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המצגת נערכה ע"י איה עודה
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ

الحكم المحلي  -السلطات المحلية في إسرائيل
في الدول الديمقراطية يعمل الحكم المحلي إلى جانب الحكم المركزي .وذلك من أجل
إدارة شؤون الدولة بشكل أكثر نجاعة ،إذ أنه في الدولة الحديثة هنالك صعوبة معينة
للحكم المركزي في الوصول إلى جميع المناطق.
يوجد في إسرائيل  256سلطة محلية (حتى سنة  )2013والتي تركز في أيديها صالحية
ومسؤولية تقديم خدمات عامة للسكان – مثل التعليم ،الرفاه ،اإلطفائية ،الهندسة والبناء،
ترخيص محال ،تزويد المياه -.....واإلشراف عليهم.

طريقة االنتخابات للسلطات المحلية:
➢ تجري انتخابات السلطات المحلية في إسرائيل كل خمسة سنوات ويصوت فيها جميع السكان في
البلدة فوق جيل السابعة عشر ()17عاما ،ويُسمح بالترشح للرئاسة وللعضوية في المجلس المحلي

للسكان الذين فوق سن الواحد والعشرين ( )21سنة.
➢ يتم التصويت ببطاقتي اقتراع (مغلفين) منفصلتين  ،وذلك خالفا النتخابات الكنيست.
➢ يقوم السكان في هذه االنتخابات باختيار رئيس السلطة المحلية وفي نفس الوقت يختارون أيضا
أعضاء السلطة المحلية
➢ رئيس السلطة ينتخب بانتخابات شخصية –أكثرية ،عامة ،مباشرة ،متساوية  ،سرية ودورية.

➢ حتى يفوز المرشح للرئاسة باالنتخابات فعليه أن يحصل على األقل على  %40من

أصوات الناخبين الصالحة.
➢ في حال عدم حصول أحد المرشحين للرئاسة على هذه النسبة  ،فإنه يتم إجراء جولة

انتخابات ثانية ،وذلك بعد مرور  14يوما على جولة االنتخابات األولى ،يتنافس بها كال
المرشحين اللذان حصال على اكبر عدد من األصوات في الجولة األولى.

➢ أما أعضاء السلطة المحلية فيتم اختيارهم بانتخابات قائمية – نسبية ،عامة متساوية
وسرية .يقوم الناخبون بانتخاب قائمة مرشحين.

توزيع األعضاء:

تحسب نسبة الحسم في هذه االنتخابات وفق القاعدة التالية :يتم تقسيم عدد
األصوات الصالحة التي أدلي فيها باالنتخابات على عدد أعضاء المجلس.
النتيجة تسمى الحصة  .القائمة التي لم تحصل على  %75من " الحصة" ال
تشارك في توزيع األعضاء.
بعد ذلك يقسم عدد األصوات الذي حصلت عليه القائمة " الحصة" والنتيجة

تكون عدد األعضاء الذين حصلت عليهم القائمة ،أي عدد ممثلي القائمة.

مثال:
لنفترض أن عدد أصحاب حق االقتراع في بلدة ما هو  8000صوت ،وعدد أعضاء المجلس هو .11
في يوم االنتخابات صوت  6.600شخص لقوائم مختلفة.
قائمة أ حصلت على  430صوت
قائمة ب حصلت على  630صوت
قائمة ج حصلت على  1،500صوت
في هذه الحالة فإن الحصة =  600 =6.600/11صوت
 450 =75/100*600صوت
أي أنه يجب ان تحصل القائمة على  450صوت على األقل (نسبة الحسم) حتى تحصل على تمثيل في مجلس السلطة.
بنا ًء على هذه المعطيات فإن القائمة أ لم تتعدى نسبة الحسم فلهذا ال تحصل على تمثيل في المجلس.
القائمة ب تحصل على ممثل واحد في المجلس.
القائمة ج تحصل على  3ممثلين في المجلس .

لجنة مدعوة (וועדה קרואה)
➢ تدير المجلس بدال عن رئيس المجلس ومجلس السلطة حتى يحين موعد االنتخابات .
➢ قد تتألف اللجنة المدعوة من أفراد ليس بالضرورة أن يكونوا من سكان السلطة المحلية
➢ يعينها

وزير

الداخلية

وذلك

بعد

حل

المجلس

المحلي

لألسباب

التالية

:

 -يرى وزير الداخلية بأن رئيس السلطة المحلية لم يقم بمهامه كما يجب (قيامه بمشاريع تطويرية

,توفير خدمات أساسية للمواطنين ).
 عدم المصادقة على الميزانية . -قيامة بمخالفة القانون .

يُمكن لوزير الداخلية تعيين لجنة مدعوة في الحاالت
التالية

إذا اعتقد وزير
الداخلية أن
السلطة المحليّة
ال تقوم بمهامها
كما يجب

إذا اعتقد وزير
الداخليّة ألن
أصحاب
الوظائف في
السلطة المحليّة
ال يقومون
بعملهم ومهامهم
كما يجب.

إذا ما انخفض
عدد أعضاء
السلطة المحليّة
تحت الحد
األدنى الالزم.

