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צו העיריות )עבירות קנס( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות1, בהסכמת שרת המשפטים, ובאישור 
]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  221)ד(  סעיף  לפי  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת 

משולב[, התשמ"ב-21982, אני מודיע ומצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א-31971, בחלק ו' - בת ים4,   .1
בפרט 17 -

)1( לצד דרגת קנס א', אחרי "16" יבוא "17)ב()1( - למעט עיוור";

)2( לצד דרגת קנס ב', במקום "17" יבוא "17)א( - לעניין שוטטות במקום ציבורי בלא 
פיקוח - למעט כלב". 

תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו.   .2
כ"ו בשבט התשע"ז )22 בפברואר 2017(

)חמ 3-109(

אני מסכימה.
ד ק ש ת  ל י י א

שרת המשפטים

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

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

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ע, עמ' 308.  2
ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשע"ה, עמ' 190.  3

ק"ת-חש"ם, התשמ"ה, עמ' 18; התשס"ד, עמ' 66.  4

צו העיריות )עבירות קנס( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות1, בהסכמת שרת המשפטים, ובאישור 
]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  221)ד(  סעיף  לפי  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת 

משולב[, התשמ"ב-21982, אני מודיע ומצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א-31971, אחרי חלק נ"ב יבוא:  .1
"חלק נ"ג - עראבה

טור א'
חוק העזר

טור ב'
הסעיפים

טור ג'
דרגת הקנס

חוק עזר לעראבה   .1
)איכות הסביבה, מניעת 

מפגעים ושמירת הניקיון(, 
התשע"ב-42012

28, 61)א( - למעט כלב לעניין גרימת 
 - 62)א(  61)ג(,  61)ב(,  לאדם,  סכנה 

למעט כלב, 62)ב(

א

על  שהוצגה  ובלבד   - ו–)ד(  )ג(  18)א(, 
לו  בסמוך  או  המיחזור  מיתקן  גבי 

הודעה על סוג הפסולת שנקבע

ד

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

תיקון התוספת 
הראשונה

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

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ע, עמ' 308.  2
ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשע"ב, עמ' 356.  3

ק"ת-חש"ם, התשע"ב, עמ' 424.  4
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טור א'
חוק העזר

טור ב'
הסעיפים

טור ג'
דרגת הקנס

ובלבד   - )ג(  40)ב(,  מיתקן,  לאותו 
שהוצב שילוט האוסר על כך, 40)ד(, 
אירוע  לעניין   - 46)א(  45)ב(,  45)א(, 
אשר קיומו מפריע או עלול להפריע 
לעשות  לציבור  סביר  בלתי  באופן 

שימוש בגן, 48)א(

10)א(, 11, 16)א(, )ב(, )ה( ו–)ו(, 17)ד(, 23, 
26 - ובלבד שמועדי הפינוי יפורסמו 
או  הפחים  גבי  על  שיוצב  בשילוט 
לפי  לו,  בסמוך  או  האיסוף  במקום 
הפינוי  שמועדי  ובלבד   - העניין, 30 
או  הפחים,  גבי  על  בשילוט  יפורטו 
במקום האיסוף או בסמוך לו, 31)א(, 
 ,43 דשא,  על  דריכה  למעט   - 40)א( 

47, 49, 59)ד(

ה

8)א(,  היחיד,  ברשות  למעט   - 7)א( 
12)א(, )ב( - לא יחול על עיוור, 16)ד(, 
24)א(, 25)א( עד )ג( ו–)ו(, 27)ב(, 33)א(, 

34)א(, 41

ו

חוק עזר לעראבה )תיעול(,   .2
התשע"א-52011

א9)א(

חוק עזר לעראבה )מודעות   .3
ושלטים(, התשע"א-62011

ג"2)א(

תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו.  .2
כ"ו בשבט התשע"ז )22 בפברואר 2017(

)חמ 3-109(

אני מסכימה.
ד ק ש ת  ל י י א

שרת המשפטים

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ק"ת-חש"ם, התשע"א, עמ' 163.  5

ק"ת-חש"ם, התשע"א, עמ' 334.  6

צו העיריות )עבירות קנס( )תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לפקודת העיריות1, בהסכמת שרת המשפטים ובאישור 
ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 221)ד( לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( 

התשמ"ב-21982, אני מודיע ומצווה לאמור:

תחילה

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

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ע, עמ' 308.  2
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תל–  - ב'  בחלק  התשל"א-31971,  קנס(,  )עבירות  העיריות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
אביב-יפו4, בפרט 8, בטור ב' לצד דרגת קנס א', אחרי סעיף "16)ג(" יבוא "17)ג()1( - 
לעניין איסוף הצואה ולמעט עיוור, ולמעט אם עשה הכלב את צרכיו במקום שנקבע 
כבית שימוש לכלבים" ולצד דרגת קנס ב', המילים "17)ג()1( - למעט עיוור, ולמעט אם 

עשה הכלב את צרכיו במקום שנקבע כבית שימוש לכלבים" - יימחקו.

תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו.  .2
כ"ו בשבט התשע"ז )22 בפברואר 2017(

)חמ 3-109(

אני מסכימה.
ד ק ש ת  ל י י א

שרת המשפטים

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1184.  3

ק"ת-חש"ם, התשס"ד, עמ' 42; התשע"ד, עמ' 78.  4

צו המועצות המקומיות )עבירות קנס( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות1 ]נוסח חדש[, בהסכמת 
שרת המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 221)ד( לחוק סדר 

הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982, אני מודיע ומצווה לאמור:

אחרי  התשל"ג-31973,  קנס(,  )עבירות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
חלק ק"ה יבוא:

"חלק ק"ו - המועצה האזורית גן רווה

טור א'
חוק העזר

טור ב'
הסעיפים

טור ג'
דרגת הקנס

חוק עזר לגן רווה )שמירה   .1
על איכות הסביבה, 

ומניעת מפגעים(, 
התשע"ה-42015

14
15 - לעניין מקום שהוצב בו שילוט 
 - 58)א(   ,57  ,34 31)א(,  זאת,  האוסר 
שלום  את  לסכן  כדי  בו  שיש  באופן 
הציבור או להפריע לעוברים ולשבים

א

יהווה  שהדבר  כך   - 10)ב(  7)א(, 
12)א(,   ,11 אורח,  לעוברי  הפרעה 
12)ב( - למעט עיוור, 19 - לעניין בעל 
מהרשות  בכתב  דרישה  שקיבל  נכס 
32)א(,28)ד(  25)ד(,  לפיה,  פעל  ולא 
מיתקן  גבי  על  שהוצגה  ובלבד   -

המיחזור או בסמוך לו הודעה

ב

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

תיקון התוספת 
הראשונה

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

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ל, עמ' 308.  2
ק"ת התשל"ג, עמ' 1127.  3

ק"ת-חש"ם, התשע"ה, עמ' 430.  4
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טור א'
חוק העזר

טור ב'
הסעיפים

טור ג'
דרגת הקנס

לאותו  שנקבע  הפסולת  סוג  על 
מיתקן, 33)א(, 35 - ובלבד שפורסמה 
באופן  תישלח  אשר  ברבים,  הודעה 
לימים  בנוגע  לתושבים,  גם  פרטני 
באתר  ותפורסם  הפינוי,  ולשעות 
עץ  לעניין   - 46)א(  40)א(,  המועצה, 
עליו,  חלה  אינה  היערות  שפקודת 
44)א(, 48 - למעט קטיפת צמח שאינו 
במקום  שהוצב  ובלבד   - 49)ב(  מוגן, 
ובלבד   - 49)ג(  זאת,  שאוסר  שילוט 
זאת,  שאוסר  שילוט  במקום  שהוצב 
50, 55)ג(, 61)א(, 65)א( - למעט כלב, 
להוות  שעלול  באופן   - 62)ג(  64)ב(, 
הפרעה לעוברי אורח, 66)א( - לעניין 
שוטטות במקום ציבורי בלא פיקוח - 

