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ה הצעת חוק מטעם הממשלה: ז  מתפרסמת ב

א ו ב  מ

ח ם־ ) 1 ד96 - ז ״ צאה לפועל, התשב גוםס 1994 התפרסם תיקון מס׳ 15 לחוק ההו ם 15 באו ו  בי

צאה ן חוק ההו י עה לענ עצת הקבו י עדה המי ן מס׳ 15). הו  התשנ״ד, עמי 284) (להלן - תיקו

עדת המעקב ו ר, ו פי או ד בר־ ו ו (להלן - החוק), בראשות השופט ד 967 - ז  לפועל, התשכ״

ן שהצטבר ו סי ם והנ ו את הלקחי ת השופטת שרה גדות, בחנ ם תיקון מם׳ 15, בראשו ישו  לי

ת של שתי ם פרי ההמלצו ם בזה ה צעי ם המו י נ קו ן מס׳ 15. התי דשי ההפעלה של תיקו  בחו

ת. עדו  הו

 הצעות חוק 2635, י׳ בתמוז התשניז, 15.7.1997 423



 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מם׳ 20), התשב״ז-ד199

ן - החוק העיקרי), בסעיף 7 - להל ) י ו 9 6 7 - ז ׳ ׳ צאה לפועל, התשב  תיקון סעיף ל 1. בחוק ההו

(ג) יבוא: ־  (ו) במקום סעיפים קטנים (ב) ו

ן י ד ־ ת י י ב ם כתב אי ה בדרך שממצי י ב תה י די החי הרה לי  ״(ב) המצאה של האז

״; 2 ו 984 , התשמ״ד- ן האזרחי  על פי תקנות סדר הדי

׳ - יימחקו. ם ״כאמור בסעיף קטן»)׳ י  (2) בסעיף קטן(ד), המל

 תיקון סעיף דג 2. בסעיף דג לחוק העיקרי -

י הבאה״ - תימחק; כ י ם ״לענין הל  (1) בסעיף קטן(א), הםיפה החל במלי

כי הבאה ומאסר לפי פרק ז׳2״ - יימחקו. י ם ״לענין הל י ג המל ב ) ן  (2) בסעיף קט

ר ב ס  ה

 הרצון לאחד את נוהלי המסירה לפי החוק עם נוהלי
 המסירה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשכדד-984ו,

 עומדים בבסיס ההצעה לתיקון הסעיף האמור.

 םעין! 2 סעיף דג לחוק קובע חזקה בדבר יכולת
 החייב לפרוע חוב פסוק, וזו לשונו:

 ״חזקה בדבר יכולת החייב

 דג. (א) על החייב הנטל להוכיח את מידת יכולתו
 לפרוע את החוב הפסוק ולהביא בפני ראש ההוצאה
 לפועל את בל המידע והמסמכים הדרושים לשם בך; לא
 הרים החייב את נטל ההוכחה או לא הביא את המידע
 באמור, מבלי לתת הסבר סביר לכך, יראו אותו כבעל
 יכולת המשתמט מתשלום החוב הפסוק לענין הליכי

 הבאה ומאסר לפי פרק ד2.

 (ב) חייב שלא מילא אחר האזהרה לפי סעיף 7(א),
 ושלא הגיש בקשת לצו תשלומים לפי סעיף דא, יראו
 אותו כבעל יכולת המשתמט מתשלום החוב הפסוק
 לענץ הליכי הבאה ומאסר לפי פרק ז׳2, אלא אם כן נתן
 לראש ההוצאה לפועל הסבר סביר לתוסר המעש שלו.׳

 על מנת להסיר ספק לגבי כלליות חזקה זו, מוצע
 למחוק את המלים ״לענין הליכי הבאה ומאסר לפי פרק
 ז׳2״ הן בסעיף קטן (א) והן בסעיף קטן(ב), וזאת מכיון
 שמלים אלו יכולות להתפרש כמםייגות את החזקה לענין

 הליכי הבאה ומאסר בלבד.

י ר ב  ד

 סעיף ו סעיף 7 לחוק כנוסחו בתיקון מם׳ 15, קובע
 בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) לאמור:

 ״המצאת אזהדה ופסק־דיז

 7. (א) ....

