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 ממצאי מעקב

 הליכי� ופעולות למחשוב בתי המשפט 

 תקציר

בתי , בית המשפט העליו�כוללת בי� היתר את מערכת בתי המשפט של ישראל 
משפט לענייני הבתי , די� לתעבורההבתי , בתי משפט השלו�, המשפט המחוזיי�

המשפט  בתי. ) בתי המשפט�להל�  (משפט לנוער ובתי הדי� לעבודההבתי , משפחה
 .מיליו� תיקי� בשנהכ בי�מטפלו מאורגני� בשישה מחוזות , ברחבי המדינהסי�פרו

 על ומתפקידה לפקח, )ה" הב�להל�  ( הנהלת בתי המשפטמנהלת את בתי המשפט
ה לפתח " בסו� שנות התשעי� של המאה העשרי� החליטה הב. התקינה�פעילות

ית משפט ללא  ב� התיק האלקטרוני"על רעיו� ממוחשבת חדשה המבוססת מערכת 
 החלה 2003ובשנת , )המשפט או המערכת או הפרויקט� מערכת נט�להל�  ("נייר

 .2010פריסת המערכת בכל בתי המשפט הסתיימה במאי . בפיתוחה

 

 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה מעקב אחר תיקו� 2011נובמבר �בחודשי� אוגוסט
ב60שאות� העלה בדוח , הליקויי� בהליכי� ובפעולות למחשוב בתי המשפט

1
 .

 .ה ובחלק מבתי המשפט"המעקב נעשה בהב

 

 עיקרי הממצאי�

 : שהועלו במעקב להל� הממצאי� העיקריי�

ה לא פעלה לפיתוח המערכת לפי הנוהל המחייב "בדוח הקוד� עלה כי הב .1
ח" נוהל מפת�לפיתוח מערכות מידע במשרדי ממשלה 

2
במעקב נמצא כי ג� בתוספות . 

, ח"ה ע� הספקי� היא לא דרשה את יישו� נוהל מפת"הסכ� שחתמה הבהחדשות ל
וא� לא דרשה את יישומו כתנאי ס� במכרז למת� שירותי ייעו' וליווי למכרז פיתוח 

והסתפקה בהכללת דרישות המבוססות על נוהל זה בחלק , ותחזוקה של המערכת
 .מפרקי המכרז

ח ובלי "א לפי נוהל מפתה קיבלה את המערכת של"בדוח הקוד� עלה כי הב .2
לאחר . שביצעה בחינות קבלה מטעמה אלא הסתפקה בבחינות המסירה שביצע הספק

דבר שהיה יכול , התקנתה התברר כי היו במערכת בעיות שגרמו לתקלות חמורות
ריבוי התקלות במערכת גר� . ה מבצעת בחינות קבלה כנדרש"להימנע אילו הייתה הב

ה טר� עשתה סקר "במעקב נמצא כי הב. תמשי�לחוסר שביעות רצו� בקרב המש

__________________ 
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וא� לא ביצעה מבחני קבלה בלתי תלויי� , שביעות רצו� בקרב משתמשי המערכת
 . משלה למערכת

ה בלי ליבה ניהולית "בדוח הקוד� עלה כי את הפרויקט ניהל צוות יועצי� של הב .3
 מתפקידי במעקב נמצא כי חלק. של עובדי מדינה המייצגי� את האינטרס הציבורי

 .הליבה עדיי� לא אוישו בעובדי מדינה

ה ובממשק שלה "בדוח הקוד� הועלו בעיות בתכנת מער( הכספי� של הב .4
וכי א� שחל , במעקב עלה כי הליקוי תוק� באופ� חלקי בלבד. המשפט�למערכת נט

 . עדיי� יש בו ליקויי�, שיפור בתפקוד מער( הכספי� ובממשק שלה למערכת

 

 תסיכו� והמלצו

והיא אמורה לשפר את השירות , ה"המשפט היא פרויקט הדגל של הב�מערכת נט
כיוו� שבתי . הנית� לאזרחי� ולייעל את התשתית המינהלית של מערכת המשפט

על , תו( שימוש מקוו� במערכת אחת כוללת, המשפט נותני� שירות לבאי� בשעריה�
 במת� השירות ה לפעול למזעור התקלות במערכת על מנת למנוע פגיעה"הב

 הצדדי� המתדייני� �וה� גורמי� חיצוניי� , ה"ה� עובדי הב, למשתמשי� במערכת
 . ועורכי הדי�

ע� זאת . ה תיקנה חלק מהליקויי� שהועלו בדוח הקוד�"בביקורת המעקב עלה כי הב
ה "על הב. לכמה ליקויי� טר� נית� מענה ונדרשת פעולה מהירה ויעילה לתיקונ�

לייצב את המערכת ולהגביר את קצב תיקו� התקלות : האלהלנקוט את הצעדי� 
לבצע סקר סיכוני� מקי� לגבי המערכת ה� בתחו� ; הפוגעות בתפקודה ובאמינותה

להשלי� את מיפוי התהליכי� והדרישות של כלל , החמרה וה� בתחו� התכנה
המשתמשי� ואת מוקדי הסיכו� הגלומי� בה ולבחו� א� לא נדרשי� שינויי� במערכת 

לבצע ; לבצע מכרז לתפעול המערכת ולתחזוקתה; בעקבות התקלות שהתרחשו בה
לסיי� את , בדיקות קבלה נאותות למערכת וסקרי שביעות רצו� בקרב משתמשיה

לאפיינ� ולפתח� ולהפיק מה� את , ריכוז דרישות המשתמשי� מהתכנה ובחינת�
 . הלקחי� הנדרשי� לש� שיפורה וייעולה של המערכת

 

♦ 
 

 מבוא

, בתי המשפט המחוזיי�,  בית המשפט העליו�כוללת בי� היתר אתערכת בתי המשפט של ישראל מ
משפט לנוער ובתי הבתי , משפט לענייני משפחההבתי , די� לתעבורההבתי , בתי משפט השלו�

 מאורגני� בשישה , ברחבי המדינההפרוסי�המשפט  בתי. ) בתי המשפט�להל�  (הדי� לעבודה
 �להל�  ( מנהלת הנהלת בתי המשפט את בתי המשפט.מיליו� תיקי� בשנהכ בי�מטפלומחוזות 

 בתחילת שנות התשעי� של המאה העשרי� החל . התקינה� על פעילותומתפקידה לפקח, )ה"הב
 . תהלי� מחשוב של בתי המשפט

ממוחשבת חדשה המבוססת מערכת ה לפתח "בסו  שנות התשעי� של המאה העשרי� החליטה הב
המשפט או המערכת או � מערכת נט�להל�  (" בית משפט ללא נייר� ק האלקטרוניהתי"על רעיו� 
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חברה על ידי בפטור ממכרז פרויקט פותח ה. 2003בפועל היא החלה לפתח אותה בשנת , )הפרויקט
שלוש ;  ספקי המשנה�להל� (' ג�ו'  חברות ב שותפיהע�, ) הספק הראשי או הספק�להל� (' א

  ). הספקי��החברות יחד ייקראו להל� 

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על פרויקט מחשוב בתי 2009ספטמבר �בחודשי� פברואר
 בביקורת הקודמת נבדקו ייזו� המערכת .3) הביקורת הקודמת או הדוח הקוד��להל� (המשפט 
; ביצוע מבחני קבלה למערכת; התשלומי� לספקי�; ההתקשרות לפיתוח המערכת; ואפיונה

הביקורת נעשתה . אבטחת מידע; סדרי ניהול הפרויקט; קשיי� בהטמעתה; התפעולה ותחזוקת
בדיקות השלמה נעשו בבתי ). ל" החשכ�להל� (ה ובאג  החשב הכללי שבמשרד האוצר "בהב

 .המשפט

 ,2009ספטמבר , א� במועד סיו� הביקורת הקודמת, 2006פיתוח הפרויקט תוכנ� להסתיי� בפברואר 
 מבתי �60%הוא טר� הגיע לסיומו והופעל רק בכ, ר המועד המתוכנ�יותר משלוש שני� וחצי לאח

בכלל זה עלויות , )במחירי� שוטפי�(ח " מיליו� ש�358עד אותו מועד הושקעו בפרויקט כ. המשפט
ח " מיליו� ש�187 הושקעו בפרויקט כ2011 עד דצמבר 2009בתקופה ספטמבר . תפעול ותחזוקה

