צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון מס'  ,)3התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 26א לפקודת המועצות המקומיות ,1בהסכמת שרת
המשפטים ,ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף (221ד) לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,21982-אני מודיע ומצווה לאמור:
תיקון התוספת
הראשונה

.1

תחילה

.2

בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) ,התשל"ג ,31973-בחלק
מ"ג - 4כוכב יאיר ,במקום פרט  5יבוא:
טור א'
חוק העזר

" .5חוק עזר לכוכב יאיר
(שילוט) ,התשע"ב2012-

טור ב'
הסעיפים
5

טור ג'
דרגת הקנס

 - 2למעט הרשאה לאחר ולמעט
לעניין רישיון לגבי  )1( -מודעות
אבל; ( )2מודעות ושלטים המצויים
בתוך בית עסק ,בחנות ,בדוכן וכיוצא
באלה ,ואינם מופנים אל מחוץ להם;
( )3פרסום בדרך של כרוזים המחולקים
מיד ליד; ( )4מודעות למכירת רכב
המצויות בתוך רכב; ( )5מודעה
הנישאת בידי אדם במהלך אסיפה
או הפגנה; ( )6מודעות ושלטים בעלי
אופי פוליטי; ( )7שילוט שחובה להציג
על פי דין

ב".

(11 ,10 ,8 ,6א)(13 ,א)  -למעט לעניין
נקי(17 ,16 ,14 ,א) ו–(ב)
תחילתו של צו זה  30ימים מיום פרסומו.

כ"ו בשבט התשע"ז ( 22בפברואר )2017
(חמ )3-108

אני מסכימה.
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2
3
4
5

א ר י ה מ כ ל ו ף ד ר עי
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התש"ע ,עמ' .308
ק"ת התשל"ג ,עמ'  ;1127ק"ת-חש"ם ,התשמ"ט ,עמ' .450
ק"ת-חש"ם ,התשמ"ז ,עמ' .258
ק"ת-חש"ם ,התשע"ב ,עמ' .118

חוק עזר למנשה (מודעות ושלטים) (תיקון) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו– 24לפקודת המועצות המקומיות ,1מתקינה מועצת
המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:
תיקון סעיף 1

.1

1
2
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בחוק עזר למנשה (מודעות ושלטים) ,התשי"ט( 21959-להלן  -חוק העזר העיקרי),
בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "פרסום" יבוא:
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת התשי"ט ,עמ' .902
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""מ"ר"  -מטר מרובע;
"ס"מ"  -סנטימטר מרובע;
"פרסום חוצות"  -שילוט שתוכנו מתחלף מזמן לזמן ,המתפרסם על מיתקן פרסום
המתופעל על ידי גוף שעיסוקו בפרסום מסוג זה;".

.2
.3

בסעיף (2ו) לחוק העזר העיקרי ,במקום "בתוספת הראשונה" יבוא "בתוספת השנייה" .תיקון סעיף 2

בסעיף  3לחוק עזר העיקרי ,במקום סעיף קטן (א) יבוא:

תיקון סעיף 3

"(א) ראש המועצה יגבה אגרת מודעות ושלטים בשיעורים הנקובים בתוספת
הראשונה ובתוספת השנייה".

.4

החלפת התוספת
הראשונה

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:

"תוספת ראשונה
(סעיף (3א))
חלק א' :אגרת שילוט
שיעורי האגרה לשנה
בשקלים חדשים

.1

אגרה לשילוט לכל מ"ר עד  10מ"ר

174.30

.2

אגרה לשילוט לכל מ"ר מעל  10מ"ר

72.93

חלק ב' :פרסום חוצות

גודל מיתקן השילוט במ"ר

.5

שיעור האגרה בשקלים
חדשים למפרסם עד 100
שלטים ,לשנה

שיעור האגרה בשקלים
חדשים למפרסם מעל 100
שלטים ,לשנה

עד 10

341.82

223.39

מעל  10עד 75

256.36

167.55

מעל  75עד 200

170.91

111.70

מעל 200

85.45

."55.85
החלפת התוספת
השנייה

במקום התוספת השנייה לחוק העזר העיקרי יבוא:

"תוספת שנייה
(סעיפים (2ו) ו–(3א))
תעריפי אגרת מודעות
אורך בס"מ

רוחב בס"מ

שיעור האגרה בשקלים
חדשים לשנה

מודעה גדולה

93

62

39.67

מודעה בינונית

46

62

28.93

מודעה קטנה

46

31

19.68

מודעה זעירה

23

31

."16.52

פירוט

 ם"שח-ת"קת"קאב ו"ט  878,ם"שח-ת"ק ם"שח-ת"ק

523

הוראת שעה

.6

על אף האמור בחוק עזר למנשה (הצמדה למדד) ,התשמ"ד ,31984-סכומי האגרות
שנקבעו בתוספת הראשונה כנוסחה בסעיף  4לחוק עזר זה ובתוספת השנייה כנוסחה
בסעיף  5לחוק עזר זה ,יעודכנו במועד פרסומו של חוק עזר זה (להלן  -יום העדכון
הראשון) ,לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת
מדד חודש דצמבר .2015

י"ח באדר התשע"ז ( 16במרס )2017
(חמ )8-17

אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

		
		

3

ק"ת-חש"ם ,התשמ"ד ,עמ'  ;243התשמ"ט ,עמ' .293

חוק עזר למנשה (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22 ,14ו– 24לפקודת המועצות המקומיות ,1מתקינה
מועצת המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה:
החלפת סעיף 15

.1

החלפת התוספת
הראשונה

.2

הוראת שעה

.3

בחוק העזר למנשה (תיעול) ,התשע"ה( 22015-להלן  -חוק העזר העיקרי) ,במקום סעיף
 15יבוא:
"מגבלת גבייה

 .15מיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר  )2021הטלת היטל לפי חוק
עזר זה תהיה טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל שר
הפנים או מי מטעמו".

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:

"תוספת ראשונה
(סעיף )4
היטל שטחים ציבוריים פתוחים
שיעורי ההיטל
בשקלים חדשים

(א) שטח קרקע ,בעד קרקע מכל סוג ,לכל מ"ר משטח
הקרקע (כולל קרקע שעליה עומד הבניין)
(ב)

שטח בניין ,לכל מ"ר משטח הבניין

28.80
."54.74

על אף האמור בסעיף  14לחוק העזר העיקרי ,יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו
בתוספת הראשונה כנוסחה בסעיף  2לחוק עזר זה במועד פרסומו של חוק עזר זה
(להלן  -יום העדכון הראשון) ,לפי שיעור עדכון המדד שפורסם לאחרונה לפני יום
העדכון הראשון לעומת מדד חודש יולי .2016

כ"ז בטבת התשע"ז ( 22בפברואר )2017
(חמ )8-133

		
		

1
2
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אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
ק"ת-חש"ם ,התשע"ה ,עמ' .407
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