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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת 
שעה( )תיקון מס' 6( )הפיכה להוראת קבע(, התשפ"א-2021

בחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-1עתיקוןשםהחוק
12011)להלן-החוקהעיקרי(,בשםהחוק,המילים")הוראתשעה("-יימחקוע

העירוניים והפיקוח האכיפה לייעול החוק  כללי  
, שעה( )הוראת המקומיות ברשויות 
התשע"א-2011)להלן-החוקאוהחוקלייעולהאכיפה
את המשלים ממהלך כחלק נחקק העירוניים(, והפיקוח
החלטתועדתהשריםלמאבקבאלימותמיוםכ"ובסיוון
התש"ע)8ביוני2010(עהחלטתועדתהשריםקיבלהביום
החלטת של תוקף )2010 ביוני )צ2 התש"ע בתמוז י"ב
הממשלהמס' -החלטת )להלן 8צ18 שמספרה ממשלה
8צ18(וכותרתה"מתכונתלהפעלתשיטורעירוניבישראל
זו -רפורמהבתחוםהביטחוןהאישי"עבמסגרתהחלטה
עירוני אכיפה מערך של הקמתו על השאר, בין הוחלט,
ייעודי שיטור כוח הכולל המקומיות, ברשויות משולב
להרתעה, יפעל אשר ייעודית, עירוני פיקוח ויחידת
למניעהולאכיפהבתחוםעבירותאיכותהחיים,האלימות
וההתנהגותהאנטי־חברתית)להלן-מערךאכיפהעירוני(ע
זאת,כדילאפשררפורמהמהותיתויסודית,שתגבירבמידה
ניכרתאתהביטחוןהאישיואתתחושתהביטחוןהאישי
שלאזרחיהמדינהותושביה,כדרךמרכזיתוכמנוףלשיפור

איכותהחייםבמדינתישראלע

בהתאםלהחלטתהממשלהמס'8צ18וכדילייעלאת
יכולתהפיקוחוהאכיפהשלהרשויותהמקומיותבעבירות
ישראל למשטרת לסייע להן ולאפשר אחריותן שבתחום
בפעולותלמניעתאלימותבשטחן,נחקקהחוקעבחוקהוקנו
לפקחירשויותמקומיותאשרעומדיםבתנאיםהקבועיםבפרק
ג'לחוקואשרהוסמכולפיהוראותיו,סמכויותמסוימותלשם
פיקוחעלביצועחוקיעזרעכמוכן,לפקחירשויותמקומיות
אשרהוסמכול"פקחיםמסייעים"בהתאםלהוראותפרקד'
לשם להפעיל רשאים שהם נוספות סמכויות הוקנו לחוק,
בתנאים אלימות, למניעת בפעולות ישראל למשטרת סיוע
של ההפעלה לתפיסת בהתאם בחוקע המפורטים ובסייגים
לביטחון במשרד שגובשה כפי העירוניים האכיפה מערכי
האכיפה מערכי מתמקדים ישראל, ובמשטרת הפנים
העירונייםבאכיפתסלעבירותמוגדר,בתחומיאיכותהחיים

ומניעתאלימותע

באותה העירוניים האכיפה מערכי חדשנות לאור
מידת ואת שבהקמתם האפקטיביות את לבחון וכדי העת
הוחלט לעיל, ופורטו שהוגדרו המטרות בהשגת יעילותם
יוקמו המערכים כי 8צ18, מס' הממשלה החלטת במסגרת
ויפעלוכפיילוטלתקופהשלשנתייםעבשלכך,חוקקהחוק
יום עד כשנתיים של לתקופה בתחילה שעה, כהוראת
לייעול בחוק בהמשך, 2013(ע ביולי 31( התשע"ג באב כ"ד

)הוראת המקומיות ברשויות העירוניים והפיקוח האכיפה
שעה()תיקון(,התשע"ג-2013,הוארךתוקףהחוקלשנתיים
ולאחר ,)2015 ביולי 31( התשע"ה באב ט"ו יום נוספותעד
מכןהוארךלתקופותנוספות:בחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח
העירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה()תיקוןמס'2(,
בפברואר 28( התשע"ז באדר ב' יום עד - התשע"ה-2015
2017(,ובחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםברשויות
המקומיות)הוראתשעה()תיקוןמס'3(,התשע"ז-2017-עד
יוםג'בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(עעקבהתפזרותהכנסת
ה־22ובהתאםלהוראתסעיף38לחוק־יסוד:הכנסת,הוארך
תוקףהחוקעדיוםכ"דבסיווןהתש"ף)16ביוני2020(עלאחר
ברשויות העירוניים והפיקוח האכיפה לייעול בחוק מכן,
התש"ף-2020, ,)5 מס' )תיקון שעה( )הוראת המקומיות
ביוני 30( התשפ"א בתמוז כ' יום עד החוק תוקף הוארך
38לחוק־יסוד:הכנסת,עקב 2021(,ובהתאםלהוראתסעיף
התפזרותהכנסתה־23מוארךתוקףהחוקעדיוםכ"ובתמוז

התשפ"א)6ביולי2021(ע

ובהתאם העירוניים האכיפה מערכי הפעלת בשנות
לתקציבשהוקצהלנושא,עדכההוכללובתוספתהראשונה
לחוק71רשויותמקומיותעבמרביתןפועליםמערכיאכיפה
עירונייםובחלקןמערכיהאכיפההעירונייםנמצאיםבשלבי
הקמהוהיערכותשוניםענוסףעלכך,פועליםמערכיאכיפה
עירונייםבכמהרשויותמקומיותבאזוריהודהושומרוןמכוח
והשומרון(, )יהודה המקומיות המועצות לתקנון 87ג סעיף
לייעול חוק הוראות אימוץ שכותרתו התשמ"א-1981,
)תיקון המקומיות ברשויות העירוניים והפיקוח האכיפה

מס'203(,התשע"ב-2012ע

הנתוניםשהצטברובמשרדלביטחוןהפניםובמשטרת
העירוניים האכיפה מערכי פעילות כי מעידים ישראל
כך, על נוסף ואפקטיביתע יעילה היא הנוכחית במתכונתם
בקרבראשיהרשויותהמקומיות רצוןרבה שביעות קיימת
מתחומי לרבות העירוניים, האכיפה מערכי מפעילות
הפעילותומהידוקשיתוףהפעולהביןהרשויותהמקומיות
לביןמשטרתישראלומהיוזמהלפעילויותמשותפותשלהם
חשיבות את מדגישים מרביתם השוניםע האכיפה בתחומי
מערכי של המשמעותית התרומה את ומציינים הפרויקט
האכיפההעירונייםלשיפוראיכותהחייםותחושתהביטחון
שלהתושביםברשויותהמקומיותשבהןפועליםהמערכיםע
האזוריות המועצות ומרכז המקומי השלטון מרכז כי יצוין
שבנדון השעה הוראת בהפיכת תמיכה הם אף הביעו

להוראתקבעע

ס"חהתשע"א,עמ'1057;התש"ף,עמ'68ע 1
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1)ב(לחוקהעיקרי,במקום"יוסמכופקחיםעירונייםלצורךפיקוחעלביצוע2עתיקוןסעיף1 בסעיף
חוקיעזרוברשויות"יבוא"יפעלברשויות"והמילים"יפעל,לתקופתניסיון"-יימחקוע

בסעיף2לחוקהעיקרי,בהגדרה"פקחעירוני",במקום"סעיף3"יבוא"סעיף337אלפקודת3עתיקוןסעיף2
העיריות2,אוסעיף13זלפקודתהמועצותהמקומיות3,לפיהעניין"ע

פרקג'לחוקהעיקרי-בטלעצעביטולפרקג'

1)ב(לחוקהעיקרי,במקום"יוסמכופקחיםעירונייםלצורךפיקוחעלביצוע2ע בסעיף
חוקיעזרוברשויות"יבוא"יפעלברשויות"והמילים"יפעל,לתקופתניסיון"-יימחקוע

תיקוןסעיף1

בסעיף2לחוקהעיקרי,בהגדרה"פקחעירוני",במקום"סעיף3"יבוא"סעיף337אלפקודת3ע
העיריות2,אוסעיף13זלפקודתהמועצותהמקומיות3,לפיהעניין"ע

תיקוןסעיף2

ביטולפרקג'פרקג'לחוקהעיקרי-בטלעצע

ממצאיסקריםשנערכובנוגעלפעילותמערכיהאכיפה
בתחושת קבועה עלייה על השאר, בין מעידים, העירוניים
הביטחוןשלהתושביםביישוביםשבהםקייםמערךאכיפה
)גםלמשטרהוגם השנים,ועלירידהבדיווח עירוניבמשך
ביישובים חיים איכות עבירות בשיעור העירוני( למוקד

"ותיקים"בתכניתאשרנבדקובמחקרע

בהקשרזהישלצייןכיתכניתמערכיאכיפהעירוניים
משולביםהיאתכניתשפועלתלמימושאסטרטגייתשיטור
Policing(במהלךשני Oriented Problemע( ממוקדבעיות
תאוצה וצוברת הולכת זו אסטרטגיה האחרונים העשורים
הולנד, כגון: ,OECD–ה במדינות ובייחוד העולם, ברחבי
צרפת,אנגליה,איטליה,קנדהועוד,כךשהיאהפכהלכלי

בסיסיבתכניותשיטורבעולםע

חוק הצעות פורסמו ו־2017 2015 בשנים האמור, עקב
השעה הוראת את להפוך ביקשו אשר הממשלה מטעם
בנושאלהוראתקבע:הצעתחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח
2 העירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה()תיקוןמס'
והוראתשעה(,התשע"ה-2015,והצעתחוקלייעולהאכיפה
והפיקוחהעירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה()תיקון
שהתקיימו הדיונים במהלך ואולם 3(,התשע"ז-2017ע מס'
הכנס, של הסביבה והגנת הפנים בוועדת החוק בהצעת
אלא כקבועה, ההוראה את לעגן שלא הכנסת החליטה
ג' יום עד כאמור, השעה, הוראת של תוקפה את להאריך

בטבתהתש"ף)31בדצמבר2019(ע

מאחרשמטרותחקיקתהחוקובהןהמאבקבאלימות,
תושבי של החיים באיכות הפוגעות ובעבירות בעבריינות
הרצון שביעות ובשל בעינן, עומדות המקומיות, הרשויות
מפעילותמערכיהאכיפהכאמורלעיל,מוצעבהצעתחוק
זולתקןאתהחוקולהופכולהוראתקבעוכןלבצעתיקונים

נוספיםבחוק,כפישיפורטלהלןע

מטרתההעיקריתשלהצעתהחוקהיאלהפוך  סעיף 1
למחוק מוצע לפיכך קבעע להוראת החוק את 

משםהחוקאתהמילים")הוראתשעה("ע

סעיף1לחוקקובעאתמטרתהחוקעמוצעלתקנו  סעיף 2 
באופןשישקףשנישינוייםמרכזייםהמוצעים 
בהצעתחוקזו:האחד,הפיכתהחוקמהוראתשעהלהוראת
קבעכאמורבסעיף1להצעתהחוק;והשני,העברתושל
פרקג'לחוקשעניינוהסמכתפקחיםעירוניים-לפקודת
העיריות,ובשלכךביטולושלפרקזהמהחוק,כמבואר
מוצע לפיכך החוקע להצעת צ לסעיף ההסבר בדברי
שמערך הקובעות המילים את המטרה מסעיף להשמיט

המילים את וכן ניסיון לתוקפת יפעל העירוני האכיפה
לצורך עירוניים פקחים יוסמכו החוק שמכוח הקובעות

פיקוחעלביצועחוקיעזרע

סעיף2לחוקהואהסעיףהקובעאתההגדרותע  סעיף 3 
מאחרשמוצעבסעיףצלהצעתהחוקלהעביר 
דומה תיקון ולבצע העיריות לפקודת לחוק ג' פרק את
15להצעת בפקודתהמועצותהמקומיות,כאמורבסעיף
החוק,מוצעלתקןבהתאמהאתההגדרהשל"פקחעירוני"
בחוקולהפנותלסעיףהסמכתהפקחיםהמוצעבפקודת

