
* התשנ"ב1992 ,(46 (מס' העיריות פקודת לתיקון חוק

יבוא: העיריות1, לפקודת 125 סעיף אחרי . סעיפים1 הוספת
ו125ב 125א

למועמדות "סייג
מועצה חבר

מסיעתו שפרש

שלושים תוך מכהונתו התפטר ולא מסיעתו שפרש המועצה חבר (א) א. 125
מועמדים ברשימת שלאחריה למועצה בבחירות ייכלל לא פרישתו, מיום ימים

היוצאת. המועצה של סיעה שהגישה

כ' מיום ,2115 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת 1(1992 במרס 10) התשנ''ב ב' באדר ה' ביום בכנסת נתקבל *
.237 בעמ' ,(1992 בפברואר 24) התשנ"ב א' באדר

.213 עמ' התשנ"א, ; 197 עמ' ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1



המועצה, אותה כהונת במהלך יהיה לא מסיעתו שפרש המועצה חבר (ב)
העיריה. ראש לסגן או העיריה לראש

סיעה. התפלגות על יחולו לא זה סעיף הוראות (ג)

 זה סעיף לענין (ד)

חוק לפי לתפקידו המועצה חבר נבחר שבמסגרתה המועמדים רשימת  "סיעה"
הבחירות); חוק  (להלן התשכ"ה21965 (בחירות), המקומיות הרשויות

סיעה מתוך המועצה מחברי שניים של קבוצה פרישת  סיעה" "התפלגות
מחברי שלושה של קבוצה פרישת או מועצה, חברי שלושה בה שנבחרו

הקבוצה חברי שכל ובלבד יהא, אשר חבריה מספר יהא מסיעתם, המועצה
העיריה. לראש פרישתם, על בכתב משותפת הודעה מסרו

 מסיעה" "פרישה

מסיעה: פרישה על הודעה (1)

חבריה, רוב בהסכמת שלא הסיעה, לעמדת בניגוד הצבעה (2)
מאלה: באחד

:206 בסעיף כאמור העיריה תקציב אישור אי או אישור (א)

הרשויות לחוק 24(א) סעיף לפי העיריה ראש בחירת (ב)
התשל"ה וכהונתם), וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות

הישירה); הבחירה חוק  (להלן 31975

לחוק 15 סעיף או 14 סעיף לפי העיריה ראש סגן בחירת (ג)
הישירה; הבחירה

החל שנעשו כאמור הצבעה או הודעה מסיעה, כפרישה ייחשבו לא ואולם,

של כהונתה תום ועד הבחירות לחוק 25 סעיף לפי המועצה סיעות קביעת ביום
המועצה:

שקיימה בהצבעה במועצה הסיעה חברי רוב של עמדתם  הסיעה" "עמדת
מסיעה". "פרישה בהגדרת המנויים מהענינים בענין המועצה

פרישתו קביעת
המועצה חבר של

בידי ייקבע א 125 בסעיף כאמור המועצה, חבר של פרישתו דבר (א) 125ב.
שעליה הסיעה חברי רוב ידי על שהוגשה בכתב בקשה יסוד על העיריה ראש

הוגשה שהבקשה ובלבד לקבוע, מבקשים פרישתו שאת המועצה חבר נמנה

ולחבר המבקשים לנציג שניתנה ולאחר הפרישה ממעשה ימים שבעה תוך
כפני טענותיהם לטעון הזדמנות לקבוע, מבקשים פרישתו דבר שאת המועצה

העיריה. ראש

סיעה או העיריה ראש עלידי נקבע פרישתו שדבר המועצה חבר (ב)

רשאים ימים, 30 תוך נענתה לא או נדחתה, (א) קטן סעיף לפי שבקשתה
שיפוטו. באזור נמצאת שהעיריה המחוזי המשפט בית בפני הקביעה על לערער

30 מתום או העיריה ראש מהחלטת ימים 30 תוך יוגש כאמור ערעור (ג)

יחיד? שופט בפני יידון והוא המוקדם, לפי הכל (ב), קטן בסעיף האמורים הימים
סופית. תהיה השופט החלטת
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, מסיעתו, פרש המועצה חבר כי המשפט בית או העיריה ראש החליטו (ד)

לחוק 29 סעיף לפי שנתמנה הבחירות לפקיד העיריה ראש כך על יודיע
". האמור לחוק 25 סעיף לפי הסיעות קביעת מיום יאוחר לא הבחירות,

המקומיות. המועצות על הנדרשות, בהתאמות זה, חוק הוראות את בצו, יחיל, הפנים שר מועצות2. על החלה
מקומיות

חוק של מתחילתו ימים 30 תום לאחר שיתרחש פרישה מעשה לגבי יחולו זה חוק הוראות . 3

זה.

תחולה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

דרעי אריה


