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אריאל עירית ראש

וברכה, שלום

י לאריאל רעז חוק הנדון: ש 2015ה־//,תשע0ה)(מ«הוירשמ ירות(

ב) א׳ 88 סעיף לפי סמכותי פי על  ,1981התשמ״א־ והשומרון), (יהודה המקומיות המועצות לתקנון (
 שאושר המצ״ב הנוסח פי על שבנדון, העזר חוק לפרסום התנגדות לי אין כי להודיעך מתכבד הנני
 11.1.2015 מתאריך אלי במכתבה הפנים משרד של המשפטית מהלשכה שוורץ רעות עו״ד ע״י

ידי. על והחתום

 ובציון המועצה, ראש בידי חתומים העזר חוק של עותקים שני לי לשלוח אבקש הפרסום לאחר
כדין. העזר חוק פורסם בו המועד
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תי לאריאל עזר חוק שירו קון),רשמי ( תי 2015- שע״הת ה)(

ה המקומיות המועצות לתקנון 88ו־ 68 סעיף לפי סמכותה בתוקף הוד  1981 התשמ״א- ושומרון) (י

זה: עזר חוק אריאל עיריית מועצת מתקינה ״התקנון״), (להלן:

ף תיקון .1 עי 1ס

 עיקרי), עזר חוק (להלן- 1993התשנ״ג־ שמירה), (שירותי לאריאל עזר לחוק 1 בסעיף

 העירייה שבתחום קרקע תפוסה״-כל קרקע ״ ההגדרה תבוא ״מבנה״ ההגדרה אחרי

בנין. עם יחד לא אותה ומחזיקים בה שמשתמשים חקלאית, אדמה שאינה

:11 סעיף תיקון .2

 31( התשע״ב טבת ד׳ מיום ״החל מילים במקום העיקרי לחוק 11 הסעיף של ברישא

)״.2019 בינואר 1( התשנ״ט בטבת כ״ד מיום ״החל המילים יבואו )2011 ״בדצמבר

 :12 סעיף הוספת .3

שעה ״הוראת
 של פרסומו במועד זה, עזר בחוק שנקבעו האגרות סכומי יעודכנו ,7 בסעיף האמור אף על

הלן זה עזר חוק  לפני לאחרונה שפורסם המדד, שינוי שיעור לפי הראשון), העדכון יום - (ל

.2013 נובמבר חודש מדד לעומת הראשון העדכון יום

:התוספת החלפת .4

:יבוא העיקרי, העזר לחוק התוספת במקום

 יהיו אריאל עיריית של שיפוטה שטח כפל תחול אשר החודשית שמידה אגדת שיעורי
:כדלהלן

חדשים ליםקבש ההטיל שיעורי הנכס

65.30 למגורים המשמשת דירה לכל א.

למגורים משמשים שאינם מבנה או עסק בית לכל ב.

80.10 התעשייה״ ב״אזור הנמצאים אלו למעט

:התעשיה באזור מפעל או עסק בית מבנה, לכל ג.

0.69 הבניין משטח מ״ר לכל

0.20 תפוסה הקרקע משטח מ״ר לכל

3( התשע״ד באלול ה׳ )2014 באוגוסט 1

הפנים משרד
כהן נרבא
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המשפטי היועץ לשכת

 התשע״ה בטבת ט״ו ירושלים
2015 בינואר 6

לכבוד
 יוז דוד עו״ד
 משפטי יועץ

אריאל עיריית

ח.נ.,
שי לאריאל רעז קחו :הנדון 2015-ה"שעתה ).ןיקות( ה)רשמי ותר(

2015-91 מש.

 גלילוב רפאל מר
רו״ח ושות׳ בוכניק אופיר

ר ו ש י ו ל א ס ו ס פ

התייחסותי. ולהלן ידי על נבדק שבנדון העזר חוק

. ישנם) (אם להלן המפורטים לתיקונים בכפוף

העזר חוק לפרסום דותתנגה הפנים רדלמש אין

 אחד - חוה״ע של עותקים ושני זה מכתבי העתק (בצירוף לפרסום חוה״ע את לשלוח באפשרותכם
;הבאה לכתובת המשפטים למשרד מקורית) חתימה חתום לפחות

 המשפטים משרד משנה, לחקיקת מחלקה
91010 ירושלים ,1087 ת.ד, ,29 א-דין צאלח רח׳

עמם. בתיאום ייעשה בפרסום הטיפול המשך כל

:העתקים

אריאל עיריית ראש שבירו, אליהו מר

העזר) חוק העתק (בצירוף המשפטים משרד לבני, אורית עו״ד
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