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 מנהלים תקציר 
 

  2018מאי  -בחודשים מרץנערכה ביקורת  ,  הרב שנתית של מבקר העירייה במסגרת תכנית העבודה  

וועדות   עם    .העירייהעל  יחד  נערכה  והביקורת  )שם טוב(  בינדר  דורית  חלפוןגב'  את    בחנהו  גלית 

    התאמת החוק לנהלי העבודה והתקנים המקובלים.

,  אלו  ביצוע פעולותקבלת החלטות בנוגע לפעולות בעירייה ועיקרית להסמכות  ה  העירייהוועדות  ל

ידי  /תפקוד לקוי שחורג מסמכותן מהווה פגיעה    , הוועדותניהול שאינו תקין או ביצוע פעולות על 

וב בעירייה  היחידות  בפעילות  פגיעה  את  עיקר במשאבים,  המהווים  לתושבים  בשירות    פגיעה 

 "לקוחות" העירייה.  

 : להלן תמצית הממצאים

דרישות    אי בין  וועדות  התאמה  של    בפרק   1סעיף  )  המתכנסותלוועדות    התקנוןלפי  קיומן 

 ( םממצאיה

  בחינה   לבצע  הן   הביקורת  המלצות.  רשות-6   חובה- 16.  וועדות  22  להתקיים   צריכות  כי  נמצא

  . שהוקמו  הרשות  בוועדות  הצורך  את  לבחון  יש  ,בנוסף  .התקנון  פי  על  הנדרשות  הוועדות  של  והתאמה

מהןישת  רק   שלא  הוועדות  של  נחיצותן  את   לבחון  יש  ולכן  המבוקרת  השנה  במהלך  התכנסו   ם 

 . התכנסו

 (ם ממצאיה  בפרק 2סעיף ) לקיים התקנון  פי על הנדרש הוועדה הרכב בין התאמה  אי

  לעמוד   מנת  על   הפערים  להשלמת  לפעול  יש   הנדרשת  בתקינה  עומדות   שאינן  ,וועדות  מספר  נמצאו

.  ל"הנ  בוועדות   שהתקבלו   ההחלטות  בתוקף  לפגוע  עלול  בתקנים   עמידה  אי .  התקנון  בדרישות 

 . בהקדם הדרוש  את לתקן ממליצה הביקורת 

בפרק  4, 3קנון לקיים )סעיפים  אי התאמה בין דרישות התכנסות הוועדה הנדרש על פי הת
 ( הממצאים

עוד  התכנסו על פי הנדרש בתקנון וחלק מהוועדות אף לא התכנסו כלל.    לאש וועדות    מספר  נמצאו

  אופןונעדרים מהוועדה בעים באופן סדיר לישיבות הוועדה  ימחברי הוועדה אינם מג   חלקנמצא כי  

פי התקנון.   להחלפת חבר הוועדה על  נקיטת צעדים    בתפקוד   פגיעה  בכך   רואה  הביקורתשמחייב 

  אי   תושב.מהליקוי הנ"ל הינו פגיעה בשרות להנגזרת    המשמעות.  ההחלטות  וקבלת  העיריה  מנגנוני

  בהתאם   ושביםהת  בקשות  ושיהויקבלת החלטות או אי התקיימות של וועדה עקב כך שחסר הרכב  

  חברי   והגעת  הישיבות  קיום  סדירות  את   לבחון  העירייה   ראש. הביקורת ממליצה להוועדות  לאופי

ניתן      .הוועדה להודיע לחברי הוועדה שלא נכחו כי עליהם להיות נוכחים בישיבות הבאות אחרת 

 .כמו הפסקת כהונהבסנקציות יהיה לנקוט כנגדם 

 ( בפרק הממצאים 6, 5סעיפים ) הנשמרים הפרוטוקולים ומבנה הפרוטוקול בין התאמה חוסר

הפרוטוקולים    התקנון  פי   על  הנדרש  הפרוטוקול  מבנה  בין   התאמה  חוסר  איתרה   הביקורת  לבין 

  ממליצה   הביקורת  . הפרוטוקול  של קיימת חוסר אחידות במבנה המחייב    . העיריה  בארכיוןהנשמרים  

  מהפרוטוקולים   חלק.  אחידה  תבנית  ליצור  מנת   על   הוועדות   כל  עבור  אחיד   מסמךלערוך  /למחשב



 2018יוני דו"ח ביקורת בנושא: וועדות העירייה, 

4 
 

  מומלץ לקיים , כנדרש על פי התקנון. יושב ראש הוועדה  ידי  על  חתומים  אינםשהוצגו בפני הביקורת  

פרוטוקולים  שה  שקולל  יש. בנוסף  העירייה  ראששיוסמך לכך על ידי    ,תקופתית על ידי גורם  בדיקה

 . יהבאופן שוטף באתר העירייועלו ויעודכנו 

 מבוא
הוקמה  המלצת פי על ,  באזור ל" צה כוחות מפקד  ידי  על  כעירייה  והוכרזה  1978  בשנת  אריאל 

 . 1998  בשנת, הממונה

  מספקת  אריאל  עיריית.  השומרון  לבירת  ונחשבת  ושומרון  ביהודה  בגודלה  הרביעית  העיר  היא  אריאל

,  אריאל  על  חלים   לא  ישראל  מדינת  חוקי,  הנוכחי  בסטטוס.  העיר  תושבי  אלף   20-כל  שירותים

  וכן ,  האזור  על  מפורש  באופן  המוחלים  חוקים  ישנם,  זאת  עם.  ושומרון  יהודה  משטחי  חלק  בהיותה

 . הישראלי המשפט  מן נורמות אריאל על  המחילות המרכז פיקוד מפקד  של תקנון 

"(.   התקנון"  –  להלן)  1981-א"תשמ (,  והשומרון  יהודה )  המקומיות   המועצות  תקנון   חל   אריאל   על

 ניהול בדבר בצו  המוגדרת  סמכותו  מתוקף  והשומרון יהודה אזור מפקד  ידי  על  הוסדר  התקנון

 ותחיקת דין כל לפי יוסמכויות יתרו  1981-א "מ שת(,  892'  מס( )והשומרון יהודה)  המקומיות מועצות

 . בטחון

 "(.הממונה"  – להלן)  התקנון  קיום לצורך ממונה ימנה   תפקידו מכח והשומרון  יהודה אזור מפקד

 . בתקנון מוגדרותוהתנהלותן    באריאל העירייה וועדות

 העירייה  מועצת

  המקומיות  הרשויות  לחוק  בהתאם  בבחירות  הנבחר  הגוף  המקומי"  הנבחרים  בית"  היא  המועצה

  סדר  ועל   איכותם  על   להשפיע ,  בעיר  –  החיים  תנאי  את  לקבוע   והמוסמך  1965-ה "התשכ(,  בחירות)

 .  הציבורי

  :וכפי שפורסם באופן רשמי 2016שנת ב המכהנת  המועצה חברי

 סיעה תפקיד שם 
 סיעת אריאלי ראש העיר אליהו שבירו 
 סיעת אריאלי מ ראש העיר"מ יחיאל טוהמי

 סיעת אריאלי סגנית ראש העיר שירה דקל
 סיעת אריאלי חבר מועצה  מקס צ'רנוגלז

 סיעת אריאלי חברת מועצה ורד טוויל
 סיעת אריאלי חבר מועצה  אריק דושי 

 אריאל שווה יותרסיעת  משנה לראש העיר  גלב רבינוביץ 
 סיעת אריאל ביתנו  סגן ראש העיר פבל פולב 

 סיעת אריאל ביתנו  חבר מועצה  יבגני יעקובוב 
 סיעת הבית היהודי חברת מועצה דקלה שיינדל 
 סיעת עלייה  חברת מועצה גוזב לודמילה 

 סיעת לב חבר מועצה  זאב רז 
 סיעת דרך חדשה לאריאל חבר מועצה  יוסי חן
 

כל    של   הממוצע  ההשתתפות  אחוז  כי  נמצא  2016של שנת    ועצה המ   ישיבות  של  בפרוטוקולים  מעיון

מחברי    2016במהלך  ,  78.8%  הינו  שהתקיימו  הישיבות  12  במהלך   יחדיו  המועצה   חברי כמחצית 

המועצה התכנסה באופן    2016  נתבשנמצא כי    מהישיבות שהתקיימו.  90%-המועצה נכחו ביותר מ

   חודש.ב סדיר פעם 

 אריאל הוקמה  : הערות עם[ 1אב ]
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 2016טבלה לנוכחות במועצת העיר  -  1ראה נספח מספר 

 

 

 הביקורת  טרותמ

 . וסדירותן  תקינותן,  החוק בדרישות  ועמידתן העירייה  וועדות התנהלות את  יבדוק  זה  ביקורת  ח"דו

 : יתמקד ח "הדו

 . הוועדות הרכב   בבחינת .1

 : בתקנון שנקבעו במועדים הוועדות של התכנסותן  בחינת .2

 ; הוועדה ישיבות מספר .2.1

 . הוועדה חברי וההשתתפות נוכחות אחוז .2.2

 הפרוטוקול.  מבנה בדיקת .3

   באם הוועדות פועלות בהתאם לסמכותן עפ"י כל דין. בדיקה .4

 

 המבוקרת  התקופה היקף

 . ה זוותתייחס לפעילות הוועדות בשנ  2016ת  בשנ התמקדה הביקורת 

 מקדים   סקר  בדיקות

 בתקנון המועצות המקומיות ביהודה ושומרון. עיון .1

 .המידע הקיים באתר העירייה  .2

 פרוטוקולים המופיעים באתר העירייה. ב עיון .3

 . מהוועדות השונותקריאת הפרוטוקולים שהתקבלו  .4

הוברמן    על ידי משרד רואה חשבון  העיריהמטעם  נערך    2016דו"ח הביקורת המפורט לשנת  עיון ב .5

 (.ח"רו ח"דו –)להלן   ושות'

  בדיקת אתר משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. .6
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 מסקנות והמלצות ,ממצאים

 וועדות חובה ורשות  קיומם של  בחינת  1

 העירייה  וועדות 1.1

 :  כדלקמן  הינן  בתקנון נקוב  ששמן הוועדות. להקימן העירייה שעל  חובה וועדות מגדיר התקנון

 ; ההנהלה ועדת - לתקנון  35 סעיף •

 ;מכרזים ועדת – לתקנון  38 סעיף •

 ;ח"מל  ועדת – לתקנון א38 סעיף •

 ; עליה לקליטת ועדה – לתקנון  ב83 סעיף •

 ; בדרכים בטיחות ועדת – לתקנון ג38 סעיף •

 ; טרור נרצחי  של זכרם להנצחת ועדה – לתקנון  ד38 סעיף •

 ; הסביבה לאיכות ועדה – לתקנון ה38 סעיף •

 ;המסוכנים   הסמים  בנגע למאבק ועדת  – לתקנון ו38 סעיף •

 ;ביקורת לענייני   ועדה  – לתקנון  ח140 סעיף •

 ;כספים  ועדת -  לתקנון  יא140 סעיף •

 . הילד מעמד לקידום ועדה –  לתקנון יג 140 סעיף •

  לעניינים   ארעיות   וועדות  או  נוספות  וועדות  להקים  העירייה  רשאית  בתקנון  39  לסעיף  התאםב 1.2

