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2 תיקון סעיף

 לחוק העזר העיקרי, בסופו יבוא:6 בסעיף .4

י לפי נוי מייד צו פי י לבעל בניין במתן  ר חלופ חייבת לדאוג לדיו נה  ייה אי ) העיר  "(ו
אית היא ור, רש ופי כאמ ור חל לדי יה  העירי אם דאגה  ), אך  נים (א) או (ד פים קט  סעי

לגבות את ההוצאות מבעל הבניין."

 לחוק העזר העיקרי, בסופו יבוא:8 בסעיף .5

מנע בעדם מפקח ולא י דס, לרופא או ל יה, למהנ ראש העירי פריע אדם ל  "(ג) לא י
מלהשתמש בסמכויותיהם או מלבצע את תפקידיהם לפי הוראות חוק עזר זה."

 לחוק העזר העיקרי יבוא:11 במקום סעיף6.

ריות חבר  "אח
בני אדם

(א) נושא משרה בחבר בני אדם חייב לפקח ולעשות כל שניתן .11
חבר בני אדם או ותו  די א ה בי ר ז וק עז לפי ח רות  ניעת עבי  למ

משרה" ה, "נושא  עניין סעיף ז ו; ל מעובדי -עובד    מנהל פעיל, 
האחראי בכיר  נהלי  עובד מי או  גבל,  שותף מו למעט   שותף, 

מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.
ו עובד (ב) בידי חבר בני אדם א זה  בירה לפי חוק עזר  ה ע  נעבר

י אדם הפר בר בנ תו ח באו משרה  נושא ה יא כי  קה ה , חז בדיו  מעו
כי עשה כל כיח  כן הו , אלא אם  קטן (א) יף  לפי סע תו   את חוב

שניתן כדי למלא את חובתו."

)2012  בפברואר5 (י"ב בשבט התשע׳׳ב
ץ )8-103 (חמ י ב ו ל י נ ד ק  י ב ו ר

ראש עיריית באר שבע

 חוק עזר לירושלים (שילוט) (תיקון והוראת שעה) (תיקון),
2012התשע״ב-

 , מתקינה מועצת עיריית1 לפקודת העיריות250 ו-246 בתוקף סמכותה לפי סעיפים
ירושלים חוק עזר זה:

 ברישה,,2 , בסעיף22010בחוק עזר לירושלים (שילוט) (תיקון והוראת שעה), התש׳׳ע-  .1
תשע׳׳ב טבת ה ה' ב ום  ועד י (במקום " ר31  ח בטבת)"2011  בדצמב ום י״ עד י א "ו   יבו

)".2012  בדצמבר31 (התשע"ג

)2011  בנובמבר24 (כ"ז בחשוון התשע"ב
תניר  )8-17 (חמ ק ר ב

ראש עיריית ירושלים

 .197  עמ',8 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש
.195  ק"ת-חש"ם, התש"ע, עמ'2

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

עיריית כפר קאסם חוק עזר זה:

.197  עמ',8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1
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בחוק עזר זה- .1

קלאית״ -״אדמה ח חקלאות  הוא ל כנית  על פי ת שייעודה  ן;  ניי עליה ב אין    קרקע ש
בפועל ם בה  משתמשי ואין  לשימוש למטרה אחרת,  היתר  ן לגביה  נית  ושלא 

למטרה אחרת;

איסוף״ -״אזור  ין או  מש במישר עדות לש ו בו מיו וצע יעול שיב ות הת טח שעבוד   ש
בעקיפין את הנכסים שבו;

ה בידי מוסד התכנון תר בניי הי אישור בקשה למתן  ה״ -  ר בניי  ״אישור בקשה להית
התשכ״ה- יה,  הבני תכנון ו לפי חוק ה ן31965 2המוסמך  - (להל תכנון    חוק ה

והבנייה);

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

 בנייה חדשה שנבנתה בלא היתר בנייה או בסטייה מהיתר; -״בנייה חורגת״

ו הושלמה ית ע, בין שבני ובין שהוא קבו ארעי  שהוא  רייה, בין  ום העי ״ - מבנה בתח  ״בניין
ת חלק של מבנה , לרבו ר אחר או חומ , עץ  , ברזל טיט ן,  , בטו י אבן , הבנו  ובין אם לאו

כאמור וכל המחובר לבניין חיבור של קבע;

 כל אחד מאלה: -״בעל נכס״

בסעיף )1( גדרתם  יבור כה רקעי צ שאינו מק תשכ״ט-107 בנכס  מקרקעין, ה   לחוק ה
ן31969 - (להל  ( קעין - חוק המקר ם  ובהעדר רישו ס,  של הנכ - הבעל הרשום    בעל 

הירשם דין ל כאי כ רו מי שז מך מחייב אחר, ובהעד סכם או מס כוח ה  הנכס מ
ותיו של נות מפיר יה ו ל הנכס א כנסה מ הפיק ה זכאי ל י ש דרו - מ עלו, ובהע  כב

הנכס כבעלים;

כאמור )2( יבור  קרקעי צ שהוא מ -בנכס  תו בחוק  , כמשמעו כר לדורות   החו
ה לו הרשאה ניתנ ת מי ש לדורו דר חוכר  ר, ובהע שביוש ן ובין  בדי , בין ש עין  המקרק

להשתמש בנכס, שניתן לראות בה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות;
 בעלו של הנכס; -בהעדר חוכר או בר-רשות כאמור

״היטל תיעול״ - היטל המוטל לכיסוי הוצאות התקנת מערכת תיעול לפי חוק עזר זה;

 כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה; -״היתר בנייה״, ״סטייה מהיתר״, ״שימוש חורג״

-״המהנדס״ ף  פי סעי צלו לו ל ייה נא הנדס העיר ויות מ ייה או מי שסמכ עיר דס ה  6  מהנ
;41991לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב-

יגורים״ תשלומי פ צמדה״, ״ -״הפרשי ה ות (ריבית  מקומי רשויות ה תם בחוק ה   כהגדר
;51980והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש״ם-

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 ן61970והבניי - (להל ות היתר    תקנ

בנייה);

והמצויה ר עילי  נג קוז מי  ייה לני עיר משת את ה רכת המש המע ״ -  תיעול  ״מערכת 
ן המשמשים לה ומיתק ת כל תע רבו שליטתה, ל ה או ב שות ה, בר , בחזקת  בבעלותה

לתכלית זו ולהוציא תעלה פרטית;

.307 ס״ח התשכ״ה, עמ' 2
.259 ס״ח התשכ״ט, עמ' 3
.6 ס״ח התשנ״ב, עמ' 4
.46 ס״ח התש״ם, עמ' 5
.1841 ק״ת התש״ל, עמ' 6

הגדרות
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 - חלק חיצון של בניין אשר -״מרפסת״

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 ב שגו ב מעק ליו ניצ אר שו ורך ש   מטרים מהמפלס1.1 לא
של רצפתו;

-״מרתף״ או רובו מתחת  נמצא כולו  תקרתו  ותחתית  רצפתו  שהחלל בין  ין    חלק מבני
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 "מפלס1.5 במ ין זה,  ון שלו; לעני ור הקיר החיצ ממיש   מטר 
רכה״ ש או מד פלס כבי ״ ו״מ רקע -פני הק רכז מישור    גובה של כל אחד מהם במ

פשטות תפרי הת שיש בו  י קיר  ולגב ור,  כאמ יצון  -הקיר הח אחד מהם  כל  של  בהו    גו
תפשטות תפר ה ין  ז שב אמורים או במרכ תפשטות ה י תפרי הה כל שנ בין   במרכז ש

הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;

 לפקודה, לרבות דרכי מעבר שאינן ציבוריות;269  כהגדרת ״נכסים״ בסעיף -״נכס״

דה נלווית הנוגעת וכל עבו ל תעלה  ה ש ו לחפיר ה א להתקנ דות   ״עבודת תיעול״ - עבו
להתקנתה או לחפירתה, שתכליתה ניקוז מי ניגר עילי;

״העירייה״ - עיריית כפר קאסם;

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,
עליית מעליות,  ם, חדרי  ת, יציעי ת, חניות מקורו ם, גבליו מעברי מדרגות,   חדרי 
קנות ם בת מעות י שירות כמש שטח רתף ו מעט מ , אך ל ל שטח אחר בקומה  הגג וכ

התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ״ב-
71992;

רייה״ -״ראש העי ף  סמך על ידו לפי סעי בות מי הו רייה לר רשויות17  ראש העי   לחוק ה
;81975 7המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-

