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 יותפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק להארכת תוקף של תקנות״שעת־חירום(פיקוח על אניות)(תיקון),
 תשכ״ב-1962

 מרבת הוקף 1, תקפן של תקבות־שעת־חירום (פיקוח על אניות) (תיקון), תשי״ז-ד1195׳ מוארך בזה
 עד יום ח׳ בתמוז תשב״ג(30 ביוני 1963).

 תחילה 2. תחילתו של חוק זה היא ביום כ״ח בםי־ון תשכי׳ב (30 ביוני 1962).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ביום כ״ו בשבט תשיי׳ז (28 בינואר 1957) התקין שר התחבורה תקנות־שעת״חירום
 להרחבת סמכויותיו לפי תקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות), תש״ח-1948 (להלן —
 תקנות תש״ח), ובחי בניסן תשי״ז(9 באפריל 1957) קיבלה הכנסת חוק שהאריך, בשינויים
 מסויימים, את תקפה של הרחבת סמכויות אלה עד סוף שנת 1957. בעשותה זאת, הוסיפה

 הכנסת בשעת הארכת תקפן של התקנות, על.הצעת הממשלה סמכויות נוספות בדבר מסירת ־
 דו״ח על בניית כלי שיט ובדבר שינויים במבנה ובציוד של כלי שיט שעומדים להיבנות
 (תקנה 3ג לתקנות תש״ח כפי שתוקנו); אך מצד שני החליטה הכנסת לצמצם את הנסיכות
 שבהן מותר להשתמש בסמכויות לפי התקנות (תקנה 2 (4)) ולהעביר את הבירור של םכםו־
 כים בדבר דמי שכירות של כלי שיט מועדת עררים לבית הדין לעניני אניות לפי פקודת

 הפיצויים (הגנה), 1940 (תקנה 16 לתקנות תש״ח כפי שתוקנו).
 בח׳ בטבת תשי״ח (31 בדצמבר 1957) קיבלה הכנסת חוק שהאריך׳ בשינוי טכני של
 תקנה 15 לתקנות תש״ח׳ את תקפה של הרהבת הסמכויות עד יום כ׳ בטבת תשי׳יס (31

 בדצמבר 1958).
 בי״ח בטבת תשי״ט (29 בדצמבר 1958) קיבלה הכנסת חוק שהאריך את התקנות הארכה
 נוספת עד יום ה׳ בתמוז תש״ך (30 ביוני 1960). בחוק זה הוסיפה הכנסת את התקנה 15א
 הבאה להבטיח את זכויותיו של עובד שפוטר עקב הוראות על פי התקנות ופיטוריו בוטלו
 בערר, ולהעניק לו תשלום שכר בטלה לתקופה שבין פיטוריו לבין החזרתו לעבודה. בשנות
 תש״ך ותשכ״א האריכה הכנסת את תקפן של התקנות ללא שינוי הארכה נוספת של שנה

 אחת.
 הנסיבות שהניעו את שר התחבורה להתקין את תקנות־שעת־חירום להרחבת סמכויותיו
 ושהניעו את הכנסת להאריך את תקפן - בעינן עומדות. לכן מציעה הממשלה להאריך את

 תקפן של התקנות לשנה נוספת.
 הנוסח המלא של תקנות תש״ח ושל התקנות העומדות כעת להארכה, פורסם בהצעות

 חוק 324, תש״ך, בעמוד 97.

0 673, חשי״ז* עמ׳ 804; ס״ח 267׳ תשי-מ, עמי 15; ס־־זז 309׳ תש״ך> עמי 42; סית 345/ חשכיא, ממי 164. ״ ק 1 
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 חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות, תשכ״ג~19$2

 1, בסעיף 2ד לפקודת המועצות המקומיות, 11941 (להלן - הפקודה), בסעיף קטן (1) תיקוןםעיף2ד
 אחרי המלים ״הבחירות למועצה המקומית״ יבוא ״לועדים המקומיים כאמור בסעיף 5 (3)

 (להלן — ועדים מקומיים), או לועדה של מועצה מקומית״.

 2, אחרי סעיף 2ד לפקודה יבוא: הי9פת סעיף 2ה

 ׳׳ערעור על 2ה. החלטתו של בית המשפט המחוזי בדבר תקפן או־ביטולן של תוצאות
 תוצאות הבחירות הבחירות למועצה מקומית, לועד מקומי או לועדה של מועצה מקומית,

 כולן או מקצתן — אין אחריה ולא כלום,״

 3, .בסעיף 3 לפקודה׳ בסופו׳ יבוא: תיקוןםעיף 3

 ״(3) לענין סעיף זה, דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית״.

 4, בסעיף 5 לפקודה, בסעיף קטן (3), לפני המלים ״בדבר חלוקתן של הוצאות״ יבוא תיקוןפעיף5
 ״בדבר תיאום השימוש בםמכדות ועד מקומי עם השימוש בסמכויות המועצה״.

 5, בסעיף 6 לפקודה, בסופו׳ יבוא: תיקון סעיף 6

 ׳׳דין ועד מקומי לענץ סעיף זה כדין מועצה מקומית, אלא ששר הפנים
 רשאי׳ בצו המקים את המועצה, להגביל את סמכויותיו של ועד מקומי

 .לענין זה או להעבירן׳ בולן או מקצתן׳ למועצה המקומית, וסמכותו של.
 ראש העיריה ניתנת לענין זה לראש הועד המקומי.״

 בסעיף 6א לפקודה, בסופו, יבוא: תיקיןסעיף 6א

 ״(4) הוראות הסעיפים הקטנים (1) עד(3) יחולו, בשינויים המחוייבים
 . לפי הענין׳ על פיגורים בתשלום היטלים ואגרות המגיעים למועצה

 מקומית לפי פקודה זו, לרבות כל צו וחוק עזר שניתנו על פיה.

 (5) שר הפנים רשאי׳ בצו המקים מועצת מקומית׳ לקבוע הוראות
 ־־ בדבר הטלת קנם פיגורים על אי-תשלום תשלומי חובה המגיעים לועד
 מקומי׳ ולענין גבייתו של קנס הפיגורים יהא דינו כדין תשלום החובה
 שבקשר אתו הוטל׳ ושיעורו לא יעלה על השיעור שנקבע לקנס םיגורימ

 בתשלום חובה מאותו סוג המגיע למועצה המקומית.״

 ך, .בסעיף 6ב לפקודה, במקום סעיף קטן.(1)׳ יבוא: תיקון סעיף 6ב
 ״(1) אין לרשום בפנקס מקרקעין העבדת נכס המצוי בתחומה של
 מועצה מקומית׳ אלא לאחר. שהוצגה לפני דשם מקרקעין תעודה חתומה
 בידי ראש המועצה המקומית המעידה׳ שכל החובות המגיעים למועצה
 מאת בעל הנכס ביהס לאותו נכס והנובעים מהוראות פקודה זו או בל

 חיקוק אחר סולקו במלואם או שא־ ן חובות כאלה.״

 * ע״ר 1941׳ חוסי 1 מס׳ 1154׳ עמ׳ 119.

 ו׳צעזח תוק-318, כ״ג כאייר.חשב״ב, 62*27.8-1



 תיקון«יף9 8, בסעיף 9 לפקודה —
 (1) במקום סעיף קטן(1) יבוא:

 ״0) מועצה מקומית רשאית׳ באישור שר הפנים׳ להתקין חוקי
 עזר ככל ענין שהיא חייכת או מוסמכת לטפל בו על פי פקודה זו או הצו

 המכונן אותה או כל חיקוק אחר.״

 (2) אחרי סעיף קטן (4) יבוא:

 ״(5) השתמשה המועצה לביצוע עבודה באשראי שניתן לה למטרה
׳ רשאית  זו בתנאי הצמדה כאמור בסעיף 2 לחוק הריבית׳ תשי״ז-1957 2
 היא לקבוע בחוק עזר׳ כי כל החייב להשתתף בהוצאות העבודה ושפיגר
 בתשלום ישלם למועצה את סכום ההשתתפות, בולו או מקצתו, בתנאי

 ההצמדה שבהם התחייבה המועצה.

 (6) על אף האמור בכל חוק אחר, רשאי עובד מעובדי מועצה
 מקומית שהורשה לכך על פי החלטת המועצה, בהתחשב עם כל סייג
 שבהרשאה זו, להשתמש׳ לגבי עבירות על חוקי עזר של המועצה׳ בסמכויות
 שוטר לפי הסעיפים 3 (1) (ה)׳ 3 (2) ו־18(3) לפקודת הפרוצדורה הפלילית

 (מאסר וחיפושים)

ר 9, צו שר הפנים שניתן לפני תחילתו של חוק זה ושהיה ניתן כדין אילו חוק זה היה י ר ו ?  ת

 בתקפו אותה שעה׳ רואים אותו כאילו ניתן כדין.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המועצות המקומיות מוקמות ופועלות מכוח צווים שהתקין שר הפנים לפי סמכותו
 בסעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות 1941׳ שחלו בה עד היום שינויים מועטים בלבד.
 אולם התפתחות השלטון המקומי׳ ובמיוחד בשטח המועצות האזוריות׳ מחייבת לקבוע כצווים
 אלה, שהם בבחינת חוקה למועצות המקומיות׳ את כל ההוראות הדרושות להפעלת שלטון
 תקין׳ ומתברר שלא את כולן אפשר להתקין במסגרת הסמכויות הניתנות לשר הפנים לפי
 הפקודה. החוק המוצע בא לתקן מצב זה. אגב כך ראוי גם להוסיף לפקודה הוראות שונות

 שהוצעו לגבי עיריות בענינים שבהם אין טעם להבדיל בין עיריה למועצה מקומית.

 אמנם הונחה בשעתו על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות,
 תשי״ב-1952 (הצעת חוק 117, תשי״ב, עמי 224) אשר טיפלה בחלק מהענינים המובאים

 בחוק המוצע, אולם הכנסת לא הספיקה אותה שעה לטפל בה.

 1. סעיף 5 (3) לפקודה מסמיך את שר הפנים לקבוע׳ בצו המקים מועצה מקומית ״בשטח
 הכולל שני כפרים או יותר משנים״, הוראות בדבר הקמת ועדים מקומיים׳ הרכבם וסמכו״
 יותיהם. שר הפנים השתמש בסמכות זו בהתקינו את צו המועצות המקומיות (מועצות
 אזוריות), תשי״ח—1958 (ק״ת 797, תשי״ח, עמי 1256) וכלל הוראות כאמור בפרק ה־14 של

 » ם״ת 218, תשי׳״ז׳ עמי 50,
 ג הוקי א״י, כרך א׳ פרק ל״ג, עמ׳ 431.
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 מצו. החוק המוצע בא להעמיד הוראות אלה — ובמיוחד את הסעיף 132 של הצו המשווה את
 סמכויות הועד לסמכויות המועצה — על יסודות איתנים יותר(סעיפים 4,3 ו־5).

 2. בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי״ח-1958, נכללו הוראות בדבר
 עריכת בחירות למועצה האזורית ובחירות של חברי הועדים המקומיים. מוצע להסדיר את
 הערעורים בקשר לבהירות אלה בדומה לערעורים בעניני הבחירות למועצה מקומית

 (סעיף 1).

 3. בצו המועצות המקומיות(א), תשי״א-1950, נקבעו הוראות בנוגע להקמת ועדה חקלאית
 ליד המועצה. שני שלישים של חברי ועדה זו נבחרים על ידי החקלאים שבתחום המועצה.
 מוצע להסדיר את הערעורים בקשר לבחירות אלה בדומה לערעורים בעניני הבחירות

 למועצה עצמה (סעיף 1).

 4. סעיף 9 לפקודה מגביל את הסמכות של המועצה המקומית להתקין חוקי עזר לעניני
 בריאות, סדר ומינהל פנימי, לרבות פיתוח כבישים, מסים, תשלומים וכי. מוצע להגדיר
 את הסמכות הזאת בדומה לסמכותה של עיריה לפי סעיף 99 של פקודת העיריות, 1934,

 מאחר שהסמכות הקיימת נמצאה מוגבלת מדי(סעיף 8(1)).