 . מסוימים מקרים או

 : הבאות הוועדות מוגדרות, בתקנון למוגדר בנוסף 1.3

 . תמיכותה מקצועית לועד  –  2006 ל"מנכ  חוזר •

 . מקרקעין להקצאת ועדה –  2001 ל"מנכ  חוזר •

)והשומרון  יהודה)  ובניינים  ערים,  כפרים  תכנון  חוק  בדבר  לצו  א2  סעיף • (,  419'  מס ( 

 . מיוחדת ועדה  -   1971  -א"התשל

  הנחות   ועדת  –  1993- ג"תשנ(,  מארנונה  הנחה)  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות  5  סעיף •

 . הולתעשיי  ריק  ןלבניי  והנחות   נזקק מבקש  לעניין

 . השמה  ועדת  – 1988-ח"תשמ, מיוחד  חינוך לחוק  5 סעיף •

 .תפקידיה  בגדר לה הנראית מטרה לכל משנה ועדת  לבחור רשאית  המועצה של ועדה לכ 1.4

  טבלה  נספח  ראה לארנונהבעירייה קיימות וועדות חובה נוספות: וועדת רכש ובלאי וועדת ערר   1.5

2. 
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 : 2016 נתרשימת הוועדות ש להלן  1.6

2016 

 וועדות רשות  על פי התקנון וועדות חובה

 ביטחון ועדת  ועדת ההנהלה 

 ועדת כספים 
 לעניני גמלאים ועדה 

 ועדת ספורט  ועדת מל"ח 

 ועדת דת  ועדת איכות הסביבה 

 ועדת רווחה  ועדה לענייני ביקורת 

 ועדת בטיחות בדרכים 
 ועדת שמות 

  ועדת חינוך ומעמד הילד 

  ועדה מאבק בנגע הסמים 

  ועדת קליטת עליה 

 ועדת מכרזים
 

  ועדת הנצחה 

 
 

 וועדות חובה על פי חיקוק אחר
 

 ועדת משנה להקצאות במקרקעין 
 

  וועדת השמה 

 וועדת תמיכות 
 

 ועדת מיוחדת בנין ערים 
 

 ועדת הנחות בארנונה 
 

 

כוועדת   1.7 מוגדרת  הנהלה  ועדת  ואילו  חובה  כוועדת  מוגדרת  ביטחון  ועדת  הרו"ח,  דו"ח  פי  על 

  רשות.
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 להלן ממצאים עיקריים על הועדות:  1.8

בין   1.9.1 שונות  העיריה  קיימת  באתר  הוועדות  בתקנון    16מספר  הועדות  מספר  לבין 

 . 22ובהחלטת המועצה 

 מופיעה כוועדת חינוך ולא כוועדה בפני עצמה כפי שמתבקש בתקנון.   –וועדת השמה   1.9.2

 אינה מופיעה באתר העירייה.  – מקצועית לתמיכות  ה וועד 1.9.3

   לא כל הוועדות מופיעות ומוצגות בהתאם לנדרש עפ"י כל דין. מסקנות: 1.10

יש לעדכן את אתר העירייה בשמות הוועדות המתכנסות ולקבוע את הועדות כפי   המלצות: 1.11

 שמתבקש מהתקנון. 

   ורשות חובה  וועדות הרכב בחינת .2

 להלן הנחיות להרכב הוועדות: .2.1

 תיבחר על ידי המועצה מבין חבריה;  – ההנהלה ועדת •

ת דתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. ראש המועצה לא יהיה חבר בווע  - מכרזים ועדת •

 ; המכרזים

 ;המועצה תבחר את הועדה ואין כל הרכב מיוחד לוועדה זו – ח"מל עדתו •

 אין הרכב מוגדר בתקנון.  – עליה לקליטת ועדה •

  מהנדס  יז לתקנון יהיה65המהנדס שמונה בהתאם לסעיף    –  בניין ערים  –  מיוחדת  ועדה •

 המיוחדת.  הועדה 

 יהיה, בין היתר של: חברים ו  9יכלול הרכב הוועדה   – בדרכים בטיחות ועדת •

o ראש; היושב יהיה הקבוע, והוא מקומו ממלא שהוא סגנו או המועצה ראש 

o עובדי   הסמיכו, מבין מהם אחד שכל מי החינוך, או אגף ומנהל המועצה מהנדס

 זה; ןלעניי המועצה,  

o נציגו;  או האזרחי,  במינהל תחבורה לענייני מטה קצין 

o בתחום   המצויות השכונות בדרכים, ונציגי בבטיחות העוסקים גופים נציגי

 המועצה;  ראש שיקבע המועצה, כפי

o  ויהודה   שומרון מחוז של התנועה אגף קצין פנים, שימנה לביטחון השר נציג

 ;ישראל תבמשטר

לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה; שליש מהם   – טרור נרצחי של  זכרם להנצחת ועדה •

יהיו חברי המועצה, שליש נציגי ציבור ושליש בני משפחות של נרצחי פעילות טרור שהיו  

 ; תושבי המועצה

   – ביקורת לעניני הועדה •

o וחברי ועדת ההנהלה לא    תיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. ראש המועצה, סגניו

