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די וחשבו שנתי זה ,לשנת  ,2012הוא דוח רחב יריעה הכולל  46פרקי
העוסקי בביקורת במשרדי ממשלה ,במוסדות מדינה ,בחברות ממשלתיות
ובתאגידי ובגופי השלטו המקומי.
ע היכנסי לתפקיד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור הגדרתי כיעד למשרד
מבקר המדינה ,בצד המש המאבק בשחיתות הציבורית ולמע טוהר המידות,
ג טיפול מעמיק בנושאי כלכליי וחברתיי  ,אשר ה בעלי השפעה מכרעת
על מרבית האוכלוסייה ועל דמותה של מדינת ישראל .פרקי שוני בדוח
עוסקי בנושאי בתחו זה שיש לה השפעה רבה על איכות חייה של
האזרחי במדינה ,שמירת זכויותיה והשירות שה מקבלי מגורמי השלטו
המרכזי והמקומי .משרד מבקר המדינה מוסי ומקיי ביקורת נרחבת
בנושאי אלה ומייחד לכ כוח אד ומשאבי רבי .
דגש מיוחד הוש על ביקורות בנושאי מערכתיי בעלי השלכות לאומיות
רחבות שהטיפול בה הוא בידי מספר משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות .בדוח
זה מובאת הביקורת על התכנית הלאומית לשילוב של יוצאי אתיופיה בחברה
בישראל; קהילת יוצאי אתיופיה ,אשר עלתה לאר! בכמה פעימות וחלק מבניה
עברו דר ארוכה ברגל וסבלו רבות עד הגיע לאר! אבותיה " היא קהילה
איכותית ,רבת כישרונות ובעלת פוטנציאל עצו  .מדינת ישראל ויהודי התפוצות
השקיעו ב" 20השני האחרונות מאות מיליוני ש"ח בקליטת של יוצאי
אתיופיה .למרות מאמצי ניכרי של משרדי הממשלה בשיתו המגזר השלישי
לקידומ של יוצאי אתיופיה ,הפערי ביניה ובי עיקר האוכלוסייה עדיי
ניכרי  .נמצאו ליקויי משמעותיי בתחומי העיקריי שנבדקו בנוגע
לאוכלוסייה זו :החינו  ,השירות הצבאי ,ההשכלה הגבוהה ,התעסוקה במגזר
הציבורי והדיור .תחומי אלה ה בעלי השפעה מכרעת על מידת השתלבות
של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית .על ממשלת ישראל לפעול באופ
אפקטיבי יותר למת מענה המותא לצורכיה של יוצאי אתיופיה על מנת
להחיש את השתלבות בחברה הישראלית בצורה המיטבית.
נושא נוס שנבדק בדיקה מערכתית הוא הביקורת הפנימית במגזר הציבורי.
נבדקו היבטי שוני של הביקורת הפנימית במשרדי ממשלה ,בתאגידי

ציבוריי ובחברות ממשלתיות .נמצאו ליקויי משמעותיי בדר פעולת של
הגופי הציבוריי בכל הנוגע לביקורת הפנימית בה  ,והוצבע על ליקויי
מבניי שגורמי לחולשתו של מוסד הביקורת הפנימית .נוכח חשיבותו של
מוסד זה וקשיי פעילותו במסגרת ההסדרי הקיימי  ,נדרש לקד את ביצוע
של תיקוני חקיקתיי ואחרי בתחו זה שהצור בה הועלה במש השני .
כמו כ  ,על הגורמי המוסמכי לפעול לתיקו הליקויי במער הביקורת
הפנימית ולשיפור האפקטיביות שלה ,ובכלל זה להגביר את עצמאותו ולהקטי
את תלותו של המבקר הפנימי ,וכ להגביר את מעורבות של המועצות וועדות
הביקורת של התאגידי כדי להבטיח את הפיקוח והבקרה הנדרשי .
דוח זה מצטר לדוח שעסק בביקורת הפנימית ברשויות המקומיות אשר הובא
בדוח הביקורת על השלטו המקומי לשנת ) 2010פורס בדצמבר .(2011
במסגרת הטיפול בנושאי חברתיי מקדישה ביקורת המדינה תשומת לב
מיוחדת להכנת דוחות הנוגעי לאוכלוסיות חלשות ,אשר קשה לה יותר לעמוד
על זכויותיה  ,ולעתי אי מי שיהיה לה לפה .ההגנה על זכויות הפרט אינה
פעולה הנעשית מתו רצו טוב בלבד אלא היא חובה חוקתית וחוקית הנגזרת
ממארג הדיני הפנימי של מדינת ישראל וכ מחובותיה של המדינה הנובעות
מהדי הבי "לאומי .הזכויות החוקתיות המעוגנות בחוקי היסוד אינ אידאל
נשגב או מטרה נעלה אלא מטילות חובות משפטיות אשר לה השלכות
אופרטיביות על תפקוד של רשויות השלטו .
בדוח זה נכללי ממצאי הביקורות בנושאי האלה :שילוב תלמידי בעלי
צרכי מיוחדי במוסדות החינו הרגיל; התאמות לתלמידי לקויי למידה
בבחינות הבגרות; מת סיוע משפטי בתחו האזרחי לנזקקי ; סדרי הטיפול
במשפחות חד"הוריות; והוועדות לתכנו טיפול והערכה בנושא ילדי בסיכו .
הממצאי מצביעי על ליקויי משמעותיי בטיפול המדינה בנושאי שנבדקו.
חובתה של המדינה לפעול בהקד לשיפור של ממש בטיפול באוכלוסיות אלו.
תשומת לב הביקורת ניתנה ג לטיפול באזורי פריפריה ובמגזרי המיעוטי .
נבדקו נושא פיתוח אזורי תעשייה ברשויות מקומיות במגזרי המיעוטי  ,הוועדה
המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז דרו ופעולות הרשות לפיתוח כלכלי במגזר
המיעוטי  .כמו כ נבדקו שירותי הבריאות בפריפריה " בבתי החולי ובקהילה.
נמצא כי א ששירותי הבריאות במדינה צריכי להינת על בסיס של שוויו ,

קיימי פערי ניכרי בי הפריפריה ובי המרכז בתחו התשתיות ובתחו כוח
האד הרפואי לסוגיו ,לרבות בבתי החולי  .נדרש לתק בהקד את הליקויי
שהועלו ולצמצ את אי"השוויו בי בתי החולי בפריפריה לבתי החולי
במרכז .לחברה יש מחויבות לאזרחיה ,והיא אמורה לאפשר לה לקבל טיפול
רפואי בדר שוויונית ככל שנית  .צמצו אי"השוויו בתחו הבריאות עשוי
להיטיב ע משק המדינה ג מהבחינה הכלכלית וא לסייע בפיזור האוכלוסייה
באר! ,ולש כ יש לבחור דרכי פעולה מתאימות ולהקצות מקורות תקציביי
הולמי .
על תחו הבריאות הוש דגש מיוחד ,ובדוח נכללי ג פרקי בנושאי האלה:
היבטי באסדרת מערכת הרפואה הפרטית ,זיהומי במוסדות אשפוז
ובקהילה ,בינוי ותשתיות במערכת הבריאות ,הטיפול בהפרעות אכילה והפריות
חו!"גופיות.
במערכת החינו נבדקו עוד כמה נושאי  .בתחו זה אציי את ממצאי הביקורת
העולי בפרקי העוסקי בהיבטי בניהול כוח האד בהוראה במערכת
החינו  ,לימוד המקצועות ההומניי בבתי הספר שבפיקוח הממלכתי ,המערכת
לתקצוב המכינות הקד "אקדמיות ולבקרה עליה  ,והפעלת קרנות ההשתלמות
לעובדי הוראה.
פרק חשוב נוס שנכלל בדוח זה הוא חוות דעת בנושא הטיפול בקטיני חסרי
מעמד אזרחי ,שהוכנה לבקשת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת לפי
סעי  21לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח"] 1958נוסח משולב[ .בשני האחרונות,
ובעיקר מ" ,2006מתגוררי במדינת ישראל מבוגרי וילדי רבי ללא מעמד
אזרחי ,חלק ניכר מה נכנסו לאר! דר הגבול ע מצרי  .על רקע תופעה כלל"
עולמית של מעבר אנשי המתגוררי בארצות ובאזורי שוני בתנאי של
מצוקה קשה אל מדינות מפותחות ,ונוכח הוראות הדי הבי "לאומי הנוגע
לזכויות הילד ,נפרסת תמונת מצב עגומה וקשה :במקרי רבי אי רשויות
המדינה מקפידות על שמירת זכויותיה הבסיסיות של הקטיני חסרי המעמד
האזרחי להגנה ולטיפול הנדרש לרווחת ועל זכות להיות מוגני מהפליה או
מענישה על יסוד מעמד ; יש תחומי פעולה שבה מופרות הזכויות האלה באופ
שעומד בניגוד להוראות החוק הישראלי או להוראות הדי הבי "לאומי .הלב
נחמ! למראה פעוט שמוחזק במש שעות רבות ביו בתנאי של הזנחה

וזוהמה ,או למראה נערה שנמצאת חודשי ארוכי
שעברה אירועי קשי וא חוותה פגיעות פיזיות
הליקויי שהועלו מצביעי על הצור בשינוי של
מהרשויות שפעולותיה בוקרו ,ובעקבות זאת באופ
אלה.

במתק משמורת ,לאחר
ונפשיות בדרכה לישראל.
ממש במדיניות של כמה
שבו ה מטפלות בקטיני

לפי מדיניות משרד מבקר המדינה בשני האחרונות מוש דגש על מעקב אחר
תיקו ליקויי שהועלו בדוחות קודמי  .ג בדוח זה מובאי ממצאי ביקורות
מעקב שנעשו בעקבות דוחות ביקורת קודמי בנושאי חשובי שוני  .לש
עידוד הגופי המבוקרי לתק את הליקויי עוד במהל ביצוע הביקורת,
ציינתי לחיוב במסגרת חלק מהפרקי בדוח זה את הגופי המבוקרי אשר
פעלו כ  ,ואני סבור שיש לשבח גו מבוקר אשר משת פעולה ע ביקורת
המדינה ומתק את הליקויי לאלתר .בנוס על כ  ,במהל התקופה הקרובה
בכוונתי לשכלל את אופ ביצוע המעקב אחר תיקו הליקויי ולהנגיש לציבור
את דיווחי המעקב תו ציו שמות בעלי התפקידי אשר נושאי באחריות
לתיקו הליקויי על פי חוק מבקר המדינה וציו פועל בנדו .
דוח רחב יריעה זה מקי ב" 46פרקיו נושאי רבי ומגווני  .הכנתו הצריכה
מאמ! רב של עובדי משרד מבקר המדינה ,אשר עמלו על הכנתו בקפדנות,
ביסודיות ובמקצועיות ,כנדרש .לא נעל מעיניי כי בגופי מבוקרי רבי
מתבצעות ג פעולות חיוביות לרווחת התושבי  .מאיד גיסא ,חובת של
הגופי המבוקרי היא לפעול בדר מהירה ויעילה לתיקו הליקויי שהועלו
בדוח זה על מנת לקד את השירות הציבורי בישראל .בכ ג לשפר את איכות
החיי והסביבה של תושבי ישראל.

יוס חיי שפירא ,שופט )בדימ'(
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור
ירושלי  ,אייר התשע"ג
מאי 2013
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היבטי בקידו שילוב של יוצאי אתיופיה
פגמי מהותיי בניהול תכנית לאומית

פעולות הביקורת
במשרד לקליטת העלייה ובמשרדי ממשלה נוספי )ובה משרד החינו  ,משרד
הביטחו ומשרד ראש הממשלה( ,בצה"ל ,בנציבות שירות המדינה ,ברשות
החברות הממשלתיות ובכמה רשויות מקומיות ,מוסדות להשכלה גבוהה
ותאגידי נבדקו מגוו היבטי של הפעילות לקידו שילוב של יוצאי אתיופיה
בתחומי החינו וההשכלה ,השירות הצבאי ,הדיור והתעסוקה במגזר הציבורי.

פתח דבר
דוח זה ,העוסק בקידו שילוב של יוצאי אתיופיה בישראל ,הוא חוליה בסדרת
דוחות בתחו ההגנה על זכויות חברתיות ,שבה עוסק ויוסי לעסוק משרד
מבקר המדינה.
במדינות רבות בעול אימצו גופי הביקורת את תפקיד "סוכ הזכויות
החברתיות" וצוידו בסמכויות ייחודיות לביקורת ,בירור תלונות ואכיפה .דווקא
האופי הבלתי מחייב של המלצות המבקר משמש מנו יעיל להגנה על זכויות
חברתיות.1
הזכויות החברתיות נובעות ומוכרות מכוח חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,וא
מעוגנות בדי הבי "לאומי בגדרה של האמנה הבי "לאומית בדבר זכויות
כלכליות ,חברתיות ותרבותיות ,שאליה הצטרפה מדינת ישראל בשנת .1991
מ החוק ומהאמנה נגזרות חובות המדינה כלפי אוכלוסייתה למת ביטחו
תזונתי ,שירותי בריאות וחינו ולסיפוק יתר הצרכי הבסיסיי )ראו את חוות
הדעת של מבקר המדינה מספטמבר  2012בדבר הפיקוח על מחירי המזו
והפיקוח על מחירי מוצרי החלב( .פועל יוצא מכ הוא שעל המדינה לתמו
באוכלוסיות חלשות ,ויכול שיהא מדובר באוכלוסייה אמורפית חסרת מכנה
משות מובהק ,דהיינו אנשי שוני במקומות שוני  ,שהמאחד אות הוא
מצב הכלכלי"חברתי ,או בקבוצה מוגדרת ,כגו עולי חדשי שהגיעו ארצה
מאר' מוצא מסוימת ,כפי שהיה עוד טר קו המדינה ונמש א בימינו אלה.
__________________

1

ראו:
Linda C. Reif, The Ombudsman, Good Governance and The International Human
Rights System (2004), p. 113.

22

דוח שנתי 63ג

העולי מאתיופיה ,שהגיעו לאר' בכמה פעימות ,חלק עברו דר ארוכה ברגל
במדבר כביציאת מצרי וסבלו סבל רב עד הגיע לאר' אבות .באר' מוצא חיו
בתנאי קשי ובתרבות מסורתית ,השונה במידה ניכרת מהתרבות באר' ,ולכ
יש הגורסי כי תהלי השתלבות במדינה יכול שיצרי דורות מספר .דור אחד
חל  ,ולא נוכל להמתי ללא מעש לחלו דורות נוספי  .דוח זה נות ביטוי לצור
לפעול כא ועכשיו.
קהילת יוצאי אתיופיה היא קהילה איכותית רבת כישרונות ובעלת פוטנציאל
אדיר ,ויש להצר על שפוטנציאל זה אינו ממומש .ער הייתי למצוקות של יוצאי
אתיופיה " וא למצוקת של שכבות נוספות באוכלוסייה " עוד בטר נכנסתי
לתפקידי ,וסברתי שיש לית לכ ביטוי מעשי .כשראיינתי מועמדות לתפקיד
מנהלת לשכתי ,בחנתי את כישוריה  ,אול נוס על כ ציפיתי למועמדת
מתאימה יוצאת אתיופיה .אכ מצאתיה בדמותה של גב' רחל טבאי ,והיא
התקבלה לתפקיד.
רחל פתחה לי צוהר לעולמה של קהילה נהדרת ורבת כישרונות זו והדגישה כי
אי זו קהילה האומרת "מגיע לי" או "תנו לי" ואינה עושה מעשה .קהילת יוצאי
אתיופיה הקימה עמותות ופרויקטי לקידו התפתחות של בניה ,חלק
בכוחותיה היא ,ונצביע על כמה דוגמאות של העשייה הענפה של קהילה זו:

מבקר המדינה ,השופט )בדימ'( ,יוס חיי שפירא ע אברה טריפה ושמואל עלוש
בטקס הרמת כוסית שנער במשרד מבקר המדינה בערה"ש התשע"ג

 .1צעירי יוצאי אתיופיה אשר גדלו בקרב הקהילה האתיופית וכאבו את
מצבה ,החליטו לפעול לחיזוקה והעצמתה של הקהילה ולשילובה המיטבי
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בחברה הישראלית מתו כבוד וחיבור למסורת שהביאה אתה הקהילה .לש כ
יזמו הקמת עמותה המקיימת מגוו תכניות לצעירי לעידוד מנהיגות צעירה,
תנועות נוער ותכנית לשיפור ההישגי הלימודיי  ,וא תכניות למבוגרי
בתחומי החקלאות הקהילתית ,העצמת נשי  ,בית מדרש קהילתי וסיוע בניהול
ועדי בתי  .הקו המנחה של התכניות הוא בניית הזהות האישית ,חיזוק
המורשת האתיופית וחיבור לחברה הישראלית מתו תחושה של עצמה ומתו
הבנה שיש לבני הקהילה יכולת לתרו לחברה.
 .2משפחות צעירות של יוצאי אתיופיה שמצאו את דרכ בחברה הישראלית
עוברות לשכונה מסוימת ,מתגבשות כקבוצה המודעת לזהותה ומקבלות עליה
אחריות חברתית חינוכית .הקבוצה מציעה לחבריה ג דרכי להתפתחות
אישית ומקצועית ודרכי חינו לגידול הילדי .
 .3פרויקט שמטרתו לקד ולטפח ילדי בני הקהילה האתיופית שנמצאו בעלי
כישרו למוסיקה ומחול ,באמצעות תכניות לימוד מאתגרות ,חדשניות
ויצירתיות ,וע זאת לתמו בה כלכלית ,מקצועית ואישית לכל אור תהלי
התפתחות האמנותית .מהישגי הפרויקט " שניי מהילדי שהשתתפו בו,
אברה טריפה ולאה טלהו  ,ניגנו בהרכב מטע קונסרבטוריו "הסדנה"
בירושלי בערב גאלה חגיגי בטורונטו שבקנדה.
את אברה טריפה ב ה" 13הזמנתי לנג בטקס הרמת כוסית לרגל ראש השנה
לפני עובדי משרד מבקר המדינה בירושלי .
 .4בנתיבות הוקמו בית כנסת ומרכז רוחני בסיוע של עיריית נתיבות ושל
תורמי  .המרכז הרוחני משמש את הקהילה האתיופית בעיר לפעילות חינוכית
לימודית ,חברתית וקהילתית .בית הכנסת הסמו לו פועל לפי מסורת הקהילה
ובכ מנסה לשמר את צביונה הדתי .כ מתקיימות זו בצד זו הפעילות
הקהילתית המסורתית ופעילות קהילתית"תרבותית בעלת סממני ישראליי .
פעילות המבורכת של בני הקהילה האתיופית למע קהילת אינה גורעת
מתפקידה של הממשלה לפעול בנמרצות לשילוב מהיר ומיטבי של יוצאי
אתיופיה בחברה הישראלית .יישו מסקנותיו של הדוח יסייע לשיפור הפעילות
הממשלתית בתחו זה.
על כל העוסקי במלאכת שילוב של יוצאי אתיופיה בחברה בישראל תבוא
הברכה!

יוס חיי שפירא ,שופט )בדימ'(
מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור
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וה
יוצאי אתיופיה 2בישראל מוני כ  120,000נפש כשליש מה ילידי האר
כ  1.5%מאוכלוסיית המדינה .בשני האחרונות נמשכה העלייה מאתיופיה בקצב של
כ  1,500עולי לשנה בממוצע ,כמחצית ממספר לפני כעשור.
תהלי קליטת של העולי מאתיופיה ייחודי בעיקר בשל השוני הניכר ברקע
התרבותי ,ביניה לבי! מרבית האוכלוסייה באר  .מדינת ישראל ויהדות התפוצות
השקיעו ומשקיעות משאבי ניכרי ב  20השני האחרונות בקליטת של יוצאי
אתיופיה .למרות השיפור שחל במצבה של אוכלוסייה זו במש השני  ,עדיי! מצבה
טוב פחות ממצבה של האוכלוסייה היהודית הכללית בהיבטי שוני בתחומי החינו
וההשכלה ,הרווחה ,התעסוקה ,השירות הצבאי והדיור .שיפור מצבה של אוכלוסיית
יוצאי אתיופיה בתחומי אלה יקד באופ! הטוב ביותר את השתלבותה באוכלוסייה
הכללית בישראל ,ה! מהבחינה הסוציו אקונומית וה! מבחינת תחושת השייכות של
הפרט לחברה.
בחודשי פברואר אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה מגוו! היבטי ומגוו!
פעולות שנעשות לקידו שילוב של יוצאי אתיופיה בתחומי החינו וההשכלה,
השירות הצבאי ,התעסוקה במגזר הציבורי והדיור .הבדיקה נערכה בגופי האלה:
המשרד לקליטת העלייה )להל! משרד הקליטה(; משרד החינו ; משרד ראש
הממשלה )להל! משרד רה" (; משרד הביטחו!; משרד הפני ; משרד המשפטי ;
משרד התמ"ת(; צה"ל; המועצה
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להל!
להשכלה גבוהה; אוניברסיטת בר איל!; נציבות שירות המדינה )להל! נש" (;
רשות החברות הממשלתיות )להל! רשות החברות(; הפרויקט הלאומי לקהילה
האתיופית בישראל בע"מ )חל"צ( )להל! החברה(; החברה למתנ"סי מרכזי
קהילתיי בישראל בע"מ )להל! החברה למתנ"סי (; עמותות; תאגידי ציבוריי
וכמה רשויות מקומיות.

עיקרי הממצאי
פעולות לתכלול מאמצי הקליטה של יהודי אתיופיה
סדרי הנעת הפרויקט הלאומי לקליטת יהודי אתיופיה
מדינת ישראל פעלה ופועלת לקליטת יוצאי אתיופיה במישורי רבי ובמגוו תכניות
רחב .פעילות ענפה זאת מחייבת יצירת גור בעל סמכות אשר יראה את התמונה
הכוללת על רכיביה ,ויפעל על פי סמכות שתוענק לו .לפיכ החליטה הממשלה
הפרויקט
ב  12.7.01על פרויקט לאומי לקליטת יהודי אתיופיה בישראל )להל
הלאומי( ,כלומר על הקמת מסגרת ארגונית להפעלת המאמצי והמשאבי בקליטת
של יוצאי אתיופיה ,במטרה לייעל  ,לרכז ולתאמ  .הוסכ כי הפרויקט הלאומי יפעל
מינואר  2002ויקבל ביטוי בתקציבי הממשלה והסוכנות היהודית .עמדת הסוכנות
באותה עת הייתה כי הפרויקט יתפרש על פני תשע שני בתקציב כולל של  660מיליו
__________________

2

יוצא אתיופיה בדוח זה הוא מי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה .לעומת זאת לפי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה )להל למ"ס( יוצא אתיופיה הוא מי שהוא או אביו נולדו באתיופיה.
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דולר .לש הפעלת הפרויקט הלאומי הוקמה במאי  2004החברה ,שאמורה הייתה
לשמש המסגרת המשפטית ליישו החלטת הממשלה ולתכלול הפרויקט הלאומי.
משנת  2005ואיל העבירו משרדי הממשלה בכל שנה כספי לחברה .כ  ,למשל ,בשני
 2012 2010היה תקציבה הממוצע כ  22מיליו ש"ח לשנה כ  8%מהתקציב השנתי
הממוצע הנדרש לפי העמדה שהביעה הסוכנות בעת ההחלטה על הפרויקט הלאומי.
עוד נמצא כי הרעיו המסדר ,לפי החלטת הממשלה ,של הקמת מסגרת מתכללת,
הכרוכה בהשקעת כספי רבי  ,נשחק; החברה שימשה הלכה למעשה גו +נוס +שריכז
וניהל תכניות חינוכיות עבור חלק מהתלמידי יוצאי אתיופיה.

תכנית החומש
תקצובה ויישומה של תכנית לאומית מחייבי ג ראייה תקציבית וארגונית רחבת
היק +וארוכת טווח .לש כ ראוי לקבוע תקציב רב שנתי במסגרת תכנית רב שנתית.
ואכ  ,בפברואר  2008אישרה הממשלה את החלטה ) 3116להל החלטה  (3116בעניי
תכנית חומש לשני  ,2012 2008שמטרתה לשפר את קליטת יוצאי אתיופיה )להל
תכנית החומש( .ביצוע התכנית הוטל על משרד הקליטה ,על משרד הבינוי והשיכו
)להל משרד השיכו ( ,על משרד הרווחה ,על משרד החינו ועל משרד התמ"ת.
מגבלת משאבי

ומחויבות תקציבית רב שנתית

בכל תכנית סיוע יש להניח כי אי אפשר לגייס את המשאבי ליישו כל הצרכי
שיאותרו .לכ יש לתכנ ולקבוע את המשאבי שיוקצו לתכנית .הקצאת המשאבי
צריכה להתבטא בתכנית ובתקציב רב שנתיי  .ואמנ  ,הממשלה קבעה סדר עדיפות
ברור בתכנית החומש ,ולש כ ייעדה תקציב של כ  870מיליו ש"ח להפעלה בשני
.2012 2008
נמצא כי הממשלה בהחלטה  3116לא הקימה מחויבות תקציבית רב שנתית לתכנית
החומש המאפשרת ניהול רב שנתי של התכנית כנדרש .רק ביולי  ,2010בהחלטת
ממשלה  ,1979אחרי שחלפו כשנתיי ממועד הפעלת התכנית ,ורק לאחר הגשת עתירה
לבג" ,3.יוצבה תכנית החומש; בהחלטת ממשלה זו תוקנו חלק מהליקויי הבסיסיי
שמנעו את הפעלת התכנית במתווה רב שנתי ,ובכלל זה נקבע תקצוב רב שנתי בהתא
למגבלת המשאבי .

__________________

3

בג" È‡ˆÂÈ ÔÚÓÏ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰„Â‚‡‰Â Ï‡¯˘È· ‰ÈÙÂÈ˙‡ ÈÏÂÚ Ï˘ È˙¯·Á‰ ‰ËÓ‰ ¯"ÂÈ 7708/08
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סדרי שיתו

ותיאו

אגב ניהול תכנית החומש

ככלל הפרקטיקה הנוהגת בממשל הישראלי היא שהנהגת תכניות רב שנתיות ובי
משרדיות היא בידי משרד רה"  .ואול  ,בהחלטה  3116הממשלה הטילה את תפקיד
הנהגת העל של תכנית החומש על משרד הקליטה.
על רקע תכניות רבות וניסיו העבר בניהול של פרויקטי ראוי היה שתהיה בידי
ממשלת ישראל ומשרדיה תורה כתובה וסדורה באשר להפעלת תכניות רב שנתיות.
נמצא כי הממשלה לא יזמה הכנת כלי ממלכתי רשמי להדרכה ,להעברת ידע ולבקרה
בכל הנוגע להפעלת תכניות רב שנתיות .א יש כלי כזה בידי אחד המשרדי  ,הרי
שהוא אינו מועבר ומונחל .זהו פג יסודי המחייב אסדרה מצד הממשלה .זאת ועוד ,לא
נמצא כי משרד רה" פעל להעביר את הידע אשר בידיו למשרד הקליטה ,בכל הנוגע
לדר ניהול תכניות רב שנתיות.
בהיעדר תורה כתובה ,הרי שהסרגל הוא "התורה שבע"פ" בנושא הפעלת תכניות רב
שנתיות ,המשקפת עקרונות משותפי לתפעול תכניות רב שנתיות ובי משרדיות,
ובה  :שיתו +פעולה בי משרדי ותיאו הפעילות הבי משרדית באמצעות ועדת היגוי
עליונה; הקמת ועדות משנה המתמקדות בנושא מסוי ; שיתו +המגזר השלישי
ושותפי אחרי בוועדות אלה כדי להבטיח שהתכנית הרב שנתית תשמש מנו+
לתיאו ולמיצוי כלל התקציבי המושקעי ; אחריות הגור המתכלל להבניית שיטות
עבודה המבטיחות ניהול בי משרדי ובי מגזרי.
ועדה בדרג של סמנכ"לי וראשי
תכנית החומש לוותה על ידי ועדת הקודקודי
אגפי במשרדי המשתתפי בתכנית .נמצא כי ,חלק מדיוני ועדת הקודקודי עסקו
בדיווח של משרדי הממשלה המשתתפי בתכנית ולא כללו סיכומי ופעולות תכלול.
זאת ועוד ,משרד הקליטה לא פעל להבטיח שכל אחד מהמשרדי יקי "שולח עגול"
או מסגרת שבה כל הגורמי המתקצבי נושא מסוי יתאמו את פעילות  ,בי שה
פועלי במסגרת תכנית החומש ובי שלאו ,בי שה חלק ממשרדי הממשלה ובי שה
חלק מהמגזר השלישי.
היעדר ראייה תקציבית ורעיונית אחודה
זולת תקציב תכנית החומש ,זכאי יוצאי אתיופיה לתקציבי נוספי  ,שאינ מיועדי
רק לה  .אפשר היה לצפות כי משרד הקליטה או גורמי האוצר ימפו את כלל התקציבי
הממשלתיי כדי להבטיח ראייה ממשלתית כוללת .ואול  ,הלכה למעשה לא היו בידי
המשרד וא +לא בידי גורמי האוצר מיפוי ובסיס מידע ,הכוללי את כלל התקציבי
הממשלתיי המיועדי ליוצאי אתיופיה .זאת ועוד ,א +שבהחלטת הממשלה  3116נדרש
משרד הקליטה למפות עד סו +שנת  2008את כלל התקציבי המושקעי באמצעות
המגזר השלישי ,עד מועד סיו הביקורת טר בוצע מיפוי זה כנדרש.
אי קביעת מדדי

כמותיי

לבדיקת הצלחת התכנית

עוד בהחלטה  3116הנחתה הממשלה את משרד הקליטה לקבוע ,בשיתו +המשרדי
השותפי בתכנית החומש ,מערכת של מדדי תוצאה הבודקי את הצלחת התכנית
בהשוואה ליעדי הכמותיי שנקבעו .עד מועד סיו הביקורת ארבע שני לאחר
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החלטת הממשלה  3116טר נבדקו ביצועי תכנית החומש באמצעות המדדי הללו.
דהיינו ,אי בידיו של משרד הקליטה מידע בדבר הצלחת תכנית החומש.

ניהול תכניות תגבור לבגרות
יוצאי אתיופיה היו  2.3%מכלל התלמידי בישראל בחינו היסודי והעל יסודי בשנת
הלימודי התש"ע .השקעה בחינו בכלל ,ובאוכלוסיית יוצאי אתיופיה בפרט ,היא אחד
האמצעי העיקריי לשילוב 0באוכלוסייה הכללית .הפערי בהישגי בי תלמידי
יוצאי אתיופיה לכלל התלמידי דוברי עברית ניכרי עדיי  .פערי אלה אינ
מוסברי במלוא על ידי השונ1ת ברקע החברתי כלכלי של יוצאי אתיופיה.4
.1

שיעור הכיסוי של תכניות התגבור לבגרות

כדי לצמצ את הפערי הללו ,משרדי החינו  ,הקליטה והאוצר ,בעזרת גורמי
חיצוניי  ,5מימנו בשני האחרונות תכניות לימוד תוספתיות ייעודיות לתגבור
תכניות התגבור לבגרות( .נמצא כי
תלמידי יוצאי אתיופיה בכיתות ז יב )להל
למרות הפערי הניכרי בשיעורי הזכאות לתעודת בגרות ובפרט לתעודת בגרות
העומדת בדרישות הס +של האוניברסיטאות ,רק כ  40%מהתלמידי יוצאי אתיופיה
בכיתות ז יב השתתפו בתכניות התגבור לבגרות בשנת הלימודי התשע"ב ).(2012 2011
.2

שיעור התרומות בתקציב התכניות והשלכותיו
6

לאור חשיבות הזכאות לתעודת בגרות ,ובהתא להחלטה  , 3116היה על משרד החינו
ועל משרד הקליטה לפעול להעלות את שיעורי הזכאות לתעודה .בכלל זה היה עליה
להבטיח מימו הול ויציב למילוי המשימות שנקבעו על פי החלטה  3116בתחו זה.
נמצא כי חלק ניכר ממימו תכנית התגבור לבגרות תכנית "ספייס" ) (Spaceהגיע
מתרומות ,א +על פי שהשתתפו בה יותר ממחצית התלמידי שהשתתפו בארבע תכניות
התגבור לבגרות .יתרה מכ  ,רצו הגופי התורמי הפ אחד השיקולי בקביעת סדר
העדיפויות של תכניות התגבור הלימודי ,המיועדות למרבית התלמידי יוצאי אתיופיה,
אשר השתתפו בה .

__________________

4
5
6

כ( ,למשל ,שיעור הזכאי לתעודת בגרות בקרב יוצאי אתיופיה בני  17היה בשנת הלימודי התש"ע
 ,41.1%ובקרב תלמידי בגיל זה מעיירות פיתוח  .50.2%יצוי כי שיעור הזכאי לתעודת בגרות
בקרב כלל היהודי בני  17היה בשנה האמורה .54.4%
גורמי המפעילי תכניות לימודיות במוסדות חינו( ,ושאינ חלק ממשרד החינו( או מבעלי המוסדות
החינוכיי שבה מופעלות התכניות.
הממשלה קבעה בהחלטת  3116כי אחת המטרות של תכנית החומש היא העלאה ניכרת של שיעור
הזכאות לתעודת בגרות בקרב יוצאי אתיופיה.
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.3

העדר פיקוח של משרד החינו על כל תכניות התגבור לבגרות

חמישה ארגוני מימנו בשנת הלימודי התשע"ב את הפעלת ארבע התכניות העיקריות
לתגבור לבגרות לתלמידי יוצאי אתיופיה )להל ארבע התכניות( .7החברה ,הג'וינט
המ ַר ְִ 5זי ( ריכזו וניהלו את הפעלת תכניות התגבור
ְ
והחברה למתנ"סי )להל הגופי
לבגרות במישור הארצי והעבירו את המימו הממשלתי 8לתאגידי אחרי שהפעילו את
התכניות) 9להל הגופי המפעילי ( .10נמצא כי התכניות שמשרד הקליטה היה אחראי
למימונ הממשלתי )פלא ואופק( לא עברו פיקוח פדגוגי על ידי משרד החינו  .זאת,
כאשר בתכניות אלו השתתפו בשנת הלימודי התשע"ב ,על פי דיווח הגופי המפעילי ,
 35%מהתלמידי שהשתתפו באותה שנה בתכניות התגבור לבגרות.
.4

אי קביעת תק עבור תכניות התגבור לבגרות

נמצא כי משרד החינו לא קבע תק להפעלת תכניות התגבור לבגרות לתלמידי יוצאי
אתיופיה ,ובכלל זה לא הגדיר את תק שעות ההוראה ,את גודל קבוצת התלמידי  ,את
מספר שעות הפעילות החברתית ,א התכנית כוללת הזנה ועלותה ,ומה תנאי הס+
למורי  .כ נוצר הבדל ניכר בסל הפעילויות שכללה כל תכנית .שוני זה לא נבע
מצרכיה השוני של התלמידי אלא מהחלטותיה השונות של הגופי  ,שקבעו
לעצמ מדדי לתכניות התגבור לבגרות.
.5

היעדר גור מתכלל לתכניות התגבור לבגרות

)א( מ י ד ע כ ב ס י ס ל ק ב ל ת ה ח ל ט ו ת  :בידי משרד החינו לא היה מאגר
מידע של ומעודכ אשר באמצעותו הוא או משרד הקליטה יכלו להקצות ביעילות את
משאבי התכניות לתגבור לימודי ולבדוק ביסודיות את הדיווחי שמסרו הגופי
המ ַר ְִ 5זי והגופי המפעילי .
ְ
משרד החינו לא ביצע מיפוי צרכי ארצי לכל אוכלוסיית התלמידי הרלוונטית ,ועל
כ לא יכול היה לקבוע את רשימות התלמידי שישתתפו בתכניות השונות ,לאור
הישגיה בלימודי ובהתא לצרכיה  .במקרי רבי הופעלו תכניות התגבור לבגרות
__________________

7
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משרדי החינו( ,הקליטה והאוצר מימנו במשות ,ע החברה את תכנית "ספייס" ) ;Spaceלהל תכנית
ספייס(; משרד הקליטה מימ את התכנית "פעילות לימודית אחרת פל"א" )להל תכנית פלא(
בהפעלת החברה למתנ"סי ; משרד החינו( וג'וינט ישראל )להל הג'וינט( מימנו במשות ,את "תכנית
בגרות ליוצאי אתיופיה תב"ל" )להל תכנית תבל( ,ומשרד הקליטה והג'וינט מימנו במשות ,את
תכנית "אופק לבגרות" )להל תכנית אופק( .יצוי כי בחלק מקבוצות הלימוד במסגרת תכנית פלא
ובקבוצות הלימוד בתכנית ספייס בחדרה השתתפו ג תלמידי שאינ יוצאי אתיופיה .התלמידי
שאינ יוצאי אתיופיה לא נכללו בנתוני המפורטי בדוח זה.
כאמור ,החברה והג'וינט הוסיפו למימו הממשלתי כספי ממקורות לא ממשלתיי .
ביישובי שבה פועל מתנ"ס ,השיי( לחברה למתנ"סי  ,הפעילה
בכל הנוגע לחברה למתנ"סי
החברה את התכניות באמצעותו .ביישובי שבה אי מתנ"ס כזה )למשל בבאר שבע( הפעילה החברה
את התכניות בשיתו ,פעולה ע הרשות המקומית.
שניי מארבעת הגופי המפעילי של תכנית ספייס היו החברה למתנ"סי )שכאמור ריכזה בד בבד
עבור משרד הקליטה ג את הפעלת תכנית פלא( ומפעיל א' שהפעיל ג את תכנית תבל עבור משרד
הקליטה.
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המ ַר ְִ 5זי  ,ומנהלי בתי
ְ
ברשויות מקומיות ,שאליה פנו הגופי המפעילי והגופי
הספר באות רשויות היו אלה ששיבצו את התלמידי בתכניות .בכמה יישובי אחרי
פנו גופי מפעילי וגופי ְמ ַר ְִ 5זי ישירות למנהלי בתי הספר ללא תיאו ע הרשות
המקומית .יתרה מכ  ,בכמה יישובי מפעילי אחת התכניות לא תיאמו את הפעלת
התכנית ע בתי הספר ,ופנו ישירות לתלמידי .
) ב ( ה ע ר כ ת ה ת כ נ י ו ת ו ה ש ו ו א ת  :נמצא כי משרד החינו לא ביצע הערכה
אובייקטיבית ואחידה לכלל התכניות ,אשר מומנו בכספי המדינה ,כ שיוכל להשוות
את האפקטיביות של הקצאת המשאבי לכל אחת מארבע התכניות.
ומשרד הקליטה
משרד החינו
בי
)ג( חוסר התיאו
ו ה ש ל כ ו ת י ו  :משרד החינו ומשרד הקליטה לא תיאמו ביניה את הקצאת
התכניות ולא העבירו ביניה רשימות תלמידי שהשתתפו בתכניות תגבור לבגרות,
שכל אחד מה מימ  .כ נמצאו מקרי שבה מימנו שני המשרדי הללו כמה תכניות
באותו יישוב ,באותו מוסד חינוכי ,באותה שכבת כיתות וא +את שיתופו של אותו
תלמיד בכמה תכניות .כ נוצרו תקורות "כפולות" ,בלי שמשרד החינו בח א אפשר
לצמצ תקורות אלו ,ולהפנות עוד משאבי להוראה.
.6

ליקויי בסדרי הדיווח והבקרה

המ ַר ְִ 5זי
ְ
ֶצ ֶבר הממצאי מעלה ספקות בדבר דיוק של הדיווחי שמסרו הגופי
והגופי המפעילי למשרדי הממשלה ,דיווחי ששימשו אסמכתה לתשלו של משרדי
הממשלה לגופי האמורי ֶ .צ ֶבר הממצאי א +מעלה חשש כי משרד הקליטה שיל
עבור פעילויות ,שחלק לא בוצעו .מממצאי אלה ג עולה כי משרדי הממשלה לא
המ ַר ְִ 5זי לא
ְ
המ ַר ְִ 5זי  ,וכי הגופי
ְ
בדקו כראוי את הדיווחי שהעבירו לה הגופי
בדקו באופ מספק את הדיווחי שקיבלו לידיה .

השתלבות יוצאי אתיופיה בצה"ל תמונת מצב
בשני האחרונות שיעור העולי החדשי המתגייסי לצבא הוא כחמישית
מהמתגייסי  ,11בעיקר ממדינות חבר העמי ומאתיופיה .הצבא ממלא תפקיד חשוב
בתהלי קליטת  .על פי נתוני אג +כוח אד בצה"ל )להל אכ"א( ,ס החיילי יוצאי
אתיופיה ,אשר שירתו בצה"ל בסו +שנת  ,2010היה כ  .125,800בשנה זו התגייסו כ
 2,430יוצאי אתיופיה ,ושיעור גיוס היה כ  86%לעומת  74%בכלל צה"ל .עובדה זו
מעידה על מוטיבציה גבוהה .ואול  ,לאחר הגיוס חל שבר ,וחיילי יוצאי אתיופיה
נקלעי לליקויי שירות בשיעורי גבוהי .

__________________

11
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על פי הגדרת צה"ל חייל נחשב עולה חדש א חלפו פחות משלוש שני ממועד קבלת אזרחות
ישראלית או א עלה לאר לאחר גיל  .16החיילי יוצאי אתיופיה מוגדרי עולי חדשי א לא נולדו
בישראל.
על פי עדכו של צה"ל מספטמבר  2012גדל מספר לכ!.6,600
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מיצוי השירות הצבאי

על פי נתוני אכ"א ,בשנת  2010היה מצוי הגיוס של החיילי יוצאי אתיופיה נמו
יחסית לשאר המתגייסי בצה"ל .כ  ,למשל ,רק  9%מה עברו הכשרות וקורסי
מקצועיי כלשה לעומת  ,20%והמיצוי לפיקוד זוטר בקרב היה כמחצית מיתר
חיילי צה"ל ,ולקצונה כחמישית .באשר לנשירה מהשירות ולליקויי השירות נמצא כי
ב  2010נשרו יותר מ  20%מהחיילי יוצאי אתיופיה במהל השירות ,בעיקר עקב מה
שמוגדר בצבא "התנהגות רעה חמורה" ) 66%מה ( ,ומבי החיילי שנכלאו ב  2010היו
 53%מיוצאי אתיופיה לעומת  25%מכלל צה"ל; ג שיעור הנפקדות והעריקות היה
גבוה פי שלושה ויותר מהשיעור בכלל צה"ל .משרד מבקר המדינה מדגיש כי נתוני
אלה מדליקי נורת אזהרה חברתית.
על רקע נתוני השירות האלה החליטה ראש אכ"א במאי  2011להקי צוותי שיכינו
עבודת מטה )להל עבודת המטה( ,שתעסוק בשילוב של יוצאי אתיופיה בצה"ל.
הצוותי השלימו את עבודת המטה בינואר  ,2012ראש אכ"א אישרה אותה ,והיא
צפויה לשאת פירות בשני הקרובות.
עבודת המטה לקידו

חיילי

יוצאי אתיופיה

עד אוגוסט  ,2012מועד סיו הביקורת ,יוש חלק גדול מרכיבי עבודת המטה הנוגעי
להכנה לשירות הצבאי ולשירות עצמו ,וטר מומשו מרבית הרכיבי הנוגעי להכנה
לשחרור .על כ מוקד להערי את תוצאות עבודת המטה .יודגש כי למרות האמור
לעיל ,היק +עבודת המטה מלמד שהצבא פועל נמרצות לקד חיילי יוצאי אתיופיה
לשירות משמעותי ולפיקוד ,ולמצות כל הזדמנות לסייע בידיה .
הכנה לגיוס של יוצאי אתיופיה
ע הגופי הציבוריי העוסקי בהכנה לשירות הצבאי נמני  :משרד החינו  ,משרד
הביטחו  ,צה"ל ורשויות מקומיות .ע הגופי הפרטיי העוסקי בהכנה לגיוס נמני
ארגוני וקרנות כגו ארגו הג'וינט ועמותות פרטיות המתמחות בכ  .ניסיונ של
הגורמי הללו מלמד כי ההכנה לגיוס תורמת במידה רבה להצלחת החיילי במהל
השירות.
צרכיה של יוצאי אתיופיה ייחודיי ומחייבי טיפול אישי במקרי רבי  .רצוי היה
כי מידע עליה יהיה זמי לגורמי העוסקי בהכנת לגיוס ובהצבת ביחידות ,וכ
לגורמי מחקר ,אגב הערכת תכניות ההכנה לגיוס שבה ה נוטלי חלק .הביקורת
העלתה כי אי שיתו +פעולה בי מרכז מדעי התנהגות בצה"ל 13לבי הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינו  ,14וכי אי מסד נתוני אחיד ומסונכר בכל הנוגע ליוצאי
אתיופיה.
__________________
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מחלקת מדעי ההתנהגות היא גו $המגבש מדיניות לגבי הגיוס ,ואחראי על פעולות המיו וההשמה
בצה"ל.
יחידת סמ %במשרד החינו %שהיא הגו $המנחה את מערכת החינו %מהבחינה המקצועית בתחומי
ההערכה והמדידה.
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מ  2007מתנהל שיתו +פעולה של נציגי צה"ל ע נציגי משרד החינו ומשרד הביטחו
במסגרת "שולח עגול" )להל השולח העגול( .הנציגי בשולח העגול מתכנסי פע
בחודש לדו ביישומ ובהערכת של תכניות קיימות להכנה לגיוס ,והעיסוק ביוצאי
אתיופיה הוא רק אחד מני רבי  .ואול  ,בשולח העגול טר עוגנו אופני פעולת
המשתתפי בנוהל :לא נקבע הגו +שיוביל את פעולות המשתתפי  ,ואי זה ברור מי
מהשותפי נושא באחריות כוללת לפעולות שעליה הוחלט בשולח העגול.

מעורבות משרדי הממשלה ורשויות מקומיות
מינהל חברה ונוער במשרד החינו והאג +הביטחוני חברתי במשרד הביטחו מקיימי
פעילות סדירה של הכנה לגיוס במרבית בתי הספר העל יסודיי  .לאלה חוברי ג חיל
החינו והנוער בצה"ל ,משרד הקליטה והרשויות המקומיות.
משרד הקליטה משתת +במימו קורסי הכנה לגיוס ופעולות הכשרה הנעשי בצה"ל.15
ואול  ,א +שמשרד זה נבחר כגור המתכלל בהחלטות הממשלה על תכנית החומש,
תפקידו בדבר ההכנה לגיוס ולשירות הצבאי של יוצאי אתיופיה שולי בלבד; בי היתר,
הוא אינו שות +קבוע בשולחנות העגולי .
רשויות רבות רואות בהשגת יעדי הגיוס ומיצוי השירות הצבאי כנתוני לאחריות .
ב  2009יז משרד החינו  ,בצוותא ע רשויות מקומיות ,את ההקמה של כ  50מרכזי
הכנה יישוביי לשירות בצה"ל ,כדי ליצור רצ +טיפולי בי בתי הספר והרשות
המקומית .מרכזי ההכנה הרשותיי נועדו לרכז את כל הפעילויות ברשות הקשורות
בהכנה לצה"ל .אחד התפקידי של המרכזי הוא לתת מענה לאוכלוסיות ייחודיות
כגו עולי חדשי .
על פי נתוני ראשוניי של מינהל חברה ונוער במשרד החינו  ,ומתשובות של רשויות
מקומיות מנובמבר  2012לדוח זה ,עולה כי בכל יישוב שהוק בו מרכז של הכנה לגיוס
גדלו שיעורי הגיוס .לדעת משרד מבקר המדינה על מסגרת השולח העגול לעודד את
הקמת של מרכזי כאלה ביישובי שבה מתגוררי יוצאי אתיופיה א פעילות
ההכנה לגיוס )באמצעות עמותות פרטיות( אינה עונה על צרכיה .
מעורבות המגזר השלישי
 .1כאמור ,משרדי הביטחו והחינו יחד ע צה"ל עוסקי בהכנה לגיוס של בני
הנוער .בד בבד ,ג עמותות פרטיות רבות עוסקות בכ  .הגדולות שבה ממומנות בעיקר
על ידי משרדי ממשלה ובמקצת מתרומות .התברר כי הגופי המשתתפי במימו
אינ מתני את
העמותות הפרטיות כגו משרדי הביטחו  ,הקליטה והחינו
תמיכת בקיו מחקרי הערכה ,16ולא קבעו לעמותות מדדי הצלחה.
 .2נמצא שאי יד המכוונת ומאסדרת את פעילות העמותות הנתמכות בידי משרדי
ממשלה וגופי ציבוריי על פי מיפוי של צרכי .
__________________
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כגו קורסי מדריכי נוער ,הכשרת סגלי וביקור הורי בבסיסי .
למעט במקרי של שתי עמותות.
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 .3לאור פעולת של העמותות זה שני  ,אפשר היה לצפות כי משרדי הממשלה
המממני אות יקבעו "תו תק " שיחייב כל עמותה המעוניינת לפעול במסגרת בתי
הספר ,ועל פיו ייעשה הפיקוח והבקרה עליה  .רק באוגוסט  ,2012עובר למועד סיו
הביקורת וכשבועיי לפני שנת הלימודי התשע"ג ,פרס מינהל חברה ונוער במשרד
החינו נוהל בעניי זה לשנת הלימודי התשע"ג.

פעילות של משרדי הממשלה בשילוב יוצאי אתיופיה בלימודי הגבוהי
השכלה גבוהה משפרת את הסיכויי לתעסוקה ,מצמצמת פערי ותורמת להשתלבות
חברתית .תכנית החומש שעליה החליטה הממשלה בפברואר  ,2008נועדה לשפר את
קליטת יוצאי אתיופיה בחינו  ,תו כדי מת תמיכה כלכלית ופדגוגית לסטודנטי
במוסדות להשכלה גבוהה.
בשנת  2010למדו כ  286,900סטודנטי בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לכל
התארי  ,ומתוכ  2,201סטודנטי ממוצא אתיופי ) ,(0.76%כמחצית משיעור
באוכלוסייה .שיעור הלומדי לתואר ראשו בקרב יוצאי אתיופיה גדל בשני 2005
 2010פי שניי לער  ,והוא עומד על  0.9%מכלל הסטודנטי  ,א הוא עדיי כמחצית
מהשיעור ביתר האוכלוסייה .מקצועות הלימוד הנפוצי בקרב סטודנטי יוצאי
אתיופיה לתואר ראשו ה בעיקר מתחו מדעי החברה ,מדעי הרוח ,חינו והכשרה
להוראה ,עסקי וניהול .מקצת הסטודנטי לומדי הנדסה ,אדריכלות ומשפטי .
פעילות

של משרדי הממשלה

 .1המכינות הקד אקדמיות )להל המכינות( פועלות באוניברסיטאות ובמכללות
האקדמיות ומכשירות את הלומדי בה לעמוד בדרישות הס +ללימודי הגבוהי .
בשנת הלימודי התשע"א למדו בה כ  1,000סטודנטי יוצאי אתיופיה מבי 12,546
תלמידי )כ  .(8%על פי נתוני למ"ס לשנת  ,2008שיעור הנשירה של תלמידי יוצאי
אתיופיה מהמכינות היה כ  28.5%לעומת כ  22%ביתר האוכלוסייה .שיעור בוגרי
המכינות יוצאי אתיופיה ,שלא המשיכו בלימודי גבוהי  ,היה בשנת  2008כ 59%
לעומת כ  41%בכלל האוכלוסייה.
 .2בשנת הלימוד התשע"א סייע מינהל הסטודנטי  17לכ  6,700סטודנטי עולי  ,כ
 2,170מה יוצאי אתיופיה ,והוא תמ בה בסכו הגבוה פי שלושה מהתמיכה בכל
סטודנט עולה אחר .מלבד ההעדפה הכספית ,סטודנטי יוצאי אתיופיה נהני
מהעדפות נוספות רבות בהשוואה לסטודנטי עולי אחרי  .כמו כ מוסדות וגורמי
פרטיי תורמי מלגות נוספות לסטודנטי יוצאי אתיופיה.
הביקורת העלתה כי אי תיאו על ידי גור כלשהו בדבר מלגות המיועדות לשכר
הלימוד ,לדמי קיו ול"מעטפת" 18מכספי שמקור ציבורי ממשרדי ממשלה,
__________________
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המינהל לסטודנטי עולי הוק במשרד הקליטה כדי לעודד את עליית של צעירי יהודי  .באשר
ליוצאי אתיופיה ,מטרתו להגדיל את שיעור הסטודנטי בקרב כ %שישווה לשיעור בכלל האוכלוסייה.
ה"מעטפת" כוללת את סבסוד המגורי במעונות ,מימו נסיעות ללימודי  ,הכוונה מקצועית ועוד.
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מרשויות מקומיות ,ממפעל הפיס וממוסדות ההשכלה הגבוהה ,וכי תיתכ שונות
בתמיכות בסטודנטי יוצאי אתיופיה אשר נתוניה הסוציו אקונומיי דומי .
על פי נתוני למ"ס ,מבי הסטודנטי שהחלו לימודי בשנה ראשונה ב  ,2011שיעור
הנושרי מהלימודי באוניברסיטאות היה  19%מיוצאי אתיופיה לעומת  11%ביתר
האוכלוסייה; שיעור הנושרי ממכללות אקדמיות היה  13.5%לעומת  ;10%ושיעור
הנושרי ממכללות להוראה היה  21%לעומת  16%בהתאמה.
 .3היחידה להכוונת חיילי משוחררי )להל היחידה( במשרד הביטחו מסייעת
לחיילי על ס +השחרור ולאחריו ,והקר לקליטת חיילי משוחררי )להל הקר (
מאפשרת ליחידה להגשי את יעדיה .בתחו קידו ההשכלה פועלות היחידה והקר
להעדפת חיילי משוחררי יוצאי אתיופיה ,ומלגת הקיו החודשית שלה במכינה
גבוהה פי  1.5מזו של חייל משוחרר אחר.
הקר תומכת ,בי היתר ,במלגות ללומדי בבתי ספר להנדסאי או לטכנאי
מוסמכי שבפיקוח המכו הממשלתי להכשרה טכנולוגית )מה"ט( .רק  194תלמידי
יוצאי אתיופיה מבי  22,000למדו במוסדות שבפיקוח מה"ט בשנת הלימודי התשע"ב
)כ  .(0.9%הגור המעודד את הלימודי במוסדות הטכנולוגיי הוא המכללות עצמ
בדר כלל ,אול בהתחשב בכ שמקצועות הלימוד הללו מגדילי את אפשרויות
התעסוקה יש מקו שמשרדי החינו והתמ"ת ישקלו דרכי לעודד את יוצאי אתיופיה
ללימודי אלה ,למשל באמצעות הגדלת מלגות הקיו והמעטפת.
 .4האג +לחינו מבוגרי במשרד החינו מקד למידה של מבוגרי עולי חדשי
וותיקי  ,בדר כלל מעוטי השכלה או חסרי השכלה לחלוטי  .בכל הנוגע ליוצאי
אתיופיה ,האג +הציב לעצמו יעד לקלוט אות בתחומי הלשוני ,התרבותי וההשכלתי.
לש כ מקיי האג +לחינו מבוגרי  ,בי היתר ,מסגרת להשלמת השכלה של  12שנות
לימוד המזכה בתעודת גמר ,והעלות לתלמיד יוצא אתיופיה היא לכל היותר כ 8,300
ש"ח.
לש השוואה ,עלות מכינה קד אקדמית לבגרות היא  30,000 20,000ש"ח לתלמיד
לשנה ,ומרבית המשתתפי  19במסלול זה אינ ממשיכי ללימודי גבוהי  .התוצאות
הדלות של התלמידי  ,לרבות יוצאי אתיופיה ,במכינות להשלמת בחינות הבגרות
טומנות בחוב פוטנציאל לתסכול רב לפרט .לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד
החינו לשקול לעודד ,במקרי המתאימי  ,את הפניית התלמידי  ,לרבות מיוצאי
אתיופיה ,למסגרת של השלמת השכלה לבגרות והכשרה תעסוקתית באמצעות האג+
לחינו מבוגרי  ,אשר עשויה להוביל להצלחה רבה יותר ה במישור הלימודי וה
במישור התעסוקתי ,ועלותה א +נמוכה יותר.

קידו הייצוג ההול של יוצאי אתיופיה בקרב עובדי השירות הציבורי
למרות השיפור שחל בתחו התעסוקה של אוכלוסיית יוצאי אתיופיה ע השני  ,עדיי
מצבה של אוכלוסייה זו בתחו זה טוב פחות ממצבה של האוכלוסייה היהודית
הכללית ושל רבות מאוכלוסיות עולי ממדינות אחרות.
__________________
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מבי כלל התלמידי  ,לרבות יוצאי אתיופיה.

דוח שנתי 63ג

34

 .1קידו הייצוג ההול של יוצאי אתיופיה בקרב העובדי
ב ש י ר ו ת ה מ ד י נ ה  :בתיקו לחוק שירות המדינה )מינויי ( ,התשי"ט 1959
מ  2005נקבע כי יינת ביטוי הול  ,בנסיבות העניי לייצוג של יוצאי אתיופיה בכלל
הדרגות והמקצועות בקרב העובדי בשירות המדינה בכל משרד ובכל יחידת סמ .
נמצא כי היו משרדי ממשלה ויחידות סמ שבקרב עובדיה לא היה כלל ייצוג ליוצאי
אתיופיה או ששיעור מכלל העובדי היה נמו במידה ניכרת ,ה יחסית לשיעור
במשרדי וביחידות סמ אחרי וה יחסית לשיעור באוכלוסייה הכללית.
 .2קידו הייצוג ההול של יוצאי אתיופיה בקרב העובדי
ב ח ב ר ו ת ה מ מ ש ל ת י ו ת  :בתיקו לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה 1975
מאפריל ) 2011להל התיקו לחוק החברות הממשלתיות( נקבע ,בי היתר ,כי יינת
ביטוי הול לייצוג של יוצאי אתיופיה בקרב העובדי בחברות הממשלתיות
המעסיקות יותר מ  50עובדי  .מנתוני שמסרה רשות החברות עולה כי שיעור של
העובדי יוצאי אתיופיה בחברות הממשלתיות שנבדקו היה כמחצית משיעור מכלל
עובדי שירות המדינה ומהאוכלוסייה הכללית וכי קיימות חברות ממשלתיות שבה
אי ייצוג הול ליוצאי אתיופיה.
 .3קידו הייצוג ההול של יוצאי אתיופיה בקרב העובדי
ב ת א ג י ד י ה צ י ב ו ר י י  :נמצא כי במועד סיו הביקורת ,א +לא מועצה אחת
של תאגיד ציבורי דיווחה לשר המשפטי לגבי יישו ההוראות בדבר הרחבת ייצוג
ההול של יוצאי אתיופיה בקרב עובדי התאגידי הציבוריי  ,כנדרש בתיקו לחוק
החברות הממשלתיות.
 .4קידו הייצוג ההול של יוצאי אתיופיה בקרב העובדי
ב ר ש ו י ו ת ה מ ק ו מ י ו ת  :בשש מתו שמונה רשויות שנבדקו היה שיעור העובדי
יוצאי אתיופיה גבוה יותר משיעור באוכלוסייה הכללית ,אול בארבע מתוכ היה
שיעור יוצאי אתיופיה בקרב עובדיה נמו יותר משיעור בקרב תושבי הרשות
המקומית.

סיוע בדיור למשפחות צעירות
20

הממשלה קבעה בהחלטה  3116כי כדי לאפשר למשפחות צעירות להשתלב ביישובי
ובשכונות בעלי חת סוציו אקונומי גבוה יחסית ,יינתנו למשפחות הללו ,בשני 2008
 ,2012עד  200משכנתאות לשנה ,ברמת הזכאות המרבית הניתנת לחסרי דירה )להל
תכנית המשכנתאות( .נמצא כי במש ארבע שני מפברואר  2008ועד פברואר 2012
מומשו רק שתי משכנתאות .כ  ,במש ארבע שני של כישלו צור  ,הותירו משרדי
הממשלה האחראי בנושא את תכנית המשכנתאות בתור "אות מתה" ,שכלל אינה
מקדמת את האוכלוסייה ואת היעדי שלשמ נוצרה.
החלטה  ,(4624בי השאר,
הממשלה החליטה במאי  ,2012בהחלטה ) 4624להל
להארי את תכנית המשכנתאות לשני  2016 2014ולהגדיל את הסכו המרבי של
המשכנתה .נמצא כי משרד ראש הממשלה שינה את תכנית המשכנתאות כמענה לפנייה
פרטנית של כמה מיוצאי אתיופיה ,בלי שהיו בידיו נתוני לגבי שיעור המשפחות
__________________

20

משפחות אשר בה שני בני הזוג יוצאי אתיופיה ,וגילו של ראש המשפחה בה נמו %יותר מ! 40שני .
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הצעירות שהתכנית מתאימה לה ובלי שבדק את תרומתה האפשרית למימוש מטרת
הממשלה .ספק א תכנית המשכנתאות המעודכנת תצליח לקד באופ מועיל את
השגת המטרה שקבעה הממשלה.
במסגרת פעולות הממשלה להקל על המשפחות הצעירות בישראל לרכוש דירה ,על
משרד רה" לגבש ,יחד ע המשרדי הנוגעי בדבר ,מתווה שיענה ג על צורכי
המשפחות הצעירות מקרב יוצאי אתיופיה ,ויסתמ על נתוני רלוונטיי לצורכי כלל
אוכלוסיית יוצאי אתיופיה ויכולותיה הכלכליות.

סיכו והמלצות
מדינת ישראל ויהדות התפוצות השקיעו ומשקיעות מאות מיליוני ש"ח ב  20השני
האחרונות בקליטת של יוצאי אתיופיה; כ  ,למשל ,היקפה הכספי של תכנית החומש
המופעלת בידי המדינה מגיעה ל  0.5מיליארד ש"ח .דוח זה אינו מתיימר לסקור את
כלל הפעילות הממשלתית הרחבה שמטרתה לקד את יוצאי אתיופיה ולסייע לה ,
אול הוא מציג ליקויי בפעילות של משרדי הממשלה בכמה נושאי עיקריי :
החינו  ,השירות הצבאי ,ההשכלה גבוהה ,התעסוקה במגזר הציבורי והדיור .תחומי
אלה ה בעלי השפעה מכרעת על מידת שילוב של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.
ממצאי דוח זה מצביעי כי למרות המאמצי הניכרי של משרדי הממשלה בשיתו+
המגזר השלישי לקד את יוצאי אתיופיה ,הפערי ביניה לבי האוכלוסייה עדיי
תנאי יסוד לפעולה אפקטיבית של משרדי הממשלה אינ מתקיימי  ,ובראש
ניכרי ֵ .
ובראשונה ניכר חסרונה של פעולה מתואמת ,המונהגת בידי גו +מתכלל שיפעיל ויתא
את כלל התקציבי של הממשלה ושל המגזר השלישי ,כ שיענו על הצרכי של יוצאי
אתיופיה .כמו כ לא נקבע מהו המינימו ההכרחי שהממשלה תספק כדי לוודא
שההשקעה על פני זמ אינה יורדת לטמיו  ,ולכ משאבי ניכרי מתפזרי על תכניות
רבות פעמי ללא בדיקת מועילות  .כ נוצר בזבוז רב ,ולעתי משאבי  ,שיועדו ליוצאי
אתיופיה "נספגי " בתקורות כפולות ,ולעומת זאת משאבי אחרי שיועדו לה כמעט
שאינ מנוצלי .
ניהול אפקטיבי של המשאבי הרבי  ,שאת הצור בו מעלה דוח זה ,אינו "תרופת
פלא" לסגירת הפערי ולשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית .ואול  ,אי ספק כי
הוא תנאי יסודי לטיפול שיטתי ,יעיל ומועיל בסגירת פערי אלה .ראוי על כ  ,כי
ממשלת ישראל תפעל לממש באופ אפקטיבי יותר את תקציבי המדינה ,בסיוע יהדות
התפוצות ,ותפעל לספק מענה המותא לצרכיה של יוצאי אתיופיה .כ יוחש שילוב
של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית בצורה המיטבית.
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הביקורת הפנימית במגזר הציבורי

פעולות הביקורת
בכמה משרדי ממשלה ,תאגידי ציבוריי וחברות ממשלתיות ,בנציבות שירות
המדינה וברשות החברות הממשלתיות נבדקו היבטי שוני של הביקורת
הפנימית במגזר הציבורי ,ובכלל זה עצמאות של המבקרי הפנימיי  ,מעמד
בארגו  ,הקצאת המשאבי לביקורת הפנימית והטיפול בדוחות הביקורת
הפנימית.
חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ) 1992להל חוק הביקורת הפנימית( קובע כי בכל
גו ציבורי תתבצע ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.
בשני האחרונות אימצו רבות מהמדינות המפותחות כללי התואמי את עקרונות
"הממשל התאגידי" ) 1(Corporate Governanceוהנהיגו על פיה כללי לממשל
תאגידי ראוי ברשויות הציבוריות ובתאגידי  .בהמש" למגמה עולמית זו הנחו
הבנקי  ,גופי
בישראל הרגולטורי השוני את הגופי הנתוני לאחריות
ההשקעה המוסדיי  ,קופות החולי והחברות הציבוריות לקיי את כללי הממשל
התאגידי ,ובי היתר לחזק את מעמדו של המבקר הפנימי ושל ועדת הביקורת של
הדירקטוריו  ,ובמר 2011 %נחקק תיקו לחוק החברות ,התשנ"ט  1999על פי עקרונות
אלה.
האפקטיביות של הביקורת הפנימית תלויה בי היתר במקצועיותו של המבקר
הפנימי ,במידה שבה מתק הגו המבוקר את הליקויי שעלו בדוחות הביקורת
הפנימית וכ במידת אי תלותו של המבקר בגורמי שעליו לבקר דבר שהוא עקרו
יסוד בעבודת הביקורת.
סוגיית פעילותו של המבקר הפנימי נבחנה בוועדה לבחינת חוק הביקורת הפנימית
בראשות השופט בדימ' ורדימוס זילר )להל ועדת זילר( ,שהקימה ב  2005שרת
המשפטי דאז גב' ציפי לבני ,בעקבות פנייה של מבקר המדינה ליוע %המשפטי
לממשלה .הוועדה התבקשה לבחו את הצור" בתוספות ,בשינויי ובתיקוני לחוק
הביקורת הפנימית" ,כדי לחזק ,לשפר ולהדק את הביקורת הפנימית וטוהר המידות".
בדצמבר  2006הגישה הוועדה את המלצותיה לשרת המשפטי דאז ,המלצות שיש
בה כדי לשפר את האפקטיביות של עבודת המבקר הפנימי.
__________________

1

ממשל תאגידי הוא ש כולל לעקרונות המחייבי יצירת מנגנוני בקרה ופיקוח ראויי על אופ ניהול
של חברות ציבוריות .מנגנוני הבקרה והפיקוח מבטיחי כי החברה תתנהל כיאות ותפעל בשקיפות ועל
פי כללי דיווח ובקרה ראויי  ,וכי המנהלי וגורמי הפיקוח והבקרה יישאו באחריות למעשיה .
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פעולות הביקורת
בפרק הזמ פברואר  2010דצמבר  2011בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,היבטי
שוני של הביקורת הפנימית במגזר הציבורי ,ובכלל זה את עצמאות של המבקרי
הפנימיי  ,את מעמד בארגו  ,את הקצאת המשאבי לביקורת הפנימית ואת טיפול
של הנהלות הגופי המבוקרי במשרדי הממשלה ,בתאגידי הציבוריי ובחברות
הממשלתיות בדוחות הביקורת הפנימית .הבדיקה עסקה בתקופות שונות בשני 2006
 2011ונעשתה במספר רב של משרדי ממשלה; בנציבות שירות המדינה )להל
הנציבות(; בכמה תאגידי ציבוריי ; בכמה חברות ממשלתיות וברשות החברות
הממשלתיות )להל רשות החברות( .נוס %על כ ,$שלח משרד מבקר המדינה שאלוני
העוסקי בביקורת הפנימית אל המבקרי הפנימיי והמנכ"לי ב  20משרדי ממשלה,
אל המבקרי הפנימיי  ,המנכ"לי ויושבי ראש המועצות ב  24תאגידי ציבוריי ואל
המבקרי הפנימיי  ,יושבי ראש הדירקטוריוני  ,יושבי ראש ועדות הביקורת
והמנכ"לי ב  32חברות ממשלתיות.

עיקרי הממצאי
הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה
2

ככלל ,ל"שומרי הס "%הפני משרדיי במשרדי הממשלה יש זיקה לגור ביצוע
ובקרה חיצוני שסמכותו חלה על כלל משרדי הממשלה :ליוע* המשפטי יש זיקה ליוע*
המשפטי לממשלה; לחשב לחשב הכללי במשרד האוצר; ולסמנכ"ל למינהל ולמשאבי
אנוש )להל הסמנכ"ל למינהל( לנציבות .זיקה זו מקטינה את תלות בהנהלת
המשרד שבו ה מכהני ומאפשרת לה למלא את תפקיד באפקטיביות .ועדת זילר
ציינה בהמלצותיה את הצור $ביצירת זיקה של המבקרי הפנימיי במשרדי הממשלה
ל"גו %על" בעל סמכות הכרעה בנושאי השנויי במחלוקת בי המבקר הפנימי ובי
הגו %המבוקר .ואול לגבי המבקר הפנימי במשרד ממשלתי ,שג לו יש מאפייני של
שומר ס ,%לא התגבש הסדר הקובע את זיקתו לגור ביצוע ובקרה חו* משרדי ,בדומה
להסדרי שהתגבשו עבור שומרי הס %במשרדי הממשלה.
תלותו של המבקר הפנימי במשרדי הממשלה
על המבקר הפנימי לבדוק את פעולותיה של נושאי המשרה וממלאי התפקידי
במשרדי הממשלה ,ובכלל זה של מנכ"ל המשרד ,הממונה עליו ,שהוא מעצ תפקידו
מבוקר עיקרי .בד בבד ,בסמכותו של המנכ"ל בי היתר לאשר את תכניות העבודה של
המבקר הפנימי ולהקצות לו משאבי  ,וכ הוא יכול להשפיע השפעה רבה על קידומו
המקצועי של המבקר .כפיפותו זו של המבקר הפנימי למנכ"ל בלא זיקה לגור ביצוע
ובקרה חיצוני עלולה ליצור אפוא תלות יתר של המבקר הפנימי במנכ"ל ,ויש בכ $פגיעה
באפקטיביות הביקורת וחשש לניגוד ענייני  ,ולו למראית עי  ,ה של המבקר הפנימי
וה של המנכ"ל .המבקר הפנימי תלוי ג בסמנכ"ל למינהל במשרד הממשלתי,
__________________

2

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

39
ליחידות המשרד לביצוע

ועדת זילר הכירה בהשפעה שיש לממונה על המבקר הפנימי ,וציינה שהממונה עלול
לעשות כל מאמ* להסיט את הביקורת ממנו והלאה באמצעות התערבות בקביעת נושאי
הביקורת ובדר $הבדיקה .ועדת זילר א %קבעה המלצות בעניי  ,אול במועד סיו
הביקורת טר יושמו המלצותיה.
נמצא כי המבקרי הפנימיי במשרדי הממשלה שנבדקו לא בדקו את תפקוד של
המנכ"לי בנושאי שעל סדר יומו של המשרד הממשלתי ,וכי כ  45%מהמנכ"לי א%
סברו שאי זה ראוי שהמבקרי הפנימיי יבחנו את פעולותיה  .יוצא אפוא
שהביקורת בנושאי בעלי חשיבות ,שהמנכ"ל מעורב בה ישירות ,הייתה חלקית
בלבד.
נמצא כי מבקרי פנימיי נמנעו פעמי רבות מלבצע ביקורות על נושאי שבתחו
סמכות של הסמנכ"ל למינהל ושל היחידות אשר באחריותו :כ  55%מהמבקרי
הפנימיי שנבדקו לא ביצעו ביקורת כזאת במש $יותר מחמש שני  ,ומרבית )(60%
יותר מעשר שני .
כוח האד

ביחידות הביקורת הפנימית

המנכ"ל והסמנכ"ל למינהל ה המציעי שינויי בתקני כוח האד  3של המשרד ,ובכלל
זה בתקני של יחידת הביקורת הפנימית בו ,לנציבות ,המופקדת על הניהול המרכזי של
משאבי האנוש במשרדי הממשלה .מעורבותה של הנציבות נדרשת וחיונית ,כדי למת
את התלות של המבקר הפנימי במנכ"ל ובסמנכ"ל למינהל בכל הנוגע לתק כוח האד
ביחידת הביקורת הפנימית במשרד.
מעמדו של המבקר הפנימי בהשוואה לבעלי תפקידי

דומי

ראוי שמעמדו הארגוני של המבקר הפנימי יבטא את ההשפעה שרצוי שתהיה לו ויקל
עליו לבצע ביקורת אפקטיבית על כל היחידות בארגו  ,ובכלל זה על בעלי התפקידי
הבכירי  .ועדת זילר ציינה כי נכו להשוות את מעמדו של המבקר הפנימי לזה של
סמנכ"ל או של בעל תפקיד מקביל לו.
נמצא כי הדרגה לפי תק שקבעה הנציבות למבקרי הפנימיי במשרדי הממשלה,
נמוכה מדרגת סמנכ"ל .זאת ועוד ,דרגת של המבקרי הפנימיי נמוכה מדרגת של
שומרי הס %במשרדי הממשלה וכ מדרגת של חלק ניכר מהמנהלי הבכירי
במשרדי .
לטענת ההנהלות בכמה משרדי ממשלה ,גרמה הדרגה הנמוכה לפי תק של המבקרי
הפנימיי לפגיעה באפקטיביות של עבודת  ,משו שה נדרשו לבקר בעלי תפקידי
שדרגת גבוהה משלה  .אול הנציבות דחתה את הטיפול בנושא פע אחר פע
__________________

3

לפי חוק שירות המדינה )מינויי ( ,התשי"ט  ,1959תק" הוא המשרה בשירות המדינה והדרגה הצמודה
לה בכל יחידה מיחידות המשרד הממשלתי.
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מסיבות שונות ,ובה ההמתנה לפרסומו של דוח ועדת זילר וההמתנה לפרסומו של דוח
זה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011מסר נציב שירות המדינה שהתמנה
לתפקיד ביוני  ,2011כי יחידת הביקורת הפנימית היא אמנ חלק מהנהלת המשרד ,ולא
חל עליה הסדר שונה מזה שחל על היחידות האחרות במשרד הממשלתי .ואול נוכח
ממצאי משרד מבקר המדינה המצויני בדוח זה ,ובייחוד נוכח החשש לניגוד ענייני
של המנכ"ל ,הורה הנציב להתחיל בעבודת מטה מקפת שתעסוק במגוו הנושאי
הנזכרי בדוח והקשורי לנציבות .עבודת מטה זו נועדה להציב אמות מידה לקביעת
המבנה הארגוני של יחידות הביקורת הפנימית במשרדי הממשלה ,בדר $שתיצור
אחידות א $תביא בחשבו את הייחודיות של כל משרד.

הביקורת הפנימית בתאגידי הציבוריי
במש $השני הוקמו על פי חוק ,ביזמת הממשלה ,יותר מ  50תאגידי ציבוריי .
פעילות של התאגידי אינה מוסדרת בחוק כללי .כל תאגיד נוסד על פי חוק אשר
מסדיר את הקמתו ואת פעילותו )להל חוק מקי ( .רוב החוקי המקימי נחקקו
לפני שני רבות ,חלק לפני עשרות שני  ,והסדרי הפיקוח שנקבעו בה מבטאי
תפיסות שרווחו בזמ חקיקת  .בשל כל אלה קיי הבדל רב בהסדרי המהותיי
והפרוצדורליי החלי על התאגידי השוני  ,ובכלל זה בנוגע לביקורת הפנימית בה .
הפיקוח החיצוני של יחידות המטה ושל גורמי האכיפה הממשלתיי על התאגידי
הציבוריי מוגבל ומצומצ יותר מהפיקוח על משרדי הממשלה ועל החברות
הממשלתיות ,ואי יחידת מטה ממשלתית שתפקידה לפקח על התאגידי הציבוריי .
הדבר מעצי את חשיבות של מנגנוני הפיקוח הפנימיי של התאגיד הציבורי
ובייחוד את חשיבות של המועצה ,שהיא הגו %העליו המפקח על מכלול הפעילות של
התאגיד ועל הנהלתו ,של ועדת הביקורת מטעמה ושל המבקר הפנימי.
בשנת  1992הקי שר המשפטי דאז "מועצה לתאגידי ציבוריי " ,אשר אחד
מתפקידיה היה להתוות קווי מדיניות לדרכי ניהול ופעולת של תאגידי ציבוריי .
במועד סיו הביקורת 20 ,שנה לאחר הקמת המועצה לתאגידי ציבוריי ותשע שני
לאחר הגשת מסקנותיה הסופיות ,טר חוקק חוק התאגידי הציבוריי  .צוות משות%
של רשות החברות ומשרד המשפטי הכי נוסח הצעה לחוק התאגידי הציבוריי
המסתמ $על המלצותיה של המועצה לתאגידי ציבוריי והמסדיר את הקמת ואת
פעילות של התאגידי הציבוריי  .הנוסח המוצע פורס ביולי  2011כטרו תזכיר
טרו תזכיר הצעת חוק התאגידי הציבוריי ( ,לש קבלת תגובת של
)להל
גורמי שוני  .במועד סיו הביקורת טר גובשה הצעת חוק בנידו  .בינואר ,2013
לאחר סיו הביקורת ,פרס משרד המשפטי תזכיר הצעת חוק התאגידי
הציבוריי .
המועצה וועדת הביקורת בתאגיד הציבורי
האפקטיביות של עבודת הביקורת הפנימית והיכולת שלה להביא לשיפור סדרי הניהול
והפיקוח בתאגידי הציבוריי תלויות במידה רבה בקיומ של מועצה וועדת ביקורת
פעילות בתאגיד וביחס של אלה לביקורת הפנימית .ביכולת של המועצה ושל ועדת
הביקורת לשמש גור מאז שיפחית את התלות של המבקר הפנימי במנכ"ל הארגו ,
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ולמלא ,בהיבטי מסוימי  ,את התפקידי המיועדי לנציבות ולגור הביצוע והבקרה
החיצוני ,כפי שתואר לעיל בנוגע למשרדי הממשלה.
 . 1א ח ר י ו ת ש ל ה מ ו ע צ ו ת ל ב י ק ו ר ת ה פ נ י מ י ת  :בכל התאגידי
שנבדקו ,למעט שירות התעסוקה ,הייתה מועצה פעילה בשני  .2010 2007להל פרטי
על מועצת שירות התעסוקה תאגיד ציבורי מרכזי ועל האפקטיביות של הביקורת
הפנימית בתאגיד זה:
)א( נמצא כי שרי התמ"ת בשני  2010 2007ח"כ אלי ישי וח"כ בנימי ב אליעזר
מינו מועצה לשירות התעסוקה שמנתה שלושה חברי  ,מספר הקט מהמשתמע על פי
התקנות ,ואשר אי בו כדי לאפשר למועצה לתפקד כראוי .מצב לא תקי זה נמש $עד
מועד סיו הביקורת ,דצמבר .2011
)ב( נמצא כי בשני  2010 2008לא התכנסה מועצת שירות התעסוקה לדיו כלל .עוד
עלה בבדיקה שמינואר  2007עד נובמבר  2010לא כינסו יושבי ראש המועצה באותה עת
את המועצה לצור $פיקוח על התאגיד .כ $למשל לא בחנה המועצה את צמצו כוח
האד ביחידת הביקורת הפנימית בתקופה זו.
)ג( נמצא כי תכניות העבודה של הביקורת הפנימית בשירות התעסוקה לשני 2009
 2010שאישר המנכ"ל דאז ,כללו רק בקרה על נכונות הנתוני שהוקלדו במערכת
הממוחשבת של הארגו  .בתכניות העבודה נכללו אפוא רק בדיקות של נושאי שוליי
ובהיק %מצומצ  ,אשר אינ נותנות מענה מקצועי לביקורת הפנימית הנדרשת בתאגיד
בסדר גודל של שירות התעסוקה .ממועד מינויה של המבקרת הפנימית באוגוסט 2008
עד תו תקופת הביקורת של משרד מבקר המדינה סו %שנת  2010לא התקיימה
בשירות התעסוקה ביקורת פנימית כנדרש .בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה
המבקרת הפנימית כי פעלה במסגרת המגבלות שהטיל עליה המנכ"ל דאז ,וכי התבקשה
לעסוק בנושאי שוליי  .לעומתה טע המנכ"ל דאז כי תכנית העבודה הותאמה
ליכולותיה של המבקרת הפנימית ולהספק שלה.
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 ולתפקודה.
בנסיבות אלה הועצ תפקידו של המנכ"ל בקביעת נושאי הביקורת הפנימית ,נוצרה
תלות רבה מדי של המבקרת הפנימית בו ,וממילא לא התקיימה בשירות התעסוקה
ביקורת פנימית אפקטיבית.
 . 2ו ע ד ת ה ב י ק ו ר ת ב ת א ג י ד י ה צ י ב ו ר י י ) :א( קיו ועדת ביקורת
נמצא שב  19מ  24החוקי המקימי של התאגידי שנבדקו )כ  ,(80%אי חובה על
התאגיד לקיי ועדת ביקורת .ע זאת ,נמצא כי רק ב  10%מהתאגידי שנבדקו לא
הייתה ועדת ביקורת ,ובה המוסד לביטוח לאומי .4נמצא ג שמועצת המוסד לביטוח
לאומי לא נעזרה בביקורת הפנימית למילוי תפקידה פיקוח על התאגיד.
ככלל ,תפקידי ועדת הביקורת בתאגיד הציבורי
)ב( תפקידי ועדת הביקורת
וסמכויותיה אינ קבועי בהוראות החוקי המקימי  .רק ב  8%מהחוקי המקימי
__________________

4

יצוי" שבחוק המקי של המוסד לביטוח לאומי לא נקבעה חובה לקיי ועדת ביקורת.
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שנבדקו נקבעו ג תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת .נמצא שבכ 40%
מהתאגידי שנבדקו לא בחנו המועצה או ועדת הביקורת א המשאבי שהועמדו
לרשות המבקר הפנימי מתאימי לצורכי התאגיד בתחו הביקורת הפנימית.
נמצא שבשני
)ג( תדירות הדיוני של ועדות הביקורת בתאגידי הציבוריי
 2009 2007התכנסה ועדת הביקורת בכ  80%מהתאגידי שנבדקו פחות מארבע פעמי
בכל אחת מהשני  ,ובכ  20%מהתאגידי שנבדקו לא התכנסה ועדת הביקורת כלל
באחת משני אלה לפחות .עולה אפוא שבחלק ניכר מהתאגידי שנבדקו התכנסו
ועדות הביקורת לדיו בתדירות נמוכה ,המעוררת ספק בדבר יכולת לבצע את עבודת
כראוי.
)ד( מספר החברי בוועדת הביקורת רק באחד מ  24החוקי המקימי שנבדקו
)כ  (4%נקבע מספר מזערי של חברי בוועדת הביקורת שלושה .נמצא כי בכ 13%
מהתאגידי שנבדקו כיהנו שני חברי בלבד בוועדות הביקורת ,דבר שעלול לפגוע
בתפקוד של הוועדות.
)ה( המניי המזערי הדרוש לקיו דיוני ולקבלת החלטות שו חוק מ  24החוקי
המקימי שנבדקו לא קבע מהו המניי המזערי הדרוש לקיו דיוני ולקבלת החלטות
בוועדת הביקורת .בהיעדר קביעה כזאת היה נית לצפות כי המועצה של התאגיד
תסדיר עניי זה בדומה לקבוע בחוק החברות לגבי חברה ציבורית ובחוזר רשות
החברות לגבי חברה ממשלתית .אול נמצאו תאגידי שבה לא קבעה המועצה את
המניי הדרוש לקיו דיוני ולקבלת החלטות בוועדת הביקורת ,למשל המועצה לייצור
צמחי ושיווק והרשות לשמירת הטבע והגני הלאומיי  ,ותאגידי שבה המועצה
אמנ קבעה את המניי המזערי ,אול בפועל קיימה ועדת הביקורת דיוני וקיבלה
החלטות במניי שהיה קט מהמניי שנקבע ,למשל מג דוד אדו .
 . 3מ י נ ו י ה מ ב ק ר ה פ נ י מ י  :נמצא שבחלק מהתאגידי הציבוריי לא היו
המועצה וועדת הביקורת מעורבות בבחירת המבקר הפנימי ובמינויו ,והמנכ"ל היה
הגור המרכזי בבחירה ובמינוי .בכ $עלולה להיווצר תלות יתר של המבקר הפנימי
במנכ"ל שעליו לבקר.
 . 4מ ע ק ב ה מ ו ע צ ה א ח ר ע ב ו ד ת ו ע ד ת ה ב י ק ו ר ת  :נמצא כי בשני
 2009 2007לא דנה מליאת המועצה לייצור צמחי ושיווק בהמלצותיה של ועדת
הביקורת ולא עקבה כראוי אחר עבודתה .רק בנובמבר  2010התקיי במועצה דיו
בנושא עבודתה של ועדת הביקורת.
מ האמור עולה כי מוסד המבקר הפנימי וכ קיומה ,מעמדה וסמכויותיה של ועדת
הביקורת ,שה כלי בקרה חשובי ביותר כל אלה לא הוסדרו בתאגידי הציבוריי ,
וספק א ה פועלי כהלכה ותורמי לפיקוח במידה הראויה .פג זה הוא מהותי
ביותר ,וחובה שיבוא על תיקונו בהקד  .סוגיות רבות הנוגעות לביקורת הפנימית
בתאגידי הציבוריי אינ מוסדרות בחקיקה ,ועל כ נתונה למועצות התאגידי
הסמכות להסדיר  ,אול המועצות לא הסדירו סוגיות אלה כראוי.
כאמור בדוחות קודמי של מבקר המדינה ,על משרד המשפטי להמשי $ולקד את
גיבוש חוק התאגידי הציבוריי  .כל עוד הנושא אינו מוסדר בחקיקה ,מ הראוי
שהמועצה של כל תאגיד תקבע בנוהל ,על פי האמור בדוח זה ,את סמכויותיה ,את
תפקידיה ואת סדרי עבודתה של ועדת הביקורת ותקפיד על יישומו.

הביקורת הפנימית במגזר הציבורי

43

תלות יתר של המבקר הפנימי במנכ"ל התאגיד הציבורי
בחלק מהתאגידי החליטה המועצה בהתא לסמכותה על פי חוק הביקורת הפנימית
כי המנכ"ל הוא שיהיה הממונה על המבקר הפנימי ,ובכ $נתנה למנכ"ל שורה של
סמכויות הנוגעות למבקר הפנימי ,כגו הסמכות לאשר את תכנית העבודה של המבקר,
וזאת בלי שהמועצה או ועדת ביקורת מטעמה היו מעורבות בעבודת הביקורת הפנימית.
היו תאגידי שבה אמנ לא קבעה המועצה את המנכ"ל לממונה על המבקר הפנימי,
אול המנכ"ל שימש בתפקיד זה בפועל .בשל חוסר המעורבות של המועצה או ועדת
הביקורת בתאגידי אלה בביקורת הפנימית נוצרה תלות יתר של המבקר הפנימי
במנכ"ל.
 .1ה מ מ ו נ ה ע ל ה מ ב ק ר ה פ נ י מ י  :נמצא שבכ  83%מהתאגידי שנבדקו
לא דנה המועצה בשני  2009 2006במעמד הארגוני של המבקר הפנימי ולא נבחנה
שאלת זהותו של הממונה עליו .נמצא ג כי בכ  55%מהתאגידי שנבדקו הייתה אי
בהירות בנוגע לזהות הממונה על המבקר הפנימי :המבקר הפנימי ,יו"ר המועצה
והמנכ"ל השיבו תשובות שונות לשאלה מיהו הממונה על המבקר הפנימי .ברבע
מהתאגידי שנבדקו שימשו בתפקיד הממונה על המבקר מועצת התאגיד ,ועדת
הביקורת או יו"ר ועדת הביקורת גורמי שאינ מוסמכי לכ $על פי חוק הביקורת
הפנימית.
ב ה  :נמצא כי בכ 21%
 .2א י ש ו ר ת כ נ י ת ה ע ב ו ד ה ו ש י נ ו י י
מהתאגידי שנבדקו לא דנו המועצה או ועדת הביקורת בתכניות העבודה של המבקר
הפנימי לשני  ,2009 2006וממילא לא אישרו אות  .עוד נמצא כי בכ  21%מהתאגידי
שנבדקו אישר המנכ"ל את תכנית העבודה של המבקר הפנימי בלי שהמועצה או ועדת
הביקורת יבחנו אותה .הדבר עלול ליצור תלות יתר של המבקר הפנימי במנכ"ל ולפגוע
ביכולת המועצה וועדת הביקורת לפקח על עבודת הביקורת הפנימית.
בשירות התעסוקה למשל עלה שתכניות העבודה של המבקרת הפנימית לשני 2009
 2010הוגשו למנכ"ל דאז לקבלת אישורו בלי מעורבות של המועצה.
 .3ק ב י ע ת ת נ א י ה ע ס ק ת ו ש ל ה מ ב ק ר ה פ נ י מ י  :נמצא כי ב 50%
מהתאגידי שנבדקו היו המנכ"לי מעורבי מעורבות ניכרת בקביעת שכרו של
המבקר הפנימי ,דבר היוצר תלות יתר של המבקר הפנימי במנכ"ל.
מ האמור עולה כי קיימי תאגידי שבה מעורבות המועצה או ועדת הביקורת
בעבודת הביקורת הפנימית אינה מספקת ,ועל כ קיימת תלות יתר של המבקר הפנימי
במנכ"ל התאגיד; תלות זו עלולה לפגוע בעצמאותו של המבקר הפנימי ובאפקטיביות
של עבודתו.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על המועצה של כל תאגיד להיות מעורבת בעבודת
הביקורת הפנימית באופ ישיר או באמצעות ועדת הביקורת ,כדי לממש את חובתה
לפקח על התאגיד ולהבטיח את מידת העצמאות הדרושה למבקר הפנימי לביצוע
תפקידו.

הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות
בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי בהיבטי רבי של הביקורת הפנימית מצב
הדברי בחברות הממשלתיות טוב מאשר בתאגידי הציבוריי  .בראש ובראשונה,
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הסדרתה של הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות ,באמצעות החוק וההנחיות של
רשות החברות ,היא אחידה ,מפורטת וחלה על כל החברות הממשלתיות ,לעומת
הסדרתה בתאגידי הציבוריי שאינה כ $כאמור .מלבד זה ,תפקודה של הביקורת
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 .
ע זאת ,בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה ליקויי בחברות הממשלתיות וברשות
החברות ,שעיקר הקצאת משאבי חסרה למבקר הפנימי בכמה חברות הממשלתיות
ופיקוח חסר של רשות החברות על הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות .להל
פירוט:
כשלי

חמורי

בתפקוד הביקורת הפנימית בשתי חברות

 .1ח ב ר ת ח ל מ י ש ח ב ר ה מ מ ש ל ת י ת ע י ר ו נ י ת ל ד י ו ר ל ש י ק ו
ו ל ה ת ח ד ש ו ת ש כ ו נ ו ת ב ת ל א ב י ב י פ ו ב ע " מ  :נמצא כי ועדת הביקורת
בחברה לא התכנסה כלל בשנת  ,2010וכי בשנת  2011התכנסה שלוש פעמי ; כי יותר
משנה וחצי עברו ממועד כינוסה בשנת  2009עד מועד כינוסה בשנת  ;2011כי הוועדה לא
דנה כנדרש בדוחות הביקורת הפנימית שהוגשו לה בשנת  ;2010וכי הוועדה
והדירקטוריו לא דנו באישור תכנית העבודה שהציע המבקר הפנימי לשנת  ,2011ובשל
כ $לא ביצע המבקר הפנימי ביקורת על פעילות החברה בשנה זו .נוס %על כ ,$לא נמצאו
מסמכי המעידי כי רשות החברות נקטה פעולה כלשהי לכנס את ועדת הביקורת
בחברה במש $שנה וארבעה חודשי  ,ממועד הדיו האחרו של ועדת הביקורת ביולי
 2009עד ישיבת הדירקטוריו בנובמבר  .2010כמו כ  ,לא נמצאו מסמכי המעידי כי
רשות החברות פעלה לקיי דיוני בדוחות הביקורת הפנימית בשנת  2010ולאשר את
תכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת  2011כנדרש.
 .2ח ב ר ת כ פ ר ה נ ו ע ר מ א י ר ש פ י ה ) :א( נמצא כי במש $יותר משנתיי
ממאי  2008עד אוגוסט  2010לא פעלו דירקטוריו החברה וועדותיו ,מכיוו שלא
נמצא לפעילות המניי הדרוש לפי תקנו החברה ,זאת על א %ניסיונותיה של רשות
החברות להביא לפעילותו תקינה של הדירקטוריו  .במרבית התקופה כשנה וחצי
היה מניי זה חסר מכיוו ששר האוצר דאז מר רוני בר או  ,שרת החינו $דאז פרופ' יולי
תמיר והממשלה לא מינו דירקטורי לחברה ,א %שהדבר נדרש בחוק.
)ב( נמצא שבמש $כשנה וחצי לא היה בחברה מבקר פנימי ,ולמעשה לא נעשתה בה
ביקורת פנימית במש $כשנתיי וחצי מינואר  2009עד מאי .2011
הפיקוח של רשות החברות על הביקורת הפנימית
 .1נמצאו חברות אשר לא הגישו לרשות החברות דיווחי מפורטי  ,כפי שדרשה,
בנוגע לביקורת הפנימית בה  ,דיווחי שהיה בה כדי לסייע לרשות החברות לבחו את
האפקטיביות של הביקורת הפנימית בחברות אלה .עוד נמצא כי רשות החברות לא
דרשה מאות חברות להשלי את דיווחיה ולא השתמשה בדיווחי שקיבלה לבחינת
מערכי הביקורת הפנימית של החברות ,כדי לפקח על פעילות ולאתר ליקויי
מערכתיי הדורשי את התערבותה.
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 .2נמצא כי בניגוד להוראות הרשות לא נכחו נציגי רשות החברות בכ  75%מדיוני
ועדות הביקורת שנבדקו ,ושבה דנו הוועדות באישור תכניות העבודה של הביקורת
הפנימית לשני .2011 2009
הקצאת משאבי

לביקורת הפנימית

נמצאו חברות ממשלתיות הדומות זו לזו בהיק %פעילות  ,א $שונות זו מזו בכמות
המשאבי המוקצי לביקורת הפנימית בה  .דוח זה מעלה כי על רשות החברות לבחו
את היק %המשאבי שמקצות החברות הממשלתיות לביקורת הפנימית ,על פי
המאפייני של כל אחת מה  .כ $יהיו בידי נציגי הרשות בוועדות הביקורת נקודות
ייחוס ) (Benchmarksבכל הנוגע להיק %המשאבי המוקצי למבקר הפנימי.

עבודת המבקרי הפנימיי בגופי הציבוריי
קביעת תקני

מקצועיי

מחייבי

מבט כולל
למבקרי

הפנימיי

חוק הביקורת הפנימית קובע כי המבקר הפנימי יבצע את הביקורת על פי תקני
מקצועיי מקובלי  .ואול החוק אינו קובע מה התקני המקצועיי המקובלי
ומותיר זאת לחקיקת משנה של שר המשפטי  .נמצא כי מאז נחקק חוק הביקורת
הפנימית בשנת  1992לא הותקנו תקנות הקובעות אילו תקני מקצועיי מחייבי את
המבקרי הפנימיי  .להתקנת תקנות כאלה יש חשיבות רבה ,מאחר שהמבקרי
הפנימיי חסרי תקני מחייבי בדבר סדרי עבודת  ,ותקני אלה ישמשו למבקר
הפנימי קו מחייב ,וכ ישמשו קנה מידה להערכת תפקודו.
ביסוס תכנית העבודה על סקר סיכוני

או הערכת סיכוני

רצוי שהמבקר הפנימי בכל ארגו יבסס את תכנית העבודה שלו על סקר סיכוני
שעושה הגו %המבוקר או על הערכת סיכוני שמבצע הוא עצמו לצור $הכנת תכנית
העבודה.
 .1מ ש ר ד י ה מ מ ש ל ה  :ככלל ,הנהלות משרדי הממשלה אינ מבצעות סקר
סיכוני  .המבקרי הפנימיי אמנ יכולי לבצע הערכת סיכוני לצור $הכנת תכנית
העבודה שלה  ,ואול נמצא כי בכ  80%ממשרדי הממשלה שנבדקו לא ביססו
המבקרי הפנימיי את תכניות העבודה שלה על הערכת הסיכוני .
 .2ה ת א ג י ד י ה צ י ב ו ר י י  :נמצא שרק בכ  44%מהתאגידי שנבדקו בוצעו
בשני  2009 2004סקר סיכוני או הערכת סיכוני  ,ורק בכ  39%מהתאגידי שנבדקו
היו תכניות העבודה של המבקרי הפנימיי לשני  2010 2007מבוססות עליה .
 .3ה ח ב ר ו ת ה מ מ ש ל ת י ו ת  :חוזר רשות החברות שפורס בשנת  2009קובע
כי על בדיקתו של אופ ניהול הסיכוני בחברה להיות חלק מתכנית העבודה השנתית
של המבקר הפנימי .ואול עולה שבתכניות העבודה של המבקרי הפנימיי לשנת
 2010ב  60%מהחברות שנבדקו ובתכניות העבודה של המבקרי הפנימיי לשנת 2011
ב  44%מהחברות שנבדקו לא נכללה בדיקה של ניהול הסיכוני בחברה.
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חוזר רשות החברות משנת  2009קובע ג כי על המבקר הפנימי להתחשב בתוצאות
סקר הסיכוני בקביעת תכניות העבודה שלו .עוד קובע החוזר כי על ועדת הביקורת
והדירקטוריו לאשר את תכניות העבודה של המבקר הפנימי ולקבוע את הקצאת
המשאבי ליישו התכניות .נמצא שבכ  92%מהחברות הממשלתיות שנבדקו ביססו
המבקרי הפנימיי את תכניות העבודה שלה על סקר סיכוני שביצעה החברה או
על הערכת סיכוני שביצעו ה עצמ  .ע זאת ,נמצא שבחברת אתרי בחו %תל אביב
חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א יפו בע"מ ,בתכניות העבודה של המבקר הפנימי
לשני  ,2011 2010ובחברת המכו הגיאופיסי לישראל ,בתכנית העבודה של המבקר
הפנימי לשנת  ,2011לא יוחד מקו ראוי לבדיקת אופ התמודדות של החברות ע
הסיכוני המשמעותיי לה שאותרו בהערכת הסיכוני  ,וא %על פי כ אישרו ועדות
הביקורת והדירקטוריוני תכניות אלה.
תפקידי

נוספי

של המבקר הפנימי

חוק הביקורת הפנימית קובע כי "מבקר פנימי לא ימלא ,בגו %שבו הוא משמש מבקר,
תפקיד נוס %על הביקורת הפנימית ,זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה
על תלונות העובדי  ,וא %זאת א מילוי תפקיד נוס %כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע
במילוי תפקידו העיקרי".
צ י ב ו ר י י  :נמצא שבכ  21%מהתאגידי הציבוריי שנבדקו
 .1ת א ג י ד י
מילאו המבקרי הפנימיי תפקידי א %שהדבר מנוגד לחוק הביקורת הפנימית.
 .2מ ש ר ד י ה מ מ ש ל ה ) :א( חברות בוועדות משרדיות בשנת  1997החליטה
הממשלה כי בכל משרד ממשלתי יקי המנכ"ל ועדת היגוי שתהיה אחראית לכל
פעולות המחשוב ,ושאחד מחבריה יהיה המבקר הפנימי .נוכח הוראות חוק הביקורת
הפנימית יש לראות מבקר פנימי שמונה לחבר בוועדה משרדית כמשקי %בלבד בלא
שתהיה בידיו סמכות ביצועית.
)ב( בירור תלונות נמצא כי בכמחצית ממשרדי הממשלה שנבדקו הוטל על
המבקרי הפנימיי התפקיד של הממונה על תלונות הציבור ,ולטענת של המבקרי
היה עליה לייחד לעיסוק זה זמ שהיה דרוש לה לביצוע הביקורת תפקיד
העיקרי.
)ג( הכנת תשובות למשרד מבקר המדינה ברוב המכריע של משרדי הממשלה
שנבדקו היו המבקרי הפנימיי מעורבי  ,על פי הנחייתו של המנכ"ל ,בהכנת תשובות
המשרד לטיוטות דוחות מבקר המדינה ,ולטענת נעשתה עבודה זו לעתי על חשבו
ביצוע הביקורת.
טיפול הנהלות
הפנימית

הגופי

הציבוריי

בדוחות

הביקורת

ה ה נ ה ל ה ב ד ו ח ו ת ה מ ב ק ר ה פ נ י מ י  :נמצא שיותר משליש
דיו
מהמנכ"לי של משרדי הממשלה שנבדקו וכ המנכ"לי של שלושה מששת התאגידי
הציבוריי שנבדקו לא דנו בכל דוחות הביקורת הפנימית ,א %שהדבר נדרש בחוק
הביקורת הפנימית.
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מ ע ק ב א ח ר ת י ק ו ה ל י ק ו י י  :בכל משרדי הממשלה שנבדקו קיימות ועדות
למעקב אחר תיקו הליקויי שעלו בדוחות המבקר הפנימי בראשותו של המנכ"ל,
כנדרש על פי החלטות הממשלה .ואול בשליש מהמשרדי לא דנו הוועדות בדוחות
הביקורת הפנימית כנדרש.

סיכו והמלצות
 .1ממצאי דוח זה מצביעי על ליקויי בדר $פעולת של הגופי הציבוריי שנבדקו
בכל הנוגע לביקורת הפנימית בה  ,ועל שחלק מההסדרי המוסדיי הקיימי אי
בה כדי להבטיח את עצמאותו של המבקר הפנימי בארגו הציבורי כנדרש.
 .2במשרדי הממשלה לא התגבש הסדר המבטיח את מידת העצמאות הדרושה
למבקר הפנימי כדי שיוכל למלא את תפקידו כראוי .הסדר כזה יתאפשר באמצעות
מיסוד זיקתו של המבקר הפנימי במשרד הממשלתי לגור ביצוע ובקרה ממשלתי חו*
משרדי ,בדומה להסדרי שהתגבשו בנוגע לשומרי הס %במשרדי הממשלה .יש לציי כי
עמדת משרד מבקר המדינה היו כבעבר היא שגור זה צרי $להיות חלק מהרשות
המבצעת ,ולפיכ $אינו יכול להיות משרד מבקר המדינה שאינו חלק ממנה .נוס %על כ,$
לא השתמשו השרי בעבודת המבקר הפנימי כדי לממש את אחריות המיניסטריאלית
ולא היו מעורבי במידה מספקת בעבודתו של המבקר .בכ $נוצרה תלות יתר של
המבקר הפנימי במנכ"ל ,ולעתי ג בסמנכ"ל למינהל .תלות זו של המבקר במנכ"ל
ובסמנכ"ל למינהל מתבטאת בי היתר באישור תכנית העבודה שלו ,בהקצאת
המשאבי לעבודתו ובהשפעה על תנאי העסקתו ועל מעמדו בארגו  .בגלל תלות זו נוצר
חשש לניגוד ענייני  ,ולו למראית עי  ,העלול לפגוע ה בעבודתו של המבקר הפנימי וה
בהכרעותיו של המנכ"ל בסוגיות הנוגעות לביקורת הפנימית .האפקטיביות של
הביקורת הפנימית תלויה אפוא במידה רבה במנכ"ל ובתפיסתו את תפקידי הביקורת,
ולא בהסדר מוסדי המבטיח אותה.
הנציבות לא השכילה לראות בתחו הביקורת הפנימית תחו המחייב קביעת תקני
לתקנ 1חסר של יחידות הביקורת הפנימית ,לאיוש חסר של התקני
מזעריי ונתנה יד ִ
שאושרו ולקביעת מעמדו הארגוני הנמו $של המבקר הפנימי .במש $השני דחתה
הנציבות בקשות חוזרות ונשנות לבחו שוב את מעמד של המבקרי הפנימיי
במשרדי הממשלה ואת תנאי שכר .
 .3בנוגע לתאגידי הציבוריי  ,ממצאי דוח זה מצביעי על שטר נקבע הסדר מקי%
לגבי התאגידי  ,ובכלל זה בנוגע לביקורת הפנימית בה  .זאת בניגוד להסדרה הקיימת
לגבי חברות ציבוריות וחברות ממשלתיות ובניגוד להמלצות השונות של מבקר המדינה
ושל המועצה לתאגידי ציבוריי  .ע זאת ,בינואר  2013פרס משרד המשפטי את
תזכיר הצעת חוק התאגידי הציבוריי  ,שבו הצעה להסדרת הסוגיה.
המועצה בתאגיד הציבורי היא המפקחת על פעילות התאגיד ועל הנהלתו .המועצה
אמורה להביא להפחתת התלות של המבקר הפנימי במנכ"ל הארגו ולמלא ,בהיבטי
מסוימי  ,את התפקידי המיועדי לגורמי הבקרה החיצוניי שסמכות חלה על כלל
משרדי הממשלה .ואול ממצאי הביקורת מלמדי כי היו מועצות שמשכו את ידיה
מעיסוק במער $הביקורת הפנימית ונמנעו מלהשתמש בעבודתו של המבקר הפנימי .בכ$
כשלו מועצות אלה במילוי תפקיד .
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 .4מצב הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות טוב בהיבטי רבי ממצב
הביקורת הפנימית בתאגידי הציבוריי  .ע זאת ,בבדיקה התגלו ליקויי בעבודתה
של הביקורת הפנימית בכמה חברות ממשלתיות ,ובשתי חברות חברת חלמיש חברה
ממשלתית עירונית לדיור לשיקו ולהתחדשות שכונות בתל אביב יפו בע"מ וחברת
כפר הנוער מאיר שפיה לא התקיימה כלל ביקורת פנימית במש $פרקי זמ ארוכי ,
א %שהדבר נדרש בחוק הביקורת הפנימית .נמצאו ג ליקויי בפיקוח של רשות
החברות על הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות.
על רשות החברות לפעול לשיפור תפקודה בכל הנוגע לפיקוח על הביקורת הפנימית
בחברות הממשלתיות ,כדי לוודא שהביקורת מתפקדת כראוי :חובה עליה בי היתר
להבטיח כי נציגיה ישתתפו בדיוני  ,לדרוש מהחברות להגיש לה דיווחי מלאי לגבי
הביקורת הפנימית ,לבחו את היק %המשאבי שהוקצו לביקורת הפנימית בחברות
ולנתח את המידע שה מספקות לה.
 .5א %כי ממשלות ישראל היו מודעות לחולשתו של מוסד הביקורת הפנימית ,וא %כי
ועדת זילר בחנה את הסוגיה והגישה את המלצותיה כבר בשנת  ,2006א %על פי כ לא
טופלו הסוגיות המהותיות בעבודת של המבקרי הפנימיי  .כ $למשל טר נקבעו
בתקנות התקני המקצועיי המחייבי את המבקרי הפנימיי לפי חוק הביקורת
הפנימית ,על א %החשיבות שבקביעת .
נוכח חשיבותו של מוסד הביקורת הפנימית במגזר הציבורי וקשיי פעילותו במסגרת
ההסדרי הקיימי  ,ראוי כי משרד המשפטי יקד במהרה את התיקו לחוק
הביקורת הפנימית ברוח הצעותיה של ועדת זילר ועל פי ממצאי דוח זה ,וכ את חוק
התאגידי הציבוריי על פי תזכיר הצעת חוק התאגידי הציבוריי ודוח זה .ראוי
שהצעות החוקי האלה שמגבש משרד המשפטי ייצרו את המסגרות הארגוניות ואת
ההסדרי המוסדיי הדרושי להבטחת האפקטיביות של הביקורת הפנימית ,ובכלל
זה הגברת עצמאותו של המבקר הפנימי .זאת באמצעות יצירת זיקה בי המבקר הפנימי
במשרד הממשלתי ובי גור ביצוע ובקרה חיצוני ,בכיר ובעל סמכויות שיחולו על כלל
משרדי הממשלה ובאמצעות הגברת מעורבות של המועצה ושל ועדת הביקורת
בתאגידי הציבוריי בעבודת המבקר הפנימי והסדרת עבודת בדומה לקבוע בחוק
החברות ,התשנ"ט  ,1999ובכלל זה קביעת תדירות התכנסויותיה של ועדת הביקורת
והמניי המזערי החוקי לקיו דיוניה.
ע זאת ,בלא תלות בגיבוש הצעות החוק על ידי משרד המשפטי כאמור ,על הגורמי
השרי הממוני והנציבות ,מועצות התאגידי  ,רשות החברות
המוסמכי
לפעול לתיקו הליקויי במער $הביקורת הפנימית ולשיפור
והדירקטוריוני
האפקטיביות שלה ,ובכלל זה הקטנת תלותו והגברת עצמאותו של המבקר הפנימי
והגברת מעורבות של המועצות וועדות הביקורת בתאגידי  ,באמצעות התקנת תקנות
מתאימות או מת הוראות מינהליות.
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פעולות בתחו שירותי הדת

פעולות הביקורת
נבדקו פעולות הנהלת בתי הדי הרבניי  ,ובעיקר נושאי אלה :השירות לציבור
בבתי הדי  ,שירותי סיוע והכוו בבתי הדי  ,הטיפול בענייני עגונות ומסורבות
גט ,ענייני מינהל הקשורי בדייני .
באג הגיור שבמשרד ראש הממשלה נבדקו הנושאי האלה :ההקמה ,היעדי
והיק פעילות של מער הגיור הממלכתי במדינת ישראל; עדכו כללי הדיו
בבקשות לגיור; היבטי בהלי הגיור ,ובה ההכנה לגיור במכוני הגיור,
משפחות וקהילות מלוות ,טבילה במקווה טהרה ,והנפקת תעודת המרת דת;
התמיכה הכספית במכוני הגיור והבקרה עליה ; סוגיות כוח אד ומינהל באג
הגיור; תפקודה של ועדת החריגי לגיור נתיני זרי ; גיורי בבתי די פרטיי
וגיור קטיני מאומצי  .בדיקות השלמה נעשו ברבנות הראשית לישראל,
בהנהלת בתי הדי הרבניי ובנציבות שירות המדינה.
במשרד לשירותי דת ,ברבנות הראשית לישראל ובהנהלת בתי הדי הרבניי
נבדקו היבטי במער המטפל בנישואי של זוגות יהודיי המתקיימי בישראל
באמצעות המועצות הדתיות ,ובכלל  :הלי הרישו לנישואי והפיקוח
והבקרה עליו; היבטי בעריכת חופה וקידושי ; גביית אגרות נישואי ; רישו
לנישואי של בני הקהילה האתיופית וניהול רשימת מעוכבי נישואי  .בדיקות
השלמה נעשו במועצות הדתיות בירושלי  ,תל אביב ,קריית גת ,הרצלייה,
ראשו לציו  ,נתניה ,יבנאל ומטה בנימי ובמחלקות הדת במועצה המקומית
שוה ובמועצה האזורית מטה יהודה .כמו כ נעשו בדיקות השלמה בלשכת הרב
הראשי ליהודי אתיופיה וברשות האוכלוסי  ,ההגירה ומעברי הגבול.
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מער' הגיור הממלכתי בישראל
גיור הוא הלי המרת דתו של אד ב דת אחרת ליהדות .חוק השבות ,התש"י 1950
)להל חוק השבות( ,וחוק האזרחות ,התשי"ב  ,1952מקני ליהודי שמוגדר כמי
שנולד לא יהודייה או שהתגייר ,והוא אינו ב דת אחרת ולבני משפחתו זכות לעלות
למדינת ישראל ולקבל אזרחות .בישראל רק הגיור הממלכתי מוכר באופ מלא על ידי
רשויות המדינה לצור נישואי  ,גירושי וקבורה יהודיי .
בעשור האחרו מתגוררי במדינת ישראל כ  320,000אזרחי שאינ נחשבי יהודי
על פי ההלכה היהודית .חלק עלו לאר %בגלי העלייה הגדולי של העשורי
האחרוני ממדינות חבר העמי ומאתיופיה ,מכוח חוק השבות וחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב  .1952בשנת  2003החליטה ממשלת ישראל 1על העברת מער
הגיור הממלכתי )שהוק בשנת  (2000למשרד ראש הממשלה ,כדי להגדיל את מספר
המתגיירי מקרב אוכלוסייה זו.
במר 2007 %הוקמה ועדה בי משרדית "לבחינת מבנה ארגוני כולל ואיגו משאבי
בנושא הגיור בישראל" .בראש הוועדה עמד מנכ"ל משרד הקליטה דאז ,מר ארז
ועדת חלפו ( .באוגוסט  2007הגישה הוועדה את המלצותיה לראש
חלפו )להל
הממשלה ,ובפברואר  2008אימצה הממשלה 2את עיקרי ההמלצות )להל החלטת
הממשלה מ .(2008

פעולות הביקורת
בדצמבר  2007ביקשה הוועדה לענייני ביקורת המדינה ממבקר המדינה לתת חוות דעת
על פי סעי  21לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[ ,על תפקוד ועדת
החריגי! לגיור ,שמוסמכת לאשר למי שאינו אזרח ישראלי להתחיל בלימודי יהדות
לקראת גיור .התברר כי באותה עת התקיימה בדיקה נרחבת של המבקר הפנימי של
נציבות שירות המדינה על מער& הגיור ובכלל זה ועדת החריגי! .לנוכח זאת ולנוכח
השינויי! שחלו באותה העת במער& הגיור ,הוקפאה ההכנה של חוות הדעת .בדצמבר
 2011שוב ביקשה הוועדה ממבקר המדינה לתת חוות דעת בנושא תפקוד ועדת
החריגי! .בתו! הדיו' מסר נציג משרד מבקר המדינה לוועדה כי בכוונת המשרד לשקול
בחיוב קיו! ביקורת בנושא .דוח זה מגל! בתוכו את חוות הדעת המבוקשת וכ' בחינה
רחבה וכוללת של מער& הגיור הממלכתי בישראל.
בחודשי! מר( אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי! הקשורי! לפעילות
מער& הגיור הממלכתי במדינת ישראל :הקמה ,יעדי! והיקפי פעילות; עדכו' כללי
הדיו' בבקשות לגיור; היבטי! בהלי& הגיור ,ובה! ההכנה במכוני הגיור ,התמיכות
במכוני! והבקרה עליה! ,משפחות וקהילות מלוות ,טבילה במקווה טהרה ,והנפקת
תעודת המרת דת; סוגיות כוח אד! באג הגיור במשרד ראש הממשלה )להל' אג
__________________

1
2

החלטה מס'  761מיו .1.9.03
החלטה מס'  3155מיו .14.2.08
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הגיור(; היבטי! מינהליי! באג הגיור; תפקודה של ועדת החריגי!; גיורי! בבתי די'
פרטיי! וגיור קטיני! מאומצי! .הביקורת נעשתה באג הגיור ובמחוזותיו .בדיקות
השלמה נעשו ברבנות הראשית לישראל ,בהנהלת בתי הדי' הרבניי! ובנציבות שירות
המדינה )להל' נש"!(.

עיקרי הממצאי
השגת יעדי מער הגיור
בהחלטת הממשלה מ  2008הוחלט על פעולות מסוימות שיש לייש! כדי להגדיל את
מספר המתגיירי! וכדי ליצור תהליכי גיור נוחי! .ראש הממשלה דאז ,מר אהוד
אולמרט ,א ציי' כי "אי' להשלי! ע! מציאות בה חיי! בישראל כ  350,000אזרחי!
לא יהודי! אשר בחרו בישראל כמקו! מגוריה! ,בחרו לקשור את גורל! בגורל הע!
היהודי ,ואול! לא נוצרו הכלי! והאפשרות לצר אות! לע! היהודי" .למרות האמור,
במהל& השני!  2011 2007ירד בצורה ניכרת מספר! של המתגיירי! .בשני! האמורות
אמנ! הושמעו בקרב קבוצות בציבור טענות שערערו על הגיור הממלכתי ,וג! חלה
ירידה ניכרת במספר! של העולי! מאתיופיה ,שהביאה לירידה חדה במספר
המתגיירי! יוצאי אתיופיה ,א& מספר! של חסרי הדת בישראל לא ירד .למעשה
מספר! עלה מעט ,וב  2011עמד על כ  327,000תושבי! .עוד הועלה כי כרבע
מהמתגיירי! )בממוצע( נשרו באחד משלבי הלי& הגיור ולא השלימו אותו.
החלטת הממשלה מ  2008לפיה נושא הגיור יטופל באמצעות ועדת שרי! וועדת היגוי
לא יושמה ,ולאחר חילופי הממשלות בשנת  2009היא בוטלה הלכה למעשה .כלומר,
הוועדות שנועדו להבטיח את קידו! נושא הגיור לא הוקמו.

עדכו כללי הדיו בבקשות לגיור
הלי& הגיור הממלכתי הוסדר בכללי! לדיו' בבקשות לגיור ,התשס"ו ) 2006להל' כללי
הדיו'( ,שפרס! הרב הראשי לישראל )להל' הרב הראשי( ,לאחר שהוסמ& לכ& על ידי
הממשלה .נמצא כי א שקיימות אי התאמות בי' ההליכי! המתקיימי! הלכה למעשה
לבי' הוראות מסוימות בכללי הדיו' ,וא שבמער& הגיור נעשו שינויי! מהותיי! ,כללי
הדיו' לא עודכנו או תוקנו בהתא! והשינויי! לא עוגנו בה! כנדרש.

הכנה לגיור במכוני הגיור
בתו! השלב המינהלי של פתיחת התיק באג הגיור ,השלב הבא בהלי& הגיור הוא הכנה
לקראת גיור במכו' העוסק בכ& ,וזהו החלק הממוש& והעיקרי בהלי& כולו .במדינת
ישראל פועלי! כמה גופי! כאלה :המכו' המשות ללימודי יהדות )להל' מל"י(,
שהוק! בשנת  1999כפרויקט משות של הסוכנות היהודית ומדינת ישראל ;3האג
__________________

3

פרויקט הפועל במסגרת חברת בת של הסוכנות היהודית לאר ישראל
פיתוח וקליטה בע"מ".

"החברה הארצית לחינו ,
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לחינו& מבוגרי! במשרד החינו&; ו  14עמותות פרטיות המכשירות מתגיירי! לקראת
גיור )להל' מכוני!( ,שאחדות מה' מקבלות תמיכה כספית מאג הגיור.
ל ל י מ ו ד י  :התברר כי אתר האינטרנט הרשמי
 .1ה פ נ י י ת ה מ ת ג י י ר י
של אג הגיור ַמפנה את הציבור המבקש להירש! ללימודי הכנה לגיור א& ורק למל"י
ולא למכוני! האחרי!.
מל"י הוק! כדי להכשיר תלמידי! א! יחפצו בכ& לקראת הליכי הגיור בפני בתי
הדי' המיוחדי! לגיור .חלקו העיקרי של תקציב אג הגיור כ  60%יועד למימו'
פעילותו של מל"י; הלכה למעשה ,לפחות מחצית מתקציב זה מממ' את לימודיה! של
תלמידי! שבסופו של דבר אינ! מתגיירי! ,וחלק! א אינ! מתכווני! להתגייר.
 .2פ י ק ו ח ו ב ק ר ה ע ל ה מ כ ו נ י ל ג י ו ר  :נמצא כי אי' לאג הגיור תכנית
עבודה תקופתית בנושאי פיקוח ובקרה ,וכי הוא פעל ללא סדרי פיקוח שיטתיי!.
כתוצאה מכ& ,פעולותיו בתחו! זה אינ' אפקטיביות ומיטביות.

משפחות וקהילות מלוות
במסגרת הדרישות ההלכתיות של בית הדי' נדרש המתגייר להכיר מקרוב את חיי
היהדות המעשיי! .לצור& כ& מתלווה המתגייר למשפחה דתית או מסורתית המלווה
אותו בהלי& הגיור )להל' משפחה מלווה( ותומכת בו במהל& שלבי הגיור כדי לקרבו
ליהדות .נמצא כי אג הגיור לא ייש! כנדרש את החלטת הממשלה מ  2008ואת
התכניות והתפקידי! שקבע לעצמו בתחו! משפחות וקהילות מלוות למתגיירי! ,וכמו
כ' לא צייד את המשפחות המלוות בחומר הדרכה שיציג בפניה' את מהות תפקיד' ואת
הציפיות מה'.

טבילה במקווה טהרה
הטבילה במקווה היא השלב הסופי של הלי& הגיור .הביקורת העלתה כי כ 12%
מהמתגיירי! שקיבלו אישור על סיו! הלי& הגיור בי' ינואר  2011ליוני  ,2012טר!
טבלו .הביקורת ג! העלתה כי מתגיירי! מכל רחבי האר( יכולי! לטבול א& ורק
בארבעה מקוואות שנעשה אית! הסדר :בבאר שבע ,בהוד השרו' ,בחצור הגלילית ובתל
אביב .מצב זה מטריח את המתגוררי! במקומות מרוחקי! וא עלול לעכב את
הטבילה.

הנפקת תעודת גיור והמרת דת
אג הגיור מנפיק תעודת גיור והמרת דת עבור כל מתגייר )להל' תעודת המרה(,
המאשרת את גיורו ומאפשרת לו להירש! כיהודי במרש! האוכלוסי' .נמצא כי במהל&
השני!  2011 2009היה עיכוב בהנפקת תעודות ההמרה לחלק מהמתגיירי! ,וכי בשנת
 2012חל שיפור בקצב הנפקת התעודות .עוד נמצא כי כשליש ) (34% 24%מתעודות
ההמרה שהונפקו בשני! האמורות ,הונפקו עבור מתגיירי! שסיימו את הלי& הגיור
בשני! קודמות לשנה שבה הונפקה תעודת ההמרה .כ' נמצא כי בעשרות תיקי גיור
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הנפיק האג תעודת המרה )שלא נמסרה למתגייר( עוד קוד! שנציג הרב הראשי חת!
על תיק הגיור ואישר אותו כנדרש.

סוגיות כוח אד באג הגיור
 .1מ י נ ו י ר א ש מ ע ר ה ג י ו ר  :ראש מער& הגיור סיי! את כהונתו בפברואר
 .2012נמצא כי עד סו שנת  2012טר! התכנסה ועדת איתור לבחירת ראש מער& הגיור,
ורק בדצמבר  2012פורסמה מודעה פומבית המזמינה מועמדי! מתאימי! לפנות אליה.
כיוו' שכ& התעכב איוש משרתו של ראש מער& הגיור ,חר חשיבותו בניהול נושא רגיש
ומורכב זה .העיכוב במינויו של ראש מער& הגיור והעיכוב בהסמכת רב שיחתו! על
תעודות ההמרה בתקופת הביניי! פגעו בשירות לאוכלוסיית המתגיירי!.
 .2א ו פ ת ש ל ו ה ש כ ר ל ד י י נ י ה ג י ו ר  :החלטת הממשלה מ  2008קבעה
כי יופסק התשלו! לדייני! על בסיס מספר תיקי הגיור שבטיפול! ,כפי שהיה נהוג עד
אז ,וכי מאותה עת ייקבע תשלו! שכרו של כל דיי' על בסיס אחוזי המשרה שנקבעה לו.
נמצא כי רק בשלהי שנת  ,2012בחלו כארבע שני! מהחלטת הממשלה ,הוסדרה
העסקת כלל הדייני! בהיקפי משרות קבועי!.
ב ב י ת ה ד י  :מנהל אג הגיור,
בפתיחת הדיוני
 .3א י ח ו ר י
שאחראי על הניהול האדמיניסטרטיבי של מער& הגיור ,קיבל תלונות רבות על איחורי!
חוזרי! ונשני! של חלק מהדייני! שגרמו לעיכוב בדיוני! .נמצא כי ג! אחרי שהמנהל
הפי( חוזר בנושא ,המשיכו להגיע דיווחי! על איחור בפתיחת הדיוני!.
 .4ה ע ס ק ת ע ו ב ד י מ ח ל ק ת מ י ל ו ת ו ט ב י ל ו ת  :עובדי מחלקת מילות
וטבילות מועסקי! כעובדי מדינה בחוזה העסקה לפי תפוקות דהיינו לפי מספר
המתגיירי! שבה! טיפלו .א שבשנת  2005הורתה נש"! למשרד ראש הממשלה
להעסיק אות! לפי שעות עבודה ולא לפי תפוקות ,הדבר לא בוצע .הביקורת העלתה כי
במהל& ינואר  2012החליט מנהל אג הגיור להעסיק שלושה מעובדי המחלקה בעבודות
מינהליות במחוז ירושלי! של האג  ,בלא שהתקבל מנש"! או מאג כוח אד! במשרד
ראש הממשלה אישור לכ& ולאופ' תשלו! שכר!.
 .5ת פ ק י ד ו ש ל ש ל י ח ב י ת ה ד י  :בהחלטת הממשלה מ  2008הוצע כי
שליח בית די' יכונה "חונ& למתגייר" ויסייע למתגייר בכל שלבי התהלי& .עד אפריל
 2010ליווה שליח בית די' את המתגייר מראשית הלי& הגיור .באותו מועד הוגדר מחדש
תפקידו של שליח בית הדי' ל"רכז מחוז" .מאותה עת ,במרבית המקרי! רכז המחוז
פוגש לראשונה את המתגייר רק לקראת סו הלי& הגיור כשמונה חודשי! אחרי
שהחל את לימודיו .רק לעתי! פוגש רכז המחוז את המתגייר כחודשיי! לאחר תחילת
הלימודי! ,על פי המלצות הדייני! .במצב דברי! זה רכז המחוז אינו יכול לסייע לכל
מתגייר בכל שלבי הלי& הגיור ,ומכא' שהחלטת הממשלה אינה מיושמת הלכה למעשה.

היבטי מינהליי בעבודת מער הגיור
ו ר י כ ו ז  :טר!
 .1א י ת ו ר מ ס מ כ י ה ג י ו ר ש ל כ ל ל ה מ ת ג י י ר י
הקמתו של מער& הגיור הממלכתי ,עסקו בגיור כלל בתי הדי' הרבניי! וחלק מרבני
הערי! ,והצטברו אצל! תעודות המרה ומסמכי גיור .מסמכי! אלה לא רוכזו באג
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הגיור .נמצא כי בשל הביזור שעדיי' שורר בעריכת הגיורי! הממלכתיי! המוכרי!,
ובשל העובדה שהמידע בדבר כלל המתגיירי! אינו מרוכז במקו! אחד ,מתעורר לעתי!
קושי רב באיתור תעודות ההמרה .יתרה מכ& ,בעתיד עלול להיווצר מצב שבו
המתגיירי! שלא התגיירו באמצעות אג הגיור ,או צאצאיה! ,יתקשו בעת הצור&
באיתור תעודת ההמרה ומסמכי הגיור ,ולפיכ& יתקשו בהוכחת יהדות!.
 .2ה כ נ ה ל ג י ו ר ב א מ צ ע ו ת ל מ י ד ה מ ר ח ו ק  :ועדת חלפו' סברה כי אחד
החסמי! להצלחת הלי& הגיור הוא הצור& ללמוד לימודי יהדות בכיתה ,במש& כ 400
שעות לימוד .בעקבות המלצות הוועדה ,נקבע בתכנית הרב שנתית של אג הגיור לשני!
 2011 2009כי יש להכי' תכנית ללמידה מרחוק כאופציה המיועדת לאלה שמסיבות
שונות אינ! יכולי! ללמוד במסגרות הקיימות .נכו' למועד סיו! הביקורת טר!
הסתיימו הבדיקות וההכנות הנדרשות למימוש התכנית להקמת כיתות ללמידה
מרחוק ,וממילא טר! הוחל ביישומה.
 .3ה ע ס ק ת מ ו ה ל י ל ש ה ש ל מ ת ה ל י כ י ה ג י ו ר  :הלי& "הטפת ד!
ברית" ,המיועד למתגיירי! שכבר נימולו ,מתבצע על ידי מוהלי! מוסמכי! .נמצאו
כמה ליקויי! בפעולות של ועדת המכרזי! במשרד ראש הממשלה לקידו! רכישת
שירותיה! של מוהלי! אלה .יצוי' כי במועד סיו! הביקורת טר! הסתיימה בחינת כל
ההצעות שהוגשו במכרז ,ונחת! חוזה רק ע! מוהל אחד המספק שירות לכל
המתגיירי! ברחבי האר(.
ה ג י ו ר  :נמצא כי הנתוני! במערכת
 .4מ ע ר כ ת ה מ ח ש ו ב ש ל א ג
המחשוב ,הכוללי! בעיקר את פרטיה! האישיי! של המתגיירי! ומידע נחו( על כל שלב
שה! עוברי! בתהלי& הגיור ,לא היו מלאי! ולא שיקפו את המציאות הקיימת; לכ' לא
היה אפשר להיעזר בנתוני המערכת ככלי ניהולי חשוב לפיקוח ולבקרה על הלי& הגיור.

ועדת החריגי
בהתא! לכללי הדיו' הוקמה באג הגיור ועדת חריגי! ,שתפקידה לדו' בבקשות לגיור
של נתיני! זרי! ולאשר לה! לפתוח בהלי& גיור בנסיבות מיוחדות ,שאינ' מפורטות
בכללי! .בעקבות החלטות שהתקבלו בישיבות בהשתתפות שר הפני! ,שר המשפטי!
והרב הראשי ,קבעה ועדת החריגי! במאי  2011נוהל לעבודתה )להל' הנוהל( ,שבו
עוגנו תנאי ס לפסילת בקשות לגיור של נתיני! זרי! ,ומונתה תת ועדה לצור& דיו'
בבקשות שעברו את תנאי הס .
 .1הביקורת העלתה כי בעקבות קביעת תנאי הס  ,נדחי! ג! נתיני! זרי! שאי'
מניעה אזרחית לגייר! ,שאי' לה! מניעי! זרי! ושכל כוונת! היא להצטר לע!
היהודי או להינשא לבני זוג! היהודי! א& ורק על פי ההלכה היהודית .כנות כוונת! של
אלה להתגייר אינה נבחנת כלל במסגרת תת ועדת החריגי! או במסגרת הוועדה עצמה,
כיוו' שה! כאמור נדחי! על הס .
 .2לנתיני! זרי! הפוני! לוועדת החריגי! אי' זכות להופיע בפניה או לערער על
החלטותיה .כ& עלול להיווצר מצב שבו תדחה הוועדה נתיני! זרי! שרצונ! להצטר
לע! היהודי הוא אמיתי ואינו נובע ממניעי! תועלתיי!.
 .3א שבמועד קביעת הנוהל המתינו מאות בקשות להחלטת ועדת החריגי! ,לא
נקבעו בו הוראות מעבר שיחולו עליה'.
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 .4עד פברואר  2012היה באתר האינטרנט של אג הגיור מידע רב על הלי& הגיור של
נתיני! זרי! ,ואול! בעקבות הנחיית משרד המשפטי! הוסר המידע מהאתר .בשל כ&,
המידע הנוגע ישירות לקהל הנתיני! הזרי! המעונייני! לפתוח בהלי& גיור אינו זמי'
לה! ,ונוצר עומס עבודה מיותר על עובדי האג .
 .5כדי לבדוק את מעמד! החוקי של נתיני! זרי! בישראל ואת האשרה שניתנה
לה! ,הותקנה באג הגיור ביולי  2011מערכת נתוני! ממוחשבת הכוללת נתוני!
ממאגרי המידע של רשות האוכלוסי' ,ההגירה ומעברי הגבול )להל' רשות האוכלוסי'(.
נמצא כי המידע הנמצא במערכת לא היה מלא ומעודכ' .בעקבות זאת ,בכמה מקרי!
דחתה ועדת החריגי! על הס וללא הצדקה בקשות לגיטימיות של נתיני! זרי!
להתגייר ,או מנגד דנה בבקשות שהיה צרי& לדחות' על הס .
 .6בנוהל נקבע כי ועדת החריגי! תמסור את תשובתה לפונה עד שלושה חודשי!
מיו! הגשת הבקשה .נמצאו בקשות שהגיעו לדיו' בוועדת החריגי! אחרי שחלפו
למעלה משלושה חודשי! מיו! שהוגשו ,ולעתי! א למעלה משנה.

גיורי בבתי די פרטיי
לבד מבתי הדי' הממלכתיי! לגיור ,קיימי! במדינת ישראל בתי די' פרטיי! שעוסקי!
בגיור שלא במסגרת מער& הגיור הממלכתי .הביקורת העלתה כי אי' התאמה בי'
הנחיית הרב הראשי לבי' הנחיות מנהל בתי הדי' הרבניי! בדבר אישור הלי& גיור שלא
נער& במסגרת מער& הגיור הממלכתי .עוד נמצא כי בניגוד להנחיית הרב הראשי ,אישר
בית די' רבני תשעה גיורי! שנעשו בבתי די' פרטיי!.

גיור קטיני מאומצי
גיור קטיני! מאומצי! נער& בבית די' מיוחד שהוסמ& לדו' בגיור קטיני! מכל רחבי
האר( ,והוא אור& בדר& כלל כשלושה חודשי! ,בכפו ליישו! דרישות בית הדי'.
 .1עד יוני  2012לא הייתה לבית הדי' המיוחד לקטיני! מערכת נתוני! ממוחשבת,
וכל המידע על המתגיירי! הקטיני! נוהל באופ' ידני ,פרט למתגיירי! קטיני! שסיימו
את הלי& הגיור ונתוניה! הוזנו למחשב .לפיכ& אי אפשר לקיי! מעקב ובקרה אחר
הליכי הגיור של כלל הקטיני!.
 .2לפי נתוני מערכת המחשוב של אג הגיור ,מינואר  2008ועד יוני  2012התגיירו 446
קטיני! מאומצי! .בדיקת התיקי! שנוהלו באופ' ידני העלתה כי באותה תקופה הורי!
ל  133ילדי! מאומצי! התחילו בהלי& גיור ילדיה! ונשרו במהלכו ,אול! האג לא בדק
את סיבות הנשירה.

סיכו והמלצות
בעשור האחרו' מתגוררי! במדינת ישראל כ  320,000אזרחי! שאינ! יהודי! על פי
ההלכה היהודית ,ושמנועי! מלהינשא בישראל כדת משה וישראל .א! ברצונ! להיחשב
יהודי! ,על אזרחי! אלה לעבור הלי& גיור ,כלומר להמיר את דת! לדת היהודית.
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ממשלת ישראל החליטה על הקמת מער& גיור ממלכתי כדי להגדיל את מספר
המתגיירי! מקרב אוכלוסייה זו .בשנת  2003החליטה הממשלה על העברת מער& הגיור
הממלכתי לאחריות משרד ראש הממשלה ,ובשנת  2005הוק! בו אג גיור.
בשנת  2009מונה מנהל לאג הגיור .מאז מינויו לתפקיד ,חל שינוי ניכר בסדרי עבודתו
של אג הגיור :נקבעו נוהלי עבודה ודפוסי פעולה חדשי! ,ג! בכל הנוגע לשיפור
השירות למתגיירי!; הוקמה מחלקה לרישו! נישואי' למתגיירי!; הוקמו בתי די'
נודדי! המגיירי! את העולי! מאתיופיה במרכזי הקליטה; והופעלה תכנית ייחודית
להכנה לגיור של עולי אתיופיה .ניכר כי נעשתה עבודה יסודית לצור& שיפור עבודת
האג בכלל והיחס למתגיירי! בפרט.
ע! זאת ,למרות המשאבי! הרבי! שהושקעו בשני! האחרונות ,מספר! של המתגיירי!
מקרב התושבי! שאינ! יהודי! לפי ההלכה ,לא עלה ,וא ירד ,כ& שאג הגיור לא עמד
ביעד העיקרי שנקבע לו בהחלטת הממשלה .על אג הגיור בשיתו אנשי מקצוע
וגופי! נוספי! שעוסקי! בתחו! הגיור לבחו' את הגורמי! לאי עמידה ביעד שנקבע
בהחלטת הממשלה מ  ,2008במטרה לפעול להשגתו ולמנוע נשירת מתגיירי! תו& כדי
הלי& הגיור.
על אג הגיור ועל משרד המשפטי! לסיי! בהקד! את התהלי& לתיקו' כללי הדיו'
שהחלו בו ולהגיש לרב הראשי לישראל הצעה לתיקו' הכללי! בהתא! להליכי הגיור
המתבצעי! הלכה למעשה ,ולהסדיר את התשתית הנורמטיבית הדרושה.
על אג הגיור לנקוט פעולות שיבטיחו את הסדרת הלי& הגיור במובני! נוספי!,
ובכלל! :הבטחת טיפול סדיר ושוט במער& המשפחות והקהילות המלוות וקידו!
הקמת התשתית למער& ארצי של משפחות וקהילות מלוות; קיצור מש& ההמתנה
לטבילה במקווה הטהרה ולהנפקת תעודות המרה .ג! בהיבטי! מינהליי! שוני!,
שעלולי! להשפיע על מעמד! האישי של מתגיירי! ,נדרש האג לפעול :לאתר ולרכז את
מסמכי הגיור של כלל המתגיירי! .כ' עליו לטייב את מערכת המחשוב שלו ,ובכללה את
הממשק לנתוני רשות האוכלוסי' ,לשפר ולייעל את הפיקוח והבקרה שלו על מכוני
ההכנה לגיור ואת מער& התמיכות הכספיות בה!.
על משרד ראש הממשלה ועל נש"! לפעול לאלתר לבחירתו של ראש מער& הגיור
ולהסדיר את העסקת כוח האד! במחלקת מילות וטבילות באג הגיור.
על אג הגיור לעקוב אחר פעילותה של ועדת החריגי! המטפלת בבקשות לגיור של
נתיני! זרי! ,שחלק! ה! בני זוג של אזרחי! ישראלי! .כ' עליו לפעול ,בשיתו ע!
משרד הפני! וע! משרד המשפטי! ,ככל שימצאו לנכו' ,לעריכת שינויי! בנהלי!
שנקבעו לעבודת הוועדה ,ולפרסמ!.
על הנהלת בתי הדי' הרבניי! לוודא שהנחיות הרב הראשי בדבר הכרה בגיור שנעשה
שלא במסגרת מער& הגיור הממלכתי יבוצעו במלוא' ,ולהבטיח את קיומו של מסלול
בלעדי ,אחיד וסדור להכרה בגיורי! הללו.
על אג הגיור להביא בפני ראש מער& הגיור והרב הראשי את הנתוני! הנוגעי!
לקטיני! מאומצי! שהלי& גיור! לא הושל! ,שכ' א! ה! התחילו את ההלי& משמע
שגילו בו עניי' .על כ' יש לבחו' א! נית' לסייע בהשלמת הלי& הגיור .כמו כ' ,ראוי לנתח
את הסיבות לנשירת! על מנת לצמצ! מקרי! כאלה בעתיד.
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על אג הגיור להבטיח את המש& השיפור בשירות הנית' למתגיירי! ולפעול בנחישות
ובמר( לתיקו' מכלול הליקויי! שהועלו בדוח ,בייחוד לנוכח רגישותו של הלי& הגיור
הנוגע במעמד! האישי של המבקשי! להתגייר.
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רישו נישואי במועצות הדתיות
הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות של כל אד  ,והיא נגזרת מער
כבוד האד המעוג במדינת ישראל בחוק יסוד :כבוד האד וחירותו .חוק שיפוט בתי
די רבניי )נישואי וגירושי ( ,התשי"ג  ,1953קובע כי נישואי וגירושי של יהודי
בישראל ייערכו על פי די תורה .מכוח חוק זה נישואי בישראל נערכי כדת משה
וישראל )להל כדמו"י(.
המועצות הדתיות ומחלקות הדת ברשויות מקומיות שאי בה מועצה דתית נפרדת,
מוסמכות לספק שירותי דת לתושבי המתגוררי בתחומ  .במסגרת זו ה מבצעות את
הלי הרישו לנישואי יהודי בישראל על ידי רב רוש נישואי  ,שהוסמ על ידי
הרה"ר( .הרה"ר אחראית לפיקוח הלכתי על
הרבנות הראשית לישראל )להל
פעילות של הרבני רושמי הנישואי  ,לקביעת הנחיות לרושמי הנישואי ולהסמכת
רבני לעריכת חופה וקידושי )להל חו"ק( .המשרד לשירותי דת )להל המשרד(
הוא המאסדר )רגולטור( המפקח על מת שירותי הדת במועצות הדתיות .הנהלת בתי
הדי הרבניי  ,המשמשת יחידת סמ של משרד המשפטי  ,מנהלת את רשימת
מעוכבי הנישואי  .רשימה זו כוללת שמות בני אד המעוכבי זמנית או המנועי
באופ קבוע מלהינשא כדמו"י .בתי הדי הרבניי מוסמכי לברר את יהדות של
המבקשי להינשא.
בשני  2010 2008נישאו במדינת ישראל באמצעות המועצות הדתיות ומחלקות הדת
ברשויות המקומיות ,כ  37,000זוגות יהודי בממוצע בכל שנה.

פעולות הביקורת
בחודשי! מר( ספטמבר  2011בדק משרד מבקר המדינה היבטי! במער& הנישואי' של
זוגות יהודי! הנערכי! בישראל באמצעות המועצות הדתיות .בי' היתר נבדקו הנושאי!
האלה :הלי& הרישו! לנישואי'; היבטי! בעריכת חו"ק; גביית אגרות נישואי'; רישו!
לנישואי' של בני הקהילה האתיופית; ניהול רשימת מעוכבי נישואי'; והפיקוח והבקרה
על רישו! הנישואי' במועצות הדתיות .הביקורת נעשתה במשרד ,ברה"ר ובהנהלת בתי
הדי' הרבניי! .בדיקות השלמה נעשו במועצות הדתיות בירושלי! ,תל אביב ,קריית גת,
הרצלייה ,ראשו' לציו' ,נתניה ,יבנאל ומטה בנימי' ,ובמחלקות הדת במועצה המקומית
שוה! ובמועצה האזורית מטה יהודה .כמו כ' ,בלשכת הרב הראשי ליהודי אתיופיה
וברשות האוכלוסי' ,ההגירה ומעברי הגבול.
במסגרת הביקורת שלח משרד מבקר המדינה  168שאלוני! ל  133המועצות הדתיות
ול  35מחלקות הדת ברשויות המקומיות .לשאלוני! השיבו ) 120כ  (70%מבי' 168
הגופי! האמורי! .באמצעות השאלוני! נבדקו היבטי! שוני! בטיפול' של המועצות
הדתיות בהלי& הרישו! לנישואי' בשני! .2010 2008
מאחר ששאלת אופי הנישואי' הרצוי בישראל שנויה במחלוקת ציבורית ועולה לא אחת
בדיוני! בכנסת ,החליט מבקר המדינה שלא לעסוק בה במסגרת דוח זה.
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עיקרי הממצאי
הלי הרישו לנישואי
הלי& הרישו! לנישואי' הוסדר בהוראות נוהל שפרס! המשרד ,שעודכנו בפברואר 2003
)להל' הנוהל( .על פי הנוהל ההלי& כולל שלושה שלבי! עיקריי!) :א( הרשמה לנישואי'
הכוללת את הצהרת בני הזוג ,חקירה ודרישה לצור& קביעת מעמד! האישי והמשפחתי
ופרסו! בציבור של דבר הנישואי' העתידי! להיער&; )ב( עריכת חו"ק; )ג( הנפקת
תעודת הנישואי' והפצתה לגורמי! הנוגעי! בדבר.
 .1במש& השני! החלו לפעול שלוש לשכות המופעלות בידי ארגוני! פרטיי! )להל'
הלשכות הפרטיות( לצד מועצות דתיות או מחלקות דת .התברר כי המשרד ,המפקח על
שירותי הדת שנותנות המועצות הדתיות ,לא בח' את מכלול ההיבטי! המשפטיי!
והמינהליי! של פעילות הלשכות הפרטיות.
 .2כ  67%מהמועצות הדתיות רושמות לנישואי' ג! בני זוג שאינ! עומדי! באחד
הקריטריוני! שנקבעו בנוהל לעניי' מקו! רישו! הנישואי' ,וכ& ג! כל הלשכות
הפרטיות .חר זאת לא בח' המשרד א! יש הצדקה לעדכו' הנוהל וליתר גמישות בנושא
אזור הרישו! לנישואי'.
 .3נמצא כי המועצות הדתיות פועלות באופ' שונה זו מזו ה' במסגרת ההלי& וה'
בדרישות שה' מציבות לנרשמי! לנישואי' במסגרת בדיקת מצב! האישי :יש המקלות
ע! בני הזוג ויש המחמירות מעבר לנדרש בנוהל .ליקויי! אלה עלולי! לפגוע בתוק
הנישואי' ובעקרו' השוויו' בי' הנרשמי! לנישואי' במועצות הדתיות השונות.
 .4כמה מבי' המועצות הדתיות לא העבירו למחלקת רבנות ונישואי' במשרד )להל'
המחלקה( את פרטי המועמדי! לנישואי' שנרשמו אצל' ,ועל כ' לא בוצעו הבדיקות
הנדרשות מול מרש! האוכלוסי' ומול רשימת מעוכבי הנישואי' ,כל זה בניגוד להוראות
הנוהל .הועלה כי המחלקה לא נהגה לבצע מעקב אחר המועצות הדתיות שאינ'
מעבירות לה את רשימות המועמדי! לצור& הבדיקות האמורות וג! לא עקבה אחר
תוצאות טיפול' בנרשמי! לנישואי' ששמ! הופיע ברשימת מעוכבי הנישואי'.
 .5הועלה כי במאי  2007גיבשה ועדת הנישואי' ברה"ר הצעה להנחיות חדשות
ומעודכנות בדבר הליכי הרישו! לנישואי' בישראל ,הכוללת שינויי! מהותיי! בהוראות
הנוהל הקיי! ,בעיקר במה שנוגע לפישוט ההלי& .אול! עד למועד סיו! הביקורת,
בספטמבר  ,2011הרה"ר לא סיימה את טיפולה בנושא :ההצעה עדיי' לא אושרה
במועצת הרה"ר ולא פורסמה בקרב רושמי הנישואי' והציבור הרחב ,וממילא אי'
פועלי! לפיה.

בירור יהדות לצור נישואי
באפריל  2010נכנסו לתוקפ' ההנחיות לבירור יהדות ,התש"ע  ,2010שנקבעו על ידי חבר
דייני בית הדי' הרבני הגדול ומועצת הרבנות הראשית לישראל )להל' ההנחיות(.
ההנחיות מפרטות את ההלי& לבירור יהדות לצור& נישואי' המתקיי! בבית הדי'
הרבני .בהנחיות נקבע כי רוש! נישואי' לא יאשר עריכת חו"ק לאד! הנדרש לבירור
יהדות ,אלא א! כ' יש בידו פסק די' של בית די' רבני המאשר את דבר יהדותו .יצוי' כי
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לפי הנוהל בני זוג יכולי! לפתוח תיק נישואי' במועצה הדתית לכל היותר  90יו! טר!
מועד חופת! ,ג! במקרה שבו מי מה! נדרש להלי& של בירור יהדות.
 .1לעתי! נוצרו עיכובי! ממושכי! עד להכרעתו של בית הדי' הרבני בשאלת היהדות
של המבקשי! להינשא ,מה שהיה עלול למנוע ג! מבני זוג שנרשמו במועד המוקד!
ביותר הקבוע בנוהל  90יו! לפני חופת! להינשא במועד שתוכנ' על ידיה! .בי' היתר,
נוצרו עיכובי! בשלב קבלת חוות דעתו של חוקר מומחה לבירור יהדות המועסק בבית
הדי'.
 .2על א החלטת מועצת הרה"ר שהתקבלה בשנת  2008וההנחיות שפורסמו בשנת
 ,2010ולפיה' בירור יהדות ייעשה רק באמצעות בתי הדי' הרבניי! )הגו היחיד
שהוסמ& לכ&( ,חלק מהמועצות הדתיות מבררות את יהדות! של המועמדי! לנישואי'
באמצעות עמותה פרטית שממליצה בפניה' על יהדות המועמדי! .במועד סיו!
הביקורת ,ספטמבר  ,2011טר! גובשה רשימת מבררי יהדות חיצוניי! לבית הדי',
כנדרש בהנחיות.

השירות לציבור
 .1רוב המועצות הדתיות מפיצות ד הסבר או עלו' על הלי& ההרשמה לנישואי' רק
בשפה העברית .רק  59%מה' מפרסמות את המידע ברשת האינטרנט .בקרב 27%
מהמועצות הדתיות ,מענה אנושי בטלפו' הוא הערו( היחיד למסירת מידע על פתיחת
תיקי נישואי'.
 .2כ  40%מהמועצות הדתיות )מרבית' בינוניות (1אינ' מקבלות קהל אחר הצהריי!,
א שהדבר היה עשוי לשפר את השירות לציבור 89% .מהמועצות הדתיות הגדולות
השיבו כי אינ' מתאמות מראש ע! בני הזוג את מועד קבלת! להירש! לנישואי' ,א
שה' נותנות שירותי! לאוכלוסייה גדולה יחסית ,ולכ' ,מטבע הדברי! ,מספר הנרשמי!
בה' גדול וזמ' ההמתנה לרישו! עלול להיות ממוש&.

2

מינוי רושמי נישואי והעסקת מדריכות כלות
 .1התברר כי אי' בידי הרה"ר נוהל כתוב המגדיר את הלי& הבחירה של רב לכה' כרב
רוש! נישואי' ,ובכלל זה :מי רשאי להגיש מועמדות לתפקיד ,מה! תנאי הס  ,ובאיזה
אופ' תפורס! המשרה הפנויה .בשתי מועצות דתיות מינתה מועצת הרה"ר רבני!
רושמי נישואי' שאבותיה! כיהנו בה' קוד! לכ' כרושמי נישואי' ,וקיי! חשש כי
במינויי! אלה נית' משקל לייחוס! של הרבני!.
 .2במסגרת הלי& ההכנה לנישואי' מקבלות הכלות הדרכה בנושא הלכות טהרת
המשפחה .פרוצדורה זו מתבצעת באמצעות "מדריכות כלות".
)א( חלק ממדריכות הכלות שמעסיקות המועצות הדתיות אינ' רשומות במצבת כוח
האד! של המשרד המופקד ,בי' היתר ,על הפיקוח המינהלי של פעילות המועצות
__________________

1
2

מועצות דתיות שמנפיקות בי  101ל  300תיקי נישואי ותעודות רווקות בשנה.
מועצות דתיות שמנפיקות יותר מ  300תיקי נישואי ותעודות רווקות בשנה.
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הדתיות .נמצא כי  19מבי'  43המדריכות המועסקות במועצות הדתיות ה' נשות הרבני!
רושמי הנישואי' בה'.
)ב( ההדרכה לכלות אינה מתבססת על הנחיות מסודרות הדנות בתוכני ההדרכה
ובמספר שעות ההדרכה .המועצות הדתיות פועלות בתחו! זה על פי אמות מידה שה'
קבעו לעצמ' ,וההדרכה לכלה נמשכת משעה עד כ  12שעות.
)ג( התברר כי מקצת מהמכוני! העוסקי! בהכשרת מדריכות לכלות קיבלו הכרה
של הרה"ר וכי רק בוגרות המכוני! המוכרי! הוסמכו כמדריכות כלות מטע! הרה"ר,
לאחר שעברו בחינת הסמכה ברה"ר .זאת א כי לרה"ר אי' סמכות מפורשת בדי'
לעסוק בהסמכת מדריכות ובהכרה במכוני! העוסקי! בהכשרת מדריכות.

היבטי בעריכת חופה וקידושי
 . 1מ ת א י ש ו ר ק ב ו ע א ו ח ד פ ע מ י ל ע ר י כ ת ח ו " ק  :בשנת 2005
קבעה מועצת הרה"ר תשע הגדרות חלופיות ,שרק רב העומד באחת מה' יקבל אישור
קבוע לערו& חו"ק .נוס על כ& ,ועדת הנישואי' הארצית של מועצת הרה"ר הוסמכה
לתת אישור קבוע לעריכת חו"ק לרבני! שאינ! עומדי! בקריטריוני! שנקבעו ,א&
עוני! על כמה דרישות מצטברות אחרות.
)א( נמצאו מקרי! שבה! ועדת הנישואי' אישרה לרבני! אשר לא עמדו בכל
הדרישות לערו& חו"ק .קיי! חשש כי ע! חלק מהרבני! היא הקלה בשל ייחוס! או
בשל קרבת! לגורמי! בעלי השפעה.
)ב( במאי  2008החליט יו"ר ועדת הנישואי' כי יש צור& להבהיר ולפרט כמה
מההגדרות שנקבעו .א שהביא לפני ועדת הנישואי' הצעה להגדרות מפורטות ,עד מועד
סיו! הביקורת היא לא נדונה בוועדה ואלה נשארו ללא שינוי.
)ג( ביולי  2010החליטה ועדת הנישואי' כי אישורי! חד פעמיי! לעריכת חו"ק יינתנו
רק על ידי הרבני! הראשיי! עצמ! ובחתימת! .אול! בפועל ,ראשי לשכות הרבני!
הראשיי! לישראל ה! אלה שנותני! את האישורי! החד פעמיי! ,ללא חתימת הרבני!
הראשיי! אלא בתוספת הערה כי האישור נית' על דעת! .התברר כי לא נקבעו כללי!
למת' האישורי! האמורי! ,ובפועל נוצר חוסר אחידות בהחלטות ראשי הלשכות.
)ד( בכרבע מהמועצות הדתיות נמצא כי מדי פע! רוש! הנישואי' מאשר לרבני!
לערו& חו"ק ,ג! א! אי' ביד! אישור קבוע או אישור חד פעמי מהרה"ר.
 .2ה ש א ת ז ו ג ו ת ב נ י ש ו א י פ ר ט י י  :ההלכה היהודית איננה מתנה את
תוק הנישואי' במעמד ציבורי או ברישו! ממסדי כלשהו ,כ& שבני זוג יכולי! להינשא
במעמד "פרטי" וקידושיה! ייתפסו לכל עניי' ,א! התקיימו התנאי! הנדרשי!
בהלכה .3יש מבי' הזוגות הנישאי! שבוחרי! להינשא בנישואי' פרטיי! ,אול! בלי
שיירשמו כנשואי! ברישו! ממסדי כלשהו .להיעדר תיעוד ממוסד של רישו! הנישואי'
__________________

3

על רקע זה התקינה מועצת הרה"ר ב  1950תקנה הלכתית ,המכונה "חר דירושלי " .על פיה נישואי
שלא באמצעות רוש נישואי מטע הרה"ר ה נישואי אשר תקפי בדיעבד ,א אסורי מלכתחילה.
"חר דירושלי " הוא חלק ממכלול הדיני הדתיי המעוגני במשפט הישראלי.
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יש השפעות ה' במישור הפרט על זכויותיה! ועל מעמד! האישי של בני הזוג ,ולעתי!
ג! על ילדיה! ועל צדדי! שלישיי! ,וה' במישור הציבורי על הקופה הציבורית ,על
תקינות רישומי! ממסדיי! שוני! ועל האפשרות להתבסס עליה! .בשני! האחרונות
מנהל בתי הדי' הרבניי! שלח מכתבי נזיפה לכ  400רבני! שחיתנו זוגות באופ' פרטי.
כ' התקיימו דיוני! בעניי' ,אול! הנושא טר! הוסדר.
השירותי
עריכת חו"ק ופרסו
 .3ק ב ל ת ת מ ו ר ה ב ג י
ב צ י ב ו ר ) :א( על פי כללי! שאישרה מועצת הרה"ר ביולי  ,2009אסור לרב עובד
ציבור לקבל תמורה עבור עריכת חו"ק ,אלא א! כ' שני בני הזוג אינ! מתגוררי!
בתחו! כהונתו .ההיתר לקבלת תשלו! מותנה בקבלת היתר מראש מהרה"ר לביצוע
עבודה פרטית ,ובדיווחי! אחת לחצי שנה על מספר החופות שער& הרב ועל השכר
שקיבל .הועלה כי הרה"ר והמשרד לא פעלו לאכיפת האיסור לעבודה פרטית ללא היתר
וליישו! הכללי! הנוגעי! לקבלת תמורה בגי' עריכת חו"ק .זאת למרות שעדיי' לא
הוגשה לרה"ר בקשה כלשהי לקבלת אישור לעבודה פרטית.
)ב( מועצת הרה"ר החליטה ביוני  2010לאסור על רבני! לפרס! את עצמ! בכלי
התקשורת ,וקבעה כי רב שיפר הוראה זו יועמד לדי' משמעתי עד כדי שלילת רישיונו
לערו& חו"ק .למרות זאת ,רבני! רבי! מפרסמי! את שירותיה! כעורכי חופות
באתרי! שוני! ברשת האינטרנט ,ולא נמצא שננקטו נגד! הליכי! משמעתיי!.

גביית אגרות ותשלומי נוספי במסגרת הלי הרישו לנישואי
בחוזר מנכ"ל המשרד משנת  2001נקבעו הנחיות לגביית אגרות .בי' היתר נקבע כי
סכו! אגרת הנישואי' הוא  600ש"ח .כמו כ' ,נקבעו נהלי! למת' הנחה בשיעור של 40%
לנרשמי! לנישואי' העומדי! בתנאי! מסוימי! .ממצאי הבדיקה מלמדי! כי היו
מועצות דתיות שחרגו מהנהלי! ,כמפורט להל':
 .1מרבית המועצות הדתיות לא הקפידו לדרוש ממקבלי ההנחה את כל המסמכי!
הדרושי! ,וכמחצית מה' לא הקפידו כי ההנחה תינת' רק למי שעמד בתנאי הס
שנקבעו לעניי' זה .באחדות מ' המועצות הדתיות חסרו קבלות על תשלו! האגרה.
 .2חלק מהמועצות הדתיות לא פעלו על פי הנחיות המשרד בכל הנוגע לגביית
האגרות ,והתנהלות' הסבה עלויות מיותרות למבקשי! להינשא ויצרה חוסר אחידות
בי' הנרשמי! לנישואי'.
 .3בלשכתו של הרב רוש! הנישואי' של בני הקהילה האתיופית גבו אגרות נישואי' עד
שנת  .2008אול! רק כספי האגרות שנגבו בלשכה זו עד פברואר  2006הועברו לאחת
המועצות הדתיות .אשר לכספי האגרה שנגבו בי'  2006ל  ,2008תשלומי! שנגבו תמורת
חופות שער& הרב בלשכתו והעתקי מסמכי! שסיפק ,לא נמצאו מסמכי! המלמדי! מה
נעשה בה! .במסגרת הבדיקה שעשה סמנכ"ל המשרד ב  2010על פעילותה החריגה של
לשכת הרב בגביית התשלומי! האמורי! ,לא נבדקו היק הסכו! הכולל שהיא גבתה
והשימוש שנעשה בכספי! שנגבו.
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רישו לנישואי של בני הקהילה האתיופית
זוגות בני הקהילה האתיופית ,שהוריה! נישאו בחו"ל שלא באמצעות רב שמוכר על ידי
הרה"ר לעניי' נישואי' ,נדרשי! להציג אישור על יהדות! .אול! מסמכי! אלה בדר&
כלל לא נמצאי! ברשות! ,כיוו' שבאתיופיה לא היה בנמצא תיעוד נאות .לפיכ& הרב
המכה' כרב הראשי ליהודי אתיופיה )להל' בפרק זה הרב( ,ומבררי יהדות שמונו
בשני! האחרונות לזוגות יוצאי אתיופיה ,עורכי! בירור לגבי זהות בני משפחתו
המורחבת של כל מועמד לנישואי'.
 .1על פי הנחיות הרה"ר ,כל רושמי הנישואי' חייבי! לרשו! לנישואי' זוגות מבני
הקהילה באזור מגוריה! .למרות זאת נמצאו מועצות דתיות שהפנו את בני הקהילה
לפתוח ולנהל את תיקי הנישואי' שלה! בלשכתו של הרב .התנהלות זו פוגעת בכבוד
האד! ומנוגדת לעקרו' השוויו' המחייב כי הרישו! לנישואי' במועצות הדתיות ייעשה
באורח שווה לכל יהודי.
 .2עד שנת  2006רק הרב היה מוסמ& לתת אישורי יהדות לבני הקהילה .בשני! 2006
ו  2010החליטה מועצת הרה"ר למנות רבני! נוספי! מבני הקהילה האתיופית כמבררי
יהדות ,כדי להפחית את העומס המוטל על הרב ,אול! הדבר לא פורס! בציבור .הועלה
כי כמה מהמועצות הדתיות עדיי' מפנות את בני הקהילה לקבל אישור יהדות מהרב
בלבד .עוד עולה כי מהבחינה המעשית ,לבני הקהילה יכולת מוגבלת בלבד להשיג על
קביעותיו של הרב לגבי מעמד! האישי.
 .3בשנת  1989הורה בית המשפט העליו' 4לשר לענייני דתות להבטיח הקמת מכו'
ליהדות אתיופיה ,שירוכזו בו פרטי משפחות העולי! במאגר מידע ממוחשב בי' היתר
לצור& הבטחת תיעוד ייחוס! של בני הקהילה .למרות זאת ,במועד סיו! הביקורת,
יותר מ  20שנה לאחר שהוחלט להקי! את המכו' ,הוא טר! הוק!.
 .4ממצאי הרבני! מבררי היהדות של זוגות יוצאי אתיופיה אינ! מתועדי! באופ'
מסודר וממוחשב ותיקי הנישואי' אינ! סרוקי! ,ולכ' קשה להתחקות אחר החלטות
שהתקבלו בעבר בנוגע לאות! בני משפחה .הועלה כי מצב זה הוביל לא אחת להחלטות
נוגדות ומנוגדות לגבי יהדות! של בני אותה משפחה .מצב זה עלול ליצור פגמי!
מהותיי! בהחלטות שמטבע הדברי! משליכות על ייחוס! של בני הזוג ושל ילדיה! ,על
מעמד! האישי ועל עתיד! ,וכ' לגרו! לחוסר שוויו' בדרישות המוצבות כתנאי להינשא
כדמו"י.

ניהול רשימת מעוכבי הנישואי
היות שנישואי יהודי! בישראל נערכי! לפי די' תורה ,יש מגבלות שבגינ' יחידי! מקרב
האוכלוסייה היהודית מנועי! מלהינשא .מנהל בתי הדי' הרבניי! )להל' המנהל(
אחראי לניהול רשימת מעוכבי נישואי' ,שבה מרוכזי! פרטיה! המזהי! של אנשי!
המנועי! להינשא כדמו"י .לפי הנוהל ,כל רוש! נישואי' מחויב לוודא כי הנרש! אצלו
לנישואי' אינו מופיע ברשימת מעוכבי הנישואי' ,לפני שיאפשר לו להינשא כדמו"י.
__________________
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 .1חלק מההחלטות שקיבלו בתי הדי' הרבניי! בדבר מעמד! האישי של המתדייני!,
שהיו צריכות להביא להכללת! או למחיקת! מרשימת מעוכבי הנישואי' ,לא הובאו
לידיעת המנהל ולטיפולו .עקב כ& הרשימה לא עודכנה ,ועל כ' נכללי! בה אנשי!
ששמ! היה צרי& להימחק ממנה ולא נכללי! בה אנשי! אחרי! שעל פי החלטות בתי
הדי' צריכי! היו להיווס לה.
 .2בהנחיות היוע( המשפטי לממשלה בעניי' רשימות מעוכבי נישואי' ,5נקבע כי יש
להימנע מאיסו מידע על אנשי! שלא פנו כלל בבקשה להירש! לנישואי' .הועלה כי
לעתי! בתי הדי' הרבניי! הורו לכלול ברשימה ג! בני משפחה של בעל די' שאינ! צד
להלי& ,ולעתי! חרג המנהל מסמכותו והוסי לרשימה את שמותיה! ,6דבר הנוגד את
חוק יסוד :כבוד האד! וחירותו ,את כללי הצדק הטבעי ואת הנחיות היוע( המשפטי
לממשלה .כמו כ' ,א שלפי הנחיות היוע( המשפטי לממשלה ,המועצות הדתיות אינ'
רשאיות כלל לנהל רשימות מעוכבי נישואי' ,נמצא כי במועצה הדתית בירושלי!
מתנהלת כרטסת הכוללת ג! מידע על מעוכבי נישואי'.

הפיקוח והבקרה של מחלקת רבנות ונישואי על המועצות הדתיות
המשרד לשירותי דת מופקד ,בי' היתר ,על קיו! פיקוח מינהלי על פעילות המועצות
הדתיות ,והוא אחראי להנפקת תעודות הנישואי' ,שמירת' ועדכו' משרד הפני! בדבר
הנישואי' .בנושא נישואי' פועל המשרד באמצעות מחלקת רבנות ונישואי'.
 .1המחלקה מספקת למועצות הדתיות תעודות נישואי' שמונפקות אצלה על פי מספר
סידורי .התברר כי מער& אספקת התעודות מנוהל באופ' ידני ,ורק במהל& קיו!
הביקורת של משרד מבקר המדינה ,ביולי  ,2011היא החלה לרשו! את מספרי תעודות
הנישואי' שנעשה בה' שימוש ושנשלחו אליה מהמועצות הדתיות באמצעות קוב(
ממוחשב.
 .2למחלקה אי' תכנית עבודה או סדרי פיקוח שיטתיי! .עוד התברר כי המחלקה לא
קיימה ביקורי! במועצות הדתיות באופ' סדור ומובנה.
 .3לא כל המועצות הדתיות מקפידות לעדכ' במועד את המשרד על דבר הנישואי',
ועקב כ& נמצאו בני זוג שנישאו לפני כמה שני! וה! עדיי' רשומי! במרש! האוכלוסי'
כפנויי!.

סיכו והמלצות
נישואי' וגירושי' של יהודי! בישראל נערכי! על פי די' תורה ,כדמו"י .בשני! 2008
 2010נישאו באמצעות המועצות הדתיות כ  37,000זוגות בכל שנה .הממצאי! מצביעי!
על כ& שלא כל המועצות הדתיות מקפידות לייש! את הוראות הנוהל לרישו! נישואי',
ומתקבל הרוש! שחלק מההוראות ה' בבחינת "אות מתה" לגביה' .במצב זה קיי!
__________________
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חשש שתהיה פגיעה בתקינות ההלי& ,בתוק הנישואי' ובעקרו' השוויו' בי' הנרשמי!
לנישואי' במועצות הדתיות השונות.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על הרה"ר ועל המשרד להחיש את הטיפול בהנחיות
החדשות שגיבשה ועדת הנישואי' של הרה"ר ,המובילות לרפורמה בהלי& הרישו!
לנישואי' .זאת כדי לספק את הצור& בפישוטו ובייעולו של ההלי& ,בלי לפגוע בכשרות
הנישואי' .כמו כ' ,יש לקבוע הנחיות להבטחת התנהלות סדירה בנושאי הדרכת כלות
ובחירת רבני! רושמי נישואי' ,ולבחו' את האפשרויות השונות להסדרת הטיפול בטקסי
הנישואי' הפרטיי! שרבני! עורכי! .כ' יש להקפיד שמת' האישורי! לעריכת חו"ק ה'
קבועי! וה' חד פעמיי! נעשה על פי הקריטריוני! שנקבעו לכ& ,ושההנחיות של
הרה"ר בנושא נאכפות .מ' הראוי שהמשרד לא יאפשר פעילות של לשכות פרטיות
לרישו! נישואי' ,בלא שיעג' באופ' חוקי את מכלול ההסדרי! המינהליי! והמשפטיי!
עמ'.
על המשרד לערו& בדק בית יסודי בכל הנוגע לגביית תשלו! האגרות במועצות הדתיות
ובמקומות שאי' בה! מועצות דתיות .על המשרד לנקוט פעולות שיבטיחו כי כלל
המועצות הדתיות יספקו את מלוא שירותי רישו! הנישואי' לבני הקהילה האתיופית,
ולקד! ללא דיחוי נוס את ריכוז המידע לגבי ייחוס! של בני הקהילה .על מנהל בתי
הדי' הרבניי! לנקוט פעולות להבטחת אמינותה של רשימת מעוכבי הנישואי' ,ולדאוג
לכ& שבהתא! להנחיית היוע( המשפטי לממשלה ,לא יתווספו לה שמות של אנשי! בלי
ליידע אות! על הכוונה לעשות כ'.
על היוע( המשפטי לממשלה לתת דעתו על כ& שהנחיותיו בנוגע לניהול רשימת מעוכבי
הנישואי' אינ' נשמרות במלוא'.
מכלול הממצאי! שהועלו בדוח מחייב הסדרה ממוחשבת של כלל המערכות המעורבות
בהלי& הרישו! לנישואי' .משרד מבקר המדינה סבור כי הסדרה נאותה של הלי&
הרישו! לנישואי' במועצות הדתיות ופיקוח על כלל הגורמי! המעורבי! כדי לוודא
שאכ' מתקיימי! הכללי! שנקבעו ,ה! צעדי! נחוצי! :ה! יתרמו להבטחת השוויו' בי'
הנרשמי! לנישואי' ,ויחזקו את אמינותו של הלי& רגיש זה המשפיע על מעמד! האישי
של רבי! מאזרחי ישראל.
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ממשקי העבודה בי משרד החו" ובי משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה בתחו קידו
סחר החו"

פעולות הביקורת
נבדקו ממשקי העבודה בי משרד החו למשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
בתחו קידו סחר החו של ישראל ,וכ ממשקי העבודה בי ראשי הנציגויות
של ישראל בעול ובי נספחי התמ"ת הפועלי בנציגויות בתחו זה .בי היתר
נבדקו הגדרות תפקידיה ופריסת של נציגי המשרדי והעובדי המקומיי
הממלאי תפקידי כלכליי בנציגויות ,עבודת הצוות בנציגויות ומנגנוני
התיאו בי מטות המשרדי  .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד
התיירות ובמכו הישראלי לייצוא ולשיתו פעולה בי לאומי.
ישראל מבצעת פעילות דיפלומטית בחו"ל באמצעות כ  100נציגויות ברחבי העול .
נוס על הפעילות המדינית הענפה ,שעל ניהולה מופקד משרד החו  ,מקיימת ישראל
ג קשרי במכלול תחומי אחרי  ,ובה כלכלה ומסחר .מער המטה המופקד על
הניהול השוט של הקשרי הכלכליי הבי! לאומיי של מדינת ישראל כולל בי!
היתר את מינהל סחר חו במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל! משרד
התמ"ת( ואת אג כלכלה במשרד החו  .שליחי ייעודיי )להל! נציגי כלכליי (
ועובדי מקומיי מטע שני המשרדי פועלי בתחו הכלכלי בנציגויות ישראל
ברחבי העול  .בתחילת שנת  2011כיהנו בחו"ל מטע משרד התמ"ת  37נספחי
שישה שליחי כלכליי
מסחריי )להל! נספחי תמ"ת( ,ומטע משרד החו
)להל! שליחי כלכליי ( .במדינות שבה! לא מוצבי נציגי כלכליי מטע שני
המשרדי  ,ממלאי השליחי המדיניי של משרד החו את התפקידי הכלכליי ,
נוס על תפקידיה האחרי .
נוכח התרחבות פעילותו של המשק הישראלי בעול ונוכח חשיבותה הגוברת של
הפעילות הכלכלית במער קשרי החו של ישראל ,יש להגביר את יעילותה של
הפעילות לקידו האינטרסי הכלכליי של ישראל בעול  .לש כ יש לקיי
שיתו פעולה הדוק בי! כל הגורמי הממשלתיי העוסקי בתחו זה.

פעולות הביקורת
בפרק הזמ מר  2011יוני  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את ממשקי
העבודה בי משרד החו ובי משרד התמ"ת בתחו קידו סחר החו של ישראל ,וכ
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את ממשקי העבודה בי ראשי הנציגויות של ישראל בעול ובי נספחי התמ"ת
הפועלי בנציגויות .הבדיקות נעשו בעיקר באג! כלכלה במשרד החו ובמינהל סחר
חו במשרד התמ"ת .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד התיירות ובמכו
הישראלי לייצוא ולשיתו! פעולה בי לאומי .נוס! על כ" ,נשלח שאלו ל  37נספחי
התמ"ת שכיהנו בנציגויות ישראל במועד ביצוע הביקורת.

עיקרי הממצאי
הפעילות במשרד החו ובמשרד התמ"ת לקידו סחר החו
 .1תפקידי יחידות המטה במשרד החו ובמשרד התמ"ת:
מהגדרות תחומי האחריות של יחידות המטה במשרד החו ובמשרד התמ"ת הנוגעות
לפעילות הכלכלית הבי לאומית עולה כי יש חפיפה בתחומי פעילות  .הביקורת
העלתה כי למרות החפיפה ,לא קבעו המשרדי הסדרי לתיאו  ,לדיווח ולקביעת
תחומי האחריות של כל יחידה.
ב נ צ י ג ו י ו ת ו פ ר י ס ת  :בחינת
הכלכליי
 .2ת פ ק י ד י ה נ צ י ג י
הגדרות תפקידיה של השליחי הכלכליי ושל נספחי התמ"ת מעלה כי יש קווי דמיו
רבי בהגדרות התפקידי  ,ולמעשה תפקידי רבי של השליחי הכלכליי כלולי
בהגדרות התפקידי של נספחי התמ"ת .במועד ביצוע הביקורת פעלו בחמש מדינות ה
שליחי כלכליי וה נספחי תמ"ת .ואול שני המשרדי לא בחנו במשות! א אי
כפילות בפעילות של עובדי אלה.
 .3א י ו ש מ ש ר ו ת  :פעולות שני המשרדי לאיוש משרות חדשות בתחו הכלכלי
בנציגויות ישראל לא נעשו בהתייעצות ובתיאו ע המשרד האחר א! שהדבר מתחייב
על פי כללי המינהל התקי  .שני המשרדי הודיעו זה לזה על משרות חדשות רק
בדיעבד ,לאחר שכבר נבחרו הנציגי הכלכליי שיאיישו אות .
בנציגויות
הכלכליי
המקומיי
 .4תפקידי העובדי
ו פ ר י ס ת  :בחינת הגדרות תפקידיה של העובדי המקומיי הכלכליי של
משרד החו ושל העובדי המקומיי הכלכליי של משרד התמ"ת מעלה כי ג בעניי
זה יש קווי דמיו רבי בהגדרות התפקידי  .במועד ביצוע הביקורת פעלו בשמונה
מדינות בעת ובעונה אחת עובדי מקומיי כלכליי של משרד התמ"ת ועובדי
מקומיי כלכליי של משרד החו  .ואול שני המשרדי לא בחנו במשות! א אי
כפילות בפעילות של עובדי אלה.
 .5הנהלות המשרדי לא נקטו עד מועד סיו הביקורת פעולות ממשיות אשר יבטיחו
כי פריסת הנציגי הכלכליי והעובדי המקומיי הכלכליי תהיה יעילה וחסכונית
וכי ייקבעו תחומי הפעילות של כל אחד מהגורמי וחלוקת המשימות ביניה .

ממשקי העבודה בנציגויות
ת כ נ י ו ת ה ע ב ו ד ה ה כ ל כ ל י ו ת  :הביקורת העלתה כי לא
 .1תיאו
מתקיי שיתו! פעולה ותיאו בי מטה משרד החו ובי מטה משרד התמ"ת בנוגע
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לגיבוש תכניות העבודה השנתיות שלה בתחו הכלכלי ובנוגע למועדי הכנת התכניות,
וכי כל משרד קובע בנפרד בתכנית העבודה השנתית שלו את יעדיו הכלכליי .
לגבי תיאו תכניות העבודה בנציגויות ,העלתה הביקורת כי למרות ההסכמה לכאורה
על שיתו! פעולה שהושגה בדיו שקיימו המנכ"לי של שני המשרדי בדצמבר ,2010
התיאו אינו מתקיי במלואו ובאופ שוט! .עוד הועלה כי בנציגויות שבה מבצעי
השליחי הכלכליי ונספחי התמ"ת פעילות כלכלית מקבילה ,פועל כל נציג על יסוד
תכניות עבודה ,הנחיות פעולה ומדיניות הנקבעות במטה משרדו בלבד.
 .2ע ב ו ד ת ה צ ו ו ת ב נ צ י ג ו ת  :הביקורת העלתה מקרי שבה בנציגויות
שונות של ישראל לא היה שיתו! פעולה ולא נעשו התיאומי הנדרשי בי נציגי משרד
החו ובי נספחי התמ"ת .לעתי גר חוסר שיתו! הפעולה לפגיעה בשירות שנית
לחברות עסקיות ,ובמקרי חמורי א! למבוכה כלפי מדינת הכהונה ,לרבות בעת
תיאו ביקורי של נציגי בכירי שלה בישראל.
א ת י י  :נמצא כי בתקנו שירות החו ובנוהלי משרד
וכללי
 .3נהלי
התמ"ת לא נקבעו כללי מפורטי וברורי בנוגע למותר ולאסור לשליחי מדינת
ישראל המבקשי לסייע לחברות עסקיות .ג לא נקבעו כללי שמטרת להבטיח
טיפול שוויוני בחברות עסקיות ישראליות הפונות לשליחי בבקשות לסיוע בקידו
ענייניה העסקיי  ,וכללי שמטרת למנוע פגיעה בתחרות ההוגנת בי החברות.

מנגנוני התיאו בי מטות שני המשרדי
בי!
כלכליי
נושאי
 .1פעילות בי! משרדית לקידו
ל א ו מ י י ) :א( נמצא כי משרד התמ"ת לא פעל בכל המקרי על פי הנחיית היוע
המשפטי לממשלה ,1שלפיה עליו לשת! את משרדי החו והמשפטי בכל משא ומת
שהוא מנהל לכריתת הסכ בי לאומי.
)ב( נמצאו ליקויי הנוגעי לקידומו של הסכ מחקר ופיתוח ע מחוז במדינה
באסיה :השגריר לא ביצע מראש ,בשיתו! גורמי המטה במשרדי החו והתמ"ת ,הערכה
מקצועית המביאה בחשבו את כל הנושאי הרלוונטיי  ,כדי לבחו א יש הצדקה
לקידו ההסכ  .השגריר יז פעולה ,ורק לאחר מכ החל בתיאומי לבחינת העניי ,
שג בה היו ליקויי .
ע ס ק י י  :מאבקי הכוח בי שני המשרדי על השליטה
 .2סיוע לגופי
בתחו סחר החו של ישראל הביאו אות לממ שני ביתני שפעלו באותה תערוכה
בי לאומית וא! התחרו על אות מבקרי האחד מימו מלא והאחר מימו חלקי.
 . 3י ש י ב ו ת ה נ ה ל ה מ ש ו ת פ ו ת  :הביקורת העלתה כי בפרק הזמ דצמבר
 2009עד אוגוסט  2011התקיימו רק שלוש ישיבות משותפות למנכ"ל משרד החו
ולמנכ"ל משרד התמ"ת .זאת ועוד ,בשתי הישיבות האחרונות לא השתתפו ראש מינהל
סחר חו וסמנכ"לית אג! כלכלה ,שה ראשי היחידות בשני המשרדי הבקיאי
בבעיות ובצרכי של שליחי משרדיה בחו"ל ,והאחראי ליישו ההחלטות
שמתקבלות בנושאי אלה.
__________________

1

הנחיית היוע המשפטי לממשלה  64.000בנושא אמנות בי לאומיות מאוגוסט .1972
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דוח שנתי 63ג

 .4א! שהצור" להסדיר את הפעילות הבי משרדית בתחו סחר החו של ישראל
נדו בעשורי האחרוני כמה פעמי במסגרת ועדות מקצועיות ודוחות בקרה
וביקורת ,וא! שהודגשה חשיבות ההסדרה ,במועד סיו הביקורת עדיי לא ננקטו
פעולות לקידו ממשי של עניי זה.

סיכו והמלצות
משרד החו הוא האחראי למכלול קשרי החו של ישראל ,ומינהל סחר חו במשרד
התמ"ת הוא הגו! המוביל כיו את גיבושה של מדיניות סחר החו  .המער" המופקד על
הניהול השוט! של הקשרי הכלכליי הבי לאומיי של מדינת ישראל כולל בי היתר
שליחי מטע שני המשרדי הפועלי בתחו הכלכלי בנציגויות ישראל ברחבי
העול  .ראש הנציגות מתוק! האמנתו על ידי נשיא המדינה הוא הנציג הבכיר של
מדינת ישראל במדינת הכהונה ,וזה מקור אחריותו הכוללת לכל שליחי מדינת ישראל
באר הכהונה .בזכות מעמדו הבכיר יש לראש הנציגות גישה לדרגי הבכירי ביותר
בממשל ובמגזר העסקי במדינת הכהונה.
ממצאי ביקורת זו מלמדי כי במודל העבודה הנוכחי בתחו סחר החו פועלי משרד
החו ומשרד התמ"ת ללא מערכת מובנית המאפשרת תיאו ביניה  .בהיעדר כללי
ברורי לעבודה משותפת בנציגויות ובהיעדר שיתו! פעולה מובנה בי המטות של שני
המשרדי נוצרות כפילויות בעבודת של הנציגי הכלכליי בנציגויות ,והדבר גור
לבזבוז משאבי ואבד מידע .יתרה מזו ,חלוקת האחריות בי הגורמי בנציגות אינה
ברורה ,ולכ יחסי העבודה תלויי ביחסי האישיי בכל נציגות .ניסיונות שנעשו,
בשיתו! הגורמי השוני העוסקי בתחו סחר החו  ,לגיבושה של מערכת הרמונית
לא צלחו ,ובמש" השני לא חל בנושא שינוי של ממש.
הליקויי שהעלתה הביקורת במערכות היחסי המקצועיות בי משרד החו ובי
משרד התמ"ת ,ריבוי ההצעות שהועלו בעבר והוועדות שהוקמו ליישוב המחלוקות בי
שני המשרדי בלי שמסקנותיה יושמו ,כל אלה מלמדי כי על הנהלות המשרדי
לנקוט עתה פעולה תכליתית כדי ליישב את המחלוקות האמורות; עליה לקבוע את
תחומי האחריות של כל משרד ולהסדיר את חלוקת התפקידי בי המשרדי .
על הנהלות שני המשרדי לאמ את ההמלצות המקצועיות החוזרות ונשנות בדבר
הצור" בתפיסה מערכתית לקביעת מדיניות הסחר של ישראל .כ יש לפעול ליצירת
מנגנוני תיאו בי מטות המשרדי באר ובי הנציגי הכלכליי שלה בחו"ל ,לש
היזו הדדי בי שני המשרדי ויצירת דו שיח מתמיד ביניה .
מתכונת פעולה סדורה מחייבת כי החלטות על הוספת משרות חדשות בתחומי
כלכליי לתק הנציגויות יתקבלו לאחר התייעצות משותפת בי הדרגי המקצועיי
של שני המשרדי  ,והדברי אמורי בעיקר בשינויי תק במדינות שבה כבר הוצבו
נציגי כלכליי או עובדי מקומיי כלכליי מטע המשרד האחר .על מטות
המשרדי לפעול במשות! לתיאו חלוקת התפקידי בי הנציגי הכלכליי והעובדי
המקומיי הכלכליי .
הודעת הממונה על התקציבי במשרד האוצר כי מעתה ואיל" כל תקצוב של תק
לפעילות נספח תמ"ת או שליח יחייב את שני המשרדי לפרט בכתב את אופ הפעולה
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של העובד ,היא צעד חיובי שיתרו לתיאו בי משרדי בנוגע להוספת משרות בתחו
הכלכלי לתק הנציגויות.
תכנית העבודה השנתית מבטאת הלכה למעשה את מדיניות המשרדי  ,ולכ חשוב
שמשרד החו ומשרד התמ"ת ישתפו פעולה בעת הכנת תכניות העבודה השנתיות שלה
בתחומי סחר החו והדיפלומטיה הכלכלית ,לקראת קביעת מדיניות אחידה ומתואמת
בתחומי הכלכליי  .על מנכ"לי שני המשרדי להנחות במשות! את משרדיה לשת!
פעולה בגיבוש תכניות העבודה הכלכליות בנציגויות ,לרבות עיו הדדי בטיוטות תכניות
העבודה ומת הערות ,ולקבוע מועד מתוא להכנת תכניות העבודה .נוס! על כ" ,על
המשרדי להסדיר את התיאו ביניה בנוגע להכנת תכניות עבודה בנושאי כלכליי
בנציגויות שבה אי ייצוג למשרד התמ"ת.
על משרד התמ"ת להדגיש לפני נספחי התמ"ת בנציגויות את חובת לפעול על פי
הוראות תקנו שירות החו  ,הקובע את כפיפות הכללית של כל השליחי והעובדי
בנציגות לראש הנציגות הנושא באחריות כוללת כלפי מדינת הכהונה לפעולותיה של
הנציגות .על שני המשרדי לשת! פעולה באופ מלא ויעיל על מנת להשיג את מטרת
המשותפת קידו סחר החו של ישראל.

פרק שני

משרדי ממשלה
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משרד ראש הממשלה

פעולות הביקורת
נבדק נושא ההנצחה של נשיאי וראשי ממשלה על ידי המדינה ,ובכלל זה
נבדקה פעילותה של המועצה להנצחת נשיאי וראשי ממשלה ,ונבדקו
התקציבי והתמיכות שנתנו משרדי הממשלה לגופי היציגי )תאגידי
ועמותות( שהוקמו למטרות ההנצחה .כמו כ נבדקה השפעת החקיקה של חוקי
הנצחה פרטניי  ,נוס על חוק הנצחת זכר של נשיאי ישראל וראשי
ממשלותיה ,התשמ"ו  ,1986על אופי ההנצחה .הבדיקה נעשתה במשרד ראש
הממשלה ,ובדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד החינו ,%במשרד
התרבות והספורט ,במינהל מקרקעי ישראל ובגופי היציגי .
ברשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטי שבמשרד ראש הממשלה נבדקו עמידתה
של הרשות בכמה מהיעדי שנקבעו בהחלטת הממשלה על הקמתה ובהחלטות
ממשלה אחרות .עוד נבדקו מנגנוני התכנו של עבודת הרשות ומנגנוני הפיקוח
והבקרה עליה ,פעילותה להשגת יעדיה ושילובה במסגרת הארגונית של משרד
ראש הממשלה .הביקורת נעשתה ברשות ובמשרד ראש הממשלה ,ובדיקות
השלמה נעשו במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,במשרד הבינוי והשיכו
ובאג התקציבי במשרד האוצר.
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פעולות להנצחת נשיאי וראשי ממשלה
הנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמ )להל ראשי המדינה( היא
נדב חשוב בשימור ההיסטוריה והמורשת של מדינת ישראל .ע קבוצה זו נמני
אישי שהטביעו את חותמ בדברי ימיה של התנועה הציונית ,בתקומת ישראל,
בתולדות המדינה ,בבניינה ובעיצובה.
חוק הנצחת זכר של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ,התשמ"ו ) 1986להל חוק
ההנצחה( ,מתווה את הדר להנצחת ראשי המדינה .לפי החלטת ממשלה מ ,1987
ראש הממשלה הוא השר הממונה על ביצוע החוק .במרוצת השני חוקקה הכנסת ג
חוקי להנצחת ראשי מדינה מסוימי  :חוק יד יצחק ב צבי ,התשכ"ט  ;1969חוק
דוד ב גוריו  ,התשל"ז  ;1976חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבי ,
התשנ"ז ) 1997להל חוק רבי (; חוק להנצחת זכרו של מנח בגי  ,התשנ"ח 1998
)להל חוק בגי (; וחוק מרכז זלמ שזר לחקר תולדות הע היהודי ,התשע"א .2010
חוקי אלו קובעי את אופ ההנצחה של האישי  ,ומכוח הוקמו תאגידי
סטטוטוריי שההנצחה היא עיקר עיסוק )להל תאגידי ההנצחה(.
לפי חוק ההנצחה ,על הממשלה למנות מועצה לעניי הנצחת זכר של ראשי המדינה
שתהיה מורכבת מנציגי ממשלה ומאנשי ציבור )להל המועצה להנצחה או המועצה(.
על המועצה להציע לממשלה תכנית להנצחת זכרו של כל מי שכיה כנשיא המדינה או
כראש הממשלה .התכנית תפרט את פעולות ההנצחה שתבצע הממשלה ואת פעולות
ההנצחה שיבצעו בתמיכת הממשלה גופי ציבוריי )להל גופי יציגי ( .המועצה
הגדירה גו* יציג כגו* שעיקר פעולותיו מיועדות להנצחת זכרו ופעילותו של ראש
מדינה.
הגופי היציגי שהוקמו בחלו* השני נחלקי לשתי קבוצות .1 :שישה תאגידי
סטטוטוריי שהוקמו על פי חוק ומתוקצבי בקביעות מתקציב המדינה :המכו
למורשת ב גוריו )להל מכו ב גוריו ( ,בית ב גוריו  ,יד יצחק ב צבי ,מרכז יצחק
מרכז רבי ( ,מרכז מנח בגי לחקר המאבק הציוני
רבי לחקר ישראל )להל
לעצמאות ישראל )להל מרכז בגי ( ומרכז זלמ שזר לחקר תולדות הע היהודי;
 .2חמש עמותות וחברה לתועלת הציבור )חל" 1(+שפעילות נסמכת על תמיכות
ממשרדי הממשלה :יד חיי ויצמ )חל" ;(+עמותת מרכז זלמ שזר ;2העמותה
להנצחת זכרה של גולדה מאיר; יד לוי אשכול; העמותה להנצחת מורשת משה שרת;
ויד חיי הרצוג .בשנת  2011תוקצבו התאגידי בסכו כולל של כ  35מיליו ש"ח,
ולעמותות אושרו תמיכות בסכו כולל של כ  1.2מיליו ש"ח.

__________________

1
2

למרות ההבדל הארגוני משפטי בי עמותה לחל"  ,בדוח זה תיכלל חל" בי העמותות.
במקו העמותה הוק ב  2010תאגיד ששמו מרכז זלמ שזר לחקר תולדות הע היהודי.
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פעולות הביקורת
בחודשי אפריל ספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי בנושא ההנצחה של
נשיאי וראשי ממשלה על ידי המדינה .בדיקות השלמה נעשו עד ינואר  .2013הבדיקה
נעשתה במשרד ראש הממשלה )להל משרד רה" ( ,ובירורי השלמה נעשו בגופי
היציגי  ,באג" התקציבי שבמשרד האוצר )להל אג" התקציבי ( ,במשרד התרבות
והספורט )להל משרד התרבות( ,במשרד החינו ,#בגנז #המדינה ,במרכז ההסברה
ממ"י( .ממצאי
שבמשרד ההסברה והתפוצות ובמינהל מקרקעי ישראל )להל
הנוגעי לנושא הנצחת ראשי המדינה הובאו ג בדוחות קודמי של מבקר המדינה.3
דוח זה מתמקד בפעולות ההנצחה של הממשלה והגופי היציגי בהתא לעקרונות
שנקבעו לפי חוק ההנצחה.

עיקרי הממצאי
חוק ההנצחה
מאז נחקק חוק ההנצחה ב  1986לא הותקנו מכוחו תקנות לביצועו ,והמועצה להנצחה
לא קבעה את נוהל דיוניה .כמו כ  ,המועצה להנצחה לא מילאה את תפקידיה
המרכזיי שנקבעו בחוק :היא לא הציגה לממשלה תכנית הנצחה למי מראשי המדינה,
וממילא לא פיקחה על ביצוע תכניות ולא דיווחה לממשלה על ממצאיה.

החלטת הממשלה בעניי עקרונות ההנצחה
בעקבות חוק ההנצחה אישרה הממשלה ב  1988עקרונות להנצחת זכר של ראשי
החלטת הממשלה  .(1505מיו
המדינה כפי שהמליצה המועצה להנצחה )להל
שאושרו עקרונות אלה חלו תמורות יסודיות בתרבות ,בטכנולוגיה ובחינו ,#א #המועצה
לא המליצה לממשלה להתאי את עקרונות
להנצחה שאמורה להוביל את התחו
ההנצחה לשינויי הזמ .
כש ָיק -מבנה חדש לגנז #המדינה ,תוצב בו תצוגה
בהחלטת הממשלה  1505נקבע כי ֶ
שתנציח את פועל ואת מעשיה של כל ראשי המדינה שהלכו לעולמ  .לגנז #המדינה
טר הוק מבנה חדש ,והמועצה להנצחה לא המליצה לממשלה על חלופה הולמת
למיקו תצוגת ההנצחה.
עוד נקבע בהחלטת הממשלה  1505כי משרד החינו" #ייזו פעולות להעלאת זכר של
האישי ]ראשי המדינה[ בבתי הספר ובמוסדות החינו ."#בשנות הלימודי התשע"א
) (2011 2010והתשע"ב ) (2012 2011יזמה המועצה להנצחה בשיתו" משרד החינו#
מיז לתלמידי כיתות ה ט שכותרתו "ממנהיגי העבר לדור העתיד" .ואול  ,המיז
הופעל רק בכ  7%מבתי הספר הממלכתיי  ,והוחלט שלא לקיימו בשנת הלימודי
התשע"ג ).(2013 2012
__________________

3

„ ,(2000) ‡51 È˙ ˘ ÁÂעמ'  ,(2001) ·51 È˙ ˘ ÁÂ„ ,449עמ'  ,(2002) ·52 È˙ ˘ ÁÂ„ ,293עמ' .403
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חקיקה
בהחלטת הממשלה  1505נקבע כי המדינה לא תיזו ולא תשתת" בהקמה של גופי
הנצחה לזכר של ראשי המדינה נוס" על גופי ההנצחה הקיימי ב  1988ולא תשתת"
בהקמת של גופי כאלה .בחלו" הזמ התברר שחוק ההנצחה אינו נות מענה מלא
לצורכי ההנצחה ,ומשנת  1997ועד מועד סיו הביקורת נחקקו שלושה חוקי הנצחה
מיוחדי  ,ומכוח הוקמו תאגידי הנצחה חדשי בתקצוב המדינה.

תאגידי ההנצחה
החוקי להנצחת ראשי מדינה מסוימי התקבלו על פי רוב ביוזמת עמותות שמטרת
להנציח אישי אלה ,ומכוח החוקי הוקמו ג תאגידי הנצחה .חלוקת האחריות
והסמכות בי רוב תאגידי ההנצחה ובי העמותות הקשורות אליה אינה מוסדרת
בהסכמי רשמיי .
מ ר כ ז ר ב י  :עד ינואר  2013לא חתמו מרכז רבי והעמותה למע הקמת מרכז יצחק
רבי לחקר ישראל )להל עמותת רבי ( על הסכ שיסדיר את היחסי ביניה .
א" שבחוק רבי נקבע כי המדינה תעמיד לרשות מרכז רבי )התאגיד( את המקרקעי
הדרושי לפעילותו ,ביוני  2000חת ממ"י על הסכ הרשאה לתכנו המבנה למרכז
רבי ע עמותת רבי ולא ע התאגיד ,וביוני  2003א" החליטה מועצת ממ"י להחכיר
את הקרקע לעמותה.
בחוק רבי נקבע כי הקמת מרכז רבי תמומ מכספי תרומות .אול בינואר 2005
הקדי אג" התקציבי את העברת של כ  9מיליו ש"ח מכספי המדינה למרכז בעבור
הקמתו של מבנה מרכז רבי באמצעות העמותה.
מ ר כ ז ב ג י  :עד ינואר  2013לא הוסדרו בהסכ קשרי הגומלי בי מרכז בגי ובי
עמותת קר מורשת מנח בגי )להל עמותת בגי ( ,למרות סיכו של ראש מרכז בגי
ע נציגי משרד רה" ממר 2009 2ולמרות החלטת הוועד המנהל של מרכז בגי מאפריל
 ,2009שנועדו להסדיר את קשרי הגומלי וחלוקת הסמכויות בי המרכז לעמותה.
בחוק בגי נקבע כי המדינה תעמיד לרשות מרכז בגי )התאגיד( את המקרקעי
הדרושי לפעילותו .בבדיקה נמצא כי למרות הוראת החוק ,וא" שהמדינה שילמה
לעמותה כ  2.5מיליו ש"ח בגי עלות רכישת המקרקעי )הרכישה בוצעה קוד חקיקת
החוק( ,ממ"י חת ב  2004על חוזה חכירה ע העמותה ולא ע התאגיד.
מ כ ו ב ג ו ר י ו  :הזכויות בקרקע שעליה שוכ מכו ב גוריו אינ רשומות על
שמו וחלק רשומות על ש עמותת יד ב גוריו .
ה ת ק ש ר ו י ו ת ב י מ ש ר ד י מ מ ש ל ה ל ת א ג י ד י ה נ צ ח ה :משרד רה" ,
משרד החינו #ומשרד התרבות המתקצבי את תאגידי ההנצחה לא עיגנו את
ההתקשרות להעברת הכספי בחוזי כנדרש בהוראת החשב הכללי במשרד האוצר מ
הוראת החשכ"ל( .על פי ההוראה ,משרד ממשלתי שמעביר כספי
) 2007להל
לתאגיד סטטוטורי חייב להסדיר את מערכת היחסי בחוזה התקשרות.
עוד נקבע בהוראת החשכ"ל שכל התקשרות בי משרד ממשלתי לתאגיד סטטוטורי
חייבת לעמוד בהוראות חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב  .1992ואול  ,הבדיקה העלתה
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מקרי שבה משרדי ממשלה רכשו שירותי בהיק" של מיליוני ש"ח מתאגידי הנצחה
לביצוע פעולות שאינ ייחודיות לתאגידי אלה בלא מכרז ובלא שוועדות המכרזי
המשרדיות סיווגו את ההתקשרויות כפטורות ממכרז.

עמותות ההנצחה
משרדי ממשלה תומכי בפעילות של עמותות ההנצחה על פי חוק יסודות התקציב,
התשמ"ה  .1985למרות שמשרד רה" פועל על מנת לפשט ולייעל את תהלי #קבלת
התמיכות ,בבדיקה נמצא שכספי התמיכות ממשרד רה" הועברו לעמותות כעבור שנה
ויותר ממועד ביצוע הפעילות שלשמה התבקשה התמיכה .העיכוב הניכר מקשה על
העמותות לתכנ ולממ את פעילות השוטפת ופוגע ביכולת לממש את ייעוד .
י ד ל ו י א ש כ ו ל  :בי ממ"י ובי יד לוי אשכול נחת בינואר  1977חוזה חכירה
שלפיו תקבל העמותה את הזכויות על ביתו של מר לוי אשכול ז"ל בתנאי שישמש משכ
להנצחת זכרו .מאז לא נעשה בבית כל שימוש למטרות הנצחה ,ולא נמצא שממ"י העלה
דרישה למימוש חוזה החכירה או לביטולו.
משנת  1970מאוחס ארכיו יד לוי אשכול בבניי משרד הרווחה והשירותי החברתיי
בתנאי שאינ נאותי לשימור מסמכי  .משרד רה" מעביר מדי שנה בשנה תשלו
למשרד הרווחה והשירותי החברתיי בגי השכירות של חדרי האחסו  ,ויש בכ#
משו תמיכה ממשלתית לעמותה שלא לפי מבחני תמיכה.
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר :העמותה הפעילה אתר אינטרנט שכלל ארכיו .
מזכיר המועצה להנצחה הודיע לגנז המדינה בפברואר  2009כי לגנז #המדינה יועבר
תקציב שנתי שוט" של  100,000ש"ח כדי שיקבל לידיו את האתר ויפעיל אותו .למרות
זאת ,מיו שפורקה העמותה מרצו ב  2010ועד ינואר  2013לא הושל הטיפול בשימור
האתר ,בתחזוקתו ובפיתוחו.

אי שוויו בהנצחה
כמה מראשי המדינה המנוחי זכו למרכזי הנצחה גדולי  ,ואילו אחרי מונצחי על
ידי עמותות דלות אמצעי  .הפער בי התאגידי לעמותות ניכר בכמה היבטי :
ראשית ,בשני  2011 2007היה תקצוב התאגידי למעלה מפי  20מתקציב התמיכה
בעמותות; שנית ,לרשות תאגידי ההנצחה העמידה המדינה מבני קיימי או מקרקעי
להקמת מבני חדשי  ,ואילו רוב העמותות ה6עיל5ת שוכרות משרדי בתשלו ;
לבסו" ,תאגידי ההנצחה פטורי על פי חוק מכל תשלו לרשות המקומית ,א #עמותות
ההנצחה אינ פטורות ממסי אלו.

סיכו והמלצות
מדינת ישראל מחויבת לפעול להנצחת ראשיה שתרמו לכינונה ולבניינה ,וכ #לשמר את
עברה ולהנחיל את מורשת הע והמדינה לדורות הבאי  .חוק ההנצחה אמור להניח את
הבסיס לפעולות בתחו זה.
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לנוכח הממצאי ראוי שהממשלה תבח א חוק ההנצחה נות מענה מלא ומקי"
לצורכי ההנצחה .כמו כ  ,ראוי שהמועצה להנצחה תפעל לעדכו עקרונות ההנצחה
באישור הממשלה ותתאי אות לשינויי התרבותיי והטכנולוגיי שחלו במרוצת
השני .
ממצאיו של דוח זה מלמדי שרק מקצת ראשי המדינה המנוחי זכו להנצחה של
ממש ,ואילו הנצחת של אחרי מועטה ,מוגבלת או א" אינה קיימת .לדעת משרד
מבקר המדינה ,אי זה ראוי שהנצחת של ראשי מדינה תהיה מותנית ביכולת של
מוקירי זכר להביא לחקיקת חוק ייעודי ולזכות במשאבי  .לפיכ #על הממשלה לקבוע
מדיניות שתבטיח הנצחה ראויה וממשית לכל ראשיה שהלכו לעולמ .
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הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטי
בתחילת שנת  2012מנתה אוכלוסיית ישראל כ  7.8מיליו נפש .כ  1.6מיליו נפש
)כ  (20%מה $ה $בני מיעוטי $המשתייכי $ללאו $הערבי )ובה $בדואי ,($הלאו$
הדרוזי והלאו $הצ'רקסי )להל מגזר המיעוטי $או המגזר(.
מסקנות ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט תיאודור אור שמונתה כדי לברר את
הסיבות להתנגשויות שאירעו באוקטובר  2000בי המשטרה ובי אזרחי $ישראלי$
בני הלאו $הערבי הדגישו את הצור( לסגור את הפערי $בי המגזרי $בחברה
הישראלית .ועדת שרי $שהוקמה ליישו $המסקנות המליצה לממשלה להקי $רשות
שתיקרא "הרשות לקידו $מגזרי המיעוטי ."$בינואר  2007החליטה ועדת השרי$
לענייני המגזר הלא יהודי על הקמת "הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטי) "$להל
הרשות( ,והחלטתה קיבלה תוק* של החלטת ממשלה) 1להל החלטת הממשלה(.

פעולות הביקורת
בחודשי מאי ספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעילותה של הרשות ,בכל
הנוגע לעמידתה בכמה מהיעדי שנקבעו בהחלטת הממשלה על הקמתה ובהחלטות
ממשלה אחרות ובנוגע לאופ ביצוע התפקידי שנקבעו לה בהחלטות אלה .הביקורת
נעשתה ברשות ובמשרד ראש הממשלה )להל משרד רה" ( .בדיקות השלמה נעשו
במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת( ,במשרד הבינוי והשיכו
ובאג" התקציבי במשרד האוצר.

עיקרי הממצאי
תכנו  ,פיקוח ובקרה
 .1בהחלטת הממשלה הוחלט להקי ועדת היגוי אשר תפקידה לשמש גו" עליו
לליווי ופיקוח על עבודת הרשות ,להתוות את מדיניותה ,לדו בתכניות העבודה שלה
ולדווח אחת לחצי שנה אודות פעילות הרשות והתקדמותה לוועדת השרי לענייני
המגזר הלא יהודי .אול עד מועד סיו הביקורת לא התכנסה ועדת ההיגוי ולא נקטה
שו פעולה בנוגע לרשות.
 .2תכנית עבודה היא כלי ניהולי מרכזי המסייע לארגו להתוות את פעילותו על פי
המטרות והיעדי לאותה שנה ולטווח הרחוק .לא נמצא שהרשות ביצעה תכנו
רב שנתי שמתווה את כלל היעדי שהיא שואפת להשיג במש #השני וקובע את
התקציבי המיועדי לכ.#
__________________

1

החלטת ממשלה מס' ) 1204ערב (13/מ .15.2.07
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 .3החלטת הממשלה קבעה כי הגו" שיאשר את תכניות העבודה של הרשות יהיה
ועדת השרי לענייני המגזר הלא יהודי .נמצא כי הרשות ,הפועלת במסגרת הארגונית
של משרד רה"  ,הגישה מדי שנה בשנה את תכנית העבודה השנתית שלה לאישורו של
מנכ"ל משרד רה"  ,אול המנכ"ל לא הגיש את התכנית לאישור ועדת השרי .

תחומי הפעילות של הרשות
 .1החלטת הממשלה הסמיכה את הרשות לעסוק בפעילות לפיתוח כלכלי של מגזר
המיעוטי  .בביקורת נבדקו הפעולות שעשתה הרשות כדי לבצע את המשימות
העיקריות שהוטלו עליה בעניי זה .להל הממצאי :
)א( משנת  2010עד מועד סיו הביקורת הרשות טר החלה לבצע פעולות מעשיות
ליישו החלטת הממשלה שבה נקבע כי עליה לפעול לעידוד מפעלי ממגזר המיעוטי
לספק שירותי וטובי לממשלה.
)ב( על הרשות הוטל לקד השקעות כספיות במגזר המיעוטי  .לא נמצאו מסמכי
הנוגעי לתכנית עבודה העוסקת בכ ,#לעיקרי הדברי שנדונו בפגישות בנושא
ולסיכומיה  ,ועל כ לא נית לדעת אילו פעולות ננקטו בעקבות הפגישות ,א ננקטו.
 .2החלטת הממשלה מחייבת את הרשות לפעול ב"תחו
כמפורט להל :

הפעילות הממשלתית"

)א( הרשות ,בשיתו" המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה" ומשרדי הממשלה
הרלוונטיי  ,נדרשת להכי בכל שנה לפני הגשתו של תקציב המדינה לממשלה חוות
דעת הנוגעת לתקציב ,ולהציע בה לפי הצור #חלופות בנושאי כלכליי חברתיי
הנוגעי למגזר המיעוטי  .ואול עד סיו הביקורת לא הגישה הרשות חוות דעת
כנדרש.
)ב( הרשות נדרשת ,להכי  ,בשיתו" משרדי הממשלה הרלוונטיי  ,חוות דעת
מקצועיות בנוגע להצעות החלטה בתחומי הכלכלה והחברה העומדות על סדר יומ של
הממשלה וועדותיה אשר יש בה כדי להשפיע על מגזר המיעוטי  .לשכת מנכ"ל משרד
רה" טיפלה בהכנת הצעות החלטה כאלה שאות אישרה הממשלה בפרק הזמ ינואר
 2009מאי  .2012אול נמצא כי היא הגישה לרשות לקבלת חוות דעתה רק חלק מה ,
וממילא לא הכינה הרשות חוות דעת מקצועית בנוגע לכל הצעות ההחלטה.
)ג( הרשות נדרשת להגיש לממשלה פע בשנה דוח שבו נסקרות פעולות הממשלה
לצמצו הפערי הכלכליי חברתיי בי מגזר המיעוטי ובי המגזר היהודי .בשני
 2012 2009הגישה הרשות לראש הממשלה שלושה דוחות שנתיי בעניי זה ,אול אלה
סקרו את פעולות הרשות בלבד ולא את כלל פעולות הממשלה.
 .3בשנת  2010החליטה הממשלה 2על תכנית חומש לפיתוח כלכלי לשני 2014 2010
תכנית החומש( ,ונקבע כי הרשות תהיה
ב  12יישובי במגזר המיעוטי ) 3להל
אחראית לניהול התכנית ולמעקב אחר ביצועה.
__________________

2

החלטה מספר  1539מ  21.3.10בדבר "תכנית חומש לפיתוח כלכלי של ישובי #במגזר המיעוטי."#
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בתכנית החומש נקבע כי משרד הבינוי והשיכו ישתת" בעלויות פיתוח קרקע בבעלות
המדינה והכשרתה לבנייה רוויה של עד  4,240יחידות דיור בסכו של עד  40,000ש"ח
ליחידת דיור .עד מועד סיו הביקורת חלפה כמחצית התקופה שנקבעה לביצוע
התכנית ,אול רק כ  700יחידות דיור ) (16.5%בקרקע בבעלות המדינה הגיעו לשלב
שמאפשר לקבל את הסבסוד ,וספק א עד תו פרק הזמ שנקבע לתכנית החומש ,שנת
 ,2014יהיה נית לעמוד ביעדי שנקבעו בעניי זה בתכנית.
 .4על מנכ"ל משרד התמ"ת הוטל לקבוע ,בשיתו" הרשות ,עד ינואר  2012כללי
להפעלת חממה תעשייתית אזורית במגזר המיעוטי ולקבוע את מקומה .התברר כי א"
שבתכנית החומש הוקצה תקציב ייעודי להקמת החממה ,לא החלו הרשות ומשרד
התמ"ת להקימה.

סיכו והמלצות
יסודה של הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטי הוא בהמלצות ועדת החקירה
הממלכתית בראשות השופט תיאודור אור ,שקבעו כי יעד עיקרי של המדינה חייב
אמתי לאזרחיה הערבי ה מטעמי חוקתיי וה מטעמי
ִ
להיות השגת שוויו
מעשיי  .החלטת הממשלה להקמת הרשות קבעה כי ייעודה הוא להביא למיצוי
הפוטנציאל הכלכלי של אוכלוסיית המיעוטי  ,באמצעות עידוד פעילות כלכלית יצרנית
ועסקית במגזר המיעוטי והגברת שילובו של המגזר בכלכלה הלאומית הרחבה.
על הרשות וועדת ההיגוי שלה להכי תכנית עבודה רב שנתית ותכניות עבודה שנתיות
מפורטות לשני הבאות הכוללות לוחות זמני לביצוע המשימות שהוטלו על הרשות
ולקבוע מדדי תפוקה ,על מנת שהרשות תוכל למדוד ולהערי #את תוצאות פעילותה
לקידו הפעילות הכלכלית במגזר המיעוטי  .כמו כ  ,על הרשות לדווח לממשלה מדי
שנה בשנה על כלל פעולות הממשלה לפיתוחו הכלכלי של מגזר המיעוטי ולהכי חוות
דעת הנוגעות לנושא זה ,על מנת שלממשלה תהיה תמונת מצב כוללת בעת קבלת
החלטותיה הנוגעות לתקציב הנדרש ולפעולות האחרות שיש לעשות בתחו זה.
על הרשות לוודא כי התקציבי המושקעי ביישו תכנית החומש משיגי את היעדי
המצופי  ,ולפעול להסיר את החסמי בתחומי שבה העלתה הביקורת כי לא ננקטו
הפעולות המספקות .והכל על מנת שהרשות תוכל להגביר את תרומתה לקידו הכלכלי
של מגזר המיעוטי בישראל.

_______________
3

לאחר שב  1.12.08בוטל איחוד( של הרשויות דאליית אל כרמל ועספייא ,ה( נספרות בתכנית בנפרד,
כ* שכיו #נכללי #למעשה בתכנית החומש  13יישובי.#
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נציבות שירות המדינה
פעולות הביקורת
בנציבות שירות המדינה נבדקו סדרי העסקת עובדי בשירות הציבורי
באמצעות חוזי מיוחדי לפי תקנה  (3)1לתקנות שירות המדינה )מינויי (
)חוזה מיוחד( ,התש"  ;1960נבדקה העסקת עובדי בארבעה דירוגי שבה
דירוג האקדמאי ,
מדורגי חלק ניכר מכלל המועסקי בחוזי מיוחדי
דירוג המשפטני  ,דירוג הכלכלני ודירוג המומחי .

העסקת עובדי בשירות הציבורי
באמצעות חוזי מיוחדי
 .1בשנת  2011הועסקו בשירות המדינה ,ללא עובדי מערכת הביטחו  ,כ 64,000
עובדי  .1עובדי אלה מועסקי בכמה סוגי העסקה ,אשר נקבעו בחוק שירות
המדינה )מינויי ( ,התשי"ט ) 1959להל חוק המינויי ( ,המסדיר ,בי היתר ,את
קבלת העובדי לשירות המדינה .סדרי העסקה פורטו ג בתקנות שירות המדינה
התקנות( ,ובתקנו שירות המדינה
)מינויי ( )חוזה מיוחד( ,התש") 1960 $להל
)להל התקשי"ר(.
על פי אלה ,דר $המל 2$להעסקת עובדי בשירות המדינה היא פרסו מכרז פומבי
ומינוי המועמדי הזוכי באמצעות כתב מינוי )להל עובד קבוע( .אופ העסקה זה
פורט בתקשי"ר .העסקת עובד על פי חוזה מיוחד מותרת במקרי שנמנו בתקנות ,בי
הנציב( קבע לגביו כי עבודתו חיונית
היתר ,כאשר נציב שירות המדינה )להל
עובד חיוני( ,וכי אי אפשרות מעשית להעסיקו במסגרת תנאי
למדינה )להל
העבודה או השכר המקובלי בשירות המדינה )להל תקנה .([3]1
הסמכות לערו $חוזה מיוחד להעסקת עובד ולהארכתו נתונה בידי הנציב .הסמכות
להארכת החוזה המיוחד הואצלה למנהלי הכלליי במשרדי  ,לאחראי במשרדי
או ליחידת הסמ $במקרי מסוימי  3אול ג במקרי הללו עליה ליידע על כ $את
נש" ; על תפקידה ראו בהמש .($אופ הקבלה
נציבות שירות המדינה )להל
לעבודה ,וכ החובות והסייגי  ,החלי על פי התקשי"ר על מועמד המתקבל להיות
עובד קבוע ,חלי ג על עובד המועסק באמצעות חוזה מיוחד על פי תקנה .(3)1
המאפיי הייחודי של חוזה מיוחד ,כפי שנקבע בתקנות ,הוא שתוקפו קצוב בזמ .
__________________

1
2
3

על פי די וחשבו נציבות שירות המדינה לשנת  2011מועסקי בשירות המדינה )ללא עובדי מערכת
הביטחו ( 64,057 ,עובדי .
דב"ע מב ,'Á‡Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ - ˙ÈÊ‚ ÈÎ„¯Ó 1%7/פד"ע יג ).410 ,397 (1
למעט חוזי להעסקת מומחי  ,שהסמכות לגביה ג במקרה של הארכת החוזה נתונה בידי הנציב.
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הסמכות להפסקת העסקתו של עובד בחוזה מיוחד נתונה בידי הנציב או בידי מי
שהנציב הסמיכו לכ .$עצ ההלי $הנדרש להפסקת השירות משתנה בהתא למש$
תקופת ההעסקה של העובד בשירות המדינה :ככל שזו ארוכה יותר ,כ $התנאי
הנדרשי להתקיי בעת הלי $הפסקת השירות ,דומי יותר להלי $פיטוריו של עובד
קבוע.
 .2נש" היא יחידת המטה המרכזית לניהול משאבי האנוש של המדינה ,המופקדת
על תכנונה ויישומה של מדיניות הממשלה בכל הנוגע למינהל כוח אד  .נש"
מפקחת על פעילות המשרדי בנושא כוח אד  ,ובסוגיות מסוימות ,דוגמת חוזי
צ ָלה לה מסמכותה.מיוחדי  ,אְ /
 .3אג /השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל הממונה על השכר( הוא הגו/
האחראי לגיבוש המדיניות בתחו השכר ותנאי העבודה בשירות המדינה ובמגזר
הציבורי כולו ,לפיקוח ואכיפה על הביצוע שלה ולשיקו /נתוני השכר והמגמות במגזר
הציבורי .על פי נתוני הממונה על השכר ,שהתקבלו במשרד מבקר המדינה במאי ,2012
היו מועסקי בשירות המדינה כ  7,450עובדי באמצעות חוזי מיוחדי לפי תקנה
 (3)1בכ  7,200משרות ,דהיינו כ  12%מכלל העובדי  ,המועסקי ב  48דירוגי
שוני . 4

פעולות הביקורת
בחודשי מר ספטמבר  2012עשה משרד מבקר המדינה ביקורת ,שמטרתה לבחו את
סדרי העסקת עובדי בשירות הציבורי באמצעות חוזי מיוחדי לפי תקנה (3)1
ארבעת הדירוגי ( :אקדמאי  ,משפטני ,
בארבעת הדירוגי העיקריי )להל
כלכלני ומומחי שה חלק ניכר מכלל המועסקי בחוזי מיוחדי כ .(43%) 3,400
הביקורת ג בחנה את היק' השימוש בחוזה מיוחד כאמצעי העסקה בשירות המדינה,
ואת אופ השימוש שעושי בו 5נש" ושישה משרדי ממשלה :משרד התחבורה
התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי ; משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה; משרד
המשפטי ; משרד הפני ; משרד החקלאות ופיתוח הכפר; והמשרד לביטחו פני .
יודגש כי הביקורת לא עסקה במבנה ההעסקה הקיי או הראוי בשירות המדינה ,כי
א בסדרי העסקת עובדי באמצעות חוזי מיוחדי ובאופ יישומ  .כמו כ לא נבדק
דירוג חוזה הבכירי  .בדיקת נושאי אחדי נעשתה באמצעות עיו ב  122תיקי
עובדי שנבחרו אקראית מתו* ס* של  937עובדי המועסקי בארבעת הדירוגי ,
במשרדי שנבדקו .כמו כ  ,נערכו בדיקות השלמה אצל הממונה על השכר במשרד
האוצר.

__________________

4
5

הלכה למעשה נית דירוג ל 32%מקצועות בלבד ,אול לחלק יש יותר מדירוג אחד ,בעקבות שינויי
בתנאי ההעסקה בתו* הדירוג.
בארבעת הדירוגי האמורי .
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עיקרי הממצאי
גידול במספר החוזי
כאמור ,העסקה על פי חוזה מיוחד היא חריג ואמורה להיעשות במקרי מיוחדי
שפורטו בתקנות ,אחד מה על פי תקנה  .(3)1בה בעת עולה מנתוני הממונה על השכר
שבשני  2011 2007גדל מספר המועסקי בחוזה מיוחד בדירוג האקדמאי
ב  547עובדי מ  1,016עובדי ל  1,563עובדי גידול של כ  ,54%ובדירוג כלכלני
גידול של כ  .56%על פי נתוני נש" עולה
מ  298ל  466עובדי
ב  168עובדי
שבארבעת הדירוגי  ,כ  60%מהעובדי שהצטרפו משנת  2008לשירות המדינה נקלטו,
בחוזי מיוחדי  .יוצא אפוא שהיוצא מהכלל הפ* לכלל.
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הצור בהסדרת כללי לקליטת המועסקי
 .1הסמכות לקבוע כיצד יועסק עובד בכתב מינוי או בחוזה מיוחד נתונה במקורה
בידי הממשלה ,אשר מיישמת זאת באמצעות נש"  .כדי לאפשר העסקה בחוזה מיוחד
כיוצא מהכלל ובאופ שנקבע בתקנות ,היה על נש" להגדיר באמצעות חוזר או
באמצעות נהלי את התבחיני לקביעה מהי "משרה חיונית" ומיהו "עובד חיוני"
שיועסק באמצעות חוזה מיוחד .כמו כ היה עליה להגדיר מה סוגי התפקידי ומה
ההשכלה והניסיו הנדרשי במקרי כאלה .נמצא שנש" לא עשתה כ )למעט בדירוג
כלכלני ( ,ולכ נותר הדבר נתו לשיקול דעתה בהתא לכל עובד ועובד.
 .2בהיעדר ההגדרות הללו נמצא שנש" הרחיבה בפרשנותה את אפשרות השימוש
בחוזה מיוחד לעובד חיוני ,כ* שכיו כל עובד בעל תואר אקדמי זכאי לחוזה מיוחד
בדירוג האקדמאי .
כמו כ הוחלט כי בעלי רישיו עריכת די המועסקי במשרה משפטית זכאי ג ה
להיות מועסקי באמצעות חוזה מיוחד .נוכח הזמ הרב שחל' מאז שנבח הנושא
ולנוכח הנסיבות המשתנות ,ובה העובדה שעל פי רישומי לשכת עורכי הדי  ,רשומי
בשנת  2012בישראל מעל ל  63,000עורכי די  ,ראוי היה שנש" תבח א אכ
מתקיימי תנאיה של תקנה  ,(3)1וא אכ קיי קושי בגיוס משפטני לשירות המדינה
שלא באמצעות חוזה מיוחד; וכ ראוי היה שתתאי את הקריטריוני למצב השוק.
במקרי מעטי קבעה נש" תבחיני למת חוזה מיוחד ,למשל שלא יינת חוזה זה
לאקדמאי המועסק במשרה בדירוג המינהלי .הביקורת מצאה כי נש" לא עמדה
בתבחיני שהיא עצמה קבעה ,למשל בכ* שאישרה למשרדי להתקשר בחוזה מיוחד
ג ע מי שהועסק בדירוג המינהלי.

הארכת חוזה העסקה מול הצור בגמישות
כאמור ,ייחודו של חוזה מיוחד כפי שנקבע בתקנות ובתקשי"ר הוא שתוקפו קצוב בזמ ,
בי היתר ,כדי לאפשר השגת גמישות בהעסקה שאינה קיימת לגבי עובדי קבועי .
__________________
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הביקורת העלתה כי נכו למועד סיו הביקורת פועלי משרדי להארכת החוזי
המיוחדי באופ פורמלי ואוטומטי ,בלי להערי* את תפקוד העובד ובלי לשקול שיקולי
רלוונטיי  ,כגו צורכי התפקיד והיבטי תפקודיי ; כמו כ העלתה הביקורת כי נש" ,
ש2צ ָלה למשרדי  ,לא מנעה זאת .יתרה מכ* ,ג א יש סימ
ְ
בפיקוחה על סמכות זו
לבעייתיות כלשהי בהמש* העסקה ,זו אינה מביאה לנקיטת הליכי לסיו החוזה.

בחירת העובד בחוזה מיוחד או בהעסקה לפי כתב מינוי
 .1גיוס עובדי ואיוש משרות בשירות המדינה מבוצעי באמצעות נש" ועל פי חוק
המינויי כמפורט להל  :הכרזתה של נש" על משרה פנויה או על משרה העומדת
להתפנות ,ובחירת המועמד הראוי ביותר מבי הכשירי באמצעות מכרזי  ,אגב
שמירה על שוויו ההזדמנויות הנית למועמדי .
הביקורת העלתה כי במכרזי אשר מפרס אג' המכרזי בנש" למשרות בעבודה
צמיתה ,7בדירוגי המאפשרי העסקה באמצעות חוזה מיוחד ,ובכלל זה מומחי )ראו
להל בפרק על חוזה מומחי ( ,לא צוינה העובדה שיש אפשרות להעסקה באמצעות
חוזה מיוחד ,וממילא לא צוי שמדובר ב"משרה חיונית" ,היות שכאמור זו לא הוגדרה
על ידי נש"  .ציו עובדה זו חשוב ה משו שכ* מחייבי הכללי וה משו שיש לכ*
השפעה רבה על תנאי העסקתו של העובד .אי הפרסו של עובדה זו פוגע בערכי
מהותיי בשירות הציבורי שוויו בי שווי  ,שקיפות ומינהל תקי .
 .2עמדת נש" היא כי אי מניעה מהעברת עובדי בשירות המדינה ,המועסקי
באמצעות כתב מינוי )בתנאי מסוימי ( ,להעסקה באמצעות חוזה מיוחד ,וכי הבחירה
בי אופני ההעסקה נתונה בידי העובד עצמו .אול נש" לא קבעה נהלי או הוראות
המסדירות מעבר כזה.
עמדת נש" משקפת מצב שבו היא משתמשת בחוזה המיוחד שלא למטרה שלשמה הוא
נועד .במקו להשתמש בו כאמצעי לגיוס עובדי חיוניי  ,שאי אפשר להעסיק בדר*
אחרת בשירות הציבורי לתקופה קצובה ,משמש החוזה המיוחד אמצעי לשדרוג תנאי
העסקת של עובדי קיימי )ראו להל בפרק על חוזה מומחי ( ,וכל זאת ללא
שקיפות ,בדר* הפוגעת בשוויו .

חוזה מומחי
 .1דירוג "מומחי " )להל חוזה מומחי ( הוא אחד הדירוגי המשמשי את נש"
לקביעת תנאי ההעסקה באמצעות חוזה מיוחד לפי תקנה  .(3)1על פי נתוני נש"
__________________
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"עבודה צמיתה" היא עבודה שלפי אופייה וטיבה אינה מוגבלת בזמ ; עבודה כזו מתבצעת במסגרת
התקציב הרגיל של המדינה בדר* כלל על ידי עובדי המשובצי במשרות שבתק המאושר  %עובדי
בניסיו  ,עובדי על פי כתב מינוי או עובדי על פי סוגי מסוימי של חוזי מיוחדי " .עבודה שלפי
טיבה אינה צמיתה" היא העבודה שלפי אופייה וטיבה מוגבלת בזמ  :עבודה הנובעת מלח -עבודה;
עבודה הקשורה בביצוע משימה חולפת ומילוי מקו  .עבודה כזו מתבצעת במסגרת תקציבית מיוחדת
בדר* כלל על ידי עובדי שאינ משובצי במשרות שבתק המאושר  %עובדי זמניי  ,עובדי על פי
סוגי מסוימי של חוזי מיוחדי ועובדי ארעיי .

משרד ראש הממשלה
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הועסקו במר  2012בחוזה זה כ  370עובדי  .מתכונת ההעסקה בחוזה מומחי נועדה
לאפשר באופ חריג העסקה בתנאי שכר גבוהי יותר מ המקובל בשירות המדינה ,א
נדרשת העסקת אד בעל מומחיות מיוחדת ,שאי אפשר להעסיקו בתנאי השכר
המקובלי בשירות המדינה.
נש" לא הסדירה את הנושא באמצעות חוזר או נהלי  ,וממילא אלה לא היו ידועי
למשרדי  .בהיעדר נהלי והנחיות נית חוזה מומחי ג לעובדי אשר אינ בעלי
מקצועות וכישורי ייחודיי  ,וכמו כ נעשה בו שימוש לשדרוג תנאי העסקת של
עובדי המועסקי כבר בשירות המדינה .יש לציי כי בעקבות הביקורת גיבשה נש"
נוהל העסקה בחוזה מומחי בשירות המדינה ,וזה פורס למשרדי באוקטובר .2012
 .2על פי הנחיות הנציב ,התקשרות בחוזה מומחי מותנית באישור ועדת חריגי
בראשות הנציב .סג נציב שירות המדינה למשרדי הממשלה וליחידות הסמ* ,מר מוטי
אהרוני )להל סג הנציב( ,אישר בפועל התקשרויות בחוזי מומחי  ,כאשר החלטתו
בדבר מת תנאי העסקה ייחודיי ומיטביי ניתנה ללא תבחיני וללא הלי* של דיו
בפורו נרחב ללא שקילה ,הנמקה ותיעוד.

העסקת עובדי לפני מכרז
הוראות התקשי"ר מאפשרות העסקה זמנית של עובדי במשרה תקנית לפני מכרז
באמצעות מינוי בפועל ובאמצעות מילוי מקו  ,8רק בהתקיי נסיבות יוצאות מהכלל,9
היות שהעסקה באופ זה פוגעת בעקרו השוויו במכרז ,ומקנה לעובדי הללו יתרו על
פני מועמדי אחרי .
בביקורת נמצא כי בכ  28%מהחוזי המיוחדי שנבדקו הועסקו העובדי קוד לכ
במילוי מקו  ,במינוי בפועל או כעובדי קבל טר זכיית במכרז .כלומר עקרו
השוויו  ,שהוא עיקרו מרכזי במכרז של כל רשות ציבורית ,נפגע בכ* שנית לעובד,
שהועסק במשרד טר המכרז ,יתרו מקדמי .10אי הקפדה בנידו חמורה ופוגעת
בתדמית השירות הציבורי.

דיווחי הממונה על השכר
על פי סעי' 33א)ג( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ח  ,1985נדרש הממונה על השכר
להגיש לכנסת ,מדי שנה ,די וחשבו שיכלול סקירה וממצאי לגבי עובדי בגופי
בשירות הציבורי ,ובכלל זה נתוני בדבר תנאי השכר ובדבר מספר העובדי המועסקי
__________________
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"מילוי מקו " הוא העסקת עובד שאינו עובד מדינה כממלא מקו של עובד מדינה הנעדר מ העבודה,
או מועסק באורח זמני במשרה הפנויה ,על פי סעי 18.11 .לתקשי"ר" .מינוי בפועל" הוא מת הוראה
מיוחדת בכתב לעובד מדינה למלא ,במעמד של ממונה בפועל ,את כל התפקידי של המשרה ,כאשר
נושא המשרה נעדר מעבודתו.
העסקה זמנית מותרת א מתקיימי כל התנאי האלה :חיוני שתפקידי המשרה יבוצעו ללא הפסק
וללא דיחוי; אי אפשרות שעובד אחר של המשרד יבצע את תפקידי המשרה באופ זמני; המשרד כבר
נקט צעדי לאיוש קבוע של המשרה.
מבקר המדינה ,(2004) ·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "ביקורת על מינויי פוליטיי ומינויי בלתי תקיני
במשרד לאיכות הסביבה" ,עמ'  ;710%655מבקר המדינה ,(2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .255%252
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בגופי בהיקפי המשרות השוני  .הממונה על השכר נדרש להציג בדוח ג את הנתוני
לגבי שנת הכספי הקודמת.
נמצא כי הדי וחשבו על הוצאות שכר של העובדי המועסקי בשירות המדינה ,בגופי
הביטחו ובשירות בתי הסוהר לשנת  ,2010שפרס הממונה על השכר ,מתייחס באופ
חלקי להעסקת עובדי באמצעות חוזי מיוחדי  .כ* ,בטבלה המשווה בי מספר
העובדי  ,בי מספר המשרות ובי גובה השכר בשנת  2009לשנת  ,2010מוזכרי רק 13
דירוגי מתו*  48הדירוגי הקיימי  .לפיכ* דיווח הממונה על השכר בדוח שלו על
 3,753מועסקי בלבד בחוזי מיוחדי  ,א' שמספר גבוה בהרבה .בכ* נמנעי
מהציבור מידע ושקיפות בדבר השימוש הנרחב שנעשה בחוזה מיוחד להעסקת עובדי
בשירות המדינה.

סיכו והמלצות
קיימת חשיבות מיוחדת בשמירה על התנהלותו התקינה של השירות הציבורי בכל
הקשור לאופ העסקת עובדי שירות המדינה ולתנאי העסקת  .חשיבות זו נובעת
מהרצו לחזק את אמו הציבור בטוהר הליכי המינוי; מההכרח להילח בתפיסות
הקיימות בציבור הרחב באשר למשרתי הציבור ולתנאי העסקת ; מהצור* שכספי
ציבור ישמשו למטרה שלשמה הוקצו ,ובאופ ראוי.
גיוס כוח אד איכותי וכ שימור המשאב האנושי בשירות המדינה ,הידע והניסיו
שרכש ה ערכי שראוי כי נש" תחתור להגשמת  .על פי די נית להעסיק עובדי
באמצעות חוזי מיוחדי  ,ולכ אי בממצאי הדוח כדי לומר כי אי לעשות זאת; אול
מ הראוי לנצל אפשרות זו רק לאחר בחינת הנושא בעבודת מטה מסודרת ,באמצעות
כלי ותמריצי ייעודיי ובאופ אחיד בכלל שירות המדינה ,ותו* כדי שקיפות מלאה.
הביקורת מצאה כי נש"  ,בהיותה הגו' האמו על גיוס והעסקת עובדי בשירות
הציבורי ,לא עשתה שימוש במסלול העסקה על פי חוזה מיוחד בהתא לתקנה ,(3)1
וא' השתמשה בחוזה זה שלא למטרה שלשמה נועד ,בייחוד בחוזי המיוחדי
למומחי .
ממצאי דוח זה מלמדי שיש צור* כי נש"  ,בשיתו' הממונה על השכר ,יסדירו באופ
מערכתי את דרכי ההעסקה בשירות המדינה ,בי שבמסגרת הוועדה שהוקמה בהחלטת
הממשלה לבחינת ניהול ההו האנושי בשירות המדינה ,ובי שבמסגרת אחרת .בכלל זה
עליה לפעול בנושאי האלה :קביעת הסדרי העסקה אשר יעניקו למשרדי הממשלה
את הגמישות הניהולית הראויה ,א* יעלו בקנה אחד ע הוראות התקשי"ר וע
מטרותיה ; הגדרת מדיניות אחידה ,שקופה ושוויונית בכל הנוגע לסוגי המשרות ולסוגי
העובדי שיועסקו באמצעות חוזי מיוחדי ; קביעה ופרסו של נהלי ברורי
ומחייבי  ,המתייחסי לכל אחד משלבי העסקה בחוזה מיוחד ,ופיקוח כי אלה
מבוצעי באופ המשרת את מטרת החוזה המיוחד; על נש" לפרס ביתר שקיפות את
אפשרויות ההעסקה הקיימות ואת האופ שבו ה מנוהלות; על הממונה על השכר לפעול
לפרסו הנתוני כנדרש ממנו בחוק ,כ* שלמקבלי ההחלטות ולציבור יהיה מידע זמי
בנושא; על נש" להנחות את משרדי הממשלה לעשות שימוש נכו ומבוקר בסמכויות
ש2צ ָלה לה  ,ועל משרדי הממשלה לפעול בהתא לכללי שתקבע נש" .
ְ
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משרד האוצר

פעולות הביקורת
במסגרת הדי וחשבו על מאז זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליו
 31.12.11נבדקו נאותות המדידה ,הסיווג והרישו החשבונאי של הלוואות
שהמדינה נתנה לגורמי שוני לזמ ארו  ,ובי היתר הלוואות לזכאי משרד
הבינוי והשיכו  .הבדיקה נעשתה ג באג התקציבי במשרד האוצר ,במשרד
הבינוי והשיכו ובחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית.

אג החשב הכללי
מאז המדינה ליו  31.12.11הלוואות לזמ ארו'
בחוק מבקר המדינה התשי"ח ] 1958נוסח משולב[ ,נקבע כי מדי שנה בשנה ימציא
שר האוצר למבקר המדינה את מאז זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה )להל
מאז המדינה( לתו" שנת הכספי" שחלפה .במאי  2012הגיש שר האוצר למבקר
המדינה את "הדוחות הכספיי" של ממשלת ישראל ליו"  31בדצמבר ) "2011להל
הדוחות הכספיי"( .מאז המדינה כלול בדוחות הכספיי" הללו במסגרת "דוחות על
המצב הכספי".1
בדוחות הכספיי" המאוחדי" של הממשלה ובביאורי" 5א ו 5ב ,מוצגות בצד הנכסי"
יתרות הלוואות לזמ ארו( ,שנתנה הממשלה לגורמי" שוני" ,המסתכמות בסכו" נטו
.2
של  29מיליארד ש"ח

פעולות הביקורת
בחודשי יוני ספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של אג החשב
הכללי במשרד האוצר )להל אג החשכ"ל( ,אג התקציבי במשרד האוצר )להל
אג התקציבי ( ,משרד הבינוי והשיכו )להל משב"ש( ,החטיבה להתיישבות של
ההסתדרות הציונית )להל החטיבה להתיישבות( ,ומקורות חברת מי בע"מ )להל
מקורות( בכל הנוגע לטיפול בהלוואות שנתנה הממשלה .בי השאר נבדקו תהליכי
__________________

1
2

ראו חוק מבקר המדינה ,התשי"ח  ,1958סעיפי  9ו .12
יתרת ההלוואות ברוטו מסתכמת בכ  33מיליארד ש"ח ,והיא מפורטת בביאור.
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הגיבוש והעדכו של הקריטריוני למת הלוואות מדינה ,תנאיה ונאותות המדידה ,וכ
הסיווג והרישו החשבונאי של ההלוואות בדוחות הכספיי .

עיקרי הממצאי
 .1א על פי שמרבית הלוואות המדינה ניתנות באמצעות גורמי מבצעי ) 3להל
גורמי מבצעי או סוכני ( שוני  ,הבקרה שעושה החשכ"ל אינה כוללת בדיקה של
נכונות החישובי שבבסיס הנתוני המדווחי על ידי הסוכני  .כמו כ לא קבע
החשכ"ל נהלי או הוראות תכ"  4בנוגע לתכנו הבקרה ,היקפה וקבלת דיווחי על
אודות הבקרה הנעשית על פעולות הסוכני באמצעות רואי חשבו חיצוניי .
 .2החטיבה להתיישבות העריכה את סכו ההלוואות שמועד החזרת חל לפני יותר
משבע שני  ,בכ  813.6מיליו ש"ח .סכו זה הופרש בדוחות הכספיי במלואו על ידי
החשכ"ל כהפרשה לחובות מסופקי  .מתברר ,כי הנתוני שמסרה החטיבה
להתיישבות ניתנו על פי הערכה בלבד ,טר הסתיי תהלי' טיוב  ,וטר בוצעה פנייה
לכל לווה שסכו חובו כבר התגבש .עוד נמצא ,כי בחטיבה להתיישבות יש הלוואות
שלא נרשמו בשני קודמות וטר נקבעו לגביה תנאי החזר.
 .3חוזה ההתיישבות שבשימוש החטיבה להתיישבות )להל ההסכ ( נוסח בשנת
 .1988ההסכ כולל ,בי היתר ,את סוגי ההלוואות שהחטיבה רשאית לתת למתיישבי
ואת תנאי ההחזר שלה  .נמצא כי ההסכ כולל סוגי הלוואות שאינ ניתנות עוד,
ובנוסח ההסכ ישנ הגדרות שאינ תקפות ,או שאינ נהוגות בתנאי הכלכלה
הנוכחיי  ,והגדרת הריבית המצויה בו ניתנת לפרשנויות שונות.
 .4לא נמצאו מסמכי המעידי שאג החשכ"ל עשה עבודת מטה שבה נקבעה תקרת
סכו לכל אחד מסוגי ההלוואות שניתנות לעובדי שירות המדינה ,והערכה של היק
ההלוואות הצפוי הכולל .עוד נמצא ,כי א על פי שהתנאי הכלכליי במשק השתנו
במהל' השני שבה ניתנות הלוואות אלה ,האג לא עשה עבודת מטה לקביעת
קריטריוני מעודכני ולעדכו סכומי הסיוע הנית לעובדי המדינה.
 .5הבנק שזכה בשנת  2008במכרז החשכ"ל למת הלוואות לעובדי המדינה ,הפקיד
בידי החשכ"ל סכו של כמיליארד ש"ח .במכרז נקבע שבתארי'  31.12.14יוחזר סכו
הפיקדו לבנק כשהוא צמוד למדד .נמצא כי במשרד האוצר לא נקבעו נהלי המחייבי
להעביר למחלקת ניהול סיכוני שבאג החשכ"ל מידע על החשיפות והסיכוני
הקיימי בגי פעולות פיננסיות שנעשות במחלקות השונות במשרד האוצר ,ובכלל זה
על החשיפה בגי כספי הפיקדו .
 .6סכו הריבית בגי ההלוואות הצמיתות 5שנתנה המדינה למקורות הוא כ 300
מיליו ש"ח בתוספת ריבית פיגורי של כ  324מיליו ש"ח .נמצא כי בשנת  2001חדלה
__________________

3
4
5

גור מבצע ישות המשמשת גור פיננסי מתוו $בי #המדינה ובי #הלווה הסופי ,שבאמצעותה מעמידה
המדינה הלוואות ,מבצעת גבייה וכדומה )כגו #בנקי (.
תקנות כספי ומשק הוראות ונוהלי עבודה שקובע החשב הכללי בתחומי הכספי והחשבונאות
לחשבי של משרדי הממשלה.
הלוואה שאי #לה מועד פירעו #הקבוע בזמ #מסוי  .ייתכ #שהצדדי יקבעו תנאי אשר בהתקיימ
תיפרע ההלוואה ,ויכול שתישא ריבית שיש לשלמה בתדירות שתיקבע.
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מקורות להעביר למדינה את תשלומי הריבית ,ונתגלעו חילוקי דעות בינה ובי החשכ"ל
בנוגע לעצ חבות החברה לשל את הריבית .ואול הצדדי לא נקטו פעולה אשר
תביא ליישוב ולסיו של חילוקי הדעות שביניה במש' כעשר שני  .התמשכות
המחלוקת מחמירה את הבעיה וגורמת להצטברות חוב אשר לצדדי אי ודאות בנוגע
לעצ תשלומו או למועד תשלומו .בדוחות הכספיי א לא נית גילוי לעניי זה.
 .7בשני האחרונות נשחק שיעור התמיכה שלה זוכי זכאי משב"ש בכ  40%יחסית
למחירי הדירות .6בעוד שבשנת  1998המשכנתה המסובסדת שקיבלו הזכאי היתה
נמוכה בשיעור של עד  2%משיעור הריבית הממוצעת בשוק החופשי הרי שבשני
האחרונות הריבית בהלוואות המוכוונות לזכאי גבוהה יותר מהריבית הממוצעת
בשוק החופשי .7ההתנהלות של משרד האוצר ומשב"ש היא אחד הגורמי למגמת
הירידה בניצול הזכות להלוואות לדיור על ידי הזכאי  ,דווקא בעת שמצוקת הדיור
הולכת וגוברת.
 .8נמצא כי משרדי האוצר והשיכו הקשו על הזכאי בעלי הניקוד הנמו' והבינוני
בכ' שהורו לבנקי להעלות את שיעור הריבית שה גובי על המשכנתה
ממקורותיה  ,ולהשוותה לריבית שגובה המדינה.
 .9משב"ש ומשרד האוצר לא בחנו מחדש ובאופ מקי את תנאי הסיוע הנית
לזכאי בעקבות השינויי שחלו במחירי הדירות ובשוק המשכנתאות ,ולא וידאו כי
הפתרו שנקטו נות מענה ראוי למצוקות הדיור של הזכאי .

סיכו והמלצות
ממשלת ישראל נותנת הלוואות למטרות שונות ,במישרי או באמצעות המערכת
הבנקאית ,במטרה לתמר -ענפי משק שוני  .ממצאי הביקורת מעלי כי חלק ניכר
מיתרת ההלוואות המוצגת במאז המדינה ל  ,31.12.11כ  29מיליארד ש"ח נטו ,מוצג
רק על סמ' הדיווחי של נותני ההלוואות ,בלא בדיקות מספקות של משרד האוצר .מ
הראוי שמשרד האוצר יפעל לטיוב נתוני ההלוואות שניתנות מתקציב המדינה על מנת
להציג אות למקבלי ההחלטות באופ מלא ונכו .
לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרדי השיכו והאוצר לעשות בחינה מחודשת ומקיפה
של תנאי הסיוע הנית לזכאי כדי לוודא שהפתרו שה נוקטי נות מענה ראוי
למצוקות הדיור של הזכאי  ,ובמיוחד לשכבות החלשות ולזוגות הצעירי  .זאת נוכח
העובדה שהזכאי נמצאי במלכוד עקב מצוקת הדיור המתגברת משנה לשנה .מחד
גיסא ,ניסיונו של משרד האוצר להביא לירידת מחירי בשוק הדיור באמצעות פתרונות
בתחו היצע הדירות אינו נושא פרי זה יותר מארבע שני  ,ומחירי הדיור עלו בחדות עד
 ;2011ומאיד' גיסא הסיוע לזכאי לא הוצמד לשו מדד ,כמעט לא עודכ כלל משנת
 ,1998וערכו נשחק בשיעור ניכר.

__________________

6
7

בעניי #זה ראו ג „ ,(2009) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·59 È˙ ˘ ÁÂעמ' .280 275
למעט הפחתה שחלה בשיעור הריבית לזכאי בהוראת שעה לשני .2013 2012
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משרד האנרגיה והמי

פעולות הביקורת
במשרד האנרגיה והמי  ,במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ,ברשות שדות
התעופה ובחברת תשתיות נפט ואנרגיה נבדקו הפעולות להבטחת איכותו של
הדלק הסילוני המסופק למטוסי בנמל התעופה ב גוריו .

פיקוח על הבטחת איכות הדלק למטוסי
דלק סילוני למטוסי )להל דס"ל( משמש לתדלוק מטוסי  ,ולאיכותו יש חשיבות
מהמעלה הראשונה בשל השפעתה המכרעת על בטיחות התעופה .בעקבות הרפורמה
במשק הדלק משנת  1988גדל מניי החברות הפרטיות העוסקות בייצור ,בייבוא,
באחסו ובשינוע של דס"ל .כמה גורמי ממשלתיי מטפלי באספקת דס"ל ,בה
משרד האנרגיה( ,משרד התחבורה ,התשתיות
משרד האנרגיה והמי )להל
הלאומיות והבטיחות בדרכי )להל משרד התחבורה( ורשות שדות התעופה )להל
רש"ת(.

פעולות ביקורת
בחודשי יולי  2011נובמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את הפעולות
להבטחת איכותו של הדס"ל וליישו ההמלצות של הוועדות והצוותי שהוקמו
בעקבות אירועי של זיהומי בדס"ל .הביקורת נעשתה במשרד האנרגיה ,במשרד
התחבורה ,ברש"ת ,ברשות התעופה האזרחית )להל רת"א( ובחברת תשתיות נפט
ואנרגיה בע"מ )להל תש" ( .כמו כ נעשו בירורי בגופי בעלי זיקה לנושא ,לפי
הצור.#

עיקרי הממצאי
 .1בשנת  1997הטילה הממשלה על שר האנרגיה להגיש הצעת חוק לאסדרת משק
הדלק והאנרגיה כדי להבטיח אספקת דלק אמינה ,זמינה ,רציפה ,איכותית ויעילה ,תו#
כדי יצירת תנאי תחרותיי ומת סמכויות אכיפה ופיקוח על משק הדלק למשרד
האנרגיה .רק במר&  ,2012כעבור כ  15שני ובמהל #הביקורת של משרד מבקר
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המדינה ,אישרה ועדת השרי לענייני חקיקה את הצעת חוק משק הדלק שהגיש משרד
האנרגיה ,וביולי  2012עברה הצעת החוק בקריאה ראשונה במליאת הכנסת .1במועד
סיו הביקורת טר הסתיימו הליכי החקיקה של חוק זה.
 .2התק הישראלי לדס"ל הוא רשמי ומחייב רק מאוקטובר  .2010התק אינו מחייב
לבדוק א הדס"ל מכיל חומרי מסוימי שעלולי לפגוע באיכותו ,כפי שהועלו
בבדיקת המסנני בשלבי אספקת הדס"ל באירוע במאי ) 2011חומר מפוח  ,מתכות,
חול ,חלודה וחומר דמוי פוליאטיל (.
 .3מינהל הדלק לא דרש לקבל מהחברות במשק הדס"ל מידע מרוכז ושוט) על איכות
הדס"ל .רק מתחילת שנת  2012החל מינהל הדלק לקחת דגימות דס"ל לבדיקות .מינהל
הדלק לא קבע נהלי וכללי לסוגי הבדיקות בדס"ל שעל הגורמי המטפלי בו לבצע
בכל שלב בשרשרת הייצור שלו ואספקתו ,להבטחת איכותו.
 .4בי תש" לספקי הדס"ל ובי תש" לחברה א' ,העוסקת במת שירותי אחסנה
ותשתית לדס"ל ,פיקוח על איכותו ,שאיבתו והזרמתו בצנרת שבנמל התעופה ב גוריו
)להל נתב"ג( ,אי חוזי המסדירי את היחסי ביניה  ,שבמסגרת ייקבעו מהות
ההתקשרות והחובות והזכויות של כל צד.
 .5מינהל הדלק ורש"ת חלוקי ביניה בעניי האחריות לפיקוח על איכות הדס"ל
בתו #שדות התעופה במדינה בכלל ובנתב"ג בפרט.
 .6אי תק מחייב לתחזוקה ולתפעול של תשתיות הייצור ואספקת הדס"ל .מינהל
הדלק לא ביצע באופ שוט) ומסודר מעקב אחר התחזוקה והתפעול של תשתיות משק
הדס"ל.
 .7הנהלת רש"ת לא הכריעה בי החלופות לאחסו דס"ל בנתב"ג ,תו #כדי בחינת
התוצאות וההשפעות הנוגעות לכ ,#לרבות ההיבטי הכלכליי  ,המסחריי ,
התפעוליי  ,המשפטיי  ,האסטרטגיי והבטיחותיי  ,מתו #ראייה כוללת וארוכת
טווח.
 .8ב  2007חתמו רש"ת וחברה א' על הסכ לביצוע עבודות תחזוקה בנתב"ג .רש"ת
התקשרה ע חברה א' כקבל לביצוע עבודות לתחזוקת צנרת הדס"ל בנתב"ג ,ללא
מכרז או הלי #של פטור ממכרז )כשמדובר בהתקשרות שאינה טעונה מכרז( ,כמתחייב
מחוק חובת המכרזי  .לדעת הביקורת ,בטיעוני רש"ת לא היה די כדי להימנע מלצאת
למכרז פומבי לתחזוקת הצנרת להובלת דס"ל בנתב"ג.
 .9רק בשנת  2012הסכימו רש"ת וחברה א' ,בעלת חוות המכלי בנתב"ג ,על בנייתו
של מכל נוס) בחווה שבנתב"ג .ב  2011חתמו רש"ת וחברה א' על הסכ שהקנה
לרש"ת ,בי השאר ,אופציה לרכוש את חוות המכלי  .רש"ת לא התנתה את הסכמתה
מ  2012לבניית המכל הנוס) בהגדרת מעמדו של מכל זה במסגרת תוספת להסכ
מ  2011באופ ברור ומחייב.
 .10משנת  2000התרחשו כמה אירועי שפגעו באספקה התקינה של דס"ל למטוסי ,
עד כדי הפסקה זמנית בתדלוק ; האחרו שבה התרחש במאי  .2011בעקבות חלק
מאירועי אלה הוקמו ועדות וצוותי לבדיקה ,וה העלו ליקויי והמליצו המלצות.
__________________

1

הצעת חוק משק הדלק ,התשע"ב  ,2012ה"ח .1176
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כמה מהממצאי של הוועדות השונות חזרו ונשנו ,ובסיו הביקורת עדיי לא תוקנו כל
הליקויי  .הוועדות לא עמדו במפורש על הגורמי האחראי לאירועי זיהו הדס"ל,
מסקנותיה היו כלליות ולא ממוקדות.

סיכו והמלצות
טיפול במשק הדס"ל מחייב קיומו של גו) מרכזי שיכוו את האסדרה )רגולציה(
והתכלול של הפעילות בתחו זה ויהיה בעל סמכויות וכלי מתאימי לפיקוח,
לאכיפה ולתיאו בי הגורמי הפועלי בו .משרד האנרגיה אמור להתוות את
המדיניות הלאומית בעניי זה ,להבטיח אספקה סדירה של דס"ל באיכות הנדרשת
ולפקח על החברות הפועלות בתחו  .מממצאי הביקורת עולה כי משרד האנרגיה לא
מילא את ייעודו כנדרש.
על משרדי האנרגיה והתחבורה ,רש"ת ,רת"א ,תש" ומכו התקני לפעול בנחישות
וללא דיחוי כדי לוודא שהמלצות ועדות הבדיקה ייושמו במלוא ויתוקנו הליקויי אשר
העלה משרד מבקר המדינה בדוח זה .מדובר בענייני בעלי משמעות בטיחותית
מהמדרגה הראשונה ,ולכ יש להפנות אליה את מלוא תשומת הלב כדי למנוע אסו
בתחו התעופה ונזק חמור לנפש ולרכוש ,לכלכלתה של מדינת ישראל ולתדמיתה.
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משרד הבינוי והשיכו

פעולות הביקורת
בשל שינוי המדיניות בנושא השמירה על הסביבה החופית בדק משרד מבקר
המדינה במינהל מקרקעי ישראל ובמינהל התכנו שבמשרד הפני את סדרי
האישור של מיזמי פיתוח של תכניות ישנות שחוק שמירת הסביבה החופית
התשס"ד  2004אינו חל עליה  .בדיקות השלמה נעשו במשרד התיירות ובמשרד
להגנת הסביבה.

מינהל מקרקעי ישראל
הגנה על הסביבה החופית
רצועת החו של מדינת ישראל משתרעת לאור כ  196ק"מ על שפת הי התיכו ,
לאור כ  56ק"מ על שפת הכנרת ולאור כ  14ק"מ על שפת הי באילת בס הכול
כ  266ק"מ .במש השני נבנו לאור חופי הי התיכו נמלי  ,מזחי  ,שוברי גלי ,
רציפי  ,מעגנות )מרינות( ,מלונות ,בתי מגורי  ,בסיסי צבא ,תחנות כח ומתקני
שוני והותירו  53ק"מ של חו טבעי פתוח.1
בשנות השמוני של המאה העשרי נקבעו מספר תכניות וחוקי בעניי חופי ישראל
מרחב הכנרת וחופיה
ובכלל  :תמא/13/כנרת תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי
)להל תמ"א  13לאזור הכנרת( ,משנת  ;1981ותמא/13/י תיכו תכנית מתאר
חו הי התיכו )להל תמ"א  13לאזור החופי ( ,משנת
ארצית חלקית לחופי
 .1983בעשור הראשו של המאה העשרי ואחת ,מסתמנת מגמה של הגנה על מרחבי
החו שנותרו ושל שמירת חו בר קיימה למע הציבור שבאה לביטוי בחוק שמירת
חוק שמירת הסביבה החופית(; בחוק
הסביבה החופית ,התשס"ד ) 2004להל
מפר .אילת( ,התשס"ח  ;2007ובחוק הסדרת
שמירת הסביבה החופית )תיקו
הטיפול בחופי הכנרת ,התשס"ח ) 2008להל חוק הסדרת חופי הכנרת(.

__________________

1

כולל חופי י עירוניי .

דוח שנתי 63ג

102

פעולות הביקורת
על רקע החוקי  ,התכניות ותפיסות העול דלעיל בדק משרד מבקר המדינה את סדרי
האישור של מיזמי פיתוח לאור חופי ישראל ,המתבססי על תכניות שחוק שמירת
הסביבה החופית לא חל עליה  .חלק מהמיזמי שנבדקו מ השני האלה ה פירות של
תכניות שהתיישנו זה מכבר והיה צור לחדש  .הבדיקה נעשתה בחודשי פברואר עד
אוגוסט  2012והתמקדה במינהל התכנו אשר במשרד הפני  ,במינהל מקרקעי ישראל
)להל ! ממ"י( וברשויות המקומיות הרלוונטיות .בדיקות נוספות נעשו במשרד התיירות
ובמשרד להגנת הסביבה .בי השאר נבדק א מוסדות התכנו וממ"י ,הפיקו לקחי
בעקבות פרסומו של דוח מיוחד של מבקר המדינה משנת  2009בדבר הקמת כפר נופש
בחו %פלמחי )להל ! דוח פלמחי (.2

עיקרי הממצאי
תכניות שהמועד לביצוע עבר
לפי סעי 84 %לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה!) 1965להל ! חוק התכנו והבנייה( ,על כל
תכנית לציי את התארי לביצועה .בפסק די של השופט א' מצא 3נקבע כי א עבר
התארי לביצוע התכנית וטר הושגו יעדיה ,יש לתקנה או להמירה בתכנית חדשה;
כאשר מוסדות התכנו נדרשי לקבוע א לאשר בקשת היתר הבנייה הנסמכת על
תכנית שתארי ביצועה עבר ,עליה לבחו בקפידה את הצור בתיקו התכנית.
נמצאו מספר תכניות בני עיר שהמועד לביצוע עבר ושממ"י שיווק את הקרקעות בגינ
א %שלנוכח השינוי שחל במדיניות התכנו לאור החופי צרי היה לשקל מחדש .דבר
שלא נעשה.

בניית מלו לחו הכנרת
 .1במאי  2000אושרה תכנית לפיתוח מרכז תיירות ,נופש וספורט בחו %הצפוני של
טבריה ,הכוללת בניית מלו במרחק של  50מטר 4מהחו %וייבוש שטחי לש כ .
בתכנית נקבע שהיא תבוצע עד שנת  .2005למרות זאת ,רק במר 2007 ,פרס ממ"י
מכרז לביצוע התכנית ,ורק בפברואר  ,2008סמו להליכי אישור חוק הסדרת חופי
הכנרת ,הוא חת על חוזה חכירה ע החברה שזכתה במכרז .למצער היה על ממ"י
__________________

2

3
4

בנובמבר  2000פורסמה תכנית מפורטת בר ,236/בדבר הקמת כפר נופש ובו  350יחידות אירוח על
שטח של כ  70דונ ברצועת החו פלמחי  .בדצמבר  2003פרס ממ"י מכרז לשיווק הקרקע ,וזכתה
בו הצעת $המשותפת של שתי חברות קבלניות לחכירת הקרקע תמורת כ  8מיליו $ש"ח .בעקבות מחאה
ציבורית ופרסו דוח פלמחי  ,בוטל המכרז.
בג"'  ,1636/92ה‰„ÚÂÂ‰ ' ÚÏÒ ÛÒÂÈ ;'Á‡Â ·È·‡ ˙Ó¯· ‰·È·Ò‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰˙ÂÓÚ
 ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰פ"ד מז.573 ,5
המדידה נעשית מקו המי  ,שבו גובה מפלס הכנרת הוא מינוס  209מטר עד למרחק של  50מטר לכיוו$
היבשה.
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האפשרי לחופי הכנרת.

103
החדשי

שהלכו והתהוו ,כדי למזער את הנזק

 .2לבקשת הוועדה המקומית טבריה בוצע בנובמבר  1996תסקיר לבחינת השפעת
הקמתו של בית המלו על הסביבה ובשנת  2007נבח על ידה א יש צור בעדכונו.
הסקר לא היה מקי %ולא כלל ,כנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה ,התייחסות
להשפעות מצטברות של מיזמי עתידיי נוספי על הימה ,או את בחינת כושר
הנשיאה 5של הכנרת כולה .יתר על כ  ,הפיתוח בימת הכנרת ,על מגבלותיו ,מתבסס
ברובו על תמ"א  13לאזור הכנרת ,שהוכנה כבר בשנת  1983ולא על תכניות
סטטוטוריות מעודכנות יותר המשקפות את השינויי שחלו בשני האחרונות
במדיניות פיתוח החופי .
 .3תמ"א  13לאזור הכנרת קובעת כי יש לבחו תכניות ישנות הנוגעות לאזור זה
כאשר מספר הנופשי בכנרת יעלה על  60,000בשנה; התכנית דלעיל היא ממאי 2000
ובשנת  2007פורס המכרז לגבי הקרקע עליה חלה התכנית .במועד זה הגיע מספר
הנופשי בכנרת ליותר מ! 2מיליו איש ,לא כולל קמפינג ,א %על פי כ ממ"י לא בח
מחדש את התכנית.
 .4על פי תנאי חוזה החכירה ,החברה שזכתה בפברואר  2008במכרז לביצוע התכנית
הייתה אמורה לסיי את התכנו ולהגיש בקשה להיתר בנייה בתו חצי שנה ,דהיינו עד
אוגוסט  ,2008על א %שעד דצמבר ) 2012להל ! מועד סיו הביקורת( ,היא עדיי לא
עשתה כ  ,וממ"י לא נקט צעדי לביטול החוזה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח הזמ הרב שחל %ולאור הערות מבקר המדינה בדוח
על חו %פלמחי  ,ראוי כי ממ"י יבח מחדש את התוכנית הישנה ויפעל להכנת תכנית
כוללת לחופי הכנרת אשר תבח את כושר הנשיאה של האג ואת התאמת הפרויקט
לתכנית זו.

בניי מגורי על המצוק בבת י
באוקטובר  1984אישרה הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה תל אביב ,שינוי לתכנית
מתאר מקומית בת י !פיתוח שטחי לאור שפת הי  ,להקמת בניי מגורי המשולב
במסחר על המצוק בחו %בת י  .נקבע בה כי יש להכי לפיה תכניות מפורטות .בתכנית
המתאר נקבע כי היא תבוצע בתו עשר שני  ,כלומר עד שנת .1994
אחת ממטרות תמ"א  13היא ליעד את החו %לשימושי ציבוריי  .בשנת  2009החליט
מנהל מחוז תל אביב בממ"י לשווק את הקרקע עליה חלה התכנית ,א %שאושרה 25
שני קוד לכ והמועד לביצועה עבר ,בלי שהוכנה תכנית מפורטת הכפופה להוראות
תמ"א  13ולחוק שמירת הסביבה החופית ,ובכ פעל שלא לאור החוקי העדכניי
והמגמות החדשות בתחו פיתוח החופי בישראל .יתר על כ ממ"י פעל בניגוד
להחלטת מועצת מקרקעי ישראל שאינה מאפשרת שיווק קרקע בטר הושל תכנונה.
__________________

5

שיעורה המקסימלי של האוכלוסייה שיכולה לבקר במקו מסוי בעת ובעונה אחת ,בלי לגרו לפגיעה
של ממש בסביבה ובלי לגרו לירידה ניכרת בשביעות הרצו $של המבקרי במקו .
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הפיתוח בחו הכרמל
קטע החו %המשתרע על פני כ! 9.5ק"מ מנווה י דר הבוני ונחשולי עד חו %דור,
משופע בערכי טבע ונו %חשובי ונמצאות בו שמורות טבע רבות .על פי תסקירי
ההשפעה על הסביבה ועבודות נוספות שנעשו לבחינת הקטע האמור ,המש קיומ תלוי
בשמירה על רצ %של שטחי פתוחי ושל בתי גידול טבעיי )להל ! רצ %אקולוגי(.
בהתא לכ  ,במסגרת ההחלטה א לאשר מיזמי לפיתוח החו %נדרשת ראייה אזורית
כוללת.
בפועל ,פעלו ממ"י והרשויות המקומיות בחו %הכרמל ! מעתלית בצפו ועד קיסריה
בדרו ! לאישור כמה תכניות ,בכלל זה תכניות להקמת יחידות דיור ,יחידות נופש ,בתי
מלו וחניוני שעלולות לפגוע ברצ %האקולוגי בחו ,%תו התעלמות מנחיצותה של
ראייה אזורית כוללת .במועד סיו הביקורת מקצת מהתכניות כבר אושרו ומקצת
נמצאות בשלבי אישור .משרד מבקר המדינה בדק את התכניות הנוגעות לקטע שבי
קיבו ,נווה י למושב דור )להל ! האזור( ,ולהל יפורטו ליקויי שנמצאו בה :
 .1הוועדה המחוזית מחוז חיפה בחרה לבחו את ההשפעה הסביבתית של כל תכנית
בנפרד בלא ראייה כוללת של הפיתוח .הדבר אינו מנוגד לחוק ,אול הוא ג אינו
מתיישב ע הצור לשמור על הרצ %האקולוגי באזור זה.
 .2כושר נשיאה הוא המדד החשוב ביותר לקבלת החלטה בדבר יישו תכנית .א %על
פי שבכל התכניות האמורות אושרה כניסת נופשי ודיירי לסביבה החופית ,דרשה
הוועדה המחוזית לבצע סקר כושר נשיאה רק לגבי הקמת שלושה כפרי נופש :שניי
בנחשולי ואחד בדור .זאת ועוד ,נמצא כי הסקר האמור שבוצע בשלושת כפרי הנופש
היה חלקי בלבד ולא כלל את כל ההיבטי שהיה צרי להביא בחשבו כדי למנוע
פגיעה באזור.
 .3לבחינת הצור בשלושה כפרי נופש בדור ובנחשולי ביקשה הוועדה המקומית
לתכנו ובניה חו %הכרמל לבדוק את הביקוש וההיצע ליחידות נופש במרחב עתלית!
קיסריה .הבדיקה העלתה כי יש עוד %ביקוש ליחידות נופש שנית להיענות לו באמצעות
אישור כפרי הנופש האמורי  .אול הבדיקה לא כללה את היצע הצימרי הפרטיי
ואת כל יחידות הנופש הקיימות במתח עתלית!קיסריה ,כמו כ הנתוני שעליה
התבססה הבדיקה מיושני ואינ מעודכני .
 .4בשנת  2009קיבל קיבו ,נחשולי היתר לבניית  24יחידות נופש המתוכננות
במרחק  100מטר מהחו .%ההיתר התבסס על תכניות משנות השמוני של המאה
העשרי  ,המייצגות מדיניות תכנו מיושנת שאינה מתחשבת בחוק השמירה על
הסביבה החופית.
 .5התכניות שנדונו בפרק על הפיתוח בחו %הכרמל מתבססות כול על תמ"א 13
לאזור החופי ועל תמ"מ  ! 6תכנית מתאר מחוז חיפה ! אשר לפיה מוגדר האזור
כאזור תיירות ונופש המיועד להקמת של מלונות ,אכסניות ,בתי הבראה ומתקני
למחנאות ונופש .6לעומת  ,תמ"א  ! 12תכנית מתאר ארצית לתיירות שינוי מס' 1
__________________

6

בעניי $זה ראו ג מבקר המדינה „,(2010 ¯·ÂË˜Â‡) 2009 ˙ ˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ
" ,374 'ÓÚ ,"ÈÙÂÁ‰ ˜ÂˆÓ‰ Ò¯‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÌÚ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙Â„„ÂÓ˙‰ש ממלי' מבקר
המדינה למשרד הפני לשקול תיקו $כולל של תמ"א .13
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מאוגוסט  !2010מלונאות ,הוכנה על פי מדיניות חדשה בתחו התיירות .כמו כ תמ"א
 ! 35תכנית מתאר ארצית לבנייה ,לפיתוח ולשימור מינואר  ,2006מגדירה את אזור חו%
הכרמל כבעל מרק חופי המאפשר פעילויות הקשורות לחו %הי ולטובת הציבור ,וכ
כאזור בעל רגישות סביבתית!נופית גבוהה ,המגבילה את הפיתוח בו .התמ"אות 35
ו! 1/12מתנות את אישור של תכניות מתאר מקומיות או מפורטות שאושרו קוד
לאישור של תמ"אות אלה ,בהצגת נימוקי בדבר הצור בחריגה מה  .ואול דבר זה
לא נעשה.
 .6חלק מהתכניות להקמת כפרי נופש בחו %הכרמל טר אושרו עד למועד סיו
הביקורת .לדעת משרד מבקר המדינה יש לבחו את הצור בהקמת כפרי הנופש הללו
בהתחשב בסקר מעודכ שיבח את הביקוש ליחידות נופש נוספות בחו %הכרמל ואת
ההיצע הקיי  ,ובהתחשב במדיניות התכנו החדשה המיוצגת על ידי תמ"א .1 /12

דירות נופש על המצוק בבת י
בפברואר  2007נחת חוזה בי ממ"י לחברה פרטית ולפיו תחכור החברה למש 49
שני שטח על המצוק בבת י  ,ותקי בו מלו שיפעל במסגרת אכסו מלונאי מיוחד
)מעי מלו דירות( .במאי  2009הוציא משרד התיירות חוזר מנכ"ל בדבר הפעלת בתי
מלו לאור החופי  ,ובכלל זה ג מסגרת אכסו מלונאי מיוחד .7תנאי אלו אמורי
להיכלל בתנאי היתר הבנייה של הפרויקט .הביקורת העלתה כי עיריית בת י לא כללה
את תנאי החוזר בי יתר תנאי היתר הבנייה.

סיכו והמלצות
 .1לעיתי תכניות אינ תואמות לצרכי החדשי ולראייה התכנונית החדשה ,משו
שמאז הכנת חלו שינויי חקיקתיי והתגבשו תובנות חדשות .הדברי נוגעי ג
לפיתוח רצועת החו %בישראל ,שכ בשני האחרונות חלו שינויי במדיניות הפיתוח
באזור ובחקיקה בנושא ,ששיקפו את הרצו להג על הסביבה החופית .לנוכח זאת על
מועצת ממ"י והנהלתו ליזו דיו מקי %במדיניות הראויה בנושא פיתוח הסביבה
החופית ,ובפרט במקרי שבה התכניות השונות פוגעות באינטרס הציבור בתחו זה
ויש להתאימ לרוח השינויי שחלו מאז הוכנו .אול מועצת ממ"י והנהלתו לא עשו כ ,
א %שהדבר התבקש ,ג לנוכח פרסו דוח מבקר המדינה על חו %פלמחי משנת .2009
מ הראוי כי במסגרת המכרזי לשיווק קרקע עליה חלות הוראותיה של תכניות ישנות
על חו %הי  ,מגמת החקיקה החדשה תשמש לממ"י עקרו מנחה שיבטיח שמירה על
הקרקעות ופיתוח האזור לטובת כלל הציבור.
על מוסדות התכנו לקבוע אמות מידה מפורשות בנוגע למש תקפותה של תכנית
מאושרת ,וכמו כ עליה לקבוע א יש צור מדי פע בפע לחזור ולבחו את מידת
תקפותה של תכנית שגובשה לפני שני  ,לנוכח השינויי שחלו מאז נקבעה.
__________________

7

אכסו $מלונאי מיוחד כולל את הזכות להעביר לצדדי שלישיי זכות חכירת משנה של יחידות; נית$
למכור עד  50%מיחידות האירוח ,ולפחות  50%יישארו בבעלות היזמי או חברת הניהול; בעלי
היחידות יהיו זכאי להשתמש ביחידת עד שלושה חודשי בשנה במצטבר.
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 .2שטח השיפוט של המועצה האזורית חו %הכרמל כולל שמורות טבע רבות ,ויש
חשיבות רבה לשמירה על הרציפות האקולוגית שלו .הרשויות המקומיות של חו%
הכרמל והועדה המחוזית אישרו לא מעט תכניות לפיתוח כפרי נופש וחופי רחצה לאור
החו ,%בלי שנעשתה בחינה מקיפה שכללה את השפעת של כלל התכניות על הסביבה
החופית .כל תכנית נבחנה בפני עצמה וניתנה בעניינה חוות דעת סביבתית נפרדת ,ובה
בעת ! סקר כושר נשיאה בוצע רק לגבי חלק מהמיזמי ולא לגבי חו %הכרמל כולו,
כנדרש .במצב זה נקבעו מספר המבקרי המינימאלי ומספר מקומות החניה המותרי
לכל פרויקט בנפרד ,תו התעלמות מזליגה של מבקרי בי החופי השוני  ,למרות
הקרבה הגיאוגרפית ביניה  .על ממ"י בבואו לשווק קרקעות וכיז של תכניות בניי
עיר להביא בחשבו את עקרונות התכנו בה מעוגני אינטרסי של הציבור כשימור
השטחי הפתוחי וחופי הי המיועדי לציבור הרחב.
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פעולות הביקורת
משטרת ישראל
באגפי המטה הארצי של המשטרה ובתחנות המשטרה בדק משרד מבקר
המדינה היבטי מרכזיי בתפקוד התחנות וביישו תכניות לשיפור פעילות
במגוו תחומי  ,ובה שירותי השיטור במגזר הערבי ומעורבות התחנות בתכנית
"עיר ללא אלימות" .בדיקות השלמה נעשו במשרד לביטחו הפני .
במטה הארצי של המשטרה נעשתה ביקורת מעקב על טיפול המשטרה באיתור
נעדרי ובזיהוי אלמוני  ,ובה נבדק תיקו הליקויי העיקריי שמבקר המדינה
הצביע עליה בדוח שנתי 60ב .כ נבדקה התקדמותו של פרויקט לזיהוי
אלמוני ולאיכו נעדרי שהחלה המשטרה לבצע לאחר הביקורת הקודמת,
בשיתו המרכז הלאומי לרפואה משפטית הפועל מטע משרד הבריאות .בדיקת
השלמה נעשתה במשרד הבריאות.

נציבות כבאות והצלה ורשויות הכבאות
בנציבות כבאות והצלה וברשויות הכבאות נעשתה ביקורת על פעולות המניעה
בתחו כיבוי האש .נבדק המער למניעת דלקות ברשויות הכבאות ,תפקוד
והיערכות למניעת דלקות במבני המשמשי את הציבור כגו  :בתי עסק
ומוסדות .דגש מיוחד נית לסידורי המניעה בבתי רבי קומות המשמשי
למשרדי ולמגורי .

שירות בתי הסוהר
בשירות בתי הסוהר " בנציבות שירות בתי הסוהר ,באג האסיר ,במינהל
טכנולוגיות ,במינהל תכנו  ,במינהל משאבי אנוש ,בלשכת הייעו #המשפטי
ובחשבות " וכ במשרד לביטחו הפני נבדקו היבטי הנוגעי לפרויקט
קידמה ,שהוא פרויקט לפיתוח מערכת מידע בשירות בתי הסוהר .נבדקו בעיקר
אלה :ההחלטה על ביצועו של הפרויקט ,תקציבו ,לוח הזמני לביצועו ותכולתו,
וניהול הסיכוני הכרוכי בו.
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משטרת ישראל
מקומה ותפקודה של התחנה במשטרה
מער תחנות המשטרה הוא הקו הקדמי של משטרת ישראל .תחנה המשטרה )להל
התחנה( היא הגו העיקרי המבצע את רוב תפקידי המשטרה המפורטי בפקודת
המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל"א  :1971מניעת עברות וגילוי  ,תפיסת עברייני
והעמדת לדי  ,קיו הסדר הציבורי וביטחו הנפש והרכוש .בפעילות זו על התחנות
לתת שירות לציבור ולספק פתרונות לצרכיה הייחודיי של הקהילה שה פועלות בה.
בשנת  2012כלל מער התחנות  70תחנות ומרחבי אופרטיביי  .1התחנות בנויות
במתכונת אחידה שבבסיסה שני מערכי מקצועיי  :משרד שיטור ,קהילה ,מבצעי
וביטחו )להל משרד השיטור והקהילה( הכולל ,בי השאר ,את מער הסיור ואת
מש"קי ( ,ומשרד לחקירות ולמודיעי )להל
מרכזי השיטור הקהילתי )להל
משרד האח" ( הכולל את מער החקירות ,את מרכזי השירות לאזרח )להל מש"ל(
ואת מער המודיעי  .מהבחינה המקצועית התחנות כפופות לאגפי המטה הארצי
מטא"ר( בכל הנוגע לקביעת המדיניות המקצועית ,לגיבוש נהלי ותורת
)להל
הפעלה ,למת הנחיות וייעו* ולפיקוח על התחנות .מהבחינה הפיקודית כפופות
התחנות למפקדי הטריטוריאליי במחוזות ובמרחבי .
משנת  2007הגדירה המשטרה את חיזוק התחנות והעצמת כאחד מיעדיה
האסטרטגיי  .בתקופת המפכ"ל הקוד רב ניצב )בדימוס( דודי כה )להל המפכ"ל
הקוד ( יעד זה נכלל במסגרת התכנית הרב שנתית לשני ) 2012 2008להל תר"ש
 .(2012ג המפכ"ל הנוכחי רב ניצב יוחנ דנינו רואה בחיזוק התחנות מטרה מרכזית,
שיש להשיגה ,בי היתר ,באמצעות שינויי ארגוניי והעברת תקני מהמטות
לשטח .בנוס  ,מתחילת העשור הקוד עלתה בממשלה ,במשטרה ובמשרד לביטחו
המשרד לבט"פ( המודעות לשיפור המענה המשטרתי למגזר
הפני )להל
המיעוטי ולתגבור שירותי השיטור הניתני לו.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי ינואר אוגוסט  2012היבטי מרכזיי בתפקוד
התחנות וביישו תכניות בתחומי הפעילות השוני של התחנה ,ובה כוח האד
בתחנה; הקמת משרד השיטור והקהילה בתחנה ופעילות מער הסיור והמש"קי ;
עומס העבודה במער החקירות והאמצעי להפחתתו; השירות הנית! לאזרח;
התכניות לחיזוקה ולהעצמתה של התחנה; הפעילות לחיזוק שירותי השיטור במגזר
המיעוטי ; ומעורבות התחנה ביישו התכנית עיר ללא אלימות .הבדיקה התבצעה
__________________

1

מרחב אופרטיבי הוא מרחב המפעיל ישירות מער שטח שווה לזה של תחנה רגילה הכולל סיור,
חקירות ,מודיעי ומש"קי  ,בנוס לפונקציות המטה המרחביות.
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באגפי מטא"ר ובכמה תחנות .בנוס ,#נשלח שאלו! לכל מפקדי התחנות )להל!
השאלו!( .בדיקת השלמה נעשתה במשרד לבט"פ.

עיקרי הממצאי
כוח אד בתחנות המשטרה
ת ק י נ ת כ ו ח ה א ד ב ת ח נ ו ת  :תק! כוח האד בתחנות המשטרה נקבע באג#
הארגו! והתכנו! במטא"ר )להל! אג"ת( על פי מספר השוטרי הנחוצי במקצועות
השוני  .מספר השוטרי נגזר ממשתני כמו גודל האוכלוסייה שהתחנה משרתת ונפח
הפשיעה שעליה לטפל בו ,והפיקוד הבכיר של המשטרה מאשר אותו.
לצור תקינת כוח האד בתחנות פיתח אג"ת מודל תקינה לקביעת התק! הנחו& לבעלי
התפקידי במקצועות העיקריי לפי קריטריוני אובייקטיביי הנסמכי על היק#
משימותיה )להל! מפתחות תקינה( .בדצמבר  2010אישר המפכ"ל הקוד נוסח
ראשוני של מפתחות תקינה לסיירי והנחה לבצע את הנדרש להשלמת ולגבש
מפתחות תקינה ג לשוטרי מער החקירות והמודיעי! .על פי הנחייתו זו של המפכ"ל
הקוד השלי אג"ת בשני  2012 2011הכנת של מפתחות תקינה מעודכני
לשוטרי במקצועות האמורי  .אול מפתחות התקינה שהוכנו על פי ההנחיה לא נדונו
בסגל הפיקוד הכללי )הספ"כ( וממילא קידומ הושהה.
השוואת מפתחות התקינה המעודכני של הסיירי והחוקרי לתקני בתחנות,
מספטמבר  ,2011הראתה כי בשתי הקבוצות קיימי פערי גדולי בי! התחנות.
סיירי בכ  25%מהתחנות המחסור עולה על  25%מהתק! הקיי  ,ומנגד בכ  10%מה!
בכ  78%מהתחנות קיי מחסור .ב 50%
קיי עוד #העולה על  ;25%חוקרי
מהתחנות המחסור עולה על  25%מהתק! הקיי ולעומת זאת ,בכ  18%מהתחנות קיי
עוד #א הוא קט! ביחס לחוסרי  .רוב התחנות שנרש בה! חוסר ניכר בתקני סיירי
וחוקרי משרתות יישובי פריפריה.
זאת ועוד ,הביקורת העלתה שקיימי פערי ניכרי בי! התחנות ברמת האיוש של
תקני כוח האד הקיימי בתחנות פערי הבולטי בעיקר במער הסיור .נכו!
לאוגוסט  ,2012ב  22%מהתחנות מצבת מער הסיור שווה לתק! או גדולה ממנו,
וב  22%מהתחנות המצבה נמוכה מהתק! ביותר מ .20%
משרד מבקר המדינה סבור ,כי הפערי הללו מעידי על הצור בגיבוש מדיניות
מתאימה לוויסות של תקני הסיור והחקירות בי! התחנות.
מ ע ר מ ש ר ת י ח ו ב ה ב מ ש ט ר ה  :באמצע שנות התשעי של המאה העשרי
תוק! חוק שירות בטחו! ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו  ,21986ונקבעה בו הוראת שעה
לשנתיי שהוארכה כמה פעמי  .תיקו! זה אפשר את שירות של חיילי חובה במשטרה
)להל! שח" ( .בפברואר  2012עמד מספר המשרתי במער שח" בכל יחידות
המשטרה על .1,517
__________________

2

תיקו לחוק שירות בטחו )תיקו מס' ) (7שירות במשטרה כשירות מוכר( ,התשנ"ה .1995
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בפברואר  2006החליטה הממשלה על ביצוע עבודת מטה בי! משרדית לבחינת הפסקת
שירות חיילי החובה במשטרה .עבודת המטה הסתיימה במר&  ,2010ובמהל השני עד
סיומה העלו דוחותיה של משרד מבקר המדינה ושל המשרד לבט"פ 3בעיות מהותיות
בנוגע לתפקוד של שוטרי שח"  ,לרבות מגבלות בהתאמת לפעילות המשטרה
המשפיעות על תרומת לעבודתה .מסקנת עבודת המטה הייתה שאי! להמשי ולהציב
שח" אלא לגייס שוטרי קבע .ביוני  2011החליטה הממשלה להקטי! את מספר
המשרתי במער שח" באופ! הדרגתי והטילה על צוות בי! משרדי לגבש דרכי למת!
מענה חלופי.
ביולי  2012פעלו במער הסיור בתחנות  533שוטרי שח" ) 19.3%משוטרי הסיור(.
הביקורת העלתה כי שיעור שוטרי שח" מקרב שוטרי הסיור שונה מאוד מתחנה
לתחנה .עוד הועלה שהבעיות המהותיות במער שח" שרירות וקיימות ג במועד
ביצוע הביקורת הנוכחית התחלופה הגבוהה של שוטרי שח" עקב תקופת שירות
הקצרה; הגיל הצעיר וחוסר הבשלות שלה ; וקשיי בהפעלת שוטרי שח" באירועי
מורכבי או בכאלה הדורשי שימוש בכוח .לכ! ,קיי חשש כי בתחנות שמשקל של
שוטרי שח" במער הסיור גדול יחסית ,עלול הדבר להשפיע על איכות התפקוד של
התחנה.

משרד השיטור והקהילה
משרד השיטור והקהילה אחראי ,בי! השאר ,להפעלת מער הסיור ולפעילות המבצעית
של התחנה ולתחו השיטור הקהילתי ,הכולל את מער המש"קי הנותני שירותי
משטרה מוגדרי לקהילה שה ממוקמי בה.
פ ע י ל ו ת מ ע ר ה ס י ו ר ו ה ת כ נ י ו ת ל ח י ז ו ק ו  :מער הסיור בתחנה הוא
התשתית לעבודת השיטור בשטח .תפקידיו כוללי מת! מענה לקריאות הציבור וביצוע
משימות יזומות להגברת הנוכחות והבולטות של המשטרה .קוד להקמת משרד
השיטור והקהילה בשנת  2012איתרה המשטרה בעיות חוזרות ונשנות במער הסיור
בתחנה וקשיי בהתמודדותו ע מכלול תפקידיו ,ובמהל השני  2010 2000היא
הקימה כמה צוותי שביצעו עבודת מטה והמליצו על שינויי ארגוניי במער הסיור
בתחנה .ההמלצות נדונו ואושרו בידי הפיקוד הבכיר במטא"ר ,א רוב! לא יושמו א#
שלא התקבלה כל החלטה שלא ליישמ! ,ואלה שיושמו יושמו באופ! חלקי בלבד .ביולי
 2012הוק צוות נוס ,#באג #השיטור והקהילה ,שבח! את הפעלת מער הסיור וגיבש
המלצות בנושא.
אי יישומ! של רוב ההמלצות לחיזוקו של מער הסיור בתחנה ולשיפור תפקודו ,לאור
זמ! ,הותיר את הבעיות בעינ! והביא לאובד! משאבי התכנו! ועבודות המטה שהושקעו
בה!.
השיטור הקהילתי בתחנה ,התכניות לחיזוקו ואופ
מער
ה פ ע ל ת ו  :למש"קי אחריות למת! שירותי משטרה לקהילה מתו הכרת צרכיה
ופרטיה .במסגרת זאת אחראי המש"ק ג להפעלת מער המתנדבי .
__________________

3

ראו מבקר המדינה ,(2009) ‡60 ÁÂ„ ,עמ'  ;144 123אג( הביקורת ונציב תלונות הציבור במשרד
לבט"פ ,דוח בנושא "בחינת תפקוד של השח" במשטרת ישראל" ,פברואר .2007
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 .1במחצית השנייה של העשור הקוד גיבשה המשטרה והפעילה תכניות שנועדו
לשפר את מערכי השיטור הקהילתי .חר #תרומת! של התכניות לפעילות התחנה ולמרות
המשאבי שהושקעו בה! ,הופסק יישומ! .למשל ,מסו 2007 #ראתה המשטרה בתכנית
מתכונת לשינוי
המש"ק המשולב שילוב של מש"ק ע בסיס הפעלת מתנדבי
אסטרטגי ארו טווח שישפר את הפעלת השיטור הקהילתי והמתנדבי  ,והיא השקיעה
משאבי בהקמת מש"קי משולבי ובהטמעת בכל התחנות .בתחילת  2012בוטלה
מתכונת זו .יש לציי! כי השינויי התכופי בתחנה צורכי משאבי הטמעה שיורדי
לטמיו! בסופו של יו ומביאי את התחנה לידי חוסר ודאות בכל הקשור להיערכות
הנדרשת ממנה ולשיטות העבודה שעליה לפעול לפיה!; כמו כ! ה עלולי ליצור אי
בהירות בנוגע להיק #הנושאי שבטיפול כל אחד מבעלי התפקידי בתחנה.
 .2על פי נתוני המשטרה מיולי  ,2012בתחנות פועלי  384מש"קי ומאיישי אות
 479שוטרי  .מהתשובות לשאלו! עלה כי שכ  12%מהמש"קי אינ נמצאי במקו
כ  16%לעומת כ  11%במגזר היהודי.
מרכזי ונגיש כנדרש ,בייחוד במגזר המיעוטי
מנתוני המשטרה מספטמבר  2012עלה שהמבני המשמשי  37%מהמש"קי אינ
מתאימי לייעוד  .עוד עלה מהתשובות לשאלו! כי מתחילת  2012בכ 50%
מהמש"קי מספר ימי הפתיחה בחודש היה נמו מהמספר המינימלי הנדרש.
 .3בעשור האחרו! ראתה המשטרה בפריסה רחבה של מש"קי במגזר המיעוטי
אמצעי להגברת נוכחותה ולשיפור שירותה במגזר זה .לכ! ,גיבשה המשטרה תכניות
להגדלת מספר המש"קי ביישובי המגזר במחוזות צפו! ,מרכז ודרו  ,אבל התכניות
יושמו באופ! חלקי; נכו! למועד הביקורת היו אמורי לפעול  126מש"קי במגזר
המיעוטי  ,א בפועל פועלי בו רק  88מש"קי )כ  .(70%זאת ועוד ,תקנו! חסר של
כוח אד ומחסור באמצעי מקשי על פעילות התקינה של חלק מהמש"קי במגזר
המיעוטי .
ה ק מ ת מ ש ר ד ה ש י ט ו ר ו ה ק ה י ל ה ב ת ח נ ה  :בתחילת  2012אוחדו בתחנה
משרד הסיור ע משרד הקהילה והמשמר האזרחי למשרד אחד משרד השיטור
והקהילה .שנת  2012נקבעה כשנת ההטמעה של האיחוד ברמת התחנה וברמת המטה.
מטה אג #השיטור והקהילה גיבש תכנית פעולה והקנה לתכנית האיחוד עדיפות בקשב
ובמשאבי  .ברמת התחנה רוב מרכיבי התכנית היו במהל הביקורת בבנייה ובהטמעה.
למשל ,מהתשובות לשאלו! עלה כי כינו! המבנה הארגוני של המשרד לא הושל
בכ  50%מהתחנות ,ובכלל זה לא תוקננו חלק מהתפקידי החדשי ; תפיסת ההפעלה,
המתבססת על שילוב בי! פעילות הסיור לפעילות של שוטרי המש"ק בטיפול בקריאות
הציבור ,אינה מיושמת ברוב התחנות; בעניי! שינוי בניי! הכוח של המתנדבי והפעלת
עלה כי מאז הקמת משרד השיטור והקהילה ועד מועד סיו הביקורת לא חל כל שינוי
בחלק ניכר מהתחנות )כ  (38%הנוגע לאופ! גיוס המתנדבי והפעלת  .ג תהלי
הפקת הלקחי של הטמעת תכנית האיחוד שיז ראש אג" ביולי  2012העלה נושאי
המצריכי תיקו! ,ובה מוטת שליטה גדולה של ראש משרד השיטור והקהילה בתחנה
המתקשה לפקד על בעלי דרגה שווה לו וכ! הצור בחיזוק מער המתנדבי  .לפיכ ,
במועד סיו הביקורת באוגוסט  ,2012עדיי! מוקד מדי ללמוד על מידת האפקטיביות
ועל טיב השיפור של התהלי ועל תרומתו לפעילות של כל מגזרי השיטור בתחנה.
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משרד האח" בתחנה
משרד האח" בתחנה הוא כאמור הזרוע הנוספת שבאמצעותה התחנה פועלת לאכיפת
החוק ,והוא כולל את מערכי החקירות והמודיעי!.
מ ס ג ר ת ע ב ו ד ה מ ש ו ת פ ת ל ס ג ל מ ש ר ד ה א ח "  :בשנת  2005אוחדו
מערכי החקירות והמודיעי! למשרד האח"  .שני ראשי המשרדי הקודמי הוכפפו
לבעל תפקיד חדש בתחנה ,ראש משרד האח" )להל! הרמח" ( .התפיסה שבבסיס
האיחוד הייתה שפעילות משולבת ומתואמת של מערכי החקירות והמודיעי! תחת
פיקוד אחד תגדיל את האפקטיביות שלה .
דוח היחידה הארצית לביקורת ותלונות הציבור של המשטרה משנת  ,2011שבח! את
האיחוד ,מצא שברוב התחנות שנבדקו מבנה משרד האח" ואופ! הפעלתו תואמי
לנוהל משרד האח"  .ע זאת ,הוא מצא ליקויי בחלק מהתחנות ,ובה חוסר איוש
של תקני קציני במשרדי האח" והיעדר הכשרה מקצועית מספיקה של רמח"מי
בתחומי חקירות או מודיעי! .בהמש לדוח האמור בדק משרד מבקר המדינה באמצעות
השאלו! היבטי הנוגעי לעבודת משרד האח"  .בי! היתר נמצא שביותר מ 50%
מהתחנות אי! לרמח" רקע בתחו המודיעי! וב  15%מהתחנות לא עבר הרמח"
קורס רמח"מי  .עוד נמצא כי חלק מהתחנות אינ! מקפידות על קיו הוראות נוהל
משרד האח" בדבר שגרת המטה הנדרשת למשרד .התנהלות לקויה זו יש בה כדי
לפגוע ביכולת של הרמח"מי לנהל כראוי את עבודת המשרד המאוחד.
ע ו מ ס ה ע ב ו ד ה ב מ ע ר ה ח ק י ר ו ת  .1 :אחת הבעיות המרכזיות בתפקוד
מער החקירות בתחנה ,א לא המרכזית שבה! ,היא עומס העבודה הכבד המוטל על
החוקרי  .כפי שעלה מהעבודה על מפתחות התקינה לחוקרי שהכי! אג"ת בשנת 2011
 ,כל חוקר בתחנה מטפל במספר רב של תיקי חקירה ,אשר לרוב הוא גדול מכדי לאפשר
טיפול יסודי וראוי בכל תיק .יוצא אפוא שתיקי רבי נסגרי ללא טיפול חקירתי
כנדרש .עוד עלה כי הממוצע הארצי בשנת  2009עמד על  383תיקי לחוקר ובי! התחנות
נרש פער גדול בעומס העבודה; ב  15%מהתחנות עד  300תיקי לחוקר וב 23%
יותר מ  500תיקי לחוקר.
 .2לעיתי נדרשי שוטרי הסיור ושוטרי המש"ק של התחנה לסייע למער החקירות
בטיפול בתלונות בעברות קלות .מהתשובות לשאלו! עלה שב  87%מהתחנות שוטרי
הסיור מבצעי ג איסו #ראיות באירועי פשע ,ב  52%מהתחנות שוטרי המש"ק
פעולות חקירה שאינ!
חוקרי עדי וב  31%מהתחנות ה חוקרי חשודי
בסמכות  .בנוגע לאיכות עבודת עלה כי ברוב התחנות שוטרי הסיור ושוטרי
המש"קי נדרשי להשלמת פעולות חקירה בשל ביצוע חסר.

פעולות לחיזוק המער המשטרתי במגזר המיעוטי
4

בישראל חיי כ  1.6מיליו! אזרחי ממגזר המיעוטי המהווי כ  20%מכלל
האוכלוסייה .הטיפול המשטרתי בה נחלק בעיקר בי! מחוזות צפו! ,מרכז ודרו
__________________

4

הקבוצות הבולטות במגזר זה ה ערבי מוסלמי  ,ערבי נוצרי  ,דרוזי ובדואי .
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באמצעות תשע תחנות 5ומרחב אופרטיבי אחד המשרתי יישובי במגזר הלא יהודי ו
 17תחנות בערי מעורבות.
6

מתחילת העשור הקוד  ,ובייחוד לאחר אירועי אוקטובר  2000ומסקנות ועדת אור
שקמה בעקבותיה  ,הצביעו החלטות ותכניות של הממשלה ,של המשרד לבט"פ ושל
המשטרה על פערי במענה המשטרתי למגזר המיעוטי בהשוואה לזה הנית! למגזר
היהודי וכ! על תחושת קיפוח ואפליה של אוכלוסיית המגזר .החלטות ותכניות אלה
עסקו בדרכי לשיפור השירות במגזר המיעוטי  ,לחיזוק האכיפה המשטרתית ביישובי
המגזר ולחיזוק הקשר ע הקהילה והגדלת מעורבותה בכל הנוגע למניעת פשיעה
ואלימות .למרות זאת ,רק מקצת מההמלצות יושמו ,ורק בתחילת  2012החלו
המשטרה והמשרד לבט"פ ביישו מענה כולל לצורכי האוכלוסייה הערבית .להל!
הפרטי :
 . 1תכנית שגיבשה המשטרה בנובמבר  2000להגדלת מספר התחנות ,נקודות
המשטרה והמש"קי וכ! להוספת שוטרי  ,שנועדה לתת מענה לנוכחות המשטרתית
הדלה ביישובי המגזר ,יושמה באופ! חלקי בלבד .תכנית שהכינה המשטרה בינואר 2008
להוספת כ  3,000שוטרי לחיזוק התחנות ,ונועדה להציע פתרו! כולל ,מקי #וארו
טווח בטיפול במגזר המיעוטי לא קודמה .ע זאת ,מתו  1,000תקני לשוטרי
שהוקצו למשטרה בשנת  2009הוקצו  459תקני לטובת מגזר המיעוטי .
 . 2במר&  2010גיבשה הממשלה תכנית רב שנתית שנועדה לתת מענה לפיתוח כלכלי
ב  12יישובי במגזר המיעוטי )להל! יישובי התכנית( ,ובכלל זה ביטחו! אישי
ואכיפה .לפי תכנית זו הכי! המשרד לבט"פ תכנית דו שלבית .בשלב הראשו! יוקמו
יחידות סיור מיוחדות )להל! יס" ( שייתנו מענה ל  11מיישובי התכנית; ובשלב שני
יוקמו  14יחידות משטרתיות אורגניות )להל! אורג!( בתחנות שייתנו בהדרגה מענה
לכל היישובי במגזר המיעוטי  .השר לבט"פ קבע שעד תחילת נובמבר  2011יוקמו
שלושה אורגני  .ואול  ,בביקורת עלה כי שנתיי לאחר החלטת הממשלה ,לא הוקמו
כלל יס"מי והקמת שלושת האורגני טר הושלמה.

השירות לאזרח בתחנות המשטרה
בשני האחרונות פיקוד המשטרה מסב יותר ויותר תשומת לב לנושא השירות לאזרח.
איכות השירות שהתחנה נותנת לאזרח כוללת מרכיבי רבי הקובעי בסופו של דבר
את מידת שביעות רצונ של הזקוקי לשירותיה .איכות השירות נקבעת ,בי! היתר ,על
פי יחסו של השוטר לאזרח ,על פי איכות טיפולו של השוטר בבעיה של האזרח ומשכו
ולפי מצב התשתיות הפיזיות בתחנה.
ס ק ר ה ש י ר ו ת  :מאמצע  2008ואיל עורכת יחידת השירות במשטרה ,מדי חצי
שנה ,סקר שירות .הסקר נער בקרב מדג מייצג של אזרחי שקיבלו שירות
מהמשטרה .המשתתפי בסקר מתבקשי להעניק ציו! לתפקוד השוטרי בסדרת
שאלות בשלושה תחומי מקצועיות השוטר ,זמ! התגובה והטיפול והתנהגות השוטר.
__________________

5
6

תחנה המשרתת אוכלוסייה שבקרבה יותר מ  70%ערבי מוגדרת תחנה במגזר המיעוטי .
ועדת החקירה הממלכתית "לבירור התנגשויות בי כוחות הביטחו לבי אזרחי ישראלי באוקטובר
 "2000בראשותו של השופט תיאודור אור ,המשנה לנשיא בית המשפט העליו דאז.
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מציוני השאלות מופק ציו! משוקלל של איכות השירות של היחידה .מנתוני הסקר עולה
כי בשני  2011 2008חל שיפור ניכר באיכות השירות בתחומי הסיור והמש"ל בתחנות;
ע זאת הפערי בי! התחנות עדיי! גדולי בשלושת התחומי  ,ובחלק מהתחנות איכות
השירות עדיי! נמוכה למדי.
ת ש ת י ו ת ה ת ח נ ה ו ה ש י ר ו ת ל א ז ר ח  :מהתשובות לשאלו! עולה תמונת מצב
עגומה של ליקויי קשי בתשתיות הפיזיות בחלק מהתחנות ,שמלבד פגיעת
בעבודת השוטפת של שוטרי התחנה ,ה ג מקשי על המשטרה לתת שירות ראוי
לאזרח .חלק ממפקדי התחנות ציינו בתשובותיה כי בתחנת ישנ מבני ישני
שאינ מתוחזקי כראוי ולעתי אינ בטיחותיי  ,וקבלו על צפיפות בחדרי החוקרי ,
היעדר הפרדה ראויה בי! יחידת הנוער לשאר מתקני התחנה ,חוסר במקומות אחסו!
ועוד.

פרויקט תחנה אפקטיבית
תר"ש  2012קבעה את חיזוק תחנות המשטרה באמצעות שיפור האפקטיביות של
פעילות! כיעד מרכזי .אמצעי חשוב בהשגת יעד זה היה פרויקט התחנה האפקטיבית
)להל! הפרויקט( ,שבבסיסו עמד מודל להפעלה אפקטיבית של התחנה )להל! המודל(.
ת כ נ ו ה פ ר ו י ק ט  :המודל שגובש במחצית הראשונה של  2008התמקד בארבעה
מרכיבי בתחנה שיישומ אמור להביא ל"קפיצת מדרגה" באפקטיביות שלה:
)א( הקמת צוות איתורי בתחנה שיתמקד באיתור עברייני נמלטי ודרושי חקירה.
)ב( ארגו! המש"ל כ שג יטפל באופ! מהיר בעברות קלות ובכ יוקט! העומס המוטל
על חוקרי התחנה )להל! המש"ל החדש() .ג( הקמת צוות שיתמקד בפשיעת רחוב
בתחומי ובאזורי מועדי )להל! צוות אלמ"ר ]אלימות רחוב[() .ד( הקמת יחידת
סיור שתופעל לפי צור ותשמש כוח תגובה מידי לאירועי הפרות סדר מקומיי )להל!
יחידה  .(4ביולי  2008אישר המפכ"ל הקוד את המודל ,ולאחר עבודת מטה באג"ת
ובמחוז מרכז החלה בסו #אותה השנה הפעלתו הניסיונית בשלוש תחנות במחוז מרכז
)להל! תחנות הפיילוט(.
ה פ ר ו י ק ט  :במהל  2009בוצע יישו מרכיב צוות האיתורי בתחנות
יישו
הפיילוט באופ! מוצלח למדי .צוותי האיתורי גובשו והופעלו באופ! מיטבי בשלוש
תחנות הפיילוט ושיפרו באופ! ניכר את תפוקות התחנות בתחו האיתורי  .מרכיב
המש"ל החדש בתחנות הפיילוט לא יוש במלואו ,ג משו שלא אוישו כל תקניו .ע
זאת הונחה תשתית טובה לפעילותו במתכונתו החדשה ועיקרי תפקידיו החדשי
הוטמעו .יישו מרכיבי יחידה  4וצוות אלמ"ר בתחנות הפיילוט היה מוגבל ,איוש
תקניה היה חלקי והצלחת מועטה.
ה פ ס ק ת ה פ ר ו י ק ט  :באוקטובר  2009החליט המפכ"ל הקוד כי מחוז מרכז
ירחיב את המודל לכל התחנות במחוז ואג"ת יתחיל בפעילות להכנסת המודל לכל
המחוזות .אול מסו 2009 #ואיל  ,הל ודע הפרויקט א #שהושקעו בו משאבי רבי
והוא נתפס כפרויקט הדגל לשיפור תפקודה של התחנה .כמו כ! לא יושמה החלטתו של
המפכ"ל הקוד והפרויקט ירד מסדר היו של מקבלי ההחלטות בלי שהתקבלה כל
החלטה רשמית להפסיקו ,בלי שבוצעה עבודת מטה שתנמק את הצור בסיומו ובלי
שהופקו הלקחי מהפעלת הפיילוט .לא נמצא שמטה מחוז מרכז או אג"ת עקבו אחר
יישו הפרויקט לאחר אוקטובר  2009או דנו בהפסקתו .ברמת התחנה ,נושא
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האיתורי עבר לאחריות מרחבית ,והפעילות נטמעה בפעילות הסיור השוטפת; המש"ל,
במתכונתו החדשה ,פעל בשתי תחנות פיילוט בלבד ,ולמעט תחנה נוספת במחוז מרכז
לא הורחבה מתכונת זו לתחנות אחרות; יחידה  4ויחידת האלמ"ר נטמעו במער הסיור
ובמער הבילוש ,בהתאמה ,וחדלו לתפקד כיחידות נפרדות.

תכנית עיר ללא אלימות
במסגרת השינוי האסטרטגי ותפיסת ה"שיטור מבוסס קהילה" כעיקרו! מנחה בעבודת
המשטרה בכלל ובעבודת התחנה בפרט ,שמה המשטרה דגש על ביצוע תכניות ופעולות
בשילוב ובשיתו #הקהילה ,שהמרכזית בה! היא תכנית עיר ללא אלימות )להל! תכנית
על"א( .התכנית היא מודל עבודה ,במסגרת הרשויות המקומיות ,להתמודדות מערכתית
ע התנהגות אנטי חברתית ,ע אלימות וע עבריינות ופשיעה .מטרתה להקי ברשות
המקומית מער מתוא ואפקטיבי המחבר את כל המאמצי האזרחיי בה ע כלל
המאמצי המשטרתיי לצור הגברת הביטחו! של התושבי והפחתת הפשיעה
ואירועי האלימות.
המשרד לבט"פ מוביל את התכנית ברמה הלאומית וממנו מועבר רוב תקציבה ,7והרשות
המקומית מובילה אותה במישור המוניציפלי .המשטרה מובילה את תחו האכיפה של
התכנית וג שותפה לשאר תחומי הפעילות )חינו פורמלי ,חינו לא פורמלי ,פנאי,
רווחה והקשר עירוני רחב( .ברמה הארצית ,סג! המפכ"ל מופקד על ניהול התכנית
ומסייע בידו מדור שותפויות במחלקת שיטור וקהילה באג #השיטור והקהילה .ברמה
המקומית ,שבה נעשית עיקר העשייה ,יישו חלקה של המשטרה בתכנית על"א מוטל
על התחנות שבתחו אחריות! מצויות הרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית.
במועד הביקורת מנתה התכנית  98רשויות מקומיות המצויות בתחו אחריות של 45
תחנות ומרחבי אופרטיביי .
ה ת כ נ י ת ב ת ח נ ו ת  :תכניות הליבה של תחו האכיפה שהתחנה
יישו
אחראית לביצוע! מול הרשות המקומית כוללות הקמת פורו אכיפה ,הכנת תכנית
אכיפה עירונית משותפת ע הרשות ,הקמת מתחמי מפוקחי  ,ביצוע מבצעי אכיפה,
הפעלת יחידת שיטור משולב בי! התחנה ובי! הרשות וכ! השתתפות בהקמת מער
שליטה ובקרה ברשות המקומית ובהפעלת סיירת הורי .
בדיקת משרד מבקר המדינה בתחנות המשתתפות בתכנית על"א בחמישה מחוזות,8
במחצית הראשונה של  ,2012העלתה כי התחנות החלו לבצע את תכניות הליבה
שבתחו האכיפה ,אבל רמת היישו שלה! נמוכה חלק! לא מיוש כלל ואחרות
מיושמות באופ! חלקי .היישו החלקי נובע לעתי מיזמה לא מספיקה של התחנות
עצמ! או בגלל בעיות במרכיבי התכנית וחוסר התאמת ליישו משות #ע הרשויות
המקומיות .מצב זה בולט בעיקר במגזר המיעוטי שבתחנותיו תכניות הליבה כמעט
שאינ! מיושמות .להל! הפרטי :
 .1הועלה שהתחנות במחוזות צפו! וחו #לא קיימו כלל פורו אכיפה בכ 20%
מהרשויות המצויות בתחו אחריות!; התחנות במחוזות מרכז ודרו לא קיימו כלל
__________________

7
8

בשנת  2012עמד התקציב על כ  85מיליו ש"ח.
מחוזות צפו  ,חו( ,תל אביב ,מרכז ודרו )מחוז ירושלי ומחוז יהודה ושומרו לא נבדקו(.

המשרד לביטחו הפני

117

את הפורו בכ  10%מהרשויות .אשר למגזר המיעוטי  ,במחוז חו #לא התקיי פורו
אכיפה ב  60%מהרשויות.
 . 2ממצאי הביקורת העלו כי במחוז צפו! גובשה תכנית אכיפה לרשות רק ב 45%
מהרשויות .במגזר המיעוטי הממצאי חמורי יותר למעט מחוז דרו  ,במחוזות
האחרי שנבדקו לא גיבשו התחנות תכנית אכיפה ברוב הרשויות שבתחו אחריות!
).(70%
 .3בביקורת עלה כי התחנות במחוזות צפו! ,מרכז ודרו הקימו מתחמי מפוקחי
רק בכשליש מהרשויות המשתתפות בתכנית והתחנות במחוז חו #עשו זאת ב 50%
מהרשויות .אשר למגזר המיעוטי  ,רק במחוז צפו! הוקמו מתחמי מפוקחי  ,וג
זאת רק ב  20%מהרשויות .בשאר המחוזות ,התחנות לא הקימו כלל מתחמי
מפוקחי ביישובי המגזר.
 .4הועלה כי התחנות במחוזות צפו! ומרכז קיימו מבצעי אכיפה משותפי ע
כמחצית מהרשויות שבתחו אחריות! ובמחוז חו #קיימו התחנות מבצעי אכיפה
משותפי בכ  64%מהרשויות .ג במרכיב זה היק #הביצוע של התחנות במגזר
המיעוטי היה קט! יותר התחנות במחוז מרכז לא קיימו כלל מבצעי אכיפה
משותפי והתחנות במחוזות צפו! וחו #לא קיימו מבצעי אכיפה משותפי ברוב
הרשויות ,עד כדי  65%ו  ,80%בהתאמה.
 .5בשנת  2005החלה המשטרה להפעיל את מודל השיטור המשולב ע הרשויות,
וכבר בשנת  2007עמדה על ליקויי ובעיות בהפעלתו ע הרשויות המקומיות והמליצה
לא להרחיב את השימוש בו .למרות זאת ,הרחיבה המשטרה את השימוש במודל הקיי
וכללה אותו ,בלי לשנות את מתכונתו ,כמרכיב בתחו האכיפה שבתכנית על"א .רק
באפריל  2012החלה המשטרה בגיבוש מתכונת מתוקנת לשיטור המשולב.
נ י ה ו ל ה ת כ נ י ת ע ל י ד י ה מ ש ר ד ל ב ט " פ  :המשרד לבט"פ מוביל את
התכנית ברמה הלאומית באמצעות ועדת היגוי ומטה מקצועי .לפי החלטת הממשלה
ומסמכי מטה של המשרד לבט"פ על מנגנוני אלה לקבוע יעדי  ,תהליכי עבודה ונהלי
ברמה הארצית ,לגייס בעלי תפקידי למטה ,לנהל מאגר נתוני ולסייע במציאת
פתרונות לבעיות חוזרות ונשנות ביישומה .אול רק בתחילת  ,2011כארבע שני לאחר
שהוחל בהפעלת התכנית ,החל המשרד לבנות את התשתית הארגונית של התכנית
ולשפר את ניהולה בידי המטה המקצועי .עד מועד סיו הביקורת באוגוסט  ,2012הוא
טר השלי את הסדרת של חלק ממרכיביה ,ובכלל זה נושאי הנוגעי לתחו
האכיפה.
 .1לאחר גיבוש מבנה ארגוני חדש למטה המקצועי החלו להיקלט בעלי תפקידי
חדשי  ,א משרות אחדות לא אוישו; לא הושל גיבוש מער נהלי ברמה הארצית
שיתרג את החלטות הממשלה הרלוונטיות למתווה מפורט ,שיחייב את כל הגורמי
הרלוונטיי בתחומי הפעילות של התכנית.
 .2א #על פי שכבר בשני  2011 2010היו המשטרה והמשרד לבט"פ מודעי לבעיות
בהפעלת התכנית במגזר המיעוטי ולצור בהתאמת מרכיביה בתחו האכיפה
לרשויות המגזר ,נמצא כי תהלי ההתאמה טר הסתיי  .אשר לתקצוב! של רשויות
אלו ,נמצא כי א #שה! מהוות  38%מכלל הרשויות המשתתפות בתכנית רק  26%מס
התקציב שהוקצה לתכנית בשנת  2012יועד לה!.
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 .3את תכניות הליבה בתחו האכיפה לא יישמו רוב הרשויות בשל בעיות חוזרות
ונשנות שעל המשרד לבט"פ היה לסייע בפתרונ!) :א( מער שליטה ובקרה נמצא כי
לאחר מיפוי האזורי להצבת המצלמות ,רק כמחצית מהרשויות הקימו מער שליטה
ובקרה באמצעות מצלמות .לפתרו! המצב התניע המשרד מספר תהליכי שהיו
נמצא כי סיירות ההורי
בראשית דרכ במועד הביקורת) .ב( סיירת הורי
המורכבות מהורי מתנדבי המסיירי ברשות במטרה להפגי! נוכחות ולמנוע פעולות
האסורות על בני נוער הופעלו רק ב  60%מכלל הרשויות המשתתפות בתכנית על"א
ורק ב  24%מהרשויות שבמגזר המיעוטי .

