
 אזרחי   כח –מאבקים מוניציפליים 

 ד"עו, שלי דביר

 חברת מועצת עיריית תל אביב יפו



 ועדות עירוניות -פקודת העיריות 

,  קידום מעמד הילד, הנחות, ביקורת, בטחון, ח"מל, כספים, מכרזים, הנהלה –עדות חובה ו. א
 .  סמים מסוכנים, מיגור אלימות, איכות הסביבה, חינוך, בטיחות בדרכים, עלייה קליטת  

 

 הסיעתי של ועדות חובההרכב 

יהיה  , בכל אחת מועדות החובה לפי פקודה זו, ההרכב הסיעתי של חברי מועצה (א. )א150
תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד  

 ;לפחות מהאופוזיציה

 

 

 רכב ועדות רשות -ועדות רשות . ב

שלא נקבע לה הרכב מיוחד לפי פקודה זו או  , 150כאמור בסעיף , ועדה של המועצה .162•
 :יהיה הרכבה כלהלן, לפי כל דין

לא   בועדהלפחות מחבריה יהיו חברי המועצה ובלבד שמספר חברי המועצה  10%  (א)•
 ;ואחד מהם יהיה היושב ראש 2-יפחת מ

שאר חברי הועדה יהיו בעלי זכות להיבחר לחברי מועצה שאינם פסולים לפי סעיף    (ב)•
ובלבד שההרכב הסיעתי  , ושעל כל אחד מהם המליצה סיעה המרכיבה את המועצה, 120

יהיה תואם  , הסיעות לפי סעיף זה מומלציכולל את , 150של כל ועדה שהוקמה לפי סעיף 
 .את ההרכב הסיעתי של המועצה, ככל שניתן

 

 

 

 



 תכנון ובנייה

לפי חוק התכנון   -ועדת המשנה לתכנון ובנייה•

 והבנייה

ערר למועצת העיר על ההחלטות של ועדת •

 .  ימים ממועד פרסום הפרוטוקול 15תוך  –המשנה 

 דולפינריום -דוגמאות •



 ועדות עירוניות -פקודת העיריות

 הנוהל בעבודת הועדות•

והוא חייב  , יושב ראש ועדה של המועצה רשאי בכל עת לקרוא לישיבת הועדה  (א) .166•
לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי בקשת שליש חבריה או על פי בקשה של  

 .המועצה או של ראש העיריה

;  ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים        (אא)           •
והוא יקבע את סדר היום של ישיבת  , יורה ראש העיריה לכנסה, לא כונסה ועדה כאמור

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

ובמידה שלא  , בשים לב להחלטות המועצה, כל ועדה של המועצה רשאית  (ב)           •
 .להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה, זה בעניןנקבעה הוראה אחרת 

את  , שתיבחר מבין חבריה, משנה לועדתועדה של המועצה רשאית למסור    (ג)           •
  בעניןועדת המשנה תביא את מסקנותיה ; שבתחום סמכותה מסוייםבירורו של ענין 

 .האמור לפני הועדה

 .יבואו ההצעות השקולות להכרעת המועצה, בועדההיו הקולות שקולים   (ד)           •

אם אין בפקודה כוונה  , החלטות של ועדות המועצה טעונות אישור המועצה  (ה)           •
 .אחרת משתמעת



 דרכי השפעה ביחס לעבודת חברי מועצה  

 :א140בקשה למידע לפי סעיף •
 

 עיון לחברי מועצה וועדותזכות 

הם יועמדו  ; פנקסי העיריה ומסמכיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה (א. )א140 
,  לפי בקשתו לא יאוחר משלושה ימים מיום פנייתו אל ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכךלרשותו  
אך לא יוצא פנקס או מסמך  ; או תקציר מהם, לרבות העתק צילומי, רשאי להכין לעצמו העתקוהוא  
 .כאמור ממשמורת העיריה אלא בהסכמתו בכתב של ראש העיריה או מי שהוא הסמיכו לכךלמטרה  

לא הועמדו פנקסי העיריה או מסמכיה לרשות חבר המועצה בתוך הזמן כאמור בסעיף          (1א) 
לא נעתר ראש העיריה  ; מראש העיריה לעשות כן, לפי בקשת חבר המועצה, ידרוש הממונה, (א)קטן  
ידרוש ממנו הממונה בצו לעשות כן בתוך תקופת  , הממונה בתוך שבעה ימים מיום דרישתולדרישת  
 .שיציין בצוהזמן  

אינה חלה על פנקס או מסמך שגילויו או  ( א)זכות העיון בפנקסים ובמסמכים לפי סעיף קטן   (ב) 
אסור על פי כל דין ועל רישום או מסמך הנוגעים במישרין בזכויותיו של פרט או בחובותיו  פרסומו  
שמבקש העיון חבר   מועדותיה בועדהזולת אם הם משמשים נושא לדיון במועצה או , העיריהכלפי  
 .בה 

פנקסי העיריה ומסמכיה יועמדו על פי דרישה של יושב ראש ועדה לרשותה של הועדה בזמן    (ג) 
 .במידה שהם נוגעים לנושא שעל סדר יומה, ישיבתה 

 .האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות אחרות לגילוי פנקסים ומסמכים ולא לגרוע מהן  (ד) 

 



 א 140דוגמאות לפי סעיף 

 רשימת הנכסים העירוניים•

 רשימת היתרי כריתת עצים והעתקתם•

 



 דוגמא לבקשה למידע



 דוגמא לבקשה למידע



 דרכי השפעה ביחס לעבודת חברי מועצה  

נוהל כיבוי אש  , יפו רמפה לנכה –שאילתות •

 נוהל הצגת תעודות נכה, באירועים המוניים

  

,  חינוך סייעת נוספת, מדרכות העיר –הצעה לסדר •

זכותן עובדי  , אוכל בצהרונים, צפיפות בכיתות

סקר עצים לשימור  , נוהל שיתוף ציבור,  קבלן

הגבלת  , עדיפות לתושבים בחניוני עירייה, עירוני

 תעריפי מוצרים במתקנים עירוניים



 בסיס הכרחי לפעולה –אזרחי  כח

 פארק קריית ספר•

 בית צעירות מזרחי•

 סקר שביעות רצון הורים ממועדוניות•

 סייעת שנייה בגני ילדים•

 

 















 סיכום

 נכסי עירייה  •

 שקיפות  •

 חינוך  •

 פנאי•
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