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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירות( )תיקון מס' 40( )הגבלת זכות המנהל הכללי להיבחר(, 
התשע"א–2011 *

   
בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה–1965 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 7 –1 תיקון סעיף 7

בסעיף קטן )א(, אחרי ")א1(" יבוא ")א2(";  )1(

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  )2(

מי שכיהן כמנהל הכללי של רשות מקומית שלושים חודשים לפחות,  ")א2( 
בבחירות  המועצה  כחבר  ולהיבחר  מועמדים  ברשימת  להיכלל  זכאי  אינו 
שייערכו  כאמור  ובבחירות  כהונתו  במהלך  מקומית  רשות  באותה  שייערכו 

בשנתיים שמיום סיום כהונתו " 
שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי״ח–1958 2, בהתאם 2 תיקון צו כינון

לסעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ובשינויים המחויבים, בתוך שלושים ימים 
מיום תחילתו של חוק זה 

הוראות חוק זה יחולו גם על מנהל כללי של רשות מקומית הנמצאת באזור כהגדרתו בחוק 3 תחולה באזור
לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה 

משפטית(, התשס"ז–2007 3 "

)בחירות(,  המקומיות  הרשויות  לחוק   7 סעיף 
להיכלל  זכאי  מי  קובע  החוק(,   – )להלן  התשכ"ה–1965 
ולהיבחר  מקומית  לרשות  בבחירות  מועמדים  ברשימת 

כחבר המועצה, ומהן ההגבלות על זכאות זו  

חוק  לפי  לכך  שפסול  מי  כי  קובע  הסעיף  היתר  בין 
הרשויות המקומיות )הגבלת הזכות להיבחר(, התשכ"ד–

1964, לא יוכל להתמודד בבחירות  חוק זה קובע כי עובד 
רשות מקומית שיש לו סמכויות הקשורות בקבלה לעבודה, 
בסעד, בשיכון ועוד, חייב להתפטר מעבודתו עד שלושה 
חודשים לפני מועד הבחירות אם הוא מעוניין להתמודד 
בבחירות לראשות הרשות, או לצאת לחופשה לא יאוחר 
להתמודד  מעוניין  הוא  אם  הבחירות  לפני  מחודשיים 
המנהל  על  גם  חל  זה  הסדר  הרשות   למועצת  בבחירות 

הכללי של הרשות המקומית, בשל טיבן של סמכויותיו  

למנהל  שיש  הרבה  וההשפעה  הבכיר  תפקידו  נוכח 

הכללי של הרשות המקומית, וכדי להבטיח ניהול מקצועי 
בהתחשבות  צורך  ללא  המקומית  הרשות  ענייני  של 
כי  לחוק   7 בסעיף  לקבוע  מוצע  פוליטיים,  בשיקולים 
מנהל כללי של רשות מקומית שכיהן יותר מחצי מתקופת 
הכהונה על פי חוק )שלושים חודשים(, לא יוכל להתמודד 
בבחירות למועצה או לראשות המועצה שייערכו בשנתיים 
שמיום סיום כהונתו  תקופת צינון זו יש בה איזון ראוי בין 
זכותו של המנהל הכללי להיבחר לראש הרשות או לחבר 
המועצה ובין החשיבות שבמילוי תפקיד ניהולי בכיר זה 

ללא שיקולים פוליטיים כאמור 

מוצע כי ההסדר האמור יחול על כל סוגי הרשויות 
המקומיות, לרבות מועצות אזוריות, ולשם כך מוצע לקבוע 
כי שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות )מועצות 
אזוריות(, התשי״ח–1958  כמו כן מוצע לקבוע כי ההסדר 
הנמצאת  מקומית  רשות  של  כללי  מנהל  על  גם  יחול 

ביהודה והשומרון 
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