מסמך זה אינו בא במקום הוראות הדין ואינו מהווה יעוץ
משפטי והשימוש בו כפוף לתנאי השימוש באתר

טבלת עזר  -ועדות חובה במועצה מקומית




(מעודכן )4021/2/41/

אם לא מצויין אחרת לגבי יו"ר יחול סעיף (1/1א) לצו (א) הקובע כי יו"ר יבחר ע"י המועצה מתוך חבריה.
אם לא נקבע הרכב לוועדה בחיקוק יחול סעיף הוראת סעיף  1/1לצו (א) הקובע כי  /1%לפחות מחברי וועדה יהיו חברי המועצה ,והשאר  -בעלי זכות להיבחר כחברי
המועצה שאינם פסולים לפי סעיף  ,141ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה.
ועדות החובה (או חובה מותנית כמפורט בטבלה):
 .1הנהלה
 ./ביקורת
 ./מכרזים
 .0מל"ח – משק לשעת חירום
 .1הנצחת נפגעי הטרור
 .1איכות הסביבה
 .7מאבק בנגע הסמים
 .8מיגור האלימות
 .9הנחות בארנונה
 .14ועדת ערר לעניין ארנונה
 .11מקומית לתכנון ובניה
 .1/משנה לתכנון ובניה
 .1/הקצאת מקרקעין
 .10תמיכות
 .11רכש ובלאי
 .11ביטחון (חובה מותנית)
 .17קליטת עליה (חובה מותנית)
 .18חקלאית (חובה מותנית)
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ועדה

חובה /מותנית תפקידה

הנהלה

חובה

בקורת

חובה

מכרזים

חובה



לנהל את עניני המועצה ,לתאם את
פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן.
להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות
ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין.
למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי
המועצה.



לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה
ושל נציב תלונות הציבור על המועצה.
לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על
המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה.
לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה
שהוגש לפי כל דין.
לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה
הביקורת.
רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על
העיריה שהוגש לפי דין.
ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה
והצעותיה.










לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה
בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש
המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראוייה
לאישורו (ראש המועצה רשאי ,באישור
המועצה ,לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני
ועדת המכרזים ,אף שהועדה לא המליצה
עליה).

חברים ויו"ר










חברי מועצה
ראש המועצה יהיה יו"ר

חברי מועצה ,לא כולל ראש המועצה ,סגניו וחברי ועדת הנהלה.
עד  7חברים.
הרכב הועדה יהיה תואם ,ככל שניתן ,את ההרכב הסיעתי של המועצה.
יו"ר מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר.
אופזיציה אם התקיימו לפחות כל אלה:
 oסיעה שונה מסיעתו של רא2ש המועצה
 oלסיעתו אין יצוג בועדת הנהלה
 oמסיעתו לא מונו סגנים לראש המועצה
 oסיעתו לא קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש המועצה או
לניהול המועצה
אם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה או שיש סיעה אחת בלבד ,יו"ר
הוועדה יהיה מי שמתקיימים בו לפחות כל אלה:
 oאינו חבר בוועדת הנהלה.
 oאינו מכהן כיו"ר ועדת כספים או מכרזים.
 oאינו מכהן כדיקטרור בגוף עירוני מבוקר.
 oסיעותו שונה מסיעת ראש המועצה אם יש יותר מסיעה אחת.

חברי מועצה לא כולל ראש המועצה
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סעיף בחוק
(1/4א) ו 1/1-לצו (א)

סעיף 109ג לפקודת
העיריות מכוח סעיף
1/ב לפקודת המועצות
המקומיות

 1//לצו (א)

מסמך זה אינו בא במקום הוראות הדין ואינו מהווה יעוץ
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ועדה

חובה /מותנית תפקידה

חברים ויו"ר

סעיף בחוק

מל"ח
(משק
לשעת
חירום)

חובה

אין הגדרה בצו





אין הוראות בצו לגבי החברים.
ראש המועצה יהיה יו"ר
הוראת סעיף  1/1לא תחול.

1//א ו 1/1-לצו (א)

הנצחת
נפגעי
טרור

חובה

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה
לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות
טרור.




לא פחות מ /-ולא יותר מ9-
שליש חברי מועצה ,שליש נציגי ציבור ושליש בני משפחות של נרצחי
פעילות טרור שהיו תושב המועצה ,שהמועצה תקבע את דרך בחירתם.
"נרצח פעילות טרור"  -מי שנפגע עקב פגיעת איבה ,כאמור בחוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל.1974-
אין התייחסות למצב בו ברשות המקומית אין נרצחי טרור.