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

שטחה של בנייה חורגת; )1(

אושרה )2( ת ש להיבנו ים  העתיד ין  ת לבני של תוספ או שטחה  ל בניין   שטחו ש
 לפי השטח שאושר; -לגביהם בקשה להיתר בנייה

פקעה״ יועד לה -״שטח המ קומית  ועדה המ ואשר הו ציבור  ורכי  יועד לצ   שטח המ
לסעיפים ו בהתאם  נתה להפקיע ה הודיעה כי בכוו ולבניי -5 לתכנון    לפקודת7 ו

 פקודת הקרקעות); - (להלן91943 הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),

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

קומה, רצפת ה ל  פקית ש כה האו שטח ההשל לל במ״ר של  סכום הכו - ה ומה״   ״שטח ק
בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

.798 ק״ת התשנ״ב, עמ' 7
.211 ס״ח התשל״ה, עמ' 8
.32  עמ',1  תוס',1943 ע״ר 9
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 שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין; -״שטח קרקע״

 כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה; -״תכנית״

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

-״תעלה״ ניקוזם  כתם ול להול יועד  ר, המ ו מוסד ן א ין מותק טבעי וב קוז בין    אפיק ני
נור רבות צי חין, ל קול ים או מי  מעט שפכ ים, ל ים אחר גשם ומ ילי, מי   של מי נגר ע
בזר אחר תקן וא וכל מי קיבול  תא  ביקורת, תא איסוף,  תא  אבזר,  וק,  ביל יצ יל, מו  מוב

המהווה חלק מהאפיק או הקשור בו;

״תעלה פרטית״ - תעלה המשרתת נכס פלוני, שאינו בבעלות העירייה;

״תעלה ציבורית״ - תעלה שאינה תעלה פרטית;

ודכנים״ טל המע -תעריפי ההי זה (להלן  ק עזר  שונה לחו וספת הרא ל שבת ההיט פי    תערי
שלום לפי- עד הוצאת דרישת הת ודכן במו רם המע אשונה) בשיעו וספת הר   הת

חוק עזר זה;

 ״תעריף ההיטל שבתוקף״ - תעריף היטל התיעול שבתוספת הראשונה, לפי שיעורו
המעודכן ביום התשלום בפועל לקופת העירייה.

(א) היטל תיעול נועד לכיסוי הוצאות העירייה בשל ביצוע עבודות תיעול בתחומה,  .2
בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות תיעול המשמשות את הנכס החייב או הגובלות בו.

ו במשרד מועצת (ב) לטת ונח הח ף, ת ר איסו טח כאזו יעת ש ס על קב  החליט המהנד
בעיתונות פורסם  הנדס ת לטת המ עה על הח ר; הוד יבו יון הצ תוחה לע ותהיה פ  העירייה 

א לחוק התכנון והבנייה.1בדרך הקבועה בסעיף 

היטל תיעול יוטל על בעל נכס בהתקיים אחד מאלה: (ג)

תחילת ביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנכס נושא החיוב; )1(
בודת תיעול״ ביצוע ע תחילת  -לעניין זה, ״ בודות  ען של ע ות לביצו כני   גמר ת

וסח של לפי הנ המהנדס  אישור של  הנכס וכן  שבו מצוי  האיסוף  זור  עול בא  תי
ו בכוונת1טופס  ה) ולפי השניי ספת  התו הלן -  (ל עזר זה  יה לחוק  ת השני   לתוספ

דרך אחרת דין ב תקשר כ ל או לה ת התיעו ע עבודו יצו מכרז לב צאת ל ייה ל  העיר
 חודשים ממועד מתן האישור;12 לביצוע עבודות כאמור, בתוך

וף שבו )2( ת תיעול באזור האיס ודו קיימו עב ; לא הת ור בקשה להיתר בנייה  איש
ס לפי המהנד שר  ר, יא ה כאמו ר בניי ה להית ר הבקש עד אישו עד מו י הנכס   מצו

מור מצוי2הנוסח של טופס  תיעול כא ת ה עבודו תכנון  י הליך  נייה, כ ספת הש   לתו
ים בתוך  ה להתקי ת צפוי ע העבודו ת ביצו מו ותחיל מועד מתן12בעיצו דשים מ   חו

האישור.

