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במקום סעיף 12א לחוק העזר העיקרי יבוא:   .3

מיום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(, הטלת היטל לפי "מגבלת גבייה 12א. 
חוק עזר זה טעונה את אישורם של מליאת המועצה ושל שר 

הפנים או מי מטעמו."

על אף האמור בסעיף 11 לחוק העזר העיקרי, שיעורי ההיטל שנקבעו בתוספת כנוסחה   .4
בסעיף 2 לחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה )להלן - יום העדכון הראשון(, 
יעודכנו לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת 

המדד שפורסם בחודש מאי 2016.

י"א בשבט התשע"ז )7 בפברואר 2017(
ו ' ג דל טי  מו )חמ 8-3(  

ראש המועצה האזורית דרום השרון   

חוק עזר לדרום השרון )שטחים ציבוריים פתוחים( )תיקון(, התשע"ז-2017

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

חוק   - )להלן  התשע"ג-22013  פתוחים(,  ציבוריים  )שטחים  השרון  לדרום  עזר  בחוק   .1
העזר העיקרי(, במקום התוספת הראשונה יבוא:

"תוספת ראשונה

)סעיף 2(

היטל שטחים ציבוריים פתוחים

שיעורי ההיטל 
בשקלים חדשים

44.78שטח קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע

29.85"שטח בניין, לכל מ"ר משטח הבניין

במקום סעיף 14 לחוק העזר העיקרי יבוא:   .2

היטל "מגבלת גבייה הטלת   ,)2021 בינואר   1( התשפ"א  בטבת  י"ז  ביום  החל   .14
של  אישורם  את  טעונה  זה  עזר  חוק  לפי  המעודכן  בשיעור 

מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמו."

בתוספת  שנקבעו  ההיטל  שיעורי  העיקרי,  העזר  לחוק   13 בסעיף  האמור  אף  על   .3
זה  עזר  חוק  יעודכנו במועד פרסומו של  זה,  עזר  לחוק   1 כנוסחה בסעיף  הראשונה 
)להלן - יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 

העדכון הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 2016.

ה' בכסלו התשע"ז )5 בדצמבר 2016(
ו ' דלג טי  מו )חמ 8-133(  

ראש המועצה האזורית דרום השרון   

הוראת שעה

החלפת התוספת 
הראשונה

החלפת סעיף 14

הוראת שעה

החלפת סעיף 12א

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

ק"ת-חש"ם, התשע"ג, עמ' 679.  2


