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מועצה מקומית היא תאגיד
 .10מועצה מקומית תהא אישיות משפטית ,ובכפוף להוראות צו הכינון ,תהא רשאית לעשות חוזים,
לרכוש ולהחזיק מקרקעין או כל זכות בהם ,לתבוע ולהיתבע בשמה היא.
סמכות לחתום על שטרות (תיקון מס'  )1תשכ"ו1966-
10א .מועצה מקומית רשאית ,בכפוף להוראות הפקודה ,צו הכינון ותקנות שהתקין השר לענין זה,
להיות צד לשיק הנושא עליו את יום הוצאתו למעשה ולהתחייב בשטר חוב.
אחריות אישית שמורה (תיקון מס'  )1תשכ"ו1966-
10ב .האמור בסעיף 10א לא יתפרש כפוטר מאחריות אישית את החותם בשם מועצה מקומית על
שטר שאין המועצה מוסמכת להתחייב בו או שאין הוא מוסמך לחייב בו את המועצה המקומית.
(תיקון מס'  )67תשע"ד2014-
( .11בוטל).
דין ועד מקומי (תיקון מס'  )1תשכ"ו1966-
 .12לענין סעיפים  10עד  ,11ו13-א דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית; אולם העסקאות של ועד
מקומי הנמנות עם המפורטות בסעיף  ,11טעונות אישור המועצה המקומית ,והחלטת המועצה
המקומית בדבר מתן האישור תהא טעונה אישור כאילו היתה העסקה בנכסיה של המועצה המקומית.

סמכות ללוות ( תיקון מס '  ) 43תשס" ה 2005 -

( .13א) מועצה מקומית לא תהא רשאית ,אלא באישורו של הממונה ובכפוף להוראות ולתנאים שבצו
הכינון או שהוטלו על ידי הממונה –

תיקון מס '  ) 5תשל " ג 1973 -
( )1ללוות כסף מכל אדם למטרה שאישר אותה הממונה ,ולמשכן או לשעבד למלווה ארנונות או
הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן והריבית של ההלוואה;

( )2ללוות זמנית כל סכום שהוא מהבנק שבו מקיימת המועצה המקומית את החשבון שלה.
(תיקון מס'  )43תשס"ה( 2005-ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית מועצה מקומית שלא
מתקיים בה אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות ( )1עד ( )6בסעיף קטן 45ב(א) בחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה( 1985-בסעיף קטן זה – חוק יסודות התקציב) ,וכן רשות מקומית
שמתקיים בה האמור בסעיף 45ב(ג) בחוק יסודות התקציב ,בלא צורך באישור של הממונה ,ללוות
כספים מכל אדם לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בפסקאות ( )1עד ( )3שבסעיף 45ב(ד) בחוק
יסודות התקציב ,ולמשכן למלווה ארנונות או הכנסה אחרת של המועצה להבטחת תשלום הקרן
והריבית של אותה הלוואה.

