
 19551-ו"התשט, ק איגודי עריםחו
 

 דרותהג

 )ז"יקון התשלת(

 -חוק זה ב .1

 ; עיריה או מועצה מקומית-" שות מקומיתר"

 ; איגוד רשויות מקומיות סמוכות זו לזו אף אם אינן גובלות זו בזו-" יגוד עריםא"

ר גדאלא אם הו,  שטחן של כל הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד ערים-" חום האיגודת"

 .אחרת בצו המקים את האיגוד

 

 מת איגוד עריםהק

 )ד"יקון התשסת(

בצו שיפורסם ברשומות , רשאי להקים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, ר הפניםש )א( .2

 .איגוד ערים, )צו המקים ה–בחוק זה (
אלא לאחר שציווה על ) א(א יעשה שר הפנים שימוש בסמכותו האמורה בסעיף קטן ל )ב( 

רה בדבר הקמת איגוד ערים על ידי ועדה שלפחות אחד מחבריה אינו עובד המדינה קיעריכת ח

ה תיתן אפשרות רועדת החקי; ולאחר שעיין בתזכיר שהוגש על ידה) עדת החקירה ו–בסעיף זה (

בין שהיא אמורה להיכלל ובין שאינה אמורה להיכלל בתחום , לכל רשות מקומית הנוגעת בדבר

 .תיה בפניהנולהשמיע את טע, האיגוד
 

 )ד"יקון התשסת(

 ).טליםב( .5-3

 

  תאגיד-גוד ערים אי

, לרכוש נכסים, גוד ערים הוא תאגיד ובמסגרת סמכויותיו הוא רשאי להתקשר בחוזיםאי .6

 .לתבוע ולהיתבע ולעשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיו, להחזיק בהם ולהעבירם

 

  גוף מבוקר-גוד ערים אי

 .1949-ט"התש,  לחוק מבקר המדינה7 גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף יהגוד ערים יהאי .7

 

 עצת איגוד עריםמו

 )ד"התשס, ו"התשכ: יקוניםת(

 ). המועצה-להלן (איגוד ערים  ידי מועצת-גוד ערים יתנהל עלאי )א( .8



ידי נציג - רשות מקומית שבתחום איגוד ערים זכאית להיות מיוצגת במועצה עלכל )ב( 

 .נקבעו רוב חברי המועצה רשאית היא לפעולמש; אחד לפחות

רשות המקומית תמנה לפחות מחצית מבין נציגיה במועצה מקרב עובדי הרשות ה )1ב( 

ואולם רשאי שר הפנים להתיר לרשות מקומית הזכאית להיות מיוצגת במועצה על ידי ; המקומית

ובלבד שלפחות , מיתקולמנות את נציגה במועצה שלא מקרב עובדי הרשות המ, נציג אחד בלבד

 .מחצית מחברי המועצה יהיו מקרב עובדי הרשויות המקומיות שבתחום איגוד הערים

וד היא בידי המועצה של אותה גמכות למנות נציג של רשות מקומית למועצת האיהס )ג( 

על אף , ורשאית בכל עת, היא חייבת למנות נציג תוך ששה חדשים לאחר שנבחרה; רשות מקומית

וכל עוד לא נתמנה נציג חדש , לבטל מינויו של נציגה ולמנות אחר במקומו, המקיםו בצהאמור 

 .יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו

תהיה עדיפה על חובתם כלפי , לאיגוד הערים ובת האמון שחבים חברי המועצהח )ד( 

 .הרשות המקומית שמינתה אותם

 

 הל כללימנ

 )ד"יקון התשסת(

 .כללי לאיגוד עריםל נהמועצה תמנה מה )א( .א8

ר הפנים רשאי לפטור איגוד ערים מחובת מינוי מנהל כללי אם ראה שבנסיבות ש )ב( 

 .הענין אין הצדקה לעשות כן

 

 כויות איגוד עריםסמ

על פי כל , או שמותר להעניק, ן להעניק לאיגוד ערים אלא סמכויות ותפקידים שהוענקואי .9

 -ד ובלב, חיקוק לרשות מקומית שבתחומו

 ;א תוענק לאיגוד ערים הסמכות להטיל ארנונותשל )1(

ר הפנים לא יעניק לאיגוד ערים סמכות או תפקיד שהוענק לרשות מקומית על פי שש )2(

 ;אלא לאחר התיעצות באותו שר, ידי שר אחרבחיקוק שביצועו 

פעולות המנוגדות , א תוענק לאיגוד ערים הסמכות לבצע בתחום ישוב שיתופישל )3(

 ישוב הנמצא בתחום שיפוטה של מועצה -ישוב שיתופי , בפסקה זו; ן אותו ישובנותקל

 .שבותימואגדים באגודה שיתופית להת,  שנה ומעלה18שהם בני , אזורית ורוב תושביו

 

 חוד סמכויות ותפקידיםיי

 )ד"יקון התשסת(

בתחומו  שותאיגוד ערים יהיו כל הסמכויות והתפקידים של כל אחת מהרשויות המקומיל .10

וכל אחת מהרשויות המקומיות האמורות תהיה , בענינים הקשורים לסמכויותיו ולתפקידיו

נתונות לה הסמכויות  משוחררת מחובותיה לגבי כל אחר מהענינים האמורים ולא יהיו

 .אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בצו המקים, בענינים אלה, על פי כל דין, והתפקידים שהיו בידה

 



 ביםציתקמדן ואו

 )ז"יקון התשנת(

 יחליט איגוד ערים על ביצוע מפעל מסויים אלא אם ערך לפני כן אומדן הכנסותיו לא )א( 11.2

 .והוצאותיו של המפעל והאומדן אושר על ידי שר הפנים

הצעת תקציב המראה , במועד ובצורה שייקבעו בתקנות, גוד ערים יערוך בכל שנהאי )ב( 

 .צעת התקציב תוגש לשר הפנים לאישור ה;ואומדן הכנסותיו והוצאותי

אולם לא יסרב שר הפנים ;  הפנים רשאי לסרב לאשר כל פרט שבהצעת התקציבשר )ג( 

 .לאשר פרט כאמור לפני שניתנה לאיגוד ערים הזדמנות להשמיע דברו

קציב שאושר כאמור יהיה תקציב האיגוד לאותה שנה ולא ישולם סכום מכספי הת )ד( 

 התקציב הזה ולא יתחייב האיגוד בשום התחייבות אלא לפיו או לפי החלטת פיל האיגוד אלא ע

 .האיגוד שנתקבלה כדין ואושרה על ידי שר הפנים

בשינויים ,  לפקודת העיריות יחולו על איגוד ערים11בפרק ' ראות סימן בהו )ה(

 .המחויבים

 

 מיותולת מכסות על רשויות מקהט

רשאי איגוד ערים להטיל על הרשויות , אישור שר הפניםוב, פוף לכל הגבלה שבצו המקיםבכ .12

 .לפי מכסות שיקבע, המקומיות שבתחומו תשלומי כסף למימון תקציבו

 

 וואותהל

רשאי איגוד ערים ללוות כספים , ובאישור שר הפנים, פוף לכל הגבלה שבצו המקיםבכ .13

מטרת ההלוואה ; מקצתםו  אכולם,  לשם כך את הכנסותיו ואת נכסיודלביצוע תפקידיו ולשעב

 .תפורש בהחלטת האיגוד ובאישור שר הפנים

 

 קי עזרחו

להתקין חוקי עזר לביצוע תפקידיו של האיגוד או , באישור שר הפנים, גוד ערים רשאיאי .14

ויים המחוייבים לפי נבשי, יחולו, 1934,  לפקודת העיריות99הוראות סעיף ; לשימוש בסמכויותיו

ובלבד שלא יטיל האיגוד אגרות והיטלים אלא לכיסוי הוצאות הקמתו , אמור כזרעל חוקי ע, הענין

או לשם החזקתו של מפעל כאמור כל עוד ובמידה , של מפעל שהקמתו היא מתפקידי האיגוד

 .שהאיגוד מחזיק בו

 

 רים שיש לפרשם בצו המקיםדב

 )ו"יקון התשכת(

 -יפרש  ו המקיםהצ .15

 ;תשויות המקומיות המתאגדוהר )1(

 ;ום האיגודתח )2(



 ;קידיו וסמכויותיו של האיגודתפ )3(

 ;פר נציגיה של כל רשות מקומית במועצהמס )4(

 ;ופת כהונתה של המועצה ותקופת כהונתם של חבריהתק )5(

 ;קידיהם וסמכויותיהם של המועצה וחבריה ושל מוסדות האיגוד האחריםתפ )6(

לרגל , תפקידיו של האיגוד מחייבי לובמקום שמי, כי הקניית רכוש והטלת חובדר )7(

, להקנות לאיגוד רכוש של רשות מקומית מתאגדת או להטיל עליו חוב מחובותיה, הקמתו

 .או גם זה וגם זה

 

 רים שמותר לפרשם בצו המקיםדב

 )ו"יקון התשכת(

 -אי שר הפנים לקבוע בצו המקים הוראות בדבר רש .16

 ;ופת קיומו של איגוד העריםתק )1(

 ;הקמתן של ועדות המועצהי כרד )2(

וביניהן לבין , כי הבירור של חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות לבין עצמןדר )3(

 ;האיגוד

,  הקניית רכוש-ובקשר לכך , כי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ופרישתה ממנודר )4(

 לבין ברבדתיאום חשבונות וחלוקת חובות בין הרשויות המקומיות הנוגעות , הטלת חובות

ובמידה שלא נקבעו הוראות , 17הכל בכפוף להוראות סעיף , וביניהן לבין האיגוד, עצמן

 ;כאמור בתקנות

תפקידיהם , תנאי עבודתם, כי מינויים של עובדי האיגוד ופיטוריהםדר )5(

 ;וסמכויותיהם

 ;כי פירוקו של האיגודדר )6(

 .הנידון בון נית הנראות לו דרושות לביצוע הצו וכל עור הוראשא )7(

 



 יקון הצו המקיםת

 )ד"התשס, ו"התשכ: יקוניםת(

, 16- ו15לתקן את הוראות הצו המקים בכל ענין המפורט בסעיפים , בצו, ר הפנים רשאיש .א16

 לאחר שניתנה לרשויות המקומיות שבתחום האיגוד או לרשויות המקומיות המיועדות לצירוף

ואולם לא יפעיל שר ; זדמנות להשמיע את טענותיהןה, יןלפי הענ, לאותו איגוד או לפרישה ממנו

, )1(16ובסעיף ) 3(עד ) 1(15הפנים את סמכותו לפי סעיף זה בענין מהענינים המפורטים בסעיף 

 .אלא לאחר התייעצות עם שר האוצר

 

 ראות אחידותהו

 )ד"התשס, ז"התשל: יקוניםת(

 שיחולו 16ולענין סעיף ) 7(ד ע) 5(15ף נים רשאי לקבוע בצו הוראות לענין סעיפ השר )א( .ב16

 .על כל איגוד ערים שיוקם לאחר התקנתן אם אין הוראה אחרת בצו המקים

כולן או חלקן ) א( הפנים רשאי להחיל את ההוראות שנקבעו בצו לפי סעיף קטן שר )ב( 

 אשבד שניתנה הודעה על כך שלושים יום מרלוב, אף על איגוד ערים שהיה קיים ביום התקנתן

הביעה רשות ; רשויות המקומיות שבתחום האיגוד וניתנה להן הזדמנות להשמיע את טענותיהןל

לא יחולו הוראות אלה אלא אם ניתנה לרשות המקומית המתנגדת , מקומית את התנגדותה

 .ים דחה את ההתנגדותנהזדמנות להגיש לשר הפנים את נימוקיה בדרך ובמועד שייקבעו ושר הפ

 

 )ד"יקון התשסת(

 ).טלב( .17

 

 רוק איגוד עריםפי

 )ו"יקון התשכת(

לפרק איגוד ערים אם החליטה על כך מועצת האיגוד ברוב , בצו,  הפנים רשאישר )א( .א17

, המליצה על הפירוק, שמינה שר הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים, חבריה או אם ועדת חקירה

 .לאחר שמצאה שאין האיגוד ממלא את תפקידיו כראוי

 חבריה של ועדת חקירה כאמור יהיו משאינם עובדי המדינה ולא יהיה בה חבר בור )ב( 

 .מועצת האיגוד או חבר במועצה של רשות מקומית המאוגדת באיגוד

 

