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ברכת ראש המועצה 

חברי ועד יקרים,
השלום והברכה

תפקיד ההנהגה – ובוודאי ביישוב מתפתח - הוא תפקיד מאד משמעותי.

מחד היכולת לנווט, להוביל, לחלום, ליזום, ובעיקר לשפר, לייעל ולשנות.

מאידך, הקשיים, האתגרים, הבירוקרטיה, החברים, המתנגדים, התקציבים...

אז איך מצליחים להנהיג? איך מצליחים במשימה הכל כך מורכבת, חשובה ומיוחדת?! 

לשם כך בדיוק נוצר המדריך הזה, מדריך שאמור לתת לכם את הכלים לאור  הניסיון המצטבר 

בתחום.  

כדי לאפשר לכם לממש את החלומות, לרוץ קדימה, ליהנות מניסיונם של  אחרים, לקבל טיפים 

רבים ותובנות על איך הדברים עובדים, עם מי כדאי להיות בקשר ואיך כדאי לעשות מה.

המקום שלכם הוא משמעותי וחשוב. אתם תקבעו בשנים הקרובות איך יראה היישוב שלכם, מה 

יהיה סדר היום של היישוב ומהם תחומי הפיתוח והעניין ובכלל.

אנו, במועצה, רואים בכם שותפים משמעותיים לאתגר המרכזי – אתגר הצמיחה, הוספת החיים 

במקביל לאיכות החיים. ברוך ה' אנו נהנים מצמיחה דמוגרפית מרשימה בכלל המועצה, כמעט 

פי 3 מהממוצע הארצי. לצמיחה הזו יש ברכה רבה ומשמעותית. יותר משפחות זה יותר חינוך, 

יותר תרבות, יותר חוגים, יותר אפשריות כלכליות, יותר בכל תחום ועניין.

ואני  החוברת  בהכנת  רבות  והשקיע  היישובים שטרח  מחלקת  של  לצוות  להודות  מבקש  אני 

מקווה שתיהנו ממנה ותפיקו את המרב.

בהצלחה רבה

שלכם,

יוחאי דמרי
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פתח דבר – מנהלת מחלקת יישובים וצמיחה

אני שמחה להגיש לכם מדריך מקצועי לניהול היישוב.

המדריך נכתב מתוך הכרות עם המורכבות בניהול יישוב.

ניהול יישוב צומח ומתפתח בעל אופי קהילתי הוא אתגר גדול!

מטרת המדריך לתת לך ידע וכלים על מנת שתוכל למלא את תפקידך באחריות, להכניס סדר 

והיגיון בשלל המשימות והמושגים הרבים הקשורים בהובלת היישוב וכן לסייע בפעילות השוטפת 

ובהבנת הנושאים העומדים לפניך.

במדריך הושקעה חשיבה רבה על מנת לאפשר לכם, הנהגות היישובים ובעלי התפקידים לנהוג 

נכון ובמקצועיות. חלק מהנושאים מובנים מאליהם וחלק הם "כלי עבודה".

החומרים נכתבו בהתאמה ובדיוק מירבי לנהלים ולחוקים על פיהם נדרשות המערכות לפעול. אין 

לראות במדריך ייעוץ משפטי או אסמכתא משפטית.

ישנה חשיבות רבה להמשך העמקת הידע על ידי קריאה בתקנון ובמסמכי היסוד של האגודה 

ובפרוטוקולים הקודמים.

צוות מחלקת ישובים וצמיחה עומד לרשותכם לניהול מקצועי של היישוב בכל הקשור לשוטף 

וכן לפיתוח וצמיחה.

ברצוני להודות לשמעיה ברקוביץ מהמחלקה לליווי יישובים וצמיחה, על תרומתו הרבה להפקת 

החוברת, הן בתוכן והן בעריכה הלשונית. 

   

מקווה שהמדריך יהיה לעזר רב.

בהצלחה רבה

לאה מנדל

מנהלת מחלקת יישובים וצמיחה



- 5 -

השימוש ב"אשנב לעבודת ועד היישוב"

נוכח  רק)  לא  (אך  בעיקר  ביותר,  מורכבת  היישוב  ועד  של  מלאכתו  כי  דומה  הנוכחי  בעידן 

הדרישות הגוברות של התושבים לקבלת שירותים איכותיים וזמינים.  כתוצאה מכך חברי ועד 

היישוב נדרשים להיות "סופרמנים". 

חברי  עבורכם,  ובראשונה  בראש  המיועד  שימושי,  מדריך  הוא  היישוב"  ועד  לעבודת  "אשנב 

וחברות הוועדים הנבחרים/ות של יישובי המועצה האזורית הר חברון. אמנם הוא נכתב (מטעמי 

נוחות בלבד) בלשון זכר אך הוא מיועד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.   

השוטפת  ולעבודה  היישוב  לפיתוח  הרלבנטיים  שונים  ותחומים  נושאים  בתוכו  מכיל  המדריך 

סכמטית  חלוקה  זוהי  ובניה.  פיתוח  קהילה,  משילות,  תחומים:  לשלושה  מתחלק  הוא  שלו. 

הבאה להקל על ההתמצאות בו; נדגיש כי בין שלושת התחומים מתקיימת חפיפה רבה וזיקות 

גומלין. המדריך אוגר בתוכו מידע רב והוא כולל בכל פרק מפרקיו גם המלצות וכללי "עשה" 

לוועד היישוב ולחבריו. ההמלצות נאגרו ונאספו "מניסיונם של אחרים" וככאלה חשוב להעמידן 

גם במבחן ה"שכל הישר" ובמבחן המציאות המקומית הקיימת ביישוב. למותר לציין כי קצרה 

היריעה מלהקיף את אוקיינוס הנושאים, לפיכך, במקומות שמתבקש - המדריך מפנה למקורות 

עדכניים נוספים ומקיפים יותר, שזמינים במרשתת.

המדריך מתבסס בחלקו הגדול על מדריכים ואוגדנים דומים שהתפרסמו בשנים האחרונות על 

ידי משרד הפנים ומערכת המפע"מים ועל ידי מועצות אזוריות אחרות; הם צויינו בשמם ולהם 

נתונה תודתי. חומרים נוספים ששולבו במדריך הם של המועצה האזורית הר חברון. 

רוב התודות נתונות למועצה האזורית הר חברון על ההזדמנות שניתנה לי לקחת חלק בכתיבת 

המדריך. תודה מיוחדת ללאה מנדל, מנהלת אגף יישובים וצמיחה, היוזמת וההוגה שלו, וכך גם 

לחברתי ושותפתי ליאורה טושינסקי.  

אני תקווה כי המדריך יהיה דינמי וכי העדכון שלו יתבצע באמצעות משובים שתעבירו לאגף 

יישובים וצמיחה במועצה. 

אל תהססו להגיב, להוסיף ולתרום למדריך וכמובן לעשות בו שימוש.

בהצלחה רבה

דבורה הברפלד
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שער ראשון
משילות

המנגנונים והמוסדות המנהלים את היישוב
ניהול תקין ושקיפות מירבית
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פרק א'

כדאי לדעת:  מועצה אזורית היא מערכת שלטונית "דו- רובדית"; היא מורכבת מהמועצה (הרובד 

העליון) ומהיישובים שמיוצגים על ידי ועדי היישובים (הרובד התחתון). הן למועצה האזורית והן 

לוועד היישוב יש מעמד סטטוטורי כרשויות שלטוניות.   

המערכת הדו – רובדית - היבטים פורמליים 
כיצד פועלת מועצה אזורית?

מסגרת  עבורם  ומהווה  יישובים  מספר  בתוכה  המאגדת  מקומית"  "רשות  היא  אזורית  מועצה 

שלטונית שתפקידה לספק לתושבים שירותים מוניציפאליים ואחרים. המועצה האזורית מנוהלת 

ידי כלל  וחברי מליאה. ראש הרשות נבחר אחת לחמש שנים על  ידי ראש רשות נבחר  על 

התושבים (בעלי זכות הבחירה), בעוד שחברי מליאת המועצה הם נציגי היישובים המשתייכים 

למועצה. כלומר, כל אחד מנציגים אלה – נבחר על ידי תושבי היישוב שהוא מייצג. 

מתוקף מה פועלת המועצה האזורית? 
המועצה האזורית היא תאגיד משפטי וככזה היא מחויבת להתנהל ע"פ החוקים והכללים של 

תאגיד (כולל הכנת תקציב שנתי ודו"חות כספיים מבוקרים על ידי רו"ח). התאגיד מוסמך ע"פ 

פעולות  לקיים  הכינון,  וצו  האזוריות תשי"ח  המועצות  צו   ,1941 המקומיות  המועצות  פקודת 

משפטיות וכספיות, כולל חתימה על חוזים וחקיקת חוקי עזר. במהלך השנים – עם השינויים 

המהותיים שחלו במרחב הכפרי - אנו עדים להרחבת תחומי האחריות והסמכות של המועצה 

האזורית וכתוצאה מכך לצמצום באחריות ובסמכות של ועד היישוב, דבר שמוצא ביטוי  בתיקוני 

חקיקה  ובפסיקות בתי משפט. כדוגמא משמעותית לשינוי נציין את חוק הבחירה הישירה של 

ראש מועצה אזורית, שנחקק בכנסת בשנת 1988. החוק קבע שראש מועצה אזורית (בדומה 

לכל ראשי הרשויות במדינת ישראל) ייבחר לתפקידו על ידי כלל בעלי זכות הבחירה הרשומים 

כמתגוררים בשטח השיפוט של המועצה האזורית. חוק זה חיזק את מעמדו ואת סמכותו של 

ראש המועצה האזורית בתוך המועצה האזורית וכלפי השלטון המרכזי. 

כיצד מנוהלת המועצה האזורית? 
"מליאת המועצה" הוא המוסד המנהל את המועצה האזורית. המליאה היא הגוף הנבחר המורכב 

מנציגי היישובים.

המועצה האזורית, ועד היישוב והאגודה השיתופית הגדרות וזיקות גומלין
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"הוועד המקומי" (ועד היישוב) הוא הגוף הנבחר  על ידי על ידי תושבי היישוב. בחלק מהמועצות 

האזוריות הוועד המקומי מפעיל את האגודה השיתופית החקלאית או הקהילתית לצורך ניהול 

ופיתוח היישוב (ראה פירוט בהמשך).  

ועד היישוב (הוועד המקומי) מהות משפטית

ההוראות  עליו  שחלים  מנהלית  משפטית  רשות  הינו  וככזה  סטטוטורי  גוף  הוא  היישוב  ועד 

והכללים של המשפט המנהלי והחלטותיו מחייבות את כל תושבי היישוב. 

הוועד כפוף ל"מליאת המועצה" וממנה הוא מקבל את סמכויותיו. 

ועד היישוב - הרכב ובחירות
>> ביישוב המונה 1,500 תושבים הוועד ימנה בין 5-7 חברים. 

ביישובים המונים למעלה מ 1,500 תושבים, הוועד ימנה בין 9-11 חברים.   <<

הוועד נבחר אחת לחמש שנים ע"י בעלי זכות הבחירה (תושבים שמקום מגוריהם הרשום  <<

הוא ביישוב).

משך כהונת הוועד הנבחר הוא חמש שנים (כמשך כהונת המועצה האזורית).   <<

וזכות הבחירה היא לכל מי שרשום בפנקס הבוחרים  הבחירות הן דמוקרטיות וחשאיות;  <<

כזכאי לבחור ולהיבחר.

האגודה השיתופית 
האגודה השיתופית, בין אם היא חקלאית או קהילתית, היא תאגיד הפועל במסגרת המשפט 

הגופים  שהם  האזורית,  והמועצה  היישוב  ועד  מקום  את  מלמלא  מנועה  האגודה  הפרטי. 

הסטטוטוריים הפורמליים שלהם הסמכות והאחריות על מתן השירותים המוניציפליים ביישוב. 

החוק מחייב את היישוב הפועל במסגרת אגודה שיתופית בתקנון. 

התקנון הוא המסמך המגדיר את האופן שבו החברים יפעלו במשותף, כלומר את המטרות, את 

הסמכויות ואת ההוראות הִמנהליות. 

מוסדות האגודה השיתופית  
האסיפה הכללית היא המוסד העליון המנהל את האגודה השיתופית. מוסד זה מורכב מכלל 

פי  "הוועד" בבחירות שמתקיימות על  חברי האגודה הרשומים. האסיפה הכללית בוחרת את 

המועדים שנקבעו. 

ועד האגודה מונה לפחות 5 חברים. הוועד נבחר אחת לשנתיים/שלוש שנים (בהתאם לנקבע 

בתקנון), על ידי חברי האגודה. הוועד כפוף לאסיפה הכללית של האגודה וממנה הוא מקבל 

את סמכויותיו. 
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פעולות האגודה מפורטות בתקנון האגודה. 

האגודה רשאית לגבות דמי חבר או גבייה לפי נכס, היטלים ודמי השתתפות  – בכפוף להחלטות 

האסיפה הכללית. 

ועד האגודה מחויב בהכנת תקציב שנתי, המוגש לאישור האסיפה הכללית של האגודה. כמו כן, 

הוועד מחויב  בהגשת דין וחשבון שנתי על פעולותיו וכן אחת לשנה בהגשת דו"חות כספיים 

מבוקרים ומאושרים על ידי רו"ח, לאישור האסיפה הכללית.

כדאי לדעת: האגודה השיתופית היא גוף נפרד מוועד היישוב וחובה להפריד את הפעילות של 

שני הגופים ולשמור על הפרדה זאת. המשמעות היא שכל חשבונות הבנק, הפנקסים, הנהלת 

האגודה  של  והפעולות  המסמכים  הפרוטוקולים,  התקציב,  הכספיים,  הדו"חות  החשבונות, 

השיתופית ושל הוועד המקומי ינוהלו בנפרד.

– קהילתיות, שמטרתן לספק שירותים  אגודות שיתופיות  ביישובים  בשנים האחרונות הוקמו 

חברתיים וקהילתיים לתושבים – זאת על מנת לשמר את הצביון הקהילתי-חברתי של היישוב, 

את איכות החיים ואת תחושת השותפות והשייכות של התושבים ליישוב. 

  

הערה חשובה: זהות ועדים אפשרית רק בין ועד היישוב לבין האגודה החקלאית. "זהות פרסונלית" 

אפשרית בין ועד היישוב לבין האגודה השיתופית הקהילתית.  

בסוגיית חלוקת הסמכויות בין המועצה האזורית, הוועד המקומי והאגודה השיתופית ראה נספח  

1 עמ' 55
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פרק ב'

חזון היישוב - "סוף מעשה במחשבה תחילה"
הרעיון של הקמת היישוב נולד מתוך חזונם של אנשים שהאמינו כי נכון בעת הזאת ליישב את 

ארץ ישראל בכלל ואת הר חברון בפרט. ייתכן כי גם אתה הגעת ליישוב מתוך ראייה ותפיסה 

דומה לזאת. לצד רעיון זה, תחושת השייכות למקום ולקהילה היא זו שמחזקת את התושב 

בבחירתו להישאר במקום. 

חזון היישוב מהו? 
שואפת  הקהילה  שאליה  המציאות  פני  את  לכוון  המסייע  למגדלור  החזון  את  להמשיל  ניתן 

להגיע. כלומר, החזון אמור לבטא את ערכי הליבה המשותפים של חברי הקהילה, להצביע על 

כיוון, ומכאן חשיבותו. לפיכך, על מנת להגדירו עלינו לענות על השאלה העקרונית - לאן פני 

היישוב? 

התשובה לשאלה זאת תכוון את האתגרים של היישוב הן בהיבטים הפיזיים שלו (גבולות והרחבת 

שכונות היישוב, סגנונות הבניה והאסתטיקה וכיו"ב) והן בהיבטים החברתיים (תהליכי הקליטה 

של חברים חדשים, הזדקנות של תושבים, קליטת עולים, טיפול באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 

וכיו"ב). לכן יש ערך בהשקעת אנרגיה – זמן, ארגון וכסף - ביצירת החזון היישובי, על מנת 

שהוא ישמש את התכנון הפיזי והחברתי של היישוב, שלאורו יעוצב  מרקם החיים למספר שנים 

ויעזור לכוון גם את אלה שיבואו אחריך.

מה תפקיד הוועד? 
לוועד אחריות על עיצוב כיווני ההתפתחות העתידיים של היישוב, שנגזרים מהחזון היישובי. לכן, 

מומלץ שהוועד ייזום ויוביל מהלך מוסכם לעיצוב חזון היישוב והפעולות הנגזרות ממנו. מתבקש 

שהוועד יוביל מהלך זה על ידי עיצוב תהליך יסודי ומקצועי שבו ישתתפו מירב התושבים. 

להשקעה בתהליך מוסדר ושיטתי של עיצוב חזון היישוב ישנם לפעמים מחירים, אך ההשקעה 

ניהול היישוב - חזון, תכנית אסטרטגית, מוסדות, תפקידים ויחסי גומלין
בין השותפים
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היישוב  בהתפתחות  ביותר  משמעותיות  תפוקות  זה  מתהליך  המתקבלים  לרווחים  כי  שווה, 

ובאיכות החיים החברתיים.

תכנית אסטרטגית יישובית

תכנית אסטרטגית – מסמך מדיניות לתכנון לטווח ארוך

תכנית אסטרטגית היא תכנית המכוונת את מקבלי ההחלטות ביישוב למכלול הפעולות הנדרשות 

כדי להשיג את העתיד הרצוי שעליו הוחלט. התכנית המציירת "תמונת עתיד" שאליה צריך לשאוף 

ושאותה צריך להשיג באמצעות הכלים התכנוניים העתידיים העומדים לרשות היישוב. התוכנית 

העתידיים,  המהלכים  בקביעת  רצוי  אינו  ומה  רצוי  מה  לקבוע  שמטרתו  מדיניות  מסמך  היא 

ובאיזה כיוונים יש ללכת באותם נושאים אסטרטגיים עיקריים, נושאים שזוהו כחשובים לתכנון 

ארוך טווח של היישוב.

מה אינה תכנית אסטרטגית?

היא אינה תכנית מתאר.  לפיכך, אין תפקידה לשרטט את קווי המתאר הפיזיים של  היישוב.

היא אינה תכנית פיתוח. לפיכך, אין תפקידה להגדיר את הפעולות הנדרשות מיום סיום גיבוש 

תכנית האב ועד להשגת היעד של התוכנית.

הכנת תכנית אסטרטגית

ועד היישוב הוא זה שאחראי על התוויית התכנון והפיתוח של היישוב בכל הרמות בהתאמה 

לצרכים העדכניים של הקהילה. באחריותו גם להניח את מתווה מדיניות התכנון של היישוב 

לטווח הארוך.

מומלץ: 

ביישובים שעוצב חזון – להכיר אותו ואם יש צורך לעדכן – לעשות זאת.  

תמצא  בתכנית  האזורית.  המועצה  של  המפורטת  האסטרטגית  התכנית  את  להכיר 

את חזון המועצה ואת עיקרי התחומים האסטרטגיים שהמועצה מפתחת ואת זיקתם  

ליישובים בכלל וליישוב שלך בפרט.
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מאפייני התהליך:

>> מתבסס על הבנה עמוקה של צרכי היישוב (איסוף מידע וניתוח המצב הקיים ביישוב). 

>> מלווה לכל אורכו בתהליכים של  שיתוף הציבור ונותן במה לכל קבוצת עניין ולכל פרט 

הרוצים להשתתף בתהליך.

>> עוסק בחלופות; מעלה אותן על שולחן הדיונים כדי להעריכם ביחס לחלופות מקובלות יותר. 

>> מתבסס על ידע שהתגבש ביישוב ועל חלופות שנמצאות על שולחן הדיונים ביישוב זה זמן. 

>> מתחשב בידע ובניסיון מצטבר מתהליכים אחרים ומיישובים אחרים.

