
  תפקידי מבקר המועצה ודוח הביקורת על פי דין

  

 8אשר כס לתוקף ב  )47תיקון  -(להלןלפקודת המועצות המקומיות  2007 - תשס"ז 47תיקון טרם 

, ההוראות המחייבות בושא תפקידי מבקר המועצה ודוח הביקורת של המבקר, 2008ליואר 

חוזק מעמדו של מבקר המועצה  47תיקון קבעו בסעיפים של צו המועצות המקומיות. בעקבות 

בכך, שההוראות המחייבות בעייו קבעו בחקיקה ראשית (בפקודת המועצות המקומיות) לעומת 

מביאים לידי האחדה של  47ההוראות הקודמות שקבעו בחקיקה של צו. ההוראות שבתיקון 

  .חייביםההוראות החלות על מבקרי כלל הרשויות המקומיות בכפוף לשיויים המת

  

  ה  : 13התיקון בעיין מבקר המועצה, קבע בפקודת המועצות המקומיות, על ידי הוספת סעיף 

  

  170ג, 170ב, 170 א(א) עד (ד),170א, 167(ב) עד (ד), 167הוראות סעיפים    (א)  .ה13

  מועצה מקומית (בסעיף  א לפקודת העיריות, יחולו לעין מבקר334- ו 1ג                   

  בצו הכיון  השר רשאי לקבוע  מבקר), בשיויים המחויבים, ואולם –זה                   

  והיישובים   התושבים   בהתחשב במספר  כי מבקר יכהן במשרה חלקית                  

  ובהיקף תקציבה של אותה מועצה מקומית; השלמת  במועצה המקומית,                  

  משרה תהיה בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).                  

  

  ה לעיל :13להלן הוראות פקודת העיריות שמוזכרות בסעיף 

  

  :ב  עד   ד  167סעיף 

  

  משרה מלאה.בר קמב יהבהחלטה ברוב חבריה, תמה לעירהמועצה,   ב)(

  

  ה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן תקיימו בו אלה:לא ימו  ג)(  

  ד;הוא יחי  )1(

  ב ישראל;הוא תוש  )2(

  הורשע בעבירה שיש עמה קלון;הוא לא   )3(

  או   בישראל    תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה הוא בעל  )4(

  עין זה, מוסד  ל לארץ שהכיר בו, -מוסד להשכלה גבוהה בחוץ        

  , או שהוא עורך דין או רואה חשבון;ה בישראללהשכלה גבוה        

  יון במשך שתיים בעבודת ביקורת;ס הוא רכש  )5(

)6(  ההוא איהלה פעילה של מפלגה או בהעילה או בגוף  לה פו חבר בה  

  ודדה בבחירות לרשות מהתשים מדדומה אחר של רשימת מוע        

  המקומית.        

  

  

  



    

  לא ימוה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן   )1(ג

  עשר שים מתום כהותו כחבר מועצה באותה עיריה, או שתיים  עברו                   

  מתום כהותו כחבר מועצה בעיריה גובלת.                   

  מועמד בבחירות למועצת העיריה, לא יכהן כמבקר אותה  מי שהיה  )2(ג  

  אליה היה מועמד.ש צהועעיריה, למשך כל תקופת כהותה של אותה מ                  

  וראות סעיף קטן (ג), רשאי הממוה על המחוז לאשר מיויו של  על אף ה  (ד)  

   ) 5( -) ו4ות (אדם אשר לא תמלא בו אחד מן התאים המויים בפסקא                   

  יף קטן (ג), כמבקר העיריה, אם הוא רכש סיון במשך עשר שים לסע                  

   - ב"שת, תיבעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפימ                  

                 1992 .  
  

  וה כי המועצה איה ממה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממה ראה הממ  (א) א.167

  .קוב בצוזמן הה ך, תו167בצו כי תמה מבקר, כאמור בסעיף                    
  

  קידי המבקר:ואלה תפ  (א)  א.170

  התכון    ם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוקלבדוק א  )1(

  תוך  לעשותם,    ךמוסמעשו כדין, בידי ה, 1965 -תשכ"ה והביה,        

  ;והחסכון   שמירת טוהר המידות ועקרוות היעילות        

  ת פעולות עובדי העיריה;לבדוק א  )2(

  ם סדרי הבוחן והוראות הוהל ההוגים בעיריה מבטיחים  לבדוק א  )3(

  והחסכון;  היעילות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרוות        

  ק אם דרכי החזקת כספי ודולב יהלת חשבוות העירהה ר אתלבק  )4( 

  רכושה והחזקתו מיחות את הדעת. תרימשועיריה ה        

  לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום הבקורת   (ב)  

  העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה                    

  ת תקציב ש התאו ת לגביבם השתי כדי יותר מעשיריציתקב משתתפת                  

  שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה   או משתתפת במיוי ההלתם. למי                   

  ייקרא להלן "גוף עירוי מבוקר".                  
  

  אמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכית עבודתו השתית, בכפוף ל  (ג)  

   -את ושאי הביקורת בתקופה פלוית ואת היקף הביקורת                    

  יקול דעתו של המבקר;על פי ש  )1(

  ין פלוי;לבקר ע רישת ראש העיריהל פי דע  )2(

  רישת הועדה לעיי ביקורת, ובלבד שמספר הושאים על פי ד  )3(

  לביקורת לא יעלה על שי ושאים לשת עבודה.        

  קבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.המבקר י  (ד)  

  

  ריה וסגיו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית ראש העי  (א)  .ב170

  וסגיו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים                     

  תו, כל של כל גוף עירוי מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דריש                   

  ו   תלדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת וי רשא םתומך שברשמס                   

  למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה                     

  וע בה.בקהבדרישה ובאופן                    

  עיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע  למבקר ה  (ב)  



  כל תוכת תוים ולבסיס  ב, לכלשמוחמו לכל מאגר מידע רגיל א תפקידו,                  

  העיריה או של  אתעיבוד תוים אוטומטי של העיריה או של המשרתים                    

  גוף עירוי מבוקר.                   

  מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו  לע פי דין, יחולו - דע החסוי עללגבי מי  (ג)  

  המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.                   

  יו, לעין עבודתו לע ולוחעיריה, יו עובד הריה שאיהעי קרמבשל  עובדו  (ד)  

  האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר                   

  העיריה.                  

  

     לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות וכח בכל   (ה)  

  .            ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו                   

  גוף עירוי מבוקר; בישיבה שאיה סגורה רשאי הוא להיות וכח אף   של                

  ידי עובד מעובדיו. על                 

  

  גיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש  המבקר י  (א)  .ג170

  באפריל של השה שלאחר השה שלגביה  1 -אחת לשה, לא יאוחר מ                  

  פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא  אתר בקהוגש הדוח; בדוח יסכם המ                  

  ת הדוח בעת הגש וימליץ על תיקון הליקויים ומיעת הישותם בעתיד;                   

  ת; אין רוקלפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממו לועדה לעיי בי                   

  ב לחוק 21 -א ו21עיפים בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות ס                  

  לב].ומש[וסח  1958 -מבקר המדיה, תשי"ח                  

  המבקר להגיש לראש העיריה  יאשר) א( אמור בסעיף קטןבוסף ל  (ב)  

  על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו  ורת דו"חקביולועדה לעיי                    

  דה לעיי ביקורת דרשו ממו לעשות כן.עוההעיריה או או כאשר ראש                    

  שה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה תוך שלו  (ג)  

  א לכל חברי המועצה העתק יצמיו חעל הדו" ורת את הערותיוי ביקיעל                   

  .מהדו"ח בצירוף הערותיו                   

  עיי ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו הועדה ל  (ד)  

    וםמים ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיי                   

  סעיף קטן (ג). לא הגיש ראש ב רומאכשמסרו לה הערות ראש העיריה                    

  עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה    על הדוח יוהעיריה את הערות                   

  את סיכומיה והצעותיה עד תום  רועצה לאישתגיש למובדוח המבקר ו                   

  חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם                   

  בכך,  ךרוצ הראתאם , ותיה רשאית היאוהצע הומיכסיתשלים הועדה את                   

  ל גוף עירוי מבוקר כדי ש לזמן לדיויה ושאי משרה של העיריה או                  

  לאפשר להם להגיב על הדו"ח.                  

  יים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה  תוך חדש  )1(  (ה)  

   וחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר ן מיתקיים המועצה דיו                          

  הסיכומים או ההצעות כאמור;אישור                            

   םות דע ומיה והצעותיה לחברי המועצהכסי תה הועדה אלא הגיש  )2(

  התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), או לא המציא ראש העיריה לכל         

  ותיו, ימציא המבקר עותק חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הער        

  הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא         

  ועד הגשתו לראש העיריה.ודשים ממיאוחר משבעה ח        

  ו תכו, א ו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממוד םדא לא יפרסם  (ו)  



  , ולא יפרסם ממצא בקורת של לפי שחלף המועד שקבע להגשתו למועצה                  

  יה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור ריעמבקר ה                  

  הועדה, להתיר פרסום כאמור.                  

  יסוד להיח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה  קרהיה למב  (ז)  

  העיריה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק                   

  , יעביר המבקר את העין במישרין לידיעת מבקר 1977 -העושין, תשל"ז                  

  המדיה.                  

  

  שהכין מבקר   וא איצודעת או כל מסמך אחר שה חוותמבקר, דוחות ה   .1ג170

  ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו     א דו, ללוי תפקיהעיריה במי            

  פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.            

  

  עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון   –בסעיף זה, "הצוות"    (א).א1ג170

  ק מבקר המדיה,  א(ב) לחו21ליקויים, שמוה לפי הוראת סעיף                    

  חוק מבקר המדיה). –[וסח משולב] (בסעיף זה  1958-התשי"ח                   

  הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שמצאו בדוח שהגיש    (ב)  

  ), לפי 2) או (1ג(ה)(170מבקר העיריה ושדון על ידי המועצה לפי סעיף                    

  העין, ובדרכים למיעת הישותם של ליקויים בעתיד.                   

  הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום   (ג)  

  שדוח מבקר העיריה דון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעיי ביקורת                    

  על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.                   

  ראש העיריה רשאי לדחות את תיקוו של ליקוי מסוים, ובלבד שימק   (ד)  

  דחיה זו לפי מבקר העיריה והוועדה לעיי ביקורת, בכתב, לא יאוחר                    

  צות הצוות.משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המל                   

  ב לחוק  21- א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים   (ה)  

  מבקר המדיה.                  

  

  170דו"ח או חלקו או תכו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף המפרסם   א.334

  מאסר שה. —ג(ו) או תאי בהיתר שיתן לו לפי הסעיף האמור, דיו             

  
 


