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 האצלת סמכויות ועדים מקומיים

 
"צו  -)להלן  1958 -המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח )ה( לצו המועצות 63מכח סמכותה לפי סעיף 

עדים המקומיים בתחומה ו(, מחליטה המועצה האזורית עמק הירדן להאציל לכל הוהמועצות האזוריות"
 את הסמכויות הבאות, כל ישוב ביחס לתחום שיפוטו:

העסקים או תאורת בטחון ותחזוקת מרכיבי בטחון בטיחות וכבוי אש, )שלא מכוח דיני רישוי  .1
 התכנון והבניה( בתחום היישוב.

 שמירה. .2

 פים.ן, נוי, שטחי גינון ציבוריים ושצ"תחזוקת דרכים, כבישים, גינו .3

 ניקיון שטח היישוב ודרכי הגישה אליו הכלולים בתחום הנהלתו של הועד. .4

 תאורת רחובות בתחום היישוב. .5

 עשרה.פעילויות לילדים ונוער בתחום היישוב, ובכלל זה פעילויות ה .6

 תחזוקה של שטחי ספורט ומגרשי משחקים, ושמירתם לפי התקן הישראלי המחייב. .7

 תחזוקה של מבני ציבור. .8

 טיפול במפגעים לרבות גרוטאות. .9

 הנהלה וכלליות. .10

א' לצו המועצות   10 63כל סמכויותיה של המועצה בקשר למים ואספקתם, כמפורט בס"ק  .11
 האזוריות.

 הציבורי בתחום הישוב. כל סמכויות המועצה בנושא הביוב .12
 

במסגרת הסמכויות המנויות לעיל יכללו כל הפעולות הנחוצות לצורך מילוי תקין ומלא של סמכויות אלו, 
זולת אם תקבע המועצה באופן מפורש אחרת, לאחר שנתנה לועד המקומי הזדמנות להשמיע טענותיו 

 .ןבאותו עניי
 

המימון הדרוש להפעלתן של הסמכויות המנויות לעיל יהיה במסגרתו של תקציב הועד המקומי כפי 
 שיאושר על ידי מליאת המועצה מעת לעת.

 
 
 



 

 

 
 

-בנוסף, יהיה הועד מוסמך לעשות שימוש, לצורך מימון הפעילות שבגדר סמכויותיו, מכספים שיוקצבו על
אישור תקציב המועצה, אם במסגרת עדכון שוטף או  פי החלטת המועצה באישור המליאה, אם במסגרת

 עדכון מיוחד, ואם במסגרת תקציב הפיתוח בתחומים לעיל, ולצורך  זה לעדכן את תקציב הועד המקומי.
 

הביצוע באמצעות הועד המקומי בתיאום עם מוסדות היישוב האחרים ועפ"י תקציב מאושר מראש ע"י 
 .מליאת מ.א.עמק הירדן ועל פי הנחיותיה

 
המועצה מבהירה כי הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה 

 ולחוקי העזר שלה. דלהחלטות המועצה שהודיעה עליהן לווע
 

המקומי הזדמנות להשמיע את  דהמקומי ובלבד שנתנה לווע דהמועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לווע
 טענותיו.

 
ת האצלת סמכויות של ראש המועצה לראשי הועדים המקומיים, הכרוכות עוד מאשרת המועצה א

 בהפעלתן של הסמכויות המנויות לעיל, ולצורך הפעלתן בלבד.
 
 
 
 