סעיף 149ח לפקודת
העיריות מכוח סעיף
1/ב לפקודת המועצות
המקומיות

איכות
הסביבה

חובה



ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים
לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת
פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את
תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות
המאושרות.




 0חברי מועצה ,עובד בכיר שהוא אחראי לתחום איכות הסביבה במועצה סעיף 149י לפקודת
העיריות מכוח סעיף
 /נציגי ציבור שהם תושבי המועצה  -אחד תבחר המועצה בהתייעצות
1/ב לפקודת המועצות
עם ארגונים מקומיים שענינם בשמירת הסביבה ואת האחר יבחרו
הארגונים המקומיים הנ"ל  -באין ארגון מקומי תבחר המועצה את האחד המקומיות
בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי.
לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת
הסביבה.
"ארגון ארצי"  -גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג גופים
ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה) ,התשס"ג-
./44/

מאבק
בנגע
הסמים

חובה



ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף
במאבק בנגע הסמים המסוכנים ,לגבי
מניעה ,שיקום וטיפול ,לרבות טיפול
בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן
חינוך והסברה ,בין השאר ,לענין הדין
בשימוש בסמים.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את
תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות
המאושרות.



מספר חברי מועצה שתקבע המועצה ולכל היותר  ,/כך שמספר החברים סעיף 149יא לפקודת
הכולל בוועדה יהיה אי זוגי .אחד מהם יהיה היו"ר ע"פ בחירת המועצה .העיריות מכוח סעיף
1/ב לפקודת המועצות
מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים.
המקומיות
מנהל מחלקת חינוך.
שני נציגי ציבור ,שיבחר ראש המועצה באישור המועצה.
מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של המועצה ,שניתן בו חינוך על-יסודי,
שימנה מנהל מחלקת חינוך.
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול שימנה
המנהל הכללי של הרשות.
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ועדה

חובה /מותנית תפקידה

מיגור
האלימות

חובה

הנחות
בארנונה

חובה




ועדת ערר חובה
לעניין
ארנונה





לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי
האלימות ,העבריינות והפשיעה בתחום
המועצה ,לבחון את התכניות הקיימות
להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש
תכניות חדשות.
הוועדה תגיש לאישור המועצה את
תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות
המאושרות.

הענקת הנחות בארנונה כמפורט בתקנות.
החלטות הועדה אינן טעונות אישור
המועצה אך תונחנה על שולחנה.

דיון בערער של מי שרואה עצמו מקופח
מתשובת מנהל הארנונה במועצה להשגה
שהוגשה אליו.
פעולת הוועדה  -חוזר מנכ"ל 412/41/



חברים ויו"ר


ראש המועצה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע ,והוא יהיה היושב
ראש.
 /חברי מועצה לכל היותר.
מזכיר המועצה  -הפקודה קובעת כי יכהן מנכ"ל העירייה ,אך במועצה
מקומית אין מנכ"ל ועל כן יכול והשינויים המחוייבים הם חברות מזכיר
המועצה.
מנהל אגף החינוך במועצה.
מנהל אגף הפיקוח במועצה.
מנהל הביטחון במועצה.
מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.
היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה;
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל ,כפי שיקבע מפקד המרחב
שבתחום סמכותו נמצאת המועצה.
חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה.
באישור הוועדה ,ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה,
אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.



 /חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת
בועדת ההנהלה .היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה  -יהיה חבר
ועדה אחד לפחות ,מי שאינו חבר בועדת ההנהלה.
הגזבר ,מנהל מחלקת הרווחה ,או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין זה
מבין עובדי המועצה המקומית.
היועץ המשפטי של המועצה או עורך דין ממשרדו או מלשכתו ,ובמועצה
שלא מינתה יועץ משפטי כאמור -עורך דין שמינתה המועצה לענין זה.
המועצה תמנה את יו"ר הוועדה וממלא מקומו מבין חבריה שמונו לועדה.
מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא
מקומו ,היועץ המשפטי והגזבר.






