חוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  ,(77התשס"א*2001
תיקון סעיף 140א

ו.

בפקודת העיריות) 1להלן 

הפקודה( ,בסעיף 40וא ,אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")או( לא הועמדו פנקסי העיריה או מסמכיה לרשות חבר המועצה בתוך הזמן
כאמור בסעיף קטן )א( ,ידרוש הממונה ,לפי בקשת חבר המועצה ,מראש העיריה
לעשות כן; לא נעתר ראש העיריה לדרישת הממונה בתוך שבעה ימים מיום דרישתו,
ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות בן בתוך תקופת הזמן שיציין בצו".
תיקון סעיף
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בסעיף

 141לפקודה 

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום "שמועצה נמנעת" יבוא "שמועצה או שראש העיריה
נמנעים" ,במקום "עליה" יבוא "עליהם" ,ובמקום "ממנה" יבוא "מהם":
)(2

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב(

) (1לא מילאו המועצה או ראש העיריה אחרי הצו בתוך הזמן המצוין בו,
רשאי הממונה למנות ארם מתאים ,למילוי החובה או לביצוע העבודה.

) (2מינה הממונה אדם מתאים רשאי הוא לקבוע את השכר שישולם לו
ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת העיריה; הוראות פסקה
זו לא יחולו מקום שאדם מקבל שכר או הוצאות מהעיריה.
לענין זה" ,אדם

)(3

מתאים" 

לענין צו שהופנה כלפי המועצה ,ראש

העיריה או אדם מתאים אחר ,שמינה הממונה :לענין צו שהופנה כלפי
העיריה ,אדם מתאים שמינה

ראש

בסעיף 149א)ב( לפקודה ,פסקה
בסעיף 149ב לפקודה ,סעיף קטן

)(1

הממונה".

 תימחק.

)ג( 

בטל.

במקום סעיף 150א לפקודה יבוא:

החלפת סעיף 150א .5
ההרכב

הסיעתי

של ועדות חובה

150א) .א( ההרכב הסיעתי של חברי מועצה ,בכל אחת מועדות החובה
לפי פקודה זו ,יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה
ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה; לענין
סעיף זה" ,נציג אחד לפחות מהאופוזיציה"  מי שמתקיימים בסיעתו
הוראות פסקה )149ג().(1

)ב( ) (1סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה בועדת חובה לפי
פקודה זו או לפי כל דין )להלן  סיעה זכאית( ,רשאית למנות
לועדה חבר מועצה מכל סיעה אחרת ,וזאת אף אם עקב מינויו
לא תתקיים הוראה מהוראות סעיף קטן )א(.
) (2מינוי חבר מועצה מסיעה אחרת בועדת חובה לפי סעיף
קטן )ב( ,אינו מקנה לסיעה האחרת סמכות למנות ממלא מקום
קבוע ,כאמור בסעיף קטן )ג(.

)ג( סיעה זכאית רשאית למנות ממלא מקום קבוע מטעמה בלבד
לכל אחד מנציגיה בועדת החובה כאמור".
החלפת סעיף 162

.6

במקום סעיף

162

יבוא:

 .נתקבל בכנסת ביום ד' באב התשס"א ) 24ביולי  ;(2001הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
נ01ג ,מיום כ"ב בסיון התשס"א ) 13ביוני  ,(2000עמי .718
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשס"א ,עמ' .144

"הרכב

 .162ועדה של המועצה ,כאמור בסעיף  ,150שלא נקבע לה הרכב מיוחד
לפי פקודה זו או לפי כל דין ,יהיה הרכבה כלהלן:

ועדות

רשות

)א(  10%לפחות מחבריה יהיו חברי המועצה ובלבד שמספר חברי
המועצה בועדה לא יפחת מ 2ואחר מהם יהיה היושב ראש;
)ב( שאר חברי הועדה יהיו בעלי זבות להיבחר לחברי מועצה
שאינם פסולים לפי סעיף  ,120ושעל כל אחד מהם המליצה סיעה
המרכיבה את המועצה ובלבד שההרכב הסיעתי של כל ועדה
שהוקמה לפי סעיף  ,150כולל את מומלצי הסיעות לפי סעיף זה ,יהיה
תואם ככל שניתן ,את ההרכב הסיעתי של המועצה".
בסעיף )167א( לפקודה ,במקום "מזכיר" יבוא "מזכיר או מנהל כללי וכן" ובסופו
.7
יבוא "מינוי נושאי משרה באמור בסעיף קטן זה ייעשה בדרך של מכרז פומבי".
.8

בסעיף  170לפקודה 

תיקון סעיף

167

תיקון סעיף

170

) (1בכותרת השוליים ,ברישה ,המילה "אחרים"  תימחק;
) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "לפי סעיף קטן )א(" יבוא "לרבות למשרות המנויות בסעיף
)167א( וכן למשרת היועץ המשפטי לעיריה";
) (3אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב (1)(1במהלך מינוי למשרת גזבר ,יועץ משפטי ,מבקר ,מהנדס ,מנהל כללי
או פקח תונח לפני ועדת המכרזים חוות דעתו של היועץ המשפטי של
העיריה בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה ,חומרתה
או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ
משפטי תונח לפני ועדת המכרזים חוות רעת כאמור ,על ידי היועץ
המשפטי של משרד הפנים; החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו
של היועץ המשפטי תחליט המועצה בענין מינוי אדם למשרה כאמור,
בפסקה זו" ,פקח"  לרבות נושא משרה בעיריה הממלא תפקידי פיקוח.
) (2שר הפנים ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים,
ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי
תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של העיריה
באמור בפסקה

).(1

) (3השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת
הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת יקבע דרבי מסירת מידע בדבר קיום
הרשעה של מועמד כאמור בסעיף זה".

 .9בסעיף  216לפקודה ,במקום "בועדת הביקורת" יבוא "בועדת הכספים".
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 .10בסעיף  230לפקודה ,אחרי "למועצה" יבוא "לא יאוחר משלושים ואחד במרס של
השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח".
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230
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 .11בסעיף
מילים''.

231

לפקודה ,במקום "אותו" יבוא ''את תמצית הדוח ,שלא תעלה על

לפקודה ,אחרי "לאותו נכס'' יבוא "עד ליום מתן התעודה".

.12

בסעיף

.13

בתוספת השניה לפקודה ,בסעיף

)324א(

,4

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:

תיקון התוספת
השניה

")ה( במועד הקבוע לישיבות המועצה יתקיימו דיונים מיוחדים כאמור בסעיף
לתוספת זו ,רק אם יקדימו את ישיבת המועצה מן המנין.

59

)ו( במועד הקבוע לישיבות המועצה יתקיימו ישיבותיה של המועצה היושבת
כועדה מקומית לתכנון ולבניה לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה965ו ,2לפני
ישיבות המועצה מן המנין ,אלא אם כן הסכימו אחרת מראש שלושה רבעים של כל
חברי

תחילה

המועצה".

 .14תחילתם של סעיפים 149א)ב(149 ,ב150 ,א ו 162לפקודה ,כנוסחם בסעיפים  3ער 6
לחוק זה ,בהתאמה ,יחולו על הועדות כאמור באותם הסעיפים החל בבחירות הכלליות
הקרובות לרשויות המקומיות ,ואולם התקיימו בחירות לעיריה מסוימת בתקופה שבין מועד
פרסומו של חוק זה לבין יום קיום הבחירות הכלליות הקרובות לרשויות המקומיות יחולו
הסעיפים האמורים על הועדות באותה עיריה ,ביום הבחירות לעיריה.

אריאל שרון

אליהו ישי

ראש הממשלה

משה קצב
נשיא

המדינה

 2ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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