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ת' (להלן - הפקודה), בסעיף 149ג - תיקון סעיף 49וג ו י ר  1. בפקודת העי

עדת ההנהלה״; א ״סגניו וחברי ו בו ם ״וסגניו״ י  (1) בסעיף קטן(ב), במקו

(ג) -  (2) בסעיף קטן

ת פסקה (2)־; ראו א ״בכפוף להו בו ה־ י הי  (א) בפסקה (1), אחרי ״י

 (ב) בפסקה (2), בסופה יבוא:

עה ותר מסי ה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה י נ עתו שו  ׳׳(ד) סי

 אחת.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הצעת חוק זו באה לעגן את תפקידיו של מבקר יהיה מהאופוזיציה. ההוראה המוצעת בסעיף זה באה
 העיריה ולמנוע את תלותו בראש העיריה. לעגן את אי־תלותו של יושב ראש הועדה לעניני ביקורת
 גם במקרה שבו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה
 סעיף 1 סעיף 49וג לפקודת העיריות (להלן - וזאת בהעמדת דרישה ולפיה היושב ראש יהיה מסיעה
 הפקודה), ענינו בחירת הועדה לעניני שונה מזו של ראש העיריה: הוראה זו לא תחול כמובן

 ביקורת והוא קובע, בין השאר, בי יושב ראש הועדה במקרים שבהם ישנה במועצה סיעה אחת בלבד.

 הצעות חוק מם׳ פ/1364, פ/822 ופ/1854; הועברו לועדה ביום י־ב באייר התש״ס (דו במאי 2000), י״ח
 בסיון התש״ס (ז2 ביוני 2000) וכ׳׳ג בתמוז התש״ס (26 ביולי ס00:).

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי ד9ו.
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 תיקון סעיף 67ו 2. בסעיף 167(ג) לפקודה, בסופו יברא:

לה של מפלגה.״ הלה פעי ו חבר בהנ נ א אי  ״(6) הו

א ״ולקבוע את שכרו״. בו  תיקון סעיף »1א 3. בסעיף 7&<1א לפקודה, בסעיף קטן(ב), בסופו י

 תיקון סעיף 170 4. בסעיף 170 לפקודה -

בדי ביקורת״-, ים, בסופה יבוא ״ובשירות עו לי תרת השו  (1) בכו

א בו א ״ובהסכמת המועצה״ ובסופו י בו  (2) בסעיף קטן->ה), אחרי ״מבקר העיריה״ י

ם, בתחומה של די השר בהתחשב במספר התושבי יקבעו בי ה י  ״תקנים לפי סעיף קטן ז

דל תקציבה הבולל״; ו בג ה ו י ר  העי

(ה) יבוא:  (3) אחרי סעיף קטן

ה י ר בד ביקורת בלשכת מבקר העי כהן אדם כעו בד ולא י ה עו נ מו  ״(ה1) לא י

ת סעיף 147(גץו) עד (4). ראו מו בו הו י  אלא אם כן התקי

ת סעיף קטן (דז1/ רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר ראו  (ה2) על אף הו

אי ו של ארם אשר לא נתמלא בו התנ י ו נ בהסכמת המועצה, לאשר מי ה ו רי  העי

דת ביקורת בגוף ם בעבו י ן במשך שבע שנ ו יסי  האמור בסעיף 4X167(3) אם רכש נ

״; ת, התשנ״ב-2»1. «י י  ציבורי במשמעו בחוק הביקורת ה8נ

 (4<. בסופו יבוא:

בד המבצע פעולת ביקורת.״  ׳׳(ח) בסעיף זה, ״עובד ביקורת״ - עו

 תיקון סעיף 70!א 5. בסעיף 170א(ג) לפקודה -

 (1) במקום פסקה (3) יבוא:

ם לביקורת ושאי בלבד שמספר הנ י ביקורת, ו נ י ה לענ עד ו  ״(3) על פי דרישת ה

ם לשנת עבודה.״; ושאי י נ עלה על שנ  לא י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 5 לפסקה (1)

 סעיף 170(א3xגX) לפקודה קובע בפסקה (3)

 לאמור:

 ״(ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) יקבע המבקר

 את תכנית עבודתו השנתית, את נושא הביקורת

 בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -

 (3) ככל האפשר בהתאם להמלצות הועדה
 לעניבי ביקורת.״

 מוצע להחליף פסקה זו ולקבוע כי מבקר העיריה
 יהיה חייב לכלול בתכנית עבודתו השבתית את דרישות

 הועדה לעניני ביקורת.

 סעיף 1 סעיף 167(0 לפקודה מונה את הדרישות
 והכשירויוה לכהונת אדם כמבקר עיריה.
 ההוראה המוצעת בסעיף זה באה למנוע מינויו של פעיל
 מפלגה לתפקיד מבקר העיריה כדי לשמור על אמינותו

 של המבקר ולאפשר את אי־תלותו.

