
(נציגי ציבורבחלק מהמקרים מצטרפים גם +חברי מועצה )ועדות חובה   

 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה מותנית/ חובה ועדה 'מס

 חובה (כספים)הנהלה  1

לתאם את פעולותיהן של , לנהל את עניני המועצה•
 .ועדותיה ולפקח עליהן

שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו  להשגיח •
 .אל הפועל כדין

 .כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצהלמלא •
 

 .מועצהחברי •

 ר"המועצה יהיה יוראש •
  126 -ו( א) 120סעיף 

 לצו( א)

 חובה ביקורת 2

ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב "לדון בכל דו•
 .תלונות הציבור על המועצה

ח "ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"בכל דולדון •
 .של מבקר המועצה

ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל  "בכל דולדון •
 .דין

 .אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורתלעקוב •

ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש  "לדון בכל דורשאית •
 .לפי דין

 .ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיהועדת •
 

וחברי ועדת   סגניו, לא כולל ראש המועצה, חברי מועצה•
 .הנהלה

 .חברים 7עד •

את ההרכב  , ככל שניתן, הועדה יהיה תואםהרכב •
 .הסיעתי של המועצה

מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף  ר "יו•
 .עירוני מבוקר

 :אופוזיציה אם התקיימו לפחות כל אלה
 .סיעה שונה מסיעתו של ראש המועצה• 
 לסיעתו אין ייצוג בוועדת הנהלה• 
 מסיעתו לא מונו סגנים לראש המועצה• 
סיעתו לא קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש • 

 .המועצההמועצה או לניהול 

כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה או שיש סיעה אם •
ר הוועדה יהיה מי שמתקיימים בו  "יו, אחת בלבד

 :לפחות כל אלה
 .אינו חבר בוועדת הנהלה• 
 .ר ועדת כספים או מכרזים"אינו מכהן כיו• 
 .אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר• 
     סיעתו שונה מסיעת ראש המועצה אם יש יותר • 
 .אחתמסיעה           

ג לפקודת  149סעיף 
העיריות מכוח סעיף 

לפקודת  ' ב 13
 המועצות המקומיות



(בחלק מהמקרים מצטרפים גם נציגי ציבור+ חברי מועצה )ועדות חובה   

 ועדה 'מס
/ חובה

 מותנית
 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה

 חובה מכרזים 3

לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות  
פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה 

, ראש המועצה רשאי)שלדעת הועדה ראויה לאישורו 
לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני  , באישור המועצה

 (אף שהועדה לא המליצה עליה, ועדת המכרזים

 .לא כולל ראש המועצה, מועצהחברי 

 (א)לצו  123סעיף  

4 
ק  "מש -ח"מל

 לשעת חירום
 חובה

 . לגבי החבריםהוראות בצו אין • אין הגדרה בצו

 .  ר"המועצה יהיה יוראש •

 .לא תחול 1/1סעיף הוראת •

  126 -ו' א 123סעיף 
 (א)לצו 

5 
הנצחת נפגעי  

 טרור
 חובה

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי 
 המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור

 .9-מיותר חברים ולא  3-מלא פחות •

שליש נציגי ציבור ושליש בני משפחות של , חברי מועצהשליש •
שהמועצה תקבע  , נרצחי פעילות טרור שהיו תושב המועצה

 . את דרך בחירתם

כאמור , מי שנפגע עקב פגיעת איבה -" נרצח פעילות טרור"•
 .1974-ל"תש, בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה

' ח 149סעיף 
לפקודת העיריות 

'  ב 13מכוח סעיף 
לפקודת המועצות 

 המקומיות

 חובה איכות הסביבה 6

ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על  
איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של 

 .  הסביבה
הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב  

 .אחר ביצוע התכניות המאושרות
 

עובד בכיר שהוא אחראי לתחום איכות , מועצהחברי  4 •
 .הסביבה במועצה

אחד תבחר המועצה   -ציבור שהם תושבי המועצה נציגי •
בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת הסביבה  

באין ארגון   -ל "ואת האחר יבחרו הארגונים המקומיים הנ
עם ארגון ארצי  בהתייעצות מקומי תבחר המועצה את האחד 

 .ואת האחר יבחר ארגון ארצי

הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר לדיוני •
 ."להגנת הסביבה

של התוספת בחוק ' גוף ציבורי המנוי בחלק א -" ארציארגון "•
ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה 

 2002-ג"התשס, (תיקוני חקיקה)

לפקודת  ' י 149סעיף 
העיריות מכוח סעיף 

לפקודת  ' ב 13
 המועצות המקומיות



(בחלק מהמקרים מצטרפים גם נציגי ציבור+ חברי מועצה )ועדות חובה   

 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה מותנית/ חובה ועדה 'מס

7 
מאבק בנגע 

 הסמים
 חובה

ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע  •
לרבות טיפול  , שיקום וטיפול, לגבי מניעה, הסמים המסוכנים

בין  , בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה
 .לעניין הדין בשימוש בסמים, השאר

תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר  הוועדה •
 .ביצוע התכניות המאושרות

 

כך  , 3חברי מועצה שתקבע המועצה ולכל היותר מספר •
 .  שמספר החברים הכולל בוועדה יהיה אי זוגי

 .פ בחירת המועצה"ר ע"אחד מהם יהיה היו

 .אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתייםמנהל •

 .אגף החינוךמנהל •

 . שיבחר ראש המועצה באישור המועצה, נציגי ציבורשני •

שניתן בו חינוך  , בית ספר בתחום שיפוטה של המועצהמנהל •
 .  שימנה מנהל מחלקת חינוך, יסודי-על

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה נציג •
 .באלכוהול שימנה המנהל הכללי של הרשות

א לפקודת "י 149סעיף 
העיריות מכוח סעיף 

לפקודת ' ב 13
 המועצות המקומיות

 חובה מיגור האלימות 8

העבריינות  , לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות  •
הקיימות לבחון את התכניות , בתחום המועצהוהפשיעה 

 .עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשותלהתמודדות 

תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר  הוועדה •
 ביצוע התכניות המאושרות

 
 
 

והוא יהיה  , שהוא ממלא מקומו הקבוע סגנוראש המועצה או •
 .  היושב ראש

 .חברי מועצה לכל היותר 2•

אך  , ל העירייה"הפקודה קובעת כי יכהן מנכ -המועצה מזכיר •
המחויבים  ל ועל כן יכול והשינויים "במועצה מקומית אין מנכ

 .הם חברות מזכיר המועצה

 .  אגף החינוך במועצהמנהל •

 .במועצהאגף הפיקוח מנהל •

 .  אגף הביטחון במועצהמנהל •

 .  האגף לשירותים חברתיים במועצהמנהל •

 ;  לענייני אזרחים ותיקים במועצההיועץ •

כפי שיקבע מפקד  , אחד או יותר של משטרת ישראלנציג •
 .המועצההמרחב שבתחום סמכותו נמצאת 

נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות  חברים •
 .  נפגעי עבירה

ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של  , הוועדהבאישור •
 .אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין, הוועדהחבר 

ב לפקודת "י 149סעיף 
העיריות מכוח סעיף 

לפקודת ' ב 13
 המועצות המקומיות



(בחלק מהמקרים מצטרפים גם נציגי ציבור+ חברי מועצה )ועדות חובה   

 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה מותנית/ חובה ועדה 'מס

ועדת משנה   9
 לתכנון ובניה

כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית  • חובה
, יהיו מוקנים לוועדת המשנה ודין החלטתה

כדין החלטת הועדה  , בכפוף לאמור להלן
 .המקומית

החלטה של ועדת המשנה תישלח לכל חברי  כל •
הועדה המקומית ולנציגים המוזמנים דרך קבע  

  14תוך , לדיוני הוועדה המקומית וועדת המשנה
 .ימים מיום קבלתה

חבר הועדה המקומית או נציג כאמור רשאי כל •
תוך שבעה ימים מיום קבלת , לדרוש בכתב

שיתקיים במליאת הועדה  , ההחלטה לידיו
 . בענייןהמקומית דיון 

 .  תכלול את פרטי הנימוקיםהדרישה •

בישיבה  העניין יידון , דרישה כאמורהוגשה •
 .הקרובה של הועדה המקומית

רואים את החלטתה , הוגשה דרישה כאמורלא •
,  של ועדת המשנה כהחלטת הועדה המקומית

 .לכל דבר

 .  שהמועצה מינתה לכך מסגניוראש הרשות המקומית או אחד •

חברי   6-לא יותר מ -21רשות מקומית שמספר חבריה פחות מ במועצת •
חברי   10-לא יותר מ -או יותר  21ובמועצה שמספר חבריה , מועצה
אם קיימת במועצה ועדת הנהלה שלא כל הסיעות מיוצגות . מועצה

יהיה ייצוגן הכולל של הסיעות בוועדת המשנה יחסי לייצוגן  , בה
 .אך לא פחות מנציג אחד, במועצה

 : דרך קבעמוזמנים •
בעל הכשרה בתחום בטיחות , נציג הרשות הארצית לכבאות והצלה• 

תהיה לו דעה מייעצת בעניינים הנוגעים לבטיחות אש . אש והצלה
 .והצלה

 .המוזמנים דרך קבע לישיבת הוועדה המקומית כמפורט למעלה•  
 

לחוק  18סעיף 
, התכנון והבניה

 1965 -ה"תשכ



(בחלק מהמקרים מצטרפים גם נציגי ציבור+ חברי מועצה )ועדות חובה   

 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה מותנית/ חובה ועדה 'מס

 חובה חקלאית 10

שהסדרתו היא , ענין בעל ערך חקלאי -ענין חקלאי 
או לטובת , לטובת החקלאות או לטובת ענף שבה

עוסקים בחקלאות בתחום המועצה או בשטח בנין 
לרבות הטלת , עיר הכולל את תחום המועצה

, ארנונות על אדמה חקלאית או הטלת היטלים
מסים ואגרות על העוסקים בחקלאות כאמור  

ודרך הוצאתן של , בקשר לאדמה חקלאית
מסים ואגרות כאמור , ההכנסות מארנונות היטלים

 .על ידי המועצה

 .  במועצה ממונה ימנה השר את יושב ראש הועדה ושאר חבריה•

נבחרת חברי הועדה יהיו במספר שתחליט עליו המועצה תוך  במועצה •
ולא יעלה על   3 -ובלבד שמספרם יהא ניתן לחלק ל, המועד שהורה השר

. השר יקבענו, לא החליטה המועצה על המספר תוך המועד האמור. 12
 6,  9תמנה הועדה , 47אולם אם היו הנסיבות כאלה הנזכרות בסעיף 

 . הכול בהתאם לנסיבות -חברים  3או 

המועצה תמנה , ייבחרו על ידי החקלאים, פרט לאחד, הועדהחברי •
 .חקלאי-שיכול להיות לא, מבין חבריה את החבר הנוסף

הקמת הועדה או הרכבת ועדה חדשה ימנה השר פקיד בחירות  לצורך  •
 .ויפרסם הודעה על כך ברשומות

 ;חשאיות ויחסיות, ישירות, של נציגי החקלאים יהיו שוותהבחירות •

תמנה את נציגה לוועדה ותודיע את שמו לפקיד הבחירות לא המועצה  •
לא הודיעה המועצה ; ימים מיום בחירת נציגי החקלאים 10-יאוחר מ

תהא הועדה מורכבת מנציגי החקלאים בלבד עד שתמסור  , כאמור
)  ב)4המועצה לפקיד הבחירות או ליושב ראש הועדה המשמש לפי סעיף 

פרט , ולא יגרע הדבר מסמכות הועדה, הודעה על שם נציגה בוועדה
 .סגנולסמכות להציע למועצה מועמדים לתפקיד יושב ראש הועדה או 

יהיה יושב ראש וסגן יושב ראש והם יתמנו על ידי המועצה  לוועדה •
על פי , ובלבד שלכל תפקיד יוצעו, מבין מועמדים שהוצעו על ידי הועדה

 סגנובהעדר היושב ראש ימלא . מועמדים 2לפחות . דרישות המועצה
 .את מקומו

עד  , ישמש כיושב ראש, הועדה מורכבת מנציגי החקלאים בלבד היתה•
מי שנבחר על ידי הועדה בישיבתה , לבחירת יושב ראש כאמור

 . הראשונה

 .יהיה פקיד הבחירות יושב ראש הועדה, לבחירת יושב ראשעד •

  -ו 121סעיף 
השנייה התוספת 
 (א)לצו 



(בחלק מהמקרים מצטרפים גם נציגי ציבור+ חברי מועצה )ועדות חובה   

 ועדה 'מס
/  חובה

 מותנית
 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה

11 
ועדה 

לשימור  
 אתרים

 חובה

,  דיון בשימור אתרים בעלי ערך היסטורי•
 .  תרבותי וארכיטקטוני

 .בפרויקטים הנבנים באתרי שימורדיון •

 .ר ועדת המשנה לתכנון ובניה"ראש הרשות או יו•

 .חברים של מועצת הרשות שתבחר הרשות 3•

עובד הרשות הבקיא בענייני תכנון ובניה שמינה ראש  •
 הרשות

מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות אשר  •
 .יקבע בידי מועצת הרשות והוא יהיה בעל דעה מייעצת

 .מתכנן המחוז שבתחומו פועלת המועצה או נציגיהם•

 .המועצה לשימור אתריםנציגת •

התוספת   
הרביעית לחוק  

התכנון  
סעיף   -והבניה

10 

 חובה ביטחון 12

 .  נציגי המועצה המקומית שתמנה המועצה• אין הגדרה בצו•

 .בסעיףכמפורט ( אם או לשלוח שרים)שרים נציגי •

 .  אחרים כפי שתחליט הוועדהחברים •

 .לא תחול 125סעיף הוראת •

' ב 123סעיף 
 (א)לצו 



(הרכב קבוע)ועדות חובה סטטוטוריות   

 סעיף  בחוק ר"חברים ויו תפקידה מותנית/ חובה ועדה 'מס

1 
ועדת בחינה  

לקבלת  
 תרומות

 סטטוטורית

ועדה לבחינת גיוס וקבלת תרומות ולאישור גיוסן  •
 .וקבלתן של תרומות כאמור

 .בין בכסף ובין בשווה כסף –" תרומה"•

 –ל או מזכיר הרשות המקומית או נציגו "מנכ•
 ;ראש-יושב

 .נציגוהמשפטי לרשות המקומית או היועץ •

 הרשות המקומית או נציגוגזבר •

חוזר המנהלת  
   4/6102הכללית 

2 
בחינת מימון  

הוצאות  
 משפטיות

 סטטוטורית

מקרים שבהם מעורבים נבחרים ועובדים  •
ברשויות מקומיות בהליכים משפטיים עקב מילוי  

ובעקבות כך נגרמות להם הוצאות  , תפקידם
שמן הראוי כי הרשות המקומית תממן  , משפט

 .אותן או תשתתף במימונן

 ש"יועמ•

 גזבר•

 מבקר המועצה •
' ל מס"חוזר המנכ

מיום  3/ 2004
04.3.14 

3 
צוות לתיקון  

 ליקויים
 סטטוטורית

הביקורת במערכת השלטון המקומי המבוצעת על  •
נועדה לאתר ולהצביע  , ידי האגף בכיר לביקורת

זאת  . על ליקויים וחריגות מהכללים המחייבים
במטרה להביא לתיקונם ולנקיטה בצעדים 

 . הנדרשים על מנת שלא יישנו
חשובה נוספת היא להעמיד לרשות מקבלי  מטרה •

ההחלטות מידע ונתונים כאמצעי מסייע ותומך  
 .  החלטה

 לפי מינוי של ראש המועצה  
 ל המועצה"בראש הצוות יעמוד מנכ

 
חוק מבקר 

 .  21סעיף  -המדינה
לא חל לגבי  

 ביקורות אחרות



(הרכב קבוע)ועדות חובה סטטוטוריות   
 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה מותנית/ חובה ועדה 'מס

4 
ועדת רכש  

 והתקשרויות
 סטטוטורית

 תפקידים שונים כמפורט בתוספת כגון•
 קביעת הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה

 ,התקופתי בעבור היחידות והמחסנים
 .אישורי רכישה ועוד

 .  נציגי המועצה המקומית שתמנה המועצה•

כמפורט  ( אם או לשלוח שרים)שרים נציגי •
 .בסעיף

 .אחרים כפי שתחליט הוועדהחברים •

 .לא תחול 1/1סעיף הוראת •

התוספת  
החמישית לצו  

 (א)

5 

ועדת הקצאות  
 מקרקעין

 סטטוטורית
 

או בתמורה )קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה הקצאת •
מאת מועצה מקומית לגופים הפועלים בתוך תחום ( סמלית

ספורט , רווחה, בריאות, דת, תרבות, המועצה בנושאי חינוך
 .  כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור, וכיוצא בזה

 
 

שאינם בניגוד עניינים ואין להם , חברים5 •
 .עניין אישי ישיר או עקיף בהחלטות הוועדה
הוראות הכללים למניעת ניגוד עניינים של 
נבחרי ציבור ברשויות המקומיות יחולו על  

החלטה שהתקבלה כאשר אחד . חבריה
החברים בוועדה נוגע בדבר בטלה מבוטלת ואין  

 .פיהלפעול על 

המועצה או עובד בכיר של המועצה מזכיר •
 .המועצהשימנה ראש 

המועצה או נציגו שהינו עובד בגזברות  גזבר •
 .המועצה

השתתפותו חובה  -המשפטי של הרשות היועץ •
את מחייבת חוות דעתו . ותנאי לקיום ישיבה

 .הוועדה

המועצה או נציגו שהינו עובד מחלקת מהנדס •
 .במועצהההנדסה 

מחלקת הנכסים או העובד האחראי על  מנהל •
 תחום הנכסים במועצה אם אין מחלקת נכסים

נוהל משרד  
הפנים בחוזרי 

נוסח  -ל"מנכ
 משולב לא רשמי



(הרכב קבוע)ועדות חובה סטטוטוריות   

 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה מותנית/ חובה ועדה 'מס

6 
הנחות  
 בארנונה

 סטטוטורית

 .  הענקת הנחות בארנונה כמפורט בתקנות•
החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על  •

 .שולחנה

חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות    2•
חבר בסיעה שאינה מיוצגת בוועדת  

היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת  . ההנהלה
מי , יהיה חבר ועדה אחד לפחות -ההנהלה 

 .שאינו חבר בוועדת ההנהלה
או מי שכל , מנהל מחלקת הרווחה, הגזבר•

אחד מהם הסמיכו לעניין זה מבין עובדי 
 המועצה המקומית

היועץ המשפטי של המועצה או עורך דין •
ובמועצה שלא מינתה  , ממשרדו או מלשכתו
עורך דין שמינתה  -יועץ משפטי כאמור 

 .המועצה לעניין זה
ר הוועדה וממלא  "המועצה תמנה את יו•

 .מקומו מבין חבריה שמונו לוועדה
מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של  •

היועץ  , יושב ראש הועדה או ממלא מקומו
 .המשפטי והגזבר

 לתקנות 1סעיף 
 הסדרים במשק

 הנחה(המדינה 
,  )מארנונה

 -ג"תשל
1993 

7 
ועדת ערר 

 לעניין ארנונה
 סטטוטורית

 דיון בערער של מי שרואה עצמו מקופח•
 מתשובת מנהל הארנונה במועצה להשגה

 שהוגשה אליו

חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי  3•
 .  מועצה

 . ר מבניהם"המועצה תמנה את היו•

לחוק   1סעיף 
 הרשויות
ערר  (המקומיות 

 על
 קביעת ארנונה

-ו"תשל, )כללית
1971 



(הרכב קבוע)ועדות חובה סטטוטוריות   

 סעיף בחוק ר"חברים ויו תפקידה מותנית/ חובה ועדה 'מס

 סטטוטורית ועדת תמרור 8

וועדה מקצועית שסמכויותיה הואצלו ממשרד 
 .התחבורה

רשות תמרור מרכזית רשאית להורות לרשות תמרור  
ביטולו ודרך , שינויו, מקומית על קביעת הסדר תנועה

.אחזקתו  
 

 מרכזת הוועדה•
 מהנדס המועצה•
 מהנדס תנועה•
 .קצין משטרה•
 

  18סעיף 
לתקנות  
  -התחבורה

1961 


