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 חוק עזר להוד השרון (שחיטת עופות), התשנ"א-ו199

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 לפקודת העיריות', מתקינה עירית הוד השרון חוק
 עזר זה:

 1. בחוק עזר זה -

 ״בית שחיטה״ - מקום שבו שותטים או מורטים עופות; .

 ״בשר עוף״ - גופת עוף או כל חלק ממנה, לרבות האברים המיועדים למאכל אדם, בין שהם טריים
 ובין שהם קפואים:

 ״העיריה״ - עירית הוד השרון:

 ״עופות״ - עופות בית, לרבות תרנגולים, ברווזים, אווזים, יונים, עופות גיניאה, תרנגולי הודו,
 פסיונים ושלדים:

 ״ראש העיריה״ - לרבות אדם שראש העיריה הסמיכו בכתב לענין חוק עזר זה, כולד או מקצתו:

 ״רופא וטרינר״ - הרופא הוטרינר של העיריה לרבות אדם שהוא הסמיכו בכתב לענין חרק עזר זה,
 כולד או מקצתו:

 ״רשיון״ - רשיון שראש העיריה נתן למבקש, על פי תוק עזר זה.

 2. לא יחזיק אדם, פרט לעיריה, ולא ינהל בית שחיטה בתחום העיריה.

 3. (א) לא ישתט אדם ולא ימרוט עופות בתחום העיריה, אלא בבית שחיטה שמחזיקה או
 מנהלת העיריה.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחדלו על אדם השוחט עופות ברשותו הפרטית לצרכי
 עצמו.

 4. לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר לאחר להוציא מבית השחיטה עדף שחוט, אלא לאחר
 שנבדק על ידי הרופא הוטרינר והוטבעה על העוף החותמת הרשמית של בית השחיטה.

 5. לא יוציא אדם, לא יגרום ולא יתיר לאחר להוציא מבית שחיטה עוף שהובא לשחיטה
 באותו בית שחיטה, בין שהוא חי בשעת הוצאתו ובין שהוא מת, אלא ברשות בכתב מאת הרופא

 הוטרינר.

 6. לא ישחט אדם עוף, לא ינקה עוף שחוט ולא ימרוט נוצותיו בבית שחיטה, אלא לפי רשיון
 מאת ראש העיריה.

 7. (א) לא יכנס אדם לבית שחיטה, אלא על פי היתר בכתב מאת ראש העיריה.

 (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יתולו לגבי -

 (1) הרב המקומי, עובד מדינה או עובד העיריה, הנכנס לבית שחיטה לשם מילוי
 תפקידו:

 (2) חבר המועצה הדתית אד אדם המועסק על ידה, הנכנס לבית שחיטה בתוקף
 תפקידו:

 (3) מלמד או לומד הלכות שחיטה:

 (4) בעל רשיון.

 י דיני מזינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 הגדרות

 איסור החזקת
 בית שחיטה

 איסור שחיטה

 הוצאת עופות
 שחוטים וסימונם

 הוצאת עופות
 מבית שחיטה

 חובת רשיון

 היתר כניסה

376 



 8. (א) ראש העיריה רשאי, לפי שיקול דעתו, ליתן רשיון, לחדשו, לסרב לתיתו או לסרב מתן רשיון
 לחדשו: ניתן רשיון או חודש, יצויין בו מועד נתינתו או חידושו, ותקפו יהיה מאותו מועד.

 (ב) בקשה למתן רשיון או לחידושו תוגש לראש העיריה בכתב.

 (ג) בקשה לחידוש רשיון תוגש לפחות חודש לפני פקיעת תקפו.

 (ד) המבקש רשיון או חידושו יצרף לבקשה שני תצלומים שלו, שאחד מהם יודבק
 ברשיון.

 (ה) תקפו של רשיון יפקע ביום 31 בדצמבר בשנה שבה ניתן.

 (ו) בעד רשיון ישלם המבקש אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.

 (ז) לא ינתן רשיון לאדם, אלא אם מלאו לו 16 שנים והמציא תעודת רופא המאשרת
 שאינו חולה במחלה מידבקת.

 9. (א) ראש העיריה רשאי לסרב לתת רשיון, לבטלו או להתלותו לתקופה שייקבע, אם ביטול רשיון
 המבקש או בעל הרשיון -

 (1) סירב או התרשל לעשות פעולה שהוא מחוייב לעשותה לפי חוק עזר זה;

 (2) מנע או הפריע לרופא הוטרינר או אדם אחר למלא תפקידו בבית שחיטה או
 בסביבתו;

 (3) הפר או לא מילא הוראה של הרופא הוטרינר שניתנה על פי הוראות חוק עזר
 זה, או על פי כל דין לענין הנהלה תקינה וסדר טוב של בית שחיטה:

 (4) נמצא נגוע במחלה מידבקת:

 (5) גרם נזק במזיד לבית השחיטה או לציודו:

 (6) גרם להפרעת הסדר והנקיון בבית שחיטה:

 (7) הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

 (8) סיכן את בטחונו האישי או את בטחון הזולת בבית השחיטה או בסביבתו.