 ראות בקשר עם פירוקהו

 )ו"יקון התשכת(

ו המפרק איגוד ערים רשאי שר הפנים לכלול הוראות בדבר הקניית רכוש האיגוד בצ )א( .ב17

וכן שאר , יות שבתחומו ובדבר תיאום חשבונות וחלוקת חובות וזכויות ביניהןוממקלרשויות 

 .הוראות הנראות לו דרושות לביצוע הפירוק



; ו המפרק איגוד ערים רשאי שר הפנים גם למנות אדם או רשות לבצע את הפירוקבצ )ב( 

 .על החלטת המפרק יקבע בצו את דרכי הערעור, עשה כן

 

 חובה מסוימתא מלגוד ערים המסרב לאי

 )ד"יקון התשסת(

בר שר הפנים שאיגוד ערים נמנע ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליו או ס )א( .1ב17

רבות הגשת הצעת תקציב לאישור שר הפנים לפי הוראות סעיף ל , שהוענקו לו לפי הוראות חוק זה

 את החובה או לבצע את לאלמ, בצו, רשאי הוא לדרוש מאיגוד הערים, או לפי כל דין אחר, 11

 .בתוך התקופה שיקבע בצו, העבודה

בתוך התקופה ) א(א מילא איגוד הערים אחר הוראות הצו כאמור בסעיף קטן ל )ב( 

מינה השר אדם ; רשאי השר למנות אדם מתאים למילוי החובה או לביצוע העבודה, הקבועה בו

ר והוצאות העבודה ייפרעו שכשהוא לקבוע את השכר שישולם לו ולהורות הרשאי , מתאים

 .מקופת איגוד הערים

 

 ילת סמכויותאצ

 )ו"יקון התשכת(

פרט לסמכותו להתקין תקנות , 13 עד 11ר הפנים רשאי לאצול מסמכויותיו לפי הסעיפים ש .ג17

 ).ב(11לפי סעיף 

 

 לת הוראות מפקודת העיריותהח

 )ד"יקון התשסת(

, 203, 192, 191, 171, 3ג170, 2ג170, )ב(170, ב167, )ה(167, ג142א עד 142וראות סעיפים ה .ד17

לפקודה האמורה ) ד(3ג170-ו) ה(167והוראות התקנות לפי סעיפים ,  לפקודת העיריות213- ו210

 .על איגוד ערים, בשינויים המחויבים, יחולו

 

 צוע ותקנותבי

 )ד"יקון התשסת(

נות בכל ענין הנוגע לביצועו תקן ונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקימ הפנים משר .18

 -לרבות תקנות בדבר 

 ;כי פירוקו של איגוד עריםדר )1(

בין עם הקמת האיגוד , כי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים ופרישתה ממנודר )2(

תיאום חשבונות וחלוקת חובות , הטלת חובות,  הקניית רכוש-ובקשר לכך , ובין לאחר מכן

 .וביניהן לבין האיגוד, געות בדבר לבין עצמןנו הבין הרשויות המקומיות

 ;נאי כשירות ופסלות לכהונה לחברי מועצה ודרכי מינוים של חברי המועצהת )3(



ולענין המנהל , תפקידיהם ותנאי העסקתם של עובדי איגוד ערים, רכי מינויםד )4(

 .ותקופת כהונה, כהונהל גם תנאי כשירות ופסלות -הכללי 

 

 

 וקח ראלשרי שה שרתמ 

 ר הפניםש אש הממשלהר 

 

 צבי -צחק בןי 

 שיא המדינה נ 

 

 
                                                 

 .48' עמ, ו"התשט, 176ח " ס1
 :קוניםית
 ;36' עמ, ו"התשכ, 476ח "ס
 ;57' עמ, )13.1.1977(ז "התשל, 839ח "ס
 ;42' עמ, )7.1.1997(ז "התשנ, 1607ח "ס
 .125' עמ, )18.1.2004(ד "תשסה, 1920ח "ס
 
פרט , אצל השר את סמכותו על פי סעיף זה, פיתוח באיגודי ערים לשירותי כבאותכל הנוגע לתקציבי  ב2

 ).1308' עמ, א"התשס, 4953פ "י( לנציב כבאות והצלה -) ב(עיף קטן סלסמכות להתקין תקנות לפי 
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