
התשמייח1988* ,(12 (מסי המקומיות המועצות פקודת לתיקון חוק

יבוא: 2 סעיף אחרי הפקודה),  (להלן המקומיות1 המועצות בפקודת 2א1. סעיף הוספת

מועצה ''כינון
תעשייתית מקומית

רשאי האוצר, ושר והמסחר התעשיה שר בהסכמת הפנים, שר (א) 2א.

מספר לכלול המתוכנן או הכולל עירוני כין תעשיה שאזור בצו, להכריז
אתר  (להלן משותפות ציבוריות ומערכות תשתית בעלי מפעלים

ידי על יתנהל כינון), צו  (להלן בצו יוגדר תחומו ואשר תעשייתי),
המועצה).  (להלן תעשייתית מקומית מועצה

לפקודה, 2 בסעיף האמורים הדברים יוסדרו או יפורשו כינון בצו (ב)
 ואולם הפקודה הוראות יחולו המועצה ועל

יחול; לא לפקודה 4 סעיף (1)

בחירות; בדבר הוראות יכלול לא הכינון צו (2)

הם: ואלה חברים, תשעה כת תהיה המועצה (3)

שר משרדו: עובדי מבין מאלה אחד כל של אחד נציג (א)
הפנים שר נציג הבריאות; שר והמסחר, התעשיה שר הפנים,

ראש; היושב יהיה

כאתר הגובלות המקומיות הרשויות של נציגים שלושה (ב)
התעשייתי;

התעשייתי. באתר המפעלים של נציגים שלושה (ג)
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אלה: וסמכויות תפקידים יהיו למועצה (4)
באתר הקיימות הציבוריות המערכות כל על שמירה (א)
כבי הקרקע, הכשרת התשתית, מערכות לרבות התעשייתי
חשמל, גינון, מים, ושפכים, ניקוז ביוב, מערכות שים,

אחרים; ציבוריים ושטחים מקלטים
הציבוריים והמתקנים השטחים של ואחזקה שמירה (כ).

התעשייתי; באתר
בנייה, עם כקשר וצווים תקנות חוקים, קיום על פיקוח (ג)

התעשייתי; באתר מפעלים והחזקת הפעלה
באתר הסביכה איכות ועל האנרגיה מיחזור על פיקוח (ד)

התעשייתי;
התעשייתי: כאתר משותפים שירותים וניהול ארגון (ה)

ותחבורה; ראשונה עזרה כבאות, שירותי בטיחות,
הכספים לשנת תקציב הצעת שנה בכל תכין המועצה (א) (5)
האוצר; ושר הפנים שר אישור טעון התקציב הקרובה;

במסגרת אלא כספית בהתחייבות תתחייב לא המועצה (ב)
המאושר; התקציב

מה על העולה בסכום התקציב, כביצוע גרעון נוצר (ג)
שר לידיעת הדבר את המועצה תביא זה, לענין בו שנקבע
שכה שנתהכספים מחצית מתום יאוחר לא האוצר ושר הפנים

הגרעון; נוצר
את לקבוע רשאי האוצר, שר בהתייעצותעם הפנים, שר (ד)

למלא. רשאית שהמועצה המשרות מספר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק
הפנים שר


