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הטיפול בצמצו הנטל הביורוקרטי
בשירות הציבורי
פעולות הביקורת
במשרד ראש הממשלה ,במשרד האוצר ובמשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
נעשתה בדיקה מערכתית של עבודת המטה הכללממשלתית להפחתת הנטל
הביורוקרטי .בכמה גופי ציבוריי ובה משרדי הבריאות ,התחבורה
והבטיחות בדרכי ,התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,המוסד לביטוח לאומי
ומשטרת ישראל נבדקו הפעולות להפחתת הנטל הביורוקרטי באחת עשרה
אסדרות )רגולציות( ,שהתקבלו אינדיקציות כי ה מטילות נטל ביורוקרטי כבד
במיוחד .נוס על כ נבדקה באמצעות שאלו ,שנשלח למנכ"לי של  25גופי
ציבוריי ,עבודת המטה הפנימית שעשו גופי אלה לצמצו הנטל הביורוקרטי.

תקציר
בשירות הציבורי מובנות סמכויות חוקיות שעל פיה נקבעות דרכי הפעולה המינהליות
של משרדי הממשלה ושל יתר גופי השלטו במגע ע הציבור .דרישות מינהליות
אלה מ הציבור נועדו לשמור על המשאבי הציבוריי ולאפשר בדיקה ובקרה בטר
הענקת זכות כזאת או אחרת ,אבל בה בעת גורמות נטל מינהליביורוקרטי )להל 
נטל ביורוקרטי או נטל( ויש לצמצמ להכרח בלבד .נטל ביורוקרטי כבד מעודד
התפתחות נורמות קלוקלות של שימוש ב"קיצורי דר " ושירות לא שוויוני ,כמו
תופעת ה"מאכערי" .1אלה עלולי להשפיע באופ שלילי על הנורמות האתיות
בשירות הציבורי.
מכא שצמצו הנטל הביורוקרטי להכרח הנדרש הוא חובתה של המדינה כלפי
תושביה ותועלותיו באות לידי ביטוי ג בחיזוק אמו הציבור בשירות הציבורי וג
בשיפור הכלכלה .בקרב מדינות מפותחות רבות בעול ,ובראש החברות בארגו
מדינות ה) 2OECDלהל  ה OECDאו ארגו ה ,(OECDגברה המודעות לנזקי
שמסב הנטל הביורוקרטי ,3וכדי לצמצמו ה פיתחו כלי מדידה ,שיטות ניתוח ודרכי
__________________
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"מאכער" הוא מונח מקובל למייצג בעל מהלכי )"קשרי"( בשירות הציבורי .המייצג מקבל עבור
האזרח את השירות מנות השירות ,תמורת תשלו .אי פסול בפעולת המייצגי ,ובלבד שהייצוג
מקצועי ,נעשה כחוק ואינו פוגע בשירות הנית למקבלי השירות שאינ מיוצגי .עוד בעניי זה ראו
מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .99
 ,OECD - Organization for Economic Co-operation and Developmentהארגו לשיתו#
פעולה ופיתוח כלכלי .ארגו בי$לאומי של המדינות המפותחות ,שאימצו את עקרונות הדמוקרטיה
והשוק החופשי.
עלות הנטל הביורוקרטי לעסקי באירופה הוערכה ב 470$מיליארד אירו לשנה.
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לפישוט הליכי .על בסיס כלי אלה נקטו מדינות מפותחות רבות בשני האחרונות
הליכי רחבי היק! למדידתו ולהפחתתו של הנטל הביורוקרטי.

4

פעולות הביקורת
בחודשי ינוארספטמבר  2011ביצע משרד מבקר המדינה במשרד ראש הממשלה,
במשרד האוצר ,במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל  משרד התמ"ת(
וברשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטי בדיקה מערכתית של עבודת
המטה הכללממשלתית להפחתת הנטל הביורוקרטי .בכמה גופי ציבוריי ובה
משרד הבריאות ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי )להל  משרד התחבורה(,
משרד התמ"ת ,המוסד לביטוח לאומי )להל  הביטוח הלאומי( ומשטרת ישראל
נבדקו הפעולות להפחתת הנטל הביורוקרטי באחת עשרה אסדרות )רגולציות(,
שהתקבלו לגביה אינדיקציות כי ה מטילות נטל ביורוקרטי כבד במיוחד .נוס! על כ
נבדקה עבודת המטה הפנימית שעשו  25גופי ציבוריי לצמצו הנטל הביורוקרטי
באמצעות שאלו שנשלח למנכ"לי שלה.

עיקרי הממצאי
נזקי הנטל הביורוקרטי המוטל על אזרחי ובעלי עסקי
בניגוד לנעשה במדינות רבות בארגו ה ,OECDבישראל טר החלה בחינה שיטתית
ומקיפה שמטרתה לצמצ את הנטל הביורוקרטי המיותר .נוס! על כ  ,להקלת הנטל
בהליכי ביורוקרטיי מרכזיי אשר לה השפעה ניכרת על הציבור ועל בעלי
העסקי נעשה מעט 5ולפעמי א! לא נעשה דבר.
 .1דרישות של גופי ציבוריי לקבל מידע המצוי ממילא בידיה :פעמי רבות
מתני גופי ציבוריי מת אישור או זכות לפונה בהמצאת אישור או מידע מגו!
ציבורי אחר; כ נוצר נטל ביורוקרטי עוד! אשר נית לצמצמו ,בי היתר באמצעות
שיתו! של הגופי הציבוריי במידע הקיי בה ,בכפו! לשמירה קפדנית על הזכות
החוקתית לפרטיות .בדר זו נית להקל את העומס על הציבור הרחב ועל הגופי
הציבוריי דורשי המידע וג על הגופי הציבוריי מחזיקי המידע ,שנאלצי
להקצות כוח אד לצור מת האישורי הפרטניי או לצור בדיקת.
דוגמה בולטת לדרישות של גופי ציבוריי להמציא מידע שכבר היה בידי הגו!
הדורש ,או שנית היה לקבלו בלי להטריח את מבקשי השירות ,אותרה בשלטו
המקומי :הרשויות המקומיות מעניקות הנחות בארנונה לאוכלוסיות חלשות .חלק

__________________
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דרו קוריאה החלה בתהלי כזה כבר בסו שנות התשעי של המאה העשרי; דנמרק ב ;2001הולנד
ב ;2002בריטניה ב ;2005שוודיה וגרמניה ב.2006
יצוי! כי הממשלה זיהתה שבכמה הליכי משמעותיי יש נטל עוד והחלה לטפל בהפחתתו .עוד יצוי!
כי כמה מהגופי הציבוריי ,כמו למשל הביטוח הלאומי ,זיהו א ה הליכי המטילי נטל ביורוקרטי
כבד במיוחד והחלו לטפל בהליכי אלה .בענייני אלה ראו בהמש.

הטיפול בצמצו הנטל הביורוקרטי בשירות הציבורי

5

מהתושבי זכאי להנחות האלה על פי חוק ,6עקב זכאות לתשלומי מהביטוח
הלאומי )להל  התושבי הזכאי( .כדי למנוע נטל ביורוקרטי מיותר על התושבי
הזכאי ,הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות שלוש פעמי בשנה קובצי
מחשב הכוללי מידע על התושבי הזכאי .א! על פי שהרשויות המקומיות קיבלו
את המידע האמור ,חלק ניכר מה לא עשו בו שימוש ,ודרשו מהתושבי שביקשו
הנחה להמציא אישורי מהביטוח הלאומי על זכאות לקצבה או גמלה .בבדיקה
שעשה הביטוח הלאומי בשנת  ,2010הוא מצא שבכל שנה שולחות רשויות מקומיות
יותר ממיליו וחצי תושבי לסניפיו ,לקבל מידע שכבר נמצא אצל .הדרישות של
הרשויות המקומיות מכבידות ג על סניפי הביטוח הלאומי ,שנאלצי להקדיש חלק
נכבד משעות קבלת הקהל שלה להנפקת אישורי כאלה עבור .מפברואר 2010
התנהלו דיוני בי הביטוח הלאומי לבי מרכז השלטו המקומי בישראל כדי לחבר
את הרשויות המקומיות למאגרי המידע הרלוונטיי של הביטוח הלאומי ,ללא צור
בהזנת נתוני .במועד סיו הביקורת ,ספטמבר  ,2011טר הסתיי הטיפול בנושא.
 .2נטל ביורוקרטי הנובע משיטת תשלו ישנה :אחד הביטויי המוכרי ביותר
לנטל ביורוקרטי ,המצוי במשטרת ישראל ,ברשות האכיפה והגבייה ובמער בתי
המשפט ,הוא תשלו אגרה למדינה עבור קבלת שירות ,אשר לא נית לשלמה במקו
שבו נית השירות .תשלו האגרה מתבצע באמצעות בולי הכנסה שמבקשי השירות
נדרשי לרכוש בסניפי הדואר ,ואי אפשרות לתשלו מקוו.
במאי  2004קבעה הממשלה 7כי על משרדי הממשלה לאפשר ביצוע תשלומי אלה
דר שירות התשלומי הממשלתי ,והטילה על משרד האוצר את האחריות ליישו
ההחלטה .8אול בגופי האמורי לא חל שינוי בעניי זה .הליקוי בעניי אישורי
המשטרה חמור א! יותר ,שכ התקנות 9שעל פיה נגבו התשלומי באמצעות בולי
הכנסה כבר אינ בתוק! שני רבות.
 .3נטל ביורוקרטי בשל אישימוש בתחנה אחת  10הליכי לקבלת תג חניה לנכי:
נכי זכאי לתג חניה לנכה )להל  תג( ולפטור מהאגרה השנתית לרישיו הרכב.11
נכי הפוני לביטוח הלאומי ולגופי ציבוריי אחרי בבקשה לקבל זכויות שקבע
לה החוק 12עקב מצב הבריאותי ,צריכי להתייצב לפני ועדות רפואיות מטע
אות גופי ציבוריי המעניקי לה זכויות .13חלק מוועדות רפואיות אלה ,בכלל
אלה שמקיי משרד הבריאות עבור הביטוח הלאומי ,שבודקות את המבקשי לקבל
גמלת ניידות ,בודקות ג את הזכאות לתג ולפטור של הנכי הפוני אליה .14לעומת,
ועדות רפואיות אחרות שמקיי הביטוח הלאומי אינ בודקות את זכאות של הפוני
__________________
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חוק הסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג ,1992ותקנות הסדרי
במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993שהותקנו מכוחו.
בהחלטה מס'  1912שעסקה בפרויקט ממשל זמי! ובפרויקט "מרכבה"  מערכת מחשוב רוחבית,
כוללת ואחידה לניהול משאבי במשרדי הממשלה )להל!  הפרויקטי(.
האחריות להפעלת פרויקט שירות התשלומי הממשלתי  תת פרויקט בפרויקט ממשל זמי!  הוטלה
על משרד האוצר .ראו פירוט בנושא פרויקט ממשל זמי! בהמש הדוח.
תקנות המרש הפלילי ותקנת השבי ,התשמ"ו.1986
בדר זו ניתני כמה שירותי במקו אחד ).(ONE STOP CENTER \ SHOP
עלות האגרה השנתית לרישיו! הרכב לנכה היא  26ש"ח בלבד.
בי! היתר ,מדובר בבקשות לגמלה ,עזרה סיעודית ורפואית וכ! הלאה.
ראו מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1115
ועדות רפואיות נוספות שבודקות ג את הזכאות לתג ולפטור של הנכי הפוני אליה! ה! אלה שמקיי
משרד הביטחו! לנכי צה"ל ,ואלה שמקיי הביטוח הלאומי לנכי פעולות איבה.
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אליה לתג ולפטור ,ואלה נאלצי להגיש את בקשת לקבלת תג ופטור למשרד
התחבורה .כ הביטוח הלאומי ומשרד התחבורה מטילי על אזרחי שכבר נבדקו
בוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי נטל מיותר של התייצבות לבדיקות רפואיות
נוספות אצל רופאי בקהילה ,ונטל מיותר של הגשת מסמכי רפואיי התומכי
בבקשה .מדובר בכ 11,000בקשות המוגשות למשרד התחבורה מדי חודש בחודשו.
בשני האחרונות עלה באופ ניכר מספר הבקשות והערעורי ,גבר העומס על
המערכת העוסקת בכ  ,ובשל כ התמש ההלי כחודש וחצי עד שלושה חודשי.
יצוי כי בי הפוני למשרד התחבורה היו חולי הזכאי לתג חניה זמני )למשל עקב
טיפולי כימותרפיי או טיפולי דיאליזה( .התמשכות ההלי הביאה לכ שחלק
מהחולי קיבלו את התג הזמני כמה חודשי לאחר מועד הגשת הבקשה ,ולמעשה
לאחר התקופה )או מרביתה( שבה ה נזקקו לו ,15ואפשר ג כי לאחר מות.
משרד התחבורה ,הביטוח הלאומי ומשרד הבריאות ,16הבינו ב 2003כי ראוי
שהוועדות הרפואיות שמפעיל הביטוח הלאומי יבדקו ג את הזכאות לתג ולפטור .עד
מועד סיו הביקורת ,ספטמבר  ,2011כשמונה שני לאחר שעבודת המטה החלה,
היא לא הושלמה.
 .4נטל ביורוקרטי הגור לאיודאות עסקית :נטל ביורוקרטי עלול להכניס עסק
למצב של איודאות המסב נזק כלכלי המתבטא ,בי היתר ,בדחייה או באיביצוע של
פעולות עסקיות ,תו כדי נשיאה בהפסדי הכרוכי בהמתנה .דוגמה להמחשת
האמור לעיל היא התנאי לקבלת אישורי לייבוא שמשרד הבריאות  באמצעות
שירות המזו הארצי  מחייב בה את יבואני המזו .לעתי שירות המזו קבע
ליבואני תנאי לאישור ייבוא מוצרי ,אול בעוד שוקדי על מילוי תנאי אלה
הציב שירות המזו תנאי נוספי .יודגש כי שירות המזו היה יכול להציב לפחות
חלק מהתנאי החדשי בתחילת ההלי  .לעתי ניתנו הנחיות נוספות בעל פה עוד
בטר מולאו ההנחיות שבכתב ,דבר שהגביר את הנטל הביורוקרטי והחמיר את
תחושת איהוודאות של יבואני המזו .במקרי אחרי שירות המזו העביר ליבואני
רק חלק מההנחיות לשחרור משלוחי המזו .בהתנהלותו זו הוא הכביד את הנטל
הביורוקרטי על יבואני המזו ,הגביר את איהוודאות שלה וגר לה הוצאות
כספיות לא מתוכננות .הכבדת הנטל הביורוקרטי א! מהווה "חס ייבוא" ,17דהיינו
מצמצמת את התחרות בענ! ובכ תורמת לעליית המחיר של התוצרת המקומית.

הפעולות של ממשלות ישראל להפחתת הנטל הביורוקרטי
 .1היעדרה של מדיניות כוללת :ממשלות שכיהנו בעשור האחרו קיבלו כמה
החלטות כדי לייעל הליכי ביורוקרטיי מסוימי ,חלק מרכזיי .18הממשלה
הנוכחית 19א! הגבירה פעולות אלה והחליטה להניע תהלי נרחב יותר לצמצו הנטל
__________________
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לדוגמה  בתקופה שבה ה קיבלו טיפולי.
משרד הבריאות מפעיל עבור הביטוח הלאומי ועדות רפואיות.
"חס ייבוא" מהווה מעי! "מכס סמוי" ,בכ שהוא מטיל מגבלות על ייבוא מוצרי המתחרי בתוצרת
המקומית.
ההליכי המרכזיי שלגביה התקבלו החלטות ממשלה לייעול :הלי רישוי עסקי ,הליכי תכנו!
ובנייה והליכי לניהול מקרקעי ישראל .יצוי! כי פעולות הממשלה בנוגע להליכי אלה לא נבדקו
במסגרת דוח זה.
הממשלה ה 32שהחלה בכהונתה באפריל .2009
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הביורוקרטי המוטל על המגזר העסקי ,אול בהיעדר החלטת ממשלה שתקבע
מדיניות כוללת ותכנית לאומית לא נקבעו לוחות זמני ויעדי מדידי לצמצו הנטל
בכלל השירות הציבורי וטר נקבע הגור שיוביל את הטיפול הכולל בתחו זה .עוד
נמצא כי כל אחד מהגופי הציבוריי פועל בתחו זה כראות עיניו ,ללא הכוונה של
תורה סדורה ומתואמת ,וכי כל אחד מה מצוי בשלב אחר של הטיפול בנושא.
בסו! שנת  2010הנחה ראש הממשלה את משרדי הממשלה לקבוע בתכניות העבודה
שלה יעד נוס!  הפחתת הנטל האדמיניסטרטיבי )ביורוקרטי( ושיפור השירות
לציבור .אול הנחיה זו של ראש הממשלה טר עוגנה בהחלטת ממשלה הקובעת
מדיניות כוללת להפחתת הנטל הביורוקרטי בכלל משרדי הממשלה.
 .2צמצו הנטל הביורוקרטי באמצעות טכנולוגיית מידע ותקשורת :מילוי והגשת
טפסי וביצוע תשלומי ה מהביטויי המשמעותיי ביותר של נטל ביורוקרטי.
השימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת הוא כלי חשוב המסייע להפחתת הנטל ,כיוו
שהשימוש במחשב הביתי חוס את הצור להתייצב במשרד ממשלתי או בסני! דואר
כדי לבצע תשלו או כדי להגיש טופס .בשנת  1997החל אג! החשב הכללי במשרד
האוצר להפעיל את פרויקט "תהיל"ה" ,20שמטרתו בי היתר היא ניצול טכנולוגיית
המידע והאינטרנט למת שירותי ממשלתיי ,ובשנת  1999החל בביצוע
תתיפרויקט נוספי ,כחלק ממה שנקרא לאחר מכ "פרויקט ממשל זמי".
יותר מתשע שני לאחר החלטות ממשלה 21לאפשר לכל אזרח לבצע באופ מקוו את
התשלומי לממשלה ,עדיי יש תשלומי שאיאפשר לשל באופ מקוו .נוס! על
כ  ,עדיי אי בידי משרד האוצר מיפוי מלא של כל התשלומי הממשלתיי  תנאי
הכרחי ליישו החלטת הממשלה במלואה .זאת ועוד ,טר נעשה מיפוי לכלל
22
הטפסי במשרדי הממשלה ,וכ לא נית לייש את החלטת הממשלה ממאי 2002
לאפשר למלא את מרבית הטפסי הממשלתיי באופ מקוו.
 .3פעולות הגופי הציבוריי להפחתת הנטל :משרד מבקר המדינה העביר
למנכ"לי של  25משרדי ממשלה ,תאגידי ציבוריי ויחידות סמ שאלו ובו ה
התבקשו לספק מידע על פעולותיה לצמצו הנטל .שלושה מ 17המנכ"לי
שהשיבו לשאלו ציינו בתשובת כי לא הקימו צוותי קבועי לאיתור ולתיקו
הליכי מכבידי; שמונה מ 17המנכ"לי לא הציגו לפני משרד מבקר המדינה גור
במשרד המרכז את הטיפול בנושא; עבודת המטה שעליה התבססו המנכ"לי
שביצעו פעולות לצמצו הנטל הביורוקרטי ,לא נעשתה באופ שיטתי ומאורג ולא
כללה את כל השלבי הדרושי לעבודת מטה ראויה.

