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 רקע

דו"ח זה הוא דו"ח המשך בעקבות  2006מבקר העירייה ערך ביקורת בנושא מכרז כוח אדם בשנת 

דיווחים לכאורה שהגיעו לידי הביקורת על כך שמנהל כוח האדם אשר מפקח על עובדי הקבלן מטעם 

זכתה במכרז כוח אדם ומספקת עובדים למחלקות העירייה(, מדפיס יותר חברת נ.ד.ד )החברה 

 מכרטיס אחד בכניסה וביציאה.

 הביקורת ערכה בדיקה של נתוני כוח האדם. 2008במהלך חודש יולי 

 

 היקף ואופן עבודת הביקורת 

מה הביקורת כללה מעקב סמוי אחר התנהלותו של מנהל כוח האדם ליד שעון הנוכחות באמצעות מצל

 נסתרת.

הביקורת ערכה ניתוח של כרטיסי הנוכחות של מספר עובדים אשר שעות הכניסה והיציאה שלהם 

 זהות ולכן מעלות תהיה.

 בדיקת עלויות בהנהלת חשבונות

 

 פירוט הממצאים:

 עולים הממצאים הבאים: 2008מניתוח כרטיסי העבודה של עובדי הסיור במהלך חודש יולי 

, פלאח מוכלס, פלאח נדאל, פלאח איזאר -אותו שם משפחה  שישה מהעובדים הם בעלי .1

. ייתכן מאד כי הם קרובי משפחתו של פלאח פנדי, פלאח סמיר, פלאח סלאם, פלאח סעיד

 מנהל כוח האדם.

שעות ביום.  15 –כרטיסי העבודה של עובדי הסיור מראים כי הם עובדים במשמרות של כ  .2

 להלן פירוט שעות עבודתם.

 שעות 16 -ל 14פעמים משמרת שאורכה בין  17במהלך חודש יוני עבד  -פלאח איזאר 

 שעות 16 -ל 14פעמים משמרת שאורכה מעל  20במהלך חודש יוני עבד  - פלאח נדאל 

 שעות 16 -ל 14פעמים משמרת שאורכה מעל  16במהלך חודש יוני עבד  -פלאח מוכלס 

 שעות 16 -ל 14מעל  פעמים משמרת שאורכה 20במהלך חודש יוני עבד  -פלאח סעיד 

 שעות 16 -ל 14פעמים משמרת שאורכה מעל  9במהלך חודש יוני עבד  -פלאח סלאם 

 שעות 16 -ל 14פעמים משמרת שאורכה מעל  5במהלך חודש יוני עבד  - פלאח סמיר 

 שעות בערך בכל יום. 8במהלך חודש יוני עבד  -פלאח פנדי 

 

 נוכחות  מנהל כוח האדם מר פלאח פנדי מחתים שני כרטיסי .3

  כסייר 
  .כעובד תברואה 

 
בחוזה ההתקשרות עם החברה  "הקבלן מצהיר  4.10על פי סעיף 

ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת 
למען הסר ספק, עלות העסקת שלו או של פקחים מטעמו. 

 המפקח מטעם הקבלן חלה על הקבלן".
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כרטיס כעובד תברואה שכן הוא אינו נמנה על מצבת העובדים  לא ברור מדוע מנהל כוח אדם מעביר

בתברואה וחוזה ההתקשרות של העירייה עם חברת נ.ד.ד מדגיש באופן ברור כי עלות העסקתו של 

 מנהל כוח האדם של הקבלן חלה על הקבלן בלבד.

טיס נוכחות כנגד כר ₪ 4,527 שכר בעלות שלבלבד שילמה העירייה למנהל כוח אדם  2008חודש יולי ב

 כעובד תברואה שאותו הדפיס. 

כרטיסי העובדים שמועסקים ע"י חברת כוח האדם לא נמצאים ברשות העירייה לכן לא ניתן לקבוע 

 2007בוודאות ממתי מנהל כוח האדם מדפיס כרטיס אך בהנהלת חשבונות קיים תיעוד לפיו מינואר 

₪  80,000 -ה שילמה לחברת נ.ד.ד כהעירייכלומר,הוא התחיל להדפיס כרטיס כעובד תברואה. 

 מעבר למוסכם בחוזה.

פעמים במהלך חודש יוני הוא התחיל את עבודתו  9ניתוח שעות העבודה של מר פלאח פנדי מראה כי 

 שעה אחת לפני שסיים את עבודתו בתברואה. סיירכ

 

על פי מעקב שערכה הביקורת במצלמה נסתרת עולה חשד כי מנהל כוח אדם מעביר מספר  .4

כרטיסי נוכחות עבור אנשים אחרים במהלך שהייתו במשרדים אשר בחצר העירייה. 

הביקורת ערכה תצפית באמצעות מערכת מצלמות הביטחון שאחת מהן מצלמת את עמדת 

 הדפסת השעון בחצר. 

אינם חד משמעיים ומעלים חשדות לכאורה  ובוידיא החשוב להדגיש כי ממצאי הצפיי

ר כרטיסים ביציאה ובכניסה. כדי להגיע למסקנה מבוססת שקבלן כוח האדם מעביר מספ

עם שעות ההדפסה בכרטיסי הנוכחות של חודש יולי  ויותר יש להצליב את צילום הוידיא

 וכמובן לקבל את תגובתו של מנהל כוח האדם.

  לערך צולם מנהל כוח אדם כאשר לכאורה הוא  15:10בשעה  7/7/2008 -ביום שני ה

 י נוכחות.כרטיס 5נראה מדפיס 

  צולם מנהל כוח אדם כאשר לכאורה הוא נראה  06:06בשעה  8/7/2008ביום שלישי

 1צולם שוב כאשר לכאורה הוא נראה מדפיס  06:07כרטיס נוכחות. ובשעה  1מדפיס 

 כרטיס נוכחות נוסף. 

  לערך צולם מנהל כוח אדם כאשר לכאורה הוא  15:12בשעה  13/7/2008ביום ראשון

 1צולם כשהוא לכאורה נראה מדפיס  15:25כרטיסי נוכחות. בשעה  2נראה מדפיס 

 כרטיס נוסף.

  לערך צולם מנהל כוח אדם כאשר לכאורה  06:05בשעה  17/7/2008 -ביום חמישי ה

כרטיס נוכחות. מספר דקות מאוחר יותר הוא צולם כאשר הוא  1הוא נראה מדפיס 

 נראה מדפיס לכאורה  עוד שלושה כרטיסים.

 

 

עולה כי פעמים רבות שעות הכניסה  כסייריםכרטיסי הנוכחות של עובדי הקבלן  מבדיקת .5

עובדים(, זהות לגמרי. להלן מספר הסיירים ששעת היציאה והכניסה  5והיציאה )לעיתים 

 .2008שלהם זהה לפי תאריך במהלך חודש יוני 
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באותה  שיצאומספר עובדי הסיור  תאריך

 שעה

באותה  שנכנסוי הסיור דמספר עוב

 שעה

1 3 2 

2 4 2 

 2 -ו 3 5 3

 3 -ו 2 5 4

5 5 4 

6 4  

7  3 

8 2 3 

 2 -ו 2 2 9

10 3 4 

11 5  

 2 -ו 3 5 12

13 5  

14  3 

15 2 2 

16 5 3 

 2 -ו 3  17

18 5 5 

 2 -ו 2 5 19

20 5  

21  3 

22 4 4 

23 4  

24  3 

25 3 4 

26 4 5 

27 5 5 

 פקס(מחוק בטי 1) 4 5 28

29 5 5 

30 5  
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מנהל  –סיכום עיקר הדברים שעלו בשיחת בירור עם מר פלאח פאנדי 

 העבודה מטעם קבלן כוח האדם נ.ד.ד במשרד המבקר

 

נוכחים: מזכיר העיר מר יוחאי וינשטייו, גזבר העיר מר מוטי חן, מבקר העירייה מר גלעד הישג ומנהל 

 העבודה מטעם הקבלן מר פאנדי.

הוצגו הממצאים ובהם צילום וידאו שבו הוא נראה  מחתים מספר כרטיסי נוכחות. למר פאנדי 

לשאלת המבקר האם הוא מחתים יותר מכרטיס אחד עונה מר פאנדי תשובה חיובית. לדבריו הוא 

 כרטיסי נוכחות מפני שחלק מעובדים לא יודעים עברית והם מתבלבלים בכרטיסים.  5מדפיס 

שר לו לעשות דבר כזה ומי אישר לו להדפיס כרטיס כעובד תברואה לשאלת גזבר העירייה מי אי

 וממתי הוא מדפיס אותו עונה מר פאנדי שהוא מדפיס כרטיס זה מאז ומתמיד. 

למר פאנדי מוצגת טבלא ובא ניתן לראות שכל חמשת הסיירים נכנסים ויוצאים בדיוק באותה שעה 

 המאוחרות. שעות בשעות הערב והלילה 15לעיתים אחרי משמרת של 

ולא מאוחר מכך חוץ ממקרים בודדים  19:00לדברי מזכיר העיר העירייה מתגברת ניקיון עד השעה 

 שעבדו לילה באישור מראש מסיבות מיוחדות.

שעות בחודש יוני. לדברי הגזבר ממצא  15משמרות של  20לדברי מבקר העירייה חלק מהעובדים עשו 

 על.זה אינו אפשרי ולדעתו זה לא בוצע בפו

 השיחה הסתיימה בכך שבעל החברה יגיע לתת הסברים לממצאים בעצמו.

 

 סיכום

בעל החברה לא הגיע לתת הסברים. לדעת הביקורת חברת כוח האדם גבתה כסף מהעירייה עבור 

שירותי סיור שאותם לא נתנה. התנהלותו של מנהל כוח האדם של החברה כפי שצולמה במצלמות 

. 2. כעובד תברואה 1ת. מנהל כוח אדם החזיק בשני כרטיסי נוכחות העירייה מעוררת שאלות רבו

זאת למרות  2007כסייר לעיתים בשעות חופפות, כרטיס העבודה שלו כעובד תברואה שולם מאז ינואר 

שחוזה ההתקשרות עם החברה אוסר זאת במפורש. כנגד כרטיס זה העירייה שילמה לחברה סכום של 

ור, קשה לקבוע בוודאות אילו שעות בוצעו או לא בוצעו בפועל אך דו"ח לגבי עובדי הסי₪.  80,000כ 

 הנוכחות שלהם מעורר סימני שאלה.

הביקורת ממליצה לעירייה לקזז לחברת נ.ד.ד סכומי כסף ששולמו לחברה בניגוד לחוזה ההתקשרות 

ד.ד או עימה. הביקורת ממליצה לעירייה לצאת בהקדם למכרז כוח אדם חדש ולא לאפשר לחברת נ.

 כל שם אחר שתחתיו תבחר להופיע להשתתף במכרז.

 

 תגובות

-לדברי גזבר העירייה בעקבות ממצאי הדו"ח נערכה בדיקה נוספת של התשלום שהועבר לחברה וב 

 מחשבון ששולם לקבלן.₪  2007-2008עבור השנים  90,778קיזזה גזברות העירייה סכום של  3/8/08

 

 .נספח לפרק זהכבעמוד הבא, פקס במשרדי העירייה ומופיעה התקבלה ב תגובת קבלן כוח האדם
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 בנושא דו"ח ביקורת

 חוקי עזר
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 עיקר הליקויים:ריכוז 

  רוב חוקי העזר של עיריית נשר, שמכוחם גובה העירייה אגרות, היטלים וקנסות הותקנו לפני

ת משרד הפנים בחוזר מנכ"ל שנה(. על פי הערת מבקר המדינה והנחיי 10-30שנים רבות )

, על  הרשויות המקומיות  לבחון את תעריפי האגרות וההיטלים בתום חמש שנים לכל  3/2006

 .לעדכנם ולתקנם על ידי הגשת תיקון לחוק העזר –היותר מאז העדכון האחרון, ובמידת הצורך 

  מקומיתמועצה כעיריית נשר מופיעה העזר  יחוקברוב. 

 ל אגרות פיתוח מתבצעת במשרד מהנדס העיר ע"י הגב' רעיה גזינסקי. הפקת חשבון לתשלום ש

פתח למקרי זיוף והונאה מפני שמרגע הוצאת  במחלקת לא נפתח חוב על אותו חשבון ובכך נפתח

ע"י רעיה במשרד מהנדס העיר אין כל בקרה על מכתב זה שאיתו ניגש התושב  )חשבון( המכתב

 ת התאמה בין חשבון לשלם ובין התשלום עצמו.לשלם במחלקת גביה. כלומר, לא מבוצע

 (.בזמן עריכת הדו"ח )הליקוי תוקן ע"י גזבר העירייה

  מאפשר גביה של דמי השתתפות ולא היטל כפי בנושא סלילית כבישים, חוק העזר הקיים בנשר

 שמקובל כיום ברשויות אחרות.

 קיים לא עודכנו שנים רבות לעיריית נשר אין חוק מיוחד לנושא שילוט.  תעריפי האגרה בחוק ה

  ולדוגמא שלט דיגיטאלי מתחלף אינו מחויב כלל מפני שאין סעיף מתאים לכך בחוק העזר.

 אשר עד  2005בתהליך חקיקה של חוק עזר לנושא שילוט בשנת  חלהיועץ המשפטי לעירייה ה

 עתה לא הושלם.

  ,התקשרות עם חברת חוזה ה נמצא כי החברה הכלכלית האריכה אתבנושא פרסום על גשרים

 מקסימדיה מעבר לפרק הזמן שמאפשר החוזה. 

 .באתר משרד הפנים מופיעים חוקי עזר של עיריית נשר אשר אינם תקפים עוד 

 .חוקי העזר אינם מופיעים באתר העירייה 

 

 המלצות הביקורת:עיקר ריכוז 

 ת משרד הביקורת ממליצה לעדכן את תעריפי האגרות וההיטלים בחוקי העזר על פי הנחיי

 הפנים ומבקר המדינה.

 עוד ויש לעדכנם  םהבקרות ממליצה למליאת מועצת העיר לבחון אילו חוקים אינם רלוונטיי

 או לבטלם.

 את תהליך החקיקה של חוק העזר בנושא  הקדם האפשריהביקורת ממליצה לעירייה לסיים ב

 . שילוט

 .הביקורת ממליצה לפרסם את חוקי העזר באתר העירייה 

  ממליצה לעירייה לפנות אל משרד הפנים ולבקש להסיר מאתר המשרד חוקים הביקורת

 שאינם בתוקף עוד.
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 עזר  של עיריית נשרהחוקי  רשימת

 ניתן לחלק את חוקי העזר בעיריית נשר לשלוש קבוצות:

 

 תשתיותבחוקי עזר העוסקים 

  19661חוק עזר לנשר )סלילת רחובות(, תשכ"ו  .1

  1993תשנ"ד חוק עזר לנשר )תיעול(,  .2

  1966חוק עזר לנשר )אספקת מים(, תשכ"ו  .3

  1953חוק עזר לנשר )בניית ביבים(, תשי"ג  .4

  1964חוק עזר לנשר )ביוב(, תשכ"ה  .5

 

 קיוןיאיכות סביבה, סדר וננושאי חוקי עזר העוסקים ב

  1991חוק עזר לנשר )שמירת הסדר והנקיון(,  תשנ"א  .6

  2005חוק עזר לנשר )שילוט(, התשס"ו  .7

למערכת ביוב על ידי  בדבר הזרמת שפכי תעשיה המקומיותאימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות  .8

 עיריית נשר

  1993חוק עזר לנשר )העמדת רכב וחנייתו(, התשנ"ג  .9

  1960חוק עזר לנשר )חזירים ובשר חזיר(, תשכ"א  .10

  1978הגשת דין וחשבון(, תשל"ח  –חוק עזר לנשר )הגנת איכות הסביבה  .11

 1975תשל"ו  עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עיריית נשראימוץ חוק  .12

  1976חוק עזר לנשר )פיקוח על כלבים(, תשל"ו  .13

על כלבים וחתולים על ידי  הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח .14

 נשרעיריית 

  1960חוק עזר לנשר )הריסת מבנים מסוכנים(, תשכ"א  .15

   1967נים(, תשכ"ז ימות לרחובות ולוחיות מספר בבניחוק עזר לנשר )ש .16

  1977חוק עזר לנשר )רשיונות לאופניים(, תשל"ז  .17

  1994חוק עזר לנשר )מניעת רעש(, התשנ"ד  .18

  1967חוק עזר לנשר )הסדרת השמירה(, תשכ"ז  .19

  1975חוק עזר לנשר )אגרת ביוב(, תשל"ה  .20

 

 אחריםחוקי עזר 

  1969ור(, תש"ל חוק עזר לנשר )אגרת תעודת איש .21

  1984חוק עזר לנשר )הצמדה למדד(,  תשמ"ד  .22

 

רוך ממשקלם של שאר החוקים עמשקלם הכלכלי של חוקי העזר העוסקים בתשתיות גדול לאין 

 .המקומיתוהם יכולים להכניס כסף רב לקופת הרשות 
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 רקע משפטי

ם. חוק העזר הינו אמצעי חוק עזר הוא דבר חקיקת משנה הנחקק ע"י רשויות מקומיות ואיגודי ערי

ולגבות תשלומים  המקומיתעיקרי שבאמצעותו ניתן להסדיר חובות וזכויות בתחום פעולות הרשות 

 .)אתר משרד הפנים( למימון פעולת הרשות

 

  2005דצמבר  מקומיבשלטון ה-דו"ח מבקר המדינה דוחות על הביקורת מתוך 

 -אגרות, היטלים ותשלומי חובה

אגרות( נקבעו בפקודת  -יה להטיל אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים )להלן סמכויותיה של עירי

העיריות ]נוסח חדש[, המעניקה לעירייה סמכות להתקין חוקי עזר כדי לאפשר לה לבצע את שהיא 

נדרשת או מוסמכת לעשות על פי הפקודה או על פי כל דין אחר ובין היתר להטיל בחוקי עזר אלה 

)א( לחוק  1ולמועצות האזוריות הוקנתה סמכות דומה. הוראת סעיף  קומיותהמאגרות. למועצות 

לוות ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו ד: משק המדינה קובע כי "מסים, מיסו

אלא בחוק או על פיו; הוא הדין לגבי אגרות". הוראה זו חלה גם על אגרות שמטילות רשויות 

 מקומיות.

 -והיטל רמחיאגרה,  מס,

בדיני המיסים מקובלת ההבחנה בין שלושה סוגים של חיובים כספיים: "מס", "אגרה", ו"מחיר". לפי 

הפסיקה יש מדרג שבקצהו האחד נמצא המס, שהוא תשלום כפוי שמטילה רשות ציבורית, שלא ניתנת 

נגדו תמורה כנגדו תמורה ישירה ושוות ערך, ובקצהו האחר נמצא המחיר, שהוא תשלום מרצון שיש כ

ישירה ושוות ערך, והוא נקבע בתנאים של שוק חופשי. בין שני הקצוות הללו נמצאת האגרה, שהיא 

ארנונה היא המס העיקרי  תשלום חובה המוטל בכפייה או מרצון, ומשולם תמורת מצרך או שירות.

תיהן שגובות רשויות מקומיות ואף המקור העיקרי למימון ההוצאות הדרושות לביצוע סמכויו

 ותפקידיהן. 

כגון סלילת  תהיטל הוא סוג של אגרה שרשויות מקומיות נוהגות לגבות למימון תשתיות מוניציפאליו

נקבע כי אין לסווג היטל באופן מוחלט כמס או אגרה כאשר הוא קשור  . בפסיקהכבישים וביוב

ההיטל, אזי לשירות הניתן תמורתו: כאשר השירות ממומן בעזרת המשאבים המתקבלים מגביית 

ההיטל כמוהו כאגרה; כאשר ההיטל מנותק מכל זיקה לשירות הניתן תמורתו, אזי ההיטל כמוהו 

כמס. סכום ההיטל נקבע בדרך כלל על בסיס חלוקת סך ההוצאות למימון השירות בסך החייבים ולא 

 בתמורה לקבלת שירות מסוים, כלומר אין קשר ישיר בין השירות לתשלום.

כל הנוגע לסמכותה של רשות מקומית להטיל היטלים כדי לממן את הוצאותיה. לא בהירות ב-יש אי

ברור מהי הזיקה הנדרשת בין תשלום ההיטל ובין השירות הניתן תמורתו ועל מה מתבסס חישוב 

 ויהיה למס. המקומיתההיטל הנדרש כדי להבטיח שההיטל לא יחרוג מגדר סמכותה של הרשות 

  –קת העזר תפקידו של משרד הפנים בחקי

משרד הפנים הוא הגוף הבודק את כל חוקי העזר טרם פרסומם. לשר הפנים ניתנה סמכות לעכב 

פרסומו של כל חוק עזר בתוך שישים יום מיום שהובא לידיעתו, ולעיתים נדרש אישורו המפורש של 
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תו של השר לפרסום חוק העזר . סמכות זו נועדה לאפשר למשרד הפנים לבחון את סבירותו וחוקיו

 על מערכת השלטון כולה.  המקומיתההסדר המוצע בחוק העזר ואת השפעת פעולתה של הרשות 

קיון ימכספי הארנונה ממומנים שירותים בסיסיים )שירותי ליבה( כגון: פנוי אשפה, נ -לדוגמא 

רחובות ותחזוקתם, שכל מחזיק בנכס נזקק להם. לפי עמדת משרד הפנים אפשר להטיל אגרת פינוי 

פה רק בגין פינוי פסולת עסקית ותעשייתית משום שכמותה חורגת מזו של פסולת ביתית ומשום אש

 , ולכן אינה ממומנת מכספי הארנונה. המקומיתשהיא כרוכה בהשקעות ובטיפול חריגים מצד הרשות 

  2005דצמבר  מקומיבשלטון ה-דו"ח מבקר המדינה דוחות על הביקורת 
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 בתשתיות
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 כללי 

  ערכה בחנה את הסעיפים מתוך חוקי העזר של העירייה בכל תחום ובנוסף הביקורת
שמופיעה בחוזר השוואה בין חוק העזר של נשר להצעת החוק של משרד הפנים כפי 

 )ראה נספח ג( 2008מנכ"ל מינואר 
  עתודות הבנייה היקף מסמך שמעריך את  כיןמשרד מהנדס העיר הלבקשת הביקורת

יחידות דיור )מגורים(, וכ  3,500 -בעיר. להערכת מהנדס העיר בנשר עתידות להיבנות כ  
 בתעשייה. 'מר 690,000  –

 

סוף פרק חוקי במלואה בניתן לקרוא לביקורת הערה: את תגובתו של היועץ המשפטי 

 .העזר

 סלילת רחובות .1

 1966 – חוק עזר לנשר )סלילת רחובות(, תשכ"ו -וק שם הח

 (2.6.1966תשכ"ו ) -פורסם ב 

   23.10.1975 תשל"ו - ותוקן ב, 2.6.1966 תשכ"ו -ב   םפורסהחוק 

 עיריית נשרהחוק מתייחס למועצה המקומית נשר ולא ל 

  מפורטת יותר וכוללת סעיפים רבים אשר המקומיותהצעת החוק של משרד הפנים לרשויות 

 .אינם כלולים בחוק העזר של נשר

 

 ו:אשר אינם כלולים בופרטים כמה דוגמאות לסעיפים ציטטות מתוך חוק העזר הקיים ולהלן 

 : הגדרות

 

  אינו כולל בהגדרותיו בנשר העזר הקיים חוק בהשוואה לחוק העזר לדוגמא של משרד הפנים

שלומי פיגורים, מרפסת, יה מהיתר, שימוש חורג, הפרשי הצמדה, מדד, תיהיתר בניה, סט

 מרתף ועוד.

    :שיעורי דמי השתתפות בסלילת כבישים וגבייתם

 
 בעבור סלילת כבישים ולא היטל כפי  דמי השתתפותמאפשר גביה של בנשר  קייםחוק העזר ה

מהות ההבדל בין בית משפט העליון בפסיקתו מסביר כי . ברשויות אחרות שמקובל כיום

בגין  המקומיתהיוו החזר הוצאות בפועל שהוציאה הרשות  דמי השתתפותש"השניים היא 

סלילת הרחוב הגובל בנכס. לעומת זאת ההיטל החדש משקף את תחזית ההוצאות של העירייה 

עיריית ראשון  4435/92ע"א בגין סלילת כלל הרחובות בתחומה, בלא כל קשר לרחוב זה או אחר )

 לאחר תחשיב מיוחד נקבע תעריף לתושב.  ."(.321( 3לציון נ' חב' מאיר סדי בע"מ, פ"ד נב)

 

 בנשרעל פי חוק העזר 

דמי השתתפות החלים על בעלי הנכסים כאמור, ישולמו למועצה על  )ג(
ידי כל אחד מבעלי הנכסים מיד עם השלמת הסלילה לפי חשבון שיישלח 
אליהם על ידי המהנדס; ואולם אם נסלל הכביש שלבים שלבים, רשאית 

כל אחד מבעלי הנכסים, מיד עם השלמת כל שלב, את המועצה לגבות מ
סכום השתתפותו בהוצאות אותו שלב או השלבים שהושלמו לפניו, לפי 

 חשבון שיישלח אליהם על ידי המהנדס.
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  יכולה העירייה לגבות דמי השתתפות בגמר ביצוע העבודה או שלבים על פי חוק העזר בנשר

 ,כפי שמוצע ע"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,בות. היטל סלילת רחודיווח לתושב לפיממנה 

רחובות בתחומה, כל הנועד לכיסוי הוצאות העירייה בשל סלילת קל יותר לגביה מהסיבה ש

 בלא זיקה לעלות ביצוע עבודות סלילת רחוב הגובל בנכס נושא החיוב או המשמש אותו. 

 ים אחד מאלה:משרד הפנים מציע כי היטל סלילת רחובות יוטל על בעל הנכס בהתקי

 אישור בקשה להיתר בניה 

  בניה חורגת בנכס 

 

 אינו מתייחס לעניין בניה  בנשרחוק העזר ואה להצעת החוק לדוגמא של משרד הפנים ובהש

חורגת כלומר, במקרה שתושב בנה בנייה בלתי חוקית הוא "מרוויח" פעמיים. פעם אחת 

בהנחה שההיטל לוקח ) יטלים בעצם הבניה הבלתי חוקית ופעם שנייה כאשר אינו משלם ה

 .(6כפי שמפורט בסעיף  בחשבון את שטח הבניה על הקרקע ולא עפ"י המצב הקיים היום

 

בהוצאות סלילת כביש לפי חוק עזר זה ישאו בעלי הנכסים הגובלים  )א(. 6
 .100%אותו קטע הרחוב שבו נסלל הכביש בשיעור של 

ן בעלי הנכסים חציים יחולקו בי )א(דמי השתתפות לפי סעיף קטן  )ב(
ביחס לאורך חזיתותיהם וחציים ביחס לשטחיהם של הנכסים הגובלים 

 את הרחוב.
 

  לוקח בחשבון את שטח הבניין על הקרקע אינו  בנשרחוק העזר , 6כפי שניתן לראות בסעיף

בהצעת חוזר מנכ"ל משרד הפנים ההיטל מחושב על פי מכפלה של שטח הקרקע  , כלומר,

בנכס וסכומו יהיה הסכום המתקבל ממכפלת שטח הקרקע ושטח הבניין בשטח הבניין ש

בנכס, בתעריפי ההיטל. אופן החישוב שונה בתכלית מחישוב דמי השתתפות כפי שמופיע 

 בחוק העזר הנוכחי.

  המעבר לגביה באמצעות היטל פשוטה ונוחה יותר לעירייה בגלל אופן החישוב אשר

סא סגורה" שלוקחת בחשבון את כל תוכנית מתייחס להוצאות הסלילה בעיר כ "קופ

 הפיתוח העתידי בעיר ומחלק את סכום ההיטל בין תושבי העיר.

 

אשר תיקח בחשבון בניה עתידית  ,הביקורת ממליצה לעירייה לקיים בדיקת כדאיות כלכלית

, תוך התחשבות במקורות בעיר, סלילת כבישים שכבר בוצעה וכבישים שהעירייה תסלול בעתיד

  עצמי או ממשלתי. -ן המימו

 :אחר ונכס מעורבלמגורים, נכס היטל סלילה לנכס 

 

  עפ"י הצעת מ. בין נכס המיועד למגורים ונכס אחר.  דאינו מפריבנשר  הקייםחוק העזר

 .לקבוע תעריף שונה לנכס שאינו למגורים הפנים יש

 

ל לכן, עבודות תגובת גזבר העירייה: בנשר אזורי המגורים הם בבעלות מנהל מקרקעי ישרא

כך שאין זה משנה שאין הפרדה  הפיתוח מבוצעות על ידי המינהל או ע"י משרד הבינוי והשיכון

 בין מגורים לאחר בחוק העזר.
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 כיצד לחשב היטל  סלילת כבישים בנכס  -לא קיימת התייחסות לשאלה  הקייםחוק העזר ב

 מעורב המשמש גם למגורים וגם לשימושים של נכס אחר.

 :יטל בשל שטח המיועד להפקעהחיוב בה

 

  התייחסות לשטחי קרקע מופקעים או שמיועדים להפקעה,  לא קימתבחוק העזר הקיים

נשאלת השאלה את הקרקע,  הלמשל, במקרה שהעירייה גבתה היטל ולאחר שנה הפקיע

 מה הדין לגבי ההיטל ששולם.

 
א השבה של ההיטל / דמי ולא במשפט" יחייבו ממיל עשיית עושר"דיני תגובת גזבר העירייה: 

 השתתפות בגין הקרקע המופקעת.

 
 
 
 

 תעלות ניקוז של מי גשמים .2

 1993 – חוק עזר לנשר )תיעול(, התשנ"ד -שם החוק 

 (30.12.1993תשנ"ד )-פורסם ב

להלן  הביקורת ערכה השוואה בין חוק העזר הקיים בנשר לבין חוק עזר לדוגמא של משרד הפנים.

 הקיים וכמה דוגמאות לסעיפים ופרטים אשר אינם כלולים בו.ציטטות מתוך חוק העזר 

 :הגדרות

 -בחוק עזר זה 

 בנין וקרקע, למעט רחוב;- "נכס" 

 

 תו עדיין לא הושלמה, מבנה עץ יאין התייחסות למבנה ארעי, מבנה שבני קייםבחוק העזר ה

 ברזל או חומר אחר.

  ה שנבנתה בלי היתר בסטייה אין התייחסות לבניה חורגת כלומר, בני הקייםבחוק העזר

 מהמותר.

 

לרבות אדם המקבל או זכאי לקבל הכנסה מנכס, או שהיה - "בעל נכס" 

מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן 

כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאיננו הבעל הרשום, -או כבא

 ם לאו;בין שהוא מחזיק בנכס למעשה ובין א

 

  אינו מציין באופן ספציפי שההגדרה כוללת גם מקרקעי ציבור כהגדרתם  הקייםחוק העזר

ומי הוא בעל הנכס כאשר לא נמצא חוכר  .1969לחוק המקרקעין, התשכ"ט  107בסעיף 

 לדורות.
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 המועצה המקומית נשר;- "המועצה" 

 

  נשר. אינו מתייחס לעיריית נשר אלה למועצה המקומית הקייםחוק העזר 

תגובת גזבר העירייה: לדעתי העירייה "נכנסת בנעליה" של המועצה המקומית ואין צורך בשינוי 

 חקיקה.

התקנת תעלות לאזור איסוף אחד או לאזורי איסוף - "התקנת תיעול" 

 אחדים, לרבות עבודות ופעולות אלה:

חפירה, מילוי, פילוס, סילוק עמודי חשמל, טלגרף או טלפון, הקמתם  

, עקירת עצים, הריסת קירות, גדרות או מבנים אחרים, בנייתם מחדש

מחדש, בנייתם ושינוים של קירות תומכים או אבני שפה, גשרים, 

גשרונים, מעבירי מים, הקמתם, בנייתם מחדש ושינוים, הנחת צינורות, 

בניית תאי ביקורת, תאי קיבול למי גשמים או רשתות, כיסוי תעלות, 

הסדר זרימה של מי גשמים, תיקון נזקים שנגרמו  ייבוש אדמות וביצות,

 לנכסים כתוצאה מביצוע עבודות תיעול;

 הכנת תכניות תיעול והשגחה על ביצוע העבודות; )2(

 עבודה או פעולה אחרת הדרושה להתקנת תיעול או הכרוכה בה; )3(

 .......לרבות - "הוצאות התקנת תיעול" 

מי גשמים ומים עליונים, לרבות תעלת ניקוז המיועדת להעברת - "תעלה" 

צינור, תא ביקורת, תא איסוף, תא קיבול או דבר אחר המהווה חלק 

 מתעלה או הקשור בה;

 

  העזר הקיים אינו מתייחס לאפיק ניקוז טבעי שבו זורמים מי גשמים ואשר נמצא חוק

 באחריות תחזוקתית של הרשות המקומית.

  אינו מתייחס לבניה חורגת. הקייםחוק העזר  

 .חוק העזר הקיים אינו מגדיר שטח המיועד להפקעה 

 :אגרה

בעלי נכסים גובלים ברחוב הנמצא באזור איסוף שבו הוחל בהתקנת תיעול,  )א( .1

ישתתפו בהוצאות התקנתו לפי שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת; היו לנכס 

מספר בעלים, יחולקו  ביניהם הוצאות ההתקנה כאמור לפי היחס שבין השטח 

 קו של כל אחד מהם לעומת השטח הכולל של הנכס.של חל

 

  מטיל אגרה על הנכסים הגובלים באזור בו מתבצעות עבודות פיתוח ולא  הקייםחוק העזר

משולם ההיטל כפי שמקובל בשנים האחרונות. משמעות הדבר היא שאגרה היא תשלום 

)בכל אות . היטל נקבע בדרך כלל על בסיס חלוקת סך ההוצהעבודות המבוצעותתמורת 
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, במקום מסוים למימון השירות בסך החייבים ולא בתמורה לקבלת שירות מסויםהעיר( 

 כלומר אין קשר ישיר בין השירות לתשלום

 :איסור להשתמש במי תעלה או לזהמה

לא יטפל אדם בתעלה, לא יחבר אליה צינורות ולא ישתמש במים  )א( . 4

ה ובהתאם לתנאי הזורמים בתוכה, אלא לפי היתר מאת ראש המועצ

 ההיתר.

לא יטיל אדם לתעלה חפץ, מי שופכין, מים דלוחים, מי פסולת תעשיה  )ב(

 או נוזל אחר.

עבר אדם על הוראות סעיף זה, רשאי ראש המועצה לדרוש מאותו  )ג(

אדם, בהודעה בכתב, לבצע את העבודות הדרושות להחזרת מצב התעלה 

ם, האופן והתקופה לביצוע לקדמותו; ההודעה תכלול את התנאים, הפרטי

 העבודה.

 אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה. )ד(

או ביצע  )ג(לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן  )ה(

את העבודה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה או 

בכתב ההיתר, רשאית המועצה לבצע את העבודה כהלכה ולגבות מאותו 

 דם את הוצאותיה לביצוע העבודה.א

 

  לאדמה או על נושא הזרמת שפכי תעשייה בפועל הביקורת לא מצאה גורם בעירייה שמפקח

  למערכת הניקוז העירונית.

