
 רשומות

 הצעות חוק
 ח׳ בתמוז התש״ם 2899 וו ביולי 2000

 .. . עמוד
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת:
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, בסעיף 125א -  בפקודת העיריות1

 (ו) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״או סיעה של הכנסת״;

 (2) בסעיף קטן(ד), בהגדרה ״התפלגות סיעה״, בפסקה(1), בסופה יבוא ״ושהפרישה

 נעשתה שנתיים לפחות אחרי מועד התחלת כהונתם של חברי המועצה כאמור

 בסעיף 24״.

 ד ב ר י ה ס ב ר

 תיקון סעיף 125א 1.

 ״התפלגות סיעה״ מוגדרת בסעיף קטן (ד), בין

 השאר כ״פרישת קבוצה של שניים מחברי מועצה מתוך

 סיעה שנבחרו בה שלושה חברי מועצה, או פרישת

ל שלושה מחברי המועצה מםיעתם, יהא מספר  קבוצה ש

 חבריה אשר יהא, ובלבד שכל חברי הקבוצה מסרו

ל פרישתם, לראש העיריה-,״.  הודעה משותפת בכתב ע

 לפי המצב הקיים היום אין מניעה כי קבוצה קטנה

ל חברי מועצה שנבחרו למועצה מטעם סיעה מסוימת  ש

 ובמידה רבה, באמצעותה, יפרשו מסיעתם מיד לאחר

 תחילת כהונתם בתפקיד, והםייג הקבוע בסעיף 125א לא

 יחול לענינם.

ל מועד  מוצע לתקן מצב זה ולהטיל מגבלה ע

ה שנתיים ת ש ע נ  ההתפלגות כך שרק פרישה מהסיעה ש

 לפחות לאחר תחילת כהונתה של המועצה, תיחשב

 להתפלגות שלא תגרור אחריה הגבלה להיכלל ברשימת

 מועמדים של סיעה אחרת, כמפורט בסעיף 25וא.

 חבר הכנסת יולי(יואל) אדלשטיין

 לפסקה (1)

 סעיף 25וא לפקודת העיריות קובע סייג למועמדות

 חבר מועצה שפרש מםיעתו, ולפיו, חבר מועצה שפרש

 מםיעתו ולא התפטר מכהונתו בתוך שלושים ימים מיום

 פרישתו, לא ייכלל בבחירות למועצה שלאחריה ברשימת

ל המועצה היוצאת.  מועמדים שהגישה סיעה ש

 הוראה זו אינה מונעת הכללת חבר מועצה שפרש

 מסיעתו ברשימת מועמדים שמציגה לבחירות המקומיות

ל הכנסת (ר׳ לענין זה סעיף 35 לחוק הרשויות  סיעה ש

 המקומיות (בחירות), התשב״ה-965ו).

ל  מוצע לבטל את ההבחנה הזו בין סיעה ש

ל הכנסת.  המועצה היוצאת לבין סיעה ש

 לפסקה (2)

 סעיף 125א(ג) לפקודת העיריות קובע כי הסייג

 הקבוע בו לענין מועמדות חבר מועצה שפרש מסיעתו

ל התפלגות סיעה.  לא יחול ע
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