למעט כלב

ב

שניתנו  ובלבד   - 25)א(  8)א(,  7)ב(, 
 - 28)א(  25)ה(,  כאמור,  הוראות 
לעניין השלכת פסולת למיחזור שלא 
28)ב(,  שהוצבה,  להודעה  בהתאם 
28)ג(, 30)א(, 49)ד(, 51 - לעניין גרימת 
סכנה או הקמת רעש חזק, ממושך או 
לעניין  למעט   - 52)ג(  ונשנה,  חוזר 
למעט   - 55)א(  חיים,  בעלי  העמדת 

נזק לרחוב, 77)א(, 78, 82)ב(

ג

ד".38

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .2
כ"ו בשבט התשע"ז )22 בפברואר 2017(

)חמ 3-108(

אני מסכימה.
ד ק ש ת  ל י י א

שרת המשפטים

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

תחילה
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צו המועצות המקומיות )עבירות קנס( )תיקון מס' 3(, התשע"ז-2017

שרת  בהסכמת  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  26א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפטים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 221)ד( לחוק סדר הדין 

הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982, אני מודיע ומצווה לאמור:

בחלק  התשל"ג-31973,  קנס(,  )עבירות  המקומיות  המועצות  לצו  הראשונה  בתוספת   .1
מ"ג4 - כוכב יאיר, במקום פרט 5 יבוא:

טור א'
חוק העזר

טור ב'
הסעיפים

טור ג'
דרגת הקנס

חוק עזר לכוכב יאיר   .5"
)שילוט(, התשע"ב-52012

ולמעט  לאחר  הרשאה  למעט   -  2
מודעות   )1(  - לגבי  רישיון  לעניין 
המצויים  ושלטים  מודעות   )2( אבל; 
בתוך בית עסק, בחנות, בדוכן וכיוצא 
באלה, ואינם מופנים אל מחוץ להם; 
)3( פרסום בדרך של כרוזים המחולקים 
רכב  למכירת  מודעות   )4( ליד;  מיד 
מודעה   )5( רכב;  בתוך  המצויות 
אסיפה  במהלך  אדם  בידי  הנישאת 
או הפגנה; )6( מודעות ושלטים בעלי 
אופי פוליטי; )7( שילוט שחובה להציג 

על פי דין

6, 8, 10, 11)א(, 13)א( - למעט לעניין 
נקי, 14, 16, 17)א( ו–)ב(

ב".

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.  .2
כ"ו בשבט התשע"ז )22 בפברואר 2017(

)חמ 3-108(

אני מסכימה.
ד ק ש ת  ל י י א

שרת המשפטים

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפנים

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

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ע, עמ' 308.  2
ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשמ"ט, עמ' 450.  3

ק"ת-חש"ם, התשמ"ז, עמ' 258.  4
ק"ת-חש"ם, התשע"ב, עמ' 118.  5

חוק עזר למנשה )מודעות ושלטים( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו–24 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה מועצת 
המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:

העיקרי(,  העזר  חוק   - )להלן  התשי"ט-21959  ושלטים(,  )מודעות  למנשה  עזר  בחוק   .1
בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פרסום" יבוא:

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה

תיקון סעיף 1

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

ק"ת התשי"ט, עמ' 902.  2
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""מ"ר" - מטר מרובע;

"ס"מ" - סנטימטר מרובע;

פרסום  מיתקן  על  המתפרסם  לזמן,  מזמן  מתחלף  שתוכנו  שילוט   - חוצות"  "פרסום 
המתופעל על ידי גוף שעיסוקו בפרסום מסוג זה;".

בסעיף 2)ו( לחוק העזר העיקרי, במקום "בתוספת הראשונה" יבוא "בתוספת השנייה".  .2
בסעיף 3 לחוק עזר העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא:  .3

בתוספת  הנקובים  בשיעורים  ושלטים  מודעות  אגרת  יגבה  המועצה  ")א( ראש 
הראשונה ובתוספת השנייה."

