
התשס"ה2005* ,(95 (מס' העיריות פקודת לתיקון חוק

ו סעיף יבוא:תיקון "הממונה" ההגדרה אחרי ,1 בסעיף הפקודה),  (להלן העיריות1 בפקודת ו.
הוראות לפי שהוקמה המכרזים ועדת  בכירים" עובדים לבחירת המכרזים ""ועדת

סעיף 169ב:".

תיקון סעיף 167

169א סעיף תיקון

יבוא: (א) קטן סעיף במקום בפקודה, 167 בסעיף .2

אם מזכיר לעיריה למנות חייבת, הממונה דרישת ולפי רשאית, מועצה "(א)
לפי מינוי מהנדס, למנות המועצה חייבת כן וטרינר; ורופא כללי, מנהל מונה לא
סעיף להוראות בכפוף פומבי מכרז של בדרך ראויים, אנשים של יהיה זה קטן סעיף

האמורות. מהמשרות אחת ממשרה ליותר אדם למנות ואפשר (א2), קטן
(א1) ראש העיריה רשאי, ולפי דרישת הממונה חייב, למנות לעיריה מנהל כללי

מזכיר. מינתה לא שהמועצה ובלבד
למשרה למנותו, שעליהם אדם, העיריה ראש ימנה ולא המועצה תמנה לא (א2)
לבחירת המכרזים שועדת מי את אלא החמישית בתוספת הנקובות מהמשרות
את אלא העיריה ראש ימנה לא כללי, מנהל ולענין בו, בחרה בכירים עובדים
והתאמתו כשירותו את אישרה בכירים עובדים לבחירת המכרזים שועדת מי

לתפקיד."

סעיף הוספת
169 ב

העיריה" ראש "מינה יבוא המועצה" "מינתה במקום בפקודה, 169א(א) בסעיף .3

ובמקום "167(א)" יבוא "167(א1)".

4. אחרי סעיף 169א בפקודה יבוא:

המכרזים ועדת
לבחירת עובדים

בכירים

עובדים לבחירת מברזים ועדת תוקם עיריה בכל (א) 169ב.
תובא הועדה של החלטתה החמישית; בתוספת המנויות למשרות

הענין. לפי העיריה, ראש או המועצה לאישור
 בכירים עובדים לבחירת המכרזים ועדת חברי ואלה (ב)

ישמש אשר סגניו, מקרב נציגו או העיריה ראש (ו)
בכירים; עובדים לבחירת המכרזים ועדת ראש כיושב

לפחות אשר ירה, על שייבחרו המועצה חברי שני (2)
ההנהלה, בועדת מיוצגת שאינה סיעה נציג מהם אחד
המועצה חבר ההנהלה, בועדת מיוצגות הסיעות כל ואם

ההנהלה, בועדת חבר שאינו
העיריה; של הכללי המנהל (3)

בעיריה מקביל תפקיד בעל שהוא השר, שימנה נציג (4)
במכרז. הנדון לתפקיד אחרת

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), בתהליך בדיקת
יהיה הכללי, המנהל למשרת מועמד של והתאמתו כשירותו
עובדים לבחירת המכרזים ועדת חבר העיריה של המשפטי היועץ

הכללי. המנהל במקום בכירים

* התקבל בכנסת ביום ח' בטבת התשס"ה (20 בדצמבר 2004); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  51, מיום ג' באב התשס"ד (21 ביולי 2004), עמ' 162.

י דיני מדינת ישראל' נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשס"ד, עמ' 529.
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ועדת בישיבות משקיף יהיה העיריה של המשפטי היועץ (ד)
מינוי שענינן בישיבות למעט בכירים, עובדים לבחירת המכרזים

העיריה. של המשפטי היועץ
אם אלא מסוימת למשרה זורם ימונה לא כי בדין נקבע (ה)
המכרזים ועדת תהיה לתפקיד, והתאמה כשירות בעל הוא כן
כאמור." והתאמתו כשירותו ולאישור לבדיקה המוסמכת הועדה

 בפקודה 170 בסעיף .5

המשפטי והיועץ הגזבר למשרות וכן 167(א) "בסעיף במקום (ב), קטן בסעיף (1)
הכללי"; המנהל למעט החמישית, "בתוספת יבוא לעיריה"

(2) בסעיף קטן (ב1)(1), במקום הרישה עד "ועדת המכרזים" יבוא "במהלך מינוי
הדנה המכרזים ועדת לפני תונח פקח למשרת או החמישית בתוספת המנויה למשרה

בענין," ולפני "חוות דעת כאמור" יבוא "לבחירת עובדים בכירים".

תיקון סעיף 170

 בפקודה 171 בסעיף .6

זה,, סעיף להוראות "בכפוף יבוא העיריה" "עובד לפני (א), קטן בסעיף (1)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

לפטרו." העיריה ראש רשאי 67ו(א2), סעיף לפי שנתמנה כללי מנהל "(א1)

171 סעיף תיקון

יבוא: בפקודה הרביעית התוספת אחרי .7

חמישית "תוספת
(סעיף167(א2))

המשרות: רשימת  בכירים עובדים לבחירת המכרזים ועדת
כללי; מנהל (ו)

מזכיר; (2)

מהנדס; (3)

וטרינר; רופא (4)

המשפטי; היועץ (5)

חינוך, מחלקת מנהל (6)

מבקר; (7)

גזבר." (8)

תוספת הוספת

8. ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים שהוקמה לפי הוראות סעיף 169ב בפקודת
לענין גם סעיף באותו כאמור סמכותה את תפעיל זה בחוק 4 בסעיף כנוסחו העיריות
להשתתף הבקשות להגשת שהמועד ובלבד זה חוק של תחילתו לפני שפורסמו מכרזים

התחילה. ביום חלף לא במכרז

תחולה

שרון אריאל
הממשלה ראש

שרון אריאל
הפנים שר מקום ממלא

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב




