
 

 

 בישיבות נוכחות חברי מועצת העירייה
  וועדותיהישיבות מועצת העירייה וב
  

  

 כללי     .1
 

 ולאור 2005במסגרת תוכנית העבודה השנתית של מבקר העירייה לשנת 

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

ועדות , ת החובהבישיבות ועדו, מועצת העירייה בישיבות מועצת העירייה

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

 .מועצהה

 .2005שנת כל ערכה במהל� הביקורת נ

  

ה בדיקת נוכחות ופעילות חברי מועצת העירייה נמטרת הביקורת הי

בדיקת  בה� חברי� חברי מועצה ו,ועדותותדירות ואופ� כינוס ה, ועדותיהוב

 .צת העירייהישיבות מוע

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

נבחרו הציגו מועמדות� לכהונה במועצת העירייה ולאחר ש, בהתנדבות

 .  בבחירות למועצת העירייה,לכהונת� על ידי תושבי העיר

הביקורת  .ל מועצת העירייהש שנייההדוח זה נער� לגבי שנת כהונתה 

אי� , מועצה פעילי� ואחראי� על מגוו� תחומי� ועל כ�חברי ה כי מציינת

ללמוד מהנתוני� כפי שיופיעו בדוח זה כמצביעי� על מלוא הפעילות של 

חובה � כדי להצדיק אי כינוס של ועדות אי� בכ, על א� זאת. חברי המועצה

ג� של יחסית וכינוס באופ� מועט , כמתחייב על פי החוק, של העירייה

 .ירייהועדות רשות של הע

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

   

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

ועדות :  נוסח חדש פרק שמיני�הרשות מופיע בפקודת העיריות 

 : בסעיפי� כלהל��המועצה 
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 .  ועדת הנהלה� 147סעי$  .א

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

 . ועדת כספי�� 149סעי$  .ג

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

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

 ).ב"תשס, ח"תשנ, �"תש, ט"תשל: תיקו�( ועדה לענייני ביקורת �. ג149סעי$  .ו

 ).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

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

 .)ד"תשס: תיקו�( ועדה להנצחת זכר� של נרצחי טרור �. ח149סעי$  .יא

 )ה"סתש: תיקו�( ועדת חינו� �. ט149סעי$  .יב

 )ה"תשס: תיקו�( ועדה לאיכות הסביבה �. י149סעי$  .יג

 )ה"תשס: תיקו�( ועדה למאבק בנגע הסמי� המסוכני� �. יא149סעי$  .יד

 .  ועדות שונות� 150סעי$  .טו

 ).א"תשס:תיקו�( ההרכב הסיעתי של ועדות החובה �.א150סעי$  .טז

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

 ).א"תשס: תיקו�(שות  הרכב ועדות ר� 162סעי$   .יח

 .  תקופת הכהונה של הועדות� 163סעי$   .יט

 . חדילת חברות בוועדה� 164סעי$  .כ

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

 ).ו"תשל: תיקו�( הנוהל בעבודת הועדות � 166סעי$  .כב
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 : להל�,תקנות ונהלי�, ועדות פועלות על פי חוקי�ובנוס� חלק מה

 .1965 �ה "תשכ, יהחוק התכנו� והבני .א

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

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

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

 .1998 �ח "התשנ     

 .פקודת התעבורה .ה

 . נוהל למת� תמיכות של רשויות מקומיות .ו

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

 : העיריות בו נקבע

 .תקופת הכהונה של הועדות. 163" 

 כהונתה של - ועדה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת         

 מלבד אם נקבעה הוראה אחרת בפקודה זו או בחוק , המועצה          

   אלא שועדה ארעית תתפרק מאליה עם גמר ,אחר          

 ...".;תפקידה          

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

הווה אומר מחד עיצוב , מועצת העירייה הוא כשל רשות מחוקקת מקומית

י על פ, מדיניות הרשות באילוצי� הקואליציוניי� והתקציביי� הקיימי�

 וזאת באמצעות חקיקת חוקי על פיה� ה� נבחרו, פלגות לבחירותמצעי המ

� פיקוח על ,עזר עירוניי� ובקביעתו ואישורו של התקציב העירוני ומאיד

 . פעולות המנגנו� הפקידותי של העירייה על יחידותיה המקצועיות

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

בה� חברי� ה� , מקימה מועצת העירייה ועדות, פעילות העירייה ויחידותיה

ה� עובדי עירייה וה� נציגי ציבור ויועצי� חיצוניי� , חברי מועצת העירייה

 יחד ע� פיקוח , תהלי� קבלת החלטות תקי�תאפשרמקצועיי� ובאמצעות� מ

 .על פעולות העירייה

זירה הפומבית להשמעת הצהרות היא ה, מליאת מועצת העירייה א� כ�   .1.4

לייזו� פעילויות עירוניות לטובת תושבי העיר ולהתמודדות על , פוליטיות

 . תשומת הלב המיידית של הציבור והתקשורת

, לקבוע נהלי עבודה, לברור בי� אלטרנטיבות, כאשר יש לבחו� ענייני� לגופ�
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 להתוות מדיניות ולנסות למצוא פתרונות מעשיי� ההולמי� 

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

 . ממוקד

זהו למעשה . ועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתהוה

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

, יחד ע� חברי הנהלת העירייה והדרגי� המקצועיי� הבכירי� ברשות

 . לקבל החלטות ולקבוע את המדיניות, על מנת לדו�, להשמעת הדעות

בה הנבחרי� , ועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעולת הנבחרי�וה

ברוח מצע רשימותיה� והבטחותיה� , יכולי� להשפיע ולבקר את הנעשה

 . לבוחריה�

 136מכוח סעי� , הבסיס על פיו מתנהלי� ענייני המועצה קבועי� בתקנו�     .1.5

, "התקנון בדבר ישיבות מועצת העירייה והנוהל בהן. "עיריותבפקודת ה

קובע בי� היתר את אופ� ניהול ישיבות המועצה לרבות , שבדיני העיריות

הנהלי� על פיה� מתמנות ועובדות ועדות , בנוס�. אופ� קבלת ההחלטות בה

,  ובסעיפי� נוספי�166 � 147  בפקודת העיריות בסעיפי�והמועצה נקבע

    .עדות ספציפיותולו, ניבאופ� פרט

אול� . ועדות שמועצה רשאית להקי�ואי� כל מגבלה חוקית על מספר ה     .1.6

 �את חובת הקמת� של ועדות מסויימות , במפורש או במשתמע, החוק קובע

כל יתר . ג� אלו שאי� חובת חברות של חברי מועצה בה�, ועדות החובהה� 

 . ה� ועדות רשות, לפיכ� ,עדותוהו

 ועדה מקומית :את ועדות החובה הבאות, בי� היתרל עירייה חובה להקי� בכ

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

; ועדה לענייני ביקורת; ועדת תמיכות; ועדת הנחות; ועדת בטחו�; מכרזי�

; בהועדה לאיכות הסבי; ועדת חינו�; ועדת בטיחות בדרכי�; ועדת כספי�

ועדה ; ועדה לקידו� מעמד הילד; ועדה למאבק בנגע הסמי� המסוכני�

 ;)המוגדרות בחוק, א� נתקיימו נסיבות מחייבות להקמתה(ה ילקליטת עלי

 ועדת ערר ;ועדה להקצאת קרקעות ומבני� ללא תמורה או בתמורה סמלית

לשעת משק (ח "ועדת מל; ועדת רכש ובלאי או קניות; על שומת הארנונה

 נתקיימו א�(וועדה חקלאית ; ועדה להנצחת זכר� של נרצחי טרור; )�חירו

 ). המוגדרות בחוק, נסיבות מחייבות להקמתה
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 פרט לוועדה מכהנות, בעיריית כפר סבא כל ועדות החובה שהוזכרו לעיל

 בנוס� הרכב חלק מהוועדות אינו כקבוע .להנצחת זכר� של נרצחי טרור

 . כמפורט בגו� הדוח,בחוק

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

  המניי� ,מת טעונה רוב מיוחד ואז יהא רוב מיוחד זהיהחלטה מסוי

 . החוקי של הישיבה

ועדה המצביעי� והחלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיה� של חברי ה

ולי� יובאו בא� הקולות בהצבעה היו שק.  שיש בה מניי� חוקי,בישיבה

 .ההצעות להכרעת מועצת העירייה

, עדה הנוכחי� בישיבהובכל ישיבה יש לרשו� בפרוטוקול את שמות חברי הו     .1.8

ועדה הוא האחראי ור ה"יו. את מהל� הדיוני� ואת תוצאות ההצבעות

ועדות טעונות אישור מועצת והחלטות ה. לניהול התקי� של הפרוטוקול

 .  הוראה אחרת,תמעת מ� החוקמש, אלא א� כ�, העירייה

יועמדו פנקסי העירייה ומסמכיה לרשותה , הוועדהלפי דרישת יושב ראש 

 . עדהוא� ה� נוגעי� לנושא שעל סדר יומה של הו, עדה בזמ� ישיבתהושל הו

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

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

 .נדרשת נוכחות חברי מועצת העירייה

עדות בה� חברי� חברי מועצת העירייה מופקדות על נושאי� מוגדרי� והו

 .או לראש העירייה/ותפקיד� לייע0 למועצת העירייה ו

 : ועדות אלה נית� לחלק לשני סוגי�

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

 . המייעצות לראש העירייה�ועדות רשות      .1.9.2

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

תקנות ונהלי�  , חוקי� מכוח וא  בפקודת העיריות� ועדות המועצה �השמיני 

ועצת העירייה מחברי מ, א� ורק, ועדות אלו מורכבות ברוב�. נוספי�

 . ותפקיד� לייע0 למועצת העירייה

 

המתמנות על ידי , ה� ועדות קבועות וה� ועדות ארעיות, ועדות הרשות

 . תפקיד� לייע0 לראש העירייה בענייני� מסויימי�, מועצהה
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 �  בה� חברי� חברי מועצהעדותוחלוקת הו       .1.10

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

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

 ;ועדת משנה לתכנו� ולבנייה   .2

 ;ועדת כספי�   .3

 ;ועדת מכרזי�    .4

 ;ועדת הנחות   .5

 ;ועדת בטיחות בדרכי�   .6

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

 ;ועדת תמיכות   .8

 ;יקורתועדה לענייני ב   .9

 ;ועדת לקידו� מעמד הילד   .10

11.� ;  ועדת חינו

 ;  ועדה לאיכות הסביבה.12

 ; ועדה למאבק בנגע הסמי� המסוכני�. 13

 ;ועדה להנצחת זכר� של נרצחי טרור.  14

 ;ועדה לקליטת עלייה. 15

   ;ועדת רכש ובלאי. 16

 .ועדה חקלאית .  17

 :המועצבה� חברי� חברי ה שהוקמו בהחלטת מועצועדות רשות     .1.10.2

 ;ועדת נגישות נכי�   .1

 ;ועדת תרבות   .2  

 ;ועדת רווחה   .3 

 ;ועדת ספורט    .4 

 ;ועדת ערי תאו�    .5 

 ;ועדת נכסי�   .6 

 .ועדת שמות   .7 
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 מועצת העירייה     .2

 �חברי המועצה בישיבות מועצת העירייהמדורג של להל� שיעור השתתפות 

 ישיבות ' מס ציג סיעהנ חבר מועצה 

 לה� הוזמ�

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 השתתפות

 100% 17 17 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .1

 94% 16 17 מעו� יהודה ב� חמו .2

 94% 16 17 מעו� יש'ר ברו� צ"ד .3

 88% 15 17 מעו� אריה אברה� .4

 88% 15 17 עבודה ד עמוס גבריאלי"עו .5

 88% 15 17 ל"מפד בני כברה .6

 88% 15 17 צ"מר�פז רינה פז .7

 82% 14 17 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד .8

 82% 14 17 ליכוד ר אמיר גבע"ד .9

 82% 14 17 מעו� אברה� מולה .10

 76% 13 17 ל"מפד משה אב� ח� .11

 76% 13 17 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו .12

 76% 13 17 שינוי גיא ב� גל .13

 76% 13 17 בודהע יצחק יואל .14

 65% 11 17 כפר סבא מתחדשת אבינוע� גרנותר "ד .15

 65% 11 17 מעו� ר טל קוגמ�"ד .16

17. � 59% 10 17 שביל הזהב יואל ברו

 59% 10 17 עבודה ר אהרו� זיידנברג"ד .18

 59% 10 17 חזית דתית מאוחדת שמעו� פר/ .19
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חוז נו

א
78.79%
.
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 : כלהל�123 קובע סעי$ ,בפרק שביעי ארגו� המועצה ודר� פעולתה

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

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

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

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

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

 ).ב(      הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן 

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

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

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

  הידוע לאחרונה והעתק        ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו

 .       ממנה יישלח במכתב רשום לממונה

       ...." 

 חברי מועצה שנימעיו� שערכה הביקורת בפרוטוקולי מועצת העיר נמצא כי 

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

 . את מחלהרות מילואי� או מפא� היא היתה עקב ש, יבות להעדרותאת הס

הביקורת לא מצאה בא$ פרוטוקול שההעדרות אושרה על ידי המועצה 

 .המוזכר לעיל, )א(123 בסעי$ מתחייב מהאמורמראש כ

 

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

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

 וג� במקרה זה היה עליו  המועצה מראשבאישורההעדרות היתה בידיעת ו

 .ממונהידיעת הלהביא את העניי� ל

 

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

עדות החובה והרשות של ולהבדיל מהשתתפות� בו, בישיבות המועצה

 . תהיעדרוש� אי� כל סנקציה על , העירייה בה� ה� חברי�
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 כי חבר המועצה משה אב� ח� השתת� במשלחת לעיר הביקורת מציינת

לא נכח בשתי ישיבות מועצה אשר התקיימו , התאומה דלפט ועל כ�

 �עיו� בפרוטוקולי המועצה מתו� הביקורת מצאה , בנוס�. 23/5/05בתארי

ר "דחברי מועצה שני . (ליקוי ברישו� הנוכחי�בו קיי� פרוטוקול אחד 

לא כנוכחי� , בפרוטוקוללא רשומי� רנות ר אבינוע� ג"סיימו� גולדמ� וד

 לליקוי זה השפעה מכרעת על רישו� ההצבעות,  מעבר לכ�.)ולא כחסרי�

 .במידה והתקיימו

של פרוטוקולי ואמי� הביקורת ממליצה להקפיד על רישו� נאות , כ�אור ל

 . המועצה

   שלא מ� אחת  טלפוניות הישיבפרוטוקול של מצאה מציינת כי הביקורת 

 מ "בו מינתה המועצה מ, 03/11/2005� מועצת העיר בתארי של, י�המני

הביקורת מציינת כי מועצת העיר פעלה . סיי� את תפקידו שלגזבר העירייה

בישיבת החלטה זו שררה יאעל פי הנחיית הייעו/ המשפטי לעירייה ו

 .07/11/2005 �המועצה שלאחריה ב

 

 ועדות חובה       .3 

 . לעיל1.1 בתת פרק כמפורטאת ועדות החובה בכל עירייה חובה להקי� 

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

 :כלהל�, חברי מועצה, חברי�

 . חברי מועצה�ועדה וות מחברי ה לפח10% �ועדה לקליטת עלייה . א          

 .רי מועצה חב�עדה ו לפחות מחברי הו10% �ועדת רכש ובלאי . ב          

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

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

ועדות ו הביקורת ממליצה כי הרכב ה, ועל כ�כפי שפורט לעיל, המתחייב

בה להנצחת  עוד מוסיפה הביקורת כי לא מונתה ועדת החו.יוסדרו כמתחייב

 . בהקד�, ועדת חובה זותמנויש להביקורת לדעת . זכר� של נרצחי טרור

משנפתחה , ועדהועדות ה� רוב חברי הובישיבות הו) קוורו�(מניי� חוקי 

עדה ויהא המשכה כדי� כל עוד משתתפי� בה שליש מחברי הו, ישיבה כדי�

 פרק �) 136 סעי$(כפי שנקבע לעניי� ישיבות מועצת העירייה בתוספת שנייה 
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 .תקנו� בדבר ישיבות מועצה והנוהל בה�, 22 � 20שישי לפי סעיפי� 

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

 .בפקודת העיריות) אא(166בסעי$ 

 

 166כמשתמע מהקבוע בסעי� , ראש העיר הוא האחראי לקיו� חובה זו

 :לפקודת העיריות בו נקבע כלהל�

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

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

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

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

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

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

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

 .ינהלה זקן חברי הועדה, לנהלה          

 ...".) ב(

 

 �רי� חברי מועצהלהל� פרוט פעילות ועדות החובה בה� חב

 )מליאה(ועדה מקומית לתכנו� ובנייה      3.1

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

, "1965ה "תשכ, חוק התכנון והבנייה "� מ הוועדהסמכויותיה שואבת 

ועדה וחוק זה קובע את מעמדה ותפקידה של ה. על תיקוניו

י באר0 כולה ואת העקרונות במער� התכנו� ההירארכ, המקומית

: " נקבע) א (18ועדה מקומית סעי$ : 'בסימ� ג. והנהלי� של עבודתה

תהיה , בלבדבמרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת 

 ."  הועדה המקומית-מועצת הרשות המקומית 

ועדה ולדיוני ה, כקבוע בחוק התכנו� והבנייה יוזמנו דר� קבע, בנוס$

שתהא לה� דעה , י המשרדי� והגופי� הבאי�נציג המקומית

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

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

 .נציג מינהל מקרקעי ישראל

 

    42בסעי$ ,  הוראות כלליות�' בחוק התכנו� והבנייה נקבע בסימ� ו

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

  ,הוועדהר " על ידי יו,מניי� חוקי בפתיחת הישיבה תידחה פתיחתה

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

 ובלבד שמספר� לא יפחת הוועדהר "שליש מהחברי� ובכלל� יו

, המשכה יהיה חוקי, שנפתחה הישיבהלאחר . ר"בנוס$ ליו, משניי�

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

 .באותו עניי�, ר קול נוס$"במקרה של דעות שקולות יהיה ליו, ועדהוה

 

בוועדה . ועדה תוא� את האמור בחוקוהביקורת מצאה כי הרכב ה

ר "בה� יו,  במספר19, כל חברי מועצת העירייה, חברי� א� כ�

 . ועדהוה

 

של  ישיבות 3נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

 2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת , קומית מליאה המהועדוה

�  . 13/07/2005: נערכה בתארי

 

נכחו פחות ממחצית  מה� 2� הישיבות ב3מתו� הביקורת מציינת כי 

קות לאחר המועד  ד15ועדה נפתחו ומחברי הוועדה וישיבות ה

 .שנקבע

 

, הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה

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

 .49% �עומד על 

 

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

 בפרוטוקולי מעיו�העלתה הביקורת כפי ש, לתכנו� ובנייה המקומית

  :ועדהוה
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 ישיבות ' מס נציג סיעה ועדהוחבר ה 
 זמ�ה� הוילא

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1.  
 100% 3 3 מעו$ ר"יו�יהודה ב� חמו

2.  
 100% 3 3 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו

3.  
 100% 3 3 צ"מר�פז רינה פז

4.  
 67% 2 3 ל"מפד משה אב� ח�

5.  
 67% 2 3 שינוי גיא ב� גל

6.  
 67% 2 3 ליכוד יר גבער אמ"ד

7.  
 67% 2 3 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד

8.  
 67% 2 3 ל"מפד בני כברה

9.  
 67% 2 3 מעו$ אברה� מולה

10.  
 67% 2 3 מעו$ יש'ר ברו� צ"ד

11.  
 33% 1 3 מעו$ אריה אברה�

12.  
 33% 1 3 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו

13.  
 33% 1 3 כפר סבא מתחדשת אבינוע� גרנות

14.  
 33% 1 3 דהעבו ר אהרו� זיידנברג"ד

15.  
 33% 1 3 עבודה יצחק יואל

16.   
� 0% 0 3 שביל הזהב יואל ברו

17.  
 0% 0 3 עבודה ד עמוס גבריאלי"עו

18.  
 0% 0 3 חזית דתית מאוחדת שמעו� פר0

19.  
 0% 0 3 מעו$ ר טל קוגמ�"ד
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 ועדת משנה לתכנו� ובנייה     3.2

ית תקים ועדה מקומ"): ה (18בסעי$ ' בחוק התכנו� והבנייה נקבע בסימ� ג

  : וזה הרכבה, ...ועדת משנה לתכנון ולבניה

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

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

 ... , יותר מששה חברי מועצה      

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

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

 ." ועדת המשנה ותהיה לו דעה מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות     

עדה ולדיוני הו, כקבוע בחוק התכנו� והבנייה יוזמנו דר� קבע, בנוס$

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

 :� דעה מייעצתלה

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

נציג מינהל מקרקעי ; נציג שר התחבורה; נציג שר המשטרה; שר הבריאות

נציגי� נוספי� , מצאה הביקורת כי מונו על ידי מספר שרי�, בנוס$ .לישרא

 : כלהל�, המוזמני� דר� קבע, לוועדה

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

 . נציג רשות העתיקות; העור$            

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

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

לאחר .  דקות15 � ב הוועדהר "ה תידחה פתיחתה על ידי יובפתיחת הישיב

 הישיבה תהיה חוקית א� השתתפו בה שליש מהחברי� ,זמ� זהעבור 

לאחר . ר"בנוס$ ליו, ועדה ובלבד שמספר� לא ייפחת משניי�ור ה"ובכלל� יו

 שניר ובנוס$ לו "נכחו בה היו, כל עוד, המשכה יהיה חוקי, שנפתחה הישיבה

ר " יהיה ליו,במקרה של דעות שקולות, ועדהוצבעה בישיבות הבעת ה. חברי�

 . קול נוס$ באותו עניי�, הוועדה

עדה ור הו" חברי מועצה בה� יו7הביקורת מצאה כי בוועדה חברי� 

� .עדה ומספר החברי� בה תוא� את האמור בחוקוהרכב הו, ולפיכ
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 תעדושל  ישיבות 17נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

 נערכה 2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת , שנה לתכנו� ובנייההמ

�   . 20/12/2005: בתארי

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

 .65% �עומד על , בתקופה שנבדקה, בוועדת המשנה לתכנו� ובנייה

 

עדת משנה וו החברי� ב,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

 : ועדהו כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי ה,לתכנו� ולבנייה

ישיבות ' מס נציג סיעה עדהוחבר הו 
 לה� הוזמ�

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1. 
 94% 16 17 מעו$ ר"יו�יהודה ב� חמו

2. 
 94% 16 17 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו

 92% 11 12 ל"מפד *בני כברה .3

4. 
 80% 4 5 ל"מפד *ב� ח�משה א

5. 
 76% 13 17 מעו$ אברה� מולה

6. 
 47% 8 17 עבודה יצחק יואל

7. 
� 35% 6 17 שביל הזהב יואל ברו

8. 
 18% 3 17 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד

 12/04/05 –בני כברה החלי$ את משה אב� ח� בחברותו בוועדה החל בישיבה שנערכה ב * 

 

 הובא לאישור מועצת העירייה מינוי הנוכחית לא הביקורת מציינת כי בקדנציה 

סג� בני כברה שמונה ללפרט , ועדהולחברי המבי� חברי המליאה ממלאי מקו� 

 ,ממלאי מקו� כאמוראי מינוי . לתכנו� ובנייה הועדוה ר"יועיר וממלא מקו� ראש 

 למנות ממליצההביקורת ,  ולפיכ�מהווה ליקוי ופוגע בעבודה תקינה של הוועדה

  .עדהו הו מקו� לחבריילאממ
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 ועדת כספי�    3.3

בוועדה .  בפקודת העיריות149ועדת כספי� מוקמת מכוח סעי$ 

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

           

 . עדה מכה� ראש העירייהור הו"בתפקיד יו

בתחילת נקבע , תהביקורת רואה בחיוב כי בניגוד לקדנציה הקודמ

כ� , עדהוו� במספר אי זוגי של חברי, קדנציה זו של מועצת העירייה

  עדה ובצור�וושנמנע מראש מצב של שוויו� קולות בהצבעות ה

, הרכב חברי� במספר אי זוגי. להעביר ההכרעה למועצת העירייה

עדה מבלי לשתקה ומאפשר פעילות פורייה וקבלת החלטות בתו� הו

 . להכרעת מועצת העירייה,יתי� קרובותומבלי לפנות לע

 

,  ישיבות13 נערכו פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

  .18/12/2005בתארי� נערכה  2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת 

נכחו , 2005ועדת הכספי� בשנת ישיבות הביקורת מציינת כי בכל 

 . יותר ממחצית מחברי הוועדה

 

, הממוצע של חברי המועצהנוכחות ההביקורת מצאה כי אחוז 

 .76% � עומד על ,בתקופה הנבדקת, החברי� בוועדת הכספי�

 

 כפי , החברי� בועדת הכספי�,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

 : הוועדה ישהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקול
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 ישיבות' מס נציג סיעה ועדהוחבר ה 

 ה� הוזמ�ילא 

ישיבות ' מס

  נכחבה�

אחוז 

 נוכחות

 100% 13 13 ליכוד ר אמיר גבע"ד .1

 92% 12 13 מעו$ אריה אברה� .2

 92% 12 13 צ" מר–פז  רינה פז .3

 85% 11 13 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .4

 85% 11 13 שינוי גיא ב� גל .5

 85% 11 13 מעו$ ר" יו�יהודה ב� חמו  .6

 77% 10 13 ל"מפד בני כברה .7

 וע� גרנותאבינ .8
 69% 9 13 כפר סבא מתחדשת

 69% 9 13 מעו$ יש'ר ברו� צ"ד .9

 54% 7 13 עבודה יצחק יואל .10

 23% 3 13 עבודה ד עמוס גבריאלי"עו .11
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 מכרזי� ועדת  3.4

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

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

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

 . ועדה זוונקבע כי ראש העיר אינו יכול להיות חבר ב

ועדה שקבעה ובפתיחת תיבת המכרזי� חייבי� להיות נוכחי� חבר ה

 . ועדה ושני עובדי הרשות שהוסמכו לכ� על ידי ראש הרשותולכ� ה

 הנקבעו בישיבת, ני ועדת המכרזי� בקדנציה הנוכחיתע� תחילת דיו

בנוכחות היועצת , 22.02.2004 �ועדה שהתקיימה ב וההשנייה של 

  : כלהל�,עדת המכרזי�וסדרי הדיו� בו, המשפטית לוועדה

  קוורום פתיחה ודיונים"

 סוכם כי פתיחת מעטפות של הצעות מכרזים יתבצעו - קוורום לפתיחה

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

 . הודעות זימון ישלחו לכל חברי הועדה

סוכם כי הקוורום המינימלי לקיום הדיונים בועדה שלושה  – קוורום לדיון

 . "חברים לפחות

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

בתפקיד . ועדת המכרזי�וו חבר באינ, כקבוע בחוק, ראש העיר. סיעות

 ,ל"מטע� סיעת המפד חבר מועצה,  מכה� מר בני כברההוועדהר "יו

 .סג� ראש העירהמכה� כ

  ישיבות15נערכו  ,פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

 נערכה 2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת , דיו� של ועדת המכרזי�

�  . 14/12/2005: בתארי

 

, הממוצע של חברי המועצההנוכחות אה כי אחוז הביקורת מצ

בתקופה , 'דיו� במכרזי�' בישיבות �ועדת המכרזי� והחברי� ב

 .57% �עומד על , הנבדקת

 

עדת וחברי המועצה החברי� בומדורג של להל� פירוט נוכחות 

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

 : ועדהובפרוטוקולי ה
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ישיבות ' מס נציג סיעה עדהוחבר הו 
 ה� הוזמ�ילא

הישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1. 

 100% 15 15 ל"מפד ר" יו�בני כברה 

2. 

 100% 15 15 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו

3. 

 80% 12 15 צ"מר�פז רינה פז

4. 

 60% 9 15 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד

5. 

 33% 5 15 מעו$ יש'ר ברו� צ"ד

6. 

 29% 4 *14 העבודה *ליצחק יוא

7. 

 שמעו� פר0
 0% 0 15 חזית דתית מאוחדת

 .הביקורת מציינת כי בפרוטוקול של ישיבה אחת יצחק יואל לא נרש� לא כמשתת� ולא כחסר *      

  

  ועדת הנחות     3.5

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

 בשיעורי� כמפורט ,ונה לתושבי�עוסקת במת� הנחות בארנ, כאמור

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

ומונה ) ב(ועדה נקבע בסעי$ והרכב ה. )2( כמפורט בסעי$ 339 סעי$

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

מנהלת ; טעמו חברי� בוועדה זו הגזבר או נציג מ,בנוס$. חברי מועצה

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

 . ד מטעמה"היועצת המשפטית או עו; מטעמה

; מ"מ/ועדהור ה"מניי� חוקי בישיבות ועדת הנחות הוא נוכחות יו

 . גזבר; יוע0 משפטי

רינה פז חברת מועצת ' ועדה ממלאת גבואת תפקיד יושבת ראש ה

 . צ"רמ�נציגת סיעת פז, העיר

 

  בהוהשתתפ, משמע, ועדה שנבדקו היה מניי� חוקיובכל ישיבות ה

 המשפטי וגזבר ו/יעיהנציג , הוועדהר "יו מבי� חברי המועצה ,תמיד

                                                                  . העירייה או נציגו

 המועצה הביקורת מציינת את השתתפות� הדלה מאד של שני חברי

 . האחרי� החברי� בוועדה
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של   ישיבות7נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

:  נערכה בתארי�2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת , נחותועדת ה

21/12/2005 .  

 

, הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה

  .38% �עומד על , בתקופה הנבדקת, נחותועדת הוהחברי� ב

 

עדת הנחות  וחברי המועצה החברי� בומדורג של להל� פירוט נוכחות 

 : הוועדהכפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי 

 

ישיבות ' מס נציג סיעה ועדהוחבר ה  

 ה� הוזמ�ילא

ישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות 

 100% 7 7 צ"מר�פז   ר" יו�רינה פז  .1

 14% 1 7 מעו$ אריה אברה� .2

 0% 0 7 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו .3

 

 

  ועדת בטיחות בדרכי�     3.6

 . לפקודת העיריותו149ח סעי$ וועדה לבטיחות בדרכי� מוקמת מכוה

      תפקידה של ועדה זו היא ליזו� ולתכנ� פעילות בתחומי� הנוגעי�

 עדה תגיש לאישור המועצה את ועוד נקבע כי הו. לבטיחות בדרכי�

 ועדה והרכב ה. ה ותפקח על ביצוע התכניות המאושרותתוכניותי

 .  א$ גבוה מהמתחייבהו וס� חברי149מושתת על הקבוע בסעי$ 

  חברי מועצה4 שבפועל מונו ,על א�,  חברי מועצה3בוועדה מכהני� 

הביקורת מציינת כי חברת המועצה רינה פז . לחברות בוועדה זו

 ,לראש העיר ,בעל פה, הלדברי הודיעה ,שמונתה לחברות בוועדה זו

, ריהבכי היא לא מעוניינת להיות חברה בוועדה זו וראש העיר לד

 הביקורת לא מצאה כל ,בפועל. את בקשתהאישר לה בעל פה 

 של חבר מועצה אשר מונהמינוי כתב התכתבות בעניי� זה וא� לא 

 .במקומה
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שינוי מינוי  ,לדעת הביקורת.  לקויה,כפי שתוארה לעילתנהלות הה

 תו� יידוע בכתב כלשה� יש לנהל באופ� מוסדר וברי ועדהח

 . הגורמי� כמתחייב

 �ועדה יהיה ור ה"נקבע כי יו) 1) (ב (149הביקורת מציינת כי בסעי

 . ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע

, ד יעקב אוחיו�"עו, ועדה ממלא סג� ראש העירור ה"את תפקיד יו

 . ל נושא תנועה ובטיחות בדרכי�האחראי בי� יתר תפקידיו ע

של   ישיבות4נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת בתקופה הנבדקת 

 2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת ,  לבטיחות בדרכי�ועדההו

�  . 22/12/2005: נערכה בתארי

 

, הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה

            עומד , ה הנבדקתבתקופ, ועדה לבטיחות בדרכי�והחברי� ב

  .69% �ל ע

 

ה עדו החברי� בו,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

  :הוועדהלי וקוטו כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפר,בטיחות בדרכי�ל

 

ישיבות ' מס נציג סיעה ועדהוחבר ה 
 לה� הוזמ�

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1. 

 100% 4 4 דליכו ר" יו–יעקב אוחיו� 

2. 

 75% 3 4 שינוי גיא ב� גל

3. 

 33% 1 *3 ל"מפד *משה אב� ח�

 .ולא כחסר� א כמשתת ל, משה אב� ח� לא נרש�, של ישיבה אחתהביקורת מציינת כי בפרוטוקול *

 

לבטיחות בוועדה לאור חשיבות הנושאי� הנדוני� , לדעת הביקורת

 נתהפג� ות ,ל הפחות לכ,עדה כמתחייב בחוקויש לכנס את הו, בדרכי�

 .  החברי� בוועדה, מצד חברי המועצהשתתפות ומעורבות גבוהההרמת 
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 ועדת בטחו�      3.7

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

עדה לייע0 ולסייע למשטרה ותפקידה של הו. פקודת העיריותלב 149

 . בעניי� המשמר האזרחי

 : כלהל�, ועדהובע הרכב הבפקודת העיריות נק

 . המועצההנציגי העירייה שתמנ  �          

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

 . א� ראו לשלוח נציג, כול�        

 . חברי� אחרי� כפי שתחליט הוועדה  �     

, בתקופה הנבדקת. עדת בטחו�ו חברי� בות העירייהכל חברי מועצ

ת ועדה אחת בלבד של ישיבה נערכ פה ועד סו2005שנת מתחילת 

  . 10/07/2005: נערכה בתארי� אשר ,בטחו�

�, 2005 שבפרוטוקול ישיבה זו נכתב כי זו ישיבה שנייה לשנת ,על א

הישיבה הקודמת . 2005בפועל זו היתה הישיבה היחידה לשנת 

קיימה  התיה ואילו הישיבה לאחר2004התקיימה בחודש דצמבר 

עדה לא והוהביקורת מציינת כי , לפיכ�. 2006בתחילת חודש ינואר 

זאת , כמתחייב, בהוראת ראש העיראחת לשלושה חודשי� כונסה 

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

 תקופת הכהונה של הועדות. 163"