 יהיו חברים בוועדה.  

o  ל שבעה.  יעלה ע מספר חברי  ועדת הביקורת לא 

o   .הרכב הוועדה יהיה תואם, ככל שניתן, להרכב הסיעתי של מועצת העירייה 
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o בהתאם סעיף   –יהיה מהאופוזיציה )הגדרה  ביקורת לענייני הועדה ראש יושב

 (( ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף מבוקר. 1ח)ג()140

 מבין חברי מועצת העירייה.  – כספים ועדת •

   –חברי הוועדה יהיו  – ההנחות ועדת •

o עדתו בו  מיוצגת שאינה בסיעה חבר לפחות מהם אחד  אשר המועצה חברי שני   

  אחד ועדה חבר  יהיה -  ההנהלה ועדתוב מיוצגות  כולן הסיעות היו; הנהלהה

 ; ההנהלה בועדת  חבר שאינו  מי,  לפחות

o מבין זו תקנה לענין הסמיכו מהם אחד  שכל מי או, הרווחה מחלקת מנהל, הגזבר  

 ; המקומית המועצה  עובדי

o (,  משפטי יעוץ)  המקומיות  הרשויות חוק לפי המועצה שמינתה  המשפטי היועץ

  יועץ  מינתה שלא ובמועצה,  מלשכתו או ממשרדו דין עורך או,  1975- ו"תשל

 . זה לענין המועצה  שמינתה דין עורך- כאמור משפטי

 חברי הוועדה יהיו:   –  הילד מעמד לקידום ועדה •

o ;שלושה עד חמישה מחברי מועצת העייריה 

o ;מנהל אגף החינוך 

o ;מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים ציבוריים 

o במועצה הספר בתי ממנהלי אחד; 

o יסודיים העל המורים  ארגון נציג; 

o המורים  הסתדרות נציג; 

o העירונית התלמידים מועצת ראש יושב ; 

o העירוני  ההורים ועד ראש יושב ; 

o המועצה נמצאת  סמכותו שבתחום המשטרה תחנת מפקד; 

o במועצה  הנוער תנועות נציג ; 

o ונוער  ילדים ענייני קידום שעניינו התנדבותי  ארגון נציג ; 

o   להוספת חברים נוספים, שהמועצה תבחר. יש אפשרות 

 חבריה יהיו:   – הסביבה לאיכות ועדה •

o  ה; מועצ חברי ארבעה 

o  ה;במועצ  הסביבה איכות לתחום האחראי שהוא בכיר עובד 

o  המועצה   תבחר האחד את המקומית;  המועצה תושבי  שהם ציבור נציגי שני

 האחר ואת הסביבה איכות בשמירת שעניינם מקומיים ארגונים עם בהתייעצות

 מקומיים;  יבחרו ארגונים

o   לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק

ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה )תיקוני חקיקה(,  

 . 2002-התשס"ג

 זוגי וחבריה יהיו: -מספר חבריה יהיה אי – המסוכנים  הסמים בנגע למאבק ועדת •

o שתבחר  כפי, ראש היושב  יהיה  מהם שאחד, היותר לכל מועצה חברי שלושה  

 ; המועצה
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o ם;חברתיי   לשירותים המחלקה   מנהל או הרווחה אגף מנהל 

o חינוך  מחלקת מנהל ; 

o המועצה באישור  המועצה  ראש  שיבחר, ציבור נציגי שני ; 

o שימנה ,יסודי על  חינוך בו  שניתן, המקומית  המועצה  של בתחומה  ספר בית מנהל  

 ; חינוך  מחלקת מנהל

o של הכללי המנהל   שימנה בישראל בסמים למלחמה הלאומית הרשות נציג  

 . הרשות

 וחבריה יהיו: חברים   7תמנה  – השמה ועדת •

o ;נציג רשות חינוך מקומית והוא יהיה היושב ראש 

o  ,שאחד מהם הוא מפקח לחינוך מיוחד,  שני מפקחים של משרד החינוך והתרבות

 או נציגיהם; 

o פסיכולוג חינוכי(,   –)להלן  1977-פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, תשל"ז

 מטעם הרשות המקומית; 

o  ;רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות 

o ון של  , בעל נסי 1996- עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו

עובד סוציאלי(,   –שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים )להלן  5

 מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה; 

o ורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני  ה

 הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. 

, מועצה  חברי,  לפחות,  מחבריה  רבע  יהיה  מיוחד  הרכב  לה  נקבע  שלא  ועדה  כי  מציין  התקנון .2.2

  הכולל   בסיעתי  שההרכב  ובלבד  פסולים  שאינם  מועצה  כחברי  להיבחר  זכות   בעלי   –  והשאר

 .המועצה  של הסיעתי להרכב בהתאם יהיה הועדה של

 

 

 



 2018יוני דו"ח ביקורת בנושא: וועדות העירייה, 

11 
 

 טבלה מרכזת :  .2.3

 

 

 על הרכב הוועדות:  עיקריים להלן ממצאים .2.4

 . סטטוטורי תקן  מוגדר  החובה וועדות 16 מתוך חובה  ועדות   8-ל רק .2.4.1

 . בתקנון המוגדר ההרכב  בתקן עומדות אינה הנצחה ועדת .2.4.2

 . הפרוטוקולים  פי  על  הועדה  חברי   לבין   באתר  הועדה  חברי  שמות  בין  סתירה  קיימת  .2.4.3

  התייחס   המבקר .  באתר  הוועדה  חברי   ברשימת   מופיע   הפנימי  המבקר   של   שמו .2.4.4

 . ועדה באף חבר אינו  והוא סופר בטעות מדובר כי וטען זה לממצא

 .  בדיקת רואי החשבון  ,אתר העירייה  בתקנון,הרשום  קיימת התאמה חלקית בין  מסקנות:   .2.5

ממליצה לעדכן    תבנוסף הביקור .  יש לתקן את הליקויים שנמצאו בהרכב הוועדות   המלצות: .2.6

ולמען   הציבור  מול  שקיפות  למען  כנדרש  הוועדה  חברי  שמות  ואת  העירייה   אתר  את 

 הסדר הטוב. חידות וא

הערותמצוירצוייושב ראששם הוועדה

ועדת מיוחדת בנין 

ערים )תכנון בניה(
מהנדס חובה- קיים15ללא תקןאלי שבירו

7-באתר7- על פי תקן5- תקןיחיאל טוהמיועדת הנחות בארנונה

ועדת משנה 

להקצאות במקרקעין
3?יחיאל טוהמי

לא מפורסם הרכב באתר7- בתקןוועדת השמה

לא מפורסם הרכב באתר4- על פי רו"חללא תקןוועדת תמיכות

ועדת חובה-על פי חיקוק אחר

הערותמצוירצוייושב ראששם הוועדה

6ללא תקןאלי שבירוועדת ההנהלה

באתר 9 חברים6ללא תקןיחיאל טוהמיועדת כספים

3ללא תקןאלי שבירוועדת מל"ח

11 באתר10- על פי התקן8 - תקןיבגני יעקובובועדת איכות 

יושב ראש באתר:יוסי חן

המבקר חבר ועדה -באתר

ועדת בטיחות 

בדרכים
22 על פי רו"ח19-על פי תקן9- תקןפבל פולב

ועדת חינוך ומעמד 

הילד
34 על פי האתר28--על פי רו"ח13-תקןאלי שבירו

ועדה מאבק בנגע 

הסמים
דרישה אי זוגי13 –על פי האתר9-תקןדיקלה שיינדל

8 באתר7ללא תקןמקס צ'רנוגלזועדת קליטת עליה

8 באתר7 – על פי רו"חללא תקןאריק דושיועדת מכרזים

המבקר חבר ועדה באתר12גדול מ-3 קטן מ-9לודמילה גוזבועדת הנצחה

מספר חברי ועדהועדת חובה- על פי תקנון

ועדה לענייני 

ביקורת
5לא יעלה על 7לודמילה גוזב
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 וועדות חובה ורשות  תכנסות בחינת ה .3

  לשלושה   אחת  לפחות  להתכנס  חייבת   בתקנון  המוגדרת  חובה  וועדת,  התקנון  פי   על  .3.1

 . חודשים

 את מספר ההתכנסויות על פי מניין הפרוטוקולים.  תלהלן טבלה המסכמ .3.2

ה .3.3 כל  הביקורת  םפרוטוקולילא  בפני  המסומ  הוצגו  הדוח  על  מסתמך  בכוכבית    ןוהמניין 

 המוזכר לעיל.   המפורט

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הוועדה

מ

ס

פ

ר

שם הוועדה

מ

ס

פ

ר

4*ועדת ביטחון0ועדת ההנהלה

4ועדת כספים
ועדה לעניני 

גמלאים
0

0ועדת ספורט4 *ועדת מל"ח

ועדת איכות 

הסביבה
0ועדת דת4*

ועדה לענייני 

ביקורת
1*ועדת רווחה4

ועדת בטיחות 

בדרכים
0ועדת שמות2*

ועדת חינוך 

ומעמד הילד
*4

ועדה מאבק בנגע 

הסמים
*4

4*ועדת קליטת עליה

11*ועדת מכרזים

1*ועדת הנצחה

ועדת מיוחדת בנין 

ערים
9

ועדת הנחות 

בארנונה
4

ועדת משנה 

להקצאות 

במקרקעין

*3

0וועדת השמה

4*וועדת תמיכות

ועדת רשותועדת חובה
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  מפגשים; בוועדת ערר  4  חברים והתקיימו   12  ביטחון מונה   בהתאם לדו"ח הרו"ח, ועדת .3.4

 . מפגשים 17 חברים  3 ובלאי  רכש אחד וועדת והתקיים מפגש חברים 3 לארנונה יש

 להלן ממצאים עיקריים על התכנסות הוועדות :  .3.5

  הפרוטוקולים)על פי  רבעון  של פעם ב ההתכנסות  הוועדות הבאות לא עמדו בדרישות   .3.5.1

החשבון רואי  של  הביקורת  דוח  של  הרישום  פי  ועל  שהתקבלו  ועדת  (הפיזיים   :

 ההנהלה, ועדת הנצחה וועדת בטיחות בדרכים.  

את הדרישה והתכנסו    ארבעה ועדות מקיימות  שהתקבלו, ישנו  בהתאם לפרוטוקולים   .3.5.2

 . פעמים בשנה ארבע

בהן  ימו  ו התקבלו לגביהן פרוטוקולים ואשר עשויים להעיד כי קלא  ש וועדות  ישמן   .3.5.3

   ישיבות. 

ורק    6קיימות   .3.5.4 רשות  וועדת    2ועדות  ביטחון  )ועדת  השנה  במהלך  התכנסו  וועדות 

 לא התקבלו פרוטוקולים של הוועדות הללו.  רווחה(.

