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תשי"ב1952* (תיקון), המדינה מבקר חוק

החוק ;תיקוז כך יתוקן תש"ט11949, המדינה, מבקר חוק ,1
: זה קטן סעיף יבוא (ב) 2 סעיף במקום (א)

מינויו*. מיום שנים חמש תהיה כהונתו תקופת "(ב)
; אלה פסקאות יבואו ו(ה), (ד) פסקאות במקום ,7 בסעיף (ב)

; מקומית רשות כל "(ד)

; בהנהלתם משתתפת שהממשלה אחר גוף או קרן מוסד, מפעל, כל (ה)

 בעקיפין או במישרין  הנתמכים אחר גוף או קרן מוסד, מפעל, כל 0)
גוף על הבקורת אולם ; באלה וכיוצא ערבות הקצבה, בדרך הממשלה ידי על

; בכך צורך ראה כשהמבקר או כך, על הורתה כשהועדה אלא תופעל לא כזה
על חוק, פי על לבקורת שיועמדו אחר גוף או קרן מוסד, מפעל, אדם, כל (ז)

הממשלה.* ובין ביניהם הסכם פי על או הכנסת החלטת פי

; זו פסקה תבוא ,(8) פסקה במקום (א), 8 בסעיף (ג)
בחסכון נהגו ו(ה) (ד) (ג), (ב), (א), 7 סעיף לפי המבוקרים הגופים אם (8)"

המידות." ובטוהר וביעילות

 9 בסעיף (ד)

ו זה קטן סעיף יבוא (א) קטן סעיף במקום (1)

במועד להמציא חייב האוצר' למשרד פרט מבוקר, גוף (1) "(א)

תום לאחר חדשים מארבעה יאוחר לא אולם המבקר, שיקבע
באותה והוצאותיו הכנסותיו על וחשבון דין שלו, הכספים שנת
בלוויית השנה, תום למועד והתחייבויותיו זכויותיו ומאזן שנה
וכן והמאזן, וחשבון הדין לאימות המבקר שידרוש מסמך כל
הפעולות את עניני תיאור ומתאר המפרט וחשבון דין

שנה, באותה ביצע שהגוף הכספיות

אולם המבקר, שיקבע במועד להמציא חייב האוצר משרד (2)
המדינה, של הכספים שנת תום לאחר חדשים מששה יאוחר לא,
באותה המדינה של וההוצאות ההכנסות על כולל וחשבון דין
וחשבון; הדין לאימות המבקר שידרוש מסמך כל בלוויית שנה,
אולם המבקר, שיקבע במועד להמציא האוצר משרד חייב כן
המ של הכספים שנת תום לאחר חדשים מתשעה יאוחר לא
תום למועד המדינה של והתחייבויותיה זכויותיה מאזן דינה,
המאזן. לאימות המבקר שידרוש מסמך כל בלוויית הכספים שנת

מכל המאזן ואת וחשבון הדין את לדרוש רשאי המבקר (3)
(ו), 7 סעיף לפי מבוקר גוף שהוא אחר גוף או קרן מוסד, מפעל,
קיימים. אינם גוף אותו על הבקורת להפעלת התנאים אם גם

קטן סעיף מהוראות הוראה אחרי מבוקר גוף מילא לא (4)
לועדה." כך על המבקר יודיע זה,

.(1952 ביולי 28) תשי"ב באב וי ביום בכנסת נתקבל *
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; זה קטן סעיף יבוא (ד) קטן סעיף במקום (2)
להם יהיו הועדה באישור לכך ידיו על שנתמנה ומי המבקר "(ד)
סעיף פי על חקירה לועדת להעניקן שאפשר הסמכויות כל
*. חקירה1 ועדות לפקודת ו(ט) (ו) (ר,)' (ד). (ג)' (ב)' (א), 5

: זה סעיף יבוא 10 סעיף במקום (ד.)
"תוצאות
הבקורת

סעיף לפי המבוקרים הגופים שאחד הבקורת, העלתה (1) (א) .10
החסכון עקרונות לפי שלא נהג ו(ר.) (ד) (ג)' (ב), (א)' 7
לדרוש המבקר רשאי המידות' טוהר לפי שלא או והיעילות
הליקוי לתיקון דרך ולקבוע זה למעשה הסבר המבוקר מהגוף
הועדה. לפני הענין את להביא וכן דרישותיו' למילוי ומועד
שלא ברכוש או בכסף נהג מבוקר שגוף הבקורת' העלתה (2)
המבקר ידרוש אחרים, חמורים ליקויים בו שקיימים או כחוק
הליקוי' לתיקון דרך ויקבע זה' למעשה הסבר המבוקר מהגוף
יביא כן דרישותיו; למילוי ומועד לתיקון, ניתן עודנו הוא אם
כי לועדה' להציע הוא ורשאי הועדה, לפני הענין את המבקר
ועדה להקים רשאית והועדה מיוחדת' חקירה ועדת תמונה

