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תיקון סעיף 24
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בחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,אחרי סעיף  20יבוא:
"מבקר הוועדה
המקומית

20א( .א) בוועדה מקומית לפי סעיף  ,18מבקר הרשות המקומית
יהיה מבקר הוועדה המקומית.
(ב) במרחב תכנון שסעיף  19חל עליו ,יהיה מבקר הוועדה
המקומית מבקר הרשות המרחבית שמספר תושביה הוא
הגדול ביותר.
(ג) על פעולתו של מבקר הוועדה המקומית לפי סעיפים
קטנים (א) ו–(ב) יחולו הוראות החלות על מבקר עיריה לפי
הוראות פקודת העיריות ,2בשינויים המחויבים ,אלא אם כן
קבע השר אחרת בעניין זה".

בסעיף  24לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה) תמצית התקציב המאושר כאמור בסעיף קטן (ד) ,תפורסם ברשומות וכן באתרי
האינטרנט של הרשות המקומית או של הרשויות המרחביות ,לפי העניין ,ובאתר
האינטרנט של הוועדה המקומית ,אם יש כזה".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
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בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין)1938 , ,1בסעיף 5ג(ה) -
()1

בפסקה ( ,)1המילים "בית כנסת - ",יימחקו;

()2

אחרי פסקה ( )1יבוא:
"(1א) בית כנסת ,לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום
תפילה ,והשימושים הנוספים בו ,ככל שישנם ,הם ללימוד תורה או לצרכים
הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה ,ושאין בו פעילות עסקית;".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1
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