ה .3.5.5 של  הסדיר  בקיומם  ליקויים  מעלים  הביקורת  כפי  ממצאי  ורשות  חובה  וועדות 

 שמתחייב מהתקנון האחריות להתכנסות הוועדות מוטלת על ראש העיר.  

 ההתכנסויות. בין ממצאי הביקורת ודו"ח הרו"ח בנוגע למספר  מסויםקיים הבדל  .3.5.6

 המלצות: .3.6

על ידי    תוכןעבודה שנתית למועד קיומם של הוועדות ש  הביקורת ממליצה על תכנון תוכנית

באחריותו לוודא שהתכנון עומד מול  מינוי גורם על ידי ראש העיר, שיהיה  כל ראש וועדה.  

 הביצוע במועד הנקוב או לחילופין במועד סמוך לתכנון. 

 ההשתתפות בהתכנסות וועדות חובה ורשות   אחוז  בחינת .4

-חבר וועדה אינו יכול להעדר מ  ,שהתקבלו   הפיזייםים  הנתונים נבחנו בהתאם לפרוטוקול  .4.1

 ישיבות רצופות .  3

 ההשתתפות של חברי הוועדה:   אחוזלהלן ממצאים עיקריים על   .4.2

דיונים בוועדה. נוכחות המשתתפים עומדת    4התקיימו    2016בשנת    –וועדת כספים   .4.2.1

  טבלה  נספח   ראה    מישיבות הוועדה.  25%ב   ם כנוכח רקחבר וועדה  נרש   .  57.14%על  

3. 

עומדת    חברי הוועדהדיונים בוועדה. נוכחות    4התקיימו    2016בשנת    -וועדת ביקורת .4.2.2

   . 100%על 

נוכחות המשתתפים עומדת על    .דיונים    9התקיימו    2016בשנת    –וועדת תכנון ובנייה   .4.2.3

חבר   .מכלל הנוכחות  12.5%  -לשתי חברות מועצה נרשמה נוכחות אחת בלבד   .75%

  לתקנון.   57, אלא אם עמד בהוראות סעיף  ישיבות רצופות  3-וועדה אינו יכול להעדר מ

 .4  בלהט נספח ראה

דיונים  בשני ישיבות התקיימו   .  התכנסויות  4נעשו    2016בשנת    - ועדת הנחות בארנונה .4.2.4

ישיבות התפזרו עכב כך שלא היה הרכב  מקרים נוספים, ה  שני ב  .החלטותואף התקבלו  

. שני חברי וועדה השתתפו רק  71%נוכחות המשתתפים עומדת על    לפתיחת הועדה.
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 .ישיבות רצופות 3- בלבד. הם נעדרו מ  25%בישיבה אחת ונרשמה להם נוכחות של  

 . 5  מספר טבלה נספח ראה

יש לוודא כי הפרוטוקולים יהיו זמינים וזאת על מנת להשקיף    – לסיכום הממצאים   .4.2.5

 ולהנגיש את התנהלות הוועדות השונות.  

שמופיעים בדוח המפורט מטעם משרד במידע הקיים באתר והנתונים  קיים שוני    מסקנה: .4.3

 הפנים. 

אתר    :המלצות .4.4 את  לעדכן  הביקורת ממליצה  בכל   ההעירייבהמשך להמלצות הקודמות 

ל הציבור  וזכות  הנכון  הסדר  למען  הנדרשים,  את    דעת.הפרוטוקולים  לבחון  יש  בנוסף 

 ב היעדרות חבר וועדה. קהפעולות הקיימות בתקנון אותן יש לנקוט ע

   מבנה הפרוטוקולבחינת  .5

,  בישיבה  הנוכחים הועדה  חברי   שמות  את  שיכיל  פרוטוקול  לרשום  יש   ועדה  של   ישיבה  בכל .5.1

 . ההצבעות תוצאות ואת ההצעות את , הדיונים  מהלך אתאת סדר היום של הישיבה,  

בוועדה   .5.2 חברי  לכל  יישלח  הפרוטוקול  והעתק  ראש  היושב  ידי  על  ייחתם  פרוטוקול  כל 

 להתנגדות.  

. באם אין  אם אין התנגדות של חברי הוועדה לפרוטוקול עד לישיבה שלאחריהיש לציין   .5.3

 בפרוטוקול כמאושר., רואים התנגדות

 :  הפרוטוקול מבנה  על  עיקריים ממצאים להלן .5.4

- 6  מספר  נספחדוגמה    ראה  משתתפים  של  רישום  שאין  פרוטוקולים  מספר  נמצאו .5.4.1

 .14.12.2016 ועדת תכנון ובנייהו

 ניתן   ולכן  וועדה  לכל  מסודר  תפקידים  של  רישום  איןש  פרוטוקולים  מספר  נמצאו .5.4.2

  ולא   וועדה  כחברי  משמשים  המשפטי  היועץ  או  העיריה  מבקר  כי  להניח  לכאורה

 . מוזמנים כמשתתפים

 . קודמת  מישיבה  למעקב  שאושרו  החלטות  של  רישום  איןש   פרוטוקולים  מספר   נמצאו .5.4.3

 . 7 מספר נספח ראה הוועדה ראש יושב של חתימה שאין פרוטוקולים מספר נמצאו .5.4.4

חוסר הקפדה על רישום שמות המשתתפים פוגע ביכולת לבחון תקינות קבלת    מסקנות: .5.5

 החלטות בהרכב וועדה נדרש על פי התקנון. 

