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פרק א' :פרשנות
הגדרות תיקון :תשמ"ג ,תשמ"ט ,תשנ"ד

בחוק עזר זה -
.1
"אורווה"  -לרבות רפת ,לול ,מכלאה ,דיר וכן מקום שמחזיקים בו סוסים ,חמורים ,פרדות או
בהמות אחרות ,עופות ובעלי חיים אחרים;
"אשפה"  -שיירי מזון ,קליפות ,נייר ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,תיבות ,קופסאות ,קרטונים,
אריזות למיניהן ,גרוטאות ,פחים ,חתיכות עץ ,קרשים ,סמרטוטים ,שיירי מפעל ,אפר בדלי
סיגריות ,פסולת מכל הסוגים ,וכן כל דבר העלול לגרום אי נקיון או אי סדר או העלול לסכן את
הבריאות ,למעט זבל ופסולת בנין;
"אשפת צמחים"  -צמח קטוף ,תלוש או שנשר ,לרבות ענפים ,עלים ,עשב ,דשא וכיוצא באלה;
"בור שפכים"  -כל מבנה או מיתקן ,בין מעל לקרקע ובין מתחתיה ,שנועד לקיבולם או לאגירתם
של מי שופכין ,זבל או כל פסולת של נוזלים אחרים ,וכן כל סוג של בור רקב ,בור חלחול ,ביב,
תעלה להובלת שופכין ,תאי בדיקה או צינור להובלת מי שופכין;
"ביב"  -מיתקן המשמש לניקוזם של לא יותר משני בנינים או לניקוזם של מקומות אחרים
בתחומי מגרש אחד או והעשוי להעברת מי הניקוז אל בור שופכין או אל תעלת שופכין לרבות כל
ביב המשמש לניקוזם של כל קבוצה או גוש של בתים או מקומות משותפים כיוצא באלה;
"בית מלאכה"  -לרבות בית חרושת ,מוסך ,בית מסחר או מחסן סיטוני;
"ביתן אשפה"  -בנין המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי אשפה לזבל או כלי אשפה
לאשפה של מפעל;
"בנין"  -כל מבנה או גדר ,בין שהם בנויים אבן ובין שהם בנויים בטון ,טיט ,ברזל ,עץ או כל חומר
אחר ,בין קבועים ובין ארעיים ,או כל חלק מהם ,לרבות מיתקני תברואה ולרבות מיתקן המשמש
למכירת סחורה ולרבות הקרקע שמשתמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחדר או
לצורך אחר ,וכן בורות שופכין ,ביבים ,תעלות שופכין ,צינורות מים ,משתנה ומרזבים;
"בעל מקום עינוג"  -אחד או יותר מאלה:
( )1הבעל של מקום עינוג;
( )2מחזיקו של מקום עינוג;
( )2אדם המנהל מקום עינוג;
( )1בעל רשיון להפעלת מקום עינוג;
( )5מי שבהשגחתו ,בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג;
"בעל נכס"  -אחד או יותר מאלה:
( )1הבעל הרשום של הנכס;
( )2אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה ,או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה,
בין בזכותו ובין כמורשה ,כנאמן או בכא כוח;
( )2שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס לתקופה של למעלה מחמש שנים;
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( )1בעל דירה כמשמעותו בחוק המקרקעין ,התשכ"ט;-1111
( )5נציגות בית משותף כמשמעותה בחוק המקרקעין ,התשכ"ט;-1111
"גן"  -גן ציבורי ,חורשה או שדרה וכל מקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו ,בין שהוא גדור
ובין שאינו גדור;
"גרוטאות"  -לרבות מכוניות משומשות ,חלקי כלי רכב ,מתכת ועצים;
"זבל"  -לרבות הפרשת בעלי חיים ,ופסולת או מי שופכין של מכלאה;
"חפצים מיושנים"  -חפצים שיצאו מכלל שימוש ,לרבות שלד כלי רכב וחלקיו ,מכונה וחלקיה,
גרוטאות ,תנור ,מקרר חשמלי ,דוד ,דוד שמש ,אסלה ,אמבטיה ,רהיטים ,או כל חלק מהם;
"כלי אשפה"  -מבנה ,מכל ,שקית או כלי קיבול המיועדים לאצירת אשפה והעשויים מחומר,
צורה ,גודל ואיכות כפי שקבע המפקח מזמן לזמן;
"ליקוי מבנה"  -פגם בעצם המבנה ,בין אם היה קיים מלכתחילה ובין אם נתהווה לאחר זמן;
"מועצה"  -מועצת העירייה;
"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט
אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
"מי שופכין"  -מים דולפים ,מי כביסה ,מי שטיפת רצפות או כל מים מלוכלכים או מזוהמים;
"מיתקן תברואה"  -אינסטלציה סניטרית ,לרבות אסלה או תחליף לאסלה ,מחסום ,סעיף ,צינור,
אבזר ,מרזב ,מגלש ,מכל מים ,תא בקרה ,בור שפכים ,מיתקן לחימום בנין ,מיתקן לחימום מים,
מערכת אספקת מים ,כמשמעותם בהוראות למיתקני תברואה (הל"ת) ,התש"ל ,-1170שאושרו על
פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל ,-1170לרבות כל חיבור למיתקן
תברואה;
"מכלאה"  -רפ ת ,לול ,דיר ,אורווה ,שובך יונים או כיוצא באלה וכן כל מקום גדור או בלתי גדור,
מקורה או בלתי מקורה ,שמחזיקים בו בהמה;
"מפגע"  -אחד או יותר מאלה:
( ) 1פגם בנכס מחמת שאין בו בתי כסא ,או שיש בו בתי כסא במספר שאינו מספיק ,או
קיום בית כסא מדגם שאינו מאושר בנכס המשמש למטרת מגורים או עסק או לכל מטרה
אחרת;
( )2בנין שהוא לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים ,רטיבות ,טחב ,רוח או עשן;
( )2העדר ביב או העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב ,או קיום בור
שפכים שהוא לקוי או אינו מתאים לתכליתו או אינו מספיק להרחקת מי שופכין תקינה
מהנכס;
( ) 1צינור מי שופכין ,פתח בור שפכים או כיוצא באלה ,שלא נקבע בהם מכסה אטום או
אין המכסה קבוע כהלכה;
( ) 5בור שופכין ,צינור איוורור או מרזב שהם סדוקים ,שבורים ,סתומים או לקויים באופן
שאוויר מסואב או נוזלים שבהם פורצים החוצה או מחלחלים מתוכם ,או שחומרים
עלולים ליפול לתוכם;
( )1מיתקן תברואה שהוא לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי;
( )7חיבור או קישור לקוי של מיתקן תברואה ,מערכת הסקה ,מיתקן קירור או חימום,
מיתקן מים או מכל דלק;
( ).מרזב או מגלש הקשור ,במישרין או בעקיפין ,עם כל ביב ,צינור,מי שופכין או תעלת
שופכין;
( )1כל מקום המשמש או ששימש לאגירת מים או לאגירת מי שופכין והנמצא במצב
שגורם או עלול לגרום לזיהום המים שבתוכו ,או לריבוי חרקים;
( )10שימוש במרזב כצינור מי שופכין ,או שפיכת כל נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב;
( ) 11הצטברות כל חומר ,בין בתוך בנין ובין בסביבתו ,הגורם או עלול לגרום לרטיבות או
טחב בבנין או בסביבתו ,או עלול להזיק לבריאות באופן אחר;
( )12שימוש בנכס בניגוד למטרה שלשמה נועד;
( ) 12א .פליטת עשן ,גזים או פיח שלא דרך מעשנה תקינה או שלא דרך מעשנה בגובה
מתאים;
ב .פליטה ,הוצאה ,הזרמה ,הובלה  -בכל דרך שהיא  -של אשפה ,פסולת תעשייתית,
זבל ,נוזלים ,כימיקלים ,גזים וחומרים רעילים;
( )11שטח אדמה או נכס שלדעת המפקח אינם גדורים במידה מספקת;
( )15הימצאות חולדות או עכברים;
( )11הימצאות חרקים או שרצים העלולים לגרום נזק לבריאות;
( )17צמח הצומח בנכס המהווה או עלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות;
( )1.צמח או ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר כל מקום ציבורי ,והמפריעים או
העלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;
( )11זחלי טוואי התהלוכה של האורן וקיניהם הנמצאים בעצי האורן שבנכס;
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( ) 20פי צינור דלק המשמש להזנת מכל דלק של הסקה מרכזית או דירתית או של מפעל
כלשהו ,והמסתיים במרחק של פחות משבעים וחמישה סנטימטרים מהצד הפנימי של
גבול הנכס;
( )21קוצים או כל חומר אחר הנמצא בנכס והעלול לגרום לשריפה או להתפשטותה ,או
העלול לגרום להתרבות של זחלים ,חרקים ומזיקים למיניהם;
( )22כל נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק ,מסוכן או פוגע בבריאות;
( )22כל פגם בנכס הנובע ממצב החזקתו והמזיק לבריאות או העלול להזיק לבריאות;
( )21דבר או בעל חיים הגורם לרעש אשר עלול להזיק לבריאות;
"מפעל"  -חנות ,בית מלאכה ,בית חרושת ,עסק סיטוני ,מעבדה ,מקום להימור או להגרלה ,מפעל
לעיבוד נתונים ,משרד להנהלת חשבונות ממוכנת ,משרד להעתקות ,חנות כל בו וסופרמרקט ,וכן
כל עסק ,משרד או מקום המוציא ,לדעת המפקח ,כמות גדולה של פסולת נייר או אריזות
מחומרים שונים;
"מפקח"  -אדם שראש העירייה מינה אותו בכתב להיות מפקח לענין חוק עזר זה וכן רופא
וטרינרי עירוני;
"מקום עינוג"  -מקום המשמש לצרכי עינוג ,למעט דירה פרטית;
"מקום פרטי"  -חצר או מגרש ,בין שיש עליהם מבנה ובין שאין ,מבוא לבית ,מדרגות המשמשות
מבוא או כניסה לבית ,גג ,מקלט או כל מקום אחר המשמש את דיירי הבית ,למעט דירת מגורים;
"מקום ציבורי"  -רחוב או מקום עינוג או שפת הים ,וכל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או
לעבור בו ,או משתמש בו או עובר בו למעשה ,וכן אוטובוס ציבורי או מונית כמשמעותם בתקנות
התעבורה ,התשכ"א;-1111
"נכס"  -קרקע ,בית או בנין או חלק מהם ,בין תפוסים ובין שאינם תפוסים ,וכן בית מלאכה
ואורווה;
"עינוג"  -הצגת תיאטרון ,קולנוע ,קונצרט ,אסיפה ,הרצאה ,מופע מחול וריקודים ,קרקס,
משחק ,ספורט ,שעשוע ציבורי ,או כל עינוג כיוצא באלה ,בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;
"העירייה"  -עיריית נתניה;
"פסולת תעשייתית"  -פסולת ,אשפה וכל גרוטאה הנוצרים או נפלטים או יוצאים מבית מלאכה,
בית חרושת ,מפעל או כל מקום אחר המשמש לייצור תוצרת ,הרכבתה ,אריזתה או כל שלב אחר
בטיפול בה;
"פסולת בנין"  -פסולת או שיירי חמרים שמשתמשים בהם לבניה ,או לתיקונים או לשינויים של
בנין או בקשר עם אותן עבודות ,לרבות שיירי הריסות של בנין ,אבנים ,סלעים ,אפר ,אדמה
וכיוצא באלה;
"צמח"  -עץ ,שתיל ,שיח ,עשב או חלק מהם;
"ראש העירייה"  -לרבות אדם שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,גשר ,מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי
גישה לבתים אחדים ,בור ,ביב ,חפירה ,רחבה ,כיכר או גן ,וכן כל מקום פתוח שהציבור משתמש
בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו ,בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;
"רכב"  -רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה ,וכן מכונה או מיתקן הנעים או
הנגררים כאמור ,לרבות אופניים ,תלת אופניים ועגלה כמשמעותם בפקודת התעבורה ,ולמעט רכב
של העירייה הנהוג בידי עובד עיריה בעת מילוי תפקידו;
"תעלת שופכין"  -לרבות סעיפי תעלות שופכין ,תאי בדיקה ונספחים אחרים.
פרק ב' :מניעת מפגעים וביעורם
איסור גרימת מפגע
(א) בעל נכס או המחזיק בו חייב להחזיק הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע.
.2
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) נכס שהוא דירת מגורים ,חייב המחזיק בה להחזיקה
באופן שלא יתקיים בה מפגע.
אחריות לסילוק מפגע
בעל נכס או המחזיק בו חייב להסיר ,לתקן ולסלק מיד מפגע שנתגלה בנכס.
.2
חובה יחד ולחוד
היו בנכס יותר מבעל אחד או יותר ממחזיק אחד ,יחול האמור בסעיפים  2ו -2על כולם
.1
יחד ועל כל אחד מהם לחוד.
