבנין נותן הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו , או הזכאי לקבל,  אדם המקבל- "בעל"
בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין , כוח או כנאמן-בין בזכותו הוא ובין כבא, הכנסה

  ;שאיננו הבעל הרשום
  ; אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר- "מחזיק"
 אדם שהעיריה מינתה אותו להיות מהנדס העיריה וכל אדם שהמהנדס העביר - "מהנדס"

  ;בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זהאליו 
  ; עירית הרצליה- "העיריה"
,  לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- "ראש העיריה"

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

  .הציבור
יודיע על כך , כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, ש בעל בנין או המחזיק בוחוש) ב(

  .לראש העיריה
, מיד אחרי קבלתהובמקרה שקיבל הודעה , מזמן לזמן, ראש העיריה יורה למהנדס לערוך) ג(

חייב ,  המהנדס שערך את הבדיקה;)ב(סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן 
  . שעות לאחר עריכת הבדיקה24ש דין וחשבון לראש העיריה תוך להגי

  הודעות. 3
 כי בנין מהווה סכנה למחזיקים 2וחשבון שנערך לפי סעיף -סבור ראש העיריה על פי דין) א(

רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות המפורטות בה , או לציבור
  .הבאופן ובתוך התקופה שנקבעו בהודע

  .בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה) ב(
או ביצע את העבודות ) א(לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש העיריה לפי סעיף קטן ) ג(

רשאית העיריה לבצע את העבודות ולגבות מבעל הבנין את , שלא באופן המפורט בהודעה
  . הוצאות הביצוע

  ביצוע עבודות על ידי ראש העיריה. 4
כי בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה מיידית למחזיקים או , לאחר בדיקה, ישר המהנדסא

לבצע את העבודות הדרושות , באישורו של הממונה על המחוז, רשאי ראש העיריה, לציבור
  .לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין

  אישור סכום ההוצאות. 5
ישמש אישור בכתב מאת , 4 או 3הוצאות לפי הסעיפים נתעוררה שאלה בדבר סכום ה

  .המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה
  סמכות ראש העיריה והמהנדס להיכנס לבנין. 6
לכל בנין כדי לברר את מצב , ראש העיריה או המהנדס רשאים להיכנס בכל זמן סביר) א(

  .הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה
  ).א(ריע אדם לראש העיריה או למהנדס להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן לא יפ) ב(
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  מסירת הודעות. 7
או , אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין

לאחד מבני משפחתו ,  הידועים לאחרונהנמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או
או נשלחה בדואר במכתב רשום , הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם

אם אי . הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
 אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה במקום בולט באחד

, עתונים לפחותאו נתפרסמה בשני , המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה ההודעה
  .הנפוצים בתחום העיריה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית

  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון( ענשים. 8
ואם היתה העבירה ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה

העבירה לאחר שנמסרה לו  שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת 20 קנס נוסף -דינו , משכתנ
  .עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין

  השם. 9
  ".1963-ג"תשכ, )הריסת מבנים מסוכנים(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

________________________  
  1

  . 43, ז"תשמ; 282, ה"תשמ; 466, ג"ם תשמ"קתש; 2059, ז"תשל; 864, ג"ת תשכ"ק 
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, )שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים וחדרי מדרגות(חוק עזר להרצליה 
  1 1979-ם"תש

,  לפקודת העיריות257- ו256, 255, 254, א251, 250, )א13(249בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :מתקינה עירית הרצליה חוק עזר זה

  פרשנות: 'פרק א

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

עץ , ברזל, טיט, בטון, בין שהוא אבן,  לרבות כל חלק מבית וכל בנין או מבנה אחר- "בית"
בית עסק ובנין ציבורי שתופשים אותם או , דירה, או כל חומר אחר וכולל בית משותף

בית כחצר או כגינה ולרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם ה, שנועדו לדירה או לתפישה
  ;או לכל צורך אחר של אותו בית

, 1969-ט"תשכ, כמשמעותו בחוק המקרקעין,  הבעל הרשום או החוכר לדורות- "בעל"
לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מהבית או שהיה מקבלה אילו היה הבית נותן 

א הבעל הרשום בין שהו, או המשלם ארנונות לעיריה או מסי ממשלה ביחס אליו, הכנסה
נאמן , כוח- וכולל בא, שהוא מחזיק בבית למעשה ובין אם לאובין , ובין שאינו הבעל הרשום

  ;ונציג בית משותף
מבוי , טיילת, חצר, ככר, משעול לרוכבים או לרגלים, סמטה, שדרה,  לרבות כביש- "דרך"

נכנס אליו או או שהציבור , מפולש וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו
  ;רשאי להכנס אליו

  ; היתר מאת ראש העיריה לשיפוץ בית- "היתר"
  ; כל חלק מבית הנשקף אל דרך או גינה- "חזית"
  ;כשוכר או בכל אופן אחר,  אדם המחזיק למעשה בבית כבעל- "מחזיק"
 לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק - "ראש העיריה"

  ; כולן או מקצתן,עזר זה
, סיוד, טיט, שיפור וחידוש של חזית הבית וכולל עבודות צביעה,  לרבות כל תיקון- "שיפוץ"

עבודה להגנה מפני , בניה, ריצוף או תיקון, שינוי מקום צנרת חיצונית, מילוי, סתימה, ניקוי
  ;והחלפתו או סילוק, רטיבות או מים וכן הריסת כל דבר הפוגם במראה החזית, חלודה

שינוי מקום צנרת , סתימה או מילוי, ניקוי, סיוד, טיח,  עבודות צביעה- "שיפוץ מקומי"
מפני רטיבות או מים וכן הריסה או סילוק של דבר , עבודה להגנה מפני חלודה, חיצונית

  ;הפוגם במראה החזית של חלק מהבית והקירות החיצוניים של אותו חלק
  

  שיפוץ חזיתות מבנים: 'פרק ב

  ירת חזיתות הביתשמ. 2
  .הבעל והמחזיק של בית חייבים לשמור על המצב התקין והמראה הנאה של חזית הבית

  דרישת שיפוץ. 3
לבצע בחזית הבית עבודות שיפוץ , בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי לדרוש מבעל בית) א(

  .כמפורט בהודעה
צע בחזית החלק שבו לב, בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי לדרוש ממחזיק בחלק הבית) ב(

  .כמפורט בהודעה, עבודות שיפוץ מקומי, הוא מחזיק
הפרטים והדרכים לביצוע העבודות , יצויינו התנאים) ב(-ו) א(בהודעה לפי סעיפים קטנים ) ג(

  .וכן התקופה שבה יש לבצען
ראש העיריה רשאי לקבוע בהודעה כאמור הוראות בנוגע לחמרים ולצבעים ולאופן ביצוע ) ד(

  . דות השיפוץעבו
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  פי היתר-שיפוץ על. 4
 או לפי היתר מאת ראש 3כאמור בסעיף , אלא על פי הודעת שיפוץ, לא ישפץ אדם חזית בית

  .ובהתאם לתנאים ולפרטים שנקבעו בהם, העיריה
  שיפוץ בידי העיריה. 5
או לא השלימן תוך , ולא ביצען, רש אדם בהודעה לבצע עבודות שיפוץ או שיפוץ מקומינד) א(

או ביצע עבודות ללא היתר העיריה או שיפוץ חזית בית שלא , התקופה אשר נקבעה בהודעה
רשאי ראש העיריה לבצע כהלכה את , לפי התנאים והפרטים שנקבעו בהודעה או בהיתר

ולגבות מאת אותו , הכל לפי הענין, קן את העבודות שנעשולשנות או לת, העבודות או להרוס
  .אדם את ההוצאות שהוציאה העיריה לשם כך

רשאי הוא לגבות את ההוצאות , ביצע ראש העיריה עבודות שיפוץ בחזית בית משותף) ב(
  .מנציגות הבית או מבעלי הדירות בהתאם לשעור המוטל עליהם לפי הוראות חוק עזר זה

  .ראש העיריה על סכום ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדברתעודה מאת ) ג(
  חלוקת ההוצאות. 6
  -בהוצאות השיפוץ לפי חוק עזר זה ישאו ) א(

  ; בעלי הדירות לפי גודל שטח הרצפה של דירותיהם-בבית משותף ) 1(
  . בעל הבית-בבית אחר ) 2(

  .ישא המחזיק) ב(3בהוצאות שיפוץ מקומי כאמור בסעיף ) ב(

  איסור תליה והנחה של כבסים וחפצים בחזית הבית: 'פרק ג

  חפצים והנחתם, תליית כבסים. 7
כבסים וחפצים הפוגעים , לא יתלה אדם ולא יניח ולא ירשה לתלות או להניח בחזית הבית

  .במראה חזית הבית
  אחריות המחזיק. 8

תלה או רואים את המחזיק כאילו , נמצאו כבסים או חפצים תלויים או מונחים בחזית בית
  .הניח את הכביסה או החפצים

  סילוק כביסה. 9
לדרוש בהודעה בכתב מהמחזיק לסלק את הכבסים או החפצים , ראש העיריה רשאי) א(

  .תוך הזמן הנקוב בהודעה, התלויים או המונחים בחזית הבית
רשאי ראש העיריה לסלק את הכביסה או ) א(לא ציית מחזיק להודעה כאמור בסעיף קטן ) ב(

  .צים ולגבות מהמחזיק את הוצאות סילוקםהחפ
  .תעודה מאת ראש העיריה בדבר ההוצאות תהווה ראיה לכאורה לדבר) ג(

  

  שונות: 'פרק ד

  זכות כניסה. 10
ראש העיריה רשאי להכנס בכל עת סבירה לכל מקום בתחום העיריה כדי לברר אם ) א(

  .י לבצעה לפיוממלאים אחר הוראות חוק עזר זה או לבצע כל עבודה שהוא רשא
  .לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע בעדו מהשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה) ב(

  שמירת דינים. 11
האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מחובה המוטלת על הבעל או המחזיק בבנין על פי כל חיקוק 

  .אחר
  מסירת הודעות. 12

או נמסרה , אדם שאליו היא מכוונתאם נמסרה ל, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין
במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני משפחתו 

או נשלחה בדואר במכתב רשום , או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, הבוגרים
אם אי ; הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הודבקה , אפשר לקיים את המסירה כאמור
  .במקום בולט על הבית שבו דנה ההודעה
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  עונשין. 13
, ובמקרה של עבירה נמשכת,  לירות5,000 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה

 לאחר הרשעתו או אחרי שנמסרה לו  לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה200 קנס נוסף -דינו 
  .עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה

  ביטול. 14
  . בטל- 1958-ח"תשי, )חזיתות בתים(חוק עזר להרצליה 

  
________________________  

  

1
  .642, ם"ת תש"ק) א (
  , )יוןמניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנק(י חוק עזר להרצליה "חוק עזר זה בוטל כנראה מכללא ע) ב (

  . לעיל20'  בעמ2והערה ) 7(93סעיף ,  לעיל19'  וראה עמ1'  המובא לעיל בעמ1989-ן" התש
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  רחובות  .2
  

  1 2007-ז"סתשה, )סלילת רחובות(חוק עזר להרצליה 

 לפקודת העיריות 259- ו252, ג251, 251, 250, )12(-ו) 11(249בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :מתקינה מועצת עיריית הרצליה חוק עזר זה, ) הפקודה-להלן (

 )ע"תיקון התש( הגדרות. 1
 -בחוק עזר זה 

אזור לתכנון "או ' "חקלאי א" קרקע שייעודה על פי תכנית הוא - "אדמה חקלאית"
ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת ושלא ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה , "בעתיד
  ;אחרת

קבלת היתר לבניה חדשה או , בניה במקום בניה קיימת, ספת בניה תו- "בניה חדשה"
  ;נוספת

בין שבנייתו , בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע,  מבנה בתחום השיפוט של העיריה- "בנין"
לרבות חלק של , ברזל או כל חומר אחר, עץ, בטון, בין שהוא בנוי אבן, הושלמה ובין אם לאו

  ;ור של קבעוכל המחובר לו חיב, מבנה כאמור
  - "בעל"

 1969-ט"התשכ,  לחוק המקרקעין107בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף ) 1(
 בעליו של הנכס מכוח -ובהעדר רישום , הבעל הרשום של הנכס, ) חוק המקרקעין-להלן (

וכן מי שזכאי כדין להירשם כבעל הנכס או מי שזכאי לקבל ; הסכם או מסמך מחייב אחר
  ;כס או ליהנות מפירותיו של הנכס כבעליםהכנסה מהנ

, כמשמעותו בחוק המקרקעין,  החוכר לדורות-בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור ) 2(
שניתן לראותה , לרבות מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכס, בין שבדין ובין שביושר

 ליהנות וכן מי שזכאי לקבל הכנסה מהנכס או, מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות
 בעליו הרשום של -רשות כאמור -ובהעדר חוכר או בר; מפירותיו של הנכס כבעל זכות

  ;הנכס
  ; רשות רישוי מקומית או הוועדה המקומית לתכנון ולבניה- "גורם תכנוני מוסמך"
  ;1966-ו"התשכ, )סלילת רחובות( כמשמעותם בחוק עזר להרצליה - "דמי השתתפות"
,  כמשמעותם בחוק התכנון והבניה- "שימוש חורג", "סטיה מהיתר", "היתר בניה"

  ;) חוק התכנון והבניה-להלן  (1965-ה"התשכ
ריבית ( כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות - "תשלומי פיגורים", "הפרשי הצמדה"

; ) חוק ריבית והפרשי הצמדה-להלן  (1980-ם"התש, )והפרשי הצמדה על תשלומי חובה
 לחוק ריבית 6שבו הפרשי ההצמדה בהתאם להוראות סעיף  יחו-לענין החזר תשלומים 

  ;והפרשי הצמדה
  ; עיריית הרצליה- "העיריה"
  ;ד לפקודת העיריות149 ועדת ההנחות שהוקמה מכוח סעיף - "ועדת ההנחות"
  ;1976-ו"התשל, )סלילת רחובות( חוק עזר להרצליה - "חוק העזר הקודם"
אשר היה בתוקף לפני חוק , בענין סלילת רחובות כל חוק עזר להרצליה - "חוק העזר הישן"

  ;העזר הקודם
  ; מטר1.80- שטח ההשלכה האופקית על הרצפה של אותו חלק ביציע הגבוה מ- "יציע"
המיועד למעבר כלי רכב או , בין מאספלט ובין מרוצף,  רחוב או חלק מרחוב- "כביש"

  ;לחנייתם
ובין מגונן , בין מאספלט ובין מרוצף, ל רחוב או חלק מרחוב המיועד להולכי רג- "מדרכה"

  ;מדרגות וקירות תומכים, קירות מגן, אבני שפה, לרבות קיר משען, או אחר
לרבות עובד עיריה שהמהנדס העביר לו את סמכויותיו לפי חוק ,  מהנדס העיר- "מהנדס"

  ;כולן או מקצתן, עזר זה
 שבתוספת 1נוסח של טופס  מועד מתן אישור של המהנדס לפי ה- "מועד התחלת הסלילה"

ולפיו בכוונת העירייה לצאת למכרז לביצוע עבודות הסלילה של רחוב גובל או , השנייה
  ; חודשים ממועד מתן האישור12בתוך , להתקשר כדין בדרך אחרת לביצוע עבודות כאמור
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לרבות ,  והמצוי בתחום השיפוט של עיריית הרצליה לפקודה269 כמשמעותו בסעיף - "נכס"
  ;דרכי מעבר שאינן ציבוריות

בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין ,  נכס הגובל ברחוב או בקטע מרחוב- "נכס גובל"
ובכלל זה נכס שיש אליו גישה מאותו רחוב או קטע רחוב דרך נכס , אם אין גישה כאמור
לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע רחוב , ו שבילדרך מעבר א, אחר או דרך מדרכה

או שטח המיועד לשמש , שדרה או כיוצא בהם, נטיעות, רצועת ירק, חפירה, ביוב, יש תעלה
ולרבות נכס שבינו לבין הרחוב מפריד נכס אחר ובלבד שקיימת גישה , כאמור על פי תכנית

  ;מאותו רחוב לנכס האמור
  ;בשני רחובות או יותר נכס הגובל - "נכס פינתי"
או , או רחוב מעורב, או כביש בלבד או מדרכה בלבד,  סלילה של כביש ומדרכה- "סלילה"

כולן או , ובכלל זה ביצוע עבודות אלה, הרחבתם או השלמתם לרבות סלילתם מחדש
  :מקצתן והכל בקשר לסלילתם

  ;הכנת תכניות וכן תכניות עבודה וביצוע לסלילת רחוב) 1(
עקירת עצים או , תשתיות כבלים או טלפון, אנטנות, ק או העתקת עמודי חשמלסילו) 2(

סילוק או הקמה , התקנה מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוי ההריסות, נטיעתם מחדש
סילוק או , טלגרף או טלפון, כבלי חשמל, בורות שפכים, צינורות מים, תעלות, של ביבים

ד שהעבודות כאמור נעשו עקב או לצורך ובלב, העתקת סככות או תחנות אוטובוסים
  ;סלילת רחוב

מדרכות , כיוון כניסות, התאמת רחוב מבחינת שיפועיו ומפלסיו לרחובות הסמוכים לו) 3(
  ;וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל

  ;פילוס, מילוי, חפירה) 4(
, גדרות מגן, י דרךצד, אבני שפה, מדרגות, שינוי או פירוק של קירות תומכים, בניה) 5(

הדרושה לסלילה , וכל עבודה בנכס גובל, מיתקני בטיחות, קירות אקוסטיים, קירות גבול
  ;או עקב פעולות הפקעת מקרקעין או הכשרת שטח הכרוכות בסלילה

  ;פסי האטה וכיוצא באלה, פסי הפרדה, איי תנועה, צמתים, בניית כיכרות) 6(
נטיעת עצים או , ספסלים, בריכות, מזרקות, אותמדש, סידור שדרות, ריצוף שבילים) 7(

  ;סידורם וגידורם, צמחים
  ;בניית מפרצי חניה או שטחים אחרים המיועדים לחניית כלי רכב) 8(
  ;לרבות התקנת רמזורים, התקנת תאורה ברחוב) 9(
  ;סימון סימני דרך לכלי רכב ולהולכי רגל, הצבת תמרורים ומיתקני דרך) 10(
  ;קרקעיים לכלי רכב ולהולכי רגל- ומעברים תתבניית גשרים) 11(
  ;עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הקשורה בה) 12(
וכן חלל המשתרע ,  חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו- "קומה"

  ;בין רצפה לבין הגג הסמוך הנמצא מעליה
תב לענין הפעלת  לרבות עובד העיריה שראש העיריה הסמיך בכ- "ראש העיריה"

  ;כולן או מקצתן, סמכויותיו לפי הוראות חוק עזר זה
,  שטח שהוקצה או יועד בתכנית לשמש דרך כהגדרתה בחוק התכנון והבניה- "רחוב"

  ;לרבות כביש ומדרכה או כביש בלבד או מדרכה בלבד או רחוב מעורב
ירה לנכס מאותו רחוב בין אם יש גישה יש,  רחוב הגובל בנכס או בחלק מנכס- "רחוב גובל"

ובכלל זה רחוב שיש דרכו גישה לאותו נכס או לחלק ממנו דרך , ובין אם אין גישה כאמור
רצועת , חפירה, ביוב, לרבות רחוב שבינו ובין אותו נכס יש תעלה, נכס אחר או דרך מדרכה

ת לרבו, או שטח המיועד לשימוש כאמור על פי תכנית, שדרה או כיוצא בהם, נטיעות, ירק
  ;ובלבד שקיימת גישה לאותו נכס מהרחוב האמור, רחוב שבינו לבין הנכס מפריד נכס אחר

 -ששימושו מעורב , בין מכוסה אספלט ובין מרוצף,  רחוב או חלק מרחוב- "רחוב מעורב"
בין במפלס אחד ובין ,  באופן שלא ניתן להפריד בין השניים-הן לכלי רכב והן להולכי רגל 

  ;בכמה מפלסים
 אגף -המתפרסמת מזמן לזמן בידי משרד האוצר ,  ריבית החשב הכללי- "בית חשברי"

  ;בשיעורה ביום גיבוש הסדר פריסת התשלומים, החשב הכללי
  ;ר של שטחי כל הקומות בבנין" הסכום במ- "שטח בנין"
לחניית כלי רכב ומשמש ,  שטח מקורה המיועד לשמש על פי היתר בניה- "שטח חניה"

  ;זובפועל למטרה 



  67 )סלילת רחובות(חוק עזר להרצליה , בניה: פרק ד
 

  

בתוספת , ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה" הסכום במ- "שטח קומה"
, בניני עזר, לרבות שטחים למטרת שירות, השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים

, מעברים, חדרי מדרגות, מחסנים, מרפסות מקורות, חניות מקורות, מרתפי חניה, מרתפים
 שטח - "עליית גג", לענין זה; גג וכל שטח אחר בקומהעליית , חדרי מעליות, יציעים

  ; מטר1.80-הגבוה מ, ההשלכה האופקית על הרצפה של אותו חלק בעליית הגג
 לרבות שימוש חורג למעשה באדמה חקלאית וכן אישור - "שימוש חורג באדמה חקלאית"

  ;לשימוש חורג באדמה חקלאית
  ;ת על פי תכני- "שינוי ייעוד של אדמה חקלאית"
  . כהגדרתה בחוק התכנון והבניה- "תכנית"

  היטל סלילת רחובות. 2
בלא , היטל סלילת רחובות נועד לכיסוי הוצאות העיריה בשל סלילת רחובות בתחומה) א(

  .זיקה לעלות ביצוע עבודות סלילת רחוב הגובל בנכס נושא החיוב
  -היטל סלילת כבישים יוטל על בעל נכס גובל ) ב(

  ;כביש הגובל בנכסבשל סלילת ) 1(
אף אם נוספה לאחר סיום עבודות , בשל בניה חדשה בנכס הגובל בכביש שנסלל) 2(

  ;הסלילה
בשל שינוי ייעוד של אדמה חקלאית או שימוש חורג באדמה חקלאית הגובלת בכביש ) 3(

  .שנסלל
  -היטל סלילת מדרכות יוטל על בעל נכס גובל ) ג(

  ;בשל סלילת מדרכה הגובלת בנכס) 1(
אף אם נוספה לאחר סיום עבודות , בשל בניה חדשה בנכס הגובל במדרכה שנסללה) 2(

  ;הסלילה
בשל שינוי ייעוד של אדמה חקלאית או שימוש חורג באדמה חקלאית הגובלת בכביש ) 3(

  .שנסלל
  -היטל סלילת רחובות מעורבים יוטל על בעל נכס גובל ) ד(

  ;בשל סלילת רחוב מעורב הגובל בנכס) 1(
אף אם נוספה לאחר סיום עבודות ,  בשל בניה חדשה בנכס הגובל ברחוב מעורב שנסלל)2(

  ;הסלילה
בשל שינוי ייעוד של אדמה חקלאית או שימוש חורג באדמה חקלאית הגובלת בכביש ) 3(

  .שנסלל
שינוי ייעוד של אדמה חקלאית או שימוש חורג , לענין היטל שעילתו בניה חדשה בנכס) ה(

 ישולם ההיטל אם נסלל הרחוב הגובל בתקופת תחולתו של חוק עזר זה או ,באדמה חקלאית
  .בתקופת תחולתו של חוק העזר הקודם

 )ע"תיקון התש( החייבים בהיטל. 3
המוטל בשל , סלילת מדרכות או סלילת רחובות מעורבים, היטל בעד סלילת כבישים) א(

  .סלילהחב בו בעל הנכס הגובל במועד התחלת ה, ביצוע סלילה כאמור
המוטל בשל בניה , סלילת מדרכות או סלילת רחובות מעורבים, היטל בעד סלילת כבישים) ב(

חב בהם בעל הנכס הגובל במועד הבניה החדשה או במועד הגשת הבקשה , חדשה בנכס הגובל
  .גם אם הוא לא היה בעל הנכס במועד התחלת הסלילה, לפי הענין, לבניה החדשה

המוטל בשל שינוי , סלילת מדרכות או סלילת רחובות מעורבים, שיםהיטל בעד סלילת כבי) ג(
חב בהם בעל הנכס הגובל במועד , ייעוד של אדמה חקלאית או שימוש חורג באדמה חקלאית

גם אם הוא לא היה בעל הנכס במועד התחלת , לפי הענין, שינוי הייעוד או השימוש החורג
  .הסלילה

 )ע"תיקון התש( סכום ההיטל. 4
יטל סלילת רחובות יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבנין שבנכס וסכומו יהיה הסכום ה) א(

  .בשיעור תעריפי ההיטל המעודכנים, המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבנין בנכס
יחושב ההיטל כאמור , )1)(ד(או ) 1)(ג(, )1)(ב(2כאמור בסעיף , מוטל ההיטל בשל סלילה) ב(

  :אלהעל פי הכללים ה, )א(בסעיף קטן 
  ;יכלול את הקרקע שעליה ניצב בנין, שטח הקרקע בנכס) 1(
לרבות בנין או חלק מבנין שנבנה , שטח הבנין שבנכס יכלול את שטחו של כל בנין שבנכס) 2(

  ;בלא היתר בניה או בסטיה ממנו
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בחישוב שטח הבניה החייב בהיטל תילקח בחשבון רק מחצית , )2(על אף האמור בפסקה ) 3(
  ;יהמשטח החנ

תעריפי ההיטל המעודכנים הם התעריפים הקבועים בתוספת , לענין סעיף קטן זה) 4(
בתוספת הפרשי הצמדה ממועד התחלת הסלילה ועד , במועד התחלת הסלילה, הראשונה

  .למועד הוצאת דרישת התשלום
יטל יחושב הה, )2)(ד(או ) 2)(ג(, )2)(ב(2כאמור בסעיף , מוטל ההיטל בשל בניה חדשה בנכס) ג(

  :על פי הכללים האלה
ולמעט , שטח הקרקע שבנכס יכלול את כל הקרקע שבנכס לרבות קרקע שעליה ניצב בנין) 1(

שטח קרקע בנכס שבעדו שולמו לעיריה היטלי הסלילה על פי חוק עזר זה או על פי חוק 
  ;העזר הקודם

לק מבנין שנבנה לרבות בנין או ח, שטה הבנין שבנכס יכלול את שטחו של כל בנין שבנכס) 2(
אך למעט שטחי בניה בנכס שבעדם שולמו , בלא היתר או בסטיה ממנו ולרבות בניה חדשה

בין אם חושבו לפי , לעיריה היטלי הסלילה על פי חוק עזר זה או על פי חוק העזר הקודם
יחושב שטח הבניה החדשה לפי השטח , לענין פסקה זו; שטח הבנין או לפי נפח הבנין

  ;לפי הגבוה מביניהם, או על פי הבנוי למעשה, על ידי גורם תכנוני מוסמךשאושר לבניה 
בחישוב שטח הבניה החייב בהיטל תילקח בחשבון רק מחצית , )2(על אף האמור בפסקה ) 3(

  ;משטח החניה
תעריפי ההיטל המעודכנים הם התעריפים הקבועים בתוספת , לענין סעיף קטן זה) 4(

  ;התשלוםהראשונה במועד הוצאת דרישת 
כי השטח הבנוי למעשה קטן מהשטח שאושר לבניה , נמצא לאחר גמר הבניה החדשה) 5(

זכאי , והוצא היתר בניה מתוקן על פי הבניה בפועל, ושעל פיו שולם היטל סלילת הרחובות
, החזר של החלק היחסי ששולם ביתר, בכפוף לכל דין, מי ששילם לעיריה את ההיטל לקבל

  ;בתוספת הפרשי הצמדה
נמצא כי השטח הבנוי למעשה גדול מהשטח שאושר לבניה ושעל פיו שולם היטל סלילת ) 6(

חייב בעל הנכס הגובל במועד הבניה בתשלום ההפרש הנובע מפער השטחים , רחובות
סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס שיעורי ההיטל הקבועים בתוספת ; שהתגלה

  .הראשונה במועד הוצאת הדרישה לתשלום ההפרש
מוטל ההיטל בשל שינוי ייעוד של קרקע חקלאית או שימוש חורג באדמה חקלאית כאמור ) ד(

  :יחושב ההיטל על פי הכללים האלה, )3)(ד(או ) 3)(ג(, )3)(ב(2בסעיף 
ולמעט , שטח הקרקע שבנכס יכלול את כל הקרקע שבנכס לרבות קרקע שעליה ניצב בנין) 1(

  ;י סלילה על פי חוק העזר הקודםשטח הקרקע שבעדו שולמו לעיריה היטל
תעריפי ההיטל המעודכנים הם תעריפים הקבועים בתוספת , לענין סעיף קטן זה) 2(

  .הראשונה במועד הוצאת דרישת התשלום
יחויב בעל הנכס הגובל בשל שטח הקרקע שבבעלותו ובשל , בנויים בנכס גובל כמה בנינים) ה(

  .שטח כל בנין או חלק מבנין שבבעלותו
ייכלל בשטח הקרקע ובשטח הבנינים שבעדם חייב כל אחד ,  בנוי בנכס גובל בית משותף)ו(

  -לענין זה ; חלקו ברכוש המשותף, מהבעלים
  ; כהגדרתם בחוק המקרקעין- "רכוש משותף" ו"בית משותף"
כאמור בנסח ,  לפי חלקו של בעל הנכס ברכוש המשותף- "החלק ברכוש המשותף"

אל כל שטחי ,  לפי יחס השטח הבנוי בנכס שבבעלותו-מור בהעדר רישום כא; הרישום
  .הבניה בבית המשותף

 תשלומים קודמים. 5
בין על פי חוק , נכס גובל יחויב בהיטל סלילת רחובות, בלי לגרוע מהוראות חוק עזר זה) א(

פעם אחת בעד סלילת כביש ופעם אחת בעד סלילת , עזר זה ובין על פי חוק העזר הקודם
  .פעם אחת בעד סלילת רחוב מעורבמדרכה או 

שולמו דמי , לפחות, נכס פינתי אשר בשל סלילת כביש גובל אחד ומדרכה גובלת אחת) ב(
ובעל הנכס מחויב בתשלום היטל סלילת כביש ומדרכה על , השתתפות על פי חוק העזר הישן

רי ההיטל  משיעו50%יעמדו שיעורי ההיטלים על , פי חוק עזר זה בשל כביש ומדרכה נוספים
  .4לפי סעיף 

אשר בשל סלילה זו שולמו , נכס הגובל בכביש שנסלל לפני תחילתו של חוק העזר הקודם) ג(
, והוטל על בעליו היטל סלילת כביש על פי חוק עזר זה, דמי השתתפות על פי חוק העזר הישן

 45%יעמוד שיעור היטל סלילת הכביש על , הושלם או נסלל מחדש, בין אם הכביש הורחב
  .4משיעור היטל סלילת הכבישים לפי סעיף 
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אשר בשל סלילה זו , נכס הגובל במדרכה שנסללה לפני תחילתו של חוק העזר הקודם) ד(
או שהמדרכה נסללה על פי הוראות העיריה ועל , שולמו דמי השתתפות על פי חוק העזר הישן

בין אם המדרכה ,  זהוהוטל על בעליו היטל סלילת מדרכה על פי חוק עזר, חשבון הבעלים
 משיעור 45%יעמוד שיעור היטל סלילת המדרכה על , הושלמה או נסללה מחדש, הורחבה

  .4היטל סלילת המדרכה לפי סעיף 
אשר בשל סלילה זו שולמו , נכס הגובל בכביש שנסלל לפני תחילתו של חוק העזר הקודם) ה(

סלילת רחוב מעורב על פי חוק והוטל על בעליו היטל , דמי השתתפות על פי חוק העזר הישן
בשל , 4 משיעור ההיטל לפי סעיף 45%יעמוד שיעור היטל סלילת הרחוב המעורב על , עזר זה

;  יחויב בעל הנכס בתשלום מלא-בשל רכיב סלילת המדרכה ; רכיב סלילת הכביש בלבד
ילת יעמוד שיעור היטל סל, )ד(ואולם אם התקיימו התנאים המפורטים ברישה של סעיף קטן 

  .גם בשל רכיב סלילת המדרכה, 4 משיעור ההיטל לפי סעיף 45%הרחוב המעורב על 
 היטל באדמה חקלאית. 6
קיים או ; פטור מתשלום היטל בהתאם לחוק עזר זה, בעל נכס גובל שהוא אדמה חקלאית) א(

, לענין סעיף זה; יחויב בעל הנכס בהיטל סלילת רחובות בגין שטח הבנין, נבנה בנין בנכס
  . למעט שטח המשמש כחממה בלבד- "בנין"
ישלם בעל , שונה ייעודה של האדמה החקלאית לייעוד אחר או נעשה בה שימוש חורג) ב(

 .הנכס היטל סלילת רחובות כאמור בחוק עזר זה
 רחוב מעורב. 7

  .ובשינויים המחויבים, לענין חוק עזר זה יראו סלילת רחוב מעורב כסלילת כביש ומדרכה
 ההיטלתשלום . 8
  :שבה יפורטו סכום ההיטל וכן הפרטים האלה, העיריה תמסור לחייב דרישת תשלום) א(

  ;זיהוי הנכס) 1(
  ;הרחוב הגובל בנכס שבשלו נדרש ההיטל) 2(
  ;הסעיף בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל) 3(
  ;תעריפי ההיטל המעודכנים נושא החיוב) 4(
  ;השטחים נושא החיוב) 5(
  ;סכום ההיטל) 6(
לרבות דרכי התשלום ואפשרות לפריסת התשלום וכן האפשרויות ,  מועד התשלום)7(

  .כאמור בחוק עזר זה, לדחיית המועד לתשלום
  -דרישת התשלום תימסר ) ב(

  ;בשל סלילת רחוב הגובל בנכס) 1(
  ;לפני מתן היתר בניה בנכס) 2(
, ג באדמה חקלאיתלפני שינוי ייעוד של קרקע חקלאית או לפני מתן היתר לשימוש חור) 3(

  .לפי הענין
רשאית העיריה למסור את דרישת ) ב(לא נמסרה דרישת תשלום בהתאם לסעיף קטן ) ג(

  -התשלום 
  ;לפני מתן אישור העיריה לצורך העברת זכויות בלשכת רישום המקרקעין) 1(
לפני מתן אישור העיריה לצורך העברת זכויות חכירה על ידי מינהל מקרקעי ישראל או ) 2(

  ;על ידי חברה משכנת לדיור ציבורי
, אם התברר לעיריה כי בוצעה בניה חדשה בנכס או נעשה שימוש חורג בקרקע חקלאית) 3(

  .לפי הענין, בלי שנתבקש או בלי שניתן לגביהם היתר בניה או היתר לשימוש חורג
גרוע אין בכך כדי ל, נפל פגם בדרישת התשלום או שלא נכללו בה כל הפרטים האמורים) ד(

  .מחובת בעל הנכס לשלם היטל סלילת רחובות לפי חוק עזר זה
 ימים מיום מסירתה לבעל 90תיפרע בתוך , )1)(ב(דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיף קטן ) ה(

על אף האמור יהיה ניתן לפרוע את ; אם נקבע כך בדרישה, הנכס או במועד מאוחר יותר
בתוספת הפרשי הצמדה ,  חודשים36דרישת התשלום בפריסת תשלומים לתקופה של עד 

 ימים מיום 90ובלבד שהסדר הפריסה יגובש בתוך , וריבית חשב שיחושבו מיום הדרישה
  .מסירת הדרישה

 30תיפרע בתוך , )2(-ו) 1)(ג(או ) 3(-ו) 2)(ב(דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיפים קטנים ) ו(
או האישור כאמור בסעיפים אך בכל מקרה כתנאי לקבלת היתר הבניה , ימים מיום המסירה

  .קטנים אלה
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 ימים מיום מסירתה לבעל 30תיפרע בתוך ) 3(דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיף קטן ג) ז(
  .הנכס

אשר הכניסה אליה הן של הולכי , בעל נכס בחלקה גדולה) ה(על אף האמור בסעיף קטן ) ח(
 דרך הרחוב שטרם נסלל אלא, רגל והן של כלי רכב איננה דרך הרחוב נושא דרישת התשלום

רשאי בעל הנכס לבקש , על ידי העיריה בתקופת תחולתו של חוק העזר הקודם או חוק עזר זה
בכתב לדחות את המועד לפירעון דרישת התשלום עד למועד סלילת הרחוב שטרם נסלל 

לענין ; לפי המוקדם מביניהם, )2(-ו) 1)(ג(כאמור או עד למועד מתן אישור על פי סעיף קטן 
  -סעיף קטן זה 

  ; נכס פינתי אשר בנוי עליו יותר מבנין אחד- "חלקה גדולה"
  . מבנה בעל כניסה נפרדת- "בנין"

 שערוך. 9
  ) 1)(ב(8לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף ) א(

  .ייווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים) 3)(ג(8או 
, )2(-ו) 1)(ג(8או ) 3(-ו) 2)(ב(8יטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף ה) ב(

  .ייווספו לו הפרשי הצמדה ממועד הוצאת דרישת התשלום ועד למועד התשלום בפועל
אם ניתנו ההיתרים או האישורים כאמור בלא ששולם , )ב(על אף האמור בסעיף קטן ) ג(

החל מהמועד שנקבע , ו לסכום שלא שולם תשלומי פיגוריםייווספ, ההיטל או חלק ממנו
  .לתשלומו בחוק עזר זה

ייווספו לסכום המצוין בדרישת , )ח(8דרישת תשלום שמועד תשלומה נדחה כאמור בסעיף ) ד(
  .התשלום הפרשי הצמדה

 סלילת מדרכה בידי בעל נכס. 10
 לתנאים שנקבעו אלא לפי היתר בכתב מהמהנדס ובהתאם, לא יסלול אדם מדרכה) א(

  .בהיתר
; מבעל נכס גובל לסלול מדרכה הגובלת בנכסו, בהודעה בכתב, המהנדס רשאי לדרוש) ב(

  .וכן את משך הזמן שבו יש לסיימה, ההודעה תפרט את התנאים ואופן הביצוע של הסלילה
אלא לפי , )ב(-ו) א(לא יסלול אדם מדרכה לפי היתר או דרישה כאמור בסעיפים קטנים ) ג(
  .כנית ביצוע שאושרה בידי המהנדס ואומדן תקציבי שאושר על ידי המהנדס וגזבר העיריהת
סלל אדם מדרכה שלא לפי היתר או דרישה כאמור מטעם המהנדס או שלא לפי התנאים ) ד(

רשאית העיריה , )ג(כאמור בסעיף קטן , שפורטו בהיתר או בדרישה או שלא לפי תכנית ביצוע
לסלול בעצמה את המדרכה מחדש ולגבות מאותו אדם את , רכהלשנות או להרוס את המד

  .ההוצאות שהוציאה לשינוי המדרכה או להריסתה ולסלילתה מחדש
אינו גורע מחובתו לשלם את ההיטל , )ד(תשלום הוצאות מאת אדם כאמור בסעיף קטן ) ה(

  .במלואו לפי הוראות חוק עזר זה
ישלם היטל כפי שהיה , )ג(עד ) א(פים קטנים סלל הבעלים בנכס גובל מדרכה כאמור בסעי) ו(

בניכוי הוצאות , חייב בו לפי הוראות חוק עזר זה אם הסלילה היתה מבוצעת על ידי העיריה
 הוצאות הסלילה בהתאם לאומדן התקציבי - "הוצאות הסלילה", לענין סעיף זה; הסלילה

קרה לא יותר מסכום ובכל מ, )ג(לפי סעיף קטן , שאושר על ידי המהנדס וגזבר העיריה
  .ההיטל

 הנחות. 11
ועדת ההנחות מוסמכת לדחות את מועד תשלום ההיטל שהוטל בשל סלילת רחוב הגובל ) א(

על פי , ובלבד שהשתכנעה כי עקב מצבו החומרי של החייב, )1)(ב(8לפי סעיף , בנכס
 כולה או ,אין הוא יכול לפרוע את דרישת תשלום ההיטל, קריטריונים שתקבע מועצת העיריה

  .במועד הקבוע בחוק עזר זה, מקצתה
ייקבע על ידי ועדת ההנחות אך לא , כולו או מקצתו, המועד הנדחה של תשלום ההיטל) ב(

מימוש ", לענין סעיף זה; לפי המוקדם, או העברתו ליורשיו, לאחר מועד מימוש זכויות בנכס
כות הבעלות או החכירה  כל בקשה לקבל אישור מהעיריה לצורך העברת ז- "זכויות בנכס

  .לפי המוקדם, או הגשת בקשה להיתר בניה בנכס, כולה או חלקה לאחר, בנכס
בשיעורים , 4יחושב סכום ההיטל לפי הוראת סעיף , נדחה מועד התשלום כאמור) ג(

  .המעודכנים של תעריפי ההיטל במועד הנדחה
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 מסירת הודעות. 12
  : באחת הדרכים האלהתהיה, מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה

או במקום מגוריו הרגיל או הידוע , מסירת ההודעה לידי האדם שאליו היא מכוונת) 1(
או למי שעובד עם משפחתו של אותו אדם או , או לאחד מבני משפחתו הבגירים, לאחרונה

  ;מועסק על ידה
גילים או הר, הנחת ההודעה במקום מגוריו של האדם שאליו היא מכוונת או במקום עסקו) 2(

  ;הידועים לאחרונה
משלוח ההודעה בדואר רשום לפי מען אותו אדם שאליו היא מיועדת במקום מגוריו או ) 3(

  ;הרגילים או הידועים לאחרונה, מקום עסקו
  .הדבקת ההודעה במקום בולט בחצרים של הנכס שאליהם מתייחסת ההודעה) 4(

  )ע"תיקון התש( מגבלת גביה. 13
הטלת היטל על פי חוק עזר זה תהיה טעונה ) 2015 בינואר 1(ה "תשעבטבת ה' החל ביום י

  .אישור של מועצת העירייה ושל שר הפנים או מי מטעמו
  )1984-ד "התשמ, )הצמדה למדד(שולב בחוק עזר להרצליה (. 14
 ביטול. 15

  . בטל- 1976-ו"התשל, )סלילת רחובות(חוק עזר להרצליה 
 הוראות מעבר. 16

וטרם נדרש לשלם , ל שהרחוב הגובל בו נסלל לפני תחילתו של חוק עזר זהבעל נכס גוב) א(
לפי , ישלם לעיריה, הגם שהעיריה היתה זכאית לדרשו, בעדו היטל על פי חוק העזר הקודם

שיעורי ההיטלים יהיו השיעורים כפי ; את ההיטל על פי הוראות חוק העזר הקודם, דרישתה
עת תחילת עבודות הסלילה ובתוספת הפרשי הצמדה שהיו בתוקף על פי חוק העזר הקודם ב

אם שיעורי ההיטל על פי חוק העזר , ואולם; החל מאותו מועד ועד למועד דרישת התשלום
מעודכנים כאמור במועד דרישת התשלום יהיו גבוהים משיעורי ההיטל שהיה בעל , הקודם

יחושב ההיטל , ר זההנכס חב בהם במועד דרישת התשלום אילו הוחלו עליו הוראות חוק עז
 - "שיעורי ההיטל", לענין סעיף זה; למועד דרישת התשלום על פי הוראות חוק עזר זה

לפי , או היטל סלילת רחוב מעורב, הסכום הכולל של היטל סלילת כביש והיטל סלילת מדרכה
  .הענין

  .יחולו על שטח הקרקע ושטח הבנין במועד דרישת התשלום) א(הוראות סעיף קטן ) ב(
כדי לגרוע מחובתו של בעל נכס בתשלום היטל , )א(אין בתשלום היטל כאמור בסעיף קטן ) ג(

בשל בניה חדשה בנכס או בשל שינוי ייעוד של אדמה חקלאית או שימוש חורג באדמה 
  .כקבוע בחוק עזר זה, חקלאית

 הוראת שעה. 17
ו תעריפי ההיטלים יעודכנ, 1984-ד"התשמ, )הצמדה למדד(על אף האמור בחוק עזר להרצליה 

לפי שיעור , ) יום העדכון הראשון-להלן (הנקובים בתוספת במועד פרסומו של חוק עזר זה 
  .2002שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש דצמבר 
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  תוספת ראשונה

  )ע"תיקון התש(
  )4סעיף (

  
שיעורי ההיטל בשקלים    

 חדשים
  כבישהיטל סלילת   1
 33.11 ר משטח הקרקע"לכל מ )א( 
 76.92 ר משטח הבנין"לכל מ )ב( 
  היטל סלילת מדרכה .2
 23.52 ר משטח הקרקע"לכל מ )א( 
 54.63 ר משטח הבנין"לכל מ )ב( 
  היטל סלילת רחוב מעורב .3
 56.63 ר משטח הקרקע"לכל מ )א( 
 131.55 ר משטח הבנין"לכל מ )ב( 
  

  תוספת שניה

  )ע"תיקון התש(
  )1סעיף (

  
  1טופס 

  
  לכל מעוניין

  
ות /מאשר בזה כי התכניות לביצוע עבודות סלילת רחוב, מהנדס עיריית הרצליה, מ"הח

וכי בכוונת העירייה לצאת למכרז או , מצויות בשלבי גמר........................................ 
וזאת לא יאוחר , מורותלביצוע עבודות הסלילה הא,להתקשר כדין בדרך אחרת

  .............................מיום
  

....................................  
   מהנדס העירייה

  
  
  

__________________  
  1
   343ע "תש; 311ז "ם תשס"ש קת

  : קובע2010-ע"תש, )תיקון) (סלילת רחובות( לחוק עזר להרצליה 6סעיף  .2
  הוראת שעה. 6"
 ההיטלים הנקובים תעריפי. יעודכנו, 1984-ד"התשמ, )למדד הצמדה(להרצליה  עזר לחוק 2יף בסע האמור אף על

 שפורסם המדד שינוי שיעור לפי, )הראשון העדכון יום –להלן (עזר זה  חוק של פרסומו במועד בתוספת הראשונה
  ". 2008 חודש יוני מדד לעומת הראשון העדכון יום לאחרונה לפני
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  בניה:  דפרק

  מקלטים  .3
  

  1אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עירית הרצליה 
  

אני מודיע כי מועצת עירית הרצליה אימצה את חוק , לפקודת העיריות) א(262בהתאם לסעיף 
  .1975-ו"תשל, )החזקת מקלטים(עזר לדוגמה לעיריות 

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ; לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק עזר זה עיריה אשר הודיעה- "העיריה"
 לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק - "ראש העיריה"

  ;כולן או מקצתן, עזר זה
או שהיה מקבלה אילו ,  המקבל או הזכאי לקבל הכנסה- לגבי בית או מקום אחר ,"בעל"

בין שהוא הבעל הרשום ובין ,  או כנאמןבין בזכותו הוא ובין כבא כוח, היו נותנים הכנסה
ולגבי מקום שתקופת השכירות הקבועה בחוזה השכירות היא עשרים , שאיננו הבעל הרשום
  ; שוכרו של המקום-וחמש שנה או יותר 

שהרשות הכל לפי התכנית ,  מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט- "מקלט"
  ;1951- א"תשי, תהמוסמכת אישרה אותה לפי חוק ההתגוננות האזרחי

  .בין ציבורי ובין פרטי,  מקרקעין או מבנה בין תפוס ובין פנוי- "נכס"
  נקיון ותקינות המקלט. 2
בעלו של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל ) א(

  .עת שיהיה צורך בכך
, )א(חובה האמורה בסעיף קטן בעלו של נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי ה) ב(

  .1951-א"תשי, לחוק ההתגוננות האזרחית) 1(14כפי שיידרש בכתב על פי סעיף 
  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ו"תשל: תיקון(עונשין . 3

, ואם היתה העבירה נמשכת,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , העובר על הוראת חוק עזר זה
ום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה  שקלים חדשים לכל י20 קנס נוסף -דינו 

  .הודעה בכתב מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו
  השם. 4

  ".1975-ו"תשל, )החזקת מקלטים(חוק עזר לדוגמה לעיריות "לחוק עזר זה ייקרא 
   

_____________________________  
  
  1
  .43, ז"תשמ; 282, ה"תשמ; 466, ג"ם תשמ"קתש; 2059, ז"תשל; 1539, 453, ו"ת תשל" ק
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טלויזיה  .4 לאנטנות  אזוריים    תרנים 
  

  1 1990-ן"התש, )תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה(חוק עזר להרצליה 

 לחוק הרשויות 12וסעיף ,  לפקודת העיריות252- ו251, 250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
מתקינה מועצת , ) החוק-להלן  (1975-ו"להתש, )תרנים לאנטנות טלויזיה ורדיו(המקומיות 

  :עירית הרצליה חוק עזר זה
  הגדרות. 1

  -בחוק עזר זה 
 אדם שראש העיריה הסמיכו בכתב להקים תורן אזורי או מי - "אדם מטעם העיריה"

  ;שהוסמך להחזיק ולהפעיל תורן אזורי
  ;1969-ט"התשכ,  לחוק המקרקעין52 כמשמעותם בסעיף - "דירה"ו" בית"
  : אחד או יותר מאחד מאלה- "ל נכסבע"

  ;על פי דין, הבעל הרשום של הנכס או מי שזכאי להירשם כאמור) 1(
אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן ) 2(

  ;כנאמן או כבא כוח, בין בזכותו ובין כמורשה, הכנסה
  ;ל עשר שנים ומעלהשוכר או שוכר משנה השוכר את הנכס לתקופה ש) 3(
  ; מהנדס העיריה או מי שהוא מינה לענין הוראות חוק עזר זה-" מהנדס"
מבנין ומבית המהווים יחידת רישום נפרדת , בנין ודירה וכל חלק מקרקע,  קרקע- "נכס"

בהעדר רישום נפרד ; למעט רחובות הנמצאים בתחום העיריה, בספרי רישום המקרקעין
אשר יש חלוקה פנימית של הנכס מכוח הסכם בכתב בין כ, בספרי רישום המקרקעין

כנכס לענין , יראו כל חלק הנובע מהחלוקה האמורה, הבעלים או בהתאם לתכנית בנין עיר
  ;חוק עזר זה

  ; עירית הרצליה- "העיריה"
 לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר - "ראש העיריה"
  ;כולן או מקצתן, זה
גינה , כיכר, משעול לרוכבים או להולכי רגל, סמטה, שדרה, כביש,  לרבות דרך- "רחוב"

או , מפלש וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, מבוא, טיילת, ציבורית
  ;שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו

 במרס של השנה 31- באפריל של שנה פלונית ומסתיימת ב1- תקופה שתחילתה ב- "שנה"
  ;שלאחריה

  . כמשמעותו בחוק- "תורן אזורי"
  הקמת תורן אזורי . 2

העיריה רשאית להקים ולהחזיק תורן אזורי או להסמיך את האדם מטעמה להקים או 
להחזיק תורן אזורי על פי תנאים שיקבעו בהסכם בין העיריה לבין האדם מטעמה ובכפוף 

  .לאישור שר התקשורת
  תורן אזוריחיבור נכס ל. 3
רשאים העיריה או האדם מטעמה לחבר כל , הקימו העיריה או האדם מטעמה תורן אזורי) א(

נכס שיש בו מקלט טלויזיה לתורן האזורי ולגבות את האגרות והתשלומים האחרים בעד 
ובלבד שנשלחה לבעל , החיבור לתורן האזורי והשימוש בו לפי השיעורים הקבועים בתוספת

על הכוונה לחבר , ומה ביד ראש העיריה או ביד מי שהוא הסמיכו לענין זההנכס הודעה החת
לפי , ובעל הנכס הודיע לעיריה או לאדם מטעמה, את מקלט הטלויזיה שבנכס לתורן האזורי

  .על רצונו להתחבר לתורן האזורי, הענין
בור  ימים לפני המועד המשוער לחי60תישלח לבעל הנכס ) א(הודעה על פי סעיף קטן ) ב(

הנכס לתורן האזורי ויפורטו בה שיעורי האגרות והתשלומים האחרים שעל בעל הנכס לשלם 
  .בעד חיבור הנכס ובעד השימוש בתורן האזורי לתקופה שעד תום השנה

  אגרת חיבור ואגרת שירותים. 4
אגרת חיבור , בעד חיבור הנכס לתורן האזורי ישלם בעל הנכס לעיריה או לאדם מטעמה) א(

  . שנקבע בתוספתבשיעור
כפי ,  ימים לפני המועד המשוער לחיבור הנכס לתורן האזורי30אגרת החיבור תשולם ) ב(

  ).ב(3שנמסר בהודעה על פי סעיף 



  75 )תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה(חוק עזר להרצליה , בניה: פרק ד
 

  
  )תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה(חוק עזר להרצליה , בניה:  דפרק

  

,  מקצתהכולה או, ובעל הנכס לא שילם את אגרת החיבור, חובר הנכס לתורן האזורי) ג(
  .מיום החיבור,  ימים לתשלום האגרה7תינתן לו ארכה של 

  .בעל נכס שחובר לתורן אזורי ישלם אגרת שירותים שנתית בשיעור שנקבע בתוספת) ד(
 ימים מיום חיבור הנכס לתורן 7אגרת השירותים תשולם לעיריה או לאדם מטעמה תוך ) ה(

  .האזורי ובאחד באפריל בכל שנה
  .תשולם מחצית אגרת שירותים לאותה שנה,  בספטמבר30תורן אזורי אחרי חובר הנכס ל) ו(
העיריה או האדם מטעמה רשאים לקבוע כי אגרת החיבור או אגרת השירותים ישתלמו ) ז(

בתשלומים כפי שהם יקבעו ובתנאי שהפרשי ההצמדה והריבית יהיו כמקובל בתשלום 
, )יבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובהר(על פי חוק הרשויות המקומיות , הארנונה הכללית

  .1980-ם"התש
  ניתוק החיבור מתורן איזורי וחידושו. 5
רשאים , בעל נכס שלא סילק במועד את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה) א(

לאחר שנמסרה לחייב התראה , אזוריהעיריה או האדם מטעמה לנתק את החיבור מהתורן ה
והוא לא שילם את החוב ,  ימים מיום מסירת ההתראה7 החוב תוךבה נדרש לשלם את , על כך

  .כפי שנדרש כאמור
לרבות הפרשי הצמדה וריבית , חיבור שנותק כאמור לא יחודש אלא לאחר תשלום החוב) ב(

  .בשיעורים הקבועים בתוספת, ותשלום אגרת חיבור מחדש
ודעה בכתב לעיריה או ימסור על כך ה, רצה בעל נכס לנתק את הנכס מהתורן האזורי) ג(

 ימים מיום קבלת ההודעה בעיריה או אצל האדם 30החיבור ינותק תוך ; לאדם מטעמה
ואולם בכל מקרה לא , ומאותו מועד ואילך לא יחוייב בעל הנכס באגרת שירותים, מטעמה

  .יוחזר לבעל הנכס תשלום כלשהו שנעשה על ידו בשל אותה שנה
ישלם את אגרת החיבור מחדש לפי ,  הנכס לתורן האזורירצה בעל הנכס בחיבור מחדש של) ד(

  .4ואת אגרת השירותים לפי סעיף ) ב(סעיף קטן 
  הבעלות על התורן האזורי ועל האביזרים. 6
  .לפי הענין, תורן אזורי הוא רכוש העיריה או רכוש האדם מטעמה) א(
אלא בידי הבעל של , לא יוחלף ולא יוסר כל אבזר בתורן אזורי, לא ייבדק, לא יותקן) ב(

  .התורן האזורי
לא ישחית ולא יקלקל כל תורן , לא יתקן, לא יסיר, לא יחליף, לא יתקין, לא יבדוק אדם) ג(

  .אזורי וכל אבזר בתורן אזורי
  החזקת התורן האזורי. 7
הבעל של התורן האזורי יהיה אחראי להחזקתו והפעלתו של התורן האזורי באופן תקין ) א(

  .יתקן ויחליף כל אבזר בתורן על חשבונו, וקולצורך זה יבד
בעל נכס המחובר לתורן אזורי אשר שילם אגרות חיבור ואגרות שירותים על פי חוק עזר ) ב(

רשאי לדרוש , שיש לו יסוד לחשוש שחיבור הנכס שלו לתורן האזורי אינו פועל כהלכה, זה
הוצאות התיקון אלא אם בעל הנכס ישלם אגרת בדיקה הקבועה בתוספת וכן ; בדיקת הדבר

כן יימצא שהתקלה היא במתקני העיריה או במתקני האדם מטעמה שאז תהיה עלות 
  .לפי הענין, הבדיקה והתיקון על חשבון העיריה או האדם מטעמה

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העיריה או האדם מטעמה לתבוע פיצוי מכוח כל דין ) ג(
  . לכל אבזר שבוממי שיגרום נזק לתורן אזורי או

רשאים העיריה או האדם מטעמה שלא לתקן תקלה , יימצא שהמחזיק הוא בעל הנכס) ד(
  .קודם שישלם את הוצאות הבדיקה והתיקון, המשפיעה על אותו בעל נכס בלבד

  סמכויות בהתקנת תורן אזורי ואביזרים. 8
העיריה או בכפוף לאישור ראש , בהתקנת תורן אזורי רשאים העיריה או האדם מטעמה

  -מהנדס העיריה 
  ;להניח צינורות וכבלים מתחת לכל רחוב) 1(
הכל במידה הדרושה , לבצע כל עבודה במבנה או במיתקן שמתחת לרחוב לרבות הריסתם) 2(

  ;להסיר מכשולים להתקנת תורן אזורי
להניח צינורות וכבלים המחברים נכס לתורן אזורי ולהעביר את הצינורות והכבלים דרך ) 3(

ובלבד שניתנה על כך , וכן להעבירם צמוד לקירות החיצוניים של הנכס, כל קרקע או מתחתה
  .זמן סביר מראש, לבעל הנכס הודעה בכתב
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  סמכות כניסה. 9
בכל עת סבירה , רשאים, המהנדס או כל עובד עיריה שהוסמך לכך במפורש, ראש העיריה) א(

בין ,  כדי לבצע כל עבודה לפי חוק עזר זה,להכנס לכל נכס או לכל מקום אחר בתחום העיריה
ובלבד שנתנה על כך לבעל הנכס הודעה בכתב זמן , בעצמם ובין באמצעות שליחים ופועליהם

  .סביר מראש
ולא ימנע אותם מהשתמש בסמכויותיהם ) א(לא יפריע אדם לאנשים המנויים בסעיף קטן ) ב(

  .ותפקידיהם לפי חוק עזר זה
  תדרישה לביצוע עבודו. 10

ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות , בכתב, ראש העיריה או מהנדס העיריה רשאים לדרוש) א(
  .לבצע כל עבודה הדרושה לשם החזרת המצב לקדמותו, חוק עזר זה

הפרטים והדרכים לביצוע העבודה וכן , יצויינו התנאים) א(בהודעה לפי סעיף קטן ) ב(
  .התקופה שבה יש לבצעה

  .אמור חייב למלא אחריה תוך התקופה שנקבעה בהמי שקיבל הודעה כ) ג(
רשאית העיריה לבצע את העבודה ומקבל , לא בוצעה העבודה בהתאם להוראות הדרישה) ד(

  .את הוצאות התיקון כפי שהיא תקבע, ההודעה ישלם לעיריה לפי הענין
  התקשרות . 11

התחברות לתורן להתקשר בחוזה מיוחד בדבר תנאי ה, ביחד, העיריה והאדם מטעמה רשאים
, בתי הארחה, אזורי עם בעלים של נכסים שיש בהם יותר מיחידת מגורים אחת כגון בתי מלון

, בתי אבות וכיוצא באלה או של נכס המשמש ציבור רחב של אנשים כגון בנקים, פנסיונים
בחוזה ייקבעו . בתי אוכל וכיוצא באלה, בתי עינוג, אולמות, מוסדות, משדרים, מפעלים
בהתחשב במספר , אגרת השירותים ואגרת בדיקה, י אגרת החיבור לתורן האזורישיעור

  .יחידות המגורים או במספר מקלטי הטלויזיה או בהיקף הציבור המשתמש בנכס
  מסירת הודעות. 12

או , מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
רים או לידי כל אדם בוגר העובד או מועסק במקום מגוריו נמסרה לאחד מבני משפחתו הבוג

או שנשלחה בדאר במכתב רשום הערוך אל , או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
אם אי אפשר ; אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה

בנכס וכן הודעה במקום בולט תהא המסירה כדין אם הוצגה ה, לקיים את המסירה כאמור
 יומיים לפחות הנפוצים בתחום הוצגה באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים

  .שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית, העיריה
  תיקון חוק העזר בדבר הצמדה למדד. 13

 חוק עזר: "יבואבסופה , 1984-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(בתוספת לחוק עזר להרצליה 
  ".1990- ן"התש, )תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה(להרצליה 

  תוספת

  בשקלים חדשים
  380  ))א(4סעיף (אגרת חיבור . 1
  460  ))ד(4סעיף (אגרת שירותים . 2
  75  ))ב(5סעיף (אגרת חיבור מחדש . 3
  25  ))ב(7סעיף (אגרת בדיקה . 4
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אויר  .5 למיזוג    מיתקנים 
  

  1 1987-ז"התשמ, )התקנת מיתקנים למזגני אויר(חוק עזר להרצליה 

, ) הפקודה-להלן ( לפקודת העיריות 255- ו250, )29(249, 242בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה

   הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  : אחד או יותר מאלה- "אדם"
  ;הבעלים הרשום של בנין) 1(
או שהיה מקבלה אילו הבנין היה נותן , אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבנין) 2(

  ;כנאמן או בא כוח, בין בזכותו הוא ובין כמורשה, הכנסה
לרבות , שוכר או שוכר משנה, 1972-ב"התשל, ]נוסח משולב[דייר לפי חוק הגנת הדייר ) 3(

  ;מחזיק
  ;1969-ט"התשכ, משמעותו בחוק המקרקעיןבעל דירה כ) 4(
  ;או המשתמש בו, כל אדם אחר שברשותו מזגן אויר) 5(
בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי , בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע,  כל מבנה- "בנין"

  -עץ או כל חומר אחר לרבות , ברזל, טיט, בטון
וכן כל חלק של בנין או כל , ו בליטהכרכוב א, דלת, חלון, גזוזטרה, מרפסת, גג, קיר) 1(

  ;דבר המחובר אליו
, בית תעשיה, בית מלאכה, בית עסק, המשמש לבית מגורים, תא, חדר, דירה, בית) 2(

  .קיוסק וכיוצא באלה, חנות, משרד
  ; לרבות דרישה-" הודעה"
  ; מועצת העיריה-" מועצה"
  ;קור והחום מצב האויר בזמן ובמקום מסויימים מבחינת ה- "מזג האויר"
על , המווסת את מזג האויר בבנין או בכל מקום אחר,  מיתקן חשמלי או אחר- "מזגן אויר"

  ;לפי הצורך, ידי קירור האויר או חימומו
  ; מי שראש העיריה מינה אותו בכתב למפקח לענין חוק עזר זה- "מפקח"
ן שאינו מרוצף בין שהוא מרוצף או סלול ובי,  מקום המשמש מעבר להולכי רגל- "מדרכה"

  ;או סלול
לרבות מי שמהנדס העיריה , לפקודה) א(167 מהנדס שהתמנה לפי סעיף - "מהנדס העיריה"

  ;כולן או מקצתן, העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה
 לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר - "ראש העיריה"
  ;כולן או מקצתן, זה
מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי גישה , גשר, כביש, נתיב להולכי רגל,  דרך- "רחוב"

וכן כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור , כיכר או גן, רחבה, לבתים אחדים
  ;בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים, בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו

 מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או משתמש או עובר  כל- "רשות הרבים"
  .בו למעשה

  דרישה להתקין מיתקן. 2
, המחזיק או המפעיל מזגן אויר הנמצא בחלק הבנין אשר פונה למדרכה, כל אדם המתקין) א(

חייב להתקין מיתקן לקליטת נוזלים ממנו ולמניעת טפטוף הנוזלים , לרחוב או לרשות הרבים
  ). המיתקן-להלן (על הרחוב או לרשות הרבים , דרכהעל המ

  .מיקומו ואופן התקנתו ייקבעו בידי מהנדס העיריה, צורת המיתקן) ב(
מכל אדם להתקין למזגן האויר מיתקן כאמור , בהודעה בכתב, המפקח רשאי לדרוש) ג(

  ).ב(בסעיף קטן 
המקום והאופן להתקנת , ההצור, הפרטים, תכלול את התנאים) ג(ההודעה לפי סעיף קטן ) ד(

  .המיתקן ואת התקופה שבה יש לבצעה
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להנחת דעתו של , חייב למלא אחריה לכל פרטיה, )ג(מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן ) ה(
  .הכל כאמור בהודעה, המפקח ותוך הזמן שהוא קבע

  .דעה כאמור בסעיף זה הוא עד למילויהתקפה של ההו) ו(
  התקנת מיתקן בידי העיריה. 3
או ביצע את המפורט בה שלא לפי , 2לא קיים אדם את הדרישה שבהודעה כאמור בסעיף ) א(

, הצורה והאופן המפורטים בה או לא השלימן תוך התקופה שנקבעה בה, הפרטים, התנאים
גבות מאותו אדם את ההוצאות שהוציאה רשאי ראש העיריה לבצע את המפורט בהודעה ול

  .העיריה לשם כך
  .תעודה מאת ראש העיריה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לגובה הוצאות) ב(
  .7-  ו2לא יגרע מאחריותו של אדם לפי סעיפים ) א(ביצוע כאמור בסעיף קטן ) ג(
  סמכויות המפקח. 4

כדי לברר אם קויימו , מצא מזגן אוירמפקח רשאי לגשת ולהכנס בכל עת סבירה למקום שבו נ
לרבות הפסקת הפעלתו של , ולנקוט כל האמצעים הדרושים לקיומן, הוראות חוק עזר זה

  .אותו מזגן אויר
  מסירת הודעה. 5

  :אם ניתנה באחת הדרכים האלה, מסירת הודעה לאדם לפי חוק עזר זה תהא כדין
ע לאחרונה או לאחד מבני משפחתו במקום מגוריו הרגיל או הידו, נמסרה לאותו אדם) 1(

  ;או למי שהוא הסמיך, הבוגרים או למי שעובד או מועסק שם
  ;הונחה במקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה) 2(
במקום מגוריו או במקום עסקו , נשלחה בדואר במכתב רשום לפי המען של אותו אדם) 3(

  ; הרגילים או הידועים לאחרונה
הודבקה במקום בולט באותו חלק של בנין שבו נמצא מזגן האויר שאליו מתייחסת ) 4(

  .או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת, ההודעה
  איסור הפרעה. 6

  .לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח בביצוע סמכויותיו לפי חוק עזר זה
  עונשין. 7

ובמקרה של עבירה ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , ק עזר זההעובר על הוראה מהוראות חו
העבירה אחרי תום המועד המצויין   שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת20 -  קנס נוסף - נמשכת 

  .או אחרי הרשעתו, בהודעה שמסר לו המפקח
  שמירת דינים. 8

וראה לפי חוק עזר זה ואין במתן ה, אלא להוסיף עליו, אין חוק עזר זה בא לגרוע מכל חיקוק אחר
פעולה פלונית לפעולה כדין אם  להפוך או כדי, כדי לגרוע מחובתו של אדם לקיים הוראת כל דין
  .לא היתה כזאת ללא הוראה על פי חוק עזר זה
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חיים  .ה   בעלי 
  

  1 1994-ד"התשנ, )לביםפיקוח על כ(חוק עזר להרצליה 

מתקינה מועצת עיריית ,  לפקודת העיריות259- ו251, 247בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :הרצליה חוק עזר זה

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ;בפיקוחו או בהחזקתו או שמובל בידו,  אדם שכלב נמצא ברשותו-  "בעל כלב"
או בעל חיים אחר ממשפחה ) Canis Familiaris( בעל חיים ממשפחת הקנידים - "כלב"

, תנים, )Canis Lupos(כאמור המוחזק בידי בן אדם שלא למטרות מחקר ובכלל זה זאבים 
  ;צבועים או אחרים

  ; עיריית הרצליה- "העיריה"
לרבות מי שראש העיריה הסמיכו לענין חוק עזר ,  ראש עיריית הרצליה- "ראש העיריה"
  ;זה
  ; מועצת עיריית הרצליה- "המועצה"
  ; המחלקה וטרינרית העירונית- "המחלקה"
לרבות אדם שהמועצה או הרופא ,  הרופא הוטרינר העירוני שמינתה המועצה- "המנהל"

  ;הוטרינר הסמיכו לענין חוק עזר זה כולו או מקצתו
מקום או מיתקן שקבע , אורווה, כלוב,  תחנת ההסגר העירונית או מלונה- "תחנת הסגר"

  ;ידי העיריההמנהל להחזקת כלבים ב
 שטח המוגדר בתכנית בנין ערים כשטח עירוני פתוח או כשטח לבנין - "מקום ציבורי"

וכן מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או , ציבורי או מקום המיועד לשמש את הציבור
למעט , בתי כלבו ומרכזי קניות, מקום עינוג, גינה, גן, חורשה, שדרה, לרבות רחוב, עובד בו

  ;שראש העיריה או המועצה קבע כי מותר לכלבים לעשות בו את צורכיהםמקום ציבורי 
 מקום שראש העיריה או המועצה קבע כי מותר לכלבים לעשות בו - "שירותים לכלבים"

  ;את צורכיהם
  ; מכשיר למכירת שקיות לאיסוף צורכיהם של בעלי חיים בידי בעל הכלב- "אוטומט"
  ;יריה רשיון להחזקת כלב בתחום הע- "רשיון"
שנמסרה לבעל הכלב ,  לוחית מתכת שעליה מוטבע מספר וסמל העיריה- "דיסקית זיהוי"

  ;המספר המוטבע בדיסקית יירשם ברשיון הכלב; לאחר הוצאת רשיון להחזקתו
 סימן בצוואר הכלב על ידי הזרקה תת עורית במשדר - "סימון במשדר אלקטרוני"

  ;כלבשהמספר הטמון בו נרשם ברשיון ה, אלקטרוני
  חובת רשיון וסימון במשדר אלקטרוני. 2
לא יחזיק אדם כלב בתחום העיריה אלא אם כן ניתן לגביו רשיון מאת ראש העיריה ואם ) א(

  .הכלב נושא דיסקית וסומן במשדר אלקטרוני
  .לא יחול לגבי החזקת כלב עד גיל שלושה חודשים) א(האמור בסעיף קטן ) ב(
יריה ומחזיק כלב ברשותו וכן תושב העיר המחזיק כלב אדם השוהה זמנית בתחום הע) ג(

ובלבד , לא יהיה חייב ברשיון ובסימון במשדר אלקטרוני ובדיסקית זיהוי, בפיקוח זמני
וכן שתקופת החזקת של הכלב , לגבי הכלבשברשותו רשיון בר תוקף מרשות מקומית אחרת 

  . ימים15בתחום העיריה לא תעלה על 
ת ברשות מקומית אחרת אינו פוטר את בעלו מחובת קבלת רשיון חיסון כלב נגד כלב) ד(

  .מראש העיריה
  הוצאת רשיון להחזקת כלב. 3
אישר ראש . מבקש רשיון להחזקת כלב יגיש בקשה לעיריה על גבי טופס שהיא תקבע) א(

יינתנו למבקש רשיון ודיסקית , 4העיריה את הבקשה לאחר תשלום האגרה כאמור בסעיף 
  .יסומן במשדר אלקטרוניזיהוי והכלב 

ראש העיריה רשאי לקבוע תנאים ברשיון וכן רשאי הוא להורות לבעל הכלב על אופן ) ב(
בדיקת הכלב בידי וטרינר , חיסון הכלב נגד כלבת, בידי מי יוחזק, מקום החזקתו, החזקתו

  .וטיפול בכלב במועדים ובתנאים שיקבע
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שבו ירשמו פרטים מלאים על כל כלב , המחלקה תנהל פנקס או לחלופין קובץ מחשב) ג(
את אותם , לפי דרישתו, בעל הכלב ימציא לראש העיריה או לבא כוחו. שלגביו ניתן רשיון

  .פרטים
  .רשיון שניתן לפי חוק עזר זה יפקע בתום שנה מיום הוצאתו) ד(
 יודיע על כך בכתב למחלקה תוך שלושים ימים מהיום שבו חדל אדם להיות בעל כלב) ה(

  .אירע הדבר
  )ז"תשנ: תיקון(אגרות . 4
  :המחלקה תגבה אגרות בשיעורים שלהלן) א(

  ; שקלים חדשים בעד כל מנת חיסון נגד כלבת12.50) 1(
  ; שקלים חדשים בעד רשיון להחזקת כלב29.50) 2(
  ; שקלים חדשים בעד דיסקית זיהוי5.00) 3(
  . שקלים חדשים בעד סימון במשדר אלקטרוני40) 4(

  .ראש העיריה רשאי לפטור רועה צאן או בקר מתשלום אגרת רשיון עבור שני כלבים) ב(
  .עיוור פטור מתשלום אגרות לפי סעיף זה בעד כלב נחיה המלווה אותו) ג(
  סירוב ליתן רשיון וביטולו. 5
טל רשיון בהתקיים בכלב או בבעלי אחד או ראש העיריה רשאי לסרב ליתן רשיון או לב) א(

  :יותר מתנאים אלה
  ;1974-ד"התשל, )חיסון(הכלב לא קיבל חיסון נגד כלבת לפי תקנות הכלבת ) 1(
  ;הכלב לא טופל נגד טפילי מעיים בששת החודשים שקדמו להוצאת הרשיון) 2(
  ;הכלב בעל מזג פראי ותוקפני) 3(
  ;הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור) 4(
  ;הכלב מקים רעש המהווה מפגע בלתי סביר לציבור) 5(
-ז"התשל, לחוק העונשין) א(495בעל הכלב הורשע יותר מפעם אחת בעבירה לפי סעיף ) 6(

1977;  
  ;הכלב מוחזק בתנאים המסכנים או עלולים לסכן את בריאות הציבור) 7(
  ;מזמן הנשיכה שעות 24הכלב נשך אדם ולא הוסגר לתחנת ההסגר העירונית תוך ) 8(
  ;הכלב נשך אדם יותר מפעם אחת בתקופה של שנתיים) 9(
בניגוד , הכלב משוטט במקום ציבורי ללא חגורה או מחסום וללא השגחת בעלו) 10(

  ;)ב(-ו) א(7להוראות סעיף 
) ג(7בניגוד להוראות סעיף , הכלב עושה צרכיו במקום ציבורי מבלי שבעליו ינקה אחריו) 11(
  ).ד(-ו

רשאי הוא לסרב להחזיר , )א(ל ראש העיריה את רשיון החזקת הכלב לפי סעיף קטן ביט) ב(
  . 4לבעל הכלב את האגרה ששולמה לפי הוראות סעיף 

  מסירת כלב לתחנת הסגר. 6
ימסור , 5בעל כלב שסירבו לתת לגביו רשיון או שהרשיון שניתן לגביו בוטל כאמור בסעיף ) א(

  . או הביטול לתחנת ההסגר ימים מיום הסירוב4את הכלב תוך 
 ובעל 5היו נימוקי הסירוב למתן רשיון או ביטולו מבוססים על הוראות אחרות של סעיף ) ב(

 שעות מזמן מסירת הכלב לתחנת ההסגר על כוונתו לבקש צו 48הכלב הודיע למחלקה תוך 
  לגבי השמדתו זולת אם8לא יחולו הוראות סעיף , מבית משפט שיאסור על השמדת הכלב

  .ציווה שופט להשמידו
הודיע בעל הכלב על כוונתו לבקש צו כאמור ישלם למחלקה בעד כל יום של החזקת הכלב ) ג(

  ).ד(8סכום שנקבע בסעיף , בתחנת הסגר
  )ס"תש: תיקון(החזקת כלב . 7
אלא , לא יחזיק בעל כלב את כלבו במקום ציבורי ולא ירשה שכלבו יוחזק במקום ציבורי) א(

הוא מסומן במשדר , על צווארו דסקית זיהוי, מחסום על פיו, שור היטבאם כן הכלב ק
  .ובידי המחזיק בכלב כף ושקית לאיסוף צואת הכלב, אלקטרוני

  .לא יתיר בעל כלב לכלבו לשוטט חופשי אף אם על פיו מחסום) ב(
לא יתיר בעל כלב לכלבו לעשות צרכיו בתחום מקום ציבורי או במקום פרטי שאינו ) ג(

  .אלא אם כן ניקה אחריו, ותו של בעל הכלבבבעל
חייב מי שהכלב בבעלותו או , )ג(עשה הכלב צרכיו בתחום מקום כאמור בסעיף קטן ) ד(

  .ברשותו או בהשגחתו באותה שעה לאסוף את הגללים מיד
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ראש העיריה רשאי לתת אישור לכל המעונין בכך להתקין אוטומטים למכירת שקיות ) ה(
  .של כלביםלאיסוף צורכיהם 

לא יחזיק אדם כלב לא קשור וללא מחסום על פיו בתחום שטח פרטי שאינו מגודר מכל ) ו(
  .צדדיו וסגור בשער

בעל כלב המחזיק בתחום חצרו כלב לצורכי שמירה או הגנה ישלט את הכניסה לחצר ) ז(
  .או בנוסח אחר שיאשר המנהל" זהירות כלב"מ לפחות בנוסח " ס30X40בשלט שגודלו 

   תפיסת כלב והשמדתו.8
כלב שלא ניתן לגביו רשיון או שאינו מסומן בדיסקית או במשדר אלקטרוני או שאינו ) א(

 רשאי שוטר או עובד הפיקוח העירוני לתופסו או למוסרו 7מוחזק בהתאם להוראות סעיף 
  .יורדם הכלב בידי המנהל בלבד, אם אי אפשר לתופסו או למוסרו כאמור. לתחנת ההסגר

רשאי שוטר או פקח עירוני להשמיד כלב אם לדעתו יש , )א(ל אף האמור בסעיף קטן ע) ב(
חשש סביר שהוא נגוע במחלת הכלבת ואם לדעתו התנהגות הכלב מסכנת את הציבור 

  .והמנהל אינו יכול להרדימו תוך פרק זמן סביר
 לא ידרוש הוא יוחזק בו שבוע לפחות אם) א(נמסר כלב לתחנת הסגר כאמור בסעיף קטן ) ג(

  .בעלו לקבלו לידו בטרם נקיטת פעולה כלשהי לגביו
, הוא לא יוחזר לבעלו אלא לאחר שחוסן נגד כלבת) א(נתפס כלב לפי הוראות סעיף קטן ) ד(

הוחדר לו משדר אלקטרוני ובעלו חתם על הצהרה לפי התוספת הראשונה , הוצא לגביו רשיון
 שקלים חדשים וכן סך 15חנת ההסגר סך של ושילם לעיריה בעד כל יום מתקופת החזקתו בת

החזקת (בהתאם לתקנות הכלבת ,  שקלים חדשים בעד העברתו של הכלב לכלביה35של 
  . 1959-ט"התשי, )חתולים וקופים במאורות בידוד, כלבים

ובעלו לא דרש החזרתו תוך שבוע או שבעלו חתם ) א(כלב שנתפס לפי הוראות סעיף קטן ) ה(
אולם אין , רשאי המנהל למוסרו לאחר לפי שיקול דעתו, י התוספת השניהעל טופס ויתור לפ

  .הויתור מהווה היתר להשמדת הכלב
  רשות כניסה. 9

רשאי להיכנס בכל עת סבירה , המנהל או מי שהוסמך לענין חוק עזר זה, ראש העיריה
ה למקרקעין שבתחום העיריה כדי לבדוק אם קוימו הוראות חוק עזר זה וכן לעשות מעש

  .שלדעתו דרוש לביצוע הוראותיו
  איסור הפרעה. 10

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

  פיצויים. 11
 לחוק עזר 9הוראות סעיף בעלו של כלב אינו זכאי לתשלום פיצויים בשל פעולה או מחדל לפי 

פקח או מי , המחלקה, המנהל, העיריה, ראש העיריה, לפי הענין, זה שעשה או נמנע מעשייתו
  .שפועל בשמו או מטעמו

  ביטול. 12
  . בטל- 1983-ד"התשמ, )פיקוח על כלבים(חוק עזר להרצליה 

  הצמדה למדד. 13
  :ופה יבואבס, 1983-ד"התשמ, )הצמדה למדד(בתוספת לחוק עזר להרצליה 

  ".1994-ד"התשנ, )פיקוח על כלבים(חוק עזר להרצליה "
  שמירת דינים. 14

  .חוק עזר זה אינו בא לגרוע מכל דין אלא להוסיף עליו
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  תוספת ראשונה

  ))ד(8סעיף (
  לכבוד

  עיריית הרצליה
  המחלקה הוטרינרית

  הצהרה
  

  ________________________ ז"ת' מס ________________________ מ"אני הח
  ________________________________________________  כתובת
  ת הכלב/בעל

            
  שם  צבע  גיל  מין  
  

  .ת לשמור על כלבי שלא ישוטט שנית ברשות הרבים/ה בזאת כי הנני מתחייב/מצהיר
  :1994-ד"התשנ, )פיקוח על כלבים(הובאו לידיעתי ההוראות שלהלן בחוק עזר להרצליה 

  .יב להיות קשור בהימצאו בחצר פתוחהכלב חי. 1
  .בשעת טיול יהיה הכלב קשור ברצועה ומחסום על פיו. 2
  .בעלו של כלב ימנע ממנו גרימת רעש המהווה מטרד. 3
  

            
  חתימה      תאריך  

  

  תוספת שניה

  ))ה(8סעיף (
  

  הודעת ויתור על כלב
  

עלותי והנני מוותר עליו מ מצהיר בזאת כי הכלב שפרטיו מופיעים להלן הינו בב"אני הח
  .בזאת

  :פרטי הכלב
            

  רשיון' מס  שם  גיל  צבע  מין  גזע
  

  :פרטי הבעלים
    

  ____________ משפחה ____________ שם פרטי  

  ________________________ ז"ת'  מס

  ________________________ המען 

  ________________________ טלפון ' מס
    

            
  ימת הבעליםחת      תאריך  

    
______________________________  

  1
  .123, ס"תש; 119, ז"תשנ; 315, ד"ם תשנ" קתש
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  בעלי חיים:  הפרק

  1 2001-ב"התשס, )החזקת בעלי חיים(חוק עזר להרצליה 

מתקינה , )הפקודה –להלן ( לפקודת העיריות 259- ו251, 247בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :הרצליה חוק עזר זהמועצת עיריית 

  הגדרות. 1
  –בחוק עזר זה 

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

צאן ובהמות אחרות לבשר או . ,בקר,  לרבות בהמות עבודה ורכיבה למיניהן- 'בעלי חיים"
, ניסויים או תחביב, אילוף, מטרות חקלאותוכן בעלי חיים אחרים שמגדלים ל, לחליבה

ולמעט בעל חיים שחוק עזר להרצליה , חרקים, מכרסמים, זוחלים, חיים-דו, לרבות עופות
  ;חל עליו, 1994-ד"התשנ, )פיקוח על כלבים(

, נאמן, סוכן, לרבות בעל, בפיקוחו או בהחזקתו,  מי שבעל חיים נמצא ברשותו- "מחזיק"
ולרבות אדם שיש לו , ם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מבעל חייםוכל אד, מנהל או שותף

  ;שליטה בדרך כלשהי על בעל חיים
  ; היתר לפי חוק עזר זה- "היתר"
לרבות אדם שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו ,  הרופא הוטרינר של העיריה- "רופא"

  ;כולן או מקצתן, לפי חוק עזר זה
  ;רקע אחרת המשמשת למרעה לרבות קרקע חקלאית או ק- "חצר"
  . לפקודה1 כהגדרתה בסעיף - "מועצה"

  איסור החזקה בלא היתר. 2
אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת ראש , לא יחזיק אדם בעל חיים בתחום שיפוט העיריה) א(

  .העיריה
ואליה יצורף כל שיידרש לצורך , בקשה להיתר או לחידושו תוגש לראש העיריה בכתב) ב(

  .בדיקת הבקשה
, להתלותו או לבטלו, לשנותו, לתקנו, לסרב לתיתו, לחדשו, ראש העיריה רשאי לתת היתר) ג(

  ,וכן להתנות בו תנאים
  .אלא אם נקבעה בו תקופה קצרה יותר, תוקפו של היתר הוא לשנה אחת מיום הוצאתו) ד(
  .היתר ייערך לפי טופס שנקבע בתוספת וייחתם בידי ראש העיריה) ה(
בעבור היתר להחזקת ,  שקלים חדשים180בסך של , ם לעיריה אגרה שנתיתהמחזיק ישל) ו(

  .בעבור היתר להחזקת כל בעל חיים אחר,  שקלים חדשים50-ו, בהמה
ויוצג לפי בקשת ראש העיריה או הרופא או כל אדם , ההיתר יוחזק בידי מחזיק בעל חיים) ז(

