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 מתפרסמות בזה !!צמות חוק מטעם ועשטלוד:

 חוק מם הרכוש העירוני(הוראות שונות)(תיקון מם׳ 4), תשי״ד—1953

 תיקוז החיי1 1, חוק מס הרכוש העירוני(הוראות שונות), תש״ט—1949 !, יתוקן כך:
 (1) בסעיף 1, ברישא, אהרי המלים ״ולשנה המתחילה מיום ו׳ בניסן תשייב
 (1 באפריל 1952)״ יווספו המלים ״לשנים המתחילות ביום ט״ז בניסן תשי״ב

 (1 באפריל 1953) וביום כ״ז באדר ב׳ תשי״ד(1 באפריל 1954)״.

 (2) בסעיף 1 (ד), אחרי המלים ״שר החקלאות* יווספו המלים ״או מי שהוסמך
ך על־ ידיו״, כ  ל

 (3) אחרי סעיף 6 יווםפו סעיפים אלה:

-מסירת הגביה 6א. (א) שר האוצר, לאחר התיעצות עם שר הפנים׳ רשאי להורות,
ת בצו שפורסם ברשומות, שמס הרכוש העירוני על בנין או על קרקע ייגבה י ס י ק  ?רעית מ
 בשביל המדינה על ידי הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאים אותו

 בנין או קרקע.
 (ב) הורה שר האוצר כאמור, רשאי הוא, אם בצו לפי סעיף קטן(א)
 ואם בצו מיוחד שפודכם ברשומות, להורות שעל אף האמור בסעיף 3, יהיו
 סמכויותיהם של מושל מחוז או של פקיד מחוז או של מנהל סידור עניני
 הקרקעות על פי הפקודה, לגבי בנין או קרקע שצו לפי סעיף קטן(א) חל
 עליהם, מסורים, כולם או מקצתם, לרשות המקומית שבתחום שיפוטה
 נמצאים הבנין או הקרקע, או לאדם אחר שייקבע בצו או לפי הוראות הצו,
 ובן רשאי הוא להורות שבל מקום בסעיף 6 או 6א לפקודה שמופיעה בו
 המלה ״הממשלה״ יראו אותה, לגבי אותו בנין או קרקע, כאילו היתה הכוו

 נה לרשות המקומית האמורה.

 (ג) כל צו לפי סעיף זה יכול להיות כללי או לרשויות מקומיות:
 מםויימות; כן יכול הצו להיות כללי או מסוייג לשנות שומה מםויימות.

 הוראות 6ב. (א) שר האוצר רשאי, אם בצו לפי סעיף 6א ואם בצו מיוחד
 מיוחדות

 מיוחדות שפורסם ברשומות, להורות שהשווי לצורך ארנוגת רכוש, שנקבע.לפי ביחס ?׳טומה
, או לפי הצווים שניתנו לפי פקודת המועצות המ  פקודת העיריות, 1934 2
 קומיות, 31941, על בנין או על קרקע שצו לפי סעיף 6א חל עליהם, יראו
 אותו, לגבי שנת שומה פלונית, גם כשוויים השנתי הנקי כמשמעותו בפקו־
 דה, ומשהורה שר האוצר כאמור, לא יחולו על אותם בנין או קרקע הוראות

 הסעיפים 5 (2)—5 (4) ו־15—23, ועד בכלל, לפקודה.

 (ב< צו לפי סעיף קטן(א) יכול להיות כללי או לרשויות מקומיות
 מסויימות.״

 תחי5ח חוקיי 2. תקפו של חוק זה הוא מיום ט״ז בניסן תשי״ג(1 באפריל 1953).

 1 ם״ח 19, תש״ט, עמי 152 ; ם״ח 49, תש׳׳י, עס׳ 154 : פ׳׳ח 72, ת׳&י״א, עם׳ 92 : ס״ח 105, חישי׳׳ג,

 עם' 276.
 8 עייר ^10, תום׳ 1 סם׳ 414, עם׳ 1; סייח 100, תשי׳׳ב, עט׳ 245.

 * ע״ר 1941, תופ׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119.
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 חוק מם הרכוש העירוני (הוראות שובות), תשי׳ט-־1949, קבע הודאות־'מיהודית
 .לחישוב שיעורי מם הרכוש העירוני(עשרה אחוזים׳ על בניבים ושיעורים שונים מ־0,6%
 עד;35% על קרקע שאין עליה בבין) בשנת הכספים־ 1949/50, וכן הוראות בקשר לתכנת
 רשימות הערכה מיוחדות, מינוי ועדות ערעורים יכו/ ההודאה בדבר חישוב שיעורי המם

 •הוארכה׳ מדי פעם בפעם לשנת כספים נוספת. י

 ;> תכליתו של החוק המוצע בזה היא משולשת; ,

-(£1 להאריך את תוקף ההודאה האמורה בדבר חישוב שיעורי המם גם לשנות
 הכספים 1953/54 ו־1954/55. ׳ • .

 י(02 לצעוד צעד ראשון לקראת העברת הגביה של מם הרכוש העירוני לידי הרשויות
 המקומיות. לפי החוק המוצע-יהיה שר האוצר רשאי, לאחר התיעצות עם שר הפנים, לצוות
 שהמם על בנין או קרקע .באזור עירוני ייגבה.על ידי הרשות המקומית שבתחוט שיפוטה
 הם־:נ£צאים, במקרה שניתז צו כאמור, יהיה שר האוצר רשאי,להורות גם הוראות נוספות

 אלה: ..־־־

 00... . שהשווי של הנכס שנקבע על ידי הדשות.המקומית לצורך הארנונה .המשתלמת-
 למידאו אותו גם כשוויו השנתי הנקי לצורך מם הרכוש העירוני! דבר זה יחסוך »ת הצורך

 שתי פעולות הערכה לגבי אותו נכס? ^
 . : (ב) שהסמכויות של רשויות שובות של המדינה לגבי מם הרכוש העירוני (מושל־
מהוז, פקיד מחוז ומנהל סידור עניני הקרקעות וכד)• יימסרו,לרשותי המקומית או ל^דם ; 

 אחד שייקבע ישם בך.

ל£י־סעיף 1(.ד) לחוק -משנ^־תש״ס; קרקע ששר'החקלאות-או דשות מקומית : (3) ; : ^ 
 אישרו שהיא תפוסה לצרהי משק חקלאי מוטל עליה שיעור המם שהיה משתלם אילו היה
 הל על אותה הקרקע מס הרכוש החקלאי. נתעורר ספק אם שר החקלאות רשאי להעביר

 סמצותו זו לאחר׳ והחוק המוצע בא להתיר לו זאת במפורש.

 חוק לתיקון פקודת בנין,ערים, תשי״ך-1953

. פקודת בגין ערים, 1936 תתוקן כך 1 \ 

• ג פיםאלה: סעיף3ייבואו •סעי  ־־?-'.> במקום 1

ת 3 (א) לכל מחוז תהיה ועדה לבניה ולתכנץ עיר שהרכבה הוא! י ד ע י ־  ־
 יי מחוזיות :

 (1) הממונה על המחוז, שיהיה יושב ראש הועדה 1
׳ (2) נציג שריהמשפטים! • י • . • ״ • : . ־ ; < 

 (3) נציג שר הבריאות;
 (4) .נציג שר העבודה* '..

 (5) נציג שר התחבורה!
•  • - (6< נציג: •שר האוצר ו
 (7) נציג שר החקלאות ז

 4 ע״ר 1936, תוס׳ 1 0ס׳ 589, עס׳ 157.
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 (8) נציג שר הפנים, בעל הכשרה מקצועית בעגיני בנין ערים;
 (9) לא יותר משני נציגי ציבור, בעלי הכשרה מקצועית כאמור,

.  שאינם עובדי המדינה ולא עובדי רשותי מקומית, שיתמנו על
 ידי שר הפנים.

 (ב) המבין החוקי של ועדה מחוזית יהיה חמישה. היו בהצבעה הדעות
 שקולות, יכריע היושב ראש.

