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 ))))נוסח חדשנוסח חדשנוסח חדשנוסח חדש ( ( ( (פקודת העיריותפקודת העיריותפקודת העיריותפקודת העיריות

        )ב"תשס, ח"תשנ, ן"תש, ט"תשל: תיקון(ועדה לענייני ביקורת ועדה לענייני ביקורת ועדה לענייני ביקורת ועדה לענייני ביקורת         ....גגגג149149149149
ח של "בין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דותבחר מה המועצ )א(       

ח של משרד הפנים על "בכל דו, מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה
, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, ח של מבקר העיריה" דוהעיריה ובכל

הועדה תגיש למועצה ;  שהוגש לפי דיןיהריל העעח ביקורת אחר "והיא רשאית לדון בכל דו
  .תיהוצעהה ומיאת סיכו

את , ככל שניתן, הרכב הועדה יהיה תואם; א יעלה על שבעהדה לרי הועמספר חב  )ב(  
סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים , ראש העיריה; המועצהההרכב הסיעתי של 

  .תבועדה לעניני ביקור

) 2 (הוראות פסקהוף לבכפ,  ביקורת יהיהה לעניניש הועדיושב רא  )1(  )ג(  
לענין סעיף זה יראו ;  מבוקרנימהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירו

בין , יך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתואת יושב ראש הועדה לעניני ביקורת כשי
  :לפחות כל אלה, היתר

  ;ונה מסיעתו של ראש העיריהסיעתו ש  )א(

  ;יצוג בועדת ההנהלהאין יתו לסיע  )ב(

  ;לא מונו סגנים לראש העיריהמסיעתו   )ג(

ינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול סיעתו א  )ד(
  .העיריה

  

        העיריההעיריההעיריההעיריהעובדי עובדי עובדי עובדי : : : : ייייפרק תשיעפרק תשיעפרק תשיעפרק תשיע
  מינוי עובדים ופיטוריהם: 'סימן א

        )ו"תשס, ה"תשס, ד"תשס, ב"תשס, א"תשס, ה"תשנ, ן"תש, א"תשל: תיקון(מינוי פקידיםמינוי פקידיםמינוי פקידיםמינוי פקידים. . . . 167167167167

למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה , ולפי דרישת הממונה חייבת, מועצה רשאית )א(        
וי לפי סעיף קטן זה יהיה מינ; כן חייבת המועצה למנות מהנדס; ורופא וטרינר, מנהל כללי

ואפשר למנות , )2א(בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף קטן , של אנשים ראויים
  .אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות

למנות לעיריה מנהל כללי ובלבד , ולפי דרישת הממונה חייב, ראש העיריה רשאי )1א(  
  .שהמועצה לא מינתה מזכיר

למשרה , שעליהם למנותו, ועצה ולא ימנה ראש העיריה אדםלא תמנה המ )2א(  
מהמשרות הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים 

לא ימנה ראש העיריה אלא את מי שועדת המכרזים , ולענין מנהל כללי, בכירים בחרה בו
  .לבחירת עובדים בכירים אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד

  .משרה מלאהבר ק מביהתמנה לעיר, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה  )ב(  

  :ה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן נתקיימו בו אלהלא ימונ  )ג(  

  ;דהוא יחי  )1(

  ;ב ישראלהוא תוש  )2(

  ;הורשע בעבירה שיש עמה קלוןהוא לא   )3(

או מוסד  בישראל    תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהההוא בעל  )4(
  ה מוסד להשכלה גבוה, ענין זה ל, לארץ שהכיר בו-להשכלה גבוהה בחוץ

  ;או שהוא עורך דין או רואה חשבון, בישראל

  ; נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורתהוא רכש  )5(

עילה או בגוף דומה לה פו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנההוא אינ  )6(
  .רשות המקומיתודדה בבחירות למהתשים מדאחר של רשימת מוע

עשר  אלא אם כן עברו, לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה )1ג(  
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או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה , שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עיריה
  .בעיריה גובלת

  26.12.2005מיום 
        107107107107' ' ' ' תיקון מסתיקון מסתיקון מסתיקון מס

  )102ח "ה (106'  עמ26.12.2005 מיום 2042' ו מס"ח תשס"ס
        ))))1111גגגג((((167167167167החלפת סעיף קטן החלפת סעיף קטן החלפת סעיף קטן החלפת סעיף קטן 

  :הנוסח הקודם
ה בשום עיריה אלא אם בקר עירייכהן כמ אלן כחבר מועצה לא ימונה ומי שכיה )1ג(  

  .עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצהכן 

למשך , לא יכהן כמבקר אותה עיריה,  מועמד בבחירות למועצת העיריהמי שהיה )2ג(  
  .אליה היה מועמד שצהועכל תקופת כהונתה של אותה מ

רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם , )ג(וראות סעיף קטן על אף ה  )ד(  
כמבקר , )ג(יף קטן לסע) 5 (-ו) 4(ות התנאים המנויים בפסקאאשר לא נתמלא בו אחד מן 

אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק , העיריה
  .1992-ב"נשת, תיהביקורת הפנימ

