
1סעיףתיקוןהעיקרי),העזרחוק-להלן(ב"סשתה-42002ביוב),(לגלבועעזרלחוק1בסעיף1.

יבוא:קרקע"שטח"ההגדרהבמקום

בנין,ניצבשעליההקרקעלרבותשבנכסהקרקעשלהכוללשטחה-קרקע"שטח""

לביוב."מחוברתשאינהחקלאיתקרקעלמעט

התוספתתיקוןמ"רלכל"יבואקרקע"מ"רלכל"נאמרשבוהעיקרי,העזרלחוקבתוספתמקוםבכל2.

קרקע".שטחשל

2004(באוגוסט)15התשס"דבאבכ"ח

עטררניל-21חמ(

הגלבועהאתריתהמועצהטרא

נ96עמ'התשם=,ק"ת-חש-ם,

ה"סשתה-2004תיעול),(השרוןלדרוםעזרחוק

-להלן(המקומיותיהמועצותלפקודת24עדו-1422סעיפיםלפיסמכותהבתוקף

זה:עזרחוקהשרוןדרוםהאזוריתהמועצהמתקינההפקודה),

הגדרות-זהעזרבחוק1.

מילמעטאחרים,מיםאומטםמילרבותעיליים,מיםנקמיםיטממנוכטח'-איסוף"אזך"

איסוף;כאזךקבעותטהמהנדסתיקועתיעולצינורותאלאותעלהאלקולחיה

וביןהושלמהשבנייתוביןקבוע,שהואוביןארעישהואביןהמועצה,בתחוםמבנה-בנין""

לרבותאחר,חומרכלאועץברזל,טיט,בטון,בנוישהואוביןאבןבנוישהואביןלאו,אם

קבע;שלחיבורלוהמחוברדברוכלכאמורמבנהשלחלקכל

מאלה:אחד-נכס"בעל"

ט"כשתה-21969המקרקעין,בחוקכמשמעותםציבורמקרקעישאינםבנכסים)1(

שלבעלו-רישוםובהיעדרהנכס,שלהרשוםהבעלים-המקרקעין)חוק-להלן(

מיאוכבעלולהירשםכדיןשזכאימיאואחרמחייבמסמךאוהסכםמכוחהנכס

מסיהמשלםאוכבעליםהנכסשלמפירותיוליהנותאומהנכסהכנסהלקבלשזכאי

לצו1בסעיףכמשמעותוהמחזיק-בעליםבהיעדרכבעלים;לנכסביחסממשלה

המועצותצו-להלן(ח"ישתה-31958אזוריות),מועצות(המקומיותהמועצות
האזוריות);

בחוקכמשמעותולדורותהחוכר-כאמורציבורמקרקעישהםבנכסים)2(
בנכס,להשתמשהרשאהלושניתנהמילרבותשביושר,וביןשבדיןביןהמקרקעין,

בראוחוכרבהעדרלדורות;כחכירהאוכבעלותתוכנהמבחינתלראותהשניתן

הנכס;שלבעלו-כאמוררשות

ונפרדתשלמהיחידהלשמששנועדותאיםאוחדריםמערכתאותא,אוחדר-דירה""
אחר:חומרמכלאומעץמאבן,הבנוייםאחר,צורךלכלאולעסקלמגורים,

מטעםפיתוחהרשאתלפימטעמומיאוישראלמקרקעילמינהלח1תיפדמי-פיתוח"דמי"

מערכתפיתוחאותיעולמערכתהתקנתמימוןמלואבעבורהמשולמיםהמועצה,
תיעול;

256.עמ'9,חדשנוסחישראל,מרינתדיני
259.עמ'התשכ"ט,סיחי
1256.עמ'התשי-ח,ק.ת3
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;ט"כשתה-1968ניקוז),היטל(השרוןלדרוםעזרחוקמכיחהיטל-קודם.היטל"
התכנוןחוקלפיכמשמעותם-למבנה"גמרתעודת"4",טופס"מהיתר",סטיה"בניה",היתר"

התכנון);חוק-להלן(ה"כשתה-51965והבניה,

לפיסמכויותיואתבכתבאליוהעבירשהמהנדסמילרבותהמועצה,מהנדס-המהנדס""

