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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדה הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:

 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
 (תיקון מס׳ 4ו)(פטירה או התפטרות), התשנ״ה-995ו*

, נתם) ו וכהו י ת וסגנ ות (בחירת ראש הרשו ות המקומי י  תיקון סעיף 6 1. בסעיף 6 לחוק הרשו

י (להלן - החוק העיקרי) - ו 9 75 ה- י ׳  התשל

ם ״נפטר או״ - יימחקו: לי  (ו) בסעיף קטן(א), המי

 (2) בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג), במקום ״לפי סעיף זה״ יבוא ״לפי סעיף קטן(א)״;

 (3) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

, בכפוף תו ע את מועמדו  ״(ד) נפטר מועמד לראש הרשות, רשאי מי שהצי

ם העשירי שלאחר פטירת המועמד, ו ראות סעיף קטן (ה), לא יאוחר מהי  להו

ן - הצעת מועמד). להל ) מו ע מועמד אחר במקו  להצי

ם י עמד די קבוצת בוחרים, רשאים כל יתר המו עמד בי  (ה) הוגשה הצעת מו

ע עמד שנפטר להצי ם למועצה שבראשה עמד המו י עמד ם ברשימת המו לי ו  הכל

עמד כאמור בסעיפים קטנים (ד) ו־(ו).  מו

בחר כחבר כאי להי ה אזרח ישראלי הז הי צע לפי סעיף קטן(ד) י עמד שהו  (ו) מו

ם כלשהי למועצה. י עמד ל ברשימה מו ת כלו ו יב להי ו חי נ  המועצה, ואי

עמד רות לא תחול על מו 42 לחוק הבחי ־ עה לפי סעיפים 41 ו ד ו בת הה  (ז) חו

ם עמדי ל ברשימת מו , אם מועמד זה כלו (ה) ים (ד) או צע לפי סעיפים קטנ  שהו

 שאושרה.

ן תו לכל דבר כראשו ם או (ה) רואי ים(ד) או צע לפי סעיפים קטנ  (ח) מועמד שהו

ר בסעיף ל המועמד שנפטר, על אף האמו ה כלו ם שבה הי י עמד  ברשימה המו

רות.  ו4א(ב) לחוק הבחי

ת רו ימו הבחי ה) יתקי ) ם(ד) או י עד האמור בסעיפים קטנ עמד במו  (ט) הוצע מו

3 שלאחר הגשת 3 ־ ם ה ו י ן שלאחר ה ם ג׳ הראשו ו עצה ולראש הרשות בי  למו

דחו י עד האמור בסעיף קטן (ד) לא י עמד במו צע מו  הצעת המועמד; לא הו

ת ו ר י ח ב  ה

עמד לפי סעיף זה. ם יקבע בתקנות טפסים להגשת הצעת מו י  (י) שר הפנ

א לחוק העיקרי - יימחק. ו  ביעול סעיףסוא 2. סעיף 0

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מחדש ולהעמיד מועמד אחר כנגד מי שעלול היה
 להיוותר במועמד יחיד ולהיבחר בלי התמודדות

 ממשית.

 חבר הכנסת דוד מגן

 מוצע למנוע אפשרות שמועמד יזבה ליתרון
 משמעותי ומכריע בבחירות לראש הרשות על רקע
 פטירת מתחרהו היחיד והעיקרי. במקרה כזה, עריך
 להעניק שהות מספקת למתחרים אפשריים להתארגן
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