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

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

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

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

 . גורמים אחריםלהחליף את נציגיה בועדה של המועצה שהורכבה בשותפות עם 

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

 )...א(

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

והוא יקבע את סדר היום של , יורה ראש העירייה לכנסה, כונסה ועדה כאמור

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

 ."חברי הועדה
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, הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה

  .47% �עומד על , בתקופה הנבדקת, בטחו�הת ועדוהחברי� ב

 

 תהחברי� כול� בוועד, של חברי המועצה, להל� פירוט נוכחות מדורג

 : עדהוכפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הו, בטחו�

 ישיבות ' מס יג סיעהנצ ועדהוחבר ה 
 אליה� הוזמ�

ישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

1.  
 100% 1 1 מעו$ ר"יו�יהודה ב� חמו

2.  
 100% 1 1 מעו$ אריה אברה�

3.  
 100% 1 1 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו

4.  
 100% 1 1 שינוי גיא ב� גל

5.  
 100% 1 1 ליכוד ר אמיר גבע"ד

6.  
 100% 1 1 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד

7.  
 100% 1 1 כפר סבא מתחדשת וע� גרנותאבינ

8.  
 100% 1 1 ל"מפד בני כברה

9.  
 100% 1 1 צ"מר�פז רינה פז

10.  
 0% 0 1 ל"מפד משה אב� ח�

11.  
 0% 0 1 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו

12.  
� 0% 0 1 שביל הזהב יואל ברו

13.  
 0% 0 1 עבודה ד עמוס גבריאלי"עו

14.  
 0% 0 1 עבודה ר אהרו� זיידנברג"ד

15.  
 0% 0 1 העבוד יצחק יואל

16.  
 0% 0 1 מעו$ אברה� מולה

17.  
 0% 0 1 חזית דתית מאוחדת שמעו� פר0

18.  
 0% 0 1 מעו$ יש'ר ברו� צ"ד

19.  
 0% 0 1 מעו$ ר טל קוגמ�"ד
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 הביקורת מבקשת לציי� כי , של ועדת הבטחו�הלאור תדירות הכינוס המועט

 �,  העירייה נציגיתמנה אתקובע שהמועצה , בפקודת העיריות. ב149סעי

 בחו�הביקורת ממליצה ל, בוועדת הבטחו� ועל כ� י� חברמספרקביעת א לל

וועדה ה  על מנת לאפשר כינוס,הרכב ועדת הבטחו�של , שינוי אפשרי

 .ה והראוימתחייבתבתכיפות ה

  ועדת תמיכות     3.8

ועדת התמיכות מוקמת ופועלת בהתא� לנוהל למת� תמיכות של 

 .ות המופיע בדיני העירי,רשויות מקומיות

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

מנה שלושה או יאת ועדת התמיכות תמנה מועצת הרשות המקומית והיא ת"

גזבר הרשות או נציגו והיועץ המשפטי ; חמישה חברים מבין חברי המועצה

 ".של הרשות או נציגו יוזמנו דרך קבע להשתתף בדיוני הועדה

 

ר "בתפקיד יו.  חברי מועצת העירייה5יכות חברי� ועדת התמוב

 .ועדה מכה� ראש העירוה

 

של   ישיבות3נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

 נערכה 2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת , תמיכותועדת 

�, מצאה הביקורת בנוס�מעיו� בפרוטוקולי� . 16/10/2005: בתארי

בחישובי הביקורת לא התייחסה  ה�ילא שני פרוטוקולי� טלפוניי�

הביקורת מציינת כי בנוהל מת� תמיכות על ידי הרשויות . הנוכחות

ועדה לא נקבע מספר ותדירות ישיבות ועל פיו פועלת ה, המקומיות

 .ועדהוה

, הממוצע של חברי המועצההנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

 67% � עומד עלבתקופה שנבדקה , החברי� בוועדת התמיכות

 

ועדת ו החברי� ב,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

 :עדהו כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הו,התמיכות
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ישיבות ' מס נציג סיעה ועדהוחבר ה   
 לה� הוזמ�

הישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

 100% 3 3 מעו$ ר" יו�יהודה ב� חמו     .1

 100% 3 3 ליכוד יו�ד יעקב אוח"עו    .2

 100% 3 3 מעו$ ר טל קוגמ�"ד    .3

4.    � 33% 1 3 שביל הזהב יואל ברו

 0% 0 3 עבודה ד עמוס גבריאלי"עו     .5

  

 ועדה לענייני ביקורת  3.9

בו נקבע , לפקודת העיריות. ג149ח סעי$ וועדה לענייני ביקורת מוקמת מכוה

ההוראה קובעת כי .  לענייני ביקורתועדה, כי המועצה תבחר מבי� חבריה

ועדה לא יהיו יותר משבעה בו וראש העיר וסגניו לא יהיו חברי� בוועדה

עדה יהיה מהאופוזיציה ולא יכה� כדירקטור בהנהלת ור הו"יור שאכ ,חברי�

עדה יהיה תוא� ככל הנית� את והרכב הו כי , נקבע,כ�כמו . גו$ עירוני מבוקר

 , חודשי� לפחות3 �עדה להתכנס אחת לו על הו.ההרכב הסיעתי של המועצה

 . בתקופת כהונת המועצה

ועדה לענייני ביקורת היא ועדה מיוחדת וכי ה, כאמורהביקורת מציינת 

מספר חברי ) ב" (: כלהל�) ב. (ג149בסעי$ ולפיכ� נקבע לה הרכב מיוחד 

את ההרכב , הרכב הועדה יהיה תואם ככל שניתן; הועדה לא יעלה על שבעה 

 ..." ;הסיעתי של המועצה 

הרכב כ� ש,  חברי�5מונה ועדה לענייני ביקורת והרכב ההביקורת מצאה כי 

 סיעות ובפרט 9המונה , את הרכב סיעות המועצהבאופ� מלא לא משק$ זה 

הביקורת ממליצה ,  לפיכ�.ועדה משתיי� לסיעת ראש העירושאחד מחברי ה

   .ג149ע בסעי$ לקבו, ככל הנית�ועדה יהיה תוא� וכי הרכב ה

 קיימה א� לא דיו� אחד לענייני ביקורת לא עדה וביקורת מציינת כי הוה

 ועד 2005מתחילת שנת , שאורכה כשנה, תקופה הנבדקת ב.2005שנת ב

 ,הקובע) אא (166בניגוד לקבוע בסעי� ועדה פעמיי� בלבד וזומנה הסופה 

 . לפחות להתכנס אחת לשלושה חודשי�,כי על ועדת חובה
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 �לתארי�זומנה הראשונה .  זומנו כאמור שתי ישיבותקופה הנבדקתבת

15/08/2005  �א� חבר  ,לישיבה כיוו� שלא הגיע ,לא התקיימההישיבה א

מבקר לאור התנהלות זו פנה . מר שמעו� פר/, ועדהור ה"פרט ליו, ועדה

ה� בכתב וה� בעל פה  ,במהל� השנההעירייה לראש העירייה מספר פעמי� 

המתחייבי� עדה וביקש כי יינקטו הצעדי� וו על אי תפקוד הוועדכ� אות

ר "לאחר פנייה של ראש העיר ליו. עדהו לכינוס ותפקוד תקי� של הו,בחוק

ג� ישיבה זו . 29/11/2005 �לתארי�הישיבה השנייה ועדה זומנה על ידו וה

יש ' משה אב� ח� וברו� צ�ה ועדלא התקיימה מאחר והגיעו רק שני חברי 

לישיבה מסיבות   לא הגיע,את הישיבהבעצמו שזימ� , עדהור הו"ויאילו ו

שהגיעו החליטו שני חברי המועצה ,  דקות30של לאחר המתנה . אישיות

 .להתפזרלישיבה 

החברי� , הממוצע של חברי המועצה הנוכחותהביקורת מצאה כי אחוז 

על ו שבפ,על א�, 30%� עומד עלבתקופה שנבדקה, בוועדה לענייני ביקורת

 .  אחתישיבהלא  א� לא התקיימה

 

ענייני ל העדו החברי� בו,חברי המועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

 :ועדהו כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי ה,ביקורת

 

  

ישיבות ' מס נציג סיעה הוועדהחבר 
 לה� הוזמ�

הישיבות ' מס
 בה� נכח

אחוז 
 נוכחות

 ר"יו�שמעו� פר0    .1
 50% 1 2 וחדתחזית דתית מא

 50% 1 2 ל"מפד משה אב� ח�    .2

 50% 1 2 מעו$ יש'ר ברו� צ"ד    .3

 0% 0 2 עבודה יצחק יואל    .4

5.    � 0% 0 2 שביל הזהב יואל ברו

מציינת כי טבלה זו משקפת רק את אחוז שבה ו הביקורת ,כדי למנוע הטעייה*

נוכחות בישיבות הלא את אחוז עדה לענייני ביקורת ווההגעה לישיבות הו

 .2005 לאור� כל שנת , בפועל לא התקיימה א� לא ישיבה אחת,ועדה שכ�וה
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לאור הנתוני� שפורטו לעיל על תפקודה הלקוי של הוועדה , לדעת הביקורת

בהיבטי ניהול  , ולאור חשיבותה של הוועדה לענייני ביקורתלענייני ביקורת

אי תפקוד הוועדה לענייני ביקורת וא� על מועצת העיר לדו� ב, העירייה

 כתוצאה מאי תפקוד הוועדה לענייני ביקורת .ינוי בהרכב הוועדהבחו� של

או /דוחות מבקר העירייה אינ� מטופלי� כראוי ודוחות מבקר המדינה ו

 חשבו� מטע� משרד הפני� אינ� נדוני� כלל ולכ� לא ידוחות של רוא

 .מובאי� לידיעה ודיו� במועצת העירייה

 

 ועדה לקידו� מעמד הילד   3.10

 

בו ) ס"תש: תיקו�. (ז149עדה לקידו� מעמד הילד מוקמת מכוח סעי$ והו             

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

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

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

ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות 

 ."לעניניהם

 : כלהל��' ועדה נקבע בסעי$ בוהרכב ה

  -חברי הועדה יהיו ) ב"(

 ;שלושה עד חמישה חברי מועצה ) 1 (       

 ; מנהל אגף החינוך ) 2 (       

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

 ; אחד ממנהלי בתי הספר בעיר ) 4 (      

 ;יסודיים -נציג ארגון המורים העל) 5 (       

         ...  

 ; נציג הסתדרות המורים ) 7 (       

 ; יושב ראש מועצת התלמידים העירונית ) 8 (       

 ; יושב ראש ועד ההורים העירוני ) 9 (       

 ; מפקד תחנת המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר ) 10 (       

 ; נציג תנועות הנוער בעיר ) 11 (       



 

 

28

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

 ."כפי שתקבע המועצה, חברים נוספים) 13 (       

 

ה מתוכ� חברי שלוש, שישה חברי מועצהחברי�  לקידו� מעמד הילדבוועדה 

 .סיעתו של ראש העיר

 הביקורת קוראת להעמיד את מספר חברי ,על א� חשיבותה של ועדה זו

 היינו בי� שלושה ,ז149 פי הקבוע בסעי�ועדה על החברי� בומועצה ה

  .לחמישה חברי�

 . נציג סיעת שינוי,  גיא ב� גל חבר המועצהועדה ממלאור ה"את תפקיד יו

 

,  בלבד ישיבותשתינערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

  .31/07/2005: תארי�בנערכה  2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת 

בניגוד לקבוע בסעי� , פעמיי� בלבד 2005שנת התכנסה ב, א� כ�עדה והו

 . אחת לשלושה חודשי�, כי על ועדת חובה להתכנס לפחות,הקובע) אא(166

 

 החברי� ,המועצהממוצע של חברי נוכחות האחוז ההביקורת מצאה כי 

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

 

ועדה לקידו� מעמד � בומועצה החבריחברי המדורג של להל� פירוט נוכחות 

 :ועדהו כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי ה,הילד

 ועדהוחבר ה 

נציג 

 סיעה

ישיבות ' מס

 ה� הוזמ�ילא

הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

1. 

