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 בישיבות נוכחות חברי מועצת העירייה

  מועצת העירייה ובוועדותיה
   

   

  כללי     .1
  

 ולאור 2004במסגרת תוכנית העבודה השנתית של מבקר העירייה לשנת 

נערכה על ידי הביקורת בדיקה של נוכחות חברי  ,החלטת מועצת העירייה

ועדות , בישיבות ועדות החובה, מועצת העירייה בישיבות מועצת העירייה

הרשות של העירייה וכ� תדירות ואופ� כינוס הוועדות בה� חברי� חברי 

  .מועצהה

מיו� כינו� החל  ונסובה על התקופה 2004הביקורת נערכה במהל� שנת 

  .2004 ועד סו# שנת 23/12/2003 �מועצת העירייה ב

   

מטרת הביקורת היתה בדיקת נוכחות ופעילות חברי מועצת העירייה 

בדיקת תדירות ואופ� כינוס הועדות בה� חברי� חברי מועצה ו, בועדותיה

  .ישיבות מועצת העירייה

מכהני� בתפקיד� , ו בשכרלמעט ראש העיר וסגני, חברי המועצה

לאחר שנבחרו לכהונת� על ידי תושבי העיר בבחירות למועצת , בהתנדבות

  . העירייה

ועצת הביקורת מציינת כי בדיקתה נערכה בשנה הראשונה לכהונת מ

לאור חלוקת התפקידי� בי� חברי המועצה ובפרט שרבי� , העירייה ולפיכ�

הביקורת זיהתה כי רבי� , מחברי המועצה מכהני� לראשונה כחברי מועצה

מחברי המועצה שקיבלו תחומי אחריות הקדישו זמ� רב ללמידת הנושאי� 

א אי� ללמוד מהנתוני� כפי שיופיעו בדוח זה כמצביעי� על מלו, ועל כ�

על רבי� מחברי המועצה הוטלו , כמו כ�. הפעילות של חברי המועצה

ארגו� העירייה �תפקידי� נוספי� במסגרת תוכנית הרפורמה ורה

, מטלות אלה דרשו מחלק מחברי המועצה השקעת זמ� רב. ומוסדותיה

ג� התארכות , זאת ועוד,  על חשבו� השתתפות� בועדות,מעבר למשוער וא�

י� על פני מספר חודשי� יחד ע� הכנת תוכנית המגעי� הקואליציוני

העברת שני תקציבי� בשנה , תכנית הבראה מול משרד הפני�, רפורמה

  .אחת גרמו לקיצור הפעילות השנתית של ועדות העירייה
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, אי� בכ� כדי להצדיק אי כינוס של ועדות החובה של העירייה, על א� זאת

של ועדות הרשות של וכינוס באופ� מועט ג� , כמתחייב על פי החוק

   . העירייה

    חברי�19 מכהני� 23/12/2003 �בקדנציית מועצת העירייה שהתכוננה ב            

  . מתוכ� ה� חברי קואליציה17 �            ו

    

 ה� ועדות החובה וה� ועדות, הבסיס החוקי לפעילות ועדות העירייה         .1.1

ועדות : חדש פרק שמיני נוסח �הרשות מופיע בפקודת העיריות 

  :  בסעיפי� כלהל��המועצה 

  .  ועדת הנהלה� 147סעי#        .א

  ).ט" תשל:תיקו�( ועדת מכרזי� � 148סעי#         .ב

  . ועדת כספי�� 149סעי#          .ג

  ).א"תשס, ג"תשל: תיקו�(ח " ועדת מל�. א149סעי#         .ד

  ).א"תשס, ה"תשל: �תיקו( ועדת בטחו� �. ב149סעי#        .ה

, �"תש, ט"תשל: תיקו�( ועדה לענייני ביקורת �. ג149סעי#          .ו

  ).ב"תשס, ח"תשנ

  ).ו"תשנ, ה"תשנ: תיקו�( ועדת הנחות �. ד149סעי#          .ז

  ).ח"תשנ: תיקו�( ועדה לקליטת עלייה �. ה149סעי#        .ח

  ).ט"תשנ: קו�תי( ועדת בטיחות בדרכי� �. ו149סעי#        .ט

  )ס"תש: תיקו�( ועדה לקידו� מעמד הילד –. ז149סעי#          .י

  .  ועדות שונות� 150סעי#    .יא

  ).א"תשס:תיקו�( ההרכב הסיעתי של ועדות החובה �.א150סעי#     .יב

  .151 � 161 ועדה חקלאית סעיפי� �' סימ� ב     .יג

  ).א"תשס: תיקו�( הרכב ועדות רשות � 162סעי#     .יד

  .  תקופת הכהונה של הועדות� 163סעי#    .טו

  . חדילת חברות בוועדה� 164סעי#   .טז

  ).ג"תשל: תיקו�( יושבי ראש הועדות � 165סעי#      .יז

  ).ו"תשל: תיקו�( הנוהל בעבודת הועדות � 166סעי#    .יח
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  :בנוס� חלק מהועדות פועלות על פי החוקי� להל�

  .1965 �ה "תשכ,  התכנו� והבנייהחוק                .א

  , )ערר על קביעת ארנונה כללית(חוק הרשויות המקומיות                  .ב

  .1976ו "תשל  

  .1987 �ח "התשמ, )מכרזי�(תקנות העיריות                    .ג

    רישו� , ניהול מחסני�, הסדר רכישות(תקנות העיריות                  .ד

  .1998 �ח "התשנ, )בי�וניהול טו  

  . פקודת התעבורה                .ה

 163מינוי וכינו� ועדות החובה לעירייה משתמע מהאמור בסעי#          .1.2

  : לפקודת העיריות בו נקבע

  .תקופת הכהונה של הועדות. 163" 

  כהונתה של �  ועדה של המועצה תכה� בתפקידה כל תקופת            

  מלבד א� נקבעה הוראה אחרת בפקודה זו או בחוק , המועצה            

   אלא שועדה ארעית תתפרק מאליה ע� גמר , אחר            

  ...".;תפקידה          

הביקורת למדה כי חלק מועדות החובה , מעיו� בפרוטוקולי הועדות

ככל הנראה , העירייהוה� ועדות הרשות הוקמו זמ� רב מכינו� מועצת 

  .עי� הקואליציוניי� עד להרכבת הקואליציהג� עקב התארכות המג

ה� של ועדות , בחירת� המאוחרת של יושבי ראש הועדות, בנוס�

א� היא עיכבה את תחילת פעילות� , החובה וה� של ועדות הרשות

  . של הועדות

 תפקידה .בו מכהני� נבחרי הציבור, מועצת העירייה הינה הגו# הנבחר        .1.3

הווה אומר , א כשל רשות מחוקקת מקומיתשל מועצת העירייה הו

מחד עיצוב מדיניות הרשות באילוצי� הקואליציוניי� והתקציביי� 

וזאת , על פיה� ה� נבחרו, על פי מצעי המפלגות לבחירות, הקיימי� 

באמצעות חקיקת חוקי עזר עירוניי� ובקביעתו ואישורו של התקציב 

ידותי של העירייה על העירוני ומאיד� פיקוח על פעולות המנגנו� הפק

  . יחידותיה המקצועיות

על , הואיל ואי� בכוחה של מועצת העירייה לפקח באופ� ישיר, בפועל

, מקימה מועצת העירייה ועדות, תחומי פעילות העירייה ויחידותיה

ה� עובדי עירייה וה� נציגי , בה� חברי� ה� חברי מועצת העירייה
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צעות� מובטח תהלי� קבלת ציבור ויועצי� חיצוניי� מקצועיי� ובאמ

  . יחד ע� פיקוח על פעולות העירייה,החלטות תקי�

היא הזירה הפומבית להשמעת , מליאת מועצת העירייה א� כ�        .1.4

לייזו� פעילויות עירוניות לטובת תושבי העיר , הצהרות פוליטיות

  . ולהתמודדות על תשומת הלב המיידית של הציבור והתקשורת

לקבוע נהלי , לברור בי� אלטרנטיבות, � ענייני� לגופ�כאשר יש לבחו

  להתוות מדיניות ולנסות למצוא פתרונות מעשיי� ההולמי� , עבודה

בועדות המקצועיות באופ� , יש לדו� בדברי�, את הצרכי� האמיתיי�

  . ממוקד

זהו למעשה . הועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה

הרשות המקומית בו נפגשי� נבחרי מקצועי של �הפורו� הציבורי

יחד ע� חברי הנהלת העירייה והדרגי� המקצועיי� , הציבור

לקבל החלטות , על מנת לדו�, להשמעת הדעות, הבכירי� ברשות

  . ולקבוע את המדיניות

בה הנבחרי� , הועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעולת הנבחרי�

מותיה� ברוח מצע רשי, יכולי� להשפיע ולבקר את הנעשה

  . והבטחותיה� לבוחריה�

מכוח סעי� , הבסיס על פיו מתנהלי� ענייני המועצה קבועי� בתקנו�         .1.5

התקנון בדבר ישיבות מועצת העירייה והנוהל . " בפקודת העיריות136

קובע בי� היתר את אופ� ניהול ישיבות , שבדיני העיריות, "בהן

הנהלי� על פיה� , נוס�ב. המועצה לרבות אופ� קבלת ההחלטות בה

  מתמנות ועובדות ועדות המועצה נקבע בפקודת העיריות בסעיפי�

147 �     .לועדות ספציפיות, באופ� פרטני,  ובסעיפי� נוספי�166 

. אי� כל מגבלה חוקית על מספר הועדות שמועצה רשאית להקי�        .1.6

דות את חובת הקמת� של וע, במפורש או במשתמע, אול� החוק קובע

ג� אלו שאי� חובת חברות של חברי , ועדות החובה ה� �מסויימות 

  . ה� ועדות רשות, לפיכ� כל יתר הועדות. מועצה בה�

 ועדה מקומית :בכל עירייה חובה להקי� את ועדות החובה הבאות

; ועדת משנה לתכנו� ובנייה; )מליאת מועצת העירייה(לתכנו� ובניה 

ועדה ; ועדת תמיכות;  הנחותועדת; ועדת בטחו�; ועדת מכרזי�

ועדה ; ועדת בטיחות בדרכי� ; ועדת כספי� ; לענייני ביקורת

א� נתקיימו נסיבות (ועדה לקליטת עליה ; לקידו� מעמד הילד 

; ועדת ערר על שומת הארנונה; ) המוגדרות בחוק, מחייבות להקמתה
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וועדה ; )משק לשעת חירו�(ח "ועדת מל; ועדת רכש ובלאי או קניות

