
  כללי  .1

עיריית נעזרת , בעניינםהחלטה בבואה לבחון את הנושאים העומדים על סדר יומה ולגבש 

   .כוועדות חובה או כוועדות רשות, הממונות מכוחו של הדין, וועדות שונותבסבא -כפר

  .  כמפורט בנוהל זה יהיה סדרי עבודתן ודיוניהן של הוועדות השונות

  

  מטרות הנוהל  .2

 .  השונותועדותשל הודיוניהן  תןעבודסדרי לפרט את  

  

  הגדרות ומושגים .3

  ;]נוסח חדש[פקודת העיריות   -הפקודה  3.1

  ;מועצת העיר  -המועצה  3.2

  . במשתמע בחוק במפורש או ועדה אשר נקבעה החובה למנותה      – עדת חובהו  3.3

 תועדה אשר הקמתה איננה מחויבת בחוק אך הרשות רשאיכל      –עדת רשותו  3.4

  . למנותה

תקרא , לגבי ועדות חובה או רשותנוהל זה מקום בו אין אבחנה בהוראות , מטעמי נוחות

  ". ועדה"בפשטות ה

  

  סמכויות ואחריות   .4      

 149, 149, 148סעיפים בהתאם להוראות , ועדות חובהממנה       -   המועצה 4.1

או יקבע /או כל דין אחר אשר קובע ו/ו,  לפקודה152 - יא ו- א

  . נויה של ועדת חובהבעתיד חובת מי

  לפקודה150 - ו, 147פים סעיפי מנות ועדות רשות לרשאית ל -

 .או כל דין אחר המאפשר מינוי של ועדות רשות/ו

 . לפקודה162ועדות הרשות לפי סעיף הרכבן של  -

 163תהא לפי הקבוע בסעיף של הוועדות תקופת כהונתן  -

  . לפקודה

  לפקודה165יף סעהוראות על פי הקבוע בימונו ועדות ר ה"יו -

 . או בדין אחר/או בהתאם לקבוע בהוראה אחרת בפקודה ו/ו

)אא(166 -ו) א (166לזימון הישיבות כקבוע בסעיפים  אחראי  -  ר הוועדה"יו 4.2

  .לפקודת העיריות    

  .ועדהבראש ישיבות הישב  -

  

   ועדה זימון    . 5     

 לפני ות שע48 -מ ולא יאוחר ,תשלחנה מבעוד מועדלישיבת ועדה הזמנות  5.1

או מזכיר / ועדההור "או יו/ וייה העירל"מנכ י"חתומות ע כשהן , הישיבה

יום הסדר את וכוללות , ר הוועדה"או מי שימונה לצורך כך על ידי יו/ו, הוועדה

 . המתוכנן לישיבת הוועדה
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נא להודיע , אם אינך יכול להופיע בישיבה: הבאבנוסח ההזמנה יופיע המשפט   

או לשלוח את / ו הוועדה ועדה או למרכזר ה"ליו) טלפון' לציין מס(טלפונית 

 ). מ על פי דין"ככל שמונה מ(ממלא מקומך 

חברי רוב אלא אם ניתנה הסכמה של ,  ואילך17:00 משעה חלוועדות יהישיבות  5.2

 .הוועדה לזימון לשעה מוקדמת יותר

מגבלת שעת הישיבה המצויינת לעיל לא תחול על ישיבות ועדת מכרזים ועל 

 .ישיבות ועדת הנחות מארנונה

 חוקיות דיונילא תפגום ב, ועדהלידיו של חבר הבמועדה הזמנה שלא הגיעה  5.3

 . אלא אם נקבע אחרת בחוק, הוועדה

  

  הועדה ישיבת התנהלות  .   6    

מ קבוע אשר נבחר על פי "ולא היה לו מ, ועדה להשתתף בישיבתהר ה"נבצר מיו 6.1

 והוא ישב ,ר זמני מבין חבריה הנוכחים באותה ישיבה"תבחר הוועדה יו, דין

 . בראשה

אולם רשאית הועדה להזמין אנשי ציבור , ישיבות הועדה תהיינה סגורות לציבור 6.2

 . או עובדי העירייה להיות נוכחים בישיבה/או אנשי מקצוע ו/ו

 . בועדות חובה רוב חברי הועדה מהווים מניין חוקי 6.3

ישיבה פתיחת התדחה , יין חוקי בשעה שנקבעה לתחילת הישיבהלא היה מנ

ובלבד , בכל מניין של משתתפיםבחלוף רבע שעה תהיה הישיבה . שעהברבע 

  .ר"שמספרם לא יפחת משניים בנוסף ליו

יהא המשך הישיבה כדין כל עוד נכחו , משנפתחה הישיבה במניין חוקי כדין

  .ר"ף ליובמהלכה מינימום של שני חברי וועדה בנוס

" פתיחת הצעות"מניין חוקי לישיבת ועדת מכרזים שעניינה , על אף האמור לעיל

 .רכז הוועדה/ר הוועדה בנוסף למזכיר"יהיה יו

 .ועדה היא גלויה בהרמת ידוההצבעה ב 6.4

  .בעדה ונגדהתתקיים הצבעה , הייתה הצעה אחת  

 שזכתה וזו,  מההצעותבעד כל אחתתתקיים הצבעה , קיימת יותר מהצעה אחת  

  .  היא שנתקבלה, ברוב הקולות

 . תובאנה ההצעות להכרעת המועצה, היה מספר קולות שקול בכל הצבעה  

יבקש , שנעדר ברציפות משלוש ישיבות, למעט חבר מועצת העירייה, חבר ועדה 6.5

הסיעה השולחת תמנה נציג . ר הוועדה את החלפתו" מסיעתו ומיוייהל העיר"מנכ

  . ל העירייה"אימה למנכהודעה מתמתן במקומו תוך 

  

   תיעוד מהלך ישיבת הועדה   .7    

  : ירשם פרטיכל שיכלול את הפרטים הבאיםישיבת ועדה בכל   

שמות החברים המשתתפים , )לועזי, עברי(תאריך הישיבה , מספר הפרטיכל 7.1

שמות החברים אשר הגיעו , והסיבה לחסרונם שמות החברים החסרים, בישיבה

, עיקרי הדברים, סדר היום, שמות המוזמנים, ו במהלכהבמהלך הישיבה או יצא

 . החלטות, תוצאות ההצבעות
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יחתמו על הפרטיכל ועותקים ל העירייה "ר הועדה ומנכ"יו 7.2

 .ולחברי מועצת העירייהלראש העירייה , ממנו ישלחו לכל חברי הועדה

 
  תוקף .8

יום אישורו על  ימים מ7בתום  -תוקף נוהל זה. נוהל זה יובא לאישורה של מועצת העיר

  . ידי מועצת העיר
  
  
  
  
  
  
  
  


