
וכהונתם) וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות חוק
התשנ"ד1994* ,(9 מס' (תיקון

14 סעיף וכהונתם),החלפת וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות לחוק 14 סעיף במקום . 1
יבוא: העיקרי), החוק  (להלן 1 התשל"ה1975

ממלאי סגנים
קבועים מקום
הרשות לראש

תושביה שמספר מקומית וברשות אחד, סגן יהיה רשות לראש (א) .14

סגן כל סגנים; שני הרשות, ראש הצעת פי על שיהיו, יכול ,250,000 על עולה

המועצה, בידי שאושרה הרשות ראש הצעת פי על המועצה חברי מבין ייבחר
חבריה. ברוב

שראש מהיום חודשיים תוך תהיה כאמור הסגנים או הסגן בחירת (ב)
אחד של או הסגן של משרתו שנתפנתה מהיום או לכהן התחיל הרשות

הסגנים.

חדל או תפקידו למלא ממנו נבצר או הארץ מן הרשות ראש נעדר (ג)
(א) קטן סעיף לטי שנבחר סגנו ימלא חרש, רשות ראש לכהן התחיל וטרם לכהן

שראש סגן אותו הרשות ראש מקום את ימלא  סגנים שני היו מקומו; את
ממלא נקבע לא השני; הסגן  תפקידו למלא ממנו נבצר אם אך קבעו, הרשות

הרשות.'' ראש של מקומו כממלא הסגנים שבין הקשיש יכהן המקום,

15 סעיף תיקון העיקרי לחוק 15 בסעיף . 2

לסגנים או לסגן "נוסף יבוא האמור'' לסגן ''נוסף במקום ברישה, (א), קטן בסעיף (1)
כאמור'';

זה''. סעיף ולענין 14 סעיף "לענין יבוא זה'' סעיף ''לענין במקום (ב), קטן בסעיף (2)

16 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 16 סעיף במקום . 3

מקום 'מילוי
הרשות ראש
סגן בהעדר

מן נעדרו או לכהן, חדלו או 14 בסעיף כאמור סגנים או סגן נבחרו לא .16

של מקומו את ימלא הרשות, ראש של מקומו את למלא מהם נבצר או הארץ

,2223 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1994 במרס 16) התשנ"ד בניסן ד' ביום בכנסת נתקבל *
.114 עמ' ,(1993 בנובמבר 29) התשנ''ד בכסלו ט'ו מיום

.114 עמ' התשנ"ג, ;211 עמ' התשל''ה, ס"ח 1



קבעה שהמועצה ,15 בסעיף כאמור הנוספים מהסגנים אחד  הרשות ראש

'. לכך קבעה שהמועצה המועצה חבר  כאמור סגן אין ואם לכך,

לחוק 14 סעיף לפי ,250,000 על עולה תושביה שמספר מקומית ברשות שני סגן בחירת .4

זה. חוק של תחילתו מיום חודשיים תוך תהיה זה, בחוק כנוסחו העיקרי
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