 (ב) הרופא הוטרינר רשאי להתלות רשיון לתקופה שלא תעלה על עשרים ואחד ימים
 מחמת אחד הדברים שפורטו בסעיף קטן (א).

 (ג) אדם שרשיונו בוטל או הותלה לפי סעיף קטן(א) רשאי לערער על ההחלטה בפני שר
 הפנים או בפני אדם שהוסמך על ידו לענין זה, והחלטתו תהיה סופית.

 (ד) ביטול רשיון או התלייתו על פי חוק עזר זה לא יפגע באחריות הפלילית של בעל
 הרשיון לפי סעיף 21.

 10. (א) אדם הנכנס לבית שחיטה או הנמצא בתוכו, ילבש, לפי דרישת הרופא הוטרינר, מגפי בגדי עבודה
 גומי, סינר גומי או פלסטיק ומעטה ראש(להלן - בגדי עבודה): בגדי העבודה יהיו נקיים, שלמים

 אד מתוקנים כראוי.

 (ב) לא יצא אדם מתחום בית השחיטה לפני שפשט את בגדי העבודה וניקה אותם במקום
 ובאופן שקבע הרופא הוטרינר.

 11. (א) עופות שהובאו לבית שחיטה לשם שחיטה, רשאי הרופא הוטרינר לבדקם, בין לפני
 הכנסתם לבית השחיטה ובין לאחר מכן, ואם מצא, לפי שיקול דעתו, שהם חולים, רשאי הוא

 לאסור על שחיטתם ולצוות לסלקם מיד מבית השחיטה ולנהוג בהם כפי שייראה לד.

 בדיקת עופות
 ת״ם
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 (ב) הוצאות סילוקם של העופרת אד הוצאות הטיפול בהם יחולו על האדם שהביאם
 לשחיטה ועל בעליהם, ביתד ולתוד.

 12. הרופא הוטרינר רשאי לבדוק כל עוף שנשתט בבית השחיטה ואם מצא בו חבלרה או מחלה
 או שחשש שהעוף לא יהיה ראוי למאכל אדם, רשאי הוא לצוות שהעוף יוחרם וייעשה בו כפי

 שיורה.

 13. לא ישולמו פיצויים בעד עוף שהרופא הוטרינר נהג לגביו לפי סמכותו כאמור בסעיפים 11
 או 12.

 14. החלטת הרופא הוטרינר לפי סעיפים 11 ו־12 היא סופית.

 כדיקת עופות
 שחוטים

 16. לא ישתמש אדם להובלת בשר עוף מבית שחיטה, אלא בכלי רכב ובאופן שאישר הרופא
 הוטרינר בכתב כמתאימים לכך.

 17. כל הנכנס לבית שחיטה חייב למלא אחר כל הוראה של הרופא הוטרינר שניתנה על פי חוק
 עזר זה או כל דין אחר.

 18. המביא עוף לשחיטה בבית שחיטה ישלם לעיריה אגרת שחיטה בשיעור הנקוב בתוספת,
 אפילו השתמש הרופא הוטרינר לגבי העוף בסמכותו לפי סעיף 12.

 19. לא יוצא בשר עוף מתחום בית שחיטה, אלא אם כן צורפה אליו תעודה בנוסח שאישר ראש
 העיריה כשהיא חתומה בידי הרופא הוטרינר.

 20. (א) לא יכניס אדם לצרכי מכירה בשר עוף לתחום העיריה, אלא לאחר שהודיע על כך
 לרופא הוטרינר וקיבל את אישורו.

 (ב) הרופא הוטרינר רשאי לדרוש להביא את בשר העוף שאדם מבקש למכור כאמור
 בסעיף קטן (א), לבדיקה במקום ובזמן שיקבע.

 (ג) דרש הרופא הוטרינר להביא את בשר העוף לבדיקה, ישלם המבקש למוכרו אגרת
 בדיקה בשיעור הנקוב בתוספת.

 (ד) אדם העומד להכניס בשר עוף מתחום של רשות מקומית אחרת לתחום העיריה ידווח
 לרופא הוטרינר על כמות ומשקל בשר העוף שברצונו להכניס: לא דווח כאמור, רשאי הרופא

 הוטרינר להעריך את כמות העופות שהוכנסה לצורך גביית האגרה.

 21. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים ראם היתה העבירה
 נמשכת, דינו - קנס נוסף של 36 שקלים תדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו

 הח־עה בכתב מאת הרופא הוטרינר או אחרי הרשעתו.

 22. חוק עזר להוד השרון (שתיטת עופות), התשל״ד-21973 - בטל.

 החלטת הרופא
 הוטרינר סופית

 מיגאל של העיף 15. ׳ המביא עוף לבית השחיטה יודיע לרופא הוטרינר, לפי דרישתו, את מקדם מוצאו של העוף.

