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 מבקר המדינה – דיני חוקה 

 מבקר המדינה – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

 Go 4 המבקר: פרק ראשון 

 Go 4 בחירת המבקר  1סעיף 

 Go 4 מועד הבחירה  2סעיף 

 Go 5 הצעת מועמדים  3סעיף 

 Go 5 נאום המבקר בכנסת  4סעיף 

 Go 5 הודעה  6סעיף 

 Go 5 איסור התעסקות  7סעיף 

 Go 5 תום הכהונה  8סעיף 

 Go 6 העברת המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו א 8סעיף 

 Go 6 ריאותהעברה מכהונה מטעמי ב ב 8סעיף 

 Go 6 סמכות להשלמת דין וחשבון וחוות דעת ג 8סעיף 

 Go 6 תחומי הבקורת: פרק שני 

 Go 6 גוף מבוקר  9סעיף 

 Go 7 היקף הבקורת  11סעיף 

 Go 7 י הבקורתסדר: פרק שלישי 

 Go 7 תסקיר וידיעות, מאזן, ח"גוף מבוקר יגיש דו  11סעיף 

 Go 7 דין וחשבון כולל ומאזן של המדינה שר האוצר יגיש  12סעיף 

 Go 8 הבקורת על האיגודים  13סעיף 

 Go 8 הטיפול בתוצאות הבקורתדרכי   14סעיף 

 Go 8 חות וחוות דעת של המבקר"דו: פרק רביעי 

 Go 8 ל משרדי הממשלה ומוסדות המדינהח המבקר ע"דו  15סעיף 

 Go 9 הערות ראש הממשלה והנחה על שולחן הכנסת  16סעיף 

 Go 9 שמירה על בטחון המדינה ויחסי חוץ שלה  17סעיף 

 Go 9 סדרי הדיון בועדה ובכנסת  18סעיף 

 Go 11 התייצבות לפני הוועדה א 18סעיף 

 Go 11 דין וחשבון של המבקר על מאזן המדינה  19סעיף 

 Go 11 ח המבקר על גופים מבוקרים אחרים"דו  21סעיף 

 Go 11 חוות דעת  21סעיף 

 Go 11 יםדיון בתיקון הליקוי א 21סעיף 

 Go 11 דיווח על תיקון הליקויים ב 21סעיף 

 Go 11 אי ביצוע פעולות לתיקון ליקויים ג 21סעיף 

 Go 12 משרד מבקר המדינה: פרק חמישי 

 Go 12 עובדי משרד המבקר  22סעיף 

 Go 12 ממונה בטחון א 22סעיף 

 Go 12 חובת הסודיות  23סעיף 

 Go 12 תקציב המשרד  24סעיף 

 Go 12 ח כספי לועדה"דו  25סעיף 
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 Go 12 הוראות שונות: פרק ששי 

 Go 12 סמכויות של ועדת חקירה  26סעיף 

 Go 12 עונשין  28סעיף 

 Go 13 ממלא מקום המבקר  29סעיף 

 Go 13 חומר שאינו ראיה  31סעיף 

 Go 13 בירור תלונות הציבור: פרק שביעי 

 Go 13 היחידה לבירור תלונות  32סעיף 

 Go 13 תלונה של מי  33סעיף 

 Go 13 דרך הגשת התלונה  34סעיף 

 Go 13 תלונה של אסיר  35סעיף 

 Go 13 תלונה על מי  36סעיף 

 Go 13 תלונה על מה  37סעיף 

 Go 14 תלונות שאין לברר אותן  38סעיף 

 Go 14 תלונות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת  39סעיף 

 Go 14 פתיחת הבירור  41סעיף 

 Go 14 דרכי הבירור  41סעיף 

 Go 15 הפסקת הבירור  42סעיף 

 Go 15 תוצאות הבירור  43סעיף 

 Go 15 סייגים להודעה  44סעיף 

 Go 15 זכויות וסעדים  45סעיף 

הפרות חיקוק או , תלונה של עובד הציבור שחשף מעשי שחיתות א 45סעיף 

 פגיעה במינהל תקין

Go 16 

 Go 16 תלונה שבירורה מצריך סיבה מיוחדת ב 45סעיף 

 Go 16 סעדים ג 45סעיף 

 Go 16 עיון מחדש ד 45סעיף 

 Go 16 הגשת תלונה שלא בתום לב ה 45סעיף 

 Go 16 ותפרסום הורא ו 45סעיף 

 Go 16 דין וחשבון  46סעיף 

 Go 17 תחולת הוראות  47סעיף 

 Go 17 עדיפות סמכויות ומעמד  48סעיף 
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* [נוסח משולב] 8591-ח"תשי, ק מבקר המדינהחו
1 

                                                   
 .52' עמ 25.3.8591מיום  241' ח מס"ח תשי"סרסם פו *

 .8' תיקון מס –( 85' עמ 475' ב מס"ח תשכ"ה) 3' עמ 83.88.8538מיום  392' ב מס"ח תשכ"סקן ות

 .והוראת שעה 2' מס תיקון –( 852' עמ 453' ב מס"ח תשכ"ה) 42' עמ 84.2.8532מיום  333' ב מס"ח תשכ"ס

 .3' תיקון מס –( 98' עמ 955' ד מס"ח תשכ"ה) 42' עמ 8.8534.28מיום  484' ד מס"ח תשכ"ס

לחוק ( ב)3בסעיף  4' תיקון מס –( 892' עמ 124' ט מס"ח תשכ"ה) 51' עמ 4.4.8535מיום  999' ט מס"ח תשכ"ס
 .23.3.8535תחילתו ביום ; 8535-ט"תשכ, משרה ברשויות השלטון-איגמלאות לנוש

תחילתו ביום ; 9' תיקון מס –( 453' עמ 191' ט מס"ח תשכ"ה) 882' עמ 5.4.8578מיום  323' א מס"ח תשל"ס
 .לענין הוראת מעבר 3סעיף ' ור 22.5.8578

 .3' תיקון מס –( 333' עמ 8558' ב מס"ח תשל"ה) 834' עמ 27.7.8572מיום  333' ב מס"ח תשל"ס

 .הוראת שעה –( 482' עמ 8582' ב מס"ח תשל"ה) 839' עמ 27.7.8572מיום  333' ב מס"ח תשל"ס

 .7' תיקון מס –( 53' עמ 8859' ד מס"ח תשל"ה) 31 'עמ 24.2.8574מיום  729' ד מס"ח תשל"ס

 .1' תיקון מס – (75' עמ 8892' ה מס"ח תשל"ה) 91' עמ 3.2.8579מיום  791' ה מס"ח תשל"ס

 .5' תיקון מס –( 93' עמ 8383' ח מס"שלח ת"ה) 93' עמ 82.8.8571מיום  118' ח מס"ח תשל"ס

לחוק לתיקון  2עיף בס 85' תיקון מס –( 89' עמ 8481' ם מס"ח תש"ה) 73' עמ 21.2.8515מיום  532' ם מס"ח תש"ס
 .תחילתו ששים יום מיום פרסומו; 8515-ם"תש, (7' מס)פקודת המשטרה 

 .88' תיקון מס –( 335' עמ 8937' א מס"ח תשמ"ה) 215' עמ 27.9.8518מיום  8523' א מס"ח תשמ"ס

 .82' ן מסתיקו –( 888' עמ 8394' ד מס"ח תשמ"ה) 37' עמ 4.8.8514מיום  8852' ד מס"ח תשמ"ס

 .83' תיקון מס –( 842' עמ 8338' ד מס"ח תשמ"ה) 825' עמ 4.4.8514מיום  8889' ד מס"ח תשמ"ס

לחוק  2בסעיף  84' תיקון מס –( 93' עמ 8757' ה מס"תשמ ח"ה) 38' עמ 24.2.8511מיום  8237' ח מס"ח תשמ"ס
 .24.2.8511ם תחילתו ביו; 8511-ח"תשמ, (הוראות מעבר)מבקר המדינה 

 .89' תיקון מס –( 884' עמ 7485' ן מס"ח תש"ה) 884' עמ 21.3.8555מיום  8382' ן מס"ח תש"ס

 .83' תיקון מס –( 381' עמ 8147' ז מס"שמת ח"ה) 81' עמ 21.88.8555מיום  8333' א מס"ח תשנ"ס

 .87' תיקון מס –( 833' עמ 2852' ב מס"ח תשנ"ה) 839' עמ 85.3.8552מיום  8315' ב מס"ח תשנ"ס

תחילתו ביום ; 81' תיקון מס –( 75' עמ 2833' ג מס"ח תשנ"ה) 855' מע 8553.38.3מיום  8481' ג מס"ח תשנ"ס
83.7.8554. 

 .85' תיקון מס –( 854' עמ 2225' ד מס"ח תשנ"ה) 31' מע 38.82.8553מיום  8444' ד מס"ח תשנ"ס

תוקפה מיום ; הוראת שעה –( 837' עמ 2235' ד מס"שנח ת"ה) 32' עמ 27.8.8554מיום  8441' ד מס"ח תשנ"ס
' עמ 2371' ה מס"ח תשנ"ה) 874' עמ 3.4.8559מיום  8989' ה מס"ח תשנ"סבוטלה . 38.82.8553עד יום  8.8.8559

 .8559-ה"תשנ, (29' תיקון מס)חוק מבקר המדינה  –( 371

 .25' תיקון מס –( 443' עמ 2235' ד מס"ח תשנ"ה) 844' עמ 85.9.8554מיום  8434' ד מס"ח תשנ"ס

 .28' תיקון מס –( 443' עמ 2235' ד מס"ח תשנ"ה) 844' עמ 85.9.8554מיום  8434' ד מס"ח תשנ"ס

 .22' תיקון מס –( 141' עמ 2271' ד מס"ח תשנ"ה) 235' עמ 21.7.8554מיום  8479' ד מס"שנת ח"ס

 .23' תיקון סמ –( 935' עמ 2215' ד מס"ח תשנ"ה) 842' עמ 87.3.8559מיום  8951' ה מס"ח תשנ"ס

 .24' תיקון מס –( 275' עמ 2393' ה מס"ח תשנ"ה) 831' עמ 2.3.8559מיום  8957' ה מס"ח תשנ"ס

 4, 3סעיפים ' ר; 29' תיקון מס –( 371' עמ 2371' ה מס"ח תשנ"ה) 874' עמ 3.4.8559מיום  8989' ה מס"ח תשנ"ס
 .לענין הוראת שעה וביטול

 .23' תיקון מס –( 945' עמ 2481' ה מס"ח תשנ"ה) 378' עמ 29.7.8559ום ימ 8934' ה מס"ח תשנ"ס

לחוק  2בסעיף  27' תיקון מס –( 925' עמ 2483' ה מס"ח תשנ"ה) 379' עמ 3.1.8559מיום  8939' ה מס"נח תש"ס
 .8559-ה"תשנ, (85' תיקון מס)בנק ישראל 

 .[27' במקור מס] 21' תיקון מס –( 971' עמ 2423' ה מס"ח תשנ"ה) 441' עמ 85.1.8559מיום  8943' ה מס"ח תשנ"ס

 .25' תיקון מס –( 954' עמ 2453' ו מס"ח תשנ"ה) 834' עמ 1.3.8553מיום  8972' ו מס"ח תשנ"ס

 .35' תיקון מס –( 959' עמ 2453' ו מס"ח תשנ"ה) 834' עמ 1.3.8553מיום  8972' ו מס"ח תשנ"ס

 .38' תיקון מס –( 855' עמ 2935' ז מס"ח תשנ"ה) 34' עמ 3.2.8557מיום  8385' ז מס"ח תשנ"ס

לחוק  22בסעיף  32' תיקון מס –( 837' עמ 2372' ח מס"ח תשנ"ה) 392' עמ 7.1.8551מיום  8319' ח מס"ח תשנ"ס
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 המבקר: ק ראשוןפר

ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת ( המבקר –להלן )בקר המדינה מ (א) .1
 .ועדה לענין זה בלבדשנ

הוא  –ביע רוב חברי הכנסת הצמועמד שבעד בחירתו ה, היו שני מועמדים או יותר (ב) 
בהצבעה השנייה יועמדו ; מצביעים שנית –לא הצביע רוב כאמור בעד מועמד אחד ; הנבחר

לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה 
רוב חברי הכנסת המשתתפים  המועמד שבעד בחירתו הצביעו בהצבעה השנייה; אשונההר

קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה ; הוא הנבחר –בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים 
 .ים על ההצבעהרחוז

תהיה ההצבעה בעדו או נגדו והוא יהיה הנבחר אם מספר , היה מועמד אחד בלבד (ג) 
היה מספר הקולות שניתנו בעדו שווה ; ו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדוהקולות שניתנ

 .מצביעים שנית, למספר הקולות שניתנו נגדו

תיערך בחירה חוזרת בתוך שלושים ימים מיום , (ג)לא נבחר המבקר לפי סעיף קטן  (ד) 
תוגש ( א)3ד לפי סעיף ואולם הצעת המועמ, 3-ו( ג)-ו( ב)2ההצבעה לפי הוראות סעיף זה וסעיפים 

 .לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה
 

בחירת המבקר תיערך לא מוקדם מתשעים ימים ולא יאוחר משלושים ימים לפני תום  (א) .2
תיערך , נתפנה מקומו של המבקר לפני תום תקופת כהונתו; המבקר המכהן תקופת כהונתו של

 .הבחירה תוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו נתפנה מקומו

יקבע את יום הבחירה ויודיע עליו בכתב לכל , בהתייעצות עם סגניו, יושב ראש הכנסת (ב) 
 .לפני יום הבחירה שלושה שבועותחברי הכנסת לפחות 

יכנס יושב ראש הכנסת את , עד הבחירה שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסתחל מו (ג) 
 .הכנסת לשם הבחירה

                                                   
 .תחילתו שנה מיום פרסומו; 8551-ח"תשנ, רת הבטחון בגופים ציבורייםסדלה

 85סעיף ' ר; 33' תיקון מס –( 451' עמ 2577' א מס"ח תשס"ה) 874' עמ 85.3.2558מיום  8718' א מס"ח תשס"ס
 .לענין תחולה

 .34' תיקון מס –( 595' עמ 3819' ב מס"ח תשס"ה) 924' עמ 9.1.2553מיום  8151' ג מס"ח תשס"ס

 .39' תיקון מס –( 38' עמ 32' ה מס"ח הכנסת תשס"ה) 823' עמ 4.2.2559מיום  8575' ה מס"ח תשס"ס

לחוק  23יף בסע 33' תיקון מס –( 382' עמ 3823' ב מס"ח תשס"ה) 282' עמ 28.2.2559מיום  8513' ה מס"ח תשס"ס
 .2559-ה"תשס, (2' תיקון מס)להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים 

 .37' תיקון מס –( 815' עמ 13' ה מס"תשסח הכנסת "ה) 725' עמ 8.1.2559מיום  2587' ה מס"ח תשס"ס

 .31' ון מסתיק –( 832' עמ 847' ז מס"ח הכנסת תשס"ה) 374' עמ 9.7.2557מיום  2852' ז מס"ח תשס"ס

 .35' תיקון מס –( 273' עמ 835' ז מס"ח הכנסת תשס"ה) 33' עמ 4.82.2557מיום  2828' ח מס"ח תשס"ס

 .45' תיקון מס –( 93' עמ 819' ח מס"ח הכנסת תשס"ה) 812' עמ 7.2.2551מיום  2832' ח מס"ח תשס"ס

 .48' תיקון מס –( 854' עמ 854' ח מס"ח הכנסת תשס"ה) 259' עמ 81.2.2551מיום  2834' ח מס"ח תשס"ס

בסעיף  42' תיקון מס –( 914' עמ 259' ז מס"ח הממשלה תשס"ה) 984' עמ 83.4.2551מיום  2892' ח מס"שסח ת"ס
 .8.1.2551תחילתו ביום ; 2551-ח"התשס, לחוק שירות המילואים 35

 .43' תיקון מס –( 312' עמ 244' ח מס"ח הכנסת תשס"ה) 125' עמ 3.1.2551מיום  2877' ח מס"ח תשס"ס

 .44' תיקון מס –( 82' עמ 215' ע מס"ח הכנסת תש"ה) 355' עמ 38.8.2588מיום  2279' א מס"ח תשע"ס

 .49' תיקון מס –( 245' עמ 475' ב מס"ח הכנסת תשע"ה) 473' עמ 27.3.2582ום מי 2339' ב מס"ח תשע"ס

 .43' תיקון מס –( 85' עמ 954' ג מס"ח הכנסת תשע"ה) 13' עמ 27.3.2583מיום  2355' ג מס"ח תשע"ס

 .47' תיקון מס –( 43' עמ 988' ג מס"ח הכנסת תשע"ה) 32' עמ 7.88.2583מיום  2488' ד מס"ח תשע"ס

סעיף ' ר; 41' תיקון מס –( 835' עמ 935' ד מס"ח הכנסת תשע"ה) 33' עמ 29.88.2584מיום  2477' ה מס"ח תשע"ס
 .לענין תחולה 3

הוראות חוק זה יחולו על תלונות בדבר פגיעה בעובד שהודיע מיום פרסומו של חוק זה ואילך על ביצוע מעשים . 3
 .לחוק העיקרי( 8)א49כאמור בסעיף 

, שופטי המדינה ומבקר המדינה, חברי הממשלה, נההמדיחוק לקביעת משכורתם של נשיא ה 8' י תיקון מס"עפ 1
 .לא יחול על משכורתו של מבקר המדינה 8595-א"תשי

 ירת המבקרבח
( 11' תיקון מס)

 1811-ח"תשמ

 מועד הבחירה
( 11' תיקון מס)

 1811-ח"תשמ

 (41' תיקון מס)
 2004-ג"תשס

( 14' תיקון מס)
 2014-ד"תשע

 (41' תיקון מס)
 2004-ג"תשס

 (41' תיקון מס)
 2004-ג"תשס

( 14' תיקון מס)
 2014-ג"תשע

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1781.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2977.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1898.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3185.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1979.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-62.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-1983.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law03/3126_2.doc
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2017.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-86.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2102.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-147.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2121.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-169.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2132.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/KNESSET-185.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2134.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-194.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2152.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-295.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2177.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-244.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2275.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-280.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2365.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-479.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2399.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-504.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2411.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-511.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2477.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-569.pdf
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בצירוף הסכמת , הצעת מועמד למבקר המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת (8) (א) .4
חבר הכנסת לא ישתף עצמו ; ביום הארבעה עשר שלפני יום הבחירה, המועמד בכתב

 ;בהצעה של יותר ממועמד אחד

הציעו את מועמדותו יהיה מועמד למבקר מי שעשרה חברי הכנסת לפחות  (2)
אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר הכנסת , המדינה

 ;(3)כאמור בפסקה 

יימחק שמו של חבר , שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד (3)
פחת מספר המציעים של ; הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע

רשאי חבר הכנסת שלא שיתף , עשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעיםמועמד מ
לא יאוחר , עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד

 .משמונה ימים לפני יום הבחירה

לא יאוחר משבעה ימים לפני יום , בכתב, י הכנסתברושב ראש הכנסת יודיע לכל חי (ב) 
ויכריז על המועמדים בפתיחת , על שמות חברי הכנסת שהציעוהועל כל מועמד שהוצע ו, הבחירה

 .ישיבת הבחירה
 

בתיאום , רשאי המבקר, מבקר המדינה: יסוד-לחוק 5הרת האמונים לפי סעיף צעמד הבמ .1
 .סתכנלשאת דברים לפני ה, ראש הכנסת-עם יושב

 

 (.וטלב) .א1
 

 (.וטלב) .5
 

 –בחוק זה )מבקר יפעל מתוך קשר עם הועדה לעניני בקורת המדינה של הכנסת ה (א) .4
 .ה דין וחשבון על פעולותיו בכל עת שייראה לו או שיידרש על ידי הועדהוימסור ל( עדההו

 

