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 כללי  .1

מבוקרים הבגופים מקצועיים סיורים  עורךמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור )להלן המבקר( 

. הםעבודתם וכן את המנהלים והעובדים באת , םתוללמוד ולהכיר באופן בלתי אמצעי א כדי

מתוקף אליהם מוזמן המבקר מתוקף תפקידו וש טקסים או ביקוריםיש  מלבד סיורים אלה

(. "סגל א'") רשימת סדרי הקדימה הממלכתייםמכחלק  החובות הטקסיות החלות עליו

 עם אזרחי המדינה באופן בלתי אמצעי.  שלהיפג  יתר,, בין הלמבקר ותמאפשראלו פעילויות 

 

 מטרה ה .2

 מניםזח הסיכום לו ,קביעת מטרת הסיורבלקבוע הנחיות לארגון סיור על כל היבטיו, החל 

ממשרד המבקר, דרכי בו  משתתפיםהאנשים הקשר, הקביעת אנשי ומקומות הביקור, 

 בפועל.קיום הסיור כלה בהגעה והאבטחה, דרכי סדרי ההתקשרות, ה

 

 הגדרות .3

מבקר המדינה ובחוק מבקר        :גוף מבוקר כמשמעו בחוק יסוד סיור בגוף מבוקר: .3.1
 ]נוסח משולב[. 1958-תשי"חההמדינה, 

  .מעמדו של המבקר )סגל א'(מתוקף ביקור בטקסים  טקס חיצוני: .3.2

 בגופים שאינם מבוקרים.או הרצאות ביקורים  אירוע חיצוני:או  סיור .3.3

 ביקור בגוף מבוקר ובטקס חיצוני.  :אירוע משולב .3.4

 

 שאינם מבוקרים או סיורים בגופים מבוקרים .4

 הנחיות  .4.1

מהם יבחר ו ,מבקר הצעה לחמישה סיוריםהשנה יעביר כל מח"ט ללשכת הבתחילת  .א

מנהלת הנציבות תעביר ללשכת המבקר בתחילת  סיורים. שלושה-שנייםהמדינה מבקר 

 כל רבעון הצעה לבירור תלונה בשטח. 

קביעת מטרות       לו הסיורים המועדפים צעות יועברו למבקר המדינה לבחירתהה .ב
 הסיור.

סקירה קצרה  הכנתלצורך חטיבה למנהל התעביר את בחירת המבקר  ת המבקרלשכ .ג

 :עומדים בראשוללגוף האמור ו  נוגעב

שנכתבו  ביקורתההתייחסות לדוחות  אם מדובר בגוף מבוקר תכלול הסקירה גם  .1

האחרונות, למעקב אחר תיקון ליקויים, לתלונות הציבור  השניםשלוש ב יועל

וכן כל עניין אחר שלדעת החטיבה חשוב  שהתקבלו בעניינו ולתלונות הביקורת

 להביאו לידיעת המבקר.
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זיקה התייחסות לגם מדובר בגוף שאינו מבוקר תכלול הסקירה  אם .2

הנוגעים האם מתנהלים הליכים משפטיים וייבדק בה פוליטית/מפלגתית; 

האם ו; נגד הגוף המבוקר או נגד בעלי תפקידים בו לחשד לפעילות בלתי תקינה

 8.3.3ראו סעיף לסעיף זה ) ציבוריתהבחינה היש בביקור טעם אחר לפגם מ

 לנוהל מתן חסות במשרד(.

 ובכלל זה ,בהם ייערך הביקורש החטיבה תערוך את הבדיקות הנדרשות לגבי הגופים .ד

 .להלן 7-ו 6בסעיפים ה כמפורט אבטחהבטיחות וסדרי ה

 שינויים.בהן או יבקש לבצע  ןיאשר והוא ,וכנית הביקור יובאו בפני המבקרות סקירה .ה

 פרטי הסיור, ובכלל זה: מבקר תתאם את הלשכת עם אישור המבקר לתוכנית,  .ו

 (  קביעת תאריך הביקור. 1      

 (  קביעת לוח זמנים ומקומות הביקור.2      

 (  קביעת תכני הביקור.3      

 (  קביעת איש הקשר ודרכי ההתקשרות. 4      

 (   קביעת המשתתפים ממשרד המבקר.  5      

 תיק סיור .4.2

 :אלהשיכלול את הפרקים ה החטיבה תדאג להפיק תיק סיור מבעוד מועד .א

 גוף המבוקר או מקום הסיור.הם ש (1

 על הגוף המבוקר. סקירה קצרה –כללי  (2

 הסיור.מטרת  (3

 שעה ומקום.לפי  הפעילותרוט לגבי יופ מניםזח הלו (4

 התקשרות.האיש הקשר מטעם הגוף המבוקר ודרכי שם  (5

ה מרוכזת או כל אחד ברכבו. תכנסות )הסעהושעת ה המפגש דרכי הגעה, מקום   (6
 .מפת הגעה(וצירוף כתובת ציון ה

 רשימת המשתתפים. (7

 כלכלה.וכגון לבוש  ,דות לסיורהוראות מיוח (8

 עתק יועבר לגוף המבוקר.הובסיור ולקב"ט, ך יופץ לכל המשתתפים המסמ .ב

ו עד לכל גורמי המשרד אשר עתידים להשתתף באת תיק הסיור לשכת המבקר  תעביר  .ג

 .יומיים לפני מועד היציאה

 אשר בידיליוויו את כי ביקורו של המבקר מחייב המבוקר יש להדגיש בפני הגוף  .ד

 הארגון לאורך כל הסיור. 
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 או באירוע חיצוני המבקר בטקס השתתפות .5

תקבל אישור עקרוני ממבקר המדינה ולאחר מכן תתאם עם הגוף  לשכת המבקר .א

 הודעה למנכ"ל ולקב"ט.על כך המזמין את הגעת המבקר ותמסור 

אנשי הגעה, הדרכי את  את הביקור עם השב"כ וכן לתאם לתאם 1באחריות הקב"ט .ב

מקום איסוף המבקר וחניית רכב המבקר  קשר, מקום הורדת המבקר לטקס, מקום

ינה, למבקר המדבדבר סדרי האבטחה בתום הטקס. קב"ט המשרד יוציא מסמך 

 ולרמ"ט. המבקר  לשכתללמנכ"ל המשרד, 

לנוהל  4ייעשה בהתאם להוראת סעיף אום ימגוף מבוקר, הת מתקבלתכאשר ההזמנה  .ג

 אירוע ממלכתי.בזה, אלא אם כן מדובר בטקס או 

 בטיחות .6

 כת המבקר לכתוב אותן במסמך שתפיץהם יש הוראות מיוחדות תדאג לשנוגע לבשבסיורים 

נקודות תורפה וסיכונים בטיחותיים הנחיות בדבר זה כלל וב, ולפרטן בסעיף הבטיחות האמור

על נהיגה זהירה על  הקפדההבדבר וכן הנחיות  ,ביתנו למשרד או לממ ובחזרה היעדבדרך אל 

 פי כללי הבטיחות.

 בטחהא .7

אבטחת המבקר בכלל מוטלת על קב"ט על ואחריות על נושא האבטחה במשרד המבקר הא. 

 .המשרד

ובהתאם לה נקבעים  ,כל סיור חיצוני של המבקר מתבצעת הערכת מצב ביטחונית פניל. ב

 תאבטחה, נכתבצורך בסידורי האבטחה הנדרשים ורמת האבטחה הנדרשת. אם הוחלט על 

 מאחר שהפקודה .ועל יד תארצי ומאושרהביטחון הממונה ל תהמוצג תמפורט פקודת מבצע

 צורף לתיק הסיור. תלא היא  ,מסמך מסווג היא לרוב

 אגף הביטחון מבצע תיאום ביטחוני מול הגורמים השותפים.  .ג

 דוברות .8

  .כל הפרטים הנדרשיםבהמשרד בדבר קיומו של הסיור ו תלשכת המבקר תעדכן את דובר

 .הסיורכנית לסיקור ותצרף לוהוחלט על דברור הסיור  אםהרמ"ט לעדכן את  תבאחריות הדובר

 אחריות .9

 מבקר המדינה. רמ"טל ע חלהאחריות ליישום נוהל זה ה .9.1

 .כ"לל המנע חלהאחריות לאישור הנהלים ה .9.2

 

                                                 
 למעט טקס יום העצמאות בהר הרצל, אשר האחריות לגביו חלה על לשכת המבקר.   1
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 תחולה .10

 עם פרסום הנוהל.

  

 שינויים שבוצעו בנוהלהטבלת 
 

 עדכון / נימוקיםהתיאור  מושפע/יםהסעיף/ים ה תאריך ביצוע העדכון מהדורה 

 עדכון כל הנוהל  כל הסעיפים  28.2.2013 1

  עדכון כל הנוהל        כל הסעיפים  2021פברואר  2

 
 

 

  חתימת המנכ"ל: 
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