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חוק מבקר המדינה ,התשי"ח [ 1958 -נוסח משולב]

חוק מבקר המדינה ,התשי"ח [ 1958 -נוסח משולב]
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פרק שביעי :בירור תלונות הציבור

תוכן הענינים
עמ'

סע'
הפניות:

עמ'
סע'
 .39תלונות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת 4

א .ראה גם חוק קשור בפרק  10.16לעיל;

 .40פתיחת הבירור

4

ב .לענין תלונה של עובד רשות מקומית ,ראה
גם את חוק הרשויות המקומיות (ממונה
על תלונות הציבור) ,התשס"ח ;2008 -
ובמיוחד את הוראת סעיפים (7א)( )4ו -
(7א)( ,)5שם (החוק אינו כלול בקובץ);

 .41דרכי הבירור

4

 .42הפסקת הבירור

5

 .43תוצאות הבירור

5

 .44סייגים להודעה

5

 .45זכויות וסעדים

6

ג .לענין קבילות ראיות בבית הדין לעבודה,
בקשר להוראת סעיף  30לחוק מבקר
המדינה ,ראה פסיקה לקראת סוף פרק
 10.15.1לעיל;
ד .בסעיף 21ג לחוק מבקר המדינה נקבע כי אי-
ביצוע תיקונים על פי דוח המבקר הוא גם
עבירת משמעת (ס"ח  ,2275התשע"א ,עמ'
 .)300ראה לענין משמעת בפרקים 12.1.7.01
ואילך לקובץ ההסכמים הקיבוציים.
(בהערה) 2

מראי מקום בספר החוקים
( .31בוטל)

1

 .32היחידה לבירור תלונות

1

 .33תלונה של מי

2

 .34דרך הגשת התלונה

2

 .35תלונה של אסיר

2

 .36תלונה על מי

2

 .37תלונה על מה

2

 .38תלונות שאין לברר אותן

3

( .31בוטל).

45א .תלונה של עובד הציבור שחשף מעשי
שחיתות הפרות חיקוק או פגיעה במינהל
6
תקין
45א .1תלונה של עובד משרד מבקר המדינה
שחשף מעשי שחיתות ,הפרות חיקוק או
7
פגיעה במינהל תקין
45ב .תלונה שבירורה מצריך סיבה מיוחדת 7
45ג .סעדים

7

45ד .עיון מחדש

8

45ה .הגשת תלונה שלא בתום לב

8

45ו .פרסום הוראות

8

 .46דין וחשבון

8

 .47תחולת הוראות

9

 .48עדיפות סמכויות ומעמד

9

הודעה בדבר עיקרי הוראות סעיפים
45א עד 45ה

		
9

פרק שביעי :בירור תלונות הציבור

(התשל"א)
(תיקון התשלא,
התשמ"ח)

( .32א) נציב תלונות הציבור ימלא את תפקידו באמצעות יחידה מיוחדת במשרד
מבקר המדינה ,שתיקרא "נציבות תלונות הציבור"; מנהל הנציבות יתמנה על ידי הועדה
לפי הצעת נציב תלונות הציבור ויהיה אחראי לפניו במישרין .על מינוי מנהל הנציבות
לא תחול חובת המכרז לפי סעיף  19לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט .1959 -
1

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.

10.16.1

1
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היחידה לבירור
תלונות (תיקון
התשל"א,
התשל"ד,
התשל"ה,
התשס"א)