כסגן שר או כמנהל כללי או משנה למנהל כללי של משרד ממשרדי , י שכיהן כשרמ (ב) 
 .ראש הועדה תוך שנתיים מיום סיום כהונתו כאמור-הממשלה לא יהיה יושב

או בתוספת לחוק ( ב)קטן  פורטות בסעיףהמבר הועדה שכיהן באחת המשרות ח (ג) 
לא ישתתף בדיוני הועדה הנוגעים לתחום אחריותו , 8595-ט"תשי, (מינויים)שירות המדינה 

 .בתקופה שבה כיהן כאמור
 

 –וך תקופת כהונתו לא יהיה המבקר פעיל בחיים הפוליטיים ולא יהיה רשאי ת (א) .4

 ;מית או מועמד לחברות כזוקוהיות חבר בכנסת או במועצה של רשות מל (8)

 ;היות חבר בהנהלה של חבר בני אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחיםל (2)

בעסק או , עקיפיןב  במישרין או, שמש בכל משרה אחרת או לעסוקל (3)
 ;במקצוע

שהם בעלי , ף אחרבקרן או בגו, במוסד, במפעל, במישרין או בעקיפין, השתתףל (4)
נהלתם או הכים על ידיה או שהממשלה משתתפת בתמזכיון מאת הממשלה או נ

במישרין או , וכן ליהנות, שהועמדו לפיקוחה של הממשלה או לבקרתו של המבקר
 ;מהכנסותיהם, בעקיפין

, לקבלם במתנה, לחכרם, בין מקרקעין ובין מטלטלין, קנות נכסי המדינהל (9)
ות או זכיונות בללקבל מהממשלה קי, זיק בהם בכל דרך אחרתלהשתמש בהם או להח

פרט לקרקע או להלוואה לשם התיישבות או לצרכי , פת על שכרוסנו, או הענקה אחרת
 .שיכון

להיות חבר בהנהלה של חבר בני , שלוש שנים מתום כהונתו, י שהיה מבקר אסור לומ (ב) 
 (.5)-ו (1), (7), (3), (9), (3)5וקר לפי סעיף אדם המנהל עסקים לשם השגת רווחים ושהוא גוף מב

 

 –ונת המבקר פוקעת כה .1

 ;תום תקופתהב (8)

 הצעת מועמדים
( 11' תיקון מס)

 1811-ח"תשמ
( 14' תיקון מס)

 2014-ג"תשע

 ום המבקר בכנסתנא
 (21' תיקון מס)

 1881-ד"נתש

( 11' תיקון מס)
 1811-ח"תשמ

 דעההו
 (4' תיקון מס)

 1841-ד"לתש
( 11' תיקון מס)

 1884-ג"תשנ

( 11' תיקון מס)
 1884-ג"תשנ

( 11' תיקון מס)
 1884-ג"תשנ

 סור התעסקותאי
 

( 24' תיקון מס)
 1885-ה"תשנ

 ם הכהונהתו
( 11' תיקון מס)

 1811-ח"תשמ

( 11' תיקון מס)
 1811-ח"תשמ
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 ;התפטרותו או בפטירתוב (2)

 .עברתו מכהונתוהב (3)
 

, חמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדוכנסת לא תעביר את המבקר מכהונתו מה (א) .א1
ולפי הצעת , מחברי הכנסת, לפחות, דרישה בכתב שהוגשה לועדת הכנסת בידי עשריםב אלא עק

 .אותה ועדה

 

עדת הכנסת לא תציע להעביר את המבקר מכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת ו (ב) 
 .אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו, את מעמדו

שנועדה לענין זה בלבד או בישיבות סמוכות  בהיוני הכנסת לפי סעיף זה ייערכו בישיד (ג) 
על מועד ; הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים ימים אחרי החלטת ועדת הכנסת; זו לזו שנועדו כאמור

חלה תחילת ; ה ימים מראשרראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עש-תחילתו יודיע יושב
 .ראש הכנסת את הכנסת לשם קיום הדיון-יושב סנכי, זמן אחד הכנסים של הכנסתהדיון שלא ב

 

ר המדינה מכהונתו מטעמי בריאות אלא לפי הכנסת לא תקבל החלטה על העברת מבק .ב1
הצעת ועדת הכנסת שהתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה 

 .על פי כללים שהחליטה הוועדה
 

מסר המבקר למבוקרים טיוטה של דין וחשבון או של חוות דעת והסתיימה כהונתו כאמור  .ג1
מוסמך לסיים את הכנת הדין יהיה , שלושה חודשים או יותר לאחר מסירת הטיוטה, (8)1בסעיף 

 .וחשבון או חוות הדעת ולהגישם בתוך שלושה חודשים מיום סיום כהונתו
 

 תחומי הבקורת: ק שניפר

 :אשר יעמדו לבקרתו של המבקר, (גוף מבוקר –בחוק זה )לה הגופים וא .8

 ;ל משרד ממשלתיכ (8)

 ;ל מפעל או מוסד של המדינהכ (2)

או המנהל אותו או ברכוש המדינה , שלא לפי חוזה, ל אדם או גוף המחזיקכ (3)
 ;עליו מטעם המדינהח המפק

 ;ל רשות מקומיתכ (4)

 8579-ה"תשל, ממשלתיותה כהגדרתה בחוק החברות, ל חברה ממשלתיתכ (9)
, קרן או גוף אחר, מוסד, וכן כל מפעל( ממשלתיותה חוק החברות –להלן )

 ;שהממשלה משתתפת בהנהלתם

על פי , קחוועמדו לבקורת על פי שי, קרן או גוף אחר, מוסד, מפעל, ל אדםכ (3)
 ;החלטת הכנסת או על פי הסכם ביניהם ובין הממשלה

, וכן כל מפעל, שלתיותממכהגדרתה בחוק החברות ה, ל חברת בת ממשלתיתכ (7)
( 3)-ו( 9), (4), (2)שאחד הגופים המנויים בפסקאות , קרן או גוף אחר, מוסד

אלא אם הועדה או , א תופעלזה לכאולם הבקורת על גוף , משתתפים בהנהלתם
 ;המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו

ל ידי ע ,במישרין או בעקיפין, קרן או גוף אחר הנתמכים, מוסד, ל מפעלכ (1)
, בדרך הקצבה( 3)-ו( 9), (4), (2)הממשלה או על ידי אחד הגופים המנויים בפסקאות 

אלא אם הועדה או , ופעלתאולם הבקורת על גוף כזה לא ; ערבות וכיוצא באלה
 ;המבקר החליטו על כך ובמידה שהחליטו

 יםקרן או גוף אחר שארגון עובד, מוסד, וכל מפעל, ל ארגון עובדים כוללכ (5)
; ובלבד שהביקורת לא תופעל על פעילותם כאיגוד מקצועי, כאמור משתתף בהנהלתם

בקר ובמידה תופעל אלא אם כן החליט על כך המ ואולם הביקורת על גוף כאמור לא
החליט המבקר ; שהחליט ובכפוף לאמנות בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן

שהוקנו לו לגבי גוף מבוקר  תויהיו למבקר כל הסמכוי, להפעיל את הביקורת כאמור
כאיגוד , קרן או גוף כאמור, מוסד, מפעל, אף לגבי פעילותו של ארגון עובדים כולל

ר דרוש לצורכי הביקורת על פעילות אחרת ובלבד שהמבקר סבור כי הדב, צועיקמ

ברת המבקר הע
מת הונתו מחמכ

התנהגות שאינה 
 הולמת את מעמדו

( 11' תיקון מס)
 1811-ח"תשמ

( 44' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

 ף מבוקרגו
 

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 24' תיקון מס)
 1885-ה"תשנ

( 44' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 44' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

העברה מכהונה 
 מטעמי בריאות

( 44' קון מסתי)
 2005-ה"תשס

סמכות להשלמת דין 
 וחשבון וחוות דעת

( 15' תיקון מס)
 2012-ב"תשע
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 ;שלהם

 –נין פסקה זו על

ויותיהם זכמימוש או הגנת , ייצוג עובדים לשם קידום –" עילות כאיגוד מקצועיפ"
 ;כעובדים

הפועל כאיגוד מקצועי ביותר מענף , ארגון עובדים ארצי –" רגון עובדים כוללא"
 .עבודה אחד

להיות כלול , (8557בפברואר  5)ז "תשנ' א באדר' לאחר יום ב, וף שחדלג (85)
לגבי התקופה שבה נכלל ברשימת , (5)עד ( 8)ברשימת הגופים המנויים בפסקאות 

לגבי גוף לפי ; ל עוד לא חלפו שלוש שנים מהיום שחדל להיכלל בהכ ,הגופים כאמור
 .הוענקו לו לגבי גוף מבוקרש  כל הסמכויות, לפי הענין, רקפסקה זו יהיו למב

 

 –מסגרת תפקידיו יבדוק המבקר במידת הצורך ב (א) .10

 ;וקית ולמטרה שנועדה להם כל הוצאה הוצאה בתחום ההקצבה החא (א) (8)  

 ;חוקה  ם ההכנסות נתקבלו לפי החוק ומותרות לפיא (ב)

 ;ם יש לכל הוצאה או הכנסה מסמך מספיקא (ג)

ם כל פעולה שבתחום בקרתו נעשתה בהתאם לחוק ובידי המוסמך א (ד)
 ;לעשותה

בקורת הקופה והמלאי ושיטת , עריכת המאזנים, ם הנהלת החשבונותא (ה)
 ;עילותי ם הןניהול המסמכי

 ;ם אופן החזקת הכספים ושמירת הרכוש מניח את הדעתא (ו)

 ;ם מצב הקופות ומלאי הרכוש מתאים לחשבונותא (ז)

נהגו בחסכון וביעילות ( 9)-ו( 4), (2), (8)5ם הגופים המבוקרים לפי סעיף א (2)
 ,חוקאם אין ב, (3)5בדיקה זו תקיף גם גופים המבוקרים לפי סעיף ; ובטוהר המידות

ואת הגופים המבוקרים , או בהסכם האמורים באותה פסקה קביעה אחרת, החלטהב
 ;אם הבקורת הופעלה לגביהם ובמידה שהופעלה, (5)-ו, (1), (7)5לפי סעיף 

 .ל ענין אחר שיראה צורך בוכ (3)

פי הצעת הממשלה או המבקר רשאית הועדה לקבוע מפעם לפעם לגבי גוף מבוקר ל (ב) 
 .בקורת מיוחדות או מוגבלות ידרכ, יבוקצף בתאו לגבי סעי

 

 סדרי הבקורת: ק שלישיפר

אולם לא יאוחר מארבעה חדשים , וף מבוקר חייב להמציא במועד שיקבע המבקרג (א) .11
 .ון על הכנסותיו והוצאותיו באותה שנהדין וחשב, לאחר תום שנת הכספים שלו

 –מבקר רשאי לדרוש מגוף מבוקר במועד שיקבע ה (ב) 

 ;אזן זכויותיו והתחייבויותיו של הגוף המבוקר למועד תום השנהמ (8)

שהגוף , סקיר המפרט ומתאר תיאור עניני את הפעולות המשקיות והמינהליותת (2)
 .ביצע באותה שנה

 .שהמבקר ידרוש לשם אימות, יצורף כל מסמך דין וחשבון ולמאזןל (ג) 
, קרן או גוף אחר, מוסד, וש את הדין וחשבון ואת המאזן מכל מפעלדרמבקר רשאי לה (ד)  

גם אם לא הופעלה עליהם הבקורת לגבי השנה , (5)או ( 1), (7)5שהם גופים מבוקרים לפי סעיף 
 .שאליה מתייחס הדין וחשבון או המאזן

 (.בוטל) (ה) 
 

דשים לאחר תום ח אולם לא יאוחר מששה, האוצר חייב להמציא במועד שיקבע המבקר שר .12
, דין וחשבון כולל על ההכנסות וההוצאות של המדינה באותה שנה, שנת הכספים של המדינה

יב שר האוצר להמציא במועד כן חי; בצירוף כל מסמך שידרוש המבקר לאימות הדין וחשבון
מאזן , אולם לא יאוחר מתשעה חדשים לאחר תום שנת הכספים של המדינה, שיקבע המבקר

התחייבויותיה של המדינה למועד תום שנת הכספים בצירוף כל מסמך שידרוש המבקר ו הזכויותי

( 41' תיקון מס)
 1884-ז"תשנ

 קף הבקורתהי
 

( 24' תיקון מס)
 1885-ה"תשנ

 (1 'תיקון מס)
 1845-ה"לתש

 

, ח"דוף מבוקר יגיש גו
 קיר וידיעותתס, מאזן

( 24' תיקון מס)
 1885-ה"תשנ

( 11' תיקון מס)
 1811-ח"תשמ

האוצר יגיש דין  שר
וחשבון כולל ומאזן 

 של המדינה 
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 . לאימות המאזן

עיף זה על הגופים סף על ההוראות שבחוק זה או בכל חוק אחר יחולו הוראות סנו .14
 (:האיגודים –בסעיף זה ( )1)-ו( 7), (9)5המבוקרים לפי סעיף 

לקבוע קווים מנחים לאיגודים , האוצרר לאחר התייעצות עם ש, מבקר רשאיה (8)
 ;יםדבדבר מערכת החשבונות ובדבר עריכת המאזן על ידי האיגו

, ותיו של איגודהעוסק בראיית חשבונ, מבקר רשאי לקבוע לגבי רואה החשבוןה (2)
קווים מנחים בדבר ההיקף והאופן של בדיקותיו ושל הדין וחשבון שלו בקשר לאותו 

 ;הן ידווח רואה החשבון למבקר במישריןשבאיגוד ובדבר הנסיבות 

מבוססת על , ת שנתיתומבקר רשאי לדרוש מכל איגוד שיערוך תכנית פעולה (3)
ת תחזית לפעולות הפיננסיות וכולל, המשקי במשך השנה השוטפת-המצב הפיננסי

; ושימציא אותה תכנית למבקר במועד שיקבע המבקר, והמשקיות של האיגוד להבא
 .קבוע קווים מנחים לעריכת התכנית השנתית הנדרשתל כן רשאי המבקר

 

עקרונות החסכון והיעילות ב ,עלתה הבקורת ליקויים שלא הוסברו או פגיעות בחוקה (א) .11
ימסור המבקר לגוף המבוקר את ממצאי הבקורת ואת דרישותיו לתיקון , או בטוהר המידות

 .ר הנוגע בדבר ולידיעת ראש הממשלההשך יביא את הענין לידיעת ואם ראה צורך בכ, הליקויים

דם קועלתה הבקורת ליקויים או פגיעות הנראים למבקר ראויים לדיון הועדה ה (8) (ב) 
או לשם , בשל זיקתם לבעיה עקרונית – 25-ו 89המצאת הדין וחשבון על פי סעיפים 

 ר לועדה דין וחשבון נפרדימציא המבק –שמירה על טוהר המידות או מסיבה אחרת 
מיזמתה היא או , רשאית הועדה –ואם עשה כן ; אשר יונח על שולחן הכנסת ויפורסם

נה מי ,החליטה הועדה כאמור; להחליט על מינוי ועדת חקירה, על פי הצעת המבקר
על ועדת החקירה יחולו ; ירה שתחקור בעניןקנשיא בית המשפט העליון ועדת ח

 ;בשינויים המחוייבים, 8531-ט"תשכ, רההוראות חוק ועדות חקי

המציא המבקר לוועדה דין וחשבון נפרד כאמור , (8)על אף האמור בפסקה  (2)
יפורסם הדין וחשבון האמור במועד שיקבע , בימי פגרת הכנסת, באותה פסקה

ויונח על שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון , מוקדם ככל האפשר, המבקר
 .של הכנסתשל הכנס הקרוב 

להחליט על מינוי ועדת חקירה , בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המבקר, ועדה רשאיתה (8ב) 
. סיפה, (ב)ולו עליה הוראות סעיף קטן יחו 25-ו 89סעיפים  גם בנושא הכלול בדין וחשבון על פי

בישיבה שנועדה , לפחות, אלא ברוב של שני שלישים מחבריה, ואולם לא תחליט הועדה כאמור
 .הזימון לישיבה הראשונה יהיה בהודעה של לפחות עשרה ימים מראש; ענין זה בלבדל

עץ המשפטי יויביא המבקר את הענין לידיעת ה, עלתה הבקורת חשש למעשה פליליה (ג) 
ורשאי הוא לעשות כן אם העלתה הביקורת חשש שנעברה עבירה משמעתית על פי כל ; לממשלה

, תוך ששה חודשים מיום שהועבר אליו הענין, ע למבקר ולועדההיועץ המשפטי לממשלה יודי ;דין
 .על דרך טיפולו בנושא

 

 חות וחוות דעת של המבקר"דו: יעיק רבפר

ראש -בפברואר בכל שנה ימציא המבקר לראש הממשלה וליושב 89א יאוחר מיום ל (א) .15
נה של הכנסת לעיון דין וחשבון על תוצאות הביקורת של הגופים דיהועדה לעניני ביקורת המ

רשאי להמציא את המבקר . שנערכה במהלך שנת הכספים שחלפה, (2)-ו( 8)5יף עהמבוקרים לפי ס
 .ובלבד שעד למועד האמור יומצא הדין וחשבון במלואו, הדין וחשבון בחלקים

 –וכן , עולותיו בשטח הבקורתפ יסכם המבקר את( א)דין וחשבון לפי סעיף קטן ב (ב) 

 ;פרט כל פגיעה בטוהר המידותי (8)

לדעת  פרט כל ליקוי ופגיעה בחוק או בעקרונות החסכון והיעילות הראוייםי (2)
 ;המבקר להיכלל בדין וחשבון

 ;ביא את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתםי (3)

הראויים לדעת המבקר להיכלל בדין , יציין שיפור או פעולות בולטות לטובה (4)
 .וחשבון

 

 קורת על האיגודיםהב
 ( 1 'תיקון מס)
 1845-ה"שלת

כי הטיפול דר
 קורתהבבתוצאות 

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 (24' תיקון מס)
 1885-ה"נתש

 (21' תיקון מס)
 1885-ה"נתש

( 40' תיקון מס)
 1884-ו"תשנ

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

ח המבקר על "דו
משרדי הממשלה 
ומוסדות המדינה 

( 14' תיקון מס)
 1882-ב"תשנ

( 20' תיקון מס)
 1881-ד"תשנ

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 (4' תיקון מס)
 1842-ב"תשל

( 14' תיקון מס)
 2001-ח"תשס

( 10' תיקון מס)
 2001-ח"תשס
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בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את , מסור למבקרי אש הממשלהר (8) (א) .14
 :את כל אלה, במלואו או חלק ממנו, הדין וחשבון

 

 

 ;לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורטו בו, ערותיו לדין וחשבוןה (א)

כפי שהועברו אליו כאמור בסעיף , קרים לדין וחשבוןגובות הגופים המבות (ב)
 ;(8א)קטן 

, דיווח על תיקון ליקויים ופגיעות שפורטו בדינים וחשבונות קודמים (ג)
וכן דיווח על החלטות שקיבלה ( ב)-ו( א)ב28לרבות פרטים כאמור בסעיף 

 .הממשלה בעקבות הדינים והחשבונות וביצוע החלטות אלה

תגובות וההערות הוכן , יונחו הדין וחשבון, (8)אמור בפסקה תום התקופה כב (2)
יונח הדוח על שולחן , ואולם היה המועד האמור בימי פגרת הכנסת, חן הכנסתולעל ש

 .הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת

לגבי כל  גוף מבוקר שעניינו נדון בדין וחשבון יעביר את תגובתו לראש הממשלה (8א) 
 .בתוך מועד שיקבע ראש הממשלה ,ליקוי או פגיעה שפורטו בדין וחשבון הנוגעים לו

כי בשנה , בהתייעצות עם הועדה, רשאי לקבוע, ביוזמתו או לפי הצעת הועדה, מבקרה (ב) 
קצרה בלא יותר מארבעה עשר ימים או ארוכה ( א)מסוימת תהא התקופה הנקובה בסעיף קטן 

ה כאמור תתקבל ותימסר לועדה ולראש הממשלה לא יאוחר מהיום שבו החלט; באותה מידה
 (.א)89כאמור בסעיף , במלואו או חלק ממנו, בוןחשמוגש הדין ו

 

בהתייעצות עם , רשאית להחליט( ועדת המשנה –להלן )ועדת משנה של הוועדה  (א) .14
לא יונחו על שולחן הכנסת ולא , או חלקים מהם, כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר, המבקר

אם הדבר נראה לה דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי , יפורסמו
יחולו לגבי , 8554-ד"התשנ, לחוק הכנסת 9הוראות סעיף . לאומיים שלה-מסחר ביןאו בקשרי ץ חו

 .ועדת המשנה

 

 

 

 

שלגביהם קיבלה , העתק של דין וחשבון או חוות דעת של המבקש או חלקים מהם (8א) 
יומצא על ידי המבקש לעיונו של יושב ראש ועדת , (א)ועדת המשנה החלטה כאמור בסעיף קטן 

להביאם לידיעת ועדת , בהסכמת יושב ראש הוועדה, והוא יהיה רשאי, ן של הכנסתהחוץ והביטחו
אין בהוראה ; משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שהענין הנדון בהם מצוי בתחום סמכותה

 .זו כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה

 .(בוטל) (ב) 

לאחר שהממשלה הביאה , רשאי המבקר, בשים לב לצורך לשמור על ביטחון המדינה (ג) 
להחליט כי דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים , לפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו

חוות דעת של המבקר או חלקים , דין וחשבון; לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו, מהם
ש הוועדה ויובאו לידיעת יומצאו ליושב רא, שלגביהם קיבל המבקר החלטה לפי סעיף זה, מהם

 .יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

הערות ראש הממשלה ותגובות הגופים המבוקרים לגבי דין וחשבון של המבקר או  (ד) 
לא יונחו על שולחן הכנסת ולא , (ג)או ( א)שלגביהם הוחלט כאמור בסעיפים קטנים , חלקים ממנו

 .יפורסמו
 

תדון בהם , או פורסמו דין וחשבון או חוות דעת, ונח הדין וחשבון על שולחן הכנסתה (א) .11
 .והיא רשאית להגישם פרקים פרקים, הועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה והצעותיה לאישור

 

רות ראש הממשלה הע
לחן שונחה על וה

 הכנסת
( 25' תיקון מס)

 1885-ה"תשנ
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

חון בטירה על שמ
המדינה ויחסי חוץ 

 שלה
 ( 4' תיקון מס)

 1841-ד"תשכ
 ( 5' תיקון מס)

 1841-א"תשל
 ( 8' תיקון מס)

 1841-ח"תשל
 הוראת שעה 

 1881-ד"נשת
( 25' תיקון מס)

 1885-ה"תשנ
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס
( 11' תיקון מס)

 2001-ח"תשס

עדה בורי הדיון סד
 כנסתבו
( 1' תיקון מס)

 1845-ה"תשל
 (22' תיקון מס)

 1881-ד"נתש
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס

( 45' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 11' תיקון מס)
 2001-ח"תשס

( 45' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 45' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 14' תיקון מס)
 2001-ח"תשס
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נה חוות דעת של המבקר או חלקים מהם שלגביהם קיבלה ועדת המש, דין וחשבון (8א) 
 .יידונו על ידי ועדת המשנה( א)87החלטה כאמור בסעיף 

 

שלגביהם קיבל המבקר החלטה , חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, דין וחשבון (2א) 
יידונו על ידי ועדה משותפת של יושב ראש הוועדה ויושב ראש ועדת החוץ , (ג)87כאמור בסעיף 

בדיון ; (הוועדה המשותפת –בסעיף זה )עדה ואשר בראשה יושב ראש הוו, והביטחון של הכנסת
ישיבותיה של הוועדה ; יהיו לוועדה המשותפת הסמכויות הנתונות לוועדה על פי כל דין, כאמור

 .המשותפת יהיו חסויות

א הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לדין וחשבון שהוגש לפי הוראות סעיף ל (ב) 
 .על שולחן הכנסת, הדין וחשבון שלאחריו תדון הכנסת בדין וחשבון עם הנחת, (א)89

 

 יכומיה והצעותיה של הועדה לגבי אותם חלקים מן הדין וחשבון שלא הונחו עלס (ג) 
לא יונחו גם הם , וכן סיכומים והצעות של הוועדה המשותפת, (א)87שולחן הכנסת כאמור בסעיף 

עות כאמור בסעיף קטן זה סיכומים והצ; על שולחן הכנסת ויראום כאילו אישרה אותם הכנסת
 .יומצאו לראש הממשלה

 

ראש הוועדה -רשאי יושב, 81נת סיכומיה והצעותיה של הוועדה לפי סעיף הכצורך ל (א) .א11
ילא תפקיד בגוף מבוקר בתקופה שהדין וחשבון של המבקר דן להזמין כל אדם שנשא משרה או מ

להתייצב לפני הוועדה כדי להגיב על האמור בדין וחשבון לגבי עניינים שאותו אדם היה קשור , בה
או שנשא , ן אדם הנושא משרה או ממלא תפקיד כאמור אותה שעהימזכן רשאי הוא לה; אליהם

ראש הוועדה -יושב; להגיב על האמור בדין וחשבון כדי, אמור לפני כןכמשרה או מילא תפקיד 
; חייב להזמין אדם כאמור אם באה דרישה לכך מאת הוועדה או מאת שלושה מחבריה לפחות

לרבות בהפעלת סמכות לגביו על פי  –וף מבוקר גב ,"נשא משרה או מילא תפקיד", בסעיף קטן זה
 .בו או בהיותו חבר הנהלה או עובד, חוק

לדרוש , ברוב חבריה, רשאית הוועדה, ולא התייצב( א)ן לפי סעיף קטן י שהוזממ (ב) 
ויצורף לה , ראש הוועדה-הדרישה תהיה בכתב חתום ביד יושב; ממנו להתייצב לפניה כאמור

הדרישה תומצא לפחות ; מבקר או מהחלק שאליו מכוונת הדרישהה העתק מהדין וחשבון של
 .עשרה ימים לפני המועד שנקבע להתייצבות

לפחות יומיים לפני המועד , י שהוזמן או נדרש להתייצב לפני הוועדה יגיש להמ (ג) 
בצירוף העתקים של המסמכים שבדעתו להגיש , תמצית בכתב מתגובתו, שנקבע להתייצבותו

 .לוועדה

ולא הראה טעם צודק , ולא עשה כן( ב)י שקבל דרישה להתייצב כאמור בסעיף קטן מ (ד) 
 .קנס –דינו , ךכל

 –א יידרש להתייצב לפי סעיף זה ל (ה) 

 ;שיא המדינה או יושב ראש הכנסתנ (8)

 .נושא משרה שיפוטית –ענין של שפיטה ב (2)
 

בקר לשר האוצר זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ימציא המן הדין וחשבון על מאז את .18
ויניח , 82ידי שר האוצר לפי סעיף -לעיון לא יאוחר מסוף חודש מרס שלאחר המצאת המאזן על

 .89אותו על שולחן הכנסת בעת ובעונה אחת עם הדין וחשבון לפי סעיף 
 

 

( 5)-ו( 1), (7), (3), (9), (4), (3)5ם סיום הבקורת של הגופים המבוקרים לפי סעיף ע (א) .20
ין וחשבון דב; ן על תוצאות בקרתויכין המבקר דין וחשבו, (גופים מבוקרים אחרים –בסעיף זה )

 .ב89פירוט והמלצות כאמור בסעיף , כאמור יכלול המבקר סיכום

 

 

ייצבות לפני הת
 הוועדה

( 14' תיקון מס)
 1880-א"תשנ

( 44' תיקון מס)
 2001-א"שסת

ן וחשבון של יד
בקר על מאזן המ
 דינההמ

 (8' תיקון מס)
 1841-ח"לתש

 (14' תיקון מס)
 1882-ב"נתש

ח המבקר על "דו
פים מבוקרים גו

 ריםאח
( 24' תיקון מס)

 1885-ה"תשנ
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס
( 48' תיקון מס)

 2004-ח"תשס

( 45' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 11' תיקון מס)
 2001-ח"תשס

( 45' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

 (44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 45' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 22' תיקון מס)
 1881-ד"תשנ

 (44' תיקון מס)
 2001-א"תשס
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לראש ( 4)5מבקר ימציא כל דין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף ה (ב) 
העתק מכל דין ; יל כל חברי הרשות המקומיתשבהרשות המקומית המבוקרת בצירוף העתקים ב

 .לראש הממשלה ולשר הפנים, ציא המבקר לועדהוחשבון כזה ימ

, (5)-ו( 1), (7), (3), (9), (3)5ת הדין וחשבון על בקורת הגופים המבוקרים לפי סעיף א (ג) 
ע וגלשר הנ, העתק מכל דין וחשבון כזה ימציא המבקר לראש הממשלה; ימציא המבקר לועדה
ימציא ( 5)5גוף המבוקר לפי סעיף ואולם העתק מדין וחשבון כזה על . לענין ולגוף המבוקר

 .המבקר לגוף המבוקר בלבד

 ,למבקר ימסור ,בגופים מבוקרים אחרים ,א28ראש הגוף המבוקר כהגדרתו בסעיף  (ד) 
את הערותיו , במלואו או חלק ממנו ,בתוך עשרה שבועות מהיום שבו קיבל לידיו את הדין וחשבון

 .ו בולדין וחשבון לגבי כל ליקוי או פגיעה שפורט

ההערות לפי  לעניין המועדים להגשת ,בשינויים המחויבים ,יחולו( ב)83הוראות סעיף  (ה) 
 .סעיף זה

שולחן  וכן ההערות על ,יונחו הדין וחשבון, (ד)בתום התקופה כאמור בסעיף קטן  (ו) 
 .סיפה( 2()א)83ויחולו לעניין זה הוראות סעיף  הכנסת

, סעיף זה הוראות לעניין הכנת ההערות לפי ,וועדהבאישור ה ,ראש הממשלה יקבע (ז) 
 .אופן ריכוזן ועריכתן, לרבות לעניין מתכונת כתיבתן

 

אם יתבקש לכך מאת , כנת חוות דעת בכל ענין שבתחום תפקידיובקר חייב בההמ (א) .21
במועד  תונח על שולחן הכנסת ותפורסם חוות דעת כאמור. את הממשלהמ מאת הועדה או, הכנסת

 .שיקבע המבקר

בימי , הכין המבקר חוות דעת כאמור באותו סעיף קטן, (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב) 
ותונח על , מוקדם ככל האפשר, האמורה במועד שיקבע המבקר פורסם חוות הדעת, פגרת הכנסת

 .שולחן הכנסת לא יאוחר מתום השבוע הראשון של הכנס הקרוב של הכנסת
 

 :כל אחד מאלה –" ראש הגוף המבוקר", סעיף זהב (א) .א21

 ;השר האחראי על אותו גוף –( 2)או ( 8)5גוף מבוקר לפי סעיף ב (8)

 ;ראש הרשות המקומית –( 4)5גוף מבוקר לפי סעיף ב (2)

 .וריון או גוף מקביל לו בגוף המבוקרהדירקט –גוף מבוקר אחר ב (3)

שבראשו יעמוד , כל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף המבוקר צוות לתיקון ליקוייםב (ב) 
 –ן הלל)קביל לו באותו גוף מבעל התפקיד ה –המנהל הכללי באותו גוף ובאין מנהל כללי 

 (.הצוות

בדרכים לתיקון  ידון הצוות, עלתה הביקורת ליקויים בפעולתו של גוף מבוקרה (ג) 
יקבל החלטות בדבר , (8()א)21הקובע כהגדרתו בסעיף  בתוך שישים ימים מהמועדהליקויים 

 .קבלת ההחלטות ימים מיום89תוך וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הגוף המבוקר , תיקונם

 .י מסויםקודחות את תיקונו של ליל, באישור ראש הגוף המבוקר, צוות רשאיה (ד) 
 

ו לפי ידווח למבקר על ההחלטות שהתקבל( א)א28אש הגוף המבוקר כאמור בסעיף ר (א) .ב21
 –( 2)או ( 8)5ואם הגוף מבוקר לפי סעיף , בתוך שלושים ימים מיום שדווחו לו, (ד)-ו( ג)א28סעיף 

על , בין השאר, ראש הגוף המבוקר ידווח; ידווח ראש הגוף המבוקר כאמור גם לראש הממשלה
וכן על הליקויים שהוחלט לדחות את תיקונם , הליקויים והמועד לתיקונם וןהדרכים לתיק

 .נימוקים לכךוה

, בתוך שמונה חודשים ממועד המצאת דין וחשבון לידיו, אש הממשלה ידווח למבקרר (ב) 
על תוצאות טיפולו , (2)או ( 8)5בפעולתו של גוף המבוקר לפי סעיף  שנקבע בו כי נמצאו ליקויים

 .להבליקויים א

 .יף זהמנויים בסעה על אלה, לדרוש דיווחים נוספים, בכל עת, מבקר רשאיה (ג) 

לרבות  ,לקבוע מתכונת לדיווח על תיקון ליקויים ,באישור הוועדה ,המבקר רשאי (ד) 
 .הפרטים שייכללו בו

 

, בלא הצדק סביר, ב28א או 28קר את שהוטל עליו מכוח סעיף לא קיים עובד גוף מבו .ג21

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 24' תיקון מס)
 1885-ה"תשנ

( 44' ון מסתיק)
 2001-א"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

 ות דעתחו
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס
( 14' תיקון מס)

 2001-ח"תשס

 ון בתיקון הליקוייםדי
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס

ווח על תיקון די
 הליקויים

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 48' ן מסתיקו)
 2004-ח"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 14' תיקון מס)
 2001-ח"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 14' תיקון מס)
 2001-ח"תשס

ביצוע פעולות -אי
 לתיקון ליקויים

( 11' תיקון מס)
 2011-א"תשע
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 .יהווה הדבר עבירת משמעת לפי הדין המשמעתי החל באותו גוף מבוקר
 

 משרד מבקר המדינה: ק חמישיפר

אולם בקבלת הוראות ולגבי , ובדי משרד המבקר דינם כדין שאר עובדי המדינהע (א) .22
 .פיטורים יהיו נתונים למרותו של המבקר בלבד

בביקורת יחולו האיסורים החלים על המבקר לפי ם י המשרד העוסקיל עובדע (8) (ב) 
להתיר לו לעשות דבר , ואולם רשאי המבקר לפי בקשת עובד כאמור, (א)7סעיף 

אם לדעתו אין , (הפעילות –להלן ( )4)-ו( 3), (2()א)7מהדברים המנויים בסעיף 
ר וטפר כאמור כדי לאין בהית; בפעילות כדי לפגוע בביקורת או ליצור ניגוד עניינים

 ;המסדירים את הפעילות, את העובד מעמידה בדרישות כל דין או נוהג

גוף מבוקר במשך שנתיים ב לא יועסק, שפרש מעבודתו( 8)ובד כאמור בפסקה ע (2)
 .אלא באישור המבקר, מיום שפרש

קר רשאי להסתייע בביצוע תפקידיו באנשים שאינם עובדי משרדו במידה שיראה המב (ג) 
 .ורך בכךצ

 

שיהיה אחראי על ארגון פעולות אבטחה כמשמעותן , מבקר ימנה ממונה בטחוןה (א) .א22
ועל , במשרד המבקר, (החוק –בסעיף זה ) 8551-ח"תשנ, ת הבטחון בגופים ציבורייםבחוק להסדר

 .להא הפיקוח על פעולות

אלא אם כן התמלאו בו התנאים , (א)א יתמנה אדם כממונה בטחון לפי סעיף קטן ל (ב) 
 .לחוק 9והוא עמד בתנאי ההכשרה הקבועים בסעיף , לחוק( ב)4הקבועים בסעיף 

לחוק  83הוראות סעיף ו ,לחוק 3ון יהיו הסמכויות האמורות בסעיף ממונה בטחל (ג) 
 .ליו לשמש כמאבטח במשרד המבקרע יחולו על מי שממונה בטחון הטיל

ם לואו, לחוק יחולו על ממונה בטחון ומאבטח במשרד המבקר 84וראות סעיף ה (ד) 
 .תעודת המינוי תוצא בידי המבקר או מי שהוא הסמיך לכך

יקבע נוהלי בקרה ופיקוח על הפעלת סמכויות בידי ממונה בטחון ומאבטח מבקר ה (ה) 
 .שמונו על פי סעיף זה

 

משרד המבקר וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע המבקר את תפקידיו חייבים לשמור י בדעו .24
 .ייב על כך בכתב עם התחלת העבודההגיעה אליהם לרגל עבודתם ולהתחשבסוד כל ידיעה 

, פי הצעת המבקר-על, ציב משרד המבקר ייקבע על ידי ועדת הכספים של הכנסתתק .21
לאשר שינויים , על פי הצעת המבקר, ים רשאיתספועדת הכ. ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה

 .בתקציב משרדו
 

 .רי תום שנת הכספים יגיש המבקר את הדין וחשבון הכספי של משרדו לאישור הועדהאח .25

 הוראות שונות: ק ששיפר

כל הסמכויות האמורות בקר וכן מי שנתמנה על ידיו לכך באישור הועדה יהיו להם המ .24
 .בשינויים המחוייבים, 8531-ט"תשכ, לחוק ועדות חקירה( ד)-ו( ב)27-ו 88עד  1בסעיפים 

 

 (.וטלב) .24
 

-ז"תשל, לחוק העונשין( 2()א)38אלה דינם מאסר שנה אחת או קנס כאמור בסעיף ו (א) .21
8577; 

או , 25או  89מפרסם דוח שעל המבקר להגיש בהתאם להוראות סעיפים ה (8)
או , 28בהתאם להוראות כל חוק אחר או חוות דעת שהכין המבקר לפי הוראות סעיף 

, בפסקה זו; לפני המועד הקובע, או מתוכנם, דעת כאמורת מדוח או חווהמפרסם חלק 
 –" המועד הקובע"

מועד ההנחה  – 25או  89ענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות סעיף ל (א)
 ;לפי העניין, 25או  83בסעיף  על שולחן הכנסת כאמור

נחתה על לההמועד  – 28לעניין חוות דעת שיש להכינה לפי הוראות סעיף  (ב)

 בקרהמבדי משרד עו

( 28' תיקון מס)
 1884-ו"תשנ

 ונה בטחוןממ
( 42' תיקון מס)

 1881-ח"תשנ

 בת הסודיותחו
 

 המשרד יבצתק
 (4' תיקון מס)

 1841-ד"לתש

 ח כספי לועדה"דו
 

דת ועכויות של סמ
 חקירה

 (5' תיקון מס)
 1841-א"לתש

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 נשיןעו
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

( 44' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 44' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 44' תיקון מס)
 2005-ה"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 48' תיקון מס)
 2004-ח"תשס

( 14' תיקון מס)
 2001-ח"תשס
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 ;לפי המוקדם, (ב)28לפי סעיף שקבע המבקר  שולחן הכנסת או לפרסומה

מועד ההנחה על שולחן הכנסת או  –( ב)84לעניין דוח נפרד לפי סעיף  (8ב)
 ;לפי המוקדם, (2()ב)84מועד הפרסום לפי סעיף 

המועד להגשת  –ענין דוח שיש להגישו בהתאם להוראות כל דין אחר ל (ג)
 ;המועד לפרסומו –קבע מועד לפרסומו ואם נ, הדוח

 ;87ח או חוות דעת או חלק מהם או מתכנם בניגוד להוראות סעיף "מפרסם דוה (2)

 .קורת של המבקרב מפרסם ללא נטילת רשות מטעם המבקר ממצאיה (3)

 .פי כל דין אחר-ין בהוראות סעיף זה כדי לפטור אדם מאחריות פלילית עלא (ב) 
 

ה שלא תמנה הועדה ממלא מקום למבקר לתקופ, למלא תפקידיו, דרך ארעי, צר מהמבקרנב .28
ובלבד שסך כל , ת המינוי לתקופות נוספותא הועדה רשאית להאריך; תעלה על שלושה חדשים

נבצר מהמבקר למלא תפקידיו ; תקופות כהונתו של ממלא מקום המבקר לא יעלה על ששה חדשים
 .יראו אותו כאילו התפטר, במשך תקופה של ששה חדשים רצופים

 

חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר במילוי תפקידיו לא , חות"וד (א) .40
 .שו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתישמי

ו ודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של המבקר לא תשמש ראיה בהליך משפטי אה (ב) 
שהושגה מכוח הסמכויות , חוץ ממשפט פלילי בשל מסירת עדות בשבועה או בהן צדק, משמעתי

 .23האמורות בסעיף 
 

 בירור תלונות הציבור: ק שביעיפר
 

 (.וטלב) .41
 

ציב תלונות הציבור ימלא את תפקידו באמצעות יחידה מיוחדת במשרד מבקר נ (א) .42
מנהל הנציבות יתמנה על ידי הועדה לפי הצעת נציב ; "נציבות תלונות הציבור"שתיקרא , ההמדינ

על מינוי מנהל הנציבות לא תחול חובת המכרז לפי . תלונות הציבור ויהיה אחראי לפניו במישרין
 .8595-ט"תשי, (מינויים)ות המדינה ירלחוק ש 85סעיף 

 

 

ו משנבצר ממנו למלא תפקידו מסיבה א, שנתפנתה משרתו של מנהל הנציבותמ (ב) 
ר לתקופה שלא תעלה על חרשאי נציב תלונות הציבור להטיל את מילוי התפקיד על אדם א, כלשהי

 .שלושה חדשים
 

 .אדם רשאי להגיש תלונה אל נציב תלונות הציבור כל .44
 

 

ם בידי ונה שהוגשה בכתב ותלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתתל .41
 .המתלונן ויצויינו בה שם המתלונן ומענו

 

ונציב בתי , תוגש במעטפה סגורה, 8543, ונה של אסיר כמשמעותו בפקודת בתי הסוהרתל .45
 .הציבור ותאל נציב תלונ –בלי שיפתחנה  –יעבירנה , או מי שהוא הסמיך לכך, הסוהר

 

 :ונה ניתנת להגשה על אחד מאלהתל .44

 ;5לסעיף ( 3)עד ( 8)וף מבוקר כמשמעותו בפסקאות ג (8)

במידה שהועדה או נציב , 5לסעיף ( 1)-ו( 7)קאות הגופים האמורים בפס אחד (2)
 ;תלונות הציבור החליטו שפרק זה יחול לגביו והודעה על כך נתפרסמה ברשומות

 .לסעיף זה( 2)-ו( 8)נושא משרה או ממלא תפקיד בגוף כאמור בפסקאות , ובדע (3)
 

 –שא לתלונה יכול שיהיה נו .44

 

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 בקרהמלא מקום ממ
( 11' תיקון מס)

 1811-ח"תשמ

 מר שאינו ראיהחו
 (5' תיקון מס)

 1841-א"לתש

 (5' תיקון מס)
 1841-א"לתש

( 11' תיקון מס)
 1811-ח"תשמ

חידה לבירור הי
 ונותתל

 (5' תיקון מס)
 1841-א"תשל

 (4' תיקון מס)
 1841-ד"לתש

 (1' ון מסתיק)
 1845-ה"לתש

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 (1' תיקון מס)
 1845-ה"לתש

 ונה של מיתל
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל

 לונההתך הגשת דר
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל
 

 ונה של אסירתל
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל
 

 ונה על מיתל
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל

 ונה על מהתל
 (5 'תיקון מס)

 1841-א"תשל

 (4' תיקון מס)
 1841-ד"לתש

( 14' תיקון מס)
 2001-ח"תשס
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או , או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, רין במתלונן עצמוישעשה הפוגע בממ (8)
ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן  מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע

לונה את הסכמתו של אותו אדם להגיש ת, להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור, קיבל
 או ,ענינוב

אף מעשה הפוגע במישרין בזולת או המונע  –הוא חבר הכנסת  ןשהמתלונכ (2)
 ,ממנו במישרין טובת הנאה

או שיש בו משום , מעשה הוא בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקיןוה
 .יהלרבות מחדל ופיגור בעש –" מעשה", נין זהלע; צדק בולט-נוקשות יתירה או אי

 

 :לונות אלה לא יהיה בירורבת .41

 ;לונות על נשיא המדינהת (8)

הכנסת או על חבר הכנסת בשל מעשה על ועדה מועדות , לונות על הכנסתת (2)
 ;שעשה במילוי תפקידו כחבר הכנסת או למען מילוי תפקידו זה

למעט , או על שר בפעולתו כחבר הממשלה יםעל ועדת שר, לונה על הממשלהת (3)
 ;כממונה על משרד או על תחום פעולה פעולתו

 ;למעט על פעולתו כממונה על הבנק, לונה על נגיד בנק ישראלת (א3)

 ;לונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטיתת (4)

 יןלונה בענין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דת (9)
 ;הכריע בו לגופו

, [נוסח משולב]לפי חוק שירות ביטחון לונה של המשרת בשירות סדיר ת (3)
-ח"התשס, לואיםאו המשרת שירות מילואים לפי חוק שירות המי, 8513-ו"התשמ
 ;לתנאי השירות או למשמעת, הנוגעת לסדרי השירות, 2551

של סוהר הנוגעת לסדרי השירות ולתנאי השירות או  ולונה של שוטר את (7)
 ;שראל או בשירות בתי הסוהרי למשמעת במשטרת

בענין הנוגע , 33או של עובד בגוף כאמור בסעיף , לונה של עובד המדינהת (1)
תקנון , תקנות, אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, דלשירותו כעוב
שירות  יבאו מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נצ, הסכם קיבוצי, שירות המדינה

 ;מהסדרים כלליים דומים – 33ולגבי גוף כאמור בסעיף , המדינה

 הנוגעת לאמור, (1)-ו( 7), (3)תלונה של אדם בענינם של המנויים בפסקאות  (5)
 .לפי הענין, באותן פסקאות

 

לונות הציבור שיש סיבה מיוחדת תאלא אם מצא נציב , לה תלונות שלא יהיה בהן בירורוא .48
 :המצדיקה את בירורן

להגיש על פי דין , או היה אפשר, טה שעליה אפשרלונה בענין שניתנה בו החלת (8)
 ;דן בהם( 9)31והוא אינו מסוג הענינים שסעיף , רעוערר או ער, השגה

לונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או ת (2)
 .לפי המאוחר יותר, מעשה נודע למתלונןהמהיום ש

 

ינה ממלאה זולת אם ראה שא, יפתח נציב תלונות הציבור בבירורה, שהוגשה תלונהמ (א) .10
או שאין לברר אותה מאחת הסיבות המנויות , 37או  33ה בגדר סעיפים ינאו שא, 34אחרי סעיף 

או אם סבר שהוא אינו הגוף המתאים לבירור , או שהיא קנטרנית או טרדנית ,35-ו 31בסעיפים 
 .הענין

שלא  ,יודיע נציב תלונות הציבור למתלונן בכתב( א)מקרים האמורים בסעיף קטן ב (ב) 
 .הנימוקים לכךת ויציין א, יברר את התלונה

 

ואינו קשור להוראות , ור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראהבציב תלונות הצינ (א) .11
 .שבסדר דין או בדיני ראיות

ואם היה עובד , מי שהתלונה עליוציב תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת נ (ב) 

רר לבין שאונות תל
 אותן

 (5' תיקון מס)
 1841-א"תשל

 (24' תיקון מס)
 1885-ה"נתש

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 (10' תיקון מס)
 1810-ם"תש

 ( 10' תיקון מס)
 1810-ם"תש

ונות שבירורן תל
 מצריך סיבה מיוחדת

 (5' תיקון מס)
 1841-א"תשל

 יחת הבירור פת
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 י הבירורכרד
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל

( 41' תיקון מס)
 2004-ז"תשס

( 41' תיקון מס)
 2004-ז"תשס

( 12' תיקון מס)
 2001-ח"תשס
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יתן להם הזדמנות נאותה ו, (הממונה –להלן )גם לידיעת הממונה עליו  –( 3)33כאמור בסעיף 
נציב תלונות הציבור רשאי לדרוש ממי שהתלונה עליו להשיב על התלונה תוך ; להשיב עליה

 .התקופה שיקבע בדרישתו

את מי שהמתלונן פנה בענינו כאמור , ונןציב תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלנ (ג) 
 .את מי שהתלונה עליו וכל אדם אחר אם ראה תועלת בדבר ,(8)37בסעיף 

ך ות, הציבור לדרוש מכל אדם או גוף לתת לו ותצורך הבירור רשאי נציב תלונל (ד) 
 ,לדעת נציב תלונות הציבור, כל ידיעה ומסמך העשויים, תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע

; מי שנדרש למסור ידיעה או מסמך כאמור יהיה חייב למלא את הדרישה; לעזור בבירור התלונה
 .ו לפקודת העדות9עד  ב9אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 

 

אם נוכח שנתקיימה אחת העילות , הפסיק את בירור התלונהיב תלונות הציבור רשאי לנצ .12
; או שענין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו, המצדיקות שלא לפתוח בבירורה
ויציין את , ירורבשהפסיק את ה, יו ולממונהעללמי שהתלונה , במקרה זה יודיע בכתב למתלונן

 .הנימוקים לכך
 

למי , יודיע על כך למתלונן, צא נציב תלונות הציבור שהתלונה היתה מוצדקתמ (א) .14
נציב תלונות הציבור רשאי ; ויציין את נימוקיו, גם לממונה –ואם ראה לעשות כן , שהתלונה עליו