 /חברים מבין בעלי הזכות להיבחר כחברי מועצה.
המועצה תמנה את היו"ר מבינהם.
מינוי החברים בוועדה  -חוזר מנכ"ל 412/41/
גמול לחברי ועדת ערר  -חוזר מנכ"ל 5/2012
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סעיף בחוק
סעיף 149יב לפקודת
העיריות מכוח סעיף
1/ב לפקודת המועצות
המקומיות

סעיף  1לתקנות
הסדרים במשק
המדינה (הנחה
מארנונה) ,תשל"ג-
199/

סעיף  1לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על
קביעת ארנונה
כללית) ,תשל"ו1971-

מסמך זה אינו בא במקום הוראות הדין ואינו מהווה יעוץ
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ועדה
ועדה
מקומית
לתכנון
ובניה

חובה /מותנית תפקידה
חובה






חברים ויו"ר


סמכויות בהתאם למפורט בחוק ובתקנות
מכוחו.

מתפקידה של הועדה המקומית ושל כל
רשות מקומית במרחב תכנון הכולל תחום
של יותר מרשות מקומית אחת להבטיח את 
קיומן של הוראות חוק התכנון והבניה וכל
תקנה על פיו.
מקום שקיימת ועדת משנה לתכנון ולבניה
חייבים בביצוע כאמור גם הועדה המקומית
וגם ועדת המשנה.

סעיף בחוק

במרחב תכנון מקומי הכולל רק רשות מקומית אחת ,מועצת הרשות היא סעיפים  ,18 ,17ו/7-
לחוק התכנון והבניה,
הועדה המקומית.
במרחב תכנון מקומי שבתחומו נמצאת יותר מרשות מקומית אחת ,הרכב תשכ"ה1911-
הוועדה יהיה כמפורט בסעיף  19לחוק.
לדיוני הועדה המקומית יוזמנו ,דרך קבע ,נציגי המשרדים והגופים
הבאים ,שתהא להם דעה מייעצת:
 oנציגי שר הפנים ,השר לאיכות הסביבה ,שר הבינוי והשיכון ,שר
הבריאות ,שר המשטרה ושר התחבורה.
 oנציג רשות מקרקעי ישראל.
 )/( oנציג שימנה שר הפנים והוא אדריכל או מהנדס הרשומים
בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמשמעותו בחוק המהנדסים
והאדריכלים ,או בעל תואר אקדמי בתחום תכנון ערים ואזורים,
ובלבד שיתקיימו בכל אחד מהם שניים אלה:
( א) הוא בקי בעניני תכנון ובניה.
( ב) הוא אינו עובד המדינה או עובד ועדה מקומית או
רשות מקומית שבאותו מחוז.
 נציג זה ימונה על פי המלצת הארגון המייצג את מרב בעלי
הכישורים האמורים ,כפי שיקבע שר הפנים בהודעה
ברשומות.
 oנציג שר החקלאות  -בועדה מקומית ,שבמרחבה מצויה מועצה
אזורית.
 oלפי המלצת נציג שר הפנים ,יזמין יושב ראש הועדה את נציגו של
שר ,שאינו זה שצויין למעלה ,אשר יש לו ענין בדבר הנדון בועדה.
לנציג כאמור תהא דעה מייעצת בלבד.
 oכל שניים ,מבין הנציגים בעלי הדעה המייעצת בועדה המקומית
רשאים לערור כאחד על כל החלטה של הועדה המקומית או של
ועדת המשנה לפני ועדת הערר ,והיא רשאית לאשר את החלטת
הועדה המקומית ,לשנותה או לבטלה.

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אסף אבידן
הקישורים לחקיקה הם לאתר "נבו"  -זכות היוצרים לגבי אתר נבו והמידע המופיע בו שייכת לנבו.

מסמך זה אינו בא במקום הוראות הדין ואינו מהווה יעוץ
משפטי והשימוש בו כפוף לתנאי השימוש באתר

ועדה

חובה /מותנית תפקידה

חברים ויו"ר

ועדת
משנה
לתכנון
ובניה

חובה






כל התפקידים והסמכויות של ועדה
מקומית יהיו מוקנים לועדת המשנה ודין
החלטתה ,בכפוף לאמור להלן ,כדין
החלטת הועדה המקומית:
 oכל החלטה של ועדת המשנה תישלח
לכל חברי הועדה המקומית ולנציגים

המוזמנים דרך קבע לדיוני הוועדה
המקומית וועדת המשנה ,תוך  14ימים
מיום קבלתה.
 oכל חבר הועדה המקומית או נציג
כאמור רשאי לדרוש בכתב ,תוך שבעה
ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו,
שיתקיים במליאת הועדה המקומית
דיון בענין.
 oהדרישה תכלול את פרטי הנימוקים.
 oהוגשה דרישה כאמור ,יידון הענין
בישיבה הקרובה של הועדה המקומית.
 oלא הוגשה דרישה כאמור ,רואים את
החלטתה של ועדת המשנה כהחלטת
הועדה המקומית ,לכל דבר.

ועדת
הקצאות
מקרקעין

חובה



הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא 



תמורה (או בתמורה סמלית) מאת מועצה
מקומית לגופים הפועלים בתוך תחום
המועצה בנושאי חינוך ,תרבות ,דת,
בריאות ,רווחה ,ספורט וכיוצא בזה ,כדי
לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור.
כל זאת ע"פ נוהל ההקצאה  -נוסח משולב
לא רשמי.

סעיף בחוק

סעיף  18לחוק התכנון
ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך.
במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מ - /1-לא יותר מ 1-חברי והבניה ,תשכ"ה1911-
מועצה ,ובמועצה שמספר חבריה  /1או יותר  -לא יותר מ 14-חברי
מועצה .אם קיימת במועצה ועדת הנהלה שלא כל הסיעות מיוצגות בה,
יהיה ייצוגן הכולל של הסיעות בועדת המשנה יחסי לייצוגן במועצה ,אך
לא פחות מנציג אחד.
מוזמנים דרך קבע:
 oנציג הרשות הארצית לכבאות והצלה ,בעל הכשרה בתחום
בטיחות אש והצלה .תהיה לו דעה מייעצת בעניינים הנוגעים
לבטיחות אש והצלה.
 oהמוזמנים דרך קבע לישיבת הוועדה המקומית כמפורט למעלה.

 1חברים ,שאינם בניגוד עניינים ואין להם עניין אישי ישיר או עקיף
בהחלטות הוועדה  -הוראות הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי
ציבור ברשויות המקומיות יחולו על חבריה .החלטה שהתקבלה כאשר
אחד החברים בוועדה נוגע בדבר בטלה מבוטלת ואין לפעול על פיה.
 oמזכיר המועצה או עובד בכיר של המועצה שימנה ראש המועצה
 oגזבר המועצה או נציגו שהינו עובד בגזברות המועצה.
 oהיועץ המשפטי של הרשות  -השתתפותו חובה ותנאי לקיום
ישיבת הוועדה.חוות דעתו מחייבת את הוועדה.
 oמהנדס המועצה או נציגו שהינו עובד מחלקת ההנדסה במועצה.
 oמנהל מחלקת הנכסים או העובד האחראי על תחום הנכסים
במועצה אם אין מחלקת נכסים.

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אסף אבידן
הקישורים לחקיקה הם לאתר "נבו"  -זכות היוצרים לגבי אתר נבו והמידע המופיע בו שייכת לנבו.

נוהל משרד הפנים
בחוזרי מנכ"ל  -נוסח
משולב לא רשמי

מסמך זה אינו בא במקום הוראות הדין ואינו מהווה יעוץ
משפטי והשימוש בו כפוף לתנאי השימוש באתר

ועדה

חובה /מותנית תפקידה

חברים ויו"ר

ועדת
תמיכות

חובה

המלצה בפני ועדת מועצת הרשות על בקשות
לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם
ממלכתיים או רשותיים לטובת הציבור ושלא
למטרות רווח.

ועדת
רכש
ובלאי

חובה



ביטחון

חובה אם יש
במועצה משמר
אזרחי כמשמעותו
בפקודת המשטרה
(ראו סעיף 09ב
לפקודת המשטרה)

אין הגדרה בצו






קליטת
עליה

חובה אם 14%
לפחות מתושבי
המועצה עלו
לישראל אחרי ה-
412412994

לטפל בכל בכל עניין הנוגע לקליטתם של
התושבים הנ"ל.






ועדה מקצועית של  /חברים (נוכחות חובה של שלושתם):
 oמנכ"ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של
הרשות
 oגזבר הרשות המקומית או נציגו
 oהיועץ המשפטי של הרשות או נציגו
מנכ"ל הרשות יקבע את זהות יו"ר הוועדה.
לישיבות הוועדה יוזמנו נציגי האגף הרלוונטי במועצה לבקשת התמיכה.
הוראות ניגוד עניים החלות על עובדי הרשות המקומית לפי כל דין יחולו
על חברי הוועדה.



ההרכב לא נקבע בתוספת.

התוספת החמישית
לצו (א)

נציגי המועצה המקומית שתמנה המועצה.
נציגי שרים (אם או לשלוח שרים) כמפורט בסעיף.
חברים אחרים כפי שתחליט הוועדה.
הוראת סעיף  1/1לא תחול.

1//ב לצו (א)

אין פירוט בסעיף.
סעיף 114א לפקודת העיריות קובע את ההרכב הסיעתי של ועדות חובה
אך אין חיקוק שמחיל אותו על מועצה מקומית.
לכן לכאורה חלות על ההרכב הוראות סעיף  1/1לצו (א).

סעיף 149ה לפקודת
העיריות מכוח סעיף
1/ב לפקודת המועצות
המקומיות





תפקידים שונים כמפורט בתוספת כגון
קביעת הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה
התקופתי בעבור היחידות והמחסנים,
אישורי רכישה ועוד.

סעיף בחוק



© כל הזכויות שמורות לעו"ד אסף אבידן
הקישורים לחקיקה הם לאתר "נבו"  -זכות היוצרים לגבי אתר נבו והמידע המופיע בו שייכת לנבו.

נוהל תמיכות של
משרד הפנים שפורסם
בחוזר מנכ"ל
402/441

מסמך זה אינו בא במקום הוראות הדין ואינו מהווה יעוץ
משפטי והשימוש בו כפוף לתנאי השימוש באתר

ועדה
חקלאית

חובה /מותנית תפקידה

חברים ויו"ר

חובה אם הורה על
כך שר הפנים




"ענין חקלאי"  -ענין בעל ערך חקלאי,
שהסדרתו היא לטובת החקלאות או לטובת
ענף שבה ,או לטובת עוסקים בחקלאות בתחום
המועצה או בשטח בנין עיר הכולל את תחום
המועצה ,לרבות הטלת ארנונות על אדמה
חקלאית או הטלת היטלים ,מסים ואגרות על

העוסקים בחקלאות כאמור בקשר לאדמה
חקלאית ,ודרך הוצאתן של ההכנסות מארנונות
היטלים ,מסים ואגרות כאמור על ידי המועצה .









במועצה ממונה ימנה השר את יושב ראש הועדה ושאר חבריה.
במועצה נבחרת חברי הועדה יהיו במספר שתחליט עליו המועצה תוך
המועד שהורה השר ,ובלבד שמספרם יהא ניתן לחלק ל /-ולא יעלה על
 .1/לא החליטה המועצה על המספר תוך המועד האמור ,יקבענו השר;
אולם אם היו הנסיבות כאלה הנזכרות בסעיף  ,07תמנה הועדה  1 ,9או
 /חברים  -הכל בהתאם לנסיבות.
חברי הועדה ,פרט לאחד ,ייבחרו על ידי החקלאים ,המועצה תמנה מבין
חבריה את החבר הנוסף ,שיכול להיות לא-חקלאי.
לצורך הקמת הועדה או הרכבת ועדה חדשה ימנה השר פקיד בחירות
ויפרסם הודעה על כך ברשומות
הבחירות של נציגי החקלאים יהיו שוות ,ישירות ,חשאיות ויחסיות;
המועצה תמנה את נציגה לועדה ותודיע את שמו לפקיד הבחירות לא
יאוחר מ 14-ימים מיום בחירת נציגי החקלאים; לא הודיעה המועצה
כאמור ,תהא הועדה מורכבת מנציגי החקלאים בלבד עד שתמסור
המועצה לפקיד הבחירות או ליושב ראש הועדה המשמש לפי סעיף (0ב)
הודעה על שם נציגה בועדה ,ולא יגרע הדבר מסמכות הועדה ,פרט
לסמכות להציע למועצה מועמדים לתפקיד יושב ראש הועדה או סגנו.
לועדה יהיה יושב ראש וסגן יושב ראש והם יתמנו על ידי המועצה מבין
מועמדים שהוצעו על ידי הועדה ,ובלבד שלכל תפקיד יוצעו ,על פי
דרישות המועצה ,לפחות  /מועמדים .בהעדר היושב ראש ימלא סגנו את
מקומו.
היתה הועדה מורכבת מנציגי החקלאים בלבד ,ישמש כיושב ראש ,עד
לבחירת יושב ראש כאמור ,מי שנבחר על ידי הועדה בישיבתה
הראשונה.
עד לבחירת יושב ראש ,יהיה פקיד הבחירות יושב ראש הועדה.

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אסף אבידן
הקישורים לחקיקה הם לאתר "נבו"  -זכות היוצרים לגבי אתר נבו והמידע המופיע בו שייכת לנבו.

סעיף בחוק
 1/1ו-התוספת השניה
לצו (א)

