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 חופש המידעבקשתך על פי חוק הנדון: 

 בבקשתך על פי חוק חופש המידע בנושא נהלים והנחיות, ביקשת כדלקמן:
 

 נבקש לקבל את פרטי המידע, המסמכים והנתונים הבאים בפורמט דיגיטלי בר חיפוש ככל שניתן:

מלוא הנהלים וההנחיות המנהליות הנוהגים במשרד מבקר המדינה לרבות נהלי עבודה, הנחיות 
בפרט מתבקשים הנהלים . ואמות מידה בביצוע פעולות ובהפעלת סמכותמנהליות ומחוונים 

וההנחיות הנוגעים למסירת והצגת חומרי ביקורת למבוקרים ולצדדים הנוגעים להליך הביקורת 
 וההנחיות והנהלים הנוגעים לשימוע ולקבלת עמדת המבוקרים.

 
 :להלן תשובתנו

, הוא הורה לקיים עבודת מטה רחבת היקף 2012מבקר המדינה לתפקידו בשנת עם כניסתו של  .1
לחידושה של תורת ביקורת המדינה, הואיל ועד אותה העת המדריך לביקורת המדינה שריכז 

 !!!1987ביקורת היה זה שפורסם בשנת את הנהלים וההנחיות לביצוע 

במסגרת צוותי אלי מרזל, ו בראש הפרויקט לחידוש תורת הביקורת עמד מנכ"ל המשרד, מר .2
, כך שתתאים תורת הביקורת דושה שלעובדי ועובדות המשרד על חי עבודה רבים שקדו

 . 1987לשינויים ולתמורות שחלו בשנים שחלפו מאז 

 .2018הושק במשרד מבקר המדינה המדריך לביקורת  2018בחודש יוני  .3

לאתר האינטרנט של משרד  במלואו ביקורתהמדריך להועלה החלטת מבקר המדינה בהתאם ל .4
משרד מבקר מבקר המדינה, כך שכל מבוקר וכל אזרח ידע על פי איזה נהלים והנחיות פועל 

המדינה בתחום הביקורת )מצוי בלשונית "תורת הביקורת" שתחת הלשונית "על ביקורת 
 המדינה"(.

ירור תלונות עוד אציין כי במקביל, פועלת הנהלת נציבות תלונות הציבור לחידוש המדריך לב .5
שמוגשות לנציב תלונות הציבור. בהתאם להנחיית מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מראש, 

 עם השלמתו של מדריך זה, גם הוא יפורסם לציבור. 

 לאור כל האמור, נראה כי בקשתך לקבלת הנהלים מתייתרת. .6
 

 בברכה,
 

 נהיר, עו"דדוד 
 תלונות הציבור בכיר למבקר המדינה ונציב יועץ 

 הממונה על העמדת מידע לפי חוק חופש המידע


