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בישיבה ; מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר
  .וידבבד מעול ידי עוות נוכח אף עי להאה סגורה רשאי הושאינ

הדוח יוגש אחת ; גיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערךהמבקר י  )א( ***.ג170
ר בקבדוח יסכם המ; אחר השנה שלגביה הוגש הדוח באפריל של השנה של1 -לא יאוחר מ, לשנה
 בעת ;יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד,  פעולותיואת
אין בהוראות ; תרוקימציא המבקר העתק ממנו לועדה לעניני בי, ת הדוח לפי סעיף קטן זההגש

נוסח  [1958 -ח"תשי, ב לחוק מבקר המדינה21 -א ו21סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 
  ].לבומש

 המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני יאשר) א (אמור בסעיף קטןבנוסף ל  )ב(  
דה עוה על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או ח"ורת דוקבי

  .לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן

ורת י ביקנינעח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה ל"ום קבלת דושה חדשים מיתוך שלו  )ג(  
  .ח בצירוף הערותיו"א לכל חברי המועצה העתק מהדויצמיו ח"על הדו את הערותיו

ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה "עניני ביקורת תדון בדוהועדה ל  )ד(  
סעיף ב רומאכלה הערות ראש העיריה  שנמסרו וםמים לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיי

תדון הועדה בדוח ,  על הדוח עד תום התקופה האמורהיולא הגיש ראש העיריה את הערות). ג(קטן 
את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו  רועצה לאישתגיש למוהמבקר ו

 האם ראת, יה רשאית היאות והצעהומיכסיבטרם תשלים הועדה את ; על ידי מבקר העיריה לועדה
ל גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם  שלזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או, בכך ךרוצ

  .ח"להגיב על הדו

יים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה תוך חדש  )1(  )ה(  
  ;ת כאמורוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעון מידיו

 התקופה םות דע ומיה והצעותיה לחברי המועצהכ סיתה הועדה אלא הגיש  )2(
או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח , )ד(כאמור בסעיף קטן 
ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח , בצירוף הערותיו

  .ד הגשתו לראש העיריהועודשים ממובהמלצותיו לא יאוחר משבעה ח

לפני שחלף , ו תכנו אח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו"וד םדא לא יפרסם  )ו(  
ואולם מבקר , יהריעולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר ה, המועד שנקבע להגשתו למועצה

  .להתיר פרסום כאמור, באישור הועדה, העיריה או ראש העיריה רשאי

הוא , וד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריהיס העיריה קרהיה למב  )ז(  
יעביר המבקר את , 1977 -ז"תשל, לחוק העונשין' סימן ב' צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה
  .הענין במישרין לידיעת מבקר המדינה

 שהכין מבקר העיריה וא איצו דעת או כל מסמך אחר שהחוות, מבקרדוחות ה  ***.1ג170
אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה , ישמשו ראיה בכל הליך משפטיא ל, דולוי תפקיבמי

  .בהליך משמעתי

,  עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים–" הצוות", בסעיף זה  )א(  ***.א1ג170
 –בסעיף זה ] (נוסח משולב [1958-ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) ב(א21שמונה לפי הוראת סעיף 

  ).חוק מבקר המדינה

יש מבקר העיריה הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהג  )ב(  
ובדרכים למניעת הישנותם של , לפי הענין, )2(או ) 1)(ה(ג170ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

  .ליקויים בעתיד

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר   )ג(  
צותיו אחת לשלושה וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום המל, העיריה נדון על ידי המועצה

  .חודשים

ובלבד שינמק דחיה זו לפני , ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים  )ד(  
לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו , בכתב, מבקר העיריה והוועדה לעניני ביקורת

  .המלצות הצוות

  קרח המב"דו
  )24' מס(חוק 
   1978 -ט"תשל
  ) 80' מס(חוק 
  2002 -ב"תשס

  )*39' מס(חוק 
  1990 -ן"תש

  ) 80' מס(חוק 
  2002 -ב"תשס

  )*39' מס(חוק 
  1990 -ן"תש

  ) 80' מס(חוק 
  2002 -ב"תשס
  ) 80' מס(חוק 
  2002 -ב"תשס

  )*39' סמ(חוק 
  1990 -ן"תש

  ) 80' מס(חוק 
  2002 -ב"תשס

  נו חומר שאי
  ראיה
  ) 80' מס(חוק 
  2002 -ב"תשס

  צוות לתיקון ליקויים
) 103' תיקון מס(

  2005-ה"תשס
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  .לחוק מבקר המדינהב 21-א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים   )ה(  

  


