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 מתפרסמות בזה העעות חוק של חברי הכנסת מטעם הועדה לעניני ביקירת המדינה של הכנסת:

 9151] העעת חוק לתיקון םדרי המינהל (החלטות והנמקות) (תיקון מם׳ 2)
 התשנ״ה-994ד*

. בסעיף 2 לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי״ט־1958' (להלן - החוק  תיקון סעיף 2 ו
. ״  העיקרי), בכל מקום, במקום ״משלושה חודשים״ יבוא ״מארבעים וחמישה ימים

 ביטול סעיף 9 2, סעיף 9 לחוק העיקרי - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 1 סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות
 והנמקות), התשי״ט-1958 (להלן - החוק),
 קובע כי עובד ציבור שנתבקש להשתמש בסמכות שניחנה
 לו על פי דין יחליט בבקשה וישיב בכתב למבקש בהקדם אך
 לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת הבקשה (סעיף קטן
 (א)). סעיף קטן(ב) מאפשר מתן תשובה במשך זמן ארוך יותר
 אם הענין הוא בגדר אחת הסיבות המפורטות בסעיף, אולם
 אז על עובד העיבור להודיע למבקש, לא יאוחר משלושה

 חורשים. את הטעם שעל פיו נמנע מהשיב במועד.

 לאור ההתפתחות הטכנולוגית העצומה שחלה מאז
 שחוקק החוק בשנה 958 ו מוצע להגביל את תקופת
 הבירורים הביורוקרטיים לחודש וחצי לכד המאוחר, במקום

 שלושה חודשים לבל המאוחר.

 סעיף< 2 סעיף 9 לחוק קובע לאמור:

 ״תחולה

 9. חוק זה לא יחול על החלטות פקיד הרישוי לפי חוק בלי
 היריה, התש״ט-1949, ועל החלטות שר הפנים או מי
 שהועברו אליי סמכויותיו לפי חוק הכניסה לישראל,

 התשי״ב-1952״.

 כיום איך מקום להוראות סעיף 9 ומוצע לבטלו.

 חברי הכנסת: דוד מגן, אברהם הירשזון,
 שאול עמוד, יעקב שפי

 ־ הצעת חיק מס, ביקט: הועברה לועדה ביום כ׳ בכסלו התשנ״ה (13 בנובמבר 1994).
 ם״ח התשי״ט, עמ׳ ל; התשכ״ט, עמי 147.

9] ה־צעת חוק הביקורת הפנימית (תיקון) (הודעה על הגשת דין וחשבון), 6ו ] 
 התשנ׳׳ה-994ו*

, בסופו יבוא:  תיקון סעיף 6 ן. בסעיף 6 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב-1992י

ן דיע לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת על כל דין וחשבו ו  ״(ד) מבקר פנימי י
(ב) לגבי גוף ציבורי כמשמעותו בפסקה (ו) להגדרת ״גוף •ציבורי״  שהגיש לפי סעיף קטן

ף ו.״  שבסעי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (2) בגוף ציבורי אחר - למנהל הכללי.״

 סוצע לתקן את החוק ולקבוע שהודעה על הגשת
 הדו״ח, לגבי גוף ציבורי שהוא משרד ממשלתי, מפעל או
 מוסד של המדינה או מפעל. מוסד, קרן או גוף אחר
 שהממשלה משתתפת בהנהלתם, תועבר לידיעת הוועדה

 לענייני ביקורת המדינה.

 חברי הכנסת: דוד מגן, אברהם הירשזון,
 שאול עמוד, יעקב שפי

 סעיף 6(א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב-992ו,
 קובע כי מבקר פנימי יגיש לממונה דין וחשבון בכתב על

 ממצאיו.

 סעיף 6(ב) לחוק קובע לאמור:

 "(ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א) יגיש המבקר
 הפנימי כל דין וחשבון שלו -

 (1) במשרד ממשרדי הממשלה שבו אין השר
 הממונה על המשרד ממונה על המבקר הפנימי

 לפי סעיף 5(א) - לשר הממונה:

 הצעת חוק מסי ביקי: הועברה לועדה ביים י״ד בחשון התשנ״ה (19 באוקטובר 1994)
 סייח התשנ״ב, עמי 198.
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