כדאי לדעת:

נולד מתוך הבנה של  "על מנת להישאר אותו דבר יש צורך בשינוי"- תהליך אסטרטגי   <<

הנהגת היישוב, חברים ומובילי דעה,  כי הקהילה זקוקה לשינוי על מנת לשמור על ערכיה. 

>> שינוי מלווה בדרך כלל בהתנגדות שבאה לידי ביטוי במאבקי כוח פנימיים שיכולים לאיים 

לעיתים על אחדות הקהילה. יחד עם זאת, לעיתים זהו הבסיס לתכנית שתכין את הקהילה  

לעתיד.  

הדרך  להמשך  האפשרות  את  ויוצר  המלך  דרך  על  היישוב  את  מעלה  האסטרטגי  התהליך   <<

המשותפת.

>> תכנית אסטרטגית תהיה למסמך מחייב רק לאחר קבלת אישור פורמלי של האסיפה. 

>> התכנית תתורגם לתכניות עבודה בטווחים משתנים ותגדיר את הפעולות הנדרשות מגופים 

שונים בקהילה (הוועד, ועדות קיימות ופורומים מובילים).

>> חיוני כי התהליך ייעשה בשיתוף הציבור מתוך התחשבות ברצונו.

>> תכנית אסטרטגית המבוססת על החלטה משותפת של הקהילה כולה מקבלת כוח ומעמד 

גם כלפי גופים חיצוניים כגון המועצה האזורית ומשרדי הממשלה. אלה לא ינסו לכפות על 

היישוב החלטות החורגות מהתכנית. 

כיצד מבצעים תהליך אסטרטגי?

"ניהול היישוב הכפרי". הוצאה משותפת של משרד הפנים, מרכז המועצות  מדריך 

האזוריות ומערכת המפעמים. מהדורה ראשונה שנת 2016. עמ' 105 – 110

https://goo.gl/2ywt3e

כלים יישומיים להכנת תכנית אסטרטגית. במדריך "יישוב לדורות" – מדריך ליישוב 

http://dorot.misgav.org.il מקיים במשגב. עמ' 26 -  32
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המבנה הארגוני – מה ומי בחוברת?
זאת  לתושב,  לספק  הוועד  והשירותים שעל  הצרכים  את  מבטא  היישוב  של  הארגוני  המבנה 

במגבלות התקציב וכוח האדם המקצועי שניתן למצוא או המתנדבים שניתן  לרתום. באחריות 

משימה  צוותי  וכן  הסביבה  איכות  ספורט,  תרבות,  חינוך,  כגון  קבועות  ועדות  להקים  הוועד 

אד-הוק בנושאים שונים. ביישובים רבים נהוג כי חברי הנהלת היישוב/הוועד המקומי מכהנים 

כרפרנטים בוועדות או כיושבי ראש הוועדות, וכך הם מביאים את דבר הוועדה לישיבות הוועד 

ולהפך.

בפרק זה נפרוס בקצרה את הפונקציות המרכזיות שעוסקות במלאכה ואת זיקות הגומלין שבניהן. 

שרטוט ארגוני סכמתי המצביע על יחסי הגומלין בין הדרג הנבחר לדרג המקצועי – ראה בנספח 

7 עמ' 68

לוועד ישנה הסמכות לשנות את המבנה הארגוני ואת תחומי האחריות של בעלי התפקידים. יחד 

עם זאת, יש לזכור כי דינים שונים בנושאי העסקת עובדים חלים על הוועד אם ירצה לבצע את 

השינויים .הוועד יכול להחליט על עבודה באמצעות ועדות העוסקות בנושאים ותכנים שונים כמו 

חינוך ותרבות, בריאות, גיל הרך, נוער, ספורט או צוותי משימה לנושאים נקודתיים.

כחלק מהמבנה הארגוני, הוועד מחויב להקים ועדת ביקורת שתפקידה לבקר את פעולות הוועד 

(פירוט בעניין סמכויות ועדת הביקורת, אחריותה ודרכי עבודתה – ראה בהמשך הפרק).

נבחרי הציבור 

יו"ר הוועד – "ראשון בין שווים" 

יו"ר הוועד המקומי נבחר ברוב קולות בישיבה הראשונה של הוועד המקומי.

כדאי לדעת:  היו"ר הוא "ראשון בין שווים"; המשמעות שאין לו סמכויות עודפות על פני שאר 

חברי הוועד, למעט אלה המצוינות בהמשך. יחד עם זאת, ליו"ר הוועד תפקיד מרכזי - הוא הכח 

המניע את עבודת נבחרי הציבור, והוא מנהיג, מנהל ומוביל את עבודת הוועד. הוא רותם את 

החברי הוועד למשימות, דואג שתתקבלנה החלטות בהתאם למדיניות וכיו"ב.

מומלץ: 

>> שהוועדות ימונו באופן רשמי וכי מטרותיהן, סמכויותיהן, תחומי אחריותן ודרכי 

ההתקשרות שלהן עם הנהלת היישוב יהיו שקופות וברורות לכולי עלמא.

>> שיו"ר של הוועדות יתכנסו מעת לעת על מנת להתעדכן ולסנכרן את העבודה.  
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תחומי האחריות של היו"ר:
ישיבות הוועד 

>> קביעת סדר היום של הישיבה והנושאים לדיון

>> שליחת חומר רלבנטי לחברי הוועד מבעוד מועד

>> ניהול הישיבה

>> וידוא כי נכתב פרוטוקול הכולל את עיקרי הדיון ואת כל ההחלטות שהתקבלו 

>> וידוא כי בכל ישיבה יאושר הפרוטוקול של הישיבה הקודמת 

>> קביעת מועד הישיבה הבאה

>> פרסום החלטות הוועד 

>> מעקב אחר ביצוע ההחלטות שהתקבלו על ידי הוועד

ביישוב

>> רתימת  הציבור למשימות הקהילתיות 

>> לוודא שהמדיניות שהותוותה על ידי הוועד תבטא את הצרכים של מירב התושבים  (באמצעות 

תכניות העבודה והתקציב) 

>> אחריות כוללת על עבודת עובדי היישוב

>> ייזום ועידוד תכניות בתחומים הפיזיים והחברתיים ביישוב

>> וידוא ביצוע התקציב ללא חריגות

>> עידוד וייזום הקמת ועדות פעילות להגברת מעורבות התושבים ביישוב

מחוץ ליישוב

>> גורם מקשר בין הוועד/היישוב לבין המועצה האזורית ולשאר המערכות החיצוניות (גופים, 

מוסדות וכיו"ב)

>> עידוד פרסום ויחסי ציבור לצורך קידום תכניות היישוב

>> גיוס משאבים ואיגום משאבים לטובת קידום תכניות

סיכום: 

מומלץ לבחור לתפקיד את המתאים ביותר מבין חברי הוועד, כלומר את חבר הוועד שהוא בעל 

הניסיון הרלבנטי ביותר לתפקיד, מוכר ומוערך ביישוב ובעל יחסי אנוש טובים, בעל רצון ויכולת 

וליזום מהלכים שיקדמו את היישוב. לא מדובר בהכרח בזה שזכה במירב  להנהיג את הוועד 
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הקולות בבחירות לוועד. היו"ר הוא איש הקשר בין הוועד לבין עובדי היישוב (המזכיר/מנהל 

היישוב והעובדים שצריכים להוציא החלטות אלה לפועל). המשמעות היא שעליו לוודא שמזכיר 

היישוב/מנהל היישוב וצוות העובדים מבצעים את מדיניות הוועד, שהוועדות שנבחרו פועלות 

ושהקהילה ביישוב מעורבת ופעילה. 

הערה: על פי התקנות, יו"ר הוועד מנוע מלקבל שכר או כל תשלום אחר מן היישוב (למעט 

החזרה הוצאות-כמפורט בתקנות)

ועד היישוב
הוועד אחראי על אספקת השירותים המוניציפליים ביישוב והוא זה שמקבל את ההחלטות בכל 

נושא ועניין הקשור להתנהלות היישוב, בין השאר: 

סמכויות גביה - מס ועד עד לסך של 30% מארנונה למגורים שנגבית על ידי המועצה  <<

תקציב שנתי - הוועד מכין את התקציב השנתי שמוגש לאישור המועצה וכן הוא מחוייב  <<

להגיש למועצה אחת לשנה  דין וחשבון על פעולותיו

דו"חות כספיים - עליו להגיש לאישור המועצה אחת לשנה דו"חות כספיים מבוקרים על  << 

ידי רו"ח (מאזן שנתי). בהתאם לחוק, את הדוחות החתומים יש להגיש למועצה, עד ארבעה 

חודשים מתום שנת הכספים (לדוגמא את הדוחות לשנת 2018 יש להגיש עד ה-30/4/2019)

העסקת עובדים - בסמכות הוועד להעסיק עובדים בשכר ע"פ הצורך. זאת בכפוף להתניות  <<

המפורטות בפרק ג' של השער הראשון במדריך. סעיף העסקת עובדים עמ' 28

ברוב ענייניו הוועד אינו עוסק מורשה ולכן אינו יכול להתקזז על המע"מ. האמור חל גם  <<

עסקאות מקרקעין – עליהן מומלץ להתייעץ עם רו"ח או עו"ד מבעוד מועד

>> הוועד רשאי במסגרת הנהלים הקיימים לעקל חשבונות של תושבים שהוגדרו כבעלי חוב ליישוב

מישורי העבודה של חברי הוועד 
פועל  הוועד  כללית,  רבים.  נושאים  פני  על  ומשתרעים  מגוונים  הוועד  של  הפעילות  תחומי 

בשלושה מישורים:

א. במישור הפוליטי - לקדם את החלטות המועצה ולייצג את היישוב במוסדות המועצה

ב. במישור המקצועי - ליבת הפעילות - קידום ענייני היישוב ומתן שירותים שיהלמו את 

צורכי התושבים. לשם כך מצופה מחברי הוועד להשקיע מאמצים וזמן על מנת לרתום גורמים 

רבים ככל הניתן שיהיו מסוגלים ומעוניינים להיות שותפים ולתרום לפיתוח היישוב וכן, לתאם 

את השירותים שהמועצה מספקת ליישוב.  
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מובילי דעה
ביישוב

ומחוצה לו

רתום לטובת

בעלי מקצוע
בתחומים

מגוונים בתוך

מתנדבים
ופנסיונרים

עמותות
וגופים

מלכ״רים

בעלי עסקים
ויזמים
ביישוב

ג. במישור המידע ופרסום לתושבים. המידע הוא אחד מהרכיבים המשמעותיים ביותר ביצירת 

למעט  בשקיפות,  פעילותו  את  לבצע  מחוייב  הוועד  היישוב.  של  הקהילתי-חברתי  המרקם 

בנושאים שחלה עליהם צנעת הפרט. מטרת השקיפות היא להעביר לתושבים מידע על נושאי 

היישוב העומדים על הפרק, להביא את הנושאים לדיון ציבורי, להביא למעורבות התושבים וכן 

לאפשר להם לתרום ידע וניסיון בנושאים אלה .

בהקשר זה תפקידי הוועד הם:

>> לפרסם בציבור מידע רלבנטי על האירועים המרכזיים המתרחשים ביישוב 

לפרסם את החלטותיו. פרסום ההחלטות יוכל להביא לדיון ציבורי בנושאים העומדים על  <<

סדר היום הקהילתי - ועל כך יש לברך. 

לדווח בכתב (דואר אלקטרוני וכיו"ב) לציבור <<

סיכום:

מגוון התחומים והמשימות הנמצאות על "שולחן העבודה" של הוועד הוא גדול ואין אדם אחד 

שיכול להקיף את כולן. מומלץ לחלק את המשימות כך שכל חבר ועד יהיה אחראי על מספר 

קטן של נושאים בהם הוא מתעניין והוא זה שיהווה את הכתובת לפניות הציבור וישמש כאיש 

הקשר לוועדות העוסקות בנושא. הוא גם זה שיהווה את מקור המידע לשאר חברי הוועד בבואם 

לקבל החלטות בעניין.

להרחבה בנושא עקרונות מרכזיים להתנהלות ועד יישוב ביישובי המועצה אזורית הר חברון ראה 

פירוט בנספח 3 עמ' 59
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נבחרת זה עתה לוועד. מה מומלץ?
להתעדכן מהו המעמד המשפטי של היישוב בו אתה מכהן כחבר ועד.  אגודה שיתופית או  <<

ועד מקומי?

לוודא כי מסמכי הייסוד קיימים. זה כולל תעודת התאגדות, פרוטוקול החלטת המועצה  <<

האזורית, תקנון, ספר הפרוטוקולים של האסיפה הכללית ושל הוועד המכהן (וודא כי הם 

מעודכנים).

לקרוא את מסמכי היסוד העוסקים ב"מוסדות" המרכזיים: האסיפה הכללית, הוועד המנהל,  <<

ועדת הביקורת, רואה החשבון ורשם האגודות השיתופיות. למרות שחלק מהמסמכים כתובים 

בשפה משפטית אין צורך להיות עורך דין על מנת להבין אותם!

>> ללמוד את חלוקת האחריות למתן שירות לתושב בין המועצה ליישובים בכלל ואת השירותים  

הניתנים לתושב  על ידי היישוב שבו אתה מכהן כחבר ועד. 

רשימה של השירותים לתושב עליהם אחראי היישוב - ראה בנספח מס' 2 עמ' 58

יו"ר הוועד,  הסביבה הארגונית בה אתה עומד לפעול. חברי הוועד האחרים,  להכיר את  <<

המזכיר/מנהל היישוב, רכזת הקהילה, רכז הנוער, רבש"צ, רואה החשבון ושאר חברי הצוות 

המקצועי. את הסביבה הארגונית החיצונית ליישוב - ראש המועצה האזורית ובעלי תפקידים 

אחרים, ארגונים הפועלים למען היישוב או כאלה היכולים לסייע בקידומו, כגון משרדי ממשלה, 

התנועות המיישבות, החטיבה להתיישבות, המתנ"ס האזורי, קרנות וארגוני מתנדבים.

ללמוד  את הכיוונים והתהליכים שעוברים על היישוב. <<

ללמוד ולהכיר את מסדי הנתונים שקיימים ביישוב (דמוגרפיים, כלכליים, תב"ע וכיו"ב) <<

ללמוד מהם השירותים הקיימים ביישוב ומהן הפעילויות הקיימות; המטרות, דרכי הפעלה  <<

עלויות וכיו"ב. (זאת למרות שאתה תושב היישוב)

וגם כמה כללי " עשה" על קצה המזלג:
לחשוב ולתכנן לטווח רחוק. לתכנן את הקדנציה מראש – לחשוב על ה"מה" -  מה אתה  <<

רוצה לקדם ביישוב. ועל ה"איך" – איך לעשות זאת (בהתחשב במגבלות התקציב ובתכניות 

העבודה של היישוב). כלומר, לבנות תכנית עבודה שתוביל את היישוב להשגת ה"מה". זאת 

ועוד, ההשקעה בתכנון תאפשר לגייס משאבים כספיים. הרשויות או הקרנות יעדיפו לתת 

אותו למי שכבר יש לו תכנית מוכנה, שניתן להוציאה מיד לביצוע.

השאר את מלאכת יישום המדיניות בידיו של המזכיר וצוותו. להם הידע, הסמכות המקצועית  <<

והאחריות ולשם כך היישוב משלם להם שכר. יחד עם זאת, אם הוועד החליט על מעורבות 
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של תושבים ומתנדבים חשוב שתהיה מעורב גם  בביצוע  ותתרום מכישרונותיך ומזמנך.

בקרה - בקרה על  מימוש ההחלטות של הוועד ובדיקת התוצאות ואיכות הביצוע. תפקיד זה  <<

מוטל על כתפי מזכיר היישוב. יחד עם זאת, מומלץ בתיאום ובידיעת המזכיר לבצע בקרה על 

ניהול התשלומים השוטפים ומצב החשבונות של הוועד.  מומלץ מאד לדרוש ולקבל דיווח אם 

הושגו המטרות של התוכנית או הפעולה. בקרה גם בדיקה שהתקיימו מכרזים כחוק, התקבלו 

הצעות מחיר והפעולות בוצעו על פי כללי המנהל התקין (נרשמו פרוטוקולים וכיו"ב).

"אוזן קשבת" - להוות כתובת לפניות ולבקשות של הציבור ששלח אותך. כלומר, הטיפול  <<

בתושב ודאגה לרווחתו הם חלק בלתי נפרד מהעבודה השוטפת שלך כחבר ועד. המשמעות 

היא הקשבה לפניות התושבים והקפדה על מתן מענה מהיר ואדיב לכל פניה. וכבר נאמר 

ש"שגם לא זאת תשובה". בעשותך כך אתה מהווה דוגמה אישית לכלל עובדי היישוב ולאופן 

בו מצופה מהם לנהוג כלפי התושבים להם הם נותנים שירות!!!

קבלת החלטות - כחברי ועד כל אחד מכם נושא באחריות אישית לכלל החלטות הוועד  <<

(גם לאלה שהתנגדת להן וגם לאלה שהתקבלו בהעדרך). לפיכך, מומלץ כי קבלת ההחלטות 

תעשה על פי סדרי העדיפויות בהקצאת המשאבים העומדים לרשות הוועד. כלומר, מי יקבל? 

דיונים  מתקיימים  שאם  לב  לשים  יש  נושא.  לכל  יוקצו  משאבים  וכמה  קודם?  ייעשה  מה 

שבסופם לא מתקבלות החלטות המשמעות היא שהוועד איננו ממלא את תפקידו.

כללי מנהל תקין והתנהגות ציבורית הולמת: <<

א. חוסר ידיעת החוק אינו פוטר מאחריות אישית לקיומו. ולפיכך, מומלץ שתוודא שההחלטות 

ידי עובדי היישוב  ו/או על  ידך/כם  וכי הפעולות שנעשות על  שהתקבלו אינן בניגוד לחוק 

והמתנדבים אינן מתנגשות עם החוק. במקרה של התלבטויות מומלץ להיוועץ ביועץ המשפטי 

של היישוב. 

חובת הזהירות - מכיוון שמדובר בכסף ציבורי, יש להקפיד על העניין הציבורי. באותה  ב.

מידה שבה הייתם פועלים בענייניכם הפרטי ואף יותר. המשמעות: התנהלות זהירה ומוקפדת 

בענייני הוצאת כספים (בדיקת המקורות והביטחונות, ניהול מו"מ ענייני לקבלת המיטב עבור 

היישוב, לפעול מתוך אחריות והקפדה על חיי אדם ובריאותו).

חובת הנאמנות - חובת הנאמנות קובעת כי בעת קבלת החלטה או ביצוע פעולה אתה  ג.

רואה אך ורק את טובת העניין עצמו - ללא שיקולים זרים. המשמעות: לפעול מתוך נאמנות 

לטובת היישוב ולשמור על צנעת הפרט. במקרה של ניגוד עניינים יש להצהיר על כך מתוך 

גילוי נאות ולפעול בהתאם. מומלץ להימנע ממעורבות בתהליכי קבלת החלטות שיש להן 

נגיעה אישית אליך (הן באופן ישיר והן באופן עקיף).
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הוועד המנהל באגודה השיתופית
הוועד המנהל באגודה השיתופית נבחר בהתאם למתחייב בתקנון האגודה והוא שואב סמכויותיו 

במסגרת  החברים).  (אסיפת  האגודה  של  הכללית  האסיפה  להחלטות  כפוף  הוא  וככזה  ממנו 

תפקידו הוועד מוסמך:

לגבות מס חבר מחברי האגודה (כמוגדר בתקנון) <<

ולדו"חות  השנתי  לתקציב  אישור  ממנה  ולקבל  לשנה  אחת  החברים  אסיפת  את  לכנס  <<

הכספיים השנתיים המבוקרים

להעסיק עובדים (בכפוף לחוקי העבודה הנהוגים במדינה) <<

לעסוק בפעילות כלכלית, עסקית וחברתית (בכפוף לחוקי המדינה ולתקנון האגודה) <<

להגדיר ולבחור את חבריו (בהתאם לתקנון האגודה) <<

לספק שירותים  לחברי האגודה בלבד – אלא אם התחייב אחרת <<

להרחבה בנושא ניגוד עניינים. ראה מאמר של עו"ד דודו קוכמן. במדריך "לניהול היישוב הכפרי" 

הוצאה משותפת של משרד הפנים, מרכז המועצות האזוריות ומערכת המפעמים. מהדורה ראשונה 

שנת 2016. עמ' 54-55

ועדת ביקורת - ועדת חובה ביישוב
בכל ועד מקומי חייבת לפעול ועדת ביקורת. המשמעות היא:

א. ועדת הביקורת היא ועדת חובה ביישוב

ב. חובת מליאת המועצה למנות ועדת הביקורת בכל ישוב

ג. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. רשאי להיבחר כל 

אחד מתושבי היישוב (הרשום כתושב במרשם האוכלוסין) ובתנאי שהוא מעל גיל 18.

מנועים מלהיבחר (לפי עקונות ניגוד עניינים): ד.

1. חברי הנהלת הוועד המקומי

2. עובדי הוועד המקומי

3. עובדי מועצה

4. בני משפחותיהם של כל אלה

סמכויות ועדת הביקורת
של  בחינה  היתר  בין  כולל  המקומי.  הוועד  של  ההתנהלות  דרך  על  שוטפות  ביקורות  לבצע 

התחומים הבאים:
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החלטות הוועד - האם התבצעו בהתאם ללוח הזמנים שהוחלט עליו  <<

עמידת הוועד במסגרת תקציב מאושר <<

תיקון הליקויים שנמצאו בביקורות קודמות שנעשו על פי דין (כולל ביקורות של רו"ח, ועדת  <<

הביקורת, משרד הפנים, מבקר המדינה, מבקר המועצה וכו')

גביית המיסים - האם מתבצעת בהתאם לחוק <<

חוזים והתקשרויות עם ספקים. האם מתבצעים בהתאם לחוק <<

נהלים ובקרה על ביצוע. לבדוק האם סדרי הבקרה והוראות הנוהל הנהוגים בוועד מבטיחים  <<

קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון, וכמו כן האם עומדים בכללי 

ניגוד עניינים 

כפועל יוצא מהאמור לעיל, זכות הוועדה היא לקבל מהוועד המקומי ומהעובדים כל מסמך - 

ולקבל מענים  עניין  כל  לברר  וכן  סגורות  ישיבות שהתקיימו בדלתיים  פרוטוקולים של  כולל 

והבהרות מחברי הוועד והעובדים. האמור הוא בכפוף לצנעת הפרט, להגנה על סודות מסחריים 

וכיו"ב. לפיכך, רשאי הוועד "להשחיר" בפרוטוקולים המועברים לוועדה שמות ולהשמיט סודות 

מסחריים וכיו"ב.

מה אינו בסמכות הוועדה?
פעולות הוועדה מוגבלת לתפקידי ביקורת בלבד. אל לה להיות מעורבת בתפקידים ביצועיים.  <<

היא אינה רשאית לקבוע את מדיניות היישוב, להכתיב נהלי עבודה ולתת הוראות ביצועיות 

ותפעוליות לעובדים ולנבחרים.

היא אינה רשאית לבקר את חשבונות הוועד המקומי. לשם כך ממנה המועצה רואה חשבון  <<

והוא זה שאחראי להגיש למועצה דו"ח על פעולות הוועד המקומי (עם העתק לממונה על 

המחוז מטעם משרד הפנים). 

שבוצעו  ולוודא  הוועד  חשבונות  את  לבדוק  הוועדה  בסמכות  לעיל,  האמור  למרות  הערה: 

במסגרת תקציבו המאושר והאם דרכי החזקת כספי הוועד ושמירת רכושו ואחזקתו מניחות 

את הדעת. 

מהן חובות הוועדה?
כתיבת דו"ח שנתי לוועד המקומי ובו פירוט הממצאים טעוני שיפור שהועלו בבדיקה, מסקנות 

והמלצות לפעולה.

להלן התהליך:

השנה  תום  לאחר  חודשים   3) במרס   31 מה  יאוחר  לא  השנתי  הדו"ח  טיוטת  הגשת  א. 

הקלנדרית שאליה מתייחס הדו"ח) לקבלת התייחסות הוועד המקומי.
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ב. בתוך 30 יום מקבלת התגובות הוועדה תשלח את הדו"ח הכתוב הסופי (הכולל התייחסות 

להערות הוועד המקומי) לוועד המקומי ולהנהלת המועצה. 

ג. בתוך 14 יום הדו"ח יופץ לתושבי היישוב.

הערות:

1. אין צורך לערוך בדיקה מקיפה לכלל הנושאים מדי שנה. מומלץ לערוך תכנית עבודה 

שנתית ורב שנתית לנושאים אותם מתכוונים לבקר מדי שנה וכן, להפיק בגמר הביקורת 

דו"ח לגבי הנושאים המבוקרים.

2. על ועדת הביקורת להקפיד על דיוק בעובדות ובממצאים. כמו כן על הוועדה ללבן את 

ועד  לבין  הביקורת  ועדת  בין  פעולה  שיתוף  יתקיים  כי  ומומלץ  המבוקרים  עם  העובדות 

ההנהלה בגיבוש תכנית העבודה וביישום ההמלצות.

3. עבודת הביקורת צריכה לעסוק בתהליכי עבודה, בנושאים מקיפים ובמכלולים של פעילות 

ולא בבדיקות נקודתיות. דרך זו תבטיח שהביקורת תהיה מנקודת מבט כוללת ומלאה ככל 

האפשר על עבודת הוועד המקומי וכך תוכל להגיע לממצאים משמעותיים ולהמלצות יעילות 

שיוכלו לשפר את עבודת הוועד.

ועדת ביקורת בהקשר לזהות ועדים 
ביישוב המתנהל בזהות ועדים פרסונאלית (משמע שחברי הוועד הנבחרים באגודה השיתופית 

משמשים אוטומטית גם חברי הוועד המקומי של היישוב) הוועדה תבחן את הנושאים הבאים: 

ידי  ועדות הביקורת - ההליך אינו אוטומטי, דהיינו ועדת הביקורת הנבחרת על  זהות  <<

האגודה השיתופית אינה משמשת אוטומטית גם כוועדת הביקורת של היישוב.

לצורך מינוי ועדת הביקורת של האגודה גם לוועדת הביקורת של היישוב נדרש לקיים  <<

לאישור  להגיש  מחוייב  האגודה  של  הביקורת  ועדת  מחברי  אחד  כל  בו  פורמאלי,  הליך 

מליאת המועצה האזורית את מועמדתו (ע"ג טופס מוסדר) והמליאה היא זו שאמורה לאשר 

כל אחד מחברי הוועדה בנפרד. 

הערה: ועדת ביקורת באגודה השיתופית - הרכבה וסמכויותיה ראה פירוט בנספח 4 עמ' 61
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עובדי היישוב (עובדים בשכר)  
מערכת היחסים והקשרים בין נבחרי היישוב לעובדיו היא עניין מורכב. מחד גיסא, הוועד ו/

לא  מקורו  משכרם   חלק  גיסא,  מאידך  העובדים.  של  המעסיק  הוא  השיתופית  האגודה  או 

וכיו"ב). שגם הם מעורבים  (משרד הביטחון, מועצה, חטיבה, מתנ"ס  חיצוניים  פעם בגורמים 

בהפעלתם. יתרה מזאת, חלק נכבד מהעובדים הם גם שכנים וחברים והשאלה שלפניכם היא אם 

וכיצד עליכם להיות מעורבים ומתי עליכם לעמוד מן הצד. לשאלה זאת אין פתרון בי"ס! ראה 

פירוט בהמשך הפרק בסעיף העוסק במפגש בין נבחר הציבור לבין המזכיר.

הערה: ביישוב מועסקים מספר בעלי תפקידים בשכר כגון מזכיר היישוב, מנהל/רכז קהילה, 

מזכירה, רבש"צ וכיו"ב. באוגדן זה מצאנו לנכון לפרט את תפקיד מזכיר היישוב בלבד שכן הוא 

זה שמטבע הדברים נמצא בקשרי גומלין על בסיס יומיומי  עם חברי הוועד מחד גיסא ועם 

עובדי היישוב מאידך גיסא.  

התייחסות מפורטת לשני בעלי תפקידים מרכזיים נוספים ביישוב - רכז הקהילה ורב היישוב 

ראה נספח 6 עמ' 67

מזכיר/מנכ"ל היישוב
בישיבות  שנקבעה  המדיניות  יישום  על  האזורית  המועצה  וכלפי  המקומי  הוועד  כלפי  אחראי 

הוועד ובספר התקציב השנתי. המזכיר/המנכ"ל הוא הזרוע הביצועית בניהול השוטף של היישוב 

והוא אחראי (כלפי הוועד וכלפי המועצה) על מתן שירותים לתושבים במגוון רחב של תחומים 

הנבחר  הוועד  בין  החפיפה  בתהליך  חיוני  תפקיד  למזכיר  וקהילתיים.  חברתיים  מוניציפליים 

החדש לוועד היוצא (להרחבה בנושא – ניתן לעיין בנספח 5 בעמ' 66 העוסק בתהליך החפיפה 

בין הוועד היוצא לוועד הנכנס).  

מצופה מהמזכיר ליזום פעולות לפיתוח הפיזי הכלכלי והחברתי של היישוב ולפעול לצמיחתו 

עם  האזורית,  המועצה  עם  היישוב,  ועד  עם  מרבי  בתיאום  לפעול  עליו  כך  לשם  ולשגשוגו. 

האגודה השיתופית ועם ציבור התושבים.

עוד מצופה ממנו להביא לידי ביטוי את האופי המקומי של היישוב, את תרבותו ואת ההיסטוריה 

שלו, את זהותו הייחודית ואת הניהול העצמי הדמוקרטי של היישוב.

תחומי האחריות המרכזיים של המזכיר 
>> כינוס והפעלת ועד היישוב ומוסדותיו

>> ביצוע החלטות הוועד
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>> תפעול מערך השירותים שבאחריות הוועד

>> ניהול כספי של תקציב הוועד

>> ניהול מאגר התושבים 

>> לדאוג ולוודא קבלת חברים חדשים לאגודה השיתופית (בהתאם לתקנון האגודה)

>> ניהול המשק הכספי של היישוב על מרכיביו השונים 

>> ניהול משרדי האגודה וניהול עובדים, כולל ניהול ציוד האגודה ואחזקת מבני הציבור 

>> ניהול  ופיקוח על מערך הביטחון ומרכיביו השונים 

>> חינוך קהילה וחברה, כולל ניהול ופיקוח על מערך החינוך הבלתי פורמלי והנוער 

>> ריכוז פעילות הוועדות היישוביות 

>> חזות היישוב והתנהלותו, ניהול ופיקוח על הגינון, ניהול משק מים וחשמל, אחזקת מבני 

ציבור, ניקיון מבנים ושטחי ציבור 

>> ייזום וניהול פרויקטים 

>> גיוס משאבים ממקורות ממשלתיים וציבוריים 

>> עבודה עם גורמי חוץ, כולל ייצוג היישוב מול גורמי חוץ (כגון צה"ל, בזק, מקורות, חברת 

חשמל, תנועות מיישבות, חטיבה להתיישבות ועוד)

>> אוזן קשבת לצרכי התושבים וסיוע בפתרון בעיות של תושבים

יחסי הגומלין בין חבר הוועד לבין עובדי היישוב  
הוועד נבחר כדי לייצג את התושבים ומכאן שהמשמעות היא שהוועד אמור לעסוק בקביעת 

המדיניות של היישוב - הגדרת המטרות והיעדים ובקרה שוטפת על ההתנהלות התקינה של 

עבודת היישוב (כלומר  ב"מה"). עובדי היישוב (מקבלי השכר) אמורים לעסוק בתרגום המדיניות 

לפעולות ולעשייה (כלומר ב"איך"). 

הפרדה זו, המאתגרת את שני הצדדים מקורה:

(Policy-making) "במתח שבין קביעת המדיניות "לעשיית המדיניות  <<

ההנחה כי קיימת חלוקה ברורה בין התכנון לבין הביצוע לעיתים אינה עומדת במבחן המציאות 

את  גם  להזין  אמור  הביצוע  במציאות,  מדיניות".  "לעשיית  נדרשים  אנו  שבה  המורכבת 

השיקולים בקביעת המדיניות ולהיפך, המדיניות וקביעת המטרות אמורה להיות מוזנת מדרכי 

הביצוע. לפיכך, חברי הוועד מתקשים לעיתים להסתפק בקביעת המדיניות וכיווני העשייה, 

שכן הם מעוניינים להצביע גם על הדרכים להגיע אל המטרות והיעדים שהם קבעו. מהעבר 

השני העובדים חשים שאם עליהם לבצע את המדיניות בצורה המיטבית מן הראוי שקולם 

בקביעת המדיניות לא רק יישמע אלא גם יקבע.
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>>  המתח שבין הסמכות לאחריות 

בין  והסמכויות  האחריות  שחלוקת  תחושה  יוצר  הצדדים  שני  אצל  שנוצר  המתח  לעיתים 

הצדדים אינה מאפשרת עבודה תקינה. כלומר, לעיתים התחושה היא שלחברי הוועד הנבחרים 

נרחבת  אחריות  שלעובדים  ולהיפך,  הנדרשת  באחריות  מלוות  שאינן  נרחבות  סמכויות  יש 

שאינה מלווה בסמכויות הנדרשות. מחד גיסא, הצוות המקצועי ממוקם בהיררכיה הארגונית 

מתחת  לדרג הנבחר ומאידך גיסא הוא בעל הידע המקצועי והזיכרון האירגוני, הוא זה שמכיר 

מקרוב את השטח הן בתחומי התשתית והבינוי והן בתחומי הקהילה. הוא גם זה שיודע כיצד 

לפעול בשיתוף עם גורמי המועצה, צבא וממשלה.

המלצות לחברי הוועד
רוב המתחים  מקורם בכוונות טובות וברצון של כל הצדדים לקדם את היישוב  כדאי לזכור: 

בדרך שנראית להם הטובה ביותר. לפיכך, כמו תמיד, מומלץ לנהל את מערכת היחסים עם עובדי 

היישוב  מתוך כבוד הדדי ,יחסי אמון, פתיחות ותקשורת זורמת.

האתגרים:

א. יצירת שותפות אמת, ולא למראית עין, המבוססת על הכרה ביתרונות ההדדיים

ב. יצירת ה'חליפה אישית' המבוססת על יתרון יחסי של כל אחד מהצדדים

ג. הכרה  של העובד ביתרון של חבר הוועד והכרה של חבר הוועד ביתרון של  עובד היישוב

דרכים לעמידה באתגרים
בשלב הכניסה לתפקיד

>> לשמוע וגם להקשיב - ליזום פגישות מתוכננות, להיפגש עם העובדים במטרה להכיר אותם 

ואת הנושאים המרכזיים עליהם הם מופקדים. זאת הזדמנות להציג את עצמך ולהכיר מקרוב 

את העובדים ולשמוע מפיהם ישירות על תפקידם. סביר להניח שאת חלקם אתה מכיר כבר 

(שכנים, ידידים וכיו"ב). למרות זאת, מומלץ לא להחמיץ את ההזדמנות להכיר אותם בהקשר 

של עולם העשייה שלהם ולא לוותר על ההזדמנות להציג את עצמך בהקשר להיבחרך לחבר 

הוועד. 

שתי המלצות לשלב זה:

א. להכיר, לשמוע – ובעיקר גם להקשיב 

ב. להתמקד בלמידה שלך ולהימנע מלהצהיר על כוונותיך, השינויים שאתה מתכנן וכיו"ב – 

שכן סביר להניח שהם טרם מגובשים וברורים לך
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ולהמשך:

>> דיאלוג מתמיד וליבון אי הבנות – מונע מאבקי כוחות. מומלץ לקיים מפגשים קבועים עם 

העובדים בתדירות של אחת לרבעון/חציון על מנת להתעדכן ולעדכן.

ינחשו מהם הציפיות שלכם ומהם  תיאום ציפיות - מלאכה מורכבת. הציפיה שהעובדים   <<

סדרי העדיפויות שלכם היא בלתי מציאותית. הגדירו מראש מהן הציפיות שלכם ומה וכיצד 

אתם רוצים להיות מדווחים, ובעיקר באמצעות מי. 

>> התייעצות ושיתוף - תהליכי התייעצות בטרם קבלת החלטות הם לעיתים מעייפים ומייגעים. 

יחד עם זאת, לעובדים ניסיון וידע רב ולפיכך מומלץ להיוועץ בהם בטרם קבלת החלטות ואף 

לעיתים לשתף אותם בדיונים. השיתוף יגרום לעובדים להיות מעורבים ויקל עליהם לבצע את 

ההחלטות.

>> כללי המשחק – תיאום מראש מונע "ריבוי בוסים". למרות שעומדת לך הזכות להיפגש עם 

כל עובד ללא תיאום מראש עם הממונה עליו הרי ככלל לא מומלץ שכל חבר ועד יוכל להורות 

למזכיר או לעובד אחר כיצד לפעול.

מומלץ ביותר: 

>> שהקשר עם העובדים יעשה באמצעות יו"ר הוועד והמזכיר, המקיימים ביניהם ישיבות 

עבודה מסודרות. שמירה על כלל זה תאפשר לעובדים לבצע את המשימות שלהם 

בצורה מתוכננת ותמנע את ההרגשה של העובד שיש לו מנהלים רבים.

אם מתעורר צורך ללבן סוגיה מיוחדת עם עובד - לתאם מראש את המפגשים   <<

על מנת שלא "ליפול" על העובד ברגע שאינו נוח לו והוא טרוד בעניינים השוטפים 

ומתקשה להתפנות אליך.

מומלץ ביותר: 

>> שהקשר עם העובדים יעשה באמצעות יו"ר הוועד והמזכיר, המקיימים ביניהם ישיבות 

עבודה מסודרות. שמירה על כלל זה תאפשר לעובדים לבצע את המשימות שלהם 

בצורה מתוכננת ותמנע את ההרגשה של העובד שיש לו מנהלים רבים.

אם מתעורר צורך ללבן סוגיה מיוחדת עם עובד - לתאם מראש את המפגשים   <<

על מנת שלא "ליפול" על העובד ברגע שאינו נוח לו והוא טרוד בעניינים השוטפים 

ומתקשה להתפנות אליך.
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פרק ג'

תקציב הוועד 
התקציב הינו למעשה תכנית המבטאת במונחים פיזיים וכספיים את המדיניות של הוועד, את 

סדרי העדיפויות והרעיונות שלו לתקופה הבאה. התקציב משמש כלי עזר לתכנון, תיאום ושליטה 

על הביצוע, מתוך כוונה למקסם את השירותים לתושבים. אם יש לכם תכנית ואין לה ביטוי 

בסעיפי התקציב היא לא תצא לפועל.

בכדי להשפיע על התקציב מומלץ שתהיו מעורבים בבניית התקציב ובכך תוכלו לוודא שהוא אכן 

משקף את הרעיונות וסדרי העדיפויות שלכם.

דגשים מרכזיים
>> תקציב הוועד יכלול את הפעולות שהן בסמכות הוועד (שהואצלו אליו ע"י המועצה האזורית).

>> על הוועד המקומי לאשר תקציב בישיבתו לפחות חודשיים לפני שנת התקציב, לרבות רישום 

אוקטובר/  לחודש  עד  המועצה  לאישור  את התקציב  להעביר  הוועד  על  כנדרש.  פרוטוקול 

תחילת נובמבר שלפני שנת התקציב.

>> אישור התקציב על ידי מליאת המועצה לא יאוחר מה 31 בדצמבר שלפני שנת התקציב.

