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 2021-התשפ"ב חוק עזר לדרום השרון )שימור רחובות( )תיקון(,  

המועצה האזורית  מועצת  , מתקינה 1לפקודת המועצות המקומיות  22 יףבתוקף סמכותה לפי סע
 דרום השרון חוק עזר זה: 

 
הוספת  

 א 7סעיף 
חוק העזר    –)להלן  19902- . בחוק העזר לדרום השרון )שימור רחובות(, התש"ן1

 יבוא: 7, אחרי סעיף העיקרי(
 א. 7
 

היתר  "
להעמדת  
כיסאות  

 ושולחנות 

יסאות  ברחוב, כ  ישאיר  )א( לא יעמיד בעל עסק, ולא יניח, יציב, יוציא או 
ומטיים, או מכשירים אחרים  מאזניים אוט   ושולחנות, צלונית, שמשייה,

לא אם  א שתייה או לאספקת שירותים כלשהם, לממכר מזון או שנועדו 
 . מטעמו כן קיבל היתר לכך מאת ראש המועצה או מי

להורות לבעל עסק לסלק  רשאי  ראש המועצה או מי מטעמו     )ב(   
ברחוב בניגוד   המוצבים כל מתקן ר אוחפץ אחכל כיסאות ושולחנות או 
 מקבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.  ;להוראות חוק עזר זה

בשנה שבה הוא   בדצמבר 31היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום   )ג(   
 . אלא אם כן צוין בו תאריך אחרניתן  

בשיעור שנקבע   בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א( תשולם אגרה)ד(   
 . "בתוספת

 
הוספת  

 סעיף           
 העיקרי יבוא: חוק העזר ל  11אחרי סעיף   .2
" 

א.  11 11
הצמדה  

 למדד

בינואר בכל שנה   01- ב נויעודכ    בחוק עזר זה ו קבעהאגרה שנמי  סכו
יום   ינה לפנ המדד שפורסם לאחרויום העדכון(, לפי שיעור שינוי - )להלן

 " שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.העדכון לעומת המדד 
 

הוספת  
      תוספת       

 לחוק העזר העיקרי יבוא:  13אחרי סעיף   .3
 תוספת "

 א( 7)סעיף 
 - וכל חפץ או מתקן ברחוב  בעד היתר להעמדת כיסאות ושולחנות  

כל   בעד לשנה   שקלים חדשים  1,800בסך של  קבועה)א( תשולם אגרה 
 ; רבוע מטר 10 עד של שטח

    120 של סךב לשנה מטר רבוע תשולם אגרה   10כל שטח שמעל  בעד )ב( 
 ; לכל מטר רבוע או חלק ממנושקלים חדשים  

חודשים או פחות, תשולם האגרה הנקובה    6היתר לתקופה של  בעד )ג( 
 " . 50%בשיעור של  )ב( -)א( ו  פרטים ב
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