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 הצעת חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה)(תיקון)(הפסקת כהונה ובחירת
 ראש רשות חדש), התשנ״ה-1994



 מתפרסמת כזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסכיבה של הכנסת:

 הצעת חוק המועצות האזוריות(בחידת ראש המועצה)(תיקון)(הפסקת כהונה
 ובחירת ראש רשות חדש), התשב״ה-994ו*

, אחרי סעיף 6 יבוא: י ו 988 ח-  ו. בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ־

;  •התפטרות 6א. (א) ראש מועצה רשאי, בהודעה בבתב לשר, להתפטר מכהונתו

 כהונתו נפסקת כעבור 48 שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי השר, זולת

 אם ראש המועצה חזר בו מהתפטרותו לפני בן.

 (ב) ראש המועצה ישלח העתק מכתב ההתפטרות לחברי המועצה.

 6ב. (א) הורשע ראש מועצה בעבירה פלילית וקבע בית המשפט, לבקשת

 היועץ המשפטי לממשלה או נציגו שהוגשה לפני מתן גזר הדין, שיש עם

 העבירה קלון, יעביר בית המשפט את ראש המועצה מכהונחו.

יתנת נתו או לסרב להעבירו נ  (ב) החלטה להעביר ראש מועצה מכהו

 לערעור באילו היתה חלק מגזר הדין.

, רואים אותו  (ג) החליט בית המשפט להעביר ראש מועצה מכהונתו

 במושעה עד לגמר תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור - עד להכרעה בו: עם

ות ההחלטה סופית תיפסק כהונתו של ראש המועצה.  הי

[896] 

 העברה מכהונה
 מחמת קלון

 6ג. (א) נובח השר שמטעמי בריאות נבצר מראש מועצה דרך קבע למלא

 את תפקידו, רשאי הוא להעבירו מכהונתו.

 (ב) ראש המועצה רשאי לערער על החלטת השר לפני בית המשפט תוך

 15 ימים מהיום שנמסרה לו החלטת השר.

 (ג) כהונתו של ראש מועצה לא תיפסק אלא כעבור תקופת הערעור,

 ואם הוגש ערעור - עם דחייתו.

וכחה המועצה בי ראש המועצה מתנהג התנהגות שאינה הולמת  6ד. (א) נ

,  את מעמדו של ראש מועצה וסבורה היא שעל כן אין הוא ראוי לכהונתו

 רשאית היא, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע דברו, להעבירו מכהונתו.

נתו תהיה מנומקת  (ב) ההחלטה להעביר את ראש המועצה מכהו

 ותתקבל בישיבה מיוחדת, סגורה, של המועצה ברוב של שלושה רבעים

 ממספר חבריה; ההחלטה טעונה אישור השר.

 העברה מכהונה
 מטעמי בריאות

 העברה מכהונה
 מחמת התנהגות

 הוספת סעיפים
 6א עד 6ח

 התשל*ה-5ד9ו(להלן ־ חוק הבחירה הישירה). אולם שלא
 כמו בחוק הבחירה הישירה, אין בחוק לבחירת ראשי
 מועצות אזוריות בל הוראה הקובעת באלו מקרים חדל לכהן
 ראש מועצה אזורית שנבחר בבחירה ישירה, וכיצד ייבחר

 ראש רשות חדש במקום ראש רשות שחדל לכהן.

י ר ב  ד

 בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה),
 התשמ־ח-1988 נלתלן - חוק לבחירת ראשי מועצות
 אזוריות}, נקבע שראשי המועצות האזוריות ייבחרו
 בבחירות ישירות כפי שנבחרים ראשי עיריות וראשי
 מועצות מקומיות בהתאם למה שנקבע בחוק הרשויות
 המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),

 ־ הצעת חוק מס׳ א׳חריב: הועברה לועדה ביום ט׳ בסיון התשנ׳ר (19.3.1994¡.
 1 ס״ה התשמ־׳ח, עמי 113.
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ום  (ג) לא קרא ראש המועצה לישיבה מיוחדת כאמור תוך 14 ימים מהי

 שרוב חברי המועצה דרשו ממנו לעשות בן, רשאים רוב חברי המועצה לקרוא

הם יקבעו מי ישב בראשה.  לישיבה כאמור ו

, או חדל נתו או תוך תקופת כהונתו  716. נפטר ראש מועצה לפני תחילת כהו

 לכהן לפי אחד הסעיפים 6ב עד 6ד, תבחר המועצה ראש מועצה מבין חבריה

 לפי הוראות סעיף 6ח.

נתו או לאחר שכיהן 50  6ו. (א) התפטר ראש מועצה לפני תחילת כהו

 חודשים לפחות כראש המועצה, תבחר המועצה ראש מועצה מבין חבריה לפי

 הוראות סעיף 6ח.

נתו כראש  (ב) החפטר ראש מועצה לפני שמלאו 30 חודשים לכהו

 המועצה והוכח לשר כי ההתפטרות נבעה מהסכם בדבר חילופי ראש

 המועצה, יורה השר על עריכת בחירות נפרדות לראש המועצה כאמור בסעיף

ם מיומ (להלן - בחירות מיוחדות), ביום ג׳ הראשון שלאחר חלוף 90 הימי  6ז

 הוראת השר.

 6ז. (א) הוראות חוק זה והוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש

וחדות , יחולו על בחירות מי  הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-1975־

נויים המחויבים לרבות כי - חמישית מחברי המועצה וכן קבוצת בוחרים  בשי

 באמור בסעיף 5, רשאים להציע מועמד.

ננו חבר  (ב) נבחר לראש מועצה, בבחירות מיותרות, מועמד שאי

ן ויווסף למנין החברים  המועצה, יהיה הנבחר חבר המועצה לכל דבר ועני

 שקבע השר על פי חיקוק, והוא בל עוד הוא מכהן כראש המועצה.

 6ח. (א) על בחירת המועצה בראש מועצה יחולו הוראות אלה:

 (1) ההצבעה תהיה גלויה:

 (2) המועמד שקיבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי

 המועצה - הוא הנבחר;

 (3) לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת

יה לישיבה אחרת  חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השנ

ום הישיבה האחרונה; ום החול אחרי י  שתקוים בי

יה או בכל הצבעה נוספת  (4) המועמד שקיבל בהצבעה השנ

 למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן

 בסעיף זה - רוב) - הוא הנבחר:

 ראש מועצה
 שחדל לכהן

 ראש מועצה
 שהתפטר

 בחירות מיוחדות

 בחירת המועצה
 בראש המועצה

 בנושא זה שבהצעת חוק הרשויות המקומיות(בחירת ראש
 הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - ראש רשות שהתפטר),

 התשנ*ג-ג99 י(הצעות חוק התשניג, עמי 294).

 חבר הכנסת דוד מגן

ו ר ב  ד

 מוצע, לפיכך, לתקן את החוק לבחירת ראשי מועצות
 אזוריות ולקבוע בו הוראות המפרטות באלו מקרים חדל
 לכהן ראש מועצה אזורית. הוראות אלה זהות להוראות

 הסעיפים 8 ו עד 22 לחוק הבחירה הישירה.

 לענין בחירת ראש מועצה אזורית חדש במקום ראש
 מועצה שהתפטר מכהונתו מוצע לאמץ את ההוראות

 י ס־ח התשל־ה, ענל 211.

 הצעות חוק 2318, ב׳ בחשון התשנ־ה, 25.10.1994 87



 (5) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה, מצביעים

 בשלישית;

 (6) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים

 ברביעית, לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה

ום ל הבא אחרי י  הרביעיח לישיבה אחרת שתקוים ביום החו

 הישיבה שבה נערכה ההצבעה השלישית: בהצבעה הרביעית

 יעמדו לבחירה רק המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה

 השלישית;

 (7) לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים

 ומצביעים עד שמועמד אחר יקבל רוב: בהצבעה החמישית וכן בכל

 הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה מועמד שקיבל בהצבעה

 הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר (להלן בפסקה זו ־ יצא).

 קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של הקולות והוא מספר

ו שני מועמדים כאמור, יצא אחד  הקולות הקטן ביותר, ינהגו בך: הי

 מהם, כפי שייקבע בהגרלה; היו יותר משניים, יצא לפני כל הצבעה

 נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע בהגרלה:

 (8) כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום בידי יושב־ראש

 הישיבה: היה היושב ראש עצמו מועמד לראש המועצה בהצבעה

 שקדמה להגרלה, תמנה המועצה חבר שאינו מועמד לראש

 המועצה והוא יערוך את ההגרלה.

ות  (ב) על מועמד לבחירות לפי סעיף זה לא יחול התנאי שעליו להי

 הראשון ברשימת המועמדים למועצה.״

 88 הצעות חוק 2318, כ׳ בחשון התשג״ה, 25.10.1994

 המחיר 96 אגורות ISSN 0334-3030 סודר בםדר-צילום והודפס במדפיס הממשלתי, ירושלים


