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סגןשרהפניםהנכבדה,


הנדון:התייחסותלשכתהמבקריםהפנימייםבישראללסעיפיםהנוגעיםלמבקרים
פנימייםברשויותהמקומיותבהצעתחוקהעיריותהתשס"ו.2005-

להלן התייחסות לשכת המבקרים הפנימיים בישראל לסעיפים הנוגעים
למבקריםפנימייםשלהרשויותהמקומיותבתזכירהצעתהחוקהנ"ל.

נשמח לעמוד לרשותך במתן הסברים נוספים ,כמו כן לאור חשיבות הדברים
ונבקשגםלהופיעבפניךו/אובפניהועדההמופקדתעלנושאכדילהבהיראת
עמדת הלשכה .קבלתה של ההצעה כפי שהוגשה ,תביא לפגיעה אנושה
בביקורתהפנימיתעלמהותה,ייחודהוחשיבותההמרכזיתלטובתאזרחימדינת
ישראל.

בכבודרב,

עו"דמרדכישנבל
סגןנשיאוהיועץהמשפטי
העתקים:
 כבודהשופטבדימוסמיכהלינדנשטראוס–מבקרהמדינה כבודהשופטבדימוסורדימוסזיילר–יו"רהועדהלבדיקתחוקהביקורתהפנימית מרמנימזוז,היועץהמשפטילממשלה מרישראלשפיצר,משרדהפנים מרדנירייף,משרדהפנים עו"דיהודהזמרת–היועץהמשפטי,משרדהפנים פרופ'שמעוןשטרית,יו"רהמועצהלקידוםרישוי,חקיקהוהסמכה  מרדנישווץ–יו"רחוגהמבקריםברשומ"ק -חבריהנהלה/מועצה
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התייחסות לשכת המבקרי הפנימיי בישראל
לסעיפי הנוגעי למבקרי פנימיי ברשויות
המקומיות בהצעת חוק העיריות התשס"ו .2005



.Iכללי

א .בדבריההסברלהצעתהחוקשהגישההוודהשלמשרדהפניםנכתבכימעמדו
של המבקר הפנימי הוא כמעמדם של שאר נושאי משרה בכירים ברשות
המקומית כמו היועץ המשפטי לרשות או מהנדס הרשות אשר על כן לפני
שנפרט את התייחסותנו לסעיפים השונים מן הראוי כבר בראשית הדברים
להדגישאתייחודושלהמבקרהפנימיבהשוואהלכלנושאמשרהאחרברשות
המקומיתובכלל.עלפיהגדרתתפקידו,עלהמבקרהפנימילבדוקהאםפעולות
העירייה ,נושאי המשרה בה ועובדיה תקינות מבחינת השמירה על החוק ,על
הניהולהתקין,עלטוהרמידות,עלהחיסכוןוהיעילותואםהןמועילותלהשגת
היעדיםשנקבעולהםואםמקוימותההוראותהמחייבותאתהעירייה.אתניהול
הנכסים של העירייה לרבות הנה"ח שלה ושמירת רכוש והחזקת כספים
והשקעתם ,אם ההחלטות בעירייה נתקבלו כדין וע"פ נהלים תקינים וכן את
תלונותהציבור)ראוסעיף170לפקודתהעיריות+סעיף123להצעתהחוק(.
ב .נכוןהואשגםבעליתפקידיםאחריםבעירייהחייביםלשמורעלהחוקועלנוהל
תקין,אולםכלאחדפועלבתחוםאחריותוותפקידו.המבקרהפנימיהואהיחיד
מכל בעלי התפקידים אשר תפקידו ליזום פעולות בדיקה של יחידות העירייה
נושאי המשרה וממלאי התפקיד בה באם הם פועלים בהתאם לחוק ,טוהר
מידות ,מנהל תקין ,יעילות וחיסכון .הפעילות הזו של בדיקת פעולותיהם של
אחרים ,היא מהות הביקורת הפנימית ולכן היא שונה מנושאי המשרה האחרים
השומריםעלהחוק,כלאחדבתחומו.
ג .המבקר הפנימי בדוחותיו למעשה כותב מעין פסק דין ו/או מעין החלטה
שיפוטית על פעולות יחידות העירייה ,נושאי המשרה וממלאי התפקיד בה .יש
לזכורכינתוניםלביקורתושלמבקרהעירייהכלנושאיהמשרהוממלאיתפקיד
בה  ,החל מראש העיר וכלה באחרון עובדיה ,כולל חברי מועצת העיר )ראה
פס"דשלבג"צ 7805/00רוניאלונינ.מבקרתעירייתירושלים(ואכןקבעביה"ד
הגבוה לצדק כי פעילות מבקר העירייה היא פעילות "מעין שיפוטית"  ,שכן
לעיתיםהיאחורצתגורלותשלאנשים.הגדרהזולאנאמרהעלתפקידיםאחרים
ברשותהמקומיתאובכלל.
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ד.


אשר על כן חובה להתייחס למבקר הפנימי של הרשות המקומית באופן שונה
וייחודימשארנושאימשרהוממלאיתפקידיםבעירייה.המגמההכוללתבהצעת
החוק הנ"ל ,היא משום מה הפוכה ,דהיינו הפחתת מעמדו של מבקר פנימי
ברשויות המקומיות בהשוואה להוראות הקיימות היום בפקודת העיריות וצו
המועצותהמקומיות.

 .IIלהלן התייחסותנו לסעיפים השונים בהתאם לסדר הופעתם
בהצעתהחוקכדלקמן:


א.מינוימבקרפנימי 
 (1בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות נכתב כי הרשות המקומית,
בהחלטת רוב חבריה ,תמנה מבקרפנימי במשרה מלאה  )סעיף ) 167ב'(
לפקודתהעיריותוסעיף145א)א(לצוהמועצותהמקומיות(.

 (2בהצעת החוק ,סעיף   ,100נכתב כי המועצה תמנה לעירייה גזבר ,יועץ
משפטי ,מהנדס ,מבקר  ומנהל אגף חינוך וזאת לאחר בחירה בדרך של
מכרז.

 (3השינוייםהבולטיםלרעההם:

א .נמחק בדרך אגב הצורך המינימאלי של מינימום ביקורת בהיקף של
משרה אחת ,דבר שיאפשר לרשות מקומית לקבוע היקף ביקורת פנימית
כראות עיניהם כולל צמצומהעדמינימום מזערי אשר לא יאפשר לקיים
אתהתפקידיםהמוטליםעלהמבקרהפנימי.
ב.בהצעההחוקנקבעכיבחירתמבקרפנימיתיעשהאםכןע"יהמועצה
ברובנוכחיםבישיבהולאברובהחבריםבה,דהיינוע"ירובמקריבמועד
הישיבה.

ג .עפ"י דברי ההסבר ,ועדת המכרזים תהיה בראשות מנכ"ל העירייה,
דהינו הגוף שיבחןאת המועמד שיבוא לאישור המועצה ,יהיה המבוקר.
מצב זה אינו תקין שכן המבוקר הוא זה שיבחר את המבקר שלו וקיים
חשש שבדרך זו המבקר יהיה חייב תודה למנכ"ל על בחירתו )ראו גם
סעיף145להצעתהחוק(.

.4מסקנה  :יש להשאיר את המצב כפי שהוא כתוב היום בפקודת העיריות
וצוהמועצותהמקומיות.




ב.פסלותלכהונהכנושאמשרה
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 (1בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות נקבע כי נדרש שהמבקר
הפנימי יהיה :יחיד ,תושב ישראל ולא הורשע בעבירה שיש עמה קלון,
הדרישות הללו נלקחו מחוק הביקורת הפנימית והם מופיעים בכל
החוקיםבהםישנהחובהשלביקורתפנימית.
 (2בסעיף  4בהצעת החוק שבנדון נכתב כי לא יכהן אדם כנושא משרה
בעירייה אם נתקיימובו אחד מאלה .הורשעובעבירה אוביהמ"ש קבע
שעברעבירהשישעמהקלוןוטרםחלפוחמששניםמיוםשנגזרדינואו
נגזרעליומאסרבפועל,מיוםשסייםלרצותאתעונשו,לפיהמאוחר.
 (3השוניהמהותיהואכיבשונהמחוקהביקורתהפנימיתוהוראותביקורת
פנימיתבחוקיםאחרים,לפיהםמישעברעבירהשישעמהקלוןלאיוכל
לכהן כמבקר פנימי ולא משנה מתי הוא עבר את העבירה הנ"ל ,כאן
נקבע מרווח של  5שנים בלבד על מנת להכשירו לשמש כמבקר פנימי.
אין ספק כי קביעה זו הינה מיותרת ויש לבטלה לאלתר לנוכח תפקידו
"המעיןשיפוטי"שלהמבקרהפנימי.

 (4שוני הנוסף הוא מחיקת הדרישה של יחיד ותושב ישראל .הדרישות
הללו מופיעות בחוק הביקורת הפנימית ובפרקים הרלבנטיים בחוקים
אחרים העוסקים בביקורת פנימית .מטרת ההגבלה הנ"ל היא ההדגשה
כי נושא המשרה יהיה יחיד -אדם הנושא באחריות ולא תאגיד הנותן
שירותי ביקורת פנימית .לנו נראית ההדגשה הזו כחיונית לביקורת
1
הפנימיתוהיאמופיעהבכלהחוקיםהנוגעיםלביקורתהפנימית .

 (5שוני נוסף הוא מחיקת המגבלה האוסרת על היות המבקר הפנימי חבר
2
הנהלה של גוף פוליטי )ראה סעיף 167ג) (6לפקודת העיריות (.
ההתייחסותהקיימתבהצעתהחוקהחדשההיא רק כלפימישהיהחבר
מועצהאומועמדלחברותבמועצהשלהרשותהמקומית,אולםאיןבכך
דיכדילהבטיחשיתמנהלתפקידכהרגישמועמדיםהשומריםבענייןזה
עלמרחקנאות.

 (6מסקנה:ישלהשאיראתהמצבכפישהואכתובהיוםבפקודתהעיריות
וצוהמועצותהמקומיות



1

 .לעניין חשיבות מינוי מבקר פנימי כעובד הארגון ראה גם דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי  2002עמ'
91
2
 ".הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים
שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית"
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ג.פיטורינושאימשרה

 (1עפ"י פקודת העיריות סעיף ) 171ב( ) (2לא יפוטר מבקר העירייה אלא
באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה .לאחר שניתנה
הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באתה ישיבה.
הוראהדומהקיימתגםבצוהמועצותהמקומיות.3

 (2בהצעתהחוקמפחיתיםאתהרובהנדרשלפיטוריהמבקרלשנישלישים
ומוחקים את הדרישה של מתן הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר
הפיטורין יידון באותה ישיבה .מהותה של הביקורת הפנימית דורש
התייחסות ייחודית להגנתו של המבקר מפני הצרת צעדיו ,עד כדי
פיטוריו,בגיןביצועעבודתוהמקצועית.
 (3זוהינסיגהלאחורלמצבשהיהלפניהתיקוןהאחרוןבנושא)בשנת(2002
ומקל על פיטורי מבקרים פנימיים ברשויות מקומיות העושים עבודתם
נאמנה.

 (4מסקנה :יש להשאיר את המצב כפי שהוא כתוב היום בפקודת העיריות
וצוהמועצותהמקומיות.


ד.כשירותלתפקידמבקרהעירייה

 (1בהצעת החוק,בסעיף 122הגבילואתבעליתואראקדמיהכשרים לכהן
כמבקר פנימי של רשות מקומית לכלכלה ,מנהל עסקים ,חשבונאות,
משפטים או מנהל ציבורי .בעוד שבפקודת העיריות וגם בחוקים אחרים
העוסקים בביקורת פנימית הכשירו כל בעל השכלה אקדמית כולל
השכלהאקדמיתבחו"להמוכרתבישראל.
 (2הסעיף הנ"ל נלקח מהחקיקה הקיימת ,המשקפת את המצב שהיה קיים
בעבר.כידועביקורתפנימיתהנהמקצוע)פרופסייה(הקייםבכלהעולם,
שזכה אף להכרה אקדמית .בארץ ישנם שני מוסדות להשכלה גבוהה
המלמדים ביקורתפנימיתלתואר MAבמסגרתהחוגלמדעהמדינה)בר
אילן וחיפה( .כמו כן קיימות תוכניות ייעודיות בנושא הנלמדות בטכניון
וכןבמכללותשונות.גםלשכתהמבקריםהפנימייםמקיימתהשתלמויות
ולימודי הסכמה לתואר "מבקר פנימי מוסמך" )) (CIAתואר בינ"ל( ,זאת
3

 .ראו סעיף 34א לפקודת המועצה שהחילה את סעיף  171מפקודת העיריות על מועצות מקומיות
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ע"פ אישור של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית ) (IIAשמושבה
בפלורידה,ארה"ב.

 (3מסקנה:



)א(.

לאורהאמורלעילנראהלנוכיישלהכניסלרשימהאתבעלי
התואר בביקורת פנימית וציבורית .יתרה מזאת יש להרחיב
את הקשת לבעלי מקצועות נוספים כמו הנדסת תעשייה
וניהול ,מחשבים ועוד ,שלהם ידע והסמכה בביקורת פנימית.
לחילופין ,מן הראוי הוא להותיר את הקיים ,דהיינו ,כל
אקדמאי אשר תתוסף לו ההכשרה המלאה בביקורת פנימית
וציבורית.


)ב(.

כמו כן ,נראה לנו כי יש להדגיש כי הניסיון הנדרש הוא
בביקורת פנימית ולא ביקורת סתם ,שכן לא כל ביקורת
מכשירהאתהמועמדיםלעסוקבביקורתפנימית.

ה.תכניתעבודה

 (1עפ"י פקודת העיריות המבקר הפנימי יכין את תכנית העבודה שלו על פי
שיקולדעתושלהמבקרכאשרראשהעירייהרשאילדרושממנולבקרעניין
פלוניועלפידרישתועדתביקורתלבדוקשנינושאיםבשנתעבודה -סעיף
170א')ג(.

 (2בהצעת החוק שבנדון נכתב אמנם כי המבקר יקבע את תכנית עבודתו
השנתית אולם נקבע בהצעה כי עליו לכלול בתכנית עבודה את הנושאים
אותם ביקשו ראש העירייה או המנהל הכללי לבקר באותה שנה וכך שני
נושאים עפ"י החלטת הועדה לביקורת של העירייה .בנוסף לאמור לעיל,
ראש העירייה אוהמנכ"ל רשאים להטיל במהלך השנה על המבקר בדיקתו
של כל נושא שלא נכלל בתכנית העבודה השנתית אם ראו צורך בבדיקתו
הדחופה)סעיף124להצעתהחוק(.

 (3ההצעה הזו נוטלת מהמבקר הפנימי של העירייה כל מידה של עצמאות
בתכנוןעבודתו,שכןראשהעירייהוהמנכ"לאינםמוגבליםבמספרהמטלות
שהם רשאים להטיל על המבקר לבדוק ובנוסף לכך רשאים במהלך השנה
להטיל עליו לבדוק נושאים שייראו דחופים .בצורה זו יכולים ראש העיר
והמנכ"ללהסיטאתהמבקרהפנימימלבדוקנושאיםאשרברשימתהמטלות
המחייבות אותו בבדיקה עפ"י סעיף  123להצעת החוק והם לא בהכרח
מעוניניםשיבדקו)סעיף124להצעתהחוק(.

7


 (4יודגשכיע"פהתקניםהמחייביםוהנחיותמקצועיות)ראוחוזרמנכ"למשרד
הפנים (5/04נדרשמהמבקר הפנימילערוך אתתוכניתעבודתוע"פממצאי
סקר סיכונים .תכלית הסקר הנ"ל לבסס את התוכנית בצורה אמפירית כך
שהיא תכסה את כל התחומים ברי הסיכון בארגון .ברור הוא שהסמכויות
בנושא כלפי המבקר שניתנו למנכ"ל ולראש העיר מייתרים את תכנון
הביקורת.יתרהמזאתע"פ הצעתהחוקראשהעירוהמנכ"להםהמבוקרים
הראשיים ,יצירת מצב בו ראש עירייה או המנכ"ל יכול לדרוש ללא הגבלה
לבצע מטלות ביקורת ,יכלו לגרום לכך שעבודת המבקר תוסט לדברים
שוליים.יתרהמזו,ע"פהקייםרשאיראשהעירורשאיתהמועצהלהטילעל
המבקר מטלות נוספות אך עפ"י הניסיון הנצבר ,דרישתם מהמבקר לא
מגובות בהקצאת המשאבים לביצוע המטלות.אשר על כן נדרש לא לשנות
מהמקור ,אלא להוסיף ,שבכל מקרה של הטלת מטלות נוספות ,יש לגבות
זאתבהקצאתהמשאביםהנדרשים.

 (5מסקנה  :יש להשאיר את ההוראות הקיימות היום בפקודת העיריות וצו
המועצות המקומיות ולהדגיש את החובה לעבוד עפ"י תקנם מקצועיים של
לשכת המבקרים הפנימיים  .אין בהשארת הוראות אלו כדי להפחית
מסמכותם של ראש הרשות המקומית וועדת ביקורת של הרשות כפי שהם
כתובותהיוםבפקודתהעיריותוצוהמועצותהמקומיות


ו.דרכיםלביצועתפקידו
 (1בפקודת העיריות ,סעיף  170א' )ד'( ,נקבע כי המבקר יקבע על פי
שיקולדעתואתהדרכיםלביצועעבודתו.
 (2בהצעההחדשהסעיףזהאינומופיע.
 (3המחיקההזוגםהיאמעידהעלהפחתתמעמדושלהמבקרהפנימי
ברשויותהמקומיות.

 (4מסקנה :יש להשאיר את ההוראות הקיימות היום בפקודת העיריות
וצוהמועצותהמקומיותבהזדמנותזוישלהוסיףהוראהאשרקיימת
בחוק הביקורת הפנימית והועברה לחוקים אחרים לפיה המבקר
הפנימייערוךאתהביקורתעלפיתקניםמקצועייםמקובלים)סעיף4
)ב( לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב –  .(1992תקנים אלו הנם של
לשכת המבקרים הפנימיים העולמית שאותם הלשכה הישראלית
מתרגמת לעברית ומתאימה אותם לחיי העשייה ולחוקי מדינת
ישראל.
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ז.תקציבהביקורת


 (1בפקודת העיריות נכתב כי מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מידי
שנההצעתתקציבשנתיללשכתולרבותהצעתתקן.במסגרתהכנתתקציב
לפי הפקודה ) סעיף 170א')ה(( .בהמשך נכתב כי היקף הצעת התקציב לא
יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה ,כפי שיקבע
השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה
השנתי.