בפני מי שהתלונה עליו ובפני הממונה על  עא להצביהולפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי 
 .הצורך בתיקון ליקוי שהעלה הבירור ועל הדרך והמועד לתיקונו

תוך המועד האמור בסעיף , י שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנציב תלונות הציבורמ (ב) 
ציב תלונות נ או שההודעה אינה מניחה את דעתו של, לא עשה כן; על הצעדים שננקטו, (א)קטן 

 .רשאי הוא להביא את הענין לידיעת השר הנוגע בדבר או הועדה, הציבור

למי , יודיע על כך למתלונן, ונה לא היתה מוצדקתצא נציב תלונות הציבור שהתלמ (ג) 
ורשאי הוא לפרש בתשובתו ; ויציין את נימוקיו, גם לממונה –ואם ראה לעשות כן , שהתלונה עליו

 .ת תמצית ממצאיוא

יביא נציב תלונות הציבור את , עלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פליליתה (ד) 
ורשאי הוא לעשות כן אם העלה בירור התלונה חשש ; הענין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה

בתוך , לנציב ולועדה עהיועץ המשפטי לממשלה יודי. שנעברה עבירה משמעתית על פי כל דין
 .על דרך טיפולו בנושא, אליו הענין ברשישה חודשים מיום שהוע

 

לא תכלול ולא תגלה חומר או ( ג)או ( א)43ודעה של נציב תלונות הציבור לפי סעיף ה (א) .11
או אשר לדעת ראש , ידיעה אשר לדעת ראש הממשלה או שר הבטחון הם ענין לבטחון המדינה

 .ומיים של המדינהלא-הממשלה או שר החוץ הם ענין ליחסי החוץ או לקשרי המסחר הבין

אה נציב תלונות הציבור כי הודעתו עלולה לכלול או לגלות חומר או ידיעה כאמור ר (ב) 
יבקש נציב תלונות הציבור את דעת ראש , ולא הביעו השרים את דעתם כאמור שם( א)בסעיף קטן 

 .לפני שיתן את הודעתו, לפי הענין, או שר החוץ שר הבטחון, הממשלה

 –ר מלציין את ממצאיו או נימוקיו ציב תלונות הציבור יהיה פטונ (ג) 

 ;שהתלונה היתה בענין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוניכ (8)

שהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת כ (2)
 ;המתלונן

ום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית מששיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה כ (3)
 .לפי כל דיןכמשמעותם 

 

 –של נציב תלונות הציבור בענין תלונה חלטותיו ה (א) .15

ת יין בהם כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבא (8)
 ;דין שלא היה להם לפני כן

ש בזכות או לבקש סעד תמין בהם כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשא (2)
המועד על ידי הגשת לא יוארך , אולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, שהוא זכאי להם

 .התלונה או בירורה

 סקת הבירורהפ
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל

 צאות הבירורתו
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל
 (1' תיקון מס)

 1845-ה"לתש

 (1' תיקון מס)
 1845-ה"לתש

 (44' תיקון מס)
 2001-א"סתש

 יגים להודעהסי
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל

 ויות וסעדיםזכ
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל

( 41' תיקון מס)
 2004-ז"תשס
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ת וום בית משפט לא ייזקק לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של נציב תלונש (ב) 
 .הציבור בענין תלונה

 

 –( 1)31ל אף האמור בסעיף ע .א15

 

 

 

 

 

 –להלן בפרק זה )סוהר וחייל , למעט שוטר, (3)33ור בסעיף אמלונה של עובד כת (8)
ה עליו בתגובה על כך שהוא הודיע שעשה מי שממונ 37על מעשה כאמור בסעיף , (העובד

הפרה חמורה של חיקוק או פגיעה , בתום לב ועל פי נהלים תקינים על מעשי שחיתות
 – או על כך שסייע לאחר להודיע כאמור שבוצעו בגוף שבו הוא עובד חמורה במינהל תקין

 ;ה49ב עד 49בכפוף לסעיפים , תבורר לפי הוראות פרק זה

, רטלמעט שו, (2)או ( 8)33א מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף שהו, לונה של עובדת (2)
תקנון שירות , תקנות, על העברתו מתפקידו או על מעשה החורג מהוראות חוק, סוהר וחייל

או , או מהסדרים כלליים שנקבעו מטעם נציב שירות המדינה, הסכם קיבוצי, המדינה
או המונע ממנו במישרין טובת רין במתלונן עצמו שימהפוגע ב, מהסדרים כלליים דומים

 –בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר פנימי  ושעשה מי שממונה עלי, הנאה
 .ה49ג עד 49בכפוף לסעיפים , תבורר לפי הוראות פרק זה

 

ברר תלונה כאמור בסעיף ל רשאי הוא, צא נציב תלונות הציבור שיש סיבה המצדיקה זאתמ .ב15
 .שלא על פי נהלים תקינים תו סעיףמעשים כאמור באואף אם העובד הודיע על , (8)א49

 

 

 

כדי , לרבות צו זמני, ציב תלונות הציבור רשאי ליתן כל צו שימצא לנכון ולצודקנ (א) .ג15
 .בשים לב לתיפקודו הראוי של הגוף שבו הוא עובד, להגן על זכויות העובד

רשאי נציב תלונות הציבור לצוות על ביטול , על כך שהעובד פוטר נהיתה התלוה (ב) 
 .בכסף או בזכויות, מיוחדים לעובד הפיטורים או על מתן פיצויים

 .ציב תלונות הציבור רשאי לצוות על העברת העובד למשרה אחרת בשירות מעבידונ (ג) 

והמפר אותו , וצמו לפי סעיף זה מחייב את מי שממונה על העובד ואת העובד עצ (ד) 
מאחריותם  כדי לגרוע, בשל עבירת משמעת, ואולם אין באחריותם של אלה; עובר עבירת משמעת

 .הפלילית בשל הפרת אותו צו
 

יועץ המשפטי לממשלה רשאי לבקש שהנציב יעיין מחדש בהחלטה שניתנה לפי סעיף ה .ד15
היתה התלונה של ; ת המדינהרורשאי לבקש כך גם נציב שי, ד המדינההיתה התלונה של עוב. ג49

 .רשאי לבקש כך גם העומד בראש הגוף המבוקר, מי שאינו עובד המדינה
 

היא עבירת , ב שלא בתום לב או מתוך קנטרנות49א או 49גשת תלונה כאמור בסעיפים ה .ה15
 .משמעת

 

ה גנשירות בתי הסוהר וצבא הה, למעט משטרת ישראל, (2)או ( 8)33וף כאמור בסעיף ג .ו15
בנוסח , ה49א עד 49את עיקרי הוראות סעיפים , במקום בולט, יפרסם במקום העבודה, לישראל

 .שיקבע נציב תלונות הציבור
 

דין וחשבון על פעולותיו בשנה שקדמה , בראשית כל שנה יכיןציב תלונות הציבור נ (א) .14
דין וחשבון כאמור יונח על שולחן ; לה שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של תלונות

 .הכנסת

 

ונה של עובד תל
שי מעיבור שחשף הצ

הפרות , שחיתות
חיקוק או פגיעה 

 במינהל תקין
 (11' תיקון מס)

 1811-א"מתש
 (15' תיקון מס)

 1880-ן"תש
( 11' תיקון מס)

 2011-ה"תשע

 (15' תיקון מס)
 1880-ן"תש

ונה שבירורה תל
 חדתוימריך סיבה מצ

 (11' תיקון מס)
 1811-א"מתש

 (15' תיקון מס)
 1880-ן"תש

( 11' תיקון מס)
 2011-ה"תשע

 דיםסע
 (11' תיקון מס)

 1811-א"מתש

 (18' תיקון מס)
 1884-ד"נתש

 ון מחדשעי
 (11' תיקון מס)

 1811-א"מתש
 (15' תיקון מס)

 1880-ן"תש

 שת תלונההג
 ם לבא בתושל

 (11' תיקון מס)
 1811-א"מתש
סום הוראות פר

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 וחשבוןדין 
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל
( 44' תיקון מס)

 2001-א"תשס
( 14' תיקון מס)

 2001-ח"תשס

( 11' תיקון מס)
 2011-ה"תשע
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י להגיש לכנסת דין וחשבון מיוחד קודם להגשת הדין ציב תלונות הציבור רשאנ (ב) 
 .דין וחשבון כאמור יונח על שולחן הכנסת; וחשבון השנתי

תדון בו הועדה ותגיש לכנסת את סיכומיה , ונח דין וחשבון על שולחן הכנסתה (ג) 
 .נויים המחויביםשיב, א81לענין זה הוראות סעיף , והצעותיה לאישור ויחולו

 .ון לפי סעיף זה לא יפורסם לפני הנחתו על שולחן הכנסתין וחשבד (ד) 

 .יחולו בשינויים המחוייבים גם על דין וחשבון לפי סעיף זה 44וראות סעיף ה (ה) 
 

 .יחולו בשינויים המחוייבים גם לענין פרק זה 35-ו 21, 23, 23, 22עיפים ס (א) .14

ה כדי לגרוע מסמכותו של מבקר המדינה להיעזר בפעולותיו ז ין בהוראות פרקא (ב) 
 .בין שבירר ובין שלא בירר אותן, האחרות בחומר שהגיע לידיו בקשר לתלונות

 

אדם שתפקידו לברר תלונות על אותו הגוף אין , בגוף מבוקר, ראת כל דין שלפיה ימונההו .11
 .ור על פי חוק זהיבבה כדי לגרוע מסמכויותיו וממעמדו של נציב תלונות הצ

 

 

 
 נחס רוזןפ (8591במרס  87)ח "ה באדר תשי"כ
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 הקש כאן -חקיקה ועוד באתר נבו , הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה

 

 (4' תיקון מס)
 1841-ד"לתש

( 44' תיקון מס)
 2001-א"תשס

 ולת הוראותתח
 (5' תיקון מס)

 1841-א"תשל
 (1' ן מסתיקו)

 1845-ה"לתש

יפות סמכויות עד
 ומעמד

( 21' תיקון מס)
 1885-ה"תשנ

( 14' תיקון מס)
 2001-ח"תשס
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