
* תשל"א1971 העיריה), (מבקר (11 (מס' העיריות פקודת לתיקון חוק

167 סעיף :תיקון יבוא ואחריו "(א)" יסומן ,1 העיריות לפקודת 167 בסעיף האמור .1
יותר, או 30,000 העיריה תושבי מספר היה ; מבקר למנות רשאית מועצה י'(ב)

למנותו." היא חייבת  השר מאת לכך נדרשה אם או

הוספת
סעיפים

170א170ד

: יבוא העיריות לפקודת 170 סעיף אחרי .2

"תפקידי
המבקר

: המבקר תפקידי ואלה (א) 170א.

חשבונות ניהול ואת העיריה עובדי פעולות את לבקר (1)
; העיריה

שמירת בעיריה, הכספים החזקת אופן אם לבדוק (2)
; הדעת את מניח והחזקתו הרכוש

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

וחסכון. יעילות

, תשל''א ,945 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1971 ביולי 27) תשל'א כאב ה' ביום בכנסת נתקבל *
.241 עמ'

תשכ''ח ;74 ,56 , 16 עמ' , תשכ''ז ;263 ,215 ,127 עמ' תשכיח, ס''ח ; 197 עמ' ,8 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
36. עמ' , תשל''א ;6 עמ' תש''ל, ;53 , 10 עמי



סמכויות
המנקר

הדתית המועצה לגבי תיעשהגם (א) קטן סעיף לפי הבקורת (ב)
אשר גוף או קרן מוסד, מפעל, תאגיד, כל לגבי וכן העיריה שבתחום
במינוי משתתפת או ממחצית יותר כדי בתקציבם משתתפת העירית

הנהלתם.

העיריה. ראש של הכלליות הנחיותיו לפי יפעל המבקר (ג)

או פנקס כל לו שימציא העיריה עובד מכל לדרוש רשאי המבקר 170ב.
כל לו ושיתן הבקורת, לצרכי לו דרושים שלדעתו שברשותו, מסמך

כאמור. לדרישה להיענות חייב והעובד שידרוש, הסבר או ידיעה

וחשבון דין
המבקר

על וחשבון דין לשנה, אחת העיריה, לראש יגיש המבקר (א) 170ג.
של הערותיו בצירוף זה, וחשבון מדין העתק ; שערך הבקורת ממצאי
מיום חדשים משלושה יאוחר לא המועצה חברי לכל יימסר העיריה, ראש

העיריה, לראש וחשבון הדין מסירת

ממצאי על וחשבון דין העיריה לראש להגיש רשאי המבקר (ב)
ראש מאת לכך יידרש כאשר או לו שייראה עת בכל שערך הביקורת

העיריה.

המבקר של וחשבון דין מכל העתק לשר ימציא העיריה ראש (ג)
הערותיו. ושל

משותף מבקר
רשויות למספר

מקומיות

ביותר מבקר לשמש המבקר יכול (א) 180 בסעיף לאמור בכפוף 170ד.
אחת." מקומית מרשות

ששה כעבור אלא תחול לא זה לחוק 1 בסעיף כאמור מבקר למנות החובה (א) 3

זה. חוק של פרסומו מיום חדשים

אותו יראו עיריה, של מבקר להיות זה חוק של פרסומו לפני שנתמנה מי (ב)
זה. חוק לפי נתמנה כאילו

והוראות תחילה
מעבר

מאיר גולדה
הממשלה ראש

חזני מיכאל
הסעד שר

הפנים שר מקום ממלא

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא


