
לשכת מנכ״ל
לשכת מנכ״ל

לכללי  בהתאם  בראשה,  והעומד  המועצה  מדיניות  מימוש  על  ממונה  המועצה  מנכ״ל 
המינהל והאתיקה הציבוריים. המנכ״ל אחראי על תיכלול פעילות אגפי המועצה השונים, 
תוך תיאום וסינכרון בין גורמי פנים וחוץ, הקמה, ארגון והפעלה של המשאבים המינהליים, 

היחידות, אנשי המטה והנהלים של הרשות.
ההון  ופיתוח  ניהול  המועצתית,  המערכת  של  האסטרטגי  הפיתוח  על  אחראי  כמו-כן, 
ישיבות המועצה,  ופיתוח השירות לתושבים. לשכת מנכ״ל מוציאה לפועל את  האנושי 
מכרזי המועצה וועדות המועצה ומבצעת מעקב אחר ביצוע החלטות. בלשכה אחריות 

על ארכיב הרשות, הפעילות של הוועדים המקומיים וחופש המידע.

משאבי אנוש

ניהול  ארגוניים ברשות,  ותהליכים  ההון האנושי  פיתוח  על  אנוש אחראי  מערך משאבי 
תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות, ניהול תחום רווחת העובדים בארגון, פיתוח וייעול  

תהליכי עבודה, ייעוץ בנושאי ההון האנושי, הנחייה וליווי של עובדי הארגון.

GIS יחידה למערכות מידע גיאוגרפיות

היחידה הוקמה כחלק ממערך מידע וניהול במועצה. היחידה משמשת כלי עזר בניתוח 
תופעות במרחב, תכנון, תיאום ושיפור זמינות המידע המרחבי וההנדסי למועצה, לגופים 

הנלווים וליישובים.

יחידה לתכנון אסטרטגי

יחידת מטה מקצועית, המסייעת להנהלה ולמנהלי הרשות בגיבוש מדיניות ארוכת טווח 
ואיתור סוגיות מרכזיות הצפויות  ותרחישים,  נתונים, הצגת מגמות  ועיבוד  ניתוח  ידי  על 

לעלות על סדר היום.
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צו המועצות האזוריות – הנהלה מקומית
פרק ארבעה-עשר: הנהלה מקומית

90. ועד מקומי
כל ישוב יתנהל ידי ועד מקומי.

91. הועד המקומי בישוב שיתופי )תיקון: תשנ"א, תשנ"ז, תש"ס, תשס"ז(
)א( כפוף לאמור בסעיפים 91א ו-91ב, מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות 

החקלאית של הישוב )להלן - האגודה השיתופית(, יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב.
91א. צירוף נציגות לוועד מקומי )תיקון: תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ז, תש"ס, תשס"ב, תשס"ז(

)א( מי שרשום בפנקס בוחרים )להלן - בוחר( של ישוב שיתופי והוא אינו חבר האגודה השיתופית, רשאי לבקש מהשר, לא יאוחר מהיום 
ה64- שלפני יום הבחירות, להורות כי לועד המקומי של הישוב ייבחרו נוסף על חברי ועד הנהלת האגודה, גם נציגים של בעלי זכות בחירה 

בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית;
)ב( - )ג(  )בוטלו(

)ד( כפוף לאמור בסעיף 91ב, מצא השר כי בישוב שיתופי שלגביו הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן )א(, מספר הבוחרים שאינם חברי 
האגודה השיתופית 

הוא 10%לפחות ממספר הבוחרים בישוב, יורה כי בנוסף לחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית האמור בסעיף 91, ייבחרו גם נציגים 
של הבוחרים באותו ישוב שאינם חברי האגודה השיתופית )להלן - נציגות(.

)ד1( ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה יורה השר כאמור אם הוגשה הבקשה על ידי %10 מבין הבוחרים הרשומים ביישוב ומספר הבוחרים 
שאינם חברי האגודה השיתופית הוא %30 לפחות ממספר הבוחרים ביישוב.

)ה( מספר הנציגים שיעמדו לבחירה בישוב שיתופי כאמור, יהיה המספר השלם המתקבל מהכפלת מספר חברי ועד ההנהלה של 
הבוחרים  במספר  השיתופית  באגודה  חברים  שאינם  הבוחרים  מספר  מחלוקת  המתקבלת  במנה  שעה  באותה  השיתופית  האגודה 

החברים באגודה השיתופית, ובלבד שיהיה נציג אחד לפחות.
)ה1( - )ו(  )בוטלו(

91ב. בחירת ועד מקומי בישוב שיתופי )תיקון: תשנ"א, תשנ"ז, תש"ס, תשס"ז(
על אף האמור בסעיפים 91)א( ו-91א)ד(, יורה השר לקיים בחירות לועד מקומי של ישוב שיתופי, בדרך האמורה בפרק זה לגבי ישוב 

שאינו שיתופי, בכל אחד ממקרים אלה:
)1(  מספר הבוחרים בישוב שאינם חברי האגודה השיתופית עלה על מספר הבוחרים חברי האגודה;

)2(  על פי בקשה של %20 מבין הבוחרים של הישוב שהוגשה לשר לא יאוחר מהיום ה64- שלפני יום הבחירות.
)3( ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה - על פי בקשה של %50 מהבוחרים של היישוב שהוגשה לשר כאמור בפסקה )2(.

91ב-1.  יישוב שיתופי בכינוס נכסים או פירוק )תיקון: תשס"ה(
ביישוב שיתופי שהאגודה השיתופית שבו נמצאת בהליך של פירוק, כינוס נכסים או מינוי נאמן על ידי בית משפט, בהתאם להוראות 
פקודת האגודות השיתופיות, או חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז1967, יתקיימו בחירות לועד מקומי, ויראו את היישוב לענין הבחירות לועד 

המקומי כיישוב לא שיתופי; מועד הבחירות ייקבע בידי השר כאמור בסעיף 96ב)ב(.
91ג. בקשות לשינויים בניהול המקומי )תיקון: תשנ"ז, תש"ס, תשס"ז(

)א(  נערכו בישוב שיתופי בחירות לנציגות כאמור בסעיף 91א והוגשה לשר בקשה, לקראת הבחירות הבאות שיורה -
)1(  על קיום בחירות לועד מקומי בישוב - יאשר השר את הבקשה אם הוגשה בידי %20 לפחות מבין הבוחרים של הישוב וביישוב שהוא 

קיבוץ או קבוצה – בידי %50 לפחות מבין הבוחרים שביישוב.
)2(  כי חברי ועד הנהלת האגודה השיתופית בישוב, לבדם, יכהנו כחברי הועד המקומי - יאשר השר את הבקשה, כפוף לאמור בסעיף 

91ב)1(, אם הוגשה בידי למעלה מ-%90 מבין הבוחרים של הישוב.
)ב(  נערכו בישוב שיתופי מאוגד בחירות לועד מקומי כאמור בסעיף 91ב והוגשה לשר בקשה, לקראת הבחירות הבאות, להורות על קיום 
בחירות לנציגות בישוב או להורות שחברי ועד הנהלת האגודה השיתופית בישוב יכהנו גם כחברי הועד המקומי - יאשר השר את הבקשה, 

כפוף לאמור בסעיף 91ב)1(, אם ביקשו זאת למעלה מ-%80 מבין הבוחרים של הישוב.
)ג(  בקשות כאמור בסעיפים קטנים )א( ו-)ב( יוגשו לשר לא יאוחר מהיום ה64- שלפני יום הבחירות.

91ד.  הודעה בדבר הגשת בקשות )תיקון: תש"ס, תשס"ז(
לא יאוחר מהיום ה74- שלפני יום הבחירות יפרסם מנהל הבחירות, בכל אחד מהישובים השיתופיים, הודעה בדבר האפשרות להגיש 
לשר בקשות כאמור בסעיפים 91א עד 91ג, לגבי הגוף שינהל את הישוב; בהודעה יפורט נוסח הסעיפים האמורים וכן יצוינו בה המועד 

האחרון להגשת הבקשות ומספר החותמים הנדרש לכל סוג של בקשה.
91ה.  אופן הגשת בקשות )תיקון: תש"ס(

)א(  בקשות כאמור בסעיפים 91א עד 91ג יוגשו לשר בכתב, באמצעות מנהל הבחירות, ויפורטו בהן שמו, שם משפחתו ומספר זהותו של 
כל מבקש, וכל מבקש יחתום אישית על הבקשה לצד שמו; העתק מהבקשה יימסר לועדת הבחירות.

)ב(  בוחר שחתם על יותר מבקשה אחת מהבקשות האמורות בסעיף קטן )א(, כל חתימותיו בטלות.
)ג(  בוחר שחתם על בקשה כאמור בסעיף קטן )א(, אינו רשאי לחזור בו מחתימתו; מותו של חותם אינו מבטל את חתימתו.

91ו.  בדיקת בקשות )תיקון: תש"ס(
קיבל מנהל בחירות בקשות לפי סעיפים 91א עד 91ג, יבדוק את הבקשות ויעבירן לשר, בצירוף הערותיו, לא יאוחר מהיום ה57- שלפני 

יום הבחירות; החלטת השר בבקשות תינתן לא יאוחר מהיום ה52- שלפני יום הבחירות.
91ז.  תוקף הוראת השר )תיקון: תש"ס, תשס"ז(

הוראת השר בדבר אופן ניהולו של ישוב שיתופי שניתנה לפי סעיפים 91א עד 91ג, תעמוד בתוקפה גם בכל הבחירות הבאות שייערכו 
בישוב האמור, אלא אם כן הורה השר אחרת, על פי בקשות שהוגשו לו לפי הסעיפים האמורים. 



92. הועד המקומי הראשון בישוב שאיננו שיתופי )תיקון: תשכ"ג(
)א( חברי הועד המקומי הראשון בישוב שאיננו שיתופי ימונו על ידי המועצה לאחר התייעצות עם גופים ציבוריים שיש להם, לדעתה, נגיעה 

בדבר; המינוי טעון אישורו של השר.
)ב( רשאית המועצה לבטל מינויו של חבר ועד מקומי ולמנות במקומו חבר אחר בדרך האמורה בסעיף קטן )א(.

93. הישיבה הראשונה )תיקון: תשכ"ג(
)א( הישיבה הראשונה של הועד המקומי הראשון תתכנס, תוך 14 יום מיום אישור מינויו על ידי השר, על פי הזמנת ראש המועצה והוא 

ישב בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש הועד המקומי.
)ב( לא קויימו הוראות סעיף קטן )א(, יכנס השר את הועד המקומי לישיבתו הראשונה והוא ישב בראשה וינהלנה עד שייבחר ראש הועד 

המקומי.
94. כהונת הועד )תיקון: תשכ"ג(

הועד המקומי הראשון יכהן עד שייבחר ועד מקומי לפי הוראות צו זה.
95. )בוטל( )תיקון: תשנ"ז(

96. מספר חברי ועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי )תיקון: תשכ"ג, תשנ"ד, תשנ"ז, תשס"ד(
)א( מספר חברי ועד מק ומי נבחר בישוב שאיננו שיתופי ייקבע בהתאם למספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של היישוב האמור 

לפי טבלה זו:
מספר תושבים            מספר חברי ועד

עד 1,500                     5 עד 7
1,501 ומעלה                9 עד 11

)ב(  מספר חברי הועד המקומי ייקבע בהתאם לסעיף קטן )א( על ידי השר בהתייעצות עם המועצה, לא יאוחר מהיום ה50- שלפני יום 
הבחירות.

)ג( השר רשאי להגדיל את מספר חברי ועד מקומי של ישוב הנמנה עם סוג משני הסוגים הראשונים המפורטים בטבלה שבסעיף קטן 
)א(, כדי המספר המכסימלי הקבוע בטבלה לסוג הבא אחריו.

96א. )בוטל( )תיקון: תשנ"ז(
96ב. מועד הבחירות לועד המקומי ולנציגות )תיקון: תשכ"ג, תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ז, תש"ס(

)א( הבחירות הראשונות לועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי יהיו כאמור בחוק המועצות האזוריות )מועד בחירות כלליות(, התשנ"ד-1994.
)ב(  הבחירות הבאות אחרי הבחירות הראשונות בישוב שאיננו שיתופי וכן בחירות שנקבעו לפי סעיפים 91א עד 91ג, יקוימו במועד עריכתן 

של הבחירות למועצה ובלבד שהשר לא קבע בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, לדעתו, מועד בחירות מוקדם או מאוחר ממנו.
)ג(  נדחו בחירות למועצה לפי סעיף 28, יידחו גם הבחירות האמורות בסעיף קטן )ב( ויקוימו ביום הבחירות למועצה.

96ג. שיטת הבחירות )תיקון: תשכ"ג(
הבחירות לועד יהיו כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.

97. )בוטל( )תיקון: תשנ"ז(
98. הזכות לבחור לועד מקומי )תיקון: תשמ"ד, תשנ"א, תשנ"ז(

הזכות להשתתף בבחירת ועד מקומי של ישוב נתונה לכל מי שרשום בפנקס הבוחרים שהוכן לאותו ישוב לפי הוראות הפרק החמישה 
עשר.

99. הזכות להיבחר לועד מקומי )תיקון: תשי"ט, תשנ"ז(
סעיף 19 יחול על הזכות להיבחר כחבר ועד מקומי בשינויים אלה:
)1( כל מקום שנאמר בו "מועצה" יראו כאילו נאמר בו "ועד מקומי".

)2(  בכל מקום שנאמר בו "אזור" יראו כאילו נאמר בו "ישוב".
100.  הזכות להגשת רשימת מועמדים )תיקון: תשנ"ז(

)א(  כל קבוצת אנשים הרשומה בפנקס בוחרים של ישוב והמונה שני אחוזים לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה בישוב, אך לא פחות 
מחמישה אנשים, רשאית להגיש רשימת מועמדים בבחירות לועד המקומי של אותו ישוב.

אינם חברים  והם  הישוב  כל קבוצת אנשים הרשומים בפנקס הבוחרים של  לנציגות רשאית להגיש רשימת מועמדים,  )ב(  בבחירות 
באגודה השיתופית, ובלבד שהקבוצה מונה שני אחוזים לפחות ממספר בעלי זכות הבחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית אך 

לא פחות מחמישה אנשים.
)ג( רשימות המועמדים לועד המקומי או לנציגות יוגשו כאמור בהוראות הפרק החמישה עשר.

101. החלת הוראות )תיקון: תשנ"ז, תש"ס(
)א( ההוראות החלות לפי צו זה על בחירת ועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי, יחולו גם על בחירות נציגות ועל בחירת ועד מקומי לפי 

סעיפים 91ב ו-91ג.
)ב( הוראות סעיפים 98 ו-99 יחולו גם על בחירת נציגות, אולם יהיו זכאים לבחור ולהיבחר לנציגות רק תושבים שאינם חברים באגודה 

השיתופית.
102. תחילת כהונה ורציפותה )תיקון: תשנ"ז(

ועד מקומי ונציגות יתחילו לכהן למחרת יום פרסום ההודעה האמורה בסעיף 218 בדבר תוצאות הבחירות; הכהונה תימשך עד שיתחיל 
לכהן ועד מקומי חדש או שתתחיל לכהן נציגות חדשה.

103.  תקופת כהונה )תיקון: תשנ"ז, תש"ס(
ועד מקומי בישוב לא שיתופי, ועד מקומי שנבחר לפי סעיף 91ב או לפי סעיף 91ג וכן נציגות, יכהנו חמש שנים.

104.  ישיבה ראשונה של ועד מקומי נבחר )תיקון: תשנ"ז, תשס"ד(
)א( ועד מקומי נבחר יתכנס לישיבתו הראשונה, על פי הזמנת ראש המועצה, לא יאוחר מ-14 ימים מיום תחילת כהונתו; ראש המועצה 

ישב בראש הישיבה וינהלנה עד אשר ייבחר ראש הועד המקומי כאמור בסעיף 105.
)ב(  לא נקראה הישיבה הראשונה כאמור בסעיף קטן )א( בידי ראש המועצה, יכנס השר את הועד המקומי לישיבה הראשונה והוא ישמש 

יושב ראש בה עד אשר ייבחר ראש הועד המקומי.
)ג( נציג האזור שבו מצוי היישוב במועצה אזורית יוזמן לישיבות הועד המקומי של אותו יישוב.

105.  בחירת ראש ועד מקומי )תיקון: תשנ"ז, תשס"ד(
)א(  בכפוף לאמור בסעיף 129, ועד מקומי יבחר בישיבתו הראשונה את אחד מחבריו לראש הועד; הבחירה תיעשה בהצבעה גלויה 
והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי הועד הוא הנבחר; לא קיבל שום מועמד רוב כאמור תיערך הצבעה שניה 

והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של חברי הועד המצביעים הוא הנבחר.
)ב(  ראש ועד מקומי לא יהא זכאי לשכר בקשר לביצוע תפקידו.



106.  פסולים לכהונה )תיקון: תשנ"ז, תשס"א, תשס"ד(
)א(  פסול לכהונה -

)1(  מי שלא היה זכאי לכתחילה להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר לחבר ועד מקומי או לחבר נציגות בהתאם לאמור בסעיף 99, או 
שלאחר שנבחר השתנו לגביו הנסיבות כך ששוב אין מתקיימות בו כל דרישות הזכאות להיות מועמד;

)2(  מי שהורשע בפסק דין שנהיה סופי לאחר שהחל לכהן כחבר הועד המקומי, בין אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בזמן שכיהן 
כחבר הועד המקומי ובין אם לפני שהחל לכהן כחבר הועד המקומי, וקבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון;

)3(  מי שנידון למאסר כאמור בסעיף 19 ולא הצהיר אמת, או לא הגיש הודעה או בקשה לפי הוראות סעיף 19א.
)ב(  המכהן כחבר ועד מקומי או כחבר נציגות והוא פסול לכך, דינו - קנס כאמור בסעיף 61)א()1( לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

)ג(  לא יכהנו בועד מקומי שני קרובי משפחה או יותר; בסעיף קטן זה, "קרוב משפחה" - בן זוג, הורה או הורי הורה, בן זוגו, בן או בת או 
בני זוגם, אח או אחות או בני זוגם.

)ד(  ראש הועד המקומי יודיע לראש המועצה, בסמוך לאחר הבחירות לועד המקומי, מי הם חברי הועד המקומי שנבחרו והאם קיימת 
ביניהם קרבת משפחה על פי הוראות סעיף קטן )ג(.

)ה(  ראה ראש המועצה כי לועד מקומי נבחרו קרובי משפחה, ישלח להם הודעה על כך בדואר רשום, לפי מעניהם הידועים האחרונים; 
כל אחד מחברי הועד המקומי שנשלחה אליהם הודעה כאמור, יודיע בתוך 14 ימים לראש המועצה על נכונותו להתפטר מתפקידו או 

על סירובו לעשות כן.
)ו( התפטרות חבר ועד שהודיע על נכונותו להתפטר, תיכנס לתוקף עם מסירת הודעתו לידי ראש המועצה.

)ז(  לא הודיע חבר ועד כנדרש בסעיף קטן )ה( וראה ראש המועצה שבועד ממשיכים לכהן קרובי משפחה, יודיע לכל חבר כאמור על 
התפנות מקומו במועצה ויפרט את הסיבות לכך.

)ח(  הוראות סעיף 37ה)ב( ו-)ג( יחולו על ועד מקומי, בשינויים המחויבים, כך שבכל מקום שבו נאמר "חבר מועצה" יראו כאילו נאמר 
"חבר ועד מקומי".

107. - 124. )בוטלו( )תיקון: תשנ"ז(
126-125. )בוטלו( )תיקון: תשנ"א(

127.  ועד נחשל )תיקון: תשל"ז, תשנ"ז, תשס"ד(
נראה למועצה כי ועד מקומי אינו ממלא את התפקידים שהוטלו עליו לפי הפקודה, צו זה או כל דין אחר, או שאינו מנהל כשורה את 
תחום שיפוטו, רשאית היא, באישור הממונה, להורות על בחירת ועד ולקבוע את תאריך הבחירות או למנות, לאחר התייעצות עם הגופים 
הציבוריים הנוגעים בדבר, ועד מתוך אנשים שכשרים להיות חברי ועד או למנות, לאחר התייעצות כאמור, ועדה למילוי תפקידי הועד 

המקומי, ובלבד שמימון פעילותו של הועד הממונה ייעשה מתקציב הועד המקומי.
127א.  ועד המסרב למלא חובה )תיקון: תשס"ד(

)א(  ראה ראש המועצה שועד מקומי נמנע ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליו בצו זה או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנו 
בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה בתוך הזמן הנקוב בצו.

)ב(  לא מילא הועד המקומי אחר הצו בתוך הזמן האמור בו, רשאי ראש המועצה, באישור הממונה, למנות אדם למילוי החובה או לביצוע 
העבודה כאמור, לקבוע את השכר שישולם לאדם כאמור ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מתקציב הועד המקומי.

127ב. סמכות הממונה )תיקון: תשס"ד(
)א(  ראה הממונה שעל אף שהתקיימו התנאים הנקובים בסעיפים 127 

או 127א נמנע ראש המועצה מלהפעיל את סמכויותיו על פי אותם סעיפים, רשאי הוא, לאחר שנתן לראש המועצה הזדמנות להשמיע 
את טענותיו, להורות לו בצו להפעיל את הסמכויות האמורות.

)ב(  לא קיים ראש המועצה את הוראות הצו האמור בסעיף קטן )א( בתוך הזמן הנקוב בו, רשאי הממונה להפעיל בעצמו את הסמכויות 
או למנות אדם לביצוע הצו, ורשאי הוא להחליט על גובה השכר שישולם לאדם כאמור ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ישולמו מקופת 
המועצה או מקופת הועד המקומי, כפי שיחליט הממונה; בהחלטה כאמור ייתן הממונה את דעתו לטעם המנעותו של ראש המועצה 

מקיום הצו.
128.  החלת הוראות על חברי ועד מקומי )תיקון: תש"ס(

הוראות סעיפים 37ד, 37ה, 37ח, 89א ו-89ב יחולו על חברי ועד מקומי בשינויים אלה:
)1(  כל מקום שנאמר בו "מועצה" יראו כאילו נאמר בו "ועד מקומי";
)2(  כל מקום שנאמר בו "השר" יראו כאילו נאמר בו "ראש מועצה";

)3(  כל מקום שנאמר בו "חבר המועצה" יראו כאילו נאמר בו "חבר הועד המקומי".
129. יושב ראש הועד המקומי בישוב שיתופי )תיקון: תשנ"א, תש"ס(

ראש הועד המקומי בישוב שיתופי יהיה האדם המשמש על פי תקנות הישוב ראש הועד או המזכירות או ההנהלה של הישוב; הוראה זו 
לא תחול על ישוב שיתופי שנערכו בו בחירות לועד המקומי לפי סעיף 91ב או לפי סעיף 91ג.

130. מילוי מקומות פנויים )תיקון: תשכ"ה, תשל"ג, תש"ס, תשס"א(
)א( חבר ועד מקומי ממונה שחדל לכהן, ימונה במקומו חבר אחר באותה הדרך בה נתמנה החבר שחדל לכהן.

)ב( חבר ועד מקומי נבחר לרבות חבר נציגות שחדל לכהן או שפקעה כהונתו, יבוא במקומו המועמד ששמו בא ברשימה שממנה נבחר 
אותו חבר מיד אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה; ואם אותו מועמד כבר נכנס בדרך זו קודם לכן או שהוא פסול או שאיננו יכול 
להיות חבר הועד מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב ליושב-ראש הועד שאין ברצונו להיות חבר הועד - יבוא במקומו מי ששמו בא מיד 

אחריו ברשימה האמורה, וכן הלאה.
 ו-99 יחולו גם על בחירת נציגות, אולם יהיו זכאים לבחור ולהיבחר לנציגות רק תושבים שאינם חברים באגודה השיתופית.

130א.  ועדת ביקורת בועד מקומי )תיקון: תשס"ד(
)א(  המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.

)ב(  מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.
)ג(  ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו 

במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות.
)ד( לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים 

לה.
)ה(  בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות הועד 
המקומי ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך שלושים ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות הועד המקומי ותערוך את דוח 

הביקורת הסופי.
)ו(  בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי הועד המקומי, ראש המועצה ולידי ועדת הביקורת של המועצה 
את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים 

ממועד הגשתו למועצה.



131.  ועדות
ועד מקומי רשאי למנות ועדות קבועות לענינים או למקרים מיוחדים ולהטיל עליהן תפקידים כפי שייראה לו. ועדות אלה רשאיות, בשים 

לב להוראות השר, לקבוע לעצמן את סדרי עבודתן ודיוניהן.
132. סמכויות ועד מקומי )תיקון: תשס"ד(

החלטתה  פי  על  המועצה  לו  שאצלה  ככל   ,63 סעיף  לפי  שבתחומה,  המועצה  סמכויות  כל  הנהלתו,  בתחום  יהיו  מקומי  )א(  לועד 
ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 63)ה(; הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש 

בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לועד ולחוקי העזר שלה.
)ב( המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לועד המקומי כאמור בסעיף קטן )א( ובלבד שנתנה לועד המקומי הזדמנות להשמיע את 

טענותיו.
)ג(  סעיפים 45 עד 48, 49)א( למעט הסיפה המתחילה במילים "באישור ועדת ההנהלה", 50 עד 56, 59 עד 61, 76, 77)א( ו-)ב()1(, 78 עד 
82, 85, 88 עד 89ב, 232 עד 240 יחולו בשינויים המחויבים לפי הענין על ועד מקומי, ויראו כאילו במקום "המועצה" כתוב "הועד המקומי" 

ובמקום "השר" כתוב "המועצה".
)ד(  סעיף 84 יחול, בשינויים המחויבים, על ועד מקומי.

)ה( ועד מקומי רשאי, בשים לב להוראות כלליות של השר ובמידה שלא נקבעו הוראות בצו זה, לקבוע לעצמו את סדרי עבודתו ודיוניו.
132א.  פעולות הועד המקומי )תיקון: תשס"ד(

)א(  הועד המקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות שהואצלו לו בעצמו או באמצעות המועצה.
תקציבו  במסגרת  בתחומו,  פעולות  לבצע  בבקשה  אליה  לפנות  הוא  רשאי  המועצה  באמצעות  לפעול  המקומי  הועד  )ב(  החליט 

המאושרת.
)ג(  קיבלה המועצה פניה כאמור בסעיף קטן )ב(, תעשה את כל הדרוש לביצוע הפעולה המבוקשת, לרבות התקשרות לרכישת טובין 

או שירותים, לפי הענין; פעולות כאמור ימומנו מתקציב המאושר של הועד המקומי.
132ב.  מינוי עובדים בועד מקומי )תיקון: תשס"ד(

)א( ועד מקומי רשאי להעסיק עובדים לשם ביצוע סמכויות שהמועצה אצלה לו ובלבד שיש למשרות אלה הקצבה בתקציבו המאושר.
)ב(  לא יתמנה אדם לעובד של ועד מקומי אלא באישור המועצה.

עובדים לעבודה(, התשל"ז-1977, בשינויים  )נוהל קבלת  צו המועצות המקומיות  הוראות  פי  על  ייעשה  לועד מקומי  עובדים  )ג(  מינוי 
המחויבים.

)ד(  שכרם ותנאי עבודתם של עובדי ועד מקומי יהיו כשל עובדי מועצה אזורית ובלבד שזכויותיו לגמלאות של עובד שנתקבל לעבודה 
לאחר יום ט"ז בכסלו התשס"ב )1 בדצמבר 2001( יבוטחו בקרן פנסיה צוברת.

)ה(  הממונה רשאי, באישור השר, לקבוע את המספר המרבי של העובדים שיעסיקו ועדים מקומים ויכול שיקבע כאמור לכלל הועדים 
המקומיים או לסוגי ועדים; קבע הממונה כאמור לא יעסיק הועד המקומי עובדים במספר העולה על המספר שנקבע.

133.  מסי ועד מקומי )תיקון: תשס"ד(
)א(  ועד מקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל בתחום הנהלתו כל מס שהמועצה רשאית להטיל לפי סעיף 68)א( ורשאי הוא, באישור 
המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג-1992 )להלן - חוק ההסדרים(, 
והתקנות שהותקנו לפיו להטיל ארנונה כללית, והכל לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו )להלן - מסי ועד מקומי(; לא החליט 
ועד מקומי על הטלת מסי ועד מקומי בתחומו, רשאית המועצה, לאחר שניתנה לועד המקומי הזדמנות להשמיע את טענותיו, להחליט 

על הטלת מסי ועד מקומי כאמור אם נוכחה שהם דרושים לביצוע הסמכויות שאצלה לועד המקומי.
)ב( ועד מקומי ישתמש לצורכי הטלת מסים וארנונה כללית בשומות המועצה שנקבעו לנכסים בתחום הנהלתו; אם אין למועצה שומות 