מקצתן;אוכולןזה,עזרחוק

השרון;דרוםהאזוריתהמועצה-המועצה""

ריבית(המקומיותהרשויותבחוקכמשמעם-פיגורים"תשלומי"מרד","הצמדה",הפרשי"

ם"שתה-61980;חובה),תשלומיעלהצמדהוהפרשי

האזוריות;המועצותבצוכהגדרתו-מקומי"ועד"

ציבוריות;שאינןמעברדרכילרבותהאזוריות,המועצותלצו1בסעיףכהגדרתו-נכס""

איסוף;באזורהמהנדס,קביעתלפיהמצוי,למגוריםנכס-בהיטל"חייבנכס"

לרבותמוגן,לדיוראבות,לבתילמגורים,לשמשהמיועראוהמשמשנכס-למגורים"נכס"
חקלאי;במשקמגורים

שלותיקוןשיפוץתחזוקה,למעטולניקוז,לתיעולציבוריתתעלההתקנת-תיעול"עבודת"

אלה:ופעולותעבודותולרבותקיימת,תעלה

הקמתםאוטלפון,אוטלגרףחשמל,עמודיסילוקקידוחים,פילוס,מילוי,חפירה,1((

בנייתם,מחדש,בנייתםאחרים;מבניםאוגדרותקירות,הריסתעצים,עקירתמחדש;

מים;מעביריאוגשרוניםגשרים,שפה,אבניתומכים,קירותשלשינויםאוהקמתם

תעלות,כיסוירשתות;אוגשמיםלמיקיבולתאיביקורת,תאיבנייתצינורות,הנחת
לנכסיםשנגרמונזקיםתיקוןגשמים;מישלה1בירזהסדרתוביצות,אדמותייבוש

תיעול;עבודותמביצועכתוצאה

העבודות;ביצועעלופיקוחוניקוזתיעולתכניותהכנת)2(

בעבודההכרוכהאותיעוללהתקנתהדרושהאחרתפעולהאועבודה)3(

כאמור;

הפעלתלעניןבכתבהסמיכוהמועצהשראשהמועצהעובדלרבות-המועצה"ראש"
מקצתן;אוכולןזה,עזרחוקהוראותלפיסמכויותיו

בקשה(והבניההתכנוןלתקנותהשלישיתלתוספתב'בסימןכמשמעותו-בנין"שטח"
בניה);היתרתקנות-להלן;ל"שתה-71970ואגרות),תנאיולהיתר.

לפקודה;21בסעיףכאמור-המקרקעין"לרשםהעברהתעודת"

ומיםגשמיםמילהעברתהמיועדמוסדר,אומותקןוביןטבעיביןניקוז,אפיק-תעלה""

1

חלקהמהווהאחרודברקיבולתאאיסוף,תאביקורת,תאאבזר,צינור,לרבותעיליים,
פרטי;בשטחוביןציבוריבשטחביןבו,הקשוראומהאפיק

המועצה;איננוהנכסשבעלובלבדפלוני,נכסהמשרתתתעלה-פרטית"תעלה"

פרטית;תעלהשאיננהתעלה-ציבורית"תעלה"

הוצאתבעתהמעודכןבשיעורםשבתוספתההיטלתעריפי-המעודכנים"ההיטלתעריפי"
התשלום:דרישת

78.עמ'התשב-ט,ק-ת4
307.עמ'התשכ-ה,ס-חי
46.עמ'התש"ם,מ"ח4

1841.עמ'התש-ל,ק"תי.
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התשלוםביוםהמעודכןבשיעורםשבתוספתההיטלתעריפי-שבתוקף"ההיטלתעריפי
המועצה.לקופתבפועל

תיעולהיטל תיעולעבודותביצועבשלהמועצההוצאותאתלכסותנועדתיעולהיטלא)(2.

