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 מתפרסמת פזה הצעת הוי! מטעם הממשלה:

, 24), תשל״ח-1978  חוק לתיקון פקודת העיריות(מס

 1. בסעיף 123 לפקודת העיריות! (להלן — הפקודה) —

 (1) האמור בסעיף יסומן (א) ובו אחרי ״כרשות המועצה״ יבוא ״שניתנה
 י מראש, ובתנאי שראש העיריה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן נב)״;

 (2) אחדי סעיף קטן(א) האמור יבוא:
 ״(ב) בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המו
 עצה או מיד אחרי הישיבה השניה שממנה נעדר, הכל לפי המאוחר,
 ישלח לו ראש העיריה הודעה בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן
 נעדר ואת נוסחו המלא של סעיף זה: ההודעה תישלח לחבר המועצה
 במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב

 רשום לממונה.
 (ג) לא שלח ראש העיריה׳לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף
 קטן (ב) תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן, ישלח
 הממונה לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב

 רשום לראש העיריה.״

 תיקון סעיף 123

 הוספת סעיף 123* 2, אחרי סעיף 123 לפקודה יבוא:

 123א. (א) נראה לראש העיריה כי חבר המועצה פסול לכהן לפי
 סעיף 120 או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף
 123, ישלח לו ראש העיריה הודעה כדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט
 כה את הסיבות לכך: ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי

 מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לממונה.

 ״הודעה על
 התפנות מקומו של

 חבר המועצה

י הםבד ר ב  ד
 בתום החודש השני להעדרו או לאחר הישיבה השניה
 שממנה נעדר, .לפי המועד המאוחר יותר, הודעה המפ
 רטת את הישיבות שמהן הוא נעדר והכוללת את נוסח
 הסעיף בפקודה העוסק בחדילה מחברות במועצה בשל

 היעדרות מישיבותיה.

 שליחת ההודעה האמורה תהיה תנאי להפסקת כהונתו
 של חבר המועצה הנעדר.

 כץ מוצע להעניק לממונה על המחוז סמכות לשלוח
 הודעה זו אמ ראש העיריה מסרב לשלחה למרות שה

 ממונה דרש ממנו לעשות כן.

 סעיף 120 לפקודה מפרט מי הם הפסולים
 לכהן כחברי מועצת עיריה, אולם לא מצויה
 בפקודה הוראת נוהל הקובעת כיצד נפסקת כהונתו של

 פעיף<_1 סעיף 123 לפקודה קובע לאמור:
 ״123. חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה
 חדשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות - אם
 היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות
 חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בנלל

 שירות בצבא הגנה לישראל או ברשות המועצה.״ י

 שלא כבצר המועצות המקומיות, לא קיימת בפקודה
 הוראה שלפיה יש לשלוח לחבר מועצה התראה שהוא
 עלול לחדול מכהונתו בשל היעדרות מישיבות המועצה.
 הנסיון הוכיח כי מן הראוי לשל^ח התראה כזו מאחר
 שלא תמיד חבר מועצת עיריה ער לעובדה שהיעדרות
 אחת נוספת מצידו מישיבת המועצה עלולה לגרום להפ

 סקת כהונתו.

 לפיכך מוצע לחייב ראש עיריה לשלוח לחבר מועצה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ׳ 197; תשל״ו, עמ׳ 142; תשל״ח, עמ׳ 42, עמי 96; ה״ח 1265, תשל״ז, עמ׳ 28.
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 (ב) נראה לממונה שחכר המועצה פסול לכהן לפי סעיף 120 או
 שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 123, ולא
 שלח ראש העיריה לחבר המועצה הודעה כאנןור בסעיף קטן(א) תוך ארבעה
 עשר יום מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן, ישלח הממונה לחבר
 המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש

 העיריה.

 (ג) כתום שלושים יום מיום שנשלחה אליו ההודעה לפי סעיף
 קטן (א) או (ב) תיפסק כהונתו של חבר המועצה זולת אם תוך הזמן

 האמור —
 (1) הגיש בקשה לבית משפט מוסמך לביטול ההודעה;
 במקרה זה לא יחדל לכהן אלא אם בית המשפט החליט על כך;
 (2) התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות
 המחייבות את שליחתה, והוא ביטל אותה כהודעה מנומקת
 בכתב על כך לחבר המועצה; העתק מהודעת הביטול יימסר

 לידי הממונה או לידי ראש העיריה, הכל לפי הענין.

