
 
 תוכן עניינים

 2 ............................................................................................................................................ צו טיוטת

 2 ........................................................................................................................................ המוצע הצו שם. א

 2 ..................................................................................................................... בו והצורך המוצע הצו מטרת. ב

 2 ................................................................................................................... :המוצע הצו טיוטת נוסח להלן .ג

 3 ................................................... 2018-ח"התשע(, ביטול( )תמר אזורית מועצה) המקומיות המועצות צו טיוטת

 3 .............................................................................................................................................. הצו ביטול .1

 3 ................................................................................................................................................... תחילה .2

 3 ..................................................................................................................................................... הסבר דברי

  



 טיוטת צו
 

 שם הצו המוצע .א

 2018-ות המקומיות )מועצה אזורית תמר( )ביטול(, התשע"חהמועצצו 

 

 

 מטרת הצו המוצע והצורך בו  .ב

נקבע כי בנוסף לחברי המועצה הנבחרים,  1986-בצו המועצות המקומיות )מועצות אזורית תמר(, התשמ"ו

הוראה זו  יכהן במועצת המועצה האזורית תמר חבר מועצה נוסף שימנה שר הפנים ושייצג את אזור סדום.

, ולפיו חברי המועצה 1958-נקבעה כחריג לכלל הקבוע בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח

 נבחרים בידי תושבי היישובים במועצה האזורית.

נמצא כי  לא קיימת עוד הצדקה מספיקה להוראה  –לאחר חלוף מספר עשורים ולאור המציאות שהשתנתה 

ע לבטל את הצו כך שייוותר ההסדר הכללי לפיו רק תושבי המועצה בוחרים את חברי ייחודית זו. על כן, מוצ

 המועצה.

 

 

 

 להלן נוסח טיוטת הצו המוצע:  .ג

  



 : הפנים טיוטת צו מטעם משרד

 2018-, התשע"ח(ביטול)המועצות המקומיות )מועצה אזורית תמר( טיוטת צו 

, אני מצווה 1קומיותלפקודת המועצות המ 2-ו 1פים בתוקף סמכותי לפי סעי  

 לאמור:

   

 בטל. – 19862-צו המועצות המקומיות )מועצה אזורית תמר(, התשמ"ו  .1 ביטול הצו

צו זה יחול החל מהבחירות למועצה האזורית תמר שייערכו לאחר יום   .2 תחילה

 פרסומו של צו זה.

 

 

 (2018)___ ב________  ע"ח___ ב________ התש

 (3 - 136)חמ  

 

__________________ 

 אריה מכלוף דרעי

 שר הפנים

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

נקבע כי בנוסף לחברי המועצה הנבחרים,  1986-בצו המועצות המקומיות )מועצות אזורית תמר(, התשמ"ו

יכהן במועצת המועצה האזורית תמר חבר מועצה נוסף שימנה שר הפנים ושייצג את אזור סדום. הוראה זו 

, ולפיו חברי המועצה 1958-וע בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"חנקבעה כחריג לכלל הקב

 נבחרים בידי תושבי היישובים במועצה האזורית.

נמצא כי לא קיימת עוד הצדקה מספיקה להוראה   –לאחר חלוף מספר עשורים ולאור המציאות שהשתנתה 

הכללי לפיו רק תושבי המועצה בוחרים את חברי  ייחודית זו. על כן, מוצע לבטל את הצו כך שייוותר ההסדר

 המועצה.
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