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( )2הוא בעל ניסיון של שבע שנים בתחומים הנוגעים
לניהולו או בתחום פעילותו העיקרית של איגוד
הערים.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ,רשאי שר הפנים למנות
לוועדה הקרואה אדם אף אם לא מתקיים בו התנאי האמור
בסעיף קטן (ב)( ,)1ובלבד שהוא בעל ניסיון של עשר שנים
בתחום כאמור בסעיף קטן (ב)(.)2
(ד)

לא ימנה שר הפנים לוועדה הקרואה -
( )1מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה
או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר הוועדה
הקרואה או מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה
כאמור;
( )2מי שיש ניגוד עניינים בין עיסוקו ובין חברותו
בוועדה הקרואה.
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לוועדה הקרואה וליושב ראש הוועדה יהיו כל הסמכויות
והתפקידים הנתונים למועצת איגוד הערים או ליושב ראש
המועצה לפי כל דין.

סמכויות ועדה
קרואה

16ז.

גמול ליושב ראש
הוועדה הקרואה

16ח .יושב ראש הוועדה הקרואה זכאי לקבל גמול בעבור
השתתפותו בישיבות הוועדה הקרואה מקופת איגוד הערים,
באישור שר הפנים ובשיעור שיקבע.

תקופת כהונה של
ועדה קרואה

16ט .תקופת הכהונה של ועדה קרואה תהא ארבע שנים; שר
הפנים ,רשאי ,בהתייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה
של הכנסת ,לקצר את תקופת הכהונה בתקופה שלא תעלה
על שנתיים ,מטעמים מיוחדים או להאריכה בתקופה שלא
תעלה על שנה אחת".

בסעיף 17ג לחוק העיקרי ,במקום "הסעיפים  11עד  "13יבוא "חוק זה" ובמקום "לפי סעיף
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