מספר פנימי579120-4291:

נספח מס' כ/686-א'
(פ)3023/20/
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)49התשע"ז–2017

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ד בשבט התשע"ז
( 20בפברואר  ,)2017והועברה לוועדה לענייני ביקורת המדינה.

הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום כ"ג באדר התשע"ז ( 21במרס .)2017
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזם :חבר הכנסת דוד ביטן
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי579120-4291:

נספח מס' כ/686-א'
(פ)3023/20/
חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)49התשע"ז–2017
הוספת סעיף 45א.1 1

בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח–[ 1958נוסח משולב] ,1אחרי סעיף 45א יבוא:
"תלונה של עובד
משרד מבקר

45א( .1א) על אף האמור בסעיפים  36ו ,)8(38-עובד
משרד מבקר המדינה רשאי להגיש תלונה על מעשה

המדינה שחשף

כאמור בסעיף  37שעשה מי שממונה עליו בתגובה

מעשי שחיתות,

על כך שהוא הודיע בתום לב ועל פי נהלים תקינים

הפרות חיקוק או
פגיעה במינהל תקין

על מעשי שחיתות ,הפרה חמורה של חיקוק או
פגיעה חמורה במינהל תקין שבוצעו במשרד
המבקר ,או על כך שסייע לאחר להודיע כאמור.
(ב) תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש
באמצעות יושב ראש הכנסת; הוגשה תלונה כאמור
יעבירה יושב ראש הכנסת לבירור בידי שופט
בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט
המחוזי ,שימנה יושב ראש הכנסת ,לאחר
התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,ויחולו על
בירורה הוראות פרק זה ,בכפוף לסעיפים 45ב עד
45ה ,בשינויים המחויבים.
שופט בדימוס שמונה כאמור בסעיף קטן (ב)
(ג)
יהיו נתונות לו הסמכויות המסורות לנציב תלונות
הציבור לעניין תלונות כאמור לפי פרק זה ,והוא
יהיה רשאי ,אם ראה צורך בכך ,להסתייע בביצוע
תפקידיו באנשים מתאימים ,שאינם עובדים ,נושאי
משרה או ממלאי תפקיד בגוף מבוקר או במשרד
מבקר המדינה.

 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;92התשע"ה ,עמ' .36
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(ד) שופט בדימוס שמונה כאמור בסעיף קטן (ב)
ואדם המסייע לו כאמור בסעיף קטן (ג) זכאים
לקבל שכר והחזר הוצאות מאוצר המדינה ,והכל
כפי שיקבע מנהל בתי המשפט".
***************************************************************************************
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הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס'  ,)49התשע"ז–2017

הסתייגויות
אין הסתייגויות

***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת דוד ביטן ,בצלאל סמוטריץ'
***************************************************************************************

