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תיקון סעיף

20

 .1בחוק הרשויות המקומיות )משמעת( ,התשל"ח) 1 1978להלן  החוק העיקרי(,
בסעיף  ,20בסופו יבוא; "ובשינויים אלה:

) (1במקום האמור בסעיף  47בחוק המשמעת ,לענין סמכות ראש הרשות המקומית
ובית הרין להשעות עובד שהחלה נגרו חקירה פלילית ,או שהוגש נגרו כתב אישום,
יחולו הוראות אלה:
)א( החלה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובר רשות מקומית ,בעבירה
שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להמשיך לשמש בתפקידו ,רשאי
ראש הרשות המקומית ,לאחר שהתייעץ עם היועץ המשפטי של הרשות
המקומית ,להשעות את העובר לתקופה שלא תעלה על  45ימים; בית הדין
רשאי להורות על הארכת תקופת ההשעיה ,לפי בקשת ראש הרשות המקומית,
לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים.
)ב( הוגש כתב אישום נגד עובר רשות מקומית ,רשאי בית הרין ,לבקשת ראש
הרשות המקומית ,להורות על השעיית העובד ,אם נוכח בית הדין כי בנסיבות
הענין מדובר באישום בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין העובד ראוי
להמשיך לשמש בתפקידו; השעיה כאמור תימשך לא מעבר לחמישה עשר ימים
מיום גמר ההליכים בכתב האישום ,ואולם אם הוגשה קובלנה נגר העובר
על עובדות שעלו במהלך החקירה הפלילית או הדיון בבית המשפט בתוך
חמישה עשר הימים האמורים ,תימשך ההשעיה לא מעבר לגמר ההליכים
המשמעתיים;

) (2בבקשות לפי פסקה ) (1ידון אחד מאלה :אב בית הרין ,ממלא מקומו ,או חבר בית
הדין הכשיר להתמנות שופט בית משפט שלום שאב בית הדין הסמיכו לכך".
תחילה ותחולה

תחילתו של חוק זה ביום ו' בשבט התשס"ה ) 16בינואר  ,(2005והוא יחול על עובד
.2
רשות מקומית שביום פרסומו של חוק זה הוא מושעה ,ואולם אם הוא מושעה מעבר
לתקופה הנקובה בסעיף  20בחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה ,רשאי ראש הרשות המקומית
לבקש מבית הדין להאריך את השעייתו ,לפי הוראות חוק זה ,בתקופה שבין פרסומו של חוק
זה לבין תחילתו ,ובית הרין ייתן את החלטתו סמוך ככל האפשר ליום תחילתו של חוק
זה.
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י התקבל בכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ה ) 28בדצמבר ;(2004
חוק הכנסת   ,49מיום ט"ז בתמוז התשס"ד ) 5ביולי  ,(2004עמ' .156
 1ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;153התשס"ג ,עמ' .102

