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חוק עזר לכפר קאסם )סלילת רחובות( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו–251 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, מתקינה 
מועצת עיריית כפר קאסם חוק עזר זה:

במקום סעיף 15 לחוק עזר לכפר קאסם )סלילת רחובות(, התשע"ב-22012 )להלן - חוק   .1
העזר העיקרי(, יבוא:

מיום כ' בטבת התשפ"ד )1 בינואר 2024(, הטלת היטל לפי חוק עזר "מגבלת גבייה  .15
זה טעונה אישור של מועצת העיר ושל שר הפנים או מי מטעמו."

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

)סעיף 3(

שיעורי ההיטל 
בשקלים חדשים

היטל סלילת כביש -  .1

קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 13.84)א( 

בניין, לכל מ"ר משטח הבניין 71.74)ב( 

היטל סלילת מדרכה -  .2

קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 6.92)א( 

בניין, לכל מ"ר משטח הבניין 35.87")ב( 

על אף האמור בסעיף 13 לחוק העזר העיקרי, ביום פרסומו של חוק עזר זה, יעודכנו   .3
תעריפי ההיטל שנקבעו בתוספת לחוק העזר העיקרי כנוסחה בחוק עזר זה, לפי שיעור 
שינוי המדד, שפורסם לפני יום פרסומו של חוק עזר זה, לעומת מדד חודש אוקטובר 

 .2018

כ"ו בטבת התשע"ט )3 בינואר 2019(
ר י ד ב ל  א ד ע )חמ 8-3(  

ראש עיריית כפר קאסם   

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

ק"ת-חש"ם, התשע"ב, עמ' 174.  2

חוק עזר לכפר קאסם )תיעול( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו–251 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, מתקינה 
מועצת עיריית כפר קאסם חוק עזר זה:

במקום סעיף 13 לחוק עזר לכפר קאסם )תיעול(, התשע"ב-22012 )להלן - חוק העזר   .1
העיקרי(, יבוא:

מיום כ' בטבת התשפ"ד )1 בינואר 2024(, הטלת היטל לפי חוק עזר "מגבלת גבייה  .13
זה טעונה אישור של מועצת העיר ושל שר הפנים או מי מטעמו."

החלפת סעיף 15

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

החלפת סעיף 13

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

ק"ת-חש"ם, התשע"ב, עמ' 382.  2
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במקום התוספת הראשונה לחוק העזר העיקרי יבוא:  2
"תוספת ראשונה

)סעיף 3(

שיעורי ההיטל 
בשקלים חדשים

היטל תיעול -  .1

קרקע, לכל מ"ר משטח הקרקע 9.96)א( 

בניין, לכל מ"ר משטח הבניין 51.66")ב( 

על אף האמור בסעיף 14 לחוק העזר העיקרי, ביום פרסומו של חוק עזר זה, יעודכנו   .3
תעריפי ההיטל שנקבעו בתוספת לחוק העזר העיקרי כנוסחה בחוק עזר זה, לפי שיעור 
שינוי המדד, שפורסם לפני יום פרסומו של חוק עזר זה, לעומת מדד חודש אוקטובר 

.2018

ה' באדר ב' התשע"ט )12 במרס 2019(
ר י ד ב ל  א ד ע )חמ 8-14(  

ראש עיריית כפר קאסם   

חוק עזר לעראבה )מודעות ושלטים( )תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העיריות1, מתקינה מועצת עיריית עראבה חוק 
עזר זה:

אחרי סעיף 6 לחוק העזר העיקרי יבוא:  .1

המקצועית "שפת שילוט הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  העירייה,  מועצת  6א. 
ייעשה  שבהן  הכיתוב  שפות  או  שפת  את  תקבע  לשילוט, 
הכללים  יחולו  זה  ולעניין  זה  עזר  חוק  לפי  בפרסום  שימוש 

האלה:

את  החלטתה  לצורך  בחשבון  תביא  העירייה  )א( מועצת 
שיעור דוברי כל שפה בתחומי הרשות;

)ב( ביקש אדם לפרסם מודעה או להציג שלט שהכיתוב שבו 
התופס  בערבית  כיתוב  לו  ייווסף  ערבית,  שאינה  בשפה  הוא 

לפחות שליש משטחו".

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
ד ק א ו ר  מ ו ע )חמ 8-17(  

ראש עיריית עראבה   

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

החלפת התוספת 
הראשונה

הוראת שעה

הוספת סעיף 6א
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