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ריכוז עיקרי הממצאים:


נמצאו חוקי העזר העירונים לעכו ,בהם תעריפי האגרות ,החייבים להתעדכן לפי
הצמדה למדד המחירים ,אינם מתעדכנים באופן מסודר והעירייה גובה פחות כספים
ממה שצריכה (ראה חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א , 5004-חוק
עזר לעכו (אגרת תעודת אישור) ,תשל"ה , 5091-חוק עזר לעכו (מבנים מסוכנים),
התשמ"ט ,50//-חוק עזר לעכו (תיעול) ,תשל"ט ,5090-חוק עזר לעכו )הוצאת
אשפה( ,תשל"ח 509/-סעיפים .)6.9.0 ,6.9.6 , 6.1



אותרו חוקי העזר העירוניים בשימוש ,בהם לא קיים מנגנון עדכון תעריפי אגרות
בכלל .דהיינו ,תעריפי אגרות ,אשר נקבעו בזמנו בשקלים ישנים או בלירות  -תקפים
עד היום( .ראה חוק עזר לעכו (צעצועים מסוכנים) ,תשי"ח 501/-סעיף  ,6.5חוק
עזר לדוגמה בדבר חזיתות בתים אשר אומץ על ידי עירית עכו ,תשל"ג
) (50.54.5091סעיף  ) 6.0.1זה גורם להפחתת הכנסות העירייה בגין שירות שהיא
מעניקה לתושבים.



ישנם חוקי העזר העירוניים (לדוגמא ,:חוק עזר לעכו (תיעול) ,תשל"ט )5090-בהם
לא רשום מנגנון עדכון תעריפי קנסות .החוק גם לא רשום בצו העיריות (עבירות
קנס) תשל"א  ,1791אשר קובע מנגנון עדכון תעריפי קנסות לכלל חוקי העזר
העירוניים .הדבר מונע הפעלת החוק כלשונו לפי התעריפים המעודכנים להיום.



תעריפי קנסות ,הנקבעים בהתאם לצו העיריות ( עבירות קנס ) תשל"א 1791
(נספח ב') אינם מתעדכנים בזמן .התעריפים לפי הצו לא עודכנו משנת תשס"ו
והעירייה המשיכה לגבות קנסות בגובה של  ₪ 664במקום  ₪ 964בסמל א ' וגם
בסמלים אחרים פחות כסף ממה שצריך .לפי הערת הביקורת התעריפים עודכנו
באיחור של  680שנה.



ישנם חוקי העזר העירוניים (ראה לדוגמא :חוק עזר לעכו (מפגעי תברואה) ,תשי"ז –
 ,5016חוק עזר לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות) ,תשל"ד –  ,5090חוק עזר לדוגמה
לעיריות (החזקת מקלטים) ,התשל"ו – ,5091חוק עזר לעכו )הוצאת אשפה(,
תשל"ח ,509/-חוק עזר לעכו (הגנה על הצמחים) ,התשמ"ח ,50// -חוק עזר לעכו
(מניעת רעש) ,התשמ"ח 50//-ואח') ,בהם לא בוטל סעיף העונשים ,המקבע את
תעריף הקנס על סך  ₪ 644בלבד .מאחר ושעורי הקנסות של החוקים האלו אמורים
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להתעדכן בהתאם לצו העיריות (עבירות קנס) תשל"א  1791ולא לפי התעריפים
הנקובים בחוקים עצמם ,יוצא כי תעריף הקנס חייב להיות  ₪ 964ולא  644ש"ח .אם
להוסיף כי בפועל נגבה סך של  ₪ 664בגין קנס א' ,אז נהיה ברור עד כמה הדבר
מבלבל את הרוצים לעיין ולהבין בחוק ,התושבים מתקשים להבין מה קובע :מה
שכתוב בחוק או מה שכתוב בצו העיריות או מה שנגבה בפועל?


בצו העיריות ( עבירות קנס ) תשל"א ( 1791עדכון תשס"ב ( ) 1441ראה נספח ד')
רשומים חוקי עזר שאינם נאכפים יותר ,אך העירייה לא פעלה לשינוים ו8או לגריעתם
מצו זה( .ראה חוק עזר לעכו (פיקוח על הכלבים) ,התשנ"ב –  5001סעיף  ,6.1חוק
עזר לעכו (אגרת ביוב) ,התשל"ה 5091-סעיף  .)6.6כמו כן הרשות לא פעלה לפי
החלטתה לצרף לצו זה עבירות נוספות של חוקי העזר החדשים והתקפים( .חוק עזר
לעכו (פיקוח על כלבים וחתולים) ,התשנ"ו5006-סעיף  .)6.1ללא בסיס משפטי
פורמאלי תקין לא ניתן לבצע אכיפת גביה חוקית של חוקי העזר העירוניים.



אותרו חוקי עזר החיוניים להפעלת המערכת העירונית ,אשר אינם נאכפים או נאכפים
חלקית בלבד (חוק עזר לעכו (שחיטת עופות) ,התשנ"ב , 5001-חוק עזר לעכו
(העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א ,5004-בחוק עזר לעכו (תיעול) ,תשל"ט, 5090-
חוק עזר לעכו (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו) ,התשס"א , 1444-חוק עזר לדוגמה
בדבר חזיתות בתים אשר אומץ על ידי עירית עכו ,תשל"ג  ,50.54.5091חוק עזר
לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים) ,התשס"א , 1444-בחוק עזר לעכו
)הוצאת אשפה( ,תשל"ח 509/-ראה סעיפים  .)6.0אי הפעלת החוקים כדין – דבר
הפוגע לא רק בהכנסות הרשות ,אלא גם מרמז לתושבים על חוסר שליטה של
הרשות בעניינים.



הביקורת עלתה על ליקויים בנהלי עבודה המשותפים למחלקות שונות בעירייה
להפעלת חוקי העזר העירוניים .חוסר התאמה בפעילות המשותפת בין המחלקות
השונות בעירייה מונע אכיפה סדירה של חוקי העזר העירוניים ,המיועדים לסייע
להפעלה מסודרת של המערכת העירונית.



באכיפת החוקים ,איכן נדרש שיתוף הפעולה בין מחלקות השונות בעירייה חסרה
מדיניות ברורה בכפוף להוראות חוק רישוי עסקים ,הקובעת את תנאי הזכאות למתן
היתרים (ראה חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א ,5004-חוק עזר לעכו
(שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים) ,התשס"א .1444-כעת באכיפת
החוקים לא מתבצעת בדיקת גבולות המותרים והאסורים לפי חוק רישוי עסקים.
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לדוגמא :לא נבדקים פרטי זיהוי של בעלי המוניות ,המקבלים היתר במסגרת רישוי
עסקים לתחנת המוניות ,אליה משתייכים .הדבר גורם לחריגות מההיתר ,ומקשה על
אכיפת החוק בידי הפקחים העירוניים .דוגמה נוספת :בחוק של שימור רחובות
ושטחים ציבוריים פתוחים למבצעי האכיפה (הפקחים) צריך להיות ברור מה הוא
המרחק המותר לשימור הרחובות במקרים שונים ,מה היא כמות החפצים
המקסימאלית היכולה להיות מאשרת לסוג עסק זה או אחר וכו'.


הביקורת מצאה כי באין הגדרה מדויקת של סמכויות לבעלי תפקידים שונים,
השותפים לאכיפת חוקי העזר העירוניים האלה ובאין סדרי וזמני עבודה תקניים
לביצוע מדיניות העירייה ,האחריות מתגלגלת מגורם לגורם ללא תוצאות (חוק עזר
לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א – 5004-מוניות).



במאגר המידע המפורסם לעיון הציבור אותרו חוקי עזר ,אשר אינם בשימוש יותר
(חוקי עזר לעכו (מתן רישיונות לסבלים ופיקוח עליהם) ,5009 ,חוק עזר לעכו
(אגרת ביוב) ,התשל"ה .) 5091-ערבוב בין חוקי עזר ,אשר בשימוש לבין אילו ,
שיצאו מכלל השימוש גורם לשיבוש המידע המועבר לעיון הציבור ולהחלשת כושר
ההרתעה של דרישות הרשות המקומית כלפי תושביה המפורטות בחוקי העזר
העירוניים הפעילים באותה עת.

ריכוז עיקר המלצות הביקורת:


מומלץ להתאים את כל החוקי העזר העירוניים למערכת ההצמדה של עדכון אגרות.



מומלץ להתאים את כל החוקי העזר העירוניים לצו העיריות ( עבירות קנס ) תשל"א
 1791הקובע את גודל הקנסות הנגבים עקב אי ביצוע חוקי העזר העירוניים.



מומלץ לערוך בדיקת התאמה ו8או חוסר שגיאות בפרסום של החוקים החדשים
והישנים כאחד ,בהם משתמשים באכיפה היום-יומית.



מומלץ לבטל סעיפי עונשין ,שעוד נותרו בחוקי עזר הישנים הרשומים בגוף החוק.
מומלץ ליזום חוק עזר מרוכז לביטול סעיפי העונשין ,בו רצוי להכיל את כל חוקי העזר
במרוכז.
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מאחר ומנגנון העדכון של הקנסות לא מופיע בתוך חוקי העזר העירוניים ,בהם
תעריפי הקנסות נקבעים עפ"י צו העיריות (עבירות קנס) ,תשל"א 1791-מן הראוי
היה לפרסם צו העיריות באתר האינטרנט העירוני לצידם של חוקי העזר העירוניים,
עליהם חל הצו ,כולל הפרסום של תעריפי קנסות המעודכנים.



הביקורת ממליצה להוציא נוהל עדכון תעריפים תקופתי בחוקי העזר ולהתנהל לפיו.
מומלץ להפעיל מנגנון עדכון התעריפים בכל חוקי העזר ,בהם הוגדר המנגנון לפי
הצמדה למדד  -אוטומטית באמצעות תכנת מחשב.



הביקורת ממליצה לרכז נושא גביה ועדכון היטלים8אגרות8קנסות לפי חוקי העזר
העירוניים בידי פקיד מוסמך באגף הגזברות ולהטיל עליו הסמכות לפקח על תעריפי
האגרות8היטלים8קנסות באופן מסודר.



לפי הנחיית משרד הפנים (חוזר מנכ"ל משרד הפנים  6846סעיף ( )1ראה נספח ב')
יש לבחון את תעריפי האגרות וההיטלים בתום חמש שנים לכל היותר מאז העדכון
האחרון ,ובמידת הצורך – לעדכנם ולתקנם על – ידי הגשת תיקון לחוק העזר.



מומלץ להוסיף לאתר האינטרנט העירוני את כל הטפסים הרלוונטיים להפעלת חוקי
העזר העירוניים (ראה לדוגמא נספח ג').



מומלץ לערוך שינויים בנהלי עבודה של מתן אישורים ואכיפת שני החוקים להלן:
א .חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א5004-
ב .חוק עזר לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים) ,התשס"א1444-
השינויים המומלצים בנהלי העבודה לאכיפת החוקים האלה:
** קביעת מדיניות ברורה למתן היתרים בכפוף להוראות חוק רישוי עסקים.
** קביעת סדרי וזמני עבודה תקניים לביצוע המדיניות זו.
** הגדרה מדויקת של סמכויות לבעלי תפקידים ,האחראים לביצוע תקין של
המדיניות.
** אימוץ שיטות עבודה המשולבות בין המחלקות.
** ההמלצה זו אמורה לאפשר להשיג תוצאות אכיפת הגבייה מסודרים ויעילים יותר.
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יום ראשון כ"א אב תשע"א
יום ראשון  15באוגוסט 1455

ביקורת תעריפים הנגבים בהתאם לחוקי העזר העירוניים לעכו.
 .1מבוא:
חוקי עזר העירוניים מהווים חקיקת משנית מתוקף הוראות פרק  56סעיפים  16/ -114לפקודת
העיריות ובחלקם גם מתוקף חוק או תקנה אחרת בחקיקה הראשית.
מטרתם להסדיר את יחסי הגומלין בין הרשות לתושב ,בכל הקשור לתחומי הפעילות והשירותים
שנותנת הרשות לתושב.
חוקי העזר מאפשרים גביית אגרה או היטל שירות ו8או גביית קנס על אי ביצוע של חוקי העזר ,או
שניהם יחד -גביית אגרות8היטלים וקנסות.
חוק עזר המאושר ע"י מועצת העיר וחתום ע"י ראש העיר מועבר לידיעתו של שר הפנים .החוק מקבל
תוקף של חקיקת משנה רק לאחר פרסומו ברשומות בקובץ התקנות באישור של משרד המשפטים.
בחוקי העזר העירוניים גובה הקנסות נקבע ומתעדכן לפי צו העיריות (עבירות קנס) ,תשל"א,1791 -
אשר עדכוניו מתפרסמים מעת לעת ברשומות בקובץ התקנות.
 .2גבולות הביקורת:
הביקורת התמקדה בחוקי העזר התקפים ליום הביקורת ובדקה את :





תעריפי אגרות וקנסות ,המוטלים על התושבים מכוח חוקי העזר העירוניים והתאמתם
לתעריפים הרשומים בחוקי העזר העירוניים.
קיומו של מנגנון עדכון התעריפים ושיטות להפעלתו (שיטה ידנית  8אוטומטית).
מצבי של אי אכיפה ו8או אכיפה חלקית של חוקי העזר העירוניים.
חוקי העזר הישנים ,אשר יצאו מכלל שימוש.

