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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 ;- • חוק התקדם (תיקון/ תשי״ו~1957

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לחוק התקנים, תשי״ג-1953 ! (להלן - החוק העיקרי) -

׳ תבוא הגדרה זו:  (1) במקום ההגדרה של ״מיפדט׳

מיפרט״ פירושו - תיאור תכונותיו של מצרך, ובכלל זה פרט מן ׳ ׳  • ״
, דרכי ׳ מטרת שימושו יצורו ׳ תהליך י ו י ו נ  הפרטים האלה: מהותו׳ כי
׳ איכותו, הרכבו׳ משקלו, כמותו, אריזתו, , דרכי בדיקתו  סימונו, פעולתו
נו ודרכי התקנתו׳ וכן תכונות החלקים ׳ מי , מקורו׳ אופן מדידתו ו  ממדי

 או הוזמרים שמהם מורכב המצרך.״

׳ בסופה׳ ידופף: רה״  (2) בהגדרה של ״מכי

 ״החזקה לשם מכירה תיחשב גם כל החזקת מצרך במקום העסק •או.
׳  במקום אחר, בכמות ובנסיבות שאינן שכיחות בשימוש לצורך עצמי

ו לשם מכירה."  זולת אם יוכיח המחזיק צי אין הוא מהדק

ו 8 2, בסעיף 8 לחוק העיקרי - י  תיקי! מ

עול המשק או להגנת ו לי א רה״ יבוא ״ פו  (1) בסעיף קטן" (א)׳ אחרי ״לשי
; ׳ ׳  הצרכן

ל איסור כ ׳ יבוא ״ ך ר צ מ רו בלבד של ה צו י י  (2) בסעיף קטן גג) במקום ״
.  ואיסור שבסעיפים 9 ו־9א״.

ת 3. אתרי סעיף 9 לחוק ׳העיקרי יווסף סעיף זה, פ ש ו  ה

 ׳מעיף 9א י י

׳ אס ראה שהדבר דרוש למניעת סכנת  ״אישור החזקת 9א. שר המסחר והתעשיה רשאי

י מצדך אשר מיפרטו  מם"״מ?ש נפשות או פגיעה ברכוש׳ לאפור בצו את החזקתו ש

׳ או את השימוש בו למטרה כלשהי אם הוא איבו הותאם  בקבע כתקן רשמי
 לדרישות התקן הרשמי.״

1 4. בסעיף 10 לחוק העיקרי - 0 י י ו י מ ז = י ? י  ת

ף 9׳׳ יבוא ״חוק זה״; י  (1) בסעיף קטן (א), •במקום ״סע

 (2) בסעיף קטן (ב) תסומן פסקה (2) בתור פסקה (4) ולפניה יבואו פסקאות
 אלה:

 ״(2) להורות כי דוגמה שבחר ולא ניטלה לבדיקה׳ תישמר במקום הימצאה
 לפחות חדשיים מיום בחירתה בדרך שקבע;

 (3) לתפוס ולעכב כל דבר שיש לו יסוד"להניח שנעברה בד עבירה על
 הוראות חוק זה ולהחזיקו עד שבית משפט מוסמך יחליט מה ייעשה בו׳
 או להורות שהדבר יישאר במקום שבו נמצא בזמן הבקורת עד שבית
 משפט מוסמך יחליט מה ייעשה בו׳ אלא שאם לא הוגשה תביעה לבית
.העיכוב או מתן ההוראה,  המשפט תוך שלושה חדשים מתאריך התפיסה׳

 יוחזר הדבר או תתבטל ההוראה;״

 1 ם״ח 110׳ תשי״ג׳ עמ׳ 30•
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: סף ׳ בסופו, מו 6 ) ן ט  (3) בסעיף ק

ף׳ קטן זה ״המבצע עבודה״ לרבות אדם אשר העבודה מבוצעת  ״בסעי
י פקודתו״, פ  . על־

ווסף: ׳ בסופו, י  5, בסעיף 14 לחוק העיקרי
 ״אלא בהיתר מאת שריהמסחר והתעשיה״.

 6. ׳בסעיף 17 לחוק העיקרי -

או את האדם שהוסמך על נה״ יווםף ״  .(1) ־ בסעיף קטן (א)(2), .אחרי ״הממו
. , " . , ; ־ ״ י די  י

. . ת אלפים לירות״ ר ש ע ם לירות״ יבוא ״ י  (2) בסעיף קטן_(א)(4), במקום ״אלפי

״  . י ^\ . • י י

ר ב ס ה י ־ ר ב ד ; י •  •י" י י

״ג-1953, לאור הנםיון של  . החוק הנןוצע• בא לתקן ולהשלים את חוק התקנים, תשי
 '׳שלוש שנים לביצו־עו. ־' ,

 התיקונים' המוצעים:הם: .

ף 1: י ע ס  ל

. כלומר ב^קן ישראלי גם .התקנים לקבוע במיפרט, ' ן  (1) מתן סמכות למכו
ו ואריזתו של מצריך, י י ו נ  אתי כי

 ',(2< .--'התוספת־לפידוש•״מכירה״ קובעת הנחה משפטית׳ שאדם הבלחזיק׳מצרך־
׳ שמיפרטו נקבע כתקן ־ז־ש«י במקום עסקו או שנמצא• אצלו י מצרך כזה בכמות • ׳  י ־ י .
, הריהו מחזיקו >שם מכירה, נן שכיחות בשימוש לצורך עצמי  . ובנסיבות׳ שאי
 אלא אם הוכיח היפוכו של דבר. העדר הנחה כזאת מקשה על התביעה להוכיח

נע על בן• הגשת• תביעות. לשם מכירה ומו  את עובדת ההחזקה'

י : ף 2 י ע ס  ל

 (1) מוצע להרהיב את.'׳הסמכות שבידי, שר המסחר והתעשיה שיהא רשאי
ת המעיק והגבת הצרכן ו ל י א ל תקן ישראלי בעל תקן רשמ^גם.במקרה ש ז ע  להכרי
ו נ לות המשק״ באה בחשבון כשהמדובר אי עי  דורשות זאת; עילה זו ־־של ״י
 בשיפור הטיב של מצרך מםויים אלא בתהליכי ייצור חסכוניים ומותאמים
״ הרי נוסף לשמירת הטיב של  לתנאי המשק. א?טר לעילה של ״הגנת הצרכן
כול לבוא בחשבון גם מניעת יבואן של סחורות מטיב גרוע. ט י י מי  י ^ מוצרים מקו

ף 8 (א) לחוק כך:  בהתאם לכך ינוסח סעי

הצר יעצות עם בציגי היצרבים ו , לאחר התי ר המסחר והתעשיה רשאי ש  ״
 כנים ואם .הוא משוכנע שהדבר דרוש לשמירה על בריאות הציבור או
 .' על •בטחונו או להבטחת רמה באותה׳ לתוצרת הארץ או לשיפורה, או
ז, באברזה שפורסמה ברשומות, , להכרי עול המשק או להגבת הצרכן  לי

ן - תקן רשמי).״ ל ה ל ) י מ ש  על תקן מסויים כעל"תקן ישראלי ר
 "(2) לעתים יש צורך לאפשר שהאיסורים השונים הנובעים מהצרזת תקן רשמי
י לפעמים להחיל תחילה את איסורו יכנסו לתקפם באופן הדרגתי. כך למשל רצו  י
י •אצל בהתחשב עם המלאי המצו רה' יצור ורק לאחר־ מכן איסור המכי  של הי

 הסוהרים.
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ף 8 (ג) לחוק כך:  בהתאמ לכך ינוסח סעי

ם יום מיום פרסומה ) הוא מתום ששי א ) ן ט  ״תקפה של אכרזה לפי סעיף ק
ן מאוחר יותר ששר המסחר והתעשיה קבע באכרזה' ע ו מ  ברשומות או מ

 בדרך כלל או לגבי כל איסור ואיסור שבסעיפים 9 ו־9א״.

