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מתפרסמות בזה'הצמות• חוק ־מסעם הממשלה

חוק לתיקון פקודת העיריות)מם׳  ,(18תשכ״א־־1961
בסעיף  2לפקודת העיריות) '1934 ,להלן  -הפקודה( ,כמקום הגדרת ״בעל״ תבוא
.1
הגדרה זו:

היקוןסעיף2

״בעל״ -
) (1בכל נכס ,לרבות המקבל הכנסה ממנו שלא כשוכר או כשוכר משגה ,א ו הזכאי
לקבלה ,או שהיה מקבלה אילו היה הנכס נותן הכנסה ,בין שזכותו רשומה בפנקסי
המקרקעין או בפנקסים רשמיים אחדים ובין שאינה רשומה;
) (2בנכס מושכר לתקופה העולה ע ל שלוש שנים ,אך אינה עולה ע ל חמש עשרה
שנה ־^־ לרבות גם את השוכר ושוכר משבה ששכר לתקופה כאמור;
) (3בנכם מושכר לתקופה העולה ע ל חמש עשרה שנה — השוכר ושוכר המשנה.
ששכר לתקופה כאמור.״
תיקיו עיר
0

,2

93

הוספת סעיף 95א

בסעיף  93לפקודה יימחקו המלים ״לעבודה מיוחדת״.

אחרי סעיף  95לפקודה יבוא סעיף זה:
.3
״סמבות ל ח 95א .בכפוף להוראות בפקודה זו או בתקנות ע ל פיה< רשאית עיריה
להתחייב בשיק ובשטר חוב״,
מל שטרות
ת ו ם

.4

תיקון מעיף 98

בסעיף  98לפקודה

-

)(1

אחרי פסקה ) (14יבואו פסקאות אלה:
״)14א( לדרוש מבעלי מקרקעין הגובלים רחוב לסלול מדרכה
לאורך הרחוב הגובל את מקרקעיהם;
)14ב( לדרוש מהמחזיקים במקרקעין הגובלים רחוב וששי
 .מושם במקרקעין אלה גורם ללכלוך הרחוב או לזיהומו-במידה
יתירה  -שיקיימו במצב נקי את המדרכה ואת הרחוב עד :הקו
האמצעי שלו ,ל כ ל אורך הרחוב הגובל את מקרקעיהם.״

)(2

אחדי פסקה ) (15תבוא פסקה זו:
״)15א( לדרוש מבעל מקרקעין להחזיק את חזית הבנינים
שעל המקרקעין במצב תקין ולסיידה;״

)(3

אחדי פסקה ) (16יבואו פסקאות אלה:
״)16א( לדרוש מהתופסים בנין ,בין שהם בעליו ובין שהם
אינם בעליו ,להחזיק במצב נקי את חצר הבנץ ואת הכניסה
אליו ואת חדר המדרגות בו ,מבלי לפגוע בכל זכות של התופס
כלפי בעל הבנין או כלפי אדם אחר ,הן לפי הסכם והן לפי דין;
)16ב( להגביל או לאסור את החזקתם של חפצים בחזיתו של
בנין ,או בכל חלק אחר ממנו הפונה לרשות הרבים או הנשקף

;

-

. 56

* ע ־ ר  ,1934תוס׳ 1׳ מסי  ,414עמ׳  ;1ע ־ ר חש״ח ,עמ׳  ;58ע־ר תש״-ט׳ עמ׳  ;84ס״ה תש״ט׳ עמי 140ז חש״י 7.עמי 41׳
.־'',-,
173,145׳  ;307חשי״ב ,עמי  ;245,138השט״ו ,עמי  ;120,100חשי׳״ו ,עמ>  ; 160,38ס״ה ,תשי״ט׳ עמ׳ ¿18

הצעות חוק  ,444י׳׳ר בטבת ת׳עכ־׳א2,1.1901 ,

:

י מיר^ -ומנלילו< ל^^ «*- iמ־יאךת^^פמד־;או בטחונד&ו
המכערת את מראהו של בנין׳ לרכות תליית כבסים במקומות
אלה;״

.

:

•

:

ץ
אחרי פסקה ) (19יבואו פסקאות אלה;
)(4
־־ .-/״)19א(־:לדרוש מבעלי מקרקעין לנטוע; עצים־־או לשתול;
צמחים אחרים בחצרות או בגינות של מ ק ר ק ע י ה ם ל א ו ר ך ח ז י ת
המקרקעין הפונה לרחוב׳.וכן לנטוע או לשתול כאמור גס
\ בחלקים .אחרים של החצר או הגינה לשפ מניעת םחף או
"־*• .
 .נדידת חול;
•
)19ב( לאמור :על בעלי מקרקעין או ע ל המחזיקים בהם;
לעיקור עצים שבהט איא היתר ה ע י ר י ה א ו שלא בהתאם
•
״ ־ /לתנאי ההיתר.״

.

:

•~

&  -בסעיף  99לפי^דה ;._. ; -־'־־־
:
יבוא^ף;קטן.זה/ ; :
^ ת מ ש < ה ע י ר י ה ל ב י צ ו ע עבודה באשראי ^ניתן לה למטרה
ץ  .זו בתנאי הצמדה כ א מ ו ר בסעיף ;2.לחוקהריבית׳ תשי״ז־~ ,^&7רשאית:
היא לקבוע בחוק עזר ,כי בל החייב להשתתף בהוצאות העבודה ישלם
־לעירייה את סכום ההשתתפות ,כולו או -מקצתו ,בתנאי ההצמדה שבחפ
־<־
־: v;.-.
־.
.
•
התחייבה העיריה.״;
:

7

־-;.־ _ •
ו י ב ו א ו סעיפים :קטנים אלה<
 .״)6ב( בחדק עזר לדוגמה דשאישר;הפממ לקבוע לאגרות׳ להיטליפ
או לדמי השתתפות שיוטלו על פי חוק עזר  -שיעור מקסימום ושיעור
;» ,יגימוםן -הוא•.רשאי .,בצו .כרשומוי ;4גם-־־לקפוע שיעוריפ אלה לעידיה
; פ ל מ ^ ׳ ב ץ ^ ג ^ ג ו כ ב ר שיעוריםיאןזרים בחוק עזר לדוגמה ובין שלא
"•־";־;:
• נקבעו.

'yי

:

^<<;

.

ההוראות־בדבר א י ק ו ר חוק עזר ופרסומו ברשומות כאמור
)6a
י" בסעיף ק ט ן )  \ 4ל א יחולו על חוק עזר לדוגמה לפי:סעיף קטן)6א( שאומץ
ל ל א שינוי נוסה׳ חוץ מן השינוי הנובע מקביעת השיעורים לאגרות׳
להיטלים או לדמי השתתפות שבתחומי המינימום והמקסימום האמורים
;; :בסעיף קטן)6ב(; ראש העיריה יפרסם ברשומות הודעה .בנוסח שקבע
:

 .שר הפנים ,על אימוץ חוץ העזר לדוגמה ובה יפורטו השיעורים שנקבעו
••• כאמור.
.

)6ד( תחילתו של חוק עזר שסעיף.קטן)6ג> ת ל עליו תהיה מיום
פרסום ההודעה לפי אותו סעיף קטן׳ או כמועד מאוחר יותר שיפורש
בהודעה׳ זולת אם קבע שר הפנים יום .תחילה" מוקדם יותר׳ שיפורש
בהודעה כאמור ושלא ייהיה לפני תחילת שנת הכספים שבה פורסמה
ההודעה.״

בסעיף  102לפקודה -
.6
בסעיף ק ט ן ) א (  ,במקום פסקה ) (1תבוא פסקה זו:
)(1
( )1״ ארנונת רכוש ע ל נכסים׳ שתשולם •על ידי הבעלים
^ -
 - V־" .בשיעוד־ של אחוז מםויים מהשווי לצורך ארנונה; ואולם אם
_ _ _ _ _
v

םיח

T

 , 2 1 9 2חשי״ז ,ע»׳

׳ ,י ״ ך ב ט ב תתשכ״א444הצעות.חוקi1:196a ,

51J

המחזיק בנכסים א ל ה התחייב בכתב כלפי הבעל לשאת האר
נונה הרכוש המוטלת ע ל הנכסים ,תשולם ארנונה זו לעיד*ה
על ידי המחזיק ולא ע ל ידי הבעל;״
)(2

אחרי סעיף ק ט ן ) א ( יבוא סעיף קטן זה:
״<א (1שר הפנים רשאי לאשר את הארנונות שהמועצה החליטה
עליהן ,כולן או מקצתן ,או לאשרן בהפחתת שיעוריהן.״;

)(3

במקום סעיף קטן  00יבואו סעיפים קטנים אלה:
״)ב (1החלטת מועצת עיריה בדבר הטלת ארנונות תוגש לאישור
שר הפנים במועד שקבע שר הפנים בתקנות ושלא יהיה מאוחר מיום
 1במרס שלפני שנת הכספים שלגביה הוטלו האדנונות.
המועצה תפרסם בתחום העיריה ,לא יאוחר מיום  15במרס
)ג(
שלפני כ ל שנת כספים שלגביה הוטלו ארנונות ,הודעה בדבר הטלת
הארבובות שאושרה על ידי שר הפנים ,שיעורן ומועדי תשלומן ,ובלבד
שאם נתן שר הפנים צו לפי סעיף ) 105ב( לגבי עיריה פלונית ,תפרסם
המועצה א ת ההודעה לאחר הכנת לוח השומה ובמועד שיקבע שד הפנים
בצו ברשומות .שר הפנים יפרסם ברשומות הודעה בדבר אישור הארנונות,
שיעורן ומועדי תשלומן.״

תיקון סעיף «114

תיקון סעיף 115

בסעיף 114א לפקודה ,בסעיף קטן )א( ,אחרי ״סכום כלשהו המגיע בעד ארנונה״
.7
יווםף ״או בעד אגדה אד היטל שנקבעו בהוק עזר״.
,8

בסעיף  115לפקודה

)(1

-

בסעיף קטן) (3יימחקו המלים ״ובחותם העיריה״;

) (2בסעיף קטן ) ,>4בפסקה )ד( ,במקום המלים ״במעמד המוכתר או שני נכבדים
של השכונה שבה נמצא הבית או המקום״ יבואו המלים ״במעמד שני עדים״ ,ובסופה יבוא
פסוק זה :״הגובה רשאי לדרוש ששוטר יילווה אליו לשם אכיפת האמור בכתב הפקודה״;
בסעיף קטן) ,(4בפסקה )ו( ,בתנאי המגביל ,במקום הפריט )א( יבוא פריט זה:

)(3

״)א( ל א תוגש תביעה להחזרת טובין לפי סעיף זח לאחר שנמכרו לפיו.״,
ובסוף התנאי המגביל יבואו מלים אלה:
״או אם נדחה מסיבה זו לפי כ ל דין תשלומן ש ל אגרות בית המשפט,
כולן או מקצתן״ז
)(4
/יקץ סעיף«11

זופפח סעיף «116

בסעיף קטן) (8תימחק ההגדרה של ״מוכתר״.

בסעיף  116לפקודה ,בסעיף קטן ) ,(3בסוף התנאי המגביל ,יבואו מלים אלה :״או
,9
אם נדחה מסיבה זו לפי כ ל דין תשלומן של אגרות בית המשפט ,כולן או מקצתן.״
,10

אחרי סעיף  116לפקודה יבוא סעיף זה:
» ״
ג ב

ת

והיטלים

:יטול הסעיפים
12ו־127

3

.11

א ב ר ו ת

116א .הוטלו על פי חוק עזר אגרה או היטל יחולו על אי־תשלומם ו ע ל
גבייתם הוראות הסעיפים  115ו־ ,116כאילו היה מדובר בהם באגרות או
בהיטלים ולא באדנונות או באדנונות שהוטלו לפי הוראותיה ש ל פקודה
זו.״

הסעיפים  121ו־ז 12לפקודה — בטלים.

**4הצעות מ ו ק * י׳׳ד ב ט ב ת וזשב״מ,

1961X2

_
י
 ,*2אחרי סעיף  126לפקודהיברא סעיף זה:
 427מקום שבפקודה זו א ו ע ל פיה פועלה ח ו ב ה ע ל ב ע ל מ כ ס  .חייבים
^ .
בקיומה ,ביחד ולחוד״ כ ל אלה שהם בבחינת ״בעל״ ש ל אותו בכם ל ע נ ץ
 *י מעלפקודה זו׳ ו כ ל סעד שניתן כדין לבעל הנכם *בקשר לקידמ חובה באמור
ניתן גם להם? קיים אחד מהפ את החובה׳ חייבים האחרים להשתתף בהו־
צאותיו א ו לפצותו בדרך אהדת «0־ ש נ ק כ ע ב ה פ כ ם ביניהן ,ו ב א י ן ה ס ב פ -
בשים ל ב להוראות סעיף  >6< 115ולשיעור ההבאה של כ ל אהד מהם;*,
מ

״

ו

מ

 .13ע ל א ף האמור בסעיפים  1ו־ 12לחוק זה  -בשכירות שנעשתה לפני תחילתו של חוק
זה יראו כבעל את מי שהיו רואים אותו כבעל אלמלא הוראות הסעיפים האמורים,
.

דברי הסבר

סעיף  98לפקודה מפרט את התפקידים אשד עיריה רשאית ליטול על עצמה .בפסקה
.1
)4ו> נאמר שעידיה רשאית —
״לסלול כ ל רחוב שאיננו רכוש הפרם ולדאוג למצבו התקין של כ ל רחוב
• ־ כאמור.״
ב ע ״ פ  179/56ג״פםקי ד ך  .כרך יי׳ ע מ ׳  (1794קבע ב י ת המשפט העליון ,כ י אין
בהוראות אלה מתן מלכות לחייב בעל נבם הגובל רחוב לסלול את המדרכה לאורך חזית
הנכס .סעיף  (1)4ש ל החוק המוצע בא להעניק א ת הסמכות הדרושה לכך.
הדאגה לניקוי רחובות העיר מוטלת כולה ע ל העיריה ואין לפי החוק הקיים אפשרות
־" להטיל הפקיד זה ע ל בעלי נכםימ ,אולם יש מלאכות ועסקיפ הגורמים במישרין א ו בעקיפין
ללכלוך:הרחוב ולזיהומו במידה *תירה׳ ו א ץ השירות הרגיל ש ל הדשות המקומית יכול
מ ב א י פ  .ב א ל ה לקיימ מצב .תקין־ ש ל נקיץ ,והדבר מהווה מטרד ציבורי .החוק המוצע ב א
לאפשר :לעידיה להטיל ע ל בעלי עסקים ומלאכות כ א ל ה את האחריות לנקיון מסביב לנכס
שלהם )סעיף .«1)4
 בעיה נוספת שטרם מצאה א ת פתרונה -במסגרת החוק הקייס הוא הנזק שנגרם לרחובות :ולכבישיםבערי החוף ע ל ידי נדידת הול .החוק המוצע מאפשר לעידיה להטיל על בעלי גבפיפ
במקומות באלה חובה לנטוע פצים וצמחים אחרים בדי למבוע א ת נדידת החול .י ת ר ע ל כן,
ביתן לחייב בעלי נכסים לנטוע עצים לצורך החזית של גכםים כאלה׳ כדי לשפר את מראהו
״" החיצוני של הרחוב כולו .מגמה דומה מונחת ביסוד הודאה נופפת .המאפשרת לאסור עקידת
,יעצום בנכםימ פרטיים שלא בהיתר מאת העירייה ובתנאים שתקבע׳ כגון נטיעת עץ במקום
אחל או תשלדס כופר נטיעה כאמור .המגמה היא למנוע פגיעות בנוף ,כפי שקרו *מקופות
שונימובהם הד ה כ ר מ ל ) ס ע י ף .«4)4
גם התיקונים המוצעים בסעיף  (4) 4באים בעקבות הלכה מצמצמת שנפסקה בע״פ
 179/56האמור.
בעלי בתים החייבים בתשלום דמי השתתפות בסלילת כבישים הגובלים את רכושם
.2
והם מפגרים בתשלומם* גורמים לעיריה נזק בכל מקרה שהעיריה התחייבה לפני הקבלנים
בתשלום הוצאות הפלילה למי•• וצאי ׳*הצמדה״ ,ובמשך תקופת הפיגור ח ל שינוי בשער
ה ח ל י פ י ן » ו כמדד .כדי להתגבר ע ל קשיים אלה מוצע לאפשר לעירית להטיל ע ל הבעלים
המפגרים את ההוצאות העודפות שנגרמו יא? עקב תנאי ההצמדה והפיגור בתשלום .סמכות
זו תיווסף לסעיף  (1) 99לפקודה .המפרש את הסמכויות שעיריה יכולה להשתמש בהן בחוקי
עזר ,באופן שהשימוש בסמכות הדשה זו יהיה טעון גם הוא אישור שר הפנים ,המאשר
בל חוק עזר של עיריה )סעיף .((1) 5
, -1!m:mj«n

־ »  , 4י׳׳י-בטבזז
:

תשב׳^ז3£et19.i

חוקי העזר של העיריות ,ע ל האגרות וההיטלים המוטלים בהם ,טעונים אישור ע ל
.3
שר הפנים ופדםופ ברשומות ,אפילו במקום שחוק העזר זהה בתבנו ובנוסחו עם חוק עזר
לדוגמה ששר הפנים מוסמך ,לפי סעיף 6) 99א( לפקודה ,לפרסמו .במגמה להקל ע ל העיריות
ד ק על משרדי הפנים והמשפטים בבדיקת חוקי העזר ובפרסומם ,מוצע להנהיג סדר זה:
שר הפנים מוסמך לקבוע שיעורי מקסימום ומינימום לאגרות ,להיטלים ולדמי־
השתתפות מסויימים׳אם באופן כללי ואם לעיריה פלונית ,ותשלומי חובה שהוטלו בגבולות
:שיעורים אלה שוב לא יהיו טעונים אישור השר.
חוק עזר שהוא זהה עם חוק עזר לדוגמה שפרסם שר הפנים ברשומות  -לא יהיה.
טעון אישור השר או פרסום ברשומות ,דיו בהודעת ראש העיריה ברשומות ע ל התקנתו
ו ע ל מועד תחילתו .מועד תחילתו יכול ,על פ־ החלטת שר הפנים ,להיות גס לפני מועד
פרסום ההודעה׳ אך לא לפבי תחילת שנת הכספים שכה ניתבה ההודעה )מעיף 5־ ).«2
ע ל פי החוק הקיים טעונה הטלת ארכובות על ידי עיריה אישורו של שר הפנים .מוצע
.4
לייעל את אישור האדנונות ע ל ידי שבי תיקונים אלה;
)א( שר הפנים יהא רשאי׳ בשעת אישור הארבונות ,להפחית את שיעוריהן; "..
)ב( תוטל חובה על העיריות להגיש את החלטותיהן בדבר הטלת ארנונות
במועד שיקבע השר אך לא מאוחר מיום  1במרס שלפני שנת הכספים ש א ב י ה
הוטלו הארנונות )סעיף  (2) 6ו־).>(3
סעיף  114לפקודה מסמיך עידיה להטיל קנס פיגורים על משלמי ארנונות שפיגרו
.5
.בתשלומם ששה חדשים .מוצע להרחיב את הוראות הסעיף הזה גם על אגרות והיטלים
שהוטלו בהוקי עזר ,כדי להקל גם ע ל גבייתן)סעיף .(7
בסעיפים  115ו־ 116לפקודה נאמר ,כי לשם גביית ארכובות שבפיגור רשאית העיריה
.6
ל ע ק ל ולמכור מטלטליו של החייב בארנונות וכן תביעות כסף שלו מאדם אחר ,ל ר ב ו ת
שכר דירה ושכר עבודה המגיעים לו .כן קובע אותו סעיף את הדרכים לביצוע העיקול
והמכירה ולבירור טענותיו של הנפגע .ואילו בגביית אגרות והיטלים שהוטלו בחוק עזר׳
אין לעיריה דרך אחרת אלא הגשת תובענה לבית המשפט .דרך זו גורמת לעיריות קשיים
מרובים בגביית אותם תשלומי חובה ,אף ע ל פי ששיעורם בקבע מראש בחוקי עזר ואין
מחלוקת בין העיריה לבין החייב על עצם החיוב בתשלום .לכן מוצע גם בזה לאפשר
את גבייתם של היטלים ואגרות באותה דרך מקוצרת שבה גובים ארנובות):םעיף .(10
לפי ההוראות הקיימות ,מותר לגובה העיריה המבצע עיקול לפרוץ בית במעמד
.7
המוכתר או שני נכבדים של השכונה או במעמד שוטר .ההוראה בדבר המוכתר או" נכבדי
השכונה איבה מעשית כיום ומוצע שבמקומם יבואו שני עדים .עם זאת מוצע להורות,
שהגובה יהיה רשאי לדרוש את נוכחותה של המשטרה ,שתשתמש בכוח סביר כ כ ל שיהיה
צורך למילוי תפקידה ,הוראה שהעדרה גרפ בעבר לסיכול מספר רב של עיקולים מטעם
העיריה ).(8
.8

ארבובת רכוש על מקרקעין שבתחום עיריה מוטלת על בעל הנכפים.
סעיף  2לפקודת העיריות׳  1934אופר:
״בעל״ — לרבות אדם המקבל אד זכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה «לו היה הנכס ניתן
הכנפה׳ בין בזכותו הוא ובין כבא־כות או נאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכס ובין שאינו
הגעל הרשום׳ וכולל שובר או שוכר משנה ששכר נבם לתקופה שלמעלה משלוש שנימ.׳׳

העיריות נהגו׳ בהתאם להוראה זו ,לגבות את ארנונת הרכוש מאותם האנשים שנתקיימו
בהם התנאים שבהגדרה זו ושהפיקו .את מרבית ההבאה מהנכס .כך ,למשל ,אם הנכם היה
מהזכר לתקופה של  49שנה ,לא נהגו לגבות את הארנונה מהבעל הרשום אלא מהחוכר:,
מאחר שמרבית ההנאה בנכם היא לחוכר דוקא ולא לבעל הרשום.
מ צ ע ו ת ת ו ק  ¿444י״ד ב ט ב ת תשכ׳׳א2.1.1961 ,

;  -י ^ ־ " » ל ם ^  1־ ה מ ש פ ט ; ה ע ל י ו ן  • • /פ פ ן ^ ^ ז ^ ( ו _ ^ ^ ־ ) ׳ * פ ק ק י פ ״ ע ל י ו נ י ם  ,כ ר ך כ״ו,
עמ^38ט^ ש ל ל תפיסה זו< שלפיה הברירה בידי העיריה ע ל מי מ כ ל אלה יש להטיל למעשה
 ^ : . :ה ש ל ו ם •ארנונת הרבוש ,בפסק הדין נקבע• ,כי• דק,במקרה שהבעל האמיתי ש ל הנכם
יאיבנו א ו אינו ידוע ,מותר לתבוע את תשלום הארנונה מכל מ י שנמקיימו בו התנאים שלי
ההגדרה האמורה ,אך כ ל עוד קיים הבעל האמיתי של נכס ,ע ל העיריה לגבות את ארבונת
הרכוש ממנו ולא מהחוכר ,אפילו חכר את הנכס לתקופה של חמישים שנה ויותר.
;

:

;

לשם פתרון הבעיה מוצע הסדר זה:

.

א(
־־־--

נכס המושכר לתקופה של שלוש שנים או פחות  -יראו כ ב ע ל את המשכיר:

בלבד;

;

י.

ב( נכס המושכר לתקופה העולה ע ל שלוש שנים ,אך אינה עואן ע ל חמש
עשרה שנה — המשכיר והשוכר חייבים" באופן הדדי ,בחיובים המוטלים ע ל
הבעל והנטל יתחלק ביניהפ ל פ י הםכט ,ובאין הסכם כפי שיקבע בית המשפט
בשים ל ב לשיעור ההנאה בנכס של ב ל אחד מהם;
בנכם המושכר לתקופה העולה ע ל חמש עשרה שנה
ג(
נושא בנטל החיובים.
)סעיף  1וההוראות המשלימות בסעיפים  12ו־.(13

 -השוכר בלבד

הוראה בדומה לזו באה ,למלא דרישות של מוסדות מיישבים .בחוזי החבירה עם
,9
מוסדות אלה נקבע לרוב ,כי כ ל האדנונות המוטלות ע ל המוסד בתור ב ע ל הנכם המוחכר
ישולמו ע ל ידי החוכר׳ אך אין בהסכמים כאלה כ ד י  .ל ש ח ר ר את המרפד מאחריותו כלפי
 1העירלות<:ואס החוכר נמנע מלקיים את המוטל עליו ,נדרש .המוסד ע ל ידי העיריה ל ש ל ?
 :יי.
;$.ת ארנונת והרכוש .וזה.לשוךהחוק הקיים:
:

<־״'-־׳'-.־

'־_" («).102* _-,המועצה רשאית.,באישור"שד הפנים ,להטיל בתחום העיריה לשבת הכספים1932/53׳
״  . -ולכל שנת כספים שלאחריה ,את הארנונות המפורשות להלן ,כולן או מק1תץ׳ ולקבוע מועדים
.
־ -:לשילומן:
) (1ארבונת־רכו״ש על בכסים׳ שמשולם על.ידי הבעלים ,בשיעור של אחחי&טץימ.
מהשווי לצורך ארנונה.״
:

• • .

..

 ה ח ו ק המוצע בא ל ת ת להסכמים כאלה תוקף גם לגבי העיריה ולשחרר את בעל הנכסמהשלום הארנונה כלפי העיריה ,א ם המחזיק קיבל על .עצמו את תשלומה )סעיף .«1)6
 .10־• בתיקון לפקודת העיריות)מם׳  (16שנת תשי״ט נקבע כי ״חוזה לעבודה מיוחדת שאץ
להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב המאושר׳ טעון אישור ש ר הפנים בכתב״
)סעיף  93לפקודה( .מזה למדו כאילו חוזים אחרים שאין להוצאות הכרוכות בהם הקצבה
בזו מותר לה למועצה להתקשר בהם ללא אישור שר הפנים .סעיף  2בא לסתום פרצה זו.
־  ¿11זה שבימ שהעידיות מתלבטות בענץ הבטחת מראה חיצוני נאה ומתוקן לבניני העיר.
עיריות אחדות ניסו לחייב את בעלי בנינים לדאוג למראיהם החיצוני של הבנינים ,הדבר
נעשה בחוקי עזר בהסתמכות על סעיף ) (2) 96א( לפקודת העיריות׳ 1934׳ שלפיו רשאית
עיריה ״לפקח על הקמתו׳ הריסתו ותיקונו של כ ל ב נ י ך  .אולם בית המשפט העליזן ,ב ע ר ע ו ר
פלילי  ,179/56פ״ד׳ כ ר ך ייי עמי  ,1794קבע —
״כאשר התכוון המחוקק ,בגוף הפקודה הנזכרת )הכוונה לפקודת העיריות(׳ להסמיך
מועצת עיריה להטיל חובה ע ל הפרט ,כי יעשה פעולה מםויימת ,הרי גתן ,ביטוי לכוונה
::#:כלשוךמפורשת.וחד־משמעית׳ /לחיזוק דעתו הביא בית המשפט את סעיף  (15) 98לפקודה
האמורה ,המקנה למועצה סמכות מפורשת ״לצוות כי ייהרסו בנינים המזיקים לבריאות
הציבור״ ,וכן את סעיף  (16)98המקנה לה סמכות מפורשת ״לדרוש מבעלי קרקעות
או מקומות כי יבנו ביבים׳ מעלות שופכץ ,כתי כבוד״ וכו׳ וכן ״לדרוש מבעלי קרקעות
3צעות חוק  .444י׳׳ד ב ט ב ת תשכ׳׳א. 2.1.1961 ,־--...־

או מקומות או מן המחזיקים בהם.״ לקיים ולהחזיק במצב נקי ביבים׳ תעלות ש ו פ כ ץ  /בתי
כבוד וכוי משגבנו״.
לגד המעה -זו נ י מ ו ת אמנם לעיריות לפי מעיף ) ( í 296א> סמכויות פיקוח דהיינו
סמכויות לקבוע איך תיעשה פעולה מםויימת בנכס פלוני׳ כשהיא נעשית מרצונו של הנוגע
בדבר׳ אך אין בהוראות א ל ה סמבות לחייב את האזרח לעשות את הפעולה אם אין הוא רוצה
בעשייתה .לכן יש לחשוב שבתי המשפט יפסלו א ת חוקי העזר שהותקנו כאמור להבטחת
שיפור המראה החיצוני של העיר .החוק המוצע בא להעניק לעיריות סמבות מפורשת לפעול
למניעת כיעור העיר ולהטיל בנדון זה חיובים על בעלי נכסים ועל התופםים בהם )סעיף
.((3) 4
42

מוצע לבטל את הסעיפים  121ו־ 127לפקודת העיריות ,שאין להם עוד כ ל משמעות

מאחר שהזכות לבחור או להיבחר בעיריה אינה תלויה עוד כתשלוס ארנונות )סעיף .(11
ואלה הן הודאות פקודת העיריות1934 ,׳ שמוצע לתקנן בחוק זה׳ ועדיין לא הובאו
במלואן כדברי הפבר אלה:
בותוחיה של
מועצה

הסמכות להתקין
חמך עזר

ס ע י ף 98׳ ה ד י ש ה :
 .98אם לא יצווה שר הפנים דבר אחר בנונע לכל הפנינים הנזכרים להלן׳ או מקצתם /ומחוך
כפיפות לקביעותיה של הפקודה הזאת או פקודה או חוק אחרים כל שחפ׳ יהיה זה בנדר כוחה של
העיריה  -בתחומי שטח העידיה או בתחומי שטח תכנון עיר כ ל שוש־א׳ הכולל את שטה העיריה —
מ ע י ף :99
) (1יכולה מועצת מידיד .להתקין חוקי עזר כדי לאפשר לה או לסייע לה להוציא לפועל
בל דבר מן הדברים שהיא נדרשת או מיופת כיח לעשותם עפ-י פקודה זו או עפ-י בל פקודה
אחרת או כל חוק אחר׳ או לדרוש מכל בעל רכוש או מחזיק ברכוש כי יבצע באותו רכוש אותה
עבודה העשויה להיות נחוצה לצורך זה׳ ויכולה היא בחוקי עזר אלה לקכוע תקנות בדבר השלום
מסים או תרומות.מכל אדם שזמנו שייך לעיריה בקשר עם אותם הדברים ,ובדבר מתן רשיונות.
או הרשאות בקשר עם הדברים האלה והמסים שישולמו בעדם .ובאותם מיקי עזר יכולה ה י א
לקבוע הוראות לתשלום פיצויים לכל אדם הנפנע על ידם.
הטילה מועצת עיריה בחוק עזר חובת השתתפות בהוצאות עבודה שהיא רשאית או חייבת
לבצעה מכוח פקודה זו או מכוח יזיקוק אחר׳ רשאית היא לקבוע באותו חוק עזר שחובת ההשתת
פות תחול נם לגבי עבודות כאמור שבוצעו על ידי המועצה מכוח הרשאה או חובה כאמור בתוך
שנח הכספים שבת התחיל תקפו של חוק העזר.
) (4שום חוק עזר לא יהיה לו תוקף עד אם אושרה על ידי שר הפןים׳ ומשאישר השר
את חוקי העזר ,יפורסמו ברשומות.
) («6שר הפנים רשאי להתקין הוקי עזר לדונמח כדי שכל מועצת עיריה תנהיבם בהורה
חוקי עזר שהותקנו על ידה לפי סעיף זה .חוקי עזר אלה לדוגמה יפורסמו .ברשומות וכל חוקי
עזר שיותקנו בידי מועצת מידיה לפי סעיף זה יבולים לכלול׳ בשינויים או בלי שיטיים ,בין
בצורת הוספה׳ החלפה׳ תיקון או מחיקה ובין בצורה אחרת ,אח סעיפיהם של הוקי עזר האלה
לדוגמה׳ כולם או מקצתם.
ס ע י ף  102י ס ע י ף ק ט ן ) ב ( :
המועצה תפרסם בתחום העידיה׳ לא יאוחר מיום  15במרס שלפני כל שנת כספים שלגביההוטלו
ארנונות׳ שיעורן ומועדי שילומן׳ ובלבד :שאם נתן שר הפנים׳ לגבי עיריה פלונית׳ צו לפי סעיף
) 105ב(׳ תפרסם המועצה את ההודעה לאחר הבנת לוח השומה ובמועד שיקבע.שר הפגים בצו
ברשומות.
ס ע י ף 114א:

קנס * ג ו ר י ם

) «114א( המועצה רשאית׳ באישור שר הפנים להחליט כי אם סכום כל שהוא המניע ב ע ד
ארנונה לא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו ,ייווסף עליז קנס פיגורים בשיעור
שאינו עולה מל עשרים אחוז מאותו סכום או בשיעור שאינו עולה על פשרה אחוז מאותו סכום
בצירוף חצי אחוז לכל חודש של פיגור׳ ובלבד שקנס הפיגורים לא יעלה בסך הכל מל חמישים
אחוז מאוחו סכום.
)ב(
)נ(

שר הפנים יפרסם ברשומות הודעה בדבר אישור קנס הפיגורים ושיפורו.
החיוב בקנס פיגורים לא יחול אלא אם נתקיימו שנים אלה:
הסכום שעליו ייווסף הקנס לא שולם תוך ששה חדשים מהמועד שנקבע לשילומו
)(1
או מיום פרסום ההודעה האמורה בסעיף קטן)ב( ,הכל לפי התאריך המאוחד יוהד!
) (2-לחייב בקנס נמסרה הודעה בכתב על כך.
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)ד(

ג ב ל הנוגע לג»3ח1׳ דין ק נ פ פיגורים בדין ארגונה.

)ה(

המועצה או ועדה שתיבחר .על ידיה׳ י^כך רשזדחלהפודח• ק נ ס ־ ^ ג ו ד י ם א י לוותר

עליו׳ אט הובאו לפניה נימוקמ 1המצדיקיםזאח במסיבות המקרה .י
:11$
םעיף
) (1נותר סך כל שהוא ,המגיע ג מ ד ארנונה ל ו י הוראותיה של הפקודה הזאה ,ב ל ת י
משולם::במום תקופת חמישה עשר יום לאחר יום פרעונו ,תימסר לאדה החייב ב ת ש ל ו ם א ו ת ו
מס עיריה הודעה בכתב׳ שבה ליקרא לשלם את-.הסך הזה במשך חמישה עשר יום למן מםידהה
של אותה הודעה לו.
אם אי *פשר למצוא א ה האדם החייב לשלם אוהד׳ ארנונה׳ או מ ס י ב היא ל ^ ל
)(2
הודעה׳ יהיו רואיה אותה הודעה באילו נמסרה כהלכה מתוך הצגתה במשרד העידיה וקביעת
ומחק שלה על פני מקום ניכר לעין ברכוש שעליו משתלמת הארנונה.
בפד  pיהיו רואים אה ההודעה באילו נמסרה &פירה מספקת׳ אם נמסרה׳ או הועברה בדואר׳
א ל כתבתו הידועה לאחרונה; מקום ששייך הרכוש לבעלים בחלקים בלתי מחולקים יהיו רואים
את ההודעה כאילו נמסרה ל ב ע ל הרכוש׳ או תימסר* א ו תועבר בדואר׳ אל כתבתו הידועה האחרונה
של אחד מן הבעלים במשותף.
) >3אם לא שולמה אותה א ת ו נ ה כתום חמישה ע ש ד יום למן מסירת אותה הודעה באמור
לעיל׳ אז היא תהיה למס שבתשלומד הל *יגור׳ וראש הפיריה יהיה זכאי ליתן כתב פקח־ה —
בחתימת י ד ו ובחותם העיריה — ערוך א ל גובה ה א ת ו נ ו ת  ,הפוקד מליו לדרוש חשלום מידי של.
הסכיפ ,המביע׳• ובמקדח אי פרעון התשלום — להרים .אותו ־תשלום מתוך עיקול מטלטליו של
האדם׳ החייב גחשלוס׳ ומכירתם באופן שהותקן להלן.
)U


י

)א( גובה הארנונה יתבע מן האדם החייב בתשלום׳ בי ישלבו מיד אח הסכום הנזכר
בכתב הפקודה׳ ומשיסרב או יתרשל מלשלם יכנס •לביתו׳ למקומו או לקרקעו ויעקל
את אותם החפצים השייכימ לו׳ אשר יהיה נובה הארנונה רואה אותם מספיקים ו ב ן 
מחוך כפיפות לקביעותיו של הסעיף הזה — ישמור את• החפצים שעוקלו׳ במשך
ארבעה עשר יום׳ או — אפ הוגשה תביעה משפטית לפי פסקה )ו( של הסעיף הקטן
הזה — עד שינתן &0ק דין או  wבאותה תביעה ׳נישפטית,
)ג( ל א שילם האדמ׳ שלא פרע את מסיו׳ במשך ארבעה עשר הימים׳ ; mהסך
 ,המגיע יחד עם הוצאות העיקול׳ ־יימכרו החפצים  -ממוך כפיפות לכל פסק דין או
צו של בית המשפט בתביעה משפטית שהוגשה לפי פסקה )ו( של הסעיף הזח —
כמכירה שמבית׳ בהתאם לצו שיחן ראש העירית;

י. _ -

בתנאי שאם היו החפצים שעליהם הושמה יד׳ עלולים להתקלקל׳ אפשר למכרם
מיז־ במכירה פומבית ג צ ו מאח ראש העיריה.
)ג( פדיון המכילה ישמש כתשלום הארנוגח המגיפה בצירוף הוצאות ההוצאה
לפועל׳ והעודף — אם יהיה מ ה בנמצא יוחזר לבעלים.

•י -־<-

)ד( ראש העיריה רשאי להוציא כ ח ג פקודה מ ס ף ׳ המרשה ודורש את גובה
הארנונה — אם א מ ו יכול להיכנס לבית או מקום כל שהם של האדם שלא פ ר פ אח
התשלום בדי להוציא את כתב הפקודה לפועל — לפרוץ את הבית או המקום האמורים
בשעות היומ במעמד המוכתר או שני נכבדים של השכונה׳ שבה נמצאים הביח-או
המקום או במעמד שוטר׳ ולהיכנס לבית או למקום׳ ולהוציא לפועל את כתב הפקודה
המקורי׳ באופן שהותקן בסעיף חוה.
)ה( לא יותר — מכוח תקפו של ב ל מ ז ג פקודה׳ שניתן על פי הסעיף הזה — לעקל׳
או למכור׳.בל סחורוזו או הפצים׳ הפטורים מעיקול לפי קביעותיו של סעיף  3לפקודת
הפרוצידורה האזרחית׳ .1938
)ו( מקום שעוקלו חפצים כל שהם ל * קביעותיו של הסעיף הזה׳ רשאי כל אדם׳
המוצא עצמו מקופח בגלל העיקול ,להגיש תביעה משפטית בגד העיריה ,ולתבוע
אה החזרת החפצים או את תמורתם׳ בין בצירוף דמי נזק ובין שלא בצירוף דמי
נזק׳ נשם —
1
~.

עיכובם׳ או

n

כל גזק שנגרם להם׳ או

ni

בל צעד בלתי חוקי׳ שלא כדין או יתר על המידה׳ או

 JVבל עברה )בי״ת ורי־׳ש קמוצות( או פגיעה בכל מיטלטלים ,או גכסי
דלא ניידי אחרים;

umüAMp w nי׳׳ד,2.1.1061-ג ט כ ח תשב׳׳א

או שרשאי הוא-להגיש תביעה משפטית על נזק כל שהוא שנגדם כ»-.;^9
לעיל והעיריח תהיה אחראית לבל דבר שנמשה או שמיומד בו כי נעשה לפי ־
הסעיף הזה׳ ואפשר יהיה ליתן פסק ד ק עליה מל כך;
בתנאי בי —
)א( שום תביעה משפטית כזאת לא תוגש לאחר תום ארבעה עשר ע פ
מיום עיקול החפצים;
)ב( מקום שהגיש תביעה משפטית בזאת האדם׳ שגאמר ג ו כי פיגר
בתשלום ארבתות שלו /לא יעדיין בבקשה /אלא אם השליש בבית משפט.
את סכום הארנונה׳ שבו נאמר הפיגור׳ או אם נתן פרבות־על אותו סכום/
כדי הנחת דעתו של בית המשפט׳ או אם פיטרוהו מתשלום ־דמי המשפט׳
כולם או מקצתם׳ מחמת עוני׳ בהתאם לפקודה כל שהיא או כללי בית
המשפט כל• שהם.
)) (5א( קביעותיהם של תקנות ) (4ו־) (6מתקנות המסים )גביה( תחולנה על משא ומתן
משפטי׳ שהוחל בד לפי הסעיפים הקטנים ) (3ד־} (4של הסעיף הזה׳ בדי .להיפרע.
 .בל ארנונה׳ באילו היה זה מם׳ שאפשר להיפרע אותו -לפי פקודת המסים ־)גביה(.
)ב(

משנוהבים לפי התקנות  4ו־ 6מתקנות המסים )נביה( באמור לעיל /תהיינה

התקנות ההן נקראות מתוך כפיפות לשינויים הבאים׳ דהיינו:
המלים ״ראש פיריה־ יהיו רואים אותם כאילו הן באות בהדרן במקום
I
המלים ׳׳פקיד מחוז -ו״מושל מחוז״׳ כל מקום שהללו מצויות באותן תקנות;
המלים ״גובה ארנונות״ יהיו רואים אותן כאילי הן באות כסדרן במקום
II
המלים ׳־גובה מסים״׳ כל מקום שהללו מצויות בתקנה  4האמורה;
 IIIהמלים ־־קופת העיריה״ יהיו רואים אותן כאילו הן באות במקדם המלים
״בית האוצר״ של הממשלה׳ המצריות באותה תקנה ;4
מקום ששימשו הטפסים הנאותים׳ הרשומים בתוספת לתקנות המםימ,
)נביה(׳ במשא ומתן משפטי לשם היפרפוח את הארנונות כאמור לעיל /ישונו;־
אותם הטפסים בל במה שיהיה צורך בדבר׳ בדי לעשותם חלים ע ל הענין.
) (6מקום שעשויה כל ארנונה להיות מורמת׳ לפי קביעותיה של הפקודה הזאת׳ מכל בעל .
בנין או קרקע׳ ואותם בנין או קרקע שייכים לבעליהם בחלקים בלחי מחולקים׳ אפשר .לגבות'-
אותה ארנונה מכל אחד מן הבעלים במשותף או מיותר.מאחד מהם׳ והאדם או בני האדם שמהמ
גנבה הארנונה׳ תהיה נודעת להם זכות לדרוש מן הבפל המשותף או הבעלים המשותפים האחדים׳
כי יתרמו את חלקם בתשלום הארנונה׳ במתכונת חלקיהם כסדרם׳ ויהיו רשאים לעקל את ההכנסה
מאוהם בנין או קרקע פד אשר ייפרעו אח הסכום המגיע מאת הבעלים המשותפים האחרים.
למרות כל הכלול בסעיפים הקטנים )(3׳ ) 04או) (5של הסעיף הזה — מקום שמפגרים
)(7
בתשלום ארנונה עירונית׳ דשאי ראש ומידיה — במקום להתחיל במשא ומתן משפטי כדי להיפרע
 .ארחה ארנונה׳ או להמשיך בו לפי הסעיפים הקטנים האמורים — להגיש משפט כדי להיפרע
אותה ארנונה כחוב אזרחי.
בסעיף הזה —
)(8
״גובה ארנונה״ מובנו כל אדם׳ שאותו מנו או את ידו מלאו ראש העיריה׳ או — באין ראש
עיריה — המועצה׳ לשמש בתפקידיו של גובה ארנונה׳ כולם או מקצתם׳ כפי שנקבע בזה;
״חפצים״ כוללים כל מין של מטלטלים;
״מוכתר״ כולל כל אדם׳ שאותו מנה מושל מחוז לשמש בתפקידי מוכתר.
 (9) .הראיה של ספרים׳ שמיוצר בהם כי הם כוללים כל ארנונה או שומה׳ אשר נערכו
לפי הפקודה הזאה׳ תתקבל — ללא כל הוכחה אחרת שהיא — כעדות מחזקת על קביעת הארנונה
או פריבת השומה׳ הנזכרים בהם׳ י ע ל תקפם החוקי- .
עיקול דמי
שכירות חובות
משכורת או
תשלום שחבים
למי שאינו פורע
את מסיו
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 (1) .116בלי לפגוע בזכותו לפי סעיף קטן) (3של ספיף  115לצוות פל עיקול מיטלטליו של
אדם׳ שלא שילם ארנונה׳ ובי אלה יימכרו׳ דשאי ראש העיריה — משסירב או התרשל אותו
אדם מלשלם את הסך שנזכר בהודעה׳ כפי שהותקנה בסעיף קטן) (1של סעיף  —115לאחד תום
חמישה עשר יום למן מסירת אותה הודעה —
)א(

לעקל כל דמי שכירות אד חובות המניעים לאותו אדם;

)ב( אם אדחו אדם הוא פקיד או מופבד של הממשלה׳ או מקבל משכורת או תשלום
מאדם כיל שהוא׳ לעקל אותו חלק של משכורתו או תשלדמר׳ אשר לא יפלה׳ יחד-עם
בל חלק של אותם משבורת או תשלום׳ העשויים להיות כפופים לעיקול קודם כ ל
שהוא׳ שנפשה בין לפי הסעיף והה ובין לפי סעיף  7של פקודת המסים )גביה( ל
על רבע אחד של כלל משכורתו או תשלומו.

הצעות חוק  ,444י׳׳ד ב ט ב ת תשב׳׳א2.1.1961 ,

״ (2).;.צו עיקול ־של דמי שבירות אוי חובות׳ המגיעים למי.שלא פרע את מסיו/־ יהיה בטופס
ז׳ שבתוספת של תקנוח״המסים-גגבי^ו^וי־עי^לי׳של^משכורת״־או תשלום המגיעים־ לנד שלא פר&
א ת מ ה י ו ׳ יהיה בטופס חי של התוספת .האמורה׳ •שישונו :כלהלן-. :־ י-
י

^״׳;״מסי^״׳-יאגרתהד^ה;
) . .א(.
לתשלום מם מסי ...שנשלתה אל״׳-".״נמ2זר'ד'.המח'ו'ו"של  1פ ת < ו ״ מ ו ש ל מחמ־./מחוזך׳.
:המצויים בכל אחד מן הט&סיה -האמורים /בביטויים־״פקודת.עירידה 1*34״׳ ?סעיף
5ע^׳ ״הסי עיריה׳׳׳ ״הודעה\ש^הלה ל.״״^../קופת-עידיה״ /ו״דאשעיךיה-־של״
׳ל־׳•-
.
.
כסדרם;
) •-ב( בהחלפת חמלה ••משכורת -והביטוי ״רבע ממשכודתר),משכורחד/%המצויים=בטופט חי׳ האמור׳ במלים ״משכורת או תשלום״ ובב?טוי ״אותו חלק־ממשבורתו
).משכורתה( או מתשלומו)מתשלומה(׳;.אשר יהיה׳ שווה  -יחד עם.כל..הלק אחר של
. .אותה משכורת-או תשלום׳ העשויים• להיות כפופים לעיקול קודם ־׳בל.שהוא׳ .שנעשה
־ .-בין-לפי סעיף  116של.פקודת העיריות׳1934 .׳ ובין לפי סעיף ד של פקודת הפסים
)גביה( ל ...מכלל משכורתו )משכורתה( או תשלומו )תשלומה(״׳ כסדרם.
1

׳" (3) .---בל אדש׳־הרמה א ת ע צ מ ו מקופוד:בגלל עיקול,כל שהוא.שנערך —׳לפי־הפעיף ומהי
:על כספיבו בל שהם׳ המגיעים לו׳ רשאי להגימז'-תביעה.משפטיה נגד העיריה׳ ולתבוע״ כי החזיר,
לו או תשתרר את הכספים שעוקלו כן׳ בצירוף דמי בזק או .שלא בצירוף.ך^;מק ׳:וחעיריה
.ההימ אחראית לכל דבר שגעשה או שמיומר בו כי נעשה לפי הסעיף הזה׳ ואפשר'יהיה' ל מ צ י א
־־
פסק דין עליה־ בשל כך;-בחבאיכי.—.
 .י ) -א(• ׳שוס תביעה משפטית כזאת ל א  /ת ו ג ש ׳ לאחר חום ארבעה עשר יום מתאריך
־_-:-
־
 .י העיקול;
:

:

