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דו"ח ביקורת על התכנסות ועדות העירייה

.1

כללי
.1.1

במהל חודש נובמבר  1993נערכו בחירות לרשויות המקומיות שבסופ
נבחרו  19חברי מועצה ובתוכ ראש עיר .ב  8.12.93התכנסה מועצת העיר
)להל המועצה( לישיבתה הראשונה אשר בה הוחל בכינו הועדות ובשיבוצ
הפרסונאלי לרבות בחירה ביו"ר מועצת העיר ובסגני לראש העיר לפי חוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונת( התשל"ה  .1975

.1.2

מועצת העירייה הינה הגו %הנבחר שתפקידו הוא כשל רשות מחוקקת
מקומית ,הווה אומר מחד עיצוב מדיניות הרשות )בראי המצע שעל פיו ה
נבחרו( דר חקיקת חוקי עזר עירוני ואישור התקציב ,ומאיד לפקח על
פעולות הנהלת העיר על יחידותיה .בפועל הואיל ואי בכוח המועצה לפקח
על תחומי פעילות הנהלת העיר ,מקימה המועצה ה מבי חבריה וה מקרב
עובדי העירייה ואחרי ועדות ספציפיות.

.1.3

הבסיס על פיו מתנהלי ענייני המועצה קבועי ,מכוח סעי 136 %בפקודת
העיריות  ,בתקנו .התקנו בדבר ישיבות מועצה והנוהל בה )להל התקנו(
קובע בי היתר את אופ ניהול ישיבות המועצה לרבות אופ קבלת
החלטות.

.1.4

בעיריית כפר סבא פועלות  24ועדות המופקדות על נושאי מוגדרי זאת
תו כפיפות למועצת העירייה .את הועדות נית לחלק לשני סוגי :ועדות
חובה )סטטוטוריות( וועדות רשות .ועדות חובה ה ועדות אשר הקמת
מחוייבת מכוח סעיפי פרק שמיני )ועדות המועצה( בפקודת העיריות .ועדות
רשות ה ועדות קבועות או ארעיות שתפקיד לייע ,למועצה ,בענייני או
במקרי מסוימי זאת בנוס %לועדות הקבועות בחוק )סעי 150 %לפקודת
העיריות(.
להל חלוקת חובת הייעו ,של ועדות העירייה.
אחר
ועדת ביטחו  מייעצת
למשטרה בעניי
מש"אז

ייעו ,למועצה
ועדת כספי

ייעו ,לראש העיר
ועדת הנהלה

ועדה לענייני ביקורת
ועדות רשות שונות

ועדת מכרזי
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חלוקת הועדות

.1.5

מס'
1
2
3
4
5
6

ועדות רשות
ועדת חינו
ועדת תרבות
ועדת נוער
ועדת ספורט
ועדת תברואה ואיכות סביבה
ועדת שירותי חברתיי

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ועדת חזות פני העיר ותשתיות
ועדת תחבורה
ועדת אירועי
ועדת עריתאו
ועדת קליטה
ועדה לענייני שכונות
ועדת שמות לרחובות
ועדת נכסי
ועדת משנה לתכנו ובניה
ועדת הנחות
ועדת תמיכות
ועדת לסמי ואלכוהול
ועדת תנועה
ועדה לפיטורי עובדי

ועדות חובה
ועדת הנהלה
ועדת מכרזי
ועדת כספי
ועדת מל"ח
ועדת בטחו
ועדה לענייני
ביקורת*

* הפסיקה לתפקד במרס .1996

.1.6

.2

הביקורת נערכה במהל חודש מרס  .1997מטרת הביקורת היא ,כאמור,
לבדוק את התכנסויות ועדות העירייה .לצור עריכת הביקורת קיימה
הביקורת ראיונות ע רכזי הועדות ,וכ ניתחה את פרוטוקוליה של
הועדות השונות.

מועצת העירייה
.2.1

כאמור בפרק שביעי בפקודת העיריות נקבע אופ ניהול ישיבות המועצה .על
פי האמור בפרק שני בסעי 4 %לתקנו ,מועד הישיבה מ המניי יהיה תו 15
הימי הראשוני לכל חודש קלנדארי ,באחד הימי מיו ראשו עד יו
חמישי לאחר השעה  .18:00תקנו המועצה קובע ג ,בפרק שלישי ,את אופ
כינוסה של ישיבה שלא מ המניי .סעי 8 %בפרק שלישי בתקנו קובע
שרשאי ראש עיר ו\או על פי דרישה בכתב החתומה ביד על ידי שליש מחברי
המועצה לכנס ישיבה שלא מ המניי.
מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת בתארי  2\4\97נמצא שישיבות המועצה
מתקיימות במועד כפי שמורה החוק ,וכמו כ אופ כינוס ישיבות שלא מ
המניי נעשה כחוק.

.2.2

מתו  55ישיבות מועצה שהתקיימו מתחילת הקדנציה הנוכחית )דצמבר
 (1993ועד לסיו הביקורת מרס  ,1997מתוכ  31ישיבות המהוות  56%ה
ישיבות מ המניי ,ואילו  24ישיבות המהוות  44%ה ישיבות שלא מ
המני.
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התפלגות ישיבות מועצת העיריה
דצמבר   1993מרס 1997

ישיבות שלא מ המניי

ישיבות מ המניי

.2.3

.3

מבדיקת נוכחות חברי מועצת העיר בישיבות נמצא שאחוז הנעדרי
בישיבות המועצה שמ המניי היינו  10%ואילו של ישיבות שלא מ המניי
היינו .14%

ועדות חובה
.3.1

ועדת כספי וועדת הנהלה
כיוו שהייתה קיימת ,עד לחודש נובמבר  ,1994זהות אישי בי
חברי ועדת כספי וחברי ועדת הנהלה ,הוצא פרוטוקול משות %לשתי
הועדות .זאת על א %שלשתי הועדות תחומי סמכות שוני וחובת
ייעו ,לגופי שוני .על פי תיקו תשנ"ו )סעי150 %א לפקודת
העיריות( הרכב הכולל של הועדות יהיה כהרכב הסיעתי של המועצה.
כתוצאה מתיקו זה צורפו  2נציגי של האופוזיציה לועדת כספי
נוצרה ההפרדה בי שתי הועדות.
סה"כ ועדה זו ניהלה  15ישיבות .מבדיקה נמצא שאחוז ההיעדרויות
בישיבות ועדה זו הוא .15%
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.3.1.1

ועדת כספי
כאמור החל מדצמבר ) 1994ראה סעי (3.1 %הוקמה ועדת כספי.
לפי סעי 149 %לפקודת העיריות ועדה זו שהיא ועדת חובה
ותפקידה הוא "לייע ,למועצה בכל ענייני כספי של העירייה".
חברי בועדה זו  12חברי מועצה.
סה"כ עד לסיו הביקורת ) ,(3\1997התנהלו  67ישיבות
שהאחרונה שבה קוימה ב  .17.3.97מבדיקה נמצא שאחוז
ההיעדרויות בישיבה ועדה זו הוא .17%

.3.1.2

ועדת הנהלה
ועדת הנהלה ניהלה את ישיבתה הראשונה בינואר  .1996לפי סעי%
 147לפקודת העיריות ועדת היא קבועה ותפקידה הוא "לייע,
לראש העירייה בכל הנוגע לביצוע תפקידיו ,ושתשמש ועדה לכל
עניי שאינו בתחו סמכותה של ועדה אחרת" .ועדה זו מונה 10
חברי.
סה"כ עד לסיו הביקורת ) ,(3\1997התנהלו  11ישיבות,
שהאחרונה שבה קוימה ב  .10.3.97מבדיקה שערכה הביקורת
נמצא שאחוז ההיעדרויות מישיבות ועדה זו עומד על .20%

.3.2

ועדת מכרזי
סעי 148 %בפקודת העיריות קובע בי היתר את החובה בהקמת הועדה וכ
את התפקיד של ועדת מכרזי .ועדה זו מונה  9חברי מועצת עיר.
סה"כ עד למועד הביקורת ,התנהלו  108ישיבות שהאחרונה שבה קויימה
ב  .15.4.97מבדיקה נמצא שאחוז ההיעדרויות מישיבות ועדת המכרזי
הוא .37%

.3.3

ועדת ביטחו
מכוח סעי149 %ב' לפקודת העיריות" ,בעיריה שבה נתכוו משמר אזרחי,
תוק ועדת בטחו שתייע ,ותסייע למשטרה בעניי המשמר האזרחי".
בתחו שיפוט של עירית כפר סבא פועלת יחידת משמר אזרחי .ע תחילת
הקדנציה הנוכחית של מועצת העיר הוקמה ועדת ביטחו .ועדה זו מונה 6
חברי.
מבדיקה בערכה הביקורת נמצא שמתחילת הקדנציה הנוכחית של מועצת
העיר ועד למועד הביקורת התכנסה הועדה פעמי בלבד.
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.3.4

ועדה לענייני ביקורת
הועדה לענייני ביקורת מוקמת ופועלת מכוח סעי149 %ג' לפקודת העיריות.
בפקודה נקבע אופ עבודתה ,הרכבה והנושאי עליה היא מופקדת כלפי
מועצת העיר .ועדת זו מונה  5חברי .עקב מחלוקות בי חברי הועדה הגישו
בתארי  24.11.96חברי הועדה את כתב התפטרות למועצת העיר .בפועל
ועדה זו הפסיקה לתפקד עוד במרס  .1996בתארי  7.4.97נבחרה ועדה
חדשה לענייני ביקורת.
סה"כ עד למועד הביקורת התנהלו  12ישיבות ,שהאחרונה שבה קוימה
ב  .20.2.96מבדיקה שערכה הביקורת נמצא שאחוז ההיעדרויות מישיבות
ועדה זו עומד על .23%

.3.5

ועדת מל"ח
ועדת מל"ח מוקמת מכוח סעי149 %א' לפקודת העיריות .ועדה זו אמורה
לייע ,למועצת העיר בכל הכרו בהכנת הרשות לשעת חירו .לפי מנהל
מחלקת בטחו ,עקרונית ,ועדה זו מתכנסת בתדירות של  2ישיבות בשנה.
בפועל ,הואיל וטייפ הגיבוי של מחלקת ביטחו איננו תקי לא היה נית
להציג ,לבקשת הביקורת ,את הפרוטוקולי של ישיבות הועדה .הואיל וכ
לא נית לבקר את התכנסויות ועדה זו.

.4

ועדות רשות
לביצוע הפונקציות השונות והרבות המוטלות על מועצת העירייה רשאית היא לפי
סעי  150לפקודת העיריות לבחור ועדות קבועות או ארעיות לייע למועצת העיר
בענייני או במקרי מסויימי.
.4.1

ועדת עלייה
בעקבות העלייה ההמונית שהייתה בסו %שנות ה  ,80הוקמה באפריל
 ,1991יחידה לקליטת עלייה .יחידה זו פעלה במסגרת אג %הרווחה ומנתה
 10עובדי .מתו כוונה להקנות את מירב תשומת הלב הציבורית לנושא
מחד ,ולפקח על פעולות היחידה לקליטת עלייה מאיד הוקמה ,בשנת
 ,1991ועדת לקליטת העלייה .הועדה מנתה  19חברי.
היחידה לקליטת עלייה פעלה במש  6שני ועשתה רבות למע קידו
קליטת העלייה ברשות .מבדיקה נמצא שמחודש נובמבר  1994ועד לפירוקה
של היחידה בחודש ינואר  1997לא כונסה הועדה לקליטת העלייה .בפועל
בקדנציה של המועצה הנוכחית קויימה רק ישיבה אחת.

.4.2

ועדה לשיפור פני העיר ותשתיות
הועדה לשיפור פני העיר ותשתיות מהווה גו %מייע ,למועצה בתחומיי שעליה
מופקד אג %שפי"ר .ועדה זו מונה  19חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  4ישיבות ,שהאחרונה
שבה הייתה ב  .13.3.96מבדיקה שערכה הביקורת נמצא שאחוז ההיעדרויות
מישיבות הועדה עומד על .35%
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.4.3

ועדת תחבורה
ועדה זו מופקדת על נושאי תחבורה וכבישי שמענייני הרשות ,בי א
באופ ישיר ובי א באופ עקי .%ועדה זו מונה  19חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  2ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב .21.11.97

.4.4

ועדת הנחות
ועדת ההנחות עוסקת בבקשות התושבי להנחות בארנונה ובמיסי
מקומיי .ועדה זו מונה  3חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  16ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .18.3.97מבדיקה שערכה הביקורת נמצא
שאחוז ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על .23%

.4.5

ועדת חינו
ועדת חינו מייעצת למועצת העיר על כל ההיבטי של החינו לרבות על
מסגרות החינו הבלתי הפורמאלי .ועדה זו מונה  22חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  8ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .22.2.97מבדיקה שערכה הביקורת נמצא
שאחוז ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על .29%

.4.6

ועדת נוער
ועדת נוער מייעצת למועצת העיר על כל ההיבטי הפורמאליי והבלתי
פורמאלי הכרוכי בענייני נוער ברשות .ועדה זו מונה  19חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  3ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב .1.1.95

.4.7

ועדת שירותי חברתיי
ועדת שירותי חברתיי מייעצת למועצת העיר על כל ההיבטי
הסוציאליי הכרוכי בחיי התושבי בעיר .ועדה זו מונה  19חברי.
מתחילת הקדנציה של מועצה העיר ועד למועד הביקורת קויימו  9ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .12.2.97מבדיקה שערכה הביקורת נמצא
שאחוז ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על .37%

.4.8

ועדת תברואה ואיכות סביבה
ועדת תברואה ואיכות הסביבה מייעצת למועצת העיר על טיפול ומניעה של
מפגעי סביבתיי ברשות .ועדה זו מונה  19חברי.

מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימה ישיבה
אחת ב  18.1.95מבדיקה שערכה הביקורת נמצא שמספר הנעדרי
מישיבה זו הוא .(56%) 11

172

.4.9

ועדת ערי תאו
ועדת ערי תאו מייעצת למועצת העיר בנושא הקשר ע ערי התאו של
העיר .ועדה זו מונה  20חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  10ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה בתארי  .16.10.96מבדיקה שערכה הביקורת
נמצא שאחוז ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על .35%

.4.10

ועדת נכסי
ועדת נכסי מייעצת למועצת העיר בכל הכרו בניהול נכסי העירייה .ועדה
זו מונה  9חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  5ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .12.11.96מבדיקה שערכה הביקורת נמצא
שאחוז ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על .29%

.4.11

ועדת לשמות רחובות
ועדה לשמות רחובות מייעצת למועצת העיר בכל הכרו בקביעת שמות
ובטיפול בבקשות לקביעת שמות רחובות ברשות  .ועדה זו מונה  9חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  6ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .24.11.96מבדיקה שערכה הביקורת נמצא
שאחוז ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על .17%

.4.12

ועדה לסמי ואלכוהול
ועדה לסמי ואלכוהול מייעצת למועצת העיר בכל הכרו בטיפול בנושאי
סמי ואלכוהול ברשות .ועדה זו מונה  17חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  4ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב .20.3.96

.4.13

ועדת תמיכות
ועדה תמיכות מייעצת למועצת העיר בכל הכרו בהקצאת משאבי לגופי
ועמותות שלעירייה רצו בעידוד ותמיכה כספית .ועדה זו מונה  5חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  13ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .9.4.97מבדיקה שערכה הביקורת נמצא שאחוז
ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על .19%

.4.14

ועדות תרבות
ועדה תרבות מייעצת למועצת העיר בכל הכרו בקידו מפעלי תרבות ה
ממלכתיי וה אחרי שלרשות חלק או עניי .ועדה זו מונה  19חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  4ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .12.5.96מבדיקה שערכה הביקורת נמצא
שאחוז ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על  .26%בפרוטוקול הישיבה
מהתארי  3.12.95לא צויי מספר משתתפי כנהוג.
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.4.15

ועדת ספורט
ועדת ספורט מייעצת למועצת העיר בכל הכרו בקידו מפעלי ספורט
בתחומי הרשות .ועדה זו מונה  19חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  2ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .1.1.95מבדיקה שערכה הביקורת נמצא שלא
נעדר איש מישיבות הועדה.

.4.16

אירועי
ועדת אירועי מייעצת למועצת העיר בכל הכרו באירועי ממלכתיי,
עירוניי ואחרי שלרשות חלק או עניי .ועדה זו מונה  19חברי.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  4ישיבות,
שהאחרונה שבה הייתה ב  .30.1.96מבדיקה שערכה הביקורת נמצא
שאחוז ההיעדרויות מישיבות הועדה עומד על .28%

.4.17

ועדת תנועה
ועדת תנועה מייעצת לראש העיר בנושאי תעבורתיי בתחו שיפוט
הרשות .ועדה זו בפועל מורכבת משתי ועדות ,ועדת תנועה מקומית וועדת
תנועה מרכזית .ועדת תנועה מרכזית מטפלת בנושאי התעבורתיי
הנוגעי לכבישי ∗ הראשיי בעיר וכ לכבישי בינעירוניי הנמצאי
בתחו הרשות .ועדת תנועה מקומית מטפלת בנושאי התעבורתיי
הנוגעי לכבישי הרשות אשר אינ בתחו טיפולה של ועדת תנועה
מרכזית.
ההרכב הפרסונלי בשתי הועדות זהה למעט השתתפות נציג משרד
התחבורה כחבר בועדת תנועה מרכזית .חברי בועדת תנועה מרכזית 12
חברי ואילו  11חברי בועדת תנועה מקומית.
מתחילת הקדנציה של המועצה ועד למועד הביקורת קויימו  15ישיבות של
ועדת תנועה מקומית ו 12ישיבות ועדת תנועה מרכזית ,שהאחרונה שבה
הייתה ב  .14.4.97מבדיקה שערכה הביקורת נמצא שאחוז ההיעדרויות
מישיבות הועדה עומד על כ .20%

.4.18

ענייני שכונות
ועדת רשות זו לא כונסה כלל מתחילת הקדנציה של המועצה הנוכחית.

* לצורך העניין הגדרת כביש ראשי תכלול גם את הכבישים המחוברים לכביש הראשי ,זאת עד לצומת הראשונה בהם.
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.5

סיכו
.5.1

ועדות חובה
באופ כללי ,למעט ועדת ביקורת וועדת ביטחו ,נית לקבוע שרמת
הפעילות בועדות החובה סבירה ותואמת את הדרוש בחוק .ממוצע הנעדרי
מישיבות ועדת חובה עומד על כ .19%

מספר ישיבות ועדות חובה
3.97 – 12.
12.93

מועצה
55
מכרזי

כספי והנהלה
15

108

ביקורת
12

כספי
67

הנהלה
11

ביטחו
1
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.5.2

ועדות רשות
באופ כללי נית לקבוע שתכיפות התכנסויות ועדות הרשות של
העירייה משקפות ,למעט ועדה לענייני שכונות ,תחבורה ,ספורט,
ונכסי ,סבירות .ממוצע הנעדרי מישיבות ועדת רשות עומד על
כ .27%

מספר ישיבות ועדות רשות
12.93!4.97
4

16

15

8

4

3

6

5
9

4
20

4
13

10

2

שמות רחובות

שיפור פני העיר

תנועה

אירועי

תחבורה

תמיכות

תרבות

שרותי חברתיי

סמי ואלכוהול

ספורט

ענייני שכונות

ערי תאו

הנחות

חינו

נוער

נכסי