 (ב! ההמצאה של האזהרה לידי החייב תהיה
 באחת מאלה:

 (1) במשלוח בדואר רשום לפי מענו של
 החייב, עם אישור מסירה;

־ די פקיד בית המשפט, על י  (2) במסירה על־
 ידי עורך דין, פקידו או שליח מטעמו, או
ידי אדם שהמוציא לפועל הסמיכו לבך.  על־

 (ג) לא ניתן למצוא את החייב, יבולה ההמצאה
 להיות לידי בן משפחתו הגר עמו ושנראה שמלאו לו 18
 שנים; היה החייב תאגיד או חבר־בני־אדם, תהיה

 ההמצאה במסירה במשרדו הרשום.

 (ד) סירב החייב או מי שניתן להמציא לו את
 האזהרה כאמור בסעיף קטן(ג), לקבל את האזהרה או
 לחתום על אישור מסירה, יראו את החייב כמי
 שהומצאה לו האזהרה בדין: הערת פקיד הדואר או

 המוסר בדבר הסירוב תהווה ראייה לאמיתותה.״

 הוראות סעיף זה גורמות קשיים רבים בייחוד
 במקרים שבהם חייבים עזבו את מקום מגוריהם בלי
 להשאיר כל כתובת או שעזבו את הארץ. נימוק זה, וכן

 1 ס־ח התשכ־ז, עמ׳ 6וו: התשנ־ו, עמ׳ 88.

 1 ק־ת התשמ־ד, עמי 2220.
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ק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 45א  3. אחרי סעיף 45 לחו

ת דרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאו ד בנקאי כהג י ה צד שלישי תאג י  ״צד שלישי - 45א. ה

מצא למשרד א- 1981ג, שיש לו סניפים, ושצו עיקול הו  תאגיד בנקאי (רישוי), התשמ״

ל על נכסי קו ל צו העי חו ד הבנקאי - י י  הראשי או למען הרשום של התאג

עד שבו ים, במו י ם מצו ד הבנקאי שבהם ה י ב בכל אחד מסניפי התאג י י  הח

ם לסניף ל מהמשרד הראשי או מהמען הרשו קו דעה על צו העי ו עה ה י  הג

ל למשרד קו ום המצאת צו העי מי עסקים מי ם שלושה י  כאמור, או בתו

, לפי המוקדם: הומצא צו ד הבנקאי י  הראשי או למען הרשום של התאג

ב י ו על נכסי החי ל הצ , יחו ד הבנקאי י ל לאחד מסניפי התאג קו  העי

תו סניף.״ עד שבו הומצא הצו לאו יף, במו ,סנ ם באותו י הל ו  המנ

 4. בסעיף 67 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 67

(ב) יבוא:  (1) אחרי סעיף קטן

לת לפי ו כ י עד חקירת ה חו על מו כה או לבא כו ו ז ע ל די ו א לפועל י צי  ״(בו) המו

ים את החקירה אף שלא צאה לפועל לקי  סעיף זה, אך רשאי ראש ההו

 בנוכחותם;״

(ג) יבוא:  (2) אתרי סעיף קטן

צב ולא י צב או שהתי י לת ולא התי כו מנה לחקירת י ב הז י מצאה לחי  ״(ד) הו

ם לת המשתמט מתשלו ו כ תו כבעל י גם, יראו או ם שנדרש להצי י ג מסמכ  הצי

ו.״  חובותי

 5. בסעיף 69יא לחוק העיקרי - תיקון סעיף 69יא

(ב) - בטל;  (1) סעיף קטן

ם א ״או לבא כוחו״ ובמקום הםיפה החל במלי בו  (2) בסעיף קטן(ג), אחרי ״לזוכה״ י

ר אף שלא רו ים את הבי צאה לפועל לקי א ״אך רשאי ראש ההו בו  ״או (ב)״ י

וכחותם״;  בנ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מירוץ הטיפול בלשבת ההוצאה לפועל, להסמיך את
 ראש ההוצאה לפועל שלא לעכב את השימוע ולהחליט
 לקיים את החקירה או הבירור גם שלא בנוכתות הזוכה

 או בא־כוחו. (סעיף 4(1) וסעיף 5(2) המוצעים).