 חבר ועדת 3א. (א) חבר ועדה מחוזית שיש לו — במישרין או בעקיפין/־בעצמו או על
 בתינית ידי בן זוגו, כוכנו או שותפו — בל חלק או טובת הנאה בכל תכנית או-ענין
 העומד לדיון לפני הועדה המחוזית, פרט להתקנת חוקי עזר או תקנות —
 (1) יודיע על כך לועדה המחוזית מיד לאחר שנודע לו, כי.
 התכנית או הענין האמורים עומדים לדיון; ההודעה תינתן בעל

 פד! בישיבת הועדה ותירשם בפרוטוקול או תימסר בכתב; - י י
 (2) לא ישתתף בדיוני הועדה על אותה תכנית או ענין ולא

 יצביע בהחלטה על כל שאלה בקשר להם.
 (ב) הוראות סעיף קטן(א) לא יחולו על חבר ועדה מחמת זה בלבד
 שהוא בעל מניות או חבר בתאגיד שיש לו, באופן המפורש באותו סעיף
 קטן, חלק או טובת הנאה בתכנית או בענין כאמור׳ אם אין חבר הועדה
 . משמש מנהל או פקיד אחראי באותו תאגיד ואם חלקו בהונו או ברווחיו

 אינו עולה על חמישה אחוזים,

 (ג) העובר על הוראות סעיף קטן(א), דינו — מאסר שנה אהת או
 קנס אלף לידית או שני הענשים כאחד. הוראה זו לא תגרע מהוראות כל :

 דין אחר.

 שסירת סוד 3ב. דינו של נציג ציבור בועדה לענין שמירת סוד בכל המגיע לידיעתו
ב עקב תפקידו בועדה מחוזית כדין עובד המדינה. י צ נ ך ן ב ' * 

 2, תקפו של חוק זה הוא מיום השלושים לאחר פרסומו ברשומות.

ר ב ס י ה ר ב  ד

י 1953) פרסם שר הפנים ברבים הצעת חוק התכנון והבניה נ ו  בכ״ד בםיון תשי״ג(7 מ
 בעיר ובכפר, תשי״ג — 1953. הצעה זו מסדירה מחדש את כל הבעיות של תכנון ערים,
 ומשום כד נתבקש הקהל הרחב להביע את דעתו על ההוראות המוצעות בה. כיוון שבירור
 הבעיות שבהצעה המקיפה מהקן — הן בשלב הטדום־פרלמנטדי והן בכנסת — יחייב דיון
 ממושך וממצה, נראה בינתיים :צורך לתקן את החוק הקיים, במגמה להביא לתיאום יתר,בין
 פעולות הגורמים הממלכתיים ושוגים המעונינים בתכנון ולשתף בביצוע החוק הקיים אנשי

 מקצוע שאינם עובדי המדינה.

 לפי פקודת בנין ערים, 1936, נמסר ביצוע התכנון לידי ועדות מקומיות וועדות
 מחוזיות, בפיקוחו של הנציב העליון — היום שר הפנים.

 הועדות המקומיות ממונית על רישוי הבניה ורישוי עבודות אחרות הברוכות.בבמה,
 בפיתוח זבתכמץ, כגון: קידוח, חפירה, סלילת כבישים וביוב. כן נמצאת בידיהן היזמה
tnwa,לתכנון כללי ומפורט של שטר שיפוטן, והן מהוות דרגה ראשונה לדיון בהצעות 

 המוגשות להן מאת בעלי קרקעות פרטיים.

4.12.1058X ,הצעות חוס * 184, ח׳ בטבת תיטי?ר 
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 _ במקום ששטח:שיפוטן של ועדות מקומיות אלה כולל תחום עירית י־ מועצת העירית
 היא הועדה המקומית: ואילו במקומות אחרים קיים קשר הדוק בין הועדה המקומית ובין
-הרשויות -המקומיות שבשטח שיפוטה לאחר שלרשויות המקומיות יש נציגות מתאימה
 בועדה המקומית ולאחר שהחלטות הועדה המקומית מבוצעות באמצעות המחלקות הטכניות

 של אותן הרשויות המקומיות.

 תפקידה של ועדה מחוזית הוא לפקח על ביצוע החוק על ידי הועדות המקומיות,
 לשמוע ערעורים על סירובה של ועדה מקומית להעניק רשיון, לדון בתכניות כלליות
 (הנקראות ״תכניות מתאר״) או תכניות מפורטות המוגשות לה על ידי הועדה המקומית
 וכן בהתנגדויות לתכניות אלה ולאשרן, בשינויים או בלי שינויים. ועדה מחוזית קיימת ופועלת
 בכל אהד מששת המחוזות האדמיניסטרטיביים של המדינה. כעת היא מורכבת כולה מעובד־
 המדינה* והם: הממונה על המחוז׳ שהוא גם היושב ראש של הועדה, נציג היועץ המשפטי
 לממשלה, נציג מנהל השירותים הרפואיים, נציג מנהל העבודות הציבוריות ועובד מדינה
 בעל הכשרה מקצועית בעניני בנין ערים. הרכב זה נקבע בשנת 1936 ואינו הולם עוד את
 :השינויים שחלו עם הקמת המדינה, עם ריבוי תפקידי הממשלה ועם התרחבות תחומיו של

י בשטחים אחרים. מ ס מ  השלטון ה

 ואלה הם השינויים בהרכב הועדה המחוזית המוצעים כהודאת שעה עד שיתקבל
 חוק חדש ומקיף להסדר בעיות התכנון בכללותן; ׳

 (1) צירוף נציג שר התחבורה לועדה המחוזית, שידאג לתיאום בין פעולות
 התכנון של הועדות המחוזיות ובין פעולות משרד התחבורה לפיתוח שירותיו,
 כגון: הקמת נמלים ופיתוחם, .בניית שדות תעופה, תכנון התנועה בדרכים
 לשם צמצום גורמי תאונות דרכים, העברת מסילות ברזל וכיוצא באלה —
 תפקיד שמטבע הדברים מתמלא כעת רק חלקית על ידי נציג מנהל העבודות

 הציבוריות.

 (2) צירוף נציג שר החקלאות שידאג לתיאום בין פעולות התכנון של הועדות
 המחוזיות ובין פעולות משרד החקלאות בכל הנוגע לאדמות חקלאיות.

 (3) צירוף נציג שר האוצר שידאג לתיאום עם פעולות משרד האוצר, ובעיקר
 עם פעולותיה של דשות הפיתוח.

 (4) צירוף נציגי ציבור שאינם עובדי המדינה ולא עובדי רשות מקומית והם
 בעלי הכשרה מקצועית בעניני בנין ערים. נציגים אלה יתמנו על ידי שר הפנים.
 מספרם לא יעלה על שנים לכל ועדה, ותפקידם — להעמיד לרשות הועדה את

 הנסיון שרכשו בעבודתם המקצועית.

 (5) הסמכות למנות נציג לועדה המחוזית ניתנה כאמור ב־1936 ליועץ המשפטי
 לממשלה, למנהל העבודות הציבוריות ולמנהל השירותים הרפואיים. בזמן המנדט
 היו ממונים אלה כולם חברי המועצה המייעצת של הנציב העליון, עמדו בראש
 משרדיהם והיו אחראים באופן ישיר לפני הנציב העליון; במסגרת המדיניות
 הכללית של השלטון קבעו הם את המדיניות של משרדיהם ולפיה נתנו הוראות
 לנציגיהם בועדות המחוזיות. במשטר הפרלמנטרי של ישראל עברו תפקידים
 וסמכויות אלה לשרים, וכל בעלי המשרות המנויים לעיל והדשאים על פי החוק
 הקיים למנות נציגים לועדות המחוזיות כאמור׳ פועלים היום בהתאם להוראות
 השרים הממונים עליהם. מטעם זה מעביר החוק המוצע את סמכויותיהם למנות

 י נציגים כאמור לשרים, היינו׳ מהיועץ המשפטי לממשלה — לשר המשפטים,
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• ממנהל השירותים הח^מיימ-יי- לשר הבריאות׳ והמנהל העמ%ות הציבוריות-. י • -
 לשר העבודה.

 (6) המנץ החוקי בישיבות הועדות המחוזיות הוא, לפי החוק הקיים׳ שלושה,
 דהיינו הרוב המוחלט של כל הברי הועדה שהם חמישה. מאחר שמספר כל
 חברי הועדה יועלה לעשרה׳ מוצע להעלות גם את המנץ החוקי של הועדה

 לחמישה..

 כדי למנוע שחברי הועדה ינצלו את מעמדם לשם קידום אינטרסים פרטיים קובע
 החוק המוצע, •בעקבות הוראה דומה בפקודת העיריות, 1934, כי החבר לא יהיה רשאי
 להשתתף ולהצביע בדיון בתכנית או בענין שיש לו טובת הנאה בו, הן במישרין והן בעקיפין;

 וכן בקבע כי נציג הציבור חייב בשמירת סוד כאילו היה עובד המדינה.

 40 , הצעות חו? 184, ה׳ בטבת תשי״ר, 14.12.1053-
 ;!.טחיר 40 פרוטה 13דפס ע״י המדפיס ד.ממש?מי