סיכו והמלצות
התחנה היא האורג! העוסק במכלול הגדול והמגוו! ביותר של נושאי שבאחריות
המשטרה מניעת עברות וגילוי! ,קיו הסדר הציבורי וביטחו! הנפש והרכוש .טיב
תפקוד! של התחנות ,היק #פעילות! ,נוכחות שוטריה! ברחובות ובמקומות ציבוריי
וזמינות השירותי שה! מעניקות משקפי במידה רבה את הישגי המשטרה כולה ובה
בעת מעצבי את תדמיתה בעיני הציבור.
משנת  2007הגדירה המשטרה את חיזוק התחנות ושיפור האפקטיביות של פעילות!
כאחד מיעדיה האסטרטגיי  .במסגרת עבודות מטה הושקעו משאבי לאבחו! בעיות
במגוו! רחב של נושאי הנוגעי להיערכות התחנה ולתפקודה ולגיבוש פתרונות
לחיזוקה באמצעות שינויי ארגוניי  ,שינויי בתהליכי עבודתה ותוספת משאבי .
אול רוב ההמלצות לא יושמו ,א #שנבחנו ואושרו בידי דרגי הפיקוד הבכיר במטא"ר;
מיעוט! הלכו ודעכו או ננטשו לאחר שנוסו בהצלחה ,בלי שהתקבלה כל החלטה רשמית
בעניינ! .אי יישומ לאור זמ! של רוב הפתרונות שגובשו בתכניות המטה הותיר בעינ!
את בעיותיה! של התחנות וייתכ! שא #החמיר! ,לנוכח המשימות הנוספות שהוטלו על
התחנות במהל אות! שני  .יתרה מזאת ,התחנות ,לא די שלא יצאו נשכרות מתכניות
המטה בעניינ! ,ה! ג מוצאות את עצמ! במצב של חוסר ודאות הנוגע להיערכות
הנדרשת מה! ,לשיטות העבודה שלפיה! עליה! לפעול ולמהות המשימות הנדרשות מכל
אחד מבעלי התפקידי חוסר ודאות העלול להשפיע ג על איכות השירות שה! נותנות
לציבור.
לפיכ  ,ראוי שהמשטרה תראה בתכניות לחיזוק התחנה יעד אסטרטגי ותקבע לוחות
זמני ליישומ! ,תטמיע אות! באופ! מבוקר ,תקפיד על ביצוע תהלי הפקת לקחי
ותימנע מהפסקת! ללא כל תהלי קבלת החלטות הול .
בנוגע להיבטי תפקוד! השוט #של התחנות עצמ! ,היק #הבעיות בתחומי מסוימי ,
כמו בעיות בהיענות הסיור לקריאות הציבור ומיעוט פעילותו היזומה וכ! ליקויי
בהיבטי נוספי של שירות לאזרח ,מחייב את התחנות ליתר הקפדה על קיו הנהלי
ולייעול דרכי עבודת! .כמו כ! ,היק #הבעיות שעלו ביישו אכיפתה של תכנית עיר ללא
אלימות מצביע על כ שהתחנות לא נתנו לתכנית את העדיפות הנדרשת בעבודת!
השוטפת .לפיכ  ,על מפקדי התחנות להוביל את יישו התכנית ,להקפיד על ביצוע
המרכיבי שהתחנות אחראיות לה ולתת לתכנית משקל ניכר בפעילות! השוטפת.
אתגר מרכזי נוס #העומד לפתח של המשטרה ושל המשרד לבט"פ הוא חיזוק מער
התחנות המשרתות את היישובי הלא יהודיי  .בתחילת  ,2012באיחור של כעשור ,ה

המשרד לביטחו הפני

119

החלו לראשונה לייש תכנית רב שנתית מקיפה לשיפור האכיפה והמענה המשטרתי
הנית! ליישובי אלה .מ! הראוי שהמשטרה והמשרד לבט"פ יקפידו על יישומה לפי
לוחות הזמני שנקבעו ,ובעשות כ! יהיו קשובי לצרכיה הייחודיי של האוכלוסייה,
ישימו דגש על שיתו #פעולה והידברות ע מנהיגיה ,על הרחבת השיטור הקהילתי ועל
שיפור השירות הנית! לה .הכול בד בבד ע ביצוע פעולות שיגבירו את האכיפה ויסייעו
בהתמודדות ע האלימות והפשיעה.
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ממצאי מעקב
טיפול המשטרה באיתור נעדרי ובזיהוי אלמוני
לא נית להמעיט בחשיבות של איתור נעדרי  1וזיהוי אלמוני  ,2ענייני שה בגדר
דיני נפשות ממש .נוס על האינטרס המוב של משפחות הנעדרי  ,המייחלות לכל
פיסת מידע הקשורה לגורל יקיריה שנעלמו ,יש להביא בחשבו את המשמעות
המשפטית של איתור נעדרי וזיהוי אלמוני בכל הנוגע לענייני מעמד אישי של בני
זוג ,למשל עגינות וממזרות ,לענייני ירושה וכיוצא באלה .המשטרה אחראית לאיתור
נעדרי ולזיהוי אלמוני  ,ולעתי הסיכוי לאתר נעדר וא להציל את חייו תלוי בטיב
הפעולות שהיא נוקטת ובעיתוי  .יתרה מזו ,חקירה יעילה לזיהוי אלמוני עשויה
להעלות כי האלמוני הוא אד שכבר הוכרז נעדר .משנת  2009הציב האג לחקירות
ולמודיעי של המשטרה את הטיפול בנושא בעדיפות גבוהה והשקיע בו משאבי
רבי .
על פי נתוני המשטרה בשני  ,2012!2006לא אוכנו 3בכל שנה משני אלה  6עד 46
מהנעדרי שפרטיה דווחו למשטרה ,ולא זוהו  13עד  20אלמוני שנמצאו .באוגוסט
 2012היו רשומי במשטרה  508נעדרי שלא אותרו ו! 482אלמוני שלא זוהו מאז
קו המדינה .פעולות המשטרה לטיפול בסוגיית הנעדרי והאלמוני מוסדרות
בפקודת המטה הארצי של המשטרה )להל ! הפקודה( ובנוהל הטיפול בנעדרי
ואלמוני )להל ! הנוהל( .4תחנות המשטרה הפרוסות ברחבי האר) ה הגור
האחראי לאיתור נעדרי ולזיהוי אלמוני  .חוליית נעדרי במטה הארצי של
המשטרה )להל ! חוליית נעדרי או החוליה( היא גור המטה האחראי לטיפול
המשטרה בנעדרי ואלמוני  ,לפיקוח על פעולות תחנות המשטרה בעניינ ולמת
הנחיות וייעו) בנושא זה; במסגרת תפקידה מנהלת החוליה קוב) נתוני המרכז את
המידע הקיי לגבי הנעדרי והאלמוני .

פעולות הביקורת
בביקורת קודמת משנת ) 52009להל! הביקורת הקודמת( נבדק טיב טיפולה של
המשטרה באיתור נעדרי ובזיהוי אלמוני  ,ובכלל זה נעשתה בדיקה פרטנית של
__________________

1
2
3
4
5

על פי פקודת המטה הארצי של המשטרה ,נעדר הוא כל אד שהיה אמור להגיע לביתו או לכל מסגרת
מגורי אחרת שהוא ל בה ולא חזר לאותה מסגרת מגורי במש פרק זמ סביר ,ומקו הימצאו אינו
ידוע.
על פי הפקודה האמורה ,אלמוני הוא כל אד  ,חי או מת ,שלא נית לזהותו בגלל מצבו הנפשי או
בעקבות פגיעה גופנית ,לרבות שלד וחלקי שלד שזהות לא ידועה.
איכו איתור נעדר חי או מת.
פקודה מס'  14.01.29בנושא "טיפול המשטרה באיתור נעדרי ובזיהוי אלמוני "; נוהל מס'
 03.300.208של חטיבת החקירות של המשטרה.
מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  299ואיל .
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תיקי שטר נגנזו .6במעקב שעשה משרד מבקר המדינה בחודשי יולי אוגוסט 2012
)להל! המעקב( נבח! אופ! הטיפול של מטה המשטרה בליקויי העיקריי שהועלו
בביקורת הקודמת .כ! נבדק במעקב התקדמותו של פרויקט לזיהוי אלמוני ולאיכו!
נעדרי )להל! הפרויקט( שאותו החלה המשטרה לבצע ,לאחר הביקורת הקודמת,
בשיתו #המרכז הלאומי לרפואה משפטית הפועל מטע משרד הבריאות )להל!
המכו!( .המעקב נעשה במשטרה בחוליית נעדרי ובחטיבה לזיהוי פלילי )להל! מז"פ(
וכ! במכו!.

עיקרי הממצאי
פרויקט לזיהוי אלמוני ולאיכו נעדרי
זיהוי ודאי של גופה או חלק ממנה מתקיי בי! היתר כאשר להשוואה בי! נתוני זיהוי
של גופה או חלק ממנה ובי! נתו! דומה של נעדר או של קרובי משפחתו יש תוצאות
7
חיוביות .נתוני זיהוי מופקי מאמצעי זיהוי ,ובה טביעות אצבע )להל! ט"א( ,משנ!
ודגימה ביולוגית )כגו! שערה ,רירית וד ( .ביולי  2011תוק! חוק סדר הדי! הפלילי
)סמכויות אכיפה חיפוש בגו #ונטילת אמצעי זיהוי( ,התשנ"ו  ,81996ונקבע בו בי!
היתר כי המשטרה רשאית להקי מאגר של נתוני זיהוי של נעדרי ואלמוני )להל!
9
מאגר נעדרי ואלמוני או המאגר( ,וכי היא רשאית למסור למכו! נתוני זיהוי גנטיי
)להל! פרופיל גנטי( כמפורט בחוק .בהמש לכ הקימה המשטרה במז"פ את המאגר.
בנובמבר  ,2010שנה אחרי המתוכנ! ,החלה המשטרה בשיתו #המכו! לבצע את הפרויקט
שנועד לאסו #אמצעי זיהוי של נעדרי ואלמוני  ,להפיק מה נתוני זיהוי ולהשוות
ביניה לצור זיהוי אלמוני ואיכו! נעדרי  .לצור ניהול הפרויקט הקימה המשטרה
ועדת היגוי בשיתו #נציגי המכו! .הוועדה קבעה בי! היתר שמז"פ יפיק פרופילי גנטיי
לנעדרי מדגימות ביולוגיות שיתקבלו מקרובי משפחת  ,והמכו! יפיק פרופילי
גנטיי של אלמוני מדגימות ביולוגיות שלה שמוחזקות אצלו ,ושני הגופי ימסרו
זה לזה את הפרופילי הגנטיי שהפיקו .להל! פירוט עיקרי הממצאי בעניי! זה:
 .1ביולי  ,2012בעת המעקב ,שנה ושמונה חודשי לאחר תחילת הפרויקט ,עדיי! לא
ריכזה החוליה בקוב& שהיא מנהלת נתוני מלאי שמה היה אפשר ללמוד על
10
התקדמות הטיפול בפרויקט .מהשוואה שעשה משרד מבקר המדינה בי! נתוני החוליה
ובי! נתוני המז"פ והמכו! באוגוסט  2012הועלה שהגופי לא נקטו את כל הפעולות כדי
להבטיח שהנתוני המצויי במאגר נעדרי ואלמוני יהיו שלמי ומהימני  :המכו!
לא מסר למז"פ חלק מהפרופילי הגנטיי שהפיק ,וכמו כ! הייתה במכו! רשימת
__________________

6
7
8
9
10

א נעדר לא אוכ ואלמוני לא זוהה במש חמש שני מהמועד שבו התקבלה ההודעה על ההיעדרות או
מיו מציאת האלמוני ,ייגנז התיק בארכיו שבמטה הארצי של המשטרה לפי התנאי וההליכי
המפורטי בפקודה.
מבנה השיניי וסימני ייחודיי בה .
חוק סדר הדי הפלילי )סמכויות אכיפה חיפוש בגו +ונטילת אמצעי זיהוי()תיקו מס'  ,(3התשע"א
.2011
נתוני זיהוי גנטיי ה נתוני שהופקו מ  DNAשהופק מדגימה ביולוגית.
נתוני שריכז ראש החוליה לבקשת משרד מבקר המדינה.
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פרופילי גנטיי של אלמוני שטר זוהו אשר לא נכללו בקובצי החוליה .נוס #על כ ,
הועלה במעקב שהמז"פ והמכו! לא מחקו מהמאגר פרופילי גנטיי הנוגעי לאלמוני
שזוהו ולנעדרי שאוכנו ,שלא בהתא להוראות החוק.
ט"א ה! אחד מאמצעי הזיהוי ,והמשטרה רשאית להקי מאגר ט"א של נעדרי
ואלמוני  .במעקב עלה שבשל מגבלה טכנולוגית לא הקי מז"פ מאגר כזה ,ויש ברשותו
רק תמונות ט"א של אלמוני שמה! נית! להפיק בכל פע שהדבר נדרש נתוני זיהוי,
הנמחקי לאחר בדיקת .
 .2לכמחצית ) (44%מהנעדרי הרשומי בחוליה לא היה פרופיל גנטי ,א במועד
המעקב נמצא שלגבי רוב ) ,(70%שמועד ההיעדרות של מרבית היה לפני עשרות
שני  ,עדיי! לא פעלה חוליית נעדרי לאיסו #אמצעי לזיהוי  .ככל שעובר הזמ!
והמשטרה אינה פונה למשפחה לצור איסו #אמצעי זיהוי ,הסיכוי לאתר קרובי
משפחה מדרגה ראשונה לצור הפקת פרופיל גנטי הול וקט! .אשר לאלמוני שהיו
רשומי בחוליה במועד המעקב נמצא שליותר ממחצית ) (60%לא היה פרופיל גנטי,
ולפחות לשליש מה ג לא הייתה דגימה ביולוגית להפקת פרופיל גנטי .הוצאת גופה
מקברה 11לצור לקיחת אמצעי זיהוי היא הלי מורכב .ואול במועד סיו המעקב
עדיי! לא קבעה המשטרה מדיניות בנוגע לאיסו #אמצעי זיהוי מאלמוני שנקברו ,וככל
שנוק #הזמ! אפשר שלא יימצאו שרידי שמה יהיה נית! להפיק פרופיל גנטי.
 .3צה"ל נוטל אמצעי זיהוי מחיילי  ,12כדי שישמשו אותו לזיהוי חללי  .ע הכנת
הפרויקט ביקשה המשטרה לקבל גישה לאמצעי הזיהוי שנטל צה"ל .בהתא להסדרי
בי! צה"ל למשטרה מוסר צה"ל למשטרה אמצעי זיהוי רק א יש יסוד להניח שנתוני
וזאת בכפו #לצו שיפוטי .ואול במעקב
אלמוני מסוי תואמי לנתוני נעדר מסוי
טענו נציגי מז"פ שההסדר הקיי אינו ממצה ,והוא עלול לפגוע ביכולת המשטרה לבצע
את הפרויקט באופ! מיטבי.

פיקוח על הליכי חקירה וגניזה של תיקי ועל ביעור
 .1פ י ת ו ח מ ע ר כ ת מ מ ו ח ש ב ת  :כאמור ,כדי לעמוד במשימותיה חוליית
נעדרי מנהלת קוב& נתוני ממוחשב על נעדרי ואלמוני  .שימוש יעיל במידע הנאגר
בקוב& עשוי לסייע באיכו! נעדרי או בזיהוי אלמוני  ,א נמצאה התאמה בי! פרטי
נעדר לפרטי אלמוני .עוד בביקורת הקודמת הועלה שהמערכת הממוחשבת
שבאמצעותה הצליבה החוליה את הנתוני לא הייתה משוכללת דייה ,ולא היה אפשר
לבצע באמצעותה חיפוש נתוני מתקד  .ג במעקב עלה כי המשטרה לא פיתחה את
המערכת ,וא #לא בנתה מנשק בינה ובי! המערכת הממוחשבת של תיקי החקירה
במשטרה )פל"א(.
__________________

11
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על פי הוראות תקנות בריאות הע )קבורה מחדש( ,1941 ,יש לפנות לרופא המחוזי של משרד הבריאות
ולבקש את הוצאת הגופה לצור בדיקה.
אמצעי הזיהוי שצה"ל נוטל מחיילי ה ט"א ,צילומי שיניי ודגימות ד  .נטילת ט"א וצילומי שיניי
מוסדרת בדי )סעי 11 +לחוק שירות בטחו ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו  ,1986ותקנות שירות בטחו
)אמצעי זיהוי( ,התשמ"ט  ,(1989ואילו דגימות הד ניטלות בהסכמה של החייל בלבד .יצוי כי דגימות
הד נשמרות במאגר של צה"ל ומפוענחות רק כאשר מתעורר צור בזיהוי של חלל או באיתור נעדר.
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 .2ע ד כ ו ה פ ק ו ד ה ו ה נ ו ה ל  :כמו כ! הועלה בביקורת הקודמת כי הפקודה
שהייתה אמורה להתעדכ! לכל המאוחר בדצמבר  2007לא עודכנה ולא התאימה למבנה
הארגוני של המשטרה באותה עת .עוד הועלה שג הנוהל לא עודכ! ,ובעוד שניתנו בו
הנחיות מפורטות לטיפול בנעדרי  ,היו חסרות בו בי! השאר הנחיות לטיפול באלמוני .
במעקב הועלה שבסו #שנת  2011כבר עדכנה חטיבת החקירות של המשטרה את הנוהל
וכללה בו בי! השאר הנחיות מפורטות לגבי אופ! הטיפול באלמוני  .ואול במועד סיו
המעקב ,אוגוסט  ,2012נמצא כי הפקודה טר עודכנה ,א #שפקודות המשטרה ה! בגדר
תקנות המחייבות אותה ,והנוהל אמור להיקבע בהתא להוראות הפקודה.
 .3ג נ י ז ת ת י ק י  :א נעדר לא אוכ! או אלמוני לא זוהה לאחר חמש שני
מהיו שבו התקבלה ההודעה על ההיעדרות או מיו מציאת האלמוני ,ייגנז התיק
בארכיו! שבמטה הארצי של המשטרה )להל! מטא"ר( לפי התנאי המפורטי
בפקודה .13חקירה בתיק גנוז תחודש כאשר יתקבל מידע חדש או יתגלו דרכי חקירה
שלא נבדקו בעבר .לאחר  50שנה מיו ההיעדרות או מיו מציאת האלמוני יבוער
התיק.
)א( כאמור ,על פי הפקודה נית! לחדש את החקירה בתיק בתו  50שנה מיו
ההיעדרות;לעומת זאת ,על פי הפקודה והנוהל ,א נמצאו עצמות או שלד לאחר יותר
מ  20שנה ממועד המוות ,היחידה החוקרת לא תפתח תיק ולא תנהל חקירה .14זאת א#
שאמצעי חקירה ופיתוחי מדעיי הקיימי והמשתכללי יכולי לאפשר דרכי חקירה
שטר מוצו.
)ב( מנתוני שמסרה החוליה למשרד מבקר המדינה במעקב עלה כי (41%) 401
מ  990תיקי הנעדרי והאלמוני היו באוגוסט  2012תיקי פתוחי שטר נגנזו
בארכיו! במטא"ר .בכשליש מתיקי אלו הועלה כי היו כשלי בטיפול של החוליה
החוליה לא עשתה די לאיסופ מתחנות המשטרה ,לא מיצתה את הבירור
בגניזת
בנוגע לחלק ולא פעלה למינוי קצי! בודק לברר מה עלה בגורל ; רוב של התיקי
היו תיקי אלמוני .
עוד בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה שהבקרה שעושה החוליה בעניינ
של התיקי שאינ מועברי אליה במועד מתבצעת באיחור רב ,ואשר לתיקי שנמצאו
כשלי בטיפול! של תחנות המשטרה בה לעתי מאוחר מכדי לבצע השלמות חקירה
בעניינ  .הדחיפות שבאיסו #התיקי מתחנות המשטרה והעברת לחוליה עולה ג
נוכח ממצאי הביקורת הקודמת ,שלפיה עשרות תיקי שהגיע מועד גניזת לא
הועברו מתחנות המשטרה לחוליה אלא בוערו בתחנות עצמ! ,שלא לפי הוראות הפקודה
והנוהל .העיכוב בטיפול החוליה באיסו #התיקי יכול לאפשר כשל של ביעור תיקי
לפני שהגיע הזמ! לכ ג במעקב הנוכחי.

__________________

13
14

תיק של אלמוני שעדיי חי ייגנז רק לאחר שייוודע למשטרה דבר מותו.
סעי 4 +ו' 5בפקודה וסעי1 +ז' 5בנוהל ,בפרק הד בטיפול בתיקי אלמוני .
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סיכו והמלצות
לא נית! להמעיט בחשיבות של איתור נעדרי וזיהוי אלמוני  ,ענייני שה בגדר דיני
נפשות ממש .נוס #על האינטרס המוב! של משפחות הנעדרי  ,המייחלות לכל פיסת
מידע הקשורה בגורל יקיריה! שנעלמו ,יש להביא בחשבו! את המשמעות המשפטית של
איתור נעדרי וזיהוי אלמוני בכל הנוגע לענייני המעמד האישי של בני זוג ,כמו עגינות
וממזרות ,לענייני ירושה וכיוצא באלה.
במועד המעקב ,שלוש שני לאחר הביקורת הקודמת ,נמצא כי המשטרה ,בשיתו#
המרכז הלאומי לרפואה משפטית הפועל מטע משרד הבריאות )להל! המכו!( ,קידמו
פרויקט לזיהוי אלמוני ולאיכו! נעדרי  ,נושא שקוד לכ! לא הוש דגש על הטיפול
בו ,וכי תוקנו כמה מהליקויי שהועלו בביקורת הקודמת .ע זאת ,במעקב הועלו
ליקויי בטיפולה של המשטרה בנושאי הקשורי לפרויקט ובי! היתר נמצא
שהמשטרה והמכו! לא נקטו את כל הפעולות להבטיח שהנתוני במאגר נעדרי
ואלמוני שהוק במשטרה יהיו שלמי  .כמו כ! ,המשטרה טר תיקנה חלק
מהליקויי בנושאי אחרי שהועלו עוד בביקורת הקודמת ,ולא מיצתה את הטיפול
בנושאי נוספי .
על המשטרה והמכו! להקפיד ולדווח זה לזה על המידע שביד כדי להבטיח את שלמותו
ומהימנותו של המאגר ,וכ! להקפיד לפעול על פי הוראות החוק בכל הנוגע למחיקת
נתוני זיהוי מהמאגר ולביעור אמצעי הזיהוי שמה הופקו .כ! עליה להסדיר בנהלי
את שיתו #הפעולה בכל הקשור לזיהוי אלמוני ולאיכו! נעדרי  .נוס #על כ  ,ראוי
שהמשטרה ,המשרד לביטחו! הפני ומשרד הבריאות יבחנו א יש מקו לשנות את
ההליכי כדי להבטיח שנתוני המאגר במשטרה יהיו מלאי  ,וכ! שהמשטרה תסדיר ע
המשרד לביטחו! הפני וע משרד הבריאות את המש המימו! של הטיפול בתיקי
חדשי שייפתחו משנת  2013ואיל  .כ! ראוי שהמשטרה ,משרד המשפטי וצה"ל יבחנו
מחדש את המקרי שבה יועברו אמצעי זיהוי מהצבא למשטרה ואת הדרכי
החוקיות להסדיר העברה כזאת.
על החוליה להקפיד שהמידע שהיא מרכזת על נעדרי ואלמוני יהיה של  ,מלא
ואמי! .על המשטרה א #לפנות בהקד למשפחות הנעדרי שטר נאספו מה! אמצעי
לצור הפקת פרופיל גנטי וא #לקבוע מדיניות בנוגע ללקיחת אמצעי זיהוי מאלמוני
שנקברו כל זאת כדי למצות את הפרויקט שבו החלה .על המשטרה ג לקד ולשפר
את אופ! טיפולה בגניזת תיקי נעדרי ואלמוני כדי להבטיח שהחקירה בעניינ תגיע
לכדי מיצוי ,וכדי למנוע את ביעור של תיקי לפני שהגיע הזמ! לכ ושלא על פי
הפקודה והנוהל .כמו כ! ,ראוי שהמשטרה תפעל לשיפור התשתית הטכנולוגית כדי
לאפשר הצלבת נתוני יעילה לצור איכו! נעדרי וזיהוי אלמוני ותדאג בהקד
לעדכו! של הפקודה בנושא זה.
מבקר המדינה מוסי #כי קביעת המשטרה שנושא נעדרי ואלמוני הוא אחד הנושאי
החשובי שיש לקדמ היא חשובה מאד ,והשילוב של פעילותה ופעילות המכו! ע
הטכנולוגיה המתפתחת מקד את זיהוי של אלמוני ונעדרי שלא אותרו .על
המשטרה והמכו! להמשי בפעילות זו ולרתו טכנולוגיות מתפתחות נוספות למאמ&
המתמש בזיהוי אלמוני ובאיתור נעדרי .
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נציבות כבאות והצלה ורשויות הכבאות
מניעת דלקות בבנייני רבי קומות,
בבתי עסק ובמוסדות
 .1לאחר השרפה בכרמל שאירעה בדצמבר  2010ובה נספו  44אנשי  ,ודוח מבקר
המדינה שפורס בנדו  ,1קיבלה הכנסת ב  ,25.7.12כחלק מהרפורמה במער
הכבאות ,את חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב ) 2012להל חוק רשות
הכבאות הארצית או החוק החדש( .2הביקורת בדוח זה חלה על התקופה שלפני קבלת
החוק החדש בכנסת ,ולכ ההוראות הרלוונטיות לגביה ה ההוראות של חוק שירותי
הכבאות ,התשי"ט ) 1959להל החוק או חוק שירותי הכבאות( .3ע זאת ,תקפות
הממצאי נותרת בעינה וא& מקבלת משנה תוק& ,שכ הממצאי מתווי את הדר
לשינויי המתבקשי  .המסקנות וההמלצות של משרד מבקר המדינה בדוח זה
אמורות לשמש את הרשות הארצית לכבאות והצלה ,שתכונ על פי החוק החדש,
כבסיס לגיבוש התפישה העתידית בנושא מניעת דלקות וליישו השינוי הארגוני
תפעולי במער הכבאות .על הרשות הארצית לכבאות והצלה להכיר וללמוד את
הליקויי שהביקורת הצביעה עליה בדוח זה ,לתקנ ולייש את ההמלצות
הכלולות בו.
עד ינואר  2011הופקד משרד הפני על ביצוע החוק .בינואר  ,2011בעקבות השרפה
בכרמל ,החליטה הממשלה 4להעביר את האחריות לביצוע החוק לידי השר לביטחו
הפני )להל השר לבט"פ( .רשויות הכבאות וההצלה )להל רשויות הכבאות או
שירותי הכבאות( שפעלו בתקופת הביקורת ה גופי מוניציפליי שפעלו על פי
החוק .בס הכול פעלו ברחבי האר'  24רשויות כבאות 20 :מה פעלו במסגרת איגודי
ערי לשירותי כבאות ,וארבע הרשויות האחרות פעלו במסגרת הרשות המקומית
)להל ביחד איגודי כבאות או איגודי (.
עד כינו הרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחו הפני )להל לבט"פ(
פועל המשרד לבט"פ בתחו כיבוי האש ,באמצעות נציבות שירותי הכבאות וההצלה
)להל הנציבות( .בראשה עומד נציב כבאות והצלה )להל הנציב( ,והוא אחראי ,בי
היתר ,לניהולה ולמילוי משימותיה .בהתא לחוק ולתקנותיו ,5הנציב משמש מפקח
כבאות ראשי )להל מכ"ר( ,ובי שאר תפקידיו עליו לפקח על הפעולות של רשויות
__________________

1
2
3

4
5

מבקר המדינה.(2012) ˙Â ˜ÒÓÂ ÌÈÏ˘Î ,ÌÈÏ„ÁÓ - 2010 ¯·Óˆ„ - ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,
החוק פורס ברשומות ב .8.8.12
החוק החדש קובע כי בפברואר  ,2013בתו שישה חודשי ממועד פרסומו ,ע כינו הרשות הארצית
לכבאות והצלה ,יתבטל החוק היש  .במועד זה יבוטלו ג איגודי הכבאות שפעלו מכוח החוק ויחדלו
מלהיות ישות משפטית .במקומ מוק מער כבאות במבנה ארצי ,בהתא להוראותיו של נציב כבאות
והצלה ,שיגדירו את מבנה הרשות ,יחידותיה ואופ פריסת למחוזות.
החלטת ממשלה מס' .2699
תקנות שירותי הכבאות )סמכויות מפקח כבאות ראשי( ,התשל"ב  .1972בהתא לחוק החדש תקנות
אלה יעמדו בתוק +עד כינו הרשות ,אלא א כ בוטלו או שונו קוד לכ בידי השר לבט"פ.
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הכבאות ,לתת לה הוראות פעולה ולדרוש מה די וחשבו בנושאי כוח אד וציוד
כיבוי .מיוני  2002ועד אפריל  2011כיה בתפקיד הנציב רב טפסר שמעו רומח .החל
במאי  2011מכה בתפקיד רב טפסר שחר איילו .
 .2מדי שנה בשנה מתרחשי עשרות אלפי אירועי שרפה במבני ציבוריי  ,בבתי
פרטיי ובשטחי פתוחי  ,וה גורמי אבדות בנפש ,נזק לרכוש ופגיעה קשה
בטבע .היק& הנזקי כתוצאה מאירועי אלו נאמד בעשרות מיליוני ש"ח .סיכוני אש
ה מהסיכוני העיקריי האורבי לבאי מבני המשמשי את הציבור .לפיכ ,
מלבד הצור בכיבוי אש לאחר פריצתה קיי ג הצור למנעה .מניעת שרפות מחייבת
ביצוע פעולות מקדימות שמטרת להקטי את הסיכויי לפריצת שרפה ,או להאט את
התפשטותה לאחר שפרצה ,וכפועל יוצא מכ להפחית את הסיכו לאד ולרכושו.
מניעת דלקה והאטת התפשטותה מושגת ה באמצעות פעולות שגרתיות של תחזוקה
שוטפת ,וה באמצעות פעולות שיש לה השפעה ג לטווח ארו כגו  :התקנת מכשירי
התראה מפני פריצת שרפה ,שימוש בחומרי עמידי אש ,יצירת דרכי מילוט ,שימוש
במערכות לשחרור עש וחו ויצירת נגישות נוחה לשירותי הכבאות בבוא לכבות
שרפות .6מלבד כיבוי דלקות נדרשות רשויות הכבאות ג להבטיח כי יתקיימו סידורי
כבאות למניעת " .סידורי הכבאות מהווי את מערכת המניעה הפעילה לאירועי
שריפה במבנה וכוללי מערכות כיבוי אש אקטיביות ומערכות אוטומטיות לשחרור
חו ועש  .רק פעולת התקינה והאינטגרטיבית יכולה למנוע פגיעה קשה מאד בנפש
ורכוש בעת אירוע שריפה" .7יישומ של ההוראות והנהלי בנושא מניעת דלקות
ובטיחות אש יכול למנוע שרפות עוד לפני פריצת  ,ולעצור את התפשטות  .הגו&
האחראי למניעת דלקות ולבטיחות אש ברשויות הכבאות הוא מדור מניעת דלקות
)להל מנ"ד( שבראשו עומד ראש מדור )להל רמ"ד( ,ועובדי בו מפקחי מניעת
דלקות )להל מפקח( שעברו קורס מפקחי למניעת דלקות בבית הספר לכבאות של
נציבות הכבאות.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בח בחודשי ינואר יולי  2012את פעולות המניעה בתחו כיבוי
האש .הביקורת נעשתה בנציבות הכבאות ובשבע רשויות כבאות ברחבי האר  ,8ובה
נבדק המער למניעת דלקות ברשויות הכבאות ,תפקודו והיערכותו למניעת דלקות
במבני המשמשי את הציבור כגו בתי עסק )להל עסקי ( ומוסדות .דגש מיוחד
נית בבדיקה לסידורי המניעה בבנייני רבי קומות המשמשי למגורי או למשרדי .
כמו כ נשלח שאלו מקי" בנושא מניעת דלקות )להל השאלו ( ל  24רשויות הכבאות
באר  .משרד מבקר המדינה פנה ג לעשר הערי הגדולות באר  ,כדי לקבל נתוני על
העסקי והבנייני רבי הקומות שבתחומ  .חלק מנתוני אלו הושוו לנתוני שהתקבלו
__________________

6
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ראו בעניי זה את „˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ ·Ó ˙ÂÁÈË· ÔÈÈ ÚÏ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ÁÂ
) (¯ÏÈÈÊ ˙„ÚÂ) ¯ÏÈÈÊ ÒÂÓÈ„¯Â ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘‰ ˙Â˘‡¯· ¯Â·Èˆ‰דצמבר  ,(2003עמ' .188
מאמר מאת מר חיי תמ ראש חטיבת בטיחות אש בנציבות בנושא מיצוי יתרונות הרישוי בבנייני
רבי קומות ,2 'ÒÓ ÔÂÈÏÈ‚ ,ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯Ï ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂ‡ËÈ· ,אפריל  .2003עמ' .18
שירותי הכבאות תל אביב ,ירושלי  ,ראשו לציו  ,פתח תקוה ,נתניה ,השרו  ,אשקלו .
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בשאלו ושולבו בסיכו ממצאי הביקורת .ביקורת קודמת בנושא פורסמה בדוח מבקר
המדינה בנושא כיבוי אש ומניעת דלקות משנת .92003

עיקרי הממצאי
מניעת דלקות בבתי עסק ובמוסדות
בביקורת נמצאו ליקויי מהותיי בפעולותיה של מדורי מניעת דלקות הפזורי
ברחבי האר  .מהשוואת התשובות לשאלו למידע שהתקבל ממחלקות הארנונה של
עשר הערי הגדולות בישראל עולה שאי בידי שירותי הכבאות מידע על אודות יותר
ממחצית העסקי והמוסדות המצויי בתחו אחריות  .בהיעדר מידע זה לא
מתקיימות בה ביקורות של מדור מנ"ד .על א" המלצתה של הוועדה לביקורת מניעת
דלקות 10לקבוע נהלי אחידי ברמה הארצית לעבודת מדורי מנ"ד ,נכו לספטמבר
 2012עדיי לא היו נהלי אחידי לביצועה של ביקורת זו .כל מדור קבע את רמות
הסיכו ואת תדירות הביקורת באופ עצמאי ,בלי שניתנה לכ הנחיה של גור מרכזי,
ושיטת העבודה נקבעה לפי שיקול דעת של מפקד השירות והרמ"ד המקומיי .
בפועל לא אכפו חלק ניכר משירותי הכבאות את דיני הכבאות על מפרי החוק ,למרות
קיומ של סמכויות סטטוטוריות על פי חוק שירותי הכבאות ,בי השאר בשל
אי הסמכת תובעי במש שני רבות.

בטיחות אש בבנייני רבי קומות
תקנות התכנו והבנייה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש"ל ) 1970להל תקנות
התכנו והבנייה( קובעות ,כי בניי שגובהו מעל  13מטרי הוא בניי גבוה ,ואילו בניי
שגובהו מעל  29מטרי הוא בניי רב קומות .לבנייני גבוהי יש מאפייני סיכו אש
ייחודיי רבי  .למשל :סבירות גבוהה להימצאות דיירי שפינוי דורש זמ ממוש
יותר כגו ילדי  ,זקני  ,חולי ונכי ; מדרגות רבות המאריכות את זמ השהות של
הנמלטי בחדר המדרגות; חילו לכודי בקומות העליונות בבנייני רבי קומות
בעזרת סולמות אינו אפשרי; כיבוי האש בבנייני גבוהי מורכב יותר; קיומ של
פירי שדרכ יכול העש לנוע מקומה לקומה; סיכויי רבי יותר לפריצת דלקה בשל
ריבוי הדיירי בבניי  .יודגש כי המנופי המצויי בשימוש שירותי הכבאות באר
יכולי להגיע לגובה מרבי של  44מטר בלבד )כ  14קומות לער ( דבר המקשה על
חילו הדיירי מהקומות הגבוהות יותר ודורש חילוצ דר חדרי המדרגות .מאפייני
ייחודיי אלו מחייבי התקנת תקנות מחמירות יותר ,שימוש באמצעי בטיחות אש
מיוחדי  ,התקנת אמצעי בקרה על התפשטות העש  ,שימוש במערכות מתקדמות לגילוי
ולכיבוי אש ,תחזוקה קפדנית שוטפת ,פיקוח מתמיד ,הסברה ותרגולי פינוי .התרשלות
במילוי דרישות אלה בבניי גבוה עלולה להיות הרת אסו .
__________________
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מבקר המדינה ,(1993) 44 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  ,(1997) 48 È˙ ˘ ÁÂ„ ;574עמ' ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ;544
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מערכות לגילוי ולכיבוי אש בבנייני רבי קומות מותקנות מכוח תקנות התכנו והבנייה
והוראות מכ"ר ,בהתא לתקני הישראלי שאומצו מתקני מקבילי בחו"ל.
מערכות אלו ה מורכבות ויקרות .כדי להבטיח את תקינות ותפקוד בזמ חירו
קובעי התקני בישראל ובחו"ל ,כי יש לקיי בה תחזוקה שנתית .11ואול ,
ממסמכי הנציבות עולה ,כי בביקורות שערכו רשויות הכבאות נמצאו בנייני מגורי
רבי שמערכות בטיחות האש שלה אינ מתוחזקות ,וחלק א" אינ מתפקדות ,והדבר
עלול לסכ באופ ממשי את השוהי בבניי בעת שרפה .על א" הצור החיוני בתחזוקה
של מערכות מצילות חיי כדוגמת מערכות לגילוי ולכיבוי אש ,טר הוסדר הנושא,
ושאלת האחריות לפרסו הנחיות בנושא מצויה במחלוקת בי משרד הפני לנציבות
זה כארבע שני .
החוק קבע כי חובתה של רשות הכבאות להבטיח שיתקיימו כל הסידורי הדרושי
למניעת דלקות ,ובכלל זה ג בנייני גבוהי  .הקפדה על כ חשובה ,בי היתר ,משו
שמדובר בריכוז גדול של דיירי במבנה אחד ,בבעיות של לחצי מי שיש להזרימ
בעצמה לגובה ניכר ובעיות של נגישות פיזית ,במיוחד לקומות העליונות .נמצא כי
במרבית בנייני המגורי רבי הקומות בישראל לא קיימו בשני  2011 2009ביקורות
למניעת דלקות בשטח הרכוש המשות" ,כדי לבחו את סידורי הכבאות הקיימי בה .
עוד עלה בביקורת ,כי עד השרפה בבניי משרדי רב קומות בתל אביב בשנת  ,2010לא
נהגו שירותי הכבאות בתל אביב לקיי ביקורת מניעת דלקות בבנייני משרדי רבי
קומות .רק בעקבות השרפה ,משנת  2011ואיל  ,החלו שירותי הכבאות בתל אביב
לבחו את סידורי הכבאות בבנייני משרדי רבי קומות .ואכ הצביעה בחינה זו על
ליקויי חמורי רבי בבנייני המשרדי שנבדקו .ביניה  :אי תקינות מערכות
לשחרור עש ; דרכי מילוט חסומות; אי תקינות מערכות אוטומטיות לגילוי ולכיבוי
אש ,ליקויי באספקת מי ועוד.

בטיחות אש בבנייני ישני
בערי רבות באר פזורי אלפי בנייני ישני שנבנו עוד בשנות ה  60וה  70של המאה
הקודמת .בחלק מתגוררות משפחות נזקקות שאי לה יכולת כלכלית לממ את
שדרוג של מערכות בטיחות האש בבניי שלה  .תחקירי שרפות מצביעי על קיומ של
סיכוני ממשיי בבנייני ישני שאי בה סידורי בטיחות אש מתאימי .

ברזי כיבוי
אספקת מי בלח מתאי לברזי הכיבוי היא גורלית בעת כיבוי שרפה ,ולכ הכרחי
להבטיח את תקינות הברזי שיעמדו לרשותו של מער כיבוי האש .בתקנות שירותי
הכבאות )אספקת מי וברזי כיבוי( ,התשל"א ) 1971להל תקנות ברזי כיבוי( נקבע ,כי
"כל ברז כיבוי ,השוחה ,הצבע והשילוט ,ייבדקו לפחות פע בשנה מטע רשות הכבאות
מבחינת ספיקתו ,שלמותו המיכנית ,שלמות צבעו ,ואטימות השוחה; רשות הכבאות
תודיע לרשות מקומית על כל תיקו דרוש והרשות המקומית חייבת לבצע את התיקו ".
__________________
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בביקורת נמצא כי רשויות הכבאות אינ בודקות את כל ברזי הכיבוי שבשטח פע
בשנה כנדרש ,12ומרבית אינ בודקות את ברזי הכיבוי כלל .עוד עולה ,כי למעלה
ממחצית שירותי הכבאות 14 ,מתו  ,24אינ יודעי כלל כמה ברזי כיבוי יש בתחומ .

הכשרת של מפקחי מניעת דלקות
מפקחי מניעת דלקות מופקדי על תחו דינמי ומתפתח הנתו לשינויי טכנולוגיי
ורגולטוריי תמידיי  .לפיכ נודעת חשיבות רבה לריענו ולשיפור הידע המקצועי של
המפקחי בנושאי הקשורי במישרי לעבודת במערכות לבטיחות אש ,באמצעות
קיו הכשרות ,השתלמויות וימי עיו  .ואול  ,הביקורת העלתה כי בשני 2011 2009
לא התקיימו הדרכות למפקחי מניעת דלקות ,בניגוד להמלצתה של הוועדה למניעת
דלקות.

הצור בהסברה ובהדרכה של הציבור על אודות בטיחות אש
הסברה היא אחת הדרכי שבאמצעות נית ללמד את הציבור כיצד למנוע דלקות
ולצמצ את הנזקי בעת אירוע שרפה .ההסברה לציבור יכולה להתבצע באופני
שוני כגו פרסו כתבות ותשדירי באמצעי התקשורת האלקטרוניי ובעיתונות;
פנייה לציבור לאחר אירועי שרפה והצגת הלקחי שהופקו מה ; שיתו" הציבור
בפעולות מניעה; הדרכה בדרכי התמודדות בעת אירוע שרפה; הפצת חוברות הדרכה
להתגוננות מפני אש; מת הדרכה בתחו בטיחות אש במפעלי  ,בבתי ספר ובמוסדות
ציבור .בביקורת עלה ,כי משנת  2003עד סו"  2010לא קיימה הנציבות פעילות הסברה
לציבור בנושא התגוננות מפני אש.13

סיכו והמלצות
דלקות עלולות להיות הרסניות ביותר ולגרו פגיעות קשות בנפש וברכוש .לפיכ ,
מניעת דלקות וצמצומ של סיכוני האש 14חשובי לא פחות מכיבוי  .בביקורת נמצאו
ליקויי מהותיי בפעולת של מדורי מניעת דלקות הפזורי ברחבי האר  .ביניה :
לא נער מיפוי של עסקי  ,מוסדות ובנייני רבי קומות וסיווג לפי רמות סיכו ; לא
נקבעו נהלי אחידי לעבודת מנ"ד ברמה הארצית ,וכל מדור סיגל לעצמו שיטת עבודה
משלו; חלק ניכר משירותי הכבאות לא אכפו את דיני הכבאות על מפרי החוק; לא
נערכו ביקורות על סידורי כבאות בשטח הרכוש המשות" של בנייני מגורי רבי קומות;
טר הוסדר נושא תחזוקת של מערכות בטיחות אש במבני  ,ולא בוצעו בדיקות של
ברזי הכיבוי על ידי שירותי הכבאות כנדרש.
__________________

12
13
14

למעט שירותי כבאות גבעתיי שבדקו בשני  2010 2009את כל ברזי הכיבוי בתחומ .
החל בסו +שנת  2010מתקיימות פעולות הסברה באמצעי התקשורת בנושאי מסוימי הקשורי
לבטיחות אש.
ראו בעניי זה את „˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÓÂ˜ÓÂ ÌÈ ·Ó ˙ÂÁÈË· ÔÈÈ ÚÏ ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ÁÂ
) (¯ÏÈÈÊ ˙„ÚÂ) ¯ÏÈÈÊ ÒÂÓÈ„¯Â ÒÂÓÈ„· ËÙÂ˘‰ ˙Â˘‡¯· ¯Â·Èˆ‰דצמבר  ,(2003עמ' .188
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לדעת משרד מבקר המדינה ,על הרשות הארצית לכבאות והצלה לדרוש ממדורי מניעת
דלקות לקיי את הפעולות הבאות :להכי תכנית עבודה רב שנתית שבמסגרתה ימופו
העסקי  ,המוסדות והבנייני רבי הקומות שבתחו אחריות ; לקבוע את הכללי
לסיווג רמות הסיכו שלה ואת תדירות הביקורת והיקפה לפי רמות הסיכו ומאפייניו
השוני של המבנה .על תכנית זו לשמש בסיס להקצאת המשאבי הנדרשי למער
מניעת הדלקות כולו כחלק מהרפורמה שמער הכבאות עתיד לעבור במהל השני
הבאות .על הרשות הארצית לכבאות והצלה לקיי עבודת מטה מסודרת ,כדי להתמודד
ע הקשיי והתוצאות הצפויי מקיו ביקורות למניעת דלקות בבנייני רבי קומות.
על הרשות הארצית לכבאות והצלה ועל משרד הפני ללב את המחלוקת בנוגע
לאחריות לתחזוקת של מערכות לבטיחות אש במבני לאלתר ,וא הדבר לא יעלה
ביד לשת" בכ את משרד ראש הממשלה והיוע המשפטי לממשלה.
באמצעות הסברה לציבור נית למנוע דלקות ולצמצ את נזקיה בעת שרפה .על הרשות
הארצית לכבאות והצלה להגביר את מודעות הציבור לסיכוני אש באמצעות הסברה
והדרכה ,ולהנחותו כיצד להתנהג בצורה מיטבית א ייקלע ,חלילה ,לאירוע שרפה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על המשרד לבט"פ ,הרשות הארצית לכבאות והצלה ,משרד
הפני ושאר הגורמי הרלוונטיי  ,לבחו דרכי לצמצו סיכוני האש בבנייני ישני ,
בי היתר ,באמצעות הסברה מקיפה ,השתלבות בפרויקטי של שיקו שכונות ועידוד
וסבסוד רכש והתקנה של גלאי עש .
תפקידו העיקרי של מער הכבאות ,לצד כיבוי האש ,הוא להבטיח כי יתקיימו סידורי
הכבאות הנדרשי למניעת דלקות .יישומ של ההוראות והנהלי בנושא מניעת דלקות
ובטיחות אש יכול למנוע שרפות עוד לפני פריצת  ,או לעצור את התפשטות  .תיקו
הליקויי שהועלו בדוח זה אמור לשמש אחת מאבני היסוד לבניית מער מניעת
הדלקות החדש ,כחלק מהרפורמה הכוללת של שירותי הכבאות .האחריות לתיקו
הליקויי שהועלו בדוח זה ויישו המלצותיו מוטלת לפתח של המשרד לבט"פ
והרשות הארצית לכבאות והצלה.

