
  מליאת המועצה האזורית
  ד"עו, יעל נורקין

  :אודות המליאה .1

, חבר אנשים שנבחרו או נתמנו להיוועד"היא , על פי הגדרתה, מליאת המועצה .1.1

  ". להתייעץ ולהחליט בעניינים הנתונים לסמכותם

המוסד העליון , מקומי" בית נבחרים"היא מעין , המליאה מהווה גוף דמוקרטי .1.2

גוף המוסמך לקבוע את תנאי החיים בתחומי זהו ה. של המועצה האזורית

  . על הכתבת הסדר הציבורי ועל אכיפתו, להשפיע על איכותם, הרשות

שעל פיה פרסם שר הפנים את , המועצה פועלת מכוח פקודת המועצות המקומיות .2

    . 1958 - ח "תשי, )מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות 

  

מועצה אזורית וועד  - רובדית - דו שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה

של " הרובד התחתון"מהווה את , שלו ועד מקומי נבחר, הישוב הבודד. מקומי

מורכבת מנציגים , "הרובד העליון"שהיא , ומליאת המועצה, המועצה האזורית

    . הנבחרים על ידי כל ישוב בנפרד וראש המועצה

  

 - כלומר, לטון המרכזיהרשויות המקומיות בישראל כפופות כפיפות מרובה לש

וחלק מן ההחלטות המתקבלות , השר הממונה עליהן הוא שר הפנים. לממשלה

העניינים והתפקידים , החוק בישראל מגדיר את התחומים. אצלן טעונות אישורו

מליאת המועצה מוסמכת . שהרשויות המקומיות חייבות או רשאיות לעסוק בהם

החלטה בעניין שאינו . עבורה להחליט אך ורק בגדר הסמכויות שהחוק קבע

  .בטלה –בסמכותה 

    :אופן עבודת המליאה .3

לפחות אחת לשישה , במועצה אזורית. מדיניות המועצה נקבעת בישיבות המליאה

  . מתקיימות ישיבות מליאה מן המניין, שבועות

  :השתתפות סדירה בישיבות .4

של כל חבר  וחובה עיקריתהזכות להשתתף בישיבות היא זכות בסיסית  .4.1

. לכל חבר במועצה הזכות לקבל לפני כל ישיבה הזמנה רשמית בכתב. במועצה

או שעליה להישלח , שעות קודם לישיבה 24על ההזמנה להימסר לכל חבר 

  .שעות עובר לישיבה 36בדואר 

שנעדר מישיבות , ד לצו המועצות האזוריות קובע כי חבר מועצה37סעיף  .4.2

לוש ישיבות מועצה רצופות המועצה שלושה חודשים רצופים או שנעדר מש

וסיבת היעדרותו אינה בשל , )אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות(

והוא לא קיבל רשות מראש , ל או שליחות ציבורית"שירות בצה, מחלה

אם ראש , יחדל להיות חבר המועצה, )כי הודיע מראש על היעדרותו(להיעדר 

הרציונל העומד מאחורי . ל כךהמועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה ע

שעל ידי כך שחבר המועצה נעדר מישיבות המליאה הוא אינו מממש , זה הינו

הוא אינו לוקח חלק פעיל באופן קבלת  - את הפונקציה שלשמה הוא נבחר

  . ההחלטות

  :המניין החוקי לישיבות המליאה .5
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מניין ה. ישיבות המועצה יתקיימו רק כאשר ישנו מניין חוקי בתחילת הישיבה .5.1

  .החוקי של ישיבת המועצה הוא הרוב המינימלי של כלל חברי המליאה

בחלוף שעה מהמועד שאליו זומנה , אם אין מניין חוקי בתחילת הישיבה .5.2

אם לא נכחו שליש מחברי . יהווה שליש מחברי המועצה מניין חוקי, הישיבה

עד תדחה הישיבה בשבוע באותו יום ובאותה השעה ובמו, המועצה בתום השעה

רק לכל עניין שנכלל בסדר היום של  - זה יהוו שליש מחברי המועצה מניין חוקי

  . הישיבה שנדחתה

  :שגרת הישיבה .6

, ראש המועצה פותח את הישיבה. ראש המועצה יושב בראש ישיבות המועצה .6.1

  . ונועל את הישיבה, מנהל את הדיונים

פתיחה של יש לדון על כך ב –אם יש הערות לנוסח פרוטוקול ישיבה קודמת  .6.2

  . כך גם אם יש הצעות לשינוי סדר היום והדיון. הישיבה

, לא ניתן לשלוח מיופה כח להצביע במקום חבר מליאה. ההצבעה היא אישית .6.3

  .  ר הישיבה"אצל יו, או להפקיד מראש פתק הצבעה בעניין מסויים

  :סמכויות ותפקידי מליאת המועצה .7

  :את הנושאים הבאים, בין היתר, תביא הנהלת המועצה, לאישורה של מליאת המועצה

  .מנוי סגני ראש המועצה וחברי הוועדות השונות .7.1

חבר מועצה או , של ראש המועצה לסגנו - האצלת סמכויות ותפקידים .7.2

  .לועדים המקומיים, עובד המועצה

במעמד זה  - קבלה לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים אישור .7.3

רופא , מהנדס ומבקר המועצה, הגזבר, המזכיר, ל"מנכ, למשל, נכללים

  . ווטרינר

הגדרות  - תוכניות העבודה שלה ותקציביה, מדיניות המועצה עקרונות .7.4

הכרוכים , אלו מקיפות כמעט את כל העניינים בתפקודה של המועצה

מסי , התקציב השנתי של המועצה - בהוצאות או בהכנסות כספיות כגון

, בייתם במועדים שוניםג, קביעת שיעוריהם על נכסים שונים - הארנונה

  . אגרות ותשלומים אחרים, הנחות ופטורים למיניהם

משכון והחלפה של , השכרה, עסקאות של מכירה - ניהול מקרקעי המועצה .7.5

  .מקרקעי המועצה

מליאת המועצה צריכה לאשר את נציגיה בגוף  - תאגידים עירוניים הקמת  .7.6

דרישת חבר י "המליאה תדון גם עפ. המנהל של התאגידים שהיא מקימה

וזאת על סמך דוח שנתי על מצב , שבו משתתפת המועצה, מועצה בכל תאגיד

  .התאגיד שיימסר לכל חברי המועצה

    . חוקי עזר חקיקת    .7.7

אחת , ראש המועצה ימסור למועצה - מליאת המועצה כמכשיר לביקורת  .7.8

ויפרט בו את הוצאותיה , דוח על מצבה הכספי של המועצה, לשלושה חודשים

בהתאם , המועצה תקיים דיון בדוחות אלו ותפרסם אותם. יהוהכנסות

    . להוראות החוק

ובהערותיהם של ראש  אחת לשנה תדון המועצה בדוח מבקר המועצה, בנוסף
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, המועצה תדון גם בדוח מבקר המדינה. המועצה והוועדה לענייני ביקורת

    . הנוגע למועצה

   

    :נאמנות חברי המועצה .8

נבחרו אמנם מטעם  חברי המליאה - כולו חבר המליאה משרת הציבור .8.1

עליהם לפעול למען , אך בתפקידם כחברי מליאה, הישוב בו הם מתגוררים

  . ולא רק ציבור בוחריהם, הציבור כולו בתחום המועצה האזורית

  .על חבר המליאה להיזהר ולהימנע ממצב של ניגוד עניינים .8.2
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