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 התש"פ ,' באלולי

 2020באוגוסט  30
 

 לכבוד

... 

 

 

 שלום רב,

 

 בהתאם לחוק חופש המידעמענה לבקשת מידע הנדון: 

 2020יולי  30מיום בקשת מידע סימוכין: 

 

  ךבקשתונציב תלונות הציבור ד מבקר המדינה התקבלה במשר  2020, יוליב 30 ביום .1

 ך. בפניית(חופש המידע חוק)להלן:  1998-שהוגשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח

מידע על אודות תקציב המשרד; מספר העובדים במשרד;  ךלהעמיד לעיונהתבקשנו 

העסקת קרובי משפחה; מספר המלצות הביקורת לתיקון; המלצות הביקורת שטופלו; 

 והכל בעשר השנים האחרונות.  -שאישר את הטיפול  הגורם

 

האם  ביחס לתקציב המשרד: קים המבוקשיםמהם הנתונים המדוי ,הבקשהמור לא בר .2

לתקציב זאת בנוסף על הבקשה  ,מאושרהתקציב או ל מקוריהתקציב הכוונה היא ל

ונציב מכל מקום, הנתונים המלאים לגבי תקציב משרד מבקר המדינה  הוצאה למעשה.ה

תלונות הציבור בשנים הרלוונטיים מופיעים הן באתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה 

 רנט של הכנסת )ועדת הכספים(: טוהן באתר האינ

 

משרד מבקר המדינה תחת אתר האינטרנט של מופיע בדף הבית של המבוקש המידע 

  תקציב המשרד. ←לשונית שקיפות 

( לחוק חופש המידע : "המידע 4)8בהתאם לסעיף לפיכך הבקשה ביחס לסעיף זה נדחית 

 פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו".
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 משרד מבקר המדינה

 

מס' העובדים במשרד מבקר המדינה בשבע השנים האחרונות )יצוין כי בהתאם לסעיף  .3

( חוק לא חלה חובת מסירת מידע אם המידע נוצר בידי הרשות למעלה משבע שנים 2)8

 :בקושי של ממש( קשה ואיתורו כרוך לפני הגשת הב

 

 30/08/2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 מעמד

 498 503 524 515 508 521 521 512 עובד תקן

 10 10 9 9 8 10 8 7 משרת אמון

         

 8 9 9 3 3  2 3 חודשים 9חוזה 

 6 4 5 5 3  2 1 מתמחים

 14 10 17 11 8 11 14 9 סטודנטים

 536 536 564 543 530 542 547 532 סכום כולל

 

 

צמדי קשרי משפחה בין עובדים תקניים  9במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  .4

התקבל לעבודה במשרד רק עובד אחד אשר לו קרוב  2010, כאשר מאז שנת עובדים( 18)

 . (2016משפחה במשרד ביחידה מינהלית אחרת )בשנת 

 

נערך במשך השנים האחרונות, ובתוך כך רישום קרבת המשפחה של עובדי המשרד 

חלות הגבלות משמעותיות על העסקת עובדים אלה ועל מינוי מועמדים שלהם קרובי 

 משפחה העובדים במשרד, בהתאם לכללים.

 

יחד עם זאת, הנתונים מתעדכנים מעת לעת עם כל שינוי בהעסקת קרובי משפחה, מבלי 

תיעוד היסטורי של העסקה קודמת של  קרובי משפחה. יצוין, כי בהתאם  במשרד שיש

 מידע זה.ביחס לכל חובת תיעוד לא חלה לכללים החלים בנושא 

 

בהתאם לנהלים  על ידי האגפים השונים  מעקב אחר תיקון ליקויים במשרד נערך במשרד .5

 1958-התשי"חוראות חוק מבקר המדינה, פנימיים במשרד באופן שעולה בקנה אחד עם ה

 יחידה למעקב אחר תיקון ליקויים.  מבקר המדינה כמו כן, במשרד. ]נוסח משולב[

הביקורת  הערותעל אודות מספר  בפורמט המבוקשהמספרי  ידי המשרד את המידע אין ב

   בכל דוח; כמה הערות טופלו; גורם המאשר שאכן טופלו.
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לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים,  הז מענהי ליידעך על זכותך לעתור על הרינ .6

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

 

 אודה לך על אישור קבלת פנייה זו בהודעת דואר אלקטרוני חוזרת. .7

 

 

 בברכה,ו תודהב        

 

 
 נועה שניר רז, עו"ד

 ממונה על העמדת מידע לפי חוק חופש המידע 
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