מחושבבהיטלחייבנכסבעלעלהמוטלוהסכוםתיעול)היטלאוהיטל-להלן(בתחומה
בו.הגובלתאובהיטלהחייבהנכסאתהמשמשתתיעולעבודתביצועלעלותזיקהבלא

-בהיטלחייבנכסבעלעליוטלתיעולהיטלב)(

עבודתביצועעלהחלטהקבלתאותיעולעבודתביצועלאחראובעת)1(
ביצועעלהחלטה"זה,לעניןהחיוב;נושאהנכסמצוישבוהאיסוףבאזורתיעול

ביצועאתחלקו,אוכולולממן,האמורתקציבאישורלרבות-תיעול"עבודת

תיעולעבודותלביצועבקשרפיתוחהטכםעלחתימהאוהתיעולעבודת

גורםעלאומטעמומיאוהנכסבעלעלהעבודותביצועאתהמטילכאמור,
במקומה;אוהמועצהבשםוזאתאחר,

בנכס.חדשהבנוהאובניההוספתבשל)2(

חייבבנכסחדשהבניהאובהיטלחייבלנכסשהוספהבניהשעילתוהיטלג)(
עזרחוקשלתחילתולפנינעשתההנכסאתהמשמשתתיעולעבודתאםגםישולםבהיטל,

ההיחישוב
חייבלנכס

בהיטל

שבנכס,הבניןושטחהקרקעשטחלפייחושבבהיטלחייבלנכסתיעולהיטלא)(3.
שלבשיעוריםשבנכסהבניןושטחהקרקעשטחב(מכפלתהמתקבלהסכוםיהיהוסכומו
ההיטל:יחושבשלפיהםהשטחיםואלההמעודכנים;ההיטלתעריפי

שטחבניןןניצבשעליההקרקעלרבותבנכס,הקרקעשלהכוללשטחה)1(
לדירה;מ"ר500יהאלחיובהמרביהקרקע

לבניןתוספתאובניןשלהכוללשטחםלרבותבנכס,בניןשלהכוללשטחו)2(

השטח-להלן(ממנובחריגהאובסטיהאובניההיתרבלאבנכסשנבגו
הבנוי):

בנכס,להיבנותהעתידיםלבניןתוספתשלשטחהאובניןשלשטחו)3(
שצורפוהבניהבתכניותשטחםלפיבניה,להיתרבקשהלגביהםשאושרה
גורםבידיכאמוראישור-בניה"להיתרבקשהאישור"זה,לעניןלבקשו:;
ולבניהלתכנוןהמקומיתהועדהאומקומיתרישוירשותכגוןמוסמךתכנוני

בניה.היתרמתןטרםוזאתהמקומית),הועדה-להלן(השרוןדרום

ייכללולאקודם),חיוב-להלן(קודםהיטלאופיתוחדמינכסבעלבעברשילםב)(

א),(קטןבסעיףכאמורהשטחיםבמניןקודם,חיובשולםשבעדםהבנין,ושטחכקרקעשטח
זה.עזרחוקלפיהתיעולהיטלחישובלצורך

הנכסבעדבעברבהיטלחייבנכסבעלשילםזה,עזרבחוקמהאמורלגרועבליג)(
בעךזה,עזרחוקלהוראותבהתאםתיעולהיטלבתשלוםנוספתפעםהואיחויבקודם,חיוב
שהתבקשהאובנכסשנבנוחדשה),בניה--להלן(זהבנכסבניהתוספוזאוחדשבנין

אוהחדשההבניהנבנתהשאםאלאהקורמןהחיובהטלתלאחרהענין,לפיבנייתם,
בעדההיטליחושבקודם,חיובבעדוושולםשנהרסבניןתחתכאמורבנייתההתבקשה

כאמור.שנהרסהבניןשטחבניכוישטחהבסיסעלהחדשההבניה

להנזילהמועצהשלמסמכותהלגרועכדיו-(ג)ב)(קטניםבסעיפיםבאמוראיןד)(

קודם.חיובשולםלאשבעדםבניןשטחאוקרקעשטחבעבורהיטלולגבות

23.11.2004התשם-ה.בכסלוי'bS1)ק-ת-חש-ם
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קטןבפועלהבנויהשטחכיבנין,שלבנייתוגמרלאחרלדעת,המועצהנוכחהה)(

לפיהנכס,לבעלתשיבתיעול,היטלשולםפיהןשעלהבניהבתכניותשצויןמהשטח

סכוםשהתגלה;השטחיםמפערהנובעההפרשסכוםאתדין,כללהוראותובהתאםדרישתו

היטלתשלוםבעתבתוקףשהיוכפיההיטלתעריפיבסיסעליחושבהאמורההפרש

ההפרש.סכוםשלבפועלתשלומולמועדעדהצמדההפרשיבתוספתהתיעול,

שבהתשלוםדרישתבתשלומולחייבהמועצהתמסורההיטלתשלוםלצורךא)(4..ההיטלתשלום

לחיוביסודששימשוהנכסמידותהמעודכנים,ההיטלתעריפילפיההיטלסכוםיפורטו

-תימסרהתשלוםדרישתלתשלום;והמועד

עלהחלטהקבלתאוהמועצהבתחוםתיעולעבודתביצועלאחראועם)1(

איסוף;אזורבתחוםאוהמועצהבתחוםתיעולעבודתביצוע

בנכס.בניההיתרמתןטרם)2(

בסעיףהאמוריםמהמועדיםבאחדתשלוםדרישתכלשהימסיבהנמסרהלאב)(

המועצהבידיהטעותלגילויבסמוךהתשלוםדרישתאתלמסורהמועצהרשאיתא),(קטן

-וכן

המקרקעין;לרשםהעברהתעודתמתןטרם)1(

מקרקעיבמינהלחכירהזכויותלהעברתהמועצהאישורמתןטרם)2(

ישראל;

היתרתקנותאוהתכנוןחוקלפילמבנהגמרתעודתאו4טופסמתןטרם)3(

בניה.

תיעולהיטללמועצהלשלםנכסבעלמחובתגרועאינותשלוםבדרישתפגםג)(

זה.עזרחוקלפי

מיוםימים30בתוךתיפרעא)()1(קטןסעיףלפישנמסרהתשלוםדרישתד)(

תיפרעב),(קטןסעיףאוא)()2(קטןסעיףלפישנמסרהתשלוםדרישתנכס;לבעלמטירתה

אלו.קטניםבסעיפיםכאמורלאישוראולתעודהלהיתר,לבקשותהמועצההיענותלפני

היתרבלאבהיטלחייבלנכסבניהשהוספהאובהיטלחייבבנכסבניןנבנהה)(

שאינובהיטלחייבבנכסלמגוריםשימוששנעשהאוממנו,בחריגהאובסטיהאובניה

יוםאתיראו-כאמורמהיתרבחריגהאוזהלשימושהיתרשניתןבלילמגורים,מיועד

החיובהיווצרותכמועדהמהנדס,בידישייקבעכפיהענין,לפיהשימוש,אוהבניההתחלת

תשלום,ררישתהנכסלבעלשנמסרהלאחרישולםזהקטןסעיףלפיתיעולהיטלבהיטל:

תשלומיבתוספתכאמורהחיובהיווצרותמועדבסיסעליחושבלתשלוםהסכוםואולם

מסירתה.מיוםימים30בתוךתיפרעהתשלוםדרישתפיגורים;

במלואו,ישולםלאבתוספתהמפורטההיטלכילקבוערשאיתהמועצהמליאתו)(

ובשיםלזמןמזמןשיתקבלוהמועצה,מליאתהחלטותלפילזמןמזמןשיוטלובשלביםאלא

בעליאתלחייבהמועצהמליאתהחליטהלהתבצע;המתוכננותהתיעולעבודותלהיקףלב

אתשלב,כללגביהמועצהמליאתהחלטתתפרטבשלבים,תיעולהיטלבתשלוםהנכסים

בהחלטותשיוטלוהשיעוריםשסךובלבדהשיעור),-להלן(ההיטלמסכוםבאחוזיםהחיוב

ההיטל.סכוםשלאחוזיםבמאהיסתכםהמועצהמליאת

א)4()1(סעיףלפיתשלוםדרישתלגביושנמסרהתיעולהיטלבמועדושולםלאא)(5.חובותשערור
בפיגור

פיגורים.תשלומיהתשלוםבדרישתהמצויןלסכוםיתווספואה),או

לפיישולםב)4(,אוא)4()2(סעיףלפיתשלוםדרישתלגביושנמסרהתיעולהיטלב)(

שבתוקף.ההיטלתעריפי
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אוההיתריםניתנואםב)4-ו(,א)2%4(ובסעיפיםב)(קטןבסעיףהאמוראףעלג)(
לסכוםיתווספואזיממנו,חלקאוההיטלששולםבלאהאמוריםהסעיפיםנושאהאישורים

