
 סמכותה של הביקורת הפנימית בעירייה

 

 

 סמכותה של ביקורת פנים בעירייה על נבחר ציבור כפופה לסייגים ולהגבלות.

מעמדו של מבקר העירייה הוא מורכב ובביצוע תפקידו פועלים כוחות מנוגדים : 

מן הצד האחד , הוא נמנה על הממסד העירוני ומהווה חלק ממנו. הוא מתמנה 

לפקודה( ועלול  להיות מפוטר על ידה. אף  167יה )סעיף ע"י מועצת העירי

שבדרך כלל המבקר הוא זה שקובע את תוכנית העבודה השנתית ואת נושאי 

הביקורת והיקפם , ראש העיר מוסמך לדרוש ממנו לבקר ענין פלוני וועדת 

א )ג( לפקודה( .  170הביקורת מוסמכת להמליץ בפניו על נושאי ביקורת )סעיף 

, תפקידו של המבקר לבחון את תקינות פעולתו של הממסד העירוני ,  מצד שני

והדבר מחייב אותו לאי תלות ולעצמאות בביצוע עבודת הביקורת. לשם כך 

הובטחה בדרכים שונות עצמאותה של הביקורת. כך למשל, תנאי הכשירות של 

 167המבקר מחייבים את ניתוקו מהמערך הפוליטי של הרשות המקומית )סעיף 

)ב(  170( : עצמאות עובדי המבקר הובטחה בסעיף 2)ג –( ו 1( וכן סק' )ג6ג )

 2)ב( 171ו)ז( והונחו מגבלות לפיטורי מבקר שהוא עובד העירייה )סעיף 

 לפקודה.

הדואליות  שבמעמדו של המבקר , הנעוצה בהיותו חלק  מהמערך הארגוני 

, תוך עשיית אבחנות שאותו הוא אמור לבקר, מחייבת אותו להפעיל את סמכותו 

הדרושות בין ביקורת ראוייה לכזו שאינה ראוייה, ולעמוד לא אחת בפני לחצים 

והשפעות חיצוניות שמטרתן להפעיל את מנגנון הביקורת ככלי ניגוח כנגד 

יריבים פוליטיים. חשש זה בולט במיוחד בהפעלת הביקורת בעניינם של נבחרי 

 ציבור ומתגבר סמוך למועד הבחירות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

על מבקר העירייה לעמוד איתן בפני כוחות כאלה ולהפעיל שיקול דעת עצמאי 

בהחלטתו מה יהיה נושא הביקורת , מי ישמש נושא ביקורת ומה יהא עיתוייה 

כי אין זה מתפקידה של הביקורת של הביקורת . בהקשר זה חשוב להדגיש 

לא רק את פוליטית של נבחר ציבור ככזו, א -לבקר פעילות ציבורית

 מעשיו ככל שהם נוגעים ומשפיעים על פעולותיה של העירייה.

על המבקר לפעול בריסון רב בהפעלת הביקורת על נבחר ציבור ולהיזהר 

בשמירת חופש הפעולה של הדרג הפוליטי הנבחר לבל יוצר חופש פעילותו 

 .הציבורי בדרך בלתי ראוייה, תוך פגיעה בעקרונות היסוד של ההליך הדמוקרטי

מתחייב מכך כי בעבודת המבקר תישמר האבחנה הקפדנית בין החובה להעמיד 

במבחן הביקורת  את מעשי נבחרי הרשות המקומית , ככל שהם נוגעים 

ומשפיעים על פעולת העירייה מבחינת חוקיותן , תקינותן ומהיבטי טוהר המידות 

בקר פעילות , היעילות והחיסכון המתחייבים לגביהם , לבין החובה להימנע מל

פוליטית של איש ציבור ככזו, דבר העלול לפגוע באורחות הממשל הדמוקרטי 

 של הנבחר ברשות המקומית.

אבחנה זו עשויה לעיתים להיות עדינה ואינה תמיד קלה ליישום ,  אך היא 

 מתחייבת בעבודת ביקורת תקינה.

לים יש להוסיף כי המגבלות והסייגים על הפעלת סמכות הביקורת כאמור ח

ומחייבים גם את ראש העירייה בדרישתו כלפי המבקר לערוך ביקורת בעניין 

 170פלוני , וגם את ועדת הביקורת בהמלצותיה למבקר כאמור, )מכח סעיף 

א)ג( לפקודה. יוצא מכך כי חובת השמירה על גבולות הביקורת , חלה הן על 

רת על פי המבקר והן על כל גורם מוסמך אחר שיש לו מעמד בתחום הביקו

 חוק.  

 

 

 


