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 הביקורת הפנימית במגזר הציבורי

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

בנציבות שירות , תאגידי� ציבוריי� וחברות ממשלתיות, בכמה משרדי ממשלה
המדינה וברשות החברות הממשלתיות נבדקו היבטי� שוני� של הביקורת 

מעמד� , ובכלל זה עצמאות� של המבקרי� הפנימיי�, הפנימית במגזר הציבורי
משאבי� לביקורת הפנימית והטיפול בדוחות הביקורת הקצאת ה, בארגו�

 . הפנימית

 

 תקציר

קובע כי בכל )  חוק הביקורת הפנימית�להל�  (�1992ב"התשנ, חוק הביקורת הפנימית
 . גו� ציבורי תתבצע ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי

 בשני  האחרונות אימצו רבות מהמדינות המפותחות כללי  התואמי  את עקרונות
)Corporate Governance" (הממשל התאגידי"

1
 והנהיגו על פיה  כללי  לממשל 

בהמש" למגמה עולמית זו הנחו . תאגידי ראוי ברשויות הציבוריות ובתאגידי 
גופי ,  הבנקי �בישראל הרגולטורי  השוני  את הגופי  הנתוני  לאחריות  

יי  את כללי הממשל  לק�קופות החולי  והחברות הציבוריות , ההשקעה המוסדיי 
ובי� היתר לחזק את מעמדו של המבקר הפנימי ושל ועדת הביקורת של , התאגידי

 על פי עקרונות �1999ט"התשנ,  נחקק תיקו� לחוק החברות2011ובמר% , הדירקטוריו�
 .אלה

האפקטיביות של הביקורת הפנימית תלויה בי� היתר במקצועיותו של המבקר 
ו� המבוקר את הליקויי  שעלו בדוחות הביקורת במידה שבה מתק� הג, הפנימי

 דבר שהוא עקרו� �תלותו של המבקר בגורמי  שעליו לבקר �הפנימית וכ� במידת אי
 . יסוד בעבודת הביקורת

סוגיית פעילותו של המבקר הפנימי נבחנה בוועדה לבחינת חוק הביקורת הפנימית 
 שרת �2005שהקימה ב, ) ועדת זילר�להל� (ורדימוס זילר ' בראשות השופט בדימ

בעקבות פנייה של מבקר המדינה ליוע% המשפטי , ציפי לבני' המשפטי  דאז גב
בשינויי  ובתיקוני  לחוק , הוועדה התבקשה לבחו� את הצור" בתוספות. לממשלה

". לשפר ולהדק את הביקורת הפנימית וטוהר המידות, כדי לחזק", הביקורת הפנימית
המלצות שיש ,  את המלצותיה לשרת המשפטי  דאז הגישה הוועדה2006בדצמבר 

 . בה� כדי לשפר את האפקטיביות של עבודת המבקר הפנימי

__________________ 

ממשל תאגידי הוא ש
 כולל לעקרונות המחייבי
 יצירת מנגנוני בקרה ופיקוח ראויי
 על אופ� ניהול�   1
גנוני הבקרה והפיקוח מבטיחי
 כי החברה תתנהל כיאות ותפעל בשקיפות ועל מנ. של חברות ציבוריות


 .וכי המנהלי
 וגורמי הפיקוח והבקרה יישאו באחריות למעשיה
, פי כללי דיווח ובקרה ראויי
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 פעולות הביקורת

, לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2011 דצמבר � 2010בפרק הזמ� פברואר 
ובכלל זה את עצמאות� של , היבטי� שוני� של הביקורת הפנימית במגזר הציבורי

את הקצאת המשאבי� לביקורת הפנימית , את מעמד� בארגו�, ימיי�המבקרי� הפנ
בתאגידי� הציבוריי� , ואת טיפול� של הנהלות הגופי� המבוקרי� במשרדי הממשלה

הבדיקה עסקה בתקופות שונות . ובחברות הממשלתיות בדוחות הביקורת הפנימית
ת המדינה בנציבות שירו;  ונעשתה במספר רב של משרדי ממשלה2006�2011בשני� 

בכמה חברות ממשלתיות וברשות ; בכמה תאגידי� ציבוריי�; ) הנציבות�להל� (
שלח משרד מבקר , נוס% על כ$).  רשות החברות�להל� (החברות הממשלתיות 

לי� "המדינה שאלוני� העוסקי� בביקורת הפנימית אל המבקרי� הפנימיי� והמנכ
 י� ויושבי ראש המועצות ל"המנכ, אל המבקרי� הפנימיי�,  משרדי ממשלה�20ב
, יושבי ראש הדירקטוריוני�,  תאגידי� ציבוריי� ואל המבקרי� הפנימיי��24ב

 .  חברות ממשלתיות�32לי� ב"יושבי ראש ועדות הביקורת והמנכ

 

 עיקרי הממצאי�

 הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה 

משרדיי� במשרדי הממשלה�הפני�" שומרי הס%"ל, ככלל
2

ביצוע  יש זיקה לגור� 
ליוע* המשפטי יש זיקה : ובקרה חיצוני שסמכותו חלה על כלל משרדי הממשלה

ל למינהל "ולסמנכ;  לחשב הכללי במשרד האוצר�לחשב ; ליוע* המשפטי לממשלה
זיקה זו מקטינה את תלות� .  לנציבות�) ל למינהל" הסמנכ�להל� (ולמשאבי אנוש 

.  את תפקיד� באפקטיביותבהנהלת המשרד שבו ה� מכהני� ומאפשרת לה� למלא
ועדת זילר ציינה בהמלצותיה את הצור$ ביצירת זיקה של המבקרי� הפנימיי� 

בעל סמכות הכרעה בנושאי� השנויי� במחלוקת בי� " על�גו%"במשרדי הממשלה ל
, ואול� לגבי המבקר הפנימי במשרד ממשלתי. המבקר הפנימי ובי� הגו% המבוקר
לא התגבש הסדר הקובע את זיקתו לגור� ביצוע , שג� לו יש מאפייני� של שומר ס%

בדומה להסדרי� שהתגבשו עבור שומרי הס% במשרדי , משרדי�ובקרה חו*
 . הממשלה

 

ה  ל ש מ מ ה י  ד ר ש מ ב י  מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה ל  ש ו  ת ו ל  ת

על המבקר הפנימי לבדוק את פעולותיה� של נושאי המשרה וממלאי התפקידי� 
שהוא מעצ� תפקידו ,  הממונה עליו,ל המשרד"ובכלל זה של מנכ, במשרדי הממשלה

ל בי� היתר לאשר את תכניות העבודה של "בסמכותו של המנכ, בד בבד. מבוקר עיקרי
וכ� הוא יכול להשפיע השפעה רבה על קידומו , המבקר הפנימי ולהקצות לו משאבי�

ל בלא זיקה לגור� ביצוע "כפיפותו זו של המבקר הפנימי למנכ. המקצועי של המבקר
ויש בכ$ , ל"יצוני עלולה ליצור אפוא תלות יתר של המבקר הפנימי במנכובקרה ח

ה� של המבקר , ולו למראית עי�, פגיעה באפקטיביות הביקורת וחשש לניגוד ענייני�
ל למינהל במשרד "המבקר הפנימי תלוי ג� בסמנכ. ל"הפנימי וה� של המנכ

__________________ 

 .כולל יחידות הסמ�  2
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יחידות המשרד להקצאת המשאבי� ל, ל"על פי הנחיית המנכ, האחראי, הממשלתי
 . ובה� משאבי האנוש והמשאבי� החומריי�, לביצוע משימותיה�

וציינה שהממונה עלול , ועדת זילר הכירה בהשפעה שיש לממונה על המבקר הפנימי
לעשות כל מאמ* להסיט את הביקורת ממנו והלאה באמצעות התערבות בקביעת 

אול� במועד ,  בעניי�ועדת זילר א% קבעה המלצות. נושאי הביקורת ובדר$ הבדיקה
 .סיו� הביקורת טר� יושמו המלצותיה

נמצא כי המבקרי� הפנימיי� במשרדי הממשלה שנבדקו לא בדקו את תפקוד� של 
לי� " מהמנכ�45%וכי כ, לי� בנושאי� שעל סדר יומו של המשרד הממשלתי"המנכ

 יוצא אפוא. א% סברו שאי� זה ראוי שהמבקרי� הפנימיי� יבחנו את פעולותיה�
הייתה חלקית , ל מעורב בה� ישירות"שהמנכ, שהביקורת בנושאי� בעלי חשיבות

 . בלבד

נמצא כי מבקרי� פנימיי� נמנעו פעמי� רבות מלבצע ביקורות על נושאי� שבתחו� 
 מהמבקרי� �55%כ: ל למינהל ושל היחידות אשר באחריותו"סמכות� של הסמנכ

) 60%(ומרבית� , ותר מחמש שני�הפנימיי� שנבדקו לא ביצעו ביקורת כזאת במש$ י
 . יותר מעשר שני�

 

ת  י מ י נ פ ה ת  ר ו ק י ב ה ת  ו ד י ח י ב  � ד א ה ח  ו  כ

ל למינהל ה� המציעי� שינויי� בתקני כוח האד�"ל והסמנכ"המנכ
3

,  של המשרד
המופקדת על הניהול , לנציבות, ובכלל זה בתקני� של יחידת הביקורת הפנימית בו

מעורבותה של הנציבות נדרשת . המרכזי של משאבי האנוש במשרדי הממשלה
ל למינהל בכל "ל ובסמנכ"כדי למת� את התלות של המבקר הפנימי במנכ, וחיונית

 . הנוגע לתק� כוח האד� ביחידת הביקורת הפנימית במשרד

 

� י מ ו ד  � י ד י ק פ ת י  ל ע ב ל ה  א ו ו ש ה ב י  מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה ל  ש ו  ד מ ע  מ

 שתהיה לו ויקל ראוי שמעמדו הארגוני של המבקר הפנימי יבטא את ההשפעה שרצוי
ובכלל זה על בעלי התפקידי� , עליו לבצע ביקורת אפקטיבית על כל היחידות בארגו�

ועדת זילר ציינה כי נכו� להשוות את מעמדו של המבקר הפנימי לזה של . הבכירי�
 . ל או של בעל תפקיד מקביל לו"סמנכ

, ממשלהנמצא כי הדרגה לפי תק� שקבעה הנציבות למבקרי� הפנימיי� במשרדי ה
דרגת� של המבקרי� הפנימיי� נמוכה מדרגת� של , זאת ועוד. ל"נמוכה מדרגת סמנכ

שומרי הס% במשרדי הממשלה וכ� מדרגת� של חלק ניכר מהמנהלי� הבכירי� 
 . במשרדי�

גרמה הדרגה הנמוכה לפי תק� של המבקרי� , לטענת ההנהלות בכמה משרדי ממשלה
משו� שה� נדרשו לבקר בעלי תפקידי� , ת�הפנימיי� לפגיעה באפקטיביות של עבוד

אול� הנציבות דחתה את הטיפול בנושא פע� אחר פע� . שדרגת� גבוהה משלה�

__________________ 

 הצמוד הההדרגו בשירות המדינה המשרתק" הוא ה, 1959�ט"התשי, )מינויי�(לפי חוק שירות המדינה   3
 . הממשלתימשרדהכל יחידה מיחידות בלה 
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ובה� ההמתנה לפרסומו של דוח ועדת זילר וההמתנה לפרסומו של דוח , מסיבות שונות
 .זה

 מסר נציב שירות המדינה שהתמנה 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
, כי יחידת הביקורת הפנימית היא אמנ� חלק מהנהלת המשרד, 2011ביוני לתפקיד 

ואול� . ולא חל עליה הסדר שונה מזה שחל על היחידות האחרות במשרד הממשלתי
ובייחוד נוכח החשש לניגוד , נוכח ממצאי משרד מבקר המדינה המצויני� בדוח זה

 שתעסוק במגוו� הורה הנציב להתחיל בעבודת מטה מקפת, ל"ענייני� של המנכ
עבודת מטה זו נועדה להציב אמות מידה . הנושאי� הנזכרי� בדוח והקשורי� לנציבות

בדר$ , לקביעת המבנה הארגוני של יחידות הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה
 . שתיצור אחידות א$ תביא בחשבו� את הייחודיות של כל משרד

 

 הביקורת הפנימית בתאגידי� הציבוריי� 

.  תאגידי� ציבוריי��50יותר מ, ביזמת הממשלה, י� הוקמו על פי חוקבמש$ השנ
כל תאגיד נוסד על פי חוק אשר . פעילות� של התאגידי� אינה מוסדרת בחוק כללי

רוב החוקי� המקימי� נחקקו ).  חוק מקי��להל� (מסדיר את הקמתו ואת פעילותו 
שנקבעו בה� מבטאי� והסדרי הפיקוח , חלק� לפני עשרות שני�, לפני שני� רבות

הסדרי� המהותיי� בשל כל אלה קיי� הבדל רב ב. תפיסות שרווחו בזמ� חקיקת�
ובכלל זה בנוגע לביקורת הפנימית ,  התאגידי� השוני�פרוצדורליי� החלי� עלהו

הפיקוח החיצוני של יחידות המטה ושל גורמי האכיפה הממשלתיי� על . בה�
ותר מהפיקוח על משרדי הממשלה ועל התאגידי� הציבוריי� מוגבל ומצומצ� י

ואי� יחידת מטה ממשלתית שתפקידה לפקח על התאגידי� , החברות הממשלתיות
הדבר מעצי� את חשיבות� של מנגנוני הפיקוח הפנימיי� של התאגיד . הציבוריי�

שהיא הגו% העליו� המפקח על מכלול ,  ובייחוד את חשיבות� של המועצה�הציבורי 
 .של ועדת הביקורת מטעמה ושל המבקר הפנימי, ד ועל הנהלתוהפעילות של התאגי

אשר אחד , "מועצה לתאגידי� ציבוריי�" הקי� שר המשפטי� דאז 1992בשנת 
. מתפקידיה היה להתוות קווי מדיניות לדרכי ניהול� ופעולת� של תאגידי� ציבוריי�

ותשע שני�  שנה לאחר הקמת המועצה לתאגידי� ציבוריי� 20, במועד סיו� הביקורת
צוות . טר� חוקק חוק התאגידי� הציבוריי�, לאחר הגשת מסקנותיה הסופיות

משות% של רשות החברות ומשרד המשפטי� הכי� נוסח הצעה לחוק התאגידי� 
הציבוריי� המסתמ$ על המלצותיה של המועצה לתאגידי� ציבוריי� והמסדיר את 

 2011מוצע פורס� ביולי הנוסח ה. הקמת� ואת פעילות� של התאגידי� הציבוריי�
לש� קבלת , )תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי�� טרו��להל� (תזכיר �כטרו�

. במועד סיו� הביקורת טר� גובשה הצעת חוק בנידו�. תגובת� של גורמי� שוני�
פרס� משרד המשפטי� תזכיר הצעת חוק , לאחר סיו� הביקורת, 2013בינואר 

 .התאגידי� הציבוריי�

 

ו ה  צ ע ו מ י ה ר ו ב י צ ה ד  י ג א ת ב ת  ר ו ק י ב ה ת  ד ע  ו

האפקטיביות של עבודת הביקורת הפנימית והיכולת שלה להביא לשיפור סדרי 
הניהול והפיקוח בתאגידי� הציבוריי� תלויות במידה רבה בקיומ� של מועצה וועדת 

ביכולת� של המועצה ושל . ביקורת פעילות בתאגיד וביחס� של אלה לביקורת הפנימית
ל "שמש גור� מאז� שיפחית את התלות של המבקר הפנימי במנכועדת הביקורת ל



 79 הביקורת הפנימית במגזר הציבורי

את התפקידי� המיועדי� לנציבות ולגור� , בהיבטי� מסוימי�, ולמלא, הארגו�
 .כפי שתואר לעיל בנוגע למשרדי הממשלה, הביצוע והבקרה החיצוני

ת .1 י מ י נ פ ה ת  ר ו ק י ב ל ת  ו צ ע ו מ ה ל  ש  � ת ו י ר ח  בכל התאגידי� :א
להל� . 2007�2010הייתה מועצה פעילה בשני� , קהלמעט שירות התעסו, שנבדקו

 ועל האפקטיביות של � תאגיד ציבורי מרכזי �פרטי� על מועצת שירות התעסוקה 
 : הביקורת הפנימית בתאגיד זה

כ בנימי� ב� אליעזר "כ אלי ישי וח" ח� 2007�2010ת בשני� "נמצא כי שרי התמ )א(
מספר הקט� מהמשתמע על , חברי� מינו מועצה לשירות התעסוקה שמנתה שלושה �

מצב לא תקי� זה נמש$ . ואשר אי� בו כדי לאפשר למועצה לתפקד כראוי, פי התקנות
 . 2011דצמבר , עד מועד סיו� הביקורת

.  לא התכנסה מועצת שירות התעסוקה לדיו� כלל2008�2010נמצא כי בשני�  )ב(
 יושבי ראש המועצה  לא כינסו2010 עד נובמבר 2007עוד עלה בבדיקה שמינואר 

כ$ למשל לא בחנה המועצה את . באותה עת את המועצה לצור$ פיקוח על התאגיד
 .צמצו� כוח האד� ביחידת הביקורת הפנימית בתקופה זו

נמצא כי תכניות העבודה של הביקורת הפנימית בשירות התעסוקה לשני�  )ג(
ני� שהוקלדו כללו רק בקרה על נכונות הנתו, ל דאז" שאישר המנכ2009�2010

בתכניות העבודה נכללו אפוא רק בדיקות של . במערכת הממוחשבת של הארגו�
אשר אינ� נותנות מענה מקצועי לביקורת הפנימית , נושאי� שוליי� ובהיק% מצומצ�

ממועד מינויה של המבקרת . הנדרשת בתאגיד בסדר גודל של שירות התעסוקה
 סו% �ת של משרד מבקר המדינה  עד תו� תקופת הביקור2008הפנימית באוגוסט 

בתשובתה .  לא התקיימה בשירות התעסוקה ביקורת פנימית כנדרש� 2010שנת 
למשרד מבקר המדינה טענה המבקרת הפנימית כי פעלה במסגרת המגבלות שהטיל 

ל דאז "לעומתה טע� המנכ. וכי התבקשה לעסוק בנושאי� שוליי�, ל דאז"עליה המנכ
 . ליכולותיה של המבקרת הפנימית ולהספק שלהכי תכנית העבודה הותאמה 

בכל אותה העת לא בדקה מועצת שירות התעסוקה את איכות הביקורת הפנימית 
 .בתאגיד ולא פעלה להבטחת ביקורת פנימית ראויה

מ� האמור לעיל עולי� ליקויי� ניכרי� בכל הנוגע למועצת שירות התעסוקה 
ל בקביעת נושאי הביקורת "מנכבנסיבות אלה הועצ� תפקידו של ה. ולתפקודה

וממילא לא התקיימה , נוצרה תלות רבה מדי של המבקרת הפנימית בו, הפנימית
 . בשירות התעסוקה ביקורת פנימית אפקטיבית

2. � י י ר ו ב י צ ה  � י ד י ג א ת ב ת  ר ו ק י ב ה ת  ד ע (:ו קיו� ועדת ביקורת )  א  
י� חובה א, )�80%כ( החוקי� המקימי� של התאגידי� שנבדקו �24 מ�19 נמצא שב�

 מהתאגידי� שנבדקו �10%נמצא כי רק ב, ע� זאת. על התאגיד לקיי� ועדת ביקורת
ובה� המוסד לביטוח לאומי, לא הייתה ועדת ביקורת

4
נמצא ג� שמועצת המוסד . 

 .  פיקוח על התאגיד�לביטוח לאומי לא נעזרה בביקורת הפנימית למילוי תפקידה 

די ועדת הביקורת בתאגיד הציבורי תפקי,  ככלל�תפקידי ועדת הביקורת  )ב(
  מהחוקי� המקימי��8%רק ב. וסמכויותיה אינ� קבועי� בהוראות החוקי� המקימי�

 �40%נמצא שבכ. שנבדקו נקבעו ג� תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת

__________________ 

4  ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ ‰Ú·˜� ‡Ï ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ˜Ó‰ ˜ÂÁ·˘ ÔÈÂˆÈ. 
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מהתאגידי� שנבדקו לא בחנו המועצה או ועדת הביקורת א� המשאבי� שהועמדו 
 . ימי� לצורכי התאגיד בתחו� הביקורת הפנימיתלרשות המבקר הפנימי מתא

 נמצא שבשני� �תדירות הדיוני� של ועדות הביקורת בתאגידי� הציבוריי�  )ג(
 מהתאגידי� שנבדקו פחות מארבע �80% התכנסה ועדת הביקורת בכ2007�2009

 מהתאגידי� שנבדקו לא התכנסה ועדת �20%ובכ, פעמי� בכל אחת מהשני�
עולה אפוא שבחלק ניכר מהתאגידי� . משני� אלה לפחותהביקורת כלל באחת 

המעוררת ספק בדבר יכולת� , שנבדקו התכנסו ועדות הביקורת לדיו� בתדירות נמוכה
 . לבצע את עבודת� כראוי

 החוקי� המקימי� שנבדקו �24 רק באחד מ�מספר החברי� בוועדת הביקורת  )ד(
 �13%נמצא כי בכ.  שלושה�רת נקבע מספר מזערי של חברי� בוועדת הביקו) �4%כ(

דבר שעלול לפגוע , מהתאגידי� שנבדקו כיהנו שני חברי� בלבד בוועדות הביקורת
 . בתפקוד� של הוועדות

 �24 שו� חוק מ�המניי� המזערי הדרוש לקיו� דיוני� ולקבלת החלטות  )ה(
ת החוקי� המקימי� שנבדקו לא קבע מהו המניי� המזערי הדרוש לקיו� דיוני� ולקבל

בהיעדר קביעה כזאת היה נית� לצפות כי המועצה של . החלטות בוועדת הביקורת
התאגיד תסדיר עניי� זה בדומה לקבוע בחוק החברות לגבי חברה ציבורית ובחוזר 

אול� נמצאו תאגידי� שבה� לא קבעה המועצה . רשות החברות לגבי חברה ממשלתית
למשל המועצה , וועדת הביקורתאת המניי� הדרוש לקיו� דיוני� ולקבלת החלטות ב

ותאגידי� שבה� , לייצור צמחי� ושיווק� והרשות לשמירת הטבע והגני� הלאומיי�
אול� בפועל קיימה ועדת הביקורת דיוני� , המועצה אמנ� קבעה את המניי� המזערי

 .למשל מג� דוד אדו�, וקיבלה החלטות במניי� שהיה קט� מהמניי� שנקבע

י .3 מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה י  ו נ י  נמצא שבחלק מהתאגידי� הציבוריי� לא היו :מ
ל היה "והמנכ, המועצה וועדת הביקורת מעורבות בבחירת המבקר הפנימי ובמינויו

בכ$ עלולה להיווצר תלות יתר של המבקר הפנימי . הגור� המרכזי בבחירה ובמינוי
 .ל שעליו לבקר"במנכ

ת .4 ר ו ק י ב ה ת  ד ע ו ת  ד ו ב ע ר  ח א ה  צ ע ו מ ה ב  ק ע  נמצא כי בשני� :מ
 לא דנה מליאת המועצה לייצור צמחי� ושיווק� בהמלצותיה של ועדת 2007�2009

 התקיי� במועצה דיו� 2010רק בנובמבר . הביקורת ולא עקבה כראוי אחר עבודתה
 . בנושא עבודתה של ועדת הביקורת

מעמדה וסמכויותיה של ועדת , מ� האמור עולה כי מוסד המבקר הפנימי וכ� קיומה
 כל אלה לא הוסדרו בתאגידי� �בקרה חשובי� ביותר שה� כלי , הביקורת

פג� זה . וספק א� ה� פועלי� כהלכה ותורמי� לפיקוח במידה הראויה, הציבוריי�
סוגיות רבות הנוגעות לביקורת . וחובה שיבוא על תיקונו בהקד�, הוא מהותי ביותר

צות ועל כ� נתונה למוע, הפנימית בתאגידי� הציבוריי� אינ� מוסדרות בחקיקה
 .אול� המועצות לא הסדירו סוגיות אלה כראוי, התאגידי� הסמכות להסדיר�

על משרד המשפטי� להמשי$ ולקד� את , כאמור בדוחות קודמי� של מבקר המדינה
מ� הראוי , כל עוד הנושא אינו מוסדר בחקיקה. גיבוש חוק התאגידי� הציבוריי�

את , את סמכויותיה, ח זהעל פי האמור בדו, שהמועצה של כל תאגיד תקבע בנוהל
 . תפקידיה ואת סדרי עבודתה של ועדת הביקורת ותקפיד על יישומו
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כ נ מ ב י  מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה ל  ש ר  ת י ת  ו ל י "ת ר ו ב י צ ה ד  י ג א ת ה  ל 

בחלק מהתאגידי� החליטה המועצה בהתא� לסמכותה על פי חוק הביקורת הפנימית 
ל שורה של "נכובכ$ נתנה למ, ל הוא שיהיה הממונה על המבקר הפנימי"כי המנכ

כגו� הסמכות לאשר את תכנית העבודה של , סמכויות הנוגעות למבקר הפנימי
וזאת בלי שהמועצה או ועדת ביקורת מטעמה היו מעורבות בעבודת הביקורת , המבקר

ל לממונה על "היו תאגידי� שבה� אמנ� לא קבעה המועצה את המנכ. הפנימית
בשל חוסר המעורבות של . ה בפועלל שימש בתפקיד ז"אול� המנכ, המבקר הפנימי

המועצה או ועדת הביקורת בתאגידי� אלה בביקורת הפנימית נוצרה תלות יתר של 
 . ל"המבקר הפנימי במנכ

י .1 מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה ל  ע ה  נ ו מ מ  מהתאגידי� שנבדקו �83%נמצא שבכ :ה
 במעמד הארגוני של המבקר הפנימי ולא נבחנה 2006�2009לא דנה המועצה בשני� 

� מהתאגידי� שנבדקו הייתה אי�55%נמצא ג� כי בכ. ותו של הממונה עליושאלת זה
ר המועצה "יו, המבקר הפנימי: בהירות בנוגע לזהות הממונה על המבקר הפנימי

ברבע . ל השיבו תשובות שונות לשאלה מיהו הממונה על המבקר הפנימי"והמנכ
ועדת , ידמהתאגידי� שנבדקו שימשו בתפקיד הממונה על המבקר מועצת התאג

 גורמי� שאינ� מוסמכי� לכ$ על פי חוק הביקורת �ר ועדת הביקורת "הביקורת או יו
 .הפנימית

ה .2 ב  � י י ו נ י ש ו ה  ד ו ב ע ה ת  י נ כ ת ר  ו ש י  �21%נמצא כי בכ :א
מהתאגידי� שנבדקו לא דנו המועצה או ועדת הביקורת בתכניות העבודה של המבקר 

 �21%עוד נמצא כי בכ. �וממילא לא אישרו אות, 2006�2009הפנימי לשני� 
ל את תכנית העבודה של המבקר הפנימי בלי "מהתאגידי� שנבדקו אישר המנכ

הדבר עלול ליצור תלות יתר של המבקר . שהמועצה או ועדת הביקורת יבחנו אותה
ל ולפגוע ביכולת המועצה וועדת הביקורת לפקח על עבודת הביקורת "הפנימי במנכ

 .הפנימית

�2009 עלה שתכניות העבודה של המבקרת הפנימית לשני� בשירות התעסוקה למשל
 . ל דאז לקבלת אישורו בלי מעורבות של המועצה" הוגשו למנכ2010

י .3 מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה ל  ש ו  ת ק ס ע ה י  א נ ת ת  ע י ב  �50% נמצא כי ב:ק
לי� מעורבי� מעורבות ניכרת בקביעת שכרו של "מהתאגידי� שנבדקו היו המנכ

 . ל"יתר של המבקר הפנימי במנכדבר היוצר תלות , המבקר הפנימי

מ� האמור עולה כי קיימי� תאגידי� שבה� מעורבות המועצה או ועדת הביקורת 
ועל כ� קיימת תלות יתר של המבקר , בעבודת הביקורת הפנימית אינה מספקת

תלות זו עלולה לפגוע בעצמאותו של המבקר הפנימי ; ל התאגיד"הפנימי במנכ
 . ובאפקטיביות של עבודתו

על המועצה של כל תאגיד להיות מעורבת בעבודת , עת משרד מבקר המדינהלד
כדי לממש את חובתה , הביקורת הפנימית באופ� ישיר או באמצעות ועדת הביקורת

לפקח על התאגיד ולהבטיח את מידת העצמאות הדרושה למבקר הפנימי לביצוע 
 . תפקידו
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 הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות

קר המדינה נמצא כי בהיבטי� רבי� של הביקורת הפנימית מצב בבדיקת משרד מב
, בראש ובראשונה. הדברי� בחברות הממשלתיות טוב מאשר בתאגידי� הציבוריי�

באמצעות החוק וההנחיות של , הסדרתה של הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות
 לעומת, מפורטת וחלה על כל החברות הממשלתיות, היא אחידה, רשות החברות

תפקודה של הביקורת , מלבד זה. הסדרתה בתאגידי� הציבוריי� שאינה כ$ כאמור
הפנימית בחברות הממשלתיות טוב מתפקודה של הביקורת הפנימית בתאגידי� 

 כ$ למשל תדירות התכנסות� של ועדות הביקורת בחברות הממשלתיות �הציבוריי� 
 .גבוהה יותר מזו של ועדות הביקורת בתאגידי� הציבוריי�

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה ליקויי� בחברות הממשלתיות וברשות , ע� זאת
שעיקר� הקצאת משאבי� חסרה למבקר הפנימי בכמה חברות הממשלתיות , החברות

להל� . ופיקוח חסר של רשות החברות על הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות
 :פירוט

 

ב ח י  ת ש ב ת  י מ י נ פ ה ת  ר ו ק י ב ה ד  ו ק פ ת ב  � י ר ו מ ח  � י ל ש ת כ ו  ר

ת .1 י ת ל ש מ מ ה  ר ב ח ש  י מ ל ח ת  ר ב � �ח ו ק י ש ל ר  ו י ד ל ת  י נ ו ר י ע
ב י ב א ל  ת ב ת  ו נ ו כ ש ת  ו ש ד ח ת ה ל ע�ו ב ו  פ נמצא כי ועדת הביקורת  :מ"י

כי יותר ;  התכנסה שלוש פעמי�2011וכי בשנת , 2010בחברה לא התכנסה כלל בשנת 
כי הוועדה ; 2011 עד מועד כינוסה בשנת 2009משנה וחצי עברו ממועד כינוסה בשנת 

וכי הוועדה ; 2010לא דנה כנדרש בדוחות הביקורת הפנימית שהוגשו לה בשנת 
, 2011והדירקטוריו� לא דנו באישור תכנית העבודה שהציע המבקר הפנימי לשנת 

לא , נוס% על כ$. ובשל כ$ לא ביצע המבקר הפנימי ביקורת על פעילות החברה בשנה זו
עולה כלשהי לכנס את ועדת נמצאו מסמכי� המעידי� כי רשות החברות נקטה פ

ממועד הדיו� האחרו� של ועדת , הביקורת בחברה במש$ שנה וארבעה חודשי�
לא נמצאו , כמו כ�. 2010 עד ישיבת הדירקטוריו� בנובמבר 2009הביקורת ביולי 

מסמכי� המעידי� כי רשות החברות פעלה לקיי� דיוני� בדוחות הביקורת הפנימית 
 . כנדרש2011העבודה של המבקר הפנימי לשנת  ולאשר את תכנית 2010בשנת 

ה .2 י פ ש ר  י א מ ר  ע ו נ ה ר  פ כ ת  ר ב (:ח נמצא כי במש$ יותר משנתיי� )  א  
מכיוו� שלא ,  לא פעלו דירקטוריו� החברה וועדותיו� 2010 עד אוגוסט 2008 ממאי �

זאת על א% ניסיונותיה של רשות , נמצא לפעילות� המניי� הדרוש לפי תקנו� החברה
 � כשנה וחצי �במרבית התקופה . להביא לפעילותו תקינה של הדירקטוריו�החברות 

' שרת החינו$ דאז פרופ, או��היה מניי� זה חסר מכיוו� ששר האוצר דאז מר רוני בר
 . א% שהדבר נדרש בחוק, יולי תמיר והממשלה לא מינו דירקטורי� לחברה

מעשה לא נעשתה בה ול, נמצא שבמש$ כשנה וחצי לא היה בחברה מבקר פנימי )ב(
 .2011 עד מאי 2009 מינואר �ביקורת פנימית במש$ כשנתיי� וחצי 

 

 הפיקוח של רשות החברות על הביקורת הפנימית

, כפי שדרשה, נמצאו חברות אשר לא הגישו לרשות החברות דיווחי� מפורטי� .1
חו� דיווחי� שהיה בה� כדי לסייע לרשות החברות לב, בנוגע לביקורת הפנימית בה�

עוד נמצא כי רשות החברות לא . את האפקטיביות של הביקורת הפנימית בחברות אלה
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דרשה מאות� חברות להשלי� את דיווחיה� ולא השתמשה בדיווחי� שקיבלה לבחינת 
כדי לפקח על פעילות� ולאתר ליקויי� , מערכי הביקורת הפנימית של החברות

 . מערכתיי� הדורשי� את התערבותה

 מדיוני �75%ניגוד להוראות הרשות לא נכחו נציגי רשות החברות בכנמצא כי ב .2
ושבה� דנו הוועדות באישור תכניות העבודה של הביקורת , ועדות הביקורת שנבדקו

 . 2009�2011הפנימית לשני� 

 

ת  י מ י נ פ ה ת  ר ו ק י ב ל  � י ב א ש מ ת  א צ ק  ה

כמות א$ שונות זו מזו ב, נמצאו חברות ממשלתיות הדומות זו לזו בהיק% פעילות�
דוח זה מעלה כי על רשות החברות לבחו� . המשאבי� המוקצי� לביקורת הפנימית בה�

על פי , את היק% המשאבי� שמקצות החברות הממשלתיות לביקורת הפנימית
כ$ יהיו בידי נציגי הרשות בוועדות הביקורת נקודות . המאפייני� של כל אחת מה�

 .  המוקצי� למבקר הפנימיבכל הנוגע להיק% המשאבי�) Benchmarks(ייחוס 

 

  מבט כולל �עבודת המבקרי� הפנימיי� בגופי� הציבוריי� 

� י י מ י נ פ ה  � י ר ק ב מ ל  � י ב י י ח מ  � י י ע ו צ ק מ  � י נ ק ת ת  ע י ב  ק

חוק הביקורת הפנימית קובע כי המבקר הפנימי יבצע את הביקורת על פי תקני� 
בלי� ואול� החוק אינו קובע מה� התקני� המקצועיי� המקו. מקצועיי� מקובלי�

נמצא כי מאז נחקק חוק הביקורת . ומותיר זאת לחקיקת משנה של שר המשפטי�
 לא הותקנו תקנות הקובעות אילו תקני� מקצועיי� מחייבי� את 1992הפנימית בשנת 

מאחר שהמבקרי� , להתקנת תקנות כאלה יש חשיבות רבה. המבקרי� הפנימיי�
 ותקני� אלה ישמשו למבקר ,הפנימיי� חסרי� תקני� מחייבי� בדבר סדרי עבודת�

 . וכ� ישמשו קנה מידה להערכת תפקודו, הפנימי קו מחייב

 

� י נ ו כ י ס ת  כ ר ע ה ו  א  � י נ ו כ י ס ר  ק ס ל  ע ה  ד ו ב ע ה ת  י נ כ ת ס  ו ס י  ב

רצוי שהמבקר הפנימי בכל ארגו� יבסס את תכנית העבודה שלו על סקר סיכוני� 
הכנת תכנית שעושה הגו% המבוקר או על הערכת סיכוני� שמבצע הוא עצמו לצור$ 

 . העבודה

ה .1 ל ש מ מ ה י  ד ר ש הנהלות משרדי הממשלה אינ� מבצעות סקר , ככלל :מ
המבקרי� הפנימיי� אמנ� יכולי� לבצע הערכת סיכוני� לצור$ הכנת . סיכוני�

 ממשרדי הממשלה שנבדקו לא ביססו �80%ואול� נמצא כי בכ, תכנית העבודה שלה�
 .על הערכת הסיכוני�המבקרי� הפנימיי� את תכניות העבודה שלה� 

2. � י י ר ו ב י צ ה  � י ד י ג א ת  מהתאגידי� שנבדקו �44%נמצא שרק בכ :ה
 מהתאגידי� �39%ורק בכ,  סקר סיכוני� או הערכת סיכוני�2004�2009בוצעו בשני� 

 מבוססות 2007�2010שנבדקו היו תכניות העבודה של המבקרי� הפנימיי� לשני� 
 . עליה�

ת .3 ו י ת ל ש מ מ ה ת  ו ר ב ח  קובע 2009החברות שפורס� בשנת חוזר רשות  :ה
כי על בדיקתו של אופ� ניהול הסיכוני� בחברה להיות חלק מתכנית העבודה השנתית 
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ואול� עולה שבתכניות העבודה של המבקרי� הפנימיי� לשנת . של המבקר הפנימי
 מהחברות שנבדקו ובתכניות העבודה של המבקרי� הפנימיי� לשנת �60% ב2010
 .  שנבדקו לא נכללה בדיקה של ניהול הסיכוני� בחברה מהחברות�44% ב2011

 קובע ג� כי על המבקר הפנימי להתחשב בתוצאות 2009חוזר רשות החברות משנת 
עוד קובע החוזר כי על ועדת הביקורת . סקר הסיכוני� בקביעת תכניות העבודה שלו

ת והדירקטוריו� לאשר את תכניות העבודה של המבקר הפנימי ולקבוע את הקצא
 מהחברות הממשלתיות שנבדקו ביססו �92%נמצא שבכ. המשאבי� ליישו� התכניות

המבקרי� הפנימיי� את תכניות העבודה שלה� על סקר סיכוני� שביצעה החברה או 
�נמצא שבחברת אתרי� בחו% תל, ע� זאת. על הערכת סיכוני� שביצעו ה� עצמ�

ניות העבודה של המבקר בתכ, מ"יפו בע�א" חברה לפיתוח אתרי תיירות בת�אביב 
בתכנית העבודה של , ובחברת המכו� הגיאופיסי לישראל, 2010�2011הפנימי לשני� 

לא יוחד מקו� ראוי לבדיקת אופ� התמודדות� של , 2011המבקר הפנימי לשנת 
וא% על פי כ� , החברות ע� הסיכוני� המשמעותיי� לה� שאותרו בהערכת הסיכוני�

 . קטוריוני� תכניות אלהאישרו ועדות הביקורת והדיר

 

י  מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה ל  ש  � י פ ס ו נ  � י ד י ק פ  ת

, בגו% שבו הוא משמש מבקר, מבקר פנימי לא ימלא"חוק הביקורת הפנימית קובע כי 
זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או , תפקיד נוס% על הביקורת הפנימית

מור לא יהיה בו כדי  א� מילוי תפקיד נוס% כא�וא% זאת , הממונה על תלונות העובדי�
 . "לפגוע במילוי תפקידו העיקרי

1. � י י ר ו ב י צ  � י ד י ג א  מהתאגידי� הציבוריי� שנבדקו �21%נמצא שבכ :ת
 . מילאו המבקרי� הפנימיי� תפקידי� א% שהדבר מנוגד לחוק הביקורת הפנימית

ה .2 ל ש מ מ ה י  ד ר ש  החליטה 1997 בשנת �חברות בוועדות משרדיות )  א  (:מ
ל ועדת היגוי שתהיה אחראית לכל " משרד ממשלתי יקי� המנכהממשלה כי בכל
נוכח הוראות חוק הביקורת . ושאחד מחבריה יהיה המבקר הפנימי, פעולות המחשוב

הפנימית יש לראות מבקר פנימי שמונה לחבר בוועדה משרדית כמשקי% בלבד בלא 
 . שתהיה בידיו סמכות ביצועית

ממשרדי הממשלה שנבדקו הוטל על  נמצא כי בכמחצית �בירור תלונות  )ב(
ולטענת� של המבקרי� , המבקרי� הפנימיי� התפקיד של הממונה על תלונות הציבור

 � תפקיד�היה עליה� לייחד לעיסוק זה זמ� שהיה דרוש לה� לביצוע הביקורת 
 . העיקרי

 ברוב המכריע של משרדי הממשלה �הכנת תשובות למשרד מבקר המדינה  )ג(
בהכנת , ל"על פי הנחייתו של המנכ, רי� הפנימיי� מעורבי�שנבדקו היו המבק

ולטענת� נעשתה עבודה זו לעתי� על , תשובות המשרד לטיוטות דוחות מבקר המדינה
 .חשבו� ביצוע הביקורת

 

ת  ר ו ק י ב ה ת  ו ח ו ד ב  � י י ר ו ב י צ ה  � י פ ו ג ה ת  ו ל ה נ ה ל  ו פ י ט
ת י מ י נ פ  ה

י מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה ת  ו ח ו ד ב ה  ל ה נ ה ה  � ו י נמצא שיותר משליש  :ד
לי� של שלושה מששת "לי� של משרדי הממשלה שנבדקו וכ� המנכ"מהמנכ
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א% שהדבר , התאגידי� הציבוריי� שנבדקו לא דנו בכל דוחות הביקורת הפנימית
 . נדרש בחוק הביקורת הפנימית

� י י ו ק י ל ה  � ו ק י ת ר  ח א ב  ק ע בכל משרדי הממשלה שנבדקו קיימות  :מ
הפנימי בראשותו של ועדות למעקב אחר תיקו� הליקויי� שעלו בדוחות המבקר 

ואול� בשליש מהמשרדי� לא דנו הוועדות . כנדרש על פי החלטות הממשלה, ל"המנכ
 .בדוחות הביקורת הפנימית כנדרש

 

 סיכו� והמלצות

ממצאי דוח זה מצביעי� על ליקויי� בדר$ פעולת� של הגופי� הציבוריי�  .1
 המוסדיי� ועל שחלק מההסדרי�, שנבדקו בכל הנוגע לביקורת הפנימית בה�

הקיימי� אי� בה� כדי להבטיח את עצמאותו של המבקר הפנימי בארגו� הציבורי 
 . כנדרש

במשרדי הממשלה לא התגבש הסדר המבטיח את מידת העצמאות הדרושה  .2
הסדר כזה יתאפשר באמצעות . למבקר הפנימי כדי שיוכל למלא את תפקידו כראוי

תי לגור� ביצוע ובקרה ממשלתי מיסוד זיקתו של המבקר הפנימי במשרד הממשל
יש . בדומה להסדרי� שהתגבשו בנוגע לשומרי הס% במשרדי הממשלה, משרדי�חו*

לציי� כי עמדת משרד מבקר המדינה היו� כבעבר היא שגור� זה צרי$ להיות חלק 
. ולפיכ$ אינו יכול להיות משרד מבקר המדינה שאינו חלק ממנה, מהרשות המבצעת

שו השרי� בעבודת המבקר הפנימי כדי לממש את אחריות� לא השתמ, נוס% על כ$
בכ$ נוצרה . המיניסטריאלית ולא היו מעורבי� במידה מספקת בעבודתו של המבקר

תלות זו של . ל למינהל"ולעתי� ג� בסמנכ, ל"תלות יתר של המבקר הפנימי במנכ
, ול למינהל מתבטאת בי� היתר באישור תכנית העבודה של"ל ובסמנכ"המבקר במנכ

בגלל . בהקצאת המשאבי� לעבודתו ובהשפעה על תנאי העסקתו ועל מעמדו בארגו�
העלול לפגוע ה� בעבודתו של , ולו למראית עי�, תלות זו נוצר חשש לניגוד ענייני�

. ל בסוגיות הנוגעות לביקורת הפנימית"המבקר הפנימי וה� בהכרעותיו של המנכ
ל ובתפיסתו את "א במידה רבה במנכהאפקטיביות של הביקורת הפנימית תלויה אפו

 .ולא בהסדר מוסדי המבטיח אותה, תפקידי הביקורת

הנציבות לא השכילה לראות בתחו� הביקורת הפנימית תחו� המחייב קביעת תקני� 
לאיוש חסר של , מזעריי� ונתנה יד לִתקנ�1 חסר של יחידות הביקורת הפנימית

במש$ השני� . $ של המבקר הפנימיהתקני� שאושרו ולקביעת מעמדו הארגוני הנמו
דחתה הנציבות בקשות חוזרות ונשנות לבחו� שוב את מעמד� של המבקרי� הפנימיי� 

 .במשרדי הממשלה ואת תנאי שכר�

ממצאי דוח זה מצביעי� על שטר� נקבע הסדר מקי% , בנוגע לתאגידי� הציבוריי� .3
את בניגוד להסדרה הקיימת ז. ובכלל זה בנוגע לביקורת הפנימית בה�, לגבי התאגידי�

לגבי חברות ציבוריות וחברות ממשלתיות ובניגוד להמלצות השונות של מבקר המדינה 
 פרס� משרד המשפטי� את 2013בינואר , ע� זאת. ושל המועצה לתאגידי� ציבוריי�

 .שבו הצעה להסדרת הסוגיה, תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי�

המועצה . פקחת על פעילות התאגיד ועל הנהלתוהמועצה בתאגיד הציבורי היא המ
בהיבטי� , ל הארגו� ולמלא"אמורה להביא להפחתת התלות של המבקר הפנימי במנכ

את התפקידי� המיועדי� לגורמי הבקרה החיצוניי� שסמכות� חלה על , מסוימי�
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ואול� ממצאי הביקורת מלמדי� כי היו מועצות שמשכו את . כלל משרדי הממשלה
סוק במער$ הביקורת הפנימית ונמנעו מלהשתמש בעבודתו של המבקר ידיה� מעי

 . בכ$ כשלו מועצות אלה במילוי תפקיד�. הפנימי

מצב הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות טוב בהיבטי� רבי� ממצב  .4
בבדיקה התגלו ליקויי� בעבודתה , ע� זאת. הביקורת הפנימית בתאגידי� הציבוריי�

 חברת חלמיש חברה �ובשתי חברות , בכמה חברות ממשלתיותשל הביקורת הפנימית 
מ וחברת "יפו בע�עירונית לדיור לשיקו� ולהתחדשות שכונות בתל אביב�ממשלתית

,  לא התקיימה כלל ביקורת פנימית במש$ פרקי זמ� ארוכי��כפר הנוער מאיר שפיה 
 רשות נמצאו ג� ליקויי� בפיקוח של. א% שהדבר נדרש בחוק הביקורת הפנימית

 .החברות על הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות

על רשות החברות לפעול לשיפור תפקודה בכל הנוגע לפיקוח על הביקורת הפנימית 
חובה עליה בי� היתר : כדי לוודא שהביקורת מתפקדת כראוי, בחברות הממשלתיות

לאי� לדרוש מהחברות להגיש לה דיווחי� מ, להבטיח כי נציגיה ישתתפו בדיוני�
לבחו� את היק% המשאבי� שהוקצו לביקורת הפנימית , לגבי הביקורת הפנימית

 . בחברות ולנתח את המידע שה� מספקות לה

וא% , א% כי ממשלות ישראל היו מודעות לחולשתו של מוסד הביקורת הפנימית .5
א% על פי כ� , 2006כי ועדת זילר בחנה את הסוגיה והגישה את המלצותיה כבר בשנת 

כ$ למשל טר� .  טופלו הסוגיות המהותיות בעבודת� של המבקרי� הפנימיי�לא
נקבעו בתקנות התקני� המקצועיי� המחייבי� את המבקרי� הפנימיי� לפי חוק 

 .על א% החשיבות שבקביעת�, הביקורת הפנימית

נוכח חשיבותו של מוסד הביקורת הפנימית במגזר הציבורי וקשיי פעילותו במסגרת 
ראוי כי משרד המשפטי� יקד� במהרה את התיקו� לחוק , ימי�ההסדרי� הקי

וכ� את חוק , הביקורת הפנימית ברוח הצעותיה של ועדת זילר ועל פי ממצאי דוח זה
ראוי . התאגידי� הציבוריי� על פי תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי� ודוח זה

ארגוניות שהצעות החוקי� האלה שמגבש משרד המשפטי� ייצרו את המסגרות ה
, ואת ההסדרי� המוסדיי� הדרושי� להבטחת האפקטיביות של הביקורת הפנימית

זאת באמצעות יצירת זיקה בי� המבקר . ובכלל זה הגברת עצמאותו של המבקר הפנימי
בכיר ובעל סמכויות שיחולו , הפנימי במשרד הממשלתי ובי� גור� ביצוע ובקרה חיצוני

ברת מעורבות� של המועצה ושל ועדת הביקורת על כלל משרדי הממשלה ובאמצעות הג
בתאגידי� הציבוריי� בעבודת המבקר הפנימי והסדרת עבודת� בדומה לקבוע בחוק 

ובכלל זה קביעת תדירות התכנסויותיה של ועדת הביקורת , �1999ט"התשנ, החברות
 . והמניי� המזערי החוקי לקיו� דיוניה

על , די משרד המשפטי� כאמורבלא תלות בגיבוש הצעות החוק על י, ע� זאת
רשות , מועצות התאגידי�,  השרי� הממוני� והנציבות�הגורמי� המוסמכי� 

 לפעול לתיקו� הליקויי� במער$ הביקורת הפנימית �החברות והדירקטוריוני� 
ובכלל זה הקטנת תלותו והגברת עצמאותו של המבקר , ולשיפור האפקטיביות שלה

באמצעות התקנת , ועצות וועדות הביקורת בתאגידי�הפנימי והגברת מעורבות� של המ
 . תקנות מתאימות או מת� הוראות מינהליות

 

♦ 
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 מבוא

ביקורת חיצונית באמצעות מוסד ממלכתי : המחוקק קבע שני מנגנוני ביקורת על גופי� ציבוריי�
�ח"שיהת, מבקר המדינה וחוק מבקר המדינה:  על פי חוק יסוד� משרד מבקר המדינה �בלתי תלוי 

ובכלל זה , שתתבצע בכל גו" ציבורי, וביקורת פנימית באמצעות מבקר פנימי; ]נוסח משולב [1958
, על פי חוק הביקורת הפנימית, בתאגידי� הציבוריי� ובחברות הממשלתיות, במשרדי הממשלה

חוק הביקורת הפנימית מסדיר היבטי� שוני� ).  חוק הביקורת הפנימית�להל&  (�1992ב"התשנ
, כפיפותו המינהלית וסוגיית אישור תכנית העבודה שלו, כגו& תפקידיו, דתו של המבקר הפנימיבעבו

 שיפור �א* תכלית� זהה , קיימי� הבדלי� בי& שני מנגנוני ביקורת אלה. כפי שיפורט בהמש*
 . השירות הציבורי

מדינה קובע בנוגע למבקר ה. התלות של הביקורת�עקרו& יסוד בעבודת הביקורת הוא העצמאות ואי
במילוי תפקידיו יהיה מבקר המדינה אחראי בפני הכנסת ולא יהיה "מבקר המדינה כי : חוק יסוד

 ביצוע ביקורת אובייקטיבית בלתי �בכ* יכולה ביקורת המדינה לקיי� את תפקידה ". תלוי בממשלה
א חלק הו, לעומת זאת, המבקר הפנימי. תלויה ובלא משוא פני� על כל רובדי המגזר הציבורי

 .והוא משמש זרוע של ההנהלה לשיפור תפקודו של הארגו&, מהארגו& הנתו& לביקורתו

תפקידי המבקר הפנימי הקבועי� בחוק הביקורת הפנימית ה� בי& היתר לבדוק את תקינות הפעולות 
על טוהר , על הניהול התקי&, של הגו" הציבורי ושל נושאי המשרה בו בכל הנוגע לשמירה על החוק

וכ& לבדוק את האפקטיביות של כל אלה בהשגת יעדי הגו" , ת ועל החיסכו& והיעילותהמידו
את , כ& מוטל על המבקר הפנימי לבדוק את קיו� ההוראות המחייבות את הגו" המבוקר; המבוקר

 . ניהול הנכסי� וההתחייבויות שלו ואת אופ& קבלת ההחלטות בו

א" בשווקי� , לאומיות�ברות ציבוריות בי&בעקבות משברי� בשוקי ההו& בעול� וקריסת& של ח
לאומית בחשיבות� של מנגנוני הניהול והפיקוח �עלתה ההכרה הבי&, המובילי� והמוסדרי� ביותר

ועל , ועדת הביקורת והמבקר הפנימי, ובכלל זה חשיבות� של הדירקטוריו&, בחברות הציבוריות
 א" פרס� ארגו& 1999בשנת . Corporate Governance(5" (ממשל תאגידי"רקע זה התפתח המושג 

ורבות מהמדינות המפותחות אימצו , עקרונות לממשל תאגידי ראוי במדינות החברות בו6OECD �ה
. עקרונות אלה והנהיגו על פיה� כללי� לממשל תאגידי ראוי בתאגידי� וברשויות הציבוריות בה&

הדרג הניהולי בארגו& שבו נתפסה הביקורת הפנימית פעמי� רבות כמשאב של , שלא כבעבר
שמירה על נכסיו וקיו� מדיניותו והנהלי� , המיועד להבטחת תקינותה של הפעילות הכספית בו

והוא אינו , הרי שעל פי עקרונות הממשל התאגידי תפקידו של המבקר הפנימי בארגו& מועצ�, שלו
אלא ג� משמש , רק מסייע להנהלת הארגו& באמצעות ייעו+ ופעילויות להבטחת תקינות התהליכי�

 . זרועו הארוכה של גור� הפיקוח בארגו&

,  הבנקי��הנחו רגולטורי� שוני� את הגופי� שבאחריות� , בהמש* למגמה עולמית זו, בישראל
,  לקיי� את עקרונות הממשל התאגידי�קופות החולי� והחברות הציבוריות , גופי השקעה מוסדיי�

מי ושל ועדת הביקורת של הדירקטוריו& בתאגידי� ובמסגרת זו לחזק את מעמד� של המבקר הפני
 תיקו& �להל& ( על פי עקרונות אלה �1999ט"התשנ,  תוק& חוק החברות2011במר+ ; השוני�

 ).הממשל התאגידי של חוק החברות

__________________ 

ממשל תאגידי הוא ש� כולל לעקרונות המחייבי� יצירת מנגנוני פיקוח ראויי� על אופ" ניהול" של   5
 החברה תתנהל כיאות ותפעל בשקיפות ועל פי מנגנוני הבקרה והפיקוח מבטיחי� כי. חברות ציבוריות

 .וכי המנהלי� וגורמי הפיקוח יישאו באחריות למעשיה�, כללי דיווח ובקרה ראויי�

6  Organization for Economic Cooperation and Development �לאומי שנוסד בשנת � ארגו" בי"
 , מדינות34בארגו" חברות כיו� .  במטרה לשפר את הרווחה הכלכלית והחברתית של עמי� בעול�1961

 .ובה" מדינת ישראל
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.  על חולשתה של הביקורת הפנימית במגזר הציבורי7מבקר המדינה כבר הצביע בדוחות קודמי�
עבודה שלא על פי תקני� מקצועיי� , ק& חסר של מבקרי� פנימיי�ת: לחולשה זו כמה סיבות

תלות של המבקר הפנימי בגור� הניהולי הנתו& לביקורתו ועיסוקו של המבקר הפנימי , המקובלי�
בגלל כל אלה לא נבדקו נושאי� חשובי� זמ& רב ואפילו . בנושאי� שאינ� עיקר פעילותו של הארגו&

 .  נפגמה עקב סוגיית התלותועבודת הביקורת, לא נבדקו כלל

במידה שבה , האפקטיביות של הביקורת הפנימית תלויה בי& היתר במקצועיותו של המבקר הפנימי
תלותו של �וכ& במידת אי, מתק& הגו" המבוקר את הליקויי� שעלו בדוחות הביקורת הפנימית

 .  דבר שהוא כאמור עקרו& יסוד בעבודת הביקורת�המבקר בגורמי� שעליו לבקר 

בעקבות פנייה של מבקר המדינה ליוע+ : סוגיית פעילותו של המבקר הפנימי נבחנה במסגרת ועדה
 שרת 2005הקימה באוגוסט , המשפטי לממשלה בדבר הצעת חוק לשינוי חוק הביקורת הפנימית

' ציפי לבני ועדה לבחינת חוק הביקורת הפנימית בראשותו של השופט בדימ' המשפטי� דאז גב
שינויי� ותיקוני� , הוועדה התבקשה לבחו& את הצור* בתוספות).  ועדת זילר�להל& (ילר ורדימוס ז

בדצמבר ". לשפר ולהדק את הביקורת הפנימית וטוהר המידות, כדי לחזק", לחוק הביקורת הפנימית
המלצות שיש בה& כדי לשפר את ,  הגישה הוועדה את המלצותיה לשרת המשפטי� דאז2006

 טר� �במועד סיו� הביקורת  .כפי שיפורט בהמש*, דתו של המבקר הפנימיהאפקטיביות של עבו
 .יושמו ההמלצות

היבטי� שוני� של , לסירוגי&,  בדק משרד מבקר המדינה2011 דצמבר � 2010בפרק הזמ& פברואר 
תלות� של המבקרי� �ובכלל זה את עצמאות� ואי, הביקורת הפנימית במגזר הציבורי ושל תרומתה

את הקצאת המשאבי� לביקורת הפנימית ואת טיפול& של הנהלות , ת מעמד� בארגו&א, הפנימיי�
 בדוחות �התאגידי� הציבוריי� והחברות הממשלתיות ,  משרדי הממשלה�הגופי� המבוקרי� 

 :  ועסקה בגופי� האלה2006�2011הבדיקה התייחסה לתקופות שונות בשני� . הביקורת הפנימית

התרבות , המדע והטכנולוגיה, הבריאות,  הבינוי והשיכו&�מספר רב של משרדי ממשלה . 1
 �להל& (הרווחה והשירותי� החברתיי� , )ת" התמ�להל& (המסחר והתעסוקה , התעשייה, והספורט

התקשורת והפני� , החינו*, ) החקלאות�להל& (החקלאות ופיתוח הכפר , 8האנרגיה והמי�, )הרווחה
 המוסד לביטוח לאומי �בתאגידי� ציבוריי� .  2).   בות הנצי�להל& ( ונציבות שירות המדינה �
המועצה להסדר ההימורי� , )א" מד�להל& (מג& דוד אדו� , שירות התעסוקה, ) המוסד�להל& ג� (

והמועצה לייצור )  רשות הטבע והגני��להל&  ( לשמירת הטבע והגני� הלאומיי�הרשות, בספורט
 חברת חלמיש חברה �חברות ממשלתיות .  3  . 9) מועצת הצמחי��להל& (צמחי� ושיווק� 

 חברת �להל& (מ "לשיקו� ולהתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע, עירונית לדיור�ממשלתית
להל& ( ורשות החברות הממשלתיות �)  חברת שפיה�להל& (וחברת כפר הנוער מאיר שפיה ) חלמיש

אל  העוסקי� בביקורת הפנימיתנוס" על כ* שלח משרד מבקר המדינה שאלוני� ).  רשות החברות�
לי� ויושבי "המנכ, אל המבקרי� הפנימיי�, 10 משרדי ממשלה�20לי� ב"המבקרי� הפנימיי� והמנכ

__________________ 

, בנוגע להיבטי� בניהול נכסי דלא ניידי של האוניברסיטאות, )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2006 , מבקר המדינה  7
, בנוגע לקיומ� של מבקרי� פנימיי� בתאגידי בריאות, )È˙�˘ ÁÂ„56·) 2005 ; 2007פורס� במאי 
פורס� במאי , בנוגע לביקורת הפנימית בחברת המשק�, )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2007 ; 2006פורס� במאי 

2008 ; ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„)2010( ; È˙�˘ ÁÂ„62 ·)2012( , היבטי� בפעילות מג" "בפרק
 בפרק ,Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ 2010˘�˙ ;"דוד אדו� והמוסדות המנהלי� שלו

 ".הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות"

 שונה שמו של משרד התשתיות הלאומיות למשרד 15.12.11� מ3943' על פי החלטת הממשלה מס  8
 .האנרגיה והמי�

 . תאגידי� אלה נבחרו במטרה לבדוק תאגידי� השוני� זה מזה בתחו� פעילות� ובהיק- פעילות�  9
)  בשני משרדי�אחד המבקרי� משמש בתפקידו(תשובות לשאלוני� התקבלו מכל המבקרי� הפנימיי�   10

 .לי�" מנכ16�ומ
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, יושבי ראש הדירקטוריוני�,  ואל המבקרי� הפנימיי�11 תאגידי� ציבוריי��24ראש המועצות ב
 . 12 חברות ממשלתיות�32לי� ב"יושבי ראש ועדות הביקורת והמנכ

 

 

 רת הפנימית במשרדי הממשלה הביקו

 מסגרת נורמטיבית

משרדיי� שתפקיד� בי& � גורמי ביצוע ובקרה פני�� 14"שומרי ס"" נקבעו 13במשרדי הממשלה .1
היוע+ המשפטי , שומרי ס" אלה ה� החשב בתחו� התקציב. היתר להבטיח שהוראות החוק יישמרו

. בתחו� המינהל) ל למינהל"כ הסמנ�להל& (ל למינהל ומשאבי אנוש "בתחו� המשפט והסמנכ
במש* השני� התגבשו במשרדי הממשלה הסדרי� שבה� נקבעה זיקתו של כל אחד מבעלי 

החשב : תפקידי� אלה לגור� ביצוע ובקרה חיצוני ובכיר שסמכותו חלה על כלל משרדי הממשלה
ל היוע+ המשפטי ש; 15לחשב הכללי במשרד האוצר, מקצועית ומינהלית, במשרד הממשלתי כפו"

; 16א* כפו" מקצועית ליוע+ המשפטי לממשלה, המשרד הממשלתי אמנ� שיי* למשרד ארגונית
א* נציב שירות המדינה הוא המנחה אותו בחלק , ל המשרד"ל למינהל כפו" מינהלית למנכ"והסמנכ

משרדיי� לגור� ביצוע �זיקת שומרי הס" הפני�. 17מהנושאי� הנוגעי� לניהול כוח האד� במשרד
 .י מקטינה את תלות� במשרד שבו ה� מכהני�ובקרה חיצונ

תפקידו על פי החוק הוא כאמור לבדוק את ; המבקר הפנימי הוא בעל מאפייני� של שומר ס" .2
החיסכו& , טוהר המידות, הניהול התקי&, תקינות פעולתו של הגו" המבוקר מבחינת קיו� החוק

 .נקבעו לגו" המבוקרוהיעילות והאפקטיביות של הפעולות הנעשות להשגת היעדי� ש

חוק הביקורת הפנימית קובע כי הממונה על המבקר הפנימי במשרד הממשלתי יהיה השר הממונה 
כמו . ל"אבל בפועל הממונה על המבקר הפנימי בכל המשרדי� הוא המנכ, ל"על המשרד או המנכ

ו כ& נקבע בחוק שעל המבקר הפנימי להגיש לאישור הממונה הצעה לתכנית עבודה שנתית א
הממונה רשאי להטיל על המבקר משימות . ועל הממונה לאשר אותה בשינויי� הנראי� לו, תקופתית

עוד נקבע בחוק . ועל המבקר הפנימי להגיש לממונה דוח על ממצאיו, ביקורת נוספות במש* השנה
, כי לא תופסק כהונתו של מבקר פנימי במשרד ממשלתי שלא בהסכמתו לפני תו� תקופת כהונתו

 . לא יושעה מתפקידו אלא באישורו של נציב שירות המדינהוהוא 

בשל , להל& פרטי� על קשייו של המבקר הפנימי במשרד הממשלתי למלא את תפקידו כמוגדר בחוק
 . ל המשרד מצד אחד והצור* לפעול באופ& עצמאי ובלתי תלוי מצד אחר"כפיפותו למנכ

__________________ 

השאלוני� נשלחו לתאגידי� ציבוריי� העוסקי� במגוו" רחב של תחומי� והשוני� זה מזה בהיק-   11
19� יושבי ראש מועצות ומ16�מ,  מבקרי� פנימיי�19�תשובות לשאלוני� התקבלו מ. פעילות� 

 .לי�"מנכ
תשובות . י� והשונות זו מזו בהיק- פעילות"השאלוני� נשלחו לחברות העוסקות במגוו" רחב של תחומ  12

 יושבי ראש של 20�מ,  יושבי ראש דירקטוריוני�17�מ,  מבקרי� פנימיי�28�לשאלוני� התקבלו מ
 .לי�" מנכ25�ועדות הביקורת ומ

 .כולל יחידות הסמ�  13

, )È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈ�È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ�ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ�ÈÓ ÏÚ ÁÂ„‰·) 2004, ראו מבקר המדינה  14
 .10' עמ

 . בדבר אחריות החשב1.1.1הוראת החשב הכללי   15
� מ9.1000הנחיה   16 3.7.02. 
 .ר בדבר משרדי ממשלה ויחידותיה�" בתקשי03.2הוראה   17
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 מעורבות השר בביקורת הפנימית

דוח הביקורת .  קובע כי על המבקר הפנימי להגיש לשר כל דוח ביקורת שלוחוק הביקורת הפנימית
וכ& מחזק את , המוגש לשר מעמיד לרשותו כלי לפיקוח על המשרד ולקיו� אחריותו המיניסטריאלית

הגשת הדוח לשר מביאה למעורבות רבה יותר של השר , נוס" על כ*. יכולת המשילות של המשרד
 .  ומחזקת את מעמדו של המבקר הפנימי,בעבודתו של המבקר הפנימי

˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ� ,Î-70% ÏÚ Â�Ú˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰Ó 
Ì‰Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘Ï Â˘È‚‰ ‡Ï ÈÎ Â�ÈÈˆ ÔÂÏ‡˘‰ . ÌÚ

 Â„¯˘Ó Ï˘ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰Ó ÌÈ¯˘‰Ó ÈÓ ˘¯„ Ô‰ÈÙÏ˘ ˙ÂÓÂ˘¯ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ ˙‡Ê
˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ÂÈ„ÈÏ Ï·˜Ï. 

נוכח , החו+ והאוצר כי יפעלו, התחבורה, בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה ציינו שרי הפני�
כדי שיהיה בידיה� כלי נוס" לפיקוח על , לקבלת כל דוחות הביקורת הפנימית, ממצאי דוח זה

בתשובתו למשרד . ת הפנימיתנושאי המשרה במשרדיה� ועל הפעולות בתחומי� הנבדקי� בביקור
 ציי& השר לביטחו& הפני� כי הוא רואה חשיבות רבה בביצוע 2011מבקר המדינה מספטמבר 

 .וכי הדוחות משמשי� לו כלי נוס" לפיקוח על המשרד וזרועותיו, ביקורת פנימית

כי , בש� שר החינו*,  מסרה יועצת שר החינו*2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
דיקה במערכת המסמכי� של לשכת השר לא העלתה מכתבי� או מסמכי� ששלח המבקר הפנימי ב

בתשובתו למשרד . ובכלל זה לא קיבל השר מהמבקר דוחות ביקורת פנימית, של המשרד אל השר
ל משרד המשפטי� כי משרדו ישקול לקד� פעולות " מסר מנכ2011מבקר המדינה מספטמבר 

רת דוחות הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה ג� אל השרי� שידגישו את החשיבות של העב
 .העומדי� בראש�

 ÏÎ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘Ï ˘È‚‰Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÏÚ ‰ÏÁ‰ ˙È˜ÂÁ‰ ‰·ÂÁ‰ ÏÚ ÛÒÂ�
ÂÏ˘ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘Â¯„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ÏÚ Ì‚

· ÔÈÈÚÏÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ÂÏ ˘È‚‰Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ÓÌ‰ , Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î
˙ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,„¯˘Ó· ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â„ÓÚÓ ˙‡ ¯˘Ï ˙ÂÁÂ„‰ ˙˘‚‰ ˜ÊÁ˙ . 

 

 

 תלותו של המבקר הפנימי במשרדי הממשלה

תפקידי המבקר הפנימי הקבועי� בחוק הביקורת הפנימית ה� בי& היתר לבדוק את , כאמור .1
ממילא עולה כי על המבקר לבדוק . רי שהוא מבקרתקינות הפעולות של נושאי המשרה בגו" הציבו

ל בי& "בסמכותו של המנכ, בד בבד. הממונה עליו, ל המשרד הממשלתי"ג� את פעולותיו של מנכ
להקצות לו משאבי� מתקציב המשרד לביצוע , היתר לאשר את תכניות העבודה של המבקר הפנימי

ת על קידומו המקצועי ולאשר את להשפיע השפעה ניכר, למלא חוות דעת על תפקודו, עבודתו
עלולה , בלא זיקה לגור� ביצוע ובקרה חיצוני, ל"כפיפותו זו של המבקר הפנימי למנכ. חופשותיו

ולפגוע , שהוא מעצ� תפקידו גור� מבוקר עיקרי, ל"אפוא ליצור תלות יתר של המבקר הפנימי במנכ
ולו למראית , שש לניגוד ענייני�יש במצב זה ח, נוס" על כ*. באפקטיביות של הביקורת הפנימית

הממונה על , ל"וה& של המנכ, התלוי במידה רבה בגור� שעליו לבקר, ה& של המבקר הפנימי, עי&
 . הגור� המבקר אותו
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להכנת תכנית , ל המשרד הממשלתי אחראי לקביעת היעדי� והמטרות של המשרד"מנכ .2
יהול משאבי האנוש ועל חלוקת התקציב ויש לו השפעה ניכרת על נ, העבודה שלו ולניהולו השוט"

ונבח& , ל מעורב אפוא בנושאי� המרכזיי� שעל סדר יומו של המשרד"המנכ. ליחידות המשרד
המבקר הפנימי הוא שאמור . בעבודת המטה ובהתקדמותו של המשרד להשגת היעדי� שנקבעו לו

 . ל בנושאי� שהוא מעורב בה�"לבחו& בי& היתר את תפקודו של המנכ

‡ˆÓ� ˙‡ ‰˜„·�˘ ‰ÙÂ˜˙· Â˜„·�˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· Â�Á· ‡Ï ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ÈÎ 
Î�Ó‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ"ÌÈÏ ,Î ÈÎÂ-45%Î�Ó‰Ó " ÌÈ¯˜·Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡˘ Â¯·Ò Û‡ ÌÈÏ

Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Â�Á·È ÌÈÈÓÈ�Ù‰. 

 Ì„Â˜Ù˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â� ˙˜È„·Ó ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÂÚ�Ó� ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
Î�Ó‰ Ï˘"ÌÈÏ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰  ,˙Â·È˘Á ÈÏÚ· ÌÈ�ÈÈ�Ú· ‰ÚˆÂ·˘ ˙¯Â˜È·‰˘ Ô‡ÎÓÂ ,

Î�Ó‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ Ì‰·˘"‰¯È˘È ‡È‰ Ï ,„·Ï· ˙È˜ÏÁ ‰˙ÈÈ‰ . ¯Á‡ ÔÂ˘Ï- Â˙ÂÙÈÙÎ Ï˘· 
Î�ÓÏ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘"Ï ,Î�Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ ‰Ê ÏÏÎ·Â" ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ¯˘‡Ï Ï

ÌÈÈÂ�È˘ ‰· ˙Â˘ÚÏÂ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙È˙�˘‰ , ÏÎ Ï˘· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÏÂÏÚ ‰Ï‡
Î�Ó‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· Ì˙˜È„·Ó ‰ÏÚ˙˘ ¯˘Ù‡˘ ÌÈ‡˘Â� ˜Â„·ÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï"Ï , ÌÈ�ÈÈ�Ú Â‡

Î�Ó‰˘"Ì˙˜È„·· ÔÈÈ�ÂÚÓ Â�È‡ Ï. 

בית המשפט העליו& : סוגיית התלות של המבקר הפנימי בממונה עליו כבר עלתה לעיו& ולדיו& .3
ימי הוא זה המכי& הצעה לתכנית עבודה המבקר הפנ" וציי& בפסק דינו כי 200618נדרש אליה בשנת 

והוא רשאי לשנותה , הממונה על המבקר הפנימי נדרש אמנ� לאשר תכנית זו; שנתית או תקופתית
, כי על הנהלת המשרד לנהוג, אול� למע& הסר ספק יודגש, ולהטיל על המבקר משימות נוספות

עליה לשקול , ובכלל זה, הליפי אמות המידה של המשפט המנ�על, כמו בכל הקשר אחר, בהקשר זה
 ".א* ורק שיקולי� ראויי� ולקבל החלטות סבירות

 ˙�˘· ‰ÒÁÈÈ˙‰ ¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ Ì‚2006 ‰�ÈÈˆÂ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓÏ ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰Ï 
‰‡Ï‰Â Â�ÓÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙‡ ËÈÒ‰Ï ıÓ‡Ó ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ÈÂ˘Ú ‰�ÂÓÓ‰˘ , ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÈÎÂ

È·˜· „˜Ó˙‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÔÈ·Â Â�È· Â˙„Â·Ú Í¯„· ÌÈ˙ÚÏÂ ˙¯Â˜È·‰ È‡˘Â� ˙Ú
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ . ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ÔÈÎÈ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÈÎ ‰ˆÈÏÓ‰ Û‡ ‰„ÚÂÂ‰

ÂÙÂ˙È˘·Â ÂÈÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ,Â¯Â˘È‡ ˘¯„ÈÈ ‡Ï ÌÏÂ‡ , ‰ÓÎÒ‰ ‚˘Â˙ ‡Ï Ì‡Â
Ì‰È�È· ,ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Ú„ ¯·‚˙. 

 שר �בקר המדינה מדגיש כי על מקבלי ההחלטות ולכ& משרד מ, הסוגיה לא הוסדרה, כ* או כ*
שיש בו כדי לפגוע ,  לתת את דעת� לניגוד ענייני� מתמש* זה�המשפטי� ונציב שירות המדינה 

 . ולתת לו בהקד� מענה ארגוני הול�, בעצמאות הביקורת הפנימית

 הממשלה ועדת זילר ציינה בהמלצותיה את הצור* ביצירת זיקה של המבקרי� הפנימיי� במשרדי
. בעל סמכות הכרעה בנושאי� השנויי� במחלוקת בי& המבקר הפנימי ובי& הגו" המבוקר" על�גו""ל

ל ואת הצור* ביצירת זיקה "להל& דוגמה הממחישה את הבעייתיות בתלותו של המבקר הפנימי במנכ
 ". גו" על"של המבקרי� הפנימיי� במשרדי הממשלה ל

__________________ 

  40) 4(ד ס"פ, Ï‡¯˘È ˙�È„Ó-� ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó  'Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â˘„Á‰ ˙¯·Á"Ó  6013/04מ "עע  18

)2006.( 
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הציג בשני� , א ג� הממונה על תלונות הציבור במשרדשהו, המבקר הפנימי של משרד החקלאות
. 19ל המשרד לקבלת אישורו"את תכנית העבודה השנתית שלו למנכ, מדי שנה בשנה, 2003�2010

ל וציי& כי בשל מחסור בכוח אד� לא בדקה "פנה המבקר בשני� אלה כמה פעמי� למנכ, נוס" על כ*
בנושאי� שוטפי� שהוגשו אליה לטיפולה אלא עסקה בעיקר , יחידת הביקורת נושאי� יזומי�

 . כמו בירור תלונות ומת& מענה לפניות משרד מבקר המדינה, המידי

 ÌÈ�˘·2003-2009 ˙È�Î˙Ó ˘ÈÏ˘Î ˜¯ ÚˆÂÓÓ· ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÚˆÈ· 
Î�Ó ¯˘È‡˘ ‰„Â·Ú‰"‰�˘ ÏÎ ˙ÏÈÁ˙· „¯˘Ó‰ Ï . ˙ÂÈ�Î˙ ÚÂˆÈ·· „˜Ó˙‰Ï ÌÂ˜Ó·

‰„Â·Ú‰ ,Â¯Â˜È· Ô¯˜ÈÚ˘„¯˘Ó‰ ÈÎ¯ÚÓ ÏÚ ˙ ,ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ‡˘Â�· ¯˜ÈÚ· ¯˜·Ó‰ ˜ÒÚ , ÂÓÎ
ÌÈ„·ÂÚ‰Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â�ÂÏ˙ ¯Â¯È· . 

ל משרד החקלאות מר יוסי ישי את חוסר שביעות רצונו מתפקודו של " הביע מנכ2010בשנת 
עמידתו של המבקר הפנימי בתכניות העבודה �המבקר הפנימי וציי& כי היא נובעת בי& היתר מאי

 . 20בשני� האחרונות ומחוסר האפקטיביות של עבודתושאושרו לו 

 שהכי& המבקר הפנימי של משרד החקלאות והכי& 2010ל לא אישר את תכנית עבודה לשנת "המנכ
רק לאחר שהמבקר הפנימי הביע את התנגדותו לתכנית שהכי& . תחתיה תכנית עבודה אחרת

תכנית עבודה אשר תשלב בי& ל כי המבקר הפנימי יגיש הצעה חדשה ל"החליט המנכ, ל"המנכ
לא נמצאו . והמבקר הפנימי אמנ� הגיש תכנית בהתא�, ל"תכניתו המקורית ובי& דרישות המנכ

 .ל אישר את תכנית העבודה החדשה שהגיש המבקר הפנימי"מסמכי� המעידי� שהמנכ

ל משרד החקלאות מר יוסי ישי כי " ציי& מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
וכי החליט , נהלת משרד החקלאות רואה חשיבות רבה בקיומה של ביקורת פנימית במשרדה

, להתערב בבחירת נושאי הביקורת כדי לוודא שבתכנית העבודה ייכללו נושאי� הדורשי� בדיקה
לא התמקד המבקר בביצוע ביקורת , לדבריו. וכדי להבטיח שבתוצאות הביקורת ייעשה שימוש יעיל

ובה& בדיקות הנוגעות לתפקידו כממונה על , אלא במשימות משניות, קידו העיקרישהיא תפ, פנימית
ל כי בכוח האד� "עוד טע& המנכ. ביקורת בארגוני לוויי& של משרד החקלאות ועוד, תלונות הציבור

ולכ& לא יכול המשרד להקצות עוד משרות ליחידת , במשרד החקלאות בוצע קיצו+ נרחב ומתמש*
 בעל פה בשיחה אישית 2010ל הוסי" כי אישר את תכנית העבודה לשנת "המנכ. הביקורת הפנימית
 .שהתקיימה לבקשתו של המבקר, ע� המבקר הפנימי

ל כי המבקר הפנימי אינו ממלא " ציי& המנכ2012בתשובה נוספת למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 .את תפקידו כראוי וכי לדעתו יש להחליפו במועמד כשיר יותר

 טע& המבקר הפנימי של משרד החקלאות כי 2011שרד מבקר המדינה מאוקטובר בתשובתו למ
שנתית שבדיקת הנושאי� שה� עיקר פעילותו של �ל ניסה להכתיב לו תכנית עבודה דו"המנכ

עוד טע& המבקר כי מאחר שהתמקד בבירור תלונות הציבור והעובדי� . המשרד לא נכללה בה
ד למעשי� לא תקיני� עד כדי עֵברה פלילית או חשד ובה& תלונות שעלה מה& חש, שהוגשו לו

לא , ובשל כוח האד� המצומצ� שעמד לרשותו, לפגיעה בטוהר המידות ובמינהל התקי& של המשרד
ל המשרד "עוד ציי& המבקר הפנימי כי הודיע למנכ. עלה בידו לבצע את תכנית העבודה במלואה

 .ל למינהל" או לבקשת הסמנכוכי חלק& א" בוצעו לבקשתו, באותה עת על בדיקותיו

__________________ 

,  עד מועד סיו� הביקורת לפחות2009 וממאי 2006�2003 היו מר יוסי ישי בשני� לי� בתקופה זו"המנכ  19
 .2009 עד מאי 2006יעל שאלתיאלי מיולי ' וגב

,  ביקש המבקר הפנימי של משרד החקלאות ממבקר המדינה ונציב תלונות הציבור צו הגנה2010במאי   20
 . נוכח הפגיעה במעמדו ובמילוי תפקידו
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î�Ó ÔÈ· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ" ¯˜·Ó‰ ÔÈ·Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï
 ‰�ÂÓÓ· È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏ˙· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓ ÈÓÈ�Ù‰

ÂÈÏÚ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Â˙¯Â˜È·Ï ÔÂ˙�‰ , È˙Ï˘ÓÓ Ì¯Â‚ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„ÓÂ
ıÂÁ-ÈÈ· È„¯˘Ó‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ·Â˘. 