זה.עזרבחוקלתשלומושנקבעמהמועדהחלפיגורים,תשלומישולםשלא

בחיובטעות תעריפילפיהמחושבמהסכוםגבוהאונמוךסכוםבטעותלמועצהשולםא)(6.

ההפרשהענין,לפידרישתו,לפילויוחזראוההיטלבתשלוםהחייבישלםשבתוקף,ההיטל
למועצה.המגיעההיטלסכוםלביןבפועלששולםהסכוםשבין

המקומיותהרשויותחוקהוראותיחולוא)(קטןסעיףלפיהחזראותשלוםעלב)(

ם"שתה-1980.חובה),תשלומיעלהצמדהוהפרשיריבית(

בתעלהטיפול
ציבורית

במיםישתמשולאצינוראליהיחברלאציבורית,בתעלהאדםיטפללאא)(7.

לתנאיובהתאםהמקומיתהועדהמאתובכתבמראשהיתרלפיאלאבתוכה,הזורמים

ההיתר.

תעשיה;פסולתאודלוחיםמיםשפכים,מיחפץ,ציבוריתלתעלהאדםיטיללאב)(

הועדהשלובכתבמראשבהיתרתיעשהגשמים,מיאיננואשראחר,נוזלשללתעלההטלה
ההיתר.לתנאיובהתאםהמקומית

פעולהבהםיעשהולאמימיהאתיטהלאציבורית,תעלהאדםיחסוםלאג)(

הסדיר.שימושהאתלשבשכדיבהשישאחרת

בסעיפיםהמנויותמהפעולותכלשהיפעולהפרטיתבתעלהאדםיבצעלאר)(

וככתבמראשבהיתראלאציבורית,תעלהעללהשפיעכדיבהישאשרג),(ערא)(קטנים

ההיתר.לתנאיובהתאםהמקומיתהועדהמאת

לביצועדרישה
עבודה

בניגודמעשהשעשהממיבכתב,בהודעהלדרוש,רשאיהמועצהראשא)(8.

היתהשבולמצבהתעלההחזרתלשםהדרושותהעבודותאתלבצע7,סעיףלהוראות

המעשה.שנעשהלפנינתונה

שבההתקופהוכןהעבודות,לביצועוהדרכיםהפרטיםהתנאים,יצוינובהודעהב)(
לבצען.יש

אחריה.ימלאכאמורהודעהשקיבלמיג)(

עבודותביצוע
המועצהביו'י

לשםהדרושהעבודהלבצעהמועצהרשאית8,בסעיףמהאמורלגרועבליא)(9.

בוצעה7;סעיףלהוראותבניגודמעשהשנעשהלפנינתונההיתהשבולמצבתעלההחזרת

שהיוההוצאותאתבביצועהחייבשהיהממילגבותהמועצהרשאיתכאמור,עבודה

בכך.כרוכות

א).(קטןבסעיףכאמורההוצאותלסכוםראיהתשמשהמהנדסמאתתעודהב)(

תעיההתקנת
נכדבעלבידי

כדיבהםשישפרטיתתעלהשלתיקוןאושינויהתקנה,עבודותאדםיבצעלאא)(10.

לתנאיםובהתאםהמועצהראשמאתבכתבהיתרלפיאלאציבורית,תעלהעללהשפיע

בהיתר.שפורטו

-הנכסבעלמאתבכתבבהודעהלדרושרשאיהמועצהראשב)(

לתעלהשתחוברלנכסו,פרטיתתעלההתקנתלצורךעבודותלבצע)1(
הציבורית;