 (2סעיףזהנמחקמהצעתהחוקולמעשהתקציביחידתהביקורתנקבעכמוכל
יחידה בעירייה .יוצא כי הכנת התקציב תיעשה ע"י אנשי העירייה שהם
מבוקרי המבקר מבלי חובה לקבל הצעות תקציב מהמבקר כאמור ומבלי
לקבועמינימוםהיקףביקורת.הוראהזומאפשרתלאנשיהעירייהשהםגם
מבוקרים לקבוע את תקציב יחידת הביקורת הפנימית ובצורה זו גם את
היקפה .בכך "בונה ההצעה נדבך נוסף" של הרס הביקורת והגברת תלות
המבוקרבמבוקריועדכדיעיקורוהסופי.

 (3מבקר פנימי נדרש ,כדי שיכול לבצע את עבודתו ,להיות בלתי תלוי בגוף
אותוהואמבקר.איהתלותהיאהערובההיחידההיכולהלהבטיחשעבודת
המבקרתהיהאובייקטיבית.לאבכדינקבעבפקודתהעיריותובצוהמועצות
המקומיותדרךשונהלאישורתקציבהמבקרהפנימי.כמוכןלאבכדינקבעה
בפקודת העיריות הוראה הקובעת שהשר יקבע תקנים לגובה התקציבותקן
כ"א)ראוסעיפים170אה'ו 170 -ה'(.מכיווןשכך,ביטולהוראהזומשמעה
פגיעה ביכולת המבקר הפנימי לעשות את עבודתו נאמנה .יצוין כי
אפקטיביות הביקורת מושפעת מהיקפה ,כך שאי מתן תקציב להעסקת כ"א
או יועצים חיצונים לדוגמא ,יפגע בביקורת .החלופה היחידה האפשרית
לקביעת"השיעורהקבועבאחוזים"כנ"ל,היאשתכניתהעבודהתיעשהע"י
המבקר עפ"י תוצאות סקר הסיכונים שערך ותוכנית זו ,המבוססת על
תוצאותהסקר,תאושרללאעוררין.
 (4מסקנה :ישלהשאיר את ההוראות הקיימות בפקודת העיריות וצו המועצות
המקומיות  .יש לזכור כי המבקר הפנימי חייב לעבוד בהתאם לתקנים
המקצועיים המקובלים כולל ראה עריכת סקר סיכונים ) ראה חוזר מנכ"ל
משרדהפניםבעניין(.תכניתהעבודהשלוכאמורצריכהלהיותמאושרתעל
ידיוועדתהביקורתשלהעירייה.



ח.עובדילשכתהמבקרהפנימישלהעירייה

 (1בפקודת העיריות נכתב כי ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ,ימנה
עובדים ללשכת מבקרהעירייה בהתאם לתקנים שיקבעשר הפניםבתקנות
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ולא ימונהעובדולאיכהןאדם כעובדביקורתבלשכת מבקר העירייהאלא
אםכןהתקיימובוהוראותסעיף) 167ג()(1עד))(4יחידתושבישראל,לא
הורשע בעבירה שיש עמה קלון והוא בעל השכלה אקדמאית בארץ או
בחו"ל(וכןכיעובדילשכתמבקרהעירייהדינםכשארעובדיהעירייהואולם
הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד .לבסוף ,לא יופסק
שירותו של עובד אצל מבקר העירייה,שלא בהסכמתו של מבקר העירייה).
סעיפים)170ה(;)170ה)170;(1ה)170;(2ו(;)170ז((.

 (2הוראותאלואינןמופיעותכללבהצעתהחוקהחדשהוהןמוציאותלחלוטין
מידי מבקר העירייה את השליטה על עובדיו ו/או גיוסם ופיטוריהם )ראו
עיריית הרצליה( .ברור לכל כי איוש לשכת המבקר בעובדים חסרי השכלה
מתאימה ,ואף עובדים שיתכן ונאמנותם תהיה לגורמים אחרים ברשות,
שהנםלמעשהמבוקריהמבקר,תפגעבביקורתבאופןקיצוני.

