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א.ג.נ,.
הנדון :חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
בתחילת חודש אפריל  2011פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים .2/2011
להלן תמצית מרוכזת מתוכן החוזר )החוזר המלא נמצא באתר האינטרנט של משרד הפנים(:
.1

עידוד תעסוקת ישראלים
הנחיות מפורטות לרשויות המקומיות/התאגידים המקומיים לפעול לשם צמצום היקף
העסקה של עובדים זרים בהתקשריות שהם עורכים בתחומי הבנייה ,התשתיות ,הניקיון
והשמירה.

.2

ריכוז הנחיות בנושא תאגידים עירוניים
נוהל המקבץ את ההנחיות הכלליות העיקריות הנוגעות לפעילותה של רשות מקומית
באמצעות תאגיד עירוני .נוהל זה מחליף את נוהל הקמת תאגיד עירוני שהתפרסם
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .5/2004
בנוהל מפורטות הנחיות בנושאים הבאים:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

.3

אישור שר הפנים לחברות של רשות מקומית בתאגיד.
פעולות בתאגידים עירוניים ,לרבות תאגידים עירוניים שאינם בשליטה,
הטעונות אישור שר הפנים.
הגשת בקשה לאישור כמפורט בסעיף  1ו  2 -לעיל.
השתתפות הרשות המקומית במימון פעילויות התאגיד.
חובת נאמנות.
מינוי נציגי הרשות המקומית בתאגיד עירוני ובתאגיד עירוני שאינו
בשליטה.
מכרזים.

צו עבירות קנס
פירוט בדבר תיקון גובה שיעורי הקנסות אותן רשאית רשות מקומית להטיל בהתאם
לסמכותה לפי צו העיריות )עבירות קנס( וצו המועצות המקומיות )עבירות קנס(.

2

.4

מבחן הכנסה להנחה בארנונה
הפניה לטבלת מבחן ההכנסה המזכה בהנחה מארנונה בשנת  - 2011באתר האינטרנט
של משרד הפנים.

.5

הנחיות בענין ייצור חשמל ממתקנים סולאריים )פוטו וולטאיים(
הנחיות המשרד בנוגע לחלופות התקשרות במיזמים פוטו וולטאיים ,תוך שמירה על
סיכון נמוך.

.6

פרסום צו המסים של רשות מקומית באתר האינטרנט שלה
הנחיה בדבר חובתה של הרשות המקומית לפרסם מדי שנה את צו הארנונה השנתי ,כפי
שאושר במועצת הרשות המקומית וכן מידע בדבר הנחות בארנונה ושעורן.

.7

נוהל לבדיקת ולמניעת חשש ניגוד עניינים  -עובדי הרשויות המקומיות
בהנחיה זו מפורט נוהל שמטרתו לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם איושן
של משרות מסויימות ברשויות המקומיות ,תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד
לתפקיד ויינקטו צעדי מנע ,לפי הצורך ,שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר חשש
לניגוד עניינים.

.8

נוהל לבדיקת ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות
המקומיות
בהנחיה זו מפורט נוהל שמטרתו לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם
העסקתם של יועצים ברשויות המקומיות ,תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי היועץ
המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע ,לפי הצורך ,שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר
חשש לניגוד עניינים.

.9

אישור התקשרויות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(
אישור לרשויות מקומיות להתקשר עם זוכים במכרזים בתחומים שונים.

האמור בחוזר זה מובא באופן כללי ,תמציתי ולתשומת לב בלבד.
החוזר אינו מחליף את הוראות החוק והתקנות ,ואין לראות בו משום תחליף לחוות דעת מקצועית.
חברי המערכת  :יועצים לנושאי שכר ודיני עבודה יועצים לנושאים אורבניים  יועצי מס כלכלנים  יועצים לנושאי ארנונה
מים והכנסות עצמיות אחרת  יועצים לעיבוד נתונים במחשב  יועצים לארגון ושיטות רואי חשבון  תקציבאים