 שאר פרטי ההצעה לגבי חוקי עזר מטרתם להשוות את ׳הוקי העזר של המועצות
 המקומיות עם:של העיריות׳ ולהשוות במידת מה מועצה מקומית עם עיריה כדבר מעמדו
 של הפקח השוקד על ביצוע חוקי העזר. חלק מהצעות אלה יוצאות כעקבות חוק לתיקון

 פקודת העיריות(מסי 17), תשכ״א—1961 (סעיף 8(2) ומ3»,

 5. לפי סעיף 6א לפקודה׳ רשאית מועצה מקומית להטיל קנס פיגורים בשל אי-תשלומ
 ארנונה. מוצע להרחיב את הוראות הסעיף הזה גם על אגרות והיטלים שהוטלו בחוקי עזר,

 כדי להקל על גבייתם (סעיף 6).

 6. לפי הוראות הפקודה אין לרשום כל העברת נכסים, אלא לאחד שהומצאה לרושם
 הקרקעות תעודה המעידה שבעל הנכס שילם את כל ארנונות הרכוש שעל אותו נכס. פקודת
 העיריות׳ 1934, תוקנה בנידון זה בשבת תשי״ב׳ ובסעיף 117 (1) לאותה פקודה בקבע שהתעודה
 הנדרשת לצורך העברת מקרקעין תעיד ״שבל החובות המגיעים לעיריה מאת בעל הנכם
 ביחס לאותו נכס׳ והנובעים מהוראות פקודה זו (פקודת העיריות) או חוק אתר׳ סולקו
 במלואם או שאין חובות כאלה״. ההצעה באה לאמץ הודאה זו גם לגבי המועצות המקומיות

 (סעיף 7).

 7. מאחד שבצוויס שכבר התקין שר הפנים נכללו כמה הוראות שהסמכות להתקנתן משמשת
 נושא להצעה זו, וביחוד בנוגע למועצות אזוריות וועדים מקומיים׳ דש ספק בדבר חוקיותן
 של הוראות אלה לפי החוק הקיים׳ מוצע לתת להן תוקף למפרע מיום התקנתן(סעיף 9).

 הצעות מיק 418 כ״נ באייו־ חשכ״כ, 62(27.5.11 231



 חוק הגימלאות לנפגעי ספר(תיקון), תשכ״ב-1962

 1, בסעיף 17 לחוק הגימלאות לנפגעי ספר׳ תשי״ז—1956 בסעיף קטן(א)׳ בסופו׳ יווםף:
 ״אולם רשאי המוסד ליתן גימלה, כולה או מקצתה׳ אף אם הוגשה התביעה

 אחרי המועד האמור.״

 תיקון סעיף17

ר ב ס  דבריי ה

 בסעיף 17 (א) לחוק הגימלאות לנפגעי ספר (להלן - החוק העיקרי) נאמר:
 ״תביעה לגימלה בקשר לפגיעת ספר מלפני יום פרסומו של חוק זה
 ברשומות׳ תוגש תוך שנה מהפרסום ברשומות (להלן - יום הפרסום).״
 לפי זה היה המוסד לביטוח לאומי׳ שעל ידיו משתלמת הגימלה לנפגעי ספר׳ נאלץ
 לדחות תביעות שהוגשו באיחור׳ אפילו בנסיבות שהצדיקו את האיחור. התיקון המוצע בא
 לאפשר למוסד לביטוח לאומי ליתן גימלה׳ כולה או מקצתה׳ בעד פגיעת ספר שמלפני

 פרסומו של החוק העיקרי׳ אף אם נתבעה באיחור.

 « ס*ח 213« תשי״ז׳ עמי 22

 ®2 זז*עות חוס 418 כ׳׳נ באייר תשכ׳׳ב, ®275.19
 המדויר 12 אגורות ״-" וזודפם ״ד״י המדפים הממשלתי׳ ירושלים


