
ת ו מ ו ש  ר

 קובץ־ התקנות
 חיקוקי שלטון מקומי

 ב׳ באייר התשנ״א 453 16 באפריל!199

 עמוד

 חוק עזר לגבעתיים(אספקת מים)(תיקון מסי 2), התשנ״א-1991 312

 חוק עזר לתליאביבייפו(העמדת רכב וחנייתד)(תיקון), התשנ״א-1991 313

 חוק עזר לכפר סבא(העמדת רכב וחנייתו)(תיקון), התשנ״א-1991 313

 חוק עזר לתמר(פיקוח על כלבים, קופים וחתולים), התשנ״א-1991 314



 חוק עזר לגבעתיים (אספקת מים) (תיקון מס׳ 2), החעמ׳׳א־1991.

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות', מתקינה מועצת עירית גבעתיים

 חוק עזר זה:

, במקום פסקאות  1. בסעיף 1 לתוספת לחוק עזר לגבעתיים (אספקת מים), החשכ״ז-21967

 (1) ו־(2) יבוא:

ם חדשים י ל ק ש  האגרה נ

 ״(1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד

 ונוסף על כך, לכל 500 מ״ק צריכה שנתית או חלק מהם

 באופן יחסי, כזכויות מים

 (2) לכל יחידח מלאכה או תעשיה שגובהה עד 3 מטרים -

 (א) עד שטח של 100 מ״ר

897 

1,438 

1,438 
 ונוסף על כך, לכל 500 מ״ק צריכה שנתית או חלק מהם

 באופן יחסי, כזכויות מים 1,438

 (ב) לכל 100 מ״ר נוספים או חלק מהם, באופן יחסי 1,438

 ונוסף על כה לכל 500 מ״ק צריכה שנתית או חלק מהם

 באופן יחסי, כזכויות מים 1,438

 (3) לכל יחידת מלאכה או תעשיה שגובהה מעל 3 מטרים -

 (א) עד נפח של 400 מ״ק 1,438

 ונוסף על כך, לכל 500 מ״ק צריכה שנתיח או חלק מהם

 באופן יחסי, כזכויות מים 1,438

 (ב) לכל 400 מ״ק נוספים או חלק מהם, באופן יחסי 1,438

 ונוסף על כך, לכל 500 מ״ק צריכה שנתית או חלק מהם

 באופן יחסי, כזכויות מים 1,438״

, יועלו האגרות לפי  2. על אף האמור בחוק עזר לגבעתיים (הצמדה למדד), התשמ״ד-1984נ

 חוק עזר זה ב־16 לחודש שלאחר פרסומו, בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני התאריך

 האמור לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר 1990.

ן ו ר ק י ח צ  י

 ראש עירית גבעתיים

 כ״ו באדר התשנ״א (12 במרס 1991)

 (חמ 8-7)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.
. עמי 2904; ק״ת-חש״ם התש״ן, עמי 99.  ק״ת התשכ״ז

 ק״ח-וזש״ם החשמ״ד, עמי 342; התשמ״ה, עכ׳ 70.

 תיקון התוספת

ת שעד. א ד ו  ד

יר התשנ״א, 16.4.1991  312 ק״ת־חש״ם 453, ב׳ באי



 חוק עזר לתל־אביב־יפו (העמדת רכב ותנייחו)(תיקון), התשנ״א-1991

,  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות', ולפי סעיף 77(א)(2) לפקודת התעבורה2

 מתקינה מועצת עירית תל־אביב־יפו חוק עזר זה:

 1. בסעיף 3(ג)(2) לתוק עזר לתל־אביב־יפו(העמדה רכב וחנייתו), התשמ״ד-31983 (להלן - תיקון סעיף 3

 חוק העור העיקרי), המלים ״לשימשה הקדמית או״ - יימחקו.

 2. בסעיף 6(ד) לחוק העזר העיקרי, במקום פסקה (4) יבוא: תיקון סעיף 6

 ״(4) במקום כניסה לשטח המיועד לחניית כלי רכב או במקום בו מונע כלי רכב את

 התנועה בשטח חניה כאמור, פרט להעלאת נוסעים או הורדתם״.

ף 36  3. בסעיף 6ב לחוק העזר העיקרי ־ תיקון סעי
 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(א) רכב החונה במקום שחנייתו אסורה על פי חיקוק רשאי פקח לנקוט

 אמצעים להרחקתו, לגרירחו ולהחסנתו או לנעילת גלגליו או חלק מהם, בנעלי

 חסימה המונעות אח תנועת הרכב, ובלבד שינקוט אמצעי זהירות סבירים

 הדרושים כדי להבטיח את בטיחות הרכב: ורשאי הוא לעשות כן בין בעצמו

 ובין בידי מי שאישר לכך ראש מחלקת התנועה במשטרת ישראל(להלן - גורר

 מורשה)״;

 (2) סעיף קטן (ב) - יימחק:

 (3) בסעיף קטן(ד), במקום ״כאמור בסעיף קטן(ב)״ יבוא ״כאמור בסעיף קטן

 (א)״;

 (4) סעיפים קטנים (ג), (ד), (ה) וי(ו) יסומנו כסדרם (ב), (ג<, (ד) וי(ה).

 כ׳׳א באדר התשנ״א (7 במרס 1991)
ה להט מ ל  ןחמ 18-22 ש

 ראש עירית תל־אביב־יפו

 אני מסכים.

י ע ר ה ד י ר ב א צ ה ק ש  מ

 שר התחבורה שר הפנים

 1 דינ• מדינת •שי־אל, 3, עמ׳ 197.

 2 דיני מדינת ישראל, מס׳ 7, עמי 173.

ם התשמ״ד, עמי 114. ״ ש ח ־ ת ״  * ק

 חוק עזר לכפר סבא (העמדת דכג וחנייתו) (תיקון), התשנ״א-ז99ו

, ולפי סעיף 77 לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1

, מתקינה מועצת עירית כפריסבא חדק עזר זה:  התעבורה2

ף 1 מ סעי ק י (להלן - חוק העזר ת  1. בסעיף 1 לחוק עזר לכפר סבא(העמדת רכב וחנייתו), התשל״ח-31978

 העיקרי) -

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

ני מדינת ישראל, נוםוז חדש 7, עמ׳ 173.  3 די

 3 ק״ח התשל׳׳ת, עמי 1846: ק״ת״חש״ם התשמ׳׳ח, עמ׳ 606.
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 (1) במקום הגדרת ״אוטובוס״ יבוא:

 ״״אוטובוס״ - כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשב״א-1961*ז״!

 (2) במקום הגדרות ״רכב פרסי״ ו״רכב ציבורי״ יבוא:

 ״״רכב פרטי״ ו״רכב ציבורי״ - כמשמעותם בפקודת התעבורה״.

 2. בסעיף 5 לחוק העזר העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ד) לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס ברחוב אף במקום שבו מותר להעמיד רכב

 או להחנותו, אלא אם כן תמרור מורה אחרת.״

 3. בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי, 'סעיפים קטנים(ב), (ג) ו־(ד) יסומנו(ג), (ד) ו־(ה) כסדרם,
 ולפניהם יבוא:

 ״(ב) סכום האגרה הנקוב בתוספת יעלה ב״1 באפריל של כל שנה (להלן - יום

 ההעלאה), לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה, שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם לאחרונה

 לפני יום ההעלאה הקודם.״

 במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 תיקון סעיף 5

ף 11 קח סעי  תי

 החלפת התוספת 4.

 האגרה בשקלים חדשים

 1.5׳

ד ל ק ו ח צ  י

 ראש עירית כפר סבא

 "תוספת

 (סעיף 11(א))

 אגרת הסדר חניה במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה,

 לכל רכב, לכל שעה או חלק ממנה

 כ״ב בשבט החשנ״א (6 בפברואר 1991)

 >חמ 8-22)

 אני מסכים.

 מ ש ה ק צ ב

 שר התחבורה

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 4 ק״ת התשב״א, עמ׳ 1425.

 חוק עזר לתמר (פיקוח על כלבים, קופים וחתולים), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות', מתקינה המועצה

 האזורית תמר חוק עזר זה:

ת 1. בחוק עזר זה - ו ר ד ג  ה

 ״בעל כלב״ - אדם שכלב נמצא ברשותו או בפיקוחו:

 ״המועצה״ - המןעצה האזורית תמר:

ני מדינת ישראל, נ1םח חדש 9, עמ׳ 256.  1 די

16.4. יר התשנ״א, נ99נ ׳ת־חש״ם 453, כ׳ באי  314 ק׳



 ״לוחית־מספר״ - לוחית־מספר ממתכת שניתנה לבעל כלב מאת המנהל;

 ״תחנת הסגר״ - מלונה, כלוב, וכל מקום או מיתקן שקבע המנהל להחזקת כלבים בידי המועצה:

 ״מפקח״ - מי שראש המועצה מינה אוחו,להיוח מפקח לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו:

 ״מקום ציבורי״ - כל מקום שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, לרבוח דרך, בנין ומקום או

 אמצעי תעבורה שיש אותה שעה לציבור זכות או רשות גישה אליהם, ללא תנאי או בתנאי של

 תשלום, וכל בנין או מקום המשמש אותה שעה להתקהלות ציבורית או דתית: ולרבות רכוש

 משותף כהגדרתו בחוק המקרקעין, התשכ״ט-21969;

 ״פקודת הכלבת״ - פקודת הכלבת, 1934*-.

 ״ראש המועצה״ - לרבוח מי שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו:

 ״המנהל״ - מי'שהמועצה מינתה אותו להיות הרופא הוטרינר של המועצה!

 ״רשיון״ - רשיון להחזקת כלב בתחום המועצה:

 ״זריקת חיסון״ - זריקת חיסון נגד כלבת כמשמעותה בתקנות הכלבה (חיסון), התשל״ד-41974

 (להלן - תקנות הכלבת).

ן ו  2. (א) לא יחזיק אדם כלב בתחום המועצה אם ניתן לו רשיון מאת המנהל ובהתאם לתנאי חובת רשי

 הרשיון, ועל צוואר הכלב קשורה לוחית־מספר.

 (ב) אדם השוהה זמנית בתחום המועצה ומחזיק כלב ברשותו, וכן תושב המועצה המחזיק

 כלב לפיקוח זמני, לא יהא חייב ברשיון מאת המנהל ובלוחית־מספר, אם הינו בעל רשיון בר תוקף

 מאת רשות מוסמכת אחרה שמחוץ לתחום המועצה להחזקת אותו כלב, ותקופה ההחזקה לא תעלה

 על 30 ימים.

 3. (א) בקשה לקבלת רשיון תוגש למנהל, בטופס שיקבע המנהל. תנאים לקבלת
ון  רשי

 (ב) המנהל רשאי ליתן רשיון ולקבוע את תנאי הרשיון, ובנוסף לכל תנאי שייקבע,

 רשאי הוא להורות בדבר אופן החזקת הכלב, מקום החזקתו או בידי מי יוחזק: וכן רשאי הוא

 להורות בדבר בדיקת הכלב על ידי רופא ווטרינר ומתן טיפול לכלב בתנאים ובמועדים שיקבע.

 (ג) המנהל רשאי לסרב ליתן רשיון או לבטל רשיון שניתן, מכל טעם סביר הנראה לו,

 ובין היתר מהטעמים הבאים:

 (1) הכלב בעל מזג פראי:

 (2) הכלב מהווה סכנה לבטחון הציבור:

 (3) הכלב מקים רעש שהוא מפגע לשכנים:

 (4) בעל הכלב הורשע בדין יותר מפעם אחת בעבירה לפי סעיף 495(א) לחוק

:  העונשין, התשל״ו-ד5197

 (5) אופן החזקת הכלב גורם או עלול לגרום למפגע תברואי:

 (6) הכלב נשך אדם ולא הוסגר לתחנת ההסגר שהמועצה הורתה, תוך 24 שעות

 מעה הנשיכה:

 1 סי׳ח התשכ״ט, עמי 259: התשמ״ח, עמי 54.

ר 1934, תום׳ 1, עמוד 242¡ סייח התשי״ג, עמי 56. ״  3 ע

ת התשל״ד, עמ׳ 723: התשמ״ז עמי 757. ״  4 ק

, עמי 226; התש״ן, עמי 196.  5 סייח התשל״ז
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 (7) הכלב נשך אדם יותר מפעמיים בתקופה של שנתיים;

 (8) הכלב לא קיבל זריקת חיסון או לא קיבל טיפול שהמנהל הדרה לבצעו:

 (9) בעל הכלב לא קיים הוראה מהוראות חוק עזר זה או תנאי מתנאי הרשיון על אף

 התראת המנהל.

 (ד) אישר המנהל מתן רשיון, יתן למבקש, לאחר תשלום אגרה כאמור בסעיף 4, רשיון
 ולוחית־מספר.

 (ה) תקפו של רשיון יהא למשך שנה אחת מיום הוצאתו.

 (ו) בעל כלב חייב להודיע למנהל על כל שינוי שחל בפרטים הכלולים ברשיון או על מותו

 או העברחו של הכלב לאחר, תוך 30 יום מיום השינוי.

 (ז) בוטל רשיון לפי סעיף זה, לא תוחזר האגרה ששולמה.

 (ח) המנהל רשאי להגביל את מספר הכלבים שבהחזקת אדם אחד.

 4. (א) (1) בעד רשיון ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוםפח.

 (2) באגרת רשיון נכללים גם מחיר זריקת חיסון ומחיר לוחית המספר.

 (3) מחיר תרכיב חיסון כפוף לשינויים שיפורסמו מזמן לזמן ביד־ משרד החקלאות,

 השירותים הוטרינריים ובריאות המקנה.

 (ב) עיוור פטור מתשלום אגרת רשיון בעד כלב המשמש לו מורה דרך.

 (ג) המנהל רשאי לפטור מתשלום אגרת רשיון, כולה אד מקצתה, בעד החזקת כלב

 המשמש לשמירה חיונית.

 5. (א) בעל כלב חייב לדאוג לחיסון הכלב מפני מחלת הכלבת, אחת לשנה.

 (ב) המנהל רשאי להורות לבעל כלב ליתן לכלב כל חיסון או כל טיפול הדרושים למען
 בריאות הציבור.

 (ג) בעל כלב שקיבל הוראה כאמור בסעיף קטן (ב), חייב למלא אחריה.

 (ד) המנהל רשאי לקבוע סדרי חיסון או טיפול לכלב, לרבות עיקור.

 6-. (א) בעל כלב שסירבו ליתן לו רשיון או שהרשיון שניתן לו בוטל, ימסור את הכלב
 לתחנת הסגר כפי שיורה המנהל, תוך 4 ימים מיום קבלת ההודעה על הסירוב או הביטול.

 (ב) כלב שאין רשיון להחזקתו או שאינו נושא על צווארו לוחית מספר, יתפסהו שוטר,

 מפקח או פקיד מועצה וימסרהו לתחנת הסגר שיורה המנהל: אם אי אפשר לתפסו, רשאי שוטר,

 מפקח או פקיד המועצה להשמידו.

 (ג) המנהל רשאי להורות על תפיסת כלב שלא קויימו לגביו תנאי הרשיון ועל הסגרתו

 לתחנת ההסגר.