 ).במחירי� שוטפי�(נוספי� 

 עשה משרד מבקר המדינה מעקב אחר תיקו� הליקויי� שהועלו 2011נובמבר � אוגוסטבחודשי�
 .ה ובחלק מבתי המשפט"המעקב נעשה בהב. בביקורת הקודמת

 

 

 מער� מחשוב בתי המשפט בעת ביצוע המעקב

למעט בבית , ) אתרי��40מ המעלבל( בכל בתי המשפט 2010המשפט נפרסה עד מאי �מערכת נט
המשפט משרתת את שופטי בתי �נטמערכת .  במערכת ייעודית משלותמששמש המשפט העליו�

ונית� להשתמש בה ג� באמצעות אתר , עורכי די� ואזרחי�, מזכירויות בתי המשפט, המשפט
 . האינטרנט של בתי המשפט

צופה של משימות רתהלי� העבודה נשלט על ידי שרשרת ו, מבוססת על תיק אלקטרוניהמערכת 
למערכת מנוע תהליכי� וחוקי� המתאי� שרשרת . עד מת� פסק די�ועת הגשתו המלוות את התיק מ

 המיועדות לו  המשימותשבו מרוכזות "סל עבודה"לכל גור� בבית המשפט . משימות לכל סוג הלי�
למערכת . �חלוקת עבודה מושכלת בי� הגורמי� השוני� על ידי איסו  משימות וניתוחומבוצעת 

 . כל שופטני הדיוני� של  את נתוהמאגדיומ� דיוני� 

 �600יותר מבה�  , מתו� מערכת בתי המשפט משתמשי��3,500למעל ה למערכת "על פי נתוני הב
מעל נפתחי� כל שנה ב.  אזרחי��5,000,000כ ו עורכי די��50,000כוהיא משרתת ג� , שופטי�

מיליו�  �30כו ו ביומ מסמכי� חדשי� מדי יו��130,000כהמערכת מייצרת . מיליו� תיקי� חדשי�ל
.  שני�עשרכמידע של מרת ו שוהיא,  מיליו� תיקי��20כבמערכת יש . כל שנהבמסמכי� חדשי� 

 �30הותקנו כ, 2011נובמבר , ועד מועד סיו� המעקב, 2010מאי , ממועד סיו� פריסת המערכת
  .מער� הכספי� וממשק עורכי הדי�, המזכירויות, שינויי� ושיפורי� במערכת עבור השופטי�

).  ההסכ� הראשו��להל�  (2004ה חתמה ע� הספקי� על תוספות להסכ� העיקרי ממר/ "הב
 �להל�  (2011 עד דצמבר 2010 נחתמה התוספת האחרונה לתקופה שבי� יוני 2010באוגוסט 

ה לוועדה " פנתה הב2011בספטמבר . להתקשרות ע� הספקי� בפטור ממכרז) התוספת השביעית
ל לקבלת הארכת הפטור ממכרז ואישור להתקשר ע� הספקי� ג� "בחשכהמרכזית לענייני תקשוב 

__________________ 
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בנימוק שלפי לוח הזמני� המכרזי� החדשי� לתפעול , ח" מיליו� ש40 בהיק  של 2012בשנת 
 והעברת 2012בחירת הספקי� מתוכננת ליוני , 2011ולתחזוקה של המערכת יופצו בנובמבר 

הוועדה אישרה עקרונית . 2013ו מתוכננת לינואר האחריות לתפעול ותחזוקת המערכת לספקי� שיזכ
, במועד סיו� המעקב. א� היק  הפטור הועבר לבחינת ועדת משנה, את הבקשה לתקופה המבוקשת

 .טר� התקבלה החלטה בוועדת המשנה, 2011נובמבר 

 

 

 מכרז לתפעול ולתחזוקה

לביצוע מכרז פומבי בביקורת הקודמת עלה שעל א  המלצות חוזרות ונשנות להתחיל בהכנות  .1
 אימצה הוועדה המרכזית לענייני 2006בפברואר : הדבר לא נעשה, לתפעול ולתחזוקה של המערכת

 שהכינו שני יועצי� 2004תקשוב של אג  החשב הכללי שבמשרד האוצר המלצה של דוח מיולי 
חזוקה ה להתחיל מיד בהכנת מכרז פומבי לתפעול ולת"ולפיה על הב, בנושא פרויקט בתי המשפט

ה לבצע תיעוד מלא ועדכני של המערכת כדי להעביר אחריות לספק "לדרוש מהב, של המערכת
ג� בישיבה של ועדת  .חדש ולקבוע כללי השתתפות במכרז שלא יקנו יתרו� לספקי� הוותיקי�

ה לפרס� מכרז " נאמר שעל הב2006הפטור ממכרז של אג  החשב הכללי שבמשרד האוצר ממר/ 
ÌÂÈÏ ¯·ÚÓ ˙ÙÒÂ� ‰Î¯‡‰ Ô˙�È˙ ‡Ï "וא  צוי� כי , 2007 לא יאוחר מאפריל לתחזוקת המערכת

בספטמבר , על א  קביעה זו במועד סיו� הביקורת הקודמת, כאמור). ההדגשה במקור" (31.12.07
 .עדיי� לא פורס� מכרז לתחזוקת המערכת, 2009

היא ) ובה הקודמת התש�להל�  (2009ה למשרד מבקר המדינה מדצמבר "בתשובתה הקודמת של הב
וכי יבוצעו חפיפה ותחילת ,  יפורס� מכרז לבחירת ספק2010ציינה בי� השאר כי במהל� שנת 

 הערות ראש �להל� (ב של מבקר המדינה 60לדוח שנתי " הערות ראש הממשלה"ב. עבודה
 המתמחה חיצוני די� עור� ע� להתקשרות המכרזי ההלי� הושל�ה כי " השיבה הב4)הממשלה

 מר/ עד לפרס� ובכוונתה, העתידיי� והתחזוקה התפעול מכרזי את ילווה אשר, חשובהמ בתחו�
עוד השיבה בעניי� זה . מחשובי�המקצועי מההיבט המכרזי� ניהול לליווי חברה לאיתור מכרז 2010

 עדו, המשפט�נט מערכת של תחזוקהלו לתפעול מכרזי� יתפרסמו, 2010 שנת במהל�, מכ� לאחרכי 
 .מערכתה את ויתחזקו יתפעלו אשר הגופי� יבחרוי 2011שנת  אמצעו 2010 שנת סו 

ה מכרז סגור לקבלת שירותי ייעו/ משפטי חיצוני " פרסמה הב2009המעקב העלה כי בנובמבר 
ה במשרד עורכי די� לצור� מת� " בחרה ועדת רכישות של הב2010בתחילת . המשפט�למערכת נט

כרז פומבי בדבר קבלת שירותי ייעו/ וליווי למכרז ה מ" פרסמה הב2010באוגוסט . ליווי משפטי
של ) עיבוד נתוני� אוטומטי(א " החליטה ועדת ענ2010בדצמבר ; תפעול ותחזוקה של המערכת

במועד סיו� ביקורת המעקב היה המכרז לתפעול . ה לבחור באחד המציעי� כזוכה במכרז זה"הב
 .המשפט בשלבי כתיבה�ותחזוקה של מערכת נט

‡ÂÙÈ‡ ‡ˆÂÈ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ  , ¯·Ó·Â�2011 , Â·˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈ�˘ ˘ÓÁ
·‰ ‰��Î˙"Ë� ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÏÂÚÙ˙Ï È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ‰-ËÙ˘Ó‰ , Ì¯Ë ‡È‰

‰Ê Ê¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù . 

__________________ 
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משרד מבקר המדינה העיר אז .  בפרויקט5ח"בביקורת הקודמת הועלה כי לא יוש� נוהל מפת .2
ח כנוהל מחייב לכל המערכות הממוחשבות "נוהל מפתל את כי לאחר שקבעה ממשלת ישרא

 .  חובה על כל יחידותיה לפעול לפיו� הממשלתיות

כמו כ� . ח"מפת נוהל עקרונות פי על כיו� פועלת ה כי היא"בהערות ראש הממשלה השיבה הב
על פי  או ח"מפת נוהל פי על ינוהלו המחשוב בתחו� 2010 שנתב שיפורסמו המכרזי�כתבה כי 
 .ל"החשכ הנחיות פי ועל זמ� באותו בתוק  שיהיה כפי ,שנקבעו בו העקרונות

·‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰" ÌÈ˜ÙÒ‰ ÌÚ ‰Ó˙Á˘ È¯˜ÈÚ‰ ÌÎÒ‰Ï ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÙÒÂ˙· ‰˘¯„ ‡Ï ‰
˙ÙÓ Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ÚˆÂ·È ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰ ÈÎ"Á . ‰˘¯„ ‡Ï Ì‚ ‡È‰

˙ÙÓ Ï‰Â� ÌÂ˘ÈÈ ˙‡"¯È˘ Ô˙ÓÏ Ê¯ÎÓ· ÛÒ È‡�˙Î Á ‰˜ÂÊÁ˙Â ÏÂÚÙ˙ Ê¯ÎÓÏ ÈÂÂÈÏÂ ıÂÚÈÈ È˙Â
˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ,Ê¯ÎÓ‰ È˜¯ÙÓ ˜ÏÁ· ‰Ê Ï‰Â� ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó‰ ˙Â˘È¯„ ˙ÏÏÎ‰· ‰˜Ù˙Ò‰Â . Û‡

˙ÙÓ Ï‰Â� ˙È�·˙ ÈÙÏ Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ˙�ÈÈ�ÂÚÓ ‡È‰ Ì‡ ‰˙Â‡ Ï‡˘ ÌÈÚÈˆÓ‰ „Á‡˘"Á ,
È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ‚Â‰�Î .·‰" ‰Ï·˜˙‰ Ì¯Ë ‰Ê ·Ï˘· ÈÎ ÚÈˆÓÏ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰·È˘‰ ‰ ‰ËÏÁ‰

Ê¯ÎÓ‰ ˙È�·˙ ¯·„· ,Í˘Ó‰· Ú·˜È˙ ‡È‰ ÈÎÂ. 

פועלת בהתא� למתווה של "ה כי היא " למשרד מבקר המדינה הודיעה הב2011בתשובתה מדצמבר 
יחד ע� זאת ובהתא� לרוח הדברי� שעלו . ח ולפיו ג� נכתב מכרז המחשוב העתידי"נוהל מפת

ד נית� לבצע את כל האמור בנוהל כלשונו לא תמי,  בממשלה בעניי� זה]6[רי�"בדיוני� בפורו� המנמ
כ� שמרה �בשל סרבול בשימוש מלא בנוהל ראוי לתקפו ולהתאימו לצרכי המשרד ועל. וככתבו

 ".ה לעצמה האפשרות לשפר ולהתאי� את הקבוע בנוהל לפי הנדרש"הב

˙ÙÓ Ï‰Â� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡Â‰Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁÓ Ï‰Â� Â�È‰ Á
ÔÎ„Ú˙Ó˙ÚÏ ˙ÚÓ  .·‰ ˙¯·ÂÒ˘ ÏÎÎ" ‰ÈÏÚ˘ È¯‰ Ï‰Â�· ÚÂ·˜‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ‰

Â�Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ,ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰˙·ÂÁÓ ËÈÚÓ‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â. 

 

 

 סקר שביעות רצו�

, על מנת לאתר תקלות ובעיות, של מערכת ממוחשבת בדיקהח יש לבצע "על פי נוהל מפת .1
 העברתה לייצור שוט  ,התקנתה, שאירעו במהל� פיתוח המערכת, כמו ג� נקודות חיוביות

פרויקטי� גבי פרויקט עצמו וה� לגבי המש� הה� ל, יק מסקנות ולקחי�סעל מנת לה, זאת. ותחזוקתה
 .  בהווה ובעתידבאותו הגו אחרי� 

במהל� ממועד קבלת המערכת או חודשי� הפרויקט כשלושה עד שישה  לפי נוהל זה יש לתחקר את
בעיות ,  או בעלויותח הזמני� ומעלה בלו50%כגו� חריגה של , ויקט שהתגלו בו בעיות חמורותפר

 . שיכולה לעכב את השלמת הפרויקט במועד שנקבעאו כל בעיה אחרת , טכנולוגיות חריגות

ה תיזו� סקרי שביעות רצו� בקרב "בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה כי מ� הראוי שהב
 .כדי להפיק את הלקחי� הנדרשי� לשיפור המערכת ותפוקותיה, ת לסוגיה�משתמשי המערכ

__________________ 

 .ניהול המחשוב בארגו� ה� ברמת הפרויקט וה� ברמת הארגו�לנוהל מסגרת   5
 .מנהלי מערכות מידע ראשיי"  6
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ה כי ע� התייצבותה של המערכת היא תבצע סקרי� כדי לבחו� את "בתשובתה הקודמת הודיעה הב
 .מידת שביעות הרצו� של המשתמשי� מ� המערכת

¯ÂÓ‡Î , È‡Ó· ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÒÈ¯Ù2010 .·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·Ó·Â�·2011, Ì¯Ë 
ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ È¯˜Ò ÂÚˆÂ·. 

רואה חשיבות רבה לסקרי "ה כי היא " למשרד מבקר המדינה הודיעה הב2011בתשובתה מדצמבר 
שופטי� (שביעות רצו� ולפיכ� נערכת לביצוע הסקרי� לבקשת לקוחות המערכת ה� הפנימיי� 

 כבר בתחילת השנה ,2012בהתא� לתוכנית העבודה לשנת ). עורכי הדי�(וה� החיצוניי� ) ועובדי�
. ה"לית תפעול ומזכירויות בהב"צפוי להיער� סקר שביעות רצו� בהובלתה ובפיקוחה של סמנכ

  ".ממצאי הסקר ילמדו ומסקנות לעתיד יתקבלו בהתא�

˘Â ÏÈ‡Â‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·ÈÎ¯Ó ‡Â‰ ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ÔÂÏ‡
˙Î¯ÚÓ‰ ¯Â˜Á˙· ·Â˘Á Ï‰ ˙˜Ù‰· ÚÈÈÒÏ „ÚÂ�Â ˙Î¯ÚÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÁ˜

‰È˙Â˜ÂÙ˙Â‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÏÎ ·¯˜· ÛÈ˜Ó ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ¯˜Ò Úˆ·Ï ˘È . 

הוחלט לקיי� , בעקבות המלצת דוח מבקר המדינהכי , ה" מסרה הב2012בתשובה נוספת מפברואר 
הסקר יתייחס למשתמשי� פנימיי�  .המשפט�מערכת נטבמשתמשי� בקרב סקר שביעות רצו� 

ובעלי תפקידי� שופטת בדימוס הכוללת לצור� היערכות הוקמה ועדה  .צוניי�ולמשתמשי� חי
חשוב מידע אנו רואי� בביצוע הסקר ובממצאיו "ה הוסיפה כי "הב. בכירי� בהנהלה ובבתי המשפט

 ". ישמש כלי עבודה לאג  המיחשוב ולהנהלת בתי המשפט בכללאשר 

שופטי בתי המשפט בתל אביב ולרשמי ה הודעות דואר אלקטרוני ל" שלחה הב2010בינואר  .2
עוד . וביקשה מה� לדווח על כל בעיה או הצעה לשיפור ושינוי הנוגעות למערכת, בתי משפט אלה

ה לבצע בדיקה זו אחת לשנה על מנת להתאי� את המערכת לשינוי בצרכי� "צוי� כי בכוונת הב
 . הנוצרי� במש� הזמ�

. מחוז מרכז לעמוד בראש ועדה שתרכז תלונות אלה �ה מינתה את נשיאת בית המשפט המחוזי "הב
שהיא תקלה , 7"נפילת שרתי�"ובכלל� בעיה של , דיווחי השופטי� לוועדה כללו בעיות רבות

 חוזרות ונשנות של פרוטוקולי� ובכלל� פרוטוקולי� של דיוני� שנמשכו תהיעלמויו; חמורה ביותר
מדובר בתופעה חמורה מאי� "ות נכתב באחת התלונ; מספר שעות וכללו חקירות של כמה עדי�

נמצא כי הפתרונות שהוצעו לבעיות ". התגשמות הסיוטי� של אנשי מיחשוב ושופטי�, כמותה
במערכת שעליה� דיווחו השופטי� נגעו להתאמת התנהגות השופטי� למערכת הלקויה ושינוי נוהלי 

 .המשפט עצמה�זאת במקו� לתק� את התקלות שהתגלו במערכת נט, עבודה

 ÂÚÈˆÈÂ ˙ÂÈÚ· ÏÚ ÂÁÂÂ„È˘ ˙�Ó ÏÚ ÌÈÓ˘¯ÏÂ ÌÈËÙÂ˘Ï ‰ÈÈ�Ù ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È„ ‰· ÔÈ‡ Í‡ ˙È�ÂÈÁ ÔÎ‡ ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂ�È˘Ï ˙ÂÚˆ‰ . ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ ÔÈ‡

ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ¯˜ÒÏ , ÁÂ˙È� ¯˘Ù‡ÏÂ ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙ Ï˘ ÌÈË·È‰ ÏÂÏÎÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ¯ÂÓ‡‰
Ï·˜˙È˘ ˙Â·Â˘˙Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â˙Î¯ÚÓ‰ È˘Ó˙˘Ó ÏÏÎÓ Â ,ÌÈ�Â˘‰ Ì‰È„È˜Ù˙ ÏÚ ,
‰· ÌÈ˘ÂÚ Ì‰˘ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰Â. 

