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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' 36( )מינוי סגן 
ראש רשות(, התשע"ט–2019 *

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

בפסקה )2(, במקום "500,000" יבוא "400,000";  )1(

אחרי פסקה )2( יבוא:  )2(

400,000 אך אינו עולה על  ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על  ")2א(  
500,000 – ארבעה סגנים;";

בפסקה )3(, במקום "ארבעה" יבוא "חמישה".  )3(

)בחירת ראש  15 לחוק הרשויות המקומיות  סעיף 
הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה–1975 )להלן – החוק(, 
)א( את מספר  נוספים, קובע בסעיף קטן  שעניינו סגנים 
הסגנים שמועצה של רשות מקומית רשאית לבחור נוסף 
ובין היתר נקבע בו  14 לחוק,  על המספר האמור בסעיף 
 250,000 כי ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 
אך אינו עולה על 500,000 אפשר למנות שלושה סגנים, 
 –  500,000 וברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 

ארבעה סגנים.

15א1 לחוק, שעניינו משכורת ראש  ואולם, בסעיף 
וסגניו, נקבעו מדרגות למספר סגני ראש הרשות  הרשות 

שיכולים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית 
אשר אינן תואמות את המדרגות שנקבעו בסעיף 15 לחוק. 
משום כך, התעוררה מחלוקת פרשנית לגבי מספר הסגנים 
שרשאית לבחור מועצת רשות מקומית שמספר תושביה 

הוא בין 400,000 ל־500,000  

לפיכך, מוצע לקבוע כי ברשות מקומית שזהו מספר 
תושביה תהיה מועצת הרשות רשאית לבחור ארבעה 
14 לחוק, וברשות  סגנים נוסף על המספר האמור בסעיף 
500,000 – חמישה  מקומית שמספר תושביה עולה על 

סגנים נוסף על האמור. 
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