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  תיפקוד ועדות העירייה 
  

  

  כללי  .1

 נערכה 2001�2002במסגרת תוכנית העבודה השנתית של מבקר העירייה לשנת 

הביקורת נערכה במהל� . על ידי הביקורת בדיקה של תפקוד ועדות העירייה

 ונסובה על תפקוד ועדות העירייה במחציתה הראשונה של הקדנציה 2001שנת 

  ) .2001עד אוגוסט (של מועצת העירייה 

בדיקת נוכחות ופעילות חברי מועצת העירייה , מטרת הביקורת היתה א" כ!

  . בועדותיה

מכהני" בתפקיד" , למעט ראש העיר וסגני ראש העיר בשכר, חברי המועצה 

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

ות" בדיוני הועדות בה! נבדקה רמת פעילות" והיק$ השתתפ, העירייה ועל כ!

  . ה" חברי"

 נערכו בחירות ברשויות המקומיות למועצות 1998במהל� חודש נובמבר 

  . העיריות ולראשות העיריות

  . חברי"21למועצת עיריית כפר סבא נבחרו 

שנער� שבועיי" לאחר , ראש העירייה נבחר לכהונתו בסיבוב בחירות שני

  . סיבוב הבחירות הראשו!

במסגרת (, 29.12.98ה התכנסה לישיבתה הראשונה בתארי� מועצת העיריי

 �וזאת בהתא" לאמור בפקודת העיריות , ) ימי" לאחר הבחירות35תקופת 

, ה"תשנ: תיקו!(כניסה לתפקיד . 24כינו! מועצת העירייה סעי$ : פרק רביעי

  ).ד"תשנ

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

ועדות :  נוסח חדש פרק שמיני�ופיע בפקודת העיריות הרשות מ

  :  בסעיפי� כלהל��המועצה  

  .  ועדת הנהלה� 147סעי$   .א

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

  . ועדת כספי"� 149סעי$   .ג
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  ).ג"תשל: תיקו!(ח " ועדת מל�.  א149סעי$   .ד

  ).ה"תשל: תיקו!( ועדת בטחו! �.  ב149סעי$   .ה

, !"תש, ט"תשל: תיקו!(עדה לענייני ביקורת  ו�.  ג149סעי$   .ו

  ).ח"תשנ

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

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

  ).ט"תשנ: תיקו!( ועדת בטיחות בדרכי" �.  ו149סעי$   .ט

  .  ועדות שונות� 150סעי$   .י

  ).ו" תשנ:תיקו!( הרכב ועדות החובה �.  א150סעי$   .יא

  .151 � 161 ועדה חקלאית סעיפי" �' סימ! ב  .יב

  ).א"תשמ: תיקו!( הרכב הועדות � 162סעי$   .יג

  .  תקופת הכהונה של הועדות� 163סעי$   .יד

  . חדילת חברות בועדה� 164סעי$   .טו

  ).ג"תשל: תיקו!( יושבי ראש הועדות � 165סעי$   .טז

  ).ו"תשל: תיקו!( הנוהל בעבודת הועדות � 166סעי$   .יז

  ).ט"תשל: תיקו!( פיטורי עובדי" אחרי" �) 2( א 171סעי$   .יח

  :בנוס� חלק מהועדות פועלות על פי החוקי� להל�

  .1965 �ה "תשכ, חוק התכנו! והבנייה  .א

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

  .1976ו "תשל

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

רישו" וניהול , מחסני"ניהול , הסדר רכישות(תקנות העיריות   .ד

  .1998 �ח "התשנ, )טובי!

  . פקודת התעבורה  .ה
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כי , הביקורת מצאה, מעיו! בפרוטוקולי ישיבות מועצת העירייה .1.2

התעכבה מועצת העירייה , בהיעדר הרכב קואליציוני למועצת העירייה

במינוי ועדות החובה לעירייה ,  כאמור29.12.98 �מאז כינונה ב 

  :  לפקודת העיריות בו נקבע163בסעי$ כמשתמע מהאמור , במועד"

  .תקופת הכהונה של הועדות . 163" 

  ועדה של המועצה תכה� בתפקידה כל תקופת כהונתה של    

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

  ...".;אלא שועדה ארעית תתפרק מאליה ע� גמר תפקידה,           אחר

כחודשיי" ממועד כינו! מועצת , 1.2.99 �כי ב , א" כ!הביקורת העלתה 

קיימה המועצה דיו! בו הביא ראש העיר הצעת החלטה על , העירייה

. ועדת הנחות וועדת קליטה,  ועדת כספי"�הקמת שלוש ועדות חובה 

בדיו! זה הביא ראש העיר הצעה להקמת שלוש ועדות חובה בלבד 

בר המקשה על הקמת ועדות ד, בטענה כי עדיי! לא הוקמה קואליציה

כשלושה חודשי" ממועד כינו! מועצת העירייה , 24.3.99 �ב . החובה

. התקיי" במועצת העירייה דיו! נוס$ בעניי! ועדות מועצת העירייה

בדיו! זה הוחלט להצביע על הצעת ראש העיר להקמת ועדת כספי" 

בי שאר כ! הוחלט באותה ישיבה לג. וועדת משנה לתכנו! ובנייה) סופית(

, ועדת בטיחות בדרכי", ועדת הנחות,  ועדת מכרזי"�ועדות החובה 

ועדת פיטורי! וועדה לענייני ביקורת כי , ועדת תמיכות, ועדת בטחו!

ייקבע מפתח מסויי" בחלוקה מפלגתית כשהסיעות ייקבעו ויודיעו את 

, כמו כ!. שמות נציגיה! בועדות על פי החלוקה הסיעתית שאושרה

  . תמיכות ומכרזי", בטחו!,  ראש לועדות בטיחות בדרכי"נבחרו יושבי

כחמישה חודשי" ממועד , 5.5.99 �בדיו! מועצת העירייה שהתקיי" ב 

כינו! מועצת העירייה נבחרו יושבי ראש לועדה לענייני ביקורת ולועדת 

  . פיטורי!

נער� דיו! בו , כשישה חודשי" לאחר כינו! מועצת העירייה, 7.6.99 �ב 

יי! הקמת ועדות רשות בה! יהיו מספר החברי" כמניי! החברי" נדו! ענ

 מחברי 25% �כש , במועצת העירייה לפי חלוקה יחסית לגודל הסיעות

  . הועדות חייבי" להיות חברי מועצת העירייה

כי לאחר כעשרה וחצי חודשי" מכינו! מועצת , עוד העלתה הביקורת

: ות הרשות הבאותהעירייה נער� דיו! מועצה בו אושרו בחירת ועד
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. ספורט וערי תאו", תחבורה ותמרורי", נכסי", רווחה, תרבות, חינו�

  . נבחרו ג" יושבי ראש לועדות אלה, באותו דיו!

הביקורת למדה כי מרבית ועדות החובה הוקמו זמ� רב , מהאמור לעיל

זמ� רב יותר , לאחר כינו� מועצת העירייה וועדות הרשות הוקמו א� ה�

בחירת� המאוחרת של יושבי ראש , בנוס�. ועצת העירייהמאז כינו� מ

א� היא עיכבה את , ה� ועדות החובה וה� ועדות הרשות, הועדות

  . תחילת פעילות� התקינה של הועדות

תפקידה . בו מכהני" נבחרי הציבור, מועצת העירייה הינה הגו$ הנבחר .1.3

חד הווה אומר מ, של מועצת העירייה הוא כשל רשות מחוקקת מקומית

עיצוב מדיניות הרשות באילוצי" הקואליציוניי" והתקציביי" 

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

באמצעות חקיקת חוקי עזר עירוניי" ובקביעתו ואישורו של התקציב 

העירוני ומאיד� פיקוח על פעולות המנגנו! הפקידותי של העירייה על 

   .יחידותיה המקצועיות

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

בה! , מקימה מועצת העירייה ועדות, תחומי פעילות העירייה ויחידותיה

ה! עובדי עירייה וה! נציגי ציבור , חברי" ה! חברי מועצת העירייה

ויועצי" חיצוניי" מקצועיי" ובאמצעות! מובטח תהלי� קבלת החלטות 

  .וח על פעולות העירייהתקי! והפיק

היא הזירה הפומבית להשמעת הצהרות , מליאת מועצת העירייה א" כ! .1.4

לייזו" פעילות עירונית לטובת תושבי העיר ולהתמודדות על , פוליטיות

  . תשומת הלב המיידית של הציבור והתקשורת

לקבוע נהלי , לברור בי! אלטרנטיבות, כאשר יש לבחו! ענייני" לגופ"

ות מדיניות ולנסות למצוא פתרונות מעשיי" ההולמי" את להתו, עבודה

בועדות המקצועיות באופ! , יש לדו! בדברי", הצרכי" האמיתיי"

  . ממוקד

זהו למעשה . הועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה

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

ה והדרגי" המקצועיי" הבכירי" יחד ע" חברי הנהלת העיריי, הציבור

לקבל החלטות ולקבוע את , על מנת לדו!, להשמעת הדעות, ברשות

  . המדיניות

בה הנבחרי" , הועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעולת הנבחרי"
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ברוח מצע רשימותיה" , יכולי" להשפיע ולבקר את הנעשה

  . והבטחותיה" לבוחריה"

 136ה קבועי� מכוח סעי� הבסיס על פיו מתנהלי� ענייני המועצ .1.5

התקנו� בדבר ישיבות מועצת העירייה . "בפקודת העיריות בתקנו�

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

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

 166 מתמנות ועובדות ועדות המועצה נקבע בפקודת העיריות בסעיפי�

  .    ובסעיפי� נוספי� באופ�  פרטני לועדות ספציפיות147 �

אול" . אי! כל מגבלה חוקית על מספר הועדות שמועצה רשאית להקי" .1.6

את חובת הקמת! של ועדות , במפורש או במשתמע, החוק קובע

  . ה! ועדות רשות, א" כ!, כל יתר הועדות.  ה! ועדות החובה�מסויימות 

 ועדה מקומית לתכנו! :" את הועדות הבאותבכל עירייה חובה להקי

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

; ועדת הנחות; )משק לשעת חירו"(ח "ועדת מל; ועדת בטחו!; מכרזי"

ועדת ; ועדת רכש ובלאי או קניות; ועדת ערר על שומת הארנונה

א" (דה חקלאית ועדת כספי" ווע; ועדה לענייני ביקורת; תמיכות

בעיריית כפר סבא כל ). נתקיימו נסיבות מחייבות המוגדרות בחוק

  . ועדות החובה שהוזכרו לעיל מכהנות

אלא א" נקבע בחוק , רוב חברי ועדה ה" מניי! חוקי בישיבותיה .1.7

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

  . החוקי של הישיבה

ות ברוב קולותיה" של חברי הועדה המצביעי" החלטות ועדה מתקבל

בא" הקולות בהצבעה היו שקולי" יובאו . בישיבה שיש בה מניי! חוקי

  .ההצעות השקולות להכרעת המועצה

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

, ר הועדה הוא"יו. את מהל� הדיוני" ואת תוצאות ההצבעות, בישיבה

החלטות הועדות . חראי לניהול התקי� של הפרוטוקולהא, כאמור

משתמעת מ! החוק הוראה , אלא א" כ!, טעונות אישור מועצת העירייה

  . אחת

יועמדו פנקסי העירייה ומסמכיה , לפי דרישת יושב ראש הועדה
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א" ה" נוגעי" לנושא שעל סדר יומה , לרשותה של הועדה בזמ! ישיבתה

  . של הועדה

 ועדות רשות וחובה בה! חברי" חברי 19ועלות בעיריית כפר סבא פ .1.9

ישנ! ועדות נוספות בה! לא , כמו כ!. מועצת העירייה לצד חברי" אחרי"

  .נדרשת נוכחות חברי מועצת העירייה

הועדות בה! חברי" חברי מועצת העירייה מופקדות על נושאי" 

