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    פניות נבחרי ציבור ונושאי� שוני�פניות נבחרי ציבור ונושאי� שוני�פניות נבחרי ציבור ונושאי� שוני�פניות נבחרי ציבור ונושאי� שוני�
 
 

I. פניית ראש העיר עקב דרישה לתיקו� פרוטוקול ישיבת מועצהפניית ראש העיר עקב דרישה לתיקו� פרוטוקול ישיבת מועצהפניית ראש העיר עקב דרישה לתיקו� פרוטוקול ישיבת מועצהפניית ראש העיר עקב דרישה לתיקו� פרוטוקול ישיבת מועצה    ���� 
      

פנה אל ראש העיר לתיקו� פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה , מ"ח, מר ישראל מילוא
 : כלהל� 13.9.99מיו� 

 

אין לי ספק שהצעת ההחלטה כפי שהועלתה להצבעה מפיך בנושא בחירת אין לי ספק שהצעת ההחלטה כפי שהועלתה להצבעה מפיך בנושא בחירת אין לי ספק שהצעת ההחלטה כפי שהועלתה להצבעה מפיך בנושא בחירת אין לי ספק שהצעת ההחלטה כפי שהועלתה להצבעה מפיך בנושא בחירת "
ראש העיר היתה בשוגג ולא היתה במגמה לזרוע חול בעיני חברי ראש העיר היתה בשוגג ולא היתה במגמה לזרוע חול בעיני חברי ראש העיר היתה בשוגג ולא היתה במגמה לזרוע חול בעיני חברי ראש העיר היתה בשוגג ולא היתה במגמה לזרוע חול בעיני חברי סגני סגני סגני סגני 

    ....המועצההמועצההמועצההמועצה
    ::::ל ל ל ל """"להלן ההצעה כפי שהועלתה מפיך בישיבה הנלהלן ההצעה כפי שהועלתה מפיך בישיבה הנלהלן ההצעה כפי שהועלתה מפיך בישיבה הנלהלן ההצעה כפי שהועלתה מפיך בישיבה הנ

 ::::הצעת ההחלטה היא כלהלן הצעת ההחלטה היא כלהלן הצעת ההחלטה היא כלהלן הצעת ההחלטה היא כלהלן 
    בחירת ראש הרשות וסגניו בחירת ראש הרשות וסגניו בחירת ראש הרשות וסגניו בחירת ראש הרשות וסגניו ' ' ' ' לבחור בסגנים לראש העיר לפי פרק בלבחור בסגנים לראש העיר לפי פרק בלבחור בסגנים לראש העיר לפי פרק בלבחור בסגנים לראש העיר לפי פרק ב    ....אאאא

    ::::כלהלן כלהלן כלהלן כלהלן , , , , חוק הרשויות המקומיותחוק הרשויות המקומיותחוק הרשויות המקומיותחוק הרשויות המקומיות, , , ,     וכהונתם    וכהונתם    וכהונתם    וכהונתם
    ....14141414מ לפי סעיף מ לפי סעיף מ לפי סעיף מ לפי סעיף """"גן מגן מגן מגן מ ס ס ס ס----רינה פז רינה פז רינה פז רינה פז ' ' ' '       הגב      הגב      הגב      הגב
    ....15151515 סגן לפי סעיף  סגן לפי סעיף  סגן לפי סעיף  סגן לפי סעיף ----ד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיון""""      עו      עו      עו      עו

    ....15151515 סגן לפי סעיף  סגן לפי סעיף  סגן לפי סעיף  סגן לפי סעיף ----      מר משה שמילוביץ       מר משה שמילוביץ       מר משה שמילוביץ       מר משה שמילוביץ 
    ....ל יכהנו כסגנים בפועל בשכרל יכהנו כסגנים בפועל בשכרל יכהנו כסגנים בפועל בשכרל יכהנו כסגנים בפועל בשכר""""שלושת הסגנים הנשלושת הסגנים הנשלושת הסגנים הנשלושת הסגנים הנ    ....בבבב    

    לסגני ראש לסגני ראש לסגני ראש לסגני ראש , , , , ואני חוזר על דברים שכבר נאמרוואני חוזר על דברים שכבר נאמרוואני חוזר על דברים שכבר נאמרוואני חוזר על דברים שכבר נאמרו, , , , האצלת הסמכויותהאצלת הסמכויותהאצלת הסמכויותהאצלת הסמכויות    ....גגגג
    .... הבאה הבאה הבאה הבאהאו אישור המועצה בישיבתהאו אישור המועצה בישיבתהאו אישור המועצה בישיבתהאו אישור המועצה בישיבתה////    העיר תובא לידיעה ו    העיר תובא לידיעה ו    העיר תובא לידיעה ו    העיר תובא לידיעה ו

    ד ד ד ד """"עועועועו, , , , המועצה רושמת בפניה את הודעותיהם של סגני ראש העירהמועצה רושמת בפניה את הודעותיהם של סגני ראש העירהמועצה רושמת בפניה את הודעותיהם של סגני ראש העירהמועצה רושמת בפניה את הודעותיהם של סגני ראש העיר    ....דדדד
    כי תחילת מועד תשלום שכרם כי תחילת מועד תשלום שכרם כי תחילת מועד תשלום שכרם כי תחילת מועד תשלום שכרם , , , ,     יעקב אוחיון ומר משה שמילוביץ    יעקב אוחיון ומר משה שמילוביץ    יעקב אוחיון ומר משה שמילוביץ    יעקב אוחיון ומר משה שמילוביץ

    תשלום תשלום תשלום תשלום . . . . שהם נכנסים לתפקידם עכשיושהם נכנסים לתפקידם עכשיושהם נכנסים לתפקידם עכשיושהם נכנסים לתפקידם עכשיו, , , , הכוונה היאהכוונה היאהכוונה היאהכוונה היא, , , , ----    1.1.20001.1.20001.1.20001.1.2000    יהיה     יהיה     יהיה     יהיה 
    ."."."."1.1.20001.1.20001.1.20001.1.2000    שכרם יהיה     שכרם יהיה     שכרם יהיה     שכרם יהיה 

    ::::צריך להיות רשום צריך להיות רשום צריך להיות רשום צריך להיות רשום , , , , יםיםיםים אם רוצים להיות מדוייקים ורוצ אם רוצים להיות מדוייקים ורוצ אם רוצים להיות מדוייקים ורוצ אם רוצים להיות מדוייקים ורוצ----' ' ' ' בסעיף דבסעיף דבסעיף דבסעיף ד
ד יעקב אוחיון ד יעקב אוחיון ד יעקב אוחיון ד יעקב אוחיון """"עועועועו, , , , המועצה רושמת לפניה את הודעתם של סגני ראש העירהמועצה רושמת לפניה את הודעתם של סגני ראש העירהמועצה רושמת לפניה את הודעתם של סגני ראש העירהמועצה רושמת לפניה את הודעתם של סגני ראש העיר

 הכוונה היא  הכוונה היא  הכוונה היא  הכוונה היא ----    1.1.20001.1.20001.1.20001.1.2000    ----כי תחילת מועד שכרם יהיה מ כי תחילת מועד שכרם יהיה מ כי תחילת מועד שכרם יהיה מ כי תחילת מועד שכרם יהיה מ , , , , ומר משה שמילוביץומר משה שמילוביץומר משה שמילוביץומר משה שמילוביץ
 יכהנו כסגני ראש העיר בתואר  יכהנו כסגני ראש העיר בתואר  יכהנו כסגני ראש העיר בתואר  יכהנו כסגני ראש העיר בתואר 1.1.20001.1.20001.1.20001.1.2000שהם נכנסים לתפקידם עכשיו ועד ל שהם נכנסים לתפקידם עכשיו ועד ל שהם נכנסים לתפקידם עכשיו ועד ל שהם נכנסים לתפקידם עכשיו ועד ל 

שכר ושכרם ישולם להם בעבור החודש שכר ושכרם ישולם להם בעבור החודש שכר ושכרם ישולם להם בעבור החודש שכר ושכרם ישולם להם בעבור החודש  יכהנו כסגני ראש עיר ב יכהנו כסגני ראש עיר ב יכהנו כסגני ראש עיר ב יכהנו כסגני ראש עיר ב1.1.20001.1.20001.1.20001.1.2000    ----ומ ומ ומ ומ 
 וזה  וזה  וזה  וזה 2000200020002000 בראשית פברואר  בראשית פברואר  בראשית פברואר  בראשית פברואר 2000200020002000הראשון לכהונתם הוא חודש ינואר שנת הראשון לכהונתם הוא חודש ינואר שנת הראשון לכהונתם הוא חודש ינואר שנת הראשון לכהונתם הוא חודש ינואר שנת 

    ....יהיה גם המועד לחשוב תנאי פרישתםיהיה גם המועד לחשוב תנאי פרישתםיהיה גם המועד לחשוב תנאי פרישתםיהיה גם המועד לחשוב תנאי פרישתם
אם לא יוכנס תיקון זה ניתן יהיה להבין שרק בראשית ינואר יקבלו אלו אם לא יוכנס תיקון זה ניתן יהיה להבין שרק בראשית ינואר יקבלו אלו אם לא יוכנס תיקון זה ניתן יהיה להבין שרק בראשית ינואר יקבלו אלו אם לא יוכנס תיקון זה ניתן יהיה להבין שרק בראשית ינואר יקבלו אלו 

 וזה לא מעט כסף וזו לא  וזה לא מעט כסף וזו לא  וזה לא מעט כסף וזו לא  וזה לא מעט כסף וזו לא 1.1.20001.1.20001.1.20001.1.2000את שכרם בעבור כל התקופה שלפני את שכרם בעבור כל התקופה שלפני את שכרם בעבור כל התקופה שלפני את שכרם בעבור כל התקופה שלפני 
    ".".".".בישיבה עצמהבישיבה עצמהבישיבה עצמהבישיבה עצמה, , , ,  רוח הדברים רוח הדברים רוח הדברים רוח הדבריםהיתההיתההיתההיתה

    
ביקש ממבקר העירייה לבדוק את הקלטת , באישור מועצת העירייה, ראש העיר

 .של אותה ישיבה) בתמליל(ישיבת המועצה האמורה ולאמת את הכתוב בפרוטוקול 
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  :לאחר הבדיקה השיב מבקר העירייה
 
 ,  הקלטתבדקתי את ניסוח, בש� מועצת העירייה,     בהמש� לבקשת� .1"

 .            החלטת מועצת העירייה בדבר מינוי סגני ראש העירייה בשכר
 
      מצאתי כי תמליל ההקלטה תוא� התאמה מלאה ומדוייקת את הכתוב  .2  

 ה� לגבי הצעת ראש העיר אשר הובאה להצבעת חברי ,             בפרוטוקול
 ו בנפרד לגבי כל אחד מסגני             המועצה וה� לגבי ההחלטות אשר נתקבל

             ראש העיר בשכר ובנפרד לגבי הצלת הסמכויות לסגני ראש העיר ובדבר 
 .            מועד תחילת תשלו� שכר�

"...                
  

II. י סגני ראש העירייהי סגני ראש העירייהי סגני ראש העירייהי סגני ראש העירייה""""מועד קבלת השכר עמועד קבלת השכר עמועד קבלת השכר עמועד קבלת השכר ע � 
 .מ"ח, פניית מר יואל קרול

 
 :אל מבקר העירייה  כלהל� , מר יואל קרול, ייה פנה חבר מועצת העיר18.10.99בתארי# 

 

האם יש משמעות האם יש משמעות האם יש משמעות האם יש משמעות . . . . אבקש חוות דעתך לנושא סגני ראש העיר בנושא קבלת השכראבקש חוות דעתך לנושא סגני ראש העיר בנושא קבלת השכראבקש חוות דעתך לנושא סגני ראש העיר בנושא קבלת השכראבקש חוות דעתך לנושא סגני ראש העיר בנושא קבלת השכר"
למועד תחילת קבלת השכר גם באם הם מוותרים על מספר חודשי שכר או של למועד תחילת קבלת השכר גם באם הם מוותרים על מספר חודשי שכר או של למועד תחילת קבלת השכר גם באם הם מוותרים על מספר חודשי שכר או של למועד תחילת קבלת השכר גם באם הם מוותרים על מספר חודשי שכר או של 

, , , , מועד קבלת ההחלטה ולמועד תחילת הכהונה יש משמעות כמו למשל וותקמועד קבלת ההחלטה ולמועד תחילת הכהונה יש משמעות כמו למשל וותקמועד קבלת ההחלטה ולמועד תחילת הכהונה יש משמעות כמו למשל וותקמועד קבלת ההחלטה ולמועד תחילת הכהונה יש משמעות כמו למשל וותק
    ....''''פנסיה וכופנסיה וכופנסיה וכופנסיה וכו

    ".".".".                                לתשובתך מצפה                                לתשובתך מצפה                                לתשובתך מצפה                                לתשובתך מצפה                        
    

 :תשובת מבקר העירייה
 
א וע� היועצת המשפטית אבקש להתייחס "לאחר בדיקת הנושא ע� מנהל מחלקת כ"

 � :  כלהל
 

השכר מורכב מ  "� קובע לגבי סגני ראש העיר כי 7/96ל משרד הפני� "חוזר מנכ .א
שאר הרכיבי� והתוספות . וקר מרכיבי� בלבד וה� שכר יסוד ותוספת י2 �

 ."החלי� על עובדי� אחרי� אינ� חלי� על נבחרי�, השונות
 

 מדגיש כי ההפרשות לקופת 29.8.99 מיו� 7' ל משרד הפני� מס"חוזר מנכ .ב
פנסיה צוברת במקו� פנסיה תקציבית לפי חוק ההסדרי� במשק במדינה (הגמל 

לית לשנת הכספי�  תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכ�
חוזר . הינו בגי� אותה שנה תקציבית בלבד ולא נית� להעביר משנה לשנה, )1999
ל חזר על ההוראה כי הנבחרי� אינ� זכאי�  לתוספות נלוות כגו� דמי "המנכ

 .'פדיו� ימי מחלה וכד, פיצויי פיטורי�, הבראה שנתיי�
 

 
נסיה צוברת ולא התקציבית יוצא אפוא כי באשר לסגני ראש העיר שבנדו� חל הסדר פ

 ממילא אינ� זכאי� לזכויות 01.01.2000 �והיות וה�  וויתרו על שכר� עד לשנת 
יש ג� לציי� שהיות והפנסיה מופרשת מ� השכר ומאחר והסגני� . סוציאליות נלוות
 ".אי� ה� זכאי� להפרשות בגי� תקופת הויתור על שכר�, ויתרו על שכר�
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III.  מועצת העירייהמועצת העירייהמועצת העירייהמועצת העירייההרכב ועדות הרשות של הרכב ועדות הרשות של הרכב ועדות הרשות של הרכב ועדות הרשות של & 
 

 .מ"ח, ד עמוס גבריאלי"מ ועו"ח, פניית� של מר זיו גוטליב
 
υυυυ  פרס� מבקר , חבר מועצת העירייה, בעקבות פניית מר זיו גוטליב 

 לידיעת יושבי ראש ועדות מועצת ,          העירייה את ההבהרות הבאות
 :          העירייה

 
 , עובד עירייה, מרכז הועדההובא לידיעתי מקרה של ועדת רשות בה " .1

 .השתת+ בהצבעת הועדה ובכ� היה שות+ להכרעה        

   � :אבקש להבהיר כלהל

 .מועצת העירייה היא שממנה את חברי הועדות .א

והאחרי� ) 25%(בועדות רשות חלק מ� החברי� ה� חברי מועצת העירייה  .ב
ההרכב ( לפי מפתח המשק+ את יחסי הכוחות במועצה �הינ� נציגי הציבור 

 ).הסיעתי של מועצת העירייה

היות , אינו יכול לכה� כחבר ועדת רשות, לעיל יוצא כי עובד עירייה' מסעי+ ב .ג
ולא יתכ� כי יהיה חבר מועצה ומאיד� חברותו בועדה מטע� סיעה כזו או 

 .תזהה אותו  להשתייכות פוליטית כלשהי, אחרת

ה המצביעי�  קולותיה� של חברי הועדברובהחלטות ועדה מתקבלות  .ד
 �במקרה של קולות שקולי� יובאו ההצעות . חוקיבישיבה שיש בה מניי

 .השקולות להכרעת מועצת העירייה

 :בפקודת העיריות ) ה('  ב170בנוס+ אבקש להסב תשומת לבכ� לסעי+  .2

לצור� ביצוע תפקידו יוזמ� מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל "
;  ועדה מועדותיו של גו+ עירוני מבוקרישיבה של מועצת העירייה או כל

 ".בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח על ידי עובד מעובדיו

 ".אודה לכ� על הקפדתכ� לפעול בהתא� להוראות החוק .3
 

υ ר ועדת החינו# ביקש הסברי� לגבי הרכב ועדת "יו, מ"ח, ד עמוס גבריאלי"עו
מבקר העירייה השיב , העירייהשל מועצת ) לא חובה(שהינה ועדת רשות , החינו#
  :כלהל�

 
אבקש ,  בנושא שבנדו�24.01.2000מיו� , 25990, בהמש� לשאלת� בעקבות מכתבי"

 � :לציי� כלהל
 
 

 : בפקודת העיריות 162סעי+   
 

יהיו יהיו יהיו יהיו , , , , ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בפקודה זו או בחוק אחרועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בפקודה זו או בחוק אחרועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בפקודה זו או בחוק אחרועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב מיוחד בפקודה זו או בחוק אחר""""    
ובלבד שהרכבה ובלבד שהרכבה ובלבד שהרכבה ובלבד שהרכבה , , , , 120120120120ולים לפי סעיף ולים לפי סעיף ולים לפי סעיף ולים לפי סעיף שאינם פסשאינם פסשאינם פסשאינם פס, , , ,  לפחות מחבריה חברי מועצה לפחות מחבריה חברי מועצה לפחות מחבריה חברי מועצה לפחות מחבריה חברי מועצה25252525%%%%

יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של , , , , הסיעתי הכולל של כל הועדות כאמורהסיעתי הכולל של כל הועדות כאמורהסיעתי הכולל של כל הועדות כאמורהסיעתי הכולל של כל הועדות כאמור
    ".".".".המועצההמועצההמועצההמועצה
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 : בפקודת העיריות 150סעי+ 

רשאית המועצה רשאית המועצה רשאית המועצה רשאית המועצה , , , , או בחוק אחראו בחוק אחראו בחוק אחראו בחוק אחר, , , , נוסף על הועדות הנקובות בשמותיהן בפקודת זונוסף על הועדות הנקובות בשמותיהן בפקודת זונוסף על הועדות הנקובות בשמותיהן בפקודת זונוסף על הועדות הנקובות בשמותיהן בפקודת זו""""    
ניינים או במקרים ניינים או במקרים ניינים או במקרים ניינים או במקרים לבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בעלבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בעלבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בעלבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ למועצה בע

    ."."."."מסוימיםמסוימיםמסוימיםמסוימים
  

 :מ� האמור לעיל בתשובה לשאלת� נובע
 

  162צרי� להיות כאמור בסעי+ ) ועדת רשות( הרכב ועדת החינו�  .א
  חברי מועצת העירייה והשאר נציגי 25%היינו לפחות , לפקודת העיריות  
 .סיעות על פי ייצוג� במועצת העירייה  
 

 .בחור את הועדות ולאשר הרכב�ועצת העירייה ורק היא רשאית ל מ .ב
 

  25% על פי הנתוני� שקיבלתי ממ� טלפונית אי� בועדת החינו� לפחות  .ג 
                  מהחברי� המכהני� כחברי מועצת העירייה ובנוס+ מועצת העירייה לא  
 . ר שלה"למעט הקמת הועדה ומינוי היו,  אישרה את הרכב הועדה         

 החלטותיה , י מועצת העירייה"  לדעתי בהעדר הרכב חוקי ואישור ההרכב ע               
 אני . חוקי                 לא תקפות היות והמניי� בו מתקבלות ההחלטות חייב להיות 

 .   מציי� שהחלטותיה של ועדת רשות ה� בגדר המלצות בלבד למועצת העירייה
                

 המלצתי היא כי בתפקיד� . ועלו על יד�מקווה שעניתי לכל השאלות שה
 על מנת שיאשר במועצת , עלי� לפנות לראש העיר, ר ועדת החינו�"כיו

העירייה את הרכב הועדה שבראשה אתה עומד וזאת על פי ההנחיות שבפקודת 
 ".העיריות

 

IV. תנאי פרישה של שתי עובדות בכירותתנאי פרישה של שתי עובדות בכירותתנאי פרישה של שתי עובדות בכירותתנאי פרישה של שתי עובדות בכירות����    
       

 .מ"ח,       פניית מר בני כברה
 

       � :ר הועדה לענייני ביקורת של מועצת העירייה"מ ויו"ח, נוסח פניית מר בני כברהלהל

    . :. :. :. :שששש....ושל גברת שושל גברת שושל גברת שושל גברת ש. . . . טטטט....שששש' ' ' ' אבקש לבדוק את תנאי הפרישה של גבאבקש לבדוק את תנאי הפרישה של גבאבקש לבדוק את תנאי הפרישה של גבאבקש לבדוק את תנאי הפרישה של גב" " " "     
    ????מה היו תנאי הפרישה מה היו תנאי הפרישה מה היו תנאי הפרישה מה היו תנאי הפרישה     ....1111
    """"? ? ? ? האם תנאי הפרישה היו חורגים מהמקובל האם תנאי הפרישה היו חורגים מהמקובל האם תנאי הפרישה היו חורגים מהמקובל האם תנאי הפרישה היו חורגים מהמקובל     ....2222
 

 : להל� ממצאי מבקר העירייה&לאחר בדיקה מעמיקה של הנושא 
 
ש� לבקשת� בדקתי את תנאי פרישת� של שתי עובדות עירייה אשר עליה� בהמ"

 :הצבעת
 
 עקב הצטרפותה , ת למש� שנתיי�"העובדת הראשונה בקשה לצאת לחל .א

 ת "בקשתה לחל. לתקופה ארוכה, ל"        לבעלה שיצא בשליחות המדינה לחו
 המבוסס על , י ראש העיר בטענה שהיא ממלאת תפקיד מיוחד"        נדחתה ע

 י עובד זמני אחר ובמיוחד "        יחסי אמו� מיוחדי� שאינ� מאפשרי� איושו ע
 ת נית� "בעוד שחל, ת המבוקשת היתה למש� שנתיי� ויותר"        שתקופת החל

 .        לאשר לשנה אחת בלבד
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  לחוק 22עי+ על פי ס,   לפטרה1996        ועדת פיטורי עובדי� החליטה במחצית 

 :  בו נקבע1970, ל"התש) נוסח משולב( גמלאות �        שירות המדינה 
 
 15 והוא זכאי לקיצבת פרישה לפי סעיפי� 60מי שפוטר מהשירות לפני שהגיע לגיל "
מענק השווה לחלק  העשרי� , נוס+ על הקיצבה,  ישול� לו� 78או ) 4(או ) 3(, )2(

ובלבד שהמענק לא יעלה על ,  מספר שנות שירותווארבעה של משכורתו השנתית כפול
 :הסכו� הקט� משני אלה

 
 .משכורתו השנתית .1
 
 ששיעורה כהפרש בי� הקיצבה שהוא ,  הסכו� היוצא מהיוו� קיצבה .2

 אילו שירת ,            זכאי לה בזמ� פיטוריו ובי� הקיצבה שהיתה מגיעה לו
  היה זכאי 60 ובהגיעו לגיל 60לגיל            בדרגתו האחרונה עד שהיה מגיע 

            לתוספת משפחה בגלל אות� בני משפחה שבגלל�  היה זכאי 
 ".           לתוספת משפחה בעת פרישתו

 
 � :חישוב הפנסיה ומענק הפרישה נעשה כלהל

 
υ  10.08.74תקופת העבודה �חודשי� ו4+  שני� 22כ "סה , 26.12.96  � 

 לשנת עבודה היה 2%פנסיה שנקבע לפי מכא� שאחוז ה.  יו�17
44.75%. 

  עקב מצב בריאותי 2% � משרד הפני�  אישר הגדלת קצבת הפרישה ב    
 .46.75% �                ושיעור הפנסיה הגיע ל

 
υυυυ      ל � שכלל את כל המרכיבי� הפנסיוני� , 10/96 �השכר הפנסיוני נכו

 ני� וללא כל תוספת אחרת הסתכ� י משרד הפ"               כפי שאושרו ע
 .ח"  ש9,746.46 �               ב 

 ח נכו� " ש4,313.25     יוצא אפוא כי הפנסיה החודשית הגיעה לכדי 
 . למועד החישוב          

 
υυυυ  +לחוק שירות המדינה 22על פי סעי �נוסח משולב( גמלאות  ( 

 .ח " ש65,458,75 �כ� ב המענק שנית� לעובדת הסת, 1970ל "            התש
  נתגלתה טעות בחישוב המענק של 1997במהל� שנת ,             מאוחר יותר

  המוזכר לעיל יש לשל� מענק בגובה הסכו� 22על פי סעי+ .             העובדת
 � :            הנמו� מבי

 

 υυυυ מענק השווה ל�22.375              241/   X 116,957 = 109,038,50 
 24   � מהמשכורת השנתית          

 בכל שנות השירות   
 

υυυυ   המשכורת השנתית�116,957.50    
 

הושל� לה תשלו� בס� , ח בלבד" ש65,458.75 �היות ושול� לעובדת 
 מהמשכורת השנתית בכל שנות שירותה 1/24  עד למענק השווה 43,579.75

ה משנה ובעקבות סכו� זה שול� לה באיחור של למעל). ח" ש109,038.50(
 . פנייתה אליי לטיפול

 
לא מצאתי בבדיקתי כל חריגה מההנחיות בתוק+ לגבי חישוב ותשלו� 

 .הקיצבה והמענק של העובדת
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 .העובדת השנייה שימשה בתפקיד ניהולי מקצועי בכיר בעירייה .ב
 בסיכו� ע� ראש העיר החליטה העובדת לפרוש משירותה בעירייה לאחר

 .ה שנות עבוד28 �כ 
 

 :העובדת שירתה בעירייה בשיעורי מישרה שוני� בתקופות שונות
 

    משרה60%  �          שני� 10  31.8.81 � 1.9.75
    משרה80%  � חודשי� 4+  שני� 2 31.12.83 � 1.9.81
    משרה75%      � חודשי� 8+  שני� 5 31.8.89 � 1.1.84
 משרה %100  � חודשי� 5+  שני� 3 31.1.99 � 1.9.89
 .78.568% חדשי� לפי מישרה ממוצעת של 2.5+  שני� 27כ "בסה

 
 :שיעור הפנסיה שהגיע לעובדת היה  

 
 54.416%  � לשנה 2%פנסיה לפי   
  באישור משרד הפני�4.000%  �תוספת מיוחדת            
  באישור משרד הפני�%2.000  �           תוספת בריאות  

 X 78.568% = 47.467% 60.416%   �                       כ "סה 
 

  לחוק שירות המדינה 22בנוס+ לפנסיה הוענק לעובדת מענק פרישה על פי סעי+  
 .1970 �ל  "התש) נוסח משולב(גמלאות      

 
 .לא מצאתי בבדיקתי כל חריגה לגבי חישוב תנאי פרישתה של העובדת על פי הנתוני� לעיל

 

