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נוכחות חברי מועצת העירייה בישיבות 
 מועצת העירייה ובישיבות וועדותיה

  
  

 כללי     .1
 

, ולאור 2016במסגרת תכנית העבודה השנתית של מבקר העירייה לשנת 

מחליטים כי מבקר העירייה ": , כלהלןבה הוחלט ,2004החלטת המועצה משנת 

יבדוק מדי פעם את נוכחות חברי מועצה בישיבות הועדות ויתן לכך פומבי 

 1.1.2016-מה העירייה חברי מועצתשל נערכה בדיקה של נוכחות  ," .בתקשורת

עדות בווו בישיבות ועדות החובה; מועצת העירייה בישיבות, 31.12.16-עד ה

 הרשות של העירייה.

  

הינה בדיקת נוכחות ופעילות חברי מועצת העירייה  מטרת הביקורת

 כאמור לעיל. ,2004משנת  ת המועצהובמועצה, בהתאם להחלט בוועדותיה

בשכר, מכהנים בתפקידם בהתנדבות,  וניחברי המועצה, למעט ראש העיר וסג

לאחר שהציגו מועמדותם לכהונה במועצת העירייה ונבחרו לכהונתם על ידי 

 ת למועצת העירייה. תושבי העיר, בבחירו

מכהנים , בה של מועצת העירייה לישיתשדוח זה נערך לגבי שנת כהונתה ה

  .חברים 19

 הביקורת מציינת כי חברי המועצה פעילים ואחראים על מגוון תחומים 

כמצביעים על מלוא מהנתונים המופיעים בדוח זה  אין ללמודועל כן, 

 פעילותם. 

ואת  הגידול במספר ישיבות ועדות החובהאת בחיוב הביקורת מציינת 

 .2015לעומת שנת , בהן השתתפות חברי המועצה ממוצע אחוזהעלייה ב

בנוסף לתפקידה,  ,תה עובדת לתפקיד חדשמינכי מנכ"לית העירייה  ,יש לציין

הכינה והפיצה, בהתאם להנחיית אשר  ועדות העירייה רכזת/אחראיתמשל 

 לכאמור, ע, אשר הוכנו י ועדות העירייההנחיות למזכיר ,מנכ"לית העירייה

פי הנחייתה ושמטרתן, לפרט את סדרי עבודתם ותחומי אחריותם של 

 תללוכ. ההנחיות ועדות העירייה ומזכירי הוועדות השונות רכזת/אחראית

 4.3.4"  ) זימון הוועדה ;כינוס הוועדה ;הנחיות לגבי קביעת הרכב הוועדה

ואילך, אלא אם ניתנה הסכמה של רוב  17:00ישיבות הוועדה תתקיימנה החל מהשעה 
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חברי הוועדה לזימון לשעה מוקדמת יותר. מגבלת מועד תחילת הישיבה לא תחול על 

תיעוד מהלך הישיבה )פרוטוקול  ;(".  ישיבות ועדת המכרזים וועדת הנחות מארנונה

על ידי  , באופן שוטף,יבוצער שאירייה מעקב ובקרה על ועדות הע ;והפצתו(

על ידי הנהלת העיר. הנחיות  , כאמור,אשר מונתה ,הוועדות רכזת/אחראית

  .  2016אלו הופצו במהלך חודש דצמבר 

 
 :עיקרי הממצאים

עיון בפרוטוקולים של ישיבות מועצת מהביקורת מבקשת לציין, כי  .1

אשר הוקמו לאחר הבחירות שהיו לקראת  העיר ושל ועדות העירייה

 וראש העירייה הינחה שהרכבי הוועדות יהיעולה כי  ,2013סוף שנת 

כי ראש העיר הינחה את יושבי ראש  ,עולה עודבהתאם לקבוע בחוק. 

ועדות והוועדות, הן ועדות החובה והן ועדות הרשות, כי עם הקמת ה

 .השנכל דיונים במשך מועדים, לכל הפחות, ל 4 ,מראשעל ידם  וייקבע

אחוז ממוצע , כששל מועצת העירייה ישיבות 16התקיימו  2016בשנת  .2

 .92%עומד על  המועצההנוכחות של חברי המועצה בישיבות 

אחוז ממוצע כש ,ועדות חובה 17ישיבות של  81התקיימו  ,2016שנת ב .3

 .67%עומד על של חברי המועצה הנוכחות 

אחוז ממוצע , כשועדות רשות 8ישיבות של  30תקיימו ה ,2016שנת ב .4

 .85%עומד על של חברי המועצה הנוכחות 

פעמים לפחות, מדי  4 כמפורט להלן, 1,ועדות חובה 6אי כינוס של  .5

 .)אא( לפקודת העיריות 166קבוע בסעיף בניגוד לשנה, 

מתחייב רכבן האינו תואם את ההחובה חלק מוועדות החברים בהרכב  .6

הרכב החברים והן מבחינת מספר זהות ן מבחינת בפקודת העיריות ה

 .)זוגי/אי זוגי( החברים

רישום וניהול הפרוטוקולים לא אחיד; חסר פרטים; כולל אי הקפדה  .7

 על מספור רץ ותיוק במקום אחד מרכזי.

 קיימת בניירות עבודה של הביקורת. םנתונית חברי מועצה ליחסויתה .8

                                           
1

ועדת ועדה מקומית לתכנון ובניה )מליאה(; ועדה לקידום מעמד הילד; ועדה חקלאית; ועדת בטיחות בדרכים;  
 ביטחון; ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.
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של חברי מועצה בישיבות ההשתתפות  יאחוזממוצע עלייה בדוח זה מצביע על 

ועדות אשר  רכזת/אחראיתמינתה  מנכ"לית העירייה החובה. עדותוובהמועצה ו

האמורות לסייע לתיקון ליקויים שעלו  יצה הנחיות למזכירי ועדות העירייההפ

 בעבר. 

  שיש לפעול לתיקונם. , כמפורט בדוח,נוספים ממצאים שיחד עם זאת, י

 ., בפירוטלהלןמובא  ,עבודת הוועדותאופן הממצאים על והוראות החוק פירוט 

מספר ת העירייה ומועצמספר ישיבות של  20132-2016תרשים לשנים להלן 

 :ים אלהשנבאשר התקיימו הרשות ועדות חובה וועדות הישיבות 

 

 

מספר חברי מועצה לא הגיעו לחלק מהדיונים מכיוון שחבר מועצה הוא תפקיד 

התנדבותי ועל חברי המועצה לדאוג ולשמור על מקום עבודתם ופרנסתם, במקביל. 

לפקודת העיריות קובע שישיבות המועצה והנוהל בהן יהיו לפי התקנון  136סעיף 

חיל לא לפני השעה שישיבת המועצה תת 6שבתוספת השנייה, בו נקבע בסעיף 

חברי המועצה לשעה אחרת. נושא זה מקבל פתרון לגבי  כל, זולת אם הסכימו 18:00

של נוהל סדרי העבודה והדיון בוועדות  5.2בסעיף שנקבע כפי ישיבות הוועדות 

מנכ"לית  לעיל, בהנחיות שהפיצה כאמורעל ידי מועצת העיר ו 2008שאושר בשנת 

  ואילך. 2017משנת  יחולש 2016העירייה בסוף שנת 

להלן מוצגות טבלאות מסכמות של נוכחות חברי המועצה בישיבות מועצת העירייה 

 :2016שנת באשר התקיימו ובישיבות וועדות העירייה 
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 התקיימו בחירות לראשות העירייה ולמועצת העירייה 22.10.13-ב 
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 נוכחות של חברי מועצה בישיבות מועצת העירייה בשנת 2016 מ-1.1.16 עד ה-31.12.16
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 15.6.16-חבר המועצה אליהו כהן הוחלף בחברותו במועצה על ידי אתי הדנה ב 

 ד"ר דבורה שני נעדרה עקב מחלה 4

מועד  
 ישיבה

 
6.1 

 
6.1 

 
3.2 

 
2.3 

 
18.5 

 
15.6 

 
15.6 

 
6.7 

 
27.7 

 
4.8 

 
7.9 

 
8.9 

 
5.10 

 
2.11 

 
7.12 

 
15.12 

 
 

 סה"כ
 נכח

 

 
 
 
 

 סה"כ
 החסיר

 
 

ממוצע 
 אחוז

 נוכחות

     סוג      
 בהשיי

 
 סיעה

 
מן 

 המניין

 
מן לא 

 המניין

 
מן 

 המניין

  
מן  

 המניין

 
מן 

 המניין

 
מן 

 המניין

 
מן לא 

 המניין

  
מן  

 המניין

 
מן לא 

 המניין

 
 

 טלפוני

 
מן  

 המניין

 
 

 יטלפונ

 
מן 

 המניין

 
מן 

 המניין

 
מן 

 המניין

 
 

מן לא 
 המניין

 100% - 16 + + + + + + + + + + + + + + + + מעוף יהודה בן חמו

 100% - 16 + + + + + + + + + + + + + + + + מרצ יהודה יוגד

 100% - 16 + + + + + + + + + + + + + + + + ליכוד אורן כהן

 100% - 16 + + + + + + + + + + + + + + + + עבודה עמירם מילר

 100% - 16 + + + + + + + + + + + + + + + + מעוף צביקה צרפתי

 100% - 16 + + + + + + + + + + + + + + + + תנופה עו"ד איתן צנעני

 100% - 16 + + + + + + + + + + + + + + + + מרצ רויטל לן כהן

 100% - 16 + + + + + + + + + + + + + + + + מעוף רביטל שלום עמר
 93.75% 1 15 + + + + + + + + + + + + + - + + מרצ הנדין -עילאי הרסגור

 93.75% 1 15 + + - + + + + + + + + + + + + + תפו"ח אהוד יובל לוי

 93.75% 1 15 + + + + + + + + + + + + - + + + מעוף מתי פז

 93.75% 1 15 + + + + + + + + - + + + + + + + תנופה אמיר קולמן

 93.75% 1 15 + + - + + + + + + + + + + + + + תפו"ח קלומל ענת ר"ד

4- + + + + + + + + מעוף ד"ר דבורה שני
 + + + + + + + 15 1 93.75% 

 X X X X X X X X X X X 4/5 1 80% + - + + + תפו"ח 3אליהו כהן

 X X X X X + + + + + + + + - - + 9/11 2 81.8% תפו"ח 3אתי הדנה
 87.5% 2 14 + + - + + + + + + + + - +  + + + מעוף אמיר גבעד"ר 

 75% 4 12 - + - + + + + + - + + + + - + + מרצ פליאה קטנר

 68.75% 5 11 + + - + + + + + + + + + - - - - ש"ס שמעון פרץ

 68.75% 5 11 + + + + + - + - + - - + - + + + כ"ס שלנו אברהם  שיינפיין

 91.77% 25 279 18 18 13 19 19 18 19 17 17 18 18 18 15 16 18 18  סה"כ
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 בישיבה של ועדה אחרתלא השתתף בישיבה אחת כיוון שנכח באותו מועד  
5

 15.06.16-חבר המועצה אליהו כהן הוחלף בחברתו במועצת העיר על ידי אתי הדנה ב 
6

 נעדר מישיבה אחת עקב שרות מילואים 

 ועדות            
 חובה           

 
 חברים

ועדה מקומית 
 לתכנון ולבניה

ועדת משנה 
 לתכנון ולבניה

 
 ועדת כספים

ועדת מכרזים 
 דיון ישיבות

 
 ועדת הנחות

ועדת בטיחות 
 בדרכים

 
 ועדת תנועה

 
 ועדת ביטחון

 
 הוזמן

 
 נכח

 
 הוזמן

 
 נכח

 
 הוזמן

 
 חנכ

 
 הוזמן

 
 נכח

 
 הוזמן

 
 נכח

 
 הוזמן

 
 נכח

 
 הוזמן

 
 נכח

 
 הוזמן

 
 נכח

 0 1         5 8 7 15 2 2 יהודה בן חמו
 1 1   1 3 4 4 9 11 8 8 15 15 2 2 צביקה צרפתי

 1 1   1 3   10 11 כמ"מ 3 - 124 15 2 2 מתי פז

 1 1         6 8   2 2 ד"ר אמיר גבע
 1 1         6 8   2 2 ד"ר דבורה שני

 0 1             2 2 רביטל שלום עמר
עילאי הרסגור 

 הנדין
 0 1   2 2   8 11 9 10 כמ"מ  5 - 2 2

 1 1         1 1   2 2 רויטל לן כהן

 1 1         5 8 8 15 2 2 פליאה קטנר
 0 1     61 4   1 1   2 2 יהודה יוגד

 5 3 8 9 15 2 2 אהוד יובל לוי
2+ 

 0 1       כמ"מ 1 

 1 1   0 3     6 8   2 2 ד"ר ענת קלומל

 X X     1 2 0 6     0 2 5אליהו כהן
 4אתי הדנה

X X       2 2     1 0 

 0 1       1 11 כמ"מ 1 - 5 15 2 2 עו"ד איתן צנעני
 1 1         66 8   2 2 אמיר קולמן
 0 1 6 6 3 3   11 11   15 15 2 2 עמירם מילר