__________________ 

שאליו מחוברי" מחשבי" נוספי" מפסיק לעבוד באופ� לא ) שרת(מונח המתאר מצב שבו מחשב מרכזי   7
 .שהיא ובכ) עוצר את אספקת השירות למחשבי" המחוברי" אליומתוכנ� מכל סיבה 
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ה כי " למשרד מבקר המדינה בנושא היעלמויות של פרוטוקולי� מסרה הב2011בתשובתה מדצמבר 
קרי שיפור המערכת וה� במישור הפעלת המערכת על ידי , נית� מענה לבעיה ה� במישור הטכני"

ני בוצע שיפור במערכת המידע שמבצעת שמירה של כמה גרסאות במישור הטכ. המשתמשי�
כ� במקרה ). עד שבועיי� לאחר חתימתו(אחרונות של כל מסמ� הנמצא בשלבי כתיבה פעילה 

הצור� נית� לשחזר ביתר קלות את הגרסה הרלוונטית ג� כאשר מתבצעת שמירה של מסמ� ריק על 
תמשי� הרלוונטיי� נהלי הפעלה המאפשרי� הוגדרו למש, במישור ההפעלה. גבי המסמ� הנדרש

 ".התמודדות טובה יותר ע� אבד� פרוטוקולי�

·‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰ÏÂ ÌÈ˙¯˘‰ ˙ÏÈÙ� ˙ÈÈÚ·· ÏÙËÏ ‰
˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â·ÈˆÈÂ ˙Â�ÈÓÊ· . 

 

 

 מבחני קבלה למערכת

, של מערכת מחשוב הכרחי בתהלי� פיתוחה שלבהוא שלב בדיקות המערכת , ח"לפי נוהל מפת
 מסמ� תכולת העבודה שצור  כנספח להסכ� הראשו� קבע כי .חובה במערכות גדולותבגדר הוא ו
 ימי 7שיימשכו , לאחר בדיקות הקבלה של הספק, יוכל לבצע מבדקי� משלו] ה"הב[הלקוח "

הגרסה . בדיקות אלה יחלו מיידית ע� סיו� בדיקות הקבלה המבוצעות על ידי הספק... עבודה
 ".שתימסר לבדיקות הלקוח תעמוד בקריטריוני� למסירה

,  לאימות פעולת המערכת�) Functional(בדיקות פונקציונליות : יש סוגי� שוני� של בדיקות ובה�
 בדיקות שימושיות . שמטרת� לוודא כי המערכת מבצעת א� ורק את מה שהיא אמורה לבצע

)Usability (בדיקות עומסי� . וב של האפליקציה בדיקת נוחות השימוש ויעילות העיצ�)Load (� 
בסוג זה של בדיקות נבדקות יכולות התגובה של . בדיקות המדמות עומס על המערכת הנבדקת

 בדיקות ביצועי� . לקוח שצפויי� משתמשי� רבי� בה� בו זמנית/השרת במערכות שרת
)Performance (שילוב מערכת בדיקות .  בדיקת ביצועי� של המוצר ברמות עומס שונות� 
)Compatibility (� במערכת הקיימת� או רכיב תכנה � לאימות יכולת שילוב התכנה . 

 היא לוודא כי המערכת � הנעשות על ידי מפתח המערכת או המשתמש �מטרת בדיקות הקבלה 
תקלות למיניה� עלולות להתעורר , א� לא נעשות בדיקות קבלה. פועלת בהתא� לדרישות שהוגדרו

ודבר זה מביא לידי , הטמעתה וכניסתה לשימוש, לאחר קבלת המערכת, לות מאוחר מדיאו להתג
בביקורת הקודמת צוי� . כפי שאכ� קרה, שיבושי� בעבודת בתי המשפט וא  לבעיות חמורות יותר

כנדרש , ה או על ידי גו  אחר בלתי תלוי מטעמה"כי לא נעשו בדיקות קבלה למערכת על ידי הב
בעת השימוש במערכת ; רק הספק בדק את המערכת; פח להסכ� הראשו�ח והנס"בנוהל מפת

שבמהלכ� היא אינה זמינה , נדרשות בה השבתות רבות לצורכי תחזוקה; התגלה כי היא אינה יציבה
יש כשלי� בתפקוד המערכת בעומסי� ; זמני התגובה לתיקו� תקלות אינ� מספקי�; למשתמשי�

ליקויי� אלה אמורי� . ומספר האתרי� שבה� היא מותקנתגדלי� והולכי� מבחינת כמות המסמכי� 
והפעלת המערכת בבתי משפט נוספי� פוגעת , היו להתגלות בבדיקות ביצועי� ועומסי� מקובלות

לא ברור א� יש מדדי� ותקני� מחייבי� לזמינות ; בתפקודה בבתי משפט שבה� היא כבר מופעלת
 .תמשי�וא� ה� מתאימי� לצורכי המש, המערכת ולביצועיה

 מערכות באג  מובנה" קבלה בדיקות גו  "להקי� הבכוונתה כי "בהערות ראש הממשלה השיבה הב
 גו  ע� במכרז התקשרות במסגרת יוק� הבודקי� צוות. בודקי� וצוות מנהל שימנה, ומחשוב מידע

 לשנת המאושרת העבודה בתכנית נכלל הנושא). QA (איכות והבטחת קבלה בבדיקות מתמחה
 .ומחשוב מידע מערכות אג  של 2010
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אחר תיקו� הליקויי� שהועלו בדוח , 2011ה מיולי "ממעקב של יחידת הביקורת הפנימית בהב
מוצר זה נמצא בשלבי הטמעה מתקדמי� . עולה כי נרכש מוצר ייעודי לביצוע בדיקות קבלה, הקוד�

דוח המעקב של עוד צוי� ב. המשפט�על ידי צוות בדיקות הקבלה שהוק� ובדגש על מערכת נט
 .ה עובד שיבצע בדיקות אלה" גייסה הב2010יחידת הביקורת הפנימית כי כבר ביוני 

·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·Ó·Â�2011 ,˙Î¯ÚÓÏ ‰Ï·˜ È�Á·Ó ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÂÚˆÂ· Ì¯Ë . ÏÚ
·‰"˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï· ‰Ï·˜ È�Á·Ó Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ‰. 

 

 

 תקלות ואמינות המערכת

 כי במערכת יש 2008ה כתב באוגוסט "� כי מנהל הפרויקט מטע� הבבביקורת הקודמת צוי .1
 . 2008ולפי תכנית העבודה יסתיי� התיקו� של רוב� בסו  אוקטובר , מאות תקלות ייצור

 בתי בכל המערכת של הפריסה השלמת ע� ה כי"בהערות ראש הממשלה בעניי� התקלות השיבה הב
 מושכל באופ� התקלות כל את לאבח� יהיה ת�ני, בה המשתמשי� של המיומנות והעמקת המשפט
 � תתבצע, בשלמותה התמונה שתתקבל לאחר .חסרה במיומנות שמא או בתקלה מדובר א� ולקבוע
 עוד .זה בעניי� קבעוישי העדיפויות סדרי יסוד על תקלותה לתיקו� כוללת תכנית � הספקי� בשיתו 

, כעת ג� מטופלות בה תהליכי� השלמת מונעות או המערכת את המשביתות חמורות תקלות כי צוי�
  .פריסת המערכת והטמעתה בשלב פיתוח לבצע שלא המדיניות על א 

 מער� ר ציינו הספקי� שללא כלי ניטור יישא2011בביקורת המעקב עלה כי בסיכו� ישיבה מיולי 
 דבר המארי� את זמ�, הניטור של המערכת ללא יכולת לנתח לעומק את התקלות בזמ� התרחשות�

ה ציינו כי עקב "נציגי אג  המחשוב של הב. וביקשו לקד� רכש בנושא, הטיפול בתקלות מערכתיות
ה תשתדל לכלול אותו בתכנית "וכי הב, סדרי עדיפות שוני� לא נית� לממש את הרכש בשלב זה

 . 2012העבודה לשנת 

 ניטור ה כי הדרישה להפעלת כלי" למשרד מבקר המדינה הודיעה הב2011בתשובתה מדצמבר 
הנחה מנהל בתי , א� נוכח חשיבות הנושא, מספקי� צפויה להיכלל בתנאי מכרז המחשוב העתידי

ה כי כבר כיו� יש כמה "עוד ציינה הב. המשפט לבחו� את האפשרות לשלב כלי� לניטור כבר עתה
כי התקנת , ה" מסרה הב2012בתשובה נוספת מפברואר . בעיקר בהיבט התשתיות, אמצעי� לניטור

, לדבריה. שנערכה לצורכי פיתוח, י הניטור לא היו חלק מההתקשרות המקורית ע� הספקי�כל
תו� התאמת� למבנה , )שליטה ובקרה(ב "במסגרת המכרז החדש החליטה לדרוש התקנת כלי שו

ה מצויה בשלבי� אחרוני� של מכרז "החדש של המערכת ולתפיסת השירות שנקבעה בו וכי הב
 . חדש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÓÊ· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÏ˜˙ ˙‡ ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ¯Ë�Ï Í¯Âˆ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ 
Ô˙Â˘Á¯˙‰ ,Ô‰È¯Á‡ ·Â˜ÚÏ , „¯Ù� È˙Ï·Â ‰�·ÂÓ Í¯Âˆ ‡Â‰ ÔÈÈÙÂ‡ ˙‡ Á˙�ÏÂ Ô‰· ÏÙËÏ
Ë˜ÈÂ¯Ù‰Ó .ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙Â�ÂÏ˙ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ˙ÂÏ˜˙· ÏÂÙÈË· ˜Ù˙Ò‰Ï Ô˙È� Ì‡ ˜ÙÒ . ¯˘‡

ÔÎ ÏÚ ,·‰ ÏÚ"‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ‰ ,Î ˙È�Î˙ Ì„˜‰· ÚÂ·˜ÏÂ Ï˘ ÔÂ˜È˙ÏÂ ¯ÂËÈ�Ï ˙ÏÏÂ
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰ÚÂˆÈ·Ï ‚Â‡„ÏÂ ˙ÂÏ˜˙‰. 

א� השינוי ,  שהמערכת משתפרת2009ה אמר במר/ "ר הב"בביקורת הקודמת צוי� כי מנמ .2
הוא . תקלות ביצועי� ואטי4ת, תקלות מערכת, משו� שיש תקלות אפיו�, עדיי� אינו משביע רצו�
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משו� שהמשתמשי� מיואשי� מתפקוד , ינה גבוההציי� שאיכות הדיווחי� המתקבלי� מהשטח א
: התקלות במערכת נחלקות לשתי קבוצות. המערכת ובשל כ� אינ� מקפידי� לדווח על ביצועיה

בתחו� התכנה נושא , לדוגמה.  תקלות בחמרה ובתשתיות�והשנייה ;  תקלות בתכנה�האחת 
 .העבודה הממוחשבת בהרכב של כמה שופטי� אינו מוסדר במערכת

ה מדבריה של נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה ולפיה� "ובתה הקודמת ציטטה הבבתש
כל תקלה . ללא תקלות מהותיות, בחודשי� האחרוני� מסתמ� שהמערכת עובדת באופ� רצי "

 ".מטופלת בזמ� אמת במהירות וביעילות באמצעות גורמי המחשוב, שמתעוררת

‡Ï ÛËÂ˘ ÁÂ˙È� Úˆ·˙Ó ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· Ï˘Â ˙ÂÏ˜˙‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÔÓÊ Í¯Â
ÔÈÈÙÂ‡ ,˙ÂÏ˜˙‰ ¯ÙÒÓ· ¯ÂÙÈ˘ ˙ÂÓ‚Ó ˙Â‰ÊÏÂ ÍÈ¯Ú‰Ï Ô˙È� ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ·Â. 

 למשרד מבקר המדינה בנושא ניתוח תקלות ומעקב שוט  אחריה� מסרה 2011בתשובתה מדצמבר 
אחת . מבצעת באופ� שוט  תהלי� ניתוח ומעקב אחר תקלות במתודולוגיה מובנית"ה כי היא "הב

וע נערכת פגישת מעקב תקלות בה נסקרות התקלות הקיימות והחדשות ומתבצע תעדו  של לשב
כתוצר משולבות ההחלטות מדיוני� . הטיפול בה� בהתא� לחומרת� ולמשאבי� הנדרשי� לתיקונ�

נראה כי מספר התקלות שנפתחות בפרק זמ� קבוע הול� . אלה בתכנית העבודה של צוותי הפיתוח
ה בנושא תקלות במערכת כי חלק מהתקלות ותלונות " עוד ציינה הב".וקט� על פני הזמ�

 .ה להמש� פיתוח המערכת"וחלק� יתוקנו בהתא� לסדר העדיפויות של הב, המשתמשי� תוקנו

 כמה תקלות 2011המעקב העלה כי בתחו� החמרה והתשתיות אירעו במחצית הראשונה של שנת 
, תקלות בעבודה ע� מסמכי� של המערכת; רשבמסגרת� הואטה פעילותה של המערכת באופ� ניכ

 ירידה ;כגו� מודול פרוטוקולי� ומודול הודעות מזכירות, ובעבודה ע� מודולי� רבי� במערכת
זמ� התגובה הממוצע האינטרנט של בתי המשפט שהאריכו פי שלושה את משמעותית בביצועי אתר 

� שפותח והותק� במערכת הביא ייעודי לעורכי הדי) ש" שו�להל� (שינוי ושיפור ; של המערכת
 עלה כי התקלה עמניתוח האירו. לעומס רב באתר האינטרנט ולחסימת שאר המשתמשי� לפרקי�

בי� השאר מפני שה� לא כללו , ש"לא התגלתה במהל� הבדיקות המקדימות לפני שהותק� השו
לא נבח� רק ביצוע בדיקת עומסי� של השימוש בשירות על ידי מספר גדול של משתמשי� בד בבד א

 כי יש צור� דחו  2011ה באפריל "התריע לפני מנהל הב' ל החברה א"מנכ. השירות כשלעצמו
נוכח העובדה שהתקנות חדשות מבוצעות ישירות בסביבת הייצור תו� , בהקמת סביבת בדיקות"

 ".סיכו� יציבות המערכת

נה לנושא הבדיקות ה כי במכרז החדש היא נתנה מע" הודיעה הב2012בתשובה נוספת מפברואר 
 .ובפרט להקמת סביבת בדיקות מתאימה, בכללותו

עולה כי ארכיטקטורת המערכת ' שהכינה חברה ג" 2011ריכוז סיכוני� לחודש מר/ "מדוח  .3
ועל הנחות וכמויות שאינ� , מיושנת מהבחינה הטכנולוגית ומבוססת על רכיבי� ונתוני� לא עדכניי�

ספקי� על מנת שיגישו הצעה לתכנו� ארכיטקטורת המערכת ה פנתה בעבר ל"הב. נכונות היו�
 לא נתנו מענה כולל 2011הצעות הספקי� שהוגשו עד מר/ . וא  הגישה מפרט מובנה, לחמש שני�

 . לבעיה שהועלתה לגבי ארכיטקטורת המערכת

ה כי יש צור� בהתאמת " למשרד מבקר המדינה הודיעה הב2011בתשובתה מדצמבר 
וכי היא מקיימת הידברות ע� , פי� ולצרכי� של מערכת בתי המשפט בעתידהארכיטקטורה להיק

עוד הוסיפה בנושא . אנשי אג  התקציבי� במשרד האוצר לצור� הקצאת המשאבי� לשיפור הנדרש
כי הנושא מקבל ביטוי בתכניות העבודה , אפיונ� ופיתוח�, השלמת בחינת דרישות המשתמשי�

 .העתידיהשוטפות וביתר שאת במכרז המחשוב 
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·‰ ÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯ÂË˜ËÈÎ¯‡Ï ÛÈ˜Ó ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò Úˆ·Ï ‰ ,
 ˙ÂÏ˜˙‰ ˙Â·˜Ú· ÌÈÈÂ�È˘ ‰· ÌÈ˘¯„� ‡Ï Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰· ÌÈÓÂÏ‚‰ ÔÂÎÈÒ‰ È„˜ÂÓ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ

ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÊÂÎÈ¯ ÁÂ„Ï Ì‡˙‰·Â Â˘Á¯˙‰˘ .·‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ" ˙Â˘È¯„ ÊÂÎÈ¯ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰
‰�Î˙‰Ó ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ,ÔÎÂÔ˙�ÈÁ· ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï  ,Ô�ÂÈÙ‡ ˙‡ , Ô˙ÚÓË‰ ˙‡Â ÔÁÂ˙ÈÙ ˙‡

˙Î¯ÚÓ·. 