>> הוועד מחוייב לקיים פעילותו בהתאם לתקציב שאושר על ידי מליאת המועצה. הוועד רשאי 

לבקש מהמועצה עדכון לתקציב במהלך שנת הכספים. 

הערה: חברי הוועד נושאים באחריות אישית ועליהם להימנע מאישור חריגות בתקציב ללא 

אישור מליאת המועצה.

>> השתתפות המועצה בתקציב השוטף – חלק מהתקציב הוא סכום קבוע, אחיד לכל היישובים 

וחלק תלוי במספר בתי אב ומספר התושבים בישוב.

מעבר לכך מעבירה המועצה תקציבים לתחומים הבאים:

>> תאורת ביטחון

>> דלק לרכב ביטחון

>> מעונות (בתמיכת משרד הכלכלה)

>> הפעלת בריכה/הסעות לבריכה

>> מענקי פרס ניהול תקין

תקציב, העסקת עובדים, התקשרויות וביטוח
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צו ארנונה - הממשק שבין הוועד למועצה
נכון לשנת 2019, בכל יישובי המועצה לא גובים ארנונה בוועד המקומי.

ועד מקומי שירצה להתחיל לגבות ארנונה יפנה למועצה על מנת שהיא תפנה לקבלת אישור 

ממשרד הפנים והאוצר ובשנים שלאחר מכן תצטרך לאשר על פי הנוהל הבא:

>> הוועד יפרסם את טיוטת צו הארנונה שלו עד אמצע חודש יוני שלפני תחילת שנת הכספים.

>> הוועד יעביר את טיוטת צו הארנונה שלו לאישור מליאת המועצה.

יולי שלפני שנת  הוועד המקומי עד תחילת חודש  צו הארנונה של  המועצה תאשר את   <<

הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.

>> כל העלאה/הפחתה בתעריפי הארנונה המוטלים בצו הארנונה של הוועד המקומי (שלא ע"פ 

שיעור העלאה הארצי שנקבע בכל שנה) מחייב לקבל את אישור המועצה ואת אישור שר 

הפנים ושר האוצר. כל עוד לא ניתן אישור השרים יש להמשיך לגבות אך ורק את תעריפי 

הארנונה המאושרים.

>> גביה - הוועד מחוייב לגבות את כל סכום הארנונה שאושר ע"י המועצה.

"מורה נבוכים" למונחים מרכזיים הקשורים  לתקציב היישוב. בנספח 8 עמ' 69. ולסוגית חלוקת 

הסמכויות בניהול התקציבי בין ועד היישוב לבין האגודה השיתופית בנספח 9 עמ׳ 72.

מה מומלץ לחברי הוועד?
>> להגדיר  סלים סגורים - מסייע לעקוב אחר ביצוע התקציב ומלמד שיעור חשוב על מרכזי 

רווח והפסד ביישוב.

>> לגייס משאבים

>> ללמוד את תקציב המועצה - ייתכן שבין סעיפיו מסתתרים תקציבים שאולי טרם מימשתם.

>> להגמיש את התקציב - בדיוני התקציב הקפידו על מגמה של הגדלת אחוז התקציב הגמיש 

על חשבון הקשיח. יחד עם זאת, לא תמיד העניין כדאי מבחינה כלכלית.

>> לבצע בקרה תקציבית שוטפת - אל תרגישו לא נעים ואל תוותרו עליה.

>> הגינות בעבודה עם ספקים ונותני שירות - נהלו מו"מ קשוח לקבלת מחירים מיטביים. יחד 

עם זאת, אל תמשכו תשלומים וגלו הבנה לצורכיהם.

מה לא מומלץ?
ביצוע  אחר  לעקוב  שלכם  ביכולת  לפוגע  עלול  זה  בכך.  המעיטו   - סעיפים  בין  העברה   <<

התקציב.
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>> חובות חברים - אל תאפשרו להם לתפוח. החייבים לא יזכרו לכם זאת לטובה וההיפך.

>> לא להשאיר תקציב שאושר בקופה - כספי היישוב נועדו לרווחת התושבים. לפיכך, התנהלו 

בחסכנות אבל יחד עם זאת אל תשאפו להשאיר תקציב שאושר בקופה.

העסקת עובדים בשכר
דגשים מרכזיים

>> הוועד רשאי להעסיק עובדים בכפוף לקבלת אישור מהמועצה.

>> העסקת עובדים תיעשה רק אם יש למשרה הקצאה בתקציב היישוב המאושר.

>> שכרם ותנאי העסקתם של העובדים ביישוב יהיו כשל עובדי המועצה האזורית והם יהיו 

כפופים לחוזה שנכתב ונחתם כדין עם כל עובד (באחריות מזכיר הישוב להעביר את החוזה 

לאישור המועצה).

>> גיוס עובדים ליישוב חייב להתבצע באמצעות מכרז שהמועצה האזורית מוציאה.

>> לכל עובד ביישוב יש לנהל מעקב נוכחות – באחריות מזכיר היישוב.

>> באחריות מזכיר הישוב לעדכן את המועצה בכל גיוס עובד חדש וכן לוודא שאין העסקת 

קרובי משפחה בניגוד לדין.

ניגוד עניינים

לא יתקבל אדם לעבודה ביישוב שעליה ממונה קרוב משפחה שלו וכן, לא יתקבל עובד שהוא 

קרוב משפחה של חבר ועד.

לעניין זה "קרוב": הורה, הורי הורה, בן או בת, אח או אחות, או בני זוגם של כל אלה.

התקשרויות
חובת המכרזים 

>> על הוועד חלה חובת המכרזים. החובה חלה על התקשרויות להספקת שירותים, על הזמנות 

טובין או על העברות טובין.

>> האמור חל גם התקשרות עם האגודה השיתופית.

>> ועד מקומי שצריך לצאת למכרז, מומלץ שיסתייע בוועדת המכרזים של המועצה. השימוש 

בידע הארגוני ובכח האדם של המועצה עשוי לחסוך לכם זמן וכסף רב. 

>> כל התקשרות חייבת להתאים לתקציב המאושר של הוועד.
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סכומים למכרזים:

* הסכומים הרשומים מעודכנים לחודש 5/19, הם מתעדכנים מעת לעת ועל כן יש לבדוק באתר 

משרד הפנים את הסכומים המעודכנים.

שסכום  כדי  עסקאות  לפצל  אסור  ישנן.  אם  הארכה  תקופות  כולל   - ההתקשרות  סכום   **

ההתקשרות יהיה בפטור.

ניגוד עניינים

>> הוועד מנוע מלהתקשר בהסכם או בעסקה עם חבר ועד, קרובו, סוכנו, שותפו או תאגיד 

שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על 10% בהונו או רווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

בו. לעניין זה "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות

הערה: עבירה על סעיף זה הינה עבירה פלילית.

טובת הנאה - חבר ועד שיש לו במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו, או שותפו 

או קרוביהם כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה על ידי הוועד, עליו להודיע על 

כך לוועד וההודעה תירשם בפרוטוקול.

הוא יהיה מנוע מלהשתתף בדיונים על החוזה או העסק ולא להצביע בכל שאלה הקשורה להם.

הערותסוג המכרזסכום

פטורעד 70,200
למרות הפטור יש לפנות 

לקבלת הצעות מחיר ולפעול 
על פי כללי מנהל תקין

לפחות 4 הצעות מחירמכרז זוטא70,600-175,500

לפחות 6 הצעות מחירמכרז זוטא175,500-351,100

מכרז פומבימעל 351,100
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ביטוח
באחריות הוועד להסדיר את  נושאי הביטוח של היישוב. כדי לקבוע את צורכי הביטוח

מומלץ:

להתייעץ עם יועץ ביטוח שיבחן את ניתוח הסיכונים ואת צורכי היישוב על כל פעולותיו  .1

ונכסיו.

2. לבחון את הממשקים בין הוועד לאגודה השיתופית ולמועצה האזורית ולוודא שיש תיאום 

וגיבוי בין מערכות הביטוח.

3. לוודא שאין ביטוח בחסר או ביתר (כלומר למנוע מצבים בהם ישנם נכסים שאינם מבוטחים 

או שמבוטחים חלקית וכן מצב בו יש נכסים שמבוטחים גם על ידי המועצה וגם על ידי הוועד 

המקומי או שהנכס מוערך לצרכי ביטוח הרבה מעל ערכו).

לפיכך, על מנת לקבל תמונת ביטוח מלאה מומלץ להיעזר בשירותי יועץ הביטוח של המועצה.

סוגי ביטוחים מומלצים
>> ביטוח (חבות) דירקטורים - המגן מפני תביעות כלפי נושאי משרה בוועד כגון מזכיר, גזבר 

וחברי הוועד בגין כל פעולות הוועד המקומי.

>> ביטוח רכוש מפני שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע וכיו"ב. לרבות ציוד כגון רכבים, ציוד 

מכני-הנדסי עבודות קבלניות, מבנים, מָלאים, מתקנים ,גני שעשועים, בריכה ותשתיות. יש 

להגדיר את הרכוש שבאחריות היישוב ואת הרכוש שבאחריות המועצה. כן יש להגדיר בתוך 

מי  ולהגדיר  השיתופית)  והאגודה  (הוועד  השונים  הגופים  של  היחסי  השימוש  את  היישוב 

מבטח ומתי דרוש ביטוח משותף.

>> ביטוח צד שלישי - לכיסוי נזקים שייגרמו לצד שלישי על ידי היישוב או על ידי גופים 

הפועלים בשמו של היישוב.

>> ביטוח חבות מעבידים - מגן על הוועד מפני תביעות של עובדיו. הוועד הינו מעסיק וככזה 

הוא אחראי לכל נזק שייגרם לעובד מעת צאתו מביתו אל מקום העבודה ועד לשובו לביתו.

בטיחות
הוועד אחראי לבטיחות השוטפת בתחום היישוב כולל גם בפעילות חברתית ותרבותית המתקיימת 

ביישוב או מטעם היישוב. לפיכך:

ועוד מחוייבים בביקורת בטיחות  גנים, מתקני שעשועים  ציבור,  – מבני  היישוב מתקני    <<

תקופתית ובחתימת יועץ בטיחות על תקינותם כבסיס להפעלת הביטוח.
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>> בכל אירוע יישובי יש להתייעץ עם יועץ בטיחות -  אירועים רבי משתתפים דורשים רישוי 

עסק. על כן מומלץ להתייעץ בעניינם עם אחראי רישוי העסקים במועצה.

הוועד  על  החלות  הדין  הוראות  כל  את  מקיפים  אינם  לעיל  המפורטים  העקרונות  הערה: 

המקומי ואין להסתמך רק על המפורט לעיל.
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שער שני
קהילה זה "שם המשחק" 

החוסן הקהילתי של היישוב

אנו לרשותכם:

על מנת לקדם את הנושאים הקהילתיים  ביישוב:

שתפו בידע שלכם, שאלו שאלות והעלו רעיונות. 

אתם מוזמנים להתייעץ עם האגף ליישובים וצמיחה במועצה האזורית.
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פרק א'

קהילה חזקה, מגובשת ובעלת יכולת לתמוך בכל חבריה היא שהופכת את היישוב למקום שבו 

כאחד  וטיפוחה  הקהילה  חיזוק  את  שתציבו  מומלץ  ועד,  כחברי  שייכים.  מרגישים  התושבים 

מהיעדים המרכזיים לפעילות משותפת. 

אינכם אמורים לעסוק בנושא בפועל. לשם כך קיימים עובדי היישוב והמתנדבים. יחד עם זאת, 

כאנשי ציבור תפקידכם הוא לגבות, לעודד ולכוון את העוסקים במלאכה וכן ליצור את  התנאים 

המיטביים שיעודדו קהילה חזקה.

מושגים שכדאי לדעת
קהילה ניתן להגדיר במספר אופנים בהתאם לסוגי הקהילות. למרות השוני והגיוון, המשותף 

למרבית סוגי הקהילות היא הרגשת הזהות והשייכות של חברי הקהילה היוצרת תחושה שהאדם 

אינו לבד. לענייננו, הקהילה היא מערכת חברתית של ציבור המאוגד במסגרת גיאוגרפית מוגדרת, 

המקיים יחסי גומלין בתחומי חיים שונים. הקהילה משמשת מוקד להזדהות ולמשמעות לפרט 

ולקבוצות ביישוב. חוסנה של הקהילה ניכר בסוג הקשרים בין חבריה ובהון החברתי שלה. קהילה 

חזקה ומגובשת מבוססת על לכידות בין חבריה ועל הזדהותם עם הקהילה. 

בין  הקשרים  ולייחודיות  הקהילה  חברי  של  המשותפת  לזהות  מתייחס  המושג   - קהילתיות 

חבריה.

הון חברתי - מושג מתחום מדעי החברה המתאר את סך המשאבים הבלתי חומריים העומדים 

לרשות חברי הקהילה מכוח שיתוף הפעולה, האמון וערוצי המידע ביניהם. הון חברתי כולל את 

איכות הקשרים שבין חברי הקהילה, את כמותם ואת מידת השימוש בהם. ההון החברתי מתייחס 

לדרכים בהן החברים בקהילה פועלים על מנת לקדם את המטרות המשותפות.

על  מכאן שהקפדה  היישוב.  של  החברתי  ההון  של  מתמיד  פיתוח  מצריכה  הקהילה  העצמת 

קיום דיאלוג פתוח וקבוע בין המערכת הניהולית של היישוב (משילות) לבין הקהילה (התושב 

והקבוצה) יבטיחו את הגדלת ההון החברתי של היישוב ואת חוסנו.

זהות קהילתית - היישוב יפעל להדגשת והעצמת הזהות הקהילתית עם תחושת גאווה בהשתייכות 

תרבות  עצמה.  את  הקהילה  ולתפיסת  הקהילה  של  לייחודיותה  ביטוי  מתן  לרבות  לקהילה, 

קהילתית משותפת חשובה ליצירת הזהות הקהילתית והיא מבוססת על ערכים, נורמות וסמלים 

בחגיגות  ביטוי  לידי  באה  הקהילתית  התרבות  הקהילתיות.  ובפעילויות  במסגרות  המעוגנים 

עקרונות ופעולות לחיזוק הקהילה והקהילתיות ביישוב
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משותפות של טקסי חיים וחגים וכן לימוד ושיח משותפים. המטרה היא ליצור רשת חברתית 

ענפה, בה יושם דגש על בניית מערך קשרים בקהילה.

מרכזיים  תהליכים  הינם  התושבים  של  הקהילתית  והזהות  היישוב  של  החברתי  ההון  הגדלת 

שמבטיחים שהתושבים ביישובי הר חברון יראו את עתידם ביישוב בו הם גרים ולפיכך מומלץ 

שוועד היישוב ייקח חלק פעיל בעידוד ובהכוונת תהליכים אלה. 

עקרונות מנחים לפעולה
ניהול היישוב במקצועיות, יעילות, שקיפות ואמינות  <<

יצירת מרחב מכבד ומאפשר לכל פרט בקהילה <<

מתן אפשרות לכל תושב להשפיע, לתרום ולקבל  <<

לאפשר גם לקבוצות המיעוט בקהילה לחוש חלק מהקהילה <<

תפיסת היישוב כמקום אטרקטיבי ובעל איכות חיים גבוהה לתושביו <<

תפיסת היישוב כמקום שטוב לחיות בו, לגדל ילדים ולהזדקן בכבוד <<

מתן כבוד לסביבה ושמירה על איכות הסביבה ועל המשאבים לדורות הבאים <<

המלצות לחברי הוועד
 - וודאו שהמשרות  לנושאים הקהילתיים  הולם  ביטוי  יינתן  היישוב  שבתקציב  לכך  דאגו  <<

בשכר ובהתנדבות - תהיינה מאוישות על ידי אנשים מתאימים. 

גייסו ליוזמות ממוקדות שותפים ומשאבים חיצוניים - פנו אל המועצה – מחלקת יישובים  <<

וצמיחה, אל המתנ"ס, אל האגף לשירותים חברתיים ואל החטיבה להתיישבות.  גופים אלה 

עשויים לסייע בדרכים שונות.

בחרו מבין חברי הוועד נציג לענייני חברה וקהילה - הנציג ילווה ויעמוד בקשר רצוף עם  <<

העובדים והמתנדבים שעוסקים בנושא.  

שיחת לתיאום ציפיות עם רכזת הקהילה כדי לוודא שאתם רואים עין בעין  קיימו מעת לעת <<

את מצב הקהילה, את מטרות עבודתה ואת יעדיה לשנה הקרובה.

קחו חלק פעיל ויוזם בפעילויות הקהילתיות והוו דוגמא אישית לשאר חברי הקהילה. <<

באמצעות  הקהילה.  מנציגי  מורכבת  שתהיה  ביישוב  וקהילה  חברה  ועדת  הקמת  עודדו  <<

הוועדה ניתן יהיה ללמוד ולהבין את מצב הקהילה (צרכים ואתגרים). 

ביישוב  והתאגדויות  ועדות  במסגרת  הכלל  לטובת  לפעול  תושבים  שיותר  לכמה  אפשרו  <<



- 35 -

ובקהילה (כל אחד לפי מידת העניין, היכולת ומשאבי הזמן הפנוי העומדים לרשותו).

פעלו לחיזוק היחסים בין התושבים שיתבססו על שיח ועל תקשורת המובילה לעשייה,  <<

לשייכות, למחוייבות ולחברות.

עודדו והרחיבו את הרשתות החברתיות בקהילה ליצירת קשרים בין קבוצות, מסגרות וחברי  <<

ועדות ובין תושבים פעילים ללא-פעילים.

עודדו שיתוף במידע באמצעים מגוונים כגון מפגשי קהילה, לוחות מודעות, אתר אינטרנט  <<

מקומי ופיתוח רשתות חברתיות.

התייחסו לצמיחה ופיתוח בתחום הפיזי (קליטה, בינוי שכונות ומבני ציבור) כמניע לעדכון   <<

והגשמת החזון היישובי.
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פרק ב'

ניהול ויישוב מחלוקות 
קהילה חזקה נבחנת בדרכים בהן  היא פותרת מחלוקות שמתגלות בתוכה. מחלוקות הן חלק 

בלתי נפרד מהחיים המשותפים. גם אם יש דמיון בערכים הבסיסיים של חברי הקהילה, עדיין 

יכולים להתגלות מחלוקות על רקע של אינטרסים מנוגדים,  סדרי עדיפויות בניצול משאבים, 

ענייני כבוד ומתחים במערכות יחסים בין אישיות.

התפקיד הציבורי של חברי הוועד הוא לפעול ליישוב המחלוקות בדרכי שלום.

פתרון המחלוקות אינו בהכרח רק מציאת פשרות ולעיתים קרובות הידברות ודיאלוג הן הדרך 

הטובה.

לעיתים ישנה נטייה להתעלם ולא להתייחס למחלוקות כי "לא נעים" או מתוך תקווה כי "הזמן 

יעשה את שלו". במקרים כאלה דווקא חוסר הטיפול עלול להביא להידרדרות המצב ולהתרחבות 

גורמים  יפעל לשילוב  זה המצב,  מומלץ שהוועד  המחלוקות למספר גדול של תושבים. אם 

מקצועיים העוסקים בניהול ויישוב סכסוכים בדרכי מו"מ ושלום.

הכלים המרכזיים לניהול ויישוב מחלוקות 
גישור - שיטה ליישוב מחלוקות שבה מגשר נייטרלי ומקצועי מסייע לצדדים להגיע להסדר  <<

המוסכם על בעלי המחלוקת.

בוררות - הליכי הבוררות מנוהלים בדרך כלל על ידי בורר/ים הנקבעים בתקנון או בהסכמת  <<

הצדדים. לבורר הסמכות להכריע במחלוקת. 

החלטה  לקבלת  הניתן  ככל  גדול  רוב  להשיג  שמטרתו  מתודי  תהליך   - הסכמות  בניית  <<

מחייבת.

של  משותפת  הוצאה   – הכפרי"  היישוב  "לניהול  המדריך  מחלוקות.  ניהול  בנושא  להרחבה 

 .2016 שנת  ראשונה  מהדורה  המפעמים.  ומערכת  האזוריות  המועצות  מרכז  הפנים,  משרד 

https://goo.gl/2ywt3e   96-102 עמודים

סוגיות קהילתיות מרכזיות שיש לתת את הדעת עליהן
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שיתוף תושבים בתהליכי קבלת החלטות 
ויעצימו את  יחזקו את תחושת השייכות שלהם  תהליכים המשלבים מספר רב של  תושבים 

הקהילה. אחת הדרכים לחזק את תחושת השייכות היא על ידי שיתוף הציבור בעשייה ובקבלת 

ההחלטות. 

רבים מחברי הוועד והעובדים מסתייגים מלהוביל  תהליך זה, שכן הוא נתפס כ"גזלן זמן" ויש 

חשש שהתוצרים שלו לא יהיו משביעי רצון. חשש נוסף הוא  שהתהליך עשוי לפגוע בתפקוד 

השוטף של היישוב ואף יתרה מכך, עלול להטיל צל על שיקול הדעת של חברי הוועד עצמם.

חמש סיבות - מדוע  מומלץ לשקול בחיוב לשתף תושבים
"חוכמת ההמונים" - עשויה להעלות רעיונות, דרכים וכיווני פעולה שלא חשבתם עליהם. <<

הגברת ההון החברתי - תהליכים אלה מגבירים את ההון החברתי שכן הם יוצרים קשרים  <<

ותחומי עניין משותפים בין חברי יישוב שאינם נמצאים באופן טבעי באותם מעגלים חברתיים.

רתימת מתנדבים - קל יותר לרתום מתנדבים מקרב הציבור לפעילויות שנובעות מתהליכים  <<

בהם הם היו שותפים.

ביצוע ההחלטות - להחלטות שהתושבים שותפים לגיבושן יש סיכוי רב יותר לצאת לפועל  <<

גם לאחר שתקופת כהונתכם תסתיים. עצם העובדה שההחלטה התבססה על תהליך פומבי 

שהיו מעורבים בו תושבים רבים, תקשה על חברי הוועד שיבואו אחריכם לבטל אותה או 

למסמס אותה, כפי שקורה לעיתים בעת חילופי שלטון.

אמון בוועד - מגביר את אמון התושבים בוועד. <<

חשוב לזכור כי זכות ההחלטה היא בידכם (למעט כאשר מדובר באסיפת חברים רשמית באגודה 

שיתופית)

שיתוף תושבים כיצד? ומה תפקיד חבר הוועד?

בסוגיה זאת תפקיד חברי הוועד הוא מרכזי וחשוב. המעורבות באה לידי ביטוי בבחירת הנושאים 

לשיתוף והדרך בה התהליך יעשה, באישור נוסח ההודעות לציבור, בהנחיית הדיונים הציבוריים 

ובהשתתפות פעילה בהם.

קיימים כלים שונים לשיתוף הציבור, כל זאת מעבר להפעלת מערך ועדות ומתנדבים במגוון 

תחומים.
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יידוע
פרסום פומבי נגיש ובולט של הפרוטוקולים מדיוני הוועד כולל ההחלטות (מחויב על פי  <<

החוק) באופן נגיש, ברור ובולט.

פרסום החלטות משמעותיות  באמצעות ערוצי התקשורת המקובלים ביישוב (לוח מודעות,  <<

עלון היישוב, פורום אינטרנטי, תפוצת מייל יישובית, רשתות חברתיות, קבוצות ווטסאפ ועוד).

הזמנה להתייחסויות ולקבלת הצעות

(בכתב)  הצעות  לקבלת  והזמנה  בהם  לטפל  מתכוון  שהועד  המרכזיים  הנושאים  פרסום  <<

שישקלו במסגרת הדיון.

הזמנת תושבים בעלי ידע ועניין להצטרף לדיונים בנושאים משמעותיים שהוועד מקיים (זאת  <<

מבלי שהם יהיו שותפים בהצבעות על ההחלטות המתבקשות).

קבלת קהל. יצירת ערוץ תקשורת קבוע בין התושבים לוועד ע"י מיסוד שעות לקבלת קהל   <<

(פיזיות או וירטואליות – באמצעות הסקייפ וכיו"ב)

נושא נבחר  לדיון הציבור
משוב  לקבלת  היישוב  של  היום  סדר  שעל  בנושא  פתוח  לדיון  התושבים  הזמנת  לעת  מעת 

והתייחסויות שבעקבותיו יקבל הוועד החלטות בנושא.

להרחבה בנושא שיתוף התושבים.  ראה "השתתפות ושותפות בעבודה קהילתית" מאמר של ד"ר 

שי בן יוסף.  במדריך "ניהול היישוב הכפרי". הוצאה משותפת של משרד הפנים, מרכז המועצות 

האזוריות ומערכת המפעמים. מהדורה ראשונה שנת 2016. עמודים 65 – 75.

https://goo.gl/2ywt3e

התנדבות, מתנדבים ומה שביניהם  
"התנדבות"; ערך חברתי המעיד על קהילה אכפתית ומעורבת. 

מתנדב הוא אדם שמקדיש מזמנו, מניסיונו ומהידע שלו לקדם נושאים מבלי לקבל שכר. התמורה 

שהוא מצפה לה היא ניראות והערכה מצד הקהילה; תחושה של משמעות וערך עצמי; נגישות 

למוקדי השפעה וקבלת החלטות; עניין וכיו"ב. 

עבור עובדי היישוב עבודה  עם מתנדבים היא אינה משימה פשוטה. לעיתים זה מסרבל את 

העבודה השוטפת, לא ודאי, לא מקצועי וכיו"ב. התוצאה היא התחושה שהמתנדבים "מפריעים", 

שעדיף בלעדיהם ושלא ניתן לצפות מהם למחוייבות ולעשייה משמעותית. המתנדבים מצידם 

חשים לעיתים שהם אינם רצויים והם פורשים מתפקידם בכעס ובאכזבה.  
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כחברי ועד וכמתנדבים בעצמכם מומלץ שתראו בחברי ועדות היישוב ובשאר המתנדבים משאב 

של ידע וניסיון חיים, שהקהילה יכולה ליהנות ממנו באם תדע לעשות בו שימוש נכון.

מה ניתן לעשות?
לוודא שמזכיר היישוב ועובדיו מודעים לכך ש"ההתנדבות" הינה ערך קהילתי וככזה הוא  <<

חלק בלתי נפרד מערכי הליבה של המערכת העובדת ביישוב.

לוודא שעובדי היישוב והמתנדב ייצרו לעצמם "חוזה" שבו הם מגדירים במשותף את תפקידו  <<

של המתנדב ואת המצופה ממנו, כולל תחומי אחריותו והסמכויות הנלוות.

ליישוב  מדריך  לדורות".  "יישוב  במדריך  ושיטות.  דרכים  כלים,  ההתנדבות;  בנושא  להרחבה 

מקיים במשגב. עמ' 56-61

http://dorot.misgav.org.il/

קליטת תושבים – קליטה נכונה ומוצלחת היא הסיבה וגם התוצאה ליישוב מוצלח
קליטת תושבים היא תהליך חיוני לכל יישוב. מדובר על תהליך מורכב שעל מנת שיעלה יפה 

הוא מצריך את המעורבות ואת תשומת הלב של חברי הוועד. התחושה של התושבים שהם גרים 

ביישוב פורח ומשגשג היא המשאב המרכזי שעומד לרשות היישוב בכל הנוגע לקליטת תושבים. 

טעות היא לחשוב שניתן להטיל את המשימה על עובד או מתנדב בודד ובכך העניין מטופל. זוהי 

משימה של הקהילה כולה כאשר לוועד היישוב תפקיד מרכזי בהובלתה. 

גיבוש מדיניות קליטה בהתייחס לשאלות הבאות:
יעדי הצמיחה אליהם שואפים, קצב קליטה, קהלי היעד וכיו"ב. ההחלטות שתתקבלנה הן  <<

הבסיס לפעולה היישובית. 

>> חזון היישוב ומהם רצונות החברים. מומלץ לא להתייחס לאילוצים קיימים (לדוגמא מספר 

הדירות הפנויות). ייתכן ולא יתאפשר לבצע את המדיניות הלכה למעשה בטווח הקרוב – אך 

מומלץ לבחון את הדרכים לשיפור המציאות.

לשיח ציבורי בנושא כדי לשמוע את עמדת התושבים. <<

תהליכי הקליטה – המלצות לפעולה
וליווי חברתי המסייעת למשפחה בצעדיה  מערכת תמיכה  ודאו שוועדת קליטה מקיימת   <<

הראשונים ומהווה עבורה מקור לעידוד וכתובת להתייחסות לקשיים.
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>> הקלו על הבירוקרטיה. וודאו שכל התהליכים הבירוקרטיים הם הכרחיים ומתבקשים ואל 

תהססו להקל על התהליכים.

>> תהליך קליטה אחיד לכולם. הקפידו לוודא שתהליך הקליטה יהיה אחיד וזהה לכולם גם 

לאלה שאינם "בנים של" ו/או מקושרים לתושבים "חשובים".

מתן מידע נהיר וברור. ודאו שהמשפחה הנקלטת מקבלת מידע מאורגן וברור על מגוון   <<

השירותים הניתנים ביישוב:

>> על הפעילויות החברתיות, קהילתיות, חינוכיות ואחרות 

>> שמידע זה "אינו רק ליודעי חן", כלומר שהוא ברור ומובן גם למי שאינו בקיא בקודים 

הפנימיים של היישוב

>> מתן תשומת לב אישית. אנשים שמגיעים למקום חדש לעיתים מרגישים מבוכה ועל מנת 

לצאת מהבית הם זקוקים לעידוד ו"להזמנה אישית".

הקהילה  את  ויעשירו  היישוב  החברתי של  להון  יתרמו  היטב  לזכור שתושבים שנקלטו  כדאי 

ביישוב בו הם חיים.
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פרק ג׳

פיתוח וקידום מקורות תעסוקה ביישוב
פיתוח וקידום יזמות חברתית ועסקית לצורכי פרנסה הם מרכיב חשוב בחוסנה של הקהילה והם 

גם אלה שיכולים להוות מוקד משיכה למעוניינים להצטרף ליישוב ולהיקלט בו. יש בהם כדי 

להבטיח את כושר ההשתכרות של התושבים ולתרום לאיכות חיים משפחתית וקהילתית כאחת. 

הערך המוסף של יזמות מסוג זה עולה אם היא מביאה להעסקת עובדים נוספים מהיישוב, אם 

היא מרחיבה ומעשירה את מערך השירותים לתושבים ואולי אף גורמת להעסקת אנשים עם 

צרכים מיוחדים.

מהם עסקים חברתיים? בשנים האחרונות מתפתחת היזמות החברתית המשלבת חזון של שליחות 

חברתית עם גישות עסקיות שיש בהן חדשנות ושיטתיות. ליזמות חברתית צריך להיות היבט 

מחולל שינוי ומפתח שירות חיוני לקהילה. יזמות חברתית צריכה להתנהל על בסיס עסקי, גם 

אם צנוע, ולו כדי להבטיח את המשכה ואת כדאיות הפעלתה על ידי כוחות איכותיים.

עסקים חברתיים מודדים שלוש שורות רווח – פיננסית, חברתית וסביבתית והם מקדמים אג'נדה 

חברתית וסביבתית בכלים עסקיים, מוכרים מוצרים ושירותים ללקוחות, מתנהלים כלכלית כעסק 

ואינם תלויים בתרומות ובפילנתרופיה.

המשימה של קידום ופיתוח של יזמות חברתית ועסקית ביישוב מוטלת מטבע הדברים על מנהל 

היישוב/מזכיר הוועד המקומי וכיו"ב, והם מוציאים לפועל את מדיניות הוועד על ידי יצירת מרחב 

לצמיחה קהילתית שמעודד ומקדם התפתחות עסקית של יזמים ובעלי עסקיים עצמאיים. 

הערה: העסקים החברתיים אינם באים במקום  ההתנדבות החברתית או הקהילתית.

תפקיד הוועד - להוביל ולוודא שבעלי התפקידים ביישוב: 
>> מעודדים, תומכים ומסייעים בהקמה ובפיתוח של יזמות עסקית ועסקים חברתיים ופועלים 

והיזמים ביישוב,  ומיפוי של בעלי העסקים העצמאיים  להצלחתן, באמצעות שיחות היכרות 

איתור צרכים, בחינת הפוטנציאל ומיזעור חסמים. חיבור היזמים ובעלי העסקים המקומיים עם 

גופי ייעוץ באזור כגון מעוף, מט"י, המועצה האזורית וכיו"ב.

חיובי של  ומיתוג  פרסום  באמצעות  היישובית  באווירה  תומכת  סביבת התפתחות  יוצרים   <<

העסקים בקהילה.

>> מסייעים ליזמים ולוועד עצמו בהסרת חסמים פיזיים כגון בהתאמת מבנים ושטחים לפעילות 

פיתוח מקורות תעסוקה ביישוב - עסקים, יזמות עסקית  ועסקים חברתיים
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של עסקים עצמאיים וכיו"ב.

יזמויות  קיימות  בהם  ביישובים  מזכירויות.  חוצה  כלכלית–מקצועית  ועדה  הקמת  לעודד   <<

ואת  היזמים  את  שתלווה  מקצוע,  מאנשי  המורכבת  כלכלית  ועדה  להקים  מומלץ  עסקיות 

העסקים. מומלץ שהוועדה תיזום אף היא פעילויות כלכליות ותבחן מימוש רווחים על נכסים 

מניבים ביישוב.

סיכום:

יזמות נוגעת בדרך כלל למיזמים עסקיים למטרות רווח, אולם ליבת היזמות אינה רק הקמת 

עסק חדש. ליבה של היזמות היא ההמצאה, החדשנות והשאיפה ליותר. יש לקחת בחשבון 

יזמים בהגדרה. חלקם מנהלים עסק עצמאי לפרנסת  שלא כל בעלי העסקים בקהילה הם 

המשפחה כעסק עיקרי או כהכנסה משנית, כתחביב או כתעסוקה עם תוספת הכנסה לפנסיה.

מדיניות  את  לבצע  דואגים  וצוותו  היישוב  היישוב/מנהל  שמזכיר  לוודא  הוא  הוועד  תפקיד 

הוועד ולחזק את הכלכלה המקומית ואת החוסן הקהילתי באמצעות גיוון התעסוקה ותמיכה 

זאת בדגש על כלכלה מקומית מקיימת, כמנוף לצמיחה דמוגרפית  ביזמות ובעסקים עצמאיים.

ולמשיכת אוכלוסייה איכותית ליישוב.
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פרק ד׳

ביטחון
במצבי חירום, תפקידה של הנהלת היישוב הוא לייצג את האינטרסים האזרחיים וההתיישבותיים 

של היישוב מול צה"ל ומול הגורמים הנוספים הפועלים בשטח, במטרה ליצור תיאום ושיתוף 

פעולה בין כולם, תוך איזון בין צרכי הביטחון לצרכים היישוביים.

השחקן המרכזי במצב חירום הוא צה"ל. מלבדו פועלים בשטח גם גורמים נוספים שעיסוקם 

בתחום החירום והביטחון כגון משטרת ישראל, מד"א, כיבוי-אש, אגף הביטחון במועצה האזורית  

וגורמי הביטחון השונים ביישוב עצמו.

תקציב הביטחון – כדאי לדעת
המועברים  הסכומים  חיצוניים.  ממקורות  מגיע  היישובי  הביטחון  תקציב  של  המרכזי  החלק 

מהמועצה ליישוב כפי שפיקוד העורף מאשר ומעביר ותלויים בהנחיותיו.

מרכיבי הביטחון - הקמתם ואחזקתם נעשית באופן מרוכז ע"י המועצה על פי הצורך ובתיאום 

עם רבש"צ היישוב. קיים פער מובנה בין הצרכים בשטח ובין התקציב שמקבלת המועצה ממשרד 

הביטחון ומפיקוד העורף. הפתרון הוא יצירת שיתוף פעולה הדוק בין היישוב לבין המועצה ודאגה 

לשמירה מיטבית על הציוד יקר הערך, על התשתיות הביטחוניות, הרכבים, הדרכים והמתקנים.

נוסחה  - מועבר מן המועצה אחת לחודש ע"פ  תקציב השתתפות עבור דלק לרכב הביטחון 

קבועה (מומלץ להתעדכן בפרטי הנוסחה אצל מזכיר היישוב).

תקציב עבור צריכת חשמל של תאורת ביטחון - מועבר מן המועצה אחת לחודש על פי נוסחה 

קבועה (מומלץ להתעדכן בפרטי הנוסחה אצל מזכיר היישוב).

שכר הרבש"צ -  מועבר ליישוב באופן ישיר על ידי משרד הביטחון.

ציוד אישי בסיסי לכיתת הכוננות - מתקבל מפיקוד העורף באמצעות החטמ"ר. מעת לעת מבצע 

אגף הביטחון שדרוג ורכישת אמצעים לכתות הכוננות.

אחזקת אמבולנסים וציוד רפואי על ידי אגף הביטחון.

– מתבצעים על פי מדיניות צה"ל, בהתאם לצרכים ולבקשות שמגיעות מן  אימונים והדרכות 

היישוב, כל זאת בכפוף ליכולות המועצה ועל פי שיקול דעתו של קב"ט המועצה.

ביטחון וחירום
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שמירה
השמירה ביישובים היא חובה על פי חוק, המסמיך את היישוב, באמצעות רכז הביטחון, להורות 

על חובת שמירה ביישוב. ברוב היישובים השמירה מתבצעת ע"י שומרים קבועים המקבלים שכר 

עבור עבודתם, תהליך המחייב קבלת אישור של גורמי הצבא וחקיקת חוק עזר עירוני עבור כל 

יישוב. בכל הקשור לנושא זה  יש לפעול באופן ישיר ע"פ הנחיות קב"ט המועצה.

מה תפקיד חברי הוועד? אחריותכם לוודא כי השמירה ביישוב מתבצעת ע"פ הנהלים המאושרים 

ספציפית ליישוב שלכם (חוק עזר אגרת שמירה/שמירת תושבים)

אבטחת מוסדות חינוך
יחידת  את  מסמיך  הוא  החינוך.  משרד  של  אחריותו  בתחום  היא  החינוך  מוסדות  אבטחת 

הביטחון במועצה באמצעות הקב"טים האזוריים לנהל את הנושא ולפקח על פעילותו. מימון 

שכר המאבטחים של מוסדות החינוך מגיע מן המשטרה (בתוספת תקציב של המועצה) כמו גם 

ההגדרות והכללים בתחום זה. הרבש"צ הוא אחראי ראשי על תחום הביטחון ביישוב והוא זה 

שאמור להיות מתואם עם מאבטחים אלה ולדאוג לתפעולם בשגרה ובחירום בכפוף להנחיית 

קב"ט המועצה.

מעונות יום אינם באחריות משרד החינוך ולכן אינם כלולים במערך אבטחה זה.

מרכיבי הביטחון היישוביים
ביתן  ביטחון,  היקפית, תאורת  גדר  היקפית,  - דרך פטרול  מגוונים  ביישוב  מרכיבי הביטחון 

שמירה, שער חשמלי, רכבי ביטחון, מכשירי קשר, חדרי נשק, אזעקות וכיו"ב.

המרכיבים האלה הוקמו ע"י פיקוד העורף וע"י משרד הביטחון והם מתוחזקים ע"י המועצה 

(הזרוע המבצעת של מערכת הביטחון בתחום זה).

לעיתים ישנו פער בין התקציב המיועד להקמה ולאחזקת מערכות אלו ובין הצורך ביישוב ובשל 

כך היישוב והמועצה נאלצים להתמודד עם פער זה ע"י שיתוף פעולה באחזקה מונעת ומניעת 

נזקי שבר.

מיידי  באופן  תיפתח  ביטחון  ברכיב  לוודא שבכל מקרה של תקלה  הוועד?  חברי  מה תפקיד 

קריאה למוקד כדי שיתוקן במהירות האפשרית וכן למנוע החמרת הנזקים.

ועדת הביטחון היישובית
תפקידה:

>> להוות כתובת לפניות הציבור בתחום הביטחון
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>> לגבש עם הרבש"צ את תכנית העבודה ולפקח על ביצועה

>> לדון בסוגיות הנוגעות לביטחון היישובי ולגבש את המלצותיה

כדאי לדעת: דינה של ועדת הביטחון הוא כדין שאר הוועדות הפועלות ביישוב. כלומר, לוועדת 

הביטחון אין סמכות לקבל החלטות בעלות משמעות כספית ומהותית עבור היישוב. הוועדה 

מעבירה את המלצותיה לוועד היישוב והוא זה המוסמך לקבל את ההחלטות.

חירום
צח"י – צוות החירום היישובי

מטרה מרכזית: שמירה על החוסן הקהילתי של התושבים. אירוע משברי ע"פ הגדרתו עלול 

רגשית  עוצמה  בעל  שהאירוע  ככל  והאזורי.  הקהילתי  המשפחתי,  האישי,  החוסן  את  לערער 

גבוהה יותר כך עלול הוא להחליש מנגנונים חזקים שפעלו לשמירת היציבות והחוסן הקהילתי. 

מוקד צח"י ביישוב
התערבות  ועל  תפקודו  על  דרמטי  באופן  להשפיע  עשויה  צח"י  של  הפעילות  מקום  סוגית 

המתנדבים ובעלי תפקידים ביישוב ובמועצה במהלך האירוע. המלצת המועצה היא שכל יישוב 

יאתר לפחות שני מקומות אפשריים להפעלת צח"י. המקום צריך שיהיה מרווח, עם קווי טלפון, 

נקודות חשמל להטענת המכשירים, חדרי ספח לעבודת צוותי המשנה של צח"י וצוותים נוספים 

של היישוב ומחלקות המועצה. חשוב שתהיה אפשרות לתחום את האזור כדי להגביל סקרנים 

במקרה הצורך.

חשוב שהחלטה על מיקום המוקד היישובי תועבר לחברי צח"י וליתר הגורמים עימם יעבוד צח"י 

ישראל  בצה"ל, במשטרת  המקומית,  ברשות  בקהילה,  בעלי תפקידים  האירוע;  ניהול  במהלך 

ובפיקוד העורף.

רציונל הפעולה של צח"י
כשקורה אירוע חירום, צח"י, ולא שום גורם מועצתי, מנהל את האירוע מהרגע הראשון. צח"י 

פועל, אקטיבי, יוזם, בונה הערכת מצב וצרכים ונותן מענה מיידי לחברי הקהילה.

צח"י נעזר במערכות משיקות. מחלקות המועצה כולן עומדות לטובת צח"י והסיוע בעת משבר. 

בעלי התפקידים במועצה ובקהילה מופעלים לטובתו. חברי צח"א – צוות חירום אזורי מוקפצים 

היישוב  לתושבי  המאפשר  צח"י  מודל  נבנה  כך  לשם  מיטבי.  באופן  לתפקד  לו  לסייע  ע"מ 

המתנדבים להיות שותפים באתגר זה.
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כיצד פועל צח"י?
יודע מראש את תפקידו. באופן זה נוצרת  צוותי עבודה. כל צוות  צח"י פועל באמצעות   <<

מערכת מאורגנת שתפקידה לשלוט באירוע. יש לציין שהמועצה מכשירה מתנדבים ייעודיים 

לצוותים ספיציפיים. עם זאת היא משתדלת  שכל חברי צח"י יכירו את עבודת כל הצוותים 

למקרה שמתעורר צורך  לנייד אנשים מצוות אחד למשנהו.

>> צוות מטה. בכל צח"י פועל צוות מטה. הצוות מורכב משלושה תושבים. בעת אירוע, אחד 

מצוות המטה מקבל את ההודעה ממחלקת רווחה של המועצה, מתייעץ עם שאר חברי צוותו 

האם זהו אירוע המצדיק הפעלת צח"י ובאיזה היקף. מרגע זה מתחילה חלוקת העבודה בין 

חברי צוות המטה. הצוות יעדכן ויפעיל את שאר חברי צח"י, יאמת את ההודעה, יפתח מוקד 

יישובי, יתחיל לכנס את המידע שמגיע ויחלק משימות לשאר הצוותים.

שיטת עבודת צח"י
צח"י פועל בעזרת צוותים אשר נבנו מראש:

>> לכל צוות ממונה רכז וסגן, מספר 1 ומספר 2. זאת כדי שיוכלו להתייעץ במהלך האירוע. 

כמו כן, במקרה שאחד מהם אינו נוכח פיזית ביישוב בזמן האירוע, חברו יוכל לנהל את הצוות.

צוותי צח"י:
>> צוות המטה – רכזי צח"י

>> מזכירות

>> צוות מידע לציבור/צוות תקשורת

>> צוות משפחה

>> צוות תל"מ

>> צוות דוברות

>> צוות לוגיסטיקה

>> צוות חינוך

>> צוות קהילה

>> מימשק ביטחון ורפואה

בזמן אירוע – מתכנסים רכזי צח"י. הם מכנסים את רכזי הצוותים, מעדכנים אותם במידע שיש 

להם ומבקשים מכל צוות לשבת עם חבריו, לעדכן אותם ולבנות תכנית מותאמת לאירוע בתחום 

עליו הם אחראיים.
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מודל עבודת צח"י
עקרונות המודל:

שרשרת העברת המידע בהפעלת צח"י:

>> בד"כ המוקד האזורי מקבל הודעה על האירוע.

>> המוקד מעביר את ההודעה לכמה גורמים במקביל: צבא, משטרה וגורמי התערבות אזרחיים.

>> לאזרחים עוברת ההודעה בשתי דרכים מרכזיות - בביפר או בפריצה למירס הקבוצתי אשר 

אותו שומעים חברי מערך הביטחון, מערך הרפואה ומערך הרווחה.

>> באירוע ביישוב או באירוע שנוגע לתושב בודד, מערך הרווחה מעדכן את צח"י הרלוונטי.

>> במידה ומדובר באירוע עם חמישה פצועים, בהם פצוע אחד קשה ומעלה, או ח"ו במידה 

ומדובר באירוע עם הרוג – יוקפצו חברי הצח"א ע"י מערך הרווחה.

שלבי פעילות צח"י באירוע
>> קבלת ההודעה ואימותה

>> עדכון צוות מטה צח"י, החלטה על כניסה לאירוע, פתיחת מוקד צח"י ומיקומו

>> הקפצת שאר חברי צח"י

>> פתיחת מוקד עם מזכירה ותיעוד המידע שמגיע והפעולות המתבצעות

>> עדכון בעלי תפקידים ביישוב: רב, מזכיר, חברי הוועד ורכז קהילה

>> איסוף מידע נוסף ממחלקת רווחה, רכז ביטחון

חלוקת תפקידים בין חברי צח"י:

>> הודעה וליווי המשפחה

>> בניית רשימות משפחות תל"מ

>> הכנת מסר למידע לתושבים

>> היערכות צוות החינוך לעבודה עם ילדים ונוער

>> היערכות צוות הקהילה למענה קהילתי

>> כינוס רכזי צוותי צח"י לעדכון וחשיבה על צרכים נוספים

>> הפעלת תכניות הצוותים: חינוך, קהילה, מידע לציבור ולוגיסטיקה

>> כינוס מסכם ליום הפעילות

>> סיכום בכתב של האירוע והפעולות שהתבצעו
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מה תפקיד חברי הוועד?
המענה בשעת חירום ביישוב מבוסס על שני עקרונות מרכזיים:

לפתח  שיש  מיומנות  הינה  ושימורם  הפעלתם  מתנדבים,  גיוס  מתנדבים.  של  פעילותם  א.

ולשכלל ביישוב. (עיינו במדריך בפרק מתנדבים בשער העוסק בקהילה)

ההיערכות מראש. ידוע שבשעת החירום עצמה מאוחר מדי להתארגן. יחד עם זאת, הנטייה  ב.

הטבעית של רובנו  היא לדחות את ההכנות למצבים קשים.

כחברי ועד היישוב, מוטלת עליכם האחריות לפעול וליזום דווקא בימי שיגרה את ההיערכות 

וכן  ביישוב  צח"י  צוות  במועצה,  מקצוע  אנשי  עומדים  לרשותכם  חירום.  לשעת  היישובית 

הרבש"צ שתחום זה הוא בתחום תפקידו.

פירוט מקיף לגבי היערכות היישוב בעת חירום (צוותי צח"י ותפקידם וכיו"ב) ניתן למצוא 

במועצה האזורית – יחידת  הרווחה המפתחת את מודל ההיערכות. 
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שער שלישי
תכנון, פיתוח ובנייה
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פרק א׳

ועדת פיתוח ובניה – ועדה חוצת מזכירויות
ועדת בניה היא אחת הוועדות החשובות ביישוב המבקש להתפתח, להתרחב ולגדול. הוועדה 

עוסקת בשני תחומים:

טיפול בסוגיות הנוגעות להתפתחותו העתידית של היישוב - קידום תכניות פיתוח לשכונות  <<

עתידיות ולהתקשרויות עם יזמים, פיתוח והקמת מבני ציבור, אישורים, שינויי תב"ע יישובית 

וכיו"ב.

>> טיפול בסוגיות שוטפות הנוגעות לבניה פרטית ביישוב - אישור תוספות בניה, בניית בתים 

חדשים, קבלת תלונות על חריגות בניה וכיו"ב.

כדי למלא את משימותיה כראוי, זקוקה הוועדה לדברים הבאים:

זמן: התהליכים הכרוכים בתכנון ובפיתוח נמשכים בדרך כלל על פני זמן רב יותר מקדנציה אחת 

של ועדה. לפיכך, יש לשקול להגדיר את משך פעילותה לקדנציה כפולה לפחות ו/או לחילופין 

לעודד את חבריה להתחייב להמשיך לקדנציות נוספות. זאת, על מנת להבטיח שיישמר הרצף 

התכנוני, שניתן יהיה לשמור ולעקוב אחרי החלטות שהתקבלו וכן לא לקטוע יוזמות בעיצומן. אי 

שמירת הרצף התכנוני  עלול לגרום לדיונים חוזרים שמשמעותם המעשית היא דחיית הפיתוח 

של היישוב במספר שנים.

חטיבה  במועצה,  הנדסה  (אגף  מקצוע  אנשי  עם  בקשר  לעמוד  נדרשת  הוועדה  משאבים: 

להתיישבות, מתכננים, מודדים, יועצי בניה וכיו"ב). חלק מהשירותים שהם מספקים כרוך בהוצאה 

חברי  בין  הסמכויות  חלוקת  ואת  הגבולות  את  מועד  מבעוד  להבהיר  מומלץ  ולפיכך,  כספית 

הוועדה לוועד ולהביא לידיעת הוועדה את נוהל הפעלת היועצים של היישוב באופן שלא יגרום 

תכנון ובניה

פירוט והבהרה של מונחים בסיסיים מעולם התכנון והבנייה:

מתאר  תכנית  מקומית;  ועדה  בסמכות  תכנית  (תב"ע)  מפורטת  תכנית  תכנית-אב; 

ארצית (תמ"א) תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ), ועדה מקומית לתכנון ולבנייה; בקשה 

להיתר בנייה; בקשה להיתר עבור שימוש חורג.
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חריגה מתקציב היישוב ולא יתקיימו פעולות שאינן תקינות.

ידע: הוועדה נדרשת לדאוג שתוכניות הבניה הכלליות תואמות את התב"ע השכונתית הרלוונטית, 

הוועד  "אישור  על חתימה/אי חתימה של  לוועד  ולהמליץ  בהתנגדויות השכנים  לעיתים  לדון 

המקומי" על תוכניות הבניה.

בניה ציבורית
בסוגיית תכנון מבני הציבור, הוועד הוא זה שמביא לשולחן התכנון את הצרכים של התושבים ושל 

הקהילה (מה מתאים לקהילה, כיצד המבנה אמור לשרת אותה, מהן המגבלות הכספיות, מהם 

הצרכים העתידיים וכיו"ב). לצד הוועד עומדת כאמור ועדת בניה (ראה סעיף קודם), שתפקידה 

הוא, בין השאר, להציע לחברי הוועד כמה אפשרויות פעולה בכל אחד מן הפרויקטים שרוצים 

לקדם. כמו כן הם עשויים להעלות רעיונות, יוזמות ופרויקטים משלהם אותם הם חושבים שמן 

הראוי לקדם.

לתשומת לב חברי הוועד - ההחלטה הסופית היא שלכם. ועדת בניה ממליצה ואתם המחליטים!

המלצות לחברי הוועד:

>> נציג מטעמכם (רצוי חבר ועדת בניה) ילווה את הפרויקט מראשית הדיונים. דווקא בהתחלה 

נסגרים הפרטים החשובים ביותר.

>> לוודא שבטרם היציאה למכרז שמאתר קבלן או יזם, תוכן פרוגרמה מפורטת (ע"י איש 

מקצוע).

>> אין לחתום על הסכם או זיכרון דברים עם יזם ללא אישור אגף הנדסה במועצה. 

>> לוודא שהמבנה שאתם בונים יעבור את ההליך הרשמי התקין ויקבל את כל האישורים 

הנדרשים. לשם כך ערבו את אגף ההנדסה במועצה מרגע העלאת הרעיון, זאת כדי לקבל 

הנחיות והוראות שימנעו מלכתחילה טעויות שתיקונן יעלה כסף רב בשלבים מאוחרים יותר.

>> להכניס לתמחור של כל פרויקט מפקח מטעם היישוב.

גדולים להביא  ביותר, אלא את ההצעה שסיכוייה  הזולה  לא לבחור בהכרח את ההצעה   <<

מומלץ שבין חברי ועדת בניה ימצא לפחות חבר אחד שיודע לקרוא תכניות בניה כדי 

שיהיה תוקף ומשמעות להמלצות הוועדה.

חשוב לזכור:

לחברי הוועדה אין את הסמכות והכלים לטפל בחריגות בניה. לפיכך, את התלונות המגיעות 

לשולחנה של הוועדה מומלץ להפנות ישירות למועצה.
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לתוצאה הרצויה ליישוב.

>> לוודא שינוהל משא ומתן הוגן עם הקבלנים/יזמים. אם תלחצו אותם יותר מדי הם יפצו 

את עצמם על הנזק שנגרם להם באיכות מוצר ירודה ובמשך בניה ארוך יותר.

>> לוודא שלפרוייקטים גדולים יישכר  פרויקטור -  איש מקצוע בתחום. אל תטילו על מזכיר 

היישוב להוביל פרוייקטים גדולים בעצמו. אין לו את הזמן לכך וברוב המקרים גם לא את 

הידע המתבקש.

>> לדאוג  שכל מבני הציבור שלכם יהיו מונגשים לנכים ובעלי מוגבלויות. זה ראוי ואף החוק 

מחייב זאת!

>> לוודא שבעת התכנון יילקחו בחשבון הסוגיות של אחזקת המבנה/השכונה. תבדקו את 

האפשרות לשימוש באנרגיות מתחדשות, בקשו מהמתכנן לחשוב לא רק על העיצוב אלא 

גם על הניקיון, האחזקה וחיי היום יום בפרוייקט. התוצאה עשויה להיות חיסכון ויעילות 

לאורך שנים.

>> להקפיד לבקש מהמתכננים ומאנשי הביצוע לפגוע מעט ככל הניתן בערכי הסביבה והטבע. 

במקרים בהם הנזק לסביבה הכרחי, דאגו שתוכנס בתוכנית מראש עלות שיקום הטבע והנוף.

>> להתייעץ עם רכזת הקהילה בשלב התכנון. לה יש מידע מקיף לגבי הצרכים של הקהילה.

אל תהססו לשאול, לברר ולהתעניין. זוהי חובתכם כלפי הציבור שאותו אתם מייצגים!

בניה פרטית
הבניה הפרטית ביישוב שכיחה ונוגעת כמעט בכל אחד מהתושבים, בין אם מדובר בבניית 

בית מראשיתו ובין אם מדובר על הרחבת בית קיים. פעילות (מבורכת)  זו מטילה מעמסה לא 

קלה על המערכת היישובית שכן היא מעלה סוגיות של שמירה, אישורים, טפסים, הסכמת 

שכנים וכיו"ב.

זכרו שללא חתימתכם לא ניתן להוציא היתר בניה.

לרשות חברי הוועד עומדים הגופים הבאים:

ועדת בניה

תפקידה לדאוג שתוכניות הבניה הכלליות תהיינה תואמות את התב"ע השכונתית הרלוונטית. 

"אישור  של  חתימה  חתימה/אי  על  לוועד  ולהמליץ  השכנים  בהתנגדויות  לדון  אמורה  היא 

הוועד המקומי" בתוכניות הבניה.
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רבש"צ, שומרים וועדת ביטחון

ביישובים בהם מועסקים עובדים פלשתינאים, מתעוררת לעיתים מחלוקת בין דרישות הביטחון 

של התושבים לבין רצון המשפחה הבונה לעמוד בקצב הבניה שתוכנן. במקרים אלה מומלץ 

לתת גיבוי לבעלי התפקידים העוסקים בביטחון. יחד עם זאת, מומלץ לוודא מדי פעם שהם 

אינם עושים שימוש חורג בכוח שניתן להם.

חריגות בניה
כנבחרי ציבור עשויות להגיע  אליכם תלונות על פלישה לשטח ציבורי, על חריגות בניה ועל 

פלישה לשטח של שכן. בכל המקרים  יש לזכור כי הסמכות לאכוף את חוקי התכנון והבניה 

נמצאים בידי המועצה האזורית ורשויות האכיפה השונות. לפיכך, מומלץ להסביר למתלוננים 

שאין זה מתחום אחריותכם והמליצו להם לפנות בכתב לאגף ההנדסה במועצה.

הערה: במקרים של פלישה לשטח ציבורי שעליו אתם אחראיים, מומלץ להתריע בכתב בפני 

הפולשים ולהקציב להם זמן מוגדר לפינוי בטרם הפניית התלונה לגורמי המועצה האזורית. 

במידה והם לא יפנו את השטח בזמן שהוקצב, יש להעביר את התלונה בכתב לאגף ההנדסה 

במועצה.

ככלל, מומלץ להתייעץ בנושא זה עם היועץ המשפטי של היישוב.

היישוב  "ניהול  ל  במדריך  ראה  והבניה  התכנון  ותהליכי  היישוב  פיתוח  בתחומי  להרחבה 

https://goo.gl/2ywt3e 123 הכפרי". עמ' -111
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נספחים
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נספח 1

חלוקת הסמכויות בין המועצה האזורית, הוועד המקומי והאגודה השיתופית
צו המועצות האזוריות (סעיף 132) הסמיך את ועדי היישובים להשתמש בכל הסמכויות שהעניק 

הצו למועצה האזורית תחת שתי התניות:

1. כל עוד המועצה אינה משתמשת בסמכויות אלה.