  כל נושאי הפיקוח העירוני )רישוי עסקים, חניה, שילוט, סדר וניקיון( נמצא באחריות

ומטפלים בשאר התחומים עליהם מחלקת פיקוח, אך פקחי העירייה אינם מודעים לנושא 

 רישוי, חניה ופיקוח על סדר וניקיון. –הם אמונים בעיקר 

 

הפקחים תמקדו השנה שבהם י מהלךב נקודות זמןהביקורת ממליצה לעירייה להגדיר מספר 

הזרמת שפכים מתעשייה לקרקע ובמידת הצורך יזעיקו גורמי אכיפה מקצועיים )מ.  בבדיקת

 טיפול בנושא.לאיכות הסביבה( להמשך 
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 מיםאספקת   .3

 1966 - חוק עזר לנשר )אספקת מים(, תשכ"ו -שם החוק 

 (7.7.1966תשכ"ו ) –פורסם ב 

 7.12.1995 -תוקן לאחרונה ב 
 

 ו:אשר אינם כלולים בופרטים כמה דוגמאות לסעיפים ציטטות מתוך חוק העזר הקיים ולהלן 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 המועצה המקומית נשר;- ה" "מועצ

 .החוק מתייחס לעיריית נשר כמועצה מקומית ולא עירייה 

 רשת פרטית

לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא  )א( . 3

יסירנה ולא יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים 

 להזרמת מים סדירה, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 וספק  אף פעם נאכףסעיף זה לא עולם לא פנו למנהל מחלקת המים לבקשת היתר זה. כך שמ

 .אותו אכוףרב אם ניתן ל

 אגרת הנחת צינורות

פרט לנכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל  -בעל נכס  )א( . 4

הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה  -מים 

 רות בשיעור שנקבע בתוספת.אגרת הנחת צינו

 .)ב(3אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף  )ב(

בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם  )ג(

הוגדל נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים 

 חדשה.בשיעור שנקבע בתוספת לגבי תוספת הבניה או הבניה ה

בטבלה שלהלן ניתן לראות את היקף החיוב והגביה של אגרת הנחת צינורות  לצרכנים פרטיים 

 :2006-2008ותעשייה בין השנים 

 

  

 
 
 

שנה
יתרת 
פתיחה

חיוב לשנה 
נוכחית

החזרים 
ותיקונים

גביה בשנה 
גביהיתרהנוכחית

2006581,2891,575,1011,371,311785,07964%

2007829,7881,660,357-12,7261,434,3041,043,11558%
20081,167,589381,210894,726654,07358%

אגרת הנחת צינורות
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  חישוב שמבצעת הגב' רעיה  "יהאגרה עפוגובה את מחלקת גביה מוציאה חשבון לתשלום

ופן הטכני שבו החישוב נעשה בהתאם לחוק העזר. הא גייניסקי במשרד מהנדס העיר.

מתבצעת הגביה שונה מגביית שאר מיסי העירייה )מים , ארנונה(, בכך שלא נרשם חוב 

 במחלקת גביה ברגע הוצאת החשבון לתשלום. 

  אי פתיחת חשבון לגביה פותח פתח למקרי זיוף והונאה מפני שמרגע הוצאת המכתב ע"י

גש התושב לשלם במחלקת רעיה במשרד מהנדס העיר אין כל בקרה על מכתב זה שאיתו ני

 גביה. כלומר, לא מבוצעת התאמה בין חשבון לשלם ובין התשלום עצמו.

  עם המעבר לדיווח כספי בשיטת ברנע הרשות תהיה חייבת להציג את החוב לגבייה ולכן יש

 להיערך לכך. 

במשרד תגובת גזבר העירייה: הנושא יתוקן, יירשם חיוב עם הוצאת החיוב ע"י הגב' רעיה גייניסקי 

 מהנדס העיר וייצא נוהל בנושא על ידי גזבר העירייה.

 דרישת תיקונים

 )ראש המועצה -להלן (ראש המועצה או מי שהוסמך על ידיו  )א( . 18

רשאי לחייב בדרישה בכתב כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק 

ממנה, או כל בעל או מחזיק של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או 

 כל מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה. לסלק

 מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה. )ב(

לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף  )ג(

, רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את )א(קטן 

 הוצאות הביצוע.

 

עבודות בבתי תושבים ומחייבת אותם עבור העבודה. העירייה מבצעת מעת לעת עפ"י בדיקת הביקורת 

העירייה פועלת עפ"י סעיף זה רק במקרים דחופים כאשר יש נזילה גדולה או כאשר התושבים אינם 

 מצליחים להתאגד בעצמם לצורך טיפול בתקלה.

 

 ,*שקלים 1400קנס  -העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו  . 20

בעד כל יום שבו  * שקלים 55קנס נוסף  -, דינו ובמקרה של עבירה נמשכת

נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה 

 בכתב מאת ראש המועצה.

 . העירייה מעולם לא הפעילה את סעיף העונשין 
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 )חוק ישן( ביוב .4
 

 1953חוק עזר לנשר )בניית ביבים( תשי"ג שם החוק: 

 
  יין מפורסם במאגר חוקי העזר של עיריית נשר במשרד הפנים עד 1953 –החוק הישן מ

 מחליפו. 1964כחוק מאושר למרות שחוק העזר משנת 

 

 ביוב )חוק חדש( .5

 1964 – חוק עזר לנשר )ביוב(, תשכ"ה -שם החוק 

 1964 – תשכ"ה  -פורסם ב 

 1964רסם בשנת . החוק פו1953חוק העזר בא להחליף חוק קודם חוק עזר לנשר )בניית ביבים( תשי"ג 

 .1994 -ופעם שנייה ב 1968ותוקן פעמיים. פעם אחת ב 

 

, 1941, מקומיותהלפקודת המועצות  9בתוקף סמכותה לפי סעיף 

, )החוק -להלן ( -1962 , תשכ"ב)ביוב( המקומיותוחוק הרשויות 

 .המקומית נשר חוק עזר זהמתקינה המועצה 

 

 חוק ל 17, וסעיף 251-ו 250לפי סעיפים  פקודת העיריותתוקף סמכותה של עיריית נשר מ

 לפקודת המועצות המקומיות. 9ולא מסעיף   1962-ביוב(, התשכ"ב) המקומיותות ויהרש

 :  הגדרות 

 -בחוק עזר זה . 1

ביב ציבורי או ביב מאסף או מכון לטיהור שאינו מיועד לייצור מי - "ביוב" 

 יה, על מתקניהם;ישת

 פי הבנוי למעשה;מ"ר של בניה ל- "מ"ר של בניה" 

 נשר; המקומיתהמועצה - "המועצה" 

 ין חוק עזר זה;ילרבות מי שהוסמך על ידיו לענ- "ראש המועצה" 

 

  ועד היום  החוק מתייחס לעיריית נשר כמועצה  ,)8.2.1994(תשנ"ד  -בהחוק תוקן לאחרונה

 מקומית.

 

 14עמ'  1/2008נים סיכום בנושא מערכת תשתיות מוניציפאליות מתוך חוזר מנכ"ל משרד הפ

מערכת התשתיות המוניציפאליות, התקנתן ואחזקתן מהווה נדבך מרכזי בפעילותן של הרשויות 

פי דין הסמכות להתקין בתחום -נתונה על המקומיותחובותיהן וסמכויותיהן. לרשויות  – המקומיות

ן את העלויות שיפוטן תשתיות ציבוריות ולתחזקן. בצד סמכות זו, ניצבת סמכותה של הרשות לממ

הכרוכות בטיפול בתשתיות, באמצעות הטלת תשלומי חובה ייעודיים על בעלי הנכסים שבתחום 

 שיפוטה.
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לפקודת העיריות )נוסח חדש( ובדברי החקיקה המקבילים ביחס  250-251סמכות זו מעוגנת בסעיפים 

הנ"ל באופן פרטני שאינן עיריות. בכל הנוגע למערכת הביוב, מוסדרת הסמכות  המקומיותלרשויות 

 חוק הביוב(. –)להלן  1962-)ביוב(, תשכ"ב המקומיותבמסגרת חוק הרשויות 

 פי הוראות אלה, רשאית הרשות להשית תשלומי חובה אלה באמצעות חוקי עזר שתתקין.-על

בחקיקתם של חוקי העזר בתחום חשוב זה,  החליט משרד הפנים  המקומיותמנת לסייע לרשויות -על

מומלצים של חוקי עזר בנושא ביוב, סלילת רחובות ותיעול אשר יסייעו לרשויות  לגבש נוסחים

 בבואן לנסח את חוקי העזר. המקומיות

התפיסה שביסוד חוקי העזר המומלצים הינה מימון התקנתן של תשתיות ציבוריות באמצעות 

של שטח  פי פרמטרים-על –היטלים. ההיטל במהותו מבטא השתתפות של בעל נכס בתחום הרשות 

עבור הנחת, הקמת או  המקומיתבמימון סך הוצאות הרשות  –הקרקע ושטח הבניין שבבעלותו 

ידי -רכישת התשתיות בתחומה. שיעור ההיטל אינו מבטא תמורה בעד השירות הספציפי המוענק על

ת ידי הרשו-מטילו, אך יחד עם זאת לצורך הטלתו נדרשת קיומה של זיקת הנאה בין השירות הניתן על

 לבין החייב.

ככל שמדובר במערכת הרחובות, זיקת ההנאה הנדרשת הינה בביצוע עבודות לסלילת רחוב גובל בנכס 

או בתוספת בנייה לנכס הגובל ברחוב. לגבי מערכת הביוב מתבטאת הזיקה בביצוע עבודות במערכת 

בי מערכת הביוב המיועדת לשרת את הנכס או בתוספת בנייה לנכס המחובר למערכת הביוב. לג

התיעול, מתבטאת הזיקה בביצוע עבודות תיעול באזור האיסוף אליו משתייך הנכס או בתוספת בנייה 

 לנכס, שבוצעו עבודות תיעול באזור האיסוף אליו משתייך הנכס.

בעיקרו של דבר, כוללים הנוסחים המומלצים שני אירועי חיוב אשר בהתקיימם תחול חובת התשלום 

 על בעל הנכס בהיטל:

אירוע החיוב הראשון הינו ביצועה של עבודת תשתית המשרתת את הנכס. כביצוע עבודת תשתית 

ייחשב גמר עריכת התוכניות לביצוע העבודה שמצטרף אליה אישור של מהנדס הרשות על כוונת 

ים את נחודשים. באשר למערכת הביוב,המת 12הרשות להתחיל בביצוע העבודה בתוך פרק זמן של 

 בתחילת ביצוע עבודות בפועל.הטלת ההיטל 

אירוע החיוב השני הינו תוספת בנייה או בנייה חדשה בנכס. לעניין אירוע זה תיחשב תשתית כקיימת 

שעה שהליך תכנונן של העבודות להנחת התשתית המשמשת את הנכס מצוי בעיצומו, ותחילת ביצוע 

 חודשים. 12העבודות צפויה להתרחש בתוך פרק זמן של 

 

 – 1יקורת: לאור ממצאי הביקורת ותוכניות הפיתוח העתידיות בעיר כפי שהוזכר בפרק המלצת הב

הביקורת ממליצה לעירייה לבצע בדיקה של ההכנסות לעירייה  ,מפורט בנספח ב'כסלילת כבישים, ו

לחקיקת עזר חדשה  בהשוואהחוקי העזר הקיימים בנושאי תשתיות  עפ"יע"י יועץ חיצוני 

 .ת על תקדימים מהזמן האחרוןומתקדמת יותר שנשענ
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חוקי עזר העוסקים בנושאי 

 איכות סביבה, 

 סדר וניקיון
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 פרק בנושא שילוט  – שמירה על הסדר והניקיון .6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 פרק י"ד 1991 – קיון(, התשנ"איעזר לנשר )שמירת הסדר והנ חוק - חוקשם ה

 1991  התשנ"א -החוק פורסם ב 

 .החוק מתייחס לעיריית נשר כמועצה מקומית ולא עירייה 

 מודעה ושלט טעונים רשיון
 

לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט בתחום המועצה, אלא לפי רשיון  )א(  . 82
 -אש המועצה ובהתאם לתנאי הרשיון ואם המודעה או השלט מאת ר

כתובים בחלקם עברית ובחלקם לועזית והעברית תופסת לא פחות משני שלישים  )2((
 משטחם ואת החלק העליון מהשטח, והאותיות העבריות גדולות מהאותיות הלועזיות.

 
 .ההבחנה בין עברית לאנגלית אינה נאכפת 

 נות תנאים ברשיון בעת נתינתו וכן לסרב לתת רשיון.ראש המועצה רשאי להת )ב(
 

  ב( ולכן  82הביקורת לא מצאה תנאים או קריטריונים לסירוב להנפקת רישיון על פי סעיף(

 ממליצה לנסח כאלה כדי לא ליצור, אפילו למראית עין מצב של איפה ואיפה.

 ללא תשלום.מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, חמישה עותקים  )ה(

 

 .הוראה זו אינה נאכפת ולכן הביקורת ממליצה לבחון אם הוראה זאת עדיין רלוונטית 

 אגרות

 אגרת מודעות דרך הסרטה בקולנוע תשולם בידי בעל הקולנוע או מנהלו. )ג(  . 83

 

  גם אם היה קולנוע בתחום העיר נשר נראה שלאור השינויים באופן וכמות צריכת הקולנוע

 נות הוראה זו אינה רלוונטית יותר.בשנים האחרו

 עריפי אגרות
 

 מחיר מעודכן מדד  -מודעה באמצעות מכשיר אופטי או חשמלי על בד קולנוע או במקום אחר  . 2

 30.57  12     לשבוע או חלק ממנו, לכל מקום פרסום 

 מטר או חלק מהם, לכל שבוע או 27סרט פרסום על בד קולנוע, בעד כל  . 3
  6      נו, לכל בית קולנוע חלק ממ  

 מודעה בתוך או על רכב פרטי או מסחרי, בעד כל מטר רבוע או חלק  . 4
 21.06  8      ממנו, לשנה או חלק ממנה  

  -מודעה על גבי החלק החיצוני של רכב ציבורי, לשנה או חלק ממנה  . 5

 36.86  14   מודעה ששטחה שליש מטר רבוע או חלק ממנו  )א(  
  20    מודעה ששטחה מעל שליש מטר רבוע   )ב(   

  14  לוח מודעות שהמועצה העמידה לרשות המפרסם, לשנה או חלק ממנה  . 6

 רשיון שנתי לבעל בית קולנוע לפרסם מודעות הנוגעות לעסקי קולנוע,  . 7
  14   בעד כל מטר רבוע או חלק ממנו, לשנה או חלק ממנה               

 דעה מוארת בחשמל או בניאון או בכל אופן אחר, בעד כל מטר מו . 8
 15.50   15.50     רבוע או חלק ממנו, לשנה או חלק ממנה  

 

  .חלקם אינם  תעריפי האגרות כפי שמופיעים בתוספת השישית לחוק דורשים עדכון

ט שלרלוונטיים יותר ובחלקם המחיר גם לאחר הצמדה למדד אינו מתאים למקובל בשוק. 

. לדברי מנהל מחלקת רישוי ופיקוח, אינו מקבל חיוב כללדיגיטאלי כפי שמופיע בתמונה 

האחראי על הוצעת חיוב לשלטים בהתאם לחוקי העזר, הוא אינו יודע איזה חיוב להטיל 
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אין התייחסות במקרה זה מפני שאין לו סעיף מתאים בחוק העזר. לדוגמא, בחוק העזר 

 30.57התעריף לשלט חשמלי בתוספת השישית הוא  לשלט חשמלי שמחליף מודעות.

  שקלים לשבוע.

 רקע כללי

השמירה על יפי החוצות ועל איכות החיים של התושבים מחייבת פיקוח קפדני על מיקומם של שלטים 

ומודעות, על האופן שבו הם מוצבים ועל מספרם, וכל זאת בהתאם למדיניות שנקבעה, שבמסגרתה 

השמירה על איכות הסביבה ובין שיקולים מסחריים וצרכניים של החברה  נשמר האיזון הראוי בין

 (.מרקעי תקשורת בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו ואח', 6597/00ושל גורמים שונים בתוכה )בג"ץ 

 

יה תפקח על הצגת מודעות, שלטים וטבלות ילפקודת העיריות ]נוסח חדש[ קובע כי "העיר 246סעיף 

 או תאסור הצגתם". לוחות או במקומות אחרים,  עסק או על גבי-במקומות

 1991-חוק עזר )שמירת הסדר והניקיון(, התשנ"אאין חוק מיוחד לנושא שילוט אלא לעיריית נשר 

 מודעות ושלטים מתייחס לנושא השילוט בעיר. –חוק עזר(, ובתוכו פרק י"ד  -)להלן 

ה להתקין חוקי עזר "כדי לאפשר לפקודת העיריות מסמיכים את מועצת העיריי 250-251סעיפים 

יה ביצוע הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם על פי הפקודה או כל דין אחר או לעזור לה ילעיר

בביצועם". עוד נקבע בפקודת העיריות כי בחוקי העזר רשאית המועצה לקבוע הוראות, בין היתר 

גרות בתמורה למתן הרישיון או בדבר מתן רישיון או היתר הנוגעים לתחומים אלה וכן תשלום א

 ההיתר.

החברה הכלכלית יצאה בפעם  מועצת העיר העבירה את ניהול נושא פרסום חוצות לחברה הכלכלית.

וכיום שלוש חברות אשר זכו במכרזים  3/01/2008 –ו  12/01/2006האחרונה למכרזים בתאריך  

דמי שימוש שנתיים ברה הכלכלית חעירוניים לצורכי פרסום. בתמורה גובה ההמתקנים חולקות את ה

 בעבור כל אחד מהמתקנים וכן אגרת פרסום בהתאם להוראות שבחוק העזר.

 פעולות הביקורת

בנושא פרסום חוצות  חברה הכלכליתאת פעולות ה 2008אוגוסט  -ולייבדק בחודשים  עירייהמבקר ה

 .ה ובמחלקת פיקוחגבי תבמחלקבמשרדי החברה הכלכלית, במתקנים העירוניים. הבדיקה נעשתה 

מערך השילוט בתחום השיפוט של העירייה כולל שילוט עסקים, פרסום חוצות וכן פרסום על לוחות 

 מודעות עירוניים.

עמודי שילוט רחובות, סככות  :הִמתקנים העירוניים שבהם התירה העירייה שימוש לצורכי פרסום הם

מתקן המוצב ) שרים, מתקני פרסום חוצותמתקני רחוב(; ג -המתנה לאוטובוסים ולוחות מפה )להלן 

 ולוחות מודעות עירוניים. בשטח עירוני, בצד הדרך, ומאפשר פרסום שלט חוצות משני צדדיו(

גובה דמי שימוש שנתיים בעבור מתן זכות השימוש בכל אחד באמצעות החברה הכלכלית העירייה 

רת פרסום בעבור הפרסום על מהמתקנים העירוניים שהיא התירה לפרסם בהם, והיא גובה גם אג

 .שמירה על הסדר והניקיון – המתקנים בהתאם להוראות חוק העזר

אכיפת חוק היא האחראית ושלטים ופרסום מודעות עסקים מפקחת גם על נושא המחלקה לרישוי 

 .העזר בנושא מודעות ושלטים
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 פרסום על גשרים

 תירה להתקין שלטי פרסום.גשרים שעליהם היא ה 2בתחום השיפוט של העירייה נמצאים 

 הסכמי התקשרות: 4הביקורת קיבלה לידיה 

 

 הסכם א':

 פרסום על גשר ליד הבסיס הצבאי

 נחתם הסכם בין החברה הכלכלית לחברת רפיד שילוט חוצות.  10/09/2001

 

 הביקורת לא מצאה תאריך סיום להסכם 

 

 .הגשר עומד לעבור ממקומו הנוכחי לדברי גזבר העירייה,

 

הארכת ההסכם תיערך בכתב על ידי הצדדים ובחתימתם, ולרפיד תינתן  3.3סעיף  עפ"י

 תקופות בנות שנה כל אחת. 5האופציה למשך 

  2003-2007לא קיבלה לידיה הארכה להסכם בכתב עבור השנים הביקורת. 

 

 –חברת רפיד שלחה מכתב שבו היא מבקשת להתחיל את השימוש והתשלום החל מ  20/01/2002

בגלל עיקוב בהקמת הגשר. מנכ"ל החברה הכלכלית אישר באותו יום את  01/01/02

 01/01/2002שינוי תחילת החוזה לתאריך 

 31/12/2008החברה הכלכלית שלחה מכתב הארכה להסכם עד   12/11/2007

 

  בהנחה  2002מכתב הארכת החוזה חורג מתנאי ההסכם שתחילתו )לאחר הארכה(, בינואר

 שנים נוספות. 5 -שנה אחת, ואפשרות הערכה ל שתוקף החוזה המקורי ל

 

  ':בהסכם 

 .ברמות יצחק 705גשר עילי בכביש פרסום על 

 

פרסום חוצות. ההסכם נתן  נחתם חוזה בין החברה הכלכלית לחברת מקסימדיה 26/02/2006

 3שנים עם אפשרות הארכה ל  3לחברת מקסימדיה זיכיון להציב שלטי חוצות למשך 

 (.2009אריך סיום ההסכם בפברואר  שנים נוספות )ת

 

  ':גהסכם 

 פרסום חוצות על גבי מיתקנים לאורך רח' בר יהודה ובמגרש הכדורגל הישן

נחתם הסכם בין החברה הכלכלית לחברת חוצות זהב בע"מ. ההסכם נתן לחברת  20/03/2006

 שנים 3שנים עם אפשרות הארכה ל  3חוצות זהב זיכיון להציב שלטי חוצות למשך 

 (.2009נוספות )תאריך סיום ההסכם במרץ 
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  ':דהסכם 

 9מפה,  1מכוונים,  19עמודים,  15 –פרסום חוצות ברחובות העיר על פי נספח א' להסכם הכולל 

 תחנות אוטובוס, רחוב בר יהודה ורחוב הזית.

נחתם הסכם בין החברה הכלכלית לחברת מקסימדיה. ההסכם נתן לחברת  01/02/2008

שנים  3שנים עם אפשרות הארכה ל  3זיכיון להציב שלטי חוצות למשך  מקסימדיה

 (.2011נוספות )תאריך סיום ההסכם בפברואר 

 

 :2007 –ל  2005בטבלה להלן ניתן לראות את היקף החיוב והגביה בנושא אגרות שילוט בין השנים 

שמשלמות חברת הערה: אגרות השילוט כוללות את כל השלטים בתחום העיר נשר, כולל האגרות 

 מקסימדיה , חוצות זהב וחברת רפיד.

 

 

 

 

 

 
  הגביה בפועל כוללת גם כיסוי חובות משנים קודמות וניתן לראות שהיקף הגביה אינו

 מספיק לצמצום יתרת החוב אשר ממשיכה לצבור ריבית והצמדה.
 

 תגובת מנכ"ל החברה הכלכלית
 

 .1/1/2008 –החוזה עם חברת רפיד אמור היה להסתיים ב  .1

להאריך את  8/10/2007 –לאור העובדה שהגשר היה אמור להיות מועבר למקום חדש הוחלט ב  .2

 החוזה בשנה נוספת )הגשר היה אמור להתפנות במהלך השנה האמורה(.

הוחלט להאריך את החוזה   31/12/2008 -בעיות תקציביות מנעו את העברת הגשר כך שמעבר ל  .3

 .בשלושה חודשים נוספים

 ת חוק עזר חדש בנושא שילוטתהליך חקיק .7
 
  בקשה לאימוץ חוק עזר לדוגמא בנושא למשרד הפנים היועץ המשפטי הגיש  2005בשנת

התקבל בעירייה מכתב תגובה ממשרד הפנים ובו הערות  2006לפברואר  9. בתאריך שילוט

לחוק החדש. משיחה שערכה הביקורת עם האחראית על הנושא במשרד הפנים הגב' מיכל 

יין, עולה כי העירייה איינה ממשיכה לפעול לקידום החוק. הביקורת לא מצאה פינקלשט

לדברי היועץ . הדו"ח חוק העזר עדיין לא אושר עוד התכתבויות בנושא ועד למועד כתיבת 

 המשפטי הנושא לא קודם בעקבות עומס עבודה.

 

  תגובת היועץ המשפטי:

)תגובת היועץ המשפטי במלואה  מכברהתיקונים שנדרשו על ידי משרד המשפטים הועברו זה 

 מופיעה בסוף פרק חוקי העזר(.

גביה בפועלחיוב  בשנה נוכחיתחוב - יתרת פתיחהשנה

2005337,265280,441143,584
2006441,155291,382233,230
2007512,431509,389414,716



 26 
חשוב להדגיש כי עד למועד סגירת הדו"ח היועץ המשפטי לא מצא לנכון להמציא לביקורת את 

 דעת מי הואמסמך ה"תיקונים" שהגיש לטענתו למשרד הפנים ולא השיב לבקשת הביקורת ל

  .ובאיזה שלב נמצא החוק נכון להיום של נשרהגורם במשרד הפנים שמטפל בקידום חוק העזר 

 שפכי תעשיה .8

בדבר הזרמת שפכי תעשיה למערכת  המקומיותאימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות  -שם חוק העזר 

 1981התשמ"ב  ביוב על ידי עיריית נשר

 29.1.2001תשס"א  –פורסם ב 

יות גדולות במיוחד של כדי לפקח על מפעלי תעשייה שמזרימים כמו 2001חוק העזר התקבל בשנת 

 פסולת  מסוגים שונים למערכת הביוב העירונית. 

 

  1981עיריית נשר אימצה חוק עזר לדוגמא משנת  2001בשנת. 

  המקומיותהנחה את הרשויות  2005ליוני  7משרד הפנים במכתב לראשי רשויות מתאריך  

יוב ובמקום זאת לא להגיש יותר לאישור חוק עזר בנושא הזרמת שפכי תעשיה למערכת הב

צריך להיעשות בעתיד כך שתיקון חוק זה  ת בנושא זה בחוק העזר לאגרת ביוב,לכלול הוראו

 .במסגרת חקיקת חוק עזר חדש ומקיף לאגרת ביוב

 

 

 

 ופועל עפ"י: 1961ביוב. האיגוד הוקם בשנת  –עיריית נשר חברה באיגוד ערים איזור חיפה 

 .1959צו שניתן ע"י שר הפנים בתשי"ט  .1

 .1955חוק איגוד ערים תשט"ו  .2

 

 

 תפקידי האיגוד:

 לטהר מי שופכין שבמתחם האיגוד. .1

 לנצל את מי הקולחין וכן את מוצרי הלוואי, המופקים ממי השופכין. .2

 מניעת מפגעים בריאותיים ואקולוגיים. .3

 להקים מתקנים לצורך ביצוע הנ"ל. .4

 

 מבדיקת הביקורת עולה כי: 

 

 הגדרות -בחוק העזר  1סעיף 

- , התשכ"ב)ביוב( המקומיותכמשמעותו בחוק הרשויות - ביוב" "
 ;))ביוב( המקומיותחוק הרשויות  -להלן ( 1962

היתר שנתי להזרמת שפכי תעשיה, שנתן ראש רשות מקומית - "היתר" 
 בכתב, לענין חוק עזר זה;

הרחקת פסולת ממפעל תעשיה אל מערכת - "הזרמת שפכים" או "הזרמה" 
 תה;הביוב או באמצעו
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, לרבות )ביוב( המקומיותכמשמעות "ביוב" בחוק הרשויות - "מערכת ביוב" 
 קווי ביבים, מאספים ומערכות שאיבה, טיהור וסילוק;

כל מקום שבו עושים מלאכה או מייצרים - "מפעל תעשיה" או "מפעל" 
מצרכים וחמרים, לרבות כל מקום המשמש לעיבוד, להחסנה, לניקוי, 

 לבדיקה וכיוצא באלה;

מטרים מעוקבים  5000 -מפעל תעשיה הצורך יותר מ- "מפעל טעון היתר" 
מטרים מעוקבים מים  -5000 - מים לשנה, או מפעל תעשיה הצורך פחות מ

 קבע בהודעה בכתב כי הוא טעון היתר; המקומיתלשנה אשר ראש הרשות 

 

  תר".  "טעוני הי -הביקורת לא מצאה מסמכים בהם הוכרו מפעלים בתחום העירייה כ

 מפעלים כאלה. 5למרות שעל פי נתוני מחלקת גביה יש לפחות 

 

מטרים מעוקבים  -5000 - מפעל תעשיה הצורך פחות מ- "מפעל מבוקר" 
תהליכי הייצור או החמרים  המקומיתמים לשנה אשר לדעת ראש הרשות 

 שבו עלולים לגרום להזרמת שפכי תעשיה בניגוד להוראות חוק עזר זה;
 

  מבוקרים".  -מצאה מסמכים בהם הוכרו מפעלים בתחום העירייה כ הביקורת לא" 

  בתי עסק מזהמים בתחום  13הביקורת קיבלה ממפקח איגוד הערים לביוב רשימה של

 העיר נשר אשר מבוקרים לעיתים רחוקות )אחת לשנתיים בממוצע(.

 

 קה מעת לעת.להלן רשימת העסקים המזהמים בשטח העיר נשר אשר מפקח האיגוד עורך בהם בדי

 

 תאריך בדיקה אחרון שם המפעל מספר

 אין מידע שופר סל דיל 1

 2/2007 מגה  2

 2/2007 מכבסת המחדש 3

 אין מידע תחנת דלק פז נשרים 4

 אין מידע מוסך מטרא 5

 2002 מוסך תל חנן 6

 2/2008 מוסך רנו תלפיות 7

 אין מידע (DAFיוזמא )  8

 2/2006 אולמי הגליל 9

 2/2006 סעדת הגלילמ 10

 אין מידע האחים מרסל 11

 אין מידע הינומה 12

 12/2007 א.מ יורופ חלפים 13
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ין חוק ימינהו בכתב להית מפקח לענ המקומיתמי שראש הרשות - "מפקח" 

 עזר זה;

 

  .בעיריית נשר מנהל מחלקת מים וביוב נמצא בקשר עם מפקח האיגוד לביוב 

  הזרמת שפכי תעשייה לביוב מבוצע ע"י איגוד הערים לביוב ולא ע"י פיקוח ומעקב בנושא

 עובד מטעם העירייה. 

 רשויות מקומיות  12 -לדברי המפקח מטעם איגוד הערים לביוב הוא מפקח יחיד שפועל ב

מפעלים מזהמים, עובדה המקשה  600 –באזור המפרץ, הקריות ונשר. באזור זה פועלים כ 

 יותר על בתי העסק בנשר. עליו לפקח לעיתים תכופות

 עריכת בדיקות שפכים והגשת תוצאותיהן -בחוק העזר  4סעיף 

, אחת המקומיתמחזיק מפעל תעשיה הטעון היתר יגיש לראש הרשות  )א
יה המוזרמים ילשנה לצורך קבלת ההיתר, תוצאות בדיקות של שפכי התעש

 ממפעלו.
 

  ע"י מפעלי תעשייה בעיר שהוגשושנתיים לקבלת היתר הביקורת לא מצאה דו"חות. 

 המקומיתעריכת בדיקות שפכים בידי הרשות  -בחוק העזר  5סעיף 

 

רשאי, אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת,  המקומיתראש הרשות  )א(
להורות על ביצוע בדיקות של דגימות שפכי תעשיה שנלקחו כאמור בסעיף 

את , ורשאי הוא בהודעה בכתב לחייב את מחזיק המפעל לש)ב(קטן 
 בהוצאות ביצוע הבדיקות.

מפקח רשאי בכל עת סבירה להיכנס למפעל תעשיה כדי ליטול דגימות  )ב(
ה שבמפעל לצורך ביצוע בדיקות וכדי להבטיח קיום ישל שפכי התעשי

 הוראות חוק עזר זה.

 

   בדיקות מעת לעת. העתקים ערים לביוב אשר מאגד גם את העיר נשר מבצע האיגוד

 נמצאים אצל מנהל מחלקת מים וביוב.מפקח מטעם האיגוד  שלביקורת  מדו"חות

   2008- 2006בדיקות בלבד אשר נערכו בין השנים  6מנהל מחלקת מים וביוב הציג לביקורת  

 ע"י מפקח איגוד הערים לביוב.

  מבדיקה שנערכה במשרדי האיגוד נמצא תיקים ובהם ביקורות נוספות שערך המפקח

 .             תיקים 13במהלך השנים, סה"כ 

 .תוצאות כל  הבדיקות המצויות בידי מפקח האיגוד ובידי הביקורת חרגו מן המותר 

 .הביקורת לא מצאה תיעוד להמשך טיפול בממצאי הבדיקה 

 

 אגרה בשל הזרמת שפכי תעשיה -בחוק העזר  7סעיף 

אגרה בשל  המקומיתמחזיק מפעל טעון היתר ישלם לראש הרשות  )א(
 .)אגרה -להלן (ה הזרמת שפכי תעשי

 .המקומיתאת שיעור האגרה ואופן התשלום תקבע הרשות  )ב(
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  העירייה לא קבעה אגרה לנושא זה. את הבדיקות עורך המפקח מטעם איגוד הערים לביוב

והאיגוד גובה אגרה עפ"י תעריף המופיע בחוק העזר של חיפה. התעריף הוא פר סעיף 

 בבדיקה.

 ין שפכי תעשיה המוזרמים למערכת ביובייבים לענתנאים מחי -בתוספת לחוק העזר 

 שפכי תעשיה לא יכילו:

כלורי, כלורופורים, -(, נפט, ממיסים כגון פחמן טטראC6H6בנזין, בנזן ) )א(
 ..........אתילן, אתנים הלוגניים, ודומיהם-כלורו-מתילן כלורי, טרי

 ;-9.0או הגבוהה מ -6.0(הנמוכה מpHפסולת נוזלית בעלת הגבה ) )ב(

 .....מוצקים או חומר צמיג  )ג(

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

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

 ........../מיליגרם 100שמני מאכל, בריכוז כולל העולה על  )ו(

 ...............שומן מינרלי או שמנים על בסיס מינרלי, למכונות חיתוך כלים )ז(

ציאניד, -ותרכובת ציאונוגן העשויים ליצור מימן CN-ציאנידים כ )ח(
 מיליגרם/ליטר; 2.0בסביבה חומצית, בריכוז מעל 

 ........כלל מוצקים אנאורגניים ומינרלים מומסים ולא מומסים )ט(

 מיליגרם/ליטר; 1000כלל מוצקים מרחפים בריכוז העולה על  )י(

 מיליגרם/ליטר; 2000העולה על  )צח"כ(צריכת חמצן כימית  )יא(

 חמרים העשויים לגרום לריח חריף; )יב(

 מיליגרם/ליטר; 0.1סולפידים מומסים בריכוז העולה על  )יג(

 045עולה על פסולת נוזלית שהטמפרטורה שלה בכניסה למערכת הביוב  )יד(
 צלסיוס;

פסולת העלולה לשקוע ולהפוך למוצקה או לצמיגה בטמפרטורות שבין  )טו(
 צלסיוס; 040 -צלסיוס ל 020

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

 יטר;מיליגרם/ל 3.0כלור או הלוגן פעיל אחר בריכוז העולה על  )יז(

 מ"מ; 10מוצקים שאינם עוברים פתח של  )יח(

מעל ריכוזם  SO4-מיליגרם/ליטר כ -200סולפטים בריכוז העולה ב )יט(
 500במים המסופקים למפעל, ובכל מקרה לא יעלה ריכוז הסולפטים על 

 ;SO4 -מיליגרם/ליטר כ

מעל ריכוזם במים  C1-מיליגרם/ליטר כ -200כלורידים בריכוז העולה ב )כ(
 מסופקים למפעל;ה

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

מיליגרם/ליטר  1דטרגנטים המכונים "קשים" בריכוז העולה על  )כב(
 מיליגרם/ליטר; 40ודטרגנטים המכונים "רכים" בריכוז העולה על 

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

 ם או תימלחות;מי קירור מוחזרי )כד(
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בנוסף לאמור לעיל לא יכילו שפכים חמרים כמפורט להלן בריכוזים  )כה(
 העולים על הריכוזים הרשומים לצידם:

 

 מיליגרם/ליטר       

 Zn -כ   5.0  אבץ   

 As -כ   0.25  ארסן   

 B -כ   3.0  בורון   

 Be -כ   0.50 בריליום   

 V -כ   0.50  ונדיום   

 AI -כ   25.0  חמרן   

 Ag -כ   0.05  כסף   

 Hg -כ   0.005  כספית   
 ועוד........

 
  לאחר בחינה של דו"חות איגוד ערים לביוב נראה כי בדיקות אלה עונות על דרישות סעיף זה

 בחוק העזר

  הפיקוח שמבצע המפקח מטעם איגוד הערים לביוב מתמקד בכך שמי הביוב אשר מגיעים

לא יהיו מזוהמים יתר על המידה כך שיהיה ניתן לטהר  למתחם האיגוד ומקורם בנשר

אותם ולהשיבם לחקלאות.  לדברי המפקח הוא נתקל במקרים שמפעלים מזהמים פותרים 

את הבעיה באופן הזול והמהיר ביותר ע"י הזרמת השפכים לקרקע ולמערכת הניקוז 

את הקרקע  העירונית במקום למערכת הביוב. פסולת זו מחלחלת אל מי התהום ומזהמת

 בעיר.

  השנים  5 –הביקורת לא מצאה שננקטו הליכים משפטיים כנגד עסקים מזהמים בנשר ב

 האחרונות.

