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פרטי  בשאר  או  והפעלתו  הצבתו  ובאופן  בצורתו  בתוכנו,  במידותיו,  לרבות  השילוט, 
השילוט כמפורט בסעיף 3 לחוק עזר לג'לג'וליה )מודעות ושלטים(, התשע"ז-2017.

.....................................................................                                            ................................................
               תאריך                                                                           חתימת עורך הבקשה

ג' באב התשע"ז )26 ביולי 2017(
ה ד ו ע ק  י א פ )חמ 8-17(  

ראש המועצה המקומית ג'לג'וליה   

חוק עזר ללוד )רחצה בבריכות שחייה( )ביטול(, התשע"ז-2017

חוק  לוד  עיריית  מועצת  מתקינה  העיריות1,  לפקודת   250 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
עזר זה:

חוק עזר ללוד )רחצה בבריכות שחייה(, התשל"ב-21972 - בטל.  .1
י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(

ו יב רב ר  י א י )חמ 8-38(  

ראש עיריית לוד   

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ק"ת התשל"ב, עמ' 1097.  2

חוק עזר למנשה )סלילת רחובות( )תיקון(, התשע"ז-2017

מתקינה  המקומיות1,  המועצות  לפקודת  ו–24   22  ,14 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מועצת המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:

העיקרי(,  העזר  חוק   - )להלן  התשע"ה-22015  רחובות(,  )סלילת  למנשה  עזר  בחוק   .1
במקום סעיף 16 יבוא:

לפי "מגבלת גבייה היטל  הטלת   )2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז  מיום   .16
חוק עזר זה תהיה טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר 

הפנים או מי מטעמו."

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2

"תוספת ראשונה

)סעיפים 1, 3)א( ו–4)א((

היטל סלילה

שיעור ההיטל 
בשקלים חדשים

1. היטל סלילת כביש -

47.68)א( קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע

139.27)ב( בניין, בעד נכס למגורים, לכל מ"ר משטח בניין

ביטול

החלפת סעיף 16

החלפת התוספת 
הראשונה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת-חש"ם, התשע"ה, עמ' 399.  2
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שיעור ההיטל 
בשקלים חדשים

2. היטל סלילת מדרכה -

15.89)א( קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע

46.42)ב( בניין, בעד נכס למגורים, לכל מ"ר משטח בניין

3. היטל רחוב משולב -

63.57)א( קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע

185.69".)ב( בניין, בעד נכס למגורים, לכל מ"ר משטח בניין

שנקבעו  ההיטלים  סכומי  יעודכנו  העיקרי,  העזר  לחוק   15 בסעיף  האמור  אף  על   .3
זה  עזר  חוק  של  פרסומו  במועד  זה,  עזר  לחוק   2 בסעיף  כנוסחה  הראשונה  בתוספת 
)להלן - יום העדכון הראשון(, לפי שיעור עדכון המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 

העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי 2016.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
ה ד ש ן  ל י א )חמ 8-3(  

ראש המועצה האזורית מנשה   

חוק עזר למשגב )אגרת תעודת אישור( )ביטול(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו–23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה מועצת  
המועצה האזורית משגב חוק עזר זה:

חוק עזר למשגב )אגרת תעודת אישור(, התשמ"ד-21984 - בטל.  .1
כ"ח באייר התשע"ז )24 במאי 2017(

י נ ש ן  ו ר )חמ 8-6(  

ראש המועצה האזורית משגב   

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת-חש"ם, התשמ"ד, עמ' 481.  2

חוק עזר לעמק המעיינות )העמדת רכב וחנייתו(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14 ו–22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיף 77 לפקודת 
והבטיחות  התחבורה  ושר  הפנים  שר  ובהסכמת  התעבורה(,  פקודת   - )להלן  התעבורה2 

בדרכים, מתקינה מועצת המועצה האזורית עמק המעיינות חוק עזר זה:

)א( בחוק עזר זה -  .1
"אגרת חניה" - אגרה לפי התוספת הראשונה לפי סוג הרכב;

תקבע  המקומית  התימרור  שרשות  המועצה,  בתחום  הדרך  מן  חלק   - "אזור" 
ויסומן באמצעות מספר, אות או כל סימון מבחין אחר;

חניה,  אגרת  לתשלום  אישר  המועצה  שראש  אמצעי  כל   - תשלום"  "אמצעי 
לרבות אמצעי מכני, חשמלי, אלקטרוני, נייד, מודפס, או אמצעי אחר בין 

הוראת שעה

ביטול

הגדרות

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2


