
 
 
 

מועצה אזורית  
 עמק חפר  
והשלטון  

המקומי במרחב 
 הכפרי  בישראל

 
 2018ינואר 

 
 
 

  יש מקום –אופי לכל , אופילכל מקום יש  -העמק מחלקת יישובי 



 המועצה האזורית הראשונה בארץ,1940: שנת הקמה 

 דונם 130,000כ : שטח

 42,000כ : מספר תושבים 

 10מתוך  8: כלכלי-חברתידירוג 

 ישובים קהילתיים 6, מושבים 27, קיבוצים 8 :ישובים 41

  2006מכהן משנת , ממכמורת, רני אידן, ראש המועצה

 2009מכהן משנת , ממעברות, אלדד שלם, סגנו



 גבולות גאוגרפיים



...מעניין לדעת גם  

 –עמק חפר היא המותניים הצרים של מדינת ישראל •

 .מ מהים ועד לגדה המזרחית"ק 16       

 כמעט כל הקרקעות החקלאיות מעובדות  •

 !מהמלפפונים בארץ גדלים כאן בעמק 70%•

בית המועצה הראשון היה בכפר ויתקין ועבר למשכנו הנוכחי חודש  •

 .1991לפני פרוץ מלחמת המפרץ הראשונה בינואר 

 



 
עמק חפר אחראים  תושבי 

לפיתוח ולקיום חיי קהילה  
,  לחברה, המחויבת לאדם

,  לסביבה ולדורות הבאים
תוך שמירה על צביון כפרי  

 וחקלאי של העמק
למדינה  , ובזיקה לעם 

  .ולמורשת

,  למדינה, לעם, זיקה לעמק חפר - שייכות1. חזון המועצה
  .למורשת ולמסורת

,  מעורבות חברתית, קהילתיות - אחריות חברתית2.
 .שוויון הזדמנויות, התנדבות, ערבות הדדית

 .שמירה על ערכי הטבע והסביבה - קיָימות3.

תרומה לבניין  , בחקלאות, בתעסוקה - יצרנות4.
 .וכלכלתההארץ 

  .מיצוי ומימוש הפוטנציאל האישי -חינוך איכותי 5.

,  מוגנות, כבוד האדם - טיפוח האדם וכבודו6.
,  טוהר המידות, דאגה לשונה, צניעות, סובלנות

 .שקיפות ודרך ארץ

 .גמישות ופתיחות, יצירתיות -חדשנות ויזמות 7.
 
 
 

 
 החזון נוסח בתהליך שיתוף תושבים



?מהי רשות מקומית   

 

 
  המדינה בתוך מוגבלים באזורים לתושבים הניתנת סמכות"•

  ענייניהם את הנבחרים מוסדותיהם באמצעות לקבוע
 ".המרכזי השלטון בפיקוח ,הפנימיים

 

 רשויות 257 הכלסך  -סוגי רשויות מקומיות•

 (75)עירייה 

 (178)מועצות מקומיות 

 (54)מועצות אזוריות 

 

 

 



שלטון דו רובדי -מועצה אזורית   

המאגדת מקומית רשות היא אזורית מועצה,  
  או/ו כפריים יישובים מספר ,מוניציפאלית מבחינה

   .מסוים גיאוגרפי בתחום קהילתיים
 
הכפרי במרחב המקומי לשלטון הרבדים שני:   

 מועצה של ענייניה לניהול שנבחרה מועצה - עליון רובד   

   ישובים מספר שיפוטה שבתחום אזורית                      
 ועדים מקומיים שנבחרו או נתמנו בישובים -רובד תחתון   
 



מבנה השלטון  
 במועצה אזורית

 -השלטון המרכזי 
 הממשלה

 השלטון המקומי

 מועצה אזורית

 ועד מקומי

 (רשות מקומית)

 תושבים

 /  מבנה השלטון בעיר 

 מועצה מקומית

 -השלטון המרכזי 
 הממשלה

 השלטון המקומי

 מועצה אזורית/ עירייה 

 תושבים



 התפיסה

  את מיוחדת זכות ניתנה אזוריות מועצות לתושבי•
 תוך בישוב והחברתיים המוניציפאליים החיים
  של אחריות לקיחת ,הישוב מתוך מנהיגים בחירת

 הישוב עתיד ועל הסביבה על ,חייהם אורח על ממש
  .ותושביו

 
 

