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 .מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעפ הממשלה

 חוק הרשויות המקומיות(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
 (תיקון מם׳ 2), תשל״ח-1977

 1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל״ה-1975!
 (להלן - החוק העיקרי), בסוף סעיף 8 (ד) יבוא ״אם אין לחלטו כאמור, יוחזר הערבון

 לנותנו מיד לאחד פרסום תוצאות הבחירות ברשומות״.

 תיקון סעיף 8

 אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:
 9א. (א) היה צורך לערוך בחירות חוזרות,לפי סעיף 9(ב), ואחד
 משני המועמדים בבחירות אלה חדל לעמוד לבחירה, מחמת פטירה,
 התפטרות או סיבה אחרת, בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות,
 יקויימו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, כאילו היה מועמד

 יחיד, והוראות סעיף 9 (ג) יחולו בשינויים המחוייבים.

 (ב) חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה, מהמת טיבה כאמור
 בסעיף קטן(א), בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, לא יקויימו
 בחירות חוזרות הזמועצה תבחר בראש רשות מבין חבריה לפי סעיף 26.
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 ״באין אפשרות
 לבחור במועמד
 אחד או בשני

 המועמדים
 בבחירות חוזרות

 הוספת סעיפים
 9א ו־9ב

 המכר

 בבחירות החוזרות את המספר הגדול יותר של קולות -
 הוא הנבחר.

, יהא הוא הנבחר, ובלבד ד ב ל  (ג) היה מועמד אחד ב
 ס מ 4 מ 0 % ־ ר קולות כשרים השווה ל פ ס  שקיבל לפחות מ
ר הקולות הכשרים שניתנו בבחירות למועצה; לא קיבל  פ
 המועמד 40% כאמור, תבחר המועצה ראש רשות מבין

 חבריה לפי סעיף 26.״

 אין בסעיף זה תשובה לשאלה מה יהא הדין במקדה
 שבין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות התפטר או
 ס מ  נפטר או נפסל אחד משני המועמדים שקיבלו את ה

 פרים הגדולים ביותר של קולות כשרים.

 מוצע להוסיף לחוק הוראה הקובעת כי במקרה שאחד
 המועמדים אינו עומד עוד לבחירה יש לקיים בחירות
 חוזרות לגבי המועמד שנותר לפי סעיף 9 (0, ולפי זה -
 ס מ  אותו מועמד יידרש להשיג בבחירות החוזרות 40% מ
א ר הקולות הכשרים שניתנו בבחירות למועצה, ואם ל  פ

 השיג - תבחר המועצה את ראש הרשות מבין חבריה.

 בסעיף 9 הקיים אין גם תשובה לשאלה מה יהא הדין
 במקרה שאין אפשרות לבחור באף אחד משני המועמדים

י ו כ  ד

 סעיף 8 (א) לחוק העיקרי קובע כי עם הגשת
 * ״ הצעת מועמד לראש רשות מקומית מאת
  קבוצת בוחרים, יתן בא כוח הקבוצה בידי פקיד הבחי
 רות ערבון, ובסעיף 8 (ד) נאמר שאם המועמד לא קיבל
 10% לפחות מהקולות הכשרים או שהוא התפטר - יחולט
 העדכון לקופת מועצת הרשות המקומית. מוצע להוסיף
 הבהרה, שאם לא חלו הנסיבות האמורות בסעיף 8 (ד)

 יוחזר הערבון לנותנו.

ף 9א: סעיף 9 לחוק העיקרי קובע  ״ לסעי
^ 2 לאמור: * 

 ״9. (א) היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את
 •המספר הגדול ביותר של׳קולות כשרים הוא הנבחר,

 ובלבד שקיבל לפחות 40% מאותם קולות.

א קיבל אף מועמד 40% מהקולות הכשרים  (ב) ל
ר שווה של קולות פ ס ל אחד מ  או שקיבלו שני מועמדים כ
ר  שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקדימו, כעבו
 4 ז ימים מיום הבחירות, בחירות חוזרות לבחירת אחד
 ס מ  משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את ה
 פרים הגדולים ביותר של קולות כשרים; המועמד שקיבל

 1 ם״ח תשל״ח, עמ׳ 211: תשל״ו, עמ׳ 151.
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 9ב. (א) מועמד שנבחר לראש רשות לפי סעיף 9 יהיה חבר המועצה
 וייכלל במנין חברי המועצה שקבע השר על פי חיקוק אף אם רשימת

 המועמדים למועצה שהוא נכלל בה לא זכתה במנדט.

 (ב) נעשה ראש רשות חבר המועצה לפי סעיף קטן(א), תיערך
 חלוקת המנדטים הנותרים למועצה מחדש לפי הוראות פרק ו׳ לחוק

 הבחירות, בשינויים אלה:
 (1) מספר חברי המועצה העומדת לבחירה יהיה המספר

 שקבע השר על פי חיקוק, פחות אחד•,
 (2) הקולות שניתנו לרשימה שראש הרשות נכלל בה לא

 יבואו במנין הקולות הכשרים שניתנו בבחירות.״

 ראש רשות
 שרשימתו למועצה

 לא זכתה במנדט

ר י הסב ר ב  ד

ל לא תזכה ל כ  שרשימת המועמדים למועצה שבה הוא נ
  אפילו במנדט אחד, והוראות החוק הקיימות אינן מבהי

 רות מה יהא דינו של ראש הרשות במקרה כזה.

 מוצע לקבוע שאדם אשר נבחר לראש רשות יהיה
ר מועצת הרשות אף אם רשימת המועמדים שהוא ב  ח
א יצורף ראש א זכתה במנדט. במקרה כזה ל ל בה ל ל כ  נ
יכלל במנין החברים א י ל ר נוסף'למועצה א ב ח  הרשות כ
 ששר הפנים קבע למועצת אותה רשות לפי סעיף 19
 לפקודת העיריות או לפי סעיף 6 לצווי המועצות
ך שחלוקת כ ח ל ר כ ה ר זה יביא ב ב  המקומיות(א) או(ב). ד
 המנדטים הנותרים.למועצה תיערך מחדש, ומוצע לעשות
ק ו׳ לחוק הרשויות המקומיות ר ל פי הוראות פ  זאת ע

 (בחירות), תשכ״ה-1965, בשינויים המחריבים.

 בבחירות החוזרות. מוצע להוסיף לחוק הוראה שלפיה
א יתקיימו בחירות חוזרות והמועצה תבחר ה כזה ל ר ק מ  ב

ת ראש הרשות לפי סעיף 26 לחוק.  א

ק מי ף 9ב: מועמד לראש רשות יכול להיות י ר  לסעי
, ד ב ל א זו ב  שנכלל ברשימת מועמדים למועצת הרשות; ל
 אלא שלפי סעיף 4 (ב) לחוק עליו להיות ראשון ברשימת
 המועמדים או שבנסיבות מיוחדות המפורטות בסעיף 6

ר כראשון בה, ב ל ד כ  לחוק רואים אותו ל

ר ב  ; ההנחה בחוק היא איפוא שראש הרשות יהיה גם ח
 המועצה, ובסעיף 18 לחוק אף נקבע כי אם הוא חדל
ר המועצה תיפסק כהונתו כראש הרשות. ב  להיות ח
 אולם ייתכן מקרה שמועמד ייבחר לראש רשות לפי סעיף
 9 לחוק, בבחירות ראשונות או בבחירות חוזרות, בעוד

 חוק הרשויות המקומיות(היטל סעד ונופש)(ביטול), תשל״ח-1977

 1. חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), תשי״ט-1959! -. בטל. ביטול

ר ב י הפ ר ב  ד

ר אוצר המדינה לרשויות המקומיות, מדי שנה, סכום  יעבי
  מםויים שיכונה ״תמורת היטל סעד ונופש״. סכום זה יחו
ק בין הרשויות המקומיות לפי חלקם היחסי בגביית  ל

 ההיטל בפועל בשנת הכספים 1976.

ת המיסוי והתיקצוב של כ ר ע ת מ  מתוך מגמה לפשט א
 הרשויות המקומיות הגיעו משרדי האוצר והפנים לידי
ם עם המרכז לשלטון מקומי, אשר לפיו יבוטל היטל כ ס  ה
ו ל ק מ ב ד ונופש שהרשויות המקומיות גובות כיום ו ע  ס

 1 ם״ח תשי״ט, עמי 215; תשב״ה, עמי 26.
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 המחיר 1 לירה נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים




