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 חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות )סלילת רחובות( )תיקון(,
התשפ"ב-2021

עיריית  מועצת  מתקינה  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מודיעין-מכבים-רעות חוק עזר זה:

חוק   - )להלן  התשע"ג-22012  רחובות(,  )סלילת  למודיעין-מכבים-רעות  עזר  בחוק   .1
העזר העיקרי(, בסעיף 13, במקום "י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015(" יבוא "י"ב בטבת 

התשפ"ו )1 בינואר 2026(".

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2

"תוספת ראשונה
)סעיף 3(

 שיעור ההיטל
בשקלים חדשים

1. היטל סלילת כביש -

105.39)א( קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע

154.51)ב( בניין, לכל מ"ר משטח הבניין

2. היטל סלילת מדרכה -

49.77)א( קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע

72.96)ב( בניין, לכל מ"ר משטח הבניין

3. היטל סלילת רחוב משולב -

155.16)א( קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע

227.47")ב( בניין, לכל מ"ר משטח הבניין

על אף האמור בסעיף 12 לחוק העזר העיקרי, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק   .3
עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה )להלן - יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי 

המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יוני 2021.

י"ב בטבת התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(
ס יב ב ם  י י ח )חמ 8-3(  

ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות   

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

ק"ת-חש"ם, התשע"ג, עמ' 142.  2

חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות )שטחים ציבוריים פתוחים( )תיקון(, 
התשפ"ב-2021

עיריית  מועצת  מתקינה  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מודיעין-מכבים-רעות חוק עזר זה:

תיקון סעיף 13

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1
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בחוק עזר למודיעין-מכבים-רעות )שטחים ציבוריים פתוחים(, התשע"ג-22012 )להלן   .1
- חוק העזר העיקרי(, בסעיף 15, במקום "כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(" יבוא 

"י"ב בטבת התשפ"ו )1 בינואר 2026(".

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  .2
"תוספת ראשונה

)סעיף 4(

היטל שצ"פ

 שיעור ההיטל
בשקלים חדשים

63.83שטח קרקע, בעד קרקע מכל סוג, לכל מ"ר משטח הקרקע

96.31"שטח בניין, בעד בניין, לכל מ"ר משטח הבניין

על אף האמור בסעיף 14 לחוק העזר העיקרי, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק   .3
עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה )להלן - יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי 

המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יוני 2021.

י"ב בטבת התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(
ס יב ב ם  י י ח )חמ 8-133(  

ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות   

ק"ת-חש"ם, התשע"ג, עמ' 133.  2

חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות )תיעול( )תיקון(, התשפ"ב-2021

עיריית  מועצת  מתקינה  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מודיעין-מכבים-רעות חוק עזר זה:

העזר  חוק   - )להלן  התשע"ג-22012  )תיעול(,  למודיעין-מכבים-רעות  עזר  בחוק   .1
בטבת  "י"ב  יבוא   ")2015 בינואר   1( התשע"ה  בטבת  "י'  במקום   ,14 בסעיף  העיקרי(, 

התשפ"ו )1 בינואר 2026(".

במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:   .2
"תוספת ראשונה

)סעיף 3(

היטל תיעול

 שיעור ההיטל
בשקלים חדשים

34.14קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע

45.97"בניין, לכל מ"ר משטח הבניין

תיקון סעיף 15

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

תיקון סעיף 14

החלפת התוספת 
הראשונה

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

ק"ת-חש"ם, התשע"ג, עמ' 126.  2

26/12/2113:24



ק"ת-חש"ם 1167, כ"ב בטבת התשפ"ב, 26.12.2021  324
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

על אף האמור בסעיף 13 לחוק העזר העיקרי, יעודכנו סכומי ההיטלים שנקבעו בחוק   .3
עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה )להלן - יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי 

המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש יוני 2021.

י"ב בטבת התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(
ס יב ב ם  י י ח )חמ 8-14(  

ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות   

חוק עזר לקריית מלאכי )שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון, ומניעת מפגעים 
ומטרדים( )תיקון(, התשפ"ב-2021

עיריית  מועצת  מתקינה  העיריות1,  לפקודת  ו–251   250 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
קריית מלאכי חוק עזר זה: 

בחוק עזר לקריית מלאכי )שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון, ומניעת מפגעים ומטרדים(,   .1
התשמ"ח-21988 )להלן - חוק העזר העיקרי(, בסעיף 16, במקום סעיף קטן )א( יבוא: 

")א( לא יחזיק אדם ולא ירשה לאחר להחזיק חזיר, סוס, פרד, חמור, פר, גמל, כבש, 
יהיה  כאמור  היתר  ההיתר;  לתנאי  ובהתאם  המועצה  מראש  בהיתר  אלא  כנף,  בעל 
בכפוף להוראות לפי החוק להגנת חיית הבר, והרישיונות וההיתרים הניתנים מכוחו."

בסעיף 119 לחוק העזר העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   .2
")ג( הוראות בחוק עזר זה לגבי חיות בר כפופות להוראות החוק להגנת חיית הבר, 

התשט"ו-31955, ולהיתרים הניתנים מכוחו." 

כ"ז באדר התשפ"א )16 בפברואר 2021(
ר ה ז ו  ה י ל א )חמ 8-111(  

ראש עיריית קריית מלאכי   

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

ק"ת-חש"ם, התשמ"ח, עמ' 755; התשנ"א, עמ' 483.  2

ס"ח התשט"ו, עמ' 10.  3

הוראת שעה

תיקון סעיף 16

תיקון סעיף 119
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