 

 

 שינויי� ושיפורי� במערכת

 לוועדה המרכזית 2008הביקורת הקודמת ציינה כי בדוח רואה חשבו� שהוגש בדצמבר  .1
ה את "אשר בדק את האופ� שבו מימשה הב, לענייני תקשוב שבאג  החשב הכללי שבמשרד האוצר

כדי , שי� לחברות שאינ� הספקי�"נקבע שיש לבחו� מסירת שו, קיבלה הוועדהיישו� ההחלטות ש
 .שבעתיד יהיו עוד חברות שיכירו את המערכת ויוכלו להתמודד במכרז

לשלב שלאחר השלמת ית שי� נדח" שוה בי� השאר כי הכנסת"בתשובתה הקודמת הודיעה הב
 בשלב שבו מוגבלתש " הצור� בשו אתנכונההיכולת להערי� ש מכיוו� בי� היתר, מערכתההטמעת 

 .המשתמש לומד להפעיל את המערכת

 בתי המשפט בכל הוהטמעת המערכת תספרי כשתסתיי�ה כי "בהערות ראש הממשלה השיבה הב
 העדיפויות לסדרי ובהתא� עבודה תכנית פי על, במערכת ושיפורי� בשינויי� ה"הב תחל, אר/ב

: קבוצות המשתמשי� במערכת בתי המשפט של ועיותמקצ ועדות ילוו השדרוג ביצוע את. קבעוישי
 מכ� לאחר ורק הסהפרי תושל� תחילה לפיהו, זו מדיניות .כספי�אג  הו מינהליות יחידות, שופטי�
 המש�אמנ�  כי גרסו אשר המקצוע גורמי המלצת על נסמכת, הנדרשי� והשיפורי� השינויי� יבוצעו
 יציבות היעדרלו לזעזועי� גרו�י א�, השירות רלשיפו סייעי הטמעהבד בבד ע� ה המערכת פיתוח

 .במערכת

כי לא נית� היה לייש� ההמלצה בשל מגבלות התקשרות , ה" מסרה הב2012בתשובתה מפברואר 
 .וקבלת אחריות מצד הספקי�

, שנחתמה לאחר גמר פריסת המערכת, המעקב העלה כי בתוספת השביעית להסכ� העיקרי .2
בתחו� התכנה ). אפליקציה( ה� לתחו� התשתית וה� לתחו� התכנה שי�"נקבע מנגנו� לפיתוח שו

 במסגרת צוות 2010מיולי ) אפליקטיבי(ש תכנתי "נקבע כי הספקי� יבצעו ניתוח והערכה של שו
שירותי האפליקציה שלה� ובמסגרת התשלו� בשיטת חיוב לפי שעות כחלק משירותי האפליקציה 

שי� "לגבי שו. ח לחודש" העסקת� מסתכמת בכמיליו� ש עובדי� שעלות�40צוות זה כולל כ. עצמ�
 Time(תינת� הצעה בשיטת זמ� וחומרי� ', אפליקטיביי� הדורשי� ג� עבודה של ספקי מוצרי צד ג

& Material (או במחיר קבוע . 

שי� ותיעדופ� כדי "ה הוקמו ועדות של משתמשי המערכת לבחינת השו"עוד העלה המעקב כי בהב
ועדת כספי� , ועדת מזכירויות, ובכלל� ועדת שופטי�, אמת המערכת לעבודהלטפל בבעיות בהת

  .וועדה לנושאי� טכניי�

ה ע� צוות הספקי� לטובת יצירת "כי שולב צוות של הב, ה" מסרה הב2012בתשובתה מפברואר 
כ� שבמסגרת התכנו� העתידי יותר ויותר פעולות בתחו� הפיתוח , גרעי� ידע בקרב עובדי המערכת

ה בתלות מינימאלית בספקי� "כלל זה שינויי� ושיפורי� יבוצעו על ידי אנשי מקצוע מטע� הבוב
 .חיצוניי�
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·‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÁÂ˙ÈÙ ÛÂ„Ú˙ ‡˘Â�· ÏÂÙÈËÏ ˙È˙˘˙ ‰ÁÈ�‰ ‰
Â˘‰"ÌÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁÏÂ ÌÈ˘ . ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú„Ï

ÁÈË·‰Ï È„Î ÂÊ ˙È˙˘˙· ˙Â‡�Â˘‰˘ "ÌÈ˙Â‡� ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÈÙÏ ÂÚˆÂ·È ÔÎ‡ ÌÈ˘ , ÍÎ·Â
˙Î¯ÚÓ· ÂÏ‚˙‰˘ ˙ÂÏ˜˙· ÌÏÂ‰ ÏÂÙÈË ÁË·ÂÈ ,Ô˙ÂÙÈÁ„ ˙„ÈÓ ÈÙÏ ,Ô‰È˙ÂÚÙ˘‰Â Ô˙Â·È˘Á . 

 

 

 ממשקי המערכת

בביקורת הקודמת עלה כי ממשקי המערכת ע� מערכות מידע אחרות תוכננו להתחיל לפעול  .1
,  הממשקי� שתוכננו פעלו באופ� מלא�23 מ16, 2009פטמבר ס, במועד סיו� הביקורת. 2006בשנת 

ואחד טר� , שניי� נמצאו בשלבי� שוני� של הכנה, ארבעה נמצאו בשלבי� סופיי� של אינטגרציה
 . פותח

שניי� ,  הממשקי� האמורי� לעיל פעילי� חלקית�23 שלושה מ2011המעקב העלה כי בנובמבר 
 .לקראת הפעלהואחד בבדיקות , "המתנה"מוגדרי� במצב 

ה כי כלל " למשרד מבקר המדינה בנושא ממשקי המערכת הודיעה הב2011בתשובתה מדצמבר 
. הממשקי� שהוסכ� כי יפותחו במסגרת ההסכ� המקורי ע� ספקי המערכת בוצעו באופ� מלא

 .ממשקי� נוספי� מפותחי� בהתא� לסדרי העדיפויות ולפי תכנית עבודה לפיתוח ממשקי המערכת

˜·Ó „¯˘Ó·‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯" Ï˘ ‰‡ÏÓ‰ Ì˙ÏÚÙ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ‰
ÌÈÏÚÂÙ Ì¯Ë˘ ÌÈ˜˘ÓÓ‰ . 

�ה ובממשק שלו למערכת נט"בביקורת הקודמת הועלו בעיות במער� הכספי� של הב .2
�למשל אי, ה כי קיימי� תהליכי� בעייתיי�"ר הב"ה למנמ" כתב חשב הב2009במר/ . המשפט

שבגללו נשלחי� ללקוח כמה חיובי� בגי� , 8ה"ליקה של תהילסנכרו� בי� המערכת למערכת הס
בעיה אחרת במערכת היא שבתצוגת התיק המשפטי לא מופיעי� עיקולי� המוטלי� . תשלו� אחד

דבר המאפשר לו לקבל את הכספי� שהפקיד א  שה� מעוקלי� , על פיקדונות שהפקיד צד בתיק
.  מהפעילות במערכת חלות תקלות�30%�20%ממכתבו של החשב עולה כי ב. בתיקי� אחרי� שלו

התרחשו , 2009ספטמבר , ועד למועד סיו� הביקורת הקודמת, 2007בינואר , מאז הפעלת המערכת
 .  מקרי� שבה� לקוחות חויבו פעמיי� בכרטיס אשראי בעבור תשלו� אחד�150כ

פקוד  חל שיפור בת2010המעקב העלה כי בעקבות שדרוג התכנה הכספית במערכת באוקטובר 
 מקרי� שבה� חויבו 105 היו 2011באוגוסט , למשל. ע� זאת עדיי� יש בו ליקויי�. המער� הכספי

 .לקוחות פעמיי� בכרטיס אשראי בעבור תשלו� אחד

 ÌÈ�Â˙� ˙‚ˆ‰Ï ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÈÂ˜Ï ÈÙÒÎ ˜˘ÓÓ ÌÚ ‰„Â·Ú ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÚÈ·˙ ˙˘‚‰Ï Û‡Â ˙ÂÈ�Â·˘Á ˙ÂÈÂÚË ÚÂˆÈ·ÏÂ ÌÈÈÂ‚˘·‰ „‚� ˙ÂÈÙÒÎ"‰ . ·Â˘Á ÔÎ ÏÚ

·‰˘"Ì„˜‰· ‰Ê ˜˘ÓÓ ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙È˙ ‰. 

