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 דברי הסבר 

 
 

חוק עזר זה יוצר מערכת הסדרים נורמטיבית מקומית בתחום איכות הסביבה ומניעת  .1
 המפגעים בתחום העיר.

 

חקיקתו של חוק זה מהווה הצהרת מדיניות של העירייה על מחויבותה לנושאים  .2
 סביבתיים. 

 
חוק העזר שבכותרת מהווה שילוב והתאמה של חוקי עזר ישנים וארכאיים, אשר נחקקו  .3

הייתה במעמד "מועצה מקומית" למציאות העכשווית, קרי,  רמת השרוןבעבר עת 
דינת ישראל. במסגרת העבודה על חוק העזר, כעיר במ רמת השרוןלמעמדה הנוכחי של 

"שוכללו" ונבחנו אותם חוקי עזר ישנים, לאור דיני איכות הסביבה העכשוויים, ונוצקו 
 מחדש כחוק עזר יחיד המאגד תחתיו את כל נושאי איכות הסביבה ומניעת המפגעים.

 
י העיר חוק העזר החדש הותאם לעיר, מתוך צפייה אל פני עתיד, ומתוך מטרה שתושב .4

ייהנו מעיר נקייה, ירוקה ובריאה יותר, תוך ניצול מושכל ומיטבי של האמצעים העומדים 
לרשות העירייה לשם כך. ודוק: חוק העזר אינו מסתפק בהצהרות חגיגיות בלבד, אלא 
עוסק "בפרטים הקטנים", הנוגעים לאיכות הסביבה וחזות העיר, מתוך מטרה להסדיר 

 חב היריעה המכונה "איכות הסביבה".עד כמה שניתן את הנושא ר
 

זאת ועוד, חקיקת חוק העזר החדש יסדיר באופן כולל את תחום השמירה על איכות  .5
הסביבה בעיר, וייתן מענה לבעיות התכופות המתעוררות בעניין, לרבות על ידי ניצול 
מיטיבי של מגוון אמצעים מתקדמים ומודרניים העומדים כיום לרשות העירייה, וזאת 

 מגמה לאפשר נוחות, גמישות, דייקנות ויעילות בביצוע פעולות האכיפה והניהול.ב
 

והמצ"ב לדברי הסבר אלו, מבוסס  רמת השרוןחוק העזר בנוסחו המוצע למליאת מועצת  .6
על נוסח חוקי עזר שאושרו על ידי משרד הפנים, ובהתאם להנחיות פרטניות מאת משרד 

 .רמת השרון הפנים, תוך שימת דגש על התאמתם לעיר

 

יובהר, כי במסגרת חוק העזר החדש, יבוטלו מס' חוקי עזר, שכן, כאמור, מרביתם אוגדו  .7
לחוק העזר החדש, חלקם הוסדר בחוקים ראשיים ואין עוד צורך בחקיקה מוניציפאלית 

 עבורם, וחלקם אינם רלוונטים עוד בימים אלה. 
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 1993 – ד"נתש(, שמירה על חזיתות בתים וחדרי מדרגות) רמת השרוןלחוק עזר  •
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לאחר התקנת חוק עזר זה ועל מנת לאכוף את האיסורים שבו יש לתקן את צו עבירות  .8
הקנס של העירייה ולהתאימו לחוק העזר החדש, זאת על מנת שיהיה ניתן לתת קנסות 

 בגין איסורים אלו. גובה הקנסות ודרגתן ייקבעו בצו עבירות קנס של העירייה.   

 
 חוק העזר בנוסחו המצ"ב.מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את 

 
 

 


