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 עיקרי הוראות החוק בנושא הביקורת במועצה 

 
 תפקידי המבקר  .1
 

א בפקודת העיריות שהוחל לפקודת המועצות, מגדיר 170סעיף  
 :תפקידי המבקר כדלקמן

 )א(  ואלה תפקידי המבקר:

התכנון לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק  (1)
, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, 1965 -והבניה, תשכ"ה

 והחסכון;  תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (2)

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה  (3)
מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות 

 היעילות והחסכון;

ר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי לבק (4)
החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את 

 הדעת.

  

 
 גופים מבוקרים  .2
 

 :א מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן 170סעיף  

הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית  )ב(
מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, 

העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה 
שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי 

 סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

 
 

 תוכניות עבודה .3
 

א)ג( בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות 170סעיף  
 מתייחס לקביעת תוכנית העבודה

 :של המבקר כדלקמן     

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את 
נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף 
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  -הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; (2)

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים  (3)
 לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

 

הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על 
תלותו בבואו לבקר נושא שהוא -העיקרון של עצמאות המבקר ואי

 החליט לבדקו. 

 

 דרכי עבודת המבקר .4
 

עצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה בפקודת     
 המועצות המקומיות:

 

א)ד( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע 170סעיף 
 :כדלקמן

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

 

 הסמכויות לביצוע התפקיד .5
 

העיריות שהוחלה על פקודת המועצות ב לפקודת 170בסעיף  א.
  נקבע כדלקמן:

 המצאת מסמכים ומסירת מידע. 

)א( ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש 
המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה 
הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו 

שתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת למבקר העיריה, על פי דרי
מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל 
מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן 

 הקבוע בה.

)ב( למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך 
ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס 

תונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של נ
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 המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.
 

הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים 
המבוקרים להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים והמידע 

 שבידיהם.

 

המועצות ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת 170סעיף  ב.
 נקבע כדלקמן:

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות  )ה(
נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל 
ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי 

 הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

 

מין את המבקר לישיבות, אך אין חובה על ההוראה קובעת חובה להז
 המבקר להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן.

 

פעמים קיימת אי הבנה וישנם אנשים הסבורים שנוכחותו של מבקר 
המועצה בישיבות היא על מנת להשגיח שפעולת הועדה תיעשה 
כהלכה ולסייע להתנהלותה של הוועדה ואם השתתף בישיבה ולא 

 ולא התריע על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידיו.אמר דבר 

      אך לא כך הדבר.
      

מטרת נוכחותו של מבקר המועצה, או נציגו, בישיבות המועצה או 
ועדה מועדותיה היא למטרת הביקורת; יעילות הביקורת מותנית 
בידיעה מעמיקה ועדכנית, ככל האפשר, של פעולות המועצה על כל 

קביעת   -לק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו, כלומר  ענפיה המרובים. ח
מתבצע  -מדיניות, קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים 

בישיבת מועצת המועצה, בהנהלתה ובועדות. מבקר המועצה משתתף 
 בישיבות אלו כדי להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולת המועצה. 
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 ועדת הביקורת .6
 

 ות קובע כדלקמן: לצו המועצות המקומי 122סעיף  

 . ועדה ביקורת122"  

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. (א)
ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת  (ב)

 ביקורת. 
מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה  (ג)

ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה 
פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה 

לפחות חבר אחד של ועדת מיוצגות בה, יהיה 
הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת 

 הנהלה.
יושב ראש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו  (ד)

של ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה 
 סיעה אחת בלבד.

 

 תפקידי ועדת הביקורת : -א לצו המועצות המקומיות  122

 הביקורת:אלה תפקידי ועדת  )א(      

לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל  (1)
 נציב תלונות הציבור על המועצה;

לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה  (2)
 ובכל דו"ח של מבקר המועצה; 

לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל  (3)
 דין; 

לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה  (4)
 הביקורת;

גיש למועצה את סיכומיה ועדת הביקורת ת )ב(      
 והצעותיה".

          

 שמירה על סודיות  .7
 

חלק מדרכי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצאי 
הביקורת. בעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם 

 ונפרט: -הוראות חוק וחלקם כללים מקצועיים
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 :פקודת המועצותב לפקודת העיריות שהוחל על 170בסעיף . 1

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל -)ג( לגבי מידע החסוי על
עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים 

 לטפל באותו מידע.

עובדיו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו,  )ד(  
לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד 

 בור שהוא עובד מבקר העיריה.הצי
 

 :ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע170סעיף . 2

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או 
תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם 
ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש 

 רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור. העיריה
 

הוראות אלו מטילות חובת שמירת סודיות על עובדי הביקורת. וכן 
אוסרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, שלא בהתאם 

 לחוק.

 

 דיווח  .8
 

ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את 170סעיף 
 :כלהלןסדרי דיווח של ממצאי ביקורת 

א( המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; 
באפריל של השנה שלאחר  1 -הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ

השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, 
יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת 

יף קטן זה, ימציא הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סע
המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף 

ב לחוק מבקר 21 -א ו21קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 
 ]נוסח משולב[. 1958 -המדינה, תשי"ח

)ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש 
ורת שערך העירייה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביק

בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני 
 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

)ג( תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש 
העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל 

 חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
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ורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש )ד( הועדה לעניני ביק
העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך 
חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן 
)ג(. לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה 
האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את 

כומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על סי
ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה 
והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי 
משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב 

 על הדו"ח.

הגישה הועדה את סיכומיה תוך חדשיים מן היום ש (1) )ה( 
והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר 

 ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי  (2)
המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא 
המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח 

רוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי בצי
המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר 

 משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח 
מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו על שולחן מועצת המועצה 

 בי בו. והדיון הפומ

לפיו המבקר  47עקרון נוסף המבטיח את פומביות הציבור נקבע בתיקון 
חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה כאשר ראש המועצה או ועדת 

חודשים  5הביקורת לא סיימו לדון בדוח במסגרת הזמן שנקבעה ]
 במצטבר[. דהיינו פומביות הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא.

          


