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מוסדות לעומת  בפולי  משרד מבקר המדינה

 ותביקורת במדינות אחר
  יאצק מזור

 ביקורת קיו  היא ת מטרו , כמעט בכל מדינהי פועלי   ביקורת ממלכתיותמוסד

ביצוע על  ובעיקררכוש על ניהול ה, פיננסיתהבחינה ה המינהל הציבורי מעלעצמאית 

תקציב המדינה
1

לשאת  המדינ הגופי מאפשרת לדרוש מאלההביקורת בתחומי  . 

 מעטות מדינותב.  על הממשלותלפקח  פרלמנטימאפשרת ל ובאחריות לפעילות 

 י  החלי שינויעל  הפוליטי המיוחד או  מצבוהדבר מלמד על  , אי  גו" מבקרבלבד

 בשנות התשעי  של המאה הקודמת לא היה ,לדוגמה(שלה  מערכת הפוליטית ב

)שני כמה  במש  ממלכתיאוקראינה מוסד ביקורת ב
2

הנורמה היא שבמדינות . 

קרדמוקרטיות יש גו" מב
3

 1952&1957בשני  : של פולי  יש אישוש לדברסטוריה יהב. 

  בוטל משרד מבקר המדינה בפולי )  בפולי  דיכוי חמור הדמוקרטיהדוכאה שבה (

 שוב NIK&התפס  ,בה החל השינוי הדמוקרטי בפולי ש ,1989ולאחר שנת , NIK)&ה(

 . כפי שנקבע בהוראות החוקהאת מקומו
. ה קיימי  במדינות רבות נית  לנסות להשוות ביניה מוסדות לביקורת מדינשמאחר 

 למוסדות בהשוואה NIK& ה מאמר זה היא להציג כמה מהמאפייני  שלו שלמטרת

 יש מעט מאוד בספרות הפולניתש כיוו  ,אי  זו מטלה קלה. במדינות אחרותביקורת 

___________ 

 .Kontrola Państwowa, No ("ביקורת המדינה"על פי המאמר שלי שפורס  בפולי  ב 1
1/2004.( 

שלטו  החוק ברוב מדינות מזרח אירופה לראוי לציי  כי בתהליכי החזרה לדמוקרטיה ו 2
מוסדות ביקורת הושבו על כנ  או נוסדו   של המאה הקודמת בשנות התשעי הומרכז

   מולדביה בלטביה וב ;1990 ב  אסטוניה בליטא וב ;1989  ב  הונגריהב: עצמאיי 
קרואטיה ב ;1992 ב  רומניה בכיה ו'רפובליקת צב, בלרוסב, אלבניהב ;1991 ב
   אוקראינה ב ו1995 ב  רוסיה בבולגריה וב ;1994 ב  סלובניה ב ;1993  ב  סלובקיהבו
 .1997 ב

הדוגמה היחידה . דר, כלל במדינות דמוקרטיות ב אינו מתרחש מוסד הביקורתביטול 3
 ,1992 בשבארצות הברית  היא סגירת המוסד לביקורת במדינת קליפורניה הידועה לי

חודשה לאחר מכ  . בהוצאות על עובדי ציבור 40% בדבר צמצו  של משאל ע  בעקבות
 :ורא .נת שונהומוסד הביקורת במתכפעילותו של 

 A. Friedberg ,"Eliminating a 'Watchdog'", International Journal of 
Government Auditing (July 1994), pp. 10-12. 
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חומר בעניי  זה
4
 הגופי   של מוסד הביקורת בי מקומו: בעיות נבחרותרק ב לכ  אגע .

שהוא ביקורת הסוגי , תחומי פעילותו וסמכותו, שלופנימי הארגו  ה, האחרי  במדינה

 החוקי וסוגיות הנוגעות למעמדעסקתי כא  בלא . כלליי הביקורת הותהליכי עושה 

אחר באשר דנתי בה  במאמר ,של מוסד הביקורת
5

במאמר זה  3&ההערכות וההכללות; 

י רק על מסמכי  ופרסומלא מבוססות 
6

 ות אלא ג  על קשר ישיר ע  חברי מוסד

  . במדינות רבות ברחבי העול ביקורת
 ארגו 

   לביקורת ומשרדי ביקורתדי בתי  .1
מעמד לו תפקודול, הפועלי  במדינה מוסד הביקורת בי  הגופי  למקומו שלבאשר 

לביקורת ומשרדי ביקורתדי  בתי : ותנית  להבחי  בשני סוגי  של מוסד, עובדיו
7
. 

אחריות לניהול מחליטי  בעניי  הה  . לביקורת דני  בענייני  פיננסיי הדי  בתי 

ה  בד בבד . להטיל קנסותומוסמכי  פיצויי  על מת  פוסקי  , המשאבי  הציבוריי 

___________ 

 : ורא, NIK המידע נוס  באנגלית על . הפולניתמהספרות בשפה  איני מצטט  זהבמאמר 4

W.J. Katner (ed.), Supreme Chamber of Control, (Warsaw 1995); B. 
Naleziński & K. Wojtyczek, "The Supreme Control Chamber in Poland, an 
Original Guarantee of the Right to Good Administration", International 
Review of Administrative Sciences, Vol. 62 (1996). 

  Supreme Chamber of Control. Annual Report (2003) :וראו ג 

http://www.nik.gov.pl/english/nik_publications/annual_report_2003.pdf 
 :ראו 5

J. Mazur, "Legal Status of the Supreme Audit Institution: Application of 
International Standards vs. National Traditions", in: Diaphaneia & 
Anexartesia Ston Elegkho Toy Demosioy Khrematos. Timetikos tomos gia ta 
170 khronia toy Elegktikoy Synedrioy, (2004), pp. 582-559. . 

  :את הטקסט המלא של המאמר נית  למצוא באינטרנט 

http://www.nik.gov.pl/english/documents/seminarium_status_prawny_NIK_15
_%20paper_25II2003_final.pdf.  

  מידע מועיל על מוסדות ביקורת ממלכתיי  נית  למצוא ב 6

UK National Audit Office, State Audit in the European Union, (2005)   
 : ג ורא 7

 J. Magnet, "Classification des institutions supérieurs de contrôle financier", 
Revue Française de Finances Publiques, No. 36, 1991.  
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 ה  גופי  קולגיאליי . פעילות של  החלק המכריע היאכיו  ו , ביקורתעושי 

ה  . י  המשפטיי א  לנהל פועלי  בהת המורכבי  משופטי  ומתוק" סמכות

לביקורת די  באירופה יש כיו  בתי . פסק הדי  שלה  תוק" חוקי מחייבל ו, יעצמאי

יהקורבטספרד וב, פורטוגלב, איטליהב, יוו ב, צרפתב, בבלגיה
8
בתי די  כאלה  ו,

  פועלי בעול  . בעיקר באפריקה, ג  במושבות של צרפת ופורטוגל לשעברפועלי  
 .לוקורת בס  הכ לבידי  בתי 35&כ

את המינהל הציבורי וגופי  בקר תפקיד  לשממלכתיי   גופי משרדי  לביקורת ה  

או עובדי  עבור , ה  עובדי  עבור הפרלמנט או מסייעי  לו בפעילותו. אחרי 

בדר  כלל החלטת  אינה .  אחרי  של הרשות המבצעתעבור גופי  או ההממשל

א  ,  משפטיתהשפעה מבחינה להיות העשוי יה  והצעותיה  להחלטותא  ,מחייבת

א  נקבע כי על הגו" המבוקר להשיב לפניית  בתו  פרק זמ  , הלדוגמ(נקבע כ  בחוק 

. ממשלהל אול  אינ  כפופי משרדי  לביקורת כפופי  לפרלמנט רוב ה). קצוב

כמה מה  יש וב ,אוטונומיי רוב  . פרלמנטלא לממשלה ומקצת  אינ  כפופי  לא ל

פועלי  בצורה ש ביקורת ותל יש מוסדו מדינות בס  הכ150&ב. גיאליי אלמנטי  קול

של משרדי  לביקורת
9
. 

. היטשטשו במרוצת השני המשרדי  לביקורת בי  לביקורת ו הדי  ההבדלי  בי  בתי

וה  עושי  זאת ביסודו של , בביקורתרוב  ככול  עוסקי  לביקורת הדי  כיו  בתי 

 ההבדל העיקרי בי  שני סוגי. ל המשרדי  לביקורתדבר על פי אות  נהלי  ושיטות ש

רק וא" שמילוי תפקיד זה הוא , הדי  לביקורת תפקיד שיפוטיבתי הגופי  הוא של

 עצמאות  מעמד  כבתי די  ומקנה לחבריה אתמבסס א ו ה, חלק קט  בפעילות

גישה מקנה לה  , את פעולותיה  על פי שיקול דעת   ועצמאות לתכנ שיפוטית

___________ 

א  כי ,  לביקורת בסלובניה ה  משרדי ביקורתדי  לביקורת בלוקסמבורג ובית הדי בית ה 8
שניטלו ממנו הסמכויות  ,לביקורת של רומניהבבית הדי   הוא הדי . להטעותשמ  עלול 

 . 2003השיפוטיות בשנת 
. די  לחשבונותבתי במתכונת דומה למוסדות הפועלי  סוג אחר של מוסדות ביקורת ה   9

 א# אי  לה  סמכות ,תמשפטיהפרוצדורה ה יסודעל מוסדות אלה פועלי  לפעמי  
וכזה הוא בית הדי  האירופי , הולנדב, גרמניהפועלי  בת כאלה  ביקורותמוסד. שיפוטית

נושאי משרה מעמד  של ). כית ובסלובניה'רפובליקה הצובמידה מסוימת ב(לביקורת 
שלנשיאיה  סמכויות מיוחדות  ,גופי  קולגיאליי ב מדובר. שופטי מעמד דומה לבה  

אינ  אלה ה הביקורת תומוסד. ותפקיד  רחב יותר מזה של נשיאי בתי די  לחשבונות
  . עצמאות  אל מול הפרלמנט היא חלקית אול ,כפופי  לממשלה
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תפקיד  ומעמד  של בתי הדי  לביקורת במסגרת המדינה הוגדרו . ' וכדלמסמכי 

  . הוא משרד לביקורתNIK&לעיל הלפי הסיווג שתואר . אפוא בבירור
 מעמד  של מוסדות הביקורת .2

יכולי   ביקורת ותמוסדכ   .שונה ממדינה למדינה הביקורת ות של מוסד מעמד

ב"ה באר:לדוגמה(הרשות המחוקקת לפעול במסגרת 
10

 מדינות ובכמהבריטניה ב, 

: לדוגמה(הרשות השופטת להוות חלק מ) מקצת בתי הדי  לביקורת; )סקסיות&אנגלו

המסייעי  לממשלה להיות גופי  עצמאיי  ; )טורקיהובפורטוגל ב, יוו ב, בצרפת

)י!שוויבספרד וב, איטליהב, גרמניהב,  בבלגיה:לדוגמה(ולפרלמנט ג  יחד 
11
. 

היה דיה וובש( הרשות המבצעת במסגרת מוסדות ביקורתה  פעלו כמעד לאחרונה

 .) 1991  שנת ובדנמרק עד2003שנת עד הדבר נהוג 
בקרב הגופי   ר מעמד וה  בעלי בתי משפט נחשבי  לביקורת הדי  בתי רוב 

, לעיתי  ברור אינו ,זאת לעומת ,משרדי  לביקורתמעמד  של חלק מה .הממלכתיי 

.  השופטת אוהמחוקקתהרשות מ   בדיוק כחלק  אות להגדירלא נית  מאחר ש

  של מעמד, פיכ ל. לפרלמנט) כפופי (משרדי  אחרי  לביקורת פועלי  כגופי עזר 

 לאחרונה  מסתמנתע  זאת.  ביותר גבוהלעיתי  אינוהמשרדי  לביקורת מ חלק

  במעמדוהדבר בא לידי ביטוי  , המשרדי  לביקורת  שלעלייה בחשיבותמגמה של 

 יותר מכולמעמד מוסד הביקורת מושפע , מעבר לכ  .בדר  כלל בחוקהנקבע ה ,החוקי

  .מהתרבות הפוליטית במדינה
: 1פסקה , 10סעי" (הפרדת רשויות נקבע עקרו  בחוקת הרפובליקה של פולי  

רשות , הרפובליקה של פולי  תהיה מבוססת על הפרדה ואיזו  בי  רשות מחוקקת

___________ 

 :ראו 10

Bowsher v. Synar, Supreme Court Ruling, 106 Sup. Ct. 3181 (1986); H. 
Havens, The Evolution of the General Accounting Office: From Voucher 
Audit to Program Evaluations, GAO, Washington D.C. 1992. 

מוסד הביקורת , לדוגמה. מוקנה כוח רב יותר לשו  רשות כפו אינו שמוסד ביקורת ל 11
פועל במסגרת אחת הרשויות והוא נהנה מעצמאות רבה ותחומי סמכותו בישראל אינו 

והוא מושפע  וג המוסדסב בהכרח תלוימוסד הביקורת אינו שכוחו של  מכא . רחבי 
 . הרווחת במדינה נתונה הפוליטיתמכויותיו ומהתרבותבעיקר מהגדרת ס
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שאינ  פועלי  מוסדות ממלכתיי  וקמו בפולי  כמו כ  ה .)שופטתרשות מבצעת ו

, מציג עובדות ( מקבל החלטותNIK& ה.NIK& הובה  ,במסגרת הרשויות האמורות

 NIK& ה.  וגופי  אחרי  אינ  מורשי  לשנות, עצמאיות וסופיות)דעות והמלצות

 עבור מוגבלת לעבודה האינו אול  פעילות )פולי בית המחוקקי  של (י  יכפו" לס

 המדינה על מנת להבטיח תפקוד הול  של כל גופינעשית והביקורת של: י יהס
12
. 

הוראות  בשל יתרה בי  ,למדיגבוה ,  ה  בחוק וה  באופ  מעשיNIK& ה שלומעמד

רבותסמכויות לו עצמאות ו המקנות ,ההחוק
13

 ,י יסההדוק שלו לקשר בשל ה, 

 יופעילויותשל חב נרהפרסו   הלובש, גופי  המבוקרי ב יוהמסייע ביישו  המלצות

והתמיכה הרחבה שהוא זוכה להבאמצעי התקשורת 
14
.  

  קולגיאליות . 3
עקרו   (קולגיאליותה עקרו  במידת יישומו של, בי  היתר, מוסדות הביקורת נבדלי 

משרדי  ;קולגיאליי תמיד  לביקורת ה  הדי בתי . )קבלת ההחלטות המשותפת

 .או בעלי מאפייני  משני הסוגי   קולגיאלייאו , ה  או מונוקרטיי ביקורת ה
 ,)college(במוסדות ביקורת קולגיאליי  ההחלטות הבסיסיות נעשות על ידי גו" מרכזי 

הפדרלי לביקורת די  בית ה. במשות"החלטות את ה  מקבליהגופי  או על ידי מספר 

, סג  הנשיא, הנשיאובה  , מספר החברי  בגו" המרכזי . הוא דוגמא לכ בגרמניה

___________ 

 :ראו 12

J. Mazur, La nouvelle loi sur la Chambre suprême de Contrôle, Droit Polonais 
Contemporain Polish Contemporary Law, No. 1-4 (1995), pp.105-108. 

הבנק הלאומי , לתיי גופי מינהל ממש שלפעילות  .1:  את אלה לבקרהסמכות יש NIK ל 13
 ).היושרהיעילות וה, סכו יחה, חוקיותנבדקי  ה(של המדינה ת וישויות משפטי, של פולי 

ישויות משפטיות ציבורית ויחידות ארגוניות ציבוריות אחרות , גופי שלטו  מקומי. 2
 ויחידות חברות ממשלתיות, נושאי  כלכליי . 3 .)היושרהסכו  ויחה, חוקיותהבדיקת (

ולעמידת  במשאבי  או ברכוש של המדינה שה  עושות באשר לשימוש   ות ארגוני
 כל הגופי  כפופי  לביקורת סדירות ).סכו יחהחוקיות וה(מדינה כלפי הבהתחייבויות 

 .ולביקורת ביצועי 
 :ראו 14

J. Mazur, "Regulatory Framework and Mode of Operation of the Supreme 
Chamber of Control", in: Supreme Chamber of Control, 

 .ש 
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, על פי חוק.  בקירוב70הוא , ת הביקורת וראשי יחידות הביקורתוי מחלקמנהל

ספציפיות מתקבלות במשות" על ידי צוות הכולל את מנהל חטיבת החלטות ביקורת 

 הפדרלי לביקורת הדי הנשיא או סג  הנשיא של בית . ביקורתהוראש יחידת הביקורת 

, צוותפי בקשת אחד מחברי הביוזמת  ה  או על , צוותחברי השני  להצטר" לרשאי 

א  חברי הצוות . ההחלטות להתקבל פה אחדעל  .קבלת ההחלטותולהשתת" בתהלי  

החטיבתי הוא הסנט , קורה לעתי  נדירותדבר ה,  מסויאינ  תמימי דעי  בנושא 

כל , החטיבה הנוגעת בדבר מנהל החטיבתי ה הסנט חברי . מקבל את ההחלטהש

מקרי  יוצאי דופ  מובאי  . אחרתה  ממחלקהיחידומנהל במחלקה ראשי היחידות 

סג  ,  שהוא יושב הראש, הנשיאובו משתתפי ) Grand Senate( "סנט הגדול"פני הל

שלושה ראשי יחידות המתמני  לשנתיי  וראשי , ביקורתה חטיבותמנהלי , הנשיא

 קובע את הכללי  "הסנט הגדול "rapporteus).(מרכזי   המשמשי יחידות אחרות 

על הדוח שמגישה " הערות"מאשר לתכנו  הביקורת ולדיווח על ממצאיה ונהלי  וה

סנט ה. קבע בחוקפי שנ כ,דוחות ביקורת אחרי ולגבי ביצוע התקציב בנוגע להממשלה 

 סוגיות שחטיבהסוגיות אחרות בעלות חשיבות רבה או עניינ  של מחליט ג  בהגדול 

סנט הגדול מקבל את החלטותיו ה.  אינה מוסמכת לקבל החלטות בעניינ מסוימת

ת רובבהצבע
15
.  

 אלה הנוגעות לביצוע בייחוד, ההחלטות הבסיסיותמונוקרטיי  במשרדי ביקורת 

, למשל, כ  פועלי .  על ידי ראש המשרד או בשמומתקבלות ,יהמסקנותלביקורת וה

בריטניהמוסדות הביקורת ב
16

. אמריקה הלטיניתרבות בבמדינות וארצות הברית ב, 

נית  למצוא אפילו ,  פחותא  כי בעלי אופי פורמלי, י  של קולגיאליותאלמנט

יקבל החלטות לא סביר שראש המוסד . מונוקרטיי  מובהקי  ביקורת ותבמוסד

 . עובדי הביקורתהמנהלי  ושל טיעוני  בלא לתת משקל לסוגיות חשובות עניי  ב
___________ 

 :ראו 15

E. Kaltenbach, "Le contrôle des finances fédérales en R.F.A", Revue Française 
de Finances Publiques, No 36 (1991). 

על ענייני הכספי  לביקורת ת יו הזכו,1983 מבקר המדינה בבריטניה מעל פי הגדרת חוק  16
הצוות במשרד המבקר אילו  ו,באופ  אישיהמדינה  למבקר ותנשל השלטו  המרכזי מוק

 .   המבקרמבצע את עבודת הביקורת מטע
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פי  במחלקות צוותי  משות. 1939שנת קולגיאליות עד העקרו  התקיי   NIK&ב

מבוקרי  ה והגופי  ,ביקורתהענייני  כמו מסקנות בהחליטו ובמשרדי  האזוריי  

כיו  היחסי  האלה מורכבי  . הצוותי  על החלטות NIK& המועצתפני לערער ליכלו 

משרד מבקר  קובע כי  של פולי  לחוקת הרפובליקה202 שסעי" א". הרבה יותר

מבקר המדינה של פולי   חוק ,תלפי עקרונות הקולגיאליועל המדינה יפ
17
קובע כי  

 .ביקורתנהלי  מסוימי  הנוגעי  לבנושאי רק החלטות יתקבלו באורח קולגיאלי 

את מנהל ולמעשה הוא אכ  , עומד בראש המוסד NIK&ה לחוק קובע כי נשיא 13סעי" 

 על ידי להתקבלהוראות אחרות בחוק החלטות מסוימות צריכות לפי  אול . המוסד

העובד  על ידי בנושא מסוי  נחת  דוח ביקורת ,כ (  שביצעו את הביקורת העובדי

 NIK&העולה שהאמור לעיל מ). מבוקרת ההיחידהראש על ידי ושעשה את הביקורת 

  . קולגיאליי מונוקרטי ע  אלמנטי הוא משרד 
  פעילות  ותחומי לביקורתגודל המוסדות .4

א  משווי  אות  למשרדי  , וני הביקורת ה  בגודל בינותברוב המדינות מוסד

 30בי  הוא באירופה מספר העובדי  במוסדות הביקורת . ממלכתיי  אחרי 

 100&800מועסקי   הביקורת ותמוסדברוב  .)איטליהב (4,000&ל) לוקסמבורגב(

 1,000&800מועסקי  בריטניה בספרד וב, גרמניהמוסדות הביקורת ב ב.עובדי 

 מועסקי טורקיה ברוסיה וב, רומניהב, פולי ב, יהאיטלבמוסדות הביקורת ב ;עובדי 

 עובדי 1,000&מ יותר
18

גורמי  רבי  כמו סוג מוסד מושפע ממספר אנשי הסגל . 

 בטווחבעיקר הוא תלוי  א  ,) או פדרלימרכזישלטו  (מבנה המדינה  והביקורת

לעתי  מסובכי  או (ובנהלי  , )השונה ממדינה למדינה (הפעילות של מוסד הביקורת

 ).יותר עבודהביקורת בשטח דורשת , כ (שיטות הביקורת וב) מרובי 
יש  כיוו  ש, הביקורת היא משימה קשהותמוסדשל ת והשוואה בי  תחומי הפעיל

משרד מבקר , לדוגמה. הנהוגי  בכל מוסדהנהלי  והשיטות הבדלי  ניכרי  בי  

___________ 

גרמנית ל, צרפתיתל,  תרגו  לאנגליתו רא;23.12.94  מ מבקר המדינה של פולי חוק 17
  ותרגו  אנגלי מעודכ  רא; Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, 1996  ברוסיתלו

 .html.english/english/pl.gov.nik.www://http ב
 .מינהל ועובדי ביקורת, מנהלי : הסגלאנשי  כל בכלל  18
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 50&ציב וכתקחשבונות  ביקורות על ניהול 600&עושה בשנה כבבריטניה המדינה 

 מבקר NIK&ה ).VFM - Value for Money Audit" (שווי תמורת כס""ביקורות של 

  .י י דוחות ביקורת לס180 י  עובדיו מכינ  ועל בסיס,שנהב גופי  4000&כ
 ארגו  אזורי .5
א  לחלק ,  בלבד בעיר הבירה של המדינהיש משרדי  הביקורת ממוסדותרבי  ל

בכמה מדינות . ) משרדי  אזוריי &להל  (  אחרות יש משרדי  ג  בערי מהמוסדות

 בעלותיחידות ארגוניות המשרדי  האזוריי  ה  ) באיטליה ובפולי , למשל בבולגריה(

, כית'למשל ברפובליקה הצ(במדינות אחרות ; מעמד של מחלקה במשרד המרכזי

של מבקרי  המוצבות דר  ) בדר  כלל קטנות(קבוצות מדובר ב) במלטה ובבריטניה

חידות י במדינות אחרות פועלות ;קבע בערי  אחרות ומבצעות משימות ביקורת

 .)למשל בהונגריה(של גופי ממשל אוטונומיי  מיוחדות לביקורת 
 16& ו מחלקות במשרד הראשישמונה:  ביקורתשעושות מחלקות 24  פועלותNIK&ב

מחלקות במשרד הוא כשל המשרדי  האזוריי  מעמד  של ה. משרדי  אזוריי 

המשרדי  . NIK&הסגל עובדי ממחצית כהמשרדי  האזוריי  מעסיקי  . הראשי

, רשאי  וה  ,בגופי  הפועלי  באזור שה  מופקדי  עליו ביקורת עושי האזוריי  

 השלטו   ביקורת על גופילעשות, משרד הראשיהנוגעת בדבר בבאישור המחלקה 

חוק ה, ה מזויתר. רותקוי הבמ  85%&כ  מבצעי  יבפועל המשרדי  האזורי. מרכזיה

הסמכות למסור לגופי  המבוקרי  באזור שעליו ה  אזוריי  ה כי למשרדי  קובע

בדר  זו משרדי  אזוריי  יכולי  . מופקדי  את תוצאות הביקורת שנעשתה בה 

  . על דפוסי הניהול במישור האזורילהשפיע 
 פעילות

 ביקורת וייעו  .1
 ,) לביקורת בלבדהדי בתי בסמכות  של שהיא (פסיקות בעלות תוק" משפטי מלבד 

וחלק  , ביצוע ביקורתשל מוסדות ביקורת ממלכתיי  היא העיקרית המשימה 

 .עוסקי  ג  במת  ייעו!
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נית  כיו  . התפתחות ביקורת המדינה במאה העשרי של  תוצאה ואהייעו! המת  

 בכמה. י ביקורת ביצועב בייחוד ,ביקורתסוג של כל לאתר אלמנטי  של ייעו! ב

עשוי לכלול ייעו!  תפקיד ה)רוסיה, איטליה, הונגריה, גרמניה, בלגיהבה  (מדינות 

 ,על הצעות חוק) ממשלהעבור הלעתי  נדירות ו(פרלמנט עבור ההכנת חוות דעת 

 לחשבונאות או לענייני  כספיי  אחרי ותהנוגעבייחוד הצעות חוק 
19
להצעות חוק  ,

בהוצאה שהחלת  תגרו  לגידול   אחרי  חוקיו) א  כי במקרי  נדירי (תקציב ה

 .הציבורית
 ע  סיו  הביקורת. NIK&הייעו! ניכרת ג  בפעילות של וביקורת של שילוב המגמה 

גופי לוממונה עליו ל ג  &וא  יש צור   (תהמבוקרהיחידה  מגיש לראש NIK&ה

 הערכות על הפעילות ובה דעת חוות) הנוגעי  בדברמקומי השלטו  ה והממשלה

המלצות נכללות בחוות הדעת ג  הערות וסדרי  & אי בביקורתוא  התגלו, קהשנבד

נכללות בדוח המוגש  ,חוקובכלל  טיוטות של הצעות  ,מלצותהערכות וההה. לתיקונ 

 .לסיי  ומובאות לידיעת הממשלה וגופי  אחרי 
 מעלי  NIK& הנציגי) ות המליאה שלולפעמי  בישיבו(  יסיהת וועדשל בישיבות 

 מכי  NIK&ה, ועדותהובקשת ל ,לעתי .  בנוגע לחוקי  שהפרלמנט ד  בה שאלות

המתייחס במיוחד לטיוטות הצעות ,  הביקורתממצאימחקר אנליטי נוס" על בסיס 

  .חוק
 תחומי הביקורת .2

 את הסמכות הבסיסית של מוסד מבקרחלה עליה  קובע ביקורת שהתחו  הסוגיות 

ביקורת על התקציב השנתי ובמיוחד על יצוע התחילו בב הביקורת ותמוסד. המדינה

___________ 

 עלכספית וראות החוק הדורשות ביקורת  בארצות הברית המבקר בוח  את ה,לדוגמה 19
של חלטות החוק וההכללי  בהצעות  הנ,גופי  לא פדרליי  המקבלי  מענקי  פדרליי 

תנאי  נקבעו החלטה בהצעת חוק או בא  המבקר קובע כי . נבחרי ועדות הסנט ובית ה
הוא יודיע , )Single Audit Act" (החוק הביקורת היחיד" דרישות מתיישבי  ע שאינ  

 לענייניועדה ול) א)(2( ;הצעת החוק או ההחלטההמטפלת בועדה ול) 1( בהקד בכתב זאת 
לוועדה לרפורמה ) ב() א  ועדת הסנט מטפלת בהצעת החוק או בהחלטה( בסנט ממשל

 :ו רא.ממשלתית ובקרה בבית הנבחרי 
Sec. 2 of the Single Audit Act Amendments of 1996, (Public Law 104-156, July 
5, 1996). 
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אי  מוסד ביקורת ממלכתי שאי  בסמכותו לבקר הוצאות  כיו  .תו הכספיותההוצא

 ביקורת מועטי  אינ  רשאי  לבקר ותרק מוסד. הוציא מקרי  חריגי ל, תקציביות

 ).אוקראינהבלמשל (את הכנסות המדינה 
 מי תחושל התרחבותעקבית ומגמה חדשה החלה להסתמ  תחילת המאה העשרי  מ

חברות , חברות ממשלתיות:  חלה על גופי  רבי  יותרביקורת המדינה. הביקורת

 בכספי ציבורשמשתמשות
20
תקציב מ י  הממומנ (NGO) מוסדות ללא כוונת רווח,

קרנות ואיגודי  וכ    סוציאלימוסדות ביטוח, אוטונומיי גופי ממשל , המדינה

מעטי   רק מוסדות ביקורת ממלכתיי  ,זאת ע  ). איגודי  ציבוריי בייחוד(

 . לעילהנזכרי מוסמכי  לבקר את כל סוגי הגופי  
הוא מקי" את כל הגופי  .  יחסית רחבNIK&ה תחו  הביקורת של ,בהשוואה לכ 

ביצוע את רק הוא רשאי לבדוק , למשל בתי משפט, כמה מה ב(השייכי  למדינה 

 יכול ג  NIK&ה. אוטונומיי ופי ממשל וג) הרכוש ו כספיהניהול ואת התקציב 

י  באשר אחרגופי  פעילויות של לניהול התקי  ול, חוקיותלהנוגעת  לעשות ביקורת

גופי  שפעולותיה  יוצרות  או ,לשימוש שה  עושי  במשאבי  שהמדינה מקצה לה 

   .התחייבויות כספיות של המדינה
 שלפני מעשה וביקורת שלאחר מעשהביקורת  . 3

, נקראת ג  ביקורת אפריוריתה(שלפני מעשה ביקורת :  סוגי  של ביקורתיש שני

 ).ex-postביקורת  ( מעשהאחרשלוביקורת )  או ביקורת מונעתex-anteביקורת 
___________ 

 :ראו 20

J. Kandutsch, "State Audit of Public Enterprises in Austria", in: B. Geist (ed.), 
State Audit: Developments in Public Accountability (1981) ;L.T. Kulasingham, 
"Accountability and Control of Public Enterprises", in: A. Friedberg, B. Geist, 
N. Mizrahi & I. Sharkansky (ed.), State Audit and Accountability, (1991); H.G. 
Zavelberg, "Reviews of Federal Activities in Private-law Enterprises by the 
Federal Court of Audit", in: J. Thesing and W. Hofmeister, Sankt Augustin 
(ed.), Financial Control in a Democracy (1995).  
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 קוד  ביצוע תות או כספיונהליימשלפני מעשה נבחנות פעולות ביקורת ב
21
 ביקורת .

, מת  מענק, ירההסכ  מכחתימה על , למשל(ת החלטה והצעמסוג זה עוסקת ב

ביקורת מסוג . חוזהתקופת תשלו  מקדמה בתחילת ב או )חתימה על הסכ  העסקה

, לדוגמה( ההחלטה לביצוע התנאי  שבה  מצויני  על בסיס המסמכי  נעשיתזה 

מוסד הביקורת בודק האמורי  על בסיס המסמכי  ). טיוטת חוזה או הוראת תשלו 

 השפעה כספית שיש לה אחרת הלו או פעהחוזהחתימת , התשלו  המיועדביצוע א  

א  נמצא שהכול נעשה כהלכה . וא  יש תקציב למימונ  כדי  נעשוא  , אושרו כיאות

 נמצאו וא  , מאשר לבצע את הפעולהוסד הביקורתמ ,ושיש תקציב למימו  הפעולות

מועד החוק קובע במפורש את בדר  כלל . מחזיר את המסמכי  למבקשהוא  ,חריגות

מאשר את הפעולה המבוקרת ואינו מגיש  אינווא  מוסד הביקורת , ורמת  האיש

 .על פי חוקה מאושרת לוהפע,  למשל יו 30תו  ב, לביצועההתנגדות 
כדי  הוקמו ויכול שא" מרבית , 1900  שנתביקורת שנוסדו לפניה ותמוסדרבי  מ

. יעבדבדת ופעולבדיקת ורק אחר כ  התחילו להתרכז ב,  שלפני מעשה ביקורתלעשות

 אלה ה  באירופה(שלפני מעשה  ביקורת מוסמכי  לבצע ביקורת ותכיו  מעט מוסד

 די בית העשה עד לאחרונה ). פורטוגלבאיטליה וב, יוו ב, בלגיהמוסדות הביקורת ב

&שהסתכמו בחמישה, כמעט על כל ההוצאותשלפני מעשה ביקורת באיטליה לביקורת 

 עד 10,000& הפחיתו אות  ל1994שנת  בעשושנהשינויי  . שנהב פעולות ני מיליושישה

 שבית הדי  לביקורת  מספר הפעולות לכ  הל  והצטמצ בדומה. שנה פעולות ב15,000

של המאה העשרי  עשה גו" זה  בתחילת שנות התשעי  :לפני מעשה בפורטוגל מבקר

 1997שנת חקיקה בבהשינויי  ואילו בעקבות פעולות  110,000&140,000ביקורת על 

 היה 2005 עד שנת & בבלגיהתהלי  דומה חל במוסד הביקורת . 4,000& מספר  לפחת

בעקבות אבל ) שנהב פעולות 700,000&כ(מאוד רחב היק" הביקורת לפני מעשה 

עושה ביקורת ביוו  מוסד הביקורת רק . הוא הצטמצ  במידה ניכרת 2003&בהחקיקה 

ליו  יכמ(פי  ציבוריי  אחרי  גושל ההוצאות הציבוריות של המינהל המרכזי ועל רוב 

 ).תשלומי  לשנה
___________ 

 :ראו 21

Sec. 2 (1) of the “Declaration of Guidelines on Auditing Precepts” (adopted in 
1977 at the 9th INTOSAI Congress in Lima). 
http://www.intosai.org/Level2/2_LIMADe.html   
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ה  . דו מאשהיא יעילה מעריכי  שעושי  ביקורת לפני מעשה הביקורת ותמוסד

וכי ,  כספי  לאחר שהוצאותלפעול לקבלמהולמת לא עדי" למנוע הוצאה סבורי  ש

המתנגדי  . תפקוד המינהלמשפר את  והוא ,לסירוב לאשר הוצאה יש השפעה מחנכת

יש  וכי , נושאי משרה מאחריותתמשחררהיא  טועני  כי  שלפני מעשהתביקורל

 ,חוקיותפעולות כספיות לא  להנוגעי  מסמכי   למבקרי מבוקרי  מגישי ש

שלפני מעשה  נוס" על כ  ביקורת .האמת לא תתגלה, בדר  זו או אחרתתקווה שב

יתרה . קנ טעויות שיהיה קשה לתועקב כ  עלולות לחול ,  בדר  כלל בחפזהנעשית

שלאחר  ביקורת ואילו, בדיקת סדירות וחוקיותשלפני מעשה מוגבלת לביקורת , מזו

  .נוספי  בוחנת היבטי  מעשה
 1921 משנת .1919&1921 בשני  הוסמ  לעשות ביקורת שלפני מעשה NIK&ה, בפולי 

 ,החוקלפי . לעתי  נדירותרק  נעשה בה שימוש וממילא ,דוסמכות זו מאהוגבלה 

  . שלפני מעשה ביקורתאינו מוסמ  לעשות NIK&ה ,1994&בשנחקק 
 י ביקורת סדירות וביקורת ביצוע .4

של במוב  הכללי שלאחר מעשה  הביקורת ביקורת ותמוסדבראשית דרכ  ביצעו 

. זה עדיי  כ ) אפילו ברוב ( במדינות רבות .את פעולותיה  לסוגיה מבלי למיי  המילה 

 צמיחת ביקורת הביצועי  ופיתוח מתודולוגיית ע , אחרי מלחמת העול  השנייה

ובייחוד  ,ביקורת שלשוני  בי  סוגי  להבחי   ביקורת ות החלו כמה מוסד,הביקורת

י ביקורת ביצועבי  ביקורת סדירות ובי  
22

 והמצב ,ש מותהלי  זה הוא תהלי  מ. 

 י ארבע&באופ  כללי נית  לומר כי במהל  שלושי . משתנה ממוסד ביקורת למשנהו

  ביקורת ביקורת את ההבחנה בי  שני סוגיותמוסדאימצו מספר השני  האחרונות 

קורתיקריטריוני  לבובד בבד פיתחו אלה 
23
. 

___________ 

תפקידו של מוסד . 1, "ימה לקווי  מנחי  לעקרונות ביקורתהצהרת ל" ל4לפי סעי   22
נוס  על סוג . 2. ביקורת ממלכתי הוא לבקר את הסדירות והחוקיות של המינהל הכספי

ביקורת , הזהה בחשיבותה, יש סוג נוס  של ביקורת, החשובה כשלעצמה, זה של ביקורת
 . המינהל הציבוריהיעילות והאפקטיביות של, שמטרתה בדיקת החיסכו , ביצועי 

 :ראו. טוהר המידות: בישראל משתמש מבקר המדינה בקריטריו  נוס  23

A. Friedberg, B. Geist, N. Mizrahi, I. Sharkansky (ed.), Studies in State Audit, 
1995. 

 .NIK הנהוג ב) integrity(אני מוצא קשר בי  מושג זה לקריטריו  היושרה 
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ת ו מבוססת על ההנחה כי ביקורי ביצועבי  ביקורת  בי  ביקורת סדירות וההבחנה

. באשר לפעולתו של המבוקר, נבחרי , אחידי קריטריוני  מסוג מסוי  נעשות על פי 

הואיל והיא מאפשרת התמחות גדולה יותר , מייעלת את הביקורתנראה כי גישה זו 

 . ובמתודולוגיה של הביקורתנהלי  ב
בלבד מחילי  באופ  מעשי הפרדה מליאה בי    מעטי  ביקורתות מוסדבכל אופ , כיו 

&ארצות הברית ועוד כמה מדינות אנגלו, בריטניה, בי  השאר(שני סוגי ביקורת אלה 

 ותשמוסדפרוש הדבר אי  ). נורווגיה ושבדיה, הולנד, פינלנד, דנמרק, סיותסק

סדירות ביקורות  או י הביקורת אחרי  לא מטפלי  בצורה נמרצת בביקורת ביצוע

יישו  שני הסוגי  של ). י  בביקורת ביצוע ביקורת עוסקח"כל דו, לדוגמאבישראל (

 מבצעת רק סוג יחידה כל שבהנית חלוקה ארגובעקבותיו קורת בנפרד יכול להביא יהב

כל אחד (המקצועיי  ועובדי הביקורת נבדלי  זה מזה בכישוריה   ,אחד של בקורת

 ).מה  מאומ  לעשות רק ביקורת מסוג מסוי 
 תקציב ו שלביצועלבדוק במיוחד את  NIK&העל  1994&נקבע כי מ לחוק 3סעי" ב

בנוגע ת  יש לבצע על פי חוק אופעולות אחרות של  וי  חוק  שלביצועואת , המדינה

קורת על ביצוע יב "לחוק נקבע המונח 4סעי" ב. נהליתיכלכלית ומ, לפעילות כספית

של קריטריוני  מקב!  מציי  לחוק 5 וסעי" ,"נכסי  ו ניהול כספיעל תקציב המדינה ו

, של גופי  מבוקרי שונות קבוצות בהתייחס ל, ביקורת שהינו רחב יותר או צר יותר

יוני  ("NIK&קורת של היסטנדרטי  לב" ל4.1 סעי". ) לחוקה203ס על סעי" בהתבס(

 יכול לבצע ביקורת סדירות NIK": על יסוד ההוראות האמורות לעיל, קובע) 2003

 ". ג  יחדי כ  ביקורת מקיפה הכוללת את הסדירות והביצועקורת ביצועי  וובי

וקיותמתמקד בביקורת ח עדיי  NIK&אמנ  על א" האמור לעיל ה
24

בזכות   אול 

שבאה לידי ביטוי  ,NIK&הת הביקורת של יההתפתחות המהירה של מתודולוגי

 שינויי  בעניי  זה עשויי  לחול כמהלאחרונה
25
. 

___________ 

הסוקרת סוגיה נתונה , )אופקית(ביקורת רב מימדית  המשמעמערכתית בישראל ביקורת  24
 רשות מקומית ,גו  ממלכתי , ממשלתימשרדביצוע ביקורת בכל , קרי. מכל זוית אפשרית

הנהוגה בישראל  העיקרית שיטת הביקורת. הנבדקנושא לוכדומה שיכול שתהיה לו נגיעה 
גופי  הנוגעי  לטות של התהליכי קבלת ההחביקורת על  תכוללה ,י היא ביקורת ביצוע

 .בדבר
  ".המדרי# לביקורת " לפעול לפיNIK  החל ה2003ביוני  25
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 ביקורת סדירות .5
 INTOSAI (International Organization of Supremeשל קני ביקורת בהתא  לת

Audit Institutions) , שור אי מכילהביקורת סדירות)Attestation (נכונות הדוח ל ש

כולל בחינה והערכה של הדוחות הכספיי  ומת  חוות ה ,מבוקרי כספי של הגופי  הה

 עלביקורת ; ללו באופ  כהשל הממשלאישור נכונות הדיווח הכספי ; עליה דעת 

קורת יב;  ההתאמה לחוק ולתקנותעללרבות הערכה  העסקאותעל המערכת הכספית ו

וההגינות של הנאותות ל ערת וביק;  הפני ביקורתתפקוד על ו ימית הבקרה הפנעל

 שעלו דיווח על כל הענייני  ; הגופי  המבוקרי שקיבלונהליות ימההחלטות ה

לדווח עליה  הביקורת סבור שיש  ומוסדביקורתב
26

".  
לכ  נעשה שימוש בשני . האלמנט הבסיסי של ביקורת סדירות הוא ביקורת פיננסית

כמה מוסדות ביקורת מבצעי  ביקורת פיננסית . ה באופ  חילופיהמונחי  האל

). אישור(כלומר ה  מגישי  חוות דעת רשמיות של הביקורת , "אישור"במתכונת של 

מתייחסת לאמינות הדוח החשבונאי של הגו" המבוקר ולהתאמת  של , ביקורת זו

ת באמצעות ביקורת מסוג זה נעשית על פעולות הנבחרו. פעולותיו הכספיות לחוק

במידה הולכת וגוברת . לעתי  קרובות תו  שימוש בשיטות סטטיסטיות, מדג 

ביקורות מסוג זה מתמקדות בראש וראשונה בתקיפות  של המערכת החשבונאית ושל 

, ונועדו, בבחינת פעולותיו הכספיות של הגו" המבוקר, בקרות הפני  של הגו" המבוקר

על בסיס המסקנות .   מערכות ובקרותבראש וראשונה לבדיקת היעילות של אות

המאשרת את האמינות של , הכוללות מוגשת חוות דעת רשמית של מוסד הביקורת

 ,במקרי  מסוימי  יתלוו לחוות הדעת הערות(הפעולות הכספיות ואת התאמת  לחוק 

גש במקרי  מיוחדי  יכול שחוות דעת לא תו.)הסתייגויות או הערכות שליליות
27

 .

, הולנד, קנדה, ב"ארה, בריטניהבה  , רק במדינות מועטותנעשית ביקורת מאשרת 

שנת בו ,לביקורתדי  האירופי בית ההונהגה שיטה זו ג  ב 1994 בשנת .דיהוושודנמרק 

 .לביקורת בסלובניההדי  בית  ב& 1999
___________ 

שהתקיי  INTOSAI של  14 ועדה לתקני ביקורת בקונגרס הו השפרסמה" תקני ביקורת" 26
 : ראו. 1995 ב  שהתקיי  בקהירINTOSAI של 15  בקונגרס התוקנושו 1992 בוושינגטו  ב

http://www.intosai.org/Level3/Guidelines/3_AudStandComm/3_CodEth_Aud
Stand2001_E.pdf 

 : ראו ג ביקורת הסוגי על   27
R. Allen & D. Tommasi (ed.), Managing Public Expenditure. A Reference 
Book for Transition Countries OECD, Paris 2001, pp. 348-351. 
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במסגרת  ;רק פיננסיתאינה  תקציב המדינה ביצוע על NIK&ה שעושההביקורת 

של יעילות ושל , ניהול תקי של , של חוקיותדה באמות מידה עמי הביקורת נבדקי  ג 

עד . י  ג  יחדביצועביקורת ביקורת פיננסית וומכא  שביקורתו כוללת  ,הגינות

גיבש ממצאי  הוא לא .חשבונות ספציפיי  חוות דעת על NIK&לא הכי  הלאחרונה 

. אופ  תיאוריותוצאות הביקורת הוצגו ב, ביקורת מדגמיתעל בסיס מכלילי  ביקורת 

ביקורת התקציב ב " מאשרתביקורת"לשלב מרכיבי  של  NIK&החל ה 2003שנת ב

לצורה וה   ולמתודולוגיה של הביקורת שהונהג נוגע ה  לתחומי השינוי . שעשה

 ביקורת בגופי  המבוקרי  באמצעות NIK&עושה הכיו  . ולתוכ  של דוחות הביקורת

תקציב הדוחות כ  באמצעות בדיקת  ו י הכספיי  והחשבונאימסמכיה בדיקת 

על מנת להערי  מערכת . על דוחות התקציבומת  חוות דעת  , שלה חשבונותהספרי ו

להסיק מסקנות תשלומי  בשיטות סטטיסטיות המאפשרות נדגמי  חשבונאית 

המתייחסת  "סיכוני ההערכת "מבוססת על   סוגיות שיש לבקר דגימת. מכלילות

  . ותספציפיהוצאות להכנסות ול
 י ביקורת ביצוע .6

 :מקיפה תחומי  אלה י ביצועהביקורת 
  עקרונות המינהל התקי לפי, נהליתיבפעילות המשהגו" נוקט סכו  יהחמידת  •

 .ומדיניות הניהול
 לרבות אחרי משאבי  פיננסיי  והמשאבי  ה, אנושהניצול משאבי של היעילות  •

והנהלי  לתיקו  ליקויי  אמצעי הבקרה , תהליכי העבודה, בחינת מערכת המידע

 .המונהגי  בגו" המבוקר
וההשפעה הממשית של הפעילויות לעומת מה גו" המבוקר ותיו של השגת מטר •

שתוכנ 
28
. 