שבנכסו;פרטיתתעלהלתקןאולשנות)2(

הומןמשךאתוכןהעבודותשלביצועןאופןואתהתנאיםאתתפרטההודעה

לסיימן.יששבו

ביצועתכניתלפיאלאו-(ב),א)(קטניםבסעיפיםכאמורעבודותאדםיבצעלאג)(

המהנדס.שאישר
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דרישהאוהיתרלפישלאו-(ב),א)(קטניםבסעיפיםכאמורעבודותאדםביצעד)(

לפישלאאובדרישה,אובהיתרשפורטוהתנאיםלפישלאאוכאמור,המועצהראשמטעם

התעלהאתלהרוסאולשנותהמועצהרשאיתג),(קטןבסעיףכאמורביצועתכנית

ההוצאותאתאדםמאותוולגבותמחדש,העבורותאתבעצמהלבצעכאמור,שהותקנה
מחדש.ולהתקנתהלהריסתהאוהתעלהלשינוישהוציאה

ארםמאתהוצאותתשלוםאוזהסעיףפיעלנכסבעלבידיעבודותביצועה)(

עזרחוקהוראותלפיבמלואוההיטלאתלשלםמחובתוגורעאינוד),(קטןבסעיףכאמור

בעליםחיוב
משותפים

לגבותהמועצהרשאיתמשותפת,בבעלותמשותף,ביתשאינונכס,היהא)(1.1
מהםאחדמכלאויחדמכולםזה,עזרחוקלפיהנכסמבעלילההמגיעיםתשלומים

לחוד.

שנרשםביןהמקרקעין,בחוקכמשמעותובמקרקעין,שותפיםביןשיתוףהסכםב)(
א).(קטןסעיףלפיהמועצהמזכותגורעאינונרשם,שלאובין

ועדשמכדיות
מקומי

מכוחלההמסורותוהחובותהזכויותהסמכויות,אתלאצולרשאיתהמועצהא)(12.

יישובכלשלבתחומוהמתבצעותתיעוללעבודותהנוגעבכלמקצתן,אוכולןזה,עזרחוק

יישוב.אותושלהמקומיהועדלידיהמועצה,בתחוםהנמצא

המועצה.מליאתשלאישורהאתטעונהזהסעיףפיעלסמכויותאצילתב)(

עבודותביצוע
הסכולפיתיעול

מחובתלגרועובליזהעזרחוקהוראותלפיהיטללגבותהמועצהמזכותלגרועבלי13.

חובתהועלזכותהעלנוסףהמועצה,רשאיתדין,כללפיתיעולעבודותלבצעהמועצה

כולםיותר,אואחדמטעמם,מיאוהנכסבעליעםתסכםלפיתיעולעבודותלבצעכאמור,

שביצעה.העבודהבשלתמורהמהםלגבותהמועצהורשאיתמקצתם,או

עבודותכיצוע
בידיתיעול
נכסבעל

ביצועאופןואתהתנאיםאתתפרטההודעהתיעול:עבודתלבצעלבקשתו,לו,להתיר

לסיימה.יששבוהזמןמשךאתוכןהתיעולעבודת

בהתאםתתבצעא)(קטןבסעיףכאמורדרישהאוהיתרלפיתיעולעבודתב)(
אמדןפיעלוכןהמהנדס,שאישרומפרטיםביצועתכניתלפיבהודעה,שפורטולתנאים
המועצה.וגשרהמהנדסשאשרותקציבי

המועצהרשאיתב),(אוא),בסעיףיקטןכאמורשלאתיעולעבודתאדםביצעג)(

ההוצאותאתארםמאותוולגבותלתקנה,אומחדשהתיעולעבודתאתבעצמהלבצע
מחדש.ולביצועהלהריסתהאוהתיעולבעבודתלשינוישהוציאה

יחויבא),(קטןבסעיףכאמורהמועצה,ראשהודעתאחרהנכסבעלמילאלאד)(

זה.עזרחו'קהוראותלפיההיטלבמלואהוא

הוצאיתינוכוא),(קטןבסעיףכאמורתיעולעבודתבהיטלחייבנכסבעלביצעה)(

ההוצאותסכוםזה;עזרחוקהוראותלפיבושחייבההיטלמסכוםהאמורההתיעולעבודת
המהנדס.בידיייקבע

חיוביםהטלת
חוקימכוח
~TUקודמים

המועצהזכאיתשבשלןזהעזרחוקשלתחילתוטרםתיעולעבודותבוצעוא)(15.
זה.עזרחוקשלתחילתוטרםכאמורחיובהטילהולאקודם,היטלומתשלוםנכסבעללחייב
חוקלהוראותבהתאםוזאתהקודם,ההיטלאתדרישתה,לפילמועצה,הנכסבעלישלם

התיעול,עבודותתחילתבעתהתקפיםהתעריפיםיהיוכאמורההיטלתעריפיהקודם;העזר

בפועל.התשלוםלמועדועדמועדמאותוהצמדההכישיבתוספת

שלתחילתובעתהבניןושטחהקרקעלשטחביחסוזחולא)(קטןסעיףהוראתב)(

נכסבעלשלמחובתולגרועכדיא)(קטןבסעיףכאמורהיטלבתשלוםאיןזה;עזרחוק

4.עד2בסעיפיםכאמורבניהתוספתאוחדשהבניהבעבורהיטלבתשלום
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כניסהרשותכדילנכס,סבירה,עתבכללהיכנס,רשאיםופועליו,שלוחיוהמועצה,ראשא)(16.

לבצעהרשאיתשהמועצהפעולהלבצעכדיאוזהעזרחוקהוראותאחרממלאיםאםלברר
זה.עזרחוקלפי

בעדםימנעולאלפועליואולשלוחיוהמועצה,לראשאדםיפריעלאב)(
א).(קטןסעיףלפיבסמכויותיהםמלהשתמש

הודעותמסירתלידימסירהשלבדרךתהאזהעזרחוקלפיתשלום,דרישתלרבותהודעה,מסירתד7.
הידועיםאוהרגיליםעסקיובמקוםאומגוריובמקוםמסירהאומכוונתהיאשאליוהאדם

אושםהמועסקאוהעובדבוגראדםליריאוהבוגריםמשפחתומבניאחדלידילאחרונה,
אוהרגיליםעסקיואומגוריומעןלפיאדםאותואלהערוךרשוםבמכתבמשלוחשלבדרך

הצגתשלבדרךהמסירהתהאכאמור,המסירהאתלקייםאפשראיאםלאחרונה;הידועים
דנה.היאשבוהנכסעלאוהאמוריםהמקומותבאחדלעיןבולטבמקוםההודעה

למדדהצמדהעזרחוקשלפרסומושלאחרחודשבכל1ב-יעודכנובתוספתשנקבעוההיטלשיעורי18.
לעומתהערכוןיוםלפנילאחרונהשפורסםהמדדשינוישיעורלפיהעדכון),יום-להלן(זזו

לו.שקדםהעדכוןיוםלפנילאחרונהשפורסםהמדד

דיניםשמירתלמועצההמוקניםתרופהאוסעדסמכות,מכללגרועבאותאינןזהעזרחוקהוראות.19
עליהם.להוסיףאלאדין,כללפי

ביטולבטל.-ט"כשתה-1968ניקון),היטל(השרוןלדרוםעזרחוק20.

תחולהבטבתכ"זביוםבביצועןשהוחלתיעולעבודותלגבייחולוזהעזרחוקהוראות21.
ואילך.2003(בינואר)1התשס"ג

שעההוראתחוקשלפרסומובמועדשבתוספתההיטלשיעורייעודכנו18,בסעיףהאמוראףעל22.
יוםלפנילאחרונהשפורסםהמדד'שינוישיעורלפיהראשון),העדכוןיום-להלן(זהעזר

2002.ינוארבחודששפורסםהמדרלעומתהראשוןהעדכון

תוספת

ו-4(3סעיפים(

בהיטלחייבלנכסתיעולהיטל
לנכסההיטלשיעורי

בהיטלחייב
חדשיםבשקלים

-בנין)ניצבשעליהקרקעלרבות(הקרקעמשטחמ"רלכל

5.41לדירהמ"ר500יהאלחיובהמרביהקרקעשטח

27.05-הבניןמשטחמ"רלכל

2004(באוקטובר)19התשס"הבחשוןד'
דלגיומרדכיל-ז4מח)

השרוןדרוםהאזוריתהמועצהראש
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