מתאימות רשאי הועד המקומי לערוך שומות.
)ג( הוטלו מסי ועד מקומי, כאמור בסעיף קטן )א(, ייגבו מסי הועד המקומי בידי המועצה יחד עם הארנונה שהוטלה על ידה, ויועברו 
לועד המקומי בניכוי הוצאות הגביה החלות עליו, אלא אם כן החליטה המועצה להסמיך את הועד המקומי לגבות את המסים האמורים, 

כולם או חלקם.
)ד(  דיני גבייתם של מסי המועצה יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על גבייתם של מסי ועד מקומי; נגבו המסים בידי הועד המקומי, 

יהיו ליושב ראש ועד מקומי אותן הסמכויות הנתונות לראש המועצה בקשר לגביית המסים.
)ה( הוסמך הועד המקומי לגבות ארנונה כללית, יחולו עליו תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג-1993, בשינויים 
המחויבים לפי הענין, כאילו במקום "המועצה" כתוב בהם "הועד המקומי"; הועד המקומי לא יפחית תשלומי ארנונה כללית אלא על פי 

התקנות האמורות ועל פי תקנות שיותקנו לענין זה לפי חוק ההסדרים.
)ו(  לא החליט ועד מקומי על הטלת מסי ועד מקומי לשנת כספים מסוימת או לא אישרה המועצה מסי הועד, כאמור בסעיף קטן )א(, 
ישולמו בתחום הועד המקומי מסי ועד מקומי, בסכומים ובמועדים שנקבעו בשנה הקודמת כשהם מעודכנים ומחושבים על פי הדינים 

החלים על ארנונה כללית, אלה אם אושרו כדין ביטולם או הפחתתם של מסי הועד המקומי, כולם או חלקם.
)ז(  נוכחה המועצה שועד מקומי שהוסמך לגבות את מסי הועד אינו גובה אותם או מתרשל בגבייתם, רשאית המועצה, לאחר שהתרתה 

בועד המקומי, לגבות את מסי הועד המקומי במקום הועד המקומי ולהשתמש בהם בהתאם לתקציבו, לצורכי היישוב.
)ח(  המועצה רשאית, לבקשת הועד ובנסיבות מיוחדות, להטיל בתוך שנת הכספים תוספת למסי ועד, בעת התקופה שמיום האישור עד 

סוף שנת הכספים, ולקבוע מועדים לתשלום התוספת; הוראה זו אינה גורעת מהוראות סעיף 11 לחוק ההסדרים.
133א. )בוטל( )תיקון: תשס"ד(

134. הכנת תקציב ועד מקומי )תיקון: תשכ"ג, תשכ"ד, תשנ"ב(
)א( לשם מילוי תפקידו לפי צו זה יכין ועד מקומי, בהתאם להוראות השר, תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ויגישו למועצה, 

לאישור.
)ב( התקציב יוגש למועצה לאישור לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה לשנת-הכספים הבאה.

)ג( לא הגיש הועד תקציב במועד האמור ולמרות דרישתה של המועצה לא הגישו עד 30 בנובמבר, תכין המועצה תקציב בשביל הועד, 
כדי להבטיח את קיום השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי הישוב.

)ד( המועצה תמסור בכתב לועד את החלטותיה בדבר התקציב עד ליום 31 בדצמבר.
)ה( על אף האמור בסעיף קטן )א(, ישוב שיתופי רשאי, באישור המועצה, לערוך תקציב לשנה המתחילה ב-1 באוקטובר והמסתיימת 

ב-30 בספטמבר שלאחריו; נערך תקציבו כאמור, יהיה היטל המסים ערוך לאותה תקופה.
)ו( ערך הועד של ישוב שיתופי את תקציבו בהתאם לסעיף קטן )ה( יגישנו לאישור המועצה לא יאוחר מיום 1 באוגוסט שלפני תקופת 

התקציב; המועצה תמסור לועד החלטותיה בדבר התקציב בכתב עד ליום 30 בספטמבר.
134א. שינוי התקציב )תיקון: תשכ"ג(

המועצה רשאית, לאחר שתשמע את דעתו של הועד המקומי, לתקן או לדחות כל פרט מפרטי התקציב וכן להוסיף פרט, אם, לדעתה 
הוספת הפרט הכרחית לטובת הציבור.

134ב. ערר )תיקון: תשכ"ג(
)א( ועד מקומי רשאי להגיש ערר מנומק לשר על כל תיקון, שינוי, דחייה או הוספה בתקציב שנעשה על ידי המועצה.

)ב( הערר יוגש תוך שבעה ימים מהיום שתיוודע לועד החלטת המועצה לפי סעיף 134א; ביום הגשת הערר ימסור הועד ביד או ישלח 
בדואר רשום העתק ממנו למועצה, והיא תהא רשאית להמציא לשר הסברים תוך שבעה ימים מיום קבלת ההעתק.

)ג( בתום שבעת הימים לאחר מסירת ההעתק למועצה השר יכריע בערר והכרעתו תהיה סופית.



134ג.  ביקורת חשבונות )תיקון: תשס"ד(
)א( חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור 

בסעיף 132א יבוקרו בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד המקומי; העתק הדוח יועבר 
בידי רואה החשבון לממונה.

)ב(  הועד המקומי יישא בעלות שכרו של רואה החשבון.
134ד.  חשבונות ועד מקומי )תיקון: תשס"ד(

)א( ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א -
)1(  חשבונותיו יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות המועצה;

)2(  יגיש למועצה, מדי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה 
חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים מהגשת הדוח למועצה.

135.  החזקת רכוש וקבלת מילוות )תיקון: תשס"ד(
)א( ועד מקומי רשאי לרכוש, לקבל ולהחזיק מקרקעים ומטלטלים וכל זכות או טובת-הנאה בהם ולנהוג בכל אלה דרך בעלים, ובלבד 
שלא ימכור מקרקעים הרשומים על שמו, לא יחליפם, לא ימשכנם ולא יחכירם לתקופה שלמעלה משלוש שנים - אלא באישור המועצה.

)ב(  ועד מקומי רשאי לקבל מלוות למימון פעולות פיתוח בלבד, באישור המועצה והממונה, ובתנאים שיורו ועל קבלת המלווה יחולו 
הוראות הפקודה וצו זה החלות על הלוואות שנוטלת מועצה; אישור המועצה כאמור אין בה משום ערבות של המועצה לאותה הלוואה; 
בסעיף קטן זה, "פעולות פיתוח" - הקמת מבנים לצורכי ציבור או רכישתם וכן ביצוע עבודות תשתית לצורכי ציבור ובכלל זה סלילת 

כבישים ומדרכות, ביוב, מים, ניקוז, תיעול ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים.
136. ערר של ועד מקומי

)א( ועד מקומי רשאי להגיש לשר ערר מנומק בכתב על כל פעולה, מעשה או החלטה של המועצה )להלן בסעיף זה -פעולה( או על 
הימנעותה מפעולה; יסוד לערר תשמש אחת מטענות אלה:

)1( שהפעולה, כולה או מקצתה, אינה בסמכותה של המועצה או שנעשתה שלא לפי הוראות צו זה;
)2( שההימנעות היא בניגוד לחוק או להתחייבויותיה של המועצה;

של  בענינים  או  העורר,  המקומי  הועד  של  הנהלתו  בתחום  הנמצא  הישוב  של  בעניניו  פוגעת  מפעולה  ההימנעות  או  שהפעולה   )3(
התושבים שבאותו תחום.

)ב( הערר יוגש תוך 7 ימים מיום שיוודע לועד על הפעולה או על הימנעות מפעולה  המשמשת  יסוד  לערר. ביום  הגשת הערר  ימסור 
הועד העתק  ממנו

למועצה, והיא תהא רשאית להמציא לשר הסברים תוך 7 ימים מיום קבלת ההעתק.
)ג( בערר לפי סעיף זה, רשאי השר, בתום 7 הימים הניתנים למועצה להמצאת הסברים, לצוות עליה לבטל את הפעולה שהוגש עליה 

ערר, או לעשות פעולה שהוגש ערר על הימנעות ממנה, אם עשייתה היא בגדר סמכותה של המועצה.
פרק ארבעה עשר 1: מועצה כפרית, ומועצה אזורית

שבתחומה אין ישוב שיתופי  )תיקון: תשנ"ב(
136א. הגדרות )תיקון: תשנ"ב(

בפרק זה -
"מועצה" - מועצה כפרית או מועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי;

"מועצה כפרית" - צירוף תחום הישובים אשר שמותיהם מפורטים בתוספת מתחת לשמה של אותה מועצה אזורית ושאף אחד מהם 
אינו ישוב שיתופי או כפר שיתופי כמשמעותו בתקנות האגודות השיתופיות )חברות(, התשל"ג-1973;

"מועצה אזורית שבתחומה אין ישוב שיתופי" - מועצה אזורית שאין בתחומה ישוב שיתופי או כפר שיתופי כמשמעותו בתקנות האגודות 
השיתופיות )חברות(, התשל"ג-1973;

"תחום ישוב", במועצה כפרית - השטח הנושא את שם הישוב המותחם בקו אדום במפת הישוב או במפת המועצה הכפרית החתומה 
ביד שר הפנים.

136ב. מועצה ראשונה ממונה )תיקון: תשנ"ב(
)א( המועצה הראשונה תוקם בידי השר והוא יקבע את מספר חבריה וימנה אותם לאחר שהתייעץ עם אנשים המייצגים לדעתו את 

תושבי המועצה.
)ב( המועצה הראשונה תכהן עד שתיבחר מועצה נבחרת ראשונה.

136ג. מועצה נבחרת )תיקון: תשנ"ב(
מועצה נבחרת תהיה מורכבת מנציגי האזורים או - במועצה כפרית - נציגי הישובים, שייבחרו לפי הוראות צו זה.

136ד. ועד מייעץ בישוב במועצה כפרית  )תיקון: תשנ"ב(
בכל ישוב במועצה כפרית ימנה השר ועד מייעץ מתושבי המקום.