 הובלתו של
 בשר העוף

 קיום הוראות
 הרופא הוטרינר

 אגרת שחיטה

 תעודה וטרינרית

 הכנסת בשר עוף
 לתחום העיריה

 בדיקתו ואגרות

 עונשין

 ביטול

 ק״ת התשלי׳ד, עמי 87•
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 תוספת

 (סעיפים 8(ו); 18 ו־20(ג) רי(ד))

 שיעור האגרה
 בשקלים חדשים
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י נ י מ י נ א ב ר ז  ע
 ראש עירית הוד השרון

 1. רשיון

 2. אגרת שחיטה ליחידה -
 יונה

 תרנגולת
 ברווז

 תרנגול הודו או אווז

 3. אגרת בדיקה עבור כל ק״ג

 י״ט באדר התשני׳א (5 במרס 1991)
 (חמ 8-23)

 ביטול סעיפי
 העונשין

 חוק עזר לחיפה (ביטול סעיפי העונשין), התשנ״א-991ו

, מתקינה מועצת עירית חיפה חוק  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־254 לפקודת העיריות1
 עזר זה:

 1. בחוקי העזר המפורטים להלן בטור אי, הסעיפים כמצויין לצד כל אחד מהם בטור ב׳ -

 בטלים:
 טוראי טור ב׳

 שם חוק העזר הסעיף בחוק העזר

 חוקי עזר לחיפה(לוחיות שם לרחובות), 21937 5
 חוק עזר לחיפה(ניקוי בורות שופכין וכוי), התש״ט-31949 8
 חוק עזר לחיפה(פתיחת עסקים וסגירתם), התש׳יט־41949 4

 חוק עזר לחיפה(שווקים), התש״י-51949 26
 הוק עזר לחיפה(בניית ביבים), התשי״ב-61951 9

 חוק עזר לחיפה(אגרות בית המטבחיים), התשי״ב-1952ד 4

 חוק עזר לחיפה(שחיטת עופות), התשט״ו-81955 15
 חוק עזר לחיפה(חזירים ובשר חזיר), התשי״ט-91958 7

10 1  חוק עזר לחיפה(צעצועים מסוכנים), התשי״ט-01959
 חוק עזר לחיפה(שמות לרחובות ולוחיותימספר בבנינים), התשכ״ג-1963״ 10

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 ע׳׳ר 1937, תום׳ 2; עמ׳ 1047.

 ק׳׳ת התש״ט, עמ׳ 149.
 ק׳׳ח התש״ט, עמי 199: התשי׳׳ב, עמ׳ 1112.

 ק״ת התש׳׳י, עמ׳ 201.

 ק״ת התשי״ב, עמ׳ 57.
 ק׳׳ת וזתשי״ב, עמ׳ 774.
 ק׳ית התשט׳׳ו, עמי 981.
 ק׳׳ת התשי״ט, עמ׳ 56.

 ק״ת התשי״ט, עמ׳ 766.

 ק״ת התשכ״ג, עמ׳ 897.
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 טור א׳ סור ב׳
 שס חוק העזר המעיף בחוק העזר

6 1  חוק עזר לחיפה.(עצים מסוכנים), התשכ״ה-21965

 חוק עזר לחיפה(מודעות ושלטים), התשכ״ה-31965' 9
26 1  חוק עזר לחיפה(הסדרת מקומות רתצה), התשכ״ז-41967
 חוק עזר לחיפה(אספקת מים), התשכ״ט-51969' 20

9 1  חוק עזר לחיפה(הגנת איכות הסביבה - הגשת דין וחשבון), התשל״ו-61976
8 1 ח-71978  חוק עזר לחיפה(עקירת עצים), התשל״

!4 1  חוק עזר לתיפה(פיקוח על כלבים), התש״ם-81979

30 !  הוק עזר לחיפה(רוכלים), התש״ם-91980

7 2  חוק עזר לחיפה(גידור דוכנים מטעמי בטחון), התש״ם-01980
64 2  חוק עזר לחיפה(שמירת הסדר והנקיון), התשמ״ב-11981
1! 2  חוק עזר לחיפה(סלילת רחובות), התשמ״ב-21982
11 2  חוק עזר לחיפה(מבנים מסוכנים), התשמ״ג-31983
7 2  חוק עזר לחיפה(התקנת מיתקנים למזגני אויר}, התשמ״ג-41983
9 2  חוק עזר לחיפה(פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התשמ״ג-51983

!4 2  חוק עזר לחיפה(תיעול), התשמ״ג-61983

!4 2  חוק עזר לחיפה(מניעת רעש), התשמ״ד-71984
2! 2  חוק עזר לחיפה(העמדת רכב וחנייתו), התשמ״ה-81985

 ביטול 2. חוק עזר לחיפה (תיקון חוקי עזר), התשמי׳ד-291984 - בטל.

 ב׳ בסיון התשנ״א (15 במאי 1991)
ל א ר ו ה ג י ר  ןחמ 8-137) א

 ראש עירית חיפה

1 ק״ת התשכ׳׳וז, עמי 2055. 2 

1 קי׳ת התשכ״ה, עמי 2250. 3 

1 ק״ת התשכ׳׳ז, עמי 3129. 4 

1 ק״ת התשכ׳׳ט, עמי 1188. 5 

1 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2689. 6 

1 ק״ת התשל״ח, עמי 1924. 7 

 9י ק׳׳ת התש״ם, עמ׳ 604.

1 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1516. 9 

2 ק״ת התש״ם, עמי 2218. 0 

2 ק״ת - חש׳׳ס, התשמ׳׳ב, עמ׳ 212. 1 

2 ק״וז - חש׳ים, התשמ׳׳ב, עמ׳ 888. 2 

2 ק״ת - חש״ם, התשמ״ג, עמי 339. 3 

1 ק״ת - חש׳׳ם, התשמ״ג, עמ׳ 342. 4 

2 ק״ת - חש״ם, התשמ׳׳ג, עמי 498. 5 

2 ק״ת - חש״פ, התשמ״ג, עמי 546. 6 

2 ק״ת - חש״ם, התשמי׳ד, עמי 453.  י
2 ק״ת - חש״ם, התשמ״ה, עמ׳ 218. 3 

2 ק״ת - חש״ם, החשמ״ד, עמי 222. 9 
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 חוק עזד ליבנה (הצמדה למדד) (תיקון), התשנ״א-ו99ז

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו־251 לפקודת העיריות', מתקינה מועצת עירית יבנה חוק
 עזר זה:

 1. בתוספת לחוק עזר ליבנה (הצמדה למדד), התשמ״ד-21984, בסופה יבוא: תיקיו התוספת

 ״חוק עזר ליבנה (תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה), התשמ״ח־31987״.

 כ״ג בטבת התשנ׳יא (9 בינואר 1991)
ס ו ר ה ב ד ו ה  >חמ 8-37) י

 ראש עירית יבנה

 1 דיני מדינת ישראל, ניסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ק״ת -חש״ם התשמ׳׳ד, עמ׳ 465.

 3 ק״ת - חש׳׳ם, החשמ׳ית, עמ׳ 77.

 חוק עזר לכפד־סבא (פיקוח על כלבים) (תיקון), התשנ״א-ו99ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 247, 251 ו־259 לפקודת העיריות', מתקינה מועצת עירית
 כפר־סבא חוק עזר זה:

 1. בסעיף 5 לחוק עזר לבפר־סבא(פיקוח על כלבים), התשל״ז-דד219, במקום סעיף קטן(א) תיקון סעיף 5
 יבוא:

 ״(א) העיריה תגבה אגרה של 50 שקלים חדשים בעד רשיון על כל כלב ובעד כל
 לוחית מספר׳/

 ב׳ בםיון התשנ״א (15 במאי 1991)
ד ל ק ו ח צ  1חמ 3-13) י

 ראש עירית כפר־סבא

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 2001¡ ק׳׳ת־יחש״ם, התשמ׳׳ת, עמ׳ 659.

 חוק עזר לכפד־סבא (מודעות ושלטים) (תיקון), התשנ״א-991ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 246, 250, 255 ד־259 לפקודת העיריות', מתקינה מועצת עירית
 כפר־םבא חוק עזר זה:

 1 . בתוספת השניה לחוק עזר לכפר־סבא(מודעות ושלטים), התשל״ד־21974, במקום סעיף 3 תיקון התוספת
. השניה א ך ב  י

 ״3. מודעה המתפרסמת דרך הדבקה בלוח מודעות או במקום אחר -
 האגרה בשקלים חדשים

 לכל 3 ימים - ־
5 3 , 1  מודעה גדולה 4
3 8 , 9  מודעה קטנה 7

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עסי 197.

 2 ק״ת החשל״ד, עמי 1548¡ ק״ת - חש״ם, התשמ״ז, עם׳ 455.

׳ם 458, כ׳׳ס בםיון התשנ״א, 11.6.1991 381  ק״ת-חש׳



 האגרה כשקלים חדשים

120.00 

 100.00״

ד ל ק ו ח צ  י
 ראש עירית כפר־סבא

 לכל 6 ימים -
 מודעה גדולה
 מודעה קטנה

 י׳ בסידן התשב״א (23 במאי 1991)
 (וזמ ל 8-1)

ז99ז  חוק עזר לנתןיה (היטל ביוב) (תיקון), התשג״א־

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העיריות', וחוק הרשויות המקומיות
 (ביוב), התשכ״ב-21962, מתקינה מועצת עירית נתניה תוק .עזר זה:

 1. בתוספת הראשונה לחוק עזר לנתניה (היטל ביוב), התשכ״ה-31965 -

 (1) במקום סעיף 2 יבוא:

 ״2. ההיטל בשקלים חדשים:

 בניה למגורים מלונות ומסחר
 ביב ציבורי -

 לכל מ״ף קרקע 2.96 2.96

ר בניה 10.24 12.89 ״  לכל מ

 ביב מאסף -
 לכל מ״ר קרקע 0.78 0.78
 לכל מ״ר בניה 2.70 י 3.38

 מיתקנים אחרים -
 לכל מ״ר קרקע 0.83 0.83
 לכל מ״ר בניה 2.86 3.59

 מכון טיהור שאינו מיועד
 לייצור מי שתיה -

 כל מ״ר בניה 3.79 4.68

 (2) במקום סעיף 3 יבוא:

 תעשיה ומלאכה

2.96 
12.89 

0.78 
3.38 

0.83 
3.59 

'4.68 

 ״על אף האמור בסעיף 2, לגבי חניונים תשרלם אגרה לכל מ״ר בניה בשיעור 50%
 מהסכום הנקוב בו, לפי הענין״.

