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 מבואמבואמבואמבוא
  

        כלליכלליכלליכללי        ....אאאא

  

ההחלטה על הכנת קוד אתי לראשי רשויות מקומיות התקבלה על ידי מרכז השלטו�  .1

בשיתו" ע� משרד הפני� ומשרד , אזוריות והמרכז לאתיקהמרכז המועצות ה, המקומי

יושב ראש המרכז , יצחק זמיר' החלטה זו התקבלה בדיו� שבו נטלו חלק פרופ. המשפטי�

מר יעקב , ל משרד הפני�"שכיה� באותה העת כמנכ, מר אריה בר, לאתיקה בירושלי�

יושב ראש ,  ריפמ�מר שמואל, ל מרכז השלטו� המקומי"שכיה� באותה העת כמנכ, אגמו�

  .וכ� נציגי הגורמי� שנמנו לעיל, מרכז המועצות האזוריות

  

בדיו� זה צוי� שקיימי� כללי אתיקה כמעט לגבי כל נושאי המשרה או התפקיד במגזר  .2

בכנסת פועלת מזה שני� ועדת אתיקה המיישמת את כללי האתיקה הקיימי� . הציבורי

פורטת יותר מינתה הכנסת ועדה לש� יצירת מערכת מקיפה ומ. של חברי הכנסת

שהצעותיה נדונו בוועדת הכנסת , זמיר' פרופ, בראשות שופט בית המשפט העליו� בדימוס

לשרי . המיוחדת לנושא זה,  נדונות בוועדת משנה שלה�18 ובכנסת ה�17של הכנסת ה

ובה� נקבע , 1977הממשלה כללי� מובני� בנושא מניעת ניגוד ענייני� עוד משנת 

השרי� מחויבי� לפעול לפי , כמו כ�. מדינה יבדוק את מילוי ההוראות והכללי�שמבקר ה

במטרה ליצור קוד . לרבות חוות דעת בתחו� האתי, חוות דעת היוע+ המשפטי לממשלה

כללי לחברי הממשלה הקי� ראש הממשלה ועדה שתגבש כללי� לעניי� אופ� התנהלות� 

בראשותו של נשיא בית , הוועדה. של חברי הממשלה ושל המערכת הפועלת באחריות�

 הצעה כוללת ומקיפה של כללי 2008הגישה בשנת , השופט שמגר, המשפט העליו� בדימוס

וכ, ג� לנציגי הציבור המכהני� בבית , לשופטי� כללי אתיקה משלה�. אתיקה לשרי�

לעובדי המדינה הוראות בתחו� האתיקה המותאמות לה� וה� נאכפות . הדי� לעבודה

הוחל ג� , הכולל הוראות בתחו� האתיקה, די� משמעתי; אמצעות דיני המשמעתבחלק� ב

  .על עובדי הרשויות המקומיות

 

אי� , בעלי תפקידי� כה מרכזיי� במגזר הציבורי, העובדה שלראשי רשויות מקומיות .3

הביאה את הנוכחי� בדיו� , מערכת כוללת של כללי אתיקה או הצעה לכללי� כאלה

הקי� ועדת היגוי משותפת למרכז השלטו� המקומי ולמרכז האמור לידי החלטה ל

ועדת ההיגוי . ראש עיריית קריית אונו, בראשותו של מר יוסי נשרי, המועצות האזוריות

).  צוות חשיבה או הצוות�להל� (אמורה לקבל הצעה לכללי אתיקה שיכי� צוות חשיבה 

מקומי ולאישור הנהלת ועדת ההיגוי תעביר את ההצעה לאישור הנהלת מרכז השלטו� ה

נקבע כי בצוות החשיבה יהיו חברי� נציגי� של מרכז השלטו� . מרכז המועצות האזוריות

משרד הפני� והמרכז לאתיקה , משרד המשפטי�, מרכז המועצות האזוריות, המקומי

 . בירושלי�
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 צוות החשיבה להכנת קוד אתי לראשי רשויות מקומיות צוות החשיבה להכנת קוד אתי לראשי רשויות מקומיות צוות החשיבה להכנת קוד אתי לראשי רשויות מקומיות צוות החשיבה להכנת קוד אתי לראשי רשויות מקומיות         . . . . בבבב

 

. א להכי� את ההצעה לקוד אתי לראשי רשויות מקומיותתפקידו של צוות החשיבה הו .4

מר נחו� : ואלה ה�, הגורמי� השותפי� להחלטה להכי� קוד אתי מינו את נציגיה� לצוות

מר ; עופרי��ראש המועצה המקומית בית אריה, מר אבי נעי�; ראש עיריית רעננה, חופרי

ל מרכז "מנכ,  מילואמר דניאל; ראש המועצה האזורית גוש עציו�, שאול גולדשטיי�

ד "עו;  משרד הפני�,מוניציפלילמנהל  אג" בכיר מנהלת, מיכל גולדשטיי�' גב; האתיקה

, מרכזת הוועדה למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, יעל אחילאה

. משרד המשפטי�, )אזרחי(מחלקת ייעו+ וחקיקה , ד הראל גולדברג"עו; משרד המשפטי�

, הצטרפה לצוות, לשעבר דוברת מבקר המדינה ועוזרת בכירה למבקר, ומית לביאשל' גב

לשעבר משנה ליוע+ המשפטי , ד טנה שפני+"עו. כמשקיפה, על דעת מבקר המדינה

יושב ראש , ראש עיריית קריית אונו, מר יוסי נשרי. מונתה כיושבת ראש הצוות, לממשלה

 המקומית דרו� השרו� נטלו חלק בישיבות ראש המועצה, ר מרדכי דלגו"וד, ועדת ההיגוי

 . צוות החשיבה

 

אשר שימשה כחוקרת בתחו� המשפטי , ד נועה ב� אריה"הצוות קיבל סיוע מקצועי מעו .5

  באוניברסיטתניהול לת הספרמרצה לפילוסופיה ואתיקה יישומית בבי, ר יות� לוריא"ומד

 ריכז את הצוות ותר� ג� הוא מר גיל הרטשטיי�. אשר ייע+ לצוות בהיבט האתי, ב� גוריו�

אשר פנה , ד אלישבע הכה� החליפה את מר הרטשטיי�"עו. להיבט האתי של הקוד

 .ל"ללימודי� בחו

 

ולמעט החודש שבו חלו החגי� והחודש שבו , 2008הצוות החל בעבודתו בסו" חודש יולי  .6

, �נפגש בתדירות ממוצעת של אחת לשבועיי, התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות

אול� לא התכנס מאז , 2009הצוות הכי� טיוטה ראשונית במאי . לישיבה של מספר שעות

משו� שראשי הרשויות המקומיות בצוות ביקשו לברר סוגיה , 2010ועד חודש פברואר 

לקראת הישיבות . השלכות על הוראות הקוד, לדעת�, עקרונית שהיו עשויות להיות לה

את הוראות הדי� , בי� השאר, גע במישרי� לנושא כללהחומר שנו. צויד הצוות בחומר רקע

כמו (כללי אתיקה של בעלי תפקידי� אחרי� במגזר הציבורי , הרלוונטיות בנושאי אתיקה

עובדי , עובדי המדינה, נציגי ציבור בבית הדי� לעבודה, שופטי�, חברי הכנסת, שרי�

חומר . ת הכינו לעצמ�וכ� קודי� אתיי� שרשויות מקומיות מסוימו) הרשויות המקומיות

דוח הוועדה להכנת : רקע שהיה לעזר רב בעבודת הצוות היו שני דוחות שכבר הוזכרו

 ודוח הוועדה הציבורית לעניי� גיבוש כללי אתיקה 20061כללי אתיקה לחברי כנסת משנת 

דוחות אלו התמודדו ע� נושאי� שבחלק� רלוונטיי� ג� . 20082לחברי ממשלה משנת 

 . מקומיותלראשי רשויות

 

                                                
1

  . דוח זמיר�להל�   
2

  . דוח שמגר�להל�   
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הצוות פרס� מודעה בעיתונות בה הוזמ� כל המעוניי� להציג את עמדותיו לצוות  .7

פנה הצוות לראשי הרשויות המקומיות ולפורומי� המקצועיי� של , נוס" על כ,. החשיבה

נציגי� מטע� הצוות נפגשו ע� גורמי� שוני� ודיווחו על תוכ� . השלטו� המקומי

 . הפגישות לצוות במליאתו

 

וכ� , קוד אתי לראשי רשויות מקומיות נוגע לכלל ראשי הרשויות המקומיות, ועכיד .8

כמו חברי , לציבור הנמנה ע� קבוצות שונות שיש לה� קשרי� ע� ראש הרשות המקומית

. הספקי� של הרשות וגורמי השלטו� המרכזי, עובדי הרשות, מועצת הרשות המקומית

 הצוות ע� סיו� הכנת טיוטת הקוד לראשי פנה, נוכח נגיעה רחבה זו לאוכלוסיות שונות

פרס� הצוות את ההצעה באתר , לאחר מכ�. הרשויות המקומיות וביקש את תגובותיה�

האינטרנט של מרכז האתיקה והודיע על כ, לגורמי� שהיה את� בקשר במהל, הכנת 

הודעה כזו הובאה ג� לידיעת הציבור הרחב במודעה שפורסמה בעיתוני� . הקוד

 .במהל, כל תקופת עבודתו ד� הצוות בהערות שקיבל. ברחבי האר+המקומיי� 

  

        מטרת הקוד האתימטרת הקוד האתימטרת הקוד האתימטרת הקוד האתי        ....גגגג

 

להנחות את ראש הרשות  ,כפי שנאמר בפתח הקוד,  היא האתיקהמטרת� של כללי .9

כדי לשפר את , בהתא� לחובת הנאמנות שלו כלפי הציבור, התנהגות ראויההמקומית ל

מידות הטוהר את להבטיח , ל כבודהלשמור ע,  הרשות המקומיתו ואת תפקודתפקוד

נקודת המוצא היא שראשי הרשויות . ולקד� את אמו� הציבור ברשות המקומית

המקומיות מעונייני� לנהוג באופ� אתי והכללי� אמורי� להדריכ� ולהתוות את דרכ� 

נורמות אלו מגבשות את ההתנהגות הרצויה המצופה מראש . באשר לנורמות הראויות

 . עבר לקבוע בהוראות הדי�מ, רשות מקומית

 

 יצוי� כי לפי המצב המשפטי דהיו� חלה על ראשי הרשויות המקומיות מערכת דיני�  .10

על ראשי . מסועפת העוסקת בחלקה בהוראות בתחו� שיכול להיחשב כתחו� אתי

הרשויות חלות הוראות הדי� הפלילי בעניינ� של עובדי הציבור בכלל וכ� הדיני� בחקיקה 

חוק , דיני רישוי עסקי�, כמו דיני התכנו� והבנייה(יי� השלטו� המקומי המיוחדי� לענ

דיני , הרשויות המקומיות הד� בבחירה הישירה של ראש הרשות המקומית וסגניו

 א" קבועה הוראה מיוחדת לעניי� ראש 3בחוק הבחירה הישירה). הבחירות ודיני המכרזי�

מקור נוס" . מדו של ראש רשותרשות מקומית המתנהג התנהגות שאינה הולמת את מע

ככל שה� נוגעות ישירות לשלטו� , לכללי אתיקה הוא הנחיות היוע+ המשפטי לממשלה

                                                
3
, ) חוק הבחירה הישירה�להל�  (�1975ה"התשל, )בחירת ראש הרשות סגניו וכהונת�(חוק הרשויות המקומיות    

  :  שזו לשונו22סעי" 
נוכחה המועצה כי ראש הרשות מתנהג התנהגות שאינה הולמת את מעמדו של ראש רשות וסבורה היא ) א"(

  .להעבירו מכהונתו, רשאית היא לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע דברו, שעל כ� אי� הוא ראוי לכהונתו
  ) ...".ב(

ראה ג� סעי" . �1988ח"התשמ, )בחירת ראש המועצה(ד בחוק המועצות האזוריות 6הוראה דומה קבועה בסעי" 
 .�1950א"התשי, )א( לצו המועצות המקומיות 116
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מקור ייחודי לכללי� להתנהגות נבחרי . המקומי או נגזרות מהנחיות לגורמי� אחרי�

השלטו� המקומי ה� חוזרי המנהל הכללי של משרד הפני�
4

 . 

 

לטיפול מיוחד לגבי נבחרי , 1984עוד בשנת ,  זכה�  ניגוד ענייני��תחו� אתי חשוב  .11

באותה תקופה הצטברו מקרי� אחדי� שהיוע+ המשפטי לממשלה . הרשויות המקומיות

חברי . סבר כי יש מקו� להגיש בגינ� כתבי אישו� נגד חברי מועצה של רשויות מקומיות

המקובל המועצה טענו שלא היו מודעי� לנורמות הנדרשות ושהתנהגות� תאמה את 

במענה לטענה זו הוחלט לחבר כללי� בדבר ניגוד . באותה העת בתחומי� מסוימי�

הכללי� הוכנו בשיתו" נציגי מרכז השלטו� . 5ענייני� שיבהירו את הנורמות הרצויות

מרכז השלטו� המקומי קיבל עליו את . משרד הפני� והיוע+ המשפטי לממשלה, המקומי

הכללי� היו על . ענייני� שלפיה� ינהגו נבחרי הציבורהכללי� ככללי� בדבר מניעת ניגוד 

דעת היוע+ המשפטי לממשלה ומשרד הפני� ועוגנו בחוזר המנהל הכללי של משרד 

 . 6הפני�

  

לתת : כדי לסייע לנבחרי הציבור ביישו� הכללי� עוגנה בה� ועדה מייעצת שתפקידיה ה� .12

יגי� נוספי� על אלה המצויי� לקבוע איסורי� וסי; חוות דעת וייעו+ לנבחר הפונה אליה

חברי� . לגבש ולפרס� הנחיות בנושא ניגוד ענייני�; בכללי� לעניי� קבלת טובות הנאה

, ראש רשות מקומית, שמכה� כיושב ראש הוועדה, בוועדה נציג היוע+ המשפטי לממשלה

נציג מבקר המדינה רשאי . יוע+ משפטי ומבקר של רשות מקומית ונציג משרד הפני�

ונותנת חוות דעת , 1984ועדה זו פועלת מאז שנת . 7 בדיוני הוועדה כמשקי"להשתת"

החלטות עקרוניות מפורסמות באתר האינטרנט . לנבחרי� עצמ� וכ� לכל מי שפונה אליה

  .8של משרד המשפטי�

  

אול� עדיי� יש , הסקירה מראה שיש לא מעט הוראות בדי� הקיי� השייכות לתחו� האתי .13

לש� כ, נתבקש צוות . להבהיר ולפרט את הנורמות,  להשלי�נושאי� שלגביה� רצוי

  .החשיבה להכי� הצעה לכללי� שמפורטי� בהמש,

  

בהקשר זה יש לציי� שקביעת כללי אתיקה לראשי רשויות מקומיות היא מורכבת יותר  .14

חברי הכנסת או שרי . מקביעת כללי� כאלה לגבי בעלי תפקידי� אחרי� בשירות הציבורי

הומוגנית יחסית בדר, ,  ה� קבוצה לא גדולה של בעלי תפקידי�,למשל, הממשלה

כאשר כללי האתיקה אמורי� , במקרי� אחרי�. המרוכזת בפורו� אחד מוגדר, פעילותה

                                                
4
עירייה תעשה בתו, : "הקובע,  לפקודת העיריות233מעמד חוזרי המנהל הכללי של משרד הפני� מעוג� בסעי"    

ו כול� או מקצת� ובכפו" להוראות הפקודה א, והכל כשאי� הוראה אחרת מאת השר בענייני� אלה... תחומה 
, )א( לצו המועצות המקומיות 146מעוג� המעמד בסעי" , לעניי� מועצות מקומיות ואזוריות". לכל די� אחר

  .�1958 ח"התשי, )מועצות אזוריות( לצו המועצות המקומיות 63 וסעי" �1950א"התשי
5
  ).3114' עמ, ד"ילקוט פרסומי� התשמ(הכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי� ברשויות המקומיות    
6
 24מיו� (חוות דעת שה� בעלות חשיבות כללית פורסמו בשני חוזרי� של המנהל הכללי של משרד הפני�    

 חוות דעת עקרוניות בשני� מאוחרות יותר נמצאות בקוב+ ההחלטות ).1987 באפריל 27 ומיו� 1986בפברואר 
  .8ראה הערת שוליי� . באתר האינטרנט של הוועדה

7
  .עת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותכללי� למני ב6סעי"    
8

 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NigudInyanim  
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 ישנה מערכת �כמו עובדי המדינה , לחול על מספר גדול של בעלי תפקידי� מגווני�

לא כ, ה� פני . שקובעת את הכללי� ומיישמת אות�, ממוסדת ומאורגנת, מרכזית

זוהי קבוצה גדולה של בעלי תפקידי� שכל . הדברי� כאשר דני� בראשי רשויות מקומיות

ראשי הרשויות המקומיות ה� בעלי . אחד מה� נבחר אישית ישירות על ידי הציבור

סמכויות רבות ומגוונות ומכהני� בכל רחבי האר+ ברשויות בעלות מאפייני� שוני� זו 

ית בהתנהלותו חייב להתחשב בתרבות המקומית על גווניה ראש רשות מקומ. מזו

לתפקיד ראש רשות מקומית הייחוד , נוס" על כ,. הנוהגת באותה רשות מקומית, השוני�

  . להל�' כמתואר בפרק ד, שלו

  

אחד ההבדלי� המשמעותיי� בי� ראש רשות מקומית ובי� נבחרי� אחרי� במגזר הציבורי  .15

. ישירות על ידי הציבור הרשות המקומית,  אישיתהוא שראש הרשות המקומית נבחר

שהרי הציבור , משו� כ, לעיתי� נשמעת הדעה שאי� להכביד על ראשי הרשויות בכללי�

בהקשר זה יש להביא בחשבו� שהציבור ככלל אינו . כאשר התנהלות� ידועה לו, בחר בה�

של מועמדי� לא כל שכ� , יומי של ראש הרשות המקומית�מודע לאופ� ההתנהגות היו�

הציבור לא תמיד יכול להערי, נכונה את ההתנהלות של ראש . שעדיי� לא כיהנו בתפקיד

יש ג� לזכור שלעיתי� בתקופת . הרשות המקומית משו� שלא כל העובדות בידיעתו

כ, שהיא מבליטה מעשי� או , בחירות התעמולה מציגה עובדות לציבור באופ� מגמתי

 .�מחדלי� מסוימי� ומעלימה אחרי

  

שכ� הציבור הביע את , אי� ספק שיש משקל רב לבחירה האישית הישירה של מועמד .16

אול� אי� . עמדתו מיהו ראש הרשות המקומית המועד" עליו לנהל את הרשות המקומית

פירושה של בחירה זו שראש הרשות פטור מהחובה להתנהג באופ� ראוי ההול� את 

אות לא רק כהבעת אמו� בכישוריו של את הבחירה הישירה יש לר. השליחות הציבורית

אלא ג� כהנחה שהוא ינהל את הרשות באופ� , ראש הרשות לנהל את הרשות המקומית

 .חוקי ובדר, אתית

  

להנחות את ראשי הרשויות המקומיות ולהבהיר , כאמור, מטרת הכללי� המוצעי� היא .17

יש . בדי� החקוקא" א� זו אינה מעוגנת בהוראות מפורשות , לה� מהי ההתנהגות הראויה

העובדי� וכל מי שבא , חברי המועצה, הציבור הרחב(בה� ג� כדי להביא לידיעת הכלל 

את הכללי� ונורמות ההתנהגות המצופות מראש הרשות ) במגע ע� ראש הרשות

 . המקומית

  

        הייחודיות של תפקיד ראש רשות מקומיתהייחודיות של תפקיד ראש רשות מקומיתהייחודיות של תפקיד ראש רשות מקומיתהייחודיות של תפקיד ראש רשות מקומית        ....דדדד

  

ה� מנסי� להתוות . יקריי�כללי אתיקה ייחודיי� לכל תפקיד ומותאמי� למאפייניו הע .18

זו הסיבה שכללי . את דר, הפעולה בדילמות האתיות האופייניות לתפקיד המסוי�

ואלה שוני� מכללי האתיקה , האתיקה של שרי הממשלה שוני� מאלה של חברי הכנסת

קיי� שוני מהותי בי� כללי , ושוב. של השופטי� או של נציגי הציבור בבית הדי� לעבודה
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רו עד כה לבי� כללי האתיקה שחלי� על עובדי המדינה או על עובדי האתיקה שאוזכ

התפקידי� ודר, ההתנהלות , לכ� נודעת חשיבות להכרת הסמכויות. הרשויות המקומיות

  . טר� קביעת כללי האתיקה, של ראש רשות מקומית במילוי תפקידו

  

ת מרכז בידיו ראש הרשות המקומי. ראש רשות מקומית הוא תפקיד מורכב וייחודי ביותר .19

 הרשות המקומית פועלת באמצעותו והוא ג� בעל סמכויות בתחו� �סמכויות ביצוע 

הוא שות" להלי, החקיקה , כמו כ�. אכיפת חוקי� שהרשות המקומית מופקדת עליה�

כמוב� . הבא לידי ביטוי בחוקי העזר המותקני� על ידי הרשות המקומית, המוניציפלית

  .בחר ישירות על ידי ציבור הבוחרי� ברשות המקומיתשנ" דמות פוליטית"שהוא ג� 

  

וקציבתה לחמש שני� גרמה לשינוי  הנהגת הבחירה הישירה של ראש הרשות המקומית .20

היו הבחירות , 1975עד לחקיקת חוק זה בשנת . דרמטי בתחו� השלטו� המוניציפלי

רת מבי� מועצת הרשות הנבחרת הייתה בוח. נערכות למועצות הרשויות המקומיות בלבד

וכש� שזה האחרו� נבחר על ידי , חבריה את מי שיעמוד בראש הרשות המקומית

" כלנתריז�"ע� התגברות תופעת ה. כ, הייתה המועצה יכולה להדיחו מתפקידו, המועצה

גמר המחוקק אומר לשנות את השיטה ולנתק את הבחירות לראשות הרשות המקומית 

ש הרשות מעמד עצמאי שאינו תלוי כדי להקנות לרא, מהבחירות למועצת הרשות

  .במועצה לעצ� כהונתו בתפקיד

  

וככזה הוא חלק , ג� בשיטת הבחירה הישירה נשאר ראש הרשות המקומית חבר המועצה .21

רשאית להתקי� "לעניי� זה נקבע שמועצה . של הרשות המקומית" הרשות המחוקקת"מ

וסמכת לעשות� על פי חוקי עזר כדי לאפשר לעירייה ביצוע הדברי� שהיא נדרשת או מ

או כדי לדרוש מבעל נכס או מחזיקו לבצע , הפקודה או כל די� אחר או לעזור לה בביצוע�

  . 9"באותו נכס עבודה הנחוצה למטרה האמורה

  

הוא מוסמ, , בי� השאר. לראש הרשות המקומית סמכויות בתחו� האכיפה, נוס" על כ, .22

וכ� , 10תשלומי ארנונה לרשות המקומיתלהוציא צווי� בענייני תפיסה ועיקול לש� גביית 

וצווי סגירה או צווי� להפסקת , 11להוציא צווי הריסה מינהליי� לפי חוק התכנו� והבנייה

ניתנו לראש הרשות , 13בחוק אכיפה סביבתית. 12פעילות לעסק לפי חוק רישוי עסקי�

ירות המקומית סמכויות אכיפה נרחבות והוצאת צווי ניקיו� לגופי� מסוימי� בגי� עב

החוק מרחיב סמכויות אכיפה ופיקוח של הרשויות המקומיות באמצעות ראש . סביבתיות

לכל רשות סמכויות מקומיות לפי , כמו כ�. הרשות המקומית והפקחי� הממוני� על ידו

  .צווי ניקיו� ועוד,  צווי סילוק מפגעי��חוקי העזר המקומיי� 

  

                                                
9
  . לפקודת המועצות המקומיות22סעי" ,  לפקודת העיריות250סעי"    
10
  .  לפקודת המועצות המקומיות19סעי" ,  לפקודת העיריות330 עד 305סעיפי�    
11

  .�1965ה"כהתש, חוק התכנו� והבנייה  
12

  .�1968ח"התשכ, חוק רישוי עסקי�  
13

  .�2008ח"התשס, ) אכיפה סביבתית�סמכויות פקחי� (חוק הרשויות המקומיות   



 

 9

כמי שעומד , אש הרשות המקומיתכי במסגרת תפקידיו הביצועיי� של ר, נית� לסכ� .23

עומדת , מוניציפלי המופקד על ניהול ההליכי� ברשות המקומית�בראש הגו" הציבורי

בי� באופ� , התקנות וחוקי העזר השוני�, לפניו המשימה לפעול ליישומ� של החוקי�

 .ישיר ובי� באמצעות מנגנו� פיקוח מקומי

 

אלה היו קיימות א" קוד� לשינוי ואול� , לסמכויות החקיקה והאכיפה משמעות רבה .24

עיקר השינוי שחל במעמדו של ראש הרשות . שיטת הבחירה של ראש הרשות המקומית

. נוגע לניהול הרשות וליחסי� בינו לבי� המועצה, המקומית עקב חוק הבחירה הישירה

, הוא העומד. הופקדו סמכויות ביצועיות רבות, נבחר הציבור, בידי ראש הרשות המקומית

. לצד מעמדו כנבחר ציבור, ביצועית של הרשות�בראש הפירמידה הניהולית, פי החוקעל 

א� עד לחקיקת חוק הבחירה הישירה שימשה המועצה כולה כזרוע הביצועית ברשות 

ראש הרשות המקומית הוא : הרי שלאחר חקיקת החוק הופרדו הסמכויות, המקומית

 כולה היא הזרוע המחוקקת הזרוע הביצועית של הרשות המקומית ואילו המועצה

בפקודת המועצות , שינוי זה עוג� בפקודת העיריות. והמפקחת ברשות המקומית

  . המקומיות ובצו המועצות האזוריות

  

דיני הרשויות המקומיות קובעי� במפורש כי ראש הרשות המקומית הוא האחראי לכ,  .25

יבוצעו ", � אחרשהתפקידי� שהוטלו על הרשות המקומית בפקודת העיריות או בכל די

ובשינויי� המחויבי� בחקיקה שחלה על , וכ, נאמר לעניי� זה בפקודת העיריות". כראוי

  : המועצות המקומיות ועל המועצות האזוריות

  

אי� בהוראה זו כדי לפגוע ; עירייה תפעל באמצעות ראש העירייה) א"(

, לפי חוק התכנו� והבנייה, בסמכויות המועצה לפי פקודה זו

  . או לפי כל די� אחר�1965ה"התשכ

  

ראש העירייה יהיה אחראי לכ, שהתפקידי� שהוטלו על העירייה   ) ב(

   14."בפקודה זו או בכל די� אחר יבוצעו כראוי

  

: דיני השלטו� המקומי מוני� תפקידי� רבי� שראש הרשות המקומית אחראי עליה� .26

ת העיריות ובהסכמת בנסיבות הקבועות בפקוד, אלא א� כ� מונה(ניהול ישיבות המועצה 

בכפו" (מינוי עובדי� לרשות המקומית ; )יושב ראש מועצה מבי� חבריה, ראש העירייה

חתימה על מסמכי ; 15)לכללי המכרזי� ולמעט עובדי� שמינוי� טעו� אישור המועצה

מת� הנחיות לגזבר בדבר הכנת ; 16חוזי� והתקשרויות בש� הרשות המקומית, תשלו�

                                                
14
 לצו המועצות 3סעי" ; �1950א"התשי) א( לצו המועצות המקומיות 112סעי" ;  לפקודת העיריות126סעי"    

  . �1958ח"התשי, )מועצות אזוריות(המקומיות 
15
צו המועצות ; ��1979"התש, )מכרזי� לקבלת עובדי�(תקנות העיריות ,  לפקודת העיריות170 עד 167סעיפי�    

 סעי" החלה �א לפקודת המועצות המקומיות 34סעי" ; �1977ז"התשל, )נוהל קבלת עובדי� לעבודה(המקומיות 
  .על מועצות מקומיות ואזוריות

16
 סעי" החלה על מועצות מקומיות �ודת המועצות המקומיות א לפק34 לפקודת העיריות וסעי" 195, 191סעיפי�    

  .ואזוריות
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יתהתקציב של הרשות המקומ
17

עמידה בראשות ועדת התכנו� והבנייה של הרשות ; 

המקומית וגיבוש מדיניותה התכנונית יחד ע� אנשי המקצוע הרלוונטיי� ברשות ובכפו" 

עמידה בראש מערכת החינו, המקומית ואחריות עליונה לקיומה ; להוראות ומגבלות הדי�

הגת מדיניות בטיחות� והנ, אבטחת תלמידיה, הפיזי של מערכת החינו, המקומית

  . חינוכית התואמת את חזו� הרשות המקומית וצורכי הקהילה שבה

  

. תפקידו של ראש רשות מקומית הוא ייחודי מבחינת מורכבותו והיק" סמכויותיו, כאמור .27

הרשות המקומית . ראש הרשות המקומית אחראי למגוו� פעילויות של הרשות המקומית

ב של השירותי� הבסיסיי� לציבור שהוא עומד בראשה אחראית לאספקת חלק חשו

הקשר של ראש הרשות ע� תושביה הוא , ברוב הרשויות המקומיות. יומית�ברמה יו�

ותושבי , ישיר ומיידי יותר מאשר הקשר של נבחרי� המכהני� בממשלה או בכנסת

ה� פוני� אליו לטיפול ג� . הרשות רואי� בו את הכתובת לתפקוד הכולל של הרשות

בהקשר זה יש . כגו� בעיות שיכו� ותעסוקה, לפתרונ� אינו בהכרח בידיובבעיות שהמפתח 

הוא נמצא . ברשות המקומית ומחוצה לה, לציי� שלראש הרשות ממשק ע� גורמי� שוני�

, ציבור המבקרי� ברשות, ציבור בעלי העסקי� ברשות, בקשר ע� ציבור תושבי הרשות

ספקיה , עובדיה,  המקומיתמועצת הרשות, המזדמני� אליה והעושי� בה למחיית�

במסגרת תפקידיו נדרש ראש הרשות המקומית לקיי� יחסי עבודה והידברות ג� . ואחרי�

עליו , משכ,. ע� משרדי הממשלה שיש לה� קשר ישיר לתפקידיה של הרשות המקומית

לקיי� מערכת יחסי� תקינה וראויה ע� השלטו� המרכזי כגור� המייצג את הרשות 

  . יההמקומית ואת תושב

  

ייחודיות , צויד ראש הרשות המקומית בסמכויות רבות ומגוונות, לצור, מילוי תפקידיו .28

הוא ראש ההיררכיה הביצועית ובעל . בהשוואה לבעלי תפקידי� אחרי� במגזר הציבורי

אמנ� סדרי העדיפויות . השפעה ניכרת בקביעת סדר העדיפויות של הרשות המקומית

במקרי� רבי� מותיר , ע� זאת, שר על ידי מועצת הרשותהמאו, באי� לידי ביטוי בתקציב

, התקציב מרווח שיקול דעת רחב באשר לפעולות שיבוצעו במסגרת אותו סעי" תקציבי

  . שיקול הדעת הנתו� בידי ראש הרשות המקומית

  

ראוי לציי� בהקשר האחריות המוטלת על ראש הרשות המקומית וריכוז הסמכויות  .29

, ה� ברמה המוניציפלית וה� ברמה הארצית, גנוני פיקוח ענפי�את קיומ� של מנ, שבידיו

מער, הפיקוח והבקרה , כ, למשל. המבקרי� ואומדי� את פעילותו באופ� צמוד למדי

מפקח על הרשות המקומית ומבקר אותה , מטע� משרדי הממשלה ובעיקר משרד הפני�

 וה� מבחינת ה� מבחינת ההתנהלות הכספית, ואת תפקודו של ראש הרשות המקומית

החל מחברי , ג� ברמה המקומית ישנ� מנגנוני ביקורת ובקרה. הניהול הכללי התקי�

עובר דר, מבקר הרשות המקומית וועדת הביקורת , המועצה ובמיוחד חברי האופוזיציה

 . וכלה בתקשורת המקומית ובציבור בכללו

                                                
17
 סעי" החלה על מועצות מקומיות �א לפקודת המועצות המקומיות 34סעי" ,  לפקודת העיריות206סעי"    

  .ואזוריות
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 הסמכויות מורכבות התפקיד וכ�, כובד האחריות שראש הרשות המקומית נושא בה .30

מגבירי� את הצור, במיסוד כללי , כפי שתוארו בפרק זה, הרבות המוקנות לו על פי הדי�

ה� בכובעו כנבחר הציבור וה� בכובעו כאחראי על תפקוד , מחויבותו לציבור. אתיקה

ויהיו ידועי� , מחד גיסא, מעצימה את הצור, בכללי� שינחו אותו, הרשות המקומית

ללי� אלה יוכלו ג� לסייע לראש הרשות המקומית בקבלת כ. מאיד, גיסא, לציבור

במיוחד בתקופה שבה ראשי , שיש לה� השלכות על התחו� האתי, החלטות מורכבות

הנובעי� לעיתי� מגורמי� שאינ� , רשויות נתקלי� בקשיי� לא מעטי� במילוי תפקיד�

  . בשליטת�

        

        כללי אתיקה לסגני ראש רשות מקומית ולחברי המועצהכללי אתיקה לסגני ראש רשות מקומית ולחברי המועצהכללי אתיקה לסגני ראש רשות מקומית ולחברי המועצהכללי אתיקה לסגני ראש רשות מקומית ולחברי המועצה        . . . . הההה

  

כללי� המוצעי� נועדו רק לראשי רשויות מקומיות ולא לנבחרי� האחרי� ברשויות ה .31

אלא משו� שבסדר , הסיבה אינה שלאחרוני� לא נדרשי� כללי אתיקה. המקומיות

נראה היה שיש להתחיל ע� כללי� ) לעיל' ראה פרק ד(העדיפויות ובגלל ייחוד התפקיד 

קיד של ראש הרשות המקומית לבי� יש שוני מהותי בי� התפ. לראש הרשות המקומית

אלה נגזרי� לפי מידת . החייב לבוא לביטוי ג� בכללי האתיקה, התפקיד של חבר המועצה

מוב� שכללי� בתחו� האתי שנקבעו כבר לגבי . מחויבותו ואחריותו של כל בעל תפקיד

, כמו הכללי� בדבר מניעת ניגוד ענייני� של נבחרי� ברשויות המקומיות, חברי המועצה

ימשיכו לחול על חברי המועצה ג� לאחר קביעת כללי� מיוחדי� לגבי ראש הרשות 

  . המקומית

  

עלתה השאלה הא� אי� מקו� להחיל את הכללי� לפחות על סגני ראש הרשות המקומית  .32

הצוות סבר שלמרות האצלת סמכויות מסוימות ומסירת תפקידי� ביצועיי� . בשכר

. שני התפקידי� מבחינת היק" הסמכות הנית� לה�עדיי� רב המרחק בי� , לסגני� בשכר

נושא ראש , ה� בתחו� מוגדר, ככל שהואצלו לו, בעוד שסמכויותיו של סג� ראש רשות

לרבות , הרשות המקומית באחריות כוללת לניהול ולתפקוד הרשות המקומית כולה

  . התפקידי� שהאציל לסגנו

  

וא" בינו לבי� , � חברי המועצהההבדלי� המתוארי� לעיל בי� ראש רשות מקומית לבי .33

הביאו את כל הגורמי� לכלל מסקנה שבשלב הראשו� יש לקבוע כללי , הסגני� בשכר

ולאחר מכ� לעסוק בכללי האתיקה של הנבחרי� , אתיקה רק לראשי הרשויות המקומיות

ההנחה של הצוות היא שהכללי� שייקבעו לגבי ראש הרשות , ע� זאת. האחרי�

בשינויי� , ת סגני ראש הרשות ואת חברי המועצה האחרי�המקומית ינחו ג� א

  .המתחייבי� מהשוני במעמד� ובתפקידיה�
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        מתכונת הכללי�מתכונת הכללי�מתכונת הכללי�מתכונת הכללי�        . . . . וווו

  

נועדו להנחות את ראשי הרשויות המקומיות בתחו� , כפי שכבר הוזכר, כללי האתיקה .34

מדיניות הצוות הייתה לכלול בקוד רק כללי� אלה ולא לחזור על . שאינו מוסדר בדי�

 .בתקנות או בחוזרי המנהל הכללי של משרד הפני�, ושאי� שכבר קבועי� בחוקנ

 

. לעיתי� היה צור, לחזור בכללי� על הוראה קיימת לש� שלמות התמונה, ע� זאת .35

לא נית� להבי� את , בנושא של תפקידי� נוספי� של ראש הרשות המקומית, למשל

� איסור עיסוק נוס" שחל על ראש הכללי� שנקבעו בקוד בלי שיוזכרו הוראות החוק לעניי

וכ, מתקבלת התמונה הכוללת של עיסוקי� , לכ� הוצגו בכללי� ג� הוראות החוק. הרשות

בי� שה� כבר מוסדרי� , ותפקידי� האסורי� על ראש הרשות המקומית והמותרי� לו

דוגמא אחרת נמצאת . בדי� ובי� שמדובר בהוראות חדשות הנובעות מהמלצות הצוות

למרות הסדרת הנושא בחוק .  בפרסומי� שמפרס� ראש הרשות המקומיתבפרק הד�

 .כדי להקי" את כל סוגי הפרסומי�, היה מקו� לשלב את הוראותיו בפרק זה, מיוחד

  

אול� , שהקוד מסתמ, על קיומ�, קבועות בדי� הוראות הנוגעות לתחו� האתיקה, כאמור .36

 מסמ, נלווה של חקיקה הכי� הצוות, לש� השלמת התמונה. אינו מזכיר� במפורש

מי שיעיי� בכללי הקוד , כ,. ובו פירוט הוראות אלה או הפניה אליה�, והוראות נוספות

יוכל לברר בנוחות את הדי� הקיי� בנושא , שמשקפי� ככלל נורמות מעבר לנדרש בחוק

 .מסוי�

  

הסיבה לכ, היא שהצוות הביא בחשבו� . הכללי� המוצעי� מנוסחי� לרוב באופ� כללי .37

 �250יש למעלה מ: גיוו� של הרשויות המקומיות הוא רב והשוני ביניה� לעיתי� גדולשה

 אלפי� �בחלק� האוכלוסייה היא של מאות אלפי תושבי� ובאחרות , רשויות מקומיות

בודדי�
18

מבנה הרשויות הוא הטרוגני מבחינת המשאבי� הכלכליי� שעומדי� לרשות� . 

  . ומבחינה חברתית ותרבותית

  

רחבה של הכללי� וההתייחסות הכללית לנושאי� השוני� יאפשרו לכל רשות המסגרת ה .38

  .מקומית לצקת לתוכ� את התוכ� המתאי� עבורה

  

הרוב המכריע של הכללי� המוצעי� בא להוסי" על הקבוע בדי� בנושא , כאמור .39

ברור שג� כללי� אלה אינ� , ע� זאת. ההתנהגות הראויה של ראש הרשות המקומית

ויהיה עליו להפעיל את ,  ההתנהגות הראויה של ראש הרשות המקומיתממצי� את נושא

  .שיקול דעתו באשר לנדרש ממנו בפעילותו כנאמ� הציבור

            

                                                
18
). יות מועצות אזור53,  מועצות תעשייתיות2,  מועצות מקומיות121,  עיריות75( רשויות 251ס, הכל בישראל    

 43,  מועצות מקומיות119,  עיריות8( תושבי� �20.000 האוכלוסייה היא פחות מ�170ב,  הרשויות251מתו, 
 ).מועצות אזוריות
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        נושאי� שהצוות לא ד� בה�נושאי� שהצוות לא ד� בה�נושאי� שהצוות לא ד� בה�נושאי� שהצוות לא ד� בה�        ....זזזז

  

בשל מגבלה במשאבי� ודרישה לעמידה בלוח זמני� צפו" החליט הצוות שלא לדו�  .40

ד בנושאי� שבה� תצמח מרב ולהתמק, למרות נגיעת� לתחו� האתיקה, במספר נושאי�

שלא נמצאה אצל חברי , חלק מהנושאי� דורשי� מומחיות מיוחדת, יתרה מזאת. התועלת

 : ואלה הנושאי� שהצוות לא ד� בה�. הצוות

 

  אתיקה בתקופת בחירות

  

ולכ� לא ראה , נושא הבחירות הוא נושא ייחודי לתקופה מסוימת אחת לכמה שני� .41

, נוס" על כ,. מקו� להיזקק לנושא, במשאבי� ובזמ�שבמסגרת המגבלות שלו , הצוות

בהנחיות היוע+ המשפטי , כללי ההתנהגות בתקופת הבחירות מוסדרי� בפירוט בחיקוקי�

  .שמתעדכני� לקראת תקופת הבחירות, לממשלה ובחוזרי המנהל הכללי של משרד הפני�

  

  אתיקה בתחו� התכנו� והבנייה

  

לעיתי� קרובות . זי בפעילות של רשות מקומיתתחו� התכנו� והבנייה הוא נושא מרכ  .42

וג� כאשר , ראש הרשות המקומית הוא ג� יושב ראש הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה

, הכללי� המוצעי� על ידי הצוות חלי�. אינו מכה� בתפקיד זה יש לו עניי� רב בנושא

כפי שג�  (אול� ייתכ� שלאור המאפייני� המיוחדי� של תחו� זה, ג� בתחו� זה, כמוב�

יש מקו� להשלי� את הקוד בכללי� שיחולו במיוחד על , )19191919בית המשפט התייחס אליו

  .ראש הרשות המקומית כאשר הוא עוסק בנושאי� השייכי� לתחו� התכנו� והבנייה

  

  הצהרות הו� 

  

ראשי רשויות מקומיות מחויבי� להגיש הצהרות הו� לשופט בדימוס מכוח חוק ראש  .43

כפי שמוסבר , הצהרות ההו� נועדו. �1993ד"התשנ, )הצהרת הו�(ו הרשות המקומית וסגני

, הצהרת ההו�. להג� על טוהר המידות ולאפשר בקרה במצב של ניגוד ענייני�, 20בדוח זמיר

עשויה להיות גור� מרתיע מפני ניצול תפקיד ציבורי לצור, התעשרות ", נאמר בדוח זמיר

הדבר .  שהתפקיד מקנה לאיש ציבורמידע או קשרי�, תו, שימוש בסמכות, שלא כדי�

יכול לבוא לידי ביטוי בחשיפה של מקורות ההכנסה וסכומי ההכנסה של איש הציבור תו, 

או בהשוואה בי� הצהרת הו� שהוגשה על ידו ע� סיו� הכהונה לבי� הצהרות , כדי הכהונה

ומפני ) שהיא עבירה פלילית(עצ� החשש מפני הגשה של הצהרת הו� כוזבת . הו� קודמות

                                                
19
הרישוי והבנייה ... מ� הבחינה הציבורית ובמיוחד מבחינת קיומו של שלטו� מקומי תקי� ": בלשו� בית המשפט   

, א� לא אפילו הרגישי� ביותר כפשוט�, י� ביותר בשלטו� המקומיוהפיקוח על הבנייה ה� מבי� הנושאי� הרגיש
  ).485, 481, )2(ד מ "פ, לנדאולנדאולנדאולנדאו'  נשולמ�שולמ�שולמ�שולמ� 6/86נ "ד (..."וה� א" נתוני� תדירות למחלוקות לסוגיה�

  . 107 עד 103' עמ, דוח זמיר   20
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יכול לשמש גור� , )הכרוכי� בעבירה פלילית(חשיפה של מקורות הכנסה או גידול בהו� 

."מרתיע מפני ניצול התפקיד הציבורי לצור, התעשרות פרטית
21
   

  

למרות . דברי� אלה שנאמרו לגבי חברי הכנסת נכוני� ג� לגבי ראשי רשויות מקומיות .44

שו� שהוא דורש בדיקה מיוחדת שעל הצוות לא ד� בו מ, שהנושא שיי, לתחו� האתיקה

 �17בכנסת ה, נוס" על כ,. יישו� תוצאותיה להיות בחקיקה ראשית ובהסדרי� מינהליי�

הצעה זו . הצעת חוק גילוי ענייני� של נבחרי ציבור: הוגשה הצעת חוק הדנה בנושא

  . �1822הוגשה שוב בכנסת ה

  

  ראש הרשות לאחר סיו� כהונה

  

אתי הוא ההגבלות על ראש הרשות המקומית לאחר שפרש נושא נוס" ששיי, לתחו� ה .45

, )הגבלות לאחר פרישה(כי בהתא� לחוק שירות הציבור , בהקשר זה יש לציי�. מתפקידו

ובכלל זה ג� שירות ברשות , המסדיר את הנושא לגבי שירות הציבור, �1969ט"התשכ

לא , י של אד� פלוני� פלוניבעני,  הציבורבשירותאגב מילוי תפקידו ,  שטיפלמי, מקומית

י� כלפי המוסד של שירות הציבור שבו י ענבאותוייצג אחרי פרישתו מהשירות את האד� 

החוק מגביל את עובד הציבור שפרש משירות הציבור מייצוג בפני הכפופי� לו . שירת

וכ� עוסק באיסור עבודה או טובת הנאה בעסקי� שהיו בטיפולו של עובד , במש, שנה

  .הציבור

  

 המרכזי בסוגיית ההגבלות לאחר פרישה של עובד הציבור הוא נושא ניגוד הנושא .46

בעודו , ההגבלות לאחר פרישה מטרת� למנוע מצב שעובד הציבור יחליט. הענייני�

בענייניו של מי שעומד להעניק לו טובת הנאה לאחר שיפרוש , בתפקידו הציבורי

עי� בקוד התייחסות לנושא של אי� בכללי� בדבר ניגוד ענייני� שקבו, ואול�. מתפקידו

משו� שנראה שהוא דורש הסדרה מיוחדת שתחייב ג� הסדרי� , הגבלות לאחר פרישה

קיימת חוות דעת של היוע+ המשפטי לממשלה והסוגיה , יצוי� שלגבי השרי�. בחקיקה

  23.עלתה והוסדרה בדוח שמגר

  

  ייחוס מעשה עבירה לראש רשות מקומית

  

התנהגות מסוימת במקרי� שבה� מיוחס לו , כנבחר ציבור, מראש רשות מקומית מצופה  .47

.  יש התייחסות לנושא זה25 ולחברי הכנסת24בהצעות כללי האתיקה לשרי�. מעשה עבירה

אול� הוא דורש טיפול תו, הסתייעות בגורמי� , הנושא שיי, אמנ� לתחו� האתיקה

 .נוספי� והיה נראה שלא נית� לקיימו במסגרת מגבלות הצוות כאמור

                                                
21
  .104' עמ, דוח זמיר   
22

  .1077/18/פ; 3493/17/פ  
23
  .111 עד 106' עמ, דוח שמגר   
24
  .19סעי" , דוח שמגר   
25
  .19סעי" , דוח זמיר   



 

 15

  

  קרה על יישו� כללי האתיקהב

  

הקוד אינו כולל מנגנו� .  מטרת הקוד היא להנחות ולהדרי, את ראשי הרשויות המקומיות .48

נושא זה נדו� במסגרת . בקרה על מידת יישו� הכללי� על ידי ראשי הרשויות המקומיות

  .נפרדת

  

   �2007ז"התשס, הצעת חוק העיריות

  

לאור . הצעה לחוק עיריות חדש, נחת מזה זמ�הצוות ער לכ, שעל שולחנה של הכנסת מו  .49

מסתמכי� כללי , העובדה שאי� לדעת מה יהיה תוכנו של החוק כפי שיתקבל בכנסת

יהיה צור, לבדוק הא� , לאחר שיחוקק חוק עיריות חדש. האתיקה על החקיקה הקיימת

 הדברי� נכוני� ג� לגבי ההצעה לחוק תכנו� ובנייה. נדרשות התאמות בכללי האתיקה

  .הנדונה בימי� אלה בכנסת, חדש

  

  הטמעת הקוד ויישומו

  

יהיה צור, ליצור הלי, , לאחר שיאומ+, לכ�. טיבו של קוד אתי שהוא דורש הטמעה  .50

וחזקה על מרכז השלטו� , הטמעה של הכללי� בקרב ראשי הרשויות המקומיות

 .המקומי ומרכז המועצות האזוריות שידאגו לכ,

  

        תוכ� הקוד האתיתוכ� הקוד האתיתוכ� הקוד האתיתוכ� הקוד האתי        ....חחחח

  

בחלק הראשו� נקבעו ערכי היסוד שעליה� מושתתי� כל הכללי� : שלושה חלקי�בקוד  .51

בחלק השני מרוכזות . האמורי� להנחות את ראש הרשות המקומית להתנהגות ראויה

בחלק השלישי מפורטי� . ההליכות ההולמות את התנהלותו של ראש רשות מקומית

 בקשרי� שהוא מקיי� ע� הכללי� שאמורי� לכוו� את התנהלותו של ראש רשות מקומית

וכ� בקשריו ע� , בראש ובראשונה בקשריו ע� הציבור ברשות המקומית, גורמי� אחרי�

ולבסו" בקשר ע� , והקבלני� שמספקי� לה שירותי� ע� עובדי המועצה, חברי המועצה

  . השרי� ומשרדי הממשלה

  

קיד� תפ, הכללי� מדברי� בעד עצמ� ודברי ההסבר הקצרי� לפרקי� המובאי� בזה .52

ההסברי� מפורטי� לגבי החלק הראשו� משו� חשיבותו . להרחיב מעט את היריעה

מצויני� הנושאי� שיש מקו� , מקו� שהדבר נדרש, לגבי הפרקי� האחרי�. ומרכזיותו

  . להפנות אליה� במיוחד את תשומת לבו של המעיי� בקוד
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את עיקרי הציוויי� פרק זה מביא . ערכי היסוד:  של הקוד כולל פרק אחדהחלק הראשו�החלק הראשו�החלק הראשו�החלק הראשו� .53

שאר הכללי� ה� פירוט של ערכי היסוד שמטרת� לסייע לראש הרשות ; האתיי�

ערכי היסוד ה� ג� . המקומית לתרג� את הער, המופשט יחסית להלכה מעשית

העקרונות שלאור� יפורשו הכללי� במקרה של ספק לגבי משמעותו של כלל מסוי� או 

 . במקרה של סתירה בי� הכללי�

  

יסוד מדגישי� את היותו של ראש רשות מקומית נאמ� הציבור ואת מחויבותו ערכי ה .54

הוא שליח של הציבור ועליו לפעול למע� . לפעול לטובתו של הציבור על גווניו ומרכיביו

  .  אישיי��האינטרס הציבורי ללא קשר לשיקולי� זרי� ולענייני

  

ע באמו� הציבור ברשות ראש רשות מקומית נדרש לנהוג באופ� שלא יהיה בו כדי לפגו .55

הכוונה היא שלציבור יהיה אמו� . ובתפקיד של מי שעומד בראשה בפרט, המקומית בכלל

ובכ, שראש הרשות המקומית משרת את האינטרס של כלל , במשטר הנוהג ברשות

על ראש רשות מקומית לפעול תו, מודעות לכ, שפעילותו . הציבור ופועל לטובתו

עליו למלא את תפקידו באופ� המביא .  אמו� הציבורופעילות הרשות משפיעות על

בחשבו� את הצור, להתנהל בדר, שתגרו� לציבור לרחוש אמו� לו ולמערכת שבראשה 

  . הוא עומד

  

כי אי� די ביצירת תדמית גרידא או מראית עי� של התנהגות ראויה לצור, גיוס , יודגש .56

; תא� לכללי האתיקהבה, אלא יש להקפיד על התנהלות אתית, תמיכה של הציבור

התנהלות כזו תיטע בציבור את האמו� הנדרש בראש הרשות המקומית וברשות שבראשה 

  . הוא מכה�

  

ראש רשות מקומית נבחר על ידי הציבור בבחירות ישירות כדי להנהיג ולהוביל את  .57

ולכ� נודעת חשיבות מיוחדת , הוא הדמות המרכזית ברשות המקומית. הרשות המקומית

בי� , מנהיגותו של ראש רשות מקומית מתבטאת. ו ישמש דוגמא אישיתשבהתנהלות

ביכולתו לפעול לאור חזו� ולהציב לעצמו ולאחרי� מטרות ויעדי� ראויי� לטווח , השאר

  .ג� א� אלה אינ� תמיד פופולריי� בציבור, הקצר והארו,

  

 לכ, עליו המשימה לדאוג. ראש רשות מקומית עומד בראש גו" שהוא הרשות המקומית .58

שהתנהלותו שלו וזו של הרשות המקומית יהיו כאלה שיגרמו לציבור לכבד את הרשות 

, ג� כאד� פרטי, לעניי� זה עליו להיות ער לכ, שכל הליכותיו. המקומית כמוסד שלטוני

  .משפיעות על תדמית הרשות המקומית בעיני הציבור

  

ת בפעילותו ברשות אחד הערכי� הבסיסיי� שאמורי� להדרי, את ראש הרשות המקומי .59

וההקפדה שתימנע א" מראית עי� של פגיעה , המקומית הוא השמירה על טוהר המידות

  . בהגינות וביושרה וללא העדפה והפליה פסולות, עליו לפעול ביושר. בטוהר המידות
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 ראש הרשות המקומית נקבע בחוק כבעל התפקיד שאחראי לביצוע הראוי של התפקידי�  .60

