
התשנ"ה1995* ,(55 (מסי העיריות פקודת לתיקון חוק

וד 49 סעיף יבוא:הוספת הפקודה),  (להלן חדש]1 [נוסח העיריות לפקודת 149ג סעיף אחרי .1
הנחות הועדה)ועדת  (להלן הנחות ועדת חבריה מבין תבחר המועצה (א) 149ד.

 יהיו שסמכויותיה

 הנחה לתת (1)

נזקק; שהוא בנכס למחזיק (א)

במיוחד, גבוהות חריגות, הוצאות לו שנגרמו מחזיק  "נזקק" זה, לענין
מאלה: אחד בשל

של או שלו מתמשך, או פעמי חד רפואי טיפול (1)
משפחתו; בן

בלתי משמעותית להרעה הביא אשר .אירוע (2)
החומרי; במצבו צפויה

שהסתיימה שמיום ריק, חדש בנין של הראשון הבעל שהוא למחזיק (ב)

כפי רצופה, תקופה במשך בו משתמשים אין לשימוש, ראוי והוא בנייתו
השר; שיקבע

,339 סעיף לפי לעיריה המגיע סכום למחיקת בבקשות לדון .(2)
לשר. המלצותיה ולהגיש ארנונה, שאינו

 יהיו הועדה חברי (ב)

בסיעה חבר לפחות מהם אחד אשר המועצה חברי שלושה (ו)

מיוצגות כולן הסיעות היו ההנהלה; בועדת מיוצגת שאינה
חבר שאינו מי לפחות, אחד ועדה חבר יהיה  ההנהלה בועדת

ההנהלה; בועדת

מי או הגביה מחלקת ומנהל הרווחה, מחלקת מנהל הגזבר, (2)
העיריה; עובדי מבין זה סעיף לענין הסמיכו מהם אחד שכל

הרשויות חוק לפי העיריה שמינתה המשפטי היועץ (3)

דין עורך או התשל"ו21975, משפטי), (ייעוץ המקומיות
כאמור, משפטי יועץ מינתה שלא ובעיריה מלשכתו או ממשרדו

זה, לענין המועצה שמינתה דין עורך

ראש יושב את ליערה, שמונו חבריה מבין תמנה המועצה (ג)

מקומו. ממלא ואת הועדה

הועדה ראש יושב של נוכחות יהיה הועדה בישיבות חוקי מנין (ד)

והגזבר." המשפטי היועץ מקומו, ממלא או

חוק2372, בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביוני1995); התשנ''ה(6 בסיון ת ביום בכנסת נתקבל *
.356 עמ' בפברואר1995), התשניה(14 א' באדר י"ד מיום

.159 ועמ' 148 עמ' ,121 עמ' התשניה, ;197 עמ' ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני י
.24 עמ' התשל"ו, ס'ח 2



השר יחליט ארנונה, שאינו לעיריה המגיע "בסכום יבוא: בסופו לפקודה, 539 בסעיף .2
149ד(א)(2)". סעיף לפי ההנחות, ועדת בהמלצות שעיין לאחר

339 סעיף תיקון

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח
הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד


