
9 סעיף תיקון

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 33), התשס''א 2001*

נ. בחוק מבקר המרינה, התשי"ח1958 [נוסח משולב]1 (להלן  החוק העיקרי),
 9 בסעיף

בחוק כהגדרתה ממשלתית, חברה "כל יבוא מפעל" "כל לפני ,(5) בפסקה (1)

החברות הממשלתיות, התשל"ה1975 (להלן  חוק החברות הממשלתיות) וכן";
בחוק בהגדרתה ממשלתית, בת חברת "כל יבוא מפעל" "כל לפני ,(7) בפסקה (2)

וכן". הממשלתיות, החברות

14 סעיף תיקון העיקרי לחוק 14 בסעיף .2

הממשלה"; "ראש יבוא האוצר" "שר במקום (א), קטן בסעיף (1)

יימחקו,  המעלה" בצורה נהג מבוקר "שגוף המילים (ג), קטן בסעיף (2)

15 סעיף הממשלה"תיקון "לראש יבוא והתכנון" הכלכלה "לשר במקום העיקרי, לחוק 15(א) בסעיף .3
האמור למועד שעד ובלבד בחלקים, וחשבון הרין את להמציא רשאי "המבקר יבוא ובסופו

במלואו". וחשבון הדין יומצא

16 סעיף תיקון העיקרי לחוק 16 בסעיף .4

הממשלה"; "ראש יבוא והתכנון" הכלכלה ''שר במקום השוליים, בכותרת (ו)

יבוא: (א) קטן סעיף במקום (2)

קיבל שבו מהיום שבועות עשרה בתוך למבקר, ימסור הממשלה ראש (1) "(א)
אלה: כל את ממנו, חלק או במלואו וחשבון, הרין את לידיו

לנכון; ימצא שבהם בענינים וחשבון, לרין הערותיו (א)

אליו; שהועברו כפי וחשבון, לדין המבוקרים הגופים תגובות (ב)

שטרם בענינים קודמים וחשבונות לדינים המפורטות הערותיו (ג)
העיר את הערותיו לגביהם; הערות לפי פסקת משנה זו יכללו, בין
החלטות על דיווח וכן ו(ב) 21ב(א) בסעיף כאמור פרטים השאר,
החלטות וביצוע והחשבונות הדינים בעקבות הממשלה שקיבלה

אלה.
התגובות וכן וחשבון, הדין יונחו ,(1) בפסקה באמור התקופה בתום (2)

הכנסת."; שולחן על וההערות
של בפברואר 15 מיום יאוחר לא והתכנון הכלכלה ''ולשר במקום (ב), קטן בסעיף (5)
וחשבון, הדין מוגש שבו מהיום יאוחר לא הממשלה "ולראש יבוא שנה" אותה

15(א)". בסעיף כאמור ממנו, חלק או במלואו

17 סעיף תיקון העיקרי לחוק 17 בסעיף .5
יבוא הכנסת" שולחן "על במילים המסתיימת הרישה במקום (א), קטן בסעיף (ו)
של דעת חוות או וחשבון דין כי המבקר, עם בהתייעצות להחליט, רשאית "הועדה

המבקר, או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו";

* נתקבל בכנסת ביום י"א באדר התשס"א (6 במרס 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
2977, מיום כ"ט בטבת התשס"א (24 בינואר 2001), עמ' 498.

1 ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשנ"ח, עמ' 352.



בטל.  (ב) קטן סעיף (2)

 העיקרי לחוק 18 בסעיף .6

דעת, חוות או וחשבון דין פורסמו "או יבוא בו" "תדון במקום (א), קטן בסעיף (1)

בהם"; תדון
לדין "והצעותיה יבוא (א)" קטן בסעיף כאמור "והצעותיה במקום (ב), קטן בסעיף (2)

חשבון שהוגש לפי הוראות סעיף 15(א)";
יימחקו.  (ב)" "או המילים (ג), קטן בסעיף (3)

תיקון סעיף 18

7. בסעיף 18א(א) לחוק העיקרי, במקום "סעיפים 18 ו20 ביחס לגוף מבוקר פלוני" יבוא
מבוקר". "בגוף יבוא המבוקר" "בגוף ובמקום ,"18 "סעיף

תיקון סעיף 18א

 העיקרי לחוק 20 בסעיף .8

פירוט סיכום, המבקר יכלול כאמור וחשבון ''בדין יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)
15ב''; בסעיף כאמור והמלצות

הממשלה"; "לראש יבוא האוצר" ''לשר במקום (ב), קטן בסעיף (2)

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "לשר האוצר" יבוא "לראש הממשלה";
יבוא: (ד) קטן סעיף במקום (4)

המבקר." שיקבע במועד יפורסם זה סעיף לפי וחשבון דין ''(ד)

20 סעיף תיקון

שיקבע במועד תפורסם כאמור דעת "חוות יבוא בסופו העיקרי, לחוק ו2 בסעיף .9
המבקר".

ו2 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 21 סעיף אחרי סעיפים10. הוספת
21א וו2ב

בתיקון דיון
הליקויים

מאלה: אחד כל  המבוקר" הגוף ''ראש זה, בסעיף (א) 21א.

אותו על האחראי השר  (2) או (1)9 סעיף לפי מבוקר בגוף (1)

גוף;

המקומית; הרשות ראש  (4)9 סעיף לפי מבוקר בגוף (2)

בגוף לו מקביל גוף או הדירקטוריון  אחר מבוקר בגוף (3)
המבוקר.

ליקויים, לתיקון צוות המבוקר הגוף ראש ימנה מבוקר גוף בכל (ב)
בעל  כללי מנהל ובאין גוף באותו הכללי המנהל יעמוד שבראשו

הצוות).  (להלן גוף באותו לו המקביל התפקיד
הצוות ירון מבוקר, גוף של בפעולתו ליקויים הביקורת העלתה (ג)
דיוניו על וידווח תיקונם, בדבר החלטות יקבל הליקויים, לתיקון בדרכים

ההחלטות. קבלת לאחר סמוך המבוקר הגוף לראש החלטותיו ועל
תיקונו את לדחות המבוקר, הגוף ראש באישור רשאי, הצוות (ד)

מסוים. ליקוי של

תיקון על דיווח
הליקויים

 21ב. (א) ראש הגוף המבוקר כאמור בסעיף 21א(א) ירווח למבקר על
הגוף ואם קבלתן, לאחר סמוך ו(ד), 21א(ג) סעיף לפי שהתקבלו ההחלטות
לראש גם כאמור המבוקר הגוף ראש ירווח  (2) או (1)9 סעיף לפי מבוקר



לתיקון הדרכים על השאר, בין ידווח, המבוקר הגוף ראש הממשלה;
תיקונם את לדחות שהוחלט הליקויים על ובן לתיקונם, והמועד הליקויים

לכך. והנימוקים

ממועד חודשים שמונה בתוך למבקר, ידווח הממשלה ראש (ב)
גוף של בפעולתו ליקויים נמצאו כי בו שנקבע לידיו, וחשבון דין המצאת

אלה. בליקויים טיפולו תוצאות על ,(2) או (1)9 סעיף לפי המבוקר
אלה על נוספים, דיווחים לדרוש עת, בכל רשאי, המבקר (ג)

זה." בסעיף המנויים

27. סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 27 סעיף ו. 1

28 סעיף תיקון העיקרי לחוק 28(א) בסעיף .12

בסעיף "כאמור יבוא כאחד" העונשים שני או לירות 600" במקום ברישה, (1)

61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז2 1977",

יבוא: (1) פסקה במקום (2)

או ,20 או 15 סעיפים להוראות בהתאם להגיש המבקר שעל דוח המפרסם "(ו)
סעיף הוראות לפי המבקר שהכין דעת חוות או אחר חוק כל להוראות בהתאם
המועד לפני מתוכנם, או כאמור, רעת חוות או מדוח חלק המפרסם או ,21

 הקובע" "המועד זו, בפסקה הקובע;
ההנחה מועד  15 סעיף להוראות בהתאם להגישו שיש רוח לענין (א)

;16 בסעיף כאמור הכנסת שולחן על
לפי דעת חוות או 20 סעיף להוראות בהתאם להגישו שיש דוח לענין (ב)
אותם הוראות לפי המבקר שקבע לפרסומם המועד  21 סעיף. הוראות

סעיפים;
המועד  אחר דין כל להוראות בהתאם להגישו שיש דוח לענין (ג)

לפרסומו,"; המועד  לפרסומו מועד נקבע ואם הדוח, להגשת
."17 "סעיף יבוא "27 "סעיף במקום ,(2) בפסקה (5)

52 סעיף "באמצעות".תיקון יבוא ''בעזרת" במקום העיקרי, לחוק 32(א) בסעיף .13

58 סעיף יבוא;תיקון (4) פסקה במקום העיקרי, לחוק 38 בסעיף .14

שיפוטית;". מעין או שיפוטית פעולה על תלונה (4)''

40 סעיף תיקון העיקרי לחוק 40 בסעיף .15
לבירור המתאים הגוף אינו שהוא סבר אם "או יבוא בסופו (א), קטן בסעיף (1)

הענין.";

התלונה". את "יברר יבוא בתלונה" "יטפל במקום (ב), קטן בסעיף (2)

ג4 סעיף יבואתיקון ובסופו "חשש" יבוא "חשד" במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 43(ד) בסעיף .16
אליו שהועבר מיום חודשים שישה בתוך ולועדה, לנציב יודיע לממשלה המשפטי "היועץ

בנושא''. טיפולו דרך על הענין,

2 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.



יבוא: העיקרי לחוק 45ה סעיף אחרי .17

"פרסום הוראות 145.   גוף כאמור בסעיף 56(ו) או (2), למעט משטרת ישראל, שירות בתי
את בולט, במקום העבודה, במקום יפרסם לישראל, ההגנה וצבא הסוהר
תלונות נציב שיקבע בנוסח 45ה, עד 45א סעיפים הוראות עיקרי

הציבור."

45ו סעיף הוספת

 העיקרי לחוק 46 בסעיף .18
על וחשבון דין הכנסת, מושב בראשית שנה, "מדי במקום (א), קטן בסעיף (ו)
לה"; שקדמה בשנה פעולותיו על וחשבון דין שנה, כל "בראשית יבוא פעולותיו"

בשינויים 18א, סעיף הוראות זה לענין "ויחולו, יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (2)

המחויבים".

44 סעיף תיקון

19. הוראות סעיפים 16, ו2א ו21ב לחוק העיקרי, בנוסחם בסעיפים 4 ו10 לחוק זה, יחולו
זה. חוק של תחילתו יום לאחר שהוגשו רעת חוות או וחשבון דין לגבי

תחולה

שרון אריאל
הממשלה ראש

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם


