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השתתפותו עבור גמול המקומית, הרשות מקופת לקבל זכאי יהיה מועצה חבר (א) .2
מטעם בו כחבר משמש שהוא תכנון מוסד ובישיבות ועדה בישיבות המועצה, בישיבות

המקומית. הרשות

עירוני, תאגיד של המנהל בגוף המקומית הרשות של נציג שהוא מועצה חבר (ב)

התאגיד. של המנהל הגוף בישיבות השתתפותו עבור גמול התאגיד, מקופת לקבל, זכאי

השתתפות גמול
בישיבות

להם אצל המקומית הרשות שראש בתקנות, הפנים שר שיקבע במספר מועצה חברי .3
וסגניו הרשות ראש (בחירת המקומיות הרשויות לחוק 17 סעיף לפי ומסמכויותיו מתפקידיו

לגמול בנוסף המקומית, הרשות מקופת לקבל, זכאים יהיו ,3 התשל"ה1975 וכהונתם),
הוצאות החזר בישיבות), השתתפות גמול  (להלן 2 בסעיף המפורטות בישיבות השתתפות

וסמכויותיהם. תפקידיהם מילוי לצורך שהוציאו

הוצאות החזר

את בתקנות יקבע הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים ועדת באישור הפנים, שר (א) .4
לתשלום התנאים את בישיבות, השתתפות כגמול מועצה לחברי שישולמו הסכומים

התשלום. אופן ואת 3 בסעיף כאמור הוצאות החזר ולתשלום אלה סכומים

 היתר בין לקבוע ניתן (א) קטן סעיף לפי בתקנות (ב)

מועצה לחברי שישולמו בישיבות השתתפות גמול של שונים שיעורים (1)

מועצה; כחברי מכהנים הם שבה המקומית ברשות התושבים למספר בהתאם

של ראש ליושב שישולמו בישיבות השתתפות גמול של שונים שיעורים (2)

תכנון; מוסד ושל עירוני תאגיד של המנהל הגוף ראש וליושב ועדה

מועצה חבר השתתף שבהן כספים בשנת הישיבות כלל של מרבי מספר (3)
בישיבות; השתתפות גמול יקבל הוא ושעבודן

לפי הוצאות כהחזר חודש, כל מועצה, לחבר שישולם מרבי סכום (4)

.3 סעיף

תקנות

לא לפיו, ובתקנות זה בחוק באמור הוצאות והחזר בישיבות השתתפות גמול מלבד .5
תכנון, מוסד או ועדה חבר או המועצה חבר היותו בשל נוספת תמורה כל מועצה חבר יקבל

עירוני. תאגיד של המנהל בגוף המועצה ייצוג עבור תמורה יקבל לא ובן

קבלת איסור
נוספת תמורה

תימחק.  (א) פסקה העיריות, לפקודת 249א בסעיף פקודת6. תיקון
52 מס'  העיריות

וייצמן זר

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

רבין יצחק
הפנים שר
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