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2012חוק עזר לכפר קאסם (סלילת רחובות), התשע״ב-
  הפקודה), מתקינה - (להלן1 לפקודת העיריות251 ו-250 בתוקף סמכותה לפי סעיפים

עיריית כפר קאסם חוק עזר זה:

קלאית״ -״אדמה ח ושלא  לאות  ת לחק ודה לפי תכני ין, שייע ן עליה בני קרקע שאי   כל 
למטרה בפועל  ם בה  ת ואין משתמשי ה אחר ר לשימוש למטר הית לגביה   ניתן 

אחרת;

טרם מתן חדשה ו בנייה  ת  ה להקמ ר בקשה להיתר בניי - אישו חדשה״  נייה  שור ב  ״אי
היתר בנייה ממוסד התכנון המוסמך לפי חוק התכנון והבנייה;

״בנייה חדשה״ - הקמת בניין חדש על גבי נכס או תוספת לבניין קיים הניצב בנכס;

״בנייה חורגת״ - שטחי מבנים שהוקמו בלא היתר או בסטייה או בחריגה מהיתר;

-״בניין״ אם לאו,  בין  למה ו ו הוש בניית בין ש קבוע,  הוא  י ובין ש הוא ארע בין ש ה,    מבנ
ור וכל ה כאמ של מבנ חר, לרבות חלק  ר א ו חומ טיט, ברזל, עץ א ן,  , בטו וי אבן  הבנ

המחובר לו חיבור של קבע;

״בעל נכס״ - כל אחד מאלה:

ם בסעיף )1( כהגדרת מקרקעי ציבור  ם שאינם  רקעין,107 בנכסי   לחוק המק
ן21969התשכ״ט- - (להל  ( קעין - חוק המקר ובהעדר  הנכס,  של  הרשום    הבעל 

מי שזכאי העדרו  מחייב אחר, וב מסמך  או  הסכם  בעליו של הנכס מכוח   רישום - 
יהנות כס או ל כנסה מהנ אי להפיק ה שזכ בהעדרו - מי  ליו; ו שם כבע היר  כדין ל

מפירותיו של הנכס כבעלים;

ר כאמור )2( ציבו מקרקעי  ם שהם  -בנכסי תו בחוק  , כמשמעו כר לדורות   החו
ה לו הרשאה ניתנ , מי ש דורות ר חוכר ל , ובהעד ביושר ן ובין ש בדי , בין ש עין  המקרק
לדורות; חכירה  ת או כ כנה כבעלו חינת תו ן לראות בה מב נית בנכס, ש  להשתמש 

 בעליו של הנכס; -ובהעדר חוכר לדורות או בר-רשות כאמור

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

.197  עמ',8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1
.259 ס״ח התשכ״ט, עמ' 2
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יתוח״ -״דמי פ בעבור  מטעמו  או למי  למינהל מקרקעי ישראל  מו  ששול פיתוח    דמי 
מקרקעי מינהל  די  ר על י מם אוש ד שסכו ב, ובלב ת רחו ליל של ס עלותה   מימון 

ישראל;

ת רחוב ל סליל ה או היט רכ טל מד יש, הי ילת כב טל סל ״ - הי בות ת רחו ל סליל  ״היט
משולב או שלושתם לפי הענין;

תכנון״ , ״מוסד  ש חורג״ ״, ״שימו ה מהיתר , ״סטיי בנייה״ -״היתר  מעותם בחוק    כמש
התכנון והבנייה;

-״המהנדס״ ף  פי סעי צלו לו ל ייה נא הנדס העיר ויות מ ייה או מי שסמכ עיר דס ה  6  מהנ
;31991לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב-

יגורים״ תשלומי פ מדד״, ״ צמדה״, ״ -״הפרשי ה שויות המקומיות    כהגדרתם בחוק הר
;41980(ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש״ם-

;51965 חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה- -״חוק התכנון והבנייה״

;61964 חוק עזר לכפר קאסם (סלילת רחובות), התשכ״ד- -״חוק עזר קודם״

ליית גג״ יע״, ״ע -״יצ ט  דרתם בפר ת התכנון1.00.1  כהג שית של תקנו ת השלי   לתוספ
, התש״ל- אגרות) תנאיו ו היתר,  ה (בקשה ל ן71970והבניי - (להל ות היתר    תקנ

בנייה);