; הכנסת לפני המבקר הצעת את להביא או כזאת
חשש המעלה בצורה נהג מבוקר שגוף הבקורת' העלתה (3)
היועץ לידיעת הענין את להביא המבקר רשאי פלילי' למעשה

ישראל. לממשלת המשפטי

יודיע (א)' קטן בסעיף המנויים הצעדים באחד המבקר נקט (ב)
את להעיר רשאי מהם אחד וכל האוצר' ולשר בדבר הנוגע לשר כך על

הערותיו.

קטן סעיף לפי המבקר של דרישה אחרי מבוקר גוף מילא לא (ג)
הענין את יביא או שלו השנתי וחשבון בדין הערותיו את המבקר יעיר (א)'

הועדה." בפני

: זה סעיף יבוא 11 סעיף במקום 0)

וחשבון "דין
משררי של
הממשלה
ומוסדות
הסריגה

המבו הגופים של השנתיים החשבונות בקורת סיום עם (1) (א) .11
חדשים מתשעה יאוחר לא אולם ו(ב)' (א) 7 סעיף לפי קרים
לשר המבקר ימציא המדינה' של הכספים שנת תום לאחר
כל של מלאה רשימה אליו ויצרף וחשבון דין לעיון האוצר

שביקר. הגופים
של והתחייבויותיה זכויותיה מאזן על וחשבון הדין את (2)
משנים יאוחר לא לעיון האוצר לשר המבקר ימציא המדינה

המדינה. של הכספים שנת תום לאחר חודש עשר

הבקורת בשטח פעולותיו כל את המבקר יסכם וחשבון בדין (ב)
 יכן

; כראוי תוקן שלא או הוסבר שלא ליקוי כל יפרט (1)
החסכון בעקרונות או בחוק פגיעה של מקרה כל יפרט (2)

; המידות וטוהר והיעילות
ולמניעתם. הליקויים לתיקון המלצותיו את יביא (3)
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שבו מהיום שבועות ששה תוך הערותיו את יעיר האוצר שר (ג)
שולחן על וחשבון הדין יונת זה מועד וכתום וחשבון/ הדין את קיבל

הכנסת.

ותגיש הועדה בו תדון הכנסת, שולחן על וחשבון הדין הונח (ד)
המועד לאחר ימים מחדשיים יאוחר לא והצעותיה סיכומיה את לכנסת

האמור."

: זה סעיף ייווסף 11 סעיף לאחר (ז)
"דינים

וחשבונות
אחרים

המבוקרים הגופים של השנתיים החשבונות בקורת סיום עם (א) 11א.
וחשבון דין המבקר יכין ו(ז) 0) (ה), (ד), (ג)' 7 סעיף לפי

בקרתו. תוצאות על

המבוקרים הגופים בקורת על וחשבון דין כל ימציא המבקר (ב)
בצירוף המבוקרת המקומית הרשות לראש (ד) 7 סעיף לפי
דין מכל העתק המקומית; הרשות חברי כל בשביל העתקים
הפנים. ולשר האוצר לשר לועדה, המבקר ימציא כזה וחשבון
סעיף לפי המבוקרים הגופים בקורת על וחשבון הדין את (ג)
דין מכל העתק לועדה; המבקר ימציא ו(ז) (ו) (ה), (ג)' 7

המבוקר". ולגוף האוצר לשר המבקר ימציא כזה וחשבון

; זה סעיף ייווסף 13 סעיף אחרי (ח)

מדין"ענשים חלק או דעת' חוות או וחשבון דין שהוא חומר שפרסם מי 13א.
האוצר לשר המבקר מן שנשלח או למבקר המיועד דעת, מחוות או וחשבון
שר מאת רשות כך על נטל ולא כזה, כחומר הנסבר דבר כל או לועדה, או
600 עד קנס או אחת שנה עד מאסר  דינו המבקר, או הועדה האוצר,

כאחד." הענשים שני או לירות

שפרינצק יוסף
הכנסת ראש יושב

המדינה נשיא מקום ממלא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש


