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 17/04/18        לכבוד

 מר עלי עאסלה  
 ראש המועצה 

           
 נכבדי ראש העירייה  , 

 
 דוח מבקר העירייה  הנדון : 

 
,  2017הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת 

 ג' לפקודת העיריות  . 170בהתאם לסעיף 
 

הדוח דן בנושא ניהול ישיבות מועצת העירייה וועדותיה ,  
   .עפ"י תכנית העבודה הרב שנתית של המבקר 

אני מוצא לנכון לציין לחיוב את שיתוף הפעולה המלא לו 
הביקורת , ומבקש להודות  זכיתי מצד המבוקרים במהלך

ולהביע את מלוא הוקרתי לעמיתי בעבודה על העזרה 
 שהושיטו לי  .

 
 ג' לפקודת העיריות :  170בהתאם לסעיף 

המבקר יגיש לראש הרשות אחת לשנה דוח על ממצאי  .1

הביקורת שערך , בעת הגשת הדוח ימציא המבקר 

 העתק ממנו לוועדת הביקורת .
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קבלת דוח המבקר ,יגיש  בתוך שלושה חודשים מיום .2

עדת הביקורת את הערותיו על הדוח , וראש הרשות לו

 וימציא לעירייה העתק מהדוח בצירוף הערותיו .

עדת הביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש וו .3

המועצה הרשות ותגיש למועצה לאשר את סיכומיה 

והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסר לה הערות 

 ראש הרשות .

שיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את תוך חוד .4

סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם 

 ותחליט בדבר אישור ההצעות .

ו' נקבע כי לא יפרסם אדם דוח ביקורת  170סעיף  .5

שנערך ע"י מבקר העירייה או את תוכנו לפני שחלף 

 המועד שנקבע להגשתו לעירייה . 

 
 

 
 בכבוד רב

 סאמי ח'וטבא
 מבקר העירייה
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 עיקרי הממצאים : 
 

 מועצת העירייה 
 
מבדיקת פרוטוקולי הישיבות נמצאה כי בחלק  .1

מישיבות המועצה לא היה מניין חוקי במועד פתיחת 
הישיבה . הישיבה נפתחה בחלוף חצי שעה בהתאם 

 להוראת החוק .
 
מעיון בפרוטוקולים של ישיבות המליאה של העירייה  .2

הפרוטוקולים נכתבו מתומצתים , לא נכתבו עולה כי 
הדיונים , שאלות ותשובות של חברי המועצה ,לא 
עיקרי הדיונים על הנושאים שהיו על סדר היום ונדונו 

 בישיבות .
 

הביקורת ממליצה בפני העירייה כי על המזכיר 
האחראי לניהול הישיבות לרשום את הפרוטוקולים 

ה בעיקר נושא לפקוד 50כמתחייב בחוק ולפי סעיף 
הדיון , שאלות ותשובות שנתנו לשאלות , הצעות 

 למיניהן ואחרים .
 
 
מעיון בפרוטוקולי ישיבות המליאה של מועצת העיר  .3

נמצא כי לפחות שלושה חברי מועצת העיר נעדרו במשך 
 שלושה ישיבות ברצף .

לא נמצאו הסיבות להיעדרותם , לא צורפו 
היעדרותם ואו לפרוטוקולים אישורים המצדיקים 

 אישור העיריה על היעדרותם .
 

ראש העירייה ועל פי הסמכות שניתנה לו בחוק היה 
 ב . 123עליו לנקוט בצעדים כקבוע בחוק לפי סעיף 

 
לאור האמור לעיל הביקורת ממליצה לרשום 
בפרוטוקולים את סיבת היעדרות חברי המועצה 
מישיבות המליאה של מועצת העיר ולצרף אישורים 

 . עדרותיאם לנסיבות ההבהת
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 וועדות העירייה : 
 כללי :

מעיון בפרוטוקולים ובמסמכים שונים נמצא כי העירייה 
או מי שאחראי על ניהול נשיבות הוועדות , לא שלחו הזמנה 
חתומה בכתב , העירייה אמצה שליחת הזמנות לישיבות 

 הועדות למיניהן כדרך קבוצות ואצאפ .
נות בכתב מהעירייה לשלוח הזהביקורת ממליצה בפני 

 חתומות כחוק ומסירתה לנמען בכל דרך שתמצא לנכון .
 

 ועדת מכרזים :
מעיון בפרוטוקולי ועדת המכרזים עולה כי הועדה התכנסה 

הביקורת מעירה על כך (  ישבות . 25)  2017במהלך שנת 
שבתקופה האחרונה חלה ירידה משמעותית בהשתתפות 

בותיה של ועדת המכרזים , חברי ועדת המכרזים בישי
ברצוני לציין כי הנוכחות של חברי הועדה הינה מאכזבת 
ואינה עולה בקנה אחד על המטלות שלשמן נבחרו חברי 
הועדה ואף עלולה לפגוע  בתפקוד הועדה והעיריה בכך 
שנוצרו מצבים של איחורים משמעותיים בפתיחת 
המכרזים וקבלת החלטות הכרעה בפרויקטים חיוניים 

התקשרויות בהיקף כספי ניכר , אשר נועדו בראש ו
  ובראשונה לרווחת תושבי העיר .

 
בהתאם לאמור לעיל הביקורת ממליצה בפני ראש העיריה 
להתערבות ישירה על מנת להעביר את חברי הועדה 
מחברותם בוועדה , אשר אינם ממלאים את חובתם 
הציבורית המוטלת עליהם כחברי ועדת המכרזים ולפנות 

 את מקומותיהם לאחרים .
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 ועדת רכש ובלאי :
מעיון בפרוטוקולי הועדה לרכש עולה כי הועדה  .א

ישיבות ועדה ,  18וקיימה  – 2017התכנסה במהלך  
הרכב הוועדה הינו הרכב מקצועי שכולל את גזבר 

 הרשות . היועץ המשפטי ושני עובדי עירייה .
אין נמצא כי העירייה לא מבצעת ספירות מלאי ו .ב

 מעכב אחרי  רשימה של טובין בלתי ראויים לשימוש,
  .אין רישום של מצאי )אינונטאר (  .ג

 

 ועדת כספים :

הביקורת בדקה את מועדי התכנסותה של ועדת הכספים 

, נמצא כי הוועדה התכנסה רק פעמיים במהלך  2017לשנת 

, משמע כי לא התכנסה על פי התדירות שנקבעה  2017שנת 

הביקורת התרשמה בבדיקתה, כי קיימים מספר  בחוק .

הביקורת מצאה כי אין . ישיבותהליקויים באופן ניהול 

אחת לשלושה חודשים  כספיםהקפדה על כינוס ועדות ה

)א( לפקודת 166לפחות, כפי שמתחייב מהאמור בסעיף 

 העיריות.

הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 

וס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת בדבר אחריותו לכינ

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 

 בפקודת העיריות.

 

 



7 
 

 ועדת הביקורת :

עולה כי הוועדה לא התכנסה בהתאם להוראת החוק , כי 
חובה על ועדת הביקורת להתכנס אחת לשלושה חודשים 

 לפחות .
 

הוועדה מבדיקה עולה כי לא הייתה נוכחות של אחד מחברי 
 בתקופה הנ"ל .

 
נמצא כי ועדת הביקורת לא דנה בדוחות הביקורת שנערכו 

 עבור הרשות .

אי קיום דיונים הדרושים בוועדת הביקורת בהתאם 

לתפקידה , אינו מאפשר לעמוד על תיקון הליקויים 

 ולהפיק לקחים כדי למנוע הישנותם .

הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 

בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת 

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 

 בפקודת העיריות.

 ועדה להקצאת מקרקעין :

נמצא כי הרכב הוועדה בעירה אינו לפי הוראות החוק , 
ההרכב של הוועדה בעירייה חסר חבר אחד ) העובד או 

כן הוועדה בעירייה הממונה על תחום נכסי העירייה ( .על 
 מורכבת מארבעה חברים בניגוד להוראת החוק .

 
מבירור עולה כי נכון להיום העירייה לא מינתה עובד אשר 

 תפקידו יהיה אחראי על תחום נכסי העירייה .
 

הביקורת ממליצה בפני ראש העירייה על מינוי עובד אשר 
 יהי מופקד ואחרי על נכסי העירייה .
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נוס הוועדה ונמצא כי הוועדה מעולם הביקורת בחנה את כי
לא התכנסה וכנראה שקבלת ההחלטות בגין הקצאת 

 . חוקמקרקעין שבוצעו בעבר בעירייה  בוצעו לא בהתאם ל
 
 
 

 הוועדה לקידום מעמד הילד :
הביקורת התרשמה בבדיקתה, כי קיימים מספר ליקויים 

בכלל הוועדה לא התכנסה  וכינוס הוועדה ,באופן ניהול 
 העיריות. לפקודת )א(166שמתחייב מהאמור בסעיף כפי 

 
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 
בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת 

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 
 בפקודת העיריות.

 
 

מיותר לציין כי משרד מבקר המדינה העמיד את העיריות 
מו ועדה לקידום מעמד הילד או לא כינסו את שלא הקי

הוועדה על חובתן לפעול ללא דיחוי להפעלתה הסדירה של 
 הוועדה .

 
באותה דעה של מסקר המדינה , הביקורת ממליצה בפני 
ראש העירייה לפעול מידית לכנוסה של הוועדה ואת שאר 

 הוועדות החובה אשר לא מתכנסים בכלל .
 
 
 עדת חינוך :וו

וועדת החינוך מעולם לא התכנסה בשנים נמצא כי 
 . 2017האחרונות כולל שנת 

 
 נמצא כי ראש העירייה  לא פעל לכינוסה של הוועדה .

 . והנוהל התקין הוראת משרד הפנים
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 הוועדה לאיכות הסביבה :
נמצא כי הוועדה לאיכות הסביבה מעולם לא התכנסה 

 . 2017בשנים האחרונות כולל שנת 
 

 העירייה  לא פעל לכינוסה של הוועדה .נמצא כי ראש 
 

 הוועדה לבטיחות בדרכים :
 נמצא כי ראש העירייה  לא פעל לכינוסה של הוועדה .

הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 
בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת 

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 
 ריות.בפקודת העי

 
 הוועדה למאבק נגע בסמים : 

 .2017נמצא כי הוועדה לא התכנסה במהלך שנת 
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 
בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת 

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 
 בפקודת העיריות.

 
 הוועדה למיגור אלימות : 

 .2017כי הוועדה לא התכנסה במהלך שנת  נמצא
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 
בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת 

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 
 בפקודת העיריות.
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 עדות העירייהוו מועצת העירייה  ניהול
 

 כללי :
 

 הינה הגוף הנבחר ע"י תושבי העיר מועצת העירייה 
לסמכויות שהוקנו מנהלת את ענייני הרשות בהתאם 

לה בחוק . מכיוון ואין ביכולת  מועצת העיר לפקח על 
כל תחומי פעילות העירייה ויחידותיה ,היא נעזרת 

 בוועדות שהיא בוחרת את חבריהן .
בחוק נקבעו ועדות שהמועצה חייבת לבחור )ועדות 

ף על אלה רשאית המועצה לבחור ועדות חובה ( ונוס
קבועות או ארעיות שתפקידן לייעץ לה בעניינים שונים 

. 
אשר יפורטו ירייה חובה להקים ועדות חובה בכל ע

בהמשך הדוח , יחד עם זאת אין כל מגבלה על מספר 
הוועדות שהמועצה רשאית להקים )ועדות רשות ( 

את  עדות החובה אשר החוק קובע במפורשובנוסף לו
 חבות הקמתן .

 

 
בפקודת העיריות  אופן ניהול המועצה וועדותיה נקבע

-נוסח חדש ובצו המועצות המקומיות א התשי"א 
לפקודת העיריות  136בתקנון מכוח סעיף ו  1950

בין  ות מועצה , זימונן והנוהל בהן (ב)תקנון בדבר ישי
היתר נקבע שם את אופן ניהול ישיבות המועצה לרבות 

 קבלת ההחלטות בה .אופן 
ובסעיפים נוספים נקבעו הנהלים  147-166סעיפים 

 שעל פיהם מתמנות ועדות המועצה .
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 מטרת הביקורת :
עיריית עראבה כמו שאר העיריות והרשויות לקראת 

. וסביר להניח וככל הנראה  2018בחירות חדשות באוקטובר 
חדשים תהיה תחלופה של חברי העיריה , יהיו חברי עירייה 

בנוסף לאלה שיבחרו מחדש לכהונה שניה . על כן הביקורת 
ראתה לנכון להציג את אופן ניהול ישיבות הוועדות וישיבות 

 המליאה .
 

הביקורת נעזרה בלשכת מנכ"ל העירייה אשר כל מסמכי 
 ל .ופרוטוקולי הועדות מתויקות בלשכת המנכ"

 
 

 מועצת העיר : 
  כללי : 

 
י המועצה תקיים ישיבה מן המניין בפקודת העיריות נקבע כ

אחת לחודש לפחות , אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה 
בשני חודשים של השנה , כלומר על מועצה העיר לקיים עשר 

 ישיבות מועצה בשנה לכל הפחות .
 

 השתתפות בישיבות : 
 

הפקודה חבר עירייה שנעדר מישיבות המועצה שלושה  על פי
משלושה ישיבות רצופות , יחדל  חודשים רצופים או שנעדר

 להיות חבר מועצה מלבד אם נעדר בגלל מחלה .
עוד נקבע כי בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה 

יה שממנה ימישיבות המועצה או מיד אחרי הישיבה השנ
נעדר והכל לפי המאוחר , ישלח לו ראש העירייה הודעה 

ת נוסחו בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר וא
 של סעיף זה .

ההודעה תשלח לחבר המועצה במכתב רשום ., לא שלח 
ראש העירייה לחבר העירייה הודעה כאמור , תוך שבעה 
ימים מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן , ישלח הממונה 
לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח 

 במכתב רשום לראש העירייה .
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 ועדות העירייה :

הבסיס החוקי לפעילות ועדות העירייה , הן ועדות החובה 
והנן ועדות הרשות בהתאם לפקודת העיריות נוסח חדש 

 פרק שמיני )ועדות המועצה (.
פקודת העיריות קובעת במפורש שכל ועדה רשאית בעצמה 
את סדרי עבודתה ודיוניה , תוך תשומת לב להחלטות 

 העירייה ולהוראות החוק ..
ה פועלות ועדות חובה וועדות רשות בהן בעיריית עראב

חברים חברי מועצת העירייה לצד חברים אחרים ובנוסף 
ישנם ועדות אחרות בהן לא נדרשת נוכחות חברי מועצת 

 העירייה 
הועדות בהן חברים חברי מועצת העירייה מופקדות על 
נושאים מוגדרים ותפקידן לייעץ למועצת העירייה ואו 

 לראש העירייה .
 וגים של ועדות :שני ס

תפקידן  רועדות רשות אשר עיק -ריות ( ווטועדות חובה )סט
 עץ למועצת העירייה .יעדות אלה ליושל 

 
ועדות החובה הן ועדות אשר הקמתן ותפקודן מחויבות 

השמיני לפקודת העיריות , ועדות אלו  רקמכוח סעיפי הפ
מורכבות ברובן אך ורק מחברי מועצת העירייה ותפקידן 

 ץ לראש הרשות .לייע
ועדות הרשות מתמנות ע"י המועצה ותפקידן לייעץ לראש 

 ים .מנים מסוייהעירייה בעני
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 עירייה :החובה בחלוקת ועדות 
 ועדות חובה : 

 ועדה לתכנון ובניה  .1

 ועדת משנה לתכנון ובניה . .2

 ועדת כספים . .3

 ועדת מל"ח . .4

 ועדת מכרזים . .5

 ועדדת הנחות . .6

 בדרכים .ועדת בטיחות  .7

 ועדת בטחון . .8

 ועדת תמיכות . .9

 ועדה לענייני ביקורת  . .10

 ועדת חינוך . .11

 ועדת לאיכות הסביבה . .12

 .ועדה למאבק בנגע הסמים  .13

 ועדת חקלאות . .14

 ועדת רכש ובלאי . .15

 ועדה לקידום מעמד הילד . .16

 .ארנונה ערר על קביעת ועדת  .17

 ועדה להקצאת קרקעות  .18

 באלימות . יגורועדה למ .19
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החובה חייבות להתכנס לפחות אחת לשלושה ועדות 

)אא( לפקודת 166חודשים, על פי האמור בסעיף 

העיריות. ראש העיר הוא האחראי לקיום חובה זו, 

לפקודת העיריות בו  166כמשתמע מהאמור בסעיף 

 נקבע כלהלן:

 " הנוהל בעבודת הועדות )תיקון: תשל"ו(

יושב ראש הועדה של המועצה רשאי בכל עת לקרוא 

לישיבת הועדה, והוא חייב לקרוא לישיבה על פי 

החלטת הועדה או על פי בקשת שליש חבריה או על 

 פי בקשה של המועצה או של ראש העירייה.

ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת 

לשלושה חודשים; לא כונסה ועדה כאמור, יורה ראש 

העיר לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת 

הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה, או סרב 

 ...".ינהלה זקן חברי הועדה לנהלה, 
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 מסקנות והמלצות  

הביקורת התרשמה בבדיקתה, כי קיימים מספר 

ליקויים באופן ניהול ישיבות ועדות העירייה. הבעיות 

 מאפיינות הן את ועדות החובה והן את ועדות הרשות.. 

אין הקפדה על כינוס ועדות הביקורת מצאה כי 

החובה אחת לשלושה חודשים לפחות, כפי שמתחייב 

 )א( לפקודת העיריות.166מהאמור בסעיף 

הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי 

חובתו בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא 

מתכנסות אחת לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור 

 .)אא( בפקודת העיריות166בסעיף 
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 מועצת העירייה :

 כללי :
על מועצת העירייה הוטלו תפקידים רבים והוקנה לה 
סמכויות רבות כגון קביעת מדניות העירייה , אישור 
תקציבים רגילים ובלתי רגילים , חקיקת חוקי עזר אשר 
משפיעים  על חייהם של תושבי העיר , מתוקף כך חברי 
המועצה שנבחרים בבחירות דמוקרטיות פועלים כנציגי 

בחרו בהם ומהווים את לב ליבה של  הציבור ושליחיהם אשר
העשייה המקומית , כגון חקיקת חוקי עזר ניהול עניינים 

 כספיים של העיריה ... 
על כן ולמימוש תפקידן של חברי המועצה מוטלת עליהם את 

 החובה להשתתף בישיבות מועצת העירייה .
 

א לפקודת העיריות קובע כי " מועמדים בבחירות 24סעיף 
הבחירות הכריז עליהם כמי שנבחרו חברי  למועצה שמנהל

 יום לאחר יום הבחירות . 21מועצה .יתחילו לכהן 
 

יום מיום  14העירייה תקיים את ישיבתה הראשונה תוך 
 התחלת כהונתם .

 
א לפקודת העיריות קובע כי ישיבות המועצה ,  136סעיף 

יה . יזימונן והנוהל בהן יהיו לפי התקנון שבתוספת השנ
 לתקנון נקבע :  18בסעיף 

ישיבות מועצה יהיו פומביות למעט ישיבה שראש העירייה 
הורה על קיומה , כולה או מקצתה בדלתיים סגורות לאחר 

טחון המדינה או טעמים שבצנעת יבבששראה כי טעמים 
הפרט מחייבים לעשות כן , בהתאם לחוות דעת של היועץ 

 המועצה .המשפטי לעירייה שתונח לפני חברי 
לעניין סעיף זה יראו ישיבות מועצה פומביות גם אם 
הוקרנה על מסך לפני קהל שמחוץ לאולם הישיבות 

 שמתקיימת בו הישיבה .
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 ישיבות מן המניין : 
 

 בפקודת העיריות נקבע : 
המועצה תקיים ישיבה מן המניין אחת לחודש לפחות אך 

של השנה  רשאית היא להחליט שלא לקיימה בשני חודשים
. 

בתוך חודשיים מיום הבחירה תחליט המועצה על המועד 
הקבוע לישיבותיה ובלבד שלא יהיה ביום המנוחה השבועי 
או בערב יום המנוחה השבועי של חבר מחברי המועצה , 
זולת אם הסכימו כל חברי המועצה אחרת , עד שתחליט 
המועצה על מועד קבוע לישיבותיה , יתקיימו הישיבות ביום 

 . 18:00רביעי הראשון לכל חודש בשעה 
 

 מניין חוקי : 
 

כל ישיבת מועצה לא תיפתח ולא תישא אופי חוקי אלא אם 
כאשר מספר חברי המועצה הנוכחים בתחילתה הוא בגדר 

 של מניין חוקי .
מניין חוקי של ישיבת מועצה הוא רוב מינימלי של כלל חברי 

 המועצה .
ה יהווה שליש מחברי לא היה מניין חוקי במועד הפתיח

המועצה מניין חוקי בחלוף חצי שעה מהמועד אליו זומנה 
 הישיבה . 

 
מבדיקת פרוטוקולי הישיבות נמצאה כי בחלק מישיבות 
המועצה לא היה מניין חוקי במועד פתיחת הישיבה . 
 הישיבה נפתחה בחלוף חצי שעה בהתאם להוראת החוק .
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 תיעוד דיוני מועצת העירייה : 
 

 לתקנון בדבר ישיבות מועצה נקבע :  50סעיף 
 כל ישיבות המועצה יוקלטו ויירשמו בהן פרוטוקול . .א

אשר ישמשו גם למטרות של אסמכתא חוקית וגם 
קול הוא הסיכום ולצרכי תיעוד אחרים , הפרוט

והמסמך הרשמי של כל ישיבת מועצה או ישיבת ועדה 
ת על כן הוא מהווה הוכחה מעין משפטית לעצם קבל

 ההחלטות ולהליך הדיון .
 
 

 קול יצוינו : ובפרוט .ב
 * מועד הישיבה ומקומה 

* שמות חברי המועצה הנוכחים בפתיחה ושמות חברי     
 מועצה הגיעו מאוחר יותר 

 * שאילתות , סדר היום שנקבע מראש לישיבה .  
 * עיקרי הדיון ,החלטות ותוצאות ההצבעה ולפי         
 דרישת שליש מהנוכחים בישיבת המועצה , ציון שמות   
 המצביעים ואופן הצבעתם . 
 *שמות המשתתפים בכל דיון , הודעות . 
          
המועצה רשאית לקבוע שנוסף על הפריטים האמורים  .ג

ירשם פרוטוקול מלא של הדברים שיאמרו בישיבת 
 המועצה .

 
היות חתום הפרוטוקול הינו מסמך רשמי על כן הוא צריך ל

 ע"י יו"ר הישיבה והמזכיר או מי שהוסמך . 
כל אחד מחברי המועצה יקבל את הפרוטוקול לעיונו לא 

שעות  48יאוחר מ שבע ימים לפני הישיבה הבאה ולפחות 
 לפני הישיבה הקרובה .

לפקודה קובע כי חבר מועצה רשאי להגיש למזכיר  52סעיף 
 7קול , בתוך ישיבות המועצה בקשה בכתב לתיקון הפרוטו

ימים מהיום שהפרוטוקול הוצג בפניו , לא הוגשה בקשה 
 כאמור יחשב הפרוטוקול כמאושר .
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הגיש חבר מועצה בקשה לתיקון פרוטוקול יקרא אותה 
מרכז ישיבות המועצה בישיבה מיד עם פתיחתה ואם אין 

 הסכמה לתיקון המוצע הדבר יוכרע בהצבעה .
 

המליאה של העירייה מעיון בפרוטוקולים של ישיבות 
עולה כי הפרוטוקולים נכתבו מתומצתים , לא נכתבו 
הדיונים , שאלות ותשובות של חברי המועצה ,לא עיקרי 
 הדיונים על הנושאים שהיו על סדר היום ונדונו בישיבות .

 
הביקורת ממליצה בפני העירייה כי על המזכיר האחראי 

יב בחוק לניהול הישיבות לרשום את הפרוטוקולים כמתחי
לפקודה בעיקר נושא הדיון , שאלות ותשובות  50ולפי סעיף 

 שנתנו לשאלות , הצעות למיניהן ואחרים .
 
 
 

 היעדרות מישיבות המועצה : 
 

שא היעדרויות חברי המועצה מישיבותיה ודן בנ 123סעיף 
וקובע כי חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה 

ישיבות רצופות אם  חודשים רצופים , או שנעדר משלושה
היו בשלושה חודשים פחות משלושה ישיבות , יחדל להיות 
חבר מועצה , מלבד אם נעדר מסיבה מסוימת בכפות 

 להוראות החוק כגון מחלה ואו אישור ע"י יו"ר העירייה ..
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 השתתפות בישיבות : 
 

על פי הפקודה חבר עירייה שנעדר מישיבות המועצה שלושה 
ופים או שנעדר משלושה ישיבות רצופות , יחדל חודשים רצ

 להיות חבר מועצה מלבד אם נעדר בגלל מחלה .
עוד נקבע כי בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה 
מישיבות המועצה או מיד אחרי הישיבה השנייה שממנה 
נעדר והכל לפי המאוחר , ישלח לו ראש העירייה הודעה 

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

ההודעה תשלח לחבר המועצה במכתב רשום ., לא שלח 
ראש העירייה לחבר העירייה הודעה כאמור , תוך שבעה 
ימים מיום שדרש ממנו הממונה לעשות כן , ישלח הממונה 
לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח 

 .  במכתב רשום לראש העירייה
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להלן שיעור השתתפות חברי העירייה בישיבות מועצת 
 :2017העירייה לשנת 

מספר  חבר מועצה 
ישיבות 

המועצה 
להן 

 הוזמן 

מספר 
ישיבות 
 בהן נכח

אחוז 
 ההשתתפות 

 אחמד נסאר 1
 

17 12 71% 

 חוסין סח 2
 

17 17 100% 

 בדראן בדארנה 3
 

17 12 71% 

 דאהש עקרי 4
 

17 8 47% 

 עאדל עאסלה 5
 

17 13 76% 

 עאיד עאסלה 6
 

17 13 76% 

 אחמד כנאענה 7
 

17 9 53% 

 ויסאם נעאמנה 8
 

17 13 76% 

 סנדיד מוגרבי 9
 

13 4 31% 

 עאדל בדארנה  10
 

17 14 82% 

 חאלד חטיב 11
 

17 12 71% 

 תופיק יאסין  12
 

17 12 71% 

 15 מונא נסאר   13
 

8 53% 
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 לפקודת העיריות קובע :  123סעיף 
 

חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חודשים  .א
אם היו  –רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות 

יחדל  –בשלושה חודשים פחות משלושה ישיבות 
להיות חבר המועצה , מלבד אם נעדר בגלל מחלה או 
בגלל שירות צבאי או ברשות המועצה שניתנה מראש , 

נאי שראש העירייה או הממונה שלח לו הודעה לפי ובת
 סעיף קטן ב.

בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות  .ב
יה שממנה נעדר , יהמועצה או מיד אחרי הישיבה השנ

ל לפי המאוחר , ישלח לו ראש העירייה הודעה והכ
בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת 

 .נוסחו המלא של סעיף זה 
ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו 
הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום 

 לממונה .
 

מעיון בפרוטוקולי ישיבות המליאה של מועצת העיר 
נמצא כי לפחות שלושה חברי מועצת העיר נעדרו 

 במשך שלושה ישיבות ברצף .
לא נמצאו הסיבות להיעדרותם , לא צורפו 

לים אישורים המצדיקים היעדרותם ואו לפרוטוקו
 אישור העיריה על היעדרותם .

 
ראש העירייה ועל פי הסמכות שניתנה לו בחוק היה 

 ב . 123עליו לנקוט בצעדים כקבוע בחוק לפי סעיף 
 

לאור האמור לעיל הביקורת ממליצה לרשום 
בפרוטוקולים את סיבת היעדרות חברי המועצה 

עיר ולצרף אישורים מישיבות המליאה של מועצת ה
 . עדרותיבהתאם לנסיבות הה
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 : ה ייוועדות העיר
 

 אופן ניהול ישיבות הועדות :
 

החוק קובע כי ראש הרשות חייב לעמוד בראש ועדת 
הרשות או סגנו    ובנוסף ראשועדה תכנון ובניה ההנהלה , 

ה למיגור אלימות והועדה יהיו יושבי ראש של הועד
 המשנית לתכנון ובניה .

ני יעדה לעניוראש הרשות וסגניו לא יהיו חברים בו
 ביקורת .

בכל שאר הועדות העיריה תבחר את יושבי הראש שלהן 
 מבין חברי העיריה .

 
 סדר יום של הועדה :

 
הסמכות ניתנת ליו"ר הועדה הנבחר לקבוע את סדר היום 
של ישיבות הועדה , סדר היום הוא מבחן אמתי לשיקול 

   של יו"ר הועדה . דעתו ולטיב תפקידו
על יו"ר הועדה לפעול להערכה מוקדמת , יו"ר הועדה יכין 

מיצגים של ונתוני רקע , יזמין מומחים , נציגי ציבור 
אינטרסים שונים לישיבות הוועדה על מנת שתהיה 
תרומה מכרעת לרמת הדיון ולטיב ההמלצות ואו 

 ההחלטות .
 

 ניהול הישיבה :
 

ישיבותיה וינהל אותן , בהיעדרו יו"ר הוועדה ישב בכל 
יפתח את ישיבת הועדה זקן החברים המשתתף בישיבה 
ויהל אותה עד שחברי הוועדה הנוכחים בישיבה יבחרו 

 את יו"ר הישיבה .
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 תדירות הישיבות :

 
ועדת חובה תתכנס לישיבה אחת ל שלושה חודשים , 

לפקודת העיריות , לא כונסה א  166בהתאם לסעיף 
יורה לכנסה ויקבע את סדר כאמור, יו"ר העירייה  הועדה

היום , לא נכח יו"ר הועדה או סרב לנהלה , ינהלה זקן 
 חברי הועדה .

 
 הזמנה לישיבות : 

 
לכל ישיבת ועדה יש לשלוח לחבריה הזמנה בכתב חתומה 
ע"י מזכיר הרשות . בהזמנה יש לפרט את סדר יום 

שעות לפני  24סר לכל חבר לפחות מ, ההזמנה תיהישיבה 
 מועד הישיבה . 

עניינים שלא היו על סדר היום של הועדה לא יעלו בעת 
ישיבתה , שום עניין שלא פורט בהזמנה אלא אם כן 
נוכחים בישיבה ומסכימים לכך לפחות שני שליש מכל 

 חברי הועדה .
הצעות לשינוי בסדר היום של הישיבה יובאו לדיון רק עם 

 ישיבה .פתיחת ה
 

לים ובמסמכים שונים נמצא כי העירייה ומעיון בפרוטוק
חראי על ניהול נשיבות הוועדות , לא שלחו אאו מי ש

הזמנה חתומה בכתב , העירייה אמצה שליחת הזמנות 
 לישיבות הועדות למיניהן כדרך קבוצות ואצאפ .

הביקורת ממליצה בפני העירייה לשלוח הזנות בכתב 
 ומסירתה לנמען בכל דרך שתמצא לנכון .חתומות כחוק 
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 מניין חוקי :

 
רוב חברי הועדה הם מניין חוקי בישיבותיה אלא אם 
נקבע בחוק שהחלטה מסוימת טעונה רוב מיוחד ואז יהיה 

 רוב מיוחד זה המניין החוקי של הישיבה .
עדת הנחות למשל המניין החוקי הוא נוכחותם של ובו

מקומו , היועץ המשפטי וגזבר יו"ר הועדה או ממלא 
 העירייה .

אם בישיבת ועדה של מועצה מקומית לא היה מניין חוקי 
בשתי ישיבות רצופות של הוועדה , יהיה שליש חברי 
הוועדה בישיבה השלישית בגדר של מניין חוקי לגבי כל 

 עניין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות הקודמות .
 

 סדרי ההצבעה : 
 

דה מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי החלטות הוע
 הועדה המצביעים בישיבה שיש בה מניין חוקי .

היו הקולות שקולים בהצבעה יובאו ההצעות השקולות 
 להכרעה במליאת העירייה .

 
 
 
 
 
 

 פרוטוקול :
 

בכל ישיבה של ועדה יש לרשום בפרוטוקול את שמות 
 חברי הוועדה הנוכחים בישיבה , את מהלך הדיונים ואת

 תוצאות ההצבעה .
יו"ר הוועדה הוא כאמור האחראי על הניהול התקין של 

 הפרוטוקול .
יו"ר הישיבה יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול של 

 הישיבה והעתק מהפרוטוקול  ישלח לכל חברי הועדה , 
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לא הגיש חבר הוועדה ליו"ר הוועדה התנגדות לפרוטוקול 
ם את הישיבה על לפתיחת הישיבה שאחריה , רואי

 הפרוטוקול כמאושר ע"י הועדה .
 

 אישור המועצה להחלטות הועדה : 
החלטות הוועדה טעונות אישור מועצת העירייה , סעיף 

ה לפקודת העיריות קובע כי החלטות של ועדות  166
המועצה טעונות אישור המועצה אם אין בפקודה כוונה 

 אחרת משתמעת .
 
 
 
 

 זכות עיון במסמכים : 
 

יו"ר הועדה , יועמדו פנקסי הרשות ומסמכיה לפי דרישת 
לרשותה של הועדה בזמן ישיבתה , אם הם נוגעים לנושא 

 שעל סדר יומה של הועדה .
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 הרכב הוועדות : 

 
 א לפקודה קובע :  150הסעיף 

ההרכב הסיעתי של חברי מועצה בוועדות החובה  יהא 
ובלבד תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה 

שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה 
)שסיעתו שונה מסיעת ראש העירייה , אין לה ייצוג בוועדת 

 ההנהלה , לא מינה ממנה סגנים לראש העירייה .
ר מטעמה בוועדת חובה רשאית סיעה הזכאית למנות חב

למנות תחתיו חבר מועצה מסיעה אחרת אף אם מינוי זה 
ישבש את תאימות ההרכב הסיעתי , אך הסיעה האחרת 
אינה רשאית למנות ממלא מקום קבוע למינוי זה שכן רק 
סיעה זכאית רשאית למנות ממלא מקום קבוע מטעמה 

 בלבד לכל אחד מנציגיה בוועדת החובה .
ת שלא נקבע לה הרכב מיוחד בחוק , יהא הרכבה ועדת רשו

 כדלקמן : 

 10% ו חברי המועצה ובלבד ילפחות מחבריה יה
ואחד מהם יהיה  2שמספר חברי המועצה לא יפחת מ 

 היושב ראש.

  שאר חברי הוועדה יהיו בעלי זכות להיבחר כחברי
מועצה , ללא פסילות לכהונה ושעל כל אחד מהם 

ד שההרכב הסיעתי הכולל המליצה סיעה במועצה ובלב
של הוועדה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של 

 המועצה .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
 
 

 ועדות חובה : 
 כללי : 
א לפקודת העיריות קובע כי ועדה שחובה  166סעיף 

להקימה לפי כל דין תכונס אחת לשלושה חודשים , לא 
ה , והוא יקבע סראש העירייה לכנ הכונסה ועדה כאמור יור

סדר היום של ישיבת הועדה , לא נכח יושב ראש הועדה את 
 בישיבה או סרב לנהלה , ינהלה זקן חברי הועדה .

 
 ועדת המכרזים 

 
 כללי:  

ועדת המכרזים הינה אחת מוועדות החובה ומן החשובות 
היא מהווה עוגן מקצועי  .שבוועדות הרשות המקומית

המוסמך לדון בנושאי הליבה ובהתקשרויות הרשות 
המקומית עם גורמים אחרים, ומהווה את הגורם המרכזי 

  .להתקשרויות הרשות המקומית
תפקידה של ועדת המכרזים הוא לבחון הצעות מחירים 

יה במסגרת המכרז, לברור מתוכן יאשר הוגשו לעיר
ההצעות העומדות בתנאי הסף, ולהמליץ בפני ראש הרשות 

  .על ההצעה הכשרה והזולה ביותר
הראש ואת -את יושב -ת את ועדת המכרזים בוחר העירייה

, תוך דגש על מתן ייצוג עירייהמבין חברי ה -חברי הוועדה 
 לחברי האופוזיציה

א' לפקודת העיריות לעניין ההרכב 150הוראות סעיף  
יחולו גם על בחירת חברי  ,הסיעתי של ועדת המכרזים

הוועדה. ההרכב יבטא, ככל הניתן, את הסיעות המרכיבות 
 .מועצהאת ה

בסיום הליכי המכרז, המלצות ועדת המכרזים מועברות 
  .להכרעת ראש הרשות המקומית

לקבל את המלצת ועדת  בראש הרשות המקומית אינו מחוי
) 123ג') לפקודת העיריות, סעיף -ב' ו( 148המכרזים (סעיף 
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לצו המועצות  )'ג-א' (ב' ו40-ג') לצו המועצות ו-ב' ו
ו שלא לקבל את המלצת ועדת האזוריות), ואולם, החלטת

 המכרזים מחייבת נימוק.
החלטתו לקבל הצעה אחרת מזו שעליה המליצה ועדת  

  .כפופה לאישור מליאת המועצה ,המכרזים
התנהלותה ואופן עבודתה של ועדת המכרזים משליכה, או 

 .העירייהעשויה להשליך, על פעילותה וסדר יומה של 
זים הוא לבחון את כאמור לעיל, תפקידה של ועדת המכר

הצעות המחיר אשר הוגשו לעירייה במסגרת מכרז פומבי, 
ולהמליץ  ,לברור מתוכן את ההצעות העומדות בתנאי הסף

 על ההצעה הכשרה והזולה ביותר עירייהבפני ראש ה
מעורבות ועדת המכרזים בכל שלב ושלב מרגע פרסום 

 : בהליך המכרז הינה כדלקמן
כרזים אמורה להיות ועדת המ -שלב פרסום המכרז 

מתואמת ולקבוע את מועדי הגשת ההצעות. יש לכך חשיבות 
רבה, בעיקר בשל הצורך לפתוח את תיבת המכרזים ובשל 

 חובת נוכחות של חבר ועדת המכרזים, אחד לפחות
יש להגיש את ההצעות לפקיד שאותו  -גשת מסמכי המכרז ה

 לתקנות, ולהניח את 14מינה ראש הרשות בהתאם לתקנה 
מעורבות הוועדה  .מסמכי המכרז בתיבת המכרזים בלבד

 הינה רק בבדיקה האם הוגשו ההצעות במועד
נוכחות  -פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהוגשו 

חבר ועדת המכרזים בפתיחה, רישום פרוטוקול באשר 
למספר ההצעות, שמות המציעים, הקראת סכום ההצעה, 

 הקראת האומדן
על ועדת המכרזים לבחור בהצעה  -שהוגשו בדיקת ההצעות 

הזולה ביותר, אולם נתון בידה שיקול הדעת, לבחור הצעה 
לעומת ההצעה  ,שאיננה הזולה ביותר, אך בעלת ערך מוסף

 הזולה
החלטת הוועדה הינה בגדר  -המלצת הוועדה לראש הרשות 

 .אשר מחליט האם לאמצה אם לאו ,המלצה לראש העיר
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מעיון בפרוטוקולי ועדת המכרזים עולה כי הועדה התכנסה 
הביקורת מעירה על כך (  ישבות . 25)  2017במהלך שנת 

בתקופה האחרונה חלה ירידה משמעותית בהשתתפות ש
חברי ועדת המכרזים בישיבותיה של ועדת המכרזים , 
ברצוני לציין כי הנוכחות של חברי הועדה הינה מאכזבת 

אחד על המטלות שלשמן נבחרו חברי  ואינה עולה בקנה
הועדה ואף עלולה לפגוע  בתפקוד הועדה והעיריה בכך 
שנוצרו מצבים של איחורים משמעותיים בפתיחת 
המכרזים וקבלת החלטות הכרעה בפרויקטים חיוניים 
והתקשרויות בהיקף כספי ניכר , אשר נועדו בראש 

 ובראשונה לרווחת תושבי העיר .
 

ה ועדת חובה שהעירייה מחויבת ועדת המכרזים הינ
בהקמתה ובכינוסה מזמן לזמן בהתאם לפקודת העיריות , 
ההחלטות המתקבלות בוועדת המכרזים יש להן השפעה 
ישירה על אופן ניהול העירייה ,לכן ראוי שחבר עירייה 
שנבחר לכהן כחבר ועדת מכרזים ישתתף בישיבותיה 

לתפקודה  ויאפשר בכך פעילות תקינה של הרשות, ויסייע
 של הרשות .

 
בפקודת העיריות לא נקבע עונש או סנקציה על היעדרות 
חבר ועדת חובה מישיבותיה , תקנות חובת המכרזים 

 קובעות במפורש כי :
נעדר חבר מבין חברי ועדת המכרזים משלוש ישיבות 
רצופות של ועדת המכרזים או מחמש ישיבות בתקופה של 

לישיבות אלה , יודיע על שנה , בלא שמונה לו ממלא מקום 
כך יושב ראש ועדת המכרזים לראש העירייה , וראש 

 העירייה רשאי לעביר אותו מחברותו בוועדה.
 

על כן , אין זה ראוי לחבר ועדה להיעדר באופן תדיר מישיבת 
הוועדה , ועל כמה וכמה מכל ישיבותיה , חבר הועדה מוטלת 

ל הועדה וכי עליו החובה  הציבורית להשתתף בישיבותיה ש
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אם אינו מסוגל למלא את חובתו מכל סיבה שהיא עליו 
 לפנות את מקומו לאחרים .

 
מיותר  לציין כי פקודת העיריות לא קבעה סנקציה על 
היעדרות חבר ועדת חובה מישיבותיה , לשם השואה יצוין 
כי תקנות חובת המכרזים אשר חלות על מכרזים של 

 : השלטון המרכזי קובעות במפורש כי
נעדר חבר מבין חברי ועדת המכרזים משלוש ישיבות 
רצופות של ועדת המכרזים או חמש ישיבות בתקופה של 
שנה מבלי שמינה לו ממלא מקום לישיבות אלה , יודיע על 
כך יושב ראש ועדת המכרזים למנהל הכללי של המשרד ... 

 המנהל הכללי רשאי להעביר אותו חבר מחברותו בוועדה .
 
 
 

 ביקורת :המלצת ה
 

בהתאם לאמור לעיל הביקורת ממליצה בפני ראש העיריה 
להתערבות ישירה על מנת להעביר את חברי הועדה 
מחברותם בוועדה , אשר אינם ממלאים את חובתם 
הציבורית המוטלת עליהם כחברי ועדת המכרזים ולפנות 

 את מקומותיהם לאחרים .
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 ועדת רכש ובלאי :
 

ובלאי הינה ועדת חובה המופקדת על פעילות  ועדת רכש
הרכש של העירייה ועל רישומו , מדווחת על רישום אי 
התאמות בין המלאי במחסנים ובין הרישומים בספרים 
ומחליטה על דרכי עדכון הרישומים וכן מחליטה על ייעודם 

 של טובין בלתי ראויים לשימוש ואינם ניתנים למכירה .
 

קומית הוא תוצאה משותפת של ניהול הרכש ברשות המ
עבודתו המקצועית של מנהל הרכש ושל הוועדה כגוף 

 מחליט ומאשר .
מנהל היחידה לרכש הוא האחראי ברשות לרכישת טובין , 
לאחסנם , להספקם ושמירה עליהם , בהתאם לתקנות 
העיריות עליו להכין בכל רבעון תחזית ותוכנית צריכה של 

ות והמחסנים של הרשות טובין , בהתאם לצורכי היחיד
המקומית ובהתאם לתקציב המאושר של העירייה ולתזרים 

 המזומנים שלה בתיאום עם גזבר הרשות .
 

מבדיקה עולה כי מנהל הרכש לא הכין תחזית ותוכנית 
 צריכה רבעונית  כאמור בתקנות .

 
הרכב ועדת הרכש יהיה מקצועי בלבד ולא יכלול נבחרי 

 ציבור .
 

כי בעירייה הרכב הוועדה הינו מקצועי מבדיקה עולה כן 
 בלבד ללא חברות של חברי העירייה .
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 סמכויות ועדת הרכש :
 

  ככלל הרשות לא תבצע קנייה או שכירות של טובין
ללא אישור הוועדה ובאמצעות מנהל היחידה לרכש . 
החובה על קבלת האישור חלה גם על רכישות מתקציב 

 .הפיתוח או מהקצבות ממשלתיות 

  הוועדה תקבע את מדיניות הרכש ברשות , את סדר
הרכישות של יחידות הרשות ואת הפריטים שייכללו 

 בתכנון הצריכה התקופתי .

  בכל מקרה של חילוקי דעות בין הוועדה לבין מנהל
 היחידה , יכריע ראש העירייה .

  ראש העירייה יקבע את רשימת הרשאים לחתום על
ידות השונות ויעבירה טופסי דרישה לניפוק טובין ביח

 למנהל הרכש .

 . על ההזמנה יחתמו מנהל הרכש והגזבר 
 
 

מעיון בפרוטוקולי הועדה לרכש עולה כי הועדה  .ד
ישיבות ועדה ,  18וקיימה  – 2017התכנסה במהלך  

הרכב הוועדה הינו הרכב מקצועי שכולל את גזבר 
 הרשות . היועץ המשפטי ושני עובדי עירייה .

לא מבצעת ספירות מלאי ואין  נמצא כי העירייה .ה
 ,מעכב אחרי  רשימה של טובין בלתי ראויים לשימוש

  .נטאר ( יאין רישום של מצאי )אינו .ו
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 ועדת הנחות בארנונה :
 

ועדת הנחות בארנונה מוגדרת כוועדה חובה בעירייה 
 שתפקידה לבחון זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות .

העיריות קובע כי המועצה תבחן מבין ד לפקודת  149סעיף 
חבריה ועדת הנחות שתפקידה לבחון זכאותם של תושבים 
לסוגי ההנחות שהן בסמכות הוועדה ,על פי מצבו הספציפי 
של מבקש ההנחה , על פי קריטריונים שקבע החוק. וגם 
החוק נתן סמכות לוועדת ההנחות לדון בבקשות למחיקת 

לפקודת  339יה לפי סעיף חובות ואו סכומים המגיע לעירי
 העיריות , שאינו ארנונה ולהגיש המלצותיה לשר .

 
 הרכב הוועדה : 

  מהם חברים בסיעות  2שלושה חברי מועצה כאשר
אחד חבר בסיעה הגדולה  -המיוצגות בוועדת ההנהלה ו

ביותר שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה , היו הסיעות 
דה אחד כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה יהיה חבר וע

 לפחות מי שאינו חבר בוועדת הנהלה .

 . גזבר העירייה , או עובד עירייה מטעמו 

 . מנהל מחלקת הרווחה או עובד עירייה מטעמו 

 . מנהל מחלקת הגביה או עובד עירייה מטעמו 

 . היועץ המשפטי או עורך דין מטעמו 
 

 
מועצת הרשות תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה 

 וממלא מקומו .
מניין חוקי בישיבות הוועדה יהיה נוכחות של יושב ראש 
הוועדה או ממלא מקומו , היועץ המשפטי והגזבר . הוועדה 
תהא מוסמכת לאשר הנחות עד לשיעורים המרביים 

 המפורטים  להלן לזכאים להנחות :
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 הבסיס החוקי למתן הנחות מארנונה 
בחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 

,ותקנות ההסדרים במשק  1992 –עדי התקציב( , התשנ"ג י
נקבעו העקרונות  1993 -המדינה )הנחות מארנונה ( ,התשנ"ג

בדבר מדיניות מתן הנחות בארנונה , והקריטריונים 
והכללים המזכים קבלת ההנחות והגוף המוסמך לתת 

 אותם . 
בהתאם לחוק ההסדרים במשק ותקנותיו , הרשות 

ל מתן ההנחות שבתקנות לזכאים שונים המקומית תחליט ע
 בהתאם לכללים .

 סוגי ההנחות מארנונה  -2
חלק מסוגי ההנחות יטופלו בידי גזברות המועצה והחלק 
האחר יובא ע"י הגזברות להכרעה של ועדת ההנחות 

 בארנונה . 
 להלן סוגי ההנחות העיקריים עפ"י חוק :

 הנחות לתשלום בהוראת קבע -א
מסכום הארנונה  2%המועצה רשאית לקבוע הנחה עד 

שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק שנתן הוראת קבע 
 לתשלום הארנונה , בדרך שקבעה המועצה . 

 הנחות לזכאים עפ"י חוק  -ב
הנחות לזכאים מסכום הארנונה על נכס מוחזק , נכס 
לעניין זה הוא דירה המשמשת למגורים בלבד . ובתנאי 

ו לגביהם התנאים המפורטים בחוק ובתקנות שהתקיימ
 בהתאם למצב האישי .

 להלן תנאי הזכאות למחזיק נכס :
אזרח ותיק שהגיע לגיל פרישה )עפ"י חוק גיל הפרישה  -1

( והכנסותיו ברוטו למעט קצבאות 
ילדים/זקנה/שארים , אינה עולה על השכר הממוצע 

 . 30%במשק זכאי להנחה של  

זקנה , קצבת שארים ,קצבת אזרח ותיק המקבל קצבת  -2
 . 25%תלויים או נכות זכאי להנחה של 
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אזרח ותיק המקבל קצבה מביטוח לאומי בתוספת  -3
מ"ר  100בגין  100%הבטחת הכנסה , זכאי להנחה של 

 הראשונים .

 

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה , אשר דרגת אי  -4
ומעלה זכאי  75%כושר השתכרותו היא בשיעור 

 . 80% להנחה עד לשיעור

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור  -5
 . 40%ומעלה ,זכאי להנחה של  90%

 

עיוור הנושא תעודת עיוור זכאי להנחה עד לשיעור  -6
90% . 

 

מקבל גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי , גמלת הבטחת  -7
הכנסה או גמלה לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום( 

 .  70%זכאי להנחה עד שיעור של 

 

-ורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחה חד הורית תשנ"ב ה -8
 .  20%זכאי להנחה עד לשיעור  1992

 

 33%מקבל גמלה לילד נכה זכאי להנחה עד לשיעור של  -9
. 
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 הנחה לנזקק רפואי  -ג

נזקק רפואי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד , 
בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך , שלו או של בן 

 .  70%פחתו , זכאי להנחה בשיעור עד ל מש
גובה ההנחה ייקבע עפ"י החלטת ועדת ההנחות בצירוף 

 מסמכים .
 
 
 הנחה לנזקק חומרי  -ד

נזקק חומרי ,שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד 
בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה 

 . 70%במצבו החומרי , זכאי להנחה בשיעור עד 
גובה ההנחה ייקבע עפ"י החלטת ועדה ההנחות מארנונה 

 בצירוף מסמכים .
 
  הנחה עפ"י מבחן הכנסה  -ה 

הנחות הניתנות בהתאם לטבלת הכנסה )בתוספת הראשונה 
 ( .8)א()2בתקנות( ובהתאם למפורט בתקנה 

הטבלה מגדירה את שיעור ההנחה שיש לתת למחזיק בנכס 
 ר הנפשות בבית .עפ"י רמת ההכנסה ברוטו ולפי מספ

 
 

פרוטוקולי ההתכנסות של וועדת ההנחות נמצא מבדיקת 
 . 2017ישיבות  במהלך שנת  8כי הוועדה התכנסה ל 

 הוועדה תואם להוראות התקנות . הרכב
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 ועדת הכספים : 

 
לפקודת העיריות ,  149ועדת הכספים מוקמת מכוח סעיף 

ועדת כספים החוק קובע כי מועצה תבחר מבין חבריה 
שתפקידה לייעץ למועצה בכל ענייניה הכספיים של העירייה 

 כגון תקציב שנתי של העירייה , תקציבי פיתוח ..  .
 

 סמכויות הוועדה : 
 

לוועדת הכספים אין סמכות פורמלית לאשר תקציבים , 
לדחות אותם או לערוך בהם שינויים . כל אלה נמצאים 

 .בתחום סמכותה החוקית של המועצה 
הוועדה נדרשת לדון ולברר היטב את העניים הכספיים 
ולייעץ למועצה .ואולם , לא יכול ראש הרשות להציג את 
הצעת התקציב בפני המועצה , קודם שיציגה בפני וועדת 

 .הכספים 
את הצעת התקציב על פי הפסיקה על ראש הרשות להגיש 

 המועצה יחד עם הערות וועדת הכספים .
והמלצותיה עשויים לשמש תשתית הוועדה מסקנות 

להסתייגויות או לאישור העניין הכספי הנדון במליאת 
 מועצת העירייה .

 
 הוועדה תקיים דיונים על העניינים הבאים : 

 . דיון בהצעת התקציב הרגיל השנתי 

 . דיון בהעברות מסעיף לסעיף , במהלך שנת התקציב 

  דיון בהצעת תקציב בלתי רגיל )תב"ר ( , תקציב
מיועד למטרה מוגדרת וחד פעמית לפיתוח או ה
 כישת מתקנים וציוד ..רל

 . דיון במימון פעולות הרשות בעזרת הלוואות 

 טריונים להנחות בארנונה ידיון כללי בארנונה .כולל קר
. 

 . אישור שוטף של הוצאות הרשות 
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  דיון בדוחות הכספיים , שנתיים מבוקרים ודוחות חצי
 שנתיים מסוקרים .

 
אלו שאלות שמן הראוי כי חבר בוועדה יברר בכל דיון כספי 

 בוועדה : 

  מהי המטרה האמתית והמדויקת שעבורה מיועד
 הכסף הנדרש ? 

  האם הערכת הסכום הנדרש נרבעה בצורה מקצועית
 ומדויקת ? 

  האם הסכום מוגזם או לחילופין לוקה בחסר וצפויה
 בקשה למימון נוסף ? 

 
 

מועדי התכנסותה של ועדת הביקורת בדקה את 

, נמצא כי הוועדה התכנסה רק  2017הכספים לשנת 

, משמע כי לא התכנסה על  2017פעמיים במהלך שנת 

הביקורת התרשמה  פי התדירות שנקבעה בחוק .

בבדיקתה, כי קיימים מספר ליקויים באופן ניהול 

הביקורת מצאה כי אין הקפדה על כינוס , ישיבות

לשלושה חודשים לפחות, כפי אחת  כספיםועדות ה

 )א( לפקודת העיריות.166שמתחייב מהאמור בסעיף 

הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי 

חובתו בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא 

מתכנסות אחת לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור 

 בפקודת העיריות. ()א166בסעיף 
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 ועדה לענייני ביקורת : 
 

לפקודה קובע כי המועצה תבחר מבין חבריה  149סעיף 
ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דוחות הביקורת 

 הנגועים לרשות המקומית .
 

 וועדת ביקורת 
 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת .  -א
 עדת הביקורת .ווסגניו לא יהיו חברים בו עירייה ראש ה -ב
מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה  -ג

, ובלבד שהמועצה שלידה פועלת ועדת ההנהלה  שבעהעל 
ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה , יהיה לפחות חבר 
אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת 

 עדת ההנהלה .ובו
ל יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו ש -ד

 , זולת אם הייתה במועצה סיעה אחת בלבד .עירייה ראש ה
 

 תפקידי ועדת הביקורת  .א
 

 אלה תפקידי ועדת הביקורת  -א
לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב  -1

 תלונות הציבור על המועצה .

לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח  -2

 של מבקר המועצה .

ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל לדון בכל דו"ח  -3

 דין .

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת . -4

 
 ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה . -ב
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הביקורת מציינת כי הוועדה לענייני ביקורת התכנסה  

 ישיבות . 5וערכה  2017במהלך שנת 
 ישיבה אחת בהלך חודש ינואר .

 במהלך חודש מאי . 2ישיבה מספר 
 במהלך חודש אוקטובר .  4 -ו 3ישיבות מספר 
 . 2017במהלך חודש דצמבר  5ישיבה מספר 

 
עולה כי הוועדה לא התכנסה בהתאם להוראת החוק , כי 
חובה על ועדת הביקורת להתכנס אחת לשלושה חודשים 

 לפחות .
 

מבדיקה עולה כי לא הייתה נוכחות של אחד מחברי הוועדה 
 הנ"ל . בתקופה

 
נמצא כי ועדת הביקורת לא דנה בדוחות הביקורת שנערכו 

 עבור הרשות .

אי קיום דיונים הדרושים בוועדת הביקורת בהתאם 

, אינו מאפשר לעמוד על תיקון הליקויים לתפקידה 

 ולהפיק לקחים כדי למנוע הישנותם .

 

הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 

לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת  בדבר אחריותו

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 

 בפקודת העיריות.
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 )משק לשעת חירום ( ועדת מל"ח :
 

ועדת מל"ח הינה וועדת חובה שאמורה להכין את היישוב 
 לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום .

יהיה יו"ר לפקודת העיריות קובע כי ראש הרשות  165סעיף 
הוועדה ותפקידו להכין את המשק לשעת חירום ולהפעלתו 

 בשעת חירום .
 הוועדה: ותפקיד מטרות 

 . להכין את היישוב לקראת מצב חירום בזמן רגיעה 

  לארגן את תחומי הפעילות השונים לעת חירום 

  לטפל באסונות )אסונות טבע, אירועי טרור, פליטת
 חומרים מסוכנים...( 

 ולהכין תיקי נתונים לנושאי מל"ח של  תפקידה לעבד
הרשות ולהכין נהלים שיאפשרו מעבר מרגיעה למצב 

 הפעלה של מל"ח .

  על הוועדה לוודא הכנת נהלי עבודה למטה החירום
הרשותי , לתרגל את המערכת ולהבטיח את כשירותה 

 בכל עת .

  אחת לשלושה חודשים תקיים הוועדה ישיבת עבודה
יושב ראש הוועדה או ממלא ודיווח שתנוהל על ידי 

מקומו , בתום הישיבה תופץ חוברת סיכום לכל 
המשתתפים בה יפורטו הנושאים שנדונו וההחלטות 

 שהתקבלו .
 

החוק קובע כי ישיבות הוועדה יתקיימו בדלתיים סגורות , 
החלטותיה של הוועדה אינן טעונות אישור המועצה , למעט 

רייה . יחד עם זאת החלטות בעניינים הנוגעים לתקציב העי
רשאית המועצה להסמיך את הוועדה להחליט גם בנושאים 

 הנוגעים לתקציב העירייה .
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  וועדה מקומית וועדת משנה לתכנון ובניה :

 
המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון , רישוי ועדת חובה 

, בנייה ושימוש במבנים וקרקעות ואכיפת דיני המקרקעין 
 התכנון ובניה .בהתאם לחוק 

אם הרשות נכללת בוועדה מרחבית לתכנון ובניה , יכול חבר 
מועצת הרשות להיבחר לתפקיד בוועדה המרחבית לתכנון 

 ובניה .
 ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית .

 
הוועדה לתכנון ובניה היא מן החשובות ורבות העוצמה שבין 

עילות הקשורה בבניה הוועדות של הרשות המקומית , כל פ
, בתחום השיפוט של הרשות תלויה באישורה . לוועדה 
השפעה מרובה על תכניות הפיתוח השונות שמציעה הרשות 

 או יזמים .
 

הוועדה שואבת את סמכותה מחוק תכנון ובניה תשכ"ה 
החוק קובע את מעמדה ותפקידה של  ותקנותיו . 1965

ודתה . החלטות הוועדה , את העקרונות ואת הנהלים של עב
 הוועדה נתונות לביקורת מבקר הרשות ומבקר ומדינה .

 
מעבר להוראות החוק ולביקורת הציבורית , נדרשים מחברי 
הוועדה איכות מוסרית גבוהה , כושר עמידה בלחצים , 

ויכולת שלא לנצל  הימנעות ממצבים של ניגוד עניינים 
העניין לעולם את הסמכות שלהם לשום מטרה שאינה ממין 

והרצון לקבל תמיד את ההחלטות ההגונות והנכונות ביותר 
. 
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 וועדה להקצאת קרקעות ומבנים :
 

וועדת חובה אשר מוסמכת ורשאית להקצות קרקע או מבנה 
בחינם לגוף הפועל בתוך תחום הרשות בהתאם לנוהל 

בתוספת  5/2001שפרסם משרד הפנים ע"פי חוזר מנכ"ל 
 חוזר .תיקונים ועדכונים ל

 
תפקידה של הוועדה הוא להסדיר הקצאת קרקע או מבנה 
בפטור ממכרז וללא תמורה )אף אם התמורה סמלית( ע" ידי 
הרשות המקומית לגופים הפועלים בתחום הרשות בנושאי 
חינוך , דת , בריאות , רווחה , ספורט וכדומה , על מנת 

על לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב , תוך שמירה 
 מנהל תקין .

 
 הרכב הוועדה : 

 חברים : 5המועצה תמנה את חברי הוועדה ויהיו 

 . מנכ"ל הרשות 

 . גזבר הרשות 

 . היועץ המשפטי לרשות 

 . מהנדס הרשות 

  מנהל מחלקת הנכסים ברשות או העובד האחראי על
 תחום נכסי הרשות .

 
נמצא כי הרכב הוועדה בעירה אינו לפי הוראות החוק , 

) העובד או הוועדה בעירייה חסר חבר אחד ההרכב של 
הממונה על תחום נכסי העירייה ( .על כן הוועדה בעירייה 

 מורכבת מארבעה חברים בניגוד להוראת החוק .
 

מבירור עולה כי נכון להיום העירייה לא מינתה עובד אשר 
 תפקידו יהיה אחראי על תחום נכסי העירייה .

 
העירייה על מינוי עובד אשר הביקורת ממליצה בפני ראש 

 יהי מופקד ואחרי על נכסי העירייה .
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הקצאת הקרקע תבוצע במסגרת נוהל שעדכן משרד הפנים 
אשר מטרתו להבטיח שתהליך הקצאת הקרקע יבוצע 
במנהל תקין , תוך שמירה על חיסכון , יעילות , טוהר 

 המידות .
 

על  שתי עקרונות אם ימומשו , יבטיחו מנהל תקין ושמירה
 טוהר המידות : 

 . עקרון השקיפות של התהליך 

  עקרון שוויון ההזדמנויות בין הגופים השונים על
 קבלת קרקע ציבורית .

 
 

הביקורת בחנה את כינוס הוועדה ונמצא כי הוועדה מעולם 
לא התכנסה וכנראה שקבלת ההחלטות בגין הקצאת 
מקרקעין שבוצעו בעבר בעירייה  בוצעו לא בהתאם 

 . והנוהל התקין משרד הפניםלהוראת 
 

ה לפקודת העיריות קובע כי החלטות של הוועדה  166סעיף 
נה אישור המועצה , בנוסף חוזר מנכ"ל משרד הפנים וטע

קובע כי מועצת הרשות המקומית , לאחר שקבלה  6/2002
לעיונה את מכלול החומר שהונח בפני ועדת ההקצאות , 

 תדון בהמלצת וועדת ההקצאות . 
 
 

ירור עולה כי כל ענייני ההקצאות של הקרקעות ואו מב
עסקאות של חילופי קרקעות , נדונו ישירות במליאת 
המועצה אשר קבלה את ההחלטות בהתאם לחוות דעת 

דסים הנדסית , או ממהנדס העירייה או חוות דעת של מהנ
 מחוץ לעירייה .
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 וועדה לקידום מעמד הילד :
 

וועדת חובה בעירייה , פקדת העיריות קובעת כי הוועדה 
לקידום מעמד הילד הינה היוזמת ומתכננת פעולות לקידום 
 מעמד הילד ובני הנוער , להגנה עליהם ולהבטחת זכויותיהם 
לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד , אי אפליה , הזכות 

ר להתפתחות בתנאים נאותים וזכותם של הילדים ובני הנוע
להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת 

 החלטות הנוגעות לענייניהם .
 

 חברי מועצה  5ל  3על פי הפקודה חברי הוועדה יהיו בין 
בנוסף ל מנהל אגף חינוך , מנהל מחלקת הרווחה , אחד 

 ממנהלי בתי  הספר ועוד נציגים שונים כמפורט בפקודה .
 

ותיים לקידום מעמד הוועדה תיזום דיונים בנושאים משמע
 הילד , תוך זימון אנשי מקצוע ומומחים בתחום הנדון .

 
הוועדה תיזום פעולות לקידום מעמד הילד , תגבש הצעות 
פעילות לקידום הנושאים שיידונו ותוכל להמליץ על 

 מוסדות , באמצעותם ניתן להוציא לפועל את התוכניות .
 

מיוחדים או היות ויש ילדים ובני נוער שהם בעלי צרכים 
 מצויים במצוקה ובסיכון וזקוקים לעזרת גופי חינוך ורווחה 

 עניין שמעצים את החשיבות לקיומה של הוועדה.
בין היתר כדי לעשות מעקב אחר שיתוף הפעולה בין הגופים 
המטפלים בילדים ובבני הנוער ולקבוע מדיניות כוללת 

 לטיפול בילדים ובבני הנוער .
 

ומשפחתונים פרטיים לגיל הרך ,  מעקב אחרי גני ילדים
 מהווה כיום אחד מהנושאים החשובים של הוועדה .
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 .מבדיקה עולה כי הוועדה מעולם לא התכנסה 
לשנת  הוועדה הביקורת בדקה את מועדי התכנסותה של 

  2017לא התכנסה במהלך שנת  , נמצא כי הוועדה  2017
העירייה לא , משמע כי ואף בשנים קודמות לא התכנסה

  שנקבע בחוק . כבדה מה
הביקורת התרשמה בבדיקתה, כי קיימים מספר ליקויים 

אחת הוועדה לא התכנסה  וכינוס הוועדה ,באופן ניהול 
לשלושה חודשים לפחות, כפי שמתחייב מהאמור בסעיף 

 העיריות. לפקודת )א(166
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 

ותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת בדבר אחרי
 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 

 בפקודת העיריות.
 
 

מיותר לציין כי משרד מבקר המדינה העמיד את העיריות 
שלא הקימו ועדה לקידום מעמד הילד או לא כינסו את 
הוועדה על חובתן לפעול ללא דיחוי להפעלתה הסדירה של 

 הוועדה .
 

באותה דעה של מסקר המדינה , הביקורת ממליצה בפני 
ראש העירייה לפעול מידית לכנוסה של הוועדה ואת שאר 

 הוועדות החובה אשר לא מתכנסים בכלל .
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 וועדת חינוך :

 
לפקודת העיריות  149וועדת חובה בעירייה מכוח סעיף 

 המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך השונות בישוב .
 

 הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה קובעות כי : 

 . ראש העירייה או ממלא מקומו יהיה יו"ר הוועדה 

 3  חברי מועצת העיר לפי בחירתה . 6עד 

  שני מנהלי או סכני מנהלי בתי ספר בתחום שיפוטה של
העירייה , אחד מהחינוך היסודי והשני מהחינוך העל 

 יסודי .

 . נציג ועד ההורים העירוני 

  יושב ראש מועצת התלמידים העירונית. 
החוק מחייב את הוועדה וועדת החינוך לייזום , לתכנן 
ולבצע פעולות בתחום החינוך , להגיש לאישור המועצה את 
תכניותיה ולעקוב אחרי ביצוע התוכנית המאושרת , וועדת 
החינוך נחשבת לעמדת כוח רבת השפעה ברשויות 

 המקומיות .
 

הגדלת העניין הציבורי בנושאי החינוך ומעורבותם הרבה 
של ההורים מעניקים לוועדה משקל רב .זהו האתגר של 

וגם מבחן המנהיגות וגילוי היכולת חברי וועדת החינוך 
 לבצע ולממש כוונות והבטחות לתועלת הכלל .

 
 מטרות ויעדים : 

 חבר וועדת חינוך יפעל ליזום ולקדם את הנושאים הבאים :

 . גיבוש פורום חינוך יישובי 

 . שיפור המבנים במוסדות החינוך 

 . השלמת ציוד ומתקנים למוסדות החינוך 

 סיות חריגות , ואיתור פתרונות מתאימים לאוכל
 חלשות וחזקות )מחוננים, בעלי קשיי למידה ...(
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  טיפול בסוגיות מהותיות של החינוך כגון , יום לימודים
ילדים בסיכון , פעולות ארוך, אלימות בית ספרית , 

 חינוך תרבות וספורט .

 . עידוד פעילות התנדבותית בקהילה 

  איסוף נתונים וגיבוש תכניות לפיתוח עתידי של
 מערכת החינוך כמענה לצרכים ומגמות עתידיות .

 
ה שחובה להקימה לפי כל דין בפקודת העיריות נקבע : ועד

הוועדה , תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים , לא כונסה 
כאמור , יורה ראש העירייה לכנסה והוא יקבע את סדר 

 היום של ישיבת הוועדה .
 

נמצא כי וועדת החינוך מעולם לא התכנסה בשנים 
 . 2017האחרונות כולל שנת 

 
 נמצא כי ראש העירייה  לא פעל לכינוסה של הוועדה .

 
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 

תו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת בדבר אחריו
 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 

 בפקודת העיריות.
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 וועדה לאיכות הסביבה :

 
פורסם בספר החוקים  2005, בשנת  וועדת חובה בעירייה

י( בדבר הקמת וועדה לאיכות 149תיקון לפקודת העיריות )
הסביבה ברשות מקומית כחלק מוועדות החובה המקומית 

 לפקודת העיריות . 149מכוח סעיף 
 

 הוראות החוק קובעות את הרכב הוועדה כי יהיו :

 4 . חברי מועצה 

  ברשות .עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה 

  שני נציגי ציבור , תושבי העיר, האחד תבחר המועצה
בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם איכות 
הסביבה . והשני עלפי בחירת הארגונים המקומיים . 
כאמור ובאין ארגונים מקומיים , ייבחר הנציג השני על 

 ידי המועצה .

 . יוזמן בדרך קבע לישיבות נציג השר לאיכות הסיבה(
 ועדה (.הו

 . יוזמן בדרך  משקיף מטעם ארגון לאיכות הסביבה(
 קבע לישיבות הוועדה (.

 
מטרת הקמת וועדה לאיכות הסביבה בעירייה הובהרה 

י לפקודת העיריות בו נקבע כי  149במסגרת הוספת סעיף 
 תפקידה של הוועדה :

  ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לאיכות
הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של 

 הסביבה . 

  להגיש לאישור המועצה את תכניותיה ולעקוב אחר
 ביצוען .

 
הדרך להצלחת הוועדה עוברת באיסוף הנתונים על 
המפגעים , הצגת הממצאים בוועדה ובפני הציבור , הצגת 



51 
 

ם .בנוסף למעורבותה של הוועדה הפתרונות האפשריי
 בשלבי התכנון של פרויקטים שונים .

 
 
 
 

בפקודת העיריות נקבע : ועדה שחובה להקימה לפי כל דין 
, תכונס לפחות אחת לשלושה חודשים , לא כונסה הוועדה 
כאמור , יורה ראש העירייה לכנסה והוא יקבע את סדר 

 היום של ישיבת הוועדה .
 

מעולם לא התכנסה יכות הסביבה הוועדה לאנמצא כי 
 . 2017בשנים האחרונות כולל שנת 

 
 נמצא כי ראש העירייה  לא פעל לכינוסה של הוועדה .

 
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 
בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת 

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 
 ריות.בפקודת העי
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 ועדה לבטיחות בדרכים : 
 

ליות לצמצום מספר יועדת חובה אשר תפקידה ליזום פע
תאונות הדרכים , הפחתת חומרתן וצמצום מספר הנפגעים 
.בנוסף להגביר את מודעות הציבור לנושאי הבטיחות 

 בדרכים .
 

הוועדה תקדם את נושא הבטיחות בדרכים תוך הישענות על 
מטה הבטיחות העירונית , כזרוע המבצעת של תכניות 

 הוועדה . 
 

 הרכב הוועדה :

 . ראש הרשות או ממלא מקומו יהיה יו"ר הוועדה 

 . מהנדס הרשות  ומנהל אגף חינוך 

 . חברי מועצה או בעלי תפקידים ברשות 

 תחבורה .נציג שר התחבורה שימנה שר ה 

 . נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים 

  נציג השר לביטחון פנים שימנה מפקד המרחב של
 המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת הרשות .

 
 

חודשים  3יו"ר הוועדה יכנס את הוועדה לפחות פעם אחת ל 
,על יו"ר הוועדה חלה חובת נוכחות בכל ישיבה של הוועדה 

 חר אישורו .וכל דחיית כינוס תתקבל רק לא
הוועדה תתכנס בכל חודש אוקטובר , לקראת סוף שנת 

 העבודה בכדי להכין את התוכנית השנתית לשנה החדשה .
 

 נמצא כי ראש העירייה  לא פעל לכינוסה של הוועדה .
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 
בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת 

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 
 בפקודת העיריות.
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 ועדה למאבק בנגע בסמים :

 
ועדת חובה אשר תפקידה ליזום ולתכנן פעילות לטיפול 
מקיף בנגע בסמים ) מניעה , שיקום ,טיפול ,חינוך והסברה 

. ) 
 הרכב הוועדה : 

  חברי מועצה שאחד יבחר כיושב ראש . 3עד 

 . מנהל הרווחה 

 . מנהל החינוך 

 2 . נציגי ציבור 

 . מנהל בית ספר על יסודי בתחום שיפוט הרשות 

 . נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים 
 

הוועדה תכין תוכנית פעולה להשגת כל מטרותיה ותגישה 
 לאישור המועצה .

 הוועדה מחויבת לעקוב אחר יישום תוכניותיה המאושרות .
התוספת הרביעית לפקודת העיריות )הוראות להכנת 
תקציב( תוקנה כך שהוסף בה סעיף הקובע סעיף תקציבי 
שיכלול פריטי הכנסה והוצאה למאבק בנגע בסמים, בכפוף 

 להחלטת המועצה . 
 
 

 .2017שנת נמצא כי הוועדה לא התכנסה במהלך 
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 

אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת בדבר 
 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 

 בפקודת העיריות.
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 וועדה למיגור האלימות :
 

ועדת חובה אשר תפקידה מיגור תופעת האלימות , 
 העבריינות והפשיעה ברשויות המקומיות .

 
 הרכב הוועדה יהיו :

 . ראש העירייה או ממלא מקומו 

 . מנכ"ל העירייה 

 . מנהל החינוך 

 . פקח העירייה 

 . מנהל הרווחה 

 . נציג או יותר של משטרת ישראל 

 . שני חברי מועצה לכל היותר 
 

הוועדה תפעל לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי אלימות 
ינות ופשיעה בתחום הרשות , הוועדה תגיש לאישור י, עבר

התכנית המועצה את תכניותיה ותעקוב אחרי ביצוע 
 המאושרת .

 
 
 

 .2017נמצא כי הוועדה לא התכנסה במהלך שנת 
הביקורת סבורה כי על ראש העיר להקפיד במילוי חובתו 
בדבר אחריותו לכינוס הועדות כשהן לא מתכנסות אחת 

 ()א166לשלושה חודשים כמשתמע מהאמור בסעיף 
 בפקודת העיריות.
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 הבסיס החוקי לעבודת המבקר
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