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

יר משען, בני שפה, ק ות א צף, לרב לט ובין מרו וב, בין מאספ לק מרח ה״ - רחוב או ח  ״מדרכ
מדרגות וקירות תומכים, המיועד לשמש למעבר הולכי רגל;

״מרפסת״ - חלק חיצון של בניין אשר -

רצפתו קשורה לרצפת פנים הבניין ודלת מעבר ביניהם; )1(

לא יותר משלושת רבעי היקף רצפתו מוקפים קירות; )2(

ולה על )3( נו ע בהו אי ה שגו ב מעק ליו ניצ אר שו ורך ש המפלס1.10 לא   מטר מ
של רצפתו;

בו מתחת רו צא כולו או  רתו נמ ת תק ן רצפתו ותחתי ללו בי ין שח חלק מבני ף״ -   ״מרת
נמצאים כה ה או מדר ס כביש  ת למפל מתח , או  ה אותו המקיפ קע  ני הקר  למפלס פ

ולה על נו ע שר אי רחק א "מפלס1.50 במ ין זה,  ון שלו; לעני ור הקיר החיצ ממיש   מטר 
רכה״ ש או מד ״ וכן ״מפלס כבי רקע -פני הק ם במרכז  אחד מה ה של כל    הגוב

גובהו של כל שטות -  פרי התפ ש בו ת ר שי י קי לגב ור, ו יצון כאמ הח שור הקיר   מי
שבין תפר במרכז  ם או  ורי פשטות האמ ן כל שני תפרי ההת שבי במרכז   אחד מהם 

התפשטות הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;

 לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות; , לפקודה269  כהגדרת ״נכסים״ בסעיף -״נכס״

גובל״ -״נכס  ה לנכס מאותו רחוב  גיש ם יש  , בין א רחוב ע מ בקט ב או    נכס הגובל ברחו
ו קטע ב א מאותו רחו ו גישה  יש אלי ס ש ה נכ לל ז , ובכ כאמור ם אין גישה  ן א  ובי
ו קטע ב, א אותו רחו ין  ו וב כס שבינ רבות נ ה, ל ך מדרכ או דר רך נכס אחר  ב ד רחו

.6 התשנ״ב, עמ' ס״ח 3
.46 התש״ם, עמ' ס״ח 4
.307 התשכ״ה, עמ' ס״ח 5
.1102 התשכ״ד, עמ' ק״ת 6
.1841 ק״ת התש״ל, עמ' 7
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ו שטח ם א וצא בה ה או כי ת, שדר נטיעו עת ירק,  , רצו ירה לה, חפ ש תע ב י  רחו
ריד נכס רחוב מפ לבין ה ינו  נית, ולרבות נכס שב לפי תכ אמור  ימוש כ ועד לש  המי

אחר ובלבד שקיימת גישה מאותו הרחוב לנכס האמור שלא דרך רחוב אחר;

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

ת רחוב״ -״סליל ה בלבד,  לבד, או מדרכ ש ב לתם של כבי ו סלי דרכה א ת כביש ומ   סליל
ילה ת לסל הדרושו ות  דות ומטל ית עבו ות עשי תם, לרב או הרחב ב משולב   או רחו
ון, בכלל זה תכנ רך, ו בתוואי הד יקוז  בודות נ ובהן ע ולן או חלקן,  רות בה, כ  או קשו
דה אחרת כל עבו כדוגמת תאורה ו מערכות נלוות  סלילה, התקנת  וע ה ח, ביצ  פיקו

הכרוכה בסלילה או הקשורה בה;

 עיריית כפר קאסם; -״העירייה״

ד על פי מד , הנ ת זו מעל זו מצאו כות הנ פות סמו ן שתי רצ שתרע בי ל המ ״ - חל ומה  ״ק
ע בפרט ל, כקבו רי של אותו חל ו המזע נות היתר2.03 גובה ה של תק ניי ספת הש   לתו

בנייה, ככל שנקבע כזה, ולרבות בנייני עזר, מרפסות מקורות ופתוחות, מחסנים,
ת הגג ות, עליי דרי מעלי ציעים, ח רות, י ניות מקו בליות, ח ים, ג ות, מעבר י מדרג  חדר
כנון ת הת תקנו מעותם ב כמש ירות  טחי ש רתף וש למעט מ קומה, אך  ח אחר ב  וכל שט

;81992והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ״ב-

רייה״ -״ראש העי ף  סמך על ידו לפי סעי שהו בות מי  רייה לר רשויות17  ראש העי   לחוק ה
;91975המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-

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

ה לנכס מאותו יש בין אם יש ג נכס,  בנכס או בחלק מה ובל  חוב הג ״ - ר  ״רחוב גובל
כס או ותו נ גישה לא דרכו  וב שיש  כלל זה רח ר, וב כאמו גישה  בין אם אין  וב ו  רח
שבינו חוב,  ע ר ו קט ב, א בות רחו , לר ך מדרכה כס אחר או דר ך נ ו דר ממנו א  לחלק 
כיוצא ה או  ות, שדר ק, נטיע ועת יר ירה, רצ לה, חפ ה, תע ו נכס יש מדרכ אות  ובין 
הנכס ין  ו לב וב שבינ רבות רח נית, ל י תכ אמור לפ ימוש כ עד לש ח המיו או שט  בהם 
לא דרך ר, ש מהרחוב האמו תו נכס  ה לאו מת גיש שקיי כס אחר, ובלבד  יד נ  מפר

רחוב אחר;

גם יחד, העשוי ב  לי רכ מעבר כ רגל ול הולכי  עבר  משמש למ וב ה - רח ב״   ״רחוב משול
מחומר אחד או מכמה חומרים, בין במפלס אחד ובין בכמה מפלסים;

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

שטחה של בנייה חורגת; )1(

אושרה )2( , ש היבנות ם ל עתידי ן ה ל תוספת לבניי ו שטחה ש ל בניין א  שטחו ש
 לפי השטח שאושר; -לגביהם בקשה להיתר בנייה

פקעה״ יועד לה -״שטח המ י תכנית שבתוקף ואשר  בור לפ י צי   שטח המיועד לצורכ
ו בהתאם ה להפקיע ודיעה כי בכוונת בנייה ה ת לתכנון ול ה המקומי  הוועד

-5 לסעיפים ,7 ו ה לצורכי ציבור) ת (רכיש ן101943  לפקודת הקרקעו - (להל   פקודת 
הקרקעות);

צורכי תכנית ל מיועד ב בניין ה ח  ו שט רקע א ח ק - שט יבור״  צורכי צ מיועד ל  ״שטח ה
ציבור;

.798 ק״ת התשנ״ב, עמ' 8
.211 ס״ח התשל״ה, עמ' 9

.32  עמ',1  תוס',1943 ע״ר 10
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קומה״ -״שטח  ל רצפת הקומה,  קית ש אופ כה ה טח ההשל מ״ר של ש ל ב   הסכום הכול
בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

 השטח הכולל של הקרקע בנכס, לרבות קרקע שעליה ניצב בניין; -״שטח קרקע״

 כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה; -״תכנית״

 לפקודה;324  כאמור בסעיף -״תעודת העברה לרשם המקרקעין״

עודכנים״ יטל המ -״תעריפי הה זה (להלן  ההיטל שבתוספת הראשונה לחוק  פי    תערי
תשלום לפי חוק עזר- כן במועד הוצאת ה שיעורם המעוד שונה) ב וספת הרא   הת

זה;

שיעורם המעודכן ונה לפי  אש וספת הר טל שבת ריפי ההי קף״ - תע שבתו  ״תעריפי ההיטל 
ביום התשלום לקופת העירייה.

(א) היטל סלילת רחובות נועד לכיסוי הוצאות העירייה בשל סלילת רחובות בתחומה,  .2
משמש ס נושא החיוב או ה ובל בנכ חוב הג ילת ר דות סל ע עבו יקה לעלות ביצו  בלא ז

אותו.

היטל סלילת רחובות יוטל על בעל הנכס בהתקיים אחד מאלה: (ב)

סלילה״ )1( תחילת  ה, ״ נין ז ס; לע בל בנכ חוב גו וג ר סלילת ס -תחילת  כניות    גמר ת
של טופס לפי הנוסח  רייה,  של העי שור  וכן אי בל  הרחוב הגו הסלילה של  וע   לביצ

נתה לצאת1 יו בכוו , ולפ ייה) השנ תוספת  (להלן - ה ק עזר זה  יה לחו ספת השני   לתו
ך אחרת דין בדר התקשר כ ל או ל ב הגוב ת הרחו ליל בודות ס צוע ע ז לבי  למכר

 חודשים ממועד מתן האישור;12 לביצוע עבודות כאמור, בתוך

אישור הבקשה )2( ס בעת  ובל בנכ ב ג א היה רחו יה; ל ר בני להית  אישור בקשה 
 לתוספת השנייה,2להיתר בנייה כאמור, תאשר העירייה לפי הנוסח של טופס 

חוב לת הר לת סלי ו ותחי בעיצומ הגובל בנכס מצוי  ת הרחוב  ון סליל יך תכנ  כי הל
 חודשים ממועד מתן האישור;12צפויה בתוך 

בנייה חורגת. )3(

ם גם אם נסלל (ג) ס ישול גת בנכ ה חור ניי ה או ב יה חדש ר בני ו אישו ילת  היטל שע
הרחוב הגובל לפני כניסתו לתוקף של חוק עזר זה.

(א) היטל סלילת רחובות לנכס יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס וסכומו .3
ההיטל עריפי  נכס, בת בניין ב טח ה רקע וש טח הק מכפלת ש תקבל מ הסכום המ  יהיה 

שבתוספת הראשונה.

יפים  (ב) ועה בסע לתו קב ו 1(ב)(2היטל שעי היטל5) א ריפי ה י תע שולם לפ  (ב) י
בועה בסעיף  לתו ק יטל שעי נים; ה ו 2(ב)(2המעודכ היטל5) א ריפי ה י תע שולם לפ  (ג) י

שבתוקף .

ב גובל (ג) לילת רחו של ס ו בעד נכס ב -שולמ תפות או היטל  תוח, דמי השת   דמי פי
-סלילת רחובות (להלן ס, בעת  יין בנכ הבנ ע ושטח  הקרק ו שטח  ייכלל ון) לא  וב ראש   חי

טל לפי ההי חישוב  , לצורך  קטן (א) י סעיף  ם לפ השטחי יין  , במנ הראשון החיוב  תו של   הטל
חוק עזר זה, בשל אותו סוג רחוב שבעדו שולם החיוב הראשון.

סלילת (ד) שלום היטל  פת בת פעם נוס יחויב בעל הנכס  ון,  וב ראש בעבור נכס חי  שולם 
רחובות, בשל בנייה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

 היטל סלילת
רחובות

 אופן חישוב
ההיטל
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בנייה בשל   ,4 היטל 
חורגת

 ,5 היטל סלילת
 רחובות באדמה

חקלאית

  ,6 חיוב בהיטל בשל
 שטח המיועד

להפקעה

אשון, יחושב ההיטל (ה) וב ר עדו חי שולם ב נהרס ו יין ש חת בנ  אושרה בנייה חדשה ת
בשל הבנייה החדשה, על בסיס שטחה בניכוי שטח הבניין שנהרס כאמור.

ל אינו (ו) נוי בפוע טחו הב יין, כי ש ו של בנ יית אחר גמר בנ עת, ל ייה לד ה העיר  נוכח
לבעל תשיב  ההיטל,  ולם  פיהן ש ייה שעל  יות הבנ בתכנ צוין  כפי ש הבניין  לשטח   זהה 
תגלה; שטחים שה פער ה בע מ הפרש הנו ם ה ת סכו יין, א פי הענ מנו ל  הנכס או תגבה מ
היטל, שלום ה היו בתוקף בעת ת יטל ש ריפי הה סיס תע אמור יחושב על ב הפרש כ  סכום ה

בתוספת הפרשי הצמדה.

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

בע בידי (ב) רגת, כפי שייק ה החו ניי ת הב ם תחיל ו את יו ין סעיף קטן (א) ירא  לעני
ר שבהם, אוח מועד המ הסלילה לפי ה עבודות  חילת ביצוע  ס או את יום ת  המהנד

 מועד התגבשות החיוב). -כמועד בו התגבש החיוב (להלן

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

סכום החיוב בהיטל בשל הבנייה החורגת יהיה הסכום הגבוה מבין אלה: (ד)

תוספת )1( חיוב, ב ות ה ד התגבש ל במוע י ההיט פי תעריפ מחושב ל  סכום ה
תשלומי פיגורים;

יוב )2( שות הח עד התגב אחר מו לשהו ל מועד כ יטל ב פי הה עלו תערי  אם הו
דכנים, עו טל המ ריפי ההי תע סכום המחושב לפי  לאה) -  עד ההע  (להלן - מו

בתוספת תשלומי פיגורים החל במועד המאוחר מבין אלה:

מועד ההעלאה; (א)

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

 באמצעות תיקונו של חוק עזר זה. -לעניין זה, ״הועלו תעריפי ההיטל״

המהווה בנייה חורגת בתוך (ה)   שנים מיום תחילת5 שולם ההיטל ונהרס בניין 
, בניכוי חורגת הבנייה ה ששילם בשל  טל  את ההי לבעל הנכס  עירייה  , תשיב ה  הבנייה

מדה מיום20% של רשי הצ ף הפ ירו , בצ מנה לק מ ה או ח ל כל שנ יטל בש עור הה   משי
התשלום עד יום ההשבה.

בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל סלילה. (א)

שלום (ב) ו בת יב בעלי ת, חי דו בתכני נה ייעו ת, מששו מה חקלאי ות אד ס מלהי  חדל נכ
היטל סלילת רחובות, לפי הוראות חוק עזר זה.

עליו (ג) יב ב רג, יחו וש חו יתר לשימ לגביו ה שניתן  ית, מ מה חקלא יות אד כס מלה  חדל נ
בהיטל סלילה לפי הוראות חוק עזר זה.

(ג), (ד) קטן  כאמור בסעיף  יו היתר  ת, בלי שניתן לגב חקלאי מלהיות אדמה  נכס   חדל 
 בשינויים המחויבים לפי העניין.,4 ובלי ששונה ייעודו בתכנית, יחולו הוראות סעיף

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

מהלך  (ב) ס וב ר נכ ס היטל בעבו ל נכ ם ההיטל5שילם בע עד תשלו ם שממו   השני
עיפים תאם לס דעה בה יתנה הו קעה ונ ליך הפ -5 הוחל בה ות, תשיב7 ו ודת הקרקע   לפק

ניכוי של ילם ב טל שש ההי כס את  בעל הנ ירייה ל כום ההיטל בעבור כל שנה20% הע   מס
או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום עד יום ההשבה.
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(א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור העירייה לחייב בתשלומו דרישת תשלום שבה . 7
מו, שטח המועד לתשלו יטל,  סכום הה יטל,  הוטל הה כוחו  העזר שמ רטו הסעיף בחוק   יפו
ם ההיטל ודרכי וב סכו ימשו בסיס לחיש דכנים אשר ש טל המעו י ההי  הנכס, תעריפ

תשלום ההיטל.

עיפים  (ב) אמור בס חיוב כ לת ה גבשות עי עת הת ימסר ב שלום ת  4 (ב),2דרישת הת
.5ו-

עיף (ג) רים בס ם הנזכ המועדי באחד מ תשלום  רישת  ה כלשהי ד סרה מסיב  לא נמ
להלן ב) ( -קטן ( התשלום  דרישת  מסור את  רייה ל שאית העי ורי) ר המק החיוב    מועד 

ויות ת זכ ך העבר ה לצור אישור קעין או טרם מתן  המקר ה לרשם  ת העבר ן תעוד  טרם מת
על בסיס תעריפי ההיטל ע סכום החיוב  יקב ה זה י ישראל; במקר עי   חכירה במינהל מקרק

כפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

לילת (ד) יטל ס שלם ה ל נכס ל ובת בע ע מח י לגרו לום כד ת תש דריש נפל ב פגם ש  אין ב
רחובות.

 -דרישת תשלום שנמסרה לפי (ה)

 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס;30 (ב) תיפרע בתוך5 או 4 ),1(ב)(2סעיפים  )1(

,ו-(ד) או 5), 2(ב)(2סעיפים  )2( ה לבעל7 (ג), תיפרע בתוך7(ג) מסירת ם מיום    ימי
וכתנאי קשים  אישור המבו מתן ההיתר, התעודה או ה ובכל מקרה עובר ל  הנכס, 

להוצאתם.

(א) לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי . 8
ו4 ),1(ב)(2סעיפים  גורים החל5  א ומי פי לום תשל ישת התש וין בדר כום המצ ווספו לס   יי

במועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה עד למועד התשלום בפועל.