העיריותובפקודתהמועצותהמקומיותע

מהוראת החוק את להפוך להצעה  סעיפים 4, בהמשך
להצעת צ בסעיף מוצע, קבע, להוראת שעה  14 ,11 
החוק,לבטלאתפרקג'לחוק,שעניינוהסמכת  ו–15

פקחיםעירונייםבסמכויותמסוימותלשםפיקוח 
צ1להצעתהחוק, עלביצועחוקיעזר,ולהכניסו,בסעיף
כסימןא'1המוצעבפרקהשישהעשרלפקודתהעיריות,
בהתאמותהנדרשותעכמוכןמוצע,בסעיף15להצעתהחוק,
להחילאתהתיקוןהאמורבפקודתהעיריותגםעלמועצות
לפקודת המוצע 13ז סעיף הוספת באמצעות מקומיות
המועצותהמקומיותעזאת,מאחרשפקודתהעיריותופקודת
המועצותהמקומיותמסדירותאתכללהנושאיםהנוגעים
לסמכויותהרשויותהמקומיותוהןהאכסניההמתאימה
להסדרתסמכויותהפקחיםהעירונייםבאכיפתחוקיעזרע

בהתאמהמוצעבסעיף11להצעתהחוק,לתקןאתסעיף
בסעיף קובע, לחוק 22 סעיף "ביצוע"ע שכותרתו לחוק 22
ביצועו על ממונה הפנים לביטחון השר כי שבו, )א( קטן
שלחוקזה,למעטפרקג',וסעיףקטן)ב(שבוקובעכי"שר
הפניםממונהעלביצועושלפרקג'"עמאחרשכאמורלעיל
מוצעלבטלאתפרקג'לחוקולהעביראתהוראותיולפקודת
העיריות,ממילאאיןעודצורךלהתייחסבסעיףהביצועשל

החוקלהוראותפרקג'שמוצעלבטלוע

והפיקוח האכיפה לייעול לחוק ג' פרק נוסח וזה
העירונייםשמוצעלבטלובסעיףצלהצעתהחוק:

"פרק ג': הסמכת פקחים עירוניים

הסמכת פקחים עירוניים  .3

ראשרשותמקומיתרשאילהסמיך,מביןעובדי )א(
נתונות שיהיו עירוניים, פקחים המקומית, הרשות
להםהסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוח
עלביצועחוקיעזר,ובלבדשלאיוסמךפקחעירוני

אלאאםכןהתקיימובוכלאלה:

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשפ"א,עמ'229 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'256ע 3
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במקוםסעיף7לחוקהעיקרייבוא:5עהחלפתסעיף7

"הקמהוהפעלה
שלמערךאכיפה

עירוני

שר7ע בהסכמת בצו, השר, שיקבע מקומיות ברשויות )א(
הפנים,יוקםויפעלמערךאכיפהשיורכבמשניאלה)בחוק

זה-מערךאכיפהעירוני(:

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה, )1(
לדעת ראוי, הוא אין נסיבותיה או חומרתה
היועץהמשפטילרשותהמקומית,לשמשכפקח

עירוני;

בתחום מתאימה הכשרה קיבל הוא )2(
הסמכויותשיהיונתונותלולפיפרקזה,כפי

שהורהשרהפניםבהסכמתהשר;

ככל נוספים, כשירות בתנאי עומד הוא )3(
שהורהשרהפניםע

הודעהעלהסמכתפקחעירונילפיסעיףזה )ב(
תפורסםברשומותע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכותראש )ג(
המקומית הרשות מועצת או המקומית הרשות

להסמיךפקחיםאולמנותםלפיכלדיןע

סמכויות פקח עירוני  .4

לשםפיקוחעלביצועחוקיעזרבתחוםהרשות )א(
המקומיתשבההואעובד,רשאיפקחעירוני,לאחר

שהזדההלפיסעיף5-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענו )1(
ולהציגלפניותעודתזהותאותעודהרשמית

אחרתהמזההאותו;

לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
להבטיח כדי בהם שיש מסמך או ידיעה כל
בפסקה עזר; חוק של ביצועו את להקל או
בחוק כהגדרתו פלט, לרבות - "מסמך" זו,

המחשבים,התשנ"ה-1995;

להיכנסלמקום,ובלבדשלאייכנסלמקום )3(
המשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטע

כדי זה פרק לפי עירוני פקח בסמכויות אין )ב(
לגרועמסמכויותפיקוחשניתנולולפיכלדיןע

זיהוי פקח עירוני  .5

פקחעירונילאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלו
לפיפרקזה,אלאבתחוםהרשותהמקומיתשבההוא

עובד,בעתמילויתפקידוובהתקייםכלאלה:

שהורה ובצורה בצבע פקח, מדי לובש הוא )1(
לענייןזהראשהרשותהמקומית,ובלבדשלאיהיה
בהםכדילהטעותכנחזיםלהיותמדימשטרה,והוא

עונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו;

ישבידותעודההחתומהבידיראשהרשות )2(
סמכויותיו ועל תפקידו על המעידה המקומית,

שאותהיציגעלפידרישהע

סייג לסמכויות פקח עירוני  .6

פקחעירונילאישתמשבסמכויותיולפיפרקזהכלפי
אלה:

חולים בית למעט המדינה, ממוסדות מוסד )1(
ממשלתי;

ספקיםומפעליםהמפתחיםאומייצריםציוד )2(
ביטחוניבעבורכוחותהביטחון,שקבעלענייןזה,
שר או הממשלה ראש המדינה, ביטחון מטעמי
זה, לעניין הפנים; שר עם בהתייעצות הביטחון,
כהגדרתם - ביטחוני" ו"ציוד הביטחון" "כוחות
בחוקהתאגידיםהביטחוניים)הגנהעלאינטרסים

ביטחוניים(,התשס"ו-2006ע"

כך: קובע לבטל, מוצע שאותו לחוק 7 סעיף  סעיף 5
כללי

"7. מערך אכיפה עירוני

יפעל הראשונה בתוספת המנויה מקומית ברשות
מערךאכיפהעירוני,שיורכבמיחידתפיקוחעירוני
ייעודיתשלפקחיםמסייעיםומכוחשיטורעירוני

ייעודישלשוטריםע"

מערכי הפעלת בשנות שהצטבר הרב הניסיון בשל
האכיפההעירונייםובשלההצעהלהפוךאתהחוקמהוראת
7לחוקולעגן שעהלהוראתקבע,מוצעלהחליףאתסעיף
במקומובחקיקהראשיתהסדרמפורטלהקמהולהפעלהשל
מערךאכיפהעירוניברשותמקומית,לקביעתאמותהמידה
המערך, ויפעל יוקם מקומית רשות באיזה ייקבע שלפיהן
לקביעתתנאיהסףלקביעתרשותמקומיתכאמורולהפסקת

פעילותושלהמערך,והכולכמפורטלהלןע

לסעיף 7 המוצע

בדומהלהוראתסעיף7בנוסחוכיום,מוצעלקבועגם
בשיתוף יפעל העירוני האכיפה מערך כי המוצע 7 בסעיף
פעולהשלהמשטרהוהרשותהמקומית,והואיורכבמיחידת
עובדי שהם מסייעים פקחים של ייעודית עירוני פיקוח
מכוח וכן לחוק 10 סעיף לפי שהוסמכו המקומית הרשות

שיטורייעודישלשוטריםע

כמוכן,כדילקצרולייעלאתתהליךקביעתהרשויות
מוצע עירוני, אכיפה מערך ויפעל יוקם שבהן המקומיות
לקבועכיקביעהכאמורלאתיעשהבתוספתהראשונהלחוק
כפיהקבועכיום,אלאבצושלהשרלביטחוןהפנים,בהסכמת
הפנים ועדת אישור זו לקביעה יידרש לא וכן הפנים, שר
והגנתהסביבהשלהכנסת,אשרנדרשכיום)ראודבריהסבר
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יחידתפיקוחעירוניייעודיתשלפקחיםמסייעים; )1(

כוחשיטורייעודישלשוטריםע )2(

לביטחון המשרד של האינטרנט באתר יפרסם השר )ב(
הפנים,רשימהעדכניתשלהרשויותהמקומיותשבהןמוקם

ומופעלמערךאכיפהעירונילפיסעיףזהע

אמותמידה
לקביעתהרשויות

המקומיות

קביעהכאמורבסעיף7תיעשהלפיאמותמידהשקבע7אע )א(
השרבתקנות,בהסכמתשרהפניםע

אמותהמידהיביאובחשבוןנתוניםאלה: )ב(

המקומית, הרשות בתחומי העבריינות היקף )1(
בעבירותשקבעהשר;

גודלהאוכלוסייהבתחומיהרשותהמקומית; )2(

הלשכה שמפרסמת החברתי-כלכלי המדד )3(
המרכזיתלסטטיסטיקה;

מדדהפריפריאליותשמפרסמתהלשכההמרכזית )צ(
לסטטיסטיקהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיהשר,בהסכמתשר )ג(
יחולו שיקבע מקומית רשות סוג לעניין כי לקבוע הפנים,
חלקמאמותהמידהבלבד,אוכייחולואמותמידהנוספות
שיקבע,אםקביעהזונדרשתבשלמאפייניהסוגשלהרשות

המקומיתע

יחידתפיקוחעירוניייעודיתשלפקחיםמסייעים; )1(

כוחשיטורייעודישלשוטריםע )2(

לביטחון המשרד של האינטרנט באתר יפרסם השר )ב(
הפנים,רשימהעדכניתשלהרשויותהמקומיותשבהןמוקם

ומופעלמערךאכיפהעירונילפיסעיףזהע

אמותמידה
לקביעתהרשויות

המקומיות

קביעהכאמורבסעיף7תיעשהלפיאמותמידהשקבע7אע )א(
השרבתקנות,בהסכמתשרהפניםע

אמותהמידהיביאובחשבוןנתוניםאלה: )ב(

המקומית, הרשות בתחומי העבריינות היקף )1(
בעבירותשקבעהשר;

גודלהאוכלוסייהבתחומיהרשותהמקומית; )2(

הלשכה שמפרסמת החברתי-כלכלי המדד )3(
המרכזיתלסטטיסטיקה;

מדדהפריפריאליותשמפרסמתהלשכההמרכזית )צ(
לסטטיסטיקהע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,רשאיהשר,בהסכמתשר )ג(
יחולו שיקבע מקומית רשות סוג לעניין כי לקבוע הפנים,
חלקמאמותהמידהבלבד,אוכייחולואמותמידהנוספות
שיקבע,אםקביעהזונדרשתבשלמאפייניהסוגשלהרשות

המקומיתע

לסעיפים17,10ו־18לחוקוביטולהתוספתהראשונה
החוק, להצעת ו–13 ,8 ,7 ,6 בסעיפים המוצעים לחוק

בהתאמה(ע

מוצעכיקביעתהשרכאמורתיעשהבהתבססעלאמות
5להצעת 7אהמוצעבסעיף מידהשייקבעוכאמורבסעיף

החוקע

המשרד של האינטרנט באתר כי לקבוע, מוצע עוד
הרשויות של עדכנית רשימה תפורסם הפנים לביטחון
המקומיותשבהןמוקםומופעלמערךאכיפהעירוניערשימה
זותעודכןוייווספואליהרשויותמקומיותחדשותשבהןקבע
השר,בצו,בהסכמתשרהפנים,כייוקםויופעלמערךאכיפה
עירוני,וכןיוסרוממנההרשויותהמקומיותשלגביהןהחליט
השרבצו,בהסכמתשרהפנים,עלהפסקתפעילותהמערך

כאמורבסעיף7גהמוצעבסעיף5להצעתהחוקע

לסעיף 7א המוצע

מוצעלהוסיףלחוקאתסעיף7אהמוצעהמסדיראת
יוקם שבהן המקומיות הרשויות לקביעת המידה אמות
ויפעלמערךהאכיפההעירוניעכיוםגיבושרשימתהרשויות
לביטחון במשרד מתבצעים ודירוגן הרלוונטיות המקומיות
הפנים,בהתאםלתבחיניםולתנאיםשנקבעובנושאבהחלטת
,)2016 )7ביולי התשע"ו 5צ16מיוםא'בתמוז ממשלהמס'

