
  
 
 

 

  

  הבסיס החוקי לעבודת מבקר העירייה
  

  2002 �ב "התשס  ∗) נוסח חדש(מתו� פקודת העיריות  
  

  הועדה לענייני ביקורת
  

  )ב"תשס, ח"תשנ, �"תש, ט"תשל: תיקו�(הועדה לענייני ביקורת    'ג 149סעי� 
    

ח של "ת שתפקידה לדו� בכל דוהמועצה תבחר מבי� חבריה ועדה לענייני ביקור )א(
ח של "בכל דו, ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייהמדינה ה מבקר

ולעקוב אחרי תיקו� , ח של מבקר העירייה"משרד הפני& על העירייה ובכל דו
ח ביקורת אחר על "והיא רשאית לדו� בכל דו, הליקויי& שהעלתה הביקורת

  .הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה; העירייה שהוגש לפי די�
  

את , ככל שנית�, הרכב הועדה יהיה תוא&; רי הועדה לא יעלה על שבעהמספר חב )ב(
סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו , ראש העירייה; ההרכב סיעתי של המועצה

  .חברי& בועדה לענייני ביקורת
 

, )2(בכפו� להוראות פסקה , יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה  )1(  )ג(
  ; נהלת גו� עירוני מבוקרמהאופוזיציה ולא יכה� כדירקטור בה

לעניי� סעי� זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשיי� לאופוזיציה     
  :לפחות כל אלה, בי� היתר, א& התקיימו בסיעתו

 

  ;סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה )א(

  ;לסיעתו אי� ייצוג בועדת ההנהלה )ב(

  ;מסיעתו לא מונו סגני& לראש העירייה )ג(

שורה בהסכ& המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול סיעתו אינה ק     )ד(

  .העירייה

,   היו הסיעות כול� מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד )2(
  :יהיה יושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה

  

  ;הוא אינו חבר בועדת ההנהלה )א(

  ;המכרזי& הוא אינו מכה� כיושב ראש ועדת הכספי& או )ב(

  ;הוא אינו מכה� כדירקטור בגו� עירוני מבוקר )ג(

  .סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה א& יש במועצה יותר מסיעה אחת )ד(

  
  )ב"תשס, ה"תשנ, ו"תש, ט"תשל, א"תשל: תיקו�(מנוי המבקר  

  
  )ב"תשס, א"תשנ, �"תש, ט"תשל, א"תשל: תיקו�(מנוי פקידי&       167סעי� 

  

  .תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה, טה ברוב חבריהבהחל, המועצה  )ב(      
  

  :לא ימונה ולא יכה� אד& כמבקר עירייה אלא א& כ� נתקיימו בו אלה  )ג(      

  ;הוא יחיד  )1(          

  ;הוא תושב ישראל  ) 2(  

  

                                                
 197' עמ, ד"דיני מדינת ישראל תשכ ∗



  
 
 

 

  ;הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלו�  )3(

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה  גבוהה בישראל או מוסד    )4(
מוסד להשכלה גבוהה  , לעניי� זה, לאר- שהכיר בו� להשכלה  גבוהה בחו-

  .או שהוא עור� די� או רואה חשבו�, בישראל
  

  .הוא רכש ניסיו� במש� שנתיי& בעבודת ביקורת )5(
 

  

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגו� דומה     )6(
  .שות המקומיתאחר של רשימת מועמדי& שהתמודדה בבחירות לר

 

מי שכיה� כחבר מועצה לא ימונה ולא יכה� כמבקר  ) 1ג(
עירייה בשו& עירייה אלא א& כ� עברו עשר שני& 

  .מתו& כהונתו כחבר מועצה
  

לא יכה� , מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה  )2ג(  
כל תקופת כהונתה של כמבקר אותה עירייה למש� 

  .אותה מועצה שאליה היה מועמד
     

רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אד& אשר , )ג(על א� הוראות סעי� קט� )    ד(
כמבקר , )ג(לסעי� קט� )  5(ו ) 4(לא נתמלא בו אחד מ� התנאי& המנויי& בפסקאות 

א& הוא רכש ניסיו� במש� עשר שני& בעבודת ביקורת בגו� ציבורי , העירייה
  .1992 � ב"התשנ, כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