סמכות לערוב ( תיקון מס '  ) 5תשל" ג 1973 -

13א( .א) מועצה רשאית לערוב באישור השר[ ]1לחיובו של אחר ,למטרה מהמטרות שהמועצה
מוסמכת להן ,ובלבד שסך כל הערבויות לא יעלה בכל עת על  10%מתקציבה באותה שנת כספים.
(ב) ערבות כאמור אינה טעונה כיסוי תקציבי בשעת נתינתה.
תחולת הוראות (תיקון מס'  )24תשנ"ח( 1998-תיקון מס'  )38תשס"ד( 2004-תיקון מס' )40
תשס"ה( 2005-תיקון מס'  )41תשס"ה( 2005-תיקון מס'  )47תשס"ז( 2007-תיקון מס'  )59תשע"א-
2011
13ב .הוראות סעיפים 149ג149 ,ה149 ,ח149 ,י149 ,יא ו149-יב לפקודת העיריות יחולו ,בשינויים
המחויבים ,על מועצה מקומית.
תחולת הוראות – ייצוג הולם (תיקון מס'  )39תשס"ה2004-
13ג .הוראות סעיף 249א(3א) לפקודת העיריות יחולו ,בשינויים המחויבים ,על מועצה מקומית
שייסדה תאגיד.
תחולת הוראות – צוות לתיקון ליקויים (תיקון מס'  )44תשס"ה2005-
13ד .הוראות סעיף 170ג1א לפקודת העיריות יחולו ,בשינויים המחויבים ,על מועצה מקומית ,למעט
מועצה אזורית.
תחולת הוראות – ביקורת פנימית (תיקון מס'  )47תשס"ז2007-
13ה( .א) הוראות סעיפים (167ב) עד (ד)167 ,א170 ,א(א) עד (ד)170 ,ב170 ,ג170 ,ג 1ו334-א
לפקודת העיריות ,יחולו לענין מבקר מועצה מקומית (בסעיף זה – מבקר) ,בשינויים המחויבים ,ואולם
השר רשאי לקבוע בצו הכינון כי מבקר יכהן במשרה חלקית בהתחשב במספר התושבים והיישובים
במועצה המקומית ,ובהיקף תקציבה של אותה מועצה מקומית; השלמת משרה תהיה בכפוף
להוראות סעיף קטן (ב).
(ב) השלמת משרה של מבקר יכול שתהיה באחד מאלה:
( )1במועצה המקומית שבה הוא מכהן כמבקר – בתפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה
על תלונות העובדים ,אם המועצה ,לפי המלצת הוועדה לעניני ביקורת ,אישרה זאת ,לאחר שמצאה
כי אין בתפקיד נוסף זה כדי לפגוע במילוי תפקידו כמבקר;
( )2בעיסוק או בעבודה נוספים מחוץ למועצה המקומית – אם אישרו זאת המועצה והשר ,לאחר
שמצאו כי התקיימו כל אלה:
(א) אין בעיסוק או בעבודה כדי לפגוע במילוי תפקידו או במעמדו כמבקר;

(ב) אין ולא עלול להיווצר ניגוד ענינים בין העיסוק או העבודה לבין תפקידו כמבקר;
(ג) אין בעיסוק או בעבודה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד המועצה המקומית;
(ד) המבקר הצהיר על התמורה שיקבל בעבור העיסוק או העבודה.
(ג) השר ,באישור הוועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת ,רשאי לקבוע בצו הכינון הוראות
בדבר –
( )1דרכי מינויו ,בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד לשמש מבקר;
( )2התנאים והדרכים לפיטוריו או להשעייתו של מבקר;
( )3דרכי מינוים ,בדיקת כשירותם ,מעמדם ותנאים להפסקת שירותם של עובדים בלשכת המבקר;
( )4דרכי הכנתו ואישורו של תקציב לשכת המבקר.
תחולת הוראות – אתר אינטרנט (תיקון מס'  )48תשס"ח( 2007-תיקון מס'  )69תשע"ו2016-
13ו .הוראות סעיף 248ב לפקודת העיריות יחולו ,בשינויים המחויבים ,על מועצה מקומית.

הסמכות להטיל תשלומי חובה
 .14בכפוף להוראות צו הכינון ,תהא למועצה מקומית סמכות להטיל באישור הממונה תשלומי חובה
אלה:
( )1ארנונות ,לרבות ארנונות חינוך ,על נכסים הנמצאים בכפר או בקבוצת הכפרים או באזור או
ברובע ,שישולמו על ידי בעליהם או מחזיקיהם; ארנונת חינוך לפי פסקה זו מותר להטילה בנוסף על
כל ארנונת חינוך המוטלת לפי סעיף  ,12של פקודת החינוך;