בי� השאר בהתחשב בגורמי� חיצוניי� , זאת; קומית לפי הדי�שהוטלו על הרשות המ

גילוי , במסגרת זו עליו למלא את תפקידו תו, תחושת מחויבות אישית. שאינ� תלויי� בו

נכו� לשאת באחריות ולהיות , סמכותו שיקול דעת במסגרתהפעלת , יוזמהומעורבות 

  . ומחדליולתוצאות פעולותיו

  

ת אינה רק כלפי תושבי הרשות המקומית וגורמי� אחרי� אחריותו של ראש רשות מקומי .61

את , כלומר, עליו לשקול שיקולי קיימות. אלא ג� כלפי הדורות הבאי�, בתקופת כהונתו

וכ� עליו להביא , ההשלכות של פעילות הרשות בתקופת כהונתו על הרשות בעתיד

 .לותכמו רשויות גוב, בחשבו� את השפעת פעילות הרשות על גורמי� נוספי�

  

ראש הרשות המקומית אחראי על תחומי� רבי� ומגווני� ואי� לצפות שבכול� תהיה לו  .62

הדרישה ממנו היא למקצועיות שתתבטא ביכולתו ובנכונותו להכיר וללמוד . מומחיות

מקצועיותו . תו, חתירה מתמדת להשתפרות, מגוו� של נושאי� שהוא מופקד עליה�

עליו לדאוג .  מקצועיי� מתאימי� לכל נושאמתבטאת ג� ביכולתו להסתייע בגורמי�

את הגורמי� , בכפו" להוראות כל די�, לשיפור רמת� של עובדי הרשות ולבחור

  .המקצועיי� המתאימי� שבה� ייעזר ועליה� יסתמ,

  

ראש רשות מקומית מחויב לתת לציבור די� וחשבו� מתו, הבנה שכנאמ� הציבור עליו  .63

לעקוב אחריה , יו לאפשר לציבור להתרש� מפעילותועל. לפעול למע� הציבור ובשליחותו

רצוי שראש , בנוס" על כ,. לש� כ, עליו לדאוג לשקיפות של פעילות הרשות. ולבקרה

בעת המתאימה וככל שהמידע יכול להיות לתועלת , רשות מקומית ימסור מידע לציבור

שאינו פוגע כל זאת באופ� מידתי וסביר . לא רק לפי בקשה אלא א" ביוזמתו, הציבור

  .בהתנהלות התקינה של הרשות ובהתחשבות בסודיות הנדרשת ובשמירה על צנעת הפרט

 

ולאחר ,  של הקוד פותח בפרק ההליכות ההולמות של ראש רשות מקומיתהחלק השניהחלק השניהחלק השניהחלק השני .64

. מת� חסויות ופרסומי�, מתנות, ניגוד ענייני�, מכ� מתרכז בנושאי� של עיסוק נוס"

 .כל אחד מפרקי� אלהבהמש, יוקדשו מילי� אחדות ל

  

  הליכות הולמות

  

בפרק הד� בהליכות הולמות מתוארת ההתנהגות הראויה של ראש הרשות המקומית  .65

בהתבטאות בלשו� הולמת , בי� השאר בהופעה בלבוש הול�, שבאה לידי ביטוי

הכללי� האחרי� בחלק זה מיועדי� למנוע . ובהתנהגות מנומסת ומכבדת את הזולת

כדי למנוע התנהגות כזו קובעי� הכללי� שראש הרשות . מתהתנהגות שאינה הול

 �המקומית ישתמש במשאבי הרשות ובש� הרשות וכ� יסתייע בעובדי הרשות המקומית 
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דברי� אלה נכוני� ג� לגבי הנושא הרגיש של שימוש במידע . רק לצור, מילוי תפקידו

  .שנמסר לרשות לצור, ביצוע תפקידיה

  

  עיסוק נוס"

  

סוק נוס" הוא חריג בקוד מבחינה זו שהוא במידה רבה חזרה על לשו� הפרק הד� בעי .66

הדבר נדרש לצור, שלמות התמונה והבנת הכללי� הדני� , אול� כפי שכבר הוסבר. החוק

ראש רשות מקומית מנוע לפי חוק לעסוק , כידוע. בנושא זה ובנושא ניגוד הענייני�

הכללי� מוסיפי� . לות בהתנדבותבעיסוק נוס" בשכר וחלות עליו מגבלות ג� לגבי פעי

החשובה מביניה� היא הדרישה שראש רשות מקומית לא יהיה בעל עניי� , כמה מגבלות

 .ונדמה שהדברי� לא צריכי� הסבר, באמצעי תקשורת מקומי

  

אינ� , ההגבלות שחלות על ראשי העיריות והמועצות המקומיות בחוק הבחירה הישירה .67

ראשי מועצות אלו סברו שעקרונית . צות האזוריותעל ראשי המוע, מכוח החוק, חלות

בסייג אחד והוא שלא תהיה , ראוי שכללי האתיקה בנושא העיסוק הנוס" יחולו ג� עליה�

פעילות חקלאית היא מטיבה של ההתיישבות . מגבלה על העיסוק במשק החקלאי

ה� לא כ, ש, סייג הקוד את ההוראות בדבר העיסוק הנוס", לפיכ,. במועצות האזוריות

עוסקי� בפעילות , יחולו על ראשי המועצות האזוריות שמחזיקי� במשקי� חקלאיי�

  .חקלאית ומקבלי� הכנסות מפעילות זו

  

נושא אחר בתחו� העיסוק הנוס" הוא החברות של ראשי הרשויות המקומיות בגופי�  .68

פי� הקוד מבהיר שאי� כוונה למנוע מראשי רשויות מקומיות להיות חברי� בגו. מסוימי�

ההשתתפות בגופי� אלה . שבה� מתבקשת ההשתתפות של ראשי רשויות מכוח מעמד�

יכול שתהיה מכוח חוק או תקנות או בגופי� שהוקמו בידי הרשויות המקומיות או 

  . שבה� ראש הרשות מייצג אינטרס של השלטו� המקומי, בגופי�

  

  ניגוד ענייני�

  

, ללי� בנושא קרוב מבחינת מאפייניוקובע כ, הפרק העוקב את הפרק הד� בעיסוק נוס" .69

נושא זה מטופל מזה שני� בכללי� של . והוא מניעת מצבי� של חשש לניגוד ענייני�

אשר נקבעו עוד , כללי� אלה. שכבר הוזכרו לעיל, 26נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

משנוצר , עתה. לרבות ראש הרשות המקומית, חלי� על כלל חברי המועצה, 1984בשנת 

 עבור ראשי רשויות מקומיות יש לבחו� את הכללי� על רקע הייחודיות של תפקידו קוד

אינ� רלוונטיי� לגבי , 1984חלק מהכללי� משנת , מחד גיסא. של ראש הרשות המקומית

יש להתאי� את הכללי� , מאיד, גיסא. ראש רשות מקומית משו� האיסור על עיסוק נוס"

. להבדיל מתפקידו של חבר מועצה, מקומיתהנותרי� לתפקיד המיוחד של ראש רשות 

  . התאמה זו נעשתה בפרק זה הד� בניגוד ענייני�

                                                
26
  .כללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות   
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בפרק זה נוס" פירוט מסוי� לגבי תפקידי� שראש הרשות המקומית לא אמור לקבל על  .70

, 27כפי שכבר נקבע בפסיקה של בית המשפט העליו�, למשל. א" א� אינ� בשכר, עצמו

דוגמא אחרת מדגישה . ושב ראש או חבר מועצה דתיתראש רשות מקומית מנוע מלכה� כי

ולכ� אי� , את העובדה שראש הרשות המקומית הוא ראש הרשות של כל תושבי הרשות

 1984התוספות האחרות על הכללי� שנקבעו בשנת . מקו� שיהיה חבר בגופי� פרטיי�

ת מתבטאות בעיקר בהלי, של בדיקת ניגוד ענייני� של ראש הרשות המקומית והכנ

  .הסדרי� בדבר מניעת מצבי� של ניגוד ענייני�

  

  מתנות

  

הנושא . במסגרת ההליכות ההולמות של ראש רשות מקומית יוחד פרק לנושא המתנות .71

הפרק בקוד משלב בי� המקורות ; 28של קבלת מתנות ונתינת� מוסדר בדיני� שוני�

מטרת� של . השוני� ובכ, מקל על ראש הרשות המקומית ביישו� הדיני� וכללי האתיקה

ידוע שמתנה הניתנת לראש רשות מקומית בשל היותו . הכללי� לשמור על טוהר המידות

עלולה לגרו� לו לשקול שיקולי� זרי� כאשר הוא ד� בעניינו של נות� , ראש הרשות

די במראית עי� שהמתנה שניתנה גרמה להשפעה על ראש הרשות , לעניי� זה. המתנה

  . יבור בתפקודו של ראש הרשותכדי לפגוע באמו� הצ, המקומית

  

תו, התחשבות בנסיבות , הפרק מפרט את המתנות שאסור לראש הרשות המקומית לקבל .72

מיוחדות שבשל� נמנע לעיתי� ראש רשות מקומית מלסרב לקבל מתנה או להחזירה 

כגו� מתנה , הכללי� ג� קובעי� את המתנות שראש הרשות המקומית רשאי לקבל. לנות�

קטנת "כדי למנוע אי הבנות באשר למושג . נה לפי הנהוג בנסיבות העניי�קטנת ער, שנית

לעניי� מתנות . 29שהוא הסכו� המקובל לגבי עובדי המדינה, 1 300ננקב סכו� של " ער,

מפני� הכללי� , בנסיבות מסוימות, שראש הרשות המקומית רשאי לית� בתוק" תפקידו

הל הכללילסכומי� שנקבעו על ידי משרד הפני� בחוזר המנ
30
. 

  

  החזר הוצאות ומימו� נסיעות לחו+ לאר+

  

נושא אשר מתקשר לנושא המתנות הוא קבלת החזר הוצאות על ידי ראש הרשות  .73

וכ� קבלת מימו� לנסיעה לחו+ לאר+ שלא על , המקומית מגור� שאינו הרשות המקומית

  .בנושאי� אלה קובעי� הכללי� הסדר וסייגי� להסדר. חשבו� הרשות המקומית

  

                                                
27
 ,,,,שר הדתותשר הדתותשר הדתותשר הדתות. נדוד עציו� דוד עציו� דוד עציו� דוד עציו�  4608/91צ "בג; 394, 392, 389) 3(ד מג"פ, המועצה המקומית יהודהמועצה המקומית יהודהמועצה המקומית יהודהמועצה המקומית יהוד.  נריעניריעניריעניריעני 529/89צ "בג   

  .776) 1(ד מו"פ
28
הנחיית היוע+ ; ��1980"התש, )תנותמ(ר תקנות שירות הציבו; ��1979"תשה, )מתנות(ק שירות הציבור חו   

 .7�2008חוזר המנהל הכללי של משרד הפני� ; 1.1709המשפטי לממשלה 
29
 .42.701סעי" , ר"תקשי   
30
  .7�2008חוזר המנהל הכללי של משרד הפני�    
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  מת� חסויות

  

הוא נושא , אשר עד כה לא היו לגביו הוראות לגבי ראשי רשויות מקומיות, נושא חדש .74

למשל לאירוע , ראש הרשות המקומית יכול שיתבקש לתת את חסותו. מת� החסויות

לגו" שפועל להשגת מטרה מסוימת או לגו" שמגייס תרומות לטובת גו" הפועל , מסוי�

פרק זה באי� להנחות את ראש הרשות המקומית כיצד הכללי� ב. שלא למטרות רווח

, שמחד גיסא יוכל לסייע להגשמת מטרות חיוביות בתחומי הרשות המקומית, לנהוג כ,

יש להדגיש כי הפרק עוסק במת� חסות על ידי ראש הרשות . ומאיד, גיסא יימנע מתקלות

 כי הכללי� א"(ואינו עוסק במת� חסות מטעמה של הרשות המקומית , המקומית עצמו

  ). בשינויי� המתחייבי�, עשויי� להיות רלוונטיי� ג� לגבי הרשות המקומית

  

, הכללי� מתבססי� על הנחיית היוע+ המשפטי לממשלה לשרי� ולעובדי המדינה .75

שנכתבה בעקבות מקרי� שבה� מת� החסות גר� לעובדי הציבור להיות מעורבי� 

נוחות �והדבר גר� לה� לאי, כ,בפעילות לא תקינה של גופי� מבלי שהיו ערי� ל

מת� חסות להענקת תעודות הוקרה לעסקי� שבעליה� הורשעו , למשל. ולמבוכה

לגופי� שהתברר שהתנהלות� הכספית אינה תקינה או שגייסו , בעבירות פליליות

לגורמי� שהמקורות הכספיי� של שותפיה� חשודי� וכיוצא , תרומות שלא הגיעו לייעד�

  . באלה

  

וררו בנושאי� כמו האחריות שנות� החסות לכאורה נוטל על עצמו לעניי� הבעיות התע .76

לענייננו ראש הרשות (החשש שעובד הציבור , אופ� התנהלותו של מבקש החסות

החשש , יימצא במצב של ניגוד ענייני� כאשר יידונו ענייניו של מבקש החסות) המקומית

משו� העובדה שהוא נזקק להשפעה לא הוגנת על הציבור שמבקש החסות פונה אליו 

הכל כפי שמפורט בפרק , אופ� בחירת מבקשי החסות ועוד, לשירותי הרשות המקומית

  . הד� בחסויות

  

הכללי� בפרק מת� החסות בנויי� באופ� שונה משאר הפרקי� משו� שה� רק מתווי�  .77

. את הדר, שבה ראש הרשות המקומית אמור לבדוק את הנושא ולהפעיל את שיקול דעתו

לבדיקה א� מתקיימי� , בשלב ראשו�, לי� אלה מוצע שראש הרשות המקומית ידאגבכל

ולאחר מכ� ידאג לבדיקה מעמיקה יותר של הנושאי� המפורטי� , תנאי ס" מסוימי�

  .בכללי� בפרק זה

  

של הכללי� בוח� את התנהלות ראש הרשות המקומית אל מול הגורמי� החלק השלישי החלק השלישי החלק השלישי החלק השלישי  .78

העובדי� וספקי , חברי המועצה, ציבור הרחבה: המרכזיי� שעמ� הוא בא במגע

  . השלטו� המרכזי�ולבסו" , השירותי� של הרשות המקומית
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  הקשר בי� ראש רשות מקומית לבי� הציבור

  

ובתור שכזה עליו לקיי� , פועל כנאמ� הציבור, בהיותו נבחר הציבור, ראש רשות מקומית .79

 בקשר בי� ראש הרשות המקומית הפרק הד�. אחראי והוג�, קשר ע� הציבור באופ� אמי�

ללא התחשבות , מכוו� להבהיר שמדובר בציבור הרשות המקומית כולו, לבי� הציבור

הקשר ע� הציבור כולל את המענה של ראש . חברתית או אחרת, בהשתייכות פוליטית

כמו ג� את השיתו" היזו� על ידי ראש הרשות , הרשות המקומית לפניות הציבור

בהקשר זה הוש� דגש על . ר ועידודו למעורבות� של תושבי הרשותהמקומית של הציבו

היבט אחר שהוזכר בכללי� הוא . שקיפות המידע ודר, מסירתו, הנגשת המידע לציבור

חסכוני תו, התחשבות בשיקולי� של , אופ� קיו� הקשר ע� הציבור כ, שיהיה יעיל

  .שמירה על איכות הסביבה

  

  ברי המועצההקשר בי� ראש רשות מקומית לבי� ח

  

בי� א� הוא מכה� כיושב ראש מועצת הרשות המקומית ובי� א� , ראש הרשות המקומית .80

לא כא� המקו� לפרט את המבנה של מועצת . מקיי� קשר ע� חברי המועצה, 31לאו

חלק מיחסי� אלה מוסדרי� כבר בחקיקה . הרשות והקשרי� בי� הגורמי� השוני�

ק בכללי� היא להדגיש את חובותיו של מטרתו של הפר; 32הראשית ובחקיקת המשנה

ראש הרשות המקומית כלפי חברי המועצה בהיותו ראש הרשות המבצעת ברשות 

  . המקומית

  

 שברור �הכללי� מכווני� ליחס המצופה מראש הרשות המקומית כלפי חברי המועצה  .81

 כ, שיוכלו למלא את תפקיד� על �שחלק� לא רואי� עי� בעי� אתו בנושאי� מסוימי� 

בוועדות השונות ובכל תפקיד אחר שקיבלו על עצמ� במסגרת , צד הטוב ביותר במועצהה

הכללי� מבליטי� את היחס הנדרש כלפי ועדת , מבי� תפקידי� אלה. פעילות� במועצה

נושא אחר . שבפעילותה קיי� קושי מובנה עבור ראש הרשות המקומית, הביקורת

 ראש הרשות המקומית לעניי� חדלות 33שהכללי� מתייחסי� אליו במפורש הוא סמכויות

מראש הרשות המקומית נדרשת התייחסות עניינית והתבססות . כהונה של חבר המועצה

אול� נמצא לנכו� להדגיש את הדבר במיוחד , על שיקולי� רלוונטיי� בלבד בכל פעילותו

  .לגבי החלטות הנוגעות לחדלות כהונה של חבר מועצה שהוא נבחר ציבור

  

                                                
31
רשאית לבחור מבי� חבריה ,  יותר או21ירייה שמספר חבריה  מועצת ע, לפקודת העיריות130בהתא� לסעי"    

  .יושב ראש בהסכמת ראש העיריה
32
פרק שביעי לצו המועצות ; )תוספת שנייה לפקודת העיריות(כמו התקנות בדבר ישיבות מועצה והנוהל בה�    

) מועצות אזוריות(פרק שביעי לצו המועצות המקומיות ;  והתוספת השלישית שבו�1950א"התשי, )א(המקומיות 
 . �1958ח"התשי

33
סעי" ; �1950א"התשי, )א(א לצו המועצות המקומיות �108 ו105סעיפי� ; ב לפקודת העיריות�125א ו123סעיפי�    

  . �1958ח"התשי) מועצות אזוריות(ה לצו המועצות המקומיות 37
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  אש רשות מקומית לבי� עובדי הרשות המקומית הקשר בי� ר

  

העובדי� ה� חלק . פרק נכבד בכללי� עוסק בקשר בי� ראש הרשות המקומית והעובדי� .82

אמנ� קיימות הוראות . יומי�מהזרוע הביצועית של ראש הרשות ואת� הוא בא במגע יו�

יבטי� אול� כמעט ואי� התייחסות לה, שונות לגבי העובדי� בדיני השלטו� המקומי

  .האתיי� של נושא זה

  

ניהול , יחסו של ראש הרשות המקומית לעובדי�: הפרק כולל הוראות משלושה סוגי� .83

אזהרה מפני תופעות לא רצויות ביחסי� של ראש הרשות המקומית , ולבסו", העובדי�

לאפשר , ליידע אות� על זכויותיה�, ראש הרשות נדרש לכבד את העובדי�. ע� העובדי�

  . ת תפקיד� ולדאוג לרווחת�לה� למלא א

  

בנושא ניהול העובדי� מוש� הדגש על כ, שראש הרשות המקומית יית� לעובדי� רק  .84

לא יעמיד אות� במצבי� אשר עלולי� לגרו� לה� שלא , הוראות שתואמות את הדי�

יתייחס בכבוד לדעת� המקצועית ויימנע , לכבד את החוק או את כללי האתיקה שלה�

סוגיה חשובה אחרת בתחו� ניהול העובדי� היא דר, הקליטה . עהמניצול סמכותו לר

, כמו למשל, ולא מונעת משיקולי� זרי�, והקידו� של העובדי� שחייבת להיות עניינית

דברי� . תיגמול עבור סיוע לראש הרשות המקומית בפעילות פוליטית בתקופת הבחירות

י של העובדי� בדר, של כמו הפיתוח המקצוע, אלה נכוני� ג� לגבי תחומי� אחרי�

נושאי� מרכזיי� אלה לא אמורי� להיות מושפעי� משיקולי� . 'הדרכות וכו, השתלמויות

  . שאינ� רלוונטיי�

  

הסוג השלישי של הכללי� בפרק זה מזהיר את ראש הרשות המקומית מקבלת טובות  .85

  .הנאה מהעובדי� מהעסקת� בעבודות פרטיות או מעירוב� בפעילות פוליטית

  

  בי� ראש הרשות המקומית לבי� שרי הממשלה ומשרדיה הקשר 

  

הפרק האחרו� ד� בנושאי� האתיי� שעשויי� להתעורר לעיתי� בקשר שבי� ראש רשות  .86

בהקשר זה מדגישי� הכללי� את . מקומית לבי� שרי הממשלה ועובדי משרדי הממשלה

 . הצור, בהתנהגות עניינית שלא מערבת שיקולי� הפוליטיי�
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            הקוד האתיהקוד האתיהקוד האתיהקוד האתי
        

        ערכי יסודערכי יסודערכי יסודערכי יסוד: : : : חלק ראשו�חלק ראשו�חלק ראשו�חלק ראשו�

        

        ערכי יסודערכי יסודערכי יסודערכי יסוד    ::::''''פרק אפרק אפרק אפרק א

        

        מטרהמטרהמטרהמטרה

  

בהתא� , התנהגות ראויה ל34לשמש הנחיות לראש רשות מקומיתמטרת� של כללי� אלה היא   .1

לשמור ,  הרשות המקומיתו ותפקודכדי לשפר את תפקוד, לחובת הנאמנות שלו כלפי הציבור

  .ידותמהטוהר את להבטיח ו הלקד� את אמו� הציבור ב, על כבודה

  

        נאמ� הציבורנאמ� הציבורנאמ� הציבורנאמ� הציבור

  

ראש רשות מקומית ימלא את תפקידו כנאמ� הציבור לטובת כלל הציבור ברשות   )א(  .2

  .המקומית

  

  .ראש רשות מקומית יקדיש את זמנו ומרצו לרשות המקומית  )ב(

  

        אמו� הציבוראמו� הציבוראמו� הציבוראמו� הציבור

  

ראש רשות מקומית ינהג בדר, שתקד� את אמו� הציבור בפעילות התקינה של הרשות   .3

  .המקומית

        

        מנהיגותמנהיגותמנהיגותמנהיגות

  

 לאור חזו�ויקד� אותה ינהיג ויוביל את הרשות המקומית במסירות ראש רשות מקומית   )א(  .4

  .ויעדי� ארוכי טווח

  

ראש רשות מקומית ינהג בדר, ההולמת את מעמדו כראש רשות וישמש דוגמא אישית   )ב(

  .להתנהגות ראויה
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   �בכללי� אלה   
 לפקודת 41 סעי" ; לפקודת העיריות145ממונה לפי הוראות סעי" נבחר או ראש רשות  �" רשות מקומיתראש "

 ;המועצות המקומיות
  ; לרבות ועדה מוועדותיה�" ת הרשות המקומיתמועצ", "מועצה"
  . מועצה אזוריתלרבות, מועצה מקומיתוה י עירי�" רשות מקומית"
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        כבוד הרשות המקומיתכבוד הרשות המקומיתכבוד הרשות המקומיתכבוד הרשות המקומית

  

  .הרשות המקומית כמוסד שלטוני כבוד את טפחראש רשות מקומית יפעל באופ� שי  .5

  

        טוהר מידותטוהר מידותטוהר מידותטוהר מידות

  

 טוהר מתו, הקפדה על ,ישרה הליכותיו בדר, בכל וינהג תפקידו את ראש רשות מקומית ימלא  .6

  . המידות

  

        שלטו� החוק ומינהל תקי�שלטו� החוק ומינהל תקי�שלטו� החוק ומינהל תקי�שלטו� החוק ומינהל תקי�

  

� ונהלי תקיהנהל ימראש רשות מקומית יכבד את שלטו� החוק ויפעל למע� קיו� כללי ה  .7

יסוד שיקולי�  על, למטרות שלה� נועדו ורק א, בסמכויותיו קומית וישתמשהרשות המ

  .וסבירי� ענייניי�

  

        מניעת ניגוד ענייני� ומשוא פני�מניעת ניגוד ענייני� ומשוא פני�מניעת ניגוד ענייני� ומשוא פני�מניעת ניגוד ענייני� ומשוא פני�

  

וינהל , מתו, גישה הוגנת כלפי הכל, ראש רשות מקומית ינהג במילוי תפקידו ללא משוא פני�  .8

  .ניגוד ענייני�את ענייני הרשות המקומית כ, שלא יימצא במצב שבו יש חשש ל

  

        נשיאה באחריותנשיאה באחריותנשיאה באחריותנשיאה באחריות

  

ראש רשות מקומית יפעל מתו, מחויבות ויישא באחריות לפעילותה ולתפקודה של הרשות   .9

  .תו, התחשבות בשיקולי קיימות ורווחת התושבי�, המקומית

  

        מקצועיותמקצועיותמקצועיותמקצועיות

  

ישקיע בלימוד , ראש רשות מקומית יקפיד על התנהלות מקצועית שלו ושל הרשות המקומית  .10

ויבצע את התפקידי� המוטלי� עליו תו, הסתייעות בגורמי� , ומי� שהוא מופקד עליה�התח

  .מקצועיי� מתאימי�

  

        פומביותפומביותפומביותפומביות

 

ראש רשות מקומית ינהג בשקיפות ובפתיחות וידווח לציבור על פעילות הרשות באופ�   )א(  .11

 .�הראוי בנסיבות העניי

  

תו, שמירה על הסודיות , ת למידעראש רשות מקומית ידאג לכ, שלציבור תהיה נגישו )ב (

   .הנדרשת וצנעת הפרט
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        הליכות הולמותהליכות הולמותהליכות הולמותהליכות הולמות: : : : חלק שניחלק שניחלק שניחלק שני

        

        התנהגות הולמתהתנהגות הולמתהתנהגות הולמתהתנהגות הולמת: : : : ''''פרק בפרק בפרק בפרק ב

  

        הליכות הולמותהליכות הולמותהליכות הולמותהליכות הולמות

 

בחר ציבור שאמור לשמש ו כנ את מעמדראש רשות מקומית ינהג בהליכות ההולמות  )א(  .12

רשות ההתנהגות ההולמת נועדה לשמור על כבוד ה. דוגמא אישית להתנהגות ראויה

  .המקומית וכבוד ראש הרשות המקומית כמוסדות שלטוניי�

  

יתבטא בלשו� הולמת ובנימוס ינהג , ומכובדיופיע בלבוש הול� מקומית  ראש רשות  )ב(

  .תבדוכומ

  

        כבוד לאחרכבוד לאחרכבוד לאחרכבוד לאחר

  

בתושבי הרשות ובכל הגורמי� , רשותבעובדי ה, בחברי המועצהינהג מקומית  ראש רשות  .13

  .ובהגינותבכבוד , שהוא בא במגע עמ�

  

        שימוש בש� הרשות המקומיתשימוש בש� הרשות המקומיתשימוש בש� הרשות המקומיתשימוש בש� הרשות המקומית

  

מקומית יעשה שימוש בש� הרשות המקומית רק למטרות הרשות ומתוק"  ראש רשות  )א(  .14

  . תפקידו כראש הרשות

  

ראש רשות מקומית יעשה שימוש בתוארו כראש רשות מקומית למטרות הולמות ולא   )ב(

  .למטרות פרטיות שאינ� ראויות

 

        המקומיתהמקומיתהמקומיתהמקומיתשמירה על משאבי הרשות שמירה על משאבי הרשות שמירה על משאבי הרשות שמירה על משאבי הרשות 

  

  .ראש רשות מקומית ינהג ביעילות ובחיסכו� במשאבי הרשות  .15

  

        שימוש במשאבי הרשות המקומיתשימוש במשאבי הרשות המקומיתשימוש במשאבי הרשות המקומיתשימוש במשאבי הרשות המקומית

  

ראש רשות מקומית לא יעשה שימוש במשאבי הרשות שלא במסגרת תפקידו כראש רשות   .16

  . אלא בהתא� לדי�, מקומית
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        התנהלות ציבורית התנהלות ציבורית התנהלות ציבורית התנהלות ציבורית 

  

ויפריד בי� פעילותו המפלגתית , פקידו הציבוריראש רשות מקומית יתנהל באופ� ההול� את ת  .17

.והסיעתית ובי� ניהול ענייני הרשות המקומית
35

  

  

        שימוש במידע שימוש במידע שימוש במידע שימוש במידע 

 

במידע שהגיע אליו מכוח תפקידו , במישרי� או בעקיפי�, ראש רשות מקומית לא יעשה שימוש  .18

 יפעל תו, ולא, למע� ענייניו או ענייני אחרי� שאינ� ענייני הציבור, ושאינו נחלת הכלל

אלא א� כ� ניתנה לכ, הסכמה של הנוגע בדבר ומטעמי� של , והכל, שימוש במידע כאמור

  . טובת הציבור ובמסגרת תפקידו

  

        סודיותסודיותסודיותסודיות

  

ראש רשות מקומית יקפיד על שמירת סודיות ולא ימסור מידע סודי אלא למי שהוסמ, כדי�   .19

  .לקבלו

 

        חילופי שלטו�חילופי שלטו�חילופי שלטו�חילופי שלטו�

  

יקפיד ראש רשות מקומית המסיי� את כהונתו על , לטוניתבמטרה ליצור רציפות ש  )א(  .20

  .תהלי, מסודר ומובנה להעברה שיטתית ויסודית של התפקיד לראש הרשות הנבחר

  

יציע ראש רשות מקומית לראש הרשות הנבחר להעביר בצורה , במסגרת העברת התפקיד  )ב(

,  בהלי, יישו�את התכניות שיישומ� הושל� ואלה שעדיי�, סדורה את המדיניות שנקט

  . את הנושאי� הבעייתיי� שעומדי� על הפרק ונושאי� כיוצא באלה

  

  .ראש הרשות המקומית הנבחר ישת" פעולה בהלי, העברת התפקיד  )ג(

  

                                                
  �בכלל זה   35

  בכנסת  אד� שהתאגדו כדי לקד� בדר, חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוג�  חבר בני�" מפלגה"
  ).�1992ב"התשנ,  לחוק המפלגות1ההגדרה בסעי"  (ידי נבחרי� על

, )חירותב( רשימת המועמדי� שבמסגרתה נבחר חבר המועצה לתפקידו לפי חוק הרשויות המקומיות �" עהסי"
  .�1965ה"התשכ
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        עיסוק נוס"עיסוק נוס"עיסוק נוס"עיסוק נוס": : : : ''''פרק גפרק גפרק גפרק ג

  

36איסור על עיסוק נוס"איסור על עיסוק נוס"איסור על עיסוק נוס"איסור על עיסוק נוס"
  

  

למעט עיסוק בהתנדבות , ראש רשות מקומית לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוס"  )א(  .21

  .23ובלא תמורה בכפו" לאמור בכלל 

  

 יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוס" א" א� הוא עוסק בה� א רשות מקומית לראש  )ב(

  : א� יש בעיסוק כאמור אחד מאלה, בהתנדבות וללא תמורה

  ; מקומיתתאו במעמדו או בקיו� חובותיו כראש רשו, עה בכבוד הרשות המקומיתפגי  )1(

רו� או עדיפות אישיי� בשל היותו ראש רשות יתאו השגת  של ניצול לרעה חשש  )2(

  ;מקומית

סוק הנוס" לבי� תפקידו כראש עירות של ניגוד ענייני� בי� העיסוק בעסק או באפש  )3(

  ;כמפורט בפרק ניגוד הענייני�, רשות מקומית

  .33ייצוג משפטי כאמור בכלל   )4(

  

        סייגי� לאיסור בדבר עיסוק נוס"סייגי� לאיסור בדבר עיסוק נוס"סייגי� לאיסור בדבר עיסוק נוס"סייגי� לאיסור בדבר עיסוק נוס"

  

  : כעיסוק בעסק או כעיסוק נוס"אלה לא ייחשבו  .22

באחד , לפי העניי�, כדירקטור או כבעל תפקיד אחר מקביל לה�, כחבר, נה כיושב ראשכהו  )1(

  :מהגופי� האלה

ד תכנו�מוס  )א(
37
;  

וד ערי� שהרשות המקומית חברה בואיג  )ב(
38
;  

 ויש בידיה הו� או, כויותיה לפי כל די� לסמהקימה בהתא�ת יד שרשות מקומיתאג  )ג(

כוח הצבעה בתאגיד
39
.  

                                                
36

חוק על האמור ב, הכללי� בפרק זה חוזרי� במידה רבה ע� תוספות מסוימות, בכללי� אלה שלא כמקובל  
הסיבה היא שהוראות אלו ה� תשתית . �1975ה"תשלה, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת�(ויות המקומיות הרש

למע� שלמות התמונה חוזרי� הכללי� על הוראות , לכ�. לכללי� שוני� בפרק זה ובפרק הד� בניגוד ענייני�
 .החוק

  :בהתא� לכ, ג� ההגדרות ה� ההגדרות שמופיעות בחוק
מת� ייעו+ או , ייצוג של אד� אחר, עמיפ�לרבות עיסוק חד, סוק נוס" על העיסוק כראש רשות עי�" וק נוס"עיס"

  ;ת למענודלניקיו� פעילות שת
ולרבות , ות ראש רשות מקומית לצרכיו הפרטיי�רשבות העמדת משרד ושירותי משרד ל לר�" רה חומריתתמו"

  .דבות ובלא תמורההעמדת רכב לרשותו ה� לצרכיו הפרטיי� וה� לצור, עיסוק בהתנ
37

 ,הבנייהו� ו לחוק התכנ1ההגדרה בסעי" ( כל רשות שיש לה סמכות בעניי� תכניות או היתרי� �מוסד תכנו�   
  ).�1965ה"תשכה

38
 לחוק איגודי 1ההגדרה בסעי" (א" א� אינ� גובלות זו בזו ,  איגוד רשויות מקומיות סמוכות זו לזו� איגוד ערי�   

  ). �1955ו"התשט, ערי�
39

 מתבקשת בה� השתתפות טיב� ומהות�שמגופי� לל זה לא בא למנוע מראשי רשויות מקומיות השתתפות בכ  
ועדות (מדובר בגופי� שבה� השתתפות ראשי הרשויות היא מכוח חיקוק . מכוח מעמד�של ראשי רשויות 

מרכז השלטו� (ת בגופי� שהוקמו על ידי הרשויות המקומיו, )ב"רשויות ניקוז וכיו, מחוזיות לתכנו� ובנייה
או בגופי� שבה� ראש רשות מקומית מייצג ) ב"מרכז המועצות האזוריות וכיו, החברה למשק וכלכלה, המקומי

  ).גופי� הפועלי� לשמירת שטחי� פתוחי�, רשות מקרקעי ישראל(אינטרס של השלטו� המקומי 
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ר בעבוובלבד שראש הרשות המקומית אינו מקבל שכר , לות במסגרת סיעה או מפלגהפעי  )2(

ואול� ראש הרשות רשאי לקבל מהסיעה או מהמפלגה לצור, פעילות זו ; פעילות זו

  ;רכב ונהג, ירותי משרדש, דמשר

 ;קה בלבד של מניות בתאגידהחז  )3(

 ;ש רשות מקומית או מנכס של משפחתות הכנסות מנכס של ראקבל  )4(

  ;מדעית או אמנותית, מוסיקלית, דרמטית, ת הכנסה מיצירה ספרותיתקבל  )5(

  .פעילות בו או קבלת הכנסות ממנו,  החזקה במשק חקלאי�לגבי ראש מועצה אזורית   )6(

  

        גילוי פעילות התנדבותיתגילוי פעילות התנדבותיתגילוי פעילות התנדבותיתגילוי פעילות התנדבותית

  

 ובלא תמורה כספית או תמורה ראש רשות מקומית העוסק בעסק או בעיסוק נוס" בהתנדבות  .23

החל ; ימסור על כ, הודעה בכתב לשר הפני� ולמועצה ביו� תחילת כהונתו, חומרית אחרת

ההודעה .  במועד שבו החל לעסוק בו�לעסוק בעסק או בעיסוק נוס" לאחר תחילת כהונתו 

  .למועצה תכלול ג� את היק" הפעילות ההתנדבותית

  

        עי תקשורתעי תקשורתעי תקשורתעי תקשורתראש רשות מקומית בעל עניי� באמצראש רשות מקומית בעל עניי� באמצראש רשות מקומית בעל עניי� באמצראש רשות מקומית בעל עניי� באמצ

  

  .ראש רשות מקומית לא יהיה בעל עניי� באמצעי תקשורת מקומי  .24

  

   �בכלל זה 

  ; לרבות ב� זוגו ומי שסמו, על שולחנו�" ראש רשות מקומית"

  ;מנהל או עור, באמצעי תקשורת מקומי, כתב, שות",  לרבות בעל מניות�" בעל עניי�"

היוצא לאור או משדר למע� , י מקומי אמצעי תקשורת בעל אופ�" אמצעי תקשורת מקומי"

  .תושבי הרשות המקומית

  

  

        ����ניגוד ענייניניגוד ענייניניגוד ענייניניגוד ענייני: : : : ''''פרק דפרק דפרק דפרק ד

  

        חובה למנוע ניגוד ענייני�חובה למנוע ניגוד ענייני�חובה למנוע ניגוד ענייני�חובה למנוע ניגוד ענייני�

  

במצב של חשש , א" למראית עי�, מלהימצא,  במסגרת תפקידו,מקומית יימנעראש רשות   .25

ניי� אישי שלו עלבי� המקומית בי� כהונתו ברשות ניגוד הענייני� יכול שיהיה . לניגוד ענייני�

.כמפורט בפרק זה, אחר שלו תפקיד או בי� כהונתו כראש רשות לבי�
40
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אול� , הערה שנכונה לגבי הקוד כולו(יש להעיר . פרק זה כולל הוראות כלליות ופרטניות בנושא ניגוד ענייני�  
, לדוגמא. שההתייחסות לנושא פרטני אינה גורעת מתחולת הכלל) לגבי פרקי� אלה יש להדגיש אותה במיוחד

אינה גורעת מהתחולה של ההוראה " ראש רשות בעל עניי� בתחו� התכנו� והבנייה"ההוראה המפורטת בנושא 
ההוראה , כ, למשל. י� אלה אמורי� ג� לגבי הוראות בפרקי� אחרי�דבר". מניעת ניגוד ענייני� אישי"בנושא 

אינה גורעת מההוראה שייתכ� שראש הרשות ', לפי פרק ג" עיסוק נוס""הקובעת שקבלת הכנסות מנכס אינה 
ולכ� נדרש לעשות הסדר למניעת ניגוד , נמצא במצב של ניגוד ענייני� לגבי אותו נכס שממנו מתקבלת ההכנסה

   .הענייני�
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        מסירת מידע ליוע+ המשפטי לרשות המקומית מסירת מידע ליוע+ המשפטי לרשות המקומית מסירת מידע ליוע+ המשפטי לרשות המקומית מסירת מידע ליוע+ המשפטי לרשות המקומית 

  

ליוע+ המשפטי לרשות המקומית מידע , סמו, לאחר בחירתו, ראש רשות מקומית ימסור  )א(  .26

  �בדבר 

נכסי� שברשותו וברשות בני משפחתו  )1(
41

  ; הרשות המקומיתהנמצאי� בתחומי, 

 ;הפעילי� בתחומי הרשות המקומית, גופי� שיש לו או לבני משפחתו עניי� בה�  )2(

  ;מקורות ההכנסה שלו ושל בני משפחתו  )3(

  .תפקידי� שהוא ממלא בגופי� שאינ� קשורי� לרשות המקומית  )4(

  

והיק" ראש הרשות המקומית לא נדרש לפרט בהודעתו ליוע+ המשפטי את שווי הנכסי�   )ב(

  .הסכומי�

  

למעט מידע שהוא נדרש למסור על פי די� , היוע+ המשפטי ישמור את המידע בסודיות  )ג(

  .ומידע שנית� לפרסו� לפי כללי� אלה

  

   �בכלל זה 

  .  ב� זוג ומי שסמו, על שולחנו של ראש הרשות המקומית�" ב� משפחה"

  

        ודעה למועצת הרשות המקומיתודעה למועצת הרשות המקומיתודעה למועצת הרשות המקומיתודעה למועצת הרשות המקומיתהההה

  

סבור שהוא מצוי במצב של חשש לניגוד ענייני� או שהועלתה ראש רשות מקומית ש  )א(  .27

יוע+ המשפטי ע� , בהקד� האפשרי, וע+ייו, טענה שהוא מצוי במצב של חשש כאמור

  . המקומיתלרשות

  

 ולגורמי� אחרי� שקבע הודעה למועצההמקומית  ימסור ראש הרשות ,לאחר ההיוועצות  )ב(

  :שתכלול את אלה, היוע+ המשפטי

  ;או הטענה בדבר החשש לניגוד ענייני�שאלה ה  )1(

  ; העובדות הרלוונטיות לשאלה או לטענה  )2(

  ; המקומית בשאלת קיומו של ניגוד ענייני�חוות דעתו של היוע+ המשפטי לרשות  )3(

                                                
לעיתי� הורחבה התחולה ג� על קרובי� של ראש הרשות , אול�. תחולת הכללי� היא על ראש הרשות בעצמו  41

  .או על מקרי� שבה� הוא בעל עניי� בגו" מסויי�
א� כי לעיתי� הוא נובע , חוסר האחידות נובע לרוב מסיבות ענייניות. ההגדרות של מונחי� אלה אינ� אחידות

מעגל הקרובי� או , ככל שתוכ� ההוראה מטיל מגבלות חמורות יותר,  כעיקרו�.התאמות בחקיקה�ג� מאי
  .יהיה צר יותר, שבה� ראש הרשות נחשב בעל עניי�, הנושאי�
אח או , ב� או בת, הורה, ב� זוג" מוגדר ”קרוב“, באיסור עשיית עסקאות ע� הרשות המקומית,  כ, למשל

  . בהו� או ברווחי� של תאגיד�10%י שיש לו יותר ממוגדר סוכ� או שות" או מ" בעל עניי�"; "אחות
חוק כמו ב(מוגדר באופ� רחב יותר " קרוב", כאשר ראש הרשות נדרש רק להימנע מנושאי� מסוימי�, לעומת זאת

צאצאי , צאצא, הורי הורה, ההור; זוג�ב�המגדיר קרוב של אד� כ, �1963ג"תשכה, )שבח ורכישה(מיסוי מקרקעי� 
והשיעור שבהחזקתו ייחשב בעל עניי� בתאגיד הוא ) זוג��חות ובני אאואח ;  של כל אחד מאלהזוג��זוג ובני�ב�

  .5%רק  
שהיא , �1968ח"התשכ, בדומה לזו שבחוק ניירות ער," בעל עניי�"בחקיקה חדשה יותר מקובלת הגדרה של 

ת ההגדרות של הצוות החליט לשלב בקוד א. בחוקי השלטו� המקומי" בעל עניי�"מדויקת מההגדרה של 
יש להתחשב בכ, שחלק מהגדרות אלו ימשיכו לחול על ראש . החיקוקי� הקיימי� שעליה� מסתמ, הקוד

ככל , השינויי� שנעשו ה� מזעריי� לצור, יצירת עקביות ואחידות.  הרשויות ג� לאחר שהקוד ייכנס לתוק"
 . בי� ההוראות, הנית�
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חשש שאכ� התעורר סבר היוע+ המשפטי שבמקרה , הסדר למניעת ניגוד ענייני�  )4(

  .ניגוד ענייני�ל

ת ייווע+ ביוע+ המשפטי לרשות במקרה שהוא מעוניי� להשמיט ראש הרשות המקומי  )ג(

שיש בדי� טע� לחיסוי� בשל פגיעה בפרטיותו או , מההודעה פרטי� או חלקי�

  .בשל פגיעה בסוד מסחרי או מקצועי או בשל טע� אחר, בפרטיות� של אחרי�

  

        הסדר למניעת ניגוד ענייני�הסדר למניעת ניגוד ענייני�הסדר למניעת ניגוד ענייני�הסדר למניעת ניגוד ענייני�

  

יערו, את , הסדר למניעת ניגוד ענייני�דרש סבר היוע+ המשפטי לרשות המקומית שנ  )א(  .28

  .ההסדר יכול שיכלול חלק פומבי וחלק חסוי.  בכתבההסדר

  

  :החלק הפומבי יכלול את הפרטי� האלה  )ב(

  ; )ב(27המקומית למועצה כאמור בכלל ראש הרשות הודעתו של   )1(

מטיפול בנושאי� המקומית הודעה מפורטת בדבר הימנעותו של ראש הרשות   )2(

  ;רלוונטיי�ה

 ימלאו את תפקידו של ראש הרשותברשות המקומית שהודעה בדבר הגורמי�  )3(

  .המקומית בכל נושא שהוא מנוע מלטפל בו

  

החלק החסוי של ההסדר יכלול רק את הפרטי� או החלקי� שיש בה� פגיעה בפרטיותו   )ג(

קצועי של פגיעה בסוד מסחרי או מ, של ראש הרשות המקומית או בפרטיות� של אחרי�

למשל רשימת (או שקיי� טע� אחר לחיסוי� בהתא� לדי� , ראש הרשות או של אד� אחר

חלק זה של ההסדר יישמר בסודיות בידי ). לקוחות של גו" שלא פורס� שה� לקוחותיו

 . היוע+ המשפטי לרשות והוא ימסור אותו רק לפי דרישה כדי�

 

נוס" על כ, . הסדר למי שיבקש אותורשות מקומית תמסור העתק מהחלק הפומבי של ה  )ד(

ככל שיהיה בכ, , יועבר החלק הפומבי של ההסדר לכל גור� מקצועי ברשות או מחוצה לה

 .כדי שנית� יהיה לפעול לפיו, צור, לדעת היוע+ המשפטי

  

        ניגוד ענייני� אישיניגוד ענייני� אישיניגוד ענייני� אישיניגוד ענייני� אישימניעת מניעת מניעת מניעת 

  

ה או מכל  פעול מביצוע,היימנע מקבלת החלט,  בדיו�לא ישתת"ראש רשות מקומית   )א(  .29

במצב של , במישרי� או בעקיפי� ,א� הנושא הנדו� עלול לגרו� לו להימצא, טיפול אחר

   .לבי� ענייניו האישיי�מקומית יני� בי� תפקידו כראש רשות יניגוד ענחשש ל

  

  כאמור בסעי" , מטיפול בנושא מסוי�שעליו להימנע המקומית נתברר לראש הרשות   )ב(

  ).ב(27כמפורט בכלל , צהימסור הודעה למוע, )א(קט� 
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   �זה כלל ב

או של גו" שראש הרשות המקומית או קרובו ה� ,  לרבות עניי� אישי של קרוב�" עניי� אישי"

  ;בעלי עניי� בו

 בהו� או ברווחי� 5%מי שיש לו חלק העולה על וכ� ,  מנהל או עובד אחראי בגו"� "בעל עניי�"

  ;של גו"

אח , זוג ובני זוג� של כל אחד מאלה צאצא של ב�, צאצא, רההורי הו, הורה,  ב� זוג�" קרוב"

  . או שות"שלוח, או אחות ובני זוג�

  

        איסור עסקאותאיסור עסקאותאיסור עסקאותאיסור עסקאות

  

הוראה זו . לא יהיה צד לחוזה או לעסקה ע� הרשות המקומיתמקומית או קרובו ראש רשות   .30

    :לא תחול על אלה

  ;ת לכלל תושביהחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותי� שהרשות המקומית מספק  )1(

 בי� הרשות המקומית לבי� קרובו של ראש עסקההחוזה או שבה� המקרי� חריגי�   )2(

קיבלו את , או לבי� מי שקרובו של ראש הרשות הוא בעל עניי� בו, הרשות המקומית

תנאי�  ולפי ה שר הפני�ואת היתר, ברוב של שני שלישי� מחבריה, אישור המועצה

  ; ברשומותתפורס� הודעהר על מת� היתר כאמו; תריהבש

או בהליכי , 1943, )רכישה לצרכי ציבור(הסכ� בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות   )3(

ימסור ראש הרשות , נכרת הסכ� כאמור; העברת מקרקעי� במקו� רכישה כאמור

  ;המקומית את פרטי ההסכ� למועצה

  

  �  זהכללב

  ; ברווחי� של גו" בהו� או10%מי שיש לו חלק העולה על  � "בעל עניי�"

   .או שות" שלוח ,אח או אחות, ב� או בת, הורה,  ב� זוג�" קרוב"

  

        בעל עניי� בתחו� התכנו� והבנייהבעל עניי� בתחו� התכנו� והבנייהבעל עניי� בתחו� התכנו� והבנייהבעל עניי� בתחו� התכנו� והבנייה     מקומית מקומית מקומית מקומיתראש רשותראש רשותראש רשותראש רשות

  

מהותי בתחו� התכנו�  ראש רשות מקומית שהוא או קרובו ה� בעלי עניי� בגו" שפעיל באופ�  .31

או שמי מקרוביו , ת שהוא מכה� בה המקומיהתכנוני שאליו שייכת הרשות מרחבוהבנייה ב

עוסק בתחומי אותו מרחב ביזמות מקרקעי� או בתיוו, פרויקטי� משמעותיי� בתחו� 

לא יעסוק בנושאי� הקשורי� לתכנו� ובניה ברשות , במוסד תכנו�לא יהיה חבר , המקרקעי�

.ויאציל את סמכותו לעסוק בתחו� התכנו�, שבה הוא מכה�
42
   

  

   �בכלל זה 

                                                
42

, בעת כהונתו,  המקומית שלגביו נקבע שהוא אינו רשאיות ראש הרשבכלל זה נמצאהמגבלה המוטלת במוקד   
המוגדרי� , המגבלות הורחבו ג� לגבי קרוביו של ראש הרשות. לעסוק בתחו� מהתחומי� המנויי� בכלל זה

מובהר בזה שאי� הכוונה למנוע מראש רשות לכה� , שכולל פעילויות מסוגי� שוני�, בתחו� התיוו,. בכלל
יד ממגורי� ל �נכסיב א� קרובו עוסק בתיוו,, בנייה או לעסוק בענייני התכנו� והבנייהבוועדה מקומית לתכנו� ו

הדגש הוא על כ, שראש הרשות לא יעמוד בראש הוועדה לתכנו� ובנייה בשעה שקרובו .  בפעילות דומהואה ישני
השפעה תכנונית יש לה� או עשויה להיות לה� שמקרקעי� בהיקפי� גדולי� ובעלי משמעות בנכסי תיוו, עוסק ב

  .על מרחב התכנו� המקומי או על חלק ממנו
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 בהו� או ברווחי� 5%מי שיש לו חלק העולה על וכ� ,  מנהל או עובד אחראי בגו"� "�בעל עניי"

  ; של גו"

הורה ומי שסמו, על שולחנו של ראש הרשות , ב� או בת, אח או אחות,  ב� זוג�" קרוב"

  .ובני זוג� של כל אלה, המקומית

  

        טובת הנאה אגב הליכי תכנו�טובת הנאה אגב הליכי תכנו�טובת הנאה אגב הליכי תכנו�טובת הנאה אגב הליכי תכנו�

  

ות על טובת הנאה שהוא או קרובו זכו בה אגב הליכי ראש רשות מקומית יודיע למועצת הרש  .32

  .תכנו�

  

  �בכלל זה 

וכ� מי שסמו, על שולחנו של ראש הרשות , אח או אחות, ב� או בת,  ב� זוג�" קרוב"

  .המקומית

        

        ניגוד ענייני� בייצוגניגוד ענייני� בייצוגניגוד ענייני� בייצוגניגוד ענייני� בייצוג

  

בה או בפני גופי� הוא מכה� שבפני הרשות המקומית אד� לא ייצג מקומית ראש רשות   )א(  .33

איגוד ערי� שהרשות המקומית , כגו� הוועדה המקומית לתכנו� ולבנייה, שורי� עמההק

  .חברה בו או תאגיד שהקימה וגופי� דומי�

  

בית די� או גו" מעי� , בפני בית משפטהנמצא י� יבכל ענאד� לא ייצג ראש רשות מקומית   )ב(

 .י�יהיא צד לאותו ענהרשות  א� , או ועדהשיפוטי

 

זה לא יחולו על ראש רשות מקומית המייצג את עצמו בהלי, משפטי הוראות כלל   )ג(

 .שהרשות המקומית היא צד לו

  

ראש רשות מקומית יימנע מפנייה אל עובד הרשות המקומית שהוא מכה� בה כדי שזה   )ד(

יטפל בענייניו האישיי� או המשפחתיי� ויקד� אות� שלא באופ� המקובל והשגרתי של 

בכל זאת , לדעת ראש הרשות המקומית, במקרי� חריגי� שבה�. עבודת הרשות המקומית

  . יעשה כ� בידיעת היוע+ המשפטי לרשות המקומית, נדרשת פנייה כאמור

  

  �בכלל זה 

.הגשת בקשה או ניהול משא ומת�, לרבות כל פנייה �" יצוגי"
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        ניגוד ענייני� בי� תפקידי� ניגוד ענייני� בי� תפקידי� ניגוד ענייני� בי� תפקידי� ניגוד ענייני� בי� תפקידי� 

  

 פעולה או מכל  מביצוע,הקבלת החלטיימנע מ,  בדיו�לא ישתת"ראש רשות מקומית   )א(  .34

במצב של , במישרי� או בעקיפי� ,א� הנושא הנדו� עלול לגרו� לו להימצא, טיפול אחר

  .לבי� תפקיד אחר שלוכראש רשות מקומית יני� בי� כהונתו יניגוד ענחשש ל

  

יפעל ראש הרשות המקומית , במקרה שבו התעוררו טענה או חשש לניגוד ענייני� כאמור  )ב(

 .28 עד 26אמור בכללי� כ

 

לבד מהיוע+ המשפטי לרשות , ייווע+ ראש הרשות המקומית, ככל שיעלה הצור, בדבר  )ג(

  .ג� ביועצי� המשפטיי� של הגופי� הרלוונטיי� האחרי�, המקומית

 

   � כראש רשות במקביל לכהונתו, אינו רשאי לכה�מקומית ראש רשות   )ד(

  ; דתיתכיושב ראש או כחבר מועצה במועצה  )1(

שהרשות המקומית , כחבר בגו" או באחד מהמוסדות של גו" הפעיל בתחו� הרשות  )2(

בי� שה� נתמכי� בידי הרשות , אינה משתתפת בניהולו או שאינה בעלת עניי� בו

  ; 43המקומית ובי� שאינ� נתמכי�

כדירקטור בחברה ממשלתית העוסקת בפיתוח אותה רשות מקומית או כל חלק   )3(

  .בינוי בתחומי אותה רשות מקומיתאו ב, ממנה

  

        כורח השעהכורח השעהכורח השעהכורח השעה

  

 מצוילמרות היותו  ,לפעולמקומית מחויב בו ראש רשות שמצב הוא מצב של כורח השעה   )א(  .35

  .בשל היעדרה של חלופה אחרת, במצב של ניגוד ענייני�

  

ניגוד מצב  במצוי למרות היותולפעול מקומית ראש רשות במצב של כורח השעה רשאי   )ב(

  : בהתקיי� כל התנאי� האלה,יני�עני

  ;)ב(27 כאמור בכלל למועצה בדבר ניגוד הענייני� והכורחה  מסר הודעהוא  )1(

מצב של  ב,לדעתו, מדובראכ� כי ,  המקומית הודיע למועצההיוע+ המשפטי לרשות  )2(

  ;כורח השעה

" יחד ע� עובד נוס, ההחלטהיקבל את הפעולה או ראש הרשות המקומית יבצע את   )3(

  .את זהות�המועצה תקבע ונבחר נוס" ש

  

יקבל ראש הרשות , בשל דחיפות העניי�, בהעדר אפשרות לצר" גורמי� נוספי� לטיפול  )ג(

לאחר היוועצות ביוע+ המשפטי , את ההחלטה או יבצע את הפעולה בעצמוהמקומית 

  .  המקומיתלרשות

                                                
, )1(22באי� בגדר כלל ראשי רשויות מקומיות מכהני� בה� כחברי� או כמשתתפי� ואשר אינ� שישנ� גופי�   43

ע� .  למניעת ניגודי ענייני� של נבחרי ציבור ברשויות המקומיותה נפרד בוועדשלגביה� יש מקו� לקיי� דיו�
  . קרנות או עמותות העוסקות בפעילות לרווחת ציבור מסוי� בתחו� הרשות המקומית למשלנותנמגופי� אלה 
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 בנסיבות שבה� לא נית� פעל מסיבות של כורח השעהשראש רשות מקומית שהחליט או   )ד(

בשל  )ב(27כלל כאמור במראש לתת הודעה להיווע+ ביוע+ המשפטי לרשות או היה 

, )ב(27כלל ימסור למועצה הודעה שתכלול את הפרטי� המנויי� ב, דחיפות הטיפול בעניי�

 .סמו, ככל האפשר לאחר ההחלטה או הפעולהב

  

        ועדה מייעצתועדה מייעצתועדה מייעצתועדה מייעצת

  

עומדת בפניו האפשרות  ,ת מראש בנושא ניגוד ענייני�המבקש חוות דעמקומית ראש רשות   .36

לפנות לוועדה המייעצת לפי הכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי ציבור ברשויות 

 ראש הרשות המקומית .חוות דעת יכול שתתבקש בעניי� מסוי� או בנושא כללי; המקומיות

  .יעביר ליוע+ המשפטי לרשות המקומית העתק מפנייתו לוועדה

  

  

        מתנותמתנותמתנותמתנות: : : : ''''פרק הפרק הפרק הפרק ה

  

        מתנה אסורהמתנה אסורהמתנה אסורהמתנה אסורה

  

המוצעת לראש רשות )  מתנה�להל� (הקניית נכס או טובת הנאה אחרת שלא בתמורה   )א(  .37

היא מתנה שאסור לראש הרשות , מקומית או לקרובו בשל היותו ראש רשות מקומית

אי� זה משנה א� המתנה היא עבור ראש הרשות המקומית או עבור , לעניי� זה. לקבלה

  . קרובו

  

אסור לו ג� לקבלה בעקיפי� , לקבלה במישרי�מקומית  לראש רשותטובת הנאה שאסור   )ב(

 להשתמש בסמכותו ראש הרשות המקומיתחייב , כמו כ�.  אחראו באמצעות אד�

לראש הרשות נודע .  לא יקבל טובת הנאה בנסיבות אלוקרובוובהשפעתו כדי שג� 

 . למועצהעליו להודיע על כ, , ר כי קרוב שלו קיבל טובת הנאה כאמוהמקומית

  

  �בכלל זה 

,  לפי נסיבות העניי�שירות או טובת הנאה אחרת, מוצר, שווה כס", כס" �  "טובת הנאה"

  �ולרבות 

  ;תלושי קניה ומתנות לחגי�  )1(

  ; ספורט ובידורלמתקנימנויי� למופעי� ולכניסה כרטיסי� ו  )2(

קונצרטי� או משחקי  כגו� סדרת, ופתיתחוזרי� תקשהזמנות או כרטיסי� לאירועי�   )3(

   ;כדורגל

הנחות בקשר לרכישת מצר, או קבלת שירות מעבר להנחה המקובלת לגבי כלל   )4(

  ;הציבור
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השתלמות והשתתפות על חשבו� גופי� עסקיי� וגופי� אחרי� שאינ� הרשות   )5(

למעט השתתפות על חשבו� גופי� המייצגי� את הרשויות המקומיות , המקומית

  ;משרדי הממשלהו

לחברי גו" מסוי�נותני� הנחות שמת� זכות לרכוש נכסי� או שירותי� אצל גופי�   )6(
44

 ,

 .באותו גו" אינו חבר ככל ראש הרשות המקומית

 

  .ומי שסמו, על שולחנו של ראש הרשות המקומית, ב� או בת,  ב� זוג�" קרוב"

  

        החזרת מתנה אסורההחזרת מתנה אסורההחזרת מתנה אסורההחזרת מתנה אסורה

 

תו, , יחזירה מיד למי שנתנה, 37 כאמור בכלל ה אסורהמתנמקומית שקיבל  ראש רשות  )א(  .38

  .מת� הסבר מתאי� לנות� המתנה

  

לעשות  או אי� זה ראוי, א� בנסיבות המקרה אי� אפשרות להחזיר את המתנה למי שנתנה  )ב(

 יקבל ראש הרשות,  משו� שהסירוב עלול להתפרש כפגיעה בנות� או בגו" שהוא מייצגכ�

 במקרה זה יודיע .ר אותה בהקד� האפשרי לרשות המקומית וימסואת המתנההמקומית 

  .ראש הרשות המקומית בכתב לנות� המתנה כי המתנה עברה לקניי� הרשות המקומית

  

ה לרשות את שווייהמקומית  ראש הרשותישל� , ושנתקבלאו זכות שירות הייתה המתנה   )ג(

 .המקומית

  

        הטיפול במתנות וקבלת היתרי�הטיפול במתנות וקבלת היתרי�הטיפול במתנות וקבלת היתרי�הטיפול במתנות וקבלת היתרי�

  

שלא , לרבות דיווח על מתנות וקבלת היתרי�, נה שקיבל ראש רשות מקומיתדרכי טיפול במת  .39

 ��1980"התש, )מתנות(בחוק שירות הציבור , בשינויי� המחויבי�, קבועי�, הוסדרו בפרק זה

  . ובתקנות על פיו

  

        מתנות שאינ� אסורותמתנות שאינ� אסורותמתנות שאינ� אסורותמתנות שאינ� אסורות

  

 :המתנות המנויות בכלל זה אינ� מתנות אסורות  .40

מקומית מאד� שיש לראש הרשות המקומית קשרי משפחה מתנה הניתנת לראש רשות   )1(

  ; או קשרי ידידות קרובה עמו

  ;מתנה קטנת ער, וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניי�  )2(

  .41השתתפות באירועי� כמפורט בכלל   )3(

  

                                                
44

  .קרנות השוטרי�, מ"משרתי הקבע והגמלאי� בעחבר , למשל  
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  �בכלל זה 

ובלבד שלא , צמוד למדד,  3001 מתנה שאינה עולה על סכו� של �" מתנה קטנת ער,"

צמוד למדד,  1,5001בלו מתנות בסכו� שאינו עולה על יתק
45

 במש, אותה שנה מאותו 

  . גו" באירועי� שוני�

  

        השתתפות באירועי�השתתפות באירועי�השתתפות באירועי�השתתפות באירועי�

 

  :טובת הנאה אסורהקבלת  בגדר ההשתתפות באירועי� אלה לא תיחשב  .41

אירוע לציו� מאורע  כגו�(ממלכתי או אירוע בעל אופי ציבורי רשמי מקומי או אירוע   )1(

  ;)המדינההרשות המקומית או דות בתול

דברי� או בו נושא המקומית  שראש הרשותאירוע שהכנסותיו מיועדות למטרה ציבורית   )2(

  ;משתת" בדר, אחרת לש� קידו� המטרה הציבורית

.  בואורח כבודהמקומית הוא  שראש הרשותאירוע פומבי בעל משמעות ציבורית מיוחדת   )3(

כגו� תחרויות ספורט או מופעי ,  נמני� אירועי� שגרתיי�מסוג זה לאי� אירועע� , ככלל

שיהיו מיוחדת אי� הצדקה ו,  הנערכי� דר, שגרה למינויי� או לצופי� מזדמני�,תרבות

   ;בה� אורחי כבוד

משתת" בה� ראש הרשות המקומית שימי עיו� או אירועי� דומי� , כנסי� והשתלמויות  )4(

באירועי� שנערכי� לא ישתת" הרשות המקומית ראש , ואול�. מתוק" תפקידו או מעמדו

כאשר ההשתתפות בה� , גופי� הפועלי� שלא למטרות רווחעל ידי גופי� עסקיי� או 

 , או עשוי לקיי�,מנהל או מקיי�שעשויה להתפרש כקבלת טובת הנאה מצד הגו" המזמי� 

 של השתתפות כאמור באירועי�, לעניי� זה. קשר עסקי או חוזי ע� הרשות המקומית

לאומיי� מוכרי� כגו� �גופי� ממלכתיי� באר+ או בחו+ לאר+ או על ידי ארגוני� בי�

 לא �הבנק העולמי או ההסתדרות הציונית העולמית , מוסדות של האומות המאוחדות

 .תיחשב בגדר קבלת טובת הנאה אסורה

  

        מת� מתנותמת� מתנותמת� מתנותמת� מתנות

  

יעניק את המתנה , קידוהנות� מתנה במימו� הרשות במסגרת מילוי תפ, ראש רשות מקומית  .42

. בשמה של הרשות המקומית וינהג באופ� שוויוני לגבי כלל האירועי� שהוא נוטל בה� חלק

  46.ער, המתנה ואופ� נתינתה יהיו בהתא� להוראות שקבע המנהל הכללי של משרד הפני�

  

  

                                                
 בינואר �1הסכומי� יהיו צמודי� למדד המחירי� לצרכ� שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויתעדכנו ב  45

המדד הידוע ביו� העדכו� לעומת המדד שהיה ידוע ביו� העדכו� בשנה שקדמה בהתא� לשיעור עליית , בכל שנה
הסכומי� יעוגלו לסכו� הקרוב ; 2010 בינואר 1 לעומת המדד שהיה ידוע ביו� �ולעניי� יו� העדכו� הראשו� , לו

  .  51שהוא מכפלה של 
46

  ".ות המקומיתיעניק את המתנה בשמה של הרש: "בכלל זה נוספו לאחר דיוני הוועדה המילי� 
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        החזר הוצאות ומימו� נסיעותהחזר הוצאות ומימו� נסיעותהחזר הוצאות ומימו� נסיעותהחזר הוצאות ומימו� נסיעות: : : : ''''פרק ופרק ופרק ופרק ו

  

        החזר הוצאותהחזר הוצאותהחזר הוצאותהחזר הוצאות

  

זולת החזר הוצאות שהוא זכאי , ל החזר עבור כספי� שהוציאראש רשות מקומית לא יקב  )א(  .43

  .לקבל על פי די� מהרשות המקומית שהוא עומד בראשה

  

  . החזר הוצאות יהיה בכפו" לדי� הרלוונטי ובגבולות הסביר  )ב(

 

הוראות כלל זה לא יחולו על הוצאות המוחזרות על ידי גופי� ממלכתיי� באר+ או בחו+   )ג(

, כגו� מוסדות של האומות המאוחדות, לאומיי� מוכרי��ארגוני� בי�לאר+ או על ידי 

  .הבנק העולמי או ההסתדרות הציונית העולמית

  

        מימו� נסיעותמימו� נסיעותמימו� נסיעותמימו� נסיעות

 

ראש רשות מקומית המבקש לנסוע לחו+ לאר+ במימו� ישיר או עקי" של גו" שאינו   )א(  .44

לת מימו� כי בקב, לאחר היוועצות ביוע+ המשפטי לרשות, הרשות המקומית וסבור

יביא את הנושא בפני מועצת הרשות , לנסיעה האמורה אי� משו� חשש לניגוד ענייני�

  . ויבצע את הנסיעה לאחר קבלת אישור המועצה

  

לא ייסע ראש רשות מקומית לחו+ לאר+ במימו� ישיר או , )א(על א" האמור בסעי" קט�   )ב(

  .עקי" של גו" עסקי או מסחרי

  

 יישא ראש ,+ לאר+לחוהמקומית הנוסע  לראש הרשות מתלווהב� משפחה במקרה שבו   )ג(

וה� לא ימוממנו , ובהוצאות הנלוות של ב� המשפחההנסיעה הרשות המקומית בהוצאות 

  .שהזמי� את ראש הרשות או שמימ� את נסיעתוהגו" על חשבו� הרשות או על חשבו� 

  

בגי� ) � נקודות טיסהכגו(כל הטבה המוענקת על ידי חברת נסיעות וניתנת לצבירה   )ד(

יהיו רכושה של הרשות , נסיעות שביצע ראש הרשות המקומית בענייני הרשות המקומית

 .המקומית וראש הרשות המקומית לא יעשה בה� שימוש פרטי

  

  �בכלל זה 

או ב� או בת בגירי� א� הדבר נחו+ לראש הרשות המקומית לצור, ,  ב� זוג�" ב� משפחה "

  .מילוי תפקידו
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        מת� חסויותמת� חסויותמת� חסויותמת� חסויות: : : : ''''פרק זפרק זפרק זפרק ז

  

מת� חסותמת� חסותמת� חסותמת� חסות
47

        

  

ישקול את השיקולי� המפורטי� , ראש רשות מקומית שהתבקש לתת את חסותו לאירוע  .45

  .בהתחשב ביתרונות שעשויי� לצמוח לרשות המקומית ממת� החסות, בפרק זה

  

        נושאי� שראש רשות מקומית מחויב לתת עליה� את הדעתנושאי� שראש רשות מקומית מחויב לתת עליה� את הדעתנושאי� שראש רשות מקומית מחויב לתת עליה� את הדעתנושאי� שראש רשות מקומית מחויב לתת עליה� את הדעת

 

  נטילת אחריות לפעילות מבקש החסות  )א(  .46

  

על ראש רשות מקומית להיות ער לכ, שבמת� החסות הוא עלול ליצור את הרוש�   )1(

שבדר, , זאת בשעה; שהוא אחראי לפעילות ולתקינות הפעולה של מבקש החסות

וקרוב לוודאי שאי� , לא עומד לרשותו מלוא המידע לגבי הרכב הגו" והתנהלותו, כלל

  . לו אפשרות להמשי, ולקבל מידע מעודכ� על כ,

  

על ראש רשות מקומית לתת את דעתו לכ, שמבקש החסות עלול לעשות שימוש לא   )2(

שאינו על דעת ראש הרשות ועלול , מבוקר בעצ� מת� החסות על ידי ראש הרשות

  .שלא לעמוד בדרישות הדי� והמינהל התקי�

  

  השפעה לא הוגנת וחשש לניגוד ענייני�  )ב(

  

מת� החסות עלול לגרו� לו להימצא במצב על ראש רשות מקומית להיות ער לכ, ש  )1(

במקרה שמבקש החסות נמצא בקשר , למשל( כלפי מבקש החסות �של ניגוד ענייני

או כלפי מי מהציבור שנענה לגו" מבקש החסות ) עסקי או אחר ע� הרשות המקומית

כאשר זה יבקש תמורה עבור שיתו" הפעולה ע� מי שקיבל את החסות , למשל(

 ). יתמראש הרשות המקומ

  

על ראש רשות מקומית להיות מודע לכ, שהוא עלול לגרו� להשפעה לא הוגנת על   )2(

במקרי� שבה� מבקש החסות פונה , למשל. קהל היעד שמבקש החסות פונה אליו

לגורמי� שעלולי� לחשוש מלסרב לבקשה , בבקשה לקבל תרומה או לקשור עסקה

היתרי� , ת� כמו קבלת רישיונומשו� שה� נזקקי� לרשות בנושאי, נוכח מת� החסות

  .ותמיכות

  

                                                
   �בפרק זה   47

פועל למטרות רווח ובי� א� הוא בי� א� , שאינו בעל תפקיד ברשות המקומיתאד� או תאגיד  �    "מבקש חסות"
  ;הרשות המקומיתשלא במסגרת הפעילות השוטפת של , המבקש סיוע או תמיכה, לאו

או המקומית  ראש הרשותימוש בש� מת� זכות ש; פעמי�בי� באופ� קבוע ובי� באופ� זמני או חד � "מת� חסות"
מבקש פנייה לגורמי� שוני� בשמו של ;  מבקש החסות השתתפות באירועי� מטע�;תפקידובתואר 
לעניי� זה אי� . ל" סיוע בגיוס תרומות או כל פעולה אחרת בעלת אופי כנ;מבקש החסות המלצה על ;החסות

  .וקשת ממנו הפעולה המבעבורתמורה מקבל  אינו זה משנה א� ראש הרשות
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  בחירת מבקש החסות  )ג(

  

הפועל , ראש רשות מקומית חייב להתחשב בכ, שחסות יכול שתינת� רק לגו" מהימ�  )1(

וכי על נושאי� אלה להיבדק טר� מת� החסות וכ� , באופ� תקי� ובטוהר מידות

  .א� זו מתמשכת על פני זמ�, בתקופת מת� החסות

  

בעת שהוא שוקל את מת� החסות ואת , ש רשות מקומית לתת את דעתועל רא  )2(

ובמיוחד הא� מדובר בגו" עסקי או גו" הפועל , לאופי של הגו" מבקש החסות, תנאיה

  .שלא למטרות רווח

  

על ראש רשות מקומית להביא בחשבו� שייתכ� שלא יוכל להיענות לכל מבקשי   )3(

  .� להיענות ולסירוב לבקשות אלוולכ� עליו לקבוע מראש את התנאי, החסות

  

        בחינת התנאי� למת� חסות בחינת התנאי� למת� חסות בחינת התנאי� למת� חסות בחינת התנאי� למת� חסות 

  

יש מקו� למת� חסות רק למי שעומד בתנאי� שיציב ראש הרשות המקומית , ככלל  )א(  .47

 בחינת תנאי ס" �הראשו� : בדיקת התנאי� יכול שתהיה בשני שלבי�. למבקש החסות

הלי, מת� החסות שכולל  �והשני , שאי עמידה בה� תפסול את בקשתו של מבקש החסות

את בדיקת התנאי� באופ� מקי" יותר וקביעת אופ� ההתנהלות של ראש הרשות 

  .המקומית כלפי מבקש החסות

  

  תנאי ס" למת� החסות  )ב(

  

  :ראש רשות מקומית יוכל להיענות לבקשת חסות לאחר שהשתכנע באלה

 ;יתהחסות מתבקשת עבורו הוא בעל חשיבות ציבורית או חברתשהנושא   )1(

  ;או לצור, פרסומת מסחריתשל מבקש החסות קבלת החסות אינה למטרה עסקית   )2(

ולא , החסות מתבקשת עבורושמת� החסות כשלעצמו מהווה סיוע מהותי לנושא   )3(

 ;החסות לנות�

או , מוסרית או מבחינה אחרת, בנושא החסות ובמקבלה אי� פג� מבחינה ציבורית  )4(

 ;קבוצת אנשי� אחרת כלב או גדרמב, דתב, עדהב, גזעב, בלאו� פגיעה

מקורותיו הכספיי� ,  הרכבואתברמה סבירה מסוגל לברר המקומית  ראש הרשות  )5(

ראש . החסות מתבקשת עבורוושל שותפיו לנושא ש, ופעילותו של מבקש החסות

א� זו , הרשות המקומית מסוגל לעקוב אחר נושאי� אלה ג� בתקופת מת� החסות

  .מ�מתמשכת על פני ז
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        הלי, מת� החסותהלי, מת� החסותהלי, מת� החסותהלי, מת� החסות

  

שיכלול בדיקת נושאי� ,  יתקיי� הלי, מת� החסות47לאחר שנתמלאו תנאי הס" לפי כלל   .48

ידאג ראש הרשות , בי� השאר. שוני� ברמה מתאימה לנסיבות העניי� של בקשת החסות

  :וינהג כ,, המקומית לבדיקה זו ברמה סבירה

וידרוש הקפדה מיוחדת במת� חסות , 47עי" ידאג לבדיקה פרטנית של תנאי הס" שבס  )1(

  ;לגיוס כספי� או לקבלת תרומות

יבקש מידע לגבי , בי� השאר. יגרו� לבדיקת זהותו של מבקש החסות ופעילותו התקינה  )2(

שהמבקש הוא בעל רישיו� עסק או שהוא , למשל(מקורותיו הכספיי� ופעילותו התקינה 

  ;)עומד בדרישות דיני התכנו� והבנייה

ידרוש מידע לגבי מעורבות של גורמי� או תקציבי� של הרשות המקומית בנושא   )3(

  ;החסות מתבקשת עבורוש

  ;ידרוש את הגדרת נושא החסות ויקבע את התקופה שבה תינת�  )4(

 יביא בחשבו� את מעורבותו של מבקש החסות בנושא שעבורו הוא מבקש את החסות  )5(

החסות משאבי� אחרי� לנושא שכספי� או  נכונותו של מבקש החסות לתרו�, למשל(

  ;)מתבקשת עבורו

מת� יחס מיוחד , למשל( בי� תפקידו לבי� ענייניו של מבקש החסות ניגוד ענייני�יימנע מ  )6(

  ;)לבקשותיו של מבקש החסות במגעיו ע� הרשות המקומית

ות יוודא שנבחרי הרשות המקומית ועובדיה לא יזכו את מבקש החסות בעדיפות ברש  )7(

  ;המקומית רק משו� שקיבל את חסות ראש הרשות

ידאג לכ, שקהל היעד של מבקש החסות לא יהיה תחת הרוש� של מחויבות להיענות   )8(

מי שנזקק תדיר לשירותיה של , למשל(לפניות של מי שקיבל את החסות מראש הרשות 

ת הרוש�  עשוי להיות תח�אדריכלי� או בעלי עסקי� ,  כמו קבלני��הרשות המקומית 

 ).שמוטב לו לא לסרב לבקשה של גור� שראש הרשות נת� לו את חסותו

  

        מת� חסות ביוזמת ראש רשות מקומיתמת� חסות ביוזמת ראש רשות מקומיתמת� חסות ביוזמת ראש רשות מקומיתמת� חסות ביוזמת ראש רשות מקומית

  

� בנושא זה שתקבע הרשות ייעשה כ� בהתא� לנהל, ראש רשות מקומית היוז� מת� חסות  .49

  .המקומית
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        פרסומי�פרסומי�פרסומי�פרסומי�: : : : ''''פרק חפרק חפרק חפרק ח

  

        עקרונות הפרסו�עקרונות הפרסו�עקרונות הפרסו�עקרונות הפרסו�

 

ידאג לכ, שפרסומי� מטע� הרשות המקומית יתייחסו לפעילותו ראש רשות מקומית   )א(  .50

  . ולפעילות הרשות ברוח עקרונות חופש המידע והשקיפות

  

בי� השאר במטרת הפרסו� , ראש רשות מקומית המפרס� פרסומי� מטעמו יתחשב  )ב(

 .ובמועד שבו יפורס�

  

        שוויוניות בפרסו�שוויוניות בפרסו�שוויוניות בפרסו�שוויוניות בפרסו�

  

ומי ינהג באופ� שוויוני וענייני כלפי כל ראש רשות מקומית המפרס� באמצעי תקשורת מק  .51

  .בכל הנוגע להעברת פרסומי� אליה� מטע� הרשות, אמצעי התקשורת המקומיי�

  

        48ברכות ואיחולי�ברכות ואיחולי�ברכות ואיחולי�ברכות ואיחולי�

 

ראש רשות מקומית לא ייזו� פרסו� במימו� הרשות של מודעות ברכה או איחולי� שאינ�   )א(  .52

  .קשורות לעבודת הרשות

 

במישרי� או , נהעל חשבו, הרשותס� מודעת ברכה מטע� פרי ראש רשות מקומית לא  )ב(

או של ב� , הרשות או של מי שאינו עובד הרשותלרגל מאורע חגיגי של עובד , בעקיפי�

  .או מודעת ברכה המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או לב� משפחתו, משפחת�

 

י� או במישר, נהעל חשבו, הרשותמודעת אבל מטע� מקומית לא יפרס�  ראש רשות  )ג(

  .המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או לב� משפחתו, בעקיפי�

 

מי שכיה� בעבר או , הרשות המקומיתעובד חבר מועצה או נפטר , לעילעל א" האמור   )ד(

או מי , ראש הרשות המקומיתרשאי , או בני משפחת�, ברשותעובד כחבר מועצה או כ

 .הרשותלפרס� מודעת אבל בש� , מטעמו

  

  �בכלל זה 

  . אח או אחות, צאצא, הורה,  ב� זוג�" משפחהב� "

        

                                                
48

, )גופי� ציבוריי�( מחוק הגבלת פרסומי� �3 ו2שולבו סעיפי� , כדי לתת תמונה שלמה בנושא הפרסומי�  
  .אשר חל ג� על הרשויות המקומיות, �1996ו"התשנ

  �בחוק זה מוגדרי�   
  ;שתפוצתו ארצית או מקומית,  לרבות פרסו� חד פעמי או עיתי�" עיתו�"
  .במישרי� או בעקיפי�, תו� בתמורה שניתנה פרסו� מודעה בעי�" פרסו�"
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        הקשרי� בי� ראש הרשות המקומית לבי� גורמי� אחרי�הקשרי� בי� ראש הרשות המקומית לבי� גורמי� אחרי�הקשרי� בי� ראש הרשות המקומית לבי� גורמי� אחרי�הקשרי� בי� ראש הרשות המקומית לבי� גורמי� אחרי�: : : : חלק שלישיחלק שלישיחלק שלישיחלק שלישי

  

         הציבור הציבור הציבור הציבור בי� ראש הרשות המקומית לבי� בי� ראש הרשות המקומית לבי� בי� ראש הרשות המקומית לבי� בי� ראש הרשות המקומית לבי�הקשרהקשרהקשרהקשר: : : : ''''פרק טפרק טפרק טפרק ט

        

        קשר ע� הציבורקשר ע� הציבורקשר ע� הציבורקשר ע� הציבור

 

. ע� הציבוראחראי והוג� , רצי", אמי�קיי� במסגרת תפקידו קשר יראש רשות מקומית   )א(  .53

פרסו� באתר , פרסו� באמצעי תקשורת כגו�, ל שיתקיי� בדרכי� שונותהקשר יכו

 השתתפות, קהלהופעה בפני , קבלת קהל, התכתבות, שיחה טלפונית, האינטרנט

  . אירועי�ב

   

ראש רשות מקומית יקיי� את הקשר בדר, המכבדת את הציבור וידאג למענה לפניות   )ב(

  .הציבור בתו, זמ� סביר

  

בי� , כ, שיהיה, ית יית� את דעתו על אופ� קיו� הקשר בינו לבי� הציבורראש רשות מקומ  )ג(

  .נגיש ומתחשב בשיקולי� סביבתיי�, חסכוני, יעיל, השאר

  

ראש רשות מקומית יקיי� את הקשר ע� הציבור ג� באמצעות הקשר ע� נציגי הציבור   )ד(

  .מקומיותעמותות ואגודות , כגו� חברות עירוניות, החברי� או משתתפי� בגופי�

  

        קשר מכובד והול�קשר מכובד והול�קשר מכובד והול�קשר מכובד והול�

  

 תו, שמירה על ,קיי� את הקשר ע� הציבור באופ� ההול� את מעמדויראש רשות מקומית   .54

  .ועובדיה  המועצה חברי,רשותהמעמד� ותדמית� של , �כבוד

 

        יחס שוויונייחס שוויונייחס שוויונייחס שוויוני

 

ראש רשות מקומית ידאג לכ, שהקשר ע� הציבור יתנהל באופ� שוויוני ויימנע ממעשי� או   .55

 .במגדר או באנשי� ע� מוגבלות, בדת , בעדה, צהרות שיש בה� כדי לפגוע בגזעמה

  

        שיתו" הציבורשיתו" הציבורשיתו" הציבורשיתו" הציבור

  

מ� הראוי שראש רשות מקומית ייזו� ויעודד מעורבות ושיתו" של הציבור בסוגיות הקשורות   .56

 . לפעילותה השוטפת של הרשות וכ� בקביעה ובתכנו� של יעדיה לטווח ארו,
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        נגישות למידענגישות למידענגישות למידענגישות למידע

  

וייזו� הפצת , ראש רשות מקומית ידאג לכ, שלציבור תהיה נגישות למידע אמי� וענייני  )א(  .57

  .מידע שיכול להיות לתועלת הציבור

  

, ראש רשות מקומית ידאג לדיווח על פעילות הרשות ויית� את דעתו על השלב המתאי�  )ב(

  .שבו יש מקו� לדווח לציבור, לפי מהות הנושא העומד על הפרק

  

יתפרס� בכפו" לסודיות הנדרשת , ש רשות מקומית ידאג לכ, שמידע שמתפרס�רא  )ג(

  . ובהתחשב בצנעת הפרט

  

        פניות אישיות מהציבורפניות אישיות מהציבורפניות אישיות מהציבורפניות אישיות מהציבור

  

יעשה כ� , סבר ראש רשות מקומית שראוי שבנסיבות המקרה הוא יטפל בפנייה באופ� אישי  .58

  .תו, שיתו" הדרג המקצועי המתאי� והקפדה על כללי המינהל התקי�

  

  

        הקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� המועצההקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� המועצההקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� המועצההקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� המועצה: : : : ''''ייייפרק פרק פרק פרק 

  

        יחס ראש רשות מקומית לחברי המועצהיחס ראש רשות מקומית לחברי המועצהיחס ראש רשות מקומית לחברי המועצהיחס ראש רשות מקומית לחברי המועצה

 

בי� השאר מתו, הכרה , ראש רשות מקומית ינהג בכבוד כלפי חברי המועצה והמועצה כאורג�  .59

. בכ, שמועצת הרשות המקומית וחבריה מייצגי� את כלל תושבי הרשות המקומית

מית לעניי� פרק זה תהיה שוויונית כלפי חברי הקואליציה ההתייחסות של ראש הרשות המקו

  . וחברי האופוזיציה במועצה

  

        נורמות התנהלותנורמות התנהלותנורמות התנהלותנורמות התנהלות

  

התנהגות ותרבות דיבור בישיבות , ראש רשות מקומית יפעל להנהגת נורמות של התנהלות  .60

  . בשמשו דוגמא אישית לעניי� זה, המועצה

  

 נגישות לחברי המועצהנגישות לחברי המועצהנגישות לחברי המועצהנגישות לחברי המועצה

  

ובכלל זה יקיי� עמ� שיח דמוקרטי , היה זמי� ונגיש לחברי המועצהראש רשות מקומית י  .61

  . בי� השאר בקיו� פגישות מעת לעת על פי בקשת� ומענה לפניותיה�, ענייני
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        מסירת מידעמסירת מידעמסירת מידעמסירת מידע

  

במסירת מידע המתבקש על ידי , ככל הנית�, ראש רשות מקומית נדרש לפעול באופ� מהיר  .62

  .חברי המועצה

  

 י המועצהי המועצהי המועצהי המועצהעידוד יוזמות של חברעידוד יוזמות של חברעידוד יוזמות של חברעידוד יוזמות של חבר

  

שיש בה כדי לקד� את ענייני , ראש רשות מקומית יעודד גילוי יוזמה בקרב חברי המועצה  )א(  .63

  .תנאי� נוחי� להתמקצעות חברי המועצה, ככל הנית�, ויאפשר, הרשות המקומית

 

ראש רשות מקומית יתייחס באופ� ענייני להצעות חברי מועצה לעריכת שינויי�   )ב(

יזו� פרויקטי� רלוונטיי� ויקד� חשיבה משותפת ע� חברי המועצה לי, בתחומי� שוני�

 . בנושאי� העומדי� על הפרק

 

 תנאי פעילות לחברי המועצהתנאי פעילות לחברי המועצהתנאי פעילות לחברי המועצהתנאי פעילות לחברי המועצה

  

תנאי� הולמי� , במסגרת המשאבי� העומדי� לרשות המועצה, ראש רשות מקומית יית�  .64

 .לפעילות� הציבורית של חברי המועצה

  

        החלטות בעניי� חדלות כהונההחלטות בעניי� חדלות כהונההחלטות בעניי� חדלות כהונההחלטות בעניי� חדלות כהונה

  

לגבי חברי מועצה בנושאי� ,  רשות מקומית השוקל לקבל החלטות לפי סמכות על פי די�ראש  .65

יקבל אות� באופ� ענייני ועל בסיס שיקולי� , דוגמת חדלות כהונת� והשתייכות� הסיעתית

 ה מהוומתו, מודעות לכ, ששימוש בסמכויות אלו, הרלוונטיי� לעניי� ובזהירות הראויה

  .  המקומיתרשותרה של תושבי המימוש זכות הבחיהתערבות ב

 

        יישו� החלטות המועצהיישו� החלטות המועצהיישו� החלטות המועצהיישו� החלטות המועצה

 

ראש רשות מקומית יפעל ליישו� ההחלטות שקיבלה מועצת הרשות המקומית כדי� ובהתא�   .66

    .א" א� ה� נוגדות את עמדתו, לסמכותה

  

        ראש הרשות המקומית והוועדותראש הרשות המקומית והוועדותראש הרשות המקומית והוועדותראש הרשות המקומית והוועדות

  

להמלצות , המועצהראש רשות מקומית יקפיד להתייחס לעבודתה של ועדה מוועדות   )א(  .67

מתו, , במלוא כובד הראש ובאופ� ענייני ומקצועי, שהיא מגישה ולתכניות שהיא מציעה

  .הכרה בכ, שהוועדות ה� חלק חשוב של הדיו� הציבורי המתקיי� במועצה
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יפעל לכ, , מתו, הכרה בחשיבות עבודת� של וועדות המועצה, ראש רשות מקומית  )ב(

תו, מת� תנאי� הולמי� , באופ� שוט" וסדירשיתאפשר לה� לקיי� את ישיבותיה� 

  . לפעילות� ובשיתו" פעולה עמ�

  

        ראש רשות מקומית וועדת הביקורתראש רשות מקומית וועדת הביקורתראש רשות מקומית וועדת הביקורתראש רשות מקומית וועדת הביקורת

  

תו, שהוא , ראש רשות מקומית יתייחס לוועדת הביקורת ולהמלצותיה על בסיס ענייני  .68

ויקפיד ליטול חלק בישיבות ועדת הביקורת שאליה� , מאפשר לוועדה למלא את תפקידה

 .�יוזמ

  

        ראש רשות מקומית ויושב ראש המועצהראש רשות מקומית ויושב ראש המועצהראש רשות מקומית ויושב ראש המועצהראש רשות מקומית ויושב ראש המועצה

 

יאפשר לו ראש הרשות המקומית למלא את ,  נבחר יושב ראש מועצה במועצת רשות מקומית  .69

  . באופ� עצמאי וללא התערבות בשיקול דעתו49תפקידו

  

  

         הרשות  הרשות  הרשות  הרשות עובדיעובדיעובדיעובדיבי� בי� בי� בי� ללללהמקומית המקומית המקומית המקומית     ראש הרשותראש הרשותראש הרשותראש הרשות    הקשר בי�הקשר בי�הקשר בי�הקשר בי�: : : : אאאא""""פרק יפרק יפרק יפרק י

  

 דוגמא אישיתדוגמא אישיתדוגמא אישיתדוגמא אישית

  

לעובדי� בדר, התנהגותו ובפעילותו בניהול הרשות מש דוגמא אישית שראש רשות מקומית י  .70

  .המקומית

 

 כיבוד העובדי�כיבוד העובדי�כיבוד העובדי�כיבוד העובדי�

  

  .ביושר ובהגינות, ראש רשות מקומית ינהג כלפי עובדי הרשות המקומית בכבוד  )א(  .71

  

, יעשה כ� בהגינות, ראש רשות מקומית המבקש להעביר ביקורת על פעילותו של עובד  )ב(

  .ימי�במקו� ובזמ� המתא

  

        יחס שוויונייחס שוויונייחס שוויונייחס שוויוני

  

מוגבלות או כל שוני אחר , מגדר, גזע, עדה, ראש רשות מקומית לא יפלה עובד מטעמי דת  .72

  . שאינו רלוונטי למהות ההעסקה

  

  �בכלל זה 
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 ".תקנו� בדבר ישיבות מועצה והנוהל בה�"כדוגמת התפקידי� הקבועי� ב  
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אשר בשלה , קבועה או זמנית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קות פיסית ל�" מוגבלות"

. בתחו� אחד או יותר מתחומי החיי� העיקריי�באופ� מהותישל האד� מוגבל תפקודו 
50

  

  

 יחס אישייחס אישייחס אישייחס אישי

  

ות ויהיה קשוב כפתייגלה א, אישי יחס, ככל הנית�, ראש רשות מקומית יעניק לעובדי�  .73

  .לבקשותיה� ולהצעותיה�

  

        פתיחותפתיחותפתיחותפתיחות

  

ראש רשות מקומית יעודד ביקורת בונה ואווירה של פתיחות בקרב העובדי� כ, שיביעו את   .74

  .ו ובפני מוסדות הרשות המקומיתדעת� בפני

  

 שמירת ההיררכיה הארגוניתשמירת ההיררכיה הארגוניתשמירת ההיררכיה הארגוניתשמירת ההיררכיה הארגונית

  

יכבד את ההיררכיה הארגונית של , במגעיו ע� עובדי הרשות המקומית, ראש רשות מקומית  .75

  . הרשות המקומית

   

        העסקת מתנדבי�העסקת מתנדבי�העסקת מתנדבי�העסקת מתנדבי�

  

בתפקידי� שבדר, , ראש רשות מקומית ידאג לכ, שליבת פעילותה של הרשות המקומית  )א(  .76

לא תבוצע על ידי מי שאיננו מקבל שכר או שמקבל שכר , לאי� עובדי� בשכרכלל ממ

 . סמלי

  

בתפקידי� שלא כרוכה , נית� להעסיק את מי שאינו מקבל שכר או שמקבל שכר סמלי  )ב(

  :דוגמת תפקידי� אלה, בה� סמכות שלטונית

; טת עולי�קלי; ילדי� או נוער, טיפול חינוכי וחברתי בקידו� משפחות; חינו, מבוגרי�  

; בחולי� או במשפחותיה�, בנכי�, טיפול בקשישי�; שירותי ייעו+ לתושבי� ולתיירי�

טיפול במשפחות ; נכי� או עולי�, עזרה באחזקת מעונות או מוסדות של קשישי�

 לחוק שירות עבודה 1התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה כמשמעו בסעי" ; שכולות

לרבות אבטחת טיולי� וליווי� , עולות חינוכיותאבטחת פ; �1967ז"התשכ, בשעת חירו�

פעולות תרבות על ידי אמני� מתנדבי� ; מניעת עבריינות; ע וליווי�"ואבטחת מסעות גדנ

  .בתחומי הרשות באירועי� מיוחדי� שהיא מקיימת

  

        

        הגנה על עובדי� שהגישו תלונההגנה על עובדי� שהגישו תלונההגנה על עובדי� שהגישו תלונההגנה על עובדי� שהגישו תלונה
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  . �1998ח"התשנ, בחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות" אד� ע� מוגבלות"זו ההגדרה של   
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 עובד רק בשל כ, שהגיש ראש רשות מקומית ידאג לכ, שלא תהיה פגיעה בענייני עבודתו של  .77

  .תלונה נגד ממונה או עובד אחר ברשות המקומית

 

        פרטיותפרטיותפרטיותפרטיות

 

, אודותיה�על  מידע אישי יחשו"העובדי� ולא � של פרטיותראש רשות מקומית יכבד את   .78

  .למעט מידע שמסירתו נדרשת לפי די�

  

        יידוע על זכויותיידוע על זכויותיידוע על זכויותיידוע על זכויות

  

מלוא זכויותיה� ופרטי� מהותיי� על ראש רשות מקומית ידאג לכ, שיובאו לידיעת העובדי�   .79

  .תנאי העסקת�

  

 רווחת העובדי� ותנאי עבודהרווחת העובדי� ותנאי עבודהרווחת העובדי� ותנאי עבודהרווחת העובדי� ותנאי עבודה

  

  .ראש רשות מקומית יפעל לשיפור רווחת העובדי�  )א(  .80

  

המביאי� בחשבו�  תנאי עבודה סביבתיי� נאותי� ,ככל הנית�, ראש רשות מקומית יבטיח  )ב(

  .בטיחות� ונוחות� של העובדי�, בריאות�, את כבוד�

  

 . ראש רשות מקומית יעודד יישוב חילוקי דעות בדר, של גישור ובדרכי נוע�  )ג(

  

 מניעת הטרדהמניעת הטרדהמניעת הטרדהמניעת הטרדה

  

וידאג למניעת ,  כלפי העובדי�פליההאיו� ו, י הטרדהיביטוראש רשות מקומית יפעל למניעת   .81

  . התופעות האמורות בי� העובדי� לבי� עצמ�

  

        עבירות משמעתעבירות משמעתעבירות משמעתעבירות משמעת

  

חיה ולהדרכה של העובדי� באשר לנוהלי הרשות מקומית ידאג להנרשות  ראש  )א(  .82

  .עבירות משמעתכדי למנוע , ולהתנהגות ההולמת שנדרשת מה�

  

   .קבועי� וידועי� מראשהטיפול בעבירות משמעת יהיה במסגרת כללי�   )ב(

  

ישמע במסגרת ההלי, המשמעתי את , ראש רשות מקומית שבכוונתו להשעות עובד  )ג(

  .ושא ההלי, המשמעתיהסבריו של העובד לאירוע נ

  



 

 48

ראש רשות מקומית ידאג לכ, שההיבט העקרוני של ההחלטות בענייני משמעת יפורס�   )ד(

 . של העובדתו, שמירה על צנעת הפרט וכבודו, בקרב עובדי הרשות המקומית

  

        

  הנחיות לעובדי�הנחיות לעובדי�הנחיות לעובדי�הנחיות לעובדי�

  

ת� במצב יינתנו בהתא� לדי� ולא יעמיד או �עובדיראש רשות מקומית יקפיד כי הנחיותיו ל  .83

  .שיגרו� לה� לפעול שלא בהתא� לחוק ולקוד האתי שחל עליה�

  

  עצמאות מקצועיתעצמאות מקצועיתעצמאות מקצועיתעצמאות מקצועית

  

, הרלוונטיי� ברשות הגורמי� המקצועיי� התייעצות ע� ראש רשות מקומית יקיי�  )א(  .84

  .הוא מופקד עליה�שבמסגרת עבודת המטה העוסקת בגיבוש מדיניות בתחומי� 

  

  יית� משקל,  של העובדי�ות שיקוליה� המקצועיי�עצמא יכבד אתראש רשות מקומית   )ב(

  . בכובד ראש�ת ויבח� אותומנומקות וראוי לחוות דעת מקצועי

  

  .ראש רשות מקומית יכבד את הקוד האתי המקצועי של העובדי�  )ג(

  

יודיע על כ, , ראש רשות מקומית המבקש חוות דעת מקצועית מגור� שאינו עובד הרשות  )ד(

  . יעביר את חוות הדעת לידיעתו וישמע את דעתו בנושא, א בתחומולעובד הרשות שהנוש

  

  קשר בי� חברי מועצה לעובדי הרשות המקומיתקשר בי� חברי מועצה לעובדי הרשות המקומיתקשר בי� חברי מועצה לעובדי הרשות המקומיתקשר בי� חברי מועצה לעובדי הרשות המקומית

  

, ככלל. ראש רשות מקומית יקבע הסדרי� בדבר הקשר בי� חברי המועצה לעובדי הרשות  .85

  . מתאי� שהקשר יתקיי� באמצעות המנהל הכללי או המזכיר של הרשות המקומית

  

 דה ברשות המקומיתדה ברשות המקומיתדה ברשות המקומיתדה ברשות המקומיתיחסי עבויחסי עבויחסי עבויחסי עבו

  

 .אישיי� בי� העובדי���יחסי העבודה הביראש רשות מקומית יעודד טיפוח של   )א(  .86

  

במיומנויות ובידע המקצועי , במידע  ושיתו"עבודת צוותראש רשות מקומית יעודד   )ב(

 .שרכשו העובדי�

  

 קליטה וקידו� של עובדי�קליטה וקידו� של עובדי�קליטה וקידו� של עובדי�קליטה וקידו� של עובדי�

  

ייעשו בהתא� לשיקולי�  ליטת� וקידומ�ק, ראש רשות מקומית ידאג לכ, שמינוי עובדי�  .87

תו, , השכלת� והתאמת� לתפקיד,  המועמדי� כישורי, ואופיורכי התפקידו צ,מקצועיי�
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לרבות שיקולי� מפלגתיי� או , הימנעות משיקולי� זרי�,  על שוויו� הזדמנויותהקפדה

  .הגו� ושקו", ותו, שמירה על הלי, שוויוני, סיעתיי�

  

        

 טית לראש הרשות המקומיתטית לראש הרשות המקומיתטית לראש הרשות המקומיתטית לראש הרשות המקומיתהעסקת מי שסייע פוליהעסקת מי שסייע פוליהעסקת מי שסייע פוליהעסקת מי שסייע פולי

  

  . ראש רשות מקומית לא יהיה מעורב בבחירת עובד שסייע לו פוליטית  )א(  .88

  

 חודשי� מהיו� שבו התקיימו הבחירות האחרונות לרשות 18הוראות כלל זה יחולו במש,   )ב(

  .המקומית

  

 פיתוח מקצועיפיתוח מקצועיפיתוח מקצועיפיתוח מקצועי

  

ימי , בדר, של השתלמויותלרבות , לפיתוח מקצועי לעובדיו ידאגראש רשות מקומית   )א(  .89

  .הדרכה וכנסי�, עיו�

  

בפיתוח מקצועי כאמור יפעל ראש רשות מקומית על פי אמות מידה מקצועיות ושיקולי�   )ב(

  .ענייניי� בלבד

  

        קבלת טובת הנאה מעובדי�קבלת טובת הנאה מעובדי�קבלת טובת הנאה מעובדי�קבלת טובת הנאה מעובדי�

  

, טובות הנאה מעובדי הרשות המקומית, במישרי� או בעקיפי�, ראש רשות מקומית לא יקבל  .90

 . � שבפרק המתנותבכפו" לכללי

  

        ניהול עסקי� ע� עובדי הרשות המקומיתניהול עסקי� ע� עובדי הרשות המקומיתניהול עסקי� ע� עובדי הרשות המקומיתניהול עסקי� ע� עובדי הרשות המקומית

  

 .ראש רשות מקומית לא ינהל יחסי� עסקיי� ע� עובדי הרשות המקומית  .91

  

 העסקת עובדי רשות המקומית בעבודות פרטיות העסקת עובדי רשות המקומית בעבודות פרטיות העסקת עובדי רשות המקומית בעבודות פרטיות העסקת עובדי רשות המקומית בעבודות פרטיות 

  

, לעניי� זה. פרטיות בעבודות  המקומיתהרשותשל  עובד יעסיק לאראש רשות מקומית   )א(  .92

וכ� אי� זה משנה שההעסקה היא  העבודה שעות אחריא� ההעסקה היא אי� זה משנה 

 . בתמורה מלאה

   

את המוצר או את , באופ� סביר, במקרי� חריגי� ויוצאי דופ� שבה� לא נית� לרכוש  )ב(

יודיע ראש הרשות המקומית ליוע+ המשפטי , השירות ממי שאינו עובד הרשות המקומית

;  או השירות מעובד הרשות ויפעל לפי חוות דעתולרשות על כוונתו לרכוש את המוצר

תינת� ההודעה בסמו, ככל , בנסיבות חירו� שבה� לא נית� להודיע מראש ליוע+ המשפטי

  .האפשר למועד הרכישה
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        קבלת סיוע בנושאי� פוליטיי� קבלת סיוע בנושאי� פוליטיי� קבלת סיוע בנושאי� פוליטיי� קבלת סיוע בנושאי� פוליטיי� 

  

 ,בכלל בעובדי הרשות בנושאי� מפלגתיי� או סיעתיי� רראש רשות מקומית לא ייעז  )א(  .93

  .בפרט בחירות �ובזמ

  

רשאי ראש רשות מקומית להשתמש בשירותי עובדי , )א(על א" האמור בסעי" קט�   )ב(

. א� מדובר בפעילות אקראית ומוגבלת בהיקפה, לשכתו לפעילות מפלגתית או סיעתית

כדי שלא ייווצר רוש� , ראש הרשות המקומית יקפיד על אקראיות הסיוע והיקפו המוגבל

  .והכל בהתא� לדי�, או הסיעתית היא על חשבו� הציבורשפעילותו המפלגתית 

  

  

        הקשר בי� ראש רשות מקומית לבי� ספקי� של הרשות המקומיתהקשר בי� ראש רשות מקומית לבי� ספקי� של הרשות המקומיתהקשר בי� ראש רשות מקומית לבי� ספקי� של הרשות המקומיתהקשר בי� ראש רשות מקומית לבי� ספקי� של הרשות המקומית: : : : בבבב""""פרק יפרק יפרק יפרק י

  

        ביצוע התקשרויותביצוע התקשרויותביצוע התקשרויותביצוע התקשרויות

  

ראש רשות מקומית יקפיד לפעול על פי די� בכל הקשור להתקשרות הרשות ע� ספקי   .94

תקשרות נעשית לפי דיני המכרזי� בי� שהה, ) ספקי��להל� (המוצרי� והשירותי� של הרשות 

  .ובי� שהיא פטורה ממכרז

  

        התנהלות שוויוניתהתנהלות שוויוניתהתנהלות שוויוניתהתנהלות שוויונית

  

ראש רשות מקומית ינהג בשוויוניות וללא משוא פני� כלפי ספקי� של הרשות ויימנע   )א(  .95

 �מכל פעולה שיש בה כדי להשפיע על הלי, ההתקשרות לרכישת מוצרי� או שירותי

  . מספקי�

  

יקפיד ראש רשות מקומית להימנע , תקינות מינהלית�בדבר אי, חששולו , על מנת למנוע  )ב(

מכל פעולה שיש בה כדי להשפיע על דיוניו או החלטותיו של גו" המחליט על התקשרויות 

  .ע� ספקי�

  

        התקשרות ע� ספק שסייע פוליטית לראש הרשות המקומיתהתקשרות ע� ספק שסייע פוליטית לראש הרשות המקומיתהתקשרות ע� ספק שסייע פוליטית לראש הרשות המקומיתהתקשרות ע� ספק שסייע פוליטית לראש הרשות המקומית

  

  .יטיתראש רשות מקומית לא יהיה מעורב בבחירת ספק שסייע לו פול  )א(  .96

  

 חודשי� מהיו� שבו התקיימו הבחירות האחרונות לרשות 18הוראות כלל זה יחולו במש,   )ב(

  .המקומית
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        ניהול עסקי� ע� ספקי הרשות המקומיתניהול עסקי� ע� ספקי הרשות המקומיתניהול עסקי� ע� ספקי הרשות המקומיתניהול עסקי� ע� ספקי הרשות המקומית

  

  .ראש רשות מקומית לא ינהל יחסי� עסקיי� על בסיס אישי ע� ספקי� של הרשות המקומית  .97

 

  ות פרטיות ות פרטיות ות פרטיות ות פרטיות העסקת ספקי� הקשורי� ע� הרשות המקומית בעבודהעסקת ספקי� הקשורי� ע� הרשות המקומית בעבודהעסקת ספקי� הקשורי� ע� הרשות המקומית בעבודהעסקת ספקי� הקשורי� ע� הרשות המקומית בעבוד

  

; פרטיות עבודותיצוע ב המקומית להרשותיתקשר ע� ספק של  לאראש רשות מקומית   )א(  .98