סיכו והמלצות
תפקיד של הממשלה ושל המגזר הציבורי לשרת את אזרחי המדינה ,ובה בעת לקיי
הליכי בקרה נאותה לש מת זכויות לזכאי מצד אחד ,ולש מניעת הכבדת יתר
שתפגע בציבור הנרחב ובפעילות הכלכלית במשק מצד שני.
__________________

20
21
22

תשתית הממשלה לעיד! האינטרנט.
החלטת הממשלה מס'  1812מ 12.5.02והחלטה מס' בק 16/מ.15.6.03
החלטת הממשלה מס'  1812מ.12.5.02
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מדינות ה OECDומדינות מתקדמות נוספות ממקמות את צמצו הנטל הביורוקרטי
במקו גבוה בסדר העדיפויות שלה כבר יותר מעשור; זאת מתו הבנה שבעול
גלובלי צמצו הנטל תור למשק תחרותי יותר ולהתמקדות המגזר הציבורי בשירות
אזרחי המדינה ,ולכ נדרשת פעולה שיטתית ומתואמת של כלל זרועות הממשלה על
מנת להפחיתו.
בבדיקה של משרד מבקר המדינה נמצא שבמקרי רבי הטילו גופי ציבוריי על
בעלי עסקי ותושבי נטל ביורוקרטי כבד ומיותר .כ למשל ,משרדי ממשלה,
רשויות מקומיות ותאגידי ציבוריי התנו מת אישור או זכות לכשני מיליו מבקשי
בשנה בכ שהמבקש ימציא אישור מטע גו! ציבורי אחר בעוד שהיו יכולי להציע
למבקשי האישור או הזכות אפשרות לחתו על מכתב המסמי אות לפנות לגו!
האחר ולקבל ממנו את המידע הדרוש .הבדיקה העלתה כי הנטל הסב נזקי רבי ,בי
היתר הגדלת איהוודאות ,סרבול ,עיכוב והארכת ההליכי ללא הצדקה ,וכרסו
באמו של האזרחי בשירות הציבורי .ממשלות ישראל שכיהנו בעשור האחרו קיבלו
החלטות פרטניות כדי לייעל הליכי ביורוקרטיי מסוימי ,מקצת מרכזיי .אול
באלה אי די ,שכ טר התקבלה החלטת ממשלה הקובעת מדיניות כוללת להפחתת
הנטל הביורוקרטי בכלל משרדי הממשלה ודרכי ליישומה.
בהיעדר החלטה על מדיניות כוללת לצמצו הנטל הביורוקרטי ,אשר מחייבת
ומגייסת את כלל משרדי הממשלה ,בהיעדר תכנית לאומית לצמצו הנטל ובלי תורה
סדורה וגור אשר יוביל וירכז את הפעילות הממשלתית ,לא נקבעו לוחות זמני
ויעדי מדידי לצמצו הנטל בכלל השירות הציבורי ,וכל אחד מהגופי הציבוריי
פועל בתחו זה כראות עיניו .צמצו הנטל הביורוקרטי אינו מוטמע כחלק מהתרבות
הארגונית וכחלק מהפעילות השוטפת של מרבית הגופי הציבוריי שנבדקו.
בהתא ללקחי מ הביקורת הנוכחית ולתובנות שגובשו בעול ,הפחתת הנטל
הביורוקרטי באופ יסודי ושיטתי מחייבת את הממשלה לקבוע לש כ תכנית
לאומית ולקבל החלטות בנושאי האלה :קביעת יעד כמותי להפחתת הנטל; הוראה
על עבודת מטה לפיתוח שיטות מדידה ושיטות הערכה המותאמות לישראל; הכוונה
ותיאו של פעולות הממשלה לצמצו הנטל; חיוב כל אחד ממשרדי הממשלה לפעול
בתחומו הוא להפחתת הנטל; מינוי גור שירכז את הטיפול בנושא וינחה את הפעולות
של שאר המשרדי; קביעת רכיבי בתהלי להתנעתו ,בה תקציבי פעילות ,חובות
דיווח של המשרדי לגור המרכז את הטיפול בנושא ודרכי מדידה של הנטל
הביורוקרטי ושל מידת הפחתתו; הגדרת בעל התפקיד שאמור לרכז את הטיפול
בתחו בכל אחד מהגופי ,אפיו תפקידו ,המלצה על שיטות עבודה והנחיה בנוגע
לאופ שימור הידע.

מבוא

♦

 .1בשירות הציבורי מובנות סמכויות חוקיות שלפיה הוא מעצב את התנאי שבה פועל המשק.
כ הוא קובע את דרכי הפעולה המינהליות )ביורוקרטיות( של משרדי הממשלה ושל יתר גופי
השלטו במגע ע הציבור הנזקק לאישורי או למסמכי ,בבואו לממש את זכויותיו או לקד
עסקאות כלכליות .דרישות מינהליות אלה מ הציבור הנ נכונות ,מאחר שה נועדו לשמור על
המשאבי הציבוריי ולאפשר בדיקה ובקרה בטר הענקת זכות כזאת או אחרת .אבל בה בעת ,ה
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גורמות לטרחה ולנטל מינהליביורוקרטי )להל  נטל ביורוקרטי או נטל( ויש לצמצמ להכרח
בלבד .הנטל הביורוקרטי בא לידי ביטוי בעיקר בדרכי האלה :דרישה של הרשות הציבורית
להמציא מידע שכבר קיי בידיה ,לעתי לאחר שכבר ביקשה וקיבלה אותו או שקיי במאגרי
המידע של גו ציבורי אחר; דרישה להמציא מידע שאינו נחו! לש קבלת החלטה או הענקת
השירות; דרישה להתייצבות לפני כמה פקידי ,או בכמה מועדי ,על מנת לקבל שירות מסוי.
נטל ביורוקרטי כבד מדי עלול להביא לחוסר אמו במוסדות השלטו בכלל ,מה שעלול להגביר
תופעות של איציות לחוק .הנטל הביורוקרטי על בעלי העסקי מקשה עליה לתכנ את צעדיה,
שכ לא תמיד ברור מתי יש לצפות לקבלת אישור מסוי .נטל ביורוקרטי כבד מעודד ג התפתחות
נורמות קלוקלות של שימוש ב"קיצורי דר "#ושירות לא שוויוני ,כמו תופעת ה"מאכערי" .23אלה
עלולי להשפיע באופ שלילי על הנורמות האתיות של השירות הציבורי .כמו כ ,הנטל עלול
להביא לתופעות של אלימות כלפי עובדי ציבור .24לעתי הנטל הביורוקרטי מאל! אנשי לפנות
לנציבות תלונות הציבור ולבתי משפט לענייני מינהליי ,על מנת שיסייעו לה במיצוי זכויותיה.
מכא שצמצו הנטל הביורוקרטי להכרח הנדרש הוא חובתה של המדינה כלפי תושביה וכלפי
עסקי הפועלי בה ,ותועלותיו באות לידי ביטוי ג בחיזוק אמו הציבור בשירות הציבורי וג
בשיפור הכלכלה והמשק הלאומיי .בקרב מדינות מפותחות רבות בעול ,ובראש החברות בארגו
מדינות ה) 25OECDלהל  ה OECDאו ארגו ה ,(OECDגברה המודעות לנזקי שמסב הנטל
הביורוקרטי 26וכ לאפשרות להגביר את פריו המגזר העסקי בעלות נמוכה יחסית באמצעות הפחתת
הנטל על המשק ועל הציבור בלי לוותר על ליבת הפיקוח והבקרה הנדרשת לשמירה על המשאבי
הציבוריי .על מנת להקטי את הנטל ה פיתחו כלי מדידה ,שיטות ניתוח ודרכי לפישוט הליכי.
על בסיס אלה נקטו מדינות מפותחות רבות בשני האחרונות 27הליכי רחבי היק למדידתו
ולהפחתתו של הנטל הביורוקרטי.
ג בשירות הציבורי בישראל בוצעו במהל #השני רפורמות על מנת לייעל ולפשט הליכי
ביורוקרטיי מסוימי ,ואלו א הביאו לעתי לצמצו הנטל בהליכי אלה .משרד מבקר המדינה
התייחס בדוחות קודמי לנזקי הנובעי מהנטל הביורוקרטי ולדרכי המוצעות לשיפור הליכי
שוני.28

__________________

23

24
25
26
27
28

"מאכער" הוא מונח מקובל למייצג בעל מהלכי )"קשרי"( בשירות הציבורי .המייצג מקבל עבור
האזרח את השירות מנות! השירות ,תמורת תשלו .אי! פסול בפעולת המייצגי ,ובלבד שהייצוג
מקצועי ,נעשה כחוק ואינו פוגע בשירות הנית! למקבלי השירות שאינ מיוצגי .עוד בעניי! זה ראו
מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .99
ראו מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .39
 ,Organization for Economic Co-operation and Development  OECDהארגו! לשיתו
פעולה ופיתוח כלכלי .ארגו! בי!לאומי של המדינות המפותחות ,שאימצו את עקרונות הדמוקרטיה
והשוק החופשי.
עלות הנטל הביורוקרטי לעסקי באירופה הוערכה בכ 470מיליארד אירו לשנה.
דרו קוריאה החלה בתהלי כזה כבר בסו שנות התשעי של המאה העשרי; דנמרק ב ;2001הולנד
ב ;2002בריטניה ב ;2005שוודיה וגרמניה ב.2006
ראו מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק על פעולות משרד הבריאות לשיקו נכי נפש
בקהילה ,עמ'  ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ;391בפרק על סדרי טיפולו של מכו! התקני בייבוא טובי! ,עמ'
 ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ;1083בפרק על פעולות משרד הבינוי והשיכו! לתחזוקת הדיור הציבורי ,עמ'
 ,327בפרק על פעולות משרד הבריאות בתחו בריאות הנפש ,עמ'  ,545ובפרק על עבודת הוועדות
הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי לקביעת זכויות נכי ,עמ'  ,(2011) ·61 È˙˘ ÁÂ„ ;1115בפרק על
פעולות משרד השיכו! לטיפול בבקשות לסיוע בשכר דירה ,עמ'  ,689ובפרק על סדרי טיפולו של משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה בעסקי קטני ,עמ'  ;1221וכ! מבקר המדינהÚÂÈÒ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,
 ,(2007) ‰‡Â˘ ÈÏÂˆÈÏובעניי! זה ג ב„ ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂעמ' .195
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 .2בחודשי ינואר ספטמבר  2011ביצע משרד מבקר המדינה במשרד ראש הממשלה )להל
משרד רה"מ( ,לרבות במשרד השר הממונה על השירות לציבור ,במשרד האוצר ,במשרד התעשייה,
המסחר והתעסוקה )להל משרד התמ"ת( וברשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטי,
בדיקה מערכתית של עבודת המטה הכלל ממשלתית להפחתת הנטל הביורוקרטי .בכמה גופי
ציבוריי ובה משרד הבריאות ,משרד התחבורה והבטיחות בדרכי )להל משרד התחבורה(,
משרד התמ"ת ,המוסד לביטוח לאומי )להל הביטוח הלאומי( ,משטרת ישראל ומרכז השלטו
המקומי בישראל )להל מרכז השלטו המקומי( נבדקו הפעולות להפחתת הנטל הביורוקרטי
באחת עשרה אסדרות )רגולציות( ,שהתקבלו לגביה אינדיקציות כי ה מטילות נטל ביורוקרטי כבד
במיוחד .נוס" על כ! נבדקה עבודת המטה הפנימית שעשו  25גופי ציבוריי לצמצו הנטל
הביורוקרטי באמצעות שאלו שנשלח למנכ"לי שלה.29