  ). המוגדרות בחוק, א� נתקיימו נסיבות מחייבות להקמתה(לאית חק

  . מכהנות, בעיריית כפר סבא כל ועדות החובה שהוזכרו לעיל

אלא א� נקבע בחוק , � מניי� חוקי בישיבותיהוויה מ,רוב חברי ועדה         .1.7

  שהחלטה מסויימת טעונה רוב מיוחד ואז יהא רוב מיוחד זה המניי� 

  . שיבההחוקי של הי

החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיה� של חברי הועדה המצביעי� 

בא� הקולות בהצבעה היו שקולי� .  שיש בה מניי� חוקי,בישיבה

  .יובאו ההצעות להכרעת מועצת העירייה

בכל ישיבה יש לרשו� בפרוטוקול את שמות חברי הועדה הנוכחי�         .1.8

ר הועדה הוא "יו. ת ההצבעותאת מהל� הדיוני� ואת תוצאו, בישיבה

החלטות הועדות טעונות . האחראי לניהול התקי� של הפרוטוקול 

משתמעת מ� החוק הוראה , אלא א� כ�, אישור מועצת העירייה

  . אחרת

יועמדו פנקסי העירייה ומסמכיה , לפי דרישת יושב ראש הועדה

א� ה� נוגעי� לנושא שעל סדר , לרשותה של הועדה בזמ� ישיבתה

  . ה של הועדהיומ

בעיריית כפר סבא פועלות ועדות רשות וועדות חובה בה� חברי� חברי          .1.9

ישנ� ועדות נוספות בה� , כמו כ�. מועצת העירייה לצד חברי� אחרי�

  .לא נדרשת נוכחות חברי מועצת העירייה

הועדות בה� חברי� חברי מועצת העירייה מופקדות על נושאי� 

  .או לראש העירייה/יע1 למועצת העירייה ומוגדרי� ותפקיד� לי

  : ועדות אלה נית� לחלק לשני סוגי�

  . המייעצות למועצת העירייה�) סטטוריות(ועדות חובה      .1.9.1

  . המייעצות לראש העירייה�ועדות רשות      .1.9.2

ה� ועדות אשר הקמת� ותיפקוד� מחוייבות מכוח סעיפי הפרק , ועדות החובה           

א� , מורכבות ברוב� ועדות אלו .  בפקודת העיריות� ועדות המועצה �שמיני ה

  . מחברי מועצת העירייה ותפקיד� לייע1 למועצת העירייה, ורק

  

המתמנות על ידי , ה� ועדות קבועות וה� ועדות ארעיות, ועדות הרשות
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  . תפקיד� לייע1 לראש העירייה בענייני� מסויימי�, מועצהה

   בה� חברי� חברי מועצהקת הועדותחלו       .1.10

  : בה� קיימת חובת חברות של חברי מועצה, ועדות חובה      .1.10.1

  ).מליאת מועצת הרשות( ועדה מקומית לתכנו� ובניה         .1

  . ועדת משנה לתכנו� ולבנייה        .2

  .  ועדת כספי�        .3

  .ועדת מכרזי�                  .4

  .ועדת הנחות                  .5

  .ועדת בטיחות בדרכי�                  .6

  ).ביישוב בו קיי� משמר אזרחי(ועדת בטחו�                   .7

  .ועדת תמיכות                  .8

  .ועדת לקידו� מעמד הילד                  .9

  .ועדה לענייני ביקורת              .10

  

  :עירייההוקמו על ידי מועצת הר שאועדות רשות    .1.10.2

1.        �  . ועדת חינו

  . ועדת תרבות        .2

  . ועדת רווחה        .3

  .ועדת ספורט                  .4

  .ועדת תנועה                  .5

  .ועדת ערי תאו�                  .6

  .ועדת נכסי�                  .7

  . נגישות לנכי�ועדת                  .8

  .ועדה לאיכות הסביבה                  .9

  .ועדת שמות              .10
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  מועצת העירייה     .2

�להל� שיעור השתתפות חברי המועצה בישיבות מועצת העירייה  

  ישיבות ' מס נציג סיעה חבר מועצה 

 לה� הוזמ�

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 השתתפות

 100% 21 21* מעו# יהודה ב� חמו .1

 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .2

*21 21 100% 

 מעו# אריה אברה�** .9

*10 ***10 100% 

 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד .3

*21 20 95% 

 מעו# אברה� מולה .4

*21 19 90% 

 מעו# יש'ר ברו� צ"ד .5

*21 18 86% 

 ליכוד ר אמיר גבע"ד .6

*21 18 86% 

 ל"מפד משה אב� ח� .7

*21 18 86% 

 צ"מר�פז רינה פז .8

*21 18 86% 

 מעו# ר טל קוגמ�"ד .10

*21 17 81% 

 ל"מפד בני כברה .11

*21 17 81% 

 שינוי גיא ב� גל .12

*21 17 81% 

 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו .13

*21 16 76% 

 עבודה יצחק יואל .14

*21 15 71% 

 אבינוע� גרנות .15
 כפר סבא מתחדשת

*21 15 71% 

 עבודה עמוס גבריאליד "עו .16

*21 15 71% 

 שביל הזהב יואל ברו� .17

*21 15 71% 

 מעו# אייל יוניא�** .18

9 6 67% 

 שמעו� פר/ .19
 חזית דתית מאוחדת

*21 12 57% 

 48% 10 21* עבודה ר אהרו� זיידנברג"ד .20

  של ,  שלא מ� המניי�טלפוניותהביקורת מצאה כי נערכו שתי ישיבות , בנוס# לישיבות המפורטות לעיל*  

  .12/08/2004 � ו05/08/2004מועצת העיר בתאריכי�     

   .במהל� כהונתה, אריה אברה� החלי# את אייל יוניא� בחברותו במועצת העירייה**       

  . לא כמשתת� ולא כחסר, בפרוטוקולנרש� הביקורת מציינת כי בשתי ישיבות מועצה אריה אברה� לא  ***
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   יבות מועצת העירייהאחוז נוכחות ביש

  

  .80.20%אחוז נוכחות בישיבות מועצת העירייה עומד על 
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אחוז נוכחות חבר המועצה



 9

  )ט"תשל: תיקון(העדר מישיבות המועצה . 123"

  או שנעדר , מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלשה חדשים רצופים-חבר) א(

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

  -מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא,  ל להיות חבר המועצה      יחד

  ובתנאי שראש העיריה או ,       הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש

  ).ב(      הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן 

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

  ישלח לו ראש העיריה הודעה , הכל לפי המאוחר,  יבה השניה שממנה נעדר      היש

  ;       בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת נוסחו המלא של סעיף זה 

         ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק 

  .       ממנה יישלח במכתב רשום לממונה

       ...."  

 חברי מועצה 5מעיו� שערכה הביקורת בפרוטוקולי מועצת העיר נמצא כי 

הביקורת לא יכלה לאתר . )'ראו נספח א ( או יותר ישיבות רצופות3נעדרו 

  . א� היא היתה עקב שירות מילואי� או מפאת מחלה, את הסיבות להעדרות

 הביקורת לא מצאה בא# פרוטוקול שההעדרות אושרה על ידי המועצה

  .מראש כפי שכתוב בסעי# המוזכר לעיל

  

הביקורת מבקשת להסב תשומת הלב של ראש העיר כי על פי הסמכות 

אלא א� . ב123שניתנה לו בחוק היה עליו לנקוט בצעדי� כקבוע בסעי� 

ההעדרות היתה בידיעתו ובאישורו וג� במקרה זה היה עליו להביא את 

  .העניי� למועצה ולממונה

  

ל ספק סעי� זה מדרב� את נוכחות חברי המועצה ללא כ, על א� זאת

להבדיל מהשתתפות� בועדות החובה והרשות של , בישיבות המועצה

  . ש� אי� כל סנקציה על היעדרות, העירייה בה� ה� חברי�

קיימי� מקרי� עיו� בפרוטוקולי המועצה כי מתו� הביקורת מצאה , בנוס�

ה שנכחו בישיבות לא חברי מועצ. (בודדי� של ליקוי ברישו� הנוכחי�

  .לליקוי זה השפעה מכרעת על רישו� ההצבעות). הופיעו ברישו� כנוכחי�

  . הביקורת ממליצה להקפיד על רישו� נאות של פרוטוקולי המועצה, לפיכ�
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  ועדות חובה          .3 

 . לעיל1.1 בתת פרק כמפורטבכל עירייה חובה להקי� את ועדות החובה 

חייבי� להיות , ועדות החובה שיפורטו להל�הביקורת מציינת כי בהרכב 

  :כלהל�, חברי מועצה, חברי�

  . חברי מועצה�ות מחברי הועדה  לפח10% �ועדה לקליטת עלייה . א     

  . חברי מועצה� לפחות מחברי הועדה 10% �ועדת רכש ובלאי . ב   

   לפחות חבר אחד בוועדה חייב להיות חבר �ועדה חקלאית . ג   

  .מועצה                

מהנתוני� שאספה הביקורת נמצא כי הרכבי ועדות אלו לא תוא� את 

 ועל כ� הביקורת ממליצה כי הרכב הועדות ,כפי שפורט לעיל, המתחייב

  .יוסדרו כמתחייב

משנפתחה ישיבה , בישיבות הועדות ה� רוב חברי הועדה) קוורו�(מניי� חוקי 

כפי .  מחברי הועדהיהא המשכה כדי� כל עוד משתתפי� בה שליש, כדי�

 פרק �) 136סעי# (שנקבע לעניי� ישיבות מועצת העירייה בתוספת שנייה 

  .תקנו� בדבר ישיבות מועצה והנוהל בה�, 22 � 20שישי לפי סעיפי� 

על פי הקבוע , ועדות החובה חייבות להתכנס אחת לשלושה חודשי� לפחות

, לקיו� חובה זוראש העיר הוא האחראי . בפקודת העיריות) אא(166בסעי# 

  : לפקודת העיריות בו נקבע כלהל�166כמשתמע מהקבוע בסעי# 

  )ו"תשל: תיקון(הנוהל בעבודת הועדות . 166"

, ראש הועדה של המועצה רשאי בכל עת לקרוא לישיבת הועדה- יושב    )א( 

והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי בקשת שליש 

  .ל המועצה או של ראש העיריהחבריה או על פי בקשה ש

  ;ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים    )אא(

והוא יקבע את סדר , יורה ראש העיריה לכנסה, לא כונסה ועדה כאמור

או סרב , לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה; היום של ישיבת הועדה 

  .ינהלה זקן חברי הועדה, לנהלה

."...  
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�� פרוט פעילות ועדות החובה בה� חברי� חברי מועצהלהל  

  )מליאה(ועדה מקומית לתכנו� ובנייה        3.1

את . לכל מרחב תכנו� מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנו� ולבנייה

על , "1965ה "תשכ, חוק התכנון והבנייה "�סמכויותיה שואבת הועדה מ 

,  המקומיתחוק זה קובע את מעמדה ותפקידה של הועדה. תיקוניו

 ואת העקרונות והנהלי� של ,במער� התכנו� ההירארכי באר1 כולה

במרחב תכנון : " נקבע) א (18ועדה מקומית סעי# : 'בסימ� ג. עבודתה

תהיה מועצת הרשות , מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד

  ."  הועדה המקומית-המקומית 

לדיוני הועדה , קבעכקבוע בחוק התכנו� והבנייה יוזמנו דר� , בנוס#

עה ישתהא לה� ד, נציגי המשרדי� והגופי� הבאי� המקומית

  :מייעצת

נציג שר הבינוי ; נציג השר לאיכות הסביבה ;  שר הפני� ינציגשני 

נציג שר ; נציג שר המשטרה ;   נציג שר הבריאות ;והשיכו�

  .  נציג מינהל מקרקעי ישראל;התחבורה

  

 כי 42בסעי# ,  הוראות כלליות�' � ובחוק התכנו� והבנייה נקבע בסימ

א� אי� . מניי� חוקי לקיו� הישיבה הוא נוכחות רוב חברי הועדה

  ר הועדה "מניי� חוקי בפתיחת הישיבה תידחה פתיחתה על ידי יו

  לאחר זמ� זה הישיבה תהיה חוקית א� השתתפו בה .  דקות15 �ב

  

ת ר הועדה ובלבד שמספר� לא יפח"שליש מהחברי� ובכלל� יו

, המשכה יהיה חוקי, לאחר שנפתחה הישיבה. ר"בנוס# ליו, משניי�

בעת הצבעה בישיבות .  חברי�2 ר ובנוס# לו "נכחו בה היו, כל עוד

  .באותו עניי�, ר קול נוס#"במקרה של דעות שקולות יהיה ליו, הועדה

  

בוועדה . הביקורת מצאה כי הרכב הועדה תוא� את האמור בחוק

ר "בה� יו,  במספר19, י מועצת העירייהכל חבר, חברי� א� כ�

  . הועדה
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עד סו� ) 23.12.2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

   נערכה 2004כשהישיבה האחרונה בשנת ,  ישיבות5 נערכו 2004שנת 

�בתארי�  12/10/2004 .  

  

פרט לאחת נכחו פחות ממחצית , הביקורת מציינת כי בכל הישיבות

 דקות לאחר המועד 15יבות הועדה נפתחו מחברי הוועדה ויש

  .שנקבע

  

, הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה

,  בתקופה שנבדקה, החברי� כול� בוועדה המקומית לתכנו� ובנייה

�עומד על  47%.  

  

החברי� כול� בוועדה , חברי המועצה של ,מדורגלהל� פירוט נוכחות 

מעיו� בפרוטוקולי העלתה הביקורת  שכפי, לתכנו� ובנייה המקומית

   :הועדה
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  ישיבות ' מס נציג סיעה חבר הועדה 
 זמ�ה� הוילא

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1.  
 100% 5 5 מעו# ר"יו�יהודה ב� חמו

2.  
 100% 5 5 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד

3.  
 100% 5 5 מעו# אברה� מולה

4.  
 60% 3 5 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו

5.  
 60% 3 5 ליכוד יר גבער אמ"ד

6.  
 60% 3 5 צ"מר�פז רינה פז

7.  
 60% 3 5 מעו# יש'ר ברו� צ"ד

8.  
 40% 2 5 ל"מפד משה אב� ח�

9.  
 40% 2 5 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו

10.  
 40% 2 5 שינוי גיא ב� גל

11.  
 40% 2 5 כפר סבא מתחדשת אבינוע� גרנות

12.  
 40% 2 5 עבודה יצחק יואל

13.  
 40% 2 5 ל"מפד בני כברה

14.  
 40% 2 5 חזית דתית מאוחדת ו� פר1שמע

15.  
 33% 1 3 מעו# אייל יוניא�*

16.  
� 20% 1 5 שביל הזהב יואל ברו

17.  
 20% 1 5 עבודה ד עמוס גבריאלי"עו

18.   
 20% 1 5 עבודה ר אהרו� זיידנברג"ד

19.  
 20% 1 5 מעו# ר טל קוגמ�"ד

20.  
 0% 0 2 מעו# אריה אברה�*

   לאחר 20.07.2004בוועדה החל מהישיבה שהתקיימה בתארי� אריה אברה� החלי# את אייל יוניא� בחברותו *

 .ל העירייה ופרש מחברותו במועצת העירייה"שהלה מונה לתפקיד מנכ   
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  ועדת משנה לתכנו� ובנייה       3.2

ועדה מקומית "): ה (18בסעי# ' בחוק התכנו� והבנייה נקבע בסימ� ג

   : וזה הרכבה, ...תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה

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

   לא –במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מעשרים ואחד ) 2(

  ... , יותר מששה חברי מועצה       

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

  לדיוני ,  דרך קבע,יוזמן,  הכשרה מקצועית בעניני מניעת שריפות      

  ." ועדת המשנה ותהיה לו דעה מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות      

לדיוני הועדה , כקבוע בחוק התכנו� והבנייה יוזמנו דר� קבע, בנוס#

, נציגי המשרדי� והגופי� הבאי�, המקומית ולדיוני ועדת המשנה

  :עה מייעצתישתהא לה� ד

נציג שר הבינוי ;  הסביבה נציג שר איכות;  שר הפני� ינציגשני 

נציג שר ; נציג שר המשטרה ;  נציג שר הבריאות  ; והשיכו�

  .לנציג מינהל מקרקעי ישרא; התחבורה 

, נציגי� נוספי� לוועדה, מצאה הביקורת כי מונו על ידי מספר שרי�, בנוס#

  : כלהל�, המוזמני� דר� קבע

  נציג פיקוד ; נציג לשכת הבריאות ; נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה             

  . נציג רשות העתיקות; העור#             

   כי מניי� 42בסעי# ,  הוראות כלליות�' בחוק התכנו� והבנייה נקבע בסימ� ו

א� אי� מניי� חוקי . חוקי לקיו� הישיבה הוא נוכחות רוב חברי הועדה

לאחר זמ� .  דקות15 �ר הועדה ב "בפתיחת הישיבה תידחה פתיחתה על ידי יו

ר "זה הישיבה תהיה חוקית א� השתתפו בה שליש מהחברי� ובכלל� יו

לאחר שנפתחה . ר"בנוס# ליו, הועדה ובלבד שמספר� לא ייפחת משניי�

.  חברי�2ר ובנוס# לו "נכחו בה היו, כל עוד, המשכה יהיה חוקי, הישיבה

ר קול "במקרה של דעות שקולות יהיה ליו, בעת הצבעה בישיבות הועדה

  . באותו עניי�, נוס#

, ר הועדה ולפיכ�" חברי מועצה בה� יו7הביקורת מצאה כי בוועדה חברי� 

  .הרכב הועדה ומספר החברי� בה תוא� את האמור בחוק

 2004עד סו� שנת ) 23.12.2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 
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: בתארי�נערכה , 2004כאשר הישיבה האחרונה בשנת ,  ישיבות13נערכו 

14/12/2004 .  

החברי� , הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה

�עומד על , בתקופה שנבדקה, בוועדת המשנה לתכנו� ובנייה 78%.  

  

 החברי� בועדת משנה לתכנו� ,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :  כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה,ולבנייה

ישיבות ' מס נציג סיעה חבר הועדה 
 לה� הוזמ�

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1. 
 100% 13 13 מעו# ר"יו�יהודה ב� חמו

2. 
 85% 11 13 ל"מפד משה אב� ח�

3. 
 85% 11 13 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו

4. 
 85% 11 13 מעו# אברה� מולה

5. 
 69% 9 13 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד

6. 
 69% 9 13 עבודה ואליצחק י

7. 
� 54% 7 13 שביל הזהב יואל ברו

  

מבי� חברי המליאה הביקורת מציינת כי בקדנציה הנוכחית לא מונו ממלאי מקו� 

מהווה ליקוי  ,ממלאי מקו� כאמוראי מינוי .  ועדת המשנהר"לחברי הועדה וליו

מקו� הביקורת קוראת למנות ממלא ,  ולפיכ�ופוגע בעבודה תקינה של הוועדה

  .  הועדהוא� לחבריועדת המשנה ר "ליו
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  ועדת כספי�     3.3

בוועדה .  בפקודת העיריות149ועדת כספי� מוקמת מכוח סעי# 

      . שנבחרו על ידי מועצת העירייה, ר"כולל היו,  חברי�11חברי� 

            

  . ר הועדה מכה� ראש העירייה"בתפקיד יו

נקבע מספר אי , קדנציה הקודמתהביקורת רואה בחיוב כי בניגוד ל

כ� שנמנע מראש מצב של שוויו� קולות , ועדה� בזוגי של חברי

הרכב . בהצבעות הועדה ובצור� להעביר ההכרעה למועצת העירייה

מאפשר פעילות פורייה וקבלת החלטות , במספר אי זוגי חברי� 

בתו� הועדה מבלי לשתקה ומבלי לפנות לעיתי� קרובות להכרעת 

  .עירייהמועצת ה

  

ועד סו� ) 23/12/2003(מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

 2004כאשר הישיבה האחרונה בשנת ,  ישיבות21נערכו   2004שנת 

   .26/12/2004בתארי� נערכה 

הביקורת מציינת כי בכל הישיבות נכחו יותר ממחצית מחברי 

   . הוועדה

  

, רמה כלכליתהביקורת מציינת כי בתקופה שהעירייה נכנסה לרפו

היה צור� בדיוני� רבי� ' אישור שני תקציבי� וכו, תוכנית הבראה

מעיו� הביקורת מציינת לחיוב כי , לאור כ�. בוועדת הכספי�

,  עולה כי בכל התקופה שנבדקה על ידי הביקורת,בפרוטוקולי�

גבוהה מעבר לתדירות עדה בתדירות והתקיימו ישיבות הו

  . העיריותהמתחייבת בפקודת 

  

, הממוצע של חברי המועצההנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

� עומד על ,בתקופה הנבדקת, החברי� בוועדת הכספי� 67%.   

   

 החברי� בועדת ,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :  כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה,הכספי�
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  ישיבות' מס נציג סיעה חבר הועדה 

 �ה� הוזמילא 

ישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 95% 20 21 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .1

 95% 20 21 צ"מר�פז רינה פז .2

 90% 19 21 מעו# ר"יו�יהודה ב� חמו .3

 90% 19 21 מעו# יש'ר ברו� צ"ד .4

 82% 14 17 מעו# אריה אברה�* .5

 81% 17 21 ליכוד ר אמיר גבע"ד .6

 81% 17 21 ל"מפד בני כברה .7

 71% 15 21 שינוי גיא ב� גל .8

 אבינוע� גרנות .9
 38% 8 21 כפר סבא מתחדשת

 33% 7 21 עבודה ד עמוס גבריאלי"עו .10

 25% 1 4 מעו# אייל יוניא�* .11

 24% 5 21 עבודה יצחק יואל .12

*  �   לאחר 06.06.2004אריה אברה� החלי# את אייל יוניא� בחברותו בוועדה החל מהישיבה שהתקיימה בתארי

 .במועצת העירייה חברותוהוחל# בל העירייה ו"שהלה מונה לתפקיד מנכ    
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  המכרזי� ועדת  3.4

 בפקודת העיריות ופועלת על פי 148ועדת המכרזי� מוקמת מכוח סעי# 

בה� נקבע כי מועצת , 1987 �ח "התשמ, )מכרזי�(תקנות העיריות 

עוד . ר שלה מבי� חבריה"� והיוהעירייה תבחר את חברי ועדת המכרזי

  . נקבע כי ראש העיר אינו יכול להיות חבר בועדה זו

בפתיחת תיבת המכרזי� חייבי� להיות נוכחי� חבר הועדה שקבעה 

  . לכ� הועדה ושני עובדי הרשות שהוסמכו לכ� על ידי ראש הרשות

 הנקבעו בישיבת, ע� תחילת דיוני ועדת המכרזי� בקדנציה הנוכחית

בנוכחות היועצת , 22.02.2004 �הועדה שהתקיימה ב  של השנייה

 קוורום  ":סדרי הדיו� בועדת המכרזי� כלהל�, המשפטית לוועדה

  פתיחה ודיונים

 סוכם כי פתיחת מעטפות של הצעות מכרזים יתבצעו - קוורום לפתיחה

. ר הועדה ומזכירת ועדת המכרזים"מ יו"ר הועדה ובהעדרו מ"בקוורום של יו

  . ימון ישלחו לכל חברי הועדההודעות ז

סוכם כי הקוורום המינימלי לקיום הדיונים בועדה שלושה  – קוורום לדיון

  . "חברים לפחות

 9כאשר במועצת העיר , כול� חברי מועצה,  חברי�7בוועדה חברי� 

בתפקיד . אינו חבר בועדת המכרזי�, כקבוע בחוק, ראש העיר. סיעות

סג� ראש העיר מטע� , חבר מועצה, ר הועדה מכה� מר בני כברה"יו

  .ל"סיעת המפד

  

ועד סו� ) 23/12/2003(מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

כאשר הישיבה ,  ישיבות דיו� של ועדת המכרזי�13 נערכו 2004שנת 

  . 21/12/2004:  נערכה בתארי�2004האחרונה בשנת 

  

, הממוצע של חברי המועצההנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

בתקופה , 'דיו� במכרזי�' בישיבות �החברי� בועדת המכרזי� 

�עומד על , הנבדקת 64%.  
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חברי המועצה החברי� בועדת מדורג של להל� פירוט נוכחות 

כפי שהעלתה הביקורת מעיו� , בישיבות דיו� במכרזי� המכרזי�

  : בפרוטוקולי הועדה

ישיבות ' מס נציג סיעה חבר הועדה 
 ה� הוזמ�ילא

בות הישי' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1. 

 100% 13 13 ל"מפד ר" יו–בני כברה 

2. 

 100% 13 13 צ"מר�פז רינה פז

3. 

 88% 7 8 ליכוד ר אמיר גבע"ד*

4. 

 77% 10 13 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד

5. 

 62% 8 13 העבודה יצחק יואל

6. 

 60% 3 5 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו*

7. 

 23% 3 13 מעו# יש'ר ברו� צ"ד

8. 

 שמעו� פר1
 0% 0 13 חזית דתית מאוחדת

    .07.09.2004 �ר אמיר גבע בחברותו בוועדה החל מהישיבה שהתקיימה ב "ד יעקב אוחיו� החלי# את ד"עו *

   

   ועדת הנחות      3.5

, ועדה זו. בפקודת העיריות, ד149ועדת הנחות מוקמת מכוח סעי# 

שבי� בשיעורי� כמפורט עוסקת במת� הנחות בארנונה לתו, כאמור

פי לובמחיקת סכומי� המגיעי� לעירייה ) ב) (א) (1) (א(בסעיפי� 

ומונה ) ב(הרכב הועדה נקבע בסעי# . )2( כמפורט בסעי# 339 סעי#

ועדה שלושה חברי וחברי� ב, בפועל. שלושה חברי מועצה בהתניות

בנוס# חברי� בוועדה זו הגזבר או . כול� חברי קואליציה, מועצה

מנהלת מחלקת ; מנהלת אג# הרווחה או עובד מטעמה; יג מטעמונצ

  . ד מטעמה"היועצת המשפטית או עו; הגבייה או עובד מטעמה 

יוע1 ; מ "מ/ר הועדה"מניי� חוקי בישיבות ועדת הנחות הוא נוכחות יו

  . גזבר; משפטי

רינה פז חברת מועצת ' את תפקיד יושבת ראש הועדה ממלאת גב

  . העיר
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השתתפו בה , משמע, ות הועדה שנבדקו היה מניי� חוקיבכל ישיב

היועצת המשפטית או נציגה וגזבר העירייה או , ר הועדה"לפחות יו

, כועדת חובה מתכנסת אחת לשלושה חודשי� לפחות, הועדה. נציגו

מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת. באופ� תקי�

 כאשר הישיבה , ישיבות7 נערכו 2004ועד סו� שנת ) 23/12/2003(

  . 23/11/2004:  נערכה בתארי�2004האחרונה בשנת 

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה 

  .52%עומד על , בתקופה הנבדקת, החברי� בועדת הנחות

  

חברי המועצה החברי� בועדת הנחות  מדורג של להל� פירוט נוכחות 

  : דהכפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הוע

  

ישיבות ' מס נציג סיעה חבר הועדה  

 ה� הוזמ�ילא

ישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות 

 100% 7 7 צ"מר�פז   ר" יו�רינה פז  .1

 100% 2 2 מעו# אריה אברה�* .2

 40% 2 5 ליכוד ר אמיר גבע"ד* .3

 20% 1 5 מעו# יש'ר ברו� צ"ד* .4

 0% 0 2 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו* .5

    ר אמיר גבע החל מישיבת "ד יפתח אלגוב החלי# את ד"יש ועו'ר ברו� צ" אברה� החלי# את דאריה *

 .02/11/2004 �הועדה שהתקיימה ב   

  

  ועדת בטיחות בדרכי�        3.6

  .לפקודת העיריות. ו149הועדה לבטיחות בדרכי� מוקמת מכח סעי# 

       ות בתחומי� הנוגעי� תפקידה של ועדה זו היא ליזו� ולתכנ� פעיל           

  עוד נקבע כי הועדה תגיש לאישור המועצה את . לבטיחות בדרכי�            

  הרכב הועדה . תוכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות המאושרות            

  . וס� החברי� א# גבוה מהמתחייב. ו149מושתת על הקבוע בסעי#             

    . חברי מועצה4בוועדה מכהני�             
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ר הועדה יהיה "נקבע כי יו) 1) (ב (149הביקורת מציינת כי בסעי� 

בפועל ראש העיר . ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע

ר הועדה ממלא סג� ראש "לא מינה ממלא מקו� קבוע ואת תפקיד יו

האחראי בי� יתר תפקידיו על נושא תנועה , ד יעקב אוחיו�"עו, העיר

  . ות בדרכי�ובטיח

ועד סו# ) 23/12/2003(מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

 ישיבות בלבד שהאחרונה בה� היתה יחד ע� כנס 3 נערכו 2004שנת 

מנהלי בתי ספר בנושא חינו� לבטיחות בדרכי� בו לא היתה נוכחות 

על א# שהוזמנו לכנס וזאת בניגוד , או השתתפות מצד חברי מועצה

ועדה שחובה : "בפקודת העיריות הקובע) אא(166לקבוע בסעי# 

  ...".; להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים

  

הביקורת מציינת כי הועדה לבטיחות בדרכי� מונתה ואושרה על ידי 

משמע כחצי שנה לאחר , 2004מועצת העירייה רק במהל� חודש יוני 

ראש העיר כתבי  הוציא  08/07/2004כינו� המועצה ורק בתארי� 

ועד סו� ) 23/12/2003(מתחילת כהונת המועצה . מינוי לחברי הועדה

   ישיבות כשאחרונה שבה� נערכה 3 קיימה הועדה 2004שנת 

� ב 30/11/2004.   

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה 

  .33%עומד על , בתקופה שנבדקה, החברי� בועדה לבטיחות בדרכי�

  

 החברי� בועדת ,חברי המועצהמדורג של  פירוט נוכחות להל� 

  :  כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה,בטיחות בדרכי�

  

ישיבות ' מס נציג סיעה חבר הועדה 
 לה� הוזמ�

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1. 

 100% 3 3 ליכוד ר" יו�יעקב אוחיו� 

2. 

 33% 1 3 ל"מפד משה אב� ח�

3. 

 0% 0 3 שינוי  ב� גלגיא

4. 

 0% 0 3 צ"מר�פז רינה פז
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   כולל הכנס , הביקורת מציינת כי בשלושת הישיבות שהתקיימו 

   היתה השתתפות נמוכה מצד , למנהלי בתי הספר לבטיחות בדרכי� 

    יש לכנס את הועדה , ולדעת הביקורת, חברי מועצה החברי� בוועדה 

  ולהפגי� רמת , כל הפחותל, לבטיחות בדרכי� כמתחייב בחוק 

  . השתתפות ומעורבות גבוהה 

  ועדת בטחו�       3.7

  ועדה בטחו� מוקמת בעירייה שבה נתכונ� משמר אזרחי מכוח סעי# 

תפקידה של הועדה לייע1 ולסייע למשטרה . בפקודת העיריות.  ב149

  . בעניי� המשמר האזרחי

  : כלהל�, בפקודת העיריות נקבע הרכב הועדה

  .נציגי העירייה שתמנה המועצה  �          

   �שר לבטחו� פני� ; שר החינו� והתרבות ; נציגי שר הבטחו�   �     

  . א� ראו לשלוח נציג, כול�        

  . חברי� אחרי� כפי שתחליט הוועדה  �     

מתחילת , בתקופה הנבדקת. כל חברי המועצה חברי� בועדת בטחו�

 לא נערכה א� לא 2004ועד סו� שנת ) 23/12/2003(כהונת המועצה 

זאת , כמתחייב, ישיבה אחת והועדה א� לא כונסה בהוראת ראש העיר

  ): אא(166; 163 �בניגוד לקבוע בפקודת העיריות בסעיפי� 

  תקופת הכהונה של הועדות. 163"

מלבד אם , כהונתה של המועצה-תועדה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופ

אלא שועדה ארעית תתפרק , הוראה אחרת בפקודה זו או בחוק אחר נקבעה

אולם לא תיפגע סמכותה של המועצה לבטל בכל עת ; מאליה עם גמר תפקידה

, ועדה שנבחרה כולה על ידיה או לשנות את הרכבה בכפוף להוראות הפקודה

שהורכבה בשותפות עם גורמים וכן להחליף את נציגיה בועדה של המועצה 

  . אחרים

  )ו" תשל:תיקו�(הנוהל בעבודת הועדות . 166

  )...א(

ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים ) אא(

והוא יקבע את סדר , יורה ראש העירייה לכנסה, לא כונסה ועדה כאמור; 

, או סרב לנהלה, יבהלא נכח יושב ראש הועדה ביש; היום של ישיבת הועדה 

  ."ינהלה זקן חברי הועדה
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א� לא פע�  ועדת הבטחו� לא כונסהליקוי בעובדה שהביקורת רואה 

   .בשנה הראשונה של הקדנציהאחת 

  

הביקורת מבקשת להסב את תשומת הלב כי אי� חובה שועדת 

הבטחו� תהיה מורכבת מכל חברי מועצת העירייה כמקובל בכפר 

קובע , ת העיריות כפי שצויי� לעילבפקוד. ב149סעי� . סבא

הביקורת , שהמועצה חייבת למנות נציגי� בוועדת הבטחו� ועל כ�

ממליצה לקבל חוות דעת משפטית לגבי הרכב ועדת הבטחו� על מנת 

  .לאפשר כינוסה בתכיפות הראויה והרצויה

  ועדת תמיכות       3.8

 ועדת התמיכות מוקמת ופועלת בהתא� לנוהל למת� תמיכות של

  .רשויות מקומיות המופיע בדיני העיריות

 : בנוהל למת� תמיכות של הרשויות המקומיות נקבע כלהל�5.2בסעי# 

את ועדת התמיכות תמנה מועצת הרשות המקומית והיא תמנה "

גזבר הרשות או נציגו ; שלושה או חמישה חברים מבין חברי המועצה

להשתתף בדיוני והיועץ המשפטי של הרשות או נציגו יוזמנו דרך קבע 

  ".הועדה

ר "בתפקיד יו.  חברי מועצת העירייה5בועדת התמיכות חברי� 

  .הועדה מכה� ראש העיר

  

ועד סו� ) 23/12/2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

  כשהאחרונה שבה� נערכה ,  ישיבות4 נערכו 2004שנת 

 הביקורת מציינת כי בנוהל מת� תמיכות על ידי. 30/12/2004 �ב

על פיו פועלת הועדה לא נקבע מספר ותדירות , הרשויות המקומיות

  .ישיבות הועדה

, הממוצע של חברי המועצההנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

� עומד עלבתקופה שנבדקה , החברי� בוועדת התמיכות 85% .   

  

 החברי� בועדת ,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :קורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה כפי שהעלתה הבי,התמיכות
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ישיבות ' מס נציג סיעה חבר הועדה   
 לה� הוזמ�

הישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

 100% 4 4 מעו# ר" יו�יהודה ב� חמו     .1

 100% 4 4 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו     .2

3.     � 75% 3 4 שביל הזהב יואל ברו

 75% 3 4 עבודה ד עמוס גבריאלי"עו     .4

 75% 3 4 מעו# ר טל קוגמ�"ד    .5

   

  ועדה לענייני ביקורת  3.9

בו נקבע , לפקודת העיריות. ג149הועדה לענייני ביקורת מוקמת מכח סעי# 

ראש העיר וסגניו לא . ועדה לענייני ביקורת, כי המועצה תבחר מבי� חבריה

ר הועדה יהיה "בוועדה לא יהיו יותר משבעה חברי� ויו. יהיו חברי� בוועדה

הרכב הועדה . מהאופוזיציה ולא יכה� כדירקטור בהנהלת גו# עירוני מבוקר

על הועדה להתכנס . יהיה תוא� ככל הנית� את ההרכב הסיעתי של המועצה

  .  חודשי� לפחות בתקופת כהונת המועצה3 �אחת ל

כי הועדה לענייני ביקורת היא ועדה מיוחדת ולפיכ� נקבע הביקורת מציינת 

מספר חברי הועדה לא יעלה על ) ב" (: כלהל�) ב. (ג149בסעי#  הרכב מיוחד לה

  ..." ;את ההרכב הסיעתי של המועצה , הרכב הועדה יהיה תואם ככל שניתן; שבעה 

זה הרכב כ� ש,  חברי�5מונה הרכב הועדה לענייני ביקורת הביקורת מצאה כי 

סיעות ובפרט שאחד  9המונה , את הרכב סיעות המועצהבאופ� מלא לא משק# 

הביקורת ממליצה כי הרכב , לפיכ�, מחברי הועדה משתיי� לסיעת ראש העיר

הישיבה הראשונה של הועדה . הועדה יהיה תוא� לקבוע בסעי# שהוזכר לעיל

  . התקיימה כשנה מכינו� המועצה ולא תו� שלושה חודשי� כמתחייב

בניגוד , דפעמיי� בלב, שאורכה כשנה, הועדה התכנסה בתקופה הנבדקת

הקובע כי על ועדת חובה להתכנס לפחות אחת ) אא (166לקבוע בסעי� 

  .לשלושה חודשי�



 25

ועד סו� שנת ) 23/12/2003(מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

  כאשר האחרונה בה� נערכה ,  ישיבות בלבד2,  נערכו כאמור2004

14/12/2004�ב .  

החברי� , חברי המועצההממוצע של הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

� עומד על בתקופה שנבדקה, בוועדה לענייני ביקורת 60% .  

  

 החברי� בוועדה לענייני ,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :  כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה,ביקורת

  

  

ישיבות ' מס נציג סיעה חבר הועדה
 לה� הוזמ�

הישיבות ' מס
 בה� נכח

 אחוז
 נוכחות

 ר"יו�שמעו� פר1    .1
 100% 2 2 חזית דתית מאוחדת

 100% 2 2 ל"מפד משה אב� ח�    .2

 100% 2 2 מעו# יש'ר ברו� צ"ד    .3

 0% 0 2 עבודה יצחק יואל    .4

5.    � 0% 0 2 שביל הזהב יואל ברו

  

  ועדה לקידו� מעמד הילד    3.10

  

בו ) ס"תש: תיקו�. (ז149עמד הילד מוקמת מכוח סעי# הועדה לקידו� מ             

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

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

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

בני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות ו

  ."לעניניהם

  : כלהל��' הרכב הועדה נקבע בסעי# ב

   -חברי הועדה יהיו ) ב"(

  ;שלושה עד חמישה חברי מועצה ) 1 (        

  ; מנהל אגף החינוך ) 2 (        
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   ;יבורייםמנהל אגף הרווחה או מנהל האגף לשירותים צ) 3 (        

  ; אחד ממנהלי בתי הספר בעיר ) 4 (        

  ;יסודיים -נציג ארגון המורים העל) 5 (        

           ...   

  ; נציג הסתדרות המורים ) 7 (        

  ; יושב ראש מועצת התלמידים העירונית ) 8 (        

  ; יושב ראש ועד ההורים העירוני ) 9 (        

  ; המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר מפקד תחנת ) 10 (        

  ; נציג תנועות הנוער בעיר ) 11 (        

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

  ."כפי שתקבע המועצה, חברים נוספים) 13 (        

  

שלושה מתוכ� חברי סיעתו של ראש , שישה חברי מועצהחברי� בוועדה זו 

 הביקורת קוראת להעמיד את מספר חברי , על א# חשיבותה של ועדה זו.העיר

 היינו בי� שלושה לחמישה  ז149פי הקבוע בסעי# ועדה על החברי� בומועצה ה

   .חברי�

  . נציג סיעת שינוי, גיא ב� גל, ר הועדה ממלא"את תפקיד יו

  

ועד סו� שנת ) 23/12/2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

�ב  כשהאחרונה בה� נערכה ,  נערכו שתי ישיבות בלבד2004 14/09/2004 

פעמיי� , שאורכה כשנה, הועדה התכנסה בתקופה הנבדקת, ולפיכ�

הקובע כי על ועדת חובה להתכנס ) אא (166בניגוד לקבוע בסעי� , בלבד

  .לפחות אחת לשלושה חודשי�

  

 החברי� ,המועצהממוצע של חברי נוכחות האחוז ההביקורת מצאה כי 

� עומד על בתקופה שנבדקה, לקידו� מעמד הילדועדה בו %83 .  

  

ועדה לקידו� מועצה החברי� בוחברי המדורג של להל� פירוט נוכחות 

  : כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה,מעמד הילד
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 חבר הועדה 

נציג 

 סיעה

ישיבות ' מס

 ה� הוזמ�ילא

הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

1. 

 100% 2 2 שינוי ר" יו�גיא ב� גל 

2. 

 100% 2 2 ל"מפד משה אב� ח�

3. 

 100% 2 2 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו

4. 

 100% 2 2 מעו# יש'ר ברו� צ"ד

5. 

 50% 1 2 מעו# ר טל קוגמ�"ד

 50% 1 2 מעו# אריה אברה� .6

   

 עומד 2004עד סו� שנת ) 23/12/2003(מתחילת כהונת מועצת העירייה הנוכחית 

  .57.95% על , בישיבות ועדות החובה,ממוצע נוכחות חברי המועצה

סיעתית בועדות בועדות החובה וממוצע נוכחות ממוצעי נוכחות יוצגו להל�     .3.11

  :החובה

  

  :ועדות החובהישיבות מדורג של נוכחות במשוקלל להל� ממוצע  .3.12

 ממוצע נוכחות מספר ישיבות  ש� הועדה 

 85% 4 ותועדת תמיכ  .1

 83% 2 הועדה לקידו� מעמד הילד  .2

 78% 13 ועדת משנה לתכנו� ובנייה  .3

 67% 21 ועדת כספי�  .4

 64% 13 ועדת מכרזי�  .5

 60% 2 ועדה לענייני ביקורת  .6

 52% 7 ועדת הנחות  .7

 47% 5 ועדה מקומית לתכנו� ובנייה  .8

 33% 3 ועדת בטיחות בדרכי�  .9

 2004מיו� כינו� המועצה עד סו� שנת הועדה לא כונסה כלל  �ועדת בטחו�   .10
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  פרוט אחוז נוכחות בועדות החובה
  

  .63.22%על ,  ועדות החובה עומד א� כ�בישיבות אחוז הנוכחות המשוקלל 

מבלי להתייחס למספר הישיבות שהתקיימו בכל , נית� ללמוד, מטבלה זו

העדפה מסויימת לגבי , כי קיימת אצל חברי מועצת העירייה, ועדה
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כי ישנ� ועדות , נוצר מצב המצביע לכאורה. תתפות� בישיבות הועדותהש

  . אחרותועדות  מאשר ,אטרקטיביות יותר

כי על פי דעתה ולמרות שפעילות� של הרוב , הביקורת מבקשת לציי�

הגדול של חברי מועצת העירייה היא התנדבותית חלה על כל חבר מועצה 

ועצת העירייה ובאמצעות חובה ציבורית שמתבטאת בפעילותו במ, נבחר

  . כלפי ציבור בוחריו�ועדותיה 

לפעילות במועצת העירייה ובועדותיה מספר היבטי� מנקודת מבט 

  : הביקורת

  .שותפות בתהלי� עשייה ובקבלת החלטות במועצה ובועדות           .א

פיקוח ומעקב על ביצוע החלטות מועצת העירייה על ידי הדרג            .ב

  .עירייההביצועי ב

  . העלאת הצעות וייזו� פעולות ופעילות לטובת כלל תושבי העיר           .ג

נשאלת השאלה לגבי תרומת� לציבור ולעשייה בעירייה של , אי לכ�

 ,בישיבות הועדות השונות, יחסית דלה, אות� חברי מועצה שהשתתפות�

   . בה� ה� חברי�

  :בועדות החובהלהל� ממוצע מדורג של נוכחות סיעתית      3.13

חברי ' מס סיעות 

 הסיעה

' ר במס"יו* 

 ועדות

  הישיבות ' מס חברות בועדות

 ה� הוזמנו ילא

 אחוז נוכחות

 73% 59  7 1 2 ל"מפד .1

 71% 49  5 1 1 צ"מר�פז .2

 67% 57  6 1 2 שינוי .3

 65% 67  8 5 5 מעו#** .4

 65% 68  8 1 3 ליכוד .5

 47% 20  3 1 1 חזית דתית מאוחדת .6

 39% 26  2 � 1 כפר סבא מתחדשת .7

 37% 24  4 � 1 שביל הזהב .8

 34% 58  6 � 3 עבודה .9

     .ר ועדה אחת או יותר"חבר סיעה המשמש כיו* 

  .חל� חבר מועצהתבסיעה זו ה** 
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 ממוצע נוכחות סיעתי באחוזי� בוועדות חובה

  

  

  . 55.33%על , ממוצע נוכחות סיעתית בועדות החובה עומד א� כ�

לא נית� ללמוד על אחוז ההשתתפות של כל , יקורת מציינת כי מהנתוני� לעילהב

 מאשר ,חבר סיעה וישנ� חברי מועצה שהשתתפות� בועדות העירייה פעילה יותר

  . חברי� אחרי� לסיעת�
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ממוצע נוכחות סיעתית בועדות החובה הינו % 55.33

אחוז נוכחות סיעתי

כמות הועדות בהן חברה הסיעה
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  ועדות רשות        .4

בפקודת  150סעי# . ועדות רשות ה� ועדות שהחוק אינו מורה להקימ�

רשאית המועצה לבחור , נוס# לועדות החובהבקובע כי  נוסח חדש, העיריות

ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקיד� לייע1 למועצה בענייני� ובמקרי� 

ועדות אלה מאפשרות , הצור� בועדות הרשות הוא צור� אמיתי. מסויימי�

 פוליטי המתמקד�דמוקרטימקצועי לנווט את נושאי עיסוקיה� באמצעות גו# 

משתתפי� כחברי� אנשי מקצוע , בחלק מועדות אלה,  על כ�.בתחו� מסויי�

  ).'ותרבות וכ, חינו�(המתמחי� בתחו� פעילות הועדה 

  

� בה� חברי� חברי מועצה,להל� פרוט פעילות ועדות הרשות  

  

  ועדת חינו�         4.1

  . חברי�19כ "מתו� סה, בועדת החינו� חברי� חמישה חברי מועצה

   . אבינוע� גרנותחבר המועצה מלא את תפקיד יושב ראש הועדה מ

ועד סו� ) 23/12/2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

  .כשהאחרונה בה� נערכה בחודש נובמבר,  ישיבות5ערכו  נ2004שנת 

, ברי מועצת העירייהחהממוצע של נוכחות האחוז הביקורת מצאה כי 

   .68%עומד על בתקופה שנבדקה , החברי� בוועדת החינו�

  

 , החברי� בועדת החינו�,חברי מועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  : כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  ישיבות' מס נציג סיעה חבר הועדה 

 �ה� הוזמילא

  ישיבות' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 5 5 כפר סבא מתחדשת ר" יו–אבינוע� גרנות  .1

 100% 5 5 מעו# ר טל קוגמ�"ד.2

 80% 4 5 שינוי גיא ב� גל.3

 60% 3 5 מעו# יש'ר ברו� צ"ד.4

 0% 0 5 עבודה אהרו� זיידנברגר "ד.5
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  ועדת תרבות      4.2

  .  חברי�19כ "מתו� סה, בועדת התרבות חברי� חמישה חברי מועצה

  . ד עמוס גבריאלי"עוחבר המועצה את תפקיד יושב ראש הועדה ממלא 

  

ועד סו� ) 23/12/2003(המועצה בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת 

התקיימה כשנה לאחר אשר ,  נערכה ישיבה אחת בלבד2004שנת 

  . תחילת כהונתה

, חברי המועצההממוצע של וכחות הנהביקורת מצאה כי אחוז 

  . 40% עומד על בתקופה שנבדקה, ת התרבותהחברי� בועד

 , החברי� בועדת התרבות,חברי מועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  : כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  

  ישיבות' מס נציג סיעה חבר הועדה 

 לה� הוזמ�

  ישיבות' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 1 1 עבודה ר" יו�עמוס גבריאלי .1

 100% 1 1 מעו# יש'ר ברו� צ"ד .2

 0% 0 1 מעו# אברה� מולה .3

 0% 0 1 ליכוד ר אמיר גבע"ד .4

 0% 0 1 שינוי �ר סיימו� גולדמ"ד .5

   

ועדת  המספר המועט של ישיבות העיר עלהביקורת מבקשת ל

משמע ישיבה אחת בלבד , ה המבוקרתשהתקיימו בתקופהתרבות 

   .על אחוז הנוכחות הנמו� של חברי המועצה החברי� בוועדה, וא�
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  ועדת רווחה         4.3

   . � חברי19כ "מתו� סה,  חברי מועצה7בועדת הרווחה חברי� 

  .אריה אברה�חבר המועצה ר הועדה ממלא "את תפקיד יו

כינוסה , ולאור כ�הביקורת מציינת כי ועדה זו הוקמה באיחור רב  

מתחילת כהונת המועצה  , בכל התקופה שנבדקה,הראשו� והיחיד

�כ, 27/10/2004 �היה ב 2004ועד סו� שנת ) 23/12/2003( 10 

   .חודשי� לאחר כינו� המועצה

, חברי המועצההממוצע של נוכחות ה מצאה כי אחוז הביקורת

   .%43עומד על בתקופה שנבדקה , ת הרווחההחברי� בוועד

   

 , החברי� בועדת הרווחה,חברי מועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

   

 חבר הועדה 

נציג 

 סיעה

ישיבות ' מס

 ה� הוזמ�ילא

ת הישיבו' מס

 חבה� נכ

 אחוז נוכחות

 100% 1 1 מעו# ר" יו�אריה אברה�  .1

 100% 1 1 מעו# אברה� מולה .2

 100% 1 1 צ"מר�פז רינה פז .3

 0% 0 1 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו .4

 0% 0 1 ל"מפד בני כברה .5

 0% 0 1 ליכוד ר אמיר גבע"ד .6

 0% 0 1 עבודה אהרו� זיידנברגר "ד .7

   

חברי המועצה הנמוכה של תתפות השעל ה עירהביקורת מבקשת לה

לא הגיעו  כ� שמעל ממחצית חברי הועדה רווחההת בישיבות ועד

לאחר עשרה חודשי� כהתקיימה ש , של הועדההיחידה תהלישיב

   .  המועצה�וינכ
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  ועדת ספורט       4.4

  .  חברי�19כ "מתו� סה,  חברי מועצה6בועדת הספורט חברי� 

  .יש'ר ברו� צ"דמועצה חבר הר הועדה ממלא "את תפקיד יו

ועד סו� ) 23/12/2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

  . של ועדת הספורט ישיבות5 נערכו 2004שנת 

  

, מועצהההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

  . 38% עומד על בתקופה שנבדקה,  הספורטתהחברי� בוועד

  עדת הספורטחברי מועצה החברי� בומדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה 

  

  

  

כי מעיו� בטבלה לעיל עולה כי השתתפות חברי המועצה , הביקורת מבקשת לציי�

חלק מחברי המועצה החברי� בוועדה זו , בישיבות ועדה זו נמוכה וככל הנראה

  .כל עניי� בהשתתפות בישיבותיה, לא מוצאי�

  

  

 נציג סיעה חבר הועדה 

ישיבות ' מס

  הוזמ�ה�ילא

הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 4 4 מעו# ר"יו�יש'ר ברו� צ"ד .1

 50% 2 4 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .2

 50% 2 4 צ"מר�פז רינה פז .3

 25% 1 4 מעו# אברה� מולה .4

 0% 0 4 עבודה יצחק יואל .5

 0% 0 4 ל"מפד בני כברה .6
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   הסביבהאיכות ועדת      4.5

  . חברי�19כ "מתו� סה,  חברי מועצה6בוועדת איכות הסביבה חברי�         

  סיימו�ר "דחבר המועצה , סג� ראש העירר הועדה ממלא "           את תפקיד יו

  .           גולדמ�

               שנתועד סו� ) 23/12/2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה               

18/11/2004�כשהאחרונה שבה� התקיימה ב ,  נערכו שלוש ישיבות2004              .  

החברי� , מועצהההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

   . 45%  עומד על בתקופה שנבדקה, ת איכות הסביבהבוועד

  

איכות חברי המועצה החברי� בועדת מדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :לתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה כפי שהעהסביבה

  

 חבר הועדה  

נציג 

 סיעה

ישיבות ' מס

 לה� הוזמ�

הישיבות ' מס

 בה� נכח

 אחוז נוכחות

 100% 3 3 שינוי ר"יו�סיימו� גולדמ�   .1

 67% 2 3 ל"מפד בני כברה  .2

 67% 2 3 מעו# יש'ר ברו� צ"ד  .3

 33% 1 3 מעו# אברה� מולה  .4

 0% 0 3 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו  .5

 0% 0 3 עבודה יצחק יואל  .6

  

עולה כי השתתפות חברי ,  לעילבטבלההעיר כי מעיו� הביקורת מבקשת ל

חלק מחברי המועצה , המועצה בישיבות ועדה זו נמוכה וככל הנראה

 כל עניי� בהשתתפות, נראההככל , החברי� בוועדה זו לא מוצאי�

  .בישיבותיה
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  ועדת ערי תאו�      4.6

  .  חברי�19כ "מתו� סה,  חברי מועצה5 תיאו� חברי� בועדת ערי

  .יש'ר ברו� צ"דחבר המועצה ר הועדה ממלא "את תפקיד יו 

מתקיימי� מעת לעת , ע� שלוש מתוכ�. לעיריית כפר סבא ארבע ערי תאו�

פעילות ועדת ערי תאו� תורמת רבות ליחסי . חילופי משלחות תושבי�

    .הידידות ע� תושבי ערי התאו�

 2004ועד סו� שנת ) 23/12/2003(ופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה בתק

  .  של הועדהנערכו שתי ישיבות

  

החברי� , המועצההממוצע של חברי הנוכחות אחוז הביקורת מצאה כי 

   . 60%  עומד על בתקופה שנבדקה, ת ערי תאו�בוועד

   

כפי  ו� חברי המועצה החברי� בועדת ערי תאמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  

 נציג סיעה חבר הועדה  

  ישיבות ' מס

 לה� הוזמ�

  הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100%  2 2 מעו# ר"יו�יש'ר ברו� צ"ד .1

 100% 2 2 ל"מפד משה אב� ח� .2

 100% 2 2 צ"מר�פז רינה פז .3

4. � 0% 0 2 שביל הזהב יואל ברו

 0% 0 2 מאוחדתחזית דתית  שמעו� פר1 .5

   

כי מעיו� בטבלה לעיל עולה כי השתתפות חברי , העירהביקורת מבקשת ל

  כ� שחלק מחברי הועדה הופיעו לכלאחידההמועצה בישיבות ועדה זו לא 

לא  , ככל הנראה, ישיבות הועדה וחלק מחברי המועצה החברי� בוועדה זו

  .בותיהמוצאי� כל עניי� בהשתתפות בישי
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  ועדת נגישות לנכי�        4.7 

  .  חברי�18כ "מתו� סה,  חברי מועצה4בוועדה זו חברי�             

                

   נציג, ממלא חבר מועצת העיר גיא ב� גלר הועדה "את תפקיד יו              

  .סיעת שינוי              

   ועד סו� ) 23/12/2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה   

    ישיבות של ועדת נגישות לנכי� שהאחרונה בה� 3 נערכו 2004שנת   

�בנערכה    28/11/2004.  

   , מועצהההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז   

  , 100%ד על נגישות לנכי� בתקופה שנבדקה עומת החברי� בוועד  

  .דהמשמע כל חברי הועדה הגיעו לכל ישיבות הוע  

   נגישות   החברי� בועדת,חברי מועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות  

  :ביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדהכפי שהעלתה ה, לנכי� 

  

  

    אשר כ,  לבקשתו,הועדהתמנה כחבר ה לאחר ש,לה הוזמ�, השתת# בישיבה אחתאריה אברה�  *

  .אייל יוניא� בחברותו במועצת העירייה החלי# את   

  

 של כל חברי המועצה הביקורת מציינת לחיוב את ההשתתפות המלאה

  . נגישות לנכי� בוועדתהחברי�

  

  

 נציג סיעה חבר הועדה 

ישיבות ' מס

 ה� הוזמ�ילא

הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 3 3 שינוי ר" יו–גיא בן גל  .1

 100% 3 3 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .2

 100% 3 3 צ"מר�פז רינה פז .3

 100% 1 1 מעו# אריה אברה�* .4
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  ועדת נכסי�      4.8 

. ועדת הנכסי� מייעצת לראש העיר בנושא ניהול נכסי העירייה

לפעילות תקינה ולמניעת עיכובי� .  חברי מועצה4חברי� בוועדה זו 

בעבודת הועדה הביקורת ממליצה כי ימונו לוועדה מספר אי זוגי של 

 ,משה אב� ח�, המועצהחבר ר הועדה ממלא "את תפקיד יו. חברי�

  .ל"נציג סיעת המפד

ועד סו� ) 23/12/2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

  . נערכו שלוש ישיבות2004שנת 

  

 ,המועצההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

  . 75% עומד על בתקופה שנבדקה, ת הנכסי�ועדהחברי� ב

  

 ,ועדת נכסי� החברי� ב,מועצהחברי מדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  

 נציג סיעה חבר הועדה 

  ישיבות' מס

 לה� הוזמ�

  הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 3 3 ל"מפד ר" יו�משה אב� ח�  .1

 100% 3 3 עבודה יצחק יואל .2

 67% 2 3 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .3

 33% 1 3 שינוי יימו� גולדמ�ר ס"ד .4

  

מצב העשוי  ,ה חברי� מספר זוגי של חברי�דועוהביקורת מבקשת לציי� כי ב

 על תפקוד הוועדה הקשלהביא לשוויו� בהצבעות בדיוני הוועדה מצב שי

ולאלצה להביא את הנושאי� הנדוני� בה להכרעת בבואה לקבל החלטות 

  .ועדהבו � אי זוגי של חבריולפיכ� הביקורת ממליצה לקבוע מספרהמועצה 
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  ועדת שמות   4.9

,  כיכרות, בענייני קביעת שמות לרחובותמייעצת למועצת העירועדת השמות 

  . גני� ואופ� הנצחת שמות באתרי� שוני� בעיר

  

  . נציג אחד לכל סיעה,  חברי מועצה9בוועדה זו 

  עת נציגת סי, רינה פז' גבחברת המועצה ר הועדה ממלאת "את תפקיד יו

  .צ"מר�פז

 2004ועד סו� שנת ) 23/12/2003(בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

�כשהאחרונה בה� נערכה ב , נערכו שלוש ישיבות 31/10/2004.  

  

 החברי� ,מועצהההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

   .%33 עומד על בתקופה שנבדקה, ת השמותועדב

  

 כפי ,שמותהועדת החברי� ב, ג של חברי מועצהמדורלהל� פירוט נוכחות 

  :שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

 נציג סיעה חבר הועדה 

  ישיבות' מס

 לה� הוזמ�

  הישיבות' מס

 בה� נכח

  אחוז

 נוכחות

 100% 3 3 צ"מר�פז ר" יו�רינה פז       .1

 100% 2 2 ליכוד ר אמיר גבע"ד*  .2

 67% 2 3 מעו# אברה� מולה .3

 33% 1 3 ל"מפד משה אב� ח� .4

 33% 1 3 שינוי גיא ב� גל .5

 0% 0 1 ליכוד יפתח אלגוב*  .6

7. � 0% 0 3 שביל הזהב יואל ברו

 0% 0 3 עבודה עמוס גבריאלי .8

 0% 0 3 כפר סבא מתחדשת אבינוע� גרנות .9

 0% 0 3 חזית דתית מאוחדת שמעו� פר1 .10

 .2004ר אמיר גבע בחברותו בוועדה באוקטובר "ד יפתח אלגוב החלי# את ד"עו*
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   2004עד סו� שנת ) 23/12/2003(מתחילת כהונת מועצת העירייה הנוכחית     4.10

  .49.56% על ,רשות בישיבות ועדות ה,עומד ממוצע נוכחות חברי המועצה           

   עומד א� ,בתקופה שנבדקה, ממוצע נוכחות חברי המועצה בועדות הרשות           

  חברי נמו� יותר מאחוז הנוכחות של נוכחות אחוז יינו ה  49.56%על , כ�           

  . 57.95% העומד על ,חובההמועצה בישיבות ועדות ה           

  :של מועצת העירייה להל� ממוצע נוכחות מדורג בועדות הרשות  .4.10.1

  . ישיבות3      �    100%       נגישות לנכי� ועדת        .1            

  . ישיבות3       �    75%                     נכסי�ועדת         .2            

  . ישיבות5       �    68%              חינו�ועדת         .3            

  . ישיבות2       �    60%              ערי תאו�ועדת         .4            

  . ישיבות3       �    45%     איכות הסביבה ועדת        .5            

  .ה אחתישיב        �    43%                 רווחהועדת         .6            

  .ה אחתישיב        �    40%                 רבות  ועדת ת       .7            

  . ישיבות5        �    38%                 ועדת ספורט   . 8  

  . ישיבות3        �    33%                          ועדת שמות   .9          

 

נית�  55.78%העומד על  ,שפורט לעילבוועדות הרשות ממוצע הנוכחות מ

כי קיימת , מבלי להתייחס למספר הישיבות שהתקיימו בכל ועדה, הסיקל

בות העדפה מסויימת לגבי השתתפות� בישי, אצל חברי מועצת העירייה

 ,כי ישנ� ועדות אטרקטיביות יותר, נוצר מצב המצביע לכאורה. הועדות

  . אחרותועדות מאשר 

כי לפי דעתה ולמרות שפעילות� של הרוב הגדול , הביקורת מבקשת לציי�

, של חברי מועצת העירייה היא התנדבותית חלה על כל חבר מועצה נבחר

   .הועדות בה� הוא חברלהשתת� באופ� פעיל ונאות בישיבות חובה ציבורית 
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  הרשותפרוט אחוז נוכחות בועדות 
  

 

 

 

  

  .55.78%ממוצע נוכחות בועדות הרשות הינו 
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  :בועדות הרשותמדורג להל� ממוצע נוכחות סיעתי   4.10.2

  

   
 

  

 סיעה

חברי ' מס
 הסיעה

ר במספר "יו
 *ועדות 

  כ מספר"סה
 התקיימושהישיבות 

חברות 
 בוועדה

  אחוז 
 נוכחות

 90% 5 13 1 1 צ"מר�פז .1

 76% 8 20 3 5 מעו# .2

 58% 6 18 2 2 שינוי .3

 50% 6 16 1 2 ל"מפד .4

 50% 2 8 1 1 כפר סבא מתחדשת .5

 38% 7 18 � 3 ליכוד .6

 29% 7 20 1 3 עבודה .7

 0% 2 5 � 1 חזית דתית מאוחדת .8

 0% 2 5 � 1 שביל הזהב .9

  

  .ר ועדה"חבר סיעה המשמש כיו* 

מצביע על מצב בו ייתכ� כי חלק  43.44% העומד על ממוצע הנוכחות הסיעתי

שב/ את חברי הוועדות מטעמ� מסיעות מועצות העירייה לא השכילו ל

וגר� לשיעור דבר אשר ייתכ� , בהתא� לתחומי העניי� ולכישורי החברי�

  . בעבודת הוועדותהעיפגלוהשתתפות נמו� 
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  סיעתי באחוזי� בוועדות רשות                 ממוצע נוכחות 
  
  

  .43.44%ממוצע נוכחות סיעתית בועדות הרשות הינו 
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  מסקנות והמלצות   .4 
    כי קיימי� מספר ליקויי� באופ� ניהול , בדיקתהמהביקורת התרשמה  

  הבעיות מאפיינות ה� את ועדות החובה וה� את . ישיבות ועדות העירייה 

  .ועדות הרשות 

   פרוטוקולי� במעיו� .  ואינו אחידוקולי הועדות לוקה בחסררישו� פרוט  4.1

   כינוס תארי�על רישו� מלאה אי� הקפדה כי , בחלק�, מצאה הביקורת       

   סגל(נוכחי� , חסרי�, שתתפי� מ�נוכחות חברי הועדה רישו� ; הועדה        

  . פתיחת הישיבהשעת  רישו�;  )מוזמני�, מקצועי       

   נכח בה� מניי� חוקי � בחלק מהפרוטוקולי� לא נית� לדעת א� מעיו, לפיכ� 

  . ומכא� מוטלת בספק תקינות קיו� הישיבות וההחלטות שנתקבלו בה� 

   פרוטוקולי ועדות רישו�  לה אחידתצורהקבע תהביקורת ממליצה כי  

 : י� הבאי�דגשאת ה, כלול בי� היתרתש, העירייה 

 . תארי� כינוס ישיבת הועדהציו� •

ומספר החברי� שנכח בעת , מועד פתיחת ישיבת הועדהו� צי •

 .הפתיחה

, סגל מקצועי(נוכחי� ; חסרי� ;  משתתפי� :פירוט שלרישו�  •

 ).מוזמני�

  .רוש� הפרוטוקולציו�  •

  

   ועדות החובה אחת לשלושה כל הביקורת מצאה כי אי� הקפדה על כינוס   4.2

  לפקודת ) אא(166 כפי שמתחייב מהאמור בסעי�, חודשי� לפחות       

  .העיריות       

    הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו בדבר אחריותו        

  לכינוס הועדות כשה� לא מתכנסות אחת לשלושה חודשי� כמשתמע        

  .בפקודת העיריות) אא(166מהאמור בסעי�        

  

   בה אינו תוא� את המתחייב העלתה כי הרכב חלק מועדות החוהביקורת   4.3  

  . הביקורת ממליצה כי הרכבי הוועדות יוסדרו על פי הנדרש, ועל כ�    

  

  המשנה   הביקורת מצאה כי לא מונו ממלאי מקו� ליושב ראש ועדת 4.4            

  הביקורת ממליצה כי ימונו ממלאי . העדווא� לחברי� בו        לתכנו� ובנייה 
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  ר " ג� כאשר נבצרה מיוהאפשר פעילות תקינה של הוועדמקו� כדי ל        

  .ועדההאו חלק מחברי הוועדה להשתת� בישיבות /הוועדה ו        

  

  לפעילות .  זוגי,חלק מהוועדות ב,חברי המועצה  הביקורת מצאה כי מספר 4.5

   ,עיכובי� בעבודת הוועדותשוויו� בהצבעות שיגרמו לתקינה ולמניעת        

  . יכהנו מספר אי זוגי של חברי�הועדותיקורת ממליצה כי בכל הב       

  

  :נוכחות חברי המועצה בועדות העירייהשל ממוצע אחוז להל�   4.6

�חברי המועצה בועדות החובה ממוצע של נוכחות אחוז   .א         57.95%.  

�חברי המועצה בועדות הרשות ממוצע של וכחות   אחוז נ.ב         49.56%  

  :בועדות העירייה) חברי מועצה(נוכחות אחוז הלהל� 

  .63.22%אחוז הנוכחות בועדות החובה עומד על     .א      

  .55.78%אחוז הנוכחות בועדות הרשות עומד על      .ב      

  : נוכחות סיעתית בועדות העירייהאחוזלהל� 

  .55.33%אחוז הנוכחות הסיעתית בועדות החובה עומד על   .א      

  .43.44%אחוז הנוכחות הסיעתית בועדות הרשות עומד על   .ב      

  

נית� לקבוע כי אחוז נוכחות חברי , מניתוח הנתוני� שאספה הביקורת

נמו�  המועצה בועדות החובה אינו גבוה ובועדות הרשות אחוז הנוכחות א�

הדבר מוכיח שחברי המועצה נותני� חשיבות יתרה להשתתפות� . יותר

  .� כי חשיבות זו אינה רבה על פי אחוזי ההשתתפותא, בועדות החובה

מרבית חברי המועצה נוכחי� ה� בועדות החובה וה� כי נית� לקבוע , בנוס�

של אות� חברי  ,הנוכחות האישית, משמע. בועדות הרשות באופ� לא אחיד

 נעה מנוכחות גבוהה יחסית בועדות מסויימות לנוכחות נמוכה, מועצה

  .אחרותועדות  ב,יחסית

  : הביקורת מסיקה באופ� כללי את המסקנות הבאות

הינה פונקציה , בועדות בה� הוא חבר, השתתפותו של חבר המועצה •

פונקציה של תפיסתו לגבי , או ליתר דיוק, של מידת הפעילות שלו

 .פעילותו הציבורית
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עת ג� מהעניי�   שפהשתתפות חברי המועצה בישיבות הוועדות מו •

 .נושאי� הנדוני� ב,פוליטי�אישי/הציבורי

ר "פעילות הועדות השונות מושפעות בעיקר על ידי נטייתו של יו •

מרצו� חברי הועדה להשתת� , ומאיד�, הועדה ליזו� פעילות

   .בפעילות הועדה

עיסוק חלק מחברי המועצה בפעילות למע� העירייה המתבצעת  •

או פעולות המוטלות על חבר המועצה על /מחו/ לפעילות הוועדות ו

 .או מועצת העירייה/ראש העיר וידי 

; "יוקרתיות"חברי המועצה מעדיפי� להשתת� בועדות  •

אלא ג� , תתפות� מושפעת לא רק מתחו� התעניינות� האישיהש

 .ממנו, לגבי ציפיות ציבור בוחריו, מתפיסת חבר המועצה

ה� ועדות חובה , ישנ� חברי מועצה שנוכחות� בפעילויות הועדות •

הסיבות לכ� ה� , לדעת הביקורת.  לאפסוה� ועדות רשות שואפת

  :שלוש

פועלי� , למעט ראש העיר וסגניו בשכר, היות וחברי המועצה               .1

עיסוק� הציבורי הוא משני מבחינת חשיבותו , בהתנדבות

אי� לשכוח כי התנדבות זו לא נכפתה , יחד ע� זאת. בעיניה�

חות עליה� ובעצ� בחירת� למועצת העירייה היתה שלי

מחייבת , לפיכ� הציבורית שליחות�. ציבורית מרצונ�

  .פעילות נאותה למע� תושבי העיר

לה� מונו על ידי , התעניינות� בנושאי� שבטיפול הועדות               .2

  .נמוכה, סיעת�

מונעי� חברות של חברי הסיעה , יחסי הכוחות בתו� הסיעה              .3

  . מסויימותועדותב

ת על הביקורת לציי� כי השתתפות חברי המועצה בישיבות יחד ע� זא

מועצת העירייה הינה בשיעורי� גבוהי� יותר בהרבה בהשוואה 

  . 80.20% ועומדת על )או רשות/חובה ו(להשתתפות� בועדות 

הביקורת מצאה מתו� עיו� בפרוטוקולי המועצה כי קיימי� מספר , בנוס�

 מועצה שנכחו בישיבות לא חברי. (מקרי� של ליקוי ברישו� הנוכחי�

  ).הופיעו ברישו� כנוכחי� ולא כחסרי�
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  . לליקוי זה השפעה מכרעת על רישו� ההצבעות במועצה

  . הביקורת ממליצה להקפיד על רישו� נאות של פרוטוקולי המועצה, לפיכ�

של חברי המועצה להצגת " הבמה"ישיבות מועצת העירייה מהוות את 

זאת ג� זירה מתאימה . ת ביקורתלהשמעת דבריה� ולהבא, עמדות

, בשאילתות,  בנאומי��זהו הפורו� שבו מתגלי� ומתבררי� . להתנצחות

כל ,  כל יחסי הכוחות שבמועצה�בקריאות ביניי� ובהצעות לסדר 

מעל בימת המועצה יכולי� כל חברי המועצה . ההסכמות וכל ההתנגדויות

זאת .  פומבי וגלוי,להעלות נושאי� מוניציפאליי� שוני� לדיו� ציבורי

הזירה לדרוש ולקבל מראש העיר הסבר על פעולות העירייה ולבקר את 

  . הגורמי� המחליטי� והמבצעי�

לאור חשיבות� של ישיבות מועצת העירייה לחשיפתו של כל חבר מועצה 

נית� להבי� את שיעור השתתפות� , המקומית בעיקרלציבור ולעיתונות 

  .בישיבות המועצה

, בהיות� פומביות, ית היא שישיבות מועצת העירייההמסקנה העיקר

וזאת בניגוד לועדות בה� , יותר את חברי המועצה בלהשתת� בה�" מושכות"

  . עבודת המועצה, א� בה� נעשית למעשה, הדיוני� אינ� פומביי�

  



 

  

  

  
  
  
  

  
  
  

  



 

  

  


