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2 0 0 1 - ב ״ ס ש ת ן מס׳ 3), ה קו תי ) ם) ות (עבירות קנ  צו העירי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף.65? לפקודת העיריות1, בהסכמת שר המשפטים, ובאישור
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף ו22(ד) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],

 התשמ״ב-982ו2, אני מודיע ומצווה לאמור:

 תיקון התוספת 1. בתוספת הראשונה לצו העיריות (עבירות קנס), התשל״א-51971, בחלק י״ד - עכו:
 הראשונה

 (1) במקום פרט ו יבוא:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג•
 חוקי עזר הסעיפים דרגת הקנס

 ״1. חוק עזר לעכו(החזקת בעלי חיים), 2(א) א

 3, 4(א)-(ג) ב״
 התשמ״ח-41988

 (2) במקום פרטים 4 עד 6 יבוא:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 חוקי עזר הסעיפים דרגת הקנס

 ״4. חוק עזר לעכו(שילוט), 2(א), 5(א), 7, 8, 9, 10 ב
 התשנ״ג-992ו5

 5. חוק עזר לעכו(פיקוח על כלבים), 2(א), 5, 11(א) א

 11(ב), (ג) ב
 התשנ״ב-992ו6

 2(ב), (ג) ג

 6. חוק עזר לעכו(שימור רחובות 2(א), 5, 7(א), (ב), 8(א) א

 ושטחים ציבוריים פתוחים), 2(ג) ב
 התשס״א-2000ד

 2(ד) ג״

 (3) במקום פרטים 8 ו־9 יבוא:.

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 חוקי עזר הסעיפים דרגת הקנס

 ״8. חוק עזר לעכו(הסדרת הרחצה 3(א) א

 5, 6, 7(א), (ב), 9
 בים), התשנ״ז-997ו8

 5, 6, 7(א), (ב), 9 ב
 בים), התשנ״ז-997ו8

 2 ג

 9. חוק עזר לעכו(פתיחת בתי עסק 2(א), 3 א

 וסגירתם), התשנ״ז-997ו' 4, 5 ב״

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ס״ח התשמ״ב, עמי 43; התשנ״ד, עמי 59.

 5 ק״ת התשל״א, עמי 1184; ק״ת-חש״ם, התשס״ב, עמי 59.

 4 ק״ת-חש״ם, התשמ״ח, עמי 461.

 5 ק״ת-חש״ם, התשנ״ג, עמי 96.

 * ק״ת-חש״ם, התשנ״ב, עמי 450.
 ; ק״ת-חש״ם, התשס״א, עמי 15.

 8 ק״ת-חש״ם, התשנ״ז, עמי 0ג3.

 י ק״ת-חש״ם, התשנ״ז, עמי 306.
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 (4) אחרי פרט 2 ו יבוא:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג•
 חוקי עזר הסעיפים דרגת הקנ

 ״13. חוק עזר לעכו(צעצועים 3,2 א
 מסובנים), התשי״ח-958ו0י

 14. חוק עזר לדוגמה לעיריות נשמות 8 ג
 לרחובות ולוחיות מספר בבנינים),

 התשל״ב-1972יי, שאימצה עיריית עבו2'

 15. חוק עזר לעכו(פינוי חפצים 2 ב
 מיושנים), התשמ״ב-982ו5י

 16. חוק עזר לעכו(פיקוח על מבירת 2(ב), 3, 4, 5(א), 8 א
 בשר ומוצריו), התשס״א-42000י 7,6(אץ1)-(3),(ב) ב

 12 ג

 17. חוק עזר לעכו(הגנה על 2,.3, 5, 6, 7, 8 ב
4

 הצמחים), התשמ״ח-51988י 

 18. חוק עזר לעכו(מניעת רעש), 9,5,4 ב
 התשמ״ח-988ו6' 2, 3(א) - למעט במועדים ג

 המפורטים בם״ק (ב), 7

 19. חוק עזר לעכו(העמדת רבב 8(א) - לענין חניית מונית ו
 וחנייתו), התשנ״א-990ודי בתחנת מוניות בלא היתר,

 (ז)

 20. חוק עזר לעכו(שחיטת עופות), 4,4,2ו,6ו(א) א
 התשנ״ב-81992י 5(א), 8 ב

 21. חוק עזר לעכו(שמירת חזיתות 2(ג) א

 2(ב) ג״

י ש ו י ה י ל  א
• שר הפנים ם י כ ם י מ נ  א

 בתים ושיפוצם), התשס״א-2000

 י״ד בכסלו התשס״ב (29 בנובמבר 2001)
 (חמ 3-109)

ת י ר שטר  מאי
 שר המשפטים

 ק״ת התשי״ח, עמי 1916.
 ״ ק״ת התשל״ב, עמי 1218.
 12 ק״ת התשל״ג, עמי 377.

 5י ק״ת-חשי׳ם, התשמ״ב, עמי 723.

 4י ק״ת-חש״ם, התשס״א, עמי 11.

 5י ק״ת-חש״ם, התשמ״ח, עמי 555.

 6י ק״ת-חש״ם, התשמ״ח, עמי 299.

 17 ק״ת-חש״ם, התשנ״א, עמי 42; התשג״ב, עמי 11.

 8י ק״ת-חש״ם, התשנ״ב, עמי 307.

 ״ ק״ת-חש״ם, התשם״א, עמי 19.
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2 0 0 1 - ב ״ ס ש ת ן מס׳ 4), ה קו (תי ות (עבירות קנם)  צו המועצות המקומי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות', בהסכמת שר המשפטים,
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף ו22(ד) לחוק סדר הדין הפלילי

 !נוסח משולב], התשמ״ב~962ו2, אני מצווה לאמור:

 ו. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשל״ג~973וג. אחרי

 חלק ס״ט יבוא:
 תיקון התוספת

 הראשונה

 ״חלק ע• - קרית עקרון

 טור ג
 דרגת הקנס

 טור ב•
 הסעיפים

 טור א׳
 חוקי עזר

 2, 3, 0ו(א), ו ו>דץ ו),
 5ו(א) ו־(ב), 6ו(א), (ב),
 (גץ1) ו־2, ו־(ד), 17, 18,
 23, 24(א) ו־(ה), 25(א),
 26(ב), 27(א), 28(א), 33(ב),
 38, 39, 48(א) ו־(ד), 51,
 67, 68, 70, 71(א), 72,
 74(א), 76, 77, 78(א), 79,
 83, 85, 89, 90(א), 98,
 0ס1(א), 103, 107, 21ו(א)
- למעט התנאים בענין
 השפה העברית 122,

 35ו(ג), 142
 5(ג), 10(ה), 14, 19(א) ו
 גב), 20(א), 22, 29, 52(א),
 53, 55, 56, 57, 101(א),
 108(א), 126, 128, 129,

152 ,138 

 10(ב), (ג) ומר), 11(א), (ב)
 ו־(ג), 12, 13, 30, 31, 36,
 37(א), 42(א), 46, 62, 64,
 66(ב), 69, 74(ב), !8(אץ,ו)
 ו־(ב^) ו־(2), 88, 91(א),
 95(ג) ו־(ד), 97, 106(א),
 1וו, 117, 123, 134,

 148(א), 153

 ״1. חוק עזר לקרית עקרון(שמירת
 הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים

 ומטרדים), התשנ״א- 1991"

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ; ס־ח התשמ״ב, עמי 43: התשנ״ד, עמי 59.

 נ ק״ת התשל״ג, עמי 1127: ק״ת-חש״ם, התשס״ב, עמי 61.

 ״ ק״ת-חש־ם. התשנ״א, עמי 484.
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 טור ב׳ טור ג׳
 הסעיפים דרגת הקנס

ו  ו

 2. חוק עזר לקרית עקרון(הזרמת 0012.3,2
 שפכי תעשיה למערכת הביוב), התשנ״ג-

51993 

 י״ד בכסלו התשס׳׳ב (29 בנובמבר 2001)
 (חמ 3-106)

י ש ו י ה י ל  א
 אני מסכים. שר הפנים

ת י ר שטר י א  מ
 שר המשפטים

 ק״ת-חש״ם, התשנ״ג, עמי 185.

2 0 0 1 - ב ״ ס ש ת ו (העמדת רכב וחנייתו)(תיקון), ה פ י - ב י ב א ־ ל ת  חוק עזר ל

, ולפי סעיף 1077X2) לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 לפקודת העיריות251 ו־ ,
 התעבורה2, מתקינה מועצת עיריית תל־אביב-יפו חוק עזר זה:

 1. בסעיף 6 לחוק עזר לתל־אביב-יפו (העמדת רבב וחנייתו), התשמ״ד-983וג, בסעיף תיקון סעיף 6
 קטן(ד), אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וחנייתו לפי חוק עזר זה.״

 י״א בכסלו התשם׳׳ב (26 בנובמבר 2001)
ן ח ו ל ד א י ו  >חמ 8-22) ר

 ראש עיריית תל־אביב-יפו

 אני מסבים. אני מסכים.
ה נ ם ם י ר פ י א ש י ו ה י ל  א

 שר הפנים שר התחבורה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.

 5 ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמי 114: התשנ״ב, עמי ל52.

2 0 0 1 - ב ״ ם ש ת  חוק עזר לנס ציונה (סלילת רחובות), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה), מתקינה
 מועצת עיריית נס ציונה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה - הגדרות

 ״בית עסק״ - נכס המשמש או המיוער לשמש למטרה שאינה מגורים, לרבות נכס שנמצא בו
 בנין המשמש למטרה כאמור, ולמעט נכס לתעשיה:

109 

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97ו.
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 ״בנין״ - מבנה בתחום העיריה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין
 אם לאו, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות

 חלק של מבנה כאמור וכל המחובר אליו חיבור של קבע:

 ״בעל נכס״ - אחד מאלה:
 (1) בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כמשמעותם בחוק המקרקעין, התשכ״טי-969ו2
 (להלן - חוק המקרקעין) - הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר רישום - בעלו של הנכס
 מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר או מי שזכאי כדין להירשם כבעלו; ובהעדרם -

 המחזיק כמשמעותו בסעיף ו לפקודה;

 (2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור - החוכר לדורות כמשמעותו בחוק
 המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, לרבות מי שניתנה לו הרשאה להשתמש בנכם
 בלא הגבלת זמן או לתקופה העולה על חמש שנים•, ובהעדר חובר לדורות בנכס

 כאמור - הבעל הרשום של הנכס;

 ״היתר בניה״, ״סטיה מהיתר״, ״טופס 4״, ״תעודת גמר למבנה״ - כמשמעותם לפי חוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-965וג(להלן - חוק התכנון);

 ״הפרשי הצמדה וריבית״ - כמשמעותם בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה
 על תשלומי חובה), התש״ם-980ו4-,

 ״כביש״ - רחוב או חלק מרחוב שהעיריה הקצתה למעבר כלי רכב או לחנייתם, לפי הוראות
 חוק עזר זה;

 ״יציע״, ״מרפסת״, ״מרתף״, ״עליית גג״ - במשמעותם בפרט 1.00.1 לסימן א׳ לתוספת
 השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-51970

 (להלן - תקנות היתר בניה);

 ״מדרכה״ - רחוב או חלק מרחוב, בין מאספלט ובין מרוצף, לרבות אבני שפה, קיר משען,
 מדרגות וקירות תומכים, המיועד לשימוש הולכי רגל לפי הוראות חוק עזר זה:

 ״המהנדס״ - מהנדס העיריה, לרבות מי שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן-,

 ״המועצה״ - מועצת העיריה:

 ״נכס״ - כמשמעותו בסעיף 269 לפקודה, לרבות דרבי מעבר שאינן ציבוריות:

 ״נכס לתעשיה״ - נכס המשמש או המיועד לשמש לתעשיה, לרבות נכס שנמצא בו בנין
 המשמש, או המיועד לשמש לתעשיה;

 ״נכס גובל״ - נכס גובל ברחוב או בקטע רחוב, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב ובין אם
 אין גישה כאמור, ובכלל זה נכס שיש אליו גישה מאותו רחוב או קטע רחוב דרך נכס אחר
 או דרך מדרכה, לרבות נכס שבינו ובין אותו רחוב או קטע רחוב יש תעלה, ביוב, חפירה,
 רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם או שטח המיועד לשימוש כאמור לפי תכנית
 שאושרה לפי חוק התכנון(להלן - תכנית}, ולרבות נכס שבינו לבין הרחוב הנסלל מפריד

 נכס אחר ובלבד שקיימת גישה מאותו הרחוב לנכס האמור:

 ״סלילת רחוב״ - סלילת כביש או מדרכה או רחוב משולב או הרחבתם, לרבות עשיית
 עבודות אלה:

 י ם״ח התשכ״ט, עמי 259.

 5 סייח התשכ״ה, עמי 307.

 4 ם״ח התש״ם, עמי 46.

 5 ק״ת התש״ל, עמי 841 ו.
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 (1) הבנת תבניות לסלילת רחוב ואישורן;

 (2) העתקת עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, עקירת עצים או נטיעתם מחדש, הריסת
 מבנים ישנים ופינוי ההריסות, התקנה מחדש או סילוק של ביבים, תעלות צינורות
 מים, בורות שפכים, כבלי חשמל, טלגרף או טלפון, סילוק או העתקת סככות או תחנות

 אוטובוסים, ובלבד שהעבודות כאמור נעשו עקב או לצורך סלילת רחוב:

 (3) התאמת רחוב מבחינת שיפועיו ומפלסיו לרחובות הסמוכים לו, כיוון כניסות,
 מדרכות וגדרות של רשות היחיד אל מפלסי הרחוב הנסלל;

 (4) חפירה, מילוי, פילוס:
 (5) בניה ושינוי של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, צדי דרך, גדרות מגן, קירות
 גבול, מיתקני בטיחות, ועבודה בנכם גובל ברחוב הדרושה לסלילה או עקב פעולות

 הפקעת מקרקעין או הכשרת שטח הכרוכות בסלילה:

 (6) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, מזרקות, בריכות, ספסלים, פרגולות
 ורהיטי רחוב אחרים, נטיעת עצים או צמחים, סידורם וגידורם•,

 (7) התקנת תאורה ברחוב, לרבות התקנת רמזורים:

 (8) הצבת תמרורים וסימון דרך לכלי רכב ולהולכי רגל, בין על ידי שילוט או סימון
 בצבע ובין בדרך אחרת:

 (9) בניית גשרים ומעברים תת־קרקעיים לכלי רכב ולהולכי רגל;

 (10) בניית או הקמת קירות או סוללות אקוסטיים:

 (11) עבודה אחרת הדרושה לסלילת רחוב או הכרוכה בה•,

 ״עיריה״ - עיריית נם ציונה;
 ״קומה״ - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד לפי גובהו
 המזערי של אותו חלל, כקבוע בתקנות היתר בניה, לרבות כבניני עזר, במרתפים,
 במרפסות מקורות ופתוחות, במחסנים, בחדרי מדרגות, במעברים, בגבליות, ביציעים,
 בחדרי מעליות, בעליית גג ובשטח אחר בקומה, אך למעט שטח שנקבע בהיתר בניה, כולו

 או חלקו, כמרתף לחניה והמשמש בפועל לחניה;

 ״ראש העיריה״ - לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הפעלת סמכויותיו לפי הוראות חוק
 עזר זה, כולן או מקצתן;

 ״רחוב״ - שטח שהוקצה או יועד בתכנית לשמש דרך, לרבות כביש, מדרכה או רחוב משולב;.
 לענין זה, ״דרך״ - בהגדרתה בחוק התכנון;

 ״רחוב משולב״ - רחוב שבו כביש ומדרכה בנויים במפלס אחד או בלא הפרדה ביניהם
 עשויים אבנים משתלבות או אחרת!

 ״שטח בניך - הסכום במ״ר של שטחי כל הקומות.בבנין:
 ״שטח קומה״ - הסכום הכולל במ״ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה, בתוספת
 השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים, לרבות שטחי שירות, מרתפים, מרפסות
 מקורות ופתוחות, יציעים, שטחי אחסנה, חדרי מדרגות; מעברים, חדרי מעליות וכל שטח
 אחר בקומה, אך למעט מרתפים שיועדו בהיתר בניה לחניה והמשמשים בפועל

 לחניה;
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 ״נפח בניך - הסכום הבולל במ׳׳ק של שטחי כל הקומות כבנין, כאשר כל שטח כאמור מוכפל
 בגובה של אותה קימה הנמדד במ״א, לפי כללי המדידה הקבועים בפרט 1.00.8 לסימן ב׳

 לתוספת השלישית לתקנות היתר בניה;

 ״תעודת העברה לרשם המקרקעין״ - באמור בסעיף 324 לפקודה:

 ״תעריף ההיטל שבתוקף״ - תעריף ההיטל שבתוספת לפי שיעורו המעודכן ביום התשלום
 בפועל לקופת העיריה.

 היטל סלילת 2. (א) היטל סלילת רחובות נועד לכיסוי הוצאות העיריה בשל סלילת רחובות
 רחובות בתחומה (להלן - היטל או היטל סלילת רחובות), והסכום המוטל על החייב בהיטל איננו

 כרוך בעלות סלילת רחוב הגובל בנכםו.

 (ב) היטל סלילת כבישים יוטל על בעל נכס -

 (ו) עם או לאחר סלילת כביש או קבלת החלטה במועצת העיריה ברבר סלילת
 כביש גובל בנכם, שנסלל מיום י״א באדר א׳ התשל״ו(12 בפברואר 1976) ואילך:
 לענין זה, ״החלטה על סלילת כביש״ - לרבות אישור תקציב, שבמסגרתו נכללת

 סלילת הכביש:

 (2) בשל הוספת בניה או בניה חדשה בנכם.

 (ג) היטל סלילת מדרכות יוטל על בעל נכס -
 (1) עם או לאחר סלילת מדרכה או קבלת החלטה על סלילת מדרכה גובלת
 בנכס; לענין זה, ״החלטה על סלילת מדרכה״ - לרבות אישור תקציב,

 שבמסגרתו נכללת סלילת המדרכה-,

 (2) בשל הוספת בניה או בניה חדשה בנכס.

 (ד) היטל שעילתו בניה שהוספה לנכס או בניה חדשה בנכם, ישולם גם אם נסלל
 רחוב גובל לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 אופן השלים 3. (א) היטל סלילת רחובות יחושב לפי שטח הקרקע בנכס בצירוף שטחו או נפחו של
 בנין שבו, לפי הענין, כאמור להלן בסעיפים 4 ו־5, והוא ישולם לפי שיעורם של תעריפי

 ההיטל שבתוקף.

 (ב) לצורך תשלום ההיטל, תמסור העיריה לחייב בתשלומו דרישת תשלום שבה
 יפורט סכום ההיטל, הפרטים ששימשו יסוד לחישובו ומועד תשלומו: דרישת תשלום

 תימסר -

 (ו) עם או לאחר סלילת רחוב גובל בנכם או קבלת החלטה על סלילת רחוב
 גובל בנכס:

 (2) עם הגשת בקשה למתן היתר בניה בנכם.
 (ג) לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים כאמור, רשאית

 העיריה למסור את דרישת התשלום -
 (ו) עם הגשת בקשה למתן תעודת העברה לרשם המקרקעין:

 (2) עם הגשת בקשה לאישור העיריה להעברת זכויות חכירה במינהל מקרקעי
 ישראל;

 (3) עם הגשת בקשה לקבלת טופס 4 או תעודת גמר למבנה לפי תקנות היתר
 בניה.

 ההיטל
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 (ר) פגם בדרישת תשלום אינו גורע מחובת בעל נכס לשלם לעיריה היטל סלילת
 רחובות לפי חוק עזר זה.

 (ה) דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיף קטן1X(3), תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירת
 דרישת תשלום לבעל נכס: דרישת תשלום שנמסרה לפי סעיף קטן(בץ2) או סעיף קטן(ג)

 תיפרע לפני היענות העיריה לבקשות באמור בסעיפים קטנים אלו.

 (ו) נבנה בנין בנכס או שהוספה בניה לנכס, בלא היתר בניה או בסטיה או בחריגה
 ממנו, ישלם בעל הנכם היטל סלילת רחובות לפי חוק עזר זה•, היטל סלילת רחובות לפי סעיף
 קטן זה ישולם לאחר שנמסרה או נשלחה לבעל הנכם דרישת תשלום, והיא תיפרע בתוך 30

 ימים מיום מסירתה.

 4. (א) היטל סלילת רחובות לנכס המשמש או שייעודו למגורים, יחושב לפי שטח חישוב ההיטל
ח לנכס למגורים ט ש ע ו ק ר ק ח ה ט  הקרקע ושטח הבנין שבנכס וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת ש

 הבנין בנכס, לפי מדידת העיריה, בשיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף; ואלה השטחים
 לפיהם יחושב ההיטל:

 (ו) שטחה הכולל של הקרקע בנכם גובל, לרבות הקרקע שעליה ניצב בנין-,

 (2) שטחו הכולל של בנין בנכס גובל, לרבות שטחם הבולל בפועל של בנין או
 תוספת לבנין שנבנו בנכס, בלא היתר בניה או בסטיה או בחריגה ממנו(להלן -

 שטח בנוי), לפי מדידות וחישובי העיריה;

 (3) שטחו של בנין או שטחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות, שהוגשה
 לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי שטחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 (ב) שילם בעבר בעל נכס -

 (ו) דמי השתתפות בשל סלילת רחוב גובל, לא ייכללו שטח הקרקע ושטח
 הבנין, שהיו בנכס בעת תשלום דמי השתתפות, במנין השטחים כאמור בסעיף

 קטן(א), לצורך חישוב היטל סלילת רחובות לפי חוק עזר זה;

 (2) היטל סלילת רחובות בשל שטח קרקע או שטח בנין בנכס, לא ייכללו אותם
 שטחים במנין השטחים כאמור בסעיף קטן (א), לצורך חישוב היטל סלילת

 רחובות לפי חוק עזר זה:

 (3) דמי השתתפות או היטל סלילת רחובות בשל שטח של בנין שהיה קיים
 בנכס בעת תשלום כאמור, ונהרס הבנין, כולו או מקצתו, ינוכה השטח שנהרס
 משטח הנכס החייב בתשלום ההיטל; ניכוי כאמור ייעשה פעם אחת בלבד בשל

 כל הריסה.

 (ג) ראתה העיריה, לאחר גמר הבנין, כי השטח הבנוי בפועל קטן מהשטח שצוין
 בתבניות הבניה שעל פיהן שולם היטל סלילת רחובות, היא תחזיר לבעל הנכם, לפי דרישתו
 ובהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש הנובע מניכוי השטח כאמור, לפי תעריפי
 ההיטל שהיו בתוקף במועד שבו נודע לעיריה שהיא גבתה מבעל הנכס תשלום יתר: לסכום

 ההחזר כאמור ייווספו הפרשי הצמדה בלבד.
 (ד) בלי לגרוע מהאמור בחוק עזר זה, חויב בעל נכס בעבר בתשלום היטל סלילת
 רחובות בעד הנכס (להלן - היטל קודם), הוא יחויב פעם נוספת בתשלום היטל סלילת
 רחובות בהתאם להוראות חוק עזר זה בעד בנין חדש או תוספת בנין שנוספו לאחר גביית

 ההיטל הקודם.
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 5. (א) היטל סלילת רחובות לנכס לתעשיה או לבית עסק, יחושב לפי שטח הקרקע

 ונפח הבנין שבנכס, וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממבפלת שטח הקרקע ונפח הבנק בנכס,
 לפי מדידת העיריה, בשיעורם של תעריפי ההיטל שבתוקף; ואלה שטחי הקרקע ונפחי הבנין

 שלפיהם יחושב ההיטל:
 (ו) שטחה הכולל של הקרקע בנכס גובל, לרבות הקרקע שעליה ניצב בנין:

 (2) נפחו הכולל של בנין הנמצא בנכם גובל, לרבות נפחו הכולל של בנין או
 תוספת לבנין שנבנו בנכס בלא היתר בניה או בםטיה או בחריגה ממנו, לפי

 מדידות וחישובי העיריה:
 (3) נפחו של בנין או נפחה של תוספת לבנין העתידים להיבנות, שהוגשה

 לגביהם בקשה להיתר בניה, לפי נפחם בתכניות הבניה שצורפו לבקשה.

 (ב) הוראות סעיף 4(ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על חישוב
 ההיטל לנכס לתעשיה או לבית עסק.

 6. נסלל רחוב משולב גובל בנכס או שהוחלט במועצת העיריה על סלילת רחוב משולב

 גובל בנכם, יראו את הנכם הגובל, לענין חוק עזר זה, כנכס הגובל ברחוב שבו נסללו כביש
 ומדרכה או שהוחלט לגביו כאמור.

 חישוב ההיטל
 לנכס לתעשיה
 או לבית עסק

 רחוב משולב

 7. (א) לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף

 3(בץ1), יחושב סכום ההיטל לפי שיעורו בדרישת התשלום, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
 עד יום התשלום בפועל.

 (ב) היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיף 3(בץ2) או 3(ג),
 ישולם לפי שיעור תעריף ההיטל שבתוקף.

 8. (א) שולם לעיריה בטעות סכום נמוך או סכום גבוה מהסכום המחושב לפי תעריפי

 ההיטל שבתוקף, ישלם החייב בתשלום ההיטל או יותזר לו לפי דרישתו, לפי הענין, ההפרש
 שבין הסכום ששולם בפועל לבין סכום ההיטל המגיע לפי תעריף ההיטל שהיה בתוקף ביום

 התשלום.

 (ב) על תשלום או החזר לפי סעיף קטן(א) ייווספו הפרשי הצמדה וריבית.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן(א), לא יוחזר סכום ששולם בטעות, שהחזרתו נדרשה
 לאחר חלוף 90 ימים מיום התשלום כאמור.

 9. (א) היה נכס גובל, שאינו בית משותף, בבעלות משותפת, רשאית העיריה לגבות

 תשלומים המגיעים לה לפי חוק עזר זה מהבעלים, כולם יחד או מכל אהד מהם לחוד.
 (ב) הסבם שיתוף בין שותפים במקרקעין, כמשמעותו בחוק המקרקעין, בין שנרשם

 ובין שלא נרשם, אינו גורע מהאמור בסעיף קטן(א).

 10. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל נכס גובל, לסלול מדרכה
 הגובלת בנכסו-, ההודעה תפרט את התנאים ואת אופן ביצוע הסלילה, וכן את משך הזמן

 שבו יש לסיימה.

 (ב) לא יסלול אדם מדרכה אלא לפי דרישת ראש העיריה ובהתאם לתנאים שפורטו
 בהודעת הדרישה.

 (ג) לא יסלול אדם מדרכה לפי דרישה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לפי תכנית
 ביצוע, מפרטים וכתבי כמויות שאושרו בייי המהנדס, וכן לפי אומדן תקציבי שאישרו

 המהנדס וגזבר העיריה.

 שערוך חובות
 בפיגור

 טעות בחיוב
 וסופיות השומה

 חיוב בעלים
 משותפים

 סלילת מדרכה
 בידי בעל נבט
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 מסירת הודעה

 (ר) סלל אדם מדרכה שלא לפי דרישת ראש העיריה או שלא לפי התנאים שפורטו
 בהודעה, כאמור בסעיף קטן(א) או שלא לפי תבנית, מפרטים וכתבי כמויות באמור בסעיף
 קטן(ג), רשאית העיריה לשנות או להרוס את המדרכה, לסלול את המדרכה מחדש, ולגבות

 מאותו ארם את ההוצאות שהוציאה לשינוי המדרכה או להריסתה ולםלילתה מחדש.

 (ה) תשלום הוצאות מאת אדם כאמור בסעיף קטן(ד), אינו גורע מחובתו לשלם את
 ההיטל במלואו לפי הוראות חוק עזר זה.

 (ו) לא מילא בעל נכס אחר הודעת ראש העיריה כאמור בסעיף קטן(א), הוא יחויב
 בתשלום מלוא ההיטל לפי הוראות חוק עזר זה.

 (ז) סלל בעל נכס גובל מדרכה באמור בסעיף קטן(א), יקוזזו הוצאות הסלילה מסכום
 ההיטל שחייב בו לפי הוראות חוק עזר זה: סכום הוצאות הסלילה ייקבע בידי המהנדס.

 11. מסירת הודעה, לרבות דרישת תשלום, לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי

 האדם שאליו היא מכוונת או מסירה במקום מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
 לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או
 בדרך של משלוח במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או
 הידועים לאחרונה-, אם אי אפשר לקיים את המסירה באמור, תהא המסירה בדרך של הצגת
 ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או פרסום
 הודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום העיריה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה

 העברית.

 סלילת רחוב
 לפי הסבם

 12. בלי לגרוע מזכות העיריה לגבות היטל לפי הוראות חוק עזר זה ומחובת העיריה

 לסלול רחוב לפי כל דין, רשאית העיריה, נוסף על זכותה ועל חובתה כאמור, לסלול רחוב לפי
 הסכם עם בעלי נכסים גובלים, אחד או יותר, כולם או מקצתם, ורשאית העיריה לגבות מהם

 תמורה בעד העבודה שביצעה.

 תיקון חוק
 עזר הצמדה

 למדד

 13. בתוספת לחוק עזר לנס ציונה (הצמדה - למדד), התשמ״ה-61984, במקום ״חוק עזר

 לנס ציונה (סלילת רחובות), התשל״ו-976ו״ יבוא ״חוק עזר לנס ציונה (סלילת רחובות),
 התשס״ב-2001״.

 14. חוק עזר לנס ציונה (סלילת רחובות), התשל״ו-976וד - בטל. ביטול

 15. על אף האמור בחוק עזר לנס ציונה (הצמדה למדד), התשמ״ה-984ו, ישוערכו שיעורי הוראת שעה
 ההיטל שנקבעו בתוספת ב־ ו בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום השערוך
 הראשון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 (להלן - מדר), שפורסם לאחרונה לפני יום השערוך הראשון לעומת מדד חודש אוקטובר

.2000 

 שיעורי ההיטל
 בשקלים חדשים

43.19 

 תוספת

 1. היטל סלילת כביש (סעיפים 4 עד 7) -
 בעד קרקע מכל סוג, לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל השטח שעליו

 עומד בנין)

 ק״ת-חש״ם, התשמ״ה, עמי 14; התשנ״ו, עמ• 588.
 7 ק״ת התשל״ו, עמי 967: ק״ת-חש״ם, התשמ״ג, עמי 178.
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65,74 
16.44 

18.19 
27.66 
6.92 

 ש 1

 בער בנין - שהוא נכס למגורים, לכל מ״ר משטח הבנין
 שהוא נבם לתעשיה או בית עסק, לכל מ״ק מנפח הבנין

 2. היטל סלילת מדרכות (סעיפים 4 עד 7) -
 בער קרקע, לכל מ״ר משטח הקרקע (כולל השטח שעליו עומד בנין)

 בעד בנין - המהווה נכס למגורים, לכל מ״ר משטח הבנין

 שהוא נכס לתעשיה או בית עסק, לכל מ״ק מנפח הבנין

 ט״ז באלול התשס״א (4 בספטמבר 2001)
 (חמ 8-3) י ו ס ו

 ראש עיריית נס ציונה

2 0 0 ו - ב ״ ס ש ת ת רכב וחנייתו)(תיקון), ה ד מ ע ה ) ן ו י ע ן ל ר לראשו  חוק עז

 בתוקף סמכותה לפי םעזפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות', וסעיף 77 לפקודת
 התעבורה2, מתקינה מועצת עיריית ראשון לציון חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת הראשונה לחוק עזר לראשון לציון(העמדת רכב וחנייתו), התש׳־ס-

 2000' (להלן - חוק העזר העיקרי), יבוא:
 החלפת -תוספת

 הראשונה

 שיעורי האגרה
 בשקלים הרשים

2.60 

"2.60 

ה נ ו ש א  ״תוספת ר
 (סעיפים 5 ו־6)

 אגרת חניה

 ו. אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום באמצעות כרטיס
 חניה, לבל שעת חניה או חלק ממנה

 2. אגרת חניה במקום חניה מוסדר בתשלום באמצעות מדחן,
 לבל שעת חניה

 2. על אף האמור בסעיף ו2(א) לחוק העזר העיקרי, ישוערכו תעריפי האגרות הנקובים
 בתוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי, בנוסחה בחוק עזר זה, ב־ ו בינואר שלאחר פרסום
 חוק עזר זה (להלן - יום השערוך הראשון) לפי שיעור שינוי מדר המחירים לצרכן שמפרסמת
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - מדד), שפורסם לאחרונה לפני יום השערוך הראשון
 לעומת מדד חורש מאי 2000, ויחולו לגבי התעריפים כאמור הוראות סעיף ו2(ב) לחוק העזר

 העיקרי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
 ל• באב התשס״א (19 באוגוסט 2001)

ן צ י ר נ י א  (חם 8-22) מ
 ראש עיריית ראשון לציון

 אני מסכים. אני מסכים.
י ש ו י ה י ל ם סנה א י ר פ  א

 שר הפנים שר התחבורה

 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 8, עמי 197.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.
 ק״ת-חש״ם, התשים, עמי 213.

 הוראת שעה
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ת הביוב ואגרת ביוב כ ר ע מ ה ל י ש ע ת (הזרמת שהכי ת  חוק עזר לשדרו
2 0 0 ו - ב ״ ם ש ת  שפכי תעשיה), ה

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות,, ולפי סעיפים 37, 38 ו־39
 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשב״ב-962 ו2(להלן - החוק), מתקינה מועצת עיריית

 שררות חוק עזר זה:

 1. בתוק עזר זה ־ הגדרות

 ״אגרה״ או ״אגרת שפכי תעשיה״ - אגרה שנקבעה בתוספת השניה!

 ״איגוד״ - איגוד ערים אזור שדרות שער הנגב(ביוב), שהוקם בצו איגוד ערים(אזור שדרות
 שער הנגב)(ביוב), התשנ״ו-51995;

 ״בוצה״ - תוצר עתיר במוצקים המתקבל במיתקנים של קדם טיפול;

 ״בוצה רעילה״ - בוצה הנוצרת במיתקני קדם הטיפול שהיא פסולת כהגדרתה בתקנות
 רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ״א-41990;

 ״ביוב״ - לרבות ביב ציבורי או ביב מאסף או מיתקנים אחרים, לרבות תחנות שאיבה וקווי
 סניקה, בריכות אידוי, בריכות שיקוע או מבון לטיהור שאינו לייצור מי שתיה, על

 מיתקניהם;

 ״ביב ציבורי״ - ביב, לרבות מיתקני ביוב בתחום העיריה, למעט התחברות מבית מגורים-,

 ״היתר״ - היתר שנתי להזרמת שפכי תעשיה, שנתן ראש העיריה בכתב, לענין חוק עזר
 זה;

 ״הזרמת שפכים״ או ״הזרמה״ - הרחקת פסולת ממפעל תעשיה אל מערכת הביוב או
 באמצעותה:

 ״חיבור נכס״ - תיבור נכס לביב ציבורי, לרבות חיבור כאמור של מיתקנים בחצר הנכס:

 ״העיריה״ - עיריית שדרות!

 ״מדר״ - מדד המתירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 ״מד שפכים״ - מד שפכים כמותי, מחובר אלחוטית למחשב מכון הטיהור, שאת גודלו, סוגו
 וכל קביעה אתרת המתייתםת להתקנתו יקבע ראש העיריה, לפי שיקול דעתו:

 ׳מחזיק״ - מי שמחזיק במפעל או בחלק ממנו בבעל, כשוכר או בכל אופן אחר או מפעיל
 אותו:

 ״מי נגר״ - מים המוזרמים על פני השטח, לרבות מים שמקורם במי גשמים, מי תהום ובמי
 ניקוז גגות וחצרות;

 ״מכון טיהור״ או ״מכון״ - המכון לטיפול בשפכים של האיגוד:
 ״מערכת ביוב״ - כמשמעות ״ביוב״ בחוק, לרבות קווי ביבים, מאספים ומערכות שאיבה,

 טיהור וסילוק:
 ״מפעל תעשיה״ או ״מפעל״ - כל מקום וכל נכס שבו עושים מלאכה או מייצרים מצרכים

 וחומרים, לרבות כל מקום המשמש לעיבוד, להחסנה, לניקוי, לבדיקה וכיוצא באלה;

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 7 סייח התשב״ב, עמי 96.

 3 ק״ת התשנ״ו, עמי 175.

 4 ק״ת התשנ״א, עמי 22.
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 ״מפעל טעון היתר״ - מפעל תעשיה הצורך יותר מ־5,000 מטרים מעוקבים מים לשנה, או
 מפעל תעשיה הצורך פחות מ-*5,000 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר ראש העיריה קבע

 בהודעה בכתב בי הוא מפעל טעון היתר;

 ״מפעל מבוקר״ - מפעל תעשיה הצורך פתות מ־5,000 מטרים מעוקבים מים לשנה אשר
 לדעת ראש העיריה תהליכי הייצור או החומרים שבו עלולים לגרום להזרמת שפכי

 תעשיה בניגוד להוראות חוק עזר זה;

 ״מפקח״ - מי שראש העיריה מינהו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זהי,

 ״מיתקנים של קדם טיפול״ - מיתקני טיפול הממוקמים בתחום המפעל ובאחריותו, לשם
 טיפול בשפכי המפעל והתאמתם לחוק עזר זה;

 ״נכס״ - בנין, קרקע, וכן חלק מבנין או מקרקעין, בתחום העיריה, המהווים יחידת רישום
 נפרדת או הניתנים לרישום כיחידה נפרדת או שאינם ניתנים לרישום כאמור אך הם

 משמשים בפועל כיחידה נפרדת, למעט רחובות ואדמה חקלאית:

 ״קולחים״ - מים מטופלים ביציאה מן המכון-,

 ״ראש העיריה״ - לרבות מי שהוא הסמיך לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן:

 ״שפכי תעשיה״ או ״שפכים״ - פסולת נוזלית המורחקת ממפעל תעשיה אל מערכת הביוב
 או באמצעותה.

 2. מתזיק של מפעל תעשיה לא יזרים לביוב, ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו לביוב,
 שפכי תעשיה -

 (ו) באופן, בבמות או באיכות העלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לפעולת
 הזרמת הביוב או לתהליכי הטיפול בו או למיתקן טיפול בשפכים או למערכות

 אזוריות להשבת קולחים:

 (2) באיכות ובאופן העלולים להיות מטרד או לגרום סכנה או נזק לציבור או
 לסביבה;

 (3) בלא היתר או שלא בהתאם לתנאי ההיתר, באשר המפעל טעון היתר, או בניגוד
 להוראות חוק עזר זה.

 3. (א) לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב אלא אם כן השפכים לא

 יכילו מרכיבים בריכוזים רעילים המעכבים את הטיפול הביולוגי בהם או הגורמים לעליה
 בערכי צריכת תמצן כימית של הקולחים או הגורמים נזקים לגידולים המושקים

 בקולחים.
 (ב) ראש העיריה רשאי לדרוש ממפעלים הפולטים חומרים כימיים לשפכים,
 להמציא לעיריה ממצאי בדיקות המראים אם השפכים התעשייתיים יכולים להתפרק
 באורח מלא במכון: לענין זה, יהא רשאי ראש העיריה לדרוש ממחזיק של מפעל לערוך
 בדיקות של רעילות ביולוגית ובדיקות לאפיון רעילות ופריקות של שפכים, לרבות הדגמה
 במיתקני מעבדה להדמיית פעילותו של מבון הטיהור ובדיקת היתס בין צריבת חמצן כימית

 לצריכת חמצן ביולוגית.

 4. לא יינתן היתר להזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב אלא אם כן התמלאו הדרישות
 והתנאים כאמור בתוספת הראשונה.

 ק״ת-חשי׳ם 645, כ״ה בכסלו התשס״ב, 2.2001 ו.ס ו



 עליה בריכוז
 מזהמים

 5. (א) ראה ראש העיריה שישנה עליה בריכוז מרכיב בשפכים אשר ריכוזו הוגבל לפי

 הוראות חוק עזר זה, רשאי הוא לקבוע בכתב תנאים מגבילים נוספים למפעלים המזרימים
 שפכים למכון.

 (ב) כעבור שישה חודשים מתום המועד שבו קבע בכתב ראש העיריה והעביר
 למפעל תנאים מגבילים נוספים באמור בסעיף קטן(א), לא יוזרמו שפכים מהמפעל למערכת

 הביוב אלא לפי התנאים המגבילים הנוספים שייקבעו לפי חוק עזר זה.

 מפעל חדש או
 מפעל שמותקן בו

 מיתקן חרש

 עריבת בדיקות
 שפכים והגשת

 תוצאותיהן

 עריכת בדיקות
 שפכים ופיקוח

 תעשיה

 עריכת בדיקות
 שפכים בידי

 העיריה

 6. (א) מחזיק של מפעל תעשיה חדש או קיים, שהותקן בו מיתקן חדש אשר ביכולתו

 לשנות את כמותם או את איכותם של שפכים, המבקש להזרים את שפכיו למערכת הביוב,
 יגיש לראש העיריה מפרט על הפעילות המתוכננת במפעל, איכות השפכים הצפויה, כמויות

 ואופן הזרמת השפכים מהמפעל ומיתקני קדם טיפול מתוכננים.

 (ב) מצא ראש העיריה, על סמך נתוני המפרט שהוגש כאמור בסעיף קטן (א),
 ובהתאם לתרומתו ולהשפעתו היחסית של המפעל על מכון הטיהור, בי קיים חשש שייגרם
 נזק לתהליך הטיהור במכון הטיהור, הוא רשאי לקבוע תנאים מגבילים נוסף על התנאים

 שנקבעו בתוספת הראשונה.

 (ג) לא יינתן היתר להזרמת שפבי תעשיה ממפעל כאמור בסעיף קטן(א), אם לא
 התמלאו הדרישות והתנאים שקבע לענין זה ראש העיריה.

 7. (א) מהזיק במפעל טעון היתר יגיש לראש העיריה, לצורך קבלת ההיתר, תוצאות

 בדיקות של דגימות שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו, בתדירות שיקבע ראש העיריה
 ואשר לא תעלה על פעמיים בחודש.

 (ב) בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן(א), יגיש מחזיק מפעל טעון היתר או מחזיק
 מפעל מבוקר לראש העיריה, בכל עת שיידרש בכתב מאת ראש העיריה, תוצאות בדיקות

 של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו.

 (ג) עריכת הבדיקות של שפכי התעשיה והגשת תוצאותיהן ייעשו באופן ובתנאים
 שיקבע ראש העיריה; מחזיק המפעל יישא בהוצאות ביצוע הבדיקות.

 (ד) אין האמור בסעיף זה גורע מסמכויותיהם של ראש העיריה והמפקח כמפורט
 בסעיף 9.

 8. (א) מצא ראש העיריה, על פי בדיקות שפכים של המפעל, בי המפעל מזרים שפכים

 שלא לפי התנאים המחייבים המפורטים בחוק עזר זה או שלא לפי התנאים שנקבעו למפעל,
 רשאי הוא להורות למפעל או לגורם מקצועי מטעם העיריה על ביצוע חוזר של בדיקות
 שפכים מהמפעל, בתוך פרק זמן שאינו עולה על חודש ימים ולחייב את המפעל בהוצאות

 ביצוע הבדיקות.

 (ב) נמצא כי מפעל חרג מהדרישות ומהתנאים המפורטים בחוק עזר זה או
 מהתנאים שנקבעו לפי הוראות סעיף 5 או סעיף 6, הוא ישלם לעיריה, במועד שיקבע ראש
 העיריה, את ההוצאות שנאלצה העיריה להוציא בשל הצורך לערוך פיקוח חוזר במפעל,

 בהתאם לחשבון שיגיש ראש העיריה.

 9. (א) ראש העיריה רשאי, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת, להורות על ביצוע

 בדיקות של דגימות שפכי תעשיה שנלקחו באמור בסעיף קטן (ב), ורשאי הוא, בהודעה
 בכתב, לחייב את מחזיק המפעל לשאת בהוצאות ביצוע הבדיקות.
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 (ב) מפקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למפעל תעשיה כדי ליטול דגימות של
 שפכי התעשיה שבמפעל לצורך ביצוע בדיקות, ובכלל זה להתקין דוגם רציף, לתקופה

 שתידרש, כדי להבטיח קיום הוראות חוק עזר זה,

 10. (א) ראש העיריה רשאי לקבוע, על פי תוצאות בדיקות שפכים שהוגשו לו או

 שבוצעו מטעמו, כי מפעל מבוקר יהיה מפעל טעון היתר; משקבע כן - יודיע על כך בכתב
 למחזיק המפעל.

 (ב) מפעל מבוקר שמחזיקו קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן(א), יחולו עליו ההוראות
 המחייבות לענין מפעל טעון היתר.

 11. מחזיק מפעל תעשיה יודיע מיד לראש העיריה על כל שינוי שחל בבמות, בטיב או

 באיכות של שפכי התעשיה המוזרמים ממפעלו או באופן הזרמתם, אם השינוי עלול לגרום
 להזרמת השפכים בניגוד להוראות חוק עזר זה.

 12. נתן ראש העיריה היתר או הודעה בכתב, בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, רשאי

 הוא לבטלם, לשנותם ולהתנות בהם תנאים.

 שינוי מפעל
 מבוקר למפעל

 טעון היתר

 הורעה בדבר
 שינוי

 סמבות שיניי
 היתר או הודעה

 13. (א) מחזיק במפעל המעוניין בהתקנת מד שפכים במוצא השפכים ממפעלו למערכת

 הביוב, יגיש מראש לראש העיריה בקשה לאישור מד השפכים אשר יותקן במפעל ופרטי
 התקנתו; הבקשה תוגש על גבי טופס שיקבע ראש העיריה.

 (ב) רכישתו של מד השפכים, התקנתו, בדיקתו, תיקונו, העתקתו, החלפתו, שינויו,
 החזקתו, פירוקו, הסרתו או טיפול בו בדרך אחרת, יהיו על חשבון המחזיק במפעל.

 (ג) מד השפכים לא ישמש לצורך חישוב כמות השפכים המוזרמים למערכת הביוב
 מהמפעל שבו הותקן כל עוד לא המציא המחזיק באותו מפעל לראש העיריה אישור
 ממבדקה מוסמכת, שאושרה על ידי ראש העיריה, על תקינותו של מד השפכים וראש

 העיריה אישר את עבודות התקנתו.

 (ר) המחזיק במפעל; שבו הותקן מד שפכים, יחזיק את הסביבה שבה הותקן מד
 השפכים, ברדיוס של ו מטר לפחות, במצב נקי ומסודר באופן שהגישה אל מד השפכים

 תהיה, בכל עת, חופשית ופנויה מבל מפגע, לרבות צמחיה התוסמת את הגישה.

 (ה) מחזיק במפעל, שבו הותקן מד שפכים כמותי, יהיה אחראי לאבדן ולכל נזק או
 חבלה שייגרמו למד השפכים או בקרבתו, וכן לכל ליקוי או תקלה במד השפכים.

 (0 אחת לשנה, במועד שיקבע ראש העיריה, ימציא מחזיק במפעל שבו הותקן מד
 שפכים, ממבדקה מוסמכת שאושרה על ידי ראש העיריה, אישור על תקינותו של מד
 השפכים (להלן - אישור תקינות), נמנע המחזיק במפעל מלהמציא אישור תקינות, לא ישמש
 מד השפכים לצורך חישוב האגרה כל עוד לא הומצא האישור, ודינו של המפעל לצורך
 החבות בתשלום האגרה, מהמועד שיהיה על המחזיק במפעל להמציא לראש העיריה אישור

 תקינות ועד להמצאתו בפועל, יהיה בדין מפעל שבו לא הותקן מד שפכים.

 14. (א) מחזיק במפעל ישלם לעיריה אגרת שפכי תעשיה בשיעור שנקבע בתוספת
 השניה.

 (ב) אגרת שפכי תעשיה תחושב לפי כמות השפכים, שיעור צריכת חמצן כימית,
 שיעור המוצקים המרחפים ועומס השומנים.

 (ג) בכפוף להוראות סעיף 13, לצורך הישוב האגרה תיקבע כמות השפכים לפי כמות
 השפכים שמדד מד השפכים.

 התקנת מד
 שפכים

 אגרת שפכי
 תעשיה
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 (ר) במפעל שבו לא הותקן מד שפכים תיקבע במות השפכים לפי במות המים
 המסופקת לנכס.

 (ה) מצא ראש העיריה כי מד השפכים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת,
 רשאי הוא לחייב את המחזיק במפעל שבו הותקן אותו מד שפכים בתשלום אגרה לפי כמות
 השפכים שהוזרמה מהמפעל במשך שני החודשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך שני
 החודשים שלאחריה או לפי כמות השפכים שהוזרמה מהמפעל בתקופה המקבילה בשנה
 קודמת; לא היה מוצדק, לדעת ראש העיריה, להעריך את כמות השפכים כאמור, יקבע אותה

 ראש העיריה לפי שיקול דעתו.

 (ו) שיעור צריכת חמצן כימית, שיעור המוצקים המרחפים ועומס השמנים בשפכים
 לצורך חישוב האגרה ייקבעו על פי תוצאות בדיקה חודשית של השפכים שיערוך ראש
 העיריה: לא ערך ראש העיריה בדיקה חודשית באמור, הוא יהיה רשאי לחייב מחזיק מפעל

 בתשלום אגרה לפי תוצאות הבדיקה האחרונה שערך ראש העיריה במפעל.

 (ז) על אף האמור בסעיף זה, אם למרות האמור בסעיף 2 יוזרמו מי תמלחת לביוב,
 ישלם לעיריה המחזיק במפעל שממנו הם הוזרמו, לכל מ״ק מי תמלחת, אגרה בשיעור
 האגרה שבתשלומה הוא חייב בעד השפכים האתרים שהוזרמו ממפעלו בתקופה שבה

 הוזרמו מי התמלחת לביוב.

 15. (א) ראש העיריה רשאי לדרוש ולקבל מכל גוף המספק מים למפעל, נתונים ופרטים מסירת נתונים

 על כמויות מים שסופקו לאותו מפעל, לרבות מועדי אספקתם.

 (ב) ראש העיריה רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס למפעל ולעשות את הדרוש בו כדי
 לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה וכדי לברר את כמות המים שסופקה למפעל, לרבות

 קריאת מדי מים.

 (ג) מחזיק במפעל יציג בפני ראש העיריה, על פי דרישתו, חשבונות המתייחסים
 למים המסופקים למפעל, בזמן ובאופן שיקבע.

 (ד) סירב מחזיק במפעל להציג בפני ראש העיריה, לפי דרישתו, חשבון המתייחס
 למים המסופקים למפעל כאמור בסעיף קטן(ג), מכל סיבה שהיא, רשאי ראש העיריה לאמוד
 את צריכת המים שסופקו למפעל, והמחזיק ישלם לקופת העיריה את סכום האגרה שנקבע

 לפי אומדן באמור.

 (ה) האמור בסעיף קטן(ר) אינו גורע מתובתו של מחזיק כאמור בסעיף קטן(ג), ואינו
 גורע מסמכויותיו של ראש העיריה לפי חוק עזר זה.

 (ו) לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע ממנו להשתמש בסמכויותיו לפי
 הוראות סעיפים קטנים (א), (ב) ו־(ג).

 16. (א) סכומי האגרה הנקובים בתוספת השניה יעודכנו ב־1 בבל חודש (להלן - יום הצמדה למדד

 העדכון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם
 לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), יעודכנו סכומי האגרה שנקבעו בתוספת השניה
 ב־ו בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה ברשומות (להלן - יום העדכון הראשון), לפי שיעור

 שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2000.

 17. ראש העיריה ישלח למחזיק במפעל הורעה המפרטת את סכום האגרה המוטלת עליו הודעת תשלום
 כאמור בסעיף 14 ואת מועד התשלום.

 ק״ת-חש״ם 645, כ״ה בכסלו התשס״ב, 10.12.2001 121



 יסור הפרעה
 :על סביבות

 איסור מהילת 18. מחזיק מפעל לא ימהל שפכים ממפעלו שאינם עונים לדרישות חוק עזר זה. כדי
 שפבים להתאימם לאותן דרישות.

י 19. מי נגר שזוהמו ממעברם במפעל יראום בשפכי תעשיה ועל המחזיק להעבירם טיפול ג י :  מ

 במיתקנים של קדם טיפול במפעל.

 רשית בניס- 20. המפקת רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל מקום שבו נמצא מר שפכים, כרי לקבוע
 את כמות השפכים שהוזרמו מהמפעל למערכת הביוב.

 21. לא יפריע אדם לראש העיריה או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם

 לפי חוק עזר זה.

 מסירת ה,דעה 22. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
 או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
 משפחתו הבוגרים או לירי אדם בוגר העובר או המועסק שם, או אם נשלחה בדואר במכתב
 רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה;
 אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום

 בולט באחר המקומות האמורים.

 שמירת דינים 23. אין בהוראות חוק עזר זה כדי לגרוע מהוראות חוק עזר לשדרות (אגרת ביוב),
 התשל״ה-975ו,, אלא הוא בא להוסיף עליו, ואין חוק עזר זה בא לגרוע מכל חובה או סמכות

 לפי כל דין.

 הביטול 24. אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב),
 התשמ״ב-981 ו6, על ידי עיריית שדרות7 - בטל.

ה נ ו ש א  תוספת ר

 (סעיף 4)

 תנאים מחייבים לענין שפכי תעשיה המוזרמים למערכת ביוב

 שפכי תעשיה לא יכילו:
 (א) בנזין, בנזן ,,€), נפט, ממיסים כגון פחמן טטרא־כלורי, כלורופוריס. מתילן כלורי,
 טרי־כלורו־אתילן, אתנים הלוגניים ודומיהם, וכן שמן בעירה או כל נוזל, מוצק או גז

 העלול לגרום להתהוות תנאי בעירה או פיצוץ במערכת הביוב:

 (ב! פסולת נוזלית בעלת הגבה הנמוכה מ־6.0 או הגבוהה מ־9.0;

 (ג) מוצקים או חומר צמיג בגודל ובכמות העשויים שלא להיגרף ועל ידי כך לגרום
 להפרעה בתקינות תהליך הטיהור, כגון: שאריות ״עוגת סינון״, אספלט, פגרי בעלי חיים,
 גבבה, אפר, חול, בוץ. קש, שארית עיבוד שבבי בתעשיה, שארית גזם נוי, חלקי מתכת,
 זכוכית, סמרטוטים, נוצות, פלסטיקה, עץ, דם מלא, תוכן קיבת בהמות, עצמות, שיער
 ושאריות עור, קרביים, צלחות מנייר ופלסטיק, שקיות לחלב או מוצרים דומים מנייר

 ופלסטיק, שלמים וגם כאלה שעברו ריסוק או קיצוץ:

 (ד) מים שמקורם בגשם, מי נגר עילי, מי תהום, ניקוז תת קרקעי, ניקוז גגות, חצרות או
 בריכות, אלא על פי אישור מיותר:

 (ה) מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית, אלא על פי אישור מיוחד:

 ק״ת ההשמ״ב, עמי 272.
 ק״ה-חש״ם, התשמ״ז, עמי 384.
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 (ו) שמני מאכל בריכוז כולל העולה על 00ו מיליגרם/ליטר(״מיצוי הקסך), שומנים וחומר
 דמוי גריז כגון: שומן מהחי, חלב, שמן צמחי וכל סוג של שמן מינרלי; וכן שפכים

 המכילים כמות נמוכה מ־00ו מיליגרם/ליטר העלולים לגרום נזק למערכת הביוב:

 (ז) שומן מינרלי או שמנים על בסיס מינרלי, למכונות חיתוך כלים, המכונים ״שמן מסים״
 היוצרים תרחיפים יציבים במים, או בל סוג שמן אתר שאינו עובר פירוק ביולוגי או

 תזקיקים אחרים המהווים מוצרי שמן אדמה בריכוז העולה על 20 מיליגרם/ליטר;

 (ח) ציאנירים ב־1יי0 ותרכובות ציאונוגן העשויים ליצור מימן־ציאניד, בסביבה חומצית,
 בריכוז מעל 0.5 מיליגרם/ליטר-,

 (ט) כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים ולא מומסים, בריכוז העולה על 3,500
 מיליגרם/ליטר; וכן שפכים המכילים ריכוז נמוך מ־3,500 מיליגרם/ליטר העלולים

 לגרום נזק למערכת הביוב:

 (י) כלל מוצקים מרתפים בריכוז העולה על 000,ו מיליגרם/ליטר:

 (יא) צריבת חמצן(צח״כ) העולה על 2,000 מיליגרם/ליטר;

 (יב) חומרים העשויים לגרום לריח חריף:

 (יג) סולפירים מומםים בריכוז העולה על 0.1 מיליגרם/ליטר׳,

 (יד) פסולת נוזלית שהטמפרטורה שלה בכניסה למערכת הביוב עולה על 45 מעלות
 צלסיוס;

 (טו) פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין 20 מעלות
 צלסיוס ל־40 מעלות צלסיוס:

 (טז) תרכובת פחמימנים כלוריים או תרכובות זרחן אורגניות בריכוז העולה על 0.02
 מיליגרם/ליטר:

 (יז) כלור או הלוגן פעיל אחר בריכוז העולה על 3.0 מיליגרם/ליטר:

 (יח) מוצקים שאינם עוברים פתח של 10 מ״מ:

50 על ריכוזם במים המסופקים 4 ־  (יט) סולפטים בריכוז העולה ב־200 מיליגרם/ליטר כ
;80 4  למפעל ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הםולפטים על 500 מיליגרם/ליטר כ־

 (כ) כלורידים בריכוז העולה ב־00ו מיליגרם/ליטר ב־1כ) מעל ריכוזם במים המסופקים
 למפעל;

 (כא) פלואורידים בריכוז העולה על 1.0 מיליגרם/ליטר:

 (בב) דטרגנטים המכונים ״קשים״ בריכוז העולה על ו מיליגרם/ליטר ודטרגנטים המכונים
 ״רכים״ בריכוז העולה על 40 מיליגרם/ליטר:

 (כג) פנולים וקרזולים בריכוז העולה על 3 מיליגרם/ליטר-,

 (בד) מי קירור מוחזרים או תימלחות;

 (כה) נוסף על האמור לעיל לא יכילו שפכים חומרים כמפורט להלן בריכוזים העולים על
 הריכוזים הרשומים לצדם:
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 מיליגרם/ליטר

 אבץ 3.0 או הריכוז במים למפעל בתוספת 3.0 כ־וו./
 מיליגרם לליטר, לפי הגבוה מבין השניים

 ארסן 0.1 ב-*\/
 בורון 1.0 כ־*1

 בדיל 2.0 ב־ו81
 בריליום 0.50 ב־80
\  ונריום 0.50 כ־?

,  חמרן 25.0 כ־1\
 כסף 0.05 כי^\.
 כספית 0.005 כ־^-1
 כרום (שלוש ערכי) 0.25 כ־>)

 כרום (שש ערכי) 0.1
• ־  ליטיום 0.3 כ

 מוליבדן 0.05 כ־10\
 מנגן 1.0 או הריכוז במים המסופקים למפעל כ־י.11\

 בתוספת 0.5, לפי הגבוה מבין השניים

 נחושת 1.0 או הריכוז במים המסופקים למפעל
 בתוספת 1.0, לפי־ הגבוה מבין השניים

^ ־  ניקל 0.5 נ
Se-סלניום 0.05 כ 
 עופרת 0.25 כ־י1י1
 קדמיום 0.05 כ־ €11
 קובלט 0.25 כ־י)€

יה  תוספת שנ
 (סעיף 4ו)

 ו. אגרת שפכי תעשיה למ״ק שפכים: 1.483 ש״ח + ,(1 + י כ] + !ם = נן

|) =(—4.^(1.5 + - —  0.401שי־ח א(0.1+ 0.2א -—— + 0.2׳> —
2,000 100 1.000 

!-<,= ( ״ - ״ - + 0.1 א ״ - - - - * 0.3 + - —  0.071 ש־׳ח <: (0.3 + 0.3 א -
2,000 100 1.000 

0  ו 0.31 ש״ח * (0.3 + 0.3 א ——. + 0.3 א - ״4— ו
2,000 100 1,000 

 A - עומס צריבת חמצן כימית במיליגרם לליטר, אך לא פחות מ־900 מיליגרם לליטר:

 13 - עומס שמן במיליגרם לליטר, אך לא פחות מ־20 מיליגרם לליטר:

 2) - עומס מוצקים מרחפים במיליגרם לליטר, אך לא פחות מ־0־.י2 מיליגרם לליטר:

 ם - אגרה בשקלים חדשים לבדק שפכים:
 !ם - חלק האגרה בשקלים חדשים למ״ק שפכים בשל מרכיב הוצאות האנרגיה:
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 י(1 - חלק האגרה בשקלים חדשים למ״ק שפכים בשל מרכיב הוצאות על כימיקלים;

 ן>1 - חלק האגרה בשקלים חדשים למ״ק שפכים בשל מרכיב הוצאות פינוי ביצה.

 2. האגרה למ״ק שפכים שהם מי תמלחת תהיה בגובה האגרה שבה חויב מחזיק בער
 השפכים האחרים שהוזרמו ממפעלו.

 י׳ באדר התשם״א (5 במרס 2001)
י מ ו י א ל  (חמ 8-54) אל

 ראש עיריית שררות

2 0 0 ו - ב ״ ם ש ת ת (אגרת ביוב)(תיקון), ה  חוק עזר לשדרו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־ 251 לפקודת העיריות1, וסעיפים 37, 38 ו־39 לחוק
 הרשויות המקומיות (ביוב), התשב״ב-962ו2, מתקינה מועצת עיריית שדרות חוק עזר זה:

 1. בחוק העזר לשדרות (אגרת ביוב), התשל״ה-975ו3, פריטים 2 ו־3 לתוספת - תיקון התוספת
 בטלים.

 י״ח בתמוז התשס״א (9 ביולי 2001)
י מ ו י א ל ל  >המ 8-18) א

 ראש עיריית שדרות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 סייח התשכ״ב, עמי 96.

 5 ק״ת התשל״ה, עמי 1947.

2001 - ב ״ ם ש ת ת שמואל (אגרת ביוב)(תיקון), ה ע ב ג  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיפים 37, 33 ו־39 לחוק
 הרשויות המקומיות (ביוב), התשב״ב~21962, מתקינה המועצה המקומית גבעת שמואל חוק

 עזר זה:

 1. בחוק עזר לגבעת שמואל (אגרת ביוב), התשל״ב- 971 ו5, במקום התוספת יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

 אגרת ביוב לכל מ״ק מים הנצרכים בנכם 1.94"

 כ׳ באב התשס״א (9 באוגוסט 2001)
י ר בן אר  >חמ 8-18) זמי

 ראש המועצה המקומית גבעת שמואל

 דיני מדינת ישראל, מסח חדש 9, עמי 256.
 סייח התשב״ב, עמי 96; התש״ם, עמי 192.

 ק״ת התשל״ב, עמי 175.
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2 0 0 1 - ב ״ ס ש ת ת רחובות), ה ל י ל ס ) ן ו ר ש ר לדרום ה  חוק עז

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות1 (להלן -
 הפקודה), מתקינה המועצה האזורית דרום השרון חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -

 ״אזור תעשיה״ - מרכז אזורי המיועד או המשמש לתעשיה או למלאכה או לשירותים או
 למסחר או לאחסון או למשרדים:

 ״בית דירות״ - בנין שיש בו שתי דירות או יותר:

 ״בנין״ - כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר,
 לרבות כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע:

 ״בעל״ - לרבות כל אחד מאלה:

 (ו) אדם הרשום בפנקס המקרקעין המתנהל על פי דין כבעל או כחוכר לדורות או
 כחוכר בין שהוא רשום בבעל יחיד בנכם ובין בשיתוף עם אחרים:

 (2) אדם שהוא הבעל, החוכר לדורות או החוכר, אף אם אינו רשום כאמור
 בפסקה (ו), בין שהוא בעל יחיד בנכם ובין בשיתוף עם אחרים:

 (3) אדם שהוא שוכר או שוכר משנה: לענין הגדרה זו, ״שוכר״ ו״שוכר משנה״ -
 אדם המחזיק בקרקע שלא לצמיתות. בשכירות לתקופה העולה על שלוש שנים:

 (4) אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה או המשלם מסים לממשלה, בין בזכותו ובין כסוכן, בא־כוח או כנאמן,

 בין אם הוא הבעל הרשום של הנכס או המחזיק בנכם למעשה ובין אם לאו:

 (5) בהעדר בעל, חוכר לדורות, חוכר או שוכר - אדם המחזיק בנכם או הזכאי
 להחזיק בנכם או במבנה:

 ״דירה״ - חרר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת
 למגורים, לעסק או לכל צורך אחר, הבנוי מאבן, מעץ או מחומר אחר:

 ״היטל״ - תשלום בעד סלילת רחוב שהטילה המועצה על בעל נכס חייב בהיטל, בשיעור
 שנקבע בתוספת כתוקפו ביום מסירת דרישת התשלום:

 ״היתר בניה״ - היתר בניה שניתן לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו2(להלן - חוק
 התכנון):

 ״המועצה״ - המועצה האזורית דרום השרון:
 ״התחלת הסלילה״ - מועד התחלת העבודה לסלילת רחוב, לפי קביעת המהנדס:

 ״ועד מקומי״ - כהגדרתו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי״ח-1958ג:
 ״כביש״ - רחוב או חלק מרתוב, בין מאספלט ובין מרוצף, שהקצתה המועצה לכלי רכב

 בהתאם להוראות חוק עזר זה:

 ״מבני מגורים״ - מבנים בתחום המועצה המשמשים למגורים, לרבות מגורים במשק
 תקלאי:

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 י סייח התשב״ה, עמי 307.
 3 ק״ת התשי״ח, עמי 1256.
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 ״מדרכה״ - רחוב או חלק מרחוב, בין מאספלט ובין מרוצף, לרבות אבני שפה, קיר משען,
 מדרגות וקירות תומכים שהקצתה המועצה להולכי רגל בהתאם להוראות חוק עזר

 זה:

 ״מהנדס״ - מהנדס המועצה, לרבות מי שהוא העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי הוראות
 חוק עזר זה, כולן או מקצתן:

 ״נכס״ - כל בנין וכל קרקע, וכן חלק מבנין או חלק מקרקע, המהווים יחידת רישום נפרדת
 בספרי המקרקעין, למעט רחוב, הנמצא בתחום המועצה:

 ״נכסים אחרים״ - כל נכס שאיננו מבנה למגורים ואיננו ממוקם באזור תעשיה:

 ״נכס חייב בהיסל״ - מבני מגורים וכן נכס הנמצא באזור תעשיה וכן כל נכס אחר המצוי
 באזור שבו בוצעו או מבוצעות או יבוצעו עבודות סלילה של כביש או מדרכה, לפי
 קביעת המהנדס, למעט מבנים חקלאיים המשמשים את המשק החקלאי או שלא נעשה

 בהם כל שימוש והנמצאים בתחום הנכס:

 ״סלילת כביש ומדרבה״ - לרבות הרתבתם ולרבות ביצוע עבודות אלה:

 (1) חפירה, מילוי או פילוס, מצעים, תשתית, שכבות מנשא, עבודות ניקוז למים
 עליונים, הנחת מצעים, זיפות:

 (2) התאמת שיפועי ומפלסי הכביש או המדרכה לשטחים הסמוכים להם, לרבות
 כיוון כניסות, מדרגות וגדרות של רשות היחיד למפלסי המדרכה או הרחוב

 הנסללים:

 (3) סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם מחדש, עקירת עצים ונטיעתם
 מחדש, הריסת מבנים ישנים ופינוים, התקנתם של ביבים, תעלות ניקוז, צינורות מים,
 בורות שפכים, סילוקם וסתימתם, ובלבד שעבודות אלה נעשו עקב הסלילה ולצורך

 הסלילה:

 (4) בנייתם ושינוים של קירות תומכים, מדרגות, אבני שפה, גדרות, צדי דרך, גדרות
 מגן, מיתקני בטיחות וקירות גבול:

 (5) ריצוף שבילים, סידור שדרות, מדשאות, בריכות, ספסלים, נטיעת עצים וצמחים,
 סידורם וגידורם:

 (6) הכנת תכנית לסלילת כביש או מדרכה, השגחה ופיקוח על הבניה:

 (7) כל עבודה אחרת שלא פורטה, הדרושה לסלילת כביש או מדרכה או הכרוכה
 בה;

 ״סלילת רחוב״ - סלילת בביש או מדרכה:
 ״ראש המועצה״ - לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר

 זה, בולן או מקצתן:
 ״רחוב״ - כביש, מדרכה, סמטה, דרך, מדרגות, שביל, נתיב להולכי רגל, גשר, רחבה, כיכר,
 אי תנועה וכיוצא בהם, כולו או חלקו, בין מפולש ובין שאיננו מפולש, או שהמועצה

 הכריזה עליו כעל רחוב:
 ״שטח בנין״ - כמשמעותו בסימן ב׳ לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבניה (בקשה

 להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-970ו4(להלן - תקנות התכנון):

 4 ק״ת התש״ל, עמי ו84ו.
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 ״שטח דירה״ - כמשמעותו בסימן ב׳ לתוספת השלישית לתקנות התכנון: ובבית דירות -
 לרבות חלק יחסי מן השטח הבנוי שהוא רכוש משותף כהגדרתו בפרק ו׳ לחוק'המקרקעין,
 התשכ״ט-969ו5, המחושב לפי שטח הדירה לעומת סך כל שסחי הדירות בבית, בין אם

 הבית רשום כבית משותף ובין אם לאו:

 ״שטח חקלאי״ - שטח המיועד לחקלאות לפי תכנית בת תוקף.

 2. המועצה רשאית להקצות רחוב או חלק ממנו לכביש או למדרכה.

 3. (א) המועצה רשאית להחליט, על סלילת כביש או מדרכה או שניהם או השלמת

 כביש או מדרכה או שניהם, בהתאם להוראות חוק עזר זה: המועצה רשאית להחליט על
 סלילה כאמור, בבת אחת או בשלבים.

 (ב) החליטה המועצה על סלילת כביש או מדרכה כאמור בסעיף קטן(א), תימסר
 הודעה במפורט בסעיף 10, לבעלי נכסים חייבים בהיטל.

 4. (א) בעל נכס חייב בתשלום היטל בעת התחלת הסלילה של כביש או מדרכה.

 (ב) נוספה בניה לנכס או נהרס בנין והוקם במקומו בנין חדש(להלן - בניה חדשה),
 אחרי התחלת הסלילה או השלמתה, יחויב בהיטל בעד תוספת בניה או בניה חדשה, לפי

 הענין, בעל הנכס התייב בתשלום ההיטל בעת הבניה.

 (ג) שונה בתכנית, אחרי התתלת הסלילה או השלמתה, ייעודו של נכס, כולו או
 מקצתו, לשטח בניה או ניתן היתר בניה לגבי נכס, כולו או מקצתו, יחויב בתשלום ההיטל

 בעל הנכם החייב בתשלומו בעת שינוי הייעוד או מתן היתר בניה.

 5. (א) ההיטל יחושב לפי השיעורים שנקבעו בתוספת על פי כל מטר מרובע של קרקע

 ועל פי בל מטר מרובע של בניה.

 (ב) מטר מרובע של בנין יחושב לפי הגדול מבין:
 (ו) הבנוי למעשה בבל קומותיו של הבנין:

 (2) הניתן לבניה בנכס לפי כל תכנית מיתאר המחייבת באותו מקום או לפי
 היתר בניה, הכל לפי השטח הגדול יותר.

 (ג) נכס חייב בהיטל שבעת התחלת הסלילה היה קרקע בלבד, ישלם בעלו היטל
 לפי הגדול מבין:

 (1) שטח הקרקע:
 (2) הניתן לבניה בנכס לפי כל תכנית מיתאר מחייבת באותו מקום.

 (ד) בבנין יחושב ההיטל לפי שטה הבנין וכן לפי שטת הקרקע, כולל הקרקע שעליה
 עומד הבנין.

 (ה) בבנין שהוא בית דירות, יחושב שטח הקרקע של כל דירה לפי השיעור היחסי
 של זכויותיו של בעל הדירה שנקבעו לגבי הקרקע של בית הדירות לעומת הזכויות כאמור
 של בעלי כל הדירות באותו בית: בהיעדר קביעה כאמור, יחושב ההיטל לפי היתס שבין

 שטח הרצפה של כל רירה לבין שטח הרצפה הכולל של כל הדירות באותו בית.

 (ו) נוספה בניה לנכס חייב בהיטל לאחר התחלת הסלילה, יחויב בעלו בתשלום
 היטל בעד הבניה הנוספת לפי שטת הבניה הנוספת, כמפורט בהיתר הבניה.

 הקצאת כביש
 ומדרכה

 החלטה בדבר
 סלילת כביש

 ומדרכה

 חיוב בעל
 נכס בהיטל

 שיעורי ההיטל

 סייח התשכ״ט, עמי 259.

 128 ק״ת-חש״ם 645, כ״ה בכסלו התשם״ב, 10.12.2001



 (ז) הוקם בנין חדש בנכם חייב בהיטל במקום בנין קיים שנהרס, לאחר התחלת
 הסלילה, יחויב בעלו בתשלום היטל בעד הבניה החדשה, לפי ההפרש שבין שטחו של הבנין
 החדש, במפורט בהיתר הבניה, לבין שטחו של הבנין שנהרס, ובלבד שבעד הבנין שנהרס
 שולמו דמי השתתפות בעד סלילת הרחוב לפי הוראות חוק עזר קודם או היטל לפי חוק עזר

 זה.

 (ח) שונה ייעודו של נכס משטח חקלאי לשטח בנוי והנכס חייב בהיטל, יתולו לגבי
 בעל הנכס הוראות חוק עזר זה.

 (ט) המהנדס רשאי, ובלבד שהתקבל על בך אישור מליאת המועצה, לתייב נכסים
 אחרים אשר שטחם עולה על 300 מ״ר בהיטל סלילה המחושב על פי העלויות בפועל של

 הסלילה אשר התבצעה סמוך לנכס ולא על פי התעריפים הנקובים בתוספת.

 (י) השטח המרבי לחיוב במבני מגורים יהא 300 מ״ר של שטת בנוי ו־500 מ״ר של
 שטח קרקע; האמור בסעיף קטן זה לא יחול על בית דירות.

 6. (א) בעל נכס החייב בהיטל ישלמו למועצה בתשלומים ובמועדים כלהלן: אופן ומועדי
 התשלום

 (ו) 80% משיעור ההיטל בתוך שלושה חודשים מיום שנמסרה לו הודעה מאת
 המועצה בדבר שיעור ההיטל שחל עליו (להלן - דרישה ראשונה), ובלבד
 שהוחל במועד הדרישה הראשונה בעבודות הסלילה-, תעודה מאת המהנדס

 בדבר מועד תחילת עבודות הסלילה תשמש ראיה לכאורה לדבר:
 (2) יתרת שיעור ההיטל בתוקפה ביום מסירת הדרישה הראשונה, צמודה
 למדד שפורסם לאחרונה לפי יום תשלום ההיטל לפי פסקה זו לעומת המדד
 שפורסם לאחרונה לפני מסירת הדרישה הראשונה, בתוך 4ו ימים מיום

 שנמסרה לו הודעה בדבר השלמת עבודות הסלילה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) -
 (1) מקום שמבקש בעל נכס חייב בהיטל, תעודה להעברת הנכס לפי סעיף 21
 לפקודה, יוקדם מועד תשלום ההיטל למועד מתן אישור המועצה בדבר
 הסכמתה להעברת הבעלות בנכם לפי בקשת בעל הנכס, ובלבד שבמועד כאמור

 הוחל בעבודות סלילה-,
 (2) היטל בעד תוספת בניה או בניה חדשה ישולם למועצה במועד חתימת
 המועצה על הבקשה להיתר בניה והמפרט שצורף אליה, ובלבד שבמועד כאמור

 הוחל בעבודות סלילה.
 (ג) המועצה רשאית לקבוע בי ההיטל המפורט בתוספת לא ישולם במלואו, אלא
 בשלבים שיוטלו מזמן לזמן לפי החלטות המועצה בשים לב להיקף עבודות הסלילה
 המתוכננות להתבצע: החליטה המועצה לחייב את בעלי הנכסים בתשלום היטל סלילה
 בשלבים, תפרט החלטת המועצה את התיוב באחוזים מסכום ההיטל (להלן - השיעור),
 ובלבד שסך כל השיעורים שיוטלו בהחלטות המועצה לא יעלה על מאה אתוזים מסכום

 ההיטל.

 7. (א) לא יסלול אדם כביש או מדרכה אלא לפי היתר מאת מליאת המועצה ובהתאם סלילת כביש

ם י ^ י

ה

ד " ד

ו

י  לתנאים, למפרטים ולהוראות שנקבעו בכתב ההיתר (להלן - היתר סלילה). ב
 (ב) בעד היתר סלילה ישלם המבקש אגרה בשיעור 15% משיעור ההיטל שנקבע

 בתוספת, לכיסוי הוצאות המועצה לתכנון כללי, פיקוח, מימון ומינהל.
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 היטל בעד
 הרחבה כביש

 (ג) סלל אדם כביש או מדרכה בלא היתר סלילה או שלא בהתאם לתנאיו, מפרטיו
 והוראותיו, רשאית המועצה להרסם או לשנותם ולבצע את עבודות הסלילה מחדש,
 ורשאית היא לגבות מאותו אדם את הוצא! תיה בהריסתם, שינוים וסלילתם של הכביש או

 המדרכה מחרש.
 (ד) בסלילת כביש או מדרכה על ירי הועד המקומי - לא תוטל עליו בל אגרה בעד

 הסלילה.