 : שתי העובדות  כפי שמוצג לעיל כל החישובי� לגבי פרישת� של .1
 

υυυυהפנסיה  
 
υυυυמענק הפרישה  
 
υυυυימי המחלה �  פדיו
 
υυυυחודשי ההסתגלות  

  
נעשו תו� הכללת מרכיב שעות נוספות וזאת על פי החלטת מועצת העירייה משנת 

מועצת העירייה החליטה לאמ3 את החלטת ועדת . 1995אשר חודשה בנובמבר , 1983
מרכיבי שעות נוספות בחישובי תנאי פרישת� של עובדי� הכספי� בדבר הכללת 

 שנות עבודה 10בעלי ותק בעבודה של , מרמת סג� מנהל מחלקה ומעלה , בכירי�
 . לפחות

בנוס+ ראוי לציי� כי במסגרת הסכמי העבודה הקיבוציי� האחרוני� אושררו למעשה 
חוקי להסדרי� היינו נית� בעצ� תוק+ , ההסכמי� המקומיי� לגבי עובדי� ותיקי�

 .ההסכמי� המקומיי� לא יחולו, לגבי עובדי� חדשי�. הקיימי�
 

 י הביקורת מראי� "הבדיקה שערכתי ומתו� המסמכי� אשר נסקרו ע .2
,     להחלטות מועצת העירייה, כי העובדות קיבלו את המגיע לה� בהתא� לחוק

 .בהתא� להסכמי העבודה הקיבוציי� ובאישור משרד הפני�
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V.... מ מנהלת מחלקת הגבייהמ מנהלת מחלקת הגבייהמ מנהלת מחלקת הגבייהמ מנהלת מחלקת הגבייה""""חלטות בעניינה של מחלטות בעניינה של מחלטות בעניינה של מחלטות בעניינה של מקבלת הקבלת הקבלת הקבלת ה & 
 

 .ר הועדה לענייני ביקורת של מועצת העירייה"מ ויו"ח, פניית מר בני כברה
 

 ר הועדה לענייני ביקורת של מועצת   "ויו, חבר מועצת העירייה,  מר בני כברה
  העירייה פנה אל מבקר העירייה וביקש בדיקה בדבר קבלת ההחלטות בעניי� 

 :מ מנהלת מחלקת הגבייה"ז  לתפקיד מ המכר
 

מעלים סימני שאלה באשר מעלים סימני שאלה באשר מעלים סימני שאלה באשר מעלים סימני שאלה באשר , , , , הפרסומים האחרונים בעיתונות המקומית בנדוןהפרסומים האחרונים בעיתונות המקומית בנדוןהפרסומים האחרונים בעיתונות המקומית בנדוןהפרסומים האחרונים בעיתונות המקומית בנדון""""
, , , , ומצביעים לכאורהומצביעים לכאורהומצביעים לכאורהומצביעים לכאורה, , , , ל לתפקיד מנהלת מחלקת הגבייה בעירייהל לתפקיד מנהלת מחלקת הגבייה בעירייהל לתפקיד מנהלת מחלקת הגבייה בעירייהל לתפקיד מנהלת מחלקת הגבייה בעירייה""""לבחירתה של הנלבחירתה של הנלבחירתה של הנלבחירתה של הנ

בשל היותה בשל היותה בשל היותה בשל היותה , , , , על העדפה מראש של המועמדת ועל יצירת תנאים מיוחדים לבחירתהעל העדפה מראש של המועמדת ועל יצירת תנאים מיוחדים לבחירתהעל העדפה מראש של המועמדת ועל יצירת תנאים מיוחדים לבחירתהעל העדפה מראש של המועמדת ועל יצירת תנאים מיוחדים לבחירתה
    ....2000200020002000ס ס ס ס """"ופעילה מרכזית במטה הבחירות של סיעת כופעילה מרכזית במטה הבחירות של סיעת כופעילה מרכזית במטה הבחירות של סיעת כופעילה מרכזית במטה הבחירות של סיעת כמקורבת לראש העירייה מקורבת לראש העירייה מקורבת לראש העירייה מקורבת לראש העירייה 

כדי להזים פרסומים אלה אבקשך איפה לבדוק את כל העובדות סביב פרשת כדי להזים פרסומים אלה אבקשך איפה לבדוק את כל העובדות סביב פרשת כדי להזים פרסומים אלה אבקשך איפה לבדוק את כל העובדות סביב פרשת כדי להזים פרסומים אלה אבקשך איפה לבדוק את כל העובדות סביב פרשת 
    ::::תוך התייחסות לנקודות הבאותתוך התייחסות לנקודות הבאותתוך התייחסות לנקודות הבאותתוך התייחסות לנקודות הבאות,, ,, ,, ,, ל לתפקידל לתפקידל לתפקידל לתפקיד""""בחירתה של הנבחירתה של הנבחירתה של הנבחירתה של הנ

 

 האם נוצרו התנאים להעדפה מראש של המועמדת על פני מועמדים  האם נוצרו התנאים להעדפה מראש של המועמדת על פני מועמדים  האם נוצרו התנאים להעדפה מראש של המועמדת על פני מועמדים  האם נוצרו התנאים להעדפה מראש של המועמדת על פני מועמדים  .1
    ????אחרים אחרים אחרים אחרים 

ת תקופת חפיפה בתפקיד של שנה ת תקופת חפיפה בתפקיד של שנה ת תקופת חפיפה בתפקיד של שנה ת תקופת חפיפה בתפקיד של שנה שאושרה למועמדשאושרה למועמדשאושרה למועמדשאושרה למועמד, , , , האם נכונה העובדההאם נכונה העובדההאם נכונה העובדההאם נכונה העובדה .2
בעוד שמועמד סביר יכול ללמוד את התפקיד בתקופה קצרה בעוד שמועמד סביר יכול ללמוד את התפקיד בתקופה קצרה בעוד שמועמד סביר יכול ללמוד את התפקיד בתקופה קצרה בעוד שמועמד סביר יכול ללמוד את התפקיד בתקופה קצרה , , , , שלמהשלמהשלמהשלמה
    ????יותריותריותריותר

כי בין המתמודדים היה מתמודד שעסק באותו כי בין המתמודדים היה מתמודד שעסק באותו כי בין המתמודדים היה מתמודד שעסק באותו כי בין המתמודדים היה מתמודד שעסק באותו , , , , האם נכונה העובדההאם נכונה העובדההאם נכונה העובדההאם נכונה העובדה .3
תפקיד ברשות מקומית אחרת במשך שנים רבות ויכול היה להתאים תפקיד ברשות מקומית אחרת במשך שנים רבות ויכול היה להתאים תפקיד ברשות מקומית אחרת במשך שנים רבות ויכול היה להתאים תפקיד ברשות מקומית אחרת במשך שנים רבות ויכול היה להתאים 

 ? ? ? ? לתפקיד לתפקיד לתפקיד לתפקיד 

    """"????תתתת////לבחירת   המועמדלבחירת   המועמדלבחירת   המועמדלבחירת   המועמדי ועדת המכרזים י ועדת המכרזים י ועדת המכרזים י ועדת המכרזים """" מה היו אמות המידה שנקבעו ע מה היו אמות המידה שנקבעו ע מה היו אמות המידה שנקבעו ע מה היו אמות המידה שנקבעו ע .4
 

 :התייחסות מבקר העירייה ע� סיו� הבדיקהלהל� 
 

' מ מנהלת מח"למשרת מ. ד.ה' בעקבותיו נבחרה הגב, בהמש# לפניית# בדקתי את המכרז .1
 .הגבייה

 
 :מתו# הבדיקה אני למד .2
 
 כאשר מבעלי ניסיו� , דרישות המכרז היו לימודי� אקדמאי� . א   

 נדרשה השכלה אקדמאית ספציפית ומלאה,  שני�10   מקצועי של עד                       
 .                         בסטטיסטיקה או בכלכלה או בראיית חשבו� והשתלמות בנושא גבייה

 
 הפעלת + לגבי הניסיו� המקצועי נדרשו המועמדי� לניסיו� מוכח בניהול  .ב         

 מ ע� "יכולת ניהול מו+ גביית תשלומי� מציבור רחב + �                          צוות עובדי
 .                         פרטי� וארגוני�

 

 : הרכב הועדה לקבלת עובדי� היה כלהל�  .ג
 
 ר" יו&  ל העירייה " מנכ&מאיר אלוני�  �
  חבר&   גזבר העירייה&מר דני בוסטי�  �
  חבר& א"ל ומנהל כ"מנכ'  ע&מר יעקב שלו�  �
   חבר& ) גזבר לשעבר( גמלאי &קלמ� מינוסקי� מר  �



 

 

283

  חברה& הגבייה '  מנהלת מח&יוכבד מיניסטר ' גב �
  נציגת ציבור&  מנהלת סני, בנק איגוד &רני פנסו ' גב �
  נציג ועד עובדי�& ר ועד עובדי�" יו&מר יעקב הירשנברגר  �
 
 

על העומדי� הממונה ארגונית ומקצועית על מחלקת הגבייה ו, גזבר העירייה .ד
ורש� בפרוטוקול ישיבת הועדה לבחירת מועמדי� . ד.ה' לא בחר בגב, בראשה

 .את העדפתו למועמד אחר
 

ר ועד העובדי� אשר שימש חבר בועדה לבחינת המועמדי� רש� בפרוטוקול "יו .ה
 .לכאורה, אשמה חמורה, "המכרז תפור"כי 

 

 :מתו# בחינת המסמכי� מתקבלי� הנתוני� העובדתיי� כלהל� .3
 

 מתוכ� ,  בלבד5התייצבו ,  מועמדי� אשר הוזמנו לראיונות אישיי�7מתו#  . א
 לשאלת    הביקורת     . מבלי שהועדה תנמק את סיבת בחירתה, .ד.ה'                 נבחרה הגב

 לא , ל העירייה שהיות ופקודת העיריות אינה מחייבת זאת"               ענה מנכ
 או אי בחירה של מועמד בועדה /      מקובל בעיריית כפר סבא לנמק בחירה ו                      

 .                            לקבלת עובדי�
 

המועמדת שנבחרה  איננה בעלת השכלה אקדמאית , על פי המסמכי� שבחנתי .ב
א# לא מצאתי מסמ# , על פי הצהרותיה היא לומדת לתואר אקדמאי, אמנ�(

לציי� שהמועמדת שהתקבלה לעבודה מועסקת על פי הדירוג יש ). (המעיד על כ#
, היא צירפה אישורי עבודה ממקומות עבודה קודמי�). ר"המנהלי ולא דירוג מח

 .כולל מועדי העסקתה ש� ומסמכי� על קורסי� והשתלמויות מקצועיי�
 

 נקבע שלא יתמנה 1974 &מ "תש, )מכרזי� לקבלת עובדי�(על פי תקנות העיריות  .ג
הבדיקה העלתה שתפקיד . בד רשות מקומית אלא למשרה פנויה בתק�אד� עו

מ מנהלת מחלקת הגבייה נוצר במקו� זה שהתפנה עקב פרישתה של עובדת "מ
 .ובכל מקרה לא נוספה מישרה לתק� הקיי�, אחרת לגמלאות

 
  :ל העירייה הסביר כי"מנכ
 במהלך השנים האחרונות נוכחנו לדעת כי מחלקת הגבייה זקוקה  במהלך השנים האחרונות נוכחנו לדעת כי מחלקת הגבייה זקוקה  במהלך השנים האחרונות נוכחנו לדעת כי מחלקת הגבייה זקוקה  במהלך השנים האחרונות נוכחנו לדעת כי מחלקת הגבייה זקוקה  " " " "

' ' ' ' אכיפת גבייה וכואכיפת גבייה וכואכיפת גבייה וכואכיפת גבייה וכו, , , , ארגון מבצעים כגון מדידותארגון מבצעים כגון מדידותארגון מבצעים כגון מדידותארגון מבצעים כגון מדידות. . . . לחיזוק בצד הניהולילחיזוק בצד הניהולילחיזוק בצד הניהולילחיזוק בצד הניהולי
מאחר והמחלקה עומדת בפני מאחר והמחלקה עומדת בפני מאחר והמחלקה עומדת בפני מאחר והמחלקה עומדת בפני . . . . מחייבות איש ארגון וניהול תקיף ויעילמחייבות איש ארגון וניהול תקיף ויעילמחייבות איש ארגון וניהול תקיף ויעילמחייבות איש ארגון וניהול תקיף ויעיל
ביקשנו כי המנהל בעתיד יהיה ביקשנו כי המנהל בעתיד יהיה ביקשנו כי המנהל בעתיד יהיה ביקשנו כי המנהל בעתיד יהיה , , , , שינויים פיזיים ושינויים בשיטות העבודהשינויים פיזיים ושינויים בשיטות העבודהשינויים פיזיים ושינויים בשיטות העבודהשינויים פיזיים ושינויים בשיטות העבודה

לפיכך החלטנו לבחור ממלאת לפיכך החלטנו לבחור ממלאת לפיכך החלטנו לבחור ממלאת לפיכך החלטנו לבחור ממלאת . . . . האיש אשר ילווה את השינויים וינהל אותםהאיש אשר ילווה את השינויים וינהל אותםהאיש אשר ילווה את השינויים וינהל אותםהאיש אשר ילווה את השינויים וינהל אותם
עקב פרק הזמן עקב פרק הזמן עקב פרק הזמן עקב פרק הזמן . . . . ום למנהלת המחלקה פרק זמן ארוך טרם פרישתהום למנהלת המחלקה פרק זמן ארוך טרם פרישתהום למנהלת המחלקה פרק זמן ארוך טרם פרישתהום למנהלת המחלקה פרק זמן ארוך טרם פרישתהמקמקמקמק

, , , , י העובדת שפרשה לגמלאותי העובדת שפרשה לגמלאותי העובדת שפרשה לגמלאותי העובדת שפרשה לגמלאות""""הארוך לא איישנו את התפקיד אשר התפנה עהארוך לא איישנו את התפקיד אשר התפנה עהארוך לא איישנו את התפקיד אשר התפנה עהארוך לא איישנו את התפקיד אשר התפנה ע
מאחר וביקשנו תרופה למצב המחלקה מאחר וביקשנו תרופה למצב המחלקה מאחר וביקשנו תרופה למצב המחלקה מאחר וביקשנו תרופה למצב המחלקה . . . . ממממ""""ותקן זה שימש לתפקידה של המותקן זה שימש לתפקידה של המותקן זה שימש לתפקידה של המותקן זה שימש לתפקידה של המ

חזור חזור חזור חזור , , , , לפיכך נקבע במכרזלפיכך נקבע במכרזלפיכך נקבע במכרזלפיכך נקבע במכרז. . . . ובסיס לשיפורה בעתיד ביקשנו מנהל עם ניסיוןובסיס לשיפורה בעתיד ביקשנו מנהל עם ניסיוןובסיס לשיפורה בעתיד ביקשנו מנהל עם ניסיוןובסיס לשיפורה בעתיד ביקשנו מנהל עם ניסיון
שווה שווה שווה שווה , , , , במשך תקופה משמעותיתבמשך תקופה משמעותיתבמשך תקופה משמעותיתבמשך תקופה משמעותית, , , ,  נראה בניסיון ניהולי מוכח נראה בניסיון ניהולי מוכח נראה בניסיון ניהולי מוכח נראה בניסיון ניהולי מוכחוהדגש כי אנווהדגש כי אנווהדגש כי אנווהדגש כי אנו

    ....ערך להשכלה אקדמאיתערך להשכלה אקדמאיתערך להשכלה אקדמאיתערך להשכלה אקדמאית
 נראה  נראה  נראה  נראה ----להשכלה להשכלה להשכלה להשכלה " " " " תמורהתמורהתמורהתמורה""""---- ניסיון עשיר כמנהל כ ניסיון עשיר כמנהל כ ניסיון עשיר כמנהל כ ניסיון עשיר כמנהל כ----העמדת שתי התכונות העמדת שתי התכונות העמדת שתי התכונות העמדת שתי התכונות 
    ....לי הוגן ומעשי כאחדלי הוגן ומעשי כאחדלי הוגן ומעשי כאחדלי הוגן ומעשי כאחד

בולטת בולטת בולטת בולטת . . . . דדדד....מבין כל המועמדים נראה היה לי ולרוב חברי הועדה כי המבין כל המועמדים נראה היה לי ולרוב חברי הועדה כי המבין כל המועמדים נראה היה לי ולרוב חברי הועדה כי המבין כל המועמדים נראה היה לי ולרוב חברי הועדה כי ה
 ".".".".בכשרונה וביכולתהבכשרונה וביכולתהבכשרונה וביכולתהבכשרונה וביכולתה

 

אשר יבטא את , י בהעדר פרוטוקול מסודר ומפורטהביקורת מבקשת לציי� כ .4
דעות חברי הועדה בבוא� להחליט על בחירת מועמד לתפקיד ובהעדר תוצאות 

, פה אחד, במקרה וההחלטה אינה מתקבלת על ידי כל חברי הועדה, הצבעה
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 .קשה לקבוע לגבי צורת ואופ� הדיוני� בועדה
 

חסותי המתבססת על העובדות להל� התיי, במענה לסוגיות שהעלית בפניית# אלי .5
 :כפי שתוארו לעיל

 
 הא� נוצרו התנאי� להעדפתה מראש של המועמדת על פני  .  א

 ?          מועמדי� אחרי� 
 

מבי� כל המועמדי� נראה היה לי : "ל העירייה"לדברי מנכ : תשובתי 
מדובר . בולטת  בכישרונה וביכולתה. ד.ולרוב חברי הועדה כי ה

הפגינה , עסקה בגביית כספי�, לה מערכות גדולותבמנהלת אשר ניה
אישיותה נראתה לחברי הועדה . בקיאותה ה� בניהול וה� בגביית כספי�

בטוחה בעצמה , תקיפה במידת הצור�,  אסרטיבית�מתאימה 
 ".וביכולתה

 

שאושרה למועמדת תקופת חפיפה בתפקיד של שנה , הא� נכונה העובדה .ב
למוד את התפקיד בתקופה קצרה ברור שמועמד סביר יכול ל, שלמה
 ? יותר
 

המועמדת נתקבלה לתפקיד ממלאת מקו� מנהלת מחלקת  :תשובתי 
תפרוש לגמלאות עד סו+ השנה , הגבייה הנוכחית' מנהלת מח. הגבייה

הכוונה היתה בבחירת , ל העירייה"כפי שצוטט לעיל מנכ.  הנוכחית
לאו  דווקא את מועמד לתפקיד אשר יחזק את החלק הניהולי והארגוני ו

 .החלק המקצועי של התפקיד
ממלאת מקו� מנהלת מחלקת "נבחרה לתפקיד . ד.ה' לדעתי הגב

ומ� הראוי שלא להסיק כל מסקנה בנושא בטר� פרישתה של " הגבייה
 .המנהלת הנוכחית לגמלאות

 
כי בי� המתמודדי� היה מתמודד שעסק באותו , הא� נכונה העובדה .ג

מש� שני� רבות ויכול היה להתאי� תפקיד ברשות מקומית אחרת ב
 ?לתפקיד 

 
אכ� בי� המועמדי� היה מתמודד המשמש בתפקיד מנהל  : תשובתי

בעל ניסיו� בהקמת מער� גבייה ;  שנה 15מחלקת גבייה בעירייה מזה 
עוסק בייעו3 ; בעיריות ובהפעלת מערכות מחשוב הקשורות בהכנסות

� בגבייה ובהגדלת והדרכה לרשויות מקומיות בכל התחומי� הקשורי
פ כמנהל מצטיי� מצד "זכה להערכות בכתב ובע, הכנסות העירייה

 .'ממוניו הקודמי� וכד
 אומנ� �" בעל הניסיו�"המועמד : " ל העירייה הסביר לביקורת "מנכ

האיש נראה בעל יכולת מקצועית . מנהל מחלקת גבייה בעיר אחרת
לא היתה , עדהאשר לדעתי ולדעת רוב חברי הו, א� אישיותו, טובה

ועדת בוחני� נועדה ג� להתרש� מהמועמד . מתאימה לעבודה במחלקה
� הא� האיש כבר ביצע �ולא לקבוע את קביעתה רק על פי הקריטריו

, ההתרשמות מחוסר ההתאמה של האישיות. את התפקיד וא� לאו
היתה כמעט זהה אצל רוב חבריי ' בוטות וכו, הופעה, צורת הדיבור

