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 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מם׳ 2), תשל״ב-1972 *

 תיקון פקודת 1. בפקודת העיריות! -
 העיריות

 (1) בסעיף 249, אחרי פסקה (12) יבוא:

-ניקוי מדרכות (812) לענין סוגי עסקים הגובלים רחוב - לדרוש מבע־

 ליהם או מכל המנהלים אותם למעשה או האחראים להם,
 לנקות את המדרכה לאורך הרחוב הגובל אותם:״.

 (2) אחרי סעיף 251א יבוא:

-הוראות בדבר 251ב. (א) בחוק עזר לפי סעיף 249 (12א) רשאית מועצה לקבוע -

ת (1) שהוראותיו יחולו על רחוב מסויים או על חלק מתחום י כ י ד י מ י ק י  נ

 העירית;

 (2) הוראות שונות לרחובות או לתחומים שונים של
 העיריה או לסוגי עסקים שונים.

 (ב) חוק עזר כאמור יפרט את הזמנים והאופנים שבהם ייעשה
 הניקוי וכן את אופן איסוף האשפה וסילוקה, ובלבד שהניקוי ייעשה בימים

 שבהם העסק פתוח.

 (ג) הוראות סעיף זה וסעיף 249 (12א) אינן באות לגרוע מחו
 בתה של המועצה לנקות את הרחובות ואת המדרכות, כי אם להוסיף

 עליה.״

 תיקון פקודת 2. אחרי סעיף 24 לפקודת המועצות המקומיות 2 יבוא:

 ״מועצות , ,
־ -הוראות בדבר 24א. הוראות סעיף 249 (12 א) ו־231ב לפקודת העיריות יחולו, בשי

ה נויים המחוייבימ, על מועצה מקומית.״ ו כ ר י  3'?יי מ

 המקומיות

ג ר ו ף ב ס ו ר י י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר הפנים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביוט ב׳ בתמוז תשל׳׳ב (14 ביוני 1972); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה-ח 948׳ תשל-א,

 עמ׳ 250.
 1 דיני מדינת ישראל׳ נוסח חדש 8׳ עמי 197.
 2 דיני מדינת ישראל׳ נופח חדש 9׳ עמ׳ 256.
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 המחיר 6 אגורות