  
  )ה"תשנ: תיקו�(מועצה שלא מינתה מבקר    '       א167סעי� 

רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה   , ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר )א(
  .תו� הזמ� הנקוב בצו 167מבקר כאמור בסעי� 

  

רשאי הממונה למנות מבקר , לא מילאה המועצה אחרי הצו תו� הזמ� האמור)   ב(
  .ולקבוע את שכרו לעירייה 

  
  )ט"תשל: תיקו�(משכורת     168סעי� 

  .יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה 167אנשי& שנתמנו כאמור בסעי�     
  

  )ב"תיקו� תשס(דרכי מינוי עובדי� אחרי� וכשירות עובדי ביקורת 
  

  .דרכי מנוי עובדי& אחרי& וכשירות עובדי ביקורת    170סעי� 
      

למשרות שיש  167ירייה עובדי& שלא הוזכרו בסעי� ראש העירייה רשאי למנות לע )א(
  .עליה� הקצבה בתקציב המאושר

  

אלא לאחר שראש העירייה או מי ) א(לא יתמנה אד& לעובד עירייה לפי סעי� קט�  )ב(
  ).ג(שהוא הסמי� לכ� הכריז על המשרה בפומבי על פי כללי& לפי סעי� קט� 

  

יקבע בתקנות כללי& בדבר , תבאישור ועדת הפני& ואיכות הסביבה של הכנס, השר )ג(
ורשאי הוא בתקנות כאמור , א& בדר� כלל וא& לסוגי משרות, דרכי מכרז ופרטיו

  .חובת מכרז, בתנאי& שיקבע, לקבוע משרות וסוגי משרות שעליה� לא תחול
  

על משרות שלה� מתקבל אד& באמצעות ) ב(לא תחול חובת מכרז לפי סעי� קט�  )ד(
  .1959 �ט "התשי, תעסוקהלשכת תעסוקה לפי חוק שירות ה

  

ימנה עובדי& ללשכת מבקר העירייה , בהסכמת מבקר העירייה, ראש העירייה )ה(
בהתא& לתקני& שיקבע שר הפני& בתקנות ועל פי האמור בהוראות סעיפי& קטני& 

התקני& על פי סעיפי& קטני& אלו ייקבעו בידי שר הפני& בהתחשב ). ד(עד ) א(
  .השנתי של העירייהבמספר התושבי& ובגודל תקציבה 

  

לא ימונה עובד ולא יכה� אד& כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא א& כ�   ) 1ה(
  ).4(עד ) 1ג(167התקיימו בו הוראות סעיפי& 

  
  
  



  
 
 

 

  
לאשר , בהסכמת מבקר העירייה, רשאי ראש העירייה) 1ה(על א� הוראות סעי� קט� )   2ה(   

א& רכש ) 4)(ג(167י& האמורי& בסעי� מינויו של אד& אשר לא נתמלאו בו התנא
ניסיו� במש� שבע שני& בעבודת ביקורת בגו� ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת 

  .1992 � ב "הפנימית התשנ
  

ואול& ה& יקבלו הוראות , עובדי לשכת מבקר העירייה דינ& כשאר עובדי העירייה  )ו( 
  .מקצועיות ממבקר העירייה בלבד

  

, שלא בהסכמתו של מבקר העירייה, צל מבקר העירייהלא יופסק שירותו של עובד א )ז(
  ).1(א171אלא בכפו� להוראות סעי� 

  
  )ה"תשנ, �"תש, ט"תשל, א"תשל: תיקו�(תפקידי המבקר  

  
  )�"תש, ט"תשל, א"תיקו� תשל(תפקידי המבקר    'א 170סעי� 

  
  

  :ואלה תפקידי המבקר )א(
  

  ה"התשכ, התכנו� והבניה לרבות פעולות לפי חוק, לבדוק א& פעולות העירייה)    1(
  תו� שמירת טוהר המידות ועקרונות, בידי המוסמ� לעשות&, כדי�נעשו , 1965 �         
  ;היעילות והחסכו�         
  ;לבדוק את פעולות עובדי העירייה   )2(
לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק א& דרכי החזקת כספי  העירייה   )3(

  .חות את הדעתושמירת רכושה והחזקתו מני
לבדוק א& סדרי הבוח� והוראות הנוהל הנהוגי& בעירייה מבטיחי& קיו&   )4(

  ;טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכו�, הוראות כל די�
  

תיעשה ג& לגבי המועצה הדתית שבתחו& העירייה וכ� ) א(הביקורת לפי סעי� קט�   )ב(
יה משתתפת  בתקציב& השנתי קר� או גו� אשר העירי, מוסד, מפעל, לגבי כל תאגיד

  . או משתתפת במינוי הנהלת&, ביותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב
  ;"גו� עירוני מבוקר"למי שעומד לביקורת לפי סעי� קט� זה ייקרא                                        

  

שאי את נו, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, )א(כפו� לאמור בסעי� קט�   )ג(
  �הביקורת בתקופה פלונית ואת היק� הביקורת 

  ;על פי שיקול דעתו של המבקר  )1(
  ;על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניי� פלוני  )2(
על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאי& לביקורת לא יעלה   )3(

  .על שני נושאי& לשנת עבודה
  

  .הדרכי& לביצוע ביקורתו המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את  )ד(
  

לרבות , מבקר העירייה יכי� ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו  )ה(
היק� הצעת התקציב לא יפחת . במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה, הצעת תק�

כפי שיקבע השר בהתחשב , משיעור קבוע באחוזי& מהתקציב השנתי של העירייה
  .ה של העירייה ובגודל תקציבה השנתיבמספר התושבי& בתחומ

  

כפי , ועדת הכספי& והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתק� של לשכת מבקר העירייה  )ו(
  .במסגרת דיוניה� בהצעת התקציב השנתי, שהגיש אות� מבקר העירייה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 

 

  
  )�"תש: תיקו�(המצאת מסמכי� ומסירת מידע  

  

  )�"תש: תיקו�(מידע   המצאת מסמכי& ומסירת  'ב 170סעי� 
  

  

, ראש המועצה הדתית וסגניו, עובדי העירייה, חברי המועצה, ראש העירייה וסגניו  )א(
עובדי המועצה הדתית וחברי& ועובדי& של כל גו� עירוני , חברי המועצה הדתית

כל מסמ� שברשות& אשר לדעת , על פי דרישתו, ימציאו למבקר העירייה, מבוקר
לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר מבקר העירייה דרוש 

  .בתו� התקופה הקבועה בדרישה ובאופ� הקבוע בה, שיבקש
  

לכל , לצור� ביצוע תפקידו, למבקר העירייה או עובד שהוא הסמי� לכ� תהיה גישה  )ב(     
לכל בסיס נתוני& ולכל תוכנת עיבוד נתוני& אוטומטי , מאגר מידע רגיל או ממוחשב

  .ל העירייה או של המשרתי& את העירייה או של גו� עירוני מבוקרש
  

  

יחולו על מבקר העירייה ועל עובדי& מטעמו המגבלות , לגבי מידע החסוי על פי די�  )ג(     
  .הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשי& לטפל באותו מידע

  

כל , ניי� עבודתו האמורהלע, יחולו עליו, עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה  )ד(    
  .איסור והגבלה החלי& על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה

  

לצור� ביצוע תפקידו יוזמ� מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של   )ה(    
; מועצת העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גו� עירוני מבוקר

  .שאי הוא להיות נוכח א� על ידי עובד מעובדיובישיבה שאינה סגורה ר
  
  )�"תש, ט"תשל: תיקו�(ח המבקר  "דו

  

ח יוגש אחת "הדו; ח על ממצאי הביקורת שער�"המבקר יגיש לראש העירייה דו  )א(    'ג 170סעי� 
ח "בדו; ח"באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו 1 �לא יאוחר מ, לשנה

יפרט את הליקויי& שמצא וימלי- על תיקו� הליקויי&  ,יסכ& המבקר את פעולותיו
ימציא המבקר העתק , ח לפי סעי� קט� זה"בעת הגשת הדו; ומניעת הישנות& בעתיד

אי� בהוראות סעי� קט� זה כדי לפגוע בהוראות סעיפי& ; עדה לענייני ביקורתוממנו לו
  ).נוסח משולב( 1958 �ח "לחוק מבקר המדינה התשי' ב21 � ו' א21

  

  ועדהורשאי המבקר להגיש לראש העירייה ול) א(בנוס� לאמור בסעי� קט� )        ב(  
                 ח על ממצאי ביקורת שער� בכל עת שייראה לו או כאשר "לענייני ביקורת דו                

  .ראש העירייה או הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כ�               
  

עדה  ויגיש  ראש  העירייה  לו, ח  המבקר"שלושה  חודשי&  מיו&  קבלת  דותו�    )ג(    
ח "ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"לענייני ביקורת את הערותיו על הדו

  .בצירו� הערותיו
  

ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה "הועדה לענייני ביקורת תדו� בדו  )ד( 
צעותיה תו� חודשיי& מיו& שנמסרו לה הערות ראש העירייה לאישור את סיכומיה וה

ח עד תו& התקופה "לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו; )ג(כאמור בסעי� קט� 
ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה "תדו� הועדה בדו, האמורה

בטר& תשלי& . העדועד תו& חמישה חודשי& ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לו
לזמ� לדיוניה נושאי , א& ראתה צור� בכ�, הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא

  .ח"משרה של העירייה או של גו� עירוני מבוקר כדי לאפשר לה& להגיב על הדו
  

תקיי& המועצה , תו� חודשיי& מ� היו& שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה  )1(  )ה(      
ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומי& או ההצעות "ודיו� מיוחד בה& ובד

  .כאמור
לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תו& התקופה  )   2(

או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק , )ד(כאמור בסעי� קט�  
ח לכל חברי המועצה "ימציא המבקר עותק הדו, ח בצירו� הערותיו"מהדו
ח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשי& ממועד הגשתו "עצה תדו� בדווהמו

  .לראש העירייה
  

  



  
 
 

 

לפני שחל� , ח מ� האמורי& בסעי� זה או חלק ממנו או תוכנו"לא יפרס& אד& דו  )ו(    
ואול& , ולא יפרס& ממצא ביקורת של מבקר העירייה, המועד שנקבע להגשתו למועצה

  .להתיר פרסו& כאמור, באישור הועדה, מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי
  

היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היוע- המשפטי של העירייה הוא   )ז(  
יעביר , 1997 �ו "לחוק העונשי� התשל' סימ� ב' צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה

  .המבקר את העניי� במישרי� לידיעת מבקר המדינה
  

חוות דעת או כל מסמ� אחר שהוציא או שהכי� מבקר העירייה במילוי , המבקרחות "דו  1' ג 170עי� ס
א� לא יהיו פסולי& בשל כ� לשמש ראיה בהלי� , לא ישמשו ראיה בכל הלי� משפטי, תפקידו

  .משמעתי
  

  )ה"תשס: תיקו�(צוות לתיקו� ליקויי�  .א 1' ג 170סעי� 
  

  שמונה לפי סעי�, בצוות לתיקו� ליקויי&עובדי העירייה החברי&   �" הצוות", בסעי� זה) א(    
מבקר חוק  �בסעי� זה(} נוסח משולב{ 1958 �ח "התשי, לחוק מבקר המדינה) ב(א  21       

  ).המדינה
 בדוח שהגיש מבקר העירייה הצוות ידו� בדרכי& ובמועדי& לתיקו� ליקויי& שנמצאו  ) ב(    

ובדרכי& למניעת הישנות& של , ניי�לפי הע, )2(או ) 1)(ה(ג170י המועצה לפי סעי� "ושנדו� ע
  .ליקויי& בעתיד

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתו� שלושה חודשי& מיו& שדוח מבקר   )ג(    
וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישו& המלצותיו אחת , העירייה נדו� על ידי המועצה

  .לשלושה חודשי&
ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר , ליקוי מסוי& ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של  )ד(    

לא יאוחר משלושה חודשי& לאחר שהוגשו לו , בכתב, העיריה והוועדה לעניני ביקורת
  .המלצות הצוות

  .ב לחוק מבקר המדינה 21 � א ו21אי� בהוראות סעי� זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי&   )ה(    
  

  )�"תש: תיקו�(פיטורי עובדי� בכירי�  
  

המועצה ברוב  אלא באישור, לא יפוטר היוע- המשפטי לעירייה שהוא עובדה) 1(   )ב(     171סעי� 
לאחר שניתנה הודעה כדי� לכל חברי המועצה שדבר , של שני שלישי& מחבריה 

  .הפיטורי& יידו� באותה ישיבה
  אישור המועצה ברוב של שלושהאלא ב, לא יפוטר מבקר העירייה שהוא עובדה)  2(                                     

  לאחר שניתנה הודעה כדי� לכל חברי המועצה שדבר הפיטורי&, רבעי& מחבריה     
  .יידו� באותה ישיבה     

  

  לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או היוע- המשפטי)        ג(
  ועצה את דבר& בעניי�אלא לאחר שניתנה לה& זכות לשאת לפני המ, לעירייה            
  .הפיטורי&             
  

ג& על השעיית מבקר , בשינויי& המחויבי&, יחולו) ג(ו ) ב(הוראות סעיפי& קטני&   )ד( 
  .העירייה או היוע- המשפטי לעירייה

  

האמור בסעי� זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית די� למשמעת לפי חוק הרשויות   )ה(
לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עירייה שסעי� זה , 1978 �ח "תשל) משמעת(המקומיות 

  .בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור, ד� בו
  

  )�"תיקו� תש(ח ביקורת או ממצא ביקורת "פרסו� דו
  

או תנאי ) ו(' ג 170ומפר בכ� את סעי� , ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת"המפרס& דו    'א 334סעי� 
  .מאסר שנה � דינו , עי� האמורבהיתר שנית� לו לפי הס

  

  )�"תש: תיקו�(תקנות   
  

תקנות כאמור לעניי� פעולתו . השר רשאי להתקי� תקנות בכל עניי� הנוגע לביצועה של הפקודה    347סעי� 
ח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לענייני ביקורת "של מבקר העירייה או לעניי� הטיפול בדו

  .המדינה של הכנסת
  
  
  
  
  



  
 
 

 

  
  

  מבקר העירייה   1.4
  

�ד "תשל) די� וחשבו� מבקר העירייה(תקנות העיריות     1974  
  

    
  

  : אני מתקי� תקנות אלה, לפקודת העיריות 347בתוק� סמכותי לפי סעי�   
  

  �תוכ� די� וחשבו�   .2
  .בדי� וחשבו� יסכ& המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת ויפרט בו את הליקויי&  

  

  �המלצות   .3
  .א בדי� וחשבו� את המלצותיו לתיקו� הליקויי& ולמניעת& בעתידהמבקר יבי  

  

  � רשימת מעקב   .4
הדי� וחשבו� יפרט את המעקב אחרי התיקו� של ממצאי הביקורת בדיני& וחשבונות קודמי& ושל   

והוא , ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאי& שה& בתחו& סמכויותיו של מבקר העירייה
  .יו הצביעו תוק�יציי� א& הליקוי שעל

  

  �תחילה    .5
  .תחילת� של תקנות אלה ביו& השלושי& לאחר פרסומ�  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 

 

  
  
  

  מבקר המדינה
  
  

לחוק מבקר המדינה ) 4( 9כפיפותה של העירייה לביקורתו של מבקר המדינה נקבעה בסעי�   

בות החלות על גופי& אחרי& המבוקרי& ובהתא& חייבת העירייה כלפי מבקר המדינה את כל החו

  .ידיו על 

בד בבד חלה ביקורתו של מבקר המדינה ג& על כל הגופי& האחרי& הכפופי& לביקורתו של מבקר   

  .לפקודת העיריות )ב(א  170י הוראות סעי� "העירייה עפ

יקורת י שיקול דעתו פעולות ב"עפ, לפי סמכותו זו מינה מבקר המדינה מבקרי& המבצעי& מטעמו  

  .השרו��קבועות ברשויות המקומיות לרבות בעיריית הוד

בעקרונות החיסכו� והיעילות או , פגיעות בחוק, א& במהל� הביקורת התגלו ליקויי& שלא הוסברו  

  .ימסור מבקר המדינה את ממצאיו ודרישותיו לתיקו� הליקויי&, בטוהר המידות

הדוח , המבקר די� וחשבו� על תוצאות ביקורתו לחוק מבקר המדינה יכי�) א( 20י הוראות סעי� "עפ  

יומצא לראש העירייה בצרו� העתקי& לכל חברי המועצה וכ� ישלח העתק הדוח ג& לשרי האוצר 

  .והפני& ולועדה לביקורת המדינה של הכנסת

  .ועדת הכנסת תדו� בדוח זה כפי שהיא דנה בדוחות האחרי& של המבקר  

& בזכותה ואינ& מפחיתי& מחובתה של ועדת הביקורת של דיוניה של ועדת הכנסת אינ& פוגעי  

  .לפקודת העיריות' ג 149י הוראות סעי� "עפ, העירייה

  ".לדו� בכל דוח של מבקר המדינה על פעולות העיריות"  

כאמור , מבקר העירייה יערו� רשימת מעקב אחרי תיקו� ממצאי הביקורת של מבקר המדינה  

  .רשימת מעקב) 1974�3ד  "התשל(קר העירייה די� וחשבו� מב –בתקנות העיריות 

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 

  

  מנהל האג" לביקורת והממונה על החשבונות

ובחוק יסודות ) נוסח חדש(כפיפותה של העירייה למבקר משרד הפני& מעוגנת בפקודת העיריות   
  .1985 �ה "התקציב התשמ

  :שות המקומיתשהוקנו למשרד הפני& על פעולותיה של הר, להל� מפורטות סמכויות פיקוח  
  

  .ארגו� מועצת הרשות המקומית ודר� פעולתה  .1  

  .עובדי הרשות המקומית  .2  

      .נכסי הרשות המקומית  .3  

  .חוזי& ומכרזי&  .4  

  .תקציב הרשות המקומית  .5  

  .חשבונות וביקורת ,כספי&  .6  

  .ארנונה כללית  .7  

  .חוקי עזר  .8  

  .חוקי יסודות התקציב  .9  

פעולות ביקורת  ,י שיקול דעתו"עפ, לעת מבקרי& המבצעי& מטעמו משרד הפני& ממנה מעת  
  .השרו�� לרבות בעיריית הוד ,ברשות המקומית

  :מוגדרי& בפקודת העיריות כמפורט ,תפקידיו של רואה החשבו� לעיריות  
  

  .אות& בכתב ולאשרלבקר את חשבונות הרשות המקומית   .א  

  ביחד ע& הדי� ,ל"שבונות המאושרי& כנלהגיש לשר הפני& ולממונה על המחוז את הח  .ב  
  בדי� וחשבו� זה יציי� את ההוצאות הבלתי חוקיות שהוציאה הרשות. שלו עליה& והחשבו�     
  הצווי& וההוראות של שר הפני& בכל ענייני ,וכל חריגה אחרת מהוראות החוק המקומית     
  .החשבונות הכספי& וענייני     
  

י "עפ ,וס� בנושא הכנת התקציבי& של הרשות המקומיתלרואה החשבו� של העיריות תפקיד נ  
רואה החשבו� לעיריות קבע .  1971א "תשל) הכנת תקציבי&(התקנות של הרשויות המקומיות 

שפעולות הביקורת של המבקר שמונה מטעמו יתרכזו בדר� כלל בבדיקת הניהול של המערכת 
  .החשבונאית והדיווח הכספי של הרשות המבוקרת

הפנימי וכ� בבדיקת נושאי& ספציפיי& אחרי& כפי שיקבע מידי פע& לפע& לגבי  סדרי המבדק  
  .רשות מקומית פלונית

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 

  

  

  :להל� תפקידי המבקר  

  את החשבונות התקציביי& חשבו�, התקנות וההנחיות, לבדוק לאור ההוראות של החוקי&  .א  
  .תקציביי&�אלחשבונות האקטיב והפסיב וחשבונות העזר ה, הגירעו�, העוד�     
  

  .לפרט את הממצאי& ולציי� את המסקנות ה� מהצד החוקי וה� מהצד החשבונאי  .ב  
    
  בתקנות ובהנחיות ובהתא& לכללי המקצוע, לערו� די� וחשבו� כספי על סמ� ההוראות בחוק  .ג  

  .המקובלי& ולאור ממצאי הביקורת האמורי& לעיל     
  

  .ייב מתוצאות הביקורתלצר� לדי� וחשבו� הכספי ביאורי& כמתח  .ד  
  

  ולציי� את הממצאי&, לבדוק את הנהלי& והמבדק הפנימי הקיימי& במערכת החשבונאית  .ה  
  .ולהציע תיקוני& ושיפורי& המתחייבי& מממצאי הביקורת     
  

הדוח יומצא לראש העיר וכ� ישלח העתק הדוח למשרד , המבקר יכי� דוח על תוצאות ביקורתו  
בפקודת ) א(' ג 149רשות תדו� בדוח מבקר משרד הפני& כאמור בסעי� ועדת הביקורת ב, הפני&

  .העיריות
  

  

  

   


