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 מתפרסמת בזה הזגעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

-996ו ״ו  העעת חוק העונשין (תיקון מם׳ 54), התשנ

ן - החוק העיקרי), בסימן י׳ לפרק ת׳, לפני סעיף להל ) י ו ן ד ל - ז ״  הוספת סעיף 198* 1. בחוק העונשין, התשד

 199 יבוא:

 •׳הגדרות 98וא. בסימן זה -

יים או יותר - לרבות מגע תוך שימוש  ״מעשה זנית״ - מגע גופני בין שנ

ן לגרום סיפוק מיני, תמורת אתנן; ו רי עזר - המבי  כאכז

 ״עוסק בזנות״ - מי שמציע שירותיו לרבים בביצוע מעשה זנות.״

 תיקון סעיף 199 2. בסעיף 99ו לחוק העיקרי -

) במקום סעיפים קטנים (א) ו־(ב:< יבוא: ו ; 

ן מה שניתן או חלק ממה שניתן בעד מעשה זנות של ודעי  ״(א) מי שמקבל בי

י או שותף לעיסוקו בדרך  עוסק בזנות, והוא סרסורו של העוסק בזנות, מפקח עלי

ו - מאסר חמש שנים. נ  אחרת, די

ר ב ס י ה ר ב  ד

ן וחשבון האמור, נבלל סקר על הרקע החברתי, י  ב־
ז י v!-jv ד  לשפטי של הנושא ובן T־1־
ידי  לתיקונים בחוק. הלק מהמלצות הועדה אומצו על־
 הועדה למעמר האשה (להלן - הועדה למעמד האשת),
 שמונתה על ידי ראש הממשלה (המלילות 197 עד 01:).

 הצעת הוק זו מבוססת על התיקונים האופרטיביים
 הישירים שהועדה למעמד האשה המליצה. לא נכללו
 בהצעה המלצות מתחום הטיפול החברתי או טיפול אדור
 המתבקש ממשרדי הממשלה וכן לא נבללו בהצעה
ני הראיות, סדרי י  המלצות משניות הנוגעות לתיאום י
 הדין וכן הוראות אחרות בחוק העונשין. עניינים אלה
 יסודרו בשלב הדיון בהצעת התוק בועדת העבודה
 והרווחה בעת הכנת הצעת החוק לקריאה שניה

 ושלישית.

 סעיף ו מוצע להוסיף להוק העונשין, התשל־׳ז-
 לד9ו ולהלן - החוק), שתי הגדרות: של
 ״מעשה זנות״ ושל ״עוסק בזנות״, הצעות אלה נובעות
 מהמלצות הועדה למעמד האשה והן באות להגדיר את

 מהותו של מעשה הזנות.

 סעיף 2 סעיף 199(א) ו־(ב) לחוק קובע לאמר:

 ״סרסרות למעשי זבות

 99י. (א) אלה דינם מאסר חמש שנים:

 (1) מי שמחייתו, כולה או מקצתה, דרך קבע או
 בתקופה כלשהי, על רווהיה של זונה:

 מטרת הצעה זו היא להסדיר את נושא הזנות
 בישראל. הצעת החוק מבוססת על המלצות ועדה
 ציבורית בראשות שופטת בית המשפט המחוזי(בדימום),
 הדסה בן עתו, משנת 1977, אשר מינה שר המשפטים

 ;להלן - הועדה־,.

 יש להדגיש ולציין כי אין המדובר בהצעת חוק
 שיש בה ״מיסוד הזנות״ אלא בהצעת חוק מפוכחת
 הבאה להתמודד עם בעיות אמיתיות בדרך מעשיה, תוך

 שימה לב לצרכים האמיתיים של הציבור.

 הצעות דומות המבוססות על המלצות הועדה
 הונחו במהלך השנים כמה פעמים על שולחן הכנסת
 אודם ער היום לא הושגה התקדמות. יש להדגיש ולציין
 בי מאז הוגש הדי־ וחשבון ישל הועדה, פרצה מניפת
 האיידס ולפיכך קיימת חשיבות יתירה בהסדרת נושא

 חשוב זה.

 הוראות החוק הנוגעות לעבירות זנות היו בפקודת
ידי  החוק הפלילי, 1936. הוראות אלה הוחלפו על־
 הכנסת ונבללו בהוק לתיקון דיני העונשין(עבירות זנית),
 התשב״ב-י196. הוק זה תוקן בשנת התשל־יג, ועם פרסום
 חוק העונשין, התשל״ז-977ו, נכללו הוראותיו בפרק ה׳,
 סימן י; להוק זה ביתד עם יתר דיני העונשין בישראל.

 כמו בן, נקבעו בחוק סדר הדין הפלילי, תשב״ה-
 1965, הוראות מיוחדות בענין סייג לשחרור בעבירות
א ז ו ז ־  זנות וגביית עדות בעבירות זנות (סעיפים 31א ו

 להדק).

 הצעת חוק מס׳ רב״ב: הועברה לועדה ביום ז• בבסלו התשנ״ג (2 בדצמבר 1992).
 ם״ח התשל״ז, עמי 226: התשנ״ו, עמי 16.
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ו של וחי , על רו לה או מקצתה, דרך קבע או לתקופה כלשהי , כו  (ב) מי שמחייתו

ו - מאסר שלוש שנים. נ ות החי עמו, די נ  העוסק בז

ו החורג , או בבנ ו או בבתו רה באדם שלמטה מגיל 18, או בבנ  (ב 1) נעברה העבי

נה ד או ממו י , או פשחוא אפוטורופום, מורה, מעב ן י רגת של העברי  או בבתו החו

לים שבו אושפז מי ת תו בד בי ן או לפי הסבם, רופא או עו  על מי מהם לפי די

; , , ו - מאסר שבע שנים. נ  מהם, די

. ,  (2) בסעיף קטן(גץ2), במקום ״מהאשה״ יבוא ״מאותר אדם׳

 3. במקום סעיף 200 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 200

 ״חזקת סרסרות •20. אדם המשתמש בפיקוחו או בהשפעתו על אדם אחר בדרך שיש בה

א ו שהו חו למעשה זנות, חזקה עלי די האדם האחר או להכרי יע בי  בדי לסי

כו של כח היפו ולת אם הו יתן בעד מעשה זנות, ז ן מה שנ ודעי  מקבל בי

 דבר.״

: התלפת סעיף ו20 בך^  4. במקום סעיף 201 לחוק העיקרי י

ם מאסר חמש שנים: נ י  ״שידול למעשה 201. (א) אלה ד
 זנות

ת או למעשה זנות: ו נ  (ו) מי שמשדל אדם לעסוק בז

ת מעשה ם אחר לעשו  (2) מי שעושה מעשה או משדל אד

ת או ו נ ך להשפיע על האדם האחר לעסוק בז ן בכ ו  והוא מתכו

 למעשה זנות.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 4 בסעיף 201 נקבע כלהלן:

 ״שידול מעשה זנות

 וס2. (א) ואלה דינם מאסר חמש שנים:

 (1) מי שמשרל אשה למעשה זנות עם אדם
 אחר;

 (2) מי שמשתמש בכוח, בכפיה, באמצעי הרדמה
 או השכרה, באיומים או במרמה, בדי להביא אשה
 למעשה זנות עם אדם אחר, בין שנתקיים מעשה

 הזנות ובין אם לאו:

 (3) מי שמעכב אשה בכל דרך שהיא נגר רצונה
 בבית זנות או מעכב אותה במקום אתר כדי

 להביאה למעשה זנות:

 (4) מי שמעכב בבל דרך שהיא קטינה שלא מלאו
 לה שש עשרה שנים בבית זנות או מעכב אותה

 במקום אחר בדי להביאה למעשה זנות.

 (ב) נעברה העבירה באשה שלמטה מגיל 8 ו או
 באשתו, בבתו או בבתו החורגת של העבריין, או כשהוא
 אפוטרופסה, מורה, מעבידה, ממונה עליה לפי דין או לפי
 הסכם, רופאה, או עובד בית־חולים שבו היא אושפזה,

 (2) מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה
 זנות של אשה או חלק ממה שניתן כאמור.

 (ב) נעברה העבירה באשה שלמטה מגיל 18, או
 באשתו, בבתו או בבתו החורגת של העבריין, או כשהוא
 אפוטורופסה, מורה, מעבידה, ממונה עליה לפי דין או
 לפי הסכם, רופאה או עובד בית־חולים שבו היא

 אושפזה, דינו - מאסר שבע שנים.׳׳

 מוצע לקבוע עונש שונה (שלוש שנים במקום חמש
 שנים) למי שחי על רווחיו של עוסק בזנות, או מי שחי עם

 העוסק בזנות.

 םעין! ג סעיף 200 לחוק קובע לאמור:

 ״חזקת סרסרות

 200. גבר הגר עם זונה או שהוא רגיל להילוות אליה
 דרך קבע או משתמש בפיקוחו או בהשפעתו עליה בדרך
 שיש בה בדי לסייע בידה או להבריחה לזנות, חזקה עליו
 שהוא חי על רווחיה, זולת אם הוכח היפוכו של דבר.״

 מוצע לתאם את הוראות התוק בענין חזקת סרסרות
 להוראות המתוקנות בענין סרסרות למעשי זנות שנקבעו

 בסעיף 99 ו של החוק המוצע.
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ו או בבתו או רה באדם שלמטה מגיל 18, או בבנ  (ב) נעברה העבי

א אפוטרופוס, מורה, , או כשהו ן י רגת של העברי ו התורג או בבתו החו  בבנ

ת בד בי נה על מי מהם לפי בל דין אד לפי הסבם, רופא או עו ד או ממו  מעבי

רה לפי סעיף קטן (א)(ו) לים שבו אושפז מי מהם או נעברה העבי  חו

ו - מאסר שבע שנים. נ ן נושא נשק חם או קר, די י  כשהעברי

ת ו נ ים מעשה הז נה אם נתקי ן סעיף זה - אין נפקא מי י  (ג) לענ

ל או לאו.״ דו  כתוצאה מהמעשה או מהשי

 החלפה סעיף 202 5. במקום סעיף 202 לחוק העיקרי יבוא:

צאה  ״חזקת כוונה 202. אדם שעשה מעשה או שיהל ארם אחר לעשות מעשה שכתו

ו נות או למעשה זנות, חזקה עלי ע הארם האחר לעסוק בז י ו הג  ממנ

כו של דבר.״ ח היפו י כ ן מראש לתוצאה זו, זולת אם הו ו ו  שהתכ

 תיקון סעיף 203 6, בסעיף 203 לחוק העיקרי, במקום ״שהאשה היתה״ יבוא ״שהאדם היה״.

 הוספת סעיף 2°3א 7. אחרי סעיף 203 לחוק העיקרי יבוא:

לות טיפול י להפריע לפעו ן מעשה שיש בו כד  ״הפרעה לטיפול 203א. (א) העושה בזדו

ו - מאסר חמש שנים. נ  ושיקום ושיקום של מי שעוסק בזנות, די

ק סעיף זה, ״עוסק בזנות״ - לרבות מי שעסק בכך אד מי  (ב) לענ

 שעומד לעסוק בכך.״

 תיקון סעיף 204 8. בסעיף 204 לחוק העיקרי -

ים, במקום ״לשם זנות״ יבוא ״לשם עיסוק בזנית״;  (ו) בכותרת השולי

 מוצע לאמץ את המלצות הועדה לענין חזקת כוונה
 לשדל לעסוק בזנות,

 סעיף 4 התיקון המוצע הוא לשוני והוא נבע
 מקביעת הוראות החוק לבל אדם העוסק
 בזנות ולא רק לאשה העוסקת בזנות. לבן מוצע להחליף

 ״אשה״ בי׳אדם״.

 סעיף ד מוצע לקבוע איסור חדש בחוק המתייחס
 להפרעה לטיפול ושיקום של מי שעוסק
 בזנות או של מי שעומד לעסוק פזנות. העונש על הפרת

 איסור זה הוא מאסר חמש שנים.

 סעיף 8 סעיף 204 לחוק קובע לאמור:

 ״החזקת מקום לשם זבות

 204. מי •שמחזיק או מנהל מקום, לרבות כלי רבב וכלי
 שיט, לשם עיסוק בזנות, דינו - מאסר חמש שנים.״

 עקב ההגדרה המוצעת ־של ״עוסק בזנות״, מוצע
 לתאם את כותרת השוליים.

 עוד מוצע לאמץ המלצוח הועדה בענין החזקת
 מקום לשם עיסוק בזנות: לפי המלצות אלה, לא תהיה זו

י ר ב  ד

 או נעברה העבירה לפי פסקאות (2) או(3) לסעיף קטן(א)
 כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - מאסר שבע

 שנים,

 (ג) לענין סעיף זה אין נפקא מינה אם העבריין
 ההכוון למעשה זנות בארץ או בחוץ־לארץ.״

 מוצע לתאם את הוראות החוק בענין שידול
 למעשה זנות להוראות המוצעות בענין סרסרות למעשי
 זנוח שנקבעו בסעיף 199 של החוק המוצע. התיקון מאמץ
 את המלצות הוועדה בענין השינויים בעבירות השידול

 לעסוק בזנות,

 סעיף 5 בסעיף 202 לחוק נקבע כלהלן:

 ״שידול לעסוק בזנות

 202. (א) המשדל אשה לעזוב את מקום מגוריה, והוא
 מתכוון בכך להביאה לידי עיסוק בזנות, דינו - מאסר
 חמש שנים, ואם היהה האשה למטה מגיל 8 ו, דינו -

 מאסר שבע שנים.

 (ב) המשדל אשה לעזוב את הארץ, והוא מתכוון
 בכך להביאה לידי עיסוק בזנות בחוץ־לארץ, דינו -

 מאסר שבע שנים.״
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ם ״לרבות בלי רכב וכלי שיט״ - יימחקו;  (2) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו המלי

 (3) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

ן סעיף 205 למעט - י (א) ולענ ן סעיף קטן י  ״(ב) ״מקום״, לענ

ות בלבד ובין אם נ ן אם משמשת לשם עיסוק בז ור נפרדת, בי דת די חי  (1) י

יק  היא משמשת גם למטרת מגורים, ובתנאי שתשמש לעיסוקו של המחז

י ו נ ן שי ד אי ות של כל אדם אחר, בכל עת, בל עו נ  בלבד ולא לעיסוקו בז

 בהחזקה:

ות נ ן למטרת ביצוע מעשה ז ודעי ן - אפילו הוא מושכר בי  (2) חדר במלו

: ן נו מחושב כאחנ ם תמורת השימוש בו אי  ובלבד שהתשלו

כלי שיט.״  (3) כלי רכב ו

 9. בסעיף 205 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 205

ים, במקום ״לשם זנות״ יבוא ״לשם מעשי זנות״; לי  (1) בכותרת השו

ם ״לרבות כלי רכב וכלי שיט״ - יימתקמ  (2) המלי

 (3) במקום ״לאשה״ יבוא ״לאדם״.

 10. במקום סעיף 206 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 200

ות של אדם - נ  ״דין בן הזוג 206. במשפט בשל עבירה לפי סימן זה בקשר למעשה ז

ו; נגד הורי ד נגד בן זוגו ו  (ו) כשר אותו אדם להעי

ר ב ס  ה

 (1) בשרה אותה אשה להעיד נגד בעלה ונגד
 הוריה:

 (2¡ אין רואים את האשה כשותפה לעבירה,
 אולם לא ירשיע בית המשפט על סמך עדותה
 היחידה, אלא אם נמצא בחומר הראיות דבר

 לחיזוקה.״

 מוצע לתאם סעיף זה לסעיף 204 המוצע, דהיינו
 להחליף ״אשה״ ב׳׳בן זוג״ או ״אדם״.

 סעיף 11 מוצע לבטל סעיפים 207 ו־208 לחוק
 בעקבות התיקונים בהצעה זו.

 סעיף בר מוצע להכניס סייג לאיסור פרסום והצגת
 תועבה כך שפרסום צנוע על מקום של
 עיסוק בזנות לא יהווה פרסום תועבה אם הוא בעל טעם

 טוב.

 סעיף 13 סעיף 5ז2(ג) לחוק קובע לאמור:

 ״מטרד לעיבור

 (ג) הנמצא במקום כלשהו לשם עיסוק בזנות, בנסיבות
 שיש בהן משוס מטרד לדרי הסביבה או הפרעה לחנועה

 בדרכים, דינו - מאסר שנה אחת.״

 עבירה אם העיסוק בזנות הוא ביתידת דיור נפרדח
 לעיסוקו של המחזיק בלבד או בחדר במלון או בכלי רכב

 או בכלי שיט.

 סעיף 9 נקבע בסעיף 205 לחוק כלהלן:

 ״השכרת מקום לשם זנות

 205. מי שמשכיר או מחדש שבירות של מקום, לרבות
 כלי רכב וכלי שיט, ביהעו שהוא משמש או ישמש לאשה
 מקום למעשי זנות, דינו - מאסר ששה חדשים: והוא
 הדין אם לא הפסיק השכרתו של מקום לאחר שנודע לו
 שהוא משמש כאמור, על אף שיש בידו זכות להפסיקה

 ולתבוע פינוי בשל כך.״

 עקב ההגדרה המוצעת של מעשה זנות מוצע
 לתאם את כותרת השוליים ובן למתוק את ״כלי רכב״
 ו״כלי שיט״ בעקבות התיקונים בסעיף 204 המוצע. בנוסף,

 מוצע להחליף ״אשה״ ב״אדם״.

 סעיף 10 סעיף 206 לחוק קובע לאמר:

 ״דין ה אש ה

 206. במשפט בשל עבירה לפי סימן זה בקשר למעשה
 זנות של אשה -
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נה תו טעו ו  (2) אין רואים את האדם בשותף לעבירה, אולם עד

 סיוע.״

 ביטול סעיפים 11. סעיפים 207 ו־208 לחוק העיקרי - בטלים.
 107 ו־208

 תיקון סעיף 214 12. בסעיף 214 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

דרת נות, כהג וע על מקום שבו עוסקים בז  ״(ה) אין רואים כפרסום תועבה פרסום צנ

ן הפרסום פוגע בטעם ן, אם אי דעה בעתו  ״עוסק בזנות״ שבסעיף 198א, בחוברת או במו

 הטוב.״

 תיקון סעיף 215 13. במקום סעיף 5ו2(ג) לחוק העיקרי יבוא:

ר י לעבי בות שיש בהן כד  "(ג) (1) אדם הנמצא במקום ציבורי או במקום אחר בנסי

 עבירה של הסגת גבול, לשם עיסוק בזנות, כהגדרת ״עוסק בזנות״ שבסעיף 198א,

ו - מאסר שנה אחת: נ ירי הסביבה, די  ובנסיבות שיש בהן משום מטרד לדי

יק ו או המתז י ן סעיף קטן זה, ״מקום ציבורי״ - למעט מקום אשר בעל י  (2) לענ

ן בכך משום בלבד שאי ות באותו מקום, ו נ  בו הסכימו להימצאותו של העוסק בז

 גרימה מטרד או הפרעה לציבור הנמצא באותו מקום.״

, בסעיף 2, אחרי פסקה ;4) יבוא: : י 9 60 וער (טיפול והשגחה), התש״ך- . כחוק הנ  תיקו; חוק 4ו
 הנוער (טיפול

, ן ות כהגדרת ״עוסק בזנות״ שבסעיף 198א לחוק העונשי נ  והשגחה) ״(4א) הוא עוסק בז

ות כאמור״. נ ׳ז-1977, או שהוא ילדו של מי שעוסק כז  התשל׳

ן הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשב״ט-51969 -  תיקון פקודה 15. בפקודת סדר הדי
 סדר הדין

דרת נות, כהג  הפלילי נמעצר (1) בסעיף 2, אחרי ״שאדם עבר עבירה״ יבוא ״אי שקטין עיסק בז

 ״עוסק בזנות״ שבסעיף 198א לחוק העונשין, התשל״ז-1977, או נמצא במקום כלשהו

נות כאמור״;  לשם עיסוק בז

 (2) בסעיף 3(1) בסופו יבוא: ״היה הארס קטין, כאמור בסעיף 2, ימסרו השוטר ללא

׳. ה לצורך 7ה בלבד־,, הי י לפקיד פעד והמעצר י  דיחו

 וחיפוש)

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ״קטין נזקק״. לכן, מוצע להוסיף לרשימה קטין העוסק
 כזנות: בנוסף, מוצע שבפקודת סדר הדין הפלילי(מעצר
 וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו, יחולו הוראות

 מעצר גם על קטין העוסק בזנות.

 חברי הכנסת: אברהם פורז, חיים אורון,

ן כו  רפאל איתן, דוד עוקר, דן תי

 מוצע להחליף ״במקום כלשהו״ ב־״במקום ציב1רי
 או במקום אחר״ על מנה להבהיר באיזה מקום ניתן

 להתעורר מטרד לציבור.

 סעיף 2 לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
 התש״ך-1960, קובע רשימה של מי הוא

 מעיפים
ו 5 ־  14 ו

 ם״ח התש״ך, עמ׳ 52: ההשג״ה. עבר 316.
 דיני מדינת ישראל, יוסח חרש 12, עמי 284: התש״ן, עמי 16.
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ן של הבנםת:  מתפרסמת בזה העעת חוק של תבר הכנסת מטעם ועדת החוץ והבטחו

* ו 996 - ו ׳ ׳  העעת חוק השיפוט העבאי (תיקון מם׳ 30), התשנ

י (להלן - החוק העיקרי), סעיף 83 - בטל. ביטול סעיף 33 1955-  1. בחוק השיפוט ה/נבאי, התשט״ו

 2. בסעיף 36ו(ב) לחוק העיקרי, לפני פסקה (2) יבוא.• תיקון סעיף 136

י , וחוק צער בעל 2 1 9 9 4 - ד ״ ם (הגנה על בעל חיים), התשנ י  ״(1) חוק צער בעלי חי

;״. ם בבעלי חיים), התשנ״ד-51994 י י סו י נ ם( י  חי

 חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ״ד-1994, כך
 שהוראות סעיף 33 הפכו מיותרות. ומוצע לבטלו.

 סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 136 לחוק, כרי
 לאפשר לדון בדין משמעתי של חיילים
 המתאכזרים לבעלי חיים, זאת, בדרך של הכללת שני
 החוקים הנ״ל ברשימת החוקים בהם מוסמך יהיה קצין

 שיפוט לדון.

סת אברהם פורז  חבר הכנ

י ר ב  ד

 סעיף ו סעיף 83 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-
 1955 (להלן - החוק), קובע לאמור:

 ״אכזריות כלפי בעלי חיים

 83. חייל שנהג באכזריות בלפי בעל חיים הנמצא
 בשימוש הצבא, דינו - מאסר שנה.״

 בשנת 1994 נחקקו חוק צער בעלי חיים (הגנה על
 בעלי חיים), התשנ״ד-994ו, אשר קובע עונש של שלוש
 שנות מאסר על התאכזרות לבעל חיים, וחוק צער בעלי

 הצעת חוק מס• בתקע״ז: הועברה לועדה ביום י״ר בתמוז התשנ״ה(2ו ביולי 1995).
 1 סייח התשט׳׳ו, עמי 171; התשנ״ד, עמי 358: הייה התשנ״ו, עמי 415.

 1 ס״ת התשנ׳׳ד, עמי 56.

 5 ס״ח התשנ״ד, עמי 298.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הבנסת מטעם ועדת הפנים ואיבדה הסביבה של הבנסת:

 העעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וםגניו ובהוגתמ)
*1996 - ו ״ ) (פטירה או התפטרות של ראש רשות), התשנ 1  (תיקון מם׳ 5

, הוספת סעיף ח וסגניו וכהונתם) ות (בחירת ראש הרשו ות המקומי י  1. אחרי סעיף 24 לחוק הרשו
ג נ 4 ד ע א א: " כו י , י 5ד19  התשל״ה-

תו או נ לת כהו ת סעיף 24, נפטר ראש רשות לפני תחי ראו  ״פטירה של 24א. על אף הו

, ושני שלישים לפחות מחברי נתו ם לבתו דשי ת לפני שמלאו שלושים חו י ש ש י א  י

 ״ראש רשות במקום ראש רשות שחדל לכהן

 24. (א) נפטר או התפטר ראש רשות לפני תחילת
 כהונתו או תוך תקופת כהונתו, או חדל לכהן לפי אחד
 הסעיפים 18 עד 22, תבחר המועצה ראש רשות מבין

 חבריה לפי הוראות סעיף 26.

 (ב) על מועמד שנבחר לפי הוראות סעיף 26 לא
 חחול החובה להיות הראשון ברשימת המועמדים

 למועצה.״

 .״ג(4 באוגוסט 1993).

י ר ב  ד

 ראשי רשויות במרינת ישראל נבחרים מאז 8ל9ו
 בבחירה ישירה ואישית על ידי התושבים. מוצע לתת
 ביטוי לרצון הציבור גם במקרה של הפסקת כהונתו של

 ראש רשות במהלך כהונתו.

 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
 וסגניו וכהונתם/ התשל״ה-1975 (להלן - החוק), קובע

 בסעיף 24 לאמור:

 י הצעת חוק מם׳ תתקכ״ז; הועברה לועדה ביום י״ז באב הו
 י 0״ח התשל״ה, עמי 211: התשנ״ה, עמי 314.
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רות נפרדות לראש הרשות, כאמור ך בחי עצה ביקשו מהשר לערו  המו

כה י רות על ער רות מיוחדות), רשאי השר להו  בסעיף 24ג (להלן - בחי

וחדות. רות מי  בחי

תו או לפני שמלאו נ לת כהו  24ב. (א) התפטר ראש רשות לפני תהי

ורה השר על אחת מאלה: , י נתו  שלושים חודשים לכהו

 התפטרות של
 ראש רשות

וחדוה; ת מי רו  (1) עריכת בחי

ת ולמועצה: ח לראש הרשו רות חדשו  (2) עריכת בחי

עצה לפי סעיף י תפקידי המו לו עדה למי י מועצה או ו ו נ  (3) מי

, או לפי סעיף 38 לפקודת ח [נוסח חדש]2 ו י ר  45ז לפקודה העי

. 3 ות מי ת המקו עצו  המו

ת לראש הרשות ולמועצה, כאמור בסעיף רות חדשו  (ב) נערכו בחי

עצה לא תה מו ת לאו רות הבאו רוח שהבחי , רשאי השר להו ^ א  קטן (

עד שלאחר מכן, ח, בי אם במו ת לכל המועצו ח הבאו רו  יקוימו במועד הבחי

. 4 1965 ות (בחירות), התשב״ה- ות המקומי י  כאמור בסעיף 5(ב) לחוק הרשו

 בחירות מיוחדות 24ג. (א) הורה השר על עריבת בתירות מיותרות, יקבע את מועדן.

ה ל שנ חו עד שי ת במו חדו ו ת מי רו כת בחי ורה על ערי  (ב) השר לא י

ת לפי סעיף 3. רו ום בחי עד לקי  או פחוח משנה לפני המו

ם י וחדות, תסתי ח מי רו נתו של ראש רשות, אשר נבחר בבחי  (ג) כהו

עצה של אותה רשות. תה של המו נ  עם תום כהו

ם י י ו נ ותרות בשי רות מי  (ד) הוראות חוק זה יחולו על בחי

ים אלה: י ו נ ם ובשי בי י י  המחו

עצה וכן ע כמועמד - חמישית מחברי המו  (1) רשאים להצי

 קבוצה בוחרים כאמור בסעיף 5(א);

א אזרח ישראלי והוא חבר  (2) זכאי להיבחר מי שהו

 המועצה:

ח ראשון ברשימה ו בה להי ל החו  (3) על מועמר לא חחו

ם למועצה.״ עמדי  מו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שר הפנים על עריכת בחירות מיוחדות, על עריכת
 בחירות חדשות לראש הרשות ולמועצה או על מינוי
 מועצה או וערה למילוי תפקידי המועצה, לפי סעיף 43 ו
 לפקודת העיריות או לפי סעיף 39 לפקודת המועצות

 המקומיות.

 עוד מוצע לקבוע הוראות לגבי בחירות מיוחדות
 (סעיף 24ג).

סת יוסי כץ  חבר הכנ

 מוצע לקבוע בחוק כי אם נפטר ראש רשות לפני
 תחילת כהונתו או לפני שמלאו שלושים חודישים
 לכהונתו, ושני שלישים מחברי המועצה פנו לשר הפנים
 בבקשה לערוך בחירות נפרדות לראש הרשות, רשאי
 השר להורות על עריכת בחירות מיוחדות (סעיף 24א

 המוצע).

 עוד מוצע לקבוע (בסעיף 24ב) כי אם ראש רשות,
 התפטר תוך שלישים חודשים מיום תחילת כהונתו, יורה

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, התשכ׳יד. עמ׳ 197: התשנ״ה, עמי 06;.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, התשב״ה, עמ׳ 256: התשנ״ג, עמי 487.

 סייח התשכ״ה, עמי 248: התשנ״ה, עמי 60 ו.
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