2. כל עוד היישובים פועלים בכפוף להחלטות המועצה ולחוקי העזר שלה. במקביל, המועצה 

לא חייבת להפעיל את סמכויותיה למעט סעיפים בודדים. בשנת 2004 הכניס שר הפנים תיקון 

מחמיר שקבע שהמועצה היא זאת שתחליט איזה סמכויות להאציל לוועד המקומי (ראה פירוט 

(מיעוט  המקומי  הוועד  יכולת  על  שהוטלו  המגבלות  היישוב).  בוועד  העוסק  במדריך  בסעיף 

סמכויות ומחסור במשאבים) הקשו על הוועד לעמוד בציפיות התושבים והובילו יישובים רבים 

לפנות אל המערכת השיתופית (האגודה השיתופית המקורית או הקמת אגודה קהילתית). חלק 

מהיישובים מנוהלים ע"י אגודות שיתופיות חקלאיות או קהילתיות – שהן אינן חלק מהשלטון 

זיקה  ולכן אין להן  ולהסדרים של השלטון המקומי  המקומי. לפיכך, הן אינן כפופות לחוקים 

חוקית למועצה האזורית. היתרונות הם:

1. גמישות תקציבית - לאגודה אפשרות לגייס/ליצור מקורות מימון עצמאיים (בנוסף על אלה 

שמועברים אליה מהמועצה – באמצעות ועד היישוב ומוועד היישוב ישירות), דבר המהווה 

אמצעי להרחבת השירותים עבור התושבים ביישוב.

עצמאות ניהולית - האגודה מנוהלת על ידי אסיפה כללית של חבריה. לפיכך, היא יכולה  .2

להחליט בהצבעת רוב על הרחבת שירותים וגביית תשלומים בגינם, ללא התקרה המגבילה 

את ועד היישוב.

ומפעילויות  מנכסים שבבעלותה  הנובעים  עצמאיים  הכנסה  מקורות  גם  לאגודה  לעיתים   .3

כלכליות שהיא מבצעת.

סיכום: בניהול הזירה שבו פועלות המועצות האזוריות במדינת ישראל משתתפים מספר שחקנים 

מרכזיים. המועצה האזורית – שחקן דומיננטי ומוביל – סמכותה חלה על כל היישובים שבתחום 

 – והקהילתיות  החקלאיות  השיתופיות  והאגודות  המקומיים,  הוועדים  הם  האחרים  שיפוטה. 

הממלאים את תפקידי הרשות המקומית (אינם פעילים בהכרח בכל היישובים). המציאות מלמדת 

יחסי הגומלין בין כל השחקנים בזירה אינם מוגדרים  אותנו  שהכללים האמורים לקבוע את 

יישוב ומועצה בוחרים את ההולם להם ולתושביהם. יחד עם זאת, חשוב כי  בבירור ולכן כל 

ואת  העבודה  ממשקי  את  שיבהירו  ולהסכמות  להבנות  יגיעו  וההנהלות  המשפטיות  הישויות 
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חלוקת הסמכויות והאחריות בתחום היישוב. זהו תהליך אסטרטגי חיוני לניהול היישוב.

מה הסוגיות שיש לקחת בחשבון כאשר מגדירים את ממשקי העבודה בין השחקנים 
המרכזיים בזירה?

ערכים וצביון היישוב הרצוי - אלו רוצים לשמר ואלו רוצים לשנות/להוסיף בעקבות השינויים 

ביישוב.

המבנה הארגוני המיטבי ליישוב - החלופות האפשריות:

זהות ועדים - ביישוב שיתופי הנהלת האגודה החקלאית היא הוועד המקומי כמצויין בצו המועצות 

האזוריות.  

ושניהם  הקהילתית  האגודה  ובהנהלת  המקומי  בוועד  יכהנו  נבחרים  אותם   - פרסונלית  זהות 

מופרדים מהנהלת האגודה החלקאית. 

הנגזרות התפעוליות

את  לקדם  היישוב  להנהלת  לסייע  שתפקידן  הוועדות,  יפעלו  מהישויות  מי  מטעם   - ועדות 

התחומים המוניציפאליים, הקהילתיים והחברתיים ביישוב.

תשתיות על - להחליט על חלוקת אחריות בין הישויות השונות בתוך היישוב וכלפי המועצה 

בנוגע לתחזוקה ולשדרוג של תשתיות העל - מדרכות, תאורת רחוב, תשתיות מים, ביוב וניקוז. 

הפרדה בין שטחים פרטיים ושטחים ציבוריים.

במידה ובאחריות היישוב (ולא המועצה), הפרדה בין טיפול בפסולת  פינוי פסולת מוצקה וגזם -

על עסקים לזו של היישוב.

רישיון לאספקת מים - הבנת הכללים שקבעה רשות המים לצריכה ציבורית וצריכה פרטית.

קרקעות ונכסים - סוגיה מורכבת. יש להכיר את המשמעויות הנוגעות לזכויות בקרקע כחלק 

מהסכם המשבצת לייעודי הקרקע ולשימושיהם, לבעלות על מבני הציבור (ייתכן וחלק מהם נבנו 

מכספי האגודה החקלאית ובתחומה) ולשטחי הציבור של האגודה החקלאית המשמשים את כלל 

הקהילה.

מבני ציבור - להחליט על השימוש במבנים (שימוש פרטי / ציבורי) ועל האחריות לתחזוקתם. 

כשמחליטים על כך, חשוב להסדיר עם בעל הקרקע את הנושאים האלה. השקעות במבנים, 

למען  מותרות  ופעילויות  אגרות  מיסים  ביטוחים,  סמליים,  שכירות  דמי  תחזוקתם,  שדרוגם, 

הקהילה.

תב"ע והרחבת היישוב - כאשר נדרש שינוי בתב"ע יש להחליט מי הגוף שמוביל את השינוי 
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או  יישוב? או פיתוח עסקי?  כיצד מבצעים הרחבת  גם הישויות האחרות.  בו  וכיצד ישתתפו 

את  לשקול  יש  לפיכך,   – ועתידו  היישוב  של  צביונו  על  להשפיע  אמורים  אלה  כל  תיירותי? 

ההשפעה על הקהילה כולה.

לנסח מסמך הבנות המכיל מספר סעיפים  יש   - הישויות  בין  והתקשרויות  הסדרת שירותים 

המשפיעים על התקציב של כ"א מהישויות. לדוגמא - אם סוכם  שהוועד המקומי ירכוש שירותים 

מהאגודה, ההסכם יגדיר את פרטי השירותים וההתקשרויות ואת התשלומים שיועברו תמורתם 

בין הגופים. ובנוסף, ההסכם מחויב לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: אישור ההתקשרות על 

ידי שני שליש מחברי הוועד המקומי; אישור ההתקשרות ע"י מליאת המועצה; פרסום ברשומות 

של ההתקשרות.
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נספח 2

רשימת השירותים לתושב שנמצאים באחריות היישוב
תשתיות

אחזקת גני משחקים <<

גינון המרחב הציבורי <<

ניקיון שטחי ציבור פתוחים <<

אחזקת מבני ציבור קהילתיים <<

טיפול ואחזקת מערכת המים בתוך היישוב <<

תרבות 

חוגים מקומיים המתקיימים ביישוב <<

פעילות תרבות יישובית <<

חינוך

מעונות יום – אחזקת המבנה והפעלת המעון <<

תפעול צהרונים <<

הרחבת קייטנות קיץ מעבר לקייטנות בית הספר של החופש הגדול <<

הרחבת קייטנות קיץ בגני ילדים בהתאם לצורך הקיים ביישוב <<

נוער

פעילות נוער במסגרת היישוב <<

בטחון

כיתת כוננות <<

גיוס צוות צח"י <<

גיוס מתנדבי רפואה וכיבוי אש <<

פריסת השירותים של המועצה והחלוקה בינה לבין היישוב בחוברת "אמנת השירות 

לתושב – מועצה אזורית הר חברון"
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נספח 3

ההתנהלות הפורמלית של ועד היישוב
ישיבות:

>> יש לקיים ישיבה מעת לעת לפי הנדרש (לפחות ישיבה אחת כל 6 שבועות).

>> לכל ישיבה ייקבע סדר יום שנקבע מראש על ידי יו"ר הוועד (כל חבר רשאי מבעוד מועד 

להעלות נושאים לסדר היום).

>> על מנת שהישיבה תתקיים – חייבים להיות נוכחים רוב חברי הוועד.

>> הישיבה תנוהל על ידי יו"ר הוועד (או ע"י מי שהוסמך על ידו מראש, בהתאם לסדר היום).

>> בכל ישיבה יירשם פרוטוקול. בפרוטוקול יש לרשום את שמות חברי הוועד הנוכחים (ואת 

אלה הנעדרים), עיקרי הדיונים, ההצעות וההחלטות שהתקבלו (כולל תוצאות ההצבעות).

>> לכל חבר קול אחד.

>> ההחלטות תתקבלנה ברוב קולות. אם הקולות שקולים המשמעות היא דחיית ההצעה. רק 

לחברי הוועד זכות ההצבעה. 

>> על הפרוטוקול של הישיבה יחתום יו"ר הוועד ועוד חבר נוסף.

>> יש להזמין את נציג היישוב במליאת המועצה לישיבת הוועד.

הוועד  לישיבות  המקומי  הוועד  ישיבות  בין  להפריד  יש  וועדים  בזהות  הפועלים  בועדים   <<

המנהל של האגודה השיתופית ולכתוב פרוטוקולים נפרדים.

מורשי חתימה של ועד היישוב:

>> על הוועד לקבוע את מורשי החתימה מטעמו בישיבת הוועד הראשונה לאחר בחירתו. 

>> על פי רוב, חתימת יו"ר הוועד יחד עם חתימת חבר ועד היישוב או עובד של הוועד בצירוף 

חותמת הוועד יחייבו את הוועד. 

פתיחת חשבון בנק:

>> ועד היישוב חייב לפתוח חשבון בנק, אלא אם כן הוא פועל בכל העניינים הכספיים באמצעות 

המועצה האזורית.

>> האחראי על קופת הוועד הוא גזבר הוועד, ובהיעדרו יו"ר הוועד (הכוונה היא לגזבר שהוא 

עובד הוועד ולא גזבר של האגודה השיתופית).

>> ועד היישוב אינו רשאי להעביר כספים לחשבון הבנק של האגודה השיתופית אלא בכפוף 
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להתקשרות פורמאלית בהסכם להספקת שירותים ובכפוף לחובת המכרזים וכל חובה אחרת 

הנדרשת ע"פ הדין.

>> על הוועד לנהל הנהלת חשבונות כנדרש, כולל הכנת פנקס קבלות כנדרש.

דו"ח כספי מבוקר

יש להגיש למועצה דו"ח כספי שנתי מבוקר ע"י רו"ח, לגבי שנת הכספים  אחת לשנה   <<

שנת  מתום  חודשים  מארבעה  יאוחר  לא  במועצה,  גזברות  למחלקת  יוגש  הדו"ח  שחלפה. 

הכספים.

>> תמצית הדו"ח תפורסם לתושבי היישוב בתוך שבועיים מהגשתו למועצה.
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נספח 4

ועדת ביקורת באגודה השיתופית
ישיבות:

באגודה השיתופית החוק אינו מחייב מינוי ועדת ביקורת. יחד עם זאת, מרבית האגודות כללו 

בתקנון שלהן סעיף המחייב בחירת ועדת ביקורת. היא נבחרת ישירות על ידי האסיפה הכללית 

של האגודה בהתאם לתקנון. תחומי הפעילות שלה הם מגוונים וכוללים את תחומי הפעילות 

של האגודה.

הרכב

>> מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. 

לתקנון  בהתאם  המנהל  הוועד  של  הכהונה  כתקופת  היא  הביקורת  ועדת  כהונת  תקופת   <<

האגודה.

כשירות

>> חבר אגודה שאינו מכהן במוסדות האגודה, ובכלל זה חבר באחת מוועדותיה.

>> מי שאינו משמש כחבר בועדת קלפי. מי שאינו משמש כבעל זכות חתימה בשם האגודה. 

מי שאינו משמש בכל תפקיד ביצועי, מנהלי, כספי או חשבונאי בכל תחום מתחומי פעילות 

האגודה וחבריה, הן בתוך האגודה והן מחוצה לה.

>> קרובי משפחה מדרגה ראשונה לא יכהנו יחד.

סמכויותיה ותפקידיה של הוועדה
לוודא ולבדוק את הנושאים הבאים:

האגודות  פקודת  ולדרישות  האגודה  לתקנון  ומידת התאמתה  האגודה  מוסדות  התנהלות   <<

השיתופיות. בכלל זה גם ועדות המשנה הנבחרות ע"י הוועד המנהל וועדות אד-הוק הנבחרות 

ע"י האסיפה הכללית.

>> ניהול נכסי האגודה והתחייבויותיה כולל שמירת הרכוש, החזקת הכספים ואופן השקעתם.

>> השמירה על טוהר המידות של נבחרי האגודה ועובדיה.

>> תיקון ליקויים בפעולות האגודה שנמצאו בביקורות קודמות, בכלל זה גם את הביקורות 

שנעשו על ידי מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים, מבקר האגודה וכיו"ב.
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>> תקינות הפרוטוקולים ומסמכים אחרים.

>> ביצוע ויישום ההחלטות של מוסדות האגודה וועדותיה.

>> קבלת תלונות מחברי האגודה וטיפול בהן.

לגוף המבוקר ההזדמנות  זאת לאחר שניתנה  ביקורת לכלל חברי האגודה,  דו"ח  הגשת   <<

להגיב על הדו"ח.

>> במידה ומוצו ההליכים הרגילים והוועדה הגיעה למסקנה שמוסדות האגודה אינם מטפלים 

בליקוי/ים שנמצאו, בסמכותה לכנס את אסיפת החברים.

כפועל יוצא מהאמור לעיל, זכותם של חברי הוועדה לקבל ממוסדות האגודה ומהעובדים כל 

מסמך – כולל פרוטוקולים של ישיבות שהתקיימו בדלתיים סגורות - וכן לברר כל עניין ולקבל 

מענים והבהרות מחברי הוועד המנהל והעובדים. זאת למעט מסמכים המכילים מידע שעלול 

לפגוע בצנעת הפרט של החברים, כפי שמוגדר בחוק.

מה אינו כלול בתחום התפקיד והסמכות של הוועדה?
>> הוועדה אינה מוסמכת לבקר את תוכן ההחלטות של האגודה אלא רק את תהליך קבלתן.

הנמצא  עניין  כל  או  שיפוטיות,  מעין  ו/או  שיפוטיות  פעולות  מלבדוק  מנועה  הוועדה   <<

בחקירת המשטרה.
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נושא

חובת מינוי

הרכב וכשירות

תפקידים 
וסמכויות

האם חובה
למנות?

ועדת הביקורת הינה
ועדת חובה.

מליאת המועצה בוחרת מבין 
המועמדים

צו המועצות האזוריות (יהודה 
ושומרון) סעיף 110א(א)

לא יפחת משלושה ולא יעלה 
על חמישה

5 שנים (נבחרים בבחירות 
לראשות המועצה)

כשירים יהיו תושבי הישוב 
שאינם חברי הוועד אשר 

הציעו מועמדותם.
יש  לציין כי בנוסף, מסיבות 

הקשורות לניגוד עניינים, 
גם עובד ועד, עובד מועצה 
או קרובי משפחה שלהם, 

פסולים לכהונה

צו המועצות האזוריות 
(יהודה ושומרון) סעיף 

110א(א-ב)

לבדוק האם החלטות הועד 
המקומי הוצאו לפועל כדין, 

והאם יש לפעולה כיסוי 
במסגרת התקציב המאושר.

לבדוק אם סדרי הבקרה 
והוראות הנוהל, הנהוגים 

בוועד, מבטיחים קיום 
הוראות כל דין, טוהר 

המידות ועקרונות היעילות 

תקנון האגודה

כשירים יהיו תושבי הישוב 
שאינם חברי הוועד אשר 

הציעו מועמדותם.
יש  לציין כי בנוסף, מסיבות 

הקשורות לניגוד עניינים, 
גם עובד ועד, עובד מועצה 
או קרובי משפחה שלהם, 

פסולים לכהונה

כתקופת כהונת ועד הנהלת 
האגודה, בהתאם לתקנון 

האגודה (בד"כ שנתיים)

לא יפחת משלושה ולא יעלה 
על חמישה

תקנות האגודות השיתופיות 
(רשויות האגודה)

האסיפה הכללית של האגודה

ועדת הביקורת היא חובה 
רק במידה ותקנון האגודה 

מחייב את בחירתה. עם 
זאת, רשם האגודות מחייב 

את האגודות שנרשמות 
או שמבקשות לשנות את 

תקנונן שיקבעו בתקנון 
חובה למנות ועדת ביקורת

מינוי על ידי

המקור 
החוקי

מספר 
החברים

תקופת 
כהונה

כשירות

מקור חוקי

תפקיד 
הוועדה

אגודה שיתופיתועד מקומי

הבדלים בין ועדת ביקורת של האגודה לוועדת ביקורת של הוועד המקומי:

בדיקת ניהול נכסי האגודה 
והתחייבויותיה ובכלל זה 
שמירת הרכוש, החזקת 

הכספים ואופן השקעתם.
שמירה על טוהר המידות 

של נבחרי האגודה ועובדיה.
בדיקת תקינות פעולות 

רשויות האגודה והחלטותיה 
(כולל ועדות משנה 
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אגודה שיתופיתועד מקומינושא

והחיסכון.
לבדוק את חשבונות הוועד 
המקומי ולוודא כי פעולותיו 

נעשו במסגרת תקציבו 
המאושר.

לקיים מעקב אחר תיקון 
הליקויים בפעולות הוועד 

המקומי שנמצאו בביקורות 
קודמות. (בכל ביקורת 

שנעשתה ע"פ דין ובכללן: 
מבקר המדינה, מבקר משרד 

הפנים, מבקר המועצה, 
ועדת הביקורת של הוועד).

לא מתפקידיה:
>> לבקר את חשבונות הועד 

המקומי. לשם כך ממונה 
רואה חשבון מבקר.

>> לבחון את סבירות 
החלטות הועד המקומי או 

את אופן קבלתן.

סמכותם של חברי ועדת 
הביקורת לדרוש מסמכים 

והסברים, רחבה יותר 
מזכותם של תושבי היישוב 
ומשלמי המיסים, וכוללת 

גם זכות לדרוש את 
הפרוטוקולים של הישיבות 
שהתנהלו בדלתיים סגורות 

וכן לקבל מסמכים והסברים 
גם מחברי ועובדי הוועד 

המקומי.

תקנון המועצות האזוריות 
(יהודה ושומרון) סעיף 

110א(ג-ד).

תקנון האגודה.

הנבחרות ע"י ועד הנהלה או 
ועדות אד-הוק הנבחרות ע"י 

האסיפה הכללית).
בדיקת תקינות ספרי 

הפרוטוקולים ומסמכים 
אחרים.

בדיקה ופיקוח על יישום 
החלטות רשויות האגודה.

קבלת תלונות החברים 
והטיפול בהם.

לא מתפקידיה:
פעולה שיפוטית או מעין 
שיפוטית או ענין הנמצא 

בחקירה משטרתית. ועדת 
הביקורת אינה גוף בעלת 
סמכויות ביצועיות ומכאן 
שאין בסמכותה בדיקת 

פעולות האגודה בכל 
התחומים בהם עוסקת 

האגודה ובכלל זה בדיקת 
רישום נכון ובזמן של 

הפעולות החשבונאיות. 
ועדת הביקורת אינה גוף 
בעלת סמכויות ביצועיות 

ומכאן שאין בסמכותה 
בדיקת רישום נכון ובזמן של 

הפעולות החשבונאיות.

סמכות

מקור 
חוקיה
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אגודה שיתופיתועד מקומינושא

בתוך חמישה חודשים 
מתום כל שנה, תמציא 

ועדת הביקורת לידי הוועד 
המקומי, ראש המועצה ולידי 
ועדת הביקורת של המועצה 

את דוח הביקורת הסופי. 
דוח הביקורת יהא פתוח 
לעיון כל תושב ביישוב 

וסיכום תמציתי ממנו יופץ 
לכל תושבי היישוב בתוך 
14 ימים ממועד הגשתו 

למועצה.

תקנון המועצות האזוריות 
(יהודה ושומרון) סעיף 

110א(ה-ו).

ועדת הביקורת היא עצמאית 
בעבודתה וכפופה רק למרות 

האסיפה הכללית. 
מחובתה למסור דוח על 

פעולותיה לאסיפה הכללית 
אחת לשנה.

ברית פיקוח או רו"ח חיצוני
תפקידו להבטיח שמירה 
על שלמות הנכסים, על 

בקרה פנימית ומנהל תקין 
ושקיפות המדיניות. מבקר 

הפנים כפוף, לוועד ומתמנה 
על-ידו, או לוועדת הביקורת 
של האגודה. ממצאי מבקר 

הפנים הם בגדר המלצה 
בלבד בפני הוועד בעוד 

ממצאי ועדת הביקורת הם 
בגדר המלצה בפני האסיפה 

הכללית.

תקנון האגודה.

דיווח 
וכפיפות

מבקר 
פנים

דיווח

מקור חוקי
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נספח 5

חפיפה בין  הוועד היוצא לוועד הנכנס
למזכיר היישוב חלק מהותי בתהליך החפיפה וביצירת ההמשכיות בין הוועד הנכנס לוועד היוצא. 

המזכיר אמור להיות החונך של ההנהלה החדשה באשר לקבלת החלטות, לנורמות שהונהגו 

בעבר ולהבאת החומרים הרלוונטיים מהעבר למה שעומד על סדר היום בהווה.

הוועד הנכנס מחויב לכבד ככל האפשר את החלטות הוועדים הקודמים לפניו. המשכיות בעבודת 

החלטות שהתקבלו  ביצוע של  ותאפשר  היישוב  של  התקינה  ההתנהלות  את  תבטיח  הוועדים 

לאור  שיקולי מדיניות ארוכת טווח. לפיכך, מומלץ שכחלק מתהליך החפיפה, חברי הוועד הנכנס 

יתעדכנו גם בהחלטות שהתקבלו על ידי הוועד היוצא ועל סטאטוס ביצוען.

תחילת עבודת הוועד ותהליך החפיפה - עם סיום הבחירות וקריאה לכינוס הוועד מומלץ לקיים 

ישיבה משותפת של הוועד היוצא והנכנס. בישיבה זו על הוועד היוצא להעביר לוועד הנכנס את 

הנושאים הנמצאים על סדר היום ולעדכן אותו מה מידת הטיפול בהם. בישיבה זו יינתנו המלצות 

על ידי הוועד היוצא כיצד להמשיך ולטפל בנושאים אלה. בהמשך, אם ישיבה אחת לא תספיק, 

ניתן לכנס ישיבה נוספת.

מומלץ להכין מסמך סדור של המזכירות היוצאת לישיבת  החפיפה 

1. שוטף 

2. פרויקטים  סטטוס לכל פרויקט

3. פרויקטים בקנה – סטטוס לכל  פרויקט 

4. תיקי פרוייקט מוכנים 

5. חלומות שהוגשמו וחלומות בקנה 

6. החלטות עקרוניות 

7. ברכת הדרך

בתהליך החפיפה וביצירת ההמשכיות יש למזכיר היישוב חלק חשוב - הוא הופך להיות החונך 

של חברי המזכירות החדשים. 
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נספח 6

בעלי תפקידים מרכזיים נוספים ביישוב
רכז קהילה הוא חלק מהנהגת היישוב. הוא אמון על פיתוח וחיזוק החוסן הקהילתי/חברתי של 

היישוב ומתוקף כך הוא נמצא בקשר שוטף גם עם ועד היישוב.

תפקיד הרכז הוא לפתח אצל התושבים ביישוב תחושת זהות ושייכות ליישוב, זאת באמצעות 

פיתוח ותיזמון מגוון שירותים קהילתיים שיענו על צרכי התושבים בכל הגילאים. מכאן, שהוא 

מהווה את הזרוע הביצועית של הוועד בתחומי הקהילה והחברה.

התפקיד כולל בין השאר ייזום, תכנון ובניית תכניות קהילתיות, מיפוי ואיתור מתמיד ושיטתי 

של צרכי הקהילה במגוון התחומים החינוכיים /חברתיים, בניית תכניות מתומחרות ומתקצבות 

מותאמות לצרכים, פיתוח ותזמון שירותים קהילתיים (כגון ספריה, מועדון לקשיש וכיו"ב), ייזום, 

תכנון והפעלה של מערך החוגים ביישוב, ייזום, תכנון והפעלה של פעילויות ואירועי תרבות, 

קליטה וליווי משפחות חדשות וסיוע בשילובן ביישוב, בניית ערוצי תקשורת ורשתות חברתיות.

תחומים נוספים:

נוער - רכז הקהילה ייקח חלק, בין השאר, בבניית תכנית לחיזוק הקשר של הנוער לקהילה.

בוועדות  ושילובם  התושבים  מקרב  מתנדבים  מערך  של  ושימור  הפעלה  הקמה,   - מתנדבים 

וזיקות גומלין עם מחלקות החינוך  יצירת קשרים  יישובית.  וטיפוח מנהיגות  ייזום  היישוביות. 

והרווחה במועצה לשם לקידום מיזמים ותכניות משותפות.

2 רב היישוב

לצדה של המנהיגות הנבחרת וצוות עובדי המזכירות, פועל ביישובים רבים רב היישוב. הרב (אם 

אושר לו "תקן רב יישוב" על ידי משרד הדתות)  מקבל את שכרו מהמועצה הדתית ותקופת 

כהונתו אינה מוגבלת בזמן.

תפקידו  היישוב.  מקופת  יבואו  אלה  תקציבים  פעילות.  ותקציב  משרד  לשירותי  נזקק  הרב 

וסמכויותיו של הרב מושפעים מאישיותו ומאופיו של היישוב. לעתים דעתו של הרב נשמעת 

ופוסקת בכל סוגיה ועניין, ולעתים תחום השפעתו מצומצם לבית הכנסת ולפעילות הנושאת אופי 

דתי מובהק בלבד.

בין המנהיגות הנבחרת לבין הרב עשויים להיווצר שיתופי פעולה פוריים או לחילופין מתחים 

רבים, במיוחד כאשר תחום השפעתו של הרב רחב ומגוון. במקומות אלה על חברי הוועד לפעול 

בשּום ֶשכל, להביא בחשבון את דעת הרב בכל סוגיה שבה דעתו עשויה להישמע ולנסות ליצור 

עמו הידברות ושותפות בקבלת ההחלטות וכך יישמרו האינטרסים של כלל הקהילה.

2 תפקיד רב היישוב – באדיבות המדריך ליישוב הקהילתי – גוש עציון
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נספח 7

יחסי הגומלין בין הדרג הנבחר לבין עובדי היישוב – שרטוט סכמטי
כפיפות, אחריות וסמכויות של בעל תפקיד ביחס לאחרים

הגדרות תפקידים של מזכירת המועצה/ רכז קהילה ניתן לקרוא באתר האינטרנט של המועצה

https://www.hrhevron.co.il/101/

מקראה:
----- זיקת גומלין-אין כפיפות 

        כפיפות 

יו"ר הוועד

מזכיר/מנכ״ל

רכז/ת קהילה

רכז נוער שירותים רבש״צ
מוניציפליים

מזכירה, תחזוקה 
הנה"ח וכו'

שירותים
קהילתיים

ספרנית, רכזי חוגים

חבר ועד

ועדה

חבר ועד

ועדה

חבר ועד

ועדה

חבר ועד

ועדה

הדרוג המקצועיהדרוג הנבחר
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נספח 8

מילון למונחי התקציב 
"מורה נבוכים" לחברי הוועד 

>> שכר נטו - הסכום המועבר לחשבון הבנק של העובד. לעולם אל תתחייבו ל'שכר נטו" כיוון 

שהוא לא תלוי בכם כמעבידים, אלא מושפע מהניכויים השונים.

שהועבר  הסכום  מלבד  והכולל  העובד  של  השכר  בתלוש  הרשום  הסכום   - ברוטו  שכר   <<

לחשבונו גם חיובים המוטלים על העובד (חלקו של העובד בביטוח לאומי, קופת גמל, קרן 

פנסיה, קרן השתלמות וכיו"ב) וכן מס הכנסה, דמי הבראה, חופשה ושווי שכר.

>> שווי לצורך מס - סכום שמתווסף לברוטו רק לצורך חיובי מס הכנסה וביטוח לאומי בגין 

הטבה (שווי רכב, שווי טלפון נייד, שווי מתנה וכיו"ב)

>> עלות שכר - עלות כוללת אותה סופג המעביד, דהיינו שכר הברוטו בתוספת עלויות המעביד 

(פיצויים וחלקו של המעביד בביטוח לאומי, בגמל ועוד). זו העלות אותה צריך היישוב לקחת 

בחשבון בעת התקשרות עם העובד.

הן  הערכות  על  ומבוסס  הקודמת  השנה  סוף  לקראת  שנבנה  התקציב   - ראשוני  תקציב   <<

בסעיפי ההכנסה והן בסעיפי ההוצאה.

>> תזרים מזומנים - מערך התקבולים והתשלומים במזומן כפי שבוצעו / יבוצעו בפועל. מתזרים 

המזומנים ניתן לייצר צפי של מצב הקופה/חשבון הבנק בכל זמן נתון. שימו לב, יש להבדיל 

בין תזרים מזומנים לבין התקציב! לעיתים ע"פ התקציב, מצב הכספים ביישוב מאוזן ואף 

בעודף ואילו ע"פ תזרים המזומנים הקופה ריקה, ולהיפך. 

>> תיקון תקציב - (תקציב מילואים) תיקוני התקציב שנעשים לפחות פעם אחת במהלך השנה. 

מטרתם התאמת התקציב הראשוני למציאות התקציבית שהתהוותה. ללא תיקוני תקציב לא 

יכול התקציב לשמש כלי ניהולי משמעותי במהלך השנה. תיקון תקציב דורש את אישור אגף 

הכספים במועצה באותו הליך בו הוא מאושר.

>> תקציב רגיל -  כולל את כל סעיפי ההכנסה וההוצאה השוטפים. תקציב זה הינו לשנה אחת 

בלבד. עודפים או גירעונות שנוצרו בו לא עוברים (תקציבית) לשנה הבאה.

>> תקציב בלתי רגיל (תב"ר) - לעיתים תקציב זה נקרא "תקציב פיתוח". זהו תקציב רב שנתי, 

המיועד לביצוע פרויקט ספציפי. חשוב להפריד את סעיפי התב"ר מן התקציב השוטף כיוון 

שאחרת עלולה להתקבל תמונה מעוותת ומטעה הן בתקציב הרגיל והן בפרויקט שעבורו ניתן 

התב"ר.
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>> תקציב אפס - תקציב שאינו מתבסס על נתוני השנה שעברה.

>> סל סגור - צורת רישום הכנסות והוצאות באופן שניתן יהיה לעקוב אחר הפסדים או רווחים 

בניהול תחום מסוים כגון בריכת שחיה, בית כנסת, ספריה, מוסד חינוכי וכיו"ב. על פי צורת 

רישום זו אוספים את כל סעיפי ההכנסות וההוצאות הרלוונטיים לאותו תחום ורושמים אותם 

זה בצד זה, כך שניתן יהיה לחשב בקלות יחסית רווח או הפסד. ניתן לנהל מעקב אחר סלים 

סגורים כדו"ח עזר לצד התקציב הראשי.

>> הוצאה מותנית - היא הוצאה המותנית בהכנסה מסוימת שאיננה בטוחה, כגון בניית מבנה 

בכפוף להגעת התרומה המיועדת לו. 

>> סעיפי הוצאה - אלה הם סעיפי תקציב שמיועדים לביצוע הוצאות כגון קניית ציוד, תשלום 

שכר, ביצוע פעולות תרבות, ניקיון, גינון וכיו"ב. 

>> הוצאות קשיחות - אלה הם סעיפים בתקציב שכל שינוי בהם כרוך בקשיים ובזמן רב, כגון 

הוצאות שכר, הוצאות המחויבות על פי חוק (כגון הפרשה לביטוח לאומי או למס הכנסה), 

הוצאות שמיועדות לשירותים חיוניים  (כגון חשמל ומים למוסדות החינוך וכיו"ב). שינויים 

ניצול  תוך  או  מבני  לשינוי  תכנית  במסגרת  למעט  אפשריים,  בלתי  כמעט  אלה  בסעיפים 

הזדמנויות, כגון פרישה של עובד מעבודתו.

>> הוצאות גמישות - אלה הם סעיפי תקציב שקל יותר לקצץ בהם. אין פירוש הדבר ששינוי 

כזה לא גורר אחריו התנגדויות, פגיעה בשירות ומתחים, אך בשעת הצורך, כאשר יש גירעון 

תקציבי ונדרש צמצום, הם המקור הזמין ביותר לכך. כמו כן, כאשר מבקשים לבצע פעילות 

התקציב  סעיפי  חדש,  הכנסה  מקור  עבורה  נמצא  ולא  תקציב  עבורה  שוריין  שלא  חדשה 

הגמישים הם המקור היחיד למימונה, באמצעות הצבת/שינוי סדרי עדיפויות.

>> סעיפי השקעה - אלה סעיפי תקציב שהכסף היוצא מהם אמור להניב הכנסות הגבוהות מן 

הסכום שיצא. כגון שיפוץ מבנים להשכרה, הכשרת שטחים לחקלאות או לתעשייה, התקנת 

מערכת לייצור חשמל סולארי וכיו"ב.

>> סעיפי מניעה - אלה סעיפי תקציב שהכסף היוצא מהם אמור למנוע הוצאות גדולות יותר. 

כגון תשלומי ביטוח, ייעוץ משפטי, תשלומי מיסים ולעיתים אף סיוע לנזקקים (שאילמלא 

הסיוע יגיעו לקריסה מוחלטת ולאי תשלום חובות).

>> קיצוץ תקציבי - בעת משבר, כאשר נדרש קיצוץ תקציבי, יש לשים לב היטב לסעיפים בהם 

נערך הקיצוץ. האם הם סעיפים קשיחים? האם הקיצוץ בהם ריאלי? האם אלה סעיפי השקעה? 

אולי ההפסד יהיה גדול מן הרווח שבקיצוץ? האם אלה סעיפי מניעה? האם אנו מעוניינים 

לקחת את הסיכון? על פי רוב, קיצוץ תקציבי יבוצע באמצעות הקטנת הסעיפים הגמישים 
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ולעיתים נדירות באמצעות שינוי מבני במערכת כולה.

ידי סך  (ולא על  מסגרת התקציב - נקבעת ע"י סך כל ההכנסות הצפויות לאותה שנה   <<

הצרכים או הדרישות להוצאות תקציביות). אין לחרוג ממסגרת התקציב בעת התכנון (תקציב 

כזה לא יאושר) ואף לא בעת הביצוע.

זכרו - פעילות שאינה אחראית בתקציב האגודה השיתופית/הוועד המקומי, עלולה לעלות לכם 

בתביעה אישית ולהשלכות קשות על תפקוד וקידום היישוב.

>> מחיר אלטרנטיבי - מכיוון שאיננו יכולים לפרוץ את מסגרת התקציב, כל הוצאה חדשה 

ויתור על הוצאה אחרת שתוכננה. לדוגמה: המחיר האלטרנטיבי של  שלא תוכננה מחייבת 

שיפוץ בית נוער ב -50 אלף ש"ח הוא ויתור על ביצוע פעילות לנוער באותו סכום באותה 

שנה.

בקרה תקציבית - בניגוד לביקורת שנעשית בדיעבד ע"י אנשי מקצוע, הבקרה התקציבית   <<

נעשית תוך כדי ניהול התקציב. במהלך השנה תפקידו של אחד מחברי הוועד שמונה לכך 

לבקש (באמצעות אנשי המקצוע - מזכיר/הנהלת חשבונות) דוחו"ת תקציביים, לשאול שאלות, 

לקבל הסברים ולבדוק בפועל את ההתאמה בין תכנית העבודה והתקציב שהוגש ואושר לבין 

הביצוע בפועל. בקרה זו הינה הכלי המשמעותי ביותר לשיקוף הפעילות שמתבצעת בפועל 

אל מול התכנון. זו חובה ציבורית חשובה ביותר ואין להתייחס אליה כאל פעילות מעיקה או 

קנטרנית, שמעידה על אי אמון באנשי באנשי הביצוע.

מילון למושגי התקציב. מובא כלשונו באדיבות "המדריך המקצועי להנהגות היישובים". מועצה 

אזורית שומרון. נובמבר 2015
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נספח 9

ניהול תקציב הוועד, בקרה ושליטה 3

אגודה שיתופיתהועד מקומי

מליאת המועצה

על פי חוק ההסדרים

מליאת המועצה

מליאת המועצה

מליאת המועצה

אישור הוועד

נפרד לחלוטין מהאגודה

ארנונה / צו מיסים / אגרה

אישור תקציב

עדכון תקציב / צו מיסים

אישור ועדת ביקורת

אישור רו"ח

דין וחשבון

אישור מאזן כספי

זהות לוועד המקומי

ניהול חשבונאי

סוגי תשלומים

אסיפה כללית

החלטת אסיפה כללית

אסיפה כללית

אסיפה כללית

אסיפה כללית

אסיפה כללית

"זהות פרסונלית" לאגודה 
שיתופית קהילתית. "זהות 

ועדים" – לאגש"ח בלבד

נפרד לחלוטין מהוועד 
המקומי

דמי השתתפות / היטלים /
מסי חבר

3 באדיבות אוגדן לחברי הוועדים המקומיים ביישובים. מועצה אזורית מנשה. 2018
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מקורות להרחבת דעת

ניהול היישוב הכפרי. הוצאה משותפת של משרד הפנים, מרכז המועצות האזוריות ומערכת  <<

https://goo.gl/2ywt3e .2016 המפעמים. מהדורה ראשונה

יישוב לדורות. מדריך ליישוב מקיים במשגב. <<

http://dorot.misgav.org.il/

"לשם שינוי וביחד". שדמות – המרכז למנהיגות בקהילה המכללה האקדמית אורנים  <<

https://goo.gl/CiYiqT

המדריך המקצועי להנהגות היישובים. הוצאת המועצה אזורית שומרון. מהדורה שניה. <<

נובמבר 2015

המדריך ליישוב הקהילתי. הוצאת המועצה האזורית גוש עציון. (התאריך לא צוין) <<

המדריך לחבר ועד ומנהל יישוב. מועצה אזורית מטה אשר. 2018-2019 <<

אוגדן לחברי הוועדים המקומיים ביישובים. מועצה אזורית מנשה. 2018 <<

מועצה אזורית הר חברון (מסמכים פנימיים וחוברות)
אמנת שירות לתושב. חוברת דיגיטלית. מועצה אזורית הר חברון.  מידע מפורט על שירותי  <<

המועצה ופירוט תחומי האחריות של המועצה ושל היישוב במתן השירותים לתושבים במועצה 

אזורית הר חברון

מדריך לחבר ועדה ביישוב. המחלקה יישובים וצמיחה <<

מדריך לחברי ועדות ביקורת. מבקר המועצה <<

אתרי אינטרנט 
מועצה אזורית הר חברון 

פירוט של היחידות הארגוניות של המועצה, השירותים שהיא מספקת ליישובים ולתושבים וכיו"ב. <<

https://www.hrhevron.co.il/

התכנית האסטרטגית של המועצה <<

https://www.hrhevron.co.il/204/

הגדרות תפקידים : מזכיר/מנכ"ל. מזכירת היישוב. רכז קהילה <<

https://www.hrhevron.co.il/101/
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מרכז המועצות האזוריות. נושאים הקשורים למועצות אזורית ולממשק שלהם עם היישובים; 

החוקים והתיקונים בחקיקה,  יחסי גומלין עם מוסדות השלטון (רשות מקרקעי ישראל וכיו"ב). 

http://www.mhh.org.il