"ה2005-
(תיקון מס'  )42תשס
( )2אגרות בעד רשיונות או כל דבר אחר ,וכן היטלים שעיריות מורשות אותה שעה להטילם או
שמועצה מקומית רשאית להטילם לפי כל חיקוק ,ובלבד שעל הצבת שלט המבהיר כי המקום הציבורי
או השירות הציבורי הניתן במקום הציבורי הוא נגיש לאנשים עם מוגבלות לא ייגבו אגרה או תשלום
כלשהו; בפסקה זו" ,מקום ציבורי"" ,שירות ציבורי" – כהגדרתם בסימנים ג' וד' בפרק ה' 1בחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – חוק השוויון); "נגישות" – כמשמעותה לפי פרק
ה' 1בחוק השוויון; "אדם עם מוגבלות" – כמשמעותו בפרק ב' לחוק השוויון;
( )3אגרות בעד הספקת שירותים על ידי המועצה המקומית ,שישלמו הנהנים מאותם שירותים;
( )4דמי השתתפות מצד תושבי הכפר או קבוצת הכפרים או האזור או הרובע למטרות חינוך או
למטרות אחרות ,אלא שהממונה רשאי לפטור מתשלום דמי השתתפות כאמור בני אדם או סוגים של
בני אדם שלפי דעתו אין ההשתתפות מיועדת להנאתם או להנאת ילדיהם;
( )5ארנונת גולגולת שתוטל על תושבי הכפר או קבוצת הכפרים או האזור או הרובע.

הוראות בדבר תשלומי חובה בצו הכינון

 .15בלי לפגוע בהוראות סעיף  2יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר –

( )1שומת תשלומי החובה וכל הענינים הכרוכים בשומה;
( )2הטלת תשלומי החובה לפי אחוזים שונים או לפי דרגות שונות על נכסים או בני-אדם מסוגים
שונים או על חלקים מיוחדים של תחום המועצה המקומית;
( )3אופן גביית תשלומי החובה ומתן פטור מהם ,וכן ויתורים ,הנחות ומחיקות;
( )4שמיעת ערעורים בענין תשלומי חובה בבתי משפט שפורשו או באופן אחר.
ערעור על שומה
( .16א) נקבע בצו הכינון או על פיו ,כי השומה של תשלומי חובה תיעשה בעריכת לוח שומה על ידי
ועדת שומה ,וכי תהיה זכות ערר לפני ועדת עררים על החלטות ועדת שומה  -יהיה ערעור על
החלטת ועדת העררים לפני בית המשפט המחוזי והוא ידון בו כשופט יחיד ,הכל בתנאים ובדרך
שנקבעו בתוספת השניה.
(ב) פסק-דין של בית המשפט המחוזי בערעור לפי סעיף זה  -אין אחריו ולא כלום.
(תיקון מס'  )18תשנ"ג1992-
( .17בוטל).

" ג1992-
(תיקון מס'  )18תשנ
.18

(בוטל).

גביית תשלומי חובה (תיקון מס'  )2תשכ"ח1968-
( .19א) ארנונה המגיעה למועצה מקומית ניתנת לגביה לפי הדין בדבר גביית ארנונה המגיעה
לעיריה ,בשינויים המחוייבים לפי הענין ,וארנונת גולגולת ,אגרות וסכומים אחרים המגיעים למועצה
מקומית ניתנת לגביה לפי הדין בדבר גביית אגרות המגיעות לעיריה ,בשינויים המחוייבים לפי הענין,
ולראש המועצה המקומית יהיו לענין זה הסמכויות של ראש עיריה לפי אותו דין.
(ב) לענין סעיף זה דין ועד מקומי כדין מועצה מקומית אלא שסמכותו של ראש עיריה ניתנת לענין זה
לראש הועד המקומי ,ושר הפנים רשאי ,בצו הכינון ,להגביל את סמכויותיו של ועד מקומי לענין זה או
להעבירן ,כולן או מקצתן ,למועצה המקומית.
(תיקון מס'  )10תש"ם 1980-
( .20בוטל).
תנאי לרישום העברת מקרקעין
 .21אין לרשום בפנקס מקרקעין כל העברת נכס המצוי בתחומה של מועצה מקומית ,אלא לאחר
שהוצגה לפני רשם מקרקעין תעודה חתומה בידי ראש המועצה המקומית ,המעידה שכל החובות
המגיעים למועצה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס והנובעים מהוראות הפקודה או כל חיקוק אחר,
סולקו במלואם או שאין חובות כאלה" .העברה" ,לענין סעיף זה – כמשמעותה בפקודת העברת
קרקעות.
סימן ג' :חוקי עזר

אישור חוקי עזר ופרסומם (תיקון מס'  )15תשמ"ח( 1988-תיקון מס'  )55תשס"ט2009-
( .22א) אישרה המועצה חוק עזר ,יחתום עליו ראש המועצה וחוק העזר יפורסם ברשומות ,ואולם
לא תאשר המועצה חוק עזר הכולל הוראות בדבר תשלום בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים
למשק המים או הביוב ,לרבות פעולות מכירה ,הולכה או אספקה.
(ב) לא יפורסם חוק עזר כאמור בסעיף קטן (א) ,אלא כעבור ששים ימים מהיום שהביא ראש
המועצה את חוק העזר לידיעת השר; הודיע השר או מי שהוא הסמיכו לכך כי אין לו התנגדות לחוק
העזר ,יפורסם חוק העזר אף לפני תום מועד זה.
(ג) השר רשאי תוך התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) להורות על עיכוב פרסום חוק העזר ,ובלבד
שלא יחליט כאמור אלא לאחר שהשר או מי שהוא הסמיכו לענין זה פירט את הסתייגויותיו ונתן לראש
המועצה או למי שהוא הסמיכו לכך הזדמנות לטעון את טענותיו נגד עיכוב פרסום חוק העזר.
(ד) עיכב השר פרסום חוק עזר כאמור בסעיף קטן (ג) ,רשאי הוא לעשות אחת מאלה:
( )1להורות על ביטול העיכוב;
( )2לפסול את חוק העזר מנימוקים שיפרט;
( )3להחזיר את חוק העזר עם הערותיו למועצה לדיון מחדש( .ה) ביטל השר את הוראתו לעכב את
פרסום חוק העזר ,יפורסם חוק העזר ברשומות.
עונשין חוק (מס'  )21תשנ"ז 1997-צו תש"ע2010-
 .23העובר על הוראה שבחוק עזר ,דינו – קנס של  3,600שקלים חדשים ,ובעבירה נמשכת  -קנס
נוסף של  160שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעה עליה בכתב
מטעם ראש המועצה ,או לאחר הרשעה.

תשלום הוצאות עקב הפרה

 .24חוק עזר כאמור יכול שיכלול הוראה שבנוסף לעונש האמור בסעיף  23יהא האדם שהפר את
חוק העזר או לא ביצע עבודה שהוטלה עליו בחוק העזר ,חייב לשלם את ההוצאות שהוצאו על ידי
המועצה עקב ההפרה או בביצוע העבודה.
תחולת הוראות (תיקון מס'  )4תשל"ב( 1972-תיקון מס'  )28תשס"ג( 2002-תיקון מס'  )43תשס"ה-
( 2005תיקון מס'  )46תשס"ז( 2007-הוראת שעה) תשע"א( 2011-תיקון מס'  )62תשע"א2011-
24א .הוראות סעיפים  )8(249לענין גביית דמי כניסה למקומות כאמור באותו סעיף12(249 ,א) ו-
(251 ,251 ,)33ד 268א274 ,ב ו274-ב 1לפקודת העיריות יחולו ,בשינויים המחוייבים ,על מועצה
מקומית.

קריאת שמות רחובות ( תיקון מס '  ) 56תש" ע 2009 -

24א .1מועצה מקומית תקרא שמות לכל הדרכים ,הרחובות ,הסמטאות והכיכרות ,או תשנה
שמותיהם כשיש צורך בכך ,בכפוף לאמור בסעיף 24ב ,ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון
הבניינים במקומות אלה במספרים.
קריאת שמות של מקומות ציבוריים ושינוים (תיקון מס'  )27תשס"ב2001-

24ב( .א) בסעיף זה –
"בן משפחה"  -בן זוג ,ילד ,הורה ,אח או אחות ,נכד או נכדה ,נין או נינה;
(תיקון מס'  )31תשס"ד2003-
"מקום ציבורי"  -דרך ,רחוב ,סמטה ,כיכר ,שכונה ,גן ציבורי ,או חלק מהם.
(ב) המועצה לא תקרא מקום ציבורי על שם של אישיות ,אלא אם כן זימנה את בני משפחתו של
האישיות ,שניתן היה לאתרם במאמץ סביר ,להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את
טענותיהם.
(ג) המועצה לא תשנה שם של מקום ציבורי ,אלא אם כן התקיימו כל אלה:
( )1הודעה על הכוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה בעיתון ,במשרדי המועצה ובמקום
ציבורי הנוגע בדבר ,חודש לפחות לפני הדיון במועצה על שינוי השם; הפרסום בעיתון יהיה כאמור
בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965-בשינויים המחויבים;
( )2המועצה אפשרה לנציגות המקום הציבורי או לנציגות הדיירים המתגוררים סמוך למקום
הציבורי ,לפי הענין ,להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את טענותיה;
( )3היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים לשנות ,שם של אישיות ,או היה השם המוצע למקום
הציבורי שם כאמור  -זימנה המועצה את בני משפחתו של האישיות ,שניתן היה לאתרם במאמץ
סביר ,להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה ,ולהשמיע את טענותיהם;
(תיקון מס'  )31תשס"ד2003-
( )4בכפוף להוראות פסקה ( ,)3היה שם המקום הציבורי ,שאותו מתכוונים לשנות ,שם של אחד
מגדולי האומה או שם שהוא בעל משמעות דתית ,לאומית או ממלכתית ובני משפחתו של האישיות
התנגדו או לא אותרו – אישרה הממשלה או ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך ,את שינוי השם
בתוך  60ימים מיום קבלת הודעת המועצה על כוונתה לשנות את השם; לא החליטה הממשלה או
ועדת שרים שהממשלה הסמיכה לכך ,בתוך  60הימים ,רואים אותה כאילו נתנה את הסכמתה
לשינוי;
( )5החלטה לשינוי השם ,התקבלה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה.
(ד) הושמעו טענות ,לפי סעיף זה ,לפני ועדה שקבעה המועצה ,תביאן הועדה לפני המועצה ,יחד
עם המלצותיה.

הוראות בדבר השתתפות בהוצאות עבודה
 .25הטילה מועצה מקומית בחוק עזר חובת השתתפות בהוצאות עבודה שהיא רשאית או חייבת
לבצעה מכוח הפקודה או מכוח חיקוק אחר ,רשאית היא לקבוע באותו חוק עזר שחובת ההשתתפות
תחול גם לגבי עבודות שבוצעו על ידי המועצה מכוח הרשאה או חובה כאמור בתוך שנת הכספים
שבה התחיל תקפו של חוק העזר.
חוקי עזר לדוגמה (תיקון מס'  )3תשל"א1971-
25א( .א) השר רשאי לפרסם ברשומות חוק עזר לדוגמה ,ורשאית מועצה מקומית ,בהחלטה,
לאמץ חוק עזר כזה בלי שינויים.

(ב) קיבל השר הודעה על החלטת מועצה כאמור ,יפרסם על כך הודעה ברשומות ,ומשפורסמה יראו
את חוק העזר לדוגמה ,לכל דבר ,כחוק עזר של המועצה המקומית שאושר על ידי השר ופורסם
ברשומות.
(ג) ביטל או שינה השר חוק עזר לדוגמה שפורסם כאמור ,לא יפגע הביטול או השינוי בחוק העזר
שאימצה לה מועצה מקומית והדבר ייאמר בהודעת הביטול או השינוי.
(ד) סעיף זה אינו חל על חוק עזר לפי סעיף  77לפקודת התעבורה.

סמכות לעובד מועצה מקומית לטיפול בעבריינים
 .26עבר אדם עבירה על חוק עזר של המועצה לעיני עובד מעובדי המועצה המקומית ,שהוסמך
לענין סעיף זה על פי החלטת המועצה ,או שהיה לעובד כאמור יסוד סביר להניח שהאדם עבר זה לא
כבר עבירה כאמור ,רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות את עצמו לשביעת רצונו של אותו עובד; לא
זיהה את עצמו אותו אדם כאמור ,רשאי העובד לדרוש ממנו שילך אתו לתחנת המשטרה הקרובה
ביותר לשם זיהויו ,ואם סירב לעשות כן ,רשאי העובד להשתמש במידה סבירה של כוח כדי להביאו
לתחנת המשטרה כאמור; במילוי תפקידו לפי סעיף זה ישא העובד סימן היכר כפי שתקבע המועצה.
עבירות קנס (תיקון מס'  )3תשל"א( 1971-תיקון מס'  )51תשס"ח2008-
26א( .א) השר ,בהסכמת שר המשפטים ,רשאי ,בצו ברשומות ,להודיע כי עבירה על הוראה
פלונית בחוק עזר של מועצה מקומית היא עבירת קנס דרך כלל או בתנאים או בסייגים שקבע.
(ב) השר יקבע בצו ברשומות –
(תיקון מס'  )12תשמ"ב( 1982-תיקון מס'  )51תשס"ח 2008-צו תש"ע2010-
( )1את שיעור הקנס לכל עבירת קנס ,ובלבד שלא יעלה על  730שקלים חדשים ,ורשאי הוא לקבוע
שיעורים שונים לעבירה בהתחשב בנסיבות ביצועה;
(תיקון מס'  )9תשל"ה1975-
(( )2בוטל);
(תיקון מס'  )9תשל"ה1975-
(( )3בוטל).
(תיקון מס'  )9תשל"ה1975-
26ב( .בוטל).
(תיקון מס'  )9תשל"ה1975-
26ג( .בוטל).
(תיקון מס'  )9תשל"ה1975-
26ד( .בוטל).

פרק ג' :תקציב וחשבונות
עריכת תקציב ואישורו (תיקון מס'  )67תשע"ד2014-

 .]2[27מועצה מקומית תערוך בכל שנה תקציב בצורה שנקבעה ,המראה את אומדן ההכנסה
וההוצאה שלה; התקציב יוכן ויאושר על ידי המועצה לפי הוראות סעיף  206לפקודת העיריות,
בשינויים המחויבים ,ואם היתה המועצה המקומית רובע של עיריה  -על ידי העיריה.
אין לסטות מן התקציב (תיקון מס'  )67תשע"ד2014-
 .28התקציב שאושר הוא התקציב השנתי למועצה המקומית ,ולא תשלם שום תשלום מכספיה ולא
תקבל עליה שום התחייבות ,אלא בהתאם לתקציב המאושר.
תיקון התקציב על ידי הממונה
 .29הממונה רשאי ,לאחר ששקל את דעת המועצה המקומית ,לשנות או לדחות פריט בתקציב וכן
רשאי הוא להוסיף פריט לתקציב ,אם ראה שעל פי נסיבות חורגות מן הרגיל הקשורות במועצה
המקומית חיוני הוא ,מטעמים של טובת הציבור ,לעשות כן.

שינוי בתקציב על ידי המועצה
 .30המועצה המקומית יכולה לשנות את התקציב בדרך שנקבעה כאמור לאישור התקציב המקורי.
חילוקי דעות בנוגע לתקציב השנתי
 .31על חילוקי דעות בין המועצה המקומית ובין עיריה בענין התקציב השנתי יופנו לממונה והחלטתו
תהא סופית.
קופת המועצה (תיקון מס'  )13תשמ"ג1983-
 .32צו הכינון יכול שתהא בו הוראה בדבר ייסוד קופת המועצה המקומית ,השמירה על בטחונה
ושאר ענינים הכרוכים בכך ,וכל הקנסות ,האגרות ,דמי העונשין והתשלומים האחרים הנגבים לפי
הפקודה ,או לפי חוקי עזר שהותקנו על פיה ,ישולמו לקופה ויהיו חלק ממנה והוא הדין בקנסות
המשולמים עקב הפעלת סמכותו של עובד של המועצה המקומית בשל עבירה על סעיף  196לחוק
העונשין ,תשל"ז ,1977-שנעברה בתחומה.

אחריות לתשלומים שלא כדין
 .33צו הכינון יכול שיהיו בו הוראות בדבר החיוב להחזיר סכומים ששולמו ותשלומם לא הותר לפי
הצו או בתקציב שאושר לפי פרק זה.
בקורת חשבונות ותקציב (תיקון מס'  )20תשנ"ז( 1996-תיקון מס'  )41תשס"ה( 2005-תיקון מס'
 )53תשס"ח( 2008-תיקון מס'  )67תשע"ד2014-
 .34הוראות סימנים ב' ו-ד' בפרק  11וסעיפים 10א ו10-ב בתוספת הרביעית לפקודת העיריות יחולו
על מועצה מקומית ,בשינויים המחויבים; בכפוף להוראה זו יכול שצו הכינון יכלול הוראות בדבר
ביקורת חשבונות.
תחולת הוראות מפקודת העיריות על מועצות מקומיות (תיקון מס'  )33תשס"ד( 2004-תיקון מס' )34
תשס"ד( 2004-תיקון מס'  )45תשס"ו( 2006-תיקון מס'  )49תשס"ח( 2007-תיקון מס' )50
תשס"ח( 2008-תיקון מס'  )52תשס"ח( 2008-תיקון מס'  )57תש"ע( 2010-תיקון מס'  )58תשע"א-
 2010ת"ט תשע"א( 2011-תיקון מס'  )61תשע"א( 2011-תיקון מס'  )65תשע"ג( 2013-תיקון מס'
 )67תשע"ד( 2014-תיקון מס'  )68תשע"ו( 2016-תיקון מס'  )70תשע"ו2016-
34א[( .]3א) הוראות סעיף 9ב ,סעיפים 123 ,)10(120א ו123-ב לעניין פסלות לכהונה של חבר
מועצה עקב אי-תשלום חוב ארנונה או אספקת מים ,וסעיפים 142א עד 142ג(167 ,2ה)167 ,ב,