___________ 

 :ראו 28

"Recommendations Concerning the Functioning of Supreme Audit Institutions 
in the Context of European Integration", Biuletyn, NIK, Grudzien 1999, No 
2,1999, p. 47. 
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 ני מבוססת על קריטריוהפשוטה יחסית לביצוע משו  שהיא  ,ביקורת סדירותשלא כ

רת  ביקו,)בחלקה" אוטומטית"מאפשר ביקורת דבר ה(אובייקטיביי  קלי  לבחינה 

מבוססת הערכת כל סוגי הביקורת ב.  יקשיי  מתודולוגיכמה  מעוררת י ביצוע

והשוואת הפעילות המבוקרת ) סטנדרטי (הצבת נורמות : המבוקר על תהלי  ברור

יכולי  ה  (עי  ותקני  קבאי  כמעט  ,י ביקורת ביצועכשמדובר ב .לנורמות אלה

א תמיד קבועי  באופ  מפורט  ה  ל, ובעיקר,)רק לכמה מצבי  ייחודיי להתייחס 

בנסיבות אלה קביעת התקני  מוטלת על מוסד הביקורת. וראוי
29
.  

ביקורת המסייעי  ב הביקורת פיתחו עקרונות ומתודולוגיה פנימיי  ותכמה ממוסד

י ביצועה
30

 שני  על ידי כמהשנעשה לפני  ניתוח. נותרו קשיי  רבי עוד א" על פי כ  . 

עתה  הביקורת מצהירי  ות שמרבית מוסדא" כי למדמ Ch. Pollit בראשותצוות 

ביקורות , פקטיביותיעילות וא, סכו י ח&התחומי  י  את שלושת בודק כי ה  רשמית

ל יעילות שאפילו מדידה טכנית ישירה . העוסקות באפקטיביות של ממש ה  נדירות

 שאותו הקריטריו . במספר מועט של דוחות ביקורתמופיעה ) תשומות ותפוקות(

  מעורפל למדי שלאלא מושג כלשהוהגורמי  האמורי  אינו אחד משלושת מחילי  

ניהול "מה מקור המושג ברור בדר  כלל לא  ,מכל מקו ". מינהל טוב"או " ניהול טוב"

מבקרי  טועני  כי ה  אימצו את המושג לעיתי  .  מוסד הביקורתשאימ!" טוב

אבל . ובודקי  א  הגו" פועל לפיו הגו" המבוקרעל ידי קבע כפי שהוא נ" ניהול טוב"

 שנית  להשתמש בה מעטי   קריטריוני  לעיתי  קרובות הגו" המבוקר קובע רק

" ניהול טוב"לקבוע בעצמ  קריטריוני  לבחינת על המבקרי  בנסיבות כאלה . בפועל

"מינהל טוב"או 
31
.  
___________ 

 :ראו  29

 European Implementing Guidelines for the INTOSAI Auditing Standards, 
1998 (Guideline 41: Performance Audit); Performance Auditing and the 
Modernisation of Government, 1996.  

 ; (Manual on Performance Audits, May 1996) בהולנד ,לדוגמה 30

  ;)Value-for-Money Audit Manual, December 2000(קנדה ב

  ;)The Guidelines for Performance Auditing, 1998(נורבגיה ב

 ,Handbook in Performance Auditing - Theory and Practice) 1999 (שוודיהב
second edition,   

 Value for Money Handbook. A Guide for Building Quality into VFM(בריטניה וב
Examinations, 2003.( 

  :ראו 31
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&וק  המאז ה. י  אלמנטי  של ביקורת ביצועשיש בה מנוסה בביצוע ביקורת NIK&ה

NIK  חוק פי הל. י ביקורת ביצוע מוסמ  לבצע לא רק ביקורת סדירות אלא ג הוא

א  פעילויות כלכליות ופיננסיות של הרשויות " היה מחויב לבחו  הוא ,1921&מ

 מוסמ  וא ה,1994&חוקה והחוק מפי הל". יעילותבסכו  ויומוסדות ציבוריי  בוצעו בח

ניהול  מבחינת הגופי  אחרי  בי  היתרשל לבקר פעילויות של המינהל הממשלתי ו

  .יעילהתקי  וה
כיוו  שהיא , נראית מובנת מאליה י  ביקורת ביצוע, רחבות אלהתיוסמכולנוכח 

 NIK&ההדר  שבה . תקי  של הגו" המבוקרהמינהל את הנובעת מהחובה להערי  

ושה מלמדת שהוא ע) וזו בדר  כלל בעייתית(מנסח את מטרת  של מטלות הביקורת 

 .ג  ביקורת ביצועי 
שימוש  NIKעשה  מידה ו להערי  באיזהמאפשרמחקר בנמצא כל אי  , מכל מקו 

סכו  יחכוללות אלמנטי  של  NIK&ה של דוחות הביקורתמרבית . זות אפשרוב

בחינת  בביקורות רבות א , של פעילות הגו" המבוקרוא" אפקטיביות ויעילות 

הכללי   ובייחוד, NIK&המתודולוגיה של ההתפתחות . היא הדומיננטיתחוקיות ה

 להתמקד ואפשרי, י ביקורת ביצועהעוסק בעיקר ב, "ביקורתהמדרי  "של החדשי  

  .בעתיד בסוג זה של ביקורת
 הלי ביקורת כלליי ונ .7

משרדי  ומוסדות , י ספציפיגופי  בת ו הביקורת ביקורות מוסדבראשית דרכ  עשו

 ביקורתההלי ו של נתפיסהזה יצר את הבסיס לדבר . מסקנות כלליותלהסיק בלי 

 .מערכת החשבונאית של גו" נתו להסדרת ה ה אשר כוונ,שאפיינה את המאה העשרי 

ג יהצלשאפשרו תמציתיי  קורת ידוחות בהחלו מוסדות הביקורת להכי  לאחר מכ  

 הביקורת התחילו להגיש ותמוסד. משמעות רבה יותרו רות י כלליבעלות אופיסוגיות 

 ה שלשימשו לצור  הערכוהדוחות  , הביקורתממצאיפרלמנטי  דוחות שנתיי  על ל

_____________________________ 

Ch. Pollit et al., "Performance or Compliance? Performance Audit and Public 
Management in Five Countries" Oxford (1999); Ch. Pollit, "Performance 
Audit in Western Europe: Trends and Choices", in:   Critical Perspectives on 
Accounting, 2001.   
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  היבט אחר של הערכה זו היה הפיתוח של ביקורת ביצועי. ביצוע תקציב המדינה

  .וסק ה  עפי הנושאי  שבה לשגובשה , מוגדרותשהביאה לביקורת סוגיות 
גו" מבוקר ל אחת בהעוסקות כת וקורי בעושי  הביקורת באירופה ותמרבית מוסד

יחיד
32

ביקורות העוסקות בכמה גופי  או )  בביקורת פיננסיתהדברי  אמורי  בעיקר (

בלי להתייחס ) ביקורת אופקית(בעת ובעונה אחת לש  בחינת סוגיות מוגדרות 

מוסדות הביקורת נבדלי  ג  . י  יחידי  מבוקרפי גופורמלית לביקורות קודמות על 

ומה  , על כל גו"מכיני  דוח ביקורת נפרד מה   & תאופ  הכנת דוחות הביקורב

 .מפרסמי  דוחות על ביקורות שנעשו בכמה גופי  מבוקרי 
דוחות נפרדי  על ביקורות בנושאי   ביקורת רבי  ותמוסדלאחרונה לא פירסמו עד 

 י  השנתיותבדוח  תו אללואלא כ) ג  לא ביקורות שעסקו בנושא מוגדר(ספציפיי  

קווי  מנחי   בדבר הצהרה"ב 16 בסעי" בא לידי ביטויהג זה נו. ל פעילות ע

או לפרלמנט  על ממצאי  "שנתי" דיווח , שעניינוINTOSAI של "ביקורתעקרונות ל

צרפת , קנדה, בלגיה, דוגמת אוסטריה(בכמה ארצות . אחראחראי לכל גו" ציבורי 

,  רחוקותורק לעתי , י  שנתיות דוחמוסדות הביקורת מכיני  בעיקר) וגרמניה

ביקורת ה ותמוסדמספר  של , ע  זאת. וכחריג מגישי  דוחות ביקורת נפרדי 

 .בנושא מסוי  הול  וגדלאחר השלמת הביקורת ל דוח נפרד המכיני 
 מאפשר הדבר.  ולא בנפרדשולבגופי  יחידי  אבל באופ  מ לע ביקורת עושה NIK&ה

לעתי  למגזר של  בתחומי  תנוגעו בעניינ  שההמלצות  היק"בחינה של סוגיות רחבות

  מחלקותעובדי ביקורת רבי  מכמה משתתפי  מסוג זהבביקורות . מינהל או כלכלה

 ביקורת נקודת המוצא של סוג כזה של ביקורת היא הכנה של תכנית. NIKשל 

  .גו" יחידבביקורת ל משותפת על הבסיס ש
המשק" את  (1994&מחוק בהתא  ל. יי שלב&הלי ביקורת רבו ליישו  ננוגעתגישה זו 

ני סוגי  של דוחות יש ש, )שנות העשרי  של המאה הקודמתהמסורת שהתפתחה ב

מסכ  העוסק בסוגיות גו" מבוקר יחיד ודוח ביקורת  לע דוח ביקורת :ביקורת

התוצאות של . מוגדרות ומבוסס על ממצאי  של ביקורות שנעשו בשני גופי  או יותר

___________ 

 ציבורי גו  משרד ממשלתי או  מסוי  על גו  הנעשית גו  יחיד משמעה ביקורת בביקורת  32
 . ' וכדמוסד ללא כוונת רווח, חברה, בית ספר, אחר
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כל המסקנות הכלולות ; ס לדוח הביקורת המסכ ביקורת בגו" יחיד יוצרות את הבסי

בדוח זה חייבות להיות מוצגות בביקורת על גו" יחיד שקדמה לדוח המסכ 
33
.  

# 

 

חלו השני  האחרונות ארבעי  &ובייחוד בשלושי  ,לאחר מלחמת העול  השנייה

 הביקורת במדינות רבותותמוסד בשינויי 
34

:  
וקשריה  ע  הפרלמנטי  , המוסדות הביקורת נעשו כפופי  פחות לממשל •

 ;התהדקו
 ובמדינות ,י התפתחות ביקורת הביצועעקב  בעיקר ,תחומי הביקורת הורחבו •

או ממשלתיות חברות (על גופי  רבי  יותר הביקורת עקבות החלת מסוימות ג  ב

 מוסדות ביטוח ,גופי  אוטונומיי , העושות שימוש במשאבי  ציבוריי חברות 

 ;)' וכדסוציאלי
 ;ת תכניות ביקורת הנהיגו הערכותסדמוכמה  •

___________ 

 :ראו 33
J. Mazur, "Regulatory Framework and Mode of Operation of the Supreme 
Chamber of Control", J. Mazur, L. Oniszczenko, Quality Control in the Audit 
Process (Supreme Chamber of Control, Poland), paper presented at the 
“Workshop on Quality Assurance” (Gdańsk, 22-24 October 2002). 

 .pdf.62Quality_Control_/nik_publications/english/pl.gov.nik.www://http: ראו

 :ראו 34

E.L. Normanton, The Accountability and Audit of Governments (1966); H. 
Havens, The Evolution of the General Accounting Office: From Voucher Audit 
to Program Evaluation (1992); B. Geist (ed.), State Audit: Developments in 
Public Accountability (1981); A. Friedberg, B. Geist, N. Mizrahi & I. 
Sharkansky (ed.), State Audit and Accountability, (1991); Le contrôle des 
finances publiques au seuil du XXIe siecle (1994); J. Wanna, Ch. Ryan, & Ch. 
Ng, From Accounting to Accountability. A Centenary History of the Australian 
National Audit Office, Sidney 2001. 
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 של והשמוני   בשנות השבעי בייחוד, י התמקדות בביקורת ביצועבעקבות ה •

ביקורת "במתכונת של  הביקורת ביקורת פיננסית ותמוסדפיתחו , המאה העשרי 

 ."מאשרת
 ה ביקורת מסוימי  משתמשי  בהערכה של מערכת החשבונאות והבקרותמוסד •

  ;של הביקורתהכיוו  כבסיס לקביעת עצמ  מבוקרי  הפנימית של הגופי  ה
בעקרונות אדברסריי  כחלק מנהלי הביקורתשימוש גובר ה •

35
; 

 ; כל העתהמתודולוגיה של הביקורת ממשיכה להתפתח •
מדיניות בתחו  איכות הביקורת ביקורת מסוימי  פיתחו ותמוסד •

36
. 

פעילות ת בעקבוביקורת המדינה מקובלי  בתחו  התפתחו עקרונות בד בבד 

) שלוי  יוהארגוני  האזורINTOSAI ( הביקורת ותהארגוני  שהפגישו את מוסד

 ,"ביקורתעקרונות קווי  מנחי  להצהרה בדבר "קווי  מנחי  אחידי  כמו ופיתחו 

 שגובשו במסמכי  אלה נוגעי הקווי  המנחי  ". תקני ביקורת"ו" הקוד האתי"

שה  מייצגי  את הביקורת הנוהגת מאחר .  של מוסד הביקורתו ולפעילותולמעמד

מנחי  אוניברסליי   עקרונותכמקור לדר  כלל ה  נתפסי  ב, במדינות השונות

, חיקוידוגמה לכבדר  כלל הנתפסי  , ביסוס עקרונות אלה. למדינות הדמוקרטיות

 .לדומי  יותרברחבי העול   הביקורת ותאת מוסדג  הוא הפ  
,  למדינה דמוקרטיתשבה  נעשתה פולי  , של המאה העשרי תחילת שנות התשעי מ

 והשינויי  האחרוני  1994&החוק מ: NIK&להעסיק ג  את ה תהליכי  אלה החלו

 .כפי שהוצגה במאמר זה בעול ות הרווחות ת הביקורת משקפי  את המגמיבמתודולוגי
 

___________ 

בתהלי# העובדות בקביעת , בטיח שוויו  בי  הצדדי  נועדה לה האדברסריתהשיטה 35
ה  במהל# הביקורת וה   להציג ראיות הזכות) המבקר והמבוקר(לכל צד . הביקורת
מטרת . אחרה ל ידי הצדכפי שהוצגו עאשר יכולות לשנות את פני הדברי  לאחריה 

  :ורא. ביקורתאובייקטיביות של ממצאי האת ה להבטיח השיטה היא
Glossary of Terms Related to Audit in Public Administration, Warszawa 2005, 
http://www.nik.gov.pl/o_nik/metodyka/Glosariusz.pdf 

  :ראו 36
J. Mazur, J. Révész, B. Vella & H. Havens, "Guidelines on Audit Quality", 
International Journal of Government Auditing, (April 2005), pp. 10-14. 