ל "הסמנכ. ל למינהל"אלא ג� בסמנכ, ל"המבקר הפנימי במשרד הממשלתי תלוי לא רק במנכ .4
להקצאת המשאבי� ליחידות המשרד , ל"על פי הנחיות המנכ, למינהל במשרד הממשלתי אחראי

את ככל שהקצ. ובכלל זה הקצאת משאבי האנוש והמשאבי� החומריי�, לביצוע משימותיה&
תהיה , ל"הקצאת שעות נוספות והוצאות רכב ואש, כגו& כוח אד�, המשאבי� לביקורת הפנימית

בשל כ* ייתכ& . כ* תגבר תלותו של המבקר הפנימי בו, ל למינהל"תלויה יותר בסמנכ
או שהמבקר הפנימי יימנע מלכתחילה מלבדוק נושאי� , שהאובייקטיביות של הביקורת תיפגע

  .ל למינהל" ביקורת על הסמנכשאפשר שתעלה מבדיקת�

ÔÎ‡Â , ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ‡˘Â� ÏÚ ˙Â¯Â˜È· Úˆ·ÏÓ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ÂÚ�Ó� ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈ¯˜·Ó ÈÎ ‡ˆÓ�
Î�ÓÒ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙·"Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘Â Ï‰�ÈÓÏ Ï :Î-55% ÌÈ¯˜·Ó‰Ó 

ÌÈ�˘ ˘ÓÁÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ˙‡ÊÎ ˙¯Â˜È· ÂÚˆÈ· ‡Ï Â˜„·�˘ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ , Ì˙È·¯Ó)60% ( ¯˙ÂÈ
 ¯˘ÚÓÌÈ�˘ .80% ÌÈ�˘· ÂÚˆÈ· ‡Ï ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰Ó 2001-2010 ÌÈ‡˘Â� ÏÚ ˙¯Â˜È· 

 ÌÓÂ„È˜ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï ÌÈÚ‚Â�‰)Ì„‡ ÁÂÎ ÈÊ¯ÎÓ( ;Î-56% ‡Ï ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰Ó 
 ÌÈ�˘· ÂÚˆÈ·2006-2010Ì‰È„¯˘Ó· ˘Î¯‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·  , Ì˙È·¯Ó)80% ( ÂÚˆÈ· ‡Ï

 Ì˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ‡˘Â�· ˙¯Â˜È· ÏÏÎ- „Ú 26Î ÚˆÂÓÓ·Â ÌÈ�˘ -9.5ÌÈ�˘  . Ô‡ÎÓ ‰ÏÂÚ‰
Â˙„Â·Ú· ˙È˙Â‰Ó ‰Ó‚Ù ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏ˙˘ ‡Â‰ ,ÌÈ˘È‚¯Â ÌÈ·Â˘Á ÌÈ‡˘Â�Â , ÂÓÎ

Ì„‡ ÁÂÎ Ï‰�ÈÓ ,È„¯˘Ó ˘Î¯ È‡˘Â� ÔÎÂ ¯Î˘ È‡�˙ , ˙ÂÈÂ‡¯ ˙¯Â˜È·Â ˙Â˜È„· È„ÈÏ Â‡· ‡Ï
ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘. 

 

 

 כוח האד� ביחידות הביקורת הפנימית

 עורבות של הנציבות בִתקנ� יחידת הביקורת חוסר המ

ובכלל זה את משאבי כוח , ל המשרד הממשלתי צרי* להקצות את המשאבי� אשר בידיו"מנכ
ל מוגבל בהקצאת המשאבי� ה& מכוח חוק "המנכ. למילוי המשימות המוטלות על המשרד, האד�

ל "המנכ. �1959ט"התשי, )יי�מינו(וה& מכוח חוק שירות המדינה , �1985ה"התשמ, יסודות התקציב
ובכלל זה בתקניה של ,  של המשרד21ל למינהל ה� המציעי� שינויי� בתקני כוח האד�"והסמנכ

המופקדת על הניהול המרכזי של משאבי האנוש במשרדי , לנציבות, יחידת הביקורת הפנימית
ה אפוא היזמה לקביעת התק& של כוח האד� ביחידת הביקורת הפנימית אינה נתונ; 22הממשלה

מכא& שבעלי תפקידי� המבוקרי� על ידי . ל"ל והסמנכ"אלא בידיה� של המנכ, בידיה של הנציבות
ובעקיפי& , יחידת הביקורת הפנימית משפיעי� במידה רבה על היק" כוח האד� ביחידה זו ועל שכרו

 . ג� על איכותו

__________________ 

 ה הצמודההדרגו בשירות המדינה המשרתק" הוא ה, 1959�ט"התשי, )מינויי�(המדינה לפי חוק שירות   21
 . הממשלתימשרדהכל יחידה מיחידות בלה 

בפרק , ·È˙�˘ ÁÂ„53 , ראו מבקר המדינה. 1959�ט"התשי, )מינויי�(על פי חוק שירות המדינה   22
73�71' עמ, "תפקידה של הנציבות בעיצוב המבנה של השלטו" המרכזי". 
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 במשרד נדרשת מעורבותה של הנציבות בקביעת תק& כוח האד� של יחידת הביקורת הפנימית
ראוי על כ& . ל למינהל בעניי& זה"ל ובסמנכ"כדי למת& את התלות של המבקר הפנימי במנכ, וחיונית

שהנציבות תקבע כללי� להגדרת התק& המזערי של כוח האד� ביחידות הביקורת הפנימית במשרדי 
חוק על פי הנדרש ב, כדי שיהיה אפשר לבצע במשרדי� ביקורת פנימית אפקטיבית, הממשלה

ראוי שבי& היתר יקבעו הכללי� את היק" כוח האד� המקצועי והמינהלי ביחידת . הביקורת הפנימית
היק" השירות לאזרח שנית& , ובה� תקציבו השנתי, הביקורת הפנימית בכל משרד על פי מאפייניו

 . דועוד מאפייני� שייקבעו על פי דרישות תפקיד המבקר הפנימי בכל משר, פיזורו הגאוגרפי, בו

 ÈÙ ÏÚ Â˙‚¯„ ˙‡ ‰Ú·˜Â „¯˘Ó ÏÎ· ÈÓÈ�Ù ¯˜·Ó ˙Â�ÓÏ ‰·ÈÈÁ Ì�Ó‡ ˙Â·Èˆ�‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
„¯˘Ó‰ È�ÈÈÙ‡Ó , È„¯˘Ó· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÈÁÈÏ È¯ÚÊÓ Ì„‡ ÁÂÎ Ô˜˙ ‰Ú·˜ ‡Ï ÌÏÂ‡

‰Ï˘ÓÓ‰ .ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï : 

, נמצא כי היק" כוח האד� ביחידות הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה שונה ממשרד למשרד
את היעדר המתא� נית& להסביר בי& היתר במעמד� . את ג� במשרדי� בעלי מאפייני� דומי�וז

לי� לביקורת הפנימית "האישי השונה של המבקרי� הפנימיי� במשרדי� וביחס� השונה של המנכ
 .בכלל ולמבקרי� הפנימיי� במשרד� בפרט

המרפאות , ל בתי החולי�ובכלל זה ע, משרד הבריאות מפקח על מערכת הבריאות במדינה, לדוגמה
 מיליארד �23 היה כ2006�2009תקציבו הממוצע של המשרד בשני� . ומוסדות רפואיי� אחרי�

יחידת . �30,000היה כ, ובה� עובדי בתי החולי� הממשלתיי�, ומספר עובדיו באות& שני�, ח"ש
ולא היו , אחתהביקורת הפנימית במשרד הבריאות מנתה בתקופה זו חמישה עובדי ביקורת ומזכירה 

משרד המשפטי� מפקח בי& היתר על מערכת המשפט . מבקרי� פנימיי� בבתי החולי� הממשלתיי�
, באחריותו נתוני� פרקליטות המדינה והייעו+ המשפטי לממשלה. במדינה ועוסק בנושאי חקיקה

הפיקוח על הרשות להלבנת הו& ורשות , האפוטרופוס הכללי, יחידת הסיוע המשפטי האזרחי
ומספר , ח"ש מיליארד �1.6 היה כ2006�2009תקציבו הממוצע של המשרד בשני� . גידי�התא

יחידת הביקורת הפנימית במשרד המשפטי� מנתה בתקופה זו שישה ; �3,100העובדי� בו היה כ
 .23עובדי ביקורת

 היה תקציבו של משרד הבריאות גדול יותר 2006�2009מהאמור לעיל עולה כי א" על פי שבשני� 
ובה� עובדי בתי החולי� , וא" על פי שתק& העובדי� שלו,  מתקציבו של משרד המשפטי�14 מפי

 למרות כל אלה הייתה � מתק& העובדי� במשרד המשפטי� 10היה גדול כמעט פי , הממשלתיי�
 . מזו של משרד הבריאות1.3יחידת הביקורת הפנימית של משרד המשפטי� גדולה פי 

 

 הקצאת תקציב למיקור חו�

שר נדרשת לביקורת בנושא מסוי� מומחיות מיוחדת שאינה מצויה בקרב עובדי יחידת הביקורת כא
יש מקו� לשקול להסתייע בביצועה בשירותי� , או כאשר חסר כוח אד� לביצוע הביקורת, הפנימית

לכ& ראוי שבמסגרת התקציב השנתי של . כמקובל במגזר הציבורי, ) מיקור חו+�להל& (חיצוניי� 
 . ל להקצות תקציב למיקור חו+"ביקורת הפנימית ישקול המנכיחידת ה

Î· ÈÎ ‡ˆÓ�-40%ıÂÁ ¯Â˜ÈÓÏ ÌÈ·Èˆ˜˙ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰�‰ Âˆ˜‰ Â˜„·�˘ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó  . ÌÚ
˙‡Ê , ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ „ÈÓ˙ ‰˙˘Ú� ‡Ï ıÂÁ ¯Â˜ÈÓÏ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰˘ ‡ˆÓ�

˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ,‰ ˙¯Â˜È·‰ È„·ÂÚ ¯ÙÒÓÂ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÂÏ„Â‚ ÔÂ‚ÎÂ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ . 

__________________ 

 .נוס- על עובדי הביקורת כללה היחידה שני עובדי� מבררי התלונות שלא הוגדרו בתק" היחידה  23
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המונה על פי התק& שישה עובדי� ובה� המבקר , כ* נמצא כי ליחידת הביקורת במשרד המשפטי�
 2006�2009הוקצו בכל אחת מהשני� , ובפועל מועסקי� בה שישה עובדי ביקורת, הפנימי עצמו

ת לעומ. ח" מיליארד ש�1.6מתו* תקציב ממוצע כולל של כ, ח" ש�500,000למיקור חו+ בממוצע כ
המונה על פי התק& מבקר פנימי , 24נמצא כי ליחידת הביקורת הפנימית במשרד האנרגיה והמי�, זאת

�2006הוקצו בכל אחת מהשני� , ובפועל מועסק בה רק המבקר הפנימי, ועובד ביקורת בחצי משרה
 . ח" מיליו& ש�260מתו* תקציב כולל של כ, ח" ש�40,000 למיקור חו+ בממוצע כ2009

�אחד ל( בי& מספר עובדי הביקורת הפנימית לתקציב המשרד דומה בשני המשרדי� יוצא שהיחס
ואול� ). ח במשרד האנרגיה והמי�" מיליו& ש�260ח במשרד המשפטי� ואחד ל" מיליו& ש267

 מזה �12התקציב למיקור חו+ שהוקצה ליחידת הביקורת במשרד האנרגיה והמי� קט& יותר מפי מ
א" שתקציבו של משרד האנרגיה והמי� ומספר , רד המשפטי�שהוקצה ליחידת הביקורת במש

 בער* מתקציבו של משרד המשפטי� וממספר עובדי 6עובדי הביקורת הפנימית בו קטני� פי 
 . הביקורת בו

 

✯ 

 

ıÂÁ ¯Â˜ÈÓÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ , ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÈÁÈÏ Ì„‡‰ ÁÂÎ È�˜˙ Ï˘ Ì˙‡ˆ˜‰ ÔÎÂ
˙ÈÓÈ�Ù‰ ,‡ ‰�ÈÁ· ÈÙ ÏÚ ˜¯ ‡ÂÙ‡ ˙Â˘Ú� Ô�È‡ ÌÂÁ˙· „¯˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ Ï˘ ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â„ÓÚÓ· ¯‡˘‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÏ˙ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‡Ï‡
„¯˘Ó· ,Î�Ó‰ Ï˘ ÂÒÁÈ·"„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È�Â‚¯‡‰ ˙Â·¯˙·Â ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï Ï. 

 ‡ÏÓÏ Ì‰Ï Â¯˘Ù‡È ¯˘‡ ÌÈ·‡˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·ÓÏ ˙Âˆ˜‰Ï Í¯Âˆ‰
¯Î Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ÈÂ‡ , Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ È�˜˙ ¯·„· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ˙Â·Èˆ�‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ

„¯˘Ó ÏÎ· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ. 

 מסר סג& נציב שירות המדינה כי לאחר פרסו� 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
דוח ביקורת זה תשת" הנציבות פעולה ע� אג" התקציבי� במשרד האוצר במסגרת צוות שייבח& את 

 .ורכי כוח האד� של יחידות הביקורת הפנימית במשרדי הממשלהצ

 

 

 מעמדו של המבקר הפנימי בהשוואה לבעלי תפקידי� דומי�

ראוי שמעמדו הארגוני של המבקר הפנימי יבטא את ההשפעה שרצוי שתהיה לו ויקל עליו  .1
זאת . בכירי� בוובכלל זה על בעלי התפקידי� ה, לבצע ביקורת אפקטיבית על כל היחידות בארגו&

שמעמד� ותנאי , ל למינהל"כמו היוע+ המשפטי והסמנכ, בדומה לשומרי הס" במשרדי הממשלה
 . השירות שלה� הולמי� את תפקיד�

ועדת זילר עסקה בהשפעת מעמדו של המבקר הפנימי בארגו& על האפקטיביות של עבודתו וציינה 
שבה ֵיקל על המבקר הפנימי " ית כוחותמקביל"כי הבטחת מעמדו הראוי היא מרכיב חשוב ביצירת 

__________________ 

ונתוני� , התשתיות והמי� במדינה, המשאבי� הטבעיי�, המשרד ממונה על כלל תחומי האנרגיה  24
הל מינ, מ"מקורות חברת המי� בע, רשות המי�, מינהל החשמל, לאחריותו בי" היתר מינהל הדלק והגז

 . המכו" הגיאופיסי לישראל והמכו" הגאולוגי, רשות הגז הטבעי, אוצרות טבע
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הוועדה ציינה כי נכו& להשוות את ; להתמודד ע� הניגודי� הטבועי� בעצ� תפקידו כמבקר פנימי
 . ל או של בעל תפקיד מקביל לו"מעמדו של המבקר הפנימי למעמדו של סמנכ

Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·ÓÏ ˙Â·Èˆ�‰ ‰Ú·˜˘ Ô˜˙ ÈÙÏ ‰‚¯„‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡Â‰ ,
Î�ÓÒ ˙‚¯„Ó ‰ÎÂÓ�"Ï .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ï˘ Ì˙‚¯„Ó ‰ÎÂÓ� ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ Ì˙‚¯„

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ ,ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÏ‰�Ó‰Ó ÌÈ·¯ Ï˘ Ì˙‚¯„Ó ÔÎÂ .
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ Ï˘ ÂËÂ¯· ÚˆÂÓÓ‰ È˘„ÂÁ‰ Ì¯Î˘ ‡Â‰ ÍÎÏ ÈÂËÈ· , ‰È‰˘

 ˙�˘·2010·Ó‰ Ï˘ Ì¯Î˘Ó ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ „Ú ‰Â·‚ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜. 

חוק הביקורת הפנימית קובע כי דרישות הס" לתפקיד המבקר הפנימי ה& בי& היתר החזקה  .2
וניסיו& של שנתיי� בעבודת ביקורת , הסמכה לעסוק בעריכת די& או בראיית חשבו&, בתואר אקדמי

רה החוק מאפשר לחרוג מתנאי� אלה באישו. או השתתפות בהשתלמות מקצועית בתחו� הביקורת
יצוי& כי ועדת ).  ועדת החריגי��להל& (של ועדת חריגי� במשרד המשפטי� שהרכבה קבוע בחוק 

וכי על הגופי� הציבוריי� לוודא שהמועמדי� ,  כי אי& עוד מקו� לאשר חריגי�25החריגי� קבעה
 .לתפקיד המבקר הפנימי יעמדו בתנאי הכשירות הקבועי� בחוק במלוא�

ציבות את תיאורי התפקיד שצוינו במכרזי� למשרות המבקרי�  שינתה הנ2011נמצא כי במאי 
בעקבות השינוי עמדו בדרישות . ופרסמה בטופס המכרזי� את קיומה של ועדת החריגי�, הפנימיי�

הס" שנקבעו במכרזי� ג� מועמדי� חסרי השכלה אקדמית אשר אינ� עומדי� בדרישות המוגדרות 
 .בחוק

˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï È„Î ‰Ê „Úˆ· ˘È „Á‡ „ˆÓÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙Â¯˘Ó ÏÚ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ Ï‚ÚÓ  ,
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ „ÓÚÓ Ï˘ ‰ÎÓ�‰ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È ¯Á‡ „ˆÓ Ï·‡ . ‰ÏÂÚ ‰Ê „Úˆ Ì‡ ˜ÙÒ Û‡

 È„¯˘Ó· ÌÈ‡Ó„˜‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˘È ‰ÈÙÏ˘ ˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ�È„Ó ÌÚ „Á‡ ‰�˜·
‰Ï˘ÓÓ‰ . 

ות המדינה כי בעקבות חוות  ציי& סג& נציב שיר2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
דעת משפטית נאלצה הנציבות לאפשר למועמדי� חסרי השכלה אקדמית להגיש את מועמדות� 

ר המחייבות את המועמד למשרות "זאת בניגוד להוראות התקשי, למשרות מבקרי� פנימיי�
 . להיות בעל השכלה אקדמית, ובה& משרת המבקר הפנימי, 26ר"השייכות לדירוג המח

 ציי& סג& נציב שירות המדינה כי הוקמה ועדה 2012 למשרד מבקר המדינה מאוקטובר בתשובתו
על הוועדה . לבחינת תנאי הס" של משרות המבקרי� הפנימיי� במשרדי הממשלה וביחידות הסמ*

את ההוראות הקיימות בעניי& זה , הוטל לבחו& את תנאי הס" למשרות בתחו� הביקורת הפנימית
 .ולהגיש את המלצותיה, ואת תיאורי התפקידי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·„· ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ÈÂ�È˘Ï ÏÚÙÈ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯
ÌÈ‚È¯Á‰ ˙„ÚÂ .ÌÂÈÎ , È�ÙÏ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â˘È‚�‰ ¯˘‡Î20‰�˘  , ˙Ú·
˜ÂÁ‰ ˜˜Á�˘ , ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙ ÏÚ· Â�È‡˘ „ÓÚÂÓÏ ¯˘Ù‡Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ˜ÙÒ

‰Ê ¯ÈÎ· „È˜Ù˙. 

__________________ 

 .2011 ושוב במאי 1999בשנת   25
 .דירוג האקדמאי� במדעי החברה והרוח  26



 97 הביקורת הפנימית במגזר הציבורי

 פנו לנציבות גופי� שוני� בש� המבקרי� הפנימיי� וכ& משרדי ממשלה בבקשה 2001משנת  .3
לטענת ההנהלות בכמה משרדי . לבחו& את מעמד� ואת תנאי שכר� של המבקרי� הפנימיי�

 לפגיעה 2004�2008גרמה הדרגה הנמוכה לפי תק& של המבקרי� הפנימיי� בשני� , 27ממשלה
 . ר שה� נדרשו לבקר בעלי תפקידי� שדרגת� גבוהה משלה�מאח, באפקטיביות עבודת�

 ציי& סג& נציב שירות המדינה כי הנציבות דנה 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
א* החליטה שלא להמשי* לטפל ביישומ& עד לפרסו� דוח מבקר , ביישו� המלצות ועדת זילר

 .המדינה בנושא

˙Â·Èˆ�‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,Ú ˙„˜ÙÂÓ‰ È„¯˘Ó· ˘Â�‡‰ È·‡˘Ó Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÏÂ‰È�‰ Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ , ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÎÓÒ ‰Ï ‰�˙È�˘Â- Ï˘ ÂÈ¯ÂËÈÙ ¯Â˘È‡ 

 ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰- ÁÂÎ Ô˜˙ ÚÂ·˜Ï ˘È Â·˘ ÌÂÁ˙ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·· ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈÎ˘‰ Ì¯Ë 
˙¯Â˜È· ˙„ÈÁÈ ÏÎÏ ·ÈÈÁÓ È¯ÚÊÓ Ì„‡ ,Â� ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ „ÓÚÓ ˙‡ ‰�Á· ‡Ï ‡È‰ ÁÎ

È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó· Â„ÓÚÓ ÒÂÒÈ·Ï ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ ˜ÂÁ· ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÂÈ„È˜Ù˙ . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ¯·Óˆ„·2006‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ ‰˘È‚‰  , Ï˘ Â„ÓÚÓ ˙‡ÂÂ˘‰ Ô‰·Â
Î�ÓÒ Ï˘ Â„ÓÚÓÏ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰"Ï ,˙ÂˆÏÓ‰‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÏÚÙ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰ Í‡ .‰˘ÚÓÏ ,

¯Â˜È·‰ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÂ‰È� ˙‡ ˙Â·Èˆ�‰ ‰¯È‡˘‰Î�Ó‰ È„È· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙" ÌÈÏ
Î�ÓÒ‰Â"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· Ï‰�ÈÓÏ ÌÈÏ ,ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ Ì˙¯Â˜È·Ï ÌÈ�Â˙�‰. 

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ È�˜˙ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ , ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ Ì‰È˙Â‚¯„ ˙‡ . È�ÈÈÙ‡Ó ÈÙÏ ÌÈ�˜˙‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ

ÌÈ„¯˘Ó‰ ,≈È˘ È„Î ‡ÏÓÏ Ì‰Ï ˙ÂÙÂÙÎ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÚÂ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ÏÚ Ï˜
˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡. 

 כי יחידת הביקורת 28 מסר נציב שירות המדינה2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ות ולא חל עליה הסדר שונה מזה שחל על יחידות אחר, הפנימית היא אמנ� חלק מהנהלת המשרד

אול� נוכח ממצאי משרד מבקר המדינה בדוח זה ובייחוד נוכח החשש לניגוד . במשרד הממשלתי
הורה הנציב להתחיל בעבודת מטה מקפת שתעסוק במגוו& הנושאי� הנזכרי� , ל"ענייני� של המנכ

עבודת מטה זו נועדה להציב אמות מידה לקביעת המבנה . בדוח מבקר המדינה והקשורי� לנציבות
בדר* שתיצור אחידות א* תביא בחשבו& , י של יחידות הביקורת הפנימית במשרדי הממשלההארגונ

 מסר סג& נציב שירות המדינה כי הנציבות מינתה 2013בחודש פברואר . את הייחודיות של כל משרד
וכי הוועדה התבקשה , ועדה שבוחנת היבטי� שוני� של הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה

 2013בתכנית העבודה של הנציבות לשנת , נוס" על כ*. 2013תה עד סו" מר+ להגיש את חוות דע
 . מתוכננת בחינת תפקוד הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה

 

✯ 

 

__________________ 

 .התרבות והספורט ומשרד האנרגיה והמי�, משרד המדע, משרד הבינוי והשיכו", ובה� משרד האוצר  27
 2011וביוני ,  כיה" בתפקיד נציב שירות המדינה מר שמואל הולנדר2010 עד אוקטובר 1996מנובמבר   28

 .התמנה לתפקיד מר משה דיי"
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 ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏ˙Â Â˙Â‡ÓˆÚ ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ÓÂ‚Ú ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ÌÈ¯ÈÈˆÓ ‰Ê ˜¯Ù È‡ˆÓÓ
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ,Î�Ó· Â˙ÂÏ˙ „ÂÁÈÈ·Â"Ï ,È�Â‚¯‡‰ Â„ÓÚÓ Ï˘ ÔÎÂ ÌÈÏ‰�Ó ˙ÓÂÚÏ ÍÂÓ�‰ 

Â· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ ˙ÓÂÚÏÂ È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯Á‡ . Â˙ÙÙÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰�ÊÂ‡ ‡Ï ÂÊ ˙ÂÏ˙
„¯˘ÓÏ È�ÂˆÈÁ Ì¯Â‚Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘Ï ‰ÓÂ„· . 

 למשרד מבקר 29בהקשר לכ* חשוב לציי& כי בתשובת� המשותפת של שישה מבקרי� פנימיי�
ל למינהל יש השפעה שאינה מידתית ואינה "ל ולסמנכ" צוי& כי למנכ2011המדינה מאוקטובר 

ג� . ובכלל� משאבי האנוש, סבירה על המשאבי� המוקצי� לביצועה של הביקורת הפנימית
 צוי& כי 2011לית המשרד להגנת הסביבה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר "בתשובתה של מנכ

בכל הנוגע להקצאת ) ל למינהל"בעיקר סמנכ(� קיימת כיו� תלות בעייתית של המבקר במבוקרי"
 ". משאבי�

של המבקרי� הפנימיי� במשרדי  ועדת זילר ציינה בהמלצותיה את הצור* ביצירת זיקה, כאמור
בעל סמכות הכרעה בנושאי� השנויי� במחלוקת בי& המבקר הפנימי ובי& " על�גו""הממשלה ל

 . הגו" המבוקר

˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰˜ÈÊÏ Ë¯Ù ÌÏÂ‡Â‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ�Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯ , ¯„Ò‰ ˘·‚˙‰ ‡Ï
ıÂÁ ‰¯˜·Â ÚÂˆÈ· Ì¯Â‚Ï È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙˜ÈÊ ˙‡ Ú·Â˜‰-È„¯˘Ó ,

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ ¯Â·Ú Â˘·‚˙‰˘ ÌÈ¯„Ò‰Ï ‰ÓÂ„· . 

 ושצמצמו �OECDלש� המחשה ראוי לסקור את הפתרונות המוסדיי� שאומצו במדינות החברות ב
יש מדינות שהקימו גו" מרכזי המנחה את . ל"ו של המבקר הפנימי בהנהלת המשרד ובמנכאת תלות

ויש מדינות שאימצו את מודל הקמתה של ועדת ביקורת , המבקרי� הפנימיי� במשרדי הממשלה
בממשל הפדרלי בארצות הברית קיימת מועצה של מבקרי� פנימיי� המתאמת בי& . במשרדי� אלה

בסוכנויות הממשלה והקובעת את נושאי הביקורת המשותפי� לכל גופי הביקורת הפנימית 
באוסטרליה הוקמה בכל משרד ממשלתי ועדת ביקורת המקשרת בי& המבקר הפנימי ובי& . המבקרי�

את ניצול המשאבי� ואת אופ& תיקו& , הנהלת המשרד והבוחנת את עבודתה של יחידת הביקורת
 . הליקויי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ï ˘È „¯˘Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ¯È·‚
Â˙ÂÏ˙ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ È˙Ï˘ÓÓ‰ , ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÂÏ ¯˘Ù‡ÏÂ Â„ÓÚÓ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÔÎÂ

˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ .ıÂÁ È˙Ï˘ÓÓ ‰¯˜·Â ÚÂˆÈ· Ì¯Â‚ ÔÈ·Â Â�È· ‰˜ÈÊ ¯ÂˆÈÏ ˘È ÍÎ Ì˘Ï- È„¯˘Ó
¯ÈÎ· ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÏÎ ÏÚ ˙ÂÏÁ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ˘ .˜·Ó „¯˘Ó ˙„ÓÚ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ¯

˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê Ì¯Â‚˘ ‡È‰ ¯·Ú·Î ÌÂÈ‰ ‰�È„Ó‰ , ÏÂÎÈ Â�È‡ ÍÎÈÙÏÂ
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ,ÂÊ ˙Â˘¯Ó ˜ÏÁ Â�È‡˘ . ˙�Ú˘Ó ˘Ó˘È ‰Ê Ì¯Â‚˘ ÈÂ‡¯

ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·ÓÏ ,Ì˙Â‡ÓˆÚ ˙¯·‚‰ÏÂ Ì˙ÂÏ˙ ˙�Ë˜‰Ï ÏÚÙÈ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó Ì˙Â‡ ‰Á�È , ÏÙËÈ
‰Ï ÚÈÈÒÈÂ ˙ÚÓ˘ÓÂ ‰˜È˙‡ È�ÈÈ�Ú·Ì‰È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ Ì‰Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ˙Âˆ˜ . 

 

 

__________________ 

המשרד להגנת , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המבקרי� הפנימיי� של נציבות שירות המדינה  29
) מבקר משות-(משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט , משרד המשפטי�, הסביבה

 .יטהומשרד הקל
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 הביקורת הפנימית בתאגידי� הציבוריי�

 מסגרת נורמטיבית

המונח .  תאגידי� ציבוריי��50יותר מ, ביזמת הממשלה, במש� השני� הוקמו על פי חוק .1
, דתאבל הכוונה היא לתאגידי� בעלי אישיות משפטית נפר, אינו מוגדר בחוק" תאגיד ציבורי"

המשמשי� מעי� זרועות ביצוע של המדינה לניהול הפעילות בחלק מהתחומי� הנתוני� לאחריותה 
הבאות , לתאגידי� אלה מוקנות גמישות ועצמאות ניהולית. לפיקוח עליה ולהסדרתה, של הממשלה

לידי ביטוי בי� היתר באוטונומיה של מוסדותיה� ובסמכות� לנהל בעצמ� את פעילות� השוטפת 
 . קציב�ואת ת

כל תאגיד נוסד על פי חוק אשר . פעילות� של התאגידי� הציבוריי� אינה מוסדרת בחוק כללי
רוב החוקי� המקימי� נחקקו לפני שני� ). 30 חוק מקי��להל� (מסדיר את הקמתו ואת פעילותו 

והסדרי הפיקוח שנקבעו בה� מבטאי� תפיסות שרווחו בזמ� , חלק� לפני עשרות שני�, רבות
בשל כל אלה קיימת שונות רבה . 31נעדרי� החוקי� המקימי� אחידות רעיונית, נוס" על כ�. חקיקת�

ובכלל זה בנוגע לביקורת , 32 התאגידי� השוני�פרוצדורליי� החלי� עלההסדרי� המהותיי� וב
נקבע בחוקי� המקימי� כי בראש תאגיד ציבורי תעמוד מועצה המתפקדת , ככלל. הפנימית בה�

על כל תאגיד ממונה . וכ� נקבעו בה� הסמכויות והתפקידי� של המועצות, 33רהכדירקטוריו� בחב
את  והממנה  התאגידשלביצוע החוק המקי� לאחראי ה, ) השר הממונה�להל� (שר משרי הממשלה 

  .לעתי� בשיתו" ע� שרי� נוספי�,  שלוחברי המועצה

י� על התאגידי� הפיקוח החיצוני של יחידות המטה ושל גורמי האכיפה הממשלתי, ככלל
ואי� , 34הציבוריי� מוגבל ומצומצ� יותר מהפיקוח על משרדי הממשלה ועל החברות הממשלתיות

הדבר מעצי� את חשיבות� של . יחידת מטה ממשלתית שתפקידה לפקח על התאגידי� הציבוריי�
� שהיא הגו" העליו,  ובייחוד את חשיבות� של המועצה�מנגנוני הפיקוח הפנימיי� של התאגיד 

של ועדת הביקורת מטעמה ושל המבקר , המפקח על מכלול הפעילות של התאגיד ועל הנהלתו
 .הפנימי

אשר אחד מתפקידיה היה , "מועצה לתאגידי� ציבוריי�" הקי� שר המשפטי� דאז 1992בשנת  .2
בדוח שהגישה לשר . להתוות קווי מדיניות לדרכי ניהול� ופעולת� של תאגידי� ציבוריי�

__________________ 

 .או צו שפרס� שר מכוח החוק, נכללות ג� תקנות או תקנו" שהתקי" שר" חוק מקי�"במונח   30

  ÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„Ì, ראו מבקר המדינה. מבקר המדינה התריע על עניי" זה בעבר  31

)1995( ; È˙�˘ ÁÂ„57·) 2006( ,"וריי�היעדר הסדר מקי- בדבר סדרי ניהול� של תאגידי� סטטוט" ,
286�279' עמ . 

מינוי ,  התאגיד מבנה כמו�הסדרי� פרוצדורליי� ;  התאגיד וסמכויותיו מטרות כמו�� מהותיי� הסדרי  32
 . בוהחלטותהסדרי קבלת נושאי המשרה בו ו

שניתנו לה� סמכויות שבתאגידי� , כמו ועד פועל או הנהלה, בחלק מהתאגידי� קיימי� מוסדות נוספי�  33
כוונתו של . ומוסדות אלה ה� המתפקדי� פעמי� רבות כדירקטוריו" בחברה,  למועצותאחרי� נמסרו

 .בדוח זה היא לגו- בתאגיד המקביל לדירקטוריו"" מועצה"המונח 

לי� "מינוי של חברי מועצות ומנכ, 1975�ה"התשל, א לחוק החברות הממשלתיות60לפי סעי-   34
ולשר האוצר ניתנו ג� , קת מינויי� שממנה שר האוצרבתאגידי� הציבוריי� כפו- לאישור הוועדה לבדי

 תאגידי� יש, כמו כ". סמכויות הנוגעות לפיקוח על השכר ועל כוח האד� בתאגידי� הציבוריי�
בשינויי� , עליה�חלות  שלה� המקי�החוק על פי ש, כמו המועצה להסדר ההימורי� בספורט, ציבוריי�

 את יה� החליטו להחיל עלמוסדות התאגידאו ש, נההוראות החלות על עובדי המדיה, המתחייבי�
 .עיקריה" של הוראות אלה
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פיקוח ומערכת בקרה לציבוריי� התאגידי� את ה המליצה המועצה להכפי", �200335המשפטי� ב
.  עליה�החיצונישל הפיקוח ה� מ� ההיבט של הניהול הפנימי וה� מ� ההיבט , כוללת ויעילה יותר

שיהיה חוק מסגרת שיסדיר ענייני� שוני� , המועצה הציעה לחוקק את חוק התאגידי� הציבוריי�
עוד המליצה .  ובכלל זה הביקורת הפנימית בתאגיד�ד ציבורי ולפעילותו הנוגעי� להקמת תאגי

המועצה להקי� רשות תאגידי� ציבוריי� שתהיה גו" מטה שיסייע לממשלה לבקר את התאגידי� 
 .וייע& לה בנושאי� הקשורי� אליה�, ולפקח עליה�

 שני� לאחר הגשת  שנה לאחר הקמת המועצה לתאגידי� ציבוריי� ותשע20, במועד סיו� הביקורת
צוות משות" של רשות החברות ומשרד . טר� חוקק חוק התאגידי� הציבוריי�, מסקנותיה הסופיות

המשפטי� הכי� נוסח הצעה לחוק התאגידי� הציבוריי� המסתמ� על המלצותיה של המועצה 
 הנוסח המוצע. לתאגידי� ציבוריי� והמסדיר את הקמת� ואת פעילות� של התאגידי� הציבוריי�

לש� , )תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי�� טרו��להל� (תזכיר � כטרו�2011פורס� ביולי 
. אול� במועד סיו� הביקורת טר� הוגשה הצעת החוק בנידו�, קבלת תגובת� של גורמי� שוני�

 . פרס� משרד המשפטי� תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי�, לאחר סיו� הביקורת, 2013בינואר 

קורת הפנימית היא אחד מהכלי� רבי הער� העומדי� לרשות המועצה לפיקוח על פעילות הבי .3
שכ� היא נותנת למועצה תמונת מצב אובייקטיבית בנוגע לתחומי הפעילות , התאגיד והנהלתו

עיקר . השוני� של התאגיד ובנוגע לגורמי� שבאחריות המועצה האמורי� לדווח לה על פעילותו
, צוי משימתה והפיקוח עליה אמורי� להיעשות באמצעות ועדת הביקורתמי, הביקורת הפנימית

חוק הביקורת הפנימית קובע כי המועצה תקבע א� . שהיא ועדה שלוחה של המועצה לעניי� זה
  .ל"המנכ או ה שלר"היויהיה הממונה על המבקר הפנימי בתאגיד 

והחובה להקי� , על החברההמחוקק הישראלי ש� דגש רב על תפקידו של הדירקטוריו� לפקח  .4
חברות הו 37החברות לתועלת הציבור, 36ציבוריותהחברות כל העל מוטלת  ועדת ביקורת

, ולפי התיקו�,  נקבע תיקו� הממשל התאגידי של חוק החברות2011במר& , כאמור. 38הממשלתיות
מבקר המגביר את עצמאותה של ועדת הביקורת ומטיל עליה תפקידי� וסמכויות נוספי� הנוגעי� ל

, כגו� רשות החברות, רשויות פיקוח באר&. הוחלו על החברות עקרונות של ממשל תאגידי, הפנימי
 .אימצו ג� ה� רבי� מעקרונות הממשל התאגידי בהנחיות שקבעו

הסתמ� משרד מבקר המדינה , בהיעדר הסדרה כללית של הנורמות החלות על התאגידי� הציבוריי�
 �1999ט"התשנ, ל החברות הממשלתיות מכוח חוק החברותבבדיקתו זו על הנורמות החלות ע

) � חוק החברות �להל�  (�1975ה"התשל, חוק החברות הממשלתיות, ) חוק החברות�להל
הנורמות החלות על החברות הציבוריות והחברות לתועלת ; והנחיות רשות החברות, )הממשלתיות

 הצעת חוק התאגידי� הציבוריי� תזכיר�והנורמות שנקבעו בטרו�; 39הציבור מכוח חוק החברות
נורמות אלה מבטאות את העקרונות העיקריי� של הממשל . לגבי פעילות� של התאגידי� הציבוריי�

ובייחוד בכל , ונית� ללמוד מה� מה� הקווי� המנחי� הראויי� ג� לתאגידי� הציבוריי�, התאגידי
 .בוהנוגע לפיקוח של המועצה על התאגיד ולביצוע הביקורת הפנימית 

 

__________________ 

שימש , ])ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„] 1995, מבקר המדינה (1995דוח מבקר המדינה משנת   35
 .בי" השאר רקע למסקנות דוח זה

1999�ט"התשנ,  לחוק החברות114סעי-   36. 

חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות . 1999�ט"התשנ, ח לחוק החברות345סעי-   37
 . וכ" איסור על חלוקת רווחי� או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה,ציבוריות בלבד

1975�ה"התשל, א לחוק החברות הממשלתיות29סעי-   38. 

וו" מכי; חברה ציבורית וחברה לתועלת הציבור ה" תאגידי� שלציבור יש אינטרס בדר� פעילות"  39
מצא משרד מבקר המדינה לנכו" , שלציבור יש אינטרס ג� בדר� פעילות� של התאגידי� הציבוריי�

 . להסתמ� בבדיקתו ג� על הנורמות החלות על חברה ציבורית וחברה לתועלת הציבור



 101 הביקורת הפנימית במגזר הציבורי

 המועצה וועדת הביקורת בתאגיד הציבורי 

האפקטיביות של עבודת הביקורת הפנימית ויכולתה להשפיע על סדרי הניהול והפיקוח בתאגידי� 
הציבוריי� תלויות במידה רבה בקיומ� של מועצה וועדת ביקורת פעיל*ת בתאגיד וביחס� לביקורת 

 גור� מאז� שיפחית את תלותו של המבקר ביכולת� של המועצה וועדת הביקורת לשמש. הפנימית
את התפקידי� המיועדי� לנציבות ולגור� , בהיבטי� מסוימי�, ולמלא, ל הארגו�"הפנימי במנכ

כפי שתואר , כמו קביעת היק" כוח האד� של יחידת הביקורת הפנימית, הביצוע והבקרה החיצוני
ובכלל זה על הקצאת , תבכוח� ג� לפקח על הביקורת הפנימי. לעיל לגבי משרדי הממשלה

, המשאבי� למבקר הפנימי ועל פעילות הארגו� לתיקו� הליקויי� שעלו בדוחות הביקורת הפנימית
להל� פרטי� על תפקוד� של מועצות . ולהבטיח בכ� את האפקטיביות של עבודת הביקורת הפנימית

 :התאגידי� בנושאי� אלה

 

  התאגידתפקודה הלקוי של מועצת שירות התעסוקה בפיקוח על

בעזרת , אחד מתפקידי המועצה של התאגיד הוא לפקח על פעילות התאגיד ועל הנהלתו ולהבטיח
בכל , ואכ�. כי בתאגיד יתקיימו מנגנוני פיקוח ובקרה נאותי�, ועדת הביקורת והביקורת הפנימית

י� להל� פרט. 2007�2010הייתה מועצה פעילה בשני� , למעט שירות התעסוקה, התאגידי� שנבדקו
 ועל האפקטיביות של הביקורת הפנימית � תאגיד ציבורי מרכזי �על המועצה של שירות התעסוקה 

 : בתאגיד זה
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, ) חוק שירות התעסוקה�להל�  (�1959ט"התשי, שירות התעסוקה פועל מכוח חוק שירות התעסוקה
 .40באמצעות לשכות שירות התעסוקהה מקומות עבוד עובדי� לותפקידו הוא בי� היתר להפנות

המסחר , הרשות העליונה של שירות התעסוקה היא מועצת שירות התעסוקה שממנה שר התעשייה
 ה שלתפקידי. ת או מי שהוא מינה לכ�"ר שלה הוא שר התמ"והיו, )ת" שר התמ�להל� (והתעסוקה 

לו  השייכי� הגופי�לות פעו ועל פקח על שירות התעסוקהמועצת שירות התעסוקה ה� בי� היתר ל
המועצה רשאית למנות .  זהבתחו�הנדרשות  ולתק� תקנות פעולות ת לבצע"התמשר ללהמלי& כ� ו

 . ועדות ולאצול לה� מסמכויותיה

חוק שירות התעסוקה והתקנות שהותקנו על פיו לא קבעו את מספר� של החברי� במועצת שירות 
�ט"התשי, )רי הדיו� והעבודה במועצת השירותסד(תקנות שירות התעסוקה מ, ע� זאת. התעסוקה

1959 ) � �30השתמע כי על מועצת שירות התעסוקה למנות יותר מ, ) תקנות שירות התעסוקה�להל
 . חברי�

Ó˙‰ È¯˘ ÈÎ ‡ˆÓ�" ÌÈ�˘· ˙2007-2010 -Á "ÁÂ È˘È ÈÏ‡ Î" ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· ÔÈÓÈ�· Î- Â�ÈÓ 
ÌÈ¯·Á ‰˘ÂÏ˘ ‰˙�Ó˘ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘Ï ‰ˆÚÂÓ ,Ë˜‰ ¯ÙÒÓ˙Â�˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ÚÓ˙˘Ó‰Ó Ô ,
ÈÂ‡¯Î „˜Ù˙Ï ‰ˆÚÂÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î Â· ÔÈ‡ ¯˘‡Â . ˙Â„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÎÈ ‡Ï ÍÎÈÙÏ

‰�˘Ó ,˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ‰Ê ÏÏÎ·Â .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Í˘Ó� ‰Ê ÔÈ˜˙ ‡Ï ·ˆÓ , ¯·Óˆ„
2011 . 

__________________ 

  .ח" מיליו" ש136�והתקציב שלו היה כ,  משרות600� אוישו בשירות התעסוקה כ2010בשנת   40
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 ת מר שלו� שמחו� כי בדצמבר" מסר שר התמ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
שנקבע בו מפורשות שמספר חברי המועצה לא ,  התקבל בכנסת תיקו� לחוק שירות התעסוקה2011

השר הבהיר כי בכוונתו לפעול להקמת מועצה בהרכב רחב בהקד� . �12 ולא יהיה יותר מ�9יפחת מ
 2012בחודש ספטמבר , ואכ�. ובה� ועדת ביקורת, כדי שזו תוכל לקיי� ועדות משנה, האפשרי

, ת מר שלו� שמחו� את מינויי� של תשעה חברי� למועצת שירות התעסוקה"התמהשלי� שר 
 לא הקימה המועצה ועדת 2013עד לחודש פברואר , ע� זאת. בהתא� לחוק שירות התעסוקה

 .ביקורת

 

 „ È ‚ ‡ ˙ ‰  Ï Ú  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰  Ï ˘  Á Â ˜ È Ù  ¯ „ Ú È ‰ 

תנאי יסודי . תפקידה של מועצת שירות התעסוקה הוא בי� השאר לפקח על שירות התעסוקה, כאמור
ר לכנס "בעניי� זה קובעות תקנות שירות התעסוקה כי על היו. למילוי תפקידה הוא כינוס המועצה

 . את המועצה לא יאוחר משישה חודשי� לאחר הישיבה הקודמת

. 2010 עד ינואר 2008 מינואר �נמצא שמועצת שירות התעסוקה לא התכנסה לדיו� במש� שנתיי� 
 את המועצה לש� פיקוח 41ר המועצה דאז" לא כינסו יו2010 עד נובמבר 2007עוד נמצא שמינואר 

ל שירות התעסוקה ובקביעת סדרי "הישיבות שכונסו בפרק זמ� זה עסקו בבחירת מנכ. על התאגיד
את , כ בנימי� ב� אליעזר"כ אלי ישי וח"ח, בתקופה זו לא בחנו השרי� דאז. עבודתה של המועצה

ובכלל זה את פיקוחה על פעילות ,  שירות התעסוקה והנהלתופיקוחה של המועצה על פעילות
 עד מועד סיו� 2009כ� מנתה יחידת הביקורת בשירות התעסוקה משנת . הביקורת הפנימית

א" שבעבר הועסקו ביחידה עובדי� מקצועיי� , המבקרת הפנימית, הביקורת אד� אחד בלבד
 . 42וא" שמדובר בתאגיד בעל היק" פעילות נרחב, נוספי�

וא" זאת רק ,  התכנסה מועצת שירות התעסוקה לדיו� בנושא הביקורת הפנימית2011רק בפברואר 
 .ר המועצה"לאחר פניית המבקרת הפנימית של התאגיד ליו

Ó˙‰ ¯˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˙ , ÔÈ˜˙‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ·Â ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ‡Â‰˘
ÂÏ˘ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙‡ ˙Â�ÓÏÂ ˙Â¯È˘Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙Â�˜˙ ,·È‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÔÁ ,

‰·Î¯‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰ÓÚËÓ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ÌÂÈ˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ‰È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ ÔÙÂ‡ ˙‡ ,
‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓÓ ˜ÏÁ ‰È‰˙˘ ˙È·ÈË˜Ù‡ ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ÌÈÈ˜Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ . 

כ "ת לשעבר ח" מסרו שר התמ2012 ומפברואר 2011בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ר מועצת שירות התעסוקה דאז כי ע� כניסת� לתפקידיה� הבינו כי המועצה דלה "לי ישי ויוא

ר מועצת שירות התעסוקה דאז ציי� כי קיי� פגישות עבודה סדירות ע� "יו. בנציגי� ואינה פעילה
ר מועצת שירות "עוד ציי� יו. פגישות שעסקו בי� היתר בבקרה ובמעקב, ל שירות התעסוקה"מנכ

וכי , ת"ל משרד התמ"ר המועצה הוא כיה� ג� בתפקיד מנכ" דאז כי בתקופת כהונתו כיוהתעסוקה
אמות המידה לפיקוח ולבקרה שהתקיימו בשירות התעסוקה היו אות� אמות המידה לפיקוח ולבקרה 

 . ת"שהתקיימו במשרד התמ

סתו של ת מר שלו� שמחו� כי ע� כני" מסר שר התמ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
. ר מועצת שירות התעסוקה החלה המועצה להתכנס בתדירות גבוהה יותר"מר שרו� קדמי לתפקיד יו

כשנה , 2010בנובמבר , רק בישיבה השלישית שהתכנסה בתקופת כהונתו של מר קדמי, ע� זאת

__________________ 

�במש� כמה חודשי� .  מר שרו" קדמי2009ומנובמבר ,  מר גבריאל מימו"2009 עד תחילת 2007מיולי   41 
 לא היה למועצת �בי" מועד סיו� כהונתו של מר גבריאל מימו" ובי" תחילת כהונתו של מר שרו" קדמי 

 .ר"שירות התעסוקה יו
 ".תק" העובדי� ביחידת הביקורת הפנימית"ראו להל" בפרק   42
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העיכוב . החלו דיוני� בנושאי� הקשורי� לפיקוח על התאגיד, לאחר כניסתו של מר קדמי לתפקידו
להחליט על הגדלת המועצה ולבסס תהלי� , גר� בשל הצור� לקבוע תחילה את סדרי העבודהנ

 .עבודה מסודר

ÂÈ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘ ‰„Â·Ú ˙Â˘È‚Ù ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Î�Ó ÌÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯" ˙Â¯È˘ Ï
 ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ�ÂÈ„ÏÂ ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈ¯„Ò‰Ï ÛÈÏÁ˙ Ô�È‡ ‰˜ÂÒÚ˙‰

„È‚‡˙‰ ,Ò‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú Ì�ÈÈ�Ú˘ ÌÈ�ÂÈ„Â ÌÈ¯„ . ˙‡ Ò�ÎÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯
ÌˆÓÂˆÓ‰ ‰·Î¯‰· Ì‚ ‰È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ‰˘Â¯„‰ ˙Â¯È„˙· ÔÂÈ„Ï ‰ˆÚÂÓ‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ÈÎ ÈÂ‡¯

Ó˙‰ È¯˘"ÈÂ‡¯Î ÏÂÚÙÏ ‰Ï ¯˘Ù‡È˘ ÔÈÈ�Ó· ÌÈ¯·Á ‰ˆÚÂÓÏ Â�ÓÈ ˙ , Ì�Ó‡ ÈÎ Â‡„ÂÂÈÂ
„˜Ù˙˙ . 

 

Î � Ó ‰  Ô È ·  ˙ Â ˜ Â Ï Á Ó"� Ù ‰  ˙ ¯ ˜ · Ó ‰  Ô È · Â  ÏÈ ‡ Â  ˙ È Ó È- Ï ˘  ‰ ˙ Â · ¯ Ú ˙ ‰
 Ô ‰ ·  ‰ ˆ Ú Â Ó ‰ 

ובכלל זה את , המבקר הפנימי בשירות התעסוקה אמור לבדוק א� הארגו� ממלא את ייעודיו .1
כ� אמור המבקר לבדוק את . הצלחתו בהפניית מבקשי העבודה למקומות העבודה המתאימי� לה�

י� בנושאי רכש וניהול ובה� סיכונ, ניהול הסיכוני� העומדי� בדרכו של הארגו� להשגת יעדיו
היק" הביקורת הפנימית בשירות התעסוקה אמור לתת בידי הארגו� כלי� להתמודדות . הכספי�

 . לפי גודלו וצרכיו, סבירה ע� סיכוני� אלה

 למבקרת 2009שהתמנתה בינואר ,  הגישה ממלאת מקו� המבקר הפנימי דאז2008בנובמבר  .2
בתכנית נכללה בדיקת תרומתו של . 2009ת עבודה לשנת ל דאז הצעת תכני"לאישור המנכ, הפנימית

דרכי העבודה של סגני מנהלי המחוזות "בדיקת ,  לשיפור השירות לדורשי העבודה43"התייצבומט"ה
. וביקורות פתע בלשכות התעסוקה לבדיקת תפוקות הפקידי� ונוכחות� בעבודה" בתחו� מעסיקי�

 אישר את תכנית 2009ורק ביולי , כנית העבודהל דאז ביקש מהמבקרת הפנימית לשנות את ת"המנכ
 .שנכללה בה ביקורת בשלוש לשכות תעסוקה, העבודה שלה לשנה זו

 ל דאז הצעה לתכנית עבודה " הגישה המבקרת הפנימית לאישור המנכ2009באוקטובר  .3

בהצעה נכללו בדיקה מדגמית של יחס עובדי שירות התעסוקה לדורשי העבודה . �2010ל
הקלדת נתוני אמת במערכות הממוחשבות בשלוש לשכות תעסוקה ובדיקת רוחב , �ולמעסיקי

מעקב אחר דורשי עבודה שנקבעו לה� בהחלטות הוועדות הרפואיות מהו סוג "מדגמית בנושא 
סיכמו , לאחר די� ודברי�, 2010ביולי ". העבודה אותה יכולי� לבצע בא� אכ� נקלטו בעבודה

שעיקר� בקרה על , כי המבקרת תבצע ביקורות בשלוש לשכותל דאז והמבקרת הפנימית "המנכ
� . נכונות הנתוני� שהזינו פקידי הלשכות למערכת הממוחשבת של הארגו

__________________ 

והוא נועד להקטי" את העומס על , הוא עמדה לרישו� דורשי עבודה באמצעי� ביומטריי�התייצבומט   43
 .פקידי שירות התעסוקה
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 ÌÈ�˘Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙· ÈÎ ‡ˆÓ�2009-
2010 ,Î�Ó‰ ¯˘È‡˘"Ê‡„ Ï , Â„Ï˜Â‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÂÎ� ÏÚ ‰¯˜· ˜¯Â Í‡ ‰ÏÏÎ� ˙Î¯ÚÓÏ

ÂÏ˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ . Û˜È‰·Â ÌÈÈÏÂ˘ ÌÈ‡˘Â� Ï˘ ˙Â˜È„· ˜¯ ‡ÂÙ‡ ÂÏÏÎ� ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙·
ÌˆÓÂˆÓ , Ï„Â‚ ¯„Ò· „È‚‡˙· ˙˘¯„�‰ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï ÈÚÂˆ˜Ó ‰�ÚÓ ˙Â�˙Â� Ô�È‡ ¯˘‡

‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ . ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ ÌÈ‡˘Â�· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ Â˜ÒÚ ‡Ï Ï˘ÓÏ ÍÎ
˘ Ï˘ ÂÈ„ÚÈ ˙‚˘‰ ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È , ‡Â‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÈ ÔÂ‚Î

Ô˙Â� .¯ÂÓ‡Î ,Î�Ó‰"Ê‡„ Ï ,˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ‰È‰˘ , ˙ÂÈ�Î˙ ¯˘È‡˘ ‡Â‰
‰Ï‡ ‰„Â·Ú. 

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙ˆÚÂÓ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï ˙Ú· ‰· , ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â
Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚÂ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙ÂÎÈ‡Î�Ó‰ "‰�ÈÈ�Ú· Ï . ÍÎ·

„È‚‡˙‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ,‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ . 

 קבעה המועצה שתכנית העבודה של המבקר הפנימי תובא לאישורה 2011בהחלטתה מפברואר 
 .וכי המועצה תעקוב אחר דוחות הביקורת, ל"לאחר שתסוכ� ע� המנכ

, שעסקו ככלל בנושאי� שוליי�, בודה בשירות התעסוקהבהמש� לאמור לגבי תכניות הע .4
 לא הוסיפו לתאגיד את הער� 2009�2010נמצא כי הבדיקות שעשתה המבקרת הפנימית בשני� 

בבדיקות שעשתה המבקרת הפנימית לא היו ; המערכתי שהביקורת הפנימית אמורה להוסי" לו
גשימו את המטרות שלשמ� קיי� מוסד בדיקות אלה לא ה. מסקנות והמלצות עקרוניות או מערכתיות

  .המבקר הפנימי

 שעניינו לשכת התעסוקה בפרדס חנה בדקה המבקרת 2009כ� למשל בדוח של עמוד וחצי משנת 
את אופ� רישו� הפרטי� של דורשי , הפנימית את נכונות הנתוני� שהוקלדו למערכת הממוחשבת

מסקנות או המלצות מהותיות בעקבות למבקרת לא היו . העבודה ואת אדיבות� של עובדי הלשכה
 .הביקורת

 ˜„·�˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù·˘ ‡ˆÂÈ- ËÒÂ‚Â‡· „È˜Ù˙Ï ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰ÈÂ�ÈÓ „ÚÂÓÓ 2008 
 ˙�˘ ÛÂÒ „ÚÂ2010 - ˜ÂÁ· ˘¯„�Î ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï 

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ‰�ÈÈÙ‡˙‰
·Î�Ó‰ ÔÈ·Â ‰�È· ˙ÂÎ˘Ó˙Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ"Ê‡„ Ï .¯ÂÓ‡Î , ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙ˆÚÂÓ ‰˜„· ‡Ï

‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ˙ÁË·‰Ï ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ „È‚‡˙· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡. 

 מסרה המבקרת הפנימית של שירות התעסוקה כי 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
עמדו לרשותה ובאילוצי� שהייתה נתונה לה� באותה היא פעלה במגבלות כוח האד� והמשאבי� ש

 .וכי היא התבקשה לעסוק בנושאי� שוליי�, העת

ל שירות התעסוקה " מסר מנכ2012 ומפברואר 2011בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
דאז כי תכנית העבודה הותאמה לנתוניה וליכולותיה הבלתי מספקי� של המבקרת הפנימית ולהספק 

 .הנמו�עבודתה 

ת מר שלו� שמחו� כי האמור אמנ� " מסר שר התמ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ר מר שרו� קדמי לקבוע בנוהל העבודה שהמועצה היא "משק" את המציאות עד החלטת היו

 .שתעקוב אחר פעילות המבקרת הפנימית ותפקח עליה
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰˙˘È‚ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰‰ Ï˘ Â˙˘È‚ ÔÈ·Â ˙ÈÓÈ�Ù‰ 
Î�Ó‰" ˙„Â·Ú· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô˙Â·¯ÂÚÓ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓ Ê‡„ Ï

ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ . ÚÂ·˜ÏÂ „È‚‡˙· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÏÂÎÈ ‰˙ÈÈ‰ ‰ˆÚÂÓ‰
‰¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÎ¯„ , ˙¯˜·Ó‰ ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏÂ ‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î

ÔÈ·Â ˙ÈÓÈ�Ù‰Î�Ó‰ "Ï , ˙¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰˙ÂÙÈÙÎ Ú˜¯ ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ÂÚÏ‚˙‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ
Î�ÓÏ"Ï. 

 ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ�˜˙· ˙„ÓÂÚ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙ˆÚÂÓ ÏÚ
ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ,ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ÍÎ Ì˘ÏÂ ,Î�Ó ÛÂ˙È˘·"‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï , ˙„ÈÁÈ ·Î¯‰ ˙‡

‰˙„Â·Ú ˙‡Â „È‚‡˙· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ .‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÚÂˆÈ·Ï ÏÂÚÙÏ 
‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·Ï . 

 

✯ 

 

‰„Â˜Ù˙ÏÂ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙ˆÚÂÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ .
Î�Ó‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÌˆÚÂ‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·"˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡˘Â� ˙ÚÈ·˜· Ï , ˙ÂÏ˙ ‰¯ˆÂ�

Â· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ Ï˘ È„Ó ‰·¯ , ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘· ‰ÓÈÈ˜˙‰
˙È·ÈË˜Ù‡ . 

 

 ועדת הביקורת בתאגידי� הציבוריי�

 ˙ ¯ Â ˜ È ·  ˙ „ Ú Â  Ì Â È ˜ 

ובראשה , אחד הכלי� רבי הער� המשמשי� את המועצה לבקר את תפקוד התאגיד והנהלתו
שימוש מושכל ויעיל בוועדת הביקורת מאפשר למועצה לעשות . הוא ועדת הביקורת, ל"המנכ

 .  אפקטיבי בעבודת הביקורת הפנימית ולבצע את הפיקוח והבקרה המוטלי� עליהשימוש

נועדו , היזמות לשינויי� בחוק המועלות בשני� האחרונות והנוגעות ליישו� כללי הממשל התאגידי
כ� . לחזק את הביקורת בארגו� ולהבטיח את עצמאותה ואת חופש פעולתה של ועדת הביקורת

. 44דירקטוריו� בחברה ממשלתית ובחברה ציבורית למנות ועדת ביקורתלמשל נקבע בחוק כי על ה
תיקו� הממשל התאגידי של חוק החברות מציב ג� הוא דרישות שונות שנועדו לחזק את עצמאותה 

. ובה� הדרישה שרוב חבריה יהיו דירקטורי� בלתי תלויי�, של ועדת הביקורת בחברה הציבורית
ציבוריי� נקבע כי על המועצה של התאגיד הציבורי למנות תזכיר הצעת חוק התאגידי� ה�בטרו�

 .והרכב המועצה שנקבע נועד להבטיח את עצמאותה, ועדת ביקורת מבי� חבריה

. ועדת ביקורתהשונות בי� התאגידי� הציבוריי� באה לידי ביטוי ג� בחובה המוטלת עליה� לקיי� 
לת על התאגיד החובה לקיי� ועדת לא מוט) �80%כ( החוקי� המקימי� שנבדקו �24 מ�19נמצא שב

ובה� תאגיד ,  מהתאגידי� שנבדקו לא הייתה ועדת ביקורת�10%נמצא כי רק ב, ע� זאת. ביקורת
 .  המוסד לביטוח לאומי�חשוב במגזר הציבורי 

 חוק �להל�  (�1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[המוסד לביטוח לאומי פועל מכוח חוק הביטוח הלאומי 
והוא הכלי העיקרי לצמצו� העוני והפערי� החברתיי� ולהבטחת הגנה כלכלית , )הביטוח הלאומי

__________________ 

 . לחוק החברות114א לחוק החברות הממשלתיות וסעי- 29סעי-   44
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 חברי� ובה� בי� 56המונה , הרשות העליונה של המוסד היא המועצה. לכל תושב במדינת ישראל
נציגי ציבור ונציגי ממשלה שממנה שר הרווחה , נציגי מעסיקי�, היתר נציגי� של ארגוני עובדי�

לאחר התייעצות , השר ממנה. העומד בראש המועצה)  שר הרווחה�הל� ל(והשירותי� החברתיי� 
 .ח" מיליארד ש�60.9 היו תקבולי המוסד כ2009בשנת . ל המוסד"ג� את מנכ, ע� המועצה

חוק הביטוח הלאומי קובע כי תפקידה של מועצת המוסד הוא לפקח על פעילות המוסד ועל 
 . הנהלתו

 ÌÈ�˘·˘ ‡ˆÓ�2007-2010ÂÓ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï  ˙¯Â˜È·· ‰¯ÊÚ� ‡ÏÂ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ „ÒÂÓ‰ ˙ˆÚ
„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÈÓÈ�Ù‰ . 

אסתר דומיניסיני ' לית המוסד דאז גב" מסרה מנכ2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
�המייצגי� את ענייניה� של הגופי� שמטעמ� , כי המכהני� במועצת המוסד ה� ברוב� בעלי עניי

ול בכובד ראש א� ראוי להעביר לידיה� סמכויות הנוגעות לעבודתו על כ� יש לשק. נבחרו למועצה
 .של המבקר הפנימי

כ יצחק הרצוג כי ככל " מסר שר הרווחה דאז ח2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אי� זה נכו� לקבוע כי ... לפיכ�. "ל"הידוע לו קבע המוסד כי המבקר הפנימי יהיה כפו" למנכ

וש בביקורת הפנימית למילוי תפקידה לפקח על המוסד היות שהחוק המועצה לא עשתה שימ
השר דאז הוסי" כי אי� הנחיה המחייבת את המועצה ". מאפשר למוסד לקבוע אחרת וכ� נעשה

 מספר �וציי� כי מועצת המוסד אינה דירקטוריו� ואינה מתפקדת כדירקטוריו� , להקי� ועדת ביקורת
 וכל חבר בה דואג �צה ציבורית מאשר מבנה של דירקטוריו� החברי� בה משק" יותר מבנה של מוע

, במבנה קואליציוני כזה עלולה אפוא הביקורת. לאינטרסי� של הגו" שאותו הוא מייצג במוסד
, ר המועצה"שהוא יו, חשוב ג� לזכור כי השר. להיפגע, שאמורה להיות אובייקטיבית ובלתי תלויה

כ "ציי� ח, מכל מקו�. ביקורת הפנימית תהיה כפופה לוולכ� ספק א� רצוי שה, הוא איש פוליטי
 . חלק מוועדות המועצה עוסק בפועל בפיקוח על תחומי הפעילות של המוסד, הרצוג

 מסר שר הרווחה מר משה כחלו� כי בדעתו לפעול 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
במסגרת זו ולאחר כינו� . ותיהלרבות במועצה ובוועד, ליישו� רפורמה מבנית וארגונית במוסד

 . מועצה חדשה ידאג השר להקמת ועדת ביקורת שתורכב מחברי המועצה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰ Ï˘ Â˙Â‰ÊÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰·Î¯‰ , ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚
ÈËÈÏÂÙ ˘È‡· , È‚Èˆ�Ó ·Î¯Â˙˘ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ È�Ù· ÌÂÒÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡

·Á‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰‰ˆÚÂÓ· ÌÈ¯ , ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰ È�Ù· ÌÂÒÁÓ Ì�È‡ Ì‰˘ Ì˘Î
‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚËÓ .‰ˆÚÂÓ‰ È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ Í¯Ú ·¯ ÈÏÎ ‡È‰ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÏÚÂ

‰ˆÚÂÓ‰ ,‰Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ,‰˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ· Â· ¯ÊÚÈ‰Ï. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜ÂÁ· ‰·ÂÁ‰ ÍÎÏ ‰Ú·˜� ‡Ï˘ Û‡ , „È‚‡˙ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ ÈÎ ÈÂ‡¯
 ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÌÈ�ÈÈÙ‡ÓÏ ‰˙Â‡ ÌÈ‡˙˙Â ˙‡ÊÎ ‰„ÚÂ ÌÈÈ˜˙ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ˙ÓÈÈ˜Ó ‰�È‡˘ È¯Â·Èˆ

„È‚‡˙‰ Ï˘ ,˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú· ‰· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î. 

 

˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â  È „ È ˜ Ù ˙ 

תפקידי ועדת הביקורת בתאגיד הציבורי וסמכויותיה אינ� מנוסחי� בהוראות החוקי� , כאמור .1
 . ואכ� כ� נעשה בחלק מהתאגידי�, על המועצה לקבוע אות� בנהלי� פנימיי�על כ� . המקימי�
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תזכיר �תיקו� הממשל התאגידי של חוק החברות לגבי חברה ממשלתית וחברה ציבורית וטרו�
בי� , הצעת חוק התאגידי� הציבוריי� קובעי� כי ועדת הביקורת תעמוד על ליקויי� בניהול התאגיד

. דרכי� לתיקונ�, לפי העניי�, ותציע לדירקטוריו� או למועצה, הפנימיהשאר בהתייעצות ע� המבקר 
התזכיר שוועדת הביקורת תבח� את מער� הביקורת �עוד נקבע בתיקו� הממשל התאגידי ובטרו�

תבדוק א� עומדי� לרשותו המשאבי� והכלי� הנחוצי� ; הפנימית ואת תפקודו של המבקר הפנימי
תבח� את תכנית העבודה שלו קוד� שתוגש לאישור ; שהכי�תדו� בדוחות ; לו למילוי תפקידו

 .הדירקטוריו� או המועצה ותציע שינויי� בתכנית

 נקבעו ג� תפקידיה וסמכויותיה של ועדת 45 מהחוקי� המקימי� שנבדקו�8%נמצא כי רק ב
 :להל� דוגמה. וזאת במידה חלקית ומצומצמת בלבד, הביקורת

תפקידיה של  .�1973ג"תשלה, )ייצור ושיווק( הצמחי� מועצתמועצת הצמחי� פועלת מכוח חוק 
להבטיח הספקה סדירה של צמחי� ומגדלי� הארגוני בלתמו� מועצת הצמחי� ה� בי� היתר 

, בוועד הפועל.  ממנה שר החקלאות46את חברי מליאת המועצה. הייבמחירי� נאותי� לאוכלוס
 מחברי 15חברי� עד , ות המליאהשהוא גו" של המועצה המופקד על ניהול ענייניה על פי החלט

 . ח" מיליו� ש�79 היה כ2009תקציב מועצת הצמחי� לשנת . מליאת המועצה

  שרו של באישור, תמנה מליאת המועצה�1973ג"תשלה, )ייצור ושיווק(לפי חוק מועצת הצמחי� 
קורת אחרי� יב קורת לפיקוח על פעולות מנגנו� המועצה ולביצוע תפקידייב ועדת, החקלאות

  .המועצהמליאת שיטילו עליה מפע� לפע� השר או 

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ ˙‡ÈÏÓ ÈÎ ‡ˆÓ� , ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‰Ú·˜ . 

ר ועדת הביקורת והמבקר "יו, ר המועצה"יו, ל מועצת הצמחי�" ציינו מנכ2011בתשובת� מנובמבר 
וכי בישיבתה הקרובה תתבקש , מת לב� להערת משרד מבקר המדינההפנימי כי ייחדו את תשו

התפקידי� והסמכויות של המבקר הפנימי וועדת הביקורת ולאשרר , המועצה לדו� בסדרי העבודה
נהלי עבודה של ועדת הביקורת " אישרה מליאת מועצת הצמחי� 2012באוגוסט , ואכ�. אות�

 ".ומבקרי הפני�

‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙˘ ÔÂÂÈÎÓ‰˜È˜Á· ·Â¯Ï ÌÈ¯„‚ÂÓ Ì�È‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙· ˙¯Â˜È· ,
 ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÏ‰�· Ú·˜˙ „È‚‡˙ ÏÎ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯

ÌÂ¯Ë· ÚˆÂÓ‰ ÈÙ ÏÚÂ ˙È¯Â·Èˆ ‰¯·ÁÂ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ÏÚ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÓ¯Â�‰ ÈÙ ÏÚ-
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙. 

א את התפקידי� שהוטלו "ד מבקר המדינה בדק באיזו מידה ממלאת ועדת הביקורת במדמשר .2
בחוק נקבע בי� היתר כי שר הבריאות . �1950י"התש, א פועל מכוח חוק מג� דוד אדו�"מד. עליה

א טעוני� "כי תקנו� מג� דוד אדו� וכל שינוי שתחליט לעשות בו מועצת מד; ממונה על ביצוע החוק
,  חברי�13וכי הוועד הפועל ימנה ;  חברי�45א תמנה "כי מועצת מד;  הבריאותאישורו של שר

למנות , ו ולמימוש מטרותיו ולקבוע את הדרכי� להפעלתהתאגידלנהל את ותפקידיו ה� בי� היתר 
 ולקיי� ל ועל ההנהלה הפעילה"לפקח על המנכ, את החשב ואת המבקר הפנימי, א"ל מד"את מנכ

__________________ 

 . מהחוקי� המקימי� שנקבעה בה� החובה לקיי� בתאגיד ועדת ביקורת40%  45

וכדי להבחי" בי" התאגיד לגו- המתפקד בו " ועצהמ"מכיוו" שבש� התאגיד נכללת המילה   46
 ".מליאת המועצה"או " מליאה" יכונה כא" האחרו" �כדירקטוריו" 
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 עובדי� וכ� �1,600א מועסקי� כ"במד. ח" מיליו� ש�635 היה כ�2009א ל"תקציב מד. ועדת ביקורת
 .  מתנדבי��11,000פועלי� בו כ

„Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ�"‰È„È˜Ù˙ ÏÎ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‡ , „ÚÂÂ‰ Ì˙Â‡ Ú·˜˘ ÈÙÎ
ÏÚÂÙ‰ . ‰„ÚÂÂ‰ ‰�„ ‡Ï Ï˘ÓÏ ÍÎ"¯È·Ò „ÚÂÓ· "‰Ï Â˘‚Â‰˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ,

Â�· Ú·˜�˘ ÈÙÎ„Ó Ï˘ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÈÏ‰" ‡- ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘ÚÎ ‰�„ ˙ÂÁÂ„‰Ó ˜ÏÁ· 
Ì˙˘‚‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ‡ÏÂ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡Â ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰�Á· ‡Ï

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÂË˜��˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ‰˜„· . Ì‚ ‡ˆÓ�
Î ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‡„ÈÂ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘˘¯„�47. 

על כ� רצוי . האפקטיביות של עבודת המבקר הפנימי תלויה בי� היתר במשאבי� המוקצי� לו .3
כי ועדת הביקורת בתאגיד הציבורי תבח� א� עומדי� לרשות המבקר הפנימי המשאבי� הנחוצי� לו 

 .למילוי תפקידו

רת א�  מהתאגידי� הציבוריי� שנבדקו לא בדקו המועצה או ועדת הביקו�40%נמצא שבכ
המשאבי� שהועמדו לרשות המבקר הפנימי אמנ� מתאימי� לביצוע ביקורת הפנימית ראויה 

 . בתאגיד

 

 סדרי הדיו� של ועדות הביקורת בתאגידי�

1. ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â  Ï ˘  ‰ È � Â È „  ˙ Â ¯ È „  ועדת הביקורת נדרשת להתכנס :˙
קבעה תדירות בחוקי� המקימי� שנבדקו לא נ. כדי שתוכל לבצע את עבודתה כראוי, בקביעות

חוק . ועל כ� בסמכות� של כל אחת ממועצות התאגידי� לקבוע זאת, הדיוני� של ועדת הביקורת
בחברה ציבורית ובחברה לתועלת הציבור , החברות קובע שוועדת הביקורת בחברה ממשלתית

מ� הראוי אפוא שג� ועדת הביקורת . ופע� בשלושה חודשי� לפחות, תתכנס לפי צורכי החברה
 .ופע� בשלושה חודשי� לפחות, ד הציבורי תתכנס לדיו� לפי צורכי התאגידבתאגי

 מהתאגידי� שנבדקו פחות מארבע �80% התכנסה ועדת הביקורת בכ2007�2009נמצא שבשני� 
 מהתאגידי� שנבדקו לא התכנסה ועדת הביקורת כלל באחת �20%ובכ, פעמי� בכל אחת מהשני�

 . משני� אלה לפחות

 ˜ÏÁ·˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ˙Â¯È„˙· ÔÂÈ„Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂ ÂÒ�Î˙‰ Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó ¯ÎÈ�
ÈÂ‡¯Î Ô˙„Â·Ú ˙‡ Úˆ·Ï Ô˙ÏÂÎÈ ¯·„· ˜ÙÒ ˙¯¯ÂÚÓ‰ ‰ÎÂÓ� . „È‚‡˙ ÏÎ· ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÂÈ„Ï Ò�Î˙‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ ÚÂ·˜Ï È¯Â·Èˆ , ÌÚÙ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏÂ
ÔÂÚ·¯· ,ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚÂ . 

2.  ¯ Ù Ò Ó Ì Â È ˜ Ï  È ¯ Ú Ê Ó ‰  Ô È È � Ó ‰ Â  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â Â ·  Ì È ¯ · Á ‰
˙ Â Ë Ï Á ‰  ˙ Ï · ˜ Ï Â  ‰ È � Â È  כדי שוועדת הביקורת תוכל למלא את תפקידה יש להבטיח :„

 . מספר מזערי של חברי� בה וכ� מניי� מזערי של משתתפי� בדיוניה ובקבלת החלטותיה

__________________ 

היבטי� בפעילות מג" דוד אדו� והמוסדות "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„62 ·)2012 , ראו מבקר המדינה  47
395, 393�390' עמ, "המנהלי� שלו. 
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ת )א( ר ו ק י ב ה ת  ד ע ו ו ב  � י ר ב ח ה ר  פ ס  החוקי� המקימי� �24רק בחוק אחד מ :מ
ככלל על , לכ�.  שלושה�נקבע המספר המזערי של החברי� בוועדת הביקורת ) �4%כ(בדקו שנ

 .המועצות בתאגידי� הציבוריי� לקבוע מהו המניי� המזערי הזה

וחוזר , חוק החברות קובע כי מספר החברי� בוועדת הביקורת בחברה ציבורית לא יפחת משלושה
רי� בוועדת הביקורת בחברה ממשלתית לא  קובע כי מספר החב1992של רשות החברות משנת 

תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי� נקבע כי �בטרו�. יפחת מחמישה ולא יהיה יותר משבעה
על כ� בהיעדר הוראה בחוק המקי� היה נית�  .ועדת הביקורת בה� תמנה שלושה עד חמישה חברי�

 .  לפחותלצפות כי בוועדת הביקורת בתאגיד הציבורי יכהנו שלושה חברי�

Î· ÈÎ ‡ˆÓ�-13% ˙„ÚÂÂ· „·Ï· ÌÈ¯·Á È�˘ Â�‰ÈÎ Â˜„·�˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó 
˙¯Â˜È·‰ ,˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô„Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰È‰ ÏÂÏÚ˘ ¯·„ . 

 ÌÈ¯·Á ‰˘ÂÏ˘ Â�‰ÎÈ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· ÈÎ ÁÈË·˙ È¯Â·Èˆ „È‚‡˙ ÏÎ· ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÂÁÙÏ . 

ת )ב( ו ט ל ח ה ת  ל ב ק ל ו  � ו י ד ל י  ר ע ז מ ה  � י י נ מ  החוקי� �24חוק משו�  :ה
 .המקימי� שנבדקו לא קבע מהו המניי� המזערי לקיו� דיוני� ולקבלת החלטות בוועדת הביקורת

בתיקו� הממשל התאגידי של חוק החברות נקבע לגבי חברה ציבורית כי המניי� החוקי לקיו� דיוני� 
שות החברות חוזר ר. ולקבלת החלטות בוועדת הביקורת בה יהיה מניינ� של רוב חברי הוועדה

. קובע כי מניינ� של חברי ועדת הביקורת בחברה ממשלתית בכל אחד מדיוניה לא יפחת משלושה
מכיוו� שהחוקי� המקימי� לא קבעו את המניי� המזערי הדרוש לקיו� דיוני� ולקבלת החלטות של 

 הממשל היה נית� לצפות כי מועצת התאגיד תסדיר עניי� זה על פי הנקבע בתיקו�, ועדות הביקורת
 .התאגידי של חוק החברות ובחוזר רשות החברות

 ÌÂÈ˜Ï ˘Â¯„‰ È¯ÚÊÓ‰ ÔÈÈ�Ó‰ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ ‰Ú·˜ ‡Ï ÌÈÁÓˆ‰ ˙ˆÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ÌÈ�ÂÈ„ ;„Ó·"˘Â¯„‰ ÔÈÈ�Ó‰ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ú·˜ ‡ , ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÌÏÂ‡

‰Ê ÔÈÈ�Ó ÈÏ· Ì‚ ÌÈ�ÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜48 ;˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜ ÌÈ�‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘¯·Â ÌÈ�ÂÈ„ ˙¯Â˜È·‰ 
˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜Â ,ÍÎÏ ˘Â¯„‰ È¯ÚÊÓ‰ ÔÈÈ�Ó‰ Â‰Ó Ú·˜˙ ˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ˘ ÈÏ· , ‰È‰È˘ ÈÏ·Â
ÈÂ‡¯ ÔÈÈ�Ó ÍÎÏ49 . 

 נמסר כי 2011ר ועדת הביקורת והמבקר הפנימי של רשות הטבע והגני� מדצמבר "בתשובת� של יו
רוש לה לקבלת היא הקובעת את המניי� הד, על פי נוהל העבודה שאימצה ועדת הביקורת

על פי הנוהג הקיי� ברשות זה שני� מתקבלות החלטות ועדת הביקורת ברוב של . החלטותיה
מוגשות ההחלטות המתקבלות בו לאישורה של , וכאשר אי� מניי� לקבלת החלטה, שלושה חברי�
 .מליאת הרשות

__________________ 

היבטי� בפעילות מג" דוד אדו� והמוסדות "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„ 62 ·)2012 ,ראו מבקר המדינה  48
 .394' עמ, "המנהלי� שלו

49
 

, אתרי� לאומיי� ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גני� לאומיי�רשות הטבע והגני� פועלת מכוח  
יני שמורות ילטפל בכל ענלפי חוק זה תפקידיה של רשות הטבע והגני� ה� בי" היתר  .1998�ח"התשנ

המקבילה למועצה בתאגידי� ( מליאה  פועלתרשותב. יניה�יהלאומיי� ולקד� את ענהטבע והגני� 
חוק הממונה על ביצוע  להגנת הסביבה המנה הממשלה בהמלצת השרמ חברי� ש19 שבה) האחרי�

על פי , הממשלהו, ר"יומנה לה מבי" חבריה מ, לאחר התייעצות ע� המליאה, השר. רשותבכל הנוגע ל
,  משרות קבועות450� היו ברשות הטבע והגני� כ2010בשנת . נהל הרשותמנה את ממ, הצעת השר

 .ח" מיליו" ש355�ותקציבה המתוכנ" לשנה זו היה כ
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, הביקורתא כי יש קושי לאייש את ועדת " מסר מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
א בתשובתו כי "עוד טע� מד. בי� השאר עקב חוסר היכולת לתגמל את החברי� בה תגמול כספי

ולכ� היא יכולה , מעמדה של ועדת הביקורת הוא מעמד של ועדה ממליצה ולא של ועדה מחליטה
 .א" שהתקבלו במניי� משתתפי� חסר, להציג את המלצותיה

¯ ˙‡ÈÏÓ ÏÚ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È¯ÚÊÓ‰ ÔÈÈ�Ó‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÌÈ�‚‰Â Ú·Ë‰ ˙Â˘
ÔÈÈ�Ú· ËÈÏÁ‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙‡ ÍÈÓÒ‰Ï Â‡ ‰Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ,

˙Â˘¯· ÌÈÈ˜‰ ‚‰Â�‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ‰Ï Ï‡Â .ÌÈÂ˜ „ÈÓ˙ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ‚‰Â�‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ ,
· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈ�ÂÈ„ È�˘Ï Ú‚Â�· Ï˘ÓÏ-2010 ,˘ ˙ÂËÏÁ‰‰˘ ÂÏ·˜˙‰

˙Â˘¯‰ ˙‡ÈÏÓ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ì‰· ,„·Ï· ÌÈ¯·Á È�˘ Ì‰· ÂÁÎ�˘ Û‡. 

„Ó ˙�ÚË ÔÈÈ�Ú·" Ï˘ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÓÓ ‰„ÚÂ Ï˘ „ÓÚÓ ‡Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ÈÎ ‡
‰ËÈÏÁÓ ‰„ÚÂ ,‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ ÔÎÏÂ , ÌÈÙ˙˙˘Ó ÔÈÈ�Ó· ÂÏ·˜˙‰˘ Û‡

¯ÒÁ , ÂÊ ˙Â�˘¯Ù ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ÎÈ¯ˆÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÔÎÂ˙Ó ˙�˜Â¯Ó
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ÌÈ�ÂÈ„ ÌÂÈ˜Ï È˜ÂÁ ÔÈÈ�Ó , ‰ÓÂÈ˜ ÒÈÒ·· Á�ÂÓ‰ ÔÂÈÚ¯Ï ˙‡ËÂÁ ‰Ê „·ÏÓÂ

 ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘-·¯ ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ -ÌÈ�Â˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÌÈ‚ˆÂÓÂ ˙Â�ÂÂ‚Ó ˙ÂÚ„ ˙ÂÏÂÚ Â·˘ ÌÈÙ˙˙˘Ó ,
˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÏ·˜˙Ó ÂÙÂÒ·Â . 

ÚÈ·˜ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Ï·˜ÏÂ ÌÈ�ÂÈ„ ÌÂÈ˜Ï ˘Â¯„‰ È¯ÚÊÓ‰ ÔÈÈ�Ó‰ Ï˘ ‰
„Ó Ï˘ ÌÈ˜Ó‰ ˜ÂÁ· ˙ÂËÏÁ‰"‡ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ�Ó ÚÂ·˜Ï „È‚‡˙‰ ˙ˆÚÂÓ ÏÚ. 

 

 ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â Â Ï  ‰ „ Â · Ú  Ï ‰ Â � 

נוהל עבודה פנימי לוועדת הביקורת נדרש כדי להסדיר את פעילותה בנושאי� שלא נקבעו בחוק 
את סמכויותיה ואת אופ� ,  להגדיר את תפקידיה של ועדת הביקורתעל הנוהל. המקי� של התאגיד

 . וכ� לסייע בשיפור יכולתה של המועצה לפקח עליה, עבודתה

Î· ÈÎ ‡ˆÓ�-40%˙¯Â˜È· ˙Â„ÚÂ Ì‰· ÂÏÚÙ˘Â Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó  , ‰„Â·Ú Ï‰Â� Ú·˜� ‡Ï
Ô˙„Â·Ú ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÈÓÈ�Ù . 

 ¯˘‡ Ï‰Â� Ú·˜˙ „È‚‡˙ ÏÎ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ˙‡ ¯È„ÒÈ
Â·. 

 

 מינוי המבקר הפנימי 

ג� בחוקי� המקימי� . חוק הביקורת הפנימית אינו קובע את הלי� המינוי לתפקיד המבקר הפנימי
בחוק החברות ובחוק החברות .  לא נקבע הלי� המינוי לתפקיד זה50של התאגידי� שנבדקו

; שלתית ימנה הדירקטוריו� את המבקר הפנימיהממשלתיות נקבע שבחברה ציבורית ובחברה ממ
תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי� מציע כי בתאגיד הציבורי תמנה המועצה את המבקר �טרו�

 . הפנימי

__________________ 

בהיק- פעילות" ובאופי ,  חוקי� מקימי� של תאגידי� השוני� זה מזה במגזרי פעילות"24נבדקו   50
 .פעילות"
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א� , למשל. 51המבקר עלול להיות תלוי במידה רבה מדי במי שמינה אותו או במי שהשפיע על מינויו
עלול המבקר הפנימי להרגיש כלפי , בקר הפנימיל השפעה רבה על מינויו של המ"הייתה למנכ

מינוי המבקר הפנימי על ידי . ל מחויבות או הכרת תודה ולהימנע בשל כ� מלבקר אותו"המנכ
 . ל"ל יקטי� אפוא את תלותו של המבקר במנכ"המועצה ולא על ידי המנכ

Î�Ó‰ ‰È‰ Â˜„·�˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó ˜ÏÁ·˘ ‡ˆÓ�"Ï ,È·‰ ˙„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ‡ÏÂ˙¯Â˜ ,
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ· ·¯ÂÚÓ‰ È¯˜ÈÚ‰ Ì¯Â‚‰ . Ï˘ ¯˙È ˙ÂÏ˙ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÎ·

Î�Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰"¯˜·Ï ÂÈÏÚ˘ Ï .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

שאליו ,  פרס� שירות התעסוקה מכרז פנימי לתפקיד המבקר הפנימי של הארגו�2008בדצמבר 
ה לדיו� ועדת בוחני� של שלושה  התכנס2009בינואר . ניגשה ממלאת מקו� המבקר הפנימי דאז

ל שירות התעסוקה ובחרה בממלאת המקו� לתפקיד לתקופת ניסיו� של "חברי� בראשותו של מנכ
כל ההלי� נעשה בלי . ל לאשר את קביעותה בתפקיד"שבסופ� החליט המנכ, שישה חודשי�

 .שמועצת שירות התעסוקה תהיה מעורבת בו

˙˘ ‡È‰ „È‚‡˙ ÏÎ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰È‰˙ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙‡ ‰�Ó
ÂÈÂ�ÈÓ· ˙·¯ÂÚÓ .˙ÂÏ˙ ˙ÚÈ�ÓÏ ‰ÓÂ¯˙ ‰È‰˙ ÍÎ·-Î�Ó· ¯˜·Ó‰ Ï˘ ¯˙È"Ï , ˙¯·‚‰ÏÂ

Â˙„Â·Ú Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰. 

 

 מעקב המועצה אחר עבודת ועדת הביקורת

והיא המקשרת בי� היתר בי� המועצה ובי� המבקר הפנימי , ועדת הביקורת היא גו" של המועצה
ועל ועדת הביקורת לדווח , לכ� על המועצה לעקוב אחר פעילותה של ועדת הביקורת. בתאגיד

בחוק החברות נקבע כי על כל ועדה שהקי� דירקטוריו� החברה לדווח לו . למועצה על פעילותה
משרד מבקר המדינה בדק את מידת המעקב של מליאת . ותיה והמלצותיהטהחל באופ� שוט" על

 .52ה של ועדת הביקורתמועצת הצמחי� אחר עבודת

 לא דנה מליאת המועצה בהמלצות ועדת הביקורת ולא עקבה כראוי 2007�2009נמצא כי בשני� 
 .  התקיי� במליאת המועצה דיו� בנושא עבודת ועדת הביקורת2010רק בנובמבר ; אחר עבודתה

קר ל והמב"המנכ, ר ועדת הביקורת"יו, ר מועצת הצמחי�" מסרו יו2011בתשובת� מנובמבר 
 .הפנימי כי ה� מקבלי� עליה� לדו� בכל שנה בדוחות ועדת הביקורת

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÁÂ„· È˙�˘ ÔÂÈ„· È„ ‡Ï . ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ ÏÚ
˙ÂÚÈ·˜· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂ„Ï , ˘È˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚÂ Ô˙ÂÁ„Ï Â‡ ÔˆÓ‡Ï ËÈÏÁ‰Ï

ÍÎ ·˜Ú ËÂ˜�Ï. 

 

✯ 

__________________ 

 . ל מכרזלמשל המשתתפי� בוועדה לבחירת המבקר הפנימי בהלי� ש  51
היבטי� בפעילות מג" דוד אדו� והמוסדות "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„62 ·)2012 , ראו ג� מבקר המדינה  52

 .395' עמ, "המנהלי� שלו
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ÓÂÈ˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ‰ , „ÒÂÓÂ „È‚‡˙· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰„ÓÚÓ
Â· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ,¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â˘Á ‰¯˜· ÈÏÎ Ì‰˘ ,Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï , ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ

ÈÂ‡¯Î ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÓ¯Â˙Â .¯˙ÂÈ· È˙Â‰Ó ‡Â‰ ‰Ê Ì‚Ù ,Ì„˜‰· Â¯È„Ò‰ÏÂ Â�˜˙Ï ‰·ÂÁÂ . ˙ÂÈ‚ÂÒ
Ó Ô�È‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÔÈÈ�Ú· ˙Â·¯‰˜È˜Á· ˙Â¯„ÒÂ , ˙ÂˆÚÂÓ ÏÚÂ

Ô¯È„Ò‰Ï ‡ÂÙ‡ ‰È‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ,ÈÂ‡¯Î Ô‰ÈÏÚ ÂÁ˜ÈÙ ‡ÏÂ Ô˙Â‡ Â¯È„Ò‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÏÂ‡ .
 ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ÌÂÈ˜Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÈÂ‡¯Î ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ„È‚‡˙ Â‡ˆÓ�
 ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙¯Â˜È·· ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â�· Â‡ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú· ˙Â·¯ÂÚÓÏÂ

‰�‰ ÏÚÂ „È‚‡˙‰Â˙Ï .˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÈ„È‚‡˙‰Ó ˜ÏÁ· , ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÌÈ¯Á‡·Â
‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ , „È‚‡˙· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ‰ÚÈ‚Ù ˘È ÍÎ·Â

ÂÈÏÚ Á˜ÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ·Â . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„· ¯ÂÓ‡Î , ˘Â·È‚ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ
Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˜ÂÁÌÈÈ¯Â· .‰˜È˜Á· ¯„ÒÂÓ Â�È‡ ‡˘Â�‰ „ÂÚ ÏÎ , Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ï‰Â�· Ú·˜˙ „È‚‡˙ ÏÎ ,‰Ê ÁÂ„· ¯ÂÓ‡‰ ÈÙ ÏÚ ,‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ , È¯„Ò ˙‡Â ‰È„È˜Ù˙ ˙‡
ÂÓÂ˘ÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜˙Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú . 

 

 

 ל התאגיד הציבורי"תלות יתר של המבקר הפנימי במנכ

בחלק . בי� השאר באמצעות המבקר הפנימי, הלת התאגידבאחריותה של המועצה לפקח על הנ
ל הוא "מהתאגידי� החליטה המועצה בהתא� לסמכותה על פי חוק הביקורת הפנימית כי המנכ

ל שורה של סמכויות הנוגעות למבקר "ובכ� מסרה למנכ, שיהיה הממונה על המבקר הפנימי
את בלי שהמועצה או ועדת הביקורת וז, כגו� הסמכות לאשר את תכנית העבודה של המבקר, הפנימי

ל "בחלק מתאגידי� לא קבעה המועצה את המנכ. מטעמה היו מעורבות בעבודת הביקורת הפנימית
ואילו המועצה או ועדת , ל הממונה על המבקר"אול� בפועל היה המנכ, לממונה על המבקר הפנימי

� אלה נוצרו תלות יתר של בתאגידי. הביקורת מטעמה לא היו מעורבות בעבודת הביקורת הפנימית
ה� של המבקר הפנימי וה� של , ולו למראית עי�, וחשש לניגוד ענייני�, 53ל"המבקר הפנימי במנכ

לכ� על המועצה או ועדת הביקורת מטעמה להיות מעורבות בעבודת הביקורת הפנימית . ל"המנכ
להל� פרטי� . רטל בפ"ולמנוע תלות יתר של המבקר הפנימי בהנהלת הגו� המבוקר בכלל ובמנכ

 :בעניי� תלות זו

 

 הממונה על המבקר הפנימי בתאגיד הציבורי

יהיה יושב חוק הביקורת הפנימית קובע כאמור כי הממונה על המבקר הפנימי בתאגיד הציבורי 
שא ייפנימי המבקר ה. ל כפי שיקבע הדירקטוריו�והכ, ל"המנכ או 54מקביל לדירקטוריו�הגו� הראש 

 הצעה לתכנית עבודה ו לאישוריביא,  על ממצאיודוח ו יגיש ל,י הממונה עליופנלבאחריות הישירה 
 .  והממונה יאשר אותה בשינויי� הנראי� לו,שנתית או תקופתית

__________________ 

תלותו של "ראו לעיל בפרק . ל המשרד"בדומה לתלותו של המבקר הפנימי במשרד הממשלתי במנכ  53
 ".המבקר הפנימי במשרדי הממשלה

אול� יש תאגידי� שהגו- , המקביל לדירקטוריו" הוא בדר� כלל המועצהבתאגיד סטטוטורי הגו-   54
 ". ההנהלה"או " הוועד הפועל"כמו , המקביל בה� לדירקטוריו" הוא גו- אחר
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1. Î·˘ ‡ˆÓ�-83% ÌÈ�˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰�„ ‡Ï Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó 2006-2009 Â„ÓÚÓ· 
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ,ÓÓ‰ Ï˘ Â˙Â‰Ê ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰�Á·� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂÂÈÏÚ ‰�Â . 

  !בהירות בנוגע לזהות הממונה על המבקר הפנימי !נמצא כי בתאגידי� רבי� הייתה אי .2

ל על בעלי תפקידי� "ר המועצה או המנכ"יו,  מהתאגידי� שנבדקו הצביעו המבקר הפנימי55%!בכ
 . שוני� כמי שממוני� על המבקר הפנימי

 .55ל"ר הוועד הפועל ולמנכ"ה כפו� ליוא קבעה בנוהל שהמבקר הפנימי יהי"הנהלת מד, לדוגמה
מאחר שנקבעו בו שני בעלי תפקידי� , נוהל זה אינו עולה בקנה אחד ע� חוק הביקורת הפנימית

והוועד , א אינה אפוא ברורה"הגדרת הממונה על המבקר הפנימי במד. הממוני� על המבקר הפנימי
 . א לא הסדיר סוגיה זו כראוי"הפועל של מד

ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ„Ó Ï˘ ÏÚÂÙ‰ „"Ï‰Â�· Ú·˜È ‡ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ¯˜·Ó‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ˙‡
„È‚‡˙· ÈÓÈ�Ù‰ . 

 נמסר כי נכו� הוא שרצוי להכפי� את המבקר 2011א למשרד מבקר המדינה מדצמבר "בתשובת מד
א "ואכ� כ� נקבע בנוהל החדש שאישר הוועד הפועל של מד, הפנימי לוועד הפועל ולעומד בראשו

 . 2011בדצמבר 

3. ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ „È˜Ù˙· Â˘ÓÈ˘ Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó Ú·¯· ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ :
„È‚‡˙‰ ˙ˆÚÂÓ ,ÂÈ Â‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ" ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯- Ì�È‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Â ÌÈÙÂ‚ 

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ. 

 

 אישור תכנית העבודה ושינויי� בה

מבקר הפנימי יש השפעה על קביעת נושאי לבעל התפקיד המאשר את תכנית העבודה של ה
על פי חוק הביקורת הפנימית בעל , כאמור. הביקורת של המבקר ועל הקצאת המשאבי� לעבודתו

הסמכות לאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי בתאגיד הציבורי הוא מי שהמועצה קבעה 
ל "שבה� ניתנה למנכבמקרי� . ל"ר המועצה או המנכ" יו!אותו לממונה על המבקר הפנימי 

הסמכות לאשר את תכנית העבודה ולעשות בה שינויי� עלול הדבר להביא לניסיו� שלו להסיט את 
, על כ�. כפי שציינה ועדת זילר, המבקר הפנימי מביקורת על נושאי� או על גורמי� מסוימי� בארגו�

 בעל הסמכות לא יהיה, שהוא מטבע הדברי� אחד מהמבוקרי� העיקריי�, ל"מ� הראוי שהמנכ
 . לאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי

נקבע בחוק החברות כי ועדת הביקורת בחברה הציבורית ובחברה הממשלתית תבח� את , כאמור
וקביעה , תכנית העבודה של המבקר הפנימי לפני הגשתה לאישור הדירקטוריו� ותציע בה שינויי�

 .� הציבוריי� לגבי ועדת הביקורת בה�תזכיר הצעת חוק התאגידי!דומה קיימת ג� בטרו�

מ� הראוי שהמועצה של כל תאגיד תקבע בנוהל הלי� לאישור תכניות העבודה של המבקר הפנימי 
 . ובהקשר זה תגדיר את התפקידי� והסמכויות של כל אורג� בתאגיד, ותוודא את יישומו

__________________ 

קביעת נוהל "ראו להל" בפרק , א העוסקי� בביקורת הפנימית"לעניי" תקפות� של נוהלי הנהלת מד  55
 ".ביקורת פנימית
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סמכותו לאשר את בהירות בנוגע לבעל התפקיד שב!נמצא כי בחלק מהתאגידי� קיימת אי .1
 סמכות שלפי חוק הביקורת הפנימית נגזרת מזהות הממונה על !תכנית העבודה של המבקר הפנימי 

ל בעלי תפקידי� שוני� " מהתאגידי� שנבדקו ציינו המבקר הפנימי והמנכ22%!בכ: המבקר הפנימי
 .שבסמכות� לאשר את תכנית העבודה של המבקר

ו לא דנו המועצה או ועדת הביקורת בתכניות העבודה  מהתאגידי� שנבדק21%!נמצא כי בכ .2
 .  וממילא לא אישרו אות�2009!2006של המבקר הפנימי לשני� 

3. Î· ÈÎ Ì‚ ‡ˆÓ�-21%Î�Ó‰ ¯˘È‡ Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó " Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ Ï
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ,‰˙Â‡ Â�Á·È ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Â‡ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÏ· . ¯˙È ˙ÂÏ˙ ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰

·Ó‰ Ï˘Î�Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜" ˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏÂ Ï
˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰. 

להל� דוגמה הממחישה את הצור� במעורבות המועצה או ועדת הביקורת באישור תכנית העבודה 
 לא דנה מועצת שירות התעסוקה בפעילות התאגיד 2010!2007בשני� , כאמור. של המבקר הפנימי

ובכלל זה בדוחות הביקורת , וממילא ג� לא בעבודת הביקורת הפנימית בתאגיד, לתוובתפקוד הנה
 .בהערכת איכותה של הביקורת ובמשאבי� המוקצי� לה, הפנימית

 ÌÈ�˘Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙˘ ‡ˆÓ�2009-2010 ÂÈ‰ 
Î�Ó‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï ˙Â�Â˙�"Ï ,ÍÎ· ˙·¯ÂÚÓ ‰È‰˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÏ·. 

�במסגרת בדיקה , ל דאז וביקשה ממנו" פנתה המבקרת הפנימית למנכ2011בספטמבר , נוס� על כ
. לקבל הבהרות בנוגע לשני מכרזי כוח אד� פנימיי� שפרס� התאגיד, שהחליטה לעשות בנושא

ל ביקורת על מקצועיותה ועל מניעיה לבדיקה וביקש ממנה "בתשובתו למבקרת הפנימית מתח המנכ
 .לה בנושא לאלתרלחדול מטיפו

ומכוח סמכותו זו הורה לה לחדול מלבצע ביקורת , ל דאז היה הממונה על המבקרת הפנימית"המנכ
וממילא היה עלול , ל בעצמאותה של המבקרת הפנימית"בכ� פגע המנכ. על נושא הנתו� לאחריותו

 . לפגוע באפקטיביות של הביקורת הפנימית

ל שירות התעסוקה דאז כי השיב בפירוט " מסר מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ל כי הבדיקה שעשתה המבקרת הפנימית לא "עוד ציי� המנכ. על כל שאלותיה של המבקרת הפנימית

ולדעתו לא הייתה כל סיבה להעדי� בדיקה זו על בדיקות שאישר , נכללה בתכנית העבודה שאישר
 .בתכנית העבודה

Ï˙ ‰¯ˆÂ� ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘·˘ ‡ˆÂÈÎ�Ó· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ Ï˘ ¯˙È ˙Â" ‰˙ÂÙÈÙÎ ÏÏ‚· Ï
ÂÏ ,˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú· ˙Â·¯ÂÚÓ ÂÈ‰È ‰ÓÚËÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Â‡ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‡Ï· . 

Î�Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ¯˙È ˙ÂÏ˙ ¯ˆÂÂÈ˙ ‡Ï˘ ‡„ÂÂÏ „È‚‡˙ ÏÎ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ"Ï , ÏÚ
˙È·ÈË˜Ù‡ ‰È‰˙ „È‚‡˙· ‰˘ÚÈ˙˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó .Ú ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ Ï

ÌÈÈÂ�È˘ ‰· Â˘ÚÈÂ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· Â�Â„È ‰ÓÚËÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Â‡ ‰ˆÚÂÓ‰˘ , Ì„Â˜
Â¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰�ÂÓÓÏ ˘‚Â˙˘ . 

 ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ¯Â˘È‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ Ú·˜˙ „È‚‡˙ ÏÎ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂˆ¯
‰ˆÚÂÓ‰Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ Ì‚ ÏËÂ˙ ÈÓÈ�Ù‰ ,ÌÂ¯Ë· Ú·˜�˘ ÈÙÎ-Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙ ˜ÂÁ ˙

ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ,¯ÂÓ‡Î. 
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 תק� העובדי� ביחידת הביקורת הפנימית

א� המבקר הפנימי הוא עובד . מבקר פנימי יכול להיות עובד התאגיד או עובד המועסק במיקור חו(
הרי שעיקר התקציב שהתאגיד מקצה לעבודת הביקורת הפנימית הוא לתשלו� שכר� של , התאגיד

 . להסתייעותו של המבקר הפנימי בשירותי מיקור חו(המבקר הפנימי ועובדיו ו

 מהתאגידי� שנבדקו היה המבקר הפנימי עובד 30%!מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי ב
 . מה� הועסק המבקר במיקור חו(70%!וב, התאגיד

בתאגידי� שבה� המבקר הפנימי ועובדיו ה� עובדי התאגיד נקבע תק� כוח אד� ליחידת הביקורת 
 .התק� אמור להיקבע על פי צורכי התאגיד בתחו� הביקורת הפנימית ועל פי משאביו. תהפנימי

דבר שאינו מתיישב ע� , נמצא כי יחידת הביקורת בשירות התעסוקה כללה מבקר פנימי אחד
ע� , ע� מספר העובדי� שהוא מעסיק, ע� תקציבו, המשימות והאתגרי� העומדי� לפני השירות

  .יסתו הגאוגרפיתמורכבות פעילותו וע� פר

Î�Ó"Ê‡„ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï ,˙Â¯È˘· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ‰È‰˘ , ÏÏÎ·Â
‰Ï ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ‰Ê , ÈÂÏÈÓÏ ÌÈˆÂÁ�‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·ÓÏ ‰ˆ˜‰ ‡Ï

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ· ¯„‚ÂÓÎ ‰„È˜Ù˙ , ˙¯˜·ÓÏ ˙Âˆ˜‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â
¯Â˜ÈÓÏ ·Èˆ˜˙ ˙ÈÓÈ�Ù‰ıÂÁ  .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,Î�Ó‰ ‰ÈÏÚ ÏÈË‰" Â�ÙÂ‰˘ ˙Â�ÂÏ˙ ¯¯·Ï Ï

˙Â¯È˘Ï ,˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú ÚÂˆÈ· ÔÂ·˘Á ÏÚ ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ÍÎÏ ˙Â�Ù‰Ï ‰˙Â‡ ÍÈ¯ˆ‰˘ ¯·„ .
˙Ú‰ ‰˙Â‡ ÏÎ· ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ· Ì„‡‰ ÁÂÎ· ‰˘Ú�˘ ıÂˆÈ˜‰ ˙Â¯ÓÏÂ , ˙ˆÚÂÓ ‰�„ ‡Ï

Á· ‡ÏÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙Âˆ˜‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰�
˘ÈÂ‡ ‡Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ „·ÂÚ Ô˜˙ ÌÂ˜Ó· ıÂÁ ¯Â˜ÈÓÏ ·Èˆ˜˙ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·ÓÏ . 

 

 קביעת תנאי העסקתו של המבקר הפנימי 

ל ובמנהל משאבי האנוש עלולה להיווצר בי� היתר כאשר "תלות יתר של המבקר הפנימי במנכ
 . גורמי� אלה קובעי� את תנאי העסקתו של המבקר

היא שתקבע את תנאי העסקתו של , באמצעות ועדת הביקורת,  כי המועצה של כל תאגידראוי על כ�
 . ל או הכפופי� לו יהיו מעורבי� בכ�"בלי שהמנכ, המבקר הפנימי

Î�Ó‰ ˙Â·Â˘˙Ó ÌÏÂ‡"· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�ÂÏ‡˘Ï ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ ÌÈÏ-50% Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó 
Î�Ó‰ ÂÈ‰"˘ Â¯Î˘ ˙ÚÈ·˜· ˘ÓÓ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ÌÈ·¯ÂÚÓ ÌÈÏÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï . 

 

 קביעת נוהל ביקורת פנימית 

נוהל ביקורת פנימית בארגו� נדרש כדי להסדיר את פעילותו של המבקר הפנימי בו מעבר  .1
לקבוע כללי� ברורי� בנוגע , נוהל זה אמור להדרי� את המבקר הפנימי בעבודתו. לקבוע בחוק

ל וועדת "כמו המנכ, האחרי� בארגו�לאופ� הפעולה הנדרש מהמבקר ומהגופי� ובעלי התפקידי� 
 . ולשמש אמת מידה לפיקוח על המבקר, הביקורת

Î·˘ ‡ˆÓ�-42%˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· Ï‰Â� ‰È‰ ‡Ï Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó  ,Î· ÈÎÂ-36% 
˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· Ï‰Â� ‰È‰ Ì‰·˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó ,Â‡ÂÏÓ· Ì˘ÂÈ ‡Ï ‡Â‰ . 
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למנות את ועדת הביקורת ואת שתפקידה לפקח על התאגיד ושבסמכותה , מ� הראוי שהמועצה .2
 . היא שתקבע את נוהל הביקורת הפנימית בתאגיד, המבקר הפנימי בו

˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,„Ó·˘ ‡ˆÓ�" „È‚‡˙‰ ˙Ï‰�‰ ‡- ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙¯Â˜È·Ï È¯˜ÈÚ „ÚÈ ‡È‰˘ 
 ÈÓÈ�Ù‰-Â· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÏ‰Â� ˙‡ ‰Ú·˜˘ ‡È‰  ,˘¯„�Î ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ‡ÏÂ . 

 אישר הוועד הפועל 2011 נמסר כי בנובמבר 2011נה מדצמבר א למשרד מבקר המדי"בתשובת מד
 .חדש" ביקורת בקרה ומעקב פנימי"א נוהל "של מד

מ� הראוי שבכל תאגיד תקבע המועצה נוהל ביקורת פנימית שיסדיר את עבודת המבקר הפנימי בו 
 . מעבר לקבוע בחוק הביקורת הפנימית

 

✯ 

 

˘ ÌÈ„È‚‡˙ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Â‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ Ì‰·
˙˜ÙÒÓ ‰�È‡ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú· ‰ÓÚËÓ , ¯˜·Ó‰ Ï˘ ¯˙È ˙ÂÏ˙ ˙ÓÈÈ˜ ÔÎ ÏÚÂ

Î�Ó· ÈÓÈ�Ù‰"„È‚‡˙‰ Ï ; ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Â‡ÓˆÚ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ˙ÂÏ˙
Â˙„Â·Ú Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï „È‚‡˙ ÏÎ Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú·
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ¯È˘È ÔÙÂ‡· ˙ÈÓÈ�Ù‰ , „È‚‡˙‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î

Â„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ ‰˘Â¯„‰ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ . 

 

 

 הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות

 מסגרת נורמטיבית

 וחברות 57ת ממשלתיותחברות בנו, 56במש� השני� הקימה הממשלה חברות ממשלתיות .1
פעילות� של החברות הממשלתיות מוסדרת במערכת כללי� . עסקיות ושאינ� עסקיות, 58מעורבות

__________________ 

חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה "חברה ממשלתית היא , לתיותלפי חוק החברות הממש  56
הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורי� שלה ה� בידי המדינה או בידי המדינה יחד 

 ".ע� חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית

 כוח ההצבעה ברה שיותר ממחציתח"חברה בת ממשלתית היא , לפי חוק החברות הממשלתיות  57
, באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורי� שלה ה� בידי חברה ממשלתית

 ".בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד ע� חברת בת ממשלתית

חברה שאינה חברה ממשלתית ואשר מחצית או "חברה מעורבת היא , לפי חוק החברות הממשלתיות  58
וח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית או פחות ממספר הדירקטורי� שלה פחות מכ

 ". ה� בידי המדינה
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 59לפי חוק החברות, במערכת זו נכללי� בראש ובראשונה דיני החברות הכלליי�. מרכזית ואחידה
רות ובה� חוק החב, וכ� הדיני� המיוחדי� לחברות הממשלתיות; והתקנות שהותקנו על פיו

 . וחוזרי� שמפיצה רשות החברות, הממשלתיות

היא יחידת המטה , שהוקמה מכוח חוק החברות הממשלתיות והפועלת על פיו, רשות החברות .2
תפקידי הרשות ה� . הממשלתית המפקחת על החברות הממשלתיות והחברות הבנות הממשלתיות

לייע( לחברות ; משלתיות המבענייני� הנוגעי� לחברותבי� היתר לייע( לממשלה ולשרי� 
ולבדוק ; לעקוב ברציפות אחר הפעילות של כל אחת מה�; הממשלתיות ולסייע לה� בניהול עסקיה�

הרשות רשאית לשלוח נציג לישיבות . את הדוחות שה� מגישות ולהעיר הערות בנוגע לה�
ל� אי� לו או, 60מעמדו של הנציג הוא כשל דירקטור. הדירקטוריו� וועדותיו בכל חברה ממשלתית

לספק ממשלתית החברה המילוי תפקידיה לדרוש מש� הרשות רשאית ל, נוס� על כ�. זכות הצבעה
 .ה של החברה ובמסמכייהרשאית לעיי� ברשומותכ� היא  ו, החברהינייענהנוגע למידע לה 

 חברות ממשלתיות שס� המאזני� 64 2010פעלו בישראל בסו� שנת , לפי נתוני רשות החברות
וכ� עשר חברות בנות , ח"ח והרווח המצרפי שלה� היה כמיליארד ש" מיליארד ש169! כשלה� היה

 . 61ממשלתיות

חוק החברות מסדיר את תפקידי ועדת הביקורת בחברות הממשלתיות בנוגע לביקורת  .3
בי� , ד על ליקויי� בניהול העסקי של החברהווקובע בי� היתר כי ועדת הביקורת תעמ, הפנימית בה�

בחוק החברות ג� נקבע כי ועדת הביקורת תמונה . תייעצות ע� המבקר הפנימי של החברההשאר בה
עוד קובע חוק החברות את סדרי . וכי מספר חבריה לא יפחת משלושה, מקרב חברי הדירקטוריו�

ובכלל זה את המניי� החוקי הדרוש לדיו� ולקבלת , עבודת� של הדירקטוריו� ושל ועדת הביקורת
נקבע בתיקו� הממשל , נוס� על כ�.  סדרי הדיווח של הוועדה לדירקטוריו�החלטות בה� ואת

התאגידי של חוק החברות כי בחברה שהדירקטוריו� הוא המאשר בה את תכנית העבודה של המבקר 
תבח� ועדת הביקורת את תכנית העבודה לפני הגשתה לאישור הדירקטוריו� ותציע בה , הפנימי
ותבדוק ; רת הפנימית של החברה ואת תפקודו של המבקר הפנימיתבח� את מער� הביקו; שינויי�

 .א� עומדי� לרשותו המשאבי� והכלי� הנחוצי� לו למילוי תפקידו

. לפי חוק הביקורת הפנימית תבוצע בחברה הממשלתית ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי, כאמור
 מבקר פנימי ממשלתית ימנההחברה ה הדירקטוריו� של נקבע בחוק החברות הממשלתיות כי, ככלל

  .חותיו והצעותיו לדירקטוריו�ול ויגיש את ד"כהדירקטוריו� ולמנר "יהיה כפו� ליוהמבקר . לחברה

, מפיצה חוזרי� לנושאי משרות בחברות הממשלתיות, כחלק מתפקידי הפיקוח שלה, רשות החברות
ת חוזרי� אלה על סדר יומו ר הדירקטוריו� להעלו"הרשות מבקשת מיו. ר הדירקטוריו�"ובראש� ליו

בחוזרי . הדירקטוריוני� מאמצי� בדר� כלל חוזרי� אלה, ואכ�, של הדירקטוריו� ולאמ( אות�
והעיקרי שבה� הוא חוזר הרשות , הרשות נקבעו בי� השאר הנחיות הנוגעות לביקורת הפנימית

רת הפנימית  נוהל הביקו!להל� ( בדבר נוהל ביקורת פנימית בחברות ממשלתיות 1992משנת 
, התפקידי� וסדרי העבודה של הדירקטוריו�, הנוהל קובע את הסמכויות). בחברות הממשלתיות

כ� למשל קובע הנוהל כי על המבקר הפנימי . נוס� על הקבוע בחוק, ועדת הביקורת והמבקר הפנימי
לוועדת הביקורת ולדירקטוריו� דוח שנתי שבו מפורטות מסקנותיו , ל החברה"להגיש למנכ

 .וכ� נסקרי� בו ביצוע תכנית העבודה השנתית והמעקב אחר תיקו� הליקויי�, והמלצותיו

__________________ 

הוראות חוק החברות חלות על חברה ממשלתית בכפו- להוראות חוק , לפי חוק החברות הממשלתיות  59
 .החברות הממשלתיות

רוש את כינוס הדירקטוריו" לפי הוראות הנציג יכול למשל להשתת- בדיוני הדירקטוריו" וועדותיו ולד  60
 .חוק החברות

מ והתעשייה "כמו חברת החשמל לישראל בע, בחברות הממשלתיות יש חברות מהגדולות במשק  61
נוס- על החברות הממשלתיות והחברות הבנות הממשלתיות פעלו בישראל . מ"האווירית לישראל בע

 . חברות מעורבות18 2010בשנת 
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הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות לעומת הביקורת הפנימית 

 בתאגידי� הציבוריי�

בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי בהיבטי� רבי� של הביקורת הפנימית מצב הדברי�  .1
תחו� הביקורת , בראש ובראשונה.  בתאגידי� הציבוריי�בחברות הממשלתיות טוב ממצב�

הפנימית בחברות הממשלתיות מוסדר בחוק ובהנחיותיה של רשות החברות בפרוטרוט וכ� 
, כאמור, לדוגמה. באחידות ובהרחבה רבות יותר מתחו� הביקורת הפנימית בתאגידי� הציבוריי�

לעומת , עה החובה להקי� ועדת ביקורתרק בחלק מהחוקי� המקימי� של התאגידי� הציבוריי� נקב
החברות , כמו כ�. החייבות כול� על פי חוק החברות הממשלתיות להקימה, החברות הממשלתיות

לעומת התאגידי� הציבוריי� שלא נתוני� , הממשלתיות נתונות כאמור לפיקוחה של רשות החברות
 . לפיקוחה של רשות דומה

ת בחברות הממשלתיות טוב מתפקודו בתאגידי� ג� תפקודו של מער� הביקורת הפנימי .2
מתשובות החברות הממשלתיות והתאגידי� הציבוריי� לשאלוני� ששלח משרד , למשל. הציבוריי�

מבקר המדינה עולה שוועדות הביקורת בחברות הממשלתיות מתכנסות לדו� בתדירות גבוהה מזו 
משלתיות שנבדקו התכנסה ועדת  מהחברות המ70%!בכ: של ועדות הביקורת בתאגידי� הציבוריי�

ואילו שיעור התאגידי� ,  ארבע פעמי� לפחות בכל אחת מהשני�2009!2007הביקורת בשני� 
 .  בלבד21%!הציבוריי� שבה� התכנסה ועדת הביקורת בתדירות דומה היה כ

בדיקת משרד מבקר המדינה מצאה ליקויי� בחברות הממשלתיות וברשות החברות , ע� זאת
ת משאבי� חסרה למבקר הפנימי בכמה מהחברות הממשלתיות ופיקוח חסר של שעיקר� הקצא

 :להל� פירוט. רשות החברות על הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות

 

 

 כשלי� חמורי� בתפקוד הביקורת הפנימית בשתי חברות

 נמצאו שתי חברות שבה� לא תפקדו הדירקטוריו� וועדת הביקורת במש� תקופה ארוכה בכל הנוגע
 : ביצועה של ביקורת פנימית בחברות אלה כמפורט להל�!עד כדי אי, לביקורת הפנימית

 

 חברת חלמיש

,  יחידות דיור1,900! כ2010החברה ניהלה בשנת . 62חברת חלמיש היא חברה ממשלתית ציבורית
ומספר , ח"ש מיליו� 33.6! היו הכנסותיה כ2010בשנת . חלק� בבעלותה וחלק� בבעלות המדינה

 .563הסיווג שנית� לחברה על ידי רשות החברות הוא סיווג . 43די� בה היה העוב

__________________ 

חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור "חברה ציבורית היא , לפי חוק החברות  62
או שהוצעו לציבור מחו1 לישראל על פי מסמ� הצעה , על פי תשקי- כמשמעותו בחוק ניירות ער�

  ".מוחזקות בידי הציבורהו, לציבור הנדרש לפי הדי" מחו1 לישראל
המאז" הכספי שלה והיק- ,  רשות החברות לפי גודל החברה ונקבע על ידי10� ל1סיווג החברות נע בי"   63

 נית" לחברות בעלות היק- 10סיווג , ככלל. מורכבות פעילותה ויעילותה, מספר העובדי� בה, הכנסותיה
הסיווג משמש בי" היתר .  לחברות בעלות היק- הפעילות הקט" ביותר� 1וסיווג , הפעילות הגדול ביותר

הנתוני� מבוססי� על סיווג רשות . ל החברה"ורי� ולקביעת השכר של מנכלקביעת התגמול של הדירקט
5.8.09�החברות מ. 
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1. ‰ ¯ · Á ·  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â  È � Â È „  ˙ Â ¯ È „ חוק החברות קובע כי בחברה  :˙
לרבות , וכי על הוועדות שממנה הדירקטוריו�, ציבורית ימנה הדירקטוריו� ועדת ביקורת מבי� חבריו

 .  ולכל הפחות פע� בשלושה חודשי�,להתכנס על פי צורכי החברה, ועדת הביקורת

 התכנסה שלוש 2011ובשנת , 2010נמצא כי ועדת הביקורת בחברת חלמיש לא התכנסה לדיו� בשנת 
מאז התכנסה ועדת , יתר על כ�.  פע� אחת בחודש פברואר ופעמיי� בחודש נובמבר!פעמי� 

 .וחצי עברו יותר משנה 2011 ועד שהתכנסה שוב בפברואר 2009הביקורת ביולי 

 קבעה החברה מועדי� 2010במכתבו למשרד מבקר המדינה ציי� סג� מנהל רשות החברות כי בשנת 
אול� הישיבות נדחו בשל הודעת חברי� בוועדה כי לא ישתתפו בה� , לישיבות ועדת הביקורת

 . והיעדר מניי� חוקי לכינוס� או בשל סיבה אחרת

 ÌÈ�˘·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2010-2011‰ ˙„ÚÂ ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï  ˙Â¯È„˙· ˘ÈÓÏÁ ˙¯·Á· ˙¯Â˜È·
˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ· ‰Ú·˜�˘ ,‰¯·Á· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· Ú‚Ù ¯·„‰Â. 

, 2012המשמשת מינואר , מ�'רחל תורג'  מסרה גב2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל 
רת כי תפעל לכנס את ועדת הביקו, ר הדירקטוריו� של חברת חלמיש"יו, לאחר תו� תקופת הביקורת

 .כנדרש

2. ˙ È Ó È � Ù ‰  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ Â Á Â „ ·  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â  Ô Â È  נוהל הביקורת :„
הפנימית בחברות הממשלתיות קובע כאמור כי על ועדת הביקורת לדו� בדוחותיו של המבקר 

עוד קובע הנוהל כי על . ולפחות פע� בשלושה חודשי�, "במועד סביר לאחר השלמת�"הפנימי 
ל בממצאי הביקורת הפנימית ובהמלצותיה ובצעדי� "ימי והמנכועדת הביקורת לדו� ע� המבקר הפנ

 .לתיקו� הליקויי�

בדוח אחד דנה .  ארבעה דוחות ביקורת2010נמצא כי המבקר הפנימי של חברת חלמיש הגיש בשנת 
ובעוד שני דוחות ,  יותר משנה וחצי לאחר שהוגש!בדוח אחר , ועדת הביקורת כשנה לאחר שהוגש

 .לא דנה הוועדה כלל

 Â˘‚Â‰˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ˘¯„�Î ‰�„ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
 ˙�˘· ‰Ï2010. 

3. È Ó È � Ù ‰  ¯ ˜ · Ó ‰  Ï ˘  ‰ „ Â · Ú ‰  ˙ È � Î ˙  ¯ Â ˘ È נוהל הביקורת , כאמור :‡
הפנימית בחברות הממשלתיות קובע כי תפקיד ועדת הביקורת והדירקטוריו� הוא בי� היתר לאשר 

 .קר הפנימיאת תכנית העבודה של המב

 ¯˜·Ó‰ ÔÈÎ‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ¯Â˘È‡· Â�„ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ�
 ˙�˘Ï ÈÓÈ�Ù‰2011 , ‰�˘· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÚˆÈ· ‡Ï ÍÎ Ï˘·Â

ÂÊ. 

4. ˙ Â ¯ · Á ‰  ˙ Â ˘ ¯  ˙ Â · ¯ Â Ú Ó: מ� האמור לעיל עולה שורה של ליקויי� בעבודת ועדת 
ראוי היה כי רשות החברות . כל הנוגע לביקורת הפנימית בחברת חלמישהביקורת והדירקטוריו� ב

תוודא כי חברת חלמיש תקיי� את הוראות החוק ותמלא אחר הנקבע בנוהל הביקורת הפנימית 
 . בחברות הממשלתיות

שנה וארבעה חודשי� לאחר שהתכנסה בפע� , 2010נמצא כי בישיבת הדירקטוריו� בנובמבר 
כינוסה של !ציי� נציג רשות החברות כי יש לראות בחומרה את אי, ת בחברההאחרונה ועדת הביקור
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התכנסה , כאמור. ר ועדת הביקורת לכנס אותה מיד"וכי על יו, ועדת הביקורת במש� יותר משנה
 . חודשיי� וחצי לאחר מכ�, 2011ועדת הביקורת בפברואר 

Á ˙¯·Á· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙‡ Ò�ÎÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‚Èˆ� Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙¯ÁÂ‡Ó ‰˙ÈÈ‰ ˘ÈÓÏ
È„Ó . ˙„ÚÂ ˙‡ Ò�ÎÏ È‰˘ÏÎ ‰ÏÂÚÙ ‰Ë˜� ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï

ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Â ‰�˘ Í˘Ó· ‰¯·Á· ˙¯Â˜È·‰ , ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓÓ
 ÈÏÂÈ·2009 ¯·Ó·Â�· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È „Ú 2010 .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï

Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ˙�˘· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ�ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‰ÏÚÙ ˙2010 ˙‡ ¯˘‡ÏÂ 
 ˙�˘Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙2011˘¯„�Î . 

 ציי� סג� מנהל רשות החברות כי נציג רשות החברות 2011במכתבו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
רת החברה ודרש ל חברת חלמיש דאז ולמזכי" למנכ2010בדירקטוריו� פנה בטלפו� במש� שנת 

!וביולי אותה שנה ציי� בשיחת טלפו� ע� מזכירת החברה כי מאחר שאי, לכנס את ועדת הביקורת
 .יש לדו� בדוחות הביקורת הפנימית בדירקטוריו�, אפשר לכנס את ועדת הביקורת

 ÔÈ‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï ‰·˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÙÏË ˙ÂÈ�Ù· È„Î�ÓÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‚Èˆ� Ï˘ ˙ÂÈ�Â"‰¯·Á‰ ˙¯ÈÎÊÓÏÂ ‰¯·Á‰ Ï .ÂÈ" ˙„ÚÂ ¯

ÂÈÂ ˙¯Â˜È·‰" Ï˘ ‰�È˜˙ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÏÂÚÙÏ Ì˙ÂÈ¯Á‡·Â Ì˙ÂÎÓÒ·˘ ÈÓ Ì‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ,ÂÈÂ"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ˙‡ Ú·Â˜‰ ‡Â‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ . ÏÚ

È�Ù Ì‰ÈÏ‡ ˙Â�ÙÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ˙„ÚÂ ˙‡ Ò�ÎÏ Ì‰Ó ˘Â¯„ÏÂ ˙ÈÓ˘¯ ‰È
˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÔÂÈ„Ï ˙¯Â˜È·‰ . 

 

 חברת שפיה

חברת שפיה היא . המקנה חינו� חקלאי וכללי, כפר הנוער מאיר שפיה הוא מוסד חינוכי ובו פנימייה
הרשומה כמוסד ללא , "ב"הדסה ארה"חברה ממשלתית בבעלות משותפת של המדינה וארגו� 

היק� הפעילות של החברה . מטרות החברה ה� בי� היתר לנהל את כפר הנוער ולפתחו. 64חכוונות רוו
להל� פרטי� על מער� . ח" מיליו� ש9.9!היה כ, 31.8.10!שהסתיימה ב, ע"בשנת הלימודי� תש

 :2011!2009הביקורת הפנימית בחברת שפיה בשני� 

1. Â È ˙ Â „ Ú Â Â  Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ , שלתיות לפי חוק החברות וחוק החברות הממ:‰
לדירקטוריו� של חברה ממשלתית מוקנות סמכויות ייחודיות הנוגעות להתוויית מדיניות החברה 

נוהל הביקורת , כאמור, כמו כ�. מבקר פנימיובה� מינוי ועדת ביקורת ו, ולפיקוח על פעילותה
 .הפנימית בחברות הממשלתיות קובע שורה של תפקידי� שעל הדירקטוריו� וועדת הביקורת למלא

על כ� לתפקודו התקי� של הדירקטוריו� יש השפעה ניכרת על התפקוד האפקטיבי של הביקורת 
 . הפנימית

 , האוצר והשר האחראי לענייני החברהדירקטור יתמנה בידי שרחוק החברות הממשלתיות קובע כי 
ל שתפקידה לבדוק את כשירות� ואת התאמת� ש, ועדה לבדיקת מינויי�ו ע� השאלה יתייעצולאחר 

פחת מספר חברי הדירקטוריו� א� " עוד קובע חוק החברות הממשלתיות כי .המועמדי� לתפקיד
או ,  ימי�30!ומצב זה נמש� למעלה מ, י� החוקי לישיבותיויהרשאי� להשתת� בישיבותיו מהמנ

,  ימי�60! החברה ומצב זה נמש� למעלה מ�פחת מספר החברי� מ� המספר המזערי הקבוע בתקנו

__________________ 

4�1הסיווג שנקבע לחברה בסיווג רשות החברות הוא   64 �לצור� תשלו� ) לא מסווגות(סיווג חברות  "
 ". גמול דירקטורי�
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למנות דירקטור או דירקטורי� במספר , עדה לבדיקת מינויי�ובהתייעצות ע� הו, הרשאית הממשל
 ."י� החוקייהדרוש להשלמת המנ

אשר מונה לדירקטור על , ר הדירקטוריו� של חברת שפיה" הסתיימה כהונתו של יו2008בחודש מאי 
ר אודי ניס� לשר "כעשרה ימי� לפני תו� כהונתו פנה בכתב מנהל רשות החברות דאז ד. ידי המדינה

' פרופ, שהייתה השרה האחראית לענייני החברה, או� ולשרת החינו� דאז!האוצר דאז מר רוני בר
ר "אשר ישמש יו, וביקש מה� למנות בדחיפות לחברת שפיה דירקטור)  השרי�!להל� (יולי תמיר 

קטוריו� אינו בפנייתו ציי� מנהל הרשות כי לפי תקנו� החברה באותה העת הדיר. הדירקטוריו� בה
 .ר"יכול לפעול בלי שימונה לו יו

. פעלה רשות החברות לשינוי תקנו� חברת שפיה, משלא מינו השרי� או הממשלה את הדירקטור
ובתנאי , ר" שונה התקנו� ונקבע בו כי דירקטוריו� החברה יוכל לפעול ג� בלא יו2009בינואר , ואכ�

 .  המדינהשבי� חבריו יהיו לפחות שני דירקטורי� שמינתה

 2009 ציי� סג� מנהל רשות החברות כי רק בסו� שנת 2011במכתבו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אול� אחד מה� לא הגיע לישיבות , מינתה המדינה שני דירקטורי� מטעמה לחברת שפיה

לאחר שדירקטור זה , 2010רק באוגוסט . ועל כ� לא היה אפשר לקיי� אות�, הדירקטוריו� שנקבעו
עוד ציי� סג� מנהל רשות . חזר הדירקטוריו� לפעול, ר והמדינה מינתה דירקטור אחר מטעמההתפט

החברות כי בכל אותה העת קיבלו השרי� דיווחי� חודשיי� על חסרונ� של דירקטורי� בחברת 
 .ר"וכ� על שלא מונה לדירקטוריו� בה יו, שפיה

 ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó·˘ ‡ˆÂÈ- È‡ÓÓ 2008 ËÒÂ‚Â‡ „Ú 2010 - ˙¯·Á ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÂÏÚÙ ‡Ï 
ÂÈ˙Â„ÚÂÂ ‰ÈÙ˘ ,‰¯·Á‰ ÔÂ�˜˙ ÈÙÏ ˘Â¯„‰ ÔÈÈ�Ó‰ Ì˙ÂÏÈÚÙÏ ‡ˆÓ� ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ , ÏÚ ˙‡Ê

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙÏ ‡È·‰Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰È˙Â�ÂÈÒÈ� Û‡ . ‰ÙÂ˜˙‰ ˙È·¯Ó·- 
 ÈˆÁÂ ‰�˘Î-‰¯·ÁÏ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Â�ÈÓ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰Â ÌÈ¯˘‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ¯ÒÁ ‰Ê ÔÈÈ�Ó ‰È‰  ,

Û‡˜ÂÁ· ˘¯„� ¯·„‰˘ . 

2. È Ó È � Ù ‰  ¯ ˜ · Ó  הסתיי� חוזה העסקתו של המבקר הפנימי 2009בחודש ינואר  :‰
מכיוו� שבאותה העת לא נמצא המניי� הדרוש לכינוס הדירקטוריו� וועדותיו ולמינוי . בחברת שפיה

ל חברת שפיה להמשי� "נענה המבקר הפנימי שחוזהו הסתיי� לפנייתו של מנכ, מבקר פנימי חדש
משו� שלטענתו לא התבקש עד ,  התפטר המבקר הפנימי מתפקידו2009ואול� באוגוסט . בתפקידו

שב , כאמור, א� כי. ל"ואת הצעותיו לביקורת דחה המנכ, מועד זה לבצע ביקורת כלשהי
 !מינתה החברה מבקר פנימי חדש רק חצי שנה לאחר מכ� , 2010הדירקטוריו� לפעול באוגוסט 

 . הוא החל בעבודתו2011 במאי  ורק! 2011בפברואר 

 ÈˆÁÂ ‰�˘Î Í˘Ó·˘ ‡ˆÓ�- ËÒÂ‚Â‡Ó 2009 ¯‡Â¯·Ù „Ú 2011 - ‰ÈÙ˘ ˙¯·Á· ‰È‰ ‡Ï 
ÈÓÈ�Ù ¯˜·Ó , ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘Î Í˘Ó· ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ‰· ‰˙˘Ú� ‡Ï ‰˘ÚÓÏÂ- ¯‡Â�ÈÓ 2009 

 È‡Ó „Ú2011 ,˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁÏ „‚Â�Ó ¯·„‰˘ Û‡. 

ר ועדת הביקורת שלה "ל חברת שפיה ויו" מסרו מנכ2012 בתשובת� למשרד מבקר המדינה ממר(
לא יכלו הדירקטוריו� וועדת הביקורת , כי מאחר שהמדינה לא מינתה דירקטורי� מטעמה לחברה

ר "ל ויו"עוד הוסיפו המנכ. וממילא לא היה אפשר למנות מבקר פנימי לחברה, בה לפעול כחוק
 .ר"א מונה לדירקטוריו� החברה יוועדת הביקורת כי במועד מסירת התשובה עדיי� ל

או� כי באותה ! מסר שר האוצר לשעבר מר רוני בר2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
העת לא היה אפשר למנות דירקטורי� בחברה בשל מחלוקת ע� שרת החינו� דאז לגבי מינוי 

� .דירקטורי� בחברות הנתונות לאחריותה של שרת החינו
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Ï Ï˘·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ· Ú‚Ù� ÌÈ¯˘‰ È„È· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÂ�ÈÓ· ÌÈÈÂ˜È
˙ÈÓÈ�Ù‰ . ÔÈÈ�Ó‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ï ÔÎÂ Ì„Â˜Ù˙ÏÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÂ�ÈÓÏ

 ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÏÚ ˜¯ ‡Ï ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ÂÈ˙Â„ÚÂÂ·Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÔÂÈ„Ï ˘Â¯„‰
‰Ê ÁÂ„· ˙˜„·�‰ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ,¯ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ÏÚ Ì‚ ‡Ï‡ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Á

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ .ÈÂ‡¯Î Ô¯È„Ò‰ÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÂÁ·Ï ‡ÂÙ‡ ÏËÂÓ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ , ÔÈ·
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈ˜· ‰ÚÈ‚Ù Ú�ÓÈ˙˘ È„Î ¯‡˘‰ . 

 

 

 הפיקוח של רשות החברות על הביקורת הפנימית

ובכלל , קוד� התקי� של החברותחלק מתפקידי הפיקוח של רשות החברות הוא לוודא את תפ, כאמור
 הפיצה רשות 2010בעניי� זה יצוי� כי בדצמבר . זה תפקודה התקי� של הביקורת הפנימית בה�

החוזר . 65החברות חוזר שעניינו בי� היתר בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות
הביקורת הפנימית קובע כי פע� בחמש שני� לפחות תבצע כל חברה ממשלתית בדיקה של איכות 

שכ� יישומ� של ההוראות , דוח זה אינו עוסק ביישו� הוראות חוזר זה. בה באמצעות גור� חיצוני
 .אמור להתבצע לאחר תקופת הביקורת

 ˙Â¯·Á· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙˜È„·· ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ,˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÂ¯˙˙ ¯˘‡Ô‰·  . 

לרשות החברות עומדי� שני אמצעי� עיקריי� לפיקוח על יישו� הוראותיה בנוגע לביקורת הפנימית 
 קבלת דיווחי� מהחברות על מצב הביקורת הפנימית !האחד : ולהבטחת האפקטיביות של הביקורת

ות  השתתפותו של נציג רשות החברות בישיבות הדירקטוריו� וועדת הביקורת העוסק!והאחר , בה�
משרד מבקר המדינה בח� את השימוש שעושה רשות החברות בכל אחד משני . בביקורת הפנימית

 :להל� הממצאי�. האמצעי�

1. ‰ ¯ · Á ·  ˙ È Ó È � Ù ‰  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  · ˆ Ó  Ï Ú  Á Â Â È „  ˙ Ï ·  חוק החברות :˜
ר הדירקטוריו� של חברה ממשלתית חייב להגיש לרשות החברות פע� "הממשלתיות קובע כי יו

דוח בכתב על פעולות החברה ועל עבודת , ל עת על פי דרישת רשות החברותובכ, בשישה חודשי�
פרטי� בדוחות הר� הצגת על דממשלתית הרשאית להורות לחברה וכי רשות החברות , הדירקטוריו�

בהתא� לכ� מפרסמת רשות החברות מדי פע� . כספיי� או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת להגישוה
ת הממשלתיות בנוגע לדוחות ולמסמכי� שה� נדרשות להגיש בפע� חוזרי� המנחי� את החברו

 . 66לה

בחוזרי� אלה דורשת רשות החברות מיושבי ראש הדירקטוריוני� של החברות הממשלתיות להגיש 
על היק� , על תכנית העבודה שלו, לה בי� היתר דוח שנתי ובכללו דיווח על עבודת המבקר הפנימי

 .  ועל המשאבי� שהעמידה החברה לרשותועל דוחות הביקורת שהגיש, משימותיו

לש� כ� עליה לאסו� אותו . המידע שדורשת רשות החברות אמור לשמש אותה במילוי תפקידיה
לאחר שקיבלה רשות החברות את . וא� הוא חסר לדרוש את השלמתו, ולבדוק א� הוא של� או חסר

__________________ 

קורת הפנימית בחברות מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הבי" בעניי" 2010�1חוזר רשות החברות   65
12.12.10�מ" הממשלתיות. 

דוחות , )תקציביי�, סקורי�, מבוקרי�(דוחות כספיי� " בעניי" 2010/1למשל חוזר דוחות כספיי�   66
24.2.10�מ" דירקטוריו" ודוחות ביצוע ביקורת פנימית וחיצונית. 
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. נוגעי� לפעילות� של החברותובכלל זה לנסות לזהות מגמות ותהליכי� ה, המידע עליה לנתח אותו
כל הפעולות האלה אמורות להיעשות כדי שגיבוש המדיניות של הרשות בעניי� הביקורת הפנימית 

 . יהיה מבוסס על נתוני� נכוני�

 דוחות 2010!2009נמצא כי מרבית החברות הממשלתיות הגישו לרשות החברות בשני�  )א(
חברות שבדוחות הדירקטוריו� שלה� לא נכללה סקירה נמצאו , ע� זאת. כספיי� ודוחות דירקטוריו�
לא נמצאו . או שלא נכללו בדיווחיה� כל הפרטי� שנדרשו בעניי�, בנושא הביקורת הפנימית

מסמכי� המעידי� שרשות החברות פעלה כדי שהחברות יישמו את הנחיותיה בעניי� הדיווח על 
 : להל� דוגמאות. הביקורת הפנימית

ש )1( י מ ל ח ת  ר ב צא כי בדוחות הדירקטוריו� שהגישה חברת חלמיש לרשות החברות  נמ:ח
 .  לא היה דיווח על מצב הביקורת הפנימית בחברה2010!2009בשני� 

 מסר סג� מנהל רשות החברות כי בשני� האמורות 2011במכתבו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
, לדבריו. ורת הפנימית בהאמנ� לא נכלל בדוחות הדירקטוריו� של חברת חלמיש דיווח בדבר הביק

אישור , כנראה בגלל עיסוקה באישור הדוחות בדירקטוריו� החברה, נשמט הדבר מעיניה של הרשות
ל חברת חלמיש התחייב "עוד הוסי� סג� המנהל שמנכ. שאר� זמ� רב בגלל מחלוקות חשבונאיות

 .בהשבשני� הבאות ייכלל בדוחות החברה ג� דיווח על הביקורת הפנימית הנעשית 

וכי , ל חברת חלמיש דאז כי הליקוי תוק�" מסר מנכ2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר( 
 .2011דיווח על הביקורת הפנימית בחברה נכלל בדוח הדירקטוריו� לשנת 

ה  )2( ק י ת ע ה ר  י ע ב י  ד ו ה י ה ע  ב ו ר ה ח  ו ת י פ ל ו  � ו ק י ש ל ה  ר ב ח ה
ע ב  � י ל ש ו ר י ת הרובע היהודי מטרתה של חברה ממשלתית זו היא לבנות ולשק� א :מ"ב

והכנסותיה בשנה זו הסתכמו ,  עובדי�14 העסיקה החברה 2010בשנת . בעיר העתיקה בירושלי�
 .3הסיווג שנית� לחברה על ידי רשות החברות הוא סיווג . ח" מיליו� ש7.3!בכ

 היה דיווח על 2010!2009לרשות החברות בשני�  נמצא כי בדוחות שהגיש דירקטוריו� החברה
למשל פירוט , אבל לא נכללו בו מרכיבי� חשובי� שדרשה הרשות, ת הפנימית בחברהמצב הביקור

בנוגע לדוחות הביקורת שהגיש המבקר הפנימי ובנוגע להערכת , בנוגע להיק� שעות הביקורת
נמצא כי רשות החברות לא פנתה לחברה . הדירקטוריו� את מידת האפקטיביות של עבודתו בחברה

 .י הנחיות הדיווח שנקבעובעניי� זה כדי שתפעל לפ

ר הדירקטוריו� של החברה כי במועד אישור " מסר יו2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממר( 
וכי רשות החברות שקיבלה את טיוטת , ר" לא היה לדירקטוריו� החברה יו2009הדוח של שנת 

 .לא העירה לחברה בעניי�, כפי שדרשה, הדוח

˙Â¯·Á‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï Â˘È‚‰ ‡Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ 
Ô‰· ˙È˘Ú�‰ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ È·‚Ï ‰˘¯„˘ ÈÙÎ ÌÈË¯ÂÙÓ , ÚÈÈÒÏ ÌÈÈÂ˘Ú ÂÈ‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„

ÂÊ ˙¯Â˜È· Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯Ï . ‰¯ÈÚ‰ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
Ô‰ÈÁÂÂÈ„ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Ô‰Ó ‰˘¯„ ‡ÏÂ ‰Ï‡ ˙Â¯·ÁÏ. 

ות החברות לקבל מהחברות הממשלתיות יכולי� לשמש אותה כאמור הנתוני� שמבקשת רש )ב(
. למעקב אחר הביקורת הפנימית בה� ולאיתור בעיות או ליקויי� מערכתיי� הדורשי� את התערבותה

 .לש� כ� על הרשות לנתח את הנתוני� שהיא מקבלת מהחברות

Ó ‰˘˜È·˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ï·È˜ Ì�Ó‡˘ ‰‡„ÈÂ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡ÏÂ ˙Â¯·Á‰
˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ¯ÚÓ ˙�ÈÁ·Ï ‰Ï·È˜˘ ÌÈ�Â˙�· ‰˘Ó˙˘‰ , ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î

‰˙Â·¯Ú˙‰ ˙‡ ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô‰· ¯˙‡ÏÂ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰„È˜Ù˙. 
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Ú ˜Â¯È‰ ¯ÙÎ‰ ˙¯·Á ‰˙ˆ˜‰ Ï˘ÓÏ ÍÎ"Ú· ÏÂÎ˘‡ ÈÂÏ ˘" Ó) ÔÏ‰Ï-˜Â¯È‰ ¯ÙÎ‰ ˙¯·Á  (
 ÌÈ�˘· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ2009-2010 80 ‰�˘· ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ -Î ¯ÓÂÏÎ -4%‰¯˘Ó  , ‡Ï Ï·‡

˘¯„�Î ‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÁÂ„· ‰Ê ¯·„ ‰�ÈÈˆ . Ì‡ ‰˜„· ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‡ˆÓ�
 ‡È‰ Â˙„Â·Ú Ì‡Â ˘¯„�Î Â„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï ÂÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˘‰

˙È·ÈË˜Ù‡67 . 

˜˘ Ú„ÈÓ‰Ó ˙ÏÚÂ˙ ‰˜ÈÙ‰ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰Ó ‰Ï·È
Ô‰· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ . 

 ¯Ù˘Ï È„Î ˙Â¯·Á‰ ÈÁÂÂÈ„· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô„Â˜Ù˙ ˙‡ . 

2.  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  È · ‚ Ï  Ì È � Â È „ ·  ˙ Â ¯ · Á ‰  ˙ Â ˘ ¯  È ‚ È ˆ �  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰
˙ È Ó È � Ù בות לפי חוק החברות הממשלתיות רשאית רשות החברות לשלוח נציג לישי, כאמור :‰

אול� אי� לו , מעמדו של הנציג הוא כשל דירקטור. הדירקטוריו� וועדותיו בכל חברה ממשלתית
באמצעות נציגה בדירקטוריו� ובוועדת הביקורת יכולה הרשות לפקח על יישו� החוק . זכות הצבעה

ובכלל זה לוודא כי המבקר הפנימי מתכנ� לבדוק , וקיו� החוזרי� הנוגעי� לביקורת הפנימית
 .וכי ועדת הביקורת מקצה לו את המשאבי� הדרושי� לכ�, שאי� מהותיי�נו

 נקבע בי� היתר כי נוכחות נציג הרשות היא 2009במסמ� פנימי שהפיצה רשות החברות בינואר 
בדיוניה של ועדת הביקורת , חובה בוועדות האיתור לתפקיד המבקר הפנימי בחברות הממשלתיות

 תכנית העבודה של המבקר הפנימי ובדיוניה בנוגע לדוח בחברות הממשלתיות בנוגע לאישור
 עלה כי 2007לאחר שמדוח מבקר המדינה משנת , 68 עוג� הדבר בנוהל2010בנובמבר . השנתי שלו

לעתי� לא השתת� נציג של רשות החברות בדיוני� בנושאי� חשובי� שהתקיימו בדירקטוריוני� 
 . 69של החברות הממשלתיות

 את נוכחות נציג רשות החברות בוועדות הביקורת של עשר חברות שדנו משרד מבקר המדינה בדק
 . 201170!2009באישור תכנית העבודה של המבקר הפנימי בשני� 

__________________ 

 ".ני� דומי�הקצאת משאבי� לביקורת הפנימית בחברות בעלות מאפיי"ראו להל" בפרק   67

23.11.10�מ" נוהל השתתפות נציגי הרשות בישיבות דירקטוריו" החברות וועדותיו"  68. 
 .134' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , מבקר המדינה  69

החברות ה" נתיבי . לבדיקה נבחרו חברות בסיווגי� שוני� של רשות החברות ושתחומי פעילות" מגווני�  70
 החברה הלאומית לדרכי� בישראל �לשעבר מעצ (מ "תחבורה בעישראל החברה הלאומית לתשתיות 

החברה , מ"חברת נתיבי איילו" בע, מ"כביש חוצה ישראל בע, מ"נתיבי הגז הטבעי לישראל בע, )מ"בע
 חברה �אביב �חברת אתרי� בחו- תל, המכו" הגיאופיסי לישראל, מ"לשירותי איכות הסביבה בע

מ וחלד "החברה לחקר ימי� ואגמי� לישראל בע,  חברת חלמיש,מ"יפו בע�א"לפיתוח אתרי תיירות בת
� . מ" חברה ממשלתית עירונית לשיקו� דיור ופיתוח בע
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Î· ÂÁÎ� ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ È‚Èˆ� ÈÎ ‡ˆÓ�-75%‰Ï‡‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂ È�ÂÈ„Ó 71 . ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Ï˙ ÛÂÁ· ÌÈ¯˙‡ ˙¯·Á· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙- ·È·‡-‰¯·Á  È¯˙‡ ÁÂ˙ÈÙÏ 

˙· ˙Â¯ÈÈ˙"‡-Ú· ÂÙÈ" Ó) ÔÏ‰Ï-ÌÈ¯˙‡ ˙¯·Á  ( Ï‡¯˘ÈÏ ÈÒÈÙÂ‡È‚‰ ÔÂÎÓ‰ ˙¯·Á·Â) ÔÏ‰Ï- 
ÈÒÈÙÂ‡È‚‰ ÔÂÎÓ‰ ˙¯·Á (˙Â˘¯‰ È‚Èˆ� ÂÁÎ� ‡Ï Ô¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈ�ÂÈ„·˘ , Â˜ÒÚ˘ ˙ÂÈ�Î˙ ÂÈ‰

‰¯·Á‰ È�ÙÏ ÌÈ·ˆÈ�‰ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙ˆ˜Ó· ˜¯72 . 

˜‰ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂ È�ÂÈ„· ‰È‚Èˆ� ˙ÂÁÎÂ� ÏÚ ‰„ÈÙ
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á· , ¯·Ó·Â�· ÌÒ¯ÂÙ˘ Ï‰Â�· ‰Ú·˜˘ ÈÙÎ2010 , ˙‡ ‰È„ÈÓ ‰ËÓ˘ ÍÎ·Â

Ô‰· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰È„È· ˘È˘ Í¯Ú‰ È·¯ ÌÈÚˆÓ‡‰ „Á‡ . 

קר  מסרה רשות החברות כי היא מקבלת את הערת משרד מב2012בתשובתה למבקר המדינה ממר( 
 .  הודגש הצור� בקיו� הנוהל2012וכי בישיבת הנהלת הרשות במר( , המדינה

 

 

 הקצאת משאבי� לביקורת הפנימית בחברות בעלות מאפייני� דומי�

הרשות הסדירה היבטי� שוני� בביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות בחוזרי� , כאמור .1
אחד מתפקידיה של הרשות הוא . ובה� נוהל הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות, שפרסמה

ובכלל זה על הקצאת המשאבי� , לפקח על מערכי הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות
 . לביקורת הפנימית

הקצאת המשאבי� למבקר הפנימי בחברות הממשלתיות אמורה להיעשות על פי צורכי החברה 
קצאת המשאבי� לביצוע הבדל ניכר בה. מאפייני פעילותה ומשאביה, בתחו� הביקורת הפנימית

מספר , לרבות היק� המאז� הכספי וההכנסות שלה�(הביקורת הפנימית בי� חברות שגודל� דומה 
ייתכ� שיש בו כדי להצביע על שבחלק , ושתחומי פעילות� דומי�) העובדי� בה� ומורכבות פעילות�

שות החברות היה אפשר לצפות שיהיה בידי ר. מהחברות הקצאת המשאבי� למבקר הפנימי חסרה
וכי הרשות תפעל , מידע בדבר היק� המשאבי� שהחברות הממשלתיות מקצות למבקר הפנימי בה�

 .להקצאת משאבי� מספיקי� למבקר הפנימי בחברות שהקצאת המשאבי� בה� חסרה

 חוזר 2007ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר פרס� באוגוסט , בעניי� זה יצוי� כי הממונה על שוק ההו�
� הביקורת הפנימית בגו� מוסדי ובו קבע כללי� בנוגע להיק� המזערי של המשאבי� בנושא מער

לפי , 2011!2008קופות הגמל וקרנות הפנסיה להקצות למבקר הפנימי בשני� , שעל חברות הביטוח
התקבולי� שלו ומספר העובדי� , כמו היק� הנכסי� שהוא מנהל, המאפייני� השוני� של התאגיד

 .73בו

המדינה בדק את ההבדל ביחס בי� היק� המשאבי� שהקצו ועדת הביקורת משרד מבקר  .2
. והדירקטוריו� בכמה חברות ממשלתיות לביקורת הפנימית ובי� היק� פעילותה של כל חברה

__________________ 

פרט לשלושה שבה� לא נכח ,  שנבדקו2009�כל הדיוני� לאישור תכנית העבודה של המבקר הפנימי ל  71
�מ ובחברת חלד " בעבחברה לשירותי איכות הסביבה, מ"בחברת כביש חוצה ישראל בע(נציג הרשות  

התקיימו לאחר הנחיית רשות החברות מינואר , )מ"חברה ממשלתית עירונית לשיקו� דיור ופיתוח בע
כל הדיוני� לאישור .  בעניי" נוכחות נציגיה בדיוני� לאישור תכנית העבודה של המבקר הפנימי2009

יגי הרשות בישיבות  שנבדקו התקיימו לאחר שפורס� נוהל השתתפות נצ2011�תכנית העבודה ל
 .דירקטוריו" החברות וועדותיו

 ".ביסוס תכנית העבודה על סקר סיכוני� או הערכת סיכוני�"ראו להל" בפרק   72

9�14 לחוזר גופי� מוסדיי� 10סעי-   73�22.8.07�מ" מער� הביקורת הפנימית בגו- מוסדי" בנושא 2007. 
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להל� שתי . ההשוואה נעשתה בי� חברות בעלות מאפייני� דומי� בכל הנוגע לסוג פעילות� ולהיקפ�
 : דוגמאות

)‡(  ˙ ¯ · Á  Ô È ·  ‰ ‡ Â Â ˘ ‰Ì È ¯ Ú  ˙ ¯ · Á  Ô È · Â  Ì È ¯ ˙ ‡ , Á Â ˙ È Ù Ï  ‰ ¯ · Á
Ú ·  È � Â ¯ È Ú"Ó:עוסקת , 5שהסיווג שנית� לה על ידי רשות החברות הוא ,  חברת אתרי�

. יפו!השכרה וניהול של אתרי תיירות בעיקר באזור החו� של תל אביב, תחזוקה, פיתוח, בתכנו�
מתכננת , 5 היא בסיווג שסווגה ג�, ) חברת ערי�!להל� (מ "חברה לפיתוח עירוני בע, חברת ערי�

ומבצעת עבודות פיתוח בקרקעות שהעמיד לרשותה מינהל מקרקעי ישראל ובאזורי� שהממשלה 
 . הכריזה עליה� אזורי עדיפות לאומית

נמצא כי מספר . וסיווג� ברשות החברות זהה, שתי החברות עוסקות אפוא בתחומי פעילות דומי�
 2010!2009ת והדירקטוריו� של חברת ערי� בשני� שעות הביקורת הפנימית שהקצו ועדת הביקור

מספר שעות הביקורת הפנימית שהקצו ועדת הביקורת והדירקטוריו� של חברת .  בכל שנה720היה 
נמצא אפוא כי בשני� אלה היה מספר השעות .  בממוצע בכל שנה325אתרי� בשני� אלה היה 

ות הביקורת שהוקצו לביקורת בחברת  בער� ממספר שע2.2שהוקצו לביקורת בחברת ערי� גדול פי 
באופ� .  בער� מזה של חברת אתרי�1.6א� שס� ההכנסות של חברת ערי� היה גדול רק פי , אתרי�

 . משעות הביקורת שהקצתה חברת ערי�72%! כ2010!2009יחסי הקצתה חברת אתרי� בשני� 

)·(  ‰ „ ˘  ˙ ˘ ¯ „ Ó  ˙ ¯ · Á  Ô È · Â  ˜ Â ¯ È ‰  ¯ Ù Î ‰  ˙ ¯ · Á  Ô È ·  ‰ ‡ Â Â ˘ ‰
Ú ·  · ‚ � ·  ¯ ˜ Â ·"Ó: 1שהסיווג שנית� לה על ידי רשות החברות הוא , חברת הכפר הירוק ,

!2009(ע "בשנת הלימודי� התש. ובו פנימייה, ילדי עולי� ואחרי�, היא מוסד חינוכי לילדי מצוקה
חברת מדרשת שדה בוקר . ב"י!' תלמידי� בכיתות ז1,303התחנכו בפנימיית הכפר הירוק ) 2010

 מקיימת, 3שהסיווג שנית� לה על ידי רשות החברות הוא , )שדה בוקר מדרשת !להל� (מ "בנגב בע
 לאור מוציאהו,  של מוסדות חינו� ומחקר העוסקי� בחינו� להכרת האר( ולשמירת הסביבהמגוו�

מרכז ה פועלי� מסגרת מדרשת שדה בוקרב. למדבר ולסביבה,  לנגבהנוגעי�חומרי� בנושאי� 
וכ� בית ספר שדה , בית ספר יסודי, ית ספר תיכו� ופנימייהב, סביבההנגב והתחומי ללימודי נביה
למדו בבית הספר היסודי של  2010בשנת .  מכינה קד� צבאיתשבומרכז למנהיגות צעירה ה

.  תלמידי�1,213 !שדה בית ספר  תלמידי� וב197 !בבית הספר התיכו� ,  תלמידי�256המדרשה 
� .  תלמידי� וחיילי�25,000!השתתפו בימי ההדרכה במדרשה כ, נוס� על כ

מספר שעות . וסיווג� ברשות החברות דומה, שתי החברות עוסקות אפוא בתחומי פעילות דומי�
מספר . 80 היה 2010הביקורת הפנימית שהקצו ועדת הביקורת והדירקטוריו� של הכפר הירוק בשנת 

קר בשנה זו היה שעות הביקורת הפנימית שהקצו ועדת הביקורת והדירקטוריו� של מדרשת שדה בו
 משעות הביקורת הפנימית שהוקצו במדרשת שדה 13%נמצא אפוא כי בכפר הירוק הוקצו . 600

באופ� .  מזה של מדרשת שדה בוקר1.6א� שמחזור הפעילות של הכפר הירוק היה גדול פי , בוקר
ש יודג.  משעות הביקורת שהוקצו במדרשת שדה בוקר8%! כ2010יחסי הוקצו בכפר הירוק בשנת 

 שעות ביקורת המוקצות לו בשנת עבודה יכול המבקר הפנימי לבצע ביקורת 80!כי ספק א� ב
 .יסודית ואפקטיבית

ל הכפר הירוק כי שעות העבודה שהוקצו למבקר הפנימי נקבעו לפי " ציי� מנכ2012בתשובתו ממר( 
 .תכנית העבודה שהגיש ולפי דרישתו

‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ˙Â‡Ó‚Â„‰Ó Ô‚ÂÂÈÒ·Â Ô˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· ÂÊÏ ÂÊ ˙ÂÓÂ„
Ô˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰Ï ÒÁÈ· Ô‰· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó· Ï„·‰ ÌÈÈ˜ . ‰Ê Ï„·‰

 ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì�Ó‡ ‰¯·Á· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ
‰ÈÎ¯ˆÏ. 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï‡ ˙Â‡Ó‚Â„Ó ‰ÏÂÚ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰· Ï„·‰Ï˘ Û‡
ÎÈ˙Â¯Á‡ ˙Â·ÈÒ Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂ , ‰ËÓ ˙„Â·Ú Úˆ·Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ÈÎ ‰‡¯Ó ‰Ê ÁÂ˙È�

 ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï ˙Âˆ˜Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ Û˜È‰ ˙‡ ‰· ÔÂÁ·ÏÂ ˙È·ÁÂ¯
Ô‰· ,˙Â¯·Á‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó‰ ÈÙ ÏÚ . ˙Â„ÚÂÂ· ˙Â˘¯‰ È‚Èˆ� È„È· ÂÈ‰È ÍÎ

 ÒÂÁÈÈ ˙Â„Â˜� ˙¯Â˜È·‰)Benchmarks (�‰ ¯˜·ÓÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Û˜È‰Ï ˙ÂÚ‚Â
ÈÓÈ�Ù‰ ,Ú·˜ÈÈ˘ ¯Á‡ ÔÈÈÙ‡Ó ÏÎ ÈÙÏ Â‡ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô‚ÂÂÈÒ ÈÙÏ . ÏÂ˜˘˙ ˙Â˘¯‰˘ Û‡ ÈÂˆ¯

 ˙Â¯·Á‰ ÏÚ˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ È¯ÚÊÓ‰ Û˜È‰Ï Ú‚Â�· ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜ Â‡ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ ˙Âˆ˜‰Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ . 

