
 1 1984 –ד "התשמ, )הצמדה למדד(חוק עזר לנצרת עילית 

 

 

 מתקינה מועצת עיריית נצרת עילית,  לפקודת העיריות251 - ו250 בתוקף סמכותה לפי הסעיפים
 :חוק עזר זה

 
 הגדרות.   1

 
 -      בחוק עזר זה 

 
 ; מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה– "מדד"     
 

 ; עיריית נצרת עילית– "רייההעי     "
 

 כולן או ,   לרבות מי שראש העירייה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה- "ראש העירייה      "
 .      מקצתן

 
 הצמדה למדד.   2

 
 שהוטלו בחוקי העזר של העירייה     , ההיטלים והתשלומים האחרים לפי העניין, סכומי האגרות)   א      (
 לפי שיעור עליית המדד , ) יום ההעלאה–להלן ( בכל חודש 1 -יועלו ב,      הנקובים בתוספת        

 לעומת המדד שפורסם , שיראו אותו כמדד החדש,              שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה
 .שיראו אותו כמדד היסודי,              לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם

 
 .השלם הקרוביעוגל לשקל ) א(מוגדל כאמור בסעיף קטן סכום )   ב      (

 
 ההיטלים והתשלומים האחרים כפי שהם מוגדלים עקב עליית   , רשימות בדבר שיעורי האגרות)   ג      (

 ועותקים של הרשימות האמורות יופקדו במשרד ,             המדד יוצגו בידי ראש העירייה בבניין העירייה
  .ירושלים, ל המחוז ובמשרד הפנים הקריה            מינה

 
 הוראות מעבר.   3

 
  יום –להלן ( בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה 1 -תהיה ההעלאה ב) א(2      על אף האמור בסעיף 

  עד המדד 1983לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש אוקטובר , )      ההעלאה הראשון
 .פני יום ההעלאה הראשון      שפורסם לאחרונה ל
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 ביטול.   4

 
 . בטל– 1981 –א "התשמ, )הצמדה למדד(      חוק עזר לנצרת עילית 

 
 )ד"תשנ, ז"תשמ: תיקון (תוספת

 
 1964 –ד "התשכ, )אגרת תעודת אישור(חוק עזר לנצרת עילית      
 2 1964 –ד "התשכ, )רוכלים(חוק עזר לנצרת עילית       

 .1984ד "התשמ) אספקת מים(חוק עזר לנצרת עילית      
 2 1964ד "התשכ, )הגנה על הצומח(חוק עזר לנצרת עילית       
 .1964ד "התשכ, )מודעות ושלטים(חוק עזר לנצרת עילית       
 2 1964 –ד "התשכ, )עקירת עצים(חוק עזר לנצרת עילית      
 2 1964 –ד "התשכ) פיקוח על כלבים(חוק עזר לנצרת עילית       
 2 1964 –ד "התשכ )צעצועים מסוכנים(חוק עזר לנצרת עילית       
 2 1964 –ד "התשכ )שימור רחובות(חוק עזר לנצרת עילית       
 2 1967 –ז "התשכ) שמות לרחובות ולוחיות מספר בבניינים(חוק עזר לנצרת עילית       
 2 1972 –ב "התשל) ניםירות וכניסות לבניחצ, ניקוי מגרשים(חוק עזר לנצרת עילית      
 2 1976 –ו "התשל )אגרת ביוב(חוק עזר לנצרת עילית       
  1976 –ו "התשל) ביוב(חוק עזר לנצרת עילית      
  1973 –ד "התשל )שחיטת עופות(חוק עזר לנצרת עילית       
 

________________________ 
 

 .48ד "תשנ; 241, ז"תשמ; 472ד "ם תשמ"  קתש1
 
 שמירת איכות     (  חלו שינויים בחוקי העזר בתוספת כאשר חלק שולבו בחוק עזר לנצרת עילית 2

 יש מקום לתקן . חלקם בוטלו או שונו וכן נוספו חוקי עזר חדשים, 2001 –א "התשס, )    הסביבה
 .    התוספת   בהתאם לכך
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