 ".הועדה
    

 ?י ועדת המכרזי� לבחירת המועמדות " אמות המידה שנקבעו עמה היו .ד
    

א� , לפני הועדה עמדו דרישות ותנאי המכרז שפורס�, לדעתי : תשובתי
כעיקרו� מה שקבע בסופו של דבר היה התרשמות� האישית של רוב 

היות ואי� פרוטוקול . חבריי הועדה מ� המועמדי� אשר התראיינו בועדה
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 . בעו קריטריוני� אחרי�שנק, לא מצאתי, מפורט
 
 

VI....  בועדת הנחותבועדת הנחותבועדת הנחותבועדת הנחות" " " " כפר סבא שלנוכפר סבא שלנוכפר סבא שלנוכפר סבא שלנו""""נציג לסיעת נציג לסיעת נציג לסיעת נציג לסיעת���� 
 

 .מ"ח, פניית מר יהודה ב� חמו
 

 :פנה אל ראש העיר כלהל�, מר יהודה ב� חמו, חבר מועצת העירייה
. מגיע נציג בועדת ההנחות" כפר סבא שלנו"ברצוני להסב את שימת ליב# שלסיעת "

 ".ל"ציג סיעתנו יהיה חבר בועדה הנאבקש# לפעול בהתא� ולהביא לכ# שנ
 

  :תשובת ראש העיר אל הפנייה לעיל הייתה
 

פ חלקן היחסי פ חלקן היחסי פ חלקן היחסי פ חלקן היחסי """" ע ע ע ע---- ככל שניתן  ככל שניתן  ככל שניתן  ככל שניתן ----הייצוג של הסיעות בוועדות צריך להיות הייצוג של הסיעות בוועדות צריך להיות הייצוג של הסיעות בוועדות צריך להיות הייצוג של הסיעות בוועדות צריך להיות """"
 . . . . במועצת העירייהבמועצת העירייהבמועצת העירייהבמועצת העירייה

    
אולם הכלל דלעיל נשמר כאשר הוחלט אולם הכלל דלעיל נשמר כאשר הוחלט אולם הכלל דלעיל נשמר כאשר הוחלט אולם הכלל דלעיל נשמר כאשר הוחלט , , , , לא כל הסיעות מיוצגות בכל הועדותלא כל הסיעות מיוצגות בכל הועדותלא כל הסיעות מיוצגות בכל הועדותלא כל הסיעות מיוצגות בכל הועדות

    ".".".".על הרכב ועדותיהעל הרכב ועדותיהעל הרכב ועדותיהעל הרכב ועדותיה, , , , י המועצהי המועצהי המועצהי המועצה""""עעעע
    

 : יהודה ב� חמו העביר את תשובת ראש העיר אל התייחסותו של מבקר העירייהמר 
 

    ".".".".אבקש את התייחסותך לתשובתו של ראש העירייהאבקש את התייחסותך לתשובתו של ראש העירייהאבקש את התייחסותך לתשובתו של ראש העירייהאבקש את התייחסותך לתשובתו של ראש העירייה""""
    

  :להל� התייחסותו של מבקר העירייה
 

אבקש להביא לידיעת# את הסעיפי� '  בהמש# לפניית# שבסימוכי� א .1
 .הרלוונטיי� שבפקודת העיריות

 
  באופ� כללי להרכב ועדות החובה של מועצת מתייחס'  א150סעי,  .א

 ) :ועדת ההנחות הינה ועדה חובה(העירייה 
 )ו"תיקו� תשנ(הרכב ועדות החובה '  א150"

 עד 148ההרכב הסיעתי הכולל של כל ועדות החובה הנקובות בסעיפי� 
ובלבד , יהיה תוא� ככל שנית� את ההרכב הסיעתי של המועצה',  ב149

יהיה נציג אחד לפחות מסיעה שאינה מיוצגת שבכל אחת מהועדות 
 ".בועדת ההנהלה

 
 '  ד149י מועצת העירייה על פי סעי, " ועדת ההנחות נבחרת ע .ב

 :             לפקודת העיריות והוא מסביר את הרכבה 
 

  �חברי הועדה יהיו ) ב('  ד149סעי+ "             
 

 מה� חברי� בסיעות אשר שניי� , שלושה חברי המועצה)         1(
              המיוצגות בועדת ההנהלה ואחד חבר בסיעה הגדולה 

 קיבלה את מירב , שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה,              ביותר
 היו הסיעות כול� מיוצגות בועדת ;              קולות הבוחרי�

   יהיה חבר ועדה אחד לפחות מי שאינו  חבר�             ההנהלה 
 ;             המועצה 

 
 ומנהל מחלקת הגבייה או , מנהל מחלקת הרווחה, הגזבר )2(
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             מי שכל אחד מה� הסמיכו לעניי� סעי+ זה מבי� עובדי 
 ;            העירייה 

 
 היוע3 המשפטי שמינתה העירייה לפי חוק הרשויות  )3(

 ד "או עו, 1975 �ו "התשל, )ייעו3 משפטי(            המקומיות 
             ממשרדו או מלשכתו  ובעירייה שלא מינתה יוע3 משפטי 

 ".ד שמינתה המועצה לעניי� זה"עו,             כאמור
 

מתו# המדרי# .  כידוע ל# מועצת עיריית כפר סבא לא בחרה בועדת הנהלה .2
בי נקבע לג,  המתייחס לועדות1 &'  בפרק ד, השימושי לנבחר ברשות המקומית

 :ועדת הנהלה 
 

בי� חברי הועדה ג� , בעיריות מציי� החוק. בראש הועדה יעמוד ראש הרשות…"
, מספר� של חברי הועדה נתו� להחלטת המועצה. את סגניו של ראש העירייה

 ".אבל היא אמורה לשק+ במניינ� את יחסי הכוחות בקואליציה המקומית
 

ת וחברי מועצת העירייה בועדת כאמור בעיריית כפר סבא אי� ועדת הנהלה א# היו
 :ההנחות ה� 

 
 ר" יו& 2000נציג סיעת כפר סבא 

 
  חבר&צ "נציג סיעת מר

 
  חבר&ל "נציג סיעת מפד

 
ברור שישנ� שני חברי מועצה שאינ� שייכי� לקואליציה ואחד מה� א, שיי# 

 .לסיעה הגדולה ביותר שמחו0 לקואליציה
 

החברי� בועדת ההנחות , צת העירייההיות שבי� חברי מוע, על פי מיטב הבנתי .3
כאשר אחד ,  נציגי� של סיעות מחו0 לקואליציה2, כפי שמוזכר כבר לעיל, ישנ�

אזי הרכב הועדה תקי� , מה� חבר בסיעה הגדולה ביותר שמחו0 לקואליציה
 .ובהתא� לחוק ולכוונת המחוקק

 

כ� שהדברי� חוות דעת משפטית וית, היות ואינני משפט� אי� לראות בחוות דעת זו .4
לכ� הייתי מציע כי תבדוק את , י פסיקה שאיננה ידועה לי"המוזכרי� בחוק שונו ע

 .הנושא ע� יוע0 משפטי מתאי�
 
 
 
 