 סעיף 3 סעיף ד6וא לפקודה קובע הוראות לענץ
 מינוי מבקר בעיריה שלא מינתה מבקר.
 מוצע בסעיף זה להסדיר גם את שכרו של מבקר העיריה
 שמונה לפי הוראות הסעיף כדי להבטיח את פעולתו

 הבלתי תלויה.

 סעיף 4 סעיף 170 לפקודה קובע הוראות לענין
 דרכי מינוים של עובדים שובים בעיריה.
 מוצע בסעיף זה לכלול גם את תפקיד עובד ביקורת
 בלשבת מבקר העיריה ולקבוע את הכשירויות הנדרשות

 לתפקיד זה.
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ב לא יפחת משיעור קבוע א ״היקף הצעת התקצי בו  (2) בסעיף קטן (ה), בסופו י

ם, ה, בפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבי רי ל של העי י ב הרג ים מהתקצי ז  באחו

דל תקציבה הבולל״. ו בג ה ו י ר י  בתחומה של הע

עה בדרישה ובאופן הקבוע תיקון סעיף 170ב . בסעיף 170ב>א) לפקודה, בסופו יבוא ״בתוך התקופה הקבו 6 
 בה״.

 7. בסעיף 170 ג לפקודה - תיקון סעיף 170ג

(א) יבוא:  (1) במקום סעיף קטן

ח יוגש ו ח על ממצאי הביקורת שערך; הד ה דו רי  ״(א) המבקר יגיש לראש העי

ה הוגש ה שלגבי ו באפריל של השנה שלאחר השנ י  אחת לשנה, לא יאוחר מ

ימליץ על ים שמצא ו י קו , יפרט את הלי ו סכם המבקר את פעולותי ח י ח; בדו  הדו

ח לפי סעיף קטן זה, תם בעתיד־, בעת הגשת הדו ו עת הישנ י מנ ם ו י י קו  תיקון הלי

ת סעיף קטן זה ראו ן בהו י ביקורת־, אי נ י עדה לענ ו ו ל  ימציא המבקר העתק ממנ

ה, התשי״ח-1958 נ י 21ב לחוק מבקר המד ־ ת סעיפים ו2א ו ראו י לפגוע בהו ד  כ

.״;  [נוסח משולב]2

ו תי ה את הערו רי א ״לא מסר ראש העי בו / אחרי ״בסעיף קטן(ג)״ י ד ) ן  (2) בסעיף קט

כומיה עצה לאישור את סי ה בדוח המבקר ותגיש למו עד ו ן ה ם התקופה, תדו  עד תו

ה רי י מבקר העי ד ם ממועד המצאתו על י ם חמישה חודשי ה עד תו תי הצעו  ו

 לועדה״:

ה) - )  (ג) בסעיף קטן

א ״וברוח המבקר״; בו ו יסומן ״(1)״ ובו, אחרי ״בהם״ י ר ב  (א) האמו

 לפסקה (1)

 סעיף קטן (א) של סעיף 70וג לפקודה קובע
 לאמור:

 ־(א) המבקר יגיש לראש העיריה אחת לשנה דוח
 על ממצאי ^הביקורת שערך: בעת הגשת הדוח כאמור

 ימציא המבקך העתק ממנו לועדה לעניבי ביקורת.״

 מוצע להחליף את הוראת סעיף קטן זה ולקבוע
 הוראה מפורטת לענין הגשת דוח המבקר לרבות לענין
 מועדי הגשת הדוח ופרטיו, וזאת בלי לפגוע בהוראות

 חוק מבקר המדינה [נוסח משולב], התשי״ח-958ו.

 לפסקה (2)

 מוצע כי במקרים שבהם לא מסר ראש העיריה את
 הערותיו לדוח מבקר העיריה בתוך שלושה חודשים
 מיום קבלת דוח המבקר על ידי ראש העיריה, תהא
 הועדה לעניני ביקורת חייבת לדון בדוח המבקר ולהגיש
 למועצת העיריה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד

 תום חמישה חודשים ממועד המצאת הדוח לועדה.

 לפסקה (3)

 מוצע כי במקרים שבהם לא הגישה הועדה לעניני
 ביקורת את סיכומיה והצעותיה לחברי מועצת העיריה
 בהתאם לחובתה על פי הפקודה או במקרים שבהם ראש

י ר ב  ד

 לפסקה (2)

 סעיף 70וא(ה) לפקודה ענינו, בין השאר, בהבנה
 והגשה של הצעת תקציב שנתי על ידי מבקר העיריה
 ללשכתו, מדי שנה, והגשתו לראש העיריה. מוצע בסעיף
 זה להסמיך את שר הפנים לקבוע על פי הקריטריונים
 המוצעים בפסקה, שיעורי מינימום של תקציב המבקר,

 וזאת בדי למנוע את תלות המבקר במבוקרים.

 סעיף 6 סעיף 70וב(א) לפקודה ענינו המצאת
 מסמכים ומסירת מידע למבקר העיריה,
 ולפיו על המבוקרים להמציא למבקר העיריה, על פי
 דרישתו, בל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירית
 דרוש לו לצורכי הביקורת ולתת לו כל מידע או הסבר

 שיבקש.

 מוצע להוסיף הוראה ילפיה המצאת המסמכים
 ומסירת המידע תהיה בתוך התקופה הקבועה בדרישת

 המבקר ובאופן הקבוע בה.

 סעיף 7 סעיף 170ג לפקודה ענינו דוח מבקר
 העיריה.

 1 ס״ח ההשי״ח, עמי 92.
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 (ב) אחרי פסקה (1) יברא:

ם עצה עד תו ה לחברי המו תי הצעו כומיה ו עדה את סי ו  ׳׳(2) לא הגישה ה

ח ה את הדו רי  התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), או לא המציא ראש העי

עצה ח לכל חברי המו  למבקר או לחברי המועצה, ימציא המבקר עותק הדו

ם ממועד דשי ו לא יאוחר משבעה חו ח ובהמלצדחי ן בדו עצה תדו המו  ו

 הגשתו לראש העיריה.״

 (4) בסופו יבוא:

רה יגיש צעה עבי ך ממצאי הביקורת שבו ח מתו י ה למבקר יסוד להנ  ״(ז) הי

יחסו י; התי ם בלא דיחו ריה את הממצאי ועץ המשפטי לעי לי ה ו י ר  לראש העי

ה או ליועץ רי י של העי הל הכלל ריה, לסגנו, למנ ר לראש העי ם כאמו  הממצאי

י ל ׳׳*. חו ם בלא די ה, יגיש המבקר את הממצאי רי  המשפטי של העי

 הוספת סעיף 0ד1גי 8. אחרי סעיף 0ד1ג יבוא:

ן ציא או שהכי ל מסמך אחר שהו ות דעת או כ ת המבקר, חו חו . דו גו  ״תומר שאינו סדו

דע שנתקבל אגב כך, לא ישמשו ראיה י הפקידו וכן מי לו ה במי רי ה מבקר העי י 1 ° 

ך ו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהלי הי ך משפטי, אך לא י י ל הל  בכ

 משמעתי.״

 תיקון סעיף 1לו 9. בסעיף ולו לפקודה, בסעיף קטן(ב), במקום ״ברוב של שני שלישים״ יבוא ״ברוב של

 שלושה רבעים״.

בד ביקורת לו על עו ת סעיף 170{ה0 לפקודה, כנוסחן בסעיף 4 לחוק זה, לא יחו ראו  הוראת מעבר 10. הו

לתו של חוק הן כערבד ביקררת ערב תחי  כהגררתר בסעיף 170(ח) לפקודה, שמרנה אר שכי

 זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מחבריה. מוצע לקבוע כי הפיטורים יהיו, במקום ברוב
 של שני שלישים ברוב של שלושה רבעים מחברי
 המועצה. הוראה זו באה להזק את מעמדו של המבקר.

 סעיף 10 סעיף 70ו(ה1) לפקודה, המוצע בסעיף 4
 להצעת החוק. קובע הוראות לענין
 הכשירויות הנדרשות מעובד ביקורת בלשכת מבקר
 העיריה, הוראות המגבילות את העיסוק בעבודת ביקורת

 בעיריה.

 אי לכך, מוצע כי ההוראה האמורה לא תחול על מי
 שמונה או שכיהן כעובד ביקורת ערב תחילתו של החוק

 המוצע.

, ן כהן ו ה נאות, איוב קרא, אמנ די הו  חברי הכנסת: י
ל, ד טל, חיים בץ, רחמים מלו  אבשלום וילן, דו

רי ריגר, ויצמן שירי נ יעחק פריעקי, ג  יוסף־

 העיריה לא המציא את הדוח למבקר העיריה או לחברי
 המועצה, ימציא המבקר עותק של הדוח לכל חברי
 המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר

 משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

 סעיף 8 מוצע לקבוע בסעיף זה כי רוח, חוות דעת
 או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין
 המבקר במהלך מילוי תפקידו ושכלל מידע שקיבל אגב
 מילדי תפקידו לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אך לא

 יהיו פסולים מלשמש ראיה בהליך משמעתי.

 סעיף 9 סעיף 71 ו לפקודה ענינו פיטורי עובדים
 בכירים. סעיף קטן (ב) קובע כי מבקר
 העיריה או היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה לא
 יפוטר. אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים

 ־ על פי החלטת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת מיום ב׳ בסמן ההשס״א{1ו ביוני 2001), ממצאי
 הביקורת כאמור בסעיף, לגבי ראש העיריה, סגנו, המנהל הכללי או היועץ המשפטי לעיריה, יועברו לגוף

 אחר שייקבע בעת הכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
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