ר כ  הס

 דעה מנומקת על התפנות מקומו במועצה והפסקת
 הכהונה תיכנס לתקפה בתום 30 יום ממועד שליחת
 הודעה זו. גם במקרה זה מוצע להעניק לממונה על
 המחוז סמכות לשלוח לחבר המועצה את ההודעה
 האמורה אם ראש העיריה אינו עושה זאת למרות
 שלדעת הממונה התקיימו,הנסיבות המחייבות על פי

 הפקודה את משלוח ההודעה.

 חבר מועצה אשר נמצא פסול לכהן או אשר חדל לכהן
 מחמת היעדרות מישיבות המועצה.

 מוצע לפיכך להוסיף לפקודה הוראת נוהל להפסקת
 כהונתו של חבר המועצה בדומה להוראה בסעיף 105

 לצווי המועצות המקומיות (א) ו-(ב).

־  לפי המוצע, ראש העיריה ישלח לחבר המועצה הו
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 מתפרסמת פזה מפעפ ׳ועדת הפנים ואיכות ההפיכה הצעת הוי! של חכר הכנסת:

 חוק הסדרת מקומות רחצה(תיקון), תשל״ח-1978

ף6 1. בסעיף 6 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד-1964 *, האמור בסעיף יסומן (א< 0עי ן קי  תי

 ואחריו יבוא:

 ״(ב) רשות מקומית שבתחומה מקום רחצה מוכרז בחוף הים, תהא
 חייבת לקבוע הוראות לעבין האמור בסעיף קטן(א)(4) לגבי אותו מקומ

 רחצה, ובלבד שבאה על כך בקשה -

 (1) ברשות מקומית שמספר חברי המועצה בה הוא פחות
 מ־17 — מטעם אחד מחברי המועצה:

 (2) ברשות מקומית שמספר חברי המועצה בה הוא 17
 לפחות - מטעם שניים מחברי המועצה.״

 שהדבר חיוני לבריאותם בתנאי האקלים החם השוררים
 בארצנו.

 חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ״ד-1964, מסמיך,
 בסעיף 6(4) שבו, רשות מקומית לקבוע הוראות בדבר
 רחיצה נפרדת של גברים ונשים, אך אין החוק מחייב.

 רשות מקומית לעשות כן.

 החוק המוצע בא להפוך הסמכה זו לחובה והוא קובע
 כי הרשות המקומית חייבת לקבוע סידורים לרחצה
 נפרדת כאמור, אם באה על כך בקשה מאת חבר אחד
 או שני חברים של מועצת הרשות. כתוצאה מכך יתאפשר
 לכל אזרח ואזרח לרחוץ בים ובשאר מקומות הרחצה

 הציבוריים בסמוך למקום מגוריו.

 רבבות אזרחי ישראל, גברים ונשים, מתנזרים מרחיצה
 מעורבת בים או בשאר מקומות רחצה ציבוריים מטעמי
 מוסר וצניעות, בהתאם לצו שבתורה: ״והיה מחניך

 קדוש״.

 חלק מהרשויות המקומיות הכירו בעובדה זו והסדירו
 בתחומן מקומות רחצה נפרדים לגברים ונשים, או לפחות
 קבעו שעות מיוחדות לרחצה בלעדית של גברים ושעות

 מיוחדות לרחצה בלעדית של נשים.

 במקומות שבהם לא נקבעו הסדרים אלה נגרם סבל
 רבי לאלה המקפידים על רחצה נפרדת. לאנשים אלה
 אין אפשרות ליהנות מרחיצה בים או בבריכה, למרות

 חבר הכנסת י״מ אפרמופיץ־

 1 ס״ח תשכ״ד, עמ׳ 172.

 הצעות חוק 1354, ל> בסיון תשל״ח, 5.7.1978

 נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים

272 

 המחיר נ לירה




