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חוק מ ב ק ר המדינה )תיקון מס׳  ,(8תשל״ה1974-
תיקון סעיף 10

בסעיף ) 10ב( לחוק מבקר המדינה ,תשי״ח 1958-ננוסח משולב[! )להלן
.1
העיקרי( ,אחרי ״לפי הצעת הממשלה״ יבוא ״או המבקר״.

תיקון סעיף 18

בסעיף  13לחוק העיקרי ,ברישה ,במקום ״סעיף  (5) 9ו־)(7״ יבוא ״סעיף ,(5) 9
.2
) (7ו־)(8׳/

החלפת סעיף 18

.3

 -החוק

במקום סעיף  18לחוק העיקרי יבוא:
 .״סדרי הדיון
בועדה ובכנסת

) .18א( הונח דין וחשבון על שולחן הכנסת ,תדון בו הועדה ותגיש
לכנסת ,תוך שלושה חדשים וחצי ,את סיכומיה והצעותיה לאישור; אך
רשאית הועדה להגיש את סיכומיה והצעותיה בשני חלקים ,הראשון תוך
התקופה האמורה והשני תוך ארבעה חדשים וחצי נוספים.
)ב( לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה או חלק מהם תוך
שלושה חדשים יחצי כאמור ,תדון הכנסת בדין וחשבון ,אלא שהועדה
רשאית ,עד תום התקופה של ארבעה חדשים וחצי הנוספים ,להגיש לאישור
הכנסת סיכומים והצעות בכל ענין שבדין וחשבון שעדיין לא נדון בכנסת.
)ג( סיכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם חלקים מן הדין
וחשבון שלא הונחו על שולחן הכנסת כאמור בסעיף ) 17א( א ו ) ב (  ,לא
יונחו גם הם על שולחן הכנסת ויראום כאילו אישרה אותם הכנסת.״
דגר*

הסבר

לפי חוק מבקר המדינה׳ בנוסחו המקורי׳ פעל מבקר
המדינה מתוך קשר עם ועדת הכספים של הכנסת והדינים
וחשבונות שלו נדונו בועדה זו; בשנת תשל״א-־ 1971הוטל
על מבקר המדינה התפקיד של נציב תלונות הציבור
והטיפול בדינים וחשבונות של המבקר בתפקידו זה נמסר
י
לידי ועדת הכנסת.
עם תחילת עבודתה של הכנסת השמינית׳ הוחלט ע ל

הקמת ועדה מיוחדת לעניגי ביקורת המדינה׳ ואליה
הועברו הסמכויות והתפקידים האמורים של ועדת
הכספים ושל ועדת הכנסת .מאז כינונה ,טיפלה הועדה
לעניני ביקורת המדינה בדדיהות של מבקר המדינה ונציב
תלונות הציבור ובעקבות הנסיון שנצטבר אגב כך מציעה
הועדה מספר תיקונים לחוק.

סעיף ) 10ב( מסמיך את הועדה׳ לפי הצעת
סעיף ו הממשלה׳ לקבוע לגבי גוף מבוקר מסרים
דרכי ביקורת מיוחדות; מוצע לאפשר גם למבקר
המדינה להציע לועדה הפעלת סמכות זו.

שרץ או בעקיפין׳ ע ל ידי הממשלה או גוף מבוקר אחר.

סעיף  13מעניק למבקר המדינה׳ לגבי מ ם 
עלים ומוסדות שבהנהלתם משתתפים ה מ מ 
״
שלה או גוף מבוקר אחר׳ את הסמכות לקבוע קווים מנחים
בדבר מערכת החשבונות והמאזן של הגופים האמורים
וכן בדבר ההיקף והאופן של פעולות רואי החשבון;
כן מסמיך הסעיף את המבקר לדרוש מהגופים האמו
רים תכנית פעולות שנתית .מוצע להרחיב סמכויות אלה
של המבקר גם לגבי מפעלים ומוסדות הנתמכים׳ במי
2

סעיף  8ו עיינו סדרי הדיון בדו״ח השנתי של
.
המבקר בועדה ובכנסת; הסעיף מחייב את
י
הועדה להגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לדין וחש
בון תוך שלושה חדשים וחצי ממועד הנחתו על שולחן
הכנסת .הועדה סבורה׳ כי אמנם רצוי לקרב את הדיון
הפרלמנטרי בדין וחשבון עד כמה שאפשר למועד הנחתו
על שולחן הכנסת׳ אולם מן הראו* לתת לה שהות נוספת
כדי לאפשר לה להעמיק את הטיפול בנושאים שהועלו.
על כן מוצע להסמיך את הועדה להגיש לכנסת את סיכו
מיה והצעותיה בשני חלקים  -הסדר שהונהג השנה מכוח
הוראת שעה חד־פעמית.
3

! ס״ח תשי״ח ,עמ׳  ;92תשכ״ב ,עמ׳  ,6עמ׳  ;42תשכ״ד ,עמ׳  ;42תשכ״ט ,עמ׳  ;98תשל״א ,עמ׳  ;112תשל״ב,
עמ׳  ;134תשל״ד ,עמ׳ .38

70

ה צ ע ו ת חוק  ,1152כ״ה ב כ ס ל ו תשל״ה9.12,1974 ,

.4

בסעיף  20לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ג( יבוא:

תיקון סעיף 20

״)ד( אחרי פרסומם על פי סעיף  27של דין וחשבון שהומצא
לועדה כאמור בסעיף קטן)ג( או של חוות דעת על פי סעיף  ,21רשאית
הועדה להניח את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון או לחוות הדעת על
שולחן הכנסת ורשאית היא ,אם ראתה צורך בכך מחמת חשיבותו המיוחדת
של הענין ,לבקש את אישור הכנסת לסיכומיה והצעותיה.״
.5

)א(

האמור בסעיף  32לחוק העיקרי יסומן )א( ובסופו יבוא:
״על מינוי מנהל הנציבות לא תחול חובת המכרז לפי סעיף  19לחוק
שירות המדינה )מינויים( ,תשי״ט2 1959-״.

)ב(

אחרי סעיף קטן)א( האמור יבוא:

תיקון סעיף 32

״)ב( משנתפנתה משרתו של מנהל הנציבות ,או משנבצר ממנו
למלא תפקידו מסיבה כלשהי ,רשאי נציב תלונות הציבור להטיל את
מילוי התפקיד על אדם אחד לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים.״
בסעיף  43לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן)ד( יבוא*

תיקון סעיף 43

״)ה( סבור נציב תלונות הציבור כי הקשיים שבהם נתקל ראויים
לתשומת לב הועדה ,רשאי הוא להודיע על כך לשר הנוגע בדבר ולועדה.
)ו( מצא נציב תלונות הציבור כי תלונה היתה מוצדקת וכי מידת
הפגיעה חורגת מליקוי גרידא ,רשאי הוא לדרוש ממי שהתלונה עליו -
ואם הוא ראה צורך לעשות כן ,גם מן השר הנוגע בדבר ־־ את תיקון
הפגיעה ,ולקבוע זמן לתיקונה,״
.7

בסעיף ) 47א( לחוק העיקרי ,במקום ״ 26ו־28״ יבוא ״ 28 ,26ו־30״.

דגדי
החוק הקיים קובע את סדרי הטיפול ה פ ר 
״״
למנטרי בדין וחשבון השנתי של המבקר׳ אך
"
אין בו כל הוראה בדבר הטיפול בדו״חות אחרים המו
גשים לועדה ובחוות דעת של המבקר .דו״חות וחוות דעת
אלה הינם לעתים בעלי משמעות כללית וציבורית מיו־
חדת ולכן מוצע להסמיך את הועדה להניח גם סיכומיה
ןיהצעותיה עליהם ע ל שולחן הכנסת ואף לבקש את אי־
!צורם במליאת הכנסת.
&

4

לפי סעיף  32מתמנה מנהל נציבות תלונות
״ ״
הציבור על ידי הועדה לפי הצעת המבקר
כנציב התלונות .מוצע להבהיר כי בחירת המועמד
למשרה בכירה זו איננה טעונה מכרז׳ בדומה להסדר
הקיים לגבי מנהל כללי של משרד ממשלתי; כמו כן
מוצע להסדיר מינוי זמני של מנהל הנציבות  -אף זאת
בדומה להסדר שנקבע לגבי מנהל כללי.
ס

5

הסגר
בסיכומיה והצעותיה של הועדה לעניני בי
קורת המדינה לדין וחשבון מם׳  2של נציב
"
תלונות הציבור׳ שאושרו במליאת הכנסת׳ גאמר:
״הועדה סבורה שיש צורך בתיקון החוק לחיזוק ידו
של נציב תלונות הציבור לגבי תלונות שבירורן לא
נסתיים עקב חוסר תשומת לב מספקת מצד הגופים
המבוקרים או העובדים האחראים לענין׳ או בגלל
הוסר נכונותם לשתף פעולה עם נציבות התלונות כפי
שזו חובתם.הועדה תדון על הצעת תיקון חוק מתאימה.״
ההוספות המו־צעות לסעיף  43באות להגשים המלצה זו.
בשנת  1971הוסף לחוק סעיף 30׳ הקובע
״
שדו״חות ומסמכים אחרים שתכנו על־ידי
המבקר וכן הודעות שנתקבלו אגב מילוי תפקידיו לא
ישמשו ראיה בהליכים משפטיים או משמעתיים .מן הדין
לכלול הוראה זו בין ההוראות החלות גם ע ל פעולות
נציבות תלונות הציבור.
ע

ס

6

ך

 2ס״ח תשי״ט ,עט׳ .86
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המחיר  32אגורות

נדפס בדפוס הממשלה ,ירושלים