 2. על אף האמור בחוק עזר לנתניה (הצמדה למדד), התשמ״ד-41983, יעלו האגרות
 המפורטות בתוספת לחוק עזר זה ב־1 בחודש שלאחר פרסומו, לפי שיעור עליית המדד שפורסם

 לאתרונה לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר 1990.

י א ר ל ל א א ו  י
 ראש עירית נתניה

 ט׳ בםיון התשנ״א (22 במאי 1991)
 (חמ 8-12)

 1 ד־ני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 ם״ח התשכ״ב, עמ׳ 96.

 3 ק״ת התשכ״ה, עמי 1920; ק״ת-חש״ם, התש׳ין, עמ׳ 381.

 י ק״ת-חש״ם, התשמ״ד, עמ׳ 159.

 תיקון התוספת
 הראשונה

 הוראת שעה
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 חוק עזר לדבוריה (הצמדה למדד), התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות', מתקינה המועצה המקומית
 דבוריה חוק עזר זה:

 1. בחוק עזר זה - הגדרות

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 ״המועצה״ - המועצה המקומית דבוריה.

 2. (א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו בחוקי העזר של הצמדה למדו
 המועצה הנקובים בתוספת יעלו בכל אחד משני המועדים הקבועים בפסקאות(0 ו־(2) להלן לפי

 שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי כמשמעותם בפסקאות כאמור:

 (!) ב־1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שלפניה,
 שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל של אותה שנה, שיראו אותו

 כמדד היסודי:

 (2) ב־1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה, שיראו
 אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שלפניה, שיראו אותו

 כמדד היסודי. /

 (ב) סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן(א) יעוגל לעשר אגורות חדשות שלמות הקרובות
 ביותר.

 (ג) ראש המועצה יפרסם בתחום׳ המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים
 והתשלומים האחרים שהועלו כאמור ועותקים של ההודעה יופקדו במשרד מינהל המחוז ובמשרד

 הפנים ירושלים.

 (3) חוק עזר לדבוריה (הצמדה למדד), התשמ״ד־1984נ - בסל.

 תוספת

 (סעיף 2)

 תוק עזר לדבוריה (רוכלים), התשכ׳׳ז-31967; . .

 חוק עזר לדבוריה (אגרת תעודת אישור), התשכ״ט-41969;

 תוק עזר לדבוריה (אספקת מים), התשמ״א-51981:

 חוק עזר לדבוריה (היטל ביוב), התשמ״ג-61983:

 חוק עזר לדבוריה (סלילת רחובות), התש״ם-71979;

 חוק עזר לדבוריה (אגרת ביוב), התשמ״ד-81984:

 חוק עזר לדבוריה (שווקים), התשמ״ח-91988;

ה ז י א ז ד ע ע ס  א
 ראש המועצה המקומית דבוריה

 ב׳ בםיון התשנ״א (15 במאי 1991)
 (חמ 8-37)

 דיני מדינת •שראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ח - חש׳ים, התשמ״ד, עמ׳ 367¡ התשנ״א, עמ׳ 94.

 ק״ת - התשכ״ז, עמ׳ 2003¡ ק״ת - חש״ם, התשנ״א, עמי 245.
 ק׳׳ת - התשכ׳׳ט, עמ׳ 1788: ק״ת - חש׳ים, התשמ׳׳ז, עמ׳ 287.

 ק״ת - תש׳׳ם, התשמ״א, עמי 1082¡ התשמ״ת, עמ׳ 33.
 ק׳׳ת - חש׳׳ם, החשמ׳׳ג, עמי 403: התשנ״א, עמ׳ 120.

 ק״ת התש״ם, עמ׳ 460! ק״ת-חש״ס, התשמ״ח, עמ׳ 618.
 ק״ת ־ חש״ם, התשמ״ד, עמי 825: התשמ״ס, עמ׳ 192.

 ק״ת - תש״ם, התשמ׳׳ת, עמי 559.
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 חוק עזר לחוף־הכדמל (אגדת תעודת אישור) (תיקון), התשנ׳'א-1991

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות', מתקינה המועצה האזורית
 חוף־הכרמל חוק עזר זה:

 התלפת התוספת 1. . במקום התוספת לחוק עזר לחוף־הכרמל (אגרת תעודת אישור), התשל״ז-21977, יבוא:

 "תוספת

 (סעיף 3)

ל _ האגדה בשקלים "ישים ן ד ך ע  א ת

 1. בענין הנוגע לקרקעות, לבנינים או לירושות, פרט לרישום

 דירה בבית משותף 60

 2. בענין רישום דירה בבית משותף 30

 3. בכל ענין אחר 20

 ב. העתק תעודה 10״

 ב׳ בסיון התשנ״א (15 במאי 1991)
 >חמ 8-6) ש מ ח ו נ י א ר י ה

 ראש המועצה האזורית חוף־הכרמל
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עם׳ 256.

 ק״ת התשל״ז, עמי 1545; ק״ת-חש״ם, התשמ״א, עמ׳ 91.

