חוק לתיקון פקודת העיריות )תיקון מס'  ,(80התשס"ב*2002
תיקון סעיף  149ג

 .1בפקודת העיריות ) 1להלן  הפקודה( ,בסעיף 149ג 
) (1בסעיף קטן )ב( ,במקום "וסגניו" יבוא "סגניו וחברי ועדת ההנהלה";
)(2

בסעיף קטן )ג(



)א( בפסקה

)ו(,

אחרי "יהיה" יבוא "בכפוף להוראות פסקה

בפסקה

),(2

בסופה יבוא:

)ב(

")ד(

);"(2

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה ,אם יש במועצה יותר מסיעה

אחת'.
תיקון סעיף 167

 .2בסעיף )167ג( לפקודה ,בסופו יבוא:
") (6הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה
אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית".

תיקון סעיף 167א

 .3בסעיף 167א לפקודה ,בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא "ולקבוע את שכרו".
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 .4בסעיף  170לפקודה 
)(1

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "וכשירות עובר ביקורת";

) (2בסעיף קטן )ה( ,בסופו יבוא "תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב
במספר התושבים ,בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי";
) (3אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:
")ה (1לא ימונה עובר ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה
אלא אם בן התקיימו בו הוראות סעיף )167ג() (1עד ).(4
)ה (2על אף הוראות סעיף קטן )הו( ,רשאי ראש העיריה ,בהסכמת מבקר
העיריה ,לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף.

)167ג() (4אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי
כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב;".2 1992
)(4

בסופו יבוא:
")ח(
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בסעיף זה" ,עובד ביקורת" 

עובד המבצע פעולת ביקורת".

 .5בסעיף 170א)ג( לפקודה 
)ו(

במקום פסקה
") (3על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת
)(3

יבוא:

לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה;".
) (2בסעיף קטן )ה( ,בסופו יבוא "היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע
באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה ,בפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים
בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי".
נתקבל בכנסת ביום א' בשבט התשס"ב ) 14בינואר  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3041מיום ה' בחשון התשס"ב ) 22באוקטובר  ,(2001עמ' .9

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .198

 .6בסעיף ב)170א( לפקודה ,בסופו יבוא "בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע

תיקון סעיף

170ב

בה".

.7

בסעיף
)(1

 70ו ג

לפקודה 

תיקון סעיף  170ג

במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש
אחת לשנה ,לא יאוחר מ באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש
הרוח; ברוח יסכם המבקר את פעולותיו ,יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על
תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד ,בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה,
ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה
כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א וו2ב לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח958ו
1

]נוסח משולב[;".5

) (2בסעיף קטן )ד( ,אחרי "בסעיף קטן )ג(" יבוא "לא הגיש ראש העיריה את הערותיו
על הדוח עד תום התקופה האמורה ,תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה
לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חורשים ממועד המצאתו על ידי
מבקר העיריה לועדה";
)(3

בסעיף קטן )ה( 
)א( האמור בו יסומן ") "(1ובו ,במקום הסיפה המתחילה במילה "ותחליט" יבוא
י'ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור";
)ב( אחרי פסקה

)(1

יבוא:

") (2לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום
התקופה כאמור בסעיף קטן )ד( ,או לא המציא ראש העיריה לבל חברי
המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו ,ימציא המבקר עותק הרוח לבל
חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה
חורשים ממועד הגשתו לראש העיריה".
)(4

בסופו יבוא:
")ז(

היה למבקר העיריה יסור להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של

העיריה ,הוא צר לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחיק העונשין,
התשל"ז .1977יעביר המבקר את הענין במישרין לידיעת מבקר המדינה".

 .8אחרי סעיף  017יבוא:

בסעיף
)(1

5
4

70וג1

70וגו .רוחות המבקר ,חוות רעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהבין
מבקר העיריה במילוי תפקידו ,לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי ,אך לא
יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי".

חומר שאיני
ראיה

.9

הוספת סעיף

 171לפקודה ,בסעיף קטן )ב( 

האמור בו יסומן

סח התשיח ,עמי
סח התשלז ,עמ

.92

.226

")"(1

והמילים "מבקר העיריה או"  יימחקו;
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)(2

בסופו יבוא:
") (2לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עוברה אלא באישור המועצה ברוב של
שלושה רבעים מחבריה ,לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר
הפיטורים יידון באותה ישיבה".

תחולה ותחילה

) .10א( סעיף 149ג ,כנוסחו בסעיף לחוק זה ,יחול על הועדה כאמור באותו סעיף ,החל
בבחירות הכלליות הקרובות לרשויות המקומיות ,ואולם התקיימו בחירות לעיריה מסוימת
בתקופה שבין מועד פרסומו של חוק זה לבין יום קיום הבחירות הכלליות הקרובות לרשויות
המקומיות יחול הסעיף האמור על הועדה באותה עיריה ביום הבחירות לעיריה.
1

)ב( סעיף  ,167כנוסחו בסעיף
עיריה לאחר תחילתו של חוק זה.

2

לחוק זה ,יחול על מי שמונה או החל לכהן כמבקר

)ג( תחילתו של סעיף 170א ,בנוסחו בסעיף

5

לחוק זה ,ביום כ"ז בטבת התשס"ג

) 1בינואר .(2003
הוראת מעבר

 .11סעיף )170ה (1לפקודה ,כנוסחו בסעיף  4לחוק זה ,לא יחול על עובד ביקורת כהגדרתו
בסעיף )170ח( לפקודה ,שמונה או שכיהן כעובר ביקורת ערב תחילתו של חוק זה.
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