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 ד מנשה כהן"ד רון דלומי ועו"עו: עורכים

 -1972ב"תשל, )יקוזהיטל הנ(חוק עזר למנשה  
 761' עמ , )9.3.1972(ב "תשל , 2818ת "ק   :פורסם

, ב לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות43וסעיף , לפקודת המועצות המקומיות 22בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 :מתקינה המועצה האזורית מנשה חוק עזר זה, -1957ח"תשי

 הגדרות
 -בחוק עזר זה . 1
1957ח"תשי, וק הניקוז וההגנה מפני שטפונותכמשמעותו בח- " ניקוז"

- 
 ;)חוק הניקוז -להלן ( 

 ;לחוק הניקוז )ד(36כמשמעותו בסעיף - " בעל מקרקעין"
 ;המועצה האזורית מנשה- " המועצה"
 ;לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה- " ראש המועצה"
 .ב לחוק הניקוז43ור בסעיף היטל שהוטל לשם כיסוי הוצאות הניקוז כאמ- " היטל ניקוז"

 הטלת היטל ניקוז
אגורות לכל דונם או  50בעל מקרקעין חייב בהיטל ניקוז על מקרקעין הנמצאים בתחום המועצה בשיעור של . 2

 .חלק ממנו

 הודעה לחייבים בהיטל
על ידי תוך שלושה חודשים מיום הטלת המכסה על המועצה , ראש המועצה ימסור לחייבים בהיטל ניקוז. 3

 .הודעה המפרטת את סכום ההיטל, רשות הניקוז

 מסירת ההודעה
או נמסרה במקום , אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת, מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין. 4

לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד , מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה
או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו , או המועסק שם

אם אי; הרגילים או הידועים לאחרונה

-   

תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה , אפשר  לקיים את המסירה כאמור
שאחד מהם , בתחום המועצה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים, במקום בולט באחד המקומות האמורים

 .לפחות הוא בשפה העברית

 השם
1972ב"תשל, )היטל הניקוז(חוק עזר למנשה "לחוק עזר זה ייקרא . 5 - ." 

 .נתאשר

 )1971בספטמבר  27(ב "בתשרי תשל' ח
 אברהם בראל        

 ראש המועצה האזורית מנשה  יוסף בורג   חיים גבתי    
 שר הפנים  שר החקלאות   
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