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .4
"תוספת ראשונה

)סעיף 3)א((

חלק א': אגרת שילוט

שיעורי האגרה לשנה 
בשקלים חדשים

1174.30. אגרה לשילוט לכל מ"ר עד 10 מ"ר

272.93. אגרה לשילוט לכל מ"ר מעל 10 מ"ר

חלק ב': פרסום חוצות

גודל מיתקן השילוט במ"ר

שיעור האגרה בשקלים 
חדשים למפרסם עד 100 

שלטים, לשנה

שיעור האגרה בשקלים 
חדשים למפרסם מעל 100 

שלטים, לשנה

341.82223.39עד 10

256.36167.55מעל 10 עד 75

170.91111.70מעל 75 עד 200

55.85".85.45מעל 200

במקום התוספת השנייה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .5
"תוספת שנייה

)סעיפים 2)ו( ו–3)א((

תעריפי אגרת מודעות

רוחב בס"מאורך בס"מפירוט
שיעור האגרה בשקלים 

חדשים לשנה

936239.67מודעה גדולה

466228.93מודעה בינונית

463119.68מודעה קטנה

16.52".2331מודעה זעירה

תיקון סעיף 2

תיקון סעיף 3

החלפת התוספת 
הראשונה

החלפת התוספת 
השנייה
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האגרות  סכומי  התשמ"ד-31984,  למדד(,  )הצמדה  למנשה  עזר  בחוק  האמור  אף  על   .6
שנקבעו בתוספת הראשונה כנוסחה בסעיף 4 לחוק עזר זה ובתוספת השנייה כנוסחה 
בסעיף 5 לחוק עזר זה, יעודכנו במועד פרסומו של חוק עזר זה )להלן - יום העדכון 
הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת 

מדד חודש דצמבר 2015.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
ה ד ש ן  ל י א )חמ 8-17(  

ראש המועצה האזורית מנשה   

ק"ת-חש"ם, התשמ"ד, עמ' 243; התשמ"ט, עמ' 293.  3

חוק עזר למנשה )שטחים ציבוריים פתוחים( )תיקון(, התשע"ז-2017

מתקינה  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  ו–24   22  ,14 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מועצת המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:

בחוק העזר למנשה )תיעול(, התשע"ה-22015 )להלן - חוק העזר העיקרי(, במקום סעיף   .1
15 יבוא:

מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( הטלת היטל לפי חוק "מגבלת גבייה  .15
עזר זה תהיה טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל שר 

הפנים או מי מטעמו."

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2
"תוספת ראשונה

)סעיף 4(

היטל שטחים ציבוריים פתוחים

שיעורי ההיטל 
בשקלים חדשים

משטח  מ"ר  לכל  סוג,  מכל  קרקע  בעד  קרקע,  )א( שטח 
הקרקע )כולל קרקע שעליה עומד הבניין(

28.80

54.74".)ב( שטח בניין, לכל מ"ר משטח הבניין

שנקבעו  ההיטלים  סכומי  יעודכנו  העיקרי,  העזר  לחוק   14 בסעיף  האמור  אף  על   .3
זה  עזר  חוק  של  פרסומו  במועד  זה  עזר  לחוק   2 בסעיף  כנוסחה  הראשונה  בתוספת 
)להלן - יום העדכון הראשון(, לפי שיעור עדכון המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 

העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2016.

כ"ז בטבת התשע"ז )22 בפברואר 2017(
ה ד ש ן  ל י א )חמ 8-133(  

ראש המועצה האזורית מנשה   

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

ק"ת-חש"ם, התשע"ה, עמ' 407.  2

הוראת שעה

החלפת סעיף 15

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה
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חוק עזר למנשה )תיעול( )תיקון(, התשע"ז-2017

מתקינה  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  ו–24   22  ,14 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מועצת המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:

במקום העיקרי(,  העזר  חוק   - )להלן  התשע"ה-22015  )תיעול(,  למנשה  העזר  בחוק   .1 
סעיף 17 יבוא:

מיום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020( הטלת היטל לפי "מגבלת גבייה  .17
חוק עזר זה תהיה טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל 

שר הפנים או מי מטעמו."

