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 חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(
)תיקון מס' 28(, התשע"א-2011 *

 בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-1975  11 תיקון סעיף 15
)להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 15 - 

בסעיף קטן )א( -  )1(

בפסקה )2(, אחרי "250,000" יבוא "אך אינו עולה על 500,000"; )א( 

אחרי פסקה )2( יבוא: )ב( 

ארבעה   -  500,000 על  עולה  תושביה  שמספר  מקומית  ברשות   )3("
סגנים;

בעיריית ירושלים - שישה סגנים ";  )4(

בסעיף קטן )ב(, במקום "סעיף 14, ולעניין סעיף זה" יבוא "סעיפים 14, 15 ו–15א1"   )2(

לפני סעיף 15ב לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 15א1

"משכורת ראש 
הרשות וסגניו

ראש רשות וסגן ראש רשות רשאים לקבל שכר ותנאי 15א1  )א( 
השר  לאישור  בכפוף  המקומית,  הרשות  מקופת  שירות 
ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע, ואולם לא יקבלו שכר 

ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית כל אחד מאלה:

סגן ראש רשות - ברשות מקומית שמספר תושביה   )1(
אינו עולה על 10,000;

יותר מסגן ראש רשות אחד - ברשות מקומית   )2(
שמספר תושביה אינו עולה על 20,000;

יותר משני סגני ראש רשות - ברשות מקומית   )3(
שמספר תושביה אינו עולה על 100,000;

יותר משלושה סגני ראש רשות - ברשות מקומית   )4(
שמספר תושביה אינו עולה על 200,000;

יותר מארבעה סגני ראש רשות - ברשות מקומית   )5(
שמספר תושביה אינו עולה על 400,000;

יותר מחמישה סגני ראש רשות - ברשות מקומית   )6(
שמספר תושביה אינו עולה על 500,000;

יותר משישה סגני ראש רשות - ברשות מקומית   )7(
שמספר תושביה עולה על 500,000;

בעיריית   - רשות  ראש  סגני  משמונה  יותר   )8(
ירושלים 
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על אף האמור בסעיף קטן )א(, ברשות מקומית שמספר  )ב( 
תושביה עולה על 200,000, למעט ירושלים, שאינה מקבלת 
מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו לבקשה לא 
היה לה גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות, 
רשאי שר הפנים לאשר, על פי הצעת ראש הרשות שאושרה 
המנוי המספר  רשות נוסף על  ראש  סגן  כי  המועצה,   בידי 

בסעיף קטן )א(, יהיה רשאי לקבל שכר ותנאי שירות כאמור 
בסעיף קטן )א( 

מונה סגן ראש רשות לפי סעיף קטן )ב( וחדל להתקיים  )ג( 
ברשות המקומית אחד התנאים המנויים בפסקה זו, יחדל סגן 
ראש רשות שקבעה המועצה לקבל שכר ותנאי שירות כאמור 
בסעיף קטן )א(, ואם לא קבעה המועצה מי סגן ראש הרשות - 
יקבע זאת ראש הרשות; לא קבע ראש הרשות סגן כאמור, יחדל 
סגן ראש הרשות מהסיעה הגדולה בסיעות הקואליציה, לקבל 

שכר ותנאי שירות כאמור 

תנאים כאמור בסעיף קטן )א( יכול שיכללו הוראות בדבר  )ד( 
מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות, וכן בדבר 
אי–תשלום שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית לראש 
הרשות או לסגן ראש הרשות שנבחר במהלך תקופת כהונתה 

של המועצה במקום מי שחדל לכהן 

)ד(, לא יקבע השר תנאים  על אף הוראות סעיף קטן  )ה( 
לאי–תשלום שכר ותנאי שירות לראש רשות או לסגן ראש 
רשות שנבחר במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדל 

לכהן, בהתקיים כל אלה:

הסכם בדבר חילופי ראש הרשות או הסגן הונח על   )1(
שולחן המועצה, בתוך 45 ימים מהיום שראש הרשות 

הראשון בכל תקופת כהונת מועצה התחיל לכהן;

ראש הרשות, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים,   )2(
הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן 

בתפקידו לפחות 28 חודשים;

מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה   )3(
של המועצה אינו עולה על -

ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה  )א( 
שנבחר  מי  וביניהם  סגנים  שני   -  250,000 על 
14 סעיף  לפי  הרשות,  ראש  מקום  ממלא   לסגן 

)בסעיף זה - סגן ממלא מקום(;

ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על  )ב( 
שנבחר  מי  וביניהם  סגנים  שלושה   -  250,000

לסגן ממלא מקום 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, ברשות מקומית שמספר  )ב( 
תושביה עולה על 200,000, למעט ירושלים, שאינה מקבלת 
מענק כללי לאיזון בשנת הבקשה ובשנתיים שקדמו לבקשה לא 
היה לה גירעון שוטף, כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות, 
רשאי שר הפנים לאשר, על פי הצעת ראש הרשות שאושרה 
המנוי המספר  רשות נוסף על  ראש  סגן  כי  המועצה,   בידי 

בסעיף קטן )א(, יהיה רשאי לקבל שכר ותנאי שירות כאמור 
בסעיף קטן )א( 

מונה סגן ראש רשות לפי סעיף קטן )ב( וחדל להתקיים  )ג( 
ברשות המקומית אחד התנאים המנויים בפסקה זו, יחדל סגן 
ראש רשות שקבעה המועצה לקבל שכר ותנאי שירות כאמור 
בסעיף קטן )א(, ואם לא קבעה המועצה מי סגן ראש הרשות - 
יקבע זאת ראש הרשות; לא קבע ראש הרשות סגן כאמור, יחדל 
סגן ראש הרשות מהסיעה הגדולה בסיעות הקואליציה, לקבל 

שכר ותנאי שירות כאמור 

תנאים כאמור בסעיף קטן )א( יכול שיכללו הוראות בדבר  )ד( 
מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר ותנאי שירות, וכן בדבר 
אי–תשלום שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית לראש 
הרשות או לסגן ראש הרשות שנבחר במהלך תקופת כהונתה 

של המועצה במקום מי שחדל לכהן 

)ד(, לא יקבע השר תנאים  על אף הוראות סעיף קטן  )ה( 
לאי–תשלום שכר ותנאי שירות לראש רשות או לסגן ראש 
רשות שנבחר במהלך כהונתה של המועצה במקום מי שחדל 

לכהן, בהתקיים כל אלה:

הסכם בדבר חילופי ראש הרשות או הסגן הונח על   )1(
שולחן המועצה, בתוך 45 ימים מהיום שראש הרשות 

הראשון בכל תקופת כהונת מועצה התחיל לכהן;

ראש הרשות, ובחילופי סגן, כל אחד מהסגנים,   )2(
הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו, כיהן 

בתפקידו לפחות 28 חודשים;

מספר הסגנים המתחלפים במהלך תקופת כהונתה   )3(
של המועצה אינו עולה על -

ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה  )א( 
שנבחר  מי  וביניהם  סגנים  שני   -  250,000 על 
14 סעיף  לפי  הרשות,  ראש  מקום  ממלא   לסגן 

)בסעיף זה - סגן ממלא מקום(;

ברשות מקומית שמספר תושביה עולה על  )ב( 
שנבחר  מי  וביניהם  סגנים  שלושה   -  250,000

לסגן ממלא מקום 
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התחלף ראש רשות או סגן ראש רשות והתקיימו )ו(  )1(
סעיף של   )3( עד   )1( בפסקאות  האמורים   התנאים 

בעבור  וגמלאות  פרישה  לתנאי  זכאי  יהיה  )ה(,  קטן 
תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת 
כהונתה של המועצה כראש רשות או כסגן ראש רשות, 
אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן )ה()1( נקבע כי 
ראש רשות או סגן ראש רשות שנבחר במקום מי שחדל 
מכהונתו יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות בעבור 

תקופת כהונתו במקום מי שכיהן ראשון כאמור 

זכאי  שאינו  רשות  ראש  סגן  או  רשות  ראש   )2(
זכאי  יהיה   ,)1( פסקה  לפי  וגמלאות  פרישה  לתנאי 
למענק בעבור תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות 
התשל"ז- וסגניו(,  רשות  לראש  )גמלאות  המקומיות 

1977  2, והחלטות שהתקבלו לפיו 

בסעיף זה -  )ז( 

"רשות מקומית" - לרבות מועצה אזורית;

"שכר ותנאי שירות" - שכר, תנאי פרישה וגמלאות, וכן כל 
הטבות כספיות אחרות הקשורות למילוי תפקידו של 

ראש רשות או סגנו "

35ב לפקודת 3 תיקון סעיף 15ב 15ב)א( לחוק העיקרי, במקום "129 לפקודת העיריות, או סעיף  בסעיף 
המועצות המקומיות" יבוא "15א1" 

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 123

בפקודת העיריות  3, סעיף 129 - בטל  4 

תיקון פקודת 
המועצות המקומיות 

- מס' 60

בפקודת המועצות המקומיות  4, סעיף 35ב - בטל 5 

תיקון חוק שירותי 
 הדת היהודיים -

מס' 16

14)ב(, במקום 6  בחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971  5, בסעיף 
"שבסעיפים 129)א( לפקודת העיריות ו–35ב)א( לפקודת המועצות המקומיות לפי הענין" 
יבוא "שבסעיף 15א1 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 

התשל"ה-1975  6" 
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