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 חוק לתיקון פקודת העיריות׳ תשי

ף 3 לפקודת העיריות, 1934! (להלן — הפקודה) —  1, בסעי

גע לאנשים שהנם בעלי הכשרה לבחור ו בנ  (1) בסעיף קטן(3)׳ אחרי המלים ״ו
י  ולהיבחר באותן הבחירות או בבחירות אחרות״ יביאו המליט ״בדבר מילו
נה״;  תפקידיהם של ראש העיריה ושל חברי מועצתה עד לבחירות המועצה הראשו

גע ו בנ ת״ יבואו המלים ״ו ו הוראות אחדו א  (2) בסעיף קט ן(3), במקום המלים ״
 לכל דבר אחר״.

ף 3 לפקודה יבואו מעיפים אלה:  2, אחרי סעי

י יהיו עירייה, נ ף 3 כי תושבי אזור פלו ז שר הפנים מכוח מעי  ״הקמתעיריה 3א. הברי
^ וערב תחילת ההכרזה היתה קיימת באותו אזור, כולו או מקצתו, מועצה ק מ ° ^ מ

 ג

 מקומית אחת, יחולו הוראות אלה?

 (1) מועצת העירייה הראשונה תהיה מורכבת ממי שחיו ערב
 ההכרזה חברי המועצה המקומית?

נות, ו  (2) חוקי העזר, התקנות האחרות, לוח השומה, התקציב, הרשי
 ההיתרים והמםמכימ האחרימ שהותקנו או גיתבו בדין על ידיי המועצה
יים המחוייבימ נו  המקומית, או רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם, בשי
, עד שיפקעו או ישונו על פי האמור בהם או על פי כל ן י  לפי הענ
יותיה יבטלומ או ישנום  חיקוק או עד שהעיר, ה או רשות מרשו

 מכוח כל חיקוק:

 (3) העירייה תהא חליפתה של המועצה המקומית, הן לזכויותיה
 וחן׳ לחובותיה !׳להתחייבויותיה וחן למעמדה בכל עני ן אחר, ובין
נות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ותשלומי ו ן ארנ י  השאר — לענ

די המועצה המקומית וטרם נגבו׳, ן על י  חובה אחרים שהוטלו כדי
מד ערב תחילת ההכרזה לפני המועצה עו י ו  (4) כל הליך שהיה תלו
די י בית דין שהוקם על י ותיה, או לפנ י  המקומית או דשות מדשו
פוטו נקבע באופן הכולל את תהום  המועצה המקומית או שאזור שי
ן בו ויכריעו׳ בו כאילו המשיכה  המועצה המקומית, יוסיפו לדו

 המועצה המקומית בקיומה•, •

 (5) מי שעדי תחילת ההכרזה היה רשאי להגיש תוך זמן קצוב
ת מרשויותיה, או  ערר או ערעור לפני המועצה המקומית או רשו
 לפני בית דין כאמור בפסקה (4), או לבקש מהם סעד כיוצא באלה,
 רשאי לעשות כן לפני אותם המוסדות והם ידונו ויכריעו בהם

 כאילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה;

ים י ו נ ן אחר חגוגע לשי י  (6) רשאי שר הפנים לתת הוראות בכל ענ
יותיה במקום המועצה המקומית  הנובעים מהקמת העיריה ורשו
ר  ורשויותיה וכן הוראות משלימות כדי להבטיח את ביצוען של הו
ו נ עמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישו ף זח, והוראות אלה י  אות סעי

ן לפי כל חיקוק. י די העירייה מכוח סמכותה באותו ענ  על י

 * נתקבל בכנסת ביום א׳ באו: תשי״ז (29 ביולי 1957) ; הצעת החוק ודברי הסגר נתפרסמו בה״ח 307, תשי״׳ץ
 עמי 243•

 1 ע״ר 1934׳ תוט׳ 1 טס׳ 414, עמי 1•

 ספר החוקים 234׳ י״א באב תשי׳׳ז, 8.8.1957



 3ב. הכריז שר הפנימ׳ מכוח סעיף 3, כי תושבי אזור פלוני יהיו עיריה,
 וערב תחילת ההכרזה היו קיימות באותו אזור, כולו או מקצתו, יותר
יות  מרשות מקומית אחת, הן עיריה והן מועצה מקומית (להלן - רשו

 קודמות) - יחולו הוראות אלה:
 (1) לוה השומה של כל אחת מהרשויות הקודמות שנערך כדין,
 וכן הרשיונות, ההיתרים ומסמכים אחרים כיוצא באלה שניתנו
 כדין על ידי רשות קודמת או רשות מדשדות״ה, יעמדו בתקפם עד
ד ו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק או ע נ  שיפקעו או ישו
יותיה יבטלום או ישבוט מכוח כל חיקוק;  שהעירייה או דשות מרשו

׳ כדי  (2) שר הפנים רשאי ליתן ההוראות הדרושות, לפי דעתו
- ר א ש ן ה ן המקומי באותו אזור, ובי  להבטיח את רציפותו של השלטו

 נא] לקיים ולתאם, במידה שיקבע בהוראות, את תקפם של
יות הקודמות ר׳ התקנות והתקציב של כל אחת מהרשו  חוקי העז

: ן ו או אושרו כדי  שהותקנ

 נבן לקבוע את חדשות אשר תדון בהמשך ההליכים שהיו
יים ועומדים, ערב תחילת ההכרזה׳ לפגי רשות קודמת או  תלו
די רשות  רשות מרשויותיה, או לפגי׳ בית דין שהוקם על י
ת  קודמת או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום הרשו
 ו ע ר ם, ע  הקודמת, וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של עדרי
וצא באלה שאדם היה רשאי להגישם ערב תחילת  רים וכי
 ההכרזה לרשות של רשות קודמת ולהאריך את המועדים

 להגשתם;

 (ג) להכריז על הע׳־דיה בחליפתה של רשות קודמת, הן
 לזכויותיה והן לחובותיה ולהתחייבויות״ה והן למעמדה בכל
ות׳ אגרות׳ היטלים, נ ו ן אחר׳ ובין השאר - לעניין ארנ י  ענ
 דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדיין על ידי
׳ הפל במידה שיקבע השר בהוראה:  רשות קודמת וטרם נגבו

די העיריה ו על י ת ש עמדו בתקפם עד שיבוטלו או י  הודאות אלה י
 מכוח סמכותה באותו עגין לפי כל חיקוק. י

 3ג. הוראות סעיף 3ב יחולו, בשינויים המחוייבימ לפי הענין׳ על הרחבת
די צירוף אזור שהיה׳ כולו או מקצתו, כלול ערב  תחומה של עיריה על י

 ההכרזה באזור עיריה או מועצה מקומית.״

 הקמת עיריה
 במקום שהיו

 מספר רשויות
 מקומיות

 הרחבת תחומה
 של עיריה

״ או ״רחוב הציבור״ תיקון סעיף! 06 רי בו ב צי  3. בסעיף 96 לפקודה, בכל מקום שמדובר בו על ״רחו
 קרי ״רחוב שאיננו רכוש הפרט״.

 4, בסעיף 98 לפקודה - תיקון סעיף 98

 (1) בפסקה (13), במקום ״רחוב לרבים״ יבוא ״רחוב שהוא גפם העיריה״;

 (2) במקום פסקה (14) תבוא פסקה זו:

 ״(14) לסלול כל רחוב שאיננו רכוש הפרט ולדאוג למצבו התקין של כל
 רחוב כאמור״.

 ספר החולוימ 234׳ י״א גאג ת׳&י״ז,ימ19,ר׳.,8- 161•



 סעיף 9« 5, בסעיף 99 לפקודה —

 (1) בסעיף קטן(1), בסופו, יבוא פסוק זה:

 ״הטילה מועצת עיריה בחוק עזר חובת השתתפות בהוצאות עבודה שהיא
ת או חייבת לבצעה מכוח פקודה זו או מכוח חיקוק אחד, רשאית  רשאי
 היא לקבוע באותו חוק עזר שחובת ההשתתפות תחול גמ לגבי עבודות
די המועצה מכוח הרשאה או חובה כאמור בתוך  כאמור שבוצעו על י

 שגת הכספים שבה התחיל תקפו של חוק העזר.״

 (2) במקום מעיף קטן(2) יבוא סעיף קטן זה:

בד  ״(2) בחיק עזר כאמור רשאית מועצת העיריה לקבוע קנסות על העו
׳ של8 יעלו על חמש מאות לירות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת — ו  עלי
דות בעד כל יומ שבו נמשכת העבידה לאהר  על הכום נוסף של עשרים לי
ן; לא  הודעה בכתב מטעמ ראש העירייה בדבר העבירה או לאחר חיוב בדי
ו קנס שלא יעלה על נו של העובר עלי  נקבע עונש בחוק העזר, יהיה די
וסף שלא יעלה על  חמישים ילידות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת — קנם נ
 חמש לירות בעד כל יוה שבו נמשכת העבירה לאחר הודעה או חיוב בדין

 כאמור.״

ף זה:  ת סעיף 9»¡ 6. אחדי סעיף 99 לפקודה יבוא סעי

, בצו ברשומות,  ״עבירתקנפ 99א. (א) שר הפנים, בהסכמת שר המשפטים, רשאי
נית בחוק עזר של מידיה היא עבירת קנס.  להודיע כי עבירה על הוראה פלו

 (ב) שר ה&נימ יקבע בצו ברשומות —

ד היקנם לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה עו  (1) את שי
ט לירות?  על עשרי

; (ג)  (2) את נוסח ההזמנה לצורך מעיף קטן

 0י) את אופן תשלים הקנס.

 (ג) היה לשוטר או לפקיד העיריה, שהורשה לכך על ידי המועצה
י עבר עבירת קנס, יהיה נ , כי אדם פלו ן  לפי סעיף 99(8), ימוד להאמי
די שר ה9ו.ימ, שבו  רשאי למסור לו הזמנה למשפט בנוסח שנקבע על י
 יואשם המוזמן באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלה קנם בשיעור

די שר הפניה במקום להישפט על העבירה האמורה.  שנקבע על י

, תוך , רשאי ( (ג  (ד) מי שנמסרה לו הזמנה כאמור בסעיף קטן
 שנים עשר יום מיום המסירה, לשלם לבית המשפט הנקוב בהזמנה את

 הקנס בשיעור הקבוע לעבירה המפורטת בהזמנה.

) — רואים ג )  (ה) (1) שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף קטן
לו הודה באשמה בפני בית המשפט, חוייב בדין  אותו כאי

 וגשא את ענשו;

 (2) לא עשה כן — רואים את ההזמנה למשפט שנמסרה לו
לו היתה הזמנה שהוצאה ונמםדה על פי חלק כ״ו לתקנות  כאי

 הפרוצידורה בבתי משפט השלום, 1940 2.

 2 ע״ר 10-10, חוס׳ 2 מס׳ 978, עמי 29•

 180* ווווומיט 234׳ י׳׳א נא3 ו!י»י״ו, 8,8,1057



, ובית המשפט ( ג )  (0 לא שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף קטן
ו פחות נ ו בית המשפט קנה בסכום שאי ל עלי טי  חייבו בדין על העבירה, י
, ורשאי בית (ב)  מסכום הקנס שנקבע לאותה העבירה לפי סעיף קטן
ו הוצאות המשפט בסכום שיקבע, בין m התייצב  המשפט להטיל עלי

 הנאשם ובין אם נשפט שלא בפניו.״

י£ 191 י ע , בפרט (3) (1) (ב), במקומ המלים ״חלה על הבנץ יייקייפ (ב)  7, בסעיף 101 לפקודה, בסעיף קטן
 פקודת הגבלת שבר דירה (דירות), 1940, או פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עמק),
יר, יר, תשי״ד-־1954 3, או חוק הגנת הדי  1941״, יבואו המלים ״חל על הבנין חוק הגנת הדי

 תשט״ו-1955*״.

דעה בדבר הטלת ארנונות, תיקון מעין־102 , לאחר המלים ״הו ( ג )  8, בסעיף 102 לפקודה, בסעיף קטן
ילומך יבואו המלים ״ובלבד שאם נתן שר הפנים, לגבי עיריה פלונית,  שיעוריהן ומועדי שי
 צו לפי סעיף 105 (ב), תפרסם המועצה את ההודעה לאחר הכנת לוח השומה ובמועד

 שיקבע שר הפנים בצו ברשומות״.

ף קטן זה: תיקו! סעיף 105 (ב) יבוא סעי  9, בסעיף 105 לפקודה, במקום סעיף קטן
ז  ״(ב:) לוח השומה יקבל הוקף באחד באפריל שלאחר הכנתו; אך אם הכרי
י יהיו עיריה, וערב תחילת נ ף 3 כי תושבי אזור פלו  שר הפנים מכוח סעי
 ההכרזה לא היתה קיימת באותו אזור לא עיריה ולא מועצה מקומית׳
 רשאי הוא׳ לגבי השגה שבה קיבלה ההכרזה תוקף׳ לקבוע בצו ברשומות
 כי באותה עיריה יקבל לוח השומה תוקף באחד באפריל של השנה שבה

 נסתיימה הכנתו.״

 10, (א) היראה •כחוק מזר שניתנה לפני תחילתו של חוק זה ושהיתה ניתנת כדין אילו קיוםתוקף
 היה סעיף 4 לחוק זה בתוקף אותה שעה׳ רואים אותה כאילו ניתנה כדין. והוראות מעבר

 (ב) הבריז שר הפנים, לפני תחילתו של חוק זה׳ מכוח מעיף 3 לפקודה׳ כי תושבי
, ור, כולו או מקצתו י יהיו עירייה, וערב תחילת ההכרזה היתה קיימת באותו אז נ  אזור פלו
 דשות מקומית אחרת׳ והוריה שר הפנים כי לחוק עזר של אותה רשות מקומית יהיה תוקף גם

 כחוק עזר של העירייה - רואים את ההודאה כאילו ניתנה בדין.
ת  (ג) הטילה מועצת עיריה, לפני תחילתו של חוק זה, בחוק עזר חובת,השתתפו
 בהוצאות עבודה שהיא רשאית או חייבת לבצעה מכוח פקודה זו או מכוח חיקוק אחד, ונקבע
, כולן או מקצתן,  באותו חוק עזר כי חובת ההשתתפות החול גמ לגבי עבודות כאמור שבוצעו
ל חובת ו ח ת - ר ז ע י תחילתו של חוק ה די המועצה, מכוח הרשאה או חיובה כאמור, לפנ  על י
 השתתפות גם לגבי עבודות שבוצעו תוך שגה לפני תחילתו של חוק העזר, אך לא במועד

 מוקדם יותר.
a לפקודה גג? לגבי לוח  (ד) שר הפגים רשאי להשתמש בסמכותו לפי מעיף 05.! (

ן בשנת הכספים 1956/57. עדת השומה ליד עירית אשקלו די ו  השומה שהוכן על י

ו גורע מהוראות חוק אחר. שטירת תוקף נ  11, חוק זה אי

 ז־ ו ז״ ב ן ־ ג ו ר י ו ן י ש ר א ל ב ר ״ י ה ו ד ה
 ראש הממשלה שר הפנים

ק ב ן ־־ צ ב י ח צ  י
נה א המדי  נשי

 3 ם״ח .151, תשי״ד, עמי 92•
 4 ם״ח 188, תשט״ו, עמי 151•
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 חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות׳ תשי״ז-1957 *

 1, במעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 11941 (להלן ״-• הפקודה), בסעיף קטן 0),
, ייווספו המלים: ״או הנראים דרושים בדי להטיל הוראותיה של פקודה זו על אותה  בסופו

 מועצה מקומית לכשתורכב״.

 אחרי סעיף 2 לפקודה ׳׳!יוסטו סעיפים אלה:

 ״הקמת מועצה 2א. הכריז שר הפגיש מכוח סעיף 2(1) כי כפר או קבוצת כפרים או
די מועצה מקומית, וערב תחילת ההכרזה היתח קיימת , אזור יתנהלו יעל י 5 ^ ? ^ י ח  ע

, ע״ריה אחת, יחולו הוראות אלה:  באותו אזור, כולו אוי מקצתו
 (1) המועצה הראשונה תהיה מורכבת ממי שהיו ערב ההכרזה

 חברי מועצת העידיהן

נות, ו  (2) חוקי העזו׳, התקנות האחדות, לוח השומה, התקציב, הרשי
די העיריה ו בדין על י יתנ  ההיתרים והמסמכים האחרים שהותקנו או נ
 אוי רשות מרשויותיה, יעמדו בתקפם, בשינויים המחוייבים לפי
נו על פי האמור בהם או על פי כל חיקוק  העניין׳ עד שיפקעו או ישו
יותיה יבטלום או ישנום ד שהמועצה המקומית או רשות מרשו  או ע

 מפוח כל חיקוק?

 (3) המועצה המקומית תהא חליפתה של העירייה, הן לזכויותיה
ן אחר, ובין  והן לחובותיה ולהתחייבויותיו; והן למעמדה בכל עני
ות׳ אגרות׳ היטלים, דמי השתתפות ותשלומי נ ו ן ארנ י  השאר — לעג

די העיריה וטרם נגבו: ן על י  חובה אחרים שהוטלו כדי

עומד ערב תחילת ההכרזה לפני הע״ריה, י ו  (4) כל הלין׳ שהיה תלו
די העיריה י בית דין שהוקם על י  או רשות מרשויותיה׳ או לפנ
ר שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום העיריה׳ יוסיפו ו  או שאז

לו המשיכה העיריה בקיומה; ן בו ויכריעו בו כאי  לדו

 (5) מי שערב תחילת ההכרזה היה רשאי להגיש תוך זמן קצוב
ר בפגי העיריה או רשות מדשויותיה, או בפני בית  ערד 18׳ ערעו
וצא באלה, רשאי ן כאמור בפסקה (4)׳ או לבקש מהם מעד כי  די
עו בהט כאילו יכרי ו ו נ דו  לעשות כן לפני אותם המוסדות והם י

 המשיכה חעידיה בקיומה;

 (8) רשאי שר הפגים לתת הוראות בכל עניין אחר הנוגע לשינויים
יותיה במקום העיריה  הנובעים מהקמת המועצה המקומית ורשו
יותיה, וכן הוראות משלימות כדי להבטיח את ביצוען של  ורשו
ו נ  הוראות סעיף זה, והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישו

 על ידי־המועצה המקומית מכוח ממכות באותו ענין לפי כל חייקוק.

 2ב. הכריז שר הפנים, מכוח סעיף 2 (1) כי כפר או קבוצת כפרים או
 אזור יתנהלו על ידי מועצה מקומית, וערב תחילת ההכרזה היו קיימות
 רשויות מקומיות כאותו אזור, כולו או מקצתו, יותר מרשות מקומית אחת׳ הן עיריה והן

ות קודמות) — יחולו הוראות אלה: י  מועצה מקומית (להלן -- רשו

 הקמת 0¡ עצו:
 מקומית במק

 שהיו משפר

 * נתקבל בכנסת ביוט א׳ גא1: תשי״ז (29 ביולי 7>".19); הצעת החוק ודברי השבר נתפרסמו בה״ח 307, תשי״ז׳
 עמי 248•

 1 עייר 1941, תוס׳ 1 מפי 1154, עמי 119
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, ן יות הקודמות שנערך כדי  (1) לוח השומה של כל אחת מהרשו
ו וצא באלה שניתנ ונות, ההיתרים והמסמכים האחרים כי  וכן הרשי
יותיה יעמדו בתקפם עד די רשות קודמת או רשות מרשו ן על י  כדי
ו עלי פי האמור בהם או על פי כל ח׳׳קוק או עד נ  שיפקעו או ישו
יותיה יבסלום או ישנום מכוח  שהמועצה המקומית או רשות מרשו

 כל חיקוק;

י , כד  (2) שר הפנים רשאי ליתן ההוראות הדרושות, לפי דעתו
ן המקומי באותו אזור, ובין השאר -  להבטיח את רציפותו של השלטו

 (א) לקיים ולתאם, במידה שיקבע בהוראות, את תקפם של
ד יות הקו  חוקי העזר, התקנות והתקציב של כל אחת מהרשו

; ן  מות שהותקנו או אושרו כדי

 (ב) לקבוע את הרשות אשר תדון בהמשך ההליכים שהיו
יים ועומדים, ערב תחילת ההכרזה, לפני רשות קודמת  תלו
די רשות ותיה או לפני בית דין שהוקם על י י  או רשות מרשו
 קודמת או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום חדשות
 ו ע ר  הקודמת, וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של עררים, ע
 רים או כיוצא באלה שאדם היה רשאי להגישם ערב תחילת
 ההכרזה, לרשות של רשות קודמת ולהאריך את המועדים

 להגשתם;

ז על המועצה המקומית בחליפתה של רשות  (ג) להכרי
יותיה והן לחובותיה !־להתחייבויותיה והן  קודמת, הן לזכו
נות, אגרות, ו  למעמדה לכל עני ן אחר, ובין השאר לענין ארנ
ן  היטלים, דמי השתתפות ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדי
׳ הכל במידה שיקבע השר די רשות קודמת וטרם נגבו  על י

 בהוראה;

די המועצה ו על י נ  י והוראות אלה יעמדו בתקפן עד שיבוטלו או ישו
 המקומית מכוח סמכותה באותו ענין לפי כל חיקוק.

ן, על  2ג. הוראות סעיף 2ב יחולו, בשינויים המחוייבים לפי העני
ף אזור שהיה, כולו או רו די צי  הרחבת תחומה של מועצה מקומית על י

 מקצתו, כלול ערב ההכרזה באזור עיריח או מועצה מקומית.

 הרחבת תהומה
 של מועצה

 מקומית

ו, כי הבחירות למועצה  2ד. (1) נקבע בצו לפי סעיף 2 או על פי
 המקומית יתנהלו לפי פנקס בוחרים וכי תהיה זכות ערר, בדבר רישום או
עדת הבחירות עדת בחירות, בין שו י ו ־רישום בפנקס הבוחרים, לפנ  אי
ן לועדת ו  חייבת לדון בעצמה בערר ובין שהיא רשאית להעבירו לדי
עדת המשגה לפני בית עדת הבחירות »ו ו ר על החלטת ו  משגה, יהיה ערעו
ן בו בהרכב של שופט אחד או יותר כפי שיקבע ו ד , והוא י  המשפט המחוזי
 נשיא בית המשפט, הכל בתנאים ובדרך שנקבעו בתוספת השניה לפקודה זו.

ף זה — ר לפי סעי ן של בית המשפט המחוזי בערעו  (2) פסק־די
 אין אחריו ולא כלום.״

 ערעור על
 פנקס בוחרים
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ף קטן(2), יבואו סעיפים קניונים אלה:  ק!•!׳ סעיף 5 3. בסעיף 5 לפקודה, אחרי סעי

ת או של ו נ ו ת ף 2 או על פיו, כי השומה של א  ״(2א) נקבע בצו לפי סעי
 תשלומי חובה אחרים תיעשה בעריכת לוה שומה על ידי ועדת שומה,
 וכי תהיה זכות ערר לפני ועדת ערדימ על ההלמות ועדת השומה, יהיה
ן בו י ביית המשפט המחוזי והוא ידו ר על החלטת ועדת העררים לפנ  ערעו
ד׳ הכל בתנאים ובדרך שנקבעו בתוספת !־?שלישית לפקודה זו.  בשופט יחי
 (2ב< פסק דין של בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה—אין אחריו

 ולא כלום.״

1 יי' 4. בסעיף 9 לפקודה — י י מ  ייי׳ נ

 (1) במקום סעיף קטן(2) יבוא מעיף קטן ?1ה:

 ״(2) בחוק עזר כאמור רשאית המועצה לקבוע קנסות מל העובר עליו
 שלא יעלו על חמש מאות לירות למל עבירה, ובעבירה נמשכת — על
ת בעד כל יום שבו נמשכת העבירה לאחר  סכום נוסף של עשרים לירו
 הודעה בכתב מטעם נשיא המועצה או הממונה על המוזה בדברי העבירה,
; לא נקבע עונש בחוק העזר יהיה דינו של העובר ן  או לאחיי חיוב בדי
 עליו קנט שלא יעלה על חמישים לירות לכל עבירה, ובעבירה נמשכת —
 קנם נופף שלא יעלה מל חמש לידות בעד כל יוה שבו נמשכת העבירה

 לאחר הודעה או חיוב בדין כאמור.״{

 (2) בסופו של הסעיף יבוא סעיף קטן זה!

