
 

 

 

 

 

 מועצה שווה = מליאה מאוזנת מגדרית בבחירות המקומיות

 חברות יקרות,

מבין הנבחרים למליאה במועצות האזוריות.  12.6%נשים מהוות רק  –הנתונים אולי ידועים לכולנו 

 המועצה ואצלנו שנים רבות הייתה וישנה חברת מליאה אחת! ברשויות רבות אין כלל נשים במליאת

  

 ויש לך את היכולת להשפיע ולשנות את המצב. 30.10.18-הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ב

התחום המוניציפאלי, עליו מופקדת המועצה האזורית, הינו רחב ומגוון ומשפיע באופן מהותי על 

באמצעות ם. תרומתן של נשים לעשייה ולקידום החברה מהלך ואיכות החיים של התושבים כול

היא בעלת חשיבות גדולה ויתרונותיה תורמים ליצירת סביבה עשירה, בריאה חברות במליאה 

היא מהותית להתנהלות, למנגנוני הניהול, לקביעת סדר  במליאהומשגשגת יותר. השתתפות נשים 

 העדיפויות וחלוקת המשאבים.

 

 יפורסמו בהמשך באתר המועצה, ובמבזקון השבועי. מליאהל מועדי הגשת מועמדות

  

 אם את רוצה באמת להשפיע, ולקחת חלק בעיצוב האזור, 

 לך להציג את מועמדותך לנציגת הישוב במליאה ותאנו קורא

 

 אביטל ניר, עו"ס

 יועצת לקידום מעמד האישה

 מועצה אזורית שער הנגב

 

  



 

 

 מה זה אומר? אבל לא יודעת –חושבת להיות חברת מליאה 

להלן כמה פרטים חשובים שכדאי לך לדעת כדי שתוכלי לקבל את ההחלטה להתמודד 

 בבחירות לנציגות היישוב שלך למליאת המועצה:

מליאת המועצה היא הגוף העליון, העומד בראש ההיררכיה של המועצה האזורית. 

פעילות תפקידה לקבוע את מדיניות המועצה, לאשר את התקציב השנתי, לפקח על 

הועדות השונות, לוודא כי החלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו, לדון ולהחליט 

 בנושאים שוטפים העולים על סדר היום.

המליאה מורכבת מראש המועצה ונציגי היישובים, הנבחרים ע"י תושבי כל יישוב במועד הבחירות 

ליאה נקבע על ידי "מודד" )הנקבע לרשות המקומית ולמליאת המועצה. מספר הנציגים לכל יישוב במ

על פי מספר בעלי זכות הבחירה באותו יישוב(. בשער הנגב יש כיום נציג אחד מכל יישוב, כך שיחד 

 חברים. 12עם ראש המועצה המליאה כוללת 

 

 את רוצה להיות חברת מליאה אבל לא יודעת אם את יכולה?

 האם את עונה על הקריטריונים הבאים: –בדקי את עצמך 

 שנים ומעלה? 21מלאו לך  ★

 את רשומה בפנקס הבוחרים ומקום מגורייך הקבוע הוא באותו יישוב בו את רוצה להתמודד? ★

 את לא עובדת מועצה? ★

בתפקיד שבו עלול להיווצר ניגוד  –את לא עובדת מדינה או עובדת רשות מקומית אחרת  ★

 עניינים?

 רגל? את לא מכהנת כשופטת, לא מוגדרת כפסולת דין או כפושטת ★

 את לא מתמודדת לראשות המועצה? ★

 את לא חברה בועד המקומי ביישוב שבו את רוצה להתמודד? ★

שנים מסיום  7חודשים לפחות או שכבר חלפו  3לא הורשעת בגזר דין למאסר בפועל של  ★

 המאסר?

 את לא חייבת בכל חוב של ארנונה או חוב מים? ★

 להתמודד לתפקיד נציגת היישוב שלך למליאה!סימן שאת יכולה  –אם ענית על כל השאלות בחיוב 

  

 אז מה זה אומר להיות נציגת היישוב במליאה?

המליאה מתכנסת מעת לעת לפי הצורך, ודנה בנושאים שעל סדר היום, אותם מרכזים ומכינים ראש 

המועצה יחד עם המנכ"ל והגזבר. בשער הנגב קצב הישיבות המקובל הוא אחת לחודש. במקביל 

אה משתתפים בוועדות המועצה שחלקן סטטוטוריות וחלקן מוקמות על פי שיקולי חברי המלי

המועצה. חלוקת הנציגים היושבים בכל ועדה מאושרת על ידי המליאה ולרוב הוועדות מתכנסות 

 בתדירות נמוכה.

 

 



 

 

 הוועדות במועצה האזורית שער הנגב הן:

מועצה, לתאם ולפקח על ועדה סטטוטורית שתפקידה לנהל את ענייני ה –ועדת ההנהלה  ❖

 פעמים בשנה. 8-פעילות הוועדות וביצוע החלטות המועצה, נפגשת כ

 ועדה סטטוטורית, נפגשת לפחות פעמיים בשנה. –ועדת ביקורת  ❖

ועדה סטטוטורית שתפקידה לטפל בעניינים החקלאיים של המועצה ושל  –ועדה חקלאית  ❖

 תחום המועצה, נפגשת לפחות אחת לשנה.

ועדה סטטוטורית שתפקידה לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה  –ועדת מכרזים  ❖

 6בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה הראויה, נפגשת לפחות 

 פעמים בשנה.

פעמים  4ועדה סטטוטורית, נפגשת לפחות  –ועדה להכנת המשק לשעת חירום  ❖

 בשנה.

יע למשטרה בעניין המשמר ועדה סטטוטורית שתפקידה לייעץ ולסי –ועדת ביטחון  ❖

 האזרחי, נפגשת לפחות פעם אחת בשנה.

ועדה לאיכות הסביבה, ועדה לשימור אתרים, ועדה לעליה וקליטה, ועדת הנחות של  ❖

נפגשות לפחות  –ארנונה כללית, ועדת תמיכות, ועדת השקעות פיננסיות, ועדת רכב 

 פעם אחת בשנה.

 השולחן לפיתוח כלכלי ❖

 פעמים בשנה. 4נפגשת לפחות  –מים ועדה לטיפול בנגע הס ❖

 

כמו כן, חשוב לדעת שאם החלטת להתמודד ונבחרת להיות חברת מליאה חברותך תופסק אם 

חודשים רצופים, או שנעדרת משלוש ישיבות רצופות. אלא אם  3נעדרת מישיבות המועצה 

 היעדרותך היא בשל מחלה, שירות צבאי או שליחות ציבורית.

  

, ומאתר המועצה האזורית 1958-מועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"חהנתונים מתוך צו ה

 שער הנגב

 