בהתייעצות עם , השר; תמנה גזבר לעיריה, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה  )1(  )ה(  
יקבע תנאים לענין כשירות ופסלות לכהונה , רשר המשפטים ועם שר האוצ

  .לגזבר

תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר , נבצר מהגזבר זמנית למלא את תפקידו  )2(
חדל הגזבר למלא את תפקידו וטרם ; לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים

תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה , מינתה המועצה גזבר אחר במקומו
שאי השר להאריך תקופה זו בתקופה נוספת שלא תעלה על ואולם ר; כאמור

ובלבד שנוכח כי המועצה נוקטת את כל הפעולות הדרושות , שלושה חודשים
ההוראות לפי ; למינוי גזבר וכי הארכה כאמור דרושה לשם השלמת הליך המינוי

למעט ההוראות לענין , פקודה זו החלות לגבי גזבר יחולו גם לגבי ממלא מקומו
  .תנאי הכשירות למינוי ופיטורים,  המינוידרכי

        )ה"תשס, ה"תשנ: תיקון(    מועצה שלא מינתה מבקרמועצה שלא מינתה מבקרמועצה שלא מינתה מבקרמועצה שלא מינתה מבקר. . . . אאאא167167167167

רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי , ונה כי המועצה אינה ממנה מבקרראה הממ  )א(        
  .נקוב בצוזמן הה ךתו, 167כאמור בסעיף , תמנה מבקר

רשאי הממונה למנות מבקר , ה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמורלא מילא  )ב(  
  .לעיריה ולקבוע את שכרו

        )ט"תשל: תיקון(     משכורת משכורת משכורת משכורת....168168168168

  . יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה167תמנו כאמור בסעיף אנשים שנ

        )ה"תשס: תיקון(    ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכיריםועדת המכרזים לבחירת עובדים בכיריםועדת המכרזים לבחירת עובדים בכיריםועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים. . . . בבבב169169169169

 בכל עיריה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת  )א(
  .לפי הענין, החלטתה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה; החמישית

  –ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים   )ב(  

אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים , ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו  )1(
  ;לבחירת עובדים בכירים

ת אחד מהם נציג סיעה אשר לפחו, שני חברי המועצה שייבחרו על ידה  )2(
חבר , ואם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה, שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה

  ;המועצה שאינו חבר בועדת ההנהלה

  ;המנהל הכללי של העיריה  )3(

 שהוא בעל תפקיד מקביל בעיריה אחרת לתפקיד הנדון, נציג שימנה השר  )4(
  .במכרז

ליך בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד בתה, )3)(ב(על אף האמור בסעיף קטן   )ג(  
יהיה היועץ המשפטי של העיריה חבר ועדת המכרזים לבחירת , למשרת המנהל הכללי

  

  

  



 

 3

  .עובדים בחירים במקום המנהל הכללי

היועץ המשפטי של העיריה יהיה משקיף בישיבות ועדת המכרזים לבחירת   )ד(  
  .פטי של העיריהלמעט בישיבות שענינן מינוי היועץ המש, עובדים בכירים

נקבע בדין כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת אלא אם כן הוא בעל כשירות   )ה(  
תהיה ועדת המכרזים הועדה המוסמכת לבדירה ולאישור כשירותו , והתאמה לתפקיד
  .והתאמתו כאמור

, ב"תשס, א"תשס, ה"תשנ, ן"תש, ט"תשל: תיקון(    דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורתדרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורתדרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורתדרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת....170170170170
        )ה"תשס, ד"תשס, ג"תשס

 שיש רות למש167ריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף ראש העי  )א(        
  .הן הקצבה בתקציב המאושרעלי

למעט , לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, ה אדם לעובד עיריהלא יתמנ  )ב(  
יז על המשרה בפומבי אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכר, המנהל הכללי

  ).ג(על פי כללים לפי סעיף קטן 

במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני   )1( )1ב(  
חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר , ועדת המכרזים הדנה בענין

וא  הין אחומרתה או נסיבותיה, ל המועמד בעבירה שבשל אופייה הרשעה שקיום
ך מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת לבמה; מש בתפקידי לשראו

על ידי היועץ המשפטי של , דעת כאמורת המכרזים לבחירת עובדים בכירים חוו
, החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי; משרד הפנים

  לרבות -" פקח", בפסקה זו;  אדם למשרה כאמוריין מינונתחליט המועצה בע
  ;חלא תפקידי פיקו הממיריהעברה ש מנושא

ובאישור , שפטיםהמבהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר , םשר הפני  )2(
וספים נ םועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידי

  ; )1( כאמור בפסקה ל העיריהשלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי ש

ם ובאישור ועדת הפנים שפטיהפנים בהתייעצות עם שר המטחון השר לבי  )3(
ר קיום הרשעה של דבואיכות הסביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע ב

  .מועמד כאמור בסעיף זה

יקבע בתקנות כללים , סביבה של הכנסתה תשור ועדת הפנים ואיכובאי, השר  )ג(         
אמור  כותקנורשאי הוא בת,  משרותאם בדרך כלל ואם לסוגי, רטיו מכרז ופבדבר דרכי

  .חובת מכרז, בתנאים שיקבע, א תחולל ןהילערות שש משרות וסוגי מקבועל

על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות ) ב( חובת מכרז לפי סעיף קטן לא תחול  )ד(  
   -ט"תשי, ה לפי חוק שירות התעסוקהקוסלשכת תע

1959.  

 עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם ת מבקר העיריה ימנהמכסהב הריראש העי  )ה(  
). ד(עד ) א( פי האמור בהוראות סעיפים קטנים -לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל

בתחומה של העיריה , תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים
  .יתנ השהיבובגודל תקצ

ת מבקר העיריה אלא אם כן ה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכלא ימונ )1ה(  
  ). 4(עד ) 1)(ג(167התקיימו בו הוראות סעיף 

, בהסכמת מבקר העיריה, רשאי ראש העיריה, )1ה(וראות סעיף קטן על אף ה )2ה(  
אם רכש ניסיון ) 4)(ג(167 אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף ו של אדםלאשר מינוי

 -ב"תשנ, שמעו בחוק הביקורת הפנימיתבמשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמ
1992 .  

 ואולם הם יקבלו הוראות, שכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי העירייה לובדיע)ו(  
  .יות ממבקר העיריה בלבדועמקצ

שלא בהסכמתו של מבקר , ק שירותו של עובד אצל מבקר העיריהלא יופס  )ז(  
  ).1(א171אלא בכפוף להוראות סעיף , העיריה

  .  עובד המבצע פעולת ביקורת-" תרוקיב עובד", הסעיף זב  )ח(  
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        )ב"תשס, ה"תשנ, ן"תש, ט"תשל, א"תשל(    ::::קידי המבקרקידי המבקרקידי המבקרקידי המבקרואלה תפואלה תפואלה תפואלה תפ        ))))אאאא((((. . . . אאאא170170170170

 ,והבניה התכנון   לרבות פעולות לפי חוק, ם פעולות העיריהלבדוק א  )1(
תוך שמירת טוהר המידות ,  לעשותם  ךמוסמבידי ה, עשו כדיןנ, 1965 -ה"תשכ

  ; והחסכון  היעילותועקרונות 

  ;ת פעולות עובדי העיריהלבדוק א  )2(

ם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום לבדוק א  )3(
  ; והחסכון היעילות  טוהר המידות ועקרונות, הוראות כל דין

עיריה הק אם דרכי החזקת כספי ודולב יהלת חשבונות העיר הנהר אתלבק  )4(
  .תו מניחות את הדעתרכושה והחזק תרימשו

תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן ) א(לפי סעיף קטן הבקורת   )ב(  
בם השנתי כדי יותר ציתק בקרן או גוף אשר העיריה משתתפת, מוסד, מפעל, לגבי כל תאגיד

למי שעומד לבקורת לפי . נת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתםש התאו ת לגבימעשירי
  ".גוף עירוני מבוקר"ה ייקרא להלן סעיף קטן ז

את , יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, )א(אמור בסעיף קטן בכפוף ל  )ג(  
   -נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

  ;יקול דעתו של המבקרעל פי ש  )1(

  ;ין פלוני לבקר ענרישת ראש העיריהעל פי ד  )2(

ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא , יקורתרישת הועדה לעניני בעל פי ד  )3(
  .יעלה על שני נושאים לשנת עבודה

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

, יריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתומבקר הע  )ה(  
 התקציב לא יפחת היקף הצעת. במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה, ן הצעת תקלרבות

כפי שיקבע השר בהתחשב במספר , תי של העיריה השנמשיעור קבוע באחוזים מהתקציב
  . תקציבה השנתידלהתושבים בתחומה של העיריה ובגו

, ו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריהנודספים והמועצה יועדת הכ  )ו(  
  .תינהשתקציב במסגרת דיוניהן בהצעת ה, יש אותן מבקר העיריהכפי שהג

  )ב"תשס, ן"תש, ט"תשל,, א"תשל(    המצאת מסמכים ומסירת מידעהמצאת מסמכים ומסירת מידעהמצאת מסמכים ומסירת מידעהמצאת מסמכים ומסירת מידע. . . . בבבב170170170170

, ראש המועצה הדתית וסגניו, עובדי העיריה, חברי המועצה, ריה וסגניוראש העי  )א(        
, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, עובדי המועצה הדתית, חברי המועצה הדתית
 לדעת מבקר העיריה דרוש רשא םתומך שברשכל מס, תול פי דרישע, ימציאו למבקר העיריה

ו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה תנלצרכי הביקורת וי
  .וע בהבקהבדרישה ובאופן 

לכל , לצורך ביצוע תפקידו, עיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישהלמבקר ה  )ב(        
כל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של תונים ול בסיס נלכל, בשוחממו מאגר מידע רגיל א

  . העיריה או של גוף עירוני מבוקראתהעיריה או של המשרתים 

 מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו לע יחולו,  פי דין-דע החסוי עללגבי מי  )ג(  
  .המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע

, לענין עבודתו האמורה, יולע ולוחי, עיריהו עובד הריה שאינ העיקרמב של עובדו  )ד(  
  .כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה

ל ש היצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבלצורך ב  )ה(  
בישיבה ;  גוף עירוני מבוקרמועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של

  .וידבבד מעול ידי עוות נוכח אף עי להאשאינה סגורה רשאי הו

        )ב"תשס, ן"תש, ט"תשל, א"תשל: תיקון(    ח המבקרח המבקרח המבקרח המבקר""""דודודודו. . . . גגגג170170170170

הדוח יוגש אחת ; גיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערךהמבקר י  )א(  
בדוח יסכם ; הוגש הדוח באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה 1 -לא יאוחר מ, לשנה

יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת ,  פעולותיואתר בקהמ
ימציא המבקר העתק ממנו לועדה , ת הדוח לפי סעיף קטן זה בעת הגש;הישנותם בעתיד
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ב לחוק 21 -א ו21אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים ; תרוקלעניני בי
  ].לבומשנוסח  [1958 -ח"תשי, ינהמבקר המד

 המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני יאשר) א (אמור בסעיף קטןבנוסף ל  )ב(  
דה עוה על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או ח"ורת דוקבי

  .לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן

י נינעקר יגיש ראש העיריה לועדה לח המב"שה חדשים מיום קבלת דותוך שלו  )ג(  
  .ח בצירוף הערותיו"א לכל חברי המועצה העתק מהדויצמיו ח"על הדו ורת את הערותיוביק

ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש "עניני ביקורת תדון בדוהועדה ל  )ד(  
יה  שנמסרו לה הערות ראש העירוםמים למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיי

 על הדוח עד תום התקופה יולא הגיש ראש העיריה את הערות). ג(סעיף קטן ב רומאכ
את סיכומיה והצעותיה עד תום  רועצה לאישתגיש למותדון הועדה בדוח המבקר ו, האמורה

בטרם תשלים הועדה את ; חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה
לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה , בכך ךרוצ הראתאם , ותיה רשאית היא והצעהומיכסי
  .ח"ל גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו שאו

יים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים תוך חדש  )1(  )ה(  
וחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ן מיהמועצה דיו

  ;ההצעות כאמור

 התקופה םות דע ומיה והצעותיה לחברי המועצהכ סיתה הועדה אישלא הג  )2(
או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק , )ד(כאמור בסעיף קטן 

ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה , מהדוח בצירוף הערותיו
  .ועד הגשתו לראש העיריהודשים ממתדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה ח

לפני שחלף , ו תכנו אח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו"וד םדא לא יפרסם  )ו(  
ואולם מבקר , יהריעולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר ה, המועד שנקבע להגשתו למועצה

  .להתיר פרסום כאמור, באישור הועדה, העיריה או ראש העיריה רשאי

, וד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריהיס העיריה קרהיה למב  )ז(  
יעביר , 1977 -ז"תשל, לחוק העונשין' סימן ב' הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה

  .המבקר את הענין במישרין לידיעת מבקר המדינה

        )ב"תשס: תיקון(    חומא שאינו ראיהחומא שאינו ראיהחומא שאינו ראיהחומא שאינו ראיה. . . . 1111גגגג170170170170

לוי הכין מבקר העיריה במי שוא איצו דעת או כל מסמך אחר שהחוות, מבקרדוחות ה
אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך , ישמשו ראיה בכל הליך משפטיא ל, דותפקי

  .משמעתי

        )ה"תשס: תיקון(    צוות לתיקון ליקוייםצוות לתיקון ליקוייםצוות לתיקון ליקוייםצוות לתיקון ליקויים. . . . אאאא1111גגגג170170170170

שמונה לפי ,  עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים–" הצוות", בסעיף זה) א (        
 חוק –בסעיף זה ] (נוסח משולב [1958-ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה)ב(א21הוראת סעיף 
  ).מבקר המדינה

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר   )ב(  
ובדרכים למניעת , לפי הענין, )2(או ) 1)(ה(ג170העיריה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

  .הישנותם של ליקויים בעתיד

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר   )ג(  
וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום המלצותיו אחת , העיריה נדון על ידי המועצה

  .לשלושה חודשים

ובלבד שינמק דחיה זו , ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים  )ד(  
לא יאוחר משלושה חודשים לאחר , בכתב, דה לעניני ביקורתלפני מבקר העיריה והווע
  .שהוגשו לו המלצות הצוות

ב לחוק מבקר 21-א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים   )ה(  
  .המדינה
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        ]]]]נוסח משולבנוסח משולבנוסח משולבנוסח משולב [ [ [ [1958195819581958    ----הההה""""תשיתשיתשיתשי, , , , חוק מבקר המדינהחוק מבקר המדינהחוק מבקר המדינהחוק מבקר המדינה

  )5.8.03: תיקון אחרון(
  

  )א"תשס:תיקון(דיון בתיקון הליקויים . א21
  : כל אחד מאלה-"ראש הגוף המבוקר"בסעיף זה ) א(
  ; השר אחראי על אותו גוף-)2(או ) 9 (1בגוף מבוקר לפי סעיף ) 1(
   ראש הרשות המקומית-)9 (4בגוף מבוקר לפי סעיף ) 2(
  .גוף מקביל לו בגוף המבוקר הדריקטוריון או 0בגוף מבוקר אחר ) 3(
שבראשו יעמוד המנהל הכללי . וקר צוות לתיקון ליקוייםבכל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף המב) ב(

  ).  הצוות–להלן ( בעל התפקיד במקביל לו באותו הגוף –באותו גוף ובאין מנהל כללי 

  

        )ה"תשס, ד"תשס, ב"תשס, ן"תש, ט"תשל, ח"תשל: תיקון(    פיטורי עובדים בכיריםפיטורי עובדים בכיריםפיטורי עובדים בכיריםפיטורי עובדים בכירים. . . . 171171171171

אלא , רטופי אל) א(167ה לפי סעיף ריה שנתמניע הבדעו, בכפוף להוראות סעיף זה  )א(        
לאחר שניתנה הודעה כדין , הוחלט על כך בישיבת המועצה, לפי המלצת ראש העיריה, אם כן

  .שיבה באותה ילכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון

  

  .רשאי ראש העיריה לפטרו, )2א(167מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף  )1א(  

אלא לפי המלצת , לעיריה שהוא עובדה או הגזברר היועץ המשפטי לא יפוט  )1(  )ב(  
לאחר שניתנה , ראש העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה

  ;הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה

  

אלא באישור המועצה ברוב של , ר מבקר העיריה שהוא עובדהלא יפוט  )2(
שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר לאחר , ם מחבריהשלושה רבעי

  . ישיבהבאותה דוןי יהפיטורים

הגזבר או היועץ , יהבקר העירל במועצה החלטה לפיטוריו של מלא תתקב  )ג(  
המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין 

  .םיהפיטור

וסבר הגזבר כי ) 1)(ב(עיף קטן החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בס  )1( )1ג(  
רשאי הוא לפנות לועדה , ההחלטה לפטרו התבססה על טעמים שאינם עניניים

בועדה יהיו ; שימנה השר לענין סעיף קטן זה בבקשה לבחון את החלטת המועצה
, חברים נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרים מבין עובדי משרדיהם

הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה נוכחה ; ושמספרם ייקבע בידי השר
רשאית , שהחלטת המועצה אינה נובעת משיקולים עניניים, להשמיע את טענותיו

  .היא לבטל את החלטת המועצה

לבדוק האם , מיזמתה או לבקשת ראש העיריה, רשאית) 1(הועדה האמורה בפסקה   )2(
מצאה הועדה כי גזבר פעל ; פעל גזבר שלא בהתאם להוראות פקודה זו או להוראות כל דין

להמליץ לפני , לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו, רשאית היא, כאמור
 ימים מיום קבלת המלצת 14בתוך , ראש העיריה יכנס; מועצת העיריה לפטר את הגזבר

שבה תינתן לגזבר הזדמנות להשמיע , ישיבת מועצה לענין פיטוריו של הגזבר, הועדה כאמור
על אף הוראות , החלטת המועצה לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו תתקבל; טענותיואת 

לא החליטה המועצה על ; ברוב של חברי המועצה הנוכחים באותה ישיבה, )1)(ב(סעיף קטן 
  .רשאי השר להורות על פיטוריו לאחר ששקל את החלטת המועצה, פיטוריו של הגזבר

גם על , בשינויים המחוייבים, יחולו) 1ג(-ו) ג(, )ב (סעיפים קטניםהוראות   )ד(           
  .הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה, השעיית מבקר העיריה

 למשמעת לפי חוק  בית דיןסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו שלהאמור ב    )ה(    
פיטוריו של עובד עיריה שסעיף בדבר  סוקפ ל,1978 -ח"תשל, )משמעת(המקומיות  הרשויות

  .ק האמורחובשל עבירת משמעת כמשמעותה ב, בוזה דן 
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        )ד"תשס: תיקון(    תקנות לענין תנאי כשירות ופסלות לכהונהתקנות לענין תנאי כשירות ופסלות לכהונהתקנות לענין תנאי כשירות ופסלות לכהונהתקנות לענין תנאי כשירות ופסלות לכהונה. . . . אאאא173173173173

וכן ,  השר רשאי לקבוע תנאי כשירות ופסלות לכהונה לעובדי עיריה ולנושאי משרה בה
א ובחברה עירונית מיוחדת כהגדרתה בסעיף 249לעובדים בתאגיד עירוני כהגדרתו בסעיף 

 –" עובד", לענין זה; ורשאי הוא לקבוע תנאים כאמור לפי סוגי משרות ותפקידים, ב249
  .עובד זמני ועובד על פי חוזה מיוחד, לרבות עובד ארעי

  )ה"תשס, א"תשס, ט"תשנ, ז"תשנ: תיקון(    עריכת דוחות כספייםעריכת דוחות כספייםעריכת דוחות כספייםעריכת דוחות כספיים        ....216216216216

ות  דוח—ן ללה (םערוך דוחות כספיים שנתיים וחצי שנתייעיריה ת  )א(           
רואה החשבון יבקר את הדוחות ;  יחתמו על הדוחות הכספייםרבגזהו יריהראש הע; )כספיים