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2

"תוספת ראשונה
)סעיפים 1, 3)א(, 4)א( ו–5)א((

היטל תיעול

שיעורי ההיטל 
בשקלים חדשים

13.35)א( קרקע, לכל מ"ר משטח קרקע

42.19)ב( בעד נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין

10.55".)ג( בעד נכס אחר, לכל מ"ק מנפח הנכס

שנקבעו  ההיטלים  סכומי  יעודכנו  העיקרי,  העזר  לחוק   16 בסעיף  האמור  אף  על   .3
זה  עזר  חוק  של  פרסומו  במועד  זה,  עזר  לחוק   2 בסעיף  כנוסחה  הראשונה  בתוספת 
)להלן - יום העדכון הראשון(, לפי שיעור עדכון המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 

העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2016.

י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017(
ה ד ש ן  ל י א )חמ 8-14(  

ראש המועצה האזורית מנשה   

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

ק"ת-חש"ם, התשע"ה, עמ' 414.  2

חוק עזר למועצה האזורית עמק המעיינות )שמירת איכות הסביבה( 
)תיקון(, התשע"ז-2017

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1 )להלן - הפקודה(, וסעיף 6
מועצת  מתקינה  הסביבה,  להגנת  השר  ובאישור  התשכ"א-21961,  מפגעים,  למניעת  לחוק 

המועצה האזורית עמק המעיינות חוק עזר זה:

החלפת סעיף 17

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

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

ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  2



ק"ת-חש"ם 878, ט"ו באייר התשע"ז, 11.5.2017  526

בסעיף 10 לחוק עזר לעמק המעיינות )שמירת איכות הסביבה(, התש"ע-32010 )להלן   .1
- חוק העזר העיקרי(, אחרי סעיף קטן )ט( יבוא:

")ט1( לא יקים אדם רעש בלתי סביר בגן ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש 
כאמור, בין בקולו ובין באמצעים אחרים, לרבות באמצעות מערכת הגברה, רמקולים 

וכיוצא באלה, בין אם מותקנים ברכב ובין אם בכל דרך אחרת."

כ"א בסיוון התשע"ו )27 ביוני 2016(
)חמ 3-105(

ן י ק ל א ב  א ז
השר להגנת הסביבה

ן י ר ק ם  ר ו י
ראש המועצה האזורית עמק המעיינות

ק"ת-חש"ם, התש"ע, עמ' 358.  3

חוק עזר לעמק חפר )סלילת רחובות ומדרכות( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו–23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה מועצת 
המועצה האזורית עמק חפר חוק עזר זה:

אחרי סעיף 15 לחוק עזר לעמק חפר )סלילת רחובות ומדרכות(, התשנ"א-21991 )להלן   .1
- חוק העזר העיקרי( יבוא:

מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( הטלת היטל לפי חוק "מגבלת גבייה 15א. 
שר  ושל  המועצה  מועצת  מליאת  של  אישור  טעונה  זה  עזר 

הפנים או מי מטעמו."

בסעיף 6 לחוק העיקרי העיקרי, סעיף קטן )ב( - בטל.  .2
סעיף 16 לחוק העזר העיקרי - בטל.  .3

במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:  .4
"תוספת

)סעיף 4(

שיעורי ההיטל בשקלים חדשים

סלילת מדרכהסלילת כביש

121.8014.53. לכל מ"ר משטח הקרקע )כולל קרקע שעליה ניצב הבניין(

87.20".2130.80. לכל מ"ר משטח הבניין

על אף האמור בחוק עזר לעמק חפר )הצמדה למדד( )מס' 2(, התשמ"ד-31984, יעודכנו   .5
תעריפי ההיטל הנקובים בתוספת כנוסחה בסעיף 4 לחוק 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 יוני 2016.

כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(
ן ד י א י  נ ר )חמ 8-3(  

ראש המועצה האזורית עמק חפר   

תיקון סעיף 10

הוספת סעיף 15א

תיקון סעיף 6

ביטול סעיף 16

החלפת התוספת

הוראת שעה

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

ק"ת-חש"ם, התשנ"א, עמ' 551.  2
ק"ת-חש"ם, התשמ"ד, עמ' 525.  2
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תקנות עיריית תל–אביב-יפו )ישיבות המועצה( )ביטול(, התשע"ז-2017

עיריית  מועצת  מתקינה  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
תל–אביב-יפו חוק עזר זה:

תקנות עיריית תל–אביב-יפו )ישיבות המועצה(, התשכ"ז-21967 - בטלות.  .1
כ"ג בשבט התשע"ז )19 בפברואר 2017(

י א ד ל ו ח ן  ו ר )חמ 8-11(  

ראש עיריית תל–אביב-יפו   

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

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1621.  2

חוק עזר לתל–אביב-יפו )אגרת תעודת אישור( )תיקון(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 249)28(, 250 ו–251 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
מתקינה מועצת עיריית תל–אביב-יפו חוק עזר זה:

במקום התוספת לחוק עזר לתל–אביב-יפו )אגרת תעודת אישור(, התשכ"ז-32007, יבוא:  .1
תוספת
)סעיף 3(

 שיעור האגרה
בשקלים חדשים

1. תעודה לפי סעיף 324 לפקודת העיריות -

110)א( אישור לצורך העברת נכס שתוקפו עד שנה

האמורה  התקופה  במהלך  בלבד  אחת  תוקף  )ב( הארכת 
בפרט משנה )א(

50

60)ג( אישור לצורך רישום משכנתה

275. תעודת עובד ציבור

50"3. תעודה בכל עניין אחר

ד' בתשרי התשע"ז )6 באוקטובר 2016(
י א ד ל ו ח ן  ו ר )חמ 8-6(  

ראש עיריית תל–אביב-יפו   

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

ק"ת התשי"ד, עמ' 180.  2

חוק עזר לתמרה )סימון רחובות ולוחיות–מספר בבניינים(, התשע"ז-2017

עיריית  מועצת  מתקינה  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
תמרה חוק עזר זה:

ביטול

החלפת התוספת

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

שנמצאים בתחום העיר תמרה;

"בעל בניין" - אחד או יותר מאלה: 

)1( הבעל הרשום של בניין, או מי שזכאי להירשם כבעל הבניין בפנקסי רישום 
המקרקעין, לרבות בעל זכות חכירה של הבניין;

)2( אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו הבניין היה 
נותן הכנסה, בין בזכות ובין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;

כמשמעותו  מוגן  דייר  לרבות  הבניין;  את  ששכר  משנה,  שוכר  או  )3( שוכר 
בחלק א' של פרק ב' לחוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ התשל"ב-21972 )להלן - 

חוק הגנת הדייר(;

)4( המחזיק בבניין;

)5( בעל דירה כמשמעותו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-31969 )להלן 
- חוק המקרקעין(;

)6( נציגות בית משותף כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין;

"העירייה" - עיריית תמרה;

"ראש העירייה" - לרבות עובד העירייה שראש העירייה אצל לו מסמכויותיו לעניין 
חוק עזר זה, כולן או מקצתן, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש 

הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-41975;

"תכנית" - תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שקבעה 
בתים  וסימון  לרחובות  ושמות  מספרים  )מתן  העיריות  תקנות  לפי  העירייה 

במספרים(, התשל"א-51971 )להלן - התקנות(.

מספרי  או  רחוב  שם  לציון  בניין,  כל  על  שלטים  להתקין  רשאי  העירייה  )א( ראש   .2
בניינים בקטע רחוב או להסברת שם של רחוב, לפי התכנית.

להסירם,  לשנותם,  לתקנם,  העירייה  ראש  רשאי  כאמור,  שהותקנו  )ב( שלטים 
להחליפם או להעבירם למקום מתאים אחר.

