חוק עזר לאבן יהודה (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים),
התשס"ו2006-
פורסם:

חש"ם  ,693התשס"ו ) ,(27.3.2006עמ' 131

בתוקף סמכותה לפי סעיף  , 22לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית אבן יהודה חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -
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"אירועים"  -מופעים ועינוגים ציבוריים במועדים שונים בשנה ,הנערכים לציבור הרחב ,כולל מופעי תרבות ובידור ,כגון
אירועי קיץ ,עדלאידע ,קרקסים ,לונה פארק וכיוצא בהם;
"בית אוכל"  -מקום בתחום המועצה שבו מוכרים דברי אוכל או משקאות לשם צריכה במקום ,למעט קיוסק;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מועצה"  -המועצה המקומית אבן יהודה;
"מבנה ארעי"  -אוהל ,דוכן ,סככה וכיוצא בהם ,מבנים שהמועצה בונה או מקימה או מרשה להקים לצורך השכרה ל15-
ימים ,בין רצופים ובין אם לאו;
"פקח"  -מי שראש המועצה הסמיכו למלא תפקיד של פיקוח מטעם המועצה;
"ראש המועצה"  -לרבות עובד המועצה שראש המועצה הסמיכו בכתב לענין הוראות חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רחוב"  -שטח שהוקצה או יועד בתכנית לשמש דרך; לענין זה" ,דרך"  -כהגדרתה בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
(להלן  -חוק התכנון) ,לרבות שטח ציבורי פתוח ,נתיב להולכי רגל ,פסאג' ,מדרכה ,מדרחוב ,גשר ,רחבה ,כיכר ,מעבר ציבורי
בתוך קניון או גינה או רחבה ,שיש לציבור זכות מעבר בהם ,בין בפועל ובין שהם מיועדים לכך בתכנית ,בין שהם מפולשים
ובין שאינם מפולשים ,וכן מעבר המשמש או המיועד לשמש אמצעי גישה למבנים אחדים או לכניסות ,לרבות תעלות ,ביוב
וחפירות שברחוב או בצדו של רחוב;
"שוחה"  -כל חפירה או כריה ברחוב לרבות תעלה;
"תכנית"  -כהגדרתה בחוק התכנון.

סייג להנחת דבר ברחוב
(א) לא יניח אדם ,לא ישאיר ,לא יקים ,לא יתלה ,לא יטיל ברחוב ולא יבליט מעליו דבר או מבנה ,ארעי או קבוע,
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ולא יגרום אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו ,להקים ,לתלות ,להטיל ברחוב ומעליו או להבליט מעליו דבר או מבנה ,ארעי
או קבוע.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על טובין שהונחו ברחוב לצורך פריקתם או טעינתם ,ובלבד שמשך זמן הנחתם
ברחוב לא יעלה על הזמן הסביר הדרוש לכך.
(ג) לא יניח אדם ,לא יתלה ולא ירשה למי שפועל מטעמו להניח או לתלות בנכס הפונה לרחוב ,דבר העלול ליפול
לרחוב.

היתר להניח דבר ברחוב
על אף האמור בסעיף  ,2רשא י ראש המועצה ,בכפוף לכל דין ,לתת היתר להניח או להקים או להשאיר או לתלות
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ברחוב או להבליט מעל רחוב דברים אלה (להלן  -היתר):

( )1כיסאות ושולחנות צמוד לחזית בית אוכל ,ובלבד שיישאר מקום פנוי למעבר הולכי רגל ,ברוחב
של  2מטרים לפחות משפת המדרכה עד לשטח הצבת השולחנות והכיסאות ,שיהיה פנוי ממכשול,
כגון עמוד תאורה ,תחנת אוטובוס וכיוצא בהם;
( )2שמשיה ,פרגוד או סככה ,זמניים שאינם מחוברים למדרכה או לקיר ,להגנה מהשמש ,ובאישור
מהנדס המועצה (להלן  -המהנדס) ,מיתקן זמני לעונה או לתקופה שאינו מחובר למדרכה או לקיר,
לסגירת שטח סמוך לבית אוכל לצורך הצבת שולחנות וכיסאות בלבד ,ובתנאי שבעלם יפרקם בתום
העונה או התקופה;
( )3מאזניים אוטומטיים לשקילת בני אדם ,מכונות לייצור גלידה או מיצים או להכנה ומכירת
מזון;
( )4מעמד או מדף או מיתקן זמני ,שאינו מחובר למדרכה או לקיר ,להצגת טובין בשטח הגובל
בחזית החנות ,ובלבד שהטובין לא יונחו על המדרכה אלא על מיתקן כאמור שיוצב צמוד לקיר