יפים ם לפי סע שת תשלו ו דרי ה לגבי ת שנמסר ת רחובו ל סליל דו היט ם במוע  (ב) לא שול
ו 2(ב)(2 וינו7) א יצ חייב  ימסר ל ת תשלום חדשה שת שלום; בדריש רישת הת תפקע ד  (ג) , 

 ימים.7תעריפי ההיטל המעודכנים, והיא תיפרע בתוך 

היה נכס גובל בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים . 9
של הנכס כפי חלקם היחסי בבעלות בנכס.

(א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס גובל או להתיר לו לבקשתו, . 10
ים ואת ת התנא דעה תפרט א ו; ההו לת בנכס כה הגוב אשונה של מדר ה ר ול סליל  לסל

אופן ביצוע הסלילה, וכן את משך הזמן שבו יש לסיימה.

לתנאים (ב) תאם  צע בה תתב ן (א)  עיף קט מור בס ה כא דריש תר או  לפי הי  סלילה 
י אומדן וכן על פ נדס  די המה שרו בי רטים שאו צוע ומפ ית בי לפי תכנ עה,  הוד ו ב  שפורט

תקציבי שאישרו המהנדס וגזבר העירייה.

סלול (ג) יה ל שאית העירי (ב), ר ם (א) ו- ם קטני עיפי אמור בס דם מדרכה שלא כ  סלל א
הוציאה ת ש דם את ההוצאו ו א ות מאות ה, ולגב ו לתקנ דש א ת המדרכה מח  בעצמה א
ם הודעה אותו אד ה ל בד שנמסר לילתה מחדש ובל תה ולס ו להריס דרכה א י המ  לשינו

על כך זמן סביר מראש.

כותה (ד) רייה בסמ ה העי (א) או השתמש ף קטן  בסעי מור  ל מדרכה כא  סלל בעל נכס גוב
וציא לה שה הסלי אות  כו הוצ ינו על הנכס,  יה מב הוצאות תה את  (ג) וגב יף קטן   לפי סע
ראות פי הו ו ל חייב ב יטל שהוא  ם הה ין, מסכו י העני יה, לפ העירי גבתה  ו ש כס א  בעל הנ

חוק עזר זה; סכום הוצאות הסלילה ייקבע בידי המהנדס.

 דרישה לתשלום
ההיטל

 שערוך חיובים
וחובות

 חיוב בעלים
משותפים

 סלילת מדרכה
בידי בעל הנכס
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 הטלת חיובים
 מכוח חוק עזר

קודם

מסירת הודעה

הצמדה למדד

ביטול

מגבלת גבייה

הוראת שעה

(א) היתה העירייה מוסמכת לחייב בעל נכס, בתשלום השתתפות על פי חוק עזר . 11
(להלן -קודם  יה, לפי  ס לעירי בעל הנכ ישלם  ה,  על יד נדרש  ) וזה לא  יוב הקודם   הח

וחו היתה ק העזר הקודם מכ ות חו את בהתאם להורא ם וז תה, את החיוב הקוד  דריש
מוסמכת העירייה להטילו ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

סכומו (ב) א), יעמוד על  סעיף קטן ( מור ב נכס כא שילם בעל ה פות ש דמי ההשתת  סכום 
יין זה, ״סכום משוערך״ על; לענ לום בפו -המשוערך במועד התש ינלי של  כומם הנומ   ס

וספת ר קודם בת חוק עז לפי  מוטלים  יות  היו לה אמורים  שבו  ועד  ת במ שתתפו  דמי הה
התחקות שרות ל עדר אפ ; ובה ועל ום בפ עד התשל ד עד מו ותו מוע צמדה מא  הפרשי ה
טלים יות מו אמורים לה יו  שבו ה במועד  הרחוב  סלילת  לות  של ע ומנילי  כום הנ  אחר הס

אמור ס לחישוב כ מש בסי , המש השתתפות -דמי ה   סכום עלותה של עבודת סלילת 
הרחוב על פי מחירי העלות במועד הטלת החיוב.

י שהיו (ג) ין כפ הבני שטח  רקע ו טח הק חס לש ול בי עיל תח (א) ל יף קטן  ת סע  הורא
ר בסעיף לום חיוב קודם כאמו ין בתש קודם; א וב ה צרותו של החי ת מועד היוו  בתחיל
בנתה שה שנ ה חד ר בניי טל בעבו לשלם הי נכס  תו של בעל  ע מחוב י לגרו ), כד  קטן (א
בוע בחוק בהתאם לק הקודם,  חיוב  רות ה ועד היווצ לאחר מ בנייתה  תבקשה   בנכס או שנ

עזר זה.

 מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא. 12
ה, לידי רונ ים לאח ילים או הידוע הרג עסקיו  במקום  וריו או  רה במקום מג נת או מסי  מכוו
שלוח עסק שם, או מ ד או המו עוב גיר ה דם ב ידי א ם או ל ירי חתו הבג בני משפ  אחד מ
ידועים לים ה ו הרגי סקי וריו או ע ן מג י מע ותו אדם לפ ך אל א שום הערו  במכתב ר
ך של הצגה בדר , תהיה המסירה  מור סירה כא ם את המ אי-אפשר לקיי ; אם  ונה  לאחר

במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה.

 בינואר שבכל שנה שלאחר פרסומו16 סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו ב-. 13
פני נה ל אחרו ם ל רס , שפו דד י המ עור שינו י שי ון) לפ ם העדכ ן - יו ה ( להל וק עזר ז  של ח

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

 בטל. -"1964 חוק עזר לכפר קאסם (סלילת רחובות), התשכ״ד-. 14

 הטלת היטל, לפי חוק עזר זה, טעונה את),2015  בינואר1 ( החל ביום י' בטבת התשע״ה. 15
אישור מליאת העירייה ושר הפנים או מי מטעמו.

 יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד,13  על אף האמור בסעיף. 16
דד, שפורסם י המ שינו ור  פי שיע שון) ל כון הרא לן - יום העד זה (לה ק עזר   פרסומו של חו

.2009לאחרונה לפני יום העדכון הראשון, לעומת מדד חודש יולי 

תוספת ראשונה
)3(סעיף 

 שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים

 -היטל סלילת כביש .1

44.96 שטח קרקע, לכל מ״ר משטח הקרקע

14.17 שטח הבניין, לכל מ״ר משטח הבניין

.1102 ק״ת התשכ״ד, עמ'

8.2.2012  ט׳׳ו בשבט התשע״ב,,765 ק״ת-חש״ם180



 שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים

22.48 

7.09

תוספת שנייה
(ב))2(סעיף 

 - היטל סלילת מדרכה.2

קרקע משטח ה מ״ר  לכל  רקע,   שטח ק

שטח בניין, לכל מ״ר משטח הבניין

 1 טופס

לכל מאן דבעי

הח״מ, מהנדס עיריית כפר קאסם, מאשר בזה כי התכניות לביצוע עבודות סלילת רחוב/ות
מצויות בשלבי גמר וכי בכוונת העירייה לצאת...........................................................

לביצוע........................................למכרז לביצוע עבודות הסלילה הנ״ל/להתקשר כדין בדרך של
..................................עבודות הסלילה האמורות (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום

מהנדס העירייה

 2 טופס

לכל מאן דבעי

..................................הח״מ, מהנדס עיריית כפר קאסם מאשר בזה כי הליך תכנון סלילת רחוב/ות
מצוי בעיצומו, וכי תחילת הסלילה צפויה לא יאוחר......................................................

............................מיום

מהנדס העירייה

)2011  בדצמבר8 (י״ב בכסלו התשע״ב
ר )8-3 (חמ ו ס ר ס ר  ד א נ

ראש עיריית כפר קאסם

2012חוק עזר לעומר (העמדת רכב וחנייתו), התשע״ב-
סעיפים תה לפי  סמכו -14 בתוקף  ת22 ו המקומיו המועצות  יף1 לפקודת    לפקודת77 , וסע

ן2התעבורה - (להל הבטיחות  פנים ושר התחבורה ו ר ה סכמת ש תעבורה), ובה   פקודת ה
בדרכים, מתקינה המועצה המקומית עומר חוק עזר זה:

 -(א) בחוק עזר זה  .1

 ״אזור״ - חלק מן הדרך בתחום המועצה, אשר ייקבע בידי רשות התימרור
המקומית ויסומן באמצעות מספר, אות או כל סימון מבחין אחר;

 כל אמצעי שאושר בידי ראש המועצה לתשלום אגרת חניה, -״אמצעי תשלום״
לרבות אמצעי מכני, חשמלי, אלקטרוני, נייד, מודפס, או אמצעי אחר בין

.256  עמ',9 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1
.173  עמ',7 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 2

הגדרות
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