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חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 9(, התש"ע-2010*

בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

אחרי ההגדרה "אזרח ותיק" יבוא:  )1(

""המשרד" - המשרד לענייני גמלאים;";

בהגדרה "השר", במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר לענייני גמלאים"   )2(

בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "משרד העבודה והרווחה" יבוא "המשרד" 2 תיקון סעיף 2

אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת פרק ב'1 

                            "פרק ב'1: יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות מקומית

בפרק זה -7א הגדרות

"היועץ לרשות המקומית" - מי שמונה לפי סעיף 7ב)א( להיות 
יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות מקומית; 

"רשות מקומית" - עירייה או מועצה מקומית  

חובת מינוי יועץ 
לרשות המקומית

רשות מקומית תמנה, מבין עובדיה, עובד שדרגתו מנהל 7ב  )א( 
מחלקה לפחות, להיות יועץ לרשות המקומית באותה רשות; 
היועץ לרשות המקומית ימלא את התפקיד האמור, נוסף על 

כל תפקיד אחר שהוא ממלא ברשות המקומית 

מינתה רשות מקומית יועץ לרשות המקומית, תודיע על  )ב( 
כך לשר עם מינויו, ותעביר לו עותק של כתב המינוי; המינוי 

יוצג לפני מועצת הרשות המקומית 

מונה יועץ לרשות המקומית, וחדל מלמלא את תפקידו,  )ג( 
ולשר;  המקומית  הרשות  למועצת  כך  על  הודעה  תימסר 
הרשות המקומית תפעל בלא דיחוי לבחירת יועץ חדש לרשות 

המקומית, כאמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(  

תנאי כשירות 
והכשרה מקצועית

ליועץ לרשות המקומית ימונה מי שמתקיימים בו כל 7ג  )א( 
אלה:

הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד מוכר   )1(
להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח-1958  2, או בעל תואר אקדמי שהוא 
שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלה 
גבוהה מחוץ לישראל שהוא מוסד מוכר במדינתו, או 
שהוא בעל תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים 
שכר  דרגת  לעניין  ערך  כשווי  בישראל  המוכרים 

אקדמית;

הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות   )2(
בתפקיד ניהולי, או בעיסוק בתחומים הנוגעים לענייני 

אזרחים ותיקים 

התקבל בכנסת ביום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 520, מיום ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(, עמ' 1176 

ס"ח התש"ן, עמ' 26; התש"ע, עמ' 297   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 191   2

חוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' 9(, התש"ע-2010*

תיקון סעיף 1בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 

אחרי ההגדרה "אזרח ותיק" יבוא:  )1(

""המשרד" - המשרד לענייני גמלאים;";

בהגדרה "השר", במקום "שר העבודה והרווחה" יבוא "השר לענייני גמלאים"   )2(

תיקון סעיף 2בסעיף 2 לחוק העיקרי, במקום "משרד העבודה והרווחה" יבוא "המשרד" 2 

הוספת פרק ב'1 אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:3 

                            "פרק ב'1: יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות מקומית

בפרק זה -7א הגדרות

"היועץ לרשות המקומית" - מי שמונה לפי סעיף 7ב)א( להיות 
יועץ לענייני אזרחים ותיקים ברשות מקומית; 

"רשות מקומית" - עירייה או מועצה מקומית  

חובת מינוי יועץ 
לרשות המקומית

רשות מקומית תמנה, מבין עובדיה, עובד שדרגתו מנהל 7ב  )א( 
מחלקה לפחות, להיות יועץ לרשות המקומית באותה רשות; 
היועץ לרשות המקומית ימלא את התפקיד האמור, נוסף על 

כל תפקיד אחר שהוא ממלא ברשות המקומית 

מינתה רשות מקומית יועץ לרשות המקומית, תודיע על  )ב( 
כך לשר עם מינויו, ותעביר לו עותק של כתב המינוי; המינוי 

יוצג לפני מועצת הרשות המקומית 

מונה יועץ לרשות המקומית, וחדל מלמלא את תפקידו,  )ג( 
ולשר;  המקומית  הרשות  למועצת  כך  על  הודעה  תימסר 
הרשות המקומית תפעל בלא דיחוי לבחירת יועץ חדש לרשות 

המקומית, כאמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(  

תנאי כשירות 
והכשרה מקצועית

ליועץ לרשות המקומית ימונה מי שמתקיימים בו כל 7ג  )א( 
אלה:

הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד מוכר   )1(
להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 
גבוהה, התשי"ח-1958  2, או בעל תואר אקדמי שהוא 
שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלה 
גבוהה מחוץ לישראל שהוא מוסד מוכר במדינתו, או 
שהוא בעל תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים 
שכר  דרגת  לעניין  ערך  כשווי  בישראל  המוכרים 