  . (5).מקום שהגיש הביעה כזאת האדם׳-שנאמד ב ו  ,כ י פיגר בתשלום מסיהעיריה׳"ישלו׳ ל א יעויין בה׳ אלא אמ-השליש ־בבית -הנזשפט את סבזם מם העירית שבו גא&ר
הפיגור או ..אמונתן ערגז־ת.לאותו .סכום כדי הנחת דעתו של בית המשפט,/או\אם
.־. _.פיטרוהד מהשלום דמי בית המ^פט׳ בול0־או מקצתם׳ בגלל עניו< בהמשך:לפקודה
־ כל.שהיא-או כללי ביה-משפט .כ ל שהו^ '.-־׳--
סעיף: 121,
) "(1אס הושכר חדר או מספר חדרים של בנין לשוכר;משנה׳ יגבה מחזיקי ה ב נ ץ ה ז ה .
..משדבר המשנה;יאותה ה&בסה מ כ  £מס ׳?שולם או שצריך לשלמו על חשבון הבנין׳ כנויי-שנקבע
בסעיף ק ט ן ^ ( ׳ מ ס ע י ף  ^ .י ש ל ־ הפקודה הזאת׳ ועל..המחזיק -לתת .לשוכר המשנה קבלה בכתב ע ל
התשלום הזה .אותה קבלה תפרט את יום.התשלום׳ הסכום .ששולם.׳ ז±יח שבעדו שולם המס.
ו ה ה ד פ ה שבעדה ישולם המס- .
־ (2) .יכול המחזיק לגבות משוכר המשנה מכסת.מפים מ א ת ב י ד ך שהוא יכול לגבוה אהשכר הדירה שאותו שוכר־משנה חייב;בו._.־;.־ ־) (3כל תשלום ששלם שובר־־משנה על פי הוראות הסעיף הזה יהא דינו כדין תשלדם
מסים לכל־ צרכי הפקודה הזאת כאילו נפרע התשלום לעירית .־
סעיף
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כל שהוא מחזיק כ ל ב נ י ן בהתאם להוראות סעיף  101מן הפקודה הזאת .ומסרב ליחן
)(i
לאיזה שוכר משנה קבלה בהתאם להוראות הפקודה הזאת של בל סכום כסף שאוחד שוכר משנה
שילם לחשבון מסים׳ יאשם בעבירה ובצאתו הייב בדינו יהא צפוי לקנס שלא יעלה על..עשרים
ל י ר ו ח א ו למאסר שלא ־יעלה על שלושה \&tnr־ או לקבס^ולמאםר כאחד.
) >2כל הנותן לאדם אחר כל קבילה על תשלום איזה הלק ממס או בל מסמך המכוון להיות.
קבלה לתשלום.כזה׳.ואותה קבלה כוזבת באיזה פרט שהוא׳ יאשם בעבירה ויהא צפוי לעונשין
־המפורטים בסעיף ק ט ן )  ( iמסעיף ז ה . . . .

-ך בטבת חשכ״א061 ,ג2.1.

חוק המועצה להשכלה גבוהזז)תיקץ( ,תשכ״א1961-
תיקון סעיף 4

•«

בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,תשי״ח 1958-בסעיף 4׳ במקום ״שבעה עשר חברים״
.1
יבוא ״תשעה עשר חברים״ ,ובמקום ״ארבעה חברים״ יבוא ״ששה חברים״.
דברי

הסבר

בחודש דצמבר  ,1960תמה תקופת כהונתה של המועצה להשכלה גבוהה הראשונה,
ויש להקים עתה את המועצה השניה.
במועצה השניה ,שלא כבראשונה ,ממנה הממשלה במישרין רק ארבעה מבין ששה
עשר חבריה המתמנים .החוק המוצע בא להגדיל את מספר החברים המתמנים על ידי
הממשלה במישרין לששה ,בכוונה להבטיח נציגות רחבה יותר של הציבור ,ולתת מקום
לגציג של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 1ס״ח  ,261תשי״ח׳ עמי .191

נזו31רםמח בזה הצעת חוק מטעם חבר ה מ ס ת :

חוק למניעת מפגעים ,תשכ״א1961-
הגדרה

בחוק זה ,״השר״ — חבר הממשלה אשר הממשלה העניקה לו את הסמכות לבצע
.1
חוק זה.

מניעת רעש

לא יקים אדם ולא יגרום שיוקם ,מכל מקור שהוא ,רעש חזק או בלתי סביר או מיותר
,2
שיש בו משום הפרעה לאדם המצוי בקרבת מקום למקור הרעש או לעוברים ושבים ,או
העשוי לגרום להפרעה כאמור.

מניעת ריח רע

לא יגרום אדם שינדוף ,מכל מקור שהוא ,ריח רע שיש בו משום הפרעה לאדם המצוי
,3
בקרבת מקום למקור הריח או לעוברים ושבים ,או העשוי לגרום להפרעה כאמור.

מניעת עשן מזיק

לא יגרום אדם שיעלה ,מכל מקור שהוא׳ עשן שיש בו משום הפרעה לנוחיותו או
.4
לבריאותו של אדם המצוי בקרבת מקום למקור העשן או לעוברים ושבים ,או העשוי לגרום
להפרעה כאמור.

הגדרת סוגים של
וש<! עשן
ר

ע

ש

.5

)א>

השר רשאי לקבוע בתקנות -
)(1

איזהו רעש שיש לראותו כרעש חזק;

איזהו עשן שיש לראותו כעשוי לגרום הפרעה לנוחיותם או לבריאותם
)(2
של בני־אדם.
)ב( תקנות לפי סעיף קטן)א( יכול שייקבעו לפי קני מידה שונים ,בהתחשב בשעות
היום והלילה ,באזורים שנתייחדו בעיקר למגורים או שלא למגורים ,וכן יכול שייקבעו
לכל ה א  pאו לשטח מםויים.
66

הצעוח חופ  ,444י״ד כ מ כ ת תשכ׳׳א2 . 1 3 9 « ,

&  -ג ב ל הליך מ ש מ ד ל פ י חדק זה -
<>1
-

חזקת

ר ע ש שבקבע כרעש חזק מתקנות לפי סעיף  ,5חזקה שהוא עשרי לגרופ

־הפרעה כ ל עוד לא הוכח היפומ־ן
)(2

eran

־:

רעש ששלושה בני אדם רואימ אותו כרעש בלתי סביר או רעש העשוי

לגרום הפרעה׳ חזקה שהוא בך כ ל עוד לא הוכח היפוכו׳ ,אין הוראה זו מונעת .

:

להוכיח אי״סבירוחו של רעש׳ או מידת ההפרעה שבו׳ על ידי עדותם של פחות
משלושה בני אדם או בראיות אחרות.
לא יי־נתן ר ש י ק ע ל פי פקודת המלאכות ו ה ת ע ש י ו ת ) * q ^ T O׳ א ו רשיון אחר הנדרש
,7
ע ל פ י כ ל חיקוק ל נ י ה ו ל מפעל* א ל א אם שוכנעה הרשות הממונה ע ל מתן הרשיון׳ שיש
ערובות מספיקות לשמירת הוראות חוק זה ,וכל רשיון שניתן כאמור יראוהו באילו נ כ ל ל ו
בו הוראות חוק זה והתקנות על פיו.
,8

גא(

השר רשאי להורות בתקנות׳ לסוגים של בני אדם או של מפעלים .ע ל הצעדים

רשיונות
למפעליפ

הוראות 1והג

שיש לנקוט למניעת כ ל הפרה.לפי הסעיפים 2׳ 3׳ או .4
<ב(

העובדה שהנאשם מילא את כ ל המוטל בתקנות כאמור בםעיף קטן<א( ,תשמש

בכל ־הליך פלילי לפי חוק זה ראיה לכאורה ,שלא הפר הוראה מהוראות הסעיפים  3.2או a
.הכל לפי הענין,
)א( השר׳ או מי שהשר מינהו לכך׳ רשאי להורות בכתב לאדם פלוני ,א ו ל ב ע ל
,9
:מפעל פלוני׳ לרבות מי שממלא בו תפקידי המזלה ,ע ל הצעדים שעליו לנקוט למניעת כ ל
הפרה ש ל הסעיפים
י)ב(

,2

3

א ו

הוראות אישי*!

-

4

. .־

ב כ ל הליך פלילי ל פ י חוק זה בגד מי שניתנה לו הוראה לפי סעיף קפן )א(,

תהא זו הגנה טובה׳ אם הנאשם יוכיח שמילא את כ ל המוטל עליו באותה הוראה.
a) -

התקנת תקנות לפי סעיף  8לא תגרע מסמכותו של השד לתת הוראות לסי סעיף

.זה ל א ד פ שהתקנות חלות עליו.
 m \ Wפד ש מ ר על הודאה מהוראות חוק זה ,דינו  -מאסר שבה א ו קבס חמשת אל&יט
לידות; ואפ חזר ועבר עבירה כאמור לאחד ש כ ב ר נתחייב פעם בעבירה על הוראת חוק זה,
או ב ע י ר ה הדומה לה ביסודה ,דינו — מאסר שלוש שנים או קנם עשרת אלפים לירות.

עונשין

)ב( הורשע אדם ע ל עבירה לפי ם ע י ף ק ט ן )א>׳ רשאי בית המשפט ,בבוםף ל כ ל
עונש אחר שיטיל עליו׳ לצוות בגזר הדין ע ל הפסקת כל פעולה או תהליך עבודה׳ או
השימוש במכונה ,במיתקן׳ בציוד או בחומר שגרמו לעבירה שעליה הורשע.
 ,11סעיף  (019לפקודת שיפוט בתי משפט השלופ׳  ,* 1947יחול על כ ל עבירה ל פ י סעיף
 »10כאילו ודתה אחת העבירות המפורטות בתוספת ב׳ לפקודה האמורה.
 .12לעבין פקודת הנזיקין האזרחיים׳  , 1944דין הפרה של הוראת חוק זה כדין מ ט ר ד
היחיד: ,אפילו לא נתמלאו התנאים שנקבעו בסעיף  45לפקודה האמורה.
3

 1חוקי א״י׳ ברך בי׳ פרק קמ״ג ,עמ׳ .1427
 2ע׳״ד 1947׳ תומי  1מסי 1612׳ ממי  ;2&1ס״ח 165׳ משי״ד ,עמי .224
י ע״ר1944׳ מוס׳  1מס׳  ,1380עמי ,93

ז»זנומ«-וק«» »4״ד בטבחatm-׳׳2.1.1961 #

קובלנה פרטית

מטרד היחיד

גרם.מעשה

 ,13בל מקום בחוק .זה שמדובר בו-על גרימת מעשה פלוני רואים אדם כאילו גרם; לאותו
מעשה גפ אם הוא בעשה במקום הנתון לשליטתו אי לפיקוחו׳ או על ידי מי שנתון לשליטתו
או לפיקוחו ,והוא לא נקט כל האמצעים הסבירים למניעתו :הטוען כי נקט אמצעים באמור — י
עליו הראיה.

־מטלה •תפקיד
על רשומ מקומית

 ,14כל תפקיד שנקבע בחוק זה ,או בתקנות שהותקנו לפיו ,למעט התקנת תקנות ,רשאי
השר בצו ברשומות ,להטיל ביצועו על רשות מקומית בתחום שיפוטה ,ומשעשה בן-לא"
יהיה תוקף לכל הוראה בחיקוק אף במסמך אחר המונעת את הרשות מלבצע את התפקיד.

"שמידת תוקף

 ,15הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות בל חיקוק ולא לגרוע מהן ,ואין בהן כדי
למנוע מרשות של המדינה או מרשות מקומית לקבוע הוראות נוספות על הוראות חוק זה
בתחום סמכויותיהן כדין.

״פטור

 ,16השר רשאי ,בתקנות ,לפטור סוגים של בגי אדם או של מפעלים מהוראות חוק זה.,
כולן או מקצתן ,אם ראה שהדבר דרוש לשם שמירה על זכות ציבורית שהיא עדיפה מן
הזכות שתיפגע על ידי בך.

אי תחולת החוק

 ,17הוראות חוק זה לא יחולו על רעש ,ריח ועשן ,שפעולתם איבה חורגת מחוץ לרשות
היחיד של הגורם להם.

תקנות ביצוע

 ,18השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה.
דברי

הסבר

 מטרת החוק המוצע בזה היא לאסור יצירת מפגעים לציבור ולפרט ,ולהטיל על מבצעי.המפגעים אחריות פלילית ואזרחית כאהד,
סוגי חיקוקים מטפלים כיום במפגעיפ לציבור ולפרט .הראשון ,מבחינת זמן חקיקתו
ומבחינת כללותו ,הוא פקודת החוק הפלילי ,1936 ,שסעיף  189שלה אומר:
•בל העושה מעשה שאינו מותר על פי החוק או הנמנע מלמלא חובה המוטלת על פי התיק והגורם
על ידי כך בל נזק ,סכנה או מטרד לרבים ,או מפריע או גורם אי־נוחות לציבור בשימושו
בזכויותיו הציבוריות ,יאשם בעוון ויהא צפוי למאסר שנה אחת .ערק זה קרוי •מפגע לרנימיד.'.

אולם אין סעיף זה קובע בעצמו את המעשים שיש לראותם כמפגעים ,ולשם השלמתו־
יש צורך לקבעם במפורש כדי להבטיח שמפגעים היורדים לחיי הפרט כגון רעש ,ריח דע
ועשן מזיק לא יימצאו מחוץ למסגרתו.
הוראות לאיסור מפגעים מצויות בחלקן גם בחוקי עזר של רוב הרשויות המקומיות.
אולם חוקי עזר אלה דנים לרוב רק בסוג מסויים של מפגעים ,כגון .הנגרמים על ידי כלי
דכב או בקשר לשימוש במקרקעין ,אף אין בהם משום הסדר ארצי של הבעיה׳ כי ההוראות
כחוקי העזר שונות לפי מקום חקיקתן׳ ואילו הצד השווה.שבכולן הוא שבדרך כלל אין.
מקפידים על.ביצוען ומשאירים את הציבור חשוף לפגיעות מ*נד אנשים שההתחשבות בזולת/
היא מהם והלאה.
המקור השלישי להוראות בנושא שלפנינו הוא פקודת הנזיקין האזרחיים־׳ ,1944
שסעיף  45שלה אומר:
״מטרד היחיד הוא כל אדם המתנהג׳ או מנהל את עסקו׳ או משתמש בנכסי דלא ני.ידי .כלשהם,
שהוא מהזיק בהם׳ בדרך בזאת שהוא מהערב במידה מהותית בשימוש סביר ובהנאה סבירהבנבטי
דלא ניידי של איזה אדם אהר מתוך התחשבות בטיבם ובמקום הימצאם של אותם נכסים׳ בתנאי:
שלא יגבה שום תובע פיצויים בקשר למטרד היחיד׳ אלא אם־סבל נזק ע ל ידי כך״ - .־

'63

חצעוח חוק ,-444־ י״ד ב ט ב ת השכ״א2.1.1061 ,

^ ד ^ ה ן & צ ו מ ^ ו ת ביותר׳ ואץ
ל•־-־  -־ ; .
^ נ י ה פ ^ ל י ת נגדהמבצ?ג -
 :החוק המוצע מקפל בתוכו א ת ההודאות המצויות בשלושת סוגי החיקוקיפ שהוזכרו
ומוסיף עליהן .החוק ק ו ב ע אח המפגעיפ לציבור וליחיד — רעש ,ריח ר ע ׳ ועשן מזיק,
החוק הוא בעיקרו פלילי ,אלא שבהשוואהאל הדין הקיים הוא מצטיין"בכך שניתנת
בו אפשרות לאזרח להפעיל את המנגנון השיפוטי בגד פורצי הגדר באמצעות קובלנה פרטית׳
בלי שיהיה תלוי בהסכמת המשטרה להגשת התביעה.
כך הופך ההוק המוצע את העבירות על־ הוראותיו לנזיקין אזרחיים לענין פקודת.
הנזיקין האזרחיים׳ 1944׳י ו ע ל יךי .כ ך מאפשר -לכל נפגע להשיג סעד משפט^ נגד מקור
הפגיעה ע ל ידי צו מניעה מטעפ בית משפט מוסמך׳ ובמקרה שנגרם נזק  -אף ע ל ידי
קבלת פיצויים ,־
זזבר הכנסת • -ש .כנוביץ

הצעות חוה  ,444י׳יד ב ט נ ת תשכ״א2.1.1961 ,
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