
התשנ"ה1995* ,(54 (מס' העיריות פקודת לתיקון חוק

 הפקודה)  (להלן העיריותי לפקודת 167 בסעיף . 1

תימחק;  התושבים" מספר "היה במלים המתחילה הסיפה (ב), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי (2)

אלה: בו נתקיימו כן אם אלא עיריה כמבקר אדם יכהן ולא ימונה לא "(ג)

יחיד; הוא 0)

ישראל; תושב הוא (2)

קלון; עמה שיש בעבירה הורשע לא הוא (3)

מוסד או בישראל גבוהה להשכלה מוסד מאת אקדמי תואר בעל הוא (4)
גבוהה להשכלה מוסד זה, לענין בו, שהכיר בחוץלארץ גבוהה להשכלה

חשבון; רואה או דין עורך שהוא או בישראל,

ביקורת. בעבודת שנתיים במשך נסיון רכש הוא (5)

של מינויו לאשר המחוז על הממונה רשאי (ג), קטן סעיף הוראות אף על (ד)

קטן לסעיף ו(5) (4) בפסקאות המנויים התנאים מן אחד בו נתמלא לא אשר אדם
בגוף ביקורת בעבודת שנים עשר במשך נסיון רכש הוא אם העיריה, כמבקר (ג),

"2. התשנ"ב1992 הפנימית, הביקורת בחוק כמשמעו ציבורי

167 סעיף תיקון

יבוא: 167 סעיף אחרי 167א2. סעיף הוספת

שלא "מועצה
מבקר מינתה

הוא רשאי מבקר, ממנה אינה המועצה כי הממונה ראה (א) 167א.

הנקוב הזמן תוך ,167 בסעיף כאמור מבקר, תמנה כי בצו ממנה לדרוש
בצו.

הממונה רשאי האמור, הזמן תוך הצו אחרי המועצה מילאה לא (ב)
לעיריה.'' מבקר למנות

הפנים שר שיקבע "לתקנים יבוא המאושר" ''לתקציב במקום לפקודה, 170(ה) בסעיף .3
בתקנות".

170 סעיף תיקון

של התפקיד את בפועל שמילא מי של בכהונתו לפגוע כדי זה חוק בהוראות אין .4
סעיף.1 לפי הכישורים לו אין אם אף זה, חוק של פרסומו ביום עיריה מבקר

מעבר הוראת

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

ברעם עוזי

הפנים שר
וייס שבח

הכנסת ראש יושב

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת במרס1995); התשנ"ה(15 ב' באדר י"ג בכנסתביום נתקבל *
.272 עמ' בינואר1995), חתשנ"ה(23 בשבט כ"ב מיום ,2357
עמ'.262 התשנ"ד, ;197 עמ' התשכ'ד, ישראל, מדינת דיני 1

עמ'.198 התשנ"ב, ס"ח 2


