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פעולות הביקורת
במשרד הבריאות ,במשרד האוצר ,בקופות החולי ובבתי חולי נבדקו סוגיות
הנוגעות לשירותי מערכת הרפואה הפרטית .בכלל זה נבדקו מספרי הניתוחי
במערכת הפרטית ובמערכת הציבורית; הפיקוח של משרד הבריאות על בתי
חולי פרטיי ; השפעותיה של בתי החולי הפרטיי ושל "תיירות רפואית"
על הרפואה במערכת הציבורית; מידע בגי סיבוכי רפואיי שנגרמו בבתי
חולי פרטיי ותשלו עבור ; ותהלי קבלת ההחלטות על הקמת בית החולי
באשדוד.
במשרד הבריאות ,בבתי חולי ובקופות החולי נבדקו הפעולות שנקטו גופי
אלה להקטנת תופעת הזיהומי במוסדות רפואיי שנגרמי מחיידקי ,
מפטריות ומווירוסי  .בכלל זה נבדקו פיקוחו של משרד הבריאות על מוסדות
הבריאות השוני  ,היק כוח האד העוסק בתחו ופעולות קופות החולי
למניעת זיהומי  ,לרבות שימוש מושכל באנטיביוטיקה.
במשרד הבריאות ,במשרד האוצר ,בקופות החולי  ,בבתי חולי כלליי  ,בבתי
חולי ממשלתיי לגריאטריה ולפסיכיאטריה ובלשכות בריאות מחוזיות נבדקו
סוגיות הנוגעות לתחו הבינוי והתשתיות .בכלל זה נבדקו מצב הבינוי
והתשתיות בבתי החולי ; רמת המיגו לעתות חירו ; רמת המוכנות של
התשתיות לשרפות ורעידות אדמה; סדרי תקצוב של תכניות הפיתוח
והתחזוקה בבתי החולי ; האסדרה )רגולציה( של תקציבי הפיתוח של קופות
החולי ; הקצאת של שטחי ייעודיי לבניית מרפאות של קופות החולי
בערי חדשות ובשכונות חדשות; וסוגיית מת הרישיונות מטע הרשויות
המקומיות להפעלת מרפאות של רופאי עצמאיי בבתי מגורי .
במשרד הבריאות ,בקופות החולי ובכמה בתי חולי הנמצאי באזורי
פריפריה מובהקי בדרו ובצפו נבדקו שירותי הבריאות הניתני בה לעומת
השירותי המקבילי הניתני במרכז האר" .בכלל זה נבדקו נתוני הבריאות
של האוכלוסייה והתשתיות לאספקת השירותי בפריפריה לעומת המרכז;
קשיי בהפעלת בתי חולי בפריפריה; כוח האד הרפואי והסיעודי; מוקדי
רפואיי ; הכללת הפריפריה במקורות הכספיי של הקופות; והפעילות לש
צמצו הפערי .
במשרד הבריאות ,בבתי חולי  ,בקופות החולי  ,במשרד החינו  ,במשרד
התרבות והספורט ובצה"ל נבדקו סוגיות הנוגעות להפרעות אכילה )בעיקר
אנורקסיה( .בכלל זה נבדקו מספר מיטות האשפוז ,העמדות לאשפוז יו
והעמדות לטיפול יו ופריסת הארצית; פעילות המרפאות הייעודיות והבתי
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השיקומיי ; תמחור השירותי לעומת עלות ; הרצ הטיפולי בי המסגרות;
פעולות משרד הבריאות לפיקוח על מער הטיפול הלאומי בהפרעות אכילה
ולאסדרתו; תקינת כוח אד וגיוס אנשי מקצוע; איתור ומניעה של הפרעות
אכילה בקרב תלמידות ,רקדניות וספורטאיות; אבחו ההפרעות בקרב חיילות
וטיפול בחיילות הסובלות מה ; ופעולות לביצוע שינויי חקיקה בתחו .
במשרד הבריאות ,ביחידות להפריה חו"#גופית בבתי חולי ובקופות החולי
נבדקו סוגיות הנוגעות להפריה חו"#גופית ,ובכלל זה הבקרה של משרד הבריאות
על היחידות; מספר היחידות ופיזור באר"; היק הפעילות ביחידות במערכת
הבריאות הציבורית והפרטית; הקריטריוני לזכאות לטיפולי הפריה חו"#
גופית; אחסנת של ביציות מופרות מוקפאות; תקני כוח האד של היחידות
להפריה חו"#גופית; ותנאי מיזוג האוויר במעבדות היחידות.
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היבטי במערכת הרפואה הפרטית
מדיניות ,אסדרה וכלי פיקוח
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ) 1994להל החוק( ,קובע כי עקרונות היסוד
שעליה יושתת ביטוח הבריאות ה צדק ,שוויו ועזרה הדדית.
מקורות המימו של מערכת הבריאות בישראל ה ציבוריי ופרטיי  ,ובכלל זה כספי
תרומות .מקורות המימו הציבוריי של מערכת הבריאות בישראל ה תקציב
המדינה ותשלומי דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח הלאומי .המימו הפרטי נחלק
לסוגי שוני
השתתפות עצמית ,1תשלו עבור שירותי בריאות נוספי של קופות
שב" ( ,תשלומי עבור שירותי שאינ כלולי בחוק וביטוחי
החולי )להל
בריאות פרטיי  .בשנת  2011הסתכ המימו הפרטי של מערכת הבריאות בישראל
בכ  38%מההוצאה הלאומית על בריאות.
הקופות( אחראיות לאספקת שירותי אשפוז
ארבע קופות החולי )להל ג
ושירותי רפואיי אמבולטוריי  2הקבועי ב"סל שירותי הבריאות הממלכתי"
הסל( במישרי לכל התושבי  .הדבר מתבצע באמצעות מרפאות בקהילה
)להל
ובאמצעות קניית שירותי מבתי חולי כלליי בבעלויות שונות :ממשלתיי ,
ממשלתיי עירוניי  ,בבעלות הכללית ,בבעלות מאוחדת ,ובתי חולי ציבוריי
כלליי אחרי כגו "הדסה" ו"שערי צדק" .3באר) פועלי ג  11בתי חולי
פרטיי .4
בתי החולי הפרטיי מתאפייני בכ* שמבוצעות בה פעולות רפואיות באופ
אלקטיבי )מתוכנ ( .בתי החולי הפרטיי ה כיו בי היתר ספקי שירותי עבור
תכניות השב"  ,שבה חברי כ  73%מחברי הקופות ,עבור הקופות לפעולות מסוימות
שבסל ,ועבור חברות הביטוח המסחריות המשווקות פוליסות ביטוח בריאות פרטיות.
הדעה הרווחת במערכת הבריאות ובקרב מומחי באקדמיה היא שהרפואה במערכת
הפרטית היא גור חיוני שתור למערכת הבריאות ,ומקד תחרות והתייעלות .בה
בעת ,הרחבה ניכרת של שירותי הרפואה במערכת הפרטית ומימונ ממקורות
פרטיי עלולי לגרו לתופעות שליליות שונות בתחו הרפואה הציבורית ,בה
פגיעה בצביונה השוויוני של מערכת הבריאות ,דבר שאינו עולה בקנה אחד ע
העקרונות שעליה מבוסס החוק.
__________________
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בעבור תרופות ,ביקור אצל רופא ,מכו  ,מרפאת חו וכו'.
שירותי הניתני בשירות חו אשפוזי ,בעיקר במרפאות החו של בתי החולי  ,בידי בתי החולי
ותאגידי הבריאות שליד )המהווי יחד מרכז רפואי ממשלתי( .המונח "רפואה אמבולטורית" חל על
שתי הרמות הראשונות של השירותי הרפואיי )רופאי ראשוניי ורופאי מומחי (.
לקראת מועד סיו דוח זה התמזגו שערי צדק וביקור חולי .
בחוק ההסדרי לשנת  2008הוגדר "בית חולי כללי פרטי" כבית חולי כללי שאינו אחד מאלה:
) (1בית חולי ממשלתי כללי ,לרבות פעילות המתבצעת בו בידי תאגיד בריאות; ) (2בית חולי
כללי שבבעלות קופת חולי ; ) (3בית חולי כללי שבבעלות רשות מקומית; ) (4בית חולי שהוא
תאגיד שהוא מוסד ציבורי כמשמעותו בסעי*  9לפקודת מס הכנסה.
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דוח זה מציג ,בי היתר ,תמונת מצב למקבלי ההחלטות ולציבור על כיווני ההתפתחות
של הרפואה בבתי החולי הפרטיי ואת השפעותיה על החברה ,הבריאות והכלכלה
המסתמנות ממנה .חלק מסוגיות מהותיות אלה של מדיניות הבריאות מצריכות דיו
ציבורי לש יצירת איזוני וכלי בקרה הנדרשי למערכת הבריאות הציבורית
והפרטית ,אשר ישקפו את ערכי השוויו וכ לש קביעת מדיניות עדכנית בתחו .
ראוי להפיק תועלת מיתרונות הרפואה במערכת הפרטית ,במינו הראוי למערכת
הבריאות הלאומית.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר  2011מר  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את נתוני משרד
המשרד( לגבי הפעילות הכירורגית ניתוחית בבתי החולי
הבריאות )להל ג
הציבוריי והפרטיי בישראל .כמו כ נבדקו כלי הבקרה הקיימי שנועדו לאפשר
למשרד ולמשרד האוצר לבחו איכותית וכמותית את השפעות הרפואה הפרטית על
מערכת הבריאות בישראל ואת אופ יישומ של כלי אלה על פעילות הרפואה
במערכת הפרטית ועל תחומי הרפואה הציבורית .השלמות מסוימות ביצע משרד מבקר
המדינה בינואר  .2013דוח זה הוא חלק מרצ $דוחות של משרד מבקר המדינה על
מערכת הבריאות .הבדיקה התמקדה במיוחד בנושאי האלה :תמונת מצב של
הפעילות הכירורגית ניתוחית ,בעיקר בבתי החולי הפרטיי  ,היקפה ושיעורה מכלל
הפעולות הכירורגיות ניתוחיות בישראל; תיאור סדרי הפיקוח של המשרד על בתי
חולי פרטיי ; השפעות פעילות בתי החולי הפרטיי על הרפואה במערכת
הציבורית; מידע בגי סיבוכי רפואיי בבתי חולי פרטיי ותשלו בגינ ; "תיירות
רפואית" והשפעותיה; ותהלי( קבלת ההחלטות להקמת בית החולי באשדוד.
הביקורת נעשתה במשרד הבריאות ,בארבע קופות החולי " :שירותי בריאות כללית"
)להל הכללית(" ,מכבי שירותי בריאות" )להל מכבי(" ,קופת חולי מאוחדת"
)להל מאוחדת( ו"לאומית שירותי בריאות" )להל לאומית( ,בכמה בתי חולי
כלליי ממשלתיי  ,בכמה בתי חולי של הכללית ,במשרד האוצר ובנציבות שירות
המדינה )להל נש" (.

עיקרי הממצאי
הפעילות בבתי החולי הפרטיי

תמונת מצב

בתי חולי פרטיי פועלי באר זה שני רבות בד בבד למערכת הבריאות הציבורית.
ע זאת ,בשני האחרונות חל גידול בשיעור ובהשפעותיה על כלל מערכת הבריאות.
נמצא כי במר  2012לא היו במערכת הבריאות נתוני בדוקי ואמיני על כמות
הפעילות הכירורגית ניתוחית בבתי החולי השוני  ,לפיכ( אי אפשר למדוד את שיעור
הפעילות של המערכת הרפואית הפרטית לעומת שיעורה של המערכת הרפואית
הציבורית .על פי תחשיב שהכי משרד מבקר המדינה ,בבתי החולי הפרטיי בוצעו
בשנת  ,2010כרבע מהפעולות הכירורגיות ניתוחיות בישראל )בי היתר במסגרת הסל(.
בחינה של התפתחות הפעילות הכירורגית ניתוחית בבתי החולי הפרטיי לעומת
הממשלתיי  ,ממשלתיי עירוניי  ,של הכללית וציבוריי אחרי בשני 2010 2005

משרד הבריאות

137

העלתה גידול של  22%בפעילות הכירורגית ניתוחית של בתי החולי הפרטיי לעומת
גידול של  14%בבתי החולי האחרי  .דהיינו ,בשני האחרונות חל גידול בביצוע
הניתוחי  ,לרבות ניתוחי מורכבי  ,המתבצעי בבתי חולי פרטיי  .הדבר מתאפשר
בעיקר באמצעות המימו שמקבל החולה מתכניות השב" של הקופות ,שבה חברי כ
 73%מחברי הקופות ,וכ באמצעות חברות הביטוח המסחריות.
התכניות למת שירותי בריאות נוספי
הרפואה במערכת הפרטית

)שב" ( והשפעת

על

התרחבות הרפואה הפרטית בישראל ,במיוחד בתחו הניתוחי  ,מקורה בי השאר
בעלייה ברמת החיי  ,בתוחלת החיי ובמודעות הציבור לאפשרויות של צריכת שירותי
בריאות במסגרת השב"  ,שאינ כלולי בסל השירותי הבסיסי של ביטוח הבריאות
הממלכתי ,ומחיר החודשי אינו רב במיוחד .בשני  2011 2008גדל השימוש ברפואה
הפרטית במימו השב"  ,בייחוד בשירותי בחירת רופא מנתח :ההוצאה של קופות
החולי על ניתוחי בבתי החולי הפרטיי במסגרת השב" גדלה בפרק הזמ האמור
ב  ,60%ואילו שיעור התביעות לכיסוי עלות של ניתוחי פרטיי במסגרות אלה גדל
ב  .42%אול  ,אי די נתוני במערכת הבריאות כדי לאמוד את הגידול הכספי בבתי
החולי הציבוריי כתוצאה מהניתוחי המבוצעי ש .5
לפני נבדלו הקופות זו מזו באמצעות מימו העלות של השב"  .6אול בספטמבר 2000
קבע משרד הבריאות כי שירותי הבריאות הנוספי ימומנו במלוא מכספי השב"
הנגבי מעמיתי  .בעקבות החלטה זו נוצרה אחידות בנוגע למימו השב" בקופות.
לפיכ( ,האינטרס הכלכלי של הקופות הוא שהמבוטח יצרו( שירותי רפואיי
באמצעות השב" ולא באמצעות הסל .שכ  ,א שירותי אלה ימומנו במלוא
באמצעות השב" ומכספ של המבוטחי  ,ייוותרו בידי הקופות כספי הסל למימו כלל
הפעילות הרפואית ,להקטנת גירעונות או א $ליצירת עודפי  .עקב כ( ,ולנוכח
האפשרות לבחור את הרופא שינתח את החולה וא $ליהנות מזמני המתנה קצרי יותר
לניתוח מאשר במערכת הציבורית ,חל גידול ניכר בשני האחרונות בצריכת שירותי
בריאות במערכת הפרטית במימו השב" ובעקבות כ( חל גידול בפעילות בתי החולי
הפרטיי .
משרד מבקר המדינה העלה כי בשנת  2011שיעור ההוצאה הלאומית על בריאות
בישראל היה  7.7%מהתוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( ,ואילו ב  27מדינות OECD
ובמדינות מערביות היה שיעור ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת  2010יותר מ 11%
מהתמ"ג .מומחי מניחי כי אפשר להסביר את ההפרש בשיעור קשישי קט יותר
בישראל לעומת מדינות ה  OECDוחשוב א $יותר ,שיעור המימו הציבורי מס(
ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל הוא מהנמוכי במדינות ה  .OECDיתר על כ ,
__________________

5

6

מחיר יו אשפוז ממוצע עלה בשני  2010 2007בכ  ;13%הכנסות המרכזי הרפואיי הכלליי
הממשלתיי מימי אשפוז גדלו בכ  ;16%הכנסות המרכזי הרפואיי הכלליי הממשלתיי מפעולות
דיפרנציאליות )פעולות הכוללות ג ניתוחי שוני ( גדלו בכ  .52%גידול ניכר זה מוסבר בי השאר
בהעברת טיפולי שהיו כלולי במחיר ימי האשפוז לפעולות מוגדרות המתומחרות בנפרד.
הכללית מימנה  75%מעלות שירותי השב" באמצעות הסל ,ואת היתרה בס 25% 0מימנה באמצעות
כספי השב" הנגבי מהעמיתי ; לעומת זאת מכבי מימנה  75%משירותי השב" על חשבו תכנית
השב"  ,ו  25%על חשבו הסל.
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בישראל נמצא שיעור זה בשני האחרונות במגמת ירידה .לעומת זאת ,שיעור המימו
הפרטי בישראל גבוה יחסית ועד שנת  2009היה במגמת עלייה.7
רפואה פרטית ורפואה ציבורית מעורבת בבתי החולי
בבתי החולי הפרטיי מתבצעת ג רפואה ציבורית במימו המדינה במסגרת הסל,
למשל מת שירותי הדמיה ,דיאליזה ,הפריה חו גופית ,טיפולי אונקולוגיי
וכירורגיה .8בבתי חולי ממשלתיי  ,ממשלתיי עירוניי ושל הכללית מתבצעת ג
פעילות פרטית שלא במסגרת הסל ,דוגמת "תיירות רפואית" ,מלונית לאחר לידה,
בדיקות סקר מנהלי ורפואת מטיילי  .לפי נתוני משרד הבריאות ,מדובר בשיעורי
של עד  10%מס( הכנסות אות בתי חולי  .לדעת משרד מבקר המדינה ,ג לשיעור של
 10%רפואה פרטית בבתי חולי ממשלתיי מסוימי יש ער( רב ופעילות זו מחייבת
בדיקה ,הערכה ונקיטת מדיניות והליכי של אסדרה כדי לתחו זאת ולהקטי את
הפגיעה האפשרית ברפואה הציבורית.
היעדר
הפרטית

בקרה

בעניי

ביצוע

פעולות

במערכת

הרפואית

ברפואה במערכת הציבורית קיימת בקרה מובנית :בשעה שרופא במערכת הציבורית
שוקל א על חולה לעבור ניתוח מסוי  ,הרי שעקב המבנה ההיררכי של בית החולי ,
עמיתיו של הרופא מבקרי את החלטתו; ה דני בה ,מקבלי או דוחי אותה,
מהבחינה העניינית רפואית .זאת ועוד ,במסגרת הרפואה במערכת הציבורית המלצת
הרופא על ניתוח אינה אמורה להיטיב עמו מהבחינה הכלכלית ,כלומר החשש לניגוד
ענייני קט  .לעומת זאת ,החלטות שמקבל רופא פרטי לגבי מטופליו עלולות להיות
נגועות בניגוד ענייני ; שכ הוא מקבל שכר עבור הייעו  ,וא יבצע את הניתוח יקבל
ג שכר עבורו .א $על פי כ החלטות אלה מתקבלות בלא בקרה של עמיתי בתחו .
ואכ רופאי כירורגי בכירי התריעו לפני נציגי משרד מבקר המדינה כי לעתי
מתבצעי ניתוחי מיותרי במערכת הרפואה הפרטית .יודגש כי אי בכוונת משרד
מבקר המדינה להכתי את כלל ציבור הרופאי העוסקי ברפואה פרטית אלא
להצביע על הצור( בבקרה .יודגש כי ככלל ,רופאי העוסקי ברפואה פרטית ה אנשי
מקצוע ששבועת הרופא היא נר לרגליה וסביר להניח שהחלטותיה בדבר ניתוחי ה
ראויות .אלא שכאמור ,עלולי להיות יוצאי מ הכלל ואת הסוגיה הזאת יש להסדיר.
נמצא כי מאוחדת היא הקופה היחידה מבי ארבע הקופות המבצעת בקרה רפואית על
הצור( בניתוח במסגרת השב" באמצעות רופאי בכירי ביותר .לדבריה סביר להניח
כי הלי( זה מצמצ את שיעור הניתוחי המיותרי  .הכללית מבצעת בקרה על
פרוצדורות מסוימות; לאומית מביאה לידיעת של מבוטחי השב" באמצעות טופס
מיוחד כי יש לה אפשרות לבצע את אותו הניתוח במערכת הרפואה הציבורית ללא
__________________

7
8

לפי הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיו ,3.8.12 ,בשני  2010ו  2011ירד חלקו של המימו
הפרטי בהוצאה הלאומית ל  38%לעומת  39%בשני .2008 2009
לפי נתוני מכבי ,כ  50%מהשירותי שהיא רוכשת באסותא מרכזי רפואיי בע"מ )להל אסותא( ה
במסגרת הסל.
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תשלו  ,והיא א $מחתימה אות על טופס זה .אי זה עניי רק לקופות; על משרד
הבריאות כמאסדר לתת דעתו לסוגיה ולעצב כלי מעקב ובקרה.
תופעות לוואי במערכת
הרפואה במערכת הפרטית

ברפואה

הציבורית

של

פעילות

 .1ה פ ח ת ה ב ש י ע ו ר י ה מ ש ר ה ב מ ג ז ר ה צ י ב ו ר י  :היצע הרופאי
המנתחי באר מרוכז עדיי ברובו בבתי החולי הציבוריי  .כמו כ חסרי רופאי
מרדימי ואחיות חדרי ניתוח .הועלה כי מנהלי מחלקות ,מנהלי יחידות ורופאי
9
בכירי בבתי חולי ממשלתיי וממשלתיי עירוניי הפחיתו את שיעורי משרת
לצור( עבודה בפרקטיקה פרטית בקהילה ,בבתי חולי פרטיי או ברפואה במערכת
הציבורית בקהילה .לעניי זה עלולות להיות השפעות מרחיקות לכת על רמת הרפואה
בבתי החולי הציבוריי  .לא נמצא כי המשרד גיבש עמדה בנדו וד בנושא ע נש"
או ע וההסתדרות הרפואית בישראל )להל הר"י(.
 .2ח ש ש ל פ ג י ע ה ב ה ו ר א ה ה ק ל י נ י ת  :צמצו המשרות של מנהלי
מחלקות משפיע ג על תחו ההוראה הקלינית ועל האווירה שבה מחנכי את רופאי
העתיד .כמו כ  ,הכרה בהתמחות של מחלקה מותנית בעבודה במשרה מלאה של שני
מומחי לפחות ,אחד מה מנהל המחלקה .עבודה של מנהל מחלקה במשרה חלקית
עלולה לגרו למועצה המדעית שלא להכיר במחלקה כזאת כמתאימה להתמחות .וא$
על פי שמדובר בנושא מהותי ביותר ,משרד הבריאות ,נש" והר"י לא דנו בכ(.
 .3ש ע ו ת ע ב ו ד ה ב ל ת י ס ב י ר ו ת ש ל מ נ ת ח י  :על מנתח להיות
במיטבו במהל( הניתוח .בביקורת עלה כי מנתחי מבצעי בבתי חולי פרטיי
ניתוחי מורכבי שרמת הסיכו בה גבוהה עד שעות הלילה המאוחרות .ניתוחי
אלה נעשי לעתי א $לאחר ביצוע ניתוחי אחרי שעות העבודה באמצעות תאגיד
הבריאות הפועל בבית החולי  .10יתר על כ  ,ייתכ כי ביו שלמחרת יידרשו מנתחי
אלה לבצע ניתוחי  ,שחלק מורכבי בבית החולי הממשלתי.
מאחר ששעות העבודה האמורות של הרופאי כרוכות בסיכו ה לרופאי וה
למטופלי שלה  ,מתחייבת בקרה שתוודא שפעילות עולה בקנה אחד ע חובת
הרופאי לשמור על בטיחות החולה ,ע חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א  ,1951וע
הוראות תקנו שירות המדינה )להל התקשי"ר( לעניי הגבלת שעות ההיתר לעבודה
פרטית לרופאי .
בשל עבודה במערכת הרפואה הציבורית
 .4נ י ג ו ד ע נ י י נ י
ו ב פ ר ק ט י ק ה פ ר ט י ת  :רופא שעובד בבית חולי ממשלתי או ציבורי ובבית
חולי פרטי עלול להימצא במצב של ניגוד ענייני ; א יעביר לבית חולי פרטי חולה
__________________

9
10

לפי נתוני המשרד ,שמונה מנהלי מחלקות בבתי חולי ממשלתיי הפחיתו את שיעורי משרת  ,מגמה
זו עלולה א* להתרחב.
בכל בית חולי ממשלתי יש תאגיד בריאות שמאוגד כעמותה שהיא ישות משפטית נפרדת מבית
החולי  .התאגיד מעסיק עובדי  ,בי השאר מבית החולי  ,ויש לו הכנסות ממת שירותי רפואיי ,
תרומות ,מחקרי ועוד .פעולות רבות נעשות במסגרת תאגיד הבריאות לאחר שעות הפעילות הרגילות
בבתי החולי .
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שבו הוא מטפל בבית החולי הממשלתי או הציבורי ,תזכה אותו ההעברה הזאת
בתוספת הכנסה .בתקשי"ר ,בפרק "עבודה פרטית ,עבודה נוספת ופרקטיקה פרטית",
צוינו התנאי והמגבלות למת היתר לעבודה פרטית לרופאי  .רופא המבקש אישור
לפרקטיקה פרטית ממלא טופס בקשה שבו מפורטי תנאי התקשי"ר בנושא ,11שנועדו
בי השאר למנוע מצב של ניגוד ענייני .
בבדיקה מדגמית שעשה משרד מבקר המדינה עלה כי חולי לא מעטי שנבדקו
במרפאות החו של בתי החולי הממשלתיי והממשלתיי עירוניי נותחו אחר כ(
וסמו( למועד הביקור בבית חולי פרטי על ידי רופא העובד באותו בית החולי
הממשלתי 12או הממשלתי עירוני .נמצא כי החולי שנותחו בבית חולי פרטי על ידי
רופא שעובד ג בבית חולי הממשלתי או הממשלתי עירוני נבדקו לאחר הניתוח
לש מעקב במרפאות החו של בית החולי הממשלתי ,וש טיפל בה הרופא שניתח
אות  ,הפע במעמד של רופא בשירות הציבורי .לא רק שאות רופאי לא עמדו
במגבלות שפורטו בטופס הבקשה אלא שהדבר ג מעורר חשש לניצול משאבי של
המערכת הציבורית לטובת המערכת הפרטית.
נמצא כי ה מנהלי בתי החולי  ,ה משרד הבריאות וה נש" לא ביצעו בקרה שיטתית
ויזומה כדי לבדוק א רופאי העוסקי בפרקטיקה פרטית מקיימי את האמור
בטופס הבקשה כאמור ,המפרט את תנאי התקשי"ר.
 . 5ת פ ו ק ו ת ש ל מ נ ת ח י ב ב ת י ח ו ל י מ מ ש ל ת י י  :בביקורת עלה
כי לעתי נפגעת תפוקת של רופאי בכירי המנתחי בבתי חולי ממשלתיי  ,בכלל
זה פוחת שיעור הניתוחי שה מבצעי בה  .הדבר גור לניצול לא יעיל של משאבי
בתי החולי הממשלתיי )כוח אד מנוסה וחדרי ניתוח ,(13פוגע בהכנסותיה של בתי
החולי ובאפשרות לאיזונ התקציבי וכ פוגע בשוויו כלפי תושבי הזקוקי לניתוח
ואינ מבוטחי בשב"  ,חלק משתייכי לאוכלוסיות חלשות שיד אינה משגת לרכוש
תכניות בשב" .
 .6היעדר פיקוח נאות על הפעלת שר"פ בבתי חולי
צ י ב ו ר י י  :שר"פ פועל שני רבות בבתי החולי הציבוריי בירושלי )הדסה,
שערי צדק ,ביקור חולי ( ובבתי חולי שמחו לירושלי )מעייני הישועה ולניאדו(.
אול משרד הבריאות אינו בודק א בתי החולי האמורי עומדי במגבלות שקבעו
לעצמ בתחו השר"פ .14כמו כ  ,המשרד כמאסדר לא קבע מגבלות ראויות לגבי בתי
החולי בתחו זה וא $אינו מפקח עליה  .מכא  ,אי ביקורת ובקרה ציבורית על
הנעשה בבתי חולי אלה ,והדבר עשוי להביא למת משקל יתר לרפואה הפרטית על
__________________

11

12
13
14

בתנאי המופיעי בטופס הבקשה נכתבו אלה :א חולה עומד לעזוב את בית החולי  ,יש להפנותו
לש המש 0טיפול א 0ורק לרופא המטפל ששלח את החולה למחלקה; לרופא בעל היתר לפרקטיקה
פרטית אסור להזמי לביתו לש המש 0טיפול חולה העוזב את בית החולי  ,אפילו מדובר בטיפול ללא
תשלו  .כמו כ  ,אסור להפנות חולה לרופא מרופאי המוסד; לרופא בעל היתר לפרקטיקה פרטית אסור
לטפל בחולה העוזב את המחלקה ,ג א נשלח על ידי רופא מסוי מבית החולי .
בתחומי של ניתוחי לב ,גניקולוגיה ונוירוכירורגיה.
זמני הניתוח של רופאי בכירי ומנוסי קצרי בדר 0כלל מזה של רופאי לא בכירי .
מגבלות הקובעות את שיעור הפעילות של המחלקה או הרופא במסגרת שר"פ מכלל הפעולות שה
מבצעי .

משרד הבריאות

141

חשבו הרפואה הציבורית .עולה ג
מומחי בכירי שזמנ יקר יחסית.15

חשש לביצוע ניתוחי

פשוטי

על ידי רופאי

הפיקוח של משרד הבריאות על בתי החולי הפרטיי
הצור בעדכו נוהלי משרד הבריאות לגבי פעילות רפואית
בבתי חולי פרטיי
משרד הבריאות מקיי  ,על פי רשימה קבועה ,בקרה תקופתית לקראת חידוש הרישיו
של בתי חולי פרטיי  .הועלה כי רק עקב סיבוכי שחלו במצב של חולי שנותחו
בבתי חולי פרטיי בשל היעדר מעקב כנדרש אחר מצב עד שחרור חש המשרד
בצור( לבחו את תהליכי העבודה בבתי חולי פרטיי ; רק בנובמבר  2010החל המשרד
לגבש טיוטת חוזר להסדרת הנושא .לאחר סיו הביקורת ,אפריל  ,2012פרס המשרד
חוזר סופי בעניי זה .16לפי החוזר ,בתי חולי פרטיי ימנו לכל מטופל רופא מטפל,
והוא יהיה אחראי למעקב השוט $אחר מצבו עד שחרורו מבית החולי  .רופא זה אינו
בהכרח הרופא שהחולה בחר בו לנתחו .לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד הבריאות
להדגיש את הדבר לפני הציבור ולא להסתפק בפרסו החוזר באתר האינטרנט שלו.
ראוי לפרס זאת באמצעי תקשורת נוספי .

מבנה מערכת הבריאות באר

ריכוזיות וניגוד ענייני מוסדי

נ י ג ו ד ע נ י י נ י מ ו ס ד י  :משרד מבקר המדינה העיר
משרד הבריאות
כי מאחר שמערכת הבריאות אינה מתנהלת כשוק משוכלל ,חשוב שמשרד הבריאות
יפקח עליה .17ואול  ,הואיל ומשרד הבריאות הוא הבעלי של בתי החולי
18
הממשלתיי וא $מפקח עליה  ,ספק א ביכולתו למלא את תפקידיו כמפקח כנדרש .
יש בתפקידיו אלה של המשרד כדי לעורר חשש לניגוד ענייני  .19נוכח כל החסרונות
האמורי לעיל ,מתחילת שנות התשעי של המאה העשרי עסקו כמה ועדות
ממלכתיות בהפרדה בי המשרד לבתי החולי שהוא מפעיל ובמודל הרצוי של אופ
ההתאגדות המשפטית של בתי החולי  .נוס $על כ( קיבלה הממשלה בשני 2007 1997
החלטות שונות בנושא מעמד בתי החולי הכלליי  .אול בדצמבר  2012הנושא עדיי
לא הוסדר.
__________________

15
16
17
18
19

סוגיות

מרי גרינשטיי  ,גור עופר וברו רוז  ,דוח מחקר בנושא "שר"פ בבתי חולי בירושלי
נבחרות" ,של מכו מאיירס ג'וינט ברוקדייל ). (2006
חוזר  10/2012בנושא "נוהלי עבודה בבתי חולי פרטיי כלליי /כירורגיי ".
למשל על הסכמי רכש של שירותי רפואיי שנחתמי בי קופות החולי לבתי החולי .
ראו מבקר המדינה ,(2004) ·54 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "מחיר שירותי בריאות בבתי החולי הכלליי " ,עמ'
.468
עוד על תפקידיו של המשרד ראו מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "תאגידי הבריאות ליד
בתי החולי הכלליי הממשלתיי " ,עמ'  ,(2004) ·54 È˙ ˘ ÁÂ„ ;399בפרק "מחיר שירותי בריאות
בבתי החולי הכלליי " ,עמ'  ,·53 È˙ ˘ ÁÂ„ ;463בפרק "עבודת המטה במשרדי הממשלה" ,עמ' ;78
„ ,(2000) ·50 È˙ ˘ ÁÂבפרק "הסדרי התחשבנות בי קופות החולי לבי בתי חולי ממשלתיי " ,עמ'
.122
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מבנה ריכוזי וחשש לניגוד ענייני :
קופות החולי
א .הכללית ,מכבי ומאוחדת מחזיקות ג בבתי חולי פרטיי  .הכללית היא הבעלי
של שמונה בתי חולי כלליי וכ היא מחזיקה ב  40%ממניות בית החולי הפרטי
"הרצליה מדיקל סנטר" .מכבי מחזיקה בכ  95%מהמניות הרגילות של אסותא מרכזי
רפואיי  ,ושאר המניות מוחזקות בידי מכבי מג אגודה שיתופית בבעלות חברי מכבי.
לאסותא יש רשת של בתי חולי פרטיי  ,20מרפאות ומכוני פרטיי המספקי מגוו
רחב של שירותי בריאות למבוטחי כל קופות החולי ולמטופלי פרטיי  .כל קופות
החולי רוכשות ממנה שירותי  .מאוחדת מחזיקה בבעלותה את "משגב לד(" ,בית
חולי פרטי שבירושלי  .21לשלוש הקופות האמורות נוצר עניי בהבטחת ההכנסות של
בתי החולי הפרטיי שה שותפות באחזקת .
ב .לסו $שנת  2011אסותא הייתה חייבת לבנק מסחרי פירעו של חוב משכנתא בס(
כ  850מיליו ש"ח עבור הקמת בית החולי  .היק $החוב וקשרי הבעלות בי מכבי
לאסותא מעורר חשש לניגוד ענייני מוסדי .הדבר מחייב ניטור ובקרה של המאסדר,
כמו ג חובת זהירות רבה של מוסדות מכבי.
כ( מתאפיינת מערכת הבריאות יותר ויותר כמבנה של שוק ריכוזי ובו שליטה אנכית:
הקופות ,האחראיות למת שירותי בריאות למבוטחיה  ,קשורות בקשרי בעלות ושליטה
ע בתי חולי מסוימי ספקי השירות בפועל .לכל קופות החולי יש אינטרס מיוחד
להפנות מבוטחי לצריכת שירותי דווקא במימו תכניות השב" שלה ולא במימו
סל הבריאות ,אול הכללית ,ומכבי מעוניינות בכ( במיוחד ,בשל בעלות על בתי חולי
פרטיי  .יתרה מזו ,מדיניות משרד האוצר היא לעודד שליטה אנכית זו של הקופות,
דהיינו הכללת נותני שירותי רפואיי למיניה במסגרת הקופות ובבעלות ולא דווקא
לעודד את הקופות לרכוש שירותי בריאות מנותני השירותי  .22כ( נוצר ומתעצ מבנה
מערכתי מורכב המתאפיי בריכוזיות ,והדבר מעורר חשש לפגיעה בתחרות ובעקרו
חופש העיסוק.

כפל ביטוח בי השב" לחברות הביטוח הפרטיות
עמיתי רבי רוכשי ביטוחי בריאות בחברות ביטוח מסחריות פרטיות נוס $על
תכניות השב" שמציעות קופות החולי  ,ובי הביטוחי האלה יש חפיפה .רכישת שני
סוגי ביטוח שיש חפיפה ביניה יוצרת מצב של כפל ביטוח ,כלומר הצרכ משל
פעמיי על ביטוח עבור אות שירותי  .בכ( גדלה ההוצאה הפרטית וההוצאה
הלאומית לבריאות ללא שיפור בבריאותו של המבוטח .23מנתוני אג $שוק ההו  ,ביטוח
וחיסכו במשרד האוצר עולה כי בשני  2003 2011חל גידול ניכר בדמי ביטוח
הבריאות )עד כדי כמעט שילוש של ס( הפרמיות המשולמות בשני אלה( ,ובשנת 2011
__________________

20
21
22
23

בשנת  2009נפתח בתל אביב מבנה חדש של אסותא .כדי לרכשו נטלה אסותא הלוואות שיתרת לסו,
שנת  2011הייתה כ  850מיליו ש"ח .כדי להבטיח שההלוואות יוחזרו נרשמה לטובת הבנק משכנתה
מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכו  ,בגי הזכויות במקרקעי .
במועד הביקורת לא התבצעה בבית החולי פעילות כירורגית ניתוחית.
עמדת מיעוט בדוח הוועדה לבחינת התפעול ,הניהול ,התקצוב והבעלות על בתי החולי הממשלתיי
בראשות מר משה ליאו )דוח ליאו  ,מאי .(2004
שמירת זכויות
ראו ג מבקר המדינה ,(2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "שירותי בריאות נוספי
עמיתי " ,עמ' .471
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ה הסתכמו בכ  6.4מיליארד ש"ח .24הבדיקה מעלה תופעה שבה חברות הביטוח
המסחריות מעודדות את עמיתיה  ,שפוני להפעיל את פוליסת ביטוח הבריאות
הפרטית שלה  ,להפעיל את השב" בקופות החולי וא $נותנות לה גמול כספי כדי
להימנע מלהפעיל את פוליסת הביטוח הפרטי.
בדצמבר  2012עדיי לא גיבש משרד האוצר בשיתו $משרד הבריאות פתרו לסוגיית
כפל הביטוח ,הגור נזק למבוטחי  ,מגדיל את הוצאה הלאומית לבריאות ,ללא שיפור
בבריאותו של המבוטח .ראוי ששני המשרדי יפעלו במשות $ובהקד לצמצו תופעה
זו.

סדרי קבלת ההחלטות בדבר הקמת בית החולי באשדוד והפעלת שר"פ בו
 . 1ע ב ו ד ת ה מ ט ה  :בשנת  2002פורס חוק בית חולי אשדוד )הקמה והפעלה(,
התשס"ב ) 2002להל חוק בית החולי אשדוד( שלפיו יוק בית חולי באשדוד
באמצעות מכרז פומבי להתקשרות ע יז לתכנו  ,להקמה ,להחזקה ולהפעלה .בחוק
האמור נקבע כי בית החולי יכלול כ  300מיטות לפחות ,וכי על מנכ"ל משרד הבריאות
לתת אישור להקמת בית החולי בתו( חודש ימי מיו ההתקשרות ע היז  .הוראת
סעי $זה בחוק תחול על א $הוראות סעי24 $א לפקודה ,שלפיה המנהל של שירותי
הרפואה יית אישור הקמה לבית החולי בהתחשב בכמה שיקולי  ,לרבות בדיקת
צורכי האוכלוסייה באזור והטלת מעמסה על ההוצאה הלאומית לבריאות .25החוק ג
קבע שא לא ייבחר זוכה במכרז בתו( שישה חודשי מיו פרסומו ,המדינה היא
שתתכנ את בית החולי ותקי אותו .במש( השני ניסו משרדי הבריאות והאוצר
לבטל את החוק האמור ,בטענה שבית החולי מיותר באזור זה ,א( ללא הצלחה .ביוני
 2011זכתה חברת אסותא במכרז שפרסמה המדינה.
)א( ה פ ע ל ת ש ר " פ  :חוק בית חולי אשדוד לא כלל אפשרות להפעיל שר"פ.
כבר בשלב טרו המכרז ,באוקטובר  ,2007פורס שלבית חולי זה תינת האפשרות
להפעיל בו שר"פ בהיק $שלא יעלה על  25%מפעילותו הכוללת ,בדומה לבתי החולי
הציבוריי בירושלי  ,תו( כדי קביעת מגבלות ואמצעי פיקוח שפורטו בנספח למכרז.
)ב( מ ע נ ק ו ה ט ב ו ת כ ס פ י ו ת  :בהזמנה להציע הצעות במכרז שפורסמה
לראשונה בשנת  ,2008לא נכללה אפשרות לקבלת מענק .במהל( תקופת המכרז ,יולי
 ,2009החליטה ועדת המכרזי להעניק לזוכה במכרז מענק בשיעור של  20%מעלות
ההקמה המוערכת; אחר כ( החליטו להגדיל את המענק ל  50%מעלות זו .לפי מסמכי
המכרז ,הזוכה במכרז בתקופת ההקמה והתפעול יזכה להטבות בתשלומי ארנונה
__________________

24
25

ביטוח כללי" ,2011 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עלייה של  142%משנת

משרד האוצר ,אג ,שוק ההו  ,ביטוח וחיסכו
."2003
בס' 24א לפקודת בריאות הע  ,1940 ,נקבע כי (1)" :אשור הקמה לא יקי אד בית חולי אלא א כ
קיבל אישור לכ  ,מראש ,מאת המנהל )להל אישור הקמה(; לעניי זה' ,הקמה' לרבות בניה,
הרחבה ,הוספת יחידה מקצועית או מיטות ,שינוי ייעוד של יחידה מקצועית או של מיטות ,פתיחת חדר
ניתוח ,וכ הסבה או התאמה של מבנה קיי לבית חולי  (2) .המנהל יית אישור הקמה ,בהתחשב
בשיקולי רפואיי ובשיקולי הבאי בלבד) :א( ההקמה וההפעלה השוטפת של בית החולי לא
יטילו מעמסה על ההוצאה הציבורית לבריאות; )ב( תוספת המיטות לא תגרו לחריגה משיעור המיטות
לנפש על פי יעוד ועל פי צרכי האוכלוסייה באותו אזור".
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והיטלי פיתוח .ההטבות מוערכות בכ  100מיליו ש"ח .באמצע אוגוסט  2010אישר שר
האוצר את המלצת אג $החשב הכללי ואג $התקציבי במשרדו להגדלת מענק ההקמה
ל  75%מעלויות ההקמה המוערכות ,26והמענק יסתכ בכ  487.5מיליו ש"ח ליז
שיתכנ  ,יקי  ,יתחזק ויפעיל את בית החולי  .בר  ,לא נמצאו אסמכתאות המעידות
כי בוצעה עבודת מטה סדורה להצדקת הצור( במענק כה גדול.
קבלת החלטה למת מענק בסכומי כה ניכרי  27מחייבת עבודת מטה ,והכנת מסמכי
המפרטי את הצור( במענק לעומת חלופות אחרות .ועדת המכרזי המשותפת
למשרדי הבריאות והאוצר דנה בהגדלת המענק כאמור ,אול לא נמצאו אסמכתאות
המעידות כי לקראת הדיו ע שר האוצר בוצעה עבודת מטה או שקדמה להחלטה
היוועצות בשר הבריאות .במסגרת עבודת המטה היה ראוי לבחו כחלופות את המש(
הלי( המכרז ,מת הטבות ניכרות ליזמי ואת הקמת בית חולי ממשלתי אפשרות
שמוזכרת בחוק בית חולי אשדוד .כמו כ  ,לא נמצאו מסמכי בעניי תחשיב לקביעת
הסכו המרבי שהמדינה תקצה ליז המקי במכרז מול עלות הקמתו של בית חולי
ממשלתי .בדיו האמור אצל שר האוצר 28אמר נציג החשב הכללי כי בניית בית חולי
על ידי המדינה תביא לדחייה משמעותית בהקמתו ולחוסר יכולת לתת שירותי רפואה
פרטיי )שר"פ( .בדיו זה הייתה תמימות דעי כי מוטב שגור פרטי יקי את בית
החולי ולא הממשלה.
משרד האוצר ,שיז וניהל את המכרז האמור )יו"ר ועדת המכרזי היה סג החשכ"ל(,
טוע שהקמת בית חולי ממשלתי היא בניגוד למדיניות הממשלה ולהמלצות ועדות
ממלכתיות בנוגע לתאגוד בתי החולי הכלליי  .עוד טע משרד האוצר ,כי ללא ההכרח
לקיי את חוק בית חולי אשדוד ,היה ראוי לממש חלופות אחרות ,כגו הקמת בית
חולי מצומצ באשדוד שייסמ( על בית החולי "ברזילי" )להל ברזילי( .משרד
הבריאות סבור שיש להשתמש בסכו ההשקעה כדי לחזק את בתי החולי ברזילי
ו"קפל " )להל קפל ( ,ולהפו( אחד מה למרכז אזורי .מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופ'
רוני גמזו ,סבור שמדובר ב"השקעה לא חכמה של כספי ציבור".
באשדוד על בתי החולי
 .2השפעות הקמת בית החולי
ב א ז ו ר  :הקמת בית החולי באשדוד עלולה להשפיע על בתי החולי הממשלתיי
ושל הכללית באזור ,מבחינת משיכת כוח אד רפואי אליו ופגיעה אפשרית בהכנסות.
א $על פי כ  ,לא נמצאו מסמכי על כימות של עלויות ההשפעות על בתי החולי באזור
בטר קבלת ההחלטה לתת תוספת מענק בסכו כה ניכר .עבודת המטה הייתה חיונית
ג בשל ההחלטה לכלול בבית החולי באשדוד שירותי רפואה פרטית )שר"פ( במסלול
בחירת רופא בתשלו  .במר  ,2012בשלהי עבודת הביקורת ,האגודה לזכויות האזרח
בישראל ,רופאי לזכויות אד
ישראל ומרכז אדוה 29הגישו לבג" עתירה בבקשה
שיקבע כי אי תוק $להיתר להפעלת שר"פ בבית החולי  .מאחר שהעתירה הוגשה כמה
שני לאחר שהמדינה פרסמה כי בכוונתה לאפשר הפעלת שר"פ בבית החולי  ,דחה
בג" את העתירה מחמת השיהוי בהגשתה .משרד מבקר המדינה אינו נוקט עמדה
__________________

26
27
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לפי הערכת ועדת המכרזי  ,עלות הקמת בית החולי באשדוד על פי דרישות המכרז תסתכ בכ 650
מיליו ש"ח.
לפי אומד הזוכה במכרז לגבי עלות הקמת בית החולי מענק ההקמה מסתכ כ  89%מעלות ההקמה.
דיו שהתקיי ב .16.8.2010
בג" ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ' Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ 2114/12 1נבו .העתירה נדחתה באוגוסט .2012
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בשאלת ההיתר להפעלת השר"פ ,אלא מתמקד בהלי( קבלת ההחלטות במישור ניהולה
של מערכת הבריאות.
משרד מבקר המדינה סבור כי מאחר שהכספי שיועדו להקמת בית החולי ה כספי
המדינה ,וייתכ שהמדינה תשתת $ג בתקציבו של בית החולי על פי האמור בחוק,
הרי שהיה מקו שמשרדי האוצר והבריאות יפנו לממשלה בבקשה לבחו את ההשפעות
והמשמעויות במת ההיתר להפעלת שר"פ בבית החולי באשדוד ,בשי לב לחוות
הדעת שנת היוע המשפטי לממשלה בנושא השר"פ בשנת  ,2002שבמסגרתה נדונו
היבטי שוני בהפעלת שר"פ.
לא זו ג זו ,ג בחלו $כעשר שני לאחר שנחקק החוק לא הוק בית החולי האמור.
תהליכי קבלת ההחלטות בדבר דרכי הקמתו והפעלתו של בית החולי באשדוד ,בדיקת
השפעותיו על האזור לא היו תקינות בייחוד עקב כובד הסוגיות ובשל הקצאת
המשאבי הרבי הכרוכי בהחלטה זו .משרד מבקר המדינה מעיר למשרד האוצר כי
היה עליו לפעול לגיבוש הצעה לשינוי החקיקה ,בי בעצמו ובי באמצעות הבאת הנושא
להכרעת הממשלה; לחלופי  ,היה עליו לפעול על פי הוראות החוק.

סיכו והמלצות
 .1מ ג מ ו ת ה ש י מ ו ש ב ר פ ו א ה ב מ ע ר כ ת ה פ ר ט י ת  :הדעה הרווחת
במערכת הבריאות היא שלרפואה במערכת הפרטית יתרונות רבי  ,כמו יעילות
תפעולית ,אפשרות לבחירת רופא ,תנאי אשפוז משופרי וזמני המתנה קצרי לביצוע
פרוצדורה רפואית .כמו כ  ,הרפואה במערכת הפרטית מגבירה את התחרות במערכת
הבריאות באמצעות השירותי הרפואיי שהיא מספקת ,הכלולי בסל הבריאות .בה
בעת ,הגידול בשירותי הרפואיי שמספקת הרפואה במערכת הפרטית וגידול
המשתמשי בה בשני האחרונות מעצימי את החשש לפגיעה בערכי השוויו ,
מגדילי את ההוצאה הפרטית של חברי הקופות וא $את ההוצאה הלאומית לבריאות;
כמו כ היא משפיעה על מעבר של כוח אד רפואי ופרה רפואי מבתי החולי
הציבוריי לבתי החולי הפרטיי  ,וא $עולה מיעדיה חשש לביצוע ניתוחי משיקולי
שאינ רפואיי גרידא ,תחרות בלתי הוגנת בבתי החולי הציבוריי  ,ועוד.
את הרפואה במערכת הפרטית מזיני בעיקר כספי תכניות השב"  ,בפרט הסעי $של
בחירת רופא .משרד הבריאות ש לו למטרה לחזק את צביונה הציבורי של מערכת
הבריאות וקבע כמה יעדי להשגתה .אשר על כ  ,ראוי לבחו נקיטת צעדי ייעול
תפעוליי בבתי החולי הציבוריי כדי להשיג יעדי אלה .בתו( כ( ,על המשרד לבצע
עבודת מטה מקיפה ויסודית ,בי השאר ,בעניי יחסי הגומלי בי בתי החולי הפרטיי
לממשלתיי  ,של הכללית או בתי חולי ציבוריי אחרי ולנקוט צעדי לחיזוק כושר
התחרות של הרפואה במערכת הציבורית מול הרפואה במערכת הפרטית.
במצב הדברי כיו קיימי תמריצי רבי  ,שגורמי לחולי לבחור לקבל שירותי
במערכת הרפואה הפרטית .כ( למשל ,האפשרות לבחור רופא ,האפשרות לקצר את זמ
ההמתנה לביצוע פרוצדורה רפואית ,האפשרות לבחור אביזר ,תנאי מלונאות משופרי
והיצע גדול של ביטוחי מסחריי פרטיי .
 .2ת ה ל י כ י ב ק ר ה ו מ ד ד י א י כ ו ת  :בשל החשש מפעולות רפואיות הנובעות
משיקולי שאינ רפואיי בלבד ,מ הראוי להבטיח תהליכי בקרה ופיקוח על ביצוע
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פרוצדורות במערכת הרפואה הפרטית וליישמ  ,לרבות בבתי החולי הפרטיי  .משרד
מבקר המדינה מעיר ,כי אי כיו לציבור מידע על איכות הפעילות הרפואית בבתי
החולי הממשלתיי או של הכללית או ציבוריי אחרי או הפרטיי  ,מידע
שחשיבותו רבה לצור( השוואה בי בתי החולי השוני  .לדעת משרד מבקר המדינה,
מ הראוי שהמשרד יגבש מדדי איכות ותקני לפעילות הרפואית בבתי החולי ,
שייקחו בחשבו את גיל החולה ,מצבו הרפואי וחומרת מחלותיובטר הפרוצדורה
הרפואית ,במהלכה ולאחריה.
המסחריי
 .3כ פ ל ה ב י ט ו ח ב י ת כ נ י ו ת ה ש ב " ל ב י ט ו ח י
ה פ ר ט י י  :ראוי שמשרדי הבריאות והאוצר ישתפו פעולה לאלתר כדי לצמצ
תופעה זו ,הגורמת להגדלת ההוצאה הלאומית לבריאות בלא לשפר את בריאותה של
האוכלוסייה.
ב א ש ד ו ד  :בביקורת עלה כי תהליכי קבלת
 .4ה ק מ ת ב י ת ה ח ו ל י
ההחלטות להקמת בית החולי באשדוד ,כבית חולי ציבורי שתותר בו הפעלת שירותי
רפואה פרטית במגבלות מסוימות ,לא כללו עבודת מטה סדורה ומפורטת לקביעת
הסכו המרבי שהמדינה תקצה להקמתו במכרז אל מול עלות הקמת בית חולי
ממשלתי .א משרד האוצר סבר כי מדיניות הממשלה אינה תואמת עוד את הוראות
החוק ,היה עליו לפעול לגיבוש הצעה לשינוי החקיקה ,בי בעצמו ובי באמצעות הבאת
הנושא להכרעת הממשלה .לחלופי  ,היה על משרד האוצר לפעול על פי הוראות החוק.
 .5מ ב נ ה מ ע ר כ ת ה ב ר י א ו ת :למשרד הבריאות יש כמה תפקידי  :לייצר
שירותי בריאות ולספק חלק באמצעות בתי החולי הממשלתיי שבבעלותו ,לגבש
מדיניות בריאות לאומית ,לתא את הגופי במערכת הבריאות ,לפקח עליה ולפעול
לאסדרתה .שלוש קופות חולי מחזיקות בבתי חולי פרטיי  ,ואחת מה ג בבתי
חולי ציבוריי  .במציאות זו נוצרת ריכוזיות יתר של מערכת הבריאות ומובנה בה מצב
של ניגוד ענייני בשל קשרי הבעלות וספקי השירותי לחברי הקופות ולכלל תושבי
המדינה .בהתחשב בסוגיות אלה ,על משרדי הבריאות והאוצר לתת את דעת למבנה
מערכת הבריאות ,לדו בו ולקבוע בעבודת מטה מקיפה את דרכי הבקרה והפיקוח על
הרפואה הציבורית והרפואה הפרטית .על משרדי הבריאות והאוצר לבחו את השינויי
שחלו בפרק הזמ הארו( שעבר מאז חקיקתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת
 ,1994בייחוד לנוכח המגמות המסתמנות במערכת הבריאות הציבורית והפרטית,
המשפיעות על הכלכלה וגורמות להגדלת ההוצאה הלאומית והפרטית לבריאות ,תו(
שימור וא $חיזוק הרפואה במערכת הציבורית ,שהיא לב לבה של הרפואה בישראל.
ראוי לערו( דיו ציבורי בכלל הסוגיות א $בדרג הממשלה והכנסת .בכלל זה יש מקו
לשקול הקמת ועדה ציבורית שתוכל להתעמק בסוגיות ותגבש המלצות בנדו .
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ריבוי זיהומי במוסדות האשפוז ובקהילה
החוק( ,קובע כי שירותי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ) 1994להל
הבריאות הכלולי ב"סל שירותי הבריאות" יינתנו באיכות סבירה .איכות סבירה
משמעותה ,בי השאר ,בתנאי שלא יגרמו נזק מיותר לחולה.
בעשורי האחרוני נצפתה בעול ובמדינת ישראל עלייה בשיעור הזיהומי
שגורמי חיידקי  ,פטריות ווירוסי אלימי )להל מזהמי ( ,הפוגעי בחולי
המאושפזי בבתי החולי  .על פי הספרות המקצועית ,זיהומי הנגרמי ממזהמי
זיהומי נרכשי ( פוגעי ב  10% 7%מכלל
המצויי בבית החולי )להל
המתאשפזי  .חלק גדול מהזיהומי הנרכשי בבתי החולי אפשר למנוע.1
בשנת  2006אירעה בישראל התפרצות של חיידק הקלבסיאלה ,העמיד לתרופות רבות;
מאות חולי נפגעו ממנו וחלק נפטרו עקב כ* .בעקבות זאת הקי משרד הבריאות
המשרד( בשנת  2008יחידה ארצית למניעת זיהומי ועמידות
)להל ג
לאנטיביוטיקה )להל היחידה הארצית( ,הפועלת במסגרת המרכז הארצי למניעת
המרכז
זיהומי במוסדות רפואיי ולמניעת העמידות לאנטיביוטיקה )להל
הארצי( .המרכז הארצי קובע מדיניות לאומית ,תקני ושיטות התערבות במגפות
ובמחלות מתהוות .היחידה הארצית עוסקת בחקר אפידמיולוגי ופועלת מול המוסדות
הרפואיי והקהילה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את פעילות משרד
הבריאות ,בתי החולי הכלליי הממשלתיי  ,בתי החולי הכלליי ממשלתיי
עירוניי והכלליי של שירותי בריאות כללית )להל הכללית(; ואת קופות החולי :
הכללית ,מכבי שירותי בריאות )להל מכבי( ,קופת חולי מאוחדת )להל מאוחדת(
ולאומית שירותי בריאות )להל לאומית( להקטנת תופעת הזיהומי ונזקיה .נבדקו
בעיקר פעולות המשרד להסדרת מניעת זיהומי  ,פעילות של בתי החולי הכלליי
בתי
הממשלתיי  ,הממשלתיי עירוניי ושל הכללית למניעת זיהומי ) 2להל
החולי ( קיו נהלי ואופ יישומ  .לצור( כ( משרד מבקר המדינה שלח שאלו ל 18
בתי חולי  .כמו כ נעשו בירורי ע מומחי העוסקי במניעת זיהומי בבתי חולי
ציבוריי אחרי ובאקדמיה.

__________________

1
2

"פעולות דרושות למניעת זיהומי במוסדות אשפוז" ,נייר עמדה שהכי יו"ר הוועדה המייעצת למנכ"ל
משרד הבריאות בשנת .2004
דוח זה עוסק בריבוי זיהומי ומניעת התפשטות של חיידקי עמידי  .הקפדה על הוראות המשרד
תמנע ,כמוב  ,ג העברת חיידקי "רגישי " )המגיבי לאנטיביוטיקה( ונגיפי  .לגבי נגיפי מסוכני ,
יש ג היערכות מיוחדת על פי הוראות המשרד ,כמו לנגי! ה.SARS#
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עיקרי הממצאי
חוסר בנתוני בנוגע לזיהומי ולתמותה ישירה מה
על פי תחשיב שער( המרכז הארצי בשנת  ,2012מניי הפטירות הקשורות לזיהו
שנרכש בבתי החולי מחיידקי העמידי לאנטיביוטיקה או הרגישי לה בישראל
נאמד בכ  6,000 4,000חולי בשנה .על פי אותו תחשיב ,אפשר למנוע בי רבע לשלושה
רבעי מהזיהומי הנרכשי בבתי החולי  ,דהיינו ,כ  1,000עד  4,500פטירות .במרבית
בתי החולי אי נתוני על תמותה ישירה מזיהומי נרכשי ; אי מעקב קליני של
רופא מומחה למחלות זיהומיות אחר כל המטופלי ע זיהומי נרכשי ; אי
אסמכתאות בדבר מקרי התמותה והסיבות לכ( משו שמשרד הבריאות אינו דורש
זאת.

הגורמי לריבוי זיהומי במוסדות רפואיי
ל ק ו י ה  :ההיענות של הצוות המטפל להנחיות בדבר
 .1ה י ג י י נ ת י ד י י
היגיינת ידיי היא הדר( היעילה ביותר למניעת העברת מחוללי מחלות .על פי דיווחי
בתי החולי למשרד מבקר המדינה הסיבה של "עומס רב על הצוות" היא ההסבר
השכיח להיענות הנמוכה של הצוות הרפואי להקפדה על היגיינת ידיי .
 .2ח ו ס ר מ ו ד ע ו ת ש ל צ י ב ו ר ה מ ב ק ר י ב ב ת י ח ו ל י  :מנהלי בתי
החולי מסרו למשרד מבקר המדינה ,כי ריבוי המבקרי וחוסר ידע של ציבור
המבקרי על אודות המותר והאסור בעת ביקור חולי בבית החולי תורמי להעברת
זיהומי .
 .3ת נ א י א ש פ ו ז ו מ ח ס ו ר ב כ ו ח א ד  :עקב הצפיפות הרבה בחדרי
האשפוז ,במסדרונות המחלקות ובחדרי האוכל המחלקתיי  ,והעומס על הצוות
הסיעודי ,גוברת סכנת ההידבקות של החולי בי השאר ג בחיידקי עמידי .
מדוחות הבקרה של היחידה הארצית עולה כי עקב מחסור בחללי אחסו  ,ציוד רפואי
נקי המיועד לטיפול בחולי המאושפזי מאוחס סמו( לאזור מזוה  ,כמו אזור שבו
מרוכזות עגלות כביסה מלוכלכות וחדר סירי  .כמו כ  ,אי הנחיה שלפיה כל פעילות
של בינוי או שיפו מבני תיעשה בשיתו $מומחה למניעת זיהומי כדי להבטיח
שמרחבי האשפוז ומרחבי האחסו של הפריטי שבשימוש המחלקה יתוכננו וייבנו
בדר( שתמנע העברת זיהומי .
 .4ה י ע ד ר ב י ד ו ד ח ו ל י ) :א( לפני אשפוז בביקורת עלה כי בניגוד
להנחיות משרד הבריאות ,בבתי החולי אי בידוד מקדי לרוב החולי שיש חשש
שה נשאי של מזהמי  .זאת ,עקב מצוקה פיזית )חוסר בחדרי בידוד( והיעדר כוח
אד לבודד חולי החשודי כנשאי ולטפל בה .
)ב( במהל( אשפוז בביקורת עלה כי בתנאי האשפוז ובעומסי הקיימי בבתי
החולי אי אפשרות להבטיח אשפוז בתנאי בידוד לכל חולה שנדרש לו אשפוז כזה.
נמצא כי אי בידי המשרד נתוני בדוקי על היק $החולי שאינ מאושפזי בבידוד
כנדרש :בי א לפני אשפוז עד שהוכח שאינ נשאי ובי א במהל( האשפוז ,לאחר
שנמצא כבר כי ה נשאי  .בתי החולי מסרו למשרד מבקר המדינה כי לכ 75%
מהחולי שנדרש עבור אשפוז בתנאי בידוד ניתני התנאי  .לעומת זאת ,המרכז
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הארצי מערי( ,נכו לשנת  ,2012כי פחות מ  25%מכלל החולי שעל פי הספרות ראוי
לבודד שוהי בחדר בודד.

ניקוי ,חיטוי ועיקור של ציוד ואביזרי רפואיי
 .1בתי החולי אינ עומדי בהנחיות המשרד בנושא ניקוי ,חיטוי ועיקור של
מכשירי הסתכלות תו( גופיי )אנדוסקופי ( .מנהלי בתי החולי מסרו למשרד מבקר
המדינה שאי אפשרות לבצע תהליכי אלה כנדרש עקב מחסור במכשירי הסתכלות
תו( גופיי .
 .2בכמה בתי חולי מבצעי ניקוי ,חיטוי ועיקור של ציוד ואביזרי רפואיי
המשמשי בניתוחי בתו( מתח חדרי הניתוח ולא במתח ייעודי של אספקה
סטרילית .דבר זה אינו עומד בתקני של אספקה סטרילית.
 .3מרבית בתי החולי אינ עושי בדיקות לאיתור חיידקי או רעלני בציוד
הרפואי החד פעמי הממוחזר שכבר עוקר .3המאמ רב השני להסדיר את השימוש
בציוד חד פעמי רפואי ממוחזר לא הסתיי  ,הנושא לא הוסדר ,אי מועד משוער לכ(,
ובתי החולי ממשיכי למחזר ציוד רפואי חד פעמי בלא שמשרד הבריאות קבע כללי
בנושא וללא פיקוח ובקרה.
 .4האחריות להסדרת הטיפול בניקוי ,חיטוי ועיקור של ציוד ואביזרי רפואיי
והפיקוח עליה הועברה בשנת  2011למרכז הארצי ,אול לא הוקצו לו משרות לש
כ( .אי במרכז הארצי מומחה לתחו  ,והצוות הקיי אינו פנוי לעסוק בכ(.

הערכת האפקטיביות של הפעילות למניעת זיהומי
המשרד והמרכז הארצי לא הכינו תחשיב כלכלי בדבר עלויות ישירות ועקיפות של
זיהומי נרכשי במוסדות הרפואיי  ,שיאפשר למקבלי ההחלטות לדו בצור(
להקצות משאבי למניעת זיהומי אלה ובהיק $המשאבי שראוי להקצות לכ(.
הכללית ,לעומת זאת ,הכינה תחשיב עלויות למוסדות הרפואיי שלה ,והדבר גר
להגברת פעילותה למניעת זיהומי ולהגדלת המשאבי שהקצתה לש כ(.

הפקת לקחי ותיקו הליקויי שעלו בבקרות המשרד
נמצא כי יחידות שונות במשרד הבריאות מבצעות בקרות דומות לעניי מניעת
הזיהומי ולפיכ( נוצרת כפילות תפקידי  :ה היחידה הארצית מבצעת בקרות בנושא
זה ,ה האג $להבטחת איכות יוז בקרות למניעת זיהומי  ,וה האג $לרפואה כללית
שבמינהל הרפואה של המשרד ,האחראי לפיקוח ,בקרה ואסדרה של מוסדות רפואיי ,
עושה זאת במסגרת בקרת הרישוי למוסדות רפואיי .
__________________

3

שלא כמו ציוד רפואי המתוכנ לשימוש רב#פעמי ומבנהו אינו מאפשר הצטברות של ריכוזי מזהמי ,
בציוד רפואי חד#פעמי ייתכנו מוקדי של מזהמי עקב המבנה הגאומטרי שלו ,כמו פינות ,מעברי
ועוד ,שבה עלולי "להיכלא" מזהמי .
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היחידה הארצית עושה בקרות זיהומי בבתי החולי  ,בבתי החולי הגריאטריי
ובמוסדות אשפוז סיעודיי  .ואול בביקורת עלה כי דוחות הבקרה מצייני רק את
הליקוי ללא הוראה לביצוע פעולה מתקנת ובלא תארי( יעד לתיקו הליקוי .כמו כ ,
ליקויי שנמצאו בבקרות אינ מובאי לידיעת מוסדות הבריאות השוני באופ
שיאפשר הטמעת לקחי ותיקו מערכתי של ליקוי חוזר ונשנה ,או של ליקוי שנמצא
בכמה בתי חולי .

מחויבות מנהלי
משרד הבריאות לא הכי מדדי ביצוע של איכות הטיפול בבתי החולי  ,בחת( של
מחלקות ושל פרוצדורות רפואיות .פרסו מדדי כאלה והטלת האחריות לשיפור
המדדי על מנהל המחלקה ומנהל בית החולי מביאי בדר( כלל לשיפור התוצאות
הרפואיות ועשויי לגרו להגברת המחויבות של הצוות הרפואי.

היעדר מערכת מידע לדיווח על זיהומי
משרד הבריאות דורש מבתי החולי לדווח למרכז הארצי על מקרי שהתגלתה נוכחות
של חיידקי מסוימי בד  .זאת כדי לבחו מגמות ,להשוות בי בתי חולי ולהחליט
על התערבויות .משרד הבריאות לא הקי מערכת ממוחשבת לדיווח על הנתוני למרכז
הארצי ,מנהלי בתי החולי מסרו למשרד מבקר המדינה כי הדיווח כיו מסורבל
ונעשה ידנית.

איתור זיהומי ומניעת במוסדות גריאטריי
 .1א י ת ו ר ל י ק ו י י ב ת ח ו מ נ י ע ת ה ז י ה ו מ י  :בשנת  2011היו באר
כ  20,000מיטות המיועדות לטיפול גריאטרי "לא פעיל" )במחלקות סיעודיות
ובמחלקות לתשושי נפש( וכ  3,000מיטות לטיפול גריאטרי פעיל )טיפול סיעודי מורכב,
הנשמה ממושכת וגריאטריה שיקומית( .בבקרות שעשתה היחידה הארצית במוסדות
הגריאטריי עלו ליקויי מהותיי כמו אי בידוד חולי נשאי  ,אול היחידה לא
קצבה מועדי לתיקו הליקויי וג לא קבעה סנקציה שתינקט א לא יתוקנו.
ע מ י ד י  :על פי הנחיות
 .2ב ד י ק ו ת ל ג י ל ו י נ ש א ו ת ש ל ח י י ד ק י
המשרד ,נית להוציא חולה מבידוד רק לאחר קבלת תוצאות בדיקה מיוחדת )בדיקת
 (4PCRהמאשרת כי אינו נשא של חיידק הקלבסיאלה .בביקורת עלה כי המשרד לא
הבהיר מי יממ את ביצוע הבדיקה האמורה עבור חולי במוסדות גריאטריי  .קופות
החולי אינ מממנות אותה ,וה משיתות את העלות על המוסד הגריאטרי; ואילו
המוסדות הגריאטריי טועני כי הוצאה זו לא נלקחה בחשבו בעת תמחור יו
האשפוז בה  .בפועל ,לחולי רבי לא בוצעה הבדיקה האמורה.
__________________

4

בדיקת הרצ הגנטי של החיידק .טכניקה זו מאפשרת לזהות גורמי זיהו )PCR
.(Reaction

Polymerase Chain
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מניעת זיהומי בשירותי הרפואיי בקהילה
5

חוזר המשרד בנושא מניעת זיהומי במתקני רפואיי בקהילה מדצמבר  2011קובע
כי הפעילות של קופות החולי למניעת זיהומי בקהילה היא חלק ממער( הבטחת
איכות הטיפול .ואול החוזר אינו קובע את תדירות הבדיקות שקופות החולי אמורות
לבצע במתקניה ואצל ספקי השירותי האחרי בקהילה ,א $לא במרפאות הרופאי
העצמאיי  ,ואת אופ הבדיקה בדיקת פתע או מתוכננת .כמו כ  ,החוזר אינו קובע את
תהליכי העבודה בנושא מניעת זיהומי ואת פעילות הניקוי ,החיטוי והעיקור שנדרשי
לבצע בעלי התפקידי הפועלי ביחידות לטיפולי בית של קופות החולי  6במעבר בי
חולה אחד למשנהו.
בקהילה נעשה שימוש רב באנטיביוטיקה .בספטמבר  2012פרס המשרד חוזר המתווה
תכנית בדבר "שימוש מושכל באנטיביוטיקה" .7החוזר קובע כי התפתחות של זני
חיידקי עמידי לאנטיביוטיקה והתפשטות באר ובעול ה איו על אפשרויות
הטיפול בזיהומי בקטריאליי שוני  .בי השאר נקבע בו כי בכל מוסד רפואי ,לרבות
בקופות החולי  ,תוק ועדה רב תחומית לנושא זה .על הקופות לפרס הנחיות לטיפול
במחלות שכיחות הדורשות טיפול אנטיביוטי בקהילה ומניעת כדי להבטיח שימוש
מושכל באנטיביוטיקה בקהילה .8יש לבר( על פרסומו של החוזר וראוי ליישמו לאלתר.

מחסור בכוח אד רפואי ייעודי למניעת זיהומי
מ ח ס ו ר ב ר ו פ א י  :להערכת המשרד חסרי במערכת הבריאות כ  40רופאי
שעיקר עיסוק בתחו מניעת זיהומי  .כיו אי מסלול להתמחות במניעת זיהומי ,
וההכשרה נעשית תו( כדי עבודה.
מ ח ס ו ר ב א ח י ו ת  :חסרות אחיות העוסקות בתחו מניעת זיהומי בבתי החולי
בתחו זה מועסקת אחות אחת לכל כ  500מיטות במקו אחת ל  200על פי חוזר של
המשרד.
ק ל י נ י י  :כשירות עזר ליחידות למניעת זיהומי בבתי
מחסור ברוקחי
החולי  ,נדרש רוקח ,רצוי רוקח קליני ,שתפקידו לסייע בקביעת התרופות המתאימות
לטיפול בחולי  .ואול בבתי החולי חסרי רוקחי קליניי .9

__________________

5
6
7
8
9

חוזר מינהל הרפואה שבמשרד הבריאות )להל מינהל הרפואה(  49/2011מדצמבר  2011בנושא
"מניעת זיהומי ) (Infection Controlבמתקני רפואיי בקהילה".
ראו מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "הקשיש בקהילה טיפולי בית שמספקות קופות
החולי לקשישי " ,עמ'  105ואיל.$
חוזר המנהל הכללי של משרד הבריאות  16/12מספטמבר " ,2012תכנית לאומית לשימוש מושכל
באנטיביוטיקה".
החוזר קובע בי השאר כי יוכרזו תכשירי אנטיביוטיי הדורשי פיקוח מוגבר .עוד קובע החוזר כי
סוגי אנטיביוטיקה מסוימי יינתנו רק לאחר שיתו) של רופא למחלות זיהומיות בעניי .
ראו מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "טיפול מרובה תרופות לקשישי " ,עמ'  137ואיל.$
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סיכו והמלצות
בעשורי האחרוני נצפתה עלייה בשיעור הזיהומי כתוצאה משהייה במוסדות
רפואיי  ,בחומרת הזיהומי ובעמידות מחוללי הזיהומי לאנטיביוטיקה .הדבר גור
לתחלואה יתרה ,לתמותה ניכרת ולעלויות גבוהות למשק .נמצא כי חולי המאושפזי
בבתי החולי חשופי לזיהומי עקב תנאי אשפוז לא הולמי  ,מחסור בחדרי בידוד,
מחסור בצוותי מטפלי  ,אי שמירת היגיינת ידיי ועוד .על פי הערכת מומחי  ,מספר
הפטירות הקשורות לזיהו שנרכש בבתי החולי בישראל מחיידקי העמידי
לאנטיביוטיקה או הרגישי לה נאמד בכ  6,000 4,000בשנה .אות מומחי מעריכי
כי אילו הקפידו הקפדה ניכרת על כללי הבטיחות ותנאי הולמי  ,היה אפשר למנוע כ
 1,000עד  4,500מקרי מוות בכל שנה.
מערכת הבריאות אינה יכולה להשלי ע אי הקפדה על הכללי בדבר שמירת היגיינת
ידיי  .על כל הגורמי במערכת הבריאות לפעול בכל האמצעי האפשריי להגברת
ההיענות בתחו זה ,ובי היתר נדרשת מעורבות פעילה יותר של דרגי הניהול הבכירי
בבתי החולי .
צמצו ניכר של התחלואה ושיעור הפטירות עקב זיהומי הנרכשי בבתי החולי
מחייב משאבי לשיפור תנאי האשפוז .דהיינו ,צרי( להקטי את הצפיפות ,להוסי$
תקני כוח אד רפואי וסיעודי ,לרבות כוח אד ייעודי ביחידות למניעת זיהומי בבתי
החולי  ,ועוד .עקב החשיבות והרגישות של הנושא ,שיש לו השפעה על חיי אד פשוטו
כמשמעו ,על משרד הבריאות להציג מצב זה לדרג השרי .
לדעת משרד מבקר המדינה ,מ הראוי שהמרכז הארצי יקבע יעדי מתקבלי על הדעת
לגבי השיעור הסביר של נשאי חיידקי עמידי על פי המקובל בספרות המקצועית.
תכלית של יעדי אלה היא לייצר מדדי לבחינת יעילות של הפעולות למניעת
זיהומי במוסדות האשפוז .אחד המדדי האפשריי הוא רמת הזיהו הנרכש
במחלקה מסוימת או לאחר ביצוע פרוצדורה רפואית מסוימת .מ הראוי שמדדי אלו
ייקחו בחשבו את מאפייני המחלקה .ראוי שמשרד הבריאות יביא לידיעת הגורמי
האמוני לתיקו הליקויי ואולי א $לידיעת הציבור .באמצעות פרסו זה לא רק
שתוטל האחריות לשיפור המדדי על מנהל המחלקה ,מנהל בית החולי ועל הצוות
הרפואי אלא שג פרסו זה עשוי להגביר את מחויבות לדבר.
ראוי ג כי המשרד יכי תחשיבי של העלויות הישירות ושל העלויות העקיפות
הנגרמות מזיהומי נרכשי במוסדות רפואיי  ,כדי לאפשר למקבלי ההחלטות לדו
בצור( בהקצאת משאבי למניעת זיהומי אלה ובהיק $המשאבי שיש להקצות.
קיי חשש לניגוד אינטרסי בי הנהלות בתי החולי השוני שמעוניינות להגדיל את
ההכנסות ולהשקיע פחות במניעת זיהומי וכ לא להפסיק פעילויות מכניסות לבתי
החולי  ,ובי הצוותי העוסקי במניעת זיהומי  .נוכח השפעת של זיהומי על
תחלואה ותמותה של חולי  ,שאפשר למנוע אות בחלק  ,יש מקו שהמשרד ישקול
להסמי( את הצוותי העוסקי במניעת זיהומי  ,להורות על ביצוע פעולות מתקנות
לסילוק הגורמי להעברה ולהתפשטות של זיהומי  .ראוי שצוותי אלה יערבו
בממצאי חמורי  ,א יעלו ,את כל הגורמי הבכירי במוסד הרפואי ,כמו מנהל
המחלקה ,מנהל בית החולי  ,וא $את מנכ"ל משרד הבריאות במקרה הצור( .ראוי ג
שהמשרד יבדוק את האפשרות להסמי( את הצוותי האמורי להורות למנהלי בתי
החולי על ביטול פעילות רפואית מתוכננת ,כמו ביצוע ניתוחי  ,עד שיתוקנו הליקויי .
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לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד הבריאות וקופות החולי להנחיל לציבור הרחב
דרכי למניעת זיהומי בקהילה ובבתי החולי  ,לרבות שימוש מושכל באנטיביוטיקה,
ומידע בדבר המותר והאסור בעת ביקור חולי במוסדות אשפוז ועוד.
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בינוי ותשתיות במערכת הבריאות
שירותי הבריאות בישראל ה שירותי האשפוז בבתי החולי וה שירותי בקהילה,
ניתני בדר כלל במתקני רפואיי  .הגידול באוכלוסייה,
במרפאות קופות החולי
העלייה בתוחלת החיי והעלייה במספר של הקשישי  ,ולצד אלה ג השתכללות
פיתוח ,בינוי( ,וכ להשקיע
הרפואה ,מחייבי להקי מבני חדשי )להל
תחזוקה .(1לרמת הבינוי ולשיטת
בתחזוקת המבני הקיימי ולשכלל )להל
אחזקתו השפעה על איכות שירותי הרפואה ועל בטיחות ורווחת של החולי ,
המלווי והסגל הרפואי.
מערכת הבריאות הציבורית 2מוציאה מעל מיליארד שקלי בשנה ,כל שנה ,לצורכי
פיתוח ותחזוקה .ב  2010השקיעו המרכזי הרפואיי הממשלתיי לבד כ 163
מיליו ש"ח מתקציב בפיתוח ובתחזוקה; נוס' על כ השקיעו 3כ  520מיליו ש"ח
מתרומות וממקורות נוספי  ,4שירותי בריאות כללית השקיעה ב  2010כ  208מיליו
ש"ח בפיתוח בתי החולי שבבעלותה ,ג הוצאות הפיתוח בבתי החולי הציבוריי
הדסה ושערי צדק ,נאמדות בקרוב ל  400מיליוני ש"ח בשנה .ע זאת,
בירושלי
צורכי הפיתוח והתחזוקה של מערכת הבריאות הציבורית דורשי סכומי גדולי
הרבה יותר )הפערי נאמדי במיליארדי שקלי ; לפי אחת ההערכות של משרד
הבריאות משנת  ,2012מערכת הבריאות הממשלתית זקוקה בדחיפות לכ 2.5
מיליארד ש"ח בתחומי הבינוי והתשתיות ,וזאת ללא חישוב ההוצאות למיגו כל בתי
החולי ולתוספת מיטות(.
המקורות הכספיי העומדי לרשותה של מערכת הבריאות הממשלתית הולכי
ומצטמצמי  .למשל ,ב  2009עמד התקציב שהקצה משרד הבריאות לבינוי ותשתיות
בבתי החולי הממשלתיי על כ  168מיליו ש"ח ,ואילו ב  2013הוא יעמוד על כ 73
מיליו ש"ח בלבד )קיצו -של כ  57%בחמש שני ( .במש שני אי משרד האוצר
נות מענה למחסור התקציבי האדיר הקיי כאמור לעומת צורכי הפיתוח והתחזוקה
במערכת הבריאות הציבורית .ננקטי פתרונות נקודתיי בלבד ,שאי ברוב חשיבה
מערכתית לאומית ,ומנהלי בתי החולי נאלצי לגייס תרומות מחו"ל.

פעולות הביקורת
על רקע המצוקה התקציבית הקשה בתחו הבינוי והתשתיות ,משרד מבקר המדינה
בדק וסקר בחודשי פברואר ספטמבר  2012את הנושאי הבאי  :מצב התשתיות
בבתי החולי הכלליי  ,הפסיכיאטריי והגריאטריי הממשלתיי ובמוסדות
רפואיי ממשלתיי נוספי )כגו תחנות לבריאות הנפש בקהילה(; רמת המיגו לעתות
__________________

1
2
3
4

תחזוקה בהקשר של דוח זה היא המילה שנקבעה למונח  .Maintenanceפירושה כלל הפעולות שנועדו
להחזיק נכס כלשהו במצב תקי מבנה ,מתק  ,מכונה ועוד.
קופות החולי  ,בתי החולי הממשלתיי  ,בתי החולי הציבוריי ואלה של שירותי בריאות כללית.
לדוגמה ,בהקמת בניי הלב ובית חולי חירו במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי )איכילוב( ובית
חולי חירו תת קרקעי ברמב" בחיפה.
הנתוני מתו הדוח הפיננסי לשנת  2010של משרד הבריאות.
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חירו בבתי חולי ורמת המוכנות של התשתיות לשרפות ורעידות אדמה; סדרי
תקצוב של תכניות הפיתוח והתחזוקה של בתי החולי הממשלתיי ; פעילות ועדת
הפרויקטי  5של משרד הבריאות; פעולות משרד הבריאות להגדלת המקורות הכספיי
לפיתוח ותחזוקה של בתי החולי הממשלתיי ; סדרי פעולות קופות החולי ומשרד
הבריאות באסדרה )רגולציה( של תקציבי הפיתוח של ארבע קופות החולי ; סדרי
הקצאת של שטחי ייעודיי לבניית מרפאות של קופות החולי בערי חדשות
ובשכונות חדשות; ואת סוגיית הרישוי מטע הרשויות המקומיות להפעלת מרפאות
רופאי עצמאיי בבתי מגורי  .כ נבדקו סוגיות הקשורות לתכנו ולמיגו מבני
שמה פועלות יחידות המשרד ,וכ סדרי ההתקשרויות של המשרד ע מומחי
חיצוניי לש תכנו פרויקטי וביצוע .
המשרד( ,בעיקר במינהל לתכנו  ,פיתוח
הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות )להל ג
ובינוי מוסדות רפואה )להל המינהל לתכנו ( ,בכמה לשכות בריאות מחוזיות ,6בכל
בתי החולי הממשלתיי לאשפוז כללי ) 11בתי חולי ( ,בכל בתי החולי הממשלתיי
לגריאטריה ) 5בתיי חולי גריאטריי ( ולבריאות הנפש ) 8בתי חולי ( ,בשירותי
בריאות כללית )להל הכללית( ,המפעילה ג  14בתי חולי  ,במכבי שירותי בריאות
)להל מכבי( ,בקופת חולי מאוחדת )להל מאוחדת( ובלאומית שירותי בריאות
לאומית( .בדיקות השלמה בוצעו בהנהלת משרד הפני  ,בוועדה המיוחדת
)להל
לתכנו ובנייה בעיר המתוכננת חריש ובנציבות שירות המדינה.

עיקרי הממצאי
הבינוי והתשתיות בבתי החולי הממשלתיי

תמונת מצב

לפיתוח ותחזוקה השפעה משמעותית על איכות שירותי הרפואה :כ( למשל ,במחלקות
צפופות או רעועות קיי חשש לזיהומי ולפגיעה בכבוד החולי ובפרטיות .
בדרישות משרד
עומדי
שאינ
ישני
 .1ש י מ ו ש ב מ ב נ י
ה ב ר י א ו ת ל מ ח ל ק ו ת א ש פ ו ז ו י ח י ד ו ת מ ו ד ר נ י ו ת  :מהביקורת עולה כי
רבות ממחלקות האשפוז והיחידות בבתי החולי הכלליי  ,הפסיכיאטריי
והגריאטריי הממשלתיי פועלות בבנייני ישני  ,רעועי ומסוכני  ,שתשתיותיה
רעועות ומבחינות רבות אינ עומדות בדרישות משרד הבריאות ממחלקות ויחידות
מודרניות ;7כי חלק מהמרפאות לבריאות הנפש בקהילה אינ נמצאות במבני ראויי ;
וכי שוררת צפיפות רבה במחלקות אשפוז רבות ,ובעיקר במחלקות הפנימיות.8
__________________

5
6
7
8

ועדה בי משרדית המייעצת למנכ"ל משרד הבריאות בתחומי הבינוי והתשתיות ,ובה חברי נציגי
מחלקות המשרד ונציג אג התקציבי של משרד האוצר.
לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות מוציאות מהכוח אל הפועל את מדיניות המשרד ,מספקות
שירותי לבריאות הציבור ומפעילות שירותי רפואה מונעת לפרט במסגרת התחנות לבריאות המשפחה.
משרד הבריאות מפרס נהלי ובה הוא קובע למשל את מספר המיטות המרבי בחדר אשפוז ואת
כמות חדרי השירותי והרחצה.
מבקר המדינה" ,(2011) ·61 È˙ ˘ ÁÂ„ ,מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי כלליי ",
עמ' .169
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כ ל ל י י  :למשל ,מנהל המרכז הרפואי ע"ש ברו( פדה ,פוריה
בתי חולי
פוריה בטבריה( דיווח למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2012
בטבריה )להל
שהיחידה לטיפול נמר נשימתי ממוקמת במתח המחלקה הכירורגית בחדר אחד שבו
ארבע מיטות בצפיפות גדולה ,ולכ קיימת סכנה ממשית של זיהומי  ,וה נאלצי
לאשפז מטופלי הזקוקי לטיפול נמר נשימתי ג במחלקות אחרות; במרכז הרפואי
הממשלתי אס $הרופא בצריפי נותרו צריפי מימי המנדט הבריטי) ,בני יותר מ 65
שנה רבי מה ע גגות אזבסט( אשר הוסבו למרפאות ,מכוני  ,מחלקות אשפוז
ומבני לוגיסטיי  .המרכז הרפואי מסר כי רמת הבינוי והתשתיות בצריפי ישני אלו
נמוכה משמעותית מהרצוי ומהמקובל.
במרכז הרפואי הממשלתי ע"ש הלל יפה בחדרה המחלקה לאשפוז פסיכיאטרי וכ
המרפאה לבריאות הנפש למבוגרי עדיי פועלות בצריפי משנת  .1957המחלקה
לטיפול נמר כללי פועלת בחדרי מאולתרי  ,שאינ מיועדי מלכתחילה לשימוש
כזה ,ויש בה חמש מיטות בלבד ,א $שיש צור( ב  18 16מיטות.
מ ר פ א ו ת ק ה י ל ת י ו ת ל ב ר י א ו ת ה נ פ ש  :נמצא כי חלק ממרפאות בריאות
הנפש בקהילה נמצאות במבני לא ראויי  ,בי השאר משו שהאחריות לפיתוח
ותחזוקת נחלקת במקומות מסוימי בי משרד הבריאות לבי הרשויות המקומיות;
חלק ממרפאות בריאות הנפש של המשרד נמצאות בבנייני ששטחיה הציבוריי
באחריות הרשויות המקומיות ,ואול חלק אינ עושות דבר כדי לתחזק  .למשל,
בביקור של נציגי משרד מבקר המדינה באפריל  2012במרפאה לבריאות הנפש שמפעיל
בעיר לוד המרכז הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש באר יעקב ,נמצא כי קומת הכניסה
של המרפאה ,שנמצאת בבניי של העירייה ,אינה מתוחזקת כלל .התקרה האקוסטית
במקו הרוסה ,חוטי החשמל חשופי וניכר כי לא מתבצעות ש פעולות ניקיו .
פסיכיאטריי
 .2ה ש פ ע ת ה ח ל ט ו ת ע ל ס ג י ר ת ב ת י ח ו ל י
מ מ ש ל ת י י ע ל ה ה ש ק ע ה ב ב י נ ו י ו ב ת ש ת י ו ת  :בעול מסתמנת מגמה
של פתיחת מחלקות פסיכיאטריות בבתי חולי כלליי וסגירת של בתי חולי
פסיכיאטריי  ,ובייחוד כשהאמור במחלקות ילדי  .ג בישראל התקבלו החלטות
בעניי צמצו מספר מיטות האשפוז הפסיכיאטריות והגדלת "חלופות אשפוז"
בקהילה .אחת האפשרויות הייתה סגירת בתי חולי פסיכיאטריי  ,למשל החלטת
הממשלה מ  2003לסגור את המרכז הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש ע"ש יהודה
אברבנאל בבת י  .ואול נמצא כי החלטות אלה מנעו העברת תקציבי לפיתוח
ותחזוקה של בתי החולי שהוחלט על סגירת  ,ומנגד תהלי( הסגירה עדיי מתמש(
שני רבות; כתוצאה מכ( זה שני רבות לא תוקנו ליקויי משמעותיי בתשתיות
באות בתי חולי  ,והדבר מוביל לפגיעה במאושפזי .9
 .3ל י ק ו י י ב מ י ג ו ל ש ע ת ח י ר ו ש ל מ ב נ י ו ת ש ת י ו ת ב ב ת י
ה מ מ ש ל ת י י  :בעתות חירו נדרשי בתי החולי להמשי( לתת
החולי
שירותי רפואה וא $להרחיב את פעילות  .מכא החשיבות הגדולה של הימצאות
החולי והצוותי הרפואיי במקומות ממוגני  ,שיאפשרו המש( הטיפול הרפואי ג

__________________

9

ראו ג מבקר המדינה ,"˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ‚ÂÒ" ,(2010) ·60 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  545ואיל).
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בעתות חירו ובמלחמות ,10וכ חשיבות ההגנה על מתקני תשתיות של בתי החולי .
טיוטת תקנות ההתגוננות האזרחית מ  112010שבהתא לה עובדת בפועל מערכת
הבריאות ,קובעת את האזורי והמחלקות החייבי במיגו .
מרבית בתי החולי הממשלתיי מסרו למשרד מבקר המדינה כי אינ עומדי
בדרישות טיוטת תקנות ההתגוננות האזרחית לגבי מבני בבתי החולי  .למשל ,המרכז
הרפואי הממשלתי לבריאות הנפש מזרע בעכו מסר כי א $שבמלחמת לבנו השנייה ספג
פגיעה ישירה של רקטה שבעקבותיה היה צור( לפנותו ,ולמרות דוח מבקר המדינה
בנושא ,המבני במרכז הרפואי והתשתיות שבו אינ ממוגני  .המרכז הרפואי
הממשלתי ע"ש ברזילי באשקלו המשי( לפעול במהל( מבצע "עמוד ענ " בנובמבר 2012
בעוד שמרבית היחידות בו אינ ממוגנות ,וא $שנמצא בקו העימות .נמצא ג כי בית
חולי זה אינו עומד בדרישות המיגו לקווי אספקה של אנרגיה ושל גזי רפואיי עבור
מוסדות בריאות ,המפורטות בתקנות ההתגוננות האזרחית :צינורות התשתית בו
עוברי מעל פני הקרקע ואינ ממוגני כלל .ג במרכז הרפואי הגריאטרי ממשלתי
שמואל הרופא בבאר יעקב ישנ מתקני של תשתיות קריטיות 12שאינ ממוגני כלל.
נמצא כי אמנ קיימת תכנית על פי סדרי עדיפויות להשלמת המיגו הנדרש בבתי
חולי  ,אול בגלל חוסר משמעותי במקורות תקציביי אי אפשר להשלי את יישומה.
יוצא ,שעדיי קיימי פערי משמעותיי ביותר בי צורכי המיגו של בתי החולי ובי
המצב בפועל ועדיי יש ברוב בתי החולי יחידות רפואיות ,שה קריטיות לפעילות בתי
החולי בעתות חירו ושאינ ממוגנות.
 .4ל י ק ו י י ב מ ו כ נ ו ת ש ל ה מ ב נ י ו ה ת ש ת י ו ת ב ב ת י ה ח ו ל י
ו ב מ ו ס ד ו ת ה מ מ ש ל ת י י ל ר ע י ד ו ת א ד מ ה  :משרד מבקר המדינה התריע
בכמה דוחות קודמי כי תשתיות בתי החולי אינ מוכנות למקרה של רעידות
אדמה .13מדיווחי בתי החולי והמוסדות הממשלתיי למשרד מבקר המדינה בביקורת
הנוכחית עולה כי עדיי ישנ בתי חולי ומוסדות שהתשתיות שלה לא יעמדו ברעידת
אדמה .למשל מהמרכז הרפואי ממשלתי זיו שבצפת ,אשר נמצא במקו מועד לפגיעה
מרעידת אדמה ,נמסר כי מבנה האשפוז המרכזי ומבני נוספי אינ עומדי בתק
רעידות האדמה ,והליכי לחיזוק החלו רק עבור חלק מ המבני .
החולי
בבתי
אש
בטיחות
בסידורי
 .5ל י ק ו י י
ה מ מ ש ל ת י י  :נמצא כי יש פערי ניכרי במילוי הוראות מפקח כבאות ראשי
לסידורי בטיחות אש בבתי החולי הממשלתיי  14הוראות שנועדו למניעת דלקות
ולגילוי ,כיבוי ופינוי מהירי ויעילי במקרה שפרצה דלקה .למשל ,בחלק מבתי
החולי לא הושלמו מערכות כיבוי אוטומטיות כנדרש .להשלמת כל דרישות בטיחות
__________________
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חשיבות מיגונ של בתי חולי ומתקני רפואיי נוספי קיבלה משנה תוק לאחר שבמלחמת לבנו
השנייה בקי 2006 +נפגעו מוסדות רפואיי אחדי  ,ולאחר פרסו דוח מבקר המדינה Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰
 ,(2007) ‰ÈÈ ˘‰ ÔÂ ·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Âלרבות פרק נרחב על ליקויי בענייני מערכת הבריאות.
תקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטי לבניית מקלטי () ,תיקו ( ,התש"ע .2010
כגו חדרי הגנרטור ,מאגרי מי  ,חדרי של שרתי מחשוב ומצבורי דלק וחמצ .
ראו למשל מבקר המדינה.(2011) "·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ - ‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ ·Ó ˙Â„ÈÓÚ" ,
הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי" ,סידורי בטיחות אש בבתי חולי ומוסדות בריאות",
פרק  ,500מס' הוראה  ,505דצמבר  ,1993עדכו דצמבר .2001
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האש בבתי החולי הממשלתיי והציבוריי נדרשי כ  140מיליו ש"ח; עוד 77
מיליו ש"ח נדרשי כדי להשלי את הפערי בבתי החולי של הכללית.15
ובמניעת
ברמת הניקיו
בתשתיות הפוגעי
 .6פ ג מ י
ז י ה ו מ י  :נמצאו מקרי שבה תשתיות לקויות גרמו או גורמות לליקויי
חמורי ברמת הניקיו  ,וממילא ג פוגעות בניסיונות המרכזי הרפואיי למנוע
זיהומי  .למשל ,תפעולו של משטר מיזוג אוויר לא מתאי בחדרי ניתוח בברזילי
באשקלו גר לכ( שבבקרת רישוי של משרד הבריאות בבית החולי במאי  2012נצפו
זבובי בחדר ניתוח .המרכז הרפואי פוריה שבטבריה כתב למשרד מבקר המדינה
במר  2012כי מחס הציוד הרפואי נמצא מתחת למטבח ,וכי ה צינורות המי וה
מערכת הביוב של המטבח מגירי נוזלי באופ תמידי על מדפי הציוד הרפואי ועל
הציוד לשעת חירו המאוחס ש .
ותקנות חדשי
 .7א י מ י ל ו י ה ו ר א ו ת  ,נ ה ל י  ,ח ו ק י
ח ש מ ל  ,ה ג נ ת ה ס ב י ב ה ו ת ב ר ו א ה  :נמצא כי חלק מבתי החולי לא עומדי
בדרישות שקבעו חוקי בנושאי חשמל ,הגנת הסביבה ותברואה .למשל ,בחלק מבתי
החולי קיימי שטחי נרחבי של גגות אזבסט שלפי דיווחי בתי החולי יש צור(
להחליפ ; חלק מבתי החולי אינ עומדי בדרישות הנהלי ממתקני חשמל באתרי
רפואיי  ;16בחלק מבתי החולי נדרשי שיפורי במערכות המי והתברואה בהתא
להנחיות משרד הבריאות.17
 .8ש י מ ו ש ב מ ב נ י ו ב ת ש ת י ו ת ב מ ע ר כ ו ת ה א ש פ ו ז ל פ נ י ק ב ל ת
כ ל ה א י ש ו ר י ה נ ד ר ש י  :נמצא כי לאחר שני רבות של עיכובי במסירת
בניי אשפוז חדש במרכז הרפואי הממשלתי הלל יפה בחדרה ,ובהוראת מנהל בית
החולי  ,אוכלס המבנה לפני שהתקבלו כל האישורי הנדרשי )טופס  .(4אלה התקבלו
רק כחמישה חודשי לאחר האכלוס .עוד נמצא כי עקב מצוקת אשפוז קיצונית
במחלקה לרפואה דחופה )חדר המיו ( הישנה במרכז הרפואי פוריה בטבריה ,מבנה
המיו החדש מאוכלס מספטמבר  2011בהוראת מנהל בית החולי  ,וזאת לפני
שהושלמו כל המערכות על פי דרישות פיקוד העור $ובלי טופס  .4ג מבנה אג $היולדות
החדש בפוריה שאוכלס כבר ביולי  2012טר קיבל במועד סיכו הביקורת )ינואר (2013
טופס .4

תחזוקת מבני ותשתיות בבתי החולי והמוסדות הממשלתיי
 .1א י ת כ נ ו כ ו ח א ד ל ת ח ז ו ק ה  :נמצא כי לא נציבות שירות המדינה,
המופקדת על התקינה בבתי החולי הממשלתיי  ,ולא משרד הבריאות קבעו מפתחות
תקינה לעובדי תחזוקה במערכת הבריאות הממשלתית ,ולכ כל מנהל בית חולי
__________________

15
16
17

סיכו דיו מאוגוסט  2012בהשתתפות מנכ"ל משרד הבריאות ונציב כבאות והצלה ,שנדונו בו ממצאי
ועדה משותפת למשרד ולמער) הכבאות וההצלה.
תקנות החשמל )מתקני חשמל באתרי רפואיי במתח עד  1000וולט( ,התשנ"ה  ;1994חוק החשמל,
התשי"ד  ;1954נוהל משרד הבריאות " ,E-01מתקני חשמל באתרי רפואיי " ,המינהל לתכנו  ,פיתוח
ובינוי במוסדות רפואה .מהדורה ראשונה  ,2003עדכו .2006
מערכות התברואה בבתי החולי ובמוסדות רפואיי דורשות תחזוקה וחידוש ,בי השאר כדי למנוע את
התפתחות חיידקי הליגיונלה.
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ממשלתי קבע את מספר ותמהיל של עובדי התחזוקה בבית החולי שלו .עוד נמצא
כי משרד הבריאות והמרכזי הרפואיי הממשלתיי לא עשו עבודת מטה משותפת
כדי לבחו אילו עבודות תחזוקה ,א בכלל ,יש לבצע באמצעות עובדי בתי החולי
ואילו מה יש לבצע באמצעות קניית שירותי תחזוקה מחברות המתמחות בתחומי
שוני  .כל מרכז רפואי קבע כללי בעצמו ג בעניי זה .היעדר של אמות מידה לתכנו
כוח אד לתחזוקה מעלה את החשש שרמת התחזוקה של מבני ותשתיות תיפגע בגלל
שיקולי כלכליי .
ת ח ז ו ק ה מ ו נ ע ת  :מדיווחי בתי החולי
 .2ת ח ז ו ק ת ש ב ר ב מ ק ו
הממשלתיי עולה כי בשל אילוצי התקציב 18ה משתמשי בשיטה של תחזוקת שבר
בכל סוגי הרכיבי  ,ואינ נוקטי תכנו מוקד של עבודות תחזוקה כדי להקטי את
הסיכוי לכשל פתאומי של מערכות כלומר אי תחזוקה מונעת 20או תחזוקה מותנית
מצב.21
19

תקציבי הפיתוח והתחזוקה של בתי החולי הממשלתיי

תמונת מצב

 .1ה י ע ד ר ת כ נ י ו ת ע ב ו ד ה ר ב ש נ ת י ו ת מ ת ו ק צ ב ו ת ל ב י נ ו י
ב מ ע ר כ ת ה ב ר י א ו ת  :למרות חובתו של משרד הבריאות כמאסדר )רגולטור( ,אי
למינהל תכנו  ,בינוי ופיתוח מוסדות רפואה במשרד תכנית עבודה רב שנתית מתוקצבת
העכשוויי והעתידיי  ,של פעולות הבינוי והתשתיות
שתית מענה לצרכי הרבי
של מערכת הבריאות בישראל; לטענת משרד הבריאות ,זאת בי השאר משו שמשרד
האוצר לא הקצה לכ( תקציבי ייעודיי  .בביקורת נמצא ג כי לא הושלמו תכניות
עבודה רב שנתיות מפורטות לכל אחד מבתי החולי הממשלתיי בנפרד.
 .2ל י ק ו י י ב ת כ נ י ו ת ה ע ב ו ד ה ה ש נ ת י ו ת ל ב י נ ו י ש ל ה מ ש ר ד :
נמצא כי תכניות העבודה השנתיות של המינהל לתכנו אינ כוללות מידע של על
הפרויקטי המתוכנני במערכת הבריאות הממשלתית .למשל ,לא מוצגי פרויקטי
שאינ ממומני על ידי המשרד ושהמינהל לא שות $בתכנונ ובהקמת  ,כגו מבני
הממומני ומוקמי על ידי אגודות הידידי וכ על ידי תאגידי הבריאות) 22קרנות
המחקר( שפועלי ליד ובשיתו $בתי החולי  .לכ התכניות השנתיות של המשרד אינ
מציגות תמונה מלאה על פעילות הבינוי בבתי החולי הממשלתיי .
נמצא ג כי התכניות ,המוצגות בפני בכירי משרד הבריאות ,אינ מציגות תמונת מצב
לאומית על מצב הבינוי והתשתיות בכלל מערכת הבריאות .יוצא אפוא שאישור תכנית
הפיתוח השנתית של המשרד לא נעשה מתו( ראייה מערכתית כוללת.
__________________

18
19
20
21
22

ראו להל בפרק "מודל תקציב תחזוקה של מבני עתירי מערכות".
כלומר ,כל פריט ינוצל עד אשר הוא נפג או איננו מצליח עוד למלא את תפקידו כראוי.
הקטנת הסיכוי לכשל פתאומי של רכיב ,בעיקר על ידי טיפול תקופתי קבוע ובמרווחי זמ ידועי לכל
אחד מרכיבי המבנה.
תחזוקה המבוצעת כתגובה להרעה משמעותית במצבו או בתפקודו של רכיב מסוי במבנה.
על פי סעי  21לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה " ,1985תאגיד בריאות" הוא" :עמותה ,אגודה
שיתופית ,חברה או כל גו משפטי אחר הכשר לחיובי  ,לזכויות ולפעולות משפטיות ,המוכר שירותי
בריאות בתו) בית חולי ממשלתי או תו) שימוש במתקני בית חולי כאמור" .בעניי פעילות תאגידי
הבריאות ראו מבקר המדינה" ,(2009) ·59 È˙ ˘ ÁÂ„ ,תאגידי בריאות ליד בתי החולי הכלליי
הממשלתיי " ,עמ'  399ואיל).
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 .3ש ח י ק ת ת ק צ י ב י ה פ י ת ו ח ש ל מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת  :נמצא כי
הקיצוצי המשמעותיי שנעשו מדי שנה בתקציב הפיתוח של משרד הבריאות לא
אפשרו לבנות תכנית רב שנתית המגובה בתקציבי כדי להדביק את הפערי
המשמעותיי של מיליארדי שקלי בי תקציבי הפיתוח ובי צורכי מערכת הבריאות
למרות הצרכי המידיי של המערכת.23
להעמדת מימו
 .4ד ר י ש ה מ מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ו מ ב ת י ה ח ו ל י
ל ת כ נ י ו ת מ י ו ח ד ו ת  :נמצא כי משרד הבריאות נדרש על פי החלטות
תוא
ממשלה להעמיד מימו תוא ) 24(matchingג לתכניות מיוחדות ,כמו מיגו בתי
חולי וחיזוק מבני כנגד רעידות אדמה ,שעליה החליטה הממשלה בעקבות צרכי
חדשי ודחופי  .החלטות הממשלה לגיוס מימו תוא תורגמו על ידי מנהלי בתי
החולי לפעילות שעיקרה גיוס תרומות ג לפרויקטי ייחודיי בעלי חשיבות לאומית.
הסתמכות על כספי תרומות למימו פרויקטי של בינוי צופנת בחובה סיכוני כמו
שינויי במימוש היק $תרומות מובטחות וחשיפה לסיכוני שער חליפי  .כ( למשל,
המרכז הרפואי רמב" בחיפה ,שמשמש "מרכז על" המשרת את כל אוכלוסיית חיפה
והצפו  ,לרבות צה"ל ,היה צרי( לאתר מקורות כספיי עצמאיי בהיקפי ניכרי ,
לרבות הלוואות ,כדי להוציא לפועל את בנייתו של בית חולי חירו תת קרקעי אזורי,
ובמועד סיכו הביקורת )ינואר  (2013עלה חשש כי העבודות יופסקו.
 .5נ י ה ו ל ת ק צ י ב י ה ת ח ז ו ק ה ש ל ב ת י ה ח ו ל י ש ל א ע ל ב ס י ס
מ ו ד ל ת ק צ י ב י  :נמצא כי תקציבי התחזוקה של בתי החולי הממשלתיי
מתנהלי במתכונת היסטורית ,ולא נבנו על בסיס מודל תקציבי כלשהו .התקציב נות
מענה חלקי בלבד לצרכי  ,ובאירועי שבר הדורשי מענה תקציבי נוס ,$מגויס הכס$
במידת האפשר מקיצו בסעיפי תפעוליי אחרי של בתי החולי .
 .6ת א ג י ד י ה ב ר י א ו ת  :העברות תאגידי הבריאות 25לבתי החולי הממשלתיי
לצור( בינוי נמצאות במגמת עלייה משמעותית בגלל הירידה בהיק $תקציבי הפיתוח
של המשרד .היק $ההעברות מתאגידי הבריאות לבתי החולי בגי מבני גדל מכ 65
מיליו ש"ח בשנת  2007ל  127מיליו ש"ח בשנת ) 2010גידול של כ  .26(95%ואול
בביקורת עלה כי כל תאגיד מעביר את כספי הרווחי לבית החולי הצמוד אליו
ומשקיע כרצונו כלומר רווחי תאגידי הבריאות אינ מושקעי בבינוי שיש בו תכנו
מרכזי ,ולמשרד הבריאות אי שליטה תקציבית ומהותית על הפעילות .הדבר עלול ג
להגביר את האפליה של בתי החולי בפריפריה ,שכ היק $הפעילות של תאגידי
הבריאות שפועלי על יד ובאמצעות בתי החולי  ,מצומצ מאוד.

__________________

23
24
25
26

במכתב ששלחו לראש הממשלה ושר הבריאות בכירי במערכת הבריאות בעקבות הקיצו +הרוחבי
בתקציב משרדי הממשלה שעליו החליטה הממשלה ביולי  ,2012צוי כי "בחישוב זהיר של כלכלני
מומחי בכלכלת בריאות ,חסרי היו במערכת הבריאות כ  9מיליארד ש"ח מהתקציב הציבורי".
העמדת תקציב ממקורות עצמאיי כתנאי לקבלת תקציב ממקורות אחרי  ,כגו מהממשלה.
ראו הערה .22
הנתוני מתו) הדוח הפיננסי של משרד הבריאות לשנת .2010
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מקורות תקציביי אפשריי לפיתוח בתי החולי הממשלתיי
מאחר ואי מקורות תקציביי קבועי וצבועי לצורכי בינוי ותחזוקה מלבד הקצאת
כספי ייעודיי מצומצמי לבינוי ותחזוקה במסגרת תקציב משרד הבריאות ,נדרש
למצוא מקורות תקציביי נוספי לגיוס מקורות הו לצורכי בינוי פיתוח ותחזוקה.
ואול משרדי הבריאות והאוצר לא בחנו בהקשר זה שלעיל למשל את החלופות
הבאות (1 :לא בררו דבר קיומה של מחלוקת בי משרד האוצר לבי משרד הבריאות
בשאלה הא מרכיב הפיתוח ומרכיב הפחת כבר כלול ג בתו( מחיר יו אשפוז וא
אינ כלולי לדעת משרד מבקר המדינה מ הראוי היה לבחו הא נכו לכלול אות ,
דבר שלא נעשה;  ( 2לא בחנו את שיטת ההנחות שנותני המרכזי הרפואיי לקופות
החולי ממחירי משרד הבריאות;  (3לא ביצעו פעולות למניעת כפל תשתיות במערכת
הבריאות בי קופות החולי לבתי החולי  ,בי בתי החולי עצמ  ,ובי קופות
החולי עצמ )תו( שמירה על עקרו התחרותיות(.
כמו כ  ,המשרד לא קבע עדיי בנוהל אמות מידה לגיוס תרומות למערכת הבריאות,
המבוססות בי השאר על מיפוי הצרכי של כלל מערכת הבריאות ולא בח האפשרות
להסטת חלק מהתרומות למרכזי רפואיי בפריפריה אשר מתקשי בגיוס תרומות.

אתרי היחידות השונות של משרד הבריאות
 .1ח ו ס ר מ ק ו ל י ח י ד ו ת ב ב נ י י ה ח ד ש ש ל מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת :
משרד הבריאות עבר בינואר  2013למבנה חדש בירושלי  .ואול נמצא כי שלבי התכנו
המוקדמי של הבניי החדש היו לקויי  ,והמשרד לא הגדיר באופ מלא את צרכיו
הנוגעי למעבר ,לרבות הצפי לגידול בכוח אד  .מרב יחידות המשרד הפזורות
בירושלי אמורות לעבור לבניי  ,ובפועל אי מקו לכ  80מהעובדי הצפויי לעבוד
במבנה.
 .2א ת ר י י ח י ד ו ת ה מ ש ר ד ב ג ו ש ד  :נמצא כי יחידות המשרד בגוש ד
עדיי פזורות בשבעה אתרי שוני  ,למרות הצור( שעלה לרכז במקו אחד.
 .3מ ט ה ה ר ש ו ת ה ע ל י ו נ ה ל א ש פ ו ז ו ב ר י א ו ת ב ש ע ת ח י ר ו
ב מ ק ו ש א י נ ו מ מ ו ג  :נמצא כי מטה הרשות העליונה לאשפוז ובריאות בשעת
חירו  ,שאחראית על הפעלת מערכת הבריאות במדינת ישראל בעתות חירו  ,ממוק
בקומה השנייה של אחד האתרי של יחידות משרד הבריאות בתל אביב ,ואינו ממוג
כלל .לא זאת א $זאת המטה שוכ במרכז תל אביב במיקו גאוגרפי רגיש ,שעלול
להיות נתו במתקפה במקרה של מלחמה ,ועדיי  ,למרות תכנו פרוגרמה למטה ,אי כל
צפי למועד העברתו לאתר אחר ,וא $לא נקבע המיקו החדש.

בינוי ותשתיות בקהילה
תקציבי הפיתוח של קופות החולי
לאישור
 .1א י מ ס י ר ת ת ק צ י ב י ה פ י ת ו ח ש ל ק ו פ ו ת ה ח ו ל י
ש ר ה א ו צ ר  :נמצא כי כל קופות החולי  ,לפחות בארבע השני האחרונות ,לא
מסרו העתקי מתקציבי הפיתוח שלה למשרד האוצר והוא א $לא דרש לקבל אות .
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זאת על א $הקבוע בחוק ולמרות בקשתו של נציג האוצר בוועדה להסדרת הדיווח
הפיננסי בקופות החולי .27
 .2ה ע ב ר ת ת ק צ י ב י ה פ י ת ו ח ל מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת ב א י ח ו ר ו ש ל א
ל מ ת כ ו נ ת ש ק ב ע ו ה ח ו ק ו ה ת ק נ ו ת  :נמצא כי על א $הקבוע
בהתא
בתקנות הגישו כל קופות החולי את תקציבי הפיתוח ,לכל אחת מהשני ,2011 2009
באיחור משמעותי לעומת הזמ שקבעו התקנות ,28ובחלק מ המקרי רק במהל( השנה
הקלנדרית שתקציב הפיתוח מתייחס אליה .עוד נמצא כי על א $הקבוע בחוק ה הגישו
את תקציבי הפיתוח שלה בכל אחת מהשני  2010 ,2009ו  2011במתכונת חד שנתית
בלבד ,ולא הגישו בכל שנה תקציב לשלוש שני  .משרד הבריאות לא העיר לקופות על
כ( .בכ( נפגעת יכולתו כמאסדר לקיי בקרה על תקציבי הפיתוח ולהשאיר לקופות
החולי די זמ לתקנ או לשנות .
אי ביצוע
 .3ש כ י ר ו ת מ ו ל ק נ י י ה ש ל מ ר פ א ו ת ב ק ה י ל ה
ב ד י ק ת כ ד א י ו ת כ ל כ ל י ת נ ד ר ש ת  :נמצא כי מסיבות מינהליות ובשל
חסמי שהטיל משרד הבריאות ,נאלצו קופות החולי לפנות בעיקר לאפיק של שכירות
מבני  ,במקו לקנות או לבנות מרפאות אפיק משתל יותר מהבחינה הכלכלית,
בדר( כלל ,ג לדעת קופות החולי  .משרדי הבריאות והאוצר לא בחנו עניי זה ולא
נתנו פתרונות לכשל שנוצר.

אי הקצאה של קרקעות ייעודיות למרפאות בקהילה
בביקורת עלה כי אי מקצי שטחי ייעודיי למרפאות בקהילה ,בעיקר ביישובי
חדשי ובשכונות חדשות ,אלא מתכנני את מיקו המרפאות כחלק מהשטחי
המסחריי והציבוריי וללא בירור צורכי מערכת הבריאות .התוצאה היא שהשטחי
המסחריי נרכשו על ידי יזמי פרטיי וגופי עסקיי ולא על ידי הקופות ,מה
שבסופו של דבר הוביל את הקופות לפנות לאפיק של שכירות ולא של קנייה ובינוי ,וכ
לפתרונות מאולתרי שהביאו לפגיעה בזמינות הגאוגרפית של השירותי לחולי ,
לבזבוז משאבי ולעיכובי בפתיחת שירותי רפואה בערי חדשות ובשכונות חדשות.

אי בירור צורכי מערכת הבריאות בהכנת תדריכי למתכנני ערי ותכניות
מתאר לערי חדשות.
נמצא כי אי בירור של צורכי מערכת הבריאות ,לרבות קופות החולי  ,בהלי( קבלת
29
ההחלטות על הקצאת שטחי מסחריי וציבוריי במסגרת הכנת תכניות מתאר
לערי ושכונות חדשות; עוד נמצא כי משרד הבריאות ונציגי קופות החולי לא שותפו
__________________

27
28
29

ועדה שהקימו בפברואר  2001משרד הבריאות והמוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ושהמליצה על
שינויי בכללי החשבונאות המקובלי  ,כדי להחיל על מגזר קופות החולי כללי אחידי של
חשבונאות ודיווח.
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולי ( ,התשס"ו .2006
פרוגרמה או תכנית כתמי שמכיני בתכנו של עיר או שכונה חדשה ,והמפרטת בי השאר את כמות
השטחי למבני ציבור )שטחי חומי ( ,השטחי הציבוריי הפתוחי )ירוקי ( ,השטחי המסחריי
)אפורי ( ,דרכי ושטחי למגורי .
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בהכנת התדרי( 30הקובע בכל הקשור להקצאת שטחי ציבוריי האמורי לשמש ג
את מרפאות קופות החולי .
ללא
עצמאיי
רופאי
ע
 .4התקשרות קופות החולי
מהרשות המקומית לשימוש של
של היתרי
בדיקת קיומ
מ ר פ א ו ת  :נמצא שרופאי  ,מרפאות ומטפלי פועלי בעשרות אלפי אתרי
בישראל ,לרבות דירות מגורי בבתי משותפי  ,בלי לעבור את הליכי האישור
הקשורי למקו הפעלת המרפאה ,ובלי לקבל אישור לשימוש לייעוד מיוחד של
מרפאה מהרשות המקומית במקרי שיש צור( בכ( .הרשויות המקומיות פועלות כנגד
מרפאות שפועלות בדירות מגורי רק במקרה שמגיעה תלונה; משרד הבריאות לא
בודק את הנושא א מדובר במרפאה שאינה חייבת ברישו ; וקופות החולי אינ
בודקות א קיי אישור של הרשות המקומית להפעלת המרפאה .בכ( נוצרי מטרדי
לדיירי הבנייני המשותפי שבה ממוקמות המרפאות ,למשל בגלל עומס גדל על
המעליות ,החנייה ופחי אשפה; ורופאיה ומבקריה של אות מרפאות נפגעי מכ( שלא
נבדק כי ה עומדות בדרישות בטיחות האש המיוחדות למרפאות ומליקויי בפעולות
הננקטות בה למניעת זיהומי )למשל היעדר כיור לשטיפת ידיי בי חולה לחולה(.

משרד הבריאות ליקויי בפעילות המאסדר בתהליכי בינוי ופיתוח
משרד הבריאות קובע את המדיניות בתחו שירותי הבריאות והרפואה ומופקד על
תכנו  ,פיקוח ובקרה ורישוי ותיאו השירותי של כלל מערכת הבריאות בתי חולי
)ממשלתיי  ,ציבוריי  ,פרטיי ושל הכללית( ,קופות החולי ומד"א .ועדת
הפרויקטי היא ועדה בי משרדית המייעצת למנכ"ל משרד הבריאות בתחומי הבינוי
והתשתיות ,וחברי בה נציגי מחלקות שונות במשרד ונציג אג $התקציבי של משרד
האוצר .בראשה עומד סמנכ"ל המינהל לתכנו  ,פיתוח ובינוי מוסדות רפואה במשרד
הבריאות .הוועדה בודקת הצעות להקי מוסדות רפואיי וממליצה למנכ"ל א
לאשר .

ליקויי בפעילות ועדת הפרויקטי של משרד הבריאות
 .1ב י נ ו י ב מ ע ר כ ת ה ב ר י א ו ת ל ל א ב ח י נ ה ו א י ש ו ר ש ל ו ע ד ת
ה פ ר ו י ק ט י  :נמצא כי בניגוד לכתב המינוי של חברי הוועדה ,שלפיו "הוועדה תדו
בכל הפרויקטי הנוגעי למערכת הבריאות בישראל" ,הוועדה דנה ומגישה בפועל את
המלצותיה רק בנוגע לפרויקטי שבה הוגשה בקשה לתוספת מיטות אשפוז ,ושאינ
בתי חולי ממשלתיי  .דהיינו ,הוועדה אינה דנה בפרויקטי בבתי החולי
הממשלתיי  ,בי א ה כוללי תוספת מיטות ובי א לא; אינה דנה בפרויקטי
שאינ מצריכי תוספת מיטות בבתי חולי שאינ ממשלתיי ; ואינה דנה
בפרויקטי של בינוי בקופות החולי בקהילה .אלה האחרוני מתוכנני ומתבצעי
ללא דיו ואפילו ללא קבלת חוות דעת מוועדת הפרויקטי על מידת הצור( בה .
__________________

30

תדרי) תכנו להקצאת קרקע לצורכי ציבור ,משרד החינו) ,התרבות והספורט המינהל לפיתוח ,משרד
הפני מינהל התכנו  ,משרד הבינוי והשיכו אג פרוגרמות ,משרד האוצר אג תקציבי  .המכו
למחקר ופיתוח מוסדות חינו) ורווחה ,תל אביב.2005 ,
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יוצא אפוא שעניי הבינוי והתשתיות במערכת הבריאות נבח באופ חלקי מאוד ובגישה
המצמצמת ,ולא בראייה לאומית מערכתית.
 .2א י מ נ י ע ת מ צ ב ש ל כ פ ל ת ש ת י ו ת א ז ו ר י ב י ב ת י ה ח ו ל י
ל ק ה י ל ה  :ראוי שנציגי לשכות הבריאות המחוזיות )המהנדסי המחוזיי (
המשתתפי כחברי בוועדות המחוזיות לתכנו ובנייה ,וכ פועלי במעמד משקיפי
בוועדות המקומיות לתכנו ובנייה ,יפעלו כנציגי המאסדר )משרד הבריאות( למניעת
אפשרות לכפל תשתיות .אול נמצא כי הנציגי אינ מחווי דעת כלל בבחינת
נחיצות של פרויקטי המוגשי לאישור ועדות אלה בתחו המוניציפלי של פעילות ,
אלא רק מעירי בנושאי תברואה )ביוב ,מי  ,פינוי פסולת וכו'( ,שבתחו הכשרת
המקצועית .יוצא שהמאסדר אינו מנצל אפשרות למניעת כפל תשתיות באמצעות נציגיו
במוסדות התכנו  ,ואינו בוח ברמה האזורית את הצרכי של מערכת הבריאות בנושאי
בינוי ותשתיות.
החשש לכפל תשתיות אזורי עולה לנוכח המגמה של העברת הליכי רפואיי רבי
שהצריכו בעבר אשפוז ,לביצוע ברפואה הקהילתית כלומר ייתכ מצב שבסמו( לבית
חולי יפעלו מרפאות או מכוני שנותני שירותי דומי לאלה הניתני בו .מצב כזה
מסב נזקי לבתי החולי  ,למשל בהסטת חולי  ,ציוד יקר ותשתיות שאינ מנוצלי
ובעזיבת כוח אד רפואי וסיעודי איכותי .כאמור ,המשרד לא בח כל מקרה לגופו
בראייה האזורית.

התקשרויות של משרד הבריאות לתכנו וביצוע פרויקטי של בינוי במרכזי
רפואיי ממשלתיי
ממכרז בהתקשרויות לתכנו
הפטורי
 .1ב ח י ר ת מ ו מ ח י
ולביצוע פרויקטי של בינוי במרכזי רפואיי ממשלתיי :
המינהל לתכנו מנהל מאגר מתכנני ובוחר ממנו על פי הכללי בתקנות חובת
המכרזי  ,שלפיה נית להתקשר בדר( זו ולא בדר( של מכרז )לפי גובה היק$
ההתקשרות בי המתכנ ובי המזמי ( .בביקורת עלה כי קיימת אי בהירות בדבר
פרשנות החובה לבחור מתכנני מתו( המאגר ב"סבב מחזורי" ,כאמור בתקנות; משרד
הבריאות מפרש חובה זו בגישה המצמצמת כלומר בחירת מתכנ אחד לכמה
פרויקטי באותו מרכז רפואי אפשרית ,בעוד שנית לפרש את חובת הסבב המחזורי
בהתייחסות ל"יחידת סמ(" )מרכז רפואי ממשלתי( ,ולכ אי לבחור במתכנ אחד בלבד
לכמה פרויקטי באותו בית חולי  .כמו כ  ,לא ברור א יש צור( להחלי $את
המומחי בכל פרויקט ופרויקט ,וא יש להביא בחשבו את גודלו של המרכז הרפואי
ואת מספר הפרויקטי שמבוצעי בו כאשר מחליטי א יש צור( בקיו "סבב
מחזורי" של מתכנני .
 .2ה ת ק ש ר ו ת ב ל א ה ת ח ש ב ו ת ב מ י ד ע ק ו ד  :נמצא כי בהמלצה על
בחירת משרד מפקח )שכלול בהגדרת "מתכנני " לעניי המאגר ו"הסבב המחזורי"(
שהגיש צוות התכנו של המרכז הרפואי זיו בצפת באוגוסט  2009לוועדה לבחירת
מתכנני של משרד הבריאות ,לא היה מידע שהיה צרי( להיכלל במערכת השיקולי
בבחירת המשרד המפקח .בפני הוועדה לא הוצג מידע על ליקויי בנייה משמעותיי
שהתגלו בפרויקט קוד באותו בית חולי  ,שפיקח עליו המועמד שנבחר .כמו כ לא
הוצג מידע על בירור שקיי משרד הבריאות כדי לברר על מי מוטלת האחריות
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לליקויי הללו בירור שנמש( כהלי( משפטי מול הקבל עד מועד סיו הביקורת
בספטמבר  ,2012ושעומד בבסיס מחלוקת בי אגודת הידידי של בית החולי זיו לבי
משרד הבריאות ג במועד סיכו הביקורת בינואר .2013
 .3ה ת ק ש ר ו ת ע ל ב ס י ס ה ע ר כ ה ש ג ו י ה ש ל ע ל ו ת פ ר ו י ק ט :
נמצא שההערכה הראשונית של עלות אותו פרויקט בינוי במרכז הרפואי זיו בצפת,
ששימשה בסיס לקביעת שכר הטרחה ואופ ההתקשרות בי המינהל לתכנו ובי אחד
המומחי שנבחר לפרויקט ,הייתה כחצי מהעלות המוערכת לאחר שינויי במפרט .יש
חשש שההערכה הראשונית של עלות הפרויקט ,לא הביאה בחשבו שינויי ניכרי
במפרט ,אשר לו הובאו בחשבו  ,היו מעלי את ער( ההתקשרות אל מעבר לס $מת
הפטור ממכרז.

סיכו והמלצות
על משרד הבריאות מוטלת אחריות ממלכתית להבטחת הבריאות לתושבי המדינה .לכ
על המשרד ,באמצעות שר הבריאות ,להביא לידיעת הממשלה והכנסת את מצב הגרוע
של הבינוי והתשתיות במערכת הבריאות.
על המשרד ובתי החולי לבחו איזו מדיניות תחזוקה תחזוקת שבר או תחזוקה
מונעת עדיפה לכל סוג פעילות ,ולקבוע קווי מנחי בנדו תו( לימוד שוט $ושיתו$
הידע מניסיונ של כל המרכזי הרפואיי באר .
הבעיה העיקרית בתחו הבינוי והתשתיות בבתי החולי היא מחסור בתקציבי פיתוח
ותחזוקה .בהיעדר תקציבי  ,לא נית להדביק את הפערי המשמעותיי שבכירי
במערכת הבריאות העריכו בכ  2.5מיליארד ש"ח ושנוצרו במש( שני רבות ,על כל
המשתמע מכ( .על מקבלי ההחלטות מוטלת האחריות לשקול בכובד ראש ,כחלק
משיקולי סדרי העדיפויות הלאומיי  ,את הדרישות התקציביות על פני שני ועל פי
סדר עדיפויות וזאת כדי להביא את התשתיות למצב סביר ,כראוי למדינה מפותחת.
הדבר חשוב במיוחד כאשר מדובר בדרישות הקשורות לבטיחות יש לפעול מיד
להשלמת הפערי בתחו זה.
על משרד הבריאות ,בשיתו $המרכזי הרפואיי ומשרד האוצר ,לבנות תכנית אב רב
שנתית מג1בה תקציבית ,אשר תית ביטוי לתיקו הליקויי בתחו הבינוי והתשתיות
ותקבע ג תכנו ארו( טווח לתיקו המחסור הצפוי במיטות אשפוז .התכנית צריכה
לקבוע סדרי עדיפויות ,כלומר לדרג את רמת הדחיפות של כל פרויקט ופרויקט ,בי
השאר כדי לאפשר התאמות בה במקרה של שינויי וצמצו מקורות המימו  .על משרד
הבריאות לבחו אפשרות לדרוש מבתי חולי שמוסיפי מבני חדשי להרוס מבני
ישני שאינ ראויי לשימוש.
בתי החולי הממשלתיי נאלצי להסתמ( על מקורות שוני לבינוי ופיתוח ,ומאחר
שחלק מתקשי לגייס מקורות עצמאיי  ,גדלי הפערי בי הפריפריה למרכז ובי
בתי חולי כלליי לבתי חולי גריאטריי ופסיכיאטריי  .על משרדי הבריאות
והאוצר לבחו דרכי לצמצו החלק היחסי של בתי החולי במימו הבינוי והתחזוקה
או לספק לה מקורות תקציביי ראויי לכ( ,בי השאר באמצעות ביצוע עבודת מטה
נרחבת על יצירת מקורות תקציביי אפשריי לפיתוח בתי החולי  ,ובה  :תמחור ימי
אשפוז ופרוצדורות רפואיות כ( שיביאו בחשבו  ,כמקובל ,מרכיב של בינוי ותחזוקה;
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הפחתת ההנחות לקופות החולי )תו( הבטחה שקופות החולי לא ייפגעו(; מניעת כפל
תשתיות במערכת הבריאות כדי לחסו( משאבי ; הקמת קר מרכזית לתרומות עבור
בינוי אליה ינווט אחוז מהתרומות שמגייסי המרכזי הגדולי לבתי חולי ומוסדות
בפריפריה ,אשר מתקשי בגיוס תרומות .לצור( כ( על משרדי הבריאות והאוצר לסיי
את הכנת נוהל התרומות ובכלל זה לשקול הסטת חלק מהתרומות לטובת בינוי בתי
החולי בפריפריה.
על משרד הבריאות לפעול מהר ככל הנית לריכוז יחידותיו בתל אביב באתר אחד ,וכ
למצוא ולהקי אתר ראוי למטה הרשות העליונה לאשפוז ובריאות בשעת חירו .
כדי להבטיח שקופות החולי יספקו שירותי בריאות במרחק סביר ממקו מגורי
המבוטחי  ,על משרדי הבריאות ,הפני וקופות החולי למצוא פתרו למצוקת
הקרקעות המיועדות למרפאות בקהילה בשכונות חדשות ובערי חדשות ,בי השאר על
ידי מכרזי סגורי בי הקופות לקרקעות ייעודיות לשימוש למרפאות בלבד .יש
להתחשב בצורכי הקופות כבר בהליכי התכנו והבנייה.
על משרד הבריאות ,קופות החולי  ,משרד הפני והרשויות המקומיות לתת את הדעת
לנושא זה ולפעול לכ( שכל המרפאות יפעלו באתרי כאשר קיימי לגביה כל
האישורי הנדרשי  ,וביניה ג אישור לשימוש חורג כאשר יש צור( בכ( .על קופות
החולי לוודא לפני החתימה על כל חוזה התקשרות ע רופא עצמאי חדש ,וכתנאי
להתקשרות ,את קיומ של האישורי הנדרשי .
על משרד הבריאות לפעול להסדרת פעולת ועדת הפרויקטי כ( שתפעל בהתא לכתבי
המינוי שלה ותדו בכל הפרויקטי הנוגעי למערכת הבריאות בישראל ,ובהשתתפות
כל מי שמונו להיות חברי בה .על משרד הבריאות לפעול מתו( ראייה מערכתית
לאומית ,בי א על ידי ועדת הפרויקטי ובי א על ידי גורמי נוספי שבאחריותו,
כגו נציגי לשכות הבריאות המחוזיות בוועדות התכנו והבנייה ,שיכולי לשמש כ"זרוע
הארוכה" של המשרד בוועדות לתכנו ובנייה ולמנוע למשל כפל תשתיות.
יקבעו אמות
משרד הבריאות ,החשב הכללי ומשרד המשפטי
ראוי שהמאסדרי
מידה ברורות לחובת הסבב המחזורי .בי השאר עליה לקבוע א יש לנהוג בחובה זו
בגישה המצמצמת ,כפי שנוהג משרד הבריאות סבב בי המרכזי הרפואיי או שיש
צור( לקבוע שיתקיי סבב מחזורי ג בתו( מרכז רפואי.
אוכלוסיית מדינת ישראל מונה במועד סיו הביקורת )ספטמבר  (2012כ  8מיליו נפש.
שיעור גידול האוכלוסייה בה גבוה ,כ  1.8%בשנה ,ותוחלת החיי עולה ,ועמה מספר
הקשישי  .התשתיות במערכת הבריאות רעועות בחלק כבר היו ונדרשת הכנסת
טכנולוגיות חדשות ,ומוסדות הבריאות ומתקני הבריאות בפריפריה סובלי מחולשה
כלכלית .כל אלה מחייבי את מקבלי ההחלטות במשרדי הבריאות והאוצר וא $את
הממשלה כולה לפעול כדי להבטיח המש( מת שירותי בריאות ראויי במתקני
הרפואיי ה בקהילה וה במערכת האשפוז .על הפתרו להיות מערכתי ושוויוני,
ואפשר שיחייב א $לשקול שינוי בסדרי העדיפויות מבחינת הפניית המשאבי  ,צעדי
התייעלות של בתי החולי ובחינה של הסוגיות המורכבות שפורטו לעיל.
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שירותי הבריאות בפריפריה
בתי החולי והקהילה
השימוש השגור במונח "פריפריה" נעשה לצור& הבחנה בי מרכז האר %לאזורי
מרוחקי  ,והוא טומ בחובו השלכות בנושאי שוני  ,בי היתר ,קשיי נגישות
לשירותי שהמדינה נותנת לתושביה ,כמו שירותי בריאות ,השכלה ,תרבות
ותעסוקה .המונח מתייחס ג להיבט כלכלי חברתי; ג במרכז האר %יימצאו מקומות
שהאוכלוסייה בה משתייכת למעמד סוציו אקונומי נמו& ,ולכ היא צורכת פחות
שירותי  ,ג שירותי בריאות .השימוש המועט של אוכלוסיית הפריפריה בשירותי
בריאות משפיע על נתוני הבריאות שלה ,על פריו העבודה במשק ,על אבד ימי עבודה
ועל הירידה בתוצר.
אוכלוסיית הפריפריה בכללותה במחוזות דרו וצפו מתגוררת בשטח המהווה כ 85%
משטח המדינה; בסו)  2010היא מנתה כ  2.4מיליו תושבי  ,כ  870,000מה
שייכי למגזר הערבי .אוכלוסייה זו צעירה יותר מאוכלוסיית מרכז האר ,%ורבי
מתושביה משתייכי למעמד סוציו אקונומי נמו&.
המשרד( וקופות החולי )להל ג
בשני האחרונות נקטו משרד הבריאות )להל ג
הקופות( צעדי חיוביי לצמצו אי השוויו בתחו הבריאות בי הפריפריה
למרכז .המשרד א) קבע שצמצו הפערי הוא אחד היעדי החשובי ביותר של
מערכת הבריאות לשני  ,2012 2011והטמיע אותו בתכנית העבודה של אגפיו .גופי
נוספי  ,כמו רשויות מקומיות בפריפריה והמשרד לפיתוח הנגב והגליל ,משקיעי ג
ה משאבי לצמצו הפערי  .כמו כ  ,באוקטובר  2012ציי לחיוב ארגו ה OECD
פעולות שונות שמשרד הבריאות נוקט לצמצו הפערי .1

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר יולי  2012ער משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא שירותי
הבריאות הניתני בפריפריה לעומת השירותי המקבילי הניתני במרכז האר .
שירותי בריאות כללית )להל
הביקורת נערכה במשרד ובארבע קופות חולי
הכללית( ,מכבי שירותי בריאות )להל מכבי( ,קופת חולי מאוחדת )להל מאוחדת(
ולאומית שירותי בריאות )להל לאומית( .הסברי ומידע התקבלו מהמשרד לפיתוח
הנגב והגליל ,מרשויות מקומיות בפריפריה ומאנשי אקדמיה.
הביקורת התמקדה באזורי פריפריה מובהקי בדרו ובצפו האר הכוללי את בתי
המרכז הרפואי לגליל המערבי )להל
החולי הכלליי בפריפריה :הממשלתיי
נהרייה( ,המרכז הרפואי ע"ש ברו פדה ,פוריה בטבריה )להל פוריה( ,המרכז הרפואי
זיו בצפת )להל זיו( והמרכז הרפואי ברזילי באשקלו )להל ברזילי(; ושל הכללית
__________________

1

ראו:
OECD REVIEWS OF HEALTH CARE QUALITY: Israel, Executive Summary,
Assessment and Recommendations, October 2012.
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המרכז הרפואי העמק בעפולה )להל העמק( ,המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע
)להל סורוקה( והמרכז הרפואי יוספטל באילת )להל יוספטל(.
נבדקו בעיקר הנושאי הבאי  :התשתיות לאספקת שירותי הבריאות בפריפריה
לעומת המרכז ,קשיי בהפעלת של בתי החולי הממשלתיי ושל בתי החולי של
הכללית בפריפריה ,כוח אד רפואי וסיעודי ,נתוני הבריאות ,פעילות לצמצו הפערי ,
מוקדי רפואיי בפריפריה והכללת הפריפריה במקורות הכספיי של הקופות.

עיקרי הממצאי
נתוני בריאות נמוכי בפריפריה
קיימי הבדלי בנתוני הבריאות של תושבי הפריפריה לעומת תושבי המרכז ולעומת
הממוצע הארצי .תוחלת החיי של תושבי הפריפריה קצרה יותר והתמותה )כללית
ותינוקות( גבוהה יותר .בפריפריה נרשמי יותר מקרי מוות ממחלות הניתנות לטיפול
מאשר במרכז האר  .תושבי הפריפריה נוטי לחלות יותר בסוכרת .ה ממעטי
לעשות בדיקות מונעות כמו בדיקה לגילוי מומי מולדי ובדיקת מי שפיר .ה
ממעטי בפעילות גופנית ,מעשני יותר וסובלי מהשמנה .שביעות רצונ ממצב
הבריאותי נמוכה יותר מבמרכז.2

מחסור בתשתיות רפואיות בפריפריה
 .1מ י ט ו ת א ש פ ו ז כ ל ל י ו ת  :שיעור המיטות הכלליות ל  1,000נפש בפריפריה
נמו לעומת המרכז .לפי נתוני המשרד משנת  ,2010במחוז תל אביב היה השיעור 2.48
ובמחוז מרכז  ,1.97לעומת  1.39במחוז דרו ו  1.46במחוז צפו  .א -שיש שונות
בנתוני הגיל של האוכלוסייה ובסוגי התחלואה בי האזורי  ,נתוני אלה אינ
משוקללי בנתוני משרד הבריאות ,ולכ ההשוואה שהמשרד עושה אינה מדויקת.
מתשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012עלה כי לאחר שהוא ביצע

__________________

2

תוחלת חיי  :משרד הבריאות ,(2010) ÂÓÈÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰Â ˙Â‡È¯·· ÔÂÈÂÂ˘-È‡ ,עמ'  ;34תמותה כללית:
הלמ"ס ;2008-2006 ÚˆÂÓÓ ÌÈ¯Â‚Ó ÊÂÁÓ ÈÙÏ ,ÏÈ‚Ï ÌÈ ˜Â˙Ó ‰˙ÂÓ˙ È¯ÂÚÈ˘ ,תמותת תינוקות:
משרד הבריאות ,(2010) ÂÓÈÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰Â ˙Â‡È¯·· ÔÂÈÂÂ˘-È‡ ,עמ'  ;41מקרי מוות ברי מניעה:
משרד הבריאות ,Mortality Amenable to Health Care ,נחמה גולדברגר ,ציונה חקלאי ,מר"
 ;2012סוכרת :הלמ"ס ,לוח  ;2009 ˙Â‡È¯· ¯˜Ò ,11בדיקות מונעות˙Â˜È„·Â ˙ÂÈË ‚ ˙Â˜È„·· ˘ÂÓÈ˘ :
 ,ÌÎÒÓ ÁÂ„ - Ï‡¯˘È· ˙Â¯‰ ÌÈ˘ È„È ÏÚ È˙„ÈÏ ÌÂ¯Ë ÔÂÁ·‡Ï ‰ÈÓ„‰משרד הבריאות ,המרכז
הלאומי לבקרת מחלות ) ;(2011פעילות גופנית :הלמ"ס ,לוח  ,25סקר בריאות  ;2009עישו' :הלמ"ס,
לוח  ,˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÙ¯‚ÂÓ„ ˙Â ÂÎ˙Â ÔÈÓ ÈÙÏ ÌÂÈÎ ÌÈ ˘ÚÓ ,24סקר בריאות  ;2009השמנה :הלמ"ס,
לוח  ,˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂÈÙ¯‚ÂÓ„ ˙Â ÂÎ˙Â ÔÈÓ ÈÙÏ ¯˙È ˙ Ó˘‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó ,11סקר בריאות  ;2009שביעות
רצו' ( הלמ"ס ,לוח  24 ,11ו(.2009 ˙Â‡È¯· ¯˜Ò ,25
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את ההתאמות הנדרשות בנתוני  ,שיעור מיטות אשפוז ל  1,000נפש בישראל קרוב
למקובל בכמה מהמדינות המתקדמות ביותר באירופה.3
 .2מ י ט ו ת א ש פ ו ז ל ש י ק ו ג ר י א ט ר י ו ל ש י ק ו כ ל ל י  :במש שני
רבות קיימי פערי במספר המיטות לשיקו גריאטרי ולשיקו כללי .לדוגמה ,במחוז
צפו יש מיטה אחת לשיקו או לגריאטריה שיקומית לכל  3,200קשישי כאשר
הממוצע הארצי הוא מיטה לכ  486קשישי  .עקב כ  ,חולי הזקוקי לשיקו
נשלחי למקומות הרחוקי ממקו מגוריה והמשפחות מתקשות לתמו בה
במהל האשפוז .עקב חס המרחק ,חלק לא עוברי תהלי שיקו והופכי
סיעודיי .4

השימוש בשירות רפואה מרחוק
משיחות של נציגי משרד מבקר המדינה ע בכירי במערכת הבריאות עלה שבמערכת
הבריאות בכללותה )בתי החולי וכ חלק מקופות החולי ( אי שימוש מספק
בטכנולוגיה של רפואה מרחוק ) .5(Telemedicineטכנולוגיה זאת מאפשרת לבצע אבחו ,
מעקב ומת ייעו לטיפול קליני ג כאשר המטופל והיוע הרפואי רחוקי זה מזה.

מקורות כספיי וקשיי תפעוליי של בתי החולי בפריפריה
המקורות הכספיי של בתי החולי הממשלתיי בפריפריה מתאגידי הבריאות 6שלה
מצומצמי לעומת המקורות הכספיי של בתי החולי במרכז .לכ  ,כמעט שאי
ביכולת להעסיק עובדי מחו לתק  .בתי החולי בפריפריה לא מקבלי מספיק
תרומות ,לכ ה משקיעי פחות בתשתיות בינוי .כמו כ  ,הכנסותיה ממחקרי
ומתיירות רפואית נמוכות יותר .בתי החולי בפריפריה פועלי ב"תרבות של מצוקה
תקציבית" ובגירעונות תמידיי  ,הפוגעי בתפקוד התקי .

שחרור מתוכנ מאשפוז לטיפול בקהילה
הכללית כבר מפעילה בהצלחה תכנית של שחרור מתוכנ מאשפוז להמש טיפול
במרפאות הקהילה שעשויה לסייע ,בי היתר ,במניעת אשפוזי חוזרי  ,שכ  ,אשפוז
__________________

3

4
5
6

סוגיית המחסור לכאורה במיטות אשפוז כלליות הוצגה כבר ב„ ,(2011) ·61 È˙ ˘ ÁÂבפרק "מצוקת
האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי כלליי " ,עמ'  .169משרד האוצר טוע %שאי %צור $להוסי#
הרבה מיטות ודרושי צעדי ייעול במערכת הבריאות ובעיקר במער $האשפוז .משרד מבקר המדינה
העיר למשרדי הבריאות והאוצר שעליה להגיע להסכמה בדבר השיעור הארצי של מיטות האשפוז
הכלליות הרצוי ל' 1,000נפש.
ראו ג מבקר המדינה ,(2012) 62 È˙ ˘ ÁÂ„ ,חלק ראשו ,%בפרק "שיקו רפואי לקשישי " ,עמ' .283
ראו ג משרד הבריאותÌÂ˘ÈÈ‰ ˙È Î˙ ,˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ˙ÂÓ‚ÓÏ ‰‡ÂÙ¯‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙Ó‡˙‰ ,
 ,2012 ˙ ˘Ïנובמבר  ,2011עמ'  .20בי %היתר נאמר בתכנית היישו  ,שבמערכת הבריאות אי %שימוש
מספק בטכנולוגיות של טלה'רפואה.
בכל בית חולי ממשלתי יש תאגיד בריאות המאוגד כעמותה שהיא ישות משפטית נפרדת מבית
החולי  .התאגיד מעסיק עובדי ג מבית החולי  ,ויש לו הכנסות ממת %שירותי רפואיי  ,מתרומות,
ממחקרי ועוד .המשרד אחראי לפעילות התאגידי וביכולתו להגדיל את מסגרת פעילות .
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חולה המתגורר בפריפריה רחוק מביתו מקשה על משפחתו לתמו בו במהל האשפוז.
אול  ,משרד הבריאות החל לפעול בנושא רק באמצע .2012

חיזוק מקצועי של בתי חולי קטני
המשרד ובתי החולי העלו את הרעיו לאגד בתי חולי באשכולות כדי שישתפו פעולה
ביניה  ,כיוו שאשכול עשוי לחזק בתי חולי קטני מהבחינה המקצועית .עד נובמבר
 2012לא נעשה דבר בעניי זה .המשרד טר החליט מה המודל הראוי ליישו הרעיו ,
וממילא לא קיד את הנושא.

מחסור בכוח אד בבתי החולי ובקהילה
ב ת י ה ח ו ל י  :כבר כמה שני שהמשרד יודע כי מתפתח מחסור לאומי ברופאי ,
בעיקר בפריפריה ,אשר ישפיע על הטיפול בבתי החולי בטווח הבינוני והארו  .כיו
כבר נרש מחסור ברופאי מקצועיי מסוימי כמו רופאי טיפול נמר  ,ניאונטולוגי
)רופאי פגי ויילודי ( ורופאי מרדימי  .7כמו כ  ,בתי החולי בפריפריה מתקשי
לגייס רופאי לתפקיד מנהלי מחלקות ,בעיקר רופאי בכירי )"כוכבי "(.
ק ו פ ו ת ה ח ו ל י  :במרפאות של הקופות בפריפריה קיי מחסור חמור במיוחד
ברופאי ילדי מומחי וברופאי בתת המקצועות של רפואת ילדי  ,כמו נוירולוגיה
ונפרולוגיה .בנוס ,-נרש מחסור ברופאי נשי  ,ברופאי סוכרת וברופאי אורתופדי ,
ורוב השירות הרפואי נית בידי רופאי שאינ מומחי  .בתי החולי והקופות
מתחרי ביניה על כל רופא מומחה .בשל המחסור ברופאי בפריפריה ,זמני ההמתנה
לביקור אצל רופא ולטיפולי רפואיי מתארכי למעלה מ הסביר וישנ שירותי
שמופסקי  .8בפריפריה יש ג מחסור באחיות ,בפיזיותרפיסטי  ,בדיאטני ובקלינאי
תקשורת וכ בעובדי סוציאליי שמערכת הבריאות מעסיקה בקהילה.
ה ס כ ה ש כ ר ש ל ה ר ו פ א י  :באוגוסט  2011נחת הסכ שכר ע הרופאי
המעניק תוספות שכר ומענקי גדולי  ,עד  500,000ש"ח ,לרופאי העוברי לעבוד
בבתי חולי ובקהילה בפריפריה .עד סיו הביקורת עברו כ  330רופאי לעבוד בבתי
החולי בפריפריה ,א ההסכ טר הוחל על רופאי הקהילה .מנהלי בתי החולי
פוריה ,זיו ברזילי והעמק טענו שעדיי חסרי תקני רבי בכל בית חולי  .במועד
סיו הביקורת התברר שיותר ממאה רופאי שעברו לעבוד בפריפריה קיבלו את
המענקי שהובטחו לה באיחור של עד עשרה חודשי .

__________________

7
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פתרו %מסוי יינת %בעוד כמה שני באמצעות רופאי שיסיימו ללמוד בפקולטה לרפואה בגליל
שהחלה לפעול בצפת בשנת .2011
המחלקה האונקולוגית של סורוקה ובה  22מיטות היא המחלקה היחידה המשרתת חולי סרט %במצב
קשה באזור המשתרע מאשדוד עד אילת .ביולי  2012עמדה המחלקה בסכנת סגירה בשל היעדר
מתמחי לביצוע תורנויות הערב והלילה.
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היעדר מידע רפואי לאומי עדכני במשרד הבריאות
המידע המצוי בידי משרד הבריאות בנוגע לתחלואה לפי משתני חברתיי כלכליי ,
לנתוני מיטות האשפוז למיניה ולנתוני כוח האד הרפואי לסוגיו אינו של ואינו
משוקלל .יוצא אפוא שהמשרד מקבל את החלטותיו הנוגעות לצור בהוספת מיטות
אשפוז ובהגדלת כוח אד רפואי ,על בסיס מידע חלקי ובלתי משוקלל.

בית החולי ברזילי באשקלו
לבית החולי ברזילי באשקלו מאפייני הדומי לבתי החולי בפריפריה הרחוקה
יותר .מאפייניו מקבלי משנה תוק -מעצ היותו בקו עימות ביטחוני מחסור
ברופאי ותשתיות ישנות ביותר 9שאינ ממוגנות ועלולות להיפגע פגיעה קשה
ממתקפות טילי  .ביוני  2007החליטה הממשלה להתחיל בפרויקט שדרוג ופיתוח של
מחלקות לרפואה דחופה ,של חדרי ניתוח ושל שטחי אשפוז ממוגני  ,א הפרויקט טר
הושל  .משרד הבריאות והנהלת ברזילי מעריכי כי צרי עוד כמה מאות מיליוני ש"ח
להשלמתו.

בית החולי יוספטל באילת
בית החולי יוספטל באילת שיי לכללית .הוא נות שירותי רפואיי לתושבי
המתגוררי בעיר ובאזור ,וכ לחיילי המשרתי באזור ,לתיירי  ,למטיילי ועוד.
בבית החולי  65מיטות בלבד .בקי נאמד הכיסוי הרפואי שבית החולי נות
בכ  150,000איש .בית החולי נדרש לעתי לטפל בעשרות פוני ויותר בו זמנית.
 .1ג י ר ע ו כ ס פ י  :בית החולי יוספטל נמצא בגירעו מתמש של עשרות
מיליוני שקלי בשנה ,הנובע בעיקר מ"חסרו הקוט " שלו ,וזאת למרות התמיכה
הכספית שהממשלה מעניקה לו .חלק מהגירעו מקורו בטיפול רפואי ללא כל כיסוי
כספי ,שנית ג למטופלי שאינ מחזיקי בביטוח רפואי )כמו מסתנני ( ,ובשל
העובדה שצה"ל ,לאומית ומכבי מפני חולי למוקדי רפואיי פרטיי בעיר מסיבות
כלכליות; מצב זה יוצר ג כפל של תשתיות ושל שירותי רפואיי  .לבית החולי
הוצאות רבות ג בגי מימו הטסת של רופאי מומחי ממרכז האר והלנת בבתי
מלו וכ מימו העברת חולי באמבולנס או במסוק של חיל האוויר לסורוקה או למרכז
האר )כולל פגי (.
מ צ ו מ צ מ י  :במקרי של אירועי מוחיי
רפואיי
 .2ש י ר ו ת י
והתקפי לב יוספטל מעניק טיפול ראשוני ,ואחר כ החולה מועבר לסורוקה בבאר שבע
הנמצא במרחק של שעתיי וחצי נסיעה באמבולנס .ביוספטל לא פועלות יחידות
רפואיות רבות ,למשל צנתורי ופגייה; מנהל מחלקת א -אוז גרו נאל לטפל ג
בבעיות דנטליות משו שאי בנמצא כירורג פה ולסת .משרדי הבריאות והאוצר לא דנו
ע הכללית בדבר השירותי שעליה לתת באילת.
__________________

9

ראו בדוח זה בפרק "בינוי ותשתיות במערכת הבריאות" ,עמ' .717
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ה ע ס ק ת ה ר ו פ א י  :מנהלי מחלקות ביוספטל
 .3ב ע י ו ת ב ת ח ו
מתלונני על מחסור בכוח אד רפואי .חלק נאל לבצע כוננויות רבות.10

שירותי בריאות נוספי )שב" ( בפריפריה
11

קיימי פערי ניכרי בי שיעור עמיתי השב" במחוז צפו לעומת זה במרכז .
מבוטחי הקופות תושבי הפריפריה ממעטי להפעיל את תכניות השב" שרכשו לעומת
הפעלה מוגברת של תושבי תל אביב והמרכז ,ובכ ה בעצ מסבסדי את תושבי
המרכז )"כשל שוק"( .עלה ג החשש שיש קופות המעדיפות להשקיע משאבי באזורי
המבוססי מהבחינה הכלכלית ,דהיינו במרכז האר  ,ולא בפריפריה.

הכללת הפריפריה בנוסחת הקפיטציה
נוסחת הקפיטציה היא נוסחה המשקללת כמה מקדמי  ,ועל פיה המדינה מחלקת
לקופות החולי כ  30מיליארד ש"ח בשנה שחלק ממנו גובה המוסד לביטוח לאומי
כמס בריאות .במהל עדכוני שנעשו בנוסחת הקפיטציה )עדכו אחרו נעשה בשנת
 ,(2010נוספו לה כמה מקדמי )בה "מדד פריפריאליות" ריחוק מריכוזי אוכלוסייה(
שהביאו לידי שינוי בהקצאת המקורות הכספיי לקופות .בעקבות השינוי קיבלו שלוש
קופות תוספת כספית; אול הביקורת העלתה כי אי כל מנגנו הבודק א חל שיפור
במדדי בריאות שוני של האוכלוסייה בפריפריה .עוד עלה בביקורת כי בתחשיב החדש
נוצר עיוות שכ ב"מדד הפריפריאליות" נכללו בדרו יישובי חזקי ומבוססי )עומר,
מיתר ולהבי ( ואילו יישובי חלשי )באר שבע ,רהט והיישובי הלא מוכרי בפזורה
הבדואית( לא נכללו במדד זה.

סיכו והמלצות
א -ששירותי הבריאות במדינה צריכי להינת על בסיס של שוויו  ,קיימי פערי
ניכרי בי הפריפריה לעומת המרכז בתחו התשתיות ובתחו כוח האד הרפואי
לסוגיו ,לרבות בבתי החולי  .על המשרד לבחו את הדרכי שיש לנקוט כדי לצמצ
את אי השוויו בי בתי החולי בפריפריה לבתי החולי במרכז.
יש להגביר את השימוש בשירותי רפואה מרחוק .יש לשקלל את המידע שהמשרד
מתבסס עליו בהחלטותיו ,בגורמי התחלואה ,בתחו מיטות האשפוז וכוח האד
לסוגיו .יש להבטיח שבית החולי ברזילי יפעל באופ מיטבי בשגרה ובעתות חירו  .על
המשרד והקופות לפעול כדי לשפר את מצבת כוח האד במקצועות הבריאות בבתי
החולי ובקהילה בפריפריה .על משרדי הבריאות והאוצר ,בשיתו -ע הכללית ,לבחו
באופ יסודי את כלל צורכי הרפואה באילת ולתת לה מענה הול  .את בעיית כפל
__________________
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רופא כונ רופא מומחה הנמצא מחו לבית החולי והוא חייב להיענות באופ מידי לקריאה מבית
החולי לאחר שעות הפעילות הרגילות.
עמיתי שב" מבוטחי הקופות הרוכשי תכניות לשירותי בריאות נוספי )שב" ( המשלימות את
השירותי הניתני בסל שירותי הבריאות הבסיסי במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי.
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התשתיות באילת יש לפתור מתו בחינת הנושא בראייה לאומית רחבה .על משרדי
הבריאות והאוצר ועל הקופות לבחו את כלל התופעות שעלו בעניי עמיתי השב"
בפריפריה באופ שתכניות השב" לא יביאו את הקופות לידי הקצאת משאבי קטנה
יותר בפריפריה.
קבלת שירותי בריאות שווי באיכות בפריפריה עשויה ג לסייע לפיזור האוכלוסייה
באר  .לחברה יש מחויבות לאזרחיה ,והיא אמורה לאפשר לה לממש את הפוטנציאל
הבריאותי שלה  .צמצו אי השוויו בתחו הבריאות ייטיב ע משק המדינה ג
מהבחינה הכלכלית ולש כ ראוי לבחור כמה דרכי פעולה ,לבחור את המתווה ההול
ולהקצות לכ מקורות תקציביי הולמי  .שילוב כוחות בי כלל הגורמי בתו מערכת
הבריאות ומחוצה לה יעצי את יכולת התמודדות של משרד הבריאות ,של בתי
החולי ושל קופות החולי ע הפערי התמודדות שיש לראות בה משימה לאומית.
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הטיפול בהפרעות אכילה
הפרעות אכילה ה הפרעות נפשיות הקשורות לעיסוק יתר במשקל הגו )להל
הפרעות אכילה( .ה כוללות טווח נרחב של בעיות הקשורות באכילה בעלת רכיב רגשי,
החל בהפרעות קלות כגו פחד מהשמנה ,הרגלי תזונה חריגי  ,דיאטות קיצוניות
ושימוש באמצעי חריגי להורדה במשקל ,כגו תרופות משלשלות ומשתנות והקאות
יזומות ,דר הפרעות אכילה בלתי מסווגות ,ועד הצורות החמורות של אנורקסיה
נרבוזה) 1להל אנורקסיה( ובולימיה נרבוזה) 2להל בולימיה(.
הפרעות אכילה נחשבות אחת המחלות הנפוצות ביותר בקרב נערות ונשי צעירות
בעול המערבי .3כ  50%מהחולות בהפרעות אכילה סובלות מאבחנה פסיכיאטרית
נוספת.
אנורקסיה ובולימיה מאופיינות בשיעורי החלמה נמוכי  :כ  50%מהחולות צפויות
להחלי כמעט לגמרי;  30%צפויות להחלי חלקית;  20%ימשיכו ויסבלו מהמחלה
לאור שני ומה כ  15% 5%מחולות האנורקסיה ו  1%מחולות הבולימיה ימותו
ב  12 10השני הראשונות שלאחר אבחו המחלה.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי פברואר עד דצמבר  2012את סדרי הטיפול של
משרד הבריאות בנושא .נבדקו ,בי השאר ,הנושאי האלה :מספר מיטות אשפוז
והעמדות לאשפוז יו ולטיפול יו ; פעילות מרפאות והקמת בתי שיקומיי ; תמחור
השירותי מול עלות בפועל; היעדר רצ -טיפולי בי המסגרות לטיפול בהפרעות
אכילה; אבחו ואיסו -מידע על חולות; פיקוח משרד הבריאות )להל ג המשרד( על
מער הטיפול הלאומי; תקינת כוח אד וגיוס אנשי מקצוע; פעולות מערכת החינו
למניעת הפרעות אכילה; איתור הפרעות האכילה ומניעת בקרב רקדניות וספורטאי ;
אבחו ההפרעות וטיפול בה בצבא ההגנה לישראל )להל צה"ל(; פעילויות לשינויי
חקיקה בתחו .
הקופות(;
הביקורת נעשתה במשרד הבריאות ובארבע קופות החולי )להל ג
במשרד החינו ; במשרד התרבות והספורט )להל משרד הספורט(; ובצה"ל .נעשו
בירורי במשרד המשפטי ; במועצה לשלו הילד; במחלקות פסיכיאטריות
ובמחלקות ייעודיות להפרעות אכילה בבתי חולי כלליי ; בבתי חולי פסיכיאטריי ;
ובמוסדות ומרפאות פרטיי .
__________________

1
2
3

סירוב לשמור על משקל גו  ,פחד מעלייה במשקל ,הפרעה בדימוי הגו והכחשת חומרת תת המשקל
הקיי .
התקפי אכילה חסרת שליטה שאחריה הקאות יזומות ,שימוש במשלשלי ובמשתני  ,צו או פעילות
גופנית מופרזת.
מאחר ש  90%מהחולי ה נשי נכתב הדוח בדר! כלל בלשו נקבה ,א! הכוונה ג לגברי החולי
בהפרעות אכילה.
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עיקרי הממצאי
מחסור במסגרות אשפוז ייעודיות ,היעדר שירות בפריפריה והמתנה ארוכה
למסגרות הקיימות
על פי מרבית המומחי בתחו  ,המחלקה המתאימה לאשפוז חולה בהפרעות אכילה
היא מחלקה ייעודית להפרעות אכילה ,המשלבת טיפול פיזי ונפשי .רק במקרי
קיצוניי  ,שבה סובלות החולות ממחלת נפש קשה נוספת ,ה זקוקות לאשפוז
במחלקה פסיכיאטרית בבית חולי כללי.
היעדר מסגרות
כלליי
 .1א ש פ ו ז י י ע ו ד י ב ב ת י ח ו ל י
ו ת ו ר י  :קיימות מעט מחלקות ייעודיות להפרעות אכילה או מחלקות
פסיכיאטריות ,שבה פועל צוות ייעודי לנושא )יחידה להפרעות אכילה( .לפיכ חולות
רבות מתאשפזות סמו למקו מגוריה במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולי כלליי ,
ואינ מקבלות את מלוא הטיפול הנדרש; חולות מתאשפזות ג במחלקות פנימיות,
שבה ה עלולות להידבק במחלות; וחולות נאלצות להמתי בבתיה ומגיעות לעתי רק
לטיפול מרפאתי חלקי שאינו תוא את מצב  .היעדר טיפול מתאי להפרעות אכילה
עלול להפו את החולות לכרוניות ,להפחית את סיכויי החלמת ולהגדיל את סיכויי
התמותה שלה .
למחלקה הייעודית לבוגרות ,היחידה באר  ,במרכז הרפואי על ש חיי שיבא בתל
השומר )להל שיבא בתל השומר( ,תור המתנה ממוש חודשיי עד ארבעה חודשי ,
ומספר הממתינות לאשפוז בה הוא  30 10חולות בכל זמ נתו ; ג למחלקות הייעודיות
לנערות נמשכי תורי ההמתנה חודשיי עד ארבעה חודשי  .א -שבשנת  2011הוסי-
משרד הבריאות  8מיטות לאשפוז נערות ,ובדצמבר  2012הוסי 9 -מיטות לאשפוז
בוגרות התוספת צפויה לדעת משרד הבריאות לצמצ רק חלקית את מש ההמתנה
לאשפוז.
לעתי מגיעות לאשפוז חולות אנורקסיה הזקוקות ,עקב מצב הרפואי הקשה ,ל"טיפול
מוגבר" 4ייעודי ,ואול ה מתאשפזות במקו זאת בטיפול נמר כללי; לעתי נדרש
"אשפוז כפוי" בעיקר לבוגרות החולות בהפרעות אכילה המסכנות את חייה  .5ואול
רק במועד סיו הביקורת ,דצמבר  ,2012אישר משרד הבריאות מיטות נוספות ע
תשתית מתאימה לצרכי אלו.
ובצפו ( של
בדרו
 .2היעדר פריסה ארצית )בפריפריה
מ ס ג ר ו ת ל א ש פ ו ז י י ע ו ד י ל ב ו ג ר ו ת  :בביקורת נמצא כי ה בצפו האר וה
בדרומה אי מסגרות אשפוז ייעודיות לטיפול בהפרעות אכילה לחולות בוגרות הנאלצות
להתאשפז רחוק ממשפחת ומילדיה  .ולכ לא קיי פתרו לחולות הבוגרות הזקוקות
במהל אשפוז לקרבת משפחת הוריה או ילדיה .
 . 3א ש פ ו ז ח ו ל ו ת ב ב ת י ח ו ל י פ ס י כ י א ט ר י י  :האשפוז בבתי חולי
פסיכיאטריי אינו מתאי ברוב רוב של המקרי לחולות בהפרעות אכילה ,וכ הוא
__________________

4
5

טיפול מוגבר טיפול אינטנסיבי הנית לחולה ,והמוגדר בדרגה פחותה יותר מטיפול נמר .
האשפוז הכפוי מתאפשר באמצעות פנייה לבית המשפט לקבלת צו למינוי אפוטרופוס ,שיורה על דרכי
הטיפול ,לרבות אשפוז בכפייה על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב .1962
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מרתיע חולות רבות בשל התדמית הנלווית לו .לדעת מומחי  ,לרבות מנהלי בתי חולי
פסיכיאטריי  ,ראוי שהחולות הללו יקבלו טיפול רפואי במחלקות ייעודיות בבתי
חולי כלליי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולי כללי ,במקרי של תחלואה
פסיכיאטרית קשה נוספת .ואול  ,נמצא כי מתחילת שנת  2010עד אמצע שנת 2012
אושפזו בבתי החולי הפסיכיאטריי באר כ  130חולות בהפרעות אכילה ,חלק
נערות .יודגש כי משרד מבקר המדינה המלי בעבר לשקול העברת מחלקות האשפוז של
ילדי פגועי נפש לבתי חולי כלליי  .6המלצה זו מקבלת משנה תוק -כשמדובר
בנערות החולות בהפרעות אכילה ,ועלולות להינזק מאשפוז בבתי חולי פסיכיאטריי .

מחסור בעמדות לאשפוז יו ולטיפול יו בהפרעות אכילה
הוספת עמדות לטיפול יו טרו אשפוזי ,7ה בבית החולי וה במרפאות ייעודיות
בקהילה ,הייתה מאפשרת לחולות הממתינות לאשפוז לקבל טיפול במהל חודשי
ההמתנה ,ובכלל זאת הכנה לאשפוז .כ הייתה נמנעת הידרדרות במצב  ,ועשוי היה
להצטמצ מספר האשפוזי  .כמו כ  ,הוספת עמדות לאשפוז יו הנית לאחר אשפוז,8
הייתה מאפשרת לחולות לצאת מאשפוז מוקד יותר ולהשתלב חזרה בחייה  ,תו כדי
קבלת טיפול אינטנסיבי; מונעת מהחולות הידרדרות ואשפוזי חוזרי והפיכת מחלת
לכרונית; מקצרת את התורי לאשפוז ומייתרת את הוספת של מיטות אשפוז .לדעת
בתי החולי  ,חס כלכלי של תערי -נמו שקבע המשרד ל"אשפוז יו " ול"טיפול יו ",
מונע מה לפתוח עמדות טיפול יו ואשפוז יו נוספות )ראו ג להל בפרק "בעיות
בתמחור הטיפול והשיקו בהפרעות אכילה ותוצאותיה "(.
המשרד הוסי -בשני האחרונות עמדות מעטות לאשפוז יו ולטיפול יו  ,ונמצא כי אי
הערכה כמה עמדות נוספות חסרות עדיי באר  .רק במסגרת ההיערכות לרפורמה
בבריאות הנפש במסגרתה אמורה האחריות הביטוחית לעבור ממשרד הבריאות לקופות
הרפורמה( החליט המשרד על הקמת צוות חשיבה
החולי עד יולי ) 2015להל ג
לפיתוח עתידי של מודל לטיפול בחולות אנורקסיה ,הכולל טיפול יו ואשפוז יו .

היעדר פריסה מספקת של טיפול מרפאתי להפרעות האכילה
 . 1ה מ ח ס ו ר ב מ ס ג ר ו ת ל ט י פ ו ל מ ר פ א ת י ו ה נ ז ק י ב ע ט י ו  :טיפול
מרפאתי 9חשוב ה בשלב ההתחלתי של המחלה ,כמניעת הידרדרות החולה ,וה לאחר
שלב האשפוז .ככל שהמחלה אינה מאובחנת בזמ  ,כ ג קטני סיכויי ההחלמה,
המחלה עלולה להפו לכרונית ,ועלויות הטיפול בה גדלות .בשל אופייה של ההפרעה,
המשלבת רכיבי פיזיי ונפשיי  ,חשוב שהטיפול המרפאתי יהיה רב מקצועי לרבות
פסיכיאטרי ,פסיכותרפי אישי ומשפחתי ,תזונתי ורפואי תו כדי שיתו -פעולה בי
המטפלי ; חשוב שהטיפול יהיה זמי  ,ושיינת בפריסה מספקת שתאפשר נגישות
__________________

6
7
8
9

מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "סוגיות בתחו %בריאות הנפש" ,עמ' .552 ,545
חולה שבמקו %להתאשפז מגיעה לכמה טיפולי %לכמה שעות וחוזרת בסו) היו %לביתה.
חולה שהייתה מאושפזת ,וממשיכה בטיפול במש* היו %מהבוקר ועד אחר הצהריי.%
טיפול מרפאתי הוא טיפול יחיד באחד התחומי %הרלוונטיי %להפרעות אכילה ,הנית לחולות במסגרת
ביקור במרפאה; זאת להבדיל מכמה טיפולי %הניתני %ביו %אחד במסגרת טיפול יו %או אשפוז יו.%
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סבירה לחולות .המשרד ,בהיותו האחראי להספקת שירותי בריאות הנפש ,מפעיל
מרפאות לבריאות הנפש ברחבי האר ; רוכש שירותי מהקופות המפעילות מרפאות
10
ייעודיות להפרעות אכילה; רוכש שירותי מרפאתיי על ידי מינויי מרפאתיי
מבתי החולי הכלליי ; ויש ג מרפאות פרטיות המטפלות בהפרעות אכילה.
הביקורת העלתה כי קיי מחסור ניכר במסגרות בקהילה לטיפול מרפאתי ייעודי
לחולות בהפרעות אכילה ,ולכ יש תורי המתנה ממושכי  .לפיכ חולות אינ מאובחנות
ואינ מטופלות בשלב ההתחלתי של המחלה ,אלא רק כשמצב מידרדר וה נזקקות
לאשפוז .יתרה מכ  ,משו שהרפואה הציבורית אינה מספקת שירות זמי ונגיש בתחו
הפרעות האכילה מתפתחת רפואה פרטית תו כדי קיפוח האוכלוסייה החלשה.
 . 2ה ס י ב ו ת ל מ ח ס ו ר ב ט י פ ו ל מ ר פ א ת י  :במהל שני רבות נמנעו
הקופות מלפתח את הטיפול בהפרעות אכילה ,מאחר שהאחריות לבריאות הנפש נותרה
בידי משרד הבריאות ,זאת למעט כמה יזמות מקומיות של הקופות .ג המשרד מצדו
לא פיתח את השירותי .
ב ט י פ ו ל מ ר פ א ת י  :חלק מהחולות
בי מטפלי
 .3היעדר תיאו
מקבלות טיפול רב מקצועי להפרעת האכילה שלה  .ואול נמצא כי מלבד במרפאות
רב מקצועיות בודדות של הקופות ,חלק ניכר מהטיפולי בקופות נית על ידי מטפלי
שוני )פסיכיאטר ,פסיכותרפיסט פרטני או בקבוצה ,רופא משפחה ותזונאי( בנפרד
וללא תיאו הדוק וקבוע ,כנדרש .כ נפגע הטיפול בחולות ,וקטני סיכויי החלמת .
כמו כ מרבית הטיפולי בשוק הפרטי אינ ניתני במרפאה רב מקצועית ,אלא על ידי
מטפלי שוני  ,שאינ מקיימי ישיבות צוות קבועות ואינ מתואמי ביניה ; מצב
זה פוגע בסיכויי הצלחת הטיפול של החולות.
 . 4ת ש ל ו ה ש ת ת פ ו י ו ת ע צ מ י ו ת ע ל י ד י ה ח ו ל ו ת  :המימו לטיפול
המרפאתי נית לעתי כחלק מסל שירותי הבריאות הבסיסי ,א חלק מהקופות
מעניקות שירותי רק באמצעות שירותי הבריאות הנוספי )שב" ( ,תו כדי גביית דמי
השתתפות עצמית גבוהי מהחולות .לפיכ במקרי הללו חלק נכבד מעלות הטיפול
בהפרעות אכילה נופל על החולות ועל משפחותיה .
ב ר י א ט ר י י  :רוב המנותחות הבריאטריות )לטיפול בהשמנה(
 .5ניתוחי
סובלות מהפרעות אכילה ,לרבות מאכילה התקפית .11המחסור במרכזי מרפאתיי
ייעודיי להפרעות אכילה פוגע ג בשיקו מנותחות אלה הנדרשות להתכונ לקראת
הניתוח והזקוקות לשיקו ולמעקב קבוע אחריו.

מחסור במסגרות לשיקו הפרעות אכילה
לאחר שחרור מאשפוז ממוש נזקקות החולות לשיקו המבוצע במסגרת מגורי
משותפי בבית שיקומי )הוסטל( למש כשנה וחצי בנוכחות אנשי צוות ותו כדי קבלת
טיפול מקצועי .בתי שיקומיי עשויי לחסו בעלויות אשפוז יקרות ולהגדיל את
__________________

10
11

עלות מינוי מרפאתי מחושבת על פי ממוצע מספר הטיפולי %הניתני %לחולה כפול תמחור פגישה.
התופעה מתבטאת בהתקפי אכילה חוזרי ,%שבמהלכ %צורכת החולה מתו* חוסר שליטה כמויות
גדולות של מזו בתו* זמ קצר ,א* ללא הקאות וללא שימוש במשלשלי .%אחת התוצאות היא השמנה.
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סיכויי החלמת של החולות .ואול  ,הביקורת העלתה כי למעט בית שיקומי במרכז
האר ובית שיקומי בצפו  ,חסרות באר מסגרות שיקומיות לחולות כרוניות באזור
ירושלי ובדרו  ,שיאפשרו לחולות לשהות בקרבת מקו מגוריה בשלב השיקו
הממוש תו כדי קבלת השגחה רפואית זמינה.

בעיות בתמחור הטיפול והשיקו בהפרעות אכילה ותוצאותיה
הטיפול בהפרעות אכילה דורש טיפול של צוות רב מקצועי המשלב פסיכיאטר; רופא
פנימאי או רופא ילדי ; תזונאי; כוח אד ממקצועות הטיפול פסיכולוג ,עובד
סוציאלי ,מטפלי בהבעה ויצירה; כוח אד סיעודי; מדרי לאימו גופני .לעתי נדרש
ג מעקב של קרדיולוג ,גינקולוג ,אנדוקרינולוג .הצור בטיפול הרב מקצועי בהפרעה
מגדיל את עלויותיו לעומת הטיפול הפסיכיאטרי הכללי.
ואול  ,לפני משרד מבקר המדינה הועלו טענות כבדות משקל מצד מנהלי מחלקות
להפרעות אכילה ובעלי תפקידי נוספי בתחו  ,ולפיה עלויותיה של יו אשפוז
בהפרעות אכילה ,של טיפול יו ושל אשפוז יו  ,של מינוי מרפאתי ושל הבתי
השיקומיי אינ תואמות את העלויות בפועל .נמצא כי משרד הבריאות לא קבע את
סטנדרד הטיפול המומל על ידי מומחי  ,ובהתא לא בח א תמחור אשפוז
פסיכיאטרי כללי מספיק למת הטיפול הייחודי הנדרש להפרעות אכילה ,או שיש מקו
לקבוע תמחור מיוחד ונפרד לנושאי השוני של הפרעות אכילה .עקב הפערי
הנטעני בי העלויות בפועל של השירות לתמחור נמנעי בתי חולי מלספק לדוגמה
שירות טיפול יו ואשפוז יו לחולות שירותי החיוניי להחלמת .

אבחו ותיעוד חלקי של אוכלוסיית החולות בהפרעות אכילה
 . 1א ב ח ו ו ת י ע ו ד ח ל ק י ב ק ו פ ו ת ה ח ו ל י  :על א -חשיבות האבחו
המוקד לש הגדלת סיכויי ההחלמה ולש מניעת הפיכתה של המחלה לכרונית,
נמצא כי חלק קט בלבד מהחולות מאובח  .אי בקופות מידע מלא ואמי על מספר
הסובלות מהפרעות אכילה על סוגיה השוני  ,וקיי פער בי מספר החולות
המאובחנות הלכה למעשה לבי מספר המשוער על פי מחקרי בי לאומיי בהתאמה
לפרופיל הדמוגרפי באר  .לפיכ חולות רבות אינ מטופלות בשלב הראשו של
ההפרעה ,מצב העלול לגרו להידרדרות ולהפיכת לחולות כרוניות קשות לטיפול ,תו
כדי סיכו בריאות וחייה והגדלת עלויות הטיפול בהמש  .חלק מהקופות סבורות כי
השקעת משאבי בהעלאת המודעות למחלה ,אשר תגדיל את מספר החולות
המאובחנות ,כשמנגד אי היצע מספיק של שירותי ייעודיי  ,תגרו להארכת תורי
ההמתנה ,ולפיכ אינה כדאית .משרד מבקר המדינה מעיר כי במציאות זו ,המשרד
והקופות אינ יכולי להערי את הצרכי ולגבש את מספר המסגרות הרצוי ,למרות
הצור המיידי להיער למת טיפול ראוי לחולות בהפרעות אכילה.
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 .2אי איתור הפרעות אכילה במוסדות החינו" ואי העברת
ה מ י ד ע ל ק ו פ ו ת " :שירותי הבריאות לתלמיד" ,12שמפעיל המשרד ,אינ מעבירי
לקופות נתוני על תלמידות בעלות  13BMIנמו המעורר חשד להפרעת אכילה ,א-
שהצור במידע זה עלה כבר בדוח ביקורת קוד של מבקר המדינה בנושא מניעת
השמנה .14כתוצאה מכ הקופות אינ מנצלות את המידע הנרחב הקיי במשרד לצור
הערכת הפרעות אכילה ואבחונ  ,אומד מספר החולות ,טיפול בה ומעקב אחריה ;
יוצא שדווקא בכיתות העל יסודי ,בגילאי שבה מתחילות רוב הפרעות האכילה,
תלמידות הסובלות מהפרעות אכילה אינ מאותרות; ג צוותי המורי במוסדות
החינו  ,לרבות בחטיבות העליונות ,שבה נוכחות הפסיכולוגי והיועצי החינוכיי
מוגבלת ,לא הונחו כיצד לנהוג במקרי של חשד להפרעות אכילה בקרב תלמידות.

היעדר תקינת כוח אד ומחסור באנשי מקצוע לטיפול בהפרעות אכילה
מספקת לטיפול בהפרעות
 .1היעדר תקינת כוח אד
א כ י ל ה  :התקינה במחלקות המטפלות בהפרעות אכילה בבתי החולי הממשלתיי
אינה מוסדרת ,אינה אחידה ומפוצלת בי תקני נציבות שירות המדינה לתקני
הממומני על ידי תאגידי הבריאות )קר המחקרי ( ,וקיי חשש מפערי ברמת
הטיפול הרפואי ,בהתא למקורות הכספיי שמעמיד כל בית חולי  .ג שירותי
בריאות כללית לא הקצתה תקינה לחלק מהמרפאות ולמחלקות להפרעות אכילה
שבבעלותה לש העסקת כוח אד ייעודי :חלק מאנשי המקצוע מועסקי ללא תק ,
וחלק מועסקי ממקורות שוני של בתי החולי או על בסיס הסדרי ע בתי חולי
סמוכי .
 . 2מ ח ס ו ר ב א נ ש י מ ק צ ו ע ל ט י פ ו ל ב ה פ ר ע ו ת א כ י ל ה  :בחלק
ממסגרות הטיפול להפרעות אכילה קיי מחסור בכוח אד מקצועי המתמחה
בהפרעות אכילה .כ למשל קיי מחסור בפסיכיאטרי של ילדי  ,בפסיכיאטרי של
מבוגרי ובתזונאי  .מחסור זה פוגע בזמינות השירות .המשרד לא ער עבודת מטה
לתכנו הכשרת אנשי המקצוע הנדרשי בכל אחד מתחומי הטיפול בהפרעות אכילה
ולהגדלת מספר המומחי בתחו  ,למשל ,באמצעות הגדלת מספר המקומות
להתמחות .ג התמחור החסר של האשפוז ,של אשפוז היו ושל השיקו אינו מאפשר
להעסיק כוח אד מקצועי בהיק -הנדרש לטיפול בחולות הרבות.

__________________

12
13
14

מער* שמפעיל משרד הבריאות במסגרת אחריותו על תחו %הרפואה המונעת ושמבצע ,בי השאר,
חיסוני ,%בדיקת גובה ומשקל בבתי הספר.
 Body Mass Index BMIמחושב על ידי חלוקת משקל הגו) )בקילוגרמי (%בריבוע הגובה
)במטרי .(%משק) את כמות רקמת השומ בגו) ,תלוי גיל ומי ומאפשר קביעת משקל תקי  ,חוסר
ועוד) משקל.
מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "מניעת השמנה דוח מעקב" ,עמ' ) 791להל דוח
מבקר המדינה בנושא מניעת השמנה(.
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היעדר פיקוח והיעדר אסדרה מצד המשרד על תחו הטיפול בהפרעות אכילה
היעדר תכנית לאומית לשיפור הטיפול בהפרעות אכילה:
המשרד כמאסדר לא גיבש תכנית לאומית לאבחו הפרעות אכילה ,לטיפול בה
ולמניעת  ,אשר תכלול פריסה ראויה של המסגרות לטיפול בהפרעות אשפוז ,טיפול
תו כדי יצירת נגישות וזמינות לכלל
יו  ,אשפוז יו  ,טיפול מרפאתי ושיקו
האוכלוסייה .מאז  2008ועד מועד סיו הביקורת הקצו משרד הבריאות ומשרד האוצר
 14מיליו ש"ח לטובת מיטות אשפוז ,עמדות לאשפוז יו ומינויי מרפאתיי בתחו
הפרעות האכילה ,ואול הביקורת העלתה כי הפעולות הללו נעשו ללא עבודת מטה
מקיפה באשר למספר החולות המשוער ובאשר לצרכיה הרפואיי ; כ ג לא נבחנו
הצרכי בחלוקה לאזורי מגורי  ,ולא נקבע מהו התמהיל הנכו להוספת השירותי
השוני .
בניית המודל הטיפולי הראוי להפרעות אכילה
והעברת מידע
 .1היעדר טיפול רב מקצועי של מטפלי
ב י נ י ה  :נמצא כי אי מודל טיפול רפואי בהפרעות אכילה שבמסגרתו אמור היה
15
המשרד בשיתו -העמותה הישראלית למניעה ,טיפול ומחקר בהפרעות אכילה
להנחות ברוב רוב של המקרי בנושא השילוב בי טיפול תזונתי ,פסיכיאטרי
ופסיכולוגי ובי הטיפול הרפואי ,זאת למרות חשיבותו של שילוב כזה להצלחת הטיפול.
ההנחיה חשובה במיוחד מאחר שחולה מטופלת לעתי בד בבד על ידי כמה אנשי
מקצוע בקופה ,בבית חולי ובמסגרת פרטית .כמו כ  ,למרות חשיבות הקשר המקצועי
הרצי -בי בעלי המקצועות המטפלי בחולה ,נמצא כאמור ה בקופות החולי וה
במסגרת הטיפולי הפרטיי כי אי מער של עדכו בי המטפלי בדבר מצבה.
 .2היעדר מסגרות הכוללות את כל שלבי הטיפול במחלה:
מרבית המרכזי הרפואיי אינ כוללי מסגרות לכל שלבי הטיפול במחלה כמומל
על ידי המומחי בתחו  :אשפוז מלא ,טיפול מרפאתי ,טיפול יו  ,אשפוז יו ושיקו .
לפיכ כמעט בכל האר נוצר מצב של חוסר ברצ -טיפולי בי המסגרות ,החיוני לטיפול
בהפרעות אכילה.
היעדר בסיס מידע במשרד ובקופות והיעדר מחקר כבסיס
לקבלת החלטות
משרד הבריאות והקופות טר העריכו כלכלית את העלויות הישירות והעקיפות
הכרוכות בהפרעות אכילה ,וטר קבעו מהו הטיפול הכדאי יותר מהבחינה הכלכלית.
המשרד לא אס -מידע ולא ביצע מחקרי בתחו  ,המשווי את הנתוני לארצות
אחרות כבסיס לקבלת החלטות לאומיות לטיפול .המשרד ג לא ניצל את המידע
הקיי בידי המחלקות הייעודיות כבסיס לקבלת החלטות לאומיות .למשרד ג אי
__________________

15

העמותה הישראלית למניעה ,טיפול ומחקר בהפרעות אכילה מאגדת בתוכה את הפעילות הקלינית
והמחקרית בנושא ,ופועלת לקידו %אמות מידה לטיפול מיטבי בהפרעות אכילה ולקידו %מדיניות
חברתית ,חינו* ומניעה.
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מאגר מידע ,שמ הראוי שיהיה בידיו בשני "כובעיו" :ה כמאסדר מערכת הבריאות
הלאומית וה כגו -ביצוע האחראי ישירות ,כאמור ,להפעלת תחו הפרעות האכילה.
במסגרת מאגר כזה ,מ הראוי שהיו בידי המשרד נתוני כגו מספר החולות
המאובחנות והמטופלות; מספר החולות הממתינות לאשפוז ,לאשפוז יו ולטיפול
מרפאתי; זמני ההמתנה )התורי ( לטיפול .מאגר מידע כזה חיוני לקבלת החלטות.
היעדר מידע רפואי בקופות על החולות הרבות המטופלות בשוק הפרטי עלול לפגוע
בטיפול בה  ,ומונע מהמשרד ומהקופות לאמוד את מספר ולהיער להספקת
השירותי בהתא  ,במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש.
ה י ע ד ר פ ע ו ל ו ת ב ק ר ה מ צ ד מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת  :למרות תפקידו של
המשרד כמאסדר וכגו -ביצוע האחראי להספקת שירותי בריאות הנפש ,המשרד לא יצר
מנגנו פיקוח ובקרה על השירותי הניתני בתחו הפרעות האכילה ,ולא ביצע פעולות
בקרה על ספקי השירותי הרבי בתחו זה ,למעט שתי פעולות בקרה שבוצעו במר
 2011וביוני  2012במחלקת האשפוז בשיבא בתל השומר.

פעולות מערכת החינו למניעת הפרעות אכילה
משרד החינו לא קבע אילו גורמי מוסמכי לשוחח ע התלמידות על נושאי תזונה
ואילו מסרי על מורי להעביר בנושא דימוי גו ,-משקל רצוי ותזונה .א -שמרבית
המומחי בתחו מסכימי כי העלאת הנושא של הפרעות אכילה באופ יזו לפני
תלמידות עלולה דווקא לעודד את התפתחות  ,משרד החינו לא קבע הנחיות באשר
להצגות שרצוי שהתלמידות יצפו בה ולהרצאות שיאזינו לה ולא בח את תוכנ ;
בפועל ההחלטה מתקבלת על ידי המוסד החינוכי בלבד .למרות ההסכמה בקרב
מומחי בדבר החשיבות שבהדרכת הורי להעברת מסרי נכוני בנושאי של תזונה,
פיתוח דימוי גו ,-צפייה ביקורתית במדיה וערנות באשר להתפתחות ההפרעה בשלביה
הראשוני  ,נמצא כי משרד החינו אינו מעביר הדרכות קבועות להורי .

איתור הפרעות אכילה בקרב רקדניות ומניעת
משרד החינו אחראי לחינו הפורמלי למחול במסגרת מגמות המחול במוסדות
החינו  ,שבה לומדות כ  3,200תלמידות.
ל ב ד י ק ו ת ר פ ו א י ו ת  :א -שרקדניות נמצאות בסיכו
 .1ה י ע ד ר כ ל ל י
לפתח הפרעות אכילה ,משרד החינו לא הוציא כללי המחייבי ביצוע בדיקות
גופניות תקופתיות למניעת נזקי בריאותיי לתלמידות במגמות המחול בבתי הספר.
 .2ה י ע ד ר ח ו ב ה ל י י ע ו  #ת ז ו נ ת י מ ק צ ו ע י ב מ ג מ ו ת ה מ ח ו ל  :א-
שלדעת מומחי יש חשיבות לחינו לתזונה מאוזנת לתלמידות מגמות המחול,
הרוקדות שעות רבות בשבוע ,משרד החינו לא פרס הנחיה באשר לחובה לקיי ייעו
תזונתי באופ סדיר לתלמידות במגמות המחול; ולא קבע הנחיות מחייבות באשר
לאיסור העברת מסרי המעודדי רזו לתלמידות .הנחיות אלו עשויות לשמש ג
גופי המקיימי פעילות מחול במסגרת החינו הבלתי פורמלי ,כגו בתי ספר למחול
המופעלי על ידי רשויות מקומיות ,בתי ספר פרטיי ולהקות מחול.
 .3מ ע ו ר ב ו ת מ ש ר ד ה ח י נ ו " ב נ ע ש ה ב מ ג מ ו ת ה מ ח ו ל  :למרות
קיומ של מחקרי בנושא הדח -לרזו בקרב תלמידות מגמות המחול ,משרד החינו
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מסר כי אינו מפקח על המתרחש במגמות המחול שבאחריותו ,מבחינת המסרי
המעודדי רזו והתפתחות הפרעות אכילה.

איתור הפרעות אכילה בקרב ספורטאי ומניעת
16

הפרעות אכילה שכיחות בקרב ספורטאיות בענפי  ,שבה נדרש משקל נמו וג
בענפי ספורט שבה מתחרי על פי קטגוריה של משקל .17משרד מבקר המדינה בח
אילו פעולות נוקט משרד הספורט למניעת הפרעות אכילה בקבוצות אלו.
הנושא של עידוד רזו בקרב מתעמלות צעירות בהתעמלות אמנותית עלה בשלוש ועדות
שהקי משרד הספורט ,18וממסקנותיה עולה חשש כבד כי התופעות חוזרות על עצמ .
ואול  ,עד דצמבר  2012לא קבע משרד הספורט הנחיות המעוגנות ,למשל ,באמצעות
קוד אתי ,שאותו אמורי האיגודי וההתאחדויות לאמ בהתא לענ -הספורט ,ובו
התייחסות לשמירה על טובת הספורטאי הקטי ועל בריאותו.

התאמות חקיקה בתחו הפרעות אכילה
 .1בחינת החקיקה בנושא "אשפוז כפוי" של קטינות
ה ס ו ב ל ו ת מ ה פ ר ע ו ת א כ י ל ה  :קיו שני חוקי העוסקי בד בבד בטיפול
חוק הנוער טיפול והשגחה ,התש"  1960וחוק טיפול בחולי
בבעיות נפש של קטיני
נפש ,התשנ"א  1991יוצר קשיי ביישומ בעת אשפוז פסיכיאטרי של קטיני  ,לרבות
כאלו הסובלי מהפרעות אכילה .במטרה לבחו את הנושא הוקמה עוד בשנת 2009
ועדה משותפת למשרדי הבריאות ,המשפטי והרווחה השואפת לחקיקת חוק אחד
שיטפל במחלות ובהפרעות נפש של קטיני  ,לרבות הפרעות אכילה .ואול הביקורת
העלתה שעבודתה נמשכת מאז ועד מועד סיכו הביקורת) ,ינואר  (2013וטר הושלמה.
 .2הצעת החוק לאשפוז בכפייה של בוגרות הסובלות
מ ה פ ר ע ו ת א כ י ל ה  :על פי פסיקת בית המשפט משנת  2003הוגבלה היכולת
לאשפז בכפייה בוגרות הסובלות מהפרעות אכילה והנתונות במצב מסכ חיי  ,ולכ
נוצר צור בשינוי חקיקה בנושא .קיימת הצעת חוק בנושא ,שלא קודמה לפני פיזור
הכנסת בסו -שנת  .2012במסגרת ליווי הצעת החוק הוק צוות בי משרדי לגיבוש
עמדת הממשלה ,אשר טר סיי את עבודתו .ואול  ,על פי פסיקה מאוקטובר  2012יש
לראות באנורקסיה מחלת נפש לפי חוק הטיפול בחולי נפש ,ופסיכיאטר מחוזי רשאי
להורות על אשפוז בכפייה.
ו מ ד י ה  :במטרה למנוע ולצמצ התפתחות
 .3חקיקה בנושא פרסו
הפרעות אכילה ,נכנס לתוק -בינואר  2013חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות,
התשע"ב  ,2012המחייב פרסומאי ומפרס לקבל אישור רופא מהדוגמנית כי אינה
סובלת מתת משקל .כמו כ קובע החוק כי פרסומאי ,המציג תצלו שבו נעשה שימוש
__________________

16
17
18

בעיקר התעמלות אמנותית ,התעמלות מכשירי ,%החלקה על הקרח ,ריצות למרחקי %ארוכי %ושחייה
אמנותית.
כגו היאבקות ,הרמת משקולות ,טקוונדו ,ג'ודו ואגרו).
הוועדות ה  :ועדת שפר מ  ;1996ועדת הררי מ  ;2000ועדת דקל מ .2009
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בעריכה גרפית לש הצרת היקפי הגו ,-חייב לכלול בפרסומת הבהרה כי נעשה בה
שימוש בעריכה מסוג זה .משרד מבקר המדינה מעיר ,כי כעת ,לאחר שתוק חוק זה ,יש
לפעול לפיקוח מוגבר על דרכי יישומו הלכה למעשה.

אבחו וטיפול בהפרעות אכילה בקרב חיילות צה"ל
 . 1א ב ח ו ה פ ר ע ו ת א כ י ל ה ב ל ש כ ו ת ה ג י ו ס  :חיילות הלוקות בהפרעות
אכילה משרתות בצה"ל ,א ההפרעה אינה חמורה מהבחינה הרפואית ומהבחינה
הנפשית ,וא היא מל/וה בקשיי תפקוד קלי עד בינוניי  .מועמדות לשירות ביטחו
)להל מלש"ביות( מסתירות את הפרעת האכילה בבדיקת הרפואית בלשכות הגיוס.
19
במועד הביקורת שירתו בצה"ל כ  170חיילות המאובחנות כחולות בהפרעות אכילה
מספר הנמו בהרבה ממספר המשוער .אי ידיעה של הצבא עלולה לגרו :
) (1לשיבו לא מתאי של החיילת ,העלול להחמיר את המחלה; ) (2למנוע ממנה
נגישות לטיפול; ) (3להביא לכ שצה"ל יישא באחריות ובהוצאות כספיות ,בגי
הצור להכיר בה כנכת צה"ל.
 . 2ה ע ב ר ת מ י ד ע ר פ ו א י ל צ ה " ל מ ר ו פ א ה מ ש פ ח ה  :בביקורת נמצא
כי מלש"ביות הנמנעות מלהמציא לצה"ל את שאלו הבריאות חתו על ידי רופא קופת
החולי כנדרש ,מתגייסות ג בהיעדרו; רק  40% 30%מהמלש"ביות ממציאות שאלו
חתו בידי רופא המשפחה ,וצה"ל אינו משקיע מאמצי להגדיל שיעורי אלו ולקבל
את הצהרות הבריאות .לעתי המלש"ביות אינ מדווחות על עבר הרפואי בנושא
הפרעות אכילה ומסתירות במכוו סימני המעידי על כ )משקל ,הרגלי תזונה
וכדומה( .במהל  2012פעל צה"ל לקבלת תמצית תיקיה הרפואיי של המלש"ביות
מהקופות בתהלי הגיוס במטרה לשפר את איכות המיו הרפואי ואת הטיפול הרפואי
המוענק לה בהמש .
 .3היעדר דיווח המשרד לצה"ל על אשפוז פסיכיאטרי של
מ ל ש " ב י ו ת  :אשפוזי פסיכיאטריי של מלש"ביות קטינות בגי הפרעות אכילה
בבתי חולי פסיכיאטריי או במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולי כלליי אינ
מתועדי במאגר המידע של משרד הבריאות ,זאת בניגוד לדיווח רצי -הקיי על
חיילות בוגרות בשירות סדיר ובשירות הקבע המועבר לצה"ל בדבר כל אשפוז במוסד
פסיכיאטרי וכ דווח רצי -על קטיני החולי במחלת נפש .לפיכ מידע על אשפוזי
פסיכיאטריי אלו של מלש"ביות קטינות בגי הפרעות אכילה ,אינו עובר למשרד
הבריאות ולא לצה"ל ,אפילו במקרי של מחלה קשה ואשפוז ממוש בסמיכות זמני
לתהליכי הגיוס וג במקרי בה יש הערכה רפואית בדבר סיכויי גבוהי לחזרתה
של המחלה ובכ חסר מידע חיוני לקבלת החלטות לגבי גיוס ושיבוצ .
 .4מחסור בכוח אד ייעודי לאבחו הפרעות אכילה ולטיפול
ב ה  :לטיפול בהפרעות אכילה נדרש כאמור ניסיו וידע ייעודי בתחו  .ואול ,
הטיפול והמעקב אחר חיילות החולות בהפרעות אכילה נעשה על ידי קב"ני שה
פסיכולוגי ופסיכיאטרי ועל ידי תזונאי  ,שאינ מתמחי בהפרעות אכילה ואינ
__________________

19

מאחר ש  90%מהחיילי %החולי %ה %נשי %ג %פרק זה נכתב בלשו נקבה ,א* הכוונה ג %לחיילי%
גברי.%
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בעלי ניסיו ייעודי והכשרה בתחו  .הדבר מפחית את איכות הטיפול הנית במסגרת
צה"ל לחיילות החולות .זאת נוס -על היכולת המוגבלת לטפל בצוות רב מקצועי
במשות) -פסיכיאטר ,פסיכולוג ,תזונאי ורופא( ועל המחסור במרפאות ייעודיות מחו
לצה"ל הנגישות לחיילות החולות .עוד נמצא כי אי מספיק תזונאי בצבא ,וכי צה"ל
טר הגדיר כמה תזונאי נדרשי .

סיכו והמלצות
מער הבריאות השל  ,אשר נועד לטפל בחולות הסובלות מהפרעות אכילה ,היה אמור
לכלול :אשפוז ,אשפוז יו  ,טיפול יו  ,טיפול מרפאתי ושיקו  .הביקורת העלתה כי
מער זה נבנה ללא הכוונה וללא בחינה יסודית של הצרכי על ידי המאסדר משרד
הבריאות .משרד הבריאות אחראי בנושא הפרעות האכילה לרכישת שירותי ועל
הפעלת בעצמו ,זאת במסגרת אחריותו הישירה לבריאות הנפש בישראל ,עד העברת
האחריות לקופות במסגרת הרפורמה ,שהחלה בינואר  .2013המשרד אחראי ג לפיקוח
ולאסדרת הפעילות הכרוכה בטיפול בהפרעות האכילה ולפיקוח עליה כמו בכלל סוגיות
הבריאות במדינה .בביקורת עלו ליקויי ברוב הנושאי שנבדקו.
מחסור במסגרות אשפוז ,אשפוז יו  ,טיפול יו  ,טיפול
מ ר פ א ת י ו ש י ק ו  :על משרד הבריאות ,על האיגודי המקצועיי בתחו ועל
קופות החולי לאמוד את מספר הנערות והבוגרות החולות בהפרעות אכילה והנזקקות
לטיפול; לבחו פתיחת מחלקות אשפוז ייעודיות נוספות שייתנו פתרו לחולות בוגרות
הזקוקות לקרבת משפחותיה  ,הוריה או ילדיה ; לבחו הסטת מיטות מבתי חולי
פסיכיאטריי לבתי חולי כלליי  ,אגב חישוב החיסכו שיושג ה מפינוי השטחי וה
ממניעת הידרדרות החולות והצור באשפוזי חוזרי ; לבחו את הצור בהוספת
עמדות לטיפול יו ולאשפוז יו ; לתכנ את מער האבחו והטיפול המרפאתי; לקד
פתיחת בית שיקומי בדרו ולבחו את האפשרות לפתיחת בתי שיקומיי נוספי .
בעיות תמחור ועלויות בתחו הפרעות האכילה ותוצאותיה :
כיו אי הבדל בי תמחור השירותי הרפואיי בתחו הפרעות אכילה לבי אשפוז
פסיכיאטרי כללי ,למרות השוני הניכר בי המשאבי הנדרשי לטיפול .על משרד
הבריאות לקבוע סטנדרט לאשפוז במחלקה ייעודית להפרעות אכילה ולתמחרו
בהתא ; לבחו את התמחור של אשפוז יו וטיפול יו ייעודי; לבחו עלות מינוי
מרפאתי ייעודי להפרעות אכילה בנפרד ממינוי פסיכיאטרי; וכ לחשב מחדש את עלות
ניהול הבתי השיקומיי לחולות הבוגרות המשתקמות.
ותיעוד חלקי של אוכלוסיית החולות בהפרעות
אבחו
א כ י ל ה  :קיי תת אבחו של החולות בהפרעות אכילה .ע כניסת הרפורמה
בבריאות הנפש ,על הקופות להסדיר העברת מידע רפואי על החולות בי מסגרות
ממשלתיות ובי ספקי שירות אחרי  ,שמה ירכשו הקופות שירותי  .על משרד
הבריאות לבחו העברת מידע ממדידות הגדילה בבתי הספר במסגרת שירותי הבריאות
לתלמיד לקופות ,בכפו -לבחינת מגבלות שמירה על סודיות הרפואית של התלמידות;
על משרד החינו להנחות את צוותי המורי באשר לאיתור תלמידות חולות.
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ה י ע ד ר ת ק י נ ת כ ו ח א ד ו מ ח ס ו ר ב א נ ש י מ ק צ ו ע  :לאחר גיבוש מודל
הטיפול הכוללני על המשרד ,על בתי החולי ועל קופות החולי לגזור ממנו את צורכי
כוח האד הנדרשי ולהכשיר כוח אד ייעודי בהתא .
אסדרה ופיקוח של המשרד על מער" הטיפול הלאומי
ב ה פ ר ע ו ת א כ י ל ה :על משרד הבריאות לגבש תכנית לאומית לטיפול בהפרעה תו
כדי ביצוע עבודת מטה לפריסה ראויה של המסגרות לטיפול ותו כדי יצירת נגישות
וזמינות; להתוות מדיניות לטיפול רפואי תו כדי שילוב טיפול תזונתי ,פסיכיאטרי
ופסיכולוגי ע טיפול רפואי ,לרבות קביעת עקרונות לטיפול לגורמי הפרטיי
הפועלי בתחו ; להנחות שיטת העברת המידע על החולות בי המטפלי בגופי
השוני ; לבצע מחקרי חדשי בתחו תו כדי ניצול המחקרי הקיימי במחלקות
ובמרפאות ,באשר למידת יעילות של הטיפולי השוני ובאשר ליעילות של מסגרות
השיקו ; להערי את עלויותיה של הפרעות האכילה למשק ואת הטיפול הכדאי
והיעיל מהבחינה הכלכלית; לאסו -מידע על תורי ההמתנה; וליצור מנגנו פיקוח
ובקרה כנדרש מתפקידו כמאסדר בתחו .
מ ע ר כ ת ה ח י נ ו "  :על משרד החינו לפרס הנחיות הקובעות אילו גורמי
מוסמכי לייע בבתי הספר בנושאי תזונה ומשקל; וכ לשקול מהי הדר הראויה
והיעילה להדרכת הורי לזיהוי הפרעות אכילה ,פיתוח דימוי גו -וצפייה ביקורתית
במדיה.
א י ת ו ר ה פ ר ע ו ת א כ י ל ה ב ק ר ב ר ק ד נ י ו ת ו מ נ י ע ת  :על משרד החינו
לחייב ביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות וייעו תזונתי מקצועי לתלמידות מגמות
המחול באופ סדיר במוסדות החינו ; לאסור העברת מסרי המעודדי רזו ; להגדיל
את מעורבותו במתרחש הלכה למעשה במגמות המחול .על משרד הספורט לשקול
להגדיל את משקלה היחסי של מניעת הפרעות אכילה במדד "פעולות לקידו רווחת
הרקדני " בתו מודל התמיכה הכלכלי במסגרת מבחני התמיכה בלהקות ,מאחר
שאוכלוסיית הרקדניות מועדת לפתח הפרעות אכילה.
ו מ נ י ע ת  :על משרד
איתור הפרעות אכילה בקרב ספורטאי
הספורט לוודא כי איגודי הספורט והתאחדויות הספורט ,ובייחוד איגוד ההתעמלות,20
מאמצי בתקנוניה כללי דומי לאלה שנקבעו בקוד האתי הכללי ,שקבע משרד
הספורט ,21וכי ה מיישמי אות הלכה למעשה; כי הכללי יעסקו במניעת הפרעות
אכילה ,ובכלל זה יאסרו העברת מסרי המעודדי רזו .
ה פ ר ע ו ת א כ י ל ה  :על משרדי הבריאות,
התאמות חקיקה בתחו
המשפטי והרווחה לסיי את עבודת הוועדה המשותפת הנוגעת לאשפוז פסיכיאטרי
של קטינות חולות על פי חוק הנוער והחוק לטיפול בחולי נפש; וכ לבחו את השלכות
הפסיקה מאוקטובר  ,2012המאפשרת אשפוז כפוי של בוגרות בהוראת פסיכיאטר
מחוזי.
__________________

20
21

איגוד ההתעמלות עמותה רשומה המאגדת אגודות ומועדוני ,%ובמסגרת %פועלות מתעמלות .האיגוד
נתמ* על ידי משרד הספורט וכפו) מקצועית לאיגוד ההתעמלות הבי לאומי .איגוד ההתעמלות אינו
גו) מבוקר.
הקוד מכונה" :קוד בסיס ,כללי אתיקה לספורט בישראל קוד להגינות והתנהגות ספורטיבית".
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א ב ח ו ו ט י פ ו ל ב ה פ ר ע ו ת א כ י ל ה ב ק ר ב ח י י ל ו ת צ ה " ל  :על צה"ל
לשפר את יכולת האבחו ואת איתור עבר הרפואי של החיילות החולות בהפרעות
אכילה ,בי השאר ,באמצעות הגדלת שיעור המלש"ביות שימציאו שאלו מלא מרופאי
המשפחה; לשקול את אבחו ההפרעה במיקור חו או לערו השתלמויות לאבחו
לרופאי ולקב"ני ; להעמיק את הכשרת בעלי התפקידי המטפלי בחיילות החולות;
לבחו א יש להגדיל את מספר התזונאי הפועלי בצה"ל; לגבש את שיטת הטיפול
הייעודי הזמי והנגיש מחו לצה"ל .בנושא העברת המידע לצה"ל על אשפוז פסיכיאטרי
קוד של מלש"ביות בגי הפרעות אכילה ,על משרד הבריאות ,על משרד המשפטי ועל
צה"ל ,בשיתו -המועצה לשלו הילד ,לבחו את השלכות פסק הדי  ,שנית באוקטובר
 2012כאמור ושקבע כי הפרעת אכילה היא מחלת נפש ,על סוגיית הדיווח לצה"ל .מכל
מקו  ,מוצע לשקול מחדש את האיזו הראוי בי הצור לשמור על פרטיותה של
הקטינה לבי הצור לשמור על בריאותה של החיילת ,כדי לקבל החלטה שקולה
ועניינית בשאלה א לגייסה לצה"ל וא כ  ,לאילו תפקידי בפרט במקרי של מחלה
קשה ואשפוז ממוש בבתי חולי פסיכיאטרי בסמיכות זמני לתהליכי הגיוס
ובמקרי בה יש הערכה רפואית בדבר סיכויי גבוהי לחזרתה של המחלה.
בהפרעות אכילה קשות ,המסכנות את בריאות ואת חייה של החולות ,חשיפת המידע
הרפואי עשויה להיות חיונית לצור קבלת ההחלטה המיטבית של צה"ל בנושא.
ל ס י כ ו  :במסגרת הרפורמה בבריאות הנפש ,שבה תועבר האחריות הישירה
לבריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולי עד יולי  ,2015על משרד הבריאות
בשיתו -האיגודי המקצועיי הייעודיי בתחו הפרעות אכילה והקופות לערו
תכנית כוללת להערכת מספר החולות .בהתא עליו לתכנ את מער האבחו  ,הטיפול,
האשפוז והשיקו הנדרש ,תו כדי הגברת זמינותו ונגישותו ותו כדי בחינת התקצוב
והתמחור של כלל השירותי הקשורי להפרעות אכילה .בינתיי  ,ובשלב הביניי שעד
יולי  ,2015על המשרד לתת פתרו מיידי למחסור במסגרות בכל השלבי  ,ותו כדי
תכנו מנקודת מבט עתידית של המער לקראת יישו הרפורמה.
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הפריה חו* גופית IVF
הפריה חו #גופית ) (IVF - In Vitro Fertilizationהיא הפריית ביצית על ידי זרע
מחו #לגו& ולאחר מכ העברת העובר אל הרח במטרה שייקלט בו ויתפתח היריו .
הפריה חו #גופית היא אחד מהאמצעי לטיפול בבעיות אי פריו  ,וטיפולי הפריה
חו #גופית קיימי בישראל מתחילת שנות השמוני של המאה העשרי  .מחזור של
טיפול הפריה חו #גופית מורכב משלב א' ,שבו נבדקת האישה ונעשי בה טיפולי ,
ומשלב ב' ,שבו שואב הרופא ביציות מהאישה בהרדמה מלאה או חלקית.
אמבריולוגי  1מפרי את הביציות ,והרופא מחזיר את הביציות המופרות לרח
האישה.
ב  1987פורסמו תקנות בריאות הע )הפריה חו #גופית( ,התשמ"ז ) 1987להל
תקנות בריאות הע ( .התקנות מסדירות את נושא ההפריה החו #גופית .סעי& 6ד
החוק(,
לתוספת השנייה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד ) 1994להל
קובע כי בסל שירותי הבריאות )להל הסל( ייכללו טיפולי הפריה חו #גופית לצור"
לידת ילד ראשו ושני ,כל עוד לבני הזוג אי שני ילדי מהנישואי הנוכחיי  ,2בלא
הגבלה של מספר מחזורי הטיפול שתוכל המטופלת לעבור; נוס& על כ" ,שירותי
שב" ( שנותנות כל קופות החולי וכ ביטוחי בריאות
הבריאות הנוספי )להל
מאפשרי טיפולי הפריה חו #גופית ג לצור" לידת ילד שלישי ומעלה.
פרטיי
לפי כללי משרד הבריאות ,הטיפול נית לנשי עד גיל .45
בזמ שנחקק החוק היה מספר מחזורי הטיפול שבוצעו בישראל קט  ,אול ע השני
חלה במספר עלייה ניכרת .כ" למשל ביצעו היחידות להפריה חו #גופית באר) #להל
היחידות( בשנת  34,538 2010מחזורי טיפול ,לעומת  18,011בשנת ) 2000גידול
ג
של כ  .(92%כיו מספר מחזורי הטיפול למיליו נפש בישראל הוא הגבוה בעול
ונמצא בעלייה מתמדת ,ויש נשי המבצעות  20מחזורי טיפול וא& יותר לעתי רבות
ללא הצלחה .עלותו של מחזור טיפול נאמדת בכ  15,000 12,000ש"ח ,וההוצאה
הלאומית הכוללת על טיפולי הפריה חו #גופית נאמדת בכחצי מיליארד ש"ח בשנה,
והיא צפויה א& לעלות.3
בבתי החולי הכלליי בישראל פועלות  24יחידות להפריה חו #גופית :תשע מה
הכללית( ,חמש
בבעלות ממשלתית ,שש בבעלות שירותי בריאות כללית )להל
יחידות ה ציבוריות ,וארבע יחידות ה פרטיות.

__________________

1
2
3

עובדי מעבדה המבצעי הפריה חו גופית.
ג א לכל אחד מה יש ילדי מנישואי קודמי .
הסכו המוצג אינו כולל תשלו עבור ימי אשפוז של הא ואת העלויות הגבוהות של הטיפול ביילודי
במשקל של  1,500גר או פחות מכ! ,שכ  20%מה נולדי עקב טיפולי הפריה חו גופית .ההוצאה
הלאומית צפויה א $לעלות בי היתר מכיוו שחוק תרומת ביציות ,התש"ע  ,2010העלה את גיל
הזכאות לקבלת תרומת ביצית מ  51שני ל  54שני .
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פעולות הביקורת
בחודשי מר יולי  2012בדק משרד מבקר המדינה מגוו סוגיות מרכזיות הנוגעות
להפריה חו גופית ,ובכלל זה הבקרה של משרד הבריאות על היחידות; מספר היחידות
ופיזור באר ; קיומו של מסד נתוני לאומי המרכז את הנתוני הקשורי לטיפולי
הפריה חו גופית; הקריטריוני לזכאות לטיפולי הפריה חו גופית; טיפול משרד
הבריאות בסוגיית אחסנת של ביציות מופרות מוקפאות; תקני כוח אד של היחידות
להפריה חו גופית; ותנאי מיזוג האוויר במעבדות היחידות .דוח הביקורת מציג כמה
סוגיות ערכיות חברתיות כלכליות בעלות משקל ובה גיל הזכאות להפריה חו גופית
ומספר מחזורי הטיפול המותר .הדוח בא להדגיש כי סוגיות אלה דורשות דיו .
בביקורת לא נבדקה סוגיית הטיפול בבעיות פוריות של הגבר א" שקיי חשש שלח של
מטופלי יביא להפנייתה של האישה לטיפולי הפריה חו גופית עוד לפני שמוצו כל
המשרד(,
האפשרויות לטיפול בגבר ,הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות )להל ג
ביחידות להפריה חו גופית בבתי החולי הממשלתיי ובבתי החולי של הכללית ,וכ
בארבע קופות החולי  :הכללית ,מכבי שירותי בריאות )להל מכבי( ,קופת חולי
מאוחדת )להל מאוחדת( ולאומית שירותי בריאות )להל לאומית( .בירורי נעשו ג
באיל"ה האגודה הישראלית לחקר הפוריות 4ובמועצה הלאומית 5לרפואת נשי ,
נאונטולוגיה 6וגנטיקה )להל המועצה הלאומית לרפואת נשי (.

עיקרי הממצאי
הגיל המרבי לטיפולי הפריה חו גופית
הפריה חו גופית היא הלי' רפואי הכרו' בסיכוני בריאותיי  .על פי נתוני שמסרו
 15יחידות להפריה חו גופית למשרד מבקר המדינה ,רוב המכריע של מחזורי טיפול
בהפריה חו גופית הנעשי בנשי בנות  45 43אינ מביאי ללידת ילד חי .במאי 2005
המליצה המועצה הלאומית לרפואת נשי להוריד את הגיל המרבי לטיפולי הפריה חו
גופית ל  44שני  .ואול לא נמצא כי משרד הבריאות ד בהמלצות המועצה עד מועד
סיו הביקורת ,יולי  ,2012כשבע שני מאז הוגשו .יצוי כי לאמור בהמלצות יש
משמעויות ניכרות ה בתחו הבריאותי ,בנוגע למטופלות ,וה בתחו הכלכלי ,בנוגע
להוצאה הלאומית לבריאות.7

__________________

4
5
6
7

עמותה שבה מאוגדי רופאי  ,אחיות ואמבריולוגי ומטרתה לקד את חקר הפוריות בישראל ואת
טיפולי הפוריות בה .העמותה משתפת פעולה ע ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י(.
 18מועצות לאומיות מייעצות להנהלת המשרד ,כל אחת בתחומה .על פי המלצות המועצות ,קובע
משרד הבריאות את מדיניותו ומחליט החלטות ארגוניות ומקצועיות.
תחו התמחות בטיפול בתינוקות שנולדו במשקל נמו! ובתינוקות הסובלי מבעיות נשימה ,בעיות לב
או כל בעיה הקשורה להיריו או למחלות שמה סובלת הא .
על פי נתוני מכבי עלות טיפולי הפריה חו גופית עד ללידה לאישה בת  43ומעלה מסתכמת
בכ  400,000ש"ח ,לעומת כעשירית מכ! לאישה צעירה הרבה יותר.
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קביעת המספר הרצוי של מחזורי הטיפול
בכל מדינות העול יש הגבלה על מספר מחזורי הטיפול שאישה זכאית למימו ציבורי
עבור  .היות שבישראל אי הגבלה על מספר המחזורי  ,יש מטופלות העוברות 20 15
מחזורי וא" יותר במימו סל שירותי הבריאות ,א" שהסיכוי להרות פוחת לאחר
מחזורי מעטי  .בשנת  1997המלי האיגוד הארצי למיילדות וגינקולוגיה למשרד
הבריאות להגביל את מספר מחזורי הטיפול ,אול עד מועד סיו הביקורת ביולי 2012
לא ד משרד הבריאות בנושא .להיעדר ההגבלה על מספר המחזורי יש מחיר בריאותי
וכלכלי.

היעדר מידע
ל א ו מ י  :היחידות להפריה חו גופית מדווחות פע בשנה
מסד נתוני
1
למשרד הבריאות על פעילות  .הדיווח נעשה בקצרה ובדיעבד ,ועל כ יש חשש שהנתוני
הנמסרי בו אינ מדויקי  .כמו כ  ,הדיווח הוא לפי מחזורי טיפול ולא לפי מטופלות,
ולכ לא נית לדעת א אישה עברה בשנה אחת או בכמה שני מחזור טיפול אחד או
יותר ,לא נית לדעת את גיל האישה ,לא נית לדעת אילו מחזורי טיפול שעברה
הסתיימו בלידת ילד חי ועוד .עוד הועלה כי מבי  15היחידות שאליה פנה משרד מבקר
המדינה רק חמש יחידות ממוחשבות במלוא .
היעדר מסד נתוני לאומי מקוו אינו מאפשר למשרד הבריאות לבצע בקרה נאותה על
הישגי היחידות להפריה חו גופית ולקבוע מדיניות לאומית ,בי השאר לגבי מספר
מחזורי הטיפול האפקטיביי  ,ומספר היחידות הנדרש .כמו כ  ,היעדר מסד נתוני אינו
מאפשר לקופות החולי לדעת כמה מחזורי טיפול עברה המבוטחת בקופות אחרות ,על
מנת לתת לה טיפול רפואי נאות.
על אודות המטופלות:
 .2ה י ע ד ר מ י ד ע ב ק ו פ ו ת ה ח ו ל י
בכללית ובלאומית אי מידע מלא על אודות המטופלות שלה  .א" על פי שמדובר
בפעילות כלכלית בהיקפי ניכרי  ,לא מסרה לאומית נתוני המאפשרי לחשב את
עלות הטיפול בגילי השוני עד ללידת ילד ,וכ הכללית לא מסרה נתוני המאפשרי
לבדוק כמה מטופלות עברו יותר מעשרה מחזורי טיפול במסגרת שב" "כללית
מושל " ,ומה הייתה עלות הטיפול בגילי השוני עד ללידת ילד.
ההוצאות:
והיק
הטיפולי
 .3ה י ע ד ר מ י ד ע ב ד ב ר ה י ק
למשרד אי נתוני בדבר כמות הטיפולי שביצעו בתי החולי הממשלתיי  ,של
הכללית ,הציבוריי האחרי וכ הפרטיי  ,להולדת ילד ראשו ושני טיפולי
שניתני במסגרת סל הבריאות ,טיפולי שבוצעו במסגרת השב" להולדת ילד ראשו
ושני וכ על אודות כמות הטיפולי שבוצעו מעבר לזכאות סל הבריאות )בשב"
ובביטוחי הבריאות הפרטיי לילד שלישי ומעלה( פעילות שכרוכה ג בהוצאה פרטית
משמעותית.
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טיפולי הפריה חו גופית בבתי חולי פרטיי וטיפולי הפריה בבתי חולי
ציבוריי
החולי
בבתי
הטיפולי
בי
הפעילות
 .1ה ת פ ל ג ו ת
ה צ י ב ו ר י י  :מנתוני
בבתי החולי
ובי הטיפולי
הפרטיי
משרד הבריאות עולה כי מכ  35,000מחזורי טיפול שבוצעו בשנת  2010באר  ,ביצעו
היחידות להפריה חו גופית בבתי החולי הפרטיי כ  19,000מחזורי )כ .8(54%
רשת בתי החולי הפרטיי אסותא ביצעה לבדה כ  12,400מחזורי טיפול )כ  35%מס'
המחזורי  ;(9בית החולי הפרטי אלישע שבחיפה ביצע כ  3,500מחזורי  ,לעומת כ
 1,600מחזורי שביצעו כול שלוש היחידות האחרות להפריה חו גופית הנמצאות
בחיפה והשייכות לבתי החולי הממשלתיי ולבתי החולי של הכללית .(213%) 10יוצא
שבמערכת הפרטית מתבצעת יותר ממחצית הפעילות בתחו ההפריה החו גופית,
וברשת אחת יותר משליש מהפעילות .משרד הבריאות לא שקל את היחס הרצוי בי
היק" הפעילות בתחו זה בבתי החולי הציבוריי ובי היק" הפעילות בבתי החולי
הפרטיי .
ה פ ר ט י י  :לרופא
לבתי החולי
 .2ת מ ר י ל ה ע ב ר ת מ ט ו פ ל י
המייע למטופלת בנוגע לתהלי' הפריה חו גופית והעובד ה במרפאת פוריות של אחת
מקופות החולי  ,ה בבית חולי ממשלתי/ציבורי וה בבית חולי פרטי עלול להיות
תמרי להפנות את האישה לטיפול בבית החולי הפרטי ,מאחר שש הוא יקבל תגמול
רב על הטיפולי  .הרחבה ניכרת של הפעילות הנעשית בבתי החולי הפרטיי ומימונה
ממקורות פרטיי פוגעת באופייה השוויוני של מערכת הבריאות דבר שאינו עולה
בקנה אחד ע העקרונות שעליה מבוסס החוק.

מספר היחידות באר ופיזור
כיו יש באר  24יחידות להפריה חו גופית 11 ,מה במחוזות המרכז ותל אביב.
מהנתוני שמסרו היחידות למשרד הבריאות עולה כי שתיי מה ביצעו בשנת 2010
 235ו  341מחזורי טיפול ,לעומת שאר היחידות אשר ביצעו בשנה זו  470מחזורי טיפול
ויותר כל אחת .באחת מהיחידות א" בוצעו  9,000מחזורי  .11ואול למשרד הבריאות
אי די נתוני המאפשרי לו לבדוק את היק" הפעילות הנכו והיעיל לכל יחידה בכל
אזור ולבחו שונות גבוהה זו.

__________________

8
9
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11

בתי החולי הפרטיי מבצעי ה פעילות במסגרת הסל במימו קופות החולי וה במסגרת השב"
)במימו משות $של קופות החולי והשתתפות עצמית של החולה(.
באסותא תל אביב לבדה בוצעו כ  9,000מחזורי טיפול ) 26%מס! המחזורי (.
היחידות במרכז רפואי כרמל של הכללית ,מרכז רפואי רמב" והמרכז הרפואי בני ציו .
לדברי מומחי  ,מספר המחזורי המרבי בשנה שמבצעות יחידות הפריה חו גופית בעול הוא
כ .2,000
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כללי רפואיי לטיפולי הפריה חו גופית
לפי המלצה של ועדה לנושא טיפולי הפריה חו גופית שמינתה המועצה הלאומית
לרפואת נשי משנת  ,2005אי לאפשר למטופלות בגילאי  ,40 38בתנאי מסויימי ,
לקבל טיפול נוס" בהפריה חו גופית לאחר שני מחזורי טיפול שבה היו ערכי הורמו
מסויי גבוהי משני שלישי של הער' הקוד שנקבע לו .ואול למרות המלצת
הוועדה ,עד מועד סיכו הביקורת לא ד משרד הבריאות בצור' לעדכ כללי רפואיי
שאישר שר הבריאות לפני כ  13שני  ,ואשר לדעת הוועדה אינ נשעני על יסודות
מוצקי מהבחינה הרפואית ,וממילא ג לא פרס נוהל או חוזר מעודכ בנדו ,
והרופאי נאלצי לטפל בנשי שמהבחינה הרפואית אי הצדקה לטפל בה .

בקרות של משרד הבריאות
משרד הבריאות כמאסדר מבצע בקרות על בתי החולי לקראת חידוש רישיונ )פע
בשלוש שני ( .ואול המשרד אינו מבצע בקרה על היחידות להפריה חו גופית ,אלא
רק על פעילות המעבדות בה  .לדוגמה הועלה כי משרד הבריאות לא בדק הא קיי
שוני בשיעור המקרי שבה החזירו היחידות לנשי שלושה עוברי ויותר 12א" על פי
שקיימות הנחיות בנדו ובפועל קיי שוני רב בי היחידות בתחו זה .היעדר הבקרה
אינו מאפשר למשרד לפקח על פעילות היחידות ועל יישו הנחיותיו.

טופס ההסכמה לטיפולי הפריה ביחידות להפריה חו גופית
נמצא כי נוסח טופס ההסכמה לטיפולי הפריה שעליו חותמי
מיחידה ליחידה ג בנושאי מהות הטיפולי :

המטופלי

13

שונה

 .1ה ג ד ר ת פ ע ו ל ת מ י ק ר ו מ נ י פ ו ל צ י ה : 14בטופס המצוי ביחידות במרכז
רפואי רמב" )להל רמב" ( ובמרכז הרפואי שיבא )להל שיבא( ,מוסבר שפעולת
המיקרומניפולציה שנעשית לעתי היא פעולה ניסיונית .עוד נאמר בטופס שהמעקב
שנעשה אחר פעולה זו עד היו אינו מראה כי השימוש בה מעלה במידה ניכרת את
הסיכו ליילודי  ,וכי רק בעתיד יהיה אפשר לדעת א סיכו כזה אכ קיי  .לעומת
זאת ,בטופס ההסכמה המצוי ביחידות של הכללית במרכז רפואי כרמל בחיפה ובמרכז
הרפואי האוניברסיטאי סורוקה בבאר שבע פעולת המיקרומניפולציה אינה מוגדרת
ניסיונית ,וכ מובהר בו כי פעולת המיקרומניפולציה עלולה להגביר את הסיכוי ללידת
תינוקות בעלי מו  ,א" שלא ברור א סיכוי זה גובר בעקבות השימוש
במיקרומניפולציה או בשל בעיית אי הפוריות בכללה .יצוי כי יחידות אחרות בבתי
__________________

12
13
14

בשלב החזרת הביציות המופרות לאישה על הרופא להחליט מה המספר המיטבי של ביציות מופרות
שיש להחזיר.
האמור הוא בלשו זכר שכ המטופלי ה האישה וב זוגה.
כאשר הסיבה לבעיות הפריו מקורה בזרע נעשית לעתי פעולה מעבדתית מיקרומניפולציה .בשיטה
זו נית להסתפק בהחדרת זירעו בודד לתו ביצית או באמצעות טיפול במעטפת העובר כדי לשפר את
השרשתו .וזאת ,לעומת הנחה של נוזל הזרע יחד ע הביצית בתנאי מעבדה ,כפי שמתקיי בהלי
ההפריה החו גופית.
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על טופס הסכמה שבו מוגדרת פעולת

החולי של הכללית מחתימות מטופלי
המיקרומניפולציה ניסיונית.

מ ב ו צ ע ו ת  :בטופסי ההסכמה
 .2פ ע ו ל ו ת ר פ ו א י ו ת ש כ ב ר א י נ
ביחידות ברמב" בחיפה ,בשיבא בתל השומר וביחידות מסוימות בבתי החולי של
הכללית מצוינות פעולות רפואיות שכבר אינ מבוצעות ,כמו החזרת הביציות ותאי
הזרע לחצוצרות ).(GIFT

איכות האוויר במעבדות להפריה חו גופית והשפעתו על איכות הטיפולי
מביקורות שעשתה המחלקה למעבדות במשרד הבריאות )להל המחלקה למעבדות(
ב  15יחידות להפריה חו גופית בשני  2012 2011עולה כי מערכות מיזוג האוויר
בחלק מהמעבדות המצויות בה  ,שה חיוניות להצלחת הטיפולי  ,אינ פועלות לפי
חוזר משנת  152007שממלי להתקי בה מערכת מיזוג היוצרת "על לח ".16

הקפאת ביציות מופרות ואחסנת
17

על פי נתוני היחידות להפריה חו גופית  ,יש בה יותר מ  1,900ביציות מופרות
המוקפאות יותר מ  20שנה ,ויותר מ  5,700ביציות מופרות המוקפאות  20 15שנה .עוד
עולה מהנתוני כי  215ביציות מוקפאות שייכות לנשי בנות יותר מ  ,60כי יותר מ
 1,100ביציות מוקפאות שייכות לנשי בנות  ,1859 54וכי  17נשי שביציותיה המופרות
המוקפאות שמורות ביחידות כבר נפטרו .המש' שמירת הביציות המופרות יותר מחמש
שני בלי שהזוג המטופל מאשר זאת בכתב הוא בניגוד לתקנות בריאות הע )הפריה
חו גופית( ,התשמ"ז  .1987נוס" על כ' ,שמירת הביציות המופרות כרוכה בעלויות
כספיות ועלולה לגרו לעומס ולהימנעות מהקפאת ביציות מופרות אחרות.
משרד הבריאות לא קבע הנחיה בנוגע להפשרת ביציות מופרות שאי לה דורש.

תקני כוח האד והציוד של היחידות להפריה חו גופית
 . 1ת ק נ י ה ר ו פ א י ב י ח י ד ו ת  :משרד הבריאות לא קבע אמות מידה לתקינת
רופאי  ,שמתבססות בי השאר על איכות הטיפול .היחידות בבתי החולי
הממשלתיי מתבססות על רופאי המועסקי על ידי תאגידי הבריאות )קר

__________________

15
16
17
18

חוזר  4/2007בדבר "קווי מנחי למעבדות הפריה חו גופית  IVFתיקו " ממאי .2007
יצירת זרימת אוויר רציפה מ המעבדה החוצה ,כ! שזיהומי אינ יכולי לחדור כלל.
הנתוני כוללי את נתוני היחידות בבתי החולי של הכללית ובבתי החולי הממשלתיי .
נוס" על כ! ,ביחידה להפריה חו גופית בבית החולי ליס ליולדות בתל אביב מוקפאות ביציות
מופרות של  27נשי בנות .64 50
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המחקרי  (19וכ על שימוש בתקני ממשלתיי שנקבעו לרופאי במחלקות הנשי ,
ולמעשה לא נקבע תק לרופאי ביחידות .קיי הבדל בי היחידות בנוגע ליחס בי
מספר הרופאי המועסקי ביחידה ובי הפעולות שהיא מבצעת .כל מנהל בית חולי
קובע את תק הרופאי ביחידה על פי שיקוליו .עקב כ' קיי חשש שעקב אילוצי
כלכליי יועסקו ביחידה רופאי במספר קט מהנדרש ,והדבר יגרו לפגיעה באיכות
הטיפול.
א מ ב ר י ו ל ו ג י  :מבדיקות שעשתה
עובדי המעבדות
 .2תק
המחלקה למעבדות ב  15יחידות להפריה חו גופית 20עולה כי חלק מהיחידות
מעסיקות פחות אמבריולוגי מהדרוש על פי הכללי שקבעו ההנחיות של משרד
הבריאות ,דבר המעלה חשש לפגיעה באיכות הטיפול ולהגדלת הסיכו לטעויות.
 . 3מ ח ס ו ר ב צ י ו ד ח י ו נ י  :בבדיקה של המחלקה למעבדות של המשרד עלה כי
בבתי חולי ממשלתיי  ,בתי חולי ציבוריי ובתי חולי של הכללית קיי מחסור
לבדיקת
באינקובטורי  ,21במיני אינקובטורי  ,במכשירי מדידה מדויקי
הטמפרטורה ,במכשירי לטיפול בחומר ביולוגי ועוד .למחסור זה יש השפעה על יכולת
היחידות לבצע את עבודת כראוי.

משגיחות חיצוניות
במרבית היחידות להפריה חו גופית פועלות משגיחות חיצוניות מטע ארגוני דתיי
וחרדיי  .22מדובר בפעילות כלכלית ניכרת ,שמעורבי בה גורמי שוני וכ שיש לה
השפעות כלכליות ג על המטופלי  .נמצא כי המשרד לא הסדיר את פעילות של
המשגיחות ולא קבע לה כללי  .כמו כ  ,בכמחצית היחידות פעילות המשגיחות אינה
מוסדרת בנוהל פנימי ,א" שה אינ חלק מהצוות הרפואי המטפל וא" שה נמצאות
במקומות רגישי ביחידה ,כמו המעבדות ,וכ ה נחשפות למידע רגיש על מטופלי .

אי בהירות לגבי הזכאי לאבחו גנטי טרו

השרשה ) (PGDבמסגרת הסל

יש זוגות הזכאי בסל הבריאות ל"אבחו גנטי טרו השרשה" כאשר קיי סיכו גבוה
לפגמי גנטיי מסוימי ביילוד ,העלולי לגרו לו למחלות תורשתיות .לאחר האבחו
הגנטי העוברי מוחזרי לרח האישה במסגרת הלי' הפריה חו גופית .ואול נמצא
כי ההגדרה של הזכאות אינה מפורטת דיה .לפיכ' ייתכ שבקשת של חלק מהזוגות
למימו בדיקות מסוימות במסגרת הסל תיענה בחיוב ,ואילו בקשת של זוגות אחרי
__________________

19
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ליד כל בית חולי כללי ממשלתי יש תאגיד בריאות ישות משפטית המאוגדת כעמותה .ראו מבקר
המדינה ,(2009) ·59 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "תאגידי בריאות ליד בתי החולי הכלליי הממשלתיי " ,עמ'
.399
המחלקה החלה לעשות בדיקות אלה בספטמבר .2009
האינקובטורי נדרשי כדי לדמות את תנאי התפתחות העובר ברח  .הביצית המופרת מוכנסת
לאינקובטור עד להחזרתה לגו #האישה.
יש זוגות המעונייני ממניעי דתיי בהשגחה חיצונית על מנת להבטיח כי הילד ייחשב ילד מבחינה
הלכתית.
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למימו אות בדיקות יקרות תיענה בשלילה ,א" שהסיכו ללידת ילד הסובל ממחלות
תורשתיות זהה בשני המקרי  .לעתי א" יימנעו זוגות שבקשת נענתה בשלילה
מלבצע את הבדיקות באופ פרטי עקב התשלו הכרו' בכ'.

סיכו והמלצות
נוכח הממצאי המשמעותיי שעלו בדוח ביקורת זה על משרד הבריאות לפעול בהקד
ולהסדיר את תחו ההפריה החו גופית תו' התחשבות במגוו ההיבטי של הנושא
למע בריאות המטופלות ,לשיפור הטיפולי הרפואיי שמספקי בתי החולי וכדי
שמשאבי מערכת הבריאות ינוצלו באפקטיביות ,להל הנושאי לטיפול:
הגיל המרבי לטיפולי הפריה חו גופית וקביעת מספר
מ ח ז ו ר י ה ט י פ ו ל ה ר צ ו י  :יש מקו שמשרד הבריאות ידו בהמלצות המועצה
הלאומית לרפואת נשי להוריד את הגיל המרבי לקבלת טיפולי הפריה חו גופית,
בשיתו" הגורמי המקצועיי  ,ובכלל זה יבח את הסוגיה הרגשית חברתית ואת
הסוגיה הערכית של הבאת ילד לעול  .כמו כ  ,יש מקו שמשרד הבריאות ,בשיתו"
הגורמי המקצועיי  ,ידו בסוגיה של הגבלת מספר של מחזורי הטיפול .מומל
שהאיגוד הישראלי למיילדות וגניקולוגיה יביא לידיעת הציבור את העובדה כי סיכוייה
של אישה בת יותר מ  40ללדת מתרומת ביצית גבוהי במידה ניכרת מסיכוייה ללדת
מביציותיה שלה.
הצור במחשוב היחידות ובהקמת מסד נתוני לאומי מקוו :
על משרד הבריאות לפעול להקמתו ולהפעלתו של מסד נתוני מקוו  .על משרד
הבריאות ,בתי החולי הממשלתיי ובתי החולי של הכללית להבטיח כי כל היחידות
להפריה חו גופית יהיו ממוחשבות כדי להקל את הדיווח למסד הנתוני הלאומי
שיוק .
לעומת
פרטיי
טיפולי הפריה חו גופית בבתי חולי
ממשלתיי וציבוריי  ,פיזור
טיפולי הפריה בבתי חולי
ש ל ה י ח י ד ו ת ו ה י ק פ ע י ל ו ת  :על משרד הבריאות לבצע עבודת מטה שבה
יבח את פיזור הרצוי של היחידות באר  .כמו כ  ,לאחר ניתוח הנתוני שייאספו
במסד הנתוני  ,השוואת הנתוני שהתקבלו מהיחידות והתחשבות במאפייני
המטופלות ,על המשרד לבחו מהו היק" הפעילות הרצוי לכל יחידה ,כדי להגיע
לתוצאות המיטביות בהפריה חו גופית .יש ג לבחו את החלוקה הרצויה בי היק"
הפעילות בבתי החולי הפרטיי לבי ההיק" בבתי החולי הממשלתיי והציבוריי .
ע ד כ ו ה כ ל ל י ה ר פ ו א י י ו ב ק ר ה ש ל מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת  :מ הראוי
כי משרד הבריאות ידו בצור' לעדכ את הכללי הרפואיי לטיפולי הפריה חו גופית
שנקבעו לפני כ  13שני  ,זאת לפי המלצת הוועדה שמינה יו"ר המועצה הלאומית
לרפואת נשי  .כמו כ  ,על המשרד כמאסדר לפקח על פעילות היחידות ולוודא שתהליכי
העבודה בה יהיו מיטביי  ,כדי ששיעורי ההצלחה בהפריות יהיו גבוהי ככל האפשר.
א ח ס ו ה ב י צ י ו ת ה מ ו ק פ א ו ת  :על משרד הבריאות להנחות את היחידות כיצד
לנהוג בביציות המופרות המוקפאות הנמצאות ברשות זמ רב .על המשרד ג לוודא

משרד הבריאות

שכל היחידות יחתימו את המטופלי
הקפאת הביציות.
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על טופס שבו מצוי כל המידע הנוגע להלי'

ת ק נ י ב י ח י ד ו ת ל ה פ ר י ה ח ו ג ו פ י ת  :על משרד הבריאות לקבוע אמות
מידה לתקינת רופאי ביחידות ,כדי שתפקוד התקי ואיכות הטיפול הנית בה לא
ייפגעו .על היחידות למלא את הנחיות משרד הבריאות לגבי מספר האמבריולוגי
הנדרש במעבדה ,כדי למנוע פגיעה בטיפולי ההפריה החו גופית.
מ ש ג י ח ו ת ח י צ ו נ י ו ת  :על משרד הבריאות לבחו את ההשפעות שיש להימצאות
של משגיחות שאינ עובדות בית החולי בזמ ביצוע הפריה חו גופית ולקבוע לפי
תוצאות הבחינה כללי  .לאחר שיקבע המשרד את הכללי  ,עליו לוודא כי היחידות
פועלות על פיה .
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פעולות הביקורת
היבטי בניהול כוח האד בהוראה במערכת החינו  .ביקורת זו נעשתה בעיקר
במערכת החינו הרשמי ,והיא עסקה בעיקר בנושאי שלהל  :תכנו כוח האד
בהוראה ,מידת ההתאמה בי הכשרת עובד ההוראה ובי המקצוע שהוא מלמד
והשמת עובדי הוראה בחינו הרשמי בכלל ובמוסדות החינו הערבי בפרט.
עוד נבדק במשרד החינו שילוב תלמידי בעלי צרכי מיוחדי במוסדות
החינו הרגיל .בדיקה זו עסקה בכמה היבטי של הנושא :מספר התלמידי
בעלי הצרכי המיוחדי המשולבי במוסדות של החינו הרגיל; התקציב
לשילוב; תלמידי בעלי לקויות למידה והפרעות התנהגותיות רגשיות .כ נבדקו
הפעולות שנקט משרד החינו ליישו המלצות ועדה ציבורית לבחינת מערכת
החינו המיוחד בישראל )"ועדת דורנר"( :קביעה של השלבי ושל לוח הזמני
ליישו המלצות הוועדה ותכנו המשאבי הנדרשי לכ .
ספרות,
נבדקו ג כמה היבטי הנוגעי ללימוד שלושה מקצועות הומניי
היסטוריה ותנ" בבתי ספר בפיקוח הממלכתי במגזר היהודי .מקצועות אלה
נכללי בתכנית היסוד בחינו היסודי ובחטיבות הביניי  ,וה בי מקצועות
החובה בבחינות הבגרות.
במשרד החינו  ,בוועדה לתכנו ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ובקר
לקליטת החייל המשוחרר שבמשרד הביטחו נעשתה ביקורת בעניי מערכת
לתקצוב המכינות הקד אקדמיות ולבקרה עליה  .בביקורת זו נבדקו בעיקר
הנושאי שלהל  :תהלי קבלת ההחלטה לפרס מכרז להקמת המערכת
החדשה ,אפיו המערכת ,ביצוע פיילוט )ניסוי בגרסת הרצה( ,הדרכת
המשתמשי  ,פיתוח ממשקי המערכת והקשיי שנגרמו עקב המעבר לעבודה
באמצעות המערכת החדשה.
בחברות המנהלות את קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה ,במשרד החינו
ובמשרד האוצר נבדקו היבטי שוני הקשורי לקרנות ההשתלמות לעובדי
הוראה ,ובכלל ההיבטי האלה :זכאות של עובדי ההוראה לקר השתלמות
והפרשת כספי עבור על ידי משרד החינו ויתר המעסיקי ; הירידה
המתמשכת בשיעור עובדי ההוראה המממשי את כספי החיסכו בקרנות לצור
יציאה לשנת השתלמות ואפשרות משיכת כספי החיסכו  .כמו כ נבדקו ניצול
תקציב משרד החינו שיועד למטרות קר השתלמות לעובדי הוראה והיבטי
בפעולת החברות המנהלות את הקרנות.

202

דוח שנתי 63ג

כמו כ נעשה מעקב לבדיקת תיקו הליקויי שעלו בביקורת קודמת ,שממצאיה
פורסמו בדוח 57ב ,בשני נושאי הנוגעי לבחינות הבגרות :מת התאמות
לתלמידי לקויי למידה ופעולות משרד החינו לשמירה על טוהר הבחינות.

משרד החינו
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היבטי בניהול כוח האד בהוראה במערכת החינו'
בחוק לימוד חובה ,התש"ט  ,1949הוטלה על המדינה ועל הרשויות המקומיות החובה
לקיי מוסדות חינו רשמיי לילדי ולנערי  .במערכת החינו בישראל יש כמה
סוגי של מוסדות חינו  ,ובה מוסדות החינו הרשמי ,אשר ממומני מימו מלא
בידי המדינה או בידי הרשויות המקומיות ,ורוב עובדי ההוראה )להל עו"ה( בה
ה עובדי מדינה .במוסדות אלה מונהג חינו ממלכתי או חינו ממלכתי דתי ,על פי
תכנית לימודי מלאה שקובע משרד החינו ובפיקוחו המלא .מוסדות החינו הרשמי
כוללי בעיקר את גני החובה ,בתי הספר היסודיי וחטיבות הביניי .

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר יולי  2012בדק משרד מבקר המדינה כמה נושאי הנוגעי לניהול
כוח האד בהוראה בעיקר במוסדות החינו הרשמי .הנושאי שנבדקו ה אלה :תכנו
כוח האד בהוראה ,ההתאמה בי הכשרת עו"ה ובי המקצוע שה מלמדי והשמת
כוח האד בהוראה בחינו הרשמי בכלל ובמוסדות החינו הערבי בפרט .הבדיקה
נעשתה במשרד החינו  ,לרבות במחוזות צפו  ,מרכז וירושלי  .בדיקות השלמה נעשו
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובאג #תקציבי במשרד האוצר.

עיקרי הממצאי
תכנו כוח האד בהוראה
תכנו כוח האד נועד לקבוע את כוח האד ואת הכשרתו הנדרשי להשגת היעדי
והמטרות .משרד החינו מעסיק יותר מ  100,000מורי בחינו הרשמי ואחראי לתנאי
העסקת  .מתוק #תפקידו עליו להכיר היטב את מאפייניו של כוח האד בהוראה
ולחזות שינויי שצפויי לחול בו.
בביקורת עלה כי במשרד החינו אי גור ייעודי האחראי לתכנו כוח האד בהוראה,
וכי בשני  2012 2011לא הוקצה תקציב המיועד לכ  .כמו כ עלה כי מאגרי המידע של
משרד החינו בתחו כוח האד בהוראה אינ מספקי למשרד את התשתית הנדרשת
לניהולו ,ובכלל זה את התשתית הנדרשת לזיהוי שינויי בהיצע של עו"ה ,והמאפשרת
לערו תחזיות מקיפות ומהימנות בדבר היצע זה.
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ההתאמה בי הכשרת עו"ה ובי המקצוע שה מלמדי
 .1כ  40%מעו"ה שלימדו אזרחות ,גאוגרפיה ,היסטוריה ,ספרות ועברית ,לשו
והבעה בחינו העל יסודי בשנת הלימודי התשע"ב ) 1(2012 2011לא הוכשרו ללמד
מקצועות אלה.
 .2בשנת  2010היו רק כשליש מהמורי למתמטיקה בחינו העל יסודי שבפיקוח
הממלכתי יהודי וכחצי ממורי אלה שבפיקוח הממלכתי ערבי בעלי תואר אקדמי
בתחו הדעת 2כנדרש; שיעור של המורי למתמטיקה במוסדות החינו העל יסודי
שבפיקוח הממלכתי דתי שהיו בעלי תואר אקדמי ,תעודת הוראה או רישיו הוראה
בתחו הדעת היה נמו משיעור של המורי בסוגי הפיקוח האחרי .
 .3שיעור עו"ה בחינו העל יסודי שבפיקוח הממלכתי דתי אשר לא הוכשרו ללמד
בשנת הלימודי התשע"ב את המקצוע שה מלמדי הוא גבוה במידה ניכרת משיעור
של עו"ה אלה בפיקוח הממלכתי יהודי ובפיקוח הממלכתי ערבי.
) .4א( גישתו של משרד החינו בנוגע למקצועות ההוראה שיכול ללמד מי שהוכשר
ל"הוראה כוללת" בחינו היסודי אינה אחידה ושיטתית.3
)ב( משרד החינו קבע בחוזר מנכ"ל מהי ההכשרה המקצועית והפדגוגית הנדרשת
מעו"ה המבקש לקבל רישיו הוראה קבוע במקצועות העיוניי בחינו העל יסודי.
אול קביעה זו אינה עולה לעתי בקנה אחד ע כללי שקבע המשרד בדבר
המקצועות שיוכל ללמד עו"ה שהוכשר במקצוע מסוי  ,ושהוטמעו במערכת
הממוחשבת שלו.4
) .5א( המידע בדבר מידת ההתאמה בי הכשרת עו"ה ובי מקצועות ההוראה שה
מלמדי נחו +בי השאר כדי לדעת באילו אזורי גאוגרפיי  ,שלבי חינו  ,מקצועות
לימוד וסוגי פיקוח יש מחסור בעו"ה שהוכשרו ללמד מקצוע מסוי  .נמצא כי מאגרי
המידע הממוחשבי של משרד החינו אינ כוללי מידע מלא בדבר הכשרת של כלל
עו"ה ובדבר המקצועות שה מלמדי  ,והמשרד חסר אפוא כלי חשוב לתכנו ולניהול
של משאבי האנוש במערכת החינו .
)ב( אג #בכיר לכוח אד בהוראה במשרד החינו  ,המופקד על העסקת של עו"ה
בחינו הרשמי ,לא קבע בכתב אילו פרטי על הכשרתו של עו"ה יוזנו למאגרי המידע
של המשרד .כמו כ  ,האג #לא קבע שיש להזי מידע על עו"ה שהוכשרו ביותר מתחו
אחד .נוס #על כ  ,כאשר עו"ה משוב +במקצוע הוראה שאינו תוא את הכשרתו,
המערכת הממוחשבת שמשמשת לשיבו +עו"ה בחינו הרשמי אינה מתריעה על כ .
__________________

1
2
3
4

עד שנת הלימודי התשע"ב החלו הלימודי ב  1בספטמבר והסתיימו ב  31באוגוסט .בשנת הלימודי
התשע"ג החלו הלימודי ב  27באוגוסט.
מקצוע לימוד או כמה מקצועות הנוגעי לתחו מסוי .
מסלול "הוראה כוללת" מכשיר עו"ה לשמש מחנכי כיתות וללמד מגוו של מקצועות ,ובה עברית,
מתמטיקה ,תנ"" ומולדת.
המערכת הממוחשבת הזו נקראת "זיקות מקצוע" .היא ייחודית בכמה היבטי  ,ובי השאר ביכולת
שלה ליצור קשר בי מקצוע הכשרה אחד לכמה מקצועות הוראה בבתי הספר ,וכ להציג נתוני על
עו"ה המשובצי בהוראה ללא הכשרה מתאימה.
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השמת עו"ה
 .1משרה של עו"ה היא משאב ציבורי ,וא #שלא נדרש בעניינה מכרז פומבי ,חשוב
שבמנגנו הבחירה יישמרו הערכי שביסוד המכרז ,לרבות שוויו הזדמנויות ,הוגנות
ושקיפות ,וכ תובא בחשבו התועלת שיפיק המוסד החינוכי מהמועמד שייבחר כל
זאת לש בחירת המועמד המתאי ביותר.
נמצא כי משרד החינו לא קבע שיטה למיו המועמדי לתפקיד עו"ה לש שיבוצ
במוסדות החינו המתאימי  .ההליכי שמתקיימי הלכה למעשה איתור המועמדי
מובני דיי ואינ נעשי על פי הנחיות
ְ
אינ
להוראה ,בחינת  ,מיונ ושיבוצ
מפורטות המבטיחות תהלי סדור ויעיל.
 .2בכל שנה קובע משרד החינו לוח זמני מפורט להיערכות היחידות השונות בו
לקראת פתיחת שנת הלימודי הבאה .המשרד ג קבע סדר קדימויות לשיבו +עו"ה,
ולפיו ישובצו עו"ה חדשי רק לאחר שיושל שיבוצ של עו"ה ותיקי .
כחודש וחצי לאחר המועד האחרו שנקבע לטיפול בבקשות ליציאה לשנת שבתו או
לחופשה ללא תשלו לקראת פתיחתה של שנת הלימודי התשע"ב ,סיי משרד החינו
לטפל רק בכ  85%מהבקשות .מחוזות משרד החינו לא סיימו לטפל בכ  1,000בקשות
)כ  16%מכלל הבקשות( ליציאה לשבתו או לחופשה ללא תשלו לקראת פתיחתה של
שנת הלימודי התשע"ג ) ,(2013 2012א #שעבר חודש מהמועד האחרו שנקבע לכ .
הדבר גור לעיכוב בשיבוצ של  1,000עו"ה או יותר במוסדות החינו .
 .3חוק שירות המדינה )גימלאות(]נוסח משולב[ ,התש"ל  ,1970מאפשר למשרד
החינו להביא בהסכמה לפרישה מוקדמת של עו"ה ,בי השאר כדי להוציא לגמלאות
עו"ה שהמשרד קבע כי פרישת חיונית למערכת.
בשני  2012 2010מסר משרד האוצר באמצעות נציבות שירות המדינה ,במחצית
הראשונה של חודש מאי ,הודעה רשמית למשרד החינו בנוגע למכסות הפרישה
המוקדמת למורי שה עובדי מדינה .קבלת מכסות הפרישה המוקדמת ממשרד
האוצר מוקד יותר מהזמ שהתקבלו תוכל לסייע למשרד החינו לשב +את עו"ה
החדשי מוקד יותר.
במועד האחרו שקבע משרד החינו לסיו השיבו +של עו"ה לשנת הלימודי התשע"ב,
עדיי לא היה בידיו מידע בנוגע לכמחצית המורי הפורשי  ,ולכ לא היה באפשרותו
לשב +במקומ אחרי .
 .4עד יו לפני פתיחת שנת הלימודי התשע"ג אישר משרד החינו את שיבוצ של
 68%בלבד מהמורי שנדרשו לו לשנת לימודי זו.
בכל בית ספר נדרשת היערכות מורכבת ופרטנית לקראת פתיחת שנת הלימודי  ,אשר
מחייבת בראש ובראשונה ידיעה בנוגע לצוות המורי שיעמוד לרשותו של בית הספר.
מציאות שבה מרבית עו"ה החדשי משובצי לבתי הספר רק כמה ימי לפני תחילת
שנת הלימודי או א #לאחר פתיחתה היא בעייתית ,והדבר פוגע באופ ממשי
בהיערכות הכוללת והפרטנית של בתי הספר לקראת תחילתה של שנת הלימודי .
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השמת כוח אד בהוראה בחינו הערבי הרשמי
מוסדות החינו הרשמי שבפיקוח הממלכתי משתייכי למגזרי החינו האלה :יהודי,
ערבי ,בדואי ,דרוזי וצ'רקסי .בשנת הלימודי התשע"ב היו בחינו הערבי הרשמי
כ  24,740עו"ה .5במש השני גדל מספר של המורי והגננות הערבי המבקשי
לעסוק בהוראה במוסדות החינו הערבי הרשמי ,ועוד #הביקוש הביא להגברת התחרות
על כל משרה .נוכח טענות רבות שהועלו בדבר העדפה לא עניינית המתקיימת בשיבו+
עו"ה במוסדות החינו הערבי הרשמי ,קבע משרד החינו שיטה שנכללו בה
קריטריוני לשיבו +עו"ה במוסדות אלה .שיטה זו מפורטת בנוהל שיבו +שמפרס
האג #לחינו ערבי הפועל במזכירות הפדגוגית במשרד החינו )להל נוהל מועמדי (.
 .1נמצא כי המחוזות שבה ייש משרד החינו את נוהל מועמדי לקראת שנת
הלימודי התשע"ב הקפידו על מילוי הוראות המשרד רק בשיבוצ של חלק
מהמועמדי ובכ נפגע עקרו השוויו בשיבו +עו"ה במוסדות החינו הערבי הרשמי.
 .2על פי הנתוני שמצויי בידי מנהל האג #לחינו ערבי ,לא נית לדעת במש
תקופת השיבו +א ישנ עו"ה ששובצו במוסדות החינו הערבי הרשמי שלגביה לא
התקיי ההלי שנקבע לשיבו +עו"ה בנוהל מועמדי  .משמעות הדבר היא שאי בידי
מנהל האג #נתוני שבאמצעות אפשר לבקר את השיבוצי שנעשי במחוזות.
 .3ככלל ,משרד החינו אינו מתיר לעשות שינויי בטופסי המועמדות להוראה
במוסדות החינו הערבי הרשמי לאחר המועד האחרו להגשת  .ממצאי הביקורת
מלמדי כי ליותר מ  100עובדי במחוזות המשרד הייתה הרשאה לבצע שינויי
כאלה .כ הועלה כי במאות מקרי עודכנו נתוני המועמדי ועקב כ שונה הניקוד
שנית לה לאחר המועד הסופי לחישוב הניקוד וא #במש תקופת השיבו .+שינויי
אלה יכולי לשנות את מקומו של המועמד בתור ,ובכ לפגוע בהגינות ההלי
התחרותי.
 .4לעובדי יחידות כוח אד בהוראה במטה משרד החינו ובמחוזותיו ניתנו הרשאות
במערכת הממוחשבת לניהול מועמדי במוסדות החינו הערבי הרשמי לשנות בשל
"קריטריו חריג" את הניקוד הנית למועמד .יצוי כי האפשרות לשנות ניקוד בשל
"קריטריו חריג" לא עוגנה בנוהלי המשרד .בהעדר כללי לקביעת הניקוד שיש לתת
בשל קריטריו חריג ,נת כל מחוז בשל אותו קריטריו חריג ניקוד שונה ,ולעתי נית
לשני מועמדי באותו מחוז ניקוד שונה ,א #שהיה מדובר באותו קריטריו חריג.
קביעת הניקוד על פי קריטריוני חריגי שלא עוגנו באופ רשמי ושלא נכללו
בקריטריוני לניקוד שקבע משרד החינו  ,מערערת את שיטת השיבו +של עו"ה
במוסדות החינו הערבי הרשמי ועלולה להביא לקבלת החלטות באופ שאינו הוג
ושוויוני.
 .5משרד החינו נת הרשאות למפקחי לצפות בנתוני ולנהל משרות 6במערכת
ניהול מועמדי ג במחוזות שבה לא ייש את נוהל מועמדי ; נתוני משרד החינו
__________________

5
6

לרבות במוסדות החינו" במגזר הבדואי .נושא השמת כוח אד בהוראה במוסדות החינו" הדרוזי לא
נכלל בבדיקה זו של משרד מבקר המדינה.
על פי נוהל אג $כוח אד בהוראה לקראת שנת הלימודי התשע"ג מאפריל  ,2012נדרשי המפקחי
להזי במערכת ניהול מועמדי במסגרת ניהול המשרות את דרישותיה של מוסדות החינו" לעו"ה.
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מעלי חשש כי הוא נת הרשאות בלי שבח בנוגע לכל מפקח בעל הרשאה ,הא
הרשאתו אכ נדרשת .מת הרשאות למפקחי שאינ אחראי למוסדות בחינו הערבי
מביאה לחשיפה של נתוני המועמדי שלא לצור  ,והדבר עלול לפגוע ביכולת לקיי
הלי שיבו +תקי ומבוקר ,וכ לפגוע בפרטיות של המועמדי .

סיכו והמלצות
משרד החינו מנהל מערכת מורכבת שבמסגרתה מועסקי יותר מ  100,000עו"ה ,זאת
בלי שיצר את המסגרת הניהולית הנדרשת לתכנו כוח האד במערכת ובלי שתהיה
בידיו תשתית המידע ההכרחית לניהולו .ממצאי הביקורת מלמדי כי במש שני
קיי מחסור רב במידע בדבר כוח האד בהוראה ,וכי מאגרי המידע של משרד החינו
אינ מספקי את המידע הדרוש בעניי זה .המחסור במידע פוגע פגיעה ניכרת בחיזוי
הצרכי הנוגעי לכוח האד בהוראה ,בגיבוש תמונת מצב מהימנה של היק #המחסור
בעו"ה במערכת החינו או בחלקי ממנה ובבחינת מידת ההתאמה של עו"ה בתחומי
הדעת השוני לתפקיד .
על מנכ"לית משרד החינו לגבש תכנית עבודה שבמסגרתה ייבנה מער ניהולי ומקצועי
שיעסוק בשינויי המקיפי הנדרשי בתכנו ובניהול של כוח האד בהוראה וביצירת
הכלי המתאימי לכ  ,ג על פי ממצאי ביקורת זו .יישומה של תכנית כזאת מחויב
כדי לטפל ביסודיות בתופעה של עו"ה המלמדי מקצוע שלא הוכשרו ללמדו; לייעל את
תהליכי השיבו +של עו"ה במוסדות החינו הרשמי ה בנוגע לאיתור המועמדי
המתאימי ביותר ולהשמת  ,ה בנוגע לקביעת לוח זמני אשר יאפשר למוסדות
החינו להיער כראוי לתחילתה של שנת הלימודי ; ולשב +שיבו +הוג ושוויוני עו"ה
במוסדות החינו הערבי הרשמי.
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שילוב תלמידי בעלי צרכי מיוחדי
במוסדות החינו' הרגיל
בשנת  2012למדו במערכת החינו בישראל יותר מ  1.9מיליו תלמידי ; כ 160,000
מה הוגדרו על ידי משרד החינו ילדי בעלי צרכי מיוחדי  .1כ 73,000
מהתלמידי האלה למדו בבתי ספר לחינו מיוחד ובכיתות חינו מיוחד בבתי ספר
רגילי )להל מסגרות לחינו מיוחד( ,וכ  87,000תלמידי שולבו בחינו הרגיל.
חוק חינו מיוחד( ,מעוגנת זכות
בחוק חינו מיוחד ,התשמ"ח ) 1988להל
המשפטית של ילדי בעלי צרכי מיוחדי לקבל שירותי חינו מיוחד .שירותי אלה
כוללי הוראה ,לימוד וטיפול שיטתיי לרבות טיפולי פיזיותרפיה ,ריפוי בדיבור,
ריפוי בעיסוק וטיפולי בתחומי נוספי  .על פי החוק ,כאשר תלמידי אלה
משולבי בחינו הרגיל ,ה זכאי לקבל במסגרתו שירותי חינו על פי צורכיה
החינוכיי המיוחדי .
בדוח שפרס מבקר המדינה בשנת  22002עלה ,בי השאר ,כי משרד החינו הקצה
משאבי בהיק* משמעותי לתלמידי בעלי צרכי מיוחדי שלמדו במסגרות החינו
המיוחד ,א המשאבי שהקצה לתלמידי אלה הלומדי בחינו הרגיל היו
מצומצמי מאוד; הנטל הכלכלי של שילוב במסגרת החינו הרגיל נפל במידה
ניכרת על כתפיה של משפחות התלמידי  ,והדבר פגע בעיקר בתלמידי
מהאוכלוסייה החלשה .באותה שנה ,זמ קצר לאחר פרסו דוח המבקר ,פסק בית
המשפט העליו בעתירה 3כי אילוצ של הורי לילדי בעלי צרכי מיוחדי לוותר על
שילוב בחינו הרגיל בגלל קשיי כלכליי פוגע בלב לבו של השוויו המהותי; על
המדינה לקיי את החוק בדר שוויונית ,והדבר כרו בחלוקה שוויונית של התקציב
בי מסגרות החינו המיוחד ובי מסגרות החינו הרגיל שבה לומדי תלמידי אלה.
סמו לאחר מכ  ,בשלהי שנת  ,2002תוק חוק החינו המיוחד ,ונוס* לו פרק העוסק
בשירותי אשר לה זכאי ילדי בעלי צרכי מיוחדי המשולבי בחינו הרגיל.
בשנת  2007מינתה שרת החינו דאז ,פרופ' יולי תמיר ,ועדה ציבורית לבחינת מערכת
החינו המיוחד בישראל .ליו"ר הוועדה מונתה שופטת בית המשפט העליו )בדימוס(,
דליה דורנר .הוועדה עסקה ,בי היתר ,בנושא שילוב תלמידי בעלי צרכי מיוחדי
במוסדות החינו הרגיל .בינואר  2009הגישה הוועדה את המלצותיה לשר החינו מר
גדעו סער .ביולי  2009מינה שר החינו ועדה לבחינת ישימות של המלצות ועדת
דורנר.
__________________

1
2
3

המונח "צרכי מיוחדי " מציי סוגי לקויות שוני  .לקות על פי חוק החינו" המיוחד ,התשמ"ח ,1988
היא לקות גופנית ,נפשית ,רגשית התנהגותית ,חושית ,קוגניטיבית או שפתית או לקויות התפתחותיות
כוללניות.
מבקר המדינה" ,(2002) ·52 È˙ ˘ ÁÂ„ ,שילוב תלמידי בעלי צרכי מיוחדי בחינו" הרגיל" ,עמ'
.224
בג" ,'Á‡Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ' 'Á‡Â „"˙È 2599/00 ,פ"ד נו), 834 ,(5עמ'  .840 839ית"ד עמותת הורי
לילדי בעלי תסמונת דאו .
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פעולות הביקורת
בחודשי פברואר ספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי הנוגעי לשילוב
תלמידי בעלי צרכי מיוחדי במוסדות החינו הרגיל :שיעור התלמידי בעלי הצרכי
המיוחדי במסגרת השילוב; התקציב לשילוב; דרכי הטיפול בלקויות למידה ובהפרעות
התנהגותיות רגשיות .עוד נבדקו הפעולות שנקט משרד החינו ליישו המלצות ועדת
דורנר :קביעה של השלבי ושל לוח הזמני ליישו המלצות הוועדה ותכנו המשאבי
הנדרשי לכ  .הביקורת נעשתה במשרד החינו  .בדיקת השלמה נעשתה בעיריית חולו ,
ש החל משרד החינו להפעיל ניסוי )פיילוט( בתחו השילוב.4

עיקרי הממצאי
שילוב תלמידי בעלי צרכי מיוחדי בחינו הרגיל נתוני ומגמות
 .1בחוק חינו מיוחד משתק %עיקרו  ,ולפיו יש להעניק זכות קדימה לשילוב תלמיד
בעל צרכי מיוחדי בחינו הרגיל .בתיקו לחוק מ  ,2002נקבעו סוגי השירותי שילד
המשולב בחינו הרגיל זכאי לה  ,במטרה לעודד את השילוב .נמצא כי עד לשנת ,2012
כעשר שני לאחר שתוק החוק ,לא זו בלבד שלא עלה שיעור של תלמידי בעלי
צרכי מיוחדי המשולבי בחינו הרגיל ,אלא שהוא ירד מ  66%ל  .54%ירידה זו
אינה מתיישבת ע העיקרו שמשתק %בחוק.
 .2ההדגשה שניתנה בשנת  2002לער השילוב בחוק ובפסיקה לא באה לידי ביטוי
בהגדלת שיעור המשאבי שהקצה המשרד לשילוב תלמידי בעלי צרכי מיוחדי
בחינו הרגיל החלק היחסי מס התקציב לחינו מיוחד שהקצה המשרד לצורכי
השילוב בשנת  2011נותר כפי שהיה כעשור קוד לכ  .כתוצאה מכ הנטל הכספי של
השילוב מוסי %ליפול במידה רבה על כתפי משפחות הילדי בעלי הצרכי המיוחדי .
יוצא מכ שהתופעה שעליה הצביע בג" ,+קרי חוסר השוויו בהקצאת המשאבי בי
התלמידי במסגרות החינו המיוחד ובי התלמידי המשולבי בחינו הרגיל
שרירה וקיימת.
 .3תלמידי בעלי צרכי מיוחדי שלקויותיה נחשבות שכיחות יחסית
באוכלוסייה 5לומדי ה במסגרות חינו מיוחד וה בחינו הרגיל .אלה מביניה

__________________

4
5

במסגרת הביקורת נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה ג ע שופטת בית המשפט העליו )בדימוס(,
דליה דורנר ,וע נציגי של ארבעה ארגוני הפועלי למע ילדי בעלי צרכי מיוחדי .
פיגור קל ,רמת משכל גבולית ,הפרעות התנהגותיות רגשיות ,לקויות למידה ,עיכוב התפתחותי או
עיכוב שפתי.
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שמשולבי בחינו הרגיל ,מתוקצבי על ידי המשרד בדר של הקצאה סטטיסטית.6
נמצא כי המשרד מתקצב בחסר את השילוב בדר זו; עוד נמצא כי מספר השעות
השבועיות לתלמיד שמשולב באותה דר הוא מצומצ  1.85שעות בלבד .אלה עלולי
לשמש תמרי +להשמת ילדי שסובלי מ הלקויות הללו במסגרות לחינו מיוחד ולא
לשלב בחינו הרגיל .התפלגות התלמידי בעלי הלקויות השכיחות )למעט לקויי
למידה( בי מסגרות החינו משני הסוגי מעלה חשש שכ אמנ קורה רוב לומדי
בחינו המיוחד ואינ משולבי בחינו הרגיל.
 .4ממצאי מחקרי  7מלמדי כי לצוותי החינוכיי בבתי הספר בחינו הרגיל
חסרי כלי לטיפול בתלמידי בעלי הפרעה התנהגותית רגשית ,וה מתקשי
להתמודד עמ  .כ למשל הועלה במחקרי שרק חלק מהתלמידי שיש לה קשיי
בתחומי ההתנהגות והרגש ) (17%קיבלו טיפול מתאי לקשייה  .על פי דבריה של
מנהלת אג %פסיכולוגיה במשרד החינו  ,הטיפול שנית לילדי בעלי בעיות רגשיות
והתנהגותיות שלומדי במסגרת השילוב ואשר משולבי בדר של הקצאה
סטטיסטית ,הוא במהותו עזרה בלימודי  ,טיפול שאינו נות מענה מספק באופ ממשי
להיבטי ההתנהגותיי והרגשיי  .באי טיפול מספק ,שילובו של תלמיד בעל לקות כזו
בחינו הרגיל עלול להיכשל.

פעולות משרד החינו ליישו המלצות ועדת דורנר
לפי המלצות ועדת דורנר ,שהוגשו כאמור ב  ,2009יש לשנות מ היסוד את תהלי
התקצוב של שירותי החינו המיוחד ואת מתכונת השמת של הילדי בעלי הצרכי
המיוחדי  :יש לתת להורי ולילד בעל הצרכי המיוחדי  ,ככל שנית  ,זכות לבחור
במסגרת החינוכית שבה ילמד חינו מיוחד על מסגרותיו השונות או שילוב בחינו
הרגיל; עוד יש לקבוע לכל ילד תקציב אישי אשר יתבסס על אפיו תפקודו ולא רק על
הלקות ממנה הוא סובל ,ולהקצות תקציב זה למסגרת החינוכית שהוא לומד בה.
 .1בתהלי בחינת יישו המלצות ועדת דורנר משרד החינו קבע כי יישומ יחול רק
על תלמידי במסגרות החינו המיוחד ,ואשר לתלמידי המשולבי בחינו הרגיל רק
על מי שאושרה זכאות לשילוב בדר של הקצאה דיפרנציאלית .משמעות הדבר על פי
קביעה זו היא שהמלצות הוועדה לא ייושמו לגבי כ  80,000תלמידי ששולבו בחינו
הרגיל ,שה הרוב המכריע כ  92%מהתלמידי המשולבי בחינו הרגיל.
__________________

6
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הקצאה סטטיסטית המשרד מקצה לכל אחד ממוסדות החינו" הרגילי משאבי עבור התלמידי
בעלי הלקויות שנחשבות שכיחות יחסית לצור" סיוע בהוראה או מת שירותי נלווי רפואה ,אול
ההקצאה אינה נעשית על פי מספר האמיתי של תלמידי אלה באותו מוסד חינוכי ,אלא על פי חישוב
של  1.85שעות שבועיות לתלמיד עבור  5.4%מס" תלמידי המוסד החינוכי .לעומת זאת ,עבור תלמידי
משולבי בעלי לקויות שנחשבות בלתי שכיחות באוכלוסייה מקצה המשרד תקציב בדר" של הקצאה
דיפרנציאלית הקצאה של שעות סיוע שבועיות שמוגדרת אישית עבור כל תלמיד שנכלל בה; נוס $על
כ" חלק מ התלמידי שההקצאה עבור היא דיפרנציאלית זכאי לקבל עזרה של סייעת המלווה את
התלמיד בחלק משעות הלימוד וכ ציוד עזר מיוחד ,א נדרש.
דניז נא  ,אל מילשטיי  ,מירב מרו ¯Á‡ ·˜ÚÓ :ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙·· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÌÚ ÌÈ„ÏÈ ·ÂÏÈ˘ ,
 ,„ÁÂÈÓ ÍÂ ÈÁ ˜ÂÁ· '·ÂÏÈ˘‰ ˜¯Ù' ÌÂ˘ÈÈהמרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות,
מאיירס ג'וינט מכו ברוקדייל ,יוני ˙È ÎÂ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÓÏ˙· ‰ÎÈÓ˙‰ ;2011
,Â"Ò˘˙Â ‰"Ò˘˙ ÌÈ ˘‰ È·‚Ï ‰Î¯Ú‰ ÈÎÓÒÓ - ÌÈÈ È· ˙Â·ÈËÁÂ ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ-È˙··Â ÌÈ ‚· - ·ÂÏÈ˘‰
הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינו" )ראמ"ה(.
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 .2על פי לוח הזמני שקבע המשרד ,תהלי יישו המלצות ועדת דורנר יחל לכל
המוקד במועדי שלהל  :בחינו היסודי בספטמבר  ;2014בחטיבות הביניי
בספטמבר  .2017נית להניח שהתהלי  ,א ימוצה,
בספטמבר  2016ובגני הילדי
יסתיי לכל המוקד רק לקראת שנת  ,2020כעשור לאחר שוועדת דורנר הגישה את
המלצותיה למשרד.
 .3המשרד ביצע בחולו ניסוי לבדיקת יישו המלצות ועדת דורנר .נמצא כי רק
באמצע אוגוסט אישר המשרד את תקצוב הסלי האישיי לתלמידי  ,והודעה על כ
נמסרה לעיריית חולו  .בעקבות זאת קיבלו הורי לתלמידי שהשתתפו בניסוי את
המידע המלא על ס התקציב האישי שאושר לילדיה ימי ספורי בלבד לפני תחילת
שנת הלימודי התשע"ג ,ובמקרי מסוימי א %לאחר פתיחת שנת הלימודי  .רק
במועד זה היה בידי ההורי כל המידע הנדרש כדי לקבל החלטה בדבר מסגרת החינו
בית ספר לחינו מיוחד ,כיתה מיוחדת בבית ספר של החינו הרגיל
שבה ילמד ילד
או שילוב בכיתה רגילה בחינו הרגיל .במצב זה החלטות ההורי התקבלו במועד
שאינו מאפשר הכנה של הילד למעבר ממסגרת למסגרת ,א הדבר נדרש .ג מנהלי בתי
הספר והמורי המלמדי בה לא יכלו לדעת באותה עת מי מהתלמידי עתיד ללמוד
אצל כדי להיער לכ .
האיחור במסירת המידע פגע אפוא פגיעה ממשית ביכולת של ההורי להשיג אחת
ממטרותיה העיקריות של המלצות ועדת דורנר בחירה מושכלת של מסגרת החינו
לילד  .כמו כ נפגעה יכולתו של המשרד ללמוד מ הניסוי על אודות בחירת ההורי
בתנאי החדשי  ,שבה נעשית השמת הילדי בחינו המיוחד ובשילוב.
 .4מגבלות התקציב ליישו המלצות ועדת דורנר וכ הממצאי המסתמני מהניסוי
בחולו שלפיה אפשר שיתעורר צור בתוספת תקציב לש היישו  ,מעוררי ספק
בדבר היכולת לייש ללא תוספת של משאבי את המלצות הוועדה הנוגעות לשילוב
תלמידי במוסדות החינו הרגיל .מתשובת משרד החינו למשרד מבקר המדינה עולה
שהוא מטיל ספק ביכולת לייש את המלצות ועדת דורנר באמצעות התקציב הקיי .

סיכו והמלצות
א %שחל %עשור מאז תוק חוק החינו המיוחד ומאז אמר בית המשפט את דברו ,עדיי
לא מומש העיקרו שלפיו יש להעדי %שילוב ילד בעל צרכי מיוחדי בחינו הרגיל.
השיעור של התלמידי בעלי הצרכי המיוחדי ששולבו במסגרת החינו הרגיל מכלל
תלמידי החינו המיוחד הצטמצ ; חלקו של תקציב השילוב בשנת  2011מס התקציב
לחינו מיוחד נותר כפי שהיה בשנת  ,2002כעשר שני קוד לכ  ,והנטל הכספי של
השילוב עדיי מוטל במידה ניכרת על הורי התלמיד.
המלצותיה של ועדת דורנר ,שהוגשו בשנת  ,2009היו בסיס להובלת שינוי ולמימוש
העיקרו האמור המשתק %בחוק החינו המיוחד והעקרונות שנקבעו בפסיקה .נכו
למועד סיו הביקורת אי כלל ודאות שהמשרד אכ יחולל שינוי כזה ,וכי בשני
הקרובות תאפשר מערכת החינו בכללותה להורי לילדי בעלי צרכי מיוחדי
בחירה בי שתי מסגרות
לממש את זכות לבחור במסגרת החינו שבה ילמד ילד
חינוכיות שונות ,שיעניקו לתלמיד שירותי על פי אפיו צרכיו החינוכיי .
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פעולת היישו עדיי חסרה שני נדבכי יסודיי  :האחד ,תכנית הניסוי והיישו של
דוח דורנר אינה נותנת מענה לכ  80,000תלמידי בעלי צרכי מיוחדי מתו כ 87,000
תלמידי ששולבו במערכת החינו הרגיל .המשרד מחויב לבחו א גריעה כוללת של
אוכלוסייה זו ממסגרת השינוי מתיישבת ע הוראות הדי ; השני ,משרד החינו לא
ליב את סוגיית התקציב הכרו ביישו התכנית במתכונתה המלאה ,ברמה הכלל
ארצית ,ולש כ יש צור בעבודת מטה שלו ,בשיתו %ע משרד האוצר .המחסור
בנדבכי יסודיי אלה בצירו %לוח הזמני שנקבע ליישו ההמלצות מעוררי ספק
משמעותי בנוגע ליכולת של משרד החינו ליישמ ולהביא לשינוי הנדרש כדי לקיי את
הוראות הדי על פי תכלית .
על משרד החינו לבצע את השלב הבא בניסוי לבדיקת ישימות של המלצות ועדת
דורנר ,בתנאי שיבטיחו שהממצאי שיעלו מ הניסוי יספקו למשרד את המידע הנחו+
בדבר בחירת ההורי בי המסגרות החינוכיות השונות ,וכ שיבטיחו כי נית יהיה
להפיק מהממצאי מסקנות בדבר היכולת לפעול במסגרת התקציב הקיי .
כמו כ על משרד החינו לבחו את המענה הנית במוסדות החינו הרגיל לתלמידי
בעלי הפרעה התנהגותית רגשית ,וזאת בהתחשב בכלי  8שמקבלי המוסדות לצור
כ  .א יימצא שבידי מוסדות אלה אי כלי מספקי למילוי צורכי התלמידי
והמוסדות ג יחד ,מוטל על המשרד להכי תכנית פעולה מפורטת לגיבוש כלי כאלה
ולפעול ליישומה.

__________________

8

טיפולי נלווי רפואה כגו טיפולי ביצירה ובהבעה וכ כלי לניתוח התנהגות ה כלי שעשויי
לסייע לתלמיד ולצוות החינוכי להתמודד ע לקויות אלה.
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לימוד המקצועות ההומניי בבתי הספר
שבפיקוח הממלכתי
מדינת ישראל אחראית לספק לתלמידי ישראל חינו חובה חינ  1מגיל  3ועד לכיתה
י"ב .משרד החינו קבע את תכנית היסוד )תכנית הליבה( לחינו היסודי ואת תכנית
היסוד לחטיבות הביניי  ,ובה מוגדרי התכני  ,מיומנויות הלמידה והערכי
שהתלמידי במערכת החינו הישראלית חייבי ללמוד ,על בסיס תכניות הלימודי .
במסגרת זו נכללי מקצועות כמו עברית ותנ"  .בנוגע לחטיבות העליונות קבע משרד
החינו כמה מקצועות שחובה להיבח בה ברמת בסיס )שתיי או שלוש יחידות
לימוד (2לש השגת תעודת בגרות .בחלק מ המקצועות ,לרבות ספרות ,היסטוריה
ותנ"  ,נית להיבח ג ברמה מוגברת של חמש יחידות לימוד )להל ! יח"ל(.
המדיניות הרשמית של משרד החינו היא לתגבר את שעות הלימוד במקצועות הליבה
ולהגדיל את מספר הזכאי לתעודת בגרות הכוללת חמש יח"ל במדעי הרוח )ספרות,
תנ" והיסטוריה( .בתכנית העבודה של המשרד לשנת  2011נקבע יעד של "העלאת
שיעור הזכאי לתעודת בגרות מלאה ואיכותית"; תעודת בגרות איכותית מוגדרת
כתעודה שבה תלמידי נבחני ברמה מוגברת 3במקצועות החובה )מקצועות הליבה !
אנגלית ,מתמטיקה ,היסטוריה ,ספרות ותנ" ( ,במקצועות מדעיי )כימיה ,פיזיקה
וביולוגיה( או בשניה .

פעולות הביקורת
בחודשי מר יולי  2012בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי הנוגעי ללימוד
המקצועות ספרות ,היסטוריה ותנ" )להל המקצועות ההומניי  (4בבתי ספר בפיקוח
הממלכתי 5במגזר היהודי ;6מקצועות אלה נכללי בתכנית היסוד בחינו היסודי
ובחטיבות הביניי  ,וה בי מקצועות החובה בבחינות הבגרות .הביקורת נעשתה
במשרד החינו .

__________________

1
2
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6

סעי  7לחוק לימוד חובה ,התש"ט .1949
רמת המקצוע נמדדת ביחידות לימוד ,בטווח של  .5 1ככלל ,משרד החינו מקצה שלוש שעות
פרונטליות בשבוע ליחידת לימוד אחת ,בשנת הלימודי!.
ברמה מוגברת התלמידי! נבחני! בבחינת בגרות בהיק של ארבע או חמש יח"ל .מרבית התלמידי!
ברמה מוגברת נבחני! ברמה של חמש יח"ל.
מקצועות בתחומי מדעי הרוח והחברה ,להבדיל ממקצועות ריאליי! או מדויקי!.
במערכת החינו שלושה סוגי פיקוח :ממלכתי )כללי( ,ממלכתי דתי )ממ"ד( ו"אחר" )לרבות פיקוח על
המגזר החרדי(.
מוסדות החינו משויכי! לארבעה מגזרי! :יהודי; ערבי; דרוזי וצ'רקסי; בדואי.
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עיקרי הממצאי
הנבחני במקצועות ההומניי

מגמות

המדיניות הרשמית של משרד החינו  ,כפי שהובאה בהצעת התקציב לשני 2009
ו  ,2010היא לתגבר את שעות הלימוד במקצועות הליבה ולהגדיל בתו ארבע שני
ב  10%את מספר הזכאי לתעודת בגרות הכוללת חמש יח"ל במדעי הרוח )ספרות,
תנ" והיסטוריה( .ביטוי למדיניות זו נית ג בהצעת התקציב לשני  2011ו ,2012
שבה נקבע שיש להתמקד במקצועות הליבה ולחזק  .ג בתכנית העבודה של המשרד
לשנת  2010הוא הציב יעד של עלייה במספר הלומדי את מקצועות החובה לבגרות
ברמה מוגברת של חמש יח"ל.
מנתוני משרד החינו עולה כי מסו( שנות התשעי של המאה העשרי  ,במש כעשר
שני  ,חלה ירידה ניכרת במספר הנבחני במקצועות ההומניי ברמה של חמש יח"ל
ובשיעור מכלל התלמידי  .ג בשני  ,2011 2009שבה ש לו המשרד למטרה להשיג
גידול במספר הנבחני  ,לא חל גידול במספר וא( חלה ירידה מסוימת.

בקרה על ניצול ימי לימוד ושעות לימוד במקצועות ההומניי
 .1ככלל ,אי בידי משרד החינו מידע כולל הנגזר מבקרה שיטתית על בתי הספר
בדבר מידת הניצול של ימי לימוד מלאי לצור הוראה .המפקחי המרכזי )להל
המפמ"רי  (7של המקצועות ההומניי בחינו הממלכתי מסרו כי ימי לימוד אינ
מתקיימי כנדרש בחוזרי המנכ"ל.
 .2משרד החינו מקצה חלק ניכר מתקציבו למימו שעות לימוד בבתי ספר יסודיי
ובחטיבות הביניי בחינו הרשמי ,וכ בחטיבות העליונות שבפיקוח הממלכתי .ממצאי
הביקורת מלמדי כי בידי משרד החינו אי מידע בדבר ניצול שעות הלימוד
במקצועות הלימוד השוני  ,ובכלל המקצועות ההומניי  ,בחטיבות העליונות .הצור
במידע כזה גובר בשל החשש שהעלו המפמ"רי של המקצועות ההומניי בחינו
הממלכתי וההערכות של ראשי המשרד בדבר ניצול חלקי בלבד של ימי הלימוד בבתי
ספר אלה.

התאמה בי מקצוע ההכשרה של עובד ההוראה למקצוע שהוא מלמד,
8
במקצועות ההומניי
מנתוני משרד החינו לשנת הלימודי התשע"ב עולה שכ  40%מעובדי ההוראה
שלימדו בחטיבות הביניי בחינו הרשמי ובחטיבות העליונות אזרחות ,גאוגרפיה,
היסטוריה ,ספרות וכ עברית ,לשו והבעה לא הוכשרו ללמד מקצועות אלה; רוב עובדי
ההוראה המלמדי מקצועות הומניי בחינו העל יסודי בפיקוח הממלכתי דתי לא
__________________

7
8

המפקח המרכז )מפמ"ר( אחראי למקצוע ההוראה שהוא מפקח עליו ,על כל צדדיו התוכניי!
והפדגוגיי! ,כלפי המזכירות הפדגוגית .בשנת  2012שינה המשרד את ש! התפקיד ,והוא נקרא "מנהל
תחו! דעת".
בעניי -זה ראו ג! בדוח זה בפרק "היבטי! בניהול כוח האד! בהוראה במערכת החינו " ,עמ' .971
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הוכשרו ללמד את המקצוע שה מלמדי  ,וכמוה ג  45% 30%מהמורי בפיקוח
הממלכתי יהודי ובפיקוח הממלכתי ערבי.

סיכו והמלצות
מדיניות משרד החינו בנוגע למקצועות ההומניי דוגלת בהתמקדות במקצועות הליבה
ובחיזוק  ,וכ בהגדלת מספר הזכאי לתעודת בגרות הכוללת לימוד מקצועות ממדעי
הרוח )היסטוריה ,תנ" וספרות( ברמה של חמש יח"ל .נתוני המשרד מעידי על ירידת
קרנ של מקצועות אלה ,כ שבעשור האחרו  ,ועוד לפני כ  ,שיעור התלמידי שבחרו
ללומד ברמה של חמש יח"ל קט והול .
ירידת קרנ של המקצועות ההומניי עשויה לנבוע מגורמי שוני אשר לא נבחנו
במסגרת דוח ביקורת זה .לנוכח ממצאי הביקורת ,על הנהלת משרד החינו ליזו
בדיקה מקיפה אשר לחולשות המסתמנות בקשר להוראת המקצועות ההומניי  ,כל
זאת במטרה לקד פעולות לחיזוק וביסוס הוראת במערכת החינו ובכ לממש את
המדיניות שקבעה בנושא זה .עוד עליה לוודא שתוכ תכנית פעולה מפורטת לש השגת
התאמה בי מקצוע ההוראה של המורה לתחו הכשרתו ולפעול לביצועה.
על המינהל הפדגוגי לגבש תכנית פעולה לשיפור בכלי הבקרה שברשותו ,כדי להבטיח
שתוצג לפני הנהלת המשרד ויחידותיו תמונת מצב שנתית המשקפת את מידת ניצול
שעות הלימוד וימי הלימוד בבתי הספר .על מחוזות המשרד מוטל לאתר מוסדות
שאינ מנצלי את המשאבי כנדרש ולפעול לתיקו הדבר.

משרד החינו

מערכת לתקצוב המכינות הקד
ולבקרה עליה

219

אקדמיות

המכינות הקד אקדמיות) 1להל המכינות( נועדו להרחיב את הנגישות להשכלה
הגבוהה לכל חלקי האוכלוסייה ,מתו הכרה בהשכלה ככלי מרכזי לצמצו פערי
חברתיי וכלכליי  .במועד סיו הביקורת פעלו ברחבי האר  45מכינות ,ולמדו בה
כ  12,500סטודנטי בשנה.
מימו התלמידי במכינות נחלק בי הקר לקליטת החייל המשוחרר שבמשרד
הביטחו )להל הקר ( ,המועצה להשכלה גבוהה באמצעות הוועדה לתכנו ותקצוב
)להל ות"ת( ,משרד החינו ומינהל הסטודנטי במשרד לקליטת העלייה .בשנת
 2011הקצו הגופי המממני ס של כ  107מיליו ש"ח למימו תלמידי המכינות.
כדי שהגורמי המממני יוכלו לקבוע אילו תלמידי זכאי למלגות לימודי
ולמלגות קיו  ,וכדי שהמכינות יוכלו לקבל תשלו שכר לימוד בעבור  ,המכינות
מחויבות למסור לגופי המממני נתוני על המצב החברתי כלכלי של התלמידי ,
וכ דיווחי על נוכחות בלימודי  ,על תכניות לימודיה  ,על הישגיה ועוד .נתוני
ודיווחי אלו אמורי להימסר באמצעות מערכת ממוחשבת .באפריל  2011הוחלפה
המערכת הממוחשבת שבאמצעותה הועברו עד אז הנתוני והדיווחי )להל
המערכת הקודמת( במערכת ממוחשבת חדשה )להל המערכת החדשה(.

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

__________________

1

2

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

סיכו והמלצות
מערכות מידע ממוחשבות כגו המערכת לתקצוב המכינות הקד "אקדמיות ולבקרה
עליה  ,נועדו לפשט תהליכי עבודה ,לשפר את יכולות הבקרה ,לאפשר שקיפות כלפי
גורמי הביצוע והבקרה ולסייע למקבלי ההחלטות לבסס את החלטותיה על נתוני
עדכניי ומהימני .
הצלחת פיתוחה של המערכת החדשה נבחנת בסופו של דבר ביכולתה לשמש כלי עבודה
משופר ה לגורמי הפיקוח והבקרה שבמשרד החינו וה למשתמשי במכינות ובקר .
מת מענה לצרכי של קבוצת משתמשי אחת בלא שנית מענה של לקבוצת
משתמשי אחרת פוגע ביעילותה של המערכת בכללותה.
בפיתוח המערכת החדשה שנועדה לאפשר למשרד החינו לתקצב את המכינות ולבקר
את עבודת נמצאו מספר ליקויי  ,כמה מה יסודיי  ,אשר עיקר בתהלי האפיו ,
בתהליכי החלטה בתחו הפיתוח וההטמעה ובטיפול בחולשות שהתגלו במערכת לאחר
הפעלתה .מציאות שבה נאלצי משתמשי במערכת " הקר והמכינות " לנקוט
בפתרונות חלופיי כדי להמשי ולתפעל כהלכה את המכינות ואת מער התשלומי
מחייבת ריכוז מאמ ,של משרד החינו בשיפור המערכת ובהשלמתה.
על משרד החינו למפות בשיתו פעולה ע ות"ת ,הקר והמכינות את הבעיות
והחסרי במערכת החדשה ולפעול בדחיפות לתיקונ ולהשלמת המערכת כדי שזו תוכל
לתת מענה מלא ולשמש כלי בקרה מהימ  .מוצע כי משרד החינו ייצמד למתווה
ולעקרונות שנקבעו בנוהל מפת"ח ,שיש בה כדי להבטיח קיו תהליכי סדורי
בניהול מיזמי מחשוב ,בעיקר בשלבי מכריעי המחייבי החלטות מקצועיות.
על משרד החינו להפיק לקחי ממכלול הכשלי שעלו בדוח זה כדי שיוכל ליישמ
בפרויקטי עתידיי של פיתוח מערכות ממוחשבות.
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קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה
קר השתלמות היא אפיק חיסכו לטווח בינוני מסוג קופת גמל ,המיועד לתשלו דמי
השתלמות לעובדי  .1ה העובד וה המעביד מפרישי כספי לקר ההשתלמות
בשיעורי קבועי משכרו של העובד .בעבר ,תכלית של כספי החיסכו בקר
ההשתלמות הייתה למטרת הכשרה מקצועית ,א מאז  1980ניתנה לעובדי
האפשרות למשו תשלומי מהקר לכל מטרה בדומה לכל חיסכו אחר )להל " קר
השתלמות רגילה(.2
קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה )להל " עו"ה( מיועדות רק לעובדי הוראה שכירי .
ייעוד המקורי של קרנות אלה )להל " קרנות השתלמות לעו"ה או הקרנות( היה
לאפשר לעו"ה לצאת בתו שש שנות חיסכו לשנת חופשה ללא תשלו  ,שתיוחד
להכשרה ,רענו והתחדשות מקצועית )להל " שנת השתלמות( ,בשנה זו תשל הקר
לעו"ה מענק חודשי ודמי השתלמות .שיעור הפרשת המעביד לקר השתלמות לעו"ה
הוא  8.4%משכר העובד ,ואילו בקר השתלמות רגילה שיעור הפרשת המעביד הוא
 7.5%משכר העובד .שיעור הפרשת העובד הוא  4.2%ו" 2.5%בהתאמה.
שלוש קרנות ההשתלמות לעו"ה הוקמו בשיתו* האיגודי המקצועיי  ,המחזיקי
במחצית מאחוזי השליטה בה  .בשאר אחוזי השליטה מחזיקי נציגי המעסיקי
והממשלה" :קר ההשתלמות למורי בבתי הספר העל"יסודיי במכללות
ובסמינרי " )להל " קר העל"יסודיי ( הוקמה ע ארגו המורי ; "קר ההשתלמות
למורי וגננות" )להל " קר מו"ג( ו"קר השתלמות למורי תיכוניי  ,מורי סמינרי
ומפקחי " )להל " קר מו"ת( הוקמו ע הסתדרות המורי )להל " קרנות
ההסתדרות( .הגו* המשמש המנהל התפעולי של שלוש הקרנות ,החל משלב הגבייה
ועד גמר התשלו לעו"ה ,למעט ניהול ההשקעות ,הוא הבנק הבינלאומי הראשו
לישראל בע"מ )להל " המנהל התפעולי של הקרנות(.

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי שוני הנוגעי
לקרנות ההשתלמות לעו"ה .הביקורת נערכה בחברות המנהלות את שלוש הקרנות
המשרד( .בירורי השלמה נעשו במשרד האוצר :באג #שוק
ובמשרד החינו )להל ג
ההו  ,ביטוח וחיסכו )להל אג #שוק ההו ( ,באג #שכר והסכמי עבודה ,במינהלת
הגמלאות וברשות החברות הממשלתיות .כמו כ  ,נעשו בירורי אצל המנהל התפעולי.
__________________

1
2

על פי חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי )קופות גמל( ,התשס"ה ) 2005להל חוק הפיקוח( ,קר
השתלמות היא "קופת גמל המיועדת לתשלו דמי השתלמות לעובדי  ,לעצמאי  ,לחברי קיבו ,
לחברי מושב שיתופי או למוטבי שלה ".
יצוי שבהתא לפקודת מס הכנסה ,הפרשת המעביד לקר ההשתלמות של העובד זוכה להטבת מס עד
התקרה שבפקודה; העובד רשאי למשו %את כספי החיסכו ללא תשלו מס על רווחי הו א חלפו שש
שני ממועד התשלו הראשו לאותו חשבו .

דוח שנתי 63ג

224

עיקרי הממצאי
מימוש הזכאות לקר השתלמות
עו"ה מועסקי ה על ידי הממשלה )משרד החינו ( וה על ידי הרשויות מקומיות,
רשתות חינו וגופי חינו פרטיי )להל בעלויות( .ההסכמי הקיבוציי של עו"ה
קובעי את תנאי שכר של עו"ה המאוגדי בארגוני המורי ומועסקי על ידי משרד
החינו ועל ידי חלק מהבעלויות .זכותו של עו"ה להצטר! לקר השתלמות עוגנה
בהסכמי קיבוציי אלה .מדובר בזכות מוקנית השמורה לעובד ,ואי המעסיק רשאי
להתעל ממקרי שבה זכות זו אינה ממומשת .זכותו זו של עו"ה והחובה לפעול על
מנת להבטיח את מימושה עוגנה בהנחיית החשכ"ל לגבי עו"ה המועסקי על ידי משרד
החינו וכ בתקנו שירות עו"ה ובנוהל משרד החינו  ,לגבי כלל עובדי ההוראה.
 .1נמצא כי בשנת הלימודי התשע"ב ) 3(2012לא הפריש משרד החינו תשלומי
לקרנות עבור כ  11,000עו"ה ,שה כ  10%מכלל עו"ה שהעסיק באותה שנה .אי
הפרשת הכספי היא פגיעה מתמשכת בזכויותיה של עובדי אלו .לפי הערכת משרד
מבקר המדינה ,הסכו המצטבר שלא הופרש במש השני הגיע למאות מיליוני
שקלי .
 .2ארבע בעלויות ,שכל אחת מה מעסיקה אלפי עו"ה ,מסרו למשרד מבקר המדינה
נתוני שמה עלה כי ל  17.6%מעו"ה המועסקי בה לא הופרשו כספי לקר
השתלמות .יוצא אפוא שג זכויותיה של עו"ה בבעלויות נפגעו כתוצאה
מאי הפרשה לקר השתלמות.
 .3פעולות הפיקוח שמבצע משרד החינו בבעלויות כוללות ביקורות יזומות שנועדו
להבטיח את עמידת של הבעלויות בהתחייבויותיה כלפי עו"ה .אול הלכה למעשה,
לא הובילו פעולות אלה להשבת זכויותיה של חלק ניכר מעו"ה שנפגעו.

תקצוב הבעלויות על ידי משרד החינו
התקציב שמעביר משרד החינו לבעלויות המעסיקות אלפי עו"ה כולל רכיב של הפרשת
המעביד לקרנות השתלמות ,המהווה  8.4%משכר של עו"ה .יש בעלויות שאינ
מפרישות כלל לעובדיה עבור קרנות השתלמות ,ואחרות שמפרישות רק עבור חלק
מעו"ה המועסקי בה .
נמצא כי בעלויות שלא הפרישו לקרנות ההשתלמות את חלק המעביד עבור עו"ה
המועסקי בה  ,לא השיבו למשרד החינו את הסכו שקיבלו והותירו את הכס!
אצל .

__________________

3

שנת הלימודי של מוסדות החינו ,%מתחילה ב  1בספטמבר ומסתיימת בסו) אוגוסט בשנה שלאחריה.
בדוח זה ,לש הבהירות ,בצמוד לציו שנת הלימודי צוינה השנה הלועזית.
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יציאה לשנת השתלמות
מנתוני המנהל התפעולי של הקרנות עולה כי משנת הלימודי התשס"ב ) (2002ועד
התשע"ג ) (2013חלה ירידה של כ  50%במניי עו"ה שיצאו לשנת השתלמות )להל
משתלמי ( ,א! על פי שבאותה תקופה חלה עלייה של כ  60%בזכאי לה.4
מבדיקת נתוני הזכאי ושיעור המשתלמי בשנת הלימודי התשע"ג ) (2013בהשוואה
לנתוני הזכאי ושיעור המשתלמי בשנת הלימודי התשמ"ד ) 5(1984עולה שבעוד
שמניי הזכאי עלה פי ) 8.5מ  8,755ל  ,(74,358ירד מניי המשתלמי נומינלית מ
 4,020ל  .3,643שיעור המשתלמי מכלל הזכאי ירד מ  45.9%ל .4.9%
תופעת הירידה המתמשכת בשיעור עו"ה המממשי את כספי הקר לצור יציאה לשנת
השתלמות מעלה ספק בדבר מימוש יעד המקורי והעיקרי של הקרנות יציאת עו"ה
לשנת השתלמות.

משיכת כספי החיסכו
 .1מנתוני המנהל התפעולי של הקרנות עלה כי שיעור העמיתי שמשכו את כספיה
שנצברו בקרנות במהל השני התשס"ו התשע"א ) (2011 2006הוא כ  20%מכלל
הזכאי  .תופעה זו קיימת בצד מגמת ירידה של כ  30%בשיעור המשתלמי מכלל
הזכאי בשני אלה .יוצא אפוא שבמהל השני גדל הפער בי מספר עו"ה שמימשו
את זכות לצאת לשנת השתלמות ובי מספר עו"ה שמשכו את כספ .
 .2בשנת  2011שולמו לעמיתי שמשכו את כספ כ  618מיליו ש"ח מכ  665מיליו
ש"ח שנצברו בחשבונ בקרנות .ההפרש העוד! של מרכיב כספי המעביד ,6שסכומו
כ  47מיליו ש"ח נותר בידי הקרנות .בכל שנה נצברי בקרנות עשרות מיליוני ש"ח
מהעוד! של מרכיב כספי המעביד .לדעת משרד מבקר המדינה ,מהנתוני על השימוש
בכספי אלו עולה שה משמשי רק בחלק ליעד העיקרי שלשמו הופרשו מימו
יציאת של עו"ה לשנת השתלמות.
 .3עמית בקרנות ההשתלמות לעו"ה אינו יכול למשו את כספי החיסכו שנצברו
לזכותו לאחר שש שני כמו בקרנות ההשתלמות הרגילות ,אלא א כ הוא עומד
בתנאי המאפשרי זאת על פי תקנו הקר  ,או עקב מצב רפואי או כלכלי קשה
באישורה של ועדת חריגי  .יוצא אפוא שעו"ה ה המגזר היחיד בקרב כלל העובדי
במשק שיש לו קר השתלמות ואינו יכול למשו את חסכונותיו בתו תקופה על פי
רצונו.

__________________

4
5
6

זכאי ה עמיתי שהשלימו שש שנות חיסכו וזכאי בשנה זו לצאת לשנת השתלמות ,או שהיו זכאי
בשני קודמות ולא מימשו את זכאות .
הנתוני הובאו במבקר המדינה ,(1992) ÌÈ„Â‚È‡ ÁÂ„ ,בנושא "קרנות השתלמות לעובדי הוראה" ,עמ'
.13
 11%ממרכיב כספי המעביד .כאמור ,הפרשות המעביד לקרנות השתלמות לעו"ה גדולות ממההפרשות
לקרנות רגילות .א העובד יוצא לשנת השתלמות ,ההפרש משמש למימו ההשתלמויות.
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השינוי המבני
ב  1.1.11ביצעו הקרנות שינוי מבני ולפיו בוצעה הפרדה חשבונאית ומשפטית בי
החברות המנהלות לבי קרנות ההשתלמות בכל הנוגע לנכסיה והתחייבויותיה  .כמו
כ  ,בתקנוני הקרנות בוצעו שינויי מהותיי בעלי השפעה על הזכויות והכספי של
העמיתי בקרנות.
ת נ א י ה ה צ ט ר פ ו ת ל מ ס ל ו ל ח י ס כ ו מ ס ו י  :החברה המנהלת של קרנות
ההסתדרות הוסיפה מסלול חיסכו לפי תשואת אג"ח ,הנחשב למסלול השקעה בעל
סיכו נמו  ,המקטי את ר! הסיכוני שקיי במסלול המתנהל לפי תשואות שוק.
מסלול זה הוא לחיסכו בלבד ואינו מאפשר לצאת לשנת השתלמות .עמית יכול
להצטר! למסלול זה רק א הוא עומד באחד מ התנאי האלה) :א( הוא ב יותר
מ  50ויצא בעבר לשנת השתלמות; )ב( הוא ב יותר מ  50ולזכותו שני מחזורי חיסכו
מלאי ; )ג( הוא פרש לגמלאות .יוצא אפוא שעו"ה שאינ עומדי בתנאי אלה
מוגבלי בהצטרפות למסלול זה ובכ נמנע מה חיסכו במסלול בעל סיכו נמו  .זאת
בנוס! למגבלה על עו"ה לעבור בי קרנות במהל שנות החסכו ולמגבלות על משיכת
כספי החיסכו בתו שש שני .
ח י ש ו ב ה ע ו ד ה כ ס פ י ש ל ה ק ר נ ו ת  :עוד! כספי מוגדר כהפרש חיובי בי
שווי נכסי הקר ובי התחייבויותיה לפדיו כספי לעמיתיה ,והוא המדד ליכולת
עמידת של הקרנות בהתחייבותיה  .במסגרת השינוי המבני נקבעה שיטה לחישוב
העוד! הכספי ,והיא מבוססת על תחשיב שלפיו כלל העמיתי ימשכו את חסכונותיה
וישאירו בקר  11%מהפרשות מרכיב כספי המעביד .אול התברר כי תחשיב זה אינו
עולה בקנה אחד ע העובדות; כ לדוגמה בשנת הלימודי התשע"א יצאו כ 4,000
עו"ה לשנת השתלמות שעלותה הממוצעת הייתה כ  115%מחסכונותיה  ,ויותר
מ  3,000עמיתי נוספי משכו את כספ וקיבלו  100%ממרכיב כספי המעביד .במועד
סיו הביקורת הסתכ העוד! הכספי הנובע ממרכיב כספי המעביד בכמיליארד ש"ח.
ה מ נ ג נ ו ל א י ז ו א ק ט ו ר י  :איזו אקטוארי מתקיי כאשר יש די בנכסי
הצבורי בקר כדי לכסות את ההתחייבויות הקיימות והצפויות של הקר לעמיתיה.
מנגנו האיזו האקטוארי הוא כלי ניהולי ומקצועי להערכת איתנות הפיננסית של
הקרנות.
מנגנו האיזו האקטוארי בקרנות מבוסס על העוד! הכספי ,שכאמור אי זה ברור א
הוא משק! במדויק את מצב  .לפי המנגנו  ,שיעור מסוי של העוד! הכספי אמור היה
לשמש מרווח ביטחו שלמטה ממנו היה על החברות המנהלות לפעול לשמירה על
זכויות העמיתי  .מרווח הביטחו בוטל ומשכ  ,עלול להיווצר מצב שבו יהיה קשה
להערי את מצב האקטוארי האמיתי של הקרנות ,אלא א ה ייקלעו לגירעו מהותי.
נ ו ס ח ת ה י צ י א ה ל ש נ ת ה ש ת ל מ ו ת  :נוסחת היציאה של עמית להשתלמות
היא גירעונית ,ולפיכ הכס! שהצטבר בחשבונו במש שש שני אינו מספיק לכיסוי
עלותו בשנת ההשתלמות .מנתוני שהעביר המנהל התפעולי של הקרנות עולה כי
עלויות שנת ההשתלמות התשע"א ) (2011עלו על ס החיסכו שנצבר למשתלמי
בשלוש הקרנות ביותר מ  50מיליו ש"ח .הקרנות איזנו את מרבית הגירעו באמצעות
מרכיב כספי המעביד שנותר בקרנות בגי עו"ה שלא יצאו להשתלמות )ראו לעיל בנושא
חישוב העוד! הכספי של הקרנות(.
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היבטי בזכויות עמיתי
ח י ס כ ו ב ק ר ה ש ת ל מ ו ת ר ג י ל ה  :לפי חוק הפיקוח על שירותי פיננסיי
)קופות גמל( ,התשס"ה  ,2005עובד הזכאי להצטר! כעמית לקופת גמל )קר השתלמות(
רשאי לבחור בכל קר המיועדת לאותה מטרה .7בביקורת נמצא שיש אי בהירות בעניי
זכאות של עו"ה לבחור בקר השתלמות רגילה ובשאלה א קר השתלמות רגילה
וקר השתלמות לעו"ה הכוללת זכות לשנת השתלמות מיועדות "לאותה מטרה" כפי
שקובע חוק הפיקוח.
א י ש ו ר ז כ א ו ת ל ש נ ת ו ת ק  :שנת ותק מהווה רכיב לחישוב שכר השוט! של
עו"ה ולצבירת זכויות לקראת הפרישה לגמלאות .עו"ה שיצא לשנת השתלמות זכאי
להכרה בשנה זו כשנת ותק .אישור על שנת השתלמות כשנת ותק נית לעו"ה על ידי קר
ההשתלמות לאחר שהשלי את תכנית הלימודי לאותה שנה ,כפי שאושרה על ידי
הקר  ,והעביר לה את האישורי הנדרשי .
בביקורת נמצא שמכלל כ  59,000עו"ה שהשתלמו בעשור האחרו ) ,(2012 2002יותר מ
) 8,500כ  (14%לא קיבלו מהקרנות אישור זכאות לשנת ותק :מבי עמיתי קרנות
ההסתדרות שיצאו לשנת שבתו כ  9%לא קיבלו אישור ותק ,ויותר משליש מעמיתי
קר העל יסודיי לא קיבלו אישור זה .עובדי שהשלימו את מחויבויותיה בשנת
ההשתלמות ולא קיבלו אישור ותק נפגעי ה בשכר השוט! וה בזכויות הפרישה.
יצוי כי ייתכ שחלק מעו"ה שלא קיבלו אישור ותק לא השלימו את מחויבויותיה
בשנת ההשתלמות ולכ אינ זכאי לאישור.
פ נ ס י ה  :לפי תקנוני הקרנות ,מאז הקמת רכשו הקרנות את זכויות הפנסיה עבור
עמיתי הנמצאי בשנת השתלמות לפי המסלול שאליו שויכו .לפיכ  ,עבור עמיתי
עובדי מדינה המבוטחי בפנסיה תקציבית ה שילמו את ער זכויות הפנסיה לאוצר
המדינה.
היות שבתחילת שנות התשעי של המאה העשרי נקלעו קרנות ההשתלמות למצב של
גירעו אקטוארי עמוק ,סוכ ע נציגי משרד האוצר כי לגבי עו"ה שה עובדי משרד
החינו תהיה רכישת זכויות הפנסיה בשנת ההשתלמות על חשבו משרד האוצר .מאז
ההסכ חלפו יותר מ  20שנה ומצב הקרנות השתפר ,בייחוד מצב קרנות ההסתדרות,
וה מציגות בדוחותיה עוד! כספי ניכר העומד על כ  3מיליארד ש"ח .על א! השינוי
בנסיבות ,ההסדר לא נבח מחדש.
מ ע נ ק ה י ו ב ל  :מענק היובל נית אחת לשנה לעו"ה שצבר תקופת ותק של  25שני
בשירות הציבורי )כולל ותק בשירות צבאי(; המענק הוא בגובה  60%מהשכר ומשול
לעו"ה הזכאי בחודש יוני של כל שנה .ג עו"ה בשנת השתלמות זכאי לקבל מענק
יובל א צברו את הוותק המתאי )לעו"ה בבעלויות נדרש ותק של  30שני (.
עד שנת  2010שילמו הקרנות לעו"ה בשנת השתלמות את מענק היובל ומשרד החינו
זיכה אות על כ  .בי השני  2010 2003העביר המשרד לקרנות רק חלק מחובו .ביולי
 2011המשרד היה חייב לשלוש הקרנות יותר מ  14מיליו ש"ח בגי מענק היובל
ששילמו למשתלמי  .במועד סיו הביקורת שיל המשרד לקרנות רק חלק מהחוב
שהצטבר.
__________________

7

למעט עו"ה שאינ רשאי להצטר) לקר השתלמות לעו"ה בהתא לתקנוני הקרנות.
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משנת  2011חדלו הקרנות לשל את מענק היובל לעו"ה הנמצאי בשנת השתלמות.
משרד החינו שיל את המענק לשני  2011ו  2012באיחור של חצי שנה עד שנה
ושלושה חודשי  .בכ יש משו הפרה של זכויות עו"ה.

מוסדות ונושאי משרה בחברות המנהלות
ה ש ת ת פ ו ת ב א ס פ ה ה כ ל ל י ת ו ב ד י ר ק ט ו ר י ו  :כתב המינוי מטע
המדינה שנמסר על ידי השרי לדירקטורי בחברות המנהלות הוא לתפקיד דירקטור
בלבד ,ואי בו אזכור לסמכות אחרת ,בכלל זה השתתפות והצבעה באספה הכללית.
בשלוש החברות המנהלות השתתפו הדירקטורי בדיוני האספה הכללית והצביעו
בנושאי השייכי לסמכויות האספה בלבד ,כמו מינוי של דירקטורי ותנאי העסקת ,
בלי שקיבלו ייפוי כוח מבעלי אמצעי השליטה בקרנות .במש שני  ,רשות החברות
הממשלתיות לא עמדה במפורש על כ כי לדירקטורי מטע המדינה אי סמכות
להשתת! ולהצביע באספות הכלליות.
דירקטורי מטע המדינה :היות שהמדינה מחזיקה באחוזי שליטה בקרנות ,היא
מוסמכת למנות בה דירקטורי מטעמה; על פי תקנוני הקרנות ,שר החינו ימנה בכל
אחת משלוש הקרנות שני דירקטורי ושר האוצר אחד.
נמצא כי בי השני  2012 2000לא אוישה מצבת הדירקטורי מטע המדינה במלואה,
כלהל  :בחלק מהתקופה כיהנו רק שני דירקטורי מטע המדינה בכל אחת מהקרנות
או החברות המנהלות ,בחלקה כיה דירקטור אחד ,והיו חודשי שבה לא כיה א!
דירקטור מטע המדינה .במציאות שבה הדירקטוריו פועל תקופות ממושכות בהרכב
חסר ובהיעדר נציגות של המדינה ,מופר האיזו הנדרש בי נציגי העובדי למעסיקי
ונפגעת פעילותו התקינה והסדירה של הדירקטוריו .
בי השני  2012 2000נמצאו ארבעה מקרי שבה המשיכו דירקטורי שמונו על ידי
השרי לכה בתפקיד בדירקטוריו  ,על א! שתקופת כהונת תמה .כמו כ  ,נמצא כי
ארבעה דירקטורי שמונו לקר אחת מקרנות ההסתדרות בלבד השתתפו והצביעו בלא
סמכות ג בישיבות דירקטוריו של הקר האחרת.

סיכו והמלצות
קרנות ההשתלמות לעו"ה נוסדו במטרה ליצור מסגרת רשמית לחיסכו שייעודו הרחבת
ההשכלה ,העשרה ,רענו והתחדשות עצמית ומקצועית של עו"ה .החיסכו בה מאפשר
לעו"ה לצאת לשנת חופשה שתיוחד להשתלמויות ולהכשרה מקצועית במימו הקרנות.
א! על פי שזכות של עו"ה לקר השתלמות עוגנה בהסכמי קיבוציי  ,בהנחיית
החשכ"ל ,בתקנו שירות עו"ה ובנוהל משרד החינו  ,לא הפרישו משרד החינו
והבעלויות עבור אלפי עו"ה המועסקי על יד כספי לקר השתלמות .אי הצטרפות
של עו"ה לקר אינה גורעת מחובת המעסיקי לפעול כדי שכל עו"ה יממש את זכויותיו
במלוא  ,ועל המשרד והבעלויות להסדיר זאת לאלתר.
במרוצת השני גדל הפער בי עו"ה המנצלי את החיסכו בקרנות לצורכי השתלמות
לפי ייעוד המקורי לבי אלו שהחיסכו בקר משמש לה למטרות אחרות .לאור
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הירידה המתמשכת במספר עו"ה היוצאי לשנת השתלמות ,על משרד החינו  ,משרד
האוצר ,החברות המנהלות ונציגי המורי לתת את דעת למגמות אלה ולבחו את
תרומת פעילות הקרנות במתכונת הנוכחית למימו העשרה מקצועית לעו"ה ,ואת
הצור ביצירת תמריצי ליציאה לשנת השתלמות.
על עו"ה מוטלות מגבלות בענייני דוגמת בחירת קר ההשתלמות ,בחירת מסלולי
החיסכו ומשיכת כספי מהקר  .על אג! שוק ההו במשרד האוצר בשיתו! החברות
המנהלות ,משרד החינו ונציגי המורי לבחו את הסרת המגבלות האלה ,בד בבד ע
שמירת האפשרות לעו"ה המעונייני בכ לצאת לשנת השתלמות.
בקרנות נצבר עוד! כספי בסכו של כמיליארד ש"ח שמקורו בכספי שהפרישו
המעבידי לטובת עו"ה שלא ניצלו את זכאות  .נוסחת היציאה לשנת השתלמות היא
גירעונית וכספי אלה משמשי למימונה ,דבר הגור לסבסוד בי דורי .משרד מבקר
המדינה ממלי /לגורמי המעורבי בהקצאת רכיב כספי המעביד ובשימוש בו ,משרד
האוצר ,משרד החינו והחברות המנהלות של הקרנות לבחו מחדש את נוסחת היציאה
לשנת השתלמות ואת הצטברות העודפי בקרנות.
שיתו! המדינה בחברות המנהלות מחייב שנציגיה יהיו נוכחי בישיבות האספה
הכללית .נציגות חסרה מפרה את האיזו הנדרש בי נציגי העובדי למעסיקי  .על
משרד החינו  ,משרד האוצר ורשות החברות להקפיד על מינוי דירקטורי במועד
ולבחו את כלל הנושאי הקשורי להתנהלות החברות המנהלות על פי הכללי
המחייבי ממשל תאגידי תקי .
על משרד החינו  ,משרד האוצר )אג! שוק ההו  ,החשב הכללי והממונה על השכר(
ורשות החברות הממשלתיות לתת דעת למכלול ההיבטי והנושאי שהועלו בדוח זה.
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ממצאי מעקב
התאמות לתלמידי לקויי למידה בבחינות הבגרות
משרד החינו מקיי בחינות בגרות לתלמידי במוסדות חינו  ,לתלמידי
אקסטרניי ולנבחני משנה ,1שנועדו להערי את רמת ידיעותיה על פי קנה מידה
אחיד.

פעולות הביקורת
בביקורת שעשה מבקר המדינה בחודשי ינואר יולי ) 2006להל הביקורת הקודמת(
נבדקו כמה היבטי בטיפול בבחינות הבגרות ,ובה ההתאמות בדרכי ההיבחנות
לתלמידי לקויי למידה .2בחודשי אפריל יוני  2012חזר משרד מבקר המדינה ובדק
את ההיבט הזה )להל הביקורת הנוכחית( ,ובכלל זה את האופ שבו פעל משרד
החינו לתיקו הליקויי שעלו בביקורת הקודמת.3

עיקרי הממצאי
בדוח מחקר שהוגש בשנת  1997לשר החינו והתרבות דאז נכתב כי לכ 10%
מהתלמידי במערכת החינו יש ליקויי למידה המחייבי התייחסות חינוכית
המתאימה לצרכי יחידניי ולדרישות מערכת החינו  .על פי דוח מחקר שהוגש למדע
הראשי של משרד החינו באוקטובר  15.5% ,2002מהתלמידי בכיתות ד' במגזר
היהודי היו לקויי קריאה ועוד  8.6%התקשו בקריאה .התאמות בדרכי ההיבחנות
בבחינות הבגרות מאפשרות לתלמידי לקויי למידה לעקו! את תחומי הקושי ולתת
ביטוי הול לידע שרכשו ללא המגבלות הנובעות מהלקות.
כדי לקבוע א התלמיד הוא לקוי למידה ,יש להפנותו לאבחו דידקטי ,לאבחו
פסיכולוגי או לאבחו משולב )דידקטי ופסיכולוגי( .יצוי כי ָלרוב הורי התלמידי ה
המממני את האבחו  ,ועלותו מגיעה לכדי אלפי ש"ח.
 .1בחלו! חמש שני מפרסו ממצאי הביקורת הקודמת נותרו עיקר המגמות
שעליה הצביע הדוח הקוד  ,וחלק א! התרחבו ,כמפורט להל .
__________________

1

2
3

נבח אקסטרני הוא תלמיד שלא ניגש לבחינת בגרות במסגרת לימודיו בבית ספר על יסודי אינטרני אלא
נבח במסגרת חיצונית .נבח משנה הוא בוגר בית ספר על יסודי אשר נבח בחינת בגרות או בחינת גמר
במסגרת בית הספר שבו סיי את לימודיו ,כדי להשלי את בחינות הבגרות שלא נבח בה או כדי
לשפר את ציוניו.
ראו מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .511
בנוגע לממצאי בדיקת מעקב בנושא נוס" $פעולות משרד החינו& לשמירה על טוהר בחינות הבגרות"
ראו בדוח זה ,עמ' .1147

דוח שנתי 63ג

232

)א( בכל המגזרי חלה עלייה ניכרת בשיעור הנבחני שאושרה לה התאמה אחת
או יותר ,לרבות בשני המגזרי שבה שיעור התלמידי בעלי ההתאמות היה נמו
במיוחד בשנת התשס"ה הערבי והדרוזי .ע זאת נותרו פערי גדולי בי המגזרי :
במגזר היהודי הכללי ובמגזר היהודי הדתי שיעור התלמידי שאושרו לה התאמות
הוא כ  ,40%והוא גדול פי שניי ויותר משיעור בעלי ההתאמות במגזר החרדי ,במגזר
הערבי ובמגזר הדרוזי.
מהנתוני האמורי ומתשובת משרד החינו עולה שחלק מ ההתאמות שאושרו
לתלמידי מהמגזר היהודי הכללי ומהמגזר היהודי הדתי ,אושרו לתלמידי שאינ
לקויי למידה .נוכח שיעורי ההתאמות האמורי ובהיעדרה של בדיקה מעמיקה של
הגורמי לגידול בשיעור הזכאי  ,לא נית לשלול את האפשרות שמדובר בחלק ניכר
מההתאמות שאושרו.
)ב( בביקורת הקודמת נמצא כי במחוזות תל אביב והמרכז וכ במינהל לחינו
התיישבותי היה ייצוג יתר לתלמידי שאושרה לה התאמה אחת או יותר; ואילו
במחוז הצפו ובבתי הספר בפיקוח המוכר שאינו רשמי היה לה תת ייצוג .בביקורת
הנוכחית עלו ממצאי דומי .
)ג( בביקורת הנוכחית הועלה כי נמשכת מגמת הגידול בשיעור התלמידי שאושרו
לה התאמות בבחינות בשל לקויות למידה; שיעור בתי הספר שבה אושרו התאמות
רבות )עבור יותר מ  30%מהתלמידי ( היה בשנת הלימודי התשע"א  ,45%שיעור גדול
בעשרות אחוזי משיעור לפי ממצאי הביקורת הקודמת.
עוד נמצא בביקורת הנוכחית כי ב  173בתי ספר ) (18%אושרו התאמות ל 50%
מהנבחני או יותר; ב  51מבתי הספר אושרו התאמות ל  70%מהנבחני או יותר.
 .2א! שהדבר התחייב מממצאי הביקורת הקודמת ,לא פעל משרד החינו לניתוח
ממשי של הגורמי למגמות המסתמנות בתחו זה ,ומרבית ממצאי הביקורת א! לא
נדונו על ידי הצוות לתיקו ליקויי שבמשרד.4
 .3משרד החינו קבע שלוש רמות של התאמות :התאמות ברמה  ,1שאינ משנות את
מתכונת הבחינה ,אי בה כדי לסייע לנבחני שאינ לקויי למידה ,ואי ה נוגעות
לתוכ הבחינה אלא לתנאיה; התאמות ברמה  ,2שיש בה כדי לשנות שינוי חלקי את
מתכונת הבחינה; התאמות ברמה  3המשנות את מהות הנמדדת בבחינה ,וה נוגעות
לשינוי בתנאי הבחינה ובתוכנה ,למשל בחינה בעל פה .המינהל הפדגוגי הסמי ועדות
שפועלות במחוזותיו לעסוק בהערכה ובבקרה בנוגע להתאמות ברמה  1ו  2אשר אושרו
בבתי הספר )להל ועדות מחוזיות(; ועדות אלה ה המאשרות התאמות ברמה .3
)א( הביקורת הנוכחית העלתה שהוועדות המחוזיות לא קיימו בקרה על אישור
ההתאמות הניתנות על ידי בבתי הספר ,ואי בידיה נתוני על מספר ההתאמות
שאושרו .יצוי שמשרד מבקר המדינה כבר העיר בדוח הקוד שמסירת נתוני
למחוזות באופ שוט! היא תנאי בסיסי לקיו בקרה על בתי הספר ,אול בביקורת
הנוכחית הועלה כי הדבר עדיי אינו מוסדר.
__________________

4

משרד החינו& הקי צוות לתיקו ליקויי בהתא לסעי21 $א לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח 1958
]נוסח משולב[.
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)ב( ועדת הערעורי העליונה מוסמכת לדו ולהחליט בערעורי של בתי ספר על
החלטותיה של הוועדות המחוזיות בדבר התאמות ברמה  .3ב  6.6%מהישיבות
שקיימה הוועדה לקראת מועד בחינות קי /התשע"א לא הייתה לפניה חוות דעת של
פסיכולוג ,ופסיכולוג ג לא השתת! בישיבות אלה כנדרש בהוראות המשרד.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת הנוכחית מצביעי על כמה סוגיות מהותיות הדורשות פעולות
לבדיקה ולתיקו בתחו ההתאמות לתלמידי לקויי למידה .סוגיות אלה הועלו ברוב
ג בדוח הביקורת הקוד  ,א משרד החינו לא פעל בחמש השני שחלפו ממועד
פרסו הדוח הקוד לתיקו חלק ניכר מהליקויי  .המגמות שעליה הצביע הדוח
הקוד נותרו וא! התרחבו ,בעיקר המש מגמת הגידול בשיעור התלמידי שאושרו
לה התאמות בבחינות בשל לקויות למידה ,לצד הפערי בי מגזרי  ,מחוזות ובתי
ספר שוני בשיעור התלמידי שהוכרו כזכאי .
מצב בו חלק ניכר מתלמידי י"ב במגזר היהודי  40%על פי ממצאי הביקורת אינ
יכולי להיבח בבחינות הבגרות בתנאי ובמתכונת הקיימי  ,מחייב הערכה מחודשת
של התנאי והמתכונת ,וככל שיידרש על פי ממצאי ההערכה ביצוע שינויי בה .
על משרד החינו לנתח את המגמות והנתוני העולי בתחו זה ובעיקר את שיעור
התלמידי שאושרו לה התאמות בבחינות בשל לקויות למידה ,לצד השוני הנרחב בי
מגזרי אוכלוסייה ומחוזות בשיעור ההתאמות המאושרות .עליו לפעול לכ שגורמי
כלכליי חברתיי לא ישפיעו על ההתאמות הנבחנות והמאושרות במערכת החינו  .על
המשרד לקיי מעקב ופיקוח שוטפי על הליכי אישור ההתאמות בבתי הספר .ככלל,
המעקב אחר הנתוני האמורי ובחינת נועדו להבטיח מת מענה מלא ומתאי לכל
הנבחני בעלי לקויות הלמידה כ שיוכלו לתת ביטוי לידע שרכשו ,וכל זאת בלא
שייפגע עקרו השוויו בקיו הבחינות.
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ממצאי מעקב
פעולות משרד החינו' לשמירה על
טוהר בחינות הבגרות
משרד החינו מקיי בחינות בגרות לתלמידי במוסדות חינו  ,לתלמידי
אקסטרניי ולנבחני משנה ,1שנועדו להערי את רמת ידיעותיה על פי קנה מידה
אחיד .אג הבחינות במשרד החינו מופקד על הארגו והניהול של הבחינות.
שמירה על כללי טוהר בחינות הבגרות נועדה להבטיח שוויו  ,הגינות ומת ביטוי נאות
לרמת הידע של הנבחני  .תלמיד זכאי לתעודת בגרות א עמד בבחינות על פי כללי
שקבע המשרד .לזכאות של תלמיד לתעודת בגרות ולציוני בתעודת הבגרות שלו יש
השפעה רבה על סיכוייו להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה ועל יכולתו להשתלב
בשוק העבודה.

פעולות הביקורת
בביקורת שעשה מבקר המדינה בחודשי ינואר יולי ) 2006להל הביקורת הקודמת(
נבדקו כמה היבטי בטיפול בבחינות הבגרות ,ובה טוהר בחינות הבגרות .2בחודשי
אפריל יוני  32012חזר משרד מבקר המדינה ובדק את ההיבט הזה )להל הביקורת
הנוכחית( ,ובכלל זה את האופ שבו פעל משרד החינו לתיקו הליקויי שעלו בביקורת
הקודמת.4

עיקרי הממצאי
 .1בשני שחלפו מאז הביקורת הקודמת לא הצליח משרד החינו לצמצ את שיעור
הנבחני שהפרו את כללי טוהר הבחינות; במרבית מועדי הבחינות בשני 2011 2010
שיעור א! היה גדול יותר מזה שנמצא בביקורת הקודמת.
) .2א( משנת  2008ואיל הועלתה בחריפות במשרד החינו סוגיית המעורבות של
עובדי הוראה בבתי הספר בהפרות חמורות של כללי טוהר הבחינות .מעורבות כזו
__________________

1

2
3
4

נבח אקסטרני הוא תלמיד שלא ניגש לבחינת בגרות במסגרת לימודיו בבית ספר על יסודי אינטרני אלא
נבח במסגרת חיצונית .נבח משנה הוא בוגר בית ספר על יסודי שנבח בחינת בגרות או בחינת גמר
במסגרת בית הספר שבו סיי את לימודיו ,כדי להשלי את בחינות הבגרות שלא נבח בה או כדי
לשפר את ציוניו.
ראו מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .511
בספטמבר  2012נעשתה בדיקת השלמה באג %לחינו $על יסודי.
ממצאי בדיקת מעקב בנושא נוס %התאמות לתלמידי לקויי למידה בבחינות הבגרות ראו בדוח זה,
עמ' .1133
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דורשת נקיטת פעולות נחרצות לאלתר נגד המפרי את הכללי  .משרד החינו עצמו
סבור שאי די בפעולות שננקטות לטיפול בסוגיה ,אול עד שנת  2012הוא לא עשה די
למיגור התופעה ולהתמודדות נמרצת עמה .לא נעשתה עבודת מטה לגיבוש דרכי פעולה
מתאימות; בחוזר מנכ"ל בנושא טוהר הבחינות 5לא נקבעו מפורשות דרכי פעולה
לטיפול בעובדי הוראה או באנשי צוות אחרי בבתי הספר אשר הפרו את כללי טוהר
הבחינות ,למעט האפשרות להשעות מורי מהשגחה על בחינות.
)ב( ועדת בירור במשרד החינו בראשות מנהלת האג! לחינו על יסודי בודקת מידע
המתקבל באג! הבחינות בדבר עובדי הוראה שעברו על כללי טוהר הבחינות .הוועדה
פועלת בלי שמשרד החינו קבע את הרכבה ואת סמכויותיה ,את דרכי פעולתה ,את
אמות המידה לקבלת החלטותיה ואת החובה לנמק ואת האופ שבו יש לתעד .
)ג( במש שני אירעו הפרות חמורות ושיטתיות של כללי טוהר הבחינות בבית ספר
תיכו א' ,ויוחסו עברות בתחו זה ג לעובדי הוראה בו .המשרד קיי הלי טיפול
משמעתי מקי! ופרטני כלפי אוכלוסיית התלמידי  ,אול מתקבל הרוש שהליכי
הטיפול במורי ובצוותי ההשגחה קוימו באופ בלתי החלטי וספק א הושלמו .האופ
שבו טיפל משרד החינו במקרה זה מלמד שהוא אינו נוקט הליכי טיפול שלמי
וכוללי במקרי שבה מתגלות עברות נרחבות על כללי טוהר הבחינות.

סיכו והמלצות
הביקורת הנוכחית העלתה שהצוות לתיקו ליקויי שהקי משרד החינו לא עסק
בממצאי עיקריי שעלו בדוח הקוד  ,למשל במשמעות הנתוני על היק! העברות על
כללי טוהר הבחינות; בהפעלת אמצעי המשמעת והענישה שנקבעו בחוזר טוהר
הבחינות; ובבדיקת האפשרות לנקוט אמצעי משמעת נוספי כלפי מי שעברו על
הכללי בתחו זה ,ובעיקר מורי ובתי ספר .המשרד לא פעל בחמש השני שחלפו
ממועד פרסו ממצאי הביקורת הקודמת לתיקו חלק ניכר מהליקויי האלה.
על משרד החינו לפעול לביסוס ולחיזוק של פעולותיו בנוגע לטוהר בחינות הבגרות
לש הבטחת תנאי היבחנות הוגני ושוויוניי  .על המשרד לפעול בדר שתבטיח שמי
שעבר על כללי טוהר הבחינות והשיג עקב כ ציוני גבוהי יותר ,לא ייהנה מיתרו לא
הוג  ,למשל ,בקבלה למוסד להשכלה גבוהה .כמו כ עליו להבטיח שיהיה בסיס הול
בדי לפעולותיו בעניי עובדי הוראה שהועלה חשד שעברו על כללי טוהר הבחינות ,לעג
בכתב את הליכי הטיפול הנדרשי במקרי כאלה ולקבוע מי הגורמי המוסמכי
לנקוט את אות הליכי .

__________________

5

חוזר מנכ"ל תשס)2/א( ,כ"ג בתשרי התש"ס ).(3.10.99
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פעולות הביקורת
ברשות האכיפה והגבייה נבדקו היבטי של עבודת הרשות מול ציבור הזוכי
והחייבי  ,ובה פעולות הרשות לייעול הגבייה בלשכות ההוצאה לפועל ובמרכז
לגביית קנסות ,אגרות והוצאות .בתחו ההוצאה לפועל נבדקו ,בי היתר,
פעולות הרשות לאיחוד לשכות הוצאה לפועל והפעלת חוקרי חיצוניי  .במרכז
לגביית קנסות ,אגרות והוצאות נבדקו מישק העברת הנתוני ממזכירויות בתי
המשפט למרכז ,הסמכויות המקבילות בפריסת חובות ואיוש עמדות קבלת קהל.
הבדיקה נעשתה ברשות האכיפה והגבייה .בדיקות השלמה נעשו בהנהלת בתי
המשפט.
באג הסיוע המשפטי שבמשרד המשפטי נעשתה ביקורת מעקב אחר מידת
תיקו הליקויי שפורסמו בדוח שנתי 61ב של מבקר המדינה .המעקב עסק
בעיקר בנושאי האלה :הרחבת הזכאות לסיוע משפטי ושיתו פעולה ע גופי
סיוע אחרי ; פעולות האג ליידוע הציבור בדבר זכאותו לייצוג משפטי; ניהול
הפניות לקבלת סיוע משפטי; המענה הטלפוני בלשכות הסיוע; סדרי העסקת
של עורכי די חיצוניי והפיקוח עליה ; וסדרי העסקת של עורכי די פנימיי
המועסקי לפי חוזי העסקה קבלניי  .נוס על כ! נבדק קידומו של מת ייצוג
משפטי לקטיני בהליכי אזרחיי .

239

משרד המשפטי

רשות האכיפה והגבייה
היבטי בעבודת רשות האכיפה והגבייה
מול ציבור הזוכי והחייבי
רשות האכיפה והגבייה )להל הרשות( הוקמה בינואר  2009על פי החלטת ממשלה
ולפיה תוק יחידה ארגונית שתופקד על ההוצאה לפועל ועל המרכז לגביית קנסות,
אגרות והוצאות המשולמי לאוצר המדינה; רשות זו תנוהל בנפרד מהנהלת בתי
המשפט ותהיה כפופה לשר המשפטי  .הרשות היא יחידת סמ #במשרד המשפטי
הוצל"פ( והמרכז לגביית
ונחלקת לשתי יחידות :מערכת ההוצאה לפועל )להל
קנסות ,אגרות והוצאות )להל המרכז( .הרשות נועדה להיות גו& ממשלתי מוביל
בתחו האכיפה והגבייה לש חיזוק שלטו החוק ותו #שמירה על זכויות הפרט .כדי
לייעל את הגבייה ולשפר את מוסר התשלומי במדינה יזמה הרשות תיקוני חקיקה,
בה שיפורי ושינויי שנועדו לסייע לציבור הזוכי והחייבי .

פעולות הביקורת
בחודשי אפריל עד אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי של עבודת הרשות
מול ציבור הזוכי והחייבי  .בי היתר נבדקו פעולות הרשות לייעול הגבייה ,איחוד
לשכות ההוצל"פ ,הפעלת חוקרי בהוצל"פ ,המישק של העברת נתוני ממזכירויות
בתי המשפט למרכז ,סמכויות מקבילות בפריסת חובות וקבלת קהל במרכז .הבדיקה
נעשתה בהוצל"פ ובמרכז .בדיקות השלמה נעשו בהנהלת בתי המשפט.

עיקרי הממצאי
 .1מ ע ר כ ת ה ה ו צ א ה ל פ ו ע ל  :לרשמי ההוצל"פ תפקיד חשוב ביותר בלשכות
ההוצל"פ ,והוקנו לה סמכויות שיפוטיות ומינהליות .נמצא שכמה מהנחיותיו
ומהערותיו המקצועיות של מנהל הרשות שהתייחסו לרשמי ושהופנו לממונה עליה
בהוצל"פ ,נגעו לענייני הנמצאי בתחו שיקול הדעת העצמאי שלה במסגרת
הליכי שנדונו לפניה .
 .2בשנת  ,1994כ" 15שני לפני הקמת הרשות ,התקבל תיקו לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,1967-ולפיו רש יכול למנות חוקר הוצל"פ כדי שזה יחקור מטעמו א לחייב
יש יכולת כלכלית לשל את חובו )"חקירת יכולת"( .רק בשנת  2011החלה הרשות
לייש את הוראת החוק המאפשרת מינוי חוקרי הוצל"פ חיצוניי  .לש כ( הוחלט
להקי מאגר ארצי של חוקרי הוצל"פ ,וזאת א) שהרשות טר בחנה את כל ההיבטי
הנוגעי לכ( .רשמי ההוצל"פ במחוז חיפה והצפו החליטו קולקטיבית שלא להפנות
חקירות יכולת לחוקרי  ,אלא בחרו לבצע את החקירות בעצמ .
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 .3כדי להגביר את האכיפה יזמה הרשות מבצעי גבייה ע זוכי מוסדיי  .מנתוני
הרשות עולה כי יעילות של האכיפה והגבייה באמצעות המבצעי הייתה חלקית:
במבצעי נכללו  165,000תיקי  ,ומתוכ נסגרו  25,150תיקי )כ" (15%בגי טיוב
נתוני  ,והושגו הסדרי ב" 14,770תיקי )כ".(9%
 .4החלטות הרשמי המלאות נשלחות במערכת הממוחשבת רק לעורכי די מייצגי
המחוברי למערכת של ההוצל"פ .על פי נתוני הרשות ,כ" 94%מהזוכי מיוצגי בידי
עורכי די  ,לעומת כ" 6%מהחייבי  .יתר החייבי )כ" (94%אינ מיוצגי  ,רוב בשל
מצב כלכלי דחוק .לפיכ( ה אינ מסתייעי בייצוג משפטי ,אינ מקבלי את
ההחלטות המלאות ונדרשי לפעול מיזמת כדי להשיג .
 .5בדצמבר  2009העביר שר המשפטי לאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת
את טיוטת צו ההוצאה לפועל )סגירת לשכות( ,התש"ע" ,2009ולפיה ייסגרו לשכות
הוצל"פ קטנות וקטנות מאוד .א) שהוועדה לא אישרה את טיוטת הצו ,צמצמה הרשות
כמעט לחלוטי את הפעילות בחלק מלשכות אלו.
 .6ה מ ר כ ז ל ג ב י י ת ק נ ס ו ת  ,א ג ר ו ת ו ה ו צ א ו ת  :המזכירויות של בתי
המשפט נדרשות להעביר למרכז תיקי חייבי שלא פרעו את תשלומיה  .נמצא כי
קיימי כשלי בהעברת הנתוני ממזכירויות בתי המשפט למרכז ובעיות במישק
המחשוב .נמצא כי בשנת  2010כ" 42%מהתיקי שנסגרו היו תיקי שבה נתוני
שגויי  ,ובמחצית הראשונה של שנת  2011כ" 32%מהתיקי שנסגרו היו בה נתוני
שגויי  .על סמ( הנתוני השגויי שלא אותרו פעל המרכז נגד חייבי ונקט הליכי
גבייה שפגעו בה .
 .7נמצאו מקרי שבה נקט המרכז הליכי גבייה נגד חייבי מאחר שלא קיבל את
ביטולי ההחלטות של בתי המשפט שניתנו בהליכי מאוחרי  .בתביעות של חייבי נגד
הרשות בגי חיובי שגויי קבע בית המשפט כי הצגת אד כמי שלא שיל חוב עד
שהוטל עיקול על רכושו היא בגדר לשו הרע.
 .8נושא העברת נתוני שגויי מעסיק את הנהלת בתי המשפט ואת הרשות מאז
הקמתה בשנת  ,2009ובמועד סיו הביקורת טר הוכרעה המחלוקת בעניי האחריות
על טיוב הנתוני .
 .9המרכז החתי משרדי ממשלה שהעבירו תיקי לטיפולו על כתב שיפוי ,ולפיו כל
צד יישא באחריות למחדליו וישפה את האחר בגי הנזקי שגר לו בעקבות מחדלי
אלו .את הנהלת בתי המשפט לא החתי המרכז על כתב שיפוי זה.
 .10במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישו התוכנית הכלכלית,
לשני  2009ו" ,(2010התשס"ט" ,2009תוק חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות
והוצאות ,התשנ"ה" ,1995והורחבה בו הגדרת "חוב" כ( שהמרכז הוסמ( לגבות את
כלל החובות של משרדי הממשלה .במועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2012כשלוש שני
ממועד תחילתו של התיקו לחוק )יולי  ,(2009עדיי לא התממשה כוונת המחוקק שכל
חובות משרדי הממשלה יעברו לגבייה באמצעות המרכז ,וטר התממש חזו הרשות
שהמרכז יהיה הגו) המוביל בנושא גביית חובות.
 .11למנהל המרכז סמכות לקבל החלטות בעניי פריסת תשלו חוב .כמו כ לעובד
מדינה שהוא עור( די בעל ותק של שלוש שני לפחות שמינה שר המשפטי יש סמכות
לפטור מתשלו תוספת פיגורי  .בעקבות תיקו  13לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות
והוצאות ,התשנ"ה" ,1995מונו בכל מחוז רשמי לענייני המרכז מקרב רשמי ההוצל"פ,
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והוקנו לה סמכויות דומות .הלי( הערעור על החלטות אלה אינו זהה :ערעור על
החלטת רש מוגש לבית משפט השלו  ,ואילו ערעור על החלטות של מנהל המרכז
מוגש כבקשה לעיו מחדש בפניו או באמצעות עתירה לבג"..
 .12בנובמבר  2011עבר המרכז למשכ חדש ששכר .ע המעבר בוטלו עמדות קבלת
הקהל ,והחייבי הופנו למוקד מידע טלפוני ,זאת היות שהמשכיר התנה את השכרת
המשרדי בכ( שלא תתקיי בה קבלת קהל .הרשות לא בחנה את השפעת ההחלטה
על עבודת המרכז ועל הפגיעה בחייבי  .רק לאחרונה )נובמבר  (2012החליטה לפתוח
עמדה אחת לקבלת קהל בלשכת ההוצל"פ בירושלי  ,המנותקת מהמדורי
ומהמנהלי במרכז.

סיכו והמלצות
רשות האכיפה והגבייה כוללת את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות,
אגרות והוצאות .מאז הקמת הרשות בשנת  2009חלו שינויי רבי  ,שלוו בתיקוני
חקיקה ,בשינויי מבניי ובשיפורי טכנולוגיי  .יש לבחו מדי פע בפע את האיזו
בי היעד של הרחבת היק) הגבייה באמצעות הענקת כלי אכיפה יעילי לזוכי  ,לבי
יעד השמירה על זכויות החייבי .
החלטותיה של רשמי ההוצל"פ ה לב העשייה בתחו זה .עצמאות שיקול הדעת
השיפוטי של הרשמי במת החלטותיה היא עקרו יסוד ונדב( מרכזי באמו הציבור
ברשות .לפיכ( חשוב לקבוע הסדרי וכלי שיבטיחו את השמירה על עצמאות  .כמו
כ על הרשות לבחו את כל ההיבטי הקשורי לעבודת של חוקרי ההוצל"פ ,ולהסיק
מכ( א יש לשנות את אופ ביצוע של חקירות היכולת .פעולות הרשות מלמדות כי
היא העבירה את הפעילות בחלק מ הלשכות הקטנות ללשכות אחרות ,ובכמה מה
כמעט אי כיו פעילות .על הרשות לבחו א נדרש להעלות את הנושא מחדש לפני
ועדת החוקה ,חוק ומשפט.
המרכז והנהלת בתי המשפט חייבי לפעול בדחיפות להסדרת נושא הכשלי במישק
העברת הנתוני ביניה  .לש כ( וכדי למנוע פגיעה באמו הציבור במערכת השלטונית
ובמערכת המשפט ,עליה להביא את המחלוקת בעניי האחריות לטיוב הנתוני
להכרעתו של היוע .המשפטי לממשלה .על הרשות לשקול ייזו חקיקה שתביא לידי
זהות בי הלי( הערעור על החלטות הרשמי בנושא פריסת חוב ובי הלי( הערעור על
החלטות בעלי התפקידי במרכז בנושא זה .כדי לתת שירות מיטבי לקהל הפוני
למרכז ,על הרשות לבחו מחדש את החלטתה לאייש עמדת קבלת קהל אחת ,לשקול
את האפשרות לאייש עמדות קבלת קהל בפריסה ארצית וליידע את החייבי על
החלטתה.
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ממצאי מעקב
מת סיוע משפטי בתחו האזרחי
מבקר המדינה ש דגש מיוחד על הבטחת זכויותיה של אוכלוסיות חלשות במדינת
ישראל ועל קידומ בכל תחומי החיי  .במסגרת זו לזכות הגישה לערכאות שיפוטיות
יש חשיבות מיוחדת במינה ,שכ "אי היא זכות יסוד במובנו הרגיל של המושג זכות
יסוד .שייכת היא למיסדר נורמות אחר בשיטת המשפט .נית לומר ...כי נעלה היא על
זכות יסוד .לא עוד ,אלא שקיומה הינו תנאי הכרחי וחיוני לקידומ של שאר זכויות
היסוד".1
מת ייצוג משפטי ראוי הוא לעתי כלי הכרחי לקיו זכות הגישה לערכאות
שיפוטיות ולצדק .במציאות החיי החברתיי משפטיי המודרניי עלול האזרח
להזדקק לשירותי משפטיי של עור #די בהליכי משפטיי שוני  .א&
שהשירותי הללו נדרשי לעתי לש הגנה על זכויות יסוד ,יש שיד של אוכלוסיות
מסוימות אינה משגת לשאת בעלויות הכרוכות בה  .לפיכ #מדינת ישראל רואה לנכו
לסייע לאוכלוסיות אלה במת שירותי ייצוג משפטי .השירותי ניתני בלא תשלו ,
למעט אגרת השתתפות ,לפי אמות המידה שנקבעו בחוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב-
) 1972להל חוק הסיוע המשפטי או החוק( ,ותקנות הסיוע המשפטי ,התשל"ג1973-
התקנות( ,שהותקנו על פיו .החוק קובע כי לשכת הסיוע המשפטי תית
)להל
שירותי משפטיי למי שידו אינה משגת לשאת בעלות ולזכאי נוספי שנקבעו
לפי העניי בתוספת לחוק .2בתקנות נקבעו אמות המידה למת השירות ,ובה
הכנסותיו של המבקש .לצור #יישו החוק הוק במשרד המשפטי האג& לסיוע
משפטי )להל אג& הסיוע או האג&( .האג& מורכב מהנהלה ראשית ומחמש לשכות
מחוזיות.3

פעולות הביקורת
בשנת  2010בדק משרד מבקר המדינה את תפקודו של אג) הסיוע .הבדיקה נעשתה
בעיקר בנושאי האלה :הרחבת הזכאות לסיוע משפטי ושיתו) פעולה ע גופי סיוע
אחרי ; פעולות האג) ליידע את הציבור בדבר זכאותו לייצוג משפטי; ניהול הפניות
לקבלת סיוע משפטי; המענה הטלפוני בלשכות הסיוע; סדרי העסקת של עורכי די
חיצוניי והפיקוח עליה ; וסדרי העסקת של עורכי די פנימיי המועסקי בחוזי
__________________

1
2
3

ע"א  ,Ó"Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜ ' Ó"Ú· ÌÂÈ ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡ 733/95פ"ד נא).(1997) 632 631 ,577 ,(3
נוס #על הזכאי לסיוע בשירות משפטי בגלל היות מעוטי יכולת ,יש זכאי שזכאות נקבעת לפי
העניי %שבו נדרש השירות המשפטי ,בלי שיידרשו לעמוד במבחני זכאות כלכלית ,בהתא לקבוע
בתוספת לחוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב ,1972-ובהיק #שנקבע בה.
נכו %למועד סיו הביקורת ,לשכה נוספת לשכת מרכז נמצאת בהקמה בעיר לוד.
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העסקה קבלניי  .ממצאי הבדיקה פורסמו במאי  2011בדוח שנתי קוד
המדינה )להל " הביקורת הקודמת או הדוח הקוד (.4

של מבקר

בחודשי מאי"אוגוסט  2012עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב )להל " ביקורת
המעקב( כדי לבדוק את מידת תיקו הליקויי שצוינו בדוח הקוד ואת אופ הטיפול
בה  .כמו כ  ,נבדק בביקורת המעקב נושא קידומו של מת ייצוג משפטי לקטיני
בהליכי אזרחיי .

