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 מקומיות  השויות ברבחירות הימון מלליכ
  19931-ג"התשנ, )שכרם ושכון הואי רינוימ(

 

-ג"התשנ, )בחירות מימון(לחוק הרשויות המקומיות ) ב(30בתוקף סמכותי לפי סעיף 

1993
2

 :לה אללים כני קובעתא, לי לפי חוק ושאר סמכויות המוקנות, ) החוק-ן הלל(, 

 

ואה  רקשתב

 שבוןח

 מעוניןה

 וימינב

 18 עיף ספי לשבון חואה רהתמנות למעונין השבון חואהר )א( .1

 רשימות ויעות סל ששבונותיהן חלביקורת, חוקל

 וות חלמתן ומקומיות הרשויות לבחירות במשתתפותה

 מדינה המבקר לגישי, חוקל) ב(22 עיף ספי לליהם עעתד

 ).בקשה ה- הלןל (ועמדות מקשתב

 בקר ממשרדל, יד בו אשום רדוארב, כתב בוגש תבקשהה )ב(  

 פי לבחירות הועד מפני של70- ההיום מאוחר יאל, המדינה

-תשכ״הה, )חירותב (מקומיות הרשויות החוק ל4 סעיף

1965. 

 :לה ארטים פבקשה בציין יחשבון הואהר )ג(  

 פירמה הם שו אותפיו שותמש ורדו משמען ומוש )1( 

 יקורת בובדי עספר מכןו, ה בהשותפים פרסמו

 ;סוגיהם לבמשרדו מועסקים החריםא

 ציוןב, לו שקצועי המיוןסהנ ושבון חייתארקן בתו )2(

 סקיים עא לופים של גונותיהםבש חורתקבבי נווסינ

 ופים גל שחשבונות הערכות מעם יכרותאו ה

 ;ייםתפלגמ

 

___________ 

 ).1093' מע, תשנ״ח ה״תק, יקוןת(; 1037' מע, תשנ״ג ה״תק 1
 .146' עמ, ג"ח התשנ"ס 2
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 מצא נבה שעיר לחוץ מירותים שתת לכולתוי )3(

 סיעות ביקורת הבת אכולתו לבצעי, שרדומ

 יתברפה העש בת רישומיהן אמנהלותת הברשימוו

ת ינחב מ כאלהםירותי שמתן לדיפויותיו עיון צכןו

 .שירותים התןם מקומ

 

; בקשות הבחינת ללושה של שעדה ומנה ימדינה הבקרמ )א( .2

 בין ממדינה הבקר מדי יל עמונו יועדה החברי מנייםש

 שבון חואי רשכת לשיא נהיה ילישיששרדו וה מובדיע

 ).ועדה ה- הלןל (ל ידו עומלץ שהי מוא, ראלישב

 בחינת לעדהו

 קשותב

 ל עעתה דוות חת אמדינה הבקר מפני בביאה תועדה )ב( 

 :להם אשיקולי בהתחשב בשותקב הישל מגי שינוייםמ

 

, שבון חואה רמנות לש יבהן שמקומיות הרשויותה )1(

 ;לה אשויות רמצאות נבהם שהארץ אזוריו

 ת אתת ליכולתו ובקשה הגיש מל שנונסיו וישוריוכ )2(

 ;הדרושים שירותיםה

 ל עהשפיע לעלולים הורמים גל שיומם קפשרותא )3(

ת נדרש הביקורת בשהקב הישל מגש עולתו פרךד

 .םענייני יגוד ניצור לוק אחו הפיל

 

 חשבון הואי ר2 עיף ספי לועדה הל שדעת החוות בלולים כיו האל .3

 לא ששבון חואה רמנות לינהמד הבקר משאיר, ושרהד מספרב

 .הקש בגישה

לא  שי מינוימ

 קשה בהגיש

 רואה למסרי, שבון חואה רינוי מל עמדינה הבקר מחליטה )א( .4

 ו אנהימדר הבק מידי בתום חינוי מתב כמנה שהתחשבוןה

 .כתב בדיו יל עיוסמך לכך שי מידיב

 של ן הלנציגי ופנים השר לישלחוי ימינו התב מכעתקיםה )ב( 

 האו רותו אונה מןלה, מהרשימות וחת מהסיעות אכל

 .שבוןח

 

 פי לשבון חואה רל שינוי מבטל לשאי רמדינה הבקרמ )א( 5

 : אלהיםרמק ב4 עיףס

 ינוי מיטולב
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 אופן בפקידו תת אמלא לחשבון הרואה מבצרנ )1( 

 ;דירס

 מן זסרהמנ שכתב בודעהבה, חשבון הואהש ריקב )2(

 ;ידותפקר מהתפטל, מראש בירס

, שימה רו איעה סהגישה שהתנגדות שוכנע שואה )3(

 ;מינוי היטול בת אצדיקהמ, חשבון הרואה ונה מהל

 ואה רין אשובש, חרים אטעמים מוכנע שואה )4(

 רשיםדנ הידיםקפ התת אמלא למתאים חשבוןה

 .קחו הפי למנומ

, חשבון הואה רל שמינוי הת אמדינה הבקר מבטל יאל )ב(  כרש

 יעמהש לחשבון האהור לבירה סדמנות הזנתןאחר ש לאאל

 .ברו דתא

 מקצוע במקובל השכר כהיה יחשבון הואה רל שכרוש )א( .6 

 עבודה לאופיה בדומה היקורת בעבודת לחשבון אייתר

 עבודה העות שפי לחושבמ, חוק הפי לדרש לעשותה נהואש

 .חשבון ועובדיו הואה רלש

 בון חשת אגיש יוקח ל18 עיף ספיה לנתמנ ששבון חואהר )ב( 

 ו ביפרטו, דינהר המבק מרדשמל, בודתו עיום סםע, כרוש

 .ןוחשב הוססבי לדרושים הל הפרטים כתא

 

 )1993 יולי ב30 (ג ״תשנ האב ב״בי

 )1998 יולי ב28 (תשנ״חה, אבב'  היוםמ, תשנ״ח היקוןת

 