 .3בסיס משפטי:
סעיף  114לפקודות העיריות קובע את סמכותה של מועצת העיר "להתקין חוקי עזר כדי לאפשר
לעיריה ביצוע הדברים שהיא נדרשת או מוסמכת לעשותם על פי הפקודה או כל דין אחר או לעזור לה
בביצועם ,או כדי לדרוש מבעל נכס או מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה האמורה".
ע"פ סעיף  115לפקודות העיריות רשאית העירייה לקבוע בחוק העזר הוראות בדבר תשלום אגרות,
היטלים או דמי השתתפות על -ידי כל אדם בקשר לדברים האמורים בסעיף .114
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ע"פ סעיף ( 161ב) (" : )5השר יקבע בצו ברשומות את שיעור הקנס לכל עבירת קנס ,ובלבד שלא
יעלה על  964שקלים חדשים ,ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה"
רשימת חוקי עזר העירוניים של עכו מפורסמת באתר האינטרנט העירוני לעיון הקהל הרחב של
המבקרים (נספח א' ).
 .4עיקרי הממצאים:
אותרו מקרים בהם אין התאמה בין תעריפי האגרות והקנסות שהרשות אמורה לגבות לבין
.0.5
תעריפי האגרות והקנסות הנגבים במציאות .כך תעריפי האגרות ,אשר לפי חוק חייבים להתעדכן
בהתאם להצמדה למדד המחירים ,אינם מתעדכנים באופן מסודר (ראה סעיפים ,6.9.6 , 6.1
 .)6.9.0ולהפך ,תעריפי האגרות הנגבים במציאות והוצמדו למדד המחירים כדין ,אך לא נמצא
בסיס משפטי המגדיר את מנגנון ההצמדה שלהם בחוק (ראה סעיף  .)6.5.6תעריפי קנסות,
האמורים להתעדכן לפי צו העיריות ( עבירות קנס ) תשל"א ( 1791ראה נספח ב') אינם
מתעדכנים בזמן או בכלל לא מתעדכנים (ראה סעיפים .)6.6
אותרו חוקי עזר עירוניים בשימוש ,בהם לא קיים מנגנון עדכון תעריפים בכלל .דהיינו,
.0.1
תעריפי אגרות ,אשר נקבעו בזמנו בשקלים ישנים או בלירות תקפים עד היום( .ראה סעיפים ,6.5
 ) 6.6.6 ,6.0.1זה גורם להפחת הכנסות העירייה בגין שירות שהיא מעניקה לתושבים.
בצו העיריות ( עבירות קנס ) תשל"א ( 1791עדכון תשס"ב ( ) 1441ראה נספח ד') יש
.0.6
ביטוי לחוקי עזר שאינם נאכפים יותר ,אך העירייה לא פעלה לשינוים ו8או לגריעתם מצו זה( .ראה
סעיפים  .)6.6 ,.6.0.1כמו כן הרשות לא פעלה לפי החלטתה לצרף לצו זה עבירות נוספות של
חוקי העזר החדשים והתקפים( .ראה סעיף  .)6.1חשיבות העדכון אינה מסתכמת במתן יסוד
משפטי תקין לגבית הקנסות אך ברור כי ללא בסיס משפטי פורמאלי תקין לא ניתן לבצע אכיפת
גביה חוקית של חוקי העזר העירוניים.
במסגרת גבולות הביקורות בלבד (בדיקת תעריפי אגרות וקנסות) אותרו חוקי עזר החיוניים
.0.0
להפעלת המערכת העירונית אשר אינם נאכפים בענייני גבית אגרות8היטלים וקנסות או נאכפים
חלקית בלבד (ראה סעיפים  .)6.0אחת הסיבות לכך :ליקוי או מחסור של נהלי עבודה מתואמים
בין מחלקות שונות בעירייה להפעלת החוק( .ראה סעיף  .)6.0.1הדבר פוגע לא רק בהכנסות
הרשות ,אלא גם מרמז לתושבים על חוסר שליטה של הרשות בעניינים .אי אכיפת סעיף העונשין
בחוקי העזר בהקפדה בכל המקרים שבהם מתגלה עבירה מאפשרת לתושבים לקחת את הדין
לידיהם ,מתוך ההנחה שהכול מותר .הנפגעים העיקריים הם התושבים שומרי החוק ויחד אתם
תדמית העיר כולה.
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מעיון בחוקי העזר נמצא כי חסר ביטוי בגוף חוקי העזר לשינויים שחלו מאוחר יותר בחוקים
.0.1
הללו (ראה סעיפים  .)6.6.0 – 6.6.1המבקש לעיין בחוקי עזר (בהתאם להוראות החוק חופש
המידע סעיף ( 6ג) המגדיר את חובת הרשות במתן פרסום פומבי לחוקי העזר) צריך לקבל
הסבר והדרכה כיצד לבדוק מהו לשון החוק העדכני .זאת במקום לערוך את כל חוקי העזר כולל
השינויים והעדכונים בקובץ ממוחשב אחד ,המאפשר בין היתר לערוך בו מיידית את התיקונים
הנדרשים עקב שינויים החלים על החוקים מעת לעת .כך שהמבקש לעיין בחוקי העזר העירונים
יוכל לקבל תמונה מלאה של הוראות החוק מבלי לבצע את החיפושים וההתאמות בעצמו.
במאגר המידע המפורסם לעיון הציבור אותרו חוקי עזר ,אשר אינם בשימוש יותר .ערבוב בין
.0.6
חוקי עזר אשר בשימוש לבין אילו  ,שיצאו מכלל השימוש גורם הן לשיבוש המידע והן להחלשת
כושר ההרתעה של דרישות הרשות המקומית כלפי תושביה המפורטות בחוקי עזר החיוניים
הפעילים באותה עת (ראה סעיפים .)6.6 ,6.0.1 :לדעת הביקורת ,יש להפריד את חוקי עזר,
אשר אינם בשימוש מאלו ,אשר העירייה פועלת לאכיפתם.
 .5המלצות הביקורת:
נדרשת בדיקה של תוכן חוקי העזר העירוניים לצורך התאמתם למערכת ההצמדה8עדכון
.1.5
המחירים מחד ולחוקים החדשים שהתקבלו8הוחלפו מאידך (סעיף  .)6.5כ"כ מומלץ לערוך
בדיקת התאמה8חוסר שגיאות בחוקים ,בהם משתמשים באכיפה יום-יומית (סעיף .)6.1
חוקי עזר ,שעוד נותרו להם סעיפי עונשין בגוף החוק מומלץ לבטל אותם בהקדם (סעיף .)6.6
.1.1
כ"כ אפשר ליזום חוק עזר מרוכז לביטול סעיפי העונשין ,בו רצוי להכיל את כל חוקי העזר במרוכז
(ראה לדוגמא נספח ז').
 .1.6מ אחר ומנגנון העדכון של הקנסות לא מופיע בתוך חוקי העזר העירוניים ,בהם תעריפי
הקנסות נקבעים עפ"י צו העיריות (עבירות קנס) ,תשל"א 1791-מן הראוי היה לפרסם תיקון
לסעיף של העונשים בתוך חוקי העזר העירוניים .במקביל מומלץ לפרסם צו העיריות באתר
האינטרנט העירוני לצידם של חוקי העזר העירוניים ,עליהם חל צו העיריות (עבירות קנס),
תשל"א – .5095
הביקורת ממליצה לערוך בדיקה של התאמת חוקי העזר העירונים המפורסמים בדף הבית
.1.0
של אתר האינטרנט העירוני ולבדוק אילו חוקים כבר אינם בתוקף ו8או הוחלפו ע"י חוקי עזר
חדשים ,אילו חוקים חדשים שנכנסו לתוקף ועדיין לא פורסמו באתר העירוני( .ראה חוק עזר לעכו
(אגרת ביוב) ,התשל"ה 5091-כפי שמפורט בסעיף .)6.6.1
הביקורת ממליצה להוציא נוהל עדכון תעריפים תקופתי בחוקי העזר ולהתנהל לפיו .רצוי
.1.1
להפעיל מנגנון עדכון תעריפים אוטומטי ממוחשב בכל חוקי העזר ,בהם הוגדר המנגנון לפי
הצמדה למדד.
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הביקורת ממליצה לרכז נושא גביה ועדכון היטלים8אגרות8קנסות לפי חוקי העזר העירוניים
.1.6
בידי פקיד מוסמך באגף הגזברות ולהטיל עליו הסמכות לפקח על תעריפי האגרות8היטלים8קנסות
באופן מסודר.
לפי הנחיית משרד הפנים (חוזר מנכ"ל משרד הפנים  6846סעיף ( )1ראה נספח ב') יש
.1.9
לבחון את תעריפי האגרות וההיטלים בתום חמש שנים לכל היותר מאז העדכון האחרון ,ובמידת
הצורך – לעדכנם ולתקנם על – ידי הגשת תיקון לחוק העזר( .ראה לדוגמא חוק עזר לעכו (מבנים
מסוכנים) ,התשמ"ט 50//-כפי שמפורט בסעיף .)6.5.5
להוסיף לאתר האינטרנט העירוני את כל הטפסים הרלוונטיים להפעלת חוקי העזר העירוניים
.1./
(ראה לדוגמא נספח ג').
במקביל ומעבר לגבולות הביקורת הנוכחית הביקורת מצאה לנכון להמליץ על עריכת שינויים
.1.0
בהליך מתן אישורים ואכיפת  2החוקים להלן:
ג .חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א5004-
ד .חוק עזר לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים) ,התשס"א1444-
כדלקמן:
 .1.0.5קביעת מדיניות העירייה ברורה למתן היתרים בכפוף להוראות חוק רישוי עסקים( .כעת
מתבצעת תמונת המצב ללא בדיקת גבולות המותרים והאסורים לפי חוק).
 .1.0.1קביעת סדרי וזמני עבודה תקניים לביצוע המדיניות זו.
 .1.0.6הגדרה מדויקת של סמכויות לבעלי תפקידים ,האחראים לביצוע תקין של המדיניות .כגון:
בסמכות רישוי העסקים  -קביעת מדיניות למתן ההיתרים ,בסמכות של הפיקוח  -אכיפת
החוק ,בסמכות הגביה  -חיוב תקין ומעקב אחרי אי תשלום סדיר על ההיתרים.
 .1.0.0אימוץ שיטות עבודה המשולבות בין המחלקות.
 .1.0.1ההמלצה של סעיף  1.0משיקה למסגרת הביקורת שנערכה ואמורה לאפשר להשיג תוצאות
אכיפת הגבייה מסודרים ויעילים יותר.

