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:מאפייני ועד מקומי

oועד מקומי הינו ישות משפטית סטטוטורית.

oנבחר לתקופה של חמש שנים.

oההצבעה הינה לרשימה לא לחברים בודדים

oחברי הועד המקומי הם מתנדבים.

oניהול הישוב וייצוג התושבים.

oמובילים תהליכים משמעותיים ומקבלים החלטות בנוגע ליישוב.



ניהול 
תקציב

שירותים  

לתושב

העסקת 
עובדים

סדרי עדיפויותתכנון
האצלת  
סמכויות

הקמת  
ועדות

גבייהגיוס משאבים



:עקרונות לניהול ועד מקומי

oאחריות

oטובת הישוב והתושבים

oיושרה וטוהר מידות

oציבוריתניראות

oהוגנות

oשוויון

o איזוריתערנות ומעורבות

oשקיפות

oשימוש במידע

oשיתוף תושבים



ולאן אתה  
..הולך ..מאין באת

מיפוי פיננסי•

מיפוי חברתי•

מיפוי צרכים•

עשייה קודמת•

:תמונת מצב

תכנית אסטרטגית רב שנתית•

תכניות של שותפים ורמה •

ממונה

שיתוף ציבור•

סדרי עדיפויות•

חזון הישוב



מועצה אזורית

ועד מקומי

תושב

מתן שירותים דו רובדית= שלטון דו רובדי



תחומי האצלת סמכויות לוועדים מקומיים  

פירוטתחום

אחזקת מוסדות  •

ציבור

. בתי כנסת, מקווה, מועדון  נוער, בית העם

אחזקת בתי •

עלמין יישוביים

.י המועצה"אזוריים ע

.ארנונה ומס וועדגבייה•

.מלבד פינוי גזםגינון•

הדברת זבובים ויתושים, טיפול מונעהדברה  •

שמירה יישובית מלבד יישובי קו התפר שבאחריות  שמירה וביטחון•

מועצה

,                        יישוב-תחזוקה ובטיחות באחריותמתקני משחקים•

.י המועצה"ע–ביצוע 

חוגים, טקסים, הצגות, מופעים, חגיםתרבות•

תמיכה בתנועת, פעילות שוטפת לבני הנוערנוער•

.העסקת מדריך נוער, הנוער

דת ותרבות  •

תורנית

פעילויות ראש חודש, שיעורי תורה

קיום פעילויות ספורט, רכישת ציוד ספורטספורט•

: לצו המועצות האזוריות( א)132סעיף 

כל סמכויות  , מקומי יהיו בתחום הנהלתולועד
ככל שאצלה לו המועצה .. המועצה שבתחומה

...על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה
, הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו

ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה  
ולחוקי העזר שלהלועדשהודיעה עליהן 

המקומי לועדלבטל אצילת סמכות המועצה רשאית 
המקומי  לועדובלבד שנתנה ( א)כאמור בסעיף קטן 

.הזדמנות להשמיע את טענותיו

האצלת סמכויות

האצלה וסמכות  לגביה איןכל פעולה או החלטה ש
לא תקפה ומחייבת, בדין



חבר ועד

.תושב הישוב▪

מחויב להגיע לישיבות הועד▪

לא יכול לכהן כחבר מליאה  ▪

איסור קרבת משפחה▪

חיוב אישי▪

לא יכול להיות צד בהתקשרות  ▪

של הועד

ר הועד"יו

נבחר על פי רוב בהצבעה  ▪

.גלויה

.שווה בין שווים▪

מייצג את הועד כלפי הישוב  ▪

וכלפי חוץ

מנהל את ישיבות הועד▪

אינו זכאי לשכר או החזר  ▪

הוצאות



:ניגודי עניינים

חבר מליאה

עובד ועד  
מקומי

קרבת  
משפחה

עובד מועצה

צד לחוזה או 
התקשרות



ישיבות הועד המקומי

פומביות לפחות תשע ישיבות  
בשנה

ר הועד  "יו
מכנס את  
הישיבות או  

שליש  
מהועד

סדר יום
יש לזמן את נציג  

המליאה לכל  
ישיבות הועד

הכרעת  
הרוב

פרוטוקול
הזמנה כולל סדר  

שעות  24יום עד 
לפני הישיבה

צנעת  
הפרט



פרוטוקולים
תכניות עבודה

החלטות
מידע מהמועצה

שירותים
פעילויות
אירועים

שקיפות ושיתוף ציבור

ועדות  הפצת מידע  
בישוב

גיוס  
תושבים

ועדת תרבות
ועדת נוי

ועדת שמירה וביטחון
ועדת ביקורת
ועדת חינוך
ועדת ותיקים



העסקת עובדים

למנות ולהעסיק  באישור המועצהועד מקומי רשאי 

עובדים לצורך ביצוע תפקידיו ובתנאי שיש למשרות  

.אלו הקצבה בתקציבו המאושר של הועד

צורך

החלטת 
ועד

תקציב
בקשת 
אישור  

מהמועצה

קבלת 
האישור

כחמכרז 
אדם

פרסום  
המשרה

מיון  
וקבלה

העסקת  
העובד

.לא קרוב משפחה של חבר ועד: ניגודי עניינים

.לא בהתקשרות מול הועד המקומי 

.ר הועד באישור הועד"יו: פיטורין

.חובת שימוע לפני פיטורין

.חובת הודעה בכתב



:סוגי עובדים בישוב

ל"מנכ-מזכיר1.

מנהל קהילה-מדריך-ק"ענ2.

גנן3.

אנשי אחזקה4.

ספרן5.

רכז מועדון ותיקים6.



צוות חוסן  
קהילתי

כשירות מתקני  
חירום

מיפוי קהילה  
וצרכים

מערך  
מתנדבים

מוכנות לחירום



תקציב ועד מקומי

המועצה משקיעה בפיתוח  -תקציבי פיתוח
.תשתיות ביישובים ללא קשר לתקציבם

הגשת תקציב

ניהול תקציב

התערבות המועצה

תיקון תקציב



התנהלות כספית ועד מקומי

דוח כספי תיעוד כל ההוצאות

ר"מלכ

תיק 
ניכויים 

מ"במע

פטור  
ממס  
הכנסה

גבייה

פרטנית/ מרוכזת

איסור 
תשלומים 

במזומן

חובת  
המכרזים 

מכרז רק  )
באישור  
(מועצה

ביטוחיםקופה קטנה



יחסי ועד מקומי אגודה שיתופית  

הפרדת תחומים וסמכויות

שיתוף פעולה

בעלות על נכסים ציבוריים



עבודה מול המועצה

עקביות

אחריות

מחויבות

סבלנות

עבודה באשכולות אזוריים



,  שנזכה לעשות טוב
בהצלחה