  .המלא תמורהבלעניי� זה אי� זה משנה א� ההעסקה היא 

  

את המוצר או השירות , באופ� סביר, במקרי� חריגי� ויוצאי דופ� שבה� לא נית� לרכוש  )ב(

יודיע ראש הרשות המקומית ליוע+ המשפטי , ממי שאינו קשור ע� הרשות המקומית

ויפעל לפי חוות , לרשות על כוונתו לרכוש את המוצר או השירות ממי שקשור ע� הרשות

תינת� ההודעה , בנסיבות חירו� שבה� לא נית� להודיע מראש ליוע+ המשפטי; דעתו

  .בסמו, ככל האפשר למועד הרכישה

  

         משרדי הממשלה משרדי הממשלה משרדי הממשלה משרדי הממשלההקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי�הקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי�הקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי�הקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי�: : : : גגגג""""פרק יפרק יפרק יפרק י

  

 העסקת מייצגי�העסקת מייצגי�העסקת מייצגי�העסקת מייצגי�

  

ישכור ראש רשות , במטרה לקד� את ענייני הרשות המקומית אל מול משרדי הממשלה  )א(  .99

רואה , דוגמת עור, די�, מקומית רק את שירותיו של אד� או גו" שהוא בעל מקצוע מוגדר

  . או שהוא בעל מומחיות מיוחדת בתחו� הקשור לשלטו� המקומי, חשבו� או אדריכל

  

ראש רשות מקומית לא ישכור את שירותיו של אד� או גו" במטרה לקד� את ענייני   )ב(

תו, ניצול קשריו האישיי� של אותו אד� או , הרשות המקומית אל מול משרדי הממשלה

  .קשרי משפחה או קשרי� פוליטיי�, לרבות קשרי חברות, גו"

  

 העסקת ב� משפחה של בכיר במשרדי הממשלה העסקת ב� משפחה של בכיר במשרדי הממשלה העסקת ב� משפחה של בכיר במשרדי הממשלה העסקת ב� משפחה של בכיר במשרדי הממשלה 

  

שות מקומית לא יית� עדיפות להעסקת עובד ברשות המקומית הקשור בקשרי  ראש ר. 100

  .משפחה לגור� בכיר או בעל השפעה במשרדי הממשלה

  

        תמיכה בגור� פוליטי תמורת סיוע לרשות המקומיתתמיכה בגור� פוליטי תמורת סיוע לרשות המקומיתתמיכה בגור� פוליטי תמורת סיוע לרשות המקומיתתמיכה בגור� פוליטי תמורת סיוע לרשות המקומית

  

ראש רשות מקומית לא יבטיח תמיכה או סיוע לגור� פוליטי במשרדי הממשלה בתמורה   . 101

, אישור עסקאות במקרקעי�, שות המקומית בדר, של הקצאת משאבי�לקידו� ענייניה של הר

  .אישור התקציב השנתי של הרשות המקומית או בדרכי� דומות
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        הפעלת סמכויות שר הפני�הפעלת סמכויות שר הפני�הפעלת סמכויות שר הפני�הפעלת סמכויות שר הפני�

   

הפני�   על מנת להניא את שר ראש רשות מקומית לא יעשה שימוש באמצעי� לא רלוונטיי�. 102

מינוי נאמ� ,  מינוי חשב מלווהכגו�,  זאתו כאשר הנסיבות מחייבותמשימוש בסמכויותי

 .אישור עסקה במקרקעי� הרשות המקומית או אישור תקציב, לרשות

 

 

  



        
  צוות החשיבה להכנת קוד אתי
  לראשי הרשויות המקומיות
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        מבואמבואמבואמבוא
  

 שמעבר לנושאי�  שמעבר לנושאי�  שמעבר לנושאי�  שמעבר לנושאי� בסוגיותבסוגיותבסוגיותבסוגיותהכללי� בקוד האתי נועדו להנחות את ראשי הרשויות המקומיות הכללי� בקוד האתי נועדו להנחות את ראשי הרשויות המקומיות הכללי� בקוד האתי נועדו להנחות את ראשי הרשויות המקומיות הכללי� בקוד האתי נועדו להנחות את ראשי הרשויות המקומיות 
�אינ� חוזרי� על אינ� חוזרי� על אינ� חוזרי� על אינ� חוזרי� על , , , , למעט מספר יוצאי� מהכלללמעט מספר יוצאי� מהכלללמעט מספר יוצאי� מהכלללמעט מספר יוצאי� מהכלל, , , , הכללי� בקוד האתיהכללי� בקוד האתיהכללי� בקוד האתיהכללי� בקוד האתי, , , ,  כלומר כלומר כלומר כלומר....המוסדרי� בדי�המוסדרי� בדי�המוסדרי� בדי�המוסדרי� בדי

שהכללי� אינ� ממצי� שהכללי� אינ� ממצי� שהכללי� אינ� ממצי� שהכללי� אינ� ממצי� , , , , מאליו מוב�מאליו מוב�מאליו מוב�מאליו מוב�, , , , ע� זאתע� זאתע� זאתע� זאת. . . . האמור בדברי חקיקה ובהנחיות מחייבות אחרותהאמור בדברי חקיקה ובהנחיות מחייבות אחרותהאמור בדברי חקיקה ובהנחיות מחייבות אחרותהאמור בדברי חקיקה ובהנחיות מחייבות אחרות
        . . . . מחייבות את ראשי הרשויות המקומיותמחייבות את ראשי הרשויות המקומיותמחייבות את ראשי הרשויות המקומיותמחייבות את ראשי הרשויות המקומיותהההה, , , , הוראות משיקותהוראות משיקותהוראות משיקותהוראות משיקותקיומ� של קיומ� של קיומ� של קיומ� של וה� נקבעו בהסתמ� על וה� נקבעו בהסתמ� על וה� נקבעו בהסתמ� על וה� נקבעו בהסתמ� על 

        
). ). ). ). נלווהנלווהנלווהנלווה מסמ�  מסמ�  מסמ�  מסמ� """"להל� להל� להל� להל� ((((ו יש לקרוא את הכללי� שבקוד ו יש לקרוא את הכללי� שבקוד ו יש לקרוא את הכללי� שבקוד ו יש לקרוא את הכללי� שבקוד מסמ� זה הוא מסמ� רקע שעל בסיסמסמ� זה הוא מסמ� רקע שעל בסיסמסמ� זה הוא מסמ� רקע שעל בסיסמסמ� זה הוא מסמ� רקע שעל בסיס

 �נוגעות לנושאי� שבקוד ה� רבות ומגוונות והכללת כול� במסמ� היתה מכבידה נוגעות לנושאי� שבקוד ה� רבות ומגוונות והכללת כול� במסמ� היתה מכבידה נוגעות לנושאי� שבקוד ה� רבות ומגוונות והכללת כול� במסמ� היתה מכבידה נוגעות לנושאי� שבקוד ה� רבות ומגוונות והכללת כול� במסמ� היתה מכבידה ההההההוראות בדי� ההוראות בדי� ההוראות בדי� ההוראות בדי
מתמקד המסמ� רק בהוראות הנוגעות מתמקד המסמ� רק בהוראות הנוגעות מתמקד המסמ� רק בהוראות הנוגעות מתמקד המסמ� רק בהוראות הנוגעות , , , , לכ�לכ�לכ�לכ�. . . . על ההתמצאות בו ופוגמת ביעילות השימוש בועל ההתמצאות בו ופוגמת ביעילות השימוש בועל ההתמצאות בו ופוגמת ביעילות השימוש בועל ההתמצאות בו ופוגמת ביעילות השימוש בו

כל משתמש יכול להוסי$ על המסמ� כל משתמש יכול להוסי$ על המסמ� כל משתמש יכול להוסי$ על המסמ� כל משתמש יכול להוסי$ על המסמ� . . . . במישרי� להתנהגות ההולמת של ראש הרשויות המקומיותבמישרי� להתנהגות ההולמת של ראש הרשויות המקומיותבמישרי� להתנהגות ההולמת של ראש הרשויות המקומיותבמישרי� להתנהגות ההולמת של ראש הרשויות המקומיות
        . . . . לפי שיקול דעתולפי שיקול דעתולפי שיקול דעתולפי שיקול דעתו, , , , או לגרוע ממנואו לגרוע ממנואו לגרוע ממנואו לגרוע ממנו

        
המסמ� המסמ� המסמ� המסמ� . . . . מובאות בזה מספר דוגמאותמובאות בזה מספר דוגמאותמובאות בזה מספר דוגמאותמובאות בזה מספר דוגמאות, , , , י� הכללת הוראות במסמ�י� הכללת הוראות במסמ�י� הכללת הוראות במסמ�י� הכללת הוראות במסמ�ייייכדי להמחיש את המדיניות לענכדי להמחיש את המדיניות לענכדי להמחיש את המדיניות לענכדי להמחיש את המדיניות לענ

, , , , בחוק העונשי�בחוק העונשי�בחוק העונשי�בחוק העונשי�, , , , כמו למשלכמו למשלכמו למשלכמו למשל, , , , אינו כולל הוראות כלליות כמו אלה שחלות על עובדי ציבור בכללאינו כולל הוראות כלליות כמו אלה שחלות על עובדי ציבור בכללאינו כולל הוראות כלליות כמו אלה שחלות על עובדי ציבור בכללאינו כולל הוראות כלליות כמו אלה שחלות על עובדי ציבור בכלל
, , , , 1968196819681968""""חחחח"""" התשכ התשכ התשכ התשכ,,,,תר ספציפיות כגו� אלו בחוק רישוי עסקי�תר ספציפיות כגו� אלו בחוק רישוי עסקי�תר ספציפיות כגו� אלו בחוק רישוי עסקי�תר ספציפיות כגו� אלו בחוק רישוי עסקי�וא$ לא הוראות יווא$ לא הוראות יווא$ לא הוראות יווא$ לא הוראות יו, , , , 1997199719971997""""זזזז""""ללללתשתשתשתשהההה
דברי� אלה אמורי� ג� לגבי הנחיות היוע( המשפטי לממשלה דברי� אלה אמורי� ג� לגבי הנחיות היוע( המשפטי לממשלה דברי� אלה אמורי� ג� לגבי הנחיות היוע( המשפטי לממשלה דברי� אלה אמורי� ג� לגבי הנחיות היוע( המשפטי לממשלה . . . . לראש הרשותלראש הרשותלראש הרשותלראש הרשות    מעניק סמכויותמעניק סמכויותמעניק סמכויותמעניק סמכויותהההה

רק ככל רק ככל רק ככל רק ככל זה זה זה זה נכללי� במסמ� נכללי� במסמ� נכללי� במסמ� נכללי� במסמ� שששש, , , , ))))לללל"""" חוזרי מנכ חוזרי מנכ חוזרי מנכ חוזרי מנכ""""להל� להל� להל� להל�  ( ( ( ( משרד הפני� משרד הפני� משרד הפני� משרד הפני�הל הכללי שלהל הכללי שלהל הכללי שלהל הכללי שלמנמנמנמנההההוחוזרי וחוזרי וחוזרי וחוזרי 
. . . . � ישירות על ראשי הרשויות המקומיות� ישירות על ראשי הרשויות המקומיות� ישירות על ראשי הרשויות המקומיות� ישירות על ראשי הרשויות המקומיותחליחליחליחליוווו� בקוד � בקוד � בקוד � בקוד יייישההוראות בה� נוגעות לנושאי� המופיעשההוראות בה� נוגעות לנושאי� המופיעשההוראות בה� נוגעות לנושאי� המופיעשההוראות בה� נוגעות לנושאי� המופיע

אינ� אינ� אינ� אינ� , , , , ))))''''פרק זפרק זפרק זפרק ז, , , ,  מבוא לקוד מבוא לקוד מבוא לקוד מבוא לקודוווורארארארא((((שלא נדונות בקוד שלא נדונות בקוד שלא נדונות בקוד שלא נדונות בקוד , , , , ני בחירותני בחירותני בחירותני בחירותייייהוראות מפורטות בעניהוראות מפורטות בעניהוראות מפורטות בעניהוראות מפורטות בעני, , , , לכ� למשללכ� למשללכ� למשללכ� למשל
        ....הנלווההנלווההנלווההנלווהנזכרות במסמ� נזכרות במסמ� נזכרות במסמ� נזכרות במסמ� 

        
 לפי  לפי  לפי  לפי נלווהנלווהנלווהנלווהמי שמעיי� בקוד יכול לאתר במסמ� המי שמעיי� בקוד יכול לאתר במסמ� המי שמעיי� בקוד יכול לאתר במסמ� המי שמעיי� בקוד יכול לאתר במסמ� ה, , , , כ�כ�כ�כ�. . . . מקביל למבנה הקודמקביל למבנה הקודמקביל למבנה הקודמקביל למבנה הקודהנלווה הנלווה הנלווה הנלווה מסמ� מסמ� מסמ� מסמ� ההההמבנה מבנה מבנה מבנה 

ההתייחסות הבסיסית היא לפקודת ההתייחסות הבסיסית היא לפקודת ההתייחסות הבסיסית היא לפקודת ההתייחסות הבסיסית היא לפקודת . . . . י�י�י�י�יייי השייכות לענ השייכות לענ השייכות לענ השייכות לענהוראותהוראותהוראותהוראותההההאת את את את , , , , ש� הפרק ומספר הכללש� הפרק ומספר הכללש� הפרק ומספר הכללש� הפרק ומספר הכלל
ההוראות המתאימות לגבי מועצות ההוראות המתאימות לגבי מועצות ההוראות המתאימות לגבי מועצות ההוראות המתאימות לגבי מועצות . . . . משו� שהיא המסמ� המרוכז והמפורט ביותרמשו� שהיא המסמ� המרוכז והמפורט ביותרמשו� שהיא המסמ� המרוכז והמפורט ביותרמשו� שהיא המסמ� המרוכז והמפורט ביותר, , , , העיריותהעיריותהעיריותהעיריות

        ....מוזכרות באותו כלל על דר� ההפניהמוזכרות באותו כלל על דר� ההפניהמוזכרות באותו כלל על דר� ההפניהמוזכרות באותו כלל על דר� ההפניה, , , , מקומיות ומועצות אזוריותמקומיות ומועצות אזוריותמקומיות ומועצות אזוריותמקומיות ומועצות אזוריות
        

, , , ,  ממצי� ממצי� ממצי� ממצי����� היא להדגיש שהכללי� בקוד האתי אינ היא להדגיש שהכללי� בקוד האתי אינ היא להדגיש שהכללי� בקוד האתי אינ היא להדגיש שהכללי� בקוד האתי אינהנלווההנלווההנלווההנלווהמסמ� מסמ� מסמ� מסמ� ההההמטרת מטרת מטרת מטרת , , , , לסיכומ� של דברי�לסיכומ� של דברי�לסיכומ� של דברי�לסיכומ� של דברי�
. . . . בו הוא מתעניי�בו הוא מתעניי�בו הוא מתעניי�בו הוא מתעניי�שששש ההוראות הנוספות שחלות בנושא  ההוראות הנוספות שחלות בנושא  ההוראות הנוספות שחלות בנושא  ההוראות הנוספות שחלות בנושא את הבירור בדבראת הבירור בדבראת הבירור בדבראת הבירור בדברולהקל על המשתמש בקוד ולהקל על המשתמש בקוד ולהקל על המשתמש בקוד ולהקל על המשתמש בקוד 

אלא רק את אלה אלא רק את אלה אלא רק את אלה אלא רק את אלה , , , , מוב� שג� מסמ� זה אינו ממצה את כלל ההוראות שחלות על נושא מסוי�מוב� שג� מסמ� זה אינו ממצה את כלל ההוראות שחלות על נושא מסוי�מוב� שג� מסמ� זה אינו ממצה את כלל ההוראות שחלות על נושא מסוי�מוב� שג� מסמ� זה אינו ממצה את כלל ההוראות שחלות על נושא מסוי�
        . . . . חלות במישרי� על ראשי רשויות מקומיותחלות במישרי� על ראשי רשויות מקומיותחלות במישרי� על ראשי רשויות מקומיותחלות במישרי� על ראשי רשויות מקומיותוווושקרובות ביותר לנושא שקרובות ביותר לנושא שקרובות ביותר לנושא שקרובות ביותר לנושא 

  
        

        ערכי יסוד ערכי יסוד ערכי יסוד ערכי יסוד : : : : ''''פרק אפרק אפרק אפרק א
        

        חריותחריותחריותחריותנשיאה באנשיאה באנשיאה באנשיאה בא: : : : 9999כלל כלל כלל כלל 
        

 ראש העיריהראש העיריהראש העיריהראש העיריה

אי� בהוראה זו כדי לפגוע בסמכויות המועצה ; עיריה תפעל באמצעות ראש העיריה  )א(  .126
  .או לפי כל די� אחר, 1965"ה"תשכ, לפי חוק התכנו� והבניה, לפי פקודה זו

ראש העיריה יהיה אחראי לכ� שהתפקידי� שהוטלו על העיריה בפקודה זו או בכל די�   )ב(  
  .כראויאחר יבוצעו 

  
מחיל , 112סעי$ , ))א( צו המועצות המקומיות "להל�  (1950"א"התשי, )א(צו המועצות המקומיות . פקודת העיריות

 צו המועצות "להל�  (1958"ח"תשיה, )מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות ; הוראה דומה על מועצות מקומיות
  . וריותמחיל הוראה דומה על מועצות אז , 3סעי$ , )האזוריות

        
        

        פומביותפומביותפומביותפומביות: : : : 11111111כלל כלל כלל כלל 
  

  .18 המפורטות בכלל 1981"א"התשמ, ומתו� חוק הגנת הפרטיות, 1998"ח"התשנ, ראו הוראות מתו� חוק חופש המידע
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        התנהגות הולמתהתנהגות הולמתהתנהגות הולמתהתנהגות הולמת: : : : ''''פרק בפרק בפרק בפרק ב
        

        הליכות הולמות הליכות הולמות הליכות הולמות הליכות הולמות : : : : 12121212כלל כלל כלל כלל 
        

        העברה מכהונה מחמת התנהגותהעברה מכהונה מחמת התנהגותהעברה מכהונה מחמת התנהגותהעברה מכהונה מחמת התנהגות
        
הולמת מעמדו של ראש נוכחה המועצה כי ראש הרשות מתנהג התנהגות שאינה   )א(  .22

לאחר שנתנה לו הזדמנות , רשאית היא, רשות וסבורה היא שעל כ� אי� הוא ראוי לכהונתו
  .להעבירו מכהונתו, להשמיע דברו

, ההחלטה להעביר את ראש הרשות מכהונתו תהיה מנומקת ותתקבל בישיבה מיוחדת  )ב(  
   .ה טעונה אישור השרההחלט; של המועצה ברוב של שלושה רבעי� ממספר חבריה, סגורה

 יו� מהיו� שרוב חברי המועצה 14לא קרא ראש הרשות לישיבה מיוחדת כאמור תו�   )ג(  
�רשאי� רוב חברי המועצה לקרוא לישיבה כאמור וה� יקבעו מי ישב , דרשו ממנו לעשות כ

  .בראשה
  

  .1975" ה"התשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת�( חוק הרשויות המקומיות

  

        שימוש במשאבי הרשות המקומיתשימוש במשאבי הרשות המקומיתשימוש במשאבי הרשות המקומיתשימוש במשאבי הרשות המקומית: : : : 66661111כלל כלל כלל כלל 
  

        שימוש בנכסי עיריהשימוש בנכסי עיריהשימוש בנכסי עיריהשימוש בנכסי עיריה
ולא יעשה שימוש ברכוש של , חבר מועצה לא יעסיק עובד של הרשות המקומית  )א(  .13

  .שלא בקשר למילוי תפקידו כחבר המועצה, הרשות המקומית
, אחת היא א� ההעסקה או השימוש ה� בתמורה או שלא בתמורה, לעניי� סעי$ זה  )ב(  

  .ד הרשות המקומית יש היתר לעסוק בעבודה פרטיתוא� לעוב
, תו� שימוש בידיעה מוקדמת, בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, חבר מועצה לא יעשה עסקה  )ג(  

בידיעה סודית או בכל ידיעה אחרת שאיננה נחלת הכלל ושהגיעה אליו בתוק$ תפקידו כחבר 
  .מועצה
      

  .לרשויות המקומיותהכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי ציבור 

  

        שימוש במידעשימוש במידעשימוש במידעשימוש במידע: : : : 18181818כלל כלל כלל כלל 
  

        חופש המידעחופש המידעחופש המידעחופש המידע
        

        חופש מידעחופש מידעחופש מידעחופש מידע

בהתא� להוראות חוק , הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, לכל אזרח ישראלי או תושב  .1
  .זה

        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

  "בחוק זה   .2

   ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החו( והבטחו� של "" ועדה משותפת"  

  ;הכנסת

מצול� או , מוסרט, מוקלט, והוא כתוב,  כל מידע המצוי ברשות ציבורית"" מידע"  
  ;ממוחשב

  ; 3 מי שמונה לפי סעי$ "" ממונה"  

קבלת פלט מחשב או קבלת , צילו�, העתקה, האזנה, צפיה,  לרבות עיו�"" קבלת מידע"  
  ;בהתא� לסוג המידע וצורת החזקתו, מידע בכל דר� אחרת

  "" רשות ציבורית"  

    )1(  ...  



 4 

...  

  ;רשות מקומית  )6(

  ;תאגיד בשליטת רשות מקומית  )7(

 בעל התפקיד המקביל באותו "ובאי� מנהל כללי ,  המנהל הכללי"" ראש רשות ציבורית"  
 ; ראש הרשות המקומית"ברשות מקומית ; גו$

א לפקודת 249כמשמעותו בסעי$ ,  תאגיד עירוני"" תאגיד בשליטת רשות מקומית"  
לפחות , כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, גיד שבו יש למועצה מקומיתוכ� תא, העיריות

  ;מחצית ההו� או מחצית כוח ההצבעה בו

וכ� תאגיד שהתאגד , 1965"ה"תשכ,  לחוק מרש� האוכלוסי�1 כהגדרתו בסעי$ "" תושב"  
  .לפי הדי� בישראל

        

        ממונהממונהממונהממונה
, מדת מידע לרשות הציבורממונה על הע, מקרב עובדי הרשות, ראש רשות ציבורית ימנה  .3

  .על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישו� הוראות חוק זה

        

        פרסו� רשימת הרשויות הציבוריותפרסו� רשימת הרשויות הציבוריותפרסו� רשימת הרשויות הציבוריותפרסו� רשימת הרשויות הציבוריות

  ...  )א(  .4

את הפרטי� , במקו� ובאופ� שייקבעו בתקנות, רשות מקומית תעמיד לרשות הציבור  )ב(  
 �  .ה חל עליה�אשר חוק ז, לגביה ולגבי התאגידי� שבשליטתה, )א(האמורי� בסעי$ קט

        

        דוח תקופתידוח תקופתידוח תקופתידוח תקופתי

שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי , רשות ציבורית תפרס� די� וחשבו� שנתי  )א(  .5
הדי� וחשבו� יכלול ג� דיווח של הממונה על הפעלת ; אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה

  .ואול� רשאי הוא לפרס� דיווח זה בנפרד, חוק זה ברשות הציבורית

לגבי , רשאי לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שפטי�שר המ  )ב(  
או לסוגי� , "רשות ציבורית"להגדרה ) 10(עד ) 6("ו) 1(כאמור בפסקאות , רשות ציבורית מסוימת

  .תקופה אחרת לפרסו� של הדי� וחשבו�, של רשויות ציבוריות

  .ו בתקנותייקבע, הוראות בדבר מתכונת הדי� וחשבו� ודר� פרסומו  )ג(  

        

        הנחיות מינהליות וחוקי עזרהנחיות מינהליות וחוקי עזרהנחיות מינהליות וחוקי עזרהנחיות מינהליות וחוקי עזר

רשות ציבורית תעמיד לעיו� הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיה� היא   )א(  .6
  .פועלת ושיש לה� נגיעה או חשיבות לציבור

על העמדת הנחיות מינהליות לעיו� , בשינויי� המחויבי�,  יחולו9הוראות סעי$   )ב(  
  .הציבור לפי סעי$ זה

  .רשות מקומית תעמיד לעיו� הציבור את חוקי העזר שלה  )ג(  

        

        מידע על איכות הסביבהמידע על איכות הסביבהמידע על איכות הסביבהמידע על איכות הסביבה

באתר , רשות ציבורית תעמיד לעיו� הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה  )א(  .א6
ובדרכי� נוספות שיקבע השר לאיכות , א� קיי� אתר כאמור, האינטרנט של הרשות הציבורית

שסולקו או , שנשפכו,  מידע עלחומרי� שנפלטו""  איכות הסביבהמידע על", לעני� זה; הסביבה
  .שלא ברשות היחיד, ריח וקרינה, שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש

על העמדת המידע לעיו� הציבור , בשינויי� המחויבי�,  יחולו13" ו9הוראות סעיפי�   )ב(  
  .לפי סעי$ זה

 ובהתייעצות ע� שר המשפטי� וע� השר בהסכמת שר האוצר, השר לאיכות הסביבה  )ג(  
יקבע את סוגי המידע על איכות , ולעני� רשויות מקומיות ג� בהסכמת שר הפני�, הנוגע בדבר

תקנות כאמור יובאו ; את דרכי העמדתו כאמור ואת המועדי� לכ�, הסביבה שיועמד לעיו� הציבור
  .לאישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת
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        שות והטיפול בה�שות והטיפול בה�שות והטיפול בה�שות והטיפול בה�נוהל הגשת בקנוהל הגשת בקנוהל הגשת בקנוהל הגשת בק

אי� המבקש ; או למי שהוסמ� לכ� על ידו, בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה  )א(  .7
  .חייב לציי� את הטע� לבקשתו

 ימי� מקבלת 30"ולא יאוחר מ, הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי  )ב(  
רשאי להארי� ,  לכ�או מי שהוא הסמי�, ראש הרשות הציבורית; על החלטתה בבקשתו, הבקשה

, ובלבד שהודיע על כ� למבקש בכתב,  ימי� נוספי�30"ב, במקרה הצור�, את התקופה האמורה
  .ונימק את הצור� בהארכת התקופה

את התקופה האמורה בסעי$ , הארכה נוספת, ראש הרשות הציבורית רשאי להארי�  )ג(  
 �א� בשל היקפו או , הבהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תו� התקופה האמור, )ב(קט

ההארכה הנוספת לא תעלה על ; מורכבותו של המידע המבוקש יש צור� להארי� את התקופה
  .  ימי�60ובכל מקרה לא תעלה על , התקופה המתחייבת מהטעמי� האמורי�

תבוצע החלטתה תו� , החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש  )ד(  
כי , מטעמי� מיוחדי�, זולת א� קבע הממונה,  ימי�15"� לא יאוחר מזמ� סביר בנסיבות העני� א

  .הרשות תודיע למבקש היכ� ומתי יעמוד המידע לרשותו; ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואי� הרשות   )ה(  
הוא יופק עבור המבקש , מידע ממוחשבהיה ה; חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש

  .באמצעי� המשמשי� דר� קבע את הרשות

תשלח למבקש , כולה או חלקה, החליטה הרשות הציבורית לדחות את בקשת המבקש  )ו(  
ותיידע את המבקש על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי , הודעה בכתב שתפרט את נימוקי ההחלטה
  . 2000"ס"התש, �הוראות חוק בתי משפט לעניני� מינהליי

        

        דחיית בקשות במקרי� מסוימי�דחיית בקשות במקרי� מסוימי�דחיית בקשות במקרי� מסוימי�דחיית בקשות במקרי� מסוימי�

  :רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע באחד מאלה  .8

  ;הטיפול בה מצרי� הקצאת משאבי� בלתי סבירה  )1(

למעלה משבע שני� לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרו� , או נתקבל בידה, המידע נוצר  )2(
  ;בקושי של ממש

התברר לה שלא נית� לאתר את המידע או שאינו , סבירי�לאחר שנקטה אמצעי�   )3(
  ;מצוי ברשותה

; בי� בתשלו� ובי� שלא בתשלו�, המידע פורס� ועומד לרשות הציבור או לעיונו  )4(
תודיע הרשות למבקש היכ� יוכל לרכוש את , ואול� בדחותה את הבקשה לפי פסקה זו

  ;לקבלו או לעיי� בו, המידע המבוקש

ואי� בהפניית המבקש לאותה רשות כדי , בידי רשות ציבורית אחרתהמידע נוצר   )5(
בדחותה בקשה לפי , ואול�; להכביד הכבדה בלתי סבירה על קבלתו של המידע על ידו

  .תפנה הרשות הציבורית את המבקש לרשות הציבורית אשר בידיה נוצר המידע, פסקה זו

        

        מידע שאי� למסרו או שאי� חובה למסרומידע שאי� למסרו או שאי� חובה למסרומידע שאי� למסרו או שאי� חובה למסרומידע שאי� למסרו או שאי� חובה למסרו

  :בורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלהרשות צי  )א(  .9

בבטחו� , ביחסי החו( שלה, מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחו� המדינה  )1(
  ;הציבור או בבטחונו או בשלומו של אד�

)2(  �קבע , מטעמי� של שמירה על בטחו� המדינה, מידע בנושאי� ששר הבטחו
  ;באישור הועדה המשותפת, אות� בצו

, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, יו מהווה פגיעה בפרטיותמידע שגילו  )3(
  ;אלא א� כ� הגילוי מותר על פי די�, ) חוק הגנת הפרטיות"להל�  (1981"א"תשמ

)4(  �  .מידע אשר אי� לגלותו על פי כל די

  :רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה  )ב(  

התקי� של הרשות הציבורית או את מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד   )1(
  ;יכולתה לבצע את תפקידיה

  ;מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב  )2(

  ;מידע על אודות פרטי משא ומת� ע� גו$ או ע� אד� שמחו( לרשות  )3(
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תרשומות של התייעצויות פנימיות בי� עובדי , מידע בדבר דיוני� פנימיי�  )4(
, או של דברי� שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, או יועציה�חבריה� , רשויות ציבוריות
למעט , שניתנו לצור� קבלת החלטה, עצה או המלצה, טיוטה, וכ� חוות דעת

�  ;התייעצויות הקבועות בדי

שאי� לו נגיעה או חשיבות , מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות הציבורית  )5(
  ;לציבור

שפרסומו , י או שהוא בעל ער� כלכלימידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצוע  )6(
וכ� מידע הנוגע לעניני� מסחריי� או מקצועיי� , עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו

, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, הקשורי� לעסקיו של אד�
  "למעט מידע שהוא אחד מאלה ; מסחרי או כלכלי

  ;לקו או שהושלכו לסביבהשסו, שנשפכו, מידע על חומרי� שנפלטו  )א(

  ;שלא ברשות היחיד, ריח וקרינה, תוצאות של מדידות רעש  )ב(

או שגילויו , גילויו היה תנאי למסירתו"שאי, מידע שהגיע לידי הרשות הציבורית  )7(
  ;עלול לפגוע בהמש� קבלת המידע

מידע על אודות שיטות עבודה ונהלי� של רשות ציבורית העוסקת באכיפת   )8(
א� גילויו , או שיש לה סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי די�, החוק

  :עלול לגרו� לאחד מאלה

  ;פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת או בירור התלונות של הרשות  )א(

  ;פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אד� למשפט הוג�  )ב(

  ;זהותו של מקור מידע חסויגילוי או מת� אפשרות לגלות את קיומו או   )ג(

למעט מידע בדבר , מידע הנוגע לעניני משמעת של עובד של רשות ציבורית  )9(
סוהר , שוטר,  לרבות חייל"" עובד", לעני� פסקה זו; ההליכי� הפומביי� על פי החוק
  ;ונושא משרה ברשות הציבורית

  .מידע שיש בגילויו פגיעה בצנעת הפרט של אד� שנפטר  )10(

גילוי המידע היא בשל המידע המבוקש "אי� נפקא מינה א� העילה לאי, ני� סעי$ זהלע  )ג(  
  .לבדו או בשל הצטברותו למידע אחר

        

        שיקולי הרשות הציבוריתשיקולי הרשות הציבוריתשיקולי הרשות הציבוריתשיקולי הרשות הציבורית

תית� הרשות , 9" ו8מכוח הוראות סעיפי� , בבואה לשקול סירוב למסור מידע לפי חוק זה  .10
וכ� לעני� הציבורי , א� ציי� זאת בבקשתו, לענינו של המבקש במידע, בי� היתר, הציבורית דעתה

או שמירה על איכות , שבגילוי המידע מטעמי� של שמירה על בריאות הציבור או בטיחותו
  .הסביבה

        

        מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאי�מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאי�מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאי�מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאי�

היה המידע המבוקש מידע אשר הרשות הציבורית רשאית או חייבת שלא למסרו כאמור   .11
ללא הקצאת משאבי� בלתי סבירה או הכבדה ניכרת על , ת את המידעונית� לגלו, 9בסעי$ 

תו� עריכת שינויי� או תו� התניית תנאי� בדבר דר� , תו� השמטת פרטי�, פעולתה של הרשות
בשינויי� או בתנאי� , תמסור הרשות את המידע בהשמטות, קבלת המידע והשימוש בו

אלא א� כ� אי� , תציי� זאת הרשות, אמורנעשו השמטות או שינויי� כ; לפי העני�, המחויבי�
  ). 1)(א(9מהטעמי� המפורטי� בסעי$ , לגלות עובדה זו

        

        תחולה לגבי אד� שאינו אזרח או תושבתחולה לגבי אד� שאינו אזרח או תושבתחולה לגבי אד� שאינו אזרח או תושבתחולה לגבי אד� שאינו אזרח או תושב

לגבי מידע בדבר , הוראות חוק זה יחולו ג� על מבקש מידע שאינו אזרח ישראלי או תושב  .12
  .זכויותיו בישראל

        

        הגנה על צד שלישיהגנה על צד שלישיהגנה על צד שלישיהגנה על צד שלישי

אשר מסירת� עלולה לפגוע בצד ,  הכולל פרטי� על אודות צד שלישינתבקש מידע  )א(  .13
תודיע הרשות לצד , והרשות הציבורית שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבל את המידע, השלישי
; על דבר הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כ� למבקש, בכתב, השלישי

, כי הוא מתנגד לבקשה,  ימי�21בתו� , ע לרשותרשאי הוא להודי, קיבל אד� הודעה כאמור
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 21;  או הוראות כל די�9מכוח הוראות סעי$ , כולו או מקצתו, בנימוק שאי� למסור את המידע
  . 7לא יבואו במני� המועדי� המנויי� בסעי$ , הימי� האמורי�

, בכתב, תמציא לו, החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי  )ב(  
  .ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה, את החלטתה המנומקת

, לא תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, )ב(7על א$ האמור בסעי$   )ג(  
אלא א� כ� הודיע , לפי העני�, בטר� חלפה התקופה להגשת העתירה או בטר� הוחלט לדחותה

  . מוותר על זכותו להגישהכי הוא, בכתב, הצד השלישי שהתנגד

...  

        תיקו� מידעתיקו� מידעתיקו� מידעתיקו� מידע

16.  �, ברור או מעודכ�, של�, קיבל אד� מידע על אודותיו לפי חוק זה ומצא כי המידע אינו נכו
 15" ו14הוראות סעיפי� , לעני� זה, ויחולו, רשאי הוא לפנות לרשות הציבורית בבקשה לתקנו

  .בשינויי� המחויבי�, לחוק הגנת הפרטיות

... 
  

  1998"ח"התשנ, ופש המידעחוק ח

        

        

        הגנת הפרטיותהגנת הפרטיותהגנת הפרטיותהגנת הפרטיות

        

        פגיעה בפרטיותפגיעה בפרטיותפגיעה בפרטיותפגיעה בפרטיות: : : : ''''פרק אפרק אפרק אפרק א

        

        איסור הפגיעה בפרטיותאיסור הפגיעה בפרטיותאיסור הפגיעה בפרטיותאיסור הפגיעה בפרטיות

  . לא יפגע אד� בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו  .1

        

        פגיעה בפרטיות מהיפגיעה בפרטיות מהיפגיעה בפרטיות מהיפגיעה בפרטיות מהי

  :פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה  .2

  ; או הטרדה אחרת, העלולי� להטרידו, בילוש או התחקות אחרי אד�  )1(

  ; ה על פי חוקהאזנה האסור  )2(

  ; צילו� אד� כשהוא ברשות היחיד  )3(

פרסו� תצלומו של אד� ברבי� בנסיבות שבה� עלול הפרסו� להשפילו או   )4(
  ;לבזותו

בלי , או שימוש בתכנו, העתקת תוכ� של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסו�  )5(
ברו חמש והכל א� אי� הכתב בעל ער� היסטורי ולא ע, רשות מאת הנמע� או הכותב
 לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק "" כתב", לעני� זה; עשרה שני� ממועד כתיבתו

  ;2001"א"התשס, חתימה אלקטרונית

  ; לש� ריווח, בתמונתו או בקולו, בכינויו, שימוש בש� אד�  )6(

  ;הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדי� לגבי עניניו הפרטיי� של אד�  )7(

שנקבעה בהסכ� מפורש , ת לגבי עניניו הפרטיי� של אד�הפרה של חובת סודיו  )8(
  ;או משתמע

שלא למטרה , שימוש בידיעה על עניניו הפרטיי� של אד� או מסירתה לאחר  )9(
  ;שלשמה נמסרה

עד ) 1(פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדר� פגיעה בפרטיות לפי פסקאות   )10(
  ;)9(או ) 7(

או , לרבות עברו המיני, חייו האישיי� של אד�פרסומו של עני� הנוגע לצנעת   )11(
  .או להתנהגותו ברשות היחיד, למצב בריאותו
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        הגדרת מונחי�הגדרת מונחי�הגדרת מונחי�הגדרת מונחי�

  "לעני� חוק זה   .3

  ; למעט תאגיד" 25"ב ו23, א23, ז17, ו17, ג17, ב17, 14, 13, 7, 2לעני� סעיפי� , "אד�"  

  ;במפורש או מכללא,  הסכמה מדעת"" הסכמה"  

 מי שמצוי ברשותו מאגר מידע דר� קבע והוא רשאי לעשות "" גר מידעלעני� מא, מחזיק"  
  ;בו שימוש

  ; 1965"ה"תשכ,  לחוק איסור לשו� הרע2 כמשמעותו בסעי$ "" פרסו�"  

  ; לרבות הסרטה"" צילו�"  

  .העברה ומסירה,  לרבות גילוי"שימוש"  

        

   עוולה אזרחית עוולה אזרחית עוולה אזרחית עוולה אזרחית""""פגיעה בפרטיות פגיעה בפרטיות פגיעה בפרטיות פגיעה בפרטיות 

יחולו עליה , ]נוסח חדש[והוראות פקודת הנזיקי� , פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית  .4
  .בכפו$ להוראות חוק זה

        

         עבירה עבירה עבירה עבירה""""פגיעה בפרטיות פגיעה בפרטיות פגיעה בפרטיות פגיעה בפרטיות 

עד ) 9("ו) 7(עד ) 3(, )1(2באחת הדרכי� האמורות בסעי$ , הפוגע במזיד בפרטיות זולתו  .5
  . שני�5 מאסר "דינו , )11(

        

        מעשה של מה בכ�מעשה של מה בכ�מעשה של מה בכ�מעשה של מה בכ�

  .לפי חוק זה בשל פגיעה שאי� בה ממשלא תהיה זכות לתביעה אזרחית או פלילית   .6

        

        

        הגנה על הפרטיות במאגרי מידעהגנה על הפרטיות במאגרי מידעהגנה על הפרטיות במאגרי מידעהגנה על הפרטיות במאגרי מידע: : : : ''''פרק בפרק בפרק בפרק ב

        

        הגדרות הגדרות הגדרות הגדרות 

  "' בפרק זה ובפרק ד  .7

שימוש או , או הגנה על המידע מפני חשיפה,  הגנה על שלמות המידע"" אבטחת מידע"  
  ;והכל ללא רשות כדי�, העתקה

 או אופטי והמיועד לעיבוד המוחזק באמצעי מגנטי,  אוס$ נתוני מידע"" מאגר מידע"  
  "למעט , ממוחשב

  או; אוס$ לשימוש אישי שאינו למטרות עסק  )1(

שכשלעצמו אינו יוצר איפיו� שיש בו , מע� ודרכי התקשרות, אוס$ הכולל רק ש�  )2(
ובלבד שלבעל האוס$ או , פגיעה בפרטיות לגבי בני האד� ששמותיה� כלולי� בו

  ;לתאגיד בשליטתו אי� אוס$ נוס$

מצבו , מצב בריאותו, צנעת אישותו, מעמדו האישי,  נתוני� על אישיותו של אד�"" מידע"  
  ;דעותיו ואמונתו, הכשרתו המקצועית, הכלכלי

  "" מידע רגיש"  

, מצבו הכלכלי, מצב בריאותו, צנעת אישותו, נתוני� על אישיותו של אד�  )1(
  ;דעותיו ואמונתו

,  ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסתבאישור, מידע ששר המשפטי� קבע בצו  )2(
  ;שהוא מידע רגיש

 מנהל פעיל של גו$ שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל "" מנהל מאגר"  
  ;כאמור הסמיכו לעני� זה

,  מי שמתקיימי� בו תנאי הכשירות למינוי שופט של בית משפט השלו�"" רש�"  
כאמור )  הפנקס"להל� (ת פנקס מאגרי מידע לנהל א, בהודעה ברשומות, והממשלה מינתה אותו

  ; 12בסעי$ 

נמסרו או , בלא ששונו,  זהות הנתוני� במאגר מידע למקור שממנו נשאבו"" שלמות מידע"  
�  .הושמדו ללא רשות כדי
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        מאגרי מידעמאגרי מידעמאגרי מידעמאגרי מידע: : : : ''''סימ� אסימ� אסימ� אסימ� א

        

  רישו� מאגר מידע והשימוש בורישו� מאגר מידע והשימוש בורישו� מאגר מידע והשימוש בורישו� מאגר מידע והשימוש בו

אלא א� כ� התקיי� , עי$ זהלא ינהל אד� ולא יחזיק מאגר מידע החייב ברישו� לפי ס  )א(  .8
  :אחד מאלה

  ;המאגר נרש� בפנקס  )1(

  ; )1ב(10הוגשה בקשה לרישו� המאגר והתקיימו הוראות סעי$   )2(

)3(   �והוראת הרש� כללה הרשאה לניהול ) ה(המאגר חייב ברישו� לפי סעי$ קט
  .והחזקה של המאגר עד רישומו

אלא למטרה , שו� לפי סעי$ זהלא ישתמש אד� במידע שבמאגר מידע החייב ברי  )ב(  
  .שלשמה הוק� המאגר

בעל מאגר מידע חייב ברישו� בפנקס ועל בעל המאגר לרשמו א� נתקיי� בו אחד   )ג(  
  :מאלה

  ; 10,000מספר האנשי� שמידע עליה� נמצא במאגר עולה על   )1(

  ;יש במאגר מידע רגיש  )2(

מטעמ� או , �המאגר כולל מידע על אנשי� והמידע לא נמסר על ידיה  )3(
  ;בהסכמת� למאגר זה

  ; 23המאגר הוא של גו$ ציבורי כהגדרתו בסעי$   )4(

  .ג17המאגר משמש לשירותי דיוור ישיר כאמור בסעי$   )5(

לא תחול על מאגר שאי� בו אלא מידע שפורס� לרבי� על פי ) ג(הוראת סעי$ קט�   )ד(  
  .פי סמכות כדי�"סמכות כדי� או שהועמד לעיו� הרבי� על

להורות על קיו� חובת רישו� לגבי מאגר , מטעמי� מיוחדי� שיירשמו, הרש� רשאי  )ה(  
הוראה כאמור תומצא לבעל המאגר ובה יפרט ; )ד("ו) ג(הפטור מחובת רישו� לפי סעיפי� קטני� 

  .הרש� הוראות לעני� ניהול ואחזקת המאגר עד לרישומו

  

        בקשה לרישו�בקשה לרישו�בקשה לרישו�בקשה לרישו�

  .רש�בקשה לרישו� מאגר מידע תוגש ל  )א(  .9

  "בקשה לרישו� מאגר מידע תפרט את   )ב(  

  ;ומעניה� בישראל, המחזיק במאגר ומנהל המאגר, זהות בעל מאגר המידע  )1(

  ;מטרות הקמת מאגר המידע והמטרות שלה� נועד המידע  )2(

  ;סוגי המידע שייכללו במאגר  )3(

  ;פרטי� בדבר העברת מידע מחו( לגבולות המדינה  )4(

ש� הגו$ , 23מגו$ ציבורי כהגדרתו בסעי$ , דר� קבע,  מידעפרטי� בדבר קבלת  )5(
למעט פרטי� הנמסרי� בהסכמת מי , הציבורי מוסר המידע ומהות המידע הנמסר

  .שהמידע על אודותיו

  .שר המשפטי� רשאי לקבוע בתקנות פרטי� נוספי� שיפורטו בבקשה לרישו�  )ג(  

כל שינוי בפרט מהפרטי� הבעל או המחזיק של מאגר מידע יודיע לרש� על   )ד(  
 �  .ועל הפסקת פעולתו של מאגר המידע) ג(או לפי סעי$ קט� ) ב(המפורטי� בסעי$ קט

...  

        זכות עיו� במידעזכות עיו� במידעזכות עיו� במידעזכות עיו� במידע

        

, כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו"או על ידי בא, כל אד� זכאי לעיי� בעצמו  )א(  .13
  .במידע שעליו המוחזק במאגר מידע

 "להל� ) (א(לפי בקשת אד� כאמור בסעי$ קט� , ר עיו� במידעבעל מאגר מידע יאפש  )ב(  
  .הערבית או האנגלית, בשפה העברית, )המבקש

בעל המאגר רשאי שלא למסור למבקש מידע המתייחס למצבו הרפואי או הנפשי א�   )ג(  
לדעתו עלול המידע לגרו� נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המבקש או לסכ� את 

  .קרה זה ימסור בעל המאגר את המידע לרופא או לפסיכולוג מטעמו של המבקשבמ; חייו
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אלא , אי� בהוראות סעי$ זה כדי לחייב למסור מידע בניגוד לחסיו� שנקבע לפי כל די�  )1ג(  
  .א� כ� המבקש הוא מי שהחסיו� נועד לטובתו

  . לרבות הלכה פסוקה"" די�", בסעי$ קט� זה  

  .� למימושה של זכות העיו� במידע ייקבעו בתקנותהתנאי� והתשלו, האופ�  )ד(  

  "א לא יחולו 13הוראות סעי$ זה וסעי$   )ה(  

...  

  עיו� במידע שאינו בהחזקת בעל המאגרעיו� במידע שאינו בהחזקת בעל המאגרעיו� במידע שאינו בהחזקת בעל המאגרעיו� במידע שאינו בהחזקת בעל המאגר

  " 13בלי לגרוע מהוראות סעי$   .א13

יפנה את המבקש אל , ) המחזיק"בסעי$ זה (המחזיק אותו אצל אחר , בעל מאגר מידע  )1(
  ;לאפשר למבקש את העיו�, בכתב,  ויורה למחזיק,תו� ציו� מענו, המחזיק

וכ� את ש� , יודיע לו המחזיק א� הוא מחזיק מידע עליו, פנה המבקש תחילה למחזיק  )2(
  .בעל מאגר המידע ואת מענו

        

  תיקו� מידעתיקו� מידעתיקו� מידעתיקו� מידע

רשאי לפנות , ברור או מעודכ�, של�, אד� שעיי� במידע שעליו ומצא כי אינו נכו�  )א(  .14
בבקשה לתק� את המידע או ,  למחזיק מאגר המידע"וא� הוא תושב חו( , לבעל מאגר המידע

  .למוחקו

יבצע את השינויי� , )א(הסכי� בעל מאגר המידע לבקשה כאמור בסעי$ קט�   )ב(  
הנדרשי� במידע שברשותו ויודיע עליה� לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה 

  .בתקנות

, יודיע על כ� למבקש, )א(ה כאמור בסעי$ קט� סירב בעל מאגר המידע למלא בקש  )ג(  
  .באופ� ובדר� שנקבעו בתקנות

א� בעל מאגר המידע הסכי� לתיקו� המבוקש או שבית , מחזיק חייב לתק� מידע  )ד(  
�  .משפט ציווה על התיקו

  

  תובענה לבית המשפט תובענה לבית המשפט תובענה לבית המשפט תובענה לבית המשפט 

ל הודעת א וע13 או בסעי$ 13על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיו� כאמור בסעי$   .15
רשאי מבקש המידע להגיש תובענה לבית המשפט באופ� ובדר� , )ג(14סירוב כאמור בסעי$ 

  .שנקבעו בתקנות

        

        סודיותסודיותסודיותסודיות

, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, לא יגלה אד� מידע שהגיע אליו בתוק$ תפקידו כעובד  .16
א� ; להלי� משפטיאלא לצור� ביצוע עבודתו או לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר 

, המפר הוראות סעי$ זה. הוגשה הבקשה לפני תחילת ההלי� תידו� הבקשה בבית משפט השלו�
  . שני�5 מאסר "דינו 

        

        אחריות לאבטחת מידעאחריות לאבטחת מידעאחריות לאבטחת מידעאחריות לאבטחת מידע

כל אחד מה� אחראי לאבטחת , מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, בעל מאגר מידע  .17
  .המידע שבמאגר המידע

        

        � שוני�� שוני�� שוני�� שוני�מחזיק במאגרי� של בעלימחזיק במאגרי� של בעלימחזיק במאגרי� של בעלימחזיק במאגרי� של בעלי

מחזיק במאגרי מידע של בעלי� שוני� יבטיח כי אפשרות הגישה לכל מאגר תהיה   )א(  .א17
  .נתונה רק למי שהורשו לכ� במפורש בהסכ� בכתב בינו לבי� בעליו של אותו מאגר

ימסור , 8החייבי� ברישו� לפי סעי$ , מחזיק שברשותו חמישה מאגרי מידע לפחות  )ב(  
תצהיר על כ� , בציו� שמות בעלי המאגרי�, ל מאגרי המידע שברשותורשימה ש, מדי שנה, לרש�

ושמו של , שלגבי כל אחד מ� המאגרי� נקבעו הזכאי� בגישה למאגר בהסכ� בינו לבי� הבעלי�
  .ב17הממונה על האבטחה כאמור בסעי$ 
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  ממונה על אבטחהממונה על אבטחהממונה על אבטחהממונה על אבטחה

 שיהיה ממונה על הגופי� המפורטי� להל� חייבי� במינוי אד� בעל הכשרה מתאימה  )א(  .ב17
  ): הממונה"להל� (אבטחת מידע 

  ;8מחזיק בחמישה מאגרי מידע החייבי� ברישו� לפי סעי$   )1(

  ; 23גו$ ציבורי כהגדרתו בסעי$   )2(

  .חברה העוסקת בדירוג או בהערכה של אשראי, חברת ביטוח, בנק  )3(

במאגרי� הממונה יהיה אחראי לאבטחת המידע , 17בלי לגרוע מהוראות סעי$   )ב(  
 �  ).א(המוחזקי� ברשות הגופי� כאמור בסעי$ קט

לא ימונה כממונה מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלו� או בעבירה על הוראות חוק   )ג(  
  .זה

        

        דיוור ישירדיוור ישירדיוור ישירדיוור ישיר: : : : ''''סימ� בסימ� בסימ� בסימ� ב

        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

  "בסימ� זה   .ג17

שנקבעה , בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסי�,  פניה אישית לאד�"" דיוור ישיר"  
  ;י איפיו� אחד או יותר של בני אד� ששמותיה� כלולי� במאגר מידעעל פ

  ;בדר� ממוחשבת או באמצעי אחר, בפקסימליה, בטלפו�, בדפוס,  לרבות בכתב"" פניה"  

מדבקות ,  מת� שירותי דיוור ישיר לאחרי� בדר� של העברת רשימות"" שירותי דיוור ישיר"  
  .או נתוני� בכל אמצעי שהוא

        

  דיוור ישירדיוור ישירדיוור ישירדיוור ישיר

אלא א� כ� הוא רשו� , לא ינהל אד� ולא יחזיק מאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר  .ד17
  .בפנקס ואחת ממטרותיו הרשומות היא שירותי דיוור

        

  ציו� מקור המידעציו� מקור המידעציו� מקור המידעציו� מקור המידע

אלא א� כ� יש בידו , לא ינהל אד� ולא יחזיק מאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר  .ה17
ל כל אוס$ נתוני� המשמש לצור� מאגר המידע ומועד רישו� המציי� את המקור שממנו קיב

  .וכ� למי מסר כל אוס$ נתוני� כאמור, קבלתו

        

  מחיקת מידע ממאגר המשמש לדיוור ישירמחיקת מידע ממאגר המשמש לדיוור ישירמחיקת מידע ממאגר המשמש לדיוור ישירמחיקת מידע ממאגר המשמש לדיוור ישיר

  "כל פניה בדיוור ישיר תכיל באופ� ברור ובולט   )א(  .ו17

בצירו$ ציו� מספר הרישו� של המאגר המשמש , ציו� כי הפניה היא בדיוור ישיר  )1(
  ;י דיוור ישיר בפנקס מאגרי מידעלשירות

)2(   �, )ב(הודעה על זכותו של מקבל הפניה להימחק מ� המאגר כאמור בסעי$ קט
  ;בצירו$ המע� שאליו יש לפנות לצור� כ�

, זהותו ומענו של בעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל פיו בוצעה הפניה  )3(
  .והמקורות שמה� קיבל בעל המאגר מידע זה

שמידע , מבעל מאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, בכתב, � זכאי לדרושכל אד  )ב(  
  .המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע

מבעל מאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר או , בכתב, כל אד� זכאי לדרוש  )ג(  
כי מידע המתייחס אליו לא יימסר , פיו בוצעה הפניה"מבעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל

  .והכל לפרק זמ� מוגבל או קבוע, וג בני אד� או לאנשי� מסויימי�לס, לאד�

יפעל , )ג(או ) ב(הודיע אד� לבעל מאגר המידע על דרישתו כאמור בסעיפי� קטני�   )ד(  
  .כי פעל על פיה, בכתב, בעל המאגר בהתא� לדרישה ויודיע לאד�

, מיו� קבלת הדרישה ימי� 30תו� ) ד(לא הודיע בעל מאגר המידע כאמור בסעי$ קט�   )ה(  
כדי , רשאי האד� שהמידע מתייחס אליו לפנות לבית משפט השלו� בדר� שנקבעה בתקנות

  .שיורה לבעל מאגר המידע לפעול כאמור
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, לילדו, הזכויות לפי סעי$ זה של נפטר שרשו� במאגר מידע נתונות ג� לב� זוגו  )ו(  
  .להורהו או לאחיו

        

        תחולה על ידיעותתחולה על ידיעותתחולה על ידיעותתחולה על ידיעות

א$ שאינ� בגדר , זה יחולו על ידיעות הנוגעות לענייניו הפרטיי� של אד�הוראות סימ�   .ז17
  .כש� שה� חלות על מידע, מידע

        

  אי תחולה על גו$ ציבוריאי תחולה על גו$ ציבוריאי תחולה על גו$ ציבוריאי תחולה על גו$ ציבורי

  .במילוי תפקידיו על פי די�) 1(23סימ� זה לא יחול על גו$ ציבורי כמשמעותו בסעי$   .ח17

        

  שמירת דיני�שמירת דיני�שמירת דיני�שמירת דיני�

  .ל די�הוראות סימ� זה באות להוסי$ על הוראות כ  .ט17

...  
        