 כמו כן מוצע לקבוע כי חייב שהומצאה לו הזמנה
 לחקירת יכולת או לבירור ולא הופיע, או שהתייצב אך
 לא המציא מסמכים שנדרש להציגם, יראו אותו כבעל
 יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וניתן יהיה לפעול
 למתן צו מאסר נגדו בשל בזיון ההוצאה לפועל לפי
 הוראות סעיף סד לחוק, כמוצע בסעיף 6 להצעת חוק זו.

 (סעיף 4(2) וסעיף 3(3) המוצעים).

 עוד מוצע בסעיף 5(1), במטרה לייעל את הליכי
 ההוצאה לפועל, לבטל את הוראת סעיף 69יא(ב) הקובעת

 לאמור:

 סעין1 3 לבקשת נציגי הבנקים, ובהתחשב בקשיים
 הנובעים מהפיצול לסניפים, מוצע לקבוע
 כי צו העיקול על נכסי חייב בבל אחד מהסניפים של
 הבנק ייכנס לתוקף לא יאוחר מתום 3 ימי עסקים מיום
 המצאת צו העיקול למשרדו הראשי של התאגיד

 הבנקאי.

 עוד מוצע לקבוע כי משנמסר צו העיקול באחד
 מסניפי התאגיד, יחול הצו על נכסי החייב המנוהלים

 באותו סניף, במועד המצאת הצו לאותו סניף.

 סעיפים קורה שזוכים או באי־בדחם, אשר יזמו
5 חקירת יכולת או בירור לענין תשלומי ־  4 ו
 חייב, ואשר הוזמנו להיות נוכחים, לא
 מופיעים לעת השימוע. מוצע, כדי לייעל ולא לעכב את

 ג ס״ח התשמ־א, עמ׳ 232.
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(ג) יברא:  (3) אחרי סעיף קטן

ג צב ולא הצי י יצב או שהתי ר ולא התי רו ה לבי מנ ב הז י מצאה לחי  ״(ד) הו

ם לת המשתמט מתשלו כו גם, יראו אותו כבעל י ם שנדרש להצי  מסמכי

 חובותיו.״

 תיקון סעיף 70 6. בסעיף סד לחוק העיקרי -

(א) -  (1) בסעיף קטן

א ״67(ר) או 69יא(ד)״; בו  (א) בפסקה (ו), בסופה י

 (ב) פסקה (4) - תימחק:

(ב) - בטל:  (2) סעיף קטן

א ״הוראות בו ים״ י ם ״עברו שנתי לה במלי  (3) בסעיף קטן(ג), במקום הםיפה המתחי

לת ו כ א בעל י ב שהו י ד חי ג לו על מתן צו מאסר לפי סעיף קטן(א), נ  סעיף קטן זה לא יחו

ו יתן לגבי יב שנ גד חי ו כאמור בסעיף ד6(ד) או 69יא(ד) או נ תי בו ם חו  המשתמט מתשלו

ם לפי הצעתו או לפי הסדר בכתב עם הזוכה״: מי  צו תשלו

ר ב ס  ה

 ״(4) החייב הבריח נכסיו, ובלבד שהזוכה נימק
 את בקשתו ותמך אותה בתצהיר, וניתנה לחייב

 הזדמנות לטעון טענותיו.״

 בדי להימנע ממצב של תגובה שלאחר מעשה שיש
 בה משום ענישה מוצע לבטל פסקה זו.

 לפסקה (2) -

 סעיף 0ד(ב) שמוצע לבטלו קובע לאמור:

 ״מאסר חייב בשל בזיון ההוזגאה לגוועל

 0ד. (א) ....

 (ב) ראש ההוצאה לפועל לא יתן צו מאסר נגד
 חייב אלא לאחר ששקל את התועלת שבנקיטת הליכים

 של עיקול נגד נכסי החייב או בהמשכתם.״

 הוראת סעיף קטן זה יכולה להתפרש במצריכה
 קיומו של הליך נפרד ונוסף על הקבוע בחוק, שבו תתברר
 התועלת שבנקיטת הליך של עיקול על פני הליך של
 הוצאת צו מאסר. הוראה זו יוצרת ספקות גם באשר למי

 שצריך להוכיח את התועלת האמורה.

 מוצע לבטל הוראה זו ובכך להבהיר כי אין צורך
 בהליך נפרד ונוסף על הקבוע בחוק ובי נטל ההוכחה
 באשר למצבו של החייב, כולל לענין מאסר, יהיה על
 החייב במסגרת ההליכים הנערכים לפני ראש ההוצאה
 לפועל הקבועים בסעיפים 69יג או 67. זאת ועוד. סעיף 6 ו
 לחוק נותן בידי החייב אפשרות לבקש להשהות כל הליך
 לפי החוק או להימנע ממנו, לרבות הליך הקשור

 למאסר.

י ר ב  ד

 ״הזמנה לבירור

 69יא. נא) ...

 (ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן(א) רשאי ראש
 ההוצאה לפועל מיוזמתו, להזמין את החייב לבירור
 כאמור, אם עברה שנה מן המועד שבו החייב בא או
 הובא לאחרונה לפניו או לפני ראש הוצאה לפועל אחר,
 והזוכה מבקש עתה ליתן צו מאסר נגד החייב לפי סעיף

 70.״

 בביטול האמור יש גם כדי לבהיר כי נטל ההוכחה
 בהליכי ההוצאה לפועל הוא על החייב, האח בדומה
 לחיקונים נוספים המוצעים בהצעח חוק זו. (ראה דברי

 הסבר לפסקאות (2) ו־(3) של סעיף 6).

 מעיף 6 לפסקאות(1*א),(3) ו־(4):

 לגבי חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום
 תיבותיו כאמור בסעיפים 67(ד) ו־69יא(ד) המוצעים,
 מוצע לאפשר לראש ההוצאה לפועל לצוות על מאסרו
 גם מבלי שהובא בפניו על פי צו הבאה או בדרך אחרת.
 צו מאסר כאמור כנגד חייב שהוזמן לחקירת יכולת או
 לבירור ולא התייצב לא יבוצע אלא לאחר שתישלח
 לאותו תייב התראה בהתאם להוראות סעיף 0ד(ה)

 המוצע.

^ ־ 1  לפסקה (

 סעיף ס7(אץ4) לחוק קובע שאחת העילות לבקשת
 צו מאסר נגד חייב בשל בזיון ההוצאה לפועל היא בי

 ״החייב הבריח נכסיו״, וזו לשונה של פסקה (4):
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ד) יבוא: )  (4) אחרי סעיף קטן

א ב שהו י גד חי ) נ ^ א ) ן ט צאה לפועל צו מאסר לפי סעיף ק  ״גה) נתן ראש ההו

לת כו רת י ת לחקי צבו י ו בשל אי התי תי בו ם חו לת המשתמט מתשלו ו כ  בעל י

ת לבירור כאמור בסעיף 69יא(ד), לא צבו י ר בסעיף 67(ד) או בשל אי התי  כאמו

ן כי ראש י בוצע צו המאסר אלא לאחר שנשלחה התראה לחייב־, בהתראה יצו  י

עד שלא יקדם צע במו בו רה על מאסרו ובי צו המאסר י צאה לפועל הו  ההו

נתן החלטה ב או תי ן ייפרע החו ם משלוח ההתראה, אלא אם כ ו ם מי מי 14 י  מ־

צאה לפועל.״ י ראש ההו ד  אחרת על י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ממועד התייצבותו, וזאת לאחר שיכולת החייב נבדקה
 כבר לפי הוראות סעיפים 69יג או 67 לחוק, ולאור
 האפשרות המוענקת לחייב על פי סעיף 16 לחוק

 כאמור.

 עוד מוצע כי ראש ההוצאה לפועל יהיה רשאי
 להורות על מאסרו של חייב שאינו עומד בצו חיוב
 בתשלומים שנקבע לפי הצעתו או לפי הסדר בכתב עם
 הזוכה אף ללא התייצבוח החייב בפני ראש ההוצאה
 לפועל, וזאת בדומה להסדר המוצע בפסקה זו לגבי מתן
 צו מאסר בגד חייב שלא התייצב לחקירת יכולת או

 לבירור.

 לפסקה (ג):

 סעיף 70(ג) לחוק קובע לאמור:

 ־(ג) לא יינתן צו מאסר גגד חייב אלא לאחר שהובא
 לפני ראש ההוצאה לפועל על־פי צו הבאה לפי סעיף
 69יב, או לאחר שבא לפניו בדרך אחרת: עברו שנתיים מן
 המועד שבו התייצב החייב לפני ראש ההוצאה לפועל,
 לא יינתן צו מאסר נגדו אלא לאחר שהתייצב שנית, או

 לאחר שהוזמן בשנית להתייצב לפניו.״

 מהטעמים המפורטים בדברי ההסבר לפסקה 2
 מוצע שלא לאלץ את המערכת להזמין שנית את החייב
 להופיע לפני ראש ההוצאה לפועל אף אם עברו שנתיים

ה הצעת חוק מטעם הממשלה: ז  מתפרסמת ב

 הצעת חוק המתווכים במקרקעין(תיקון מם׳ 2), התשב״ז-ד99ו

, בסעיף 20 - '1996- ״ו ם במקרקעין, התשנ י כ ו  תיקון סעיף 20 ו. בחוק המתו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 רשאי להמשיך ולעסוק בתיווך במקרקעין - גם ללא
 רשיון - במשך שנתיים נוספות מיום קבלתו של חוק

 זה..

 (ב) מי שגילו מעל 60 שנה או שהינו בעל השכלה
 אקדמית מלאה והוכיח, להגחת דעתו של הרשם, בי עסק
 בתיווך במקרקעין בשלוש השנים שקדמו לקבלתו של

 חוק זה, רשאי הרשם לפטור אותו מן הבחינה.״

 בגלל עיכובים ובעיות בהכנת התשתיות להפעלתו
 של החוק, נדחתה תחילתו והוא נכנס לתוקף ביום כ״ג
 באדר ב׳ התשנ״ז (1 באפריל 1997); ואולם .הוראות

 חוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו-996ו (להלן -
 החוק), אוסר, בין היתר, על אדם לעסוק במקרקעין אלא
 אם כן הוא .קיבל רשיון של מתווך במקרקעין לאחר
 שעמד בתנאים לקבלת רשיון לפי הוראות החוק, ובין

 השאר, עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת הרשיון.

 סעיף 20 קובע הוראות מעבר לחוק, וזו לשונו:

 ״הוראות מעבר

 20. (א) על אף האמור בסעיף 2, אזרח או תושב
 ישראל שערב קבלתו של חוק זה עסק בתיווך במקרקעין,

 כרח החשנ״ו, עמ׳ 70 ועמ׳ 374.
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א ״תחילתו״; בו ־ י ל מקום, במקום ״קבלתו  (1) בסעיף קטן(א), בכ

א ״לתחילתו״. בו / במקום ״לקבלתו״ י ב ) ן  (2) בסעיף קט

ר ב ס י ה ר ב  ד

 התקופה שבה המתווכים שבבר היום עוסקים בתחום
 יכולים בפועל להיבחן ולבקש רשיון.

 לפיכך מוצע לתקן את סעיף הוראות המעבר
 ולהתאימו לסעיף התחילה של התוק, בך שכל התייחסות
 למועד ״קבלתו״ של החוק תשונה למועד ״תחילתו־ של

 החוק.

 המעבר לא תוקנו בהתאם, באופן שיתייחסו למועד
 התחילה החדש, במקום למועד קבלתו של החוק (החוק
 נתקבל בכנסת ביום ח׳ בשבט התשנ״ו (29 בינואר

 996 ו».

 אי תיקון הוראות המעבר גרם קשיים לאנשים
 שהתחילו לעסוק בתיווך במקרקעין בין מועד קבלתו של
 החוק לבין מועד תחילתו, ובן קיצר באופן משמעותי את

עדת הכלכלה: ה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ו  מתפרסמת בז

 הצעת חוק המועצה לענן! הלול (ייצור ושיווק)(תיקון מס׳ 1 ו)(שיעור המס
 בשל ויתור על מכסה), התשנ״ז-ד99ו*

, בסעיף 34, אחרי סעיף י ו 9 6 3 - ד ״ ל (ייצור ושיווק), התשכ ו עצה לענף הל . בחוק המו  תיקון סעיף 34 ו

(ג) יבוא:  קטן

ה זכאי לפיצוי הי , י עצה על ויתור על מכסתו ע למו די  ״(ד) בעל מכסה, שהו

ת ושר האוצר באישור די שר החקלאו יקבעו בי עו י צו י ואופן בי צו ה: גובה הפי נ  מהמדי

ה יחול מם בשיעור של ם של הכנסת״, על פיצוי המתקבל לפי סעיף ז ת הכספי ד ע  ו

 10%.״

לי 0996. ו 1 בי ) ו ״ ז התשנ ם י״ד בתמו ו לתו של חוק זה בי  תחילה 2. תחי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 2 מוצע לקבוע, בי תחילתו של החוק המוצע
 תהיה רטרואקטיבית, החל ב־96.ד,ו, שהוא
 מועד כניסתו לתוקף של ביטול סעיף 34(ד) במסגרת חוק

 ההסדרים התשנ״ו.

 להערכת משרד האוצר תגרום קבלת החוק להוצאה
 מתקציב המדינה, לרבות הפחתה בהכנסותיה. בסכומים
 שבין כ־23 מיליון ש״ח לבין בי136 מיליוני ש״ח. הסכום

 ייגזר מכמות המכסות שהממשלה תאלץ לרכוש.

 לדעת המציע, להצעה לא תהיה השלכה תקציבית,
 משום שהחקלאים דיווחו על הכנסותיהם על פי הסדר

 המיסוי הבלול בהצעת חוק זו.

ן סת שלום שמחו  חבר הכנ

 סעיף 1 בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני
 חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ו-
 995 י (ס״ח התשנ״ו, עמ׳ 22) (להלן - חוק ההסדרים
 התשנ״ו), בוטל סעיף 34(ד) לחוק המועצה לענף הלול
 (ייצור ושיווק), התשכ״ד-963 ו(להלן - החוק), שעיגן את
 זכותו של בעל מכסה אישית, שהודיע למועצה על ויתור

 על מכםתו, לפיצוי מהמדינה.

 מוצע לעגן מחדש את הזכות האמורה ולשם כך
 לתקן את סעיף 34 לחוק העיקרי, כך שיווסף בו סעיף

 קטן(ד), כנוסחו לפני ביטולו.

 עוד מוצע לקבוע בי שיעור המס על הפיצוי הניתן
 על ידי המדינה לבעל מכסה אישית עבור ויתור על

 המכסה יהיה 10%.

 הצעת חוק מס׳ פ/679: הועברה לועדה ביום ח׳ בטבת התשנ־ז(8 ו בדצמבר 1996).
 ם־ח התשכ־ד, עמ׳ 2 ו; התשנ״ו, עמ׳ 1464.
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עדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת: ה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ו ז  מתפרסמת ב

 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מם׳ 64) (זבות לקבלת העתק צילומי),
*  התשנ״ז-997ו

א ״לרבות העתק תיקון סעיף 140א בו , בסעיף 40וא(א/ אחרי ״העתק״ י י ת [נוסח תדש] ו י ר  1. בפקודת העי

 צילומי״.

ר ב ס  ה

 יוצא פנקס או מסמך למטרה כאמור ממשמורת העיריה
 אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא

 הסמיכו לבך.״

 מוצע להבהיר בי העתק כולל גם העתק צילומי
 הנעשה, למשל, באמצעות מכונת צילום, ובכך לקבוע
 במפורש את סמבות חברי המועצה להכין העתק צילומי

 של מסמכים לפי הוראות הסעיף האמור.

סת רן כהן נ  חבר הכ

י ר ב  ד

 בפקודת העיריות [נוסח חדש], בסעיף 40וא(א)
 נקבע לאמור:

 ״זבות עיון לחברי מועצה וועדות

 140א. (א) פנקסי העיריה ומםמכיה יהיו
 פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה: הם
 יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים
 מיום פנייתו אל ראש העירייה או מי שהוא הסמיכו לבך,
 והוא רשאי להכין לעצמו העתק או תקציר מהם; אך לא

 ׳ הצעת חוק פ/533: הועברה לועדה ביום ג׳ באדר ב׳ התשנ״ז(12 במרס 0997.
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ׳ 197; ס״ח התשנ־ז, עמ׳ 54ו.
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