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לכלל הסמכות העודפת   439    
כלל הסמכות העודפת: קשיים פרשניים במועצה מקומית   441    

אצילת סמכות ממועצת הרשות המקומית לראש הרשות     
המקומית   442    
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ראש הרשות המקומית המשמש יו"ר מועצת הרשות     
המקומית   446    

בין פוליטיקה למינהל: הדרג הפוליטי והדרג הממונה   446   5.7.3  
הוצאת ענייני ביצוע וניהול שוטף מידי הדרג הפוליטי   446    

אצילת סמכויות של ראש הרשות המקומית   448    
הדרג הממונה מרסן את הדרג הפוליטי   453    

סוגיה לדוגמה: מעמד היועץ המשפטי של הרשות     
המקומית   455    

הפרדת רשויות פנימית ברשות המקומית: מתווה    5.7.4  
תאורטי אפשרי   457   

סיכום   460
רשימת מקורות לפרק 5   463

פרק 6. סמכויות הרשות המקומית ותפקידיה

מטרת הפרק   467
סמכות הרשות המקומית   469   6.1

משמעויות המושג סמכות   469   6.1.1  
העניינים המסורים לאחריותה ולסמכותה של הרשות א.    

המקומית )ה"מה?"(   469    
הכוחות, התפקידים והאמצעים שיש לרשות המקומית  ב.    

כדי לטפל בעניינים המסורים לסמכותה )ה"איך?"(   471    
מקור הסמכות: עקרון חוקיות המינהל   472   6.1.2  

עיריות: הוראות הסמכה עיקריות   474   6.1.3  
מועצות מקומיות: הוראות הסמכה עיקריות   476   6.1.4  

סמכויות של עיריות ומועצות מקומיות: מהבחנה להשוואה   478   6.1.5  
סמכויות נוספות   482   6.1.6  

הוראות הסמכה כלליות: קיומן והצדקתן   483   6.2
סייגים לסמכות הפעולה של הרשות המקומית   486   6.3

סייגים חוקתיים   488   6.3.1  
סייגים תחיקתיים: כפיפות להוראות כל דין ולהוראות    6.3.2  

שר הפנים   493   
כפיפות להוראות כל דין   493    

כפיפות להוראות שר הפנים   495    
כפיפותן של סמכויות הרשות המקומית: דיון ביקורתי   496    
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כללי המשפט המינהלי   497   6.3.3  
עקרון חוקיות המינהל וקיומה של הוראת הסמכה   497    

ההליך המינהלי   499    
שיקול דעת   500    

עקרון ההגינות של רשות שלטונית   504    
גבולות הסמכות: עניין מקומי   506   6.4

עניין מקומי: תחום גאוגרפי   507   6.4.1  
עניין מקומי: תחום מהותי   510   6.4.2  

עניין מקומי ועניין מדינתי   513    
ענייני דת ולאום   513    

ענייני גבולות המדינה ותהליכים מדיניים   517    
שמירה על הסדר והביטחון   520    

עניין מקומי ושירותים ממלכתיים: בין     
אוטונומיה לשוויון   523    

עניין מקומי ועניין מדינתי: סיכום   524    
עניין מקומי: לטובת הרשות המקומית )ולא לטובת     

רשות מקומית אחרת(   527    
עניין מקומי: לטובת תושבי הרשות המקומית   528    

עניין מקומי ופעילות עסקית   530    
סמכות החקיקה המקומית: חוקי עזר   534   6.5

סמכות החקיקה המקומית ותכליתה   534   6.5.1  
א. קביעת הסדרים מפורטים   535    

ב. הפעלת סמכויות המותנות בקיומו של חוק עזר   535    
ג. חוק העזר מחייב גם את הרשות המקומית     

ומעניק זכויות לתושבים   538    
ד. חובת הרשות המקומית לחוקק חוקי עזר   539    

הליך של חקיקה מקומית   541   6.5.2  
מעמדם החוקתי של חוקי עזר   544   6.5.3  
ביקורת שיפוטית על חוקי עזר   547   6.5.4  

סיכום   550
רשימת מקורות לפרק 6   553

רשימת בעלי זכויות היוצרים   557
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