 100% 2 2 שינוי ר" יו�גיא ב� גל 

 100% 2 2 מעו$ אריה אברה� .2

3. 

 100% 2 2 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו

4. 

 50% 1 2 ל"מפד  אב� ח�משה

5. 

 50% 1 2 מעו$ יש'ר ברו� צ"ד

6. 

 50% 1 2 מעו$ ר טל קוגמ�"ד
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 3.11   � ועדת חינו

 )ט149 ( פורס� בספר החוקי� תיקו� לפקודת העיריות24/02/2005 �ב

 כחלק מוועדות החובה ,בדבר הקמת ועדת חינו� ברשות המקומית

תחילתו של התיקו� לחוק .  לפקודת העיריות149המוקמות מכוח סעי$ 

 קובעות כי ,הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה. ביו� פרסומו

 : חברי הוועדה יהיו

 ;ועדהור ה" ישמש כיו� ראש העיר או ממלא מקומו הקבוע •

כ מספר החברי� "שלושה עד שישה חברי מועצה ובלבד שסה •

 ;בוועדה יהיה בלתי זוגי

שה� מנהלי� או , השני נציגי בתי ספר בתחו� שיפוט העיריי •

 האחד מבית ספר יסודי לפי ,סגני מנהלי� בבתי הספר כאמור

חירת  לפי ב,בחירת הסתדרות המורי� והשני בית ספר על יסודי

 ;ארגו� המורי� העל יסודיי�

 ; נציג ועד ההורי� העירוני •

ר מועצת התלמידי� העירונית וא� אינו זכאי להצביע "יו •

ת התלמידי� נציג אחר בבחירות לעירייה אזי תבחר מועצ

 .עדהובמקומו כחבר בו

� או 4חוק צריכי� להיות בוועדה חברי� כדי לעמוד בדרישות ה, לפיכ

כ� שס� כל החברי� בוועדה יהיה ,  בנוס� לראש העירחברי מועצה 6

 . מהוראות החוקמספר בלתי זוגי כמתחייב 

כפי שאושר בישיבת מועצת , בהרכבה החדשועדת החינו� חברי� וב

 5�ראש העיר ו:  חברי� וה�9, 23/05/2005 �אשר התקיימה ב  ירהע

אשר  כ,ת העירייהמועצ סיעות 9 סיעות מתו� 4 � מכול�  ,חברי מועצה

 ת החינו� חברי� בוועד,בנוס$ . מסיעת ראש העיר,שלושה מתוכ�

. ר מועצת התלמידי�"ר ועד ההורי� העירוני ויו"יו, ס יסודי"מנהלת בי

  .ראש העירועדה ממלא ו האת תפקיד יושב ראש

 

�אינו תוא� את המתחייב  ,לדעת הביקורתהרכב הוועדה , לפיכ

 כמו ג� חבר ,ס על יסודי" יש למנות מנהל בי,ועל כ�חוק ב קבועמה

�הביקורת ממליצה כי ההרכב , יתר על כ�.  כחברי� בוועדהמועצה נוס
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 להרכב הסיעתי של ,א� ככל הנית�ותהיה ישל הוועדה הסיעתי 

 .)א(א 150כמתחייב מהקבוע בסעי� , עצת העירמו

,  ישיבות3נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

  .חודש אוקטוברבנערכה  2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת 

 

, הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי מועצת העירייה

�  . 50%בתקופה שנבדקה עומד על , החברי� בוועדת החינו

 

 ,ועדת החינו�ו החברי� ב,חברי מועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

 : ועדהוכפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי ה

 ישיבות' מס נציג סיעה עדהוחבר הו 

 �ה� הוזמילא

 ישיבות' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 2 2* מעו$ ר" יו�יהודה ב� חמו  .1

 67% 2 3 כפר סבא מתחדשת אבינוע� גרנות .2

 33% 1 3 שינוי גיא ב� גל .3

 33% 1 3 עבודה ר אהרו� זיידנברג"ד .4

 33% 1 3 מעו$ יש'ר ברו� צ"ד .5

 33% 1 3 מעו$ ר טל קוגמ�"ד .6

 .זומ� לשתי ישיבות, ראש העיר הצטר$ כחבר לוועדת החינו� לאחר התיקו� לחוק ועל כ�*

 

ה הוועדהרכב חברי את  י� יש להתא שבה וקובעת כיהביקורת

ס על יסודי "משמע הוספת מנהל בי, ט149מהקבוע בסעי� למתחייב 

  המועצה החברי� חבריבנוס� את הרכב. והוספת חבר מועצה

א כ� שההרכב הסיעתי 150לקבוע בסעי� יש להתאי� , בוועדה

 . הרכב הסיעתי של מועצת העיר ל, יהיה תוא� ככל הנית�,בוועדה

 

 להתכנס , כוועדת חובה,�על ועדת החינוכי הביקורת מציינת עוד 

� .אא166כקבוע בסעי� , אחת לשלושה חודשי� לפחות, באופ� שוט
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  איכות הסביבהל הועד    3.12

         

בדבר ) י149( פורס� בספר החוקי� תיקו� לפקודת העיריות 24/02/2005 �ב

 לאיכות הסביבה ברשות המקומית כחלק מוועדות החובה ההקמת ועד

תחילתו של התיקו� לחוק ביו� .  לפקודת העיריות149 המוקמות מכוח סעי$

הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה קובעות כי חברי הוועדה . פרסומו

 : יהיו

כ מספר החברי� בוועדה "ארבעה חברי מועצה ובלבד שסה •

 ;יהיה בלתי זוגי

 ;עובד בכיר האחראי לתחו� איכות הסביבה בעיר •

, האחד בבחירת המועצה; שני נציגי ציבור שה� תושבי העיר •

תו� היוועצות ע� ארגוני� מקומיי� שעניינ� בשמירה על 

, והשני על פי בחירת הארגוני� המקומיי�, איכות הסביבה

, ייבחר הנציג השני על ידי המועצה, ובאי� ארגו� מקומי, כאמור

 ;בהיוועצות ע� ארגו� ארצי שעניינו בשמירה על איכות הסביבה

 ; הנציג השר לאיכות הסביב •

 .משקי$ מטע� ארגו� ארצי לאיכות הסביבה •

 

מטרת הקמת ועדה לאיכות הסביבה בעירייה הובהרה במסגרת הוספת סעי$ 

לפקודת העיריות בו נקבע כי תפקידה של הוועדה ליזו� ולתכנ� ) א. ( י149

פעילות בתחומי� הנוגעי� לאיכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני 

לאישור מועצת העירייה את תוכניותיה ולעקוב להגיש , קיימא של הסביבה

     .אחר ביצוע תוכניות מאושרות

 

י בבקשה כ 17/04/2005 �ר הוועדה פנה לראש העיר ב"הביקורת מצאה כי יו

יעלה את  לאור התיקו� לחוק והפיכת הוועדה לאיכות הסביבה לוועדת חובה

ת כחברי� קביעה מי יהיו נציגי המפלגו להעניי� בישיבת המועצה הבאה

 בההרכ. 20/07/2005 �הביקורת מצאה פנייה נוספת באותו עניי� מה. בוועדה

ה לאיכות הסביבה אושר בישיבת מועצת העיר אשר ועדהחדש של הו

חלק  הוציא ראש העיר מכתבי� ל26/06/2005 �ב. 23/05/2005 �התקיימה ב 

אושר , לאור כ�.  לאור התיקו� לחוק,ועדה על סיו� תפקיד� בההוחברי מ

 חברי מועצה נשארו חברי� 7במקו� הרכב הוועדה החדש ובו , כאמור
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 .מסיעת ראש העיר, שניי� מה�,  חברי מועצה4איכות הסביבה ל הבוועד

הרכב הוועדה החדש אינו תוא� את ההרכב הנדרש על פי הנחיות התיקו� 

עובד בכיר שהוא  �בהרכב הוועדה החדש כי מונו הביקורת לא מצאה . לחוק

השר לאיכות מטע� נציג , ראי לתחו� איכות הסביבה בעירייההאח

,  לפיכ�.איכות הסביבהשעניינו בשמירת  מטע� ארגו� ארצי נציגהסביבה ו

 לדאוג למינוי הנציגי� החסרי� ה� עובד בכיר האחראי לדעת הביקורת יש

לתחו� איכות הסביבה בעירייה וה� נציגי� מטע� השר לאיכות הסביבה 

 .רצי שעניינו בשמירת איכות הסביבהומטע� ארגו� א

 ר סיימו�"חבר המועצה ד,  ממלא סג� ראש העירהוועדהר "את תפקיד יו

 .נציג סיעת שינוי, גולדמ�

של ה אחת ישיבה נערכ פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

     על א� , 22/3/2005: בתארי� בהרכבה הקוד�, ה לאיכות הסביבהעדווה

 .24/02/2005 �לוועדת חובה החל ב, חוקלתיקו� הלאור , שהוועדה הפכה

החברי� , מועצהההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

  . 29%  עומד על בתקופה שנבדקה, איכות הסביבהל הבוועד

 

איכות ל העדוחברי המועצה החברי� בומדורג של להל� פירוט נוכחות 

 :עדהופרוטוקולי הו כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בהסביבה

 

 ועדהוחבר ה  

נציג 

 סיעה

ישיבות ' מס

 לה� הוזמ�

הישיבות ' מס

 בה� נכח

 אחוז נוכחות

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

 100% 1 1 שינוי גיא ב� גל  .2

 0% 0 1 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו  .3

 0% 0 1 עבודה *יצחק יואל  .4

 0% 0 1 מעו$ *אברה� מולה  .5

 0% 0 1 צ"מר�פז רינה פז  .6

 0% 0 1 מעו$ *יש'ר ברו� צ"ד  .7

 .חברי� בהרכב הוועדה החדש לאור התיקו� בחוקכהושארו *   
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שבתארי�  , על א�עולה כי , הביקורת מבקשת להעיר כי מעיו� בטבלה לעיל

 נכנס לתוק� התיקו� לחוק שקבע כי הוועדה לאיכות הסביבה היא 24/02/2005

  2005עוד בהרכבה הקוד� לאור� כל שנת , פע� אחת הוועדה כונסה רק ,ועדת חובה

 .נמוכה, חברי מועצה ,חברי הוועדהמרבית השתתפות , זאתיחד ע� ו

 

