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חוק איגודי עריפ)תיקון( ,תשכ״ו־1966
n״ ppסעיף 8

בסעיף  8לחוק איגודי ערים ,תשט״ו ) » 1955-ל ה ל ן  -ה ח ו ק העיקרי( ,במקום סעיף
.1
קטן)ב( יבוא:
״)ב( כ ל רשות מקומית שבתחום איגוד ערים זכאית להיות מיוצגת
במועצה על־־ידי נציג אחד לפחות! משנקבעו רוב חברי המועצה ,רשאית
היא לפעול.
)ג( הסמכות למנות נציג של רשות מקומית למועצת האיגוד היא
בידי המועצה של אותה רשות מקומית! היא חייבת למנות נציג תוך ששה
חדשים לאחר שנבחרה׳ ורשאית בכל עת׳ על אף האמור בצו המקים,
לבטל מינויו של נציגה ולמנות אחר במקומו ,וכל עוד לא נתמנה נציג
חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו.״
במקום סעיף  15לחוק העיקרי יבוא:

חחלפת םעיף 15

.2

תיקון סעיף«י

.3

בסעיף  16לחוק העיקרי ,פסקה ) - (6בטלה.

הוספת סעיף 16א

.4

אחרי סעיף  16לחוק העיקרי יבוא:

׳דברים שיש
לפרשם בצו
המקים

.15

הצו המקים יפרש -
)(1

הרשויות המקומיות המתאגדות:

)(2

תחום האיגוד:

)(3

תפקידיו וסמכויותיו של האיגוד:

)(4

מספר נציגיה של כל רשות מקומית במועצה:

)(5

תקופת כהונתה של המועצה ותקופת כהונתם של חבריה:

תפקידיהם וסמכויותיהם של המועצה וחבריה ושל
)(6
מוסדות האיגוד האחרים:
דרכי הקניית רכוש והטלת חוב ,במקום שמילוי תפקידיו
)(7
של האיגוד מחייב ,לרגל הקמתו ,להקנות לאיגוד רכוש של
רשות מקומית מתאגדת או להטיל עליו חוב מחובותיה ,או גם
זה וגם זה.״

״תיקון הצו
י

זגיי

ןי

ס

16א) .א( שר הפנים רשאי ,בהסכמת איגוד הערים ,לתקן בצו את הוראות,
הצו המקים בכל ענין המפורט בסעיף  ,15ובלבד שהסכימו לכך כל
הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד :לא הסכימו כולן ,לא יתוקן הצו
המקים אלא לאחר שהחליטה על כך הממשלה ,והיא לא תחליט אלא לאחר
שנתנה לרשויות המקומיות המתנגדות הזדמנות להגיש לה את נימוקיהן
 3ד ר ך וכמדעד־ • « ־  -ק  3ע י .

* נתקבל בכנסת ביום ט ׳ בניסן תשב״ו) 30במרס  ;(1966הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,657תשכ״ה,
עמי .250
ג ס״ח  ,176תשט״ו ,עמי .48
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)ב( שר הפנים רשאי ,בהסכמת איגוד העדים ,בצו לתקן את הצו
המקים בכל ענין המפורט בסעיף  !16אולם אם התנגדו לתיקון יותר
ממחצית הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד ,לא יתוקן הצו אלא לאחר
שהחליטה על כך הממשלה.״
אחדי סעיף  17לחוק העיקרי יבוא:

.5

פירוק איגודערים

17א) .א( שר הפנים רשאי ,בצו ,לפרק איגוד ערים אם החליטה ע ל כך
מועצת האיגוד ברוב חבריה או אם ועדת חקירה ,שמינה שר הפנים
בהתייעצות עם שר המשפטים ,המליצה על הפירוק׳ לאחר שמצאה שאין
האיגוד ממלא את תפקידיו כראוי.

הוספת סעיפיס
17א עד 17ג

)ב( רוב חבריה של ועדת חקירה כאמור יהיו משאינם עובדי
המדינה ולא יהיה בה חבר מועצת האיגוד או חבר במועצה של רשות
מקומית המאוגדת באיגוד.
הוראות בקשר
עם פירוק

17ב) .א( בצו המפרק איגוד ערים דשאי שד הפנים ל כ ל ו ל הוראות
בדבר הקניית רכוש האיגוד לרשויות מקומיות שבתחומו ובדבר תיאום
חשבונות וחלוקת חובות וזכויות ביניהן ,וכן שאר הודאות הנראות ל ו
דרושות לביצוע הפירוק.
)ב( בצו המפרק איגוד ערים רשאי שר הפנים גם למנות אדם או
דשות לבצע את הפירוק :עשה כן ,יקבע בצו את דרכי הערעור על החלטת
המפרק.

אצילת סמכויות

17ג .שר הפנים רשאי לאצול מסמכויותיו לפי הסעיפים  11עד  ,13פ ר ט
לסמכותו להתקין תקנות לפי סעיף  11נב(.״

לוי אשכול
ראש הממשלה

חיים משה שפירא
שר'הפנים

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
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»יקי1

ה ע י

1

3

.1

בסעיף  3לפקודת מם הכנסה! ,בסעיף קטן  ,00אחדי פסקה ) (3יבוא:
״) (4הוראות הפסקאות) (1ו־) (2לסעיף קטן זה לא יחולו אם
נתמלאו כל התנאים האלה:
)א( הסכומים כאמוד בפסקה ) (1אינם עולים על
הסכומים ששולמו לחברה בעד המניות בצירוף הסכומים
שקיבל האדם כתוספת עקב שינוי בשער החליפין הרשמי;
־)ב( המניות האמורות הוצאו לתושב־חוץ בתמורה
מלאה ב מ ט ב ע ־ ח ק  ,ונקבע בתנאי ההוצאה כי סכום
הפדיון צמוד לשער החליפין הרשמי והפדיון לא ייעשה
לפני תום  7שנים מיום הוצאת המניות:
)ג(
)(5

המניות אושרו על ידי שר האוצר לענין זה.

לענין זה ״מטבע חוץ״  -לרבות:
)א( מטבע ישראלי שנתקבל כדין מהמרת מטבע־חוץ
לפי שעד החליפין הרשמי:
)ב( מטבע ישראלי שנתקבל מפדיון איגרות מדינת
ישראל שהופצו מחוץ לישראל ואושרו לענין זה על ידי
המפקח על מטבע חוץ.״

פנחס ספיר
שר האוצר

לוי אשכול
ראש הממשלה
שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

• נתקבל בכנסוו ביום ט׳ בניסן תשכ״ו) 30במרס  ;(1966הצעת החוק ודברי הסבר סורסמו בחייה  ,691תשכיו,
עמ׳ .114
! דיני מדינת ישראל /נוסח חדש  !6תשניא /עמי  ;120ס״ח תשכ״נ /עמי  /60עמי  ;129ס׳״ח תשכיל /עמ׳ ;73
ס״ח חשב״ד ,עמי  86עמי  ;114ס״ח תשכי׳ה ,עמי  /28עמ׳  ;290ס״ח  /475חשכיו׳ עמי .34
׳
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הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי ,ירושלש

