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 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס׳ 85), התשנ״כ-ו 199 •

 תיקון סעיף 227 1. בסעיף 227 לפקודת מס הכנסה', בסופו יבוא:

 ״(3) (א) להשתמש בסמכות קצין ממונה כמשמעותו בסעיף 9 לפקודת סדר הדין
 הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-21969, לשחרר אדם בערובה,

 וסעיפים 10 עד 15 לפקודה האמורה יחולו לענין זה!

 (ב) שוחרר חשוד בערובה לפי פסקת משנה (א) ולא הוגש נגדו כתב אישום
 תוך מאה ושמונים ימים מיום שחרורו, יופטרו הוא וערביו מערבותם, ולענין זה,
 יחולו הוראות סעיף 55(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-

 1982נ."

י ע ר ה ד י ר ר א י מ ק ש ח צ  י
 ראש הממשלה שר הפנים

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י  חי
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת

 נתקבל ככנסת ביום י״ד בחשון התשנ״ב (22 באוקטובר 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2069,
 מיום ד׳ באב התשנ׳׳א (15 ביולי 1991), עמ׳ 318.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120: ס״ח התשנ׳׳א, עמי 86.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמי 284.

 ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

 חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ״כ-991ו•

 1. בחוק זה -

 ״צרכי ציבור״ -כהגדרתם בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965' (בחוק זה - חוק
 התכנון והבניה);

 ״בניה ציבורית״ - בניה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה, לרבות
 עבודות פיתוח, תכנון, בניה ושינוי בניה, פיקוח ואחזקה!

 ״מהנדס״ - ברשות מקומית פלונית - מי שנתמנה להיות מהנדס הרשות המקומית כאמור בסעיפים
 2 ו־3;

 ״פיקוח ורישוי״ - מילוי תפקיד שהוטל על פי חיקוק על מהנדס!

 ״רשות מקומית״ - עיריה או מועצה מקומית:

 ״תכנון עיר״ - הכרת תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות והמסמכים האחרים
 הדרושים לרשות מקומית לצרכי תכנון תחומה או לצרכי תכנון מרחב התכנון המקומי
 שתחומה של הרשות המקומית נכלל בו, וכן בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים
 למוסדות תכנון לפי חוק התכנון והבניה, בין שמועצת הרשות המקומית היא ועדה מקומית לפי

 החוק האמור ובין שאינה ועדה מקומית.

 נתקבל בכנסת ביום י״ד בחשון התשנ׳׳ב (22 באוקטובר 1991): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2066,
 מיום כ״ח בתמוז התשנ״א (10 ביולי 1991), עמ׳ 272.

 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 307: התשנ׳׳א, עמי 220.
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 מינוי מהנדס חובה

 המהנדס עובד
 הרשות

 תנאי הכשירות

 תפקידי המהנדס
 וסמכויותיו

.2 

.3 

 לכל רשות מקומית יהיה מהנדס.

 המהנדס יהיה עובד הרשות המקומית -

 (1) אם מספר התושבים של הרשות המקומית הוא 10,000 לפחות - במשרה מלאה:

 (2) בכל מקרה אחר - במשרה חלקית או במשרה מלאה, כפי שתחליט הרשות
 המקומית.

 4. מי שנתמלאו בו כל אלה כשיר להיות מהנדס:
 (1) הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,

 התשי״ח-21958:

 (2) במהנדס רשות מקומית כאמור בסעיף 3(1) - הוא בעל נסיון של חמש שנים
 לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים בסעיף 5(ב)(2), (3) ו־(4)
 ובמהנדס רשות לפי סעיף 3(2) - הוא בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בתחומים

 כאמור:
 (3) הוא בעל נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי:

 (4) הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.

 5. (א) מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.

 (ב) וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:

 (1) תכנון העיר:
 (2) הפיקוח והרישוי:
 (3) הבניה הציבורית:

 (4) העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.

 (ג) ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף 18 לחוק התכנון והבניה
 יהיה המהנדס, מהנדס הועדה המקומית, וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית,

 יוקנו לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.

 6. מהנדס, באישור ראש הרשות המקומית ובכפוף לכל דין, רשאי להאציל מסמכויותיו אצילת סמכויות
 ומתפקידיו, כולן או מקצתן, או לענין מסויים, לעובד אחר של הרשות המקומית ובלבד שמי
 שהואצלו לו סמכויות כאמור, הוא מהנדס דשוי או אדריכל רשוי ובעל הכשירות המקצועית

 הנדרשת לתחום שבו הואצלה לו הסמכות.

 תיקון חוק
 התכנון והבניה

 במקום סעיף 20 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה~1965, יבוא:

 20. (א) בועדה מקומית לפי סעיף 18, מהנדס הרשות המקומית יהיה מהנדס
 הועדה.

 (ב) במרחב תכנון שסעיף 19 חל עליו, תמנה הועדה המקומית את
 מהנדס הועדה מבין הכשירים להיות מהנדס לפי חוק הרשויות המקומיות

 (מהנדס רשות מקומית), התשנ״ב-31991.

 (ג) מהנדס הועדה המקומית ישמש גם כמזכיר הועדה״.

 ״מהנדס ומזכיר
 הועדה המקומית

 2 ס״ח התשי׳׳ח, עמי 108: התשנ״א, עמ׳ 94.

 1 ס״ח התשנ״ב, עמ׳ 6.
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 הוראות מעבי 8. מי שביוש כניסת חוק זה לתוקף משמש בתפקיד מהנדס עיר, מהנדס רשות מקומית, מהנדס

 ועדה מקומית או מזכיר ועדה מקומית, יראו אותו כאילו מונה לפי חוק זה, אף אם אין הוא ממלא
 אחר תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 4, ובלבד שהוא משמש בתפקיד כאמור משך שנה אחת

 לפחות.

י ע ר ה ד י ר ר א ק שמי ח צ  י
 ראש הממשלה שר הפנים

י ק ס נ ל י ג דב ש ו צ ר ם ה י י  ח
 נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
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