
 תפקידי הלשכה המשפטית

 

 עבודת של המשפטיים בהיבטים מטפלת המשפטית הלשכה

  המועצה לאגפי משפטי וטיפול יעוץ שירותי ומספקת המועצה

 המליאה לחברי ייעוץ לרבות פעילותם תחומי בכל השונים

 .מטעמה הפועלות ולוועדות

  בניסוח המשפטית היועצת עוסקת ,שוטף משפטי לייעוץ בנוסף

 בתי בפני שיפוטיים בהליכים המועצה ייצוג ,חוזים ועריכת

  העליון ,המחוזי ,השלום משפט בתי ,השונות בערכאות ,המשפט

  הערר ועדת ובפני ארנונה לענייני הערר ועדת בפני וגם .צ"ובבג

  .השונים התכנון ומוסדות ובניה תכנון לענייני

  



 הועד המקומי סמכויות

:  להלן( )מועצות אזוריות)לצו המועצות המקומיות ( א)132סעיף •

המקומיים הינם בהתאם לסמכויות   הועדיםכי סמכויות , קובע"( הצו"

 :אשר מואצלות להם על ידי המועצה

כל סמכויות המועצה , מקומי יהיו בתחום הנהלתו לועד( א.)132•

ככל שאצלה לו המועצה על פי  , 63לפי סעיף , שבתחומה

לרבות התנאים  , החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה

הועד המקומי ; (ה)63והמגבלות בסמכויות אלה ובכפוף לסעיף 

ככל שלא יהיה בכך , יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו

ולחוקי העזר  לועדסתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן 

 .שלה

 



 המקומיים במטה יהודה   הועדיםסמכויות 
 (2018משנת על פי החלטת מליאת המועצה )

 שמירה וביטחון•

למעט  –תברואה וניקיון •
 פינוי אשפה

 תורנית/ פעילות תרבות•

 

תחומים נוספים אשר 
 יפורסמו מעת לעת

 אחזקת כבישים•
 אחזקת מבני ציבור
 אחזקת בתי עלמין

 מיסי ארנונה וועד-גביה 

 הדברה/ גינון •

 דת ובתי כנסת•

אחזקת מתקני  •
 משחקים

 פעילות לנוער•

 פעילות ספורט  •



 המשך -סמכויות הועד המקומי 

  סמכויות ביצוע לשם עובדים להעסיק רשאי מקומי ועד•

 אלה למשרות שיש ובלבד לו אצלה שהמועצה

 .המאושר בתקציבו הקצבה

 את בעצמה להפעיל לשקול רשאית תהיה המועצה•

  ארנונה החזר דרך ולחייבו המקומי הועד סמכויות

 .השירותים בסל

 לועד סמכות אצילת לבטל רשאית תהיה המועצה•

  הזדמנות המקומי לועד שניתנה ובלבד המקומי

 .דברו את להשמיע

 



 הימנעות מניגוד עניינים של חבר  

 ועד מקומי
 מי" לפיו העניינים ניגוד בנושא יסוד עקרון הוכר בפסיקה•

  אותו בין מניגוד להימנע חייב ,אחר של אינטרס למען שפועל
 "כלשהו אחר אינטרס או עצמו שלו אינטרס לבין אינטרס

  ניגוד של מצב תוך הציבורית הרשות פעולת" כי נקבע כן כמו•

  ההגינות חובת עם אחד בקנה לעלות יכולה אינה אינטרסים

 "להיראות גם אלא להתקיים רק לא חייב שקיומה ,הלב ותום

 חבר על (עניינים לניגוד חשש או) עניינים ניגוד של מקרה בכל•

  ייעוץ לו ויינתן ,ומראש מיידי באופן כך על לדווח המקומי הועד

 .עניינים לניגוד מחשש להימנע מנת על לנהוג עליו כיצד

 



מקרים בהם חבר ועד מקומי מצוי בניגוד  

 עניינים תדיר
עם הועד המקומי   עיסקהחבר ועד מקומי לא יהיה צד לחוזה או •

 (.ישנם חריגים לכלל זה)

 .חבר ועד מקומי לא יהיה עובד הועד במשכורת•

או  מסוייםחבר ועד מקומי אשר מצוי בניגוד עניינים תדיר בנושא •

, אפילו שאינו תדיר עקב נושא חשוב המצוי בדיון בפני הועד המקומי

 .ר הועד המקומי"יודיע על כך ליו

 

 



 חיוב אישי

 שנמצא מי יכול בסופו ,מנהלי הליך הנו אישי חיוב•

 מקומית רשות מקופת כדין שלא להוצאה אחראי

  לקופת להשיב להידרש (מקומיים ועדים על גם מוחל)

  המנוגדת ההוצאה סכום את ,הפרטי מכיסו ,הרשות

 .חלקה או כולה ,אחראי היה לה לדין



 להוצאות שלא כדין דוגמאות

 ;התקשרות או פעולה ללא תקציב או מבלי שנערך מכרז•

 ;קרוביהםחברי ועד מקומי או התקשרות עם •

הקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית בניגוד לנוהל  •

 ;שנקבע לכך

או  מיסי ועד / ארנונהמחיקת חובות , מיסי ועד/ מארנונה מתן הנחה •

 ;מתן תמיכה בניגוד לנוהל תמיכות

 ;ביצוע תעמולת בחירות מכספי הרשות•

 .בחריגה מהוראות הדין גימלה/פרישה/מתן תנאי שכר•