 ״(4) הטילה מועצה מקומית בחוק עזר חובת השתתפות בהוצאות עבודה
 שהיא רשאית או חייבת לבצעה מכוח פקודה זו או מכוח חיקוק אחר,
 רשאית היא לקבוע באותו חוק עזר שחובת ההשתתפות תחול גם לגבי
 עבודות שבוצעו על ידי׳ המועצה, מכוח הרשאה או חובה כאמור, בתוך

 שנת הכספים שבה התחיל תקפו של חוק העזר.״

 קון״עיו״ט 5, בסעיף 13 לפקודה׳ במקום ״בתוספת״ יבוא ״בתוספת הראשונה׳/

נה״ ואחריה יבואו תוספות אלה$  6. התוספת לפקודה תיקרא ״תוספת ראשו

 ״תופפת שמח
 (סעיף 2זי)

 1. בעל דין בערר לפגי ועדה. הבהירות או ועדת משגה שלה הרואה
 את עצמו מקופח על ידי החלטה סופית שלהן, רשאי לערער עליה לפני

 בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא החום המועצה.

 2. הערעור יוגש תוך עשרה ימים מיום החלמת ועדת הבחירות או
 ועדת המשנה, אם ניתנה במעמדו של המערער או תוך עשויה ימים מהיום
 שנמסרה לו הודעה של ועדת הבחירות או של ועדת המשנה על החלטתה
 בדרך שנקבעה בצו לפי סעיף 2 ״־ אם ניתנה שלא בפניו, אלא שמותר

 להגיש ערעור גם לפני מסירת ההודעה.

ר מלבד כל בעל דין אחר של  3. ועדת הבחירות תהא משיבה בערעו
 המערער.

 מי רשאי לערער

 מועד להגשת
 הערעור
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די בקשה בדרך המרצה באמור בחלק ר יוגש ויתברר על י  דוכי הדיו! 4. הערעו
׳ לתקנות הפרוצידורה האזרחית, 1938 2.  ל

ר יושב ראש הועדה ר׳ יעבי ודיעו לועדת הבחירות על הערעו  משירת חומר י 5. משי
ן המשמש נושא לערעור. י נ ! לבית המשפט כל חומר שהשתמשו בו בקשר לע י י ד ,  ד

ר תוך עשרה ימים מיום הגשתו; לא המפיק  פטק-חיי! 8. בית המשפט יפסוק בערעו
ר את הבחירות.  לפסוק תוך הזמן האמור, לא יעכב הערעו

 הודעת פםק-דין 7, רשם בית המשפט המחוזי ישלח בלי דיחוי לועדת הבחירות הודעה
 על פסק״דיבו של בית המשפט.

 תיקון פנקש 8. החליט בית המשפט על תיקון בפנקס הבוחרים, יתקן אותו בלי
> ״ ב . ?  הבוחרים ע

 פטק־הדין דיחוי יושב ראש ועדת הבחירות לפי ההחלטה.

ר אגרות בית משפט, אגרת התייצבות  פטור מאגרת 9. לא ישולמו בקשר לערעו
י־כוח. יפו ן ומם בולים על י י ד רך־  נ•״״ י׳יי׳יי־ט של עו

 תופפת שלישית
 (סעיף 5)

די החלטה י ועדת עררים הרואה עצמו מקופח על י  מי רשאי לערער 1. בעל דין לפנ
 סופית של ועדת עררים, דשאי לערער על ההחלטה לפני בית המשפט

 המחוזי, אשר באזור שיפוטו נמצא תחום המועצה.

עדת העררים אם ר יוגש תוך ארבעה עשר יום מיום החלטת ו  מועד להגשת 2, הערעו
ר ניתנה במעמדו של המערער, או תוך ארבעה עשר יום מהיום שנמסרה לו ו ע ר ע  ה

 הודעה על ההחלטה בדרך שנקבעה בצו לפי סעיף 2 — אם ניתנה שלא
 בפניו, או תוך ארבעה עשר יום מיום פרסום הודעת ועדת העררים על
 החלטתה בדרך שנקבעה כאמור, אם ההחלטה היא בדבר ערר כללי של
ר גם לפני מסירת ההודעה או פרסומה.  המועצה, אלא שמותר להגיש ערעו
ערר כללי של המועצה״ — ערר של המועצה על לוח ף זה, ״ ן סעי י  לענ
, היא י נ  שומה על יסוד הטענה ששומת כלל הנכסים או סוג נכפים פלו
 גבוהה מדי או נמוכה מדי ומבוקשת הורדה כללית או העלאה כללית

 מתאימה.

ו של המועצה — המשיבים הם המועצה ובעל נ  המשיגים 3. בכל ערעור שאי
נו של המערער בועדת העררים.  די

׳ די בקשה בדרך המרצה כאמור בחלק ל ר יוגש ויתברר על י  דרכי הדיון 4. הערעו
 לתקנות הפרוצידורה האזרחית׳ 1938.

ר׳ ויושב ע לועדת השומה על הערעו די ו  מסירת חומד הדין 5. רשם בית המשפט המחוזי י
 ראש הועדה יעביר לבית המשפט כל חומר שועדת השומה וועדת העררים

ן המשמש נושא הערעור.  השתמשו בו בקשר לעני

 הודעת מטק־הדין 6. רשם בית המשפט המחוזי ישלח בלי דיחוי לועדת השומה הודעה
ן של בית המשפט.  על פסק־הדי

 2 עייר 1938, תוש׳ 2 מס׳ 755, עמ׳ 95•
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 השומה

 חובה ר,י::לופ
 הארנונה על אף
 הגשת הערעור

 תיקו; לוח ד׳״־זי״י׳ 7. החליט בית המשפט המחוזי על תיקון לוח השומה׳ יתקן יושב ראש
 ועדת השומה את הלוח בלי דיחוי.

ר ׳ על ערעו ן י נויים המחריבים ל&י הענ ׳ בשי  דרכי הדיי! 8. הודאות תוספת זו יחולו
ח על החלמת ועדת עררים בדבר הוספות ללוח השומה ובדבר בקורת לוח ן ל ת ל

ה

ר ^ ב ב  ו
ף 2,  השומה בהתאם לצו לפי סעי

 9. החייב בתשלום ארנונה או בתשלום חובה אחר מכוח צו לפי סעיף
ן לא י תוספת זו ועדי , ר לפי  2׳ ישלם אותם במועדם, אף אם הוגש ערעו
י בשומה עקב הערעור, הוא או המועצה ישלם או ו נ  הוכרע בו; חל שי

 יקבל את ההפרש, הכל לפי הענין.״

ף 2 (1) לפקודה, כי כפר  7. (א) הכריז שר הפנים, לפגי תחילתו של חוק זה׳ מכוח סעי
די מועצה מקומית, וערב תהילת ההכרזה היתה קיימת  או קבוצת כפרים או אזור יתנהלו על י
 באותו אזור, כולו או מקצתו, רשות מקומית אחרת והורה שר הפנים כי לחוק עזר של אותה
 רשות מקומית יהיה תוקף גמ כחוק עזר של המועצה המקומית, רואים את ההוראה כאילו

. ן  ניתנה כדי

ר׳ חובת השתתפות  (ב) הטילה מועצה מקומית, לפני תחילתו של חוק זה, בחוק עז
 בהוצאות עבודה שהיא רשאית או חייבת לבצעה מכוח פקודה זו או מכוח חיקוק אחר׳ ונקבע
׳ , כולן או מקצתן  באותו חוק עזר כי חובת ההשתתפות תחול גם לגבי עבודות כאמור שבוצעו
 על ידי המועצה, מכוח הרשאה או חובה כאמור, לפני תחילתו של חוק העזר, תחול חובת
 ההשתתפות, גם לגבי עבודות שבוצעו תוך שנה לפני תחילתו של חוק העזר, אך לא במועד

 מוקדם יותר.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן י ו  ד
 ראש הממשלה שר הפנים

ק ב ן ־־ צ ב י ח צ  י
נה  נשיא המדי

 חוק גימלאות לשרים׳ תשי״ז--1957 *

״ -־ ר  הגדרות 1, בחוק זה, ״שאי

ד לא נישאה לאחר:  (ג) מי שהיתר, אשת הנפטר ביום מותו וכל עו

ילד מאומץ׳ וכן נכדו של הנפטר לד חורג ו לדו של הנפטר, לרבות י  (2) י
ו ביום מותו, כל עוד לא מלאו להם שמוגה־עשרה שנים,  שפרנסתו היתה עלי
 או שגזלאו להם שמונה־״עשרה שנים אך אין להם הכנסה כדי מחייתם ואינם

 מסוגלים לכלכל עצמם.

 >י נתקבל בכנסת ביוה א׳ באב תשי״ז (29 ביולי 1957); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה׳׳ח 277, תשי״ז,
 עמי 38•
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 קיצבאות למי
 שחדל מכהן כשף

 םיינ לשיעור.
 הקיצבה

 הוראות לחישוב

 2, אדם שחדל מכהן בתור שר לאחד שכיהן שנתיים לפחות תשולם לו כל ימי חייו,
 החל מםוף החודש שבעדו קיבל את משכורתו האחרונה בתור שר, קיצבה חדשית בשיעור
 של 7% ממשכורת שרים לכל שנת כהונתו, אך לא פחות מ־«/21°; אלא מי שמלאו לו חמישים
 וחמש שנה בשעת חדלו לכהן בתור שר, תינתן לו תוספת על הקיצבה שני אחוזים ממשכורת

 שרים לכל שנת גילו שלמעלה מחמישים וחמש בשעה שחדל.

 3, על אף האמור בסעיף 2 לא תעלה הקיצבה לשד בשום מקרה וזמן על 70% ממשכורתו
 של שר באותו זמן.

 4, לצורך חישוב שיעור קיצבתו של שר לפי חוק זה -

 (1) ״משכורת שרים״ — המשכורת על כל התוספות הקבועות, המשתלמת
 לרוב חברי הממשלה;

 (2) כל תקופות כהונתו בתור שר בזמן מן הזמנים יצורפו לתקופה אחת:

 (3) כל תקופת כהונתו בתור חבר הנהלת הועד הלאומי של כנסת ישראל
 בארץ ישראל או בתור חיבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית לפני
 קום המדינה שקדמה, ללא הפסקת הרציפות, לחברותו בממשלה, דינה כדין

 כהונת שר במשך ארבע חמישיות מאותה תקופה;

 (4) כל חודש מחדשי הכהונה בתור שר שאינם עולים לשנה תמימה מזכה
 בחלק שנים עשר מן הקיצבה המגעת בעד כל שנת כהונה, וכל פרק זמן של

 כהונה שאינו עולה לחודש ייחשב כחודש מלא.

 משכורת
 וקיצבאות

 לשאיריו של שר

 5. שר שנפטר תשולם לשאיריו, בעד החודש שבו נפטר השר ובעד ששה חדשים נוספים,
 המשכורת, עם כל התוספות — למעט תוספת הייצוג — שהיתה משתלמת אותה שעה לשר
 אילולא נפטר; מכאן ואילך ישולמו לשאיריו קיצבאות הדשיות בשיעור שהיה משתלם
 לאותו שר אילו חדל ביום פטירתו מכהן בתור שר מסיבה אחרת, אלא שלענין סעיף זה

 יראו שר שכיהן פחות משנתיים כאילו כיהן שנתיים.

 6. אדם הזכאי לקיצבה לפי סעיף 2 ונפטר, ישולמו לשאיריו, החל מיום פטירתו, קיצבאות
 חדשיות בשיעור שהיה משתלם לו אילולא נפטר, אלא שלצורך חישוב המשכורת לא תבוא

 בחשבון כל תוספת שנקבעה כתוספת ייצוג.

 7. על פי הצעת הממשלה רשאית ועדת הכספים של הכנסת להחליט במקרה מםויים על
 תשלום קיצבאות חדשיות בסכום העולה על הנקבע בסעיפים 5 ו־6 אם ראתה צורך בכך

 מטעמים מיוחדים.

 8. אדם שחדל מכהן בתור שר, ויש לו הכנסה משכר או מקיצבה שלא לפי חוק זה המש
 תלמים לו מאוצר המדינה, או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 28 לחוק שירות
 המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 !, והקיצבה שהוא זכאי לה לפי סעיף 2 לחוק זה בצירוף
 ההכנסה האמורה עודפים על משכורת שרים אותה שעה, תופחת הקיצבה לפי סעיף 2 בסכום

 העודף: הוא הדין לגבי קיצבה של שאיר שיש לו הכנסה כאמור.

 9. הקיצבאות לפי חוק זה והמשכורת לפי סעיף 5 ישולמו מאוצר המדיגה בתום כל חודש. התשלומ מאוצר

 קיצבאות
 לשאירים של שר

 שהדל מכהן

 הנדלת הקיצבה

 הפחתת הקיצבת

 1 סייח 188, תשט״ו, עמ׳ 135•

 ספר החוקים 234, י״א באב תשי״ז, 8.8.1957 169



ם 10. לא היו השאירים סמוכים על שולחן אחד׳ תקבע הממשלה למי מהם ישולמו הקיצבאות נ י א  שאייייט ש
 שולחן אחד או המשכורת המגיעות לפי חוק זה ואופן חלוקתן׳ ובאיזו מידה יחולו עליהן במקרה זה

 הוראות סעיף 8.

 ביצוע ותקנות 11, הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והיא רשאית להתקין תקנות בכל עני ן הנוגע לביצועו.

 תחילת תוקף 12, תקפו של חוק זה הוא למפרע מליל שבת, ו׳ באייר תש״ח (15 במאי 1948).

ן ו י ר ו ג - ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 הוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה(כספי•)׳ תשי״ז-1957 *

״ח (31 במרס 1958). ׳ בניסן תשי  קמט רייקו׳ 1, תקנות ההגנה (כספים), 1941 *׳ יעמדו בתקפן עד יום י

׳ באב תשי״ז (1 באוגוסט 1957).  2, תחילתו של חוק זה היא ביום ד

ל ו כ ש י א ו ן ל ו י ר ו ג ־ ן  ד ו ד ב
 ראש הממשלה שר האוצר

י ״ צ ב ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 תחילה

 * נתקבל בכנסת ביוה ב׳ באב תשי״ז (30 ביולי 1957) ; הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 314׳ תשי״ז,
 עמי 305•

 1 עייר 1041, תוה׳ 2 מם׳ 1138, עמי 1380•

 מפר החוקים 234׳ י״א באב תשי״ז, 8.8.1057
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי
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