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פעולות שננקטו מטעם מבקר המדינה בשיתוף עם לשכת המבקרים למידע על בקשה הנדון: 

 הפנימיים בישראל

 15.7.22סימוכין: 

 

מידע בקשר שבין מבקר המדינה ומשרדו לבין המבקרים לקבל ביקשת  בפנייתך .1

 . הפנייה כללה מספר בקשות:2018-2022הפנימיים בשנים 

או /עולות שננקטו מטעם מבקר המדינה ופירוט כלל המידע האלקטרוני לגבי כלל הפ .א

לתועלת  אל )חברהמטעם מבקר המדינה בשיתוף עם לשכת המבקרים הפנימיים בישר

 .הציבור(

ננקטו מטעם לשכת המבקרים הפנימיים בישראל )חברה לתועלת הציבור( שהפעולות  .ב

או משרד הפנים שהובאו לידיעתו של מבקר המדינה לשם אכיפת החוק ביחס לאי 

או ביחס למינוי מבקר פנימי שלא /זמן סביר, ו איוש תפקיד מבקר פנימי תוך פרק

וכו( ברשויות או  עומד בדרישות החוק )עקב העדר כישורים, חשש לניגוד עניינים

רשות/מועצה מקומית  מול פיציבדגש על פעולות שננקטו באופן ספ מועצות מקומיות

 ובעלי תפקידים ברשות/מועצה מקומית. 

הבקשה מתייחסת בין היתר גם לגבי הפעולות הספציפיות בבקשתך הדגשת כי  .ג

לאור או בקשר לפרסומים בתקשורת על אי סדרים רבים לכאורה  שננקטו כאמור

בנושא. המידע המבוקש גם כולל בקשה למידע כאמור ביחס לארבעה פרסומים לפחות 

 14לגבי אי קיום החוק או רוח החוק: לגבי  מהעת האחרונה על מחדלים לכאורה

 המבקרים הפנימיים ברשויות הערביות ענייןרשויות שפועלות מעל שנה ללא מבקר, 

 ת עיריית בית שאן.מבקרו כת קדנציה של מבקר עיריית נתניההאר וכן 

 

נציין .ג. לעיל, בלי להיכנס לפרטים הספציפיים שכתבת, 1 -.א. ו1בסעיפים  במענה לפנייתך .2

תחת  19.10.20ח מיום בדו פעולות המבקר בנושא המבקרים הפנימיים מפורטות כי

תפקידם והתנהלותם".  -"המבקר, הגזבר והיועץ המשפטי של הרשות המקומית  הנושא:
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להלן קישור לדוח: 

-http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3831

aspx?fireglass_rsn=true.5 

( התבצע באמצעות פרסום IIAישראל )שיתוף הפעולה עם לשכת המבקרים הפנימיים ב

נוספים ע"י עובדי  שני מאמרים וכתיבת 2022מאמר בכתב העת של הלשכה בפברואר 

 ספטמבר הקרוב.שיתפרסם ב העת לכתבמשרד מבקר המדינה, 

משרד מבקר המדינה ניהל הליך גישור מורחב שהוביל לאיחוד בין  2.7.19בנוסף, ביום 

 -ד המבקרים. כך נוצרה היישות המשפטית הנוכחית לשכת המבקרים הפנימיים ואיגו

". להלן קישור להרחבה: IIA -"לשכת המבקרים הפנימיים ישראל 

-e/publication/Articles/Pages/Gishurhttps://www.mevaker.gov.il/h

BikoretPnim.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

המידע המבוקש מהווה מידע שהגיע  אציין כי לעיל, .ב.1באשר לבקשתך המצוינת בסעיף  .3

( לחוק חופש 4)2כן, בהתאם לסעיף -על למשרד מבקר המדינה לצורך עריכת הביקורת.

נוכל להיעתר לבקשתך ולמסור לידך את המידע המבוקש. לא  1998-המידע, התשנ"ח

מבקר המדינה הינו בגדר "רשות ציבורית" כהגדרתה בחוק "למעט לגבי מידע שהגיע אליו 

לצורך פעולות הביקורת ובירור תלונות הציבור", ולפיכך הוראות חוק חופש המידע אינן 

ובכלל זה המידע מושא חלות לגבי מידע אשר הגיע למשרדנו לצרכי עבודת הביקורת, 

 הפנייה.

הריני ליידעך על זכותך לעתור על החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים,  .4

 לחוק. 17יום מיום קבלת מכתב זה, בהתאם להוראות סעיף  45בתוך 
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