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 4891-חוק עזר לחבל יבנה )הצמדה למדד(, התשמ"ד

 252, עמ' )58.2.5.71(תשמ"ד ה, 222חש"ם   פורסם:
 588, עמ' (27.55.2882, התשס"ג )665חש"ם  תיקונים:

יבנה חוק עזר -לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה האזורית חבל 22בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 זה:

 הגדרות

 -בחוק עזר זה  . 1

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

 יבנה;-המועצה האזורית חבל- "המועצה" 

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

 הצמדה למדד

שהוטלו בחוקי העזר של המועצה הנקובים  סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, )א( . 2
 בתוספת, יועלו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, במועדים כלהלן:

באפריל של כל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש,  5-ב )5(
 לעומת המדד לחודש אוקטובר שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי;

ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש,  5-ב )2(
 לעומת המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד היסודי;

באוקטובר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש,  5-ב )3(
 לו, שיראו אותו כמדד היסודי;לעומת המדד לחודש אפריל שקדם 

בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד  5-ב )1(
 החדש, לעומת המדד לחודש יולי שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי;

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

חום המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים כפי ראש המועצה יפרסם בת )ג(
שהם מוגדלים עקב עליית המדד, ועותקים של ההודעה יופקדו במשרדי המועצה, במשרד מינהל המחוז ובמשרד 

 הפנים בירושלים.

 ביטול

 בטל. - 5.75-, התשמ"א)הצמדה למדד(יבנה -חוק העזר לחבל . 3

 תוספת

 ))א(2סעיף (

 ;.5.6-, התשכ"ט)אספקת מים(יבנה -חוק עזר לחבל

 ;5.88-, התש"ל)סלילת רחובות(יבנה -חוק עזר לחבל

 ;5.28-, התשי"ז)פיקוח על כלבים(יבנה -חוק עזר לחבל

 ;5.62-, התשכ"ב)מודעות ושלטים(יבנה -חוק עזר לחבל
 .2882-יבנה )אגרת ביוב(, התשס"ג-חוק עזר לחבל

 נתאשר.

 )5.71באפריל  5( כ"ח באדר ב' התשמ"ד

 שרגא שמר

 יבנה-ראש המועצה האזורית חבל

 יוסף בורג

 שר הפנים

 


