

נוכחים:

חסרים:


ג'סיוןתשע"ג 
21מאי1122 
(מליאה)– 2-2
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס'  31/5מיום 3535/5
אלוןשוסטר
איציקחסון
יוסיקרן
יצחקאמיתי(חקל'ה)
עידוביידר
בטיגברי
אריהרייבי

אביפרלמוטר
נאוהטפר
אופירליבשטיין
לאריטרנטו
אורילוי



משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
עודדפלוט
שמעוןקרןצבי
נפתליסיון

-
-
-
-
-
-
-

ראשהמועצהויו"רהישיבה 
נציגגבים 
נציגברורחיל 
נציגארז 
נציגאורהנר 
נציגתנירעם 
נציגיכיני 

-
-
-
-
-

נציגמפלסים 
נציגתדורות 
נציגכפרעזה 
נציגנחלעוז 
נציגרוחמה 

 -
 -
 -

 מנכ"להמועצה 
 גזברהמועצה 
 מטהאסטרטגי 

סדר יום:
הרצאה של עו"ד איתן מדמוני ,המתמחה בדיני השלטון המקומי בכלל והמועצות
האזוריותבפרט5
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פירוט הסעיף:
הרצאתו של עו"ד איתן מימוני
עיקריההרצאה 

 המועצההאזוריתהיאתאגידהמבוססעלדיןמנדטורי.
הבסיס לצווים המנדטוריים :שלטון דו-רובדי ,המורכב מהועדים המקומיים
והמועצההאזורית .


מליאת המועצה  -היא הרשות המחוקקת .בהיבטים מסויימים היא הרשות
המבצעת,ובהיבטיםאחריםהיאהרשותהמפקחת .



במהלך השנים ,המדינה הבינה שהמבנההזה הוא בעייתי ,ויצרה פתרונות שונים
כמו:זהותועדים,אצילתסמכויות,ביצועבאמצעותהמועצהללאהעברתתקציב
וכו'.



מספר נציגים  -בכל ישוב במועצה נקבע על בסיס מודד שנקבע על ידה .מכל
ישובצריךלהיותלפחותנציגאחד .



חוק חינוך חובה  -נקבע שרשות החינוך בקבוצים ובמושבים תהיה האגודה
החקלאית ולמועצה אין סמכות להתערב ,אלא בהסכמת האגודה .מאידך,
האגודהאינהיכולהלהעביראתהחובותלמועצהללאהסכמתה .

ועדמקומי  -רשאילהחליטעלגבייתארנונהמקומית.נדרשאישורשלהמועצה
ושריהפניםוהאוצר.אםישמסכזה,ליו"רהועדישסמכויותנרחבות,כוללהטלת
עיקולים.אפשרלהגדיראזורישומהשוניםבמועצה,עםתעריפימסשונים,ואזכל
ועד מקומי רשאי להחליט לאיזה אזור הוא משתייך ואף לעבור בין אזורים בלי
צורךלקבלאישורנפרדמיוחד .



הרשותהמבצעת-במועצההואראשהמועצה.ישלוסמכויותמכחחוקיםשונים,
והתלותשלובמועצהמוגבלת.הואיכוללאצולאתסמכויותיולאחרים.הואיכול
להקפיאביצועהחלטה. 
למועצהישרקסמכויותהמוקנותלהבחוק,לכןישפירוטרבבהגדרתהסמכויות.
יש לבחון אם ניתן להקצות משאבים (כספים או אחרים) לנושאים על בסיס
הסמכויותהמצוינותבחוק .

חוקיעזר  -מתחלקיםלשניים:אלהשישבהםגביהכספיתואלהשרקמסדירים
אתהטיפולבענייניםשונים .
חוקיעזריכוליםלסייעבהסדרתמערכותהיחסיםביןהתושבים(לדוגמא:הגדרת
שעות מנוחה בהם נשמר השקט) .ועד מקומי לא יכול לחוקק חוקי עזר .ניתן
להפעילחוקיעזרבישוביםאובאזוריםמסויימים .



תקציבהמועצה-נבנהעלבסיסדרישותשלמנהלימחלקות.הגזברמכיןטיוטא
ומעביר לראש הרשות .התקציב צריך להיות מלאכת מחשבת ,המבוססת על
תחזיתעתידיתשלההכנסותושלההוצאות .
כשהתקציבמגיעלאישורהמליאה,כברכמעטבלתיאפשרילהשפיעעליו.לכן,
חשוב שראש המועצה יקיים עליו דיון עם ועדת ההנהלה .הועדה יכולה לבקש
ייעוץמקצועילגביסעיףזהאואחר .
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אחריותמשפטית  -קייםכללמשפטיהאומרשכלהחלטהצריכהלהתקבלבתום
לב.איןלחברהמליאהחיסיוןמפניתביעות.עםזאת,אםמוגשתתביעהאישית
נגדחבריהמליאה,הואיכוללדרושחיסיון,ושהתביעהתוסטאלהמליאה,כיוון
שהגוף המבצע במועצה הוא ראש המועצה והעובדים .לכן ,לא סביר שניתן
להגישתביעהנגדחבריהמליאהעלביצועאואיביצועשלצעדים .



מבחינה ביטוחית  -המועצה ונושאי המשרה מכוסים .יש לבדוק אם זה כולל גם
אתהנבחרים .

"דילמת הסוכן הכפול"  -יש ניגוד בין היותם של חברי המליאה נציגי הישוב וגם
בעלי תפקידים במועצה .יש בזה הקבלה לחברי דירקטוריונים ,שמייצגים בעלי
מניותאךגםאחראיםלטובההכלליתשלהחברה .
ישהיוםעתירהלבג"צנגדהמניעהמחבריהועדלהיותנציגיםבמועצה .
החוק אינו מטיל חובות על הנציגים ליצירת קשר כלשהו עם תושבי הישוב.
במקביל,המחוקקלאמעמידלרשותםאמצעיםומקורותתקציבייםלצורךזה.עם
זאת,מומלץמאודשהנציגיגיעלפגישותהועדהמקומיכמשקיף,ויעדכןמעתלעת
אתהציבור .

ועדות המועצה  -הן זירה משמעותית לפעילות חברי המועצה .ישנן ועדות חובה
וועדותרשות .



ועדת ההנהלה  -בדר"כ מכינה את סדר היום של המליאה .מכינה את התקציב
השנתי .טכניקה אפשרית :לאשר במליאה את פרוטוקול ועדת ההנהלה ואז
לחסוךאתהדיוןבמליאה(לדוגמא:אישורתב"רים) .



ועדתביקורת-ישלהעמידלרשותחבריהועדהכלמסמךשיבקשו .

ועדיםמכרזים  -כיווןשהנחת היסודהיאשישחששתמידילשחיתות,בדרךכלל
המחירהואהקובע.עםזאת,אםישנימוקיםראוייםוכבדימשקל,ניתןלתתלהם
מקום,בעיקראםהםמופיעיםבתנאיהמכרז .



ועדתבטחון-יתכןשנכוןשתתמקדיותרבתחוםבטחוןהפניםותותיראתהבטחון
הצבאי/חיצוני–לועדתמל"חוגורמיהמקצוע .







רשם :עודד פלוט
העתק :חבריהמועצה 
פורוםמנהלימחלקות 
עו"דרמהלשם,היועצתהמשפטיתשלהמועצה 
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