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 סמכויות לוועדים מקומיים אצלתה
 

 

 כל הוועדים המקומיים במועצה האזוריתשם הישוב : 

 

 –, התשי"ח )תיקון(לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )ה( 63ח סמכותה על פי סעיף ומכ

 24/12/2009המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה מיום  מחליטה, )להלן: "הצו"( 1958

ועד  1/1/2010להאציל לוועדים המקומיים שבתחומה את הסמכויות כדלקמן, וזאת החל מיום 

 להחלטה אחרת :

 

 ועד מקומי  סוג השירות
 ________ פנוי אשפה –תברואה 

 

התקשרות, תאום פיקוח, קביעת רמת השרות ותשלום בגין תוספת  טיאוט רחובות –תברואה 

 שרות

פינוי גזם ופסולת  -תברואה

 מוצקה

התקשרות, תאום פיקוח, קביעת רמת השרות ותשלום בגין תוספת 

 שרות

 ________ שרות וטרינרי

 

תאום הפיקוח, קביעת היקף ורמת השרות ותשלום בגין תוספת  הדברה

 שרות

בטחון בישובים )תקצוב מרכיבי התקשרות וביצוע תחזוקת  בטחון

ציב בפועל של פקוד העורף(, באמצעות המועצה עד גובה התק

, ציוד )במסגרת חוק עזר שירותי שמירה( שמירה במקלטים, טיפול

 וי והערכות למניעת דליקות, מטה מל"ח ישובי. בכי

 ________ כנון ובניהת

 

 ותשלום פיקוחהתקשרות, ביצוע,  גינון

מבנים שטחים  -תחזוקה

 ציבוריים ומתקני ציבור

ביצוע תחזוקה שוטפת לכל מוסדות הציבור המקומיים התקשרות ו

ושטחי  אחזקה ופיקוח של מתקני משחקים  )למעט מוסדות חינוך(.

 ציבור

, כבישים פנימיים -תחזוקה

 וניקוז מקומי מדרכות 

 ותשלום חפיקוהתקשרות, ביצוע, 

 תשלום חשבונות חשמל, החלפה ושדרוג מערכות תאורת רחובות –תחזוקה 

 ________ בניית מבני ציבור

 

סלילת כבישים ומדרכות 

 בישובים

________ 

 

 מעונות יום  -חינוך 

 (0-3)גילאים 

 לקיבוצים: הפעלת מעונות יום

 גני ילדים -חינוך 

 (3-6)גילאים 

 ילדיםלקיבוצים: הפעלת גני 

 ________ יסודי ומעלה –חינוך 

 



התקשרות הועד עם יזם / מפעיל. תשלום למועצה בגין שימוש  צהרונים

 )בישובים בהם המועצה איננה מפעילה את השרות(. במבנה ובציוד

 ________ מועדוניות 

 

 ישובית מקומיתיתרבות  וחוגים תרבות

 ישובית ותנועתית מקומיתיפעילות נוער  נוער

 פעילות מקומית ותיקים וגימלאים

 פעילות מקומית מעבר לשירותים עפ"י חוק רותים חברתייםירווחה וש

שרותי דת בישובים )בתי כנסת,  ותשלום בגיןתחזוקה ,הפעלה שירותי דת

 מקוואות, עירובין וכ"ו(

 תחזוקה של בתי עלמין, שרותי קבורה קבורה

 המערכות והקווים התקשרות עם ספקי מים. תחזוקת אספקת מים

 ________ הקמה –מערכות ביוב 

 

 טיפול במתקני ביוב ובקווי ביוב מקומיים בתוך תחום הישוב תחזוקה -מערכות ביוב 

הקמה  –מתקני טיהור ביוב 

 ותחזוקה

________ 

 

בכפוף  הפעלה / קניית שירותים עפ"י תקציב הועד. העסקת עובדים מינהלה –ועד מקומי 

התקשרות לביטוחים שונים הנדרשים  לתנאים ולמגבלות בצו.

 בהתאם לנכסים, ולפעילויות אותן מבצע הועד.

 עפ"י דין ניהול חשבונות

 עפ"י דין ביקורת חשבונות

 
 

 הערות

עד המקומי לפעילות בתחום הישוב, אינה  גורעת מאפשרותה והאצלת סמכויות לו .1
ו/או לבטל את  דין, מלקיים פעילות של המועצהכל ומסמכותה של המועצה עפ"י 

 .האצלת הסמכויות כולה או חלקה בכל עת

ההאצלה כוללת חבות ואחריות  –עד המקומי וכל מקום שניתנה האצלת סמכות לו .2
 ביחס לסמכויות ההאצלה. 

, לרבות השתתפות הועד המקומיהאצלת סמכות כוללת את מימון הפעילות מתקציב  .3
מועצתית עפ"י החלטות אזורית או  ד המקומי בפעילותיחסית של הועחלקית 
 המועצה.

המועצה  .בכל הנושאים שהואצלו לסמכותוהועד המקומי חייב בפיקוח ישיר ושוטף  .4
 המוטלת על הועד.ישיר הפיקוח האינו גורע ואינו פוטר מחובת שפיקוח עליון מבצעת 

דרישה שתימסר  לפיעל הועד המקומי חלה החובה למסור דיווחים שונים למועצה,  .5
אימות על מגורים של  תושבים, מס' נפשות מתגוררות  / לו בכתב )כדוגמת אישור

 בנכס וכיו"ב(. 

 –ת המועצה באופן ספציפי מלביצוע פעילויות שאין לגביהם הסמכה, נדרשת הסכ .6
 מראש ובכתב.
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 ארנונה נושא ב וועדים מקומייםהסמכת 
 
 
 

 :2010 לשנת ארנונת ועד מקומימיסים והטלת 
 

 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )א( 133ח סמכותה על פי סעיף ומכ
המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה  מאשרת,  1958 –, התשי"ח )תיקון(

בכפוף לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת  ,24/12/2009מיום 
והתקנות שהותקנו על פיו, לועדי הישובים שלהלן  1992 –יעדי התקציב(, התשנ"ג 

ל לצורך ביצוע הסמכויות ו, והכ2010לשנת  על מבני מגורים  להטיל ארנונה כללית
 שהמועצה אצלה להם.

הוא מטיל בהתאם  לארנונה אותההועד המקומי חייב לקבל את אישור המועצה 
 לו. ללא אישור המועצה אין להיטל המיסים של הועד המקומילסמכות שהוענקה 

 תוקף חוקי.
 

ניר נחשונים, ירחיב, כפר מלל, מגשימים, מתן, אייל, גן חיים, רשימת הישובים: 
 ., שדה ורבורגהכובשרמת  צופית,נירית, נוה ימין, אליהו, 

 
 
 

 :1020לשנת  ארנונת ועד מקומימיסים ו גביית
 

 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )ג( 133ח סמכותה על פי סעיף ומכ
המועצה האזורית דרום השרון, בישיבתה  מאשרת, 1958 –, התשי"ח )תיקון(

את בתחום הנהלתם  לגבותלהסמיך את ועדי הישובים שלהלן,  24/12/2009מיום 
 ארנונת הועד המקומי שהוטלה על ידם ושאושרה ע"י המועצה.

 
 רמת הכובש. ,ניר אליהונחשונים, , איילרשימת הישובים: 

 
 

 