 (ד) כלב שהוסגר לתחנת ההסגר, רשאי המנהל לאפשר שחרורו בתנאים שיקבע, ובלבד

 שבעל הכלב ימציא רשיון בר תוקף להחזקתו.

 (ה) בעד הובלת כלב לתחנת ההסגר שיורה המנהל, ישלם בעלו לקופת המועצה אגרה

 בשיעור הנקוב בתוספת.

 7, (א) הוסגר כלב לתחנת ההסגר ולא הוגשה בקשה להחזרתו תוך 10 ימים מעת הסגרתו,
 רשאי המנהל למסור את הכלב למי שיורה או להורות על השמדתו.

ן ו ת רשי ר ג  א

 חובת חיסון
 וטיפול

 הסגרת כלב

 השמדת בלב
 שהוסגר

יר התשנ״א, 16.4.1991  316 ק״ת־חש״ם 453, ב׳ באי



 החזקת כלב
 באזור נגוע

 (ב) הוסגר כלב לתחנת ההסגר, רשאי המנהל לסרב לבקשת בעלו להחזירו אליו, אם

 התקיימו לגבי הכלב אחד או יותר מן הטעמים המפורטים בסעיף 3(ג), ולהורות על מסירתו או

 השמדחו תוך 14 ימים מיום מסירת ההודעה לבעל הכלב בדבר הסירוב כאמור.

 (ג) כלב שנמסר לחחנת ההסגר לפי סעיף 6(ב), מותר למסרו לאחר או להשמידו אם לא

 נמצאו לו תובעים תוך 48 שעות מעת תפיסתו: המנהל רשאי להאריך את התקופה האמורה, לפי

 שיקול דעתו, אם נראה לו שהכלב בעל ערך.

 (ד) לא יושמד כלב לפי הוראות סעיף זה, אלא בהתאם להוראות פקודת הכלבת.

 8. (א) על החלטות המנהל כמפורט להלן, רשאי בעל כלב לערור בפני ראש המועצה, ובלבד

 שנתמלאו אלה:

 (1) החלטה לפי סעיפים 3(ג< או 6(א) ו־(ג) - תוך 14 ימים מיום שההחלטה הובאה

 לידיעת העורר: ואם לא ניתן להביא את ההחלטה לידיעתו - תוך 14 ימים מיום

 ההחלטה;

 (2) החלטה לפי סעיף 7(ב) - תוך 5 ימים מיום שההחלטה הובאה לידיעת העורר:

 ואם לא ניתן להביא את ההחלטה לידיעתו - תוך 5 ימים מיום ההחלטה.

 (ב) החלטת ראש המועצה בערר תהיה סופית.

 9. הוכרז האזור כנגוע בכלבת לפי סעיף 9 לפקודת הכלבת, וכל עוד לא בוטלה ההכרזה

 האמורה, יחולו הוראות אלה:

 (1) בעל כלב חייב לקשור את כלבו לביתו באופן שלא תהא לכלב גישה חופשית

 לרשות הרבים או למעבר עוברי אורח:

 (2) בעל כלב חייב למנוע את הכלב לצאת מחוץ לתחום ביתו, אלא אם הכלב מוחזק

 בידי אדם והוא קשור ברצועה ולפיו זמם:

 (3) המנהל רשאי להורות להשמיד מיד כל כלב המוחזק שלא לפי ההוראות כאמור
 או שאין רשיון להחזקתו.

ל  בידח־ ש
 בלב חשוד

 תשלום בעד

 מלונות

 10. (א) נשך כלב אדם, חייב יבעל הכלב תוך 24 שעות מעת היוודע לו הדבר -

 (1) להודיע על כך למנהל:

 (2) להביאו לבידוד בתחנת ההסגר, כפי שיורה המנהל, למשך 10 ימים.

 (ב) כלב שבעל חיים נשך אותו וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת

 הכלבת, חייב בעליו להודיע על כך למנהל תוך 24 שעות ולמסרו לבידוד בתחנת ההסגר שיורה

 המנהל.

