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סעיפים הוספת
132 עד 130

יבוא: 129 סעיף אחרי הפקודה),  (להלן העיריות1 בפקודת .1
ראש '"ושב

המועצה
רשאית יותר, או ושבעה עשרים חבריה שמספר עיריה מועצת (א) . 130

ראש. יושב חבריה מבין לבחור

לחוק 26 סעיף הוראות יחולו המועצה ראש יושב של בחירתו על (ב)
התשל"ה21975, וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות

המחוייבים. בשינויים

וכרוב מיוחדת בישיבה תתקבל מועצה ראש יושב בחירת על החלטה (ג)
ישיבה. באותה תתקיים שהבחירה ויכול המועצה, חברי

ייבחר לא ההנהלה ועדת חבר או העיריה ראש סגן העיריה, ראש (ד)
המועצה. ראש ליושב

העיריה. מקופת משכורת לקבל רשאי יהיה לא המועצה ראש יושב (ה)

סיום דרכי
כהונה

מאלה: אחד בו נתקיים אם מכהונתו יחדל המועצה ראש יושב . 131

המועצה, חבר להיות חדל 0)

למועצה; בכתב הודעה במתן התפטר (2)

קולות ברוב שנתקבלה המועצה בהחלטת מכהונתו הועבר (3)
מיוחדת. בישיבה חבריה

מיוחדת שלאישיבה המועצה של ישיבה  מיוחדת" "ישיבה , ו131 130 סעיפים לענין . 132

מהכהונה העברתו או המועצה ראש יושב בבחירת לדון כדי שזומנה המנין מן

". אחר נושא כל בה נדון ושלא

התוספת תיקון
השניה

יבוא: 61 סעיף אחרי לפקודה, השניה בתוספת . 2

ראש יושב לעצמה שבחרה מועצה עשר: שלושה "פרי,

יושב סמכויות
המועצה ראש

בידי יהיו לפקודה, 130 סעיף לפי ראש, יושב לעצמה המועצה בחרה .62
ראש של הסמכויות זו, לתוספת 64 בסעיף לאמור בכפוף המועצה, ראש יושב

ישיבותיה. וניהול שלה היום סדר קביעת המועצה, ישיבות זימון בענין העיריה

מקום מילוי
ראש יושב

המועצה

וסדר זימון
יום

המועצה חברי זקן יפתח המועצה, מישיבת המועצה ראש יושב נעדר .63

לישיבה. ראש יושב מביניהם יבחרו המועצה וחברי הישיבה את הנוכחים

על יחולו, לפקודה, 130 סעיף לפי ראש, יושב לעצמה שבחרה במועצה .64
אלה: הוראות זו, בתוספת האמור אף

של היום סדר את דין, לכל בכפוף יקבע, המועצה ראש יושב (1)
העיריה$ ראש עם בהתייעצות הישיבות, מועדי ואת המועצה ישיבת

של המנין מן בישיבה היום, בסדר יכלול המועצה ראש יושב (2)
לדיון להעלותם ביקש העיריה שראש הנושאים כל את המועצה,

התשמ"ו, , 1780 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1987 באפריל 1) התשמ"ז בניסן ב' ביום בכנסת נתקבל *
.217 עמ'
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לדון כדי המועצה של המנין מן שלא ישיבה יקבע או במועצה,
ראש דרישת לפי כאמור: להעלותו ביקש העיריה שראש בנושא
בנושא לדיון המנין מן שלא ישיבה תזומן דין. לכל ובכפוף העיריה
אם אלא הדרישה, מיום ימים משבעה מאוחר שאינו במועד כאמור,
יותר: מאוחר למועד הישיבה את לדחות העיריה ראש הסכים כן
כאמור המנין מן שלא ישיבה המועצה ראש יושב זימן לא (3)
ראש יושב של ובהעדרו לזמנה העיריה ראש רשאי ,(2) בפסקה

לנהלה: אף  המועצה
זימון בדבר תפקידיו את למלא המועצה ראש מיושב נבצר (4)
המועצה: מזכיר אלה תפקידים ימלא יומה, סדר וקביעת המועצה
לחבר או העיריה לראש דיבור זכות יתן המועצה ראש יושב (5)
לחוק 17 סעיף לפי לו נאצלו העיריה ראש שסמכויות המועצה
וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות
בכל המועצה, של היום שבסדר סעיף כל לגבי התשל"ה1975,

העיריה. ראש שיבקש כפי הכל הדיון, של שלב
כועדה המועצה
לתכנון מקומית

ולבניה

מקומית כועדה יושבת העיריה מועצת כאשר יחולו לא זה פרק הוראות .65
ישב כאמור במקרה והבניה,התשכ"ה31965? התכנון חוק לפי ולבניה לתכנון
ראש כיושב וענין, דבר לכל אותו, ויראו הועדה ישיבת בראש העיריה ראש

המקומית." הועדה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק
הפנים שר
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