 (3מסקנה  :אשר על כן נראה לנו כי יש להשאיר את ההוראות הקיימות היום
בפקודתהעיריותוצוהמועצותהמקומיות


ט.מסגרתהזמןלהגשתתוכניתביקורת

 .1פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות מסתפקות בקביעת לו"ז להגשת
דוחביקורתולאלהגשתתוכניתעבודה.
 .2סעיף )124ג( בהצעת החוק קובע כי המבקר יציג את תוכנית עבודתו לשנה
הבאה"לאיאוחרמחודשינואר",זאתבעודשבסעיף)129א(להצעהנקבעכי
המבקריגישדוחשנתי"לאיאוחרמ1לפברואר".לו"זזהמציבסדזמןבלתי
אפשרילערוךתוכניתעבודהשנתיתהמבוססתעלסקרסיכונים,זאתמכיוון
ש)א(בנקודתהזמןהנזכרתהמבקרעדיןעומללסייםאתעבודתועלהדוח
השנתי ו)ב( לא הותירו בידיו די זמן לערוך סקר סיכונים .מצב זה יגרום
בוודאי לכך שכדי לעמוד במסגרת הזמן מבקרים פנימיים יאלצו לערוך
תוכניתעבודה"בשבילהפרוטוקול",והכולכדילעמודבסדהזמן.

 .3מסקנה :יש להפריד בלוח הזמנים בין המועדים השונים להגשת הדו"חות
השונים ו/או תכנית העבודה .יש לזכור כי ברשויות רבות המבקר הפנימי
עובדלבדוברשותולעתיםהואעובדבמספררשויות.



י.מועדהגשתדוחביקורת

 (1פקודות העיריות וצו המועצות המקומיות הכירו בעובדה כי אורך זמן לא
מבוטל לערוך ולסכם דוח ביקורת שנתי .יודגש כי לאור המורכבות של
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השלטון המקומי ,רק בסקטור זה נקבע בחוק כי המבקר הפנימי יגיש  דוח
שנתי.

 (2בהצעת החוק נקבע כי )סעיף 129א( המבקר יגיש את הדוח השנתי "לא
יאוחר מ 1 -לפברואר" .קיצור פרק הזמן בחודשיים )כיום המועד הוא 1
לאפריל( יפגע בהיקף הביקורת .זאת בין היתר ,בגלל אופי העבודה המחייב
לאפשרלמבוקריםזמןרקלהגיבעלהטיוטותהשונות)עלהיקףזכותהעיון
וזכותהטיעוןשלדוחביקורתראובג"ץ.(7805/00

 (3מסקנה:ראההסעיףהקודם.


יא.נציבתלונותהציבור

 (1כדי להבטיח שאכן עבודת המבקר תהייה אובייקטיבית נקבעה בחוק הוראת
'ייחוד פעולות' הקובעת כי מבקר פנימי לא ימלא בארגון תפקיד נוסף ,זולת
הממונה על תלונות הציבור ו/או תלונות עובדים )ראו לדוגמא סעיף  8לחוק
הביקורתהפנימית(.גםבצוהמועצותהמקומיותנקבעההוראהדומה)ראוסעיף
145א)ד(לצו(.

 (2סעיף  125להצעת החוק קובע כי המבקר הפנימי יכהן בנוסף כנציב תלונות
ציבור ,אך אין כל התייחסות לסוגיית המשאבים .במצב הקיים דהיום ,בו ברוב
הרשויות בארץ אין למבקר עובדים ,תוספת עבודה זו תפגע באופן וודאי
בביקורת .מינוי מבקר לתפקיד ממונה על תלונת הציבור מחייב בהקצאת
משאבים מתאימים .בהצעת החוק ,לא זו בלבד שאין כל התייחסות להיקף
המשרה המינימליהנדרש ,נקבעכי המבקריכהן בנוסףכנת"צ ,ללאהתייחסות
לסוגייתהמשאביםכאשרנושאהתקציבגםהואיוצאמשליטתו.

 (3במצב הנזכר יאלץ המבקר לטפל גםבתלונות הציבור ,להגיש 2דוחות שנתיים
)דוח ביקורת שנתי ודוח של הנת"צ )סעיף  ,((130כל זאת בסד זמן קצר יותר
לעומתהקייםכיום,וללאהבטחתמשאבים)איןבתזכירכלהתייחסותלתקציב
המבקר(.לכלהדעותסעיףזהבהצעתהחוק,כפישהואמנוסחובלאשיקבעובו
ההוראות בדבר הקצאת המשאבים הנדרשים לטיפול בתלונות הציבור ,טומן
בחובופגיעהמהותיתבביקורתהפנימית.

 (4מסקנה:הטלתתפקידזהעלהמבקרהפנימימחייבתהקצאתמשאביםמתאימים
לביצוע התפקיד אחרת תפגע הביקורת הפנימית באופן מהותי ברשויות
המקומיות


יב.מועדפרסוםדוחביקורת
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 (1פקודת העיריות וצו המועצות המקומיות קובעים כי "לא יפרס אד דו"ח מ
האמורי בסעי זה או חלק ממנו או תכנו ,לפני שחל המועד שנקבע להגשתו
למועצה")170ג)ו( לפקודה( .הוראה זו נועדה למצות את הטיפול בממצאי ביקורת ,ה ע"י
המבוקר )תיקו הליקויי( וה ע"י ועדת הביקורת )ותשאול עובדי על הליקויי(.




 (2סעיף )129ו( להצעת החוק קובע כי דוח הביקורת יפורסם ברבים ,זאת לפני
שמתחיל הדיון בועדת הביקורת ולפני שחברי מועצת העיר קיבלו עותק
מהדוח,וקיימובכךדיון.ברורלכלכיבאם"הדיון"בממצאיהביקורתיעשה
במקומונים טרם כינוסה של ועדת ביקורת ,לא יתקיים דיון רציני בדוח
ובממצאיו,לאבועדתהביקורתולאבמליאתהמועצה.
 (3מסקנה  :יש להשאיר את ההוראות הקיימות היום בפקודת העיריות וצו
המועצותהמקומיותחופשהציבורלאיפגע,כפישהואלאנפגעעדכה,באם
ממצאי הביקורת יפורסמו ,לאחר הדיון במליאת המועצה ,כפי שנוהג כיום.
פרסוםלפניהדיוןיגרוםלדיוןשיושפעממהשפורסםולאממהשכתובבדו"ח
ראהפס"דנגדמבקרקרייתשמונה.בנוסףלאמורלעילעלולהלעלותטענה
מצדהמבוקריםכיהנושאפורסםעודלפנישניתנהלהםהאפשרותהאחרונה
לאמרדברםלפניהרשותהמוסמכתדהיינווועדתביקורתומועצתהרשות.



יג.הגשתדוחביקורתמיוחד

 (1החקיקההקיימתמאפשרתלמבקרלהגישדוחביקורתמיוחד,ביןהיתר,ע"פ
שקול דעתו)"רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי
ביקורת שער& בכל עת שייראה לו" סעי 170ג' )ב( לפקודת העיריות ( .כלי זה נועד
להביאלטיפולהשלועדתהביקורתולדיוןבמליאתהמועצהממצאיביקורת
דחופים,שאיןלדעתהמבקרמקוםלהמתיןעמםעדלסוףהשנה.
 (2סעיף 131להצעתהחוקקובעכימעתהיערוךהמבקרדוחמיוחדרקכאשר
הואנדרשלכךע"יראשהעירו/אוהמנכ"לבהתאםלסעיף) 124ד(להצעת
החוק  .יש לראות בכך משום פגיעה נוספת בסמכות ובשיקול הדעת של
המבקר הפנימי לרבות באי תלותו במבוקריו .משמע ,פגיעה נוספת ביכולת
המבקר לפעול באפקטיביות .דו"חות מיוחדים ,עפ"י ההצעה ,יהיו רק
בנושאיםשראשהעירייהו/אוהמנכ"להחליטוכיהםמיוחדים.

 (3מסקנה :אשאר ל כן יש להשאיר את ההוראה כפי שהיא היום בפקודת
העיריות.



יד.חובתזימון
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 (1כידועועדותהנןצמתיםבהםעוברמידע.המבקר,גםע"פהחקיקההקיימת
כיום ,חייב להיות מוזמן לכל ועדות המועצה )ראו סעיף 170ב)ה( לפקודה(.
כמוכןהואחייבלהיותמוזמןלכלועדהשלגוףעירונימבוקר.

 (2סעיף 136להצעתהחוקקובע,להבדילמהאמור,שהמבקריוזמןרקלדיונים
על דוח ביקורת בועדת הביקורת ובמליאת המועצה ,דבר הפוגע פגיעה
מהותית ביכולת של המבקר לבצע את עבודתו ולפעול באורח אפקטיבי.
יודגש כי זימון המבקר לישיבות ונוכחותו בישיבות )לפי שקול דעתו( נועד
כדילקבלמידעעלהנעשהבאופןמיידימחד,ולהוותגורםמרתיעמאידך.


טו.היקףהביקורת

סעיף ) 123ב( בהצעת החוק החדשה מצמצם את סמכותו של מבקר הפנימי,ביחס
למצב הקיים היום .בסעיף האמור נקבע כי המבקר הפנימי לא יקיים ביקורת
בתאגידים אשר מינו לעצמם מבקר פנימי .אין זה עולה על הדעת להגביל את
המבקרהפנימיבתאגידאם)העירייה(לקייםביקורתבתאגידיםשבבעלותהעירייה
אוכאלה שהעירייהבוחרתאת הנהלתם .היעלה על הדעתשמבקרפנימילדוגמא
בחברה ציבורית ,לא יוכל לקיים ביקורת בחברת בת או חברה נינה?  אשר על כן
המסקנההיאכיישלהשאיראתההוראותכפישהןכתובותהיוםבפקודתהעיריות
וצוהמועצותהמקומיות


טז.המצאתמסמכים

מעוצב


בחקיקה הקיימת נקבע כי העברת מסמכים ותשובות למבקר תיעשה "על פי
דרישתו" )ראה סעיף170ב' לפקודת העיריות( .קביעהזו נועדה למנועמצבים בהם
מבוקריםמעקביםאתעבודתהביקורת.יצויןכינורמהזוקיימת,ואףבאופןבנוסח
מרחיב ,גם בחוקים אחרים )ראה לדוגמא סעיף )9א( לחוק הביקורת הפנימית,
התשנ"ב –  .(1992לדעתנו השמטת הסעיף בחוק המחייב את המבוקר לענות בתוך
פרקהזמןשהמבקרקבעלו יפגעבעבודתהביקורת.אשרעלכןהמסקנההיאכייש
להשאיר את ההוראה כפי שהיא כתובה היום בפקודת העיריות וצו המועצות
המקומיות  אחרת תפגע עבודת הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות באופן קשה
במיוחד.



כ.אופןעריכתהביקורת

מעוצב


לאבכדינוסחוההוראותבפקודתהעיריות)סעיף 170ב(ובצוהמועצותהמקומיות
)סעיף 145ה)ב( " למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך
ביצוע תפקידו ,לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת
עיבודנתוניםאוטומטישלהעירייהאושלהמשרתיםאתהעירייהאושלגוףעירוני
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מבוקר" .הסיבה היא שהמבקר הפנימי הראשי בכל ארגון עובד הן עם עובדים והן
עם יועצים חיצוניים מכיוון שכך נדרש כי ניתן יהיה למבקר הראשי להאציל
מסמכויותיו .אופן ניסוח הוראת סעיף  127בהצעת החוק עלול להתפרש כי הזכות
לקבל כל מידע וגישה למאגרי מידע היא של המבקר בלבד ולא של העובדים
מטעמו .המסקנה היא שיש להשאיר את ההוראות כפי שהן כבות היום בפקודת
העיריות וצו המועצות המקומיות שכן אחרת יקשה הדבר על עבודת הביקורת
הפנימיתברשויות.



ל.דיוןבדוחבמועצה 

כדי שהמלצותועדתהביקורת,המושתתותעל-פירובעלהמלצותהמבקר,ייושמו,
נקבע בפקודת העיריות ובצו המוצעות המקומיות שלאחר הדיון בועדת הביקורת
יתקיים תוך חודשיים במליאת המועצה דיון "על סיכומיה והמלצותיה של ועדת
הביקורת" ,וזאת כדי שהללו יקבלו תוקף של החלטת מועצה .כידוע להחלטות
מועצה יש תוקף מחייב וראש הרשות נדרש ע"פ חוק לפעול ליישמם .עפ"י הצעת
החוק הדיון בדוחות הביקורת יכולים להסתיים בועדת ביקורת בלבד ואין חובה
להעבירם לדיון במועצת העירייה .לאור החשיבות המיוחסת לתיקון ליקויים נדרש
להשאיראתהנוהלהקייםעלכנו.אםכןמומלץלתקןאתהנוסחבהתאם.




.IIIסיכום

בהצעתהחוקהזו,ככלשהדברנוגעלביקורתהפנימיתולמבקרהפנימי,אנורואים
פגיעה ממשית ואנושה שלא ניתנת לתיקון ,במעמדו של המבקר הפנימי ברשות
המקומית,אשרתביאלחיסולהשלהביקורתהפנימיתברשויותהמקומיות.כלאחד
מסעיפי ההצעה הזו מביא להפחתה במעמדה של הביקורת הפנימית ברשויות
המקומיותובאפקטיביותשלה.כלסעיפיההצעהביחד,באופןמצטבר,יביאוכאמור
להחלשת הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות עד כדי מחיקתה לחלוטין באופן
אפקטיבי .בהצעת החוק ישנן מחיקות של שינויים שזה עתה התקבלו ונחקקו
בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות .הצעת חוק זו ,כפי שהוגשה לגורמים
המוסמכיםבמשרדהפנים,ממחישהאתהצורך הדחוף והמיידיבהתייעצות בגורם
מקצועי .לא בכדי עיגן המחוקק בחוק הביקורת הפנימית ,שהנו חוק מסגרת לכל
הוראותהחוקהשונותבנושאביקורתפנימית,הוראההמחייבתאתהשרלהתייעץ
עם לשכת המבקרים הפנימיים לגבי כל שינוי חוק ו/או הוצאת תקנות )ראו סעיף
.(23
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