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חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )מועצה או ועדה ממונה(,
התשנ״ד-־*1994
.1

תיקון פקודת
העיריות  -מס׳ 49

בפקודת העיריות' -
)(1

האמור בסעיף  145יסומן)א( ,ואחריו יבוא:
״)ב( התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן )אץו( עד ) ,(3בתוך שנה לפני
המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף  4לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשב״ה) 1965-להלן  -הוק הבחירות( ,לא ימנה השר מועצה או ועדה לפי סעיף
קטן)א(;".
ג

)(2

בסעיף  46ו -
)א( האמור בסעיף יסומן)א( ,ובו ,במקום ״עד שהשר יורה על עריכת בחירות או
יורה הוראה אחרת״ יבוא ״עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות
המקומיות לפי סעיף  4לחוק הבחירות ,ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת
משנתיים״:
)ב( אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
־)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( רשאי השר ,בהתייעצות עם ועדת הפנים
ואיכות הסביבה של הכנסת ,לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או
ועדה ממונה.״

תיקון פקודת

המועצות המקומיות

.2

־ מסי 9ו

בפקודת המועצות המקומיות -
5

)ו( בסעיף )2א( ,המלים ״תקופת כהונתה״  -יימחקו:
)(2

האמור בסעיף  38יסומן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( התקיים אחד המקרים המנויים בסעיף קטן )אץו( עד ) ,(3בתוך שנה לפני
המועד הקבוע לקיום בחירות לפי סעיף  4לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(,
התשכ״ה) 1965-להלן  -חוק הבחירות( ,לא ימנה השר מועצה או ועדה לפי סעיף
קטן)א(;".

)(3

בסעיף - 39
)א( האמור בסעיף יסומן )א( ,ובו ,במקום ״עד אשר הממונה יורה על עריכת
בחירות או יורה הוראה אחרת״ יבוא ״עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות
לרשויות המקומיות לפי סעיף  4לחוק הבחירות ,ובלבד שתקופת הכהונה לא תפחת
משנתיים״,-
)ב( אחרי סעיף קטן)א( יבוא:
״)ב( על אף האמור בסעיף קטן)א( רשאי השר ,בהתייעצות עם ועדת יזפנים
ואיכות הסביבה של הכנסת ,לקבוע מועד אחר לסיום כהונתה של מועצה או
ועדה ממונה.״

• נתקבל בכנסת ביום י״ט בתמוז התשנ׳׳ד) 28ביוני  ;(1994הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ,2273
מיום א׳ בסיון התשנ״ד ) 11במאי  ,(1994עמי .462
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמי .197
ס״ח התשב״ה ,עמ׳  ;248התשנ״ג ,עמ׳ .157
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמי .256
־

ג
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בחוק הרשויות המקומיות)בחירות( ,התשכ״ה 965-ו ,בסעיף  ,3במקום ״ביום שיקבע השר״
.3
...
,
,
יבוא ׳׳תוך ששים ימים מתום ארבע שנים להקמת המועצה ,ואולם השר רשאי ,בהתייעצות
ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,לקבוע לכך מועד יותר מאוחר בשנה החמישית להקמת
המועצה ,ובמקרים מיוחדים ,באישור הועדה האמורה  -אף לאחר השנה החמישית להקמת
המועצה*.

ע ם

יצחק רבין
ראש הממשלה
עזר ו י צ מ ן
נשיא המדינה

תיקון חוק
הרשויות המקומיות
)בחירות(  -מס׳ 20

יצחק רבין
שר הפנים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארגונה כללית( )תיקון מם׳ ,(4
התשנ״ד994-ו*
בחוק הרשויות המקומיות)ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו~976ו )להלן  -החוק
.1
העיקרי( ,בסעיף - 3
י

)(1

תיקון סעיף ג

בסעיף קטן)א( ,במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3הוא אינו מחזיק בנכם כמשמעותו בסעיפים ו ו־ 269לפקודת העיריות .״;
2

)(2

בסופו יבוא:
״)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו־)ב( ,מי שחויב בתשלום ארנונה כללית
ולא השיג תוך המועד הקבוע על יסוד טענה לפי סעיף קטן)אץ ,(3רשאי בכל הליך
משפטי ,ברשות בית המשפט ,להעלות טענה כאמור כפי שהיה רשאי להעלותה
אילולא חוק זה.״

.2

אחרי סעיף  7לחוק העיקרי יבוא:

״פירוט בהודעה

הוספת סעיף לא

7א .בהודעת תשלום על ארנונה כללית תפרט הרשות המקומית את הזכויות
והמועדים להשגה ולערר האמורים בחוק זה".

יצחק רבין
ראש הממשלה
עזר ו י צ מ ן
נשיא המדינה

יצחק רבין
שר הפנים
שבח וייס
יושב ראש הכנסת

* נתקבל בכנסת ביום י׳ט בתמוז התשנ״ד ) 28ביוני  ;(1994הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ,2257
מיום ב-ד באדר התשניד ) 7במרס  ,(1994עמי .339
י ס •ח התשל״ו ,עמי  ;252התשנ״ג ,ענו .15
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8ענד .197
2

ספר החוקים  ,1471כ״ט בתמוז התשנ״ד8.7.1994 ,

241

חוק התכנון והבניה )תיקון מם׳  ,(39התשנ״ד994-ו*
.158x1

 5 8 - 9 6 5ו א יבוא:

בחוק התכנון והבניה ,ה ת ש ב ״ ה ו  ,אחרי סעיף
י

״הצמדת מקומות
חניה

158או) .א( בסעיף זה -
״דירה״  -כהגדרתה בסעיף 45ו)אץ;(2
־מקום חניה״  -שטח המיועד לחניית כלי רכב ,הכולל את שטח החניה ואת
שטח התימרון לכניסה וליציאה של כלי רכב.
)ב( לא יוצמדו לדירה אחת יותר משני מקומות חגיה אלא בהתאם
להוראות שנקבעו בתקנות או באישור רשות הרישוי המקומית ,ולא תאשר
רשות הרישוי המקומית הצמדה כאמור אלא אם כן שוכנעה שהשימוש
המיועד לדירה מחייב שיוצמדו לה יותר משני מקומות חניה.
)ג( המצמיד מקומות חניה לדירה בניגוד להוראות סעיף זה ,הצמדתו
בטלה.״

יצחק רבין
ראש הממשלה
עזרויצמן
נשיא המדינה

יצחק רבין
שר הפנים
שבחוייס
יושב ראש הכנסת

* נתקבל בכנסת ביום י״ט בתמוז התשנ״ר ) 28ביוני  :(1994הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ,2267
ממס ז׳ באייר התשנ״ד ) 18באפריל  ,(1994עמי .419
י ם״ח התשכ״ה ,עמי  :307התשנ״ד ,עמי .123
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