 

 

  מבט כולל �בוריי� עבודת המבקרי� הפנימיי� בגופי� הצי

 החשיבות בקביעת תקני� מקצועיי� מחייבי� למבקרי� הפנימיי�

. חוק הביקורת הפנימית קובע כי המבקר הפנימי יבצע ביקורת על פי תקני� מקצועיי� מקובלי�
עדיי� , 1992 א� שהחוק נחקק בשנת !יתר על כ� ; ואול� החוק לא קבע מה ה� התקני� המקובלי�

 .נות שיגדירו זאתלא הותקנו לו תק

 להתקי� תקנות בכל תחו� 75הרשאי, 74האחראי לביצוע חוק הביקורת הפנימית הוא שר המשפטי�
 כי ראוי 2006בעניי� זה ציינה ועדת זילר עוד בשנת . הנוגע לביצועו של החוק בגופי� הציבוריי�

. וי תפקיד�ששר המשפטי� יקבע בתקנות תקני� מקצועיי� שיחייבו את המבקרי� הפנימיי� במיל
תקני� מקצועיי� אלה נדרשי� בי� השאר כדי להוסי� בהירות וכדי לתרו� לגיבוש דפוסי עבודה 

ובייחוד בקרב העוסקי� בביקורת הפנימית , ונורמות התנהגות בקרב העוסקי� בביקורת הפנימית
 . 76נוכח המאפייני� הייחודיי� של משרדי� אלה, במשרדי הממשלה

הייתה יותר מארבעה )  לשכת המבקרי� הפנימיי�!להל� (בישראל לשכת המבקרי� הפנימיי� 
הלשכה ). לאומית! הלשכה הבי�!להל�  (77לאומית!עשורי� חברה בלשכת המבקרי� הפנימיי� הבי�

! התקני� המקצועיי� הבי�!להל� (לאומית מפרסמת תקני� הנתוני� לעיונו של כל מתעניי� !הבי�
תקני� אלה , לאומית!באישורה של הלשכה הבי�, גמהלשכת המבקרי� הפנימיי� תר). לאומיי�

ואול� התקני� היו נגישי� . לעברית והתאימה אות� במספר קט� של היבטי� לחוקי מדינת ישראל
 הופסקה חברותה של 2011יצוי� כי ביוני . וממילא לא היה לה� מעמד מחייב, לחברי הלשכה בלבד

__________________ 

 . כלה והתכנו" הוא האחראי לביצועו של החוק בחוק הביקורת הפנימית נקבע כי שר הכל23בסעי-   74

 החליטה הממשלה 21.1.96�וב,  החליטה הממשלה לבטל את משרד הכלכלה והתכנו"26.11.95�ב
 .להעביר את האחריות לביצוע חוק הביקורת הפנימית לשר המשפטי�

 .בהתייעצות ע� לשכת המבקרי� הפנימיי� ובאישור הוועדה לענייני ביקורת המדינה  75

בשל מאפייני� ייחודיי� אלה קבעו מדינות שונות בעול� תקני� ייחודיי� למבקרי� הפנימיי� במשרדי   76
בארצות הברית למשל נקבע כי משרד מבקר המדינה הפדרלי הוא המנחה את המבקרי� ; הממשלה

והמשרד פרס� תקני� והנחיות המחייבי� את העוסקי� , הפנימיי� במוסדות הממשל הפדרלי בעבודת�
 Comptroller General of the United States, Governmentראו. יקורת הפנימית במוסדות אלהבב

Auditing Standards (2007 Revision). 

�לאומית �לשכת המבקרי� הפנימיי� הבי"  77 - The Institute of Internal Auditors (IIA) נוסדה  

מדינות ומוכרת כאיגוד המקצועי המוביל  165� מבקרי� מ173,000�והיא מאגדת בתוכה כ, 1941�ב
�על פי התקני� של הלשכה הבי". למחקר ולשיטות הדרכה הנוגעי� לביקורת הפנימית, בעול� ללימוד

 . ומדינות שונות מאמצות אות�, לאומית נקבעות אמות המידה הנוגעות לביקורת הפנימית
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 הוק� איגוד מבקרי� פנימיי� בישראל 2011ובנובמבר , לאומית!הלשכה הישראלית בלשכה הבי�
! אישרה הלשכה הבי�2011בדצמבר . הפועל במקביל ללשכת המבקרי� הפנימיי�)  האיגוד!להל� (

 .לאומית את הצטרפותו של האיגוד אליה וקבעה שהוא יהיה נציגה המוסמ� בישראל

 לשכת המבקרי� לאומית סברה!במש� תקופת חברותה של לשכת המבקרי� הפנימיי� בלשכה הבי�
ה� שצריכי� לחול על , לאומיי�!המבוססי� על התקני� הבי�, הכללי� שקבעה, הפנימיי� כי ככלל

לאחר שהופסקה חברותה , 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר . 78המבקרי� הפנימיי�
יבי� לאומיי� מחי!ולפיה התקני� הבי�, מסרה הלשכה את עמדתה העכשווית, לאומית!בלשכה הבי�

, לדעתה,  פרסמה תקני� מקצועיי� אשר2012ובינואר , לאומית!רק את החברי� בלשכה הבי�
 מסר האיגוד כי תקני 2012בתשובתו מאפריל . אמורי� להיות התקני� המקצועיי� המקובלי�

ולגישתו ה� , י ועל ידי האיחוד האירופOECD!לאומית אומצו על ידי מדינות ה!הלשכה הבי�
בדצמבר . התקני� המקצועיי� המקובלי� לעבודת המבקרי� הפנימיי� בישראלהאמורי� להיות 

עתירה למת� צו לשר המשפטי� להתקי� תקנות "( " הגישה לשכת המבקרי� הפנימיי� לבג2012
נכו� . 79" בדבר תקני� מקצועיי� למקצוע מבקר הפני�1992!ב"התשנ, י חוק הביקורת הפנימית"עפ

 . דיו� בעתירה טר� נקבע מועד ל2013לפברואר 

 ˙�˘· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ˜˜Á� Ê‡Ó ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ‡ˆÓ�1992 ˙Â�˜˙ ÂÏ Â�˜˙Â‰ ‡Ï 
ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ�˜˙‰ Ì‰Ó ˙Â¯È„‚Ó‰ , ÌÈ¯ÒÁ ÌÈ¯˜·Ó‰Â

Ì˙„Â·Ú È¯„ÒÏ Ú‚Â�· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÏÏÎ ‡ÂÙ‡ .ÔÎ ÂÓÎ , Ú·˜È˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ�˜˙
ÌÈ·Â˘Á ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÌÈÙÂ‚· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙„Â·Ú· Ï„·‰ ˘È˘ ÌÂ˘Ó 

ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ , „È‚‡˙· Â‡ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Á· ÈÓÈ�Ù ¯˜·Ó ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˘È˘ ÌÈÏÏÎ‰Â
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÈÓÈ�Ù ¯˜·Ó ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˘È˘ ÌÈÏÏÎ‰Ó ÌÈ�Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ È¯Â·Èˆ‰ .

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ˙Î¯Ú‰Ï ‰„ÈÓ ‰�˜ Â˘Ó˘È ‰Ï‡ ÌÈ�˜˙ÈÓÈ. 

ל משרד המשפטי� כי בתזכיר הצעת " מסר מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
 מוצע לקבוע כי שר המשפטי� יתקי� תקנות 80חוק הביקורת הפנימית שמכי� משרד המשפטי�

תקנות אלה . שיסדירו את פעילותו המקצועית של המבקר הפנימי ויחייבו אותו במילוי תפקידו
ת תחומי הפעילות של הביקורת הפנימית ולתרו� לגיבוש דפוסי עבודה וכללי אמורות להבהיר א

ל כי א� שלא הותקנו תקנות המגדירות מה� "עוד טע� המנכ. התנהגות בקרב כל העוסקי� בה
המבקרי� הפנימיי� מביני� מהי האתיקה המקצועית הנדרשת מה� ומה� , התקני� המקצועיי�

!ל הוסי� כי לשכת המבקרי� הפנימיי� הבי�"המנכ. יקורתהכללי� שיש לנהוג לפיה� בביצוע הב
ותקני� אלה זמיני� לכל , לאומית קבעה תקני� המנחי� את המבקרי� הפנימיי� בתחומי� שוני�

 .דורש באתר האינטרנט של הארגו�

 ציי� משרד המשפטי� כי הוא מכי� את תזכיר 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
ובד בבד בוח� את האפשרות להתקי� תקנות שיסדירו את , ת הפנימית כאמורהצעת חוק הביקור

 .פעילותו המקצועית של המבקר הפנימי

__________________ 

 .66' עמ, על פי דוח זילר  78

לעתירה זו ). טר� פורס� ('˘¯ ‰ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙Î˘Ï ÌÈÈÓÈ�Ù‰-� Ï‡¯˘È  'Á‡Â ÌÈËÙ˘Ó  19467/12 "בג  79
,  והאיגוד18 �ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת ה"מתוק- תפקידו כיו, כ אורי אריאל"צורפו ח

 . כמשיבי� פורמליי�
1992�ב"התשנ, הצעת חוק לשינוי חוק הביקורת הפנימית  80. 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁÏ ˙Â�˜˙ Ì„˜‰· ÔÈ˜˙‰Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ÏÚ
 ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ�˜˙‰ Ì‰ ‰Ó ¯‡˘‰ ÔÈ· Â¯È‰·È˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰

·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚·ÌÈÈ¯Â , ÌÈ¯˜·Ó‰ ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÈÂ‡¯˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ�˜˙Ï ˙Â�˜˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù‰. 

 

 

 ביסוס תכנית העבודה על סקר סיכוני� או הערכת סיכוני�

 �בתכנית העבודה של המבקר הפנימי אמורי� להיכלל בדיקת הנושאי� המהותיי� שבה� הגו
דות של הגו� המבוקר ע� הסיכוני� שאליו הוא ובכלל זה בדיקת אופ� ההתמוד, המבוקר עוסק

� יכול המבקר הפנימי 81כדי לבדוק את אופ� ההתמודדות של הגו� המבוקר ע� הסיכוני�. חשו
 �או על הערכת )  סקר סיכוני�!להל� (להתבסס בתכנית העבודה שלו על סקר סיכוני� שביצע הגו

 ). הערכת סיכוני�!להל� (סיכוני� שמבצע הוא עצמו 

הוא , שנתית!בי� שנתית ובי� רב,  זילר ציינה כי אחד הנתוני� הנדרשי� לקביעת תכנית עבודהועדת
תכנית עבודה שאינה מבוססת על סקר סיכוני� . קיו� ממצאי סקר סיכוני� שנעשה בגו� המבוקר

 .עלולה לפגוע באפקטיביות של הביקורת שמבצע המבקר הפנימי

ובע את חובתה של החברה הממשלתית למסד תהלי�  פרסמה רשות החברות חוזר הק2009ביוני 
 !להל� (ואת חובתו של הדירקטוריו� בה להתוות מדיניות לניהול סיכוני� , מסודר לניהול סיכוני�

חוזר הרשות לניהול סיכוני� קובע כי בהכנת תכנית העבודה . 82)חוזר הרשות לניהול סיכוני�
את דר� התמודדותה , צאות סקר הסיכוני�השנתית שלו על המבקר הפנימי לקחת בחשבו� את תו

 לגבי קופות החולי� קובע 2012חוזר משרד הבריאות משנת . של החברה עמ� ואת הבקרה עליה�
 . כי על המבקר הפנימי לבסס את תכניות העבודה שלו על סקר הסיכוני� שעושה ההנהלה

קר הסיכוני� שעושה רצוי אפוא שהמבקר הפנימי בכל ארגו� יבסס את תכנית העבודה שלו על ס
 . הגו� המבוקר או על הערכת הסיכוני� שמבצע הוא עצמו

1. ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È „ ¯ ˘ Ó: הנהלות משרדי הממשלה אינ� מבצעות סקר סיכוני�, ככלל ,
ואול� נמצא כי . ותכנית העבודה של המבקרי� הפנימיי� יכולה אפוא להתבסס על הערכת סיכוני�

 המבקרי� הפנימיי� את תכניות העבודה שלה� על  ממשרדי הממשלה שנבדקו לא ביססו80%!בכ
 .הערכת סיכוני�

 ˙˜È„·Ó Ì˙ÂÚ�ÓÈ‰ ÁÎÂ�Â ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ·Ó ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÚ�ÓÈ‰ ÁÎÂ�
Î�Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÈ¯Á‡Ï ÌÈ�Â˙�‰ ÌÈ‡˘Â�"Î�ÓÒ‰ Ï˘Â Ï"˘Â�‡ È·‡˘ÓÏÂ Ï‰�ÈÓÏ Ï83 , Ì‡ ˜ÙÒ

È¯˜ÈÚ‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÂÏÏÎ� Ì˙È·¯Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙· È„¯˘Ó Â„„ÂÓ˙‰ ÌÓÚ˘ ÌÈ
‰Ï˘ÓÓ‰. 

כ� לדוגמה נמצא כי המבקר הפנימי של משרד החינו� הכי� תכנית עבודה שנתית אשר בדקה בכל 
תשלומי ההורי� והמידה שבה מיישמי� , ובה� שעות הלימוד בבתי הספר, שנה את אות� הנושאי�

__________________ 

דרגת הסיכו" נקבעת על פי הסיכוי . ר יפגע בהשגת יעדי הארגו" האפשרות שיתרחש אירוע אש�סיכו"   81
 .שיתממש ועל פי מידת ההשפעה של התממשותו

11.6.09�מ) 2009/1חוזר (חוזר רשות החברות בנושא ניהול סיכוני� בחברות הממשלתיות   82. 

 ".תלותו של המבקר הפנימי במשרדי הממשלה"ראו לעיל בפרק   83
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ה זו לא נקבעו מועדי� בתכנית עבוד. בתי הספר את הנחיות המשרד בנוגע לבחירת ספרי הלימוד
, בפועל. וג� לא נאמר בה אילו מוסדות חינוכיי� ייבדקו במש� השנה, לביצוע הבדיקות השונות

, נוס� על כ�. בתי הספר שנבדקו היו בתי הספר שהתקבלו עליה� תלונות ביחידת הביקורת הפנימית
חינו� ואת הנהלות לא נמצא כי המבקר הפנימי בדק בתקופת הביקורת את אגפי המטה של משרד ה

 .המחוזות או נושאי� מערכתיי� הנוגעי� לתפקודו של המשרד

 טע� המבקר הפנימי של משרד החינו� כי תכנית 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
�והקביעה הסופית , העבודה שלו היא תכנית מסגרת המתמקדת בפעילות המתבצעת במוסדות החינו

עוד ציי� . רת תלויה בדרישות המופנות ליחידת הביקורת הפנימיתבאילו מוסדות תיעשה הביקו
אול� בכל שנה נעשתה , המבקר הפנימי כי נושאי הביקורת במוסדות החינו� אמנ� היו זהי�

 .הביקורת במוסדות חינוכיי� אחרי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó Ï˘ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˘È‚‰˘ ˙È˙�˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙
È‡ ‰�˘ ÏÎ· ÍÂ�ÈÁ‰ ÏÚ ‰�ÎÂ‰ ‡Ï˘ È‡„ÂÂ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙Ï ˙ÂÈÒÈÒ·‰ ˙Â¯„‚‰‰ ÏÚ ‰�ÂÚ ‰�

ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰ Â‡ ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò ÈÙ .˙ÈÏÏÎ ‡È‰ ˙È�Î˙‰ , ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ‰· Â�ÈÂˆ ‡ÏÂ
˙Â˜È„·‰ È„ÚÂÓ Â‡ , Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙˜È„·Â ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈ‡˘Â� Ï˘ Ì˙˜È„· ‰· ‰ÏÏÎ� ‡Ï ÔÎÂ

˙ÂÊÂÁÓ‰ ˙ÂÏ‰�‰ Ï˘Â „¯˘Ó· ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚. 

2. Ì È È ¯ Â · È ˆ ‰  Ì È „ È ‚ ‡ ˙ ‰: Î· ˜¯˘ ‡ˆÓ�-44% ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó 
 ÌÈ�˘· ÂÚˆÂ· Â˜„·�˘2004-2009ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰ Â‡ ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò  ,Î· ˜¯Â-39% 

 ÌÈ�˘· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÂÈ‰ Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó2007-2010 
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó . ˙‡ ÒÒÈ· ‡Ï Ì‰Ï˘ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÔÈ· ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙

„Ó ÂÈ‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰ ÏÚ Â‡ ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò ÏÚ"‡ , ¯„Ò‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘
Ë¯ÂÙÒ· ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰. 

 מסר המבקר הפנימי של המועצה להסדר ההימורי� 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
לבצע סקירה  החליטה המועצה להטיל על משרד חיצוני 2011בספורט כי בתכנית העבודה לשנת 

לאחר שנעשתה סקירה זו אישרה המועצה לבצע . ראשונית לקראת ביצועו של סקר סיכוני� במועצה
� .סקר סיכוני� מקי

 נמסר כי לדעת התאגיד המהות חשובה 2011א למשרד מבקר המדינה מדצמבר "בתשובת מד
. תהיה זעומהמביצוע סקרי� שיעלו ממו� רב ושתרומת� לצרכיה השוטפי� של הביקורת הפנימית 

וג� , עוסק במגוו� תחומי� ובוח� בכל אחד מה� את הסיכוני� הקשורי� אליו, כ� נאמר, א"מד
 . המבקר הפנימי יודע לזהות היטב את הסיכוני� הניצבי� לפני התאגיד

משרד מבקר המדינה מדגיש כי יתרונ� העיקרי של סקר סיכוני� ושל הערכת סיכוני� הוא בביצוע� 
הבוחנת את דר� התמודדותו של , יות ובהכנת תכנית ביקורת אפקטיבית על פיה�בשיטתיות ובעקב

 .הארגו� ע� הסיכוני� הניצבי� לפניו ומסייעת לו להתמודד עמ�

3. ˙ Â È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˙ Â ¯ · Á כרוכה , ובכלל זה חברות ממשלתיות, פעילות� של חברות :‰
עקרונות הממשל . אותהובה� סיכוני� כספיי� וסיכוני� הנובעי� מהיעדר בקרה נ, בסיכוני�

ועל פיה� פרסמה , התאגידי מדגישי� את אחריותו של הדירקטוריו� לניהול הסיכוני� של החברה
החוזר מטיל על דירקטוריו� החברה .  את חוזר הרשות לניהול סיכוני�2009רשות החברות ביוני 

לל זה בדיקת יישו� ובכ, וקובע כי על בדיקת אופ� ניהול הסיכוני� בחברה, לבצע בה סקר סיכוני�
להיות חלק מתכנית העבודה השנתית של , מדיניות הדירקטוריו� וביצוע החלטותיו והנחיותיו בנושא

 . המבקר הפנימי
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 „Â‚È�·˘ ‰ÏÂÚ Â˜„·�˘ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á· ÌÈ�ÂÏ‡˘Ï ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙Â·Â˘˙Ó
ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÂ‰È�Ï ˙Â˘¯‰ ¯ÊÂÁÏ ,· ‰ÏÏÎ� ‡Ï-60%˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙Ó  ÌÈ¯

 ˙�˘Ï ÌÈÈÓÈ�Ù‰2010·Â -44% ˙�˘Ï Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙Ó 2011 Í¯ÚÓ Ï˘ ‰˜È„· 
‰¯·Á· ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È�. 

נוהל הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות קובע כי על המבקר הפנימי להכי� תכנית עבודה 
חוזר הרשות לניהול סיכוני� קובע כי בתכנית העבודה השנתית שלו על המבקר . שנתית!תלת

פנימי לקחת בחשבו� את תוצאות סקר הסיכוני� שבאחריות הדירקטוריו� לבצע ואת הערכתו של ה
לדעת משרד . הדירקטוריו� בנוגע לאמצעי� שנוקטת החברה כדי לנהל את הסיכוני� ולפקח עליה�

ראוי אפוא שהמבקר הפנימי ייחד בתכנית העבודה השנתית שלו מקו� לבדיקת אופ� , מבקר המדינה
וראוי ג� שיוודא , ה של החברה ע� הסיכוני� המשמעותיי� שאותרו בסקר הסיכוני�התמודדות

שבדיקה זו לא תימש� יותר משלוש שני� ותינת� בה עדיפות לבדיקת אופ� התמודדותה של החברה 
נוהל הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות קובע ג� כי על . ע� הסיכוני� המשמעותיי� ביותר

טוריו� לאשר את תכניות העבודה של המבקר הפנימי ולקבוע את הקצאת ועדת הביקורת והדירק
היא הנדרשת לקבוע מדי  הביקורת יצוי� כי במרבית החברות ועדת. המשאבי� ליישו� התכניות

 . ליישו� תכנית העבודה השנתית שלו84שנה בשנה את היק� השעות שיוקצו למבקר הפנימי

Î·˘ ‡ˆÓ�-92%Ó‰ ÂÒÒÈ· Â˜„·�˘ ˙Â¯·Á‰ ÔÓ  Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·
ÌÓˆÚ Ì‰ ÂÚˆÈ·˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰ ÏÚ Â‡ ‰¯·Á‰ ‰ÚˆÈ·˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ¯˜Ò ÏÚ. 

מבדיקת משרד מבקר המדינה בשתי חברות ממשלתיות עולה ספק א� תכניות העבודה של , ע� זאת
 הגדולי� המבקרי� הפנימיי� והמשאבי� שהוקצו לביצוע� של התכניות נותני� מענה לסיכוני�

 : להל� הממצאי�. שאותרו בסקר הסיכוני� או בהערכת הסיכוני�

� )א( י ר ת א ת  ר ב חברת אתרי� נמצאת בבעלות משותפת של הממשלה ושל ,  כאמור:ח
השכרה וניהול של אתרי תיירות , תחזוקה, פיתוח, החברה עוסקת בתכנו�. יפו!עיריית תל אביב

, 5שנית� לחברה על ידי רשות החברות הוא סיווג הסיווג . יפו!בעיקר באזור החו� של תל אביב
. ח" מיליו� ש13.7!והרווח הנקי שלה היה כ, ח" מיליו� ש29.4! הסתכמו הכנסותיה בכ2010ובשנת 
 . והועסק בה מבקר פנימי במיקור חו(,  משרות מאוישות17 היו בחברה 2008בשנת 

 סיכוני� בארבע �18 ואיתר  ביצע המבקר הפנימי של החברה הערכת סיכוני2009ביולי  )1(
שהתממשות� תגרו� לחברה הפסד כספי של מיליו� , )בינונית ונמוכה, גבוהה, גבוהה מאוד(דרגות 

! היה כ2010יצוי� כי מכיוו� שהרווח הנקי של החברה בשנת . ח"ח עד יותר משלושה מיליו� ש"ש
לפגוע פגיעה ניכרת ח היה עלול "הפסד כספי של יותר משלושה מיליו� ש, ח" מיליו� ש13.7

 .ברווחי� של החברה

ועדת הביקורת של חברת אתרי� אישרה את הצעות תכניות העבודה של המבקר הפנימי בה  )2(
 פחות ! שעות בשנה 300בכל אחת מההצעות נכלל ביצוע ביקורת בהיק� של . 2011!2010לשני� 

 . 85משישית משרה

בתכניות העבודה של המבקר הפנימי לשני� משרד מבקר המדינה בדק א� נושאי הביקורת שנכללו 
 . 2009 מבוססי� על הסיכוני� שעלו בהערכת הסיכוני� שנעשתה ביולי 2011!2010

__________________ 

 .תיות שנבדקו הועסק המבקר הפנימי במיקור חו1 מהחברות הממשל75%�ב  84

 . שעות עבודה בשנה למשרה מלאה2,000לפי חישוב של   85
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 ÌÈ�˘Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙·˘ ‡ˆÓ�2010-2011 ˙˜È„·Ï ÌÂ˜Ó „ÁÂÈ ‡Ï 
„Â‡Ó ‰‰Â·‚ ‰‚¯„· ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÌÚ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙Â„„ÂÓ˙‰ ÔÙÂ‡ , ‰‚¯„·Â ‰‰Â·‚ ‰‚¯„·

È·ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰· Â¯˙Â‡˘ ˙È�Â� . ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙˜È„· ÈÎ ‡ˆÓ� ÔÎ
ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· ÌÏ˘Â˙ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â‚¯„· . 

ועדת הביקורת והדירקטוריו� בחברת אתרי� אישרו אפוא תכניות עבודה של המבקר הפנימי שלא 
 .אותרו בהערכת הסיכוני�ייחדו כראוי מקו� לבדיקת אופ� התמודדותה של החברה ע� הסיכוני� ש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „È‚‡˙‰ Ï˘ Â˙Â„„ÂÓ˙‰ Í¯„ ˙‡ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˜Â„·Ï ˘È
 ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ�ÂÎÈÒ Ì‰· ‰‡¯ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ¯˘‡ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÌÚ) ¯˜·Ó‰˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ „ÂÁÈÈ·

„Â‡Ó ÌÈ‰Â·‚ Â‡ ÌÈ‰Â·‚ ¯È„‚‰.( 

ר ועדת הביקורת בחברת "יו� ויור הדירקטור" מסרו יו2012בתשובת� למשרד מבקר המדינה ממר( 
 לפני שהתקבלה טיוטת ! 2011אתרי� כי נוכח היק� הפעילות של החברה אושרה כבר בנובמבר 

 וס� ! 2012 במספר שעות הביקורת בשנת 50% הגדלה של !הדוח של משרד מבקר המדינה בנושא 
ר ועדת "ירקטוריו� ויור הד"עוד צוי� בתשובת� של יו.  שעות450 2012הכול יוקצו לביקורת בשנת 

הביקורת כי בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה ה� מתכווני� להמלי( לוועדת הביקורת 
כדי להשלי� את בדיקת ,  א� יותר מההגדלה האמורה2012להגדיל את מספר שעות הביקורת בשנת 

בהערכת אופ� התמודדותה של החברה ע� הסיכוני� בדרגה גבוהה מאוד ובדרגה גבוהה שאותרו 
 . הסיכוני� בתו� שלוש שני�

י )ב( ס י פ ו א י ג ה  � ו כ מ ה ת  ר ב חברת המכו� הגיאופיסי משמשת זרוע של המדינה  :ח
מטרתה של החברה היא לסייע בניצול נבו� של משאבי . הקרקע!בכל הנוגע למיפוי גאופיסי של תת

ונה על ביצוע החברה אמ, נוס� על כ�. הקרקע עבור פרויקטי� הנדסיי�!הטבע ולספק מידע על תת
 הסתכמו 2010בשנת . מגוו� של מחקרי� וסקרי� שמטרת� לצמצ� את נזקי רעידות האדמה בישראל

 עובדי� קבועי� ועשרה עובדי� 74והיא העסיקה , ח" מיליו� ש57.6!הכנסותיה של החברה בכ
 .5הסיווג שנית� לחברה על ידי רשות החברות הוא סיווג . זמניי�

בהערכה אותרו . הפנימי של החברה דאז הערכת סיכוני� לפעילות החברה הציג המבקר 2010ביוני 
א� שוועדת הביקורת הקצתה למבקר הפנימי . בינונית ונמוכה,  גבוהה! סיכוני� בשלוש דרגות 83

שביקש לבדוק את אופ� התמודדותה של החברה ע� , הגיש המבקר,  שעות ביקורת בלבד לשנה200
 2013!2011שנתית לשני� !הצעה לתכנית עבודה תלת, ני�הסיכוני� שאותרו בהערכת הסיכו

 שעות הביקורת שהוקצו לו לא יאפשרו לו 200, לטענתו.  שעות בממוצע לשנה700!שהיקפה היה כ
בתכנית העבודה המוצעת של המבקר הפנימי נכללה בדיקת אופ� . לבצע ביקורת אפקטיבית

 הסיכוני� 23! מ16וע� ) 86%(גבוהה התמודדותה של החברה ע� שישה משבעת הסיכוני� בדרגה 
 .שאותרו בהערכת הסיכוני�) 70%(בדרגה בינונית 

לאחר התייעצות ע� רשות החברות המליצה ועדת הביקורת של חברת המכו� הגיאופיסי להקצות 
.  שעות100 שעות ביקורת ולבחו� בשנה זו הוספה של עוד 400 2011למבקר הפנימי בשנת 

וביולי , קר הפנימי על התפטרותו עקב רצונו להתמנות כדירקטור בחברה הודיע המב2011בפברואר 
 בהיק� של 2011 אישרה ועדת הביקורת את תכנית העבודה של המבקר הפנימי החדש לשנת 2011

 .  כחמישית משרה! שעות 400

משרד מבקר המדינה בדק את נושאי הביקורת שנכללו בתכניות העבודה של המבקר הפנימי החדש 
ובאיזו מידה מבוססי� נושאי� אלה על סיכוני� שאותרו בהערכת , 2011הגיאופיסי בשנת במכו� 

 . הסיכוני� של קודמו בתפקיד
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 È�ÂÈ· ‰˙˘Ú�˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰· Â¯˙Â‡˘ ‰‰Â·‚ ‰‚¯„· ÌÈ�ÂÎÈÒ ‰Ú·˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ�2010 ,
 ˙�˘Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· ‰ÏÏÎ�2011 ÌÈ‡˘Â� È�˘ Ï˘ Ì˙˜È„· 

 ÌÈÒÒÂ·Ó‰ „·Ï· ÌÈ�ÂÎÈÒ È�˘ ÏÚ)Î-29%ÂÊ ‰‚¯„· ÌÈ�ÂÎÈÒ‰Ó ( , ˙Â˜È„· ‰· ÂÏÏÎ� ‡Ï ÔÎÂ
˙Â¯Á‡ ÔÂÎÈÒ ˙Â‚¯„ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰ ÌÈ‡˘Â� Ï˘ .‰Ï‡ ˙Â˜È„·Ó ıÂÁ , ˙Â˜È„· ˙È�Î˙· ÂÏÏÎ�

˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰˙¯Â‰ Ô‰ÈÏÚ˘86. 

בחינת קצב הבדיקה המצוי� בתכנית העבודה מעלה כי המבקר הפנימי ישלי� את בדיקת� של 
ושאי� המבוססי� על הסיכוני� בדרגה גבוהה ובדרגה בינונית שאותרו בהערכת הסיכוני� בתו� הנ
יש לקבוע , קבע המבקר הפנימי כי בהתבסס על הסיכוני� שאליה� חשופה החברה, כאמור.  שני�15

ואילו ועדת , 2013!2011 שעות בממוצע לשנה בכל אחת מהשני� 700!תכנית עבודה בהיק� של כ
 .  ממספר השעות שהוצעה בתכנית זו57%! כ2011ישרה לשנת הביקורת א

 ÚÈˆ‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ Â¯˘È‡ ÈÒÈÙÂ‡È‚‰ ÔÂÎÓ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ˘ Ô‡ÎÓ
 ˙�˘Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰2011 , ÌÈÒÒÂ·Ó‰ „·Ï· ÌÈËÚÓ ÌÈ‡˘Â� Ï˘ Ì˙˜È„· ‰· ‰ÏÏÎ�˘ Û‡

‰¯·Á‰ È�ÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÚ. 

ל חברת המכו� הגיאופיסי כי המבקר הפנימי " מסר מנכ2012שרד מבקר המדינה ממר( בתשובתו למ
השתמש בהערכת הסיכוני� במתודולוגיה שאינה מתאימה לחברה בסדר גודל של חברת המכו� 

היק� תכנית העבודה התלת שנתית שהציע המבקר הינו תוצאה של סקר ", לדבריו. הגיאופיסי
על כ� נת� . נועדה להיות כלי שרת להגדלת מספר שעות הביקורתסיכוני� שנעשה במתודולוגיה ש

ל כי בשל בקשתו של המבקר "עוד הוסי� המנכ". הדירקטוריו� את דעתו במספר רב של ישיבות
 .2012וזו מתוכננת להיעשות במש� שנת , שנתית!הפנימי החדש לא הוכנה תכנית עבודה רב

 מקבל את המתודולוגיה שהמבקר הפנימי משרד מבקר המדינה מעיר כי א� הדירקטוריו� לא
ראוי שיפעל ע� רשות החברות לבצע סקר סיכוני� או הערכת , השתמש בה להערכת הסיכוני�

יש להעיר כי במועד סיו� . סיכוני� לפי המתודולוגיה המתאימה לכ� לדעתו ולפי הנחיות הרשות
 .הביקורת טר� בוצע סקר זה

˙ ÔÈÎÈ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰˙Â„„ÂÓ˙‰ ÔÙÂ‡ ˙˜È„· ‰· ÏÏÎÈ˙˘ ‰„Â·Ú ˙È�Î
 ¯˜Ò· Â¯˙Â‡˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙È·¯Ó ÌÚ ‰¯·Á‰ Ï˘

ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰· Â‡ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ . ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â� Ï˘ Ì˙˜È„· ÏÚ
ÂÏÚÂ‰ Â·˘ ¯˜Ò‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÓ ,Ì‡˙‰· ÌÈ·‡˘Ó ÍÎÏ ˙Âˆ˜‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚÂ .Î ÂÓÎÔ , ÔÓ

 ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ Â¯˘‡È˘ Ì„Â˜ Â�Á·È ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÈÂ‡¯‰
‰È�ÙÏ ÌÈ·ˆÈ�‰ ÌÈ�ÂÎÈÒÏÂ ‰¯·Á‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù· ÌÏÂ‰ ‰�ÚÓ Ô‰· ˘È Ì‡ ÈÓÈ�Ù‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ ÂÒÒ·È È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰˘ ÈÂˆ¯
‰ ÏÚ Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰· Â‡ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ¯˜Ò· Â¯˙Â‡˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ , ˙�Ó ÏÚ ˙‡Ê

Ì‰È�ÙÏ ÌÈ·ˆÈ�‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÌÚ È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ�Â‚¯‡‰ Ï˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï. 

ÔÎ ÂÓÎ , ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ�˜˙Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙Â�˜˙· ÚÂ·˜Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ÏÚ
ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ÏÚ ÈÎ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Â‡ ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ˙ÂÈ‰Ï 

ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰ ÏÚ. 

__________________ 

נוס- על בדיקת ניהול הסיכוני� בחברה הממשלתית על המבקר הפנימי , לפי חוזרי רשות החברות  86
 .לבדוק בכל שנה את גמול הדירקטורי� בה ואת העסקת� של יועצי� משפטיי� חיצוניי� בה
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 קבלת מידע ומסמכי�

שברשות , המבקר הפנימי רשאי לדרוש ולקבל כל מסמ� וכל מידע" חוק הביקורת הפנימית קובע כי
למבקר הפנימי " וכי, " ושלדעת המבקר הפנימי דרוש לביצוע תפקידו...הגו� שבו הוא משמש מבקר

לכל בסיס נתוני� ולכל תכנית , לכל מאגר רגיל או ממוחשב, צוע תפקידולצור� בי, תהיה גישה
החוק מגביל את סמכות ". עבודה של עיבוד נתוני� אוטומטי של הגו� שבו הוא משמש מבקר

לגבי מידע החסוי על פי די� יחולו על המבקר הפנימי "המבקר הפנימי בנוגע למידע חסוי וקובע כי 
ע לפי חוק זה המגבלות הקבועות בדי� לגבי המורשי� לקבל מידע ועל מי שהוסמ� לקבל את המיד

 .ועל כ� קבע עונש למי שמפר אותה ביודעי�, המחוקק ראה חשיבות רבה בהוראת חוק זה. "כזה

ÎÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ì‰ÈÏ‡ ÁÏ˘˘ ÔÂÏ‡˘Ï ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙Â·Â˘˙Ó-
21%È� ‡Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙· ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰Ó  Â˘¯„�˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎÏ ‰˘È‚ ‰�˙

„È‚‡˙· ˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆÈ·Ï Ì‰Ï ,˘¯„�‰ ·˘ÁÂÓÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎÏ ‰˘È‚ Ì‰Ï ‰�˙È� ‡Ï˘ Â‡ .
‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

 

 

 שירות התעסוקה

פנתה המבקרת הפנימית של , נוכח תלונות של עובדי� בשירות התעסוקה, 2010בחודש מר( 
מית של העובדי� בתאגיד ונתוני� השירות למנהלת אג� משאבי האנוש וביקשה לקבל רשימה ש

, ) הנתוני�!להל� (דרגתו ורמת החזקת הרכב שהוא זכאי לה , כמו תפקידו, נוספי� לגבי כל עובד
 . לש� בדיקת תנאי העובדי� בתאגיד

המבקרת , ל דאז"מנהלת אג� משאבי האנוש השיבה למבקרת הפנימית שעל פי הוראתו של המנכ
 . מתבקשת לפנות בעניי� זה אליו

ל דאז הודיע למבקרת הפנימית שמכיוו� שהוא לא אישר את נושא הבדיקה שלש� בדיקתו "המנכ
וכי סמכותו של המבקר הפנימי לפי חוק ,  אי� בסמכותה לעסוק בכ�!היא ביקשה לקבל את הנתוני� 

הביקורת הפנימית לדרוש לקבל מידע מותנית באישור הממונה לבדוק את הנושאי� שלש� בדיקת� 
במועד סיו� הביקורת בשירות התעסוקה טר� קיבלה המבקרת הפנימית את המידע  .ידענדרש המ
 .שביקשה

יצוי� כי נוהל הביקורת הפנימית של שירות התעסוקה קובע שאחד מתפקידי המבקר הפנימי הוא 
לבחו� כל מידע או חשש סביר המתייחס לפגיעה בטוהר המידות ומינהל בלתי תקי� אשר הגיע "

 ".לידיעתו

ÎÓÎ�Ó˘ Ô‡" ‰˘˜È·˘ ÌÈÎÓÒÓÂ Ú„ÈÓ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯˜·ÓÏ ¯ÒÓ ‡Ï Ê‡„ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï
‰„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·Ï ‰˙Ú„Ï ‰Ï ÌÈ˘Â¯„ ÂÈ‰˘Â ,˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁÏ „Â‚È�· ÏÚÙ ÍÎ·Â . 

ל שירות התעסוקה " מסר מנכ2012 ומפברואר 2011בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
תונות למבקר הפנימי לפי חוק הביקורת הפנימית ה� בתנאי דאז כי סמכויות הבירור והבדיקה הנ

וכי המבקר הפנימי אינו רשאי לעסוק בנושא שהממונה לא , שהממונה אישר את נושאי הבדיקה
ל הוסי� כי אי� מקו� לקביעה כי המידע שביקשה המבקרת הפנימית "המנכ. אישר בתכנית העבודה

א הצביעה על סיבה דחופה שתצדיק את זניחת וציי� כי המבקרת ל, היה לצור� ביצוע תפקידה
 .עיקרה של עבודת הביקורת ואת ההתמקדות בנושא זה דווקא



 135 הביקורת הפנימית במגזר הציבורי

 ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ ‰�Â˙�‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙È�˙ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ Â„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·Ï ÂÏ ÌÈ˘Â¯„ Â˙Ú„Ï˘ Ú„ÈÓÂ ÌÈÎÓÒÓ Ï·˜Ï

˜Ï ‰�ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡·Ì˙Ï· , È·‚Ï Â˙„ÓÚ· Â‡ ÌÈ˘¯„� Ì‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·Ï Â¯Â˘È‡·
Ì˙Ï·˜·˘ ˙ÂÙÈÁ„‰Â Ì˙ÂˆÈÁ� , ÌÈÈ·ËÈÓ ÌÈÏÎ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ ˜È�Ú‰Ï Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ� ˙‡Ê

 ÏÚ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ¯Â˘È‡· ÍÂ¯Î‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á‰ ÁÎÂ�Â Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ
‰�ÂÓÓ‰ È„È .ÓÏ ¯ÂÒÓÏ ÔÂ‚¯‡· „·ÂÚ ÏÎ Ï˘ Â˙·ÂÁÓ ÛÂÙÎ· ÌÈÎÓÒÓ Â‡ Ú„ÈÓ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·

ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÈÂÒÁ‰ Ú„ÈÓ È·‚Ï ‰Ï·‚ÓÏ ,˜ÂÁ· Ë¯ÂÙÓÎ . ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ Ï˘ ˙¯Á‡ ˙Â�˘¯Ù ÏÎ
 ‰˙ÈÏÎ˙Ï ‡ËÁ˙Â ÔÎÂ˙Ó ‰˙Â‡ Ô˜Â¯˙- ‡ÂÏÓ ˙„ÓÚ‰Â ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ ˙Â‡ÓˆÚ Ô˙Ó 

˘¯„�Î Â„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·Ï ÂÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ . 

 

 

 תפקידי� נוספי� של המבקר הפנימי 

תפקיד נוס� , בגו� שבו הוא משמש מבקר, מבקר פנימי לא ימלא"הביקורת הפנימית קובע כי חוק 
, זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדי�, על הביקורת הפנימית

קביעה זו ".  א� מילוי תפקיד נוס� כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי!וא� זאת 
דה להבטיח שהמבקר הפנימי ימלא בראש ובראשונה את התפקיד שהוטל עליו באמצעות נוע

וא� יוותרו לו זמ� ומשאבי� הוא יוכל לעסוק בבירור תלונות של , המשאבי� העומדי� לרשותו
, כמו כ�. תלונות היכולות להצביע בי� היתר על נושאי� הראויי� לביקורת, הציבור או של העובדי�

ס� חו( מבירור התלונות עלול לגרו� למבקר הפנימי שלא לבחו� באובייקטיביות ביצוע תפקיד נו
 .נושאי� שבה� היה מעורב ולהעמיד אותו במצב של ניגוד ענייני�

 

 התאגידי� הציבוריי�

Î·˘ ‡ˆÓ�-21% ÌÈ„È˜Ù˙ Â‡ÏÈÓ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Â˜„·�˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó 
ÌÈÙÒÂ� ,‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁÏ „‚Â�Ó ¯·„‰˘ Û‡˙ÈÓÈ�Ù .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï87: 

 בי� היתר 2009!2007נמצא כי במועצה להסדר ההימורי� בספורט ביצע המבקר הפנימי בשני� 
כמו בדיקה של נתוני הזכיות המצויני� , פעולות שה� חלק מתהלי� העבודה הביצועי בארגו�

 . במערכת הממוחשבת של הארגו� בזמ� אמת

, ר המועצה להסדר ההימורי� בספורט" מסרו יו2011בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ל כיו� כי בחינת נתוני הזכיות בזמ� "ל התאגיד דאז המשמש מנכ"המבקר הפנימי וממלא מקו� מנכ

. ועקב כ� שולמו לזוכי� בהימורי� הסכומי� המגיעי� לה�, אמת הביאה לא פע� לתיקו� הנתוני�
 היא תורמת תרומה ניכרת לאמינותו של שכ�, פעילות זו של המבקר הפנימי חשובה, לטענת�
 .הארגו�

__________________ 

היבטי� בפעילות מג" דוד "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„ 62 ·)2012 ,א ראו מבקר המדינה"דוגמה אחרת לגבי מד  87
 .391' עמ, "אדו� והמוסדות המנהלי� שלו
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 ˜ÂÁ ˙Â˘È¯„· ‰„ÓÚ ‡Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÚˆÈ·˘ ÂÊ ‰¯˜· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ ÔÂ‚¯‡Ï ‰˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ ÈÎÂ
‰ÚÂˆÈ·· Û˙˙˘‰Ï .Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ˙Âˆ˜‰Ï ‰È‰ Ë¯ÂÙÒ· ÌÈ¯ÂÓÈ‰‰ ¯„Ò‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯
ÂÊ ‰¯˜· ÚÂˆÈ·Ï , ÌÈ·‡˘Ó· ‰ÚÈ‚Ù Â˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÚÂˆÈ·· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ·ÂÏÈ˘˘ ÌÂ˘Ó

 ÏÂ‰È�· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰ÈÂˆ¯ ‡Ï ˙Â·¯ÂÚÓÂ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈ�ÙÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰
ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ . 

 

 משרדי הממשלה

1. ˙ Â È „ ¯ ˘ Ó  ˙ Â „ Ú Â Â ·  ˙ Â ¯ · Á: כי בכל משרד 88 החליטה הממשלה1997 בשנת 
עוד נקבע בהחלטה כי . ל ועדת היגוי שתהיה אחראית לכל פעולות המחשוב"קי� המנכממשלתי י

וכי אחד מחבריה יהיה המבקר , ל למינהל"ל עצמו או הסמנכ"בראשה של ועדת ההיגוי יעמדו המנכ
תפקידי ועדת ההיגוי ה� בי� היתר להנחות את בעלי התפקידי� במשרד בנוגע לפעילות . הפנימי

 ממשרדי 26%!נמצא כי בכ. ולגבש תפיסות הנוגעות למחשוב עבודת המשרדהמחשוב והתקשורת 
 .הממשלה היו המבקרי� הפנימיי� חברי� בוועדת ההיגוי למחשוב

 ˙È„¯˘Ó ‰„ÚÂÂ· ¯·ÁÏ ‰�ÂÓ˘ ÈÓÈ�Ù ¯˜·Ó ˙Â‡¯Ï ˘È ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÁÎÂ�
˙ÈÚÂˆÈ· ˙ÂÎÓÒ ÂÈ„È· ‰È‰˙˘ ‡Ï· „·Ï· ÛÈ˜˘ÓÎ ,¯È„Ò‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚÂ ˙‡ ‰È˙ÂËÏÁ‰· 

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰Ê Â„ÓÚÓ . 

2. ˙ Â � Â Ï ˙  ¯ Â ¯ È  נמצא כי בכמחצית ממשרדי הממשלה שנבדקו הוטל על המבקר :·
כל המבקרי� הפנימיי� שעסקו בבירור תלונות הציבור . הפנימי תפקיד הממונה על תלונות הציבור

תפקידו  !יקורת במערכי המשרד טענו כי עיסוק זה דרש מה� זמ� עבודה על חשבו� ביצוע הב
נמצא כי בירור תלונות הציבור הוא כלי רב ער� לקבלת מידע , ע� זאת.  של המבקר הפנימיהעיקרי

ה� בנוגע לתפקודו השוט� וה� בנוגע לפעילויות בו שיש בה� פגיעה , על הליקויי� במשרד ולתיקונ�
 . בטוהר המידות

3. ¯ ˘ Ó Ï  ˙ Â · Â ˘ ˙  ˙ � Î ‰ ·  È Ó È � Ù ‰  ¯ ˜ · Ó ‰  ˙ „ Â · Ú‰ � È „ Ó ‰  ¯ ˜ · Ó  „: 
לייצג את המשרד "ועדת זילר ציינה כי אי� זה ראוי שיוטל על המבקר הפנימי במשרד הממשלתי 

 ". על המשרד בפני מבקר המדינה' להג�'כשעליו מוטלת המשימה , במגעיו ע� מבקר המדינה

חיית על פי הנ, ואול� נמצא כי ברוב המכריע של משרדי הממשלה שנבדקו היו המבקרי� הפנימיי�
ובכלל זה ריכוז , מעורבי� בהכנת תשובות המשרד לטיוטות דוחות מבקר המדינה, ל"המנכ

. ל"בדיקת� והכנת נוסח תשובה לחתימת המנכ, תשובותיה� של בעלי התפקידי� השוני� במשרד
אחריות זו של המבקרי� הפנימיי� א� נקבעה בנהלי� פנימיי� מחייבי� של שישה משרדי 

לי� במשרדי� שנבדקו ראו בעבודתו זו של המבקר הפנימי " מהמנכ90%!כי כעוד יצוי� . 89ממשלה
כמו המשרד להגנת הסביבה , א� שהמבקרי� הפנימיי� בחלק מהמשרדי�, חלק חשוב מתפקידו

טענו כי הכנת התשובות לטיוטת דוחות מבקר המדינה גזלה זמ� רב ונעשתה לעתי� , ומשרד הפני�
 .י המשרדעל חשבו� ביצוע ביקורות על מערכ

__________________ 

1997�מ" מחשוב ואבטחת מידע" בנושא 1886/החלטת ממשלה בק  88. 
משרד , ני�משרד הפ, ת"משרד התמ, משרד החו1, נוהלי ביקורת פנימית של משרד החקלאות  89

  .התחבורה והמשרד לביטחו" הפני�
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 ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈ· ÌÈ¯˘˜Ó ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Â˘ÓÈ˘ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ‰ÓÎ·˘ ‡ˆÓ� „ÂÚ
 È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó‰ ÔÈ·Â ‰�È„Ó‰- Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„Ó ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï Ú‚Â�· Ô‰ 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , „¯˘ÓÏ ˙ÂÚ‚Â�‰Â ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÂÁÏ˘�˘ ˙Â�ÂÏ˙ ¯Â¯È· ÔÈÈ�Ú· Ô‰
È˜ÒÚÂÓ ÌÈ¯˜·Ó‰ Â·˘ È˙Ï˘ÓÓ‰Ì ,Î�ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ�ÙÏ Ú‚Â�· Ô‰Â" Ï

ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ‡˘Â�· È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó‰ . 

לית המשרד להגנת הסביבה כי " מסרה מנכ2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
המבקרת הפנימית במשרד משמשת אשת הקשר של המשרד ע� משרד מבקר המדינה לכל דבר 

 .ו� ביצוע הביקורת הפנימיתוהדבר אמנ� נעשה על חשב, ועניי�

ל משרד הפני� כי ריכוז הקשר ע� משרד " מסר מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
משו� שהמבקר , מבקר המדינה באמצעות יחידת הביקורת הפנימית הוא הכרחי ויעילותו מוכחת

ני הוועדה לענייני ומשו� שהוא נוהג להשתת� בדיו, הפנימי מכיר את כל הדוחות של מבקר המדינה
ביקורת המדינה של הכנסת ובדיוני ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה ומצוי בנושאי� הנידוני� 

הוא מודע לבעיה החמורה של היעדר כוח אד� ביחידת הביקורת , ל הוסי� כי ע� זאת"המנכ. בה�
מדינה הנוגעי� בעיקר נוכח ריבוי המטלות וריבוי דוחות מבקר ה, הפנימית לביצוע משימותיה

 .למשרד הפני�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î�Ó ÏÚ" ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÏÚ ÏÈËÓ‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó‰ Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÚ ¯Â˘È˜ È„È˜Ù˙ Â‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â�ÂÏ˙ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ,

ÍÎÏ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï , Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ˘ È„Î
˘Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ „¯- ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆÈ· -Ú‚ÙÈÈ ‡Ï . 

 

 

 טיפול הנהלות הגופי� הציבוריי� 

 בדוחות הביקורת הפנימית

 דיו� ההנהלה בדוחות המבקר הפנימי

חוק הביקורת הפנימית קובע כי על הנהלת הגו� המבוקר לדו� בממצאי דוח הביקורת של המבקר 
 �ל הגו� "צאי� יהיה בראשותו של מנכראוי שהדיו� בממ.  ימי� מיו� שהוגש45הפנימי בתו

בדיו� . ל לקבל�"שכ� האמור בה� דורש לעתי� לקבל החלטות שרק בסמכותו של המנכ, המבוקר
 . אמורות להינת� הנחיות לתיקו� הליקויי� וליישו� המלצותיו של המבקר הפנימי

1. ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È „ ¯ ˘ Ó:Î�Ó‰Ó ˘ÈÏ˘Ó ¯˙ÂÈ˘ ‡ˆÓ� " ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏ
�„ ‡Ï Â˜„·�˘˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ÏÎ· Â ,ÌÈ·Â˘Á Ì‰Ï Â‡¯�˘ ‰Ï‡· ˜¯ ‡Ï‡ .

Î�Ó‰" ÌÈ‡˘Â� ‰„Â·Ú‰ ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙· Ì‰· Â‡¯ ÌÓˆÚ Ì‰ ¯˘‡ ÌÈ‡˘Â� ‡ÂÙ‡ ÂÁÈ�Ê‰ ÌÈÏ
ÌÈ·Â˘Á , ÌÈ·‡˘Ó Âˆ˜‰Â ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· Ì˙ÏÏÎ‰ ˙‡ Â¯˘È‡

Ì˙˜È„·Ï . 
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ל דאז וביקש "ל משרד הבינוי והשיכו� למנכ פנה המבקר הפנימי ש2007כ� לדוגמה נמצא כי ביוני 
!2009ג� בשני� .  דוחות ביקורת שהוגשו לו בשנתיי� האחרונות ועדיי� לא נידונו16!ממנו לדו� ב

.  דוחות ביקורת פנימית14ל כיו� מר מרדכי מרדכי " הגיש המבקר הפנימי של המשרד למנכ2010
ובחלק� א� כשנתיי� לאחר אותו , שו לול יותר משנה לאחר שהוג"ד� המנכ) 64%!כ(בתשעה מה� 

כלומר לאחר , 2011ל בי� אפריל לספטמבר "ד� המנכ) 79%!כ( מהדוחות 11!עוד נמצא כי ב. מועד
 .תחילת הביקורת של משרד מבקר המדינה

Î�Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ" ˙˘È¯„ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ�È·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏ
 ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ÏÎ· ÔÂ„Ï ˜ÂÁ‰ ÍÂ˙· ˙ÈÓÈ�Ù‰45Ì˙˘‚‰ „ÚÂÓÓ ÌÂÈ  . 

2. Ì È È ¯ Â · È ˆ ‰  Ì È „ È ‚ ‡ ˙  משרד מבקר המדינה בדק בשישה תאגידי� ציבוריי� א� :‰
 : להל� הממצאי�. לי� בה� דנו בדוחות הביקורת הפנימית"ההנהלות או המנכ

� )א( י נ ג ה ו ע  ב ט ה ת  ו ש ל הרשות דאז לא " נמצא שהנהלת רשות הטבע והגני� ומנכ:ר
 .201090!2007 דוחות הביקורת שהגיש המבקר הפנימי בשני� 21! מדנו אפילו באחד

ל הרשות השתת� בדיוני� שקיימה ועדת הביקורת "מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה שסמנכ
ל "ואול� כאמור הנהלת התאגיד והמנכ. 201091!2007 הדוחות שהוגשו בשני� 21! מ14!בנוגע ל

 . נימיתא� שהדבר נדרש בחוק הביקורת הפ, לא דנו בה�

ד )ב(  מהדוחות שהגיש המבקר הפנימי בשני� 48%!א ד� רק בכ"ל מד"נמצא שמנכ: א"מ
חלק ,  יו� ממועד הגשת הדוח45!ל לאחר יותר מ" מדיוני� אלה קיי� המנכ70%. 2009!2007

 ממועד הגשת הדוח עד מועד הדיו� 92 יו�105ובממוצע עברו ,  יו� ויותר156מהדיוני� א� לאחר 
ל בליקויי� שעלו בדוחות "א לא דנה בטיפולו של המנכ"שוועדת הביקורת של מדנמצא ג� . בו

 . הביקורת כנדרש בנוהלי התאגיד

א כי הוא מקיי� מעקב פרטני ושוט� אחר " מסר מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
קידי� וכי המבקר הפנימי והגופי� ובעלי התפ, יישו� כל ההמלצות המצוינות בדוחות הביקורת

עוד נאמר . שביקר מקיימי� דיו� ומבצעי� הפקת לקחי� לש� תיקו� הליקויי� שעלו בדוחות
ל עוקב אחר יישומ� של ההמלצות וא� קבע דפוס עבודה מסודר ופרטני אשר "בתשובה כי המנכ

 .ואשר אינו תלוי בקיו� ישיבה פורמלית, באמצעותו הוא מפקח פיקוח הדוק על יישומ�

Î�Ó ÏÚ"„Ó Ï"Ï ‡ ÍÂ˙· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÔÂ„ÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙ45 „ÚÂÓÓ ÌÂÈ 
Ì˙˘‚‰ . ‰Ï‰�‰‰ ÔÂÈ„Ï ÛÈÏÁ˙ Â�È‡ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ

˙¯Â˜È·· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÔÂÈ„‰ ÏÚ
Î�Ó‰ Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ˙ÂÈ‰Ï ‰Ï‰�‰‰"Ï ,È¯ˆ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˘È˘ ¯Á‡Ó ˙ÂÁÂ„ ·˜Ú Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÎ

Î�ÓÏÂ ‰Ï‰�‰Ï ˜¯˘ ˙¯Â˜È·‰"ÔÏ·˜Ï ˙ÂÎÓÒ‰ Ï , Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰ËÏÁ‰‰ ÂÓÎ
Î�ÓÏ ‰ÙÂÙÎ‰ ˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÁÈÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰"ÂÏ ‰ÙÂÙÎ‰ ˙¯Á‡ ‰„ÈÁÈ· Ì‚ Ï .

„Ó·˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ" È�Ë¯ÙÂ ¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú ÒÂÙ„ ÌÈÈ˜ ‡
È ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ Ì˘ÏÔÚË�Î ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘È ,„Ó ÈÎÂ" ÌÈÎÓÒÓ ¯ÒÓ ‡Ï ‡

Â˙�ÚË· ÌÈÎÓÂ˙‰ ÔÈÈ�Ú· . 

__________________ 

 .ל בדיו" של ועדת הביקורת בנוגע לשלושה דוחות" השתת- המנכ2010ביוני   90

 .ל"כולל הדיוני� שבה� השתת- ג� המנכ  91
 . יו�85החציו" הוא   92
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י )ג( מ ו א ל ח  ו ט י ב ל ד  ס ו מ יחידת הביקורת הפנימית במוסד לביטוח לאומי , ככלל: ה
 ד� 2007ל המוסד לביטוח לאומי בשנת "נמצא שמנכ .פעלה בהתא� לתקני� המקצועיי� המקובלי�

וכי , רת שהגישה המבקרת הפנימית של המוסד בשנה זו ושנבדקו בביקורת מדוחות הביקו22%!בכ
 מדוחות הביקורת שהגישה המבקרת בשני� אלה 80%! דנה בכ2010!2008לית המוסד בשני� "מנכ

 45! היו לאחר יותר מ2010!2007לי� בשני� " מהדיוני� שקיימו המנכ72%!כ. 93ושנבדקו בביקורת
ממועד הגשת  94 יו�96ובממוצע חלפו ,  יו� ויותר150א� לאחר חלק מה� , יו� ממועד הגשת הדוח

 .95דוח הביקורת ועד מועד הדיו� בו

לית המוסד לביטוח לאומי דאז כי " מסרה מנכ2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
בעקבות הביקורת היא הנחתה את המבקרת הפנימית לתא� מועדי דיו� בתו� פרק הזמ� הקבוע 

לית כי בשלושה משמונת דוחות הביקורת שלא דנה בה� ושנבדקו " כ� טענה המנכנוס� על. בחוק
 .לא היה צור� בדיו� מסיבות שונות שפירטה בתשובתה, בביקורת כאמור לעיל

 ˙ÂÏ‰�‰‰ Â‡ÏÈÓ ‡Ï Â˜„·�˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙˘˘Ó ‰˘ÂÏ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Î�Ó‰Â"˙ÂÁÂ„· ÔÂÈ„‰ ÔÈÈ�Ú· ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ¯Á‡ ÌÈÏ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ - ‡Ï ÏÏÎ Ì˜ÏÁ 

˙ÂÁÂ„· Â�„ ,Ì‰Ó ˜ÏÁ· ˜¯ Â�„ Ì˜ÏÁ , „ÚÂÓ‰Ó ‚¯Á˘ „ÚÂÓ· ¯·„‰ ‰˘Ú� ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯·Â
˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ . ˙„ÚÂ ˘È Ì‰·˘Â Â˜„·�˘ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ

˙¯Â˜È· ,Î�Ó‰ Â‡ ‰Ï‰�‰‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ‰‡„ÈÂ ‡Ï" ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ÏÎ· Â�„ Ì�Ó‡ Ï
ÓÈ�Ù‰˙È . 

 

 

 מעקב אחר תיקו� הליקויי�

1. ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È „ ¯ ˘ Ó:  בשתי החלטות ממשלה בעניי� הקמת ועדה למעקב אחר תיקו�
ל ועדה בראשותו למעקב אחר תיקו� " נקבע בי� השאר כי בכל משרד יקי� המנכ96הליקויי�
המדינה תפקידיה של הוועדה יהיו לעקוב אחר תיקו� הליקויי� שעלו בביקורות של מבקר . הליקויי�

 . המבקר הפנימי והחשב, בוועדה יהיו חברי� היוע( המשפטי של המשרד. והמבקר הפנימי

 Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÓÈÈ˜ Â˜„·�˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ·
Î�Ó‰"Ï ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„· Â�„ Ô‰˘ ‡ˆÓ�Â . ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ˘ÈÏ˘·˘ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡Â

 ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ˙Â„ÚÂÂ‰ Â�„˙ÈÓÈ�Ù‰ ,Î�Ó‰Ó ˘ÈÏ˘ ¯ÓÂÏÎ" ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏ
 ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÔÂ„˙ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ Â‚‡„ ‡Ï Â˜„·�˘

˘¯„�Î .Î�Ó‰ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ¯„ÚÈ‰·"ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙· ÌÈÏ , Â˙„Â·Ú ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ‰ÏÂÏÚ
Ú‚ÙÈ‰Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘. 

__________________ 

, דהלית דאז לתפקי"מועד כניסתה של המנכ, 2008נבדקו דוחות הביקורת אשר הוגשו מפברואר , ככלל  93
 .2010ועד סו- שנת 

 . יו�58החציו" הוא   94

15�עולה ש, לית דאז"שנות כהונתה של המנכ,  בלבד2010�2008מבדיקה שנעשתה בנוגע לשני�   95 
לית בעניי" " הדיוני� שקיימה המנכ23� מ19�ו, לא נידונו כלל) 39%�כ( שנבדקו 38�דוחות ביקורת מ

בממוצע חלפו בשני� אלה .  יו� ממועד הגשת הדוח45�היו לאחר יותר מ) 83%(הדוחות בשני� אלה 
 . יו� ממועד הגשת הדוח ועד מועד הדיו" בו113

ועדות  "�) 10/תמ (686' והחלטה מס, 19.10.80�מ" הטיפול בממצאי מבקר המדינה "� 92' החלטה מס  96
21.3.96�מ" מעקב אחר תיקו" הליקויי�. 
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מכי� המעידי� על שהוועדה למעקב אחר תיקו� הליקויי� כ� למשל לא נמצאו במשרד הבריאות מס
א� שחבריה מחויבי� , אלא רק בדוחות מבקר המדינה,  בדוחות המבקר הפנימי2004דנה מאז שנת 

 . לעקוב ג� אחר תיקו� הליקויי� שעלו בדוחות הביקורת הפנימית97על פי כתבי המינוי שלה�

2. ˙ Â È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˙ Â ¯ · Á  אחר תיקו� הליקויי� מ� הראוי  כדי לאפשר מעקב אפקטיבי:‰
 .כי הדירקטוריו� יקבע כי על היחידה המבוקרת לדווח על תיקו� הליקויי� הנתוני� לאחריותה

 מהחברות שנבדקו לא חייב 36%!מניתוח השאלוני� ששלח משרד מבקר המדינה עולה כי בכ
ובדבר ,  בביקורתהדירקטוריו� את היחידה שבדק המבקר הפנימי לדווח על תיקו� הליקויי� שעלו

 . יש פגיעה באפקטיביות של הביקורת

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ È·ÈË˜Ù‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï È„Î
˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÏÚ ÁÂÂ„Ï ˙¯˜Â·Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰¯·Á ÏÎ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ

‰˙ÂÈ¯Á‡Ï ÌÈ�Â˙�‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ . 

 

 

 � הביקורת הפנימית פעולות שנעשו לקידו

1. ˙ È Ó È � Ù ‰  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˜ Â Á: שהוא חוק מסגרת החל על , חוק הביקורת הפנימית
בעת חקיקתו היה החוק חוק חדשני . 1992נחקק כאמור בשנת , גופי� השוני� במהות� זה מזה

ובכלל זה , לאומית שנועד להסדיר את מעמדו של המבקר הפנימי במגזר הציבורי!בהשוואה בי�
וכ� הועלו כמה הצעות חוק פרטיות , במש� השני� נעשו בחוק כמה תיקוני�. שלתיבמגזר הממ

 . כדי לשפר את האפקטיביות של הביקורת הפנימית, לשינויו

2. ¯ Ï È Ê  ˙ „ Ú Â  Á Â ציפי לבני '  הקימה שרת המשפטי� דאז גב2005באוגוסט , כאמור :„
 הוועדה דוח בעניי� זה לשרת  הגישה2006בדצמבר . את ועדת זילר לבחינת חוק הביקורת הפנימית

ובה� , בדוח היו בי� היתר המלצות לנקיטת צעדי� לחיזוק מעמדו של המבקר הפנימי. המשפטי�
!הקמת גו�, ל למינהל"השוואת מעמדו של המבקר הפנימי במשרד הממשלתי למעמדו של הסמנכ

� .  המבוקר ועודעל בעל סמכות הכרעה בנושאי� השנויי� במחלוקת בי� המבקר הפנימי ובי� הגו

3. ˙ È Ó È � Ù ‰  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˜ Â Á  Ô Â ˜ È הצעת "משרד המשפטי� פועל להשלי� את : ˙
שנועדה לתק� את חוק הביקורת , "2009!ט"התשס, )תיקוני חקיקה(חוק הביקורת הפנימית 

בהצעה לתיקו� החוק נכללת הקמתה של ועדה לענייני מבקרי� פנימיי� בראשותו של . 98הפנימית
אשר תייע( לשר בהתקנת התקנות לחוק הנוגעות לפעילותו של המבקר , ל משרד המשפטי�"מנכ

 . הפנימי ולנוהלי הביקורת הפנימית וכ� בנוגע להפסקת עבודתו של המבקר הפנימי

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ˘‚Â‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘˘Î , „¯˘Ó ÌÈÏ˘‰ Ì¯Ë
˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙ ÔÈÎ‰ Ì¯ËÂ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ˙�Î‰ ˙‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ , ‰˘È‚‰ Ì¯Ë ‡ÏÈÓÓÂ

˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ˙Ò�ÎÏ ‰Ï˘ÓÓ‰. 

__________________ 

15.6.08�מ ת דאז לוועדה למעקב אחר תיקו" הליקויי�ל משרד הבריאו"לדוגמה כתב מינויו של מנכ  97. 
21.1.11�נוסח תזכיר הצעת החוק המעודכ" ל  98. 
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ל משרד המשפטי� כי תזכיר הצעת " מסר מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
ובעוד זמ� לא , החוק שמכי� משרד המשפטי� לתיקו� חוק הביקורת הפנימית נמצא בשלב מתקד�

 .בטר� יופ( להערות הציבור, �רב יובא לאישור� של הגורמי� הבכירי� במשרד המשפטי

 

 

 סיכו�

1.  ˙�˘· ˜˜Á�˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ1992 ˙¯Â˜È· Úˆ·Ï È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÏÎ ÏÚ ÈÎ Ú·˜Â 
˙ÈÓÈ�Ù ,Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ‰ Ï‰�ÈÓ· ˙Â·È˘Á ·¯ ÍÏ‰Ó ‰È‰ , ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ Ú·˜˘ ÔÂÂÈÎÓ

Ó‡ ˙¯·‚‰ÏÂ Ì„Â˜Ù˙ ¯ÂÙÈ˘Ï ÍÎ· Ì¯˙Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ˙Â�È˜˙ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂ
Ì‰· . ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ Í¯„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÌÏÂ‡Â

Ì‰· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· Â˜„·�˘ , ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ„ÒÂÓ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ÏÚÂ
 Â„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ· Ì˘Ï È¯Â·Èˆ‰ ÔÂ‚¯‡· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ ‰˘Â¯„‰ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙‡ ÌÈÁÈË·Ó Ì�È‡

˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î .ˆÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÈ˘Â‡Ó Ô‰ Â˙ÂÏ˙ ˙�Ë˜‰Ï ‰ÙÈ‡˘‰Â ¯˜·Ó‰ ˙Â‡Ó
˙ÈÓÈ�Ù‰ , ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Â˙Â�È˜˙ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡· ˙Ú‚ÂÙ ÂÏ˘ ‰·Â¯Ó ˙ÂÏ˙Â
È¯Â·Èˆ‰. 

2.  ¯˜·ÓÏ ‰˘Â¯„‰ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÁÈË·Ó‰ ¯„Ò‰ ˘·‚˙‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó·
ÈÂ‡¯Î Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ÈÓÈ�Ù‰ . ¯˘Ù‡˙È ‰ÊÎ ¯„Ò‰ Ï˘ Â˙˜ÈÊ „ÂÒÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡·

ıÂÁ È˙Ï˘ÓÓ ‰¯˜·Â ÚÂˆÈ· Ì¯Â‚Ï È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰-È„¯˘Ó , ‰ÓÂ„·
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘Ï Ú‚Â�· Â˘·‚˙‰˘ ÌÈ¯„Ò‰Ï . „¯˘Ó ˙„ÓÚ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È

˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê Ì¯Â‚˘ ‡È‰ ¯·Ú·Î ÌÂÈ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÍÎÈÙÏÂ
 „¯˘Ó ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡‰�ÓÓ ˜ÏÁ Â�È‡˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÌÈ¯˘‰ Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï

 ‰„ÈÓ· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰ ‡ÏÂ ˙ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ‰ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙„Â·Ú·
¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú· ˙˜ÙÒÓ .Î�Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ¯˙È ˙ÂÏ˙ ‰¯ˆÂ� ÍÎ·"Ï , ÌÈ˙ÚÏÂ

Î�ÓÒ· Ì‚"Ï‰�ÈÓÏ Ï .Î�Ó· ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ˙"Î�ÓÒ·Â Ï" ¯˙È‰ ÔÈ· ˙‡Ë·˙Ó Ï‰�ÈÓÏ Ï
ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ¯Â˘È‡· , ÏÚÂ Â˙˜ÒÚ‰ È‡�˙ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰·Â Â˙„Â·ÚÏ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰·

ÔÂ‚¯‡· Â„ÓÚÓ .ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ¯ˆÂ� ÂÊ ˙ÂÏ˙ ÏÏ‚· ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ , ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ‰
Î�Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÚ¯Î‰· Ô‰Â ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú· Ô‰" ˙¯Â˜È·Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· Ï

‰˙ÈÓÈ�Ù .Î�Ó· ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‡ÂÙ‡ ‰ÈÂÏ˙ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰" Â˙ÒÈÙ˙·Â Ï
˙¯Â˜È·‰ È„È˜Ù˙ ˙‡ ,‰˙Â‡ ÁÈË·Ó‰ È„ÒÂÓ ¯„Ò‰· ‡ÏÂ. 

 ÌÈ�˜˙ ˙ÚÈ·˜ ·ÈÈÁÓ‰ ÌÂÁ˙ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÁ˙· ˙Â‡¯Ï ‰ÏÈÎ˘‰ ‡Ï ˙Â·Èˆ�‰
ÌÈÈ¯ÚÊÓ ,�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÈÁÈ· Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ¯ÒÁ Ô˜˙ ˙ÚÈ·˜Ï „È ‰�˙�Â È„¯˘Ó· ˙ÈÓÈ

‰Ï˘ÓÓ‰ ,ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÍÂÓ�‰ È�Â‚¯‡‰ Â„ÓÚÓÏÂ Ú·˜�˘ Ô˜˙‰ Ï˘ ¯ÒÁ ˘ÂÈ‡Ï ,
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ Ï˘Â ÌÈÏ‰�Ó‰ Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˙ÓÂÚÏ . Í˘Ó· ‰˙Á„ ˙Â·Èˆ�‰

 ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ Ì¯Î˘ È‡�˙Â Ì„ÓÚÓ Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰˜È„·Ï ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â˘˜· ÌÈ�˘‰
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÈÓÈ�Ù‰. 
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3.  È·‚ÏÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ , ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
ÈÏÏÎ ˜ÂÁ· ‰¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë , ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈ¯„Ò‰Ï Ú‚Â�· ÌÈ„È‚‡˙‰ ÔÈ· ·¯ Ï„·‰ ÌÈÈ˜ ÈÎÂ

ÌÈÏÁ‰ ÌÈÈÏ¯Â„ˆÂ¯Ù‰Â ,Ì‰Ï˘ ÌÈÓÈ˜Ó‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ , ‰Ê ÏÏÎ·Â
Ì‰· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï Ú‚Â�· . ‰ÏÂÚ Â�È‡ ¯·„‰ ˙Â¯·Á· ˙ÓÈÈ˜‰ ‰¯„Ò‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜·

 ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘Â ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÚÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á·Â ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰
ÌÈÈ¯Â·Èˆ .˙‡Ê ÌÚ , ¯‡Â�È· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2013 ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙ ˙‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù 

ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡Â Ì˙Ó˜‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ,·Â ÏÏÎ
Ì‰· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙‡ ‰Ê. 

Â˙Ï‰�‰ ÏÚÂ „È‚‡˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ‰ ‡È‰ È¯Â·Èˆ‰ „È‚‡˙· ‰ˆÚÂÓ‰ .‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÚÂÈÒ· ,Î�Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÂÏ˙‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÈ˘ ÔÊ‡Ó Ì¯Â‚ ˘Ó˘Ï" Ï

‡ÏÓÏÂ „È‚‡˙‰ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈË·È‰· , ÈÓ¯Â‚Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡
ÂˆÈ·‰ıÂÁ‰ ‰¯˜·‰Â Ú-ÌÈÈ„¯˘Ó . ÂÎ˘Ó ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÏÂ‡Â

 ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙„Â·Ú· Â˘Ó˙˘‰ ‡ÏÂ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Í¯ÚÓ· ˜ÂÒÈÚÓ Ô‰È„È ˙‡ ÌÈÓÚÙÏ
-Ô„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ÂÏ˘Î ÍÎ·Â  . Â‡ÏÈÓ ‡Ï ÌÈ„È‚‡˙‰Ó ˜ÏÁ· ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ‡ˆÓ� „ÂÚ

„�Î ÔÂ„Ï ÂÒ�Î˙‰ ‡ÏÂ Ì‡ÂÏÓ· Ô‰È„È˜Ù˙ ˙‡˘¯. 

4.  ÌÈ„È‚‡˙· ‰·ˆÓÓ ÌÈ·¯ ÌÈË·È‰· ·ÂË ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ·ˆÓ
ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ .˙‡Ê ÌÚ ,˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â˜„·�˘ ˙Â¯·Á ‰ÓÎ· ÂÏÚ , Ô‰Ó ÌÈÈ˙˘·Â- 

 ‰ÈÙ˘ ˙¯·ÁÂ ˘ÈÓÏÁ ˙¯·Á-ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯Ù Í˘Ó· ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ÏÏÎ ‰˙˘Ú� ‡Ï  , Û‡
 ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ· ˘¯„� ¯·„‰˘˙ÈÓÈ�Ù‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ�

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ . 

 È„Î ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
ÈÂ‡¯Î ˙„˜Ù˙ÓÂ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰˘ ‡„ÂÂÏ . ÁÂÏ˘Ï ¯˙È‰ ÔÈ· ‰ÈÏÚ ‰·ÂÁ ÍÎ Ì˘Ï

È�ÂÈ„Ï ‰È‚Èˆ� ˙‡ÂÈ˙Â„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰  , È·‚Ï Ô‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙Â¯·Á‰Ó ˘Â¯„Ï
‰Ï Ô˘È‚‰ÏÂ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ , Û˜È‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ô‰Ó ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Á˙�Ï

˙Â¯·Á· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·Ï Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ . 

5.  ˙�˘· ˜˜Á�˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ÈÎ ‰ÏÚÓ ‰Ê ÁÂ„1992 , ¯˜ÈÚ ˙ÒÒÂ·Ó ÂÈÏÚ˘Â
˘ Â˙ÂÏÈÚÙ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ÁÈË·‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‡ÏÓÓ Â�È‡ È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï

Â˙¯Â˜È·Ï ÌÈ�Â˙�‰ ÌÈÓ¯Â‚· Â˙ÂÏ˙ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘. 

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÒÂÓ Ï˘ Â˙˘ÏÂÁÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ÂÈ‰ Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ ÈÎ Û‡ , ˙„ÚÂ ÈÎ Û‡Â
 ˙�˘· ¯·Î ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰˘È‚‰Â ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ‰�Á· ¯ÏÈÊ2006 ,Û‡ ÂÏÙÂË ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ 

‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈÒ Ê‡Ó ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú· ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ . ÍÎ
 ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ�˜˙‰ ˙Â�˜˙· ÂÚ·˜� Ì¯Ë Ï˘ÓÏ

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ì˙ÚÈ·˜·˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ. 
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‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÒÂÓ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ� ˙¯‚ÒÓ· Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÈ˘˜ ÁÎÂ�Â È¯Â·Èˆ
ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ , ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙‡ ‰¯‰Ó· Ì„˜È ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯

 ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˜ÂÁ ˙‡ ÔÎÂ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓÂ ¯ÏÈÊ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂÚˆ‰ ÁÂ¯· ˙ÈÓÈ�Ù‰
‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· . ˙ÂÚˆ‰˘ ÈÂ‡¯

Á‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡Â ˙ÂÈ�Â‚¯‡‰ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙‡ Â¯ˆÈÈ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˘·‚Ó˘ ‰Ï‡‰ ÌÈ˜Â
˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙ÁË·‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈ„ÒÂÓ‰ . ˙ÁË·‰ Ì˘Ï

È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˘È ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ,
˘ÓÓ ‰¯˜·Â ÚÂˆÈ· Ì¯Â‚ ÔÈ·Â Â�È· ‰˜ÈÊ ˙¯ÈˆÈ ˙ÂÚˆÓ‡·ıÂÁ È˙Ï- ÏÚ·Â ¯ÈÎ· È„¯˘Ó

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÏÎ ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ; ˙„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÔÎÂ
 ÚÂ·˜Ï ‰ÓÂ„· Ô˙„Â·Ú ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙· ˙¯Â˜È·‰

˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ· , ÔÈÈ�Ó‰ ˙‡Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÒ�Î˙‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÂÁ‰‰È�ÂÈ„ ÌÂÈ˜Ï È˜ . 

˙‡Ê ÌÚ ,¯ÂÓ‡Î ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˘Â·È‚· ˙ÂÏ˙ ‡Ï· , ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
 ÌÈÎÓÒÂÓ‰-˙Â·Èˆ�‰Â ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ¯˘‰  , ÌÈ�ÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ÂˆÚÂÓ

-˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ  ,
‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â Ï˘ Ô˙Â·¯ÂÚÓ ˙¯·‚‰Â ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙¯·‚‰Â Â˙ÂÏ˙ ˙�Ë˜

ÌÈ„È‚‡˙· ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„ÚÂÂ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ,˙ÂÈÏ‰�ÈÓ ˙Â‡¯Â‰ Ô˙Ó Â‡ ˙Â�˜˙ ˙�˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· . 

 



 

 