 חוק עזר לחוף השרון (הדברת מזיקים) (ביטול), התשנ״א-991ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 וי23 לפקודת המועצות המקומיות', מתקינה המועצה
 האזורית חוף השרון חוק עזר זה:

 ביטול 1. חוק עזר לחוף השרון (הדברת מזיקים), התשכ׳יו-21966 - בטל.

 י׳ בסיון התשנ״א (23 במאי 1991)
א י ג ף ש ס ו  וחמ 18-121 י

 — ראש המועצה האזורית חוף השרון
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 1912.

 חוק עזר לחוף השרון (הדברת זבוב ים תיכון) (ביטול), החשנ"א-991ז

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, ו־23 לפקודת המועצות המקומיות', מתקינה המועצה
 האזורית חוף השרון חוק עזר זה:

 ביטול 1. חוק עזר לחוף השרון (הדברת זבוב ים תיכון), התשכ׳יא-21961 - בטל.

 י׳ בסיון התשנ״א (23 במאי 1991)
א י ג ף ש ס ו  1חמ 8-126) י

 — ראש המועצה האזורית חוף השרון
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1897.
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 חוק עזר לחוף השדון (הדברת תאונות) (ביטול), התשנ״א-1991

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה
 האזורית חוף השרון חוק עזר זה:

 1. חוק עזר לחוף השרון (הדברת חלזונות), התשכ״ג־21963 - בטל. ביטיל

 י׳ בסיון התשנ״א (23 במאי 1991)
 (חמ 8-120) יוסף שגיא

 ראש המועצה האזורית חוף השרון

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.
 ק״ת התשכ״ג, עמי 1610.

 חוק עזר לחוף השדון (הסדרת השמירה) (תיקון), התשנ׳'א-1991

 בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות1, וסעיפים 3 ו־6 לחוק הרשויות
 המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ״א-21961, מתקינה המועצה האזורית חוף השרון חוק עזר

 זה:

 1. בסעיף 14 לחוק עזר לחוף השרון (הסדרת השמירה), התשכ״א-31961, במקום ״150 תיקון סעיף 14
 שקלים״ יבוא ״127 שקלים חדשים״ ובמקום ״300 שקלים״ יבוא ״254 שקלים חדשים״.

 כ״ג בטבת התשנ״א (9 בינואר 1991)
א י ג ף ש ס ו  1חמ 8-94) י

 ראש המועצה האזורית חוף השרון

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ס׳׳ח התשכ״א, עמי 169: התשל״ו, עמ׳ 88.

 3 ק׳׳ת התשל״ו, עמי 2725: ק׳׳ת - חש׳ים, התשמ״ב, עמ׳ 462.

 חוק עזר לחוף השדון (מס עסקים מקומי) (ביטול), התשנ״א-ו99ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־25 לפקודת המועצות המקומיות1, ולפי סעיף 3 לפקודת
 הרשויות המקומיות (מס עסקים), 21945, מתקינה המועצה האזורית חוף השרון חוק עזר זה:

 1. חוק עזר לחוף השרון (מם עסקים מקומי), התשי״ז-31957 - בטל. ביטול

 ט׳ באייר התשנ״א (23 באפריל 1991)
א י ג ף ש ס ו  (חמ 8-2) י

 ראש המועצה האזורית חוף השרון

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 276.
 2 ע׳יר 1945, תוס׳ 1, עמי 115ז ס׳׳ח התשל״ז, עמי 2; התשמ״א, עמ׳ 22.

 3 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 755: ק׳׳ת-־חשי׳ם, התשמי׳א, עמ׳ 750.
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 חוק עזר לטירת־ברמל (תיקון חוקי עזר), התשני׳א-ו99ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה
 המקומית טירת כרמל חוק עזר זה:

 תיקיו חיקי 1. בכל אחד מחוקי העזר המפורטים להלן בטור א׳, במקום סכום הקנס הנקוב בסעיף המצויין
ד לצידו בטור ב׳ יבוא ״900 שקלים חדשים״, ואם נקבע בו סכום קנס לעבירה נמשכת, יבוא במקומו ז  ע

 ״36 שקלים חדשים״:
 טור א׳ סור ב׳

 1. חוק עזר לטירת הכרמל(פתיחת עסקים וסגירתם), התשי״ז-ד2195 7

 2. חוק עזר לטירת הכרמל(הסדרת גדר תיה), התשי״ז-31957 6

 3. תוק עזר לטירת־כרמל(הגנת איכות הסביבה - הגשת דין וחשבון), התשל״ז-41977 9

 4. חוק עזר לטירת הכרמל(צעצועים מסוכנים), התשכ״ט-51968 9

 5. חוק עזר לטירת הכרמל(הסדרת השמירה), התשכ״ו-61966 14

 6. תוק עזר לטירת הכרמל(הדברת עשבי בר), התשכ״ב-71961 7

 7. חוק עזר לטירת הכרמל(מניעת מפגעים), התשי״ז-81957 8

 8. חוק עזר לטירת הכרמל(החזקת יונים ועופות), התשכ״א-91961 8

 9. חוק עזר לטירת הכרמל(שמירת הנקיון ואיסור העישון), התשכי׳ה־101964 7

 10. חוק עזר לטירת הכרמל(הוצאת אשפה), התשי״ז-1957״ 9

 11. חוק עזר לטירתיכרמל(פיקוח על כלבים), התשמ״ב-21982' 12

6 1  12. חוק עזר לטירת־כרמל(ביוב), התשל״ו-31975

ן 8  13. חוק עזר לטירת־כרמל(ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים), התשמ״א-41981

14 1  14. חוק עזר לטירת־כרמל(מודעות ושלטים), התשמ״א-51981

20 1  15. . חדק עזר לטירת־כרמל(אספקת מים), התשמ״ג-61983

9 1  16. חוק עזר לטירת־הכרמל(תיעול), התשכ״ב-71962

14 1  17. חוק עזר לטירת־כרמל(סלילת רחובות), התשמ״א-81981

12 1  18. חוק עזר לטירת־כרמל(שימור רחובות), התשמ״ב-31981

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

 2 ק״ח החשי״ז, עמי 1240.

 3 ק״ת התשי״ז, עמי 891.

 י קי׳ת התשל׳׳ז, עמי 1906.
 5 ק״ת התשכ״ט, עמי 495.

 6 ק״ת התשכ״ו, עמ׳ 2011.

 י ק״ת התשכ״ב, עמי 85.
 * ק״ת התשי״ז, עמ׳ 893.

 י ק״ת התשכ״א, עמי 2715.
 >lL ק״ת התשכי׳ה, עסי 624.

 י י ק״ת התשי״ז, עמי 889.
 u ק׳ית - חש״ם, התשמי׳ב, עמ׳ 357.

1 ק׳׳ת התשל״ו, עמי 761. 3 

, ק״ת - חש״ם, התשמ׳׳א, עמי 1624.  י
1 ק״ת - חש״ם התשמ״א, עמ׳ 1666. 5 

1 ק״ת - חש״ם התשמ״ג, עמ׳ 697. 6 

נ ק״ת התשכ״ב, עמי 1511.  ד

י ק״ת - חש״ם, התשמ״א, עמ׳ 731. 8 

1 ק״ת - חש׳׳ם, התשמ׳׳ב, עמי 27. 9 
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 סוד אי סור כ׳

 19. חוק עזר לדוגמה, מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), התשל״ב-1972,
8 2  שאימצה המועצה המקומית טירתיכרמל0

10 2  20. חוק עזר לטירתיכרמל(הגנה על הצומת), התשי״ז-11957
2 ד  21. חוק עזר לטירת הכרמל(חזירים ובשר חזיר), התשכ״א-21961
7 2  22. תוק עזר לטירתיהכרמל(הדברת זבוב ים התיכון), התשכ״א-31961

20 2  23. חוק עזר לטירת־הכרמל(בית מטבחיים), התש״ו-41959
18 2  24. חוק עזר לטירת־כרמל(שחיטת עופות), התשמ״ב-51982
8 2  25. תוק עזר לטירת־כרמל(פיצוי חפצים מיושנים), התשמ״ב-61981

14 2  26. חוק עזר לטירת־הכרמל(רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), התשי״ז-71957
 27. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים), התשל״ו-1975,

3 2  שאימצה המועצה המקומית טירתיכרמל8

 28. חרק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות־מספר בבנינים),
10 2 9  התשל״ב-1972, שאימצה המועצה המקומיתטירת כרמל

 י׳ באייר התשנ׳׳א (24 באפריל 1991)
ר נ י ן ב ב ו א  1חמ 8-150) ר

 ראש המועצה המקומית טירתיכרמל

2 ק״ת - התשל׳׳כ, עמ׳ 1190: ק״ת - חש״ם, התשמ״ב, עמ׳ 104. 0 

2 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 888. 1 

2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 2068. 2 

2 ק״ת התשכ״א, עמ׳ 1771. 3 

2 ק״ת התש״ד, עמ׳ 114. 4 

2 ק״ח - חש״ם, התשמ׳׳ב, עמי 783. 5 

2 ק״ת - חש״ם התשמ״ב, עם׳ 25. 6 

2 ק׳׳ת התשי״ז, עמ׳ 1242 ;.ק״ת - חש׳׳ם, התשמ״ה, עמ׳ 38. 7 

2 ק׳׳ת התשל׳יו, עמ׳ 384¡ התשל׳׳ז, עמ׳ 1897. 8 

2 ק״ת התשל׳׳ב, עמ׳ 912¡ התשל׳׳ג, עמ׳ 166. 9 

 חוק עזר לכאוכב אבו אלהיגיא (סלילת רחובות), התשנ'׳א-1991

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה החלפת סעיף 15
 המקומית כאוכב אבו אלהיג׳א חרק עזר זה:

 1. במקום סעיף 15 לתוק עזר לכארכב אבו אלהיג׳א(סלילת רחובות), התשמ״ח~21987(להלן

- חוק העזר העיקרי), יבוא:

 •׳עונשין 15. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינר - קנס 900 שקלים חדשים,

 ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף של 36 שקלים חדשים לכל יום
 שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה החלפת התוספת

 או אחרי הרשעתו״.

 2, במקום התוספת לחוק העזר העיקרי יבוא:

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

 2 ק׳׳ח - חש׳ים, התשמ׳׳ח, עמ׳ 67.
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 "תוספת

 (סעיפים 6 ו־8 (ב))

 היטל סלילת כבישים

 האגרה
 בשקלים חדשים

 א. שטח בנוי -

 לכל מ״ר משטח הקרקע(כולל שטח הקרקע שעליה עומד הבנין) 1.75

 לכל מ״ק מנפח הבנין בכל הקומות 3.50

 לכל מ״ק מנפח הבנץ 0.17

 ב. שטח חקלאי -

 עד מרחק 300 מטרים מהכביש, לכל מ״ר 0.17

 ג. בעד היתר לסלילת כביש 175.00

 י׳ בסיץ התשנ״א (23 במאי 1991)
ג א ד ח מ ח  >חם 8-3) א

 ראש המועצה המקומית כאוכב אבו אלהיג׳א

 חוק עזר לכפר־כרא (המול ביוב) (תיקון), התשני׳א-991ן

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודות המועצות המקומיות', וחוק הרשויות
 המקומיות (ביוב), התשכ״ב-21962, מתקינה המועצה המקומית כפר־ברא תוק עזר זה:

 החלפת התוספת 1. במקום התוספת לחוק עזר לכפר־ברא (היטל ביוב), התשמ״ט-31988, יבוא:

 "תוספת

 (סעיפים 2 ו־3)

 שיעור ההיטל בשקלים תדשימ,
 לכל מ״ר, כולל שטת שעליו בנוי מבנה

 א. ביבים ציבוריים - 1 היטל ביוב -

 לקרקע 3.40

 לבניה . 20.40

 ב. ביבים מאספים -

 לקרקע 0.53
 לבניה 1.80

 ג. מיתקנים מיוחדים -
 לקרקע 1.25

 לבניה 7.20״

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

 2 סייח התשכ״ב, עמ׳ 96: התשל׳יב, עמ׳ 156.

 3 ק״ת - חש״ם, התשמ״ט, עמ׳ 82.
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 2. על אף האמור בחוק עזר לכפר־ברא (הצמדה למדד), התשמ״כ-41982, יעלו הסכומים הוראת שעה
 המפורטים בתוספת ב־1 לחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה, בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן,

 שפורסם לאחרונה לפני המועד האמור לעומת המדד כאמור של חודש ינואר 1991.

ל מ א ן כ א י  ר
 ראש המועצה המקומית כפר־ברא

 י״ג בסיון התשנ״א (26 במאי 1991)
 (חס 8-12)

 י ק״ת - חש׳ים, התשמ״ב, עמ׳ 757.

 חוק עזר לדאש־העין (אספקת מים) (תיקון), התשנ"א-ו99ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות1, מתקינה המועצה
 המקומית ראש־העין חוק עזר זה:

 1:. במקום התוספת לחוק עזר לראש־העין (אספקת מים), התשכ״ט-21969, יבוא: החלפת התוספת

 ״תוספת

 האגרה בשקלים חדשים

 1. אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1)) -

 (א) בעד חיבור ראשי -

 ליחידת דיור 200

 לעסק, למשרד, למלאכה או לתעשיה 450

 (ב) בעד חיבור למגרש שעליו עומד מבנה רב קומות 800

 (ג) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש -

 עד ״2 130

 מעל ״2 180

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית(סעיף 3 (ב)) 175

 3. אגרת בדיקה של רשת פרטית(סעיף 3(ה)) 40

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) -

 למגרש, לכל מ״ר(כולל השטח שעליו עומד המבנה) 5

 למבנה, לכל מ״ר בכל הקומות 15

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) - עלות מד המים לפי מחיר היצרן בתוספת 25%

 6. אגרת בדיקת מדימים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה(סעיף 5(ט)) 60

 7. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד}) -

 50% מעלות אגרת תיבור רשת פרטית לפי סוג הנכס״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256. •

 2 ק״ת התשב׳׳ט, עמי 861; ק״ת - חש״ם, התשמ״ג, עמי 179.
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 2. על אף האמור בחוק עזר לראשיהעין(הצמדה למדד), התשמ״ה-31985, יעלו הסכומים
 המפורטים בתוספת ב־1 בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה בשיעור עליית המדד שפורסם

 לאחרונה לפני המועד האמור לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 1990.

ף ס ו ל י א ג  י
 ראש המועצה המקומית ראש־העין

 ב׳ בסיון התשנ״א (15 במאי 1991)
 (חמ 8-7)

 ק״ח - חשי׳ם, התשמ״ה, עמ׳ 400.

 תיקון טעות

 בחוק עזר לגבעתיים(אספקת מים)(תיקון מס׳ 2), התשנ״א-1991, שפורסם בק״ת-חש״ם 453,
 התשנ״א, עמ׳ 312, בכותרת, במקום ״(תיקון מסי 2)״ צ״ל ״(תיקון)״.

 (חמ 8-7)

 390 ק״ת-חש׳׳ס 458, כ״ס בםיון התשנ״א, 11.6.1991

 המחיר 2.56 שקלים חדשים 0334-7014 א158 סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