 
 

 כי: א58שנתי הדוח כותב ב מבקר המדינה

בישראל פועלים עשרה איגודי ערים לאיכות הסביבה. בעבודת מחקר 

בנושא איגודי הערים בישראל שפרסם האגף למינהל מוניציפלי במשרד 

צוין כי "האפקטיביות של איגודי ערים לאיכות הסביבה  [15]פניםה

. העלייה במשקל איכות הסביבה בסדר היום גבוהה-כבינוניתמוערכת 

הציבורי עשויה להביא להקמת איגודים נוספים בקטגוריה זו ומשרד 

הפנים צריך לתמוך בהקמתם בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה תוך 

. מומלץ לאפשר יצירת דו שיח שבו ילובנו תחומי עיסוקם וסמכויותיהם

ן סמכויות שנמסרו חשבו-הקמת איגודים חדשים לאיכות הסביבה על

ליחידות סביבתיות ברשויות המקומיות, בד בבד עם הותרת מוקד 

  מצומצם לנושא הסביבתי ברשות המקומית".

לדעת משרד מבקר המדינה, יזמת המשרד להגנת הסביבה לעידוד 

 הקמתן של יחידות סביבתיות שאינן איגודי ערים היא יזמה חיובית.

 

 

javascript:gotolink('showHtml.asp?id=2&bookid=500&contentid=9181&direction=1&frompage=272#_ftn15') 
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 חניה .9

 1993 –התשנ"ג (, העמדת רכב וחנייתוחוק עזר לנשר ) -שם החוק 

 1993 –התשנ"ג  -פורסם ב 

 הגדרות

 
 ות הבאותרחסרות ההגד רבהגדרות לחוק העזר של עיריית נש: 
 
 "חוק חניה לנכים -להלן ( 1994-כמשמעותו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד - "נכה(; 

 "נשרעירית  - "עיריה; 

 "אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר  לרבות אדם שראש העירייה העביר - "ראש העירייה
 זה, כולן או מקצתן;

 "כמשמעותו בחוק חניה לנכים; - "תג נכה 

 "1961-כמשמעותו בתקנות התעבורה, התשכ"א - "תמרור. 

 מוניות

לא יחנה אדם ולא ירשה לאחר להחנות מונית אלא במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות או  )א( . 8

 ובהתאם לתנאי ההיתר. )היתר -להלן (מאת ראש המועצה במקום חניה למוניות, לפי היתר 

שקלים חדשים לשנה  80 -לכל מונית שחנייתה הורשתה בהיתר לחוק בעזר כתוב כי  הישניהתוספת ב

 שקלים חדשים לחצי שנה. 40או 

 

 המסחרי אחת במתחם  .בשטח העיר נשר פועלות שתי תחנות מוניות שלהן רישיון עסק

הוציאה היתר חניה ולא גבתה  לאדלק. בשני המקרים העירייה  )שטח פרטי( ואחת בתחנת

 אגרה זו.

 חנית נכה

  כולל התייחסות למצוקת הנגישות של נכים. אינוחוק העזר הנוכחי 

 

, רשאי נכה איסור לחנות במקומות מסוימיםעל אף הבחוק העזר של עיריית תל אביב,  ,לדוגמא

 ניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:להחנות את רכבו הנושא תג נכה במקום שאין הח

בסמוך למקום האמור אין מקום חניה מוסדר לנכים או שהוא לא היה  )א(
 פנוי בזמן החניה;

בסמוך למקום האמור לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת או שהוא  )ב(
 לא היה פנוי בזמן החניה;

ונעת מעבר החניה נעשית באופן שאין בו סיכון לעוברי דרך ואין היא מ )ג(
 חופשי להולכי רגל, לעגלות ילדים או לעגלות נכים;

 החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה; )ד(
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 עבירות קנס

 בפקודת העיריות 265על פי סעיף 

כמת שר המשפטים, רשאי, בצו ברשומות, להודיע כי השר, בהס א()
 .סעבירה על הוראה פלונית בחוק עזר של עיריה היא עבירת קנ

 —ע בצו ברשומות השר יקב ב()

שקלים  660לא יעלה על ובלבד ש ר הקנס לכל עבירת קנס,את שיעו (1)
 חדשים;

 בחוק סדר הדין הפלילי 221-22על פי סעיפים 

ונית, פלה ראשפטים רשאי לקבוע שעבירה על הוהמר ש ()א .221
נס, דרך כלל או בתנאים או בסייגים רת קשאיננה פשע, היא עבי

 ......שקבע......

וטר או למי ששר הפנים או השר הממונה הסמיכו לכך, לשה הי .222
י לפ —ו לכך סמיכה המקומיתומית שראש הרשות מקת שואו לעובד ר

להניח כי אדם פלוני עבר עבירת קנס, רשאי הוא למסור לו  ודיס —הענין 
הזמנה בנוסח שנקבע; בהזמנה יואשם המוזמן באותה עבירה ותינתן לו 

 שלם קנס בשיעור שנקבע במקום להישפט על העבירה האמורה. הברירה ל

 

מקום בחניית רכב את נושא להסדיר חוק העזר העירוני בנושא חניה מגדיר את סמכויות המועצה 

גובה קנסות  ,ואכיפה. לעומת זאת תמרוריםהצבת  ,איסור חניה ,מקום חניה פרטי ,חניה מוסדר

צו העיריות )עבירות קנס(, אלא מופיע ב ,ע בחקיקת העזרהחניה שמטילה הרשות המקומית אינו מופי

  1971-צו העיריות )עבירות קנס(, התשל"אכמו לכל הרשויות המקומיות בארץ. על פי  1971-התשל"א

שיעור הקנס הוא על פי דרגת קנס. כל הסעיפים בחוקי העזר של עיריית נשר המוגדרים "סעיפי ברירת 

 מעת לעת. קנס" מופיעים בצו זה ומתעדכנים

 
 1971-צו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א

 

כל עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים בטור ב' של חוקי  . 1

היא עבירת  ( נשר –חלק ל"ט ) העזר המפורטים בטור א' בתוספת הראשונה

 קנס.

 שיעור הקנס

יהיה כפי דרגת הקנס  1שיעור הקנס לכל עבירה כאמור בסעיף  )א( . 2

 קבעה לצדה בתוספת הראשונה בטור ג'.שנ

 -בצו זה  )ב(

 בשקלים חדשים         דרגת הקנס     

 660  א   

 430  ב   

 290  ג    

 150  ד   

 75  ה   

 95  ו   

 220  ז  
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 נשר -חלק ל"ט 
 

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

1993i-נ"ג, התש)העמדת רכב וחנייתו)חוק עזר לנשר  
 א  )א(4 

 ו )ג(-ו )ב(, )א(5  

  14, 9, )א(8, 7  
 ג  )ד(5  

 

 

 

 חניית רכב על מדרכה 

נו על המדרכה. חשוב להדגיש כי נושא חדו"חות רבים במהלך השנה ניתנים לרכבים ש

חניית רכב על מדרכה היא עבירה על פי תקנות התעבורה ולא על פי חוק העזר המקומי 

 הוא שונהנס קולכן מקור ה

 2002-ב צו התעבורה )עבירות קנס(, תשס"ב 3על פי סעיף 

 

שיעור הקנס לכל עבירה על סעיף בחיקוק כנקוב בתוספת יהיה כפי  )א(
 דרגת הקנס שנקבעה לצדו.

 –בצו זה  )ב(

 ור ב'ט ר א'וט

 שקלים חדשיםב גת הקנסרד

 100 א

 250 ב

 500 ג )חניה על מדרכה(

 750 ד

 1,000 ה

 
 ורת עולה כי עדכון תעריפי קנסות חנית רכב עודכנו בפעם האחרונה בשנת מבדיקת הביק

את גובה הקנסות לרכב שהיא מטילה כלל זה  2008. עיריית נשר לא עדכנה עד נובמבר 2004

 חניית רכב על מדרכה.

  מקנסות חניה. ₪   250,000גבתה העירייה סכום של  2008 –ל  2005ביו השנים 

  את ההפסד לקופת העירייה מפני שהעירייה לא עדכנה ₪  100,000 –הביקורת מעריכה בכ

 את מחירי הקנסות על פי צו העיריות )עבירות קנס( במועד.

 

הביקורת ממליצה  .פיקוחעדכוני חקיקה מגיעים בדואר אל מזכיר העיר ומשם למחלקות 

עיריות ולבדוק אם יש עדכון לצו הלחצי שנה  מחלקת פיקוח לפנות אל היועץ המשפטי אחת ל

 ., למקרה שהייתה תקלה בהעברת המידע בין המחלקות)עבירות קנס(
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 מכירת בשר חזיר .10

 1960 – חוק עזר לנשר )חזירים ובשר חזיר(, תשכ"א -שם החוק 

 1960 – תשכ"א –פורסם ב 

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

 נשר; המקומיתהמועצה - "המועצה" 

 1962-,  התשכ"ב251-ו 250לפי סעיפים  ותפקודת העיריתוקף סמכותה של עיריית נשר מ  

החוק מתייחס לעיריית נשר כמועצה מקומית  לפקודת המועצות המקומיות. 9מסעיף  ולא

 ולא עירייה.

 איסור מכירת בשר חזיר
 

 לא ימכור אדם בשר חזיר ולא יגרום או ירשה לאחר למכרו בתחום המועצה.  .11
 

  בנושא "איסור מכירת בשר חזיר"  2001בפסיקה קודמת באותו נושא פסק בג"ץ משנת

כדי לאפשר  שמש-ביתו טבריה, כרמיאלהשעה בג"ץ את חוקי העזר לאיסור מכירת חזיר ב

  -לעיריות לבחון מחדש את נוסח החוק תוך התחשבות ב 

 ינם מאמינים כאחד(אעוצמת הפגיעה ברגשותיהם של בני המקום )מאמינים וש .1

ים למכור ולקנות בשר חזיר ומוצריו, מידת הפגיעה בזכויותיהם של אלה המבקש .2

 היקף הפגיעה הלכה למעשה בחופש העיסוק.

על רקע עוצמת הפגיעה ברגשות מזה ועל רקע היקף הפגיעה בזכויות האדם מזה, על  .3

לתת דעתה לשאלה אם ייקבע איסור על מכירת בשר חזיר ומוצריו אם לאו;  עירייהה

ר שיפוטה"( או חלקי )"חלק מסוים ואם ייקבע איסור, האם הוא יהא מלא )"כל אזו

 כה לשקף את צביונה של העיר.יממנו"(. הכרעה זו צר

  בניגוד לחוק העזר    1971משנת  מוצרים לא כשריםבתחום העיר נשר קיים עסק שמוכר

זור אכיוון שהוא ממוקם ב 2006ה בשנת והעירייה חידשה את רישיון העסק שלו  לאחרונ

 העיר.התעשייה ואינו מפריע לתושבי 

  בתוך  בין היתר מזון לא כשרנפתח עסק נוסף בתחום העיר שביקש למכור  2007במהלך שנת

. לדברי היועץ המשפטי, העירייה סירבה להעניק רישיון איזור המגורים באחת השכונות

עומדת בניגוד לחוק העזר העירוני. טענות  מזון לא כשרעסק לעסק החדש בטענה שמכירת 

ימצא פתרון גם בית משפט ולבסוף הגיעו הצדדים לפשרה, לפיה, העירייה לא התקבלו ב

 לתושבי השכונה שצורכים מזון כשר. 

 

 בדיון בבג"ץ. עם סיום הדיון העירייה תפעל בהתאם.עדיין לדברי ראש העיר הנושא נמצא 
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 איכות הסביבההגנת  .11

 1978 - ל"חהגשת דין וחשבון(, תש -חוק עזר לנשר )הגנת איכות הסביבה  -שם החוק 

 1978 - תשל"ח -פורסם ב 

נושא איכות סביבה עומד כיום בראש סדר העדיפויות הלאומי והבין לאומי.  ישנם שלושה גורמים 
 פורמאליים אשר אמונים על אכיפה ושמירה על איכות הסביבה:

 המשרד לאיכות הסביבה .1
 הרשות המקומית .2
 איגוד ערים לאיכות סביבה .3

 
אזור מפרץ חיפה. האיגוד פועל מתוקף החוקים  –לאיכות הסביבה  העירייה חברה באיגוד ערים

 הבאים:

 1955 –חוק איגוד ערים, תשנ"ו 

 1977- -צו איגוד עירם )הוראות אחידות(, תשל"ז 

 1978 –צו איגוד ערים )אזור מפרץ חיפה(, תשל"ט 

 

 בחוק איגוד ערים  10לפי סעיף 

 ייחוד סמכויות ותפקידים
הסמכויות והתפקידים של כל אחת מהרשויות  לאיגוד ערים יהיו כל

הקשורים לסמכויותיו ולתפקידיו, וכל אחת  םהמקומיות שבתחומו בענייני
מהרשויות המקומיות האמורות תהיה משוחררת מחובותיה לגבי כל אחד 

האמורים ולא יהיו נתונות לה הסמכויות והתפקידים שהיו  םמהענייני
אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בצו , אלה םבידה, על פי כל דין, בענייני

 המקים.
 
 

לקה את האחריות בינה לבין האיגוד שהיא חברה יהביקורת בחנה כיצד העירייה ח מטרת הביקורת:
 .מיושמת בפועלחקיקה זו וכיצד  בחקיקהבו 

 –"צו איגוד ערים )אזור מפרץ חיפה  -, בצו המקים של איגוד הערים לאיכות סביבה 1סעיף על פי 
 . 1978הסביבה(, תשל"ט  הגנת

" תפקיד האיגוד הוא לפעול להגנה על הסביבה, לשמירה על איכות א  
 הסביבה ולמניעת מפגעים סביבתיים"

לא ב "הענקת הסמכויות לאיגוד הערים לשם ביצוע תפקידיו לפי צו זה,  
תשלול את סמכויות כל אחת מהרשויות המקומיות שבתחום האיגוד ולא 

 תיהן.תשחרר אותן מחובו
 
סמכויות  –במהלך השנה  הקודמת חוקק חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  

 ובו נאמר כי: 2008 –פקחים(, תשס"ח 
 סמכות רשות מקומית

רשות מקומית גדולה או איגוד ערים שעיקר עיסוקו שמירה על  א(*) .2
איכות הסביבה, לפי העניין, יפעלו בתחום שיפוטם לאכיפת חיקוקי הסביבה 

 בהתאם להוראות חוק זה.
 הסמכת פקחים

ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות  א(*) .3
המקומית, פקחים בסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, ובלבד שלא יוסמך 

 פקח, אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מפנייתו של ראש משטרת ישראל  (1)

הרשות המקומית אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(אכיפה%20סביבתית%20-%20סמכויות%20פקחים)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(אכיפה%20סביבתית%20-%20סמכויות%20פקחים)&pIzcurNum=3
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 ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי  (2)
חיקוק שעל חוק זה, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון הפנים, ולפי ה

ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו 
 חיקוק;

 

היחידה המרכזית לכלכלה ולמידע של מרכז השלטון המקומי הוציאה מכתב לגזברי 

שמזמין את הרשויות המקומיות לשלב את הפקחים  2009העיריות בתחילת שנת 

 שכן  בתהליך הכשרה בנושא איכות סביבההעובדים בתחומן 

על פי החקיקה החדשה יעברו סמכויות האכיפה בנושא  2009ליוני  – 1 מה"
איכות סביבה כולל ההכנסות מקנסות, מהמשרד לאיכות הסביבה אל 

 תושבים". 20,000הרשויות המקומיות שגודלן מעל 

איכות סביבה נשאר בידי העירייה  על פי הרקע המשפטי ניתן ללמוד כי האחריות לפיקוח בנושאי
בסמכותו של ראש העיר להסמיך פקחים לנושא זה אשר יפעלו ובנוסף על פי החקיקה החדשה, 

 במסגרת העירייה או במסגרת איגוד הערים.

  ם אחראית גם על נושא פיקוח על איכות הסביבה מחלקת פיקוח ורישוי עסקיבעיריית נשר

 בעיר.

  חזות עיר, שילוט  לדברי מנהל מחלקת פיקוח, עיקר עבודתם של הפקחים הוא בנושא

כאשר רואים מפגע  וחניה. רק לעיתים נדירות מעבירים דיווח למשרד לאיכות הסביבה

מסוים. לדברי מנהל המחלקה, פקחי העירייה אינם מבצעים פיקוח יזום בנושא איכות 

 סביבה והם אינם מוסמכים לבצע זאת על פי חוק.

 מות מתאימה ולכן לא יוכלו מבדיקת הביקורת עולה כי עובדי המחלקה לא עברו השתל

 לשמש כפקחי איכות סביבה עד שיעמדו בכל דרישות החוק.

 תגובת גזבר העירייה: תקנות האכיפה שונו רק לאחרונה ולמיטב ידיעתי מתוכננת הדרכה בקרוב

גם על תחומה חוקק האיגוד חוקי עזר שחלים לצורך פעולת איגוד הערים לאיכות הסביבה 
 להלן חוקי העזר של האיגוד: .נשר המוניציפאלי של עיריית

 1988 –חוק עזר לאיגוד ערים כוללני )אזור חיפה( )אגרת ניטור זיהום אוויר(, התשמ"ט  .1
ין הגנת איכות הסביבה(, יחוק עזר לאיגוד ערים כוללני )אזור חיפה( )הגשת דין וחשבון לענ .2

 1992 –התשנ"ב 
 –וח על חומרים מסוכנים(, התשנ"ו חוק עזר לאיגוד ערים כוללני )אזור חיפה( )אגרת פיק .3

1996 
 2001 –חוק עזר לאיגוד ערים כוללני )אזור חיפה( )זיהום אוויר מכלי רכב(, התשס"א  .4
 2006 -חוק עזר לאיגוד ערים כוללני )אזור חיפה( )זיהום אוויר מכלי רכב( )תיקון(, התשס"ז  .5

 

ין הגנת איכות ישת דין וחשבון לענחוק עזר לאיגוד ערים כוללני )אזור חיפה( )הגל 4על פי סעיף 
          סמכויות מפקח: , 1992 –הסביבה(, התשנ"ב 

 

 מפקח רשאי:
להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום האיגוד ולבדוק מי הם בעלי המפעל ומהו  (1)

 אופי הפעולה המתנהלת בו;
ם להיכנס בכל עת סבירה לכל מפעל בתחום האיגוד כדי לבדוק את הפרטים המפורטי (2)

 בדין וחשבון;
לערוך כל בדיקה וכן לתפוס ולהחזיק בכל ממצא היכול לשמש ראיה לעבירה על  (3)

 הוראות חוק עזר זה.
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 מפעלים מזהמים בדיקה של אחד מעובדי האיגוד שבתחום אחריותו  לאחר שיחה עם

בעיקר אלא פועל  הוסבר לביקורת שהוא אינו מבצע פיקוח יזום בשטח  ,בתחום העיר נשר

 .בתגובה לתלונות שמתקבלותישוי עסקים ובנושא ר

 

  חוק עזר קיים בעיריית נשר למרות חוקי העזר של האיגוד אשר חלים על תחום העיר נשר
זהה אשר מתייחס ין הגנת איכות הסביבה(, י)הגשת דין וחשבון לענלנושא איכות סביבה 

 כמעט באופן מלא לחוק הקיים באיגוד הערים לאיכות הסביבה.

 דו"חחובת הגשת 

יה על פי הודעה מאת ראש העירייה אחת לשנה דין וחשבון  בדבר יבעל מפעל יגיש לעיר )א( . 2

הפעלתו של המפעל, המזהמים שבו ופליטת מזהמים ממנו; הדין וחשבון יתייחס  לשנה המסתיימת 

 במרס של השנה שבה נשלחה ההודעה ויוגש על גבי הטופס  כמפורט בתוספת. 31ביום 

ימלא  אחר  )א(פעל שנמסרה לו הודעה להמציא דין וחשבון כאמור בסעיף קטן בעל המ )ב(

 תוך חדשים מיום שנמסרה לו. -הדרישה הכלולה בה תוך הזמן הנקוב בה, ואם לא צוין זמן 

  שנים  5במהלך ה 2הביקורת לא מצאה שהוגשו לעירייה דו"חות מן הסוג המפורט בסעיף

 האחרונות.
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 אחזקת מקלטים .12

 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית נשר שם החוק:
  1975תשל"ו  -פורסם ב 

, אני מודיע כי המועצה המקומיותלפקודת המועצות  )ב(א25בהתאם לסעיף 
החזקת (נשר אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות  המקומית
 .-1975 , תשל"ו)מקלטים

 

 לשון החוק מתייחסת לעיריית כמועצה מקומית 

 

 קיון ותקינות המקלטינ

בעלו של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין  )א( .2
 המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך.

 

  מטרת החוק לאפשר לעירייה לנקוט פעולות אכיפה במקרים חריגים. נראה לביקורת

ום, לאחר מלחמת לבנון ניתן להגדיר את מצב תחזוקת המקלט שלשון החוק כללית מאד והי

 והתערבות העירייה בפירוט רב יותר

 

בעלו של נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה  )ב(
לחוק ההתגוננות  )ו(14, כפי שיידרש בכתב על פי סעיף )א(בסעיף קטן 

 ,1951 – האזרחית, תשי"א
 עונשין

שקלים חדשים*, ואם  1400קנס  -ראת חוק עזר זה, דינו העובר על הו .3
לכל יום  * שקלים חדשים 55יתה העבירה נמשכת, דינו קנס נוסף יה

שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש 
 המועצה או אחרי הרשעתו.

 .הביקורת לא מצאה מקרה שבו נקנס תושב העיר 
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 בים וחתולים )ישן(פיקוח על כל .13

 1976 – חוק עזר לנשר )פיקוח על כלבים(, תשל"ו -שם החוק 

 
 החוק עדיין מופיע באתר משרד הפנים 

 

 פיקוח על כלבים וחתולים .14

הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר פיקוח על כלבים וחתולים על  -שם החוק 
 1996התשנ"ו  ידי עיריית נשר

 
  (, 24.8.2000בשנת תש"ס )החוק פורסם 

 אגרה

לתקנות  )א(5אגרה בשיעור שנקבע בתקנה  המקומיתבעד רשיון תשולם לקופת הרשות  )א( . 4
 .)תקנות הכלבת -להלן ( -1974 , התשל"ד)רישוי וחיסון(הכלבת 

 אגרה שתיקבע. המקומיתבעד סימון אלקטרוני תשולם לקופת הרשות  )ב(

 גרת רשיון בעד כלב המשמש לו ככלב נחייה.עיוור יהא פטור מתשלום א )ג(

 בעד כלבה מעוקרת או כלב מסורס תשולם מחצית מאגרת רשיון. )ד(
 

 הנוהל בעירייה הוא ש:

 משרד מחלקת פיקוח.ב מונפקהאגרה משולמת בקופת העירייה ורישיון 

 עיריית נשר אינה גובה אגרה מעיוורים.

ים שלכלב יש כבר שבב אלקטרוני הוא מחויב האגרה מורכבת ממחיר החיסון ומחיר השבב במקר

 במחיר החיסון בלבד.

 

 החזקה

בעל כלב ימנע בעד הכלב מלצאת מחוץ לתחום ביתו, אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם  )א( . 6
הכלב חסום בזמם  ופיו של מטרים 2המסוגל לשלוט בו, הכלב מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 

 .שאינו מאפשר לכלב לנשוך

בעל כלב יפנה מיד לכלי אשפה, צואה שהשאיר כלבו במקום ציבורי או במקום פרטי שאינו  )ב(
 בבעלותו.
 

 ₪. 660העירייה קונסת את בעלי הכלבים שעוברים על הוראה זו בסכום 

 תפיסת כלב והשמדתו

 
 .העירייה פועלת לפי הנחיות החוק 

 תשלום בעד החזקת חתול במאורות
ורות לא ישוחרר ולא יוחזר לבעלו אלא לאחר ששולמו לקופת הרשות חתול שהוחזק במא . 10

 .)ג(8אגרות או תשלומים כאמור בסעיף  המקומית

 
 .לא ניתן לאכוף את הוראות החוק בנושא לכידת חתולים 

 
 עדיין מפורסם באתר משרד הפנים כחוק  1976 – נשר )פיקוח על כלבים(, תשל"וחוק עזר ל

 תקף
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 הריסת מבנים מסוכנים .15

 1960 - חוק עזר לנשר )הריסת מבנים מסוכנים(, תשכ"א -שם החוק 

נשר  המקומית, מתקינה המועצה 1941, המקומיותלפקודת המועצות  9בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 חוק עזר זה:

 
 .לשון החוק מתייחסת לעיריית נשר כמועצה מקומית ולא עירייה 

 

 שמות רחובות ומספרי בתים .16

 1967 –ז "כ(, תששמות לרחובות ולוחיות מספר בנינים) חוק עזר לנשר -שם החוק 

 הגדרות
 

 -בחוק עזר זה  . 1

 נשר; המקומיתהמועצה - "המועצה" 

לרבות מי שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או - "ראש המועצה" 
 מקצתן.

 

 לשון החוק מתייחסת לעיריית כמועצה מקומית 

 מספר למספרים מוארים-יתדרישה להתקין לוח
 

ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות המנויות להלן,  )א( . 3
 כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע ובהתאם לתכנית המספרים לבנינים שנקבעה על ידיו:

 מספר;-להתקין על גבי בנין לוחית )1(

 בנין המחובר לרשת החשמל; להתקין מספר מואר על גבי )2(

 -לגבי בנין שאין אפשרות להתקין עליו מספר מואר הנראה ברורות מרשות הרבים  )3(
 להתקין מיתקן הנושא עליו מספר מואר במקום ובגובה שייקבעו על ידי ראש המועצה;

 מספר או מספר מואר או מיתקן כאמור.-לתקן, לשנות, להסיר או להחליף לוחית )4(

 

  אינה אוכפת סעיף זה והיא אינה מחויבת לאכוף אותו,  אך יש לסעיף זה חשיבות העירייה

בישיבת הפקת לקחים שנערכה בתום מלחמת לבנון השנייה נוספת מעבר לחזות העיר. 

העיר מנהל בית הקשיש שהיה קושי בשעת חירום למתנדבים ואנשי צוות אחרים למצוא 

 ם.כתובות של קשישים המרותקים לביתם בשעת חרו

הביקורת ממליצה לעירייה להפעיל את החוק במקומות בהם לא מופיעים מספרים על בתי 

 התושבים.
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 אופנייםרישיונות ל .17

 1977 – שיונות לאופניים(, תשל"זיחוק עזר לנשר )ר -שם החוק 

 

 שיון לאופנייםיר 2בסעיף 

 

לא ירכב אדם על אופניים בתחום המועצה, אלא אם יש לו עליהם  )א(

תוקף מאת ראש המועצה או מאת רשות מקומית אחרת, -שיון בריר

מספר שהוציא ראש -ומאחורי מושבם קבועה בצורה הנראית לעין לוחית

 המועצה או רשות מקומית אחרת.

 

  ואינו נאכף כיום מחוסר רלוונטיות.  1977החוק פורסם בשנת 

 

ולפעול  קופה הנוכחיתרלוונטי לת החוק עדייןלבחון אם מועצת העיר הביקורת ממליצה ל

 .בהתאם

 

 מניעת רעש .18

 1994 – חוק עזר לנשר )מניעת רעש(, התשנ"ד -שם החוק 

הפעלת , בניה, תיקונים ושיפוצים, הקמת רעש, הפעלת צופריםהחוק מתייחס לנושאים הבאים: 

 .עונשין, רעש הנשמע מחוץ לאזור מגורים,  מדידת רעש, מערכות אזעקה

  עודכן מאז. ולא 1994החוק פורסם בשנת 

 עיריית נשרהחוק מתייחס למועצה המקומית נשר ולא ל 

 הקמת רעש

לא ישיר אדם, לא יקים צעקה, ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו,  )א(  . 3

טלויזיה, וידאו, פטיפון, רשם קול, מגביר קול או מכשיר כיוצא באלה בין השעות 

עד  -מחרת, ובימי מנוחה ל 07.00לבין  23.00, ובין השעות 16.00לבין  14.00

 למחרת, באחד ממקומות אלה: 08:00השעה 

 תחת כיפת השמים; )1(

במקום שאינו תחת כיפת השמים, אולם אינו סגור בכל צדדיו כלפי חוץ או  )2(

 שדלתותיו, חלונותיו או פתחיו האחרים, אינם סגורים כולם;

בנין  -להלן (גורים בבנין המשמש בעיקר למגורים או בבנין שיש בו יחידות מ )3(

 , בעוצמה העשויה לגרום מטרד או הפרעה למנוחת השכנים.)מגורים

 

 .סעיף זה בחוק אינו נאכף, תושבים שמתלוננים בנושא זה מופנים למשטרה 

 החוק אינו מתייחס בהגדרות לעוצמת הרעש. 

 .לעירייה אין ציוד למדידת רעש 
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 1967 - חוק עזר לנשר )הסדרת השמירה(, תשכ"ז .19

 )1.6.1967(תשכ"ז ב פורסםהחוק  
 

 

החוק קובע את הסדרי השמירה בישוב נשר בתקופה שבה היה זה הכרחי להקים מערך אבטחה 

הביקורת ממליצה למועצת העיר לבחון אם החוק עדיין רלוונטי לתקופה הנוכחית של תושבים. 

 ולפעול בהתאם.

 
 

 1975 - חוק עזר לנשר )אגרת ביוב(, תשל"ה .20

 )28.8.1975(של"ה ת פורסםהחוק 

 אין הערות
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 חוקי עזר אחרים
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 1969 - חוק עזר לנשר )אגרת תעודת אישור(, תש"ל .21

 )18.9.1969(תש"ל  -ב  פורסםהחוק 

נשר חוק עזר  המקומית, מתקינה המועצה המקומיותלפקודת המועצות  22בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 זה:

 הגדרות

 -זה בחוק עזר  . 1

 אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;- "תעודה" 

 נשר. המקומיתהמועצה - "המועצה" 
 

 לשון החוק מתייחסת לעיריית כמועצה מקומית 

 

 עדכון תעריפי אגרות לפי מדד .22

 עדכון חוקי העזר, הצמדה למדד ועדכון תעריפי אגרות -שם החוק 

ערכים עדכניים יש צורך במנגנון הצמדה כדי להבטיח שהתעריפים שנקבעו בחוקי העזר יישארו ב

למדד. על פי "נוהל אישור ופרסום חוקי עזר" שהוציא משרד הפנים, אפשר להצמיד למדד את 

האגרות, את ההיטלים ואת תשלומי החובה שבחוק העזר באחת משתי הדרכים:   )א(  באמצעות 

הנקרא "חוק עזר )הצמדה  הכללת סעיף הצמדה בחוק העזר;  )ב(  באמצעות חקיקת חוק עזר כללי

 למדד(", המסדיר הצמדה לכל חוקי העזר הנכללים ברשימה שבתוספת לחוק העזר. 

 קי העזר למדד בשתי הדרכים שצוינו:עיריית נשר מצמידה  את חו 

 חוקק חוק עזר "הצמדה למדד"  1984בשנת  - 

 .הצמדה למדד בגוף החוק קיים מנגנון  1990בחוקים שנחקקו אחרי  -

 הותקנו  וקנסות היטלים וקי העזר של עיריית נשר, שמכוחם גובה העירייה אגרות,רוב ח

 .שנה( 10-30לפני שנים רבות )

  .העירייה לא ערכה שינוי בתעריפים ובמחירים הנקובים בחוקי העזר שלה 

 לירה לשקל ולבסוף שקל חדש, עודכנו חוקי העזר בשנות  -בעקבות שינוי המטבע בישראל מ

כומים נקובים בשקלים חדשים )עדכון תעריף תכולה(, מאותו תאריך וכל הס 90 -ה 

 .הצמדה למדד על פי התעריפים בחוקי העזר מתעדכנים 

  קובץ מעודכן של תקנות חוקי עזר שבו מופיעים תעריפים לפי מדד אחרון נמצא במשרד

 מהנדס העיר.

  חוקק לפני (26.4.1990)עדכון תעריף תחולה ביום  1975חוק עזר לנשר )אגרת ביוב(, תשל"ה ,

 שנה 33

  שנה 44, חוקק לפני (8.2.1994)עדכון תעריף תחולה ביום  1964חוק עזר לנשר )ביוב(, תשכ"ה 

  1964שנה והוחלף בחקיקה משנת  55חוקק לפני  1953חוק עזר לנשר )בניית ביבים(, תשי"ג  

 פנים.אך הוא עדיין מופיע במאגר החוקים בתוקף של עיריית נשר באתר משרד ה

  עדכון תעריף  1975אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עיריית נשר תשל"ו(

 שנה 33, חוקק לפני (30.12.93תחולה ביום 

  עדכון תעריף תחולה   1967חוק עזר לנשר )שמות לרחובות ולוחיות מספר בבניינים(, תשכ"ז(

 שנה 41, חוקק לפני (30.12.1993ביום 
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  שנה 31, חוקק לפני 1977שיונות לאופניים(, תשל"ז י)רחוק עזר לנשר 

  חוקק (30.12.1993)עדכון תעריף תחולה ביום  1961חוק עזר לנשר )סלילת רחובות(, תשכ"ו ,

 שנה 47לפני 

  (30.12.1993)עדכון תעריף תחולה ביום  1960חוק עזר לנשר )חזירים ובשר חזיר(, תשכ"א ,

 שנה 48חוקק לפני 

 ( תשל"ח  –הגנת איכות הסביבה חוק עזר לנשר ,)עדכון תעריף תחולה  1978הגשת דין וחשבון(

 שנה 30, חוקק לפני (30.12.1993ביום  

  חוקק (30.12.1993)עדכון תעריף תחולה ביום  1966חוק עזר לנשר )אספקת מים(, תשכ"ו ,

 שנה 42לפני 

  חוקק (22.4.93ביום  )עדכון תעריף תחולה 1969חוק עזר לנשר )אגרת תעודת אישור(, תש"ל ,

 שנה 39לפני 

  15, חוקק לפני (30.11.1993)עדכון תעריף תחולה ביום  1993חוק עזר לנשר )תיעול(, התשנ"ד 

 שנה

ותגובת לסיכום נושא תעריפי הגביה שמופיעים בחוקי העזר אצטט את הערתו של מבקר המדינה 

 א: 58בנושא זה כפי שמופיע בדו"ח מבקר המדינה משרד הפנים 

  

משרד מבקר המדינה מעיר כי בשל ריבוי חוקי עזר ישנים מאוד שתעריפיהם מתעדכנים על פי 
ההצמדה למדד בלבד, בלא שייבדקו תעריפי האגרות מול התפתחויות כלכליות המשפיעות על 
עלות השירות הניתן ומול גורמים כלכליים נוספים, עלולים תעריפי האגרות שייגבו שלא לשקף 

ת הכלכליות שהתרחשו. הצמדת תעריפי האגרות למדד ראוי שתיעשה בד בבד את ההתפתחויו
עם בדיקה תקופתית של תעריפי האגרות והשוואתם לשינויים בעלויות השירות שניתן 

 ולהשפעות כלכליות במשק לאורך התקופה. 

 

 
ויות הנחיה ברורה לרשבחוזר מנכ"ל בתגובה לכך קיבל משרד הפנים את הערת מבקר המדינה ופרסם 

  :המקומיות
 

" לפיכך היננו להנחות את הרשויות המקומיות כי עליהן לבחון את 

תעריפי האגרות וההיטלים בתום חמש שנים לכל היותר מאז העדכון 

לעדכנם ולתקנם על ידי הגשת תיקון לחוק  –האחרון, ובמידת הצורך 

 ."עזרה

 
 3/2006משרד הפנים חוזר מנכ"ל 
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 2009מרץ  26 נשר,                                                                                         

 

 לכב'

 גלעד השג

 מבקר עיריית נשר

 כאן 

 

 

 א.נ., 

 

 

  2/3/09-הערות בעניין טיוטת דו"ח הביקורת על חוקי העזר מההנדון: 

 

 

 הערותיי בעניין שבנדון יחולקו לראשי פרקים כדלקמן:     

 

 העדר סמכות עניינית  .א

 מושגי יסוד שגויים  .ב

 מכירת בשר חזיר  .ג

 ד.   מסקנות       

 

 א. העדר סמכות עניינית 

 

.  בטיוטת הדו"ח המוצע, נכנס המבקר לתחום לא לו. הטיוטה שבנדון רוויה  בהצעות לשינוי תכנים בחוקי 1

 העזר. 

 

רת דברי חקיקה, השואפים במהותם להבטיח מוסד "המבקר" מוסדר ברמה הארצית וברמה המקומית בשו    

קיומו של הליך ביקורת בזרוע המבצעת, להבדיל מן הזרוע המחוקקת והשופטת. מוסד הביקורת נועד על ידי 

המחוקק לשפר תהליכים אגב בחינת תקינותם של פעולות הגוף המבוקר בהיבט של שמירת החוק, טוהר 

ידה של הביקורת להיכנס למהות הפעולות המבוצעות על ידי המידות, חיסכון ויעילות.  אין זה כלל מתפק

דרגים מקצועיים לא בזרוע המבצעת ולבטח לא  בזרוע המחוקקת או השופטת. למשל, מבקר במשרד הבריאות 

יבדוק תהליכי ביצועיים במשרד הבריאות מבחינה ארגונית ולא יבדוק תהליכי ביצוע פעולות רפואיות 

המדינה יבדוק תהליכים ביצועיים בזרוע המבצעת על פי החוק הקיים אך לא  מובהקות כגון ניתוח. מבקר

בזרוע המחוקקת ו/או השופטת ולא יציע הצעות חוק.  סמכויות מבקר ברשות מקומית  נגזרות מסמכויות 

 מבקר המדינה ולא חורגות מהם.  

 

תמוה כיצד מציע מי שחסר  עריכת ביקורת מחייבת הכשרה מקצועית מתאימה, בין היתר בתחום המבוקר.    

 כל הכשרה משפטית תכנים מהותיים בתחומי חוק מובהקים, כמו חוקי עזר, בכפוף לכל האמור לעיל.   

 

  ב.  מושגי יסוד שגויים 

 

.  ההסברים שמספק המבקר בעניין מהות חוקי העזר ומהותם שגויים באופן בסיסי. בניגוד לדבריו השגויים 2

חוק עזר הוא נורמה חקיקתית הנקבעת על ידי רשות מקומית על פי סמכויות  לטיוטה, 3של המבקר בע' 

החקיקה שהוענקו לה בכל דין. מבחינה מהותית, חקיקה מקומית חייבת להשתלב במערכת הנורמטיבית  של 

מדינת ישראל, המורכבת מחוקי יסוד, חוקים ותקנות. כמו כן, מחוקק המשנה חייב להביא בחשבון עקרונות 

נקבעו על ידי בית המשפט העליון. על מערכת חקיקת המשנה של רשויות מקומיות מפקחים מהיבטים משפט ש

שונים  משרד המשפטים ומשרד הפנים. כך למשל, קיימת במדינת ישראל חקיקת משנה היזומה על ידי משרד 

ו לאומיים, המשפטים המיועדת לחייב את הרשויות המקומיות לאמץ חקיקת משנה בעלת מאפיינים כלליים א

 להבדיל מדגשים מקומיים. 
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לטיוטה, המבקר מאמץ את הגדרת חוק עזר  המופיעה בשער אתר האינטרנט של משרד הפנים.   3. בע' 3

הגדרה זו הינה הגדרה חובבנית, מטעה, לקויה ובלתי מחייבת. נטילת הגדרה חובבנית זו שבשער אתר 

 לאורך כל הטיוטה המוצעת על ידי המבקר.  האינטרנט של משרד הפנים הביאה לטעויות מושגיות

 

.  מבחינה עיונית, החוק הוא  נורמה מחייבת, הבאה להסדיר זכויות וחובות ביחסים בין אדם לחברו וכן בין 4

אדם. רשות מקומית  –הרשות לאדם. חוקי העזר המקומיים באים להסדיר היבטים מקומיים של יחסי רשות 

ממשלתי, עצמי או בהשתתפות התושבים. חוקי העזר אינם אמצעי מימון  מבצעת פעולות שלטוניות במימון

לרשות מאחר וחובתה העיונית של הרשות היא לקיים חובותיה החוקתיות על פי דין כלפי האזרח. השלטון, 

כולל השלטון המקומי, מקיים את חובותיו כאשר הכדאיות הכלכלית היא שיקול משני, אם בכלל. למשל, לא 

עת כי רשות מקומית תציב תמרורי סרק על מנת להגדיל הכנסותיה מקנסות. לא יעלה על הדעת כי יעלה על הד

משטרת ישראל תנהל חקירות שיש בהם כדאיות כלכלית. לכן, העמדה לפיה חוקי עזר הם מקור הכנסה 

 לרשות המקומית היא עמדה שגויה ואף מסוכנת.  

 

 מן הראוי כי יקיימו מספר תנאי סף.  –פעולת חקיקה  –היא .  מאחר וחקיקה, כולל חקיקת משנה, כשמה כן 5

התבונה במעשה המשפטי מלמדת מזה דורות כי אין לערוך שינויים במקום שאין צורך בכך מפני שלעולם אין 

לדעת כיצד תשונה המציאות ואילו בעיות חדשות ייווצרו. כעקרון, בעניין חוקי העזר בעיריית נשר, לא נוצרה 

תית בתכני חקיקת העזר שאינה בת פתרון באמצעות חוקי העזר הקיימים. שנית, הניסיון המשפטי כל בעיה אמי

מלמד כי   אין לנסח דברי חקיקה או חקיקת משנה אלא על מנת להסדיר בעיה בעת הנוכחית, על סמך 

 לטיוטה(.         14, 7על ועל סמך ניסיון העבר. )ראה עע' -עקרונות

 

בקר בחוק העזר בעניין סלילת רחובות. ראשית, יודגש כי מן הראוי להמתין עד עוסק המ 6-7.  בעע' 6

 למימוש הליכי חקיקת החוק בארצי בעניין, הנמצא בהליכי חקיקה ביוזמת משרד הפנים.  

 

 4435/92המבקר עוסק בהבחנה בין "דמי השתתפות" לבין "היטל", כפי שנקבעה, בין היתר,  בע"א     

. בהקשר זה ייאמר מיד כי פסה"ד הנ"ל ניתן לפני זמן רב, 321( 3י פד"י נ"ב )דעיריית ראשל"צ נ' ס

בנסיבות שאינן דומות לשום נתון רלוונטי לעבודת המבקר ופורש במספר רב מאד של פסקי דין מאורים. לכן, 

 היא ערטילאית גרידא.    4435/92לצורך טיוטת המבקר, ההפניה לע"א 

 

המכונים "היטל" ו"דמי השתתפות" היא ענין חוקי מובהק, המסור להכרעת  הבחירה בין אמצעי הגביה    

מחוקק המשנה ברשות המקומית.  לדעתי, אין שום צורך בשום שינוי במצב המשפטי הנוכחי, המאפשר דיווח 

 לאזרח והתאמת  תשלום האזרח ליכולתו הכלכלית. 

 

ת היטלים עליו. הסנקציה כנגד בניה בלתי חוקית בתום לבו, המבקר טועה בעניין הבניה הבלתי חוקית והטל    

 היא בתחום הפלילי ואין כל "רווח" למי שמסתבך בפלילים. 

 

.  ההמלצה בעניין בדיקת ההכנסות מהיטלים לצורך סלילית כבישים אינה מצביעה על צורך מעשי שנוצר 7

 הביקורת דבר וחצי דבר.  בעבר, המצדיק בחינת כדאיות כלכלית. מכל מקום, אין המלצה זו לבין תחומי

 

 

 

 

 

 ג.  מכירת בשר חזיר 

 

לטיוטה + נספח א'.  27ראה ע'  –.  דברי המבקר בעניין מכירת בשר חזיר מחייבים התייחסות מיוחדת 8

ייאמר מיד כי כללי היסוד בעניין ציטוט מחייבים ציטוט מלא של המקור המובא. אם המבקר מבקש להתייחס 

, מן הראוי היה להביא 595( 5ואח' פד"י נ"ח ) כ סולודקין נ' עיריית בית שמשח" 953/01לפסה"ד בבג"צ 

לידיעת המעיין את העובדות, השיקולים והתוצאה אליה הגיעה ביהמ"ש העליון. כמו כן, מן הראוי לפרט את 

ים ההלכה המחייבת עתה, לאחר שניתנו פסקי דין רבים ומגוונים בעניין. הצגה לקויה וחלקית של חלקי דבר

 הינה בלתי מקצועית, מטעה ואינה יכולה להוביל את הקורא לכל מסקנת אמת בת קיימא. 
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.  המלצת המבקר כי יתוקן החוק המקומי בעניין מכירת בשר חזיר הינה מוטעית מן הבחינה הפרוצדוראלית, 9

ת במחלוקת כפי שהוסבר לעיל וכן מבחינה מהותית. כידוע,  מכירת בשר חזיר היא אחת התופעות השנויו

ביותר במדינת ישראל, המורכבת מקבוצות אוכלוסיה שונות, אשר להם צרכים והרגלים שונים. העיקרון 

החוקתי המחייב במדינת ישראל הוא חופש הפרט, כולל החופש לצרוך ו/או לא לצרוך מוצר זה או אחר. 

ניין מכירת בשר חזיר הוא ענין שמירת הסטאטוס קוו בעיר נשר או שינויו על ידי שינוי חוק העזר המקומי בע

של תכנים דמוקרטיים אשר ההכרעה בהם מסורה לנציגי הציבור במועצת העיר. אכיפת חוק העזר המקומי 

המאפשרת ספוק צרכיהם של קבוצות אוכלוסיה מעורבות ובעלות העדפות שונות היא כורח המציאות וזוכה 

ת ללא סיבה מצב עובדתי המקבל הכרה מקיפה ע"י להכרה יום יומית בבתי המשפט לדרגותיהם. ההצעה לשנו

 כל הערכאות במדינת ישראל היא מרשם למהלך שגוי, שאינו עומד בשום אמת מידה חוקתית. 

 

. המבקר מתייחס ביודעין או שלא ביודעין לפרשת "קשת טעמים", התלויה ועומדת מזה זמן רב בביהמ"ש 10

תגיע להכרעה שיפוטית מחייבת, בנסיבות המיוחדות של לעניינים מנהליים בחיפה. פרשת "קשת טעמים" 

המקרה. למעשה, ההחלטה העתידה להתקבל בעניין "קשת טעמים" אינה בדבר חוקיותו של עסק לממכר חזיר 

 אלא בסוגיית התליית רישיון עסק בקיום תנאי חוק, כתנאי מתן רישיון העסק.  

 

  ד. מסקנות 

 

מנע מכניסה לתחומים לא לו וכן עליו לתקן את הטיוטה כך שתעמוד לאור האמור לעיל, על המבקר להי. 11

במגבלות החוק.  על המבקר לתקן דבריו בעניין הליכי החקיקה בעניין השילוט, לאור העובדה כי התיקונים 

 שנדרשו על ידי משרד המשפטים הועברו זה מכבר.  

 

ץ לתחום עיסוקו והן מתעלמות מהיבטים ככלל, הצעות המבקר באשר לשינוי תוכן חקיקת המשנה הן מחו    

שונים הכרוכים בתיקונים אלה, כולל עלות של עשרות ומאות שעות עבודה מקצועיות, כאשר התועלת 

 שבדבר תלויה על בלימה. 

 

. הטיוטה המוצעת על ידי המבקר ראויה בקשר להמלצות בענין תעלות ניקוז, מניעת רעש,  מי גשמים, 12

עדכון קנסות בעבירות -ים, בדיקת הכנסות העירייה בנושאי תשתיות והמסקנה בדבר איעדכון גביית תשלומי מ

 חניה.  

 

 

 בכבוד רב,             

 

 

 אלכסנדר טנדלר,עו"ד                            

 פטיהיועץ המש                                                                                          
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מיקום פחי  -חזות העיר 

  אשפה
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 רקע

במהלך חודש מרץ סיור ערכה הביקורת  ,מקומות חניהב מחסורבות תלונות של תושבים בנושא קבע

 :להלן הממצאיםו מנהל מחלקת פיקוח . אל הסיור התלווהברחובות העיר

 .ליטר 1,500אשפה בנפח  ליטר ועגלות 4,500מכולות אשפה גדולות בנפח הביקורת התמקדה ב

 

  במקרים האשפה אינן ממוקמות בתוך המבנה המיועד להן. ועגלות  ,מכולותבמספר מקרים

תופסות מקומות ממוקמות על מדרכה, בחניות ציבוריות, הן ו ןאחרים לא הוכן מקום עבור

שפה ועגלת אמכולה   -עלולות להוות מפגע בטיחותי, לדוגמה אף חניה, פוגעות בחזות העיר ו

 את שדה הראיה לפני מעבר חציה.חלק מהכביש וחוסמות שברחוב היסמין 

 

למקם את מכולת האשפה  קיימת בעיה ברחוב היסמין לסיור, השהתלוו לדברי מנהל מחלקת פיקוח

הוא כאשר המכולה ממוקמת בתוך המבנה טוען כי קבלן פינוי הזבל  ,. לדבריובתוך המבנה המיועד לה

פשרת זווית המבנה שבו אמורה להיות המכולה אינה מאהאשפה במקום בגלל שאינו יכול לפנות את 

מה הביקורת עם הקבלן לפינוי אשפה, מר בסיור מאוחר יותר שקיי .ע"י המשאית האת הוצאת

 הוא חזר על אותה תענה. אזולאי, 

 4-1תמונות 

  בטיחותי מפגע  קייםמקרה אחד בשנמצאות מחוץ למבנה שהוכן עבורן. ליטר  4,500מכולות

 חזות העיר ותופסים מקומות חניה.אינם מטיבים עם ומקרים אחרים 

 

 תוחוסמ הצמודה אליה ועגלת אשפה המיועד עבורה מבנהנמצאת מחוץ לשמכולה  – יסמיןהרחוב 
 .את שדה הראיה במעבר חציהחלק מהכביש ו
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לא נמצא בסביבה . וריה הציבהחני מקומות חניה במרכז מגרש 3תופשות מכולות ש –ון רחוב האל

 מבנה מתאים עבורן.

 
 

הן ו חזות העירל עבורן. מיקומן  אינו תורםהמיועד  מבנהמחוץ לאשפה מכולות  –ן רחוב האלו
 .תופסות מקום חניה
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סמוך למגרש בשתי מכולות ישנות וחלודות הממוקמות בסופו של מגרש חניה  –ף רחוב השזי
   ן.יהאינו גדול מספיק לשתהאשפה למכולות יועד ש מבנההמשחקים. 

 
 

 

 

 8-5תמונות 

  פיזי  מחסום)על גלגלים( בירידה ללא  ליטר 1,500במספר רחובות בעיר ממוקמים פחי אשפה

שימנע הידרדרות של הפח. כפי שניתן לראות בתמונות שצולמו ברחוב הלוטם, ברחוב  

 והשיטה.צה"ל ההשכלה, 

 .עלולה להידרדרדה וממוקמת על המדרכה בירי העגלה –רחוב הלוטם
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 אשפה שהידרדרה ונעצרה על רכב חונה עגלת –רחוב ההשכלה 

 

 

 .להידרדר במורד הכביש אשפה הממוקמות בירידה ועלולות תועגל – צה"לרחוב 

 

 

 .במורד הכבישלהידרדר  ירידה על המדרכה ועלולהבהממוקמת עגלת אשפה  – השיטהרחוב 
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 13-9תמונות 

 ליטר בכניסה לבניין המגורים, או מונחים  1,500ממוקמים פחי אשפה  במספר רחובות בעיר
 באופן שאינו מטיב עם חזות העיר .

 .בפתח הכניסה לבניין המגוריםללא מבנה אשפה  עגלת – נוריותרחוב ה

 

 .בפתח הכניסה לבניין מגוריםללא מבנה אשפה  עגלת – נוריותרחוב ה

 

 .א מבנה בצד הכבישמכולת אשפה לל – צומת הנוריות והשיטה
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 .עגלות אשפה 7מבנה שמכיל  – רחוב השזיף

 

 .מבחוץ ולצידו מכולת אשפה נוספתברחוב השזיף במבט המבנה 

 

 .במרכז העיר מכולת אשפה על המדרכה באופן שאינו מטיב עם חזות העיר – דרך השלום
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  ת הביקורת:והמלצ

 סכנה בטיחותית. הביקורת ממליצה לתקן בהקדם את הליקויים המהווים 

  של "מוטמנים" בשטחה אך הנושא  םהתקנלאפשרות הלפני מספר שנים בדקה העירייה את

הביקורת ממליצה ומסיבות שונות הוחלט לא לבצע את התוכנית.  יחסית היה אז חדש 

 בנפחועגלות האשפה  ליטר 4,500 בנפח של מכולות האשפה תןהחלפשוב את שקול עירייה לל

בעל כל אחד מהם . "מוטמנים" ני איסוף אשפה תת קרקעיים הנקראיםבמתקליטר  1,500

חשוב לציין שלצורך מילוי  .)ראה דוגמא בתמונה שלמטה( ליטר 5,000 -כ קיבולת  של

 , כלומר העירייהיחידות ברחבי העיר 15משאית מיוחדת לפינוי מוטמנים דרושים לפחות 

דאי כלכלית עבור קבלן האשפה כדי שהנושא יהיה כ יחידות 15לרכוש לפחות  צריכה

  .שמפנה

 מגוונים:הם שונים היתרונות בהתקנת המוטמנים 

 קל יותר לפנותם ע"י משאית פינוי אשפה. .1

 עוד כמה מקומות חניה. יפנוהם תופסים מעט מאד מקום  ולכן  .2

 מבחינת חזות העיר הם  אסטטיים יותר. .3

ריח ומזיקים בכך שהוא  מבחינה תברואתית "המוטמן" מונע מטרדים סביבתיים כגון, .4

  ממוקם  מתחת לאדמה, אטום מכל צדדיו פרט לפתח העליון.

 

לאחר בירור שערכה הביקורת עם חברת פי. אס. אי שמוכרת ומתקינה "מוטמנים" עולה כי עלות 

רכישה והתקנת "מוטמן" תת קרקעי בודד בסוג הקרקע הקיים בעיר נשר כולל חפירה והחזרת המצב 

 לפני מע"מ.יחידות  15עבור ₪  330,000 -וליחידה ₪  22,000 – לקדמותו מוערך ב

 

 

  תגובת מהנדס העיר:

מ"ק( בתנאי שתתקבל החלטה בנושא שינוי "שיטת  45ניתן לתת פיתרון לסילוק פחי האשפה )

 הפינוי" במקומות הנ"ל.
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 מעקב תיקון ליקויים
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בדו"חות הביקורת של מבקר העירייה  לשנת ויים שהועלו מעקב תיקון ליק

2006-2005: 

 במחלקה לשירותים חברתיים תיקון ליקוייםמעקב 

דו"ח כוח אדם לרשות מקומית מגיע אחת לחודש ממשרד הרווחה. הדו"ח מגיע לידי הגברת זיוה 

רוט פרופיל העסקה האחראית על דיווח כוח אדם. בדו"ח רשומים כל עובדי המחלקה  כולל פי -דרורי

מלא לכל עובד )תלוש שכר(. הבקרה על רישום וקליטת כוח אדם צריכה להתבצע אחת לחודש כאשר 

מגיע הדו"ח לעירייה. העירייה מתוקצבת ע"י משרד הרווחה עבור כל עובד במחלקה שהיא מעסיקה 

שרד בסעיפים בהתאם לדיווחים שהיא מעבירה למשרד. כמו כן, בדקה הביקורת את ניצול תקציב המ

השונים נכון לחודש מרץ )תאריך דו"ח רווחה אחרון(, נושא ניהול התקציב נמצא באחריותה של 

מנהלת המחלקה הגב' דליה הכט יחד עם תקציבאית המחלקה הגב' אורית אטיאס. הנושאים נבדקו 

על . השנה במסגרת ביקורת מעקב 2005בפעם האחרונה ע"י מבקר העירייה בדו"ח הביקורת לשנת 

תיקון ליקויים הנושאים נבדקו שוב ונערכה השוואה בין דו"ח השכר שהתקבל ממשרד הרווחה   

 לנתוני שכר במחלקת שכר של העירייה. 

 

 עיקר הליקויים שמצאה הביקורת 

 כוח אדם

 17שכר עובדי מועדוניות נוער אינו מדווח למשרד באמצעות טופס ט"ז  .1

ייה לבין תלושי השכר של המשרד כתוצאה מחוסר קיימים הבדלים בין תלושי השכר של העיר .2

 בקרה ודיווח ברמה חודשית למשרד.

 ניצול תקציב

אינה מדווחת למשרד הרווחה  6/6/2007מועדונית משולבת לחינוך ולרווחה פועלת מאז  .3

.  המועדונית 2008שלא נוצל נכון לחודש מרץ ₪ אלף  80למרות שקיים תקציב עבורה בגובה 

 ע"י משרד הרווחה.  60% -ע"י משרד החינוך ו 40%המשולבת מתוקצבת 

 

 פירוט הממצאים: 

עובדים המתוקצבים   6עובדים בתקן ועוד  21תלושי שכר של עובדי המחלקה,  27הביקורת בדקה 

 במסגרת המועדוניות השונות.

 להלן הממצאים:

  להיות  עובדים במועדוניות לנוער ועלות השכר שלהן צריכה 3עובדי המועדוניות  6מתוך

 השתתפות בעלות שכרם מן המשרד. 75%כדי לקבל  17מדווחת למשרד במסגרת טופס ט"ז 

  לא דווח למשרד על עלות  שכרם אשר בחודש מרץ בלבד   כשלושה חודשיםמזה נמצא כי

 ₪. 10,500 -הגיע לכ

  עובדי המחלקה בתקן נמצא כי: 21על פי דו"ח חודש מרץ מתוך 

 (.4%בי שלוש עובדות )תוספת לא דווח למשרד מסלול נמרץ לג 

  אחוז משרה בלתי מאויישים למרות שאחוזי  20הביקורת מצאה בדו"ח משרד הרווחה

 המשרה מבוצעים בפועל.

  היינו במימון מלא של העירייה.3נמצא כי עובדת בשם אלה אריש רשומה בקוד , 

  ת חלקו למרות שהמשרד מעביר א 4%נמצא כי העובדת ש.פישר אינה מקבלת גמול בגובה

 לעירייה.
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  נמצאו שני מקרים בהם לא דווח למשרד הדרגה המעודכנת של שתי עובדות מ. קיסר אהרון

ר. יוסף. שתיהן מקבלות דרגה גבוהה יותר ממה שדווח למשרד, למרות שמתח הדרגות  –ו 

 בטופסי המשרד מאפשר זאת.

 ם אם הביצוע הוא לפי נהלי המשרד יש לדווח על היקף המשרות המבוצעות בפועל ברשות, ג

 25%מעל התקצוב של משרד הרווחה. הביקורת מצאה כי העובדת ז. מרשה מדווחת על 

 בפועל. 90%משרה למרות שמבצעת 

 

 המלצות הביקורת: 

הביקורת ממליצה למנהלת המחלקה להקפיד ולשלב את תקציבאית המחלקה בכל  .1

ת מועדונית פעולות המחלקה אשר להן היבט תקציבי. כדי למנוע מצב בו פועל

 והתקציבאית אינה מכירה את הנושא.

הביקורת מציינת בפני מנהלת המחלקה כי יש לדאוג לכך שיבוצע מעקב חודשי אחר  .2

 נושא כוח אדם. 

חודשים לא דיווחה עובדת  שלושההביקורת רואה בחומרה את העובדה כי במשך  .3

נשאה במלא המחלקה את עלות העסקת של עובדי המועדוניות למשרד ולכן העירייה 

 עלות העסקתן.

 
 תגובת מנהל המחלקה:

ומסעיף "עם הפנים לקהילה",  "טיפול בילד בקהילה"מועדוניות נוער מתוקצבות מסעיף  .1

סעיף זה מתוקצב על פי הועדות בלבד כשיש תמחור לכל מועדונית הכולל בתוכו שכר, פעילות, 

וח קיים רק לגבי מועדון נערה דיו יש ניצול התקציב. –דות וכדומה ואין דיווח יאוכל, הצטי

 ומועדון הנוער בבן דור.

 יטופל בתיאום עם חשבת שכר .2

 טופל, נוצל ודווח .3

 כל הסעיפים טופלו –פרוט הממצאים 

 כל ההמלצות אומצו ותוקנו –המלצות הביקורת 

 

 אינוונטאר

בבעלות האינוונטאר  ספירה ורישום של כלבליווי מבקר העירייה  זברותערכה הג 2008שנת  במהלך 

כל רכישה של ציוד  2009מבנה העירייה, בתי ספר, גני ילדים, מחסנים ועוד. משנת  ,בכלל זה העירייה.

רשם מיד בהנהלת חשבונות ובהתאמה כל ציוד שיוצא משימוש יובא לועדת רכש יאינונטארי חדש 

 לצורך גריטה והוצאה מהאינוונטאר העירוני.
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 ניהול כספי הורים

ליוותה הגב' חנית אלדדי, מנהלת החשבונות הראשית של העירייה יחד עם מבקר  2008שנת במהלך 

העירייה את עבודת ניהול החשבונות של מזכירות בתי הספר. נכון להיום, כל בתי הספר מנהלים את 

. הליקויים מתוקנים על פי דרישות חוזר מנכ"ל והנחיות גזברות העירייה וחשבחשבונותיהם באופן ממ

באחד מבתי הספר  .לערך ועבודת המזכירות נמצאת בבקרה של הגב' אלדד אחת לחודש בזמן אמת

רגון שהתבצע יהיו קשיים במעבר למערכת הממוחשבת ולכן הוחלפה מזכירת בית הספר כחלק מרא

 בליווי ועד העובדים ומזכיר העיר.

 

בדו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת מעקב תיקון ליקויים שהועלו 

2007: 

 

 ספרי העירייה  רשומות יתרות שונות של חייבים וזכאים בהם לא נרשמה כל תנועה מתחילת ב

 ח"השנה ואשא טרם נסגרו למועד עריכת הדו

  של חלקי. מדובר בד"כ ביתרות תוקן באופן

המציאו של קבלנים אשר טרם  טיב עבודה 

או טרם דרשו חזרה  אישורי מס עדכניים

 5כ  לאחר .את הסכומים בתום שנת הבדק

שנים ללא דרישה נוהגת העירייה להעביר 

 את היתרות להכנסות בגין שנים קודמות.

 
  המידע הנכלל ונמסר בפרוטוקולים של המועצה וועדותיה החנו חסר, אינו מפורט ולפעמים אינו

 הסטטוטורית של המליאה וועדותיה תהוכולל מידע חיוני על התנהל

   .ישיבות המליאה מוקלטותתוקן. 

 
 וך תשע ועדות החובה בעירייה, לרבות ועדת כספים וועדת ביקורת, לא התכנסו לפחות שבע מת

 .)אא( לפקודת העיריות 166אחת לשלושה חודשים, כנדרש בסעיף 

 
  לא תוקן. ועדת ביקורת מתכנסת לפי זימון

של יו"ר הוועדה בכל פעם שיש דו"ח לדון 

בו. ועדת כספים גם כן מתכנסת בהתאם 

 במשק. לצורך ולשינויים

 
  בכך שברבעון 2005הרשות לא קיימה את הוראות החוק בדבר דיווח על איכות המים בשנת ,

הראשון השני והשלישי, לא פרסמה כלל דווח כנדרש. ולגבי הדיווח השנתי, לא פרסמה 

הרשות לא פרסמה כלל את הדו"ח החצי שנתי, לא  2006באמצעים ובמועדים שנקבעו. בשנת 

 2007במועד. בשנת  3אשון ודווח שנתי באמצעים שנקבעו ולא דו"ח רבעון פרסמה דו"ח רבעון ר

 הרשות לא פרסמה דו"ח רבעון ראשון, דו"ח חצי שנתי ודו"ח רבעון שליש באמצעים שנקבעו.

 

 
  דו"חות המים פורסמו  2008תוקן. בשנת

 באתר האינטרנט של העירייה.



 61 
 

 נספח א'

 בעניין חוקיות חוקי העזר האוסרים מכירת חזיר 953/01להלן סיכום פסק הדין בפסיקת בג"ץ 

אות חוק ההסמכה על פי התכלית המשולשת המונחת ביסודן. רפרשנו את הו .38

מפרשנות זו עלו אמות המידה לאיזון בין הפגיעה ברגשות הדתיים והלאומיים מזה, לבין 

של הרשות  הפגיעה בזכויות האדם מזה. פרשנות זו משפיעה במישרין על היקף שיקול דעתה

המקומית בהתקינה חוק עזר בעניין מכירת בשר חזיר ומוצריו. היא משפיעה על היקף שיקול 

לפקודת העיריות ]נוסח  258דעתו של שר הפנים )בהפעלת הסמכות הנתונה לו לפי סעיף 

המשיבות( עצמן. ) עיריותהחדש[(. בנסיבות אלה, הדרך הראויה לנקוט בה, היא לחזור אל 

ול דעתן קחוקי העזר נשוא העתירות שלפנינו, בלא שאמות המידה להפעלת שי הן חוקקו את

על פי חוק ההסמכה עמדו לנגד עיניהן. עתה עליהן לשקול עמדתן מחדש, וזאת על רקע אמות 

המידה המאזנות בין הערכים המתנגשים כפי שהוא עולה מפרשנותו של חוק ההסמכה. שר 

לו. אנו עצמנו איננו מביעים כל עמדה באשר הפנים אף הוא ישקול מחדש את עמדתו ש

להתאמתם של חוקי העזר נשוא העתירות שלפנינו לאמות המידה הנדרשות מחוק ההסמכה. 

לשם עריכתה של בחינה מחודשת זו, אנו משעים את חוק העזר לטבריה, את חוק העזר 

ואת  2001-וחוק העזר לכרמיאל )בשר חזיר(, התשס"א 1978-לכרמיאל )בשר חזיר(, התשל"ב

שמש. בטרם ייכנס כל אחד מחוקי העזר החדשים לתקפו תימסר הודעה -חוק העזר לבית

 במראש של שלושים יום לעותרים, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם.

 

המשיבות( חייבת להתמקד בנתונים המקומיים ) עיריותההבחינה המחודשת על ידי  .39

את עוצמת הפגיעה ברגשותיהם של בני , אשיתרן לבחו עיריותהבהקשר זה על . ירייהעשל כל 

ינם מאמינים כאחד( הנפגעים ממכירת בשר חזיר ומוצריו. עוצמתה אהמקום )מאמינים וש

של פגיעה זו אינה אחידה, והיא משתנה ממקום למקום ומאדם לאדם. יש והיא מעבר לרמת 

ך בחינה שהיא הסיבולת של אדם בחברה דמוקרטית. יש והיא נופלת מרמה זו. יש לערו

גיאוגרפיים, כגון המרחק בין מגורי  עוצמת הפגיעה מושפעת מנתונים. ירייהעמיוחדת לכל 

על , ניתשאותם תושבים לבין המקום הקרוב ביותר בו ניתן למכור בשר חזיר ומוצריו. 

העירייה לבחון את מידת הפגיעה בזכויותיהם של אלה המבקשים למכור ולקנות בשר חזיר 

היקף  תעליה לבחון א ין היתר, על רקע המצב הקיים ערב חקיקת חוק העזר.בומוצריו, 

תחומיה, בהפגיעה הלכה למעשה בחופש העיסוק של כל אחד מהמוכרים בשר חזיר ומוצריו 

זאת על רקע מכלול עיסוקו, היקפו והשקעותיו אם מכירתם תאסר עליו. עליה לבחון את ו

כולתם לממש חלופות אלה. בהקשר זה יש לתת החלופות המעשיות העומדות לרשותם, ואת י

עבר" הנדרשת כדי לאפשר למוכרים להעביר את עסקיהם למקום ממשקל מיוחד ל"תקופת ה

חדש, אם זה הפתרון שיימצא ראוי. אורכה של תקופת מעבר זו משתנה ממקום למקום, ויש 

העומדות  ן עליה לבחון את האפשרויות המעשיות השונותכלתת עליו במיוחד את הדעת. 

על רקע , בסוףל הפגיעה בהם. לרשות אלה המבקשים לרכוש בשר חזיר ומוצריו, ואת מידת

לתת  עירייההעוצמת הפגיעה ברגשות מזה ועל רקע היקף הפגיעה בזכויות האדם מזה, על 

דעתה לשאלה אם ייקבע איסור על מכירת בשר חזיר ומוצריו אם לאו; ואם ייקבע איסור, 

כה י)"כל אזור שיפוטה"( או חלקי )"חלק מסויים ממנו"(. הכרעה זו צרהאם הוא יהא מלא 

לשקף את צביונה של העיר; את חלוקתה לשכונות, לאזורים ולרחובות שונים; את מידת 
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החיים בצוותא, בתוך השכונות השונות, בין תושבים שרגשותיהם ייפגעו אם בשר חזיר 

פגעו אם בשר החזיר ומוצריו לא יימכרו ומוצריו יימכר בקרבתם לבין אלה שזכויותיהם יי

בקרבתם; את הפתרונות המעשיים השונים שניתן לנקוט בהם, על רקע הנתונים המאפיינים 

את המרחקים וזמני הנסיעה בין מקום למקום; את האפשרות לייחד מקומות ; ירייהעכל 

 ולממכר בשר חזיר ומוצריו בתוך השכונות השונות או מחוצה להן.

 

ובלנות סעשויה להיות קשה. היא תשקף את מידת ה ירייההעה בפניה עומדת ההכרע .40

היא תתן ביטוי ללכידות החברתית . עירייההכלפי הדעה הנוגדת המאפיינת את תושביה של 

וליכולתם של תושבים בעלי השקפות שונות ומנוגדות לחיות בצוותא. אכן, נזכור נא כולנו כי 

ום; חיים משותפים הם ביטוי לוויתורים הדדיים, חיים משותפים אינם הכל או לא כל

גונית; הם מבוססים על התחשבות בדעותיו וברגשותיו של -ם בחברה רבוקי-המשקפים דו

הזולת; הם פרי הכרה כי כדי שנוכל לחיות ביחד, יש להכיר בייחודו של כל אחד מאיתנו, 

 ובכך כי ייחוד זה יוכר רק אם נוכל לחיות ביחד. 

 

מנת  להמשיבות, ע עיריותלנשוא העתירות  ענייניםה, כי אנו מחזירים התוצאה היא 

לאור אמות המידה עליהן עמדנו, בלא שננקוט כל עמדה  מחדשם יחליטו בהושישקלו בהם 

באשר לגוף החלטתן. עד להחלטה חדשה יושעו חוקי העזר, כאמור בפסק דיננו. בכפיפות 

  לאמור לעיל, אנו מחליטים לדחות את העתירות.
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 'בנספח 

 ניצול עתודות הקרקע בעיר נשר

 )משוער(

 הערות שטח משוער מצב תכנוני תאור מס'

  יח' דיור א.מ"ר   

     :א. תעשיה, מסחר ומשרדים 

   200 –כ    מאושר מרכז תעסוקה הצפוני .1

   80 –כ  לתכנון אזור תעשיה /תעסוקה החדש .2

   250 –כ    מאושר (  4.5צבה מרכז תעסוקה )מח .3

"כיכר העיר" )שכ' רמות  .4

 יצחק(

   10 –כ    מאושר

אזור תעשיה קיים )השלמת  .5

 הבינוי ע"י יזמים פרטיים(

   90 –כ   מאושר

   60 –כ   לתכנון כנ"ל, שטח מ.מ.י. .6

   690 –כ      סה"כ 

 הערה:  

שטחים הנ"ל אינם כוללים 

לי שטחים פרטיים של מפע

 -מלט "נשר" )ניצול שטחים

בכפוף להחלטת הבעלים 

 בעתיד(.

    

     ב. מגורים:   

פרויקט "פינוי בינוי" בשכ' בן  .1

 דור –

 

 מאושר

 

 

 

  900 –כ 
 תוספת לקיים

  600 –כ   בתכנון (4 -+ ו 3 –ווים )ו -שכונת ה .2

   200 –כ   בתכנון שכ' "אשכולות" .3

   250 –כ   מאושר שכ' "גני סלע" .4

בכפוף  400 –כ   לתכנון גבעת נשר )השלמה( .5

להחלטה של 

 –היזם הפרטי 

 בעלי הקרקע

-ריבה" )חיפהמניצול שטחי " .6

 נשר(

 

 לתכנון

  

 1200 -כ 
 

  3550 -כ    סה"כ: 

  

 

 רשם: אינג' לאון גורודצקי

 מהנדס העיר
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 'גנספח 

 סלילת רחובות –תשתיות חקיקת עזר בנושא משרד הפנים לדוגמא להצעה של 

                                                 

  

 

 

 

 
 


