
 19621 1 ב"התשכ, )לוח שומה(קנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות ת
 

, .1957ח"התשי,  לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות.63 ו38, 37, 36תוק, סמכותי לפי סעיפי" ב

 :אני מתקי8 תקנות אלה

 

 חילתו של לוח השומהת

ל לגבי יהאזורי" של תחומה ויכ.שומה אשר יציי8 את תת.רשות הניקוז תכי8 לוח )א( .1

 :האזור פרטי" אלה.המקרקעי8 שבתת

 ;)חלקה וכיוצא באלה, גוש, האזור.תת(מיקומו  )1(

 ;תיאורו וסוגו )2(

 ;א" הוא ידוע, ש" בעליו )3(

 ;א" יש מחזיק והוא ידוע, ש" מחזיקו )4(

 ;השווי לצרכי הארנונה )5(

 .כל פרט אחר שרשות הניקוז תמצא לנחו> )6(

 .י8 הדבר בלוח השומהיצוי, מחזיק אינו ידוע א" שמו של בעל או של )ב(

 חלק מתחומה של רשות הניקוז שנקבע על ידיה באישור ." אזור.תת", לעני8 תקנה זו )ג(

 .נציב המי"

 

 כנת לוח שומהה

 .4 יו" מיו" חתימתו בהתא" לתקנה 30תחילתו של לוח השומה הוא לאחר  .2

 

 ומר להכנת השומהח

 :ית רשות הניקוז" בקרתו או תיקונו רשאשלש" הכנת לוח השומה או ל .3

 ;לערו= בעצמה על ידי שליחי" כל מיפקד וחקירה שתמצא לנחו> )1(

לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לה או לשליחיה כל ידיעה שבידו ולהראות לה או  )2(

 ;לשליחיה כל המסמכי" שברשותו

ולערו= בה" בדיקות , "בעצמה או על ידי שליחי, להיכנס בכל עת סבירה למקרקעי8 )3(

 .מדידותו

 



 תימת לוח השומהח

ראש רשות הניקוז או א" אוצלה הסמכות לפי סעי, .משהוכ8 לוח השומה יחתו" עליו יושב .4

ולאחר מכ8 לא יוכנס בו ) ראש. יושב.להל8 (ראש ועדה שהוקמה לפי אותו סעי, .יושב, לחוק) ד(38

 .לתקנ"ראש רשאי בכל עת .יושבשסופר .שו" שינוי פרט לשינויי" הנובעי" מטעות

 

 וספות ללוח השומה ושינויי4 בות

 .רשות הניקוז רשאית בכל עת להוסי, ללוח השומה מקרקעי8  )א( .5

חלוקה של קרקע , שהוכללו בתחו" רשות הניקוז או שנוצרו מתו= פרצלציה )1(

 ;לאחר הכנת לוח השומה, או באופ8 אחר

 .ת הכנתועשבטעות לא נרשמו בלוח השומה בש )2(

תרשו" רשות הניקוז , שומה. בבעלות או בחזקת מקרקעי8 שנכללו בלוחחל שינוי )ב(

 .בלוח השומה את ש" הבעל או המחזיק החדש

 

 תימה על תוספת או שינויח

 יירש" התארי= של גר" התוספת או השינוי 5ליד כל תוספת או שינוי כאמור בתקנה  .6

 .ראש יחתו" על יד הרשו".והיושב

 

 השינויה על רישו4 התוספת או עודה

תודיע על , הוסיפה רשות הניקוז מקרקעי8 או ש" של בעל או של מחזיק חדש ללוח השומה .7

העתק מההודעה יישלח לרשות המקומית שבתחומה ; כ= בכתב לבעל או למחזיק המקרקעי8

 .נמצאי" המקרקעי8

 

 יקו9 לוח השומהת

ראש בהתא" להחלטה .יתקנו היושב, ח השומהוהדי8 לעניני מי" על תיקו8 ל.החליט בית .8

 .ויחתו" על ידו

 

 קורת לוח השומהב

מקרקעי8 הדורש בקורת לוח השומה יגיש בקשה מנומקת ומפורטת לכ= לרשות .בעל .9

 .הניקוז

 

 ודעה בדבר כוונות רשות הניקוז להטיל ארנונותה

8 החדשי" יולי יהחליטה רשות הניקוז להטיל ארנונות תפרס" על כ= הודעה ב )א( .10

במשרדי הרשויות המקומיות ובמשרדי הועדי" המקומיי" ,  במשרדי רשות הניקוזוספטמבר

 .הכלולי" בתחומה של רשות הניקוז



 :בהודעה יצויינו )ב(

 ;שיעור הארנונות שבכוונת רשות הניקוז להטיל בתחומה )1(

 ;חישוב שווי המקרקעי8 לאותה שנה )2(

 .מועד תשלו" הארנונות )3(

 

 שמעת טענותה

מקרקעי8 שבתחו" רשות .רשאי כל בעל, 10 יו" מיו" פרסו" ההודעה לפי תקנה 30תו=  .11

ועדה מועדותיה או עובד , הניקוז להביא טענותיו בקשר לארנונה שתוטל עליו בפני רשות הניקוז

 .מעובדיה אשר נקבע לעני8 זה על ידיה

 

 רסו4 הודעה על הטלת ארנונותפ

תפרס" רשות הניקוז הודעה על כ= בחודש , נות על ידי שר החקלאותואושרו ארנ )א( .12

ההודעה תונח ; הכל לפי התארי= המוקד", אפריל או מיד לאחר האישור של שר החקלאות

במשרדי הרשויות המקומיות והועדי" המקומיי" הכלולי" בתחומה של , במשרדי רשות הניקוז

 .רשות הניקוז

 .ונות ומועדי תשלומ8נבהודעה יצויינו שיעורי האר )ב(

 

 ש4ה

 "..1962ב"התשכ, )שומה.לוח(תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות "לתקנות אלה ייקרא  .13
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