עיקרי הממצאי
אופ הטיפול בליקויי
משרד מבקר המדינה מציי לחיוב את התייחסות של האג) ושל משרד המשפטי
לממצאי שהועלו בביקורת הקודמת .האג) תיק את רוב הליקויי הנוגעי לטיפול
בפניות לקבלת סיוע משפטי ולסדרי ההעסקה והמינהל שהועלו בביקורת הקודמת.
במקרי שבה לא תוקנו הליקויי  ,החל האג) לתקנ או שקל את המלצות משרד
מבקר המדינה והגיע למסקנות אחרות.
בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח"] 1958נוסח משולב[ ,נקבע שבכל גו) מבוקר שבביקורת
שנעשתה בו התגלו ליקויי  ,ימנה ראש הגו) המבוקר צוות לתיקו ליקויי בראשות
המנהל הכללי של הגו) .עוד קובע חוק זה כי רק השר ,הדרג הבכיר ביותר במשרד
הממשלתי ,רשאי לאשר לצוות לתיקו ליקויי את דחיית תיקונו של ליקוי .החוק אינו
מתיר לראש הגו) המבוקר לאצול סמכות זו לאחר.
בביקורת המעקב הועלה כי במקרי שבה דחה הצוות לתיקו ליקויי את תיקונו של
ליקוי הוא לא פנה לשר המשפטי לקבלת אישורו לדחייה ,א) שהדבר נדרש בחוק
מבקר המדינה.

הקלה בנגישות למשפט
בשנת  2002ניסחה ועדה לגיבוש הצעות לרפורמה במערכת הסיוע המשפטי האזרחי
ובנגישות לצדק 5טיוטת דוח שבה היו המלצות לרפורמה במערכת הסיוע המשפטי
האזרחי בישראל .בהמלצות היה כדי לשפר את טיב הייצוג הנית לאזרחי במסגרת
הסיוע המשפטי ולקד את נגישות למערכת המשפט .בביקורת הקודמת הועלה כי
הנהלת משרד המשפטי לא דנה בטיוטת הדוח ,ועקב כ( הנחה מנכ"ל משרד
המשפטי )להל "המנכ"ל( את מנהל האג) באוקטובר  2011להגיש תכנית עבודה שנתית
או רב"שנתית שייכללו בה רעיונות מהטיוטה .במועד סיו הביקורת ,אוגוסט ,2012
עדיי לא הכי מנהל האג) תכנית עבודה כאמור.
__________________

4
5

ראו מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "מת סיוע משפטי בתחו האזרחי" ,עמ' 1131
.1164
שמינה בנובמבר  2000מנכ"ל משרד המשפטי דאז עו"ד שלמה גור.
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הרחבת הזכאות לקבלת סיוע משפטי
בדוח הקוד צוי כי על א) תיקוני החקיקה שנעשו ,שכבת אוכלוסייה רחבה בישראל
עדיי אינה עומדת בתנאי הזכאות הכלכלית לקבלת סיוע משפטי מהמדינה ,א) שאי
בידיה היכולת לממ את קבלת של שירותי משפטיי  .התוצאה האפשרית היא
פגיעה בזכות בסיסית ויסודית שהוכרה על ידי בית המשפט העליו " זכות הגישה
לערכאות משפטיות.6
בביקורת המעקב נמצא שמשרד המשפטי ואג) הסיוע קידמו בעצלתיי
חקיקה להרחבת הזכות לקבלת סיוע משפטי .להל פירוט:

תיקוני

 .1א) שסוגיית מת הסיוע המשפטי לתושבי זרי הועלתה לפני הנהלת משרד
המשפטי כבר בספטמבר  ,2007רק ביוני  2012גיבשה מחלקת ייעו .וחקיקה במשרד
המשפטי )להל " מחלקת ייעו .וחקיקה( טיוטה לתיקו חקיקתי .במועד סיו ביקורת
המעקב ,אוגוסט  ,2012טר הסתיימו הדיוני בסוגיה במשרד המשפטי .
 .2בפברואר  2007הנחה מנכ"ל משרד המשפטי דאז מר משה שילה את מחלקת
ייעו .וחקיקה לפעול לכלול בתיקו חקיקתי הוראה המאפשרת מת סיוע משפטי
לתושבי זרי קטיני שאינ מלווי בידי מבוגר השוהי בישראל שלא כדי  .מר
שילה התבסס בי היתר על החלטה שיפוטית בעניי זה.
רק באפריל  " 2011כארבע שני לאחר ההנחיה " הגישה מחלקת ייעו .וחקיקה את
טיוטת תזכיר החוק ללשכת שר המשפטי  ,לקבלת אישורו להפצתה כתזכיר חוק.
באוגוסט  2011נמסר ללשכת השר כי משרד האוצר סבור כי אי להסדיר בחקיקה סיוע
משפטי לקטיני שאינ מלווי  .מאז טר יושבה המחלוקת בעניי זה בי שני
המשרדי .
 .3במערכות משפט בעול רווחת בשני האחרונות הגישה התומכת בשיתו) ילדי
בהליכי משפטיי הנוגעי לה  ,בי היתר באמצעות עור( די שייצג אות  .7ביוני
 1997מינה שר המשפטי דאז ,ח"כ צחי הנגבי ועדה בראשותה של השופטת בדימ'
סביונה רוטלוי ,לבחינת עקרונות יסוד בתחו הילד והמשפט ויישומ בחקיקה.
במסגרת הוועדה הוקמה ועדת משנה ,וזו בחנה את הנושא של "ייצוג נפרד לילדי
בהליכי אזרחיי " והמליצה עוד בשנת  2003להסדיר אותו בחקיקה .בנובמבר 2009
מינה שר המשפטי פרופ' יעקב נאמ את השופטת בדימ' רוטלוי לעמוד בראש ועדת
יישו שתבצע "ניסוי חלו) ".פיילוט( לבחינת אופ היישו של המלצות ועדת המשנה.
באוקטובר  2011הציעה ועדת היישו מתווה לניסוי .במועד סיו ביקורת המעקב,
כתשע שני לאחר שהוגש דוח ועדת המשנה ,טר התקיי הניסוי.

__________________

6
7

ע"א  ,Ó"Ú· ˙ÂÈ˘Ú˙ ÏÈÏ˜ ' Ó"Ú· ÌÂÈ ÈÓÂÏ‡ ÏÙ¯‡ 733/95פ"ד נא) ;(1997) 631 630 ,577 ,(3בג"*
 ,'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' 'Á‡Â Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ 9198/02תקדי .(2008) ,
ראו דוח ועדת המשנה בנושא "ייצוג נפרד לילדי בהליכי אזרחיי " ,פברואר  ,2003עמ'  .43בדוח זה
יוחד מקו לבחינת הדי הזר בכל הקשור לייצוג ילדי  ,ומצוי בו כי "האפוטרופוס לדי " הוא מנגנו
עתיק יומי במשפט האנגלי ,אשר אומ* בארצות הברית ,באוסטרליה ובניו זילנד.
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ניהול הפניות לסיוע משפטי
 .1איכות השירות הנית על ידי לשכות האג) נקבעת על פי כמה מדדי  ,ובה מש(
הטיפול בפונה בתחנות הטיפול בלשכות הסיוע .כדי לקצר את מש( הטיפול על האג)
להיות מסוגל לבחו את משכי הזמ של השלבי השוני בתהלי( הטיפול ולנתח את
הסיבות לעיכובי  .בביקורת הקודמת הועלה כי לא הייתה בידי האג) יכולת לזהות את
הסיבות לזמני הטיפול הממושכי בפוני  .בביקורת המעקב עלה שעדיי אי לאג)
יכולת לזהות סיבות אלה.
 .2בביקורת המעקב נמצא כי עדיי המענה הטלפוני לשיחות בלשכת ירושלי לקה
בחסר ,וכי בלשכות תל אביב וחיפה לא היה כלל מענה אנושי לשיחות .נוס) על כ( ,עלו
בביקורת המעקב ליקויי בנוגע לאפשרות להשאיר בלשכות בשעות שאינ שעות
פעילות הודעות במקרי דחופי  ,וכ בנוגע למענה להודעות אלה.

סדרי העסקה ומינהל
בביקורת הקודמת הועלה כי אג) הסיוע לא קבע נהלי לאיתור עורכי די חיצוניי
ואמות מידה לבחירת  ,וכ לא פרס בציבור מידע הנוגע לעורכי הדי המעונייני
להיכלל במאגר שמנהלי ראשי לשכות הסיוע .בעקבות הביקורת הקודמת קבע אג)
הסיוע בנובמבר " 2011נוהל גיוס וניהול מאגר עורכי די חיצוניי בלשכות הסיוע
המשפטי" וא) פרס אותו באתר האינטרנט שלו .כמו כ  ,החל האג) באוקטובר 2011
בניסוי חלו .לגיוס של עורכי די חיצוניי ללשכת ירושלי וללשכת באר שבע .בסופו
של הניסוי אמור מאגר עורכי הדי החיצוניי הקיי בלשכות אלה להימחק ,ובמקומו
אמור להיות מוק מאגר חדש שבו ייכללו עורכי הדי שהצעותיה לייצוג נבחרו.

סיכו והמלצות
חוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב ,1972-קובע כי לשכת הסיוע המשפטי תית שירותי
משפטיי למי שידו אינה משגת לשאת בעלות וכ לזכאי נוספי  .לש כ( הוק
במשרד המשפטי האג) לסיוע משפטי ,וזה העניק בשנת  2011ייצוג משפטי ל"54,925
פוני .
מאז פרסו הדוח הקוד עשו משרד המשפטי ואג) הסיוע רבות לתיקונ של
הליקויי שצוינו בו .ע זאת ,על משרד המשפטי להמשי( לקד תיקוני חקיקה
שעניינ הרחבת הזכות לקבלת סיוע משפטי ,כדי להגביר את נגישות של קבוצות
חלשות למערכת המשפט " זאת נוכח זכות היסוד המיוחדת במינה לגישה לערכאות
שיפוטיות והמחויבויות הבי "לאומיות של מדינת ישראל.
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פעולות הביקורת
במשרד הפני ובכמה רשויות מקומיות נבדקו פעולותיו של המשרד כמאסדר
)רגולטור( של השלטו המקומי .בי היתר נבדקו היבטי בתחו המינהל
והארגו וקיומ של התנאי הנדרשי לאסדרה אפקטיבית ויעילה בכל הנוגע
לקביעת תחומי שיפוט של הרשויות המקומיות; הסדרה של חלוקת ההכנסות
ביניה ; סוגיות בתחו הפיקוח והבקרה על ענייני הכספי של הרשויות
והפיקוח על עסקאות המקרקעי שה עושות.
ברשות האוכלוסי  ,ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני  ,במשרד האוצר
ובמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה נבדק תהלי קבלת ההחלטות שקד
למת היתר לקבל להעסיק עובדי זרי בעבודה לכריית מנהרות בקו הרכבת
היתר שנת הממונה דאז על יחידת ההיתרי ברשות
המהיר לירושלי
בהסכמת שר האוצר ושר התעשייה ,המסחר והתעסוקה.
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היבטי בתפקוד משרד הפני
כמאסדר של השלטו המקומי
השלטו המקומי בישראל מורכב בעיקרו ממער של  257רשויות מקומיות ;1לכל
רשות מקומית יש תחו שיפוט שנקבע על ידי שר הפני  ,ובו היא רשאית להפעיל את
חינו  ,רווחה,
סמכויותיה .הרשויות המקומיות עוסקות במגוו רחב של תחומי
בריאות ,תברואה ,תכנו ובנייה ,איכות סביבה ,תחבורה ותרבות המשפיעי על
ענייני היו יו של תושביה ועל רווחת .
משרד הפני הוא המאסדר של השלטו המקומי ,ולפיכ הוא נושא באחריות לגיבוש
מדיניות כוללת לאסדרת השלטו המקומי ,להכוונתו ולפיקוח על תפקודו התקי  .כגו
שלטו מרכזי עליו לפעול ליציבות של הרשויות המקומיות ,לשיפור תפקוד ולחיזוק
המינהל התקי בה  ,לבחו דרכי לצמצו הפערי בשירותי הבסיסיי שה
מעניקות לתושבי ולגבש בהתא לכ מדיניות לפיתוח מוניציפלי .בכל נושאי
האסדרה המפורטי בדוח זה משמש משרד הפני גור שלטוני מרכזי שתפקידו
לבחו את פעולות הרשויות המקומיות בראייה כוללת ,ממלכתית ושוויונית ולמנוע,
ככל הנית  ,כשלי בתפקוד .

פעולות הביקורת
בחודשי אוקטובר  2011יולי  2012בדק משרד מבקר המדינה את תפקודו של משרד
הפני כמאסדר של השלטו המקומי .2בביקורת נבדקו היבטי בתחו המינהל
והארגו של משרד הפני  ,וקיומ של התנאי הנדרשי לאסדרה אפקטיבית ויעילה
במשרד הפני  .לש כ נבדקו כמה תחומי עיקריי  :סוגיות הנוגעות לקביעת תחומי
שיפוט של הרשויות המקומיות ולהסדרה של חלוקת הכנסות בי רשויות מקומיות;
סוגיות בתחו הפיקוח והבקרה על ענייני הכספי של הרשויות המקומיות ,אופ
אישור תקציביה והליכי האישור של עסקאות מקרקעי של רשויות מקומיות.
הביקורת נעשתה במטה משרד הפני  ,בעיקר באגפי המינהל לשלטו מקומי :האג"
לביקורת הרשויות המקומיות ,האג" למינהל מוניציפלי והאג" לתקצוב ופיתוח )להל
האג" לתקצוב( ובמשרדי מחוז ירושלי  ,מחוז הדרו  ,מחוז חיפה ומחוז הצפו .

__________________

1
2

מספר הרשויות המקומיות משתנה במש השני  .לפי נתוני משרד הפני מפברואר  ,2013בישראל יש
 75עיריות 126 ,מועצות מקומיות 54 ,מועצות אזוריות ושתי מועצות מקומיות תעשייתיות .מלבד
נמצאי במסגרת השלטו המקומי ג עשרות איגודי ערי  ,תאגידי עירוניי וועדי מקומיי .
בתקופה זו כיה כשר הפני חבר הכנסת אלי ישי ,שמונה לתפקיד במר .2009 %קדמו לו חבר הכנסת
מאיר שטרית שכיה בתפקיד מיולי  2007עד מר ,2009 %וחבר הכנסת רוני בר'או שכיה כשר הפני
ממאי  2006ועד יולי .2007
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עיקרי הממצאי
היבטי ארגוניי ומינהליי
מדיניות האסדרה
משרד הפני לא גיבש במסמ כתוב מדיניות אסדרה כוללנית וברורה ,ולא קבע לעצמו
יעדי מרכזיי וארוכי טווח בתחו  .הוא ג לא גיבש מדיניות כוללנית לפיתוחו של
השלטו המקומי ולהסדרת מעמדו.
גורמי מקצועיי במשרד הפני ומחוצה לו העלו ,בשני האחרונות ,את הצור
ברפורמה מקיפה ביחסי הגומלי שבי משרד הפני לרשויות המקומיות כדי לפתור
בעיות מבניות בתחו האסדרה כגו  :ויסות העומס הכרו בה ,ייעול תהליכיה
והיערכות ארגונית מחודשת של השלטו המקומי .אישור הרפורמה נקבע כיעד מרכזי
בתכניות העבודה של משרד הפני בשני  .2008!2007הרפורמה שגיבש משרד הפני
הוגשה כהצעת חוק העיריות ,התשס"ז! ,32007והיא עברה בקריאה ראשונה בכנסת ה!
 ,17א הדיוני בעניינה נפסקו .לאחר הבחירות ב! ,2009שר הפני  ,שקידו הצעת
החוק מצוי בסמכותו ,ביקש לבחו אותה מחדש ,ובסופו של דבר לא קיד את הצעת
החוק בכנסת.
בביקורת נמצא ,כי משרד הפני לא גיבש חלופות אחרות לפתרו הבעיות שבגינ הוצעה
הרפורמה.
הערכת תוצאות האסדרה
נמצא כי משרד הפני אינו מקיי כמעט הערכה תקופתית של תוצאות האסדרה,
עלויותיה והאפקטיביות שלה ,כדי לשפרה ולייעלה .ג את דוחות הביקורת שעושה
משרד הפני ברשויות המקומיות אי מנתחי  ,ולרוב לא מפיקי מה לקחי
מערכתיי  .הגורמי המקצועיי במינהל לשלטו מקומי יוזמי מדי פע מחקרי
בנוגע לאפקטיביות של האסדרה ,ואול במרבית המקרי ה אינ מתממשי בסופו
של דבר.
היבטי

ארגוניי

השגת יעדי הפיקוח על השלטו המקומי מותנית בהיערכות ארגונית נאותה ,בייחוד
בשל סמכויות האסדרה הסטטוטוריות הנרחבות של משרד הפני ומספר הרב של
הגופי הכפופי לפיקוחו .ארגו ה! 4OECDפרס בשנת  2012המלצות לייעול
האסדרה ולהגדלת התועלת שבה .הארגו המלי& ,בי היתר ,ליצור מנגנו ארגוני בהיר,
להגדיר באופ ברור את הגור האחראי לאסדרה ולמנוע חפיפה בתחומי האחריות.
__________________

3
4

ה"ח הממשלה ,התשס"ז.360 ,
 Organization for Economic Co-operation and Developmentהארגו לשיתו פעולה
ולפיתוח כלכלי ארגו בינלאומי של המדינות המפותחות הפועלות בהתא לעקרונות דמוקרטיי
וליברליי שכלכלת מבוססת על עקרונות השוק החופשי .ישראל חברה בארגו משנת .2010
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פ י צ ו ל ס מ כ ו י ו ת ב י ג ו פ י ה מ ט ה ו ב י ה מ ח ו ז ו ת  :זה שני מצביעי
דוחות שוני על חלוקה לא ברורה של הסמכויות בי יחידות המטה במשרד הפני ובי
משרדי מחוזותיו ,ועל חוסר העקביות של המשרד בנוגע למידת הביזור של הסמכויות
מהמטה למחוזות.5
בביקורת נמצא כי משרד הפני עמד על הצור להבהיר את יחסי הגומלי שבי המטה
למחוזות ,ואגב כ לאפיי את סמכויותיו ואת תפקידיו של המינהל לשלטו מקומי.
בדצמבר  2010הכי המשרד מסמכי למכרז לש קבלת שירותי ייעו& בתחו זה.
בסופו של דבר לא יצא המכרז אל הפועל ,והשינויי הנדרשי לא נבחנו ,משו
שבאותה עת לא כיה מנכ"ל במשרד הפני  .ואול  ,ג לאחר שמונה מנכ"ל ,לא בוצע
המיז לבחינת הצור בשינוי ארגוני במינהל ובמחוזות.
ה י ע ד ר ו ש ל ג ו פ י ק ו ח מ ר כ ז י :סמכויות האסדרה על השלטו המקומי
מפוצלות בי גורמי שוני במטה ובמחוזות ,ואי גור אחד שמתכלל את פעולותיה ,
מתא ביניה ונושא באחריות לאסדרה ולתוצאותיה .הפיצול הארגוני וחוסר הבהירות
בתיחו סמכויותיה של הגורמי השוני באי לידי ביטוי בייחוד בפיקוח על תפקוד
הכספי של הרשויות ,שהוא מנושאי הליבה של האסדרה.
במאי  2009קיבלה הממשלה החלטה להקי רשות פני !ממשלתית לבקרת הרשויות
המקומיות לש פיקוח אפקטיבי על הרשויות ,במטרה למנוע משברי כלכליי טר
התפתחות ולפני שנגרמי בגינ נזקי כלכליי כבדי .
נמצא כי הקמת הרשות האמורה לא יצאה אל הפועל בסופו של דבר .בביקורת נמצא ,כי
משרד הפני לא בח חלופות להקמתה של הרשות ,ולמעשה ! הנושא אינו מקוד .
ה מ ב נ ה ה א ר ג ו נ י ש ל ה מ י נ ה ל ל ש ל ט ו מ ק ו מ י  :נמצא כי במינהל יש
אגפי שעוסקי במגוו נושאי בתחו התקצוב ,האסדרה והפיתוח של השלטו
המקומי ,א אי חלוקה ארגונית ברורה ביניה  .כתוצאה מכ ישנ משימות מרכזיות
בתחו האסדרה שאינ מבוצעות באופ מלא ואפקטיבי .כ למשל ,לא נעשי פיקוח
ובקרה שיטתיי  ,ואי גור הנושא באחריות לפיתוח הרשויות המקומיות ומקד ,
הלכה למעשה ,תכניות כוללות ומשולבות לפיתוח הכלכלי של הרשויות באופ מובנה
ומושכל.
ו ש י פ ו ר ת ה ל י כ י ע ב ו ד ה  :נהלי פנימיי עשויי
פנימיי
נהלי
לתרו לשיפור המינהל התקי  ,עקביותו ושקיפותו ,ולגיבוש של אמות מידה ראויות
לתהליכי קבלת החלטות .בביקורת נמצא כי סמכויות האסדרה של משרד הפני
בתחומי רבי אינ מעוגנות בהנחיות מינהליות פנימיות ,והדבר גור חוסר אחידות
וחוסר עקביות.
בתכנית העבודה של המחלקה למחקר באג' למינהל מוניציפלי לשנת  2007תוכנ לקיי
מחקר במטרה לגבש נהלי של משרד הפני התקפי לשלטו המקומי ,ואול המחקר
לא בוצע .כמו כ נמצא ,כי גורמי בלשכת מנכ"ל המשרד יזמו בשנת  2010הכנה של
מקב& נהלי  ,ואול  ,בסופו של דבר ,ג מיז זה לא יצא אל הפועל.
__________________

5

ראו מבקר המדינה ,(2003) ·54 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  ;41 26דוח פנימי של משרד הפני על הקמת המינהל
לשלטו מקומי משנת .2004
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עוד נמצא ,כי גורמי בלשכת מנכ"ל המשרד ובמינהל לשלטו מקומי יזמו בשנת 2010
בחינה של עשרה תהליכי עבודה מרכזיי שנוגעי לאישורי שנות משרד הפני
לרשויות מקומיות ,בתחו של האשראי ,התקציב וניהול כוח האד  .מטרת המיז
הייתה לזהות ליקויי בתהליכי העבודה הקיימי  ,להציע שיפורי וליישמ  .לש כ
התקשר משרד הפני ע חברה לייעו& ארגוני .החברה ניתחה את תהליכי העבודה,
קיימה מפגשי ע בעלי התפקידי הנוגעי בדבר והגישה בתחילת  2011המלצות
ראשוניות לשיפור של התהליכי האמורי .
בביקורת נמצא כי המיז לא הושל  ,ורוב השיפורי שהוצעו לא הוטמעו .זאת ! על א'
שהמיז נכלל בתכנית העבודה של המינהל לשלטו מקומי לשנת  2011והושקעו בו
משאבי )כ! 130,000ש"ח(.
ח ו ז ר י מ נ כ " ל  :באופ טבעי הצטברו ,במהל השני  ,הנחיות לרשויות המקומיות
במגוו הנושאי שבתחומי האסדרה של השלטו המקומי .לשכת מנכ"ל משרד הפני
יזמה והוציאה אל הפועל בשנת  2011את הקמתו של מאגר ממוחשב באתר האינטרנט
של המשרד ,ובו כל חוזרי המנכ"ל .יזמה מבורכת זו מגבירה את השקיפות ואת יכולת
הניהול והאסדרה .ואול  ,עיו במאגר העלה כי ההנחיות שבו ה רבות ,חלק אינ
מעודכנות וחלק חוזרות על עצמ  ,ועל כ ראוי לבחו הקמה של קוב& מעודכ של
נהלי עיקריי לרשויות המקומיות.
א י ו ש מ ש ר ו ת ש ל ב כ י ר י  :בביקורת נמצא כי משרות של בעלי תפקידי
בכירי במשרד הפני  ,המופקדי על אסדרת השלטו המקומי ,נותרו במש זמ
ממוש ללא איוש ,ולעתי א' ללא מינוי ממלאי מקו  :במש שנתיי לא אויש
תפקידו של מנהל אג' הביקורת ברשויות המקומיות ולא מונה לו ממלא מקו ; במש
שנה לא אויש תפקידו של מנהל המינהל לשלטו מקומי וג לו לא מונה ממלא מקו ;
תפקיד הממונה על מחוז ירושלי לא אויש במש שנה .כתוצאה מכ לא בוצעו
משימות חשובות ,ונפגעו פעולות האסדרה ,הפיקוח והבקרה ,לעתי ! תו בזבוז
משאבי .

אסדרה של סוגיות מבניות בשלטו המקומי
תחו

שיפוט

של הרשויות המקומיות

א' שאסדרת תחומי שיפוט של הרשויות המקומיות היא אמצעי מדיניות חשוב
המאפשר לכוו את פיתוחו של השלטו המקומי ולחולל שינויי מבניי בכלכלת של
הרשויות ! לא גיבש משרד הפני מדיניות כוללת לחלוקה המרחבית של השלטו
המקומי .המשרד לא הכי תכנית אב בתחו זה )כנגזרת ממדיניותה של הממשלה
וממדיניות התכנו הפיזי!מרחבי( ,ולא קבע קווי מנחי ועקרונות פעולה שיבטיחו
השגה של יעדי לאומיי ופיתוח נאות של השלטו המקומי.
משרד הפני אינו יוז כמעט שינוי של תחומי שיפוט ,ובדר כלל הוא רק מגיב על
בקשותיה של הרשויות המקומיות בעניי  .בקשות אלה ה בדר כלל בעלות אופי
נקודתי ,וכתוצאה מכ הסוגיות אינ נבחנות מתו ראייה אזורית .נמצא שלעתי
מתנהלי בעניינה של רשות מקומית מסוימת ,בסמיכות זמני  ,כמה הליכי נפרדי
לבחינת שינוי תחו שיפוטה ,והדבר מקשה על בחינה כוללת של הסוגיות וא' כרו
בבזבוז משאבי .
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מפת תחומי השיפוט של הרשויות המקומיות התגבשה לפני למעלה משישי שנה .מאז
חלו תמורות רבות בתחו הדמוגרפי ,בכלכלת המדינה ,בפיתוחה ובצורכי הרשויות
המקומיות ,א במפה הוכנסו רק שינויי נקודתיי  .משרד הפני לא בח א החלוקה
הקיימת של תחומי השיפוט מתאימה לצרכי העדכניי וליעדי לאומיי כמו צמצו
פערי וקידו הפריפריה.
נמצא ,כי ההחלטות א להמשי לטפל בעניינ של בקשות לשינוי תחומי שיפוט לאחר
שעמדו בתנאי ס' ,אינ מתבססות על תבחיני ברורי ושקופי  .בביקורת לא נמצאו
מסמכי המתעדי את דר קבלת ההחלטות בעניי זה ,ועל כ לא ברור א נלקחי
בחשבו כל השיקולי הנוגעי להחלטה.
מינואר  2008עד יוני  2011טיפל משרד הפני ב! 75הליכי לשינוי תחומי שיפוט22 .
מה הופסקו ! מרבית משו שהבקשות שהגישו הרשויות לא עמדו בתנאי הס' 31 .מ!
 53ההליכי שנמצאו ראויי לבירור ! לא הושלמו )כ! 16 .(58%מה משו שהקמת
הוועדה לבדיקת מתעכבת או שהוועדה לא השלימה את עבודתה ,ו! 15משו ששר
הפני לא קיבל הכרעה בנוגע להמלצות שהוגשו לו .כתוצאה מכ  ,ירדו לטמיו
המשאבי שהשקיעו הרשויות בהכנת הבקשות והמשאבי שהשקיע משרד הפני
בטיפול בה  ,וה לא השיגו את יעדיה  .סחבת בקבלת החלטות והימנעות מקבלת
החלטות משקפות חוסר יעילות ,וה עלולות להביא לפגיעה באמו הציבור במשרד
הפני ובממשלה.
לגבי  22ההליכי שהושלמו נמצא ,כי הטיפול בה נמש בממוצע כ! 20חודשי :
כחמישה חודשי וחצי נמש שלב הקמת ועדת החקירה ,כשבעה חודשי בממוצע
נמשכה עבודת הוועדה ,וכשמונה חודשי בממוצע חלפו עד ששר הפני קיבל הכרעה
בעניי  .מדובר ,אפוא ,בפרקי זמ ממושכי המלמדי על כ שהלי הטיפול בבקשות
אינו יעיל דיו והדבר עלול לפגוע בפיתוח של הרשויות המקומיות ובתפקוד התקי .
הסדרי

לחלוקת הכנסות בי

הרשויות המקומיות

בסמכותו של שר הפני לקבוע הסדרי לחלוקת הכנסות בי רשויות מקומיות .זהו
אמצעי מדיניות חשוב המאפשר לחולל שינויי מבניי ולתרו להשגת של יעדי
חברתיי  ,כלכליי וסביבתיי .
באוגוסט  2005קיבלה הממשלה החלטה ולפיה הוטל על שר הפני להקי ועדות
שיבחנו את אזורי התעשייה ,המסחר ,התעסוקה והמשרדי הקיימי במדינה ,ואת
האפשרות להכריז על אזורי אלה אזורי לחלוקת הכנסות .ואול משרד הפני לא
ביצע החלטה זו.
משרד הפני לא הכי הנחיות פנימיות בנוגע לתהלי קבלת ההחלטות על חלוקת
הכנסות ולא קבע עקרונות מנחי בתחו זה .בשנת  2010החלו הגורמי המקצועיי
במשרד לגבש אמות מידה לקבלת החלטות על חלוקת הכנסות ,כדי שה יתקבלו על
בסיס שוויוני ,הוג ושקו' ,ואול  ,שר הפני לא אישר את אמות המידה האמורות,
ובמקומ ניסחו הגורמי המקצועיי במשרד עקרונות כלליי ללא תבחיני ברורי
לקבלת ההחלטות.
בתחומי רשויות רבות ישנ מתקני ממשלתיי )כמו מתקני תשתית ובסיסי צבא(
ומקומ נקבע משיקולי תכנוניי  ,ולא משיקולי מוניציפליי או משיקולי צדק
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חלוקתי .חלוקת ההכנסות ממתקני אלה עשויה להביא לידי צמצו פערי חברתיי !
כלכליי בהתא למדיניותה של הממשלה ,ולמניעה של משברי כלכליי ברשויות
המקומיות לפי יעדי שקבע משרד הפני  .ואול  ,המשרד אינו יוז כמעט הסדרי
לחלוקת הכנסות ,על א' יתרונותיה ועל א' והפערי הכלכליי הגדולי הקיימי
בי רשויות.
מינואר  2008עד יוני  2011החל משרד הפני ב! 22הליכי לבחינה של חלוקת הכנסות
בי הרשויות המקומיות ,רוב על יסוד בקשות שהגישו לו הרשויות בעניי  ,ונמצא כי
במועד הביקורת )ינואר  (2012כמחצית מההליכי עדיי לא הושלמו .רוב משו
שהקמת ועדת החקירה בעניי התעכבה או משו שעבודת הוועדה התעכבה .עיכובי
אלה נבעו מהמתנה לגיבוש של אמות מידה לקבלת החלטות .בבדיקה נמצאו ג
הליכי בודדי שהחלו לפני שנת  2008וחלק לא הושלמו .הדוגמאות המפורטות בדוח
מלמדות על סחבת בתהליכי קבלת החלטות ועל חוסר יעילות .אי קבלת החלטות עלולה
לגרו נזקי כלכליי לרשויות המקומיות ,לפגוע בשירותי הניתני לתושביה  ,וא'
עלולה להנציח פערי ואי!שוויו  .מש הזמ הממוצע של הליכי שהושלמו היה כשלוש
שני  ,בעוד על פי החוק יש לסיימ בתו כארבעה חודשי .

הפיקוח והבקרה על ענייני הכספי של הרשויות המקומיות
משרד מבקר המדינה בח נתוני כספיי שוני של הרשויות המקומיות כמו ! גובה
הכנסותיה  ,גירעונותיה השוטפי והמצטברי והלוואותיה  ,וניתח על פיה את
מגמות השינוי במצב הכספי של הרשויות בשני  .62010!2008רוב הנתוני הצביעו על
שיפור במצב הכספי של הרשויות המקומיות כמכלול .ואול  ,למרות השיפור האמור !
הנתוני על הגירעונות וההלוואות של הרשויות המקומיות מעוררי דאגה ,ומלמדי
על כ שמצב הכספי של רשויות רבות אינו יציב ,ורבות מה נתונות במשבר כלכלי
חמור.
הגירעונות המצטברי של הרשויות המקומיות הסתכמו בשנת  2010בסכו עתק של
כ! 4.2מיליארד ש"ח ,והחוב הכולל 7שלה היה כ! 18מיליארד ש"ח .לכשליש מהרשויות
המקומיות יש שיעור גירעו מצטבר של יותר מ! 17.5%מהכנסותיה ! נתו המצביע על
משבר כלכלי .8נוס' על כ ! רשויות מקומיות רבות )כ! (15%מצויות בסכנת הידרדרות
במצב הכלכלי ,משו ששיעור הגירעו המצטבר שלה נע בי  12.5%ל! .17.5%כמו כ
נמצא ,כי לצד השיפור במצב של חלק מהרשויות המקומיות ,מצב של רבות מידרדר.
כ למשל ,גירעונותיה המצטברי של  69רשויות )כ! 28%מהרשויות( גדלו בשני 2009
! 2010בכ! 200מיליו ש"ח .עוד נמצא כי השיעור של עומס המלוות 9של כמחצית
מהרשויות המקומיות גבוה מ! ! 34%מדד המצביע על נטל חוב שעלול לסכ את יציבות
ולפגוע בפעילות השוטפת .נתוני אלה מצביעי על כ שהפיקוח והבקרה של משרד
הפני על תפקוד הכספי של הרשויות המקומיות אינ משיגי את יעדיה .
__________________

6
7
8
9

הנתוני מבוססי על הדוחות הכספיי המבוקרי של הרשויות המקומיות שמכי משרד הפני .
בתקופה שבה נעשתה הביקורת היו דוחות מבוקרי רק עד שנת הכספי .2010
סכו הגירעונות ויתרת ההלוואות שעל הרשויות לפרוע.
לפי תבחיני שקבע משרד הפני לצור( בגיבוש של תכניות הבראה כלכלית.
היחס שבי ההלוואות שהרשויות חייבות לס( הכנסותיה .
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הדוחות הכספיי של הרשויות המקומיות
פעולות הפיקוח ,הבקרה והאכיפה של משרד הפני בתחו הכספי מתבססות בעיקר על
הדוחות הכספיי שהרשויות מחויבות להכי ולהגיש לו .דוחות אלה ה כלי ניהול,
בקרה וביקורת ממשי ,האמור לצקת תוכ לעקרונות יסוד כמו שקיפות ונשיאה
באחריות ) ,(accountabilityומשו כ יש חשיבות רבה לכ שהדוחות ישקפו נאמנה
את מצב הכספי של הרשויות המקומיות ויציגו אותו באופ בהיר ,מובנה ,שיטתי ונאות
! סמו ככל הנית לביצוע הפעולות.
נמצא כי מתכונת של הדוחות הכספיי של הרשויות המקומיות אינה מאפשרת לבחו
באופ כוללני את הפעילות הכספית ,ולא נמצאי בה מלוא הנתוני הרלוונטיי בנוגע
לנכסי הרשות ולהתחייבויותיה .כ למשל ,התחייבויות אקטואריות של הרשויות בגי
יחסי עובד!מעביד אינ באות לידי ביטוי בדוחות .לפי אומד שהכי משרד הפני בשנת
 2006מדובר בהתחייבויות בסכומי עתק של כ! 42מיליארד ש"ח.
ועדה שהקי משרד הפני לפני כ! 15שנה המליצה לחולל שינויי נרחבי בשיטה
הקיימת .בעקבות זה ניסה משרד הפני את שיטת הדיווח הכספי החדשה במדג של
כמה רשויות מקומיות .ואול  ,על א' השני הרבות שחלפו מאז שהוגשו ההמלצות
והליקויי המהותיי שנמצאו בשיטת הדיווח הכספי הקיימת ,בסופו של דבר לא ייש
משרד הפני את השינויי הנדרשי בשיטת הדיווח הכספי ,והרשויות עדיי מדווחות
על מצב הכספי בשיטה הישנה; מצב זה עלול להביא למסד נתוני מוטעה ולהביא לידי
קבלת החלטות שגויות .כמו כ יש בו כדי לפגוע בעקרו הנשיאה באחריות משו
שהגורמי המופקדי על כ אינ מציגי בפני הציבור דוח מהימ ומלא על ניהול
כספי הרשות.
משרד הפני מבקר ,באמצעות רואי חשבו  ,את הדוחות הכספיי השנתיי של
הרשויות .עלות ההתקשרות ע רואי החשבו נאמדת בכ! 37מיליו ש"ח לשנה .המשרד
קבע בחוזרי מנכ"ל ,כי הביקורת על הדוחות הכספיי תושל עד חודש יוני בכל שנה !
חצי שנה לאחר תו שנת הכספי המבוקרת .ואול  ,משרד מבקר המדינה העלה ,כי
הדוחות המבוקרי לשנת הכספי  2009הוגשו באיחור של למעלה משמונה חודשי ,
והדוחות המבוקרי לשנת  2010הוגשו באיחור של כחצי שנה .כתוצאה מכ  ,על א'
המשאבי הגדולי המושקעי בביקורת של רואי החשבו ! במש חודשי ארוכי לא
היה בידי הגורמי המקצועיי במשרד הפני מידע מהימ ועדכני על מצב הכספי של
הרשויות המקומיות ! מידע שהוא תנאי הכרחי לאסדרה יעילה ותכליתית .היות ועל פי
דיני הרשויות המקומיות החלטות בנוגע להתערבותו של משרד הפני בניהול הכספי
של הרשויות המקומיות אמורות להתקבל על יסוד הדוחות המבוקרי  ,הרי העיכובי
הממושכי בהגשת הדוחות פוגעי ביכולתו של משרד הפני לטפל ביעילות במשברי
כספיי ברשויות המקומיות.
ניתוח הדוחות הכספיי

ונקיטת פעולות

בביקורת נמצא ,כי הגורמי המקצועיי במשרד הפני אינ מנתחי כמעט את
הדוחות הכספיי השנתיי באופ שיטתי ותכליתי ואינ מגבשי בעקביות דוחות
אבחו מפורטי על מצב של הרשויות המקומיות בצירו' מסקנות והמלצות לפעולה.
משרד הפני גיבש אמנ מער של מדדי פיננסיי כאמצעי לגילוי נקודות התורפה
בניהול הכספי של הרשויות ולזיהוי כשלי  ,ואול  ,בביקורת נמצא כי לרוב לא נעשה
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ניתוח שיטתי של הדוחות הכספיי על פי המדדי האמורי  .כמו כ  ,אי במשרד
הנחיות פנימיות לגיבוש הערכות על מצב הכספי של הרשויות המקומיות ! מועד
הכנת  ,מתכונת והפעולות המתחייבות מהערכות אלה ,וג אי מערכת מידע משותפת
לכל הנוגעי בדבר שאפשר לרכז בה את המסקנות העולות מהדוחות הכספיי  ,את
הפעולות שיש לנקוט ואת המעקב על ביצוע  .כתוצאה מכ הבקרה אינה אחידה,
ובמקרי רבי א' אינה המשכית ,ולכ אינה אפקטיבית דייה.
בדוח מפורטות דוגמאות שמלמדות ,כי ג כאשר משרד הפני ער לנתוני המצביעי
על משבר כלכלי ועל תפקוד לא תקי של רשויות מקומיות ! הוא ממשי לאשר לה
הלוואות ולהעביר אליה מענקי  ,אינו תובע מה בנחרצות לפעול להתייעלות וא' אינו
נוקט פעולות אחרות שבסמכותו לנקוט כדי לשפר את מצב  .כתוצאה מכ מידרדר
מצב הכספי והדבר פוגע בתפקוד .
הממצאי מלמדי  ,אפוא ,שמתכונת הפיקוח של משרד הפני על הרשויות המקומיות
אינה מגשימה במלואה את תכליתו ! להבטיח שטיפול של הרשויות המקומיות בכספי
הציבור הוא יעיל ותקי  .אמנ המשרד מזהה חריגות וליקויי בתחו זה ,אבל
במקרי רבי אינו מצליח להביא לידי מיגור הליקויי  ,התייעלות הרשויות ושיפור
מצב הכספי.

הלי אישור התקציב של הרשויות המקומיות
נמצא כי משרד הפני לא קבע בנוהל את אופ בדיקת התקציב של הרשויות
המקומיות ,וא' לא קבע כללי ואמות מידה לאישורו של התקציב .לפיכ קיימי
הבדלי בדר בדיקת התקציב על ידי הגורמי השוני העוסקי בכ במשרד ,ועולה
חשש שהבדיקות אינ משיגות את מלוא יעדיה .
יתר על כ  ,נמצא כי בדיקת תקציבי הרשויות המקומיות בידי משרד הפני מצומצמת
בהיקפה ,ובשל כ אינה ממצה את האפשרות להביא לניהול יעיל יותר של כספי הציבור
ולצמצ משברי כספיי  .למשל ! לרוב אי הגורמי המקצועיי במחוזות בודקי
א ההוצאות בסעיפי התקציב אכ משקפות יעילות כלכלית ואינ כרוכות בבזבוז
משאבי  .א' שבידי משרד הפני יש מידע רב על הוצאותיה של כל הרשויות
המקומיות ,הוא אינו משווה בי רשויות דומות כדי לאתר הוצאות חריגות בפעולותיה .
ג ההוצאות בגי שכר ושירותי כוח אד בדר כלל אינ מנותחות על ידי הגורמי
המקצועיי במחוזות ,א' שמשרד הפני דורש מהרשויות מידע בנושא.
בביקורת נמצא ,כי במסגרת אישור התקציב של הרשויות המקומיות ,אי משרד הפני
עומד על כ שרשויות מקומיות יפרישו סכומי מתקציב לכיסוי גירעונותיה  ,כנדרש
בתקנות .כמו כ  ,בדר כלל הגורמי המקצועיי במשרד אינ בודקי בדיקות
מהותיות בנושאי כמו ! יעילות השימוש בכספי והגדלת אפשרויות ההכנסות של
הרשויות ,במסגרת סמכות לאשר את התקציב.
עוד נמצא ,כי בשנת  2010פעלו כרבע מהרשויות המקומיות ללא תקציב מאושר; בשנת
 2011לא היה אישור לתקציב של כשליש מהרשויות ,חלק קיבלו אישור על התקציב
בדיעבד )לאחר תו השנה( ,א תקציב של כ! 25%מה לא אושר כלל .כמו כ נמצא כי
תקציב של  17רשויות לא אושר כלל במש שנתיי רצופות ) 2010ו! .(2011בדר כלל
מדובר ברשויות שמצב הכספי חמור ,או שיש בה משבר ניהולי ,ועל כ יש משנה תוק'
לחשיבות הפיקוח של משרד הפני על תקציביה .
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נוס' על כ נמצא ,כי תקציבי של רשויות מעטות אושרו סמו לתחילת שנת הכספי
שהוא המועד הרצוי לאישור ; בשנת  2010אושר תקציב של כשליש מהרשויות עד
תו הרבעו השני ,ובשנת  2011אושר עד מועד זה תקציב של כ! 42%מהרשויות .אי!
אישור התקציב בידי משרד הפני במועדו שומט את הבסיס של פיקוח המשרד על
ניהול כספי הרשויות המקומיות ,כפי שנקבע בדי  .יתר על כ ! אישור תקציב חודשי
ארוכי לאחר שהחלה שנת הכספי מרוק מתוכ ממשי את סמכויות הפיקוח על
ניהול הכספי בחלק ניכר של אותה שנה.
בדוח על יחסי הגומלי שבי הרשויות המקומיות ובי משרד הפני נדרש מבקר
המדינה לתופעה זו ולסיבותיה 10וציי  ,כי אישור התקציב מתעכב מסיבות אלו :שיהוי
בפרסו ההנחיות של משרד הפני בנוגע לאופ עריכתו; מחסור במידע שלפיו נית
לתכנ את התקציב; הגשת הצעות תקציב גירעוניות ,או שלא על פי ההנחיות .בביקורת
הנוכחית נמצא ,כי משרד הפני בדק בשנת  2010היבטי של הלי אישור התקציב
בסיוע של חברה חיצונית; בדוח שהכינה החברה צוי  ,כי בשנת  2010לא פרס משרד
הפני את ההנחיות לדר הכנת התקציב ,ובשנת  2011פורסמו ההנחיות באיחור ,לאחר
המועד שבו נדרשו הרשויות להגיש את הצעות התקציב למשרד הפני  .עוד צוי בדוח
החברה החיצונית ,כי הרשויות המקומיות נדרשות להגיש את התקציב לאישור א'
שחסר לה מידע העשוי להשפיע על בניית התקציב ,ובכ! 70%מהמקרי רשויות
מגישות את הצעת התקציב באופ לא תקי  .מכא שהליקויי שהצביע עליה דוח
מבקר המדינה האמור לעיל בעניי זה לא תוקנו.

הלי אישור של עסקאות מקרקעי
בביקורת נמצא ,כי משרד הפני לא הכי לגורמי המקצועיי במטה ובמחוזות נוהל
פנימי כתוב ובו הנחיות בנוגע להלי הבדיקה של הבקשות לאישור עסקאות מקרקעי ,
ולאופ הפעלת סמכות לאישור עסקאות מקרקעי .
עוד נמצא כי הלי הבדיקה של העסקאות נושא אופי פורמלי ,והוא מתמקד בהיבטי
המשפטיי שלה  .משרד הפני אינו בודק את כדאיות הכלכלית של עסקאות
המקרקעי  ,וא ה מוצדקות וענייניות וראויות מכל הבחינות התכנוניות .בדר כלל
הוא אינו מוודא כי שומות המקרקעי  ,המשמשות אמת מידה להערכת התמורה
בעסקאות ,ה סבירות ותקינות .ולכ הלי הבדיקה אינו מבטיח כי הפיקוח של משרד
הפני משיג את מלוא מטרותיו.
בביקורת נמצא כי בשני  2011!2007התקבלו במטה משרד הפני  1,166בקשות
לאישור עסקאות מקרקעי  ,א עד מועד סיו הביקורת הטיפול בכ! 42%מה לא
הסתיי  ,למרות הזמ הרב שחל' מאז שהתקבלו רבות מה  .מדובר בבקשות שנבדקו
תחילה על ידי גורמי במחוזות המשרד ,והיו אמורות לכלול את מלוא המידע הנדרש
לצור הכרעה בעניינ  .עוד נמצא ,כי בשני  2011!2009לא הגישו כמחצית מהרשויות
בקשות לאשר פעולות במקרקעי  .הדבר מעורר חשש שיש רשויות שאינ פועלות על פי
הנדרש בחוק בעניי זה ,ואול משרד הפני אינו נוהג לברר את הנושא ע הרשויות
ולאכו' את סמכותו.
__________________

10
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סיכו והמלצות
בדוח זה פורטו ליקויי מהותיי בתפקודו של משרד הפני כמאסדר של השלטו
המקומי .הממצאי מצביעי על כ שהמשרד אינו ערו לקיי אסדרה יעילה ומועילה
דיה ,הדבר בא לידי ביטוי בתשתית החוקית שעליה מתבססת האסדרה ,שזה שני
נדרש לחולל בה תיקו מקי'; במדיניות אסדרה לא בהירה ולא עקבית; בהיעדר של
נהלי פנימיי ואמות מידה להפעלת הסמכות ,שה אב פינה לקיומו של מינהל תקי ;
ובליקויי של ממש בהיערכות הארגונית של משרד הפני לביצוע משימותיו כמאסדר.
משרד הפני אינו פועל באופ יזו לחולל שינויי מבניי בתחו השלטו המקומי,
ולמעשה בתחומי רבי הוא קופא על שמריו ,א' שהסדרי רבי שהשלטו המקומי
מתפקד לפיה  ,התגבשו לפני כמה עשורי ולא עודכנו ,על א' השינויי שחלו בצרכי
ובנסיבות.
כתוצאה מליקויי אלה ,פעולות האסדרה מתאפיינות לא פע בסרבול ,בחוסר אחידות
ובחוסר עקביות .חמור מכ  ,לעתי החלטות חשובות אינ מתקבלות או שיש שיהוי רב
בקבלת ! דבר שעלול לעורר חשש לעירוב של שיקולי לא ענייניי  .אי!קבלת
החלטות כאמור ,עלולה לגרו פגיעה בתפקוד התקי של הרשויות המקומיות ובאמו
הציבור במשרד הפני ובממשלה.
על משרד הפני להפיק לקחי מכ שהרפורמה החקיקתית בתחו השלטו המקומי
לא קודמה ,ולפעול לגיבוש של חלופות פעולה ,תו שיתופ של הגורמי הנוגעי
בדבר.
על משרד הפני לבחו את הצור בשינויי כוללי במפת השלטו המקומי על יסוד
ראייה כוללנית של הצרכי  ,ובהתחשב בשיקולי מוניציפליי  ,סביבתיי וכלכליי .
בכלל זאת ,יש מקו שמשרד הפני יבח מחדש את הצור  ,במקרי המתאימי ,
באיחוד רשויות לש התייעלות וחיסכו  ,כפי שכבר עלה פעמי רבות במהל השני .
על המשרד לגבש תכנית כוללנית לחלוקת הכנסות ,ולוודא שהבדיקה תהיה אחידה
ושיטתית ולא נקודתית .זאת ! במטרה להשיג את היעדי שהציבו המשרד והממשלה
לשיפור איתנות של הרשויות המקומיות ,לחיזוק עצמאות ולצמצו פערי חברתיי !
כלכליי .
על משרד הפני לגבש שיטה מעודכנת לדיווח כספי שתאפשר לרשויות המקומיות
להציג באופ נאות ,מהימ ובהיר את מצב הכספי .דיווח כספי נאות הוא תנאי לקיומה
של בקרה אפקטיבית על ניהול כספי הציבור ולקיומה של ביקורת ציבורית על ענייני
אלה .כמו כ עליו לתת את הדעת למתכונת הנכונה לניתוח הדוחות הכספיי ולקביעת
שיטות עבודה לגיבוש מסקנות מעשיות ,מתואמות ועקביות ,כדי שהפיקוח ישיג את
מטרותיו .על המשרד לבחו מדי פע את תוצאותיה של פעולות האסדרה ולהפיק מה
לקחי .
על משרד הפני לבחו באופ מקי' את היערכותו הארגונית לביצוע פעולות האסדרה,
על פי הממצאי שהובאו בדוח זה ובשי לב להחלטת הממשלה בנוגע להקמתה של
הרשות לבקרת הרשויות המקומיות .על המשרד להבטיח שפעולות האסדרה על
השלטו המקומי ייעשו במקצועיות ,על ידי גו' מרכזי עצמאי שיישא באחריות
לתוצאותיה .על משרד הפני לגבש נהלי לפעולות האסדרה ולשקול לקבוע בה רמות
שונות של פיקוח ובקרה בהתא לרמת התפקוד של הרשויות המקומיות.
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שינויי ארגוניי מהותיי וגיבוש של מדיניות בהירה ומושכלת לפיתוחו ולעיצובו של
השלטו המקומי עשויי ליעל את פעולות האסדרה ,לקד את המינהל התקי  ,לשפר
את תפקודו של השלטו המקומי ולהעלות את רמת השירות שמקבלי התושבי .

משרד הפני

261

רשות האוכלוסי  ,ההגירה ומעברי הגבול
תהלי' מת היתר לקבל להעסיק עובדי זרי
בחוק עובדי זרי  ,התשנ"א  ,1991נקבע כי לא יקבל אד עובד זר 1לעבודה אלא א
כ הממונה 2או עובד משרד הפני מטעמו התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר
אצל אותו מעביד ובהתא לתנאי ההיתר.
בדצמבר  2005החליטה הממשלה לאשר מת היתר להעסקת עובדי זרי בעבודה
המתבצעת בטכנולוגיה ובמיכו ייחודיי שאינ בנמצא בישראל ושנית לעשותה רק
באמצעות גור זר זאת בכפו $לשיקול דעתו של הממונה על יחידת הסמ #לעניי
עובדי זרי ובכפו $לתנאי שיקבע בעניי זה בהסכמת שר התעשייה ,המסחר
והתעסוקה )להל התמ"ת( ושר האוצר.
הקבל ( במכרז בי לאומי שפרסמה
באוקטובר  2007זכתה חברה קבלנית )להל
חברת רכבת ישראל בע"מ )להל הרכבת או חברת הרכבת( להקמת קטע מקו הרכבת
המהיר ממחל $ענבה לירושלי ) 3להל הפרויקט( בהיק $כספי של כ  1.6מיליארד
ש"ח .הפרויקט כלל הקמת גשר וכריית מנהרות .כרייתה של אחת המנהרות הייתה
אמורה להתבצע באמצעות מכונות לכריית מנהרות שאי כמות בישראל  .4TBMבי
פברואר  2008לדצמבר  2009פנה הקבל לממונה על יחידת הסמ #לעניי עובדי זרי ,
למשרד התמ"ת ולמשרד האוצר בבקשות לקבלת היתר להעסיק עד  601או עד 629
עובדי זרי מיומני  ,בהתא לשלבי העבודות לכריית המנהרות )להל מנהור(,
אשר ייפרסו על פני כארבע שני .
באפריל  2010נת מר מאיר שפיגלר ,הממונה דאז על יחידת ההיתרי ברשות
הממונה על יחידת
האוכלוסי  ,ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני )להל
ההיתרי ( ,לקבל היתר להעסיק בי  185ל  691עובדי זרי לרבעו במש #חמש
שני )בממוצע כ  505עובדי לרבעו ( שה  30,288חודשי עבודה בס #הכול )להל
ההיתר( .ההיתר נית בהסכמת שר האוצר ד"ר יובל שטייני) +להל שר האוצר או
השר( ,שהיה שות $לקביעת תנאי ההיתר .שר התמ"ת דאז מר בנימי ב אליעזר נת
את הסכמתו לתנאי אלה.

__________________

1
2

3
4

עובד שאינו אזרח ישראלי או תושב בה.
מ  23.4.10הממונה הוא עובד משרד הפני ששר הפני מינה לאחראי למת היתרי לפי סעי 1יג
לחוק עובדי זרי  ,התשנ"א  1991הממונה על יחידת ההיתרי ברשות האוכלוסי  ,ההגירה ומעברי
גבול שבמשרד הפני )להל רשות ההגירה( .באוגוסט  2008החליטה הממשלה על העברת הסמכויות
למת היתרי מיחידת הסמ( לעובדי זרי שבמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה לרשות ההגירה.
הממונה היה אז ממונה על יחידת הסמ( לעובדי זרי  .בדצמבר  2010החליטה הממשלה )החלטה
 (2536להעביר את סמכויות הממונה למנהל רשות ההגירה.
בנושא קו הרכבת המהיר לירושלי ראו ג מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .1191
Tunnel Boring Machine.
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פעולות הביקורת
בחודשי יוני  2010עד פברואר  2011בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את תהלי
קבלת ההחלטות שקד למת ההיתר ואת אופ הפיקוח על מילוי תנאיו .עד דצמבר
 2012בוצעו בנושא זה ,לסירוגי  ,בדיקות השלמה ועדכוני  .יובהר שהביקורת בדוח זה
אינה על הקבל שאינו גו! מבוקר .הבדיקה נעשתה בלשכת השר ובאג! התקציבי
במשרד האוצר )להל אג"ת(; במשרד התמ"ת; ברשות האוכלוסי  ,ההגירה ומעברי
הגבול שבמשרד הפני )להל רשות ההגירה( ובחברת הרכבת.

עיקרי הממצאי
 .1ה י ע ד ר ע ב ו ד ת מ ט ה ל ב ח י נ ת ב ק ש ת ו ש ל ה ק ב ל  :מספר
העובדי הזרי ששר האוצר בהמלצת ראש המטה שלו מר דוד שר )להל הרמ"ט(
אישר להעסיק במסגרת המנהור היה גדול מהמספר
והממונה על יחידת ההיתרי
שעליו המלי& אג"ת .לא נעשתה עבודת מטה משותפת של משרדי האוצר והתמ"ת כדי
לבחו את הבקשה של הקבל  ,את חוות הדעת של הגורמי המקצועיי ואת ההשפעות
הכלכליות של תנאי ההיתר על שוק העבודה .שר האוצר החליט לאמ& את המלצת
הרמ"ט בלי ששמע את עמדת נציגי אג"ת בסוגיות השנויות במחלוקת )ראו להל (.
 .2מ ס פ ר ח ו ד ש י ה ה ע ס ק ה  :שר האוצר אישר להעסיק בי  161ל 601
עובדי זרי ברבעו  ,א! שאג"ת המלי& להעסיק רק  513 180עובדי ברבעו  .נוס! על
כ  ,אישר השר תוספת עובדי בשיעור של  15%בכל רבעו )ובס הכול בי  185ל 691
עובדי ברבעו ( ,וא! הוסי! רבעו לתקופת ההעסקה .בס הכול אישר השר 30,288
חודשי עבודה של עובדי זרי  ,מספר הגדול בכ ) 5,000כ  (20%ממספר חודשי העבודה
שעליו המלי& בנובמבר  2009הממונה על יחידת ההיתרי ובכ ) 9,200כ  (44%מזה
שעליו המלי& אג"ת ,הגור המקצועי במשרד האוצר.
הממונה על יחידת ההיתרי המלי& בעל פה לרמ"ט לאשר תוספת של 20% 15%
למספר העובדי הזרי שנקבע בהמלצתו ,זאת שלא בהתא לסדרי המינהל התקי
המחייבי תיעוד של ההחלטות ומת הנמקות לקבלת  .הרמ"ט הסביר למשרד מבקר
למקרה שתוגש
המדינה כי התוספת שאישר השר ניתנה לממונה על יחידת ההיתרי
לו בקשה נוספת ולא לקבל  .ואול השר לא הבהיר זאת במכתב ששלח לשר התמ"ת,
המפרט את תנאי הסכמתו למת ההיתר.
 .3ה י ע ד ר ה ת י י ע צ ו ת ע ח ב ר ת ה ר כ ב ת  :הממונה על יחידת ההיתרי
לא התייע& ע הגור המקצועי חברת הרכבת ולא וידא שמספר העובדי שביקש
הקבל עולה בקנה אחד ע האמור בחוזה 5בעניי זה .בפועל ,מספר העובדי הזרי
שמדינת ישראל ,באמצעות הממונה על יחידת ההיתרי ובהסכמת השרי  ,אישרה
לקבל להעסיק גדול מהמספר הדרוש לו על פי החוזה.
ל ה ע ס ק ה ש נ ק ב ע ו ב ה י ת ר  :בסעי! 1יג)ב( לחוק עובדי
 .4ה ת נ א י
זרי  ,התשנ"א  1991נקבע כי "היתרי לפי סעי! זה יינתנו בשי לב ,בי השאר,
__________________

5

החוזה לביצוע הפרויקט שנחת בי חברת הרכבת ובי הקבל בינואר .2009
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למאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השוני " .ענפי ההעסקה
נבדלי זה מזה בעלות ההעסקה של עובד זר .עלות העסקת עובדי זרי בענ!
התעשייה נמוכה מעלות העסקת של עובדי מיומני ובעלי ותק מקצועי ,כנדרש
בחוזה ,בענ! הבניי  .עמדת הגורמי המקצועיי במשרד האוצר הייתה שהתנאי
שייכללו בהיתר להעסקת עובדי זרי יתבססו על התנאי החלי על ענ! הבניי  ,בשל
מאפייני העבודה שיידרשו העובדי לבצע .נראה כי ג הממונה על יחידת ההיתרי
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2011לעניי התוספת ,ראה בפרויקט האמור
פרויקט בנייה .ואול בהחלטת השר ובהיתר שנת הממונה על יחידת ההיתרי נקבע
כי התנאי שייכללו בהיתר יהיו התנאי הנהוגי בענ! התעשייה.
 .5ה ע ס ק ת ע ו ב ד י י ש ר א ל י  :שר האוצר התנה את מת ההיתר בי היתר,
על בסיס הודעה שנת הממונה על יחידת ההיתרי לקבל שיתמו בבקשתו ,בכפו!
להתחייבות הקבל להעסיק בממוצע חמישה עובדי ישראלי כנגד כל עובד זר .ואול
הממונה על יחידת ההיתרי ציר! להיתר שנת לקבל נספח שבו צוי כי הקבל יעסיק
בממוצע רק  3.3עובדי ישראלי כנגד כל עובד זר ,כלומר הממונה על יחידת ההיתרי
פעל שלא בהתא להחלטת השר.
מ ה א ר  :מדינת
הזרי
של העובדי
 .6א י ה ס ד ר ת י צ י א ת
ישראל פועלת ליצירת כלי שיבטיחו כי העובדי הזרי יצאו מהאר& בתו תקופת
העסקת  .בהתא לכ נקבע בענ! הבניי בהסכמה בי המדינה ובי קבלני הבניי כי
קבל המעסיק עובדי זרי יפקיד פיקדו חודשי בסכו של  700ש"ח לטובת כל עובד
זר ולהבטחת יציאתו מהאר& במועד .הפיקדו החודשי נוס! על שכר העובד הזר ,והוא
נית על חשבו ההפקדות של המעסיק לפנסיה ,לפיצויי ולקר השתלמות המתחייבות
מההסכ הקיבוצי בענ! הבניי  .ואול במועד מת ההיתר לא נדרשה הפקדת פיקדו
בענ! התעשייה .בהיתר שנת הממונה על יחידת ההיתרי נקבע כי א יותקנו תקנות
המחייבות תשלו פיקדו בענ! התעשייה ,תחול חובה זו ג על הקבל .
ל /נקבעו תנאי ההעסקה בהתא לתנאי בענ! הבניי  ,כפי שדרש אג"ת ,היה על הקבל
להפקיד במש תקופת ההיתר פיקדו חודשי בסכו של  700ש"ח לכל עובד ,להבטחת
יציאת של העובדי הזרי מהאר& ולהבטחת תשלו זכויותיה הסוציאליות.
מחישובי שעשה משרד מבקר המדינה עולה כי במצב זה היה מסתכ סכו הפיקדו
בכ  21מיליו ש"ח .6באי חיוב הקבל בהפקדת פיקדו הוגבלה היכולת להבטיח את
תשלו הזכויות הסוציאליות לעובד הזר ,כפי שנקבע בהסכ הקיבוצי ,ואת יציאתו
מהאר& במועד.
 .7ה ג ד ר ת ה פ ר ו י ק ט ב ה י ת ר  :בתנאי ההיתר שאישר השר הוגדרו העובדי
הזרי המועסקי בפרויקט "מומחי מקצועיי " .בטיוטת נוסח ההיתר שנשלחה
באפריל  2010מהלשכה המשפטית של רשות ההגירה לאג"ת וללשכה המשפטית במשרד
האוצר נכתב כ " :היתר מיוחד להעסקת צוות עובדי תושבי חו& מומחי לעבודות
מנהור לביצוע 'קטע ג' של פרויקט הרכבת המהירה ת"א ירושלי " .ואול בהיתר
שנית לקבל השמיט הממונה על יחידת ההיתרי את המילי "מומחי לעבודות
מנהור" ונת היתר "להעסקת צוות עובדי תושבי חו& לביצוע עבודות של פרויקט
__________________

6

מספר חודשי ההעסקה שנקבעו בהיתר כפול סכו הפיקדו החודשי ).(30,288*700
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הרכבת המהירה ת"א ירושלי " .מכא שהממונה ,באמצעות שינוי הגדרת הפרויקט
בהיתר ,שינה את היקפו ואת סוגי העובדי הזרי  ,שלא לפי האישור שנת שר האוצר.
 .8א י ג י ל ו י ת נ א י ה ה ע ס ק ה ב ע ו ד מ ו ע ד :לפני פרסומו של המכרז
הבי לאומי שהיה בהיק! כספי ניכר ,לא ביררה חברת הרכבת ע הממונה על יחידת
ההיתרי וע השרי מה ה התנאי למת ההיתר לזוכה בו ולא הביאה תנאי אלה
לידיעת כלל המציעי  .ציו התנאי במכרז ,היה בו כדי לצמצ את ההתדיינות של
הקבל ע הממונה על יחידת ההיתרי וע השרי .

סיכו והמלצות
בחינת תהלי מת ההיתר העלתה כי משרדי האוצר והתמ"ת לא ביצעו עבודת מטה
משותפת לבחינת הבקשה; כמו כ הועלה כי שני המשרדי לא הציגו לגורמי
הרלוונטיי את כלל המסמכי וחוות הדעת של הגורמי המקצועיי  ,וכי לא נבחנו
ההשפעות הכלכליות של תנאי ההיתר .כתוצאה מכ  ,מספר חודשי ההעסקה של
העובדי הזרי שנקבעו בהיתר היה גדול בכ  5,000מהמספר שעליו המלי& הממונה
ובכ  9,200מהמספר שעליו המלי& אג"ת.
לדעת משרד מבקר המדינה ,מת היתר להעסקת עובדי זרי המותנה בהסכמת של
שני שרי לאמור בו ,מצרי בחינה של הבקשות בעניינו באמצעות עבודת מטה סדורה
ומתועדת ששותפי לה שני המשרדי  ,ושבמסגרתה יובאו בחשבו מדיניות הממשלה
וההשפעות הכלכליות של כל החלטה.
על מנת לתת הזדמנות שווה לכלל המציעי במכרזי לביצוע עבודות עבור רשויות
המדינה ועל מנת שנושא זה לא יהווה חס בקידו פרויקטי  ,על הגו! הציבורי
שמזמי את העבודה לסכ ע הרשות האמונה על הנושא את התנאי הכלליי לקבלת
היתר להעסקת כוח אד זר בפרויקט שהוא מבצע ,ולהביא את הסיכו  ,בצירו! הפניות
ללשו החוק ולתקנות המחייבות ,לידיעת כלל המשתתפי במכרז.
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פעולות הביקורת
במשרד הרווחה והשירותי החברתיי  ,במחלקות לשירותי חברתיי
שברשויות המקומיות ,במוסד לביטוח לאומי ובמשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה נבדק הטיפול במשפחות החד הוריות .בכלל זה נבדקו ההיערכות
והפעולות של הגופי האמורי בנושא זה ומידת שיתו הפעולה ביניה ; נקיטת
פעולות להסרת החסמי המונעי את הגברת השתתפות של המשפחות הללו
בשוק העבודה; ממשקי העבודה בי הגורמי המטפלי במשפחות ,לרבות
העברת מידע ביניה כדי לפשט את מימוש הזכאות לסיוע; אופ ניהולה של
תכנית של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה לשילוב של הורי יחידי
במעגל העבודה ומידת הצלחתה של תכנית זו.
במשרד הרווחה והשירותי החברתיי  ,בשירות לילד ונוער שבמשרד
ובמחלקות לשירותי חברתיי בעשר רשויות מקומיות נעשתה ביקורת בנוגע
לסדרי עבודת של ועדות לתכנו טיפול והערכה ,שתפקיד לגבש תכניות טיפול
לילדי בסיכו ולמשפחותיה ולעקוב אחר ביצוע  .נבדקו סדרי יישו
הרפורמה שביצע המשרד בעבודת הוועדות ותהליכי הפיקוח על עבודת .
במשרד הבריאות ובמשרד הרווחה והשירותי החברתיי נעשתה ביקורת בנוגע
לאסדרת שירותי שיקו שהמדינה רוכשת מגורמי חו  .הבדיקה התמקדה
בשירותי דיור הוסטלי ודיור מוג ונבדקו נושאי כגו בחירת מסגרת הדיור
על ידי הדיירי  ,סדרי העסקת עובדי  ,פיקוח ובקרה ולמידה בי משרדית.
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סדרי הטיפול במשפחות חד הוריות
בעשורי האחרוני הולכת ומתרחבת בישראל התופעה של חיי במשפחות חד
הוריות .הדבר נובע ה מאחוזי הגירושי הגבוהי וה מהעלייה הניכרת במספר
הנשי הרווקות הבוחרות להביא ילד לעול ללא ב זוג .בשנת  2011היו בישראל כ
 131,000משפחות חד הוריות שהיוו  12.4%מכלל המשפחות ע ילדי  ,ומספר
הילדי בה כ  ,219,000כ  9%מכלל ילדי ישראל .חלק של המשפחות החד הוריות
באוכלוסיית המשפחות העניות גדול מחלק באוכלוסייה כולה ומשפחות אלה מועדות
ג לקשיי חברתיי ורגשיי .
העלייה במספר המשפחות החד-הוריות וקשייה הכלכליי העלו את נושא הטיפול
חוק
בה לסדר היו הציבורי .חוק משפחות חד-הוריות ,התשנ"ב ) 1992להל
משפחות חד הוריות או החוק( ,מגדיר מיהו הורה יחיד ואילו הטבות יינתנו לו מכוח
חוק זה .על פי החוק ,הורה יחיד הוא תושב ישראל שבהחזקתו ילד שטר מלאו לו 18
שנה ,הנמצא עמו ,והוא אינו נשוי ואי אד הידוע בציבור כב זוגו .שר הרווחה
והשירותי החברתיי ממונה על ביצוע החוק.
משרד
בטיפול במשפחות חד הוריות מעורבי משרדי ממשלה וגופי אחדי
משרד הרווחה( ,מחלקות לשירותי
הרווחה והשירותי החברתיי )להל
חברתיי ברשויות מקומיות )להל המחלקות לשירותי חברתיי ( ,המוסד לביטוח
לאומי ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת( ,משרד הבינוי
והשיכו ורשות המסי בישראל.

פעולות הביקורת
בחודשי אפריל ספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הטיפול של
המשרדי והגופי השוני במשפחות חד הוריות .הביקורת נעשתה במשרד הרווחה,
בארבע מחלקות לשירותי חברתיי  ,1במוסד לביטוח לאומי ובמשרד התמ"ת .בירורי
השלמה נעשו במשרד הבינוי והשיכו ובאג התקציבי שבמשרד האוצר .בביקורת
נבדקו ההיערכות והפעולות של הגופי השוני לטיפול במשפחות החד הוריות ,ובכלל
זה היערכות של המשרדי להפעלת תכניות לשילוב של הורי יחידי בשוק
העבודה ולהערכת תרומת של תכניות אלו; וכ שיתופי הפעולה הבי משרדיי לצור#
מת שירות יעיל לאוכלוסייה זו .במסגרת הביקורת נאספו נתוני על פעילות של
מחלקות לשירותי חברתיי בנושא המשפחות החד הוריות באמצעות שאלו שהועבר
ל  62רשויות מקומיות )להל השאלו (.

__________________

1
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עיקרי הממצאי
הטיפול במשפחות חד הוריות בתחו הרווחה
האחריות לטיפול באוכלוסיית ההורי היחידי מוטלת על משרד הרווחה .הוא אמו
על קביעת מדיניות הרווחה במדינה ומתפקידו לספק את השירותי הנדרשי לה.
האג לשירותי חברתיי ואישיי שבמשרד נועד לתת מענה לצרכיה האישיי
והחברתיי של יחידי  ,משפחות וקהילות .המשרד מנחה את המחלקות לשירותי
חברתיי מהבחינה המקצועית באמצעות הוראות התקנו לעבודה סוציאלית )להל
התע"ס( ,וה אלה הנותנות בפועל את הסיוע והטיפול למשפחות החד הוריות.
באמצעות המחלקות מממ משרד הרווחה שירותי ומעני לסיוע למשפחות אלה
ולהעצמת  .ביישובי מסוימי פועלי  ,בשיתו ע גורמי קהילה והמחלקות
לשירותי חברתיי  ,מרכזי מיוחדי למשפחות חד הוריות.
הטיפול במשפחות חד הוריות ברמת מטה משרד הרווחה :א
על פי שמשרד הרווחה זיהה שינויי בדפוסי המשפחה ,בייחוד גידול במספר המשפחות
החד הוריות שלה מאפייני וקשיי מיוחדי  ,הוא לא תרג זאת לתכנית אופרטיבית
שתופעל לטובת  ,וא לא נער! לטיפול בה בהיבט המערכתי .המשרד לא גיבש הנחיות
מקצועיות בנושא ולא כלל אותו בסדר עדיפויות תקציבי .הנהלת המשרד לא קיימה
דיוני בנושא זה ,לא בפורו המקצועי של המשרד ולא ע משרדי ממשלה אחרי
הנוגעי לנושא.
ייעודו של משרד הרווחה להוביל ,ע משרדי וגופי אחרי  ,תכניות לטיפול
באוכלוסיות מיוחדות ,לרבות משפחות חד הוריות ,ולצמצ את הפערי החברתיי
בי קבוצות במדינה.
בטיפול במשפחות חד הוריות מעורבי משרדי ממשלה וגופי אחדי  ,שכל אחד מה
מתמקד בהיבטי מקצועיי שבתחו אחריותו .על א ייעודו ,משרד הרווחה לא
שימש חוליה מרכזית ומתכללת במער! הטיפול במשפחות חד הוריות ולא הקי פורו
מקצועי המשות לו וליתר משרדי הממשלה והגופי האחרי .
בידי משרד הרווחה נתוני כלליי על הפעילות בנושא משפחות חד הוריות ,שאי בה
די כדי לשק תמונת מצב מערכתית על פעילות של המחלקות לשירותי חברתיי
ברשויות המקומיות ,על בעיות מהותיות שלא קיבלו מענה הול ועל מידת
האפקטיביות של פעולות שכבר נעשו.
במחוזות המשרד יש מפקחי שמתפקיד לפקח על עבודת המחלקות לשירותי
חברתיי בתחומי שוני  .אול בהיעדר הנחיות מקצועיות בנושא משפחות חד
הוריות ,מפקחי אלה אינ יכולי לפקח על פעולותיה של המחלקות לשירותי
חברתיי בתחו זה.
המקומי:
הטיפול במשפחות חד הוריות ברמת השלטו
אוכלוסיית המשפחות החד הוריות מהווה שליש מכלל האוכלוסייה של משפחות ע
ילדי המוכרת לשירותי הרווחה .משרד מבקר המדינה שלח ל  62רשויות מקומיות
שאלו לאיסו נתוני על סוגי הפעולות שמקיימות המחלקות לשירותי חברתיי ועל
היקפ  .ב  47הרשויות שהשיבו לשאלו היו בשנת  ,2011על פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כ  93,000משפחות חד הוריות ,שהיו כ  70%מכלל משפחות אלה.
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מסיכו הנתוני שנאספו בשאלו עלה כי קיימת שונות רבה בי המחלקות לשירותי
חברתיי בטיפול במשפחות החד הוריות .רוב המחלקות מטפלות במשפחות חד
הוריות הפונות אליה על פי מידת הנזקקות שלה ומתמקדות במת מידע על זכויותיה
ובארגו פעילויות נופש תקופתיות למשפחות הנזקקות .לעומת זאת ,דווקא רשויות
מקומיות המצויות בדירוג חברתי כלכלי גבוה יחסית ,ובה שיעור של ההורי
היחידי הנזקקי קט יותר ,מפעילות מרכזי למשפחות חד הוריות .שונות זו עלולה
ליצור אי שוויו בי הרשויות המקומיות במת מענה לצרכי המיוחדי של משפחות
חד הוריות ,באשר פעילות זו אינה תלויה בהכרח במידת הנזקקות של משפחות אלה,
אלא במודעות וביכולותיה הכספיות של הרשויות המקומיות.

התעסוקה בקרב משפחות חד הוריות
ת כ נ י ו ת ל ע י ד ו ד ת ע ס ו ק ה ב ה פ ע ל ת ו ש ל מ ש ר ד ה ת מ " ת  :משרד
התמ"ת פועל לשילוב הורי יחידי בשוק העבודה באמצעות תכנית שכללה תכניות
משנה )להל תכניות המשנה( .בשני  2007 2003הייתה התכנית באחריות מינהל
מחקר וכלכלה שבמשרד )להל מינהל מחקר וכלכלה( .במאי  2008הועברה האחריות
להפעלתה לאג לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה שבמשרד )להל האג לשילוב
בתעסוקה(.
הביקורת העלתה כי התכנית שהפעיל משרד התמ"ת בשני  2007 2003לשילוב של
הורי יחידי בשוק העבודה לא השיגה את יעדה .תכניות המשנה תוקצבו לאור! זמ
בסכומי ניכרי  ,א! ניצול היה אפסי או זניח.
ביולי  ,2007לאחר שחלפו ארבע שני מהמועד בו החלה הפעלת התכנית ,פרס מינהל
מחקר וכלכלה קוב ,מאמרי )להל הסקר( ובו ממצאי של מעקבי אחר חלקי
שוני של התכנית .ממצאי הסקר הצביעו ,בי היתר ,על חוסר כדאיות ביציאה לעבודה
של הורי יחידי שהשתתפו בתכנית.
בתחילת  2010נעשתה בדיקה לבחינת כדאיות יציאת של הורי יחידי לעבודה .ג
בבדיקה זו עלה שהיציאה לעבודה אינה כדאית ,ומהבחינה הכלכלית עדיפה לה
אבטלה ,המלווה לעתי בקבלת קצבה כזו או אחרת המאפשרת את הישארות בבית
ע הילדי .
ממועד הסקר עד בדיקת הכדאיות חלפו יותר משנתיי  .שתי הבדיקות הובילו
למסקנות דומות והצביעו על חוסר האטרקטיביות של התכניות הקיימות .מ הראוי
היה שכבר בשלב מוקד יותר יפיק משרד התמ"ת מסקנות ויפעל לשינוי של התכניות.
בשני  ,2011 2008כמו בשנות ההפעלה הקודמות ,כמעט שלא נוצלו התקציבי
השנתיי שהוקצו לתכניות המשנה לשילוב הורי יחידי בשוק העבודה ,ומספר
ההורי שהשתתפו בה היה נמו! מאוד.
אשר לניהול של תכניות המשנה משנת  2008ואיל! ,בידי האג לשילוב בתעסוקה לא היו
הנתוני הנחוצי שיסייעו לו להערי! את מידת הצלחת של התכניות שהפעיל .לא נעשה
ניתוח סדור של התקציבי ושל ניצול בחת! של התכניות ולפי תקופות; לא נבח הקשר
הסיבתי בי ההשקעה בתכניות לשילוב הורי יחידי בתעסוקה לבי שינוי מצב )א
אכ השתנה(; לא היו נתוני סדורי על מספר ההורי היחידי שהשתתפו בתכניות
המשנה; על מידת השמת בעבודה ועל מידת התמדת במקומות העבודה; על שדרוג
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המקצועי ועל רמת השתכרות  .בהיעדר מידע כאמור אי אפשר לעמוד על התועלות שנבעו
מהתכניות בשני אלה בעניי שילוב של הורי יחידי במעגל העבודה.
על רקע ההיק הקט של ניצול תכניות המשנה והיעדר הכדאיות ביציאה לעבודה,
אישרו במר 2010 ,שר התמ"ת דאז ומנכ"ל משרד התמ"ת ביצוע תכנית חלו) ,להל
הפיילוט( ,לאוכלוסיית זכאי של  1,000 500איש ,לצור! הרחבת התכנית לעידוד
תעסוקה בקרב משפחות חד הוריות .במסגרת הפיילוט אמורה הייתה להינת תמיכה
רב שנתית מדורגת להורי היחידי  ,שבמסגרתה יוגדל באופ ניכר סל הפתרונות
למשפחותיה ותורחב אוכלוסיית היעד שתיהנה מההטבות .הפעלתו של הפיילוט
אמורה הייתה להתחיל בדצמבר  2010ולהימש! שלוש שני .
עד מועד סיו הביקורת בספטמבר  ,2012א על פי שחלפו יותר מ  20חודש מהמועד
המתוכנ  ,טר הוחל בביצוע הפיילוט.
ת כ נ י ת ל ל י ו ו י ת ע ס ו ק ת י ב ה פ ע ל ת ו ש ל מ ש ר ד ה ר ו ו ח ה  :בשני
האחרונות הקי משרד הרווחה מינהלת תעסוקה שמטרתה לפעול לגיבוש מדיניות
משרדית אחידה בעניי תעסוקה לאוכלוסיות שבטיפולו .מינהלת התעסוקה הגדירה את
אוכלוסיית המשפחות החד הוריות כאוכלוסיית יעד בנושא הפיתוח והקידו
בתעסוקה .בשנת  2010יז משרד הרווחה את תכנית "תעסוקה לרווחה" .התכנית
מיועדת ללוות משפחות המוכרות למחלקות לשירותי חברתיי  ,שבה לפחות ב זוג
אחד אינו מועסק למעלה מחצי שנה .בשנת הפעילות הראשונה הופעלו בתכנית שני
מחזורי והשתתפו בה  484משפחות ,מה  200משפחות חד הוריות ).(42%
תכנית זו גיבש משרד הרווחה ללא תיאו ע משרד התמ"ת .חוסר התיאו בי שני
המשרדי בהכנת התכניות עלול לפגוע ביעילות ולמנוע את ניצול יתרונותיו של כל אחד
מהמשרדי בתחומי פעילותו העיקריי .

הטיפול בחסמי לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה
ההיק הקט של ניצול התכניות לשילוב של הורי יחידי במעגל התעסוקה מצביע
על קיומ האפשרי של חסמי המונעי מרבי מההורי היחידי מקבלי הקצבאות
להיכנס לשוק העבודה או להגדיל את היק משרת  .בדיקה שעשה משרד התמ"ת
הצביעה על חוסר כדאיות לצאת לעבודה עקב שלילת קצבאות המוסד לביטוח לאומי
מהורי יחידי שהשתכרו מעל תקרת הכנסה שנקבעה ,וג בשל העובדה ששלילת
קצבת הבטחת הכנסה מביאה ג לביטול הטבות נלוות.
חס זה מוכר זה שני לכל הגורמי העוסקי בתחו ובכלל זה משרד הרווחה ,משרד
התמ"ת ,המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר .א על פי כ  ,ה לא השכילו למצוא
מנגנו שימת  ,על פני הזמ  ,את הפגיעה הכלכלית בהורי יחידי שהכנסותיה גבוהות
מתקרת ההכנסה שנקבעה .כל זאת חר פתרונות מעי אלו שנמצאו בעבור אוכלוסיות
אחרות.2
__________________

2

ביו  1.8.09נכנס לתוק תיקו  109לחוק הביטוח הלאומי )"תיקו לרו "( שנועד להבטיח שהסכו
הכולל  #מעבודה ומקצבת נכות  #שיקבל אד ע מוגבלות הזכאי לקצבת נכות ,יהיה תמיד גבוה יותר
מסכו הקצבה בלבד.
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ההליכי המינהליי למיצוי זכויותיה של משפחות חד הוריות
פעילות יעילה בנושא המשפחות החד הוריות מצריכה תיאו ושיתו פעולה מוסדר בי
המשרדי המופקדי על מת הזכויות לאוכלוסייה זו .התיאו ביניה חשוב לתכנונה
ולקביעתה של מדיניות טיפולית כוללת ,וג לבחינה מערכתית של הדרכי להקל על
אוכלוסיית ההורי היחידי למצות את הזכויות וההטבות המוקנות לה על פי די .
אחד המדדי לאיכותו של שירות הוא מספר הפעמי לה נדרש מבקש השירות
להטריח את עצמו כדי למצות את זכויותיו .בתחו השירות לציבור מקובלת תפיסה
ולפיה יש לספק שירות בנקודת מפגש אחת )".("One Stop Shop
הביקורת העלתה כי כדי לממש את זכאותו ,הורה יחיד נדרש לעתי להמציא מסמכי
שממילא מצויי בידי הגו הדורש אות או שנית היה לקבל בלי להטריחו.

סיכו והמלצות
בשנת  2011היו בישראל כ  131,000משפחות חד הוריות שהיוו  12.4%מכלל המשפחות
ע ילדי  .מצב הכלכלי לרוב קשה יותר מזה של משפחות דו הוריות ,וה חוות קשיי
חברתיי ורגשיי  .חוק משפחות חד-הוריות מגדיר מיהו הורה יחיד ואילו הטבות
יינתנו לו מכוח חוק זה.
הטיפול הממשלתי במשפחות חד הוריות דורש תיאו ושיתו פעולה בי משרדיי ,
בהובלתו של משרד הרווחה ,א! לעתי אלה אינ מתקיימי  .מ הראוי היה שמשרד
הרווחה ייזו להסדיר את דרכי שיתו הפעולה והתיאו בי הגופי המעורבי  ,ויוביל
מהל! של הקמת פורו מקצועי משות למשרדי  ,בראשותו.
ראוי שכל הגורמי העוסקי בתחו ישכילו למצוא מנגנו שימת  ,על פני הזמ  ,את
הפגיעה הכלכלית בהורי יחידי שהכנסותיה גבוהות מתקרת הכנסה שנקבעה;
מנגנו שיביא לידי הסרת חס מרכזי לשילוב של הורי יחידי בשוק העבודה.
משרד הרווחה זיהה אמנ את הצרכי הייחודיי של ההורי היחידי  ,א! לא גיבש
מדיניות לטיפול באוכלוסייה זו ,לרבות קביעת הנחיות מקצועיות למחלקות לשירותי
חברתיי שברשויות המקומיות .כמו כ על המשרד לפעול לשיתו פעולה ע גורמי
קהילה הפועלי בשטח למע אוכלוסייה זו כדי להנחות ולמסד את פעילות .
משרד התמ"ת מפעיל תכנית לעידוד שילוב של הורי יחידי במעגל התעסוקה ,אול
הצלחתה של תכנית זו בשני  2011 2003הייתה שולית .על משרד התמ"ת לבחו מחדש
את התכנית ,בתיאו ע שאר הגופי המעורבי בנושא .לבחינה זו משנה חשיבות על
רקע החלטת ממשלה מינואר  2012המחייבת את קביעתה של תכנית פעולה לשילובה
של אוכלוסיית ההורי היחידי בשוק העבודה.
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סדרי עבודת של ועדות לתכנו טיפול והערכה
בנושא ילדי בסיכו
מבקר המדינה ש דגש על ההגנה והשמירה על זכויותיה של אוכלוסיות חלשות
במדינת ישראל ,ובמסגרת זו ניתנת תשומת לב מיוחדת לאוכלוסייה העומדת במרכזו
של דוח זה ילדי במצבי סיכו  .בדוח נבחנו סדרי עבודת של ועדות לתכנו טיפול
והערכה בנושא זה.
בישראל חיי יותר מ  2.6מיליו ילדי  ,1מה כ  344,000נמצאי במצבי המסכני
אות במשפחת ובסביבת  .2בשל מצבי אלה נפגעת יכולת לממש את זכויותיה
על פי האמנה הבי לאומית לזכויות הילד בתחומי האלה :קיו פיזי והתפתחות;
השתייכות למשפחה; למידה ורכישת מיומנויות; רווחה ובריאות רגשית; השתייכות
והשתתפות חברתית; הגנה מפני אחרי ומפני התנהגויות של הילדי עצמ
המסכנות אות )להל ילדי בסיכו (.
האחריות לטיפול בילדי בסיכו מוטלת על משרד הרווחה והשירותי החברתיי
משרד הרווחה או המשרד( .המשרד מופקד על קביעת מדיניות הרווחה
)להל
במדינה ,מפקח על יישומה ומנחה מקצועית ,באמצעות הוראות התקנו לעבודה
סוציאלית )להל הוראת/ות התע"ס( ,את המחלקות לשירותי חברתיי ברשויות
המקומיות )להל המחלקות לשירותי חברתיי או המחלקות( .המחלקות מבצעות
בפועל את ההתערבות ומקנות את הסיוע ואת הטיפול לילדי שבסיכו ולמשפחותיה
בתחו הרשות המקומית.
הוועדה/ות לתכנו טיפול או הוועדה/ות(
הוועדות לתכנו טיפול והערכה )להל
במחלקות לשירותי חברתיי ה גופי רב מקצועיי בראשות עובדי סוציאליי
ואמורי להשתת( בה אנשי רווחה ,בריאות וחינו) .תפקיד לגבש תכניות טיפול
לילדי בסיכו ולמשפחותיה  ,בקהילה או במסגרות חו* ביתיות ,ולעקוב אחר
ביצוע  .הוועדה לתכנו טיפול היא אפוא צומת מרכזי בקבלת החלטות בנוגע לילדי
בסיכו .
שתי ועדות בחנו את סדרי עבודת של הוועדות לתכנו טיפול )שמ הקוד " :ועדות
החלטה"(" :ועדת ייעו* לקביעת סמכות 'ועדות החלטה' ודר) התנהלות מול פקידי
הסעד למיניה " בראשות ד"ר ישראל צבי גילת )להל ועדת גילת( וועדה ליישו
המלצות ועדת גילת בראשות מנכ"ל משרד הרווחה דאז פרופ' דב גולדברגר )להל
ועדת היישו ( ,וה פרסמו את המלצותיה בשני  2002ו  2004בהתאמה .בעקבות
המלצותיה ומדיניות משרד הרווחה מאז  2004תוכננו ונבנו תשתיות עבודה ארגוניות
ומקצועיות לטיפול בילדי בסיכו ובמשפחותיה בקהילה ,המכונות במשרד
הרווחה :הרפורמה .זו כללה עשיית שינויי מהותיי בסדרי עבודת של הוועדות כדי
לשפר את פעולת .
__________________

1
2

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,2011 Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘ ,עמ'  , 140לוח .2.19
המועצה הלאומית לשלו הילד.2011 ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘ ,Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ ,
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פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה עשה בחודשי אפריל אוגוסט  2012ביקורת בנושא סדרי עבודת
של הוועדות בשני ) 2011 2010להל התקופה הנבדקת( .בי היתר נבדקו :סדרי
יישו הרפורמה במשרד הרווחה ובמחלקות לשירותי חברתיי ותהליכי הפיקוח על
עבודת הוועדות .הביקורת נעשתה בשירות לילד ונוער שבמשרד הרווחה ברמת המטה
וברמה המחוזית במחוזות חיפה והצפו  ,תל אביב והמרכז ,ירושלי והדרו  .כמו כ
נעשתה בדיקה בעשר מחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות האלה :נס
ציונה ,רחובות ,ראש העי  ,יבנה ,קריית גת ,אשקלו  ,רהט ,אופקי  ,מודיעי עילית
ונשר.

עיקרי הממצאי
המסגרת הנורמטיבית לפעולת הוועדות לתכנו טיפול
נמצא כי בשנת  2009ניסה משרד הרווחה ,במסגרת הצעת חוק השמה חו $ביתית של
ילדי )ועדות תכנו  ,טיפול ואומנה( ,התש"ע  ,2009לעג בחקיקה את סדרי עבודת של
הוועדות לתכנו טיפול ,אבל הוא לא השלי את המהל& .כפועל יוצא קיי קושי לגייס
לדיוני את אנשי המקצוע שמחו $למשרד הרווחה )אנשי בריאות הנפש ,פסיכולוגי ,
נציגי חינו& וכדומה( .יתרה מכ& ,בהיעדר הסדרה של פעילות הוועדות בחוק עלולה
להיווצר התנגשות בחקיקה הקיימת )למשל התנגשות בי מחויבותו של עובד סוציאלי
לחוק הנוער כחבר בוועדה לפעול לקידו תכנית הטיפול שנקבעה בה ,ג א אינו
מסכי לתכנית ,לבי חובתו לשמור על שיקול דעתו העצמאי והאיסור המוטל עליו
בדי  ,כנאמ של בית המשפט ,לקבל תכתיב כלשהו מהוועדה לתכנו טיפול או מכל גו'
אחר ,מלבד בית המשפט(.
לא זו א' זו .במסגרת הרפורמה שונו באופ מהותי הנחיות משרד הרווחה למחלקות
לשירותי חברתיי בכל הקשור לסדרי עבודת של הוועדות לתכנו טיפול .למרות זאת
לא עודכנה הוראת התע"ס ,וקיי פער בינה לבי סדרי עבודת של הוועדות בפועל.
אמנ לא מכבר החל משרד הרווחה לנסח הוראת תע"ס חדשה ,א& צפוי שהיא תאושר
לא לפני מר.2013 $

ההיערכות לרפורמה ויישומה
 .1ק ב י ע ת ת כ נ י ת ל ב י צ ו ע ה ר פ ו ר מ ה  :משרד הרווחה לא הכי תכנית רב
שנתית לביצוע הרפורמה ודחה בכל שנה את לוח הזמני ליישומה .ג הערכתה של
הרפורמה באמצעות מחקר מלווה ,שהייתה אמורה להתחיל ב  ,2008נדחתה בשלוש
שני  .נכו למועד סיו הביקורת באוגוסט  2012כעשר שני לאחר שהמשרד החל
בניסוי חלו) $פיילוט( ליישו הרפורמה וכחמש שני לאחר שהוחלט על יישומה ברמה
הארצית עדיי לא יושמו רכיבי מרכזיי בה ,וצפוי שייושמו לא לפני סו' שנת .2015
טיפול:
בוועדה לתכנו
להבניית הדיו
 .2פ י ת ו ח כ ל י
)א( לצור& הבניית תהליכי העבודה פיתח משרד הרווחה כבר בשנת  2003ערכת טפסי
)למילוי ידני( הכוללת הנחיות וכלי להכנה לדיו  ,לתיעוד שלבי הדיו ולמעקב על
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תכנית הטיפול )להל ערכת הכלי ( .השימוש בערכת הכלי במחלקות לשירותי
חברתיי שנבדקו היה חלקי או שלא נעשה בה כל שימוש ,בעיקר משו שהיא נתפסת
מכבידה ומסורבלת בעיני חלק מהמשתמשי  :ארבע מהמחלקות בקריית גת,
באופקי  ,ברהט ובמודיעי עילית אינ משתמשות כל עיקר בערכת הכלי ; שתיי
מה בראש העי וברחובות עושות בה שימוש חלקי בלבד.
)ב( כבר ב  2004עמדה ועדת היישו על הצור& להקי מערכת ממוחשבת של דיוני
הוועדות לתכנו טיפול והחלטותיה  .ואול  ,רק ב  2009החל משרד הרווחה לפתח את
המערכת )להל מערכת מתו"ה( שנועדה להחלי' את ערכת הכלי הידנית .מערכת זו
נועדה ג לייצר מאגר מידע מלא הכולל נתוני ברמה המקומית והארצית בנוגע
לעבודת של הוועדות ,כדי לספק בסיס לתכנו הטיפולי הנדרשי לילדי בסיכו
ולבקרה על עבודת  .בספטמבר  2011החל המשרד להטמיע את המערכת ב  14מחלקות
לשירותי חברתיי במסגרת ניסוי חלו) $פיילוט( ,אול נכו למועד סיו הביקורת
באוגוסט  2012כמחצית עושות בה שימוש חלקי בלבד ,בי היתר בשל המבנה המסורבל
והארו& של הדוחות שהמערכת מפיקה ומספר הרב של הנתוני שמשתמשי הקצה
נדרשי למלא לצור& הפקת דוחות אלה .הניסוי צפוי להסתיי במאי  ,2013ורק בסו'
 2015צפויה המערכת הממוחשבת להיות בשימוש בכל המחלקות לשירותי חברתיי
באר ,$בכפו' לאישור התקציב לכ&.
 .3ה ק מ ת ו ע ד ו ת ת כ נ ו ט י פ ו ל א ז ו ר י ו ת  :הוועדות האזוריות נועדו
למלא את תפקיד הוועדות לתכנו טיפול ביישובי קטני שבה פועלת ועדה בהרכב
חסר ,לנוכח מספר המצומצ של עובדי המחלקות ש  .ב  2008קיבל משרד הרווחה
עשרה תקני לאיוש מרכזי ועדות אזוריות ,ואול נכו למועד סיו הביקורת לא הקי
המשרד ועדות אלה.
 . 4מ נ ג נ ו נ י ע ר ר  :ועדת היישו קבעה שא הוועדה לתכנו טיפול ממליצה
להוציא ילד לסידור חו $ביתי בניגוד לדעת הוריו ,יתאפשר להורי לבקש דיו חוזר
בוועדה מחוזית לתכנו טיפול .משרד הרווחה לא ביצע את החלטת ועדת היישו לכונ
ועדות מחוזיות כאמור.

פיקוח מחוזי על עבודת הוועדות בעקבות הרפורמה
מפקחי הקהילה המחוזיי של השירות לילד ונוער שבמשרד הרווחה אינ מפקחי
באופ שוט' על עבודת הוועדות.
בשני האחרונות נעשתה בנושא פעילות הוועדות רק בקרה אחת :בקרה משותפת של
השירות לילד ונוער ע תחו בכיר ארגו ומינהל ברשויות המקומיות במשרד הרווחה
)להל הבקרה המשותפת( .ואול בקרה זו לא כללה את כל הרשויות המקומיות,
ומשרד הרווחה לא סיכ את ממצאי הבקרה ולא ביצע תהלי& של הפקת לקחי
מממצאי אלו.

יישו הרפורמה במחלקות לשירותי חברתיי
 .1ה ר כ ב ה ו ו ע ד ה ל ת כ נ ו ט י פ ו ל  :בוועדה לתכנו טיפול מתקבלות
החלטות חשובות לחיי הילד והמשפחה .כדי שהחלטות הוועדה יתקבלו מתו& חשיבה
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מעמיקה ,מקצועית ואובייקטיבית המליצה ועדת היישו שהרכב הוועדות לתכנו
טיפול יהיה קבוע ורב מקצועי ויכלול אנשי מקצוע משירותי הרווחה ,החינו& והבריאות
שאינ מעורבי בטיפול בילד ובהוריו ,ומשתתפי נוספי לפי המקרה.
)א( ב  14מ  38התיקי שנבדקו באקראי )כ  (37%לא השתתפו בדיוני הוועדות אנשי
מקצוע מחו $למחלקות לשירותי חברתיי  .זאת ועוד ,בחמש מהרשויות המקומיות
שנבדקו קריית גת ,אופקי  ,יבנה ,נס ציונה ומודיעי עילית צוי כי דר& קבע אי
נציגי משירותי הבריאות משתתפי בדיוני הוועדות .בכל המחלקות לשירותי
חברתיי שנבדקו ,למעט המחלקה בנשר ,צוי חסרונ של אנשי מקצוע משירותי
בריאות הנפש בוועדות ,בעיקר בוועדות הנוגעות לבני נוער .אשר לנציגות משירותי
החינו& ,אמנ בכל המחלקות שנבדקו יש נציגות כאמור ,אבל באשקלו  ,באופקי ,
ברהט וברחובות אי נציגי קבועי  .הקושי לגייס נציגי קבועי מתחו החינו&
והבריאות עלה ג בבקרה המשותפת .בקריית גת ,ברהט ובנס ציונה לא השתתפה
מפקחת השירות למע הילד בקביעות בדיוני על ילדי בגיל הר& ,שלא על פי ההנחיות.
)ב( אשר לנציגות הקבועה של אנשי צוות מהמחלקה לשירותי חברתיי שאינ
מעורבי באופ שוט' בטיפול בילד ובהוריו ג כא לרוב אי נוכחות של איש צוות
קבוע כנדרש; חו $ממרכז הוועדה ,הנציגי מתחלפי לפי המקרה .כמו כ התקיימו
דיוני בוועדות בהרכב חסר של שלושה אנשי צוות מהמחלקה לשירותי חברתיי
בלבד ,מה שניי אינ חברי קבועי בוועדה ,ג זאת שלא על פי המלצות ועדת
היישו .
למשרד הרווחה אי מידע מרוכז הנוגע להרכבי הוועדות לתכנו טיפול ,ולא תמונת מצב
מלאה על שיעור הדיוני המתקיימי בניגוד להנחיות ועל הסיבות לכ&.
להשתתפות בדיוני הוועדה לתכנו טיפול:
 .2ה כ נ ת ה ו ר י
אחד העקרונות החשובי שעמדו בבסיס הרפורמה הוא זכות של ההורי להיות
מעורבי ושותפי בהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לילד שבסיכו  .כדי לוודא כי
השתתפות ההורי בדיוני הוועדה תהיה מועילה ,נקבע כי יש לקיי פגישת הכנה עמ
לקראת הדיו ולתעד את ההכנה בטופס המיועד לכ& בערכת הכלי .
בנושא ההשתתפות של הורי בדיוני הוועדות חל שינוי ניכר בעקבות הרפורמה ,וברוב
המוחלט של המקרי שנבדקו ההורי מוזמני לדיוני הוועדות ומשתתפי בה  .ע
זאת ,נושא הכנת ההורי לא הוטמע כדבעי .אמנ במחלקות לשירותי חברתיי
שנבדקו נמסר למשרד מבקר המדינה כי בדר& כלל מתקיימות פגישות הכנה ע ההורי
לקראת דיוני הוועדה ,א& בתיקי שנבדקו לא נמצאו אסמכתאות לכ& .ג בבקרה
המשותפת נמצאו תיקי ללא מסמכי המתעדי פגישות הכנה ,א משו שלא
התקיימו פגישות הכנה במקרי אלו ,וא משו שה לא תועדו ,א' שהתקיימו .בחלק
מ התיקי לא נמצאו מסמכי המתעדי את הסיבה לקיו דיו בוועדה ללא נוכחות
הורה הילד או הוריו ,שלא על פי ההנחיות.
ב ד י ו  :ועדת היישו קבעה שככלל ,ילדי בני 12
 .3ה ש ת ת פ ו ת י ל ד י
ומעלה יוזמנו לדיוני הוועדה לתכנו טיפול ,ותינת לה ההזדמנות להביע את עמדת
ביחס לתכנית הטיפול המתוכננת עבור  .א החליט מרכז הוועדה שלא לאפשר לילד ב
 12ומעלה להשתת' בדיוני הוועדה ,עליו לנמק את החלטותיו בכתב.
ב  19מ  38התיקי שבדק משרד מבקר המדינה באקראי התייחסו הדיוני לקטיני
מגיל  12ומעלה ,א& רק בתשעה מה נכחו הילדי  .בשני מקרי נוספי נכתבו
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בפרוטוקול הסיבות לאי השתתפות  ,ובשמונת התיקי האחרי לא ניתנו נימוקי
לכ& .כלומר ,שיתו' הילדי בני  12ומעלה בדיוני הוא חלקי ביותר ,ושלא כהשתתפות
ההורי  ,הנושא טר הוטמע במלואו במחלקות לשירותי חברתיי .
 .4ג י ב ו ש ת כ נ י ת ט י פ ו ל ל מ ש פ ח ה :הדיו בוועדה אמור לכלול תהלי& של
התחומי שבה יש צור& בעזרה לילד ולמשפחתו ,דיו בחלופות
בירור הצרכי
הקיימות לסיפוק הצרכי וגיבוש תכנית הטיפול לילד ולהורי  .על מרכז הוועדה לתעד
את מהל& הדיו ואת תכנית הטיפול שגיבשה הוועדה בטופס ייעודי בערכת הכלי .
מבדיקת  38התיקי נמצא כי רק ב  18מה )כ  (47%צוינה תכנית טיפול להורי
במקביל לתכנית הטיפול לקטי  .ג בתיקי שנבדקו במסגרת הבקרה המשותפת נמצא
כי הוועדות לתכנו טיפול לא הקפידו בכל מקרה לקבוע תכנית טיפול למשפחה כדי
לסייע לה ולחזקה ,במקביל לתכנית הטיפול שנקבעה לקטי  .תכנית כזו חשובה בייחוד
א הוחלט להוציא את הקטי מהבית ,כדי להבטיח את התנאי שיאפשרו לו לשוב
לחיק המשפחה.
ב ס י ד ו ר ח ו ב י ת י :לפי ההנחיות ,על הוועדות
 .5מ ע ק ב ע ל י ל ד י
לקיי דיוני מעקב לפחות אחת לשנה על כל ילד בסידור חו $ביתי )פנימייה או אומנה(
כל עוד הוא מחו $לבית ולפחות שנה לאחר החזרתו הביתה .נושא המעקב על מצב של
ילדי הנמצאי בסידור חו $ביתי אינו מוטמע כראוי .ג בבקרה המשותפת נמצאו
מקרי שבה לא התקיימו דיוני מעקב שנתיי על ילדי הנמצאי בסידורי חו$
ביתיי  ,שלא על פי הנהלי .

סיכו והמלצות
התמודדות נכונה ומיטבית של המדינה ע מצב של קטיני בסיכו חיונית
להשתלבות בחברה בעתיד כאזרחי תורמי ומועילי  .התמודדות נכונה פירושה
בחינה של צורכיה  ,בניית תכנית טיפול מתאימה ומת שירותי אשר יסייעו למנוע את
המצבי המסוכני שה נתוני בה  ,לצמצמ או להתמודד עמ  .לעומת זאת ,טיפול
לקוי של מוסדות המדינה בקטי בסיכו ובמשפחתו עלול לדו אות לחיי בשולי
החברה.
הוועדה לתכנו טיפול והערכה היא פורו של אנשי מקצוע המתכנס כדי לגבש תכניות
טיפול לילדי בסיכו לצור& קידומ והעצמת  ,וזאת בשותפות מלאה ע ההורי וע
ילדיה  .משנת  2002החל משרד הרווחה לבצע רפורמה בטיפול בילדי הנתוני
בסיכו  ,שכללה שינויי בסדרי עבודת של הוועדות ,פיתוח תשתיות ארגוניות
ומקצועיות ופיתוח שירותי לילדי בסיכו בקהילה ,שיאפשרו לסייע לה מתו&
השארת בחיק משפחת .
משרד הרווחה הצליח לקד ולהטמיע במחלקות לשירותי חברתיי מרכיבי
מסוימי של הרפורמה בוועדות ,בעיקר בכל הנוגע למעורבות ההורי ולשיתופ
בתהליכי קבלת ההחלטות בדיוני הוועדות .ע זאת ,מרכיבי מהותיי של הרפורמה
עדיי לא יושמו.
כעשר שני לאחר שיצא משרד הרווחה בניסוי חלו $לביצוע הרפורמה בוועדות ,ראוי
להשלימה בהקד  ,ובכלל זה :לקד את הסדרת מעמד של הוועדות בחקיקה; לפעול
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בשיתו' משרדי הממשלה הרלוונטיי להבטחת הרכב הרב מקצועי של הוועדות;
להקי מנגנוני ערר על החלטות הוועדות; להשלי את תשתיות המחשוב ואת גיבוש
אמצעי הפיקוח הנאותי עליה ; ולבחו את יישו תהליכי השינוי באופ מובנה
וברציפות ,זאת כדי לקבל היזו חוזר על הקשיי ועל נקודות החוזק של סדרי העבודה
כל אלו יסייעו להטמעה טובה יותר של הרפורמה בכל הרשויות המקומיות
החדשי
לטובת הילדי בסיכו ומשפחותיה .
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אסדרת שירותי שיקו שהמדינה רוכשת
מגורמי חו*
מבקר המדינה ש דגש מיוחד על הבטחת זכויותיה של אוכלוסיות חלשות במדינת
ישראל ,ודוח זה הוא חוליה נוספת בסדרת דוחות העוסקי בזכויות חברתיות
שהמדינה מחויבת בשמירת .
מדינת ישראל מספקת לתושביה שירותי חברתיי בתחומי שוני  ,בה בריאות,
רווחה ,חינו" ושיכו  .בי תושביה ישנ קבוצות אוכלוסייה חלשות ,כגו נכי נפש,
אנשי ע מוגבלויות ,קשישי  ,ילדי ונוער בסיכו  ,הזקוקות למגוו של שירותי
אינטנסיביי ושוטפי יותר מאחרי .
מאז המחצית השנייה של שנות התשעי של המאה העשרי נוהגת המדינה לרכוש
חלק ניכר מ השירותי החברתיי מארגוני חיצוניי )עמותות וגופי עסקיי (,
שנבחרי בדר" כלל במכרזי  .משרדי הממשלה מתקשרי ע אות ארגוני בחוזי
הקובעי את סוג השירותי שעליה לספק ,את היקפ  ,את כוח האד הנדרש
לאספקת  ,את כישוריו ועוד ,והמשרדי מתמקדי בעיקר בהתוויית המדיניות,
בהקצאת תקציבי  ,באסדרה )רגולציה( ובפיקוח ובקרה על הארגוני החיצוניי .
ע השירותי החברתיי החשובי המסופקי ברוב באמצעות גורמי חו נמני
שירותי שיקו לאנשי ע נכויות ומוגבלויות .בכלל זה מצויי שירותי השיקו לנכי
הנפש ,שהאחריות להפעלת היא בידי מטה השיקו הפועל במסגרת שירותי בריאות
הנפש שבמשרד הבריאות; ושירותי שיקו לאנשי ע נכויות ומוגבלויות מסוגי
שוני )כגו נכויות פיזיות או חושיות ,לקויות קוגניטיביות ,קשיי תפקוד או
הסתגלות( ,שלה אחראי אג& השיקו במשרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל
משרד הרווחה(.
שירותי השיקו האינטנסיביי והנפוצי ביותר ה שירותי הדיור ,הכוללי
מסגרות של הוסטלי ודיור מוג אשר התקציבי להפעלת מסתכמי במאות
מיליוני ש"ח בשנה .בשנת  2012הפעיל משרד הבריאות באמצעות כ  60ארגוני
חיצוניי כ  120הוסטלי שהתגוררו בה כ  3,400דיירי  ,וכ  100מסגרות של דיור
מוג שהתגוררו בה כ  6,400דיירי  .במשרד הרווחה הפעיל אג& השיקו באמצעות
כ  35ארגוני חיצוניי כ  80מסגרות דיור ,ובה הוסטלי ומסגרות המשלבות
הוסטל ע דיור מוג  .מספר הדיירי שהתגוררו בה הסתכ בכ .3,000

פעולות הביקורת
בחודשי מר $אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של משרדי
הרווחה והבריאות לאסדרת שירותי השיקו שה רוכשי מארגוני חיצוניי .
במשרד הבריאות נעשתה הבדיקה בשירותי בריאות הנפש ובמחוזות תל אביב והדרו
בשירות לטיפול חו $ביתי שבאג' השיקו  .הבדיקה
בעיקר ,ובמשרד הרווחה
התמקדה בשירותי הדיור ובחנה נושאי כגו בחירת מסגרות דיור על ידי הדיירי ,
סדרי העסקת עובדי  ,פיקוח ובקרה ולמידה בי משרדית .בבדיקה נסקרו מידע
ומסמכי שרוכזו בידי משרדי הבריאות והרווחה מכמה מסגרות דיור ,לבקשת משרד
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מבקר המדינה .נוס' לכ& כללה הבדיקה מעקב אחר ליקויי שהועלו בביקורות קודמות
של מבקר המדינה.
יודגש כי הבדיקה לא עסקה בשאלה העקרונית ,הא ראוי או כדאי להפריט שירות
חברתי זה או אחר ולרכשו מגורמי חו $אלא בחנה את הצעדי שנוקטי משרדי
הממשלה הלכה למעשה כדי להבטיח את השירות הטוב ביותר לאוכלוסייה הנזקקת
במצב הדברי הקיי  ,שבו מרבית השירותי מופעלי על ידי גורמי חו.$

עיקרי הממצאי
סדרי העסקת עובדי במסגרות הדיור
 .1רבי מהארגוני שמפעילי את מסגרות הדיור ה גופי עסקיי  ,ומוב שבי
היתר ה נועדו להשיא רווח כספי לבעליה  .חובתו של המאסדר )רגולטור( ,קרי
המשרד הממשלתי ,להבטיח שתכלית זו לא תשפיע על מחויבות המקצועית של
הארגוני ושל העובדי המועסקי בה )ובה מנהלי מקצועיי  ,עובדי
סוציאליי ומטפלי ( לשיקו הדיירי .
האחריות הכוללת לשיקו הדיירי במסגרות הדיור מוטלת על המנהלי המקצועיי
שלה  ,ולחוות דעת בנוגע לכל דייר יש משקל בקביעת תכנית שיקומו .בדיקת דוגמאות
של חוזי העסקה של מנהלי מקצועיי שמשרד הבריאות ומשרד הרווחה ריכזו לצורכי
הביקורת מ  23מסגרות דיור 1העלתה כי בשלוש מסגרות הובטח תמרי $כספי למנהל
א מסגרת הדיור תהיה בתפוסה מלאה )כלומר ,הכנסה כספית גבוהה יותר לארגו
שנות את השירות ,שכ התשלו שהוא מקבל מהמשרד הממשלתי נקבע לפי מספר
הדיירי במסגרת הדיור(; במסגרת נוספת נמצא שהובטח תמרי $כספי בגי העברת
דייר ממסגרת של הוסטל למסגרת של דיור מוג .
התניית תמריצי כספיי בהיק' הדיירי במסגרת הדיור ,או במעבר שלה למסגרת
אחרת ,מעלה חשש שהתמרי $ישפיע ולו במעט על חוות דעת של המנהלי
בנושאי כגו שחרור של דייר ממסגרת מאחר שאינו זקוק לה עוד ,השארתו בה או
העברתו למסגרת מסוג אחר .החלטות אלה צריכות להתקבל על בסיס שיקולי
מקצועיי בלבד ,ואי לערב בה שיקול כלכלי.
 .2ת ח ל ו פ ת ע ו ב ד י  :תחלופה גבוהה של עובדי עשויה לפגוע בקשר שבי
המטופלי למטפל ובאיכות הטיפול .בבדיקה נמצא שיעור תחלופה גבוה בכוח האד
והיעדר יציבות תעסוקתית :מש& ההעסקה של לפחות מחצית מהעובדי הסוציאליי
שעובדי או שעבדו במסגרות הדיור שנבדקו 2היה לכל היותר שנתיי  .כשליש
מהעובדי מועסקי או הועסקו כשנה בלבד.
 .3ש מ י ר ה ע ל ז כ ו י ו ת ה ע ו ב ד י  :ככל מעסיק ,הארגוני החיצוניי
מחויבי לקיי את כל חוקי העבודה החלי על העובדי  .משרדי הבריאות והרווחה
__________________

1
2

הוסטלי ודיור מוג  16 ,ממשרד הבריאות ו  7ממשרד הרווחה.
 13במשרד הבריאות ו  6במשרד הרווחה.
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מיעטו לבדוק נושא זה הבדיקות נעשו במסגרת בקרות כספיות שרואי חשבו חיצוניי
עשו עבור  ,ואלה נעשות רק במספר קט של מסגרות דיור.
 .4ה י ע ד ר ב ס י ס נ ת ו נ י  :משרדי הבריאות והרווחה לא גיבשו בסיסי נתוני
שיאפשרו לה לאתר מגמות ,בעיות וכשלי בקרב מסגרות הדיור ולהתוות מדיניות
על העובדי במסגרות
ולו מדגמיי
מתאימה להתמודדות עמ  ,ובכלל זה נתוני
אלה ,תנאי עבודת  ,ניסיונ והשכלת ועל ההכשרות שה מקבלי במסגרות הדיור.

האפשרויות לבחור בי מסגרות הדיור והמידע עליה
)א( משרד
ב ב ח י ר ת מ ס ג ר ת ד י ו ר:
 .1ס ד ר י ה ס י ו ע ל ז כ א י
הבריאות :בדיקת הנעשה במחוזות הדרו ותל אביב של שירותי בריאות הנפש העלתה
כי מתאמי טיפול שמונו כדי לסייע לנכה נפש לממש את זכאותו לתהלי& שיקומי ולבחור
את מסגרת הדיור שאושרה לו ,אינ מתפני לתפקיד זה )מחוז הדרו ( ,או שה
עוסקי בו באופ חלקי בלבד )מחוז תל אביב(.
עוד נבדקו נתוני בדבר מעבר של דיירי מהוסטלי לדיור מוג בשני 2011 2010
והועלה כי רוב ניכר של הדיירי עברו למסגרות של אותו ארגו המפעיל את ההוסטלי
שבה שהו .הביקורת העלתה כי מי שמסייע בפועל לדיירי בבחירת המסגרות
החדשות ה עובדי הארגו  ,שאינ מכירי בהכרח את כלל מסגרות הדיור.
)ב( משרד הרווחה :ההחלטה על התאמת מועמד למסגרת דיור של אג' השיקו
מתקבלת על ידי ועדת השמה מחוזית ,והיא רשאית להזמי לדיוניה את המועמד .בפועל
ועדות ההשמה מזמנות את המועמדי רק במקרי חריגי  .להשתתפותו של המועמד
בדיו יש חשיבות ,שכ היא עשויה להגדיל את מעורבותו ואת מחויבותו לתהלי&
השיקו  ,וכ היא עשויה לסייע לוועדת ההשמה לקבל החלטה על בסיס מידע רב יותר.
 .2ה י ע ד ר מ י ד ע נ א ו ת ע ל מ ס ג ר ו ת ה ד י ו ר  :כדי שמועמד למסגרת דיור
יוכל לבחור את המסגרת המתאימה והאיכותית ביותר עבורו ,עליו להיות חשו' למידע
נגיש על מסגרות הדיור השונות .פרסו כזה ג צפוי לעודד תחרות בי הארגוני
השוני  ,מה שעשוי לתמר $אות לשפר את איכות השירות במסגרות .נמצא כי המידע
שמפרס משרד הבריאות על מסגרות הדיור באתר האינטרנט שלו הוא דל; אשר
למשרד הרווחה ,באתר האינטרנט שלו לא נמצאו כלל פרטי על מסגרות הדיור
המצויות באחריות אג' השיקו  .שני המשרדי ג אינ מפרסמי פרטי על
ממצאי שעלו בביקורי הפיקוח ,ואי אפשרות למועמד לעמוד על טיב מסגרות הדיור.

הפיקוח והבקרה על מסגרות הדיור
)א( הפיקוח והבקרה על מסגרות הדיור במשרד
 .1מ ש ר ד ה ב ר י א ו ת :
הבריאות מתבצעי על ידי צוות בקרה מחוזי .נמצא כי במחוז הצפו אי צוות בקרה
מאז שנת  ;2009מכא שיותר משלוש שני משרד הבריאות לא מפקח באופ סדיר על
מסגרות הדיור במחוז הצפו  ,שבה כ  1,200נכי נפש.
א' שמשרד הבריאות מפקח על עשרות רבות של מסגרות דיור ,הוא אינו עושה כ
בצורה שיטתית ומובנית דיה לא ידוע א כל המסגרות אכ נבדקות מפע לפע  ,אי
אחידות באופ ביצוע הפיקוח ,וממילא ג אי שימוש בתוצרי הפיקוח .התברר ג כי
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שיתו' הפעולה בי צוות הבקרה )שתפקידו לפקח על מסגרת הדיור בכללותה( לבי
רכזות השיקו )שתפקיד לקיי מעקב פרטני אחר נכי הנפש השוהי במסגרות הדיור(
לקה בחסר ,על א' הממשקי הרבי ביניה .
)ב( הבקרה הכספית :מטרת בקרה זו לוודא שהכספי המועברי לארגוני
שמפעילי את מסגרות הדיור אכ מנוצלי באופ מיטבי למימו הפעילות השיקומית,
בהתא להסכ ההתקשרות ,ושהארגוני עומדי בהוראות המחייבות אות
בהיבטי הכספיי  .הבקרה הכספית מתבצעת בי השאר על ידי משרדי רואי חשבו
חיצוניי  .ליקויי חמורי שנמצאו בבקרות הכספיות מועלי לפני ועדה מייעצת של
שירותי בריאות הנפש ,וזו ממליצה לפני ראש שירותי בריאות הנפש על דרכי פעולה
בנדו .
הביקורת העלתה כי (1) :הטיפול בדוחות הבקרה של רואי החשבו החיצוניי לקה
בחסר :א' ששלושה משמונה דוחות לא הושלמו ,לא נמצאה כל התייחסות של משרד
הבריאות לצור& בהשלמת או לממצאי שכבר הועלו בה  .בנוגע לשלושה דוחות
אחרי  ,שדנו במסגרות דיור שבה שהו כ  240נכי נפש ושהעלו ליקויי חמורי ,
הוחלט שיש לכנס את הוועדה המייעצת לצור& דיו בה  ,אול בפועל נמצא שהוועדה
התכנסה רק לגבי שניי מהדוחות ,ולגבי אחד מה לא התקיי דיו לגופו של עניי .
) (2בשני  2012 2011היו שני מקרי שבה המליצה הוועדה להפסיק את
ההתקשרות ע מסגרות דיור עקב ליקויי חוזרי ונשני שהתגלו בה ושלא תוקנו
למרות ההתראות .לאחר קבלת ההמלצות ולאחר שביקר במסגרות ,סבר ראש שירותי
בריאות הנפש כי אי עדיי מקו להפסקת ההתקשרות עמ  ,וכי יש מקו למת
הזדמנות נוספת לתק את הליקויי .
יש להעיר כי ככלל ,ראש שירותי בריאות הנפש פועל למעשה בשני "כובעי " מצד אחד
מוטלת עליו האחריות לספק את שירותי השיקו באמצעות הארגוני ; ובה בעת הוא
מתפקד כמאסדר האחראי על הפיקוח עליה  .בנסיבות אלה עלול להיווצר מצב שבו
יחשוש הנושא בתפקיד להפעיל את סמכותו כנגד ארגוני  ,כדי שלא תיפגע אספקת
השירותי .
)ג( אמצעי האכיפה לש תיקו הליקויי  :לפי הסכמי ההתקשרות ,משרד הבריאות
רשאי לגבות מארגו פיצויי מוסכמי בגי אי תיקו ליקויי הנכללי בדוח הפיקוח
ובגי דיווחי שגויי שגרמו לתשלומי יתר .ואול משרד הבריאות כמעט שלא השתמש
בסנקציה הלכה למעשה ,א' על פי שנמצאו מקרי שלכאורה הצדיקו זאת.
 .2מ ש ר ד ה ר ו ו ח ה ) :א( הפיקוח על מסגרות הדיור של משרד הרווחה נעשה
על ידי מפקחי המשרד המחוזיי  ,בשיטה המכונה "שיטת הר'" .זו שיטה לפיקוח על
מסגרות שונות ,הערכת ומעקב אחריה שנועדה להעלות את ר' איכות הטיפול בה .
נמצא כי חלק ממסגרות הדיור לא נבדקו באמצעות שיטת הר' ,ובמרבית המסגרות
שנבדקו הבדיקה לא הייתה מלאה.
)ב( נמצא כי המפקחי מתקשי לבצע בדיקות הנוגעות למצבת כוח האד
ולנושאי כספיי העולי מפע לפע  ,עקב היעדר ידע בתחומי אלה והיעדר כלי
ממוחשב לבדיקת .
)ג( משרד הרווחה לא השתמש בשיטת הר' לש השוואה בי המסגרות השונות
ודירוג  ,א' ששיטה מובנית וממוחשבת זו מאפשרת ליצור מאגרי מידע על ביצוע
הפיקוח ,על מסגרות הדיור ועל איכות הטיפול.

משרד הרווחה והשירותי החברתיי
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)ד( הבקרה הכספית :נמצא כי בשני  2011 2010נעשו מטע חשבות משרד הרווחה
בקרות כספיות רק בשתי מסגרות דיור של השירות לטיפול חו $ביתי )מבי כ  .(80יש
להדגיש כי בבקרות הכספיות נבדקי מרכיבי חשובי שאינ נבדקי על ידי
המפקחי המחוזיי  ,כמו הניהול התקציבי של מסגרת הדיור ,הכנסותיה ,הוצאותיה
וזכויות עובדיה .בהיעדר בקרות של חשבות המשרד או של גור חיצוני מטעמה ,ה
נותרי בגדר הפקר.
)ה( אמצעי האכיפה לש תיקו הליקויי  :בדיקת נוסח הסכ ההתקשרות של
משרד הרווחה ע הארגוני העלתה כי במקרה של הפרת הסכ  ,הסנקציה היחידה
היא הפסקת ההתקשרות .מדובר בהרתעה שאינה יעילה דיה ,ויש להוסי' להסכמי
בעתיד סנקציות ביניי .

המעקב אחר תהלי השיקו ומדידת הצלחתו
 .1מ ע ו ר ב ו ת מ ו ע ט ת ש ל מ ש ר ד י ה מ מ ש ל ה ב ת ה ל י " ה ש י ק ו :
)א( משרד הבריאות :נמצא כי העיו בתכניות השיקו מתבצע בדר& כלל אחת לשנה
בלבד במקו אחת לחצי שנה ,והוא נעשה על פי רוב רק על ידי רכזת השיקו האזורית
של משרד הבריאות ולא על ידי ועדת שיקו כנדרש בחוק שיקו נכי נפש בקהילה,
התש"ס  .2000משתמע מכא שהבקרה הממשלתית על תהלי& השיקו אינה מספקת.
)ב( משרד הרווחה :בדיקת דוחות פיקוח שנעשו במסגרות הדיור העלתה כי עובדי
סוציאליי מ המחלקות לשירותי חברתיי שברשויות המקומיות אינ מגיעי
פעמי רבות לדיוני השנתיי שמתקיימי במסגרות בנוגע לכל דייר ודייר ,א' שזהו
אחד מתפקידיה .
 .2מ ד י ד ת ה צ ל ח ת ו ש ל ת ה ל י " ה ש י ק ו  :כדי לבחו א הושגו מטרות
השיקו  ,על משרדי הממשלה לעקוב באופ שוט' ומובנה אחר התהלי& המתבצע
במסגרות הדיור .כ עליה למדוד מפע לפע את מידת הצלחתו .חר' זאת משרד
הבריאות טר ביצע בדיקה כאמור ,ומשרד הרווחה ביצע רק בדיקה נקודתית אחת
שכללה מדידת תוצאות בכמה מסגרות הדיור.

למידה בי משרדית
א' שמשרדי הבריאות והרווחה מתמודדי ע סוגיות דומות בנושא שירותי השיקו ,
ה אינ מקיימי הלי& מובנה ומוסדר של למידה הדדית אשר תוכל לשפר את
עבודת ואת השירות שה נותני לציבור ,וג לא נמצא שמי מה בח באופ מושכל
את פשר ההבדלי בסדרי עבודת .

סיכו והמלצות
בי השירותי שרוכשת הממשלה מגורמי חו $מצויי כאמור שירותי השיקו לנכי נפש
שרוכש משרד הבריאות ,ושירותי שיקו לאנשי ע נכויות ומוגבלויות מסוגי שוני
שרוכש משרד הרווחה .בדוח זה הועלו כשלי בתחומי שוני  ,אשר אי תיקונ או
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אי בקרה נאותה עליה עלולי לפגוע בכל ההלי& ובעיקר במטרה עצמה מת
שירותי נאותי לאוכלוסייה שנזקקת לה  ,שחלק ניכר ממנה הוא אוכלוסייה חלשה.
הממצאי שהועלו בדוח זה מחייבי את משרדי הבריאות והרווחה לשפר את אופ
אסדרת פעילות הארגוני המפעילי את מסגרות הדיור .בכלל זה ,עליה להתוות
מדיניות שתבטיח כי זכויות העובדי במסגרות הדיור יישמרו וכי שיקול דעת
המקצועי לא ייפגע מפאת אינטרסי כלכליי ; לתת את הדעת לכשלי שהועלו
בביקורת בסוגיית המעבר של נכי נפש בי מסגרות הדיור והתחלופה הגבוהה של עובדי
סוציאליי בה ; לבחו ולשפר את ההליכי לבחירת מסגרת דיור ,ובכלל זה להרחיב
את המידע שמובא לידיעת הציבור ולהנגישו באמצעות האינטרנט ,דבר העשוי ג
לתמר $את המסגרות לשפר את שירותיה ; לקיי פיקוח שיטתי ומובנה על מסגרות
הדיור ,וללמוד ממנו על איכות הטיפול הפרטני בכל מסגרת ומסגרת ,לאכו' בנחישות
את תיקו ממצאי הפיקוח והבקרה ,לנקוט אמצעי נגד ארגוני שכשלו ,ומנגד לתמר$
בגי מצוינות; להשתמש בכלי הפיקוח לצור& השוואה בי מסגרות הדיור על בסיס מדדי
איכות; לעקוב כנדרש אחר תהלי& שיקומו של כל דייר ודייר ,ולבחו מפע לפע את
מועילות של השירותי תו& שימוש במדדי תוצאה.
נוכח הבדלי שנמצאו בפעילות של משרדי הבריאות והרווחה ,בעיקר בנוגע להיבטי
בתחו הפיקוח והבקרה ,חשוב מאוד לבנות תהלי& סדור של למידה הדדית ושיתו'
הידע תהלי& שיוכל להביא לייעולה ושיפורה של העבודה ולבחירת דר& הפעולה
המיטבית בכל תחו ותחו  .הלמידה ההדדית בי משרד הבריאות למשרד הרווחה
צריכה להיות חלק מלמידה ממשלתית כוללת בנוגע לכלל השירותי המסופקי דר&
גורמי חו ,$שתכליתה לשפר את יכולות הממשלה להסדיר .
מ הראוי שהליקויי והלקחי העולי מדוח זה יעמדו לנגד עיניה של הנוגעי בדבר
בעת קבלת החלטות בעתיד בנושא הפרטת שירותי חברתיי רגישי מסוג זה.
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משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה

פעולות הביקורת
באג להכשרה ולפיתוח כוח אד שבמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
ובמשרד החינו נעשתה בדיקת מעקב לגבי תיקו כמה מ הליקויי הנוגעי
לקשרי הגומלי בי שני המשרדי האמורי  ,אשר הובאו בפרק "הכשרה
מקצועית לנוער" בדוח שנתי 61ב של מבקר המדינה ,שפורס בשנת .2011

ממצאי מעקב
הכשרה מקצועית לנוער קשרי הגומלי בי משרד
החינו' ובי משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
משרד החינו ומשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת( ה שני
המשרדי הממשלתיי העיקריי העוסקי בהכשרה מקצועית ובחינו טכנולוגי של
בני נוער בישראל ובהכנת לעול העבודה.

פעולות הביקורת
במאי  2011פרס משרד מבקר מדינה ,דוח בנושא "הכשרה מקצועית לנוער") 1להל
הדוח הקוד ( .ממצאי הדוח הקוד עסקו ,בי היתר ,בקשרי ובסדרי התיאו שבי
של משרד החינו ושל משרד התמ"ת .בחודשי יולי אוגוסט
שתי מערכות החינו
 2012עשה משרד מבקר המדינה בשני המשרדי האמורי בדיקת מעקב לגבי כמה
ממצאי שעלו בביקורת הקודמת בנוגע לקשרי הגומלי ביניה .

עיקרי הממצאי
 .1בדצמבר  1989החליטה הממשלה לאמ %את המלצותיו של צוות מקצועי ולפיה כל
נושאי החינו  ,מראשית חינו החובה ועד גיל הגיוס ,יהיו באחריות המינהל הפדגוגי
__________________

1

מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .1304 1271
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היחידות המטפלות בנוער באג& להכשרה

בביקורת הקודמת נמצא כי החלטת הממשלה האמורה לא יושמה ,ושתי מערכות
החינו המשיכו לפעול כמערכות נפרדות .בעניי זה נכתב בדוח הקוד כי על הממשלה
לבחו את החלטתה מדצמבר  .1989במעקב נמצא כי לא חל שינוי במער הפעילות
האמור :לא התקבלה החלטת ממשלה אחרת מחד גיסא ,ומאיד גיסא לא נקבעו
דפוסי מחייבי לשיתו& פעולה בי שני המשרדי בקשר למערכת החינו וההכשרה
שמקיי משרד התמ"ת.
 .2בדוח הקוד עסק משרד מבקר המדינה בפגיעה בתלמידי בתי הספר לחניכ)ת
שבפיקוח משרד התמ"ת הנבחני בבחינות הבגרות :תלמידי אלה אינ מקבלי ציוני
מג  ,משו שה לומדי על פי תכניות לימוד שאינ בפיקוח משרד החינו  .המעקב
העלה כי לא חלה התקדמות בטיפול בנושא ,וכי ציוני הבגרות של תלמידי אלה
נקבעי רק על סמ תוצאות בחינות הבגרות.
 .3בחוק לימוד חובה ,התש"ט  ,1949נקבע כי חניכות של נער ב  15ומעלה על פי חוק
החניכות ,התשי"ג  ,1953תיחשב לימוד חובה לעניי חוק לימוד חובה בתנאי שייקבעו
בתקנות שיתקי שר החינו בהסכמת שר התמ"ת.
בביקורת הקודמת נמצא כי לא הותקנו התקנות האמורות כיוו שמשרד החינו ומשרד
התמ"ת לא הגיעו להסכמה בעניי התקנת  .במעקב נמצא כי בספטמבר  2012שר
החינו עדיי לא התקי את התקנות.

סיכו והמלצות
מער החינו המקצועי טכנולוגי מפוצל בי שני משרדי ממשלה משרד החינו ומשרד
התמ"ת .כל עוד נמש פיצול זה ,הוא מחייב חיזוק של התיאו ושל קשרי הגומלי בי
שני המשרדי  .תיאו זה נדרש לצור הסדרת שורה של סוגיות מהותיות ,ובה  :סיוע
של משרד החינו בפעילות הפדגוגית שמתקיימת במוסדות החינו של משרד התמ"ת,
הסדרת נושא ציוני המג של התלמידי במוסדות אלה והתקנת התקנות שיקבעו את
התנאי להכללת החניכות במסגרת חוק לימוד חובה.
חיזוק קשרי הגומלי בי המשרדי במציאות שבה מתקיי הפיצול בי שתי מערכות
החינו הוא תנאי לחיזוק מער החינו המקצועי ,ובייחוד מערכת החניכ)ת המקצועית
שמקיי משרד התמ"ת .הדבר יסייע להגשי את המטרות של פיתוח ההו האנושי
הדרוש לפעילות הכלכלית ולצמיחה במשק ,ובכלל זה הכשרה מקצועית בתעשייה ,וכ
להציע חלופה הולמת לבני הנוער ובכלל זה לבני נוער המתקשי להיקלט במסגרות
אחרות.
לנוכח העובדה שמשרד החינו ומשרד התמ"ת לא הצליחו במש שני להגיע להסכמה
בכמה סוגיות מהותיות זאת ,למרות הדוח הקוד של משרד מבקר המדינה והערותיו
של בית המשפט העליו על שני השרי הנוגעי בדבר להידרש לנושא בהקד במטרה
להבטיח כי תלמידי מוסדות ההכשרה המקצועית לא יקופחו.

287

משרד התקשורת

פעולות הביקורת
במשרד התקשורת ,אג הספקטרו ובוועדת התדרי נבדקו היבטי בניהול
התדרי האלקטרומגנטיי  .בי היתר נבדקו פעולות הנוגעות להועדת התדרי
והקצאת ; למאגר המידע שלה ולמערכות הממוחשבות שבשימוש האג ;
לקביעת ערכ הכלכלי והחשבונאי של התדרי ולהסדרת השימוש בטכנולוגיה
של תקשורת מתקדמת .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד הביטחו ,
בצה"ל ובחברה לתקשורת.

היבטי בניהול התדרי האלקטרומגנטיי
תדרי אלקטרומגנטיי מאופייני בתכונות התפשטות שונות ומתאימי לשימושי
שוני  .בשני האחרונות חלו תמורות טכנולוגיות שהביאו לגידול ניכר בביקוש
לתדרי כתשתית למת שירותי תקשורת ומידע .התדרי ה משאב לאומי מוגבל
בעל ער כלכלי רב ,והשימוש בה מחייב הסדרה במישור הבי לאומי ובמישור
הלאומי .מדינת ישראל חברה באיגוד הטלקומוניקציה הבי לאומי ITU
) ,(International Telecommunication Unionהעוסק בעיקר בהועדה בי לאומית של
תדרי  ,ומחויבת לפעול על פי תקנותיו ונהליו .הועדת תדרי קובעת כי תדר או תחו
של תדרי ייועדו לשימושי ולשירותי שוני  ,והקצאת תדרי היא מת אישור
לשימוש בתדר.
השימוש בתדרי מוסדר בישראל בפקודת הטלגר האלחוטי ]נוסח חדש[ ,התשל"ב
) 1972להל הפקודה( ,ובתקנות שהתקי שר התקשורת מכוחה .בפקודה נקבע כי לא
ישתמש אד בתדר אלא בהתא לייעודו לשימוש ולפי הקצאה שקיבל מגו שהסמיכה
החלטת הממשלה(
הממשלה לעניי זה .בנובמבר  2008החליטה הממשלה )להל
שהועדת תדרי והקצאת ייעשו בידי ועדת תדרי )להל ועדת התדרי או הוועדה(.
עוד החליטה הממשלה על מינוי ועדת תדרי עליונה )להל הוועדה העליונה( שתוכל
להעלות נושאי והחלטות שנדונו בוועדת התדרי ולדו בה  .בעת הקצאת התדרי
מטילה המדינה אגרה שנתית שסכומה נגזר מכמות התדרי שהוקצו ברישיו  .כוחות
הביטחו  ,המשתמשי בחלק ניכר מ התדרי  ,אינ משלמי בעד אגרות למדינה.
אג הספקטרו )להל האג ( במשרד התקשורת מרכז את תכנו ההועדה וההקצאה
של התדרי בישראל.
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פעולות הביקורת
בחודשי אפריל עד אוגוסט  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי הנוגעי להועדת
התדרי והקצאת  ,למאגר המידע שלה  ,למערכות הממוחשבות שבשימוש האג ,
לקביעת ערכ הכלכלי והחשבונאי של התדרי ולהסדרת השימוש בטכנולוגיה של
תקשורת מתקדמת .הביקורת נעשתה במשרד התקשורת ,בוועדת התדרי ובאג .
משהב"ט( ,בצה"ל
בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד הביטחו )להל
ובחברה לתקשורת )להל חברה א'( .בדבר בדיקות קודמות בשנת  2007בדק משרד
מבקר המדינה את ה"פיקוח על בעלי רישיונות למת שירותי תקשורת" ,1בשנת 2008
בדק את "הטיפול בכשלי ברגולציה ובהסרת המכשולי הפוגעי בתחרות" ,2ובשנת
 2009בדק את "רישוי מתקני היוצרי קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו והפיקוח
עליה ".3

עיקרי הממצאי
הוועדות להועדת התדרי והקצאת
 .1ועדת התדרי בהרכבה החדש שהוסמכה על פי החלטת הממשלה משנת 2008
התכנסה והחלה לפעול רק ביוני  ,2010כשנה וחצי ממועד הסמכתה .כתוצאה מכ
במש תקופה ארוכה לא היה מענה רגולטורי שיסדיר את השימוש בתדרי לפי הוראות
הדי  ,והלי הועדת התדרי והקצאת נפגע.
 .2ועדת התדרי לא קבעה הלי להסדרת הענייני הקשורי בישיבותיה ובקבלת
החלטותיה .הוועדה תיעדה את דיוניה בסיכומי דיו כלליי המתעדי בעיקר את
ההחלטות .סיכומי אלה לא שיקפו את כל עמדות הנציגי שהועלו בדיו ואת נימוקי
ההחלטות שהתקבלו.
 .3מתחילת עבודת ועדת התדרי ועד ינואר  ,2013לא התקיימה א ישיבה בהרכב
מלא בהשתתפות כל חבריה והמשקי .
 .4הוועדה העליונה לא התכנסה ולו פע אחת ,וממילא לא הסדירה את פעולתה ,את
עבודת המטה ,את אופ הדיווח מול ועדת התדרי  ,את הלי התכנסותה ואת אופ
קבלת ההחלטות בה.
 .5הממשלה הסמיכה את ועדת התדרי להועיד תדרי ולהקצות אות  ,אול
מרבית ההקצאות נעשות על ידי יו"ר הוועדה ,המקצה תדרי לשימוש אזרחי ,ועל ידי
נציג אג התקשוב בצה"ל ,המקצה תדרי לשימוש צבאי .דר פעולה זו מבוססת על
החלטה שקיבלה ועדת התדרי שפעלה במועצה בשנת  ,2003א במשרד התקשורת היו
דעות חלוקות בנוגע לסמכות שלה  .יו"ר הוועדה לא עדכ את חבריה בנושא ,ולא
העלה לדיו את ההתנהלות בעניי סמכותה של הוועדה לאצול למי מחבריה את סמכות
__________________

1
2
3

מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .695
מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .1145
מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .565
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ההקצאה .רק בדצמבר  ,2012במענה לביקורת של משרד מבקר המדינה ,הכי משרד
התקשורת חוות דעת משפטית הנותנת תוק להחלטה משנת  ,2003ובה הומל .לעג את
סמכויות ההקצאה של התדרי בחקיקה .משניתנה חוות הדעת ,משרד התקשורת
נדרש לדו בדרכי ליישו ההמלצה הכלולה בה.
 .6בפקודה נקבע שהועדת התדרי והקצאת לכוחות הביטחו ייעשו לפי "הדי
והוראות המינהל" שהיו קיימי ב  .1.10.93אי הוראות ברורות ורלוונטיות לעת הזאת
שיסדירו את ההועדה וההקצאה של התדרי לשימוש מערכת הביטחו .

המערכות הממוחשבות והשימוש במאגרי המידע
 .1משרד התקשורת לא קיי את החלטת הממשלה משנת  2007להקי עד סו
ספטמבר  2008מאגר הכולל מידע בדבר ההועדה וההקצאה של תדרי  .בפועל המשרד
החל להקי את המאגר ,בדצמבר  ,2009לאחר יותר משנתיי מהמועד שבו הוחלט על
הקמתו ,ולאחר כשנה מהמועד שבו המאגר היה צרי להיות מוכ לפי החלטת
הממשלה.
 .2המידע המוצג במאגר שהקי משרד התקשורת בנובמבר  2011חסר ואינו תק ,
ומשרד התקשורת לא פעל לטיוב המידע בו .נוהל הגישה למאגר לא הוכ עד סו דצמבר
 2012כנדרש בהחלטת הממשלה.
 .3משרד התקשורת לא ביצע את הפעולות הדרושות להקמת אתר חלופי שישמש את
האג במקרה חירו  :טר נקבע מקו האתר ,לא נרכשו רכיבי החמרה הנדרשי
להפעלתו ,לא פותחה התכנה במערכת תדרנט שתאפשר לגבות את נתוני המערכת,
והמשרד לא קבע את דר העדכו השוט של המידע באתר החירו .

ערכ החשבונאי והכלכלי של התדרי
 .1בשני האחרונות מבוצעת רפורמה בחשבונאות הממשלתית ,הכוללת בי היתר
רישו מלא של נכסי המדינה לפי כללי חשבונאות מקובלי  .בדוחות הכספיי של
משרד התקשורת ובדוחות הכספיי של ממשלת ישראל אי ביטוי לערכ של התדרי ,
שה נכסי בלתי מוחשיי .
 .2משרד התקשורת לא החל בהליכי לקביעת הער הכלכלי של התדרי  .לקביעת
זו יש חשיבות רבה היות שהתדרי ה משאב במחסור .הנתוני בדבר ערכ הכלכלי
נדרשי למקבלי ההחלטות במשרד התקשורת ,לש התוויית מדיניות בעיד של
פיתוחי טכנולוגיי ובהתנהלות אל מול צרכני התדרי .
 .3משרדי התקשורת ,האוצר ,הביטחו וביטחו הפני לא ביצעו את ההחלטה
שקיבלה הממשלה בשנת  .2004על פי ההחלטה יש לתק את הפקודה והתקנות ,ולקבוע
שהחל מ  1.1.06תוטל חובת תשלו אגרות על כל הגופי המשתמשי בתדרי  ,ובה
כוחות הביטחו  .בהתאמה יוגדלו התקציבי של משהב"ט ,משרד ראש הממשלה )להל
משרד רה" ( והמשרד לביטחו הפני .
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ההליכי להסדרת השימוש בטכנולוגיית הדור הרביעי
 .1תדרי המתאימי להפעלת טכנולוגיות סלולר הדור הרביעי )להל  (4Gהוקצו
לצה"ל בשנת  2002לשימוש לתקופה קצובה של כתשע שני  .צה"ל היה אמור להיער
ולפנות את התדרי בתחו ולעבור להשתמש במערכות הפועלות בתדרי אחרי עד
סו שנת  .2010בשנת  2006החליטה מערכת הביטחו להשתמש בתדרי להפעלת
מערכת אלחוטית חדשה שהקימה .בסיכומי ישיבות של ועדת התדרי אי תיעוד
שממנו אפשר ללמוד שהחליטה להקצות לצה"ל את התדרי להפעלת המערכת
החדשה.
 .2בשנת  2008החליטה הוועדה על דחיית מועד פינוי התדרי  ,וקבעה את התדרי
שיפנה צה"ל בהדרגה עד סו שנת  2012ואת המועדי לפינוי .ההחלטה נקבעה
כ"קביעה ראשונית" כדי שיו"ר הוועדה יוכל לשנות את ההחלטה ,לאור תוצאות
הבדיקה של צוות שהקימה הוועדה שהיה אמור להגיש את מסקנותיו עד סו שנת 2008
 .נמצא כי הצוות לא הציג את תוצאות הבדיקה לפני ועדת התדרי שפעלה עד נובמבר
 ,2008וועדת התדרי שהוסמכה באותו מועד דנה בנושא רק באפריל  .2011במצב
דברי זה לא הושלמה עבודת המטה שנועדה לקבוע את התדרי שיוקצו לשימוש
אזרחי ואת לוח הזמני לכ .
 .3הצוות הבי משרדי שמינתה הממשלה בשנת  ,2010שתפקידו לבחו את אופ
יישו פינוי התדרי ובכלל זה את האפשרות למת פיצוי למערכת הביטחו  ,לא הצליח
לסכ את אופ הפינוי ואת סכו השיפוי שישול למערכת הביטחו  .עד מועד סיו
הביקורת לא הגיעו משרד האוצר ומשהב"ט להסכמה ולא יושבה המחלוקת ביניה על
סכו השיפוי ועל אופ תשלומו.
 .4שר התקשורת מינה ועדת מכרזי להקצאת תדרי  4Gלמפעילות הרט" )רדיו
טלפו נייד( שבראשה המנכ"ל .לפי כתב המינוי ,היה עליה לפרס את המכרז עד סו
אוגוסט  .2012למרות שלא הייתה מניעה שוועדת המכרזי תשלי את הכנת מסמכי
המכרז ותנאיו היא לא עשתה כ  ,והכנת טר הושלמה עד ינואר .2013
 .5בתחו התדרי המתאי להפעלת טכנולוגיות הדור הרביעי פועלת ג מערכת
תקשורת אלחוטית של חברה א' .משרד התקשורת החל בפעולות לפינוי התדרי כבר
בשנת  ,2007ובתקופה זו הוא העלה הצעה להקצאת תדרי חלופיי  ,ולאחר מכ שינה
את עמדתו .בסופו של יו לא הביאו פעולותיו לפינוי התדרי שבשימוש חברה א'.

סיכו והמלצות
התדרי ה משאב לאומי ציבורי מוגבל ,והביקוש לה גדול מ ההיצע וא צפוי שיגדל
בעתיד ,ולכ חשוב מאוד להבטיח שהועדת  ,הקצאת והשימוש בה יהיה יעיל
ומיטבי .ממצאי הביקורת מעלי ליקויי המחייבי את הגורמי המעורבי בהועדת
התדרי ובהקצאת להסדיר את דרכי העבודה של ועדת התדרי ושל הוועדה
העליונה .על משרד התקשורת לדו בדרכי הנדרשות לעיגו סמכויות ההקצאה של
התדרי בצורה ברורה .על משרדי התקשורת ,הביטחו וביטחו הפני לגבש הוראות
ברורות ורלוונטיות המסדירות את ההועדה וההקצאה של התדרי לשימוש מערכת
הביטחו  ,ולקיי את החלטת הממשלה בעניי תשלו אגרה עבור שימוש בתדרי  .על
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משרדי התקשורת והאוצר לקבוע את הער הכלכלי והחשבונאי של התדרי ולתת לה
ביטוי בדוחות הכספיי .
משרד התקשורת נדרש לטייב את המידע על התדרי במאגר שעל הקמתו והפעלתו
החליטה הממשלה .כמו כ עליו לשדרג את התמיכה במערכות המידע שבאג ולהבטיח
את פעולתו התקינה בשעת חירו  .כדי להסדיר את השימוש בטכנולוגיית הדור הרביעי
יש לפנות את התדרי שבשימוש חברה א' ,ליישב את המחלוקת בי משרד האוצר ובי
משהב"ט בעניי השיפוי הכספי על הפינוי והמעבר לתדרי חלופיי  ,ולפעול להסדרת
הנושא בשיתו פעולה ,מתו ראייה כוללת של צורכי הציבור והמדינה.
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משרד התרבות והספורט

פעולות הביקורת
במשרד התרבות והספורט ,במועצה לספורט נשי  ,ביחידת המטה של המועצה
שהיא היחידה המקצועית לקידו נשי בספורט אשר מפעיל מכו וינגייט
לחינו גופני ולספורט ,ובמועצה להסדר ההימורי בספורט נבדקו היבטי
הפרויקט( ,תפקוד המועצה לספורט
בפעולות לקידו ספורט נשי )להל
נשי  ,אופ הפיקוח של משרד התרבות והספורט על הפרויקט ,התקשרויות ע
ערוצי מדיה והתקשרויות להעסקת עובדי ויועצי שבוצעו במסגרת הפרויקט
והיבטי הנוגעי להליכי המינוי של יו"ר המועצה ולתפקודו.

היבטי בפעולות לקידו ספורט נשי בישראל
הספרות הבי לאומית מונה יתרונות רבי לעיסוק של נשי בוגרות ,נערות וילדות
נשי ( בספורט ,ובכלל זה תרומה לבריאות ולרווחת  ,העצמת  ,שיפור
)להל
הערכת העצמית וסיוע לאינטגרציה החברתית שלה  ,הפרכת נורמות מגדריות
וסטריאוטיפי  ,קידו שוויו מגדרי ועידוד מנהיגות והישגיות בקרב נשי .
בפברואר  2005הגישה המחלקה לספורט נשי במינהל הספורט שבמשרד החינו"
המשרד או משרד הספורט( לשרת החינו" התרבות
התרבות והספורט) 1להל
שרת הספורט או השרה( ,את "התכנית
והספורט דאז ,גב' לימור לבנת )להל
התכנית הלאומית לספורט
הלאומית לספורט נשי בישראל ) "2012 2005להל
נשי או התכנית או הפרויקט( .בתכנית הוצבו שלוש מטרות על) :א( הקמת תשתית
איכותית של ספורטאיות בפריסה ארצית; )ב( קידו מנהיגות נשי בספורט
)מאמנות וחברות בארגוני הספורט במדינה(; )ג( שינוי עמדות לגבי ספורט נשי
)להל יחד היעדי המרכזיי של הפרויקט(.
בעקבות המלצות שהגישה בפברואר  2005ועדה מייעצת )ועדת קונסטנטיני( ,שמינתה
שרת הספורט ,ובעקבות הגשת התכנית הלאומית לספורט נשי  ,החליטה הממשלה
במר( ) 2005החלטה  (3416להסמי" את שרת הספורט להקי מועצה ציבורית לקידו
ספורט נשי שתייע( לממשלה ,למשרד הספורט ולשרת הספורט בכל הנוגע לקידו
המועצה לספורט נשי או המועצה(;
ולפיתוח של ספורט נשי בישראל )להל
החלטת הממשלה או החלטת
בהחלטת הממשלה נמנו תפקידי המועצה )להל
__________________

1

במסגרת הקמת הממשלה ה  31בשנת  2006הופרדו תיקי התרבות והספורט מתיק החינו והועברו
למשרד המדע והטכנולוגיה .במסגרת הקמת הממשלה ה  32בשנת  2009הועברו הסמכויות בתחו
התרבות והספורט ממשרד המדע והטכנולוגיה למשרד חדש משרד התרבות והספורט.
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הממשלה ממר(  .(2005מקורות המימו לפעולות המועצה לספורט נשי ה הקצבות
המועצה להסדר ההימורי בספורט ) 80מיליו ש"ח שייפרסו על פני שמונה שני
לפחות( והקצבות משרד התרבות והספורט ) 1.8מיליו ש"ח לשנה( .המועצה לספורט
נשי מונתה והחלה לפעול ביוני  .2006הפעולות שביצעו משרד הספורט והמועצה
לספורט נשי בנושא קידו ספורט נשי יכונו בדוח זה "פרויקט קידו ספורט
נשי " או "הפרויקט".

פעולות הביקורת
בחודשי דצמבר  2010יוני  2011בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי היבטי בפעולות
לקידו השגת יעדי הפרויקט שנקבעו בהחלטת הממשלה ואת אופ ביצוע של הפעולות
האמורות ,וכ בדק את תפקוד המועצה לספורט נשי  ,את אופ הפיקוח של משרד
הספורט על הפרויקט ,התקשרויות ע ערוצי מדיה והתקשרויות להעסקת עובדי
ויועצי שבוצעו במסגרת הפרויקט ,והיבטי בהליכי המינוי של יו"ר המועצה ,גב' חנה
גרטלר )להל יו"ר המועצה( ובתפקודה .הבדיקה בוצעה במשרד הספורט ,במועצה
לספורט נשי  ,ביחידת המטה של המועצה שהיא היחידה המקצועית לקידו נשי
בספורט שמפעיל מכו וינגייט לחינו #גופני ולספורט )להל מכו וינגייט או המכו (
המועצה להסדר ההימורי ( .בדיקת
ובמועצה להסדר ההימורי בספורט )להל
השלמה נעשתה בוועד האולימפי בישראל.

עיקרי הממצאי
הפעולות לקידו יישומה של החלטת הממשלה בעניי הפרויקט
רק בפברואר  ,2007כשנתיי לאחר קבלת החלטת הממשלה בדבר הקמת המועצה
לספורט נשי וכשמונה חודשי לאחר התחלת פעילות המועצה ,פרס משרד הספורט
מכרז להתקשרות ע קבל מבצע לצור #מת שירותי לפרויקט קידו ספורט נשי .
ההתקשרות ע הקבל הזוכה במכרז מכו וינגייט בוצעה רק ביוני .2007
במכרז לא נכללו יעדי מרכזיי של התכנית הלאומית לספורט נשי ושל החלטת
הממשלה ממר&  :2005קידו מנהיגות נשי ופעולה לשינוי עמדות בקרב הציבור בכל
הנוגע לספורט נשי ; קידומ של יעדי אלה א* לא הוטל על גור ביצוע אחר .יעדי
אלה נכללו רק במכרז השני לעניי זה שביצע משרד הספורט במר&  .2010בשל
ההתמהמהות בביצוע הפעולות בעניי פרסו המכרז ובהכללת כל יעדי הפרויקט במכרז
חלו עיכובי בפעילות המועצה לספורט נשי ובקידו הפרויקט.
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מידת השגת של יעדי הפרויקט ואופ ביצועו
2

הנתוני של משרד הספורט עד שנת  2010על מספר הספורטאיות בענפי הכדור
התבססו על אומדני בלבד ,ועל כ היעדי שקבע המשרד בעבר בתחו זה ובחינת
מידת השגת כיו אינ מדויקי .
בשני  2010 2007גדל מספר הספורטאי הגברי בכ  42%ובשנת  2010הוא הסתכ
בכ  .54,000יש לציי בחיוב כי בפרק הזמ האמור גדל מספר הספורטאיות בכ ,62%
ובשנת  2010הוא הסתכ בכ  ;13,000וכי שיעור של הנשי מקרב כלל העוסקי
בספורט )גברי ונשי ( גדל באות שני מכ  17.4%לכ .19.4%
הועלה כי איגודי הספורט והתאחדויות הספורט לא דיווחו באופ סדיר לוועדה לקידו
מעמד האישה של הכנסת על מידת קיו חובת הייצוג ההול של נשי בהנהלות גופי
ספורט כמתחייב מחוק הספורט ,התשמ"ח ) 1988להל חוק הספורט( .כמו כ משרד
הספורט נת תמיכות כספיות לאגודות ספורט ,לאיגודי ספורט ולהתאחדויות ספורט
בלא שחייב אות לעמוד במבחני לעניי חובת הייצוג ההול של נשי שאות הנהיג
בשנת  ,2006לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ;1985רק בשנת  2010תוקנו המבחני
ונקבעו שיעורי ייצוג הול  ,אשר נית להפחית את התמיכה הכספית שמעניק משרד
הספורט לגופי שלא עומדי בה  ,והוחל באכיפת .
משרד הספורט לא פעל ליישו הוראות חוק הספורט הקובעות שתקנוני של
התאחדויות ספורט ואיגודי ספורט יכללו הוראות בעניי מת הזדמנות שווה לפעילות
נשי בספורט.
דוח מבקר המדינה משנת  2007בנושא הוועד האולימפי בישראל העלה ,בי היתר ,כי
בספטמבר  2006נכללו רק שתי נשי בהנהלת הוועד האולימפי ,שמנתה  31חברי .
מעקב שעשה משרד מבקר המדינה במאי  2011במסגרת הביקורת הנוכחית העלה כי לא
חל שינוי בעניי ייצוג נשי בהנהלת הוועד האולימפי.
המועצה לספורט נשי לא השתמשה די הצור #בתקשורת הכתובה והאלקטרונית
לצור #שינוי עמדות כלפי ספורט נשי  ,על א* חשיבות השימוש בערו& האמור להשגת
יעד מרכזי זה של הפרויקט ,וג לא פעלה בהתא ליעדי ולתחומי הפעולה
המצומצמי שהגדירה בעניי זה במש #השני .
התקציב העיקרי לקידו הפרויקט )תקציב המועצה להסדר ההימורי בס 80 #מיליו
ש"ח שייפרסו על פני שמונה שני לפחות( ,יועד רק למטרה מרכזית אחת של הפרויקט:
הגדלת מספר הקבוצות של ספורט נשי והגדלת מספר הספורטאיות .היעדי
המרכזיי האחרי של הפרויקט שינוי עמדות כלפי ספורט נשי וקידו מנהיגות
לא תוקצבו במישרי  .רק בינואר  ,2012לאחר סיו הביקורת בנושא ,החליטה
נשי
הממשלה ,ביזמת המשרד ,להתיר למועצה לספורט נשי להקצות לפרויקט בכל שנה 5
מיליו שקל מהקצבות המועצה להסדר ההימורי  ,לש השגת היעדי המרכזיי
האחרי .
עד סו* שנת  2010ניצלה המועצה לספורט נשי
הערכות משרד הספורט צפוי היה שתנצל משנת .2007

רק כשני שליש מהתקציב שלפי

__________________

2

ספורטאית היא מי שרשומה ומשחקת במסגרת איגוד או התאחדות ספורט.
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המועצה לספורט נשי עמדה באופ חלקי בלבד בהוראה שנקבעה בהחלטת הממשלה
ולפיה עליה להגיש דוח שנתי על פעילותה לשרת הספורט וליו"ר הוועדה למעמד האישה
של הכנסת בשנת  2007לא הגישה המועצה לשרת הספורט דוח כאמור לאותה שנה,
ובמקו להגיש דוחות נפרדי לשני  2008ו  ,2009היא הגישה דוח מאוחד לשתי
השני  .את הדוחות ליו"ר הוועדה למעמד האישה לשני  2010 2007לא הגישה
המועצה כלל.
המועצה לספורט נשי לא גיבשה את כל תכניות הפעולה הרב שנתיות שהוטל עליה
לגבש על פי החלטת הממשלה.
חלק מתכניות העבודה השנתיות של איגודי ספורט והתאחדויות ספורט שה הגישו
למועצה לצור #תקצוב אושרו באיחור ,לאחר שהחלה שנת העבודה שלה  ,ומקצת
האישורי שקיבלו מהמועצה ניתנו לפרקי זמ של חצי שנה בלבד.
היחידה המקצועית לקידו נשי בספורט במכו וינגייט לא העסיקה במסגרת כוח
האד הקבוע שלה כמה בעלי תפקידי מרכזיי בפרויקט לרבות מנהלת לפרויקט
)בפרק זמ מסוי ( ,א* שהיה עליה להעסיק לפי תנאי המכרז ממר&  2010שבו זכה
מכו וינגייט .באי איוש התפקידי האמורי יש כדי לפגוע בתפקוד היחידה ובהשגת
יעדי הפרויקט באופ מיטבי.

תפקוד המועצה לספורט נשי
משרד הספורט לא אישר את בקשת המועצה להכנת תקנו כמתחייב מהחלטת
הממשלה.
בשני  2007ו  2008היה מספר התכנסויות המועצה קט מהנדרש בהחלטת הממשלה.
נוכחות חברי המועצה בישיבות המועצה בכל שנות פעילותה הייתה חלקית בלבד ,דבר
אשר יש בו כדי לפגוע בתפקודה התקי וביכולתה למלא את תפקידיה .מהלכי
שהתכוונו משרד הספורט והמועצה לנקוט למניעת היעדרויות חברי מדיוני המועצה
לא יצאו לפועל.

פיקוח משרד הספורט על הפרויקט
חלק ניכר מיעדי תכנית העבודה של משרד הספורט לשנת  2010בתחו הפרויקט
לקידו ספורט נשי לא הושגו או הושגו באופ חלקי בלבד .בעניי חלק מהיעדי לא
צוינו מדדי כמותיי לביצוע  ,ולכ לא נית להערי #על סמ #דוח הביצוע א ה
הושגו.

התקשרויות
המועצה לספורט נשי אינה ישות משפטית ,ולכ מכו וינגייט )הקבל המבצע של
הפרויקט( ,הוא שחות על הסכמי שהמועצה יוזמת ע ספקי שירות שוני וע
יועצי ועובדי שיועסקו בפרויקט .התקשרות של המכו עבור המועצה ע תכנית
טלוויזיה מסוימת אושרה על ידי המועצה שלא על פי סדרי טיפול ובחינה נאותי ,
וההחלטה על ביצוע ההתקשרות לא הובאה לידיעת משרד הספורט ולאישורו כמתחייב
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מהמכרז משנת  .2010ג ההתקשרויות של המכו עבור המועצה ע ערו& הספורט
וערו& הילדי לפרסו הפרויקט לא נבחנו בידי משרד הספורט לפני ביצוע אמנ
הנהלת משרד הספורט הייתה ערה לפעילות המשותפת המתוכננת של המועצה ע
ערוצי אלה ,ואול המכו לא הביא כנדרש לאישור הגורמי המקצועיי במשרד את
ההתקשרויות שבוצעו בפועל.
מליאת המועצה לא קיימה דיו ממצה לקביעת סדרי הבחינה והאישור לגבי
ההתקשרויות ע תכנית הטלוויזיה האמורה וע ערוצי הספורט והילדי בטלוויזיה.
ההתקשרות ע ערו& הספורט והארכתה לא נעשו באופ תקי  :לא קוי הלי #תחרותי
מסודר לקבלת הצעות; הפנייה למציעי השוני לא בוצעה באותו מועד ולא פורטו בה
אמות המידה לבחירת ההצעה המועדפת; ההצעות התייחסו לסוגי שירות שוני
במהות והוגשו על ידי המציעי במועדי שוני  ,חלק זמ רב קוד לקבלת הצעתו
של ערו& הספורט .לפני שהוארכה ההתקשרות ע הערו& לא בדקה המועצה את
המועילות של ההתקשרות הקודמת עמו ואת תרומתה לקידו מטרות הפרויקט.
הועלו ליקויי בתהלי #בחירת היועצת המלווה את הפרויקט שיש בה כדי לפגוע
בשוויו ההזדמנויות של המועמדי הנוספי לתפקיד :יו"ר המועצה ,אשר שימשה ג
יו"ר ועדת המכרז לתפקיד ,לא הצהירה על זיקתה ליועצת ועל היכרות מוקדמת עמה;
רשמה את היועצת
ואחת החברות בוועדת המכרז מנהלת הכספי של המכו
המלווה כממליצה זמ קצר לפני כ במסגרת המכרז שבו בחר משרד הספורט את המכו
להפעלת הפרויקט.
המכו בחר את המועמדת לתפקיד המנהלת המקצועית של הפרויקט בלא שנבדקו
והוצגו למועצה הצעות של מועמדי נוספי לאיוש המשרה ,ומכא שלא התקיי הלי#
תחרותי והוג של בחירה בי כמה מציעי כדי לוודא שייבחר לתפקיד המועמד
המתאי ביותר.
ביוני  2009התקשר מכו וינגייט ע יוע& שיווק חיצוני )להל יוע& השיווק( לש מת
שירותי למועצה; תפקיד זה לא נכלל במסגרת המבנה הארגוני של הפרויקט.
להתקשרות לא קד פרסו של המכו לקבלת הצעות לתפקיד ,ובפועל השווה המכו
את הצעת יוע& השיווק להצעות שהגישו ,במש #כמה שני  ,חברות פרסו ואנשי שיווק
שוני למת סוגי שוני של שירותי שיווק הדרושי למועצה; לא התקיי הלי#
מסודר להגשת ההצעות השונות ,ההצעות לא נבחנו על פי אמות מידה שנקבעו מראש,
וכל הצעה נדונה בנפרד ובפרק זמ אחר.
יו"ר המועצה והמכו אישרו לתשלו חשבוניות שהגיש יוע& השיווק א* שה לא היו על
שמו אלא על ש אביו ולעתי לא כללו פרטי מהותיי  ,למשל בחלק לא צוי לאילו
חודשי ה מתייחסות וכמה שעות עבד היוע& בכל חודש .החשבונית שהגיש היוע&
לשנת  2010ושולמה כללה תשלו עבור חודשי שחרגו מתקופת ההתקשרות שנקבעה
בהסכ שהיה במועד הביקורת בידי המכו .

מת מענקי על ידי המועצה לספורט נשי
יו"ר המועצה לספורט נשי הנחתה בדצמבר  2010את מכו וינגייט להעביר לכל אחת
מנבחרות הנשי של ישראל בכדורסל ובכדורע* מענק בס 50,000 #ש"ח ,וזאת לדבריה
בהתא להחלטת המועצה .אול בביקורת נמצא כי מליאת המועצה לא החליטה לתת
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את המענקי האמורי  ,וכי בהתא לתקציב הפרויקט ולאמות המידה שנקבעו
לביצועו לא יכלה המועצה לאשר מת מענקי אלה.
מת המענקי לא הובא לאישור כנדרש לפני הגורמי המקצועיי הרלוונטיי במשרד
הספורט ,ולדעת משרד הספורט פעולות שביצעו מכו וינגייט ויו"ר המועצה בשני
 2008ו  2009ליצירת יתרות תקציביות שמה מומנו ,בי היתר ,מענקי אלה ,לא היו
תקינות.

יו"ר המועצה מסירת הודעות על זיקות והליכי מינוי
ליו"ר המועצה וליוע& השיווק שלה החזקות בחברה שיש לה מניות בחברה אחרת שבה
ה משמשי כמנהלי  ,ומכא שהתקיימה זיקה עסקית ביניה  .לחברה שה
משמשי בה כמנהלי קשרי עסקיי ע ערו& הספורט שעמו התקשרה המועצה.
יו"ר המועצה הייתה מעורבת בבחירת יוע& השיווק ,על א* זיקתה העסקית אליו.
בפרוטוקול של מליאת המועצה לא תועד שו דיווח של יו"ר המועצה על זיקתה ליוע&
השיווק ושו הודעה שמסרה יו"ר המועצה בעניי זה לכל גור אחר במועצה או מחוצה
לה.
בשאלו שמילאה יו"ר המועצה במאי  ,2009לקראת תקופת כהונתה השנייה ,היא לא
מילאה כנדרש את ש השר שהיא בעלת זיקה אישית אליו ,את סוג הקשר עמו ואת
מועדי תחילת הקשר וסיומו .היועצת המשפטית של משרד הספורט לא הנחתה את יו"ר
המועצה להשלי פרטי מהותיי אלה בשאלו .
יו"ר המועצה לא דיווחה כנדרש ,במסגרת השאלו שמילאה ,על החזקות שהיו לה
)במישרי או בעקיפי ( בחברות פרטיות או ציבוריות שבגינ הייתה לה השפעה על
זכויות הצבעה וזכויות מינוי בחברות אלה ועל שותפותה בחברות פרטיות.

סיכו והמלצות
ספורט הוא אמצעי שיכול לקד שוויו מגדרי ולתרו רבות לבריאות ולרווחת של
נשי  ,להעצי את הערכת העצמית ,לסייע לקידו מעמד ולהשתלבות בחברה,
לערער נורמות מגדריות וסטריאוטיפי  ,וכ יש בו כדי לקד מנהיגות והישגיות.
המלצות ועדת קונסטנטיני ,יעדי "התכנית הלאומית לספורט נשי בישראל ,"2012 2005
החלטת הממשלה בדבר הקמת המועצה לספורט נשי ובדבר תפקידיה ,החלטת
המועצה להסדר ההימורי ומשרד הספורט בדבר תקצוב הפרויקט לקידו ספורט
נשי  ,וחוק הספורט כל אלה אמורי היו לספק תשתית נאותה לשינוי מהותי במצבו
של ספורט נשי באר& על היבטיו השוני ולשמש הזדמנות ראויה להצלחת הפרויקט.
מממצאי בדיקתו של משרד מבקר המדינה עולה כי בשני שעברו מאז התקבלה
החלטת הממשלה ממר&  2005בעניי הקמת המועצה לספורט נשי לא פעל משרד
הספורט בנחרצות ובמר& הדרושי ליישו מיטבי של ההחלטה ולהשגת יעדי הפרויקט
לקידו ספורט נשי ; בפועל חל עיכוב ניכר בתחילת הפעולות לביצוע הפרויקט,
ובראש הקמת המועצה וההתקשרות ע הקבל המבצע של הפרויקט )מכו וינגייט(.
ג לאחר שהמשרד נקט את הפעולות הדרושות הוא עשה זאת באופ מוגבל ומצומצ ,
לא פיקח כנדרש על המועצה לספורט נשי ועל פעולותיה להשגת היעדי שנקבעו

משרד התרבות והספורט
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בתכנית הלאומית לספורט נשי ובהחלטת הממשלה ולא פעל לכ #שהמועצה תטפל
באופ יסודי ומקי* בגורמי שעיכבו במש #השני פיתוח וקידו ממשי של הנושא.
משרד הספורט ג לא פיקח כנדרש על התקשרויות לקבלת שירות ולהעסקת עובדי
שביצע מפעיל הפרויקט שזכה במכרז מכו וינגייט עבור המועצה לספורט נשי ועל
פי הכוונתה; המשרד לא דרש במסגרת המכרזי למת שירותי לפרויקט שכל
ההתקשרויות האלה יבוצעו באמצעות הלי #תחרותי של בחינת כמה הצעות .ג המכו
לא הקפיד לקיי הליכי תחרותיי כאמור ,שלא לפי עיקרי הנורמות של המשפט
הציבורי בתחו דיני המכרזי  ,למרות היותו גו* בעל מאפייני ציבוריי  ,המקבל
תמיכה כספית מהמדינה ונציגי המדינה משתתפי בהנהלתו ,ולגבי התקשרויות
מסוימות א* התעורר חשש לניגוד ענייני בפעולותיו.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרד הספורט לעקוב בתשומת לב רבה יותר אחר
פעולות המועצה לספורט נשי ופעולות היחידה המקצועית לקידו נשי בספורט
שמפעיל מכו וינגייט ולוודא שה מתבצעות כראוי ומכוונות להשגת כל היעדי של
הפרויקט שצוינו בהחלטת הממשלה ובתכנית הלאומית לספורט נשי  .כמו כ על
המשרד לעקוב בקפידה אחר מספר התכנסויותיה השנתיות של המועצה ואחר נוכחות
החברי בישיבותיה; עליו ג לפעול בהקד להתקנת תקנו שיסדיר את אופ תפקודה
של המועצה ,לכלול בתכניות העבודה השנתיות שלו יעדי בתחו קידומו של ספורט
נשי  ,לעקוב אחר אופ קידומ של היעדי ולפעול להשגת .
על המועצה לספורט נשי ומשרד הספורט להשתמש באופ אפקטיבי ויעיל בתקציב
שהוקצה לקידו מטרות הפרויקט; על מכו וינגייט והמועצה להקפיד שההתקשרויות
עבור המועצה לקבלת שירות ולהעסקת עובדי ויועצי יבוצעו באמצעות הלי #בחירה
תחרותי שבמסגרתו ייבחנו כמה הצעות ועל פי כללי מינהל תקי  ,ולקבל את אישור
משרד הספורט ,כנדרש במכרז ,להתקשרויות אלה .על המועצה ומשרד הספורט לוודא
באופ שוט* את עדכניות מסד הנתוני המשות* שלה בעניי פרמטרי שוני
בספורט נשי ולבדוק מפע לפע את האפקטיביות של פעולותיה בתחו עידוד
השתתפות של נשי בפעילויות ספורט .על משרד הספורט להמשי #לעקוב באופ שוט*
אחר הנעשה באיגודי ספורט ובהתאחדויות ספורט כדי לוודא שיש ייצוג הול של נשי
בהנהלותיה ולהפחית את תמיכתו באלה שאינ עומדי בתנאי שנקבעו בעניי זה
במבחני התמיכה.
יש לציי כי בעקבות פעילות המועצה חל גידול במספר הספורטאיות וקבוצות הנשי
ברוב ענפי הספורט; כמו כ הושגו כמה הישגי בי לאומיי של ספורטאיות וקבוצות
נשי אחדות בענפי ספורט מסוימי ; ע זאת יש לתת את הדעת על העובדה ששיעור
הנשי מקרב כלל הספורטאי נותר נמו.#
נוכח הליקויי שהועלו בביקורת זו בנוגע ליו"ר המועצה ,גב' חנה גרטלר ,יש מקו
שמשרד הספורט יבח את הממצאי בנושא ,יפיק את הלקחי הדרושי וינקוט את
הצעדי שיתחייבו מכ.#
יש לבר #על היזמה של שרת התרבות והספורט ,גב' לימור לבנת ,להקי את המועצה
ולהביא להקצאת התקציב הייעודי לפרויקט חשוב זה של עידוד ספורט נשי  .לנוכח
העובדה שבמועד סיו הביקורת עומדת להסתיי התקופה שעליה חלה "התכנית
הלאומית לספורט נשי בישראל  ,"2012 2005שבהתבסס עליה הוגדרו יעדי המועצה
ונקבעו תפקידיה ,יש מקו שמשרד הספורט ייזו תכנית רב שנתית חדשה שתקבע
יעדי מעודכני של הפרויקט לקידו ספורט נשי לאחר שנת  .2012ראוי שתכנית זו
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תתבסס על נתוני עדכניי ומדויקי ככל הנית לגבי המצב הקיי בתחו ספורט נשי
באר& ותקבע יעדי מדידי לקידומו וכ לוחות זמני  ,בטווח הקצר והארו ,#להשגת .
הממצאי המפורטי בדוח ביקורת זה לגבי ביצוע הפרויקט מלמדי כאמור כי טר
הושג חלק מהיעדי המרכזיי שלשמ הוק הפרויקט לקידו ספורט נשי  .עוד ה
מלמדי כי על משרד הספורט להסדיר את פעולותיה ואופ תפקוד של מינהל
הספורט ,המועצה לספורט נשי ומכו וינגייט בעניינו של פרויקט חשוב זה ולתק את
הליקויי שהועלו בדוח ביקורת זה ,כדי שיעדיו יושגו באופ המיטבי.

פרק שלישי

מוסדות המדינה ,חברות ממשלתיות
ותאגידי
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חברת נמל אשדוד בע"מ

פעולות הביקורת
בחברת נמל אשדוד נבדקו נסיעותיו של יו"ר הדירקטוריו מר יעקב רז לחו"ל
בתקופת כהונתו ,מאי  2008מאי .2011

נסיעות לחו"ל של יו"ר הדירקטוריו
נוהל נסיעות לחו"ל )להל נוהל הנסיעות או הנוהל( של חברת נמל אשדוד בע"מ
)להל החברה( ד בסדרי פניות ,אישור ,טיפול ומעקב אחר נסיעות לחו"ל של חבר
דירקטוריו ועובדי החברה במסגרת תפקיד  .בנוהל נקבע כי "פעולותיה של החברה
מתבצעות על פי חוק חברות ממשלתיות ,תשל"ה ] 1975להל החוק[ על ידי מנכ"ל
החברה ועובדי ולא על ידי חברי הדירקטוריו ואשר על כ נסיעת דירקטור לחו"ל
מטע החברה צריכה להיות בגי סיבה מיוחדת ,המחייבת שדירקטור יהיה נוכח
בחו"ל".

פעולות הביקורת
בחודשי אוקטובר נובמבר  2011בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את נושא
הנסיעות לחו"ל של מר יעקב רז ,יו"ר בשכר של דירקטוריו החברה )להל יו"ר
החברה( .הבדיקה נעשתה בחברה וברשות החברות הממשלתיות.

עיקרי הממצאי
מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עולה כי בשלוש השני שבה כיה יו"ר החברה
 77מה הוגדרו ימי עבודה,
בתפקידו ,הוא שהה בחו"ל בשליחות החברה  93ימי
והחברה שילמה עבור את הוצאות הלינה והאש"ל )הוצאות שהייה( שלו ,ו  16מה
הוגדרו חופשה פרטית .בשלוש שנות כהונתו של מר רז הסתכמה עלות נסיעותיו לחברה
בכ  252,000ש"ח.
 .1החברה לא הודיעה למנהל רשות החברות הממשלתיות על נסיעותיו של יו"ר
הדירקטוריו לחו"ל ,וכ לא הודיעה מה הסיבות המיוחדות לנסיעתו ,כמתחייב
מהנחיות רשות החברות הממשלתיות ומנוהל הנסיעות.
 .2יו"ר הדירקטוריו לא הגיש דוח מפורט בכתב על נסיעתו לדירקטוריו  ,שאישר
את נסיעתו ,כפי שמתחייב מסדרי מינהל ובקרה תקיני .
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 .3נוהל החברה לא קבע את דמי הלינה המרביי )בהתא לרמת האירוח( ,שהחברה
תשל על לינת עובד השוהה בחו"ל מטעמה ,כפי שמתחייב מסדרי מינהל תקי  .רשות
החברות הממשלתיות לא קבעה כללי בדבר המחלקה שבה יטוסו הדירקטורי ,
העובדי הבכירי והעובדי האחרי בחברה.
 .4הביקורת העלתה כי דירקטוריו החברה לא ביקש קוד שאישר את נסיעותיו של
יו"ר הדירקטוריו לחו"ל את לוח הזמני המפורט של נסיעותיו ,והוצגו לו רק מטרת
הנסיעה ועלותה .מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עולה כי בשלוש השני שבה
כיה מר יעקב רז בתפקיד יו"ר דירקטוריו החברה ,הוא שהה בחו"ל בשליחות החברה
 77מה הוגדרו ימי עבודה ,והחברה שילמה בה את הוצאות הלינה
 93ימי
והאש"ל )הוצאות שהייה( שלו ,ו  16מה הוגדרו חופשה פרטית .בשלוש שנות כהונתו
של מר רז הסתכמה עלות נסיעותיו לחברה בכ  252,000ש"ח.

סיכו והמלצות
על דירקטוריו החברה והנהלתה להקפיד למלא את נוהלי החברה ואת ההנחיות של
רשות החברות הממשלתיות ולאשר את נסיעותיו של יו"ר הדירקטוריו בשכר לחו"ל
רק א יש לכ) סיבה מיוחדת .כמו כ על הדירקטוריו וההנהלה להקפיד על שקיפות
מרבית בכל הנוגע למטרת הנסיעה ,לוח הזמני שלה ,היק* ימי הפעילות ביחס למש)
זמ הנסיעה ,רמת האירוח וההוצאות המותרות ליו"ר דירקטוריו בשכר.
משרד מבקר המדינה העיר לחברה כי על דירקטוריו החברה והנהלתה לקבוע כללי
בדבר פעילות היו"ר ,היק* נסיעותיו לחו"ל ,חובת הדיווח לדירקטוריו  ,וכ בדבר דמי
הלינה המרביי שהחברה תשל על לינת עובד השוהה בחו"ל מטעמה.
בעקבות הביקורת הודיעה החברה בסו* יוני  2012כי היא מקבלת את הערות הביקורת,
וכי היא כבר פעלה באישור הדירקטוריו  ,לתיקו הנוהל.
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פעולות הביקורת
בשמונה אוניברסיטאות וב  21מכללות אקדמיות נבדק האופ שבו מקיימי
מוסדות אלה את החובות המוטלות עליה לפי החוק למניעת הטרדה מינית,
התשנ"ח  ,1998והתקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד( ,התשנ"ח .1998
כמו כ נבדק טיפול של האוניברסיטה העברית בירושלי ואוניברסיטת בר
איל בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו לכאורה
עובדיה  .בדיקות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( ובוועדה לתכנו
ולתקצוב שלה )ות"ת(.
באוניברסיטאות ובמכללות האמורות ,במל"ג ובוות"ת ,במשרד החינו #ובוועד
ראשי האוניברסיטאות )ור"ה( נבדק הטיפול בסטודנטי ובמועמדי ללימודי
בעלי לקויות למידה .בי היתר נבדקו החקיקה בנושא ,היבטי שוני של טיפול
המוסדות בסטודנטי לקויי למידה ,הנגשת הלימודי ללקויי למידה באמצעות
דרכי הוראה המותאמות לצורכיה  ,פעילות מל"ג וות"ת בנושא ,פיתוח מערכת
ממוחשבת לאבחו לקויי למידה ,מעורבות ור"ה בנושא והטיפול במועמדי
ללימודי בעלי לקויות למידה.
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טיפול המוסדות להשכלה גבוהה בהטרדות מיניות
בישראל שמונה אוניברסיטאות ו  21מכללות אקדמיות שמקבלות הקצבות מהמדינה
באמצעות הוועדה לתכנו ולתקצוב )להל ות"ת( של המועצה להשכלה גבוהה )להל
מל"ג( .1במוסדות אלה )להל המוסדות להשכלה גבוהה או המוסדות( מתקיימי
יחסי היררכיה ותלות מורכבי בי חברי הסגל האקדמי הבכיר ,2חברי הסגל האקדמי
הזוטר ,3חברי הסגל המינהלי והסטודנטי .
החוק( ,והתקנות למניעת
החוק למניעת הטרדה מינית ,התשנ"ח ) 1998להל
הטרדה מינית )חובות מעביד( ,התשנ"ח ) 1998להל התקנות( ,מפרטי מה נדרש
ממעביד לעשות כדי ליצור סביבת עבודה חופשית מהטרדה מינית ומהתנכלות :עליו
לנקוט אמצעי סבירי בנסיבות העניי כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות
במסגרת יחסי העבודה על ידי עובדו או על ידי ממונה מטעמו א %א אינו עובדו )להל
חובות מניעה(; לקבוע דר' יעילה להגשת תלונה ולבירורה; לטפל ביעילות בכל
מקרה של הטרדה מינית או התנכלות שהגיע לידיעתו; לעשות כל שביכולתו כדי
למנוע את הישנות המעשי וכדי לתק את הפגיעה שנגרמה למתלונ ; ולהג ככל
האפשר על כבוד ועל פרטיות של כל הנוגעי בדבר :המתלונ  ,הנילו והעדי )להל
חובות טיפול(.
החוק והתקנות חלי על מוסדות המקני השכלה לבוגרי )ובכלל זה מוסד להשכלה
גבוהה( בשינויי המחויבי " ,ולעניי זה יראו את המוסד כמעביד ,את המורה או
המרצה כעובד או כממונה מטע המעביד ואת התלמיד או הסטודנט כעובד" .תנאי
הלימודי והתנאי הנלווי לה ייחשבו כאילו היו ענייני עבודה ,והטיפול
המשמעתי בנושא במוסדות להשכלה גבוהה ייעשה על פי הסדרי המשמעת שקבע כל
מוסד לעצמו ,המותאמי לאוכלוסיות השונות :הסגל האקדמי הבכיר והזוטר ,הסגל
המינהלי והסטודנטי .
פרסומי מראי שתופעת ההטרדות המיניות היא רחבה וחמורה במיוחד
כשמתקיימי יחסי היררכיה ותלות בי ממוני ובי הכפופי לה  ,למשל במקומות
עבודה ,וכי שיעור המתלונני מקרב המוטרדי הוא מזערי .ע זאת ,הפרסומי
מלמדי ג שאי אפשר לאמוד את ממדי התופעה בישראל ,שכ נעשו באר( סקרי
ומחקרי מעטי בלבד שמטרת לברר את היקפה ואת מאפייניה .על פי פרסומי
התופעה קיימת ג בצבא ובמוסדות להשכלה גבוהה.

__________________

1

2
3

בישראל פועלות ג מכללות פרטיות שאינ מקבלות הקצבות מהמדינה .מכללות אלה אינ עומדות
לביקורת המדינה ,ודוח זה אינו עוסק בה  .כמו כ דוח זה אינו עוסק במכללות להכשרת עובדי הוראה
)מורי ( ,שג בה מתקיימי לימודי לקראת תארי אקדמיי מוכרי על ידי מל"ג ,א! ה מקבלות
הקצבות מהמדינה באמצעות משרד החינו!.
חברי הסגל האקדמי הבכיר " פרופסור מ המניי  ,פרופסור חבר ,מרצה בכיר ,מרצה.
חברי הסגל האקדמי הזוטר " מדרי! ,אסיסטנט ,עוזר הוראה ,עוזר מחקר.
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פעולות הביקורת
בחודשי מרס  2011עד אוקטובר  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,את האופ
שבו מקיימי המוסדות להשכלה גבוהה את החובות המוטלות עליה לפי החוק
והתקנות .הבדיקה נעשתה ,בי היתר ,באמצעות משלוח שאלוני ל  29המוסדות .כמו
כ נבדק טיפול של שתי אוניברסיטאות האוניברסיטה העברית בירושלי )להל
בר איל (
האוניברסיטה העברית או העברית( ואוניברסיטת בר איל )להל ג
בתלונות ובמידע שקיבלו על הטרדות מיניות והתנכלויות שביצעו לכאורה עובדיה .
בדיקות השלמה נעשו במל"ג ובוות"ת.

עיקרי הממצאי
חובות מניעה
 .1כל המוסדות להשכלה גבוהה קבעו כנדרש בחוק ובתקנות תקנוני למניעת
הטרדה מינית המותאמי לתנאי המיוחדי של סביבת העבודה בה  .ואול
אוניברסיטה אחת ו  15מכללות התעכבו במילוי חובת ופרסמו את תקנוניה שני
מספר לאחר שנכנסו החוק והתקנות לתוק .$כמו כ  ,ארבע אוניברסיטאות תל אביב,
חיפה ,ב גוריו בנגב )להל ב גוריו ( ,הטכניו מכו טכנולוגי לישראל )להל
הטכניו ( ו  20מכללות פרסמו את התקנו המותא בעברית בלבד ,שלא כחוק.
 .2כל המוסדות להשכלה גבוהה מינו אחראית או אחראי למניעת הטרדה מינית
)להל אחראית או אחראי( ,שבי תפקידיה לקבל תלונות ולברר  .ואול כמחצית
מהמכללות עשו זאת באיחור ומינו אחראית או אחראי שני מספר לאחר שנכנסו
התקנות לתוק.$
חלק ניכר מהמכללות שה קטנות מהאוניברסיטאות בשטח  ,במספר עובדיה
מינו כמה אחראיות ואחראי  ,ואילו שש
ובמספר הסטודנטי הלומדי בה
אוניברסיטאות ,שה גדולות בהרבה ,מינו אחראית אחת בלבד ,א $שלחלק יש כמה
קמפוסי מרוחקי זה מזה .למשל ,לאוניברסיטה העברית יש ארבעה קמפוסי בשתי
שלושה בירושלי )הר הצופי  ,גבעת ר ועי כר ( ואחד ברחובות; א' רק
ערי
באוקטובר  2011מונו לאחראית סגני הפרוסי בקמפוסי אלה.
הטכניו מינה לאחראית חברת סגל אקדמי שפרשה לגמלאות )פרופ' אמריטוס(,
ובשמונה מכללות מכהנות אחראיות מקרב הסגל האקדמי בצד אחראיות מקרב הסגל
המינהלי .ואול ברוב המוסדות נמני האחראי ע הסגל האקדמי הפעיל או ע
הסגל המינהלי הפעיל .ראוי לבחו א הרכב כזה מבטיח אובייקטיביות רבה ככל
האפשר בבירור תלונות.
 .3ב  23מוסדות ) 8אוניברסיטאות ו  15מכללות( קיבלו האחראיות והאחראי
הדרכה כלשהי ,א' רק ב  15מה ניתנה הדרכה מקצועית חיצונית .בשש מכללות לא
ניתנה כל הדרכה.
 .4מקצת המוסדות לא פרסמו בכל שנה חומרי הסברה בנושא הטרדה מינית לכל
העובדי והסטודנטי שלה כנדרש ,ואחרי פרסמו חומרי הסברה באמצעי שלא
היה בה כדי להבטיח שכלל העובדי והסטודנטי במוסדות ייחשפו למידע .לדוגמה,
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בשני  2011 2009לא פרס הטכניו כלל חומרי הסברה לסגל האקדמי ,ובשנת 2009
לא פרס כלל חומרי הסברה לסגל המינהלי.
 .5רוב המוסדות להשכלה גבוהה לא קיימו כנדרש בשנתיי וחצי שקדמו למועד
כנסי ( לסגל האקדמי ) 16מ (29
הביקורת פעולות הדרכה והסברה )להל
ולסטודנטי ) 22מ  ,(29ו  14מוסדות לא קיימו כנסי לסגל המינהלי .חלק גדול
מהמוסדות שקיימו כנסי לא נקטו פעולות שמטרת לעודד עובדי וסטודנטי
להשתת $בה וג לא ידעו כמה משתתפי נכחו בכנסי  .מאחר שאי חובה על פי
התקנות להשתת $בכנסי  ,יש חשש שהנוכחות בה תהיה דלילה ושה לא ישיגו את
מטרת .

חובות טיפול
 .1על פי הנתוני שמסרו המוסדות להשכלה גבוהה בשאלוני שמילאו0.014% ,
בלבד מהעובדי ומהסטודנטי במוסדות הגישו בכל שנה תלונות על הטרדה מינית )כ
 42תלונות בממוצע לשנה( .לעומת זאת ,בסקר בנושאי רווחה שעשה במהל' הביקורת
מכו מחקר בקרב כ  5,600סטודנטי עבור התאחדות הסטודנטי בישראל )להל
התאחדות הסטודנטי ( השיבו  2%מהסטודנטי כי הוטרדו מינית במהל' לימודיה
על ידי סטודנטי אחרי או על ידי מרצי  .עוד עלה בסקר שרק  13%מהסטודנטי
שהוטרדו הגישו לאחראי תלונה על ההטרדה.
נתוני אלה ראוי שייבחנו על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ,שכ ה יכולי ללמד
שעדיי לא קיימי במוסדות תנאי שיניעו נפגעי מהטרדות מיניות להתלונ לפני
הגורמי המוסמכי לטפל במקרי אלה.
 .2בשני  2010 2008נקטו המוסדות צעדי משמעתיי בעקבות  38תלונות11 :
תלונות נגד חברי הסגל האקדמי 10 ,תלונות נגד חברי הסגל המינהלי 11 ,תלונות נגד
סטודנטי ו  6תלונות נגד אחרי  .מתשובות המוסדות לשאלוני עולה שה לא
פרסמו במוסד את דבר נקיטת הצעדי הללו.
מבחינת הליכי הטיפול המשמעתי שנקטו האוניברסיטאות 4כשהתקבלו תלונות נגד
חברי הסגל האקדמי 5עולה כי באוניברסיטה הפתוחה אי כלל הסדר משמעת לסגל
האקדמי ,ולא נקבעו הוראות המסדירות את הטיפול המשמעתי בחבר סגל אקדמי
החשוד בהטרדה מינית ובהתנכלות.
שילובו של נציג ציבור )שאינו נמנה ע עובדי האוניברסיטאות והוא בלתי תלוי( בבית
הדי המשמעתי עשוי לתרו להבטחת פעולה אובייקטיבית ונטולת פניות של בית הדי .
ואול בהסדרי המשמעת של רוב האוניברסיטאות לא נקבע שבית הדי המשמעתי
יכלול בהרכבו נציג ציבור ,ורק האוניברסיטה העברית קבעה שבכל הרכב של בית הדי
המשמעתי ישב נציג ציבור .רק בשניי מהסדרי המשמעת )באוניברסיטאות תל אביב
__________________

4
5

משרד מבקר המדינה לא בח בביקורת הנוכחית את הליכי הטיפול המשמעתי המתקיימי במכללות,
ואול ההמלצות המובאות בגו #הדוח בעניי זה כוח יפה לכל המוסדות להשכלה גבוהה.
משרד מבקר המדינה לא בח בביקורת הנוכחית את הליכי הטיפול המשמעתי המתקיימי בעניינ של
הסגל המינהלי ושל הסטודנטי )למעט הביקורת בעניי הטיפול בתלונה מסוימת באוניברסיטת בר"
איל ; ראו להל (.
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וב גוריו ( נכללת דרישה מפורשת שלשופטי  ,או לפחות לקצת  ,תהיה הכשרה
משפטית .בשלוש מהאוניברסיטאות )העברית ,בר איל וב גוריו ( לא נקבעה במפורש
דרישה שבהרכב בית הדי המשמעתי הד בהטרדות מיניות יינת ייצוג למינ של הנילו
ושל הנפגע .בהסדרי המשמעת של שלוש מהאוניברסיטאות )חיפה ,בר איל והטכניו (
ובתקנו המותא של מכו ויצמ למדע אי כל התייחסות להלי' מינוי התובע,
לתפקידו ולכישוריו.
רוב האוניברסיטאות לא עסקו בהסדרי המשמעת שלה באפשרות להשעות עובד במש'
ההלי' המשמעתי .רוב אמנ קבעו בהסדרי המשמעת את סדרי הדי שיחולו בבית
הדי המשמעתי ,א' לא קבעו בו הוראות שיבטיחו שמירה על יחסי פורמליי בי
השופטי לנילוני .

טיפול האוניברסיטה העברית בחשדות להטרדה מינית
 .1בביקורת נבדק טיפולה של האוניברסיטה העברית )להל בפרק זה
האוניברסיטה( בתלונה על הטרדה מינית והתנכלות שהגישה לפני שני מספר
סטודנטית )להל המתלוננת( נגד חבר סגל אקדמי בכיר )להל הנילו או חבר סגל
א'( .הבדיקה העלתה כי בעקבות טענותיו של הנילו בדבר ניהול ההלי' המשמעתי
הכירה האוניברסיטה "בשגיאות שנפלו בתו לב" בהלי' זה .בהסכמי שחתמה ע
המתלוננת וע הנילו בסיו הלי' גישור שהתקיי לא פירטה האוניברסיטה באילו
שגיאות מדובר ,ומאחר שטענותיו של הנילו לא נבדקו בערכאות משמעתיות ,אי לדעת
בוודאות מי אחראי לשגיאות אלה.
על פי ההסכ שחתמה האוניברסיטה ע המתלוננת ,נשאה האוניברסיטה במלוא
הפיצוי בס' של כ  38,000ש"ח ששול למתלוננת על ההפרעה שנגרמה ללימודיה .ככלל,
תשלו פיצוי מסוג זה במלואו על ידי מוסד להשכלה גבוהה עלול להצביע על גיבוי
כביכול לנילו  .מסר כזה עלול לגרו לפגיעה נוספת במתלוננת וכ לפגוע בהרתעה כלפי
מטרידי פוטנציאליי .
 .2בביקורת נבדק ג טיפולה של האוניברסיטה בטענות שהועלו לפניה לפני שני
מספר ובשמועות שהגיעו לרקטור "מגורמי אחדי " ,ולפיה חבר סגל אקדמי בכיר
אחר )להל חבר סגל ב'( משתמש לכאורה בביטויי גסי אשר לתוכנ יש קונוטציה
מינית .הביקורת העלתה כי הטיפול שהתקיי בעניי זה תועד במכתב ששלחה
האחראית לעניי הטרדה מינית )המוגדרת באוניברסיטה כנציבה( לנשיא רק כשנתיי
לאחר הטיפול; וג זאת רק בעקבות תלונתו של אחד מחברי סגל האוניברסיטה כי
הנושא אינו מטופל .הנציבה לא זימנה את "הגורמי האחדי " האמורי כדי למצות
את הבירור הנדרש בנושא וכדי להערי' את מידת הפגיעה בסטודנטי או בחברי סגל.
הסברי שנתנו למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2012האוניברסיטה וחבר סגל ב',
ולפיה חבר הסגל "מעול לא הודה בדברי המיוחסי לו" ,אינ עולי בקנה אחד
ע מכתבה של הנציבה .סתירה זו ,אשר עולה אגב קיו הביקורת ,ממחישה ביתר שאת
מדוע היה חשוב שהנציבה תמלא את חובתה לתעד כראוי את השיחה ע חבר הסגל
ולפעול למיצוי הבירור.
 .3לפני שני מספר העלה אחד מחברי הסגל הבכירי לפני הנציבה חשש למקרה של
הטרדה מינית באוניברסיטה .הוא ציי כי המקרה חמור שכ מדובר בפגיעה בכמה בני
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אד  .לא נמצאו מסמכי המעידי שהנציבה או גור אחר באוניברסיטה פעלו לבירור
מקרה זה.
 .4בשנת  2008קיימה האוניברסיטה כנס בנושא הטרדה מינית לחברי הסגל האקדמי
בפקולטה שאליה שייכת מחלקה ,שנגד אחדי מחברי הסגל שלה הוגשו תלונות על
הטרדה מינית .מאחר שהשתתפות בכנסי בנושא זה שמארגנת האוניברסיטה אינה
חובה ,ומאחר שהאוניברסיטה אינה נוהגת לרשו את המשתתפי בכנסי  ,לא ידוע
כמה חברי סגל מהפקולטה בכלל ומהמחלקה בפרט השתתפו בכנס.

טיפול אוניברסיטת בר איל בתלונה על הטרדה מינית
 .1בתקנות נקבע כי בירור תלונה על הטרדה מינית או התנכלות צרי' להיעשות
"ביעילות ובלא דיחוי" .מבדיקת טיפולה של אוניברסיטת בר איל )להל בפרק זה
האוניברסיטה( בתלונה שהוגשה לה בשנת  ,2009ולפיה עובד מינהלי בכיר )להל בפרק
זה הנילו ( הטריד לכאורה מינית את מנהלת לשכתו )להל המתלוננת( והתנכל לה,
עולה כי הטיפול בתלונה נמש' יותר משלוש שני וחצי ועדיי לא הסתיי .
 .2בפברואר  2009הגישה המתלוננת תלונה בכתב לאחראית לענייני הטרדה מינית
)המוגדרת ג באוניברסיטה זו כנציבה( וא $נפגשה עמה .הנציבה לא הכינה תרשומת
מסודרת של הפגישה אלא רישומי חלקיי בכתב יד בלבד .היא א $לא זימנה כנדרש
את הנילו לאחר הגשת התלונה ,לא הביאה לפניו את פרטיה כדי לקבל את תגובתו,
ולמעשה התחילה בבירור התלונה רק לאחר שהמתלוננת פנתה אליה שוב בנובמבר
 .2009יתר על כ  ,הנציבה לא קיימה מעקב על מנת לברר מה מצבה של המתלוננת,
והא פסקו ההטרדות וההתנכלויות שטענה כי סבלה מה .
 .3בתקנו למניעת הטרדה מינית של האוניברסיטה לא ניתנה הדעת לאפשרות
שהנילו יהיה בעל תפקיד בכיר מאוד ,וא $לחשש שייווצר ניגוד ענייני כאשר הנילו
כפו $במישרי לגור המוסמ' שהנציבה אמורה להגיש לו את המלצותיה ,או לבעל
תפקיד מקביל לו או בכיר ממנו )המנכ"ל ,סג הנשיא ,הנשיא(.
 .4נשיא האוניברסיטה מינה ועדת שעה להמש' בירור הנושא בעקבות המלצות
הנציבה ,א' לא קצב לה זמ מוגדר וקצר לביצוע הבירור הנדרש.
בעקבות המלצת ביניי של הוועדה הטיל הנשיא על מנכ"ל האוניברסיטה לנהל באופ
בלעדי משא ומת ע המתלוננת וע הנילו ולגבש פתרו מוסכ  ,א $על פי שהמנכ"ל
ממונה במישרי על הנילו  ,ויש ביניה יחסי עבודה קרובי ושוטפי  .בדוח שהגיש
המנכ"ל לנשיא הוא תיאר פגישות שקיי ובה ניסה ללא הצלחה להגיע להסדר ע
הנילו וע המתלוננת .א $על פי שמדובר בפגישות חשובות לא נמצאו בתיקי המנכ"ל
תרשומות המאפשרות לדעת מה נאמר בכל אחת מהפגישות.
 .5תקנו המשמעת הנוגע לחברי הסגל המינהלי כגו הנילו לא עודכ מאז  1978ולא
הותא לנורמות ציבוריות שהשתרשו במהל' השני  .בי היתר לא עוגנה בתקנו
המשמעת הקביעה המופיעה בתקנו למניעת הטרדה מינית כי הטרדה מינית והתנכלות
ה עברות משמעת חמורות ,לא נקבע בו הצור' בשקיפות ,ולא עוגנה בו האפשרות
להתיר לצדדי להיעזר ,במקרי חמורי ומורכבי  ,בעורכי די בעלי ניסיו בתחו .
כמו כ לא הוגבלה בזמ כהונת של חברי ועדת המשמעת ,לא נקבע מי מוסמ' למנות
את נציגי ההנהלה בוועדה ,מי מבי חברי הוועדה יעמוד בראשה ,אילו כישורי או
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ניסיו נדרשי
בדיוני .

מחבריה ,ומה יש לעשות כאשר מי מ החברי

אינו יכול להשתת$

א $שלפי תקנו המשמעת על ועדת המשמעת להשלי את הטיפול בתלונה בתו' חודש,
נמשכת עבודת הוועדה כבר  27חודשי וטר הסתיימה.
לוועדת המשמעת לא הוקצה תקציב מוגדר; עלות ההלי' מומנה במלואה מתקציבה של
לשכת המנכ"ל ,ולכ נדרש אישור המנכ"ל לכל הוצאה .הצור' לקבל את אישורו של
המנכ"ל למימו הוצאות שונות יש בו כדי לפגוע ביכולתה של הוועדה לנהל את ההלי'
באופ עצמאי ובלתי תלוי.
מנכ"ל האוניברסיטה החליט על מינוי תובעת מטע ההנהלה )להל הקובלת( ,על סמ'
המלצות שקיבל ,וא $סיכ עמה את תנאי ההתקשרות לפני שהעבירה לעיונו פרטי על
תחומי העיסוק שלה ועל ניסיונה המקצועי .הנשיא אישר את המינוי א $על פי שהיוע0
המשפטי של האוניברסיטה מסר לו שעל פי בדיקות שעשה ,הניסיו המקצועי של
הקובלת מצומצ .
הנהלת האוניברסיטה ביקשה מהקובלת להגיש את הקובלנה א $על פי שהחקירה לא
הסתיימה .בבקשה זו יש משו התערבות בעבודתה המקצועית של הקובלת.
 .6עד מועד סיו הביקורת בנושא לא דיווח הנשיא או מי מטעמו על המקרה לשו
מוסד מהמוסדות המנהלי של האוניברסיטה ,ומוסדות אלה לא בחנו את טיפולה של
הנהלת האוניברסיטה בנושא ולא דנו בהשפעותיו על תפקוד האוניברסיטה ,צביונה
ודמותה.

מעורבות מל"ג וות"ת
הועלה כי מאז התקבל החוק למניעת הטרדה מינית לפני יותר מעשר שני  ,וא $על פי
שהנושא עלה לאחרונה על סדר היו הציבורי ע פרסומ של מקרי חמורי של
הטרדה מינית והתנכלות שהתרחשו בכמה מוסדות להשכלה גבוהה ,לא התקיי במל"ג
ובוות"ת דיו בהשפעתו של החוק על מערכת ההשכלה הגבוהה ובפעולות שחקיקתו
מחייבת לנקוט במוסדות שבאחריות  .מל"ג וות"ת לא גיבשו מדיניות בנושא ,לא ביקשו
לקבל דיווח מסודר כלשהו מהמוסדות ולא קבעו קווי מנחי לפעולותיה .
במאי  2011החליטה הוועדה לקידו מעמד האישה בכנסת לבקש משר החינו' ,המכה
כיו"ר מל"ג ,לפעול ל"יצירת נוהל אחיד לגבי הטיפול בהטרדות מיניות בכל המוסדות
להשכלה גבוהה ויצירת מנגנו דיווח לוועדה לקידו מעמד האישה אחת לשנה על
הטיפול בתופעה" .למרות זאת ,עד מועד סיו הביקורת ,אוקטובר  ,2012לא דנו מל"ג
וות"ת בבקשה ,ולא נקבעו הנוהל ומנגנו הדיווח הנדרשי .

סיכו והמלצות
פרשיות של הטרדות מיניות שעלו לסדר היו הציבורי בשני האחרונות מעידות כי
מדובר בבעיה העלולה להיות שכיחה במיוחד במוסדות שבה מתקיימי יחסי
היררכיה ותלות ,דוגמת המוסדות להשכלה גבוהה .לפי נתוני המוסדות ,ה טיפלו
בממוצע בכל שנה בכ  42תלונות על הטרדה מינית ,א' מתוצאות סקר שעשה מכו
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מחקר עבור התאחדות הסטודנטי עולה שהבעיה רחבה הרבה יותר ,שכ ככל הנראה
הרוב המכריע של המוטרדי מעדיפי שלא להתלונ  .מממצאי דוח זה עולה שיש
מוסדות שמילאו את דרישות החוק והתקנות רק שני מספר לאחר פרסומ  ,ויש
מוסדות שעדיי אינ מקפידי למלא את כל הדרישות .יישו מלא של החוק ושל
התקנות כמות שה עשוי להביא לצמצו היק $ההטרדות המיניות במוסדות אלה .בד
בבד נדרש שיפור בנוסח התקנות ,לש הבהרה ואכיפה אפקטיבית יותר.
בשני מקרי הנוגעי למידע על הטרדות מיניות שהתקבל באוניברסיטה העברית
הייתה פעילותה של זו מועטה בלבד ובלתי מספקת .הועלו ג ליקויי בטיפולה של
אוניברסיטת בר איל בתלונה על הטרדה מינית בתחומה ,שג א אי ללמוד מה
בהכרח על יחסה של האוניברסיטה לעברות בתחו זה ,היה בה כדי להעביר לעובדי
האוניברסיטה ולתלמידיה מסר שעלול להרתיע מלהגיש תלונות על הטרדה מינית ועל
התנכלויות הקשורות להטרדה .עוד עולה שמל"ג וות"ת ,הממונות הישירות על מערכת
ההשכלה הגבוהה ,לא נדרשו לנושא זה עד כה.
כדי לבנות תשתית של אמו בעניי זה בי המוסדות להשכלה גבוהה ובי חברי הסגל
האקדמי והמינהלי והסטודנטי  ,על המוסדות בי היתר לקבוע תקנוני ברורי
ומפורטי  ,להכשיר אחראיות או אחראי לטיפול בנושא ,להפי 0חומרי הסברה
לעובדי ולסטודנטי ברחבי הקמפוס ,לקיי פעולות הסברה יסודיות ומעמיקות
ולפרס מידע על הצעדי המשמעתיי שנקטו בטיפול בתלונות שהוגשו .ככלל ,על
ומ ִגנָה שתסייע בטיפול יעיל בנושא.
המוסדות לפעול באופ שייצור אווירה מונעת ְ
על מל"ג וות"ת להידרש בהקד לנושא ,לקבל מהמוסדות דר' שגרה נתוני על תלונות
שהתקבלו אצל ולבחו את כל התקנוני שקבעו המוסדות ואת דרכי הטיפול שלה
בתלונות על הטרדות מיניות .על מל"ג וות"ת לגבש בהקד מדיניות ברורה בדבר הדר'
שעל המוסדות לנקוט בתחו זה ,וקווי מנחי שעל בסיס יקבע כל מוסד ומוסד
כללי מפורטי לטיפול בנושא בכלל ולניהול ההלי' המשמעתי בפרט בדר' שמתאימה
למאפייניו הייחודיי .
על משרד המשפטי  ,שהשר העומד בראשו ממונה על ביצוע החוק והתקנת התקנות,
לפעול לתיקו התקנות בהתא לממצאי דוח זה ,ובכלל זה ליצור בה מנגנו אפקטיבי
יותר ועדכני יותר להטמעת הנושא.
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הטיפול בלקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה
המונח "לקויות למידה" מתייחס למגוו רחב של ליקויי קוגניטיביי הבאי לידי
ביטוי בקשיי משמעותיי בשימוש בכישורי של קשב וריכוז ,שפה ,קריאה,
כתיבה ,המשגה ותפקוד ניהולי או ביכולות חישוביות ,חברתיות או רגשיות ,הפוגעי
ביכולת הלמידה של בעל הלקות .פונקציות חשיבה מסוימות של בעלי לקויות למידה
יעילות פחות מאחרות ,ואילו פונקציות חשיבה אחרות שלה עשויות להיות תקינות
וא ברמה גבוהה מהממוצע .לקויות למידה עלולות לפגוע בסיכוייה של תלמידי
רבי לממש את יכולת לרכוש השכלה גבוהה ,שהיא בבחינת מפתח להתפתחות
האישית של הפרט ולתרומתו לחברה .בשני עברו היה קושי לאתר את הליקויי
הללו ,אול במש הזמ פותחו שיטות מתקדמות לאיתור ולטיפול בה .
מבקר המדינה מדגיש במיוחד את הצור בשמירת זכויותיה של אוכלוסיות חלשות
במדינת ישראל ,וש על כ דגש במסגרת דוחות הביקורת ,וביניה דוח זה.
בעשור הראשו של המאה העשרי ואחת חל גידול מתמיד ה במספר הסטודנטי
במוסדות להשכלה גבוהה שאובחנו והוכרו כבעלי לקויות למידה וה בשיעור מקרב
כלל הסטודנטי  ,המוער ב  .115% 10%בשנת הלימודי האקדמית התשע"א )2010
 (2011היה שיעור במוסדות להשכלה גבוהה שמתקצבת הוועדה לתכנו ולתקצוב
של המועצה להשכלה גבוהה )להל ות"ת( כ .14%
משנת  1995הוקמו מרכזי תמיכה לסטודנטי לקויי למידה בעשרות מוסדות על
תיכוניי  ,ובשנת  2012כבר מופעלי מרכזי אלה בלמעלה מ  55מוסדות .משנת
הלימודי התש"ס ) (2000 1999מקצה ות"ת כ  4 3מיליו ש"ח בשנה לתמיכה
בפעילות הסיוע לסטודנטי לקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה שהיא מתקצבת.
כמו כ  ,משנת  2007מופעלת מערכת ממוחשבת לאבחו מועמדי ללימודי
וסטודנטי לקויי למידה )להל מת"ל( במרכזי אבחו ברחבי האר ,+אשר פותחה
ביזמת ות"ת באמצעות המרכז הארצי לבחינות ולהערכה )להל מאל"ו(.2
אחד הקשיי העומדי בדרכ של לקויי למידה לרכישת השכלה גבוהה הוא הבחינה
הפסיכומטרית ,אשר הציו בה הוא אחד משני הפרמטרי העיקריי לקבלה
ללימודי במוסדות להשכלה גבוהה )הפרמטר השני הוא ציוני בחינות הבגרות(.
מאל"ו ,האחראי לביצוע הבחינות הפסיכומטריות בישראל ,אחראי לאישור וביצוע
ההתאמות הנדרשות לנבחני לקויי למידה.
החוק העיקרי המסדיר את הנושא הוא חוק זכויות תלמידי ע לקות למידה
במוסדות על תיכוניי  ,התשס"ח ) 2008להל חוק הזכויות( ,אשר מטרתו לעג את
__________________

1

2

מתו! דברי ההסבר להצעת חוק זכויות תלמידי ע לקויות למידה במוסדות על"תיכוניי  ,התשס"ז"
 ,2007הצעות חוק הכנסת ,עמ'  .89יצוי כי באר +ובעול קיימי נתוני שוני ביחס לשיעור לקויי
הלמידה באוכלוסייה בכלל ובקרב סטודנטי במוסדות להשכלה על"תיכונית בפרט והוא נע בי אחוזי
ספורי ל" .20%ההסבר לכ! טמו בי היתר בעובדה שהאבחוני מבוססי על מודלי ושיטות אבחו
שוני .
עמותה שהוקמה ב" 1981על פי החלטת ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל לצור! בנייה והפעלה של
מערכת מבחני לחיזוי ההצלחה בלימודי אקדמיי .
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זכות של מועמדי ללימודי ושל תלמידי ע לקות למידה לקבל התאמות
לצורכיה המיוחדי  ,ה בתהלי הקבלה למוסדות על תיכוניי וה במסגרת
לימודיה במוסדות אלה .חוק נוס הוא חוק שוויו זכויות לאנשי ע מוגבלות,
התשנ"ח ) 1998להל חוק השוויו ( ,שנועד לעג את זכותו של אד ע מוגבלות
להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיי  ,וכ לתת מענה הול לצרכיו
המיוחדי באופ שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית ,בפרטיות ובכבוד ,תו
מיצוי מלוא יכולתו .חוק השוויו חל על אנשי ע מוגבלות פיזית ,נפשית או שכלית
לרבות קוגניטיבית ובכלל זה לאנשי בעלי לקויות למידה.

פעולות הביקורת
בחודשי אפריל אוקטובר  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי שוני בנושא
הטיפול בבעלי לקויות למידה המועמדי ללימודי במוסדות להשכלה גבוהה
המתוקצבי על ידי ות"ת או הלומדי במוסדות אלה .בי היתר נבחנו החקיקה וטיפול
משרד החינו בנושא; ההיבטי בטיפול של המוסדות להשכלה גבוהה בסטודנטי
לקויי למידה; הנגשת הלימודי לסטודנטי לקויי למידה באמצעות דרכי הוראה
מותאמות לצרכיה ; פעילות המועצה להשכלה גבוהה )להל מל"ג( וות"ת בנושא
טיפול של מוסדות להשכלה גבוהה בסטודנטי לקויי למידה; פיתוח מערכת
ממוחשבת לאבחו לקויי למידה; מעורבות ועד ראשי האוניברסיטאות )להל ור"ה(
בנושא סטודנטי לקויי למידה; והטיפול במועמדי לקויי למידה ללימודי במוסדות
להשכלה גבוהה .הבדיקה נעשתה במל"ג ות"ת ,בוור"ה ובמשרד החינו  .נוס $על כ ,
שלח משרד מבקר המדינה שאלו ל  29מוסדות שמתקצבת ות"ת )שמונה
אוניברסיטאות ו  21מכללות אקדמיות( בעניי הטיפול בסטודנטי לקויי למידה .כמו
כ נעשו בדיקות השלמה ביחידת רש העמותות ברשות התאגידי .

עיקרי הממצאי
החקיקה בנושא
 .1חוק הזכויות הטיל על שר החינו  ,לאחר התייעצויות ע גורמי שוני  ,לקבוע
בתקנות הוראות לשילוב של בעלי לקויות למידה בלימודי במוסדות על תיכוניי .
החוק פורס עוד באפריל  2008וקבע שתקנות על פיו יובאו לאישור ועדת החינו ,
התרבות והספורט של הכנסת עד ינואר  ,2009אול במועד סיו הביקורת ,אוקטובר
 ,2012עדיי לא הותקנו התקנות על פי החוק.
 .2העיכוב האמור בהתקנת התקנות נגר בגי כמה גורמי ) :א( ועדה לגיבוש
עקרונות לכתיבת התקנות ,בראשות ד"ר ליאורה מרידור )להל ועדת מרידור( ,מונתה
רק באוגוסט ) ;2009ב( לא הוקצה פרק זמ מוגבל לעבודת הוועדה ,והיא החלה את
עבודתה רק באוקטובר  2009וסיימה אותה במאי ) ;2011ג( לא נעשה די על מנת ליישב
מוקד ככל האפשר חילוקי דעות מתמשכי בי משרד החינו  ,מל"ג ומשרד הבריאות
בנושא רישוי מאבחני לקויות למידה ,הכרה בה וכ הכרה בכלי אבחו .
 .3על מנת לגבש ,בהתא להמלצות ועדת מרידור ,תקנות בנושא רישוי מאבחני
לקויות למידה וההכרה בה ובכלי לאבחו הלקויות ,נדרשו תיקוני בחוק הזכויות.
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לצור כ הוכ במשרד החינו  ,בסיועה של מל"ג ,תזכיר חוק אשר נעשו בו כמה
תיקוני ואושר עקרונית כטיוטת חוק בהחלטת ממשלה מאוקטובר  .2012מהאמור
בטיוטת החוק עולה כי א לוח הזמני שצוי בו יבוצע כמתוכנ  ,הרי שחוק הזכויות
ייוש במלואו בעיכוב העשוי להגיע לשש שני ויותר.
 .4ועדת מרידור גיבשה את המלצותיה לגבי מגוו נושאי מהותיי שהיה צור
להתקי תקנות בעניינ על פי חוק הזכויות .משרד החינו החל בבדיקת הסוגיות
היסודיות השנויות במחלוקת בינו לבי משרד הבריאות מיהו מאבח מוכר ומהו
אבחו מוכר לעניי לקויי למידה ונמנע מלעסוק בנושאי האחרי  ,א $שאת התקנת
התקנות בעניינ היה אפשר לקד בלא להמתי ליישוב המחלוקת האמורה.
 .5למרות שחוק השוויו הטיל על שר החינו לקבוע הוראות בדבר התאמות הנגישות
הנדרשות של מוסדות על תיכוניי ושל שירותי ההשכלה שה נותני לבני אד ע
מוגבלויות ,במועד סיו הביקורת עדיי לא הותקנו תקנות ולא נקבעו הסדרי ונורמות
להתאמת הנגישות של שירותי ההשכלה ללקויי למידה.

היבטי בטיפול של המוסדות להשכלה גבוהה בסטודנטי לקויי למידה
 .1ב  27מ  29המוסדות להשכלה גבוהה שנבדקו פועלי מרכזי תמיכה ,אול אלה
נבדלי זה מזה במידה ניכרת ,בי היתר בהיק $ובמגוו של השירותי הניתני
במסגרת וכ במספר אנשי הצוות המקצועי המועסקי בה .
 .2נמצאה שונות גבוהה בי המוסדות להשכלה גבוהה בעניי הנתוני על שיעור
הסטודנטי שהיו רשומי כבעלי לקויות למידה במוסד מבי כלל הסטודנטי
הלומדי בו .שיעור זה עשוי ללמד ,בי היתר על הבדלי מדיניות בי המוסדות בנושא
מת שירותי לסטודנטי לקויי למידה ובכל הנוגע ליחס לאבחוני בתחו זה.
 . 3נמצאה שונות גבוהה בי המוסדות מבחינת הסכו שה מקצי לטיפול בסטודנט
לקוי למידה .הדבר תומ בממצא האמור לגבי ההבדלי בשירות שמעניקי המוסדות
לאוכלוסייה זו.
 .4ב  24מ  29המוסדות להשכלה גבוהה יש נהלי או תקנו המפרטי את זכויות
הסטודנטי לקויי הלמידה ,את הנדרש מה על מנת לקבל מהמוסד הכרה כלקויי
למידה ואת ההתאמות לעניי זה .רק בארבעה מהמוסדות יש נהלי או תקנו
המיועדי לחברי הסגל המינהלי והאקדמי והמפרטי את חובותיה כלפי סטודנטי
לקויי למידה; בשישה מוסדות אחרי יש נהלי או תקנו חלקיי בלבד המיועדי
לחברי הסגל המינהלי והאקדמי.
הנגשת הלימודי
מותאמות לצורכיה

ללקויי

למידה

באמצעות

דרכי

הוראה

מרבית המוסדות לא הוציאו הנחיות בכתב לחברי הסגל האקדמי בדבר דרכי הוראה
מותאמות לסטודנטי לקויי למידה ולא קיימו פעולות הסברה שוטפות בקרב הסגל
האקדמי והמינהלי בעניי הטיפול בלקויי למידה .אשר למוסדות המעטי שקיימו
פעולות הסברה כאמור ,רוב לא התייחסו לצור בהתאמת דרכי ההוראה ללקויי
למידה.
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טיפול מל"ג וות"ת בנושא סטודנטי לקויי למידה
 .1א $שבשני האקדמיות התש"ס התשע"א ) (2011 1999חל גידול משמעותי ה
במספר המוסדות להשכלה גבוהה שפנו לוות"ת לקבלת תקציב לטיפול בסטודנטי
לקויי למידה )כ  ;(53%ה במספר הסטודנטי לקויי הלמידה שלמדו במוסדות אלה
)מאות אחוזי (; ה במספר שעות הטיפול בה )מאות אחוזי ( כמעט לא חל שינוי
בתקציב שהקצתה ות"ת לנושא .עקב כ למעשה צומצ במידה ניכרת התקציב
הממוצע לטיפול בסטודנט לקוי למידה במוסדות אלה בשני האמורות.
 .2מליאת מל"ג ומליאת ות"ת דנו בנושא הטיפול בסטודנטי לקויי למידה במוסדות
להשכלה גבוהה פעמי מעטות בלבד בשני  2012 2004וא $זאת במסגרת דיוני
התקציב השנתי בלבד.

פיתוח מערכת ממוחשבת לאבחו לקויי למידה
 .1נמצא כי כל המוסדות להשכלה גבוהה מכירי באבחוני המבוססי על בחינת
המת"ל ,אול רוב מכירי ג בתוצאות של אבחוני אחרי  ,3לפי בחירת כל מוסד.
מכא שאי אחידות בי המוסדות מבחינת סוג האבחוני שנחשבי בעיניה לקבילי .
דבר זה עלול לפגוע במועמדי ללימודי ובסטודנטי לקויי למידה שביצעו אבחו שרק
חלק מהמוסדות מכירי בו ,ועקב כ נאלצי להוציא כספי על אבחוני נוספי או
לוותר על זכות להתאמות ולקבלת סיוע לימודי.4
 .2א $שחוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב  ,1992חל על מל"ג וות"ת ,החליטה ות"ת
להטיל על מאל"ו את פיתוח מת"ל בלא שהתקיי מכרז על פיתוח המערכת בי כמה
מציעי ולחלופי בלא שהתקיי הלי של "פטור ממכרז" .רק באפריל  ,2011תשע
שני לאחר שהוחל בפיתוח מערכת מת"ל ושבע שני לאחר סיו פיתוח הגרסה
הניסיונית ,לאחר שוות"ת כבר שילמה למאל"ו כשני מיליו ש"ח לפיתוח מערכת מת"ל,
וכארבע שני לאחר שהמערכת החלה לפעול רק אז חתמה מל"ג ע מאל"ו על הסכ
שתחולתו רטרואקטיבית להסדרת השימוש במערכת והזכויות בה.
פיתוח
למידה

מערכת

ממוחשבת

בשפה

הערבית

לאבחו

לקויי

מת"ל אינה מאפשרת אבחו לקויות למידה של מועמדי למוסדות להשכלה גבוהה ושל
סטודנטי דוברי ערבית .בשנת  ,2007לאחר סיו פיתוח מערכת האבחו לאוכלוסייה
הדוברת עברית והפעלתה ,ביקשה ועדה של מל"ג הצעת מחיר להסבת המערכת ג
למגזר דוברי הערבית; אול עד אוקטובר  ,2012כחמש שני לאחר שהופעלה המערכת
בעברית ,הוועדה האמורה לא פעלה די על מנת שמערכת מת"ל תותא לאבחו של
מועמדי ללימודי וסטודנטי לקויי למידה דוברי ערבית .מצב זה פוגע במועמדי
__________________

3
4

בשונה מהבחינות הפסיכומטריות שהגו #היחיד שעור! אות הוא מאל"ו.
מחירי אבחוני ללקויות למידה נעי בי כ" 1,000ש"ח לבי כ" 3,000ש"ח ויותר ,בהתא לסוג הלקות
ושיטות האבחו .
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ללימודי ובסטודנטי מקרב אוכלוסייה זו ויוצר חוסר שוויו בינ ובי אלה דוברי
עברית.

מעורבות ור"ה בנושא מועמדי ללימודי וסטודנטי לקויי למידה
ור"ה משמש ,בי היתר ,כפורו המתא בי האוניברסיטאות בנושאי מדיניות
המשותפי לכול  ,אול בשני  2012 2002מיעטו ור"ה והפורומי הפועלי במסגרתו
לעסוק בנושא הטיפול במועמדי ללימודי ובסטודנטי לקויי למידה.

הפיקוח והבקרה על מאל"ו
הבחינה הפסיכומטרית משמשת ,לצד בחינות הבגרות ,כ"שער הכניסה" ללימודי
במוסדות להשכלה גבוהה באר ..מאל"ו הוא הגו $היחיד שמקיי בחינות
פסיכומטריות ,לרבות בחינות המותאמות לבעלי לקויות למידה ,מאז הקמתו בשנת
 .1981מאל"ו הוא ג בעל הזכות הבלעדית לאספקת מערכת המת"ל ,לתמיכה בה
ולתחזוקתה.
 .1ור"ה ,המשמש בפועל כאספה הכללית של מאל"ו ,ומל"ג המשמשת כמאסדרת של
מערכת ההשכלה הגבוהה ,לא דנו במעמדו של מאל"ו כגור יחידי המבצע לאור שני
רבות את הבחינה הפסיכומטרית והמספק את מערכת בחינות המת"ל והשירותי
הנלווי לה; ה ג לא דנו בנושא המעקב והבקרה המתבקשי בקשר לפעילות מאל"ו
בכלל ובתחו הטיפול בבעלי לקויות למידה בפרט.
 .2ור"ה לא ביקש ממאל"ו דיווחי שוטפי לגבי אופ תפקודו בנושאי
שבתחו אחריותו ,לרבות בנושא הטיפול במועמדי בעלי לקויות למידה.

השוני

בה מל"ג ,ור"ה
 .3א $שתלונות על מאל"ו מוגשות מפע לפע לגורמי שוני
והתאחדות הסטודנטי הארצית גורמי אלה מעבירי לבדיקתו של מאל"ו את
תלונות הציבור על המרכז ואינ עוקבי אחר הלי הבירור ותוצאותיו .בפועל אי
הסדר נוס $ולפיו גור חיצוני יברר תלונות של ציבור מקבלי השירות על מאל"ו ויעקוב
אחר הלי הבירור שמקיי המרכז ותוצאותיו.
 .4למל"ג אי נציג בהנהלת מאל"ו ,ובכ נפגעת יכולתה לעקוב אחר הקריטריוני
המשמשי את מאל"ו בקבלה ובדחייה של בקשות שמגישי בעלי מוגבלויות ,לרבות
לקויי למידה ,להיבחנות בתנאי מותאמי לה  .כמו כ א $שוות"ת הזמינה את
מערכת המת"ל ומימנה את פיתוחה ,היא לא דרשה ממאל"ו דיווחי שוטפי על
תוצאות הפעלתה.

סיכו והמלצות
שילוב של בעלי ליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה באופ מיטבי חשוב ביותר
למיצוי יכולותיה  ,לרווחת האישית ולתרומת לחברה.
על שר החינו להשלי
מתעכבות משנת .2009

בהקד

את התקנת התקנות מכוח חוק הזכויות ,אשר
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על כל מוסד להשכלה גבוהה לבחו א התקציב שהקצה לנושא זה ושירותי התמיכה
שנת לסטודנטי לקויי הלמידה די בה למילוי צורכיה .
משרד מבקר המדינה מציי בחיוב את הפעילות שנעשתה עד כה במוסדות להשכלה
גבוהה להקמת מרכזי תמיכה לסטודנטי לקויי למידה ,על א $היעדר התקנות
הרלוונטיות לפי חוק הזכויות; וכ את הפעולות שביצעו המועצה להשכלה גבוהה
)מל"ג( והוועדה לתכנו ולתקצוב )ות"ת( כדי לקד את התמיכה בלקויי למידה
באמצעות מודל תקצוב אשר תמר .את המוסדות לפעול בנושא .אול עדיי יש לפעול
לקידו תחומי נוספי רבי על מנת להביא לכ שמועמדי ללימודי וסטודנטי
לקויי למידה יזכו להזדמנות שווה למימוש יכולותיה במערכת ההשכלה הגבוהה.
ראוי שכל המוסדות להשכלה גבוהה יפרסמו נהלי לחברי הסגל האקדמי והמינהלי
שיכללו בי היתר את הדרכי שבה יכולי חברי הסגל לסייע לסטודנטי לקויי
הלמידה .כמו כ ראוי שהמוסדות יבחנו ג פעולות להטמעת דרכי הוראה אשר יהיה
בה כדי לסייע לסטודנטי בעלי לקויות למידה להתגבר על קשיי שה מתמודדי
עמ  .מוצע ג כי נושא זה ישולב בטופסי המשוב שממלאי הסטודנטי .
על מל"ג וות"ת לבחו את הצרכי התקציביי של המוסדות להשכלה גבוהה בנושא
הטיפול בלקויי הלמידה ולבדוק את האפשרויות לתת מענה לצרכי אלה .הדבר נדרש
ג נוכח העיכובי המשמעותיי שחלו כאמור בהשלמת התקנות לחוק הזכויות ,שמנעו
עדכו של התקציב הייעודי לנושא ,ונוכח הגידול המשמעותי שחל בשני  2012 2000ה
במספר הסטודנטי לקויי הלמידה ,ה במספר המוסדות המטפלי בנושא.
על מליאת מל"ג לבחו את אופ תפקודה של ות"ת בעניי ההתקשרות ע מאל"ו,
להפיק את הלקחי בנושא ולנקוט את הצעדי הדרושי כדי שהליקויי שהועלו
בעניי זה לא יישנו.
על ות"ת לנקוט את הצעדי הדרושי כדי שמועמדי למוסדות להשכלה גבוהה
וסטודנטי דוברי ערבית יוכלו לבצע אבחו בשפת במערכת המת"ל.
ראוי שמליאת ור"ה תקיי בהקד דיו יסודי בנושא טיפול המוסדות להשכלה גבוהה
במועמדי וסטודנטי לקויי למידה ותבצע מעקב שוט $אחר הנושא.
על מל"ג המשמשת כמאסדרת של מערכת ההשכלה הגבוהה ,ועל ור"ה ,המשמש
כאספה הכללית של מאל"ו ,לבחו בסיוע גורמי מקצועיי את אמות המידה ואת
תהליכי האישור שקבע מאל"ו לאישור בחינות פסיכומטריות מותאמות לנבחני בעלי
לקויות למידה ולאשר הסדרי אלו.

פרק רביעי
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פעולות הביקורת
בכמה רשויות מקומיות נעשתה בדיקה בעניי טובות הנאה והטבות שכר
שקיבלו ראשי הרשויות ,סגניה וחברי המועצה וכ בעניי התשלומי הנלווי
לשכר ולתנאי הפרישה שלה .
בכמה רשויות מקומיות במגזר המיעוטי וכ במשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה; במינהל מקרקעי ישראל; בוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה צפו ,
חיפה ומרכז ובכמה ועדות מקומיות לתכנו ולבנייה נבדקו הפעולות לקידו ,
פיתוח והפעלה של אזורי תעשייה שבתחו השיפוט של הרשויות המקומיות
האמורות.
בוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה דרו נבחנו בי היתר ייזומ וקידו הכנת של
תכניות מתאר ודרכי הטיפול בתכניות הקיימות.

הבהרה
בדוח הביקורת על השלטו המקומי לשנת ) 2010פורס
שעסק בביקורת הפנימית ברשויות המקומיות.

בדצמבר  ,(2011נכלל פרק

בפרק זה ,בחלק שעסק בביקורת הפנימית בעיריית לוד ,הובאה תגובת מר איל הררי,
אשר שימש כיו"ר הוועדה הקרואה בעיר ,על תפקודו של רו"ח אבי פרומרמ  ,אשר
שימש כמבקר העירייה עד לשנת  .2008דבריו של מר הררי אינ בגדר ממצא של
הביקורת ,שאינה עוסקת בתפקודו של מר פרומרמ .
מאחר שלא ניתנה למר פרומרמ זכות התגובה ,בהנחיית מבקר המדינה דאז ,השופט
בדימוס מיכה לינדנשטראוס ,הוסרו דברי אלו מהעותק המפורס באתר המשרד ,וא#
נשלח מכתב הבהרה והתנצלות למר פרומרמ .
משרד מבקר המדינה מביע צערו על התקלה.
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טובות הנאה והטבות בשכר ,בתנאי הנלווי
ובתנאי הפרישה של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות
בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ,בפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[ ובצו
המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח  ,1958נקבעו כללי! בדבר זכאות!
של ראשי הרשויות המקומיות וסגניה! לקבל במימו #הרשות המקומית שכר ותנאי
שירות ,בשיעורי! שיקבע שר הפני!.1
משרד הפני! קבע בחוזרי מנכ"ל הוראות בעניי #תנאי השכר של ראשי רשויות
וסגניה! ובעניי #חלק מהתשלומי! הנלווי! שה! זכאי! לה! .במאי  2004איגד מינהל
השלטו #המקומי במשרד הפני! את חוזרי מנכ"ל המשרד משני! קודמות בחוברת
ששמה "תנאי שכר ותנאי! נלווי! לראשי הרשויות המקומיות וסגניה! בשכר" )להל#
חוברת תנאי שכר( .מאז עדכ #משרד הפני! את ההוראות מפע! לפע! ,באמצעות
חוזרי מנכ"ל.

פעולות הביקורת
בחודשי ספטמבר  2011אפריל  2012בדק משרד מבקר המדינה את שכר נבחרי
הציבור ברשויות המקומיות ראשי הרשויות ,סגניה וחברי המועצות של הרשויות
המקומיות ואת התשלומי הנלווי לשכר ולתנאי הפרישה שלה  .נבדקו ג טובות
ההנאה שניתנו לה  .בדיקות השלמה נעשו בחודשי מאי יולי  .2012הבדיקה נעשתה
ב  12רשויות מקומיות 2ועסקה בשני .2011 2008

עיקרי הממצאי
הבדיקה העלתה כי לראשי רשויות מקומיות ולסגניה ניתנו הטבות בשכר ובתנאי
הנלווי  ,החורגות ,לעתי חריגה ניכרת ,מההנחיות שקבע בעניי משרד הפני  .עוד
הועלה כי לעתי ניצלו חלק מראשי רשויות את מעמד כדי לקבל טובות הנאה .להל
עיקרי הממצאי :

__________________

1

2

ההוראות בעניי זה שנכללו בפקודת העיריות ]נוסח חדש[ ובפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[
בוטלו ב  .2011במר  2011נקבעה בחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונת!(,
התשל"ה ) 1975סעי) 15א ,(1דבר זכאות! של ראשי העיריות והמועצות המקומיות וסגניה! לקבל
שכר ותנאי שירות מקופת הרשות המקומית .ההוראות החלות על המועצות האזוריות לא השתנו.
עיריות או! אל פח! ,אור יהודה ,גבעת שמואל ,סח'ני  ,עכו ,רהט ורמת השרו ; המועצות המקומיות
בנימינה גבעת עדה ,להבי! ועראבה; המועצות האזוריות הגלבוע ושומרו .

דוח שנתי 63ג

326

 .1ראש עיריית אור יהודה העלה בהיכל התרבות העירוני בעיר ִמ ְצ ָחק )מופע סטנד
אפ( בניב העיראקי של הערבית ,תו' קבלת הטבות חריגות מהמרכז הקהילתי בעיר ובלי
שקיבל את אישור של מועצת העירייה ומשרד הפני לעיסוק נוס(.
 .2ל  21חברי מועצה בשש רשויות מקומיות )עיריות או אל פח  ,אור יהודה ,עכו
ורהט ,מועצה מקומית עראבה ומועצה אזורית הגלבוע( היו בסו( שנת  2011חובות
תשלומי מסי )ארנונה ,מי ואגרות( .הרשויות לא השתמשו בסמכות להפסיק את
חברות של החייבי במועצות ,א( שהדבר נדרש על פי החוק.
 .3עיריית עכו העבירה בשני  2011 2009מדי פע בפע  ,באמצעות מתנ"ס שאיננו
עירוני ,כספי לשתי עמותות ששני חברי מועצה היו מעורבי בפעילות .
 .4הועלתה חריגה בכל הקשור לרכישת רכב חדש עבור ראשי חמש רשויות מקומיות
)עיריית רמת השרו  ,המועצות המקומיות בנימינה גבעת עדה ולהבי והמועצות
האזוריות הגלבוע ושומרו ( ולחריגה של סגני ראש המועצה האזורית הגלבוע ממכסת
הקילומטרי השנתית שנקבעה בהסכ ע חברת ההשכרה.
 .5המועצה האזורית שומרו שילמה בשני  2011 2008לחברת השכרה בשל נזקי
שנגרמו בתאונות דרכי קלות לכלי הרכב ששכרה עבור נבחרי הציבור בה ,ולא חייבה,
בדר' כלל ,את נבחרי הציבור בהשתתפות בתשלו עבור אות נזקי  .עיריית רהט
חייבה את ראש העירייה הקוד ב  30%בלבד מסכו ההשתתפות העצמית בגי גרימת
נזק לכלי הרכב בתקופת כהונתו.
 .6שבע רשויות מקומיות )עיריות גבעת שמואל ,סח'ני  ,עכו ורמת השרו  ,המועצה
המקומית להבי והמועצות האזוריות הגלבוע ושומרו ( לא פעלו לפי הוראות חוזר
מנכ"ל משרד הפני בדבר המכסה המרבית של השתתפות הרשויות בהוצאות הטלפו
הנייד של נבחרי הציבור בה ושילמו את ההוצאות במלוא .
 .7עיריית רהט אישרה מת מקדמות לסגני ראש העירייה .מספר המקדמות שניתנו
וסכומ חרגו במידה ניכרת מאלה שניתנו לעובדי העירייה האחרי .
 .8מרבית הרשויות המקומיות שנבדקו לא ניהלו כרטסת או רישו אחר לגבי ניצול
ימי חופשה של ראשי הרשויות ושל הסגני  .לפיכ' קיי חשש שלא נגרעו החופשות
הלא מדווחות מימי החופשה שעמדו לזכות .
 .9מרבית ראשי הרשויות המקומיות שנבדקו הגישו בקביעות חשבוניות "כיבוד
ואירוח" במסעדות ,מרבית שלא בגי אירוח רשמי ,3והרשות נשאה בעלות הוצאות
האירוח ,א( שנבחרי ציבור אלה קיבלו במשכורת סכו גלובלי עבור הוצאות אש"ל
או שקיבלו החזר הוצאות אש"ל.
 .10הרשויות המקומיות שנבדקו )מלבד עיריות גבעת שמואל וסח'ני ( מימנו עבור
נבחרי הציבור בה פעילויות שלא פורטו בחוזרי מנכ"ל משרד הפני בי הפעילויות
__________________

3

בחוברת תנאי שכר מוגדר "אירוח רשמי" של הרשות המקומית אירוח של משלחת רשמית מחו"ל,
אירוח של משלחות ממוסדות ומארגוני! רשמיי! באר ואירוח של נושאי משרה בכירי! בשירות
המדינה )נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,שר ,מנכ"ל או בעל תפקיד דומה( המבקרי! ברשות ביקור
רשמי.
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שעליה לממ  ,כגו השתתפות בימי עיו ובכנסי  .לראש עיריית רמת השרו ניתנה
הלוואה מקר ההלוואות של עובדי העירייה כדי לממ את הוצאות לימודיו לתואר שני.
 .11כמה לשכות של ראשי רשויות מקומיות יזמו פרסומי בעלי אופי תדמיתי ,אשר
הבליטו את שמו ואת פועלו של ראש הרשות ,ואשר היו בה מאפייני ומסרי שה
באורח חד משמעי תעמולת בחירות א( שלפי הנחיית היוע 2המשפטי לממשלה אי
לממ פרסומי כאלה מקופתה של הרשות המקומית.
 .12הרשויות המקומיות שנבדקו לא קבעו נהלי המסדירי את נושא הנסיעות של
בעלי התפקידי בה לחו"ל במסגרת תפקיד  ,וממילא לא נקבע כי על כל נבחר ציבור
)ועובד( החוזר מחו"ל לדווח א יושמה תכנית הנסיעה וא הושגו מטרותיה ,לפי
תכניתה והיעדי שנקבעו לה.
בבדיקה הועלו ג ליקויי בפעולותיו של משרד הפני בכל הנוגע להסדרת זכויותיה
וחובותיה של ראשי הרשויות המקומיות וסגניה בנהלי ובהנחיות .בי הנושאי
שלא הוסדרו :היעדרות בשל מחלה; גודל המשלחת שנית לארח בעת אירוח רשמי,
תקרת ההוצאות המותרת או המומלצת באירוח משלחת כזאת ,מקו האירוח המועד(,
אופי הכיבוד שיינת ; נזקי לכלי רכב שנגרמו עקב תאונות שעשו הנבחרי ; השתתפות
בתשלו עבור השתלמויות וכנסי שהשתתפו בה ; הוצאות בגי כתיבת נאומיה ;
סדרי הדיווח שיהיו חייבי בה לפני נסיעותיה לחו"ל ולאחריה .
משרד הפני החליט על דעת עצמו להעניק לראשי רשויות ולסגניה שפרשו מתפקיד
הטבות שהיו טעונות אישור ועדת הפני והגנת הסביבה של הכנסת .בהטבות אלה
נכללו מענק הסתגלות ,עיתו יומי וקביעת הסדרי חדשי להחזר הוצאות טלפו .

סיכו והמלצות
דוח זה חוש( ליקויי בדר' פעילות של  12הרשויות המקומיות שנבדקו בכל הנוגע
לטובות הנאה ולהטבות שכר שניתנו לראשי הרשויות ולסגניה בעבר ובהווה ,וכ
חריגות מהנחיות משרד הפני והוראותיו בנושא זה .כמו כ נמצאו ליקויי באופ
אי הסדרת נושאי שוני בנהלי ובהנחיות מתאימי
תפקודו של משרד הפני
והיעדר פיקוח על ביצוע של הוראות שונות כדי למזער את ההטבות החריגות שנתנו
פשר ,לכאורה ללא סמכות בדי ,
הרשויות לנבחרי הציבור בה  .כמו כ משרד הפני ִא ֵ
להעניק הטבות ניכרות לראשי רשויות ולסגניה שפרשו מתפקיד .
.1

נוכח ממצאי דוח זה ,על הרשויות המקומיות מוטלת החובה לנקוט פעולות אלה:

)א( להקפיד על קיו העקרונות הבסיסיי של מינהל תקי לרבות שקיפות וחיסכו
ולהימנע ככל האפשר מהוצאות מופרזות ומיותרות בתחומי הרכש ובתחומי אחרי
כגו הוצאות על אירוח וכיבודי .
)ב( לבצע תשלומי והחזרי לנבחרי ציבור לפי הנהלי וההנחיות המחייבי ,
להימנע מביצוע תשלומי לנבחרי בלא שהתמלאו כל הדרישות שבנוהל ,ומביצוע
תשלומי שלא הותרו במפורש בנהלי ובהנחיות משרד הפני .
)ג( להקפיד לקבל דיווחי מפורטי מנבחרי הציבור בנוגע לימי חופשה ,כדי שיהיה
אפשר לנהל כרטסת חופשה כנדרש ולפדות ימי חופשה שלא נוצלו.
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)ד( לגבי נושאי שבעניינ לא נקבעו נהלי של משרד הפני על הרשויות לקבוע
בעצמ נהלי וכללי ולנהוג לפיה  .למשל ,בנושא הנסיעות של נבחרי לחו"ל ,על
הרשויות להקפיד כי לפני הנסיעה ידווחו הנבחרי על נחיצותה וחשיבותה ,ובשוב
ממנה ידווחו על מידת השגת יעדיה.
)ה( להקפיד שלא ימומנו בכספי הרשות פעולות שיש בה משו תעמולת בחירות.
בייחוד אמורי הדברי בפרסומי סמו' לבחירות שנועדו להאדיר את שמו ואת פועלו
של ראש הרשות .בכל עניי שלגביו מתעורר ספק יש להיווע 2ביוע 2המשפטי של הרשות
ולקבל את חוות דעתו.
אשר לתשלומי שבוצעו שלא לפי הנהלי
)ו(
לקבלת החזרי מ הנבחרי .
)ז(

וההנחיות ,יש לפעול ככל הנית

לפעול לגביית חובותיה של חברי המועצה באופ שוט( בכל שנה.

 .2שר הפני הוא האחראי מטע השלטו המרכזי לכ' שהרשויות המקומיות ימלאו
את חובותיה ויפעילו את הסמכויות המוקנות לה  .אחת הסמכויות שהוקנו לשר הפני
היא הסמכות לפעול להסדרת השכר ותנאי השירות של ראשי רשויות וסגניה  ,לרבות
הטבות כספיות הקשורות למילוי תפקיד .
על משרד הפני מוטלת אפוא האחריות לפעול להסדרת נושאי שוני שלא הוסדרו
בנהלי ובהנחיות ,ובכלל זה:
)א( להסדיר בהנחיות את נושא הנסיעות של נבחרי הציבור לחו"ל ,באופ שייקבע כי
על כל נבחר לדווח על תכנית הנסיעה ועל יעדיה ולקבל ממועצת הרשות המקומית
אישור לנסיעתו ,וכ לדווח בחזרתו א יושמה תכנית הנסיעה וא הושגו המטרות
שהוגדרו בה.
)ב( להסדיר בהנחיות או בנוהל את סוגיית התשלו עבור הנזקי הנגרמי לכלי
הרכב הצמודי לראש הרשות ,לסגניו או לבעלי תפקידי בכירי אחרי ברשות.
)ג( להנחות את הרשויות המקומיות בנוגע לכללי הדיווח על ימי מחלה החלי על
נבחרי הציבור ,ובי היתר לתת את הדעת למקרי שבה נבחר ציבור בשכר נעדר בשל
מחלה לתקופה ממושכת.
)ד( לקבוע את גודל המשלחות שנית לארח אירוח רשמי ,וכ את היק( ההוצאות
ואופי הכיבוד המותרי באירוח כזה .כמו כ  ,יש להבהיר מיהו "בעל תפקיד דומה"
לשר או למנכ"ל שנית לראות ג באירוחו משו "אירוח רשמי".
)ה( לקבוע באילו מקרי אפשר לשלוח פרחי על חשבו הרשות המקומית ,באילו
מקרי הדבר ראוי וא( מתחייב מתפקידו של ראש הרשות ,ובאילו מקרי הדבר נעשה
להאדרת שמו של ראש הרשות.
לקבוע נהלי בדבר שיעור ההשתתפות של הרשות המקומית במימו כנסי  ,ימי
)ו(
עיו והשתלמויות של נבחרי הציבור בה ,ולהנחות באופ ברור את הרשויות המקומיות
בעניי זה.
)ז(

לקבוע מהו סכו ההוצאה המותרת לשכירת כלי רכב בשיטת "ליסינג".

השלטו המקומי

329

על משרד הפני מוטלת האחריות לתת פתרו לבעיות המתעוררות ברשויות השונות
בנוגע ליישו הנהלי ולביצוע תשלומי והטבות לנבחרי ציבור .כמו כ עליו להיות
מעורב בעת הצור' באכיפת יישומ של החלטות בנוגע לחיוב אישי של נבחרי ציבור.

השלטו המקומי

331

פיתוח אזורי תעשייה ברשויות מקומיות
במגזרי המיעוטי
בסו שנת  2011מנתה אוכלוסיית ישראל כ  7.8מיליו תושבי  ,1מה כ  1.6מיליו
)כ  (20.5%מקרב מגזרי המיעוטי  .2על פי נתוני משרד הפני  ,בישראל  84רשויות
מקומיות במגזר הלא יהודי  11עיריות 70 ,מועצות מקומיות ו  3מועצות אזוריות.
מהתפלגות הרשויות המקומיות לאשכולות חברתיי כלכליי בשנת  32009עולה כי
 96%מהרשויות המקומיות במגזרי המיעוטי מדורגות באשכולות .4 1
ביישובי רבי במגזרי המיעוטי קיי מחסור באזורי תעשייה ותעסוקה מוסדרי
בתחומי המלאכה ,התעשייה והמסחר .רק  2.4%משטחי התעשייה בישראל נמצאי
ביישובי הערביי  .4ביישובי שבה יש אזור תעשייה ,שטחו הכללי קט לא אחת
מהשטח המקובל של אזורי תעשייה ביישובי אחרי  .5כמו כ  ,ברבי מיישובי מגזרי
המיעוטי עסקי רבי אינ מוסדרי סטטוטורית בהתא להוראות חוק התכנו
חוק התכנו והבנייה( ,ופועלי ללא רישיו עסק
והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל
בהתא להוראות חוק רישוי עסקי  ,התשכ"ח ) 1968להל חוק רישוי עסקי (,
ופעמי רבות מפעלי ובתי מלאכה הנמצאי במרכזי היישובי יוצרי מטרד עבור
התושבי ומהווי חס לפיתוח טוב יותר של המרק הפני יישובי ולהעלאת רמת
החיי  ,ועל כ יש חשיבות רבה בהוצאת אל מחו ,למרכזי היישובי .
 99%מהארנונה על תעשייה ועסקי נגבי ברשויות המקומיות במגזר היהודי ,ורק
 1%נגבה ברשויות במגזרי המיעוטי  .ארנונה על תעשייה ומסחר היא חלק קט
יחסית מההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות במגזרי המיעוטי  ,בי היתר
בשל היעדר תשתיות כלכליות מקומיות מתאימות ,שה תנאי הכרחי להקמת מפעלי ,
לפרויקטי כלכליי  ,לקידו השקעות וכו' .כמו כ  ,קרקעות רבות הנמצאות בתחו
השיפוט של הרשויות המקומיות במגזרי המיעוטי ה קרקעות בבעלות פרטית.
תכנו  ,פיתוח ואכלוס של אזורי תעשייה על קרקע פרטית כרוכי בחסמי רבי ה
מצד בעלי קרקעות וה מצד הרשויות המקומיות.6
ממשלות ישראל לדורותיה ראו בפיתוח התעשייה במגזרי המיעוטי אחד הכלי
החשובי שיכולי לתרו לשיפור מצבה התעסוקתי והחברתי כלכלי של אוכלוסיית
המיעוטי ולהגביר את תחושת שייכותה למדינה .להשגת מטרה זו פועלת הממשלה
__________________

1
2
3

4
5
6

לא כולל עובדי! זרי!; מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת .2011
ערבי! ,דרוזי! וצ'רקסי!.
מדי פע! בפע! ממיינת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הרשויות המקומיות בישראל לעשרה
אשכולות לפי מדד חברתי כלכלי שבו קריטריוני! שוני! ,כגו רמת החיי! ,צפיפות הדיור ושיעור
האבטלה ביישוב .אשכול  1משק) מדד חברתי כלכלי נמו .ואשכול  10משק) מדד חברתי כלכלי
גבוה.
המכו הישראלי לדמוקרטיה ,˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÏÎÏÎ‰ Ï˘ ¯‚˙‡‰ ,Ï‡¯˘È· ÌÈ·¯Ú ˙˜ÂÒÚ˙ ,יוני .2010
מבקר המדינה ,(2002) ·52 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  ;56 51והמכו הישראלי לדמוקרטיהÌÈ·¯Ú ˙˜ÂÒÚ˙ ,
· ,˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÏÎÏÎ‰ Ï˘ ¯‚˙‡‰ ,Ï‡¯˘Èיוני .2010
קשיי! להשיג את הסכמת הבעלי! על הקרקעות להקמת אזורי התעשייה בה ; והצור .במימו עלויות
התכנו ופיתוח התשתיות ובמת פיצויי! בגי הפקעות.

דוח שנתי 63ג

332

משרד התמ"ת( ,משרדי
באמצעות משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל
ממשלה אחרי והרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי שבמשרד
ראש הממשלה )להל הרשות לפיתוח כלכלי( .7תקצוב פעולות אלה נעשה בי היתר
באמצעות כספי שהוקצו לכ .על פי החלטות ממשלה ייעודיות 8ובאמצעות כספי
שהקצה לכ .משרד התמ"ת.
מבקר המדינה ש דגש מיוחד על שמירת זכויותיה של אוכלוסיות חלשות במדינת
ישראל ,ובכלל זה אוכלוסיות המיעוטי  .חשוב מאוד כי מדינת ישראל תפעל לקידומ
של המגזרי הלא יהודיי בכל תחומי החיי  ,זאת כדי לקיי שוויו הזדמנויות
ולשלב את כלל הקבוצות בחברה הישראלית כאזרחי שווי זכויות .דבר זה עולה בקנה
אחד ע ערכי מדינת ישראל וע הנאמר במגילת העצמאות כי מדינת ישראל "תקיי
שוויו זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומי ".

פעולות הביקורת
בחודשי ספטמבר  2011פברואר  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי בפיתוח
אזורי תעשייה ברשויות מקומיות במגזרי המיעוטי  .בבדיקה נבחנו פעולות הרשויות
המקומיות נצרת ,כיסרא סמיע ופקיעי  ,כפר קאס ובאקה אל גרבייה לקידו פיתוח
אזורי תעשייה בתחומ  .9כמו כ נבדקו הפעולות שעשו משרד התמ"ת והרשות לפיתוח
כלכלי לש קידו התכנו והפיתוח של אזורי תעשייה ביישובי שלעיל .בדיקות
השלמה נעשו בוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה במחוזות צפו  ,חיפה ומרכז; בוועדות
המקומיות לתכנו ולבנייה עירו ואדי עארה וקס ; במשרד התחבורה ,התשתיות
הלאומיות והבטיחות בדרכי ; במעצ החברה הלאומית לדרכי בישראל בע"מ;
ברשות הממשלתית למי ולביוב; ובמינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י( .10כמו כ
נעשו מספר בדיקות השלמה לאחר מועד סיו הביקורת.

__________________

7
8
9
10

הרשות לפיתוח כלכלי הוקמה במסגרת הארגונית של משרד ראש הממשלה ,על פי החלטת ממשלה
 1204מפברואר .2007
בשני!  2012 2010התקבלו כמה החלטות ממשלה בהיק) של יותר משני מיליארד ש''ח ,אשר כללו
תכניות רב שנתיות לפיתוח כלכלי ותעסוקתי ביישובי מגזרי המיעוטי! ,בי היתר באמצעות השקעה
בפיתוח אזורי תעשייה ושילוב רשויות מקומיות במינהלות של אזורי תעשייה קיימי!.
הקמת אזור תעשייה ביזמת משרד התמ"ת; הקמת אזור תעשייה ביזמת הרשות המקומית; הקמת אזור
תעשייה ביזמה משותפת של הרשות המקומית ויז!.
בתיקו לחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש" ,1960 .נקבע שמינהל מקרקעי ישראל יהפו .לרשות
מקרקעי ישראל ,אשר תבוא במקו! המינהל .על פי חוק רשות מקרקעי ישראל ,מועד הקמת הרשות
נקבע ל  ,1.1.10ואול! נקבע בחוק כי "רשות מקרקעי ישראל לא תחל לפעול אלא לאחר שנחת! הסכ!
קיבוצי המסדיר את זכויותיה! של עובדי מינהל מקרקעי ישראל" .עד מועד סיו! הביקורת טר! הוכרזה
הרשות.
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עיקרי הממצאי
פעולות השלטו המרכזי והמקומי לתכנו ולפיתוח אזורי תעשייה במגזרי
המיעוטי
פ ע ו ל ו ת מ ש ר ד ה ת מ " ת  :הועלה כי לצור $הסדרת פעולותיו לפיתוח אזורי
התעשייה הכי משרד התמ"ת הסכ פיתוח בינו ובי הרשויות המקומיות והעביר%
לחתימת  .ההסכ נועד בי היתר לקבוע את תחומי האחריות בנוגע להקמת התשתיות
ולתחזוקת  .נמצא כי הרשויות המקומיות נצרת ופקיעי  ,שבתחו שיפוט החל המשרד
בפיתוח אזורי תעשייה ,טר חתמו על הסכמי הפיתוח .עוד הועלה כי בעבר העביר
משרד התמ"ת את האחריות לתחזוקת התשתיות שהקי באזורי התעשייה השוני
לרשויות המקומיות בלי להסדיר זאת בהסכ .
לתכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות חשיבות רבה בהשגת היעדי במרב היעילות.11
נמצא כי למשרד התמ"ת אי תכניות עבודה רב שנתיות לפיתוח אזורי תעשייה במגזרי
המיעוטי וממילא אי לו תכניות עבודה שנתיות הנגזרות מה  ,לפיתוח אזור התעשייה
בנצרת ולאזור התעשייה המשות& לכיסרא סמיע ופקיעי  ,לרבות לוחות זמני לפיתוח
אזורי התעשייה ולשיווק ופירוט המקורות התקציביי הדרושי להשלמת הפיתוח
והשיווק.
פ ע ו ל ו ת ה ר ש ו ת ל פ י ת ו ח כ ל כ ל י  :הרשות לפיתוח כלכלי פועלת להעצמת
מגזרי המיעוטי  ,בעיקר בפ הכלכלי .למימוש מטרה זו פועלת הרשות בי היתר
לפיתוח אזורי תעשייה ,בשיתו& משרד התמ"ת .פעילות זו מתקיימת ברובה לפי תכנית
חומש לפיתוח כלכלי של יישובי במגזר המיעוטי בשני  ,2014 2010שאושרה
בהחלטת ממשלה )להל תכנית החומש( .12נמצא כי במועד סיו הביקורת ,כשנתיי
לאחר החלטת הממשלה על תכנית החומש ,עדיי לא הכינה הרשות לפיתוח כלכלי מודל
ותכנית עבודה להקמת חברות כלכליות אזוריות או מינהלות לאזורי התעשייה ולא
גיבשה מדדי תוצאה לתכניות העבודה לפיתוח אזורי התעשייה שבאחריות משרד
התמ"ת ,א& שנדרשה לעשות כל אלה בהחלטת הממשלה על תכנית החומש.
רקע כללי
נ צ ר ת  :בעיר פועל אזור תעשייה אחד )אזור התעשייה הדרומי( ששטחו כ  165דונ .
נוס& על כ ,$נמצאי בשלבי הקמה שני אזורי המיועדי לתעשייה ,למלאכה ולמסחר.
העיר מאופיינת בריבוי עסקי ובתי מלאכה הפועלי בשכונות מגורי ובאזורי
שאינ מוסדרי מבחינה תכנונית ,והגורמי לתושבי מטרדי שוני וקשיי תחבורה.
ל כ י ס ר א ס מ י ע ו פ ק י ע י  :בשנת 2000
אזור התעשייה המשות
אישרה הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה צפו תכנית שקידמו המועצות המקומיות
כיסרא סמיע ופקיעי בשיתו& משרד התמ"ת להקמת אזור תעשייה משות& לשני
היישובי  .ע אישור התכנית החל משרד התמ"ת בעבודות הפיתוח ,אול עד מועד
__________________

11
12

ראו מבקר המדינה) ÌÈ„Â‚È‡‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ,דצמבר  ,(2000עמ' .84
החלטה  1539מ  .21.3.10תכנית החומש כוללת בי %היתר סעיפי #העוסקי #בנושא פיתוח אזורי
תעשייה במגזרי מיעוטי ,#ומטילה על משרד התמ"ת לפעול ליישו #סעיפי #אלה.
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סיו הביקורת לא שווקו הקרקעות באזור התעשייה המשות& )ראו להל ( ,א& שעבודות
הפיתוח המאפשרות שיווק הסתיימו זה מכבר.
באקה( : 13על פי תכנית המתאר של העיר,14
ב א ק ה א ל ג ר ב י י ה )להל
מאושרי בתחומה שני מתחמי המיועדי לתעשייה ולמלאכה :אזור תעשייה בצדה
הדרו מזרחי של העיר ,ששטחו כ  86דונ )להל אזור התעשייה הדרו מזרחי( ואזור
מלאכה בצדה המערבי של העיר ששטחו כ  18דונ  .בתחו העיר 15מתקיימת פעילות של
בתי מלאכה ותעשייה באזורי שלא יועדו לכ $על פי התכנו העירוני הקיי  .א& שקיי
צור $מעשי בהעברת בתי המלאכה והתעשייה הפועלי כיו במקומות שלא יועדו לכ$
למקומות מוסדרי  ,טר הונחה התשתית התכנונית להעברת .
ריכוז מידע ומיפוי עסקי

ברשויות המקומיות

נ צ ר ת  :א& שעברו  17שני מהמיפוי האחרו של עסקי המלאכה והתעשייה הפועלי
בעיר שעשתה העירייה ,ולמרות מסקנות היחידה לתכנו אסטרטגי ומידע בעירייה
משנת  2006בדבר הצור $בעדכו המיפוי ,לא עשתה העירייה מיפוי חדש .היעדר נתוני
מעודכני על העסקי עלול לפגוע בהיערכותה של העירייה לתכנו אזורי תעשייה
חדשי ולפינוי מטרדי משכונות המגורי .
ב א ק ה  :מממצאי בדיקה שעשתה הרשות לפיתוח כלכלי בשנת  ,2011בי היתר בעיר
באקה ג'ת ,עולה כי קיי פוטנציאל גבוה לביקושי לשטחי תעסוקה בעיר ,וכי יותר מ
 80%מהעסקי בעיר פועלי באזורי שלא יועדו לכ .$הועלה כי אי ברשות עיריית
באקה נתוני מפורטי ועדכניי על העסקי הגורמי למטרדי  ,על עסקי שיש בה
פוטנציאל זיהו וסיכו לאוכלוסייה ונתוני על צרכיה להעתקת העסקי לאזור
תעשייה מוסדר.
קידו

תכנו

סטטוטורי של אזורי תעשייה

נ צ ר ת  :נמצא כי טר אושרה תכנית בניי עיר מפורטת כוללת לאזור התעשייה
הדרומי בנצרת המסדירה את השימושי בו )תעשייה ומלאכה( ,א& שהאזור מאוכלס
במלואו .היעדר תכנית כאמור עלול לפגוע בטיפול העירייה בעסקי  ,ה מבחינת יישו
ההוראות שנקבעו בחוק התכנו והבנייה ,וה מבחינת יישו ההוראות שנקבעו בחוק
רישוי עסקי  ,וכ עלול לפגוע בפיקוח העירייה על העסקי מתוק& חוקי אלה.
א ז ו ר ה ת ע ש י י ה ה מ ש ו ת ל כ י ס ר א ס מ י ע ו פ ק י ע י  :בתקנו תכנית
המתאר המקומית לאזור התעשייה המשות& )להל תקנו תכנית המתאר או התקנו (
__________________

13

14
15

עד סו* אוקטובר  2011הייתה באקה כלולה בתחו #השיפוט של העיר המאוחדת באקה ג'ת .ב 21.7.10
אישרה הכנסת את חוק הרשויות המקומיות )ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת(,
התש"ע  ,2010שבו נקבע כי שתי הרשויות שאוחדו בשנת  2003יחזרו להיות שתי רשויות מקומיות
נפרדות .באוקטובר  2011התקיימו בחירות נפרדות לשתי הרשויות באקה וג'ת.
תכנית ע .125/%התכנית אושרה ביולי  1991והודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומי #בינואר
.1995
בתו -שכונות מגורי #או בצמוד לאזור התעשייה הדרו #מזרחי.
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נקבע כי התכנית תמומש בתו 10 $שני מיו אישורה כחוק ,16וכי א התכנית לא
תמומש בפרק זמ זה היא תבוטל .עד מועד סיו הביקורת ,פברואר  ,2012לא מולאו
התנאי שנקבעו בתקנו למימוש התכנית .המועצות המקומיות כיסרא סמיע ופקיעי
ומשרד התמ"ת לא פעלו לאישור תכנית מתאר חדשה לאזור התעשייה או לחלופי
לעדכו התקנו בנוגע לפרק הזמ למימוש התכנית הקיימת .מכא שכל עבודות
התשתית שנעשו באזור התעשייה לאחר יותר מעשר שני מיו אישור התכנית ,נעשו
שלא על פי תכנית תקפה.
ב א ק ה  :הועלה כי עיריית באקה יזמה תכנית מפורטת 17להרחבת אזור התעשייה
הדרו מזרחי ,שהוא אזור התעשייה היחיד שפועל בתחו העיר ,וכי במועד סיו
הביקורת טר מילאה העירייה את דרישות הס& 18לקליטת התכנית והגשתה לדיו ,
אות קבעו הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה עירו ואדי עארה )בשני  2009ו (2011
והוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה חיפה )בשנת .(2011
כ פ ר ק א ס  :עיריית כפר קאס החלה לפני יותר מעשר שני בקידו שלוש
תכניות 19להקמת אזור התעשייה המערבי ,ובשנת  2007החליטה הוועדה המחוזית
מרכז להפקיד בתנאי את שלוש התכניות .במש $כשנתיי לא פעלה העירייה ליישו
הנחיות הוועדה המחוזית לשינוי התכניות והתאמת לדרישות הוועדה .דר $פעולתה של
העירייה גרמה לעיכוב באישור התכנית ,והיא עלולה לגרו לעיכובי נוספי בפיתוח
אזור התעשייה.
פיתוח אזורי תעשייה בשיתו
התמ"ת

הרשויות המקומיות ומשרד

נ צ ר ת  :נמצא כי העירייה טר מינתה מינהלה לאזור התעשייה הצפוני פארק
התעשייה נצרת א& שהוחל בעבודות להקמתו ,וזאת בניגוד להוראות תכנית ג9914/
שאושרה בשנת  .2003הועלה כי מהנדס העירייה נת אישור לחברה המנהלת את
עבודות התכנו והפיתוח של אזור התעשייה מטע משרד התמ"ת שממנו השתמע כי
אישר לבצע עבודות באזור התעשייה הטעונות היתר כדי  .בעקבות כ $ביצעה החברה
המנהלת במש $שנת  2011עבודות עפר שלב א' ללא קבלת היתר בנייה .עוד הועלה כי
משרד התמ"ת לא פיקח על החברה המנהלת כדי להבטיח כי היא מקיימת את
התחייבויותיה לפעול על פי כל די .
א ז ו ר ה ת ע ש י י ה ה מ ש ו ת ל כ י ס ר א ס מ י ע ו פ ק י ע י  :בניגוד לנקבע
בתקנו תכנית המתאר של אזור התעשייה המשות& ,המועצות המקומיות כיסרא סמיע
ופקיעי לא הקימו מינהלה לאזור התעשייה .הועלה כי זה יותר משנתיי לא שווקה
הקרקע באזור התעשייה המשות& ,בי היתר בשל השוני במעמד של המועצות
המקומיות כיסרא סמיע ופקיעי  :פקיעי הוגדרה יישוב קו עימות ,ובשל כ $נית לה
__________________

16
17
18
19

התקנו %קובע כי מימוש התכנית ייעשה בארבעה שלבי ;#בכל שלב יבוצעו עבודות פיתוח בכמה
מגרשי #בשטח התכנית ,והתנאי למעבר משלב אחד לאחר מותנה בשיווק של  90%מהמגרשי #שנכללו
בשלב הקוד.#
תכנית ענ .1158/התכנית פורסמה ברשומות בשנת .2001
דרישות הס* לקליטת התכנית בוועדות התכנו %כללו ,בי %היתר דרישות טכניות.
תכנית ק ;1/3305/תכנית ק ;2/3305/תכנית  .1/3307שטח %הכולל של התכניות הוא כ  483דונ.#
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פטור מדמי חכירה עבור קרקעות באזורי תעשייה ,20ואילו כיסרא סמיע הוגדרה יישוב
באזור עדיפות לאומית ,וממילא לא נית לה פטור זה .גורמי שוני ראו במצב מיוחד
זה מצב בלתי רצוי.
פיתוח אזורי תעשייה ותחזוקת

על ידי הרשויות המקומיות

ב א ק ה  :נמצא כי מאז אישור התכנית לאזור התעשייה הדרו מזרחי בסו& שנות
השבעי של המאה העשרי  ,לא ביצעה עיריית באקה פיתוח מלא של תשתיות
בסיסיות החיוניות לקיו פעילות סדירה של מלאכה ותעשייה באזור התעשייה ,א&
שהאזור פועל בתפוסה כמעט מלאה.
כ פ ר ק א ס  :בצדה הדרו מערבי של כפר קאס  ,מדרו לכביש מספר  ,5הוק
לפני יותר משנתיי אזור התעשייה הלוגיסטי .הקרקע שעליה הוק אזור התעשייה
היא בבעלות פרטית של כמה בעלי  .העירייה השכילה לנצל את יתרונה היחסי בתחו
הנגישות והקימה בשיתו& חברה שחכרה קרקעות מהבעלי את אזור התעשייה
הלוגיסטי ,המוש $אליו חברות ויזמי מחו 2ליישוב .ע הקמת אזור התעשייה
ואכלוסו ,שטר הסתיימו ,הצליחה העירייה להגדיל את הכנסותיה העצמיות וא&
להגדיל את היצע התעסוקה .אזור התעשייה משמש דוגמה לשיתו& פעולה פורה בי
המגזר הפרטי ובי השלטו המקומי ,המסייע להפחתת תלות של הרשויות המקומיות
בסיועו של השלטו המרכזי.
בנייה בלתי חוקית באזורי התעשייה
כ פ ר ק א ס  :על קרקעות שעליה מתוכנ אזור התעשייה המערבי בכפר קאס
הקימו גורמי פרטיי במש $השני כ  100מבני ללא היתר .חלק מהמבני
האמורי נבנו בהתא להיתרי בנייה שהתירו הקמת מבנה חקלאי ,אול השימוש
שנעשה בה לא היה למטרות חקלאיות.

סיכו והמלצות
בשני  2012 2010התקבלו כמה החלטות ממשלה בהיק& של יותר משני מיליארד ש''ח,
אשר כללו תכניות רב שנתיות לפיתוח כלכלי ותעסוקתי ביישובי מגזרי המיעוטי  ,בי
היתר באמצעות השקעה בפיתוח אזורי תעשייה ושילוב רשויות מקומיות במינהלות של
אזורי תעשייה קיימי  .א& על פי כ ממצאי הביקורת ברשויות המקומיות שנבדקו
מלמדי כי תכנו ופיתוח אזורי התעשייה בה נעשה בקצב אטי ,בשל התמשכות
הפעולות של השלטו המרכזי והשלטו המקומי לפיתוח אזורי תעשייה .על משרדי
הממשלה הנוגעי בדבר ,ובה משרד ראש הממשלה ומשרד התמ"ת ,להחיש את
פעולותיה לפיתוח אזורי התעשייה ולעקוב אחר הליכי יישו ההחלטות ,ועל הרשויות
__________________

20

על פי החלטה  817של מועצת ממ"י בנושא מדיניות אחידה במת %הנחות בקרקע מ  10.2.98ועל פי
סעי* )40ה( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה .1985
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המקומיות במגזרי המיעוטי לפעול א& ה למע קידו הקמת של אזורי תעשייה
בתחומי שיפוט .
על משרד התמ"ת להחיש את טיפולו בכריתת הסכמי פיתוח ע הרשויות המקומיות
שבה הוא עוסק בפיתוח אזורי תעשייה ,ובכלל נצרת ופקיעי  ,ובעתיד א& להתנות את
ביצוע עבודות הפיתוח בחתימת הרשויות על הסכמי פיתוח .כמו כ  ,על משרד התמ"ת
להכי תכניות עבודה רב שנתיות לפיתוח אזורי התעשייה ברשויות המקומיות.
על הרשות לפיתוח כלכלי להשלי בהקד את טיפולה בגיבוש מודל להקמת חברות
כלכליות אזוריות או מינהלות לאזורי תעשייה ברשויות המקומיות שנכללו בתכנית
החומש ,וכ להשלי את קביעת מדדי התוצאה הנוגעי לביצוע התכנית לפיתוח אזורי
תעשייה שנכללה בתכנית החומש ,על מנת למנוע עיכובי במימוש יעדי תכנית החומש,
הקצובה בזמ .
נוכח ריבוי העסקי הפועלי בנצרת באזורי שאינ מיועדי לכ ,$חשוב שעיריית
נצרת תקד פיתוח של אזורי תעשייה חדשי  .כמו כ  ,על העירייה למפות מחדש את
כלל העסקי הפועלי בתחו שיפוטה ולמנות מינהלה לאזור התעשייה הצפוני .נוס&
על כ ,$על העירייה ועל הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה נצרת לפעול במר 2להשלמת
הטיפול בתכנית המפורטת הכוללת החלה על אזור התעשייה הדרומי ולוודא כי עבודות
הפיתוח והבנייה באזורי התעשייה יבוצעו בהתא להוראות שנקבעו בחוקי ובתקנות
ובהתא להיתרי בנייה מאושרי כדי .
על המועצות המקומיות כיסרא סמיע ופקיעי  ,בשיתו& משרד התמ"ת ,לאשר תכנית
חדשה לאזור התעשייה או לתק את התכנית הקיימת וכ להקי לאזור התעשייה
מינהלה ובכ $לקיי את התנאי המקדמיי לשיווק הקרקעות באזור התעשייה
המשות& .כמו כ  ,על המועצה המקומית פקיעי להסדיר את חתימתה על הסכ
הפיתוח בהקד  .על עיריית באקה לקבוע את צרכיה המפורטי בדבר שטחי תעשייה
ומלאכה ,להשלי את פיתוח התשתיות באזור התעשייה הדרו מזרחי ולהגיש את
התכנית להרחבת אזור תעשייה זה על פי דרישות הס& התכנוניות ,הדרושות לש
קידומה במוסדות התכנו ; על עיריית כפר קאס לפעול במר 2לקידו תכנו אזור
התעשייה המערבי ובד בבד לטפל ,בשיתו& הוועדה המקומית קס  ,בבנייה הבלתי
חוקית הקיימת בו.
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הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז הדרו
חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה או החוק( ,הסדיר
את המבנה ,את התפקידי ואת הסמכויות של מוסדות התכנו בישראל .על פי החוק,
התכנו באר נעשה בשלוש רמות :ברמה הארצית ,ברמה המחוזית וברמה המקומית.
עוד נקבעו בחוק גופי התכנו האחראי לכל רמת תכנו ולסוגי התכניות שבאחריות .
לתכנו ברמה הארצית אחראית המועצה הארצית לתכנו ולבנייה )להל המועצה
הארצית( ,ולצדה פועל מינהל התכנו במשרד הפני )להל מינהל התכנו ( שהוא
דרג מקצועי ומינהלי .לתכנו ברמה המחוזית אחראיות הוועדות המחוזיות לתכנו
ולבנייה ולצד לשכות התכנו המחוזיות שבודקות את התכניות ,מכינות אות לדיו
בישיבותיה של הוועדות המחוזיות ומגבשות המלצות בעניינ .
תפקידיה של הוועדות המחוזיות ה  ,בי היתר ,קביעת מדיניות תכנו בתחו
המחוז ,בעיקר באמצעות הכנת תכניות מתאר מחוזיות וטיפול בתכנו המתארי
המקומי ,טיפול שוט& בתכניות מפורטות שבסמכות על פי לוח זמני שנקבע בחוק
ובקרה על הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה.

פעולות הביקורת
בחודשי נובמבר  2011מאי  2012קיי משרד מבקר המדינה ביקורת על היבטי
הוועדה
בהליכי התכנו בוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה מחוז הדרו )להל
המחוזית( .בדיקות השלמה נעשו במינהל התכנו  ,במינהל מקרקעי ישראל) 1להל
ממ"י( ובוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה קריית מלאכי ובאר טוביה .חלק מהנתוני
בדוח זה עודכנו במועד מאוחר יותר.

עיקרי הממצאי
תכנו מתארי מחוזי
 .1תכנו מתארי מחוזי אמור לבטא את כיווני הפיתוח הפיזי הרצויי למחוז בהתא
לעקרונות תכניות המתאר הארציות .החוק הטיל על הוועדות המחוזיות להכי את
תכניות המתאר המחוזיות .בתמ"א  235נקבע כי הוועדות המחוזיות יכינו ויגישו
למועצה הארצית ,לפי הצור ,$תכניות מתאר מחוזיות שיחולו ,ככל האפשר ,על אזור
תכנו של או על כמה אזורי תכנו שלמי .
__________________

1

2

בתיקו לחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"  ,1960נקבע שמינהל מקרקעי ישראל יהפו לרשות
מקרקעי ישראל ,אשר תבוא במקו המינהל .על פי חוק רשות מקרקעי ישראל ,מועד הקמת הרשות
נקבע ל  ,1.1.10ואול נקבע בחוק כי "רשות מקרקעי ישראל לא תחל לפעול אלא לאחר שנחת הסכ
קיבוצי המסדיר את זכויותיה של עובדי מינהל מקרקעי ישראל" .עד מועד סיו הביקורת טר הוכרזה
הרשות.
תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור.
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תכנית מתאר מחוזית למחוז הדרו תמ"מ  14/4אושרה בינואר  .2000בשני שלאחר
מכ אושרו  48תכניות מתאר מחוזיות חלקיות )המתקנות או מפרטות את תמ"מ (14/4
ארבע מה עוסקות בתכנו אזורי .3שבע תכניות נוספות נמצאות בהליכי תכנו אחת
מה עוסקת בתכנו אזורי .נמצא כי הוועדה המחוזית לא יזמה את הכנת של תכניות
המתאר המחוזיות הנמצאות כיו בשלבי הכנה ,ואת הכנת יזמו גורמי אחרי ובה
מינהל התכנו ולא הוועדה המחוזית.
 .2תכנית מתאר מחוזית חלקית ,שחלה על מרחב "דרכי הבשמי  4ואר 2המכתשי "
בנגב הדרומי ובערבה ,מעגנת עקרונות שאומצו בהחלטת ממשלה ,והיא בעלת חשיבות
רבה לשמירת ערכי טבע ונו& ייחודיי במכתשי  ,לשמירת ערכי תרבות ומורשת
ולפיתוח בר ַקי ָ
ָּמה 5של מרכיבי תיירותיי וכלכליי של אזור הנגב.
בינואר  2010המליצה ועדת המשנה לנושאי תכנוניי עקרוניי של המועצה הארצית
)להל הוולנת"ע( לפני המועצה הארצית על הפקדת התכנית בתנאי  .ביוני 2010
הוצגה התכנית למועצה הארצית והתקיי דיו בעניינה .אול לאחר הדיו לא
התקיימה הצבעה בנושא .מאז ועד פברואר  2012לא הושגה התקדמות ממשית ,ועד
מועד סיו הביקורת לא הובאה התכנית בשנית לדיו במועצה הארצית ,למרות
חשיבותה והמשאבי הרבי שהושקעו בהכנתה .על מינהל התכנו והוועדה המחוזית
לפעול ביתר נחישות להשלמתה של התכנית.

תכנו מתארי מקומי
 .1התכנו המתארי המקומי נועד להתוות את מדיניות התכנו העירונית או האזורית
ולקבוע את אופיו של היישוב ואת כיווני התפתחותו העתידית.
לשש רשויות מקומיות בתחו מחוז הדרו אי תכנית מתאר כוללת כלל ,ל  23רשויות
אחרות יש תכניות מתאר שאושרו לפני  20שנה ויותר ,ורק לתשע רשויות מקומיות יש
תכניות מתאר שהוכנו לפני פחות מ  20שנה.
על פי נתוני הוועדה המחוזית ,במועד הביקורת ,מר ,2012 2נמצאו שש תכניות מתאר
כוללות בשלבי טיפול שוני של הוועדה המחוזית .6ארבע תכניות מתאר 7שהוועדה
המחוזית החליטה להפקיד בתנאי שוני בשני  ,2007 2005כארבע עד שבע שני
לפני מועד סיו הביקורת טר הופקדו בפועל ,חלק בשל אי מילוי תנאי ההפקדה על
ידי היז  ,וחלק בשל התמהמהות לשכת התכנו המחוזית בבדיקת תכניות המתאר
לאחר שתוקנו .הוועדה המחוזית החליטה על הפקדת בתנאי של תכניות המתאר של
שדרות ,נתיבות וערד בלא שלשכת התכנו מסרה את הערות הבדיקה התכנונית
המוקדמת לתיקו תכניות אלה כנדרש; ההערות לתיקו שתיי מהתכניות נמסרו רק
__________________

3
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7

התכניות האחרות ה תכניות בעלות אופי נקודתי או תכניות הכוללות הוראות כלליות בלבד.
בדר הבשמי שמוצאה בעומ ובתימ ואשר עברה בדרו ישראל עד הי התיכו  ,הועברו בעבר
בעיקר בשמי ותבליני .
פיתוח שאינו פוגע בבסיס המשאבי שעליה הוא נשע .
תכניות המתאר של :שדרות ,דימונה ,נתיבות ,אופקי  ,בני שמעו וערד.
תכניות המתאר של :שדרות ,דימונה ,נתיבות ואופקי .
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כארבעה עד שישה חודשי לאחר שהוחלט להפקיד  ,ואילו הערות לתיקו תכנית
המתאר ערד לא נמסרו עד מועד סיו הביקורת ,שלא לפי הוראות החוק.
 .2באוגוסט  2007החליטה הוועדה המחוזית לאשר הודעה על הכנת תכנית מתאר
מקומית למרחב הביוספרי 8של מזרח לכיש .בהתא להחלטות ממשלה דנה ואישרה
הוועדה המחוזית בשני  2011 2005תכניות מפורטות להקמת ולהרחבת יישובי  ,כדי
ליישב בה את מפוני חבל עזה .במהל $הדיוני בתכניות קבעה הוולנת"ע ,בפברואר
 ,2008כי על הוועדה המחוזית לקד "את התכנית המקומית למזרח לכיש במהרה ,על
מנת להשלי את תכנונו של אזור זה באיזו הראוי ובלוח זמני קצר" .נמצא כי הליכי
אישור התכנית למזרח לכיש התעכבו :א& שהוולנת"ע אישרה את התכנית להפקדה
בתנאי במר ,2010 2רק כעבור שנתיי וחצי באוקטובר  2012אחרי מועד סיו
הביקורת ,פורסמה התכנית להפקדה לאחר מילוי התנאי .

הטיפול בתכניות מפורטות
 .1חוק התכנו והבנייה קובע כי הוועדה המחוזית תדו בתכנית שבסמכותה לאחר
שנבדקה בדיקה תכנונית מוקדמת .9מינהל התכנו ולשכת התכנו המחוזית לא הכינו
הנחיות שמה נית ללמוד מה תכלול הבדיקה התכנונית המוקדמת בנוגע לסוגי
השוני של התכניות ,ומה הדרישות שעל מגיש התכנית למלא לפני הפקדת התכנית.
 .2נמצא ,10כי מש $הטיפול ממועד קבלת תכנית מפורטת עד פרסו אישורה היה
 27.3חודשי בממוצע .11מקבלת התכנית עד עמידתה בתנאי הס& עברו  87.8ימי
בממוצע; מה  39ימי בממוצע שנדרשו לבדיקת התכנית על ידי לשכת התכנו
המחוזית )להבדיל מהזמ שנדרש ליזמי להשלי את מילוי התנאי (; במועד סיו
הביקורת ,מאי  ,2012היו  221תכניות בשלב הבדיקה המוקדמת או בשלב תיקו
התכנית על ידי היז בעקבות הערות לשכת התכנו  ,מה  84תכניות נמצאו בשלבי
בדיקה תכנונית מוקדמת יותר משנה; באותו מועד היו  251תכניות שהוועדה המחוזית
החליטה להפקיד בתנאי  ,כשב  80מה לא מולאו התנאי א& שהוחלט להפקיד יותר
משנה קוד לכ  .התמשכות הליכי הטיפול בתכניות אינו עולה בקנה אחד ע הוראות
החוק ,הקובעות מועדי לביצוע הבדיקה התכנונית המוקדמת ולמילוי תנאי ההפקדה.

__________________
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רעיו השמורה הביוספרית מתבסס על העיקרו של פיתוח בר קיימה שלפיו האד הוא חלק מהמערכת
האקולוגית ,ולכ נעשה ניסיו לשלב שימור משאבי טבע ע פיתוח זהיר ומושכל שאינו מכלה את
המשאבי הטבעיי  .השמורה הביוספרית היא ישות גאוגרפית המכילה מרכיבי נו %טבעי ומרכיבי נו%
אנושי כיחידת התייחסות אחת.
על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפני  ,3/1998בדיקה תכנונית מוקדמת תבוצע רק לאחר שתיבדק
עמידת התכנית בתנאי ס.%
הממצאי המובאי בעניי מש הטיפול בתכניות לשלביו נוגעי רק לתכניות שכל הנתוני
הרלוונטיי לצור חישוב מש הטיפול בה נמצאו במערכת המעקב והבקרה של הוועדה המחוזית.
הנתו כולל תכניות שקבלת במערכת נרשמה יותר מפע אחת ,ובכ קוצר מש הזמ שממועד קבלת
עד מועד פרסו אישור )ראו להל (.
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תכנית מפורטת להרחבת העיר קריית מלאכי
 .1על מקרקעי שבתחו עיריית קריית מלאכי והמועצה האזורית באר טוביה )להל
המקרקעי ( חלה תכנית מפורטת שאושרה וקיבלה תוק& בשנת  1993על פי חוק הליכי
תכנו ובניה )הוראת שעה( ,התש" ) 1990להל
התכנית הוול"לית( .12הוועדה
המחוזית החליטה באפריל  2009להארי $את תוק& התכנית בחמש שני  ,על א&
שקבעה שהתכנית אינה עומדת באמות מידה עדכניות מבחינת היבטי התכנו  ,התשתית
וצרכי העיר הנוכחי .
 .2ביוני  2011הפקידה ועדת המשנה של הוועדה המקומית קריית מלאכי תכנית
בסמכותה 13החלה על כ  85.8דונ מהמקרקעי שבתחו התכנית הוול"לית .התכנית
מתירה בניית  382יחידות דיור .במר 2012 2הודיע יו"ר הוועדה המחוזית כי התכנית
שבנדו נקבעה כתכנית שאינה טעונה אישור לפי סעי& )109א( לחוק ,על א& החלטה
קודמת של הוועדה מדצמבר  ,2009ולפיה בנייה נוספת על פי התכנית הוול"לית עלולה
להחרי& את המחסור בשטחי ציבוריי פתוחי ובשטחי המיועדי למוסדות ציבור.
 .3בספטמבר  2011החליטה הוועדה המחוזית להפקיד בתנאי תכנית מפורטת
החלה על המקרקעי  ,שהגיש לה יז פרטי ,בלי שהיא נבדקה בדיקה תכנונית מוקדמת.
רק בפברואר  2012כ  300ימי לאחר שהוגשה התכנית וכ  150ימי אחרי שהוחלט
מסרה לשכת התכנו ליז את הערותיה כפי שעלו מהבדיקה
להפקידה בתנאי
התכנונית המוקדמת.
התכנית הופקדה בתנאי לפני שגובשו בה ענייני מהותיי המבטיחי את האינטרס
הציבורי שטחי הציבור הפתוחי  ,מערכת התחבורה ,היקפי המסחר וגובה הבנייני .
חלק מהמקרקעי ה בבעלות המועצה האזורית באר טוביה ונמצאי במרחב התכנו
של הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה באר טוביה ,כאשר חלק מהתשתיות המיועדות
ניקוז ,ביוב ותנועה עוברות בתחו השיפוט של המועצה האזורית .הפקדת התכנית
בתנאי נעשתה בלי שהוועדה המחוזית הודיעה למועצה האזורית ולוועדה המקומית
באר טוביה על הדיו בתכנית .בהיעדר תיאו עמ  ,עולה חשש שיתעכב ביצוע של
פתרונות המבטיחי שהתשתיות יתאימו לצורכי היישוב ,א& שה חיוניי לקיו
התכנית ולמניעת עיכובי במימושה.

סיכו והמלצות
הוועדה המחוזית מופקדת על הכנת של תכניות המתאר המחוזיות בתחומה .לתכניות
אלו יש חשיבות רבה ,וה אמורות לבטא את כיווני הפיתוח הפיזי הרצויי למחוז
בהתא לעקרונות תכניות המתאר הארציות .לש כ $נדרשת מעורבותה ופעילותה של
הוועדה המחוזית בייזו ובקידו תכניות המתאר.
__________________

12
13

התכנית אושרה בוול"ל ועדה לבנייה למגורי ולתעשייה שהוקמה מכוח חוק הליכי תכנו ובניה
)הוראת שעה( ,התש" .1990
על פי סעי61 %א)א( לחוק התכנו והבנייה.
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תכניות המתאר המקומיות הכוללות ה נדב $חשוב מאוד בפיתוחו של היישוב
ובהתמודדות ע סוגיות חברתיות ,כלכליות וסביבתיות ועל הוועדה המחוזית ולשכת
התכנו להשקיע מאמצי מרביי בקידומ  .על הוועדה ולשכת התכנו להעביר ליזמי
את הערותיה על התכניות המוגשות לה בזמ סביר ,כדי שיוכלו לעמוד במועדי
שנקבעו בחוק ,ולקד את פיתוח של היישובי שבתחומ .
על מינהל התכנו ולשכת התכנו המחוזית לפרס הנחיות עדכניות בנוגע לדרישות
בדיקת תנאי הס& והבדיקה התכנונית המוקדמת ,לש ייעול הליכי הטיפול בתכניות
וקיצור  ,ולמנוע מצב שהוועדה המחוזית תדו בתכניות שלא התקיימו בה כל התנאי
המוקדמי והעקרוניי  .על הוועדה המחוזית לדרוש מלשכת התכנו להגיש את
הערותיה בכתב בעקבות הבדיקה התכנונית המוקדמת לפני הדיו בהפקדת התכנית,
כנדרש בחוק.
על מנת להימנע ממצב בלתי רצוי ובו ההליכי למילוי תנאי ההפקדה מתארכי יתר על
המידה ,על הוועדה המחוזית להקפיד להפקיד בתנאי רק תכניות שבה מולאו
התנאי המוקדמי והעקרוניי  .הפקדת תכנית מפורטת בתנאי שטר גובשו אינה
ראויה ,והיא עלולה לעכב את קידו התכנית.
על הוועדה המחוזית להמרי 2את היזמי להשלי את התנאי הנדרשי בתו $הזמ
הקצוב .ביטולה של תכנית ורישומה מחדש מיד כתכנית הנמצאת בשלבי תכנו אינו
עולה בקנה אחד ע מטרה זו וא& מסכל את האפשרות לקיי בקרה על תכניות
שמתארכות זמ רב מדי.
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פעולות הביקורת
בעיריית חיפה נבדקו הפעולות שנקטו העירייה והוועדה המקומית לתכנו
ולבנייה למת פתרו לבעיית המחסור בחדרי לימוד במוסד חינוכי.

הקצאת קרקע להקמת מוסד חינוכי
תלמידי החינו החרדי לומדי בעיקר במוסדות חינו מוכרי לא רשמיי  .במסגרת
הפתרונות לאכלוס בתי הספר של החינו החרדי ,הרשות המקומית מקצה מקרקעי
להקמת מוסדות חינו ייעודיי לתלמידיו ,ולחלופי היא מקצה קרקע להצבת מבני
יבילי .
העמותה( ,הפעילה בבית מגורי שכור,
העמותה החרדית "עמודי עול " )להל
לתלמידי בגיל בית ספר יסודי ,מוסד חינוכי עצמאי "תהילת שלמה" המונה כ
 180תלמידי  .לנוכח הצפיפות והמחסור בחדרי לימוד ובהיעדר תנאי לימוד נאותי ,
ולאחר שמשרד החינו הוציא צו סגירה מינהלי למוסד החינוכי באפריל  ,2010פנתה
העמותה לעיריית חיפה )להל העירייה( ביוני  2010וביקשה שתקצה קרקע להצבת
מבני יבילי לשש כיתות לימוד.
הוועדה
ביולי  2010החלו העירייה והוועדה המקומית לתכנו ולבנייה )להל
המקומית( ,בתהלי של מת פתרו למוסד החינוכי שכלל הקצאת קרקע ,מת אישור
להצבת מבני יבילי בקרקע שהוקצתה ,הוצאת אישור לשימוש חורג בקרקע,
הוצאת היתר לחפירה ודיפו בקרקע והוצאת היתר לכריתת עצי לצור הצבת
המבני .

פעולות הביקורת
בחודשי מאי יוני  2011בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שנקטו העירייה
והוועדה המקומית למת פתרו לבעיית המחסור בחדרי לימוד לתלמידי המוסד
החינוכי של העמותה .בדיקות השלמה נעשו במשרד החינו  ,במשרד החקלאות וברשות
העתיקות.
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עיקרי הממצאי
העירייה פעלה למת פיתרו למוסד החינוכי על ידי הצבת מבני יבילי למרות שמשרד
החינו לא אישר את הפעלתו שלא במבני קבע ולא אישר אספקת מבני יבילי
לעירייה לצור זה.
הלי פרסו ההודעה בדבר הקצאת הקרקע לעמותה לצור הצבת מבני יבילי
להקמת מוסד חינוכי היה לקוי ,לרבות פרסו שגוי של כתובת הקרקע המיועדת
להקצאה ,בפרסומי וברישומי הפרוטוקולי של ישיבות ועדת ההקצאות של העירייה.
העירייה פעלה להוצאת היתר חפירה ודיפו להקמת מבני יבילי וליישור השטח
בטר התמלאו התנאי להוצאת ההיתר ובטר התקבל אישור רשות העתיקות לביצוע
עבודות בקרקע.
עקב טעות באג! הרישוי של העירייה ,התייחסה העירייה לתנאי המחייב את אישורו של
מנהל רשות העתיקות ,טר הוצאת אישור לעבודות בשטח ,כאילו התמלא ומחקה את
התנאי מהטופס שבתיק הבקשה.
העירייה פעלה להוצאת היתר לכריתת עצי באופ לקוי .בפועל ,בשטח בוצעו עבודות
חישו! שכללו ,בי היתר ,כריתת  28עצי מסוגי שוני  ,עוד טר השלמת הלי
הוצאת היתר החפירה ודיפו לקרקע.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מלמדי שבהתנהלותה של העירייה נרשמו כשלי שפגעו באינטרסי
הציבוריי וכ ליקויי שמנעו מ הציבור לממש את זכותו להתנגד לפעולותיה ולהציע
חלופות אחרות להקצאה המתוכננת .כמו כ  ,התהלי למת היתר לכריתת עצי הביא
לידי נזקי בלתי הפיכי בקרקע ולעצי הגדלי בה.
על העירייה לטפל בבעיית המחסור בכיתות לימוד לתלמידי המוסד החינוכי ולפעול
בשיתו! משרד החינו למציאת פתרו קבע הול  ,וזאת בלי לפגוע באינטרסי
ציבוריי חשובי אחרי  ,תו כדי הקפדה על כל די ועל סדרי מינהל תקי .
על העירייה לבדוק כיצד התאפשרו החריגות והליקויי במקרה זה ולהפיק את
הלקחי הנדרשי כדי למנוע הישנות ליקויי מעי אלה בעתיד.

347

המועצה המקומית גדרה

פעולות הביקורת
במועצה המקומית גדרה נבדקו נושאי הקשורי בקליטת עובדי והעסקת
וכ בהעסקת יועצי .

מינויי
המועצה( ותנאי
החובות והזכויות של העובדי במועצה המקומית גדרה )להל ג
השירות שלה נקבעו בחוקי  ,בתקנות ,בצווי  ,בהסכמי העבודה ובהסכמי
הקיבוציי  1החלי על עובדי הרשויות המקומיות בישראל בכלל ועל עובדי המועצות
המקומיות בפרט .הכללי בנושא הליכי קבלת עובדי במועצות המקומיות נקבעו בצו
המועצות המקומיות )א( ,התשי"א  ,1950בצו המועצות המקומיות )שירות העובדי (,
התשכ"ב  ,1962ובצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדי לעבודה( ,התשל"ז
 .1977בחוקת העבודה מוסדרי יחסי העבודה ברשויות המקומיות .כמו כ מחויבות
הרשויות המקומיות לפעול על פי חוזרי מנכ"ל משרד הפני הנוגעי לכוח אד .
מטרת העיקרית של ההוראות בצווי השוני  ,בחוקת העבודה ובחוזרי מנכ"ל משרד
הפני היא להבטיח כי הרשויות המקומיות יאיישו משרות פנויות לפי שיקולי
ענייניי ורק על בסיס כישוריה המקצועיי של המועמדי  ,וכי תינת לכל מועמד
הזדמנות שווה לזכות במשרה.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר מר  2012בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי בניהול כוח האד
במועצה המקומית גדרה .נבדקו נושאי אלה :קבלת עובדי ללא מכרז; הליכי
מכרזי לקבלת עובדי ותנאי המכרזי ; קבלת אישור משרד הפני לאיוש משרות
חדשות; העסקת יועצי .

__________________

1

באוגד תנאי שירות חובות וזכויות של העובדי בשלטו המקומי נכללי  ,בי היתר ,הסכמי העבודה
וההסכמי הקיבוציי החלי על עובדי הרשויות המקומיות בישראל.
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עיקרי הממצאי
הממצאי מצביעי על ליקויי  ,חלק
גדרה בכל הנוגע לקבלת עובדי חדשי .2

חמורי  ,בתפקודה של המועצה המקומית

אישור בדבר נחיצות משרה וקבלת עובדי ללא מכרז
בשני  2011 2000איישה המועצה חמש משרות בלי שקיבלה אישור בדבר נחיצות"
משר הפני או ממינהל השירות במשרד הפני .
באות" שני קלטה המועצה ללא מכרז  29עובדי שקליטת חייבה פרסו מכרז.

מינוי עובדי בעלי זיקה לראש המועצה במכרז
בשני מכרזי פומביי שקיימה המועצה מכרז לתפקיד הגזבר ומכרז לתפקיד רכזת
מצילה 3יישובית :השתת $ראש המועצה בדיוני ועדות הבחינה כחבר בוועדות בלי
שהצהיר לפני היוע המשפטי למועצה על זיקתו למועמדי ובלי שנקט אמצעי לנטרול
החשש לניגוד הענייני .
בחירתה של המועמדת לתפקיד רכזת מצילה יישובית ביוני  2011נעשתה למרות שהיא
לא עמדה באחת מדרישות הס $לתפקיד מש %תקופת הניסיו".

מינוי ללא מכרז של עובדי בעלי זיקה לראש המועצה
מנהלת המוקד העירוני )אשר ג מונתה לרכזת מצילה ביוני  ,2011כמתואר לעיל(
הועסקה במועצה ללא מכרז משנת  ,42009א $שמינויה הצרי %מכרז.

העסקת יועצי חיצוניי
המועצה התקשרה ע יוע חיצוני לתכנו" אסטרטגי בלא שקיימה כנדרש מכרז זוטא
המאפשר למתמודדי נוספי להגיש את מועמדות לתפקיד זה .בחוזה ע היוע לא
פורטו מהות תפקידו ודרישות התפקיד.
__________________

2

3
4

יודגש כי אי בהערות משרד מבקר המדינה כדי להטיל דופי בכישוריה של מי מנושאי התפקידי
שנבחרו .הביקורת התמקדה בפגמי שנפלו בהליכי המינוי ובפערי שבי דרישות החוק והנחיות
משרד הפני ובי הליכי המינוי בפועל ,מבלי להתייחס לטיב העבודה או השירות שנית על ידי ממלאי
התפקידי .
מצילה מועצה ציבורית יישובית למניעת פשיעה; תפקיד הרכז הוא לרכז את הפעילות היישובית
מהבחינה המקצועית ,הארגונית והניהולית לצור היערכות כלל יישובית לצמצו ולמניעה של פשיעה
ואלימות ביישוב.
רק לאחר כשנתיי  ,בדצמבר  ,2011התקבל ממשרד הפני אישור על נחיצות המשרה ,הנדרש לצור
איוש משרה שהתפנתה.
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היוע החיצוני לתכנו" אסטרטגי מונה לתפקיד דובר המועצה ,א $שעל פי חוזר מנכ"ל
משרד הפני  ,10/2004את התפקיד היה אמור לאייש עובד מועצה.
עובדי המועצה וראש המועצה לא מסרו לחברי המועצה טר אישור המינויי פרטי
מהותיי הנוגעי להתקשרות ע היוע המשפטי החיצוני של המועצה וע התובע
העירוני ,ובה קורות החיי והניסיו" המקצועי של בעלי תפקידי אלה.
פרסו תמונותיו של היוע המשפטי בחוברת התעמולה של ראש המועצה שפורסמה
לקראת מערכת הבחירות בנובמבר  ,2008מלמדת על פעילות החורגת מ"גילוי עניי"
בבחירות" ,שלא כטענת ראש המועצה.
התובע העירוני של המועצה היה יוע משפטי של תאגיד אשר לראש המועצה היו בו
מניות לפני היבחרו לתפקיד ראש המועצה .במהל %ישיבת המליאה שבה אושר המינוי,
קוד להכרעה בנושא ,א $דיבר ראש המועצה בשבחו של המועמד וציי" כי לאור
היכרות המוקדמת הוא יודע "שהוא יכול לתת מענה" .כאמור ,לא הוצגו לפני חברי
המועצה נתוני כלשה על המועמד ,ניסיונו ,הכשרתו וכישוריו ,דבר שהוא פגו .
מאחר שלראש המועצה הייתה היכרות מוקדמת וזיקה למועמד לתפקיד התובע ,היה
עליו להצהיר לפני היוע המשפטי למועצה על היכרותו ע המועמד לתפקיד ועל הזיקה
ביניה  ,ולקבל הנחיות כיצד לנהוג בעניי" ,אול הוא לא עשה זאת .ההיכרות
המוקדמת ע ראש המועצה עלולה לפגוע בעצמאותו ובאי תלותו של התובע.

סיכו והמלצות
דוח זה חוש $תפקוד לקוי של המועצה המקומית גדרה בכל הנוגע להלי %איוש חלק
מהתפקידי של עובדי המועצה .בהליכי האיוש היו חריגות ניכרות מהוראות הדי"
ומהנהלי  ,ובה" :העסקת עובדי ללא קבלת אישור ממשרד הפני בדבר נחיצות
משרת ומינויי לתפקידי במועצה מה תפקידי בכירי בהליכי לקויי .
על המועצה ועל ראש המועצה להקפיד לקיי את הליכי קבלת העובדי לשורותיה כדי"
לפי החוקי  ,הצווי  ,ההנחיות וההוראות שנקבעו בעניי" זה ,ולפי עקרונות מינהל תקי"
ועקרו" שוויו" ההזדמנויות בי" המועמדי  .על משרד הפני לבחו" את הליקויי
שהועלו בדוח זה ,להעמיד את המועצה על חומרת ולעקוב אחר האופ" שבו תפעל
לתיקונ על מנת להבטיח את תפקודה התקי" והראוי.

פרק חמישי

חוות דעת לפי סעי ) 21א( לחוק מבקר
המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[
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חוות דעת לפי סעי ) 21א( לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח משולב[

פעולות הביקורת
בפברואר  2012החליטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת לבקש
ממבקר המדינה להכי" חוות דעת ,לפי סעי )21א( לחוק מבקר המדינה,
התשי"ח] 1958#נוסח משולב[ ,בדבר הטיפול בקטיני %חסרי מעמד אזרחי
בישראל.
הבדיקה נעשתה במשרד הרווחה והשירותי %החברתיי ;%במשרד החינו(;
במשרד הבריאות; במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה; במשרד המשפטי;%
במשרד ראש הממשלה; ברשות האוכלוסי" ,ההגירה ומעברי הגבול; בשירות
בתי הסוהר; בארבע עיריות שבתחו %שיפוט" ,ככל הידוע ,מתגוררי %קטיני%
רבי %שאי" לה %מעמד אזרחי  #עיריות ירושלי ,%תל אביב#יפו ,אילת וערד #
ובשני בתי חולי .%נציגי משרד מבקר המדינה ביקרו בארבעה מתקני משמורת
שבה %מוחזקי %קטיני %חסרי מעמד אזרחי ובארבעה מוסדות חינו( שבה %היו
קטיני %אלה.
הנושאי %שנבדקו :מת" שירותי רווחה; מסגרות לפעוטות; מת" שירותי חינו(;
מת" שירותי בריאות; קטיני %במתקני משמורת; הטיפול בקטיני %בלתי
מלווי ;%קביעת מדיניות הממשלה ופתרו" מחלוקות בי"#משרדיות.
בשני האחרונות ,ובעיקר משנת  ,2006מתגוררי במדינת ישראל מבוגרי וילדי
רבי ללא מעמד אזרחי .1חלק ניכר מה שוהי בישראל באופ בלתי חוקי )להל
בדוח זה חסרי מעמד; כאשר מדובר בקטיני  2קטיני חסרי מעמד( ,ובה ילדי
שנולדו לעובדי זרי השוהי בישראל כחוק .על פי נתוני רשות האוכלוסי  ,ההגירה
ומעברי הגבול )להל רשות האוכלוסי ( ,שהו ביוני  2012בישראל  211,140אנשי
__________________

1

2

לאנשי שחיי בישראל ניתני סוגי שוני של מעמד שהייה .מעמד השהייה הגבוה ביותר הוא מעמד
האזרחות המקנה את מרב הזכויות והחובות שיכולה המדינה לתת למי שמחזיק בו ,בהתא לתנאי
המפורטי בחוק האזרחות ,התשי"ב  .1952סוגי נוספי של מעמד ניתני בהתא לתנאי המפורטי
בחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב  .1952כ לדוגמה בעל רישיו! לישיבת קבע חייב בכל החובות
שהמדינה מטילה עליו ,וזכאי כמעט לכל הזכויות המגיעות לאזרח ,למעט הזכות לבחור ולהיבחר
לכנסת ישראל והזכות לקבל דרכו! ישראלי.
קטי! ,כהגדרתו בחוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש"  ,1960הוא "מי שלא שמלאו לו שמונה עשרה
שנה".
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חסרי מעמד ועובדי זרי השוהי בישראל כחוק .אי גור רשמי בישראל המחזיק
בנתוני מלאי ועדכניי לגבי מספר הקטיני חסרי המעמד השוהי בה .לפיכ$
מסתמכי הגורמי הרשמיי על נתוני חלקיי ולא עדכניי .
זכויותיה של ילדי מעוגנות באמנות בי לאומיות שמדינת ישראל חתומה עליה ,
ובה אמנת האו" בדבר זכויות הילד ,אשר נכנסה לתוק& בישראל בשנת .1991
האמנה קובעת שהמדינות החתומות עליה "יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות
באמנה זו לכל ילד שבתחו שליטת  ,ללא הפליה מכל סוג שהוא ,ללא קשר לגזע,
צבע ,מי ".
בפברואר  2012החליטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת לבקש ממבקר
המדינה להכי חוות דעת ,לפי סעי& )21א( לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח ] 1958נוסח
משולב[ ,בדבר ה"טיפול בקטיני חסרי מעמד אזרחי בישראל ,מעצר ילדי זרי
ותנאי החזקת ".
מבקר המדינה מדגיש במיוחד את הצור $בשמירת זכויותיה של אוכלוסיות חלשות
במדינת ישראל .חשוב שהמדינה תבטיח את שמירת הזכויות ג לגבי הקטיני חסרי
המעמד ,העומדי במוקד חוות דעת זו ,אשר משתייכי לאוכלוסייה שמטבע הדברי
אי לה מליצי יושר רבי  ,בשל היעדר עוג במדינת ישראל .על כ  ,כפי שעולה
מהממצאי שיפורטו בהרחבה בחוות הדעת ,על הממשלה לפעול ביתר שאת בדר$
שתבטיח את זכויות הקטיני חסרי המעמד בהתא לאמנה בדבר זכויות הילד וכיאה
לערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
את חובתנו המוסרית והמשפטית לשמור על זכויותיה של הזרי החיי בקרבנו
היטיבו להביע בתי המשפט .בפסק די של בית המשפט העליו כתבה הנשיאה
לשעבר ,כבוד השופטת דורית בייניש" :מבקשת אני להעיר כי אותה תפישה גורפת...
לפיה מכח ריבונותה לא מוטלת על המדינה חובה משו סוג כלפי אד בשל היותו זר
אינה מקובלת עוד ...בעיד הנוכחי הולכת וגדלה המודעות לזכויות האד באשר הוא
אד ומדינות רבות כאשר ה דנות בהגבלות על הגירה מתמודדות ע בעיות הכרוכות
בזכויותיה של הבאי בשעריה  ...גישה זו משליכה מטבע הדברי על מערכת
האיזוני המחייבת את רשויות השלטו  ,הנדרשות לאז בי זכויותיו של הזר לבי
אינטרסי ציבוריי ".3
יפי לעניי זה ג דבריה של כבוד השופטת רחל ברקאי בפסק הדי של בית המשפט
המחוזי בבאר שבע שעניינו שילוב ילדי חסרי מעמד אזרחי במערכת החינו" :$הפחד
מ הזר הינו פחד מוכר ולכ נית להבינו א $לא לקבלו ...מחובתנו לזכור ולא לשכוח את
דבר היותנו פליטי בגולה בעבר הלא רחוק ,את עובדת היות מדינת ישראל בי
המדינות הראשונות שחתמה על 'אמנת הפליטי ' ,כמי שתקומתה מחיי פליטות
ושואה".4

__________________

3
4

עע" ) (2009) ,ıÈ·‡Ú‚ ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 1038/08ש .(21 ,
עת" )באר שבע( (2012) ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ˙ÏÈ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ 'Á‡Â Ô‡'‚ ‡Ó „'‚‡Ó ˘ÂË‡ 29883 07 11
)ש (.23 22 ,
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פעולות הביקורת
בחודשי פברואר ספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה את אופ טיפול של
רשויות המדינה בקטיני חסרי מעמד בישראל .הבדיקה נעשתה במשרד הרווחה
והשירותי החברתיי )להל משרד הרווחה(; במשרד החינו ; במשרד הבריאות;
במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת(; במשרד המשפטי ;
במשרד ראש הממשלה )להל משרד רוה" (; ברשות האוכלוסי ; בשירות בתי הסוהר
)להל שב"ס(; בארבע עיריות שבתחומי שיפוט  ,ככל הידוע ,התגוררו קטיני חסרי
מעמד רבי עיריית ירושלי  ,עיריית תל אביב יפו ,עיריית אילת ועיריית ערד; ובשני
בתי חולי  .נציגי משרד מבקר המדינה ביקרו בארבעה מתקני משמורת שבה
מוחזקי קטיני חסרי מעמד ובארבעה מוסדות חינו שבה היו קטיני אלה .לצור
הכנת חוות הדעת נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה ע נציגי מכמה ארגוני
חברתיי  ,אשר עוסקי בענייניה של חסרי המעמד.

עיקרי הממצאי
מת שירותי רווחה לקטיני חסרי מעמד
משרד הרווחה משמש חוליה מרכזית ביישו מדיניות הרווחה בישראל .ייעודו הוא
להג על כל אד  ,משפחה וקהילה הנתוני במשבר זמני או מתמש מפאת מוגבלות,
עוני ,הדרה חברתית ,קשיי תפקוד ,אבטלה ,הפליה ,ניצול והיעדר חוס קהילתי ,במצבי
שגרה וחירו כאחד; עליו לשק אות ולסייע לה  .אוכלוסיית חסרי המעמד
בישראל ,שרובה מגיעה ממדינות לא מפותחות ,חווה משברי ג על רקע תרבותי
ואינה נהנית מחוס קהילתי .עקב כל אלה עלולה אוכלוסייה זו להזדקק לשירותי
רווחה בהיק %נרחב יותר מזה המקובל בקרב כלל האוכלוסייה בישראל.
 .1מדיניות משרד הרווחה עד אמצע  2009הייתה שיש להעניק שירותי רווחה
לקטיני חסרי מעמד הנמצאי במצבי סיכו  ,בדומה לקטיני ישראלי  .החל במחצית
השנייה של שנת  2009נקט משרד הרווחה מדיניות שונה ,ולפיה יינתנו שירותי הרווחה
רק לילדי חסרי מעמד הנמצאי במצבי סכנה ,להבדיל מהעמדה לגבי קטיני
ישראלי .5
החלטה בדבר מת שירותי רווחה לקטיני חסרי מעמד היא החלטה יסודית
ומשמעותית ,אשר צריכה להתקבל על סמ תשתית עובדתית מספקת ועל סמ בחינת
חלופות ומשמעויותיה התקציביות .החלטה כזו מחייבת ג בחינה משפטית ,ע
הגורמי המוסמכי לכ בממשלה ,בדבר מחויבות המדינה על פי הוראות האמנה
בדבר זכויות הילד .התברר שמשרד הרווחה לא קיי עבודת מטה כזו; כמו כ לא
נעשתה עבודת מטה בשיתו %משרדי ממשלה אחרי  ,לרבות משרד האוצר .משרד
__________________

5

על פי הגדרות שקבע משרד הרווחה" :ילד בסיכו " הוא ילד שחי במצב המסכ אותו במשפחתו
ובסביבתו; "ילד בסכנה" הוא ילד חסר הגנה החשו לפגיעה קשה בו העלולה להיות בלתי הפיכה וא
לגרו למותו; א ילד נמצא בסיכו גבוה ,הוא ייחשב כמי שנמצא במצב של סכנה.
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הרווחה ומשרד המשפטי לא דנו בנושא ,ולא גיבשו דרכי למת שירותי רווחה
לקטיני חסרי מעמד ,כפי שהורתה לעשות הוועדה לזכויות הילד של הכנסת.
 .2חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש" ) 1960להל חוק הנוער( ,נועד להג על
קטיני נזקקי מיו לידת ועד גיל  .18החוק מגדיר מיהו קטי נזקק ,ומפרט מצבי
שבה הוא נזקק לסיוע והגנה של שירותי הרווחה; וכ מגדיר את הפעולות שצרי
לנקוט עובד סוציאלי )להל עו"ס לחוק הנוער( ,בעניינו של קטי נזקק לש טיפול בו
והשגחה והגנה עליו.
משרד הרווחה הגביל אפוא את המקרי שבה יש להעניק שירותי רווחה לקטיני
חסרי מעמד ,והרשויות המקומיות אינ מחויבות הלכה למעשה להעניק שירותי אלו
לחלק מהקטיני הנכללי בהגדרה של "נזקק" על פי חוק הנוער .הגור להגבלה זו ,על
פי תשובת משרד הרווחה ,הוא מחסור בתקציב .משמעות עמדתו האמורה של משרד
הרווחה היא מת טיפול רק לחלק מהקטיני חסרי מעמד שנית להגדיר "נזקקי "
על פי החוק הנוער ,ואי מת טיפול לאחרי  ,הג שה נזקקי על פי המצבי המנויי
בחוק זה .דהיינו ,מת שירותי רווחה לקטיני חסרי מעמד בהיק %מצומצ יותר מזה
שיש לתת לילד ישראלי .מדיניות זו אינה עומדת בדרישות חוק הנוער .כמו כ
מתעוררי ספקות של ממש א מדיניות זו עומדת בדרישות האמנה בדבר זכויות הילד.
 .3הבדיקה העלתה שבכל הנוגע לטיפול בקטיני חסרי מעמד לא פורסמו בתקנו
עבודה סוציאלית )התע"ס (6או בכל מסמ רשמי אחר ,הנחיות והוראות לטיפול
בקטיני אלה ,א %על פי שהצור הזה הועלה שוב ושוב על ידי רשויות מקומיות ,על ידי
גופי חיצוניי וא %על ידי עובדי המשרד עצמו.
 .4המחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות נדרשו לאבח את מצב של
קטיני חסרי מעמד נזקקי ולטפל בה  ,וא %לתת מענה למחסור בצרכי קיומיי
בסיסיי כגו מזו  ,של אוכלוסייה זו ,שאינה נהנית מביטחו סוציאלי שמקנה המדינה.
ואול חסרי בידיה כלי מקצועיי למת המענה הראוי לאוכלוסייה זו .הניסיו
להעניק שירותי רווחה ללא כלי מתאימי עלול להותיר את הנזקקי  ,הנתוני
לעתי בסכנה ממשית ,ללא טיפול מועיל.
 .5גובה התקציב שמקצה משרד הרווחה לרשויות המקומיות נקבע על פי נתוני ,
שאינ כוללי את חלק הארי של חסרי המעמד שמתגוררי בה  .יש בכ פגיעה
ביכולת של רשויות מקומיות מסוימות להעניק שירותי לאוכלוסייה הנזקקת
להתערבות ולטיפול באופ בולט ומשמעותי.
אחד הכלי שבידי שירותי הרווחה לש הגנה על קטיני נזקקי הוא השמת
במסגרת חו ,ביתית .7המשרד לא העמיד את המשאבי הדרושי לרשויות המקומיות
לש השמה כזו של קטיני חסרי מעמד הנתוני במצבי סכנה ,ואשר על פי מדיניות
__________________

6

7

תקנו העבודה הסוציאלית )התע"ס( הוא קוב" הנחיות מקצועיות שבאמצעות משרד הרווחה מתווה
את מדיניות הרווחה ברשויות המקומיות .תוקפ החוקי של ההוראות המופיעות בתע"ס הוא מכוח
התקנות לחוק שירותי הסעד ,תקנות ארגו לשכת הסעד )תפקידי המנהל וועדת הסעד( ,התשכ"ד,1963#
סעי )4א() ,(1ול"מת טיפול סוציאלי לנזקקי והגשת סעד על פי די ובהתא להוראות נוהל והנחיות
המנהל הכללי של משרד הרווחה" ,וכ מכוח תקנות שירות הסעד ,טיפול בנזקקי  ,התשמ"ו.1986#
מסגרת זו מיועדת לקטיני בסיכו הנאלצי לשהות מחו" לבתיה  ,משו שהוחלט כי משפחותיה
הביולוגיות אינ מקו בטוח עבור ואינ מאפשרות את התפתחות התקינה.
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משרד הרווחה נדרשת הרשות להעניק לה שירותי רווחה ,בדר כלל באמצעות הוצאה
מהבית.
 .6ממצאי הבדיקה על הטיפול בקטיני חסרי מעמד באילת ,כפי שהובאו בדוח זה
מלמדי על מענה חסר וחלקי הנית לה בתחו שירותי הרווחה ,זאת א %בשעה
שאות קטיני נמצאי במצבי קשי ומורכבי ובסכנה ממשית .כמו כ ה
מצביעי על הקשיי של העירייה להעניק שירותי רווחה לקטיני חסרי מעמד אזרחי.

מסגרות לפעוטות
 .1בתל אביב יפו פועלי כ  50גני ילדי "פירטיי " של ילדי הקהילה הזרה
מסגרות פרטיות המוקמות על ידי אנשי הקהילה ,שבה תינוקות ,פעוטות ולעתי ג
ילדי חסרי מעמד ,שוהי עד שעות הערב המאוחרות )להל בייביסיטרי (.
הבדיקה העלתה כי בבייביסיטרי נמצאי הילדי בתנאי של הזנחה מתמשכת ,ה
שוהי בלולי מרבית שעות היו  ,ללא פעולות גרייה והעשרה; התנאי הפיזיי
דלות ,צפיפות ,עזובה והזנחה; הטיפול ,ההשגחה וסיפוק הצרכי
קשי
ההתפתחותיי של הילדי לוקי בחסר ומעכבי את התפתחות הקוגניטיבית
והמוטורית של הילדי ; במסגרות אלה מופקד לעתי מבוגר אחד על כ  30ילדי .
משמעות הדבר היא שילדי השוהי במסגרות בתנאי כאלה נתוני להזנחה פיזית
ורגשית תמידית וסובלי מחס חמור במגע פיזי ובתשומת לב .לכ ה סובלי ג
מחסכי ומעיכובי התפתחותיי ניכרי בעת הגעת למערכת החינו הישראלית.
 .2השלכות השהייה בבייביסיטרי ומאפייניה מלמדי אפוא על סיכוי רב לפגיעה
של ממש בהתפתחות התקינה של פעוטות ושל ילדי  ,ולעתי על סכנה ממשית
לחייה  .לפעוטות אלו לא ניתנו ההגנה והטיפול הנדרשי ולא הובטחו "עד מירב
המידה האפשרית" הישרדות והתפתחות  ,כנדרש על פי האמנה בדבר זכויות הילד.
סוגיית סגירת הבייביסיטרי מורכבת :ה ממלאי צור ברור של הורי זרי  ,אשר
עובדי שעות רבות ביו ; באי מסגרת אחרת ,נית להניח שסגירת מסגרת כזו תוביל
להקמה בסתר של מסגרת חלופית ,משו שההורי קשי היו הנאבקי כדי להתפרנס,
יסתפקו בכל מסגרת שבה ישהה ילד ע מבוגר.
עצ קיומ של בייביסיטרי  ,על מגרעותיה  ,ידוע זה כמה שני להנהלות של משרדי
הממשלה הרלוונטיי  :משרד התמ"ת ,משרד הרווחה ומשרד ראש הממשלה וכ
לרשות האוכלוסי  .א %על פי כ ממשיכות לפעול עשרות מסגרות כאלה ,שעות רבות
ביממה.
לש הבטחת טיפול נאות בפעוטות במסגרות חינוכיות וטיפוליות לגיל הר החשודות
כמסכנות ,יכול משרד התמ"ת לפעול בכמה דרכי  :פיקוח ,בדיקה וסגירת מסגרות
מסכנות; הדרכת הצוות; השתתפות במימו השמת פעוטות במסגרות מוכרות .נמצא כי
אג %מעונות יו במשרד התמ"ת בדק  12מבי  50בייביסיטרי הידועי לו בתל אביב
יפו ועוד אחד באילת והוציא צווי סגירה לארבעה מה  .משרד התמ"ת לא פעל במישור
הפלילי לש סגירת מסגרות מסכנות.
בכל הנוגע לסמכותו השלטונית בתחו איתור המסגרות המסכנות בחר משרד התמ"ת
להסתמ רק על פניות שהוא מקבל בעניי זה ,ולא לקיי פעולה יזומה ועצמאית
במטרה לאתר מסגרות כאלו .בתחו זה נשע המשרד בעיקר על פעילותו של ארגו
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מסיל"ה )מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה( ,הפועל במסגרת יחידת הרווחה של עיריית
תל אביב יפו ונשע בחלקו על מימו שמקורו בתרומות .הגורמי המקצועיי רואי
בהדרכת צוותי בבייביסיטרי דר פעולה יעילה להתמודד ע חלק מהבעיות
במסגרות לקויות לקטיני זרי  .מאחר שמשרד התמ"ת אינו נוקט דר זו ,עושה זאת
ארגו מסיל"ה בעצמו ,בחלק מ המסגרות ,במימו תורמי .

מת שירותי חינו לקטיני חסרי מעמד
8

ביוני  2000פרס משרד החינו חוזר מנכ"ל  ,שבו הבהיר שחוק לימוד חובה ,התש"ט
 ,1949חל על כל ילד הגר בישראל .הוראה זו חלה ג על ילדי עובדי זרי בגיל חינו
חובה השוהי בישראל ,ללא קשר למעמד הפורמלי של הוריה  .עוד נקבע בחוזר כי
מנהל בית הספר ידווח למשרד החינו על תלמידי אלה ב"מצבת התלמידי " בהתא
להנחיות שמשרד החינו מפרס בכל שנה .בס הכול דיווחו מחוזות משרד החינו
למשרד מבקר המדינה באוגוסט ספטמבר  2012על  2,047ילדי חסרי מעמד הלומדי
במוסדות החינו בשנת הלימודי התשע"ב )ספטמבר  2011עד אוגוסט .9(2012
במערכת החינו לומדי תלמידי רבי שלא נולדו בישראל ושהעברית אינה שפת
אמ  ,רוב עולי חדשי  .תלמידי אלה נתוני במש שני במעבר בי תרבותי
הכרו בקשיי  ,הנובעי  ,בי השאר ,מעצ המעבר ומהצור להשתלב בחברה חדשה
שאורחות חייה שוני מאלה שבאר ,מוצא  .תלמידי שה קטיני חסרי מעמד
חווי קשיי של תלמידי עולי וכ קשיי רבי אחרי  ,הנובעי ממעמד כשוהי
בלתי חוקיי באר ,ומעצ עזיבת  ,הטראומטית פעמי רבות ,של מדינת מוצא .
 .1בשנת הלימודי התשע"ב התגוררו באילת  79ילדי חסרי מעמד שלמדו ,לפי
מדיניות העירייה ,במסגרות נפרדות אשר לא עמדו בדרישות המקובלות לגבי מוסדות
חינו רגילי  ,באופ שהגדיר באוגוסט  2012בית המשפט "הפליה אסורה"52 :
תלמידי למדו בבית ספר מחו ,לתחומה של העיר אילת ,ו  27ילדי היו בג ילדי
בעיר .התברר שמשרד החינו השלי הלכה למעשה ע עמדתה של עיריית אילת וא%
העמיד תקציבי מיוחדי לפעילות של המסגרות החינוכיות הייעודיות לילדי חסרי
מעמד המתגוררי בעיר.
 .2בית הספר וג הילדי האמורי לא עמדו כאמור בדרישות המקובלות לגבי
מוסדות חינו רגילי  :צוות בית הספר כלל בשנת הלימודי התשע"ב מנהל בית ספר,
בעל השכלה אקדמית ,אול ללא השכלה בתחו החינו וללא תעודת הוראה; רק אחת
מחמש המורות בבית הספר הייתה בעלת תואר בחינו  ,ורק היא הייתה בעלת תעודת
הוראה; שעות הפעילות בג היו מצומצמות יותר מאלה שבשאר הגני העירוניי
באילת.
 .3משרד החינו  ,באמצעות המינהל לחינו התיישבותי ,שיב ,בשנת הלימודי
התשע"ב  100נערי ונערות שהגיעו לישראל באופ בלתי חוקי ,דר הגבול הדרומי ,ללא
__________________

8
9

חוזר מנכ"ל תשס 1.6.01 ,10/בנושא "החלת חוק חינו ,חובה ג על כל ילדי עובדי זרי בישראל".
מחוז תל אביב  ;1,582 #מחוז דרו  ;263 #מינהל חינו ,ירושלי )מנח"י(  ;100 #המינהל לחינו,
התיישבותי  ;99 #מחוז מרכז  .3 #מחוז צפו הודיע כי לא ידוע לו על קטיני חסרי מעמד; מחוז
ירושלי לא השיב על הבקשה.
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ליווי של מבוגר )להל קטיני בלתי מלווי ( בתשעה כפרי נוער ,שלדבריו ה בעלי
"החוס החינוכי היותר טוב" ,ובכל אחד מה שיב ,,לכל היותר 12 ,נערי  .מסגרת
נוספת ,שהקי במיוחד עבור  50הקטיני הבלתי מלווי  ,על קשייה יוצאי הדופ  ,לא
גובתה בניהול מקצועי מספק ,בהדרכה וליווי מספקי ובמת תמיכה באמצעות הכלי
העומדי לרשות כפרי הנוער הרגילי .

מת שירותי בריאות לקטיני חסרי מעמד
 .1כיוו שחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד  ,1994חל רק על תושבי  ,קבע
משרד הבריאות בפברואר  2001הסדר למת שירותי בריאות לקטיני שאינ מבוטחי
על פי החוק ועיג זאת בחוזר מנכ"ל .10קטיני אלה זכאי מכוח ההסדר לשירותי
בריאות במסגרת קופת חולי מאוחדת )להל הסדר מאוחדת( .באפריל  2012היו
 2,501ילדי מבוטחי בהסדר מאוחדת .נמצא כי לא היו בידי משרד הבריאות הערכות
בדבר שיעור הקטיני חסרי המעמד שאינ מבוטחי בביטוח רפואי.
באי נתוני רשמיי על מספר הקטיני חסרי המעמד בישראל ,האפשרות לקבוע מהו
שיעור המבוטחי באמצעות הסדר מאוחדת מוגבלת ביותר .ע זאת ביולי  2012נרשמו
בתחנות לבריאות המשפחה בתל אביב יפו לבדה  2,556ילדי ; לתחנות האלה מביאי
ההורי בעיקר ילדי עד גיל שש .כיוו שכ נית להניח כי  2,501הילדי שהיו
מבוטחי בתחילת  2012בהסדר מאוחדת ה רק חלק מהקטיני חסרי מעמד ,וכי
מאות קטיני חסרי מעמד ה חסרי ביטוח רפואי.
 .2חוק זכויות החולה ,התשנ"ו ) 1996להל חוק זכויות החולה( ,קובע כי כל הנזקק
לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתא לכל די ובהתא לתנאי ולהסדרי הנקבעי ,
מפע לפע  ,במערכת הבריאות בישראל ,וכי במצב חירו רפואי זכאי אד לקבל
טיפול רפואי דחו %ללא התניה .חלק ניכר מחסרי המעמד בישראל מתגוררי באזור תל
אביב יפו .כיוו שכ  ,ומשו שחלק מאוכלוסייה זו אינו מבוטח בביטוח רפואי ,נוהגי
חסרי מעמד רבי לפנות למרכז הרפואי ע"ש סוראסקי )איכילוב( הממוק בלב תל
אביב לש קבלת טיפול רפואי ולמרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסו  ,הנמצא סמו לדרו
העיר .במהל השני  2012 2011העלה מנהל המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי לפני מנכ"ל
משרד הבריאות ולפני היוע ,המשפטי לממשלה את הקשיי הכרוכי במת שירותי
בריאות לאוכלוסיית חסרי המעמד :לרוב המכריע אי ביטוח רפואי ,שעשוי היה לממ
את עלות הטיפול בה  ,ובית החולי מתקשה להתמודד ע המעמסה הכספית
המוטלת עליו .עד מועד סיו הבדיקה ,ספטמבר  ,2012לא גובש פתרו כולל לסוגיות
שהעלה מנהל המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי.

__________________

10

"אספקת שרותי בריאות לקטיני הנמצאי בישראל ואינ מבוטחי ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי",
 ,5/2001כ' שבט תשס"א.14.2.01 ,
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קטיני במתקני משמורת

11

 .1עמידה בדרישות הדי הבי לאומי בנושא כליאת קטיני בלתי מלווי מותנית
בקיו שני תנאי  :כליאת קטי בלתי מלווה תשמש רק אמצעי אחרו ותיעשה ,כלשו
האמנה לזכויות הילד ,ל"פרק זמ מתאי הקצר ביותר" .נוס %על כ נקבע בהערה
כללית מס'  6לאמנה כי ככלל אי לעצור קטי בלתי מלווה.
ממצאי הבדיקה מעוררי ספק משמעותי באשר לעמידת המדינה בדרישות האמורות:
קטיני בלתי מלווי נכלאי במתקני משמורת; המעצר ע הגעת הוא האמצעי
הראשו  ,השגרתי והיחיד ואינו משמש אמצעי אחרו ; לא נערכה בדיקה מקדמית של
אמצעי חלופיי שה פוגעניי פחות כלפי הקטי ; הכליאה ממושכת ואינה מוגבלת
למתק המותא לקטיני ; ואי מענה ראוי של חלופות משמורת.
בדיוני בי משרדיי הועלו שוב ושוב השגות על החזקת קטיני בלתי מלווי במתקני
משמורת של שב"ס .כדי ליישב עניי זה וכדי להסדיר החזקת קטיני בלתי מלווי
באופ התוא את האמנה בדבר זכויות הילד יש לנקוט כמה פעולות ,אול נמצא שה
צלחו במידה חלקית בלבד :מתק מת" )מרכז תמיכה לנוער( ,שנפתח באוגוסט ,2010
הוא מתק כליאה שמופעל בידי שב"ס; כיוו שיש בו רק  60מקומות ומספר הקטיני
הבלתי מלווי במתקני המשמורת גדול מ  ,60הוחזקו קטיני במתקני משמורת
אחרי של שב"ס ,על חסרונותיה בכל הנוגע לאוכלוסייה זו .נערות בלתי מלוות
כלואות במתק גבעו  .ה אינ זוכות למידת החופש לנוע במתק ולקיי פעילות גופנית
שלה זוכי הנערי במתק מת"  ,שהותא לקטיני ; ג מספר השעות שבמהלכ ה
מועסקות בלימודי או בפעילות אחרת מצומצ במידה ניכרת .למצב זה עלולות להיות
השפעות שליליות קשות על הנערות.
 .2במר 2011 ,החלה רשות האוכלוסי בהליכי הרחקה של משפחות זרי שה בנות
הרחקה מישראל .עד תחילת יולי  2012הורחקו בהליכי אלה זו  97קטיני ממשפחות
12
כאלו שגיל הממוצע  3.4שני  ,אשר הוחזקו ממעצר עד הרחקת במתק יהלו"
מתק משמורת באחריות רשות האוכלוסי  .האמנה בדבר זכויות הילד קובעת ,כאמור,
כי מעצרו ,חבישתו ,או מאסרו של ילד "ישמשו רק כאמצעי אחרו ולפרק זמ מתאי
הקצר ביותר" .עמידה בכלל זה דורשת בחינה ממשית של חלופות מעצר ושלילת קוד
לביצוע המעצר .על רשות האוכלוסי לקיי בדיקה ממשית ומקיפה בדבר האפשרות
לייש כל אחת מהחלופות שהוצעו לה.
 .3בנוהל הפעלת מתק יהלו" נקבע כי כל קטי המובא למתק ייפגש ע עובד
סוציאלי )להל עו"ס( לא יאוחר מ  24שעות מהבאתו למתק  .בדיקת הליכי מעצר
והחזקת המשפחות העלתה כי רק במחצית מהתיקי שנבדקו 11 ,מ  22תיקי  ,פגשה
המשפחה בעו"ס; תיקי המשפחות שנבדקו מעידי על שיחות ע ההורה; אי בה מידע
על שיחות ע ההורה בדבר התמיכה הרגשית בקטי בתהלי המעצר ,הכליאה
וההרחקה; רק במקרה אחד נרשמה התרשמותה של העו"ס לגבי מצב הילדה.

__________________
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לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,1952#מקו משמורת מוגדר כאחת החלופות האלה :בית סוהר;
מקו מעצר; מקו משמורת מיוחד שייקבע לצור ,משמורת בצו; מקומות אחרי שייקבעו בצו.
יהלו"  #יחידת הטסה ,ליווי ומשמורת.
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הטיפול בקטיני בלתי מלווי
בשני האחרונות הגיעו לישראל כ  170קטיני בלתי מלווי בשנה .רבי מה חוו
אירועי טראומתיי  ,לעתי מזעזעי בחומרת  .קטיני אלה חשופי לסכנות
וזקוקי להגנה ולטיפול .עוצמת המשבר שבו ה נתוני מחייבת גיוס אמצעי בידי
רשויות המדינה וטיפול שלה בקטיני במהירות האפשרית.
 .1נוהל בי משרדי שעניינו קטיני בלתי מלווי קובע כי לא יוחזק קטי במשמורת
מעבר לנדרש לצור עריכת בדיקות רפואיות ומציאת חלופת משמורת .א הוחלט על
החזקת קטי במשמורת ,הוא יוחזק עד לתקופה של  60יו ברציפות ,אשר לאחריה
ישוחרר לאחת מחלופות המשמורת :פנימייה של משרד החינו ; פנימייה של משרד
הרווחה; אפוטרופוס; חלופת משמורת בקהילה )להל משמור (.
בבדיקה נמצאו נתוני על הזמ הממוצע שבו הוחזקו קטיני בלתי מלווי במתקני
 62ימי ; במתק גבעו  126ימי ; במתק מת" 68
המשמורת :במתק סהרוני
ימי בתקופה א' ו  85ימי בתקופה ב' .13קטי שהוחזק במת" או בגבעו הוחזק קוד
לכ בסהרוני  ,ולכ יש לצר %לגביו את שתי תקופות החזקתו במתקני .
 .2שהיית של קטיני בלתי מלווי במתקני משמורת מתמשכת ,בי השאר ,בשל
מגבלת המכסות לקליטת בפנימיות אשר קבעו משרד החינו ומשרד הרווחה ,ובשל
עיכוב בהליכי בדיקת גיל .
 .3עד מועד סיו הבדיקה ,ספטמבר  ,2012במש יותר מארבע שני מאז פרסו
הנוהל הבי משרדי ,לא הסדיר משרד הרווחה את הסדר האפוטרופסות המתאי
לקטיני בלתי מלווי שהוחלט על שחרור ממשמורת כנדרש.
 .4מציאת משמור לקטי נתפסת כפתרו נוח ,יחסית ,לכ קטיני רבי נשלחי
למשמורני  .ואול מ הבדיקה עולה כי אי אמות מידה ברורות לבחירת המשמורני ;
עבר הפלילי של המשמורני אינו נבדק קוד מסירת הקטי לידיה  ,ולא נערכי
מעקב ובקרה על המשמורני ועל הקטיני  .כל אלה עלולי להביא לסיכו הקטי
ולחשיפתו לניצול על ידי המשמור .

קביעת מדיניות הממשלה ופתרו מחלוקות בי משרדיות
המענה המערכתי לבעיית השוהי חסרי המעמד האזרחי בישראל מחייב התמודדות ע
כמה היבטי  ,מעבר למניעת כניסת לישראל :הטיפול הראשוני באלו מה שנכנסו
לישראל ,והשבת אלו אשר נית להשיב על פי הדי ; וטיפול בחסרי המעמד השוהי
בישראל ,אשר אי אפשר בשלב זה להשיב לארצות מוצא או לארצות אחרות.
 .1הבדיקה העלתה כי ממשלת ישראל אכ גיבשה מדיניות וקיבלה החלטות בכל
הקשור למניעת כניסת של אנשי חסרי מעמד אזרחי לישראל והגברת האכיפה
בנושא .ואול הממשלה לא קבעה מדיניות ברורה בכל הנוגע לטיפול בקטיני חסרי
__________________
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סהרוני  #נתוני ליולי  ;2012גבעו  #נתוני לספטמבר  ;2012מת"  #תקופה א' חלה מנובמבר 2011
ועד אפריל  ;2012תקופה ב' חלה בי ספטמבר לאוקטובר  .2011בנוגע לסהרוני וגבעו  #תקופת
החזקת הקטיני לאחר מועד מסירת הנתוני לא נספרה במניי הימי .
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מעמד אזרחי השוהי בה ,אשר אי אפשרות להשיב בשלב זה לארצות מוצא או
לארצות אחרות .במצב זה קיימות סוגיות הנוגעות לטיפול בקטיני המחייבות החלטה.
כמו כ  ,הממשלה לא נדרשה לפערי המסתמני בתחו זה בי הצרכי ובי יכולת
של הגורמי הרלוונטיי לתת מענה לצרכי כמתחייב בדי .
 .2בביקורת קודמת של מבקר המדינה שעניינה הטיפול במחלוקות בי משרדיות
מתמשכות 14נכתב ,כי אמנ האחריות ליישוב המחלוקות מוטלת על המשרדי ועל
השרי  ,כל אחד בתחומו ,וא אי ה מצליחי בכ  ,עליה להביא לידיעת ראש
הממשלה ,אול ג הממשלה מחויבת ,מתוק %אחריותה המשותפת ,לפעול באופ יזו
לאתר מחלוקות מתמשכות אשר פוגעות בציבור ולהביא לפתרונ .
במש תקופה ממושכת נותרו סוגיות יסוד הנוגעות בטיפול בילדי השוהי חסרי
המעמד האזרחי בישראל ,ללא מענה ממשי .משרדי ממשלה הנוגעי בדבר העלו את
הסוגיות לפני משרד ראש הממשלה בבקשה כי יפעל לקבלת החלטות ולקידו
פתרונותיה  .משרד ראש הממשלה דרש כי הטיפול ימוצה באמצעות הידברות בי
המשרדי  ,לרבות הידברות ע משרד האוצר בענייני המחייבי הקצאת משאבי .
אול בפועל חלק ניכר מ הסוגיות נותר ללא פתרו  .סוגיות יסוד הועלו לאחר מכ שוב
לפני משרד ראש הממשלה .משרד מבקר המדינה מעיר כי שיח זה ,המתקיי זה
כשנתיי  ,לא הניב תוצאות בחלק ניכר מ הנושאי שהעלו משרדי הממשלה ,ולא חלה
בה התקדמות של ממש.

סיכו והמלצות
סוגיית הטיפול הנדרש בקטיני חסרי מעמד אזרחי בישראל רגישה וסבוכה ,כלפי
פני  ,בהיות המדינה יהודית ודמוקרטית ,וג מהבחינה הבי לאומית ,לנוכח
מחויבותה של המדינה ג על פי אמנות בי לאומיות.
 .1משרד הרווחה נוקט מדיניות הדוגלת במת שירותי בהיק %המצומצ האפשרי,
לשיטתו ,לקטיני חסרי מעמד .מדיניות זו אינה עומדת בדרישות חוק הנוער .כמו כ ,
יש ספק של ממש א מדיניות זו עומדת בדרישות האמנה בדבר זכויות הילד ,לרבות
הדרישה להג על הילדי שבתחומה ,לאפשר לה להתפתח ברמת חיי נאותה
ובביטחו סוציאלי ,וכ להג עליה מפני אלימות גופנית ונפשית ומפני הזנחה ,ניצול או
התעללות .על שר הרווחה ועל מנכ"ל המשרד לשקול לבצע שינויי במדיניות משרד
הרווחה ,כדי להבטיח שהיא תעמוד בדרישות הדי  .א יימצאו חסמי העומדי בפני
השינויי הנדרשי  ,על שר הרווחה להביא לפני ראש הממשלה וכ לשוב ולהעלות את
הנושא עד לגיבוש פתרו הול .
משרד הרווחה קובע את מדיניות הרווחה ומפרט אותה כהנחיות מחייבות ,ג לרשויות
המקומיות .על מנכ"ל משרד הרווחה לפעול לאלתר ליצירת התשתית הנדרשת למת
שירותי רווחה לקטיני חסרי מעמד :גיבוש הנחיות מפורטות לגבי מת שירותי רווחה
לקטיני והפצת בקרב המחלקות לשירותי חברתיי ברשויות המקומיות; התאמת
כלי העבודה שבידי יחידות הרווחה למאפייני קבוצות אוכלוסיית הקטיני חסרי
__________________
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המעמד .עוד עליו לקבל מהמחלקות מידע מלא ומפורט בדבר היק %השירותי שיש
להעניק לקטיני האלה ,לבחו א יש בידיה המשאבי הדרושי לש מת
השירותי  ,שחלה חובה להעניק על פי הוראות הדי  ,ולוודא שיש בידיה המשאבי
המתאימי .
 .2תופעת הבייביסיטרי טעונה טיפול בדחיפות ,לנוכח מאפייניה והסכנות
שעלולות להיות בה לפעוטות :על ההנהלות של משרד התמ"ת ושל משרד הרווחה
מוטל לפעול לאלתר כדי שלא יושמו עוד ילדי זרי במסגרות מסכנות .זאת ,למשל,
באמצעות קיו ללא שיהוי של עבודת מטה משותפת.
 .3קליטת קטי זר היא משימה שאינה שגרתית ברוב היישובי וברוב מוסדות
החינו  .ע זאת ,במהל השני  ,ומאז  2006לפחות ,צברו משרד החינו ומוסדות
חינו מסוימי ניסיו בקליטת  .על משרד החינו לפעול בהתא לעקרונות שנקבעו
בפסיקה ולהבטיח שלא תתקיי הפליה פסולה של ילדי חסרי מעמד במערכת החינו .
לש כ נדרש משרד החינו למנוע הקמה של מוסדות חינו נפרדי המיועדי
לתלמידי חסרי מעמד .עליו לוודא שהמוסדות שה פוקדי יפעלו על פי עקרונות
הפסיקה ובמתכונת שבה פועלי מוסדות חינו אחרי .
על משרד הבריאות לפעול למציאת הסדר הול אשר יאפשר לבתי החולי הציבוריי
להעניק שירותי בריאות ,כנדרש בחוק זכויות החולה ,לקטיני חסרי מעמד.
 .4על משרדי הממשלה לפעול בדר שלא תותיר ספק לגבי עמידת המדינה בתנאי
האמנה בדבר זכויות הילד וכ להבטיח כי לא יוחזקו קטיני במשמורת ,אלא כאמצעי
אחרו ו"לפרק הזמ המתאי הקצר ביותר".
 .5על הנהלות הגופי המופקדי על מילוי הוראות הנוהל הבי משרדי לטיפול
בקטיני בלתי מלווי לבחו לאלתר דרכי להסרת החסמי העומדי בפני מת
טיפול הול בה ולפעול ליישומ המהיר.
 .6על השרי הנוגעי בדבר לפעול באמצעות משרדיה לפתרו הסוגיות שהועלו
בממצאי הבדיקה ,לרבות ליבו והכרעה בסוגיות המדיניות והתמודדות ע המחלוקות
הבי משרדיות שנותרו .א ייוותרו חסמי העומדי בפני פתרונות כאלה ,יש להביא
את הסוגיות בהקד לפני ראש הממשלה.
 .7ממצאי הבדיקה מלמדי על צור של ממש שהממשלה תקבע מדיניות ברורה
בדבר הטיפול הנדרש של רשויות המדינה בקטיני חסרי מעמד ,על פי הוראות הדי ,
ותבטיח שיהיו בידיה האמצעי למימושה .מדיניות זו תשמש תשתית לפעולת של
משרדי ממשלה ושל רשויות מקומיות בבוא לספק את המעני הדרושי בנושא זה.
ממצאי משרד מבקר המדינה מלמדי על ליקויי חמורי בטיפול בקטיני חסרי
מעמד אזרחי; על אי העמידה של המדינה בהוראות חוק הנוער; ובמקרי מסוימי א%
על הפרה של הוראות האמנה בדבר זכויות הילד .על הממשלה לפעול בדר שתבטיח את
זכויות הקטיני בהתא לאמנה בדבר זכויות הילד ,ושתעלה בקנה אחד ע ערכי
היסוד של מדינת ישראל.

