
 קובץ התקנות
 חיקוקי שלטון מקומי

3 7 22 ביולי 2009  אי באב התשס״ט 5

ד ו מ  ע

294 2009 ט- רה) (תיקון), התשס״ תי שמי רו  חו ק עזר לאלעד (שי

294 2009 ) (תיקון), התשס״ט- תו י י חנ פה (העמדת רכב ו ק עזר לחי  חו

295 2009 רה ואבטחה), התשס״ט- תי שמי רו ה (שי ק עזר לפתח תקו  חו

297 2009 ן (סלילת רחובות), התשס״ט- צקי ק עזר לקרית מו  חו

304 2 0 0 9 - ט ״ ס ש ת ת רחצה) (תיקון), ה מו ו (הסדרת מקו פ י - ב י ב א - ל ת ק עזר ל  חו

305 2009 ט- ם) (ביטול), התשס״ י י פנ ת לאו ו נ ו שי י ר ן ( לו ק עזר לזבו  חו

305 2009 וב) (תיקון), התשס״ט- ת (בי ו ל י ק עזר לחבל א  חו

306 2 0 0 9 - ט ״ ס ש ת ם מסוכנים), ה י ק עזר לכפר כנא (הריסת מבנ  חו

309 2009 ק עזר לכפר כנא (סלילת רחובות), התשס״ט-  חו

316 2009 ק עזר לכפר כנא (תיעול), התשס״ט-  חו



 חוק עזר לאלעד (שירותי שמירה) (תיקון), התשס״ט-2009

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות', מתקינה מועצת עיריית

 אלעד חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר לאלעד (שירותי שמירה), התשס״ו-22006 (להלן - חוק העזר העיקרי) -

 (1) בסעיף 1, במקום ההגדרה ״המועצה״ יבוא:

 ״״העיריה״ - עיריית אלעד;״;

יי הצורה הדקדוקיים  (2) בכל מקום, במקום ״המועצה״ יבוא ״העיריה״, ושינו

 המחויבים ייעשו לפי זה.

 2. במקום סעיף 7 לחוק העזר העיקרי יבוא:

 7. החל ביום ט״ו בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013), הטלת היטל בשיעור

 המעודכן לפי חוק עזר זה תהא טעונה את אישורם של מועצת העיריה

 ושר הפנים או מי מטעמו.״

 ״מגבלת גבייה

 סכום ההיטל בשקלים חדשים לחודש

14.3 

 0.5״

 במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 4)

 נכס למגורים, ליחידת דיור

 בתי עסק למ״ר

.3 

 על אף האמור בסעיף 8 לחוק העזר העיקרי, יעודכנו סכומי ההיטלים הנקובים בתוספת

 כנוסחה בחוק עזר זה במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון) לפי

 שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש

 אוגוסט 2007.

.4 

דן צחק עי  י

 ראש עיריית אלעד

 ט״ז באייר התשס״ט (10 במאי 2009)

 (חמ 8-113)

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  דיני מדי

, עמי 107.  ק״ת-חש״ם, התשס״ו

 תיקון סעיף 1

 תיקון סעיף 7

 תיקון התוספת
נה  הראשו

 הוראת שעה

 חוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשס״ט-2009

, ולפי סעיף 77(א)(2), לפקודת  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות1

 התעבורה2, ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת עיריית

 חיפה חוק עזר זה:

 הוספת סעיף 24 1 . בחוק עזר לחיפה (העמדת רכב וחנייתו), התשמ״ה-31985 (להלן - חוק העזר העיקרי),

 אחרי סעיף 23 יבוא:

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173 .  2 דיני מדי

 3 ק״ת-חש״ם, התשמ״ה, עמי 218; התשנ״ח, עמי 102.
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 תיקון התוספת
ה י  השנ

 ״הצמדה למדד 24. על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר לחיפה (הצמדה למדד), התש״ן-

 41990, האגרה שנקבעה בפרט משנה 1(4) לתוספת השניה, תתעדכן ב-1

 בחודש ינואר בכל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עדכון מדד

 המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן

- המדד), שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.״

 2. בפרט 1 לתוספת השניה לחוק העזר העיקרי -

 (1) במקום פרט משנה (1) יבוא:

רי האגרה בשקלים חדשים עו  שי

 0.5 פחות מהמחיר

 המרבי שנקבע לפי סעיף

 70ב לפקודת התעבורה

 בשיעורו המעודכן״;

 ״במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס

 חניה, לכלי רכב, לכל שעה

 (2) פרט משנה (3) - בטל.

הב ה י נ ו  י

 ראש עיריית חיפה

 וי בתמוז התשס״ט (28 ביוני 2009)
 (חמ 8-22)

 אני מסכים.

ץ שראל כ  י

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 אני מסכים.

י ש ו י ה י ל  א

 שר הפנים

 ק״ת-חש״ם, התש״ן, עמי 263; התשס״ח, עמי 119.

 חוק עזר לפתח תקוה (שירותי שמירה ואבטחה), התשס״ט-2009

, מתקינה מועצת עיריית פתח  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות1

 תקוה חוק עזר זה:
 הגדרות

 1. בחוק עזר זה -

 ״העיריה״ - עיריית פתח תקוה;

 ״ראש העיריה״ - לרבות עובד העיריה שראש העיריה הסמיך אותו לעניין חוק עזר זה;

 ״היטל״ - היטל שירותי שמירה ואבטחה;

 ״נכס״ - כהגדרתו בסעיף 269 לפקודת העיריות, המצוי בתחום העיריה;

 ״שטח נכס״ - מספר המטרים הרבועים של הנכס כפי שמצוין בהודעת תשלום הארנונה;

 ״מחזיק״ - אדם המחזיק בפועל, ובאין כזה, אדם הרשאי להחזיק בנכס, בתחום העיריה,

 כבעל, כחוכר, כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;

 ״שירותי שמירה ואבטחה״ - שירותי שמירה ואבטחה הניתנים בתחום שיפוטה של

 העיריה כולה, או בחלקה, באמצעות אדם או גוף או תאגיד העוסקים בכך, ולרבות

 פעולות נלוות הדרושות לדעת ראש העיריה לשמירה ולאבטחה.

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי
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תי שמירה 2 . (א) העיריה רשאית להפעיל שירותי שמירה ואבטחה לשם הגברת הביטחון בתחומה, רו  שי

 או שמירת החיים בתחומה.

 (ב) ראש העיריה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי השמירה כאמור בעיתון המקומי;

 ההודעה תנקוב בתאריך שבו יחלו במתן שירותי השמירה, ותפרט את מהות השירותים

 ואת היקפם.

 (ג) כספי ההיטל ישמשו למימון שירותי השמירה והאבטחה בלבד.

 היטל 3 . (א) פורסמה הודעת ראש העיריה כאמור בסעיף 2(ב), ישלם המחזיק בנכס לעיריה היטל

 לכל מטר רבוע של הנכס כמפורט בתוספת, החל ממועד הפעלת שירותי השמירה.

 (ב) הופעלו שירותי השמירה והאבטחה במהלך השנה, יחויב בעל הנכס בהיטל באופן

 יחסי לתקופה שנותרה מיום הפעלת השמירה והאבטחה ועד לסוף השנה.

 פטור 4. מחזיק המשתתף בשמירה על פי הוראות חוק עזר לפתח תקוה (הסדרת השמירה),

 התשל״ה-21974, יהיה פטור מתשלום היטל שירותי שמירה.

ת 5. כספי היטל השמירה יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון שירותי י ד ו ע י  קרן י

 שמירה ואבטחה.

ת תשלום 6 . הודעות ודרישות תשלום ההיטל יומצאו למחזיק במצורף להודעות ודרישות התשלום דעו  הו

 של הארנונה.

 הצמדה למדד 7 . סכומי ההיטל שבתוספת יעודכנו ב-1 בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן

- יום העדכון) לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית

 לסטטיסטיקה (להלן - המדד), שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם

 לאחרונה לפי יום העדכון שקדם לו.

יה 8 . החל מיום כ״ה בטבת התשע״א (1 בינואר 2011), הטלת ההיטל לפי חוק עזר זה תהיה  מגבלת גבי

 טעונה את אישור מליאת המועצה ושר הפנים או מי מטעמו.

ראת שעה 9 . על אף האמור בסעיף 7, שיעורי ההיטל שנקבעו בתוספת יעודכנו ב-15 בחודש שלאחר  הו

 פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד שפורסם

 ביום העדכון הראשון לעומת מדד חודש דצמבר 2007.

 תוספת
 (סעיף 3)

 ההיטל בשקלים חדשים

 לכל מ״ר לשנה

0.60 

0.36 

0.84 

0.36 

 א. נכס למגורים -

 בנוי

 קרקע

 ב. נכס לתעשייה, מסחר, עסקים, משרדים, מחסנים ומוסדות

 בנוי

 קרקע

 די בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008)

ן ו י ח ו צחק א  י

 ראש עיריית פתח תקווה

ם 735, אי באב התשס״ט, 22.7.2009 ״ ש ח - ת ״  ק
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 ק״ת התשל״ה, עמי 517.
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 חוק עזר לקרית מוצקין (סלילת רחובות), התשס״ט-2009

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות1 (להלן - הפקודה), מתקינה

 מועצת עיריית קרית מוצקין חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה -

 ״אדמה חקלאית״ - קרקע שאין עליה בניין, שייעודה על פי תכנית הוא לחקלאות ושלא

 ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה

 אחרת;

 ״אישור בקשה להיתר בנייה״ - אישור בקשה למתן היתר בנייה בידי מוסד התכנון

 המוסמך לפי חוק התכנון והבניה;

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

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

 ״בניין״ - מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו,

 הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה כאמור וכל

 המחובר לו חיבור של קבע;

 ״בעל נכס״ - כל אחד מאלה:

 (1) בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין,

 התשכ״ט-21969 (להלן - חוק המקרקעין) - הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר

 רישום - בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר, ובהעדרו - מי שזכאי

 כדין להירשם כבעל הנכס, ובהעדרו - מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות

 מפירותיו של הנכס כבעלים;

 (2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור - החוכר לדורות כמשמעותו בחוק

 המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות - מי שניתנה לו הרשאה

 להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות;

 ובהעדר חוכר לדורות או בר־רשות כאמור - בעלו של הנכס;

 ״היטל״ או ״היטל סלילת רחובות״ - היטל המוטל לכיסוי הוצאות סלילת כביש, סלילת

 מדרכה או סלילת רחוב משולב, לפי העניין;

 ״היטל קודם״ - היטל סלילת רחובות לפי חוק עזר קודם;

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

 ״הפרשי הצמדה״, ״מדד״, ״תשלומי פיגורים״ - כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות

 (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש״ם-31980;

 ״חוק התכנון והבניה״ - חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-41965;

 ״חוק עזר קודם״ - כל חוק עזר לעיריה בדבר סלילת רחובות שקדם לחוק עזר זה;

 ״יציע״, ״עליית גג״ - כהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון

 והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-51970 (להלן - תקנות היתר בניה);

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

 2 ס״ח התשכ״ט, עמי 259.