 .6פרוט ממצאי הביקורת:
.6.5

חוסר הגדרה בחוק של מערכת ההצמדה לתעריפי אגרות ,היטלים וקנסות.

בבדיקה נמצאו חוקי עזר ,בהם לא קיימת מערכת עדכון תעריפים ו8או חסרה התאמה בין הפרסומים :
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 .6.5.5בחוק עזר לעכו (מבנים מסוכנים) ,התשמ"ט 50//-בסעיף ( 1ג) רשום:
"בעד בדיקת בנין בידי מהנדס לפי בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) ישלם המבקש לעיריה,
בעת הגשת הבקשה ,אגרה בסך  51שקלים חדשים".
לא בחוק העזר עצמו ולא בחוק העזר של הצמדה למדד לא הוגדר מנגנון העדכון של אגרת
הבדיקה .ואילו היה מעודכן ,היה מתעדכן לתעריף של  ₪ 61במחירי .5855
בבדיקה נמצא כי האגרה נגבית היום באופן בלתי עקבי (פעם כן  ,פעם לא) ובתעריף של
 ,₪ 22אשר אינו תואם את הנומינלי ( ) ₪ 15בניגוד לרשום בחוק העזר ולא מכסה
לרשות את הוצאותיה בהליכי אכיפה על החוק.
למרות שהתעריפים אינם משקפים את ההתפתחויות הכלכליות שהתרחשו במשק מאז
חקיקת החוק ,לא נעשתה בדיקה וניסיון כלשהו כדי להשוות את התעריפים לעלויות
השירותים במציאות ,כפי שמנחה משרד הפנים (חוזר .)6846
 .6.5.1כנ"ל בחוק עזר לעכו (צעצועים מסוכנים) ,תשי"ח 501/-בסעיף  9רשום:
"בעד מתן היתר תשולם לעיריה אגרה בסך שלוש לירות( ".החל מיום .)0.0.1/
אילו היה קיים מנגנון העדכון בחוק עזר עצמו ו8או בחוק העזר (הצמדה למדד) ,התשמ"א –
 , 50/5התעריף היה אמור להשתוות לסך של  ₪ 61ב.5855 -
הביקורת מצאה כי אין שימוש בחוק עזה הזה.
 .6.5.6לפי חוק עזר לעכו (פיקוח על כלבים וחתולים) ,התשנ"ו( 5006-עדכון :התשס"ג):
")ב( בעד סימון אלקטרוני תשולם לקופת הרשות המקומית אגרה בסך  64שקלים חדשים".
בבדיקה נמצא כי התעריף המעודכן הוצמד למדד ( ₪ 6/נכון ל .)585855-אך העדכון
מתבצע ללא שום הזכור לשיטת העדכון בחוקי העזר העירוניים (לא בחוק עזר לעכו
(הצמדה למדד) ,התשמ"א 50/5ולא בחוק עזר לעכו (פיקוח על כלבים וחתולים) ,התשנ"ו-
 .)5006במקרה זה עדכון המחירים ללא ציון של שיטת העדכון בחוק הופך את העלית
התעריף לבלתי חוקי.
.6.1

