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חוקאיגודיערים)תיקוןמס'5(,התשס"ח-2008*
  

 הוספת סעיפים
16ג עד 16ט

בחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955 1 )להלן - החוק העיקרי(, אחרי סעיף 16ב יבוא:1 

שר הפנים רשאי למנות ועדת חקירה לבדיקת הצורך 16ג "מינוי ועדת חקירה )א( 
במינוי ועדה למילוי תפקידי מועצת איגוד ערים )להלן – ועדה 
קרואה(, אם לדעתו קיים חשש שאיגוד הערים אינו ממלא או 

עשוי שלא למלא את תפקידיו כראוי 

מספר חברי ועדת החקירה לא יפחת משלושה ולא יעלה  )ב( 
על חמישה, ובלבד שבין חבריה יהיו: 

מי שאינו עובד המדינה, והוא יהיה היושב ראש,   )1(
שר  ימנה  זו,  פסקה  לפי  אחד  מחבר  יותר  מונה  ואם 

הפנים מביניהם את היושב ראש; 

היועץ המשפטי של משרד הפנים או נציגו;  )2(

אדם בעל ניסיון או מומחיות בתחומים הנוגעים   )3(
לניהולו או בתחום פעילותו העיקרית של איגוד הערים 

דוח ועדת החקירה יתייחס בין השאר לעניינים אלה:16ד דוח ועדת החקירה

המצב הכספי והתפקודי של איגוד הערים והגורמים   )1(
שהביאו לדעת הוועדה למצב זה;

המועצה,  ראש  יושב  בידי  הערים  איגוד  ניהול  אופן   )2(
המועצה וממלאי תפקידים בו בשנתיים שקדמו למינויה; 

האמצעים שלדעת הוועדה ראוי לנקוט כדי שאיגוד   )3(
הערים יוכל למלא את תפקידיו כנדרש, ולפעול על פי הוראות 

הדין וסדרי מנהל תקינים 

ראה שר הפנים, על פי המלצת ועדת החקירה, שאיגוד הערים 16ה מינוי ועדה קרואה
אינו ממלא או עשוי שלא למלא את תפקידיו כראוי מחמת 
אופן ניהולו על ידי יושב ראש המועצה או המועצה, רשאי 

הוא להורות על פיזור המועצה ולמנות ועדה קרואה 

הוועדה הקרואה תהיה בת חמישה חברים ובלבד שבין 16ו הרכב ועדה קרואה )א( 
חבריה יהיו:

יושב ראש שימנה שר הפנים;  )1(

לפחות שני נציגים שאינם עובדי המדינה בעלי   )2(
או  לניהולו  הנוגעים  בתחומים  מומחיות  או  ניסיון 

בתחום פעילותו העיקרית של איגוד הערים 

כשיר לכהן כחבר הוועדה הקרואה מי שנתקיימו בו כל  )ב( 
אלה:

הוא בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה   )1(
תואר   - )להלן  התשי"ח-1958 2  גבוהה,  להשכלה 

אקדמי(;

*    התקבל בכנסת ביום כ"ו באדר ב' התשס"ח )2 באפריל 2008(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 

הממשלה - 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח )15 באוקטובר 2007(, עמ' 16, עמ' 42 
1 ס"ח התשט"ו, עמ' 48; התשס"ד, עמ' 125 

2 ס"ח התשי"ח, עמ' 191 
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או  לניהולו  הנוגעים  בתחומים  מומחיות  או  ניסיון 
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כשיר לכהן כחבר הוועדה הקרואה מי שנתקיימו בו כל  )ב( 
אלה:
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הוא בעל ניסיון של שבע שנים בתחומים הנוגעים   )2(
איגוד  של  העיקרית  פעילותו  בתחום  או  לניהולו 

הערים 

על אף האמור בסעיף קטן )ב(, רשאי שר הפנים למנות  )ג( 
לוועדה הקרואה אדם אף אם לא מתקיים בו התנאי האמור 
)ב()1(, ובלבד שהוא בעל ניסיון של עשר שנים  בסעיף קטן 

בתחום כאמור בסעיף קטן )ב()2( 

לא ימנה שר הפנים לוועדה הקרואה - )ד( 

מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה   )1(
הוועדה  חבר  לשמש  ראוי  הוא  אין  נסיבותיה  או 
הקרואה או מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה 

כאמור;

מי שיש ניגוד עניינים בין עיסוקו ובין חברותו   )2(
בוועדה הקרואה 

סמכויות ועדה 
קרואה

לוועדה הקרואה וליושב ראש הוועדה יהיו כל הסמכויות 16ז 
והתפקידים הנתונים למועצת איגוד הערים או ליושב ראש 

המועצה לפי כל דין 

גמול ליושב ראש 
הוועדה הקרואה

בעבור 16ח  גמול  לקבל  זכאי  הקרואה  הוועדה  ראש  יושב 
השתתפותו בישיבות הוועדה הקרואה מקופת איגוד הערים, 

באישור שר הפנים ובשיעור שיקבע 

תקופת כהונה של 
ועדה קרואה

שר 16ט  שנים;  ארבע  תהא  קרואה  ועדה  של  הכהונה  תקופת 
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 11 עד 13" יבוא "חוק זה" ובמקום "לפי סעיף 2 תיקון סעיף 17ג
11)ב(" יבוא "ולסמכויותיו לפי סעיפים 16ג עד 16ז, 16ט ו–17א" 

ט ר מ ל ו א ד  ו ה  א
ראש הממשלה

ת י ר ט ש ר  י א מ        
           שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ק י צ י א ה  י ל  ד
יושבת ראש הכנסת
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