 שלטון מקומי צריך לא רק לספק שירותים  •

 לאפשר לאזרחים     –אלא גם לאפשר אותם    

 .להיות פעילים ולהשפיע על אורח חייהם    



 

 אוטונומיה גבוהה לישובים -התפיסה  

 

  – המשמעות  

  נרחב   סמכויות האצלת כתב•

 וכוללים גדולים הישובים תקציבי•
 .המועצה מארנונת 30%

 

 השלטון 
הדו רובדי 
 בעמק חפר



...קצת היסטוריה  

מסגרת על יישובית שנוצרה לפתרון   -"גוש הועד"הוקם בעמק חפר  1934ב •
 .לטפל בהן יכלבעיות שישוב בודד לא 

 
המועצה  על ידי המנדט הבריטי ובכך נוצרה " גוש הועד"הוכר  1940ב•

 . בארץ ושיטת שלטון חדשה במרחב הכפרי בישראלהאזורית הראשונה 
 

שמשמש עד היום  צו המועצות האזוריות התקין שר הפנים את  1958ב •
 . בסיס משפטי לפעילותן של מועצות אזוריות

 

שר הפנים קובע כי המועצות האזוריות הן שתקבענה אילו סמכויות  , 2004ב •
,  כמו כן. יואצלו לוועדים ואילו תפקידים הן תוכלנה למלא עבור תושביהן

 .נעשית הפרדה בין ועד מקומי לוועד אגודה

 



...קצת היסטוריה  

 
 .לצו הגדיר כי ישוב ינוהל על ידי ועד מקומי 90סעיף •

בפועל את הניהול המוניציפאלי של הישובים קיבלו על עצמן האגודות  •
לצו הגדיר כי בישוב שיתופי ימולא תפקיד הועד המקומי   91השיתופיות וסעיף 

 .על ידי האגודה השיתופית 

 .תושב שאינו חבר באגודה לא יוכל להצביע לוועד המקומי ולמועצה-התוצאה•

במהלך השנים החלו הישובים בהרחבות והוקמו ישובים קהילתיים אשר נוהלו  •
 . על ידי ועדים מקומיים

תושבים שאינם חברים  %50 נקבע כי בישוב שיתופי בו יש יותר מ 1999 -ב •
 .באגודה יתקיימו באופן אוטומטי בחירות לוועד מקומי

 .הוחל התיקון גם על הקיבוצים 2007 -ב•

 



 מליאת המועצה
 השייכים  מנבחרי הציבור מהישובים מליאת המועצה האזורית מורכבת

 .אליה כולל ראש המועצה

   .אחד לפי גודל הישובלכל ישוב לפחות נציג •

 .י כלל התושבים בעלי זכות הבחירה"הנציגים נבחרים ע•

 חוקי עזר, תקציב, לגבי מדיניותמתקבלות החלטות במליאה 

ההחלטות מתקבלות באמצעות הצבעה. 

 הנהלהלאחר הבחירות מתכנסת המליאה ובוחרת מתוכה. 

 ועדה מקומית לתכנון  , הנהלה -שונות כגוןנציגים בוועדות חברי המליאה
 .מכרזים ועוד, בטחון, ובניה

בראש המליאה ובראש ההנהלה עומד ראש המועצה. 

 



 .מקומי ועד י"ע יתנהל ישוב כל האזוריות המועצות צו לפי•

  של השיפוט שטח כלל על הממונה המוניציפאלית הרשות הינו המקומי הועד•

 .היישוב בשטח המתגוררים התושבים כלל של לרווחתם ואחראית היישוב

 גוף והוא ,הדין הוראות מכוח שהוקמה ,מנהלית משפטית ישות הוא המקומי הועד•

 .היישוב באותו (החקלאית) השיתופית מהאגודה לחלוטין נפרד משפטי

 .בשכר פועלים ואינם הישוב תושבי של ציבור נבחרי הנם המקומי הועד וחברי ר"יו•

 ועד מקומי



האצלת הסמכויות  –ועד מקומי   

המועצה מליאת י"ע לו שהואצלו סמכויות מקומי לוועד. 

המקומי לוועד המועצה בין הקשר את לארגן נועדו הסמכויות האצלת  

 .השירותים באספקת

עניין בכל ולפעול לטפל ,הסמכויות האצלת כתב לפי ,מוסמך המקומי הועד  

 .היישוב בתחום לציבור הנוגע

המואצלות בסמכויות לעת מעת קלים שינויים קיימים. 

