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 1984-חוק עזר לגבעתיים )הצמדה למדד(, תשמ"ד

 

 

 חוקי עזר –רשויות מקומיות  – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

 Go 2 הגדרות  1סעיף 

 Go 2 הצמדה למדד  2סעיף 

 Go 2 ביטול  3סעיף 

 Go 2 הוראת מעבר  4סעיף 

 Go 2 תוספת 
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 *1984-ים )הצמדה למדד(, תשמ"דחוק עזר לגבעתי

מועצת עירית גבעתיים מתקינה לפקודת העיריות,  251-ו 250סעיפים בתוקף סמכותה לפי  
 זה: חוק עזר

 –בחוק עזר זה  .1

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

 עירית גבעתיים. –"העיריה"  

תשלומים האחרים, לפי הענין, שפורטו בחוקי העזר של סכומי האגרות, ההיטלים וה )א( .2
יום ההעלאה( לפי שיעור עליית המדד,  –בכל חודש )להלן  16-העיריה הנקובים בתוספת, יועלו ב

מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם, עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 
 ההעלאה.

 עוגל לשקל הקרוב ביותר.סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן )א( י )ב( 

 בטל. – 1983-חוק העזר לגבעתיים )הצמדה למדד(, התשמ"ג .3

יום  –בחודש שלאחר פרסום חוק עזר זה )להלן  1-)א(, ההעלאה ב2על אף האמור בסעיף  .4
עד  1983ההעלאה הראשון( תהיה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש אוקטובר 

 לפני יום ההעלאה הראשון.המדד שפורסם לאחרונה 

 

 תוספת
 )א((2)סעיף 

 ;1970-חוק עזר לגבעתיים )אגרת תעודת אישור(, התשל"א

 ;1972-חוק עזר לגבעתיים )שמות לרחובות ולוחיות מספר לבתים(, התשל"ב

 ;1959-חוק עזר לגבעתיים )מודעות ושלטים(, התשי"ט

 ;1952-ם(, התשי"גחוק עזר לגבעתיים )ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבתי

 ;1965-חוק עזר לגבעתיים )שימור רחובות(, התשכ"ה

 ;1967-חוק עזר לגבעתיים )אספקת מים(, התשכ"ז

 .2000-חוק עזר לגבעתיים )ביוב(, התש"ס

 

 

 נתאשר. 

 יצחק ירון (1984בפברואר  20י"ז באדר א' התשמ"ד )
 ראש עירית גבעתיים 

                                                      
*

 .642עמ'  29.2.1984מיום  216מס'  מ"דק"ת חש"ם תשורסם פ 

 .1984-תיקון תשמ"ה – 70עמ'  2.11.1984מיום  253ק"ת חש"ם תשמ"ה מס' וקן ת

 .1986-תיקון תשמ"ו – 222עמ'  21.9.1986מיום  312ק"ת חש"ם תשמ"ו מס' 

לחוק עזר לגבעתיים )ביוב(,  17בסעיף  2000-תיקון תש"ס – 194עמ'  9.3.2000מיום  620ק"ת חש"ם תש"ס מס' 
 .2000-תש"ס

לחוק עזר לגבעתיים  13בסעיף  2000-( תש"ס2תיקון )מס'  – 207עמ'  30.3.2000מיום  621ק"ת חש"ם תש"ס מס' 
 .2000-)סלילת רחובות(, תש"ס

לחוק עזר לגבעתיים  18בסעיף  2018-יקון תשע"טת – 196עמ'  27.12.2018מיום  934ק"ת חש"ם תשע"ט מס' 
 .2018-)סלילת רחובות(, תשע"ט

לחוק עזר  18בסעיף  2018-( תשע"ט2תיקון )מס'  – 211עמ'  27.12.2018מיום  934ק"ת חש"ם תשע"ט מס' 
 .2018-לגבעתיים )תיעול(, תשע"ט

 הגדרות

 הצמדה למדד
 1984-תיקון תשמ"ה

 ביטול

 1986-תיקון תשמ"ו
 2000-תיקון תש"ס
( 2תיקון )מס' 

 2000-תש"ס
 2018-תיקון תשע"ט

( 2תיקון )מס' 
 2018-תשע"ט

 הוראת מעבר

http://www.nevo.co.il/Law_word/law07/mekomi-0216.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law07/mekomi-0253.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law07/mekomi-0312.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law07/mekomi-0620.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law07/mekomi-0621.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law07/mekomi-0934.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law07/mekomi-0934.pdf
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 יוסף בורג 
 שר הפנים 

 

 

 

 

 הקש כאן -הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו 
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