 0 1             0 2 אברהם שיינפיין
 0 1       5 11 5 8   2 2 אורן כהן

 0 1         1 8   2 2 שמעון פרץ

 1 6 3 4 11 8 15 2 מס' ישיבות
 ממוצע אחוז

 %42 100% %50 69% %61 72% %73 90% נוכחות בישיבות
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 ועדות           
 חובה            
 חברים

למאבק ועדה 
בנגע הסמים 

 המסוכנים

 
קידום ועדה ל

 מעמד הילד

 
 חינוךועדת 

 
ת ה לאיכוועד

 הסביבה

ה להנצחת ועד
זכרם של 

  נרצחי טרור

 
 מל"חועדת 

 
ה למיגור ועד

 אלימות

 
ה ועד

  חקלאית

 
 ה ועד

 לענייני ביקורת
 נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן

       2 4     4 4 3 3 2 4 יהודה בן חמו
   2 2 3 4 4 4   3 4       צביקה צרפתי 

 3 4       1 1         מתי פז
                   ד"ר אמיר גבע
               2 3   ד"ר דבורה שני

 רביטל 
 שלום עמר

    4 2           4 1 

 עילאי 
 הרסגור הנדין

      4 3           

             4 4 2 3 1 4 רויטל לן כהן
     0 4             פליאה קטנר
 4 4                 יהודה יוגד

 4 4   0 4     2 4       אהוד יובל לוי
             1 4 1 3   ד"ר ענת קלומל

                   אליהו כהן
             1 4     עו"ד איתן צנעני

 4             3 3   אמיר קולמן
62 

 3 4                 עמירם מילר
           1 4       אברהם שיינפיין

 3 4                 אורן כהן
                 0 4 שמעון פרץ
 4 2 4 4 1 4 4 3 4 מס' ישיבות
 ממוצע אחוז

 נוכחות בישיבות 
25% 74% 60% 57% 100% 75% 25% 100% 72% 
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________________ 

    7
 ישיבות. חבר המועצה יהודה יוגד מילא פעמיים את מקומה של רויטל לן כהן. 2וכן נכחה בעוד  חברת המועצה אתי הדנה נכחה בישיבה אחת כמ"מ של ד"ר ענת קלומל

    8
 .15.6.16-בהיה לא התקיימה אף ישיבה של הוועדה לקשרי חוץ וערי תאום, סיום כהונתה של פליאה קטנר כיו"ר הוועדה  2016בשנת 

 

 ועדות          
 רשות         

 חברים

 
 תרבות

 
 7רווחה

 
 ספורט

 
 8ערי תאום

 
 נגישות

 קידום 
 לקויי למידה

 קידום
 לצה"ל גיוסה 

 עניין 
 שורדי שואה

עסקים 
 קטנים

 נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן
   3 3 4 4 6 6 2 3     3 4   ד"ר דבורה שני

   3 3     3 3     4 4   מתי פז
             3 3     צביקה צרפתי 
                 4 4 ד"ר אמיר גבע

 רביטל 
 שלום עמר

                3 3 

         2 2         פליאה קטנר
         1 1     0 4   רויטל לן כהן

 7יהודה יוגד
  - 2 

 כמ"מ
              

         2 3         אמיר קולמן
 7ד"ר ענת קלומל

  4 3     3 0         
 7אתי הדנה

  - 2 
 כמ"מ

              

         0 3       0 4 אברהם שיינפיין
 3 3 4 6 3 0 3 4 4 מס' ישיבות
 ממוצע אחוז

נוכחות 
 בישיבות 

50% 75% 100% - 56% 100% 100% 100% 100% 
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 2.  להלן הוראות החוק לגבי הוועדות והממצאים על אופן עבודות הוועדות:  

  

שונה של ועדות וכתוצאה מהשוני  מספרחבר בלציין כי כל חבר מועצה  שי

כל חבר מועצה מוזמן  ,כל ועדה לשוממספר הישיבות השונה בעבודת הוועדות 

אינם ולהלן, לעיל  יםגצהמוהנתונים כי , צאויומכאן  למספר שונה של ישיבות

 .את מלוא הפעילות של חברי המועצהמשקפים 

  

הבסיס החוקי לפעילות ועדות העירייה בהן חברים בין היתר, חברי       2.1

 -העיריותמועצה, הן ועדות חובה והן ועדות רשות, מופיע בפקודת 

 בסעיפים להלן: -נוסח חדש פרק שמיני: ועדות המועצה 

 .((1978) תשל"ט :ועדת מכרזים )תיקון - 148סעיף  .א

 ועדת כספים. - 149סעיף  .ב

 (.2001) ; תשס"א(1973) ועדת מל"ח )תיקון: תשל"ג -א. 149סעיף  .ג

 (.2001) ; תשס"א(1975) ועדת בטחון )תיקון: תשל"ה -ב. 149סעיף  .ד

 ; תש"ן(1978) ועדה לענייני ביקורת )תיקון: תשל"ט -ג. 149סעיף  .ה

 (.2002) ; תשס"ב(1998) ; תשנ"ח(1990)

 (.1996) ; תשנ"ו(1995) ועדת הנחות )תיקון: תשנ"ה -ד. 149יף סע .ו

 (.1998) ועדה לקליטת עליה )תיקון: תשנ"ח -ה. 149סעיף  .ז

 (.1999) ועדת בטיחות בדרכים )תיקון: תשנ"ט -ו. 149סעיף  .ח

 (.2000) ועדה לקידום מעמד הילד )תיקון: תש"ס -ז. 149סעיף  .ט

 נרצחי טרור )תיקון: תשס"דועדה להנצחת זכרם של  -ח. 149סעיף  .י

(2004.) 

 (.2005) ועדת חינוך )תיקון: תשס"ה -ט. 149סעיף  .יא

 ; תשס"ח(2005) )תיקון: תשס"הועדה לאיכות הסביבה  -י. 149סעיף  .יב

(2008.) 

 )תיקון: תשס"הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים  -יא. 149סעיף  .יג

(2005.) 
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 (.2011) תשע"אועדה למיגור אלימות )תיקון:  -יב. 149סעיף  .יד

 ועדות שונות.  - 150סעיף   .טו

 תשס"א תשנ"ו; ההרכב הסיעתי של ועדות החובה )תיקון: -א.150סעיף   .טז

(2001.) 

 (.1967) )תיקון: תשכ"ח 151-161ועדה חקלאית סעיפים  :סימן ב' .יז

 הועדות.  ובענייסימן ג': הוראות שונות  .יח

 (.2001) תשס"אתשמ"א; הרכב ועדות רשות )תיקון:  - 162סעיף  .יט

 תקופת הכהונה של הועדות. - 163סעיף  .כ

 .הבוועדחדילת חברות  - 164סעיף  .כא

 (.1973) יושבי ראש הוועדות )תיקון: תשל"ג - 165סעיף  .כב

 (.1976) הנוהל בעבודת הוועדות )תיקון: תשל"ו - 166סעיף  .כג

   בנוסף, חלק מהוועדות בהן חברים חברי מועצה, פועלות על פי חוקים, תקנות 

 :גוןכ ונהלים,

 .(1965) חוק התכנון והבניה, תשכ"ה .א

 .(1976) חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו .ב

 .(1987) תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח .ג

 תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(,    .ד

 .(1998) התשנ"ח       

 .(1961) תקנות התעבורה תשכ"א .ה

 

 העיריות, לפקודת  163סעיף מינוי וכינון ועדות החובה לעירייה מתבסס על    2.2

 בו נקבע: 

 . תקופת הכהונה של הועדות163" 

כהונתה של המועצה, מלבד אם נקבעה הוראה -ועדה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת

 תפקידה;...".אחרת בפקודה זו או בחוק אחר, אלא שועדה ארעית תתפרק מאליה עם גמר 
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 מועצת העירייה הינה הגוף הנבחר, בו מכהנים נבחרי הציבור.     2.3

 ,תפקידה של מועצת העירייה הוא כשל רשות מחוקקת מקומית, הווה אומר

מחד עיצוב מדיניות הרשות באילוצים הקואליציוניים והתקציביים הקיימים, 

על פי מצעי המפלגות לבחירות על פיהם הם נבחרו וזאת באמצעות חקיקת חוקי 

עזר עירוניים ובקביעתו ובאישורו של התקציב העירוני ומאידך, פיקוח על 

 ות. פעולות המנגנון הפקידותי של העירייה על יחידותיה המקצועי

בפועל, הואיל ואין בכוחה של מועצת העירייה לפקח באופן ישיר, על תחומי 

פעולות העירייה ויחידותיה, מקימה מועצת העירייה ועדות, בהן חברים הן 

חברי מועצת העירייה, הן עובדי עירייה והן נציגי ציבור ויועצים חיצוניים 

יחד עם פיקוח על  מקצועיים ובאמצעותן מתאפשר תהליך קבלת החלטות תקין,

 פעולות העירייה.

מליאת מועצת העירייה אם כן, היא הזירה הפומבית להשמעת הצהרות      2.4

 פוליטיות, לייזום פעילויות עירוניות לטובת תושבי העיר ולהתמודדות על

 תשומת הלב המיידית של הציבור והתקשורת.

 

לקבוע נהלי עבודה, כאשר יש לבחון עניינים לגופם, לברור בין אלטרנטיבות, 

להתוות מדיניות ולנסות למצוא פתרונות מעשיים ההולמים את הצרכים 

 האמיתיים, הדרך היא לדון בדברים, בוועדות המקצועיות באופן ממוקד.

הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום 

בור, יחד עם חברי מקצועי של הרשות המקומית בו נפגשים נבחרי הצי-הציבורי

 הנהלת העירייה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות, להשמעת הדעות, 

 על מנת לדון, לקבל החלטות ולקבוע את מדיניות העירייה.

 

הוועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעולת הנבחרים, בה הם יכולים להשפיע 

 ולבקר את הנעשה, ברוח מצע רשימותיהם והבטחותיהם לבוחריהם.

 136הבסיס על פיו מתנהלים ענייני המועצה קבועים בתקנון, מכוח סעיף     2.5  

 בו נקבע:  בפקודת העיריות

 "ו( )תיקון: תשלישיבות המועצה והנוהל בהן  .136"

 )א( ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן יהיו לפי התקנון שבתוספת השניה.

של הכנסת, רשאי לשנות את  )ב( שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה

 הוראות התקנון."
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", שבדיני העיריות, תקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן"לפיכך, 

קובע בין היתר את אופן ניהול ישיבות המועצה, לרבות אופן קבלת ההחלטות 

 בה. 

הנהלים על פיהם מתמנות ועובדות ועדות המועצה נקבעו כאמור לעיל, בנוסף, 

  פרטני ובסעיפים נוספים, באופן 147-166, בפקודת העיריות בסעיפים כאמור

 לוועדות מסויימות.

כמוזכר אין כל מגבלה חוקית על מספר הוועדות שמועצה רשאית להקים. אולם      2.6 

אלו הן  –החוק קובע, במפורש את חובת הקמתן של ועדות מסויימות לעיל, 

 ת של חברי מועצה בהן. ועדות החובה, גם אלו שאין חובת חברו

 כל יתר הוועדות, לפיכך, הן ועדות רשות. 

 

 כהנות.ונו ומדות החובה שהוזכרו לעיל, מבעיריית כפר סבא כל וע 

ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(; ועדת כגון:  ,קיימות ועדות חובה נוספות

ועדה לקליטת עלייה )אם נתקיימו נסיבות המוגדרות בחוק, המחייבות  ביטחון;

                                                                                                    ,לענייני ארנונה קניות; ועדת ערר/את הקמתה(; ועדת רכש ובלאי

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              הדוח,                                     בהן אין חובת חברות של חברי מועצה, אף שבחלקן, כמפורט בגוף 

 .מכהנים חברי מועצה

ותיה, אלא אם נקבע בחוק כי החלטה רוב חברי ועדה, מהווים מניין חוקי בישיב    2.7  

 מסויימת טעונה רוב מיוחד ואז יהא רוב מיוחד זה, המניין 

 החוקי של הישיבה.

החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הוועדה המצביעים בישיבה, 

שיש בה מניין חוקי. באם הקולות בהצבעה היו שקולים יובאו ההצעות להכרעת 

 מועצת העירייה.

, 2016על פי ההנחיות למזכירי ועדות העירייה אשר הופצו כאמור בחודש דצמבר      2.8 

בהן נקבעו כללים לקביעת הרכב הוועדה, כינוס הוועדה, זימון הוועדה, תיעוד 

והפצתו ומעקב ובקרה על ועדות העירייה על ידי פרוטוקול הישיבה ב

שור מועצת החלטות הוועדות טעונות איועדות העירייה.  רכזת/אחראית

 העירייה, אלא אם כן, משתמעת מן החוק, הוראה אחרת. 