__________________ 

 הגו( המרכזי המספק שירותי גלישה מאובטחי" למשרדי %תשתית הממשלה לעיד� האינטרנט   8
 .הממשלה ומוסדותיה
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, 2004 לעורכי די� תוכנ� לפעול עוד בינואר 9בביקורת הקודמת עלה כי מודול הגישה מרחוק .3
מסקר שביעות רצו� .  ע� הפעלת המערכת בבית המשפט בהרצליה2007א� החל לפעול רק בינואר 

 בקרב עורכי הדי� שקיבלו כרטיסי� חכמי� לצור� עבודה 2008יוני שעשתה לשכת עורכי הדי� ב
תהליכי העבודה ; המערכת נחשבת אטית מאוד: הסתמנה רמת שביעות רצו� נמוכה, מול המערכת

וכ� נרשמה שביעות ; ה בהתקנה"רוב המשתמשי� נזקקו לסיוע של איש תמיכה מהב; מסורבלי�
 . �רצו� נמוכה מהתמיכה הטכנית ומהכרטיס החכ

במהל� הפרויקט התקבלה החלטה להקצות את מירב "ה כי "בתשובתה הקודמת הודיעה הב
, בבתי המשפט פנימה' המשפט�נט'המשאבי� העומדי� לרשותה של המערכת בהטמעת מערכת 

ורק ע� סיו� שלב זה לבצע את ההתאמות הדרושות לעבודת� של משתמשי חו/ ובכלל זה עורכי 
 ". הדי�

ספטמבר �ה ולשכת עורכי הדי� לחודשי� מר/"� של הצוות המשות  של הבמעיו� בפרוטוקולי
; תקלת אבד� הפרוטוקולי� שבה והופיעה:  עולה שעדיי� יש במערכת תקלות ובעיות כלהל�2011

המערכת נתקעת ; לא טופלה המגבלה בהגשה של הליכי� שוני�; קשה לקרוא תיקי� מהמחשב
הגדרת יש בעיות ב; הפניה לנספחי�בסימו� ויש בעיות ב; לעיתי� קרובות בעת הקלדת פרוטוקולי�

תיאו� הגישה לתיקי תביעות יש בעיות ב; מערכתבאי כוח בעת פתיחת תיקי מסי� ומשפחה ב
 .קטנות

מסרה למשרד מבקר )  ועדת המחשוב של הלשכה�להל� ( של לשכת עורכי הדי� ועדת המחשוב
 עוד ציינה .נוס � וביצעה סקר שביעות רצ  לא2008אמצע שנת כי מאז , 2011המדינה באוקטובר 

, המשפט� מערכת נטחל שיפור ניכר בתפקודה שלבשנה האחרונה ועדת המחשוב של הלשכה כי 
הוספה אפשרות לצפות במהירות , שופר מער� התמיכה,  שופר מאוד אתר האינטרנטובי� היתר

 . חוקהאפשרות להגשת מסמכי� מרויציבות המערכת שופרו , בתיקי� מועדפי�

ובה� , באו על פתרונ� נותרו נושאי� רבי� אשר טר� ועדת המחשוב של הלשכה ציינה כי, ע� זאת
;  תהליכי העבודה במערכת מסורבלי�;תיקי הוכחות לנהל המביאות לחוסר יכולת תקלות חמורות

לצור� הבהרת טענות הצדדי�   מסמכי� צבעוניי�י�נסרק  לא; מסמכי� תו� השמטת עמודי�תקיסר
ינה ראויה למערכת אהתמיכה הטכנית ; תהלי� פתיחת� של תיקי� חדשי� בעייתי ביותר; ראיותוה

בגי� לא נית� לתק� תקלות רוחביות מסוגי� מסוימי� ; בהיק  משתמשי� כזה וברמת מורכבות כזאת
 לשל� אפשר כיו��אי; ה" על ידי הבצדדי�שינויי� נעשי� באופ� חד; תכנו� לא של� של המערכת

חזרו הואי� לעורכי הדי� אפשרות לצפות באישורי מסירה סרוקי� ש; מערכתהת באמצעות פיקדונו
 .לתיק

ה כי שדרוג " למשרד מבקר המדינה בנושא אתר עורכי הדי� השיבה הב2011בתשובתה מדצמבר 
אתר האינטרנט זוכה לעדיפות אסטרטגית בטיפול וזאת בהתא� למדיניותה לשיפור השירות ובכלל 

המהלכי� המשמעותיי� ביותר יהיו בשדרוג המערכת לגרסה ; קוו� למתדייני�זה השירות המ
כבר כיו� ; ה ולשכת עורכי הדי�"בהגדרת הצרכי� מעורבת ועדה משותפת של הב; מתקדמת
 מהבקשות המוגשות לבתי המשפט �40% עורכי די� עובדי� באמצעות המערכת וכ�8,000למעלה מ

 .מוגשות באמצעות האתר

·‰ ÏÚ"È˘Ó‰Ï ‰ ˙ÂÏ˜˙‰ ÏÏÎ ÔÂ˜È˙ÏÂ ˙Î¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˜˘ÓÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ Í
ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ·Â˘ÁÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ÁÂÂ„ Ô‰ÈÏÚ˘ , ˙Î¯ÚÓ‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï ˙�Ó ÏÚ

È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ˙ ,ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˜ÈÂ„ÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ Ï·˜ÏÂ ¯ÈÚ‰Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ È„ÎÂ ,
ÔÈÓ‡Â È˙Â„È„È. 

__________________ 

להגיש ולפתוח תיקי" ומסמכי" משפטיי" ישירות מהמחשב , המערכת מאפשרת לעורכי די� לצפות  9
 .האישי בבית או במשרד
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 סדרי ניהול הפרויקט

1. „ · Â Ú  Ï ˘  ‰ · È Ï‰ � È „ Ó  È:המחשוב של הב 	ה אי� " בביקורת הקודמת עלה כי באג
 .והעובדי� המקצועיי� ה� יועצי� המועסקי� בחוזי� אישיי�, ליבה של עובדי מדינה מקצועיי�

�להל� (בתיאו� ע� נציבות שירות המדינה , ה כי בכוונתה ליזו�"בתשובתה הקודמת מסרה הב 
תאימי� לעיבוי מער  הליבה הניהולית של עובדי מדינה דרישה לתוספת תקני כוח אד� מ, )הנציבות

 .באג	 המחשוב

, המעקב העלה כי בעקבות המלצות ועדה שנועדה לבחו� את מער  המחשוב בשירות המדינה
שינויי� במער  הארגוני של אגפי מערכות מידע במשרדי " הנציבות חוזר בדבר ה2011פרסמה ביוני 

ו� הוראות החוזר והטמעת� נדרשו משרדי הממשלה ויחידות לצור  ייש". הממשלה וביחידות הסמ 
הסמ  בי� השאר למלא שאלו� תפקוד לסיווג רמת אגפי מערכות מידע באות� משרדי� ויחידות 
בהתא� למורכבות הפעילות והיקפה ולדווח במסמ  המפרט את התפקידי� הנדרשי� לצור  

לת החומר תחל עבודת מטה להקצאת לאחר קב. השלמת המבנה הארגוני כפי שנקבע בנספח לחוזר
 .משרות לתפקידי הליבה ואחר כ  יוקצו משרות לכל משרד

 ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Û‚‡· ·Â˘˜˙ È�ÈÈ�ÚÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È‡Ó· ‰¯˘È‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·˘2010·‰ ˙˘˜· ˙‡ " ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÏ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÒÂÈ‚Ï ‰

‰�Î˙ È˙· Ê¯ÎÓ : ˙ÂÎ¯ÚÓ ÈÁ˙�Ó È�˘ÌÈ¯ÈÎ· , „È˜Ù˙Ï ˘È‡PMO10 , ˘È‡11CTO , ‰¯˘Ú
‰�Î˙ È˜„Â· ‰˘ÂÏ˘Â ˙ÂÂˆ ˘‡¯ ˙Ó¯· ÌÈ�˙È�Î˙ . ÛÂÒ· ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ „ÂÚ

 ÈÏÂÈ2011Ó�Ó ¯È·Ú‰ "·‰ ¯"˙Â·Èˆ�Ï ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰ ˙‡ ‰ , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡
·‰· Â˘ÈÂ‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰"‰�È„Ó È„·ÂÚ· ‰·ÈÏ‰ È„È˜Ù˙Ó ˜ÏÁ ‰. 

