
אוצרייםתכנים –נספח למכרז גרפיקה 

תערוכת מורשת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור  



כללי

מטרתו של הנספח האוצרי למכרז הגרפיקה הוא לתאר את התכנים  של התערוכה ואת סוגי 

.  ת שיבחרו למשימה/החומרים הגרפיים שימסרו לעיצוב לגרפיקאי

אך הם נותנים  , הטקסטים של שלטי התערוכה המובאים כאן הם ראשוניים וחלקם עוד חסרים

. תמונה כוללת נכונה

שמלכתחילה  , ישנם מסמכים. ת באופן דיגיטלי ברמת סריקה גבוהה/החומרים ימסרו למעצב

"  מחייה"ונבקש לתת להם טיפול ( ח ביקורת המדינה המנדטורי"למשל דו)הם דלי מראה 

.  ככל הניתן–לצבעוניות ולחדות האותיות 

אלה רק למכלולי תוכן שנדרשת לכל אחד  -הנספח לא מתייחס לכל הכתוביות בתערוכה  

.  מהם גישה גרפית מיוחדת

,בברכה

מיכל ברושי

אוצרת התערוכה



ד נושאים כלליים.1תצוגה 
יחידות של 2•

-אינפוגרפיקה
היחידות חיצוניות 
לרצף הסיפורי של 
התערוכה ומטרתן  
:לתאר ויזואלית את

מבנה משרד מבקר  •
.המדינה

ח  "תהליך הכנת דו•
.ביקורת

:כל פנל יכלול

כותרת •

(מילה200עד )טקסט •

אינפוגרפיקה•

: ראו דוגמה

המבנה הארגוני של משרד מבקר  

המדינה ונציב תלונות הציבור

מילה200טקסט הסבר עד 

יש לעצב  

אינפוגרפיקה

ייחודית לפנלים  

ת  /למעצב. אלו

הגרפית יוגש 

החומר בגרפיקה  

,  בסיסית

שנעשתה  

במשרד מבקר  

אך  -המדינה 

בהירה וברורה  

מבחינת התוכן 

.  שלה



2.1+2תצוגה  
נורמות מינהל בעולם העתיק–' עיצוב והפקה גרפית ליחידת תצוגה ב

ויטרינה עם חפצים  •
:ארכיאולוגים

מטרת התערוכה  •

הארכיאולוגית הקטנה היא  

להציג פריטים המייצגים את  

המערכת המנהלית המדוקדקת  

שנמשכה בארץ ישראל ברצף  
מערכת שאין –שנים 600של 

בין . לה אח ורע בהיסטוריה

הפריטים שיוצגו יהיו שברי  

,  " למלך"קנקנים עם חותמות 

מטבעות  , משקולות תקניים

בויטרינהלצד כל פריט . 'וכד

יוצג רישום או תצלום המגדיל  

כמו  . את הפרט החשוב במוצג

,  יוצג מודל של מאזניים, כן

וסריקה של ציור מצרי של 

. שקילת הלב

:תלונת הקוצר



תלונת הקוצר-3.2תצוגה 

נציג הויטרינהלצד •

את  לתלונת הקוצר 

-שנכתבה לפני כ

.  שנים2700

המכתב יוצג 

בתמליל , בתצלום

.  המכתב ובהסבר

התצלום יוגש  •

ברמה גבוהה  

.  ת/למעצב
ַמע " ד הֲאד  ִישְׁ ַבר ַעבְׁ ר ֶאת דְׁ ָך  . ִני ַהשָּׂ דְׁ יָּׂה ַעבְׁ ֵצר הָּׂ ָך ק  דְׁ ַעבְׁ

םַבחֲ  סָּׂ צ ר . ַצר אָּׂ סַ ָך ַויְׁ דְׁ ַעבְׁ ַוִיקְׁ אָּׂ יִָּׂמם ם ַכל וְׁ תִלפְׁ כְׁ .  ֵני ַשבָּׂ

ל  סַ [עַ ]ַכֲאֶשר כָּׂ אָּׂ ִצר  וְׁ ָך ֶאת קְׁ דְׁ יִָּׂמםם בְׁ יָּׂהב א ַויָּׂ , כְׁ ּו ֶבן הֹוַשעְׁ

ַבי  ָךאֶ ַקח ַויִ ש  דְׁ ִצִרי . ת ֶבֶגד ַעבְׁ ִת ֶאת קְׁ ה יִָּׂמם  זֶ ַכֲאֶשר ַכלְׁ

ַקח  ָךאֶ לָּׂ דְׁ ל ַאחַ . ת ֶבֶגד ַעבְׁ כָּׂ ִרם ִאִתי ַהק  , ילִ ַיֲענּו י וְׁ ם  בְׁ צְׁ ח 

ֵמןלִ ַיֲענּו י ַאחַ [. שמֶ ]שֶ [הַ ] ם]אָּׂ מֵ י ִנֵקִת . י אָּׂ ַעתָּׂ . שָּׂ א  נָּׂ ב יִָּׂש וְׁ

ִד [ ֶאת הָּׂ רַוֲאַמֵלא ַלשַ , יִבגְׁ ָך]ַעבְׁ [ ֶאת ֶבֶגדב]ִש לְׁ ִת , דְׁ ן[תֵ וְׁ

ָך [ֶבֶגד עַ ]תָּׂ ֶאת ב  [שֵ ַוהֲ , ִמם]חֲ ו רַ ֵאלָּׂ  דְׁ ל  בְׁ ִהמֵ א וְׁ ...["י]נִ ַתדְׁ

נמצאו שרידי מצודה מימי יאשיהו מלך יהודה  פלמחיםמדרום לקיבוץ 

חרס ששימש כמצע )במצודה נתגלה אוסטרקון . ס"לפה7-מהמאה ה

מכתבו הנוגע ללב של קוצר  ". מכתב הקוצר"הידוע בכינויו ( לכתיבה

במכתב הוא קובל  . הממונה הממלכתי, הממוען לשר הצבא במקום

בן שבי שעיקל  הושעיהו, על עוול שנעשה לו בידי המפקח על המיסים
לטענת  ).מכסתוייתכן שלא מלא את )את בגדו היחידי כנגד חוב 

. המתלונן העיקול אינו מוצדק ואף חבריו לעבודה יכולים להעיד על כך
.הוא מבקש לקבל בחזרה את בגדו, לפיכך

.  אנו לא יודעים את שם המתלונן ומה נעשה בעקבות תלונתו

מצד , " מכתב הקוצר"תצלום 

המאה  , תקופת הברזל, חשביהו

גובה  , דיו על חרס, ס"לפנה7-ה

: צלם. מ"ס16מ רוחב "ס21

אוסף מוזיאון ישראל  ........
.  ירושלים



פנלים גרפיים מתארים  6

רצף היסטורי של ביקורת  

מנהלית ותלונות ציבור מימי  

דוד המלך עד להקמת  

משרד מבקר המדינה  

מטרת  . בישראל החופשית

התצוגה היא לשרטט את  

השורשים של ביקורת  

המדינה בארץ ישראל  

הנעוצים במורשת הנביאים  

וחכמי המשנה והתלמוד  

מצד אחד ומצד שני  

במורשת המשפטית  

ובעיקר  מנית'העות

וכן במבנים  , הבריטית

הדמוקרטיים שנקבעו על 

ידי המוסדות הציוניים עוד  

.  בטרם קמה מדינת ישראל

לקיר כולו תהיה כותרת  

ולצידו טקסט .ראשית

ראשי

:בכל פנל יהיו

כותרת•

טקסט הסבר•

-2נשקול להוסיף  )תצלום •

תצלומים בפנלים שבהם 3

המסמך הגרפי לא מרשים 

(.  מספיק

ציטוט או תמלול של •

המסמך

3.6-1תצוגה  
תולדות הביקורת בארץ–' עיצוב והפקה גרפית ליחידת תצוגה ג

:  ך"ימי התנ

הנביאים  

כמבקרי  

שלטון  

וחברה

הסולטאן  

התורכי עונה  

לתלונות  

הציבור

תקופת  

המשנה  

:  והתלמוד

והייתם  

נקיים  

'  מה

ומישראל

מחלקת  

הביקורת של  

הוד מלכותה

הקונגרס  

הציוני מחפש  

מבקר
מהנביאים  

למבקרי  

המדינה

פפפפפפפפ

פפפפפפפפ

פפפפפפפפ

פפפפפפפפ

פפפפפפפפ

ציטוט

ציטוט

ציטוט
ציטוט

ציטוטציטוט

מוסד מבקר  

המדינה  

בישראל  

העצמאית

טקסט

טקסט  

ראשי  

על 

קיר  

ניצב

מהנביאים עד למבקרי המדינה
כותרת  

ראשית

טקסטטקסטטקסטטקסטטקסט



מהנביאים עד למבקרי המדינה

צמחו תרבויות משוכללות בעלות  , מיום שקהילות שונות הציבו שליטים בראשן•
שירותי  , את המסחר, נורמות וחוקים שהסדירו את היחסים בין השלטון לנתיניו

חוקיות הפעולות וטוהר המידות של שליטים ומשרתי  . הדת  ושמירת הביטחון
וכן הניהול התקין של הפקידים והיעילות והחיסכון של גופי הממשל עמדו , ציבור

תמיד היו גם ביטויים של  שחיתות וניהול לא תקין של  . למבחן לאורך כל הדורות
.  משרתי ציבור והמערכות השלטוניות

הנביאים שימשו , בתקופת המלכים, ך אנו לומדים כי בארץ ישראל "מהתנ•
בין  , חכמי המשנה והתלמוד דנו, לעיתים תוך סיכון עצמי-כמבקרי שלטון וחברה  

בתקופה  . בשאלות מעשיות של ניהול כספי ציבור ובטוהר המידות, השאר
ואילו  , העותומאנית יכלו הנתינים להתלונן ישירות לסולטאן שפסק בכל סוגייה

משרד שהיה לבסיס משרד  ,  המנדט הבריטי הקים משרד לביקורת המדינה
.  העמצאיתהמבקר בישראל 

