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צו העיריות )עבירות קנס( )תיקון מס' 2(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף ת26 לפקודת העיריות1, בהסכמת שרת המשפטי", ובאישור 
]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  221)ד(  סעיף  לפי  הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת 

משולב[, התשמ"ב-21982, אני מודיע ומצווה לאמור:

בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א-31971, בחלק י"א4 - חולון - 1ת 
)1( במקו" פרט ת יבוא:

 טור א'
חוקי עזר

טור ב'
הסעיפי"

 טור ג'
דרגת קנס

חוק עזר  "תת 
לחולון )שילוט(, 

התשס"ג-2003

אחר   - לאחר  הרשאה  לעניין   - 2)א( 
הפועל מטעמו בלבדת ולמעט לעניין רישיון 
מודעות   )2( אבל;  מודעות   )1(  - לגבי 
ושלטי" המצויי" בתוך בית עסק, בחנות, 
אל  מופני"  ואינ"  באלה,  וכיוצא  בדוכן 
כרוזי"  של  בדרך  פרסו"   )3( לה";  מחוץ 
למכירת  מודעות   )4( ליד;  מיד  המחולקי" 
מודעה  )ת(  רכב;  בתוך  המצויות  רכב 
או  אסיפה  במהלך  אד"  בידי  הנישאת 
אופי  בעלי  ושלטי"  מודעות   )6( הפגנה; 
פוליטי; )7( שילוט שחובה להציג על פי דין,

פוליטי  אופי  בעל  שילוט  למעט   - 8)א( 
המוצג על דירת מגורי", 12)2(, 21, 22)ב(

ב"ת

)2( בפרט )20(, בטור ב -

)א( לצד דרגת קנס א', לפני  "8" יבוא "7)ה( - לעניין פסולת בניין, ו–)ז( - לעניין 
נבלות בעלי חיי" או חלקיהן" ובמקו" "12)ד(" יבוא "12)ב( ו–)ד(";

)ב( לצד דרגת קנס ב',  לפני "20א)א()ד(" יבוא "7)ה( - לעניין אשפת צמחי"";

)ג( לצד דרגת קנס ג', בסעיף 7, במקו" ")ה(, )ז(" יבוא ")ה( - לעניין אשפה, זבל, 
נייר, ארגז או חפץ אחר" ובמקו" "12)א()ב(" יבוא "12)א("ת

תחילתו של צו זה 30 ימי" מיו" פרסומות 2ת 
י"ז בטבת התשע"ט )ת2 בדצמבר 2018(

)חמ 8-109(

אני מסכימהת
ד ק ש ת  ל י י א

שרת המשפטי"

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א
שר הפני"

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

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43ת  2

ק"ת התשל"א, עמ' 1184; התשע"ט, עמ' 930ת  3

ק"ת-חש"" התשמ"ד, עמ' 614; התשמ"ו, עמ' 69ת  4

תיקון התוספת 
הראשונה

תחילה
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חוק עזר לדאלית אל כרמל )תיעול( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיפי" 14, 22, 23 ו–24 לפקודת המועצות המקומיות1 )להלן - 
הפקודה(, מתקינה מועצת המועצה המקומית דאלית את כרמל  חוק עזר זה:

בחוק העזר לדאלית אל כרמל )תיעול(, התשע"ה-ת2201 )להלן - חוק העזר העיקרי(,  1ת 
בסעיף 1 ההגדרות "נכס אחר", "נכס למגורי"", "נכס מעורב", "נפח בניין" - יימחקות 

בסעיף 3 לחוק העזר העיקרי - 2ת 
)1( בכותרת השוליי", המילה "למגורי"" - תימחק;

)2( בסעיף קטן )א(, המילה "למגורי"" - תימחקת 

סעיפי" 4 ו–ת לחוק העזר העיקרי - בטלי"ת  3ת 
במקו" סעיף 17 לחוק העזר העיקרי יבוא: 4ת 

לפי "מגבלת גבייה היטל  הטלת   )2022 בדצמבר   27( התשפ"ג  בטבת  ג'  מיו"  17ת 
חוק עזר זה טעונה אישור של מועצת מליאת המועצה ושל שר 

הפני" או מי מטעמות"

במקו" התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא: תת 

"תוספת ראשונה

)סעיף 3(

שיעורי ההיטל 
בשקלי" חדשי"

היטל תיעול - 1ת 

קרקע, לכל  מ"ר משטח הקרקע 12ת12)א( 

בניין, לכל מ"ר משטח הבניין 97ת36"ת)ב( 

על אף האמור בסעיף 16 לחוק העזר העיקרי כתיקונו בחוק עזר זה, ביו" פרסומו של  3ת 
חוק עזר זה, יעודכנו תעריפי ההיטל שנקבעו בתוספת לחוק העזר העיקרי כתיקונה 
זה,  עזר  חוק  של  פרסומו  יו"  לפני  שפורס"  המדד  שינוי  שיעור  לפי  זה  עזר  בחוק 

לעומת מדד חודש ספטמבר 2017ת 

י' בטבת התשע"ט )18 בדצמבר 2018(
י לב ח ק  י פ ר )חמ 8-14(  

ראש המועצה המקומית דאלית אל כרמל   

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 6ת2ת  1

ק"ת-חש"" התשע"ה, עמ' 206ת  2

חוק עזר לעראבה )תיעול( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותה לפי סעיפי" 0ת2 ו–1ת2  לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, מתקינה 
מועצת עיריית עראבה חוק עזר זה:

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 3

ביטול סעיפי" 4 ו–ת

החלפת סעיף 17

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197ת  1
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במקו"  העיקרי(,  העזר  חוק   - )להלן  התשע"א-22010  )תיעול(,  לעראבה  העזר  בחוק  1ת 
סעיפי" 13 ו–14 יבוא:

סכומי ההיטלי" שנקבעו בחוק עזר זה, יעודכנו, ב–16 בינואר "הצמדה למדד 13ת 
בכל שנה שלאחר פרסומו של חוק עזר זה, )להלן - יו" העדכון( 
לפי שיעור שינוי המדד, שפורס" לאחרונה לפני יו" העדכון 

לעומת המדד שפורס" לאחרונה לפני יו" העדכון שקד" לות
לפי מגבלת גבייה היטל  הטלת   )2022 בדצמבר   22( התשפ"ג  בטבת  ב'  מיו"  14ת 

חוק עזר זה טעונה אישור של מועצת העיר ושל שר הפני" או 
מי מטעמות"

במקו" התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא: 2ת 

"תוספת ראשונה

)סעיף 3(

שיעורי ההיטל 
בשקלי" חדשי"

היטל תיעול - 1ת 

קרקע, לכל  מ"ר משטח הקרקע 28ת12)א( 

בניין, לכל מ"ר משטח הבניין 06ת46"ת)ב( 

על אף האמור בסעיף 13 לחוק העזר העיקרי  כתיקונו בחוק עזר זה, ביו" פרסומו של  3ת 
חוק עזר זה, יעודכנו תעריפי ההיטל שנקבעו בתוספת לחוק העזר העיקרי כתיקונה 
זה,  עזר  חוק  של  פרסומו  יו"  לפני  שפורס"  המדד  שינוי  שיעור  לפי  זה,  עזר  בחוק 

לעומת מדד חודש אוגוסט  2017ת 

י' בטבת התשע"ט )18 בדצמבר 2018(
ד ק א ו ר  מ ו ע )חמ 8-14(  

ראש עיריית עראבה   

ק"ת-חש"" התשע"א, עמ' 163ת  2

חוק עזר לרחובות )סלילת רחובות( )תיקון(, התשע"ט-2018

  בתוקף סמכותה לפי סעיפי" 0ת2 ו–1ת2 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, מתקינה 
מועצת עיריית רחובות חוק עזר זה: 

בחוק העזר לרחובות )סלילת רחובות(, התשס"ב-22001 )להלן - חוק העזר העיקרי(,  1ת 
במקו" סעיף 23א יבוא:

היטלי "מגבלת גבייה הטלת   ,)2023 בדצמבר   31( התשפ"ד  בטבת  י"ט  מיו"  23את 
מליאת  של  אישור  טעונה  תהיה  זה  עזר  חוק  לפי  סלילה 

המועצה ושל שר הפני" או מי מטעמות"

החלפת סעיפי" 
13 ו–14

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

החלפת סעיף 23א

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

ק"ת-חש"" התשס"ב, עמ' 7; התשע"ד, עמ' 237ת  2
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במקו" התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא: 2ת 
"תוספת

)סעיפי" 4, 6, 7, 9, 12, 13(

שיעורי ההיטל בשקלי" חדשי"

סלילת מדרכהסלילת כביש

הקרקע  שטח  )כולל  הקרקע  משטח  מ"ר  את לכל 
שעליה ניצב

72ת4422תת4

19ת4ת38ת108בת לכל מ"ר משטח הבניין

תתת13ת"09ת27גת לכל מ"ק מנפח הבניין

שנקבעו  ההיטלי"  סכומי  יעודכנו  העיקרי,  העזר  לחוק   21 בסעיף  האמור  אף  על  3ת 
בתוספת לחוק העזר העיקרי כנוסחה בחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה 
יו"  לפני  לאחרונה  שפורס"  המדד  שינוי  שיעור  לפי  הראשון(  העדכון  יו"   - )להלן 

העדכון הראשון לעומת מדד חודש מאי 2018ת

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
ל ו ל מ  " י מ ח ר )חמ 8-3(  

ראש עיריית רחובות   

תיקון טעות

מפגעי"(,  ומניעת  הסביבה  איכות  על  )שמירה  ליהוד-מונוסון  העזר  בחוק 
התשע"ח-2018, שפורס" בק"ת-חש"" 918, התשע"ח, עמ' 664 -

)1( בסעיף 39, במקו" "בסעיף 39" צריך להיות "בסעיף 38" ובמקו" "בסעיף 39)ג(" 
צריך להיות "בסעיף "38)ג(";

)2( בסעיף 9ת, במקו" "לסעיף תת" צריך להיות "לסעיף 4ת";

)3( בסעיף 88, בכל מקו", במקו" "בסעיף 88" צריך להיות "בסעיף 87"ת

החלפת התוספת

הוראת שעה
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