מחלקת יישוביי העמק
נוהל למינוי חבר חלופי בוועד מקומי
.1

במקרה של התפטרות/חדלות מכהונה של חבר בועד המקומי – יש לפעול למינוי חבר
ועד אחר במקומו.

.2

מינוי חבר ועד מקומי חדש ,צריך להיעשות באחת מהדרכים הבאות(לפי סדר
האפשרויות):
אפשרות א' -

מינוי של האדם שהיה מועמד בבחירות שהתקיימו ששמו היה
ברשימה אחרי אותו חבר שהתפטר/חדל מלכהן.

אפשרות ב' -

אם המועמד הבא ברשימה ,אינו כשיר למינוי או אינו מעוניין במינוי
ימונה האדם שהיה המועמד הבא לאחריו ברשימה.

אפשרות ג' -

אם אין אדם שהיה מועמד ברשימה ,המינוי יעשה בתהליך הבא:
א .קבלת החלטה של הועד המקומי ,כאשר מחצית לפחות מחברי
הועד המקומי תומכים בהחלטה.
ב .בקבלת ההחלטה ,על הועד המקומי להתחשב בהצעת מגישי
הרשימה שמתוכה נבחר החבר שהתפטר/חדל לכהן.
אין לפסול מועמד שהוצע כנ"ל אלא באישור המועצה.

[הנ"ל מבוסס על הוראות סעיף  130לצו המועצות האזוריות– מצ"ב העתק מנוסח
הסעיף].
כשירות  /פסלות לכהונה כחבר ועד מקומי
.3

בצו המועצות האזוריות נקבעו תנאי כשירות וכן מקרים שבהתקיימם חלה פסלות של
אדם לכהונה כחבר ועד מקומי (בדומה לפסלות לכהונה כחבר מועצה).

.4

מדובר בהוראות שנקבעו לצרכי התמודדות בבחירות והן רלבנטיות גם למהלך של
מינוי חבר ועד מקומי חדש במקום חבר ועד מקומי שהתפטר/חדל מכהונה.

.5

על מנת לבחון את תנאי הכשירות או פסלות של המועמד/ת – על המועמד/ת למלא
שאלון לבחינת חשש לניגוד עניינים.
לאחר מכן ,השאלון יובא לבחינת יועמ"ש המועצה.
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לסיכום ,על מנת למנות חבר ועד חדש כאשר המועמדים ברשימה נגמרו:
 .1מכתבי התפטרות  /סירוב של כל המועמדים ברשימה המאושרת.
 .2פרוטוקול ישיבת ועד מקומי בה יש החלטה של למעלה ממחצית החברים על
המועמד המומלץ.
 .3מכתב המלצה ממוען לראשת המועצה על המועמד המומלץ מטעם הועד
 .4שאלון ניגוד עניינים שיעבור לבחינה ואישור של היועמ"ש.

לאחר הליך האישורים יונפק כתב מינוי לחבר הועד החדש וישלח עדכון למשרד הפנים.

*הוראת ס'  130לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),תשי"ח – [ 1958להלן-הצו]

( .130א) 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.
(ג) אם אין מי שימלא את המקום הפנוי לפי סעיף קטן (ב) ,יבחר הועד ללא דיחוי ,על
פי החלטה של מחצית חבריו לפחות ,אדם שהוא כשר לפי צו זה להיבחר כחבר הועד.
בקבלת החלטה בענין זה יתחשב הועד בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר
שחדל לכהן ,ולא יפסול מועמד שהוצע כאמור אלא באישור המועצה .הוראות סעיף קטן
זה יחולו גם על מילוי מקום פנוי של חבר נציגות ,אולם בחירת החבר החדש תיעשה

בהחלטה של חברי הנציגות הנותרים.
(ד) חבר ועד מקומי בישוב שיתופי שחדל לכהן ,ינהגו בהתאם לתקנות אותו ישוב
שיתופי.
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