
* (מס'16),תשי"ט1959 העיריות פקודת לתיקון חוק
80 סעיף קטן(1)תיקון כסעיף יסומן הפקודה),  (להלן 1 העיריות,1934 לפקודת 80 בסעיף האמור .1

זה: קטן סעיף יבוא ואחריו
 בצו רשאי/ הפנים שר (2)"

העברות של סוגים כלל בדרך העיריות לכל לקבוע (א)
ללא פרק, שבאותו למשנהו בתקציב הוצאה מסעיף כספים

המחוז; על הממונה אישור
התקציב לגודל לב בשים פלונית, לעיריה להגביל (כ)
אישור ללא להעביר רשאית שהמועצה הסכום גובה את בלבד,
התקציב מפרקי שבאחד הוצאה מסעיף המחוז על הממונה

פרק." שבאותו אחר הוצאה לסעיף
תשייט, ,387 בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; באוגוסט1959) 6) תשי"ט באב ב' ביום בכנסת נתקבל *
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אלה; סעיפים יבואו לפקודה עשרה האחת והתוספת 94 עד 92 הסעיפים במקום , 292 סעיפים החלפת
וביטול עד94
ה11 התוספת חוזים "חתימת

העיריה בשם
בחוזה להתקשר המועצה, החלטת פי על רשאי, העיריה ראש (1) .92
נתמלאו אם המועצה' החלטת ללא גם כן לעשות רשאי והוא העיריה בשם

אלה: תנאים

מת הקצבה ניתנת בחוזה הכרוכה כספית הוצאה לכל גא)
המאושר; בתקציב אימה

הפנים שר שקבע לכללים בסתירה אינם החוזה תנאי (ב)
כאמור הפנים שר אותם קבע שלא ובמידה בתקנות, זה לענין
לענין או כלל בדרך זה, לענין המועצה שקבעה לכללים

מיוחדים; חוזים
סכום על עלתה לא בחוזה הכרוכה הכספית ההוצאה (ג)

זה. לענין הפנים, שר באישור המועצה, שקבעה

,(2)65 הסעיפים מהוראות גורע אינו קטן(1) בסעיף האמור (2)
ו94. 81

יירשמו המועצה החלטת פי על שלא שנחתמו החוזים פרטי (3)
זה. לענין העיריה שתנהל בפנקס

הטעונים חוזים
אישור

מיוחדת לעבודה חוזה או מונופולין, או זכיון למתן עיריה של חוזה .93
טעון המאושר, בתקציב מתאימה הקצבה בו הכרוכות להוצאות שאין

בכתב. הפנים שר אישור וכן המועצה אישור
ודרכי מכרזים

הצעות של קבלתן
להזמנת טובין, או מקרקעין להעברת בחוזה עיריה תתקשר לא (1) .94

פומבי. מכרז פי על אלא עבודה לביצוע או טובין
הזמנתן דרכי ואת המכרז צורת את בתקנות יקבע הפנים שר (2)
חוזים של סוגים בהן לקבוע הוא ורשאי המחירים, הצעות של וקבלתן
מכרז ללא או פומבי מכרז ללא להתקשר העיריה רשאית שבהם כאמור,

בכלל."

"חתימת המלים יבואו  95 סעיף לפני העיריה" "חותמת המלים במקום (1) . 3
מסמכים".

זה: סעיף יבוא לפקודה 95 סעיף במקום (2)

סעיף95 החלפת

על 'חתימה
מסויימים מסמכים

הפנים שר שקבע מסוג אחרת תעודה או התחייבות כתב חוזה, (1) .95
אלא יחייבוה לא העיריה, מטעם כספית התחייבות בהם ושיש בתקנות
וכן העיריה ראש העיריה חותמת בצד העיריה בשם עליהם חתמו אם
לפי הגזבר תפקיד את הממלא אחר עיריה עובד  גזבר ובאין גזברה,
יחייבו לא כאמור, כספית התחייבות בהם היתה לא המועצה; החלטת
העיריה, חותמת בצד העיריה בשם עליהם חתמו אם אלא העיריה את
אחר עיריה עובד  מזכיר ובאין העיריה, מזכיר וכן העיריה ראש

המועצה. החלטת לפי המזכיר תפקיד את הממלא
בתקנות, שנקבע סכום בתחומי שהיא כספית התחייבות לגבי (2)
להשתמש אחר עיריה עובד להסמיך המועצה, באישור הגזבר, רשאי

זה," סעיף לפי בסמכויותיו



סעיף102 זה;תיקון קטן סעיף יווסף (ד) קטן סעיף אחרי לפקודה/ בסעיף102 .4
או רכוש ארנונת פלונית כספים לשבת המועצה הטילה לא "(ה)

בתחום ישולמו הטלתן, את הפנים שר אישר לא או כללית, ארנונה
הענין, לפי הכל כללית' ארגונה או רכוש ארגונת שנה באותה העיריה
קטן סעיף לענין הקודמת; הכספים לשנת שנקבעו ובמועדים בשיעורים
שגת לאותה הוטלו כאילו כאמור שישולמו הארנונות את רואים (ד)

". ישולמו שבה כספים

באוקטובר1959).תחילה 1) תשי"ט באלול כ"ח ביום היא זה חוק של תחילתו .5

ןצבי ב יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

בריהודה ישראל


