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מערכת לתקצוב המכינות הקדאקדמיות
ולבקרה עליה
תקציר
1

המכינות הקד אקדמיות )להל המכינות( נועדו להרחיב את הנגישות להשכלה
הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה ,מתו הכרה בהשכלה ככלי מרכזי לצמצו פערי
חברתיי וכלכליי .במועד סיו הביקורת פעלו ברחבי האר  45מכינות ,ולמדו בה
כ  12,500סטודנטי בשנה.
מימו התלמידי במכינות נחלק בי הקר לקליטת החייל המשוחרר שבמשרד
הביטחו )להל הקר( ,המועצה להשכלה גבוהה באמצעות הוועדה לתכנו ותקצוב
)להל ות"ת( ,משרד החינו ומינהל הסטודנטי במשרד לקליטת העלייה .בשנת
 2011הקצו הגופי המממני ס של כ  107מיליו ש"ח למימו תלמידי המכינות.
כדי שהגורמי המממני יוכלו לקבוע אילו תלמידי זכאי למלגות לימודי
ולמלגות קיו ,וכדי שהמכינות יוכלו לקבל תשלו שכר לימוד בעבור ,המכינות
מחויבות למסור לגופי המממני נתוני על המצב החברתי כלכלי של התלמידי,
וכ דיווחי על נוכחות בלימודי ,על תכניות לימודיה ,על הישגיה ועוד .נתוני
ודיווחי אלו אמורי להימסר באמצעות מערכת ממוחשבת .באפריל  2011הוחלפה
המערכת הממוחשבת שבאמצעותה הועברו עד אז הנתוני והדיווחי )להל
המערכת הקודמת( במערכת ממוחשבת חדשה )להל המערכת החדשה(.

פעולות הביקורת
בחודשי מר יולי  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי בפיתוח ובהפעלה של
המערכת החדשה לנוכח הגדרת דרישות המערכת במכרז שפורס להקמתה
ובהתבסס על נוהל מפת"ח )נוהל מסגרת לפיתוח ולתחזוקה( שמשרדי הממשלה
מחויבי לפעול על פיו .נבדקו בעיקר הנושאי האלה :ההחלטה על פיתוח מערכת
חדשה ,אפיו המערכת ,ביצוע פיילוט )גרסת הרצה( ,ביצוע הדרכה למשתמשי,
פיתוח ממשקי המערכת והקשיי שנגרמו עקב המעבר לעבודה באמצעות המערכת
החדשה .2הביקורת נעשתה באג) לחינו מבוגרי ובמינהל תקשוב ומערכות מידע,
שניה במשרד החינו .בדיקות השלמה נעשו בוות"ת ובקר .כמו כ ,נציגי משרד
מבקר המדינה קיימו פגישות ושיחות ע מנהלי ועובדי במכינות.

__________________
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מכינה קד אקדמית מוגדרת בחוק קליטת חיילי משוחררי ,התשנ"ד ) 1994להל חוק חיילי
משוחררי( ,כ"מוסד להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות ,או להכנה ללימודי
אקדמיי או ללימודי במכינה קד הנדסאית או ללימודי הכנה למבחני פסיכומטריי ,ששר החינו
והתרבות הכיר בו לעניי חוק זה".
יצוי כי לא נבדקו היבטי הקשורי להתקשרויות ע החברות.
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עיקרי הממצאי
 .1א שכבר בסו שנת  2004התעורר במשרד החינו הצור באפיו מערכת לניהול
המכינות ,רק בנובמבר  ,2009כחמש שני לאחר מכ ,התקשר משרד החינו ע ספק
לפיתוח המערכת והיה נתו לתכתיביו של לוח זמני קצר ועמוס.
 .2לפרויקט הפיתוח של המערכת לא הוקמה ועדת היגוי כנדרש בנוהל מפת"ח,
והובלתו נותרה בידי משרד החינו בלי שהגורמי האחרי " הקר ,ות"ת ונציגות של
מנהלי המכינות " היו שותפי בפיתוח המערכת ובליבו הקשיי בתכנונה
ובהפעלתה.
 .3המערכת החדשה פותחה בלא שחלק מהמשתמשי בה היו שותפי של ממש
בתהלי אפיונה .מנהלי המכינות " שהוגדרו במכרז כמומחי יישו והיו למעשה
משתמש מרכזי של המערכת " לא נטלו חלק ממשי בתהלי האפיו ובאישורו.
 .4נמצא כי לא בוצע פיילוט מלא למערכת כמתוכנ ,ובכלל זה לא בוצעו בעקבותיו
הליכי הפקת לקחי והסקת מסקנות.
 .5א שהמערכת עדיי לא הייתה בשלה בעת הפעלתה ,לא נית מענה של ממש
לבעיות ולהתרעות שהעלו משתמשי מרכזיי במערכת ,קרי מנהלי המכינות
ועובדיה ,ורבות מהבעיות אכ התגשמו.
 .6נמצאו ליקויי בפיתוח הממשקי בי המערכת הישנה למערכת החדשה "
ממשקי שנקבעו במכרז :ביולי  2010החליט משרד החינו כי לא יפותחו ממשקי
למערכות אחרות ,וכי כל המכינות יחויבו לעבוד ישירות במערכת החדשה ,בניגוד
לדרישות המכרז .החלטה זו אמנ שונתה כעבור זמ מה ,א המערכת החדשה
הופעלה עוד בטר שפותחו ממשקי שהוגדרו במכרז כממשקי חובה במערכת
הבסיסית .במועד סיו הביקורת ,יותר משנה לאחר שהופעלה המערכת החדשה,
טר הושל פיתוח של כמה מהממשקי ,וג לא נקבע מועד להשלמת.
 .7בספטמבר  2010החליט מנכ"ל משרד החינו דאז להמשי לפתח את המערכת
החדשה ,א כעבור זמ הוחלט במשרד שאי מקו להמשי בפיתוחה .לא נמצאו
מסמכי המתעדי את קבלת ההחלטה ,וא שהיא נוגדת את החלטתו הקודמת של
מנכ"ל משרד החינו ,היא לא הובאה לאישורו.
 .8בשל קשיי בהפעלת המערכת החדשה ,ומתו חשש לעיכובי בהעברת מלגות
הקיו לתלמידי ובהעברת תשלומי שכר הלימוד מהגופי המממני למכינות ,נאלצו
המכינות להשקיע משאבי זמ ,כס וכוח אד בפתרונות חלופיי כדי להמשי
ולתפעל כהלכה את המכינות ואת מער התשלומי.
 .9בשל קשיי בשימוש במערכת החדשה הקר לסיוע נוס )הפועלת במסגרת
הקר לקליטת חיילי משוחררי( לא העבירה למכינות בשנת  2011תשלו בס כ"4
מיליו ש"ח בגי שכר הלימוד של אותה השנה ,והתשלומי הועברו רק ב" .2012בשל
האיחור בהעברת התשלומי מהקר לסיוע נוס נבצר ממנה לנצל סכו העולה על
 85%מתקציבה לשנת  ,2011שיעור שהיה מזכה אותה בהעברת יתרת התקציב לשנת
 .2012לפיכ נגרעה מתקציב הקר לסיוע נוס לשנת  2012יתרה שהסתכמה בכ"14
מיליו ש"ח .לאי"ניצול תקציבי זה יש השפעות ארוכות טווח ,ופירושו הקטנת תקציב
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הקר לסיוע נוס ופגיעה בזכויות חיילי משוחררי המגיעי ממעמד חברתי"כלכלי
נמו.
 .10קובצי דרישות התשלו למשרד החינו ולוות"ת לא הופקו באופ ממוחשב על
בסיס נתוני התלמידי במערכת החדשה ,אלא באופ ידני בקוב ,אקסל .אי"השימוש
במערכת הממוחשבת החדשה מלמד שיש בה ליקוי של ממש ,שכ היא נועדה לשמש
נדב מרכזי בתחו התקצוב והבקרה.

סיכו והמלצות
מערכות מידע ממוחשבות כגו המערכת לתקצוב המכינות הקד"אקדמיות ולבקרה
עליה ,נועדו לפשט תהליכי עבודה ,לשפר את יכולות הבקרה ,לאפשר שקיפות כלפי
גורמי הביצוע והבקרה ולסייע למקבלי ההחלטות לבסס את החלטותיה על נתוני
עדכניי ומהימני.
הצלחת פיתוחה של המערכת החדשה נבחנת בסופו של דבר ביכולתה לשמש כלי
עבודה משופר ה לגורמי הפיקוח והבקרה שבמשרד החינו וה למשתמשי במכינות
ובקר .מת מענה לצרכי של קבוצת משתמשי אחת בלא שנית מענה של לקבוצת
משתמשי אחרת פוגע ביעילותה של המערכת בכללותה.
בפיתוח המערכת החדשה שנועדה לאפשר למשרד החינו לתקצב את המכינות ולבקר
את עבודת נמצאו מספר ליקויי ,כמה מה יסודיי ,אשר עיקר בתהלי האפיו,
בתהליכי החלטה בתחו הפיתוח וההטמעה ובטיפול בחולשות שהתגלו במערכת
לאחר הפעלתה .מציאות שבה נאלצי משתמשי במערכת " הקר והמכינות " לנקוט
בפתרונות חלופיי כדי להמשי ולתפעל כהלכה את המכינות ואת מער התשלומי
מחייבת ריכוז מאמ ,של משרד החינו בשיפור המערכת ובהשלמתה.
על משרד החינו למפות בשיתו פעולה ע ות"ת ,הקר והמכינות את הבעיות
והחסרי במערכת החדשה ולפעול בדחיפות לתיקונ ולהשלמת המערכת כדי שזו
תוכל לתת מענה מלא ולשמש כלי בקרה מהימ .מוצע כי משרד החינו ייצמד למתווה
ולעקרונות שנקבעו בנוהל מפת"ח ,שיש בה כדי להבטיח קיו תהליכי סדורי
בניהול מיזמי מחשוב ,בעיקר בשלבי מכריעי המחייבי החלטות מקצועיות.
על משרד החינו להפיק לקחי ממכלול הכשלי שעלו בדוח זה כדי שיוכל ליישמ
בפרויקטי עתידיי של פיתוח מערכות ממוחשבות.

♦
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מבוא
המכינות הקד אקדמיות) 3להל המכינות( נועדו להרחיב את הנגישות של ההשכלה גבוהה לכל
חלקי האוכלוסייה ,מתו הכרה בהשכלה ככלי מרכזי לצמצו פערי חברתיי וכלכליי .במועד
סיו הביקורת פעלו ברחבי האר  45מכינות ,ולמדו בה כ  12,500סטודנטי בשנה.
מימו התלמידי במכינות נחלק בי הקר לקליטת החייל המשוחרר שבמשרד הביטחו ,המועצה
להשכלה גבוהה ,משרד החינו ומינהל הסטודנטי במשרד לקליטת העלייה .בשנת  2011הקצו
הגופי המממני ס של כ  107מיליו ש"ח למימו תלמידי המכינות .כדי לקבוע אילו תלמידי
זכאי למלגות לימודי ולמלגות קיו 4וכדי לקבל תשלו שכר לימוד בעבור ,מחויבות המכינות
למסור לגופי המממני נתוני על המצב החברתי כלכלי של התלמידי ,וכ דיווחי על נוכחות
בלימודי ,על תכניות לימודיה ,על הישגיה ועוד .נתוני ודיווחי אלו אמורי להימסר
באמצעות מערכת ממוחשבת .באפריל  2011הוחלפה המערכת הממוחשבת שבאמצעותה הועברו
עד אז הנתוני והדיווחי במערכת ממוחשבת חדשה.
בנובמבר  2011התקבלה במשרד מבקר המדינה תלונה מוועד מנהלי המכינות במוסדות ההשכלה
הגבוהה ובמכללות לחינו )להל ועד מנהלי המכינות( ,ולפיה המעבר למערכת החדשה גר
לקשיי בתפעול המכינות ולעיכובי בהעברת מלגות הקיו לתלמידי ובהעברת תשלומי שכר
הלימוד מהגופי המממני למכינות.
בחודשי מר יולי  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי בפיתוח ובהפעלה של המערכת
החדשה לנוכח הגדרת דרישות המערכת במכרז שפורס להקמתה ובהתבסס על נוהל מפת"ח )נוהל
מסגרת לפיתוח ולתחזוקה( שמשרדי הממשלה מחויבי לפעול על פיו .נבדקו בעיקר ההחלטה על
פיתוח מערכת חדשה ,אפיו המערכת ,ביצוע הפיילוט )גרסת הרצה( ,ביצוע הדרכה למשתמשי,
פיתוח ממשקי המערכת והקשיי שנגרמו עקב המעבר לשימוש במערכת החדשה .5הביקורת
נעשתה באג( לחינו מבוגרי ובמינהל תקשוב ומערכות מידע ,שניה במשרד החינו .בדיקות
השלמה נעשו בוועדה לתכנו ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה ובקר לקליטת החייל המשוחרר
שבמשרד הביטחו .כמו כ ,נציגי משרד מבקר המדינה קיימו פגישות ושיחות ע מנהלי ועובדי
במכינות.

המכינות :ייעוד ,מימו וניהול
 .1המכינות נועדו לסייע לתלמידיה להשיג תעודת בגרות או לשפר את הישגיה במבחני
הבגרות ,וכ להכינ לקראת לימודי אקדמיי או לימודי על תיכוניי אחרי .המכינות מציעות
לתלמידי ממגוו אוכלוסיות הזדמנות שנייה להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה .בתחילה נועדו
המכינות לתמו בחיילי משוחררי ,א ה הרחיבו את פעילות ,וע הלומדי בה נמנו במועד

__________________

3

4
5

לפי חוק קליטת חיילי משוחררי ,התשנ"ד ) 1994להל חוק חיילי משוחררי( ,מכינה קד
אקדמית מוגדרת "מוסד להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות ,או להכנה ללימודי
אקדמיי או ללימודי במכינה קד הנדסאית או ללימודי הכנה למבחני פסיכומטריי ,ששר החינו
והתרבות הכיר בו לעניי חוק זה".
מלגה המועברת לידי התלמיד עצמו לצור כיסוי ההוצאות הנדרשות לצורכי מחייתו.
יצוי כי לא נבדקו היבטי הקשורי להתקשרויות ע החברות.
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סיו הביקורת חיילי משוחררי 6ובוגרי שירות לאומי ,עולי חדשי ,בני מיעוטי ,חרדי ,בעלי
מוגבלויות ובוגרי.7
יש שלושה סוגי מכינות) :8א( מכינות לבגרות מציעות מסלולי לימודי המקני זכאות לתעודת
בגרות מלאה ומאפשרות לתלמיד להשלי את מספר יחידות הלימוד החסרות לו לש הזכאות
לתעודת בגרות; )ב( מכינות ייעודיות מציעות מסלולי שמכיני את התלמידי לקראת לימודי
לתואר במוסד הלימודי שבו נמצאת המכינה; )ג( מכינות לאוכלוסיות ייחודיות מעניקות מעטפת
לימודי שנועדה למלא צרכי ייחודיי של קבוצות אוכלוסייה שיש צור לעודד את השתלבות
במערכת ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה )חרדי ,בעלי מוגבלויות ועוד( .המכינות מציעות מבחר
מסלולי שהיקפ ומשכ מתאימי לצורכי התלמידי.
 .2מימו התלמידי במכינות נחלק בי כמה גופי) :א( הקר לקליטת החייל המשוחרר
שבמשרד הביטחו )להל הקר( שפועלת מכוח חוק קליטת חיילי משוחררי .במסגרת הקר
פועלת על פי חוק קר לסיוע נוס( ,וזו מעניקה לחיילי משוחררי סיוע על בסיס חברתי כלכלי,
בי היתר למטרת לימודי במכינה או במוסד להכשרה מקצועית ,וכ מלגות קיו ללומדי.
ההטבות תקפות למש חמש שני מיו השחרור משירות חובה; )ב( המועצה להשכלה גבוהה
)להל מל"ג( באמצעות הוועדה לתכנו ותקצוב )להל ות"ת( מקצה מדי שנה תקציב למכינות
שבפיקוחה שנמצאות באוניברסיטאות ולשתי מכינות שנמצאות במכללות .תקציב זה נועד למלגות
לימודי לאוכלוסיות שאינ נכללות בסיוע לפי חוק חיילי משוחררי ,דוגמת בני מיעוטי
וחרדי; )ג( משרד החינו תומ במלגות לימודי במכינות שליד המכללות לחינו )שוות"ת
אינה מתקצבת( ,וכ במלגות קיו לאוכלוסיות שאינ כלולות בחוק חיילי משוחררי ,כגו עולי
חדשי ובני מיעוטי; )ד( מינהל הסטודנטי במשרד לקליטת העלייה מממ מלגות לימודי
ומלגות קיו לעולי חדשי הלומדי במסלולי המיועדי לאוכלוסייה זו בלבד.9
הזכאות של תלמידי מכינה לקבל סיוע נקבעת לפי הרקע החברתי כלכלי שלה .תלמידי שנמצא
כי ה ראויי לסיוע מקבלי מלגת לימודי ,כלומר סיוע מלא או חלקי בשכר הלימוד במכינה,
ולעתי ג מלגת קיו .בדיקת הזכאות נעשית בשני סוגי ועדות :ועדות שבראש עומד נציג הקר,
הדנות בחיילי משוחררי ,וועדות שבראש עומד נציג משרד החינו או ות"ת ,הדנות בתלמידי
שאינ זכאי הקר.
שיעורה של מלגת הלימודי מבוסס על תעריפי חודשיי לפי היק( הלימודי וסוג המוסד וסכומה
הוא  1,620 1,230ש"ח לחודש .סכו מלגות הלימודי שהקר מעניקה לזכאי מטעמה הוא 1,000
ש"ח לחודש לתלמיד ,ואת יתרת התשלו מממני ות"ת או משרד החינו ,לפי סוג המוסד .כאשר
מדובר בתלמיד שאינו זכאי הקר ,התשלו מתקבל במלואו מוות"ת או ממשרד החינו ,לפי סוג
המוסד .כאמור ,את מלגת הקיו מממני הקר או משרד החינו .לתלמידי יוצאי אתיופיה נית
סיוע מעטפת נוס( על מלגת הקיו ,10ומימונו נחלק בי הקר ,ות"ת ומשרד החינו.