(170ב)170 ,ג170 ,2ג171 ,171 ,3א173 ,ב198 ,196 ,192 ,191 ,188 ,א198 ,ב,206 ,203 ,
208 ,208א 210 ,עד 233 ,213א249 ,ב 338 ,277 ,276 ,ו 339-לעניין מועצות מקומיות שהוכרזו
כמועצות מקומיות איתנות לפי סימן ד' לפרק  11לפקודת העיריות341 ,א ו ,342-לפקודת העיריות,
והוראות התקנות לפי סעיפים (167ה)170 ,ג(3ד) ו ,249-לפקודה האמורה יחולו ,בשינויים
המחויבים ,גם על מועצות מקומיות.
(ב) צו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א ,1950-צו המועצות המקומיות (ב) ,התשי"ג ,1953-וצו
המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,1958-יתוקנו לפי סעיף קטן (א).
תקנות כלליות
 .35בלי לפגוע בהוראות פרק זה רשאי השר להתקין תקנות הקובעות פנקסים שבהם ינוהלו
חשבונות של מועצות מקומיות וצורת ניהולם ,וכן אופן הכנת תקציביהן השנתיים ,וכל הענינים
הכרוכים בכך ,ורשאי הוא באותן תקנות לקבוע הוראות בדבר תחולת התקנות ,או מקצתן ,על
המועצות המקומיות הנקובות בהן.
(תיקון מס'  )47תשס"ז2007-
35א( .בוטל).
משכורת ראש מועצה וסגניו (תיקון מס'  )22תשנ"ח( 1998-תיקון מס'  )30תשס"ג2003-
35ב( .א) ראש מועצה מקומית וסגן ראש מועצה מקומית שנבחרו לפי חוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה ,1975-או ראש מועצה אזורית שנבחר לפי חוק
המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) ,תשמ"ח( 1988-להלן בסעיף זה – ראש מועצה אזורית),
וכן סגן ראש מועצה אזורית נבחרת ,רשאים לקבל שכר ותנאי שירות מקופת המועצה בכפוף לאישור
השר ובהתאם לתנאים ולשיעורים שקבע ואולם לא יקבלו שכר ותנאי שירות מקופת המועצה
המקומית או המועצה האזורית כל אחד מאלה:
( )1סגו ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ 10,000-תושבים;
( )2יותר מסגן ראש מועצה אחד – ברשות מקומית שבה לא יותר מ 20,000-תושבים;
( )3יותר משני סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ 100,000-תושבים;
( )4יותר משלושה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ 200,000-תושבים;
( )5יותר מארבעה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ 400,000-תושבים;
( )6יותר מחמישה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה לא יותר מ 500,000-תושבים;
( )7יותר משישה סגני ראש מועצה – ברשות מקומית שבה יותר מ 500,000-תושבים.
(ב) תנאים כאמור בסעיף קטן (א) יכול שיכללו הוראות בדבר מספר הסגנים הרשאים לקבל שכר
ותנאי שירות וכן בדבר אי-תשלום שכר ותנאי שירות מקופת המועצה לראש מועצה מקומית או לראש
מועצה אזורית (להלן בסעיף זה  -ראש מועצה) או לכל סגן מסגניהם ,שנבחרו במהלך תקופת
כהונתה של המועצה במקום מי שחדלו לכהן.
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) ,לא יקבע השר תנאים לאי-תשלום שכר ותנאי שירות לראש
מועצה או לסגן ממלא מקום ראש מועצה (להלן בסעיף זה  -סגן) ,שנבחרו במהלך כהונתה של
המועצה במקום מי שחדלו לכהן ,בהתקיים כל אלה:
( )1הסכם בדבר חילופי ראש מועצה או סגן הונח על שולחן המועצה ,תוך  45ימים מהיום שראש
המועצה הראשון בכל תקופת כהונת מועצה ,התחיל לכהן;

( )2ראש המועצה ,ובחילופי סגן ,כל אחד מהסגנים ,הן מי שחדל מכהונתו והן מי שנבחר במקומו,
כיהן בתפקידו לפחות  28חודשים.
(ד) ( )1התחלף ראש מועצה או סגן והתקיימו התנאים האמורים בפסקאות ( )1ו )2(-של סעיף קטן
(ג) ,יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור תקופת כהונתו רק מי שכיהן ראשון במהלך תקופת
כהונתה של המועצה כראש מועצה או כסגן אלא אם כן בהסכם האמור בסעיף קטן (ב)( )1נקבע כי
ראש המועצה או סגן שנבחר במקום מי שחדל מכהונתו ,יהיה זכאי לתנאי פרישה וגמלאות עבור
תקופת כהונתו ,במקום מי שכיהן ראשון כאמור;
( )2ראש מועצה או סגן שאינו זכאי לתנאי פרישה ולגמלאות לפי פסקה ( )1יהיה זכאי למענק עבור
תקופת כהונתו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) ,תשל"ז,1977-
והחלטות שהתקבלו לפיו.
(תיקון מס'  )30תשס"ג2003-
(ה) בסעיף זה" ,שכר ותנאי שירות" – שכר ,תנאי פרישה וגמלאות ,וכן כל הטבות כספיות אחרות
הקשורות למילוי תפקידו של ראש המועצה או סגנו.