:טקסט פותח



הנביאים כמבקרי שלטון  : ך"ימי התנ. 1

וחברה

הוָּׂה ֶאתא ַלח יְׁ ן-ַוִישְׁ ִוד-ֶאל, נָּׂתָּׂ ב א  ; דָּׂ ַויָּׂ

יו ִעיר  , ֵאלָּׂ יּו בְׁ ֵני ֲאנִָּׂשים הָּׂ ַוי אֶמר לֹו שְׁ

ת ִשיר, ֶאחָּׂ ד עָּׂ ד , ֶאחָּׂ ֶאחָּׂ וְׁ

אש ִשירב.רָּׂ עָּׂ ר, לְׁ קָּׂ יָּׂה צ אן ּובָּׂ ֵבה  --הָּׂ ַהרְׁ

ד א  ש ֵאיןג.מְׁ רָּׂ לָּׂ ל-וְׁ ה  -ִכי ִאם, כ  שָּׂ ִכבְׁ

נָּׂה ַטנָּׂה ֲאֶשר קָּׂ ַחֶיהָּׂ , ַאַחת קְׁ ַדל  , ַויְׁ ַוִתגְׁ

ִעם ו-ִעּמֹו וְׁ דָּׂ יו ַיחְׁ נָּׂ סֹוִמִפתֹו ת אַכל ; בָּׂ ּוִמכ 

ֶתה ב, ִתשְׁ כָּׂ ֵחיקֹו ִתשְׁ ִהי, ּובְׁ ,  לֹו-ַותְׁ

ַבת ב א ֵהֶלְךד.כְׁ ִשיר, ַויָּׂ ִאיש ֶהעָּׂ ל, לְׁ מ  ַוַיחְׁ

רֹו קָּׂ ַקַחת ִמצ אנֹו ּוִמבְׁ ֵרַח , לָּׂ א  ַלֲעשֹות לָּׂ

א אש-ֶאת, ַוִיַקח; לֹו-ַהבָּׂ רָּׂ ִאיש הָּׂ ַשת הָּׂ ,  ִכבְׁ

יו, ַוַיֲעֶשהָּׂ  א ֵאלָּׂ ִאיש ַהבָּׂ ַאף-ַוִיַחרה.לָּׂ

ִאיש ִוד בָּׂ ד, דָּׂ א  ן-ֶאל, ַוי אֶמר; מְׁ -ַחי, נָּׂתָּׂ

הוָּׂה ֶשה  -ִכי ֶבן, יְׁ ע  ִאיש הָּׂ ֶות הָּׂ מָּׂ

ֶאתו.ז את ה-וְׁ שָּׂ ַשֵלם  , ַהִכבְׁ יְׁ

ִים תָּׂ ַבעְׁ ה ֶאת, ֵעֶקב:ַארְׁ שָּׂ ר  -ֲאֶשר עָּׂ בָּׂ ַהדָּׂ

ַעל, ַהֶזה ל-ֲאֶשר ל א, וְׁ מָּׂ ַוי אֶמר  ז{ס}.חָּׂ

ן ֶאל ִוד-נָּׂתָּׂ ִאיש, דָּׂ ה הָּׂ ַאתָּׂ

'ז-'ב פסוקים א"פרק י' שמואל ב;

,  נתן הנביא מוכיח את דוד המלך

מתוך ספר השעות של מלך צרפת 
רלס השמיני'צ

1483/98, צרפת, כתב יד מאויר

הספרייה הלאומית הספרדית  
במדריד

מעמד  בישראל הובילה לעלייתצמיחתה של המלוכה

אצולה  , של אנשי הממסד המלכותיחברתי חדש

אנשי הממסד  . שחברה אל בעלי רכוש קרקעי גדול

המלכותי התעשרו על חשבון העם הפשוט והפערים  

בין חיי המותרות הראוותניים שניהלו לאלו של  

בתקופות של . האיכרים הדלים הלכו והתרחבו

מלחמות גבר הלחץ הכלכלי על העם והפך את  

על רקע התסכול הכלכלי של  . החיים לקשים ביותר

תושבי הכפרים והערים קמו נביאי המחאה  
.ך"החברתית הגדולים של התנ

של  " מבקר מדינה"במובן מסוים היה הנביא מעין 

העת העתיקה בדברם בשם המוסר והצדק החברתי  

והסתכנו בכך שנבואותיהם ירגיזו את השליט  

הנביא ישעיהו התבטא נגד השרים לוקחי  . ופקידיו
ִבים כֻּּלֹו ֹאֵהב " :: השוחד ַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַגנָׂ שָׂ

 .)כג ,ישעיהו א( "ֹשַחד ְוֹרֵדף ַשְלֹמִנים
ואילו נתן הנביא הוכיח את דויד המלך שלקח לו  

נתן הנביא  . אשת אוריה החיתי, לאישה את בת שבע

דוד  )המשיל את בת שבע לכבשה אהובה שהעשיר 

(.  אוריה)חמס מהרש ( המלך

,  בשומעו את המשל  מיהר לקבוע בפסקנות, ודויד

ֶשה ז את" ע  ִאיש הָּׂ ֶות הָּׂ נתן הנביא העתיק  " . ִכי ֶבן מָּׂ

והודיע לדויד  , מיד את הדברים מן הסיפור למציאות

דויד שלח  : מידה כנגד מידה-את עונשו מיד האל 

ל א : "ולכן, בחרב, את אוריה החתי למות במלחמה

ם ָך ַעד עֹולָּׂ סּור ֶחֶרב ִמֵביתְׁ הושתו על , וכן הלאה; "תָּׂ

.דוד עונשים נוספים



:  תקופת המשנה והתלמוד. 2

ומישראל' והייתם נקיים מה
למראית העין של ניהול כספים נקי  , חכמי המשנה והתלמוד היו רגישים מאוד לטוהר המידות ולא פחות מכך

.  משחיתות

הם  , שבו הופקדו כספי התרומה של העולים לרגל לירושלים, בדיון על ניהול לשכת הכספים של בית המקדש

שהם בכירים  )כי אם בקבוצה של  שלושה גזברים ושבעה אמרכלים , תיקנו שאסור לגזבר להיכנס ללשכה לבדו

.  כדי שלא יעלה חשד שמי מהם נתן ידו בכסף( יותר מהגזברים

שמה יחשדו בהם  , אסור שיהיו כיסים וקפלים ועליהם ללכת יחפים, כמו כן הם תיקנו שבבגדי תורמי הכספים

.  שגנבו כסף והסתירו אותו על גופם

ואין , אמרכליןומשבעה גזבריןמשלשה פוחתיןאין 

מבן חוץ, שררה על הציבור בממון פחות משניםעושין

שאותן  , ואלעזר שעל הפרוכותמעיםאחיה שעל חולי 

.קבלו רוב הצבור עליהן

משנה שקלים ה ב

ולא , ולא במנעל, אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות

ויאמרו  , שמא יעני, בקמיעולא , ולא בתפילין, בסנדל

ויאמרו מתרומת  , או שמא יעשיר, מעוון הלשכה העני

.הלשכה העשיר

לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת  

' והייתם נקיים מה( במדבר לב)שנאמר , ידי המקום

ומצא חן ושכל טוב בעיני  ( משלי ג)ואומר, ומישראל

.ואדםאלהים

משנה שקלים ג ב

הכהן הגדול

מאוסף מוזיאון  

ישראל



הסולטאן התורכי עונה לתלונות הציבור. 3

של  פירמאן

מוצטפאהסולטאן 

השלישי משנת  

1182=1772  .

עינינו איסור גביית  

מיסי יתר מיהודים  

העולים לרגל  

.לירושלים

בראש האימפריה התורכית  

עמד הסולטאן והוא היה  

הפוסק הראשון והאחרון בכל  

פסיקתו נכתבה  . עניין

צו  –" פירמן"בונחתמה 

הכתוב ומעוטר על סולטאני

משנת   בפירמן.  נייר משובח

מוצטפאשל הסולטאן 1772

–1717שלט )השלישי 
הוא עונה לקהילה ( 1774

היהודית בירושלים  

שהתלוננו כי מעולי הרגל 

היהודים לירושלים גובים  

הסולטאן פסק כי  . מיסי יתר

גביית מיסים גבוהים מדי  

.אסורה

הפירמןתמליל של 



מחלקת הביקורת של הוד מלכותה. 4

השנה הנסקרת כאן הייתה שנה של  "

שרישומם  , פרעות פוליטיות רבות

הורגש בחשבונות הציבוריים לא פחות 

.  מאשר בתחומים אחרים של המנהל

חלק מהמחלקות החשבונאיות  

החשובות היו מטרה של התקפות בידי  

בין השאר  . כוחות חמושים אלימים

בנייניי מטה המשטרה בירושלים  

הנציב  )שבהם היו משרדי המנהלה של 

,  שנפגעו קשות בפיצוץסטורס( העליון

,  כמו גם המשרדים של המנהל המחוזי

אובדנם  .... מס הכנסה ותעשייה זעירה

של מסמכים ותעודות בעקבות זעזועים  

אלו לא היו חמורים בכל אחד 

אך עבודות השחזור של  , מהמקרים

החומר הטילו עול כבד על הצוותים  

שגם כך מספיקים אך בקושי לעמוד  

. "בעומס העבודה

ח המבקר על "מתוך ההקדמה לדו

חשבונות של הטריטוריה של פלשתין  

תחת שלטון המנדט לשנה שהסתיימה  

1946, במרס31-ב

העניק חבר הלאומים  1922-ב

;  לבריטניה מנדט על ארץ ישראל

אנשי השירות הקולוניאלי הקימו 

מערכת מנהלית לארץ ישראל על פי  

הכללים שהנהיגו בכל הארצות  

הוקמה  .  שתחת חסות בריטניה

שהייתה כפופה  " המחלקה לביקורת"