  .שהמועצה הסמיכה לכך
  . העיריהעותק של כל היתר יישמר במשרדי) ח(
  היתר כללי. 3

ליתן היתר כללי להחזקת סוגים מסוימים של בעלי , באישור המועצה, ראש העיריה רשאי
  .2לא יחולו הוראות סעיף , ולגבי בעלי החיים הנכללים בהיתר זה, חיים

  מניעת מטרד או מפגע איסור שוטטת. 4
  .מטרד או סכנה לציבור, מחזיק בעל חיים בתחום העיריה יחזיקו באופן שלא יהווה מפגע) א(
המחזיק ישמור על ניקיונו ועל ניקיון מקום החזקתו של בעל החיים וינקוט אמצעים ) ב(

  .סבירים למניעת מחלות או נגעים בבעל החיים ולמניעת התפשטותם
לא ישוטט חופשי בתחום העיריה , המחזיק אחראי לכך שבעל החיים לא יצא משליטתו) ג(

  . אן לקרקע שיש עליה גידולים או שהיא מוכנה לצורכי גידוליםובדרכים ולא ייכנס לגן
נמצא בעל חיים בתחום העיריה כשאינו בשליטת המחזיק או כשהוא משוטט חופשי או ) ד(

רשאי ראש העיריה או הרופא לתפסו , )ג(כשהוא נמצא בגן או בקרקע כאמור בסעיף קטן 
הכל לפי , לאכסנו או למסרו, לאהלהעבירו למכ, בכל דרך מתאימה, לאלתר במקום שיימצא

, יחולו גם לגבי האמור בסעיף קטן זה בשינויים המחויבים) ב(6הוראות סעיף ; שיקול דעתו
  .לפי הענין
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  דרישת ביצוע ממחזיק. 5
יק לבצע עבודה או לדרוש מאת מחז, בהודעה בכתב, ראש העיריה או הרופא רשאים) א(

מטרד או סכנה לציבור מבעל חיים או , למניעת מפגע, לעשות פעולה הדרושה לדעתם
סידור להבטחת ניקיונו , וכן רשאים הם לתת הוראות בדבר החזקת בעל חיים; לסילוקם

מניעת , המשמשים להחזקת בעל חיים, המיתקנים והחצר, ובריאותו ולהורות בדבר המבנה
הסידורים הדרושים למניעת פגיעה בבריאותו או בביטחונו של הציבור ריחות רעים ושאר 

  ).ההודעה -להלן (
כאמור , בהודעה יצוין פרק הזמן שבו יש לבצע את הדרישה או לקיים את ההוראות) ב(

  .בהודעה
  .בהתאם לאמור בהודעה, המחזיק יבצע את הדרישה ויקיים את ההוראות) ג(
  ופאביצוע בידי ראש העיריה או הר. 6
או , לא מילא המחזיק אחר דרישת ראש העיריה או הרופא בתוך הזמן שנקבע בהודעה) א(

נמצא כי בעל חיים מוחזק בתחום העיריה בלא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר או בניגוד 
  :רשאים ראש העיריה או הרופא, להוראות חוק עזר זה

  ;לבצע את הנדרש מהמחזיק בהודעה) 1(
, הכל לפי שיקול דעתם, לאכסנו או למסרו, להעבירו למכלאה, חייםלתפוס את בעל ה) 2(

  .ולשם כך להיכנס לאלתר לחצרי המחזיק
  .יחולו על המחזיק, )א(ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף קטן ) ב(
  אישור בדבר סכום ההוצאות. 7

, הרופאחתום בידי ראש העיריה או , 6 או 4חשבון העיריה בדבר הוצאותיה לפי סעיפים 
  .ישמש ראיה לכאורה לאמור בו

  ביקורת ראש העיריה או הרופא. 8
ראש העיריה או הרופא רשאים להיכנס לכל מקום בתחום העיריה כדי לערוך ביקורת ) א(

ולעשות את כל הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט בכל אמצעי הדרוש 
  .לקיומו

, ו לרופא או לכל אדם אחר שהמועצה הסמיכה לכךלא יפריע אדם לראש העיריה א) ב(
  .מלהשתמש בסמכויותיהם מכוח חוק עזר זה

  מסירת הודעות. 9
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או אם 

לידי אחד מבני , נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
 הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או אם נשלחה בדואר במכתב משפחתו

  .רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
  שמירת דינים. 10

  .אלא להוסיף עליהן, חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר
  הצמדה למדד. 11

חוק עזר הצמדה  -להלן  (1984-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(צליה הוראות חוק עזר להר
  ).ו(2יחולו על שיעורי האגרות הקבועים בסעיף , )למדד

  תחילה. 12
  .חוק עזר זה ייכנס לתוקפו שלושה חודשים לאחר פרסומו ברשומות

  הוראת שעה. 13
 1 -ב) ו(2בסעיף ישוערכו שיעורי האגרות שנקבעו , על אף האמור בחוק העזר הצמדה למדד

בהתאם , )השערוך הראשון יום -להלן (בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ברשומות 
 -להלן (לשיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  .2000לאחרונה לפני יום השערוך הראשון לעומת מדד חודש אוקטובר , )המדד



  85 )החזקת בעלי חיים(חוק עזר להרצליה , בעלי חיים: פרק ה
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החי  .ו מן  ומוצרים    בשר 
  

  שחיטה  .1
  

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

מתקינה מועצת עירית ,  לפקודת העיריות259- ו254, 251, 250קף סמכותה לפי סעיפים בתו
  :הרצליה חוק עזר זה

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ; מקום בו שוחטים או מורטים עופות- "בית שחיטה"
  ; בית שחיטה המוכר על ידי העיריה לצורך חוק עזר זה- "בית שחיטה מוכר"
, תרנגולי הודו, עופות גניאה, יונים, אווזים, ברווזים, ות תרנגוליםלרב,  עופות בית-  "עופות"

  ;פסיון ושלו
  ; מועצת העיריה- "המועצה"
  ; עירית הרצליה- "העיריה"
על ידי , כולו או מקצתו,  לרבות אדם שהוסמך בכתב לענין חוק עזר זה- "ראש העיריה"

  ;ראש העיריה
 לרבות אדם שאליו העביר הרופא הוטרינרי , הרופא הוטרינרי של העיריה-" רופא וטרינר"

  ;כולן או מקצתן, בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה
  . רשיון שניתן על ידי מועצת העיריה על פי חוק עזר זה- "רשיון"

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

  איסור שחיטה. 3
  .אלא בבית שחיטה מוכר, חט אדם ולא ימרוט עופות בתחום העיריהלא יש) א(
  .לא יחולו על אדם השוחט עופות ברשותו הפרטית ולצורך עצמו) א(הוראות סעיף קטן ) ב(
  הוצאת עופות שחוטים. 4

על ידי הרופא לא יוציא אדם ולא יגרום שיוצא מבית שחיטה עוף שחוט אלא לאחר שנבדק 
  .העוף החותמת הרשמית של בית השחיטההוטרינרי והוטבעה על 

  הוצאת עופות מבית שחיטה  .5
לא יוציא אדם ולא יגרום ולא יתיר שיוצא מבית שחיטה עוף שהובא לשחיטה באותו בית 

אלא ברשות בכתב מאת הרופא , בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, שחיטה
  .הוטרינרי

  חובת רשיון והיתר כניסה. 6
  .לא ינקה עוף שחוט ולא ימרוט נוצותיו אלא לפי רשיון, דם עוףלא ישחט א) א(
  .לא ייכנס אדם לבית שחיטה אלא לפי היתר בכתב מאת ראש העיריה) ב(
  -לא יחולו על ) ב(הוראות סעיף קטן ) ג(

  ;הנכנס לבית שחיטה לשם מילוי תפקידו, עובד המדינה או עובד העיריה, הרב המקומי) 1(
  ;הנכנס לבית שחיטה בתוקף תפקידו, ת או אדם המועסק על ידיהחבר המועצה הדתי) 2(
  ;מלמד או לומד הלכות שחיטה) 3(
  ).א(כל אדם אחר שניתן לו רשיון לפי סעיף קטן ) 4(
  מתן רשיון. 7
וכן לסרב ליתן או לחדש ,  ליתן או לחדש רשיון- לפי שיקול דעתה -המועצה רשאית ) א(

  .6פי סעיף לכל פעולה הטעונה רשיון ל, רשיון
  .הרשיון יהיה תקף מהתאריך שצויין בו; בגוף הרשיון יצויין התאריך שבו ניתן) ב(
  .בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש לעיריה בכתב) ג(
  .בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש אחד לפני פקיעת תקפו) ד(
  . ברשיוןשאחד מהם יודבק, המבקש רשיון או חידושו יצרף שני תצלומים שלו) ה(
  . בדצמבר בשנה שבה ניתן31תקפו של רשיון יפקע ביום ) ו(
  . בעד כל רשיון תשולם אגרה של שלוש לירות) ז(
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 שנה והמציא תעודה מאת הרופא הראשי של 16לא יינתן רשיון לאדם אלא אם מלאו לו ) ח(
  .ת של משרד הבריאות המאשרת שאינו חולה במחלה מידבקתהלשכה המחוזי

  ביטול רשיון. 8
  - אם בעל הרשיון , המועצה רשאית לבטל רשיון או להתלותו לתקופה שתקבע) א(

  ;סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה) 1(
חיטה או בסביבתו או מנע בעד הרופא הוטרינרי או אדם אחר מלמלא תפקידו בבית ש) 2(

  ;הפריע לו במילוי תפקידו כאמור
 או כל הוראה ,הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינרי שניתנה על פי חוק עזר זה) 3(

  ;הנוגעת להנהלה תקינה של בית שחיטה ולסדר הטוב בו, אחרת שניתנה כדין על ידיו
  ;נמצא סובל ממחלה מידבקת) 4(
  ;יטה או לציודוגרם נזק במזיד לבית שח) 5(
  .גרם להפרעת הסדר בבית שחיטה) 6(

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

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

ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגעו באחריותו הפלילית של בעל רשיון ) ד(
  .17לפי סעיף 

  מעטה קבוע של הנכנסים לבית שחיטה. 9
, מעטה נקי, לפי דרישת הרופא הוטרינרי, אדם הנכנס לבית שחיטה או הנמצא בתוכו ילבש

או גם מעטה , או נעלי גומי, פי דוגמה שאושרה על ידי הרופא הוטרינריל, העומד בפני מים
בזמן ובאופן שיקבע הרופא , וינקה את המעטה ואת נעלי הגומי במקום, וגם נעלי גומי

  .לא יצא אדם את בית השחיטה לפני שפשט את המעטה ונעלי הגומי; הוטרינרי
  בדיקת עופות חיים. 10

בין לפני הכנסתם , רשאי הרופא הוטרינרי לבדקם, שחיטהעופות שנלקחו לבית שחיטה לשם 
רשאי הוא לאסור על שחיטתם ולצוות , ואם ראה שהם חולים, לבית השחיטה ובין לאחר מכן

הוצאות סילוקם של העופות או ; לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה לו
על שניהם יחד ועל כל , יהםהאדם שהביאם לשחיטה ועל בעלהוצאות הטיפול בהם יחולו על 

  .אחד מהם לחוד
  בדיקת עופות שחוטים. 11

ואם מצא בו חבורה או מחלה או , הרופא הוטרינר רשאי לבדוק כל עוף שנשחט בבית שחיטה
רשאי הוא לצוות שהעוף יושמד וייעשה בו כפי , שראה חשש שהעוף לא יהיה ראוי למאכל

  .שיורה
  פיצויים. 12

  .11- ו10 עוף שהרופא הוטרינרי נהג לגביו לפי סמכותו בסעיפים לא ישולמו פיצויים בעד
  החלטת הרופא סופית. 13

  . היא סופית11 או 10החלטת הרופא הוטרינרי לפי סעיפים 
  מוצאו של העוף. 14

  .את מקום מוצאו של העוף, אם יידרש לכך, המביא עוף לבית שחיטה יודיע לרופא הוטרינרי
  םהובלתם של עופות שחוטי. 15

לא ישתמש אדם להובלת עופות שחוטים מבית שחיטה אלא ברכב שאושר על ידי הרופא 
  . הוטרינרי בכתב כמתאים לכך

  אגרת שירותים. 16
המביא עוף לבית השחיטה ישלם לעיריה בעד השירותים המפורטים בתוספת אגרה בשיעור 

  .11עיף אפילו אם השתמש הרופא הוטרינרי לגבי העוף בסמכותו לפי ס, הנקוב בה
  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון(ענשים . 17

ובמקרה של עבירה ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה
 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו 20 קנס נוסף -דינו , נמשכת

  .ריהבדין או אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש העי
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  השם. 18
  ".1967-ז"תשכ, )שחיטת עופות(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

  )ט"תשמ: תיקון(תוספת 

  )16סעיף (
  

  ):פיקוח וטרינרי(שיעורי אגרת שירותים לשחיטת עופות 
  

  בשקלים חדשים    
    

  0.15  בעד תרנגול   
  0.45    הודו או אווז-בעד תרנגול  
      
  

______________________________  
  1
  . 204, ט"תשמ; 43, ז"תשמ; 282, ה"תשמ; 466, ג"תשמ, ם"קתש; 2059, ז"תשל; 2707, ז"ת תשכ" ק
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  חזיר. 2
  

  1 1960-ך"תש, )חזירים ובשר חזיר(חוק עזר להרצליה 

שויות המקומיות וחוק הר, 1941,  לפקודת המועצות המקומיות9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
  .מתקינה המועצה המקומית הרצליה חוק עזר זה, 1956-ז"תשי, )הסמכה מיוחדת(
  הגדרות. 1

  -בחוק עזר זה 
  ; המועצה המקומית הרצליה- "המועצה"
  ; אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה- "מפקח"
, ויותיו לפי חוק עזר זה לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכ- "ראש המועצה"

  .כולן או מקצתן
  איסור גידול חזירים והחזקתם. 2

  .ולא יגרום ולא ירשה שחזיר יגודל או יוחזק, לא יגדל אדם חזיר ולא יחזיקנו
  איסור מכירת בשר חזיר ומוצריו הנועדים לאכילה. 3

  .ילהלא ימכור אדם ולא יגרום ולא ירשה שיימכרו בשר חזיר או מוצריו הנועדים לאכ
  סמכות עיקול. 4
  -מפקח רשאי לעקל ) א(

  ; חל עליו2חזיר שהאיסור לפי סעיף ) 1(
 חל 3בשר חזיר או מוצרי אוכל של בשר חזיר הנועדים למכירה שהאיסור לפי סעיף ) 2(

  .עליהם
  .ייעשה כפי שיורה ראש המועצה) א(במעוקל לפי סעיף קטן ) ב(
  סמכות החרמה. 5
רשאי מפקח להחרים את החזיר או , 3 או 2על הוראות הסעיפים הורשע אדם בשל עבירה ) א(

  .את בשר החזיר או מוצרי האוכל של בשר חזיר שלגביהם נעברה העבירה
  .ייעשה כפי שיורה ראש המועצה) א(במוחרם לפי סעיף קטן ) ב(
  סמכות כניסה. 6

 לברר אם כדי, להיכנס לכל מקום ולעשות כל מעשה הדרוש לו, מפקח רשאי בכל עת סבירה
  .קויימו הוראות חוק עזר זה

  שימוש בסמכויות. 7
  .6 או 5, 4לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף 

  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון(ענשים . 8
 -ובמקרה של עבירה נמשכת ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , 7 או 3, 2העובר על הסעיפים 

 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי 20ף קנס נוס
  .שנמסרה לו הודעה בכתב מאת ראש המועצה

  הוראות מעבר. 9
לא יובא אדם בפלילים ולא ייעשה נגדו עיקול בשל עבירה שנעברה על חוק עזר זה תוך 

ול חזיר או במכירת אם ערב תחילתו עסק אותו אדם בגיד, ארבעים ושנים יום מיום תחילתו
  .בשר חזיר ומוצריו בהתאם לדין שהיה בתוקף אותה שעה

  ביטול. 10
  . בטל- 1955-ו"תשט, )חזירים ובשר חזיר(חוק עזר להרצליה 

  השם. 11
  ".1960-ך"תש, )חזירים ובשר חזיר(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

______________________________  
  1
  . 43, ז"תשמ; 282, ה"תשמ; 466, ג"תשמ, ם"קתש; 2059, ז"שלת; 872, ך"ת תש" ק
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מהחי  .3   מוצרים 
  

  1 1994- ד"התשנ, )פיקוח על מכירת מוצרים מן החי(חוק עזר להרצליה 

מתקינה מועצת עירית ,  לפקודת העיריות250-ו) 16(249, 239בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  : חוק עזר זההרצליה

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ;דג או בעל חיים אחר שבשרו מוצג למכירה, עוף,  יונק- "בעל חיים"
טחון , מעושן, מבושל, קפוא, בין טרי ובין מקורר,  בשר של בעל חיים או חלק ממנו- "בשר"

  ;לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר, או מעובד בדרך כלשהי
, מוח, לב, ריאות, כליות, קיבות כולל קורקבני עופות, טחול, לשון,  כבד- "חלקי פנים"

  ;וכיוצא בהם חלקים פנימיים של בעל חיים, מעיים
  ; עיריית הרצליה- "העיריה"
הצעה או הצגה למכירה של , הובלה, החזקה, איחסון, עיבוד,  לרבות ייצור- "מכירה"

  ;בין שנמכרו ובין שלא נמכרו, מוצרי מזון
עופות , תרנגולי הודו, ברווזים, אווזים, יענים, יונים, לרבות תרנגולות, עופות בית -" עוף"

  ;בר או בעל כנף אחר המוצג למכירה
לרבות מוצרי בשר או בשר המעובד בדרך , חלקי פנים, בשרו,  בעל חיים- "מוצרים מן החי"

י חיים או המשמש למאכל בני אדם או בעלי חיים וכן מוצרים המכילים בשר בעל, כלשהי
חלקי פנים מהם וכן מוצרי חלב וביצים או מוצר אחר שלדעת הרופא הוטרינר הוא מוצר מן 

  ;החי
  : אחד או יותר מאלה- "עוסק"

  ;בעל העסק) 1
  ;המחזיק בפועל בעסק) 2
  ;אחראי על העסק) 3
  ;שותף פעיל בעסק) 4
  ;אדם אחר העובד בעסק) 5

  ;צרים מן החי שלא כדי למכרם לאחר מי שקונה או רוכש באופן כלשהו מו- "צרכן"
כולן ,  לרבות מי שראש העיריה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- "ראש העיריה"

  ;או מקצתן
 הרופא הוטרינר של העיריה לרבות מי שהרופא הוטרינר העביר לו את - "הרופא הוטרינר"

  ;כולן או מקצתן, סמכויותיו לפי חוק עזר זה
  איסור מכירה. 2
לא יכניס ולא ירשה לאחר להחזיק או למכור או להכניס , לא ימכור, עוסק לא יחזיק) א(

  :לעסק מוצר מן החי שנתקיימו לגביו אחד או יותר מתנאים אלה
במחסן הקירור או ברשות המקומית שמהם , לא עבר בדיקה וטרינרית על פי דין במפעל) 1(

  ;הוצא
  ;נמכר בניגוד לרשיון העסק) 2(
  ; בדיקה במחלקה הוטרינרית של עיריית הרצליהלא עבר) 3(
  ;מזוהם) 4(
  ;אינו ראוי למאכל אדם) 5(
  ;אסור לצריכת אדם על פי הוראות הרופא הוטרינר) 6(
  ;חלו בו שינויי ריח וצבע העשויים לעורר גועל) 7(
  ;עלול להזיק לבריאות הציבור מסיבה כלשהי) 8(
שחיטה המותרים -י נשחט במשחטה או ביתאינו נושא חותמת או סימון אחר המאשר כ) 9(

  ;על פי דין
  ;מצוי מחוץ לשטח החנות) 10(
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  ;מצוי מחוץ למקרר או למקפיא או מוחזק בטמפרטורה הגבוהה מזאת שקבע היצרן) 11(
מעלות שאינו תקין או שהטמפרטורה בו -מצויד במדמצוי במקרר שאינו תקין או ש) 12(

  ; מעלות צלזיוס4עולה על פלוס 
מעלות שאינו תקין או שהטמפרטורה בו -מצוי במקפיא שאינו תקין או שמצויד במד) 13(

  ; מעלות צלזיוס18עולה על מינוס 
ן בקר או עופות או חלקיהם שלא נשטפו או נוקו לחלוטי, הוא מעיים או קיבות צאן) 14(

  ;מתוכנם לפני הכנסתם לעסק
נוקה ורוקן מקרביו במשחטה או בבית שחיטה , הוא עוף או בעל כנף אחר שלא נמרט) 15(

  ;לעופות
הוא עוף שלא צונן טרם צאתו מביתה השחיטה לעופות וטמפרטורת הפנים עולה על ) 16(

  ; מעלות צלזיוס4פלוס 
  ;ןאינו מצונן או מוקפא על פי דרישות שניתנו כדי) 17(
תנאים תברואיים להובלת (מובל ברכב שאינו עומד בדרישות תקנות רישוי עסקים ) 18(

  ;1971-ב"התשל, )עופות ומוצריהם, דגים, בשר
  ;אינו מסומן בהתאם לתקנות שהותקנו כדין) 19(
  ;הוא ממפעל שאינו מורשה מטעם משרד הבריאות) 20(
  .נמצא באריזה פגומה) 21(

נתון להחלטתו ושיקול דעתו ) א(לסעיף קטן ) 8(-ו) 7(, )6(, )5(, )4(קיום האמור בפסקאות ) ב(
  .שיקבע בהתאם לתוצאות בדיקות שביצע או שהורה לבצע, של הרופא הוטרינר

  סייג לגישה למוצרים. 3
לא יאפשר עוסק לצרכן גישה למוצרים מן החי שאינם ארוזים מכל צדדיהם בחומר ) א(

  .אריזה שאינו סופג נוזלים
רשאי הרופא הוטרינר לאשר מכירת מוצרים מן החי , )א(לי לפגוע באמור בסעיף קטן מב) ב(

אם תנאי החזקתם תואמים את האמור , קפואים או מעובדים בתפזורת לשירות עצמי
  .בתוספת והרופא הוטרינר נתן לבעל העסק אישור לכך בכתב

  אופן החסנה. 4
, פן שכל אחד מסוגיו יהיה בתא נפרדעוסק יאחסן מוצר מן החי במקרר או במקפיא באו) א(

  .במקרר נפרד או במקפיא נפרד או תלוי על ווים נפרדים עד מסירתם לצרכן
נדרש לגביהם  לא יחולו על מוצרים שעקב תהליך עיבוד שעברו לא) א(הוראות סעיף קטן ) ב(

  .מבלי לפגוע בחובת ההפרדה בין סוגי מוצרים, אכסון בתנאי קירור
  קפואים מן החיהפשרת מוצרים . 5

יופשרו במקרר שהטמפרטורה בו לא , מוצרי מזון מן החי שהוצאו מהמקפיא לצורך הפשרתם
שהטמפרטורה שלהם לא ,  מעלות צלזיוס או במים זורמים באיכות מי שתיה4תעלה על פלוס 

  . מעלות צלזיוס ושקצב החלפתם נבדק ואושר בידי הרופא הוטרינר4תעלה מעל פלוס 
  יםהחזקת מיתקנ. 6
דריכה או , חיתוך, לא ישתמש אדם למטרה כלשהי בעסק בלוחות או במשטחי ביתור) א(

  .הגבהה העשויים עץ
לא יימצאו בעסק מכונות ורהיטים שאינם מיועדים לצורכי העסק או שאינם תקינים ) ב(

  .לשימוש
לא יוחזקו בעסק למכירה או למשמרת או למטרה אחרת סחורות או חפצים שאינם ) ג(

  .ם חלק מהעסק או שהוכנסו אליו שלא לצורכי מכירת מוצרים מן החימהווי
  .כרבע משטח העסק לפחות יהיה פנוי מכל חפץ וישמש להמתנת הצרכנים בלבד) ד(
ובנוסף ינוקו בחומר ניקוי , מטחנות בשר ינוקו משאריות בשר מיד לאחר סיום הטחינה) ה(

  .מתאים בסוף כל יום עבודה
  סגירת העסק. 7

אלא אם כן , עופות או דגים טריים יהיו סגורות בכל שעות המכירה, סק המוכר בשרדלתות ע
  .התקין העוסק רשתות המונעות כניסת זבובים או חרקים מעופפים אחרים

  בריאות העובדים. 8
  .אדם העובד בעסק יהיה בעל תעודת בריאות תקפה) א(
 במחלה מידבקת או שעל ידיו לא ימכור או יטפל אדם במוצרים מן החי כל עוד הוא חולה) ב(

  .או פניו פצעים או חתכים המפרישים הפרשה דלקתית שיש בה כדי לזהם את המוצרים
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לא יחזור לעבודה ללא אישור בכתב מהרופא , חלה אחד העובדים במחלה מידבקת) ג(
  .המטפל

  תלבושת עובדים. 9
או חומר אחר שאינו סופג יחגור סינר עשוי גומי , בשעות העבודה ילבש העוסק חלוק נקי) א(

וכן יחבוש כיסוי ראש נקי המכסה את , שאורכו למטה מן הברכיים, נוזלים וניתן לניקוי בנקל
  .כל שיער ראשו

  .ייוחד מקום בעסק לתלות בו את בגדי העובדים) ב(
-יתבצעו אך ורק בידי עובד המשתמש בכפפות חד, עיבוד ומכירת בשר טרי או נקניק) ג(

  .פעמיות
  )ה"תשנ: תיקון(ירת דגים טריים מכ. 10

ר לפחות " מ3יוקצה מקום מיוחד בשטח של , בחנות שבה מוכרים דגים לא קפואים) א(
  :ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה, לניקוי הדגים

  ;יהיה במקום מכל אשפה עם מכסה בגודל המתאים להיקף העבודה) 1(
  ; אשר יוצב במקום שיועד לכך בלבד,ניקוי הדגים ייעשה אך ורק על גבי שולחן מנרוסטה) 2(
 4הדגים יוחזקו כשהם מקוררים בקרח או במקרר בטמפרטורה שלא תעלה על פלוס ) 3(

  ; מעלות צלזיוס
בחנות שבה נמכרים דגים חיים יוחזקו הדגים בבריכה מיוחדת המכילה מים זורמים ) 4(

בקצב שיהיה להנחת והיא מחוברת לרשת הביוב ומוזרם אליה אוויר ממכשיר המיועד לכך ו
מיקומה והחומרים שמהם היא בנויה ייקבעו , ממדי הבריכה. דעתו של הרופא הוטרינר
  ;בידי הרופא הוטרינר מראש

לא יעביר אדם דגים חיים לתחום העיריה אם אינם מובלים בבריכת מים זורמים ) 5(
  .באופן שימנע שפיכת מים ודגים ממנה בעת הנסיעה, סגורה

אלא בנייר סופג שיוחד למטרה , סק דגים בנייר עיתון או בנייר משומש אחרלא יעטוף עו) ב(
  .זאת ואושר בידי הרופא הוטרינר

  )ה"תשנ: תיקון (מזון לבעלי חיים. 11
שהטמפרטורה , בשר ומוצרי בשר המיועדים למאכל כלבים וחתולים יאוכסנו במקפיא נפרד

להנחת דעתו , " לכלבים וחתולים בלבדמזון" מעלות צלזיוס ויסומן 18בו לא תעלה על מינוס 
  .של הרופא הוטרינר

  )ה"תשנ: תיקון(פסילת והשמדת מוצרים מן החי . 12
כי במוצרים מן החי שהוצגו למכירה לא נתקיימו , לאחר בדיקה, נכח הרופא הוטרינר) א(

לסלק או לבער את , לפסול, להחרים, רשאי הוא לתפוס, כולן או מקצתן, )א(2הוראות סעיף 
וכן רשאי הוא לצוות להשמידם או למנוע את השימוש בהם למאכל אדם או בעלי , המוצרים

  .חיים באופן אחר או להתיר את השימוש בהם לצורך אחר
רשאי הרופא הוטרינר לקחת או להורות על לקיחת , )א(מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן ) ב(

במשך זמן . בדה מוכרתדגימות מן המוצרים המיועדים להשמדה ולשלחם לבדיקה במע
בדיקת המוצרים יאסור הרופא על מכירתם ויורה על אופן החזקתם עד לקבלת תוצאות 

  .בדיקת המעבדה
לאחר שבדק  תבוצע בנוכחות הרופא הוטרינר) א(השמדת מוצרים מן החי לפי סעיף קטן ) ג(

  .אותם או בנוכחות אדם אחר שהורשה לכך בידי הרופא הוטרינר
  .צוי עבור מוצרים מן החי שהושמדו כאמורלא ישולם פי) ד(
, לביעורם, ההוצאות שהוציאה העיריה לבדיקת מוצרים מן החי להובלתם לשם ביעורם) ה(

אישור בכתב מאת . יחולו על האחראי על העסק שממנו נלקחו, להחסנתם או להשמדתם
  .הרופא הוטרינר בדבר שיעור ההוצאות כאמור ישמש ראיה לכאורה לדבר

  )ה"תשנ: תיקון (ת כניסהרשו. 13
רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל עסק , ראש העיריה או הרופא הוטרינר או בא כוחם

  -שמוכרים בו מוצרים מן החי כדי 
  ;לבדוק את המוצרים או ליטול מהם דוגמאות לשם בדיקה) 1(
  ;לדרוש העברת המוצרים ממקום למקום לשם בדיקה יסודית) 2(
  ; קפואים או מקוררים מן החי לצורכי בדיקתםלדרוש הפשרת מוצרים) 3(
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לברר אם נעשה מעשה כלשהו שיש בו משום הפרת הוראות חוק עזר זה ולנקוט אמצעים ) 4(
  ;הדרושים לשם קיומו

ניקוי או החלפת אבזרים או ציוד או דרישה אחרת , תיקונים, לדרוש ביצוע שינויים) 5(
  .הנוגעת למצבו התברואי של העסק

  )ה"תשנ: תיקון( אגרות. 14
תגבה העיריה מבעל העסק אגרה , שלא במעבדה, בעד בדיקת משנה של מוצרים מן החי

  .ג" ק10 שקל חדש לכל 1בשיעור 
  )ה"תשנ: תיקון(איסור הפרעה . 15

כוחם במילוי תפקידו ולא ימנע -לא יפריע אדם לראש העיריה או לרופא הוטרינר או לבא
  .זר זהממנו שימוש בסמכויותיו לפי חוק ע

  )ה"תשנ: תיקון(הצמדה למדד . 16
חוק עזר : "יבואבסופה , 1994-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(בתוספת לחוק עזר להרצליה 

  ".1994- ד"התשנ, )להרצליה פיקוח על מכירת מוצרים מן החי
  )ה"תשנ: תיקון(שמירת דינים . 17

  .יהןאין חוק עזר זה בא לגרוע מהוראות חיקוק אחר אלא להוסיף על

  תוספת

  ))ב(3סעיף (

  תנאים למכירת מזון מן החי בתפזורת לשירות עצמי

  - סוג המזון למכירה בתפזורת .1
 18מותר למכור בתפזורת לשירות עצמי אך ורק מוצרים קפואים בטמפרטורה של מינוס 

  .מעלות צלזיוס
  - החזקת התפזורת .2

ן מאפשרות ערבוב בין פריט כל פריט מזון יוחזק בתא נפרד שדפנותיו שלמות ואינ) 1(
  ;אחד למשנהו

לכל פריט מזון יוקצה זוג מלקחיים נפרד שיסומן באופן ברור לשימוש לפריט זה ) 2(
  ;בלבד

מ לפחות שעליו ייכתב בכתב " סX 60 30מעל אזור המכירה ייתלה שלט בגודל של ) 3(
  ;" נא לשמור על הנקיון ולהשתמש במלקחיים בלבד-שירות עצמי "ברור 

, לצורך אריזת מוצרי המזון יוכנו שקיות ניילון אטימות ועליהן יודפס שם העסק) 4(
  ;תאריך המכירה והוראות שימוש באופן שאינו ניתן למחיקה

בעת מילוי סחורה במכלים יש להקפיד שהמזון החדש יוכנס מתחת למזון הנמצא ) 5(
  .במכל

   - אחריות ופיקוח .3
  ;) אחראי-להלן (כירת מוצרים קפואים בתפזורת מנהל העסק ימנה עובד אחראי למ) 1(
האחראי ישגיח על נקיון אזור המכירה ויקפיד על שימוש נכון במלקחיים לשירות ) 2(

  ;עצמי
  ;אך לא פחות משלוש פעמים ביום, האחראי ינקה את המלקחיים לפי הצורך) 3(
  ;)5(2האחראי יבצע את מילוי התנאים לפי האמור בסעיף ) 4(
 יקפיד על המצאת שקיות ניילון לאריזת המזון בכמות מתאימה וכן האחראי) 5(

  .להחתמתם ביום המכירה
______________________________  

  1
  .34, ה"תשנ; 320, ד"ם תשנ" קתש
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ואגרות   .ז   מיסים 
  

  אגרות   . 1
  

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

 לחוק 39- ו38, 37וסעיפים ,  לפקודת העיריות251- ו250ותה לפי סעיפים בתוקף סמכ
  :מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק עזר זה, 1962-ב"תשכ, )ביוב(הרשויות המקומיות 

  )ז"תשס: תיקון ( הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ; עירית הרצליה- "העיריה"
כולן , נין הוראות חוק עזר זה לרבות מי שהסמיכו ראש העיריה בכתב לע- "ראש העיריה"

  ;או מקצתן
  . המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של העיריה- "מחזיק"
  ; נכס המיועד למגורים או המשמש למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר- "נכס למגורים"
  .יועד לשמש לתכלית שאינה מגורים נכס המשמש או המ- "נכס אחר"

  )ז"שסהת: תיקון( הטלת אגרת ביוב. 2
סכום האגרה יהיה הסכום המתקבל ממכפלת כמות המים ; זיק ישלם לעיריה אגרת ביובחמ

  -לענין זה ; שנצרכה בידי המחזיק בתעריפי האגרה הנקובים בתוספת
 בניכוי כמות כסהמים המותקן בנ- כמות המים כפי שנמדדה במד- "כמות המים שנצרכה"

  ;המים לגינון נוי
, )תעריפים למים ברשויות המקומיות(עותם בתקנות המים  כמשמ- "מים לגינון נוי"

שבעבורה בכמות שלא תעלה על המכסה המוקצבת על פי התקנות האמורות , 1994-ד"התשנ
  .זכאי צרכן לתעריף מופחת

  משלוח הודעה לחייב. 3
  .ראש העיריה ישלח הודעה לחייב המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו

  מועד תשלום האגרה. 4
, )אספקת מים(ביוב תשולם יחד עם אגרת המים המשתלמת לפי חוק עזר להרצליה אגרת ה
  .1965-ה"תשכ

  מסירת הודעה. 5
 או נמסרה ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק זה תהא כדין

לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים , במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם ,  לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שםאו

אם אי אפשר לקיים ; לפי מען מקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות , את המסירה כאמור

שאחד מהם לפחות הוא , ים יומיים הנפוצים בתחום העיריההאמורים או פורסמה בשני עתונ
  .בשפה העברית

  )ז"התשס: תיקון(מגבלת גביה . 6
ר הטלת אגרה על פי חוק עזר זה טעונה אישו, )2011 בינואר 1(א "ה בטבת התשע"כהחל מיום 

  של מועצת העיריה ושל שר הפנים
.  
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  )אגרת ביוב(חוק עזר להרצליה , מיסים ואגרות:  זפרק

  

  , א"תשמ, ם"תש, ח"תשל, ז"תשל, ו"תשל: תיקון(תוספת 
  2) ז"תשס, ב"תשס, ן"תש, ב"תשמ

  )2סעיף (
  אגרת ביוב

  
 שיעורי האגרה בשקלים חדשים 

מרכיב  
 תפעול

מרכיב 
 טיהור

סך הכל  מרכיב הון
 אגרה

     -ק מים הנצרכים בנכס "לכל מ
 2.02 0.45 1.22 0.35 נכס למגורים  .1
 2.83 0.62 1.71 0.49 נכס אחר  .2

  
    

  

__________________________  
  1
  ; 252, ם"תש; 1366, ח"תשל; 1860, 752, ז"תשל; 2405, ו"תשל; 1398, ד"ת תשל" ק
  .162, ז"תשס; 228, ב"תשס; 114, ן"תש; 371, ב"תשמ; 775, א"ם תשמ"קתש

  2
  : קובע)162, ז"תשס, ם"קתש( 2007-ז"התשס, )תיקון) (אגרת ביוב( לחוק עזר להרצליה 2 סעיף 

יעודכנו שיעורי האגרה הקבועים , 1984-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(על אף האמור בחוק העזר להרצליה "
 יום העדכון  -להל ( בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה 1 -ב, לחוק הזר העיקרי כנוסחה בחוק עזר זהבתוספת 
שפורסם , ) המדד-להלן (רכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצ, )הראשון

  ".2005לעומת מדד חודש אפריל , לאחרונה לפני יום העדכון הראשון
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אישור  . 2   תעודת 
  

  1 1967-ז"תשכ, )אגרת תעודת אישור(חוק עזר להרצליה 

מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק , העיריות לפקודת 251- ו250בתוקף סמכותה לפי סעיף 
  :עזר זה

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ; אישור בכתב בכל ענין שבסמכות העיריה- "תעודה"
  . עירית הרצליה-" העיריה"

  מתן תעודה. 2
  .לאשר או לקיים תעודה או העתק תעודה, ראש העיריה רשאי לתת

  אגרה. 3
  .ריה אגרה בשיעור הנקוב בתוספתישלם לעי, המבקש מראש העיריה תעודה) א(
או מוסד לצרכי , העיריה רשאית להפחית את האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא עני) ב(

  .חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים, צדקה
  ביטול. 4

  . בטל- 1956-ז"תשט, )אגרת תעודת אישור(חוק עזר להרצליה 
  השם. 5

  .1967-ז"תשכ, )אגרת תעודת אישור (חוק עזר להרצליה"לחוק עזר זה ייקרא 

  ) ן"תש, ה"תשמ, א"תשמ, ז"תשל: תיקון(תוספת 

  ) 3סעיף (
  האגרה בשקלים חדשים    

      

 לפקודת 324תעודה הדרושה לפי סעיף   )1(  .א
  20  העיריות

  7  העתק של תעודה כאמור  )2(  
 לחוק מס שבח 39תעודה הדרושה לפי סעיף   .ב

    - 1963-ג"התשכ ,מקרקעין
  10  עד שנתיים  )1(  
  17  מעל שנתיים עד שבע שנים  )2(  
  3  לכל שנה נוספת  )3(  
סימון קו בנין על מפה מצבית כמשמעותה בתקנות   .ג

, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר( והבניה  התכנון
    - 1970-ל"התש

  100  לגבי מגרש או חלקה שקיים עליהם בנין  )1(  
  80  בניןלגבי מגרש או חלקה שאין עליהם   )2(  
  20  תעודה בכל ענין אחר  .ד

__________________________  
  1
  .380, ן"תש; 404, ה"תשמ; 288, א"ם תשמ"קתש; 1872, ז"תשל; 1712, ז"ת תשכ" ק
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למדד. 3   הצמדה 

  1 1984-ד"התשמ, )2' מס) (הצמדה למדד(חוק עזר להרצליה 
  

מתקינה מועצת עירית הרצליה ,  לפקודת העיריות251- ו250 בתוקף סמכותה לפי סעיפים
  :חוק עזר זה

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ; מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- "מדד"
  ; עירית הרצליה- "העיריה"

  הצמדה למדד . 2
העזר של שהוטלו בחוקי , לפי הענין, ההיטלים והתשלומים האחרים, סכומי האגרות) א(

לפי שיעור עליית , )יום ההעלאה -להלן ( בכל חודש 1-יועלו ב, העיריה הנקובים בתוספת
עד המדד שפורסם לאחרונה , מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם, המדד

  .לפני יום ההעלאה
  .יעוגל לשקל הקרוב ביותר) א(סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן ) ב(
  ביטול. 3

  . בטל- 1983-ד"התשמ, )הצמדה למדד(הרצליה חוק עזר ל

  )ט"תשס, ז"תשס, ב"תשנ, ט"תשמ: תיקון(תוספת 

  ;1974-ד"התשל, )אגרת ביוב(חוק עזר להרצליה 
  ;1967-ז"התשכ, )אגרת תעודת אישור(חוק עזר להרצליה 
  ;1974-ד"התשל, )היטל ביוב(חוק עזר להרצליה 
  ;2009-ט"סהתש, )מודעות ושלטים(חוק עזר להרצליה 
  ;2007-ז"סהתש, )סלילת רחובות(חוק עזר להרצליה 
  ;1983-ד"התשמ, )פיקוח על כלבים(חוק עזר להרצליה 
  ;1967-ח"התשכ, )הסדרת מקומות רחצה(חוק עזר להרצליה 
  ;1976-ז"התשל, )תיעול(חוק עזר להרצליה 
  ;1978-ח"התשל, )העמדת רכב וחנייתו(חוק עזר להרצליה 
  ;1967-ז"התשכ, )ת עופותשחיט(חוק עזר להרצליה 
  ;1989-ן"התש, )מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון(חוק עזר להרצליה 
  ;1990-ן"התש, )תרנים אזוריים לאנטנות טלוויזיה(חוק עזר להרצליה 
  ;1990-ן"התש, )אספקת מים(חוק עזר להרצליה 
  .1994-ד"התשנ, )פיקוח על מכירת מוצרים מן החי(חוק עזר להרצליה 

__________________________  
  

1
  .153, ט"תשס; 318, ז"תשס; 147, ב"תשנ; 168, ט"תשמ; 452, ד"ם תשמ" קתש

  
  

  
  

  



  עסקים: פרק ח   98
  

  
  עסקים: פרק ח

  

  עסקים  .ח
  

וסגירתם  .1 עסק  בתי    פתיחת 
  

  1 1963-ג"תשכ, )פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר להרצליה 

ינה מועצת עירית הרצליה חוק מתק, 1934,  לפקודת העיריות99בתוקף סמכותה לפי סעיף 
  :עזר זה

  הגדרות . 1
  -בחוק עזר זה 

  ; עירית הרצליה-" העיריה"
וכל מקום אחר שבו נעשית , מזנון, קיוסק, בית מלאכה, מחסן, משרד,  חנות- "בית עסק"

בית , לרבות מכירת כרטיסי כניסה למקום תרבות, מוחסנת סחורה או מתנהל עסק, מלאכה
-בית, אוכל-בית, פנסיון, עינוג או למקום הגרלה ולמעט מלון-בית, חיות-גן, תערוכה, נכות

  ;מרקחת-עינוג ובית
 כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון למזנון על פי פקודת המלאכות והתעשיות - "מזנון"
  ;)הסדרתן(

 כל מקום שלגביו ניתן או יש לתת רשיון לקיוסק על פי פקודת המלאכות - "קיוסק"
  ;)הסדרתן (והתעשיות

או משקה לשם  בית קפה וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל,  מסעדה-  "בית אוכל"
  ;פנסיון ובית עינוג, מלון, קיוסק, למעט מזנון, צריכתם בו במקום

 כל מקום שבו עורכים שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים -" בית עינוג"
  ;1935, הציבוריים

תחילתם , כימי מנוחה, 1948-ח"תש, ים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה הימ-" ימי מנוחה"
וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה , חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה

וכולל את ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו , במוצאי ימי מנוחה
  ;בשעה חמש למחרתו

, ו עינוג והגשת אוכל או משקה בתוך מקום סגורמלאכה א,  כולל עשיית עסק- "פתוח"
  ;לרבות אי סגירתו של מקום כזה על ידי האחראי לכך

: תיקון(פתיחתם וסגירתם של בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה . 2
  )ס"תש, ג"תשמ, ח"תשל, א"תשל

רשה למי שפועל לא יפתח אדם ולא י, בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה) א(
  .  למחרת06:00 לבין 22:00בין השעות , לפתוח בית עסק, מטעמו

לא יפתח אדם ולא , מטרד לסביבה, לדעת העיריה, לגבי בית עסק שהפעלתו אינה מהווה) ב(
בין , לפתוח בית עסק בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה, ירשה למי שפועל מטעמו

  .מחרת של06:00 לבין 24:00השעות 
  )ג"תשמ: תיקון (היתר מיוחד לבתי אוכל. א2
רשאי ראש העיריה אם לדעתו הדבר אינו מפריע למנוחת , )1(2על אף האמור בסעיף ) א(

 2.00שבו יקבע כי שעת הסגירה תהא לא יאוחר משעה , השכנים לתת היתר מיוחד לבית אוכל
  .בלילה

אם לדעתו הדבר אינו מפריע למנוחת , רשאי ראש העיריה) 6(-ו) 1(2על אף האמור בסעיף ) ב(
, לתת היתר מיוחד לבית אוכל הגובל בכביש החוף, השכנים ואינו מהווה סכנה לשלום הציבור

  . שעות ביממה24שבו יקבע כי בית האוכל יהיה פתוח 
  .רשאי ראש העיריה לבטל) ב(-ו) א(היתר שניתן לפי סעיפים קטנים ) ג(
  )ס"תש: תיקון) (בוטל(. 3
  רת בתי עסק בימי מנוחה סגי. 4
  .בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק) א(
  .ביום כיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל או בית עינוג) ב(
לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית , למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, בימי מנוחה) ג(

  –אוכל 
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  ;נגינה וכיוצא באלה, שמוגשים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים) 1(
 לבין הזמן הקודם 15ובשעות שבין , 9 לבין 22 בשעות שבין -) 1(שלא פורט בפסקה ) 2(

ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל מותרת ;  או סוף יום המנוחה18שעה : לשנים אלה
לא ימכור אדם ולא יגיש ולא ירשה למכור או להגיש אוכל ומשקה אלא בתוך כתלי , בהן

  .בית האוכל ולא דרך חלון או באורח אחר בחוץ או אל החוץ
  -לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח , למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב, בימי מנוחה) ד(

  ;אלא לצורך פעולות תרבות וחינוך, בית עינוג) 1(
  .אלא לצורך חלוקת קרח,  מחסן)2(
  ) א"תשמ: תיקון(סגירת בתי מרקחת . 5
לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית מרקחת בימים או בשעות שבהם אסורה פתיחתם ) א(

  .זולת לפי היתר מראש העיריה בכתב, של עסקים לפי חוק עזר זה
רבות הגבלת הרשות ל, בתנאים) א(ראש העיריה רשאי להתנות מתן היתר לפי סעיף קטן ) ב(

  .למכירת תרופות ומוצרי בריאות או לפתיחת חלק מבית מרקחת בלבד
  תחולה. 6

אשר בעליו אינו , בית אוכל או בית מרקחת,  לא יחולו על בית עסק5- ו4הוראות הסעיפים 
  .אינו מעסיק בו יהודים בימי מנוחה ואינו פותח אותו בימי מנוחתם של בני עדתו, יהודי

  )ס"תש, ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון) (בוטל(. 7
  ביטול. 8

 - 1945, )בתי קפה ושעשועים לרבים, פתיחתם וסגירתם של חנויות(חוק עזר להרצליה 
  .בטלים

  השם. 9
  ".1963-ג"תשכ, )פתיחת עסקים וסגירתם(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

___________________________________  
  

1
; 670, 466, 40, ג"תשמ; 180, א"ם תשמ"קתש; 1312, ח"תשל; 2059, ז"תשל; 1362, א"תשל; 1572, ג"ת תשכ"ק 

  .67, ס"תש; 43, ז"תשמ; 282, ה"תשמ
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  רוכלים  .2
  

  1 1965-ו"תשכ, )רוכלים(חוק עזר להרצליה 

נה מועצת עירית מתקי,  לפקודת העיריות254- ו251, 250בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 
  :הרצליה חוק עזר זה

  הגדרות. 1
  -בחוק עזר זה 

  ; כל שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם- "דוכן"
 תחילתם -כימי מנוחה , 1948-ח"תש,  הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה- "ימי מנוחה"

חה עם צאת חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנו
  ;הכוכבים

  ; מי שמועצת העיריה הרשתהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה-" המפקח"
  ;בכוח אדם או בכוח בעל חיים, הנסחב או הנדחף בכוח מיכני,  כלי הובלה- "עגלה"
  ; עירית הרצליה- "עיריה"
,  עזר זה לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק- "ראש העיריה"

  .כולן או מקצתן
  שטחים אסורים ברוכלות. 2

 ברחוב או במקום ציבורי - בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת -לא יעסוק רוכל בעסקו 
  .באופן שהתעסקותו מהווה מכשול לרבים

  איסור חניה. 3
ש או מג, תבנית, דוכן, ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, לא יעמיד רוכל ולא יניח

  .מגינה או מגן, ממגרש משחקים, ספר-מבית,  מטר מגן ילדים20טובין בתחומי 
  איסור חניה שלא בשעת התעסקות. 4

, ברחוב או במקום ציבורי, לא יעמיד רוכל ולא יניח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח
  .מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום, תבנית, דוכן, עגלה

  איסור לקשור במבנה. 5
לעמוד או למבנה , לגדר, לבנין, בכל צורה שהיא, תבנית או מגש, דוכן, לא יקשור רוכל עגלה

  .אחר
  מקום החזקת עגלה. 6

  .קרוב לשפתה של המדרכה הימנית, רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב
  איסור להכריז על טובין ואיסור פרסומת. 7

, טובין או על אומנותו ולא יקים רעש בשעת עיסוקו ולא יתלה על עגלתולא יכריז רוכל על 
   .תבניתו או מגשו כל דבר פרסום או פרסומת, דוכנו

  נקיון. 8
  .לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עסקו

  שעות הרוכלות. 9
  .21.00 לבין 06.00לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין 

  סקותהיתר התע. 10
להתיר לרוכל לעסוק בעסקו גם לאחר , לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע, ראש העיריה רשאי

  .21.00השעה 
  ימי הרוכלות. 11

  .לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה
  )ן"תש: תיקון( )בוטלו(. 19 -. 12
  דרישה לסלק עגלות. 20

מגשו או , תבניתו ,דוכנו, רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו, מפקח או שוטר, ראש העיריה
  .הטובין ממקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה

  סילוק עגלות. 21
לאחר שנצטווה לכך , לא סילק רוכל את עגלתו או דוכנו או תבניתו או מגשו או הטובין

, התבנית, הדוכן, מפקח או שוטר לסלק את העגלה, רשאי ראש העיריה, 20בהתאם לסעיף 
  .בין בעצמו ובין על ידי אחרים, טוביןהמגש או ה
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  תפיסת כלים והחרמתם . 22
תבנית או מגש של רוכל , דוכן, רשאי לתפוס ולהחרים כל עגלת יד, ראש העיריה או מפקח

   .שאין לו רשיון להשתמש בהם בקשר למכירת טובין
  איסור הפרעה . 23

ראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיו לפי חוק לא יפריע אדם ל
  .עזר זה

  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון(ענשים . 24
ובמקרה של עבירה ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה

 אחרי שנמסרה לו  שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה20 קנס נוסף -דינו , נמשכת
  .עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה או לאחר שחוייב בדין

  ביטול. 25
  ".1957-ז"תשי, )רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם(חוק עזר להרצליה 

  השם. 26
  ".1965-ו"תשכ, )רוכלים(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

_________________________________  
  1
  .100, ן"תש; 43, ז"תשמ; 282, ה"תשמ; 466, ג"תשמם "קתש; 2059, ז"תשל; 372, ו"ת תשכ" ק
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, )רישוי לרוכלות בשפת הים לעונות הרחצה(החלטת רישוי עסקים 
  1 1993-ג"התשנ

לאחר התייעצות עם , 1968-ח"התשכ, א לחוק רישוי עסקים2בתוקף סמכותי לפי סעיף 
אני , משטרת המחוז ומנהל המחוז של משרד התעשיה והמסחרמפקד , הרופא המחוזי

  :מפרסם בזאת החלטה בדבר העקרונות המנחים למתן רישוי לרוכלות בשפת הים בהרצליה
  פרישת רוכלים. 1

 רוכל אחד -תהיה פרישת רוכלים בחופי הרצליה , כדי להבטיח רוכלות מוסדרת וסדר ציבורי
  :בכל חוף מן המפורטים להלן

  ;סידנא עליחוף ) 1(
  ;חוף השרון) 2(
  ;חוף זבולון) 3(
  .חוף אכדיה) 4(
  תוקף הרישוי. 2

  .אחת בלבד) אוקטובר-אפריל(רשיון שיינתן יהיה אישי לעונת רחצה 
  רשיון לתושב. 3

שהמשטרה לא התנגדה לנתינתו , רשיון לרוכלות יינתן לרוכלים תושבי העיר הרצליה בלבד
  .להם

  ותק. 4
  .בחוף שבו רכלו בעבר, ם בעלי ותקתינתן עדיפות לרוכלי

  הגבלת מכירה. 5
  .הרישוי יוגבל לממכר שתיה קלה בפחיות ושלגונים

  מחירים מרביים. 6
לא יעלו על המחירים המרביים למשקאות קלים שקבע שר , המחירים לממכר משקאות קלים

  .אם קבע, התעשיה והמסחר בצווים
_________________________________  

  1
  .264, ג" תשנם" קתש
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לרחובות  .ט   שמות 
  

-ג"תשכ, )מספר בבנינים-שמות לרחובות ולוחיות(חוק עזר להרצליה 
1963 1  

  
מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק , 1934,  לפקודת העיריות99בתוקף סמכותה לפי סעיף 

  :עזר זה
  הגדרות. 1

  -בחוק עזר זה 
או שהיה מקבלה אילו , הכנסה מבנין, או הזכאי לקבל, דם המקבל לרבות א- "בעל בנין"

בין בזכותו הוא , או המשלם מסי עיריה או מסי ממשלה ביחס לבנין, היה הבנין נותן הכנסה
, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום, כח-כנאמן או כבא, ובין כסוכן

  ;פה של למעלה משלוש שניםוכולל שוכר ושוכר משנה ששכר בנין לתקו
  ; מספר מואר בחשמל- "מספר מואר"
  ; עירית הרצליה- "העיריה"
,  לרבות מי שראש העיריה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- "ראש העיריה"

  .כולן או מקצתן
  תחולה. 2

  .חוק עזר זה חל על שטח תכנון העיר הכולל את תחום העיריה
  ובותשלטים לציון שמות רח. 3
לציון שם רחוב או מספרי בנינים בקטע , ראש העיריה רשאי להתקין שלטים על כל בנין) א(

  .בהתאם לתכנית שנקבעה על ידיו, רחוב או להסברת שם של רחוב
  .להסירם או להחליפם, לשנותם, שלטים שהותקנו כאמור רשאי ראש העיריה לתקנם) ב(
  מספר ומספרים מוארים-דרישה להתקין לוחית. 4
, מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן, בהודעה בכתב, ראש העיריה רשאי לדרוש) א(

לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעו , כולן או מקצתן
  -על ידיו 

  ;מספר על גבי בנין-להתקין לוחית) 1(
  ;להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל) 2(
 להתקין מיתקן הנושא עליו מספר - מטר 10-לגבי בנין הרחוק מרשות הרבים יותר מ) 3(

  ; מטר מרשות הרבים10-במרחק של לא יותר מ, מואר
  .מספר או מספר מואר או מיתקן כאמור-להסיר או להחליף לוחית, לשנות, לתקן) 4(

תקופה שבה יש ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את ה) ב(
  .לבצעה

  .בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה) ג(
  :אלא בשני אלה, )א(לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן ) ד(

  ;כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש העיריה) 1(
  .לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה) 2(
  )ט"תשמ: תיקון(מוארים בידי ראש העיריה מספר ומספרים - התקנת לוחיות. 5

, 4לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף , באמצעות שליחיו ופועליו, ראש העיריה רשאי
ולהיכנס לשם כך לכל מקום , בין אם נמסרה הודעה לפי אותו סעיף ובין אם לא נמסרה

ל הבנין את רשאית העיריה לגבות מאת בע, ביצע ראש העיריה עבודה כאמור; שיידרש
  .הוצאות הביצוע

  מספרים מוארים לבנינים חדשים. 6
יתקין עליו בעליו מספר מואר לפי התנאים והפרטים , נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה

  .שקבע ראש העיריה ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו
  חובה להאיר. 7

משקיעת החמה ועד , ת המספר מדי ערב בערביאיר א, בעל בנין שעל בנינו נקבע מספר מואר
  . וואט לשעה15-במנורה שכוח תאורתה לא יפחת מ, זריחתה
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  מספר ומספרים מוארים-לוחיות, החזקה תקינה של שלטים. 8
  -בעל בנין חייב 

  ;אר שהותקנו על בנינו במצב תקין וגלוי לעיןמספר או מספר מו-לוחית, להחזיק כל שלט) 1(
 מספר מואר -לוחית, למסור הודעה לראש העיריה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט) 2(

  .שהותקנו על בנינו
  מספר ומספרים מוארים-לוחיות, איסור פגיעה בשלטים. 9

ולא לא יטשטשם , מספר או במספר מואר שהותקנו על בנין-בלוחית, לא יפגע אדם בשלט
, מספר או מספר מואר ייפגעו-לוחית, ולא יגרום ולא ירשה ששלט, יסתירם מעין רואים
  .יטושטשו או יוסתרו

  איסור הפרעה. 10
  .במילוי תפקידיהם לפי חוק עזר זה, לשליחיו או לפועליו, לא יפריע אדם לראש העיריה

  מסירת הודעות. 11
או , היתה מכוונתלידי האדם שאליו אם נמסרה , מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין

לאחד מבני משפחתו , נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך ,  או המועסק שםהבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד

אם אי אפשר . אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
 את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחדלקיים 

, המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים לפחות
  .שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית, הנפוצים בתחום העיריה

  )ז"תשמ, ה"תשמ, ג"תשמ, ז"תשל: תיקון(ענשים . 12
ובמקרה של עבירה ,  שקלים חדשים500 קנס -דינו , עובר על הוראה מהוראות חוק עזר זהה

 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין 20 קנס נוסף -דינו , נמשכת
  .או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש העיריה

  ביטול. 13
  . בטל- 1953-ג"תשי, )בניניםמספרים ב-קביעת לוחיות(חוק עזר להרצליה 

  השם. 14
- ג"תשכ, )מספר בבנינים- שמות לרחובות ולוחיות(חוק עזר להרצליה "לחוק עזר זה ייקרא 

1963."  
________________________________  

  1
  . 378, ט"תשמ; 43, ז"תשמ; 282, ה"תשמ; 466, ג"ם תשמ"קתש; 2059, ז"תשל; 780, ג"ת תשכ" ק
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חוק עזר להרצליה )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"ה-2014

לפקודת   77 וסעיף  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבטיחות  התחבורה  ושר  הפנים  שר  ובהסכמת  התעבורה(,  פקודת   - )להלן  התעבורה2 

בדרכים, מתקינה מועצת עיריית הרצליה חוק עזר זה:

)א( בחוק עזר זה -  .1
"בעל", "גורר מורשה", "דרך", "מונית" - כהגדרתם בפקודת התעבורה;

"בעל מונית", הסדר תנועה", "חניה", "כביש", "מדרכה", "קצין משטרה", "רשות 
תימרור מקומית", "רשות תימרור מרכזית", "תמרור" - כהגדרתם בתקנות 

התעבורה, התשכ"א-31961 )להלן - תקנות התעבורה(; 

התימרור  רשות  ידי  על  ייקבע  אשר  העירייה  בתחום  הדרך  מן  חלק   - "אזור" 
המקומית ויסומן באמצעות מספר, אות או כל סימון מבחין אחר;

"אמצעי תשלום" - כל אמצעי שאושר בידי ראש העירייה לתשלום אגרת חניה, 
לרבות אמצעי מכני, חשמלי, אלקטרוני, נייד, מודפס, או אמצעי אחר בין 
שהוא מיועד להצגה ברכב ובין שאינו מיועד לכך, המאפשר למדוד זמן 

חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי; 

"הודעת התעבורה" - הודעת התעבורה )קביעת לוח תמרורים(, התשע"א-42010;

"כרטיס חניה" - כל אחד מאלה:

)1( כרטיס חניה שהנפיקה העירייה;

אחר  הסדר  כל  או  מקומי  לשלטון  המרכז  מטעם  ארצי  חניה  )2( כרטיס 
שיבוא במקומו לפי סעיף 70ב לפקודת התעבורה;

שאושר  אלקטרוני  או  מכני  מכשיר  באמצעות  שהופק  חניה  )3( כרטיס 
בידי ראש העירייה או כל כרטיס אחר שאושר בידי ראש העירייה;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

חובת תשלום  או מכני המותקן במקום שבו חלה  - מכשיר אלקטרוני  "מדחן" 
אגרת חניה, המודד את משך זמן החניה במקום חניה זה, ותשלום אגרת 
החניה מבוצע על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי או 

בכל דרך אחרת המפורטת על גבי המכשיר; 

"מקום חניה" או "מקום חניה מוסדר" - מקום שהותרה בו החניה לרכב לפי כל דין;

"מקום חניה בתשלום" - כהגדרתו בסעיף 2)5(;

"נכה", "תג נכה" - כהגדרתם בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-51993;

"העירייה" - עיריית הרצליה;

"פקח" - עובד עירייה שראש העירייה מינה כפקח לעניין אכיפת הוראות חוק 
עזר זה; 

"פקח גרירה" — עובד עירייה שראש העירייה מינה באישור המפקח הכללי של 
משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, כפקח לעניין ביצוע סעיף 10)ב(;

הגדרות

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

ק"ת התשע"א, עמ' 304.  4

ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.  5



83 ק"ת-חש"ם 814, י' בכסלו התשע"ה, 2.12.2014 

"ראש העירייה" - ראש העירייה לרבות עובד עירייה שראש העירייה אצל לו 
מסמכויותיו לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות 

וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-61975, לעניין חוק עזר זה;

העירייה,  בתחום  הנמצאת  התעבורה,  בפקודת  "דרך"  כמשמעות   - "רחוב" 
לרבות חלק מרחוב;

"רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

"תו חניה אזורי" - תו חניה שהנפיקה העירייה לפי סעיף 6.

)ב( כל מונח אחר בחוק עזר זה יתפרש לפי פקודת התעבורה ותקנותיה.

רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלקמן:  .2
)1( הסדרי תנועה בדבר היתר, איסור, הגבלה והסדרת עצירתו, העמדתו או חנייתו 
של רכב בתחום העירייה, בין בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי התנועה יכול שיחולו 

לגבי סוג מסוים של רכב או לגבי רכבים המשמשים קבוצות אוכלוסייה מסוימות;

וכן לקבוע את  רכב,  )2( מקומות חניה שבהם מותרת החניה לסוג מסוים של כלי 
שמותר  הרכב  כלי  מספר  ואת  החניה  מותרת  שבהם  והתקופות  השעות  הימים, 

להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום; 

רכב  לכלי  או  נכה  מסוים המשמש  לרכב  מותרת החניה  חניה שבהם  )3( מקומות 
המשמשים נכים והנושאים תג נכה; 

)4( מקומות חניה המיועדים לחניה על המדרכה או על חלק ממנה, ובלבד שנותר 
מעבר להולכי רגל ולעגלות ברוחב של 2.0 מטרים לפחות; 

)5( מקומות חניה שבהם מותרת החניה ובלבד שתשולם אגרת חניה )להלן - מקום 
חניה בתשלום( ששיעורה לא יעלה על התעריף המרבי הקבוע בתוספת הראשונה. 

הסדר תנועה לפי סעיף 2 ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה, ולאחר קבלת הסכמת   .3
רשות תימרור מרכזית, אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה.

)א( קבעה רשות תימרור מקומית הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים לפי סעיף 2,  .4 
תסמנם בתמרור המתאים לפי הודעת התעבורה.