__________________

6
7
8
9
10

על פי הגדרות חוק חיילי משוחררי ,חייל משוחרר הוא כל מי ששירת שירות צבאי ,לאומי או אזרחי
במש יותר מ  12חודשי.
בוגר הוא מי שמגיע להכשרה זו בשלב מאוחר בחייו ובתנאי פתיחה קשי במיוחד.
המכינות שייכות למוסדות אקדמיי מכל הסוגי :אוניברסיטאות; מכללות אקדמיות שמתקצבת ות"ת;
מכללות לחינו עובדי הוראה; מכללות אקדמיות לא מתוקצבות; מכינות ייעודיות מיוחדות .מוסדות
הא.
אלה ייקראו להל מוסדות ֵ
יצוי כי המשרד לקליטת העלייה אינו משתמש במערכת המדוברת לתקצוב המכינות ולבקרה עליה
לצור ניהול המימו מטעמו.
סיוע בתגבור לימודי או במימו של ספרי לימוד ,מעונות ,נסיעות ,אבחו לקויות למידה וקורס הכנה
לבחינה הפסיכומטרית.
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בשנת  2011הקצו הגופי המממני ס של כ  107מיליו ש"ח למימו תלמידי המכינות :11הקר
נתנה ללומדי במכינות מלגות לימודי בס כ  30מיליו ש"ח ומלגות קיו בס כ  26מיליו
ש"ח; ות"ת נתנה מלגות לימודי בס כ  42מיליו ש"ח; משרד החינו נת מלגות לימודי
ומלגות קיו בס כ  9מיליו ש"ח.
 .3ניהול המכינות והפיקוח עליה נתו בידי גו( שבחר משרד החינו באמצעות מכרז .עד שנת
 2010מילאה את התפקיד עמותה שפעלה כקבל מבצע מכוח זכייתה במכרז )להל מינהלת
הפרויקט הקודמת( .בינואר  ,2010בעקבות פרסומו של מכרז נוס( ,הועברה האחריות לנושא
לחברה מסחרית )להל מינהלת הפרויקט או מינהלת הפרויקט הנוכחית(.
באפריל  2010מינה שר החינו ,מר גדעו סער ,ועדה ציבורית לבחינת פעילות של המכינות
בראשותו של מר ירו אריאב )להל ועדת אריאב( .הוועדה הוקמה במסגרת הסכ פשרה שהושג
בעקבות עתירה שהגישו לבג" ועד מנהלי המכינות ואחרי נגד החלטת משרד החינו להעביר
סמכויות ושיקול דעת בנוגע להפעלת המכינות לידי חברה מסחרית .12הוועדה מצאה שבמצב הקיי
הסמכות והאחריות לנושא נחלקות בי כמה גופי ,וכ שאי בהירות בדבר הגדרת הפיקוח האקדמי,
ושיש כשלי שמפריעי למערכת המכינות לתפקד ביעילות .הוועדה הגישה את המלצותיה
בדצמבר  .2010בי היתר המליצה שהאחריות הכוללת למכינות תרוכז בידי ות"ת ובלא גו( מתוו,
ולש כ המליצה למנות ועדת היגוי קבועה שתקבע מדיניות בנושא ותפקח על יישומה.
בעקבות דוח הוועדה החליטה הממשלה במר  2011להקי "צוות לגיבוש מער הפעלה מתוא
שיאפשר את איגו המשאבי ...המיועדי להפעלת המכינות הקד אקדמיות ואת חלוקת באופ
המיטבי" .עוד נקבע כי מער ההפעלה הראשו ,האופ שבו יוטמע והשפעותיו יגובשו עד אוגוסט
 ,2011ולאחר מועד זה ימשי הצוות לפעול באופ שוט( כדי לשמר ולשפר את המער ואת התיאו
הבי משרדי.
בעקבות דוח ועדת אריאב והחלטת הממשלה החליטה ות"ת באפריל  2011למנות צוות שיבח את
המלצות הוועדה ואת השפעותיה הצפויות ויגבש מתווה עקרוני ליישומ .בהמלצות הצוות,13
שהוגשו למליאת ות"ת ביוני  ,2012נקבע בנוגע להעברת ריכוז האחריות למכינות ממשרד החינו
לוות"ת ,בי היתר ,ששנת הלימודי התשע"ג )אוקטובר  2012ספטמבר  (2013תהיה שנת מעבר
בשל הצור להיער לשינויי בפעילות המכינות בהיבטי הפדגוגיי והתפעוליי תקציביי.

פיתוח מערכת מחשוב לתקצוב המכינות ולבקרה עליה
כאמור ,כדי לקבוע את זכאות של תלמידי למלגות לימודי ולמלגות קיו וכדי לקבל תשלו
שכר לימוד בעבור ,מחויבות המכינות להעביר לגופי המממני נתוני ודיווחי ,ובכלל זה
נתוני על מצבו החברתי כלכלי של התלמיד ,כגו הכנסות הוריו ,מצב משפחתי מיוחד שלו או של
הוריו ,מספר הילדי במשפחה ,מספר שנות הלימוד של הוריו ובית הספר התיכו שבו למד )לפי
טבלת בתי ספר טעוני טיפוח( .כמו כ ,על המכינות למסור דיווחי ִעתיי על מערכת שעות הלימוד
של התלמיד ,על נוכחותו בשיעורי ,על נשירתו מהלימודי וכיוצא באלה .משנות השמוני הועברו
הנתוני והדיווחי באמצעות מערכת ממוחשבת של חברה א' )להל המערכת הקודמת או
__________________
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הפירוט אינו כולל את מימו המשרד לקליטת העלייה שהיק* המימו שמועבר על ידו הינו קט.
בג"‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â ÈÎÓ‰ È˘‡¯ „ÚÂ ,˙Èˆ¯‡‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ ,10505/09 +
 ,„ÂÚÂ ÍÂ ÈÁ‰ ¯˘ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ' 'Á‡Â ÍÂ ÈÁÏ ˙ÂÏÏÎÓ·Âתק על .2540 (2) 2010
בתשובתה מספטמבר  2012הבהירה הקר כי נציגיה לא היו חברי בצוות שבח את המלצות ועדת
אריאב.