נזקי הנטל הביורוקרטי המוטל על אזרחי ובעלי עסקי
על פי הערכות של משרד האוצר ,עלות הביורוקרטיה למשק בישראל נאמדת בכ  30מיליארד ש"ח
בשנה.30
‰ÏÁ‰ Ì¯Ë Ï‡¯˘È· ,OECD-‰ ÔÂ‚¯‡· ˙Â·¯ ˙Â È„Ó· ‰˘Ú Ï „Â‚È · ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
·˙Ï˜‰Ï ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .¯˙ÂÈÓ‰ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË ‰ ÌˆÓˆÏ ‰˙¯ËÓ˘ ‰ÙÈ˜ÓÂ ˙È˙ËÈ˘ ‰ ÈÁ
ÈÏÚ· ÏÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ¯˘‡ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÌÈÎÈÏ‰· ÏË ‰
.¯·„ ‰˘Ú ‡Ï Û‡ ÌÈÓÚÙÏÂ 31ËÚÓ ‰˘Ú ÌÈ˜ÒÚ‰
להל פרטי לגבי כמה תחומי שאיתר משרד מבקר המדינה ומצא בה נטל ביורוקרטי עוד".32
הפרטי מובאי לש המחשת הנושא וכדי להציג זוויות מסוימות של המציאות שבה פועלי בעלי
עסקי ואזרחי מול הרשויות הציבוריות ,את השלכותיה ואת הצור! בבחינת ההליכי ושיפור.

__________________

29

30
31
32

משרד מבקר המדינה העביר את השאלו לגופי הציבוריי האלה :למשרדי השיכו ,הבריאות ,החינו,
המשפטי ,הפני ,התחבורה ,התיירות ,התמ"ת ,התרבות והספורט ,האנרגיה והמי )לשעבר 
התשתיות הלאומיות( ,הרווחה והשירותי חברתיי ,החקלאות ופיתוח הכפר ,ולמשרדי להגנת
הסביבה ,לקליטת עלייה ,לאזרחי ותיקי ולשירותי דת; לרשויות המי ,המסי ,מקרקעי ישראל,
האכיפה והגבייה ,האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול; למוסד לביטוח לאומי; לשירות התעסוקה.
הערכת משרד האוצר משנת  ,2011המתבססת על חישוב של שיעור הנטל הביורוקרטי מהתמ"ג  3.5%
 שער האיחוד האירופי ,ועל ההנחה ששיעור זה בישראל דומה.
יצוי כי הממשלה זיהתה נטל עוד) בכמה הליכי משמעותיי והחלה לטפל בהפחתתו .עוד יצוי כי
כמה מהגופי הציבוריי ,כמו למשל הביטוח הלאומי ,זיהו א) ה הליכי המטילי נטל כבד במיוחד
והחלו לטפל בה .בענייני אלה ראו בהמש.
מידע ראשוני רב נאס) מגופי המייצגי ארגוני צרכני ,ארגוני המאגדי יצרני ועסקי וארגוני
המסייעי לאזרחי הזקוקי לשירות הציבורי .כמו כ ,נבדק מידע מנציבות תלונות הציבור במשרד
מבקר המדינה.
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דרישות של גופי ציבוריי לקבל מידע המצוי ממילא בידיה
פעמי רבות מתני גופי ציבוריי מת אישור או זכות לפונה ,בהמצאת אישור או מידע מגו"
ציבורי אחר ,תו! בזבוז זמ הפונה והכבדת העומס על הגו" הציבורי האחר .כ! נוצר נטל ביורוקרטי
עוד" אשר ראוי לצמצמו ,כמפורט להל.
דר! אחת לפתרו הבעיה היא באמצעות חיבור זהיר ומבוקר של מאגרי מידע של גופי ציבוריי
מסוימי לנתוני רלוונטיי ועדכניי הנדרשי לפעילות בנוגע למבקש .33זאת ,בכפו" לשמירה
קפדנית על הזכות החוקתית לפרטיות.34
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ) 1981להל חוק הפרטיות( ,קובע בי היתר כי" :מסירת מידע מאת
גו" ציבורי אסורה ,זולת א ...האד אשר המידע מתייחס אליו נת הסכמתו למסירה" .אשר על כ,
כל עוד לא הוסדר פתרו ממוחשב כאמור נדרש שהגופי הציבוריי אשר לה נחו( המידע יפעלו
בהתא לחוק הפרטיות ,דהיינו יאפשרו לפוני אליה להסמי! אות באמצעות ייפוי כוח ולהתיר
לה לפנות ,בש המבקש ,לגו" הציבורי האחר כדי לקבל ממנו את המידע הנחו( לטיפול בבקשה.
כל זאת בתנאי שהסכמת הפונה תהיה כהגדרתה בחוק הפרטיות ,המידע יהיה מידע ממוקד הנדרש
לפעולה בנוגע למבקש ויינקטו כל הפעולות הנדרשות לש אבטחת המידע .בכ! יימנע הצור! של
מבקש השירות לעשות פעולה זאת בעצמו ולבזבז את זמנו.
Ì˙ÈÈ Ù‰Â ÌÈ˘˜·Ó‰ ˙Á¯Ë‰ ˙‡ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ÌˆÓˆÏ ÈÂ˘Ú Ô‡Î ‚ˆÂÓ‰ ÔÂ ‚ Ó· ˘ÂÓÈ˘‰
Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó· ÛÂ˙È˘‰ ˙·Á¯‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .ÌÈÎÓÒÓ ˜ÙÒÏ ‰˘˜·· ÛÒÂ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Ï
ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ Ì‚ ‡Ï‡ ,·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï - ÒÓÂÚ‰ ˙‡ Ï˜‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈ¯ÂÓ‡‰
ÁÂÎ ˙Âˆ˜‰Ï ÌÈˆÏ‡ ˘ ,Ú„ÈÓ‰ È˜ÈÊÁÓ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚÂ Ú„ÈÓ‰ È˘¯Â„ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰
‡„Ï˘ ‰¯È˘È ‰¯·Ú‰ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .Ì˙˜È„· Í¯ÂˆÏ Â‡ ÌÈÈ Ë¯Ù‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ Ì
Ú„ÈÓ‰˘ ˙Â‡„ÂÂ‰ ˜ÂÊÈÁ· ˙ÚÈÈÒÓ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ Ú„ÈÓ
ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË ‰ - ˙Â¯ËÓ È˙˘ Â‚˘ÂÈ ÍÎ .ÔÎ„ÂÚÓÂ ÔÈÓ‡ ‡Â‰ Ï·˜˙Ó‰
.ÏÂ„‚Ï ‰ÈÂ˘Ú Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â ÈÓ‡‰ ˙Ó¯ ÂÏÈ‡Â ,ÔË˜È ÌÈÁ¯Ê‡‰
ÛÂ‚‰ È„È· ‰È‰ ¯·Î˘ Ú„ÈÓ ‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙Â˘È¯„Ï ˙ÂËÏÂ· ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï
ÂÁÈ¯Ë‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ,˙Â¯È˘‰ È˘˜·Ó ˙‡ ÁÈ¯Ë‰Ï ÈÏ· ÂÏ·˜Ï ‰È‰ Ô˙È ˘ Â‡ ,˘¯Â„‰
‡:Ì˙Â
 : ˙ Â È Ó Â ˜ Ó ˙ Â È Â ˘ ¯ .1הרשויות המקומיות מעניקות מדי שנה בשנה הנחות במסי
הארנונה לאוכלוסיות חלשות .35חלק מהתושבי זכאי להנחות האלה על פי חוק ,36עקב זכאות
לקצבאות או לגמלאות מהביטוח הלאומי )להל התושבי הזכאי( .כדי למנוע נטל ביורוקרטי
__________________

33
34
35

36

דר נוספת לפתרו הבעיה היא בניית מאגר מידע ממשלתי מרכזי ,שיכיל את כל המידע הקיי בגופי
הציבוריי ,ממנו כל גו) ציבורי יוכל להפיק את המידע הדרוש לטיפול בבקשה .מאגר כזה הוק
לדוגמה על ידי הממשל הפלמי בבלגיה.
וכ ,בהתחשב במגבלות על פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981ובהתא להלכה הפסוקה בבג",,
 ,'Á‡Â ÌÈÙ‰ „¯˘Ó ' Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ 8070/98תקדי.
בשנת  2007הסתכמו ההנחות והפטורי מארנונה שהעניקו הרשויות המקומיות בכ 3.1מיליארד שקל,
שה כ 16%מהחיוב השנתי בארנונה; בשנת  2008הסתכמו ההנחות והפטורי בכ 2.9מיליארד שקל,
שה כ 13%מהחיוב השנתי .סכו זה כולל את ס ההנחות בארנונה שנותנות הרשויות  ג הנחות
שלא הוסדרו כחוק.
חוק הסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג ,1992ותקנות הסדרי
במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993שהותקנו מכוחו.
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62 דוח שנתי

 הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות שלוש פעמי בשנה,מיותר על התושבי הזכאי
.קובצי מחשב הכוללי מידע על התושבי הזכאי
Â· Â˘Ú ‡Ï Ô‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ,¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
;37Ô¯Â·Ú ˙ÂÏÚ· ‰ÎÂ¯Î ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈˆ·˜‰ ˙ Ê‰˘ ‰ ÚË· ¯˙È‰ ÔÈ· ,˘ÂÓÈ˘
‰·ˆ˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ÏÚ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Ó ÌÈ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰Á ‰ Â˘˜È·˘ ÌÈ·˘Â˙‰Ó Â˘¯„Â
.‰ÏÓ‚Ï Â‡
˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÁÏÂ˘ ‰ ˘ ÏÎ·˘ ‡ˆÓ ‡Â‰ ,2010 ˙ ˘· ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ‰˘Ú˘ ‰˜È„··
ÂÏÈË‰ ÍÎ· .ÔÏˆ‡ ‡ˆÓ ¯·Î˘ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ,ÂÈÙÈ ÒÏ ÌÈ·˘Â˙ ÈˆÁÂ ÔÂÈÏÈÓÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó
ÌÈ·˘Â˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ˘˘Á ˘È ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .¯˙ÂÈÓ ÏË Ô‰È·˘Â˙ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ô˙Â‡
.˘¯„ Î ÌÈÎÓÒÓ Â‡ÈˆÓ‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ,ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ ‰Ï˘ ‰Á ‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÌÈ‡ÎÊ‰
ÌÈˆÏ‡ ˘ ,ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÈÙÈ Ò ÏÚ Ì‚ ˙Â„È·ÎÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙Â˘È¯„‰
¯‡Â¯·ÙÓ .Ô¯Â·Ú ‰Ï‡Î ÌÈ¯Â˘È‡ ˙˜Ù ‰Ï Ì‰Ï˘ Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ˙ÂÚ˘Ó „·Î ˜ÏÁ ˘È„˜‰Ï
˙‡ ¯·ÁÏ È„Î ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ÔÈ·Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÔÈ· ÌÈ ÂÈ„ ÂÏ‰ ˙‰ 2010
˙ Ê‰· Í¯Âˆ ‡ÏÏ ,ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ Ï˘ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡ÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
˙ÂÈÂ˘¯‰ ÛÂ˙È˘Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ˙ÓÊÈÂ ,ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ÂÏ‰ ˙‰ ÌÈ ÂÈ„‰ ÌÏÂ‡ .ÌÈ Â˙
„ÚÂÓ· .‰·ÎÚ˙‰ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ·˘Â˙Ï ˙ÂÁ ‰‰ ˙‡ ˙˙Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
.‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
 כי מאחר שמדובר, ציי מרכז השלטו המקומי2011 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר
 נראה שעבודת המטה בעניי לא תסתיי לפני,ומחשוביי
ִ בנושא מורכב בעל אלמנטי מינהליי
.2012 תו שנת העבודה
,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈˆ·˜· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ Ê‡ „Ú .‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ
‰Á ‰ ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ·˘Â˙Ï ÚÈˆ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ,ÔÈÙÂÏÁÏ .ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ È„È ÏÚ ‡ÏÈÓÓ Ô‰ÈÏ‡
ÌÈ·˘Â˙‰ Ì˘· ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï ˙Â ÙÏ Ô˙Â‡ ÍÈÓÒÓ‰ ·˙ÎÓ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ˙Â¯˘Ù‡ ‰ Â ¯‡·
.˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Â ÓÓ Ï·˜ÏÂ
 אזרחי217,000  כ, על פי מסמכי הביטוח הלאומי: Ï ‡ ¯ ˘ È · Ì È Ò Ó ‰ ˙ Â ˘ ¯ .2
המקבלי מהביטוח הלאומי קצבאות או גמלאות )להל תשלומי( אשר גובה תלוי בגובה
. פוני בכל שנה אל הביטוח הלאומי כדי לקבל ממנו אישורי על גובה התשלומי,38ההכנסה
אישורי אלה משמשי את אות אזרחי בהתחשבנות ע רשות המסי בישראל )להל רשות
.המסי( על המס שישלמו והזיכויי המגיעי לה
ÏËÂÓ ÌÈ·¯ ÌÈÁ¯Ê‡ ÏÚ˘ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ È¯·Ò‰ÓÂ ‰˜È„·‰Ó
ÏÚ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï Ì˙ÈÈ Ù ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ‰È‰ Ô˙È ÔÎ˘ Û„ÂÚ ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÏË
ÔÂÂ˜Ó ÔÙÂ‡· ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ‰·Â‚
ÏË ÌÂˆÓˆÏ ÂÏÚÙÈ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Â ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯˘ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ .ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡
.ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ·Â Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó ¯Â·ÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈ· ,‰Ê
__________________

 בהשתתפות נציגי רשויות, במרכז השלטו המקומי בישראל2011 כפי שעולה מדיו שהתקיי באוגוסט
.מקומיות והביטוח הלאומי
. וכ תשלומי גבייה, דמי פגיעה, דמי לידה, מילואי,כגו אבטלה

37
38
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 : ˙ Â ‡ È ¯ · ‰ „ ¯ ˘ Ó .3על פי חוק שיקו נכי נפש בקהילה ,התש"ס ) 2000להל חוק
השיקו( ,וחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ"ה  ,1995הביטוח הלאומי מוסמ! לקבוע א
40
אד יוכר כנכה נפש 39ומה יהיו אחוזי הנכות שלו .משרד הבריאות קובע את זכאותו של נכה הנפש
לקבל שירותי מתו! סל השיקו.41
ÂÏ ˜ÙÒÏ ,ÌÂ˜È˘ ÏÒ Ï·˜Ï Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÌÈ˘˜·Ó‰ ˘Ù ÈÎ Ó ˘¯Â„ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÎ ‰ .˙ÂÎ ‰ ÈÙÈÚÒ ˙‡Â Ì‰Ï˘ ˙ÂÎ ‰ ÈÊÂÁ‡ ˙‡ Ú·Â˜‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Ó ÍÓÒÓ
‡‡Ï ¯Â˘È‡· Í‡ ,˙ÂÎ ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ ÈÎ ¯Â˘È‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Ó ÌÈÏ·˜Ó Ì Ó
ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï ·Â˘ ˙Â ÙÏ ÌÈ˘¯„ Ì‰ ÍÎ Ï˘· ;Ì¯Â·Ú ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÎ ‰ ÈÊÂÁ‡ ÌÈ ÈÂˆÓ
,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Î¯Ú‰Ï .˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰ ÚÈ˘ ÛÒÂ ÍÓÒÓ ˘˜·ÏÂ
„¯.˘Ù ÈÎ · ÂÏ˘ ÏÂÙÈË· ÌÈÈ˘„ÂÁ „Ú ÈˆÁÂ ˘„ÂÁ Ï˘ ·ÂÎÈÚÏ ˙Ó¯Â‚ ‰ÓˆÚÏ˘Î ÂÊ ‰˘È
¯‡ÈÎ Ï˘ Ì ÈÈ Ú· ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Ó Ú„ÈÓ‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÏÚÙÈ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ
.˙È‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ ÏÚ ˙È „Ù˜ ‰¯ÈÓ˘Ï ÛÂÙÎ· ,˘Ù ‰
משרד הבריאות ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  ,2012כי הוא שוקד על מציאת פתרו,
וכי ועדות משותפות לו ולביטוח הלאומי מקיימות דיוני בעניי זה.
(ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó - ÔÏ‰Ï) ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó : Ô Â Î È ˘ ‰ Â È Â È · ‰ „ ¯ ˘ Ó .4
„ÈÎ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Ó ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓ‰Ï ,42È¯Â·Èˆ ¯ÂÈ„Ï ÚÂÈÒ ÌÈ˘˜·Ó‰ ‰Ï‡Ó ˘¯Â
È¯Â·Èˆ ¯ÂÈ„" ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈÎ Ó ˘¯Â„ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó .43‰·ˆ˜ Â ÓÓ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ˘˜·Ó‰
˙Î˘ÏÓ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ÒÙÂË ˙‚ˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì˙ÂÎ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï "ÌÈÎ Ï „ÚÂÈÓ‰
ÁÂËÈ·‰Ó ÍÓÒÓ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ˘¯„ ,È¯Â·Èˆ ¯ÂÈ„Ï Ì‰ Û‡ ÌÈ‡ÎÊ‰ ,˘Ù ÈÎ .˙ÈÊÂÁÓ‰ ˙Â‡È¯·‰
È„¯˘Ó È„È· ¯·Î ÈÂˆÓ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ Í‡ .Ì‰Ï˘ ˙ÂÎ ‰ ÈÊÂÁ‡ ˙‡ Ú·Â˜‰ ÈÓÂ‡Ï‰
˙‡˘¯‰· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰È‰ Ô˙È ,˙È„ÒÂÓ-ÔÈ· ‰¯„Ò‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‡Â ,‰È˙Â„ÒÂÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰
.Â˙Á¯Ë‰ ‡ÏÏÂ ˘˜·Ó‰
משרד השיכו והביטוח הלאומי ציינו בתשובת למשרד מבקר המדינה מנובמבר  ,2011כי החל
באוגוסט  2010ה פועלי להסדרת ממשק ממוחשב ביניה .יצוי כי ממסמכי שצורפו לתשובת
משרד השיכו עולה כי לאחר שהועברה למשרד השיכו ולביטוח הלאומי טיוטת דוח מבקר המדינה
בנדו ,הונחו הגורמי הרלוונטיי בגופי אלה להאי( את הפעולות האמורות.