המהווהעדכוןשלהחלטתממשלהמס'1331מיוםי"דבאדר
החלטת - את שעדכנה צ201(, בפברואר 12( התשע"ד א'
ממשלהמס'2910מיוםכ'באדרא'התשע"א)צ2בפברואר
וכן בנושאע הראשונים התבחינים נקבעו בה אשר ,)2011
בהתאםלתבחיניםולתנאיםשנקבעובהחלטתממשלהמס'
לעניין ,)2018 בדצמבר 20( התשע"ח בטבת י"ב מיום 389צ
ודירוגןעככלל,הכללתרשויות רשימתהמועצותהאזוריות
האמורים לתבחינים בהתאם נעשית בתכנית מקומיות

ולתקציבהמוקצהלנושאע

כעת,מוצעלקבועכיאמותהמידהשלפיהןיקבעהשר,
בצו,בהסכמתשרהפנים,אתהרשויותהמקומיותשבהןיוקם
ויופעלהמערךכאמור,ייקבעובתקנות,בהסכמתשרהפניםע

אלה: נתונים בחשבון יביאו המידה אמות כי מוצע
שיקבע לעבירות ביחס המקומית ברשות העבריינות היקף
המקומית; ברשות האוכלוסייה המידה;גודל השרבאמות
המרכזית הלשכה שמפרסמת החברתי-כלכלי המדד
הלשכה שמפרסמת הפריפריאליות ומדד לסטטיסטיקה
לקבוע, יהיהרשאי זאת,השר המרכזיתלסטטיסטיקהעעם
בהסכמתשרהפנים,כילענייןסוגירשויותמקומיותשונות
יחולורקחלקמאמותהמידהאויחולואמותמידהנוספות,
המקומית, הרשות סוג מאפייני בשל תידרש זו קביעה אם

למשל:עריכרךאומועצותאזוריותע
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תנאיםמקדמיים
לקביעתרשות

מקומית

לאיקבעהשר,בצו,רשותמקומיתשבהיוקםויפעלמערך7בע
אכיפהעירוניכאמורבסעיף7,אלאאםכןהרשותהמקומית
הנדרשים בתנאים לעמוד והתחייבה הסכמתה את נתנה

להקמהולהפעלהשלמערךהאכיפההעירוניבתחומהע

הפסקתפעילותו
שלמערךאכיפה

עירוני

השררשאילקבוע,בצו,בהסכמתשרהפנים,כיברשות7גע )א(
מקומיתתופסקפעילותמערךהאכיפההעירוני,אםהתקיים

אחדמאלה:

הרשותהמקומיתביקשהאתהפסקתהפעילות )1(
כאמור;

בהתחייבויות עמדה לא המקומית הרשות )2(
הנדרשותממנהלצורךההקמהאוההפעלהשלמערך

האכיפההעירוניבתחומהע

לאיקבעהשרכיפעילותמערךאכיפהעירוניתופסק )ב(
ברשותמקומיתלפיסעיףקטן)א()2(,אלאלאחרשנתןלרשות

המקומיתהזדמנותלהשמיעאתטענותיהע"

לסעיף 7ב המוצע

שעה מהוראת החוק את להפוך ההצעה בשל
להוראתקבע,מוצעלעגןבחוקאתהתנאיםהמקדמיים
שבהםנדרשתהרשותהמקומיתלעמוד,טרםשיקבעהשר
ויופעלבהמערך יוקם 7המוצע,כי בצוכאמורבסעיף
אכיפהעירוניעתנאיםאלההםשהרשותהמקומיתנתנה
אתהסכמתהלהקמהולהפעלהשלמערךאכיפהעירוני
בתחומהושהיאהתחייבהלעמודבתנאיםהנדרשיםממנה
לצורךהקמהוהפעלהשלמערךאכיפהעירוניכאמורעשכן,
למשל,כאמורבסעיף7המוצע,נדרששהרשותהמקומית
ומשטרתישראליהיומחויבותלתכנית,ביןהשאר,בהעמדת
כוחהאדםשפועלבתכנית,אשרמורכבמכוחאדםייעודיע

עירוני אכיפה מערך של הפעלה או הקמה כי יובהר,
ברשותמקומיתכפופותלקיומושלתקציבממשלתימתאים

לצורךהפעלתהפרויקטע

לסעיף 7ג המוצע

השר רשאי שמכוחן העילות את בחוק לקבוע מוצע
לביטחוןהפנים,בצו,בהסכמתשרהפנים,להפסיקפעילות
עילה מסוימתע מקומית ברשות עירוני אכיפה מערך של
אחתהיאבקשתהרשותהמקומיתלהפסקתפעילותמערך
היא עילהשנייה מטעמיםשוניםע בתחומה, עירוני אכיפה
אי־עמידתהשלהרשותהמקומיתבהתחייבויותהנדרשות
האכיפה מערך של ההפעלה או ההקמה לצורך ממנה
העירוניבתחומה,ובלבדשניתנהלרשותהזדמנותלהשמיע
הפעלת הפסקת על החלטה קבלת בטרם טענותיה את
מדובר בעיקר זו בעילה בתחומהע העירוני האכיפה מערך
כוח את מעמידה אינה המקומית הרשות שבהם במקרים
האדםוהאמצעיםהנדרשיםממנהלצורךההקמהוההפעלה
שלהמערך,אובמקריםשבהםהרשותהמקומיתמעוניינת

שונות למשימות העירוני האכיפה מערך את להפעיל
מהמשימותשהוגדרולוע

ולייעל לקצר מוצע החוק הצעת במסגרת  סעיפים
שבהן המקומיות הרשויות קביעת הליך את ,7 ,6 
כך עירוניים, אכיפה מערכי ויפעלו יוקמו  8 ו–13

והגנת הפנים ועדת אישור יידרש שלא 
רשימת קביעת כי מוצע כן כמו הכנסתע של הסביבה
מערך ויפעל יוקם שבהן המקומיות הרשויות
לחוק הראשונה בתוספת תיעשה לא עירוני אכיפה
כאמור הפנים שר בהסכמת השר של בצו אלא

בסעיף7המוצעבסעיף5להצעתהחוקע

לפיכךמוצעבסעיף13להצעתהחוקלבטלאתהתוספת
החוק, להצעת 8 בסעיף מוצע ובהתאמה לחוק, הראשונה
בצו, רשאי, "השר כי קובע אשר 18)א( סעיף את לבטל
בהסכמתשרהפניםובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבה

שלהכנסת,לשנותאתהתוספתהראשונה"ע

כמוכןמוצע,בסעיפים6ו־7להצעתהחוק,למחוקאת
ו־17 10)א( בסעיפים הקבועה הראשונה לתוספת ההפניה
לחוק,כךשבמקוםההפניהל"רשותמקומיתהמנויהבתוספת
יוקם כי בצו נקבע אשר מקומית "רשות ייכתב הראשונה"
ויפעלבתחומהמערךאכיפהעירוני"ו"רשותמקומיתאשר

פועלבתחומהמערךאכיפהעירוני"ע

האכיפה לייעול לחוק הראשונה התוספת נוסח וזה
והפיקוחהעירונייםשמוצעכאמורלבטלה:

"תוספת ראשונה

)סעיף7(

אילת; 1ע

בניברק; 2ע
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גבעתיים; 3ע

דימונה; צע

טירה; 5ע

כרמיאל; 6ע

לוד; 7ע

מגדלהעמק; 8ע

נצרת; 9ע

נתניה; 10ע

ערד; 11ע

רמתגן; 12ע

בארשבע; 13ע

עפולה; צ1ע

רמלה; 15ע

)בוטל(; 16ע

בתים; 17ע

אשקלון; 18ע

חדרה; 19ע

פתחתקווה; 20ע

קרייתביאליק; 21ע

טבריה; 22ע

קרייתגת; 23ע

באקהאלגרביה; צ2ע

הרצליה; 25ע

כפרסבא; 26ע

אוריהודה; 27ע

גדרה; 28ע

יבנה; 29ע

צפת; 30ע

שפרעם; 31ע

עראבה; 32ע

קרייתאתא; 33ע

עכו; צ3ע

ראשהעין; 35ע

אשדוד; 36ע

נשר; 37ע

מבשרתציון; 38ע

אלעד; 39ע

תלאביב; 0צע

רעננה; 1צע

מודיעין-מכבים-רעות; 2צע

קרייתמלאכי; 3צע

טמרה; צצע

אוםאלפאחם; 5צע

קרייתמוצקין; 6צע

כפריונה; 7צע

רחובות; 8צע

קרייתים; 9צע

יהוד-מונוסון; 50ע

אופקים; 51ע

טייבה; 52ע

קלנסואה; 53ע

נתיבות; צ5ע

קרייתשמונה; 55ע

שדרות; 56ע

ירושלים; 57ע

באריעקב; 58ע

טירתכרמל; 59ע

חולון; 60ע

גןיבנה; 61ע

ביתשאן; 62ע

אורעקיבא; 63ע

נצרתעילית; צ6ע

יקנעםעילית; 65ע

רהט; 66ע

דליתאל־כרמל; 67ע

פרדסחנה-כרכור; 68ע

ראשוןלציון; 69ע

ביתשמש; 70ע

מעלותתרשיחא; 71ע

תלשבעע" 72ע
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בסעיף10)א(לחוקהעיקרי,במקום"המנויהבתוספתהראשונה"יבוא"אשרנקבעבצו6עתיקוןסעיף10
כייוקםויפעלבתחומהמערךאכיפהעירוני"ע

בסעיף17לחוקהעיקרי,במקום"המנויהבתוספתהראשונה"יבוא"אשרפועלבתחומה7עתיקוןסעיף17
מערךאכיפהעירוני"ע

בסעיף18לחוקהעיקרי-8עתיקוןסעיף18

בכותרתהשוליים,במקום"התוספות"יבוא"התוספתהשנייה"; )1(

סעיףקטן)א(-בטלע )2(

סעיף19לחוקהעיקרי-בטלע9עביטולסעיף19

בסעיף21לחוקהעיקרי,בכותרתהשוליים,המילים"הוראתשעה"-יימחקוע10עתיקוןסעיף21

בסעיף22לחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף22

בסעיףקטן)א(,המילים"למעטפרקג"-יימחקו; )1(

סעיףקטן)ב(-בטלע )2(

סעיף23לחוקהעיקרי-בטלע12עביטולסעיף23

סעיף19לחוקקובעחובתדיווחשלהשרלוועדת  סעיף 9 
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,מדיחצישנה, 
האכיפה מערכי להפעלת הנוגעים שונים נתונים בדבר
אפקטיביות בחינת לצורך השאר, בין זאת, העירונייםע
מערכיהאכיפההעירונייםעבדבבדעםההצעהלסייםאת
תקופתהפעלתמערכיהאכיפההעירונייםלתקופתניסיון,
כהוראתשעה,ועםההצעהלהפעילםבאופןקבועלאחר
ניסיוןמצטברשלכעשורבהפעלתמערכיאכיפהעירוניים
ברשויותמקומיות,מוצעלבטלאתחובתהדיווחלוועדת

הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתבנושאע

וזהנוסחושלסעיף19לחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח
העירונייםשמוצעכאמורלבטלו:

דיווח לכנסת  .19"

של הסביבה והגנת הפנים לוועדת ימסור השר
הכנסת,מדיחצישנה,דיווחעלכלאלה:

אחת בכל שבוצעו האלימות עבירות מספר )1(
מהרשויותהמקומיותהמנויותבתוספתהראשונה
בששתהחודשיםשקדמולדיווח,לפיסוגהעבירה,

והשינויבהשוואהלששתהחודשיםשקדמולהם;

ברשויות שבוצעו האלימות עבירות מספר )2(
המקומיותשאינןמנויותבתוספתהראשונהבששת
החודשיםשקדמולדיווח,לפיסוגהעבירה,והשינוי

בהשוואהלששתהחודשיםשקדמולהם;

קבע דרך הפועלים השוטרים במספר שינוי )3(
בתוספת המנויות המקומיות הרשויות בתחומי

הראשונה;

מסייעים פקחים עשו שבהם המקרים מספר )צ(
שימושבכלאחתמסמכויותיהםלפיפרקזהע"

עקיף, בתיקון תוקן לחוק 21 סעיף במסגרת  סעיף 10 
כהוראתשעה,סעיף9לחוקהרשויותהמקומיות 
)משמעת(,התשל"ח-1978,שכותרתו"עבירותמשמעת"ובו
קבועהרשימהשלהתנהגויותשייחשבולעבירתמשמעת
שלעובדרשותמקומיתעסעיף21לחוקהוסיףאתפסקה)8(
לרשימהשבסעיף9האמורולפיהגםהפעלתסמכותעיכוב,
חיפושאוכניסה,שלאכדין,עלידיעובדרשותמקומית
תהווהעבירתמשמעתעזאת,כדישלצדהקנייתסמכויות
אכיפהלפקחיםלפיהחוקייקבעוסנקציותאפקטיביותלמי
שיעשהשימושבסמכויותיושלאכדיןעעםההצעהלהפוך
אתהחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירונייםלהוראת
האמורה המשמעת עבירת את גם לקבוע מוצע קבע,
להוראתקבעעלפיכך,מוצעלמחוקאתהמילים"הוראת

שעה"מכותרתהשולייםשלסעיף21לחוקע

מטרתההעיקריתשלהצעתהחוקהיאלהפוך  סעיף 12 
אתהחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירוניים 
להוראתקבע,כאמורלעילעסעיף23לחוקקובעאתתוקפו
שלהחוקכהוראתשעהעעםההצעהלהפוךאתהוראת

השעהלהוראתקבע,מוצעלבטלוע

וזהנוסחושלסעיף23לחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח
העירונייםשמוצעכאמורלבטלו:

תוקף  .23"

חוקזהיעמודבתוקפועדיוםכ'בתמוזהתשפ"א
)30ביוני2021(ע"
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ביטולהתוספת
הראשונה

התוספתהראשונהלחוקהעיקרי-בטלהע13ע

תיקוןפקודת
העיריות

בפקודתהעיריות,אחריסעיף337יבוא:צ1ע

"סימן א'1: הסמכת פקחים עירוניים

הסמכת
פקחים

עירוניים

פקחים337אע העירייה, עובדי מבין להסמיך, רשאי עירייה ראש )א(
עירוניים,שיהיונתונותלהםהסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקן,
לשםפיקוחעלביצועחוקיעזר,ובלבדשלאיוסמךפקחעירוניאלא

אםכןהתקיימובוכלאלה:

חומרתה מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
אונסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהיועץהמשפטילעירייה,

לשמשפקחעירוני;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
השר בהסכמת השר שהורה כפי זה, פרק לפי לו נתונות

לביטחוןהפנים;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,ככלשהורההשרע )3(

הודעהעלהסמכתפקחעירונילפיסעיףזהתפורסםברשומותע )ב(

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכותראשהעירייהאו )ג(
מועצתהעירייהלהסמיךפקחיםאולמנותםלפיכלדיןע

סמכויות
פקחעירוני

לשםפיקוחעלביצועחוקיעזרבתחוםהעירייהשבההוא337בע )א(
עובד,רשאיפקחעירוני,לאחרשהזדההלפיסעיף337ג-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

ידיעה כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
אומסמךשישבהםכדילהבטיחאולהקלאתביצועושל
זו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתובחוק חוקעזר;בפסקה

המחשבים,התשנ"ה-1995צ;

המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד למקום, להיכנס )3(
למגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטע

איןבסמכויותפקחעירונילפיפרקזהכדילגרועמסמכויות )ב(
פיקוחשניתנולולפיכלדיןע

זיהויפקח
עירוני

פקחעירונילאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,337גע
אלאבתחוםהעירייהשבההואעובד,בעתמילויתפקידוובהתקיים

כלאלה:

הואלובשמדיפקח,בצבעובצורהשהורהלענייןזהראש )1(
העירייה,ובלבדשלאיהיהבהםכדילהטעותכנחזיםלהיותמדי

משטרה,והואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו;

ישבידותעודההחתומהבידיראשהעירייה,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהע

ביטולהתוספתהתוספתהראשונהלחוקהעיקרי-בטלהע13ע
הראשונה

תיקוןפקודתבפקודתהעיריות,אחריסעיף337יבוא:צ1ע
העיריות

"סימן א'1: הסמכת פקחים עירוניים

הסמכת
פקחים

עירוניים

פקחים337אע העירייה, עובדי מבין להסמיך, רשאי עירייה ראש )א(
עירוניים,שיהיונתונותלהםהסמכויותלפיפרקזה,כולןאוחלקן,
לשםפיקוחעלביצועחוקיעזר,ובלבדשלאיוסמךפקחעירוניאלא

אםכןהתקיימובוכלאלה:

חומרתה מהותה, שמפאת בעבירה הורשע לא הוא )1(
אונסיבותיהאיןהואראוי,לדעתהיועץהמשפטילעירייה,

לשמשפקחעירוני;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיו )2(
השר בהסכמת השר שהורה כפי זה, פרק לפי לו נתונות

לביטחוןהפנים;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,ככלשהורההשרע )3(

הודעהעלהסמכתפקחעירונילפיסעיףזהתפורסםברשומותע )ב(

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמסמכותראשהעירייהאו )ג(
מועצתהעירייהלהסמיךפקחיםאולמנותםלפיכלדיןע

סמכויות
פקחעירוני

לשםפיקוחעלביצועחוקיעזרבתחוםהעירייהשבההוא337בע )א(
עובד,רשאיפקחעירוני,לאחרשהזדההלפיסעיף337ג-

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

ידיעה כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )2(
אומסמךשישבהםכדילהבטיחאולהקלאתביצועושל
זו,"מסמך"-לרבותפלט,כהגדרתובחוק חוקעזר;בפסקה

המחשבים,התשנ"ה-1995צ;

המשמש למקום ייכנס שלא ובלבד למקום, להיכנס )3(
למגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטע

איןבסמכויותפקחעירונילפיפרקזהכדילגרועמסמכויות )ב(
פיקוחשניתנולולפיכלדיןע

זיהויפקח
עירוני

פקחעירונילאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזה,337גע
אלאבתחוםהעירייהשבההואעובד,בעתמילויתפקידוובהתקיים

כלאלה:

הואלובשמדיפקח,בצבעובצורהשהורהלענייןזהראש )1(
העירייה,ובלבדשלאיהיהבהםכדילהטעותכנחזיםלהיותמדי

משטרה,והואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו;

ישבידותעודההחתומהבידיראשהעירייה,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיו,שאותהיציגעלפידרישהע