משרד החינו
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הישנה( .ב  23מהמכינות המערכת הקודמת משמשת ג את מוסד הא )מכללה או אוניברסיטה(
שאליו משתייכת המכינה ,ונתוני המכינות היו חלק מהמערכת המוסדית 22 .המכינות האחרות
השתמשו במערכות ממוחשבות נפרדות ונאלצו ,בהיעדר ממשקי ,להתקשר בעצמ ע חברה א' או
להקליד את הנתוני פעמיי :פע אחת למערכת הקודמת ופע נוספת למערכת של מוסד הא.
בנובמבר  2008פרס משרד החינו מכרז לפיתוח מערכת חדשה לניהול התקצוב והבקרה בנושא
המכינות )להל המכרז( .במכרז צוי ,בי היתר ,כי למכינות יהיו שתי אפשרויות :להקליד את
הנתוני ישירות למערכת הממוחשבת החדשה )להל המערכת החדשה( ולנהל אות באמצעותה
או לעבוד במערכות מחשוב אחרות של המכינה או של מוסד הא ולהעביר את הנתוני למערכת
החדשה באמצעות ממשקי .המכרז א( מפרט רשימות של ממשקי שיידרשו במערכת החדשה:
ממשקי בינה לבי מכינות שיבחרו שלא לעבוד ישירות באמצעותה ,וממשקי בינה לבי מערכות
המחשוב של משרד הביטחו ,המרכז הארצי לבחינות והערכה ,אג( הבחינות במשרד החינו,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל הלמ"ס( ועוד.
במכרז הוגדרו יעדי המערכת החדשה ,ובה שיפור וייעול של תהליכי העבודה; גמישות בביצוע
שינויי המתחייבי מפע לפע באמות המידה ובתנאי לקבלת סיוע בלא צור בהתערבות
חיצונית או בפיתוח קוד תכנה ייעודי; ייעול של תהליכי רוחביי בי משרדיי ובי מוסדיי;
מנגנו ממשקי חדשני ואוטומטי; שילוב מערכת הדואר האלקטרוני )להל דוא"ל( במערכת;
ושיפור רמת השירות והתמיכה .עוד ציי משרד החינו בכמה מסמכי כי המעבר למערכת החדשה
ישפר את ניהול המכינות והבקרה עליה ,וכי המערכת תהיה ידידותית למשתמש ואינטרנטית,
והמכינות יוכלו להשתמש בה חינ.
באוגוסט  2009אישרה ועדת הרכישות של משרד החינו את הצעת חברה ב' כזוכה במכרז.
המערכת החדשה שפיתחה חברה ב' הייתה אמורה להתחיל לפעול בינואר  ,2011ולבסו( ,עקב
קשיי שיפורטו להל ,החלה לפעול באפריל  22 .2011מכינות בחרו לעבוד ישירות במערכת
החדשה ,ו  23מכינות בחרו להמשי לעבוד במערכת הקודמת ולהעביר את המידע באמצעות
ממשקי ע המערכת החדשה.
בנובמבר  2011התקבלה במשרד מבקר המדינה תלונה מיו"ר ועד מנהלי המכינות ,והעתק ממנה
נשלח ג למשרד החינו ,למשרד הביטחו ,למל"ג ולמינהלת הפרויקט .בתלונה נכתב כי המעבר
למערכת החדשה גר לקשיי בתפעול המכינות ,לרבות עיכובי בהעברת מלגות הקיו לתלמידי
ובקבלת שכר הלימוד מהגורמי המממני .עוד נכתב בה כי מאחר שהמערכת החדשה לא הייתה
מוכנה להפעלה ,מימנו המכינות ,באישור משרד החינו ,את הפעלת המערכת הקודמת במש
כארבעה חודשי ,ולאחר מכ החליט משרד החינו להפסיק את הפעלתה של המערכת הקודמת,
א( שהמערכת החדשה עדיי לא הייתה מוכנה .לפיכ נדרשו המכינות לשלוח ולקלוט נתוני
באמצעות ממשקי המערכת החדשה ,ובכל פעולה כזאת התגלו עוד ועוד בעיות .עוד עולה מהתלונה
כי ע פתיחת שנת הלימודי התשע"ב )אוקטובר  2011ספטמבר  (2012עדיי לא נמצא פתרו
מלא לליקויי המערכת ולנושא הממשקי ,ולכ החליטה הקר לקלוט את הנתוני על הזכאי
למימו ישירות מהמכינות באמצעות גיליונות של תכנת אקסל )להל קובצי אקסל( .לסיכו ציי
יו"ר ועד מנהלי המכינות כי כל מער הנתוני הושבת "וכי מקובל כי אי מפסיקי פעולתו של
מער מחשוב ,במיוחד לא כזה שפועל כמעט  30שנה ,טר פותח ונוסה מער מחשוב חלופי".
בפברואר  2012שלח ועד מנהלי המכינות למשרד החינו דוח מצב בעניי הפעלת המערכת
החדשה ,והעתק שלו נשלח ג למשרד מבקר המדינה .מהדוח עלה שרוב המכינות ה אלה
שעובדות ישירות במערכת החדשה וה אלה שאמורות להתחבר אליה בממשקי נתקלות בקשיי
עקב פעילותה הלקויה .מדיווחי  22המכינות העובדות במערכת החדשה ,ליו"ר ועד מנהלי המכינות,
עולה כי רק כשליש מה השתמשו בה לצרכי פדגוגיי וכי עובדי המכינות הקלידו הקלדה כפולה
או ביצעו רישו ידני של מרכיבי כגו מעקב ציוני ונוכחות .עוד עלה כי לנוכח מגבלות המערכת
החדשה העבירו המכינות את חשבונות שכר הלימוד ומלגות הקיו בקובצי אקסל ידניי .לטענת
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נציגיה ,בעקבות המעבר למערכת החדשה השימוש במערכת מסורבל ,לא יעיל וגוזל זמ רב23 .
המכינות שהשתמשו במערכת הקודמת והתחברו למערכת החדשה בממשקי דיווחו על רמה נמוכה
מאוד של קשר בי שתי המערכות :ב  94%מהמכינות הממשקי כלל לא עבדו ,ועובדי המכינה
נדרשו להעביר דיווחי בקובצי אקסל הדורשי עבודה ידנית רבה .יתר על כ ,השימוש בממשקי
ע המערכת החדשה גר למחיקת נתוני ישני או לשיבוש ולקליטת נתוני שגויי.
בפברואר  2012מסרה ממלאת המקו דאז של מנהל האג( לחינו מבוגרי )להל מ"מ מנהל
האג(( בתשובתה ליו"ר ועד מנהלי המכינות כי לפי המכרז ,המערכת החדשה נועדה למלא את
צורכיה של משרד החינו והמכינות בכל הנוגע לניהול התקצוב והבקרה על המכינות .ככזאת,
הועמדה המערכת חינ אי כס( לרשות המכינות ,וא חסרות למכינה זו או אחרת יכולות נוספות
הנדרשות לה ,משרד החינו יאפשר לה להזמי אות ישירות מספק התכנה על חשבו המכינה .עוד
ציינה שעדיי יש במערכת החדשה כמה בעיות ,א ה אינ פוגעות ביכולת ההפעלה השוטפת שלה,
ומשרד החינו מטפל בה .לדבריה ,כלל לא ברור לה מדוע יש מכינות שעדיי משתמשות במערכת
הקודמת .מכינות אלו התבקשו באופ חד פעמי להעביר קובצי אקסל למשרד הביטחו לצור
תשלו מלגות הקיו והלימודי לשנת  ,2011וה נדרשות בזה לשת( פעולה לאלתר ע האג(
לחינו מבוגרי ולהעביר נתוני אל המערכת החדשה וממנה באמצעות ממשקי.
יו"ר ועד מנהלי המכינות השיב למ"מ מנהל האג( עוד באותו החודש ונדרש לטענה שהמערכת
הועמדה לרשות המכינות בלא תשלו .על כ כתב כי "החינ הפ להיות עבור כל המכינות,
השקעה רבה ומיותרת של מאות שעות עבודה )שווי ער לכס(( לכל מכינה על מנת להתגבר על
התקלות שהמערכת ]החדשה[ גרמה" .עוד ציי כי מאחר שהמערכת לא הייתה מוכנה במועד ,מימנו
המכינות מכספ את המש הפעלת המערכת הקודמת למש ארבעה חודשי בעלות של כ 180,000
ש"ח ,א( שע פיתוחה של המערכת החדשה הובטח כי המכינות לא יידרשו להשקיע כל עבודה או
הוצאה נוספת לצור פעילותה התקינה .בנוס( ציי שמנובמבר  2011ועד פברואר  2012דיווחו
המכינות לקר באמצעות קובצי האקסל ,בי היתר מפני שהנתוני שהועברו בממשקי מהמכינות
ואליה לא נקלטו באופ תקי או גרמו לשינויי בנתוני התלמידי המוקלדי או שיבשו נתוני
קיימי ,לרבות נתוני היסטוריי.
2012 ÈÏÂÈ-ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ˙ÂÈÎÓ ‰ÓÎ È‚Èˆ ÌÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·Ó
˙ÂÈÚ· Ï˘· ¯˙È‰ ÔÈ· ,‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰· ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ÌÈÈ˘˜· ÂÏ˜˙ Ô·Â¯ ÈÎ ‰ÏÚ
·ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ .Ô‰È„ÈÓÏ˙ ÈÂ˙ ˙‡ ˙ÂÈÎÓ‰ ˙ÂÏ‰Ó Ô‰·˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÔÈ· ÌÈ˜˘ÓÓ
‚ÔÈ‡ Ô‰˘ ÈÙÓ ,‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂËÚÓÓ ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â¯È˘È ˙Â„·ÂÚ˘ ˙ÂÈÎÓ Ì
.Ô‰ÈÎ¯Âˆ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰È‡˘ ÌÂ˘ÓÂ ,‰· ÌÈÏ‰ÂÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ÏÚ ˙ÂÎÓÂÒ
נוהל מפת"ח )נוהל מסגרת לפיתוח ולתחזוקה( מספק מתודולוגיה סדורה לפיתוח ולתחזוקה של
מערכות מידע ומפרט את השלבי בחיי המערכת הממוחשבת ואת התוצרי הנדרשי בכל שלב.
לפי החלטת ממשלה מאוקטובר  ,1991וכ לפי הוראות תכ" שקבע החשב הכללי במשרד האוצר
לפיתוח ולתחזוקה של מערכות ממוחשבות ,כל משרדי הממשלה מחויבי לפעול על פי נוהל
מפת"ח.
משרד מבקר המדינה בח כמה היבטי של פיתוח המערכת החדשה לנוכח הגדרת דרישות המערכת
במכרז ובהתבסס על נוהל מפת"ח ,והעלה ליקויי כמפורט להל:
ההחלטה על פיתוח מערכת חדשה
בנובמבר  2005התקיימה במשרד החינו פגישה בהשתתפות נציגי מינהל התקשוב ומערכות מידע
)להל מינהל התקשוב( והאג( לחינו מבוגרי ,ובה נידונה המערכת הממוחשבת לניהול
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המכינות .בפגישה צוי שבדצמבר  2004החליט משרד החינו כי האג( לחינו מבוגרי יפעל
לאפיו מערכת לטיפול בנושא המכינות ,ועלתה האפשרות לבוא במשא ומת ע חברה א' לש
רכישת המערכת הקודמת ואפיונה ולבצע בדיקה בנוגע לתכנת ניהול מכללות שחברה א' מפעילה.
שנה לאחר הפגישה האמורה ,בנובמבר  ,2006שלחה סגנית מנהל האג( לחינו מבוגרי מכתב
למינהל התקשוב ,ובו ציינה כי חברה א' הודיעה שאינה מעוניינת למכור את התכנה .עוד הוסיפה כי
מיד ע קבלת התשובה פנה האג( לחינו מבוגרי למינהל התקשוב וביקש להתחיל באפיו
המערכת ,א "לצערי ,איננו מצליחי עד כה לקד את הנושא".
מתכתובת דוא"ל שהועברה בחודשי דצמבר  2006ינואר  2007בי נציגי האג( לחינו מבוגרי
לנציגי מינהל התקשוב עולה כי חברה א' הציעה להסב את התכנה של המערכת הקודמת
לטכנולוגיה מתקדמת יותר בעלות של  1.5מיליו ש"ח ,א נציגי משרד החינו שללו הצעה זו
מסיבות שונות ,ובה המערכת מיושנת ואינה מתאימה לצורכי האג( ,וכ מפני שמחירה גבוה מדי,
ובמחיר זה אפשר לפתח מערכת חדשה שתהיה בבעלות משרד החינו.
ביולי  2007קיימה ועדת הרכישות של משרד החינו דיו בבקשה להארי את תקופת ההתקשרות
ע חברה א' בשנה נוספת .מפרוטוקול הדיו עולה שמשרד החינו קיי משא ומת ע חברה א'
לרכישת התכנה ,א הוא לא נשא פרי ,ועמדת החברה הייתה כי הכרחי לבצע שדרוג טכנולוגי של
המערכת בתו שנתיי שלוש ,שכ בתו תקופה זו צפויה להיפסק התמיכה בתכנה .ועדת הרכישות
אישרה את הארכת תקופת ההתקשרות ע חברה א' בשנה נוספת.
בפברואר  2008התקיי דיו נוס( במשרד החינו ,ובו נידו מסמ ייזו לבחינת חלופות למערכת
ניהול המכינות .שלוש החלופות היו :הצטרפות למכרז של  23מכללות אקדמיות שהתאגדו כדי
לרכוש במשות( מערכת לניהול אקדמי; פרסו מכרז עצמאי להקמת מערכת חדשה לניהול
המכינות; שדרוג מערכת המחשוב הקיימת בעלות של  1.5מיליו ש"ח.
בדיו הועלו היתרונות והחסרונות של כל אחת מהחלופות .ועדת הרכישות החליטה לפרס מכרז
עצמאי להקמת מערכת חדשה שתהיה אינטרנטית ותוכל ג לקלוט ולהפיק נתוני באמצעות
ממשקי שייתנו פתרו לכל מכינה .בדיו פורטו ג חסרונותיה של חלופה זו ,וא( הוגדר "חיסרו
קריטי" של המערכת החדשה :לוח הזמני העמוס להשלמת הפעלתה .בעניי זה צוי כי "יש פחות
משנה ושבעה חודשי ]עד למועד סיו ההתקשרות ע חברה א' ב  [31.8.09כדי להוציא מכרז
לכתיבת אפיו תכנה ,לבחור ספק ,להתחיל לאפיי את המערכת ,לכתוב מערכת ,לאפיי את הממשק
מהמכינות ...לבדוק תקינות הממשקי השוני מהמכינות השונות ,להקי פיילוט ,לתק ,להתקי....
על פניו נראה שיש  ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏËÓ‰ ÏÎ ÚÂˆÈ·Ï ÔÓÊ È„Ó ËÚÓלצור חלופה זו" )ההדגשה
במקור(.
באוגוסט  2008אישרה ועדת הרכישות לפרס מכרז להקמת מערכת חדשה לניהול התקצוב והבקרה
של המכינות .בנובמבר  2008פורס המכרז ,ובאוגוסט  2009אישרה ועדת הרכישות את זכיית
חברה ב' במכרז בעלות של עד  1.3מיליו ש"ח ,לא כולל מע" )כ  1.5מיליו ש"ח כולל מע"(.
בנובמבר  2009נחת הסכ ההתקשרות בי משרד החינו לחברה ב' .יצוי כי בעקבות הודעת
חברה א' שבכוונתה להפסיק את התמיכה במערכת הישנה עד סו( שנת  ,2009ונוכח השיהוי
בהחלטת משרד החינו בדבר פיתוח מערכת חדשה ,עמד בפני משרד החינו זמ קצר במיוחד
להשלמתה.
ÔÂÈÙ‡· Í¯Âˆ‰ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó· ¯¯ÂÚ˙‰ 2004 ˙˘ ÛÂÒ· ¯·Î˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
¯Â·ÚÎ ˜¯ ,˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ÔÂÈÙ‡Ï ˜ÙÒ ÌÚ ¯˘˜˙‰ ‡Â‰ ,˙ÂÈÎÓ‰ ÏÂ‰ÈÏ ˙Î¯ÚÓ
‰ÎÈÓ˙‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ '‡ ‰¯·Á ‰˙ÈÈ‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ÈÙÏ ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ,ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ
·.ÒÂÓÚÂ ¯ˆ˜ ÌÈÓÊ ÁÂÏ· ‰Ê ÔÈÈÚ· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ˙‡Ê ·˜ÚÂ ,‰˘È‰ ˙Î¯ÚÓ
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קבלת החלטות בדבר פיתוח המערכת
במכרז פורטו לוחות הזמני ואבני הדר לפיתוח המערכת החדשה .בי השאר נקבע כי המערכת
תוק בשני שלבי :השלב הראשו יימש כשמונה חודשי ,ובו תוק מערכת בסיסית שתחלי( את
המערכת הקודמת; ובשלב השני ,שיימש כארבעה חודשי ,תושל הקמת המערכת .במכרז פורטו
היישומי ,תת המערכות ,התהליכי ,המודולי )מרכיבי תכנה( והממשקי שיוקמו בשלב הראשו,
וכל היתר יפותחו בשלב השני.
בפברואר  2010התקיי במשרד החינו דיו באפשרות לבטל את החוזה ע חברה ב' לנוכח כוונתו
של שר החינו להקי ועדה ציבורית לבחינת פעילות המכינות והגור שינהל אות .בדיו הועלתה
ג האפשרות להארי את תקופת ההתקשרות ע חברה א' .באותו החודש שלחה מ"מ מנהל האג(
מכתב לחברה ב' ,ובו ביקשה שלא תתחיל בביצוע העבודה אלא תמתי עד להתבהרות הסוגיה.
כעבור שבועיי הוציאה מ"מ מנהל האג( מכתב נוס( לחברה ב' ,ובו ביקשה שתמשי בעבודה
כמתוכנ ולפי לוח הזמני שנקבע .לדברי מנהלת הפרויקט מטע מינהל התקשוב )להל מנהלת
הפרויקט( ,התברר למשרד שביטול החוזה יחייב אותו לשל כמעט את מלוא התמורה ,ולכ משרד
החינו שלח לחברה ב' מכתב המורה לה לשוב לעבודה.
כחצי שנה לאחר מכ ,בספטמבר  ,2010התקיי בלשכת מנכ"ל משרד החינו דאז דיו שעניינו
ההשפעות של העברת ניהול התקצוב והבקרה של המכינות ממשרד החינו לגו( אחר .בדיו נידונה
השאלה א לנוכח דיוני ועדת אריאב יש להפסיק את ההתקשרות לפיתוח ולהקמה של המערכת
החדשה ולהארי את תקופת ההתקשרות ע חברה א' .בסיכו הדיו החליט מנכ"ל משרד החינו
דאז כי חברה ב' תמשי בפיתוח המערכת החדשה .עוד החליט כי לאחר שיפורסמו ההחלטות של
ועדת אריאב יציע משרד החינו לגו( שייבחר לנהל את המכינות לרכוש את המערכת החדשה,
באופ שיוחזר חלק מההשקעה הכספית במערכת.
משרד מבקר המדינה בירר ע משרד החינו את סוגיית פיתוח המערכת ונענה על ידי מנהלת
הפרויקט כי בוצע פיתוח של מערכת בסיסית )שלב א( והושלמה הפונקציונליות של המערכת כדי
לענות על צרכי שעלו מאז ,א הוסיפה כי "ע"פ הוראת האג( לחינו מבוגרי ,לא ממשיכי
בפיתוח נוס(" .משרד מבקר המדינה ביקש לקבל תיעוד להחלטה שלא להמשי בפיתוח ,ובתגובה
שלחה מ"מ מנהל האג( דוא"ל למשרד מבקר המדינה ביולי  2012שבו טענה שלאחר קבלת דוח
ועדת אריאב ,שהחליטה שניהול המכינות יעבור לוות"ת ,ולאחר פגישה של מנכ"ל משרד החינו
ע מנכ"ל ות"ת בדצמבר  ,2010החליט משרד החינו שאי מקו להמשי בפיתוח שלב ב" ,כי
השקעה כספית זו הייתה באה על חשבו המכינות ...ולא ניתנה שו תוספת תקציבית לצור זה".
ÍÓ˙ ÂÈ‡ Û‚‡‰ Ï‰Ó Ó"Ó Ï˘ ¯·Ò‰‰ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙.Â‰˘ÏÎ „ÂÚÈ
ÍÈ˘Ó‰Ï Ê‡„ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ËÈÏÁ‰ 2010 ¯·ÓËÙÒ·˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
‡Ï .‰ÁÂ˙ÈÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ „¯˘Ó· ËÏÁÂ‰ ÔÓÊ ¯Â·ÚÎ ,‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ Á˙ÙÏ
Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙„‚Â ‡È‰˘ Û‡Â ,‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ
.Â¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ‡È‰ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ
בספטמבר  2012השיב משרד החינו למשרד מבקר המדינה כי "על א( העדר תיעוד מספק,
ההחלטה התקבלה על ידי המשרד לאחר תהלי בדיקה מעמיק והתייעצות ע כלל הגורמי
המקצועיי".

משרד החינו

1067

Ï˘ È˘‰ ·Ï˘‰ ÁÂ˙ÈÙ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ‰ËÏÁ‰‰˘ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙ÏÚÙ‰Ï˘Â ˙ÂÈÎÓ‰ Ï˘ ÈÏ‰ÈÓ‰ ÏÂÚÙ˙· ÈÊÎ¯Ó Í·„ ‡È‰˘ ˙Î¯ÚÓ ,‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰
ÈÎ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó .‰·Â˘ÁÂ ˙È„ÂÒÈ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰ ,˙Â¯ÎÈ ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÚÙ˘‰ ˘È
ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ ÌÚ È˙Î¯ÚÓ ÔÂÈ„ ÏÂÏÎÈ˘ ˙Â‡ ‰ÈÁ· ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ˙˙˘Â˙ ÂÊÎ ‰ËÏÁ‰
˙ÂÚÙ˘‰‰ Ï˘ ÁÂ˙È ;(˙ÂÈÎÓ‰ ÈÏ‰Ó È‚ÈˆÂ ˙"˙Â ,ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó) ÌÈÈËÂÂÏ¯‰
„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯ÈˆÚ Ï˘ ˙ÂÈÏ‰ÈÓ‰Â ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ,˙ÂÈÏÎÏÎ‰
˙‡ ˙„‚Â ÂÊ ‰ËÏÁ‰˘ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ¯·„‰ ÌÂÎÈÒ ˙‡·‰ ;ÍÂÈÁ‰
.‰˙Ï·˜Ï ÂÏÈ·Â‰˘ ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ÛÂ¯Èˆ· ‰ËÏÁ‰‰ „ÂÚÈ˙ ÛÂÒ·ÏÂ ;˙Ó„Â˜‰ Â˙ËÏÁ‰

ועדת היגוי לפרויקט ההקמה של המערכת
המערכת החדשה אמורה לשרת גורמי ה במשרד החינו וה מחוצה לו הקר ,ות"ת והמכינות
ולכ בהקמתה נדרשו מעורבות ושיתו( פעולה של כל הגורמי האלה .על פי נוהל מפת"ח ,הדר
להבטיח זאת היא מינוי ועדת היגוי לפרויקט ההקמה ,שבה משתתפי מנהלי בכירי בעלי סמכות
להכריע בנושאי עקרוניי .על פי הנוהל ,חברי הוועדה ה נציגי הנהלת הארגו ,משתמשי
המערכת ונציגי יחידת הפיתוח .בנוהל נקבע כי המטרות העיקריות של ועדת ההיגוי ה לוודא
שהמערכת תוכל למלא את ציפיות המשתמשי בה במסגרת האמצעי שהוקצו לפרויקט; ללב
בעיות שלא נפתרו בוועדות המשתמשי; לקבל החלטות על תכולת הפרויקט ועל המשאבי
המוקצי לו; ולהכריע מחלוקות שלא נמצא לה פתרו.
ÈÏ· ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó È„È· ‰¯˙Â Â˙Ï·Â‰Â ,Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï˘ ‡ˆÓ
˘ÂÈ‰ - ˙ÂÈÎÓ‰ ÈÏ‰Ó ˙Â‚ÈˆÂ ˙"˙Â ,Ô¯˜‰ - ˙Î¯ÚÓÏ ‰˜ÈÊ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
˘.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,‰ÈÈÚ· ÂÏÚ˘ ˙ÂÈÚ·‰Â ÌÈÈ˘˜‰ ÔÂ·ÈÏÏÂ ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈÙ˙Â
:ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ È‚Èˆ ˙‡ ÏÂÏÎ˙˘ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ˆ¯È·Ú‰Ï ‰ÂÂÎ‰ ÁÎÂ „ÁÂÈÓ· ˘Â¯„ ‰Ê ÛÂ˙È˘ ;˙ÂÈÎÓ‰ Ï˘ ˙e‚ÈˆÂ ˙"˙Â ‚Èˆ ,Ô¯˜‰ ‚È
‡˙ .¯Á‡ Ì¯Â‚Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ˙Î¯ÚÓ‰

אפיו המערכת
על פי נוהל מפת"ח ,מסמ האפיו מושתת על אפיו תהליכי העבודה של הלקוחות של מערכת
המחשוב ועל אופ ייעול תהליכי עבודת .מעורבות המשתמש והשתתפותו בתהלי הפיתוח של
מערכת ממוחשבת ,בפרט בשלבי מרכזיי כמו אפיו ובדיקות מערכת ,וקבלת אישורו ה נושאי
חשובי ומרכזיי בתהלי האפיו .כמו כ ,הנוהל קובע כי "מומחה היישו" ,המייצג גור בארגו
או גור חיצוני המעוניי ביותר במערכת ,קרי המשתמש העיקרי ,הוא ג הגור המוסמ לאשר את
אפיו המערכת ,את בדיקתה ,את התקנתה וכו'.
במכרז פורטו משתמשי המערכת ,ובה משתמשי פני ארגוניי עובדי משרד החינו ועובדי
מינהלת הפרויקט ומשתמשי חו ארגוניי ,שה עובדי הקר ועובדי המכינות .כמו כ ,נקבע
במכרז שמומחי היישו יהיו סגנית מנהל האג( או נציג מטעמה ,נציגי מינהלת הפרויקט ,ראש
היחידה להשכלה והכשרה מקצועית במשרד הביטחו )להל היחידה להשכלה והכשרה( או נציג
מטעמה ומנהלי מכינות ויועצי או נציגי מטעמ .עוד נקבע במכרז כי אישור לאפיו המפורט של
כלל המערכת יהיה אב הדר הראשונה בפרויקט .ביולי  2010נתנה מנהלת הפרויקט אישור טכני
למסמכי האפיו.
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לדברי מנהלת הפרויקט ממאי  ,2012האפיו הראשוני של המערכת לפני פרסו המכרז נעשה על ידי
נציגי מינהלת הפרויקט הקודמת ,ולאחר בחירת הספק הזוכה השתתפו באפיו המפורט של
המערכת ,מלבד נציגי משרד החינו ,ג נציגי מארבע מכינות ,ממינהלת הפרויקט הנוכחית,
מהקר ומוות"ת .משרד החינו ציר( פרוטוקולי המתעדי את מקצת הפגישות שהתקיימו ע
הגורמי שפירט בתשובתו .מהפרוטוקולי האמורי עולה שפגישות אחדות התקיימו לאחר
שאושר האפיו המפורט.
משרד מבקר המדינה פנה לכמה מהגורמי האמורי ובירר עמ את מידת מעורבות באפיו
המערכת .אחדי מה אישרו שאכ השתתפו בפגישות ,א ציינו שלא הובהר לה שמטרת הפגישה
היא אפיו המערכת ובירור צורכי המשתמשי ,אלא שה התבקשו לתאר רק תהליכי עבודה קיימי
במערכת הקודמת.
בתשובתו מספטמבר  2012מסר משרד החינו כי מנהלי המכינות אכ לא היו שותפי לאישור
האפיו המפורט של המערכת ,שנעשה על ידי האג( לחינו מבוגרי בהתייחס לצרכיו ובמסגרת
המשאבי שהקצה משרד החינו לצור זה.
בתשובתה מספטמבר  2012הודיעה הקר כי הנציג שלה לא היה שות( בפועל באפיו המערכת.
יוזכר כי במכרז שפרס משרד החינו נאמר כי מומחה היישו של המערכת יהיה ג ראש היחידה
להשכלה ולהכשרה מקצועית במשרד הביטחו או נציג מטעמה.
בהתייחס למעורבות מינהלת הפרויקט הנוכחית באפיו המפורט ,ממסמ שהכינו מ"מ מנהל האג(
ומנהלת הפרויקט בנובמבר  2011לקראת פגישה ע מנכ"לית משרד החינו עולה כי מאחר שלא
התבצעה חפיפה בי מינהלת הפרויקט הקודמת למינהלת הפרויקט הנוכחית ,לדבריה" ,חברה זו
]מינהלת הפרויקט הנוכחית[ לומדת עד היו את תפקידה במערכת הממוחשבת .יש לציי כי סיוע
באפיו התוכנה החדשה אינו נכלל במכרז שבו זכתה כספק".
ÈÁÓÂÓÎ Ê¯ÎÓ· Â¯„‚Â‰˘ - ˙ÂÈÎÓ‰ ÈÏ‰Ó Ï˘Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ Ì‰È‚Èˆ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÔÂÈÙ‡‰ ÍÈÏ‰˙· ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰ ‡Ï - ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ˘Ó˙˘ÓÎÂ ÌÂ˘ÈÈ
.Â¯Â˘È‡·Â
בתשובתו מסר משרד החינו כי האג( לחינו מבוגרי הוגדר במכרז כלקוח של המערכת וכמומחה
יישו ,וכי המערכת הוקמה כדי למלא את צורכי האג( בכל הנוגע לניהול התקציב שהגורמי
המממני מקצי למכינות ולצור בקרה על עמידת של המכינות בקריטריוני שהציבו גורמי
אלה .עוד נכתב בתשובתו כי מנהלי המכינות אכ לא היו שותפי לאישור האפיו המפורט של
המערכת א השתתפו בשלבי אפיו של רכיבי המערכת הרלוונטיי לעבודת .לדברי משרד
החינו ,לא היה מקו לשת( את מנהלי המכינות בשלבי האפיו של יתר רכיבי המערכת ,שרוב
המוחלט אינ רלוונטיי לעבודת ,וכי שיתופ אינו מתיישב ע מטרות המערכת ,ובראש בקרה
ופיקוח על עמידת המכינות בקריטריוני שהוצבו לה.
‡Ï ˙ÂÈÎÓ‰ ÈÏ‰Ó ÌÚ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â˘È‚Ù· ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ¯‡˙Ï Â˘˜·˙‰ ˜¯ Ì‰Â ,˙Î¯ÚÓ ÔÂÈÙ‡ ‡È‰ ‰˘È‚Ù‰ ˙¯ËÓ˘ Ì‰Ï ¯‰·Â‰
ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙Ó„Â˜‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ‰„Â·Ú‰
‡„¯˘Ó È„È ÏÚ ¯ÂÓ‡Î Â¯„‚Â‰ Ê¯ÎÓ· Í‡ ,ÌÂ˘ÈÈ ‰ÁÓÂÓÂ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜Ï ¯„‚Â‰ ÌÓ
.ÔÂÈÙ‡· Ì˙Â‡ Û˙˘Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏÂ ,ÌÂ˘ÈÈ ÈÁÓÂÓÎ ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ¯Â‚ ÂÓˆÚ ÍÂÈÁ‰
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ÍÈÏ‰˙· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙ÚÓË‰ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ „ÂÚ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ Ô‡ÎÓÂ ,‰˙ËÈÏ˜Â ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÁÏˆ‰· ÈÂÈÁ ·ÈÎ¯Ó ‡Â‰ ÔÂÈÙ‡‰
˘ÌÂ˘ÈÈ‰ ÈÁÓÂÓ ÏÎ Ï˘ È˘ÓÓÂ ‡ÏÓ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰ .ÁÂ˙ÈÙ‰Â ÔÂÈÙ‡‰ ÈÎÈÏ‰˙· ÌÙÂ˙È˘ Ï
·‡ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈÈÚÏ .‰Ó˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚Ù ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÈÙ
.Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ‰ ˙‡ „„ÁÈÂ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙÈ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ

קבלת המערכת
במכרז נקבע כאמור כי השלב הראשו יכלול אפיו מפורט של כל המערכת ,פיתוח ,בדיקות,
הדרכות ופיילוט ,ורק לאחריה תופעל המערכת הבסיסית.
 :‰ Ï · ˜ ˙ Â ˜ È „ · .1קליטה תקינה של מערכת חדשה מחייבת בדיקות קבלה ,ובכלל זה
בדיקות של תקינות הנתוני ושלמות ושל פעולתה המלאה של המערכת .לפי נוהל מפת"ח ,בשלב
בדיקות הקבלה משתמשי המערכת מדמי את האופ שבו ה צפויי להפעיל את המערכת בשגרה.
ה מזיני נתוני ומפעילי את המערכת לפי תרחישי שהוגדרו מראש או באקראי ,ובודקי א
תגובת המערכת )התוצאה שהתקבלה( היא כמצופה .מסמכי קבלה ה אישור רשמי שהפרויקט
התבצע לפי דרישותיו של הלקוח והושל לשביעות רצונו .במכרז נקבע כי לכל נושא בדיקה יוכ
מסמ שיפרט את נושא הבדיקה ,שיטת הבדיקה ,פריטי נבדקי וטבלת תוצאות צפויות ותוצאות
בפועל.
משרד מבקר המדינה פנה למשרד החינו בבקשה לקבל מסמכי המתעדי את בדיקות הקבלה של
המערכת שביצע לפני שהחל להפעילה .משרד החינו מסר למשרד מבקר המדינה מסמ שכתבה
חברה ב' בנובמבר  ,2010המפרט תקלות שנמצאו במערכת וטופלו במהל הבדיקה ,וכ דרישות
לביצוע שיפורי במערכת ,כגו הוספת שדה של מספר חודשי המסלול .כמו כ ,מנהלת הפרויקט
הודיעה למשרד מבקר המדינה במאי  2012כי "אישור התשלו ל]חברה ב'[ מהווה את אישור משרד
החינו על קבלת שלב א' של המערכת" .היא א( צירפה דוא"ל שלפיו התשלו אושר במאי .2011
˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰Ï·˜‰ ÍÓÒÓÎ ‚ˆÂ‰˘ ÍÓÒÓ‰ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ‡Ï‡ Ê¯ÎÓ· ÂÚ·˜˘ ÌÈ˘ÈÁ¯˙‰ ÈÙ ÏÚ ÂÚˆÂ·˘ ˙Â˜È„· Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÏÏÂÎ ÂÈ
˙˜˙Â˜È„·‰ ˙‡ ÚˆÈ· ÈÓ ÍÓÒÓ· ÔÈÂˆ ‡Ï ,ÔÎ ÂÓÎ .˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂÈ˘Ï ˙Â˘È¯„Â Â˜Â˙˘ ˙ÂÏ
ÍÓÒÓÎ ¯ÂÓ‡‰ ÍÓÒÓ‰ ˙‡ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ¯˘È‡ ÈÓÂ ,˙ÂÙÒÂ‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰Â
˜·„ÂÚ .˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜È„·‰ ÏÚ ÛÒÂ ‰Ï·˜ ˙Â˜È„· ÌÈÈ˜ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÓ ‡Ï .‰Ï
ÍÎÏ ‰˙ÎÓÒ‡ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ˜ÙÒÏ ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â˘È‡ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰
˘·„.‰ÁÏˆ‰· ÂÓÈÈ˙Ò‰ ‰Ï·˜‰ ˙Â˜È
בספטמבר  2012השיב משרד החינו למשרד מבקר המדינה כי את בדיקות הקבלה ביצעו במשות(
מנהלת הפרויקט ,נציגי מינהלת הפרויקט ונציג הספק הזוכה ]חברה ב'[ ,וכי הוכ מסמ המפרט את
כל נושאי הבדיקה ,שיטות הבדיקה ומפרטי נוספי.
˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓÂ‰ ‡Ï Â˙˘˜· ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘ÂÂ ‡˘Â ÏÎÏ ‰˜È„· ÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓÂ‰ ‡ÏÂ ,‰ÎÏ‰Î ÂÚˆÂ· ‰Ï·˜‰ ˙Â˜È„· ÈÎ ˙Â„ÓÏÓ‰
.Ê¯ÎÓ· ˘¯„Î
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 : Ë Â Ï È È Ù . 2אחת הדרכי לבדוק מערכת היא לבצע פיילוט מבוקר ומוגבל בהיק(
המשתמשי ,שבו ייבחנו מרכיבי שהוגדרו מראש .לפי נוהל מפת"ח ,הפיילוט מיועד לבחו את
האופ שבו הפעלת המערכת משפיעה על הארגו ,את ההתנסות של משתמשי הקצה ,את ההשפעה
של המערכת על תהליכי ארגו ושיטות )או"ש( ,את הער המוס( שיפיק הארגו מהמערכת ועוד.
בסיומו של הפיילוט יש לבצע תהלי של הפקת לקחי .במכרז נקבע שסיו בדיקות הקבלה ישמש
אישור לתחילת הפיילוט ,וכי הפיילוט יסתיי כחודש וחצי לאחר סיו בדיקות הקבלה.
)א( בנובמבר  2010התקיימה פגישה בי מנהלת הפרויקט לנציגי חברה ב' ,ובה סוכ שהפיילוט
יבוצע בדצמבר  ,2010יימש שלושה שבועות ,וישתתפו בו עד ארבע מכינות .עוד סוכ שבמהל
הפיילוט ישתמשו המכינות בשתי המערכות הקודמת והחדשה בה בעת.
בתחילת דצמבר  2010שלחה מ"מ מנהל האג( פנייה לשלושה מנהלי מכינות וציינה כי משרד
החינו יפסיק את פעילותו במערכת הקודמת בסו( שנת  ,2010וכי המכינה שה עומדי בראשה
נבחרה להשתת( בפיילוט שיתקיי במש שבועיי בדצמבר  .2010עוד כתבה כי המשוב שיקבלו
מה יאפשר להתאי את המערכת החדשה ,ככל האפשר ,למערכת שהופעלה באותה העת ולהיענות
לבקשותיה .לבסו( הזמינה אות ליו הדרכה .כעבור זמ מה זומנו ג נציגי מכינה נוספת
להשתת( בפיילוט.
ממכתב שכתב יו"ר ועד מנהלי המכינות למ"מ מנהל האג( בדצמבר  2010עולה כי נציגי המכינות
ששותפו בהדרכה לקראת הפיילוט סברו כי המערכת החדשה אינה מאפשרת למלא את צורכי
המכינות ,וכי היא חסרה מרכיבי רבי ,ובה פונקציות של ניהול מכינה ,לרבות הניהול התקציבי.
עוד ציי כי ה מבקשי להארי את תקופת ההתקשרות ע חברה א' למש הזמ הדרוש להכנת
התכנה החדשה להפעלה כנדרש.
בעקבות המכתב האמור ונוכח חוות דעת של נציגי המכינות שהשתתפו בהדרכה לקראת הפיילוט,
התקיימה בדצמבר  2010ישיבה של ועד מנהלי המכינות ומנהלי מכינות נוספי ע נציגי משרד
החינו .מסיכו פגישה שכתב יו"ר ועד מנהלי המכינות עולה כי נוכח אי מוכנותה של המערכת,
לרבות ממשקי שיאפשרו את העברת הנתוני ,הציעו נציגי המכינות בפגישה לממ את הארכת
תקופת ההתקשרות ע חברה א' בחודשיי נוספי כדי למנוע נזקי .מ"מ מנהל האג( הודיעה לה
כי היא מקבלת את הצעת.
בספטמבר  2012מסר משרד החינו כי "לאור היעדר שיתו( פעולה מצד המכינות להשתת(
בפיילוט לא היה מנוס מדחייתו".
)ב( בסו( ינואר  2011התקיי במשרד החינו דיו ,ובו אמרו נציגי חברה ב' כי "ה ביצעו את
כל הנדרש להצלחת הפיילוט ושהפיילוט בוצע בהצלחה" .מ"מ מנהל האג( אמרה בתגובה שניתנה
הדרכה לנציגי ארבע מכינות ,א ג לאחריה נציגי אלה כמעט לא השתמשו במערכת ,ולכ "לא
נית להגדיר זאת כפיילוט" .בסיכו הדיו נקבע כי לבקשת משרד החינו תקיי חברה ב' פיילוט
נוס( ,וכי תבוצע בהקד הדרכה למכינות המעוניינות להשתמש במערכת החדשה ,ומיד לאחריה
יחל הפיילוט ויתקיי מעקב אחר אופ השימוש של המכינות במערכת.
מבירור שעשה משרד מבקר המדינה ע מנהלת הפרויקט עולה כי משרד החינו פנה לכל המכינות
בבקשה שישתתפו בפיילוט הנוס( ,ישתמשו במערכת החדשה )בד בבד ע העלאת הנתוני ג
למערכת הקודמת( ויחוו את דעת בעניינה ,א רק מכינות אחדות הביעו נכונות לעשות זאת,
ונציגיה השתתפו בהדרכה בפברואר  .2011נוס( על כ ,מרשימת המשתמשי שהחלו להפעיל את
המערכת החדשה מפברואר עד מר  2011עולה כי רק שמונה מכינות החלו להשתמש בה ,ומקצת
העירו למשרד החינו על בעיות וליקויי שמצאו במערכת והציעו לעשות בה שינויי .משרד מבקר
המדינה ביקש לקבל דוח מסכ של הפיילוט הנוס( וסיכו של הערות נציגי המכינות שהשתתפו בו,
א לדברי מנהלת הפרויקט לא הוצא דוח מסכ מתועד בעניי זה.
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Û‚‡‰ Ï‰Ó Ó"Ó ,ÈˆÁÂ ˘„ÂÁÎ Í˘ÓÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ËÂÏÈÈÙ‰˘ Ú·˜ Ê¯ÎÓ·˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
‡Â‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ,˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÂÏ˘Ï Â¯ÂˆÈ˜ ÏÚ ·Â˘˜˙‰ Ï‰ÈÓ È‚Èˆ ÛÂ˙È˘· ‰ËÈÏÁ‰
˙ÂÈÎÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÚˆÈ·˘ ÛÒÂ‰ ËÂÏÈÈÙ‰ Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .ÚˆÂ· ‡Ï
‡‡ÏÂ ,˙Î¯ÚÓ‰Ó ÌÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ˙‡Â ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙Â¯Ú‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ ÍÓÒÓ· ÌÎÂÒ ‡Ï ˙Â„Á
.ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙¯˘Î‰Â ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰ ¯·„· ÌÈÁ˜Ï Â˜ÙÂ‰
Ê¯ÎÓ· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Ú·˜˘ ¯Á‡ÓÂ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Û˜È‰· ·˘Á˙‰· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ÚÂˆÈ·-È‡ ÔÎÂ ,ÔÎÂ˙ÓÎ ‡ÏÓ ËÂÏÈÈÙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜-È‡˘ È¯‰ ,ËÂÏÈÈÙ ÌÈÈ˜˙È
˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Ì‰· ˘È ,ËÂÏÈÈÙ‰ Ï˘ ÌÎÒÓ ÁÂ„ ˙Î‰-È‡Â ÂÈ˙Â·˜Ú· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰
.‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰‰Â ‰ËÈÏ˜‰
בתשובתו מספטמבר  2012מסר משרד החינו כי "פניית משרד החינו למכינות בבקשה להשתת(
בפיילוט ,נתקלה בסירוב גור( מצד המכינות ...היעדר שיתו( פעולה מצד המכינות בביצוע הפיילוט
היה בניגוד לאחריות שחלה עליה בנושא" .עוד מסר המשרד כי על פי נוהל מפת4ח ,מנהל
הפרויקט רשאי לקבל החלטה להמשי או לסיי את הפיילוט ולהעבירו לייצור ,וכ שמודגש בנוהל
כי אי לאפשר לעיכובי בביצוע הפיילוט לעכב את הטמעת המערכת כמתוכנ .עוד ציי משרד
החינו כי "המשוב אשר התקבל מנציגי המכינות אשר כ עבדו על המערכת כנדרש ,שימש את
משרד החינו לתהלי הפקת לקחי בנוגע להמש פיתוח המערכת .לקשיי אשר הועלו במשוב
נית מענה במערכת בהתא לצור ,בטר עלייתה לאוויר" .משרד החינו הפנה בתשובתו לטבלת
שינויי ושיפורי )להל שו"שי( שבוצעו במערכת.
ÂÈ‡ ˙Î¯ÚÓ· Â˘Ú˘ ÌÈÈÂÈ˘ „Ú˙Ó‰ ı·Â˜ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‚„¯ ˙.ÂÓÓ Â˜ÒÂ‰˘ ˙Â˜ÒÓ‰ Ï˘Â ËÂÏÈÈÙ‰ Ï˘ ÌÎÒÓ ÍÓÒÓÏ ÛÈÏÁ
 : ‰ Ú Ó Ë ‰ Â ‰ Î ¯ „ ‰ .3הצלחת הקליטה וההטמעה של מערכת מושפעת בי היתר
מהכשרת המשתמשי לקראת ההטמעה והשימוש וממת תמיכה לאחר מכ .ההדרכה צריכה
להינת לכל משתמשי המערכת ,ותפקידה להקל עליה להבי את עקרונות השימוש בה ואת דר
התפעול הנכונה .בנוהל מפת"ח נקבע כי יש לבדוק את יעילות ההדרכה בהקד האפשרי כדי להפיק
לקחי וליישמ א מתגלה צור בשיפורי.
במכרז נקבע כי הספק ידרי את משתמשי המערכת ואת מומחי היישו ויפיק מדרי למשתמש ,וכי
תכנית ההדרכה תעסוק בעקרונות יישו נכו של העבודה ,שלבי ואילוצי; באפשרויות כשל
והתאוששות ובאבטחת מידע.
בדצמבר  2010שלחה מ"מ מנהל האג( מכתבי למנהלי המכינות וציינה כי בינואר  2011תושק
תכנה חדשה לניהול התקצוב של המכינות והזמינה אות לימי הדרכה בסו( החודש .ע דחיית
הפעלתה של המערכת החדשה לאחר שבוטל הפיילוט הראשו ,בוטלו ג הדרכות אלה.
משרד החינו כתב בתשובתו כי הוא "נתקל בהתנגדות גורפת מצד המכינות לעבוד במערכת כבר
בשלב הפיילוט .הודעת המכינות כי ה אינ מעוניינות לשת( פעולה ע משרד החינו בנושא
והתקציב המוגבל אשר עמד לרשות משרד החינו לצור ביצוע ההדרכות ,היוו את השיקולי
להחלטה לדחות את ההדרכות".
ממסמכי שמסר משרד החינו למשרד מבקר המדינה עולה כי במר  2011התקיימו הדרכות על
המערכת החדשה .בתחילת אפריל  2011החלה הפעלת המערכת ,ומאז נעשו בה ג שו"שי.
מבירור שעשה משרד מבקר המדינה עלה כי מיו הפעלת המערכת הוציא הספק כמה מהדורות של
מדרי למשתמש ,א עד מועד סיו הביקורת ביולי  2012לא התקיימו הדרכות נוספות לנציגי
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המכינות .עוד התברר מפגישות ומשיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע מנהלי ועובדי
במכינות שחלק לא היו ערי לשו"שי שנעשו ,ורבי הפסיקו להשתמש במערכת ומצאו חלופות
אחרות.
בתשובתו מספטמבר  2012הסביר משרד החינו כי "לאחר עליית המערכת לאוויר ותחילת עבודת
נציגי המכינות במערכת ,החלו להתקבל במשרד תלונות מצד המכינות על קשיי ביכולת הקליטה
וההטמעה של המערכת .אול ,איתור קשיי אלה בטר עליית המערכת לאוויר אינו אפשרי
בהיעדר שיתו( פעולה מצד המכינות בשלב הפיילוט" .כמו כ ציי משרד החינו כי נוהל מפת"ח
אינו מחייב הדרכה נוספת לאחר ביצוע שינויי במערכת והפקת מהדורות חדשות ,א הוסי( שקיי
הדרכות נקודתיות למשתמשי שהביעו נכונות להשתת( בה.
‰ÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈ˘˜‰ ÁÎÂ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÏ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÎ¯„‰‰ ÌÂÈ˜ „ÚÂÓÓ ‰· Â˘Ú˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ˘"Â˘‰ ÁÎÂÂ ,˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰
Ì‚ - ˘Ó˙˘ÓÏ ÍÈ¯„Ó‰ ˙‡ˆÂ‰ ÌÚ „·· „· - Úˆ·È ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,‰˘Ó ¯˙ÂÈ
˙Â˘˘Á‰ ˙‡ ‚ÈÙ‰Ï È„Î ,˙Î¯ÚÓ· ÂÚˆÂ·˘ ÌÈ˘"Â˘‰ ‡˘Â· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙ÂÙÒÂ ˙ÂÎ¯„‰
¯˜ÈÚ· ˙„„Ó ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˙ÁÏˆ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÈÎÓ‰ ˙‡ „„ÂÚÏÂ ‰ÈÙÓ
·˙Â˜ÈÒÙ‰ ˙Â·¯ ˙ÂÈÎÓ ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ .‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˘ÂÓÈ˘·Â ‰ÓÓ ˙˜ÙÂÓ‰ ˙ÏÚÂ
Ô‰ ,˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ¯·„· ˜ÙÒ ‰ÏÚÓ ‰Ê ·ˆÓÂ ,˙ÂÙÂÏÁ Â‡ˆÓÂ ˙Î¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï
.¯˜·Ó ÛÂ‚Î ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ Ô‰Â ˙ÂÈÎÓÏÂ ÌÈÓÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï

ביצוע שינויי ושיפורי במערכת החדשה
שינויי מבוצעי במש כל מחזור חייה של מערכת ,ה בשלבי האפיו וההקמה וה בתקופת
התחזוקה .על פי נוהל מפת"ח ,ניהול שינויי ) (Change Managementהוא שיטה )טכניקה(
לניהול שינויי או שיפורי במערכת ולבקרה עליה.
במכרז נקבע כי תקופת ההתקשרות ע הספק שיזכה במכרז לפיתוח המערכת היא שלוש שני ,ע
אפשרות להאריכה בשלוש תקופות נוספות של שנה כל אחת .עוד נקבע במכרז היק( שעות אפשרי
לשו"שי בכל שנה החל משנת ההתקשרות השלישית )כלומר מתחילת  (2012עד לשנת ההתקשרות
השישית ,ובס הכול  1,450שעות.
ממסמכי שהועברו לידי משרד מבקר המדינה עולה כי בעקבות דרישות והערות של משתמשי
ממשרד החינו ,מהקר ,ממינהלת הפרויקט ומהמכינות החלו לבצע שו"שי במערכת החדשה עוד
לפני שהופעלה.14
עוד התברר כי עד יולי  2012בוצעו במערכת  121שו"שי בהיק( כולל של  4,082שעות עבודה ,וכי
התשלו בעד השו"שי נעשה מתקציב פיתוח השלב השני שכאמור עדיי לא בוצע במועד סיו
הביקורת .עד יולי  2012הועברו לחברה ב' תשלומי בס כ  624אל( ש"ח )לא כולל מע"( בעבור
ביצוע השלב הראשו לפי אבני הדר ,ועוד ס של כ  372אל( ש"ח )לא כולל מע"( בעבור ביצוע
השו"שי.

__________________

14

בי היתר בוצעו השו"שי האלה :הוספת עמודה של תארי פתיחת מסלול ,הוספת סטטוסי של סיו
לימודי ,אפשרות להזי חופשה של יו אחד בלבד ,והוספת שדה שיציג את ס כל ההכנסות
למשפחה.
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Û˜È‰· ˙¯ÎÈ ˙ÈÙÒÎ ˙ÂÏÚ· ÌÈ˘"Â˘ ÚÂˆÈ· ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÈÙ ÏÂ„‚ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰·Â ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ „Ú· ˜ÙÒÏ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÍÒÓ 37%-Î Ï
˘Ï˘ ÔÂÈÙ‡‰˘ „ÈÚ‰Ï È„Î Â· ˘È ,ÌÈ˘"Â˘ ÚÂˆÈ·Ï Ê¯ÎÓ· Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˘‰ Û˜È‰Ó ‰˘ÂÏ
ÈÁÓÂÓ ÏÏÎ Ï˘ ÌÙÂ˙È˘-È‡ Ï˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰‡ˆÂ˙ ‡Â‰ ‰Ê ÔÈÈÚ .¯ÒÁ· ‰˜Ï ˙Î¯ÚÓ‰
.˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÈÙ‡· ÌÂ˘ÈÈ‰

פיתוח ממשקי המערכת
 .1במכרז נקבעו שתי דרכי לשימוש במערכת החדשה :האחת ניהול הנתוני ישירות
הא
באמצעות מערכת זו; השנייה ניהול הנתוני במערכת נפרדת של המכינה או של מוסד ֵ
והתקשרות למערכת החדשה באמצעות ממשקי .עוד צוי במכרז כי חובה להתקי כמה
מהממשקי כבר במערכת הבסיסית )בתו השלב הראשו של הפיתוח( ,כי כל הממשקי חייבי
להיכלל בתצורה המלאה של המערכת )בתו השלב השני( ,וכי ממשקי למערכות קיימות יותאמו
לפורמטי של מערכות אלו ,וממשקי חדשי יפותחו בטכנולוגיות מתקדמות )ממשקי מבוססי
.(15XML
במכרז פורטו הממשקי שחובה שייכללו בתצורה הבסיסית של המערכת )כגו נתוני תלמידי
ונתוני סיוע( ורשימת הממשקי שאי חובה לכלול בתצורה הבסיסית .כמו כ ,נמנו הממשקי
הנדרשי ע גופי נוספי :אג( הבחינות במשרד החינו ,הנהלת החשבונות של משרד החינו,
מערכות המחשוב של משרד הביטחו ,המרכז הארצי לבחינות והערכה ,משרד הפני והלמ"ס .לא
צוי בנוגע לממשקי אלה שחובה לכלול אות במערכת הבסיסית.
 .2בחודשי יולי נובמבר  2010התקיימו במשרד החינו כמה דיוני ושיחות ,בהשתתפות מ"מ
מנהל האג( לחינו מבוגרי ,נציגי מינהל התקשוב ,מינהלת הפרויקט הנוכחית וחברה ב' ,ומה
עולה כי משרד החינו חזר בו מכמה מהדרישות שנקבעו במכרז בדבר יצירת ממשקי שיאפשרו
למכינות להמשי להשתמש במערכת הקודמת ובמערכות מחשוב אחרות ,כמפורט להל:
ביולי  2010התקיי במשרד החינו דיו שעניינו "ישימות ממשקי לשלב א'" .בסיכו הדיו צוי
כי "כל המידע הדרוש לניהול המכינה יבוצע במערכת החדשה שתקו וכל המכינות תעבודנה איתה.
לפיכ ,המוסדות האקדמיי שבציד מכינות ייאלצו לעבוד ע יותר ממערכת אחת" .עוד צוי כי
כדי לאפשר אינטגרציה בי המערכות של המכינות יופעלו הממשקי האלה :ממשק תלמידי,
ממשק נתוני סיוע וממשק שיעורי .שאר הממשקי נדחו לשלב השני .בסיכו שיחה טלפונית
שהתקיימה בנובמבר  2010בי מנהלת הפרויקט ,מ"מ מנהל האג( ונציגת חברה ב' צוי שמ"מ
מנהל האג( "עומדת בתוק( על החלטתה שלא לממש בשלב זה את הממשקי בי המערכת החדשה
למערכת הישנה".
˙Â¯È˘È ˘Ó˙˘‰Ï - ˙ÂÙÂÏÁ È˙˘ ˙ÂÈÎÓ‰ ÈÙ· Â„ÓÚÈ˘ Ú·˜ Ê¯ÎÓ·˘ Û‡ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
·˙Î¯ÚÓ‰ ÔÈ·Ï ÔÈ· ÌÈ˜˘ÓÓ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï Â‡ ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ
ÏÎ˘Â ˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÌÚ ÌÈ˜˘ÓÓ Á˙ÙÏ ‡Ï˘ ‰ËÈÏÁ‰ Û‚‡‰ Ï‰Ó Ó"Ó˘ È¯‰ - ‰˘„Á‰
.‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â¯È˘È ˘Ó˙˘‰Ï Â·ÈÂÁÈ ˙ÂÈÎÓ‰

__________________
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מעבר הנתוני בי מערכות שמתבססות על תשתיות שונות.
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בתשובתו מסר משרד החינו כי דרישת המכינות לדווח רק באמצעות הממשקי ,כלומר שלא
באמצעות ניהול נתוני ישירות במערכת החדשה ,לא עלתה בקנה אחד ע מטרות המערכת וע
חובתו של האג( לנהל את תקציב המכינות ואת הבקרה עליה במסגרת המשאבי שהקצה לכ
משרד החינו .לדברי משרד החינו ,בזכות ההחלטה החלו המכינות לנהל את הנתוני ישירות
במערכת החדשה ,וכ הוגברה שקיפות המידע והנתוני ,והשתפרה יכולתו של משרד החינו לפקח
על התהליכי המתבצעי במערכת.
ÈÎ¯„ È˙˘ ¯˘Ù‡˙ ˙Î¯ÚÓ‰˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Î¯ÚÓ· ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„Ó ˙Á‡ ÏÂËÈ· .Ê¯ÎÓ· Ú·˜ - ÌÈ˜˘ÓÓ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ‰¯È˘È - ‰„Â·Ú
)·‡ÍÂ˙Ó Ï·˜˙˙ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .È„ÂÒÈÂ ÈÂ¯˜Ú ‡Â‰ (ÌÈ˜˘ÓÓ ˙ÂÚˆÓ
˘˙ÂÎÏ˘‰‰ ÏÎ Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰‚ˆ‰ „ÂÒÈ ÏÚÂ ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ Ï˘ ÛÂ˙È
.‰ÓÓ ÌÈÚ·Â‰ ÌÈÈ˘˜‰Â
 .3מבירור שעשה משרד מבקר המדינה ע מנהלת הפרויקט עלה כי בעקבות פגישה של נציגי
המכינות ע מ"מ מנהל האג( בדצמבר  ,2010וכ בעקבות תלונת על אי פיתוח הממשקי,
התקיי בינואר  2011סבב שיחות בהשתתפות מ"מ מנהל האג( ונציגי ממינהל התקשוב ,ובכלל זה
מנהלת מינהל התקשוב ,ובו הוחלט לפתח את הממשקי .מנהלת הפרויקט ציינה בעניי כי "לא
התקיימה ישיבה ייעודית לנושא ולכ לא יצאה החלטה כתובה".
‰˙Â˘ ,ÌÈ˜˘ÓÓ‰ ˙‡ Á˙ÙÏ ‡Ï˘ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ËÈÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ‰˘ ÈˆÁÎ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
˘ÛÂÒ·Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰˙Ï·˜Ï Â‡È·‰˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰Â ‰ËÏÁ‰‰ ÍÈÏ‰ Â„ÚÂ˙˘ ÈÏ· Â˙ËÏÁ‰ ·Â
ÌÈ˜˘ÓÓ Á˙ÈÙ ‡Ï Í‡ ˙Ó„Â˜‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˜¯ ÌÈ˜˘ÓÓ ,ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙È˘ ÈÙÎ ,„¯˘Ó‰ Á˙ÈÙ
.˙Â¯Á‡ ·Â˘ÁÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ
כאמור ,הפעלת המערכת החדשה נדחתה לתחילת אפריל  ,2011והמכינות הוזמנו להדרכות קוד
לכ .בעקבות זאת שלח יו"ר ועד מנהלי המכינות בסו( מר  2011מכתב למ"מ מנהל האג( וציי כי
לאחר שנציגי המכינות השתתפו בהדרכות ,ה מבקשי להביא לידיעתה שמוסדותיה לא יוכלו
להשתמש במערכת החדשה מהסיבות האלה :ממשקי המערכת החדשה לעבודה מול המכינות
הממשיכות להשתמש במערכת הקודמת אינ מוכני ולא נוסו עדיי; יש במערכת החדשה מאפייני
יסוד שגויי שגורמי להשמטת של נתוני על תלמידי באופ שאי אפשר לשחזר; כל
המוסדות יידרשו לבצע הקלדה כפולה של נתוני; המערכת עדיי אינה מוכנה להפקת דוחות
אמיני ולהבטחת מהימנות המידע בנוגע למרכיבי כמו אימות מספרי זהות ומספרי חשבונות בנק.
בסיו מכתבו ציי יו"ר ועד מנהלי המכינות כי "צפוי כאוס מוחלט בכל מער המידע של המכינות
הקד אקדמיות מול כל המוסדות" ,וכי "משמעותו של כאוס צפוי זה בשלב המיידי ,חוסר
האפשרות להעביר את הסיוע שנית לתלמידי לחשבונותיה וכ להעביר את שכר הלימוד
למוסדות עבור התלמידי הזכאי לסיוע" .לא נמצא שניתנה תשובה על מכתבו של יו"ר ועד מנהלי
המכינות.
ב  4.4.11שלחה מ"מ מנהל האג( מכתב למנהלי המכינות ,ובו כתבה כי הופעלה המערכת החדשה,
כי בדיקת הממשקי תסתיי בימי הקרובי ,וכי כל המכינות ,לא רק אלה המשתמשות במערכת
הקודמת ,יוכלו לשגר באמצעות הממשקי נתוני אל המערכת החדשה ,וכבר לא יהיה צור
בהקלדה כפולה.
ב  10.4.11שלח יו"ר ועד מנהלי המכינות למנכ"ל משרד החינו דאז מכתב "קריאה להתערבות
הדחופה" ,ובו כתב כי עדיי אי ממשק בי המערכת הקודמת לחדשה ובי המערכת החדשה
למערכת של משרד הביטחו ,וכי רק מכינה אחת משתמשת במערכת החדשה .באותו החודש כתב
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שוב למ"מ מנהל האג( וביקש לחדול לחלוטי מהניסיונות לעבור למערכת החדשה עד שיהיה ברור
כי היא מאפשרת עבודה תקינה לחלוטי בכל הממשקי וכי השימוש בה אינו מחייב הקלדה כפולה
כלשהי.
˙Î¯ÚÓ‰ ÔÈ· ÌÈ˜˘ÓÓ‰ ÂÁ˙ÂÙ Ì¯Ë· „ÂÚ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ¯Á· ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó
˙ÂÈÎÓ‰ ÂÏÎÈ ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ· .˙Â¯Á‡ ·Â˘ÁÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ·Ï ‰È·Â ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Ó„Â˜‰
˙Â‚ÏÓÏ Ô‰È„ÈÓÏ˙ ˙Â‡ÎÊ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ Ô‰Ó ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰Â ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï
.‰ÏÂÙÎ ‰„Ï˜‰Ï ˘¯„È‰Ï ÈÏ· ÌÂÈ˜ ˙Â‚ÏÓÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ
בתשובתו מספטמבר  2012מסר משרד החינו כי "המערכת עלתה לאוויר בהתא לאפיו ובהתא
לדרישות המכרז .ג לאחר שהתברר כי יש צור לבצע מספר שינויי במערכת ,לא היה בכ כדי
לפגוע בפונקציונאליות המלאה של המערכת" .עוד מסר כי "להעברה או אי העברה של ממשקי
בי מערכות אי בה כדי למנוע מהמכינות לעבוד כמשתמשי במערכת באמצעות הזנה ישירה של
הנתוני".
 .4בחודשי יולי אוקטובר  2011הוציאו מ"מ מנהל האג( ומנהלת מינהל התקשוב כמה הודעות
ועדכוני בדבר מוכנות המערכת החדשה להפעלה ויכולת של המכינות לשלוח אליה ולקבל ממנה
נתוני באמצעות ממשקי ,כמפורט להל :ביולי  2011הודיעה מ"מ מנהל האג( למנהלי המכינות
כי בתו כמה ימי יוכלו מכינות שמפעילות את המערכת הקודמת להעביר נתוני אל המערכת
החדשה וממנה באמצעות ממשקי; באותו החודש הודיעה מ"מ מנהל האג( למנכ"ל משרד החינו
דאז כי הופעלו הממשקי בי המערכת הקודמת למערכת החדשה.
מאוחר יותר באותו החודש התקיימה ישיבה בלשכת מנכ"ל משרד החינו דאז ,בהשתתפות מ"מ
מנהל האג( ,נציגי מינהל התקשוב ונציגי מנהלי המכינות ,בעקבות תלונות ממנהלי המכינות בדבר
אי מוכנותה של המערכת החדשה ,בי היתר בשל היעדר ממשקי ע המערכת הקודמת וע
מערכות מחשוב אחרות .בישיבה סוכ כי תיעשה בדיקה מקיפה בכמה מכינות לבחינת טענותיה.
ביולי  2011שלח מנהל הקר דאז מכתב למנכ"ל משרד החינו ,ובו ציי כי הקר מסייעת לחיילי
משוחררי הלומדי במכינות ה במת מלגות לימודי וה במת מלגות קיו חודשיות ,וכי בלא
ממשקי לקר ,אי הקר יכולה לבצע תשלומי אלה .בסיו מכתבו ביקש את התערבותו של
מנכ"ל משרד החינו במציאת פתרו כדי שאוכלוסיית החיילי המשוחררי לא תיפגע.
בסו( יולי  2011שלחה מנהלת הפרויקט מכתב למ"מ מנהל האג( ולמנהלת מינהל התקשוב וכתבה
כי התצורה של המערכת החדשה אינה נוחה למכינות ,מפני שהיא מחייבת את עובדיה לעדכ כמה
הא ,כלומר פעמיי .היא ציינה שביולי  2010החליט משרד
מהנתוני ג במערכות של מוסדות ֵ
החינו לחייב את כל המכינות לעבוד א ורק במערכת החדשה מתו הנחה שמשרד החינו יכול
לדרוש זאת" ,א בנובמבר  2010התברר שהחלטה זו אינה ישימה והתקבלה בטעות" .עוד נאמר
במכתב כי בשלב זה נרת משרד החינו לפתח את הממשקי ההכרחיי כדי שיהיה אפשר להפעיל
את המערכת החדשה באפריל  ,2011ולכ לא כל הממשקי פותחו בשלב הראשו ,א ה יושלמו
בעתיד ,ועד אז חייבות המכינות לעדכ נתוני ג במערכת החדשה.
באוגוסט  2011שלח מנהל מכינה נוספת מכתב למנכ"ל משרד החינו דאז ,ובו כתב כי צוותי
המחשוב במשרד ,במינהלת הפרויקט ,בחברה א' ובחברה ב' עשו מאמצי רבי להסדיר את
הממשקי ע המערכת החדשה ,א מאחר שתכנו הממשקי היה לקוי מלכתחילה ולא התחשב
בצרכי האמתיי של המכינות ובהיות משתמשות קצה ,16יש תלמידי רבי שמשרד הביטחו
אינו יכול להעביר לה את מלגת בשל בעיות בתכנה המונעות את העברת הנתוני מהמכינות.
__________________
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בפגישה ע נציגי מכינה נוספת ביקשו נציגי המכינה שמשרד החינו יטפל בממשקי בי מערכות
שונות שהמכינות עובדות בה ובי המערכת החדשה ,ולא רק בממשקי מול המערכת הקודמת.
נציגי משרד החינו אמרו שאפיונ של ממשקי אלה אמור להתחיל בנובמבר .2011
בספטמבר  2011שלחה מנהלת מינהל התקשוב דוא"ל ליוע מנכ"ל משרד החינו ,ובו כתבה
שבפגישה שהתקיימה בלשכת המנכ"ל ביולי  2011הוחלט שמנהלת הפרויקט תבקר בשתי מכינות
"על מנת ללמוד על הבעיות הקשורות במערכת ואשר הועלו על ידי נציגי המכינות" .כעבור זמ מה
התקיימו שני ביקורי משותפי של מנהלת הפרויקט ושל נציגי מינהלת הפרויקט הנוכחית בשתי
מכינות ,ולבקשת מנכ"ל משרד החינו התקיי ביקור נוס( במכינה שלישית בהשתתפות של
מנהלת מינהל התקשוב ,מ"מ מנהל האג( ומנהלת הפרויקט .בדוא"ל צוי כי "הביקורי איששו את
ההערכות המוקדמות שלנו שעל א( שיש מספר בעיות‰„Â·Ú ˙¯˘Ù‡ÓÂ ˙„˜Ù˙Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ,
˘) "˙ÙËÂההדגשה במקור( .לדבריה של מנהלת מינהל התקשוב הטענה שהעלו נציגי המכינות
בדבר בעיה דחופה שבגינה אינ יכולי לקבל ממשרד הביטחו סיוע לסטודנטי ,התבררה כלא
נכונה ,ולראיה ,יש מכינות )היא פירטה את שמותיה( המשתמשות ה במערכת החדשה וה
במערכת הקודמת שהצליחו לשלוח נתוני באמצעות הממשקי .לסיכו ציינה כי "לא קיימת כל
סכנה לפתיחת שנה"ל .באפשרות של המכינות המעוניינות להרחיב את האפשרויות במערכת
החדשה ,מעבר לתכני שהוגדרו במכרז ,להזמי הרחבת שירותי נוספי אלו על חשבונ".
יצוי כי באוקטובר  2011פנתה מ"מ מנהל האג( אל ועדת המכרזי וביקשה לאשר התקשרות
חד פעמית ע חברה א' לצור הפעלה מחודשת של המערכת הקודמת עבור  20המכינות שבחרו
להמשי להשתמש בה ולהעביר נתוני לגופי המממני באמצעות ממשקי ,מכיוו שפיתוח
הממשקי נמש מעבר למצופה וכדי למנוע עיכוב בהעברת מלגות לימודי ומלגות קיו
לתלמידי.
ÍÏÈ‡Â ÏÈ¯Ù‡ ˘„ÂÁÓ Â˙È˘ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÓ ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÚ„Â‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
·„·¯ ˙Â¯ÓÏÂ ,‰ÓÓÂ ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï‡ ÌÈ˜˘ÓÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÂ˙ ÁÂÏ˘Ï ˙ÏÂÎÈ‰
˙Ï‰Ó Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·¯Ï ,‰Ê ‡˘Â· Ê‡„ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓÏ Â¯ÒÓ˘ ÌÈÓÂ„ ÌÈÂÎ„Ú
˙Â˘¯ÂÙÓ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯Ó‡ 2011 ¯·ÂË˜Â‡·˘ È¯‰ ,2011 ¯·ÓËÙÒÓ ·Â˘˜˙‰ Ï‰ÈÓ
˘Ï˘ ·ÂÎÈÚ ÚÂÓÏ È„Î '‡ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ¯˘‡Ï ˘È˘Â ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë ÌÈ˜˘ÓÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ
.˙ÂÈÎÓ‰ È„ÈÓÏ˙Ï ÌÂÈ˜ ˙Â‚ÏÓÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â‚ÏÓ
בתשובתו מסר משרד החינו כי פיתוח הממשקי נמש מעבר למצופה בי היתר בגלל ההחלטות
שקיבל המשרד וכי לאחר שפותחו הממשקי נמצא שכל מכינה שיגרה נתוני למערכת החדשה
וקלטה ממנה נתוני .עוד ציי המשרד כי לאחר פיתוח הממשקי במערכת החדשה בוצעו מפע
לפע שינויי בממשקי המערכת הישנה ,ולכ ביצע משרד החינו שינויי חוזרי ונשני בממשקי
המערכת החדשה ג לאחר סיו פיתוח לפי האפיו.
 .5כאמור ,באוקטובר  2011פנתה מ"מ מנהל האג( אל ועדת המכרזי וציינה כי פיתוח
הממשקי נמש מעבר למצופה .על כ ,וכדי למנוע עיכוב בהעברת מלגות לימודי ומלגות קיו
לתלמידי ,ובעיקר כדי למנוע נזק שאי לו תקנה לגופי המממני )שלא יוכלו להגיע לביצוע
תקציבי מלא בגי תשלומי אלה ,וינוכה בשל כ חלק מתקציב העתידי( ,היא מבקשת לאשר
התקשרות חד פעמית ע חברה א' לצור הפעלה מחודשת של המערכת הקודמת עבור המכינות
המשתמשות בה .לדבריה ,התקשרות זו תאפשר להעביר את התשלומי ללומדי ולמוסדות ,וכ
תקל את ההיערכות לשימוש במערכת החדשה .עלות ההתקשרות לצור זה היא  5,000ש"ח
בתוספת מע".
עוד באותו החודש אישרה ועדת המכרזי את ההתקשרות ע חברה א' בסכו של  5,000ש"ח כדי
להפעיל שוב את מרכז המידע של המערכת הקודמת .חברה א' קישרה למרכז המידע מכינה אחת
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בלבד ,ולצור חיבור של שאר המכינות עד סו( ינואר  2012דרשה עוד  114,000ש"ח בתוספת
מע".
בנובמבר  2011דנה ועדת המכרזי בבקשה נוספת של האג( להתקשר מחדש ע חברה א' עד סו(
החודש .בבקשה צוי כי הממשקי עדיי אינ עובדי כנדרש ,וקשה להערי א בעיה זו תיפתר
בתו כמה ימי; עקב הקשיי בשימוש בממשקי ,הגופי המממני את המלגות אינ יכולי
לבצע את התשלומי כסדר ,ויש חשש שייגר לה נזק כאמור .ועדת המכרזי דחתה את הבקשה
ונימקה את החלטתה בכ שהמכינות שאינ משתמשות במערכת החדשה יכולות בכל עת לקבלה
חינ אי כס( ולהטמיעה אצל בפרק זמ קצר.
בדצמבר  2011הודיעו מ"מ מנהל האג( וראש היחידה להשכלה והכשרה במשרד הביטחו למנהלי
המכינות כי בשל הליקויי במערכות המחשוב ,ינהלו המכינות ועדות פנימיות שידונו בעניינ של
תלמידי שה חיילי משוחררי ויעבירו לקר בקוב אקסל )כלומר לא באמצעות המערכת
החדשה( את נתוני התלמידי ואת ההחלטות בדבר הסיוע המגיע לה .מדוח מצב ששלח ועד
מנהלי המכינות למשרד החינו בפברואר  2012עולה שהמכינות המשיכו לדווח לקר באמצעות
קובצי אקסל ג במועד זה .עוד עלה כי במועד הביקורת ,באפריל  ,2012עדיי נמשכו הקשיי
בשליחת נתוני באמצעות הממשקי ובקליטת התקינה.
משיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע נציגי מכינות עולה כי בחודשי מאי יוני  2012חל
שיפור בשליחה ובקליטה של נתוני באמצעות הממשקי ,א עדיי היו מקרי בה שיבשו
הממשקי את הנתוני ,ולכ עובדי המכינות נדרשו לבצע בקרה מתמדת ומעקב אחר נתוניו של כל
תלמיד ותלמיד ולתק ידנית את הנתוני השגויי על ידי נציגי מינהלת הפרויקט או על ידי נציג
המכינה .בתשובתו מסר משרד החינו כי המערכת הישנה אינה מחשבת בשיטתיות את הניקוד
המקנה סיוע לזכאי ,וכי כל עוד לא ייעשו ההתאמות הנדרשות בתכנה ,ייוותר הפער בי שתי
המערכות מבחינת חישוב הניקוד .עוד הוסי( כי על המכינות להקפיד על דיוק בהזנת הנתוני
למערכת ,בייחוד הנתוני על מספר חשבו הבנק של התלמיד.
˙Î¯ÚÓÏ ‰˘È‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÈ· ÌÈ˜˘ÓÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈÏ˘Î Â‡ˆÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
ÌÈ˜˘ÓÓ ÂÁ˙ÂÙ˘ ÈÙÏ „ÂÚ ‰ÏÚÙÂ‰ ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ .Ê¯ÎÓ· ÂÚ·˜˘ ÈÙÎ ‰˘„Á‰
˘ÔÓˆÚ· ÔÓÓÏ Â˘¯„ ˙ÂÈÎÓ‰ ÔÎÏÂ ,˙ÈÒÈÒ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰·ÂÁ È˜˘ÓÓÎ Ê¯ÎÓ· Â¯„‚Â‰
Ì‚ .ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ˙Ó„Â˜‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ˙¯ÎÈ ˙ÂÏÚ·Â
„¯˘Ó ËÈÏÁ‰ ,ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë ÌÈ˜˘ÓÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ ÈÎ ¯¯·˙‰˘ ¯Á‡Ï ,¯ÂÓ‡‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯Á‡Ï
Ì„‡ ÁÂÎ ,ÔÓÊ ˙Âˆ˜‰Ï ˙ÂÈÎÓ‰ ÂˆÏ‡ ÔÎÏÂ ,‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰· ÏÈÁ˙‰Ï ÍÂÈÁ‰
ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ Í¯ÂˆÏ ÏÒ˜‡ Èˆ·Â˜ ˙Î‰Â ÌÈÂ˙ Ï˘ ‰ÏÂÙÎ ‰„Ï˜‰ Í¯ÂˆÏ ·Èˆ˜˙Â
Â¯·ÚÂ‰˘ Û‡Â ,‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ¯Á‡Ï ‰˘Ó ¯˙ÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .Ô¯˜ÏÂ
‰ÓÎ Ï˘ ÌÁÂ˙ÈÙ ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë ,ÌÈÈ˙Ò‰Ï „ÓÂÚ ÌÈ˜˘ÓÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÂÎ„ÚÂ ˙ÂÚ„Â‰
.Ê¯ÎÓ‰ ˙ÏÂÎ˙· ˙Â˘È¯„‰ ˙Á‡ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰˘ Û‡ ,Ì˙ÓÏ˘‰Ï „ÚÂÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜˘ÓÓ‰Ó
בתשובתו מספטמבר  2012מסר משרד החינו כי מטרת הקמתה של המערכת הייתה לתת מענה
לצרכי של האג( לחינו מבוגרי בכל הקשור לביצוע חובותיו כמנהל התקצוב המועבר למכינות
מהגורמי המממני .עוד צוי בתשובתו כי "משרד החינו היה קשוב לצרכי כלל המשתמשי
במערכת ,לרבות המכינות .ע זאת ,המכינות לא היוו את הלקוח של המערכת או המשתמש המרכזי
בה ...רוב המוחלט של טענות המכינות לעניי כשלי ותקלות כביכול ,נגעו לדרישות המכינות
לפתח עבור רכיבי נוספי ,מעבר לאלה שתוכננו במערכת .לא היה מקו לפתח עבור מערכת
אשר תענה על כל הצרכי של ניהול המכינה".
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˙˙Ï È„Î ‰Á˙ÂÙ ÔÎ‡ ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ì‡ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È‰˘ È¯‰ ,˙ÂÈÎÓ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ÚÓ ˙˙Ï È„Î ‡ÏÂ ÌÈ¯‚Â·Ó ÍÂÈÁÏ Û‚‡‰ Ï˘ ÂÈÎ¯ˆÏ ‰ÚÓ
·¯‡ÏÓ ‰ÚÓ ‡ÂˆÓÏ ˙Ó ÏÚ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰˘¯„È˙ ˙ÂÈÎÓ‰ ÈÎ ÂÏ ¯Â
Ï˘ ÌÁÂ˙ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ˘ Ô‡ÎÓÂ ‰ÈÎÓ‰ ÏÂ‰ÈÏ
˜¯ ÂÁ˙ÂÙ ˙Ó„Â˜‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ˜˘ÓÓ‰ .‰‡ÏÂÓ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ ‰·ÂÁ ,„ÚÂÓ „ÂÚ· ÌÈ˜˘ÓÓ‰
.˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÂÁ˙ÂÙ ‡Ï ˙Â¯Á‡ ·Â˘ÁÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ÌÈ˜˘ÓÓÂ ,‰Ó ÔÓÊ ¯Â·ÚÎ
·˜Ú ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .¯ÎÈ È·Èˆ˜˙ ÏËÂ ‰·¯ ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎÓ‰ ÈÙ˙Î ÏÚ ÂÏËÂ‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
Ì˙ÂÈÎ„Ú· ,ÌÈÂ˙‰ ˙ÂÓÏ˘· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ÌÈ˜˘ÓÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈÏ˘Î‰
.Ì˙ÂÓÈ‰Ó·Â

✯
·„ÁÂ˙ÈÙ‰ ,ÔÂÈÙ‡‰ È·Ï˘· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰Ó˜‰‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙˜È
˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÓ Ô˙È ‡Ï ,‰˙ÏÚÙ‰ ˙Ú· ‰Ï˘· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙Î¯ÚÓ‰˘ Û‡ .‰ÚÓË‰‰Â
,Ô‰È„·ÂÚÂ ˙ÂÈÎÓ‰ ÈÏ‰Ó È¯˜ ,˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÚ¯˙‰ÏÂ ˙ÂÈÚ·Ï
‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÈÎÓ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰ËÏÁ‰‰ .ÂÓ˘‚˙‰ ÔÎ‡ ˙ÂÈÚ·‰Ó ˙Â·¯Â
·ÌÈ·Ï˘· ¯·Î ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰˙Â‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰Â ,‰·Â˘ÁÂ ˙È„ÂÒÈ ‰ËÏÁ‰ ‡È‰ „·Ï
„¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ .‰˙˘Ú ‡Ï ˙‡ÊÎ ‰ÈÁ· Í‡ ,ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ Ï˘ ÁÂ˙È ÍÂ˙Ó ÌÈÓ„˜ÂÓ
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÌÂÈ˜ ¯·„· ÌÈÁ˜Ï ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ ÔÙÂ‡Ó ˜ÈÙ‰Ï ÍÂÈÁ‰
ÏÙËÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ,·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÚÓË‰‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ,ÔÂÈÙ‡‰ È·Ï˘· ¯˜ÈÚ· ,˙ÂË¯ÂÙÓÂ
·.Ì˙Â‡ ÚÂÓÏ Û‡Â ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÌÈ„È˙Ú˘ ÌÈÈ˘˜·Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ· „ÚÂÓ „ÂÚ

תוצאות המעבר לשימוש במערכת החדשה
מימוש תקציב הקר לסיוע נוס
בחוק חיילי משוחררי נקבע כי הקר לסיוע נוס( תתוקצב מתקציב המדינה מדי שנה בסכו של
 80מיליו ש"ח )מתעדכ לפי המדד( .עוד נקבע בחוק שרק א בשנת כספי מסוימת ניצלה הקר
לסיוע נוס( סכו העולה על  85%מתקציבה ,תועבר היתרה שלא נוצלה לשנה שאחריה ,כלומר
תתווס( לסכו שיוקצב לשנה הבאה.
בעקבות הבעיות שהיו במערכת החדשה ובממשקיה ,לרבות חוסר היכולת להנפיק חשבוניות שכר
לימוד ,שלחה הקר בדצמבר  2011מכתב למנהלי המכינות וביקשה שמכינות שסיימו את תהלי
נעילת המסלולי 17ישלחו את חשבוניות שכר הלימוד בהקד באמצעות כל תכנה אפשרית
) Word, Excelוכו'( כדי שיוכלו לנצל את מרב התקציב עד סו( שנת הכספי הנוכחית.

__________________

17

נעילת מסלול הקפאת שינויי במסלולי לימוד .הנעילה מתבצעת לאחר התכנסותה של ועדת המלגות
והזנת החלטותיה למערכת.
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הבדיקה העלתה כי בפברואר  2012חשבוניות שכר הלימוד שהונפקו במערכת החדשה עדיי לא
עמדו בדרישות משרד הביטחו ,וכי אפיו הנושא עדיי נמש .לפיכ לא יכלו כמה מהמכינות
להנפיק חשבוניות במערכת החדשה ונדרשו לעשות זאת בדרכי אחרות.
בתחילת אפריל  2012שלחה מנהלת הקר וראש היחידה להכוונת חיילי משוחררי )להל
מנהלת הקר( מכתב למנכ"לית משרד החינו ,ובו ציינה כי מאז המעבר למערכת החדשה חלו
שיבושי בהעברת הנתוני לקר ,וכי התברר שהמכינות לא יכלו להפיק חשבוניות שכר לימוד בשל
אי הלימה בי ממשקי המערכת הקודמת למערכת החדשה .עקב כ חל עיכוב בהעברת שכר הלימוד
למכינות ,והקר לסיוע נוס( לא עמדה בהתחייבויותיה התקציביות השנתיות ונדרשה להחזיר
למשרד האוצר כ  4מיליו ש"ח מפני שלא ניצלה את הסכו הדרוש מתקציבה לשנת  .2011בסיו
מכתבה ביקשה מנהלת הקר ממנכ"לית משרד החינו להתערב במחלוקת בינה לבי משרד האוצר
שמקורה בדרישתו כי הקר תחזיר לו את הסכו האמור ,שכ הקר אינה אשמה באי ניצול סכו זה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2012מסרה הקר כי בשל קשיי בשימוש במערכת
החדשה היא לא העבירה למכינות בשנת  2011תשלו בס כ  4מיליו ש"ח בגי שכר הלימוד של
אותה השנה ,והתשלומי הועברו רק ב  .2012בשל האיחור נבצר ממנה לנצל  85%מתקציבה לשנת
 ,2011וכ נמחקה יתרת התקציב שלא נוצלה שהסתכמה בכ  14מיליו ש"ח והקר לסיוע נוס(
הפסידה סכו זה.
בסו( אפריל  2012שלחו מ"מ מנהל האג( ומנהלת מינהל התקשוב תגובה בנושא זה למנכ"לית
משרד החינו .במכתב נאמר כי הקושי של משרד הביטחו היה בקליטת המידע מקובצי האקסל
ובמת הנחיות להעברת כספי לתלמידי ולמכינות.
במאי  2012שלחה מנכ"לית משרד החינו מכתב למנהלת הקר ,ובו סיכמה את תשובת האמורה
של הגורמי המקצועיי במשרדה וביקשה "לקבל לבדיקתנו רשימות מפורטות של תלמידי
ומכינות שלא קיבלו מלגות לשנת ."2011
בתשובתה של מנהלת הקר מיולי  2012למנכ"לית משרד החינו נכתב כי א( שהיו במערכת
הממוחשבת במשרד הביטחו הנתוני האמורי ,נבצר מהקר לבצע תשלומי משו שהיא לא
קיבלה מהמכינה חשבוניות לתשלו .לדבריה" ,בעיית התשלומי ע"ב מערכת המידע החדשה...
החלה לתת מענה החל מחודש מאי יוני  2012בלבד".
ממכתבי ומדוא"ל ששלחו מנהלי מכינות באפריל  2012לקר עולה כי בשל הקשיי בעבודה
במערכת החדשה חלו עיכובי בהנפקת חשבוניות שכר לימוד לקר ,והופקו חיובי באמצעות
חישובי בתכנת אקסל .מצב זה הכביד על המערכות ,הוסי( עלויות מיותרות ,וייתכ שא( פג
באיכות הנתוני.
בפגישה שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע נציגי הקר התברר כי ביוני  2012עדיי היו תקלות
בתהלי הפקת החשבוניות שהוגשו לה ,ולכ היא נדרשה לבצע עבודת בקרה מאומצת כדי לאשר
את התשלומי .למשל ,הגיעו אליה חשבוניות הכוללות את כל תלמידי המסלול ,ג אלה שאינ
זכאי לתשלומי מהקר לסיוע נוס( ,וכ חשבוניות הכוללות תשלו בעבור תלמידי שבמערכת
צוי כי ה נשרו מהלימודי.
בתשובתו כתב משרד החינו כי התקלות בהפקת החשבוניות שהעלו נציגי הקר הוסדרו ואינ
קיימות עוד.
משרד מבקר המדינה ביקש וקיבל מהקר רשימה של חשבוניות שכר לימוד לשנת  2011שדרישת
התשלו בגינ הגיעה לאחר תחילת שנת  .2012התשלומי שנדרשו באיחור התקבלו מ  20מכינות,
וסכומ הכולל הוא כ  4מיליו ש"ח .אילו הוגשו במועד כל חשבוניות שכר הלימוד של המכינות,
היה שיעור ניצול התקציב של הקר לסיוע נוס( עולה על  ,85%והיתרה הייתה מועברת לשנה הבאה
על פי חוק.
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˙Î¯ÚÓ‰ ÌÚ ‰È˜˘ÓÓ·Â ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÚ·‰ Ï˘· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂˆÏ‡Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ „ÂÓÈÏ ¯Î˘ ˙ÂÈÂ·˘Á ˜ÈÙ‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙Â·¯ ˙ÂÈÎÓ ,˙Ó„Â˜‰
ÌÈ˜ÂÈ„-È‡ÏÂ ˘Â‡ ˙ÂÈÂÚËÏ ˘˘Á ÍÂ˙Ó Ô‰ÈÏÚ ‰¯˜·· ˙Â·¯ ÚÈ˜˘‰ÏÂ ˙È„È Ô˜ÈÙ‰Ï
·˙ÂÈÂ·˘Á‰ ˙˘‚‰· ¯ÂÁÈ‡‰ ÈÎ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .·Â˘ÈÁ
ÛÒÂÂ˙‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ÛÒÂ ÚÂÈÒÏ Ô¯˜‰ ·Èˆ˜˙Ó Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 14-Î ˙˜ÈÁÓÏ ‡È·‰
˙ÂÚÙ˘‰ ˘È ‰Ê È·Èˆ˜˙ ÏÂˆÈ-È‡Ï .ÌÈ¯¯ÁÂ˘Ó ÌÈÏÈÈÁÏ ÚÂÈÒ Í¯ÂˆÏ 2012 ˙˘ ·Èˆ˜˙Ï
‡¯ÌÈ¯¯ÁÂ˘Ó ÌÈÏÈÈÁ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÛÒÂ ÚÂÈÒÏ Ô¯˜‰ ·Èˆ˜˙ ˙Ë˜‰ ˙Â·¯Ï ,ÁÂÂË ˙ÂÎÂ
.‰˘˜ ÈÏÎÏÎ-È˙¯·Á „ÓÚÓÓ
בתשובתה מספטמבר  2012הודיעה הקר כי קלטה נתוני שנשלחו לה באמצעות קובצי אקסל ועל
פיה שילמה דמי קיו לחיילי המשוחררי הזכאי לכ ,מהל שבוצע כבררת מחדל נוכח
הכישלו בהפעלת המערכת החדשה .לטענתה ,קליטת הנתוני באקסל הייתה פתרו חלקי בלבד
לבעיות במערכת .עוד הדגישה כי הקר לא יכלה לבצע בשנת  2011תשלומי שכר לימוד בעוד
מועד ,והמכינות אכ לא הצליחו להפיק חשבוניות שכר לימוד במערכת החדשה .עוד נכתב
בתשובת הקר כי "בשנת  2011הקר לא עמדה ביעד הביצוע התקציבי ברמה השנתית והפסידה
כ  14מיליו ש"ח שנלקחו על ידי משרד האוצר" )כ  4מיליו ש"ח ששולמו למכינות בשנת 2012
על חשבו  ,2011אשר גרמו לקר לא להגיע לשיעור ניצול העולה על  85%מהתקציב בשנת ,2011
עובדה שהביאה להפסד של  14מיליו ש"ח לקר(.
בתשובתו מסר משרד החינו כי מיד ע הפעלתה של המערכת החדשה יכלו המכינות להפיק דוח
תשלומי ולאשר בחתימת את נכונות הנתוני .עוד מסר כי רק באמצע דצמבר  ,2011לאחר שמונה
חודשי הפעלה של המערכת ,פנה משרד הביטחו למשרד החינו בבקשה לבצע שינויי טכניי
בדוח התשלומי ,שינויי שאינ נוגעי לנתוני המדווחי ואי בה כדי למנוע העברת תשלומי
ממשרד הביטחו.
משרד החינו הוסי( בתשובתו כי לאחר מועד הביקורת ,בספטמבר  ,2012התקיימה ישיבה בי
נציגי הקר ובי נציגי משרד החינו בה הוסכ לבצע בדיקה משותפת של נציגי הקר ונציגי משרד
החינו כדי לוודא שהתהליכי הדרושי נתמכי במלוא על ידי המערכת החדשה.
ניהול הבקרה התקציבית
בקרה תקציבית היא חלק מניהול תקי ואפקטיבי של ארגו .הבקרה מספקת בסיס להערכת ביצועי
ולאיסו( נתוני ומידע על קצב מימוש התקציב ועל חריגות ממנו ,ובכלל זה מעקב שיטתי אחרי
ההוצאות .בלא מערכת דיווח אמינה וזמינה אי אפשר לבצע בקרה רשמית יעילה .על בסיס
הדיווחי ננקטות פעולות כגו ביצוע תשלומי או הקפאת ,הפקת לקחי ,בחינת התכנו מול
הביצוע והצבת יעדי חדשי .כאמור ,המערכת החדשה הוקמה בי היתר כדי לשפר את ניהול
המכינות ואת הבקרה התקציבית עליה.
 : ‰ ¯ È ˘  Â ˙ Â Á Î Â  È Á Â Â È „ .1הבקרה על תשלומי מלגות לימודי ומלגות קיו
לתלמידי המכינות נחלקת בי שני גורמי :הקר מבצעת בקרה על התשלומי מטעמה ,ומינהלת
הפרויקט מבצעת בקרה על התשלומי שנותני משרד החינו וות"ת .התשלומי מועברי על
בסיס נתוני התלמידי וזכאות כפי שנקבעו בישיבות של ועדת המלגות ועל בסיס דיווחי
חודשיי שמעבירות המכינות בדבר נוכחות התלמידי ,נשירת מהלימודי והחלטות על הקפאת
מלגות הקיו והלימודי שלה לנוכח אי עמידת בתנאי שנקבעו .נוכחות התלמידי נבדקת ג
בביקורי שוטפי שמקיימי נציגי מינהלת הפרויקט במכינות ובאמצעות ביקורות של מבקר הקר.
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בנוהל נוכחות תלמידי נקבע כי תלמיד יוכל להיעדר מהשיעורי שבה הוא רשו עד להיק( של
 20%בס הכול בכל חודש ,וכי במקרי חריגי רשאי מנהל מכינה לאשר היעדרות נוספת .הנוהל
קובע ג את תהליכי ההקפאה וההנשרה של תלמיד עקב אי נוכחות ואת תהלי הטיפול בבקשה
לאישורי חריגי .המכינות מעבירות לידי הקר ולידי מינהלת הפרויקט דיווח אחת לחודש בדוא"ל
או בפקס בדבר נוכחות התלמידי )רשימת חריגי( ,וכ דוח שמציג את רשימת התלמידי שנשרו.
משרד מבקר המדינה בירר בכמה מכינות את דר הכנת הדיווח בדבר נוכחות התלמידי והעלה
שלא כל המכינות מזינות את נתוני הנוכחות למערכת החדשה ,ויש מכינות שמקלידות אות
למערכות המחשוב שלה או לקובצי אקסל .לדברי נציגיה ,נוכח הקשיי בהזנת נתוני נוכחות של
תלמידי למערכת החדשה )לדוגמה ,א תלמיד נשר באמצע השנה אי אפשר להסיר את שמו
מהמערכת באותו המועד ,כי הסרתו גורמת למחיקתו כאילו לא נכח במש כל השנה( ,ה מעדיפות
לנהל את הנושא הזה במערכות אחרות.
בתשובתו מסר משרד החינו כי לא זכורות לו טענותיה של המכינות בדבר בעיות בהזנת נתוני
נוכחות ,וה ייבדקו.
אשר לדוח הנושרי החודשי ,נציגיה של כמה מכינות מסרו שה אינ מסתמכי על הדוח
שמפיקה המערכת החדשה ,משו שהוא כולל את רשימת כל הנושרי )ג כאלה שכבר דווח
עליה בחודשי קודמי( ואינו כולל את תארי הנשירה )א( שהתארי מופיע במערכת( ,ולכ אי
אפשר לדעת מי נשר בחודש שאליו מתייחס הדוח .בעניי זה ציינה ג מנהלת הקר במכתב
למנכ"לית משרד החינו מסו( יולי  2012כי "לעיתי אי הלימה בדוחות הנושרי הנעשי ידנית
ע"י המכינות ואינ מקבלי מענה מ]המערכת החדשה[" .בעניי זה מסר המשרד בתשובתו
מספטמבר  2012כי "הנושא מטופל במשרד החינו".
Ï˘ ‰¯È˘Â ˙ÂÁÎÂ ¯·„· ÌÈÈ˘„ÂÁ ÌÈÁÂÂÈ„ ¯È·Ú‰Ï ˙Â˘¯„ ˙ÂÈÎÓ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
˙- (Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï‰ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡·) ˙"˙ÂÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ,Ô¯˜‰ - ÌÈÓÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈ„ÈÓÏ
·¯„‚· Ì‰ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„Â ÌÈÂ˙˘ Û‡ ,‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ ,Ï"‡Â„· Â‡ Ò˜Ù
.˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘ÚÈ˙ Â˙¯·Ú‰ ÈÎ ‰È‰ ‰ÙÂˆÓÂ ,‰¯˜· Í¯ÂˆÏ È„ÂÒÈ Ú„ÈÓ
 : „ Â Ó È Ï ¯ Î ˘ È Ó Â Ï ˘ ˙ Ô ˙ Ó .2תשלומי הקר מועברי למכינות בהתבסס על
חשבוניות שמנפיקות המכינות לקר מדי חודש על כל אחד מהמסלולי בנפרד .החשבוניות כוללות
רשימה של התלמידי שבגינ נדרש תשלו זה ,וכ פירוט של מספר זהות ,מספר אישי ,תארי
שחרור ,תארי תו זכאות ,שיעור הסיוע ,הסכו לתשלו והערות במידת הצור .העתק של
החשבונית נשלח ג למינהלת הפרויקט כדי שעובדיה יוכלו לחשב את תשלו יתרת שכר הלימוד.
הקר מבצעת בקרה על כל חשבונית שכר לימוד ומשווה את הנתוני המופיעי בה ע נתוני הקר
לגבי כל אחד מהתלמידי .הנתוני המופיעי במערכות של הקר מתבססי על נתוני שמועברי
מהמערכת החדשה לאחר נעילת של מסלולי הלימוד ,ולאחר מכ אי לקר עוד צור במערכת
החדשה ,והיא מתבססת על נתוניה שלה ולא על הנתוני המוקלדי במערכת החדשה .הדברי
אמורי ג בנתוני שמוזני למערכת החדשה ונמצאי כבר בבסיסי הנתוני של משרד הביטחו,
כדוגמת תארי שחרור ,מועד תו זכאות ומספר אישי.
משרד מבקר המדינה בדק קובצי תשלומי שהכינה מינהלת הפרויקט מפרט תשלומי מלגות שכר
לימוד של אג( חינו מבוגרי לחודשי ספטמבר  2011ינואר  ,2012ומפרט תשלומי מלגות שכר
לימוד ות"ת לחודשי ספטמבר  2011ינואר  2012ובבדיקתו נמצאו טעויות בכמה מהחישובי.
למשל ,נמצאו טעויות בחישוב מספר התלמידי המשוקלל; בחישוב הסכו הכולל לתשלו בעבור
מספר התלמידי המשוקלל; ובהעתקת חישוב משורה לשורה.

1082

דוח שנתי 63ג

מבירור שעשה משרד מבקר המדינה ע משרד החינו עולה כי משרד החינו אינו בודק את קובצי
תשלו שכר הלימוד שמעבירה אליו מינהלת הפרויקט .מתשובת ות"ת עולה כי מינהלת הפרויקט
"מבצעת בקרה שוטפת על נתוני התלמידי שזכו לתמיכה ואת התוצאות הסופיות מעבירה לות"ת
לצור תשלו .ככל שישנו פער בי נתוני ]מינהלת הפרויקט[ לבי נתוני המוסדות ,יפנה המוסד
לות"ת וייבדק מקור הפער".
Í¯ÂˆÏ ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÂ˙ ÏÚ ÌÈÒÒ·˙Ó ÌÈ‡ ˙"˙ÂÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˙˘,˙È„È Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï‰ÈÓ ‰˜ÈÙÓ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÁÂ„ ÏÚ ‡Ï‡ ˙ÂÈÎÓÏ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ÌÂÏ
˘‡Â·˘ ·ˆÓ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÂÏ˘˙‰ ˘¯„ ÌÈ‚·˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÓÈ˘¯ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÏÏÂÎ ÂÈ
˙Î¯ÂÚ Ì‚ „·· „·Â ˙ÂÈÎÓ‰ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ˙ÂÈÂ·˘Á ˙‡ ‰˜ÈÙÓ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï‰ÈÓ
·˜¯.ÔÈ˜˙ ÂÈ‡ ÌÈÂ˙‰ ÏÚ ‰
˙"˙ÂÂÏÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â˘È¯„ Èˆ·Â˜˘ ‰„·ÂÚ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙„ÓÏÓ È„È ÔÙÂ‡· ‡Ï‡ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÈÂ˙ ÒÈÒ· ÏÚ ·˘ÁÂÓÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ˜ÙÂÓ ÌÈ
˘¯˙È .‰¯˜·‰Â ·Âˆ˜˙‰ ÌÂÁ˙· ÈÊÎ¯Ó Í·„ ˘Ó˘Ï ‰„ÚÂ ‡È‰ ÔÎ˘ ,˘ÓÓ Ï˘ ÈÂ˜ÈÏ ‰· ˘È
ÌÈ‡ ˙"˙ÂÂ ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ‰Ê ·ˆÓ· .·Â˘ÈÁ· ˙ÂÈÂÚËÏ Á˙Ù ˙Á˙ÂÙ ÂÊ ‰„Â·Ú Í¯„ ,ÔÎ ÏÚ
.˙ÂÈÎÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙È·ËÈÓ ‰¯˜· ˘ÓÓÏ ‰¯ËÓ· ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ· ÏÈÚÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ˘ÂÚ
בתשובתו מסר משרד החינו כי על מינהלת הפרויקט הנוכחית להפיק את התשלומי והקבצי א
ורק באמצעות המערכת החדשה .א מתגלות שגיאות במערכת ,על מינהלת הפרויקט להתריע על
כ בפני משרד החינו כדי שהשגיאות יתוקנו בהקד .כמו כ ,הוא הבטיח כי יבח שוב את הלי
הפקת החשבוניות.
איכות הנתוני במערכת החדשה
מערכת מידע נמדדת ,בי השאר ,באיכות הנתוני שבה ,ובכלל זה שלמות ,עדכניות ומידת
דיוק .כמו כ ,אחת המטרות של מערכות מידע היא שיתו( נתוני כ שכל גור יכול להשתמש
בנתוני המערכת לצרכיו שלו .המערכת החדשה כוללת נתוני רבי על תלמידי המכינה ,לרבות
מקומות מגוריה ,בני משפחותיה ,הכנסותיה ,בתי הספר שבה למדו ,ציוניה בבחינה
הפסיכומטרית ,בבחינות הבגרות ובמכינה ונוכחות בלימודי.
משרד מבקר המדינה ביקש לבדוק את איכות הנתוני במערכת החדשה ,ולש כ העבירה אליו
מנהלת הפרויקט קובצי מידע מהמערכת החדשה על תלמידי המכינות בשנות הלימודי התשע"א
)אוקטובר  2010ספטמבר  (2011והתשע"ב )אוקטובר  2011ספטמבר .(2012
מבירור שעשה משרד מבקר המדינה בכמה מכינות עולה כי מקצת הנתוני במערכת אינ נכוני
משו שעובדי המכינות נדרשי להקליד נתוני פיקטיביי ,שבלא הקלדת לא יאושר רישומו של
התלמיד למכינה .לדוגמה ,א( שיש תלמידי שהוריה לא למדו כלל ,המערכת החדשה אינה
מאפשרת להקליד נתו כזה בשדה ההשכלה של ההורי ,ולכ נאלצי עובדי המכינה להקליד
שההורי למדו בבית ספר יסודי; אשר לעולי חדשי ,לעתי אחד ההורי לא עלה לאר ,א
המערכת אינה מאפשרת להקליד נתו כזה ,ובפועל מוקלד תארי עלייה פיקטיבי; באחת המכינות
יש תנאי ייחודי לקבלה למכינה )עמידה במבח ידע ברמה של שלוש יחידות לימוד( ,א המערכת
החדשה אינה מאפשרת להקליד נתו זה ,והמכינה נדרשת לשקלל ידנית את ציוני התלמיד כדי
לאשר את קבלתו .עוד התברר כי א תלמיד מקבל מלגה בעקבות החלטתה של ועדת סיוע ,אפשר
לשנות במערכת החדשה את הגור המממ שנקבע בה אוטומטית )לפי הנתוני שהוקלדו( ,א אי
אפשר לשנות את הנתוני המועברי באמצעות הממשק של המערכת החדשה למערכת הממוחשבת
של המכינות ,וכ נוצר קושי בהפקת חשבוניות של שכר לימוד ומלגות קיו.
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משרד החינו
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