מקרים של אי התאמה  /שגיאה בפרסום.
בחוק עזר לעכו (הצמדה למדד) ,התשמ"א 50/5בתוספות מופיעה רשימת חוקי העזר
העירוניים ,עליהם חל החוק .רשום בין היתר חוק עזר לעכו )פיקוח על הכלבים( ,התשנ"א-
 .5005מבירור עם המנהל השרות הווטרינרי העירוני החוק הזה לא קיים .ישנו חוק עזר
לעכו (פיקוח על הכלבים) ,התשנ"ב – ( 5001אשר לא פורסם ברשימת חוקי העזר
העירוניים) וחוק עזר לעכו (פיקוח על כלבים וחתולים) ,התשנ"ו( ,5006-המופיע ברשימה).
יש לתקן את הטעות שנפלה.

.6.3

ליווי משפטי הלקוי בחסר.

 .6.6.5במרבית חוקי העזר העירוניים גובה הקנסות נקבע ומתעדכן לפי צו העיריות (עבירות קנס),
תשל"א.1791 -
מבדיקה עולה כי התעריפים לפי הצו לא עודכנו משנת התשס"ו .ואילו תהליך העדכון היה
מתבצע כדין ,אז שיעור הקנס בסמל א' היה אמור להתעדכן לסך של  ₪ 964החל מיום
___________________________________________________________________
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( 081855במקום  ₪ 664אשר ממשיכים לגבות) .כגון יתר תעריפי הקנסות ,הנגבים לפי צו
העיריות (עבירות קנס) ,תשל"א 5095 -אינם מעודכנים.
 .6.6.1בצו העיריות ( עבירות קנס ) תשל"א  1791עדכון תשס"ב 1441-יש ביטוי לחוקי עזר
שאינם בתוקף .העירייה לא פעלה לגריעתם מצו זה ,כמו כן הרשות לא פעלה לפי החלטתה
לצרף לצו זה עבירות נוספות של חוקי העזר התקפים .למשל בצו העיריות (עבירות קנס)
תשל"א  5095רשום חוק עזר לעכו (פיקוח על כלבים) ,התשנ"ב –  , 5001אשר אינו בתוקף
מאחר והוחלף בחוק עזר לעכו (פיקוח על כלבים) ,התשנ"ו – .5006
 .6.6.6ישנם חוקי עזר עירוניים (לדוגמא ,:חוק עזר לעכו (תיעול) ,תשל"ט )5090-בהם לא בוטלו
סעיפי עונשין ,הקובעים את תעריפי הקנס ללא מנגנון עדכון.
הדבר אינו מאפשר עדכון התעריפים באופן מרוכז ומסודר כמו יתר הקנסות בחוקי העזר
העירוניים.
 .6.6.0ישנם חוקי עזר עירוניים (לדוגמא :חוק עזר לעכו (מפגעי תברואה) ,תשי"ז –  ,5016חוק עזר
לדוגמה לעיריות (ניקוי מדרכות) ,תשל"ד –  ,5090חוק עזר לדוגמה לעיריות (החזקת
מקלטים) ,התשל"ו – ,5091חוק עזר לעכו )הוצאת אשפה( ,תשל"ח ,509/-חוק עזר לעכו
(הגנה על הצמחים) ,התשמ"ח ,50// -חוק עזר לעכו (מניעת רעש) ,התשמ"ח 50//-ואח'),
בהם גם לא בוטל סעיף העונשים ,המקבע את תעריף הקנס על סך  ₪ 644בלבד .בנוסף
לכך החוק רשום בצו העיריות (עבירות קנס) תשל"א  1791בתור חוק עזר העירוני ,אשר
תעריפי הקנס שלו חייבים להתעדכן מעת לעת בהתאם לפרסום בקובץ התקנות ולא לפי
התעריף הנקוב בחוק עצמו .הדבר מבלבל את הרוצים לעיין ולהבין בחוק ,מה נכון :מה
שכתוב בחוק או מה שכתוב בצו העיריות?
יתרה מכך ,בחוקי העזר רשום סכום הקנס  ,₪ 644אלא בצו העיריות הקנס מתויג בסמל ב',
המהווה סך של  ₪ 091או בסמל ג' (סך של  ) ₪ 614בלבד במחירי שנת  .1455הדבר
סותר ומשבש את פעולות האכיפה בשלב התדיינות משפטית .בפועל הקנסות אינם נגבים
כלל כי החוקים אינו נאכפים ע"י העירייה.
בחוק עזר לעכו (פינוי חפצים מיושנים) ,התשמ"ב 50/1-רשום סכום הקנס  5,444שקלים
ישנים ,למרות שצו העיריות קובע את תעריף הקנס לפי סמל ב' .בפועל הקנס לא נגבה כי
החוק אינו נאכף.
.6.4

אכיפה חלקית או חוסר אכיפה של חוקי עזר.

 .6.0.5חוק עזר לעכו (שחיטת עופות) ,התשנ"ב 5001קובע שיעורי אגרות שירותים כדלקמן:
סעיף ( 56ב( :
"בעד בדיקה כאמור בסעיף קטן )א( ,ישלם מכניס בשר עוף אגרה בשיעור  4.46שקלים
חדשים לכל ק"ג".
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סעיף :59
"אדם המביא עוף לשחיטה לבית שחיטה ישלם לעיריה אגרת שירותים בשיעור הנקוב
בתוספת".

תוספת
)סעיף (71

שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
תרנגול הודו -
לכל  70111יחידות ראשונות 0לכל בעל כנף
מעל  70111יחידות 0לכל בעל כנף
תרנגול 0אווז 0ברווז -
לכל  70111יחידות ראשונות 0לכל בעל כנף
מעל  70111יחידות 0לכל בעל כנף

13.1
13.0
13.1
1370

כ"ד בכסלו התשנ"ב ) 7בדצמבר (7997

לפי חוק עזר לעכו (הצמדה למדד) ,התשמ"א 50/5האגרה של סעיף  56הייתה אמורה להתעדכן ב-
 5855ל ₪ 4.51 -והתעריפים שבתוספת עלו בהתאמה:
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
תרנגול הודו -
לכל  70111יחידות ראשונות 0לכל בעל כנף
מעל  70111יחידות 0לכל בעל כנף
תרנגול 0אווז 0ברווז -
לכל  70111יחידות ראשונות 0לכל בעל כנף
מעל  70111יחידות 0לכל בעל כנף

131.
1317
1399
13.1

אך מבדיקת הביקורת עולה כי החוק אינו נאכף ולא קיים מנגנון ארגוני להפעלתו.
 .6.0.1בניגוד לנקבע בחוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א 5004-בעניין של מוניות נמצא
כי לאחרונה תהליך הנפקת היתרי חניה לבעלי מוניות אינו מתקיים בכלל .כ"כ לא נגבית
אגרות חניה בהתאם לרשום חוק:
"(ה( משהוחלט לתת היתר ,ישלם המבקש לעיריה לפני קבלתו ,אגרה שנתית בסך 06
שקלים חדשים לתושב עכו ואגרה שנתית בסך  0/4שקלים חדשים למי שאינו תושב עכו לכל
מונית שחנייתה מותרת לפי ההיתר".
עקב אי אכיפת החוק בעלי המוניות לא נדרשים לרכוש היתר חניה ולא מתבקשים להציג
אותו .נמצא גם כי תעריפי דמי היתר ,אשר נגבו בעבר לא פורטו שמית בגין איזו מונית
נגבה איזה סכום .אלא נגבה סכום גלובלי עבור תחנת מוניות מסוימת .אי לכך לא ניתן
לבדוק האם התעריפים הוצמדו למדד או לא.
___________________________________________________________________
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 .6.0.6בחוק עזר לעכו (תיעול) ,תשל"ט 5090-רשום כי בעלי נכסים חייבים לשאת בתשלום אגרת
תיעול ,במידה והחליטה מועצת העיר על התקנת תיעול באותו אזור איסוף .שיעורי אגרת
תיעול נקבעו ביום ג' בסיון תשל"ט ) 10במאי :(5090
 1לירות.
" .5לכל מטר מרובע משטח הקרקע )כולל שטח הקרקע שעליו עומד הבנין(
 14לירות
 .1לכל מטר מרובע משטח הבנין
המחירים המעודכנים ליום  5855שווים בהתאמה כ ₪ 1.60 -ו.₪ 54.11 -
מבדיקה עולה כי החוק אינו נאכף והתעריפים אינם מתעדכנים באמצעות מנגנון
עדכון אחיד ואוטומטי ואינם נגבים באגף הגבייה.
 .6.0.0בחוק עזר לעכו (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו) ,התשס"א 1444-בתוספות רשום :
"אגרת בדיקת משנה לבשר טרי ומוצרי בשר ודגים למיניהם ,לכל ק"ג  4.61 -שקלים
חדשים( ".תחולה.)10854844 :
בתעריפי שנת  1455האגרה שווה ל ₪ 4.04 -לק"ג.
בפועל האגרה לא נגבית בכלל ולא קיים מנגנון הפעלת הגבייה.
 .6.0.1חוק עזר לדוגמה בדבר חזיתות בתים אשר אומץ על ידי עירית עכו ,תשל"ג )(50.54.5091
קובע איסור תליית כבסים וכלי בית בחזית בתים ,שעליהם הודיעה מועצת הרשות המקומית
בהודעה ברשומות .העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  144ש"ח (נכון ליום
. )558/8//
החוק אינו מופיע ברשימת חוקי עזר לעכו ,עליהם חל צו העיריות (עבירות קנס) ,התשל"א –
 .5095דהיינו לקנס אין מנגנון עדכון תעריפים לפי הצו .החוק גם לא נאכף .מכאן
המסקנות:
 .5או שהחוק מיותר ויש להעבירו לארכיון.
 .1או שהחוק אכן רלוונטי לכן יש לחדש את אכיפתו לאחר קביעת מנגנון לעדכון העונשים.
 .6.0.6חוק עזר לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים) ,התשס"א 1444-קובע:
" בעד היתר ,למעט היתר שניתן לפי הוראות סעיף  ,)/(6תשולם אגרה בשיעור שנקבע
בתוספת" ...".לא יינתן היתר אלא כפוף להוראות חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח".506/-
מבדיקה עולה כי החוק נאכף ע"י מח' הפיקוח ואגף הגביה בלבד ללא השתתפות של מח'
רישוי עסקים .כמו כן  ,לא קיימים נהלים פנימיים ברורים לאישור שימור רחובות כגון:
 .5מה הוא המרחק המותר לשימור הרחובות במקרים שונים.
 .1הגדרת כמות כיסאות 8שולחנים 8חפצים אחרים  ,אותם ניתן לאשר לסוג עסק זה או
אחר.
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 .6קביעת מדיניות וזמני ביקורות.
 .0הגדרת סמכויות ובעלי תפקידים ,האחראים לביצוע תקין של המדיניות.
 .1הפעלת העונשים בגין אי רכישת היתר ו8או בגין אי עמידה בתנאי ההיתר.
בבדיקה נמצא כי פעם אחת בסוף שנת הכספים פקח ופקיד גביה עורכים ביקור בשטח.
בעת הביקור מתבצע צילום המצב הקיים ,תוצאותיו נרשמות במערכת הממוחשבת
בגביה ולפיו מחייבים את בעלי העסקים בגין היתר שימור רחובות .להלן רישום הליקויים
הנובעים מהליך הרישום:
.5

.1
.6
.0

תמונת המצב בעת הביקור לא בהכרח תואמת את המצב בשגרה .למשל בעלי עסקים
רבים אינם מחויבים בהיתר שימור רחובות או מחויבים על פחות חפצים ,מאשר
מחזיקים בהם בפועל .אחת הסיבות לכך יכולה להיות זו ,שדווקא בעת הביקור (פעם
בשנה) החפצים לא היו בחוץ לעסק.
אחוזי הגביה נמוכים (כ 11% -בלבד) (ראה נספח ו' ) גם עבור היתרים שניתנו לפי
תמונת המצב המקרית כמתואר בתת סעיף  5לעיל.
חסר מעקב גביה ע"י הגורמים האוכפים את ביצוע החוק במח' הפיקוח.
חסר תאום ושיתוף הפעולה בין המחלקות החייבות לטפל באכיפת החוק (ברישוי עסקים
יש מידע על נהלים ועל המדיניות הנדרשת ,בגביה יש מידע על אי תשלום בגין היתרים,
בפיקוח יש מידע על תמונת המצב היום-יומית בשטח – רק בשילוב של כל המחלקות
ניתן לאכוף את החוק כדין).