 המאפשר  מבנה  בעל  ,הפרוטוקול  לרישום  מחייב  מסמך  להכין  יש   הביקורת  לדעת  –  המלצות .5.6

  ישירות   שיוזן  כך  הפרוטוקול  את  מחשבל  ניתן.  הפרוטוקולים  לכל  וזהה  מסודר  רישום  לבצע

   באופן שיחייב שדות חובה של רישום נוכחים, חתימה על הפרוטוקול,  העיריה   אתר   אל

   .אישור פרוטוקול קודם

 התנהלות בסמכות  – ייעוד הוועדות בחינת  .6

 יעוד וועדות החובה כדלקמן:  .6.1

 ולפקח ועדותיה של פעולותיהן  את לתאם,  המועצה עניני את לנהל תפקידה  –  ההנהלה  ועדת •

 אל הפועל כדין;  יוצאו ועדותיה והחלטות המועצה שהחלטות עליהן, להשגיח
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 מכרז פרסום בעקבות למועצה המוגשות  מחירים הצעות לבדוק תפקידיה  -   מכרזים  ועדת •

 לאישורו. ראויה הועדה שלדעת ההצעה על המועצה ראש לפני ולהמליץ

 ; חירום בשעת ולהפעלתו חירום לשעת המשק להכנת – ח"מל ועדת •

- מ  החל  לישראל   שעלו  תושביה  של לקליטתם הנוגע ענין בכל תטפל   –   עליה   לקליטת   ועדה •

1.1.1990. 

 ועדה מקומית לתכנון;   כשלסמכויות הועדה יהיו  –  ערים בניין – מיוחדת ועדה •

 לבטיחות הנוגעים בתחומים  פעילות ולתכנן ליזום  תפקידה   –   בדרכים  בטיחות  ועדת •

 ;בדרכים

 הנצחה ופעולות הנצחה דרכי  ולתכנן ליזום תפקידה  –  טרור  נרצחי  של  זכרם  להנצחת  ועדה •

 ;טרור פעילות בעקבות שנרצחו המקומית המועצה בילתוש

 לדון  תפקידה – ביקורת לעניני הועדה •

o בעירייה הביקורת על הציבור תלונות נציב ושל המדינה מבקר של ח"דו בכל ; 

o העירייה מבקר של ח"דו ובכל העירייה על הפנים משרד של ח"דו בכל ; 

o הביקורת שהעלתה הליקויים תיקון אחרי לעקוב ; 

o או דין כל לפי שהוגש העירייה על אחר ביקורת ח"דו בכל לדון רשאית  הוועדה 

 בישראל. חיקוק או בטחון תחיקת

 . העיריה של הכספים ענייני בכל העיריה למועצת לייעץ שתפקידה – כספים ועדת •

 .הולתעשיי סמכות לדון בעניין מבקש נזקק והנחות לבנין ריק   – ההנחות ועדת •

 , נוער ובני הילד מעמד לקידום פעילות ולתכנן ליזום תפקידה  –  הילד מעמד לקידום ועדה •

 , אפליה  אי , הילד טובת של עקרונות מימוש לרבות, זכויותיהם את ולהבטיח עליהם להגן

 דעתם את להשמיע נוער ובני ילדים של וזכותם נאותים בתנאים  להתפתחות הזכות

 לענייניהם  הנוגעות החלטות בקבלת נאותה בצורה ולהשתתף

 על לשמירה הנוגעים  בתחומים פעולות ולתכנן ליזום שתפקידה  –  הסביבה  לאיכות  ועדה •

 הסביבה;  של קיימא בני ושימוש פיתוח ולהבטחת הסביבה איכות

 טיפול לקידום פעילות ולתכנן ליזום שתפקידה  –  המסוכנים  הסמים  בנגע   למאבק   ועדת •

 ;והסברה חינוך וכן ווטיפול שיקום, מניעה לגבי , המסוכנים הסמים בנגע במאבק מקיף

תקבע את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו    –  השמה  ועדת •

 . במוסד לחינוך מיוחד

 

 מסמכות על פי הפרוטוקול:  כפי שעולים לעניין פעילות  להלן ממצאים עיקריים  .6.2

לביקורת,  בפרוטוקולים  עיוןמ .6.2.1   הוועדה   מסמכות  חריגה  נמצאה  לא  שהועברו 

 .  לעיל  שמופיע כפי שלה והייעוד
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 סיכום
 

במתן שירותים ראוי ותקין לתושבי    העירייהשל וועדות    ה תקינרבה להתנהלותן ה  קיימת חשיבות

   .העיר

ובקרה   מעקב  לקיים  יותר  יש  של    התנהלותקפדני  התכנסותן  אחר  מעקב  וכן  העירייה  וועדות 

זה קיים על מנת שתפקוד העירייה יהיה כנדרש בתקנון ובחקיקה, וכל זאת    אמתי. צורך  הוועדות

 לטובת ורווחת תושבי עיריית אריאל. 

בסופו של הדבר את השירות אותו מקבלים  הוועדות בעירייה ישפרו    תפקודומעקב אחר    ניהול  תכנון,  

 . ורווחתם רכושם, םביטחונתוך שמירה על   התושבים

אין ספק  שכן      ,ה לעירייה ולתושבינחוצה והכרחית    לא בכדי הוועדות מעוגנות בחקיקה, שכן פעילותן

שמטרתה להצעיד את העיריות קדימה ולקבוע סטנדרטים  מדויקת  שמאחורי החוק קיימת מחשבה  

 אחידים בכל העיריות והמועצות.
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 נספחים
 

 2016טבלה לנוכחות במועצת העיר   - 1נספח מספר 

 

 

 

 הרו"חדו"ח ב 3עמ'   6סעיף א.ועדות העירייה בהתאם ל – 2נספח מספר 

  

 

תפקידשם

18.12.16

13.11.16

09.10.16

04.09.16

31.07.16

13.06.16

22.05.16

08.05.16

03.04.16

06.03.16

07.02.16

10.01.16

מספר 

הישיבות 

שהשתתף 

 2016

)מתוך 12(

מספר 

הישיבות 

שהשתתף 

  2016

באחוזים

1111011111111191.66667ראש העיראליהו שבירו

11111111111112100מ"מ ראש העיריחיאל טוהמי

11111111111112100סגן ראש העירפבל פולב

101100110100650סגנית ראש העירשירה דקל כץ

100001000010325משנה לראש העירגלב רבינוביץ

1101111101111083.33333חבר מועצת העיראריק דושי

11111111111112100חבר מועצת העיריבגני יעקובוב

1101111111111191.66667חבר מועצת העירמיקי חג'בי

101111011101975חבר מועצת העירמקס צ'רנוגלז

11111111111112100חבר מועצת העיריוסי חן

1110111110111083.33333חבר מועצת העירורד טוויל

1111110111111191.66667חבר מועצת העירדריה מיולבאום* 

0************חבר מועצת העיראיתי אהרון*

001001110000433.33333חבר מועצת העירלודמילה גוזב
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 התכנסות וועדת כספים - 3נספח מספר 

 

 

 התכנסות וועדת תכנון ובנייה  - 4נספח מספר 

 התכנסות וועדת הנחות - 5נספח מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריךמספר ישיבה 

מספר 

הנוכחים

מספר 

חסרים

משתתפים 

נוספים

יחיאל 

טהמי מ"מ 

ראש העיר-

 יושב ראש

ורד טוויל 

חברת ועדה

מיקי חג'בי 

חבר ועדה

עו"ד דוד זיו 

יועץ 

משפטי 

לעיריית 

אריאל

ג'הר 

חלאבי 

גיזבר 

העיריה

רוני דנה 

חשבונאות

אריה 

ברסקי

2/02/2016431101100אחת 2016

16/07/2016431101100שתים 2016

4/12/2016611111110שלוש 2016

25/12/2016251000100ארבע 2016

57.14286100%75%25%75%100%25%0%סה"כ

סה"כ נוכחות10.1.1607.02.1606.03.1607.05.1631.07.1604.09.169.10.1613.11.1614.12.16תפקידשם

87.5אין רישום בפרוטוקול11110111ראש העיראליהו שבירו

100אין רישום בפרוטוקול11111111מ"מ ראש העיריחיאל טוהמי

100אין רישום בפרוטוקול11111111סגן ראש העירפבל פולב

12.5אין רישום בפרוטוקול00010000סגנית ראש העירשירה דקל כץ

12.5אין רישום בפרוטוקול01000000משנה לראש העירגלב רבינוביץ

87.5אין רישום בפרוטוקול11111101חבר מועצת העיראריק דושי

100אין רישום בפרוטוקול11111111חבר מועצת העיריבגני יעקובוב

87.5אין רישום בפרוטוקול11111101חבר מועצת העירמיקי חג'בי

75אין רישום בפרוטוקול10111110חבר מועצת העירמקס צ'רנוגלז

100אין רישום בפרוטוקול11111111חבר מועצת העיריוסי חן

75אין רישום בפרוטוקול11011011חבר מועצת העירורד טוויל

100אין רישום בפרוטוקול11111111חבר מועצת העירדריה מיולבאום* 

37.5אין רישום בפרוטוקול01010010חבר מועצת העירלודמילה גוזב

אין רישום בפרוטוקול

100אין רישום בפרוטוקול11111111מהנדס העירבוריס גרינברג-סגל

100אין רישום בפרוטוקול11111111יועמ"שדוד זיו-סגל

75אין רישום בפרוטוקול111111מנכ"ל העירייה אבי עוזר- מוזמן

12.5אין רישום בפרוטוקול10000000מנהלת לשכת תכנוןנטליה אברבוך - מוזמן

12.5אין רישום בפרוטוקול1מפקח בניהזאב פסטרנק- מוזמן

75אין רישום בפרוטוקול1111101ראש מדור רישוידינה רפאלובסקי-סגל

12.5אין רישום בפרוטוקול1מבקר העיריהאריה ברסקי- מוזמן

0אין רישום בפרוטוקול000מפקח בניהעדן וקנין-סגל

תאריךמספר ישיבה 

מספר 

הנוכחים

מספר 

קיום ישיבהחסרים

יחיאל 

טהמי מ"מ 

ראש העיר-

 יושב ראש

גלב 

רבינוביץ 

חבר ועדה

מיקי חג'בי 

חבר ועדה

עו"ד דוד זיו 

יועץ 

משפטי 

לעיריית 

אריאל

רונן היין 

מנהל אגף 

הגבייה

ג'הר 

חלאבי 

גיזבר 

העיריה

אלי גלעד 

מנהל אגף 

רווחה

אריה 

ברסקי

לירז שרון 

עו"ס

10111110התקים22/03/201662אחת 2016

מחליפה 1 *01*100111בוטל5/06/201662שתים 2016

11011111התקים6/11/201671שלוש 2016

10001110בוטל25/12/201644ארבע 2016

1002525751001007550סה"כ נוכחות 
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 אי רישום נוכחים - 6נספח מספר 

 אי החתמה של פרוטוקול - 7נספח מספר 

 

 

 

 

 

 

 