ף 3: י ע ס  ל

 ישנם מצרכים שעצם השימוש בהם אף לא לצרכי מסחר ועבודה, כרוך בסכנת נפשות
׳ למשל: מיתקני גז׳ מכשירים  ובפגיעה ברכוש אם מצרכים אלה אינם מתאימים לתקן הרשמי
/ הוספת הסעיף 9א באה. להסמיך את שר המסחר והתעשיה לאסור את ו ב  לכיבוי אש ו

 החזקת מצרך כזה או את השימוש בו. י

ף 4: י ע ס  ל

 הסעיפים 9׳ 10 ו־13 לחוק התקנים׳ תשי״ג-1953׳ אומרים:

ו  ״חובת עטירח 9. לא ייצר אדם מצרך, שמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי ולא ימכרנ

בצע ׳ ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא׳ ולא י ^ ש ' ר ק ״ ל  ע

, אלא אם  עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבעו כתקן רשמי
, או אם נקבעה  התאימו המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי

 הוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התקן כתקן רשמי.

ך בקורת על מנת לבדוק אם  הבטחת השמירה' 10. (א) י הממונה רשאי בכל עת לערו

י ממלאים אהרי הוראות סעיף 9. • ט ש ' ר ק ל ת - ע

ל אדם י כ  (ב) בעריכת בקורת לפי סעיף קטן (א) רשאי הממונה, ו
די הממונה -  שהוסמך לכך על י

 , (1) להיכנס, בכל עת המתקבלת על הדעת, לכל מקום שיש
יצרים בו או מחזיקים בו מצרך שמיפרטו  לו יסוד להניח שמי
׳ או שמבצעים .בו או ביצעו בו" עבודה ,  נקבע כתקן רשמי
׳ ולבדוק נקבעו כתקן רשמי  שהכללים הטכניים של תהליכה.

. ם,  כל מצרך או תהליך עבודה- וכל דבר הנמצא באותו מקו
 וליטול דוגמה מכל מצרך לשם בדיקה;

 (2) להשתמש בכל הסמכויות הנתונות בסעיף 2. לפקודת
ן משטרה בדרגת מפקח,  הפרוצדורה הפלילית (עדות) לקצי
 וסעיפים 3 ו־4.לפקודה האמורה יחולו על כל הודעה שהוא

 רשם תוך שימוש בסמכויות אלה.

 איסורים 13. (א) אסדר לאדם —

 (1.) להשתמש במלים תקן, סטנדרד ונורמה, או במלים קרובות
ל כל נטיותיהן (להלן ־־ מלים מוגנות), לתיאור  לאלה, ע
;  מיפרט או כללים טכניים שלא נקבעו כתקן או כתקן רשמי

, או  (2) להשתמש במלה י מהמלים המוגנות כשם לעסקו
 לפעולות עסקו׳ ללא היתר מאת שר המסחר והתעשיה; הוראה
י תחילת תקפו  זו לא תחדל על אדם שהשתמש כאמור לפנ

 של חוק זה;
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 (3) לתאר .מצרך, בכתב או בעל־פה־ או בכל דרך אחרת
 שהיא, תיאור העלול לעורר את הרושם שניתן היתר לסמנו

 בתו תקן, אלא אם נוכח שאמנם ניתן היתר כזה; .
י המצרך רר את הרושם, כ ל לעו  (4) לסמן מצרך באופן העלו
ו לתקן רשמי פרט לסימון כחוק בתו י תקן. א . ן  מתאים לתק

זה׳ העטיפה, הסליל או כל • ״ לרבות הארי ך ר צ מ ף זה ״  . (ב) בסעי
״  י דבר אחר שבהם נמכר המצרך, וכן בל פתק המחובר להם או למצרך.

ל מוצעים ארבעה תיקונים אלה: ״ נ  בסעיפים ה

י לממונה על התקינה ישנה סמכות ף 10(א< נובע כ  (א) מסעי
 בקורת רק בקשר להוראות אשר בסעיף 9 ואין לו סמכות כזאת בנוגע
רת גם בקשר בקו כת' צע לאפשר ערי ף 13. ־לכך מו  לאיסורים אשר בסעי
יות י הבקורת של הממונה היא הכרחית ת החוק. הרחבת סמכו ו א ר ו תד ק  לי

 גם לאור הוספת הסעיף 9א.

 , גב) לפי׳ סעיף 10 נב)(1< של הוק התקנים, תשי״ג-1953, רשאי
ה ליטול לבדיקה דוגמה מכל מצרך י ד י ' ל הממונה וכל אדם שהוסמך לכך ע 7 

צרי יצור מו  . שמיפרטו נקבע כתקן ׳רשמי. יש מקרים רבים (למשל בי
ן יצור של המצרך, אולם אי  בטון) שבשעת הבקורת כבד בגמר תהליך הי
. במקרים כאלה יש הכרח להשאיר את הדוגמה ו ולבדקו כשהוא טרי  לטלטל
 שנבזזרה לשם בדיקה ברשותו של היצרן זמן מה: אך חסרה הודאה המח
ת היצרן לשמור על דוגמה:כזאת. ההוספה אשר בסעין*.10 (ב)(2)  ייבת א

 באה למלא את החסר.

י בית המשפט נוסף לכל עובש אחר לצווית ף 17 (א) ״רשא  :לפי סעי
 על השמדתו או על החרמתו של כל מצרך שבעברה בו עבירה״; אבל
ו סמך על ידי שהו  חוסר סעיף המאפשר לממובה על התקינה או לאדם'
, לא להעבירו ׳ממקומו  להודות למחזיק במצרך שלא להוציאו מרשותו
 ולא להשתמש בו׳ אם יש לו יסוד להביח שנעברה בד עבירה׳ צד להחלטה
ץ בסעיף 0517 כל ממש,  הסופית של בית המשפט. בהעדר הודאה כב״ל א
נים יכולים עד למתן גזר הדין למכור מצרכים לקויים י וון שהעברי  מכי
ןימפריע. הסעיף 10 (ב) של החוק,המוצע בא למלא גם  • ואף מסוכנים באי

 את החסר הזה.

ף 10 (ד) לפרש את המונח ״המבצע עבודה״  (a- ההוספה לסעי
ל בו גם אדם אשר העבודה מבוצעת בפקודתו בעבודת בניה או  ולכלו
 התקנה (אינסטלציה). חוסר הגדרה ברורה לגבי האדם האחראי לעבודת
 בניה או התקנה בהתאם לדרישות התקן גורם לקשיים משפטיים, ולכן

ת זו. רו ־בהי  מוצע להסיר' אי

ף 5: י ע ס  ל

-סעיףי14.קובע וזה לשונו:

יירשם, לאחר ף האמור בפקודת סימני המסחר׳ 1938, לא ' א ' ל  ״הנגלה כיישימ 14. ע
מה לאותו תו תקן׳ או העלול לעורר י 'שנקבע תו תקן, כל סימן מסחרי הדו ח ש י מ נ מ י  ם

 את הרושם שניתן לבעלו היתר להשתמש באותו תו תקן, וכן לא יירשם
 אחרי תחילת תקפו של חוק זה׳ סימן מסחרי הכולל מלה מהמלים המוגנות״.
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 יוצא מהוראות אלו, כי אמנם מותר לאדם להשתמש במלים תקן,
 סטנדרד או נורמה כשם לעסקו או לפעולות עסקה אם •השתמש בהם י
 כך לפני תה״לת תקפו של הוק התקנים או אם שר המסחר והתעשיה
 התיר שימוש כזה כאמור בסעיף 13 ; לעומת זאת אוסר סעיף 14 איסור

 מוחלט על רישום סימן מסחר המכיל• מלה מהמלים האמורות.

 מתברר שישנם מקרים שבהם השתמשו חברות מסויימות באחת
 ־המלים האלו הן בשפ עסקם והן בסימני מסחר שלהם׳ והן מוסיפות להשתמש
 כך עפ׳יי הוראות סעיף 13 (א)(2) הנ״ל׳ אך האיסור האבסולוטי שבסוף׳
 סעיף 14 לחוק מונע בעדן את רישומם של סימני מסחר שלהן בפנקס
נו נראה מוצדק ולכן בא החדק המוצע להסמיך  סימני מסהר. דבר זה אי
 . את שר המסחר והתעשיה להתיר רישום סימן מסחר הכולל מלה מן המלים:

 תקן, סטנדרד או בורמה.

ף 6: י ע ס  ל

ו ע את הממונה מבצע סמכויותי נ מ  (1) הסעיף 17 (א)(2) קרכע שאדם אשר ״
ד מבע ש וצא, איפוא, שאדם א ע לו בכך״ עובר עבירה. י  לפי חוק זה או הפרי

כת בקורת מבצע את י ו לערי די  לא את הממונה אלא את האדם שהוסמך על י
ו עובר עבירה. החוק המוצע מתקן נ דה אי ע לו במילוי תפקי  סמכויותיו או הפרי

 את הליקוי הזה.

ו משקף היום נ  (2) הגובה המכסימלי של הקנס בסכום של 2000 לירות אי
 די צרכה את חומרת העבירות על חוק התקנים, לכן מוצע להגדיל• את הקנס

 ל־10,000 לירות.

 בהתאם לכך ינוסח סעיף 17 כך:

 ״(א) אדם שעשה אחת מאלה:

(1) 

ו מבצע סמכויותיו לפי ע את הממונה או את האדם שהוסמך על ידי  (2) מנ
 חוק זה, או הפריע לו בכך!

(3) 

 (4) עבר באופן אחר על הוראה מהוראותיו של חוק זה,

י הענשים כאחד.״ ר שנה או קנם עשרת אלפים לירות או שנ ס א מ - ו נ י  ד
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 חוק לתיקון פקודת העיריות, תשי״זי1957

 1. בסעיף 3 לפקודת העיריות, 1934 ! (להלן - ׳הפקודה) ־— :־\קץ סעיף 3
גע לאנשים שהגם בעלי הכשרה לבחור ו  .•-׳.(1) בסעיף קטן(3) אחרי המלים ״ובנ
או המלים ״בדבר .מילוי בו י . ׳ ת״ רות או בבחירות אחרו .הבחי תן  ולהיבחר באו
נה״; ה ושל חברי מועצתה עד לבחירות המועצה הראשו רי  .־׳ תפקידיהםישל ךאש העי

גע לכל ו ו הוראות אחרות״ יבואו ״ובנ א ׳ במקום המלים ״ (3)  (2) , בסעיף קטן
• / ׳ ר ח  דבר א

ף 3 לפקודה יבואו סעיפים. אלה: הוםפת׳ סעיפים־  2. אחרי סעי

ו •עיריה, י יהי נ י תושבי אזור פלו ף 3 כ ת עידית 3א. הבריז שר הפנים מכוח סעי מ ק ה  . ׳
. .  ׳ בטק.פ שהיתה י 1 .

, עיריה ור, כולו או• מקצתו  רשות קורעת וערב תחילת ההכרזה היתה קיימת באותו אז

  י או מועצה •מקומית (להלן— רשות קודמת), .רשאי-שד הפנים-ליהן. ההו
, כדי להבטיח רציפותו של השולטן.-המקומ; ת׳ לפי דעתו  ראות הדרושו

 י־ . באותו אזוך,:׳ו3ין השאר ~ י
 , י (1) לקייס׳:ותוך כדי תיאום לשבות ולתאם, במידה שיקבע בהוראות,
נות׳ ו  את תקפם של חוקי עזר, תקנות אחרות," לוח שומה, רשי
די הרשות-הקודמת, ן על י ו כדי ;שביתנ ם׳  , היתרים ומסמכים אחרי

; ן ן תקפו של תקציב הרשות הקודמת שנערך ואושר כדי כ  ו

ת הרשות אשר תטפל בהמשך ההליכים שהיו. תלויים X ־.(2) לקבוע א J 

י  .׳ועומדים, ערב תחילת ההכרזה,׳ לפני- הרשות הקודמת, או לפנ
 :. t' - • ׳רשות מרשויותיה, או לפני בית דין שהוקם על *די הרשות הקודמת י

לל את תחום הרשות הקודמת . הכו ' ן פ  אוי שאזור שיפוטו נקבע באו
ם ת, השגות, עררי ו י גדו . . וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של.התנ  י
ו ערעורים שאדם היה דשאי להגישם׳ ערב תחילת. ההכרזה,  א

ת הקודמת ולהאריך את המועדים.להגשתם;  לרשות של הרשו

- ו י ו כ ז על העירייה'בחליפתה של הרשות הקודמת, הךבז  .׳(3) להכרי
, ״אחר ן י הן בחובותיה דהתחייבדיותיה דהן במעמדה •לכל ענ  תיה ו
ן ארבונות׳ אגרות, היטלים׳ דמיגהשתתפות ותשלומי י  ובין השאר לענ
י הרשות הקודמת וטרם נגבו, ד  חובה אחרים שהוטלו בדין׳ על י

 והכל במידה שיקבע השר כהוראה.

י ו נ ׳ על.שי ן י יים המחוייבים לפי הענ נו  שמוי תחומי׳ י 3ב. הוראות סעיף 3א יחולו, בשי

על הרחבתו.״ ה תחומה של עיריה ו י ר י ל ע  ש

 •3. בסעיף 96 לפקודה׳ במקום פסקה (14) תבוא פסקה זו: תיקחפעיף98

.לרבים, ו נ ז על רחוב כעל רחוב לרבים, ולסלול כל רחוב, אף שאי  ״(14) להכרי
ג למצבו התקין של כל רחוב באמור;•״  וכן לדאו

 1 ע״ר 1334, חושי 1 מם׳ 414. עמי 1*
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 תיקה סעיף 99. 4. בסעיף 99 לפקודה ־־ • .

