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חוק עזר למעלה יוסף )ביטול סעיפי העונשין(, התשפ"ב-2022

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו–23 לפקודת המועצות המקומיות1, ובאישור השרה 
המועצה  מתקינה  התשכ"א-21961,  מפגעים,  מניעת  לחוק   6 סעיף  לפי  הסביבה  להגנת 

האזורית מעלה יוסף חוק עזר זה:

בחוקי העזר המפורטים להלן בטור א', הסעיפים כמצוין לצד כל אחד מהם בטור ב' -   .1
בטלים:

טור א'
שם חוק העזר

טור ב'
הסעיף בחוק העזר

10חוק עזר למעלה יוסף )החזקת בעלי חיים(, התשנ"ג-31993
9חוק עזר למעלה יוסף )פיקוח על כלבים(, התשכ"ה-41965

41חוק עזר למעלה יוסף )שמירת הסדר והניקיון(, התשנ"ד-51994
7חוק עזר למעלה יוסף )הדברת מזיקים(, התשכ"ז-61967

23חוק עזר למעלה יוסף )רוכלים(, התשל"ה-71975
12חוק עזר למעלה יוסף )מפגעי תברואה(, התשכ"ב-81961

חוק עזר למעלה יוסף )סילוק מטרדים ומכשולים תת־קרקעיים(, 
התשנ"ג-91993

6

חוק עזר למעלה יוסף )פתיחת בתי עסק וסגירתם(, התשכ"ב- 
101962

6

ה' בטבת התשפ"ב )9 בדצמבר 2021(
)חמ 8-150(

אני מאשרת.
ג ר דב נ ז ר  מ ת

השרה להגנת הסביבה

ה ט א ו ג ן  ו ע מ ש
ראש המועצה האזורית מעלה יוסף

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

ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  2

ק"ת-חש"ם, התשנ"ג, עמ' 459.  3

ק"ת התשכ"ה, עמ' 2100.  4
ק"ת-חש"ם, התשנ"ד, עמ' 56.  5

ק"ת התשכ"ז, עמ' 1589.  6
ק"ת-חש"ם, התשל"ז, עמ' 1989.  7

ק"ת התשכ"ב, עמ' 494.  5
ק"ת-חש"ם, התשנ"ג, עמ' 317.  9

ק"ת התשכ"ב, עמ' 1090.  10

ביטול סעיפי עונשין
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חוק עזר לשדרות )אגרת תעודת אישור(, התשפ"ב-2022

פקודת   - )להלן  העיריות1  לפקודת  ו–251   250  ,)28(249 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
העיריות(, מתקינה מועצת עיריית שדרות חוק עזר זה:

בחוק עזר זה -  .1
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"העירייה" - עיריית שדרות;

לפי  מסמכויותיו  לו  אצל  העירייה  שראש  העירייה  עובד  לרבות   - העירייה"  "ראש 
וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק   17 סעיף 

התשל"ה-21975, לעניין חוק עזר זה, כולו או מקצתו;

"תעודה" - אישור או מסמך בכתב בכל עניין שבסמכות העירייה.

כמפורט  מתעודה  העתק  או  תעודה  לקיים  או  לאשר  לתת,  רשאי  העירייה  ראש   .2
בתוספת לחוק עזר זה.

המבקש מראש העירייה תעודה, ישלם לעירייה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת לחוק   .3
עזר זה.

מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהיה כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו   .4
הידועים  או  הרגילים  עסקיו  במקום  או  מגוריו  במקום  נמסרה  או  מכוונת,  היא 
לאחרונה לידי אדם מבני משפחתו הבגירים, או לידי כל אדם בגיר העובד או המועסק 
שם, או שנשלחה בדואר רשום ערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים 

הידועים לאחרונה.

סכומי האגרות הנקובים בתוספת יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה שלאחר פרסומו של   .5
חוק עזר זה )להלן - יום העדכון( לפי שיעור השינוי שחל במדד שפורסם לאחרונה 

לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

הוראות חוק עזר זה אינן באות לגרוע מכל סמכות, סעד או תרופה המוקנים לעירייה   .6
על פי כל דין, אלא להוסיף עליהם.

חוק עזר לשדרות )אגרת תעודת אישור(, התשכ"ב-31961 - בטל.  .7
על אף האמור בסעיף 5 יעודכנו תעריפי האגרות הנקובים בתוספת לחוק העזר, במועד   .8
פרסומו של חוק עזר זה )להלן - יום העדכון הראשון(, לפי שיעור שינוי המדד שפורסם 

לאחרונה לפני יום העדכון הראשון לעומת מדד חודש אוקטובר 2021.

תוספת
)סעיפים 2 ו–3(

 סכום האגרה
בשקלים חדשים

תעודה -

45תעודה כאמור בסעיף 324 לפקודת העיריות

הגדרות

מתן תעודה

אגרה

מסירת הודעה

הצמדה למדד

שמירת דינים

ביטול

הוראת שעה

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

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  2

ק"ת התשכ"ב, עמ' 428.  3
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 סכום האגרה
בשקלים חדשים

55תעודת עובד ציבור

30בכל עניין אחר

15העתק מצו ארנונה או קובץ חוקי העזר של העירייה

18העתק תעודה

ט' באייר התשפ"ב )10 במאי 2022(
י ד י ו ד ן  ו ל א )חמ 8-6(  

ראש עיריית שדרות   