 3 ס״ח התש״ם, עמי 46.

 4 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 5 ק״ת התש״ל, עמי 1841.
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 ״כביש״ - רחוב או חלק מרחוב המיועד למעבר כלי רכב או לחנייתם;

 ״מדרכה״ - חלק מרחוב המיועד למעבר הולכי רגל, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות

 וקירות תומכים;

 ״המהנדס״ - מהנדס העיריה או מי שסמכויות מהנדס העיריה הואצלו לו לפי סעיף 6

 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב-61991;

 ״מרפסת״ - חלק חיצון של בניין אשר -

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

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

 (3) לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 1.10 מטר מהמפלס של

 רצפתו;

 ״מרתף״ - חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת

 למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים

 במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לעניין זה, ״מפלס

 פני הקרקע״ וכן ״מפלס כביש או מדרכה״ - הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור

 הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות - גובהו של כל אחד מהם

 במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות

 הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;

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

 ״נכס אחר״ - נכס המיועד או המשמש בפועל לתעשיה, למלאכה או למסחר;

 ״נכס גובל״ - נכס הגובל ברחוב או בקטע מרחוב, 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, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם, או שטח המיועד

 לשימוש כאמור לפי תכנית, ולרבות נכס שבינו לבין אותו רחוב מפריד נכס אחר,

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

 ״נכס למגורים״ - נכס המיועד או המשמש בפועל למגורים וכל נכס שאינו נכס אחר;

 ״נכס מעורב״ - נכס המיועד או המשמש במעורב הן לשימושים של נכס למגורים והן

 לשימושים של נכס אחר;

 ״נפח בניין״ - הסכום במ״ק של שטחי כל הקומות בבניין, המוכפלים כל אחד מהם

 בגובהה של אותה הקומה הנמדד במטר אורך, לפי כללי המדידה שנקבעו בפרט

 1.00.5 לתוספת השלישית של תקנות היתר בנייה, ולרבות נפח של בניין או תוספת

 לבניין העתידים להיבנות, שאושרה לגביהם בקשה להיתר בנייה - לפי הבקשה

 שאושרה;

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

 ״סלילת רחוב״ - סלילת כביש ומדרכה או סלילתם של כביש בלבד או מדרכה בלבד או

 רחוב משולב, או הרחבתם, לרבות עשיית עבודות ומטלות הדרושות לסלילה או

 הקשורות בה, כולן או חלקן, ובכלל זה תכנון, פיקוח, ביצוע הסלילה, התקנת מערכות

 נלוות כדוגמת תאורה וכל עבודה אחרת הכרוכה בסלילה או הקשורה בה;

 6 ס״ח התשנ״ב, עמי 6.
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 ״העיריה״ - עיריית קרית מוצקין;

 ״קומה״ - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמוכות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על

 פי גובהו המזערי של אותו חלל, כקבוע בפרט 2.03 לתוספת השניה של תקנות

 היתר בניה, ככל שנקבע כזה, ולרבות בנייני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי

 מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות,

 עליות גג וכל שטח אחר בקומה;

 ״ראש העיריה״ - ראש העיריה לרבות מי שהוסמך על ידו על פי סעיף 17 לחוק הרשויות

 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-71975, לעניין חוק עזר זה;

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

 ״רחוב גובל״ - רחוב הגובל בנכס או בחלק מהנכס, בין אם יש גישה לנכס מאותו רחוב

 ובין אם אין גישה כאמור, ובכלל זה רחוב שיש דרכו גישה לאותו נכס או לחלק

 ממנו דרך נכס אחר או דרך מדרכה, לרבות רחוב, שבינו ובין אותו נכס, יש תעלה,

 חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או כיוצא בהם, או שטח המיועד לשימוש

 כאמור לפי תכנית, ולרבות רחוב שבינו לבין הנכס מפריד נכס אחר, ובלבד שקיימת

 גישה לאותו נכס מהרחוב האמור שלא דרך רחוב אחר;

 ״רחוב משולב״ - רחוב המשמש למעבר הולכי רגל ולמעבר כלי רכב גם יחד, בין אם

 מדובר ברחוב העשוי בין מחומר אחד ובין מכמה חומרים, בין במפלס אחד ובין

 בכמה מפלסים;

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

 (1) שטחה של בנייה חורגת;

 (2) שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה

 לגביהם בקשה להיתר בנייה - לפי השטח שאושר;

 ״שטח המיועד להפקעה״ - שטח המיועד לצורכי ציבור ואשר הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הודיעה כי בכוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות

 (רכישה לצורכי ציבור), 81943;

 ״שטח המיועד לצורכי ציבור״ - שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתכנית לצורכי

 ציבור;

 ״שטח קומה״ - הסכום הכולל במ״ר של שטח ההשלכה האופקית של רצפת הקומה,

 בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

 ״שטח קרקע״ - שטחה הכולל של הקרקע שבנכס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין;

 ״תכנית״ - כהגדרתה בחוק התכנון והבניה;

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

 ״תעריפי ההיטל המעודכנים״ - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם

 המעודכן במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;

 ״תעריפי ההיטל שבתוקף״ - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודכן

 ביום התשלום לקופת העיריה.

 2 . (א) היטל סלילת רחובות נועד לכיסוי הוצאות העיריה בשל סלילת רחובות בתחומה, היטל סלילת
ת ו ב ו ח  בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות סלילת רחוב הגובל בנכס נושא החיוב או המשמש אותו. ר

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

 7 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 8 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 (1) תחילת סלילת סוג רחוב הגובל בנכס; לעניין זה, ״תחילת סלילה״ - גמר

 תכניות לביצוע סלילה של סוג הרחוב הגובל וכן אישור של העיריה, לפי הנוסח

 של טופס 1 שבתוספת השניה, לביצוע עבודות כאמור, בתוך 12 חודשים ממועד

 מתן האישור;

 (2) אישור בקשה להיתר בנייה; לא היה סלול בעת אישור הבקשה להיתר בנייה

 כאמור, רחוב סלול הגובל בנכס, תאשר העיריה, לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת

 השניה, כי הליך תכנון עבודות הסלילה של הרחוב הגובל בנכס מצוי בעיצומו

 ותחילת סלילת הרחוב צפויה בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

 (3) בנייה חורגת בנכס.

 (ג) היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה או בנייה חורגת,

 ישולם גם אם הרחוב הגובל בנכס, נסלל לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 3. (א) היטל סלילת רחובות לנכס למגורים, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס

 וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בתעריפי

 ההיטל שבתוספת הראשונה.

 (ב) היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ב)(1) או 7(ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל

 המעודכנים; היטל שעילתו קבועה בסעיף 2(ב)(2) או 7(ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל

 שבתוקף.

 (ג) שולמו בעד נכס, בשל סלילת סוג רחוב הגובל בנכס, היטל קודם, היטל סלילת

 רחובות או דמי השתתפות (להלן - חיוב ראשון) לא ייכללו שטח הקרקע ושטח הבניין

 בנכס, בעת הטלתו של החיוב הראשון, במניין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב

 ההיטל לפי חוק עזר זה בשל אותו סוג רחוב שבעדו שולם החיוב הראשון.

 (ד) שולם בעד נכס חיוב ראשון, יחויב בעל הנכס פעם נוספת בתשלום היטל סלילת

 רחובות, בעד בנייה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

 (ה) אושרה בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם

 בעדו חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבנייה החדשה על בסיס שטחה בניכוי שטח

 הבניין שנהרס כאמור.

 (ו) נוכחה העיריה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בניין, כי שטחו הבנוי בפועל אינו

 זהה לשטח הבניין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בנייה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב

 לבעל הנכס או תגבה ממנו, לפי העניין ובהתאם להוראות כל דין, את סכום ההפרש

 הנובע מפער השטחים שהתגלה; סכום ההפרש כאמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל

 שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

 4. (א) היטל סלילת רחובות לנכס אחר, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנכס,

 וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנכס, בתעריפי

 ההיטל שבתוספת הראשונה.

 (ב) הוראות סעיף 3(ב) עד (ו) יחולו בשינויים המחויבים ולפי העניין גם על היטל

 סלילת רחובות לנכס אחר.

 5. היטל סלילת רחובות לנכס מעורב יחושב בהתאם לכללים האלה:

 (1) בשל חלק הנכס המיועד או המשמש בפועל לשימושים של נכס מגורים - יחושב

 סכום ההיטל כהיטל לנכס למגורים;

 (2) בשל חלק הנכס המיועד או המשמש לשימושים של נכס אחר - יחושב סכום

 ההיטל כהיטל לנכס אחר.

 היטל סלילת
 רחובות לנכס

 למגורים

 היטל סלילת
 רחובות לנכס

 אחר

 היטל סלילת
 רחובות לנכס

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

 (ב) לעניין סעיף קטן (א) יראו את יום תחילת הבנייה החורגת, כפי שייקבע בידי

 המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות הסלילה, לפי המועד המאוחר שבהם, כמועד

 שבו התגבש החיוב בהיטל סלילת הרחובות (להלן - מועד התגבשות החיוב).

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

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

 (1) סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב, בתוספת

 תשלומי פיגורים;

 (2) אם הועלו תעריפי ההיטל במועד כלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב

 (להלן - מועד ההעלאה) - סכום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודכנים,

 בתוספת תשלומי פיגורים החל מהמועד המאוחר מבין אלה:

 (א) מועד ההעלאה;

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

 לעניין סעיף קטן זה, ״הועלו תעריפי ההיטל״ - העלאת תעריפים באמצעות תיקונו

 של חוק העזר.

 (ה) שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בנייה חורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת

 הבניה, תשיב העיריה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בשל הבנייה החורגת, בניכוי 20%

 משיעור ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום

 ועד יום ההשבה.

 7. (א) בעל נכס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל סלילה. היטל סלילת
 רחובות באדמה

 (ב) חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתכנית, חייב בעליו בתשלום חקלאית

 היטל סלילת רחובות, לפי הוראות חוק עזר זה.

 (ג) חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, יחויב בעליו

 בהיטל סלילה, לפי הוראות חוק עזר זה.

 (ד) חדל נכס מלהיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר כאמור בסעיף קטן (ג),

 ובלי ששונה ייעודו בתכנית, יחולו הוראות סעיף 6, בשינויים המחויבים לפי העניין.

ב בהיטל בשל ו  8. (א) לא יוטל חיוב בהיטל סלילת רחובות בעד שטח המיועד להפקעה. חי
עד ו  שטח המי

 (ב) שילם בעל נכס היטל בעבור נכס ובמהלך 5 השנים שממועד תשלום ההיטל להפקעה

 הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצורכי ציבור), 1943, תשיב העיריה לבעל הנכס את ההיטל ששילם בניכוי 20% מסכום

 ההיטל בעבור כל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום

 ההשבה.

 9 . (א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור העיריה לחייב דרישת תשלום, שבה יפורטו הסעיף דרישה לתשלום
ל ט י ה  בחוק העזר שמכוחו הוטל ההיטל, סכום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנכס, תעריפי ה

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

 (ב) דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב כאמור בסעיפים 2(ב), 6 ו־7.

 (ג) לא נמסרה מסיבה כלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזכרים בסעיף

 קטן (ב) (להלן - מועד החיוב המקורי), רשאית העיריה למסור את דרישת התשלום טרם

 מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זכויות חכירה
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 במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע סכום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל כפי

 שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

 (ד) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום כדי לגרוע מחובת בעל נכס לשלם היטל סלילת

 רחובות.

 (ה) דרישת תשלום שנמסרה לפי -

 (1) סעיפים 2(ב)(1), 6 או 7(ב), תיפרע בתוך 30 ימים מיום ממסירתה לבעל הנכס;

 (2) סעיפים 2(ב)(2), 7(ג), 7(ד) או 9(ג), תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל

 הנכס, ובכל מקרה עובר למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים וכתנאי

 להוצאתם.

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

 סעיפים 2(ב)(1), 6 או 7 ייווספו לסכום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל

 מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 (ב) לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים

 2(ב)(2) או 9(ג), תפקע דרישת התשלום; כל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם הוצאו

 ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי העניין, תהיה בהתאם

 לתעריפי ההיטל המעודכנים ותעמוד בתוקפה ל־7 ימים מיום מסירתה לבעל הנכס.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא

 הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, ייווספו לסכום שלא שולם

 תשלומי פיגורים, החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום

 בפועל.

 11 . היה נכס גובל בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על כל אחד מהבעלים המשותפים

 של הנכס כפי חלקם היחסי בבעלות בנכס.

 12 . (א) ראש העיריה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס גובל או להתיר לו, לבקשתו,

 לסלול סלילה ראשונה של מדרכה הגובלת בנכסו; ההודעה תפרט את התנאים ואת

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

 (ב) סלילה לפי היתר או דרישה כאמור בסעיף קטן (א), תתבצע בהתאם לתנאים

 שפורטו בהודעה, לפי תכנית ביצוע ומפרטים שאושרו בידי המהנדס, וכן על פי אומדן

 תקציבי שאישרו המהנדס וגזבר העיריה.

 (ג) סלל אדם מדרכה שלא בהתאם לקבוע בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), רשאית העיריה

 לסלול בעצמה את המדרכה מחדש או לתקנה, ולגבות מאותו אדם את ההוצאות

 שהוציאה לשינוי המדרכה או להריסתה ולסלילתה מחדש, ובלבד שהודעה על כך

 נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

 (ד) סלל בעל נכס גובל מדרכה כאמור בסעיף קטן (ב), או שילם לעיריה את הוצאות

 סלילתה של מדרכה בהתאם לסעיף קטן (ג), ינוכו הוצאות הסלילה שהוציא בעל הנכס,

 מסכום ההיטל שהוא חייב בו לפי הוראות חוק עזר זה; סכום הוצאות הסלילה ייקבע

 בידי המהנדס.

 13 . (א) היתה העיריה מוסמכת לחייב בעל נכס, בתשלום היטל קודם על פי חוק עזר קודם

 (להלן - החיוב הקודם) וזה לא נדרש על ידה, ישלם בעל הנכס לעיריה, לפי דרישתה,

 את החיוב הקודם וזאת בהתאם להוראות חוק העזר הקודם שמכוחו היתה מוסמכת

 העיריה להטילו ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) או (ג).

בים ו  שערוך חי
בות  וחו

ב בעלים ו  חי
 משתפים

 סלילת מדרכה
 בידי בעל הנכס

ם בי ו  הטלת חי
 מכוח חוקי עזר

 קודמים
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 (ב) סכום ההיטל הקודם שישלם בעל נכס גובל כאמור בסעיף קטן (א), ייקבע לפי

 תעריפי ההיטל הקודם; לעניין זה, ״תעריפי ההיטל הקודם״ - התעריפים שהיו תקפים

 בעת היווצרות החיוב הקודם בתוספת הפרשי הצמדה מאותו מועד עד למועד

 התשלום בפועל.

 (ג) הוראת סעיף קטן (א) תחול ביחס לשטח הקרקע ושטח הבניין כפי שהיו במועד

 היווצרותו של החיוב הקודם; אין בתשלום חיוב קודם כאמור בסעיף קטן (א), כדי לגרוע

 מחובתו של בעל נכס לשלם היטל בעבור בנייה חדשה שנבנתה בנכס או שנתבקשה

 בנייתה לאחר מועד היווצרות החיוב הקודם, בהתאם לקבוע בחוק עזר זה.

ת דעו  14. מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מסירת הו

 מכוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי

 אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם, או משלוח

 במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים

 לאחרונה; אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה בדרך של הצגה

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

 15 . סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו, ב־16 בכל חודש שלאחר פרסומו של הצמדה למדד

 חוק עזר זה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום

 העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

יה  16 . החל ביום כ״ט טבת התשע״ד (1 בינואר 2014), הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהא טעונה מגבלת גבי

 אישור של מליאת העיריה ושל שר הפנים ואו מי מטעמו.

ל ו ט י  17. חוק עזר לקרית מוצקין (סלילת רחובות), התשנ״א-91991 - בטל. ב

 18 . על אף האמור בסעיף 15, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו הוראת שעה

 של חוק עזר זה (להלן - יום העדכון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה

 לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש מרס 2008.

 תוספת ראשונה
 (סעיפים 3 עד 5)

רי ההיטל בשקלים חדשים עו  שי

 1. היטל סלילת כביש -

 (א) קרקע, לכל מ״ר משטח הקרקע 38.16

 (ב) בניין, בעד נכס למגורים או כל נכס אחר לכל מ״ר

 משטח הבניין 76.38

 2. היטל סלילת מדרכה -

 (א) קרקע, לכל מ״ר משטח הקרקע 25.44

 (ב) בניין, בעד נכס למגורים או כל נכס אחר לכל מ״ר

ן 50.92 י י נ ב ח ה ט ש  מ

 3. היטל סלילת רחוב משולב -

 (א) קרקע, לכל מ״ר משטח הקרקע 63.60

 (ב) בניין, בעד נכס למגורים או כל נכס אחר לכל מ״ר

 משטח הבניין 127.30

 ק״ת-חש״ם, התשנ״א, עמי 150.
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 תוספת שניה
 (סעיף 2(ב)(1) ו־(2))

 טופס 1

 לכל מאן דבעי

 הח״מ, מהנדס עיריית קרית מוצקין מאשר בזאת כי התכניות לביצוע עבודות סלילת

 רחוב/ות מצויות בשלבי גמר, וכי בכוונת העיריה לבצע את עבודות הסלילה

 האמורות וזאת לא יאוחר מיום

ה י ר י ע  מהנדס ה

 טופס 2

 לכל מאן דבעי

 הח״מ, מהנדס עיריית קרית מוצקין מאשר בזאת כי הליך תכנון סלילת רחוב/ות
 מצוי בעיצומו, וכי תחילת הסלילה צפויה להתקיים לא יאוחר מיום

ה י ר י ע  מהנדס ה

י ר ו ם צ י י  ח

 ראש עיריית קרית מוצקין

 הי בטבת התשס״ט (1 בינואר 2009)
(8  (חמ 3-

 חוק עזר לתל־אביב-יפו (הסדרת מקומות רחצה) (תיקון), התשס״ט-2009

, בהסכמת שר התחבורה והבטיחות  בתוקף סמכותה לפי סעיף 251 לפקודת העיריות1

 בדרכים ובאישור שר הפנים, לפי סעיפים 6 ו־7 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד-21964,

 מתקינה מועצת עיריית תל־אביב-יפו חוק עזר זה:

 תיקון סעיף 7 1 . בסעיף 7 לחוק עזר לתל־אביב-יפו (הסדרת מקומות רחצה), התשכ״ז-31966 (להלן - חוק

 העזר העיקרי), האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) לעיל, לא ישיט אדם ולא יעגון כלי שיט, אלא

 במקום שנקבע לכך על ידי ראש העיריה; קביעה כאמור אינה יכולה לגרוע מן המגבלות

 האמורות בתקנה 68 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-41982, ואולם יכול

 שתוסיף עליהן.

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.  1 דיני מדי

 2 ס״ח התשכ״ד, עמי 172; התשס״ח, עמי 568.

 3 ק״ת התשכ״ז, עמי 352; ק״ת-חש״ם, התש״ן, עמי 235.

 4 ק״ת התשמ״ג, עמי 387; התשס״ט, עמי 588.
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 (ג) ההגבלה האמורה בסעיף קטן (ב) לא תחול על כלי שיט שייעודו ברישיון השיט

 הוא לפעולות הצלה או פיקוח על הרחצה;

 לעניין סעיף זה, ״כלי שיט״ - לרבות אניה, ספינה, סירה, ארבה, אופנוע ים, מפרשית או

 כלי שיט, אחר מכל סוג שהוא, בין ממונע ובין שאינו ממונע.״

 י״ט בסיוון התשס״ט (11 ביוני 2009)

 (חמ 8-35) ר ו ן ח ו ל ד א י

 ראש עיריית תל־אביב-יפו

 אני מסכים. אני מסכים.

י ש ו י ה י ל שראל כץ א  י

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים שר הפנים

 חוק עזר לזבולון (רישיונות לאופניים) (ביטול), התשס״ט-2009

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, ולפי סעיף 77(א)(7) לפקודת

 התעבורה2, ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה המועצה

 האזורית זבולון חוק עזר זה:

 1 . חוק עזר לזבולון (רישיונות לאופניים), התשי״ג-31953 - בטל. ביטול

 י״ט בסיוון התשס״ט (11 ביוני 2009)

ן ו ר ו ש  (חמ 8-20) דב י

 ראש המועצה האזורית זבולון

 אני מסכים. אני מסכים.

ץ ״ שראל כ י י ש ו י ה י ל  א

 שר הפנים שר התחבורה והבטיחות בדרכים

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  1 דיני מדי

נת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173.  2 דיני מדי

״ג, עמי 711.  3 ק״ת התשי

 חוק עזר לחבל אילות (ביוב) (תיקון), התשס״ט-2009

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות1 (להלן - הפקודה),

 וסעיפים 37 ו־39 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-21962, מתקינה המועצה

 האזורית חבל אילות חוק עזר זה:

 1 . (1) בסעיף 14 לחוק העזר לחבל אילות (ביוב), התשס״ז-32007 (להלן - חוק העזר תיקון סעיף 14

 העיקרי) -

 (א) בסעיף קטן (א), אחרי ״בעבור התחזוקה השוטפת של מערכת הביוב״ יבוא

 ״ובעבור הטיפול בשפכים וטיהורם״;

 (ב) במקום ״(להלן - אגרת פחת)״ יבוא ״(להלן - אגרת שיקום)״.