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הודעה לסילוק מפגע
(א) המפקח רשאי ,בהודעה בכתב ,לדרוש מכל אדם החייב לסלק מפגע לפי הוראות חוק
.5
עזר זה ,לסלק את המפגע ,וכן רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לבצע כל עבודות הנחוצות לשם
סילוק המפגע ולמניעת הישנותו בהתאם לפרטים ,לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.
(ב) החייב בסילוק מפגע ,שנמסרה לו הודעה כאמור ,חייב למלא אחריה.
סופיות החלטת המפקח
דעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא סופית.
.1
איסור זריקת אשפה או לכלוך
(א) לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ולא יניח ,ולא ירשה לזרוק ,להשאיר או להניח אשפה
.7
במקום ציבורי או פרטי ,אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ולא יניח אשפת בית או
אשפת צמחים בכלי אשפה שהתקינה העירייה במקום ציבורי ,לענין זה" ,אשפת בית"  -אשפה
המוצאת מנכס שאינו רחוב.
(ג) לא יניח אדם כלי אשפה ברחוב ,למעט עובדי העירייה או פועליה בעת מילוי תפקידם,
ולמעט אדם שהמפקח הורה לו בכתב אחרת לפי סעיף (1.ג) לחוק עזר זה.
( )1לא יזרוק אדם ,לא ישליך ,לא ישים ,לא ישאיר ,לא יניח ,ולא ירשה לזרוק
(ד)
להשליך ,לשים ,להשאיר או להניח אשפה ,פסולת בנין ,זבל או אשפת צמחים
במקום ציבורי או פרטי ,אלא בהסכמת המפקח בכתב ובהתאם להוראותיו;
( )2נמצא כי מרכב הונחו ,נזרקו ,הושלכו ,נשפכו או הושארו אשפה ,פסולת בנין,
זבל או אשפת צמחים במקום ציבורי או במקום פרטי ,רואים את בעל הרכב ,את נהגו וכן כל אדם
אחר האחראי לרכב ,כאילו הוא הניח ,זרק ,השליך ,שפך או השאיר כאמור ,זולת אם הוכיח שלא
הוא עשה כן וכן ברשות מי היה הרכב אותה שעה ,או שהרכב נלקח ללא הסכמתו.
השקאת צמחים
לא ישקה אדם ולא ירשה להשקות צמחים בצורה הגורמת או העלולה לגרום הפרעה
..
לעוברים ושבים ברחוב ,או לאנשים בנכס גובל ,פרט לגן.
ניקוי ,איבוק ,ניעור וחיבוט
(א) לא ינקה אדם ,לא ינער ,לא יחבוט ולא יאבק מרבד ,שטיח ,כלי מיטה או כל דבר אחר
.1
ברחוב ,או דרך פתח הפונה לרחוב אף אם אינו גובל בו.
(ב) לא ינקה אדם ,לא ינער ,לא יחבוט ולא יאבק מרבד ,שטיח ,כלי מיטה או כל דבר אחר
דרך פתח שאינו פונה לרחוב בשעות שבין  11.00ו -11.00ובין  11.00ו -07.00למחרת.
זיהום מקום ציבורי
(א) לא יעשה אדם צרכיו ברחוב.
.10
(ב) לא ילכלך אדם ולא יזהם מקום ציבורי.
איסור לפזר מודעות
(א) לא יפזר אדם ולא יחלק ולא ירשה לפזר או לחלק מודעות במקום ציבורי.
.11
(ב) ראש העירייה רשאי לתת היתר לחלק מודעות במקום ציבורי ,לסרב לתיתו ,לבטלו,
להתלותו ,להתנות בו תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם.
לענין סעיף זה" ,מודעה"  -כמשמעותה בחוק עזר לנתניה (מודעות ושלטים),
התשכ"א.-1110
בור שופכין
(א) המחזיק בנכס חייב להחזיק את בור השופכין המחובר לנכסו במצב תקין באופן
.12
מתמיד ,להנחת דעתו של המפקח.
(ב) שוכנע המפקח כי בור שופכין קיים אינו סופג יותר שפכים או אינו מתאים ליעודו
מבחינה אחרת ,רשאי הוא להורות לבעליו של נכס שבור השופכין מחובר אליו ,לבנות בור שופכין
חדש ולחברו ,הכל כפי שיורה המפקח ,ובעל הנכס חייב לבנות את בור השופכין החדש בהתאם
להוראות המפקח.
איסור שימוש במי שופכין להשקאה ואיסור שפיכתם
(א) לא ישתמש אדם ולא ירשה להשתמש במי שופכין להשקאה.
.12
(ב) לא ישפוך אדם ולא ירשה לשפוך מי שופכין למקום ציבורי או למקום פרטי.
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(ג) לא יוביל אדם ולא ירשה להוביל מי שופכין במקום ציבורי או במקום פרטי שלא לתוך
בור שופכין או שלא באמצעות אבזרים שאישר המפקח.
איסור שפיכת נוזלים
(א) לא ישפוך אדם ,לא יאפשר ולא ירשה לשפוך מים ,או נוזלים אחרים שאינם מי גשם,
.11
למקום ציבורי ,שלא לצורך ניקוי רחוב או השקאת גן.
(ב) לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן שישארו במקום הרחיצה שלולית או מים עומדים.
אחריות בעל נכס והמחזיק לנקיון הנכס
מי שהוא בעל הנכס או המחזיק בו חייב לשמור באופן מתמיד על נקיונם של החצר,
.15
המבוא לבית ,מקום חניה ,חדר המדרגות ,הגג ,המיקלט וכל מקום המשמש את דיירי הנכס פרט
לדירות הפרטיות,לנקותם ולטאטאם להנחת דעתו של המפקח,וכן לשטוף את מדרגות חדר
הכניסה והמדרכות בתחום החצר.
דרישה לניקוי וגידור
(א) מחזיק במגרש ,וכשאין המגרש תפוס  -בעל המגרש ,חייב לשמור על נקיון המגרש
.11
ולנקותו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.
(ב) מחזיק במגרש ,וכשאין המגרש תפוס  -בעל המגרש ,חייב לגדרו או להקים בו קיר
להתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.
(ג) מחזיק בבנין או בעל בנין חייב לגדרו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו ,אם סבר
המפקח כי הדבר דרוש לשם מניעת מפגע או סכנה לציבור.
איסור השארת בעלי חיים ושמירה עליהם תיקון :תשמ"ט
(א) לא ישאיר אדם ולא ירשה להשאיר בעל חיים במקום ציבורי ,באופן המהווה או עלול
.17
להוות מכשול או לגרום נזק ,ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או שפיקוחו לשוטט במקום ציבורי.
(ב) לא יעביר אדם עדר ,כבשים או עזים במקום ציבורי או במקום פרטי ללא היתר מאת
ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.
( )1לא ירשה ולא יאפשר אדם לבעל חיים שבבעלותו או שבפיקוחו לעשות את
(ג)
צרכיו במקום ציבורי;
( )2עשה בעל חיים את צרכיו על ידי הטלת גללים במקום ציבורי ,חייב בעלו ,או
מי שבעל החיים בפיקוחו ,לאסוף מיד את הגללים באמצעות יעה ,כלי טאוט
ושקית לאיסוף גללים אותם ישא עמו בהתאם להוראות סעיף  7לחוק עזר
(פיקוח על כלבים) ,התשל"ו ;-1171
לנתניה
( ) 2האמור בסעיף קטן זה לא יחול אם בעל חיים עשה את צרכיו במקום שקבע
לכך ראש העירייה;
( )1לא יאכיל אדם בעל חיים ברחוב באופן שיש בו כדי לזהם את הרחוב;
( )5לא ישאיר אדם בעל חיים ברחוב באופן ולמשך זמן שבו הוא עלול לזהם את
הרחוב.
לא ירשה אדם ולא יאפשר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי
(ד)
אלא כשהוא קשור לבטח בקולרו ונמצא בהשגחה נאותה.
החזקת בעלי חיים
(א) לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום רעש בלתי סביר ,לכלוך או
.1.
ריחות רעים או מזיקים ,או באופן שהוא לדעתו של המפקח מזיק לבריאות.
(ב) לא יחזיק אדם ולא ירשה להחזיק בתוך בנין פרדות ,עזים ,חמורים ,סוסים ושאר
בעלי חיים אשר אין מחזיקים אותם כך למעשה או בדרך רגילה ,אלא לפי היתר מאת ראש
העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.
פרק ג' :פינוי אשפה
כלים לפינוי אשפה
(א) בעל נכס ,למעט בעל מכלאה או מפעל ,חייב להתקין כלי אשפה במספר ,באופן
.11
ובמקומות שיקבע המפקח ובהתאם להוראותיו ,לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם לדרישת
המפקח ובתוך הזמן שיקבע ולהחזיקם במצב נקי.
(ב) המפקח רשאי במ סירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו ,להסדיר פינוי אשפה
באמצעות שקיות מפלסטיק או מכל חומר אחר ,או באמצעות כל מכל אחר.
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(ג) בהודעה כאמור בסעיף קטן (ב) רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה ,את
מועדיו וכל הוראה אחרת הדרושה להסדרת פינוי האשפה.
(ד) לא ישים אדם ולא ישאיר כל אשפה אלא בתוך כלי אשפה ,שקית או מכל שהותקנו
כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב).
(ה) לא ישים אדם לתוך כלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן (א) או לתוך שקית או מכל
כאמור בסעיף קטן (ב) ,זבל ,מי שופכין ,פסולת של מפעל או פסולת בנין.
כלי אשפה לאשפת מכלאה ולפסולת של מפעל
(א) המחזיק במכלאה ,באורווה ,בבית מלאכה או במפעל חייב להתקין כלי אשפה נפרדים
.20
ומיוחדים לזבל או לאשפה של מפעל ,הכל לפי הענין ,במספר ובמקומות שיקבע המפקח ובהתאם
להוראותיו ,לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע,
ולהחזיקם במצב נקי.
(ב) הוראות סעיף (11ב) ו(-ג) יחולו על זבל ועל אשפה של מפעל ,לפי הענין.
התקנת ביתן אשפה
(א) מפקח רשאי לדרוש ,בהודעה ,מבעל נכס שיתקין ביתן אשפה או שיתקנו.
.21
(ב) בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן (א) חייב להתקינו באופן,
בצורה ,במקום ובתוך הזמן שיקבע המפקח ,הכל כאמור בהודעה.
החזקת ביתן אשפה
(א) בעל הנכס או המחזיק בו חייב להחזיק את ביתן האשפה במצב נקי ותקין להנחת
.22
דעתו של המפקח.
(ב) מפקח רשאי לדרוש ,בהודעה ,שיותקן בביתן אשפה או בסמוך לו ברז המחובר לרשת
המים של הבית ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הבית.
פינוי אשפה
(א) לא יפנה אדם ,פרט לעובד העירייה ,לא יעביר ולא יוביל אשפה או זבל מכל נכס ,אלא
.22
לפי היתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ב) ראש העירייה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן (א) ,לסרב לתיתו ,לבטלו ,להתלותו,
להתנות בו תנאים ,להוסיף עליהם או לשנותם.
(ג) בעד היתר כאמור בסעיף זה תשולם אגרה בשיעור של  1שקל למ"ר בניה.
פינוי פסולת בנין
(א) אחד או יותר מאלה ,בעל נכס ,מחזיקו ,האחראי לביצוע עבודות הבניה או ההריסה,
.21
חייבים בפינוי פסולת בנין.
(ב) פינוי פסולת בנין ייעשה על פי אישור ראש העירייה או המפקח ובהתאם לתנאים
שיקבע.
פינוי אשפת גן
בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת צמחים לפי אישור של המפקח ובהתאם
.25
לתנאים שקבע.
רכוש העירייה
אשפה ,זבל ,פסולת בנין ואשפת צמחים שפונו בהתאם לסעיפים  21 ,22ו -25יהיו רכושה
.21
של העירייה ,זולת אם נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על פי הסעיפים האמורים.
זכות כניסה לשם פינוי אשפה
(א) אדם שהעירייה מעסיקה בפינוי אשפה ,זבל ,פסולת בנין או אשפת צמחים ,רשאי
.27
להיכנס לכל נכס לשם פינוי כאמור בהתאם להוראות חוק עזר זה.
(ב) בעל נכס ,המחזיק בו או המנהל אותו יאפשר לעובד העירייה או מי שפועל מטעמה,
גישה חופשית ותקינה ,ללא הפרעה ,לכלי אשפה שנקבעו לצורך הוצאת אשפה ,זבל ,פסולת בנין או
אשפת צמחים.
אגרת פינוי
(א) בעד הוצאת אשפה ,זבל ופסולת מנכס והעברתם בידי המפקח ישלם מחזיק המשוחרר
.2.
מתשלום ארנונה כללית או שקיבל פטור על פי דין מתשלומה ,לקופת העירייה ,אגרה שנתית
בשיעור  1/2מסכום הארנונה הכללית שהיה חייב בתשלומה אלמלא השחרור או הפטור
האמורים; לענין זה" ,מחזיק" ו"ארנונה כללית"  -כמשמעותם בפקודת העיריות.
7

(ב) המועצה רשאית להפחית אגרה או לוותר עליה מחמת עניו של האדם המשוחרר
מארנונה או מחמת שהנכס משמש מוסד לעניני חינוך ,סעד ודת.
הובלת פסולת תעשייתית תיקון :תשנ"א
(א) לא יוביל אדם פסולת תעשייתית ,אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי
.21
ההיתר ,בעד מתן היתר לפי סעיף זה ישלם המבקש לעירייה אגרה בשיעור  1שקלים חדשים למ"ק
פסולת תעשייתית.
(ב) ( )1ראש העירייה רשאי ליתן היתר תקופתי לבעל מפעל ,אשר תקפו לתקופה כפי
שיקבע בהיתר (להלן  -היתר תקופתי);
( )2לצורך מתן היתר תקופתי תקבע העירייה את אומדן כמות מ"ק של הפסולת
שמוביל המפעל המבקש היתר תקופתי;
()2בעל המפעל ישלם את מכפלת האגרה לפי סעיף קטן (א) במספר מ"ק שקבעה
העירייה ,באומדן;
( )1העירייה תהא רשאית לגבות את האגרה מראש לכל תקופת ההיתר או לפי חישוב
שבועי או חודשי ,בהתאם לכמות היחסית של מ"ק פסולת המובלים באותה תקופה
לעומת תקופת ההיתר הכוללת.
(ג) בעל מפעל הרואה עצמו נפגע בשל האומדן רשאי להשיג עליו בפני ועדה של שלושה
אשר חבריה יתמנו על ידי מועצת העירייה; הועדה תקבע את סדרי עבודתה ותפעל בדרך שתיראה
לה מועילה ביותר לבירור השאלות העומדות להכרעתה.
(ד) בעל מפעל הטוען לשינוי נסיבות רשאי לפנות אל הועדה האמורה בסעיף קטן (ג)
ולבקש עיון מחדש באומדן שנקבע ,וזאת לאור שינוי הנסיבות; לא תוגש בקשה כאמור לפני עבור
 1חדשים מיום הוצאת ההיתר ובקשה כאמור תהיה רק לגבי תקופה שבעדה לא שולמה אגרה.
(ה) תקפו של היתר מותנה בתשלום האגרה.

פרק ד' :פינוי חפצים מיושנים
איסור השארת חפצים מיושנים
לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ,לא יניח ,לא יחזיק ,ולא ירשה לזרוק ,להשאיר ,להניח או
.20
להחזיק חפצים מיושנים במקום ציבורי או פרטי ,אלא אם הדבר דרוש לשם העברתו או תיקונו
של החפץ ,ובלבד שלא יעשה כן לפרק זמן העולה על הזמן הסביר הדרוש לכך.
פינוי חפצים מיושנים
כל אחד מאלה חייב בפינוי החפצים המיושנים המצויים במקום ציבורי או פרטי למקום
.21
שקבע ראש העירייה ואשר צויין בהודעתו:
( )1אדם המוכר ,המרכיב או המספק חפצים שמחליפים חפצים מיושנים;
( )2הבעל של חפצים מיושנים;
( )2כל מי שברשותו חפצים מיושנים.
פרק ה' :שמירת הסדר והנקיון בגנים
הימצאות בגן
לא יימצא אדם בגן אלא בשעות המפורטות בהתאם להוראות ראש העירייה ,בהודעה
.22
המוצגת בגן או בכניסה אליו.
פגיעה בצמח בגן
לא יקטוף אדם ,לא יעקור ,לא יגדע ולא ישחית כל צמח בגן ,אלא אם הרשהו לכך ראש
.22
העירייה ובהתאם לתנאי ההרשאה.
התנהגות בגן
(א) לא ידרוך אדם ,לא יעלה ולא ירשה לדרוך או לעלות על דשא  ,צמח או מקום נטיעות,
.21
אלא בהתאם להוראות ראש העירייה שנקבעו בהודעה המוצגת במקום.
(ב) לא ידרוך אדם ,לא יטפס ולא ירשה לדרוך או לטפס על גדר ,משוכה ,שער או סורג
שבתוך גן או הגודרים אותו.
(ג) לא ישבור אדם ,לא ישחית ולא ירשה לשבור או להשחית גדר ,משוכה ,שער או סורג
שבתוך גן.

.

כלי רכב
.25

לא יכניס אדם ,לא ינהג ולא ישאיר רכב בגן ללא היתר מראש העירייה.

רוכלות
.21

לא יעסוק אדם ברוכלות בגן אלא אם הדבר הותר לו מפורשות ברשיון הרוכלות שניתן לו.

משחקים
לא ישחק אדם בגן אלא בסוגי משחקים ,שקבע ראש העירייה בהודעה שתוצג בגן,
.27
ובתנאים ובמקומות שקבע.
איסור הפרעה
לא יעשה אדם כל מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה ,מפגע ,הפרעה ,אי נוחות או נזק לכל
.2.
אדם ,או שיש בו כדי להפר את הסדר בגן.
רעש
.21

לא יקים אדם בגן רעש חזק ,ממושך או חוזר ונשנה.

חגיגות בגן
לא יקיים אדם בגן חגיגה ,טכס ,מופע ,או כיוצא באלה ,אלא על פי היתר בכתב מראש
.10
העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.
הרחקת בני אדם מסויימים מגן
מפקח רשאי להרחיק מגן כל אדם העובר עבירה על הוראות חוק עזר זה ,ובלבד שהתרה
.11
בו תחילה.
פרק ו' :שימור רחובות תיקון :תשמ"ג ,תשנ"ח
מכשול ברחוב
(א) ( )1לא יניח אדם ,לא ישאיר ,לא יקים ,לא יתלה ולא יטיל ברחוב ,לא יבליט מעל
.12
לרחוב ולא ירשה להניח ,להשאיר ,להקים ,לתלות או להטיל ברחוב או להבליט
מעל לרחוב ,כל דבר ,אלא אם דרוש לעשות כן לטעינת הדבר או לפריקתו ,ותוך
כדי פריקתו או טעינתו ,ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך ,ואלא אם ניתן לכך
היתר בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.
( ) 2לא יניח אדם ,לא יתלה ולא ירשה להניח או לתלות ,בכל נכס הפונה לרחוב ,כל
דבר העלול ליפול לרחוב.
(ב) ראש העירייה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאדם שעשה או שהרשה או שגרם לעשות
דבר האמור לפי סעיף קטן (א) ,לסלק את מה שנעשה כך.
בניה ארעית תיקון :תשנ"ח
12א .על אף האמור בסעיף  12מותרת בניה ארעית לרגל חגיגות טקסים או לצורך מיוחד ,לפי
הרשאה בכתב מאת ראש העירייה ובהתאם לתנאי ההרשאה.

תליית כביסה
(א) לא יתלה אדם ולא ירשה לתלות כביסה ברחוב ,במרפסת ,בחלון או בכל מקום אחר
.12
הפונה לרחוב אלא אם קבע ראש העירייה שלא ניתן לקיים איסור זה והתיר תליית כביסה
במקומות ובתנאים שפירט.
היתר להעמיד כסאות וכו' תיקון :תשמ"ו ,תשמ"ז ,תשנ"א
(א) ראש העירייה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כסאות ,שולחנות ,פרגודים ,לצרכי
.11
מסעדה ,בית קפה ,קיוסק או מזנון ,וכן שמשיות ,מאזניים אוטומטיים ,מכונות לייצור גלידה או
למכירת מיצים או תצוגוני מוצרים בצורה ובמידות שנקבעו בידי ראש העירייה ,או מכונה אחרת
או מכשיר אחר כיוצא בהם; ורשאי ראש העירייה להתנות בהיתר תנאים ,לשנותם ,להתלותם או
לבטלם.
(ב) בעד מתן היתר כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת
הראשונה.
(ג) היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום  21במרס שלאחר נתינתו.
(ד) מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים שבו.
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פתיחת שוחות
(א) לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא על פי היתר בכתב מאת ראש
.15
העירייה ובהתאם לתנאי ההיתר.
( )1להחזיק א ת מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים ביום
ובאורות אדומים בלילה;
( ) 2לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם ,מיד עם גמר העבודה או עם
פקיעת תוקף ההיתר ,הכל לפי התאריך המוקדם.
נזק לרחוב
(א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.
.11
(ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן (א) ,חייב לתקן את הנזק באופן ובתנאים שיקבע
ראש העירייה.
(ג) נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב ,חייב החופר או בעל הקרקע
לתקן את הנזק.
סילוק מכשול וביצוע עבודות
ראש העירייה רשאי באמצעות כל אדם לסלק כל דבר הנמצא ברחוב בניגוד לסעיף 12
.17
ולבצע כל עבודה המנויה בסעיפים  15ו ,-11סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור ,רשאית
העירייה לגבות מהאדם החייב בסילוק הדבר או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או
הביצוע; תעודה מאת ראש העירייה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לתכנה.
מניעת הסגת גבול ברחוב
הקים אדם בנין ברחוב או הניח מכשול ברחוב ,רשאי ראש העירייה להסיר ,להרוס או
.1.
לפרק את הבנין או את המכשול ולהרחיקם מהרחוב לכל מקום שיראה לו.
פרק ז' :הוראות בענין מקום עינוג תיקון :תשמ"ג

איסור עישון ,פיצוח והכנסת בקבוקים
במקום עינוג ,באותו חלק שבו מתקיים העינוג ,לרבות בשעות ההפסקה -
.11
( )1לא יעשן אדם,אלא במקום שבו מתקיים משחק או מופע תחת כיפת השמיים;
( )2לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים ,בטנים וכיוצא באלה;
( )2לא יכניס אדם ,ולא יחזיק או ירשה להכניס או להחזיק בקבוק זכוכית.
מודעות
(א) בעל מקום עינוג יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות לענין חוק עזר זה שאת
.50
תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש העירייה בהודעה בכתב.
(ב) בסעיף זה" ,מודעות"  -לרבות מודעות מוארות.
פרק ח' :ניקוי מדרכות תיקון :תשמ"ג

הגדרות
בפרק זה -
.51
"בעל עסק"  -אחד או יותר מאלה:
( )1בעל העסק;
( )2מנהל העסק;
( )2מנהל העסק למעשה;
( )1האחראי לעסק;
( )5המחזיק בעסק;
( )1שותף פעיל בעסק;
"מדרכה"  -מקום המשמש למעבר הולכי רגל ,בין שהוא מרוצף או סלול ובין שאינו מרוצף או
סלול;
"מדרכה הגובלת בעסק"  -כל רוחב המדרכה שלאורך הרחוב הגובל בעסק והנמצאת בין הקווים
הניצבים לפינותיו הקיצוניות של העסק;
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"עסק"  -בית אוכל ,בית מלון ,בית מרקחת ,בית קפה ,תחנת אוטובוסים ,מחסן ,מסעדה ,מפעל,
מקום למכירת כרטיסים ,מקום עינוג ,משרד ,תחנת דלק ,תחנת מוניות ,קיוסק או מקום אחר
שבו מתנהל עסק;
"תחנת אוטובוסים"  -תחנה שממנה יוצא או שבה מסתיים קו אוטובוסים.
חובת הניקוי
(א) בעל עסק חייב לטאטא את המדרכה הגובלת בעסקו ,כך שלא תימצא עליה אשפה
.52
ותהיה נקיה לחלוטין.
(ב) לא תחול חובת טאטוא על בעל עסק כשאין אשפה על המדרכה הגובלת בעסקו ,והיא
נקיה לחלוטין.
(ג) חובת טאטוא המדרכה ,כאמור בסעיפים קטנים (א) ו(-ב) ,תחול על בעל עסק בימים
שבהם העסק פתוח ובשעות הנקובות בתוספת ,ובלבד שהעסק היה פתוח  15דקות לפחות לפני
תחילת המועד לטאטוא ,כנקוב בתוספת.
דרישה לניקוי
מצא המפקח ,לאחר השעות הנקובות בתוספת ,שמדרכה הגובלת בעסק אינה נקיה ,רשאי
.52
הוא לדרוש מבעל העסק לנקות אותה ,בתנאי שזמן הניקוי יהיה תוך שעה לאחר שעות סיום
הניקוי הנקובות בתוספת ,ובתנאי שבשעות אלה העסק פתוח.
איסוף אשפה
בעל עסק החייב בניקוי המדרכה לפי סעיפים  52או  ,52יאסוף את האשפה לתוך כלי
.51
אשפה שיוחזק בעסק או בחצר בהתאם להוראות המפקח.
פרק ט' :שמירת חזיתות בתים ושיפוץ תיקון :תשמ"ג

הגדרות
בפרק זה -
.55
"בית"  -לרבות כל בנין ומבנה וכל חלק מהם ,בין שהוא בנוי אבן ,בטון ,טיט ,ברזל או עץ ,ובין כל
חומר אחר ,וכולל בית משותף ,בית דירה ,בית עסק ובנין ציבורי ,בין שהם תפוסים ובין שאינם
תפוסים ,ולרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם הבית כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של
אותו בית,
"שיפוץ"  -לרבות כל תיקון ,שיפור וחידוש של חזית הבית וכולל עבודת צביעה ,טיח ,סיוד ,ניקוי,
סתימה ,מילוי ,ציפוי ,שינוי מקום צנרת חיצונית ,ריצוף או תיקוני בניה ,עבודות להגנה מפני
חלודה ,מפני רטיבות או מים ,וכן הריסת כל דבר הפוגע במראה החזית ,החלפתו או סילוקו ,
לרבות הסרת מרזב המותקן על גבי קיר או חלק אחר של הבית הנשקפים אל רחוב או גינה,
"שיפוץ מקומי"  -עבודת צביעה ,טיח ,סיוד ,ניקוי ,סתימה או מילוי ,שינוי מקום צנרת חיצונית,
עבודות להגנה מפני חלודה ,מפני רטיבות או מים ,וכן הריסה או סילוק של דבר הפוגע במראה או
חלק אחר של הבית הנשקפים אל רחוב או גינה;
"חזית"  -כל חלק מבית הנשקף אל רחוב או גינה.
שמירת חזיתות
(א) הבעל והמחזיק של בית חייבים לשמור על המצב התקין והמראה הנאה של חזית
.51
הבית.
(ב) הבעל או המחזיק בבית לא יתקין מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית הנשקפים
אל רחוב או גינה (להלן  -קיר חזית).
הודעה לשיפוץ
(א) ראש העירייה רשאי לדרוש מבעל בית ,בהודעה בכתב ,לבצע בחזית הבית עבודות
.57
שיפוץ כמפורט בהודעה.
(ב) ראש העירייה רשאי לדרוש ממחזיק בבית ,בהודעה בכתב ,לבצע בחזית הבית או
בחזית החלק שבו הוא מחזיק ,עבודות שיפוץ מקומי ,כמפורט בהודעה.
(ג) בהודעה לפי סעיפים קטנים (א) ו(-ב) ,רשאי ראש העירייה לקבוע תנאים ,פרטים
ודרכים לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצען ,וכן הוראות בנוגע לחמרים ,לצבעים ולאופן
ביצוע העבודות.
שיפוץ על פי היתר
לא ישפץ אדם בית אלא על פי הודעת שיפוץ כאמור בסעיף  57או לפי היתר מאת ראש
.5.
העירייה ובהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בהם.
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שיפוץ בידי העירייה
(א) נדרש אדם בהודעה לב צע עבודות שיפוץ או שיפוץ מקומי ולא ביצען ,או לא השלימן
.51
תוך התקופה שנקבעה בהודעה ,או ביצע עבודות ללא היתר ,או ביצע עבודות שיפוץ הפוגמות
בצורה החיצונית האחידה של הבית ,או שיפץ חזית בית שלא לפי התנאים וההוראות שנקבעו
בהודעה או בהיתר ,רשאי ראש העירייה לבצע את העבודות או להרוס ,לשנות או לתקן את
העבודות שנעשו ,הכל לפי הענין ,ולגבות מאת אותו אדם את ההוצאות שהוציאה העירייה לשם
כך.
(ב) ביצע ראש העירייה עבודות שיפוץ בחזית בית משותף ,רשאי הוא לגבות את ההוצאות
מנציגות הבית או מבעלי הדירות בהתאם לשיעור שנקבע בסעיף .10
(ג) תעודה מאת ראש העירייה על סכום הוצאות הביצוע תהווה ראיה לכאורה לדבר.
חלוקת הוצאות
(א) בהוצאות השיפוץ לפי חוק עזר זה ישאו -
.10
( )1בבית משותף  -בעלי הדירות לפי גודל שטח הרצפה של דירותיהם;
( )2בבית אחר  -בעל הבית.
(ב) בהוצאות שיפוץ מקומי כאמור בסעיף (57ב) ישא המחזיק.
פרק י' :שונות תיקון :תשמ"ג ,תשע"ב

איסור הפרעה
לא יעשה אדם כל מעשה בגן ,ברחוב ,או במקום ציבורי או במקום שיש לציבור גישה אליו
.11
שיש בו כדי לגרום סכנה ,מפגע ,הפרעה ,אי נוחות ,או נזק לכל אדם ,או שיש בו כדי להפר את
הסדר ממקומות אלה.
איסור הבערת אש לצרכי צלייה ובישול תיקון :תשע"ב
11א .לא יבעיר אדם כירה ניידת ,מיתקן גריל ,אסכלה ,מצלה או כל מכשיר צלייה או בישול
אחר בגן ,ברחוב או במקום ציבורי אלא באזורים ובגנים המיועדים לכך בהודעה המוצגת במקום
או לפי היתר בכתב מראש העיריה ובהתאם לתנאיו.
איסור אחזקת משקה משכר במקום ציבור תשע"ג

11ב.

(א) לא יכניס אדם למקום ציבורי ולא יחזיק בו משקה משכר בכל יום בין השעות  21:00ל
.01:00
(ב) ראש העירייה רשאי לקבוע מקומות ציבוריים שבהם סעיף קטן (א) לא יחול על מי
שגילו מעל  21שנה.
(ג) לעניין סעיף זה-
"מקום ציבורי" -כהגדרתו בחוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה),
התש"ע;12010 -
"משקה משכר" -כהגדרתו בסעיף (2ב) לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח 2111. -לרבות
משקה שעל פי ריחו ,הכלי המשמש לקיבולו או נסיבות העניין ,ניתן להניח כי הוא משקה
משכר.

חובה להישמע להוראות תיקון :תשמ"ג
חייב אדם להישמע להוראות ראש העירייה או מפקח אשר ניתנו כדי לאכוף הוראות חוק
.12
עזר זה.

ילדים

 1ס"ח התש"ע עמ' 501
 2ס"ח התשכ"ח עמ' 201
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הממונה או האפוטרופוס על אדם שהוא למטה מגיל  12ימנעהו מלעשות מעשה האסור
.12
לפי חוק עזר זה.
מסירת הודעות
מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
.11
מכוונת ,או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד
מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; ,,אם אי
אפשר לקיים מסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט
באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה ,או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו
של האדם ששאליו היא מכוונת או פורסמה באחד העתונים הנפוצים בתחום העירייה.
סמכות כניסה
ראש העירייה או המפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס ,או לכל מקום אחר בתחום
.11
העירייה ,כדי לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו ,לעשות ולבצע כל הדרוש כדי
לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לקיומן.
ביצוע הודעה
(א) כל הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים ,הפרטים והאופן לביצוע ההודעה ואת
.11
התקופה שבה יש לבצעה.
(ב) כל מי שנמסרה לו הודעה חייב לקיימה לכל פרטיה ,להנחת דעתו של המפקח; תקפה
של הודעה כאמור היא עד למילויה.
(ג) לא קיים אדם את הודעת ראש העירייה או המפקח ,או ביצע את המפורט בהודעה
שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בה ,להנחת דעתו של המפקח ,רשאי ראש העירייה
לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם
ההודעה לפי חוק עזר זה ,מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
(ד) חשבון הוצאות חתום בידי ראש העירייה וחשבון אגרות בהתאם לחוק עזר זה יהווה
ראיה לכאורה בדבר גובה ההוצאות והאגרות.
(ה) בסעיף זה" ,הודעה"  -לרבות דרישה.
עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  100שקלים חדשים* ובמקרה של
.17
עבירה נמשכת ,קנס נוסף של  21שקלים חדשים* ,לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו.
* תחילה ביום  ,2..1.11..חש"מ 251
שמירת דינים
האמור בחוק עזר זה אינו פוטר מהחובה המוטלת על הבעל או על המחזיק בנכס או על כל
.1.
אדם אחר לפי חיקוק אחר.
הוראות מעבר
דרישות או הודעות שנמסרו לפי חוק העזר המפורטים בסעיף  70יראו אותן כאילו נמסרו
.11
כדין לפי חוק עזר זה.
ביטול
.70

בטלים -
( )1חוק עזר לנתניה (הגנה על צמחים ושימור גנים לרבים) ;1111
( )2חוק עזר לנתניה (ניקוי בורות שופכין) ,התשי"ב;-1152
( )2חוק עזר לנתניה (מפגעי תברואה) ,התשי"ז ;-1157
( )1חוק עזר לנתניה (חזיתות בתים וחדרי מדרגות) ,התשי"ט;-1151
( )5חוק עזר לנתניה (הדברת עשבי בר) ,התש"ך;-1151
( )1חוק עזר לנתניה (שמירת הנקיון ואיסור העישון) ,התש"ך;-1110
( )7חוק עזר לנתניה (שימור רחובות) ,התש"ך;-1110
( ).חוק עזר לנתניה (ניקוי גרשים ,חצרות וכניסות לבתים) ,התשכ"ד;-1111
( )1חוק עזר לנתניה (ניקוי מדרכות) ,התשל"ד;-1171
( )10חוק עזר לנתניה (הוצאת אשפה) ,התשל"ז.-1177
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תוספת ראשונה
(סעיף )11
תחילה ביום  ,21...2010ט"ז באלול התש"ע ,חש"ם 711

.1

בעד היתר כאמור בסעיף  11תשולם אגרה כמפורט להלן:
האגרה בשקלים
חדשים לשנה
.00

א.

עד  12מ"ר

ב.

לכל מ"ר נוסף

220

ג.

לגבי העמדת מכונות,מתקנים ,מכשירים

250

ותצוגוני מוצרים

 .1המגיש בקשה להיתר לאחר  1באוקטובר בכל שנה ,ישלם בעדו מחצית מסכום האגרה
הנקובה בפרט  ,1ובלבד שלא ניתן לאותו עסק היתר בעבר".
תוספת שניה תיקון תשמ"ז

(סעיף )52
.1
.2

בעל עסק שמדרכה גובלת בעסקו חייב לטאטא אותה בימים שהעסק פתוח ,בין השעות
 01.00ו ,-00.-10בין השעות  12.20ו -12.20ובין השעות  1..20ו.-11.20
בעלי העסקים המפורטים להלן חייבים לטאטא את המדרכה הגובלת בעסקם ,בנוסף
למפורט בסעיף  ,1גם בין השעות  21.00ו -21.20ובין השעות  22.20ו :-21.00קיוסק ,בית
קפה ,בית אוכל ,מסעדה ,מזנון ,מקום עינוג ציבורי ,תחנת דלק ,משרד למכירת כרטיסים,
חנות לממכר גרעינים ,גלידה ,שלגונים ,פירות יבשים ,פלאפל ,ממתקים וירקות או פירות
טריים.
נתאשר

יב' באלול התשמ"ב ( 21באוגוסט )11.2
ראובן קליגלר
ראש עירית נתניה
יוסף בורג
שר הפנים
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_________________________חוק עזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה) ,תשכ"ו-2811

חוק עזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה) ,תשכ"ו 2811 -
פורסם:
תיקונים:

תשכ"ו (,)25...1111
תשמ"ג (,)11.1.11.2
תשמ"ז (,)20.1.11.7
תש"ס (,)25.5.2000
תשס"ח (,)10.01.200.

ק"ת ,1125
חש"ם ,1.0
חש"ם 221
חש"ם 121
חש"ם 722

עמ' 2777
עמ' 1.1
עמ' 221
עמ' 225
עמ' 1.0 ,17.

בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות ,וסעיף  1לחוק הסדרת מקומות רחצה,
תשכ"ד( -1115להלן  -החוק) ,מתקינה מועצת עיריית נתניה חוק עזר זה:
הגדרות תיקון :תשמ"ג
בחוק עזר זה -
.1
"בעל חיים"  -לרבות בקר ,עז ,גמל ,סוס ,חמור ,חזיר ,עוף בית ,חתול ,קוף ,דוב ,ולמעט כלב;
"המועצה"  -מועצת העירייה;
"סדרן "פקח"  -מי שראש העירייה מינהו בכתב להיות סדרן או פקח לענין חוק עזר זה;
"מציל"  -מציל אחראי ,מציל משנה ומציל עוזר כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה
(מצילים ,סדרנים ומגישי עזרה ראשונה) ,תשכ"ו ,-1115אשר נתמנה בכתב על ידי ראש העירייה;
"מקום רחצה מוכרז"  -כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים
בחופי הים התיכון) ,התשמ"ב;-11.2
"עירייה"  -עיריית נתניה;
"ראש העירייה"  -לרבות מי שראש העירייה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
"רכב"  -כמשמעותו בסעיף  2לפקודת התעבורה ,למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה  12לתקנות
התעבורה ,תשכ"א ,-1111ורכב של העירייה ,כשהם נהוגים על ידי אדם לצורך מילוי תפקיד;
"שפת הים"  -השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף ובין הקו בים המרחק שלוש מאות מטר
מקו שפל המים וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו ביבשה כפי שסומן במפה הערוכה
בקנה מידה  1:2500והחתומה ביד ראש העירייה וביד שר הפנים אשר העתקים ממנה מופקדים
במשרדי העירייה ,במשרד הממונה על מחוז הדרום ובמשרד הפנים בירושלים.

תחולה
(א) הוראות חוק עזר זה יחולו גם בתחום המים במרחק של קילומטר אחד מקו שפל
.2
המים שבחוף.
(ב) המועצה תציין במודעות ובשלטים את גבולות שפת הים לכיוון היבשה.
רחצה במקום רחצה מוכרז תיקון :תשמ"ג ,תשס"ח
(א) הרחצה בשפת הים בהעדר מציל  -אסורה.
.2
(ב) לא ירחץ אדם במקום רחצה מוכרז אלא בשעות הרחצה.
(ג) שעות הרחצה במקום רחצה מוכרז בימים שבהם מונהג שעון חורף הן משעה  ..00עד
השקיעה ,ובימים שבהם מונהג שעון קיץ משעה  ..20עד חצי שעה לפני השקיעה ,זולת אם
פרסמה העירייה הודעה אחרת מטעמה בדבר שעות הרחצה ,באתר האינטרנט העירוני.

איסור רחצה
לא ירחץ אדם בשפת הים ולא ינהג אלא בהתאם להוראות חוק עזר זה.
.1
פיקוח על ילד
(א) לא ירשה ולא יתיר אדם לילד שבפיקוחו ושטרם מלאו לו תשע שנים להימצא על שפת
.5
הים ללא פיקוח.
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד שטרם מלאו לו תשע שנים ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו
על שפת הים ולקיום הוראות חוק עזר זה על ידיו.
לבוש
.1

(א) לא יימצא אדם בשפת הים ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה.
(ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על ילד שטרם מלאו לו שש שנים.
15

ספורט ,משחקים וכו' תיקון :תשמ"ג
לא ישתמש אדם בחלק משפת הים לצרכי ספורט או משחק ,להחזקת סירה או לרחיצת
.7
בעל חיים ,אלא במקום ובאופן שקבע ראש העירייה.
חוף סגור תיקון :תשמ"ג ,תש"ס
(א) ראש העירייה באישור מועצת העירייה רשאי לגדור שטח בשפת הים (להלן  -חוף
1א.
סגור) ולהסדיר את הכניסה אליו.
(ב) לא ייכנס אדם לחוף סגור אלא אם כן שילם דמי כניסה כמפורט בתוספת ובידו קבלה
על כך ,זולת אם ראש העירייה פטר אותו מתשלום מלא או חלקי בפטור כללי או מיוחד.

כסא מרגוע ,צריף וכו'
לא יעמיד אדם על שפת הים כסא מרגוע ,צריף ,סככה ,אוהל ,סוכה או כיוצא באלה ,אלא
..
לפי היתר שניתן על ידי ראש העירייה ובמקום שנקבע לכך על ידיו.
רכב בעל חיים וכלב תיקון :תשמ"ז
(א) לא יכניס אדם לשפת הים כל רכב ,למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם
.1
במקום שנקבע לכך על ידי ראש העירייה ,ולמעט עגלות נכים אלא לפי היתר שנתן ראש העירייה
ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ב) לא יביא אדם לשפת הים בעל חיים ,וכן לא יביא כלב אלא כשהוא רתום לשרשרת
ומחסום לפיו.

איסור מפגע
לא יעשה אדם כל מעשה שיש בו כדי לגרום סכנה ,מפגע או נזק לכל אדם אחר ,או שיש בו
.10
כדי להפר את הסדר על שפת הים.
איסור בקבוקי זכוכית תיקון :תשמ"ג
10א .לא ימכור אדם ,לא יחזיק ,לא ירשה למכור או להחזיק ,בשפת הים ,ולא יכניס או ירשה
להכניס לשפת הים ,בקבוק זכוכית או מכל זכוכית אחר.

איסור הקמת רעש
לא יקים אדם רעש ולא יעשה כל מעשה העלול לגרום לרעש על שפת הים.
.11
איסור גרימת נזק
לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר ,לא יפגום ולא ישחית כל שלט או מודעה
.12
שהודבקו מטעמה או על פי הוראותיה על שפת הים.
איסור זיהום
(א) לא יחזיק אדם בשפת הים ,לכל מטרה שהיא ,בחומר העשוי ללכלך או לזהם את שפת
.12
הים ,ולא יעשה כל דבר שיש בו כדי ללכלך ,לזהם או להשחית את שפת הים.
(ב) לא יזרוק אדם ולא ישאיר על שפת הים פסולת ואשפה מכל סוג שהוא ,לרבות שיירי
מטבח ,פרי או ירק או פסלתם,קליפה ,נייר ,עתון ,בקבוק ,שברי זכוכית ,תיבה ,קופסה ,מסמר,
גרוטאה מכל סוג ,ענף ,גזר עץ ,קרש ,סמרטוט וכל דבר או חפץ העלול לגרום ללכלוך ,אי סדר או
נזק לאדם או לרכוש.
גבול רחצה וסיכון חיים
לא יעבור אדם בשחיה בים מעבר לתחום שלוש מאות מטר מקו שפל המים שבחוף ולא
.11
יצלול באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
הוראות מציל ,פקח וסדרן
(א) מי שקיבל אות ,אזהרה או הוראה ממציל ,מפקח או מסדרן ,למניעת סכנה לעצמו או
.15
לאדם אחר ,או למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והנקיון על שפת הים ,יציית להם.
(ב) לא ישתמש אדם ,פרט למציל ,בסירות ,בחגורות הצלה או בכל מכשיר אחר שבתחנת
הצלה ,ולא ישתמש באות הדומה לזה הניתן על ידי מציל ,אלא בהסכמתו.
קריאה לעזרה ללא צורך

11

לא יתראה אדם בזדון ,אם בצעקה או בהעוויה או באופן אחר ,כנתון בסכנה ,ולא יתנהג
.11
בזדון באופן העלול לסכן את חייו או גופו או את חייו או גופו של אדם אחר.
מקומות רחצה נפרדים לגברים ולנשים
לא ייכנס אדם לשפת הים למקום או במועד שנקבע על ידי המועצה לרחצה לשאינם בני-
.17
מינו.
מחלות
.1.

לא יבוא אדם לשפת הים כשהוא חולה במחלקה מידבקת.

רוכלות ופשיטת יד תיקון :תשמ"ג
(א) לא יעסוק רוכל בעסקו על שפת הים אלא בהיתר מיוחד לכך מאת ראש העירייה
.11
ובהתאם לתנאיו.
(ב) לא יפשוט אדם יד על שפת הים.

קייטנות
לא ינהל אדם קייטנה לילדים על שפת הים אלא בהיתר מאת ראש העירייה ובהתאם
.20
לתנאיו.
סמכויות ראש העירייה ,פקח ,סדרן ומציל
(א) ראש העירייה ,סדרן ,פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם
.21
נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע כל פעולה שהם או שהעיריה רשאים לבצע על פיו.
(ב) ראש העירייה ,סדרן או פקח רשאים להסיר ,לקחת ,לסלק ,להוביל ולהוציא כל אוהל,
סככה ,צריף ,סוכה ,כסא מרגוע ,רכב ,סירה ,מכשיר ספורט ,הודעה ,שלט או כל דבר ,חפץ או
חומר שהונחו ,סודרו ,הוקמו או משתמשים בהם על שפת הים בניגוד להוראות חוק עזר זה.
איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש העירייה ,לפקח ,לסדרן או למציל ,ולא ימנע אותם מהשתמש
.22
בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה.
היתרים
היתר לפי חוק עזר זה רשאים המועצה או ראש העירייה ,לפי הענין ,לתיתו ,לסרב לתיתו,
.22
להתלותו או לבטלו ,לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם ,הכל לפי
שיקול דעתם.
הודעות
(א) ראש העירייה רשאי ,בהודעה בכתב ,להורות לאדם שעבר על הוראה מהוראות חוק
.21
עזר זה ולדרוש ממנו לבצע את כל העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני
שנעברה העבירה ,בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה.
(ב) לא מילא אדם אחרי דרישות ראש העיריה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודה
שלא לפי התנאים והפרטים הקבועים בהודעה ,רשאי ראש העיריה לבצע את העבודה הדרושה
ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או
.25
נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני משפחתו
הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם
לפי מענו או מען עסקו הידועים לאחרונה ,אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור תהא המסירה
כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עתונים
יומיים שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.
עונשין
(בוטל)
.21
(תיקון התשס"ח)
השם
.27

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה) ,תשכ"ו."-1111
17

תוספת תיקון :תש"ס

(סעיף 7א)
ביום חול

)1(.1

דמי כניסה חד פעמית -
למבוגר
לילד (עד גיל )11
לחייל בשירות סדיר ולבת בשירות לאומי ,על פי
תעודה מזהה

()2

דמי כניסה לעונת רחצה לתושב נתניה -
למבוגר
לילד (עד גיל )11
לחייל בשירות סדיר ולבת בשירות לאומי ,על פי
תעודה מזהה

()2

דמי כניסה לעונת רחצה לתושבים הגרים מחוץ לתחום
העיריה ,בהתאם להסדר בין העיריה לבין רשויות
מקומיות אחרות לגבי תושביהן -
למבוגר
לילד (עד גיל )11
לחייל בשירות סדיר ולבת בשירות לאומי ,על פי
תעודה מזהה

 )1( .2אגרת היתר עונתי להורדת סירות לחוף –
לתושבי נתניה ,לכל סירה ,החל ב 1-במאי עד סוף
העונה (לא כולל דמי חניה לרכב)
לכל אדם אחר ,לכל סירה ,החל ב 1-במאי עד סוף
העונה (לא כולל דמי חניה לרכב)
( )2אגרת חניה –
למכונית פרטית
לאוטובוס
נתאשר.
כ"ו באדר ב' התש"ס ( 2ביולי )2000

בשקלים

20
10

25
12

פטור

פטור
210
120
פטור

220
110
פטור

100
200
15
75

מרים פיירברג
ראש עיריית נתניה
נתן שרנסקי
שר הפנים

1.

בשבת

פתיחת בתי עסק וסגירתם______________________________________________

חוק עזר לנתניה (פתיחת עסקים וסגירתם) ,תשי"ח 2811 -

פורסם:

ק"ת ,752

תשי"ח (,)12.12.1157

עמ' 150

תיקונים:

ק"ת ,2202
חש"ם ,275
חש"ם ,111
חש"ם 525,
חש"ם ,100
חש"ם ,170
חש"ם ,721
חש"ם 717

תשכ"ט (,)21.10.111.
תשמ"ה (,)11.5.11.5
תשנ"ג (,)2.11.1112
תשנ"ה (,)1.5.1115
תשנ"ט (,)2..1.1.
תשס"ג (,)21.7.02
תשס"ט (,)11.1.01
תשע"א ()21.01.10

עמ' 15.
עמ' 201
עמ' 11
עמ' 211
עמ' 2
עמ' 111
עמ' 112
עמ' 1.

חש"ם , 722

תשס"ח (, )10.1.200.

עמ' 17.

בתוקף סמכותה לפי סעיף  11לפקודת העיריות ,1121 ,מתקינה מועצת עיריית נתניה חוק עזר זה:
הגדרות תיקון :תשמ"ה ,תשנ"ה ,תשנ"ט

בחוק עזר זה -
.1
"העירייה"  -עיריית נתניה;
"ראש העירייה"  -לרבות אדם שראש העירייה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או
מקצתן.
"בית עסק"  -חנות ,משרד ,מחסן ,בית חרושת בית מלאכה ,קיוסק ,מזנון ,מרכול ,בית מרקחת
וכל מקום אחר שבו נעשית מלאכה ,מוחסנת סחורה או מתנהל עסק ,לרבות מכירת כרטיסי
כניסה למקום תרבות ,ספורט ,או עינוג ,למעט מלון ,פנסיון ,בית אוכל ,בית עינוג;
"בית אוכל"  -מסעדה ,בית קפה ,וכל מקום אחר שבו מגישים או מוכרים אוכל או משקה לשם
צריכתם בו במקום ,למעט מזנון ,קיוסק ,מלון ,פנסיון ובית עינוג;
"בית עינוג"  -כל מקום שבו מתקיימת הצגת תיאטרון ,קולנוע ,קונצרט ,דיסקוטק ,אסיפה,
הרצאה ,מופע מחול וריקודים ,קרקס ,משחק ,ספורט ,שעשוע ציבורי או עינוג כיוצא באלה ,בין
שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה.
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש"ח ,-111.כימי מנוחה בישראל ,תחילתם
חצי שעה לפי שקיעת החמה בערבי ימי המנוחה וסופם חצי שעה אחרי שקיעת החמה במוצאי ימי
מנוחה וכולל את ליל תשעה באב שתחילתו חצי שעה לפני שקיעת החמה וסופו בשעה 05.00
למחרת;
"פתוח"  -פתוח לקהל לשם קניה או מכירה ,מתן שירות ,ניהול עסק והגשת אוכל.
"אזור תעשיה"  -אזור המוגדר על פי תכנית בנין עיר תקפה כאזור תעשיה או כאזור תעשיה
ומלאכה או כאזור מעורב לתעשייה ,מלאכה ,מסחר ובידור ,או כאזור תעסוקה וכיוצא בהם.
פת יחת וסגירת בתי עסק בימים שאינם ימי מנוחה או בערבי ימי מנוחה תיקון:תשכ"ט ,תשמ"ה ,תשנ"ה,
תשנ"ט.