לפי דרישת יושב ראש הוועדה, יועמדו פנקסי העירייה ומסמכיה לרשותה של 

 הוועדה בזמן ישיבתה, אם הם נוגעים לנושא שעל סדר יומה של הישיבה. 
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חברים חברי בעיריית כפר סבא בנוסף לוועדות חובה, פועלות ועדות רשות בהן      2.9 

מועצת העירייה לצד חברים אחרים. כמו כן, ישנן ועדות נוספות בהן לא חברים 

 חברי מועצת העירייה.

הוועדות בהן חברים חברי מועצת העירייה מופקדות על נושאים מוגדרים 

 או לראש העירייה./ותפקידן לייעץ למועצת העירייה ו

 לשני סוגים:  ל,, כאמור לעיניתן לחלק העירייהועדות לפיכך, את 

הן ועדות, אשר הקמתן ותפקודן  -ועדות חובה )סטטוטוריות(       2.9.1

בדיני  -ועדות המועצה  -מחוייבת מכוח סעיפי הפרק השמיני 

העיריות או מכוח חוקים, תקנות ונהלים אחרים. ועדות אלו 

ותפקידן לייעץ מורכבות ברובן, אך ורק, מחברי מועצת העירייה 

 ייה.למועצת העיר

 ועדות הארעיות, והן הוועדות הקבועות והן ה -ועדות רשות      2.9.2

 תפקידן לייעץ לראש העירייה המתמנות על ידי המועצה,          

 בעניינים מסויימים.         

מסתמנת מגמה של המחוקק להפוך ועדות רשות בנושאים לערך,  2010משנת    

אלימות לוועדות חובה וזאת בשל העדיפות חינוך, איכות הסביבה, מיגור  -כגון

הלאומית הניתנת לנושאים אלה. המחוקק אף מטיל את החובה על ראש העיר 

(. ; ועדת בטיחות בדרכיםלעמוד בראש חלק מוועדות אלה )כדוגמת ועדת חינוך

מגמה אחרת היא הפיכת חלק מהוועדות שבהן היה מפגש בין נבחרי הציבור 

ירייה לוועדות המורכבות אך ורק מדרג מקצועי ללא לבין הדרג המקצועי של הע

השתתפות חברי המועצה. החלטותיהן של ועדות אלה מובאות לאישור 

המועצה, לכן המפגש בין המלצות הדרג המקצועי לבין נבחרי הציבור מתקיים 

 במסגרת דיוני מועצת העירייה, מול העין הבוחנת של הציבור ושל התקשורת.

 

 - הוועדות בהן חברים חברי מועצה חלוקת        2.10

 :ועדות חובה, בהן קיימת חובת חברות של חברי מועצה    2.10.1

 ועדה מקומית לתכנון ובניה )מליאה(; .1

 ועדת משנה לתכנון ובניה; .2

 ועדת כספים; .3

 ועדת מכרזים; .4

 ;בארנונה ועדת הנחות .5

 ועדת בטיחות בדרכים; .6
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 ועדה לענייני ביקורת; .7

 לקידום מעמד הילד; הועד .8

 . ועדת חינוך;9

 . ועדה לאיכות הסביבה;10 

 . ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים;11 

 . ועדה למיגור אלימות;12 

 . ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור;13 

 . ועדה חקלאית;14 

 .. ועדת תנועה )רשות תמרור מקומית(15 

 :חובת חברות של חברי מועצהועדות חובה בהן לא קיימת     2.10.2
 
 ועדת מל"ח; .1

 ועדת ביטחון;  .2 

 . ועדה לקליטת עליה;3  

 קניות;/. ועדת רכש ובלאי4  

 . ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית;5  

 . ועדת בטיחות;6 

 . ועדת ערר לענייני ארנונה.7 
 

 :בהן חברים חברי מועצהועדות רשות שהוקמו בהחלטת מועצה     2.10.3

 ;לאנשים עם מוגבלותות ועדת נגיש .1 

 . ועדת תרבות;2  

 ועדת רווחה; .3    

 ת ספורט;ועד .4  

 ;י תאוםועדה לקשרי חוץ וער .5  

 . ועדה לשימור אתרים )כוועדת משנה של ועדת משנה לתכנון ובניה(;6  

 ה לעניין שורדי שואה;. ועד7           

 לקויי למידה;ועדה לקידום  .8

 וס והשרות בצה"ל;ועדה לקידום הגי .9
 

. ועדה לעסקים קטנים.10             
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 מועצת העירייה     .3
            

ישיבות מועצת העירייה אשר כל ב של חברי המועצה להלן שיעור ההשתתפות   
 :6201שנת בהתקיימו 

 

 נציג סיעה חבר מועצה 
 מס' ישיבות 

 להן הוזמן
 מס' ישיבות 

 בהן נכח
 ממוצע אחוז
 השתתפות

 100% 16 16 מעוף יהודה בן חמו  .1

 100% 16 16 מרצ יהודה יוגד  .2
 100% 16 16 ליכוד אורן כהן .3
 100% 16 16 עבודה עמירם מילר .4
 100% 16 16 מעוף צביקה צרפתי .5
 100% 16 16 כ"ס בתנופה עו"ד איתן צנעני .6
 100% 16 16 מרצ רויטל לן כהן .7

8. 
 רביטל 

 שלום עמר
 100% 16 16 מעוף

9. 
 עילאי 

 הרסגור הנדין
 94% 15 16 מרצ

 94% 15 16 תפו"ח אהוד יובל לוי .10
 94% 15 16 מעוף מתי פז .11
 94% 15 16 כ"ס בתנופה אמיר קולמן .12
 94% 15 16 תפו"ח קלומל ר ענת"ד .13
 94% 15 16 מעוף ד"ר דבורה שני .14
 88% 14 16 מעוף גבעד"ר אמיר  .15
 82% 9 11 תפו"ח 9אתי הדנה .16
 80% 4 5 תפו"ח 9אליהו כהן .17
 75% 12 16 מרצ פליאה קטנר .18
 69% 11 16 ש"ס שמעון פרץ .19
 69% 11 16 כ"ס שלנו אברהם  שיינפיין .20

 סה"כ
 

 92% 

 

 

________________ 

9 
 15.06.16-העיר על ידי אתי הדנה בחבר המועצה אליהו כהן הוחלף בחברתו במועצת 
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 2016בשנת  בישיבות מועצת העירייהחברי המועצה של אחוז נוכחות  ממוצע

 בישיבות מועצת העירייה חברי המועצה  של  אחוז נוכחותממוצע 
  .2015לעומת שנת  5%, עלייה של 92%עומד על  2016בשנת     
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אחוז ממוצע מועצת העירייה ו של מספר ישיבות 2016-201310להלן תרשים לשנים 
 :ים אלהשנבשהתקיימו  הנוכחות של חברי המועצה בישיבות המועצה

 

 

ארגון מועצה ודרך פעולתה  -בפקודת העיריות )נוסח חדש( נקבע בפרק שביעי  

 , כלהלן:123סימן א': חברי המועצה, בסעיף  -

)א( חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או שנעדר . 123 "

  –אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות  –משלוש ישיבות רצופות 

הגנה -יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא

שניתנה מראש, ובתנאי שראש העיריה או הממונה שלח לו לישראל או ברשות המועצה 

 הודעה לפי סעיף קטן )ב(.

)ב( בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד   

אחרי הישיבה השניה שממנה נעדר, הכל לפי המאוחר, ישלח לו ראש העיריה הודעה 

ו המלא של סעיף זה; ההודעה בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת נוסח

תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח 

 ".במכתב רשום לממונה. ...

 2016שנת ב התקיימומעיון שערכה הביקורת בפרוטוקולי ישיבות מועצת העיר ש

מסיעת תי הדנה ; אכ"ס שלנומסיעת אברהם שיינפיין חברי מועצה ) 2נמצא כי 

בנוסף לזה,  נערכו בחודשים עוקבים.אשר רצופות ישיבות  2-מ ונעדרתפו"ח( 

מתוכן  2-ישיבות רצופות ש 4-נמצא חבר מועצה אחד )שמעון פרץ( שנעדר מ

 מתוכן, בשני חודשים עוקבים. 2-התקיימו באותו יום ו

_____________ 
10 

 העירייהנערכו בחירות לראשות העירייה ולמועצת  2013באוקטובר  22-ב
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 ועדות חובה       .4 

 , לעיל.2.1בכל עירייה חובה להקים את ועדות החובה כמפורט בתת פרק 

מניין חוקי )קוורום( בישיבות הוועדות, בהן חברים חברי מועצה, הן רוב חברי 

הוועדה. משנפתחה ישיבה כדין, יהא המשכה כדין כל עוד משתתפים בה שליש 

שנקבע לעניין ישיבות מועצת העירייה בתוספת השנייה  מחברי הוועדה כפי

, תקנון בדבר ישיבות 21-23פרק שישי )מניין המשתתפים( בסעיפים  -( 136)סעיף 

 מועצה והנוהל בהן.

ועדות החובה, בהן חברים חברי מועצה, חייבות להתכנס אחת לשלושה חודשים 

 )אא( בפקודת העיריות.166לפחות, על פי הקבוע בסעיף 

לפקודת  )אא(166אש העיר הוא האחראי לקיום חובה זו, כפי שנקבע בסעיף ר

 העיריות, בו נכתב לגבי הנוהל בעבודת הוועדות, כלהלן:

 תיקון תשל"ג()הנוהל בעבודת הועדות 166" 

... 

לא כונסה ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; ( אא)

העיריה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת יורה ראש ועדה כאמור, 

; לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה

הועדה."
11 

כל החלטה של ועדה על סדרי עבודתה ואופן דיוניה, חייבת להיות מתאימה 

)ב(, בו נכתב לגבי הנוהל בעבודת 166, על פי הקבוע בסעיף להוראות החוק

 דות, כלהלן:הווע

 תיקון תשל"ג()הנוהל בעבודת הועדות 166"

... 

ובמידה שלא נקבעה לב להחלטות המועצה, -כל ועדה של המועצה רשאית, בשים)ב( 

,הוראה אחרת בענין זה
12
 ."להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה 

___________________ 
11 

הדגשת הביקורת
 

12 
הדגשת הביקורת

 

 

 זימון
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 -ועדות החובה בהן חברים חברי מועצהלהלן פירוט פעילות 

הביקורת מבקשת לציין, כי מעיון בפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר ושל ועדות 

עולה כי ראש , 21.11.13-בשנת כהונתה הראשונה של המועצה שהחלה בהעירייה 

העירייה הינחה שהרכבי הוועדות יהיו בהתאם לקבוע בחוק. עוד עולה, כי ראש העיר 

את יושבי ראש הוועדות, הן ועדות החובה והן ועדות הרשות, כי עם הקמת הינחה 

 .השנכל מועדים, לכל הפחות, לדיונים במשך  4ועדות ייקבעו על ידם מראש, וה

אחוז הנוכחות של חברי ממוצע ישיבות של ועדות חובה כש 81, התקיימו 2016שנת ב

 .67%עומד על המועצה בישיבות ועדות החובה 

אחוז נוכחות ממוצע של מספר ישיבות ועדות החובה ו 2016-2013 שנים לם להלן תרשי

 :חברי המועצה בוועדות אלה

 

 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה )מליאה(     4.1

לכל מרחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבניה. את 

, על "1965"ה  חוק התכנון והבניה, תשכ" -סמכויותיה שואבת הוועדה מ

תיקוניו. חוק זה קובע את מעמדה ותפקידה של הוועדה המקומית 

לתכנון ובניה, במערך התכנון ההירארכי בארץ כולה ואת העקרונות 

)א(  18והנהלים של עבודתה. בפרק ב' סימן ג': ועדה מקומית סעיף 

במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד, תהיה "  נקבע:

  הועדה המקומית." -ית מועצת הרשות המקומ

בנוסף, כקבוע בחוק התכנון והבניה יוזמנו דרך קבע, לדיוני הוועדה 

נציגי המשרדים והגופים הבאים: נציגי שר הפנים, השר להגנת  המקומית
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הסביבה, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, השר לביטחון פנים, שר 

 צת.התחבורה; נציג מנהל מקרקעי ישראל שתהא להם דעה מייע

 42הוראות כלליות, סעיף  -בחוק התכנון והבניה נקבע בפרק ב' סימן ו' 

כי מניין חוקי לקיום הישיבות במוסדות התכנון הוא נוכחות רוב חברי 

הוועדה. אם אין מניין חוקי בפתיחת הישיבה תידחה פתיחתה, על ידי 

דקות. לאחר זמן זה, הישיבה תהיה חוקית גם אם  15 -יו"ר הוועדה, ב

שתתפו בה שליש מהחברים ובכללם יו"ר הוועדה ובלבד שמספרם לא ה

יפחת משניים, בנוסף ליו"ר. לאחר שנפתחה הישיבה, המשכה יהיה 

חוקי, כל עוד, נכחו בה שני חברים ובנוסף להם היו"ר. בעת הצבעה 

בישיבות הוועדה, במקרה של דעות שקולות יהיה ליו"ר הוועדה קול 

 נוסף, באותו עניין.

 בחוק. בוועדה חברים  קבועורת מצאה כי הרכב הוועדה תואם את ההביק

 במספר, בהם יו"ר הוועדה.  19אם כן, כל חברי מועצת העירייה, 

של הוועדה ת וישיב 2ו תקיימה 31.12.16-עד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת, מ

פעמים לפחות, כמתחייב מהקבוע  4במקום , )מליאה(לתכנון ובניה המקומית 

 תקופה שנבדקההישיבה האחרונה ב )אא(.166העיריות בסעיף בפקודת 

 .3.5.16בתאריך  התקיימה

 אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדהממוצע הביקורת מצאה כי 

, לעומת אי כינוס של 90%-בתקופה שנבדקה, עומד על)מליאה( ה לתכנון ולבני

קפיד תהמקומית )מליאה(, הביקורת ממליצה כי הוועדה  .2015הוועדה בשנת 

 על כינוסה כמתחייב. 

 

 :2016-2013 שנים ב (ה המקומית לתכנון ובניה )מליאהלהלן תרשים של ישיבות הוועד
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 ועדת משנה לתכנון ולבניה     4.2

 (:)ה 18בחוק התכנון והבניה נקבע בפרק ב' סימן ג' בסעיף 

 רכבה:ה וזה (,ועדת המשנה - )בסעיף זה"ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה  

 ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך;  (1)

לא יותר מששה  -במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מעשרים ואחד  ( 2)

 חברי מועצה,... 

נציג רשות הכבאות שתחומה כולל את תחום הועדה המקומית, בעל הכשרה  (  3)

ני מניעת שריפות, יוזמן, דרך קבע, לדיוני ועדת המשנה ותהיה לו דעה מקצועית בעני

 ." מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות

 

בנוסף, כקבוע בחוק התכנון והבניה יוזמנו דרך קבע, לדיוני הוועדה המקומית 

 ולדיוני ועדת המשנה, נציגי המשרדים והגופים הבאים, שתהא להם דעה מייעצת:

 שר להגנת הסביבה, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, שר הפנים, ה ינציג

בנוסף, מצאה . השר לביטחון פנים, שר התחבורה; נציג מנהל מקרקעי ישראל

הביקורת כי מונו על ידי מספר שרים, נציגים נוספים לוועדה כגון, נציגי היחידה 

ה ממונ - אחראית מחוז משרד הפנים, נציג שר הפניםהאזורית לאיכות הסביבה, 

פיקוד העורף, רשות מטעם העמותה לקידום התכנון והבנייה והסביבה בישראל, 

   המוזמנים לישיבות הוועדה דרך קבע. העתיקות

, כי מניין חוקי לקיום 42בחוק התכנון והבניה נקבע בפרק ב' סימן ו' בסעיף 

הישיבה הוא נוכחות רוב חברי הוועדה. אם אין מניין חוקי בפתיחת הישיבה 

דקות. לאחר עבור זמן זה, הישיבה  15 -פתיחתה על ידי יו"ר הוועדה ב תידחה 

תהיה חוקית גם אם השתתפו בה שליש מהחברים ובכללם יו"ר הוועדה ובלבד 

שמספרם לא יפחת משניים, בנוסף ליו"ר. לאחר שנפתחה הישיבה, המשכה יהיה 

 ,עות שקולותחוקי, כל עוד, נכחו בה שני חברים ובנוסף להם היו"ר. במקרה של ד

 יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף באותו עניין. ,בישיבות הוועדה בעת הצבעה

  בנוסף הביקורת מצאה כי כל הישיבות בתקופה שנבדקה החלו במניין חוקי.

 ישיבות רישוי מקומיות. ,מתקיימות באופן שוטף ,לישיבות ועדת המשנה       

 

בישיבת ועדה מקומית )מליאה( לחוק התכנון והבניה נקבע  18בהתאם לסעיף 

 הרכב ועדת המשנה, כלהלן:  21.11.2013בתאריך  התקיימהש
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 ;, בניהם ראש העיר כיו"ר הוועדהחברים 3 - מטעם סיעת מעוף  

 חבר אחד; - מרצמטעם סיעת   

 חבר אחד; - תפו"חמטעם סיעת   

 חבר אחד; - כפר סבא בתנופהמטעם סיעת   

  חד.חבר א - העבודהמטעם סיעת   

 חברי מועצה, בהם יו"ר הוועדה. 7לפיכך, בוועדת המשנה לתכנון ולבניה חברים 

ישיבות של ועדת  15 התקיימו 31.12.16-עד ה 1.1.16-מ תנבדקהבתקופה 

 התקיימה תקופה שנבדקההמשנה לתכנון ולבניה, כאשר הישיבה האחרונה ב

 .13.12.16בתאריך 

חברי המועצה, החברים בוועדת המשנה  אחוז הנוכחות שלממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015, כמו בשנת 73%-ה בתקופה שנבדקה, עומד עללתכנון ולבני

 : 2016-2013 שנים ב ובניה ת משנה לתכנוןלהלן תרשים של ישיבות ועד

 

 )תת ועדה של ועדה לתכנון ובניה( ועדת משנה לשימור אתרים  4.2.1

-חברי מועצה שהם: יהודה בן חמו 5 ועדת משנה לשימור אתרים חבריםבו

עמר; יהודה יוגד; אברהם )ממה( שיינפיין; אהוד יובל -רביטל שלום יו"ר, 

חברי הוועדה נבחרו  בוועדה זו חברים גם עובדי עירייה ונציגי ציבור. .לוי

 .15.1.14-ואושרו במועצת העיר ב

 מנהלת המוזיאון הארכיאולוגי היא רכזת הוועדה.  

 31.12.16-עד ה 1.1.16-מ תנבדקהבתקופה הביקורת מצאה כי 

, כשהישיבה לשימור אתרים עדהווהת של ה אחישיב ההתקיימ

 .25.10.16בתאריך  התקיימה ,תקופה שנבדקהב
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אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדת ממוצע הביקורת מצאה כי 

בשנת  80%לעומת , 60%-בתקופה שנבדקה, עומד עלשימור אתרים המשנה ל

2015. 

 : 2016-2013 שנים בשל ישיבות ועדת המשנה לשימור אתרים להלן תרשים 

 

 ועדת כספים    4.3

  11בפקודת העיריות. בוועדה חברים  149ועדת כספים מוקמת מכוח סעיף 

 .21.11.2013-חברים, כולל היו"ר. הרכב חברי הוועדה נקבע במועצת העירייה ב

 הוועדה מכהן ראש העירייה.בתפקיד יו"ר   

 מנהלת לשכת גזבר העירייה משמשת כמזכירת הוועדה.  

ישיבות של ועדת  8 התקיימו, 31.12.16-ועד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת, מ

 . 4.12.16-ב התקיימה 2016שנת הכספים, כאשר הישיבה האחרונה ב

בוועדת אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים ממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015לעומת שנת  4%, עלייה של 72%-בתקופה שנבדקה, עומד עלכספים ה

 ישיבות 4-ב ,תקופה שנבדקהב ,הביקורת מציינת כי בישיבות ועדת הכספים

 חברים. 8נכחו ישיבות  3-ם ובחברי 7 נכחו
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 : 2016-2013 שנים בשל ישיבות ועדת כספים להלן תרשים 

 

 מכרזים ועדת  4.4

בפקודת העיריות ופועלת על פי תקנות  148ועדת המכרזים מוקמת מכוח סעיף 

 , בהן נקבע כי מועצת העירייה תבחר את חברי1987 -העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 

כי ראש העיר אינו יכול  ,ועדת המכרזים ואת היו"ר שלה מבין חבריה. כן נקבע

 להיות חבר בוועדה זו.

להיות נוכחים חבר הוועדה שקבעה לכך הוועדה  בפתיחת תיבת המכרזים חייבים

 ושני האנשים המחזיקים במפתחות תיבת המכרזים. 

בישיבת יתנה , נ21.11.13-שהחלה בבקדנציה  ,תחילת דיוני ועדת המכרזיםב

סקירה משפטית של תפקידי , 15.12.2013 -שהתקיימה בהראשונה הוועדה 

  ונקבעו נהלי עבודה: לוועדה היועצת המשפטיתוסמכויות ועדת מכרזים על ידי 

 ה:ועדעל פיהם תעבוד הקביעת נהלי עבודה "

 ...יום קבוע לדיוני הועדה:. 1 

ממלא  ואמכרזים יתבצעו ע"י יו"ר הועדה המעטפות של הצעות הפתיחת : קוורום לפתיחה. 2  

 . או ממלאת מקומה ועדההומזכירת מקומו 

... 

חברים.  3דקות יספיקו  15חברים. לאחר המתנה של  4ינו הקוורום ה: קוורום לדיון. 4   

חברים לקוורום כאשר אחד מהם  3חברים יגיעו לישיבה, יספיקו  3במידה וידוע מראש כי רק 

 הינו יו"ר הועדה או ממלא מקומו.
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לאור העובדה שיתכן וחברי הוועדה יחשפו לסודות של המשתתפים, : הצהרת סודיות. 5    

כו', חתמו כל חברי הוועדה על "טופס הצהרת סודיות" שישאר במח' רכש כגון: סודות מסחריים ו

 ."ומכרזים." 

  .חברים, כולם חברי מועצה 7בוועדה חברים 

העיר, כקבוע בחוק, אינו חבר בוועדת המכרזים. בתפקיד יו"ר הועדה מכהן  ראש

 מטעם סיעת העבודה. ,עמירם מילר, חבר מועצהמר 

ישיבות דיון של ועדת  11 התקיימו ,31.12.16-עד ה 1.1.16-המ, בתקופה הנבדקת

  התקיימה שנבדקה קופההמכרזים, כאשר ישיבת הדיון האחרונה בת

 .24.11.16-ב

אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדת ממוצע הביקורת מצאה כי 

, עלייה של 61%-עומד על  הנבדקש', בתקופה בישיבות 'דיון במכרזים -המכרזים 

 .2015לעומת שנת  3%

 בכולן ישיבות פתיחה, אשר 21סף, וקיימו בנהתבתקופה זו הביקורת מציינת כי 

-לאי הרסגוריע -עדה ווהנכח חבר , ןתוכמ 5-ב .יו"ר הוועדה מר עמירם מילרנכח 

יש . תפו"חובישיבה אחת נכח גם חבר הוועדה אליהו כהן מסיעת  מסיעת מרצ הנדין

כאמור לעיל, בישיבה הראשונה בה נקבעו נהלי העבודה של ועדת מכרזים, שלזכור, 

נקבע כי הקוורום לישיבות פתיחת מכרז הוא נוכחות יו"ר הוועדה ומזכירת הוועדה 

 או ממלאי מקומם. 

ממליצה על שבה ופרוטוקולי ועדת המכרזים אינם ממוספרים בסדר רץ. הביקורת 

 בסדר רץ להקלת ההתמצאות בהם. מספור הפרוטוקולים של ועדת המכרזים

 : 2016-2013 שנים בשל ישיבות דיון ועדת מכרזים להלן תרשים 
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 ועדת הנחות     4.5

ד, בפקודת העיריות. ועדה זו עוסקת במתן 149ועדת הנחות מוקמת מכוח סעיף 

()א(; )ב( ובמחיקת 1הנחות בארנונה לתושבים, בשיעורים, כמפורט בסעיפים )א()

 (.2כמפורט בסעיף ) 339המגיעים לעירייה לפי סעיף סכומים 

 חברי מועצה במספר התניות.  3הרכב הוועדה נקבע בסעיף )ב( ומונה 

, סגן ומ"מ ראש העיר יו"ר צביקה צרפתי -חברי מועצה  3בפועל, חברים בוועדה 

, ; אליהו כהן, נציג סיעת תפו"חמרצנציג סיעת מעוף; יהודה יוגד, נציג סיעת 

 . על ידי אתי הדנה 2016הוחלף בחברותו במועצת העיר במהלך שנת אשר 

מטעמו; מנהלת אגף הרווחה או  /הבנוסף, חברים בוועדה זו הגזבר או נציג

מטעמה; היועץ המשפטי או  /תמטעמה; מנהלת אגף הכנסות או עובד /תעובד

 עו"ד מטעמו. 

צרפתי,  , צביקהכאמור, סגן ומ"מ ראש העיר את תפקיד יושב ראש הוועדה ממלא

 חבר מועצת העיר, נציג סיעת מעוף. 