 למאבק בנגע הסמי� המסוכני� הועד      3.13

, לפקודת העיריות 99מספר  פורס� בספר החוקי� תיקו� 03/03/2005 �ב 

ע הסמי�  ועדה למאבק בנגבדבר הקמת, מבלי שכלל הוראות מעבר

 כחלק מוועדות החובה המוקמות מכוח סעי$ , ברשות המקומיתהמסוכני�

 . יו� פרסומוחל מהתיקו� לחוק , לפיכ�.  לפקודת העיריות149

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

בכפו$ לכ� שמספר חברי המועצה , שלושה חברי מועצה לכל היותר •

כ� שכלל מספר החברי� בוועדה יהיה ,  על ידי המועצהשיכהנו ייקבע

 ;בלתי זוגי

 ;רותי� חברתיי�הל אג$ הרווחה או מנהל המחלקה לשמנ •

• � ; מנהל מחלקת חינו

 ; שיבחר ראש העירייה באישור המועצה, שני נציגי ציבור •

         שנית� בו חינו� , מנהל בית ספר בתחו� שיפוטה של העירייה •

 ; נהל מחלקת חינו�שמינה מ, יסודי�על

שות הלאומית למלחמה בסמי� שימנה המנהל הכללי של נציג הר •

 ;הרשות

  בעירייה הובהרה מאבק בנגע הסמי� המסוכני�מטרת הקמת ועדה ל

 בו נקבע כי תפקידה של , לפקודת העיריותא י149במסגרת הוספת סעי$ 

י� לקידו� טיפול מקי$ במאבק בנגע הסמהוועדה ליזו� ולתכנ� פעילות 

לרבות טיפול בהשלכות הנובעות , שיקו� וטיפול, לגבי מניעה, המסוכני�

לעניי� הדי� בשימוש , בי� השאר, מהתמכרות לסמי� וכ� חינו� והסברה

גיש לאישור מועצת העירייה עוד נקבע באותו סעי$ כי הוועדה ת. בסמי�

     .מאושרותהתוכניות הוב אחר ביצוע קעתאת תוכניותיה ו

 למאבק בנגע הסמי� המסוכני� אושר בישיבת מועצת העיר הרכב הוועדה

 . 23/05/2005 �אשר התקיימה ב 
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לאור , ר הוועדה"יומלא את תפקיד הביקורת מצאה כי ראש העיר מ

 מונו שני מצאה הביקורת כי, בנוס$ אליו. החשיבות הרבה שראה לנושא

          .החוקל פי הנחיות  ע,ועדה� בוכחבריחברי מועצה נוספי� 

בהרכב הוועדה חסר לדעת הביקורת נציג הרשות הלאומית למלחמה 

שבי� המוזמני� ,  על א�בסמי� שימונה על ידי המנהל הכללי של הרשות

הקבועי� לדיוני הוועדה נכללת ראש תחו� פיתוח קהילתי של הרשות 

לפנות למנהל הרשות הלאומית יש ,  לדעת הביקורת.למלחמה בסמי�

 .חבר קבוע בוועדה כמתחייבלמלחמה בסמי� שימנה 

 

ה אחת ישיבה נערכ פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

 06/09/2005: בתארי� ,מאבק בנגע הסמי� המסוכני�ה לעדווהשל בלבד 

לשמש כוועדת חובה , לאור תיקו� בחוק, הוועדה הפכה, על א� שכאמור

 .03/03/2005 �החל ב

החברי� , מועצההצע של חברי הממוהנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

 .100%  עומד על בתקופה שנבדקה, מסוכני�הלמאבק בנגע הסמי�  הבוועד

 

מאבק בנגע ל העדוחברי המועצה החברי� בומדורג של להל� פירוט נוכחות 

 :ועדהו כפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי ה, המסוכני�הסמי�

 

 ועדהוחבר ה  

נציג 

 סיעה

ישיבות ' מס

 מ�לה� הוז

הישיבות ' מס

 בה� נכח

 אחוז נוכחות

 100% 1 1 מעו$ ר"יו� יהודה ב� חמו  .1

 100% 1 1 שינוי גיא ב� גל  .2

 100% 1 1 מעו$ ר טל קוגמ�"ד  .3
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   עדות החובה וממוצע נוכחות ובוממוצעי נוכחות יוצגו להל�     .3.11

 :עדות החובהוסיעתית בו  

 :ועדות החובהישיבות נוכחות במדורג של משוקלל להל� ממוצע  .3.12

 ממוצע נוכחות מספר ישיבות  עדהוש� הו 

 ועדה למאבק בנגע  .1
 הסמי� המסוכני�

 

1 100% 

 ועדת כספי�  .2

 

13 76% 

  לקידו� מעמד הילדהוועדה  .3

 

2 75% 

 ועדת בטיחות בדרכי�  .4

 

4 69% 

 ועדת תמיכות  .5

 

3 67% 

 ועדת משנה לתכנו� ובנייה  .6
 

17 65% 

 ועדת מכרזי�  .7

 

15 57% 

8.  � ועדת חינו
 

3 50% 

 ועדה מקומית לתכנו� ובנייה  .9
 

3 49% 

 ועדת בטחו�  .10
 

1 47% 

 ועדת הנחות  .11

 

7 38% 

 *ועדה לענייני ביקורת  .12
 

2 30% 

 ועדה לאיכות הסביבה  .13
 

1 29% 

 . להנצחת זכר� של נרצחי טרור לא הוקמהת חובה ועד*  .14
 

 
 , 2005דיו� אחד לאור� כל שנת  לענייני ביקורת לא קיימה א� לא הוועדה  * 
 .ר הוועדה משתי הישיבות שזומנו"יו, כמו ג�, עקב  היעדרות חברי ועדה     
 

 
  

ממוצע נוכחות של חברי המועצה בישיבות ועדות החובה של 

 , ללא מת� יחס לכמות הישיבות של כל ועדה,מועצת העיר

. 57.85% � עומד על
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 ועדות החובהופרוט אחוז נוכחות ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 57.85%על ,  ועדות החובה עומד א� כ�בישיבות אחוז הנוכחות המשוקלל 

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

השתתפות� העדפה מסויימת לגבי , כי קיימת אצל חברי מועצת העירייה
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ממוצע נוכחות בכל ועדה

מספר הישיבות של כל ועדה



 

 

37

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

 . אחרותועדות מאשר 

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

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

 כלפי �ציבורית שמתבטאת בפעילותו במועצת העירייה ובאמצעות ועדותיה 

 .ריוציבור בוח

 ה שלועדותיה מספר היבטי� מנקודת מבטולפעילות במועצת העירייה וב

 : הביקורת

 .ועדותושותפות בתהלי� עשייה ובקבלת החלטות במועצה וב  .א

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

 .הביצועי בעירייה     

 . ת כלל תושבי העירהעלאת הצעות וייזו� פעולות ופעילות לטוב  .ג

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

 .  בה� ה� חברי�,ועדות השונותובישיבות ה, יחסיתדלה , מועצה שהשתתפות�

  

 :ועדות החובהולהל� ממוצע מדורג של נוכחות סיעתית ב     3.13

חברי ' מס סיעות 

 הסיעה

' ר במס"יו* 

 ועדות

חברות 

 עדותובו

 הישיבות ' מס

 אליה� הוזמנו 

 אחוז נוכחות

 78.67% 40 6 1 1 צ"מר�פז .1

 73.80% 60 10 2 2 שינוי .2

 71.98% 66 10 1 3 ליכוד .3

 67.25% 20 4 � 1 כפר סבא מתחדשת .4

 64.13% 57 8 1 2 ל"מפד .5

 56.62% 68 12 7 5 מעו$ .6

 18.83% 58 9 � 3 עבודה .7

 13.60% 26 5 � 1 שביל הזהב .8

 12.50% 21 4 1 1 חזית דתית מאוחדת .9

 

    .ר ועדה אחת או יותר"חבר סיעה המשמש כיו* 
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  באחוזי� בוועדות חובהתממוצע נוכחות סיעתי

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ועדות וממוצע נוכחות סיעתית בהמצביעי� על הביקורת מציינת כי מהנתוני� 

 ל אחוז ההשתתפות של כל חבר סיעהלא נית� ללמוד ע, 51%עומד על ההחובה 

 מאשר , וישנ� חברי מועצה שהשתתפות� בועדות העירייה פעילה יותרבנפרד

הביקורת מציינת כי מספר החברי� בכל ,  יתר על כ�. חברי� אחרי� לסיעת�

בפני חבר  ,ועדות בה� חברה כל סיעה וכל חבר מועצהוסיעה שונה וכ� ג� מספר ה

 .עצמו
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ממוצע נוכחות סיעתית בוועדות החובה הינו 51%.

אחוז נוכחות סיעתי

כמות הוועדות בהן חברה הסיעה
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 ות ועדות רש       .4

 150סעי$ . �תלהקמקובע את החובה ועדות רשות ה� ועדות שהחוק אינו 

רשאית , עדות החובהונוס$ לובקובע כי  ,בפקודת העיריות נוסח חדש

המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקיד� לייע0 למועצה 

, עדות הרשות הוא צור� אמיתיוהצור� בו. בענייני� ובמקרי� מסויימי�

מקצועי לנווט את נושאי עיסוקיה� באמצעות גו$ ת אלה מאפשרות ועדו

, ועדות אלהובחלק מ, על כ�.  בתחו� מסויי�פוליטי המתמקד�דמוקרטי

 ).'ותרבות וכ, רווחה(משתתפי� כחברי� אנשי מקצוע המתמחי� בתחו� 

 

 �  בה� חברי� חברי מועצה,רוט פעילות ועדות הרשותילהל� פ

  ועדת תרבות    4.1

 .  חברי�19כ "מתו� סה, עדת התרבות חברי� חמישה חברי מועצהווב

, ד עמוס גבריאלי"עוחבר המועצה ועדה ממלא ואת תפקיד יושב ראש ה

 . נציג סיעת העבודה

,  ישיבות2 נערכו פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

  .4/07/2005 �בנערכה  2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת 

, חברי המועצההממוצע של וכחות הני אחוז הביקורת מצאה כ

 . 50% עומד על בתקופה שנבדקה, ת התרבותועדוהחברי� ב

 ,עדת התרבותו החברי� בו,חברי מועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

 : עדהוכפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הו

 

 ישיבות' מס נציג סיעה ועדהוחבר ה 

 לה� הוזמ�

 ישיבות' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 2 2 עבודה ר" יו�עמוס גבריאלי .1

 50% 1 2 מעו$ יש'ר ברו� צ"ד .2

 50% 1 2 מעו$ אברה� מולה .3

 50% 1 2 ליכוד ר אמיר גבע"ד .4

 0% 0 2 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד .5
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ועדת  המספר המועט של ישיבות ציי� אתהביקורת מבקשת ל

  .2005מהל� שנת התקיימו בר שאהתרבות 

 

 ועדת רווחה      4.2

  .  חברי�19כ "מתו� סה,  חברי מועצה6ועדת הרווחה חברי� וב

נציג , אריה אברה�חבר המועצה  ממלא הוועדהר "את תפקיד יו

 .סיעת מעו$

,  ישיבות6נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

  .28/09/2005 �בנערכה  2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת 

 

, חברי המועצההממוצע של נוכחות הת מצאה כי אחוז הביקור

 .%47עומד על בתקופה שנבדקה , ת הרווחההחברי� בוועד

  

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

 :ועדהוכפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי ה

  

 ועדהוחבר ה 

נציג 

 סיעה

ישיבות ' מס

 אליה� הוזמ�

בות הישי' מס

 חבה� נכ

 אחוז נוכחות

 100% 6 6 מעו$ ר" יו�אריה אברה�  .1

 67% 4 6 ליכוד ר אמיר גבע"ד .2

 67% 4 6 מעו$ אברה� מולה .3

 33% 2 6 עבודה אהרו� זיידנברגר "ד .4

 17% 1 6 ל"מפד בני כברה .5

 0% 0 6 צ"מר�פז רינה פז .6

  

 ועדה נרשמת רק נוכחותובפרוטוקלי ה כי עירהביקורת מבקשת לה

 וממליצה כי להבא יוקפד  מוזמני�הנמצאי� כמו ג� נוכחות אורחי�

              . חברי הוועדה החסרי�שמות כולל ציו� העל רישו� מלא 
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עוד ממליצה הביקורת למספר את הפרוטוקולי� לצור� מעקב וניהול 

   .יעיל של הוועדה

 

