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)להלן  הפקודה( 
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'איסור התקשרות
בחוזים

"בןזוגו" יבוא

"קרובו" ;

כמשמעותו בחוק
לענין סעיף זה" ,קרוב" 
תשכ"ג) 2 1963להלן  חוק מס שבח מקרקעין( ".

מס

שכח

לפקודה יבוא:

122א) .א( חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד
מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהפ
מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה;
לענין זה" ,קרוב"  בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.
)ב(

הוראת סעיף קטן )א( לא תחול 
מהשירותים
לגבי חוזה בדבר מתן שירות
)(1
מספקת לתושביה ,לאחד מהמנויים בסעיף קטן )א( ;

שהעיריה

לגבי הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות )רכי
)(2
שה לצרכי ציבור( ,31943 ,או בהליכי העברת מקרקעין
במקום רכישה כאמור;
לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים
)(3
מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על
מתן היתר

כאמור

תפורסם

ברשומות.

חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף
)ג(
החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת
תהא העיריה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על
שוויו של מה שקיבלה ,ובלבד שלא יהיה בביטול
יות צד שלישי שנרכשו בתום לב.

זה ניתן לביטול על פי
השר ,ומשבוטל כך לא
פי החוזה או לשלם את
החוזה כדי לגרוע מזכו

לענין סעיף זה ,דין התקשרות עם תאגיד שלעיריה שליטה
)ד(
בו כדין התקשרות עם העיריה; לענין זה" ,שליטה"  כמשמעותה לפי
סעיף  2לחוק מס שבח מקרקעין .
הוראות סעיף זה לא יחולו על
)ה(
תחילת כהונתו של חבר המועצה שבשלו חל

התקשרויות שנעשו לפני
האיסור; אולם עם תחילת

הכהונה יודיע בכתב חבר המועצה למועצה על כל התקשרות האסורה לפי
הוראת סעיף קטן )א( שנעשתה לפני תחילת כהונתו ,וכל עוד לא נסתיימה
התקשרות זו לא יעסוק אותו חכר המועצה כתוקף כהונתו במועצה ככל
ענין הנוגע להתקשרות האמורה.
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)ו( העובר ביודעין על הוראות סעיף זה ,דינו  מאסר שנה אחת
או קנס חמישים אלף לירות או פי שלושה משוויה של טובת ההנאה
שהושגה על ידי העבירה או שלושת הענשים כאחד.
)ז(
עמה קלון.
)ח(

הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב בהרשעה בעבירה שיש
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף ". 122

הוראות סעיף 122א לפקודה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני קבלת חוק זה
.3
בכנסת.
בגין
מנחם
ראש הממשלה
קציר
אפרים
נשיא המדינה

המר
זבולון
שר החינוך והתרבות

הוראות מעבר

