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 ?מי אני –הוועד המקומי 
 רשות מקומית= ועד מקומי 

 
 מינהליציבורי גוף = ועד מקומי 

 
 ועד מקומי קיים ופועל  

 שלרבדי -בשלטון הדו
 האזוריותהמועצות 



 רבדי  -השלטון הדו
 מבנה ארגוני

 
מליאת   מועצה אזורית

 המועצה

 ועד מקומי ועדת ביקורת
 אגודה  

 קהילתית/ חקלאית 

...ועוד  
איכות 
 הסביבה

 חינוך תרבות ביטחון נוער



 מינהליתרשות = ועד מקומי 
 ?מה זה אומר

 קבלת החלטות וביצוע פעולות בהתאם 

 :התקין המינהלכללי ל

 ;לסמכויות החוקיותבהתאם •

 ;"(מתחם הסבירות)"סביר באופן •

 ;שיקול דעת ענייניהפעלת •

 ;משוא פניםללא •

 ;שיקולים זריםללא •

 



 ?מה אני רשאי לעשות –ועד מקומי 
 !רישיון ההפעלה= האצלת סמכויות 

לוועד המקומי תהיינה סמכויות רק אם אלו   2004מאז שנת 
 לו במפורש בהחלטה של מליאת המועצה האזורית הואצלו

 
 ברורותלפיכך ועל מנת שלוועד המקומי תהיינה סמכויות 

על המועצה האזורית לקבל החלטה סדורה ומפורטת בדבר   –
ולא )ולא ניתן  –האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים 

 .להסתפק בהאצלת סמכויות עמומות...( מומלץ
 

המועצה האזורית רשאית להאציל סמכויות שונות לוועדים  
 .מקומיים שונים



 ...חיה ותן לחיות
 הוועד המקומי והאגודה השיתופית

מתחום " סטאטוטוריגוף = "הוועד המקומי 
 הציבורי – המינהליהמשפט 

 
 ישובהפועלת באותו האגודה השיתופית 

 תאגיד פרטי= 
 
 לחלוטין זה מזה נפרדיםגופים  2



 הוועד המקומי והאגודה השיתופית
 

 שיתוף פעולה
 התקשרות חוזית –נכסים ציבוריים 

 (1514' מס י"רמהחלטת )
 

 שירותים משלימים 
 (ד שריד"פס)



 ההתנהלות השוטפת

 פעילות
 ישיבות•
 החלטות•
 הקמת ועדות•
/ נוער וחינוך / בניה ותכנון ]

תרבות קהילה ודת  / ביטחון 
 [ועוד

 תקציב•
 מיסי ועד מקומי•
 התקשרויות/ מכרזים •
 פעילות שוטפת•

 תפקידיםבעלי 
 ר"יו•
 חברי הוועד•
 גזבר•
 מנהל/ מזכיר •
 עובדים נוספים•
 רואה חשבון•
 יועצים•

 
 



 מיסי ועד מקומי
 

 השתתפות מועצתית
 

 ?מקורות נוספים

 מקורות מימון



 אחריות= סמכות 
 ניצול לרעה של הסמכות

 פעולה ללא סמכות
 אחריות= 

 
 ביטוח

 כללי –ביטוח 
 מימון הוצאות משפטיות –ביטוח 

 
 חסינות

 
כאשר הפעולה נעשתה  אישיותחסינות עובדי ציבור מתביעות 

 ללא כוונה לגרום לנזקו בסבירות, בסמכות



 מניעת חשש לניגוד עניינים
בין כעובדים , בפעילותם של בעלי התפקידים בוועד המקומי

עליהם להימנע   –( חבר ועד/ ר הוועד "יו)ובין כנבחרי ציבור 
 .מחשש לניגוד עניינים

 
כאשר לבעל תפקיד בוועד מקומי קיים חשש לניגוד 

 :עניינים
 

 ;עליו להודיע על המניעות1.
 

 ;מקבלת החלטה+ להימנע מהשתתפות עליו 2.
 

 ;להימנע מביצוע פעולהעליו 3.



 :עניינים יכול להיות במספר מישוריםניגוד 
 

בין התפקידים בוועד המקומי לבין  – אישיניגוד עניינים 
עניין אישי או ענין של קרוב משפחה או של שותף עסקי של  

 ;בעל התפקיד
 

בין התפקיד בוועד המקומי לבין  – מוסדיניגוד עניינים 
בין תפקיד ציבורי ובין תפקיד  )תפקיד אחר במקום אחר 

 ;(שאינו ציבורי
 

מניעת אפשרות שבעל תפקיד בוועד   – בייצוגניגוד עניינים 
 .המקומי ייצג גורם כלשהו למול אותו ועד מקומי

 מניעת חשש לניגוד עניינים



 מכרזים והתקשרויות
על הוועד המקומי חלה החובה לפעול על פי דיני  

 המכרזים
ההוראות החלות על מועצה אזורית בנושאי  , למעשה

התקשרויות ומכרזים הכלולות בתוספת השנייה לצו  
הוחלו בשינויים המתחייבים גם על  , המועצות האזוריות

 ועד מקומי
 

, מקדמי לכל חוזה או מכרז של ועד מקומי הינותנאי 
מכרז כלולים  / שהפעולה או השירות נשוא החוזה 

במסגרת האצלת הסמכויות מהמועצה האזורית לוועד 
 המקומי



 סוגי ההתקשרויות
 רכישת ציוד•
 קבלת שירותים•

 ביצוע עבודות קבלניות•

 הנפוצותההתקשרויות 
 ציבורתחזוקת שטחים ציבוריים ומבני •

 תאורה רחובות•
 שמירה•
 גינון•

 
מספר ועדים מקומיים יכולים להתאחד לעריכת מכרז  

 (  ובנושאים משותפים אחרים)משותף בנושאים אלו 
לצו ' א132סעיף )האזורית לפעול באמצעות המועצה או 

 (המועצות האזוריות



 המכרזיםעקרונות דיני 

מכרז  / המחויבות לנקיטת הליכים מקדמיים בבסיס 
 :עומדים עקרונות בעלי חשיבות

 .ושקיפות שיוויון•
מהלך ההתקשרות מבוסס על תנאים  = יעילות וסדר •

בסיס הליך חשיבה -והוראות ברורים ומסודרים ועל
 .מוקדם

 .ציבורשמירה על כספי •
זכויות עובדים  : כגון, קיימות גם מטרות משניות•

,  העדפה מתקנת, (בעיקר בשירותי ניקיון ואבטחה)
 .העדפת תוצרת הארץ ועוד



 המכרזים/ סוגי הליכי הבחירה 
 ₪ 69,700קבלת הצעות עד הליך  ממכרז   פטור כספי 

 
 4מכרז זוטא 

 ₪ 174,200עד ₪  69701-מ
 

 6מכרז זוטא 
 ₪ 348,300עד ₪  174,201

 
 מכרז פומבי

 ואילך₪  348,301-מ
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בהצלחה בשליחות 
 !הציבורית שלכם
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