 ועדת ספורט      4.3

 .  חברי�19כ "תו� סהמ,  חברי מועצה6ועדת הספורט חברי� וב

נציג , יש'ר ברו� צ"דחבר המועצה ועדה ממלא ור ה"את תפקיד יו

 .סיעת מעו$

,  ישיבות3נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

  .29/06/2005 �בנערכה  2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת 

 

, מועצהההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

 . 39% עומד על בתקופה שנבדקה,  הספורטתבוועדהחברי� 

 ועדת הספורטוחברי מועצה החברי� במדורג של להל� פירוט נוכחות 

 :ועדהוכפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי ה

 

 

 

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

 נמוכה וככל ,יהבישיבותהחברי� בוועדה חברי המועצה מרבית 

חלק מחברי המועצה לא מוצאי� כל עניי� בהשתתפות , ההנרא

 נציג סיעה ועדהוחבר ה 
ישיבות ' מס

 ה� הוזמ�ילא

הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 3 3 מעו$ ר"יו�יש'ר ברו� צ"ד .1

 100% 3 3 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .2

 33% 1 3 צ"מר�פז רינה פז .3

 0% 0 3 עבודה יצחק יואל .4

 0% 0 3 ל"מפד בני כברה .5

 0% 0 3 מעו$ אברה� מולה .6
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ועדה נרשמת רק ובפרוטוקלי ה וסיפה כיהביקורת מ .בישיבותיה

נוכחות אורחי� מוזמני� וממליצה כי , נוכחות הנמצאי� כמו ג�

       . חברי הוועדה החסרי�שמות להבא יוקפד על רישו� מלא כולל ציו� 

וטוקולי� לצור� מעקב וניהול עוד ממליצה הביקורת למספר את הפר

   .יעיל של הוועדה

 

 ועדת ערי תאו�    4.4

 .  חברי�19כ "מתו� סה,  חברי מועצה5ועדת ערי תאו� חברי� וב

נציג סיעת , יש'ר ברו� צ"דחבר המועצה עדה ממלא ור הו"את תפקיד יו 

 .מעו$

מתקיימי� מעת לעת , �הע� שלוש מ. לעיריית כפר סבא ארבע ערי תאו�

פעילות ועדת ערי תאו� תורמת רבות ליחסי . לופי משלחות תושבי�חי

   .הידידות ע� תושבי ערי התאו�

כאשר ,  ישיבות4נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

 .24/11/2005 �בנערכה  2005הישיבה האחרונה בשנת 

החברי� , המועצההממוצע של חברי הנוכחות אחוז הביקורת מצאה כי 

  . 55%  עומד על בתקופה שנבדקה, ת ערי תאו�ועדבו

  

עדת ערי תאו� כפי וחברי המועצה החברי� בומדורג של להל� פירוט נוכחות 

 :ועדהושהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי ה

 נציג סיעה ועדהוחבר ה  
 ישיבות ' מס

 לה� הוזמ�

 הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 4 4 ו$מע ר"יו�יש'ר ברו� צ"ד .1

 100% 4 4 ל"מפד משה אב� ח� .2

 75% 3 4 צ"מר�פז *רינה פז .3

4. � 0% 0 4 שביל הזהב יואל ברו

 0% 0 4 מאוחדתחזית דתית  שמעו� פר0 .5

  נרש� חברת המועצה רינה פזבה נעדרה ישיבה ההביקורת מבקשת לציי� כי בפרוטוקול    *

 .הישיבהעדר מיתמבעוד מועד כי הודיעה      כי 



 

 

43

 כי מעיו� בטבלה לעיל עולה כי השתתפות חברי ,ציי�הביקורת מבקשת ל

ועדה הופיעו ו כ� שחלק מחברי האחידה לא ,המועצה בישיבות ועדה זו

, חלק מחברי המועצה החברי� בוועדה זואילו ועדה וו ישיבות הלכלכמעט 

  .לא מוצאי� כל עניי� בהשתתפות בישיבותיה, ככל הנראה

  עדה נרשמת רק נוכחות הנמצאי� ובפרוטוקלי הו כיהביקורת עוד מוסיפה            

  נוכחות אורחי� מוזמני� וממליצה כי להבא יוקפד על רישו� מלא , כמו ג�           

 עוד ממליצה הביקורת למספר את . חברי הוועדה החסרי�שמות כולל ציו�            

 .יהול יעיל של הוועדההפרוטוקולי� לצור� מעקב ונ           

 

 נכי�ועדת נגישות     4.5 

 

  . חברי�19כ "מתו� סה,  חברי מועצה4בוועדה זו חברי�           

  נציג, ממלא חבר מועצת העיר גיא ב� גלועדה ור ה"את תפקיד יו            

 .סיעת שינוי            

כאשר , ת ישיבו4נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

                      .14/09/2005 �בנערכה  2005הישיבה האחרונה בשנת 

 

במשרדי ישיבת ועדה נערכה  03/02/2005בתארי� הביקורת מציינת כי 

 ועל  הנמצאי� בכפר סבא ולא נער� לה פרוטוקול,"נגישות ישראל"עמותת 

,  ועל כ�זובישיבה נכח  חברי הוועדה מבי� מיהביקורת לא יכלה לדעת , כ�

 .ישיבה זו לא נכללת בחישובי הנוכחות

 

  , מועצהההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז   

 .83%ד על נגישות נכי� בתקופה שנבדקה עומת החברי� בוועד  

 

, נגישות נכי�ועדת ו החברי� ב,חברי מועצהמדורג של להל� פירוט נוכחות 

 :ועדהוקולי הביקורת מעיו� בפרוטוכפי שהעלתה ה
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 נציג סיעה ועדהוחבר ה  
 ישיבות ' מס

 *לה� הוזמ�

 הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 3 3 שינוי גיא ב� גל .1

 100% 3 3 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .2

 100% 3 3 צ"מר�פז רינה פז .3

 33% 1 3 מעו$ אריה אברה� .4

 *   �נגישות " נערכה ישיבת ועדה במשרדי עמותת 03/02/2005הביקורת מציינת כי בתארי

 .לא נית� לדעת את הנוכחות בה, לה לא נער� פרוטוקול ועל כ�" ישראל

 

 

 ועדת נכסי�     4.6

. ועדת הנכסי� מייעצת לראש העיר בנושא ניהול נכסי העירייה

 .  חברי מועצה4חברי� בוועדה זו 

עקב שוויו�  ,ועדהולפעילות תקינה ולמניעת עיכובי� בעבודת ה

מספר חברי הוועדה ממליצה כי חוזרת והביקורת , קולות בהצבעות

 . מספר אי זוגי של חברי�ישונה ל

 נציג ,משה אב� ח�, חבר המועצה ממלא הוועדהר "את תפקיד יו

 .ל"סיעת המפד

,  ישיבות3נערכו  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת

                     .06/07/2005 � ברכה נע 2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת 

 

 ,המועצההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

 . 58% עומד על בתקופה שנבדקה, ת הנכסי�עדווהחברי� ב

 

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

 :הוועדהכפי שהעלתה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי 
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 נציג סיעה ועדהוהחבר  
 ישיבות' מס

 לה� הוזמ�

 הישיבות ' מס

 בה� נכח

אחוז 

 נוכחות

 100% 3 3 ל"מפד ר" יו�משה אב� ח�  .1

 100% 3 3 ליכוד ד יעקב אוחיו�"עו .2

 33% 1 3 שינוי ר סיימו� גולדמ�"ד .3

 0% 0 3 עבודה יצחק יואל .4

 

 הזמצב  .ל חברי�ה חברי� מספר זוגי שדועוהביקורת מבקשת לציי� כי ב

 על ותקשוי להשהע דבר ,בהצבעות בדיוני הוועדהקולות עשוי להביא לשוויו� 

ולאלצה להביא את הנושאי� הוועדה בבואה לקבל החלטות של  התפקוד

ממליצה שבה ו הביקורת ,לפיכ� .להכרעת המועצהישיבותיה הנדוני� ב

 .ועדהבו �לקבוע מספר אי זוגי של חברי

 

 ועדת שמות  4.7

 , בענייני קביעת שמות לרחובותמייעצת למועצת העירעדת השמות ו

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

 

 . נציג אחד לכל סיעה,  חברי מועצה9  חברי�בוועדה זו

 נציגת סיעת , רינה פז' גבחברת המועצה  ממלאת הוועדהר "את תפקיד יו

 .צ"מר�פז

,  ישיבות2נערכו  פה ועד סו2005ת שנמתחילת , בתקופה הנבדקת

 .16/11/2005 � בנערכה  2005כאשר הישיבה האחרונה בשנת 

 

 החברי� ,מועצהההממוצע של חברי הנוכחות הביקורת מצאה כי אחוז 

  .%33 עומד על בתקופה שנבדקה, ת השמותועדוב

 

 כפי ,שמותהועדת והחברי� ב, מדורג של חברי מועצהלהל� פירוט נוכחות 

 :עדהוה הביקורת מעיו� בפרוטוקולי הושהעלת
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 נציג סיעה ועדהוחבר ה 
 ישיבות' מס

 לה� הוזמ�

 הישיבות' מס

 בה� נכח

 אחוז

 נוכחות

 100% 2 2 צ"מר�פז ר" יו�רינה פז       .1

 100% 2 2 ל"מפד משה אב� ח� .2

 100% 2 2 מעו$ אברה� מולה .3

 0% 0 2 ליכוד ד יפתח אלגוב"עו .4

 0% 0 2 שינוי לגיא ב� ג .5

6. � 0% 0 2 שביל הזהב יואל ברו

7. 
 0% 0 2 עבודה עמוס גבריאליד "עו

 0% 0 2 כפר סבא מתחדשת אבינוע� גרנות .8

 0% 0 2 חזית דתית מאוחדת שמעו� פר0 .9

 

 עולה כי השתתפות חברי , כי מעיו� בטבלה לעילציי�הביקורת מבקשת ל

ועדה הופיעו ומחברי השלושה כ� ש ,אחידההמועצה בישיבות ועדה זו לא 

החברי� בוועדה , אחרי�מועצה  מחברי אילו שישהועדה וו ישיבות הלכל

  .לא מוצאי� כל עניי� בהשתתפות בישיבותיה, ככל הנראה, זו

 

 עומד ממוצע נוכחות חברי  פה ועד סו2005שנת מתחילת , בתקופה הנבדקת      4.8

 . 52.14% על ,רשות בישיבות ועדות ה,המועצה            

  עומד א� ,בתקופה שנבדקה, עדות הרשותוממוצע נוכחות חברי המועצה בו            

 חברי נמו� יותר מאחוז הנוכחות של נוכחות אחוז יינו ה  52.14%על , כ�            

 . 57.85% העומד על ,חובההמועצה בישיבות ועדות ה            

 :של מועצת העירייה עדות הרשותו מדורג בולהל� ממוצע נוכחות   .4.8.1

 . ישיבות4      �    83%   נגישות נכי� ועדת        .1            

 . ישיבות3      �    58%    נכסי�ועדת         .2            

 . ישיבות4      �    55%   ערי תאו�ועדת         .3            

 .תוישיב 2      �    50%    ותתרבועדת         .4            

 .תוישיב 6      �    47%    וחהרו ועדת        .5            

 . ישיבות3      �    39%    ועדת ספורט  . 6 

 . ישיבות2      �    33%    ת ועדת שמו .7         
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נית�  52.14%העומד על  ,שפורט לעילבוועדות הרשות ממוצע הנוכחות מ

כי קיימת , לי להתייחס למספר הישיבות שהתקיימו בכל ועדהמב, הסיקל

העדפה מסויימת לגבי השתתפות� בישיבות , אצל חברי מועצת העירייה

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

 . אחרותועדות מאשר 

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

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

, שכ� הוא הציב את מועמדותו בפני תושבי העיר לבחירות למועצת העיר

ועדות בה� הוא ולהשתת� באופ� פעיל ונאות בישיבות החובה ציבורית 

  .חבר
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 הרשותעדות ופרוט אחוז נוכחות בו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 .52.14%עדות הרשות הינו וממוצע נוכחות בו
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 :ועדות הרשותולהל� ממוצע נוכחות סיעתי מדורג ב  4.8.2

 

  
 

 

 סיעה

חברי ' מס
 הסיעה

ר במספר "יו חברות בוועדה
 *ועדות 

 כ מספר"סה
 התקיימושהישיבות 

 אחוז 
 נוכחות

 69.50% 19 � 6 3 ליכוד .1

 69.42% 20 3 6 5 מעו$ .2

 63.40% 18 1 5 2 ל"דמפ .3

 61.60% 18 1 5 1 צ"מר�פז .4

 33.25% 10 1 4 2 שינוי .5

 26.60% 16 1 5 3 עבודה .6

 0% 6 � 2 1 חזית דתית מאוחדת .7

 0% 2 � 1 1 כפר סבא מתחדשת .8

 0% 6 � 2 1 שביל הזהב .9

 

 .ר ועדה"חבר סיעה המשמש כיו* 

 

חלק ומצביע על מצב בו ייתכ�  35.97% העומד על ממוצע הנוכחות הסיעתי

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

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

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

 
 

 .36%הינו  הרשות ועדותוב סיעתית נוכחות ממוצע
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 מסקנות והמלצות   .5 
  

   כי קיימי� מספר ליקויי� באופ� ניהול , בדיקתהמהביקורת התרשמה 

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

 .ועדות הרשות 

 

  פרוטוקולי� במעיו� .  ואינו אחידעדות לוקה בחסרוורישו� פרוטוקולי ה  5.1

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

  סגל(נוכחי� , חסרי�, שתתפי� מ� הוועדהנוכחות חברי רישו� ; ועדה וה       

 . פתיחת הישיבהשעת  רישו�;  )מוזמני�, מקצועי       

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

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

  פרוטוקולי ועדות רישו�  לה אחידתצורהקבע תהביקורת ממליצה כי  

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

 .ועדהו תארי� כינוס ישיבת הציו� •

 )מספר ר/. (פר פרוטוקול הישיבהציו� מס •

ת  ומספר החברי� שנכח בעת פתיחועדהומועד פתיחת ישיבת הציו�  •

 .הישיבה

; )חברי ועדה(חסרי� ; )חברי ועדה( משתתפי� :פירוט שלרישו�  •

 ).מוזמני�, סגל מקצועי(נוכחי� 

 )מזכיר הוועדה (.רוש� הפרוטוקולש� ציו�  •

 

  ועדות החובה אחת לשלושה כל ינוס הביקורת מצאה כי אי� הקפדה על כ  5.2

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

 .העיריות       

   הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו בדבר אחריותו        

 ועדות כשה� לא מתכנסות אחת לשלושה חודשי� כמשתמע ולכינוס ה       

 .בפקודת העיריות) אא(166אמור בסעי� מה       
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 , כמפורט בגו� הדוחועדות החובה והעלתה כי הרכב חלק מהביקורת   5.3  

  קליטת ; מאבק בנגע הסמי� המסוכני�; איכות הסביבה;  חינו��     כגו�

 הביקורת  ,ועל כ� מתחייבהרכב� כאינו תוא� את  ,רכש ובלאי; עלייה    

 . הוועדות יוסדרו על פי הנדרש כלממליצה כי הרכבי     

 

 זכר� של נרצחי  להנצחת �   ממצאי הביקורת מצביעי� על כי ועדת החובה 5.4 

     � , לפיכ�.  בפקודת העיריותח149טרור לא הוקמה בניגוד לקבוע בסעי

 כמתחייב , הקמה באופ� מיידי של ועדת חובה זו לממליצה עהביקורת     

 .מהוראות החוק    

 

 ממלאי מקו� הועבר לאישור מועצת העירייה מינוי   הביקורת מצאה כי לא 5.5            

 אישור מינוי סג� ראש העיר לפרט , המשנה לתכנו� ובנייה ועדת חבריל         

 הביקורת ממליצה כי ימונו . ר הוועדה"בני כברה כממלא מקו� יו         מר 

   ג� כאשר נבצרהתקינה של הוועד כדי לאפשר פעילות ,ממלאי מקו�         

  ,אשר משתתפי� בפועל בישיבות הוועדה ,מחלק מחברי הוועדה         

 .השתת�         ל

 

 לפעילות . זוגי חברי המועצהמספר בחלק מהוועדות   הביקורת מצאה כי 5.6

 מצב המחייב העברת ההחלטות למועצת , שוויו� בהצבעותתקינה ולמניעת        

  הביקורת ממליצה כי .עיכובי� בעבודת הוועדותיגרמו ל, עירייה ובכ�       ה

 . יכהנו מספר אי זוגי של חברי�עדותוהובכל       

 

 :עדות העירייהונוכחות חברי המועצה בושל ממוצע אחוז להל�   5.7

 57.85% �ועדות החובה וחברי המועצה בממוצע של נוכחות אחוז   .א        

 52.14% �ועדות הרשות וחברי המועצה בממוצע של וכחות נ  אחוז .ב        

 :ועדות העירייהוב) חברי מועצה(נוכחות אחוז הלהל� 

 .55.46%עדות החובה עומד על ואחוז הנוכחות בו    .א      

 .48.92%עדות הרשות עומד על ואחוז הנוכחות בו     .ב      

 : נוכחות סיעתית בועדות העירייהאחוזלהל� 

 .50.82%ועדות החובה עומד על ואחוז הנוכחות הסיעתית ב  .א      

 .35.97%ועדות הרשות עומד על ואחוז הנוכחות הסיעתית ב  .ב      
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נית� לקבוע כי אחוז נוכחות חברי , מניתוח הנתוני� שאספה הביקורת

נמו�  ועדות הרשות אחוז הנוכחות א�ועדות החובה אינו גבוה ובוהמועצה בו

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

 .א� כי חשיבות זו אינה רבה על פי אחוזי ההשתתפות, עדות החובהובו

�ועדות החובה וה� ומרבית חברי המועצה נוכחי� ה� בכי נית� לקבוע , בנוס

של אות� חברי  ,הנוכחות האישית, משמע. עדות הרשות באופ� לא אחידובו

 ועדות מסויימות לנוכחות נמוכהוחות גבוהה יחסית בנעה מנוכ, מועצה

 .אחרותעדות וו ב,יחסית

 : הביקורת מסיקה באופ� כללי את המסקנות הבאות

הינה פונקציה , ועדות בה� הוא חברוב, השתתפותו של חבר המועצה •

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

 .פעילותו הציבורית

עת ג� מהעניי�   שפברי המועצה בישיבות הוועדות מוהשתתפות ח •

 . בנושאי� הנדוני�,פוליטי�אישי/הציבורי

ר "עדות השונות מושפעות בעיקר על ידי נטייתו של יוופעילות הו •

ועדה להשתת� ומרצו� חברי ה, ומאיד�, עדה ליזו� פעילותוהו

   .עדהובפעילות הו

יה המתבצעת עיסוק חלק מחברי המועצה בפעילות למע� העירי •

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

 .או מועצת העירייה/ידי ראש העיר ו

; "יוקרתיות"עדות וחברי המועצה מעדיפי� להשתת� בו •

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

 .ממנו, לגבי ציפיות ציבור בוחריו, מתפיסת חבר המועצה

ה� ועדות חובה , ועדותו� חברי מועצה שנוכחות� בפעילויות הישנ •

הסיבות לכ� ה� , לדעת הביקורת. וה� ועדות רשות שואפת לאפס

 :שלוש

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

שני מבחינת חשיבותו יעיסוק� הציבורי הוא מ, בהתנדבות

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

עליה� ובעצ� בחירת� למועצת העירייה היתה שליחות 
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מחייבת , לפיכ� הציבורית שליחות�.  מרצונ�,ציבורית

 .פעילות נאותה למע� תושבי העיר

לה� מונו על ידי , ועדותוהתעניינות� בנושאי� שבטיפול ה               .2

 .נמוכה, סיעת�

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

 . מסויימותעדותווב

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

יותר בהשוואה הרבה מועצת העירייה הינה בשיעורי� גבוהי� 

 .78.79% ועומדת )או רשות/חובה ו(ועדות ולהשתתפות� ב

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

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

 ).הופיעו ברישו� כנוכחי� ולא כחסרי�

 . לליקוי זה השפעה מכרעת על רישו� ההצבעות במועצה

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

של חברי המועצה להצגת " הבמה"עצת העירייה מהוות את ישיבות מו

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

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

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

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

זאת הזירה לדרוש . פומבי וגלוי, יציפאליי� שוני� לדיו� ציבוריננושאי� מו

ולקבל מראש העיר הסבר על פעולות העירייה ולבקר את הגורמי� 

 . המחליטי� והמבצעי�

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

 שתתפותהנית� להבי� את שיעור ה, המקומית בעיקרת לציבור ולעיתונו

 .בישיבות המועצההגבוה 

, בהיות� פומביות, המסקנה העיקרית היא שישיבות מועצת העירייה

ועדות ווזאת בניגוד ל, יותר את חברי המועצה בלהשתת� בה�" מושכות"

 . עבודת המועצה, א� בה� נעשית למעשה, בה� הדיוני� אינ� פומביי�
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 בישיבות מועצת העירייהשל חברי מועצה טבלה נוכחות מדורגת      'נספח א

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 26/12 19/12 5/12 7/11 5/9 1/8 6/6 23/5 23/5 4/4 21/3 7/3 14/2 7/2 31/1 10/1 3/1 מועד  ישיבה

 סוג ישיבה
לא מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

לא מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

 מניי�מ� ה
לא מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

מ� 
 המניי�

לא מ� 
 המניי�

לא מ� 
 המניי�

אחוז 
 נוכחות

ד יעקב "עו
 100% + + + + + + + + + + + + + + + + + אוחיו�
 יהודה
 94% + + + + + + + + + + + + + + � + + ב� חמו

ר ברו� "ד
 94% + + + + + + + + + + + � + + + + + יש'צ

אריה 
 88% + � + + + + + + + + + + + � + + + אברה�

ד עמוס "עו
 88% + + + + + + � + + � + + + + + + + גבריאלי
בני 
 88% + + + + � + + + + + + + + + + + � כברה

 88% + + + + + + � + + � + + + + + + + רינה פז
ר סיימו� "ד

 גולדמ�
לא נרש� 
 82% + � + + + � + + + + + + + + + + בפרוטוקול

ר אמיר "ד
 82% � + + + + + + + + + � + + + + + � גבע

אברה� 
 82% + + + + + + + � � + � + + + + + + מולה

 משה
 אב� ח�

משלחת לעיר  + + + + + + + +
 76% + � + + + � + דלפט �התאומה

ד יפתח "עו
 76% + � � + + + + + + + � + + + � + + אלגוב
 גיא 

 76% + + + + + + + + + + � + � + � + �  גלב�

יצחק 
 76% + + + + + + � + + + + � � + + + � יואל

ר "ד
אבינוע� 
 גרנות

לא נרש� 
 65% + � + + + + + � � + � + + � + + בפרוטוקול

ר טל "ד
 65% + � � + + + + + + + + + � � � � + קוגמ�

יואל 
� 59% + � + + + + � + + � + + � � + � � ברו

ר אהרו� "ד
 59% + + + + � + � � � � � + + + + � + זיידנברג
שמעו� 
 59% + � � + + + � + + + � � + � + + � פר0