אקדמית;

הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות   )2(
בתפקיד ניהולי, או בעיסוק בתחומים הנוגעים לענייני 

אזרחים ותיקים 
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היועץ לרשות המקומית יקבל, בתוך זמן סביר ולא יאוחר  )ב( 
מתום שישה חודשים מתחילת כהונתו, הכשרה מקצועית 
לצורך תפקידו; המשרד אחראי להכנה ולביצוע של תכנית 

ההכשרה המקצועית 

 תפקיד היועץ
לרשות המקומית

היועץ לרשות המקומית ייעץ לראש הרשות המקומית, 7ד  )א( 
למועצת הרשות ולעובדי הרשות, בכל עניין הנוגע לאזרחים 
הוותיקים שבתחומי הרשות המקומית, ובכלל זה בעניינים 

אלה:

הרחבה ושיפור של שירותים קיימים לאזרחים   )1(
ותיקים;

לשם  המקומית  הרשות  של  מדיניותה  גיבוש   )2(
קידום ענייני האזרחים הוותיקים; ייעוץ לפי פסקה זו 
יינתן בתיאום עם מנהל המחלקה לשירותים חברתיים 

של הרשות המקומית;

הפעולות שיש לנקוט לשם טיפוח תודעה ציבורית   )3(
הדרכה  חינוך,  באמצעות  ותיקים  אזרחים  בענייני 

והסברה 

לשם ביצוע תפקידו כאמור בסעיף קטן )א( ינקוט היועץ  )ב( 
לרשות המקומית, בין השאר, פעולות אלה: 

איסוף מידע ונתונים הנוגעים לענייני האזרחים   )1(
הוותיקים שבתחום הרשות המקומית;

איתור צורכי האזרחים הוותיקים שבתחום הרשות   )2(
המקומית, לשם הכנת תכניות לקידום ענייניהם;

וארגונים  גופים  אנשים,  עם  פעולה  שיתוף   )3(
הפועלים בתחום הרשות המקומית בענייני אזרחים 

ותיקים;

בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית   )4(
ברשות,  הוותיקים  האזרחים  של  לעניינם  הנוגעות 

והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות 

תפקידו של היועץ לרשות המקומית יהיה מתן ייעוץ  )ג( 
בלבד, והוא לא יהיה רשאי ליתן הוראות לעובדי הרשות 

המקומית במסגרת תפקידו כאמור  

כפיפות, סמכות 
ודיווח

במילוי תפקידו כיועץ לרשות המקומית, יהיה היועץ 7ה  )א( 
לרשות המקומית כפוף במישרין לראש הרשות המקומית 

למשרד  שנה,  מדי  ידווח,  המקומית  לרשות  היועץ  )ב( 
ולמועצת הרשות המקומית שבה הוא עובד, על פעולותיו 
לפי הוראות סעיף 7ד, על מדיניות הרשות המקומית בענייני 
אזרחים ותיקים ועל קידום עניינים אלה באותה רשות; דיווח 
כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור במשרדי הרשות המקומית 
הרשות  של  האינטרנט  באתרי  ויפורסם  המשרד  ובמשרדי 

המקומית ושל המשרד 

ספר החוקים, 2250, י"א באב התש"ע, 2010 7 22



591

חובת הזמנה 
לישיבות

היועץ לרשות המקומית יוזמן לכל ישיבה של מועצת הרשות 7ו 
המקומית ושל כל ועדה מוועדותיה ותינתן לו הזדמנות להביע 
את עמדתו בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת 

לענייני האזרחים הוותיקים שברשות המקומית "

בתוך חודשיים מיום תחילתו של חוק זה תמנה כל רשות מקומית יועץ לרשות המקומית, 4 הוראת ביצוע
בהתאם להוראות חוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                         
                                 ראש הממשלה והשר לענייני גמלאים

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

חוק הרשות לפיתוח הנגב )תיקון מס' 4(, התש"ע-2010*

בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 תיקון סעיף 1

לפני ההגדרה "הרשות" יבוא:  )1(

""הוועדה הבין–משרדית" - הוועדה שמונתה בהתאם להוראות סעיף 6א;";

אחרי ההגדרה "השרים" יבוא:  )2(

""השר" - השר לפיתוח הנגב והגליל;

"מיזם חקלאי-תיירותי משולב" - מיזם בנגב שבמסגרתו נעשה שימוש במקרקעין 
הן לחקלאות והן לתיירות, לרבות שימושים נלווים לשימושים אלה ולרבות 

שימוש למגורי המחזיק באותם מקרקעין למטרות האמורות;" 

בסעיף 5)א()3( לחוק העיקרי, אחרי "הנגב" יבוא "לרבות מיזמים חקלאיים-תיירותיים 2 תיקון סעיף 5
משולבים" 

בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )6( יבוא:3 תיקון סעיף 6

לקבוע בכללים, באישור השר וועדת הכלכלה של הכנסת, הוראות, תנאים ואמות   )7("
מידה להכרה במיזם חקלאי-תיירותי משולב, לרבות לעניין היתכנות כלכלית של המיזם 

ולעניין שימושים נלווים לשימוש במקרקעין הן לחקלאות והן לתיירות;

למיזם  מקרקעין  הקצאת  על  השר,  באישור  ישראל,  מקרקעי  לרשות  להמליץ   )8(
חקלאי-תיירותי משולב, שמתקיימים בו הכללים שנקבעו לפי פסקה )7(; ואולם השר לא 
יאשר המלצה כאמור אלא לאחר שקיבל את המלצת הוועדה הבין–משרדית; המלצת 

הרשות לפי פסקה זו תהווה תנאי להקצאת מקרקעין על ידי רשות מקרקעי ישראל "

אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:4 הוספת סעיף 6א

"ועדה בין–משרדית 
לעניין מיזם חקלאי-

תיירותי משולב

להמליץ 6א  שתפקידה  בין–משרדית,  ועדה  ימנה  השר  )א( 
לו בעניין הקצאת מקרקעין למיזם חקלאי-תיירותי משולב 

כאמור בסעיף 6)8(, ואלה חבריה:

נציג שימנה השר מבין עובדי משרדו, והוא יהיה   )1(
היושב ראש;

התקבל בכנסת ביום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 286, מיום כ"ט בחשוון התש"ע )16 בנובמבר 2009(, עמ' 32 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 26; התשס"ט, עמ' 330   1

חובת הזמנה 
לישיבות

היועץ לרשות המקומית יוזמן לכל ישיבה של מועצת הרשות 7ו 
המקומית ושל כל ועדה מוועדותיה ותינתן לו הזדמנות להביע 
את עמדתו בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת 

לענייני האזרחים הוותיקים שברשות המקומית "

בתוך חודשיים מיום תחילתו של חוק זה תמנה כל רשות מקומית יועץ לרשות המקומית, 4 
בהתאם להוראות חוק זה 

הוראת ביצוע

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב                         
                                 ראש הממשלה והשר לענייני גמלאים

ס ר פ ן  ו ע מ  ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר    
יושב ראש הכנסת   

חוק הרשות לפיתוח הנגב )תיקון מס' 4(, התש"ע-2010*

תיקון סעיף 1בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 -1 

לפני ההגדרה "הרשות" יבוא:  )1(

""הוועדה הבין–משרדית" - הוועדה שמונתה בהתאם להוראות סעיף 6א;";

אחרי ההגדרה "השרים" יבוא:  )2(

""השר" - השר לפיתוח הנגב והגליל;

"מיזם חקלאי-תיירותי משולב" - מיזם בנגב שבמסגרתו נעשה שימוש במקרקעין 
הן לחקלאות והן לתיירות, לרבות שימושים נלווים לשימושים אלה ולרבות 

שימוש למגורי המחזיק באותם מקרקעין למטרות האמורות;" 

בסעיף 5)א()3( לחוק העיקרי, אחרי "הנגב" יבוא "לרבות מיזמים חקלאיים-תיירותיים 2 
משולבים" 

תיקון סעיף 5

תיקון סעיף 6בסעיף 6 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )6( יבוא:3 

לקבוע בכללים, באישור השר וועדת הכלכלה של הכנסת, הוראות, תנאים ואמות   )7("
מידה להכרה במיזם חקלאי-תיירותי משולב, לרבות לעניין היתכנות כלכלית של המיזם 

ולעניין שימושים נלווים לשימוש במקרקעין הן לחקלאות והן לתיירות;

למיזם  מקרקעין  הקצאת  על  השר,  באישור  ישראל,  מקרקעי  לרשות  להמליץ   )8(
חקלאי-תיירותי משולב, שמתקיימים בו הכללים שנקבעו לפי פסקה )7(; ואולם השר לא 
יאשר המלצה כאמור אלא לאחר שקיבל את המלצת הוועדה הבין–משרדית; המלצת 

הרשות לפי פסקה זו תהווה תנאי להקצאת מקרקעין על ידי רשות מקרקעי ישראל "

הוספת סעיף 6אאחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:4 

"ועדה בין–משרדית 
לעניין מיזם חקלאי-

תיירותי משולב

להמליץ 6א  שתפקידה  בין–משרדית,  ועדה  ימנה  השר  )א( 
לו בעניין הקצאת מקרקעין למיזם חקלאי-תיירותי משולב 

כאמור בסעיף 6)8(, ואלה חבריה:

נציג שימנה השר מבין עובדי משרדו, והוא יהיה   )1(
היושב ראש;
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