(א) לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר לפתוח בית עסק ,למעט בתי עסק שצויינו להלן
.2
בפסקאות ( )5( ,)1( ,)2או ( ,)1לפי הענין ,בימים שאינם ימי מנוחה או ערבי ימי מנוחה ,בתקופות
ובשעות אלה:
( )1בין  1באפריל לבין  20בספטמבר  -בין השעות  12.20לבין  11.00ובין השעות
 22.00לבין  01.00למחרת.
( )2בתקופה אחרת  -בין השעות  12.20לבין  11.00ובין השעות  20.00לבין 01.00
למחרת;
( )2ואלה בתי העסק שלגביהם לא יחולו הוראות פסקאות ( )1ו( :)2משרד ,משרד
מוניות ,מאפיה ,טחנת קמח ,קיוסק למכירת עיתונים ,סיגריות ,פירות ,שוקולד,
גלידה ,משקאות קלים וקרים ,חנות למכירת פרחים ,מזכרות ,מרכול ,בית עסק
הנמצא בקניון ,וכן בית חרושת או בית מלאכה הנמצא באזור תעשיה.
( )1בשעות שבין  21.00לבין  05.00למחרת ,זולת אם ניתן לבית העסק היתר לילה,
ואלה בתי העסק שיחולו עליהם הוראות פסקה זו :בית אוכל ,בית עינוג ,קיוסק
למכירת עיתונים ,סיגריות ,פירות ,שוקולד ,גלידה ,משקאות קלים וקרים;
( )5בשעות שבין  22,00לבין  05.00למחרת ,ואלה בתי העסק שיחולו עליהם
הוראות פסקה זו :חנות למכירת פרחים מזכרות;
( )1בשעות שבין  21.00לבין  01.00למחרת; ואלה בתי העסק שיחולו עליהם
הוראות פסקה זו :מרכול ,בית עסק הנמצא בקניון.

11

(ב) לא יפתח אדם ,ולא ירשה לאחר לפתוח בית עסק ,למעט משרד מוניות ,מאפיה ,טחנת
קמח  -בערב יום מנוחה ,בתקופה שבין  1באפריל לבין  20בספטמבר ,אלא עד שעה 11.00
ובתקופה אחרת  -עד שעה .15.00
(ג) לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר לפתוח בית עסק ,למעט משרד ,משרד מוניות ,מאפיה,
טחנת קמח  -מצאת יום המנוחה עד שעה  01.00למחרת.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר לפתוח בתי עסק שצויינו
להלן  -במוצאי יום מנוחה ,אלא משעה אחת לאחר צאת יום המנוחה עד שעה  21.00באותה
יממה ;,ואלה בתי העסק :בית מרקחת ,חנות למכירת פרחים ,מקום למכירת כרטיסי כניסה
לאירועי או מופעי תרבות ,ספורט או עינוג ,קיוסק ,מזנון ,בית עסק הנמצא בקניון ,מרכול.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,לא יפתח אדם ולא ירשה לאחר לפתוח מספרה גם ביום
שני בשבוע בשעות שבין  11.00לבין  05.00למחרת.
היתר לילה תיקון :תשמ"ה ,תשנ"ה ,תשע"א
היתר לילה יינתן לתקופה שלא תעלה על  12חודשים ,ראש העירייה רשאי להתנות תנאים
2א.
בהיתר ,לבטלו או להתלות את תקפו ,כפי שימצא לנכון כדי לשמור על איכות הסביבה או כדי
למנוע מיטרד; בעד ההיתר תשולם אגרה כקבוע בתוספת.
סגירת בתי עסק בימי מנוחה תיקון :תשנ"ג
(א) בימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית עסק.
.2
(ב) ביום כיפורים ובליל תשעה באב לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית אוכל או בית
עינוג.
(ג) בימי מנוחה ,למעט יום כיפורים וליל תשעה באב ,לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח בית
אוכל -
( )1שמגישים בו אוכל או משקה בליווי שעשועים ,נגינה וכיוצא באלה;
( )2שלא פורט בפסקה ( - )1בשעות שבין  22לבין  ,1ובין  15לבין הזמן המוקדם
משנים אלה :שעה  11או סוף יום המנוחה ,ובלבד שבשעות שפתיחת בית האוכל
מותרת ,לא ימכור ,אדם ולא יגיש ולא ירשה למכור או להגיש אוכל ומשקה אלא
בתוך כתלי בית האוכל ולא דרך חלון או באורח אחר בחוץ או אל החוץ.
(ד) בימי מנוחה ,למעט יום כיפורים וליל תשעה באב ,לא יפתח אדם ולא ירשה לפתוח
בית עינוג אלא לצורך פעולות תרבות וחינוך.
(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (ג) ו(-ד) ובכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) ,רשאית מועצת
העירייה לקבוע אזורים שבהם תותר פתיחתם של בתי עינוג בימי מנוחה ,לרבות שעות פתיחתם
וסגירתם.
ימי זיכרון תיקון :תשס"ט
 2א( .א) בערב יום הזיכרון ליום השואה ולגבורה ,כהגדרתו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
התשי"ט –  ,31151ובערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,כהגדרתו בחוק יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ,התשכ"ג –  ,41112יהיה סגור כל בית קפה.
(ב) בימי הזיכרון כאמור בסעיף קטן (א) לא יקוימו עינוגים ציבוריים כהגדרתם בחוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח –  ,5111.במשך כל יום הזיכרון.
פתיחת בית מרקחת תיקון :תשנ"ה
על אף האמור בסעיפים  2ו(-2א) ,יפתח אדם בית מרקחת במועד שעליו לפתחו לפי תורו,
.1
כפי שקבע ראש העירייה בתורנות בתי המרקחת לנתניה.
תחולה תיקון :תשנ"ה

.5

הוראות סעיף  2לא יחולו על בית עסק או בית אוכל שמתקיימים לגביו כל אלה -
( )1כל בעליו אינם יהודים;
( )2אין מעסיקים בו יהודים בימי מנוחה;
( )2בעליו אינם פותחים אותו ואינם מרשים לאחר לפתחו בימי מנוחה של בני
עדתם.

 3ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;112התשנ"ז ,עמ' ..
 4ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;72התשס"ד עמ' 212
 5ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;201התשס"ח עמ' ...
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עבירות וענשים
( .1בוטל)
(תיקון התשס"ח)
ביטול
.7

חוקי עזר לנתניה (פתיחתן וסגירתן של חנויות) - 1111 ,בטלים.

השם
..

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לנתניה (פתיחת עסקים וסגירתם) ,תשי"ח."-1157

תוספת תיקון :תשע"א

(סעיף 1א)
בעד מתן היתר לילה כאמור בסעיף 2א ,תשולם אגרה בשיעור  250שקלים חדשים לכל חודש או
חלק מחודש שבו ההיתר בתוקף.

נתאשר
כ"ח בתשרי תשי"ח ( 22באוקטובר )1157

מ .שקד
ממלא מקום ראש עיריית נתניה

ישראל בר-יהודה
שר הפנים
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_______________________________חוק עזר לנתניה (מניעת רעש) ,התשמ"ח-2899

חוק עזר לנתניה (מניעת רעש) ,התשמ"ח 2899 -
פורסם:

חש"ם  ,211תשמ"ח (,)12.5.11..
חש"ם  7.1התשע"ג (,)21.1.2012

עמ' 2..
עמ' 211

בתוקף סמכותה לפי סעיף  250לפקודת העיריות ,ולפי סעיף  1לחוק מניעת מפגעים,
התשכ"א ,-1111ובהתחשב בתנאים המיוחדים של נתניה ותושביה ,מתקינה מועצת עיריית נתניה
חוק עזר זה:
הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"רכב מנועי"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה;
"אזור מגורים"  -לרבות אזור שהוגדר כאזור מגורים מעורב ואזור שהוגדר כאזור מסחרי בתכנית
כמשמעותה בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,-1115בין שקיבלה תוקף ובין שהופקדה ,בהתאם לכל
חיקוק הדן בתכנון ובניה;
"ימי מנוחה"  -הימים שנקבעו בסעיף 1.א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח;-111.
"העירייה"  -עיריית נתניה;
"ראש העירייה"  -לרבות מי שראש העירייה העביר לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן
או מקצתן;
"מפקח"  -אדם שראש העירייה מינה אותו למפקח לענין חוק עזר זה;
גרימת רעש
לא יגרום אדם לרעש בלתי סביר ,מכל מקור שהוא ,אם הוא מפריע או עשוי להפריע
.2
לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
מניעת רעש
לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל בתחום העיריה צופר או אמצעי אזהרה כיוצא בזה
.2
מרכב ,אלא אם כן התקיימו תנאים אלה:
( )1הדבר דרוש לשם אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה בדרך אחרת;
( ) 2הפעלת הצופר או אמצעי האזהרה האמורים אינה נמשכת וחוזרת יותר מן הדרוש לפי
הנסיבות.
הקמת רעש
(א) מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  - 2לא ישיר אדם לא יקים צעקה ולא יפעיל כלי
.1
נגינה ,מקלט רדיו ,טלוויזיה ,וידאו ,פטיפון או מכשיר כיוצא באלה ולא ירשה לשיר ,להקים צעקה
ולהפעיל כלי נגינה ,מקלט רדיו ,טלוויזיה ,וידיאו ,פטיפון או מכשיר כיוצא באלה בין השעות
 11.00ו ,-11.00ובין השעות  22.00ו -07.00למחרת ,בכל אחד ממקומות אלה:
( )1תחת כיפת השמים;
( )2במקום שאינו תחת כיפת השמים ,אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ ,או
חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם;
שדלתותיו,
( )2בבנין המשמש בעיקר למגורים.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה באחד
המועדים האלה:
( )1ליל שבת עד חצות;
( )2מוצאי שבת עד חצות;
( )2ליל יום העצמאות;
( )1מוצאי יום העצמאות עד חצות;
( )5ליל פורים וליל שושן פורים;
( )1מוצאי שושן פורים עד חצות;
( )7ליל שמיני עצרת עד חצות ומוצאי שמיני עצרת;
( ).ליל ל"ג בעומר.
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אמצעים להגברת קול תיקון :התשע"ג
בלי לגרוע מהאמור בסעיף  1ובלי לגרוע מהוראות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי
1א.
סביר) ,התש"ן –  ,1110לא יפעיל אדם בתחום העירייה מגביר קול או רמקול או אמצעי אחר
להגברת הקול באחד או יותר מהמקומות המנויים בסעיף (1א) ,בעוצמה הגורמת או העלולה לגרום
למטרד או הפרעה ,אלא באישור מראש ובכתב מראש העירייה ובהתאם לשעות ולתנאים שנקבעו
באישור.
תיקונים ושיפוצים
לא יבצע אדם ולא ירשה לבצע באזור מגורים בימי חול בין השעות  22.00ו -01.00למחרת,
.1
ובימי מנוחה ,עבודות תיקונים או שיפוץ בבנין המשמש בעיקר למגורים ,ולא יתקין בו מיתקנים
במשך שעות אלה ,זולת אם הפעולה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה לבטחון הציבור או
להסרת סכנה כאמור.
בניה
לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה באזור מגורים בימי חול בין השעות 11.00
.1
ו -01.00למחרת ,ובימי מנוחה ,לצרכי חפירה ,בניה ,או כיוצא באלה ,זולת אם הפעלת המכונה
דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה לבטחון הציבור או להסרת סכנה כאמור.
מכלי קיבול
לא יטלטל אדם ולא ירשה לטלטל באזור מגורים בימי חול בין השעות  22.00ו-01.00
.7
למחרת ,ובימי מנוחה ,פחי אשפה ,מכלים ,מכולות ,חביות ,כדי חלב וכיוצא באלה מכלי קיבול
בדרך הגורמת רעש ,הוראה זו אינה חלה על פינוי פחי אשפה ,מכלים או מכולות בידי עובדי
העירייה במילוי תפקידם.
פרסומת והודעות
לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באזור מגורים רמקול ,מגביר קול או מכשיר כיוצא
..
בזה ,כדי להפנות את תשומת הלב למכירת טובין ,לאספקת שרותים ,להופעה או להצגה ,או לשם
מתן הודעה או פרסומת.
משתיקי קול
לא ינהג אדם ולא ירשה לנהוג ברכב מנועי ,זולת אם מותקן במפלט של הרכב משתיק קול
.1
או מיתקן אחר המונע ביעילות רעש או קולות נפץ.
הפעלת מערכות אזעקה
(א) במקום שבו מותקנת מערכת אזעקה ,לא יעשה שימוש אלא בצופר בלבד ובכפוף
.10
לתנאים כדלהלן:
( )1הפעלת המערכת תגרום להפעלה מבוקרת של הצופר כלהלן:
(א) באזור המגורים  -למשך לא יותר מ -.דקות;
(ב) באזור שאינו אזור מגורים  -למשך לא יותר מ -15דקות;
( )2לאחר פרקי הזמן הקבועים בפסקה ( )1על הצופר לחדול אוטומטית מלפעול ולא יפעיל
אותו אדם שנית;
( )2צליל הצופר יהיה מקוטע ,עם הפעלה לסירוגין במשך  20שניות בלבד;
( )1בזמן הפעלת האזעקה ,עצמת הסירנות המותרת היא:
(א) באזור מגורים  -עד 70dB
(ב) באזור שאינו אזור מגורים  -עד 10dB
( )5בעל עסק שבו מותקנת מערכת אזעקה ,אחראי לתקינותה והוא חייב לדאוג לכוננות
לשם תיקון מערכת האזעקה שהתקלקלה ,לפי קריאה טלפונית כמפורט בפסקה ( ,)1מיד
לאחר קבלת ההודעה על קלקול.
(( )1א) בעל עסק יתקין ליד דלת הכניסה לעסקו שלט בכתב ברור ,המפרט את שם בעל
העסק או מנהלו ומספר הטלפון שלו וכן את שם האחראי לאחזקת מערכת האזעקה
ומספר הטלפון שלו ,כדי לאפשר פניה אליהם להפסקת פעולת הצופר במקרה של
קלקול.
(ב) בפסקה זו "האחראי לאחזקת מערכת האזעקה"  -מי שבעל העסק התקשר עמו
בחוזה לשם דאגה לתקינות המערכת כאמור בפסקה ( )5ולהפסקת פעולת הצופר
במקרה של קלקול כאמור בפסקה זו.
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( )7מתח החשמל של מערכת האזעקה יהיה  12או  21וולט.

(ב) לא הופסקה פעולת הצופר כעבור פרקי הזמן האמורים בפסקה ( )1לסעיף קטן (א),
רשאי ראש העירייה ,מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  ,11לנקוט בכל האמצעים הדרושים להפסקת
פעולת הצופר ולגבות מבעל הצופר את ההוצאות הכרוכות בפעולה האמורה.
סייג לתחולה
הוראות חוק עזר זה לא יחולו על הקמת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של
.11
הגורם לו.
סמכויות כניסה ,ביקורת וסמכויות
(א) מפקח רשאי בכל עת להיכנס למקום שיש לו חשד סביר להניח כי נעברת בו עבירה לפי
.12
חוק עזר זה ,ולעשות כל מעשה הדרוש כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.
(ב) לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן (א).
(ג) מפקח רשאי להורות לאדם העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,כי יפסיק את
הפעולה הגורמת לרעש; לא ביצע האדם את הוראות המפקח או לא ניתן למצוא את האדם כאמור
תוך זמן סביר ,רשאי המפקח להפסיק את הרעש בעצמו או לנקוט אמצעי אחר כדי למנוע רעש
בלתי סביר.
מדידת רעש
מדידת עצמת רעש לפי חוק עזר זה תיעשה באופן ובמכשירים שנקבע בתקנות  1ו-5
12.
לתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התשל"ז-1177
רעש הנשמע באזור מגורים
האיסור המוטל על פי חוק עזר זה על גרימת רעש באזור מגורים ,יחול גם על רמת רעש
.11
מחוץ לאזור מגורים ,או אם אותו רעש גורם מטרד או הפרעה באזור מגורים.
עונשין
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  100שקלים חדשים ובמקרה של
.15
עבירה נמשכת  -קנס נוסף של  21שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו
הודעה עליה בכתב מאת ראש העירייה או לאחר הרשעתו.

נתאשר
ח' באדר התשמ"ח ( 21בפברואר )11..
יואל אלראי
ראש עיריית נתניה
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר הפנים
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__________________________חוק עזר לנתניה (פינוי חפצים מיושנים) ,התשמ"ב-2892

חוק עזר לנתניה (פינוי חפצים מיושנים) ,התשמ"ב 2892 -
פורסם :חש"ם ,102

תשמ"ב ( ,)2.12.11.1עמ' 111

תיקונים :חש"ם  , 722תשס"ח (, )10.1.200.עמ' 17.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22 ,22ו -21לפקודת העיריות ,מתקינה עיריית נתניה חוק עזר זה:
הגדרות
בחוק עזר זה -
.1
"חפצים מיושנים"  -חפצים שיצאו מכלל שימוש ,לרבות שלד כלי רכב וחלקיו ,מכונה וחלקיה,
גרוטאות ,תנור ,מקרר חשמלי ,דוד ,דוד שמש ,אסלה ,אמבטיה ,רהיטים ,או כל חלק מהם;
"מקום פרטי"  -חצר ,מגרש ,בין שיש עליו מבנה ובין שאין עליו מבנה ,גינה ,מבוא לבית ,מדרגות
המשמשות מבוא או כניסה לבית ,גג ,מקלט ,ומקום אחר המשמש את דיירי הבית ,למעט דירת
מגורים;
"מקום ציבורי"  -רחוב וכל מקום שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או משתמש או עובר
בו למעשה,
"העירייה"  -עיריית נתניה;
"ראש העירייה"  -לרבות מי שראש העירייה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה ,כולו או מקצתו;
"רחוב"  -דרך ,נתיב להולכי רגל ,מדרכה ,כביש ,גשר ,מעבר המשמש או המכוון לשמש אמצעי
גישה לבתים ,תעלה ,בור ,חפירה ,רחבה וכל מקום פתוח שהציבור נוהג להיכנס אליו או רשאי
להיכנס אליו בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים.
איסור השארת חפצים מיושנים
לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ,לא יניח ,לא יחזיק ,ולא ירשה לזרוק ,להשאיר ,להניח או
.2
להחזיק חפצים מיושנים במקום ציבורי או פרטי ,אלא אם דרוש לעשות כן לשם העברתו או
תי קונו של אותו חפץ מיושן ,ובלבד שבמקרה כזה לא יעשה כן לפרק זמן העולה על הזמן הסביר
הדרוש לכך.
פינוי חפצים מיושנים
כל אחד מאלה המפורטים להלן חייב בפינוי החפצים המיושנים המצויים במקום ציבורי
.2
או פרטי למקום שקבע ראש העירייה אשר צויין בהודעת ראש העירייה:
( )1אדם המוכר ,המרכיב או המספק חפצים שמחליפים חפצים מיושנים;
( )2בעלם של חפצים מיושנים;
( )2כל מי שברשותו חפצים מיושנים.
איסור הפרעה
לא יפריע אדם לראש העירייה לבצע סמכויותיו לפי חוק עזר זה.
.1
מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת ,או
.5
נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו
הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או אם נשלחה בדואר במכתב רשום
הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר
לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במוקם בולט
באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או על החפץ המיושן או הוכנסה לתיבת דואר
הנושאת את שמו של האדם שאליו היא מכוונת ,או פורסמה באחד העתונים היומיים הנפוצים
בתחום העירייה.
רשות כניסה
ראש העירייה רשאי להיכנס לכל מקום ציבורי או פרטי ,בתחום העירייה ,כדי לבדוק
.1
ולעשות כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ,ולנקוט כל הצעדים הדרושים
לקיומו.
פרטי ההודעה
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(א) כל הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים ,הפרטים ,ואופן ביצוע ההודעה
.7
והתקופה שבה יש לבצעה.
(ב) מי שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחר הדרישות שבה לכל פרטיה ,להנחת דעתו של
ראש העיריה; תקפה של הודעה כאמור הוא עד למילויה.
(ג) לא מילא אדם את הדרישות שבהודעת ראש העירייה או ביצע את הדרישות
המפורטות בהודעה שלא במועד שנקבע או שלא לפי התנאים ,הפרטים והאופן המפורטים בה,
להנחת דעתו של ראש העירייה ,רשאי ראש העירייה לבצע את הדרישות המפורטות בהודעה,
ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שאליהם נמסרה ההודעה לפי חוק עזר זה,
מכולם יחד או מכל אחד לחוד.
עונשין
( ..בוטל)
(תיקון התשס"ח)

נתאשר.
ג' באלול התשמ"ב ( 2בספטמבר )11.1
ראובן קליגלר
ראש עיריית נתניה
יוסף בורג
שר הפנים
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