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 ביקורת עומק - ועדת תמיכות מינהל תרבות נוהל שימוע

 

 –לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן, שהתקין שר האוצר )להלן  )ג(19(, א)19)ג(, 18  סעיפים .1

 :)ההדגשה אינה מופיעה במקור(( קובעים כדלקמן "הנוהל"

 

תמיכה במוסד ציבור וכן להחליט כי מוסד  הפסקתאו  עיכוב, שינויועדת התמיכות רשאית להחליט על " :)ג(18

, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בכתב באופן פסול או באמצעות הטעיהציבור קיבל תמיכה 

 –ים, לפחות, מיום שליחת הודעה בכתב למוסד הציבור )להלן ימ 21פה בהתאם לשיקול דעתה, בתוך -או בעל

 ."(הליך שימוע

 

דחתה ועדת התמיכות את טענותיו של מוסד ציבור בהליך שימוע, רשאי מוסד הציבור לפנות לוועדה " :(א)19

 המיוחדת בבקשה מנומקת לבחון את עניינו, תוך צירוף כלל האסמכתאות הנדרשות לשם בדיקת טענותיו, בתוך

  ."יום מיום קבלת החלטת ועדת התמיכות בעניין הליך השימוע 60

 

החשב הכללי רשאי, בהמלצת הוועדה המיוחדת, להורות לוועדת התמיכות לקיים דיון חוזר בנוגע לפגם " :(ג)19

יועבר לעיון  הוועדה המיוחדתעותק מהמלצת ; בלה בעניינו של מוסד הציבור שפנהשקי שמצאה בהחלטה

 ".לחשב הכללי המינהלי( לפני העברת-המשפטי לממשלה )ציבורי שנה ליועץהמ

 

להחלטה/ות ( לנוהל הגוף רשאי להגיש לוועדה מסמך שימוע בכתב בלבד, שבו התייחסותו ג)18בהתבסס על סעיף   .2

"ההחלטה  –ששוקלת הוועדה לקבל במסגרת הדיון שהיא קיימה לגבי דוח ביקורת העומק שנעשתה בגוף )רצ"ב; להלן 

בכח.(" אין חובה להגיש מסמך שימוע, אבל אם עושים זאת יש להגיש את המסמך לא יאוחר מהתאריך שקבעה הוועדה 

להודיע לוועדה על כך מיד בכתב, למען הסר ספק,  ולפי הוראות נוהל זה. גוף שאינו מתכוון להגיש מסמך שימוע מתבקש

הגשת מסמך שימוע משמע ויתור על זכות הטיעון לגבי -אי לא תינתן הזדמנות נוספת לקיים שימוע לגבי ההחלטה בכח;

      ההחלטה בכח.

 

טענותיו  , מדובר בהליך שימוע בכתב, בהתייחס להחלטה בכח והגוף אחראי להציג, לנמק ולתעד את עמדתו ואתויודגש .3

טענה או כיו"ב מכל  באופן מלא וברור לגבי כל עניין שאליו הוא מבקש להתייחס. המסמך יהיה ממצה ויכלול כל מידע,

סוג שהוא )משפטי, מקצועי, חשבונאי או אחר,( שרלבנטי לעניין, ויצורף אליו כל מסמך, אסמכתא או חומר שרלבנטי 

                 2המועד שנקבע לפי סעיף . להלן. לא יתקבלו חומרים נוספים לאחר 4מבחינתו לעניין בכפוף לאמור בסעיף 

 

 לעניין החומרים שיצורפו למסמך השימוע: הגוף היה חייב לשתף פעולה עם המבקר בהליך הביקורת , להמציא    .4

לו כל מידע רלבנטי ולהגיב באופן ענייני, מנומק, מתועד ומלא לטיוטת דוח הביקורת שהעביר לו המבקר. לפיכך, התשתית 

הדוח הסופי ולא יתקבל בשלב זה מידע או מסמך שהגוף יכול  העובדתית הרלבנטית לדיון בדוח הביקורת התגבשה עם הוצאת



היה להמציא למבקר במהלך הליך הביקורת אלא על פי רשות של הוועדה, אם תינתן, מטעמים מיוחדים, על פי בקשה בכתב מאת 

הטבלה לדוגמה "הידיעה(" לפי  –שמבקשים להגיש )כל אחד בשורה נפרדת; להלן  הגוף. בגוף הבקשה יפורט המסמך או המידע

     להלן:

 

 הגשת-הנימוק לאי

הידיעה למבקר במהלך 

 הליך הביקורת

העובדות שמבקשים 

 לבסס באמצעות הידיעה

תאריך 

 יצירת

 הידיעה

שם או פירוט 

 הידיעה

 ד"מס

    1 

    2 

 
 

בג"צ,  בפניהבקשה תהיה חתומה  בידי שני מורשי חתימה מטעם הגוף  ותיתמך  בתצהיר, בנוסח המקובל  בהליך  

 שעליו הם יחתמו בפני עורך דין ושבו הם יאשרו את נכונות העובדות שפורטו בבקשה.

 

"סיכול  הגשת מידע או מסמך רלבנטי למבקר על ידי הגוף במהלך הליך הביקורת עלול להוות-למען הסר ספק, אי

 לנוהל על כל המשתמע מכך. 43ביקורת" כאמור בסעיף 

 

הגוף יכול לבקש )ולו לחילופין( פריסת החוב שלו למשרד לתשלומים שנתיים שווים  במסגרת מסמך השימוע בכתב  .5

במרץ  1החל מתאריך  -1961כאשר כל תשלום יישא הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א,

ור, בהחלטתה תשלומים כאמ של השנה שהעוקבת לשנת יצירת החוב. ועדת התמיכות אינה נוהגת לאשר יותר משלושה

לתמוך בבקשה באמצעות אסמכתאות  בבקשה לפריסה תיתן הוועדה את דעתה למצבו הכספי של הגוף. לפיכך, יש

 פיננסיות.

 

אפשרות להגיש  לשם ניהול הליך שימוע יעיל אין בכוונת הוועדה לבקש השלמות או הבהרות למסמך  השימוע ולא תהיה .6

 ע. כמו כן, השימוע יתקיים בכתב בלבד.מידע או מסמך אלא במעמד הגשת מסמך השימו