רשות  תציב  בתשלום,  חניה  מקום  נקבע  )א(,  קטן  בסעיף  מהאמור  לגרוע  )ב( בלי 
התימרור המקומית לפני מקום החניה תמרור מספר 626 ומתחתיו תמרור מספר 439 

להודעת התעבורה שבו יצוין:

)1( "חניה בתשלום"; 

)2( אם יש הגבלה - משך הזמן המרבי לחניה רצופה;

)3( פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת התשלום. 

)א( נקבע מקום חניה בתשלום, חייב אדם המחנה את רכבו במקום החניה, להעמידו   .5
במקום המסומן בהתאם להוראות התמרור, ובאין סימון, להעמידו כפי שמורות תקנות 
התעבורה, ובלבד ששילם אגרת הסדר חניה )להלן - אגרת חניה( בשיעור שנקבע לפי 

סעיף 2)5(, באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים למקום החניה.

)ב( העושה שימוש באמצעי תשלום לשם תשלום אגרת חניה, יפעל בהתאם לחוק 
עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי אמצעי התשלום או מצורפות אליו, וכן על פי 

הקבוע בתמרור המוצב במקום החניה או בסמוך לו.

הסדרי תנועה 
ומקומות חניה

היוועצות ואישור

תימרור, הסדרי 
תנועה ומקומות 

חניה מוסדרים

מקום חניה 
בתשלום

__________
ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  6
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)ג( שילם אדם אגרת חניה באמצעות כרטיס חניה, יצמיד מיד עם העמדת הרכב את 
כרטיס החניה לשמשת הדלת של הרכב הקרובה למדרכה, באופן שאדם העומד מחוץ 

לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על כרטיס החניה. 

)ד( שילם אדם אגרת חניה באמצעות מכשיר אלקטרוני או באמצעות אמצעי תשלום 
אחר שניתן להציגו ברכב, יצמיד מיד עם העמדת הרכב את אמצעי התשלום לשמשה 
הקדמית או לשמשת הדלת של הרכב הקרובה למדרכה, באופן שאדם העומד מחוץ 

לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על אמצעי התשלום.

שגרים  מי  רשאים  יהיו  מוסדר,  חניה  כמקום  ממנו  חלק  או  חניה  אזור  )א( נקבע   .6
באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר באזור מגוריהם 
בלא תשלום אגרה, ובלי להשתמש בכרטיסי חניה או במדחן, זולת אם הוגבלה הרשות 

האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.

)ב( נקבע אזור חניה או חלק ממנו כאזור חניה מוסדר, יהיו רשאים מי שגרים בשטח 
העירייה להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר שאינו באזור מגוריהם 
ובלי להשתמש בכרטיסי חניה או במדחן, אם הרשות האמורה  בלא תשלום אגרה, 

סומנה בתמרור, ובהתאם לאמור בו.

)ג( חניה כאמור בסעיף קטן )א( מותרת רק לרכב הנושא תו חניה אזורי תקף )להלן - 
תו חניה אזורי( שאישר ראש העירייה ואשר צוינו עליו מספר הרכב ואזור החניה שבו 
מותרת החניה; חניה כאמור בסעיף קטן )ב( מותרת לכל רכב הנושא תו חניה אזורי או 
תו חניה עירוני שאישר ראש העירייה ואשר צוין עליה מספר הרכב )להלן - תו חניה 

עירוני(, בלא קשר לאזור החניה המצוין בה.

עירוני,  חניה  תו  או  אזורי  חניה  תו  לקבל  רשאי  העירייה  בשטח  )ד( מי שמתגורר 
שהמציא  ולאחר  השנייה  שבתוספת  בנוסח  בקשה  העירייה  לראש  שהגיש  לאחר 
רישיון רכב, תעודת זהות, או כל מסמך אחר, אם יידרש לכך, להוכחת בעלותו על 

הרכב ומען מגוריו.

)ה( תוקף תו החניה האזורי או תו החניה העירוני יהיה לתקופה של שנתיים, זולת 
אם נקבעה בו תקופה אחרת שננקבה על גבי תו החניה האזורי או תו החניה העירוני 

או בהודעה חתומה בידי ראש העירייה שפורסמה בתחום העירייה.

)ו( תו החניה האזורי או תו החניה העירוני יודבק על השמשה הקדמית של הרכב 
בצד ימין של הרכב מנקודת מבטו של הנהג, בפינה העליונה.

)ז( מי שקיבל תו חניה אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר.

)ח( זכות השימוש בתו החניה האזורי תפקע בהתקיים אחד מאלה:

)1( העברת תו החניה האזורי לאחר;

)2( העברת הבעלות ברכב לאחר;

)3( הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

)4( העתקת מקום מגורים.

)ט( אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן )ח(, יודיע על כך בעל הרכב לעירייה 
בתוך 7 ימים מיום התרחש המקרה, וכן יחזיר את תו החניה האזורי לעירייה.

)י( בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור 
בסעיף קטן )ג(, ושימוש בתו החניה האזורי שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים )ז( 

עד )ט( מהווים עבירה על חוק עזר זה.

תו חניה אזורי



85 ק"ת-חש"ם 814, י' בכסלו התשע"ה, 2.12.2014 

)יא( לעניין סעיף זה, "רכב" - רכב פרטי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו 
עולה על 4 טון.

ובתנאים  באופן  במקום,  יחנהו  ולא  יעמידנו  לא  בדרך,  רכב  אדם  יעצור  )א( לא   .7
הנוגדים את הוראות חוק עזר זה, הוראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או 

את הוראות תקנות התעבורה.

)ב( מי שעצר, העמיד או החנה רכב בניגוד לאמור בסעיף קטן )א(, יראוהו כמי שעבר 
עבירה לפי חוק עזר זה.

)א( לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות המיועדת לשימוש של   .8
מוניות מסוימות בלבד, אלא לפי היתר מראש העירייה )להלן - היתר חניית מונית( 

ובהתאם לתנאי ההיתר.

טופס  פי  על  ערוכה  ותהיה  העירייה,  לראש  תוגש  מונית  חניית  להיתר  )ב( בקשה 
בקשה שיועמד לעיון הציבור במשרדי העירייה ויפורסם באתר האינטרנט של העירייה.

)ג( ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית, לתת היתר 
חניית מונית או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, 

לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

)ד( להיתר חניית מונית יצורף תו חניה למונית שיודבק בידי בעל המונית על השמשה 
הקדמית של המונית בצד ימין של המונית מנקודת מבטו של הנהג, בפינה העליונה.

)ה( תוקפו של היתר חניית מונית הוא לחניה בתחנת המוניות הרשומה בו, והוא 
יפוג ביום 31 בדצמבר בשנה שלאחר נתינתו.

)ו( בעד היתר חניית מונית ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת 
השלישית.

)ז( נהג מונית, שלגביה ניתן היתר חניית מונית, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני 
פקח לפי דרישתו.

)א( לא יעמיד אדם על פני הדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך הנסיעה,   .9
אלא אם כן פעל כדלקמן:

)1( העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד 
לתנועת רכב;

)2( הציב משולש אזהרה כאמור בתקנה 367 לתקנות התעבורה הנראה לעיני 
נהג רכב הבא מאחור ממרחק של 100 מטרים לפחות.

)ב( לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן )א( אלא באחד מן המקרים האלה:

)1( לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם בו במקום כדי להביא את 
הרכב ליכולת נסיעה;

)2( כמקום חניה ארעי, עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן 
או יועבר כאמור בלא דיחוי.

פי  על  אסורה  שהעמדתו  במקום  ממנו,  חלק  או  כולו  חונה,  או  העומד  )א( רכב,   .10
חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת פקח 
דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על בטיחות התנועה או בטיחות 
לגררו;  או  להרחיקו  שעה,  אותה  ברשותו  שהרכב  למי  להורות  פקח  רשאי  הציבור, 

מקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה. 

אינו  או שהוא  פקח,  הוראות  אחר  אותה שעה  ברשותו  מי שהרכב  מילא  )ב( לא 
בסעיף כאמור  מורשה  גורר  באמצעות  או  בעצמו  גרירה,  פקח  רשאי  במקום,   נמצא 

קטן )ה(, להרחיק את הרכב, לגררו, לאחסנו או לנעול את גלגליו. 

איסור עצירת רכב, 
העמדתו וחנייתו 

בדרך

מוניות

רכב שהתקלקל

הרחקת רכב, 
גרירתו, אחסנתו או 

נעילת גלגליו
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שנקבעו  כפי  התשלומים  את  לשלם  חייב  הרכב,  ברישיון  הרשום  הרכב  )ג( בעל 
בתוספת הרביעית בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרורו מנעילתו, זולת אם 

הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו. 

)ד( רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעליו כאמור, לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו, 
אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.

את  ישראל  משטרת  של  התנועה  מחלקת  ראש  באישור  יקבע  העירייה  )ה( ראש 
הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן )ב(. 

)א( לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר אם   .11
קוימו הוראות חוק עזר זה. 

)ב( אדם המעמיד רכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב 
וחנייתו.

בינואר בכל שנה שלאחר  ב–1  יעודכנו  זה  עזר  )א( תעריפי האגרות הנקובים בחוק   .12
פרסום חוק עזר זה )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד, מן המדד שפורסם 
לאחרונה לפי יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

)ב( סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן )א( יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 
אגורות, וסכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מטה.

חוק עזר להרצליה )העמדת רכב וחנייתו(, התשל"ח-71978 - בטל.  .13

תוספת ראשונה
)סעיפים 2)5( ו–5(

אגרת חניה

 שיעור אגרת חניה
בשקלים חדשים

התעריף המרבי בעבור חניה תעריף מרבי לשעה לרכב
שנקבע על פי הסדר החניה 

הארצי האחיד כהגדרתו בסעיף 
70ב לפקודת התעבורה

תוספת שנייה
)סעיף 6)ג((

בקשה למתן תו חניה אזורי או תו חניה עירוני

............................, אשר מען מגוריי הוא ברחוב  זהות  ............................. מס'  אני החתום מטה, 
............................ מס' .................... שכונה ................................. בהרצליה, ואשר ברשותי רכב מסוג 
................................ , מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה  ............................. מספר רישוי 

זו נכונים.

אבקש לקבל תו חניה אזורי או תו חניה עירוני לפי סעיף 6 לחוק עזר להרצליה )העמדת 
רכב וחנייתו(, התשע"ה-2014, שאותו אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצדה 

הימני העליון.

אני מתחייב להשתמש בתו בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גבי בקשה 
זו, ובהתאם לכללים שקבעה העירייה. כמו כן אני מתחייב להודיע לעירייה, בתוך 7 ימים, 

על קרות מקרה מן המקרים המנויים להלן:

סמכויות פקח

הצמדה למדד

ביטול

__________
ק"ת התשל"ח, עמ' 1726; ק"ת-חש"ם התשס"ו, עמ' 127.  7
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)1( תו החניה הועבר לרשותו של אחר;

)2( הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;

)3( הופסק השימוש הקבוע ברכב;

)4( הועתק מקום מגוריי;

לבקשתי מצורפים העתקי המסמכים האלה: 

)1( רישיון רכב תקף;

)2( רישיון נהיגה תקף;

)3( תעודת זהות, לרבות ספח רישום הכתובת;

)4( חוזה שכירות )אם המבקש הוא שוכר דירה(;

)5( אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב )אם הרכב אינו רשום על שם 
המבקש(.

חתימה ...................................                                              תאריך ...............................................

תוספת שלישית
)סעיף 8)ו((

אגרת היתר חניה למונית

בעד מתן היתר חניה למונית ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור של 375.51 שקלים 
חדשים. 

תוספת רביעית
)סעיף 10)ג((

תשלומים בעד הרחקה, גרירה, אחסנה או שחרור מנעילה

בעל הרכב חייב בתשלום בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרור מנעילתו 
הציבור  לעיון  ויועמדו  העירייה  ידי  על  לעת  מעת  שייקבעו  לתעריפים  בהתאם 
ויוצגו  המורשה  הגורר  במשרדי  העירייה,  של  האינטרנט  באתר  העירייה,  במשרדי 

במקום בולט במקום אחסון הרכב.

כ"ח בתשרי התשע"ד )22 באוקטובר 2014(
ן פדלו משה  )חמ 8-22(  

ראש עיריית הרצליה   

אני מסכים.
סער ן  גדעו

שר הפנים

אני מסכים.
כ"ץ ישראל 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

חוק עזר לכרמיאל )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשע"ה-2014

לפקודת   77 וסעיף  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מועצת  מתקינה  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  ושר  הפנים  שר  ובהסכמת  התעבורה2, 

עיריית כרמיאל חוק עזר זה:

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2



  שמירה: פרק יא   110
  

  
  שמירה: פרק יא

  

  שמירה  .אי
  

  1 1966-ז"תשכ, )הסדרת השמירה(חוק עזר להרצליה 

 הרשויות המקומיות  לחוק16- ו3וסעיפים ,  לפקודת העיריות250בתוקף סמכותה לפי סעיף 
מתקינה מועצת עירית הרצליה חוק עזר , ) החוק-להלן  (1961-א"תשכ, )הסדרת השמירה(

  :זה
  הגדרות. 1

  -בחוק עזר זה 
  ; עירית הרצליה- "העיריה"
  ; מועצת העיריה- "המועצה"
  ; אזור הנמצא בתחום שיפוטה של העיריה ושתחומו נקבע על ידי המועצה- "אזור"
  ;2 שמירה שהוקמה לפי סעיף  רשות- "רשות"

  .לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק ובפקודת העיריות
  רשות השמירה. 2

 ימלא -וכל עוד לא הוקמה הרשות כאמור או אם חדלה לפעול ; בכל אזור תוקם רשות
הממונה על השמירה או הפועל מטעמו את תפקידיה של הרשות על פי החוק ועל פי חוק עזר 

  .זה
  וי הרשותמינ .3

  .הרשות תתמנה על ידי המועצה מבין תושבי האזור שהם בעלי זכות בחירה למועצה
  הרכב הרשות. 4

  .מספר חברי הרשות יהיה שלושה
  הודעה על מינוי. 5

  .הרכבה וכל שינוי בהרכבה, העיריה תודיע לתושבי האזור בדרך שתיראה לה על מינוי הרשות
  חובת השמירה. 6

  .י חוק עזר זה תהיה בהתאם להוראות הרשותהסדרת חובת השמירה לפ
  רשימת החייבים בשמירה. 7

  .הרשות תערוך רשימה של תושבי האזור החייבים בשמירה
  בדיקה רפואית. 8

תושב האזור חייב למלא אחרי הוראות הרשות בכל הנוגע לבדיקות רפואיות לשם קביעת 
  .כשרו לשמירה

  קביעת מועדי השמירה. 9
רי השמירה ואת היום ואת השעה בהם חייב תושב הרשום ברשימה הרשות תקבע את סידו

  .לצאת לשמירה)  השומר-להלן (
  חובת השומר. 10

  .9השומר חייב למלא אחרי הקביעה כאמור בסעיף 
  הצגת הרשימה. 11

במשרד העיריה , הרשימה וכל סידור לשמירה הנעשה לפיה יוצגו בתחום האזור הנוגע בדבר
  .שתורה הרשותובכל מקום ציבורי אחר 

  מסירת העתק הרשימה. 12
רשאית הרשות למסור לכל שומר העתק מהרשימה ומהסידור , 11על אף האמור בסעיף 

  .במקום להציגם כאמור באותו סעיף, לשמירה
  תפקיד השומר. 13

להישאר על משמרתו עד , שומר שהוטל עליו לצאת לשמירה חייב למלא את תפקידו כראוי
  .ן ולמלא אחרי הוראות הממונה על השמירה בכל הנוגע לשמירהשיוחלף או ישוחרר כדי

  )ח"תשמ, ה"תשמ: תיקון(עונשין . 14
ואם כבר הורשע בעבר על ,  שקלים חדשים84 קנס -דינו , העובר על הוראות חוק עזר זה

  . שקלים חדשים168דינו מאסר שלושה חודשים או קנס , עבירה כאמור
  השם. 15

  .1967-ז"תשכ, )הסדרת השמירה(עזר להרצליה חוק "לחוק עזר זה ייקרא 
______________________________  

  1
  .226, ח"תשמ; 284, ה"ם תשמ"קתש; 1235, ז"ת תשכ" ק
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  1 2008- ט"התשס, )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(חוק עזר להרצליה 

מתקינה מועצת , ) הפקודה-הלן ל( לפקודת העיריות 251- ו250בתוקף סמכותה לפי סעיפים 
  :עיריית הרצליה חוק עזר זה

 הגדרות. 1
 -בחוק עזר זה 

  ;אבטחה וביטחון,  היטל שירותי שמירה- "היטל"
  ; עיריית הרצליה- "העיריה"
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מזמן ,  מדד המחירים הכללי לצרכן- "מדד"

  ;לזמן
  ; לפקודה269- ו1יה כמשמעותו בסעיפים  המחזיק בנכס בתחום העיר- "מחזיק"
 עובד עיריה שראש העיריה מינהו לפקח על שירותי השמירה -" מפקח על השמירה"

  ;והאבטחה לפי חוק עזר זה
  ; כל מבנה החייב בתשלום ארנונה כללית- "נכס"
  ; נכס המשמש למגורים וכל נכס ריק המיועד לשמש למגורים- "נכס למגורים"
  ;כס שאינו נכס למגורים כל נ- "נכס אחר"
 לרבות עובד העיריה שראש העיריה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר - "ראש העיריה"
  ;כולן או מקצתן, זה
  ;כפי שמצוין בהודעת תשלום הארנונה,  מספר המטרים הרבועים של הנכס- "שטח נכס"
טה של  שירותי שמירה ואבטחה הניתנים בתחום שיפו- "שירותי שמירה ואבטחה"

אדם או גוף או תאגיד , באמצעות עובדי העיריה או מי מטעמה, כולה או חלקה, העיריה
  .לרבות פעולות נלוות הדרושות לדעת ראש העיריה לשירותים אלה, העוסקים בכך

  הפעלת שירותי שמירה. 2
  .העיריה רשאית להפעיל שירותי שמירה ואבטחה בתחומה) א(
  . נתונים לפיקוחו של המפקח על השמירהשירותי השמירה והאבטחה יהיו) ב(
ראש העיריה יודיע באמצעות פרסום באתר האינטרנט העירוני על הפעלת שירותי השמירה ) ג(

  .והאבטחה
 תשלום היטל שמירה. 3
ישלם לעיריה כל מחזיק בנכס היטל בשיעור ובמועד , )ג(2פורסמה הודעה כאמור בסעיף ) א(

  .הקבועים בתוספת
, ה14, ג14, 7, 2הזכאי והמקבל פטור או הנחה מארנונה כללית מכוח תקנות מחזיק בנכס ) ב(

וכן מכוח חוק , 1993-ג"התשנ, )הנחה מארנונה(לתקנות הסדרים במשק המדינה , ז14או 
, לפטור או להנחה מהיטל זה, לפי העניין, יהיה זכאי, 2007-ז"התשס, הטבות לניצולי שואה

  .אי כאמורבאחוז זהה לאחוז ההנחה שלה הוא זכ
 קרן ייעודית. 4

כספי ההיטל יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון שירותי השמירה 
  .והאבטחה

 ריבוי מחזיקים. 5
  .תחול חובת התשלום על כל אחד מהם כפי חלקו היחסי בנכס, החזיקו בנכס כמה מחזיקים

 הודעת תשלום. 6
בלי ;  למחזיק באופן שעליו תחליט העיריה הודעה על שיעורי ההיטל ומועדי תשלומו תומצא

העיריה רשאית לדרוש את תשלום ההיטל יחד עם הודעות ודרישות התשלום , לגרוע מהאמור
  .של הארנונה הכללית ובהתאם למועדים הקבועים בהן

 הצמדה למדד. 7
 בכל חודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה 15 -שיעורי ההיטל שנקבעו בתוספת יעודכנו ב

לפי שיעור שינוי המדד שפורסם ביום העדכון לעומת המדד שפורסם , ) יום העדכון-ן להל(
  .לאחרונה ביום העדכון שקדם לו

 ביטול. 8
  . בטל- 2003-ג"התשס, )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(חוק עזר להרצליה 
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  )הסדרת שירותי שמירה ואבטחה(חוק עזר להרצליה , שמירה: פרק יא

 מגבלת גבייה. 9
הטלת ההיטל על פי חוק עזר זה תהא טעונה ) 2011 בינואר 1(א "ה בטבת התשע"ל ביום כהח

  .את אישורם של מועצת העיריה ושר הפנים או מי מטעמו
 הוראת שעה. 10

 בחודש שלאחר פרסומו 15-יעודכנו שיעורי ההיטל שנקבעו בתוספת ב, 7על אף האמור בסעיף 
לפי שיעור שינוי המדד שפורסם ביום העדכון , )שון יום העדכון הרא-להלן (של חוק עזר זה 

  .2008הראשון לעומת מדד חודש ינואר 

  תוספת

  )3סעיף (
  
  .לכל נכס,  שקלים חדשים לחודש14.93שיעור ההיטל לנכס למגורים יהיה .  1
  .ר"לכל מ,  שקלים חדשים לחודש0.04שיעור ההיטל לנכס אחר יהיה .  2
  .בע בהודעה שתישלח למחזיקההיטל ישולם עד המועד שייק. 3
  

______________________________  
  1
  .62, ט"ם תשס" קתש

  
  

  
  

  
 