העבודות  את  לבצע  בניין  מבעל  בכתב,  בהודעה  לדרוש,  רשאי  העירייה  )א( ראש   .3
המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית:

)1( להתקין על גבי הבניין לוחית מספר ועליה רשום מספר הבית ושם הרחוב 
בהתאם לתכנית )להלן - לוחית מספר(;

החשמל  לרשת  המחוברת  מוארת  מספר  לוחית  הבניין  גבי  על  )2( להתקין 
)להלן- לוחית מוארת(;

מוארת  לוחית  או  מספר  לוחית  עליו  להתקין  אפשרות  שאין  בניין  )3( לגבי 
הנראית בצורה ברורה מרשות הרבים - להתקין מיתקן הנושא עליו לוחית מספר 

או לוחית מוארת במקום ובגובה שייקבעו בידי ראש העירייה;

הגדרות

 שלטים לציון
שמות רחובות

דרישה להתקין 
לוחית–מספר 

ומספרים מוארים

ס"ח התשל"ב, עמ' 176.  2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.  3
ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  4

ק"ת התשל"א, עמ' 620; התשל"ה, עמ' 811.  5
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)4( לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית מספר או לוחית מוארת או מיתקן 
כאמור.

)ב( ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור, וכן את התקופה 
שבה יש לבצעה.

)ג( בעל בניין שקיבל הודעה כאמור בסעיף קטן )א( חייב למלא אחריה.

)ד( לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן )א( אלא בהתאם לשני 
אלה:

)1( כשהוא ממלא אחר דרישה על כך שבאה מטעם ראש העירייה;

)2( לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

העירייה,  ראש  רשאי   3 סעיף  לפי  העירייה  ראש  דרישת  אחר  בניין  בעל  מילא  לא   .4
לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3; ביצע ראש העירייה עבודה כאמור, 
תגבה העירייה מאת בעל הבניין את ההוצאות, וזאת בתנאי שהעירייה שלחה לתושב 
התראה זמן סביר מראש ולפיה הוא יחויב בהוצאות כאמור אם לא ימלא אחרי דרישת 

ראש העירייה.

נבנה בניין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו לוחית מוארת לפי התנאים   .5
והפרטים שקבע ראש העירייה ובהתאם לתכנית.

מכשיר  או  זרם  מפסק  באמצעות  יאיר  מוארת,  לוחית  מותקנת  שבבניינו  בניין  בעל   .6
מכני - את המספר מדי ערב, משקיעת החמה ועד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה 

לא יפחת מ–15 ואט לשעה.

בעל בניין חייב -  .7
)1( להחזיק כל שלט לציון שמות רחובות, לוחית–מספר או לוחית מוארת שהותקנו 

על בניינו במצב תקין וגלוי לעין;

)2( למסור הודעה לראש העירייה על כל קלקול או טשטוש בכל שלט לציון שמות 
רחובות, לוחית מספר או לוחית מוארת שהותקנו על בניינו.

לא יפגע אדם בשלט לציון שמות רחובות, בלוחית–מספר או בלוחית מוארת שהותקנו   .8
לציון  ששלט  ירשה  ולא  יגרום  לא  רואים,  מעין  יסתירם  ולא  יטשטשם  לא  בניין,  על 

שמות רחובות, לוחית–מספר או לוחית מוארת ייפגעו, יטושטשו או יוסתרו.

חוק עזר לתמרה )התקנת לוחיות–מספר בתים(, התשל"א-61971 - בטל.  .9
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהיה כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,   .10
או אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי 
אם  או  שם,  המועסק  או  העובד  בגיר  אדם  לידי  או  הבגירים  משפחתו  מבני  אחד 
נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום 
כאמור,  המסירה  את  לקיים  אי–אפשר  אם  לאחרונה;  הידועים  או  הרגילים  עסקיו 

תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכס שבו היא דנה.

כ' בכסלו התשע"ז )20 בדצמבר 2016(
ב א י ד ל  י ה ו ס )חמ 8-132(  

ראש עיריית תמרה   
ק"ת התשל"א, עמ' 1645.  6
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