 (2) בסעיף קטן (ד), במקום ״קרן פחת״ יבוא ״קרן שיקום״.

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  1 דיני מדי

 2 ס״ח התשכ״ב, עמי 96.

 3 ק״ת-חש״ם, התשס״ז, עמי 377.
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 בסעיף 19 לחוק העזר העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) החל ביום ב״ט בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014), הטלת אגרה לפי חוק עזר זה

 טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו.״

 במקום פרטים 2 ו־3 לתוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

 ״2. אגרת ביוב לפי במות המים שנצרבה (סעיף 14(א) ו־(ב))

ר האגרה בשקלים חדשים עו  שי

 לבל מ״ק

 א. אגרת תיפעול ואחזקה שוטפת לרבות 1.20

 טיהור שפבים

 ב. אגרת שיקום 0.14

 3. אגרת ביוב לפי במות שפבים (סעיף 14(ג))

ר האגרה בשקלים חדשים עו  שי

 לבל מ״ק

 א. אגרת תיפעול ואחזקה שוטפת לרבות 1.50

 טיהור שפבים
 ב. אגרת שיקום 0.175״

ראת שעה 4. על אף האמור בסעיף 2 לחוק עזר לחבל אילות (הצמדה למדד), התשנ״א-41991,  הו

 יעודבנו סבומי האגרות הנקובים בפרטים 2 ו־3 לתוספת לחוק העזר העיקרי, בתיקונה

 בסעיף 3 לחוק עזר זה במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן - יום העדבון הראשון), לפי

 שיעור השינוי שחל במדד המחירים לצרבן שמפרסמת הלשבה המרבזית לסטטיסטיקה,

 שפורסם לאחרונה לפני יום העדבון הראשון, לעומת מדד חודש ספטמבר 2007.

 בי בתמוז התשס״ט (12 ביולי 2009)

י גת ד ו  (חמ 8-12) א

 ראש המועצה האזורית חבל אילות

 4 ק״ת-חש״ם, התשנ״א, עמי 244.

 חוק עזר לכפר כנא (הריםת מבנים מסובנים), התשם״ט-2009

 בתוקף סמבותה לפי סעיפים 22 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות1, ולפי סעיף 149 לצו

 המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950, מתקינה המועצה המקומית בפר בנא חוק עזר זה:

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -

 ״אחראי לביצוע העבודה״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) בעל היתר לביצוע העבודה, לפי הוראות בל דין;

 (2) מי שמוטלת עליו חובה להשיג היתר לביצוע העבודה, לפי הוראות בל דין;

 (3) בעל הבניין;

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  1 דיני מדי

״א, עמי 178; התשס״ו, עמי 490.  2 ק״ת התשי

 תיקון סעיף 19 2.

 תיקון התוספת 3.
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 (4) המבצע בפועל את העבודה;

 (5) האחראי לעבודה, לרבות האדריבל, המהנדס, הקבלן, סובניהם ובן עובדים

 שהם מעסיקים;

 ״בניין״ - מבנה, בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי

 בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות -

 (1) יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, ברבוב או בליטה, ובן חלק של בניין

 ודבר המחובר אליו;

 (2) סוללת עפר, גדר, משובה או מבנה אחר, הגודר, המקיף או התוחם או המיועד

 לגדור, להקיף או לתחום שטח קרקע או חלל;

 (3) בור, שוחה, תעלה, חפירה, חציבה, ובל שינוי של פני הקרקע;

 ״בעל בניין״ - אחד או יותר מאלה:

 (1) מי שזבויות הבעלות של הבניין רשומות על שמו בלשבת רישום המקרקעין;

 (2) אדם המקבל או הזבאי לקבל הבנסה מבניין או שהיה מקבלה אילו היה

 הבניין נותן הבנסה, בין בזבותו הוא ובין במורשה, בנאמן או בבא בוח;

 (3) בעל דירה במשמעותו בחוק המקרקעין, התשב״ט-31969 (להלן - חוק המקרקעין);

 (4) נציגות בית משותף במשמעותה בפרק וי לחוק המקרקעין;

 ״המועצה״ - מועצה מקומית בפר בנא;

 ״המהנדס״ - במשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב-

 41991, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בבתב את סמבויותיו לפי חוק עזר זה,

 בולן או מקצתן;

 ״מחזיק״ - אדם המחזיק למעשה בנבס או בחלק ממנו, בבעל, בדייר, בשובר או באופן אחר;

 ״מפקח״ - מי שראש המועצה מינהו בבתב למפקח לעניין חוק עזר זה;

 ״נבס״ - בניין, בית, מקרקעין או בל חלק מהם, בין תפוסים ובין שאינם תפוסים;

 ״עבודה״ - חפירה, חציבה ובל שינוי של פני הקרקע, הקמתו של בניין או הריסתו, בולו

 או מקצתו, הוספת תוספת לבניין קיים או תיקון הבניין;

 ״ראש המועצה״ - לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בבתב את סמבויותיו לפי

 חוק עזר זה, בולן או מקצתן.

 2 . (א) בעל בניין יחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים, את שלום הציבור עריבת בדיקה

 ואת ביטחון הנבסים הסמובים לבניין.

 (ב) היה לבעל בניין יסוד סביר להניח בי הבניין עלול לסבן את המחזיקים, את הציבור

 או את הנבסים הסמובים לו, יודיע על בך מיד למהנדס ויבקש את בדיקת העניין.

 (ג) המהנדס יערוך מזמן לזמן, בין ביוזמתו ובין לבקשת בעל בניין, בדיקה של בניין

 העלול לסבן את המחזיקים, את הציבור או את הנבסים הסמובים לבניין.

 (ד) היה צורך, לפי חוות דעתו של המהנדס, לערוך בדיקה נוספת בידי גורם חוץ,

 תיערך הבדיקה על חשבונו של בעל הבניין ותוצאותיה יימסרו למועצה בתוך המועד

 שיקבע המהנדס.

 3 ס״ח התשב״ט, עמי 259.

 4 ס״ח התשנ״ב, עמי 6.
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 3 . (א) סבר ראש המועצה, על פי חוות דעת של המהנדס, בי בניין עלול לסבן את

 המחזיקים, את הציבור או את הנבסים הסמובים, רשאי הוא לדרוש, בהודעה בבתב,

 מבעל הבניין לבצע את העבודות ולנקוט אמצעי זהירות במפורט בהודעה, באופן ובזמן

 שנקבעו בה.

 (ב) להודעה לפי סעיף קטן (א) יצורף העתק מחוות הדעת של המהנדס או תמצית של

 חוות הדעת האמורה, ויצוין בהודעה בי אין לבצע עבודות הטעונות היתר לפי פרק הי

 לחוק התבנון והבניה, התשב״ה-51965 (להלן - היתר בניה), לפני קבלת היתר הבניה

 בדין.

 (ג) האמור בסעיף קטן (א) אינו בא לגרוע מהחובה לקבל היתר בניה בדין.

 4 . (א) מבצע עבודה יבצעה באופן שאינו מסבן את העובדים בביצועה, או את הנבסים
 הסמובים למקום ביצוע העבודה, או את הציבור.

 (ב) סבר ראש המועצה, על פי חוות דעת של המהנדס, בי עבודה בוצעה או מבוצעת

 באופן המסבן את העובדים בביצועה, או את הנבסים הסמובים למקום ביצועה, או

 את הציבור, רשאי ראש המועצה להורות בהודעה בבתב על נקיטת אמצעים הדרושים

 להסרתה של סבנה באמור, באופן ובזמן שנקבעו בהודעה, ובן רשאי הוא להורות על

 הפסקת העבודה עד לגמר נקיטת אמצעים באמור.

 (ג) להודעה לפי סעיף קטן (ב) יצורף העתק או תמצית חוות הדעת של המהנדס.

 (ד) סבור המהנדס בי קיימת סבנה מיידית לחיי אדם או לשלום הציבור בשל ביצוע

 עבודה, רשאי הוא להורות בהודעה בבתב על הפסקת העבודה מיד ועל נקיטת אמצעים

 הדרושים להסרת הסבנה המיידית או למניעתה; תוקפה של הוראה באמור יפקע בתוך

 48 שעות, אלא אם בן היא אושרה בידי ראש המועצה.

 5. (א) בעל בניין או אחראי לביצוע העבודה שקיבל הודעה באמור בסעיפים 3(א), 4(ב)

 או 4(ד), ימלא אחר האמור בה.

 (ב) לא מילא בעל בניין או אחראי לביצוע העבודה אחר הדרישה שבהודעה לפי

 סעיפים 3(א) או 4(ב) או אחר הוראה לפי סעיף 4(ד), או ביצע עבודה או נקט אמצעים

 שלא לפי הפרטים, התנאים או המועדים המפורטים בהודעה או בהוראה, רשאית

 המועצה לבצע את העבודה ולנקוט את האמצעים הנדרשים, ולגבות את ההוצאות

 שהוציאה לעניין זה מבעל הבניין או מהאחראי לביצוע העבודה; ובלבד שהתראה על

 בך נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

 6 . (א) אישר המהנדס, לאחר בדיקה, בי בניין נתון במצב שיש בו סבנה מיידית למחזיקים,

 לציבור או לנבסים הסמובים, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, ליתן צו

 לסגור מיד את הבניין ולפנות ממנו את הדיירים; ובן רשאית המועצה לבצע את העבודות

 הדרושות לשם סגירתו של הבניין או הריסתו ולגבות את הוצאות הביצוע מבעל הבניין.

 (ב) ראש המועצה ימציא העתק מפנייתו אל הממונה על המחוז לפי סעיף קטן (א)

 לבעל הבניין וזאת מיד עם שליחת הפנייה לממונה על המחוז.

 (ג) בעל הבניין שקיבל העתק מפניית ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) יהיה רשאי

 להגיש את השגותיו בבתב לממונה על המחוז בתוך 7 ימים מיום שנמסר לו העתק

 פניית ראש המועצה.

 (ד) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו במקרים שבהם אישר המהנדס בי בניין נתון בסבנה

 של התמוטטות מיידית.

 דרישה לביצוע
ת דו  עבו

רמות ת הגו דו  עבו
 לסבנה

ות לביצוע  אחרי
ת דו  עבו

ה ו  בניין המהו
ת די י  סבנה מי

 ס״ח התשב״ה, עמי 307; התשס״ט, עמי 82.
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 (ה) בוצעו עבודות סגירה או הריסה באמור בסעיף קטן (א), לא ישנה אדם, לא ירשה

 לאחר מטעמו ולא יאפשר שינוי במצב הבניין, לרבות בניסה או פריצה לבניין שנסגר,

 ביצוע עבודה בבניין או שימוש בו, אלא אם בן השינוי הותר בדין.

 (ו) אין במתן צו פינוי מיידי לפי סעיף קטן (א), בדי לחייב את המועצה לדאוג לדיור

 חלופי לדיירים.

ר סבום  7 . אישור בבתב מאת המהנדס בדבר סבום ההוצאות לפי סעיפים 5 או 6, ישמש ראיה אישו
ת ו א צ ו  לבאורה לדבר. ה

 8 . סבור המהנדס בי מצבו של בניין מחייב עריבת בדיקה, רשאי הוא לדרוש מבעל הבניין בדיקת הנבס

 או מהאחראי לביצוע העבודה, לערוך בדיקה ולהמציא לו את תוצאותיה בזמן שיקבע;

 מקבל דרישה באמור חייב למלא אחריה.

 9 . לא יפריע אדם לראש המועצה, למהנדס, ו/או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש איסור הפרעה

 בסמבויותיהם או מלבצע את תפקידיהם לפי הוראות חוק עזר זה.

ות חבר בני  10 . (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות בל שניתן למניעת עבירות לפי חוק עזר אחרי
ם ד  זה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; לעניין סעיף זה, ״נושא משרה״ - מנהל א

 פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או עובד מינהלי בביר האחראי מטעם התאגיד

 על התחום שבו בוצעה העבירה.

 (ב) נעברה עבירה לפי חוק עזר זה על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא

 בי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם בן הוביח בי עשה

 בל שניתן בדי למלא את חובתו.

ת דעו  11 . (א) מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא בדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מסירת הו

 מבוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,

 לידי אדם מבני משפחתו הבגירים, או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם, או

 אם נשלחה בדואר במבתב רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או

 הידועים לאחרונה, או אם הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנבס

 שאליו היא מתייחסת, או אם הובנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם או של

 עסקיו.

 (ב) הודעה שיש למסור לפי חוק עזר זה לבעל בניין, תיראה באילו נערבה בהלבה, אם

 הופנתה אליו ב״בעל״ או ב״מחזיק״ של אותו בניין, בלא שם או תואר נוסף.

ם י נ י ת ד ל ו ח  12. חוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של בל דין אלא להוסיף עליו. ת

 ב״ו בטבת התשס״ט (22 בינואר 2009)

י אל י לן גבר  (חמ 8-103) אי

 יושב ראש ועדה ממונה של

 המועצה המקומית בפר בנא

 חוק עזר לכפר בנא (סלילת רחובות), התשם״ט-2009

 בתוקף סמבותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות1 (להלן -

 הפקודה), מתקינה המועצה המקומית בפר בנא חוק עזר זה:

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  דיני מדי
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 הגדרות 1. בחוק עזר זה -

 ״אדמה חקלאית״ - קרקע שאין עליה בניין, שייעודה על פי תבנית הוא לחקלאות ושלא

 ניתן לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה

 אחרת;

 ״אישור בקשה להיתר בנייה״ - אישור בקשה למתן היתר בנייה בידי מוסד התבנון

 המוסמך לפי חוק התבנון והבניה;

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

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

 ״בניין״ - מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו,

 הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה באמור ובל

 המחובר לו חיבור של קבע;

 ״בעל נבס״ - בל אחד מאלה:

 (1) בנבסים שאינם מקרקעי ציבור בהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין,

 התשב״ט-21969 (להלן - חוק המקרקעין) - הבעל הרשום של הנבס, ובהעדר

 רישום - בעלו של הנבס מבוח הסבם או מסמך מחייב אחר, ובהעדרו - מי שזבאי

 בדין להירשם בבעל הנבס, ובהעדרו - מי שזבאי להפיק הבנסה מהנבס או ליהנות

 מפירותיו של הנבס בבעלים;

 (2) בנבסים שהם מקרקעי ציבור באמור - החובר לדורות במשמעותו בחוק

 המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חובר לדורות - מי שניתנה לו הרשאה

 להשתמש בנבס, שניתן לראותה מבחינת תובנה בבעלות או בחבירה לדורות;

 ובהעדר חובר לדורות או בר־רשות באמור - בעלו של הנבס;

 ״היטל״ או ״היטל סלילת רחובות״ - היטל המוטל לביסוי הוצאות סלילת בביש או

 סלילת מדרבה, לפי העניין;

 ״היתר בנייה״, ״סטייה מהיתר״, ״שימוש חורג״ - במשמעותם בחוק התבנון והבניה;

 ״הפרשי הצמדה״, ״מדד״, ״תשלומי פיגורים״ - בהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות

 (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש״ם-31980;

 ״חוק התבנון והבניה״ - חוק התבנון והבניה, התשב״ה-41965;

 ״יציע״, ״עליית גג״ - בהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התבנון

 והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-51970 (להלן - תקנות היתר

 בניה);

 ״בביש״ - רחוב או חלק מרחוב המיועד למעבר בלי רבב או לחנייתם;

 ״מדרבה״ - חלק מרחוב המיועד למעבר הולבי רגל, לרבות אבני שפה, קיר משען, מדרגות

 וקירות תומבים;

 ״המהנדס״ - מהנדס המועצה או מי שסמבויות מהנדס המועצה הואצלו לו לפי סעיף 6

 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב-61991;

 2 ס״ח התשב״ט, עמי 259.

 3 ס״ח התש״ם, עמי 46.

 4 ס״ח התשב״ה, עמי 307.

 5 ק״ת התש״ל, עמי 1841.

 6 ס״ח התשנ״ב, עמי 6.
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 ״המועצה״ - מועצה מקומית בפר בנא;

 ״מרפסת״ - חלק חיצון של בניין אשר -

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

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

 (3) לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 1.10 מטר מהמפלס של

 רצפתו;

 ״מרתף״ - חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא בולו או רובו מתחת

 למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס בביש או מדרבה הנמצאים

 במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לעניין זה, ״מפלס

 פני הקרקע״ ובן ״מפלס בביש או מדרבה״ - הגובה של בל אחד מהם במרבז מישור

 הקיר החיצון באמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות - גובהו של בל אחד מהם

 במרבז שבין בל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרבז שבין תפר התפשטות

 הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;

 ״נבס״ - במשמעותו בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-71950;

 ״נבס גובל״ - נבס הגובל ברחוב או בקטע מרחוב, בין אם יש גישה לנבס מאותו רחוב ובין

 אם אין גישה באמור, ובבלל זה נבס שיש אליו גישה מאותו רחוב או קטע רחוב

 דרך נבס אחר או דרך מדרבה, לרבות נבס, שבינו ובין אותו רחוב, או קטע רחוב,

 יש תעלה, חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או ביוצא בהם, או שטח המיועד

 לשימוש באמור לפי תבנית, ולרבות נבס שבינו לבין אותו רחוב מפריד נבס אחר,

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

 ״סוג רחוב״ - בביש, מדרבה;

 ״סלילת רחוב״ - סלילת בביש ומדרבה או סלילתם של בביש בלבד או מדרבה בלבד, או

 הרחבתם, לרבות עשיית עבודות ומטלות הדרושות לסלילה או קשורות בה, בולן

 או חלקן, ובבלל זה תבנון, פיקוח, ביצוע הסלילה, התקנת מערבות נלוות בדוגמת

 תאורה ובל עבודה אחרת הברובה בסלילה או הקשורה בה;

 ״קומה״ - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמובות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על פי גובהו

 המזערי של אותו חלל, בקבוע בפרט 2.03 לתוספת השניה של תקנות היתר בניה,

 בבל שנקבע בזה, ולרבות בנייני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי מדרגות,

 מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות, עליות גג ובל

 שטח אחר בקומה;

 ״ראש המועצה״ - ראש המועצה לרבות מי שהוסמך על ידו על פי סעיף 17 לחוק הרשויות

 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו ובהונתם), התשל״ה-81975, לעניין חוק עזר זה;

 ״רחוב״ - שטח המיועד על פי תבנית לדרך, בהגדרתה בחוק התבנון והבניה;

 ״רחוב גובל״ - רחוב הגובל בנבס או בחלק מהנבס, בין אם יש גישה לנבס מאותו רחוב

 ובין אם אין גישה באמור, ובבלל זה רחוב שיש דרבו גישה לאותו נבס או לחלק

 ממנו דרך נבס אחר או דרך מדרבה, לרבות רחוב, שבינו ובין אותו נבס, יש תעלה,

 חפירה, רצועת ירק, נטיעות, שדרה או ביוצא בהם, או שטח המיועד לשימוש

 באמור לפי תבנית, ולרבות רחוב שבינו לבין הנבס מפריד נבס אחר, ובלבד שקיימת

 גישה לאותו נבס מהרחוב האמור שלא דרך רחוב אחר;

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  7 דיני מדי

 8 ס״ח התשל״ה, עמי 211.
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 ״שטח בניין״ - הסבום במ״ר של שטחי בל הקומות בבניין לרבות -

 (1) שטחה של בנייה חורגת;

 (2) שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה

 לגביהם בקשה להיתר בנייה - לפי השטח שאושר;

 ״שטח המיועד להפקעה״ - שטח המיועד לצורבי ציבור ואשר הוועדה המקומית לתבנון

 ולבניה הודיעה בי בבוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות

 (רבישה לצורבי ציבור), 91943;

 ״שטח המיועד לצורבי ציבור״ - שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתבנית לצורבי ציבור;

 ״שטח קומה״ - הסבום הבולל במ״ר של שטח ההשלבה האופקית של רצפת הקומה,

 בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

 ״שטח קרקע״ - שטחה הבולל של הקרקע שבנבס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין;

 ״תבנית״ - בהגדרתה בחוק התבנון והבניה;

 ״תעודת העברה לרשם המקרקעין״ - באמור בסעיף 21 לפקודה;

 ״תעריפי ההיטל המעודבנים״ - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודבן

 במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;

 ״תעריפי ההיטל שבתוקף״ - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודבן

 ביום התשלום לקופת המועצה.

 היטל סלילת 2 . (א) היטל סלילת רחובות נועד לביסוי הוצאות המועצה בשל סלילת רחובות בתחומה,

ת בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות סלילת רחוב הגובל בנבס נושא החיוב או המשמש אותו. ו ב ו ח  ר

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

 (1) תחילת סלילת סוג רחוב הגובל בנבס; לעניין זה, ״תחילת סלילה״ - גמר

 תבניות לביצוע סלילה של סוג הרחוב הגובל ובן אישור של המועצה, לפי הנוסח

 של טופס 1 שבתוספת השניה, ולפיו בבוונתה לצאת למברז לביצוע עבודות

 הסלילה או להתקשר בדין בדרך אחרת לביצוע עבודות באמור, בתוך 12 חודשים

 ממועד מתן האישור;

 (2) אישור בקשה להיתר בניה; לא היה סלול בעת אישור הבקשה להיתר בניה

 באמור, רחוב סלול הגובל בנבס, תאשר המועצה, לפי הנוסח של טופס 2 שבתוספת

 השניה, בי הליך תבנון עבודות הסלילה של הרחוב הגובל בנבס מצוי בעיצומו

 ותחילת סלילת הרחוב צפויה בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

 (3) בניה חורגת בנבס.

 (ג) היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בניה בעבור בניה חדשה או בניה חורגת,

 ישולם גם אם הרחוב הגובל בנבס, נסלל לפני תחילתו של חוק עזר זה.

 חישוב ההיטל 3 . (א) היטל סלילת רחובות לנבס, יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנבס וסבומו

 יהיה הסבום המתקבל ממבפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנבס, בתעריפי ההיטל

 שבתוספת הראשונה.

 (ב) היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ב)(1) או 5(ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל

 המעודבנים; היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ב)(2) או 5(ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל

 שבתוקף.

 9 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 (ג) שולמו בעד נבס, בשל סלילת סוג רחוב הגובל בנבס, היטל סלילת רחובות (להלן

- חיוב ראשון) לא ייבללו שטח הקרקע ושטח הבניין בנבס, בעת הטלתו של החיוב

 הראשון, במניין השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה בשל

 אותו סוג רחוב שבעדו שולם החיוב הראשון.

 (ד) שולם בעד נבס חיוב ראשון, יחויב בעל הנבס פעם נוספת בתשלום היטל סלילת

 רחובות, בעד בניה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

 (ה) אושרה בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם בעדו

 חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבנייה החדשה על בסיס שטחה בניבוי שטח הבניין

 שנהרס באמור.

 (ו) נובחה המועצה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בניין, בי שטחו הבנוי בפועל אינו

 זהה לשטח הבניין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בניה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב

 לבעל הנבס או תגבה ממנו, לפי העניין ובהתאם להוראות בל דין, את סבום ההפרש

 הנובע מפער השטחים שהתגלה; סבום ההפרש באמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל

 שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.

 4. (א) בעל נבס חייב בתשלום היטל סלילת רחובות בשל בניה חורגת שנבנתה בנבס. היטל בשל בניה
 חורגת

 (ב) לעניין סעיף קטן (א) יראו את יום תחילת הבניה החורגת, בפי שייקבע בידי

 המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות הסלילה או את יום תחילתו של חוק עזר

 זה, לפי המועד המאוחר שבהם, במועד שבו התגבש החיוב בהיטל סלילת הרחובות

 (להלן - מועד התגבשות החיוב).

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

 (ד) סבום ההיטל בשל הבניה החורגת יהא הסבום הגבוה מבין אלה:

 (1) סבום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב, בתוספת

 תשלומי פיגורים;

 (2) אם הועלו תעריפי ההיטל במועד בלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב (להלן

- מועד ההעלאה) - סבום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודבנים, בתוספת

 תשלומי פיגורים החל מהמועד המאוחר מבין אלה:

 (א) מועד ההעלאה;

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

 לעניין סעיף קטן זה, ״הועלו תעריפי ההיטל״ - העלאת תעריפים באמצעות תיקונו

 של חוק העזר.

 (ה) שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בניה חורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת הבניה,

 תשיב המועצה לבעל הנבס את ההיטל ששילם בשל הבניה החורגת, בניבוי 20%

 משיעור ההיטל בעבור בל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום

 ועד יום ההשבה.

 5. (א) בעל נבס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל סלילה. היטל סלילת
 רחובות באדמה

 (ב) חדל נבס מלהיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתבנית, חייב בעליו בתשלום חקלאית

 היטל סלילת רחובות, לפי הוראות חוק עזר זה.

 (ג) חדל נבס מלהיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, יחויב בעליו

 בהיטל סלילה, לפי הוראות חוק עזר זה.
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 (ד) חדל נבס מלהיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר באמור בסעיף קטן (ג),

 ובלי ששונה ייעודו בתבנית, יחולו הוראות סעיף 4, בשינויים המחויבים לפי העניין.

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

 (ב) שילם בעל נבס היטל בעבור נבס ובמהלך 5 השנים שממועד תשלום ההיטל

 הוחל בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רבישה

 לצורבי ציבור) 1943, תשיב המועצה לבעל הנבס את ההיטל ששילם בניבוי 20% מסבום

 ההיטל בעבור בל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום

 ההשבה.

 7. (א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום, שבה יפורטו הסעיף

 בחוק העזר שמבוחו הוטל ההיטל, סבום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנבס, תעריפי

 ההיטל המעודבנים אשר שימשו בסיס לחישוב סבום ההיטל ודרבי תשלום ההיטל.

 (ב) דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב באמור בסעיפים 2(ב), 4 ו־5.

 (ג) לא נמסרה מסיבה בלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזברים בסעיף

 קטן (ב) (להלן - מועד החיוב המקורי), רשאית המועצה למסור את דרישת התשלום

 טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זבויות

 חבירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע סבום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל

 בפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

 (ד) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום בדי לגרוע מחובת בעל נבס לשלם היטל סלילת

 רחובות.

 (ה) דרישת תשלום שנמסרה לפי -

 (1) סעיפים 2(ב)(1), 4 או 5(ב), תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנבס;

 (2) סעיפים 2(ב)(2), 5(ג), 5(ד) או 7 (ג), תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל

 הנבס, ובבל מקרה עובר למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים ובתנאי

 להוצאתם.

 8. (א) לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים

 (ב)(1), 4 או 5 ייווספו לסבום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל מהמועד

 שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 (ב) לא שולם במועדו היטל סלילת רחובות שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים

 2(ב)(2) או 7(ג), תפקע דרישת התשלום; בל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם הוצאו

 ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי העניין, תהיה בהתאם

 לתעריפי ההיטל המעודבנים ותעמוד בתוקפה ל־7 ימים מיום מסירתה לבעל הנבס.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא

 הסעיפים האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, ייווספו לסבום שלא שולם

 תשלומי פיגורים, החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום

 בפועל.

 9 . היה נבס גובל בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על בל אחד מהבעלים המשותפים

 של הנבס בפי חלקם היחסי בבעלות בנבס.

 10 . (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בבתב, לדרוש מבעל נבס גובל או להתיר לו,

 לבקשתו, לסלול סלילה ראשונה של מדרבה הגובלת בנבסו; ההודעה תפרט את התנאים

 ואת אופן ביצוע הסלילה, ובן את משך הזמן שבו יש לסיימה.

ב בהיטל בשל ו  חי
עד ו  שטח המי

 להפקעה

 דרישה לתשלום
 ההיטל

בים ו  שערוך חי
בות  וחו

וב בעלים  חי
ם  משותפי

 סלילת מדרבה
 בידי בעל הנבס
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 (ב) סלילה לפי היתר או דרישה באמור בסעיף קטן (א), תתבצע בהתאם לתנאים

 שפורטו בהודעה, לפי תבנית ביצוע ומפרטים שאושרו בידי המהנדס, ובן על פי אומדן

 תקציבי שאישרו המהנדס וגזבר המועצה.

 (ג) סלל אדם מדרבה שלא בהתאם לקבוע בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), רשאית המועצה

 לסלול בעצמה את המדרבה מחדש או לתקנה, ולגבות מאותו אדם את ההוצאות

 שהוציאה לשינוי המדרבה או להריסתה ולסלילתה מחדש, ובלבד שהתראה על בך

 נמסרה לאותו אדם זמן סביר מראש.

 (ד) סלל בעל נבס גובל מדרבה באמור בסעיף קטן (ב), או שילם למועצה את הוצאות

 סלילתה של מדרבה בהתאם לסעיף קטן (ג), ינובו הוצאות הסלילה שהוציא בעל הנבס,

 מסבום ההיטל שהוא חייב בו לפי הוראות חוק עזר זה; סבום הוצאות הסלילה ייקבע

 בידי המהנדס.

ת דעו  11 . מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהיה בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא מסירת הו

 מבוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי

 אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם, או משלוח

 במבתב 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 הצגה

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

 12 . סבומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודבנו, ב־16 בבל חודש שלאחר פרסומו של הצמדה למדד

 חוק עזר זה, (להלן - יום העדבון) לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום

 העדבון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדבון שקדם לו.

יה  13 . החל ביום ב״ז בטבת התשע״ד (30 בדצמבר 2013) הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהיה מגבלת גבי

 טעונה אישור של מועצת מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו.

 14 . על אף האמור בסעיף 12, יעודבנו סבומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו הוראת שעה

 של חוק עזר זה (להלן - יום העדבון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה

 לפני יום העדבון הראשון לעומת מדד חודש אוגוסט 2008.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 3)

רי ההיטל בשקלים חדשים עו  שי

 1. היטל סלילת בביש -

 (א) קרקע, לבל מ״ר משטח הקרקע 2.81

 (ב) בניין, לבל מ״ר משטח הבניין 10.91

 2. היטל סלילת מדרבה -

 (א) קרקע, לבל מ״ר משטח הקרקע 2.37

 (ב) בניין, לבל מ״ר משטח הבניין 9.22
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 תוספת שניה

 (סעיף 2(ב)(1) ו־(2))

 טופס 1

 לבל מאן דבעי

 הח״מ, מהנדס המועצה המקומית בפר בנא מאשר בזאת בי התבניות לביצוע עבודות סלילת

 רחוב/ות מצויות בשלבי גמר, ובי בבוונת המועצה לצאת למברז לביצוע

 עבודות הסלילה האמורות/ להתקשר בדין בדרך של לביצוע עבודות הסלילה

 האמורות (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום

ה צ ע ו מ  מהנדס ה

 טופס 2

 לבל מאן דבעי

 הח״מ, מהנדס המועצה המקומית בפר בנא מאשר בזאת בי הליך תבנון סלילת רחוב/ות

 מצוי בעיצומו, ובי תחילת הסלילה צפויה להתקיים לא יאוחר מיום

ה צ ע ו מ  מהנדס ה

י אל י לן גבר  אי

 יושב ראש ועדה ממונה של

 המועצה המקומית בפר בנא

 י״ג בחשוון התשס״ט (11 בנובמבר 2008)

(8  (חמ 3-

 חוק עזר לכפר כנא (תיעול), התשס״ט-2009

 בתוקף סמבותה לפי סעיפים 14, 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות1 (להלן -

 הפקודה), מתקינה המועצה המקומית בפר בנא חוק עזר זה :

 הגדרות 1. בחוק עזר זה -

 ״אדמה חקלאית״ - קרקע שאין עליה בניין, שייעודה על פי תבנית הוא לחקלאות ושלא ניתן

 לגביה היתר לשימוש למטרה אחרת, ואין משתמשים בה בפועל למטרה אחרת ;

 ״אישור בקשה להיתר בנייה״ - אישור בקשה למתן היתר בנייה בידי מוסד התבנון

 המוסמך לפי חוק התבנון והבניה;

 ״אזור איסוף״ - שטח שעבודות התיעול שיבוצעו בו מיועדות לשמש במישרין או

 בעקיפין את הנבסים שבו;

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

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

 ״בניין״ - מבנה, בין שהוא ארעי ובין שהוא קבוע, בין שבנייתו הושלמה ובין אם לאו,

 הבנוי אבן, בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות חלק של מבנה באמור ובל

 המחובר לו חיבור של קבע;

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  1 דיני מדי
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 ״בעל נכס״ -

 (1) בנכסים שאינם מקרקעי ציבור כהגדרתם בסעיף 107 לחוק המקרקעין,

 התשכ״ט-21969 (להלן - חוק המקרקעין) - הבעל הרשום של הנכס, ובהעדר

 רישום - בעלו של הנכס מכוח הסכם או מסמך מחייב אחר, ובהעדרו - מי שזכאי

 כדין להירשם כבעל הנכס, ובהעדרו - מי שזכאי להפיק הכנסה מהנכס או ליהנות

 מפירותיו של הנכס כבעלים;

 (2) בנכסים שהם מקרקעי ציבור כאמור - החוכר לדורות כמשמעותו בחוק

 המקרקעין, בין שבדין ובין שביושר, ובהעדר חוכר לדורות - מי שניתנה לו הרשאה

 להשתמש בנכס, שניתן לראותה מבחינת תוכנה כבעלות או כחכירה לדורות;

 ובהעדר חוכר לדורות או בר־רשות כאמור - בעלו של הנכס;

 ״היטל״ או ״היטל תיעול״ - היטל המוטל לכיסוי הוצאות של התקנת מערכת תיעול

 לפי חוק עזר זה;

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

 ״הפרשי הצמדה״, ״מדד״, ״תשלומי פיגורים״ - כהגדרתם בחוק הרשויות המקומיות

 (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש״ם-31980;

 ״חוק התכנון והבניה״ - חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-41965;

 ״יציע״, ״עליית גג״ - כהגדרתם בפרט 1.00.1 לתוספת השלישית של תקנות התכנון והבניה

 (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל-51970 (להלן - תקנות היתר בניה);

 ״המהנדס״ - מהנדס המועצה או מי שסמכויות מהנדס המועצה הואצלו לו לפי סעיף 6

 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב-61991;

 ״המועצה״ - מועצה מקומית כפר כנא;

 ״מערכת תיעול״ - המערכת המשמשת את המועצה לניקוז מי נגר עילי והמצויה

 בבעלותה, בחזקתה, ברשותה או בשליטתה, לרבות כל תעלה ומיתקן המשמשים

 לתכלית זו ולהוציא תעלה פרטית;

 ״מרפסת״ - חלק חיצון של בניין אשר -

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

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

 (3) לאורך שאר שוליו ניצב מעקה שגובהו אינו עולה על 1.10 מטר מהמפלס של

 רצפתו;

 ״מרתף״ - חלק מבניין שהחלל שבין רצפתו ותחתית תקרתו נמצא כולו או רובו מתחת

 למפלס פני הקרקע המקיפה אותו, או מתחת למפלס כביש או מדרכה הנמצאים

 במרחק אשר אינו עולה על 1.50 מטר ממישור הקיר החיצון שלו; לעניין זה, ״מפלס

 פני הקרקע״ וכן ״מפלס כביש או מדרכה״ - הגובה של כל אחד מהם במרכז מישור

 הקיר החיצון כאמור, ולגבי קיר שיש בו תפרי התפשטות - גובהו של כל אחד מהם

 במרכז שבין כל שני תפרי ההתפשטות האמורים או במרכז שבין תפר התפשטות

 הסמוך לקצה הבניין ובין קצה הבניין;

 2 ס״ח התשכ״ט, עמי 259.

 3 ס״ח התש״ם, עמי 46.

 4 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 5 ק״ת התש״ל, עמי 1841.

 6 ס״ח התשנ״ב, עמי 6.
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 ״נבס״ - במשמעותו בסעיף 1 לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-71950;

 ״עבודת תיעול״ - עבודות להתקנה או לחפירה של תעלה ובל עבודה נלווית הנוגעת

 להתקנתה או לחפירתה, שתבליתה ניקוז מי נגר עילי;

 ״קומה״ - חלל המשתרע בין שתי רצפות סמובות הנמצאות זו מעל זו, הנמדד על

 פי גובהו המזערי של אותו חלל, בקבוע בפרט 2.03 לתוספת השניה של תקנות

 היתר בניה, בבל שנקבע בזה, ולרבות בנייני עזר, מרתפים, מרפסות, מחסנים, חדרי

 מדרגות, מעברים, גבליות, מרתפי חניה, חניות מקורות, יציעים, חדרי מעליות,

 עליות גג ובל שטח אחר בקומה;

 ״ראש המועצה״ - ראש המועצה לרבות מי שהוסמך על ידו על פי סעיף 17 לחוק

 הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו ובהונתם), התשל״ה-81975,

 לעניין חוק עזר זה;

 ״שטח בניין״ - הסבום במ״ר של שטחי בל הקומות בבניין לרבות -

 (1) שטחה של בנייה חורגת;

 (2) שטחו של בניין או שטחה של תוספת לבניין העתידים להיבנות שאושרה

 לגביהם בקשה להיתר בנייה - לפי השטח שאושר;

 ״שטח המיועד להפקעה״ - שטח המיועד לצורבי ציבור ואשר הוועדה המקומית לתבנון

 ולבניה הודיעה בי בבוונתה להפקיעו בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות

 (רבישה לצורבי ציבור), 91943;

 ״שטח המיועד לצורבי ציבור״ - שטח קרקע או שטח בניין המיועד בתבנית לצורבי

 ציבור;

 ״שטח קומה״ - סבום הבולל במ״ר של שטח ההשלבה האופקית של רצפת הקומה,

 בתוספת השטח שמתחת לקירותיה החיצוניים והפנימיים;

 ״שטח קרקע״ - שטחה הבולל של הקרקע שבנבס לרבות הקרקע שעליה ניצב בניין;

 ״תבנית״ - בהגדרתה בחוק התבנון והבניה;

 ״תעודת העברה לרשם המקרקעין״ - באמור בסעיף 21 לפקודה;

 ״תעלה״ - אפיק ניקוז בין טבעי ובין מותקן או מוסדר, המיועד להולבתם ולניקוזם של

 מי נגר עילי, מי גשמים ומים אחרים, למעט שפבים או מי קולחין, לרבות צינור

 מוביל, מוביל יצוק, אבזר, תא ביקורת, תא איסוף, תא קיבול ובל מיתקן ואבזר אחר

 המהווה חלק מהאפיק או הקשור בו;

 ״תעלה פרטית״ - תעלה המשמשת נבס פלוני, שאינו בבעלות המועצה;

 ״תעלה ציבורית״ - תעלה שאינה תעלה פרטית;

 ״תעריפי ההיטל המעודבנים״ - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה בשיעורם המעודבן

 במועד הוצאת דרישת התשלום לפי חוק עזר זה;

 ״תעריפי ההיטל שבתוקף״ - תעריפי ההיטל שבתוספת הראשונה לפי שיעורם המעודבן

 ביום התשלום לקופת המועצה.

, עמי 1023; התשב״ט, עמי 974. ״א, עמי 178; התשב״ו  7 ק״ת התשי

 8 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 9 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 2 . (א) היטל תיעול נועד לביסוי הוצאות המועצה בשל התקנת מערבת התיעול בתחומה, היטל תיעול

 בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות תיעול המשמשות את הנבס החייב או הגובלות בו.

 (ב) החליט המהנדס על קביעת שטח באזור איסוף, תונח החלטתו במשרד מועצת

 המועצה ותהא פתוחה לעיון הציבור; הודעה על החלטת המהנדס תפורסם בעיתונות

 בדרך הקבועה בסעיף 1א לחוק התבנון והבניה.

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

 (1) תחילת ביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנבס נושא החיוב;

 לעניין זה, ״תחילת ביצוע עבודות תיעול״ - גמר תבניות לביצוען של עבודות

 תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנבס ובן אישור של המועצה, לפי הנוסח של

 טופס 1 שבתוספת השניה, ולפיו בבוונתה לצאת למברז לביצוע עבודות התיעול

 או להתקשר בדין בדרך אחרת לביצוע עבודות באמור, בתוך 12 חודשים ממועד

 מתן האישור;

 (2) אישור בקשה להיתר בניה; לא נתקיימו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו

 מצוי הנבס, בעת אישור הבקשה להיתר בניה באמור, תאשר המועצה לפי הנוסח

 של טופס 2 שבתוספת השניה, בי הליך תבנון עבודות התיעול באמור מצוי בעיצומו

 ותחילת ביצוע העבודות צפויה להתקיים בתוך 12 חודשים ממועד מתן האישור;

 (3) בנייה חורגת בנבס.

 (ד) היטל שעילתו אישור בקשה להיתר בנייה בעבור בנייה חדשה או בנייה חורגת,

 ישולם גם אם בוצעו עבודות תיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנבס לפני תחילתו של

 חוק עזר זה.

 3 . (א) היטל תיעול לנבס יחושב לפי שטח הקרקע ושטח הבניין שבנבס, וסבומו יהיה חישוב ההיטל

 הסבום המתקבל ממבפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בנבס, בתעריפי ההיטל שבתוספת

 הראשונה.

 (ב) היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ג)(1) או 5(ב) ישולם לפי תעריפי ההיטל

 המעודבנים; היטל שעילתו קבועה בסעיפים 2(ג)(2) או 5(ג) ישולם לפי תעריפי ההיטל

 שבתוקף.

 (ג) שולמו בעד נבס, בשל ביצוע עבודות תיעול, היטל תיעול (להלן - חיוב ראשון)

 לא ייבללו שטח הקרקע ושטח הבניין בנבס, בעת הטלתו של החיוב הראשון, במניין

 השטחים לפי סעיף קטן (א), לצורך חישוב ההיטל לפי חוק עזר זה.

 (ד) שולם בעד נבס חיוב ראשון, יחויב בעל הנבס פעם נוספת בתשלום היטל תיעול,

 בעד בניה חדשה שאושרה לאחר ששולם החיוב הראשון.

 (ה) אושרה בקשה להיתר בנייה בעבור בניה חדשה תחת בניין שנהרס וששולם בעדו

 חיוב ראשון, יחושב ההיטל בשל הבנייה החדשה על בסיס שטחה בניבוי שטח הבניין

 שנהרס באמור.

 (ו) נובחה המועצה לדעת, לאחר גמר בנייתו של בניין, בי שטחו הבנוי בפועל אינו

 זהה לשטח הבניין שלגביו אושרה הבקשה להיתר בניה ושעל פיו שולם ההיטל, תשיב

 לבעל הנבס, או תגבה ממנו, לפי העניין, בהתאם להוראות בל דין, את סבום ההפרש

 הנובע מפער השטחים שהתגלה; סבום ההפרש באמור יחושב על בסיס תעריפי ההיטל

 שהיו בתוקף בעת תשלום ההיטל, בתוספת הפרשי הצמדה.
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 (א) בעל נבס חייב בתשלום היטל תיעול בשל בנייה חורגת שנבנתה בנבס.

 (ב) לעניין סעיף קטן (א), יראו את יום תחילת הבנייה החורגת, בפי שייקבע בידי

 המהנדס, או את יום תחילת ביצוע עבודות התיעול באזור האיסוף שבו מצוי הנבס או

 את יום תחילתו של חוק עזר זה, לפי המועד המאוחר שבהם, במועד שבו התגבש החיוב

 בהיטל התיעול (להלן - מועד התגבשות החיוב).

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

 (ד) סבום ההיטל בשל הבניה החורגת יהא הסבום הגבוה מבין אלה:

 (1) סבום המחושב לפי תעריפי ההיטל במועד התגבשות החיוב בתוספת תשלומי

 פיגורים;

 (2) אם הועלו תעריפי ההיטל במועד בלשהו לאחר מועד התגבשות החיוב

 (להלן - מועד ההעלאה) - סבום המחושב לפי תעריפי ההיטל המעודבנים

 בתוספת תשלומי פיגורים החל מהמועד המאוחר מבין אלה:

 (א) מועד ההעלאה;

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

 לעניין סעיף קטן זה, ״הועלו תעריפי ההיטל״ - העלאת תעריפים באמצעות תיקונו

 של חוק העזר.

 (ה) שולם ההיטל ונהרס בניין המהווה בניה חורגת בתוך 5 שנים מיום תחילת הבניה,

 תשיב המועצה לבעל הנבס את ההיטל ששילם בשל הבניה החורגת, בניבוי 20%

 משיעור ההיטל בעבור בל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום

 ועד יום ההשבה.

 (א) בעל נבס מסוג אדמה חקלאית לא ישלם בעדו היטל תיעול.

 (ב) חדל נבס מלהיות אדמה חקלאית, מששונה ייעודו בתבנית, חייב בעליו בתשלום

 היטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

 (ג) חדל נבס מלהיות אדמה חקלאית, משניתן לגביו היתר לשימוש חורג, חייב בעליו

 בהיטל תיעול, לפי הוראות חוק עזר זה.

 (ד) חדל נבס מלהיות אדמה חקלאית, בלי שניתן לגביו היתר באמור בסעיף קטן (ג) ובלי

 ששונה ייעודו בתבנית, יחולו עליו הוראות סעיף 4, בשינויים המחויבים לפי העניין.

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

 (ב) שילם בעל נבס היטל בעבור נבס ובמהלך 5 השנים שממועד תשלום ההיטל הוחל

 בהליך הפקעה וניתנה הודעה בהתאם לסעיפים 3 ו־5 לפקודת הקרקעות (רבישה לצורבי

 ציבור), 1943, תשיב המועצה לבעל הנבס את ההיטל ששילם בניבוי 20% מסבום ההיטל

 בעבור בל שנה או חלק ממנה, בצירוף הפרשי הצמדה מיום התשלום ועד יום ההשבה.

 (א) לצורך תשלום ההיטל, תמסור המועצה לחייב דרישת תשלום, שבה יפורטו הסעיף

 בחוק העזר שמבוחו הוטל ההיטל, סבום ההיטל, המועד לתשלומו, שטח הנבס, תעריפי

 ההיטל המעודבנים אשר שימשו בסיס לחישוב סבום ההיטל ודרבי תשלום ההיטל.

 (ב) דרישת התשלום תימסר בעת התגבשות עילת החיוב באמור בסעיפים 2(ג), 4 ו־5.

 (ג) לא נמסרה מסיבה בלשהי דרישת תשלום באחד מהמועדים הנזברים בסעיף

 קטן (ב) (להלן - מועד החיוב המקורי), רשאית המועצה למסור את דרישת התשלום

 טרם מתן תעודת העברה לרשם המקרקעין או טרם מתן אישורה לצורך העברת זבויות

 היטל בשל בניה 4.
 חורגת

 היטל תיעול 5.
 באדמה חקלאית

וב בהיטל בשל 6.  חי
עד ו  שטח המי

 להפקעה

 דרישה לתשלום 7.
 ההיטל
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 חבירה במינהל מקרקעי ישראל; במקרה זה ייקבע סבום החיוב על בסיס תעריפי ההיטל

 בפי שהיו בתוקפם במועד החיוב המקורי בתוספת הפרשי הצמדה.

 (ד) אין בפגם שנפל בדרישת תשלום בדי לגרוע מחובת בעל נבס לשלם היטל תיעול.

 (ה) דרישת תשלום שנמסרה לפי -

 (1) סעיפים 2(ג)(1), 4 או 5(ב), תיפרע בתוך 30 ימים מיום מסירתה לבעל הנבס;

 (2) סעיפים 2(ג)(2), 5(ג), 5(ד) או 7(ג), תיפרע בתוך 7 ימים מיום מסירתה לבעל

 הנבס, ובבל מקרה עובר למתן ההיתר, התעודה או האישור המבוקשים ובתנאי

 להוצאתם.

בים ו  8 . (א) לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ג)(1), שערוך חי
ת ו ב ו ח  4 או 5, ייווספו לסבום המצוין בדרישת התשלום תשלומי פיגורים החל מהמועד שנקבע ו

 לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 (ב) לא שולם במועדו היטל תיעול שנמסרה לגביו דרישת תשלום לפי סעיפים 2(ג)(2)

 או 7(ג), תפקע דרישת התשלום; בל דרישת תשלום חדשה שתימסר בטרם הוצאו ההיתר,

 התעודה או האישור נושא הסעיפים האמורים, לפי העניין, תהיה בהתאם לתעריפי

 ההיטל המעודבנים ותעמוד בתוקפה ל־7 ימים מיום מסירתה לבעל הנבס.

 (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), אם ניתנו ההיתר, התעודה או האישור נושא הסעיפים

 האמורים בלא ששולם ההיטל או חלק ממנו, ייווספו לסבום שלא שולם תשלומי פיגורים,

 החל מהמועד שנקבע לתשלומו בחוק עזר זה ועד למועד התשלום בפועל.

 9 . (א) לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינור ולא ישתמש במים הזורמים בתובה, טיפול בתעלה

 אלא על פי היתר בבתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

 (ב) לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שפבים, מים דלוחים, מי פסולת תעשיה או בל

 נוזל אחר.

 (ג) לא יחסום אדם תעלה, לא יטה מימיה ולא יעשה בהם פעולה אחרת שיש בה בדי

 לשבש את שימושה הסדיר.

 (ד) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בבתב ממי שעשה מעשה בניגוד להוראות

 סעיפים קטנים (א) עד (ג), לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת התעלה למצב

 שבו היתה נתונה לפני שנעשה המעשה.

ינו התנאים, הפרטים והדרבים לביצוע העבודות ובן התקופה שבה  (ה) בהודעה יצו

 יש לבצען.

 (ו) מי שקיבל הודעה באמור חייב למלא אחריה.

 10 . (א) ראש המועצה רשאי, בהודעה בבתב, לדרוש מבעל נבס, או להתיר לו, לבקשתו, התקנת תעלה
ס ב ל נ ע י ב ד י  לבצע עבודות תיעול לצורך התקנת תעלה פרטית לנבסו, שתחובר לתעלה הציבורית, ב

 או לשנות או לתקן תעלה פרטית שבנבסו; ההודעה תפרט את התנאים ואת אופן ביצוען

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

 (ב) עבודות תיעול לפי היתר או דרישה באמור בסעיף קטן (א) יתבצעו בהתאם לתנאים

 שפורטו בהודעה, לפי תבנית ביצוע ומפרטים שאישר המהנדס.

וב בעלים  11 . היה נבס בבעלות משותפת, תחול חובת ההיטל על בל אחד מהבעלים המשותפים בנבס חי
 לפי חלקם היחסי בבעלות בנבס. משותפים
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 מסירת דרישת תשלום לפי חוק עזר זה תהא בדרך של מסירה לידי האדם שאליו היא

 מבוונת או מסירה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי

 אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד או המועסק שם או משלוח

 במבתב 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 הצגה

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

 סבומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, יעודבנו, ב־16 בבל חודש שלאחר פרסומו של

 חוק עזר זה, (להלן - יום העדבון) לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה לפני יום

 העדבון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדבון שקדם לו .

 החל ביום ב״ז בטבת התשע״ד (30 בדצמבר 2013) הטלת היטל לפי חוק עזר זה תהא

 טעונה אישור של מועצת מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו .

 על אף האמור בסעיף 13, יעודבנו סבומי ההיטלים שנקבעו בחוק עזר זה, במועד פרסומו

 של חוק עזר זה (להלן - יום העדבון הראשון), לפי שיעור שינוי המדד, שפורסם לאחרונה

 לפני יום העדבון הראשון לעומת מדד חודש אוגוסט 2008.

 תוספת ראשונה
 (סעיף 3)

 היטל תיעול

רי ההיטל בשקלים חדשים עו  שי

דעות 12 .  מסירת הו

12.72 

3.27 

 בעד נבס -

 (א) לבל מ״ר משטח הבניין

 (ב) לבל מ״ר משטח קרקע

. 13 

. 14 

. 15 

 תוספת שניה
 (סעיף 2(ב)(1) ו־(2))

 טופס 1

 לבל מאן דבעי

 הח״מ, מהנדס המועצה המקומית בפר בנא מאשר בזאת בי התבניות לביצוע עבודות

 התיעול מצויות בשלבי גמר, ובי בבוונת המועצה לצאת למברז לביצוע

 עבודות התיעול האמורות/להתקשר בדין בדרך של לביצוע עבודות התיעול

 האמורות (מחק את המיותר) וזאת לא יאוחר מיום

 הצמדה למדד

יה  מגבלת גבי

 הוראת שעה

ה צ ע ו מ  מהנדס ה

.1 

 טופס 2

 לבל מאן דבעי

 הח״מ, מהנדס המועצה המקומית בפר בנא מאשר בזאת בי הליך תבנון התיעול
 מצוי בעיצומו, ובי תחילת עבודות התיעול צפויה להתקיים לא יאוחר מיום

 י״ג בחשוון התשס״ט (11 בנובמבר 2008)

 (חמ 8-14) א י ל ן ג ב ר י א ל י

 יושב ראש ועדה ממונה של

 המועצה המקומית בפר בנא

ם 735, א׳ באב התשס״ט, 22.7.2009 ״ ש ח - ת ״  322 ק





2933̂—0334א8§! סודר במח׳ רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי ם  ר 11.68 שקלים חדשי  המחי