  .או לראש העירייה/מוגדרי" ותפקיד! לייע0 למועצת העירייה ו

  : ה נית! לחלק לשני סוגי"ועדות אל

  . 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 , ועדות החובה

, ה! מורכבות ברוב!;  בפקודת העיריות� ועדות המועצה �הפרק השמיני 

  . ירייה ותפקיד! לייע0 למועצת העירייהמחברי מועצת הע, א� ורק

  

ועדות הרשות ה! ועדות קבועות או ועדות ארעיות המתמנות על ידי 

מועצת העירייה ותפקיד! לייע0 לראש העירייה בענייני" או בנושאי" 

  . מסויימי"

  חלוקת הועדות .1.10

  : ועדות חובה .1.10.1

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

  . לתכנו! ולבנייהועדת משנה  .2

  . ועדת כספי"  .3

  .ועדת מכרזי" .4

  .ועדת הנחות בארנונה .5

  .ועדת בטיחות בדרכי" .6

  )ביישוב בו קיי" משמר אזרחי. (ועדת בטחו! .7

  .ועדת תמיכות .8
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  .ועדת פיטורי! .9

  .ועדה לענייני ביקורת .10

  )משק לשעת חירו". (ח"ועדת מל .11

  )בתנאי" הקבועי" בחוק. (ועדה חקלאית .12

  .רנונהועדת ערר על שומת הא .13

  . קניות/ועדת רכש ובלאי .14

  :ועדות רשות אשר הוקמו על ידי מועצת העירייה .1.10.2

  

  .ועדת חינו�  .1

  .ועדת תרבות  .2

  .ועדת רווחה  .3

  .ועדת ספורט .4

  .ועדת תנועה .5

  .ועדת ערי תאו" .6

  .ועדת קליטה .7

  .ועדת נכסי" .8
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  ועדות חובה  .2

ויי! בתת בכל עירייה חובה להקי" את ועדות החובה שצויינו לעיל על פי המצ

  . לעיל1.1פרק 

בישיבות הועדות ה! רוב חברי הועדה כפי שנקבע לעניי! ) קוורו"(מניי! חוקי 

יהא המשכה כדי! כל עוד , משנפתחה ישיבה כדי!. ישיבות מועצת העירייה

 פרק שישי � 136 סעי$ �תוספת שנייה . (משתתפי" בה שליש מחברי הועדה

, התכנס לפחות אחת לשלושה חודשי"ועדות החובה חייבות ל). 20�22סעיפי" 

ראש העיר הוא האחראי . לפקודת העיריות) אא(166על פי האמור בסעי$ 

 לפקודת העיריות בו נקבע 166כמשתמע מהאמור בסעי$ , לקיו" חובה זו

  :כלהל!

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

, ת הועדהיושב ראש הועדה של המועצה רשאי בכל עת לקרוא לישיב  )א (

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

  .חבריה או על פי בקשה של המועצה או של ראש העירייה

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

והוא , יורה ראש העיר לכנסה, לא כונסה ועדה כאמור; חודשים

לא נכח יושב ראש הועדה ; הועדהיקבע את סדר היום של ישיבת 

  .ינהלה זקן חברי הועדה, או סרב לנהלה, בישיבה

."...  

  ועדת משנה לתכנו� ובנייה  2.1

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

" 1965ה "תשכ, חוק התכנו! והבנייה "�סמכויותיה שואבת הועדה מ 

, קידה של הועדה המקומיתהחוק הקובע את מעמדה ותפ. ותיקוניו

במער� התכנו! ההירארכי באר0 כולה ואת העקרונות והנהלי" של 

בכפר סבא מליאת מועצת העירייה היא המהווה את הועדה . עבודתה

ועדה  " �חוק התכנו! והבנייה קובע כי . המקומית לתכנו! ולבנייה

בחוק נקבע כי במועצה ". מקומית תקי" ועדת משנה לתכנו! ולבנייה

 חברי מועצה יהיו חברי" 11 �לא יותר מ ,  או יותר21מספר חבריה ש

ר הועדה שיהיה ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו "בתוכ"  יו, בה
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כ! יוזמ! דר� קבע לישיבות הועדה נציג רשות . שהמועצה מינתה לכ�

הכבאות שתחומה כולל את תחו" הועדה המקומית והוא בעל הכשרה 

כקבוע בחוק התכנו! והבנייה , בנוס$. ת שריפותמקצועית בענייני מניע

שתהא לה" דיעה , נציגי המשרדי" והגופי" הבאי", יוזמנו דר� קבע

  :מייעצת

  .נציג שר הפני" )1(

  .נציג השר לאיכות הסביבה )2(

  . נציג שר הבינוי והשיכו! )3(

  .נציג שר הבריאות )4(

  .נציג שר המשטרה )5(

  . נציג שר התחבורה )6(

  .נציג מינהל מקרקעי ישראל )7(

יימנה שר הפני" והוא אדריכל או מהנדס הרשומי" נציג ש )8(

בפנקס המהנדסי" והאדריכלי" כמשמעותו בחוק המהנדסי" 

או בעל תואר אקדמי בתחו" תכנו! ערי" , והאדריכלי"

  . ואזורי"

יזמי! יושב ראש הועדה את נציגו , לפי המלצת נציג שר הפני" )9(

; בועדהאשר יש לו עניי! בדבר הנדו! , שאינו נזכר לעיל, של שר

      .לנציג כאמור תהא דיעה מייעצת בלבד

 לא מונה על ידי שר הפני" ועל כ! 8הביקורת מצאה כי הנציג המוזכר בסעי$ 

נציגי" , מצאה הביקורת כי מונו על ידי מספר שרי", בנוס$. אינו מוזמ!

  : כלהל!, המוזמני" דר� קבע, נוספי" לועדה

  .נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה  .א

  .לשכת הבריאותנציג   .ב

  .נציג פיקוד העור$  .ג

  . נציג רשות העתיקות  .ד
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א" אי! מניי! . מניי! חוקי לקיו" הישיבה הוא נוכחות רוב חברי הועדה

לאחר זמ! זה .  דקות15 �חוקי בפתיחת הישיבה תידחה פתיחתה ב

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

לאחר . ר"בנוס$ ליו, משניי"הועדה ובלבד שמספר" לא ייפחת 

ר ובנוס$ "המשכה יהיה חוקי רק כל עוד נכחו בה היו, שנפתחה הישיבה

במקרה של דעות שקולות יהיה , בעת הצבעה בישיבות הועדה.  חברי"2

  . קול נוס$ באותו עניי!, ר"ליו

הביקורת מצאה כי הרכב הועדה ומספר החברי� בה תוא� את האמור 

הוא ראש , ר הועדה" חברי� בה� יו11, כ�בועדה חברי� א� . בחוק

עד ) 98נובמבר (בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה . העיר

 ישיבות התקיימו בנוכחות פחות ממחצית 9.  ישיבות51 נערכו 31.8.01

חברי הועדה כשבשבעה פרוטוקולי� מתו+ תשעה צויי� כי הישיבה 

  .  דקות לאחר המועד הקבוע15החלה 

  

החברי� , כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי המועצההביקורת מצאה 

  . 53%עומד על , בועדה

  

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת משנה לתכנו� 

  : ולבנייה כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה
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ישיבות ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  
  לה� הוזמ�

ישיבות ' מס
  בה� נכח

  כחותאחוז נו

  84%  43  51  2000ס "כ  ר " יו�יצחק ולד *א

  .הוחל$ יצחק ולד על ידי ממלא מקו",  הישיבות מה! נעדר8בכל *

  76%  22  29  צ "מר  ישראל מילוא*.ב

  27%  6  22  צ "מר  זיו גוטליב *.ג

   .21.6.00 �זיו גוטליב החלי$ את ישראל מילוא בחברותו בועדה החל מהישיבה שהתקיימה ב * 

  27%  14  51  צ "מר  !איל כה.ד

  82%  42  51  העבודה   עמיר" מילר *.ה

  . ישיבות2 �הוחל$ עמיר" מילר על ידי ממלא מקו" ב ,  ישיבות מה! נעדר9מתו� *

  0%  0  2  העבודה  מיקי שמילובי0 *.ו

  53%  26  49  העבודה   נחמה אמונה *.ז

  .ועדהבחברות" ב, מיקי שמילובי0 ונחמה אמונה התחלפו ביניה" במהל� הקדנציה*

   .18.2.99 �נחמה אמונה החליפה את מיקי שמילובי0 בחברותו בועדה החל מהישיבה שהתקיימה ב * 

  75%  38  51  ס שלנו "כפ  יהודה ב! חמו.ח

  84%  43  51  ליכוד  יעקב אוחיו!*ט

  . ישיבות5 �הוחל$ יעקב אוחיו! על ידי ממלא מקו" ב ,  ישיבות מה! נעדר13מתו� *

  74%  14  19  ס"ש  שמעו! פר0*.י

  53%  17  32  ס "ש  מיכאל מורי *יא

מיכאל מורי החלי$ את שמעו! פר0 בחברותו במועצת העירייה ובחברותו בועדה החל בישיבה *

   .19.12.99 –שהתקיימה ב 

  10%  1  10  ל"מפד  בני כברה*יב

  73%  30  41  ל"מפד  משה אב! ח!*יג

   13מתו�  . 14.7.99 �התקיימה ב משה אב! ח! החלי$ את בני כברה בחברותו בועדה החל מהישיבה ש*

  . ישיבות2 �הוחל$ משה אב! ח! על ידי ממלא מקו" ב , ישיבות מה! נעדר

  49%  25  51  רשימת דני אלדר  דני אלדריד

  31%  5  16  ישראל בעלייה  יבגני וייסמ!*טו

  49%  17  35  ישראל בעלייה   יונה מייקלר*טז

ועצת העירייה ובחברותו בועדה החל בישיבה יונה מייקלר החלי$ את יבגני וייסמ! בחברותו במ*

   .19.10.99 –שהתקיימה ב 
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  לא דאגו      , כל חברי הועדה שנעדרו מישיבות הועדה ולא צויינו בטבלה שלעיל

  . בעת היעדרות�, במקומ�,             כלל למחליפי�

  ועדת כספי�  .2.2

ברי" בועדה ח.  בפקודת העיריות149ועדת כספי" מוקמת מכוח סעי$ 

              . שנבחרו על ידי מועצת העירייה, ר"כולל היו,  חברי"12

  . ר הועדה מכה! ראש העירייה"בתפקיד יו

לדעת הביקורת ולמרות שעל פי פקודת העיריות במקרה של הצבעה 

רצוי לקבוע , בה הקולות שקולי� ההכרעה מועברת למועצת העירייה

בצורה כזאת תתאפשר . דהכי בועדה יהיו מספר אי זוגי של חברי וע

פעילות פורייה וקבלת החלטות בתו+ הועדה מבלי לשתקה ומבלי 

  .לפנות לעיתי� קרובות להכרעת מועצת העירייה

  אחת , התקיימו ישיבות הועדה, בכל התקופה שנבדקה על ידי הביקורת

  . בפקודת העיריות) אא(166כמתחייב מסעי$ ,  חודשי" לפחות3 �ל 

בישיבת ועדת הכספי" שהתקיימה בתארי� כי , הביקורת מצאה

  : בכהונתה הקודמת של מועצת העירייה הוחלט כלהל!30.6.97

הועדה . הוחלט לקבוע נוהל לקביעת מניי! חוקי לדיוני ועדת הכספי""

 דקות 15במידה ובהמש� . תפתח דיוניה רק בנוכחות רוב חברי הועדה

כאשר אחד , ברי" ח3בנוכחות . לא יהיה רוב תקיי" הועדה את דיוניה

החלטות הועדה בהרכב זה יהיו . מ"ר הועדה או מ"מה" הוא יו

  ". תקפות

לניהול ) קוור"(קבעה את המניי! החוקי , א" כ!, החלטת ועדת הכספי"

  . ישיבותיה

ועד ) 98נובמבר (מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

חות  ישיבות התקיימו בנוכחות פ12.  ישיבות55 נערכו 31.8.2001

צויי� בפרוטוקול כי הישיבה , כאשר רק באחת, ממחצית חברי הועדה

  .  דקות לאחר המועד הקבוע15החלה 

החברי� , הביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי המועצה

  .64%בועדה עומד על 

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת הכספי� כפי 

  : לי הועדהשהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקו
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  ישיבות' מס  נציג סיעה  חבר הועדה   

   לה� הוזמ�

ישיבות ' מס

  בה� נכח

אחוז 

  נוכחות 

  98%  54  55  2000ס "כ  ר" יו�יצחק ולד   .א

  100%  55  55  2000ס "כ  רינה פז  .ב

  91%  50  55  צ "מר  זיו גוטליב   .ג

  67%  26  39  צ "מר  ישראל מילוא*  .ד

  37.5%  6  16  צ "מר  נינה סאקס*  .ה

  ס החליפה את ישראל מילוא בחברותו בועדה החל מהישיבה שהתקיימה נינה סאק* 

  .17.7.00 �ב 

  47%  26  55  העבודה  מיקי שמילובי0  .ו

  56%  31  55  העבודה  עמוס גבריאלי  .ז

  22%  12  55  ס שלנו"כפ  יהודה ב! חמו  .ח

  98%   54  55  ליכוד   יעקב אוחיו!  .ט

  80%  8  10  ס"ש  שמעו! פר0*  .י

  51%  23  45  ס"ש  יואל ברו�*.יא

, 10.5.99 �יואל ברו� החלי$ את שמעו! פר0 בחברותו בועדה החל מהישיבה שהתקיימה ב *

  . כשהלה פרש מחברותו במועצת העירייה

  33%  18  55  ל"מפד  בני כברה.יב

  74.5%     41  55  רשימת דני אלדר  דני אלדר .יג

  43%  9  21  ישראל בעלייה   יבגני וייסמ!*.יד

  32%  12  37  ישראל בעלייה   יונה מייקלר *.טו

  יונה מייקלר החלי$ את יבגני וייסמ! בחברותו בועדה החל מהישיבה שהתקיימה *

  . כשהלה פרש מחברותו במועצת העירייה14.9.99 �ב 
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  ועדת המכרזי�  .2.3

 בפקודת העיריות ופועלת על פי 148ועדת המכרזי" מוקמת מכוח סעי$ 

ייה תבחר את מועצת העיר. 1987 �ח "התשמ, )מכרזי"(תקנות העיריות 

ראש העיר אינו יכול . ר שלה מבי! חבריה"חברי ועדת המכרזי" והיו

  . להיות חבר בועדה זו

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

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

  . המניי! חוקי בישיבות הועדה הוא נוכחות רוב חברי הועד

 24.12.90 �הביקורת מציינת כי הומצא לה פרוטוקול ישיבת הועדה מה 

מקבלים את  ":כלהל!, בהמלצת היועצת המשפטית לעירייה, בו נקבע

 דקות 15שלאחר , ד פנינה הר ניב" עו-המלצות היועצת המשפטית 

יתקיים דיון ויתקבלו החלטות גם , מתחילת הזמן שנקבע לתחילת הישיבה

  ". חברים בלבד2ר או זקן חברי הועדה ועוד "ים יואם יהיו נוכח

הביקורת מצאה כי לישיבות פתיחה ולדיוני הועדה מוזמנת עורכת די! 

המשמשת כמנהלת מחלקה אחרת בעירייה ואינה שייכת ללשכה 

הביקורת לא מצאה וג" . המשפטית של העירייה שממילא לא קיימת

שרת למנהלת לא הומצא לה כל מסמ� אשר יעיד על החלטה המאפ

שמקצועה עריכת די! לשמש , מחלקה בעירייה המועסקת במשרה מלאה

כול" חברי ,  חברי"9בועדה חברי" , כמו כ!.  כיועצת משפטית לועדה

כקבוע בחוק אינו , ראש העיר. מועצה ומספר" כמספר הסיעות במועצה

חבר , ר הועדה מכה! מר יואל ברו�"בתפקיד יו. חבר בועדת המכרזי"

  .ס"סיעת ש

  

 31.8.01ועד ) 98נובמבר (מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

הביקורת מצאה כי חמש ישיבות פתיחה התקיימו .  ישיבות71נערכו 

ר הועדה ומזכירת הועדה בלבד ולא בנוכחות שני עובדי� "בנוכחות יו

  ר כמתחייב מהאמור בתקנה "בנוס� ליו, שמונו על ידי ראש העיר

  ). א (14

החברי� , מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי המועצההביקורת 

  .30.6%בועדה עומד על  
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להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת המכרזי�  בישיבות 

דיו� במכרזי� ובישיבות פתיחת תיבת המכרזי� כפי שהעלתה 

  : הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

ישיבות לה� ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  
  זמ�הו

הישיבות ' מס
  בה� נכח

אחוז 
  נוכחות

  86%  61  71  ס"ש  ר  " יו�יואל ברו�   .א

  60%  43  71  2000ס "כ  רינה פז  .ב

  54%  38  71  ליכוד   יעקב אוחיו!  .ג

  17%  12  71  העבודה  עמיר" מילר  .ד

  27%  19  71  צ"מר  זיו גוטליב  .ה

  4%  3  71  ס שלנו"כפ  יואל קרול  .ו

  18%  13  71  ל"מפד  משה אב! ח!  .ז

  7%  5  71  רשימת דני אלדר  דר דני אל  .ח

  4%  1  24  ישראל בעלייה  יבגני וייסמ!*  .ט

  2%  1  47  ישראל בעלייה  יונה מייקלר *  .י

 17.10.99 �יונה מייקלר  החלי$ את יבגני וייסמ! בחברותו בועדה החל מהישיבה שהתקיימה ב *
  . כשהלה פרש מחברותו במועצת העירייה

  

, יודגש כי הטבלה לעיל, הביקורתלמע� דיוק הנתוני� המוצגי� על ידי 

מייצגת נאמנה את נוכחות חברי הועדה בישיבותיה כפי שזה משתק� 

). פתיחת תיבת המכרזי� ודיו� במכרזי�(בפרוטוקולי ישיבות הועדה 

 פתיחת תיבת " 15חלק מחברי ועדת המכרזי� מפרשי� את סעי� 

זי� תיבת המכר: " האומר כי) מכרזי�(בתקנות העיריות " המכרזי�

, ... " תיפתח רק א� יהיו נוכחי� חבר ועדה שנקבע על ידי הועדה

כאפשרות שלא להשתת� בישיבות פתיחת תיבת המכרזי� למעט אותו 

לדעת . חבר אחד החייב להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזי�

הביקורת פרשנות זאת אינה נכונה היות וישיבת פתיחת תיבת 

רת ולכ� מוזמני� כל חברי הועדה המכרזי� דינה ככל ישיבת ועדה אח

נכונה היא העובדה . להשתת� בישיבות פתיחת תיבת המכרזי�

נוכחות חבר , כאמור, שהקוורו� החוקי לפתיחת תיבת המכרזי� הוא

  . ועדה אחד ועוד שני עובדי עירייה כפי שנקבע בחוק
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להל� הטבלה המצביעה על נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת 

ללא התייחסות , ת בה� התקיימו דיוני� במכרזי�המכרזי� בישיבו

  : לישיבות פתיחת תיבת המכרזי�

  

ישיבות לה� ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  
  הוזמ�

הישיבות ' מס
  ה/בה� נכח

אחוז 
  נוכחות

  95%  35  37  ס"ש  ר  " יו�יואל ברו�     .א

  92%  34  37  2000ס "כ  רינה פז    .ב

  89%  33  37  ליכוד   יעקב אוחיו!    .ג

  43%  16  37  צ"מר  זיו גוטליב    .ד

  27%  10  37  ל"מפד  משה אב! ח!    .ה

  22%  8  37  העבודה  עמיר" מילר    .ו

  11%  4  36  רשימת דני אלדר  דני אלדר     .ז

  0.05%  2  37  ס שלנו"כפ  יואל קרול    .ח

  0.04%  1  26  ישראל בעלייה  יונה מייקלר *    .ט

  0%  0  10  ישראל בעלייה  יבגני וייסמ!*    .י

 17.10.99 � בחברותו בועדה החל מהישיבה שהתקיימה ב יונה מייקלר  החלי$ את יבגני וייסמ!*
  . כשהלה פרש מחברותו במועצת העירייה

  

ר "הביקורת מצאה כי בעשרי� ושבע ישיבות דיו� נכחו יו, בנוס�

חמש עשרה ושתיי� עשרה (שלושה חברי� /הועדה ובנוס� שניי�

 15א+ ללא ציו� בפרוטוקול כי הישיבה החלה , )ישיבות בהתאמה

  .  לאחר המועד בו היתה אמורה להתחילדקות

כי יוקפד על ציו� מועד תחילת הישיבה בעת , הביקורת מציעה א� כ�

  .שלא נמצאי� בישיבה רוב חברי הועדה

הביקורת ממליצה כי מרכזת ועדת המכרזי� תבדיל בי� פרוטוקולי� 

של ישיבות פתיחת תיבת המכרזי� לבי� ישיבות דיו� במכרזי� וזאת 

מנע מהטעייה בדבר אחוז נוכחות חברי הועדה בדיוני� על מנת להי

 .במכרזי�
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   ועדת הנחות  בארנונה  .2.4

, בפקודת העיריות',  ד149ועדת הנחות בארנונה מוקמת מכוח סעי$ 

בועדה זו . כאמור עוסקת במת! הנחות בארנונה לתושבי", ועדה זו

אמורי" להיות חברי" שלושה חברי מועצה כשאחד מה" אינו חבר 

חברי" בועדה שלושה חברי מועצה שאחד מה" , בפועל. בועדת ההנהלה

; בנוס$ חברי" בועדה זו הגזבר או נציג מטעמו. אינו חבר בקואליציה

מנהלת מחלקת הגבייה או עובד ; מנהלת אג$ הרווחה או עובד מטעמה

  . ד מטעמה"היועצת המשפטית או עו; מטעמה 

יוע0 ; מ"מ/ר הועדה" יומניי! חוקי בישיבות ועדה זו הוא נוכחות

  . גזבר; משפטי

מ ראש "סגנית ומ, רינה פז' את תפקיד יושבת ראש הועדה ממלאת גב

  . העיר

השתתפו לפחות , משמע, בכל ישיבות הועדה שנבדקו היה מניי� חוקי

. היועצת המשפטית או נציגה וגזבר העירייה או נציגו, ר הועדה"יו

באופ� ,  חודשי� לפחותכועדת חובה מתכנסת אחת לשלושה, הועדה

ועד ) 98נובמבר (מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת. תקי�

הביקורת מצאה כי אחוז נוכחות חברי .  ישיבות27 נערכו 31.8.2001

  .53%המועצה החברי� בועדה עומד על 

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת הנחות בארנונה כפי 

  : וטוקולי הועדהשהעלתה הביקורת מעיו� בפר

ישיבות ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  

  לה� הוזמ�

ישיבות ' מס

  בה� נכח

אחוז 

  נוכחות 

  100%  27  27  2000ס "כ  ר  " יו�רינה פז   .א

  44%  12  27  צ "מר  נינה סאקס  .ב

  14.8%  4  27  ל"מפד  בני כברה  .ג

 ישיבות ועדה שהתקיימו בתקופה 27הביקורת מציינת כי מתו+ 

 ישיבות נכחה רק יושבת ראש הועדה מבי� חברי 12 �שנבדקה ב 

א� כי בכל , בשתי ישיבות לא היה נציג אג� הרווחה, בנוס�. המועצה

  . ישיבות אלה היה מניי� חוקי
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   ועדת בטיחות בדרכי�  2.5

  .לפקודת העיריות'  ו149הועדה לבטיחות בדרכי" מוקמת מכח סעי$ 

  לות בתחומי" הנוגעי" תפקידה של ועדה זו היא ליזו" ולתכנ! פעי  

מספר חברי הועדה הוא שניי" עשר כשתשעה . לבטיחות בדרכי"

בפקודת העיריות נקבע כי ראש העירייה . מתוכ" חברי מועצה כמתחייב

  . ר הועדה"או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע יהיה יו

, ר הועדה הוא סג� ראש העיר שאינו ממלא מקומו הקבוע"בפועל יו

בפקודת ) 1) (ב. (�149 וזאת למרות האמור בסעי� ד יעקב אוחיו"עו

מצב זה קיי� היות וסג� ראש העיר שאינו ממלא מקומו . העיריות

בטיחות , הקבוע של ראש העיר מחזיק באחריות על תיק התחבורה

  .  בי� שאר תפקידיו' וכד

 31.8.2001ועד ) 98נובמבר (מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

בפקודת ) אא(166 בלבד וזאת בניגוד לאמור בסעי$  ישיבות2נערכו 

ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת : "העיריות הקובע

  ...".; לשלושה חודשים

החברי� , הביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי המועצה

  .44%בועדה עומד על 

דרכי� להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת בטיחות ב

  :כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

   

ישיבות ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  
  לה� הוזמ�

ישיבות ' מס
  בה� נכח

אחוז 
  נוכחות

  100%  2  2  ליכוד   ר " יו�יעקב אוחיו!   .א

  50%  1  2  2000ס "כ  יצחק ולד  .ב

  50%  1  2  העבודה  עמיר" מילר  .ג

  0%  0  2  ס שלנו"כפ  יואל קרול  .ד

  0%  0  2  צ"מר  קסנינה סא  .ה

  0%  0  2  ס"ש  מיכאל מורי  .ו

  50%  1  2  ל"מפד  משה אב! ח!   .ז

  50%  1  2  רשימת דני אלדר  דני אלדר   .ח

  100%  2  2  ישראל בעלייה   יונה מייקלר   .ט
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על , הביקורת מציינת כי בשתי הישיבות שהתקיימו היה מניי� חוקי

, וכי לנושא כה חשוב שבאחריות ועדה ז, הביקורת סבורה, א� זאת

  . ראוי לכנסה כמתחייב בחוק

  

  ועדת בטחו�   .2.6

.  ב149ועדה זו מתקיימת בעיר שיש בה משמר אזרחי מכוח סעי$ 

בפקודת העיריות ותפקידה לייע0 ולסייע למשטרה בעניי! המשמר 

  . האזרחי

בפועל . ר הועדה יהיה מבי! חברי המועצה"בפקודת העיריות נקבע כי יו

קבעה מועצת העירייה כי , בנוס$. ש העירר הועדה מכה! רא"בתפקיד יו

  .כל חבריה יהיו חברי" בועדת הבטחו!

 31.8.2001ועד ) 98נובמבר (מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

 ישיבות בלבד וזאת בניגוד למתחייב מפקודת העיריות בסעיפי� 2נערכו 

  : בה� נקבע) אא(166; 163

  תקופת הכהונה של הועדות. 163"

מלבד אם , כהונתה של המועצה-המועצה תכהן בתפקידה כל תקופתועדה של 

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

 את נציגיה בועדה של המועצה שהורכבה בשותפות עם גורמים וכן להחליף

  . 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 היום , יורה ראש העירייה לכנסה, לא כונסה ועדה כאמור

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

  ."זקן חברי הועדה

 חודשי� לאחר המועד בו היתה חייבת 8 �הועדה התכנסה כ , כאמור

בשתי ישיבות . בפע� השנייה)  יו�543(להתכנס ולאחר כשנה וחצי 

,  חברי� בהתאמה ומספר חברי� זה הוא כאמור9 �  ו 8אלה נכחו  
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לא צויי� בפרוטוקול ). רוב חברי הועדה(תחייב פחות מהפורו� המ

  . דקות לאחר המועד שנקבע לכינוסה15כי הישיבה החלה , הישיבה

הביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות כלל חברי המועצה 

  . 40%עומד על , בועדה ,החברי� כאמור

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה בועדת הבטחו� כפי שהעלתה 

  : � בפרוטוקולי הועדההביקורת מעיו

ישיבות ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה
  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס
  בה� נכח

אחוז 
  נוכחות

  100%  2  2  2000ס "כ  ר" יו�יצחק ולד .א

  50%  1  2  2000ס "כ  רינה פז.ב

  50%  1  2  העבודה  עמיר" מילר.ג

  0%  0  2  העבודה  עמוס גבריאלי.ד

  100%  2  2  העבודה  מיקי שמילובי0.ה

  0%  0  2  העבודה   ונהנחמה אמ.ו

  100%  2  2  צ "מר  ישראל מילוא   .ז

  50%  1  2  צ "מר  זיו גוטליב.ח

  0%  0  2  צ "מר  איל כה! .ט

  0%  0  2  צ "מר  נינה סאקס.י

  50%  1  2  ס שלנו"כפ  יואל קרוליא

  100%  2  2  ס שלנו"כפ  יהודה ב! חמויב

  0%  0  2  ס שלנו"כפ  איל יוניא!יג

  50%  1  2  ליכוד   יעקב אוחיו!יד

  0%  0  2  ליכוד   לגוב יפתח אטו

  100%  2  2  ל"מפד  בני כברהטז

  50%  1  2  ל "מפד  משה אב! ח!יז

  0%  0  2  ס"ש  מיכאל מורי יח

  0%  0  2  ס"ש  יואל ברו�יט

  0%  0  2  רשימת דני אלדר   דני אלדר .כ

  50%  1  2  ישראל בעלייה   יונה מייקלר כא
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לא נרשמו , 22.04.2001בישיבת ועדת הבטחו! מיו"  : הערת הביקורת

הביקורת התייחסה כנוכח לכל מי מחברי הועדה . פרוטוקול שמות הנוכחי�ב

  . שהתבטא באותה הישיבה על פי הרשו" בפרוטוקול

  

  ועדת תמיכות   .2.7

ועדת התמיכות מוקמת ופועלת בהתא" לנוהל למת! תמיכות של 

  .רשויות מקומיות המופיע בדיני העיריות

ויות המקומיות בו נקבע  בנוהל למת! תמיכות של הרש5.2על פי סעי$ 

את ועדת התמיכות תמנה מועצת הרשות המקומית והיא תמנה " :כלהל!

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

והיועץ המשפטי של הרשות או נציגו יוזמנו דרך קבע להשתתף בדיוני 

  ".הועדה

רי" בועדת מועצת עיריית כפר סבא מינתה חמישה מבי! חבריה לחב

                  . התמיכות

 של הועדה שהתקיימה 7' ר הועדה עד לישיבה מס"כיה! כיו, ראש העיר

שהחלי$ את מר , ר הועדה מר זיו גוטליב"בה החל לכה! כיו, 11.7.01 �ב 

  .צ בועדה זו"נציג מר, איל כה!

  

 31.8.01ועד ) 98נובמבר (בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

הביקורת מציינת כי בנוהל מת� תמיכות על ידי . ת ישיבו7נערכו 

על פיו פועלת הועדה לא נקבע מספר ותדירות , הרשויות המקומיות

  .ישיבות הועדה

החברי� , הביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי המועצה

  . 75%בועדה עומד על 

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת התמיכות כפי 

  :ה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדהשהעלת
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ישיבות ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  
  לה� הוזמ�

' מס
הישיבות 
  בה� נכח

אחוז 
  נוכחות

  100%  7  7  2000ס "כ  ר" יו�יצחק ולד  .א

  86%  6  7  ס"ש  יואל ברו�  .ב

  57%  4  7  ס שלנו"כפ  יהודה ב! חמו  .ג

  57%  4  7  העבודה  נחמה אמונה   .ד

  50%  3  6  צ"מר  איל כה! * .ה

  100%  1  1  צ "מר  ר מחלי$"יו�זיו גוטליב *  �

 בה 11.7.01 �זיו גוטליב החלי$ את איל כה! בחברותו בועדה החל מהישיבה שהתקיימה ב *

  .ר הועדה"ג" החלי$ את ראש העיר בכהונתו כיו

  

  ועדת פיטורי�   .2.8

 פיטורי עובדי" אחרי" �.  א171ועדת פיטורי! מוקמת במועצה מכח סעי$ 

  : בו נקבע בי! היתר, )ט"תשל: ו!תיק(

"…..                                

רשאי ראש העירייה לפטרו באישור המועצה או ועדה שהמועצה מינתה לכך  ) 2(

  ".אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת

כמספר הסיעות ובנוס� חברי� בועדה , בועדה חברי� תשעה חברי מועצה

ר "את תפקיד יו. מנהל כח אד� או נציגו ונציג ועד עובדי�, ייהל העיר"מנכ

מתחילת כהונת המועצה , המבוקרת בתקופה. הועדה ממלא מר דני אלדר

  .  נערכו שתי ישיבות ובשתיה� היה מניי� חוקי31.8.2001ועד ) 98נובמבר (

החברי� בועדה , הביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי המועצה

  .83%על עומד 

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת הפיטורי� כפי שהעלתה 

  : הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה
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ישיבות ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  
  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס
  בה� נכח

אחוז 
  נוכחות

  100%  2  2  רשימת דני אלדר   ר" יו–דני אלדר    .א

  100%  2  2  עבודה  עמיר" מילר    .ב

  100%  2  2  ס שלנו"כפ   ב! חמויהודה    .ג

  100%  2  2  2000ס "כ  רינה פז    .ד

  100%  2  2  ליכוד   יעקב אוחיו!   .ה

  50%  1  2  ס"ש  יואל ברו�     .ו

  50%  1  2  ל"מפד  בני כברה     .ז

  100%  2  2  צ"מר  ישראל מילוא    .ח

  50%  1  2  ישראל בעלייה   יונה מייקלר   .ט

  

נמצא כי , יבותעל פי פרוטוקולי היש, כי בישיבות הועדה, הביקורת מציינת

הביקורת . מנהלי היחידות שבעניי� עובדיה� דנה הועדה הוזמנו לישיבות

הדנה בנושאי� , כי בועדה מעי� זו, ממליצה, רואה זאת בחיוב א+ מאיד+

באופ� קבוע יוקפד , ראוי כי ימונה ג� נציג ציבור ובנוס�, רגישי� לגבי עובדי�

  .על נוכחות יוע1 משפטי המתמחה בדיני עבודה

  הועדה לענייני ביקורת   .2.9

בו נקבע כי , לפקודת העיריות'  ג149הועדה לענייני ביקורת מוקמת מכח סעי$ 

ראש העיר וסגניו לא יהיו . הועדה תורכב מחברי" שה" חברי המועצה בלבד

ר הועדה יהיה "בועדה לא יהיו יותר משבעה חברי" ויו. חברי" בועדה

הועדה הרכב . מהאופוזיציה ולא יכה! כדירקטור בהנהלת גו$ עירוני מבוקר

על הועדה להתכנס . יהיה תוא" ככל שנית! את ההרכב הסיעתי של המועצה

  .  חודשי" לפחות בתקופת כהונת המועצה3 �אחת ל 
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הכינוס הראשו! של . הביקורת מצאה כי הרכב הועדה תוא" את האמור לעיל

. הועדה התקיי" כחצי שנה מכינו! המועצה ולא תו� שלושה חודשי" כמתחייב

ות אינה מתקיימת כהלכה ונמצאו מספר פעמי" בה" המרווח תדירות הישיב

  .בי! הישיבות עלה על שלושה חודשי"