ס"חהתשנ"ה,עמ'366;התשע"ד,עמ'296ע צ
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סייג
לסמכויות

פקחעירוני

פקחעירונילאישתמשבסמכויותיולפיפרקזהכלפיאלה:337דע

מוסדממוסדותהמדינה,למעטביתחוליםממשלתי; )1(

ספקיםומפעליםהמפתחיםאוהמייצריםציודביטחוניבעבור )2(
כוחותהביטחון,שקבעלענייןזה,מטעמיביטחוןהמדינה,ראש
הממשלהאושרהביטחון,בהתייעצותעםהשר;לענייןזה,"כוחות
הביטחון"ו"ציודביטחוני"-כהגדרתםבחוקהתאגידיםהביטחוניים

)הגנהעלאינטרסיםביטחוניים(,התשס"ו-52006ע"

תיקוןפקודת
המועצות
המקומיות

בפקודתהמועצותהמקומיות,אחריסעיף13ויבוא:15ע

"תחולת
הוראות

-הסמכת
פקחים

וסמכויות
פיקוח

הוראותסעיפים337אעד337דלפקודתהעיריותיחולו,בשינויים13זע
המחויבים,עלמועצהמקומיתע"

רשותמקומיתשערבתחילתושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(,הייתהמנויה16עהוראותמעבר )א(
בתוספתהראשונהלחוקהעיקרי,יראואותהכאילונקבעהבצולפיסעיף7לחוקהעיקרי
כנוסחובסעיף5לחוקזה,ומערךהאכיפההעירוניימשיךלפעולבתחומה,אלאאםכן

הופסקהפעילותובהתאםלהוראתסעיף7גלחוקהעיקריכנוסחובסעיף5לחוקזהע

כנוסחו העיקרי לחוק 7א לסעיף בהתאם ראשונות מידה אמות לקביעת עד )ב(
בסעיף5לחוקזה,יראוכאמותמידהלענייןהסעיףהאמוראתהתבחיניםלבחירת
רשויותמקומיותשבהןיוקםויפעלמערךאכיפהעירונישנקבעובהחלטתהממשלה
מס'1331מיוםי"בבאדרא'התשע"ד)12בפברוארצ201(,בהחלטתהממשלהמס'5צ16
מיוםא'בתמוזהתשע"ו)7ביולי2016(ובהחלטתהממשלהמס'389צמיוםי"בבטבת

התשע"ט)20בדצמבר2018(ע

כפישצויןלעילבחלקהכללישלדבריההסבר,  סעיף 16
כיוםמנויותבתוספתהראשונהלחוק71רשויות 
עירוניים אכיפה מערכי פועלים שבמרביתן מקומיות,
ובחלקןהםנמצאיםבשלביהקמהוהיערכותשוניםעכדי
לאפשראתהמשךהפעלתםשלמערכיהאכיפההעירוניים
לקבוע מוצע לנושא, המוקצה לתקציב בהתאם האלה,

הוראותמעברכלהלן:

בתוספת המנויות המקומיות ברשויות )1 (
הראשונהלחוקימשיךלפעולמערךאכיפהעירוני,
אלאאםכןהופסקהפעילותובהתאםלהוראתסעיף
7גהמוצעבסעיף5להצעתהחוק,כלומראםרשות
מקומיתביקשהאתהפסקתהפעילותאואםהרשות
המקומיתלאעמדהבהתחייבויותשנדרשוממנה

לצורךהפעלתהמערך;

לבחירת ראשונות מידה אמות לקביעת עד )2(
אכיפה מערך ויפעל יוקם שבהן מקומיות רשויות
עירוניבהתאםלסעיף7אהמוצעבסעיף5להצעת
החוק,יראוכאמותמידהלענייןזה,אתהתבחינים
שנקבעובהחלטתממשלהמס'5צ16מיוםא'בתמוז
התשע"ו)7ביולי2016(,המהווהעדכוןשלהחלטות
ההסבר בדברי כמפורט בנושא קודמות ממשלה
בחירתמועצותאזוריות לעניין האמורע 7א לסעיף
כאמור,יראוכאמותמידהמחייבותאתהתבחינים
והתנאיםשנקבעובהחלטתממשלהמס'389צמיום

י"בבטבתהתשע"ח)20בדצמבר2018(;

ס"חהתשס"ו,עמ'צ17ע 5
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3לחוק הסמכהלפקחעירונישנעשתהערביוםהתחילה,לפיהוראותסעיף )ג(
העיקריכנוסחוערביוםהתחילה,ועמדהבתוקפהערבהמועדהאמור,יראואותה
כהסמכהשניתנהלפיסעיף337אלפקודתהעיריותאולפיסעיף13זלפקודתהמועצות
המקומיות,כנוסחםבסעיפיםצ1ו־15לחוקזה,בהתאמה,לפיהעניין,והיאתעמוד
בתוקפהעדתוםתקופתתוקפה,אלאאםכןבוטלהאושתוקפהפקעקודםלכןלפיכל

דיןע

3לחוק הסמכהלפקחעירונישנעשתהערביוםהתחילה,לפיהוראותסעיף )ג(
העיקריכנוסחוערביוםהתחילה,ועמדהבתוקפהערבהמועדהאמור,יראואותה
כהסמכהשניתנהלפיסעיף337אלפקודתהעיריותאולפיסעיף13זלפקודתהמועצות
המקומיות,כנוסחםבסעיפיםצ1ו־15לחוקזה,בהתאמה,לפיהעניין,והיאתעמוד
בתוקפהעדתוםתקופתתוקפה,אלאאםכןבוטלהאושתוקפהפקעקודםלכןלפיכל

דיןע

בשלההצעהלהעביראתפרקג'לחוקשעניינו )3(
הסמכתפקחיםעירוניים-לפקודתהעיריות,ולבטל
בשלכךאתפרקג'האמורמהחוקלייעולהאכיפה
והפיקוחהעירוניים-מוצעלקבוע,למעןהסרספק,

כיהסמכויותלפקחיםעירונייםשנעשומכוחפרקזה,
ערביוםתחילתושלהחוק,ימשיכולעמודבתוקפן
עדתוםתקופתתוקפן,אלאאםכןבוטלוקודםלכן

אושתוקפןפקעקודםלכןלפיכלדיןע
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