
* 5),תשל"ג1973 (מס' המקומיות הרשויות דיני לתיקון חוק

149א סעיף יבוא:הוספת העיריות1 לפקודת סעיף149 אחרי .1
ולהפעלתו"ועדותמל'"ח חירום לשעת המשק להכנת ועדה תבחר המועצה (א) 149א.

חירום. כשעת

סעיף הוראות יחולו לא כאמור ועדה של הרכבה על (1) (ב)
.162

סגורות; בדלתיים ישיבותיה תקיים הועדה (2)

ראש ליושב תהא  שקולות בישיבה הדעות היו (3)
מכריע; או נוסף קול הישיבה

לתקציב הנוגע בענין החלטות למעט  הועדה החלטות (4)
המועצה ואולם המועצה, אישור טעונות אינן  העיריה
לתק הנוגע בענין גם להחליט הועדה את להסמיך רשאית

העיריה." ציב

סעיף165 המשקתיקון להכנת "והועדה יבוא ההנהלה" "ועדת אחרי העיריות, לפקודת 165 בסעיף ,2
חירום". בשעת ולהפעלתו חירום לשעת

248א סעיף יבוא:הוספת העיריות לפקודת 248 סעיף אחרי . 3

המשק "הכנת
חירום לשעת

והפעלתו

לשעת המשק של להכנתו הדרוש כל את תעשה העיריה (א) 248א.
חל אשר וציוד אדם כוח של גיוסם למעט זמן, אותו ולהפעלתו חירום
הפעולות על הממונה השר להוראות בכפוף הכל אחר, חיקוק עליהם
שהסמיכה מי או הממשלה שאישרה לתכנית ובהתאם בדבר הנוגע בתחום
המועצה ושל שר של שהסמיכה, מי של הממשלה, של החלטותיהם לכך;

ברשומות. פרסום טעונות אינן זה סעיף לפי

הרשויות עם בהתייעצות הפנים, שר יכין כספים שנת לפני (ב)
ציוד לרכישת הבאה הכספים לשנת תכנית בדבר, הנוגעות המקומיות

חירום. לשעת המשק לצרכי מבנים ולהקמת
סכום כספים, שנת בכל הפנים, לשר יעביר האוצר שר (ג)
בתכנית המאושרות ההוצאות אומדני כל סך מחצית שהוא המדינה, מאוצר
האמור הסכום של חלוקתו על יחליט הפנים שר (ב); קטן בסעיף כאמור

בדבר," הנוגעות המקומיות הרשויות בין

תשל''ג , 1028 פורסמובה"ח הסבר ודברי החוק הגעת ;(1973 ביולי 24) תשל"ג בתמוז כ"ד בכנסתביום נתקבל *
.72 עמי .
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יבוא: ולפניה (5) תסומן (4) פסקה המקומיות2, המועצות לפקודת 2(ב) בסעיף  . 4

המקו הרשויות דיני לתיקון חוק הוראות של תחולתן (4)"
המקומית." המועצה על תשל"ג1973, .(5 (מס' מיות

0קודת תיקון
המועצות
המקומיות

זה. חוק ביצוע על ממונה הפנים שר .5
ביגיע

קציר אפרים
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

בורג יוסף
הפנים שר
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