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

 ״הטילה מועצת עיריה בחוק עזר חובת השתתפות בהוצאות עבודה שהיא
 רשאית או חייבת לכצעה מכוח פקודה זו או מכוח חיקוק אהד, רשאית
 היא לקבוע באותו חוק עזר שהובת ההשתתפות תחול גם לגבי עבודות
י מועצה, מכוח הרשאה או חובה ד  כאמור שבוצעו כולן או מקצתן על י

י תחילתו של הוק העזר;״  כאמור׳ לפנ

׳ במקום ״מאה לירות״ יבוא ״חמש מאות.-לירות^׳, במקום (1)  (2) בסעיף קטן
נטים״ יבוא ם לירות״, במקום ״חמשה פו נטים״ יבוא ״עשרי י פו  ״שנ

נט אחד״ יבוא ״חמש לירות״. י  ״חמישים לירות״ ובמקום ״פו

ף זה:  תוספת סעיף 99» 5, אחרי סעיף 99 לפקודה יבוא סעי

, בצו ברשומות׳ -עבירת קנם 99א. נא) שר הפנים׳ בהסכמת. שר המשפטים, רשאי

 להודיע כי עבירה על הוראה. פלונית של חוק עזר לפי פקודה זו היא
 עבירת קנס.

 (ב) שר הפנים יקבע בצו ברשומות - •
ר הקנס לכל עבירת קנס, ובלבד שלא יעלה על עו  (1) את-שי

 עשרים לירות;
; ( ג ) - . (2) את נוסח ההזמנה לצורך סעיף קטן

 (3) את אופן תשלום הקבס.

י המועצה ד  (ג) היה לשוטר או לפקיד עיריה, שהורשה לכך על י
, כי אדם פלוני עבר עבירת קנס׳ יהיה ן  לפי סעיף 99(8) יסוד להאמי
די שר הפנים׳ שבו  דשאי למסור לו הזמנה למשפט בנוסח שנקבע על י
 יואשם המוזמן באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם קנס בשיעור

 שנקבע על ידי־ שר הפנים במקום להישפט על העבירה האמורה.

, תוך שנים  (ד) מי שנמסרה לו הזמנה כאמור בסעיף קטן(ג)-. רשאי
 עשר יום מיום המסירה, לשלם בבית המשפט הנקוב בהזמנה את הקנס
 בשיעור הקבוע לעבירה המפורטת בהזמנה, או לשלוח תוך אותה תקופה את
 סכום הקנס לבית המשפט, ובלבד שהסכום נתקבל תוך חמישה עשר יום

 מיום מסירת ההזמנה.

ם אותו י א ו ר - 0 ) ן ט  (ה) .(1) שילם אדם את הקנס כאמור בסעיף ק
 כאילו הודה־באשמה. בפני בית המשפט׳ הורשע ונשא את ענשו;
 (2) לא עשה כן — רואים את ההזמנה למשפט שנמסרה לו
ו לתקנות ״  כאילו היתה הזמנה שהוצאה ונמסרה על פי הלק כ

.  הפרוצדורה בבתי משפט השלום, 1940 2
׳ ובית.המשפט־ ( ג ) ן ט  (0 לא שילם אדם את הקבס כאמור בסעיף ק
נו פחות ו בית המשפט קבס בסכום שאי ל עלי טי  חייבו בדין על העבירה, י
, ורשאי בית המשפט (ב)  מסכום הקנס שנקבע לאותה העבירה לפי סעיף קטן
ו הוצאות המשפט בסכום שיקבע, בין אם התייצב הנאשם  להטיל עלי

 ובין אם נשפט שלא בפביו.״

 2 ע״ר 1940, תופי 2 מם׳ 978׳ •>«׳= 29•
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׳ בפרט axt<(3)> במקום המלים ״הלה על. הבנין תיקז1!סעיף!10 ( ב ) ן ט  6, י־ בסעיף 101 לפקודה; בסעיף ק
 פקודת הגבלת שכר דירה (דירות), 1940, או פקודת ההגבלות על שכר דידה (בתי עסק),

ר׳ י- י ק הגנת הדי ו ח ו א ׳ ר׳ תשי״ד-1954 3 י הל על הבנין חוק הגנת הדי  1941״, יבואו המלים ״
. ״  וןשט׳ץ-1955 4

• i נות, שיעוריהן י תיקון0עיף » ׳ לאחר ״הודעה בדבר הטלת ארנו 0 ) ' ן ט  7, י בסעיף 102 לפקודה׳ בסעיף ק
ף -לגבי עיריה פלונית, צו לפי סעי ך יבוא ״ובלבד שאם נתן שר הפנים, מ ו ל י  ומועדי ש
ד הפנים  105(ב), .תפרסם.המועצה את ההודעה לאחר הכנת לוח השומה ובמועד שיקבע ש

' ׳ : • '  בצו ברשומות״. .

r^-D 1 0 5 ן ו ק י ף קטן זה: ־ ת י ע ) יצוא ס ב ) ן  8, . ׳,בסעיף 105 לפקודה׳ במקום סעיף קט

 ״ ״(ב) י •לוח השומה יקבל תוקף באחד באפריל שלאחר הכנתו אולם שר הפנים רשאי
נית יקבל לוח השומה תוקף באחד באפריל ר ברשומות, •בי בעיריה פלו צ  לקבוע, ב

 של השנה שבה.בסתיימה הכנתו.״

קף י ומתו  9, י הוראה באכרזה מכוח סעיף 3 (3)'9פקודה וכן הוראת חוק עזר׳ שניתנו לפני תהילתו ; קי
לו לו היה חוק זה. בר־תוקף אותה שעה — רואים אותן כאי ן אי ו ניתנות כדי ל חוק זה ושהי  ש

. . ־ . ; , י י - - • ז י ד ו כ נ ת י נ ' 

. ,• 1 ׳שמירת תוקף י ר ח א ק ו ק י ו גורע ׳מהודאת ח נ י  10, חוק זה א

ר . ..• ב ס י ה ר ב  , ד

זו על תושבי׳ שטח  1. .סעיף 3 (3) ולפקודת העיריות, 1934, מורה כי שר הפנים בהכרי
 מסויים כעל עיריה:—

ם ומקומות לבחירות וימנה פקידים ואנשים׳ לצורך עריכת עדי מו . ם׳ כי קבע תארי  ״י
,עריכת פן וגע לאו יתן ־הוראות בנ יעשה מעשים אחדים. ז  ־..»- בהירות או למטדה״אחרת, ו
י הפקודה הזאת, ובנוגע לאנשים הן עפ״ נות והבחירות שלאחרי  הבחירות הראשו
 ״ שהנם בעלי הכשרה לבחור ולהיבחר באותן הבחירות או בבחירות אחרות- וכן בנוגע
ריה או הוראות אחרות הכל כפי שימצא  להקניית זכות הקנין על נכסים לאותה העי
 לנחוץ, כדי להטיל את הוראותיה של הפקודה הזאת על אותה העיריה לאחר שהורכבה

 . בעיריה״.

ל פתח־תקוה כעל עיריה ומאז קום המדינה הפכו תחומיהן של כמה ע ז ר כ ו  י בשנת 1937 ה
, חולון וחדרה), ן ו ן לצי , בני־ברק, .רחובות, ראשו ה׳ רמת־גן י תנ נ ת( ו רי  מועצות ?;קומיות לעי
ת רי ן להיות עי ת מגדל אשקלון •ומועצה מקומית אשקלו רי  ובשנת 1955 הפכו תחומיהן של עי

 אשקלון.

נה׳ ה&גיב העליון) הוראות שד הפנים (ולפני קום המדי ' ל עיריות אלה כלל  באכרזה ש
ונות  בדבר שמירת תקפם של חוקי עזר שהותקנו על ידי• הרשות המקומית׳־הקודמת, של הרשי
נות ושאר תשלומי חובה שהיא הטילה. ו א הוציאה ובדבר גביית ארנ וצא באלה שהי  וכי
ו באכרזה על סמך הפירוט שניתן להוראות סעיף 3 (3< לפקודת העיריות.  הוראות אלה׳ ניתנ

 3 ם׳׳ח 151, תשי״ר, עמי 92•
 4 ם״ד, 188• תשט׳׳ו, עמ׳ 151•

 הצעות חוק 307, י״ג באייר ת׳עי״ז, 14.5.1957



ון בפסק דין שניתן בערעור אזרחי 225/56־, פסק •כי• אין בהוראות  אולם בית המשפט העלי
ף 3 (3) האמור כל אסמכתה להוראות באכרזה בדבר שמירת תקפם של חוקי עזר שהותקנו  סעי

 על ידי מועצה מקדמית ההופכת להיות עידיה.

ד דהן למפרע (סעיפים 2-1).  החוק המוצע בא ליתן תוקף להוראות אלה הן בעתי

יות מקומיות התקינו חוקי עזר בדבר סלילת רחובות ובהם נכללה  2. מספר ביכר של רשו
 הוראה בזו הלשון:

ה וסיימה את סלילתם לפני תחילתו־ של חוק עזר כ ר ד מ ' ו  ״סללה המועצה כביש א
 זה׳ וטרם שולמו דמי ההשתתפות׳ רשאית היא לגבות את דמי ההשתתפות כאמור

ר זה״. לו נסלל הכביש או המדרכה לאחר תהילתו של חוק עז ר זה, כאי  בחוק עז

ן זד בלתי חוקית ל קבע בית המשפט שהוראת חוק עזר מעי  בפסק הדין הנזכר לעי
 היא, בהטילה חירב כספי בתוקף בלתי מוגבל למפרע.

 ההוראה שנפסלה כאמור מופיעה כרגיל בחוק עזר של רשות מקומית שהוקמה לא
רות מצד  מכבר או בחוק עזר המחליף חדק עזר קיים, ואין לומר ששימשה אמצעי לשרי
יות המקומיות שהוציאו ל הרשו  הרשויות המקדמיות. לעומת זאת, פסילת ההוראה •מכבידה ע
, ן י  הוצאות גדולות על עבודות סלילה שנשלמו לפני חקיקת חוקי העזר הקיימים. מן הדין לצי
-על ידי הממשלה מתקציב הפיתוח, ו תנ י  כי עבודות אלה נעשו ברובן בעזרת הלוואות שנ
די גביית הוצאות הםלילה וה־ פרעו הלוואות אלה על י יות המקומיות י  מתוך הנחה שהרשו

ף מבעלי הנכסיפ הגובלים. צו  רי

 פסילת הוראה זו מב-אה גם להפליה בין בעלי הנכסים שכבר שילמו את חלקם לפי
 אותה הוראה לבין אלד. שהזניחו לשלמו.

 החוק המוצע בא, איפוא, לתת אסמכתה חוקית להוראה האמורה שבחוקי העזר,
ם 4 (1) ו־9). י פ י ע ס ) ו ז  וכן להכשיר למפרע את הוקי העזר הקיימים הכוללים הוראה כ

ות׳ רשאית העיריה •לסלול רחוב רק לאחר שהכריזה  3. לפי סעיף 98 (14) לפקודת העירי
ה לסלול ולקיים רי ו כעל ״רחוב לרבים״. החלפת הוראה זו כמוצע, מטרתה להסמיך עי  עלי
י לעתיד, אלא  רחוב אף אם לא הוכרז כרחוב לרבים. תיקון זה, לא זו בלבד שהוא רצו
ו ז יות המקומיות מבלי שהכרי  שלא מעטים המקרים שכבישים נסללו בעבר על ידי הרשו
 עליהם כעל רחובות לרבים, ובלעדי תיקון זה לא תושג מטרתו של התיקון המוצע בסעיף

 '4(1) (סעיף 3).

 4. לפי־ סעיף 101(ב)(3)(1)(ב) לפקודת העיריות, 1934, השווי לצורך ארנונות רכוש של בנין
בעלו הוא דמי השכירות שלפי המשוער אפשר היה לקבלם בשנה הראשונה . י ד  המוחזק בי
ן פקודת הגבלים שכר דירה  להחזקת הבעל, או בשנה י הראשונה שבה חלה על הבני
 נדירות), 1940, או פקודת ההגבלות על שכר דירה (בתי עסק), 1941׳ הכל לפי המועד המאוחר

 יותר. . .

יר׳ תשי״ד-1954, ותשט׳יו-1955, קבעו חישובים חדשים לגבי דמי  הוקי הגנת הדי
  השכירות מכפי שהיו לפי הפקודות משנת 1940 ו*1941.הנזכרות לעיל, ומתוך בך שוב אין פקו
ונת ן לצורך ארנ י הבני ו  דות אלה מהוות קבה מידה בכון של דמי השכירות לענין הערכת שו
נת רכוש במקום ו ד הערכת שווי הבבין לצורך ארנ  רכוש. החוק המוצע בא, א-יפוא׳־ להצמי
 לדמי השכירות שנקבעו לפי הפקודות הנ״ל משנת 1940 ו־1941, לחישוב דמי השכירות

יר, תשי״ד-1954, ותשט״ו—1955 (סעיף• 6). י •  כפי שנקבעו בחוקי הגנת הדי
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׳ , פרט (3): י ( ג ) ן ט ן סעיף 101׳ סעיף ק  וזה לשו

ונת רכוש׳ הוא דמי ן ארנ י , לענ ן י ונה של כנ  י. ״(3) (1) השווי לצורך ארנ
 השכירות שנתקבלו מהשכרתו בשבת הכספים שקדמה לשנה שלגביה מוטלת
א נתקבלו דמי ם המפורטים להלן בפסקה זו; ואם ל י י כו י בנ . ה׳ נ ו  הארנ
 שכירות. או נתקבלו דמי שכירות שהם׳ לדעת ועדת השומה,־ סמליים
/ .-•• •או בדויים - דמי השכירות, בניכויים האמורים, שלפי המשוער אפשר  י

 .היה לקבלם -

ו מוחזק בידי בעלו בשנת הכספים האמורה; נ ן אי י ט  י נא) אם ה

 _ (ב) אם׳ הבבין •מוחזק בידי בעלו - בשנה הראשונה להחזקת הבעל,
ר דירה כ  ׳ או בשנה הראשונה שבה חלה על הבנין פקודת הגבלת ש

 . -נדירות), 1940, או פקודת ההגבלות על שכר דירה נבתי עסק),
עד המאוחר יותר. .  1941, הכל לפי המו

 (11) ואלה הניכויים: . •

יתי הפועל במכונות מונעות בכוח ן המשמש למפעל תעשי י  נא) לגבי בנ
- שליש מדמי השכירות:. י נ כ י -י מ

ן אחר - חמישית מדמי השכירות. י  (ב) לגבי בנ

ר׳ להקטין או לבטל את הניכויים הקבועים עז ק. בהו : ת,  י״: (111) המועצה רשאי
 ; כפסקת משנה (11)״.

קל על בתי משפט השלום ובתי המשפט העירוניים  .5. החוק •המוצע בא לקבוע הסדר שי
פי משטרתי או ת' ר של העיריות, כשעבירות אלה נושאו על חוקי העז : רות בעבי ל, פו  את הטי
ן ברחובות׳ הוצאת ו  גרידא. הכוונה לעבירות על הוראות חוקי עזר בדבר השמירה על.הנקי
י כלבים י שלטים׳ רישו י סבלים ורוכלים, רישו ,וסגירתן של חנויות, רישו  ׳אשפה׳ פתיחתן

 י והפיקוח עליהם וכיוצא באלה,

 לפי ההסדר המוצע, יחיה שוטר או׳ פקח של העיריה מוסמך למסור למי שנתפס,
 לפי דעתם, בעבירה, הודעה הנותנת לו ברירה לשלם קנס •בשיעור הקבוע מראש לפי החוק
ן בבית המשפט, הוראה זו יוצאת בעקבות ההסדר שנקבע לעבירות תנועה ד לדי  או. לעמו

 מסויימות לפי פקודת התעבורה. .

ר וה ייקבע מראש עו עור הקנס למקרה מסויים, כי שי  . השוטר או הפקח לא יקבע את. שי
ל תפקיד שיפוטי בדבר אשמתו של הנרשם. שיקולו אף לא יגבנו; גם לא ימלא כ  לפי החוק׳ ו
 היחיד יהיה אם להאשים את האדם בכלל, אם להאשימו לפי ההליכים הרגילים או במקרה
צע ובזאת ליתן לו הברירה  שהעבירה נראית לו קלה׳ להאשימו לפי הודאות החוין המו

 להישפט או להיפטר ממשפט בתשלום הקבס הקבוע.

ן יצומצם  ־ שר הפבים יקבע את העיריות שבהן יונהג ההסדר המוצע (בשלב הראשו
ות ולא יחוליעל הנזועצות המקומיות), בשים לב ליעילותו ולרמתו של הפיקוח  ההסדר לעירי
צע בידי שר הפנים את הסמכות לקבוע בהסכמת ל מקום. כן מוסרי החוק המו כ י ב נ  . העירו
 שר המשפטים יאת סוגי העבירות על חוקי העזר העירדני־ים שעליהם יחול ההסדר החדש

עור הקנס ׳לכל עבירה ועבירה נסעיף 5).• .  וגפ את שי

 6. פקודת העיריות קובעת בסעיף 105נב) כי.לוח שומה יקבל תוקף כאחד באפריל שלאחר
ן נית להכי עדת שומה של עיריה פלו די ו  . הכנתו. יש ואשר מסיבות אוביקטיביות אינו עולה בי
עד ו י תחילת שנית הכספים שלגביה נ  את לוח השומה ולפרסם הודעה בדבר הנחתו, לפנ

 הצעוודוזוק ז30, י״נ באייר ת?6י״ז, 14.5.1957



י יום ן לפנ ׳ שלא הספיקה להכי ן  לוח השומה לקבל תוקף. כדבר הזה קרה בעירית אשקלו
 1.4.1956 את לוח השומה שהתכוונה להשתמש בו באותה שנת כספים. •

 התיקון המוצע יאפשר לשר הפנים לצוות לגבי עיריה פלונית שלוח השדמה יקבל
 תוקף באחד באפריל של שנת הכספים שבה הוכן הלוח,

 סעיף 102(ג) לפקודה מטיל חובה על מועצת עיריה לפרסם הודעה בדבר הטלת האר־
׳ לא יאוחר מיום 15 במרס שלפני שנת הכספים שלגביה הוטלו רן ומועדי שילומן עו  בונות, שי

 הארנונות.

ווצר מצב שבו אין י להי  במקרה שניתן צו הנותן ללוח השומה תוקף למפרע עשו
לתת במקרה צע. ׳ מו  בידי העיריה למלא אחרי הדרישה לפרסום הודעה זו ב־15 במרס. לכן

עד יותר מאוחר לפרסום ההודעה (סעיפים 7 ו־8).  כזה סמכות לשר הפנים לקבוע מו

 להלן לשון סעיף 102(0:

ת כספים י כל שנ  ״המועצה תפרסם בתחום העיריה׳ לא יאוחר מיום 15 במרס שלפנ
רן ומועדי שילומן. עו  שלגביה הוטלו ארנונות, הודעה בדבר הטלת הארנונות, שי
די שר הפנים רן ומועדי שילומן תפורסם על י עו  הודעה בדבר אישור הארנונות׳ שי

 ברשומות״.

ריה לקבוע קנסות יותר גבוהים לעבירות על חוקי העזר  7. החוק המוצע מאפשר לעי
ן (דרכי י העונשי נ  שלה, .בשים לב לתמורות שחלו ולעקרונות שנקבעו בחוק לתיקון די

 ענישה), תשי״ד-1954 (סעיף 4(2)).

 חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות, תשי״ז~1957

ף קטן (1), ף 2 לפקודת המועצות המקומיות, 1941! (להלן - הפקודה), בסעי  תיקוןמ*!*2 1, בסעי
 בסופו יווספו המלים:

ו הנראים דרושים כדי להטיל הוראותיה של פקודה זו על אותה מועצה מקומית א  ״
 לכשתורכב״.

ף 2 לפקודה יווספו סעיפים אלה:  הוש^ת סעיפיש 2, אחרי סעי
 2א ו־2ב

ף 2, כי כפר או קבוצת כפרים או אזור  ״הקמת מועצה 2א. הכריז שר הפנים לפי סעי

ערב תחילתיההכרזה היתה קיימת בתהומה די מועצה מקומית׳ ו ש יתנהלו על י ^ " ר

ח _ ^ 
ת(להלן — מי  קודמת של המועצה המקומית, כולו או מקצתו, עיריה או מועצה מקו

,  רשות קודמת), דשאי שר הפנים ליתן הוראות הדרושות, לפי דעתו
4 ובין השאר ור ן המקומי באותו אז  כדי. להבטיח רציפותו של השלטו

 רשאי הוא -

 י תיאום - לשנות במידה שיקבע בהו  (1) לקיים, לתאם ותוך כד
נות, ו  ראות, את תקפם של חוקי עזר, תקנות אחרות, לוח שומה, רשי
ן על ידי הרשות הקודמת׳ ו כדי  היתרים ומסמכים אחרים, שניתנ

 וכן תקפו של תקציב הרשות הקודמת שנערך ואושר כדין:

 1 ע״ר 1941׳ תוש׳ 1 מס׳ 1154, עמ׳ 119־
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ים/ • י ו תלו  (2) לקבוע את הרשותיאשר תטפל בהמשך ההליכים שהי
. י נ פ י הרשות• •הקודמת או ל  י ועומדים, ערב תחילת ההכרזה׳ לפנ

די הרשות הקודמת, - יותיה, או לפני בית דין שהוקם על י ת מרשו  י רשו
 . י או שאזור שיפוטו נקבע באופן הכולל את תחום הרשות הקודמת,

 וכן לקבוע דרך הגשתם וקבלתם של התנגדויות, ׳השגות, עררים י
 או ערעורים שאדם היה רשאי להגישם, ערב־ תחילת ההכרזה,

 לרשות של הרשות הקודמת ולהאריך את המועדים להגשתם;

פתה.של הרשות הקודמת׳ י ז על המועצה המקומית בחלי  (3) להכרי
ץ נ  הן בזכויותיה, הן-בחובותיה והתחייבויותיה והן במעמדה לכל ע
נות, אגרות, היטלים, דמי השתתפות ן ארנו י  אחר, ובין השאר לענ
די הרשות הקודמת וטרם ן על י  ותשלומי חובה אחרים שהוטלו כדי

, והכל במידה שיקבע השר בהוראה. - י  נגבו

. י , על שינו ן י יים המחוייבים לפי הענ נו  שימי תחומה של 2ב.. •הוראות סעיף 2א יחולו, בשי

על הרחבתו.״ של מועצה׳ מקומית ו ' מה ׳ תחו ד צ ע ו  מ

 ׳ 3. בסעיף 5 לפקודה, אחרי סעיף קטן(2) יבואו סעיפים קטנים אלה: תיקון סעיף 5

ו, כי השלמה של ארנונות או של ף 2 או על פי  ״(2א) נקבע בצו לפי סעי
די ועדת שומה,  . תשלומי חובה אחרים תיעשה בעריכת לוח שומה על י

עדת השומה, יהיה י עדת עררים עלי החלטות ו י ו כי תהיה זכות ערר לפנ  ו
, ן י עדת העררים לפני בית המשפט המחוזי והוא ידו ל החלטת׳ ו ר ע  ערעו

 :׳ בו כשופט יחיד, הכל בתנאים ובדרך שנקבעו, בתוספת לפקודה זו. • ־ י.

ן ף זה — אי ר לפי סעי ן של בית־המשפק המחוזי בערעו  (2ב) פסק די
לא כלום.״ ו ו  אחרי

ף 9 לפקודה _ ־ תיקון סע־!: 9  4. בסעי

, במקום דות״ ט״ יבוא ״חמש מאות לי נ ם פו  (1) בסעיף קטן(2<, במקום ״עשרי
ט״ יבוא ״מחמישים נ ם לירות״, במקום ״מחמשה פו ט״ יבוא ״מעשרי נ י פו  ״משנ

ט אחד״ יבוא .״מחמש לירות״; נ  לירות״, ובמקום ״מפו

ף י^וא סעיף קטן זה:  (2) בסופו של הסעי

 ״(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.
די מועצה, מכוח הרשאה או חובה , על י ׳ כולן או מקצתן צעו  עבודות שבו

י תחילתו של חוק העזר.״ ״  י כאמור, לפנ

ה פ ס ו ת . : ו ת ז פ ם ו א ת ו ב  ,5. בסוף הפקודה ת

 ״מו&פת
 . (סעיף 5)

די החלטה י ועדת עררים הרואה עצמו מקופח על י ן לפנ  מי רשאי לערער 1. בעל די

י בית המשפט  סופית 'של ועדת עררים, רשאי לערער על ההחלטה לפנ
 המחוזי, אשר באזור שיפוטו נמצא תחום המועצה.
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ר יוגש תוך 14 יום מיום החלטת ועדת העררים אפ ניתנה  2. הערעו
ל ע . ה ע ד ו  כמעמדו של המערער, או תוך 14 יום מהיום שנמסרה לו ה
ו, או  ההחלטה בדרך שנקבעה בצו לפי סעיף 2 — אם ניתנה שלא בפני
 תוך 14 יום מיום פרסום הודעת ועדת העררים על החלטתה בדרך שנקבעה
 באמור, אם ההחלטה היא בדבר ערר כללי של המועצה, אלא שמותר

 להג־ש •ערעור גם לפני מסירת ההודעה או פרסומה.
ר כללי של המועצה״ - ערר של המועצה על ר ע ף זה ״ ן סעי י  לענ
, ני  לוח שומה על יסוד הטענה ששומת כלל הנכסים או סוג נכסים פלו
 היא גבוהה מדי או נמוכה מדי ומבוקשת הורדה כללית או העלאה

 כללית מתאימה.

נו של המועצה - המשיבים הם המועצה ובעל ר שאי  3. ככל ערעו
נו של המערער בועדת העררים.  די

׳ די בקשה בדרך המרצה כאמור בחלק ל ר יוגש ויתברר על י  4. הערעו
 לתקנות הפרוצידורה האזרחית, 21938.

 מועד להגשת
 הערעור

 דרכי הדיון

ודיע לועדת השומה על הערעור, ויושב  מטירת חומר היין 5. רשפ בית המשפט המחוזי י

ועדת העררים שועדת השומה ו ר לבית המשפט כל חומר' יעבי  ראש הועדה'
 השתמשו בו בקשר לענין המשמש נושא הערעור.

עדת השומה הודעה  הורעת פ=ק הדין 6. רשם בית המשפט המחוזי ישלח בלי דיחוי לו

 על פסק הדין של בית המשפט. • •

 תיקון לוה העומה ד. החליט בית המשפט המחוזי על תיקון לוח השומה׳ יתקן יושב ראש

 ועדת השומה את הלוח מיד.

ר ׳ על ערעו ן י  דרכי הדיון 8. הוראות תוספת זו יחולו׳ בשינויים המחוייבים לפי הענ

ת על החלטת ועדת עררים בדבר הוספות ללוח השומה ובדבר _בקורת לוח י ו י ך ^ ! : ם

ה ! £ 
 השומה בהתאם לצו לפי סעיף 2.

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

 יקבל את ההפרש, הכל לפי הענין.״

 6, הוראה בצו לפי סעיף 2 לפקודה או בחוק עזר, שניתנו לפני תחילתו של חוק זה׳
ו נתונים כדין אילו היה חוק זה בר־תוקף אותה שעה - רואים אותה כאילו ניתנה  ושהי

. ן  כדי

 ךזובת תשלום
 הארנונה על אף
 הגינית הערעור

ר ב ס י ה ר ב  ד

׳ כי—  לפי סעיף 2(1) לפקודת המועצות המקומיות, 1941, מוסמך שר הפנים להכריז בצו
די מועצה מקומית; הצו יפרט ה של כפרים או אזור יתנהלו על י צ מ ל כפר או ק כ  ״
 את הרכבה׳ את מועד כהונתה ותפקידיה של המועצה׳ את סמכויותיה וחובותיה ואת
 אזור שיפוטה, או יקבע הוראות בענינים אלה,. ובלי לפגוע בכללותן של ההוראות
ן מינויה או בחירתה של המועצה המקומית ת בעני ל בצו הוראו ל מותר לכלו  דלעי

 קיום חוקך.

נו גורע מהוראות חיקוק אחר.  שמירת תוקף 7. חוק זה אי

 2 ע״ר 1938, תו2י 2 מס׳ 755׳ עט׳ 95•
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ם 'ובקשות ד ערעורי רו ם הכרוכים• בכך׳ לריגול בי י נ ו ע  ובין הוראות ביחס לכל ה
ל המועצה, מינוים רה אחרת, הקמת ועדות ש ן מסויימים או כצו  בקשר עם כך בבתי די
 או בחירתם של פקידיה, הפסקת פעולתם אז פיטוריהם, סמכותם ותפקידיהם׳ הענקת

כל הדברים הכרוכים בכל ענין מן הענינים דלעיל.״  י פנסיות ותגמולים לחפ ו

 יש אשד שר הפנים• מקים מועצה מקומית בשטח הנכלל קודם לכן בתחום עיר-יה או
׳ למשל, בוטלה העיריה בית שאן בשנת 1955 ותחומה הפך להיות ך  מועצה מקדמית קיימת. כ
ו המועצות המקומיות (ב), תשי״א-1951׳ והמועצות  מועצה מקומית. ובשנת 1953׳ בוטל צ
- א ״ י ש ו כוננו.. מחדש במסגרת צו המועצות המקומיות (א), ת ו לפי נ נ  המקומיות שנתכו
.בשהשטח .שבו הוקמה הרשות המקומית החדשה היה נתון לחוקי עזר  1950. במאדים כאלה,
ל הקמת הרשות החדשה תקיים תקפם י בדרך כלל שהאכרזה ע  שהותקנו ברשות קודמתי, רצו
ן קבע ו ן המקומי. אולם בית המשפט העלי  ׳־של החוקים הקיימים ותבטיח את רציפות השלטו
ר אזרחי 225/56׳ כי אין אסמכתה בפקודת העיריות, 1934׳ להוראות .בערעו ו שנתן נ  בפסק די
די המועצה ל הקמת-עיריה האומרות.לשמור תקפם׳ של חוקי עזר שהותקנו על י  באכרזה ע
ן זה מטיל ספק גם לגבי האפשרות"להורות בצו המקים  המקומית שהפכה לעיריה. פסק די
, ת אחרות שנעשו לו פעו ל חוקי עזר שהותקגו, ושל. ע רת תקפם י שמי י  ׳׳מועצה מקומית על

י המועצה המקומית הקודמת שנתבטלה, די העיריה א  על י

ם 2,1). י פ י סע ה(  החדק• המוצע יבא להסדיר אמי המצב החוקי לאור ספקי ז

ות מקומיות ו־הקינו חוקי עזר בדבר סלילת רחובות בהם הוראה י  2. מספר ניכר של רשו
. . : ן  ־ בזו הלשו

ר זה, י תחילתו של חוק עז את סלילתם לפנ : - ״סללה המועצה כביש או מדרכה וסיימה.
א לגבות את דמי ההשתתפות כאמור - אך .טרםי־קולמו דמי ההשתתפות, רשאית הי

״ זה. לו נסלל .הככיש או המדרכה לאחר תחילתו של הוק עזר/  בחוק עזר זה׳ כאי

'לעיל קבע בית המשפט שהוראת חוק עזר מעין זה .בלתי חוקית ן ׳הנזכר'  בפסק הדי
׳ • • . - ׳ ׳ • • . . ןפףע. , בהטילה חיום. כספי לנ א י ה , 

ל רשות מקומית שהוקמה ׳לא ש . ר ז ל בחוק ע י ר מודיעה כרג ו  הוראה זו שנפסלה.. כאמ
ים׳ •ואין לומר כי שימשה.אמצעי לשרירות מצד  מכבד, או בחוק עזר המחליף חוק עזר קי
יות המקומיות שהוציאו  הרשויות המקומיות. לעומת זאת, פסילת ההוראה מכבידה על הרשו
י חקיקת חוקי העזר הקיימים. מן הדין  הוצאות גדולות על עבודות סלילה' .שנשלמו לפנ
די הממשלה מתקציב , כי עבודות אלה נעשו ברובן בעזרת הלוואות -שניתנו על י ן י  לצי
די גביית הוצאות הסלילה פרעו הלוואות אלה על י יות המקומיות י  הפיתוח, מתוך הנחה שהרשו

 . והריצוף מבעלי הנכסים הגובלים. , • י

 ־פסילת הודאה זו מביאה גם להפליה. בין בעלי הנכסים שכבר שילמו; את. חלקם לפי
 אותה הוראה לבין אלה -שהזניחו לשלמו;

 החוק המוצע בא, איפוא, לתת אסמכתה חוקית להוראה האמורה וכן להכשיר למפרע
ף 4). י ע ס ) ו ז ר הקיימים הכוללים הוראה כ  את חוקי העז

וטלו ל המועצות המקומיות נקבע כדרך בלל כי שומת הארנונות שי י הכינון ש ו  3. בצו
י ועדת ד די המועצה על הנכסים שבתחום המועצה היא בדרך עריכת לוח שומה על י ל י  ע
ר על החלטות ועדת השומה בפני ועדת עררים  שומה. כן נקבע באותם הצווים כי מותר לערו
ר בפני בית המשפט המחוזי שהחלטתו תהיה ע ר ע ל ועדת העררים מותר ל  וכי על ההחלטה ש

 סופית.

ן בע״א 300/53 כי •סמכותו של בית המשפט המחוזי׳ ו  • ב־1955 החליט בית המשפט העלי
ן ו ינו: הנציב העלי , דהי די המחוקק הראשי ן בערעורים מוגדרת בחוקים שנתקבלו על י  לדו
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נה׳ וכי לאור הוראות  בזמן המנדט׳ מועצת המדינה הזמנית והכנסת׳ אחרי הקמת המדי
 הסעיף 40 לדבר־המלך־במועצתו על פלשתינה• (א״י), 1947-1922׳ אין היום להוסיף על
די חוק הכנסת בלבד. כתוצאה מזה׳ אין תוקף  סמכות זו בדרך של חקיקת משנה אלא על י
ה לבית רי  חוקי בהוראות צווי הכינון האמורות׳ עד כמה שיש בהן הענקת סמכות ערעו
׳ כי צווי הכינון ניתנים מכוח סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות׳ 1941׳  המשפט המחוזי

 ולכן הם בבחינת חקיקת משנה.

 החוק המוצע בא להחזיר את המצב לקדמותו ולהעניק מחדש סמכות לבית המשפט
ן זה ן בערעורים על החלטות ועדות עררים. ההודאות של ההוק המוצע בנדו  המחוזי לדו
י הכינון שתקפם נפסל עקב ההחלטה האמורה ו ים קלים, את הוראות צו י ו נ בשי ' ת׳ קו  מעתי
ות׳ בחוק הכנסת׳ לגבי עירי ' תן ׳ והן• מקבילות להוראות שקיבלה או ן ו  של בית המשפט העלי

ות׳ תשי״ב-1952.  לתיקון פקודת העירי

ת רו  4. החוק המוצע מעניק למועצה מקומית סמכות לקבוע קנסות יותר גבוהים לעבי
נות שינקבעו בנדון זה בחוק לתיקון  על חוקי עזר שלה׳ בשים לב לתמורות שחלו ולעקרו

ן (דרכי ענישה)׳ תשי״ד-1954 (סעיף 4(1)). י העונשי נ י  ד

 תיקון •טעויות

 • בהצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (הודאות שונות), תשי״ז—1957, שפורסמה
 בה״ח 305, תשי״ז, עמי 220, בדברי ההסבר, עמוד 221, במקום*״נוסח סעיף 1 לחוק זה הוא:׳-־

א: ״  צ״ל ״נוסח סעיף ־1 לחוק העיקרי הו

 בהצעת חוק י לתיקון פקודת בנין ערים, תשי״ד—1957, שפורסמה בה״ח הנ״ל, בעמ׳
 222, בסעיף 20ה(3), במקום ״כדי להגדיל״ צ״ל ״כדי להגביל״.
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