  : ...: ...: ...: ...''''פרק גפרק גפרק גפרק ג
  

        מפרט את ההגנות במשפט פלילי ואזרחי בשל פגיעה בפרטיות
        

        מסירת מידע או ידיעות מאת גופי� ציבוריי�מסירת מידע או ידיעות מאת גופי� ציבוריי�מסירת מידע או ידיעות מאת גופי� ציבוריי�מסירת מידע או ידיעות מאת גופי� ציבוריי�: : : : ''''פרק דפרק דפרק דפרק ד

        

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

  "בפרק זה   .23

  "" גו$ ציבורי"  

רשות מקומית וגו$ אחר הממלא , משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרי�  )1(
�  ;תפקידי� ציבוריי� על פי די

    ...  

        תחולה על ידיעותתחולה על ידיעותתחולה על ידיעותתחולה על ידיעות

כש� , א$ שאינ� בגדר מידע, הוראות פרק זה יחולו על ידיעות על עניניו הפרטיי� של אד�  .א23
  .שה� חלות על מידע

        

  איסור על מסירת מידעאיסור על מסירת מידעאיסור על מסירת מידעאיסור על מסירת מידע

זולת א� המידע פורס� לרבי� על פי סמכות , מסירת מידע מאת גו$ ציבורי אסורה  )א(  .ב23
�או שהאד� אשר המידע מתייחס אליו נת� ,  פי סמכות כדי�או הועמד לעיו� הרבי� על, כדי

  .הסכמתו למסירה

 לקבל או 19אי� בהוראות סעי$ זה כדי למנוע מרשות בטחו� כמשמעותה בסעי$   )ב(  
  .ובלבד שהמסירה או הקבלה לא נאסרה בחיקוק, למסור מידע לש� מילוי תפקידה

        

  סייג לאיסורסייג לאיסורסייג לאיסורסייג לאיסור

א� לא נאסרה בחיקוק או בעקרונות של , ב23 בסעי$ על א$ האמור, מסירת המידע מותרת  .ג23
  "אתיקה מקצועית 

  :א� נתקיי� אחד מאלה, בי� גופי� ציבוריי�  )1(

מסירת המידע היא במסגרת הסמכויות או התפקידי� של מוסר המידע   )א(
והיא דרושה למטרת ביצוע חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות או התפקידי� 

  ;של מוסר המידע או מקבלו

מסירת המידע היא לגו$ ציבורי הרשאי לדרוש אותו מידע על פי די� מכל   )ב(
  ;מקור אחר

או בי� משרדי� או מוסדות , מגו$ ציבורי למשרד ממשלתי או למוסד מדינה אחר  )2(
א� מסירת המידע דרושה למטרת ביצוע כל חיקוק או למטרה במסגרת , כאמור

  ;מקבלוהסמכויות או התפקידי� של מוסר המידע או 
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  .אול� לא יימסר מידע כאמור שנית� בתנאי שלא יימסר לאחר

        

  חובותיו של גו$ ציבוריחובותיו של גו$ ציבוריחובותיו של גו$ ציבוריחובותיו של גו$ ציבורי

ג יפרט עובדה זו על כל דרישת 23גו$ ציבורי המוסר דר� קבע מידע בהתא� לסעי$   )א(  .ד23
  .מידע בהתא� לחוק

  .ג יקיי� רישו� של המידע שנמסר23גו$ ציבורי המוסר מידע בהתא� לסעי$   )ב(  

, והמידע נאגר במאגר מידע, ג23גו$ ציבורי המקבל דר� קבע מידע בהתא� לסעי$   )ג(  
  .12יודיע על כ� לרש� ועובדה זו תיכלל בפרטי רשימת מאגרי המידע לפי סעי$ 

ג לא יעשה בו שימוש אלא במסגרת 23גו$ ציבורי שקיבל מידע בהתא� לסעי$   )ד(  
  .הסמכויות או התפקידי� שלו

, מידע שנמסר לגו$ ציבורי מכוח חוק זה, שמירה על סודיות לפי כל די�לעני� חובת ה  )ה(  
ובנוס$ יחולו על הגו$ המקבל ג� כל ההוראות , כמוהו כמידע שאותו גו$ השיג מכל מקור אחר

  .החלות על הגו$ המוסר

        

  מידע עוד$מידע עוד$מידע עוד$מידע עוד$

 ג מצוי על גבי אותו קוב( ע�23ב או 23מקו� שמידע שמותר למסרו לפי סעיפי�   )א(  .ה23
רשאי הגו$ המוסר את המידע למסור לגו$ המקבל את המידע , ) מידע עוד$"להל� (מידע אחר 

  .המבוקש ע� המידע העוד$

מותנית בקביעת נוהלי� שיבטיחו מניעת שימוש ) א(מסירת מידע עוד$ לפי סעי$ קט�   )ב(  
יקבע , ותנוהלי� כאמור ייקבעו בתקנות וכל עוד לא נקבעו בתקנ; כלשהו במידע עוד$ שנתקבל

  .לפי דרישתו, וימציא לגו$ המוסר עותק מה�, הגו$ המבקש נוהלי� כאמור בכתב

        

  מסירה מותרת אינה פגיעה בפרטיותמסירה מותרת אינה פגיעה בפרטיותמסירה מותרת אינה פגיעה בפרטיותמסירה מותרת אינה פגיעה בפרטיות

מסירת מידע המותרת לפי חוק זה לא תהווה פגיעה בפרטיות ולא יחולו עליה הוראות   .ו23
  .8" ו2סעיפי� 

        

  תקנות לעני� מסירת מידעתקנות לעני� מסירת מידעתקנות לעני� מסירת מידעתקנות לעני� מסירת מידע

רשאי להתקי� תקנות בדבר ,  החוקה חוק ומשפט של הכנסתבאישור ועדת, שר המשפטי�  .ז23
  .סדרי מסירת מידע מאת גופי� ציבוריי�

...  

 

צווי� נוספי� שבית , וביניה� הוראות בעניי� התיישנות, החוק ד� בהמש� בהוראות שונות בנוגע להפעלת החוק
אחריות המדפיס , ת בעיתו�האחריות הפלילית החלה בשל פגיעה בפרטיו, המשפט רשאי להעניק במסגרת החוק

            .ועוד, והמפי(
        

  .1981"א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות
  

  
        עיסוק נוס$עיסוק נוס$עיסוק נוס$עיסוק נוס$: : : : ''''פרק גפרק גפרק גפרק ג

        
         איסור והסדרה איסור והסדרה איסור והסדרה איסור והסדרה""""עיסוק נוס$ עיסוק נוס$ עיסוק נוס$ עיסוק נוס$ 

 129ראש רשות או סג� ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות לפי הוראות סעי$   )א(  .ב15
יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק לא , ב לפקודת המועצות המקומיות35או סעי$ , לפקודת העיריות

  .למעט עיסוק כאמור בהתנדבות ובלא תמורה, נוס$

סג� ראש רשות הזכאי לקבל שכר ותנאי שירות שאינ� , )א(על א$ הוראות סעי$ קט�   )ב(  
רשאי , מגיעי� כדי מלוא השכר ותנאי השירות המשולמי� לסג� ראש רשות באותה רשות מקומית

  :א� מתקיימי� כל אלה,  אחד בלבד,לעסוק בעסק או בעיסוק נוס$

שכרו מהעסק או מהעיסוק הנוס$ ושכרו ותנאי השירות מהרשות המקומית לא   )1(
יעלו יחד על מלוא השכר ותנאי השירות המשולמי� לסג� ראש רשות באותה רשות 

  ;מקומית
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סג� ראש הרשות הודיע למועצה ולשר הפני� על רצונו לעסוק בעסק או בעיסוק   )2(
על מהותו ועל מש� הזמ� שיוקדש על ידו לצור� כ� ועל הכנסתו הצפויה , הנוס$

  ;מהעסק או מהעיסוק הנוס$

  .שר הפני� אישר לסג� ראש הרשות לעסוק בעסק או בעיסוק הנוס$  )3(

ראש רשות או סג� ראש רשות לא יעסוק בכל עסק או בכל עיסוק נוס$ א� יש   )1(  )ג(  
  :בעיסוק כאמור אחד מאלה

או במעמדו או בקיו� חובותיו כראש , בכבוד הרשות המקומיתפגיעה   )א(
  ;רשות או כסג� ראש רשות

חשש של ניצול לרעה או השגת כל יתרו� או העדפה אישיי� בשל היותו   )ב(
  ;ראש רשות או סג� ראש רשות

אפשרות של ניגוד עניני� בי� העיסוק בעסק או בעיסוק הנוס$ לבי�   )ג(
 �  ;ראש רשותתפקידו כראש רשות או כסג

ייצוג משפטי של בעל די� בהלי� משפטי שבו אחד מבעלי הדי� הוא הרשות   )ד(
 �הוראת פסקת משנה זו לא ; )1)(ה(המקומית או אחד הגופי� המנויי� בסעי$ קט

  .תחול על ראש רשות או סג� ראש רשות המייצג את עצמו

$ בהתנדבות הוראת סעי$ קט� זה תחול ג� על עיסוק בכל עסק או עיסוק נוס  )2(
  ).ה("ו) ב(ובלא תמורה או על עיסוק כאמור המותר לפי סעיפי� קטני� 

העוסק בעסק או בעיסוק נוס$ בהתנדבות ובלא , ראש רשות או סג� ראש רשות  )ד(  
החל לעסוק בעסק ; ימסור על כ� הודעה בכתב לשר הפני� ולמועצה ביו� תחילת כהונתו, תמורה

ההודעה תכלול את ;  במועד שבו החל לעסוק בו"ונתו או בעיסוק הנוס$ לאחר תחילת כה
 �  ). 2)(ב(הפרטי� האמורי� בסעי$ קט

  "לעני� סעי$ זה לא יראו כעיסוק בעסק או בעיסוק נוס$   )ה(  

כדירקטור או כבעל תפקיד אחר מקביל לה� לפי , כחבר, כהונה כיושב ראש  )1(
�  :באחד מאלה, העני

  ; 1965"ה"תשכ, � והבניהמוסד תכנו� כהגדרתו בחוק התכנו  )א(

  ; 1955"ו"תשט, איגוד ערי� כהגדרתו בחוק איגודי ערי�  )ב(

ויש בידיה , תאגיד שהקימה רשות מקומית בהתא� לסמכויותיה לפי כל די�  )ג(
  ;הו� או כוח הצבעה בתאגיד

ובלבד שראש הרשות או סג� ראש הרשות , פעילות במסגרת סיעה או מפלגה  )2(
ואול� רשאי הוא לקבל מהסיעה או מהמפלגה ;  פעילות זואינו מקבל שכר בעבור
  ;רכב ונהג, שירותי משרד, לצור� פעילות זו משרד

  ;החזקה בלבד של מניות בתאגיד  )3(

  ;קבלת הכנסות מנכס של ראש רשות או סג� ראש רשות או מנכס של משפחתו  )4(

  .דעיתאמנותית או מ, מוסיקלית, דרמטית, קבלת הכנסה מיצירה ספרותית  )5(

  "לעני� סעי$ זה   )ו(  

  ;לרבות כעובד או כשלוח,  בי� בעצמו ובי� בשיתו$ ע� אחר"" יעסוק"  

לרבות עיסוק ,  עיסוק נוס$ על העיסוק כראש רשות או כסג� ראש רשות"" עיסוק נוס$"  
  ;מת� ייעו( או קיו� פעילות שתדלנית למענו, ייצוג של אד� אחר, חד פעמי

  ; או תמורה חומרית אחרת תמורה כספית"" תמורה"  

 לרבות העמדת משרד ושירותי משרד לרשות ראש רשות או סג� ראש "" תמורה חומרית"  
ולרבות העמדת רכב לרשותו ה� לצרכיו הפרטיי� וה� לצור� העיסוק , רשות לצרכיו הפרטיי�
   .בהתנדבות ובלא תמורה

        

         סייג לתחולה סייג לתחולה סייג לתחולה סייג לתחולה""""עיסוק נוס$ עיסוק נוס$ עיסוק נוס$ עיסוק נוס$ 

י� הראשוני� לכהונתו של ראש רשות שדותקופת ששת החב לא יחולו ב15אות סעי$ הור  .ג15
או סג� ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט הוראות סעי$ 

  ).ג(ב15
  

חוק זה אינו חל על מועצה : הערה. 1975"ה"תשלה, )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונת�(חוק הרשויות המקומיות 
  .אזורית

 ).'להל� פרק ד (ללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותכראו ג� את ה
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        ניגוד עניני�ניגוד עניני�ניגוד עניני�ניגוד עניני�: : : : ''''פרק דפרק דפרק דפרק ד
        

פקודת פקודת פקודת פקודת     ::::אלהאלהאלהאלהני� לוקטו ממקורות משפטיי� ני� לוקטו ממקורות משפטיי� ני� לוקטו ממקורות משפטיי� ני� לוקטו ממקורות משפטיי� ייייהוראות הרקע המובאות בפרק זה בנושא ניגוד עניהוראות הרקע המובאות בפרק זה בנושא ניגוד עניהוראות הרקע המובאות בפרק זה בנושא ניגוד עניהוראות הרקע המובאות בפרק זה בנושא ניגוד עני
של של של של בנושאי� בנושאי� בנושאי� בנושאי� , , , , אזוריותאזוריותאזוריותאזוריותהההה בצו המועצות  בצו המועצות  בצו המועצות  בצו המועצות 59595959הוראות סעי$ הוראות סעי$ הוראות סעי$ הוראות סעי$ , , , , ))))אאאא(((( המועצות המקומיות  המועצות המקומיות  המועצות המקומיות  המועצות המקומיות  צו צו צו צו,,,,העיריותהעיריותהעיריותהעיריות

 בנושא ניגוד  בנושא ניגוד  בנושא ניגוד  בנושא ניגוד 1965196519651965""""הההה""""התשכהתשכהתשכהתשכ, , , , חוק התכנו� והבניהחוק התכנו� והבניהחוק התכנו� והבניהחוק התכנו� והבניה; ; ; ; כריתת חוזי� וקשירת עסקאותכריתת חוזי� וקשירת עסקאותכריתת חוזי� וקשירת עסקאותכריתת חוזי� וקשירת עסקאות, , , , פסלות לכהונהפסלות לכהונהפסלות לכהונהפסלות לכהונה
    נוהל קבלת קרובי�נוהל קבלת קרובי�נוהל קבלת קרובי�נוהל קבלת קרובי�((((     המועצות המקומיות המועצות המקומיות המועצות המקומיות המועצות המקומיותפקודת העיריות וצופקודת העיריות וצופקודת העיריות וצופקודת העיריות וצו; ; ; ; ני� במוסדות התכנו� והבניהני� במוסדות התכנו� והבניהני� במוסדות התכנו� והבניהני� במוסדות התכנו� והבניהייייעניעניעניעני

ני� של נבחרי ציבור ני� של נבחרי ציבור ני� של נבחרי ציבור ני� של נבחרי ציבור ייייכללי� בדבר ניגוד עניכללי� בדבר ניגוד עניכללי� בדבר ניגוד עניכללי� בדבר ניגוד עני; ; ; ;  העסקת קרובי� העסקת קרובי� העסקת קרובי� העסקת קרובי�בנושאבנושאבנושאבנושא    1977197719771977""""זזזז""""התשלהתשלהתשלהתשל, , , , ))))לעבודהלעבודהלעבודהלעבודה
יני� יני� יני� יני� ייייכללי לשכת עורכי הדי� בנושא ניגוד ענכללי לשכת עורכי הדי� בנושא ניגוד ענכללי לשכת עורכי הדי� בנושא ניגוד ענכללי לשכת עורכי הדי� בנושא ניגוד ענ; ; ; ; העוסקי� בנושאי� שוני�העוסקי� בנושאי� שוני�העוסקי� בנושאי� שוני�העוסקי� בנושאי� שוני�, , , , יות המקומיותיות המקומיותיות המקומיותיות המקומיותברשוברשוברשוברשו

        ....בייצוגבייצוגבייצוגבייצוג
  

  פסולי� לכהונהפסולי� לכהונהפסולי� לכהונהפסולי� לכהונה

  :ואלה פסולי� לכה� כחברי מועצה  .120

  ...  

או , שעבודתו קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטו� המקומי, עובד המדינה בשכר  )4(
התאמה בי� תפקידו בשירות המדינה ובי� שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי 

  ;תפקידיו כחבר המועצה

  ;עובד בשכר באותה עיריה  )5(

שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי , עובד בשכר בכל רשות מקומית אחרת  )6(
  ;התאמה בי� תפקידיו בשירות הרשות המקומית ובי� תפקידיו כחבר המועצה

  ...  
  

וכ� בצו , 101 $סעי, )א ( המועצות המקומיותחלה על מועצות מקומיות בצוהוראה מקבילה . פקודת העיריות
  . א19"19סעיפי� , אזוריותההמועצות 

        
        חבר מועצה המעוניי� בחוזהחבר מועצה המעוניי� בחוזהחבר מועצה המעוניי� בחוזהחבר מועצה המעוניי� בחוזה

, סוכנו או שותפו, בעצמו או על ידי קרובו, במישרי� או בעקיפי�, חבר מועצה שיש לו  )א(  .122
פרט לחוזה , למענה או בשמה,  העיריהכל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה ע�

  "בדבר קבלת שירות מהשירותי� שהעיריה מספקת לתושבי� 

לפני הישיבה , יודיע על כ� בכתב למועצה או לועדה הדנה בחוזה או בעסק  )1(
  ;הראשונה בה תדו� בו

לא ישתת$ בדיוני� על החוזה או העסק במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה   )2(
  .קשר לה�על כל שאלה ב

אינ� חלות על חבר מועצה מחמת זה בלבד שהוא בעל מניות ) א(הוראות סעי$ קט�   )ב(   
חלק או טובת הנאה בחוזה או , באופ� המפורש באותו סעי$ קט�, או חבר בגו$ משפטי שיש לו

�וא� חלקו , א� אינו משמש מנהל או פקיד אחראי בגו$ המשפטי, בעסק כאמור באותו סעי$ קט
  . ברווחיו של הגו$ אינו עולה על חלק אחד מתו� עשרי� חלקי�בהונו או

  "דינו , )א(העובר על הוראות סעי$ קט�   )ג(  

  .מאסר שנה או קנס אלפיי� וחמש מאות לירות או שני הענשי� כאחד

 "להל�  (1963"ג"תשכ,  כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעי�"" קרוב", לעני� סעי$ זה  )ד(  
�  ).חוק מס שבח מקרקעי

  
הוראה דומה . 103 $סעי, )א ( המועצות המקומיותהוראה מקבילה חלה על מועצות מקומיות בצו. פקודת העיריות

   .א89חלה על מועצות אזוריות בצו המועצות האזוריות סעי$ 
  

        איסור התקשרות בחוזי�איסור התקשרות בחוזי�איסור התקשרות בחוזי�איסור התקשרות בחוזי�
או תאגיד שיש לאחד מהאמורי� חלק העולה , סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה  )א(  .א122

לא יהיה צד לחוזה , ל עשרה אחוזי� בהונו או ברווחיו או שאחד מה� מנהל או עובד אחראי בוע
  ;או לעסקה ע� העיריה

  .אח או אחות, ב� או בת, הורה,  ב� זוג""" קרוב", לעני� זה  
  ""לא תחול ) א(הוראת סעי$ קט�   )ב(  

 לאחד ,לגבי חוזה בדבר מת� שירות מהשירותי� שהעיריה מספקת לתושביה  )1(
 �  ;)א(מהמנויי� בסעי$ קט
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או , 1943, )רכישה לצרכי ציבור(לגבי הסכ� בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות   )2(
  ;בהליכי העברת מקרקעי� במקו� רכישה כאמור

לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישי� מחבריה ובאישור השר   )3(
  .ור תפורס� ברשומותהודעה על מת� היתר כאמ; התירה ובתנאי� שהתירה

חוזה שנער� בניגוד להוראות סעי$ זה נית� לביטול על פי החלטת המועצה ברוב   )ג(  
ומשבוטל כ� לא תהא העיריה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על , חבריה או על פי החלטת השר

ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע , פי החוזה או לשל� את שוויו של מה שקיבלה
  .יות צד שלישי שנרכשו בתו� לבמזכו

די� התקשרות ע� תאגיד שלעיריה שליטה בו כדי� התקשרות ע� , לעני� סעי$ זה  )ד(  
  . לחוק מס שבח מקרקעי�2 כמשמעותה לפי סעי$ """ שליטה", לעני� זה; העיריה
הוראות סעי$ זה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר   )ה(  

אול� ע� תחילת הכהונה יודיע בכתב חבר המועצה למועצה על כל ; לו חל האיסורהמועצה שבש
 �וכל עוד לא נסתיימה , שנעשתה לפני תחילת כהונתו) א(התקשרות האסורה לפי הוראת סעי$ קט

התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוק$ כהונתו במועצה בכל עני� הנוגע להתקשרות 
  .האמורה
 מאסר שנה אחת או קנס חמישי� אל$ ""דינו , עי� על הוראות סעי$ זההעובר ביוד  )ו(  

  .לירות או פי שלושה משוויה של טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירה או שלושת הענשי� כאחד
  .הרשעה בעבירה לפי סעי$ זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלו�  )ז(  
  .122אי� בהוראות סעי$ זה כדי לגרוע מהוראות סעי$   )ח(  
במש� , על מי שכיה� כחבר מועצה, בשינויי� המחויבי�, הוראות סעי$ זה יחולו  )ט(  

  :שמונה עשר חודשי� מיו� שתמה כהונתו בשל אחד מאלה
  ;123הוא חדל לכה� כחבר המועצה לפי סעי$   )1(
  ;124הוא התפטר מכהונתו כחבר מועצה לפי סעי$   )2(
� של בחירות למועצההוא אינו מכה� עוד במועצה לאחר קיומ  )3(.  

  
וכ� בצו , א103 $סעי, )א ( המועצות המקומיותהוראה מקבילה חלה על מועצות מקומיות בצו. פקודת העיריות

  .א89סעי$ , המועצות האזוריות
  
  

כללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
1 

  
 על  על  על  על 1984198419841984ות המקומיות חלי� מאז שנת ות המקומיות חלי� מאז שנת ות המקומיות חלי� מאז שנת ות המקומיות חלי� מאז שנת ני� של נבחרי ציבור ברשויני� של נבחרי ציבור ברשויני� של נבחרי ציבור ברשויני� של נבחרי ציבור ברשויייייהכללי� למניעת ניגוד עניהכללי� למניעת ניגוד עניהכללי� למניעת ניגוד עניהכללי� למניעת ניגוד עני

, , , , בקוד יוחדו כללי� לראשי הרשויות המקומיותבקוד יוחדו כללי� לראשי הרשויות המקומיותבקוד יוחדו כללי� לראשי הרשויות המקומיותבקוד יוחדו כללי� לראשי הרשויות המקומיות. . . . ועל חברי המועצהועל חברי המועצהועל חברי המועצהועל חברי המועצההמקומיות המקומיות המקומיות המקומיות ראשי הרשויות ראשי הרשויות ראשי הרשויות ראשי הרשויות 
, , , , הכללי� שחלי� על כלל הנבחרי� ימשיכו לחול על חברי המועצההכללי� שחלי� על כלל הנבחרי� ימשיכו לחול על חברי המועצההכללי� שחלי� על כלל הנבחרי� ימשיכו לחול על חברי המועצההכללי� שחלי� על כלל הנבחרי� ימשיכו לחול על חברי המועצה. . . . כניסת� לתוק$כניסת� לתוק$כניסת� לתוק$כניסת� לתוק$ע� ע� ע� ע� יחולו יחולו יחולו יחולו שששש

        ....ות המקומיותות המקומיותות המקומיותות המקומיותצור� נית� יהיה ללמוד מה� ג� בנושאי� הנוגעי� לראשי הרשויצור� נית� יהיה ללמוד מה� ג� בנושאי� הנוגעי� לראשי הרשויצור� נית� יהיה ללמוד מה� ג� בנושאי� הנוגעי� לראשי הרשויצור� נית� יהיה ללמוד מה� ג� בנושאי� הנוגעי� לראשי הרשויובמידת הובמידת הובמידת הובמידת ה
        

    מפרסמת את החלטותיה העקרוניותמפרסמת את החלטותיה העקרוניותמפרסמת את החלטותיה העקרוניותמפרסמת את החלטותיה העקרוניותשששש, , , , ))))6666סעי$ סעי$ סעי$ סעי$ ((((ועדה מייעצת ועדה מייעצת ועדה מייעצת ועדה מייעצת מוסדרת עבודתה של מוסדרת עבודתה של מוסדרת עבודתה של מוסדרת עבודתה של בכללי� אלה בכללי� אלה בכללי� אלה בכללי� אלה 
הוא בעל חשיבות מיוחדת משו� שההחלטות בו ה� לגבי שאלות הוא בעל חשיבות מיוחדת משו� שההחלטות בו ה� לגבי שאלות הוא בעל חשיבות מיוחדת משו� שההחלטות בו ה� לגבי שאלות הוא בעל חשיבות מיוחדת משו� שההחלטות בו ה� לגבי שאלות ההחלטות ההחלטות ההחלטות ההחלטות קוב( קוב( קוב( קוב( . . . . מזה שני� רבותמזה שני� רבותמזה שני� רבותמזה שני� רבות

משרד משרד משרד משרד האינטרנט של האינטרנט של האינטרנט של האינטרנט של באתר באתר באתר באתר מפורס� מפורס� מפורס� מפורס� הקוב( המעודכ� של ההחלטות הקוב( המעודכ� של ההחלטות הקוב( המעודכ� של ההחלטות הקוב( המעודכ� של ההחלטות . . . . קונקרטיות שהופנו לוועדהקונקרטיות שהופנו לוועדהקונקרטיות שהופנו לוועדהקונקרטיות שהופנו לוועדה
....שפטי�שפטי�שפטי�שפטי�המהמהמהמ

ג� א� ה� מתייחסי� לפרקי� ג� א� ה� מתייחסי� לפרקי� ג� א� ה� מתייחסי� לפרקי� ג� א� ה� מתייחסי� לפרקי�     ,,,,למע� שלמות התמונהלמע� שלמות התמונהלמע� שלמות התמונהלמע� שלמות התמונה, , , ,  הכללי� מובאי� כא� במלוא� הכללי� מובאי� כא� במלוא� הכללי� מובאי� כא� במלוא� הכללי� מובאי� כא� במלוא�2222
        : : : : נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�

  
  

         פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות""""' ' ' ' סימ� אסימ� אסימ� אסימ� א
  
        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות        ....1111

        
  :בכללי� אלה

  
  –" בעל שליטה"  )1(

  

                                            
1
, להרחבות ושינויי� ראו חוות הדעת באתר משרד המשפטי� 160'  עמ,ד"שמילקוט פרסומי� הת 

NigudInyanim/MOJHeb/il.gov.justice.www  
2
 . לעיל1הערה  
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או מי ,  מנהל או עובד אחראי בגו$") 11סעי$ (לעני� הימנעות בעני� אישי   )א(
  ;וחי� של גו$ בהו� או ברו5%שיש לו חלק העולה על 

או מי שיש ,  מנהל או עובד אחראי בגו$") 12סעי$ (לעני� איסור עיסקאות   )ב(
  ; בהו� או ברווחי� של גו10%$לו חלק העולה על 

 בהו� או ברווחי� 10% מי שיש לו חלק העולה על ") 17סעי$ (לעני� ייצוג   )ג(
  ;של גו$

  
י שמכה� בוועדה של המועצה  לרבות ראש רשות וסגניו ולרבות מ"" חבר מועצה"  )2(

  ;מבלי שנבחר כחבר המועצה
  
  ; לרבות ועדה מוועדותיה"" מועצה"  ) 3(

  
 לרבות עני� אישי של קרוב או של גו$ שחבר המועצה או קרובו ה� "" עני� אישי"  ) 4(

  ;בעלי שליטה בו
  
   "" קרוב"  ) 5(

, צאצא,  הורההורי, הורה,  ב� זוג") 11סעי$ (לעניי� הימנעות בעני� אישי   )א(
�סוכ� , אח או אחות ובני זוג�, זוג ובני זוג� של כל אחד מאלה"צאצא של ב

או קרוביה� כאשר מדובר בחבר מועצה מקומית או אזורית או (או שות$ 
�  ;)בחבר מוסד תכנו

, אח או אחות, ב� או בת, הורה,  ב� זוג") 12סעי$ (לעניי� איסור עיסקאות   )ב(
  ;סוכ� או שות$

סוכ� או , אח או אחות, ב� או בת, הורה,  ב� זוג") 17סעי$ (י� ייצוג לעני  )ג(
  ;מעבידו או עובדו של חבר המועצה, שות$

  ;וילדו הסמו� על שולחנו,  ב� זוג החי עמו") 18סעי$ (לעניי� טובת הנאה   )ד(
  
. עיריה ומועצה מקומית"" רשות מקומית"  )6(

3
   

        
         כללי כללי כללי כללי""""' ' ' ' סימ� בסימ� בסימ� בסימ� ב

  
2222....         �        וללא משוא פני�וללא משוא פני�וללא משוא פני�וללא משוא פני�מילוי תפקיד באמו� מילוי תפקיד באמו� מילוי תפקיד באמו� מילוי תפקיד באמו
  

תו� גישה הוגנת כלפי הכל ובלי שיהיה , חבר מועצה ינהג במילוי תפקידו באמו� וללא משוא פני�
  .עי�"א$ למראית, לו עני� אישי בהחלטותיו ובפעולותיו

  
        חובה למנוע ניגוד ענייני�חובה למנוע ניגוד ענייני�חובה למנוע ניגוד ענייני�חובה למנוע ניגוד ענייני�        ....3333
  

 לבי� תפקיד חבר מועצה ינהל את ענייניו כ� שלא יהיה ניגוד ענייני� בי� תפקידו כחבר המועצה
  .אחר או עני� אישי שלו

  
        """"כורח השעהכורח השעהכורח השעהכורח השעה""""מניעת ניגוד ענייני� במצב של מניעת ניגוד ענייני� במצב של מניעת ניגוד ענייני� במצב של מניעת ניגוד ענייני� במצב של         . . . . 4444
  

להחליט או לפעול במצב של " כורח השעה"מסיבות של , חבר מועצה אשר נאל(  ) א(
יודיע על כ� , ולא נית� להעביר את הטיפול בנושא לחבר מועצה אחר, ניגוד ענייני�

  ).ב(ו את מי שהמועצה מינתה לפי סעי$ קט� למועצה וישת$ בהחלטתו או בפעולת
יביא ראש הרשות המקומית לאישור המועצה , )א(נתקבלה הודעה לפי סעי$ קט�   )ב(

  . הצעה למינוי חבר מועצה אחר או עובד בכיר שאיתו יתייע( חבר המועצה
בנסיבות שבה� לא נית� " כורח השעה"חבר מועצה שהחליט או פעל מסיבות של   )ג(

יודיע סמו� ככל האפשר לאחר , מראש) א(הודעה כאמור בסעי$ קט� היה לתת 
  .ההחלטה או הפעולה

משמעו ניגוד ענייני� הנובע מהפעלת " כורח השעה"ניגוד ענייני� במצב של   )ד(
  . הוראות סטטוטוריות ומקיו� מצבי חירו�

  
  
  

                                            
3
  .כולל מועצות אזוריות 
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        חובת הודעה על ניגוד ענייני�חובת הודעה על ניגוד ענייני�חובת הודעה על ניגוד ענייני�חובת הודעה על ניגוד ענייני�        . . . . 5555
  

יודיע על כ� למועצה בכתב , ניגוד ענייני�נתברר לחבר המועצה שהוא במצב של   )א(
הדבר יירש� בפרוטוקול הישיבה שבה נדו� הנושא הגור� לניגוד ; ובהקד� האפשרי

  . הענייני�
, עיסקה של הרשות המקומית ע� חבר מועצה, )3)(ב(12לפי סעי$ , אישרה המועצה  )ב(

  .תפרס� על כ� הודעה ברשומות
  

        ועדה מייעצתועדה מייעצתועדה מייעצתועדה מייעצת        ....6666
; קש חוות דעת מראש בנושא ניגוד ענייני� יפנה לועדה מייעצתחבר מועצה המב  ) א(

  .חוות דעת יכול שתתבקש בעניי� מסויי� או בנושא כללי
ימנה ועדה מייעצת לשאלות , בהתייעצות ע� מרכז השלטו� המקומי, שר הפני�  ) ב(

  .של ניגוד ענייני�
, יושב ראש הועדהשיכה� כ, נציג היוע( המשפטי לממשלה: חברי הועדה יהיו) 1(  ) ג( 

מבקר פנימי של רשות , יוע( משפטי של רשות מקומית, ראש רשות מקומית
  ;מקומית ונציג משרד הפני�

 .נציג של מבקר המדינה יהיה רשאי להשתת$ בדיוני הועדה כמשקי$) 2(   
 :תפקידי הועדה יהיו  ) ד(
  ;לתת חוות דעת ויעו( לחבר מועצה הפונה אליה  )1(   

איסורי� וסייגי� נוספי� לקבלת טובות , 19" ו18� סעיפי� לעני, לקבוע  )2(  
 ;הנאה

  . לגבש ולפרס� הנחיות בנושא ניגוד ענייני�  )3(   
  
מבלי , )1)(ד(יושב ראש הועדה רשאי לתת חוות דעת לפי סעי$ קט�   )1(  )ה(

שלדעתו אי� בה� , בבקשות שלדעתו ה� דחופות או בבקשות, לכנס את הועדה
לא כינס היושב ראש את הועדה ישלח לחבריה ; נוס הועדהשאלה הדורשת את כי

  .העתק מחוות דעתו סמו� לאחר נתינתה
רשאי הוא להתייע( ע� חלק , החליט יושב ראש הועדה שלא לכנסה  )2(  

  .מחבריה
 .יתקבלו בועדה במליאתה, )3)(ד("ו) 2)(ד(החלטות לפי סעיפי� קטני�   )3(  

  
  ;הועדה יהיו בכתבהחלטות הועדה או יושב ראש   )1(  ) ו(
א� להעביר לראש הרשות , בכל מקרה לפי נסיבותיו, הועדה תחליט  )2(   

 .העתק מהחלטתה, המקומית או לחבר מועצה אחר
 

  .הועדה רשאית לפרס� את החלטותיה ואת הנחיותיה  ) ז(  

 
        שמירת הוראותשמירת הוראותשמירת הוראותשמירת הוראות        ....7777

        
  .המפורטות להל�, הוראות סימ� זה באות להוסי$ על ההוראות        

        
        ניגוד ענייני� בי� תפקידי�ניגוד ענייני� בי� תפקידי�ניגוד ענייני� בי� תפקידי�ניגוד ענייני� בי� תפקידי�    """"' ' ' ' סימ� גסימ� גסימ� גסימ� ג

  
        הכלל בדבר ניגוד ענייני� בי� תפקידי�הכלל בדבר ניגוד ענייני� בי� תפקידי�הכלל בדבר ניגוד ענייני� בי� תפקידי�הכלל בדבר ניגוד ענייני� בי� תפקידי�        ....8888
  

חבר מועצה יימנע מהשתתפות בדיו� ומהצבעה בישיבות המועצה א�   )1(  )א(
במצב של ניגוד , במישרי� או בעקיפי�, הנושא הנדו� עלול לגרו� לו להימצא

לא יטפל בנושא חבר מועצה ; ענייני� בי� תפקידו כחבר מועצה לבי� תפקיד אחר
  .כאמור ג� מחו( לישיבות המועצה

אחת היא א� מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא , לעני� זה  )2(  
  .בתמורה

לעיתי� ) א(נתברר לחבר המועצה שעליו להימנע כאמור בסעי$ קט�   )1(  )ב(
יודיע על , תדירות או בנושאי� חשובי� א$ א� אינ� גורמי� להימנעויות תדירות

  .ועצהכ� למ
  

יביא ראש הרשות המקומית לאישור המועצה , נמסרה הודעה כאמור  )2(  
  .אליו יועבר הטיפול בנושא הגור� לניגוד הענייני�, הצעה למינוי חבר מועצה אחר



 19 

  
ולא ויתר על התפקיד האחר ) ב(לא נקט חבר המועצה בדר� האמורה בסעי$ קט�   )ג(

  .תפטר מחברותו במועצהיראו אותו כפסול ולפיכ� עליו לה, שהוא ממלא
והוא דורש , א� הנושא שבו מדובר הוא מרכזי לתפקיד אותו ממלא חבר המועצה  )ד(

ומשו� כ� לא יכול חבר המועצה , את מעורבותו האישית בטיפול ובהחלטות
יראו אותו כפסול מלכה� ולפיכ� , והוא לא ויתר על התפקיד האחר, להעבירו לאחר

  .עליו להתפטר מחברותו במועצה
  

  
        פסלות לכהונהפסלות לכהונהפסלות לכהונהפסלות לכהונה        . . . . 9999
  

  :אלה פסולי� לכה� כחברי מועצה
  
שעבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטו� ,  עובד המדינה בשכר  )1(

או שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בי� תפקידיו , המקומי
  ;בשירות המדינה לבי� תפקידיו כחבר המועצה של הרשות המקומית

או של המועצה הדתית שבאותה רשות , ר של אותה רשות מקומיתעובד בשכ  ) 2(
  ;מקומית

שעבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי , עובד בשכר בכל רשות מקומית אחרת  ) 3(
התאמה בי� תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת לבי� תפקידיו כחבר 

  ;מועצה
 מקומית או כל חלק דירקטור בחברה ממשלתית העוסקת בפיתוח אותה רשות  ) 4(

  .או בבינוי בתחומי אותה רשות מקומית, ממנה
  
  
        חבר מועצה שהיה לעובד מדינה חבר מועצה שהיה לעובד מדינה חבר מועצה שהיה לעובד מדינה חבר מועצה שהיה לעובד מדינה         . . . . 10101010

  
חבר מועצה שהיה לעובד המדינה מ� המפורטי� בתוספת לחוק הרשויות   )א(

  . יחדל לכה� כחבר מועצה, 1964"ד"התשכ) הגבלת הזכות להיבחר(המקומיות 
  .יתסעי$ זה לא חל על מועצה אזור  )ב(

  
  

 ניגוד ענייני� אישיניגוד ענייני� אישיניגוד ענייני� אישיניגוד ענייני� אישי' ' ' ' סימ� דסימ� דסימ� דסימ� ד

  
        הכלל בדבר ניגוד ענייני� אישי הכלל בדבר ניגוד ענייני� אישי הכלל בדבר ניגוד ענייני� אישי הכלל בדבר ניגוד ענייני� אישי         ....11111111
  

חבר מועצה יימנע מהשתתפות בדיו� ומהצבעה בישיבות המועצה א�   )1(  )א(
במצב של ניגוד , במישרי� או בעקיפי�, הנושא הנדו� עלול לגרו� לו להימצא

ר מועצה לא יטפל חב; ענייני� בי� תפקידו כחבר מועצה לבי� ענייניו האישיי�
  .בנושא כאמור ג� מחו( לישיבות המועצה

 לרבות עני� אישי של קרובו או של גו$ שחבר ""עני� אישי", לעני� זה  ) 2(  
" קרוב"ו" בעל שליטה"ראה הגדרות . (המועצה או קרובו ה� בעלי שליטה בו

  )).א)(5(1"ו) א)(1(1בסעי$ 
� מהשירותי� שהרשות הוראה זו לא תחול על חוזה לקבלת שירותי  ) 3(  

  .המקומית מספקת לכלל תושביה
לעיתי� ) א(נתברר לחבר מועצה שעליו להימנע כאמור בסעי$ קט�   ) 1(  )ב(

יודיע על , או בנושאי� חשובי� א$ א� אינ� גורמי� להימנעויות תדירות, תדירות
  .כ� למועצה

 יביא ראש הרשות המקומית לאישור המועצה, נמסרה הודעה כאמור  ) 2(  
  . אליו יועבר הטיפול בנושא הגור� לניגוד ענייני�, הצעה למינוי חבר מועצה אחר

, ולא ויתר על עניינו האישי) ב(לא נקט חבר המועצה בדר� האמורה בסעי$ קט�   ) ג(
  .ייראו אותו כפסול ולפיכ� עליו להתפטר מחברותו במועצה

והוא דורש , המועצהא� הנושא שבו מדובר הוא מרכזי לתפקיד אותו ממלא חבר   )ד(
ומשו� כ� לא יכול חבר המועצה , את מעורבותו האישית בטיפול ובהחלטות

יראו אותו כפסול מלכה� ולפיכ� , והוא לא ויתר על העניי� האישי, להעבירו לאחר
  . עליו להתפטר מחברותו במועצה
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        איסור עסקאותאיסור עסקאותאיסור עסקאותאיסור עסקאות        ....12121212

  
חבר ", לעניי� זה; מקומיתחבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה ע� הרשות ה  )א(

ראה ( חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו "" מועצה
  ) ).ב)(5(1"ו) ב)(1(1בסעי$ " קרוב""ו" בעל שליטה"הגדרות 

  : הוראה זו לא תחול על אלה  )ב (
חוזה בדבר מת� שירות מהשירותי� שהרשות המקומית מספקת לכלל   )1(

  ;תושביה
, 1943, )רכישה לצרכי ציבור( בתהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות הסכ�  )2(

  ;או בהליכי העברת מקרקעי� במקו� רכישה כאמור
ברוב של שני שלישי� מחבריה ובאישור שר , חוזה או עסקה שהמועצה  )3(

הודעה על מת� היתר כאמור תפורס� ; ובתנאי� שהתירה, התירה, הפני�
  ;ברשומות

אול� ע� ; פני תחילת כהונתו של חבר המועצההתקשרות שנעשתה ל  )4(
תחילת הכהונה יודיע חבר המועצה בכתב על התקשרות האסורה לפי סעי$ 

 �וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו , שנעשתה לפני תחילת כהונתו) א(קט
לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוק$ כהונתו במועצה בכל עני� הנוגע 

  .להתקשרות האמורה
  

        כסי עיריהכסי עיריהכסי עיריהכסי עיריהשימוש בנשימוש בנשימוש בנשימוש בנ        ....13131313
  
ולא יעשה שימוש ברכוש של , חבר מועצה לא יעסיק עובד של הרשות המקומית  )א(

  .שלא בקשר למילוי תפקידו כחבר המועצה, הרשות המקומית
, אחת היא א� ההעסקה או השימוש ה� בתמורה או שלא בתמורה, לעניי� סעי$ זה  )ב(

  .וא� לעובד הרשות המקומית יש היתר לעסוק בעבודה פרטית
תו� שימוש בידיעה , בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, חבר מועצה לא יעשה עסקה  )ג(

בידיעה סודית או בכל ידיעה אחרת שאיננה נחלת הכלל ושהגיעה אליו , מוקדמת
  .בתוק$ תפקידו כחבר מועצה

  
  

14141414....        �        חבר מועצה המעסיק קבל�חבר מועצה המעסיק קבל�חבר מועצה המעסיק קבל�חבר מועצה המעסיק קבל
  
בר בקשר חבר מועצה המבקש לבצע עבודת בניה פרטית על ידי קבל� הנמצא כ  )א(

אלא לאחר שקיבל חוות , לא יתקשר ע� אותו קבל�, עסקי ע� הרשות המקומית
  .דעת מאת הועדה המייעצת

חבר מועצה חייב לפנות ולבקש חוות דעת מאת הועדה המייעצת בדבר המש�   )ב(
�א� הקשר העסקי בי� הקבל� והרשות המקומית נוצר , ההתקשרות ע� הקבל

  . קבל� לבי� חבר המועצהלאחר שקיי� קשר עסקי בי� אותו
הועדה המייעצת רשאית לייע( לחבר המועצה בדבר הסייגי� שיחולו על   )ג(

  .ההתקשרות
  .חוות הדעת אינה גורעת מתחולת כללי� אלה  )ד(

  
15151515 . . . .         �        חבר מועצה קבל� חבר מועצה קבל� חבר מועצה קבל� חבר מועצה קבל

  
חבר מועצה שהוא קבל� בני� הבונה בתחו� המרחב התכנוני שאליו שייכת הרשות   )א(

,  בוועדת משנה של הוועדה המקומית לתכנו� ולבניההמקומית לא יהיה חבר
  .או לאישור שימוש חורג ולהקלות, המחליטה בבקשות למת� היתרי�

כלל זה יחול ג� כאשר קבל� כאמור הוא קרוב של חבר המועצה או תאגיד שחבר   )ב(
  .המועצה הוא בעל שליטה בו

  ).ב)(5("1ו) ב)(1(1 כהגדרת� בסעי$ "" בעל שליטה"ו" קרוב"בסעי$ זה   )ג(
  

        חבר מועצה נציג סקטור עסקיחבר מועצה נציג סקטור עסקיחבר מועצה נציג סקטור עסקיחבר מועצה נציג סקטור עסקי        ....16161616
  

לא יהיה , מייצג את ענייניו של סקטור עסקי מסויי�, בי� יתר עיסוקיו, חבר מועצה שהוא
חבר בגופי� של הרשות המקומית הדני� בבקשות אישיות של חברי אותו סקטור עסקי 

  . או סקטור מתחרה לו
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         ניגוד ענייני� בייצוג ניגוד ענייני� בייצוג ניגוד ענייני� בייצוג ניגוד ענייני� בייצוג""""' ' ' ' סימ� הסימ� הסימ� הסימ� ה

  
        הכלל בדבר ניגוד ענייני� בייצוגהכלל בדבר ניגוד ענייני� בייצוגהכלל בדבר ניגוד ענייני� בייצוגהכלל בדבר ניגוד ענייני� בייצוג        . . . . 17171717
  

לא ייצג חבר מועצה בפני הרשות המקומית שבה הוא מכה� קרוב שלו או אד�   ) א(
  .ולא יפעל בשמו בפניה, קשרי� עסקיי�, במישרי� או בעקיפי�, שיש לו אתו

לא ייצג חבר מועצה תאגיד ולא יפעל בשמו בפני הרשות המקומית שבה הוא מכה�   ) ב(
עובד של אותו תאגיד , מכה� בתפקיד באותו תאגיד, שליטה בתאגידא� הוא בעל 

  .או מקיי� קשרי� עסקיי� בהיק$ כספי משמעותי ע� אותו תאגיד
או , בית די�, בית משפט, לא ייצג חבר מועצה אד� או תאגיד בכל עני� שבפני ועדה  )ג(

  .א� המועצה היא צד לאותו עני�, גו$ מעי� שיפוטי
  "בסעי$ זה   ) ד(

  ;)ג)(5 (1"ו) ג)(1(1כהגדרת� סעי$ " קרוב"ו" על שליטהב"
  .לרבות הגשת בקשה וניהול משא ומת�" יצוג"

כלל זה חל על חבר המועצה שהוא עור� די� ג� במש� שנה מיו� שחדל להיות חבר   ) ה(
  .מועצה

  
  

         טובות הנאה טובות הנאה טובות הנאה טובות הנאה""""' ' ' ' סימ� וסימ� וסימ� וסימ� ו
  
        איסור קבלת טובת הנאהאיסור קבלת טובת הנאהאיסור קבלת טובת הנאהאיסור קבלת טובת הנאה        ....18181818

  
  .טובת הנאה בקשר למילוי תפקידו, רובוחבר מועצה לא יקבל לעצמו או לק  )א(
   "בסעי$ זה   )ב(

  
  ;)ד)(5(1 כהגדרתו בסעי$ "" קרוב"
  
   "ובכלל זה , שירות או טובת הנאה אחרת, שווה כס$,  כס$"" טובת הנאה"

  
  ;תלושי קניה ומתנות לחגי�  )1(
  ;מינויי� למופעי� ולכניסה למיתקני ספורט ובידור  )2(
כגו� סדרת , ירועי� אשר חוזרי� על עצמ� תקופתיתהזמנות או כרטיסי� לא  )3(

  ;קונצרטי� או משחקי כדורגל
הנחות בקשר לרכישת מצר� או קבלת שירות מעבר להנחה המקובלת לגבי   )4(

  ;כלל הציבור
השתלמות והשתתפות על חשבו� גופי� עסקיי� וגופי� אחרי� שאינ�   )5(

  ;הרשות המקומית
ותי� אצל גופי� אשר נותני� הנחות לסוג מת� זכות לרכוש נכסי� או שיר  )6(

א� חבר המועצה לא נמנה ע� אותו סוג , �"כגו� השק, מיוחד של אנשי�
  .אנשי�

  
  

        סייגי� לאיסור קבלת טובת הנאהסייגי� לאיסור קבלת טובת הנאהסייגי� לאיסור קבלת טובת הנאהסייגי� לאיסור קבלת טובת הנאה        ....19191919
  
 ובלבד 18טובות ההנאה המנויות להל� לא ייחשבו כטובת הנאה לעני� סעי$   )א(

מילוי תפקידו של חבר ולא תיראה כעלולה להשפיע על , שקבלת� לא תשפיע
  ;המועצה

)1(  �הכרוכי� לגבי כלל , השתתפות ללא תמורה באירועי� המפורטי� להל
  :אליה� הוזמ� חבר המועצה בתוק$ תפקידו, הציבור בתשלו�

  ;אירוע ממלכתי )א(  
  ;אירוע מקומי בעל אופי ציבורי  )ב(  
  ;אירוע שהכנסותיו מיועדות למטרות ציבוריות  )ג(  
שבו משתת$ ספורטאי מקומי או אגודת , טיבי בישראלמופע ספור  )ד(  

  ;ספורט מקומית
)2(  �אליה� , שאינ� כרוכי� בתשלו�, השתתפות באירועי� המפורטי� להל

  :הוזמ� חבר המועצה בתוק$ תפקידו
  ;מפעלי� או בתי עסק, רוע חגיגי של מוסדותיא )א(
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  ;מצווה או חתונה"שמחות בעלות אופי משפחתי כגו� בר  )ב(
קבלת מתנה קטנת ער� וסמלית לרגל מאורע חגיגי של חבר המועצה או של   )3(

 ;ממוזמני� הבאי� במגע עמו עקב מילוי תפקידו, קרובו
  ;קבלת מתנה קטנת ער� וסמלית הניתנת לש� פרסומת או מטעמי נימוס  )4(
קבלת פרס שהוענק לחבר , קבלת מתנה מחברי� לעבודה או לתפקיד  )5(

וכ� פרס שהוענק לחבר , פת הרשות המקומיתהמועצה על הישגיו מקו
א� נית� להענקתו פומבי בדר� , שלא מקופת הרשות, המועצה על הישגיו

 .1979"�"התש, )מתנות(שנקבעה בתקנות לפי חוק שירות הציבור 
 
  "אחת היא א� קבלת טובת ההנאה , בסעי$ זה" השפעה"לעני�   )ב(

 
  ;או הפליה לרעה, העדפה, טההא, החשה, היתה בעד עשיה או בעד חדילה  )1(
  ;היתה בעד פעולה מסויימת או כדי להטות למשוא פני� בדר� כלל  )2(
  ;היתה בעד פעולתו של המקבל עצמו או בעד השפעתו על פעולת אד� אחר  )3(
ניתנה מידי הנות� או באמצעות אד� אחר לידי המקבל או לידי אד� אחר   )4(