ה כי לא נית� היה לפרס� את המכרזי� מכיוו� שהמבנה " כתבה הב2012פברואר בתשובתה מ
  .הארגוני של אג	 המחשוב טר� אושר על ידי הנציבות

·‰ ÏÚ" ÈÂÙÈÓ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� ÛÂ˙È˘· ‰
·‰· ·˘ÁÓ‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ˙Â˘È¯„‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰" ˘¯„�‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ‰ È„Î

‰Ï‡ ÌÈÎ¯ˆ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ‡ÏÓÏ . 

2.  Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù  Ï Â ‰ È � Ï  „ ¯ ˘ Ó)P M O(: שבדוח סיכוני� 	בדוח הקוד� עלה כי א 
 נקבע שפרויקט בהיק	 כזה מחייב הפעלה של משרד לניהול 2008המשפט מיוני �על מערכת נט

 .פונקציה ייעודית כזאת לא הוקמה, פרויקטי�

 ı¯Ó· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰2011È�Ï „¯˘Ó Ì˜Â‰ ‰Ê „È˜Ù˙Ï „·ÂÚ ÒÈÂ‚ Û‡Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰ . 

3. È Â ‚ È ‰  ˙ Â „ Ú Â: בתכולת העבודה שבנספח להסכ� הראשו� נקבע שיוקמו שלוש ועדות 
; שבועיי��ועדת ניהול הפרויקט שתעסוק ברמת ניהול הפרויקט ותתכנס אחת לשבוע)  א:   (היגוי

ועדת היגוי עליונה המורכבת )  ג(;   להנחיות ולפתרו� בעיות, ועדת היגוי שתשמש למעקב)  ב(
שתהיה הפורו� המכריע בכל , ה"לי הספקי� וראש מינהלת הפרויקט בהב"מפורו� קבוע של מנכ

__________________ 

10  Project Management Office � בקרה ומעקב שתפקידו,  גו� תמיכה הואמשרד לניהול פרויקטי� 
 .האנושית והטכנולוגית של תורת ניהול פרויקטי� בארגו�, תשתית הניהוליתת ה אייש�העיקרי ל

11 Chief Technology Officer מנהל טכנולוגיות הארגו�� . 
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אפשר לפתור במישור מינהלת הפרויקט ומנהל �הקשור למת� פתרונות לבעיות ולחילוקי דעות שאי
 .התכנית

רק ועדת ההיגוי העליונה ; ובביקורת הקודמת עלה כי שתיי� משלוש הוועדות המתוכננות לא הוקמ
 .והיא היחידה המטפלת בבעיות הנוגעות לפרויקט, הוקמה

החלו לפעול בה , ה ומתכנסת אחת לשנה"במעקב הועלה כי פרט לוועדת ההיגוי שכבר קיימת בהב
שלושה ובו � אחת לחודשיי�2011לי� שהחל להתכנס מסו	 מאי "כגו� פורו� מנכ, ועדות נוספות

 ברמת אג	 יישומי� של 2011ועדה נוספת הוקמה במאי ; ושאי תקלות ודיווחי�דני� בי� השאר בנ
באותו החודש הוקמה ג� ועדת מעקב ; והיא מתכנסת פע� בשבועיי�, ה"מער  המחשוב בהב

בפרויקט מביאות בחשבו� את כלל המתקבלות החלטות שהתפקידה לוודא ה ש"בראשות מנהל הב
מערכת ה ומהווה את "של הב הוא פרויקט ארגוני זהויקט פרשמאחר זאת . בטי� הנוגעי� בדבריהה

 . ותדו� בנושאי� שעל סדר היו�מפע� לפע�תתכנס זו ועדה הוחלט כי . הליבה שלה

 

 

 סיכו� 

 È�ÂÈÁ ˙Â¯È˘ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó È·˘Â˙Ï ‰˜È�ÚÓ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰�‰- ‡È·‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ 
ËÙ˘Ó‰ È˙·· ‰Ú¯Î‰ È„ÈÏ ÌÈÎÂÒÎÒ .Ë� ˙Î¯ÚÓ-˜ÈÂ¯Ù ‡È‰ ËÙ˘Ó‰·‰ Ï˘ Ï‚„‰ Ë"‰ ,

 ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ÌÈÁ¯Ê‡Ï Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰¯ÂÓ‡ ‡È‰Â
ËÙ˘Ó‰ . ‰È‚ÂÏÂ�ÎË È‡˘Â�· Ô‰ ˙·Î¯ÂÓ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÌÈÏÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÂÓÚ ‡È·Ó˘ ÌÈÈÂ�È˘‰

˙Î¯ÚÓ‰ ˙ËÈÏ˜· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÈ�Â‚¯‡ ÌÈ‡˘Â�· Ô‰Â . ˙Â¯È˘ ÌÈ�˙Â� ËÙ˘Ó‰ È˙·˘ ÔÂÂÈÎ
Ì‰È¯Ú˘· ÌÈ‡·Ï,˙ÏÏÂÎ ˙Á‡ ˙Î¯ÚÓ· ÔÂÂ˜Ó ˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙  ,·‰ ÏÚ" ¯ÂÚÊÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰

˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˘Ó˙˘ÓÏ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Ó· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ�ÓÏ ˙�Ó ÏÚ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÏ˜˙‰ , È„·ÂÚ Ô‰
·‰"‰ , ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ Ô‰Â-ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÂ ÌÈ�ÈÈ„˙Ó‰ ÌÈ„„ˆ‰  . 

·‰ ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··"Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ‰�˜È˙ ‰ .‡Ê ÌÚ ˙
Ì�Â˜È˙Ï ‰ÏÈÚÈÂ ‰¯È‰Ó ‰ÏÂÚÙ ˙˘¯„�Â ‰�ÚÓ Ô˙È� Ì¯Ë ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎÏ .·‰ ÏÚ" ËÂ˜�Ï ‰

‰Ï‡‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ : ‰„Â˜Ù˙· ˙ÂÚ‚ÂÙ‰ ˙ÂÏ˜˙‰ ÔÂ˜È˙ ·ˆ˜ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ·ˆÈÈÏ
‰˙Â�ÈÓ‡·Â ;‰�Î˙‰ ÌÂÁ˙· Ô‰Â ‰¯ÓÁ‰ ÌÂÁ˙· Ô‰ ˙Î¯ÚÓ‰ È·‚Ï ÛÈ˜Ó ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò Úˆ·Ï ,

 ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ÈÂÙÈÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈÓÂÏ‚‰ ÔÂÎÈÒ‰ È„˜ÂÓ ˙‡Â ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙Â˘È¯„‰Â
‰· Â˘Á¯˙‰˘ ˙ÂÏ˜˙‰ ˙Â·˜Ú· ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂ�È˘ ÌÈ˘¯„� ‡Ï Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰· ; Ê¯ÎÓ Úˆ·Ï

‰˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙Ï ; ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ È¯˜ÒÂ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â˙Â‡� ‰Ï·˜ ˙Â˜È„· Úˆ·Ï
‰È˘Ó˙˘Ó ·¯˜· ,˙�ÈÁ·Â ‰�Î˙‰Ó ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ÊÂÎÈ¯ ˙‡ ÌÈÈÒÏÔ , ÔÁ˙ÙÏÂ Ô�ÈÈÙ‡Ï

˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÈÈÂ ‰¯ÂÙÈ˘ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Ì‰Ó ˜ÈÙ‰ÏÂ. 

 


