
התשנ"א1990* ,(16 מס' (תיקון המדינה מבקר חוק
18א סעיף יבוא:הוספת , משולב]1 [נוסח התשי"ח1958 המדינה, מבקר לחוק 18 סעיף אחרי .1

לפני "התייצבות
הוועדה

ו20 18 סעיפים לפי הוועדה של והצעותיה סיכומיה הכנת לצורך (א) 18א.
שנשא אדם כל להזמין הוועדה יושבראש רשאי פלוני, מבוקר לגוף ביחס

בה, דן המבקר של וחשבון שהדין בתקופה המבוקר בגוף תפקיד מילא או משרה
שאותו עניינים לגבי וחשבון בדין האמור על להגיב כדי הוועדה לפני להתייצב

ממלא או משרה הנושא אדם להזמין הוא רשאי כן אליהם? קשור היה אדם

כדי כן, לפני כאמור תפקיד מילא או משרה שנשא או שעה, אותה כאמור תפקיד
אם כאמור אדם להזמין חייב הוועדה יושבראש וחשבון: בדין האמור על להגיב

זה, קטן. בסעיף לפחות? מחבריה שלושה מאת או הוועדה מאת לכך דרישה באה
על לגביו סמכות בהפעלת לרבות  מבוקר בגוף תפקיד", מילא או משרה "נשא

בו. עובד או הנהלה חבר בהיותו או חוק, פי

ברוב הוועדה, רשאית התייצב, ולא (א) קטן סעיף לפי שהוזמן מי (ב)
ביד חתום בכתב תהיה הדרישה כאמור: לפניה להתייצב ממנו לדרוש חבריה,

מהחלק או המבקר של וחשבון מהדין העתק לה ויצורף הוועדה, יושבראש
המועד לפני ימים עשרה לפחות תומצא הדרישה הדרישה: מכוונת שאליו

להתייצבות. שנקבע

יומיים לפחות לה, יגיש הוועדה לפני להתייצב נדרש או שהוזמן מי (ג)

העתקים בצירוף מתגובתו, בכתב תמצית להתייצבותו, שנקבע המועד לפני
לוועדה. להגיש שבדעתו המסמכים של

ולא כן, עשה ולא (ב) קטן בסעיף כאמור להתייצב דרישה שקיבל מי (ד)
קנס.  דינו לכך, צודק טעם הראה

 זה סעיף לפי להתייצב יידרש לא (ה)

הכנסת? ראש יושב או המדינה נשיא (1)

". שיפוטית משרה נושא  שפיטה של בענין (2)

מיום ,1847 חוק בהצעות פורסמו הסכר ודברי החוק הצעת :(1990 בנובמבר 19) התש"ן בכסלו ב' ביום בכנסת נתקבל *
318 בעמ' ,(1987 באוגוסט 11) התשמ"ז באב ט"ז

התשל"ב, :112 עמ' התשל''א, ;98 עמ' התשכ"ט, ;42 עמ' התשכ"ד, ;42 ועמ' 6 עמ' התשכ"ב, :92 עמ' התשי''ח, ס"ח 1
התשמ''ד, :280 עמ' התשמ"א, ;76 עמ' התש''ם, :53 עמ' התשל"ח, :58 עמ' התשל"ה, :38 עמ' התשל''ד, . 134 עמ'

.114 עמ' התש"ן, .31 עמ' התשמ"ח, ;129 ועמ' 37 עמ'
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