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חוק לתיקון פ ק ו ד ת העיריות )מס׳  ,(13תשל״ג* 1973-
הוספת סעיף 140א

.1

אחרי סעיף  110לפקודת

״זבות עיון לחביי
מ י ע צ ה

י י ע י י ת

העיריות 1

יבוא:

 140א) .א(
כל חבר המועצה? המ יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה
ימים מיום פנייתו אל ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכך ,והוא רשאי
להכין לעצמו העתק או תקציר מהם :אך לא יוצא פנקס או מסמך למטרה
פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני

כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי
שהוא הסמיכו לכך.
)ב( זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן)א( אינה
חלה על פנקס אי מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל דין ועל רישום
או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו כלפי העיריה,
זולת אם הס משמשים נושא לדיון במועצה או בועדה מועדותיה שמבקש
העיון חבר בה.
)ג( פנקסי העיר יה ומסמכיה יועמדו על פי דרישה של יושב ראש
ועדה לרשותה של הועדה בזמן ישיבתה ,במידה שהם נוגעים לנושא
שעל סדר יומה.
)ד( האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות אחרות לגילוי
פנקסים ומסמכים ולא לגרוע מהן.״
הוספת סעיף 202א

.2

אחרי סעיף  202לפקודת העיריות יבוא:

״סמכות לערוב

202א) .א( עיר יה רשאית לערוב לחיובו של אחר למטרה מהמטרות
שהעיריזז מוסמכת להן ,ובלבד שסך כ ל הערבויות לא יעלה בכל עת על
 3%מתקציבה באותה שנת כספים.
)ב( עיריה רשאית ,באישור השד ,לערוב כאמור בשיעור העולה
על  3%מתקציבה באותה שנת כספים ,ובלבד שסך כ ל הערבויות ,לרבות
ערבויות לפי סעיף קטן)א( ,לא יעלה בכל מת על  10%מתקציבה האמור.
)ג(

ה-םפת סעיף 3

 3 2א

.3

אחרי סעיף  323לפקודת העיריות יביא:

גביית חיבור .ב ע יא ם  3ק ת

תיקון סעיף 13
לפקודת המועצות
המקומיות

.4

ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה.״

מ י ם

323א .הודאית סימן זה פרט לסעיפים  308ו־;> 31יחולו בשינויים
המחוייבים על חובות המגיעים לעידיה בעד אספקת מ׳־ם מכוח חוק עזר,
ובלבד שהחובות המגיעים בעד ארנונה ובעד אספקת מים יצויינו בנפרד
על כל הודעה של העיריה.״

בסעיף  13לפקודת המועצות המקומיות  ,2במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1ללוות כסף מכל אדם למטרה שאישר אותה הממונה,
ולמשכן או לשעבד למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של
המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של ההלוואה;״.
• נתקבל בכנסת ביום ה׳ בשבט תשל׳׳ג ) 8בינואר  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,997תשל״ב,
עמי .326
 1דיני מדינת ישראל נוסח חדש  ,8תשכיר ,עמי  ;197ס״ח תשכיח ,עמי  ;263 ,215 ,127תשג״ז ,עמ׳ ;74 ,56 ,16
תשכ״ח ,עמי  ;53 ,10תש״ל ,עמי  ;6תשל״א ,עמ׳  ;168 ,36תשל״ג ,עמי .22
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח הדש  ,9עמי .256
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במקום סעיף  13א לפקודת המועצות המקומיות יבוא:
13א) .א( מועצה רשאית לערוב באישור השר ל ח י
לעייב

החלפת םעיף 13א

פ מ כ ו ת

ו ב ו ש

ל

א

ח

ר

?

1

מ

ט

ף

ה

לפקידת המועצות
המקומיות

מהמטרות שהמועצה מוסמכת להן ,ובלבד שסך כ ל הערבויות ל א יעלה
בכל עת על  10%מתקציבה באותה שנת כספים.
)ב( ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה.״

יוסף בורג
שר הפנים

גולדה מאיר
ראש הממשלה
שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה

חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות)הוראות שעה(,
תשל״ג* 1973-
 .1לשנת הפנקס שלגביה היום הקובע הוא א ׳ בניסן תשל״ג יחולו הוראות חוק הבחירות
לכנסת ]נוסח מ ש ו ל ט  ,תשכ״ט— 1869י ,בשינויים אלה:
)(1

בסעיף  ,1בהגדרת ״היום הקובע״ ,במקום ״א׳ בניסן״ יבוא ״א׳ באייר״;

)(2

בסעיף  ,28במקום ״ט״ו באב״ יבוא ״ט״ו באלול״;

)(3

בסעיף  ,54במקום ״ט״ו באב״ יבוא ״ט״ו באלול״.

 .2לשנת הפנקס כאמור בסעיף  1יחולו הוראות חוק הרשויות המקומיות )בחירות(
,
,
תשכ״ה— ,21905בשינויים אלה בסעיף  1לחוק האמור:
)(1
)(2

בהגדרת ״שנת פנקס״ ,במקום ״ט״ו באב״ יבוא ״ט״ו באלול״;

תחולת חוק
הבחירות לכנסת

׳

תחולת חוק
הרשויות
ה  8ק ו מ י ו ת

)בחירות(

בהגדרת ״היום הקובע״ ,במקום ״א׳ בניסן״ יבוא ״אי באייר״.

 .3פנקס הבוחרים לשנת הפנקס שלגביה היום הקובע הוא א׳ בניסן תשל״ב יעמוד בתקפן
עד יום י״ד באלול תשל״ג.

גולדה מאיר
ראש הממשלה

הוראת מעבר

יוסף בורג
שר הפנים

שניאור זלמן שזר
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום ה׳ בשבט תשל״ג) 8בינואר  ;(1973הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית  ,1027תשליג,
עמי .68
 1ם״ח תשכ״ט ,עמי  ;103תשכ״ט ,עמ׳  ;196תש״ל ,עמי .2
 2סייח תשכ״ה ,עמי  ;248תשכ״ו ,עמי  ;7תשכ״ט ,עמי  ,97עמי  ;197תש״ל ,עמי .3
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המחיר  20אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי /ירושלים

