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 העעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס׳ 35) (גוף שחדל להיות גוף מבוקר - הכפפתו
 לביקורתו התשנ״ז-ד99 ו



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדה החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מם׳ 35) (גוף שחדל להיות גוף מבוקר -
 הכפפתו לביקורת), התשנ״ז-ד199*

, אחרי סעיף 9(9) יבוא:  תיקון סעיף 9 1. בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-958ו [נוסח משולב]1

 ״(10) גוף שחדל להיות בלול ברשימת הגופים המנויים בפסקאות (ו) עד (9/ לגבי

 התקופה שבה נבלל ברשימת הגופים באמור, וכל עוד לא חלפו חמש שנים מהיום

 שחדל להיכלל בה: על גוף לפי פסקה זו תחול, לפי הענין, כל הוראת חוק שחלה לגביו

 לפני שחדל להיכלל ברשימת הגופים כאמור.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 פעילותם כאיגוד מקצועי; ואולם הביקורת על גוף
 באמור לא תופעל אלא אם כן החליט על כך
 המבקר ובמידה שהחליט ובכפוף לאמנות
 בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן: החליט
 המבקר להפעיל את הביקורת כאמור, יהיו למבקר
 כל הסמכויות שהוקנו לו לגבי נוף מבוקר או לגבי
 פעילותו של ארגון עובדים כולל, מפעל, מוסד, קרן
 או גוף כאמור, כאיגוד מקצועי, ובלבד שהמבקר
 סבור כי הדבר דרוש לצורכי הביקורת על פעילות

 אחרת שלהם; לענין פסקה זו -

 ״פעילות באיגוד מקצועי״ - ייצוג עובדים לשם
 קידום, מימוש או הגבת זכויותיהם כעובדים;

 ״ארגון עובדים כולל״ - ארגון עובדים ארצי,
 הפועל כאיגוד מקצועי ביותר מענף עבודה

 אחד.׳

 סעיף :ה מכפיף גופים שונים לביקורתו של מבקר
 המדינה במידה שהם עונים על התנאים המפורטים בו.

 לפי המצב החוקי ביום גוף שחדל להיות גוף מבוקר
 במשמעותו בסעיף 9, כגק גוף שהופרט, אינו כפוף יותר
 לביקורתו של מבקר המדינה, גם לא לגבי התקופה שבה

 היה גוף מבוקר.

 מוצע לקבוע כי למשך תקופה של 5 שנים יחולו על
 גוף שחדל להיות גוף מבוקר, הוראות בל חוק בפי שחלו
 לגביו לפני שחדל להיות גוף כאמור, וזאת לגבי פעולותיו

 בתקופה שבה היה גוף מבוקר.

 הכוונה היא להחיל על גוף כאמור, בין השאר, את
 הוראות סעיף 3 לחוק־יסוד: מבקר המדינה, המחייב
 להמציא למבקר ״ללא דיחוי לפי דרישתו, ידיעות,
 מסמכים, הסברים, וכל חומר אחר שלדעת המבקר

 דרושים לצורכי הביקורת.״

 חבר הכנסת שאול יהלום

 סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי״ח-958ו [נוסח
 משולב](להלן - ההוק), קובע לאמור:

 ״גוף מבוקר

 9. ואלה הגופים (בחוק זה - גוף מבוקר), אשר יעמדו
 לביקורתו של המבקר:

 (ד) כל משרד ממשלתי;

 (2) כל מפעל או מוסד של המדינה;

 (3) בל אדם או גוף המחזיק, שלא לפי חוזה,
 ברכוש המדינה או המנהל אותו או המפקח עליו

 מטעם המדינה;

 (4) כל רשות מקומית:

 (5) כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שהממשלה
 משתתפת בהנהלתם:

 (6) כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר,
 שיועמדו לביקורת על פי חוק, על פי החלטת

 הכנסת או על פי הסכם ביניהם ובין הממשלה:

 (ד) בל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שאחד
 הגופים המנויים בפסקאות (2), (4), (5) ו־(6)
 משתתפים בהנהלתם, אולם הביקורת על גוף כזה
 לא תופעל, אלא אם הועדה או המבקר החליטו על

 בך ובמידה שהחליטו;

 (8) בל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר הנתמכים,
 במישרין או בעקיפין, על ידי הממשלה או על ידי
 אחד הגופים המנויים בפסקאות (2), (4), (5) ו־(6)
 בדרך הקצבה, ערבות וכיוצא באלה: אולם
 הביקורת על גוף כזה לא תופעל, אלא אם הועדה

 או המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו;

 (9) כל ארגון עובדים כולל, וכל מפעל, מוסד, קרן
 או גוף אתר שארגון עובדים כאמור משתתף
 בהנהלתם, ובלבד שהביקורת לא תופעל על
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