, )מבוקרים דוחות —להלן (הכספיים השנתיים ויסקור את הדוחות הכספיים החצי שנתיים 
והם יידונו בועדת הכספים ובמועצה ויוגשו לממונה על ביקורת החשבונות במשרד הפנים 

  ).שבונותל הח ע הממונה— לןלה(

שר הפנים ושר  שיקבעו ות הכספיים השנתיים הכוללת פרטים כפיח"דוית התמצ  )ב(  

 —תפורסם בעיריה שבה קיים עיתון מקומי , ) תמצית הדוחות הכספיים–בסעיף זה (האוצר 
ח המתייחס לשנה " באוקטובר של כל שנה לענין דו1לא יאוחר מיום ,  מקומיבעיתון

; יותדרך כלל או לסוגי עיר, ע שר הפניםביריה בדרך ובמועד שיקוכן תפורסם בכל ע, הקודמת

,  היוצא לאור בעיריה או באזור שבו נמצאת העיריה שבועון—" תון מקומיעי", ף זהבסעי
  .י העיריהבשוהמיועד לרוב ת

 סעיףבר וכאמם חות הכספיי"ה העיריה בעיתון מקומי את תמצית הדולא פרסמ  )ג(  
ון על חשב, תחו" הממונה על החשבונות את תמצית הדוםסרפי, ט באוגוס1עד יום ) ב (קטן

  .ההעירי

העיריה תשלח או תפרסם את תמצית , )ב(בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן   )ד(  
 באוקטובר של כל שנה לענין דוח המתייחס לשנה 1לא יאוחר מיום , הדוחות הכספיים

  :הקודמת באחד מאלה

  ;269בדואר לכל מחזיק כהגדרתו בסעיף   )1(

בעיתון יומי אשר רווח במדינה ושהוא מיועד לאופי מרבית האוכלוסיה   )2(
  .באותה עיר

לא שלחה העיריה או לא פרסמה את תמצית הדוחות הכספיים כאמור בסעיף   )ה(  
על חשבון , רשאי הממונה על החשבונות לשלוח או לפרסם את תמצית הדוחות, )ד(קטן 

  .העיריה

        )ז"תשנ, א"תשנ: תיקון(    דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים. . . . 217217217217

הפרטים הכלולים , היקפם, האוצר יקבעו את מתכונת הדוחות הכספייםהשר ושר   
  . המבוקריםוחותוכן את המועד להגשת הד, בהם ומועדי הגשתם לממונה על החשבונות

        )ז"תשנ: תיקון( תלות  תלות  תלות  תלות ----תנאי העסקה ואיתנאי העסקה ואיתנאי העסקה ואיתנאי העסקה ואי        ....218218218218

, תו ייקבעו בידי המועצהתנאי העסק; שבון לא יהיה עובד העיריהרואה הח  )א(           
  .בהתאם לסימן זה

וישמור על אי , בין במישרין ובין בעקיפין, ן יהיה בלתי תלוי בעיריהשבואה החרו  )ב(  
  .תיצועמקתלות בעבודתו ה

כר טרחתו של רואה החשבון לא יותנה בתנאי כלשהו הקשור לאחריותו תשלום ש  )ג(  
בון בידי העיריה או מי מטעמה בשל חיוב ולא ייקבע כל הסדר לשיפוי רואה החש, המקצועית

ה החשבון או באי קיום חובה המוטלת עליו אקצועית של רוו המשמקורו בהפרת אחריות
  .לפי כל דין

        )ז"תשנ: תיקון(חובותיו ואחריותו של רואה החשבון חובותיו ואחריותו של רואה החשבון חובותיו ואחריותו של רואה החשבון חובותיו ואחריותו של רואה החשבון , , , , סמכויותיוסמכויותיוסמכויותיוסמכויותיו        ....219219219219

סמכי העיריה לעיין במ, בכל עת, ילוי תפקידיו רשאי רואה החשבוןלצורך מ  )א(            
ל מידע כ, הב דיד העיריה או מכל בעל תפקובמע, המחבר המועצ,  העיריהולדרוש מאת ראש

  .והסבר הדרושים לו וכן רשאי הוא לדרוש כל מסמך של העיריה מאת המחזיק בו

אשר , צה ושל ועדת הביקורתעומשבון יוזמן להשתתף בכל ישיבה של הרואה הח  )ב(  
 או דעההוי למסור כל יהיה רשאו, ו שמסר עליהם דין וחשבוןבה יידונו חשבונות שביקר א
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  .בונותשח םתולאאה לו בנוגע  שנרהסבר

כי יש בפעולות העיריה משום ,  הביקורתכתאגב ערי, ר רואה החשבוןהיה סבו  )ג(  
; על כך לממונה על החשבונותידווח , 1985–ה"תשמ, סטיה מהוראות חוק יסודות התקציב

 רטופי לכדתו אין בהם סקת העסק רואה החשבון מתפקידו או הפהתפטרות או פרישה של
  .יום חובתו לפי סעיף קטן זהו מקאות

  .מלא אחר הדרישה לחייב, ש כאמור בסעיף זהמי שנדר  )ד(  

        )ז"תשנ: תיקון(כללים למינוי רואה חשבון כללים למינוי רואה חשבון כללים למינוי רואה חשבון כללים למינוי רואה חשבון . . . . אאאא219219219219

בון לפי יקבעו כללים בדבר מינוי רואה חש, בהתייעצות עם שר האוצר,  המשפטיםהשר ושר
וכן נוהל , עולתו ודרכי פשכרו, העדר ניגודי ענינים, תלות-אי, תנאי כשירותו, סימן זה

  .להפסקת העסקתו של רואה החשבון והגבלות על פיטוריו בידי המועצה

        )ז"תשנ: תיקון(    סמכויות השרסמכויות השרסמכויות השרסמכויות השר. . . . בבבב219219219219

יים  כי עיריה אינה ממנה רואה חשבון או אינה מגישה דוחות כספראה השר  )א(         
  :מאלה רתוי ורשאי הוא לעשות אחד א, הזמן י סבמועדים או במתכונת הקבועים לפי

לרבות השכר שתשלם , ראות לפעולתוהוקבוע עיריה ולואה חשבון ללמנות ר  )1(
  ;לו העיריה

י לא יועבר לעיריה תשלום חובה כמשמעותו בחוק הרשויות לקבוע כ  )2(
 לחוק האמור 2יף וכי סע, 1995–ה"תשנ, )העברת תשלומים מהמדינה(המקומיות 

  ;יקבעפי שלתקופה כ, לא יחול

  . החשבוןאת שכרו של רואה,  חשבון העיריהעל, לשלם  )3(

, וחות הכספייםדה י למנות לעיריה גם רואה חשבון מטעמו שיבקר אתהשר רשא  )ב(  
  .יחולו) ד(-ו) א(219והוראות סעיף , כפי שיקבע, כולם או חלקם

        )ז"תשנ: תיקון(    ישת הממונה על החשבונותישת הממונה על החשבונותישת הממונה על החשבונותישת הממונה על החשבונותפעולות לפי דרפעולות לפי דרפעולות לפי דרפעולות לפי דר        ....220220220220

מסמך והסבר על פעולתו ועל , חשבון כל מידע הל החשבונות רשאי לדרוש מרואההממונה ע
וכן רשאי הוא לדרוש השלמות ותיקון ליקויים ,  שבידיעת רואה החשבוןת העיריהפעולו

  .בדוחות הכספיים

        )ז"שנת: תיקון(    חוקיחוקיחוקיחוקי----איאיאיאי    אישור תשלום וחיוב על תשלוםאישור תשלום וחיוב על תשלוםאישור תשלום וחיוב על תשלוםאישור תשלום וחיוב על תשלום        ....221221221221

יפסול הממונה כל פריט בחשבון , אה החשבון בפעולתו לפי סימן זהור לש ותעל פי עצ 
וכן , ויחייב בו את האדם ששילם או שהרשה את התשלום הבלתי חוקי, שהוא בניגוד לדין

 האחראי לחשבון בכל סכום של חסר או הפסד שנגרמו בשל ה כל אדםיחייב הממונ
ובכל , יא בחשבון ולא הביאבהל ךיצר בכל סכום שהיה רעה אוה ותוגנההתרשלותו או הת

הממונה יפרש בכתב את טעמי ;  את הסכום המגיע מאותו אדםתבמקרה כזה יאשר בכ
ש לכך על ידי מי אם נתבק, כן בדבר כל סכום שהכשירו בהחלטתו בדבר הפסילה או החיו

  .שנפגע בהחלטתו זו

             הדין בתביעת העירייה הדין בתביעת העירייה הדין בתביעת העירייה הדין בתביעת העירייה----פסקפסקפסקפסק. . . . 225225225225

  .לם מיד לקופת העיריהשונגבה בדרך זו על ידי העיריה יום שהסכ  )ב(      

        )ז"תשנ: תיקון(    הפסקת העסקה על ידי השרהפסקת העסקה על ידי השרהפסקת העסקה על ידי השרהפסקת העסקה על ידי השר        ....227227227227

 להפסיק העסקתו של רואה חשבון אם מצא שרואה החשבון אינו ממלא את השר רשאי
  .הזמן י סאו אם מצא שלא מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים לפי, תפקידיו כראוי

        )ן"תש: תיקון(    ח ביקורת או ממצא ביקורתח ביקורת או ממצא ביקורתח ביקורת או ממצא ביקורתח ביקורת או ממצא ביקורת""""וווופרסום דפרסום דפרסום דפרסום ד. . . . אאאא334334334334

או תנאי ) ו(ג170ומפר בכך את סעיף , ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת"דוהמפרסם 
  .נה מאסר ש-דינו , בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור

        )ן"תש: תיקון(    תקנותתקנותתקנותתקנות. . . . 347347347347

ור לענין אמתקנות כ.  להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה של הפקודההשר רשאי
ח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לעניני "דו בפעולתו של מבקר העיריה או לענין הטיפול

  . הכנסתשלה ינביקורת המד
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        ))))נוסח חדשנוסח חדשנוסח חדשנוסח חדש((((פקודת העיריות פקודת העיריות פקודת העיריות פקודת העיריות 

        זימון ישיבותזימון ישיבותזימון ישיבותזימון ישיבות: : : : פרק רביעיפרק רביעיפרק רביעיפרק רביעי

        

        )ד"תשס: תיקון(    זימון בעלי תפקידיםזימון בעלי תפקידיםזימון בעלי תפקידיםזימון בעלי תפקידים        ....17171717

את עובדי העיריה ,  מן המנייןמן המניין ושלא, מרכז ישיבות המועצה יזמן לישיבות המועצה
  :כאמור להלן

  ; לפקודה167עובד עיריה המתמנה על פי חיקוק או על פי סעיף   )1(

  ;עובד עיריה שהמועצה קבעה כי הנושא הנדון בישיבה נוגע לתפקידו  )2(

על , שהוזמן, הכפוף באופן ישיר לראש העיריה או למנהל הכללי של העיריה, עובד  )3(
  . שעות לפני מועד הישיבה24,  חבר המועצה למזכירפי דרישה בכתב של

  

        דיונים מיוחדיםדיונים מיוחדיםדיונים מיוחדיםדיונים מיוחדים: : : :  עשר עשר עשר עשר----פרק שניפרק שניפרק שניפרק שני

  

  )ן"תש, א"תשמ: תיקון(    הצעות תקציב והיטלי ארנונותהצעות תקציב והיטלי ארנונותהצעות תקציב והיטלי ארנונותהצעות תקציב והיטלי ארנונות, , , , דינים וחשבונותדינים וחשבונותדינים וחשבונותדינים וחשבונות        ....57575757

ריה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי והדוח החצי שנתי כאמור ראש עי  )א(        
הדיון בדוח מבקר העיריה ; חודש לאחר הגשתו, רלכל המאוח, שיהיה,  לפקודה216בסעיף 

  .קודהג לפ170עיף יהיה באופן ובמועדים הקבועים בס, ובדוח מבקר המדינה

שיתקיים , ריה יקבע מועד לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובתשלומי החובהראש עי  )ב(  
  .שלא מן המניין ותבבישי

מצב בכל תאגיד שהעיריה ריה יגיש למועצה פעם בשנה לפחות דוח על הראש עי  )ג(  
  . דרישה של חבר המועצה יקוים דיון בדוח זהולפי, משתתפת בו

  .לתקנון זה לעניין ימי השבוע יחול גם על דיונים לפי סעיף זה) א(6סעיף   )ד(  

            ישיבות בעניינים מיוחדיםישיבות בעניינים מיוחדיםישיבות בעניינים מיוחדיםישיבות בעניינים מיוחדים        ....58585858

, )וחד עניין מי–בסעיף זה ( לתקנון זה 57 בעניינים המפורטים בסעיף בישיבות  )א(       
,  לתקנון זה48בסעיף מור ובכפוף לא, בדברי ההסבר, או מי שהוא יורה, יפתח היושב ראש

י ועצה רשאואולם שליש מחברי המ; ת משך הזמן שיוקדש לדיוןא המצעבתקבע המועצה 
 48הוראות סעיף ; לדרוש שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יפחת משש שעות

  .ת בנושא התקציבלתקנון זה לא יחולו על ישיבו

  . אחר מלבד אותו עניין מיוחדברהראשונה בעניין המיוחד לא יידון כל דבישיבה   )ב(  
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        ))))הההה""""תשסתשסתשסתשס: : : : תיקוןתיקוןתיקוןתיקון((((תוספת חמישית תוספת חמישית תוספת חמישית תוספת חמישית 

  )2א (167סעיף (

  : רשימת המשרות–ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים 

  ;מנהל כללי  )1(

  ;מזכיר  )2(

  ;מהנדס  )3(

  ;רופא וטרינר  )4(

  ;פטיהיועץ המש  )5(

  ;מנהל מחלקת חינוך  )6(

  ;מבקר  )7(

  .גזבר  )8(

  

        תקנות העירייהתקנות העירייהתקנות העירייהתקנות העירייה

        1998199819981998    ----חחחח""""התשנהתשנהתשנהתשנ, , , , ))))רישום וניהול טוביןרישום וניהול טוביןרישום וניהול טוביןרישום וניהול טובין, , , , ניהול מחסניםניהול מחסניםניהול מחסניםניהול מחסנים, , , , הסדר רכישותהסדר רכישותהסדר רכישותהסדר רכישות((((

        ספירת מלאיספירת מלאיספירת מלאיספירת מלאי. . . . 26262626

בכל מחסני ) להלן הספירה(ליערך ספירת המלאי , בסוף שנת הכספים, אחת לשנה לפחות) א(
ובהשתתפות ,  שתערך בפיקוח מבקר העירייהמנהל הרכש ואספקה אחראי לספירה; העירייה

  .הגזבר

למעט , בעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני העירייה לכניסה של טובין ולהוצאתם מהם) ב(
  .במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה

תוצאות הספירת יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של ) ג(
מבצעי הספירה יחתמו ;  בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירהתיאורם והכמויות, הפריטים

  .  על הטפסים

  

 