  ;יה המקבל או אד� אחרוא� הנהנה מטובת ההנאה ה, בשביל המקבל
כללי , לתפקיד קבוע או זמני, ניתנה בקשר לתפקיד של שררה או של שירות  )5(

א� בהתנדבות או תו� , לתפקיד שמילויו היה בשכר או בלי שכר, או מסויי�
  ;קיו� חובה

נתקבלה כדי לסטות מ� השורה במילוי תפקידו או בעד פעולה שחבר   )6(
  .י תפקידוהמועצה היה חייב לעשותה על פ

  
  

  דינה של טובת הנאה אסורהדינה של טובת הנאה אסורהדינה של טובת הנאה אסורהדינה של טובת הנאה אסורה        ....20202020
  
והוא לא החזירה , בקשר למילוי תפקידו, טובת הנאה אסורה, חבר המועצהלניתנה   ) א(

�תקו� טובת ההנאה לקני� הרשות המקומית ותהווה חלק מהמצאי של , לנות
  . אותה רשות מקומית

לא להעבירה לקופת  וברצונו להחזיק בה והחבר מועצה שקיבל טובת הנאה אסור  ) ב(
תר לועדת ההיתרי� שהוקמה לפי חוק שירות יהרשות המקומית יפנה לקבלת ה

  .1979"�"התש, )מתנות(הציבור 
  
         שמירת דיני� שמירת דיני� שמירת דיני� שמירת דיני�""""' ' ' ' סימ� זסימ� זסימ� זסימ� ז
  

        שמירת דיני�שמירת דיני�שמירת דיני�שמירת דיני�        ....21212121
  

  .כללי� אלה אינ� גורעי� מהוראות שבחיקוק
  

  .כללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות

  

        גי� להעסקת קרוב משפחהגי� להעסקת קרוב משפחהגי� להעסקת קרוב משפחהגי� להעסקת קרוב משפחהסייסייסייסיי
אד� שהוא קרוב משפחה של ראש העיריה או של אחד מסגניו לא יתקבל לעבודה   )א(  .א174

  .בעיריה ולא יתמנה למשרה בה
לא יתקבל לעבודה באותה , שקרוב משפחתו ממונה על יחידה מיחידות העיריה, אד�  )ב(  

  .יחידה ולא יתמנה למשרה בה
לא יתמנה לתפקיד הממונה על , ביחידה מיחידות העיריהשקרוב משפחתו עובד , אד�  )ג(  

  .אלא א� כ� המינוי אינו יוצר ביניה� יחסי כפיפות, אותה יחידה
יחולו ג� על קבלה לעבודה או על מינוי של עובד ) ג(עד ) א(הוראות סעיפי� קטני�   )ד(  

בל� כוח אד� של עובד המועסק בעיריה על פי חוזה מיוחד ושל אד� המועסק על ידי ק, ארעי
  . 1996"ו"תשנ, כהגדרתו בחוק העסקת עובדי� על ידי קבלני כוח אד�

רשאי� שר הפני� וועדת השירות להתיר , )ד(עד ) א(על א$ הוראות סעיפי� קטני�   )ה(  
  .העסקת אד� כעובד העיריה בנסיבות מיוחדות שיפורטו בכתב

  .י עבודתההשר יקבע את דרכי מינוי� של חברי ועדת השירות וסדר  )ו(  
   "בסעי$ זה   )ז(  
נציגי עיריות , שבי� חבריה ג� נציגי עיריות,  ועדה של תשעה חברי�"" ועדת שירות"  

  ;שמינה השר לעני� סעי$ זה
, דוד, גיסה, גיס, אח או אחות וילדיה�, בת ובני זוג�, ב�, הורה,  ב� זוג"" קרוב משפחה"  
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  .לרבות חורג או מאומ(, או נכדהנכד , כלה, חת�, חמות, ח�, חותנת, חות�, דודה
  

  .פקודת העיריות

  
        סייגי� להעסקת עובדסייגי� להעסקת עובדסייגי� להעסקת עובדסייגי� להעסקת עובד

לא יתקבל אד� לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב   )א(  .107
  .משפחה שלו

לא יועסק ולא יתמנה ממונה ביחידה של הרשות המקומית שבה עובד קרוב משפחה   )ב(  
 רשאית ועדת מינהל 107על א$ האמור בסעי$  108. � כפיפותשלו ובתנאי שלא תהיה ביניה

להתיר העסקת עובד א$ א� לא מתקיימות הוראות , לפי בקשת ראש הרשות המקומית, השירות
   .הסעי$ האמור

  
 

  .1977"ז"תשלה, )נוהל קבלת עובדי� לעבודה(צו המועצות המקומיות 
  
  

        תכנו� ובניהתכנו� ובניהתכנו� ובניהתכנו� ובניה
        

        ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�ניגוד ענייני�
למעט בהלי� , נו� לא ישתת$ בדיו� ובהצבעה בקשר להתנגדות או לעררחבר מוסד תכ  )א(  .א47

  :א� נתקיי� בו אחד מאלה, )ד(62לפי סעי$ 
)1(  �או של גו$ אשר הגיש , הוא נציג של גו$ אשר יז� את התכנית המובאת לדיו

  ;התנגדות או ערר לאותה תכנית
 הוגשו חלק בהחלטת אותו מוסד התכנו� שעל החלטתו, כחבר, הוא נטל  )2(

  .ההתנגדות או הערר
לא יחולו על דיוני הועדה המקומית לתכנו� ולבניה וועדות ) א(הוראות סעי$ קט�   )ב(  

  .'המשנה שלה ועל דיוני הועדה למתקני� בטחוניי� או ועדת הערר למתקני� בטחוניי� לפי פרק ו
יו� לפי חבר מוסד תכנו� שנודעו לו עובדות המונעות ממנו מלהשתת$ בהצבעה ובד  )ג(  
  .יודיע על כ� מיד בכתב ליושב ראש מוסד התכנו� או בהודעה לפרוטוקול, סעי$ זה
יקבע יושב ראש מליאת הועדה מי מחברי מוסד , היה מוסד התכנו� ועדת משנה  )ד(  

  ).ג(או ) א(התכנו� ימלא את מקומו של החבר שנתקימו בו הוראות סעיפי� קטני� 

  

�        מת� היתר או אישור שלא כדי�מת� היתר או אישור שלא כדי�מת� היתר או אישור שלא כדי�מת� היתר או אישור שלא כדי
או היה שות$ לה שלא דר� , חבר מוסד תכנו� שהצביע בעד החלטה מ� האמורות להל�  )א(  .48

  : מאסר שנה אחת"דינו , הצבעה
 בידעו שהיא בניגוד להוראות "החלטה לאשר תכנית או להמלי( על אישורה   )1(

  ;תכנית שכוחה יפה ממנה לפי חוק זה
 בידעו שה� בניגוד "החלטה לתת אישור אחר או היתר או להמלי( עליה�   )2(

  .למעט אישור או היתר להקלה או לשימוש חורג כדי�, לתכנית
פה בשעת דיו� במוסד "או בעל, עובד מוסד תכנו� או רשות מקומית אשר קבע בכתב  )ב(  
�ועל יסוד קביעתו נית� האישור או , כי נית� לתת אישור או היתר מ� האמורי� להל�, התכנו

  : מאסר שנה אחת" דינו, ההיתר או הומל( עליה�
 בידעו שהיא בניגוד להוראות תכנית שכוחה יפה ממנה לפי חוק "אישור תכנית   )1(

  ;זה
למעט היתר או אישור ,  בידעו שה� בניגוד לתכנית"אישור אחר או היתר   )2(

�  .להקלה או לשימוש חורג כדי
  

  .1965"ה"תשכה, חוק התכנו� והבנייה
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        ייצוגייצוגייצוגייצוג
מתקינה המועצה , 1961"א"התשכ, לחוק לשכת עורכי הדי�) 4($109 תוק$ סמכותה לפי סעיב

        :הארצית של לשכת עורכי הדי� כללי� אלה
  

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

  "בכללי� אלה   .1

לרבות ועדות , מועצת איגוד ערי�, ועדת תכנו� ובניה,  מועצת רשות מקומית"" מועצה"  
�  .וכ� גו$ הכפו$ לאחת מה� או שהיא בעלת זכויות בו, משנה שלה

        
        איסורי� על חברי מועצותאיסורי� על חברי מועצותאיסורי� על חברי מועצותאיסורי� על חברי מועצות

  "או שטר� חלפה שנה מאז שהוא חדל להיות חבר בה , עור� די� שהוא חבר במועצה  )א(  .2

  ;לא יתייצב בש� שולחו בפני המועצה ולא ייצגו ולא יפעל בשמו בפניה  )1(

ועדה או גו$ שיפוטי או , בית די�, לא ייצג את שולחו בכל עני� שבפני בית משפט  )2(
  ; אחר א� המועצה היא צד לאותו הלי�מעי� שיפוטי

כאשר העני� העומד לדיו� או , לא ישתת$ בדיו� ובהצבעה בישיבות המועצה  )3(
  .להצבעה נוגע לאד� או גו$ שעור� הדי� מייצגו אותה עת בגדר תפקידיו המקצועיי�

ידו או מעב, יחולו ג� על עור� די� שהוא שותפו) א(לסעי$ קט� ) 2("ו) 1(הוראות פסקאות   )ב(  
 �  ).א(עובדו של עור� די� כאמור בסעי$ קט

  
 כללי� למניעת ניגוד ענייני� של כ� ראו ג�. 1969"ט"התשכ, )חברי גופי� נבחרי� או ממוני�(לשכת עורכי הדי�  כללי

 .בעניי� ניגוד ענייני� בייצוג, 17כלל ,  לעילנבחרי הציבור ברשויות המקומיות
  
  

         מתנות מתנות מתנות מתנות::::''''פרק הפרק הפרק הפרק ה
        

 מהתקנות  מהתקנות  מהתקנות  מהתקנות 1979197919791979""""����""""התשהתשהתשהתש, , , , ))))מתנותמתנותמתנותמתנות((((ציבור ציבור ציבור ציבור ההההשירות שירות שירות שירות הוראות מחוק הוראות מחוק הוראות מחוק הוראות מחוק      מתנות מובאות מתנות מובאות מתנות מובאות מתנות מובאותבחלק הד� בקבלתבחלק הד� בקבלתבחלק הד� בקבלתבחלק הד� בקבלת
בנושא מת� מתנות בידי ראש בנושא מת� מתנות בידי ראש בנושא מת� מתנות בידי ראש בנושא מת� מתנות בידי ראש . . . .  היוע( המשפטי לממשלה הדנה בנושא היוע( המשפטי לממשלה הדנה בנושא היוע( המשפטי לממשלה הדנה בנושא היוע( המשפטי לממשלה הדנה בנושאתתתתוכ� הנחייוכ� הנחייוכ� הנחייוכ� הנחיי, , , , שהותקנו לפיושהותקנו לפיושהותקנו לפיושהותקנו לפיו

  ....מתייחס לנושא זהמתייחס לנושא זהמתייחס לנושא זהמתייחס לנושא זה ה ה ה הלללל""""רשות מקומית מובא חוזר מנכרשות מקומית מובא חוזר מנכרשות מקומית מובא חוזר מנכרשות מקומית מובא חוזר מנכ

  

42424242 עד  עד  עד  עד 37373737כללי� כללי� כללי� כללי� 
4

        

  
  הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות

  "בחוק זה   .1
לרבות חייל כמשמעותו בחוק , שרה או תפקיד מטע� המדינה נושא מ"" עובד הציבור"  

  ;1955"ו"תשט, השיפוט הצבאי
  . הקניית נכס שלא בתמורה או מת� שירות או טובת הנאה אחרת שלא בתמורה"" מתנה"  

        
 די� מתנה לעובדי הציבורדי� מתנה לעובדי הציבורדי� מתנה לעובדי הציבורדי� מתנה לעובדי הציבור

 , בי� בישראל ובי� בחו( לאר("ניתנה לעובד הציבור באשר הוא עובד הציבור מתנה   )א(  .2
 ועובד הציבור "בי� שניתנה לו עצמו ובי� שניתנה לב� זוגו החי עמו או לילדו הסמו� על שולחנו 

ובמתנה שאי� בה קני� ; תקו� המתנה לקני� המדינה, לא סירב לקבלה ולא החזירה לנותנה לאלתר
  .חייב עובד הציבור לשל� לאוצר המדינה את שוויה

ואול� לא יינת� היתר , ות לו מתנה שקיבלעובד הציבור רשאי לבקש היתר להקנ  )1א(  
א� יש למתנה ער� בעבור המדינה מלבד ערכה , לפי סעי$ קט� זה, להקניית מתנה למקבלה

קבלת היתר לפי ; או א� יש בהקנייתה לעובד הציבור משו� חשש לפגיעה בטוהר המידות, הכלכלי
  .כפי שיקבע שר המשפטי�במועד ו, והכל בדר�, סעי$ קט� זה מותנית בתשלו� לאוצר המדינה

  "לא יחול על ) א(סעי$ קט�   )ב(  
)1(  �  ;מתנה קטנת ער� וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העני
  ;לשירות או לתפקיד של עובד הציבור, מתנה מחבריו לעבודה  )2(
פרס שהוענק לעובד הציבור על הישגיו מאוצר המדינה וכ� פרס שהוענק לעובד   )3(

                                            
4

  . בכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות18  ראו ג� לעיל כלל
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שלא מאוצר המדינה א� נית� להענקתו פומבי בדר� שנקבעה הציבור על הישגיו 
  .בתקנות

ינהגו בהחזרה ) א(במתנה שקמה לקני� המדינה ובסכו� שיש לשל� לפי סעי$ קט�   )ג(  
  .הכל לפי שנקבע בתקנות, בהענקה לעובד הציבור או בדר� אחרת, לנות� המתנה

        
  חובת עובד הציבורחובת עובד הציבורחובת עובד הציבורחובת עובד הציבור

 חייב עובד הציבור להודיע ועליו לנהוג בה במועד  חל עליה2על קבלת מתנה שסעי$   )א(  .3
  .ובדר� שנקבעו בתקנות

 קנס פי "דינו , )א(עובד הציבור שהפר ביודעי� חובה המוטלת עליו לפי סעי$ קט�   )ב(  
  .לפי הגבוה יותר, שלושה משווי המתנה ביו� קבלתה או ביו� פסק הדי� המרשיע

שבה� נית� לקבל כופר כס$ מעובד שר המשפטי� רשאי לקבוע בתקנות מקרי�   )ג(  
 �סכו� הכופר לא ; או שנחשד בהפרה כזאת, )א(הציבור שהפר חובה המוטלת עליו לפי סעי$ קט

יופסק כל הלי� משפטי לעני� , נתקבל כופר; יעלה על הקנס המירבי שנית� להטיל בשל ההפרה
ע( המשפטי לממשלה אול� א� הוגש כתב אישו� אי� לקבל כופר כל עוד לא הודיע היו, ההפרה

  .על עיכוב הליכי המשפט
        

 תחולה על עובדי� ציבוריי� אחרי�תחולה על עובדי� ציבוריי� אחרי�תחולה על עובדי� ציבוריי� אחרי�תחולה על עובדי� ציבוריי� אחרי�

  ...., חוק זה יחול ג� על בעלי משרות ותפקידי� מטע� רשויות מקומיות  )א(  .4
.......  

        
  1979"�"תשה, )מתנות(וק שירות הציבור ח

  
  

ובאישור , 1979"�"תשה, )מתנות( לחוק שירות הציבור 7" ו3, 2בתוק$ סמכותי לפי סעיפי�   
  :אני מתקי� תקנות אלה, ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת

  
        תנאי לקבלת מתנהתנאי לקבלת מתנהתנאי לקבלת מתנהתנאי לקבלת מתנה

לרבות , בידי תושב ישראל או אזרח ישראלי, הוצעה לעובד הציבור מתנה שהחוק חל עליה  .1
לא יקבל אותה א� לא נית� לו היתר לפי תקנות , תאגיד שבשליטת� של אלה או הרשו� בישראל

ויכול שיינת� מראש או בסמו� , יכול שיהא לסוגי� של מתנות או למתנה מסויימתההיתר ; אלה
  .לאחר מעשה

        
        ועדות משרדיותועדות משרדיותועדות משרדיותועדות משרדיות

בכל משרד ממשלתי תמונה ועדה לטיפול במתנות שקיבל עובד או נושא משרה   )א(  .א1
  ). הועדה המשרדית"להל� (במשרד 
או , רד הממשלתיכחברי הועדה המשרדית יכהנו היוע( המשפטי והחשב של המש  )ב(  

  .או נציג אחר שיקבע המנהל הכללי של המשרד, )מ"בנא(נציגיה� וכ� ראש אג$ משאבי� חומריי� 
  ...  

  
        מת� הודעה על קבלת מתנה והפקדתהמת� הודעה על קבלת מתנה והפקדתהמת� הודעה על קבלת מתנה והפקדתהמת� הודעה על קבלת מתנה והפקדתה

קיבל מתנה שהחוק חל ,  לחוק2שהוא או ב� משפחתו כאמור בסעי$ , עובד הציבור  )א(  .2
שה עשר ימי� מיו� שנתקבלה או מיו� יעביר את המתנה לועדה המשרדית בתו� חמי, עליה

  :בצירו$ הודעה הכוללת פרטי� אלה, לפי המאוחר, שנודע לו על קבלתה
  ;תוארו ותפקידו, ש� עובד הציבור מקבל המתנה ומענו  )1(
  ;פרטיו ומענו, ש� נות� המתנה  )2(
  ;מועד קבלת המתנה ונסיבות קבלתה  )3(
  ;תיאור המתנה המאפשר את זיהויה  )4(
  .ה המשוער של המתנהשווי  )5(

, )א(הועדה המשרדית תנהל רישו� של הודעות ומתנות שקיבלה לפי תקנת משנה   )ב(  
וכ� של כל החלטה שקיבלה או , ) ספר המתנות"להל� (בספר המתנות של המשרד הממשלתי 

  .פעולה שנקטה בקשר ע� מתנה
שקיבל היא עובד הציבור רשאי לפנות לועדה המשרדית בבקשה לקבוע א� מתנה   )ג(  

�החשב ; לחוק) 1)(ב(2כאמור בסעי$ , מתנה קטנת ער� וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העני
רשאי לפרס� הנחיות , בהתייעצות ע� היוע( המשפטי לממשלה ונציב שירות המדינה, הכללי

  .לועדות המשרדיות לעני� זה
        

        ועדת היתרי�ועדת היתרי�ועדת היתרי�ועדת היתרי�
   " שסמכויותיה לעני� ביצוע תקנות אלה תוק� ועדת היתרי�  )א(  .3
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  ;1לתת היתר לפי תקנה   )1(
בי� שכבר נמסרה על , למקבלה, כולה או מקצתה, להחליט בדבר הקניית המתנה  )2(

  ;ידיו על פי הוראות תקנות אלה ובי� שטר� נמסרה
של מתנה , להחליט בדבר שחרור עובד הציבור מתשלו� השווי כולו או מקצתו  )3(

�  ;שאי� בה קני
בידי מקבלה ובדבר תנאי , כולה או מקצתה, הפקדת המתנהלהחליט בדבר   )4(

  .ההפקדה
, בראשה יעמוד שופט; ועדת היתרי� תהיה בהרכב של שלושה שמינה שר המשפטי�  )ב(  

וחבריה יהיו חבר שהציע נציב שירות המדינה מקרב עובדי נציבות שירות המדינה וחבר נוס$ 
 מקרב עובדי גופי� ציבוריי� שהחוק חל שקבע היושב ראש מרשימת חברי� שמינה שר המשפטי�

  . ומקרב הציבור4עליה� מכוח סעי$ 
רשאית הועדה לפנות לשמאי מוסמ� , ביקש עובד הציבור כי תוקנה לו מתנה שקיבל  )ג(  

ולהטיל את הוצאות הערכת , או לקבוע את שוויה בדר� אחרת, לש� קביעת שוויה של המתנה
  .השווי על המבקש

יועבר התשלו� שהוטל על עובד , להקנות לעובד הציבור את המתנההחליטה הועדה   )ד(  
  .באמצעות האפוטרופוס הכללי, הציבור תמורתה לאוצר המדינה

  .הועדה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה בכפו$ להוראות החוק ותקנות אלה  )ה(  
        

        בקשה להקניית מתנהבקשה להקניית מתנהבקשה להקניית מתנהבקשה להקניית מתנה
ועדה לפנות לשמאי מוסמ� רשאית ה, ביקש עובד הציבור כי תוקנה לו מתנה שקיבל  )א(  .א3

ולהטיל את הוצאות הערכת , או לקבוע את שוויה בדר� אחרת, לש� קביעת שוויה של המתנה
  .השווי על המבקש

ורשאית היא לצר$ לבקשה את , הועדה המשרדית תעביר את הבקשה לועדת ההיתרי�  )ב(  
  .חוות דעתה

 הוראות החוק ותקנות סברה הועדה המשרדית כי הבקשה אינה עולה בקנה אחד ע�  )ג(  
עמד עובד הציבור על בקשתו לאחר ; רשאית היא להודיע על כ� למבקש בצירו$ נימוקיה, אלה

  .תועבר הבקשה לועדת ההיתרי� בצירו$ חוות דעת הועדה המשרדית, קבלת עמדת הועדה
        

        שמירה על טוהר המידותשמירה על טוהר המידותשמירה על טוהר המידותשמירה על טוהר המידות
 תשחרר עובד ציבור לא, לא תקנה מתנה למקבלה, 1ועדה לא תית� היתר לפי תקנה   )א(  .4

אלא א� ראתה , מתשלו� השווי של מתנה ולא תרשה את הפקדתה שלא בידי רשות ציבורית
משו� פגיעה בטוהר , לפי העני�, בשחרור או בהפקדה כאמור, בהקניה, שאי� בעצ� קבלת המתנה

  .המידות
 או, לא תוקנה מתנה למקבלה א� יש בהקנייתה משו� חשש לפגיעה בטוהר המידות  )ב(  

  .א� יש במתנה ער� בעבור המדינה מלבד ערכה הכלכלי
        

        מסירת המתנה לאפוטרופוס הכללימסירת המתנה לאפוטרופוס הכללימסירת המתנה לאפוטרופוס הכללימסירת המתנה לאפוטרופוס הכללי
תימסר לידי האפוטרופוס , מתנה שלא נקבע לגביה אחרת בתקנות אלה או לפיה�  )א(  .5

לש� , ואול� רשאית הועדה המשרדית להחליט על שמירת המתנה במשרד הממשלתי, הכללי
  .החלטה כאמור תירש� בספר המתנות; לתקופה שתחליטהצגתה במקו� ו

, מתנה שנמסרה לאפוטרופוס הכללי תימכר על ידו ותמורתה תועבר לאוצר המדינה  )ב(  
 "ואול� רשאי האפוטרופוס הכללי למסור מתנה לגו$ ציבורי הפועל למטרות צדקה או להשמידה 

, החשב הכללי במשרד האוצרוהכל על פי נהלי� שיקבע האפוטרופוס הכללי בהתייעצות ע� 
  .בשאלת היותה של המתנה בעלת ער� בעבור המדינה מלבד ערכה הכלכלי, בי� השאר, בהתחשב

  .האפוטרופוס הכללי ינהל רישו� של כל פעולה שביצע לפי החוק ותקנות אלה  )ג(  
        

        תחולה על גופי� ציבוריי�תחולה על גופי� ציבוריי�תחולה על גופי� ציבוריי�תחולה על גופי� ציבוריי�
גופי� ציבוריי� אחרי� שהחוק ג� על עובדי , בשינויי� המחויבי�, תקנות אלה יחולו  )א(  .א5

  . לחוק4כאמור בסעי$ , חל עליה�
ואול� תמורת ,  לחוק4 יחולו ג� על גו$ ציבורי כמשמעו בסעי$ 5הוראות תקנה   )ב(  

המתנה שנמסרה על ידי גו$ ציבורי כאמור אשר נמכרה על ידי האפוטרופוס הכללי תועבר לאותו 
  .גו$ בניכוי הוצאות המכירה

        
        

 �        פרס ברבי�פרס ברבי�פרס ברבי�פרס ברבי�פרסו� של מת� פרסו� של מת� פרסו� של מת� פרסו� של מת
  .בטלויזיה או ברשומות, ברדיו, הענקת פרס לעובד הציבור על הישגיו תפורס� בעתו� יומי  .6
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        כופר כס$כופר כס$כופר כס$כופר כס$
א� , לחוק) ג(3האפוטרופוס הכללי רשאי לקבל כופר כס$ מעובד ציבור כאמור בסעי$   .7

  :נתקיימו אחת מאלה
  ;המתנה הוחזרה לנותנה  )1(
 על פי דרישה 5לפי האמור בתקנה , י העני�לפ, המתנה נמסרה או שוויה שול�  )2(

  .ראשונה
        

  .1980"�"תשה, )מתנות(תקנות שירות הציבור 

        
        

 הנחיית היוע( המשפטי לממשלה הנחיית היוע( המשפטי לממשלה הנחיית היוע( המשפטי לממשלה הנחיית היוע( המשפטי לממשלה     """"    ואירועי�ואירועי�ואירועי�ואירועי� למופעי�למופעי�למופעי�למופעי� וכרטיסי�וכרטיסי�וכרטיסי�וכרטיסי� הזמנותהזמנותהזמנותהזמנות קבלתקבלתקבלתקבלת

 
        רקערקערקערקע

)  עובד ציבור"להל� (הנחיה זו עוסקת בשאלה באילו נסיבות מותר לנבחר ציבור ולעובד מדינה . 1
, תרבות, למופעי� או לאירועי� של ספורט, שגלומה בה� טובת הנאה, זמנות או כרטיסי�לקבל ה

  .אליה� הוא הוזמ� באשר הוא עובד הציבור', אמנות וכיוב
  
התנועה למע� איכות התנועה למע� איכות התנועה למע� איכות התנועה למע� איכות  2937/05צ "בפני בית המשפט העליו� בבג, לאחרונה, השאלה עלתה. 2

� נדונה חלוקת כרטיסי� על ידי ש. ''''ההתאחדות לכדורגל בישראל ואחההתאחדות לכדורגל בישראל ואחההתאחדות לכדורגל בישראל ואחההתאחדות לכדורגל בישראל ואח' ' ' ' השלטו� בישראל נהשלטו� בישראל נהשלטו� בישראל נהשלטו� בישראל נ
עובדי שירות , נבחרי ציבור, ההתאחדות לכדורגל למשחקי נבחרת ישראל בכדורגל לאישי� שוני�

נוכח השאלות "במסגרת פסק דינו ציי� בית המשפט כי . המדינה ונציגי גופי� רשמיי� אחרי�
הוצאת הנחיה ראוי שהיוע( המשפטי לממשלה ישקול , המשפטיות הנכבדות שמעורר הנושא

�  ). לפסק הדי�4סעי$ " (כ� שיקוימו טוהר המידות והמינהל התקי� בשירות הציבורי, מטעמו בעניי
  

        1979197919791979""""����""""תשתשתשתשהההה, , , , ))))מתנותמתנותמתנותמתנות((((חוק שירות הציבור חוק שירות הציבור חוק שירות הציבור חוק שירות הציבור 
, )מתנות(בחוק שירות הציבור , ככלל, הסוגיה של מת� טובות הנאה לעובדי ציבור מוסדרת. 3
  .ובתקנות שהותקנו מכוחו") חוקה"או " חוק המתנות" "להל�  (1979"�"תשה
  
, חוק המתנות מבוסס על ההנחה שעובדי הציבור ה� נאמני� של הציבור הפועלי� למענו. 4

או בתמורה , כל טובת הנאה שצומחת לעובד הציבור בתוק$ תפקידו, מבחינה עקרונית, ולפיכ�
    ראש הממשלהראש הממשלהראש הממשלהראש הממשלה' ' ' ' בסקי נבסקי נבסקי נבסקי נ''''רזרזרזרז''''יוס$ זיוס$ זיוס$ זיוס$ ז 1635/90צ "ראו ג� בג(היא קניינו של הציבור , למילוי תפקידו

  ).749, 1ד מה "פ
        
, לש� הגשמת חובת הנאמנות שחבי� עובדי הציבור לציבור, מעבר להיבט הקנייני, בנוס$. 5

מערכות אלה . הוטלו על עובד הציבור מערכות שונות של דיני� באשר לאופ� הפעלת שיקול דעתו
שוויו� , ענייניות, יושר, � הגינותכי עובד הציבור יפעיל את סמכותו השלטונית מתו, נועדו להבטיח

למנוע מצב בו לעובד הציבור יהיה עניי� מיוחד , ג� ה�, הוראות חוק המתנות נועדו. וסבירות
  .או שהיא עלולה לגרו� לכ�, ולמנוע את הרוש� שהמתנה ניתנת כדי לשאת פני�, בנות� המתנה

  
" רה או תפקיד מטע� המדינהנושא מש"המוגדר בחוק כ, חוק המתנות חל על כל עובד ציבור. 6
בעלי , אנשי צבא, כלל עובדי המדינה, שרי�, כי�"החוק חל על ח, בי� היתר, כ�).  לחוק1סעי$ (

כ� הוחל החוק על נושאי משרות . משרות ותפקידי� מטע� רשויות מקומיות ומועצות דתיות
) מתנות( ורצו שירות הציב(ותפקידי� מטע� גופי� שהוקמו בחוק ומטע� חברות ממשלתיות 

  ).1987"ז" התשמ,)החלת החוק על עובדי� ציבוריי� אחרי�(
  
הקניית נכס "מתנה מוגדרת כ. איסור על קבלת מתנה על ידי עובד ציבור, ככלל, החוק קובע. 7

הגדרה זו ).  לחוק1סעי$ " (שלא בתמורה או מת� שירות או טובת הנאה אחרת שלא בתמורה
  .רחבה וכוללת כל טובת הנאה אפשרית

  
  : לחוק נקבע העיקרו� המנחה את עובד הציבור כיצד יש לנהוג כאשר ניתנה לו מתנה2בסעי$ .8

  
  די� מתנה לעובדי הציבורדי� מתנה לעובדי הציבורדי� מתנה לעובדי הציבורדי� מתנה לעובדי הציבור        . 2" 

 בי� בישראל "ניתנה לעובד הציבור באשר הוא עובד הציבור מתנה ) א(
�בי� שניתנה לו עצמו ובי� שניתנה לב� זוגו החי עמו או , בחו( לאר( ובי

 ועובד הציבור לא סירב לקבלה ולא החזירה " על שולחנו הסמו� לילדו
ובמתנה שאי� בה קני� חייב ; תקו� המתנה לקני� המדינה, לאלתר לנותנה

   .הציבור לשל� לאוצר המדינה את שוויה עובד
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 ואול� לא, עובד הציבור רשאי לבקש היתר להקנות לו מתנה שקיבל) 1א(
ער�  א� יש למתנה, עי$ קט� זהלפי ס, יינת� היתר להקניית מתנה למקבלה
הציבור  או א� יש בהקנייתה לעובד, בעבור המדינה מלבד ערכה הכלכלי

זה  קבלת היתר לפי סעי$ קט�; משו� חשש לפגיעה בטוהר המידות
 במועד וכפי שיקבע שר, והכל בדר�, מותנית בתשלו� לאוצר המדינה

  .המשפטי�
  "לא יחול על ) א(סעי$ קט� ) ב(

  ; ער� וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העני�מתנה קטנת) 1
  ;לשירות או לתפקיד של עובד הציבור, מתנה מחבריו לעבודה) 2
פרס שהוענק לעובד הציבור על הישגיו מאוצר המדינה וכ� פרס ) 3

א� נית�  שהוענק לעובד הציבור על הישגיו שלא מאוצר המדינה
  .להענקתו פומבי בדר� שנקבעה בתקנות

 )א( שקמה לקני� המדינה ובסכו� שיש לשל� לפי סעי$ קט� במתנה) ג(
 הכל, בהענקה לעובד הציבור או בדר� אחרת, ינהגו בהחזרה לנות� המתנה

  ."לפי שנקבע בתקנות
  
, כי מתנה שעובד הציבור הסכי� לקבלה ולא החזירה לנותנה לאלתר, אפוא, הכלל בחוק הוא. 9

 הרי שעל עובד הציבור לשל� את "י� בה קניי� וא� מדובר במתנה שא, תקו� לקניי� המדינה
לחוק נקבעו מספר סוגי מקרי� בה� לא יחול ) ב(2בסעי$ , יחד ע� זאת. שווייה לאוצר המדינה

במקרה בו המקבל אינו בטוח הא� המתנה אכ� נופלת באחת מהחלופות שנקבעו . הכלל האמור
, במידת הצור�, ובאמצעותה, תנותפתוחה הדר� בפניו לפנות לוועדה המשרדית לטיפול במ, בחוק

  .ולבקש את הנחייתה, 1980"�"התש, )מתנות(לוועדת ההיתרי� לפי תקנות שירות הציבור 
  
חלי� על עובדי ציבור שוני� הסדרי� קונקרטיי� , נוס$ על הוראות חוק המתנות ותקנותיו. 10

על שרי� ) ב; ר"תקשי ל42.7על עובדי מדינה יחולו הוראות פרק )  א"כ� למשל . שנקבעו בנושא
ג "פ התשס"י(יחולו הוראות הכללי� למניעת ניגוד ענייני� של שרי� וסגני שרי� , וסגני שרי�

יחולו הוראות הכללי� למניעת ניגוד ענייני� של , על נבחרי ציבור ברשויות המקומיות) ג;  )5147
חול החלטת ועדת על חברי כנסת ת) ד; )3114ד "תשמהפ "י(נבחרי ציבור ברשויות המקומיות 

בשבט ' מיו� ל" (חברי כנסת קבלת מתנות וטובות הנאה בידי"האתיקה של הכנסת בדבר 
   ).2002 בפברואר 12 ()ב"התשס

  
        מתנות וכרטיסי� לאירועי� ומופעי� שגלומה בה� טובת הנאהמתנות וכרטיסי� לאירועי� ומופעי� שגלומה בה� טובת הנאהמתנות וכרטיסי� לאירועי� ומופעי� שגלומה בה� טובת הנאהמתנות וכרטיסי� לאירועי� ומופעי� שגלומה בה� טובת הנאה

וכוללת ג� קבלת כרטיסי� או , שבחוק המתנות היא רחבה ביותר" מתנה"הגדרת , כאמור. 11
בחלק מההסדרי� , נוס$ על כ�. למופעי� ואירועי� שוני�, שגלומה בה� טובת הנאה, תהזמנו

נית� למצוא התייחסות ספציפית לנושא , המפורטי� שקיימי� לגבי עובדי ציבור מסוימי�
 לכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי ציבור 19"18בסעיפי� , כ� למשל. ההזמנות והכרטיסי�
קבלת מתנות וטובות הנאה בידי "בהחלטת ועדת האתיקה של הכנסת בדבר ו, ברשויות המקומיות

  ".חברי כנסת
  
עמדת היוע( המשפטי לממשלה היא כי העקרונות שנקבעו ביחס לנבחרי ציבור , ככלל. 12

  .ג� בנוגע לכלל עובדי הציבור, בשינויי� המחויבי�, ברשויות מקומיות וביחס לחברי כנסת יפי�
  
ע� זאת פעילות . מוצא היא שאסור לעובד הציבור לקבל כל טובת הנאהנקודת ה, כאמור. 13

כטובת הנאה , ככלל, אי� לראותה, הקשורה למילוי תפקידו של עובד הציבור הכרוכה בטובת הנאה
על , ולא להיראות כעלולה להשפיע, וזאת בסייג שקבלת טובת ההנאה לא עלולה להשפיע, אסורה

ללא תמורה , השתתפות עובד הציבור, ככלל, בהתא� לכ�. מילוי תפקידו של עובד הציבור
, הכרוכי� לגבי כלל הציבור בתשלו�, באירועי� דוגמת האירועי� המפורטי� להל�, כמקובל

  :לא יהיו בגדר טובת הנאה אסורה, אליה� הוזמ� עובד הציבור בתוק$ תפקידו כעובד הציבור
גו� אירוע לציו� מאורע בתולדות כ(רשמי "אירוע ממלכתי או אירוע בעל אופי ציבורי. א

  ;)המדינה
אירוע שהכנסותיו מיועדות למטרה ציבורית בו עובד הציבור נושא דברי� או משתת$ . ב

  ;בדר� אחרת לש� קידו� המטרה הציבורית
, ככלל. אירוע פומבי בעל משמעות ציבורית מיוחדת בו משמש עובד הציבור אורח כבוד. ג

ועי� שגרתיי� כגו� תחרויות ספורט או מופעי תרבות באירוע מסוג זה לא נמני� איר
הנערכי� דר� שגרה למנויי� או לצופי� מזדמני� אשר אי� כל הצדקה שיהיו בה� אורחי 

  ;כבוד
ימי עיו� או אירועי� דומי� שבה� משתת$ עובד הציבור כמרצה , השתלמויות, כנסי�. ד

  .או דובר
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ציבור שתפקידו הרשמי מחייב אותו להיות נוכח נדגיש כי הנחייה זו אינה חלה לגבי עובד . 14
רישוי , כגו� לש� בדיקת היבטי בטיחות, פיזית במקו� האירוע או המופע לש� מילוי תפקידו

עובד ציבור כאמור רשאי להיות נוכח באירוע תרבות או ספורט . סדר ציבורי וכדומה, עסקי�
קרי� אלה היוזמה לביקור במקו� במ. הפתוח לציבור בתשלו� ככל הנדרש לצור� מילוי תפקידו

  .אמורה להיות של עובד הציבור ולא בדר� של חלוקת כרטיס או הזמנה מצד מארג� האירוע
  
כ� נדגיש כי האחריות העיקרית להימנע מהיקלעות למצב של עבירה על חוק המתנות ועל . 15

של ספק לגבי בכל מקרה , לכ�. על עובד הציבור, בראש ובראשונה, הוראות הנחיה זו מוטלת
על עובד הציבור להיווע( תחילה ביוע( המשפטי של המשרד או , התקיימות� של תנאי� אלה

  .למסור לו את המידע הרלוונטי ולפעול לפי הנחיותיו, הגו$
  
 כי ככל שמשרד או גו$ סבורי� כי השתתפות עובד הציבור מטעמ� באירוע, נציי� לבסו$. 16

 להשתתפות, ככלל, אי� מניעה, תו גו$ או עובד ציבורמסוי� דרוש במסגרת תפקידיו של או
 .באירוע בתמורה מלאה כמקובל

  
 .2005 נובמבר ב21, ו"התשס חשו� ט"י  מיו�1.1709הנחיה 

  

        מת� מתנותמת� מתנותמת� מתנותמת� מתנות :  :  :  : 42424242כלל כלל כלל כלל 

        
        שנות� ראש רשות מקומית שנות� ראש רשות מקומית שנות� ראש רשות מקומית שנות� ראש רשות מקומית     השתתפות במתנותהשתתפות במתנותהשתתפות במתנותהשתתפות במתנות

  

התא� יתאפשר לנבחרי� בשכר לתת מתנות באירועי� אליה� יוזמנו ב 2009/101/מיו�  .1
או מי שהוסמ�  על מליאת מועצת הרשות .במתנות או בהמחאות א� לא במזומ�, לנוהל זה

 ובלבד שערכה לא , הנבחרי� בשכרידי"ללהחליט על צורת המתנה שתוגש ע, לכ� על ידה
 .2009 לשנת ח" ש801שעומד היו� על ,  הפטור ממסהמרבייעלה על הסכו� 

 
 בהוצאות לרכישת מתנות לאירועי� אליה�  יהא זכאי להשתתפותראש הרשות המקומית .2

 וס� כל ההשתתפות לא  5 5 5 1801801801805ובלבד שער� המתנה לא יעלה על , הוא מוזמ� בתוק$ תפקידו
 ההשתתפות תשול� כהחזר . 12,4005 ההחזר השנתי לא יעלה על .לחודש 5 01,021,021,021,02תעלה על 

עודפות בגי� ההוצאות ה. תמורת צילו� ההמחאה ובצירו$ ההזמנה לאירוע, הוצאות בפועל
 � . יחולו על ראש הרשות המקומית,  1805"גדול ממתנות שערכ

  

3. ...  

 

להקצות , בלבד לראשי רשויות מקומיותניתנת אפשרות , ברשויות המקומיות האיתנות .4
 20,0005ובלבד שס� ער� המתנות לא יעלה על ,  עבור כל מתנה 2005מתנות עד לגובה 

 את המיסוי הנדרש מטע� הנבחר ומטע� הרשות כולל 5 20,000הסכו� השנתי בס� . לשנה
. על כל מתנה 5 200במגבלת ,  עבור כל מתנה 1805המקומית בגי� כל הוצאה עודפת מעל 

.... 
  

כי השתתפות זו אינה כוללת אירועי� משפחתיי� של קרוב , למע� הסר ספק מובהר בזאת .5
ב� , בת אח, ב� אח, דודה, דדו, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, ב�, הורה, ב� זוג: כולל, משפחה

 לרבות חורג או מאומ( "נכד או נכדה , כלה, חת�, חמות, ח�, חותנת, חות�, בת אחות, אחות
 . של הנבחר בשכר"

  

והתארי� האחרו� להגשת דרישה להחזר הוצאות , הזכאות למתנות אינה נגררת משנה לשנה .6
ת יש להגיש בסמו� לאירוע את הדרישו.  בינואר של השנה החדשה31שנה קודמת נקבע ליו� 

 . שאליו מוזמ� הנבחר
 
לנבחרי� ניתנת אפשרות להשתתפות , בשל עומסי אירועי� בחודשי� מסויימי� בשנה .7

ס� פריסת ההחזרי� עבור לפיה , ולהחזרי� בגי� מתנות על בסיס מכסה שנתית כאמור לעיל
 .  חודשי�9"ההשתתפות למתנות לא יפחת מ

  
  30.12.09 מיו� 8/2009ל משרד הפני� "חוזר מנכ



 30 

        החזר הוצאות ומימו� נסיעותהחזר הוצאות ומימו� נסיעותהחזר הוצאות ומימו� נסיעותהחזר הוצאות ומימו� נסיעות: : : : ''''פרק ופרק ופרק ופרק ו
  

 מקומיתמקומיתמקומיתמקומית רשותרשותרשותרשות לראשלראשלראשלראש נלווי�נלווי�נלווי�נלווי� ותנאי�ותנאי�ותנאי�ותנאי� שכרשכרשכרשכר  תנאי תנאי תנאי תנאי""""ל ל ל ל """"נושא החזר הוצאות מוסדר בחוזרי מנכנושא החזר הוצאות מוסדר בחוזרי מנכנושא החזר הוצאות מוסדר בחוזרי מנכנושא החזר הוצאות מוסדר בחוזרי מנכ

        ....4444/2008/2008/2008/2008ל ל ל ל """"והעדכוני� לחוזר זה בחוזר מנכוהעדכוני� לחוזר זה בחוזר מנכוהעדכוני� לחוזר זה בחוזר מנכוהעדכוני� לחוזר זה בחוזר מנכ, , , , ))))2004200420042004מאי מאי מאי מאי ((((בשכר בשכר בשכר בשכר  ולסגניוולסגניוולסגניוולסגניו

        

        החזר הוצאותהחזר הוצאותהחזר הוצאותהחזר הוצאות: : : : 43434343    כללכללכללכלל

        
         ציבור ברשויות מקומיות ציבור ברשויות מקומיות ציבור ברשויות מקומיות ציבור ברשויות מקומיותנוהל מימו� הוצאות משפט של נבחרי ועובדינוהל מימו� הוצאות משפט של נבחרי ועובדינוהל מימו� הוצאות משפט של נבחרי ועובדינוהל מימו� הוצאות משפט של נבחרי ועובדי

  
...  
  

יצוי� כי תנאי בסיסי להשתתפות הרשות המקומית בהוצאות המשפטיות של נבחר ציבור או עובד 
) � בי� מילוי התפקיד עליו הופקד לבי� המעשה ישירהוא קיומו של קשר סיבתי )  עובד ציבור"להל

שהמעשה או המחדל שבגינו כמו כ� . נשוא הבקשה, או המחדל בגינו היה מעורב בהלי� המשפטי
  .הועמד לדי� נעשה בעת מילוי תפקידו ולש� מילוי תפקיד

  
        הסדר ביטוח למימו� ההוצאות המשפטיותהסדר ביטוח למימו� ההוצאות המשפטיותהסדר ביטוח למימו� ההוצאות המשפטיותהסדר ביטוח למימו� ההוצאות המשפטיות

...  
  

  :להל� מובא בזה הנוהל שנקבע למימו� הוצאות משפט של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות
  
בהליכי�  ותנבחרי� ועובדי� ברשויות מקומינוהל זה חל על מקרי� בה� מעורבי�   .1

שמ� הראוי כי הרשות , משפטיי� עקב מילוי תפקיד� ובעקבות כ� נגרמות לה� הוצאות משפט
�  . המקומית תממ� אות� או תשתת$ במימונ

  
 מ�  או מעי� משפטיי�הנוהל חל על מעורבות נבחר הציבור או העובד בהליכי� משפטיי�  .2

  :הבאי�הסוגי� 
  

  ;הליכי� פליליי� על שלביה� השוני�  .א
  ;1978"ח"התשל, )משמעת(לחוק הרשויות המקומיות הליכי משמעת בהתא�   .ב
  ;תובענות אזרחיות ועתירות מנהליות שהוגשו נגד נבחר הציבור או העובד  .ג
  הליכי� בפני הוועדה לחיוב אישי  .ד
  ;הליכי� בבית משפט נגד הפעלת הסמכות לחיוב אישי  .1ד
  ;עדות בפני ועדת חקירה ממלכתית  .ה
ידי רשות מקומית בגי� פגיעה בשמו הטוב של "יעת לשו� הרע המוגשת עלתב  .ו

  . נבחר הציבור או העובד
   

הנוהל אינו חל על מעורבות נבחר הציבור או העובד בהליכי� משפטיי� , למע� הסר ספק
 �  :הבאי�הסוגי� מ
  

  ;י נבחר הציבור או העובד"קובלנות פליליות המוגשות ע  .א
י נבחר "המוגשות ע, רבות תובענות בנושא לשו� הרעל, תובענות אזרחיות  .ב

  ;הציבור או העובד
 למעט עתירות נגד י נבחר הציבור או העובד"המוגשות ע, עתירות מנהליות  .ג

  ;מ קיבל את העתירה" א� ביה"הפעלת הסמכות לחיוב אישי 
 או ערעורי בחירות או כל עתירה אחרת שמטרת� זכייה בתפקיד או בכהונה  .ד

  .הונהבהמש� כ
  
3 .  �  :הלי� אישור הבקשה למימו� ודר� המימו� יהיו כאמור להל�, היק$ המימו�, זכאות למימו
  
  :הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות   .4

  ;מועצה או אגוד ערי�,  עירייה"רשות מקומית   .א
 או כחבר מועצה של רשות סגנו,  מי שמכה� כראש רשות מקומית"נבחר ציבור   .ב

�  ;מקומית על פי כל די
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  ;רשות מקומית עובד ה"עובד   .ג
  : אחת מאלה"הבאה לדי�   .ד

  
  ;העמדה לדי� פלילי בפני בית משפט )1(

)2( �לרבות הליכי� אחרי� הכרוכי� בהליכי� , הליכי� משמעתיי� לפי די
 ;) הלי� משמעתי"להל� (אלו 

סמכויות (הליכי מעצר ושחרור בערובה לפי חוק סדר הדי� הפלילי  )3(
 ;1996"ו"התשנ, ) מעצרי�"אכיפה 

, כמשמעותו בחוק חקירת סיבות מוות, ני שופט חוקרהתייצבות בפ )4(
  ;1958"ח"התשי

  ; לעיל3"1הליכי שימוע שקדמו לכל אחד מההליכי� שבסעיפי�  )5(

  ; לעיל3"1הליכי ערעור בגי� כל אחד מההליכי� שבסעיפי�  )6(

בהתא� , העברת התייחסות או השמעת טענות בפני הועדה לחיוב אישי )7(
  .התאמהב,  לנוהל חיוב אישי6" ו4לסעיפי� 

  
 לרבות הגשת קובלנה או מסמ� אחר שהוא בגדר כתב אישו� לבית "כתב אישו�   .ה

  .ולרבות הזמנה להתייצבות בפני שופט חוקר, הדי� למשמעת
  
 לרבות החלטה אשר נוכח האמור בה לא יועמד לדי� נבחר הציבור או "זיכוי   .ו

  .ולרבות חזרה מכתב האישו�, העובד
  
5555....         �        ::::הוצאות משפטיותהוצאות משפטיותהוצאות משפטיותהוצאות משפטיותתנאי הזכאות למימו� תנאי הזכאות למימו� תנאי הזכאות למימו� תנאי הזכאות למימו
  

אשר , נבחר הציבור או העובד יהיה זכאי למימו� הוצאות משפטיות במקרי� הבאי�
 �המאפיי� אות� הוא קיומו של קשר סיבתי ישיר בי� מילוי התפקיד עליו הופקד לבי

  :המעשה או המחדל
  
לש� , א� הובא לדי� בשל מעשה או מחדל שעשה או שחדל בעת מילוי תפקידו  . א

 הורשע בעבירת רשלנות או בעבירת אחריות או ,וזוכה בפסק די� חלוטקידו מילוי תפ
  . קפידה

  
והוחלט שלא להעמידו  )א(ק "נחקר במשטרה בגי� מעשה או מחדל כאמור בס  .ב

�  .לדי
  
, 1968"ט"תשכ,  לחוק ועדות חקירה15על פי סעי$ , התייצב בפני ועדת חקירה  .ג

של התנהגות שהיתה בתחו� סמכותו כדי� או למת� עדות או לחקירה או להבאת ראיות ב
ואול� מועצת הרשות ; בהיותו סבור שהוא פועל בתחו� סמכותו כדי�, שנהג בה בתו� לב

רשאית לאשר השתתפות בהוצאות משפטיות ג� למי שהתייצב כאמור לפי הזמנת הועדה 
  . ל" הנ15שלא מכוח סעי$ 

  
בשל התנהגות , בבית משפטנהלית או תובענה אזרחית יהוגשה נגדו עתירה מ  .ד

שהיתה בתחו� סמכותו כדי� או שנהג בה בתו� לב בהיותו סבור כי הוא נוהג בתחו� 
ובלבד שהרשות המקומית אינה מיוצגת באותו עני� או שנבחר הציבור או , סמכותו
  .  בנסיבות העני� לייצוג משפטי נפרדנדרשהעובד 

  
וב אישי ובית המשפט קיבל את א� עתר לבית משפט נגד החלטה להטיל עליו חי  .ה

  . עתירתו
א� נדרש להעביר התייחסות לועדה לחיוב אישי לאחר שנמצא כי היתה לכאורה   .ו

� לנוהל חיוב אישי או השמעת טענות בפני הועדה 4בהתא� לסעי$ , הוצאה שלא כדי
לחיוב אישי לאחר שמצאה כי יש הצדקה לכאורה להטיל עליו חיוב אישי בהתא� לסעי$ 

  .והל לחיוב אישי לנ6
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        ::::לללל""""חוזר המנכחוזר המנכחוזר המנכחוזר המנכבהמש� של בהמש� של בהמש� של בהמש� של להל� ראשי הפרקי� של הנושאי� שנדוני� להל� ראשי הפרקי� של הנושאי� שנדוני� להל� ראשי הפרקי� של הנושאי� שנדוני� להל� ראשי הפרקי� של הנושאי� שנדוני� 
        
  ;סייגי� לזכאות של נבחר ציבור להגנה משפטית או להשתתפות בהוצאות המשפטיות   "
  ;שיעור ההשתתפות בהוצאות המשפטיות  "
  ;הלי� אישור בקשה למימו� הוצאות משפטיות  "

  ;)pre-ruling" (הכרעה מוקדמת"הלי�   "
  ;עזרה משפטית טר� סיו� ההליכי�  "
  ;מימו� הוצאות משפט באמצעות הסדר ביטוחי  "
  ;הגשת תביעות בגי� הוצאת לשו� הרע מטע� נבחר ציבור  "

  
  .29.3.2009 מיו� 5/2009, ל"חוזר מנכ, 16.6.2004 מיו� 6/2004ל "חוזר מנכ, 1.4.2004 מיו� 3/2004ל "חוזר מנכ

        

 

        פרסומי�פרסומי�פרסומי�פרסומי�: : : : ''''פרק חפרק חפרק חפרק ח
        

        ברכות ואיחולי�ברכות ואיחולי�ברכות ואיחולי�ברכות ואיחולי�    ::::52525252כלל כלל כלל כלל 
  
  

        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות
  "בחוק זה   .1

  ;אח או אחות, צאצא, הורה,  ב� זוג"" ב� משפחה"  
לרבות מי שנבחר , מי שממלא תפקיד בגו$ ציבורי, חבר הכנסת,  שר"" בעל תפקיד ציבורי"  

�  ;לכהונה בגו$ ציבורי לפי די
חברה , רשות מקומיתלרבות ,  משרד ממשלתי ומוסד ממוסדות המדינה"" גו$ ציבורי"  

וכ� גו$ נתמ� כמשמעותו , פי די�"תאגיד שהוק� או גו$ ציבורי הממלא תפקיד על, ממשלתית
  ;1985"ה"תשמה לחוק יסודות התקציב 32בסעי$ 
  "�  ;שתפוצתו ארצית או מקומית, פרסו� חד פעמי או עיתי,  לרבות"" עיתו
  . או בעקיפי� פרסו� מודעה בעיתו� בתמורה שניתנה במישרי�"" פרסו�"  

  
 איסור פרסו�איסור פרסו�איסור פרסו�איסור פרסו�

גו$ ציבורי לא יממ� פרסו� בעיתו� של מודעת ברכה או מודעת אבל המתייחסת לבעל   )א(  .2
  .במישרי� או בעקיפי�, ולא ישתת$ במימו� הפרסו� כאמור, תפקיד ציבורי או לב� משפחתו

 גו$ או של לרבות פרסו� של מנהל של אותו, לעני� סעי$ זה פרסו� על ידי גו$ ציבורי  )ב(  
המתייחסי� , או של עובד בו, של המנהל, או פרסו� שמצויי� בו שמו של הגו$ הציבורי, עובד בו

  .לבעל התפקיד הציבורי או לב� משפחתו
  

        פרסו� מודעת אבלפרסו� מודעת אבלפרסו� מודעת אבלפרסו� מודעת אבל
נפטר עובד או נבחר בגו$ ציבורי או עובד או נבחר שכיהנו בעבר , 2על א$ הוראות סעי$   .3

לפרס� , רשאי המנהל של אותו גו$ ציבורי או מי מטעמו, חת�לרבות בני משפ, בגו$ ציבורי
  .מודעת אבל בש� הנהלת הגו$ הציבורי

  
        חיוב אישיחיוב אישיחיוב אישיחיוב אישי

, פרסו� שנעשה בניגוד להוראות חוק זה ימומ� אישית בידי מי שאישר את הפרסו� כאמור  .4
זולת א� הוכיח , כמי שאחראי לפרסו�, ויראו את מי ששמו או תוארו מופיעי� בפרסו�

אי� בסעי$ זה כדי לפגוע ; פרסו� נעשה שלא בידיעתו או שנקט אמצעי� סבירי� למניעתושה
  .1977"ז"תשלה,  לחוק העונשי�77בסמכות המסורה לבית המשפט על פי הוראות סעי$ 

  
        

�        עונשי�עונשי�עונשי�עונשי
  . שקלי� חדשי�10,000 דינו קנס "המפר הוראות חוק זה   .5
  

        ביצוע ותקנותביצוע ותקנותביצוע ותקנותביצוע ותקנות
  .וק זה והוא רשאי להתקי� תקנות לביצועושר המשפטי� ממונה על ביצוע ח  .6
  

  .1996"ו"תשנה, )גופי� ציבוריי�(חוק הגבלת פרסומי� 
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הנחיות היוע( המשפטי הנחיות היוע( המשפטי הנחיות היוע( המשפטי הנחיות היוע( המשפטי  " פרסו� מודעות על ידי עובדי ציבור ונושאי משרהפרסו� מודעות על ידי עובדי ציבור ונושאי משרהפרסו� מודעות על ידי עובדי ציבור ונושאי משרהפרסו� מודעות על ידי עובדי ציבור ונושאי משרה
  לממשלהלממשלהלממשלהלממשלה

  

הנחיה זו ניתנת בעקבות מקרי� בה� פורסמו מודעות ברכה מטע� שרי ממשלה לרגל  .1
 .סגני שרי� ועובדי המדינה, שרי�""עובד ציבור", יה זולעני� הנח. חגי� ומועדי�

  

 :קובע כי)  החוק"להל� ( 1996"ו"התשנ, )גופי� ציבוריי�(לחוק הגבלת פרסומי� ) א(2סעי$  .2
        

גו$ ציבורי לא יממ� פרסו� בעיתו� של מודעת ברכה או מודעת אבל המתייחסת לבעל גו$ ציבורי לא יממ� פרסו� בעיתו� של מודעת ברכה או מודעת אבל המתייחסת לבעל גו$ ציבורי לא יממ� פרסו� בעיתו� של מודעת ברכה או מודעת אבל המתייחסת לבעל גו$ ציבורי לא יממ� פרסו� בעיתו� של מודעת ברכה או מודעת אבל המתייחסת לבעל """"
במישרי� או במישרי� או במישרי� או במישרי� או , , , , רסו� כאמוררסו� כאמוררסו� כאמוררסו� כאמורולא ישתת$ במימו� הפולא ישתת$ במימו� הפולא ישתת$ במימו� הפולא ישתת$ במימו� הפ, , , , תפקיד ציבורי או לב� משפחתותפקיד ציבורי או לב� משפחתותפקיד ציבורי או לב� משפחתותפקיד ציבורי או לב� משפחתו

� """"בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי
  

כי לעניי� סעי$ , עוד נקבע. לחוק1מוגדרי� בסעי$ " תפקיד ציבורי"ו" גו$ ציבורי"המונחי� 
הוא לרבות פרסו� של מנהל של אותו גו$ או של עובד בו , פרסו� על ידי גו$ ציבורי, זה

המתייחסי� ,  בואו של עובד, של המנהל, או פרסו� שמצויי� בו שמו של הגו$ הציבורי
וסעי$ עבירה , החוק קובע הוראת חיוב אישי. לבעל תפקיד ציבורי או לב� משפחתו

 .על מי שמפר את הוראותיו, פלילית שדינה קנס
  

 :קובעת נורמה רחבה יותר) ב(43.141ר מספר "הוראת התקשי .3
        

במישרי� או במישרי� או במישרי� או במישרי� או , , , , על חשבו� אוצר המדינהעל חשבו� אוצר המדינהעל חשבו� אוצר המדינהעל חשבו� אוצר המדינה, , , , אי� לפרס� בעיתו� מודעת ברכה מטע� המשרדאי� לפרס� בעיתו� מודעת ברכה מטע� המשרדאי� לפרס� בעיתו� מודעת ברכה מטע� המשרדאי� לפרס� בעיתו� מודעת ברכה מטע� המשרד
�או של ב� או של ב� או של ב� או של ב� , , , , לרגל מאורע חגיגי של עובד המשרד או של מי שאיננו עובד המשרדלרגל מאורע חגיגי של עובד המשרד או של מי שאיננו עובד המשרדלרגל מאורע חגיגי של עובד המשרד או של מי שאיננו עובד המשרדלרגל מאורע חגיגי של עובד המשרד או של מי שאיננו עובד המשרד, , , , בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי�בעקיפי

 ."."."."או מודעת ברכה המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או ב� משפחתואו מודעת ברכה המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או ב� משפחתואו מודעת ברכה המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או ב� משפחתואו מודעת ברכה המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או ב� משפחתו, , , , משפחת�משפחת�משפחת�משפחת�
  

ל אינ� נותנות מענה למצבי� בה� שרי� מפרסמי� מודעות ברכה בעיתונות "ההוראות הנ .4
בכל הנוגע לברכה לשנה החדשה נקבע . יפילחג לאומי או לאירוע שאינו נוגע לאד� ספצ

 לאזרחי אחת תפרס� מודעת ברכה הממשלה: " כי3.9.1978בהחלטת הממשלה מיו� 
אול� , אי� בכ� כדי למנוע משרי� וסגני שרי� לשלוח מכתבי ברכה." המדינה בעיתוני�

, זכויותיה� וחובותיה�, לחוק חסינות חברי הכנסת) 1)(ד(11זאת במסגרת ההסדר בסעי$ 
 .1951"א"התשי

  

אשר אי� לה� קשר , ככלל עובד ציבור אינו רשאי לפרס� מודעות מתקציב משרד ממשלתי .5
החתו� על המודעה (ושתוצאת� היא פרסומת אישית של עובד הציבור , לעבודת המשרד

, או לצור� קידומו בפני מגזר כזה או אחר של האוכלוסייה, )תו� שימוש בתוארו הציבורי
 המוקצה לעבודת משרדי הממשלה אמור להיות מנוצל לקידו� מטרות המימו� הציבורי

ראה (המשרד ולא לקידו� מטרות אישיות או פוליטיות של עובדי הציבור המופקדי� עליו 
  ).1959"ט"התשי, )דרכי תעמולה(א לחוק הבחירות 2סעי$ 

  

סו� ל משרדי הממשלה להימנע מפר"סגני שרי� ומנכ, שרי�, על משרדי הממשלה, לפיכ� .6
מודעות איחולי� לציבור לרגל חג או מועד , השתתפות בצער או בשמחה, מודעות ברכה

אשר אינה קשורה , עליה� להמנע מפרסו� כל מודעה אחרת ממי� זה, כמו כ�. לאומי
 .בקשר הדוק או ברור לעבודת המשרד ולעבודת� בו

  

יא לאישורו של החלטה על פרסו� מודעה במקרי� המנויי� לעיל ובמקרי� דומי� יש להב .7
 .היוע( המשפטי של המשרד

  
  

  .2006 במאי 8 מיו� 1.1705הנחייה מספר 
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        הקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� הציבורהקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� הציבורהקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� הציבורהקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� הציבור: : : : ''''פרק טפרק טפרק טפרק ט
        

        נגישות למידענגישות למידענגישות למידענגישות למידע: : : : 57575757    כללכללכללכלל
        

        אתר אינטרנט של העיריהאתר אינטרנט של העיריהאתר אינטרנט של העיריהאתר אינטרנט של העיריה
  "בי� השאר , שבו תפרס�, עיריה תקי� ותפעיל אתר אינטרנט נגיש לציבור ללא תשלו�  . ב248

מידע שעליה לפרס� וכ� מידע בנוגע אליה ששר הפני� פרס� בהתא� להודעת   )1(
 פרסו� על פי די� ברשומות או "" פרסו�", בפסקה זו; לאחר שהשר פרסמו, העיריה
�  ;בעיתו

לא יאוחר משני ימי עבודה מיו� , פרוטוקולי� של ישיבות המועצה בדלתיי� פתוחות  )2(
  .לי� של ישיבות כאמורוהקלטות או תמלי, אישור� במועצה

        
 מקומיות המחויבי� על מועצות בשינויי�, ו לפקודת המועצות המקומיות מחיל סעי$ זה13סעי$ . פקודת העיריות

  .ואזוריות

        
            ח תלת חדשיח תלת חדשיח תלת חדשיח תלת חדשי""""דודודודו

ראש העיריה ימסור למועצה אחת לשלושה חדשי� די� וחשבו� על מצבה הכספי של   )א(  .ב140
  .נסותיההעיריה ויפרט בו את הוצאותיה והכ

ראש העיריה יגיש למועצה אחת לשלושה חדשי� די� וחשבו� בכתב על פעולות   )ב(  
  .העיריה
בדי� וחשבו� שנמסר לה לפי סעיפי� קטני� , במועד שתקבע לכ�, המועצה תקיי� דיו�  )ג(  

   ).ב(או ) א(

  

לעניי� ). א(מקומיות ב לצו המועצות ה112ראו סעי$ , הוראה דומה חלה על מועצות מקומיות. פקודת העיריות
  . לצו המועצות האזוריות239קיימת הוראה בדבר די� וחשבו� על פעולות המועצה בסעי$ , מועצות אזוריות

        
            פרסו� התקציבפרסו� התקציבפרסו� התקציבפרסו� התקציב

  .תמצית התקציב המאושר תפורס� ברשומות  .209
  

  .פקודת העיריות

  

        עריכת דוחות כספיי�עריכת דוחות כספיי�עריכת דוחות כספיי�עריכת דוחות כספיי�

ראש ; ) דוחות כספיי�-להל� (� עיריה תערו� דוחות כספיי� שנתיי� וחצי שנתיי  )א(  .216
רואה החשבו� יבקר את הדוחות הכספיי� השנתיי� ; העיריה והגזבר יחתמו על הדוחות הכספיי�

וה� יידונו בועדת הכספי� , ) דוחות מבוקרי�-להל� (ויסקור את הדוחות הכספיי� החצי שנתיי� 

  ). הממונה על החשבונות- להל� (ובמועצה ויוגשו לממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפני� 
חות הכספיי� השנתיי� הכוללת פרטי� כפי שיקבעו שר הפני� ושר "תמצית הדו  )ב(  

 בעיתו� -תפורס� בעיריה שבה קיי� עיתו� מקומי , ) תמצית הדוחות הכספיי�"בסעי$ זה (האוצר 
 וכ�, ח המתייחס לשנה הקודמת" באוקטובר של כל שנה לעני� דו1לא יאוחר מיו� , מקומי

עיתו� ", בסעי$ זה; דר� כלל או לסוגי עיריות, תפורס� בכל עיריה בדר� ובמועד שיקבע שר הפני�

  .המיועד לרוב תושבי העיריה,  שבועו� היוצא לאור בעיריה או באזור שבו נמצאת העיריה-" מקומי
חות הכספיי� כאמור בסעי$ קט� "לא פרסמה העיריה בעיתו� מקומי את תמצית הדו  )ג(  

  .על חשבו� העיריה, חות"יפרס� הממונה על החשבונות את תמצית הדו,  באוגוסט1 יו� עד) ב(
העיריה תשלח או תפרס� את תמצית הדוחות , )ב(בלי לגרוע מהאמור בסעי$ קט�   )ד(  

 באוקטובר של כל שנה לעני� דוח המתייחס לשנה הקודמת באחד 1לא יאוחר מיו� , הכספיי�
  :מאלה

  ;269הגדרתו בסעי$ בדואר לכל מחזיק כ  )1(
בעיתו� יומי אשר רווח במדינה ושהוא מיועד לאופי מרבית האוכלוסיה באותה   )2(

  .עיר
, )ד(לא שלחה העיריה או לא פרסמה את תמצית הדוחות הכספיי� כאמור בסעי$ קט�   )ה(  

  .על חשבו� העיריה, רשאי הממונה על החשבונות לשלוח או לפרס� את תמצית הדוחות
        

 מועצות על המחויבי� בשינויי�, מחיל סעי$ זה] נוסח חדש[ לפקודת המועצות המקומיות 34סעי$ . יותפקודת העיר
  .מקומיות ואזוריות

  

  



 35 

  אופ� פרסומ� של מסמכי�אופ� פרסומ� של מסמכי�אופ� פרסומ� של מסמכי�אופ� פרסומ� של מסמכי�

ולא נקבעה , מקו� שהפקודה מחייבת פרסו� של הודעה או של מסמ� אחר בתחו� העיריה  .346
על , מ� בהנחת העתק מה� במשרדי העיריהיפורסמו ההודעה או המס, הוראה בדבר אופ� הפרסו�

ובהדבקת העתק על הבני� הראשי של משרדי העיריה או , מנת שיהיה נתו� לבדיקה לכל דורש
  .בקרבתו וכ� במקומות ציבוריי� אחרי� בתחו� העיריה שייקבעו על ידי החייב בפרסו�

  
�קשר בי� ראש הרשות המקומית לבי�  ה שכותרתונכללות בפרק הבאש  המועצהיש מקו� לעיי� ג� בהוראות תקנו

  .  ע� הציבור של ראש הרשות המקומית ואשר לחלק� קשר הדוק ג� לקשר,המועצה
  

ועל מועצות , 200סעי$ , )א(הוראה מקבילה חלה על מועצות מקומיות בצו המועצות המקומיות . פקודת העיריות
  . 237סעי$ , אזוריות בצו המועצות האזוריות

  
.   

        פומביותפומביותפומביותפומביות
  

נטיות ג� ההוראות העוסקות בפומביות ישיבות המועצה כפי נטיות ג� ההוראות העוסקות בפומביות ישיבות המועצה כפי נטיות ג� ההוראות העוסקות בפומביות ישיבות המועצה כפי נטיות ג� ההוראות העוסקות בפומביות ישיבות המועצה כפי ווווווווי� הקשר ע� הציבור רלי� הקשר ע� הציבור רלי� הקשר ע� הציבור רלי� הקשר ע� הציבור רללענילענילענילעני
            ....נכללות בפרק הבאנכללות בפרק הבאנכללות בפרק הבאנכללות בפרק הבאשששש     המועצה המועצה המועצה המועצהבהוראות תקנו�בהוראות תקנו�בהוראות תקנו�בהוראות תקנו�שנקבע שנקבע שנקבע שנקבע 

בעניי� בעניי� בעניי� בעניי� דיני תכנו� ובניה בעניי� הוראות העוסקות באיכות מי� ודיני תכנו� ובניה בעניי� הוראות העוסקות באיכות מי� ודיני תכנו� ובניה בעניי� הוראות העוסקות באיכות מי� ודיני תכנו� ובניה בעניי� הוראות העוסקות באיכות מי� וחלה מכוח חלה מכוח חלה מכוח חלה מכוח חובת פרסו� נוספת חובת פרסו� נוספת חובת פרסו� נוספת חובת פרסו� נוספת 
        .... של מזהמי� סביבתיי� בתחו� הרשות של מזהמי� סביבתיי� בתחו� הרשות של מזהמי� סביבתיי� בתחו� הרשות של מזהמי� סביבתיי� בתחו� הרשותעל הימצאות�על הימצאות�על הימצאות�על הימצאות�מידע מידע מידע מידע 

  

        
        הקשר בי� ראש הרשות מקומית לבי� המועצההקשר בי� ראש הרשות מקומית לבי� המועצההקשר בי� ראש הרשות מקומית לבי� המועצההקשר בי� ראש הרשות מקומית לבי� המועצה: : : : ''''רק ירק ירק ירק יפפפפ
        

צו המועצות המקומיות צו המועצות המקומיות צו המועצות המקומיות צו המועצות המקומיות בבבב, , , , הקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� המועצה מעוג� בפקודת העיריותהקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� המועצה מעוג� בפקודת העיריותהקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� המועצה מעוג� בפקודת העיריותהקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� המועצה מעוג� בפקודת העיריות
. . . . נטיות מתו� דברי חקיקה אלהנטיות מתו� דברי חקיקה אלהנטיות מתו� דברי חקיקה אלהנטיות מתו� דברי חקיקה אלהוווווווובפרק זה מובאות ההוראות הרלבפרק זה מובאות ההוראות הרלבפרק זה מובאות ההוראות הרלבפרק זה מובאות ההוראות הרל. . . . צו המועצות האזוריותצו המועצות האזוריותצו המועצות האזוריותצו המועצות האזוריות וב וב וב וב,,,,))))אאאא((((

�    ....זימונ� והנוהל בה�זימונ� והנוהל בה�זימונ� והנוהל בה�זימונ� והנוהל בה�, , , ,  את ישיבות המועצה את ישיבות המועצה את ישיבות המועצה את ישיבות המועצה המסדיר המסדיר המסדיר המסדירהמועצההמועצההמועצההמועצה מובאות הוראות מתו� תקנו�  מובאות הוראות מתו� תקנו�  מובאות הוראות מתו� תקנו�  מובאות הוראות מתו� תקנו� כמו כ�כמו כ�כמו כ�כמו כ
ולולא ולולא ולולא ולולא , , , , נטי לקשר שמקיי� ראש הרשות המקומית ע� המועצהנטי לקשר שמקיי� ראש הרשות המקומית ע� המועצהנטי לקשר שמקיי� ראש הרשות המקומית ע� המועצהנטי לקשר שמקיי� ראש הרשות המקומית ע� המועצהווווווווחלק גדול של הוראות התקנו� רלחלק גדול של הוראות התקנו� רלחלק גדול של הוראות התקנו� רלחלק גדול של הוראות התקנו� רל

            ....ד האתיד האתיד האתיד האתיווווהיו קיימות בתקנו� היה מקו� לכלול אות� בקהיו קיימות בתקנו� היה מקו� לכלול אות� בקהיו קיימות בתקנו� היה מקו� לכלול אות� בקהיו קיימות בתקנו� היה מקו� לכלול אות� בק

        

        
        יחס ראש רשות לחברי המועצהיחס ראש רשות לחברי המועצהיחס ראש רשות לחברי המועצהיחס ראש רשות לחברי המועצה: : : : 59595959כלל כלל כלל כלל 
        נורמות התנהלותנורמות התנהלותנורמות התנהלותנורמות התנהלות: : : : 60606060כלל כלל כלל כלל 

        
�            ישיבות המועצה והנוהל בה�ישיבות המועצה והנוהל בה�ישיבות המועצה והנוהל בה�ישיבות המועצה והנוהל בה

  .זימונ� והנוהל בה� יהיו לפי התקנו� שבתוספת השניה, ישיבות מועצה  )א(  .136
רשאי לשנות את , באישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת, שר הפני�  )ב(  

�  .הוראות התקנו
  

 לעניי� מועצות. מחיל הוראה דומה על מועצות מקומיות, 130סעי$ , )א(צו המועצות המקומיות  .פקודת העיריות
  .56 עד 48סעיפי� , אזוריות ראו צו המועצות האזוריות

  

        זימונ� והנוהל בה�זימונ� והנוהל בה�זימונ� והנוהל בה�זימונ� והנוהל בה�, , , , תקנו� בדבר ישיבות מועצהתקנו� בדבר ישיבות מועצהתקנו� בדבר ישיבות מועצהתקנו� בדבר ישיבות מועצה
        

�        כלליכלליכלליכללי: : : : פרק ראשו�פרק ראשו�פרק ראשו�פרק ראשו
  "בתקנו� זה   .1

  ; ישיבה מ� המניי� וישיבה שלא מ� המניי�"" ישיבה"  
 ועדה למילוי תפקידי ראש העיריה והמועצה או למילוי תפקידי המועצה "" מועצה ממונה"  

  ;רישה לפקודה) א(143בלבד כאמור בסעי$ 
  
...  
  

        מועדי ישיבות מ� המניי�מועדי ישיבות מ� המניי�מועדי ישיבות מ� המניי�מועדי ישיבות מ� המניי�: : : : פרק שניפרק שניפרק שניפרק שני
5.   �א� רשאית היא , אחת לחודש לפחות)  ישיבה"בפרק זה (המועצה תקיי� ישיבה מ� המניי

  .להחליט שלא לקיימה בשני חודשי� של השנה
  
 לישיבותיה ובלבד תחליט המועצה על המועד הקבוע, בתו� חודשיי� מיו� הבחירה  )א(  .6
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זולת , שלא יהיה ביו� המנוחה השבועי או בערב יו� המנוחה השבועי של חבר מחברי המועצה
יתקיימו , עד שתחליט המועצה על מועד קבוע לישיבותיה; א� הסכימו כל חברי המועצה אחרת

  .18:00הישיבות ביו� רביעי הראשו� לכל חודש בשעה 
זולת א� הסכימו כל חברי המועצה , 18:00השעה ישיבת המועצה תתחיל לא לפני   )ב(  

    .לשעה אחרת
  
, לא יותר מפע� אחת, לדחות ישיבה, בהסכמת רוב חברי המועצה, ראש עיריה רשאי  )א(  .7

והכל בתנאי שבאותו חודש תקוי� ישיבה אחת לפחות ושלא יחלו$ מועד שנקבע על , למועד אחר
  .פי די� לעניי� שעל סדר יומה של הישיבה

לא יותר מפע� אחת ולתקופה שלא , ראש עיריה חייב לדחות ישיבה למועד אחר  )ב(  
חמישה ימי� לפחות , א� שליש לפחות מחברי המועצה דרש זאת בכתב, תעלה על שבוע ימי�

  .לפני מועד הישיבה
לתקנו� זה לעניי� ימי השבוע ושעות הישיבה יחולו ג� על המועד ) א(6הוראות סעי$   )ג(  
  .הנדחה

  
        מועדי ישיבות שלא מ� המניי�מועדי ישיבות שלא מ� המניי�מועדי ישיבות שלא מ� המניי�מועדי ישיבות שלא מ� המניי�: : : : לישילישילישילישיפרק שפרק שפרק שפרק ש

8.  �  .ראש עיריה רשאי לכנס ישיבה שלא מ� המניי
  
 משבעה ימי� מהיו� חרראש עיריה יכנס ישיבה שלא מ� המניי� למועד שלא יהיה מאו  )א(  .9

חתומה בידי שליש לפחות מחברי המועצה ומפרטת את סדר יומה , שהוגשה לו דרישה לכ� בכתב
  .והצעת החלטה לגביו

בתו� שבועיי� ,  לתקנו� זה6היה המועד הקבוע לישיבת המועצה בהתא� לסעי$   )ב(  
 �במקו� לכנס ישיבה שלא מ� , רשאי ראש עיריה, )א(ממועד הגשת הדרישה כאמור בסעי$ קט

 �לכלול את ההצעות הנכללות בדרישה לכינוסה כסעיפי� ראשוני� , )א(המניי� כאמור בסעי$ קט
זולת א� היתה בהצעה לסדר היו� העברה מכהונה , מ� המניי� הקרובהבסדר היו� של הישיבה 

  .ובלבד שלא יפגע בהוראות הנוגעות למשלוח חומר לישיבה, של ראש העיריה או של סג� מסגניו
לא תכונס ישיבה שלא מ� המניי� יותר מפע� אחת , )ב(בלי לגרוע מהאמור בסעי$ קט�   )ג(  

וחדת בכתב חתומה בידי שני שלישי� לפחות מחברי בכל חודש אלא א� כ� הוגשה דרישה מי
  .המועצה

  
10.  �וראש העיריה לא כינס את המועצה בתו� שבעה , נדרש כינוסה של ישיבה שלא מ� המניי

יזמ� הממונה את , שבסעי$ האמור) ב(ולא נהג לפי סעי$ קט� , לתקנו� זה) א(9ימי� כאמור בסעי$ 
כונסה ; בע מועד אחר לזימו� הישיבה בתקנו� זהזאת א� נק,  ימי�7המועצה לישיבה בתו� 

  .לתקנו� זה) ב(31כאמור בסעי$ , היא תיפתח על ידי זק� חברי המועצה הנוכחי�, הישיבה
  
  . לתקנו� זה לעניי� ימי השבוע ושעות הישיבה יחול על ישיבה שזומנה לפי פרק זה6סעי$   .11

        
...        

            זימו� ישיבותזימו� ישיבותזימו� ישיבותזימו� ישיבות: : : : פרק רביעיפרק רביעיפרק רביעיפרק רביעי
...  

        
        ביות הדיוני�ביות הדיוני�ביות הדיוני�ביות הדיוני�פומפומפומפומ: : : : פרק חמישיפרק חמישיפרק חמישיפרק חמישי

כולה או , למעט ישיבה שראש העיריה הורה על קיומה; ישיבות מועצה יהיו פומביות  )א(  .18
בדלתיי� סגורות לאחר שראה כי טעמי� שבביטחו� המדינה או טעמי� שבצנעת הפרט , מקצתה

�  .שתונח לפני חברי המועצה, בהתא� לחוות דעת של היוע( המשפטי לעיריה, מחייבי� לעשות כ
ג� א� הוקרנה על מס� לפני קהל , יראו ישיבת מועצה פומבית, לעניי� סעי$ זה  )ב(  

  .שמחו( לאול� הישיבות שמתקיימת בו הישיבה
  
אלא , לא יגלה אד� דבר מדיוני ישיבה שהתנהלה בדלתיי� סגורות למי שאינו חבר מועצה  .19

  .א� כ� הדבר דרוש לצור� ביצוע החלטת המועצה
חליטה אחרת לפי הצעת ראש זולת א� המועצה ה, יימו במשרדי העיריההישיבות יתק  )א(  .20

  .העיריה
ראש עיריה רשאי להחליט על קיומה של ישיבה פלונית במקו� אחר א� הדבר דרוש   )ב(  

  .מטעמי ריבוי משתתפי� או חגיגיות
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        מניי� המשתתפי�מניי� המשתתפי�מניי� המשתתפי�מניי� המשתתפי�: : : : פרק ששיפרק ששיפרק ששיפרק ששי
...  

        סדר היו�סדר היו�סדר היו�סדר היו�: : : : פרק שביעיפרק שביעיפרק שביעיפרק שביעי
  .מה של הישיבהראש עיריה יקבע את סדר יו  )א(  .24

ייכלל , קבעה המועצה נושא מסוי� שיידו� בסדר היו� של ישיבה בהחלטה מראש  )ב(  
�  .נושא זה בסדר היו� והנושא יידו

יהא סדר היו� כפי שיפורט , בישיבה שכונסה לפי דרישת שליש מחברי המועצה  )ג(  
  .בדרישה

  
...  
  
מ� המניי� יוקדשו לנאומי� חמש עשרה הדקות האחרונות של כל ישיבת מועצה   )א(  .26

משכו של כל נאו� לא יעלה על דקה לכל חבר מועצה ולא יותר ; מהמקו� של חברי המועצה
  .משלוש דקות לכל סיעה

יעסוק בנושא שיבחר חבר המועצה הנוא� ובלבד ) א(נאו� כאמור בסעי$ קט�   )ב(  
  .ירוניי�לרבות התאגידי� הע, שהנאו� יתייחס לתחו� תפקידה של הרשות המקומית

יושב ראש המועצה יקבע את סדר הנואמי� בהתחשב בסיעות השונות המיוצגות   )ג(  
יודיע למרכז ישיבות , חבר מועצה המבקש לנאו�; במועצה ובזהות הנואמי� בישיבות הקודמות

  .עד תחילת הישיבה, המועצה על רצונו
במסגרת זמ� , ברשאי ראש העיריה או חבר מועצה מטעמו להשי, ע� סיו� הנאומי�  )ד(  

  .שלא תעלה על עשר דקות לכל הנואמי�
  
 72"חבר מועצה רשאי להגיש הצעות לסדר היו� של ישיבה מ� המניי� לא יאוחר מ  )א(  .27

  .שעות לפני הוועדה
 4"הוגשו יותר מ; בכל ישיבה מ� המניי� לא יידונו יותר מארבע הצעות לסדר היו�  )ב(  

יידונו לפחות שתי הצעות לסדר , ה וה� בידי האופוזיציהה� בידי הקואליצי, הצעות לסדר היו�
  .ההצעות לסדר יו� יידונו לפי סדר הגשת�; היו� מטע� האופוזיציה

  
; הצעה לסדר היו� תובא לפני המועצה בידי חבר המועצה המגיש אותה או מי מטעמו  .28

� זמ� שאינו יישמעו דברי המציע ודברי מתנגד אחד להצעה במש, היתה התנגדות לדו� בהצעה
רשאי� המציעי� או , היו יותר ממציע אחד או יותר ממתנגד אחד; עולה על עשר דקות לכל אחד

בתחו� ההתנגדות רשאית המועצה ; לחלק את הזמ� האמור ביניה�, לפי העניי�, המתנגדי�
  :להחליט אחד מאלה

  ;שלא לכלול את הנושא בסדר היו�  )1(
  ;יו� באותה ישיבהלהוסי$ נושא לסדר היו� ולקיי� ד  )2(
  ;לכלול את הנושא בסדר היו� של ישיבות מועצה אחרת  )3(
  .להעביר את ההצעה לדיו� בוועדה מועדות המועצה  )4(

  
המגיש הצעה לסדר היו� יכול להסירה בכל עת על ידי הודעה בכתב למרכז ישיבות   .29

  .המועצה לפני ישיבת המועצה או בהודעה בעל פה בישיבת המועצה
  
ענייני� שהועמדו על סדר היו� בישיבה מ� המניי� ,  לתקנו� זה50פו$ להוראות סעי$ בכ  .30

  .יועברו לסדר היו� של הישיבה מ� המניי� שלאחריה, ולא נסתיי� הדיו� בה�
  

        ניהול הישיבהניהול הישיבהניהול הישיבהניהול הישיבה: : : : פרק שמיניפרק שמיניפרק שמיניפרק שמיני
או חבר מועצה אחר שהמועצה הסמיכה בהתא� , סג� שהוא מינה, ראש עיריה  )א(  .31

  .יהיה היושב ראש בישיבות המועצה וינהל את הישיבות,  לפקודה130להוראת סעי$ 
  ) ...ב(  

  
יסכ� את תוצאות , ינהל את הדיוני�, יושב ראש הישיבה יפתח את ישיבות המועצה  )א(  .32

  .הדיוני� וההצבעה בכל עניי� וינעל את הישיבה
רב לנהל את דינה כאילו ס, ישיבה שהיושב ראש שבה ביקש לנעלה בניגוד לתקנו� זה  )ב(  
  .הישיבה

  
יית� יושב ראש הישיבה את זכות הדיבור , לאחר דברי הפתיחה לנושא שעל סדר היו�  .33

ובלבד שא� לא כל סיעות המועצה מיוצגות בוועדת , למשתתפי� בדיו� לפי סדר הפוני� אליו
גת יית� היושב ראש את רשות הדיבור תחילה לנציג הסיעה הגדולה ביותר שאינה מיוצ, ההנהלה
  .כאמור
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לא , הוועדה למעט יושב ראש הישיבה ויושב ראש ועדה המדווח בש�, חבר המועצה  )א(  .34
ואול� יושב ראש הישיבה רשאי ; יותר מחמש דקות, יארי� בדיבור לגבי נושא שעל סדר היו�

לגבי אותו , להקציב לדובר זמ� נוס$ לדיבור ובלבד שלא יעלה על עשרי� דקות לסיעה בס� הכל
  .נושא

בכל נושא הקשור לאישור חוזי� בידי המועצה , )א(בלי לגרוע מהאמור בסעי$ קט�   )ב(  
יוקצב זמ� נוס$ של חמש דקות לכל דובר ולא יותר , ונושאי� של ישיבות מועצה מיוחדות

  .משלושי� דקות לסיעה בס� הכל לגבי אותו נושא
ות לכל דובר ולא יותר יוקצב זמ� של עשר דק, בכל הקשור לתקציב העיריה ואישורו  )ג(  

, להעביר את הזמ� המוקצה לו לדיבור, בהודעה בכתב, חבר המועצה רשאי; משעה אחת לכל סיעה
  .לחבר אחר מסיעתו, כולו או חלקו

  "יושב ראש הישיבה רשאי   .35
  ;להפסיק חבר מועצה הנוא� למעלה מהזמ� שהותר לו על פי תקנו� זה  )1(
 בפרוטוקול א� המשי� לנאו� אחרי שהיושב להפסיק רישו� דברי חבר מועצה  )2(

  ;ראש הפסיק אותו
לא שמע ; למהל� התקי� של הישיבה, לדעתו, להתרות בחבר מועצה המפריע  )3(

; רשאי היושב ראש להורות על הוצאתו, חבר המועצה לשלוש התראות בישיבה אחת
  ;רשאי הוא להיכנס לישיבה לצור� הצבעה בלבד, הוצא חבר מועצה כאמור

)4(  �באישור ראש , לית� רשות דיבור לעובד עיריה הבקיא בתחו� בעניי� הנדו
  ;העיריה

לאחר שהוזהר , להורות על הוצאת אד� מהקהל א� הוא מפריע למהל� הישיבה  )5(
�  .כדי

  
        שאילתות והודעות אישיותשאילתות והודעות אישיותשאילתות והודעות אישיותשאילתות והודעות אישיות: : : : פרק תשיעיפרק תשיעיפרק תשיעיפרק תשיעי

 המועצה רשאי חבר, לא יאוחר משבעה ימי� לפני תחילת הישיבה מ� המניי� הקרובה  )א(  .36
לרבות בעניי� , להגיש לראש העיריה שאילתה בכתב על עניי� עובדתי שבתחו� תפקידי העיריה

ראש העיריה או חבר מועצה ; והיא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד, תאגידי� עירוניי�
ישיב בכתב ובקצרה , הממונה על העניי� שלגביו נשאלה השאילתה ושראש העיריה הסמיכו לכ�

ואול� הוא רשאי לדחות את תשובתו עד הישיבה , ישיבהקרא את התשובה באותה לשאילתה וי
מ� המניי� שלאחר הישיבה הבאה ובלבד שלא ידחה תשובתו לגבי יותר משתי שאילתות בישיבה 

  .השאילתה והתשובה יחולקו לחברי המועצה; אחת
, שתהלא נמסרה תשובה לשאילתה בשתי ישיבות מ� המניי� שהתקיימו לאחר הג  )ב(  

כסעי$ ראשו� על סדר היו� בישיבה מ� המניי� , לפי דרישת השואל, יועמד נושא השאילתה
  .הקרובה ויקוי� דיו� בנושא

  .לא יוגשו יותר משתי שאילתות מאת חבר המועצה לפני כל ישיבה מ� המניי�  )ג(  
  
א ובלבד שתה, לשאול בעל פה שאלה קצרה נוספת, לאחר שמיעת התשובה, השואל רשאי  .37

וראש העיריה או אד� אחר מטעמו הממונה על העניי� שלגביו נשאלה , נובעת מתוכ� התשובה
על שאילתה או על תשובה נוספת לא יתקיי� דיו� ; השאילתה יענה תשובה קצרה בעל פה

  .במועצה
  
חבר מועצה רשאי לפנות לראש העיריה בשאילתה ישירה בעניי� עובדתי שבתחו�   )א(  .38

תיחת� בידי השואל ותימסר בלשכת ,  הישירה תנוסח בקצרה בצורת שאלההשאילתה; תפקידו
  .ראש העיריה

תימסר לחבר המועצה תשובת ,  ימי� מיו� קבלת השאילתה הישירה21"לא יאוחר מ  )ב(  
ראש העיריה או השואל רשאי� לבקש ממזכירות המועצה כי השאילתה והתשובה ; ראש העיריה

  .יועברו לעיו� חברי המועצה
לא קיבל חבר המועצה השואל תשובה לשאילתה הישירה בתו� המועד שקבוע בסעי$   )ג(  

רשאי הוא לפנות לראש העיריה או ליושב ראש המועצה בבקשה לנהוג בשאילתה הישירה , זה
יושב ראש המועצה יודיע לחבר המועצה הנוגע בדבר על מועד השמעת ; כבשאילתה רגילה

  . לתקנו� זה36שאילתה יחול סעי$ על השמעת ה; השאילתה במליאת המועצה
  .לא תותר הגשת יותר משתי שאילתות ישירות לכל חודש לכל חבר מועצה  )ד(  

  
ימסור תחילה , חבר המועצה המבקש במהל� ישיבה רשות להודיע הודעה אישית  )א(  .39

  .ליושב ראש את תוכ� הודעתו בכתב
לה בדבר המבקש או בקשר הבנה שח"רשות להודעה אישית תינת� רק לש� תיקו� אי  )ב(  
הודעה אישית או לש� התנצלות , לש� הסרת אשמה שהושמעה כלפיו בישיבות המועצה, לדבריו

  .בפני חבר מועצה או אד� אחר
והיא תישמע בסו$ הדיו� בסעי$ בסדר , הודעה אישית לא תיאר� יותר מחמש דקות  )ג(  



 39 

זולת א� ,  בסו$ הישיבה והכל"� וא� לא קמה במהל� הדיו, היו� שבמהלכו קמה העילה למסירתה
  .התיר יושב ראש הישיבה למסור הודעה כאמור במהל� הישיבה

  
למסור הודעה שהוא חייב למסרה לפי כל , בכל עת שחלה עליו חובה, חבר מועצה רשאי  .40
�  .די
  
,  שעות לפני מועד הישיבה הקבועה24"לא יאוחר מ, חבר מועצה רשאי להגיש למועצה  )א(  .41

, יו� בישיבותיה המתייחס לנושא שעל סדר היו� ובלבד שצילו� ומסירת החומר למועצהחומר לד
  .יהיה בהיק$ שלא יעמיס מעמסה בלתי סבירה על קופת העיריה, ככל שייעשה על חשבו� הרשות

החומר לדיו� יימסר למרכז ישיבות המועצה והוא ידאג להפיצו לחברי המועצה ע�   )ב(  
  .תחילת הישיבה

אמור בסעי$ זה כדי לגרוע מזכותו של חבר מועצה להפי( חומר לדיו� בנושא אי� ב  )ג(  
  .שעל סדר היו� תו� נשיאה בנטל הוצאות שכפול החומר והפצתו למשתתפי�

  
  .יצביעו בעד ההצעה ונגדה, לא הונחה לדיו� יותר מהצעת החלטה אחת בעניי� נדו�  )א(  .42

� נדו�עמדו להצבעה יותר מהצעת החלטה אחת בעניי  )ב(   ,�בעד , אחת אחת, יצביעו עליה
  .ונגד ובהתא� לסדר שיחליט יושב ראש המועצה

 רשאי היושב ראש להעמיד� "עמדו להצבעה שתי הצעות החלטה בלבד בעניי� נדו�   )ג(  
  .להצבעה זו מול זו

הצעת החלטה הכוללת מספר סעיפי� , לבקשת חבר מועצה והצבעה על התקציב  )ד(  
תקוי� הצבעה נפרדת לגבי כל הסתייגות , מה� יש לחבר מועצה הסתייגותשלגבי אחד או יותר 

  .ולגבי כל נושא שלגביו עלתה הסתייגות במסגרת הצעת ההחלטה
...  
  

        פרוטוקולפרוטוקולפרוטוקולפרוטוקול: : : : פרק אחד עשרפרק אחד עשרפרק אחד עשרפרק אחד עשר
מרכז ישיבות המועצה יהיה ; כל ישיבות המועצה יוקלטו ויירש� בה� פרוטוקול  )א(  .50

�  .אחראי לניהולו התקי
...  
        

  דיוני� מיוחדי�דיוני� מיוחדי�דיוני� מיוחדי�דיוני� מיוחדי�: : : : עשרעשרעשרעשר""""פרק שני�פרק שני�פרק שני�פרק שני�

...  
        

        מועצה שבחרה לעצמה יושב ראשמועצה שבחרה לעצמה יושב ראשמועצה שבחרה לעצמה יושב ראשמועצה שבחרה לעצמה יושב ראש: : : : פרק שלושה עשרפרק שלושה עשרפרק שלושה עשרפרק שלושה עשר
...        
        

מחיל הוראה דומה על מועצות , תוספת שלישית, )א(צו המועצות המקומיות . תוספת שנייה, פקודת העיריות
  . לצו המועצות האזוריות56 עד 48לעניי� מועצות אזוריות ראו סעיפי� . מקומיות

        
        

        ידעידעידעידעמסירת ממסירת ממסירת ממסירת מ: : : : 62626262כלל כלל כלל כלל 
        

        זכות עיו� לחברי מועצה וועדותזכות עיו� לחברי מועצה וועדותזכות עיו� לחברי מועצה וועדותזכות עיו� לחברי מועצה וועדות
ה� ; פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחי� לעיו� ולבדיקה לפני כל חבר המועצה  )א(  .א140

יועמדו לרשותו לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימי� מיו� פנייתו אל ראש העיריה או מי שהוא 
א� לא יוצא ;  תקציר מה�או, והוא רשאי להכי� לעצמו העתק לרבות העתק צילומי, הסמיכו לכ�

פנקס או מסמ� למטרה כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי 
  .שהוא הסמיכו לכ�

כאמור בסעי$  הזמ� לא הועמדו פנקסי העיריה או מסמכיה לרשות חבר המועצה בתו� )1א(  
 �לא נעתר ראש ;  כ�מראש העיריה לעשות, לפי בקשת חבר המועצה, ידרוש הממונה, )א(קט

ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות כ� , העיריה לדרישת הממונה בתו� שבעה ימי� מיו� דרישתו
  .בתו� תקופת הזמ� שיציי� בצו

אינה חלה על פנקס או מסמ� ) א(זכות העיו� בפנקסי� ובמסמכי� לפי סעי$ קט�   )ב(  
וגעי� במישרי� בזכויותיו של פרט שגילויו או פרסומו אסור על פי כל די� ועל רישו� או מסמ� הנ

זולת א� ה� משמשי� נושא לדיו� במועצה או בועדה מועדותיה , או בחובותיו כלפי העיריה
  .שמבקש העיו� חבר בה

פנקסי העיריה ומסמכיה יועמדו על פי דרישה של יושב ראש ועדה לרשותה של   )ג(  
  .במידה שה� נוגעי� לנושא שעל סדר יומה, הועדה בזמ� ישיבתה
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האמור בסעי$ זה בא להוסי$ על זכויות אחרות לגילוי פנקסי� ומסמכי� ולא לגרוע   )ד(  
�  .מה

  
ראו , ולעניי� מועצות אזוריות, )א( לצו המועצות המקומיות 198לעניי� מועצות מקומיות ראו סעי$  .פקודת העיריות

  . לצו המועצות האזוריות235סעי$ 

        

 תנאי פעילות לחברי המועצה תנאי פעילות לחברי המועצה תנאי פעילות לחברי המועצה תנאי פעילות לחברי המועצה : : : : 64646464    כללכללכללכלל

        

        העמדת אמצעי� לרשות סיעות המועצה העמדת אמצעי� לרשות סיעות המועצה העמדת אמצעי� לרשות סיעות המועצה העמדת אמצעי� לרשות סיעות המועצה 

משרד אחד , העיריה תעמיד לרשות כלל הסיעות במועצה ולשימוש� של כל חברי המועצה  .ג125
  .מכשיר פקסימיליה ומחשב, מכשיר טלפו�, לפחות

  
  .פקודת העיריות

        

        החלטות בעני� חדלות כהונההחלטות בעני� חדלות כהונההחלטות בעני� חדלות כהונההחלטות בעני� חדלות כהונה: : : : 65656565כלל כלל כלל כלל 

        
        הודעה על התפנות מקומו של חבר המועצה הודעה על התפנות מקומו של חבר המועצה הודעה על התפנות מקומו של חבר המועצה הודעה על התפנות מקומו של חבר המועצה 

ראה לראש העיריה כי חבר המועצה פסול לכה� או שחדל לכה� מחמת שנעדר נ )א. (א123
ישלח לו ראש העיריה הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה , 123מישיבות המועצה כאמור בסעי$ 

ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשו� לפי מענו הידוע ; ויפרט בה את הסיבות לכ�
  . לממונהלאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשו�

נראה לממונה שחבר המועצה פסול לכה� או שחדל לכה� מחמת שנעדר מישיבות   )ב(  
) א(ולא שלח ראש העיריה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעי$ קט� , 123המועצה כאמור בסעי$ 

ישלח הממונה לחבר המועצה את , עשר יו� מיו� שדרש ממנו הממונה לעשות כ�"תו� ארבעה

  .ק ממנה ישלח במכתב רשו� לראש העיריהההודעה האמורה והעת

תיפסק ) ב(או ) א(כתו� שלושי� יו� מיו� שנשלחה אליו ההודעה לפי סעי$ קט�   )ג(  

  -כהונתו של חבר המועצה זולת א� תו� הזמ� האמור 
במקרה זה לא יחדל לכה� ; הגיש בקשה לבית משפט מוסמ� לביטול ההודעה  )1(

  ;אלא א� בית המשפט החליט על כ�
והוא , התברר לשולח ההודעה שלא נתקיימו הנסיבות המחייבות את שליחתה  )2(

העתק מהודעת הביטול ; ביטל אותה בהודעה מנומקת בכתב על כ� לחבר המועצה
  .הכל לפי העני�, יימסר לידי הממונה או לידי ראש העיריה

תיפסק , )8(120מי שפסול לכה� לפי סעי$ , )ג(עד ) א(על א$ האמור בסעיפי� קטני�   )ד(  
  . חברותו במועצה מיו� שפסק הדי� נהיה סופי

ואול� , )ג(עד ) א(יחולו הוראות סעיפי� קטני� ) 9(120על מי שפסול לכה� לפי סעי$   )ה(  
 �יושעה מחברותו במועצה עד להחלטת בית ) 1)(ג(א� הגיש בקשה לביטול ההודעה לפי סעי$ קט

  .המשפט בבקשה
, )ה("ו) ג(עד ) א(יחולו הוראות סעיפי� קטני� ) 10(120י$ על מי שפסול לכה� לפי סע  )ו(  

  :בשינויי� אלה
)1(   �והוא יציי� בה כי על חבר , תישלח בידי הגזבר) א(הודעה כאמור בסעי$ קט

 "בסעי$ זה (לרבות בדר� של פריסתו , המועצה לשל� את חובו או להסדיר אותו
  ;)הסדרת חוב

� שישי� יו� מיו� שנשלחה אליו הודעה כהונתו של חבר המועצה תיפסק בתו  )2(
  "זולת א� , )1(כאמור בפסקה 

  ;בתו� שלושי� יו� ממועד משלוח ההודעה הסדיר את החוב  )א(
או ) 1(בתו� שישי� יו� ממועד משלוח ההודעה התקיי� האמור בפסקאות   )ב(
)2 ( �  ;)ג(של סעי$ קט

  ; של חבר המועצההגזבר יודיע לממונה על תחילת השעיה ועל הפסקת כהונה  )3(
  .הממונה יוודא את קיומ� של הוראות סעי$ קט� זה  )4(

  
  .א לפקודת המועצות המקומיות מחיל סעי$ הוראות אלה על מועצות מקומיות ואזוריות34סעי$ . פקודת העיריות

  
        



 41 

        קביעת פרישתו של חבר המועצהקביעת פרישתו של חבר המועצהקביעת פרישתו של חבר המועצהקביעת פרישתו של חבר המועצה
אש העיריה על יסוד א ייקבע בידי ר125כאמור בסעי$ , דבר פרישתו של חבר המועצה  )א.(ב125

בקשה בכתב שהוגשה על ידי רוב חברי הסיעה שעליה נמנה חבר המועצה שאת פרישתו מבקשי� 
ובלבד שהבקשה הוגשה תו� שבעה ימי� ממעשה הפרישה ולאחר שניתנה לנציג , לקבוע

הזדמנות לטעו� טענותיה� בפני , המבקשי� ולחבר המועצה שאת דבר פרישתו מבקשי� לקבוע
  .הראש העירי

ידי ראש העיריה או סיעה שבקשתה לפי סעי$ "חבר המועצה שדבר פרישתו נקבע על  )ב(  
 �רשאי� לערער על הקביעה בפני בית המשפט המחוזי ,  ימי�30או לא נענתה תו� , נדחתה) א(קט

  .שהעיריה נמצאת באזור שיפוטו
י� האמורי�  הימ30 ימי� מהחלטת ראש העיריה או מתו� 30ערעור כאמור יוגש תו�   )ג(  

 �  .החלטת השופט תהיה סופית; והוא יידו� בפני שופט יחיד, הכל לפי המוקד�, )ב(בסעי$ קט
יודיע על כ� , החליטו ראש העיריה או בית המשפט כי חבר המועצה פרש מסיעתו  )ד(  

לא יאוחר מיו� קביעת ,  לחוק הבחירות29ראש העיריה לפקיד הבחירות שנתמנה לפי סעי$ 
  . לחוק האמור25סעי$ הסיעות לפי 

  
וצו המועצות , מחיל הוראה דומה על מועצות מקומיות, ב108סעי$ , )א(צו המועצות המקומיות . פקודת העיריות

  .מחיל הוראות דומות לגבי מועצות אזוריות, ה37סעי$ , האזוריות

  

            יישו� החלטות המועצהיישו� החלטות המועצהיישו� החלטות המועצהיישו� החלטות המועצה: : : : 66666666כלל כלל כלל כלל 
        

        האחריות לביצוע החלטות המועצה האחריות לביצוע החלטות המועצה האחריות לביצוע החלטות המועצה האחריות לביצוע החלטות המועצה 
הצריכה ההחלטה ; היה אחראי לכ� שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכהראש העיריה י  .140

 יהיה ראש העיריה אחראי לכ� שההחלטה תבוצע בהתא� לתקציב - הוצאה מכספי העיריה 
בהעדר ראש העיריה יהיו ; המאושר ובהתא� להוראות אחרות של פקודה זו או של די� אחר

בחירת ראש ( לחוק הרשויות המקומיות 16 או 14החובות האמורות על ממלא מקומו לפי סעיפי� 
  .1975"ה"תשלה, )הרשות וסגניו וכהונת�

  
וצו המועצות , מחיל הוראה דומה על מועצות מקומיות, א112סעי$ , )א(צו המועצות המקומיות . פקודת העיריות

  .מחיל הוראה דומה על מועצות אזוריות, 3סעי$ , האזוריות
.  