 (ג) בסעיף זה ״נשך״ - לרבות חשד לנשיכה ולרבות גרימת שריטה אשר לדעת המנהל

 מחייבת מסירת הכלב לבידוד.

 11. (א) כלב שהוחזק בתחנת ההסגר לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו, אלא לאחר שבעלו ישלם
 לקופת תחנת ההסגר את התשלום הנקוב בתוספת בעד כל יום שבו הוחזק בתחנה ההסגר: ואולם

 רשאי המנהל לפטור מתשלום בעד החזקת כלב לפי סעיף 10 (ב) מסיבות שייראו לו.

 (ב) לא שילם בעל כלב את התשלום הנדרש בעד החזקת הכלב בתחנת ההסגר תוך ד ימים

 מיום הדרישה, יראו את הכלב כמי שאין לו תובעים ויחולו לגביו ההוראות המפורטות בסעיף

 7(ג).
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 (ג) בעד איכסון כלב בתחנת ההסגר לפי סעיף קטן (א) ישלם בעליו מראש, אגרה

 בשיעור שנקבע בתוספת.

 (ד) לא בא בעל הכלב לשחררו לאחר תום התקופה שהוסכמה מראש, רשאי המנהל

 לפעול לפי הוראות סעיף 7(א).

 אחזקת כלב 12 . (א) לא יחזיק אדם כלב במקום ציבורי ולא ירשה בעל כלב שכלבו יוחזק במקום ציבורי,

 אלא אם הכלב קשור היטב וכפיו זמם.

 (ב) לא יאכיל אדם כלב במקום ציבורי.

 (ג) בעל כלב חייב לפנות מיד לכלי אשפה צואה שהטיל הכלב במקום ציבורי.

 13. (א) המנהל או מפקח וכן פקיד המועצה המסייע בידם, רשאים להיכנס בכל עת סבירה
 לכל מקרקעין, כדי לברר אם קויימו הוראות.חוק עזר זה ולעשות כל מעשה הדרוש לביצועו.

 (ב) לא יפריע אדם לראש המועצה, למנהל, למפקח ולכל אדם המסייע בידם ולא ימנע
 בעדם מלבצע סמכויותיהם או תפקידיהם לפי חוק עזר זה.

 14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים, ואם •וזיתה
 העבירה נמשכת, דינו קנס נוסף - 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהורשע

 או לאתר שהמנהל התרה בו בכתב.

 15. בעל כלב אינו רשאי לתבוע פיצויים בעד פעולה שעשה ראש המועצה, המנהל, מפקח או
 מי שפועל בשמם ומטעמם בהתאם להוראות חוק עזר זה.

 תחולה 16. הוראות סעיפים 5, 6, 7, 9, 11,10, 12, ו־15 יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענץ, גם

 לגבי חתול או קוף.

 אצילת סמכויות 17. המנהל רשאי לאצול סמכויותיו לפי חוק עזר זה לאחר.

 ביטול 18. חוק עזר לתמר (פיקוח על כלבים), התשל״ה-61974 - בטל.

 סמכויות כניסה
ן  למקרקעי

רות ועונשין  עבי

 פיצויים

ר האגרה עו  שי

 בשקלים חדשים

40.50 

36.00 

7.10 

20.00 

 תוספת

 1. אגרת רשיון(סעיף 4(א))

 2. אגרת מלונות (סעיף 11(א»

 (א) בעד החזקת כלב בתחנת ההסגר -

 (1) עד ליום ה־10 מעת התפיסה או ההסגרה

 (2) לאחר היום ה־10 מעת התפיסה או ההסגרה, בעד כל יום

 (ב) בעד הובלת כלב לתחנת ההסגר(סעיף 6(ה»

י ת ע ב ב ג א ו  י

 ראש המועצה האזורית תמר

 י״ג בשבט התשנ״א (28 בינואר 1991)

 (חמ 8-13)

 * ק״ת התשל״ה, עמ׳ 110.
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