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  מבקר המדינה
 קווי  מנחי  לרואה חשבו 

 , )מימו  הבחירות ברשויות המקומיות(
  2008 ח"התשס

 ג"התשנ, )בחירות מימו (לחוק הרשויות המקומיות ) ב(30י* בתוק* סמכותי לפי סע
1
אני קובע קווי  מנחי  , לי לפי חוק ושאר סמכויות המוקנות, ) החוק   הלל(, 1993

 :אלה
) א(22 די  וחשבו  כספי המוגש על פי סעי*  " די  וחשבו  כספי"   בקווי  מנחי  אלה  . 1 הגדרות

ניהול (ת ברשויות המקומיות  ועל פי הנחיות מימו  הבחירולחוק

, רשימת בת, סיעת בת, סיעת א , רשימה, כולל סיעה  " סיעה"  ; לחוק18 או 17 מי שנתמנה לפי סעיפי   " רואה חשבו "  ;2008 ח"התשס, )חשבונות

מועמד לראש מועצה אזורית ומועמד בבחירות מיוחדות לראש 

 .כמשמעות  בחוק, רשות
פעולות רואה 

 הדי  וחשבו  ,פעולת רואה חשבו  בביקורת חשבונות סיעהעל  .2 החשבו 

לחוק יחולו תקנות ) ב(22ובמת  חוות דעתו לפי סעי*  הכספי שלה

 ג"התשל, )חשבו  דר  פעולתו של רואה(רואי החשבו  
2
1973 ,

התקני  והנהלי   ,והוא יודר  בעבודתו על ידי הכללי 

 .המקובלי  במקצוע
מסירת מידע 

למבקר 

, בכל עת שיידרש לכ , רואה חשבו  ימציא למבקר המדינה .3 המדינה

 .הבדיקות שעשה פרטי  על היק*
רואה חשבו  ינקוט את כל האמצעי  הסבירי  כדי  )א( .4 ביצוע בדיקות

בזמ  הקבוע ובהיק* הנראה לו  להבטיח ביצוע בדיקותיו

 .דרוש
 

___________ 
 .146' עמ, ג"ח התשנ"ס 1

 .1642' עמ, ג"ת התשל"ק 2
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רואה החשבו  יבדוק את שלמות הרישומי  של  )ב(   

והתאמת  לתיעוד  ושל הוצאות הבחירותהתקבולי  

רואה חשבו  ירחיב את היק* בדיקותיו או יערו  בדיקות  )ג(   .המשמש אסמכתא לרישו 

א  מבקר המדינה דרש זאת ממנו  ,בנושאי  נוספי 

 .בכתב
אי יכולת 

להשלי  

א  בשל ליקויי  בניהול מערכת החשבונות , נמנע מרואה חשבו  .5 בדיקות

, משו  שלא נמסרו לו ידיעות שביקש ממנה של סיעה וא 

חשבונות הסיעה  להשלי  את בדיקותיו או לתת חוות דעתו על

יודיע , לחוק) ב(22כאמור בסעי* , ועל הדי  וחשבו  הכספי שלה

בכתב לסיעה וישלח העתק מההודעה לשר הפני  ולמבקר  על כ 

 .המדינה
חוות דעת של 

לחוק ) ב(22רואה חשבו  לפי סעי* בחוות הדעת שיגיש  )א( .6 רואה חשבו 

את הביקורת שער  לגבי כל אחד מסעיפי הדי   )1(  :יפרט

 את הסטיות המהותיות מהוראות החוק הנוגעות )2(  ;של הסיעהוחשבו  הכספי 

הבחירות  חשבונות או מהנחיות מימו  לניהול

 ח"סהתש, )ניהול חשבונות(ת המקומיו ברשויות

רותיו בדבר תקינות  ושלמות  של את הע )3(  ;שמצא, 2008

ובדבר  הכספי של הסיעהת והדי  וחשבו  החשבונו

בהתא  להנחיות מבקר  החשבונות ניהול מערכת

חוות הדעת תכלול הודעה של רואה החשבו  שתיער   ) ב(   .המדינה

 .לתוספת בהתא 
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מימו  הבחירות ברשויות (קווי  מנחי  לרואה חשבו   . 7 

 ג"התשנ) המקומיות
3
מימו  (קווי  מנחי  אלה ייקראו קווי  מנחי  לרואה חשבו   .8  .בטלי , 1993

  .2008 ח"התשס, )הבחירות לרשויות מקומיות

___________ 
 .1036' עמ, ג"ת התשנ"ק 3
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  תוספת
  ))ב(6  סעי(
 קווי  מנחי  לרואה חשבו לפי הודעת רואה חשבו  

  2008 ח"סהתש, )מימו  הבחירות ברשויות המקומיות(
....... ....................חשבו  הכספי של בדקתי את החשבונות ואת הדי  ו

 . . . . . . . . . . . .. עד  . . . . . . . . . . . .  . לתקופת הבחירות מ
 דר (בדיקתי נערכה בהתא  לתקני הביקורת הקבועי  בתקנות רואי חשבו  

ולתקני  המקובלי  אצל רואי , 1973 ג"התשל, )רואה חשבו  של פעולתו

מימו  הבחירות ברשויות  (אה חשבו לרוי קווי  מנחי  וכ  לפ, חשבו 

אות  נהלי ביקורת  נקטתי את, בהתא  לכ ; 2008 ח"התשס, )המקומיות

 .דרושי  לפי הנסיבותלאות  חשבתי אשר 
  בהתא  לכללי,אינו משק /ב משק "המצ הדי  וחשבו  הכספי, לדעתי

ניהול ( הבחירות ברשויות המקומיות חשבונאות מקובלי  והנחיות מימו 

............ ............ההכנסות וההוצאות של  את, 2008 ח"התשס, )ותחשבונ

    .הבחירות לתקופת
 ………………………חתימה

  חשבו   רואה
 ).2008באוגוסט .12(ח "א אב התשס"י

 מיכה לינדנשטראוס
  מבקר המדינה


