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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעמ הממשלה:

 הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס׳ 36), התשמ״ד-2004

ה (א) יבוא: נ ש ת המועצות המקומיות', בסעיף . X3^2), במקום פסקת מ ד ו ק פ ב  תיקון סעיף 2א 1

ושב ראש:  מא) נציג שר הפנים, שאינו מקרב עובדי המדינה, והוא יהיה הי

 (או) נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה ונציג שר הבריאות, מקי־ י עובדי

 משרדםר.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בתשלום שברו, וזאת כאשר המועצה המקומית
 התעשייתית מוסמכת וגובה ארנונה ממפעלי דתעשיה
 שבתתומה, אשר נועדו למימון מתן שירותים לאותו אזור.
 מן הראוי כי שברו של ראש המועצה המקומית
יתית ימומן אף הוא מקופת המועצה המקומית  התעשי
 התעשייתית, בדומה לכלל הרשויות המקומיות

 האחרות.

ת ההוראה הקובעת בי יושב  לפיכך מוצע לבטל א
יתית ימונה מקרב עובדי  ראש המועצה המקומית התעשי
 משרד הפנים. בכך ישווה מעמדו של יושב ראש המועצה
יתית למעמדם של ראשי מועצות  המקומית התעשי
 אחרים, באותם מצבים שבהם הוסמך שר הפנים למנותם
 ושאינם נדרשים להיות מקרב עובדי משירו(למשל מינוי

 לפי הוראת סעיף 58 לפקודה).

 סעיף 2א לפקודת המועצות המקומיות (להלן -
 הפקודה), מסדיר את ייסודה והרכבה של מועצה
 מקומית תעשייתית. סעיף 2א(בץ« לפקודה קובע כי
 יושב ראש המועצה יהיה נציג שר הפגים מקרב עובדי

 משרדו.

 מערכת היחסים הראויה שבין השלטון המקומי
 לבין השלטון המרכזי, מצדיקה, ככלל, הפרדה בין שני
 סוגי הגופים השלטוניים. כהונה דרך קבע של עובד
 המדינה, ובעיקר עובד משרד הפנים, שהוא המשרד
 המופקד על הפיקוח והבקרה על השלטון המקומי, כיושב
 ראש רשות מקומית מסוג מועצה מקומית תעשייתית,

 אינה עולה בקנה אחד עם כלל הפרדה זה.

 זאת ועוד, בשל היותו של ראש המועצה המקומית
יתית עובד המדינה, נושא השלטון המרכזי  התעשי

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256; ס״ת התשם״ד, עמי 419.
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