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הוספת
סעיף 86א

בסעיף  61לפקודת העיריות) 1 1934,להלן  הפקודה(' בסעיף קטן) ,(1אחרי הפסקה
.1
)ב( ולפני הסיפה המתחילה במלים "רשאי הנציבהעליון" ,תבוא פסקה זו :
")ג( נבדקה על ידי ועדת חקירה ,שמינה שר הפנים בהתייעצות עם שר
המשפטים ושלא היו בה לא חבר המועצה ולא רוב חברים שהם עובדי המדינה'
ואותה ועדה מצאה שאין המועצה עשויה למלא תפקידיה כראוי ,והמליצה לפני
שר הפנים על פיזור המועצה".
2

אחרי

"איסור
עבודות חוץ

סעיף  86לפקודה יווסף סעיף זה :
86א) .א( בסעיף זה" ,עבודת חוץ"  כל עסק או עבודה מחוץ לשירות
העיריה ,למעט 
)(1

עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס ;

) (2עבודה מדעית ,אמנותית או ספרותית ללא התקשרות
קבועה ;
) (3השקעת הון וקבלת רווחים ממנה שאין אתן עבודה או
עיסוק.
)ב( עובד העיריה המשמש בקביעות במשרה מלאה )בסעיף זה 
עובד עיריה( לא יעסוק ולא ישתתף בעקיפין או במישרין בעבודת חוץ ;
אולם רשאי ראש עיריה ,באישור המועצה ,להתיר לעובד עיריה לעסוק
בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס ,ומועצת עיריה רשאית ,במקרים
מיוחדים ,להתיר לעובד עיריה לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס,
אלא שבנוגע לפקידי העיריה שנתמנו לפי סעיף  85תהא החלטתה טעונה
אישור שר הפנים.
)ג( אין מועצה רשאית להתיר לעובד עיריה לעסוק בעבודת חוץ על
מנת לקבל פרס לפי סעיף זה ,אלא אם 
) (1היא לטובת הכלל ;
) (2אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד העיריה ;
) (3אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד
עיריה?
) (4אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד,
או מוסד ,העומדים במגע כספי' מסחרי או עניני עם העיריה ;
) (5העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.
)ד( על אף האמור בסעיף זה ,רשאי עובד עיריה ,באישור ראש
העיריה ,לעסוק בעבודה מדעית ,אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות
העיריה ,גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.

בתמוז

* נתקבל בכנסת ביום ז'
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תשט"ו )27

ביוני  ; (1055הצעת החוק ודברי הכבר נתפרסמו

)ה( עובד עיריה ,העובד בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס בניגוד
להוראות סעיף זה' דינו  קנס פי שלושה משווי הפרס שניתן בעד אותה
עבודה.
)0

הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף".91
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