
 רשיוטדת

 הצעות חוק
 ג׳ בםית תשל״א 48^ 27 במאי 1971

 עמוד

250 

251 

 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס׳ 2), תשל״א—1971

 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגבה (כספים), תשל״א—1971



 נזתפרסמגת בזה הצעות חוק מטעם הנזמשלה

 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות(מם׳ 2), תשל״א-1971

 1. בפקודת העיריות ! -

 (1) בסעיף 249, אחרי פסקה (12) יבוא:

 ״ניקוי ?לדרכות (12א) לדרוש מבעלים של סוגי עסקים הגובלים רחוב לנקות

 את המדרכה לאורך הרחוב הגובל את העסקים:״

 (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 ו כ ר י  3ייייי מ

 העיריה:
 (2) הוראות שונות לרחובות או לתחומים שונים של העיריה

 או לסוגי עסקים שונים.

 (ב) חוק עזר כאמור יפרט את הזמנים שבהם ייעשה הניקוי ובלבד
 שייעשה בימים שבהם העסק פתוח.

 (ג) הוראות סעיף זה וסעיף 249 (12א) אינן באות לגרוע מחובתה
 של המועצה לנקות את המדרכות, כי אם להוסיף עליה.״

 2. אחרי סעיף 24 לפקודת המועצות המקומיות 2 יבוא:

 ״הוראות בדבר 24א. הוראות סעיפים 249 (12א) ו-251ב לפקודת העיריות יחולו, בשינויים

 ניקוי מדרכי״ המחוייבים, על מועצה מקומית.״

 תיקון פקודת
 העיריות

 תיקון פקודת
 המועצות

 המקומיות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בעלי עסקים לנקות את הקטע של המדרכה הגובל את
 עסקם. מאתר שאין המצב דומה בכל מקום ובכל עסק,
 תהא העיריה רשאית לקבוע בחוק העזר הודאות מיוחדות

 לאזורים שונים או לעסקים שונים.

 סעיף 249 לפקודת העיריות מפרט את סמכויותיה של
 עיריה, ולסעיף זה מוצע להוסיף פסקה (12א).

 מוצע להתיל אותן הוראות גם על מועצה מקומית.

 לפי החוק הקיים אין לרשות מקומית סמכות לחייב בעל
 עסק לנקות את המדרכה שליד עסקו. יש עסקים המביאים,
 במישרין או בעקיפין, לידי לכלוך יתר ותדיר של המד
 רכה, עד שאין בידי הדשות המקומית יכולת לשמור על
 הנקיון ליד אותם עסקים, ונמצאה חזות העיר מכוערת,

 במיוחד ברחובותיה הראשיים.

 לפי החוק המוצע תוסמך עיריה לחייב, בחוק עזר,

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.

 250 הצעות חוק 948, ג׳ בםיון תשל״א, 27.5.1971



 חוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה(כספים), תשל״א-1971

 1. תקנות ההגנה(כספים), 1941 !, יעמדו בתקפן ׳עד יום י״ב באב תשל״ד(31 ביולי 1974).

 2. תחילתו של חוק זה ביום י׳ באב תשל״א (1 באוגוסט 1971).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תקנות ההגנה (כספים), 1941, הן הבסיס החוקי לפיקוח לצרכים המשתנים של המשק. תקפן עומד לפקוע ביום
 על מטבע־חוץ. מאז התקנתן בתקופת המנדט הוארך ט׳ באב תשל״א (31 ביולי 1971) ומוצע בזה להאריכן

 תקפן מזמן לזמן והוכנסו בהן שינויים כדי להתאימן לשלוש שנים נוספות,

 1 ע״ר 1941, תום׳ 2 מס׳ 1138, עמי 1380; ם״ח תשכ״ח, עמ׳ 165.

 הצעות חוק 948, ג׳ בסמן תשל״א, 27.5.1971



ת הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים ן ר ע 1 א ר 2 י ח מ  ה