  ר הועדה "החל בכהונתו כיו, ר הועדה השני"הביקורת מציינת כי יו

. ר חדש לועדה" ומאז לא מונה יו17.04.01 � והתפטר מכהונתו ב 16.2.00 �ב

 כ+ 20.9.00 �דקת ב בתקופה הנב, התכנסה בפע� האחרונה, הועדה א� כ�

  .ללא כינוס של הועדה, שעברה כשנה מאז

 נערכו 31.8.2001ועד ) 98נובמבר (מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

 ישיבות כשבשלוש מה� לא היה מניי� חוקי ובאחת לא נער+ כלל רישו� 7

  . נוכחות החברי� שהשתתפו בישיבה

החברי� בועדה , ברי המועצההביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות ח

  .53%עומד על 

  

להל! פירוט נוכחות חברי המועצה החברי" בועדה לענייני ביקורת כפי 

  : שהעלתה הביקורת מעיו! בפרוטוקולי הועדה
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ישיבות ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  
  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס
  בה� נכח

אחוז 
  נוכחות

  83%  5  6  ד ליכו  ר"יו�ר יעקב מזור"ד*  .א

  0%  0  1  ליכוד   יפתח אלגוב*  .ב

  86%  6  7  רשימת דני אלדר  דני אלדר   .ג

  86%  6  7  העבודה  עמוס גבריאלי  .ד

  43%  3  7  ל"מפד  ר מחלי$" יו�בני כברה *  .ה

  43%  3  7  צ "מר  איל כה!   .ו

  20%  1  5  ס שלנו"כפ  איל יוניא!  .ז

  0%  0  2  ס שלנו"כפ  יהודה ב! חמו  .ח

  40%  2  5  ס"ש  שמעו! פר0*  .ט

  0%  0  2  ס"ש  מיכאל מורי *   .י

  .ר יעקב מזור ושמעו! פר0 בהתאמה"יפתח אלגוב ומיכאל מורי החליפו בכהונת" במועצה את ד*

  .  ובסיומה התפטר מכהונתו16.2.00 � 17.4.01ר הועדה בתקופה שבי! "בני כברה שימש כיו* 

  

  )קניות(ועדת רכש ובלאי   .2.10

, )רישו" וניהול טובי!, ל מחסני"ניהו, הסדר רכישות(בתקנות העיריות 

 נקבע כי מועצת העירייה תמנה מנהל יחידה לרכש ואספקה 1998ח "התשנ

  .העירייה אכ! פעלה בהתא" לתקנות. וועדת רכש ובלאי

כ! נקבע כי הרכב הועדה ייקבע על ידי מועצת העירייה מבי! חבריה או עובדי 

  .העירייה או מבי! חבריה ועובדי עירייה במשות$

  

  

  



  

  

121

  

  : ועדת קניות בה חברי", בעיריית כפר סבא קיימת א" כ!

  .ל העירייה"מנכ •

  .אספקה ומכרזי", רכש' מנהל מח •

  .ר"מנהל אג$ שפי •

  . גזבר העירייה •

חבר בועדה , לפני תחילת שנת הלימודי", בתקופת הצטיידות בתי הספר •

  .ג" מנהל אג$ החינו�

ה ועל כ! ועדה זו לא אי! חברי" מבי! חברי מועצת העיריי, בועדה זו א" כ!

נבדקה היות ומטרת הביקורת היתה בדיקת השתתפות חברי מועצת העירייה 

הביקורת ממליצה כי היות וועדה זו היא ועדה , יחד ע" זאת. בעבודת הועדות

מורכבת מבעלי תפקידי" , יש להשאירה כפי שהיא, ששיקוליה מקצועיי" בלבד

  . מקצועיי" בלבד

  הארנונה ועדת ערר על שומת   .2.11

 1976 �ו "תשל, )ערר על קביעת ארנונה כללית(בחוק הרשויות המקומיות 

בה יוכלו חייבי , החובה להקי" ועדת ערר על שומת הארנונה, 5נקבעה בסעי$ 

הארנונה בעיר לערער על תשובת מנהל הארנונה בא" ראה עצמו מקופח 

  . מתשובת מנהל הארנונה על השגתו

  : ה על הקמת ועדת העררלהל! נוסח סעי$ החוק המור

  ועדת הערר . 5"

בהרכב של  שלושה חברים מבין בעלי , המועצה תמנה ועדת ערר אחת או יותר

  ".ראש שלהן-ואת היושב, הזכות להיבחר כחברי המועצה

בה חברי" שלושה נציגי ציבור , ועדה זו, בעיריית כפר סבא קיימת א" כ!

ועד ) 98נובמבר (צה הנוכחית מיו" כינו! המוע. אות" בחרה ומינתה המועצה

  .  ועדה זו התכנסה פעמיי"31.8.2001

אי! חברי" מבי! חברי מועצת העירייה ועל כ! ועדה זו לא , בועדה זו א" כ!

נבדקה היות ומטרת הביקורת היתה בדיקת השתתפות חברי מועצת העירייה 

  . בעבודת הוועדות

  )ח"מל(ועדת משק לשעת חירו�   .2.12

בפקודת '  א149מוקמת מכח סעי$ ) ח"מל(ק לשעת חירו" הועדה להכנת מש

  . העיריות
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סגנית ראש העיר וממלאת , ר הועדה"המשמש כיו,  בועדה זו חברי" ראש העיר

ר הועדה וה! כיושבת ראש ועדת "המשמשת ה! ממלאת מקומו של יו, מקומו

, ל העירייה"כ! חברי" בועדה מנכ). חללי", סעד, פינוי(ח " ועדת פס�המשנה 

 המשמש מרכז הועדה וכ! מנהלי" וסגני מנהלי  אגפי" �ח "פס/ח"רכז מל

, הנדסה(המשמשי" כממוני" בחירו" בתחו" התמחות" , ומחלקות בעירייה

בועדה חברות מנהלת מפעל המי" , בנוס$) 'בריאות וכו, מזו!, חינו�, תשתיות

  . וסגניתה

 נערכו 31.8.2001 ועד) 98נובמבר (מתחילת כהונת המועצה , בתקופה הנבדקת

אחוז הנוכחות של חברי . שתי ישיבות שבשתיה� נכחו ראש העיר וסגניתו

, אחוז נוכחות זה, על א�. 100%על ,  עומד א� כ�, החברי� בועדה, המועצה

הביקורת מציינת כי כועדת חובה  עליה להתכנס אחת לשלושה חודשי� ולא 

  .  נוסח חדש�עיריות בפקודת ה) אא (166בניגוד לאמור בסעי� , כ+ הדבר

ח כפי שהעלתה "להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת מל

  :הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  ישיבות ' מס  נציג סיעה  חבר הועדה  

  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס
  בה� נכח

אחוז 
  נוכחות

  100%  2  2  2000ס "כ  ר " יו�יצחק ולד   .א

  100%  2  2  2000ס "כ  רינה פז  .ב

  

התקיימו חמש ישיבות של , כי בתקופה הנבדקת, הביקורת מציינת בנוס�

ובכול� נכחה יושבת ראש ) חללי�, סעד, פינוי(ח " ועדת פס�ועדת המשנה 

המשמשת כאמור כיושבת ראש , סגנית ראש העיר וממלאת מקומו, הועדה

  . ועדת המשנה

� בחירו� עובדי עירייה הממוני, מוזמני� בנוס�, לועדה זו כאמור לעיל

מוזמני� כאמור בעלי התפקידי� , א� כ�. בשיגרה, כאחראי� בתחו� עיסוק�

  : הבאי�

  .ל העירייה"מנכ  .א

  .מנהל אג� החינו+  .ב

  .ממונה על השירותי� החברתיי�  .ג

  . ממונה בחירו� על המזו��מנהל מחלקת רכש ואספקה   .ד
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  .מנהל כח אד�  .ה

  . ממונה בחירו� על הבריאות�מתא� עירוני למאבק בסמי�   .ו

  .לת מחלקת תברואה מונעתמנה  .ז

  . ממונה בחירו� על הנדסה ובינוי�מהנדס הרשות   .ח

  .מנהל השירות הפסיכולוגי  .ט

  . ממונה בחירו� על מידע לציבור�ש "מנהל מע  .י

  .מנהלת מפעל המי�  .יא

  . ממונה בחירו� על כח וחשמל�מנהל מחלקת חשמל   .יב

  . ממונה בחירו� על אחזקה�ר "מנהל אג� שפי  .יג

  .ל המועצה הדתית"מנכ  .יד

  . גזבר העירייהסג�  .טו

  . מנהל מחלקת בטחו�  .טז

  

, להל� ממוצעי נוכחות חברי מועצת העירייה בועדות החובה בה� ה� חברי� .2.13

וכ� אחוז נוכחות חברי המועצה , ממוצע נוכחות סיעתית בועדות החובה

  :בועדות החובה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

124

  

להל� ממוצע מדורג של אחוז נוכחות חברי מועצה החברי� בועדות החובה ומספר 

  :עדות החובה בה� חבר כל חבר מועצהו

אחוז   חבר המועצה

  נוכחות

  חבר סיעה  ועדות' ר במס"יו  מספר ועדות

  2000ס "כ  5  6  89%  יצחק ולד**

  צ"מר  �  4  86%  ישראל מילוא 

  2000ס "כ  1  6  85%  רינה פז

  ליכוד  1  1  83%  ר יעקב מזור"ד**/* 

  ליכוד   1  6  81%  יעקב אוחיו!

  ס"ש  �  3  65%  שמעו! פר0*

  העבודה  �  5  60%  עמיר" מילר

  רשימת דני אלדר   1  7  60%  דני אלדר

  ס שלנו"כפ  �  6  60%  יהודה ב! חמו

  צ"מר  1  5  59%  זיו גוטליב**

  ס"ש  1  5  55%  יואל ברו�

  העבודה   �  3  49%  מיקי שמילובי0

  ל"מפד  �  4  48%  משה אב! ח!

  העבודה  �  3  47%  עמוס גבריאלי 

  ישראל בעלייה   �  6  47%  יונה מייקלר*

  ל"מפד  1  6  42%  בני כברה**

  העבודה  �  3  37%  נחמה אמונה

  צ"מר  �  4  30%  איל כה! 

  ישראל בעלייה  �  3  26%  יבגני וייסמ! *

  צ"מר  �  4  20%  נינה סאקס

  ס שלנו"כפ  �  3  18%  יואל קרול 

  ס"ש  �  4  13%  מיכאל מורי *

  ס שלנו"כפ  �  2  10%  איל יוניא! 

  ליכוד  �  2  0%  יפתח אלגוב*

  

  .החלו את חברות" במועצה במהל� כהונתה/סיימו* 

    .אשר התחלפו ביניה", יושבי ראש ועדות**  
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  אחוז נוכחות חברי המועצה בועדות החובה של העירייה

  

) X (כל חבר מועצת העירייה,  מספר ועדות החובה בה! חבר�.  

אחוז נוכחות חברי המועצה בועדות החובה של העירייה
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אחוז נוכחות בועדות החובה של העירייה 

באחוזים

)6(יצחק ולד  )4(ישראל מילוא  )6(רינה פז  )1(ר יעקב מזור "ד )6(יעקב אוחיון 

)3(שמעון פרץ  )5(עמירם מילר  )7(דני אלדר  )5(זיו גוטליב  )6(יהודה בן חמו 

)5(יואל ברוך  )3(מיקי שמילוביץ  )4(משה אבן חן  )3(עמוס גבריאלי  )6(יונה מייקלר 

)6(בני כברה  )3(נחמה אמונה  )4(איל כהן  )3(יבגני וייסמן  )4(נינה סאקס 

)3(יואל קרול  )4(מיכאל מורי  )2(איל יוניאן  )2(יפתח אלגוב 
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היינו , 48.83% על ,ממוצע נוכחות חברי המועצה בועדות החובה עומד א� כ�

 נוכחות חברי המועצה בישיבות הועדות במחצית הראשונה של 50% �פחות מ 

  . הקדנציה הנוכחית

  :להל� ממוצע מדורג של נוכחות סיעתית בועדות החובה .2.13.2

חברי ' מס  סיעות

  הסיעה

' ר במס"יו* 

  ועדות

הישיבות ' כ מס"סה

  לה� הוזמנו 

אחוז 

  נוכחות

חברות 

  בועדות

  9  87%  219  6  2   2000ס "כ

  7  71.78%  190  2  2  ליכוד 

  7  60%  190  1  1  רשימת דני אלדר

  8  55.5%  197  �  4  העבודה 

  9  52.47%  224  1  4  צ "מר

  6  46.75%  183  �  1  ישראל בעלייה

  8  46.37%  197  1  2  ס"ש

  8  40.66%  217  1  2  ל"מפד

  8  39.75%  197  �  3  ס שלנו"כפ

  . ר הועדה"חבר סיעה המשמש כיו*

  

  . 55.58%על ,      ממוצע נוכחות סיעתית בועדות החובה עומד א� כ�    

ישנ� חברי מועצה , נית� ללמוד כי באותה סיעה, בהשוואה לנתוני� לעיל

  . שהשתתפות� בועדות העירייה פעילה יותר מאשר חברי� אחרי� לסיעת�

  :להל� ממוצע מדורג של נוכחות חברי המועצה בועדות החובה .2.13.3

  ממוצע נוכחות  שיבות מספר י  ש� הועדה
  100%  2  ח"ועדת מל

  83%  2  ועדת פיטורי!
  75%  7  ועדת תמיכות
  64%  55  ועדת כספי"

  53%  51  ועדת משנה לתכנו! ובנייה
  53%  27  ועדת הנחות בארנונה
  53%  7  ועדה לענייני ביקורת 

  44%  2  ועדת בטיחות בדרכי"
  40%  2  ועדת בטחו!

  30.6%  71  ועדת מכרזי"
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מבלי להתייחס למספר הישיבות שהתקיימו בכל , נית� ללמוד,  זומטבלה

העדפה מסויימת לגבי , כי קיימת אצל חברי מועצת העירייה, ועדה

כי ישנ� , נוצר מצב היפוטטי המצביע לכאורה. השתתפות� בישיבות הועדות

  . ועדות אטרקטיביות יותר מאשר אחרות

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

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

 �חובה ציבורית שמתבטאת בפעילותו במועצת העירייה ובאמצעות ועדותיה 

  .כלפי ציבור בוחריו

לפעילות במועצת העירייה ובועדותיה מספר היבטי� מנקודת מבט 

  : הביקורת

  .בקבלת החלטות במועצה ובועדותשותפות בתהלי+ עשייה ו  .א

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

  .בעירייה

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

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

יבות הועדות השונות בה� ה� ביש, יחסית דלה, חברי מועצה שהשתתפות�

  . חברי�
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   .59.56%עומד על , ממוצע הנוכחות בועדות החובה אם כן

  

  ועדות רשות   .3

,  לפקודת העיריות150סעי$ . ועדות רשות ה! ועדות שהחוק אינו מורה להקימ!

רשאית המועצה לבחור ועדות , נוסח חדש הקובע כי נוס$ על ועדות החובה

 ארעיות שתפקיד! לייע0 למועצה בענייני" ובמקרי" קבועות או ועדות

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

פוליטי המתמקד בתחו" �לנווט את נושאי עיסוקיה! באמצעות גו$ דמוקרטי

משתתפי" כחברי" אנשי מקצוע , בחלק מועדות אלה, על כ!. מסויי"

  ).'תרבות וכו, חינו�(ה המתמחי" בתחו" פעילות הועד

  ועדת חינו+  .3.1

המהווי� ,  חברי� כשמתוכ� חמישה חברי מועצה21בועדת החינו+ 

 בפקודת 162 מחברי הועדה כמתחייב מהאמור בסעי� 25% �פחות מ 
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יוצא כי אי� , מעיו� שערכה הביקורת בפרוטוקולי הועדה. העיריות

ולא בכל )  חברי�11(הקפדה על מניי� חוקי בישיבות הועדה 

. הפרוטוקולי� נרשמה נוכחות חברי המועצה בישיבות הועדה כמקובל

 31.8.2001ועד ) 98נובמבר (בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה 

מניי� , נערכו שש ישיבות כשבשלוש מתוכ� לא היה על פי הפרוטוקול

הביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי מועצת . חוקי

  .27%י� בועדה עומד על החבר, העירייה

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת החינו+ כפי 

  : שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  ישיבות' מס  נציג סיעה  חבר הועדה

  לה� הוזמ�

  ישיבות' מס

  בה� נכח

  אחוז נוכחות

  67%  4  6  העבודה   ר"יו�עמוס גבריאלי

  33%  2  6  צ"מר  ר מחלי$"יו�איל כה!

  33%  2  6  צ "מר  נינה סאקס

  0%  0  6  ל"המפד  בני כברה 

  0%  6  6  ס "ש  יואל ברו� 

  

, ר הועדה"הביקורת מציינת כי עמוס גבריאלי התפטר מתפקידו כיו

ר "ר וג� הוא התפטר מכהונתו כיו"לאחריו מונה איל כה� לתפקיד היו

  .2001בחודש אוגוסט 

  ועדת תרבות  .3.2

חמישה חברי מועצה המהווי"  חברי" כשמתוכ" 21בועדת התרבות 

 בפקודת 162 מחברי הועדה כמתחייב מהאמור בסעי$ 25% �פחות מ 

  .העיריות

מ ראש "סגנית ומ, רינה פז' את תפקיד יושבת ראש הועדה ממלאת הגב

  . העיר

הביקורת מצאה כי התקיימו שלוש ישיבות , מעיו! בפרוטוקולי הועדה
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 8 � ו 8 משתתפי" 10 �בתקופה הנבדקת ובה! לא היה מניי! חוקי 

  .  חברי" המהווי" את רוב חברי הועדה11בהתאמה ולא 

החברי� בועדה עומד , הביקורת מצאה כי אחוז נוכחות חברי המועצה

  . 40%על 

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת התרבות כפי 

  : שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  יבותיש' מס  נציג סיעה  חבר הועדה

  לה� הוזמ�

  ישיבות' מס

  בה� נכח

  אחוז נוכחות

  100%  3  3  2000ס "כ  ר " יו�רינה פז 

  33%  1  3  העבודה  נחמה אמונה 

  0%  0  3  צ"מר  נינה סאקס

  33%  1  3  ל"מפד  משה אב! ח!

  33%  1  3  ישראל בעלייה   יונה מייקלר 

  

הביקורת מבקשת לציי� את המספר המועט של הישיבות שהתקיימו 

ה המבוקרת ואת האחוז הממוצע הנמו+ במיוחד של חברי בתקופ

  . מועצת העירייה בועדה כה חשובה

ראוי להדגיש כי האחוז הממוצע של השתתפות חברי המועצה בועדה 

א� נתעל� מהשתתפותה המלאה של יושבת , נמו+ הרבה יותר, זו

  . ראש הועדה

  ועדת רווחה  .3.3

רי מועצה המהווי"  חברי" כשמתוכ" ארבעה חב21בועדת הרווחה 

 בפקודת 162 מחברי הועדה כמתחייב מהאמור בסעי$ 25%  �פחות מ 

  . העיריות

 הביקורת מצאה כי בכל שלושת הישיבות, מעיו� בפרוטוקולי הועדה

נכחו , שהתקיימו בתקופה הנבדקת לא נכחו רוב חברי הועדה אלא

שלוש ושש בהתאמה ובכל ישיבה נכחה חברת מועצה אחת , תשע

  .  יושבת הראש,בלבד
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נמצא כי ישיבתה הראשונה של הועדה התקיימה כשנה לאחר , בנוס�

עברה , ג� כ�, כינו� מועצת העירייה ובי� הישיבה השנייה לשלישית

  . כשנה שלמה

הביקורת מעירה כי מעיו! בפרוטוקולי הישיבות עולה כי בישיבה 

"... :  אמרה יושבת ראש הועדה22.5.01 �האחרונה שהתקיימה ב 

הועדה תתכנס אחת לחודשיים ותעלה נושאים שונים הקשורים לעבודת 

  ". אגף הרווחה

עברו יותר מאשר ) 31.8.2001(בפועל מאז ועד לסו$ התקופה הנבדקת 

  . שלושה חודשי" ללא כינוס הועדה

החברי� , הביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי המועצה

  . 25%בועדה עומד על 

כחות חברי המועצה החברי� בועדת הרווחה כפי להל� פירוט נו

  :שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  נציג סיעה  חבר הועדה
ישיבות ' מס

  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס

  בה� נכח
  אחוז נוכחות

  33%  1  3  צ"מר  ר" יו�נינה סאקס 

  0%  0  3  ס"ש  מיכאל מורי

  0%  0  3  ליכוד  יעקב אוחיו!

  67%  2  3  העבודה  עמיר" מילר

  

כי מעיו� בטבלה לעיל עולה כי השתתפות , הביקורת מבקשת להדגיש

היות ולמעט , חברי המועצה בישיבות ועדה כה חשובה הינה אפסית

נינה ' גב, מר עמיר� מילר והיושבת ראש הנוכחית, ר הקוד�"היו

  . השתתפות חברי מועצה אחרי� בדיוני הועדה הינה אפסית, סאקס

  

  ועדת ספורט  .3.4

הרכב הועדה משק$ את ההרכב הסיעתי של .  חברי"21פורט בועדת הס

, מבי! חברי הועדה ארבעה ה" חברי מועצת העירייה. מועצת העירייה
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 162 מחברי הועדה כמתחייב מהאמור בסעי$ 25% �המהווי" פחות מ 

כי על פי רשימת הרכבי הועדות , הביקורת מעירה. לפקודת העיריות

ת שני נציגי" מסיעת העבודה טר" נמסרו שמו, שהוצגה לביקורת

א$ על פי כ! ולמרות שחבר מועצה אחד . האמורי" להיות חברי" בועדה

על כי מיו" תחילת , הביקורת תמהה, מסיעת העבודה מכה! בועדה זו

כהונת המועצה ועד למועד ביצוע הביקורת עברו כשלוש שני" וטר" 

  . בועדהנמסרו שמות כל נציגי סיעת העבודה האמורי" להיות חברי" 

בתקופה הנבדקת נערכו שתי ישיבות ועדה ובשתיה� נכחו חמישה 

הביקורת . אשר אינ� מהווי� את רוב חברי הועדה, חברי� בלבד

החברי� בועדה , מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי המועצה

הביקורת מציינת כי מבי� ארבעת חברי המועצה , בנוס�. 25%עומד על 

נכח , מר יעקב אוחיו�, סג� ראש העיר,  הועדהר"החברי� בועדה רק יו

  .בשתי הישיבות ושלושת האחרי� לא נכחו כלל בשתי הישיבות

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת הספורט כפי 

  :שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  

  נציג סיעה  חבר הועדה
ישיבות ' מס

  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס

  בה� נכח 
  נוכחות אחוז 

  100%  2  2  ליכוד   ר" יו�יעקב אוחיו! 

  0%  0  2  ס"ש  מיכאל מורי

  0%  0  2  צ"מר  זיו גוטליב

  0%  0  2  העבודה  עמיר" מילר 

  

אשר נכללו בי� חברי , כי חברי המועצה, הביקורת מבקשת לציי�

כל עניי� , כנראה, לא מוצאי�, הועדה בהמלצת סיעותיה� ובהמלצת�

  .בהשתתפות בועדה זו

  ועדת תנועה   .3.5

. ועדת התנועה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה לראש העיר

, הועדה דנה בשינויי" בהסדרי התנועה בהיותה רשות תמרור מקומית
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הפועלת על פי חוקי התעבורה בה" פקודת התעבורה בה נקבע לגבי 

  : רשות תמרור מקומית כלהל!

  רשות תימרור מקומית : ' סימן ג"

רשאית רשות ,  אם הורתה רשות התמרור המרכזית אחרתזולת) א (18

לסמן או לסלק , להציב, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, תמרור מקומית

   -בכל דרך שבתחומה 

  ;  שמשמעותו הוראה43 -למעט תמרור א , תמרורי אזהרה  )1(

  ;7 -ג -ו, 6 -ג , 2 -למעט תמרורים ג, תמרורי מודיעין  )2(

  , 9 -ד , 8 -ד , 6 -ד , 4 -דרך למעט סימנים דסימנים על פני ה  )3(

  ;18 - ד- ו 17 -ד , 15 -ד , 11 -           ד 

  .סימני עזר בדרך  )4(

  ,  בתחום שנקבע לה בידי רשות התמרור המרכזית בהודעה בכתב  )ב(

  ,    לאחר התייעצות עם קצין משטרה,            רשאית רשות תמרור מקומית

  , 24 - עד ב 20 -למעט קביעת תמרורים ב , דר תנועה           לקבוע הס

    1 -וה , 18 -ד , 17 -ד , 9 -ד , 59 - עד ב 56 -ב , 37 -ב , 35 -           ב

  .12 -           עד ה 

  רשות תמרור מקומית רשאית בהסכמה רשות תמרור מרכזית        )ג(

  תנועה שלגביו לא לקבוע כל הסדר ,            ובהתייעצות עם קצין משטרה

  ).ב (-ו ) א(           ניתנו הוראות על פי תקנות משנה 

  , הפעלתו, התקנתו, רשות תמרור מקומית תהיה אחראית להצבתו  )ד(

  .רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה,           סימונו

  ".בוטלה. 19

ת    המהווי" פחו,  חברי" כשמתוכ" ארבעה חברי מועצה21בועדה זו 

 בפקודת 162 מחברי הועדה כמתחייב מהאמור בסעי$ 25% �מ 

ר " את תפקיד יו1999עד תחילת חודש ספטמבר , בנוס$. העיריות

הועדה מילא מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ולא חבר מועצה כמשתמע 

ר הועדה "את תפקיד יו, מאז.  בפקודת העיריות165מהאמור בסעי$ 

הביקורת מציינת כי ג" לועדה .  אוחיו!מר יעקב, ממלא סג! ראש העיר

זו סיעת העבודה לא מינתה את כל נציגיה האמורי" להיות חברי" 
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שהיא חברת , אלא רק אחת, בועדה על פי החלטת מועצת העירייה

  . מועצה

 ישיבות כשהאחוז הממוצע של השתתפות 14בתקופה הנבדקת נערכו 

הביקורת מציינת , בנוס�. 18%חברי המועצה החברי� בועדה עמד על 

ר הועדה "כי מבי� ארבעת חברי המועצה החברי� בועדה נכח רק יו

ושלושת חברי המועצה האחרי� החברי�  בכל הישיבות לה� הוזמ�

  . בועדה לא נכחו כלל בא� אחת מה�

הביקורת העלתה כי , מעיו� בכל פרוטוקולי הועדה שהוצגו לביקורת

 הועדה מטע� סיעות בכל ארבע עשרה הישיבות לא נכח איש מחברי

הביקורת מצאה כי , בנוס�. ר הועדה"פרט ליו, מועצת העירייה כאמור

  . באופ� חלקי בלבד, נכחו' אגד וכו, נציגי� מקצועיי� מטע� המשטרה

  .הביקורת תמהה הא� ישיבות הועדה ה� תקינות, עקב כ+

להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת התנועה כפי 

  : רת מעיו� בפרוטוקולי הועדהשהעלתה הביקו

  

  נציג סיעה  חבר הועדה
ישיבות ' מס

  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס

  בה� נכח
  אחוז נוכחות

  100%  10  10  ליכוד  ר" יו�יעקב אוחיו! 

  0%  0  14  צ "מר  זיו גוטליב 

  0%  0  14  ל"מפד  משה אב! ח! 

  0%  0  14  העבודה   נחמה אמונה 
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  ועדת ערי תאו�   .3.6

 הועדה לא כונסה ועדת ערי תאו" מתחילת כהונת לדברי מזכיר

  .מועצת העירייה הנוכחית

פרש מכהונתו במועצת , ר הועדה"חבר המועצה אשר שימש כיו

אשר החליפו ג" , העירייה והוחל$ בנציג אחר מאותה סיעה

סג! מנהל מחלקת נוער , מזכיר הועדה. ר ועדה זו"בתפקיד יו

, בתקופה המבוקרתכי , מסר לביקורת במהלכה, ואירועי"

 לא 31.8.2001ועד ) 1998נובמבר (מתחילת כהונת המועצה 

התכנסה כלל הועדה האמורה ובנוס$ מסר לביקורת כי לא ידוע 

  . לו מי ה" כלל חברי הועדה

 18בועדה זו חברי" , על פי החלטת ואישור מועצת העירייה

 25% �חברי" ומתוכ" שלושה חברי מועצה המהווי" פחות מ 

  . ב בפקודת העיריותכמתחיי

ע" שלוש . לעיריית כפר סבא קשרי" ע" ארבע ערי תאו"

.                 מתקיימי" חילופי משלחות תושבי" בתדירות גבוהה, מתוכ!

בקדנציה הקודמת ועדת ערי תאו" היתה בי! הועדות הפעילות 

דבר אשר תר" רבות ליחסי הידידות ע" , בעיריית כפר סבא

לא , לביקורת לא ברור כיצד ועדה זו. תושבי ערי התאו"

  . בעיני חבריה עד כדי חוסר פעילות מוחלט, אטרקטיבית דיה

לביקורת נראה כי ניהול ועדה , היא ועדת רשות, על א� כי ועדה זו

  . אינו תקי�, באופ� שתואר לעיל
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  ועדת קליטה   .3.7

 ועד היו" הביאו לכפר 90 �מתחילת שנות ה , גלי העלייה האחרוני"

מרבית .  מכלל תושבי העיר10% �בא עולי" חדשי" המהווי" כ ס

יוצאי מדינות חבר ,  השני" האחרונות12 עד 10 �העולי" שהגיעו ב 

 חברי" 21בועדה . העמי" ומקצת" מאתיופיה ומארצות דרו" אמריקה

את . מטע" סיעות מועצת העירייה וכ! אנשי מקצוע  ועובדי עירייה

. יונה מייקלר מסיעת ישראל בעלייהר הועדה ממלא מר "תפקיד יו

 כמתחייב מהאמור 25% �בועדה ארבעה חברי מועצה המהווי" פחות מ 

ג" בועדה זו סיעת העבודה לא מינתה את .  בפקודת העיריות162בסעי$ 

  .למעט נציג אחד שהוא חבר מועצה, כל נציגיה

  

המשמש כמזכיר , ל העירייה"מהחומר שהוצג לביקורת על ידי מנכ

מסתבר כי לעיריית כפר סבא פעילות עניפה בנושא , קליטהועדת 

  .קליטת העלייה

לא נמצא אפילו פרוטוקול , מתו+ החומר שהוצג לביקורת,  לעומת זאת

כי בתקופה המבוקרת , יוצא איפוא. אחד של ישיבת ועדת הקליטה

 התקיימה ישיבה 31.8.01ועד ) 1998נובמבר (מתחילת כהונת המועצה 

דת הקליטה כשאחוז נוכחות חברי המועצה החברי� אחת בלבד של וע

בישיבה זו שהוקדשה לעניי� הפער בי� הדימוי . 75%עמד על , בה

למציאות בקליטת העלייה מחבר העמי� נכחו שלושה חברי מועצה 

, מ ראש העיר"סגנית ומ, נציג סיעת ישראל בעלייה, ר" היו�בלבד 

אשר היא , צ" וחברת מועצה מסיעת מר2000ס "נציגת הסיעה כ

 5השתתפו בישיבה זו , בס+ הכל. נציגת עולי� מחבר העמי�, בעצמה

  . חברי הועדה21מתו+ 

ועד למועד סיו� הביקורת ) 1998נובמבר (מאז תחילת כהונת המועצה 

כנציגה בועדה , סיעת העבודה מינתה חבר מועצה אחד בלבד, 31.8.01

על , עליה למנותוככל הנראה ויתרה על מינוי שלושה נציגי� אחרי� ש

  . פי החלטת מועצת העירייה
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להל� פירוט נוכחות חברי המועצה החברי� בועדת הקליטה כפי 

  : שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הועדה

  נציג סיעה  חבר הועדה
ישיבות ' מס

  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס

  בה� נכח
  אחוז נוכחות

  100%  1  1  ישראל בעליה   ר" יו�יונה מייקלר 

  100%  1  1   2000ס "כ   פזרינה

  100%  1  1  צ "מר  נינה סאקס

  0%  0  1  העבודה   מיקי שמילובי0

  

התבטא , האחוז המשמעותי של העולי" החדשי" בקרב תושבי העיר

אשר כוללת בתוכה את סיעת , בצורה ברורה בהרכב מועצת העירייה

, כמו כ!. צ"נציגת עולי" מסיעת מר, ישראל בעלייה וחברת מועצה

 מסיעות אחרות במועצת העירייה שפעילות" בקרב העולי" חברי"

, ה! מאתיופיה וה! ממקומות אחרי", החדשי" ה! מחבר העמי"

אי! כל הסבר מניח את הדעת לגבי הפעילות , אי לכ�. משמעותית

הירודה של הועדה לקליטת עלייה אשר היתה אמורה להיות במה לקול 

  . אוכלוסיית העולי" החדשי" בכפר סבא

פעלה , כי עיריית כפר סבא, הביקורת מבקשת לציי�,  ע� זאתיחד

בנושא קליטת העלייה וברוב המפגשי� , רבות כרשות מקומית

שהתקיימו ע� נציגי משרדי הממשלה וע� גופי� אחרי� המטפלי� 

כי , הביקורת חוזרת ומציינת. ר ועדת הקליטה"בקליטת עלייה נכח יו

ושא קליטת העלייה מקבל על א� שנ, פעילות הועדה ירודה ביותר

א+ בשיתו� פעולה נמו+ ע� ועדת , עדיפות גבוהה בפעילות העירייה

  .הקליטה

  ועדת נכסי�   .3.8

בועדה . ועדת הנכסי" מייעצת לראש העיר בנושא ניהול נכסי העירייה

ר הועדה ממלא מר "את תפקיד יו. כול" חברי מועצה, זו שבעה חברי"

  .ס"נציג סיעת ש, יואל ברו�
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משמע היה מניי� חוקי ,  ישיבות הועדה נכחו רוב חברי הועדהבכל

) 1998נובמבר (בתקופה הנבדקת מתחילת כהונת המועצה . בישיבותיה

  . נערכו ארבע ישיבות31.8.2001ועד 

הביקורת מצאה כי האחוז הממוצע של נוכחות חברי הועדה 

  . 79%בישיבותיה עומד על 

פי שהעלתה הביקורת מעיו� להל� פירוט נוכחות חברי ועדת נכסי� כ

  :בפרוטוקולי הועדה

  נציג סיעה  חבר הועדה
ישיבות ' מס

  לה� הוזמ�

הישיבות ' מס

  בה� נכח
  אחוז נוכחות

  75%  3  4  ס"ש  ר" יו�יואל ברו�

  50%  2  4  ל "מפד  בני כברה

  75%  3  4  ליכוד   יעקב אוחיו! 

  100%  4  4  2000ס "כ  רינה פז

  100%  4  4  ס שלנו"כפ  יהודה ב! חמו

  100%  1  1  צ "מר  ישראל מילוא *

  100%  4  4  צ "מר  איל כה! * 

  100%  1  1  צ "מר  זיו גוטליב *

  50%  2  4  העבודה  מיקי שמילובי0 

  

צ בועדת הנכסי" נעשתה לעיתי" תכופות ולא                                                                            "החלפת חברי סיעת מר* 

ר "הוחל$ יו, כמו כ!. ברור מה היה תהלי� אישור החלפת החברי"

  .הועדה מר מיקי שמילובי0 אשר במקומו נתמנה מר יואל ברו�

יוצגו ממוצעי נוכחות חברי מועצת העירייה בועדות הרשות בה� , להל� .3.9

ממוצע נוכחות סיעתית בועדות הרשות וכ� אחוז נוכחות , ה� חברי�

  .הרשותחברי המועצה בועדות 
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להל� ממוצע אחוז נוכחות מדורג של חברי מועצה החברי�  .3.9.1

  :בועדות הרשות ומספר ועדות הרשות בה� חבר כל חבר מועצה

  חבר סיעה  ועדות' ר במס"יו  מספר ועדות  אחוז נוכחות  חבר מועצה

  2000ס "כ  1  3  100%  רינה פז 

  ס שלנו"כפ  �  1  100%  יהודה ב! חמו

  ליכוד  2  4  69%  יעקב אוחיו!

  העבודה  �  1  67%  עמוס גבריאלי

  ישראל בעלייה  1  2  66.5%  יונה מייקלר

  צ "מר  1  2  66.5%  איל כה! 

  צ"מר  1  4  41.5%  נינה סאקס

  ס"ש  1  2  37.5%  יואל ברו�

  העבודה  �  2  33.5%  עמיר" מילר

  ל"מפד  �  2  25%  בני כברה

  העבודה  �  2  25%  מיקי שמילובי0

  העבודה  �  2  16.5%  משה אב! ח!

  העבודה  �  2  16.5%  חמה אמונה נ

  ס"ש  �  2  0%  מיכאל מורי 

  צ "מר  �  2  0%  זיו גוטליב 
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היינו , 44.3%על , ממוצע נוכחות חברי המועצה בועדות הרשות עומד א� כ�

  נוכחות חברי המועצה בישיבות ועדות הרשות בקדנציה �45%פחות מ

  .הנוכחית

  :ת הרשותלהל� ממוצע נוכחות מדורג סיעתי בועדו  .3.9.2

  
  סיעה

חברי ' מס
  הסיעה

ר "יו
במספר 
  *ועדות 

כ מספר "סה
הישיבות 
  שהתקיימו

אחוז 
  נוכחות

חברות 
  בועדה

  3  100%  8  1  2  2000ס "כ

  1  100%  4  �  3  ס שלנו "כפ

  4  68.75%  19  3  2  ליכוד 

  2  66.5%  4  1  1  ישראל בעלייה

  7  38%  33  2  4  צ "מר

  7  31%  33  �  4  העבודה

  4  20.75%  27  �  2  ל"מפד

  4  18.75%  15  1  2  ס"ש

  .ר ועדה"חבר סיעה המשמש כיו* 

ממוצע נוכחות סיעתי מדורג באחוזים בועדות הרשות
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.55.46 % על , ממוצע נוכחות סיעתית בועדות הרשות עומד אם כן

אחוז נוכחות

כמות הועדות בהן חברה הסיעה
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להל� ממוצע נוכחות מדורג של חברי המועצה בועדות הרשות של   .3.9.3

  :מועצת העירייה

  . ישיבות4  �  79%    ועדת נכסי�  .א  

  .ישיבה אחת  �  75%    ועדת קליטה  .ב  

  . ישיבות3  �  40%    ועדת תרבות  .ג  

  . ישיבות6  �  27%    ועדת חינו+  .ד  

  . ישיבות3  �  25%    ועדת רווחה  .ה  

  .שתי ישיבות  �  25%    ועדת ספורט  .�  

  .  ישיבות14  �  18%    ועדת תנועה   .ו  

  

  

הביקורת מעירה כי מספר (. 41.28%על , ממוצע נוכחות בועדות הרשות עומד א� כ�

).אינו אחיד, ישיבות הועדות
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  מסקנות והמלצות   .4 

 כי קיימי� מספר ליקויי� באופ� ניהול ,הביקורת התרשמה בבדיקתה

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

  .הרשות

הביקורת מצאה כי אי� הקפדה על . רישו� פרוטוקולי הועדות לוקה בחסר

רישו� נוכחות חברי הועדה בישיבות אחדות ובמרבית הפרוטוקולי� שעיינה 

 כמעט הקפדה על רישו� בדבר תחילת הישיבה באיחור אי�, בה� הביקורת

 דקות על מנת שהישיבה תהיה חוקית באי� נוכחות מניי� חוקי בישיבה 15של 

  . אלא נוכח רק המינימו� הנדרש

מספר מקרי� בה� התקיימו ישיבות ועדה כשלא נכח , הביקורת מצאה א� כ�

ת וההחלטות בה� מניי� חוקי ומכא� מוטלת בספק תקינות קיו� הישיבו

  . שנתקבלו בה�

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

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

הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו בדבר אחריותו 

כמשתמע מהאמור לכינוס הועדות כשה� לא מתכנסות אחת לשלושה חודשי� 

  .בפקודת העיריות) אא(166בסעי� 

, שהומצאה לה, הביקורת מצאה כי ברשימת חברי ועדות הרשות בעירייה

מידי מנהלת מזכירות העירייה נמצאו חמש ועדות רשות בה� מצויי� כי 

מתחילת כהונת המועצה טר� נמסרו  שמות שלושה עשר חברי סיעה אחת 

  . כנציגיה בועדות

  .  יש צור+ לפעול לתיקו� עיוות מתמש+ זהלדעת הביקורת

  :להל� ממוצעי נוכחות חברי המועצה בועדות העירייה

   .48.83%נוכחות חברי המועצה בועדות החובה עומד על   .א

   .44.30%נוכחות חברי המועצה בועדות הרשות עומד על   .ב
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  :להל� ממוצעי הנוכחות בועדות העירייה

   .59.56%אחוז הנוכחות בועדות החובה עומד על   .א

   .41.28%אחוז הנוכחות בועדות הרשות עומד על   .ב

  :להל� ממוצע נוכחות סיעתית בועדות העירייה

   .55.58%אחוז הנוכחות הסיעתית בועדות החובה עומד על   .א

   .55.46%אחוז הנוכחות הסיעתית בועדות הרשות עומד על   .ב

אחוז נוכחות נית� לקבוע כי , מניתוח הנתוני� שאספה הביקורת, באופ� כללי

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

  . נמו+ יותר

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

הנוכחות האישית נעה מנוכחות , משמע. בועדות הרשות באופ� לא אחיד

  . יחסית באחרותגבוהה יחסית בועדות מסויימות לנוכחות נמוכה

  : הביקורת מסיקה באופ� כללי את המסקנות הבאות

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

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

  .הציבורית

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

  .  מרצו� חברי הועדה להשתת� בפעילות הועדה, ומאיד+, יזו� פעילותל

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

אלא ג� מתפיסת חבר , מושפעת לא רק מתחו� התעניינות� האישי

  . המועצה לגבי ציפיות ציבור בוחריו ממנו

וואה לשאר חברי בהש, פעילי� יותר, ראוי לציי� כי סגני ראש העיר •

או /מועצת   העירייה בהשתתפות� בועדות בה� ה� משמשי� חברי� ו

  . יושבי ראש

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

  :הסיבות לכ+ ה� שלוש, לדעת הביקורת; ועדות רשות שואפת לאפס

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

עיסוק� הציבורי הוא משני מבחינת חשיבותו , בהתנדבות
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אי� לשכוח כי התנדבות זו לא נכפתה , יחד ע� זאת. בעיניה�

עליה� ובעצ� בחירת� למועצת העירייה  היתה שליחות 

שליחות�  הציבורית  מחייבת פעילות . ציבורית מתו+ רצונ�

  .נאותה למע� תושבי העיר

לה� מונו על ידי , דותהתעניינות� בנושאי� שבטיפול הוע .2

  .נמוכה ביותר, סיעת�

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

  .בועדות

יחד ע� זאת על הביקורת לציי� כי השתתפות חברי המועצה בישיבות מועצת 

העירייה הינה בשיעורי� גבוהי� יותר בהרבה בהשוואה להשתתפות� 

  ).או רשות/חובה ו(בועדות 

של חברי המועצה להצגת " הבמה"ועצת העירייה מהוות את ישיבות מ

זאת ג� זירה מתאימה . להשמעת דבריה� ולהבאת ביקורת, עמדות

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

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

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

זאת הזירה לדרוש . פומבי וגלוי, נושאי� מוניציפאליי� שוני� לדיו� ציבורי

ולקבל מראש העיר הסבר על פעולות העירייה ולבקר את הגורמי� 

  . המחליטי� והמבצעי�

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

  .נות נית� להבי� את שיעור השתתפות� בישיבות המועצהלציבור ולעיתו

, בהיות� פומביות, המסקנה העיקרית היא שישיבות מועצת העירייה

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

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

ר השתתפות� של חברי מועצת העירייה להל� מוצגי� הנתוני� על שיעו

  . בישיבותיה

  :בפקודת העיריות קובע ) א (123מעבר לכ+ סעי� 

)                                             ט"תשל: תיקו� (העדר מישיבות המועצה . 123"

או , מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלשה חדשי� רצופי��חבר)   א(

 א� היו בשלשה חדשי� פחות משלוש �פות שנעדר משלוש ישיבות רצו
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מלבד א� נעדר בגלל מחלה או בגלל ,  יחדל להיות חבר מועצה�ישיבות 

ובתנאי ,  הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש�שירות בצבא

  )".ב(שראש העירייה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעי� קט� 

, עצה בישיבות המועצהללא כל ספק סעי� זה מדרב� את נוכחות חברי המו

  . להבדיל מהשתתפות� בועדות ש� אי� כל סנקציה על העדרות
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  שיעור השתתפות חברי המועצה בישיבות מועצת העירייה

  

  אחוז השתתפות   השתתפות   כ ישיבות "סה  ש� ומשפחה 

  100%  44  44  יצחק ולד

  98%  43  44  רינה פז

  98%  43  44  ד יעקב  אוחיו� "עו

  97%  29  30  מיכאל מורי * 

  95%  42  44  יואל ברו+ 

  95%  42  44  יהודה ב� חמו 

  93%  41  44  ח זיו גוטליב"רו

  93%  41  44  ישראל מילוא

  93%  41  44  עמיר� מילר

  93%  13  14  שמעו� פר1* 

  92%  33  36  יונה מייקלר* 

  91%  40  44  דני אלדר

  89%  39  44  בני כברה 

  88%  7  8  יבגני ויסמ� * 

  86%  38  44  יאליד עמוס גבר"עו

  86%  38  44  משה אב� ח� 

  85%  17  20  ד יפתח אלגוב"עו* 

  77%  34  44  נינה סאקס

  77%  34  44  משה שמילובי1

  75%  33  44  ד אייל כה�"עו

  73%  32  44  יואל קרול 

  67%  16  24  ר יעקב מזור"ד* 

  64%  28  44  ח איל יוניא� "רו

  64%  28  44  נחמה אמונה 

  

  במועצת העירייה במהל� כהונתההתחלפו בחברות" * 
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  אחוז השתתפות חברי המועצה בישיבות מועצת העירייה
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אחוז השתתפות 

יצחק ולד רינה פז ד יעקב אוחיון"עו מיכאל מורי יואל ברוך

יהודה בן חמו  ח זיו גוטליב"רו ישראל מילוא עמירם מילר שמעון פרץ

יונה מייקלר דני אלדר בני כברה יבגני וייסמן ד עמוס גבריאלי"עו

משה אבן חן  ד יפתח אלגוב"עו נינה סאקס משה שמילוביץ ד אייל  כהן "עו

יואל קרול  ר יעקב מזור"ד ח אייל יוניאן"רו נחמה אמונה