סמכות בחוסר פועל שהוא הרי סמכויות לו הואצלו לא שבו בתחום הפועל וועד, 

 .בטלות-הפעולות של ודינם

האינטרסים שקילת תוך ,סביר באופן לפעול מנהלית רשות בהיותו הועד על 

 .הרלוונטיים



אחריות המועצה –האצלת סמכויות     



אחריות הועד המקומי –האצלת סמכויות   



?וכשהועד לא מצליח לבצע   
 

וימונה ועד חדש"  ועד נחשל"-הועד מקומי יוכרז כ. 
 

  את ולקבוע בחירות על להורות יכולה ,הפנים משרד באישור המועצה•
 .הבחירות תאריך

 

  הנוגעים ציבוריים גופים עם התייעצות לאחר ,ועד למנות יכולה המועצה•
   .בדבר

 

  אותן ולממן בעצמה ביצע לא שהועד הפעולות את לבצע רשאית המועצה•
 .המקומי הועד של מתקציבו

 

 פגיעה – משמעותה ,ובעצם היות ונדיר קיצוני צעד הנה נחשל ועד על הכרזה•
 .בדמוקרטיה

 

 



 אגודה שיתופית חקלאית

  ברבים מהישובים קיימת אגודה שיתופית חקלאית שהיא אגודה פרטית
 .  הפועלת על פי חוק האגודות השיתופיות

 

האגודה מתנהלת על ידי ועד הנהלה. 
 

ניהל וועד , כשכל תושבי הישוב היו גם חברים באגודה, באופן היסטורי
 .האגודה גם את הפעילות המוניציפאלית

 

התקיימה זהות ועדים כאשר אותם האנשים ניהלו את שני  , בעצם
 .התחומים

 

 בוצעה הפרדה של שני הוועדים 2004החל משנת. 

 



 יחסי הגומלין בין הוועדים

מערכת היחסים בין הוועדים אינה מוסדרת בחוק או בנוהל. 
 

באופן היסטורי האגודה היא הבעלים של מבני הציבור בישובים 

פסיקה תקדימית קובעת כי מבני הציבור שייכים לכלל הציבור ולפיכך      
 .צריכים להיות מועברים לוועד המקומיים

 

יחסים גומלין חיוביים בין מסייעים לקידום הישוב ואיכות החיים של תושביו  . 

אנרגיות שליליות והחלשת  , יחסים עכורים מובילים לקהילה מסוכסכת
 .הישוב והקהילה

 

הזיקה בין שני הוועדים הולכת ונחלשת עם הזמן. 

 

 



 זהות ועדים

המקומי לוועד האגודה ועד בין האנושי בהרכב חפיפה 

נפרד הוא הוועדים של ופעילותם תפקודם 

שונים בגופים מדובר משפטית מבחינת 

להוראות בהתאם ולפעול נפרדת חשבונות הנהלת לקיים המקומי הועד על  
 .האזוריות המועצות צו

 

יתקיימו ,באגודה חברים אינם ביישוב הבחירה זכות בעלי ממחצית יותר אם  
 .מקומי לוועד בחירות ביישוב

 



 מֹוָשב

  .חקלאיות לנחלות זכות לו ויש ,שיתופית כאגודה המאורגן כפרי יישוב•

   .עצמאית כלכלית ישות היא אחת כל אשר ,משפחתיות יחידות של יישוב•

 רמת ואת ,השיתופית האגודה בידי הוא הכלכלי ומהמנהל מהייצור חלק•
 .התושבים קובעים השיתוף

שאינם חברים במסגרת , בחלק מן המושבים מתגוררים אנשים נוספים, כיום•
 .תושבים השיתופית והם מכונים

 

  : מושבים 27 חפר בעמק•
  ביתן -יצחק בית-ינאי בית -חירות בית-הלוי בית -בורגתא-בארותיים -אמץ-אלישיב-אחיטוב – אביחיל
  חרב -חניאל -ציון חיבת – השרון חבצלת -עם הדר -יאשיה גן-שפירא גבעת -תימן גאולי-אהרון

 .עולש -מכמורת -מונאש כפר -ידידיה כפר-חוגלה כפר-חיים כפר -ויתקין כפר - ה"הרא כפר-לאת



 קיבוץ
 .השיווק והצריכה מאורגנים על בסיס שיתופי, יישוב כפרי שיתופי בו הייצור•

 

המבוססת  , ולמדינת ישראל ליישוב, שיתופית ייחודית לציונות  התיישבות צורת•
ערכים  ועל ישראל על שאיפת הציונות להתיישבות מחודשת בארץ

 בין בני האדם ושיתוף כלכלי ורעיוני שוויון - סוציאליסטיים

עברו הקיבוצים משבר שהביא לשינוי מהותי באופי   המאה העשרים בשלהי•
שבו  , "הקיבוץ המסורתי"או " הקיבוץ השיתופי"לצד מודל . של רבים מהם

הקיבוץ  "ו" הקיבוץ המתחדש"צמחו המודלים , ניתן שכר שווה לכל החברים
. כמקובל בשוק העבודה, בהם ניתן לחברים שכר דיפרנציאלי, "המופרט

 .הבעלות על אמצעי הייצור של הקיבוץ נותרה משותפת, בשני המודלים

,  המעפיל, מ"גח, א"גח, משמר השרון, מעבורת, העוגן, עין החורש: קיבוצים 8בעמק חפר •

 בחן

 



 ישוב קהילתי

  לו שאין ,שיתופית-ולא חקלאית-לא כפרית התיישבות צורת הינו– קהילתי יישוב•
  ,היצרני) השיתופית האגודה של הפעולה תחומי ושבו ,חקלאיות לנחלות זכות

 .התושבים בידי נקבעים והיקפה (והחברתי המוניציפלי ,הצרכני
 

 את למיין מורשה כן ועל חברתי שיתוף על המבוסס יישוב הוא קהילתי יישוב•
  התושבים את המחייבת תעסוקתית הכוונה בו אין אולם ,בו להתגורר שיורשה מי

 .וקיבוץ במושב כמו כלכלי שיתוף או ,מסוים לעיסוק
 

  ,בנפרד חייה את מנהלת מהן אחת שכל ,משפחות על המבוסס יישוב•
 והשתתפות אירועים הכנת כמו) הקהילה כלפי מסוימת מחויבות יש כשלתושבים

 .התושבים בין כלכלי שיתוף אין .(הנוער בני הדרכת או ,בהם

  ,חן בת ,חופית ,העמקים שושנת ,ים צוקי :קהילתיים ישובים 6 חפר בעמק•
 חנה יד ,חפר בת



 בחירות 
יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ   2018לאוקטובר  30•

 .חפרכולל בעמק 

 :פתקים לקלפי 3הבחירות כל תושב יכניס ביום •

 מועמד לראשות המועצה –פתק צהוב •

 רשימת מועמדים מטעם הישוב למליאת המועצה   –פתק לבן •

 .רשימת מועמדים לוועד המקומי של הישוב –כחולפתק •

(  ראש מועצה, ועד מקומי, מליאה)כל הנבחרים במועד הבחירות •
   .נבחרים לתקופה של חמש שנים

מי שרשום בפנקס הבוחרים של הישוב רשאי להשתתף בבחירות  כל •
 .לוועד המקומי

 

 



 בחירות לוועד מקומי

 .  הבחירות לוועד מקומי הם ברשימות•

על גבי  מועמדים ימים לפני מועד הבחירות יש להגיש רשימות  35כ •
 .טפסים מיוחדים שנוסחם ופרטיהם קבועים בצו המועצות האזוריות

 .הועד מורכב בסופו של דבר בחישוב של הקולות שכל רשימה קבלה•

 ".רשימה מוסכמת"לעיתים ישובים בוחרים להגיש •

בישיבה הראשונה הועד המקומי בוחר בהצבעה גלויה  את אחד  •
 .החברים כיושב ראש הוועד

 .קרובי משפחה אינם יכולים לכהן יחד בוועד מקומי•

 .ישיבות ועד בשנה 8ועד מקומי צריך קיים לפחות •

 



 

לסייע לישובים להתנהל באופן  מטרתה •
במסגרת השלטון הדו רובדי   אוטונומי

גוף ידע מקצועי ורלוונטי וכתובת  ולהוות 
להנהגות היישובים ולמחלקות  זמינה 

,  המועצה בכל הקשור לניהול היישובים
המנהל  , הניהולבדגש על תחומי 

 .והקהילה
 

  קהילות ,חזקה מקומית מנהיגות קידום•
  המערך של ומיטיב יעיל ניהול ,חסונות

  שוטף ניהול ,ישובים – מועצה :רובדי הדו
   .המקומיים הוועדים של ותקין

 

מחלקת יישוביי  
 העמק


