(ב) לא היתה ההרשעה כאמור בסעיף קטן (א) ההרשעה היחידה בבית דין צבאי
או שיש פרטי רישום שקדמו לה כאמור באותו סעיף קטן ,רשאי מי שהורשע כאמור
לפנות לשר הביטחון או למי שהוא הסמיך לעניין זה (להלן  -הגורם המוסמך) בבקשה
להחיל עליו את הוראות סעיף 404א; הגורם המוסמך יורה על החלת סעיף 404א על
הפונה ,אם מצא כי לא הוטל עליו עונש מאסר על–תנאי שיהיה ניתן להפעילו ,כאמור
בסעיף 404א(ו).
(ג)

שר המשפטים רשאי ,בהסכמת שר הביטחון ,להתקין תקנות לביצועו של סעיף זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

אהוד ברק
שר הביטחון
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-*
הוראת שעה

.1

הוראות מעבר

.2

בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה עד יום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר - )2011
()1

בפקודת

העיריות,1

"שמירה ,אבטחה
וסדר ציבורי

()2

בסעיף  ,249אחרי פסקה ( )32יבוא:

( )33להסדיר עניינים של שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי בתחומה,
בנושאים ,בתנאים ובסייגים שקבעו השר והשר לביטחון
הפנים כאחד ,בהסכמת שר המשפטים ,ואולם בחוק עזר לפי
פסקה זו לא יוטלו אגרה או היטל אלא בסכום שאינו עולה
על סכום שקבע השר;".

בפקודת המועצות המקומיות ,2בסעיף 24א ,אחרי "12(249א)" יבוא "ו–(.")33

נקבעו אגרה או היטל בעד שירותי שמירה או אבטחה בחוק עזר שהיה בתוקף ערב
תחילתו של חוק זה ,תהיה רשות מקומית רשאית לגבות ,בכפוף להוראות חוק העזר,
את האגרה או ההיטל ,בעד התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד יום ה' בטבת
התשע"ב ( 31בדצמבר  ,)2011אף אם גובה האגרה או ההיטל שנקבעו לפיו עולה על
הסכום שקבע שר הפנים לפי סעיף  )33(249לפקודת העיריות או לפי סעיף 24א לפקודת
המועצות המקומיות ,כנוסחם בחוק זה ,לפי העניין.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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אליהו ישי
שר הפנים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר ב' התשע"א ( 28במרס  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,541 -מיום י' בחשוון התשע"א ( 18באוקטובר  ,)2010עמ'  ,179עמ' .184
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשע"א ,עמ' .352
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"א ,עמ' .353

ספר החוקים  ,2289כ"ט באדר ב' התשע"א4.4.2011 ,