החיצון של החנות באופן שיהיה במדרכה הגובלת מעבר פנוי ובלא מכשול להולכי רגל ,ברוחב של 2
מטרים לפחות משפת המדרכה עד למקום הצבת המיתקן;
( )5דוכן למכירת או להצגת טובין באירועים מיוחדים בלבד ,שלא בידי רוכל ברישיון ,לפי שיקול
דעת ראש המועצה ועל פי הוראותיו ,ובלבד שעם חלוף האירוע יסיר בעל ההיתר את הדוכן ,הטובין
וכל דבר אחר מהרחוב ויחזירו למצבו הקודם.
היתר ואגרה
(א) ראש המועצה רשאי ,בכל עת ,להתנות ,לשנות או לבטל היתר שניתן.
.4
(ב) בעד היתר ,תשולם אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
(ג) היתר יפקע ביום  31בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן ,למעט היתר שניתן לדוכן או למבנה שהוקם לצורך קיום
אירוע מיוחד שתוקפו יפוג עם תום האירוע ,והיתר שניתן לפי הוראות סעיף  )2(3שאת תקופת תוקפו יקבע המהנדס.
(ד) לא יינתן היתר אלא בכפוף להוראות חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח.1968-
(ה) בעל הית ר יהא אחראי על הסדר והניקיון ועל מראם הנאות ותקינותם של המיתקנים שלגביהם ניתן היתר
ועל השטח שבו הם מוצבים.

התנהגות ברחוב
בלי לגרוע מהוראות חוק עזר זה ,לא יעשה אדם ברחוב שבתחום המועצה אחד מאלה ,אלא בהיתר מאת ראש
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המועצה:

( )1פיקניק או חגיגה פרטית שיש בה כדי לגרום לרעש ,מטרד או הפרעה לציבור;
( )2הבערת אש.
הודעות
.6

(א) ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב -

( )1מאדם שעשה או שגרם או שהרשה למי שפועל מטעמו לעשות דבר שנאסר לעשותו לפי הוראות
סעיפים  7 ,5 ,2ו ,8-לסלק דבר מהרחוב או מעליו ולהחזיר את מצב הרחוב לקדמות בתוך הזמן
הקבוע בהודעה;
( )2מאדם שהפר תנאי מתנאי ההיתר שניתן לו ,למלא אחר תנאי ההיתר בתוך הזמן הקבוע
בהודעה;
( )3מאדם שההיתר שניתן לו בוטל ,לסלק דבר מהרחוב ולהחזיר את מצב הרחוב לקדמותו בתוך
הזמן הקבוע בהודעה.
(ב) הודעת ראש המועצה תכלול אזהרה ולפיה על אותו אדם לפעול כאמור בדרישה ,להנחת דעתו של ראש המועצה
וכי אם אותו אדם לא יפעל על פי הדרישה יהא ראש המועצה רשאי לבצע את הפעולה בעצמו ועל חשבון אותו אדם ,וזאת
בלי לגרוע מהוראות כל דין אחר.
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור ימלא אחריה בתוך הזמן הקבוע בה; לא מילא אדם אחר ההוראה שבהודעה ,רשאי
ראש המועצה באמצעות עובדי המועצה או אדם שהוא הסמיך לכך ,לעשות את הדרוש ולחייב את האחראי לדבר בהוצאות
הסילוק או הביצוע ,לפי הענין.

פתיחת שוחות
(א) לא יכרה אדם ולא ירשה למי שפועל מטעמו לכרות שוחה ברחוב ,אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה
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ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ב) אדם הכורה שוחה ברחוב על פי היתר כאמור בסעיף קטן (א) -

( )1יחזיק את מקום השוחה מגודר ויציינו בשלטי אזהרה ובדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים
בלילה;
( )2יחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף ההיתר ,הכל לפי
המוקדם מביניהם.
נזק לרחוב
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(א) לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.
(ב) אדם שעבר על הוראות סעיף קטן (א) ,יתקן את הנזק מיד.
(ג) נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב ,יתקן החופר או בעל הקרקע את הנזק מיד.

רשות כניסה
(א) ראש המועצה או פקח רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס למקום כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולעשות
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מעשה הדרוש לביצוען.
(ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או לפקח ולא ימנעהו מביצוע סמכויותיו לפי סעיף קטן (א).
(ג) בעל היתר יראהו ויציגו לפני ראש המועצה או פקח ,לפי דרישתו.

סילוק מכשול וביצוע עבודה
ראש המועצה רשאי לסלק מכשול מרחוב ולבצע עבודה במקרים דחופים שבהם קיים חשש לשלום הציבור,
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בריאותו ,בטיחותו או נוחותו ,בין אם נמסרה הודעה לפי סעיף  6ובין אם לאו ,ולהיכנס לשם כך לכל מקום; סילק ראש
המועצה מכשול מרחוב או ביצע עבודה כאמור ,רשאית המועצה לגבות מהאדם האחראי לסילוק המכשול או לביצוע
העבודה ,את הוצאות הסילוק או הביצוע ,לפי הענין.

מסירת הודעות
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה ההודעה לידי אדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום
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מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבגירים הגרים שם או לידי אדם בגיר
העובד או המועסק שם ,או אם נשלחה בדואר רשום לאותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או אם הוצגה ההודעה באופן נראה לעין באחד המקומות האמורים או במקום שבו נמצאו הדברים שהונחו שלא כדין.

הצמדה למדד
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סכומי האגרות לפי חוק עזר זה יעודכנו בכל שנה -

( )1ב 1-בינואר ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו לעומת מדד חודש מאי
שקדם לו;
( )2ב 1-ביולי ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם בחודש יוני שקדם לו לעומת מדד חודש נובמבר
שקדם לו.
הוראות מעבר
היתר שניתן לפני תח ילתו של חוק עזר זה דינו כדין היתר שניתן לפי חוק עזר זה ,ותוקפו עד המועד הנקוב בו או עד
.13
שנה מיום פרסומו של חוק עזר זה ,לפי המאוחר מביניהם.

הוראת שעה
על אף האמור בסעיף  12יעודכנו שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת ב 1-בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה (להלן
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 יום העדכון הראשון) ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת המדד שפורסם בחודשאוגוסט .2004

תוספת
(סעיף (4ב))

אגרת היתר

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

בעד כל כיסא
בעד כל שולחן
בעד מדף ,לכל  1מ"ר או חלק ממנו
( )1בעד מיתקן לתליית בגדים ,לכל  1מ"ר או חלק ממנו
( )2בעד מיתקן נוסף
בעד מכשיר חשמלי ,לכל  1מ"ר
בעד מיתקן אחר ,לכל  1מ"ר או חלק ממנו
בעד סגירה עונתית ,לכל  1מ"ר לעונה או חלק ממנה (סעיף ))2(3
( )1בעד שימוש ברחוב ,בתקופת אירועים ,לכל  1מ"ר או חלק ממנו לתקופת
האירוע בלבד
( )2לכל מ"ר נוסף

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
לשנה או לחלק ממנה
30
80
200
100
300
150
200
60
100
150
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בעד שימוש בדוכן פרטי באירועים

800

כ"ו בחשון התשס"ו ( 28בנובמבר )2005
עמוס עזאני
ראש המועצה המקומית אבן יהודה