إذا ما كانت
السلطة المحليّة
تُعاني من عجز
مالي كبير
ونسب جباية
ضريبة السكن
(أرنونا)
منخفضة.

فشل خطة
إصالح السلطة
المحلية التي
بنتها وزارة
الداخليّة.

إذا ما لم
يُصادق على
ميزانية السلطة
المحلية بعد ستة
أشهر من
المصادقة على
ميزانية الدولة.

صالحيات السلطات المحلية
 .1سن القوانين المساعدة :بموجب هذه الصالحيّة تستطيع السلطة المحليّة تشريع قوانين
محلية مساعدة تتعلق بشؤون إدارة السلطة المحليّة ،وتكون سارية المفعول فقط في نطاق
السلطة المحليّة وتمكنها من أداء واجبها تجاه سكانها بشرط:
● أال تتناقض القوانين المساعدة مع القوانين العادية التي تشرعها الكنيست.
● أن يصادق عليها وزير الداخليّة.

● يسمح للسلطة المحليّة بسن قوانين مساعدة فقط في األمور التي حددها المشرع  .عادة تسن
السلطات المحليّة قوانين مساعدة في المجاالت التاليّة :مواقف للسيارات  /المياه والمجاري /
الالفتات  /أوقات وساعات عمل المحال التجاريّة.

صالحيات السلطات المحلية
 .2فرض الضرائب :تقوم السلطة المحليّة بفرض ضرائب على سكانها (مثل
أألرنونا) وذلك حتى يكون بإمكانها إن تقدم لهم الخدمات المختلفة.
 .3التنظيم والبناء :تملك السلطة المحليّة صالحيّة تحديد استعمال األراضي التابعة
لها ،وذلك وفقا لما تقتضيه حاجة السكان ورفاهيتهم.
 .4المقاضاة :توجد في كل سلطة محليّة مؤسسات شبه قضائيّة تملك صالحيّة النظر
في اعتراضات المواطنين على أعمال السلطة المحليّة.
 .5ترخيص المحال :تملك السلطة المحليّة صالحيّة إعطاء رخص لتشغيل الحوانيت
والمحالت التجاريّة ;أماكن العمل التي تقع ضمن منطقة نفوذها وتفعيل قاعات
األفراح بشرط ان تحافظ هذه المحالت على البيئة وان ال تضر بالجمهور.

وظائف السلطة المحليّة
الوظيفة األساسية للسلطة المحلية هي تقديم الخدمات العامة ،مثل:
 .1خدمات التعليم :في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة المعارف مسؤولة عن التعليم،
مضامينه ،مناهجه وتعيين الموظفين فإن السلطات المحليّة تكون مسؤولة عن تفعيل
جهاز التعليم ضمن حدودها ويكون ذلك من خالل  :تسجيل التالميذ ،صيانة
الروضات والمدارس ،تقديم خدمات مساعدة للمدارس مثل السكرتاريّة وكذلك
ي بحيث يكون معظم
ي وجهاز التعليم الثانو ّ
تفعيل جهاز التعليم ما قبل اإللزام ّ
العاملين فيه من موظفي السلطة المحليّة.

وظائف السلطة المحليّة
 .2خدمات الرفاه :تقع ضمن مسؤولية الحكم المركزي ووزارة الرفاه ،وبالتالي
تقوم هذه الوزارة بوضع السياسة واألنظمة وتحدد طريقة تقديم الخدمات .ولكن
ي لسكانها وذلك
أيضا هنا تكون السلطة المحليّة ملزمة بتقديم الخدمات بشكل فعل ّ
ي .من الخدمات التي تقدمها
عن طريق التوجه لوزارة العمل والرفاه االجتماع ّ
السلطة المحلية لسكانها :االعتناء بالعائالت في ضائقة ,االعتناء بالمسنين،
االعتناء باألطفال والشبيبة في ضائقة ،محطات رعاية الصحة النفسيّة  ،مراكز
رعاية األ ّم والطفل.

وظائف السلطة المحليّة
.3

خدمات الهندسة والبناء :السلطة المحلية مسئولة عن إعطاء رخص للبناء
وعن تعبيد الشوارع وصيانتها.

.4

الوقاية الصحيّة والنظافة :السلطة المحليّة مسئولة عن الحفاظ على نظافة
البلدة وذلك من خالل تنظيف الشوارع وجمع النفايات  ،إزالة المكاره
الصحيّة ،تنظيم األسواق والمسالخ..

.5

مد شبكات الصرف الصحي -المجاري :السلطة المحليّة مسئولة عن ربط
بيوت البلدة بشبكة الصرف – الصحي (المجاري).

أسئلة منوعة خاصة بالموضوع
سؤال معرفة :اعرض المصطلح "لجنة مدعوة" (معينة)( .شتاء  2011وشتاء )2015

أسئلة عنقود:

اعرض سببين لتعيين لجنة مدعوة للسلطة المحلية.
اشرح كيف يُ َمس الحق في االنتخاب والترشح بسبب تعيين لجنة مدعوة( .شتاء )2017

اعرض طريقة انتخاب رئيس السلطة المحلية.
اشرح كيف ينعكس مبدأ حكم الشعب في طريقة االنتخاب هذه ( .صيف )2016

بالنجاح

