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תל אביב

 30ביונ י 2008 ,

מספרנו 8/2854 :

הנדון :חוזר משרד  – 15 /2008שינוי שטח שיפוט ברשות מקומית
החודש התפרסם נוהל חדש של משרד הפנים המסביר את דרך הפנייה של רשות מקומית בבקשה
לשינוי תחום שיפוטה ) חוזר מנכ " ל . ( 4/2008
הנוהל החדש לשינוי תחום שיפוט של רשות מקומית מחליף נוהל קודם של משרד הפנים משנת
 , 2005וקובע את השינויים העיקריים הבאים :
א.

נקבע כי בקשה לשינוי תחום שיפוט של רשות מקומית תוגש ישירות למנכ " ל משרד
הפנים ) ול א כבעבר למינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים (.

ב.

בוטל ה צורך בקיום מו " מ מוקדם בין הרשויות הרלוונטיות  ,ובקבלת תגובה מוקדמת
מרשות מקומית ששטחה ייגרע לפי הבקשה .

ג.

נקבע כי מנכ " ל משרד הפנים יטיל את בחינת הבקשה על ועדה קבועה או ועדה אד-
הוק ) להלן  " :הועדה " ( שימנה לצורך בחינ ת אותה בקשה  ,ו בוטלה ה התייחסות
שהייתה בנוהל הקודם לדרך הקמת הועדה ) מספר חבריה  ,כישוריהם וכולי ( ולשכר
חבריה .

ד.

נקבע כי הועדה חייבת לערוך חקירה עצמאית ואינה רשאית לקבל ללא בדיקה הסכם
בין הרשויות המקומיות המעורבות .
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ה.

בוטלה חובת היוועצות הועדה עם נציג מינהל התכנון .

ו.

בו טלה הקביעה בדבר הגשת המלצות על ידי הועדה תוך שישה חודשים לכל המאוחר ,
ונקבע כי לוח הזמנים של כל ועדה ייקבע בכתב המינוי  ,ולפי שיקול דעת מנכ " ל משרד
הפנים .

ז.

בוטלה החובה לפרס ם את דעת המיעוט של המלצות הועדה .

ח.

הוספה ה אפשר ות לשר הפנים להזמין את הרשויות הנוגעות בדבר לשימוע בטרם
קבלת החלטה .
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