נראה כי העדר נהלים ארגוניים ברורים מהווה גורם לכישלונה של מערכת האכיפה
והגבייה כולה לפי חוק העזר הזה .כדי לבצע ביקורת התעריפים בחוק העזר הזה ,קודם
חייבים לערוך שינויים ארגונים הנחוצים להפעלת החוק.
 .6.0.9בחוק עזר לעכו )הוצאת אשפה( ,תשל"ח 509/-בסעיף  0רשום:
"תשלום אגרה
)א( בעד הוצאת אשפה והעברתה בידי המפקח מנכס ישלם מחזיק הפטור מארנונה כללית
על פי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פטורין( ,506/ ,לקופת העיריה אגרה שנתית
בשיעור של שליש מסכום הארנונה הכללית שהיה חייב בתשלומה אילולא הפטור האמור.
)ג( בעד הוצאת פסולת או זבל ישלם המחזיק או הבעלים של מפעל ,מחסן ,בית מלאכה או
אורווה לעיריה נוסף על הארנונה או האגרה לפי סעיף קטן )א( אגרה בשיעור של  64לירות
לכל מטר מעוקב או חלק ממנו שפינתה העיריה".
בהתאם לחוק עזר העירוני (הצמדה למדד) ,התשמ"א –  50/5הקובע את מנגנון העדכון של
התעריף ,האגרה בסך של  64לירות מיום  18589/הייתה אמורה להתעדכן לסך של ₪ 65
בתעריפי  581455או לפחות לסך של כ ,₪ 0 -אילו ההצמדה למדד הייתה מתבצעת רק
מתקופת החלת החוק ההצמדה ,דהיינו מיום  ./808/5בפועל האגרה לא נגבית לא בסעיף
הקטן (א) ולא בסעיף הקטן (ג).

___________________________________________________________________
13

עיריית עכו
משרד מבקר העירייה
טל' 40-00165498/
פקס' 40-0016540
diai@akko.muni.il
בס"ד

ביקורת תעריפים הנגבים בהתאם לחוקי העזר העירוניים לעכו
___________________________________________________________________
.6.1

עדכון המחירים לקוי ואינו תואם את הקבוע בחוק העזר העירוני.

 .6.1.5בחוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א 5004-בתוספת רביעית נקבע" :בעד
הנפקת תווית חניה לדייר או לתושב תשולם אגרה בסך  54שקלים חדשים.
התעריף נכון לשנת :התשס"ז.
מכוון ותעריף חייב בהצמדה למדד לפי חוק עזר לעכו (הצמדה למדד) ,התשמ"א , 50/5
המחיר המעודכן למדד של  981454שווה כ.₪ 55-
מבדיקה בגביה עולה כי המחיר לא עודכן ועדיין נגבה בסך  ₪ 12בלבד.
 .6.1.1בחוק עזר לעכו (אגרת תעודת אישור) ,תשל"ה 5091-נקבע תעריף בגין אגרת תעודת
אישור כדלקמן:
האגרה בש"ח
א .תעודה
 )5בענין הנוגע למקרקעין ,בנינים ,ירושות ,פרט
56
לרישום
דירה בבית משותף
56
 )1בענין הנוגע לחשבונות ותשלומים
56
 )6בכל ענין אחר
/.14
ב .העתק תעודה
התעריף נכון ל ;19./.50/9 :חש"ם 660
לפי חוק עזר לעכו (הצמדה למדד) ,התשמ"א  50/5-מחירי סעיף (א) המעודכנים
למדד  9854שווים כ ,₪ 61 -מחיר של סעיף (ב) שווה כ.₪ 01 -
מבדיקה באגף הגביה עולה כי התעריפים לא עודכנו במשך מספר שנים ונגבים
היום בסך של  ₪ 62בלבד .המחיר של סעיף (ב) אינו בשימוש בכלל.
.6.6

חוקי עזר אשר יצאו מכלל שימוש.

 .6.6.5ישנם חוקי עזר ,אשר יצאו מכלל השימוש בהם עקב התפתחות בקדמה הטכנולוגית .למשל
חוקי עזר לעכו (מתן רשיונות לסבלים ופיקוח עליהם) 5009 ,המגדירים את תנאי מתן רישיון
לאדם העוסק בסבלות (עם עגלה או בלי) .חוק עזר הזה כמו יתר החוקים ,אשר אינם נאכפים
על ידי העירייה בפועל (ראה סעיף  - )6.6.0מן הראוי היה שהעירייה תבדוק באם יש עניין
לציבור באכיפת החוקים הללו או יש לגרוע אותם מהשימוש ומקובץ חוקי העזר של עיריית
עכו באתר אינטרנט ,בו מפורסם מידע עדכני לידיעת התושבים.
 .6.6.1חוק עזר לעכו (אגרת ביוב) ,התשל"ה 5091-הקובע תעריפי אגרת ביוב העירוני שלא
בהתאם לתעריפי אגרות ביוב הארצי  ,אשר נכנסו לתוקף לפני מספר שנים ועם המעבר
שירותי מים וביוב לתאגיד מי עכו העירוני הפסיקו להיות רלוונטיים לעדכון באמצעות חוקי
העזר העירוניים.
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ביקורת תעריפים הנגבים בהתאם לחוקי העזר העירוניים לעכו
___________________________________________________________________
.6.9

מנגנון עדכון וגביה של אגרות/היטלים ידני או לקוי.

הביקורת בדקה מדגמית קיומו של מנגנון עדכון תעריפי אגרות8היטלים .מתוך  6חוקי עזר
שנבדקו הביקורת מצאה כי:
 .6.9.5באחד מהם המנגנון היה תקין ומתעדכן כראוי במחשב באגף הגביה חוק עזר לעכו (שימור
רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים) ,התשס"א.)1444-
 .6.9.1באחד מהם מנגנון ההצמדה היה מתעדכן באופן ידני באגף הגבייה באיחור (בחוק עזר לעכו
(אגרת תעודת אישור) ,תשל"ה. 5091-
 .6.9.6בשניים מהם מנגנון העדכון של ההצמדה לא היה מעודכן כראוי ולא מפוקח כלל (בחוק עזר
לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א ,5004-בחוק עזר לעכו (מבנים מסוכנים) ,התשמ"ט-
).50//
 .6.9.0בשניים מהם התעריפים לא עודכנו אף פעם ולא מפוקחים כלל (בחוק עזר לעכו (תיעול),
תשל"ט ,5090-בחוק עזר לעכו )הוצאת אשפה( ,תשל"ח.) 509/-

בכבוד רב,
יוסי דיעי
מבקר העירייה
נספח א'
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שם חוק
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הנגבים בהתאם לחוקי העזר העירוניים לעכו
ביקורת תעריפים

חוק עזר לעכו (אגרת תעודת אישור) ,תשלה5091
אגרת תעודת אישור
___________________________________________________________________
איכות הסביבה

חוק עזר לעכו (הגנת איכות הסביבה  -הגשת דין וחשבון),
תשלז5099
חוק עזר לעכו (אספקת מים) ,תשכז5066

ביוב

חוק עזר לעכו (אגרת ביוב) ,תשלה5091

ביוב

חוק עזר לעכו (ביוב) ,תשלה5091

ביוב

חוק עזר לעכו (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) ,התשמז50/6

ביוב

חוק עזר לעכו (ניקוי בורות שופכין) ,תשיב5011

בעלי חיים

אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים
וחתולים) ,התשנ"ו ,5006-ע"י עיריית עכו
חוק עזר לעכו (החזקת בעלי חיים) ,התשמח50//

בעלי חיים

חוק עזר לעכו (החזקת עופות ויונים) ,התשמד50/0

הגנה על הצומח

חוק עזר לעכו (הגנה על הצמחים) ,התשמח50//

הדברה

חוק עזר לעכו (הדברת מזיקים) ,תשלג5096

הוצאת אשפה

חוק עזר לעכו (הוצאת אשפה) ,תשלח509/

החזקת מקלטים

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עירית עכו

הסדרת מקומות רחצה

חוק עזר לעכו (הסדרת הרחצה בים) ,התשנז5009

הסדרת שמירה

חוק עזר לעכו (שירותי שמירה) ,התש"ע1454-

הצמדה למדד

חוק עזר לעכו (הצמדה למדד) ,התשמא50/5

הריסת מבנים מסוכנים

חוק עזר לעכו (מבנים מסוכנים) ,התשמט50//

חזירים ובשר חזיר

חוק עזר לעכו (חזירים ובשר חזיר) ,תשטו5011

חזיתות בתים

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר חזיתות בתים על ידי עירית עכו

חזיתות בתים

חוק עזר לעכו (שמירת חזיתות בתים ושיפוצם) ,התשסא1444

חניה

חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) ,התשנא5004

ישיבות מועצה

תקנות עירית עכו (ישיבות המועצה והנוהל בהן) ,תשלה5091

מודעות ושלטים

חוק עזר לעכו (שילוט) ,התשנג5001

מניעת הרעש

חוק עזר לעכו (מניעת רעש) ,התשמח50//

ניקוי מדרכות ,מגרשים ,חצרות
וכניסות לבנינים
סבלים

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי עירית עכו
חוקי עזר לעכו ( מתן רשיונות לסבלים ופיקוח עליהם)5009 ,

סימון רחובות ולוחיות מספר
בבניינים
סימון רחובות ולוחיות מספר
בבניינים
סימון רחובות ולוחיות מספר
בבניינים

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות ולוחיות-מספר בבנינים
על ידי עירית עכו
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות ולוחיות-מספר בבנינים
על ידי עירית עכו
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים
על ידי עירית עכו

אספקת מים

בעלי חיים

___________________________________________________________________
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ביקורת תעריפים הנגבים בהתאם לחוקי העזר העירוניים לעכו
___________________________________________________________________
סלילת רחובות

חוק עזר לעכו (סלילת רחובות) ,תשכו5066

עצים מסוכנים ועקירת עצים

חוק עזר לעכו (עקירת עצים) ,תשכד5060

פינוי חפצים מיושנים

חוק עזר לעכו (פינוי חפצים מיושנים) ,התשמב50/1

פתיחת בתי עסק וסגירתם

חוק עזר לעכו (פתיחת בתי עסק וסגירתם) ,התשנז5009

צעצועים מסוכנים

חוק עזר לעכו (צעצועים מסוכנים) ,תשיח501/

רוכלים

חוק עזר לעכו (רוכלים) ,תשכג5066

רשיונות לאופניים ולתלת אופן

חוק עזר לעכו (רשיונות לאופניים) ,תשיד5016

שחיטת עופות ובתי מטבחיים

חוק עזר לעכו (בית המטבחיים) ,תשטז5016

שחיטת עופות ובתי מטבחיים

חוק עזר לעכו (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו) ,התשסא1444

שחיטת עופות ובתי מטבחיים

חוק עזר לעכו (שחיטת עופות) ,התשנב5001

שימור רחובות
שמירת הסדר והנקיון

חוק עזר לעכו (שימור רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים),
התשסא1444
חוק עזר לעכו (שמירת הנקיון ואיסור העישון) ,תשיח501/

תברואה וסילוק מפגעים

חוק עזר לעכו (מפגעי תברואה) ,תשיז5016

תיעול וניקוז

חוק עזר לעכו (תיעול) ,תשלט5090

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

נספח ג'

דוגמא אפשרית
לטפסים הרלוונטיים להפעלת חוק עזר לעכו (שילוט) ,התשנ"ג1772-
שלטים
בקשה לקבלת רישיון להצגת שלט לשנת הכספים

הזמנת פרסום מודעות על לוחות עירוניים
נוהל שילוט אלקטרוני בעיר

טפסים הרלוונטיים לחוק עזר (מבנים מסוכנים) ,התשמ"ט1711-

מבנים מסוכנים
בקשה לארכה (לביצוע תיקונים)
איגרת לאזרח (בהמשך להודעה על מבנה מסוכן)
אישור מהנדס (על הסרת הסכנה)
כתב התחייבות לנשיאה בעלות התיקונים בגין מבנה מסוכן
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