 8. (א) שילם בעל נכס דמי השתתפות על פי חוק עזר קודם בעד סלילת כביש

 והחליטה המועצה להרחיב אותו כביש, על פי הוראות חוק עזר זה, יחולו הוראות אלה:
 (ו) היה רוחבו הממוצע של הכביש שבערו שולמו הוצאות סלילה כאמור, עד
 5 מטרים, ישלמו בעלי הנכסים התייבים בהיטל בעד הרחבת אותו כביש, היטל

 בשיעור 60% משיעור ההיטל שנקבע בתוספת:
 (2) היה רוחבו הממוצע של הכביש שבערו שולמו הוצאות סלילה כאמור,
 למעלה מ־5 מטרים, ישלמו בעלי הנכסים החייבים בהיטל בעד הרחבת אותו

 בביש, היטל בשיעור של 40% משיעור ההיטל שנקבע בתוספת׳,
 (ב) הוראות סעיפים 4, 5 ו־6 יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, לגבי היטל בעד

 כבישים שהורחבו.

 9. (א) המועצה רשאית לאצול את כל הסמכויות, הזכויות והחובות המסורות לה

י מכוח חוק עזר זה בבל הנוגע לעבודות סלילה המתבצעות בתחומו של כל יישוב ויישוב מ ו ק  מ

 הנמצא בתחום המועצה לידי הועד המקומי של אותו יישוב.

 (ב) האצלת סמכויות על פי סעיף זה טעונה את אישורה של מליאת המועצה.
 (ג) המועצה תקיים תיאום מוקדם עם הועד המקומי אשר בתחומו תתבצע סלילת

 כביש או מדרכה בטרם תשתמש בסמכויותיה על פי סעיפים 2 ו־3 לחוק עזר זה.

 מסירת הודעות 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת
 או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לירי אחד
 מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם העובד או המועסק שם או אם נשלחה במכתב בדואר
 רשום למענו של אותו אדם כאמור: אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה
 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא
 דנה או אם הוכנסה ההודעה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שאליו היא הופנתה
 או אם פורסמה ההודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם

 לפחות הוא בשפה העברית.

 סמכויות יעד

 11. שיעורי ההיטל והאגרה שנקבעו בתוספת ובחוק עזר זה, ישוערכו ב־ו בכל חודש

 שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום השערוך), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם
 לאחרונה לפני יום השערוך לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השערוך שקרם לו.

 12. חוק העזר לדרום השרון(סלילת רחובות), התשכ״ו-976ו6 - בטל.

 13. (א) הוראות תוק עזר זה יתולו לגבי רתובות.שהותל בסלילתם ביום י״ג בטבת

 התשנ״ט (ו בינואר 999ו)(להלן - היום הקובע) ואילך.
 (ב) תעודת המהנדס בדבר התחלת הסלילה וכן השלמתה, תהווה ראיה לכאורה

 לדבר.

 הצמדה למדד

 ביטול

 תחולה והוראת
 מעבר

 ק״ת התשכ״ו, עמי ו0ו2.
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 (ג) על אף האמור בסעיף 4(א), אם החלה המועצה בסלילת כביש אחרי היום הקובע
 ולפני פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום הפרסום) ובאותה תקופה התחלף בעל הנכס

 הגובל באותו כביש, יראו את מי שהוא בעל הנכס ביום הפרסום כבעל החייב בהיטל.

, ישוערכו שיעורי ההיטל והאגרה שנקבעו בתוספת ובחוק הוראת שעה ו  14. על אף האמור בסעיף ו
 עזר זה, ב־ ו בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום השערוך הראשון), לפי
 שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השערוך הראשון לעומת המרד שפורסם

 בחודש פברואר 999ז.

 תוספת

 (סעיפים ו, 5, 6, 8, וו)

 שיעורי ההיטל לםלילה

 סלילה כביש סלילת מדרכה

37.75 
7.55 

37.75 
7.35 

37.75 
7.55 

48.04 
9.61 

48.04 
9.61 

48.04 
9.61 

י ר ל ג ׳ ו ט ו  מ
 ראש המועצה האזורית דרום השרון

 לכל מ״ר בנוי למגורים עד 300 מ״ר
 לכל מ״ר קרקע למגורים עד 500 מ״ר

 לבל מ״ר בנוי באזור תעשיה
 לכל מ״ר קרקע באזור תעשיה

 לכל מ״ר בנוי בנכס אחר
 לכל מ״ר קרקע בנכס אחר

 י״ח בחשון התשס״ב (4 בנובמבר 2001)
 (חמ 8-3)

2001 - ב ״ ם ש ת , ה ( ן וב)(תיקו ן(בי ר לדרום השרו  חוק עז

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות', ולפי חוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), התשכ״ב-962ו2(להלן - החוק), מתקינה המועצה האזורית דרום השרון

 חוק עזר זה:

 1. בד1וק עזר לדרום השרון (ביוב), התשנ״ה-995וג(להלן - חוק העזר העיקרי), אחרי הוספת סעיף 7א
 סעיף 7 יבוא:

 7א. (א) מליאת המועצה רשאית להחליט כי עבודות התקנת ביוב
 יתבצעו בידי בעל הנכס ובמימונו בתנאים שייקבעו באישור המליאה
 ובמקרה זה יחויב בעל הנכם בסך של 5%ו משיעור ההיטל שנקבע בתוספת
 בעד הנכם בעבור אותו שלב שאותו ביצע בעל הנכס, וזאת לכיסוי

 הוצאות המועצה לתכנון כללי, פיקוח, מימון ומהנדס.
 (ב) במקרים שבהם פעלה מליאת המועצה על פי סמכותה לפי
 סעיף 16 לחוק העזר העיקרי, לא יחויב הועד המקומי בתשלום המפורט

 בסעיף קטן(א).״

 ״ביע1ע עבודות
 התקנת ביוב

 בידי בעל נכס

י ד ל ג ׳ ו כ ד ר  מ
 ראש המועצה האזורית דרום השרון

 כ״ח באלול התשס״א (16 בספטמבר 2001)
 (חמ 8-12)

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 סייח התשכ״ב, עמי 96: התש״ם, עמי 192.

 ק״ת-חש״ם, התשנ״ה, עמי 449.

 ק״ת-חש״ם 645, כ״ה בכסלו התשם״ב, 10.12.2001 131



•2001 - ב ״ ם ש ת ת ביוב)(תיקון), ה ר ג א ) ן ו י ת ע ר ש ב מ  חוק עזר ל

ם 37 33 פי סעי , ו ת' ו מי ת המקו ו עצ  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המו
עצה המקומית מבשרת , מתקינה המו ־ ׳ב-962ו וב}, התשכ׳ ות(בי ת המקומי ו י  ו־39 לחוק הרשו

ן חוק עזר זה: ו י  צ

, יבוא: ' רת ביוב), התשל״ז-977ו אג ) ן ו י  החלפת nrספת 1 . במק 1 1. במקום התוספת לחוק עזר למבשרה צ

 ״תוספת
 (ניעיף 2)

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

כה למגורים, לתעשיה, ם לצרי  בעד כל מטר מעוקב מי

ר 1.69' בו ת צי סדו למו  למלאכה. למסחר ו

ן התשס״ב (30 באוקטובר 2001)  י״ג בחשו
י ע ז ר י א ל נ  •חמ 8-18) ר

ן ו י עצה המקומית מבשרת צ  ראש המו

 דיני מדינת ישראל, ניסח הדש 9, עמי 256.
 ס״ה התשכ״ב. עמי 96: התש״ם. עמי 192.

ב - 2001 ״ ס ש ת ל ביוב)(תיקון), ה ט י ה ) ו ד י ג מ  חוק עזר ל

ות י לפי חוק הרשו , ו ת' ו מי ת המקו ו עצ  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקידת המו
דו חוק עזר זה: י עצה האזורית מג ת (ביוב), התשכ״ב-1962', מתקינה המו ו מי  המקו

ב, )התשמ״ט-1989s (להלן - חוק העזר העיקרי), ו טל בי הי ) ו ד י  תיקון החוסכת 1. בתוספת לחוק עזר למג
 אחרי פרט ב׳ יבוא:

 שיעורי ההיטל בשקלים חדשים
 אליקיס יקנעס עין העמק

ן טיהור - ו  ״ג. מכ
לל שטה  לכל מ״ר משטח הקרקע (כו
ה עומד הבנין) אך לא י  הקרקע שעל

 יותר מ־2,500 מ״ר - 0.20

 לבל מ״ר בניה למעשה - 7.98

רי עו ו שי ערכ שו , י 4 דו (הצמדה למדד), התשמ״ח--988ו  הוראה שעה 2. על אף האמור בחוק עזר למגי
, כנוסחו בחוק עזר זה, ב־ ו בחודש  האגרות שנקבעו בפרט ג׳ לתוספת לחוק העזר העיקרי
י מדד המחירים ו נ ר שי עו ן), לפי שי ך הראשו ם השערו ו  שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן - י

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 י ם״ח התשב״ב, עמי 96: התש״ם, עמי 192.

 5 ק״ת-חש״ם, התשמ״ט, עמי 443: התש״ן, עמי 183.

 4 ק״ת-חש״ם, התשמ״ה, עמי 358; התשנ״ד, עמי 44,
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 לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להק - מדר) לאחרונה לפני יום השערוך
 הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2000.

 כ׳יט בחשון התשס״ב (15 בנובמבר 2001)
ם י כ ם ח י י  (חמ 8-12) ח

 ראש המועצה האזורית מגידו

 החלפת התוספת

2 0 0 1 - ב ״ ם ש ת ת ביוב)(תיקון), ה ר ג א ) ו ד י ג מ  חוק עזר ל

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות', וסעיפים 37, 38
 ו־39 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשב״ב-962ו2, מתקינה המועצה האזורית מגידו

 חוק עזר זה:

 1. במקום התוספת לחוק עזר למגידו(אגרת ביוב), התשנ״ב-1992ג(להלן - חוק העזר

 העיקרי), יבוא:

 הוראת שעה

 שיעורי האגרה
 בשקלים חדשים

1.96 
"61.70 

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 אגרת ביוב

 (1) לכל מ״ק מים המסופקים לדירה
 (2) לכל רירה, המשמשת לכל מטרה, לחודש או לחלק ממנו

 2. על אף האמור בחוק עזר למגידו(הצמדה למדד), התשמ״ח-1988>/ ישוערכו שיעורי

 האגרות שנקבעו בתוספת לחוק העזר העיקרי, כנוסחה בחוק עזר זה, ב־1 בחודש שלאחר
 פרסום חוק עזר זה (להלן - יום השערוך הראשון), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן
 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - מדד) לאחרונה לפני יום השערוך הראשון

 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2000.

ם ת כ י ם י י  ח
 ראש המועצה האזורית מגידו

 בייט בחשון התשס״ב (15 בנובמבר 2001)
 (חמ 8-18)

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 1 סייח התשב״ב, עמי 96: התש״ם, עמי 192.

 5 ק״ת-חש״ם, התשנ״ב, עמי 549.

 4 ק״ת^חש״ם, התשמ״ח, עמי 358: התשנ״ד, עמי 44.
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