" מנהל הביקורת הקולוניאלית"ל

במשרדי המחלקה לביקורת . בלונדון

.  מוסלמים ונוצרים, עבדו יהודים

המחלקה התמקדה בבחינת 

החשבונות הכספיים של אגפי  

הרשויות , הממשל השונים

.  הנמלים והרכבת, המקומיות

המחלקה לביקורת הייתה לתשתית 

של משרד מבקר המדינה שהוקם עם  

.  הקמת מדינת ישראל העצמאית

מרבית עובדי משרד מבקר המדינה  

עבדו במחלקת הביקורת , הראשונים

.  של הממשל המנדטורי
דוח ביקורת מנדטורי  

1945-46לשנים 



הקונגרס הציוני מחפש מבקר. 5

הארכיון הציוני  

הועד  : תיק, המרכזי

הזמני לטובת המוסד  
156/129Aלביקורת 

ראשבכובדדנוהפועלהועד"

אבל,לביקורתהמוסדאודות

אישנמצאלאהגדוללצערנו

.לזההמוכשר

מטעםמועמדאיזהאמנםהיה

אבלבלונדוןהציוניתההנהלה

הפועלהועדחברישלרובם

הזההאישאתמצאולא

הדבר....זולעבודהלמתאים

מאדקרובלעצמוכשהוא

חבריכלללבגםובוודאילליבי

לכםמודיםוהינוהפועלהועד

אישלפנינומציעיםהייתםאם

אתלמלאמוכשרשיהא

"הזאתהעבודה

ברליןהרב

:  1927בשנת , עשרה-בקונגרס החמש

לשם פיקוח  " מוסד ביקורת"הוחלט על הקמת 

על כל המוסדות הציונים או המתלווים  

בשל עיכוב בביצוע  . להסתדרות הציונית

: מוסד בשם1934ההחלטה קם בשנת 

-שהורכב מ ". הועד הזמני למוסד הביקורת"

מפלגות פוליטיות וארגונים בלתי  22

שפעל לקידום הקמת מוסד  , מפלגתיים בארץ

שנה עברו מהחלטת הקונגרס  20.הביקורת

על הקמת מוסד ביקורת מפני שהסיעות לא  

הצליחו להסכים על  האישיות המתאימה  

גרירת הרגליים  . מפלגתי זה-להנהגת מוסד א

עוררה כעס ונערכו דיונים ציבורים רבים  

בדצמבר  , 22-בקונגרס הציוני ה. בעיתונות

מוזס נאום חריף בגנות  זיגפרידנשא 1946

באותה  . העובדה שטרם הוקם מוסד לביקורת

.  קם מוסד לביקורת ההנהלה הציונית, השנה

חודשיים לאחר הקמת מדינת  ), 1948ביולי 

.ח הראשון"פורסם הדו! (ישראל



משרד מבקר המדינה בישראל העצמאית. 6

מדינת ישראל הכירה  

בחשיבות מוסד מבקר  

;  המדינה מראשית דרכה

עם הכרזת העצמאות  

המשיכו  , 1948במאי 

עובדי משרד הביקורת  

,  המנדטורי את עבודתם

כשהם מתפקדים תחת  

מצב החירום שיצרה  

חוק . מלחמת העצמאות

מבקר המדינה אושר  

בכנסת כשנה לאחר כינון  

,  1949במאי , המדינה

מוזס נבחר לכהן  ' ודר

בעקבות  . כמבקר המדינה

1971תיקון בחוק משנת 

מבקר המדינה ממלא גם  

את תפקיד נציב תלונות  

פועל מוסד  , היום. הציבור

מבקר המדינה ונציב  

מתוקף  , תלונות הציבור

,  מבקר המדינה: חוק יסוד

אשר כונן על ידי הכנסת  

.1988בשנת 

:  חוק יסוד

מבקר  

המדינה

נוסח החוק

מהות .  ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה. 1

ביקורת המדינה ההתחייבויות,הכספים,הנכסים,המשקעלביקורתיקייםהמדינהמבקר(א).2

שלתאגידאומוסד,מפעלכלשל,הממשלהמשרדישל,המדינהשלוהמינהל

פיעלשהועמדואחריםמוסדותאוגופיםושלהמקומיותהרשויותשל,המדינה

.המדינהמבקרשללביקורתוחוק

,התקיןהניהול,המידותטוהר,הפעולותחוקיותאתיבחןהמדינהמבקר(ב)

.צורךבושיראהאחרענייןוכל,המבוקריםהגופיםשלוהחיסכוןהיעילות

חובה להמציא ידיעות ,  לפי דרישתו, גוף העומד לביקורתו של מבקר המדינה ימציא למבקר ללא דיחוי. 3

וכל חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצורכי  , הסברים, מסמכים, ידיעות

.  הביקורת

תלונות מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על גופים ואנשים כפי שייקבע בחוק  . 4

". נציב תלונות הציבור"בתפקידו זה יכהן מבקר המדינה בתואר ; או לפיו

תפקידים

נוספים  .  מבקר המדינה ימלא תפקידים נוספים כפי שייקבע בחוק. 5

אחריות בפני הכנסת במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת בלבד ולא יהיה תלוי  . 6

.  בממשלה

ותקופת כהונהבחירה סדרי הבחירה ייקבעו  ; מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת בהצבעה חשאית( א.)7

.  בחוק

[ ח"התשנ:תיקון] .שניםשבעתהיההמדינהמבקרשלכהונתותקופת(ב)

.בלבדאחתכהונהתקופתיכהןהמדינהמבקר(ג)

כשירות

[ ח"התשנ:תיקון] כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד לכהונת מבקר . 8

.  חוק יכול שיקבע תנאי כשירות נוספים; המדינה

הצהרת אמונים :זואמוניםהצהרתהכנסתלפניויחתוםיצהירהנבחרהמדינהמבקר.9

תפקידיאתבאמונהולמלאולחוקיהישראללמדינתאמוניםלשמורמתחייבאני"

."המדינהכמבקר

תקציב תקציב משרד מבקר המדינה ייקבע לפי הצעת מבקר המדינה בידי ועדת .10

.  ויפורסם ביחד עם תקציב המדינה, הכספים של הכנסת

משכורת וגמלאות משכורתו של מבקר המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו  . 11

ייקבעו בחוק או בהחלטה של הכנסת או של  , או לשאיריו לאחר מותו, או לאחריה

.  ועדה מוועדותיה שהכנסת הסמיכה לכך

הכנסת והגשת דוחות קשר עם .בחוקשייקבעכפי,הכנסתעםקשריקייםהמדינהמבקר(א).12

תפקידיובתחוםדעתוחוותוחשבונותדיניםלכנסתיגישהמדינהמבקר(ב)

.בחוקשייקבעוובסייגיםבדרךוהכול,ברביםאותםויפרסם

:תיקון]מכהונההעברה

[ה"התשס :מאלהבאחדאלאמכהונתויועברלאהמדינהמבקר.13

החליטהשבוביום-תפקידואתלמלא,קבעדרך,ממנונבצרבריאותמטעמי(1)

שייקבעהליךלאחר,לפחותחבריהברובשהתקבלהבהחלטה,כךעלהכנסת

;בחוק

שבוביום-המדינהכמבקרמעמדואתהולמתשאינההתנהגותמחמת(2)

מחבריהרבעיםשלושהשלברובשהתקבלהבהחלטה,כךעלהכנסתהחליטה

.בחוקשייקבעהליךלאחר,לפחות

ממלא מקום המבקר ימונה ממלא מקום המבקר באופן  , נבצר ממבקר המדינה למלא תפקידיו. 14

.ולתקופה כפי שייקבע בחוק

מבקר המדינה: חוק יסוד



עמדות למבקרי המדינה:4תצוגה 

לאישיותם ולהשקפתם המקצועית של כל אחד מהמבקרים הייתה השפעה גדולה על  

לכל אחד  . התכנים שבהם עסק משרד מבקר המדינה ועל אופן הפעולה של המשרד

: מהמבקרים תהיה עמדת תצוגה שתכלול

,  תצלום דיוקן•

,  ציטוט מדבריהם•

,  (מוצג על מסך בתוך מגירה)סרטון קורות חיים •

(  חפצים ומסמכים אישיים ואופייניים למבקר)מגירה אישית •

.  תיקיית מסמכים ותיקיית עיתונות, מדף עם דוחות ביקורות•

.  להלן העמדה רעיונית של עמדות ועמדה אחת עם תכנים מפורטים



מבקרי המדינה פועלם ומורשתם 

1961 - 19491981 -19611982-19871988 - 19871988-19981998- 20052005-2012

ח  "דו

ביקורת  

המדינה  

1949

ח  "דו

ביקורת  

המדינה

ח  "דו
ביקורת 

המדינה

ח  "דו

ביקורת  

המדינה

ח  "דו

ביקורת  

המדינה

ח  "דו

ביקורת  

המדינה

ציטוט  

ציטוט

ציטוט

2019-2012

יצחק 

טוניק

'  דר

ארנסט  

נבנצל

'  דר

זיגפריד

מוזס

יעקב 

מלץ

מרים 

בן פורת
אליעזר  

גולדברג

מיכה  

לינדנשטראוס
יוסף  

שפירא

ציטוט  

ציטוט

ציטוט

ציטוט  

ציטוט

ציטוט

ציטוט  

ציטוט

ציטוט

ציטוט  

ציטוט

ציטוט

ציטוט  

ציטוט

ציטוט

ציטוט  

ציטוט

ציטוט

ציטוט  

ציטוט

ציטוט

תיקיית  

עיתונות

ח  "דו
ביקורת 

המדינה

תיקיית  

עיתונות
תיקיית  

מסמכים

תיקיי

ת  

מסמ

כים

תיקיית  

עיתונות

תיקיית  

מסמכים

תיקיי

ת  

מסמ

כים

ח  "דו

ביקורת  

המדינה

תיקיית  

מסמכים



מוזסזיגפריד
1961-1949מבקר המדינה בשנים 

רואה אני תפקיד עקרי של מבקר המדינה , אכן"

שאינן , בהמצאת הצעות לממשלה ולכנסת

מכוונות לתיקון ליקויים קונקרטיים בודדים בלבד  

-על סמך חקירת בעיות המנהל -אלא דורשות 

."  רפורמות מקיפות

1953-ג"התשי3' ח שנתי מס"דו

ציטוט, ביוגרפיה קצרה, צילום דיוקן, כותרת

עמדת מבקר לדוגמה
היה  1887.מוזס נולד בגרמניה בשנת זיגפריד' דר

כל חייו היה פעיל  . עורך דין ודוקטור למשפטים

ציוני נלהב ובין השאר שימש כציר לקונגרס הציוני  

עלה ארצה  . והיה ממנהיגי קהילת יהודי גרמניה

ובשנת תחילה עבד כרואה חשבון . 1937בשנת 

מוזס על ידי נשיא המדינה זיגפרידמונה , 1949

חיים ויצמן למבקר המדינה הראשון של מדינת 

.1961והוא מילא תפקיד זה עד שנת , ישראל

לאחר פרישתו המשיך בחייו הציבוריים ובייעוץ  

.1974נפטר בשנת . לממשלה



מגירת חפצים אישיים

1' תעודת עובד מס

.  במשרד מבקר המדינה

פריט הלבוש  –פפיון . 2

.מוזס' הקבוע של דר

מכתב בחתימתו של . 3

ר ארגון יוצאי  "מוזס כיו' דר

גרמניה

מוזס עם רעייתו  ' דר. 4

ובנו בחופשה האופיינית  

אוסף משפחת  . בשוויץ

מוזס



תיקיית מסמכים

'  דר

זיגפריד

מוזס

מסמכים  

נבחרים

מבוא למסמכים

נמהמהבמסבסנסננסז

נמנמההמממבבב

דצדגמקגנמהמברב

נמבהבמסמססמז

מסמכים עם כותרות על שער הדפדפת ודברי הסבר  20-30יש לעצב ולהפיק דפדפת שתכיל 

. בחלק הפנימי של השער



תיקיית עיתונות

'  דר

זיגפריד

מוזס

קטעי  

עיתונות

נבחרים

מבוא למסמכים

נמהמהבמסבסנסננסז

נמנמההמממבבב

דצדגמקגנמהמברב

נמבהבמסמססמז

קטעי עיתונות עם כותרות על שער הדפדפת ודברי  20-30יש לעצב ולהפיק דפדפת שתכיל 

. הסבר בחלק הפנימי של השער


