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

הצעת חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( )תיקון מס' 32( )מספר 
הסגנים(, התשע"ה–2014 *

בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה–1975 1 )להלן 1.תיקון סעיף 15
– החוק העיקרי(, בסעיף 15)א( –

בפסקה )1א(, במקום "250,000" יבוא "200,000";  )1(

בפסקה )2(, במקום "250,000" יבוא "200,000"   )2(
בסעיף 15א1)ב( לחוק העיקרי, במקום "200,000" יבוא "250,000" 2.תיקון סעיף 15א1

חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה–1975 )להלן – החוק(, קובע את מספר 
בהתאם  מקומית,  רשות  לראש  למנות  שאפשר  הסגנים 

למספר תושביה של הרשות המקומית 

שמספר  מקומית  שברשות  קובע  לחוק   14 סעיף 
והמועצה  אחד,  סגן  יכהן   150,000 על  עולה  תושביה 
למנות  חבריה,  ברוב  הרשות,  ראש  הצעת  לפי  רשאית, 
סגן נוסף  סעיף 15 לחוק מאפשר למועצת רשות מקומית 
על  עולה  אינו  אך   150,000 על  עולה  תושביה  שמספר 
250,000 לבחור שני סגנים נוספים לראש הרשות, וברשות 
מקומית שמספר תושביה עולה על 250,000 אך אינו עולה 
על 500,000 – שלושה סגנים נוספים  מהוראות אלה עולה 
כי ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000 אך 
סגנים  ארבעה  עד  לכהן  יכולים   250,000 על  עולה  אינו 

תושביה  שמספר  מקומית  ברשות  ואילו  הרשות,  לראש 
עולה על 250,000 אך אינו עולה על 500,000 יכולים לכהן 

חמישה סגנים  

גודלן של רשויות מקומיות שמספר תושביהן עולה 
על 200,000 תושבים מצדיק מינוי סגן נוסף לראש הרשות 
המקומית, שיוכל לסייע במטלות הכרוכות בניהול רשות 
שברשות  לקבוע  מוצע  כן,  על  כזה   גודל  בסדר  מקומית 
מקומית שמספר תושביה עולה על 200,000 אך אינו עולה 
על 500,000 יוכלו לכהן עד חמישה סגנים לראש הרשות 

המקומית  

כמו כן, בעקבות מחלוקת פרשנית שהתעוררה, מוצע 
שימונה  הנוסף  שהסגן  לחוק  15א1)ב(  בסעיף  להבהיר 

כאמור יכהן ללא שכר 

הצעת חוק מס' פ/2671/19 )מספר פנימי: 556197(; הועברה לוועדה ביום ה' בחשוון התשע"ה )29 באוקטובר 2014(.  *
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