        

        דות דות דות דות ראש הרשות המקומית והוועראש הרשות המקומית והוועראש הרשות המקומית והוועראש הרשות המקומית והווע: : : : 67676767כלל כלל כלל כלל 
        

        ההרכב הסיעתי של ועדות חובה ההרכב הסיעתי של ועדות חובה ההרכב הסיעתי של ועדות חובה ההרכב הסיעתי של ועדות חובה 
יהיה תוא� , בכל אחת מועדות החובה לפי פקודה זו, ההרכב הסיעתי של חברי מועצה  )א(  .א150

ככל שנית� את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות 

שתקיימי� בסיעתו הוראות  מי -" נציג אחד לפחות מהאופוזיציה", לעני� סעי$ זה; מהאופוזיציה
  ). 1)(ג(ג149פסקה 
סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה בועדת חובה לפי פקודה זו או לפי כל די�   )1(  )ב(  

) �וזאת א$ , רשאית למנות לועדה חבר מועצה מכל סיעה אחרת, ) סיעה זכאית- להל
 �  ;)א(א� עקב מינויו לא תתקיי� הוראה מהוראות סעי$ קט

אינו מקנה , )ב(עצה מסיעה אחרת בועדת חובה לפי סעי$ קט� מינוי חבר מו  )2(
  ).ג(כאמור בסעי$ קט� , לסיעה האחרת סמכות למנות ממלא מקו� קבוע

לכל אחד מנציגיה , מטעמה בלבד, סיעה זכאית רשאית למנות ממלא מקו� קבוע  )ג(  

  .בועדת החובה כאמור

  
  .פקודת העיריות

  

        הרכב הועדותהרכב הועדותהרכב הועדותהרכב הועדות
חברי , לפחות, יהיו רבע חבריה, לא נקבע לה הרכב על פי חיקוקעדה של המועצה שו  .125

ובלבד , 101שאינ� פסולי� לפי סעי$ ,  בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה�והשאר , המועצה
  .שההרכב הסיעתי הכולל של כל הועדות האמורות יהיה בהתא� להרכב הסיעתי של המועצה

  
  .אזוריותהצו המועצות  ל42 מועצות אזוריות קבועה בסעי$ הוראה דומה לעניי�. )א( צו המועצות המקומיות
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            ראש רשות מקומית וועדת הביקורתראש רשות מקומית וועדת הביקורתראש רשות מקומית וועדת הביקורתראש רשות מקומית וועדת הביקורת: : : : 68686868כלל כלל כלל כלל 
        

        ועדה לעניני ביקורת ועדה לעניני ביקורת ועדה לעניני ביקורת ועדה לעניני ביקורת 
ח של מבקר "המועצה תבחר מבי� חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדו� בכל דו  )א(  .ג149

של משרד הפני� על העיריה ח "בכל דו, המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה
והיא רשאית לדו� , ולעקוב אחרי תיקו� הליקויי� שהעלתה הביקורת, ח של מבקר העיריה"ובכל דו
  .הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה; ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי די�"בכל דו
את ,  שנית�ככל, הרכב הועדה יהיה תוא�; מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה  )ב(  

סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברי� בועדה , ראש העיריה; ההרכב הסיעתי של המועצה
  .לעניני ביקורת

מהאופוזיציה ) 2(בכפו$ להוראות פסקה , יושב ראש הועדה לעניני ביקורת יהיה  )1(  )ג(  
אש לעני� סעי$ זה יראו את יושב ר; ולא יכה� כדירקטור בהנהלת גו$ עירוני מבוקר

לפחות כל , בי� היתר, הועדה לעניני ביקורת כשיי� לאופוזיציה א� התקיימו בסיעתו
  :אלה
  ;סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה  )א(
  ;לסיעתו אי� ייצוג בועדת ההנהלה  )ב(
  ;מסיעתו לא מונו סגני� לראש העיריה  )ג(
סיעתו אינה קשורה בהסכ� המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול   )ד(

  .העיריה
, היו הסיעות כול� מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד  )2(

  :יהיה יושב ראש הועדה לעניני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה
  ;הוא אינו חבר בועדת ההנהלה  )א(
  ;הוא אינו מכה� כיושב ראש ועדת הכספי� או המכרזי�  )ב(
  ; עירוני מבוקרהוא אינו מכה� כדירקטור בגו$  )ג(
  .א� יש במועצה יותר מסיעה אחת, סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה  )ד(

  
על מועצות , בשינויי� המחויבי�, ב לפקודת המועצות המקומיות מחיל הוראות אלה13סעי$ . פקודת העיריות

  .מחיל הוראה דומה לגבי מועצות אזוריות, 39סעי$ , אזוריותהצו המועצות . מקומיות
  

        את מסמכי� ומסירת מידעאת מסמכי� ומסירת מידעאת מסמכי� ומסירת מידעאת מסמכי� ומסירת מידעהמצהמצהמצהמצ
חברי , ראש המועצה הדתית וסגניו, עובדי העיריה, חברי המועצה, ראש העיריה וסגניו  )א. (ב170

ימציאו , וחברי� ועובדי� של כל גו$ עירוני מבוקר, עובדי המועצה הדתית, המועצה הדתית
ש לצרכי כל מסמ� שברשות� אשר לדעת מבקר העיריה דרו, על פי דרישתו, למבקר העיריה

 �הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתו� התקופה הקבועה בדרישה ובאופ
  .הקבוע בה

לכל , לצור� ביצוע תפקידו, למבקר העיריה או עובד שהוא הסמי� לכ� תהיה גישה  )ב(  
ריה לכל בסיס נתוני� ולכל תוכנת עיבוד נתוני� אוטומטי של העי, מאגר מידע רגיל או ממוחשב

  .או של המשרתי� את העיריה או של גו$ עירוני מבוקר
יחולו על מבקר העיריה ועל עובדי� מטעמו המגבלות ,  פי די�"לגבי מידע החסוי על  )ג(  

  .הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשי� לטפל באותו מידע
כל , רהלעני� עבודתו האמו, יחולו עליו, עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה  )ד(  

  .איסור והגבלה החלי� על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה
לצור� ביצוע תפקידו יוזמ� מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של   )ה(  

בישיבה ; מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גו$ עירוני מבוקר

  . על ידי עובד מעובדיושאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח א$

  
קובע כי הוראות סעי$ זה יחולו בשינויי� המחויבי� על , ה לפקודת המועצות המקומיות13סעי$ ; פקודת העיריות

  . מועצות מקומיות ואזוריות
  

        צוות לתיקו� ליקויי�צוות לתיקו� ליקויי�צוות לתיקו� ליקויי�צוות לתיקו� ליקויי�
שמונה לפי ,  עובדי העיריה החברי� בצוות לתיקו� ליקויי�"" הצוות", בסעי$ זה) א. (א1ג170
 חוק מבקר "בסעי$ זה ] (נוסח משולב [1958"ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) ב(א21את סעי$ הור

  ).המדינה
הצוות ידו� בדרכי� ובמועדי� לתיקו� ליקויי� שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה   )ב(  

ובדרכי� למניעת הישנות� של , לפי העני�, )2(או ) 1)(ה(ג170ושנדו� על ידי המועצה לפי סעי$ 
  .י� בעתידליקוי

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתו� שלושה חודשי� מיו� שדוח מבקר   )ג(  
וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישו� המלצותיו אחת לשלושה , העיריה נדו� על ידי המועצה
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  .חודשי�
ובלבד שינמק דחיה זו לפני , ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוי�  )ד(  

לא יאוחר משלושה חודשי� לאחר שהוגשו לו , בכתב, ר העיריה והוועדה לעניני ביקורתמבק
  .המלצות הצוות

  .ב לחוק מבקר המדינה21"א ו21אי� בהוראות סעי$ זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי�   )ה(  
  

) לעיל(יות א לפקודת העיר1ג170קובע כי הוראות סעי$ , ד לפקודת המועצות המקומיות13סעי$ . פקודת העיריות
  . למעט מועצה אזורית, יחולו בשינויי� המחויבי� על מועצה מקומית

        

            ראש רשות מקומית ויושב ראש המועצהראש רשות מקומית ויושב ראש המועצהראש רשות מקומית ויושב ראש המועצהראש רשות מקומית ויושב ראש המועצה: : : : 69696969    כללכללכללכלל

        
        יושב ראש המועצה יושב ראש המועצה יושב ראש המועצה יושב ראש המועצה 

רשאית לבחור מבי� חבריה יושב , מועצת עיריה שמספר חבריה עשרי� ואחד או יותר  )א(  .130
  .ובלבד שלא יקבל שכר, ראש בהסכמת ראש העיריה

 לחוק הרשויות המקומיות 26על בחירתו של יושב ראש המועצה יחולו הוראות סעי$   )ב(  
  .בשינויי� המחוייבי�, 1975"ה"תשל ,)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונת�(

, החלטה על בחירת יושב ראש מועצה תתקבל בישיבה מיוחדת וברוב חברי המועצה  )ג(  
  .ויכול שהבחירה תתקיי� באותה ישיבה

  .סג� ראש העיריה או חבר ועדת ההנהלה לא ייבחר ליושב ראש המועצה, ראש העיריה  )ד(  
  .יושב ראש המועצה לא יהיה רשאי לקבל משכורת מקופת העיריה  )ה(  

  
  . לעיל61" ו60שהובאו לכללי� , זימונ� והנוהל בה�, ראו את התקנו� בדבר ישיבות המועצה. פקודת העיריות

  
  

        רשות המקומית לבי� עובדי הרשותרשות המקומית לבי� עובדי הרשותרשות המקומית לבי� עובדי הרשותרשות המקומית לבי� עובדי הרשותהקשר בי� ראש ההקשר בי� ראש ההקשר בי� ראש ההקשר בי� ראש ה: : : : אאאא""""פרק יפרק יפרק יפרק י
        

עובדי הרשות המקומית ה� חלק מהזרוע הביצועית של ראש הרשות המקומית ואת� הוא בא עובדי הרשות המקומית ה� חלק מהזרוע הביצועית של ראש הרשות המקומית ואת� הוא בא עובדי הרשות המקומית ה� חלק מהזרוע הביצועית של ראש הרשות המקומית ואת� הוא בא עובדי הרשות המקומית ה� חלק מהזרוע הביצועית של ראש הרשות המקומית ואת� הוא בא 
הקשר בי� ראש הרשות הקשר בי� ראש הרשות הקשר בי� ראש הרשות הקשר בי� ראש הרשות לעניי� לעניי� לעניי� לעניי� . . . . מגווני�מגווני�מגווני�מגווני� חלי� חוקי� רבי� מתחומי�  חלי� חוקי� רבי� מתחומי�  חלי� חוקי� רבי� מתחומי�  חלי� חוקי� רבי� מתחומי� ����עובדיעובדיעובדיעובדיההההעל על על על . . . . במגע שוט$במגע שוט$במגע שוט$במגע שוט$

�ייייהעיקריי� השייכי� לעניהעיקריי� השייכי� לעניהעיקריי� השייכי� לעניהעיקריי� השייכי� לענידברי החקיקה דברי החקיקה דברי החקיקה דברי החקיקה מסמ� זה מסמ� זה מסמ� זה מסמ� זה בבבבעובדי הרשות יובאו עובדי הרשות יובאו עובדי הרשות יובאו עובדי הרשות יובאו בי� בי� בי� בי� לללל��� על דר� אזכור  על דר� אזכור  על דר� אזכור  על דר� אזכור ,,,,
        ....מקורות משפטיי� נוספי�מקורות משפטיי� נוספי�מקורות משפטיי� נוספי�מקורות משפטיי� נוספי�כ� כ� כ� כ� וווו, , , , שמותיה�שמותיה�שמותיה�שמותיה�

            
בתחו� בתחו� בתחו� בתחו� חלות חלות חלות חלות , , , , ה�ה�ה�ה�ופיטוריופיטוריופיטוריופיטוריעובדי� עובדי� עובדי� עובדי� דיני� החלי� על מינוי דיני� החלי� על מינוי דיני� החלי� על מינוי דיני� החלי� על מינוי על העל העל העל הנוס$ נוס$ נוס$ נוס$ ברקע הדברי� יש לדעת שברקע הדברי� יש לדעת שברקע הדברי� יש לדעת שברקע הדברי� יש לדעת ש

של של של של המנהל הכללי המנהל הכללי המנהל הכללי המנהל הכללי : : : : השלטו� המקומי הוראות מיוחדות לגבי בעלי תפקידי� מסוימי� ואלה ה�השלטו� המקומי הוראות מיוחדות לגבי בעלי תפקידי� מסוימי� ואלה ה�השלטו� המקומי הוראות מיוחדות לגבי בעלי תפקידי� מסוימי� ואלה ה�השלטו� המקומי הוראות מיוחדות לגבי בעלי תפקידי� מסוימי� ואלה ה�
מנהל מנהל מנהל מנהל , , , , היוע( המשפטיהיוע( המשפטיהיוע( המשפטיהיוע( המשפטי, , , , טרינריטרינריטרינריטרינריוווו הרופא הו הרופא הו הרופא הו הרופא הו,,,,מהנדס הרשות המקומיתמהנדס הרשות המקומיתמהנדס הרשות המקומיתמהנדס הרשות המקומית, , , , מזכירמזכירמזכירמזכירהההה     או או או אוהרשות המקומיתהרשות המקומיתהרשות המקומיתהרשות המקומית

    ,,,, פקודת העיריות פקודת העיריות פקודת העיריות פקודת העיריות::::ההוראות הרלוונטיות מעוגנות בחיקוקי� אלהההוראות הרלוונטיות מעוגנות בחיקוקי� אלהההוראות הרלוונטיות מעוגנות בחיקוקי� אלהההוראות הרלוונטיות מעוגנות בחיקוקי� אלה. . . . המבקר והגזברהמבקר והגזברהמבקר והגזברהמבקר והגזבר, , , , מחלקת החינו�מחלקת החינו�מחלקת החינו�מחלקת החינו�
חוק חוק חוק חוק , , , , 1919191975757575""""וווו""""התשלהתשלהתשלהתשל) ) ) ) ייעו( משפטיייעו( משפטיייעו( משפטיייעו( משפטי((((וכ� חוק הרשויות המקומיות וכ� חוק הרשויות המקומיות וכ� חוק הרשויות המקומיות וכ� חוק הרשויות המקומיות ', ', ', ', בבבב""""וווו' ' ' ' סימני� אסימני� אסימני� אסימני� א, , , , פרק תשיעיפרק תשיעיפרק תשיעיפרק תשיעי

יועצת יועצת יועצת יועצת ((((וק הרשויות המקומיות וק הרשויות המקומיות וק הרשויות המקומיות וק הרשויות המקומיות חחחח, , , , 1991199119911991""""בבבב""""התשנהתשנהתשנהתשנ, , , , ))))מהנדס רשות מקומיתמהנדס רשות מקומיתמהנדס רשות מקומיתמהנדס רשות מקומית((((הרשויות המקומיות הרשויות המקומיות הרשויות המקומיות הרשויות המקומיות 
, , , , ))))ממונה על תלונות הציבורממונה על תלונות הציבורממונה על תלונות הציבורממונה על תלונות הציבור((((חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות , , , , 2000200020002000""""סססס""""התשהתשהתשהתש) ) ) ) דו� מעמד האשהדו� מעמד האשהדו� מעמד האשהדו� מעמד האשהיייילקלקלקלק

 הרשויות  הרשויות  הרשויות  הרשויות תקנותתקנותתקנותתקנות, , , , 2001200120012001""""אאאא"""" התשס התשס התשס התשס,,,,))))מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�((((חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות , , , , 2008200820082008""""חחחח""""התשסהתשסהתשסהתשס
המועצות המועצות המועצות המועצות צו צו צו צו פרק שמיני לפרק שמיני לפרק שמיני לפרק שמיני לבבבבוכ� וכ� וכ� וכ�  ,  ,  ,  , 2003200320032003""""גגגג""""התשסהתשסהתשסהתשס, , , , ))))כשירותכשירותכשירותכשירות((((    ))))מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�((((המקומיות המקומיות המקומיות המקומיות 

        ....אזוריותאזוריותאזוריותאזוריותהההה
        

כגו� חוק שעות כגו� חוק שעות כגו� חוק שעות כגו� חוק שעות , , , , על עובדי הרשות המקומית חלי� חוקי המג� החלי� על כלל העובדי� במשקעל עובדי הרשות המקומית חלי� חוקי המג� החלי� על כלל העובדי� במשקעל עובדי הרשות המקומית חלי� חוקי המג� החלי� על כלל העובדי� במשקעל עובדי הרשות המקומית חלי� חוקי המג� החלי� על כלל העובדי� במשק
""""זזזז""""התשמהתשמהתשמהתשמ, , , , חוק שכר מינימו�חוק שכר מינימו�חוק שכר מינימו�חוק שכר מינימו�, , , , 1951195119511951""""אאאא""""התשיהתשיהתשיהתשי, , , , חוק חופשה שנתיתחוק חופשה שנתיתחוק חופשה שנתיתחוק חופשה שנתית, , , , 1951195119511951""""אאאא""""התשיהתשיהתשיהתשי, , , , עבודה ומנוחהעבודה ומנוחהעבודה ומנוחהעבודה ומנוחה

 טוהר  טוהר  טוהר  טוהר חוק לעידודחוק לעידודחוק לעידודחוק לעידודוווו    1963196319631963""""גגגג""""התשכהתשכהתשכהתשכ, , , ,  וחוק פיצויי פיטורי� וחוק פיצויי פיטורי� וחוק פיצויי פיטורי� וחוק פיצויי פיטורי�1958195819581958""""חחחח""""התשיהתשיהתשיהתשי, , , , חוק הגנת השכרחוק הגנת השכרחוק הגנת השכרחוק הגנת השכר, , , , 1987198719871987
        ....1992199219921992""""בבבב""""התשנהתשנהתשנהתשנ, , , , המידות בשירות הציבורהמידות בשירות הציבורהמידות בשירות הציבורהמידות בשירות הציבור

        
 �קבלת קבלת קבלת קבלת ((((' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב: : : : חלה על העובדי� חוקת העבודה לעובדי� ברשויות המקומיות בישראלחלה על העובדי� חוקת העבודה לעובדי� ברשויות המקומיות בישראלחלה על העובדי� חוקת העבודה לעובדי� ברשויות המקומיות בישראלחלה על העובדי� חוקת העבודה לעובדי� ברשויות המקומיות בישראלכמו כ� כמו כ� כמו כ� כמו כ
מ בי� נציגות העובדי� לבי� מ בי� נציגות העובדי� לבי� מ בי� נציגות העובדי� לבי� מ בי� נציגות העובדי� לבי� """"מומומומו((((ד ד ד ד """"פרק יפרק יפרק יפרק י, , , , ))))סדרי פיטורי� והודעה מוקדמתסדרי פיטורי� והודעה מוקדמתסדרי פיטורי� והודעה מוקדמתסדרי פיטורי� והודעה מוקדמת((((ג ג ג ג """"פרק יפרק יפרק יפרק י, , , , ))))עובדי�עובדי�עובדי�עובדי�

).).).).הרשות המקומיתהרשות המקומיתהרשות המקומיתהרשות המקומית
5555  
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        פרטיותפרטיותפרטיותפרטיות: : : : 78787878כלל כלל כלל כלל 
  

        . לעיל18� כלל יפרטיות שהובא בפירוט לעניראו חוק הגנת ה
        

        מניעת הטרדה הא� לא צרי� מסגרתמניעת הטרדה הא� לא צרי� מסגרתמניעת הטרדה הא� לא צרי� מסגרתמניעת הטרדה הא� לא צרי� מסגרת: : : : 81818181כלל כלל כלל כלל 

        
, , , , חוק למניעת הטרדה מיניתחוק למניעת הטרדה מיניתחוק למניעת הטרדה מיניתחוק למניעת הטרדה מינית, , , , כגו�כגו�כגו�כגו�מבוסס כלל זה על חקיקה כללית מבוסס כלל זה על חקיקה כללית מבוסס כלל זה על חקיקה כללית מבוסס כלל זה על חקיקה כללית , , , , מעבר לעקרונות הכלליי�מעבר לעקרונות הכלליי�מעבר לעקרונות הכלליי�מעבר לעקרונות הכלליי�

בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות בשירותי� ובכניסה למקומות בידור ולמקומות , , , , חוק איסור הפליה במוצרי�חוק איסור הפליה במוצרי�חוק איסור הפליה במוצרי�חוק איסור הפליה במוצרי�וווו    ,,,,1998199819981998""""חחחח""""התשנהתשנהתשנהתשנ
  . . . . 2000200020002000""""אאאא"""" התשס התשס התשס התשס,,,,ציבוריי�ציבוריי�ציבוריי�ציבוריי�

        

        עבירות משמעתעבירות משמעתעבירות משמעתעבירות משמעת: : : : 82828282    כללכללכללכלל

        
נושא השיפוט המשמעתי של עובדי הרשויות נושא השיפוט המשמעתי של עובדי הרשויות נושא השיפוט המשמעתי של עובדי הרשויות נושא השיפוט המשמעתי של עובדי הרשויות . . . . ני משמעתני משמעתני משמעתני משמעתיייילראש הרשות המקומית סמכות בענילראש הרשות המקומית סמכות בענילראש הרשות המקומית סמכות בענילראש הרשות המקומית סמכות בעני

 ובתקנות הרשויות  ובתקנות הרשויות  ובתקנות הרשויות  ובתקנות הרשויות 1978197819781978""""חחחח""""התשלהתשלהתשלהתשל, , , , ))))משמעתמשמעתמשמעתמשמעת((((המקומיות מוסדר בחוק הרשויות המקומיות המקומיות מוסדר בחוק הרשויות המקומיות המקומיות מוסדר בחוק הרשויות המקומיות המקומיות מוסדר בחוק הרשויות המקומיות 
ת ת ת ת המחילות הוראות מתו� חוק שירוהמחילות הוראות מתו� חוק שירוהמחילות הוראות מתו� חוק שירוהמחילות הוראות מתו� חוק שירו, , , , 1979197919791979""""טטטט""""התשלהתשלהתשלהתשל, , , , ))))התאמת הוראותהתאמת הוראותהתאמת הוראותהתאמת הוראות) () () () (משמעתמשמעתמשמעתמשמעת((((המקומיות המקומיות המקומיות המקומיות 

 חקיקה זו מסדירה את הקמתו ופעילותו  חקיקה זו מסדירה את הקמתו ופעילותו  חקיקה זו מסדירה את הקמתו ופעילותו  חקיקה זו מסדירה את הקמתו ופעילותו .... על הרשויות המקומיות על הרשויות המקומיות על הרשויות המקומיות על הרשויות המקומיות1963196319631963""""גגגג""""התשכהתשכהתשכהתשכ, , , , ))))משמעתמשמעתמשמעתמשמעת((((המדינה המדינה המדינה המדינה 
        . . . . של בית די� למשמעת וכ� את העונשי� שהוא מוסמ� להטילשל בית די� למשמעת וכ� את העונשי� שהוא מוסמ� להטילשל בית די� למשמעת וכ� את העונשי� שהוא מוסמ� להטילשל בית די� למשמעת וכ� את העונשי� שהוא מוסמ� להטיל

        
        ::::התפקידי� שהוטלו על ראש הרשות המקומית בחקיקת המשמעת ה�התפקידי� שהוטלו על ראש הרשות המקומית בחקיקת המשמעת ה�התפקידי� שהוטלו על ראש הרשות המקומית בחקיקת המשמעת ה�התפקידי� שהוטלו על ראש הרשות המקומית בחקיקת המשמעת ה�

ד עובדי הרשות המקומית ד עובדי הרשות המקומית ד עובדי הרשות המקומית ד עובדי הרשות המקומית מינוי תובע שתפקידו לקבל קובלנות ולהגיש תובענות לבית הדי� נגמינוי תובע שתפקידו לקבל קובלנות ולהגיש תובענות לבית הדי� נגמינוי תובע שתפקידו לקבל קובלנות ולהגיש תובענות לבית הדי� נגמינוי תובע שתפקידו לקבל קובלנות ולהגיש תובענות לבית הדי� נג. . . .  א א א א
 סמכות להגיש לאותו תובע קובלנה על עבירת  סמכות להגיש לאותו תובע קובלנה על עבירת  סמכות להגיש לאותו תובע קובלנה על עבירת  סמכות להגיש לאותו תובע קובלנה על עבירת וכ�וכ�וכ�וכ�, , , , הנאשמי� בביצוע עבירות משמעת לפי החוקהנאשמי� בביצוע עבירות משמעת לפי החוקהנאשמי� בביצוע עבירות משמעת לפי החוקהנאשמי� בביצוע עבירות משמעת לפי החוק

            ;;;;משמעת שעבר עובד הרשות המקומיתמשמעת שעבר עובד הרשות המקומיתמשמעת שעבר עובד הרשות המקומיתמשמעת שעבר עובד הרשות המקומית
        ; ; ; ; שיפעלו על פי הוראות התובעשיפעלו על פי הוראות התובעשיפעלו על פי הוראות התובעשיפעלו על פי הוראות התובע, , , , בי� באופ� כללי ובי� לעניי� מסוי�בי� באופ� כללי ובי� לעניי� מסוי�בי� באופ� כללי ובי� לעניי� מסוי�בי� באופ� כללי ובי� לעניי� מסוי�, , , , מינוי חוקרי� לצור� החוקמינוי חוקרי� לצור� החוקמינוי חוקרי� לצור� החוקמינוי חוקרי� לצור� החוק. . . . בבבב
        ....במידה ולא ניתנה הוראה על ידי התובעבמידה ולא ניתנה הוראה על ידי התובעבמידה ולא ניתנה הוראה על ידי התובעבמידה ולא ניתנה הוראה על ידי התובע, , , , י�י�י�י�מת� הוראה לחוקר לעניי� מסוימת� הוראה לחוקר לעניי� מסוימת� הוראה לחוקר לעניי� מסוימת� הוראה לחוקר לעניי� מסוי. . . . גגגג
        

לראש רשות מקומית סמכות להשעות עובד לאחר שהוגשה נגדו קובלנה או תובענה או שהחלה לראש רשות מקומית סמכות להשעות עובד לאחר שהוגשה נגדו קובלנה או תובענה או שהחלה לראש רשות מקומית סמכות להשעות עובד לאחר שהוגשה נגדו קובלנה או תובענה או שהחלה לראש רשות מקומית סמכות להשעות עובד לאחר שהוגשה נגדו קובלנה או תובענה או שהחלה 
 �תקנות הרשויות המקומיות תקנות הרשויות המקומיות תקנות הרשויות המקומיות תקנות הרשויות המקומיות  ל ל ל ל7777בהתא� למפורט בסעי$ בהתא� למפורט בסעי$ בהתא� למפורט בסעי$ בהתא� למפורט בסעי$ ((((נגדו חקירה פלילית שיש עימה קלו� נגדו חקירה פלילית שיש עימה קלו� נגדו חקירה פלילית שיש עימה קלו� נגדו חקירה פלילית שיש עימה קלו

        ....וכ� סמכות התראה ונזיפהוכ� סמכות התראה ונזיפהוכ� סמכות התראה ונזיפהוכ� סמכות התראה ונזיפה, , , , 1979197919791979""""טטטט""""התשלהתשלהתשלהתשל, , , , ))))התאמת הוראותהתאמת הוראותהתאמת הוראותהתאמת הוראות) () () () (משמעתמשמעתמשמעתמשמעת((((

  

         קליטה וקידו� של עובדי� קליטה וקידו� של עובדי� קליטה וקידו� של עובדי� קליטה וקידו� של עובדי�::::87878787    כללכללכללכלל

        
  דרכי מינוי עובדי�דרכי מינוי עובדי�דרכי מינוי עובדי�דרכי מינוי עובדי�

  
עשה על ידי ראש הרשות על פי דיני המכרזי� בהתא� עשה על ידי ראש הרשות על פי דיני המכרזי� בהתא� עשה על ידי ראש הרשות על פי דיני המכרזי� בהתא� עשה על ידי ראש הרשות על פי דיני המכרזי� בהתא� יייייייימינוי עובדי� ברשות המקומית מינוי עובדי� ברשות המקומית מינוי עובדי� ברשות המקומית מינוי עובדי� ברשות המקומית , , , , ככללככללככללככלל

, , , , 1979197919791979""""����""""התשהתשהתשהתש, , , , ))))מכרזי� לקבלת עובדי�מכרזי� לקבלת עובדי�מכרזי� לקבלת עובדי�מכרזי� לקבלת עובדי�(((( לפקודת העיריות ובתקנות העיריות  לפקודת העיריות ובתקנות העיריות  לפקודת העיריות ובתקנות העיריות  לפקודת העיריות ובתקנות העיריות 170170170170לאמור בסעי$ לאמור בסעי$ לאמור בסעי$ לאמור בסעי$ 
 מרכז  מרכז  מרכז  מרכז שלשלשלשלוהוראות משרד הפני� והוראות משרד הפני� והוראות משרד הפני� והוראות משרד הפני� , , , , לללל""""� חוזרי מנכ� חוזרי מנכ� חוזרי מנכ� חוזרי מנכ כגו כגו כגו כגו,,,,וכ� על פי הוראות די� שחלות מעת לעתוכ� על פי הוראות די� שחלות מעת לעתוכ� על פי הוראות די� שחלות מעת לעתוכ� על פי הוראות די� שחלות מעת לעת

 כגו� אלו המופיעות  כגו� אלו המופיעות  כגו� אלו המופיעות  כגו� אלו המופיעות ,,,,השלטו� המקומי הקובעות כשירויות לתפקידי� מסוימי� ברשות המקומיתהשלטו� המקומי הקובעות כשירויות לתפקידי� מסוימי� ברשות המקומיתהשלטו� המקומי הקובעות כשירויות לתפקידי� מסוימי� ברשות המקומיתהשלטו� המקומי הקובעות כשירויות לתפקידי� מסוימי� ברשות המקומית
 �        ....בהוצאת משרד הפני�בהוצאת משרד הפני�בהוצאת משרד הפני�בהוצאת משרד הפני�, , , , """" בשלטו� המקומי בשלטו� המקומי בשלטו� המקומי בשלטו� המקומיתיאורי תפקידי�תיאורי תפקידי�תיאורי תפקידי�תיאורי תפקידי�""""באוגד� באוגד� באוגד� באוגד

  

  

        דרכי מינוי עובדי� וכשירות עובד ביקורתדרכי מינוי עובדי� וכשירות עובד ביקורתדרכי מינוי עובדי� וכשירות עובד ביקורתדרכי מינוי עובדי� וכשירות עובד ביקורת
 למשרות שיש 167יה עובדי� שלא הוזכרו בסעי$ ראש העיריה רשאי למנות לעיר  )א(  .170

  .עליה� הקצבה בתקציב המאושר
למעט , לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, לא יתמנה אד� לעובד עיריה  )ב(  

אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמי� לכ� הכריז על המשרה בפומבי על , המנהל הכללי
 �  ).ג(פי כללי� לפי סעי$ קט

במהל� מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני   )1( )1ב(  
�חוות דעתו של היוע( המשפטי של העיריה בדבר קיו� , ועדת המכרזי� הדנה בעני

חומרתה או נסיבותיה אי� הוא ראוי , הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה
 ועדת המכרזי� במהל� מינוי למשרת יוע( משפטי תונח לפני; לשמש בתפקיד

; על ידי היוע( המשפטי של משרד הפני�, לבחירת עובדי� בכירי� חוות דעת כאמור

 



 45 

תחליט המועצה , החליטה ועדת המכרזי� בניגוד לחוות דעתו של היוע( המשפטי
 לרבות נושא משרה בעיריה "" פקח", בפסקה זו; בעני� מינוי אד� למשרה כאמור

  ;הממלא תפקידי פיקוח
ובאישור ועדת , בהתייעצות ע� השר לביטחו� הפני� ושר המשפטי�, שר הפני�  )2(

הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידי� נוספי� שלגביה� 
  ; )1(תידרש חוות דעת היוע( המשפטי של העיריה כאמור בפסקה 

השר לביטחו� הפני� בהתייעצות ע� שר המשפטי� ובאישור ועדת הפני�   )3(
סביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיו� הרשעה של מועמד ואיכות ה

  .כאמור בסעי$ זה
יקבע בתקנות כללי� בדבר , באישור ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת, השר  )ג(  

ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות , א� בדר� כלל וא� לסוגי משרות, דרכי מכרז ופרטיו
  .חובת מכרז, בתנאי� שיקבע, תחולוסוגי משרות שעליה� לא 

על משרות שלה� מתקבל אד� באמצעות ) ב(לא תחול חובת מכרז לפי סעי$ קט�   )ד(  
  .1959"ט"תשי, לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה

ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדי� ללשכת מבקר העיריה בהתא�   )ה(  
תקני� ). ד(עד ) א(י האמור בהוראות סעיפי� קטני�  פ"לתקני� שיקבע שר הפני� בתקנות ועל

בתחומה של העיריה ובגודל , לפי סעי$ קט� זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבי�
  .תקציבה השנתי

לא ימונה עובד ולא יכה� אד� כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא א� כ�  )1ה(  
  ). 4(עד ) 1)(ג(167התקיימו בו הוראות סעי$ 

לאשר , בהסכמת מבקר העיריה, רשאי ראש העיריה, )1ה(על א$ הוראות סעי$ קט�  )2ה(  
א� רכש ניסיו� במש� שבע ) 4)(ג(167מינויו של אד� אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעי$ 

  . 1992"ב"תשנ, שני� בעבודת ביקורת בגו$ ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית
ואול� ה� יקבלו הוראות ,  דינ� כשאר עובדי העיריהעובדי לשכת מבקר העיריה  )ו(  

  .מקצועיות ממבקר העיריה בלבד
, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה  )ז(  

  ).1(א171אלא בכפו$ להוראות סעי$ 
  . עובד המבצע פעולת ביקורת"" עובד ביקורת", בסעי$ זה  )ח(  

  
  . על מועצות מקומיות) ב(170א לפקודת המועצות המקומיות מחיל את הוראות סעי$ $34 סעי. פקודת העיריות

  

 קובעות חובת עריכת מכרז לקבלת  קובעות חובת עריכת מכרז לקבלת  קובעות חובת עריכת מכרז לקבלת  קובעות חובת עריכת מכרז לקבלת 1979197919791979""""����""""התשהתשהתשהתש, , , , ))))מכרזי� לקבלת עובדי�מכרזי� לקבלת עובדי�מכרזי� לקבלת עובדי�מכרזי� לקבלת עובדי�((((תקנות העיריות תקנות העיריות תקנות העיריות תקנות העיריות 
        : : : : עובדי� מעל דרגה מסויימתעובדי� מעל דרגה מסויימתעובדי� מעל דרגה מסויימתעובדי� מעל דרגה מסויימת

        
 חובה וסייגי� של מכרז פומביחובה וסייגי� של מכרז פומביחובה וסייגי� של מכרז פומביחובה וסייגי� של מכרז פומבי

וג המינהלי שיש עליה הקצבה  ומעלה של הדיר7התפנתה בעיריה משרה בדרגה   )א(  .2
או בדרגה כלשהי של ,  ומעלה של דירוג ההנדסאי� והטכנאי�37או בדרגה , בתקציב המאושר

  . יפורס� עליה מכרז פומבי-ולא נתמלאה בדר� אחרת , הדירוגי� המקצועיי� האחרי�
לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות , )א(על א$ האמור בסעי$ קט�   )ב(  
  :האלה

"בתי ספר של חטיבת הביניי� או בבתי ספר על, מורי� בבתי ספר יסודיי�  )1(
ובלבד שיש לה� הכישורי� , יסודיי� או גננות בגני הילדי� שבבעלות העיריה

  ;הדרושי� על ידי משרד החינו� והתרבות למילוי אותה משרה
 או בוגרי בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית, עובדי� סוציאליי� כשירי�  )2(

קורס של המכו� לעובדי� סוציאליי� אשר קיבלו מילגת לימודי� לקראת קבלת 
הסמיכות ממשרד הסעד או מהעיריה והתחייבו לעבוד כעובדי� סוציאליי� בעיריה 

  ;לתקופה של שנתיי� לפחות
או מזכיר אישי של סג� ראש , או מזכיר אישי של ראש העיריה, מנהל לשכה  )3(

  ;סקתו אושרה על ידי המועצהשהע, העיריה בשכר
מבחני� ובחינות , ראש העיריה רשאי לקבוע בדר� כלל או למקרה מסויי� הליכי מכרז  )ג(  

  ).ב(ג� למועמד למשרה הפטורה מחובת מכרז על פי תקנת משנה 
  

אופ� הגשת בקשה להשתת$ , פרסומו,  פרטי� שיש לכלול במכרז"את נושא המכרז הפומבי ג�  ותהתקנות מסדיר
וכ� סמכותו של ראש , תכני המבחני� ותנאיה�, סמכותו של ראש עיריה לערו� מבחני� למועמד למכרז, מכרזב

  . העיריה לעניי� מינוי ועדת בחירות ואופ� קבלת החלטותיה
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על מועצות מקומיות ומועצות אזוריות חלות הוראות צו . 1979"�"התש, )מכרזי� לקבלת עובדי�(תקנות העיריות 
, )נוהל קבלת עובדי� לעבודה( וצו המועצות המקומיות 1962"ב"התשכ, )שירות העובדי�(קומיות המועצות המ

   .1977" ז"התשל

  

        חוזה מיוחדחוזה מיוחדחוזה מיוחדחוזה מיוחד

  

מוקנית לראש הרשות המקומית הסמכות להעסיק עובד על פי חוזה מוקנית לראש הרשות המקומית הסמכות להעסיק עובד על פי חוזה מוקנית לראש הרשות המקומית הסמכות להעסיק עובד על פי חוזה מוקנית לראש הרשות המקומית הסמכות להעסיק עובד על פי חוזה , , , , בעניי� משרות מסוימותבעניי� משרות מסוימותבעניי� משרות מסוימותבעניי� משרות מסוימות
            ....אישי מיוחד ולא על פי חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיותאישי מיוחד ולא על פי חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיותאישי מיוחד ולא על פי חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיותאישי מיוחד ולא על פי חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות

        

        סטטוטוריי�סטטוטוריי�סטטוטוריי�סטטוטוריי�עובדי� עובדי� עובדי� עובדי� 

, , , , מבקרמבקרמבקרמבקר, , , , גזברגזברגזברגזבר, , , , מהנדסמהנדסמהנדסמהנדס, , , , יוע( משפטייוע( משפטייוע( משפטייוע( משפטי, , , , לללל""""מנכמנכמנכמנכ או  או  או  או מזכירמזכירמזכירמזכיר: : : :  עובדי� אלה עובדי� אלה עובדי� אלה עובדי� אלהמינוי� שלמינוי� שלמינוי� שלמינוי� שלהחוק מחייב את החוק מחייב את החוק מחייב את החוק מחייב את 
 לפקודת  לפקודת  לפקודת  לפקודת 57575757 סעי$  סעי$  סעי$  סעי$ ,,,, לפקודת העיריות לפקודת העיריות לפקודת העיריות לפקודת העיריות167167167167סעי$ סעי$ סעי$ סעי$ ((((שה שה שה שה יייי מעמד הא מעמד הא מעמד הא מעמד האלקידו�לקידו�לקידו�לקידו�יועצת יועצת יועצת יועצת , , , , מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�מנהל מחלקת חינו�

 חוק הרשויות  חוק הרשויות  חוק הרשויות  חוק הרשויות ,,,,1975197519751975""""וווו"""" התשל התשל התשל התשל,,,,))))משפטימשפטימשפטימשפטיייעו( ייעו( ייעו( ייעו( ((((חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות , , , , המועצות המקומיותהמועצות המקומיותהמועצות המקומיותהמועצות המקומיות
מנהל מחלקת מנהל מחלקת מנהל מחלקת מנהל מחלקת (((( הרשויות המקומיות  הרשויות המקומיות  הרשויות המקומיות  הרשויות המקומיות חוקחוקחוקחוק ,2000200020002000""""סססס""""התשהתשהתשהתש, , , , ))))שהשהשהשהיייימעמד האמעמד האמעמד האמעמד האלקידו� לקידו� לקידו� לקידו� יועצת יועצת יועצת יועצת ((((המקומיות המקומיות המקומיות המקומיות 

        ....2001200120012001""""אאאא""""תשסתשסתשסתשסהההה, , , , ))))חינו�חינו�חינו�חינו�

        
        סיו� העסקהסיו� העסקהסיו� העסקהסיו� העסקה

  

תובא תובא תובא תובא שששש, , , , וטוריי� ייעשה בכפו$ להמלצת ראש הרשות המקומיתוטוריי� ייעשה בכפו$ להמלצת ראש הרשות המקומיתוטוריי� ייעשה בכפו$ להמלצת ראש הרשות המקומיתוטוריי� ייעשה בכפו$ להמלצת ראש הרשות המקומיתטטטטסיו� העסקת העובדי� הסטסיו� העסקת העובדי� הסטסיו� העסקת העובדי� הסטסיו� העסקת העובדי� הסט
עובדי� עובדי� עובדי� עובדי� פיטורי פיטורי פיטורי פיטורי הרוב הנדרש להרוב הנדרש להרוב הנדרש להרוב הנדרש ל). ). ). ).  לפקודת העיריות לפקודת העיריות לפקודת העיריות לפקודת העיריות171171171171סעי$ סעי$ סעי$ סעי$ ((((להחלטת מועצת הרשות המקומית להחלטת מועצת הרשות המקומית להחלטת מועצת הרשות המקומית להחלטת מועצת הרשות המקומית 

            .... הוא רוב מיוחד שמשתנה מתפקיד לתפקיד הוא רוב מיוחד שמשתנה מתפקיד לתפקיד הוא רוב מיוחד שמשתנה מתפקיד לתפקיד הוא רוב מיוחד שמשתנה מתפקיד לתפקידאלהאלהאלהאלה
 לצו  לצו  לצו  לצו 61616161ובסעי$ ובסעי$ ובסעי$ ובסעי$ ) ) ) ) אאאא(((( לצו המועצות המקומיות  לצו המועצות המקומיות  לצו המועצות המקומיות  לצו המועצות המקומיות 144144144144נושא זה מוסדר לגבי מועצות מקומיות בסעי$ נושא זה מוסדר לגבי מועצות מקומיות בסעי$ נושא זה מוסדר לגבי מועצות מקומיות בסעי$ נושא זה מוסדר לגבי מועצות מקומיות בסעי$ 

        ....המועצות האזוריותהמועצות האזוריותהמועצות האזוריותהמועצות האזוריות
  

        העסקת קרובי משפחההעסקת קרובי משפחההעסקת קרובי משפחההעסקת קרובי משפחה

        
א א א א 174174174174דני� סעי$ דני� סעי$ דני� סעי$ דני� סעי$ , , , , � העסקת קרוב משפחה� העסקת קרוב משפחה� העסקת קרוב משפחה� העסקת קרוב משפחהייייבנושא המגבלות על ראש הרשות המקומית לעניבנושא המגבלות על ראש הרשות המקומית לעניבנושא המגבלות על ראש הרשות המקומית לעניבנושא המגבלות על ראש הרשות המקומית לעני

, , , , ))))נוהל קבלת עובד לעבודהנוהל קבלת עובד לעבודהנוהל קבלת עובד לעבודהנוהל קבלת עובד לעבודה(((( לצו המועצות המקומיות  לצו המועצות המקומיות  לצו המועצות המקומיות  לצו המועצות המקומיות 108108108108"""" ו ו ו ו107107107107ת העיריות וסעיפי� ת העיריות וסעיפי� ת העיריות וסעיפי� ת העיריות וסעיפי� לפקודלפקודלפקודלפקוד
מגבלות על כהונת מגבלות על כהונת מגבלות על כהונת מגבלות על כהונת . . . . ))))לעיללעיללעיללעיל' ' ' ' פרק דפרק דפרק דפרק ד((((ני� ני� ני� ני� ייייהוראות אלו צוטטו בפרק הד� בניגוד עניהוראות אלו צוטטו בפרק הד� בניגוד עניהוראות אלו צוטטו בפרק הד� בניגוד עניהוראות אלו צוטטו בפרק הד� בניגוד עני. . . . 1977197719771977""""זזזז""""התשלהתשלהתשלהתשל

        ....אזוריותאזוריותאזוריותאזוריותההההצו המועצות צו המועצות צו המועצות צו המועצות  ל ל ל ל106106106106קרובי משפחה בוועד מקומי קבועות בסעי$ קרובי משפחה בוועד מקומי קבועות בסעי$ קרובי משפחה בוועד מקומי קבועות בסעי$ קרובי משפחה בוועד מקומי קבועות בסעי$ 
  

    

ית לבי� ספקי� של הרשות ית לבי� ספקי� של הרשות ית לבי� ספקי� של הרשות ית לבי� ספקי� של הרשות הקשר בי� ראש רשות מקומהקשר בי� ראש רשות מקומהקשר בי� ראש רשות מקומהקשר בי� ראש רשות מקומ: : : : בבבב""""פרק יפרק יפרק יפרק י
        המקומית המקומית המקומית המקומית 

        
 לצו  לצו  לצו  לצו 190190190190סעי$ סעי$ סעי$ סעי$ , , , ,  לפקודת העיריות לפקודת העיריות לפקודת העיריות לפקודת העיריות195195195195סעי$ סעי$ סעי$ סעי$ ((((ראש העיריה רשאי להתקשר בחוזה בש� העיריה ראש העיריה רשאי להתקשר בחוזה בש� העיריה ראש העיריה רשאי להתקשר בחוזה בש� העיריה ראש העיריה רשאי להתקשר בחוזה בש� העיריה 

התקשרות בחוזה התקשרות בחוזה התקשרות בחוזה התקשרות בחוזה , , , , ע� זאתע� זאתע� זאתע� זאת. . . . )))) לצו המועצות האזוריות לצו המועצות האזוריות לצו המועצות האזוריות לצו המועצות האזוריות86868686"""" ו ו ו ו85858585סעיפי� סעיפי� סעיפי� סעיפי� , , , , ))))אאאא((((המועצות המקומיות המועצות המקומיות המועצות המקומיות המועצות המקומיות 
            ....מחויבי� במכרזמחויבי� במכרזמחויבי� במכרזמחויבי� במכרז, , , , תתתתלרכישת טובי� או בכל עניי� שיוצר התחייבות כספית של הרשות המקומילרכישת טובי� או בכל עניי� שיוצר התחייבות כספית של הרשות המקומילרכישת טובי� או בכל עניי� שיוצר התחייבות כספית של הרשות המקומילרכישת טובי� או בכל עניי� שיוצר התחייבות כספית של הרשות המקומי

 לפקודת  לפקודת  לפקודת  לפקודת 148148148148לראש העיר סמכות להתקשר בעסקה לפי המלצת ועדת מכרזי� על פי סעי$ לראש העיר סמכות להתקשר בעסקה לפי המלצת ועדת מכרזי� על פי סעי$ לראש העיר סמכות להתקשר בעסקה לפי המלצת ועדת מכרזי� על פי סעי$ לראש העיר סמכות להתקשר בעסקה לפי המלצת ועדת מכרזי� על פי סעי$ 
        ::::1987198719871987""""חחחח"""" התשמ התשמ התשמ התשמ,,,,))))מכרזי�מכרזי�מכרזי�מכרזי�(((( ותקנת העיריות  ותקנת העיריות  ותקנת העיריות  ותקנת העיריות ,,,,העיריותהעיריותהעיריותהעיריות

  

        חובת מכרזי�חובת מכרזי�חובת מכרזי�חובת מכרזי�
197 .�להזמנת טובי� או לביצוע עבודה אלא , לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעי� או טובי

  . על פי מכרז פומבי
  

 לצו המועצות האזוריות מחיל הוראה דומה על 89סעי$ ). א( לצו המועצות המקומיות 192סעי$  .פקודת העיריות
  .מועצות אזוריות

        
        ועדת מכרזי�ועדת מכרזי�ועדת מכרזי�ועדת מכרזי�

תבחר מבי� חבריה ועדת מכרזי� קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירי� המועצה   )א(  .148
עדה שלדעת הויריה על ההצעה המוגשות לעיריה בעקבות פרסו� מכרז ולהמלי( לפני ראש הע

  .ראש העיריה לא יהיה חבר בועדת המכרזי�; ראויה לאישורו
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צעה ההאש העיריה לאחר עיו� בהמלצות ועדת המכרזי� שלא לאשר את החליט ר  )ב(  
ירשו� את הנימוקי� להחלטתו ויביא� לידיעת המועצה בישיבתה , שעליה המליצה הועדה

  .הבורהק
י� ההצעות שהיו לפני ועדת בעה מלאשר הצ, אישור המועצהב, ריה רשאיראש העי  )ג(  

  .עליהה לא המליצה דעוהש $א, המכרזי�
  

, וכ� על מועצות אזוריות, )א( לצו המועצות המקומיות 190על ראש מועצה מקומית חל סעי$ . פקודת העיריות
  . אזוריותהצו המועצות  ל89 עד 85סעיפי� 

  
  

: : : : אלהאלהאלהאלהלפי הוראות לפי הוראות לפי הוראות לפי הוראות , , , , בי� היתרבי� היתרבי� היתרבי� היתר, , , , א התקשרויות ע� ספקי�א התקשרויות ע� ספקי�א התקשרויות ע� ספקי�א התקשרויות ע� ספקי�לראש המועצה המקומית סמכויות בנושלראש המועצה המקומית סמכויות בנושלראש המועצה המקומית סמכויות בנושלראש המועצה המקומית סמכויות בנוש
    185185185185סעי$ סעי$ סעי$ סעי$ ; ; ; ; 1998199819981998""""חחחח""""התשנהתשנהתשנהתשנ, , , , ))))רישו� וניהול טובי�רישו� וניהול טובי�רישו� וניהול טובי�רישו� וניהול טובי�, , , , ניהול מחסני�ניהול מחסני�ניהול מחסני�ניהול מחסני�, , , , הסדר רכישותהסדר רכישותהסדר רכישותהסדר רכישות((((תקנות העיריות תקנות העיריות תקנות העיריות תקנות העיריות 

יה והתוספת יה והתוספת יה והתוספת יה והתוספת ייייתוספות השנתוספות השנתוספות השנתוספות השנלללל    89898989    """" א ו א ו א ו א ו80808080 סעיפי�  סעיפי�  סעיפי�  סעיפי� ;;;;))))אאאא((((תוספת החמישית לצו המועצות המקומיות תוספת החמישית לצו המועצות המקומיות תוספת החמישית לצו המועצות המקומיות תוספת החמישית לצו המועצות המקומיות והוהוהוה
        . . . . ))))אאאא((((80808080סעי$ סעי$ סעי$ סעי$ , , , , האזוריותהאזוריותהאזוריותהאזוריותהרביעית לצו המועצות הרביעית לצו המועצות הרביעית לצו המועצות הרביעית לצו המועצות 

   

        
        הקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� משרדי הממשלההקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� משרדי הממשלההקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� משרדי הממשלההקשר בי� ראש הרשות המקומית לבי� משרדי הממשלה: : : : גגגג""""פרק יפרק יפרק יפרק י

        
        מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת מועצה המסרבת למלא חובה מסויימת 

נראה לממונה שמועצה או שראש העיריה נמנעי� ממילוי חובה או מביצוע עבודה   )א(  .141
רשאי הוא לדרוש מה� בצו למלא את החובה או , שהוטלו עליה� בפקודה זו או בכל די� אחר

  .ת העבודה תו� הזמ� הנקוב בצולבצע א
רשאי , לא מילאו המועצה או ראש העיריה אחרי הצו בתו� הזמ� המצוי� בו  )1(    )ב(  

  ;למילוי החובה או לביצוע העבודה, הממונה למנות אד� מתאי�
רשאי הוא לקבוע את השכר שישול� לו ולהורות , מינה הממונה אד� מתאי�  )2(

הוראות פסקה זו לא יחולו מקו� ; קופת העיריהשהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מ
  ;שאד� מקבל שכר או הוצאות מהעיריה

ראש העיריה או אד� מתאי� ,  לעני� צו שהופנה כלפי המועצה-" אד� מתאי�", לעני� זה  )3(
        .אד� מתאי� שמינה הממונה, לעני� צו שהופנה כלפי ראש העיריה; שמינה הממונה, אחר

        
  מינוי גובה ממונהמינוי גובה ממונהמינוי גובה ממונהמינוי גובה ממונה

סבר השר שעיריה אינה פועלת במידה מספקת לגביית ארנונה ואספקת מי�   )א(. א142
ושיעורי גביית אספקת המי� והארנונה של העיריה בשנת הכספי� האחרונה שלגביה הוגש דוח 

לאחר שנת� הזדמנות לראש העיריה להשמיע את , רשאי הוא, )ב(ה� כמפורט בסעי$ קט� , מבוקר
, לגביית ארנונה, ) גובה ממונה"בסימ� זה (נות אד� מתאי� למ, טענותיו ומטעמי� שיירשמו

המגיעי� לה , קנסות ושאר תשלומי חובה, דמי השתתפות, היטלי�, אגרות, מסי�, אספקת מי�
 �ורשאי השר , מינוי גובה ממונה יהיה לתקופה של שנתיי�; ) מסי העיריה"בסימ� זה (לפי כל די

  .יקבעלהארי� או לקצר את תקופת המינוי כפי ש
  ......)ב(  

        
            מינוי חשב מלווהמינוי חשב מלווהמינוי חשב מלווהמינוי חשב מלווה

לאחר שנת� לראש העיריה הזדמנות להשמיע את טענותיו ומנימוקי� , השר רשאי  )א. (ב142
  :...בהתקיי� אחד מאלה, למנות לעיריה חשב מלווה לתקופה שיקבע, שיירשמו

  
בשינויי� , ב שלעיל142"וא 142א לפקודת הרשויות המקומיות מחיל את הוראות סעיפי� 34סעי$ . פקודת העיריות

  .על מועצות מקומיות, המחויבי�
  

        חובותיו ואחריותו של רואה החשבו�חובותיו ואחריותו של רואה החשבו�חובותיו ואחריותו של רואה החשבו�חובותיו ואחריותו של רואה החשבו�, , , , סמכויותיוסמכויותיוסמכויותיוסמכויותיו
לעיי� במסמכי העיריה ולדרוש , בכל עת, לצור� מילוי תפקידיו רשאי רואה החשבו�  )א(  .219

כל מידע והסבר , מעובד העיריה או מכל בעל תפקיד בה, מחבר המועצה, מאת ראש העיריה
  .דרושי� לו וכ� רשאי הוא לדרוש כל מסמ� של העיריה מאת המחזיק בוה
  

על מועצות , בשינויי� המחויבי�,  לפקודת המועצות המקומיות מחיל הוראות אלה34סעי$ . פקודת העיריות
מחילי� הוראות בעניי� חשבונות וביקורת חשבונות בנוגע , אזוריותהצו המועצות  ל84 עד 82סעיפי� . מקומיות

  .ועצות אזוריותלמ