ישיבות של ועדת  4 התקיימו ,31.12.16-עד ה, 1.1.16-הבתקופה הנבדקת, מ

 .20.12.16-ב התקיימה שנבדקה קופהישיבה האחרונה בתה, כאשר נחותה

אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדת ממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015עומת שנת ל 10%ייה של לע ,69%-עומד על  הנבדקש, בתקופה נחותה

                                          

 מקומו;  /תמניין חוקי בישיבות ועדת הנחות הוא נוכחות יו"ר הועדה או ממלא

 .מטעמם /האו נציג משפטי; גזבר /צתיועץ

בה תמיד, משמע, השתתפו היה מניין חוקי,  2016בכל ישיבות הוועדה בשנת 

כמו כן, השתתפו בכל הישיבות היועץ ו יו"ר הועדה -מבין חברי המועצה 

 . או ס. הגזבר המשפטי וגזבר העירייה

 : 2016-2013 שנים בשל ישיבות דיון ועדת הנחות תרשים  להלן
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 ועדת בטיחות בדרכים     4.6

 ו לפקודת העיריות.149הוועדה לבטיחות בדרכים מוקמת מכוח סעיף 

תפקידה של ועדה זו היא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים. 

עוד נקבע כי הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות 

ו בו נקבע כי מספר חברי הוועדה 149המאושרות. הרכב הוועדה קבוע בסעיף 

ספר חברי מ, 27עומד על  וועדהה ימספר חבר בפועל,. 12לבטיחות בדרכים יעמוד על 

 (.2)ג()-ו)ב( ו 149קבוע בסעיפים מתחייב מהמעבר לועדה שהוא 

חברי  5ועדת בטיחות בדרכים בו חברים את הרכב  12.03.14-מועצת העיר אישרה ב

 מועצה.

( נקבע כי יו"ר הוועדה יהיה ראש העירייה או 1ו. )ב()149הביקורת מציינת כי בסעיף 

את תפקיד יו"ר הוועדה ממלא חבר מועצה  בפועל,סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע. 

 של ראש העיר, כמתחייב.הקבוע  מלא מקומושאינו סגנו ומ

הוועדה של  ישיבות 3 התקיימו ,31.12.16-עד ה, 1.1.16-הבתקופה הנבדקת, מ

פעמים לפחות, כמתחייב מהקבוע בפקודת העיריות  4במקום , לבטיחות בדרכים

 .15.12.15-ב התקיימה שנבדקה קופהישיבה האחרונה בתה )אא(.166בסעיף 

אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדה ממוצע הביקורת מצאה כי 

לעומת שנת  30%ירידה של  ,50%-, עומד עלהנבדקשלבטיחות בדרכים, בתקופה 

 . ביכמתחיתכנס ת, בטיחות בדרכיםלהביקורת ממליצה כי הוועדה . 2015

 

 : 2016-2013 שנים בשל ישיבות ועדת בטיחות בדרכים להלן תרשים    
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 ועדת תנועה     4.7

 , תמרור,ועדת התנועה אחראית להסדרת התנועה בתחום העיר כגון, נתיבי נסיעה

  אזורים אסורים לחניה ועוד.מקומות חניה, 

הוועדה היא מסגרת להתייעצות מקצועית בענייני הסדרי תנועה ובסיס להחלטות 

המתקבלות על ידי רשות התמרור המקומית, או על ידי המפקח על התעבורה, 

 בהתייעצות עם קצין משטרה. 

 מסיעת מחזיק תיק התחבורה במועצת העירבוועדת התנועה מכהן חבר מועצה אחד, 

 המשמש כיו"ר הוועדה. בנוסף אליו, חברים בוועדת התנועה:  העבודה,

o של העירייהה רוחבמנהלת מחלקת ת -תנועה  תמהנדס 

o תנועה בתחנת המשטרה המקומית שרדנציג מ 

o מנהלת רשות החנייה 

o מנהל מחלקת עבודות ציבוריות באגף ההנדסה 

o נציג המועצה הלאומית למניעת תאונות 

o  בכפר סבאנציג מורי הנהיגה 

o  ציבוריותהתחבורה הנציגי חברות 

o  לבטיחות בדרכים של העירייהמנהלת המטה 

 ההחלטות אשר מתקבלות בישיבות ועדת התנועה מאושרות בחתימת ידם של 

ראש העיר כראש רשות התמרור המקומית; נציג המשטרה המקומית ויו"ר 

 ועדת התנועה.

ישיבות של ועדת  6 התקיימו, 31.12.16-ועד ה 1.1.16-בתקופה הנבדקת מ

 .  28.12.2016-ב התקיימה, הנבדקשתקופה תנועה כשהישיבה האחרונה ב

, שהוא התנועה יו"ר ועדת נוכחות של אחוז הממוצע כי ציינת לטובה הביקורת מ

 .2015, כמו בשנת 100%-, עומד על הנבדקשהמועצה, בתקופה  יחברמבין  הוותיק

 : 2016-2013 שנים ב תנועהשל ישיבות ועדת להלן תרשים    

 

 

0

20

40

60

80

100

 2016שנת  2015שנת  2014שנת  2013שנת 

100% 100% 100% 100% 

6 7 5 6 

 ממוצע אחוז נוכחות

 מספר ישיבות



28 

 

 ועדת ביטחון    4.8

ב לפקודת 149ועדה ביטחון מוקמת בעירייה שבה נתכונן משמר אזרחי, מכוח סעיף 

 העיריות. תפקידה של הוועדה לייעץ ולסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי. 

 בפקודת העיריות נקבע הרכב הוועדה, כלהלן: 

o .נציגי העירייה שתמנה המועצה 

o  כולם, אם   -נציגי שר הביטחון; שר החינוך והתרבות; השר לביטחון פנים 

 ציג.ראו לשלוח נ

o  .חברים אחרים כפי שתחליט הוועדה 

ואת מינוי ראש העיר ליו"ר הוועדה את  15.01.14-מועצת העיר אישרה פה אחד ב

  .ת העירחברי מועצ את כלהרכב ועדת הביטחון המונה 

 תועדשל  ה אחתישיב ההתקיימ ,31.12.16-עד ה, 1.1.16-הבתקופה הנבדקת, מ

פעמים לפחות, כמתחייב מהקבוע בפקודת העיריות בסעיף  4במקום , ןטחויב

 .12.12.16-ב ,שנבדקה קופהבתתקיימה, ישיבה הה )אא(.166

 תבוועדכולם אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים ממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015לעומת שנת  4%עלייה של  ,42%-עומד על, הנבדקש, בתקופה ןטחויב

 כנס כמתחייב. תת, ןטחויבהת הביקורת ממליצה כי ועד

 : 2016-2013 שנים ב של ישיבות ועדת ביטחוןלהלן תרשים    
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 ועדה לענייני ביקורת  4.9 

ג. לפקודת העיריות, בו נקבע כי 149הוועדה לענייני ביקורת מוקמת מכוח סעיף 

מבין חבריה, ועדה לענייני ביקורת. בסעיף זה נקבע כי ראש העיר  המועצה תבחר

חברים,  7-וסגניו לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת ובוועדה לא יהיו יותר מ

כאשר יו"ר הוועדה יהיה מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני 

 מבוקר. 

 ניתן להרכב הסיעתי של המועצה.כמו כן, נקבע כי הרכב הוועדה יהיה תואם ככל ה

כאמור, הוועדה לענייני ביקורת היא ועדה מיוחדת ולפיכך נקבע לה הרכב מיוחד 

")ב( מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה   :ג. )ב( כלהלן149בסעיף 

 תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה;..." 

 

 חברים. 7נה ומ 2016לענייני ביקורת בשנת הביקורת מצאה כי הרכב הוועדה 

נייני על ועדההוישיבות של  4ו התקיימ, 31.12.16-עד ה 1.1.16-בתקופה הנבדקת מ

  . 31.10.2016-ב התקיימה תקופה שנבדקההישיבה האחרונה בכש ביקורת

, בתקופה ענייני ביקורתאחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדה לממוצע 

 .2015לעומת שנת  19%ירידה של  ,72%-עומד על הנבדקש

 : 2016-2013 שנים ב של ישיבות הוועדה לענייני ביקורתלהלן תרשים    
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 ועדה לקידום מעמד הילד   4.10

ז )תיקון: תש"ס( בו 149הוועדה לקידום מעמד הילד מוקמת מכוח סעיף 

")א( המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד   נקבע:

הילד ובני הנוער, להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם לרבות מימוש עקרונות של 

טובת הילד, אי אפליה, הזכות להתפתחות, בתנאים נאותים וזכותם של ילדים ובני 

ות הנוגעות נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלט

 לעניניהם.

  -)ב( חברי הועדה יהיו 

 ( שלושה עד חמישה חברי מועצה;1)        

 ( מנהל אגף החינוך;2)        

 ( מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים ציבוריים;3)   

 ( אחד ממנהלי בתי הספר בעיר;4)        

 יסודיים;-( נציג ארגון המורים העל5)        

 בעיר שבה פועל מוסד חינוך  -( נציג ארגון מורי אגודת ישראל 6)        

 מוסד חינוך חובה  -"  מוסד חינוך”שמוריו חברים בארגון; בפסקה זו,     

 ;1949-כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התשי"ט    

 ( נציג הסתדרות המורים;7)        

 ;( יושב ראש מועצת התלמידים העירונית8)        

 ( יושב ראש ועד ההורים העירוני;9)        

 ( מפקד תחנת המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר;10)        

 ( נציג תנועות הנוער בעיר;11)        

 ( נציג ארגון התנדבותי שענינו קידום עניני ילדים ונוער;12)        

 ( חברים נוספים, כפי שתקבע המועצה."13)        

 

עדה לקידום מעמד הילד אושר בישיבת מועצת העיר אשר התקיימה הרכב הוו

עוד ראש העיר כיו"ר הוועדה ו ,ובה חברים מטעם מועצת העיר 15.01.2014 -ב

 חברי מועצה נוספים. 4
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מטעם מ"מ עברה לביקורת ומעיון ברשימת חברי הוועדה שההביקורת מציינת כי 

מנהלת המחלקה לנוער צעירים וקהילה ומעיון ברשימת חברי הוועדה כפי 

באופן הרכב הוועדה אינו תואם  עולה כישמפורסם באתר האינטרנט העירוני, 

 .בחוק קבועאת המלא 

אחד ממנהלי בתי מפקד תחנת משטרת כפר סבא,  ,על פי רשימת חברי הוועדה

. בנוסף, בוועדה חבר לא חברים בוועדה המורים הסתדרותהספר בעיר ונציג של 

בוועדה חברים נציגי יש לציין כי  יו"ר מועצת הנוער ולא יו"ר מועצת תלמידים.

 ות בעירייה ונציגי עמותות שונות.שונמחלקות אגפים ו

הביקורת ממליצה להסדיר את מינוי חברי הוועדה החסרים, כך שהרכבה יהיה 

 .מתחייבל בהתאם

 ועדההוישיבות של  3 התקיימו, 31.12.16-עד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת מ

פעמים לפחות, כמתחייב מהקבוע בפקודת  4במקום לקידום מעמד הילד 

 התקיימה תקופה שנבדקהב ,הישיבה האחרונה, כש)אא(166העיריות בסעיף 

 .21.12.16בתאריך 

ום אחוז הנוכחות של חברי המועצה החברים בוועדה לקידממוצע הביקורת מצאה כי 

  .2015לעומת שנת  14%, עלייה של 74%-עומד על הנבדקשבתקופה מעמד הילד, 

    

 : 2016-2013 שנים ב של ישיבות הוועדה לקידום מעמד הילדלהלן תרשים 
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 ועדת חינוך  4.11 

 (.2005-תשס"ה 97ט )תיקון מס' 149ועדת החינוך מוקמת מכוח סעיף 

 הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה, קובעות כי חברי הוועדה יהיו: 

  אשר ישמש כיו"ר הוועדה; -ראש העיר או ממלא מקומו הקבוע 

 3  13;בלתי זוגיחברי מועצה ובלבד שסה"כ מספר החברים בוועדה יהיה  6עד
 

  שני נציגי בתי ספר בתחום שיפוט העירייה, שהם מנהלים או סגני מנהלים

פר כאמור, האחד מבית ספר יסודי לפי בחירת הסתדרות המורים בבתי הס

 והשני בית ספר על יסודי, לפי בחירת ארגון המורים העל יסודיים;

  ;נציג ועד ההורים העירוני 

 יו"ר מועצת התלמידים העירונית. 

מספר חברי הוועדה זוגי ועומד חברי מועצה ו 5בוועדה חברים הביקורת מצאה כי 

  .חברים 18על 

 מתחייבהביקורת ממליצה להתאים את מספר חברי ועדת החינוך והרכבה ל

 .ובפרט, שמספר חבריה יהיה אי זוגי כמתחייב

ישיבות של ועדת  4 התקיימו 31.12.16-עד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת, מ

 .24.11.16-ב התקיימהכאשר הישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה  ,חינוךה

 שהתקיימה  4-ישיבה הפרוטוקול של הא הומצא הביקורת מציינת כי ל

 והנוכחות חושבה על פי אישורי נוכחות.  24.11.16-ב

ת אחוז הנוכחות של חברי המועצה החברים בוועדממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015לעומת שנת  5%, ירידה של 60%-עומד על הנבדקש, בתקופה חינוך

 

 : 2016-2013 שנים ב של ישיבות ועדת חינוךלהלן תרשים    

 
___________________ 

13 
הדגשת הביקורת
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 ועדה לאיכות הסביבה    4.12 

תשס"ה(.  -98י )תיקון מס' 149ועדה לאיכות הסביבה מוקמת מכוח סעיף וה

חברי הוועדה  7-הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה קובעות כי בנוסף ל

נו בשמירת איכות ישהרכבם יפורט להלן, יוזמנו דרך קבע נציג ארגון ארצי שעני

 הסביבה ונציג השר להגנת הסביבה. 

 ב( נקבע הרכב חברי הוועדה כלהלן:י. )149בסעיף 

 ( ארבעה חברי מועצה;1")   

 עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעיריה; (2)

שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות  (3)

עם ארגונים מקומיים שענינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו 

ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד 

 רצי;ן ארצי ואת השני יבחר ארגון אבהתייעצות עם ארגו

מן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה. לדיוני הוועדה יוז )ג(

 " 

נציג ארגון  חברי מועצה, 4חברים, ביניהם  9הוועדה לאיכות הסביבה מונה 

משקיפים שאחד מהם נציג  2-קק"ל הארצי, נציג ארגוני סביבה, נציג ציבור ו

 הנוער. 

על  תפקידה של הוועדה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה

איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה, להגיש 

לאישור מועצת העירייה את תכניותיה ולעקוב אחר ביצוע התוכניות 

 המאושרות.

חברי מועצה, אושר בישיבת מועצת  4הרכב הוועדה לאיכות הסביבה, הכולל 

 . 15.1.2014 -העיר אשר התקיימה ב

חבר המועצה ראש העיר, וממלא מקום סגן  את תפקיד יו"ר הוועדה ממלא

 .עוףמ, נציג סיעת צביקה צרפתי

 לאיכות הסביבה, מזכיר הוועדהכהן כממזכירת המשנה למנכ"לית העירייה, ה

, לגבי החובה להזמין, דרך קבע, נציג השר להגנת הסביבה 03.1.17-בענתה 

הוועדה, לא  בות"כאשר הועברה אלינו האחריות לתיאום ישי   :כילדיוני הוועדה, 

 הובא לידיעתי שיש להזמין גם את נציג המשרד להגנת הסביבה. 
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" .על כן, מעתה, נדאג להזמינו לישיבות שיתואמו בשנה הקרובה...
14 

 הועדהוישיבות של  4 התקיימו 31.12.16-עד ה 1.1.16-המ בתקופה הנבדקת

  התקיימהכאשר הישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה  ,לאיכות הסביבה

 .26.12.16-ב

אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדה ממוצע הביקורת מצאה כי 

, עלייה של אחוז אחד לעומת 57%ומד על ע הנבדקש לאיכות הסביבה, בתקופה

 .2015שנת 

 : 2016-2013 שנים ב של ישיבות הוועדה לאיכות הסביבהלהלן תרשים    

 

 המסוכניםועדה למאבק בנגע הסמים    4.13

)תיקון מס' יא 149המסוכנים מוקמת מכוח סעיף הוועדה למאבק בנגע הסמים 

 תשס"ה(. -99

 הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה, קובעות כלהלן: 

  -חברי הוועדה יהיו    ")ב(

ף קטן )ג(, שאחד מהם ישלושה חברי מועצה לכל היותר, בכפוף להוראות סע (1)

 ועצה;יהיה היושב ראש, כפי שתבחר המ

 מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים; (2)

 מנהל מחלקת חינוך; (3)

________________ 
14 

 הדגשת הביקורת
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 שני נציגי ציבור, שיבחר ראש העירייה באישור המועצה;  (4)

 

יסודי, שימנה -מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של העיריה, שניתן בו חינוך על (5)

 מנהל מחלקת חינוך; 

 ;הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשותנציג  (6)

)ג(  מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מכוח סעיף 

 , כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי ( ייקבע על ידי המועצה1קטן )ב()

.זוגי
15 

, ליזום ולתכנן פעילות המסוכנים תפקידה של הוועדה למאבק בנגע הסמים

 לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום 

 וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך

והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים. עוד נקבע כי הוועדה תגיש 

חר ביצוע התוכניות לאישור מועצת העירייה את תכניותיה ותעקוב א

     המאושרות.

הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים אושר בישיבת מועצת העיר 

, ובה חברים מטעם מועצת העיר ראש העיר 15.01.2014 -אשר התקיימה ב

 ש"סמסיעת אחד ו מרצמסיעת אחד  .כיו"ר הוועדה ושני חברי מועצה נוספים

 .סבא שלנומחליף מסיעת כפר בנוסף,  ,נקבע לוש

 :ת הביקורתוהער

 השהועבר ת חברי הוועדההרכב הוועדה קבוע בחוק, ברשימש ,על אף  

  4ם מירשוסמים ואלכוהול להעירונית הרשות מנהלת לביקורת מ               

 .(4יא)ב()149מהקבוע בסעיף  בניגוד למתחייב ,ציבור ולא שניים ינציג               

 השהועבר ת חברי הוועדהקבוע בחוק, ברשימהרכב הוועדה ש ,על אף       

  מנהל רשום לא העירונית לסמים ואלכוהול הרשות מנהלת לביקורת מ                

 בניגוד  ,יסודי-בית ספר בתחום שיפוטה של העיריה, שניתן בו חינוך על                

 .(5יא)ב()149מהקבוע בסעיף  למתחייב                

 

__________________ 
15 

 לכל היותר כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי. 3יא )ג( קובע כי מספר חברי המועצה בוועדה יהיה 149סעיף 
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 שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי חוק נקבע יא)ב()ג( ל149סעיף ב

 14הכוללת  לביקורת, כאמור, הולאור רשימת חברי הוועדה שהועבר זוגי

 .אין הקפדה על כך חברים בוועדה,

 ב.מתחייל םתאבהיהיה חברי הוועדה  ממליצה כי הרכב הביקורת

 ישיבות של  4, התקיימו 31.12.16-עד ה 1.1.16-בתקופה הנבדקת מ

תקופה הישיבה האחרונה בכש מאבק בנגע הסמים המסוכניםל ועדההו

 .חודש דצמברב התקיימה, שנבדקה

 ,חודש דצמברוב 30.6-ב אשר התקיימו ישיבותה, בשתי פי הפרוטוקוליםעל 

 .לא נכח אף חבר מועצה

אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדה ממוצע הביקורת מצאה כי 

, ירידה של 25% עומד על הנבדקש , בתקופהמאבק בנגע הסמים המסוכניםל

 .2015בשנת  9%

 : 2016-2013 שנים בשל ישיבות הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים להלן תרשים  

 

 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור   4.14

ח לפקודת 149ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור מוקמת מכוח סעיף 

תפקידה של ועדה זו ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה  העיריות.

 פעילות טרור.העיר שנרצחו בעקבות לתושבי 

ולא יעלה  3-הרכב הוועדה נקבע בסעיף )ב( כך שמספר חברי הוועדה לא יפחת מ

; שליש מהם יהיו חברי מועצה, שליש נציגי ציבור ושליש בני משפחות של 9על 

 היו תושבי העיר, שהמועצה קבעה את דרך בחירתם.ר שאנרצחי פעילות טרור 

 המועצה אשר התקיימה מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה בישיבת 

 .15.01.2014 -ב
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חבר מועצה  מתי פזחברים:  3בוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור חברים 

צח מטעם סיעת מעוף, המשמש יו"ר הוועדה, נציג ציבור ובן משפחה של נר

 פעילות טרור, שהיה תושב העיר.

ישיבה אחת בלבד של  התקיימה 31.12.16-עד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת מ

כמתחייב מהקבוע בשנה פעמים  4א לו ,15.2.16-ב התקיימההוועדה, אשר 

התקיימה  ים האחרונותשנ 3-ביש לציין כי )אא(. 166בפקודת העיריות בסעיף 

להנצחת נפגעי פעולות איבה ישיבה אחת בכל שנה וזאת מכיוון, שהוועדה 

טקס יום  והוא רק באירוע אחד מדי שנה , לדברי יו"ר הוועדה,עוסקת ,וטרור

 עלעל אף זאת,  .הזיכרון ולכן לא מתקיימות ישיבות נוספות במהלך השנה

 תכנס כמתחייב.לההוועדה 

אחוז הנוכחות של חבר המועצה, החבר בוועדה ממוצע הביקורת מצאה כי 

, כמו בשנת 100%להנצחת זכרם של נרצחי טרור, בתקופה שנבדקה עומד על 

2015. 

 : 2016-2013 שנים בשל ישיבות הוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור להלן תרשים      

 

 ועדת מל"ח   4.15

א לפקודת העיריות. תפקידה של ועדה זו 149ועדת מל"ח מוקמת מכוח סעיף 

 הוא הכנת המשק לשעת חירום והפעלתו בשעת חירום.  

אין חובה לחברות חברי מועצה בוועדה זו ואין כל הוראה לגבי הרכב הוועדה 

 ומספר חבריה. 

את מינוי ראש העיר כיו"ר ועדת מל"ח ואת  15.01.2014-מועצת העיר אישרה ב

מינוי חברי הוועדה מבין הגורמים המקצועיים בעירייה. בוועדה זו חברים בין 

, , סגן מנהל מחלקת בטחוןביטחוןמנכ"ל העירייה, מנהל מחלקת ס -היתר 

 .לקת ביטחוןחממנהלת אגף הרווחה, קב"ט מ
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 . 17.02.2014כתבי מינוי לחברי הוועדה נשלחו בתאריך 

ראש העיר מכהן כיו"ר ועדת מל"ח וסגנו וממלא מקומו, צביקה צרפתי, מונה  

 למנהל מכלול אוכלוסייה בחירום.

 .מחלקת בטחון של העירייהבונה חירום מממזכיר ועדת מל"ח משמש בתפקיד 

 ,ישיבות של הוועדה 4 התקיימו 31.12.16-עד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת, מ

 .2.11.16-כאשר הישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה התקיימה ב

אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדת ממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015לעומת שנת  25%עלייה של  ,75%מל"ח, בתקופה שנבדקה עומד על 

שאינו חבר הביקורת מבקשת לציין כי חבר המועצה, מתי פז מסיעת מעוף, 

 .2016השתתף בשתי ישיבות של הוועדה בשנת בוועדה זו, 

 : 2016-2013 שנים ב של ישיבות ועדת מל"חלהלן תרשים            

 

 ועדה למיגור אלימות 4.16

ועדה , קובע כי בכל עירייה תוקם "17.2.11העיריות, מיום לפקודת  122תיקון  

יב( וזאת נוכח מגמת העלייה במספר אירועי 149" )סעיף למיגור אלימות

. בוועדה זו אמורים לשתף פעולה אישי הפשיעה בכלל ובמעשי אלימות בפרט

ציבור, אנשי מקצוע, פקידות עירונית, נציגי משטרה ונציגי ארגונים במטרה 

 להתמודד עם האלימות הקשה שפשטה בחברה שלנו. 

 יב לפקודת העיריות:149תפקידי הוועדה והרכב חבריה נקבע כאמור, בסעיף   

ף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי יב. )א(  המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסו149"

האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום העירייה, לבחון את התוכניות הקיימות 

להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה את 

 תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
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 -)ב( חברי הוועדה יהיו    

 (  ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב 1)

 ראש;       

 (  המנהל הכללי של העירייה;2)

 (  מנהל אגף החינוך בעירייה;3)

 (  מנהל אגף הפיקוח בעירייה;4)

 (  מנהל הביטחון בעירייה; 5)

 (  מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה;6)

 (  היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;7)

 (  נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע מפקד המרחב 8)

 שבתחום סמכותו נמצאת העירייה;       

 (  שני חברי מועצה לכל היותר;9)

 (  חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי 10)

 עבירה.         

 באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה, אם    )ג(  

 הדבר מוצדק בנסיבות העניין."      

, לאשר את מינויו של 15.01.2014מועצת העירייה החליטה בישיבתה מיום 

מסיעת מעוף, כיו"ר הוועדה למיגור סגן ומ"מ ראש העיר, צביקה צרפתי 

 יםכחבר ואהוד יובל לוי, מסיעת תפו"ח מרציעת מס פליאה קטנר,אלימות ואת 

 וועדה.ב

על פי רשימת חברי הוועדה שהועברה לביקורת מלשכת יו"ר הוועדה, סגן 

 ומ"מ ראש העיר, צביקה צרפתי, הרכב הוועדה תקין.

 ועדההוישיבות של  4 התקיימו ,31.12.16-עד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת מ

 )אא( בפקודת העיריות.  166בסעיף קבוע כמתחייב מה למיגור אלימות

   

 האחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים בוועדממוצע הביקורת מצאה כי 

לעומת  42%המהווה ירידה של  ,25%-עומד על הנבדקש, בתקופה למיגור אלימות

 .2015שנת 

 3-נכח בהביקורת מבקשת לציין כי יו"ר הוועדה צביקה צרפתי מסיעת מעוף 

פליאה קטנר מסיעת מרצ אילו וודאג למ"מ לישיבה אחת ממנה נעדר ישיבות 

 מכל הישיבות.  וואהוד יובל לוי מסיעת תפו"ח נעדר
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 : 2016-2013 שנים ב של ישיבות הוועדה למיגור אלימותלהלן תרשים 

 

 ועדה חקלאית   4.17

 לפקודת העיריות.  151-161ועדה חקלאית מוקמת מכוח סעיפים   

 כלהלן:  158תפקידיה וסמכויותיה  של ועדה זו מוגדרים בסעיף   

 ואלה תפקידיה וסמכויותיה של הועדה: .158" 

 ( לייעץ למועצה בכל ענין חקלאי, הן ביזמת עצמה והן לפי בקשת המועצה;1)

 ( להציע למועצה הצעות להחלטה בכל ענין חקלאי;2)            

 ( להוציא לפועל החלטות המועצה בענין חקלאי, אם נדרשה לכך על ידי 3)            

 המועצה או על ידי ראש העיריה, או על ידי השר אם היה הענין בערר על פי              

 . "160סעיף              

 

 )ב( בו נקבע:-)א( 153מספר חברי הוועדה והרכבה נקבע בסעיף   

 ר חברי הועדה יהיה מספר הניתן לחלק לשלושה, אך לא יעלה   )א( מספ. 153" 

 עשר, הכל כפי שתחליט המועצה או, באין החלטת המועצה, כפי שיקבע -על שנים   

 השר, בהתאם להוראות שבתוספת השלישית.   

 )ב( הרכב הועדה יהיה: שני שלישים שייבחרו לפי ההוראות שבתוספת      

 החקלאים( ושליש אחד שייבחר על ידי המועצה ושאחד מהם, נציגי  -השניה )להלן    

 לפחות, יהיה חבר המועצה; כל חברי הועדה יהיו חקלאים, פרט לאחד שיכול להיות    

 ידיה לועדה."-חקלאי אם הוא חבר המועצה שנבחר על-לא   

 

 לפיכך, בהרכב הוועדה החקלאית חייב להיות לפחות חבר מועצה אחד.

קה יבצסגן ומ"מ ראש העיר, את מינוי  15.01.2014 -ה במועצת העיר אישר

 בוועדה החקלאית. עירהת כנציג מועצ , מסיעת מעוף,צרפתי

0

10

20

30

40

50

60

70

 2016שנת  2015שנת  2014שנת  2013שנת 

50% 

67% 67% 

25% 

2 2 3 4 

 ממוצע אחוז נוכחות

 מספר ישיבות



41 

 

 של הוועדה ותישיב 2ו התקיימ 31.12.16-ועד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת מ

 . 19.7.16אריך תב כשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה נערכה

 השל חבר המועצה, החבר בוועד אחוז הנוכחותממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015, כמו בשנת 100%, בתקופה שנבדקה עומד על קלאיתחה

 
 
 

 : 2016-2013 שנים ב של ישיבות הוועדה החקלאיתלהלן תרשים 
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 בישיבות ועדות החובהחברי המועצה, של אחוז נוכחות  ממוצעלהלן  4.18

 :ללא מתן משקל למספר הישיבות של כל ועדה, 2016בשנת 

 

בישיבות ועדות החובה בשנת של חברי המועצה אחוז הנוכחות  ממוצע

 .2015לעומת שנת  2%, עלייה של 67% עומד על 2016

 

 החובה.   ישיבות של ועדות 81, התקיימו 31.12.16-, עד ה1.1.16-הבתקופה הנבדקת, מ

 

 

 

מספר חברי  שם הוועדה 
 מועצה

ממוצע  מספר ישיבות 
 נוכחות

 100% 6 1 ועדת תנועה  .1

 100% 2 1 ועדה חקלאית   .2

להנצחת זכרם  ועדה  .3
  של נרצחי טרור

1 1 100% 

 ועדה מקומית   .4
 )מליאה(  לתכנון ובניה

19 2 90% 

 75% 4 2 ועדת מל"ח  .5

 הוועדה לקידום   .6
 מעמד הילד

5 3 74% 

 ועדת משנה   .7
 לתכנון ובניה

7 15 73% 

 72% 8 11 ועדת כספים  .8

 72% 4 7 ועדה לענייני ביקורת  .9

 69% 4 3 ועדת הנחות  .10

 61% 11 7 דיון-ועדת מכרזים  .11

 60% 4 5  ועדת חינוך  .12

 60% 1 5 ועדת שימור אתרים  .13

 57% 4 4 ועדה לאיכות הסביבה  .14

 50% 3 5 ועדת בטיחות בדרכים  .15

 42% 1 19 ועדת ביטחון  .16

 25% 4 3 ועדה למיגור אלימות  .17

 ועדה למאבק בנגע  .18
 הסמים המסוכנים

3 4 25% 
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ומספר  61ועדות החובהישיבות בחברי מועצה אחוז נוכחות ממוצע 

 2016בשנת הישיבות של כל ועדה 

 

 

, עלייה %67אחוז הנוכחות של חברי המועצה בישיבות ועדות החובה עומד על  ממוצע

 .2015לעומת שנת  %2של 

 ____________________ 
16

 ניתן לראות בטבלאות מרכזות בתחילת הדוחנתונים מפורטים 
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 ועדות רשות   .5

 ועדות רשות הן ועדות שהמחוקק לא קבע את החובה להקמתן. 

בפקודת העיריות )נוסח חדש(, קובע כי בנוסף לוועדות החובה, רשאית  150סעיף 

המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בעניינים 

ם מסויימים. ועדות הרשות מאפשרות לנווט את נושאי עיסוקיהן באמצעות גוף ובמקרי

פוליטי המתמקד בתחום מסויים. על כן, בחלק מוועדות אלה, -מקצועי דמוקרטי

אנשים עם נגישות לתרבות, כגון ועדות: משתתפים אנשי מקצוע המתמחים בתחום )

 (.רווחה, ספורט מוגבלות,

 

אחוז ממוצע ו רשותשל מספר ישיבות ועדות ה 1620-2013 להלן תרשים לשנים 

 :הנוכחות בהן, של חברי המועצה החברים בוועדות אלה

 

 -להלן פירוט פעילות ועדות הרשות, בהן חברים חברי מועצה

 ועדת תרבות    5.1

 חברי מועצה. 2בוועדה זו מכהנים 

 יו"ר ועדת תרבות יהיה ד"ר אמירכי  15.01.2014-מועצת העיר אישרה ב

ולוועדה זו ניתן לשלוח גם נציגי ציבור כמספר חברי  ,מסיעת מעוף ,גבע

 .במועצת העיר סיעתיהמפתח ההמועצה על פי 

רשימת חברי ועדת התרבות שהועברה לביקורת ממשרדו של מנהל אגף 

חברי ועדה  19תרבות, נוער וספורט, המשמש כמזכיר הוועדה, כוללת 

אמור, המכהן כ עוף, נציג סיעת מגבעד"ר אמיר חברי מועצה והם:  2ובהם 

 .כפר סבא שלנו, נציג סיעת ברהם שיינפיין; אהועדהויו"ר כ
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ישיבות של  4 התקיימו ,31.12.16-עד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת מ

בתאריך:  התקיימההוועדה, כאשר הישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה 

31.10.16 . 

אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים ממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015, כמו בשנת 50%, בתקופה שנבדקה עומד על תרבותבוועדת 

 ,הביקורת מבקשת לציין כי יו"ר הוועדה ד"ר אמיר גבע מסיעת מעוף

לא  ,שלנו אהשתתף בכל הישיבות ואילו אברהם שיינפיין מסיעת כפר סב

 השתתף באף ישיבה.

 :2016-2013שניםרבות בתועדת להלן תרשים של ישיבות           

 

 ועדת רווחה     5.2

 חברי מועצה. 5מכהנים הרווחה  תבוועד

יו"ר הוועדה יהיה מתי פז, נציג כי  15.01.2014 -בהחליטה מועצת העיר 

לפי ההתפלגות הסיעתית של  19מספר חברי הוועדה יהיה סיעת מעוף ו

 המועצה.

 .חברי מועצה 5כשבין החברים חברים  23 ה חבריםת הרווחבוועד

ישיבות של  4 התקיימו, 31.12.16-עד ה 1.1.16-הבתקופה הנבדקת מ

 התקיימההוועדה, כאשר הישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה 

 . 27.12.16בתאריך: 

אחוז הנוכחות של חברי המועצה, החברים ממוצע הביקורת מצאה כי 

לעומת  3%, ירידה של 75%, בתקופה שנבדקה עומד על וחהרובוועדת 

 .2015שנת 
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  :2016-2013 שניםועדת רווחה בלהלן תרשים של ישיבות        

 

 ועדת ספורט     5.3

יהיה סגן  ת הספורט,יו"ר ועדכי  15.01.2014 -בהחליטה מועצת העיר 

הוועדה מספר חברי ומ"מ ראש העיר, צביקה צרפתי, נציג סיעת מעוף ו

 לפי ההתפלגות הסיעתית של המועצה. 19יהיה 

חבר מועצה ובהם חברי ועדה  17רשימת חברי ועדת הספורט, כוללת 

 כאמור, המכהן ,עוףסיעת מצביקה צרפתי, סגן ומ"מ ראש העיר מ -אחד 

לישיבות  ניםנוער מוזמונציגת נציג יש לציין כי בנוסף,  .הועדהויו"ר כ

  ועדת ספורט.

ישיבות של  3 התקיימו, 31.12.16-עד ה 1.1.16-ההנבדקת, מבתקופה 

 התקיימההוועדה, כאשר הישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה 

 . 18.12.16בתאריך: 

ועדת יו"ר אחוז הנוכחות של חבר המועצה, ממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015, כמו בשנת 100%, בתקופה שנבדקה עומד על ספורט

  :2016-2013 שניםב ספורטועדת להלן תרשים של ישיבות          
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  ערי תאוםקשרי חוץ וועדת   5.4

יו"ר הוועדה תהיה פליאה קטנר, כי  15.01.2014 -בהחליטה מועצת העיר 

לפי ההתפלגות הסיעתית  19מספר חברי הוועדה יהיה ו מרצנציגת סיעת 

 של המועצה.

ובהם חברי ועדה  16כוללת , ערי תאוםוועדת קשרי חוץ רשימת חברי 

יו"ר ככאמור,  נתהמכה ,מרצסיעת פליאה קטנר, מ -אחת מועצה  תחבר

  .הועדהו

ערי תאום ומעת לעת מתקיימים חילופי משלחות  5לעיר כפר סבא 

תושבים בין ערי התאום. פעילות ועדת ערי תאום מתרכזת בחילופי 

ת עם תושבי משלחות התושבים בין הערים ובבניית מרקם יחסי הידידו

   ערי התאום.

לא התקיימה אף ישיבה  31.12.16-עד ה 1.1.16-בתקופה הנבדקת, מה

של הוועדה וזאת ככל הנראה, לאור סיום כהונתה של יו"ר הוועדה, 

 .15.6.16-פליאה קטנר, ב

  :2016-2013 שניםב קשרי חוץ וערי תאוםועדת להלן תרשים של ישיבות           

 

      נשים עם מוגבלותלאנגישות ועדת    5.5 

 יו"ר הוועדה תהיה פליאה קטנר,  כי  15.01.2014 -בהחליטה מועצת העיר  

 המועצה.מבין חברי חברי ועדה  5ועוד  מרצנציגת סיעת   

  ההנדסמנכ"ל חברי מועצה; ס 6שהם:  חברים 20כוללת רשימת חברי הוועדה    

 ; מנהל מח' קהילה רווחה ונוער מנהלת אגף; מנהלת אגף ואיכות הסביבה    

 תחזוקת מבנים; מנהל מח' עבודות ציבוריות; סגנית מנהל  אגף איכות            

 מחלקת רישוי עסקים; מנהלת רשות החנייה והפיקוח הסביבה ומנהלת       

 ורכזת נגישות מאגף  אנשים עם מוגבלותנציגי  3נציגי ציבור;  4העירוני;     

   . הנדסה    
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 ת של וישיב 3 התקיימו, 31.12.16-עד ה 1.1.16-המ בתקופה הנבדקת    

 . 20.12.16-ב התקיימהכשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה הוועדה,     

החברים המועצה,  יאחוז הנוכחות של חברממוצע הביקורת מצאה כי 

, כמו 56%, בתקופה שנבדקה עומד על עם מוגבלות םלאנשינגישות ועדת וב

 .2015בשנת 

 

  :2016-2013 שניםב נגישות לאנשים עם מוגבלותועדת להלן תרשים של ישיבות 

 

 ה לקידום לקויי למידהועד   5.6 

 הודיע ראש העיר לחברי  15.01.2014ישיבת המועצה אשר התקיימה בתאריך ב        

 מועצת העיר כי הוקמו מספר צוותי היגוי ותת ועדות במספר תחומים חברתיים.   

 ראש העיר הודיע לחברי המועצה כי האציל מסמכותו ומינה את צוותי ההיגוי   

 ואת יושבי הראש שלהם.  

 חברת המועצה על ידי ראש העיר, ראש הוועדה לקידום לקויי למידה מונתה ל  

 ובוועדה חברים עובדים מקצועיים כגון, עובדים  ,מסיעת מעוףד"ר דבורה שני,   

 ; ייעוץ בית  ייישובהפסיכולוגי חינוכי; מרכז תמיכה  מאגף החינוך; מהשירות  

 ספרי; ועד הורים מרכזי; יועצת בכירה ממשרד החינוך.  

  

 ישיבות של הוועדה,  6 התקיימו, 31.12.16-עד ה  1.1.16-הבתקופה הנבדקת מ         

 . 22.11.16בתאריך:  התקיימהכשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה          
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לקידום לקויי יו"ר הוועדה אחוז הנוכחות של ממוצע הביקורת מצאה כי 

, 100%בתקופה שנבדקה עומד על ד"ר דבורה שני, המועצה,  תחברלמידה, 

  .2015כמו בשנת 

 

  :2016-2013 שניםהוועדה לקידום ליקויי למידה ב להלן תרשים של ישיבות

 

 

 והשרות בצה"לקידום הגיוס ה לועד  5.7 

 הודיע ראש העיר לחברי  15.01.2014המועצה אשר התקיימה בתאריך  ישיבתב 

 מועצת העיר כי הוקמו מספר צוותי היגוי ותת ועדות במספר תחומים חברתיים.   

 ראש העיר הודיע לחברי המועצה כי האציל מסמכותו ומינה את צוותי ההיגוי   

 ואת יושבי הראש שלהם.   

 חברת ונתה על ידי ראש העיר מרות בצה"ל הגיוס והשראש הוועדה לקידום ל  

 המועצה ד"ר דבורה שני, מסיעת מעוף ובוועדה חברים עובדים מקצועיים כגון,   

 מחלקת נוער, צעירים וקהילה; יו"ר מועצת הנוער עובדים מאגף החינוך;   

 ועד הורים עירוני.יו"ר העירונית;   

 משרד הבטחון; נציגות משרד  נציג; צה"לבנוסף, בין חברי הוועדה נמנים: נציג   

 ישיבות של הוועדה. 2-יש לציין כי ראש העיר השתתף בהחינוך; נציג ציבור.    

 ישיבות של הוועדה,  4 התקיימו, 31.12.16-עד ה  1.1.16-המ בתקופה הנבדקת  

 . 12.12.16בתאריך:  תקיימהכשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה ה         
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 לקידום הגיוס יו"ר הוועדה אחוז הנוכחות של ממוצע הביקורת מצאה כי 

 עומד  בתקופה שנבדקהד"ר דבורה שני, המועצה,  תחברוהשרות בצה"ל, 

 .2015, כמו בשנת 100%על 

 

  :2016-2013 שניםהוועדה לקידום הגיוס והשרות בצה"ל בלהלן תרשים של ישיבות 

 

 ה לעניין שורדי שואהועד  5.8 

 הודיע ראש העיר לחברי  15.01.2014ישיבת המועצה אשר התקיימה בתאריך ב 

 מועצת העיר כי הוקמו מספר צוותי היגוי ותת ועדות במספר תחומים חברתיים.   

 ראש העיר הודיע לחברי המועצה כי האציל מסמכותו ומינה את צוותי ההיגוי   

 ואת יושבי הראש שלהם.   

 חברת המועצה על ידי ראש העיר לראש הוועדה לעניין שורדי שואה מונתה   

 . מעוףחבר המועצה, מסיעת  מתי פז שני, מסיעת מעוף ובוועדה חבר ד"ר דבורה  

 בנוסף, בוועדה חברים עובדים מקצועיים כגון, עובדים מאגף הרווחה;   

 נציגה תות שונות; אגף החינוך; יועץ ראש העיר לענייני גמלאים; נציגי עמו   

 מהמוסד לביטוח לאומי.  

 ישיבות של הוועדה,  3 התקיימו ,31.12.16-עד ה 1.1.16-המ ,בתקופה הנבדקת  

 . 28.12.16בתאריך:  תקיימהכשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה ה  

ה וועדהחברים בהמועצה,  יחבראחוז הנוכחות של ממוצע הביקורת מצאה כי 

 .2015, כמו בשנת 100%בתקופה שנבדקה עומד על לעניין שורדי שואה, 
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  :2016-2013 שניםהוועדה לעניין שורדי שואה בלהלן תרשים של ישיבות 

 

 סקים קטניםה לעועד  5.9 

 הודיע ראש העיר לחברי  15.01.2014ישיבת המועצה אשר התקיימה בתאריך ב

 מועצת העיר כי הוקמו מספר צוותי היגוי ותת ועדות במספר תחומים חברתיים. 

 ראש העיר הודיע לחברי המועצה כי האציל מסמכותו ומינה את צוותי ההיגוי 

 ואת יושבי הראש שלהם. 

רביטל המועצה  חברתעל ידי ראש העיר מונתה לעסקים קטנים ראש הוועדה ל

  ., מסיעת מעוףעמר-שלום

 ישיבות של הוועדה,  3, התקיימו 31.12.16-עד ה 1.1.16-המ ,הנבדקת בתקופה  

 . 13.12.16כשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה התקיימה בתאריך:   

יו"ר הוועדה לעסקים קטנים, אחוז הנוכחות של ממוצע הביקורת מצאה כי 

, כמו 100%בתקופה שנבדקה עומד על עמר, -רביטל שלוםהמועצה,  תחבר

 .2015בשנת 
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  :2016-2013 שניםהוועדה לעסקים קטנים בלהלן תרשים של ישיבות 

 

ללא  רשותבישיבות ועדות החברי המועצה להלן ממוצע אחוז נוכחות  5.9

 :מתן משקל למספר הישיבות של כל ועדה

 

של מועצת  רשותבישיבות ועדות השל חברי המועצה  אחוז הנוכחות  ממוצע

 .2015לעומת שנת  2%, ירידה של 85% העיר עומד על

 ישיבות של ועדות 30 סך הכל התקיימו, 31.12.16-, עד ה1.1.16-המבתקופה הנבדקת,   

 .הרשות
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מספר חברי  שם הוועדה 
 מועצה

ממוצע  מספר ישיבות 
 נוכחות

 ועדה לקידום  .1
 לקויי למידה

1 6 100% 

 ועדה לעניין   .2
 שורדי שואה

2 3 100% 

 100% 3 1 ועדה לעסקים קטנים  .3
 100% 3 1 ועדת ספורט .4
ועדה לקידום הגיוס  .5

 והשרות בצה"ל
1 4 100% 

 75% 4 3 ועדת רווחה .6
ועדת נגישות לאנשים  .7

 עם מוגבלות
6 3 56% 

 50% 4 2 ועדת תרבות .8
 ועדה לקשרי חוץ  .9

 וערי תאום
1 0 - 
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ומספר  71הרשותועדות ישיבות בחברי מועצה אחוז נוכחות ממוצע 

 :2016בשנת הישיבות של כל ועדה 

 

 

, ירידה %85עומד על  רשותאחוז הנוכחות של חברי המועצה בישיבות ועדות ה ממוצע

 .2015לעומת שנת  %2של 

____________________ 
17 

 נתונים מפורטים ניתן לראות בטבלאות מרכזות בתחילת הדוח
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 מסקנות והמלצות  .6
 

 ,21.11.13-עם כינונה של מועצת העיר החדשה ב 2013שנת לאחר הבחירות שהיו בסוף 

שהרכבי הוועדות יהיה בהתאם לקבוע בחוק. את חברי המועצה נחה יראש העירייה ה

 4מראש, לשריין החובה והרשות,  ראש העיר הינחה את יושבי ראש ועדותכמו כן, 

 .השנ כלמועדים, לכל הפחות, לדיונים ב

 לוועדות העירייה. רכזת/אחראית, כי מנכ"לית העירייה מינתה יש לציין

הוועדות, הכינה קובץ הנחיות למזכירי  /אחראיתעל פי הנחיית מנכ"לית העירייה רכזת

 רכזת/אחראיתועדות העירייה בהן מפורטות סדרי עבודתם ותחומי אחריותם של 

ו במהלך חודש דצמבר ועדות העירייה ושל מזכירי הוועדות השונות. הנחיות אלו הופצ

2016. 

 

, ישיבות של מועצת העירייה 16, התקיימו 2016ועד לסוף שנת  1.1.16-החל מה

עלייה  ,92%אחוז הנוכחות של חברי המועצה בישיבות מועצת העיר עומד על ממוצע כש

 .2015לעומת שנת  5%של 

לא כולל )ועדות חובה,  17של  ישיבות 81, התקיימו 2016ועד לסוף שנת  1.1.16-החל מה

אחוז הנוכחות של חברי המועצה ממוצע כש ישיבות פתיחה של ועדת מכרזים(, 21

 .2015לעומת שנת  2%, עלייה של 67%עומד על  2016בישיבות ועדות החובה בשנת 

ממוצע כש ,ועדות רשות 9ישיבות של  30, התקיימו 2016ועד לסוף שנת  1.1.16-החל מה

, 85%עומד על  2016חברי המועצה בישיבות ועדות הרשות בשנת אחוז הנוכחות של 

 . 2015לעומת שנת  2%ירידה של 

 

 :להלן ריכוז ממצאים שיש לפעול לתיקונם

 רישום פרוטוקולי הוועדות לוקה בחסר ואינו אחיד.    6.1

 משתתפים, חסרים,  -אין הקפדה מלאה על רישום נוכחות חברי הוועדה     

 נוכחים )סגל מקצועי, מוזמנים(;     

  אין מספור פרוטוקול; אין רישום שעת פתיחת הישיבה.    

  .שנכח בפתיחת הישיבההמניין מה לפיכך, לא ניתן לדעת   

מציינת כי במסגרת קובץ ההנחיות החדש, שהופץ כאמור, נקבעה הביקורת 

שיכלול:  עירייהרישום פרוטוקולי ועדות הניהול ולתצורה אחידה של פרוטוקול  

מות החברים ש ;)עברי ולועזי( תאריך הישיבה ;ציון מספר פרוטוקול 
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המשתתפים בישיבה; שמות החברים החסרים; שמות המוזמנים; סדר היום; 

 עיקרי דברי המשתתפים; תוצאות ההצבעות; החלטות.

בנוסף, בהנחיות אלו נקבע כי הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר הוועדה וכי מזכיר 

וועדה יישלח עותק מהפרוטוקול לכל חברי הוועדה, לראש העירייה, מנכ"לית ה

כמו כן, נקבע כי מזכיר הוועדה יעביר עותק העירייה ולחברי המועצה. 

 הוועדות. רכזת/אחראיתמהפרוטוקול ל

  

 פעמים בשנה לכל הפחות, כפי  4אין הקפדה על כינוס כל ועדות החובה   6.2   

 .בפקודת העיריות )אא(166מהאמור בסעיף שמתחייב           

 כמתחייב:, 2016בשנת החובה שלא התכנסו ועדות  6להלן פירוט של           

  ישיבות(; 2) (מליאה)ועדה מקומית לתכנון ובניה 

 (תוישיב 3)בטיחות בדרכים ה לועד; 

 (ה אחתועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור )ישיב; 

 (ה אחת)ישיבת ביטחון ועד; 

 ישיבות(; 3)קידום מעמד הילד ל ועדה 

  (תוישיב 2) חקלאיתועדה; 

  

   ועדת בטיחות בדרכים; ועדה  - חלק מוועדות החובה כגוןהחברים בהרכב   6.3  

 ועדה ; קידום מעמד הילד; ועדת חינוך; ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםל         

 הן מבחינת אינו תקין, לאיכות הסביבה; ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור          

 בדוח. כמפורטהרכב החברים והן מבחינת מספרם,          

 