ורגת, (ד) בנייה ח שה או  יה חד ור בני יה בעב תר בני שה להי ור בק איש עילתו   היטל ש
לתו של תחי ני  נכס לפ וף שבו מצוי ה ר האיס ול באזו בודות תיע צעו ע אם בו ולם גם   יש

חוק עזר זה.

(א) היטל תיעול יחושב על פי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס, וסכומו יהיה .3
בתוספת ההיטל ש בתעריף  כס,  יין בנ ח הבנ רקע ושט שטח הק ממכפלת  מתקבל   הסכום ה

הראשונה.

יפים  (ב) ועה בסע לתו קב ו 1(ג)(2היטל שעי היטל5) א ריפי ה י תע שולם לפ  (ב) י
עה בסעיפים  ו קבו ל שעילת ם; היט ו 2(ג)(2המעודכני היטל5) א ריפי ה י תע שולם לפ  (ג) י

שבתוקף.

היטל תיעול

חישוב  אופן 
היטל תיעול
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או דמי (ג) עול  טל תי , הי ל קודם ול, היט דות תיע ע עבו ל ביצו ס, בש בעד נכ מו   שול
ות (להלן -השתתפ ס, בעת  יין בנכ הבנ ע ושטח  הקרק ו שטח  ייכלל ון) לא  וב ראש   חי

שוב ההיטל ורך חי עיף קטן (א), לצ ם לפי ס שטחי יין ה אשון, במנ יוב הר  הטלתו של הח
לפי חוק עזר זה.

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

וששולם (ה) נהרס  ניין ש ה חדשה תחת ב ר בניי נייה בעבו היתר ב בקשה ל  אושרה 
י שטח בניכו ס שטחה  על בסי החדשה  ייה  בשל הבנ ההיטל  שב  , יחו ראשון ו חיוב   בעד

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
תשיב יטל,  שולם הה על פיו  ייה וש יתר בנ קשה לה שרה הב יו או שלגב ניין  לשטח הב  זהה 
ההפרש אות כל דין, את סכום  להור , בהתאם  העניין נו, לפי  הנכס, או תגבה ממ  לבעל 
עריפי ההיטל יחושב על בסיס ת אמור  הפרש כ סכום ה תגלה;  שטחים שה  הנובע מפער ה

שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

(א) בעל נכס חייב בתשלום היטל תיעול בשל בנייה חורגת שנבנתה בנכס. .4 היטל בשל בנייה
חורגת

בע בידי (ב) ורגת, כפי שייק יה הח בני לת ה ום תחי או את י ין סעיף קטן (א), יר  לעני
המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות התיעול באיזור האיסוף שבו מצוי הנכס,

גבש , כמועד שבו הת בהם חר ש המאו עד  זה לפי המו וק עזר  ו של ח  או את יום תחילת
החיוב ( להלן - מועד התגבשות החיוב).

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

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

תוספת )1( החיוב ב שות  עד התגב טל במו פי ההי לפי תערי מחושב   סכום ה
תשלומי פיגורים;

יוב )2( שות הח עד התגב אחר מו לשהו ל מועד כ יטל ב פי הה עלו תערי  אם הו
ודכנים מע יטל ה עריפי הה ב לפי ת ם המחוש עלאה) - סכו ועד הה  (להלן - מ

בתוספת תשלומי פיגורים החל במועד המאוחר מבין אלה:

מועד ההעלאה; (א)

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

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

מדה מיום20% רשי הצ רוף הפ בצי נה,  שנה או חלק ממ בור כל  יטל בע עור הה   משי
התשלום עד יום ההשבה.

(א) בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל תיעול. .5 היטל תיעול
באדמה חקלאית

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

עליו (ג) יב ב חורג חי ימוש  ן לגביו היתר לש לאית, משנית אדמה חק היות  כס מל  חדל נ
בהיטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

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

24.5.2012  ג' בסיוון התשע״ב,,771 ק״ת-חש״ם386



(א) לא יוטל חיוב בהיטל תיעול בעד שטח המיועד להפקעה. . 6

מהלך כס וב ור נ על נכס היטל בעב לם ב ם ההיטל5 (ב) שי 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

ם בניכוי ההיטל ששיל את  ה לבעל הנכס  בור כל שנה או20% העיריי יטל בע סכום הה   מ
חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום עד יום ההשבה.

(א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור העירייה לחייב דרישת תשלום, שבה יפורטו הסעיף . 7
עריפי כס, ת לומו, שטח הנ ועד לתש ל, המ ום ההיט טל, סכ כוחו הוטל ההי עזר שמ  בחוק ה

ההיטל המעודכנים אשר שימשו בסיס לחישוב סכום ההיטל ודרכי תשלום ההיטל.

עיפים  (ב) אמור בס חיוב כ לת ה גבשות עי עת הת ימסר ב שלום ת  4 (ג),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  למסור את  ירייה  רשאית הע ורי),  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.

היטל (ד) לשלם  ובת בעל נכס  רוע מח י לג לום כד ישת תש שנפל בדר בפגם   אין 
תיעול.

 -דרישת תשלום שנמסרה לפי (ה)

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

) או 5), 2(ג)(2סעיפים  )2( , ו-(ד 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.

),1(ג)(2(א) לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים  . 8
ועד שנקבע5 או 4 החל במ יגורים  שלומי פ תשלום ת דרישת ה המצוין ב כום  ספו לס   ייוו

לתשלומו בחוק עזר זה עד למועד התשלום בפועל.

)2(ג)(2לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים  (ב)
הוצאו7או  בטרם  תימסר  ם חדשה ש שלו רישת ת ; כל ד תשלום דרישת ה תפקע   (ג), 

ה בהתאם ין, תהי עני , לפי ה מורים עיפים הא ר נושא הס אישו ודה או ה , התע  ההיתר
 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס.7 לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה

ושא (ג) ר נ ודה או האישו היתר, התע ו ה ם ניתנ עיף קטן (ב), א ף האמור בס  על א
שלא שולם ו לסכום  ווספ נו, יי חלק ממ או  יטל  ולם הה ם בלא שש האמורי פים   הסעי
ר זה עד למועד התשלום חוק עז לומו ב נקבע לתש ועד ש ל במ ים, הח  תשלומי פיגור

בפועל.

(א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים בתוכה, . 9
אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.

וזל (ב) שייה או נ ולת תע מי פס ם,  ם דלוחי , מי מי שפכים ץ,  עלה חפ טיל אדם לת  לא י
אחר.

כדי (ג) יש בה  רת ש ולה אח א יעשה בהם פע ה ול לה, לא יטה מימי דם תע ום א יחס  לא 
לשבש את שימושה הסדיר.
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ת תעלה  התקנ
בידי בעל נכס

בעלים  חיוב 
משותפים

מסירת הודעות

מגבלת גבייה

הצמדה למדד

הוראת שעה

ראות (ד) יגוד להו שה בנ שעשה מע ב, ממי  עה בכת בהוד רוש,  אי לד רייה רש  ראש העי
לה למצב רת התע לשם החז ושות  ת הדר ודו ע את העב (ג), לבצ ים (א) עד  ים קטנ  סעיפ

שבו היתה נתונה לפני שנעשה המעשה.

ופה שבה (ה) וכן התק העבודות  לביצוע  והדרכים  הפרטים  התנאים,  ינו  דעה יצו  בהו
יש לבצעם.

מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. (ו)

(א) ראש העירייה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס, או להתיר לו לבקשתו, . 10
ת, או שתחובר לתעלה ציבורי נכסו,  טית ל עלה פר התקנת ת צע עבודות תיעול לצורך   לב
ביצוען פן  את או אים ו את התנ עה תפרט  ו; ההוד שבנכס ית  עלה פרט קן ת או לת  לשנות 

של עבודות התיעול, וכן את משך הזמן שבו יש לסיימן.

ייה (ב) יתר מאת ראש העיר ה או ה דריש לפי  ל אלא  יעו דות ת  לא יבצע אדם עבו
ובהתאם לתנאים שפורטו בהודעה האמורה בסעיף קטן (א).

לפי (ג) (א), אלא  יף קטן  ור בסע ו היתר כאמ ה א ול לפי דריש ות תיע עבוד יבצע אדם   לא 
תקציבי מהנדס, ועל פי אומדן  מויות שאושרו בידי ה רטים וכתבי כ ביצוע, מפ  תכנית 

שאישרו המהנדס וגזבר העירייה.

ו שלא (ד) יה א ש העירי מאת רא יתר  או ה דרישה  פי  שלא ל עול  ת תי דם עבודו ע א  ביצ
רטים נית, מפ ) או שלא לפי תכ קטן (א בסעיף  מור  ו כא דעת ורטו בהו נאים שפ  לפי הת
הרוס את התעלה ת או ל ה לשנו יריי ית הע ), רשא ף קטן (ג ר בסעי אמו ויות כ  וכתבי כמ
ו אדם את ת מאות גבו ש, ול ול מחד תיע בודות ה מה את ע צע בעצ ר או לב ה כאמו ותקנ  שה
ד שהודעה דש, ובלב קנתה מח ה ולהת יסת ה או להר ינוי התעל יאה לש ת שהוצ  ההוצאו

על כך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

שלם את (ה) חובתו ל ורע מ נו ג ד), אי סעיף קטן ( מור ב דם כא ידי א וצאות ב לום ה  תש
ההיטל במלואו לפי הוראות חוק עזר זה.

 היה נכס בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים. 11
בנכס לפי חלקם היחסי בבעלות בנכס.

 מסירת הודעה, ובכלל זה דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי. 12
דועים ילים או הי קיו הרג ריו או עס ום מגו ירה במק ונת או מס ליו היא מכו  האדם שא
המועסק שם ד או  העוב בגיר  די אדם  ים או לי גיר תו הב משפח מבני  י אחד  ליד חרונה,   לא
הרגילים או עסקיו  ו או  מען מגורי אותו אדם לפי  ם הערוך אל  רשו במכתב   או במשלוח 
יה המסירה בדרך של ה כאמור, תה ר לקיים את המסיר ה; אם אי-אפש דועים לאחרונ  הי

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

 הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהיה טעונה)2015  בינואר1 ( החל ביום י' בטבת התשע״ה. 13
אישור של מועצת העירייה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

16 תעריפי ההיטל הנקובים בתוספת יעודכנו, החל במועד פרסומו של חוק עזר זה ב-. 14
המרכזית שכה  מת הל מפרס צרכן ש ירים ל ינוי מדד המח יעור ש ה, לפי ש בכל שנ  בינואר 

סטיקה (להלן -לסטטי מת המדד  ון, לעו יום העדכ לפני  ונה  רסם לאחר ד) שפו   המד
שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

 יעודכנו תעריפי ההיטל הנקובים בתוספת במועד פרסומו של14  על אף האמור בסעיף. 15
רונה רסם לאח דד שפו המ נוי  יעור שי ן), לפי ש ראשו דכון ה יום הע לן -   חוק עזר זה (לה

.2009 לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי
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תוספת
)3 (סעיף

היטל תיעול

 שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים

21.83 שטח קרקע, לכל מ״ר משטח הקרקע

6.88 בניין, לכל מ״ר של שטח בנוי

 1 טופס

לכל מאן דבעי

הח״מ, מהנדס עירית כפר קאסם מאשר בזה כי התכניות לביצוע עבודות התיעול
מצויות בשלבי גמר, וכי בכוונת העירייה לצאת למכרז לביצוע.....................................

 לביצוע..................................................... עבודות התיעול האמורות/להתקשר כדין בדרך של
......................................עבודות התיעול האמורות (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום

מהנדס העירייה

תוספת שנייה
))2) ו-(1(ג)(2(סעיף 

 2 טופס

לכל מאן דבעי

הח״מ, מהנדס עירית עיריית כפר קאסם מאשר בזה כי הליך תכנון עבודות התיעול
מצוי בעיצומו, וכי תחילת עבודות התיעול צפויה להתקיים לא........................................

.................................יאוחר מיום

מהנדס העירייה

)2011  בדצמבר8 (י״ב בכסלו התשע״ב
ר )8-14 (חמ ו ס ר ס ר  ד א נ

ראש עיריית כפר קאסם

חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם) (תיקון),
2012התשע״ב-

 , מתקינה מועצת עיריית1 לפקודת העיריות251 ו-250 בתוקף סמכותה לפי סעיפים
מודיעין-מכבים-רעות חוק עזר זה:

 החלפת התוספת במקום התוספת לחוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם),  .1

 חוק העזר העיקרי), יבוא: - (להלן21996* התשנ״ו-

.197  עמ',8 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש
.523  התשע״א, עמ';396  ק״ת-חש״ם, התשנ״ו, עמ'2
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