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תיקון פקורת
העיריות

בפקודת העיריות 1
) (1במקום סעיף  258יבוא :

"אישור חוקי
עור ופרסומם

) .258א( אישרה המועצה חוק עזר ,יחתום עליו ראש העיריה וחוק
העזר יפורסם ברשומות.
)ב(
ששים ימים
הודיע השר
יפורסם חוק

לא יפורסם חוק עזר כאמור בסעיף קטן )א( ,אלא כעבור
מהיום שהביא ראש העיריה את חוק העזר לידיעת השר;
או מי שהסמיכו לכך כי אין לו התנגדות לחוק העזר,
העזר ואף לפני תום מועד זה.
האמורה בסעיף קטן )ב( ,להורות
שלא יחליט כאמיר אלא
זה פירט את הסתייגויותיו ונתן
לכך הזדמנות לטעון את טענותיו

)ג( השר רשאי תוך התקופה
על עיכוב פרסום חוק העזר ובלבד
שהשר או מי שהוא הסמיכו לעניו
לראש העירחה או למי שהוא הסמיכו
נגד עיכוב פרסום חוק העזר.
)ד( עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן )ג( ,רשאי
הוא לעשות אחת מאלה:

לאחר

) (1לתורות על ביטול העיכוב ;
) (2לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט ;
*נתקבל בכנסת ביום ז' בסיון התשמ"ח ) 23במאי  ; (1988הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח ,1873
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) (3להחזיר את חוק העזר עם הערותיו למועצה לדיון
מחדש.
)ה( ביטל השר את הוראתו לעכב את פרסום חוק העזר,
יפורסם חוק העזר ברשומות".
) (2במקום סעיף )262ב( יבוא :
")ב( החליטה מועצה לאמץ חוק עזר לעצמה ,תודיע על כך לשר וההודעה
על האימוץ תפורסם ברשומות".
תיקון פקודת
המועצות
המקומיות
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במקום

''אישור חוקי
עזר ופרסומם

סעיף  22לפקודת המועצות המקומיות 2יבוא:
)א( אישרה המועצה חוק עזר ,יחתום עליו ראש המועצה וחוק
.22
העזר יפורסם ברשומות.
)ב( לא יפורסם חוק עזר כאמור בסעיף קטן )א( ,אלא כעבור
ששים ימים מהיום שהביא ראש המועצה את חוק העזר לידיעת הושר ;
הודיע השד או מי שהוא הסמיכו לכד כי אין לו התנגדות לחוק העזר,
יפורסם חוק העזר אף לפני תום מועד זה.
)ג( השר רשאי תוך התקופה האמורה בסעיף קטן )ב( להורות
על עיכוב פרסום חוק העזר ,ובלבד שלא יחליט כאמיר אלא לאחר
שחשד או מי שהוא הסמיכו לענין זה פירט את הסתייגויותיו ונתן
לראש המועצה או למיושהוא הסמיכו לכך הזדמנות לטעון את טענותיו
נגד עיכוב פרסום חוק העזר.
)ד( עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן )ג( ,רשאי
הוא לעשות אחת מאלה:
) (1להודות על ביטול העיכוב ;
) (2לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט ;
) (3להחזיר את חוק העזר עם הערותיו למועצה לדיון
מחדש.
)ה( ביטל השר את הוראתו לעכב את פרסום חוק העזר,
יפורסם חוק העזר ברשומות".

הוראות מעבר

חוק עזר שמועצה התקינה והעבירה לאישור שר הפנים לפני תחילתו של חוק זה
.3
)להלן  החוק( ,יחולו עליו הוראות והחוק ויראו ואת יום תחילת החוק כיום בו הובא
חוק העזר לידיעת השר.
יצחק שמיר
ראש הממשלה ושר הפנים
הרצוג
חיים
נשיאוהמדינות
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