__________________

39
40
41
42
43

על פי חוק השיקו ,נכה נפש הוא תושב ישראל הסובל מהפרעה נפשית.
על פי חוק השיקו ,מי שזכאי לתכנית שיקו הוא נכה נפש שמלאו לו  18שנה ,והסובל מנכות רפואית
בשל הפרעה נפשית בשיעור של  40%לפחות.
התחומי הנמני בסל השיקו ,בתוספת לחוק השיקו ,כוללי את תחו התעסוקה ,תחו הדיור,
תחו השלמת השכלה ,תחו חברה ופנאי )מועדוני חברתיי והקניית מיומנויות חברתיות( ,תחו
המשפחות )ייעו ,,הדרכה והכוונה ונופשוני( ותחו טיפול שיניי.
ראו ג מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "טיפול בבקשות לסיוע בשכר דירה" ,עמ' 689
ואיל.
אישור זה מכונה במשרד השיכו "אישור הכנסה".
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È˘¯Â„ Ï˘ È Â˘‡¯‰ ÌÂ˘È¯‰ ˙‡ ‰ ˙Ó ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ : ‰ ˜ Â Ò Ú ˙ ‰ ˙ Â ¯ È ˘ .5
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈ˜ÙÂÓ Ì˜ÏÁ˘ ÌÈÎÓÒÓ ˙‚ˆ‰· ,‰„Â·Ú
 .‰„Â·Ú‰ È˘¯Â„ ˙‡ ÁÈ¯Ë‰Ï ÈÏ· Ì‰· ÏÂÏÎ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ÌÈÎÓÒÓ·Ì‰Ó ˘¯Â„ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ,‰Ò Î‰ ˙ÁË·‰Ï ‰ÚÈ·˙ Â‡ ˙ÂÎ ÈÊÂÁ‡ ÌÂ˘È¯ Ï˘ ‰¯˜Ó
„¯˘Ó ÈÎ · Ì‚ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ‚‰Â ‰ÓÂ„ Í¯„· .¯Â˘È‡ ‡È·‰ÏÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï ˙˘‚Ï
,Ì‰Ï˘ ˙ÂÎ ‰ ÈÊÂÁ‡ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÓ ÍÓÒÓ ‡È·‰Ï Ì‰Ó ˘¯Â„ ‡Â‰ :ÔÂÁËÈ·‰
Ì‚ - ‰„Â·Ú‰ È˘¯Â„Ó ˘¯Â„ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ .¯˙ÂÈÓ ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÏË Ì‰Ï Ì¯Â‚ ÍÎ·Â
·ÈÂ˘È¯ ˙ÂÚÂˆ˜Ó ¯·„· ˙Â„ÂÚ˙ Ï˘ÓÏ ,ÌÈÎÓÒÓ ‚Èˆ‰Ï - Ì‰· ÛËÂ˘‰ ÏÂÙÈË‰ ÍÏ‰Ó
Ú„ÈÓ ÌÈÏÏÂÎ‰ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÈÒ¯Â˜ Ï˘ ÌÂÈÒ ˙Â„ÂÚ˙ ˙Â·¯Ï ,ÚÂˆ˜Ó ˙Â„ÂÚ˙Â ‰ÎÓÒ‰Â
˘.Ì˙Â‡ ÁÈ¯Ë‰Ï ÈÏ· ,¯Á‡ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Ï ‰ÈÈ Ù· Ï·˜Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Â‰
שירות התעסוקה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  ,2011כי הקמת ממשק ממוחשב
ע גופי ציבוריי אחרי "מותנה ג ברצונ הטוב של גופי אלה" ו"טוב יעשה א גור
ממשלתי בכיר ינחה זאת בהחלטת ממשלה".
‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â˘¯ ,˙Â ÂÊÓ ˜È˙ ÁÂ˙ÙÏ ÏÈ·˘· : ‰ È È · ‚ ‰ Â ‰ Ù È Î ‡ ‰ ˙ Â ˘ ¯ .6
‡È‰˘ ÍÎ ÏÚ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Ó ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙Â ÂÊÓ ˙ÚÈ·˙· ‰»ÎÂÊÓ ˙˘¯Â„ ‰ÈÈ·‚‰Â
‡ÁÂËÈ·‰ Ï˘ Ú„ÈÓ È¯‚‡ÓÏ ˙¯˘Â˜Ó ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .44˙Â ÂÊÓ ˙·ˆ˜ Â ÓÓ ˙Ï·˜Ó ‰ È
,‰‰·Â‚Â ‰Ò Î‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,·ÈÈÁ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ó ‡È‰ Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘ ,45ÈÓÂ‡Ï‰
ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ó ‰ È‡ ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,È˙˜ÂÒÚ˙ ·ˆÓ ÏÚÂ ˜ · ÔÂ·˘Á ¯ÙÒÓ ÏÚ ,˜ÈÒÚÓ ÏÚ
.˙Â ÂÊÓ ˙·ˆ˜Ï ˙ÂÈ‡ÎÊ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציינה רשות האכיפה והגבייה ,כי הממשק
הממוחשב הקיי בינה לבי הביטוח הלאומי מטפל רק בסוג המידע האמור בחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז  ,1967ועל כ כל מידע נוס" שמבקשי להעביר טעו שיתו" פעולה והקמת ממשק נוס"
בי שני הגופי .עוד ציינה הרשות כי היא בוחנת דרכי שונות לקבלת אישור זה באופ ממוחשב,
וכי לאחרונה הופ( תזכיר הצעת חוק שיאפשר למערכת ההוצאה לפועל "להיכנס בנעלי הזוכות"
ולחסו! מה את הצור! בהמצאת האישור האמור מהביטוח הלאומי.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציי הביטוח הלאומי ,כי הוא ישת" פעולה ע
רשות האכיפה והגבייה בבניית הממשק הממוחשב.

✯

__________________

44
45

מכוח חוק המזונות )הבטחת תשלו( ,התשל"ב.1972
מכוח הוראות חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז.1967

הטיפול בצמצו הנטל הביורוקרטי בשירות הציבורי
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·ÔÙÂ‡· ¯Ù˘Ï È‡¯Á‡ ÂÓˆÚ· ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÏÎ ,È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÔÓ ˜ÏÁ Â˙ÂÈ‰
ÂÏ ‰¯ÂÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰· Ì‚ ,¯Â·ÈˆÏ Ô˙Â ‡Â‰˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‡ „ÈÓ˙Ó
ÌÂÊÈ ÔÙÂ‡· ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÈÂˆÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ˘¯„ ‰ÊÎ ÛÂ‚ ÏÎ ,‰Ê ÏÏÎ· .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ
ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË ‰ ÌÂˆÓˆÏ ÂÏÚÙÈ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÈÎ ÔÎ ÏÚ ˘¯„ .È·ÈË˜‡Â
‡ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ È„È· ‡ÏÈÓÓ ÈÂˆÓ‰ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘È¯„ Ï˘· ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚ·Â ÌÈÁ¯Ê
‡˙ÂÚˆÓ‡· ‡È‰ ,ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË ‰ ÌÂˆÓˆ Ï˘ Ë·È‰· ,ÍÎÏ ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ Í¯„‰ .ÌÈ¯Á
ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ ÌÈÈ Î„ÚÂ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ Â˙ ˘ ÍÎ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ¯Â·ÈÁ
,ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙Ù ¯„ÒÂ‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ .ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È ÙÏ ÌÈÈÂÏ‚ ÂÈ‰È ÌÈ ÂÙ‰
ÌÎÈÓÒ‰Ï Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ ÂÙÏ Â¯˘Ù‡È Ú„ÈÓÏ ÌÈ˘¯„ ¯˘‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
·‡Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Â ÓÓ Ï·˜Ï È„Î ¯Á‡‰ È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚Ï ˙Â ÙÏ Ì‰Ï ¯È˙‰ÏÂ ÁÂÎ ÈÂÙÈÈ ˙ÂÚˆÓ
.‰˘˜·· ÏÂÙÈËÏ ıÂÁ ‰

נטל ביורוקרטי הנובע משיטת תשלו ישנה
אחד הביטויי המוכרי ביותר של נטל ביורוקרטי הוא תשלו אגרה למדינה עבור קבלת שירות,
אשר לא נית לשלמה במקו שבו נית השירות .תשלו האגרה מתבצע באמצעות שוברי תשלו או
באמצעות בולי הכנסה שמבקשי השירות נדרשי לרכוש בסניפי הדואר ,ואי אפשרות לתשלו
מקוו .יצוי כי תשלו באמצעות בולי הכנסה הוא ארכאי ומקורותיו נטועי עוד בתקופה
העותמאנית ,וכי קיימות שיטות נוחות יותר לתשלו בגי שירותי ממשלה .במאי  2004קבעה
הממשלה בהחלטה  461912כי "על כל משרד ממשלתי לאפשר תשלו דר! שירות התשלומי
הממשלתי של כל שובר או תשלו באמצעות בולי הכנסה המתקבל על ידו" .הממשלה הטילה על
משרד האוצר את האחריות ליישו ההחלטה.47
·„È˙· Í¯ÚÓ ÏÈ·˘· ÌÈÁ¯Ê‡ ÂÚˆÈ·˘ ˙Â¯‚‡ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
¯·„· Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÓ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ¯Â·Ú ÌÈÓÂÏ˘˙ ,‰ÈÈ·‚‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â˘¯Â ËÙ˘Ó‰
¯„ÚÈ‰ ¯·„· ¯Â˘È‡Â ,("¯˘ÂÈ ˙„ÂÚ˙") ÌÈ„ÓÂÚÂ ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈ˜È˙ Â‡ ÈÏÈÏÙ Ì˘¯Ó ¯„ÚÈ‰
ÈÏÂ· ˙ÂÚˆÓ‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Â˘Ú (‰¯Ë˘Ó‰ È¯Â˘È‡ - ÔÏ‰Ï) ‰ÚÂ ˙ ˙ÂÚ˘¯‰
È¯Â˘È‡ ¯ÙÒÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ 2010 ÈÏÂÈ· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ ˙˜È„· .‰Ò Î‰
50,500-Î ‰ ˘ ÏÎ· ÈÎÂ ,94,000 ÏÚ „ÓÚ 2009 ˙ ˘· ‰¯Ë˘Ó‰Ó Â˘¯„ ˘ ‰¯Ë˘Ó‰
˙˙ÂËÏÁ‰Â ÔÂ·˘Á ÈÒÈÙ„˙ ,ÌÈ˜È˙ ËÂ¯ÈÙ Ï·˜Ï È„Î ‰ÈÈ·‚‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â˘¯Ï Â Ù ÌÈ·˘Â
¯˘.ËÙ˘Ó‰ È˙·· ÌÈ Â˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ¯Â·Ú ÂÓÏÈ˘ ÌÈ·˘Â˙ 9,000-ÎÂ Ì
˙È‡Î¯‡ ÌÂÏ˘˙‰ ˙ËÈ˘˘ ˜¯ ‡Ï ÔÎ˘ ,¯˙ÂÈ Û‡ ¯ÂÓÁ ‰¯Ë˘Ó‰ È¯Â˘È‡ ÔÈÈ Ú· ÈÂ˜ÈÏ‰
-Â"Ó˘˙‰ ,ÌÈ·˘‰ ˙ ˜˙Â ÈÏÈÏÙ‰ Ì˘¯Ó‰ ˙Â ˜˙˘ ¯¯·˙Ó ,‡ÂÂ˘Ï ÌÈÁ¯Ê‡‰ ˙‡ ‰ÁÈ¯ËÓÂ
,"48‰˘˜·‰ ÒÙÂË È·‚ ÏÚ ‰Ò Î‰ ÈÏÂ· ˙˜·„‰ È„È ÏÚ" ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Â·‚ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ,1986
.˙Â·¯ ÌÈ ˘ Û˜Â˙· Ô È‡ ¯·Î
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011הודיעה משטרת ישראל ,כי "בימי אלו הנחה
היוע( המשפטי של המשטרה את כלל יחידות המשטרה להימנע מגביית אגרת עיו במרש הפלילי
__________________

46
47
48

החלטה מס'  1912עסקה בפרויקט ממשל זמי ובפרויקט "מרכבה"  מערכת מחשוב רוחבית ,כוללת
ואחידה לניהול משאבי במשרדי הממשלה.
האחריות להפעלת הפרויקטי הוטלה על משרד האוצר .ראו פירוט בנושא פרויקט ממשל זמי בהמש
הדוח.
סעי) )5ד( בתקנות המרש הפלילי ותקנת השבי ,התשמ"ו.1986
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וזאת עד להתקנת התקנות מחדש" .בכל הנוגע לשיטת התשלו ,ציינה המשטרה כי בכוונתה
לאפשר תשלו מקוו עבור אגרת העיו במרש הפלילי ,או לאפשר שוברי תשלו בדואר לאלה
שלא יכולי או לא מעונייני לשל את האגרה באמצעות תשלו מקוו .בתשובה נוספת למשרד
מבקר המדינה מינואר  2012הבהירה משטרת ישראל "שגביית הכספי לנושא אגרת עיו במרש
הפלילי הופסקה לפני מספר חודשי".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציינה הנהלת בתי המשפט ,כי כבר כיו מתבצעי
מרבית התשלומי עבור שירותי דלפק באמצעות כרטיסי אשראי .במקרי שבה ביקשו לקוחות
לשל במזומ ולא בכרטיס אשראי ,ה נדרשו לשל עבור שירותי אלה באמצעות רכישת בולי
הכנסה .אול כיו הלקוחות יכולי לשל עבור השירותי הללו במזומ ,באמצעות שוברי תשלו,
בסניפי בנק הדואר המצויי במרבית בתי המשפט .החל ב  1.1.12לא יהיה נית לבצע תשלו בבתי
המשפט באמצעות בולי הכנסה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציינה רשות האכיפה והגבייה ,כי במחצית השנייה
של שנת  2012היא מתעתדת להפעיל מערכת מחשוב חדשה שבאמצעותה נית יהיה לשל את
האגרות הנמוכות ,המשולמות כיו בבולי הכנסה ,באמצעות עמדות מידע חדשות שיוצבו בלשכות.
עוד ציינה כי כדי להקל על האזרחי בנושא זה ,היא הציבה בלשכות בצפו ובדרו עמדות
אוטומטיות לקבלת בולי הכנסה.
ÏÂÚÙÏ ‰ÈÈ·‚‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â˘¯Â ËÙ˘Ó‰ È˙· Í¯ÚÓ ,Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰Ò Î‰‰ ÈÏÂ·· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂËÈ·· ‰ „˘ ,1912 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰‡ÂÏÓ· Ì˘ÈÈÏ
.ÌÂÏ˘˙Ï

נטל ביורוקרטי בשל אי שימוש בתחנה אחת

49

הליכי לקבלת תג חניה לנכי
50

נכי זכאי לתג חניה לנכה )להל תג( ולהפחתה משמעותית באגרה השנתית לרישיו הרכב
המכונה "פטור" .51נכי הפוני לביטוח הלאומי ולגופי ציבוריי אחרי בבקשה לקבל זכויות
שונות 52המגיעות לה על פי חוק עקב מצב הבריאותי ,צריכי להתייצב לפני ועדות רפואיות
מטע אות גופי ציבוריי המעניקי לה זכויות .53חלק מוועדות רפואיות אלה ,בכלל אלה
שמקיי משרד הבריאות עבור הביטוח הלאומי ,שבודקות את המבקשי לקבל גמלת ניידות,
בודקות ג את הזכאות לתג ולפטור של הנכי הפוני אליה .54לעומת ,ועדות רפואיות אחרות
שמקיי הביטוח הלאומי 55אינ בודקות את זכאות של הפוני אליה לתג ולפטור ,ואלה נאלצי
להגיש את בקשת לקבלת תג ופטור למשרד התחבורה.
משרד התחבורה קובע את זכאות מבקשי התגי על בסיס מסמכי רפואיי התומכי בבקשה,
לרבות מסמכי שכתבו רופאי בקהילה לאחר שבדקו את מצב הרפואי של מבקשי התגי.
__________________

49
50
51
52
53
54
55

בדר זו ניתני כמה שירותי במקו אחד )(ONE STOP CENTER \ SHOP
עלות האגרה השנתית לרישיו הרכב לנכה היא  26ש"ח בלבד.
הקריטריוני לזכאות נקבעו בחוק חניה לנכי ,התשנ"ד ,1993ובתקנות התעבורה ,התשכ"א.1961
בי היתר מדובר בבקשות לגמלה ,עזרה סיעודית ורפואית וכדומה.
ראו מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1115
ועדות רפואיות נוספות שבודקות ג את הזכאות לתג ולפטור של הנכי הפוני אליה ה אלה שמקיי
משרד הביטחו לנכי צה"ל ,ואלה שמקיי הביטוח הלאומי לנכי פעולות איבה.
למשל לנכי נפגעי עבודה ולנכי נכות כללית.
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מחודש מר(  562008הוגשו למשרד התחבורה כ  11,000בקשות בחודש לתג ולפטור .57המשרד
אישר כ  1,700בקשות לתג ,דחה כ  2,200בקשות )חלק הוגשו שוב כערעור( ,ואת היתר העביר
לרופא מטעמו לעיו נוס".58
˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÚÂÂ· Â˜„· ¯·Î˘ ÌÈÁ¯Ê‡ ÏÚ ÌÈÏÈËÓ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÍÎ
˘Ïˆ‡ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„·Ï ˙Â·ˆÈÈ˙‰ Ï˘ ¯˙ÂÈÓ ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÏË ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ Ï
¯ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰˘˜·· ÌÈÎÓÂ˙‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÎÓÒÓ ˙˘‚‰ Ï˘ ¯˙ÂÈÓ ÏËÂ ,‰ÏÈ‰˜· ÌÈ‡ÙÂ
·˘˙Î¯ÚÓ‰ ÏÚ ÒÓÂÚ‰ ¯·‚ ,ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰Â ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ¯ÎÈ ÔÙÂ‡· ‰ÏÚ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ
Ì¯‚ ·ÂÎÈÚ‰ .ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ „Ú ÈˆÁÂ ˘„ÂÁÎ ÍÈÏ‰‰ Í˘Ó˙‰ ÍÎ Ï˘·Â ,ÍÎ· ˙˜ÒÂÚ‰
ÔÈ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰ÈÁ ‚˙Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÎ‰ ¯Â·Èˆ· ˙ÙÒÂ ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ˙¯ÓÁ‰Ï
ÌÈÏÂÙÈË ·˜Ú Ï˘ÓÏ) ÈÓÊ ‰ÈÁ ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈÏÂÁ ÂÈ‰ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÂÙ‰
ÌÈÏÂÁ‰Ó ˜ÏÁ˘ ÍÎÏ ‰‡È·‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ Â˙ÂÎ˘Ó˙‰ .(‰ÊÈÏ‡È„ ÈÏÂÙÈË Â‡ ÌÈÈÙ¯˙ÂÓÈÎ
˜‰ÙÂ˜˙‰ ¯Á‡Ï ‰˘ÚÓÏÂ ,‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ÈÓÊ‰ ‚˙‰ ˙‡ ÂÏ·È
)‡.Ì˙ÂÓ ¯Á‡Ï ÈÎ Ì‚ ¯˘Ù‡Â ,59ÂÏ Â˜˜Ê Ì‰ ‰·˘ (‰˙È·¯Ó Â
¯˘‡Î „ÂÁÈÈ· ,¯˙ÂÈÓ ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÏË ˙˙ÁÙ‰Ï „ÈÓ˙Ó ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ
‰ÚÈ‚Ù‰ ÁÎÂÏ˘ Ì‚ ÈÂ‡¯ .60‡ÏÈÓÓ ‰Â·‚ ‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ÏË‰˘ ‰˘ÏÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ¯·Â„Ó
- ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÂÏÚÙÈ ,‰ÈÁ ‚˙Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÎ‰ ¯Â·Èˆ· ‰¯ÂÓ‡‰
·˘ÍÈÏ‰‰ ÏÂÚÈÈÏ - ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÚÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ¯Â·Ú ÏÈÚÙÓ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È
."˙Á‡ ‰Á˙"· ÂÚÂˆÈ· ˙ÂÚˆÓ‡· ,¯ÂËÙ‰Â ‚˙‰ ˙Ï·˜Ï
ÔÂÓË Û„ÂÚ‰ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏËÏ ÔÂ¯˙Ù‰ ÈÎ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÂÈ·‰ 2003-· ¯·Î
·.¯ÂËÙÏÂ ‚˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙‡ Ì‚ Â˜„·È ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÏÈÚÙÓ˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ÍÎ
·Í¯„· ‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú· ‰˘ ‰˙Â‡· „ÂÚ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÁ‰ ,˙‡Ê ˙Â·˜Ú
‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ‰ÂÓ˘Î ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÌÏÂ‡ ,ÂÊ
.‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ‡È‰ ,‰ÏÁ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציי הביטוח הלאומי ,כי הוא שות" לעבודת מטה
שבמסגרתה נעשית בדיקה שמטרתה לקבוע את סוגי הליקויי המאובחני במסגרת הוועדות
הרפואיות שהוא מפעיל ,אשר מזכי בתג .במקביל ,הוא פועל ע משרד התחבורה להעברה
ממוחשבת של המידע בנוגע לסעיפי הליקוי ,כ! שמשרד התחבורה יקבל את המידע ישירות ממנו
וינפיק תגי לנכי הזכאי.
אג" הרישוי במשרד התחבורה התייחס בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011לליקויי
נוספי בפעולות הגופי הציבוריי העוסקי בתגי נכי ,וציי במיוחד את חוסר האחידות:
הוועדות הרפואיות שמקיי הביטוח הלאומי לנכי פעולות איבה ,הוועדות הרפואיות שמקיי משרד
הביטחו לנכי צה"ל ומשרד התחבורה קובעי באופ עצמאי ,ולא מתו! ראייה אחידה ,את
הקריטריוני לזכאות של נכי לתג ולפטור .אג" הרישוי במשרד התחבורה התייחס ג לריבוי תווי
החניה לנכי בישראל ,הנובע מהתנהלות זו של הגופי הנוגעי בדבר ,וציי כי הפטור הנית
__________________

56
57
58
59
60

עד למועד זה הנכי שנבדקו בוועדות רפואיות שאינ בודקות את זכאות של הפוני אליה לתג
ולפטור ,הגישו את בקשת לקבלת תג ופטור למשרד הבריאות.
למשרד התחבורה מוגשות מדי חודש כ 700בקשות לקבלת החזר תשלומי על רישיו הרכב ,על רקע
קבלת התג .נוס) על בקשות לתג מוגשות למשרד התחבורה בקשות להחלפת מספר הרכב בתג ,בקשות
לתג חדש על רקע אובד תג קוד ופניות נוספות בנושא התג והפטור.
משרד התחבורה דחה מדי חודש כ 210בקשות לתג על רקע פרטי חסרי.
לדוגמה  בתקופה שבה ה קיבלו טיפולי.
ראו מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1115
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דוח שנתי 62
61

מאגרת הרישוי למקבלי התג גור לרבי להגיש בקשות לתג .הוא ג ציי כי מספר מחזיקי התג
גבוה מאוד ביחס למספר מחזיקי רישיונות הנהיגה ,ו"מצב זה יוצר אבסורד שהנכי אשר באמת
זקוקי למקומות חניה ,לא נהני מה".
בינואר  2012הודיע משרד הביטחו למשרד מבקר המדינה ,כי בדיו שקיי ע משרד התחבורה
סוכ כי המשרדי יגבשו קריטריוני אחידי למת תגי.
ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó - ÌÈ‚˙‰ ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ
ÌÈ˘ ‰ÂÓ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯·Î ˙Î˘Ó˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÏ˘‰Ï - ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ
ÏÈÚÙÓ˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ¯ÂËÙÏÂ ‚˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙˜È„·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰„ÚÂÂ
Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙ÓÏ˘‰Ï „Ú .ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰
.ÍÈÏ‰‰

נטל ביורוקרטי הגור לאיודאות עסקית
בעלי עסקי שואפי לפעול בתנאי ודאות עסקית רבה ככל שנית ,שכ תנאי כאלה מאפשרי לה
לתכנ מראש את פעולותיה .נטל ביורוקרטי עלול להכניס עסק למצב של אי ודאות ,לדוגמה א
הרשות הציבורית אינה עומדת בציפייה הסבירה של העסק לקבל אישור או החלטה בתו! פרק זמ
סביר .אי ודאות כזאת מסבה נזק כלכלי ,המתבטא בי היתר בדחייה או באי ביצוע של פעולות
עסקיות ,תו! כדי נשיאה בהפסדי הכרוכי בהמתנה ,בהוצאות לא צפויות ,בביטול או בעיכוב
הכנסות צפויות ובהוצאות מימו לכיסוי הפער ביניה .מכא החשיבות הטמונה בפעולות של גופי
ציבוריי ,המקיימי הליכי הסדרה הנוגעי לבעלי עסקי ,למזעור האי ודאות שנוצרת באות
הליכי.
‡˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ÔÂÊÓ ‡Â·ÈÈÏ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰· ˙Â‡„Â-È
 80% 70%ממוצרי המזו הנצר! בישראל ה מוצרי מיובאי ,62ובהגיע לישראל ,בטר שיווק,
עליה לקבל את אישור משרד הבריאות .מאחר שלכל מזו נקבע מועד שבו פג תוקפו לשיווק,
עיכוב בשחרור המוצרי עשוי להביא לביטול האפשרות לשיווק ולהפסד כספי ניכר ליבוא.
לעתי ,כאשר הנטל הביורוקרטי כבד מדי ,עשויי היבואני להימנע מייבוא מוצרי מסוימי
שמועד התפוגה שלה קצר ,ובכ! נפגע מגוו המוצרי המוצע לציבור הצרכני .הנטל הביורוקרטי
ג עשוי להביא להעלאת מחירו של מוצר מסוי ,עקב סיכו גבוה שהיבוא נוטל על עצמו .מעבר
לזה ,עיכוב באישור ייבוא המזו מטיל על יבואני המזו עלויות נוספות ,כגו עלייה בדמי האחסנה
שה משלמי עבור אחסו המזו במחסני עד לקבלת האישור לשווקו .העיכוב בשחרור מוצרי
מעכב א" את שיווק באר( ,מה שעלול לגרו ליבוא נזק נוס" .הכבדת הנטל הביורוקרטי מהווה
ג "חס ייבוא" ,63דהיינו היא מצמצמת את התחרות בענ" ובכ! תורמת לעליית המחיר של
התוצרת המקומית.

__________________

61
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במועד כתיבת הדוח כ 130,000תושבי החזיקו בתג.
על פי נתוני התאחדות התעשייני בישראל  איגוד תעשיות המזו  הסתכ ייבוא המזו לישראל בשנת
 2008בכ 1.9מיליארד דולר.
"חס ייבוא" מהווה מעי "מכס סמוי" ,בכ שהוא מטיל מגבלות על ייבוא מוצרי המתחרי בתוצרת
המקומית.

הטיפול בצמצו הנטל הביורוקרטי בשירות הציבורי

19

משרד הבריאות מחייב את יבואני המזו לעבור שלושה שלבי של קבלת אישורי ,בטר יית לה
את אישורו לייבוא מזו (1) :אישור מעמד של "יבוא מזו" מאת שירות המזו הארצי) 64להל
שירות המזו(; ) (2אישור של שירות המזו לייבא מוצר מזו מסוי )להל אישור מוקד(;
) (3אישור תחנות ההסגר למזו )להל תחנות ההסגר( 65ל"שחרור" משלוח מסוי של מזו
מהמכס כדי לשווקו באר( )להל אישור למשלוח(.
ÁÂÏ˘ÓÏ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ÏÂ Ì„˜ÂÓ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÔÁ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰Â
‡Â·ÈÈ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ‡˙ ,Ì„˜ÂÓ‰ ¯Â˘È‡‰ ·Ï˘· ,ÌÈ‡Â·ÈÏ Ú·˜ ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯È˘ ÌÈ˙ÚÏ .1
,ÌÈÙÒÂ ÌÈ‡˙ ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ‰ ‰Ï‡ ÌÈ‡˙ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ÌÈ„˜Â˘ Ì„ÂÚ· ÌÏÂ‡ .ÌÈ¯ˆÂÓ
˘˙ÂÁÙÏ ·Èˆ‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯È˘ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .ÔÎÏ Ì„Â˜ Ì‰ÈÙÏ ‰ÏÚ‰˘ ‰Ï‡Ó ÌÈÂ
.ÍÈÏ‰‰ ˙ÏÈÁ˙· ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ‡˙‰Ó ˜ÏÁ
 .2על גופי ציבוריי לפרט בכתב את דרישותיה כדי למנוע אי הבנות בנוגע לדרישות ,וכדי
ליצור תיעוד אמי של תהלי! הטיפול בבקשה .ג כאשר גופי ציבוריי מקיימי דיו ע בעלי
עסקי או אזרחי ומגיעי לסיכו בדבר פעולות שעל כל צד לבצע ,ראוי שהגופי הציבוריי
יתעדו את הסיכומי הללו.
‡Ï Ì‚Â ÔÂÊÓ‰ È‡Â·ÈÓ ÂÏ˘ ˙Â˘È¯„‰ ÏÎ ˙‡ ·˙Î· „ÚÈ˙ ‡Ï ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯È˘ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‡ˆÓ
‡˙ ÌÚ ÂÈ˙Â˘È‚Ù ˙‡ „ÚÈ˙ ‡ÏÂ ,‰Ù ÏÚ· ÂÈ˙Â˘È¯„Ó ˜ÏÁ ‚Èˆ‰ ,ÌÓÚ ‰˘Ú˘ ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ÏÎ
.ÌÈ‡Â·È
משרד הבריאות ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  ,2012כי "התהלי! ברובו מתועד.
]תיעוד[ הדו שיח הפרונטאלי ע היבואני )טלפו ,קבלת קהל( רק יסרבל עוד יותר את התהלי!
ויאריכו במקו לקצרו".
¯È·ÚÓ - ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯È˘ ,Ô„ ‰¯˜Ó· - ¯ÂËÏÂ‚¯ Â·˘ ·ˆÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ· ˙ÂÈÁ‰‰ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .ÏÈ·˜ ÂÈ‡ ,·˙Î· „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏÂ ÈÓ˘¯ ‡Ï ÔÙÂ‡· ‰ÈÁ‰
˙ÂÈÁ‰‰ Â‡ÏÂÓ Ì¯Ë· „ÂÚÂ ,·˙Î· ˙ÂÈÁ‰ ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯È˘ ¯È·Ú‰˘ ¯Á‡ÏÂ ÛÒÂ· Â˙È ‰Ù
˘·È‡Â·È Ï˘ ˙Â‡„ÂÂ‰-È‡ ˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ¯ÈÓÁ‰Â ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ˙‡ ¯È·‚‰˘ ¯·„ ,·˙Î
.ÔÂÊÓ‰
ÈÁÂÏ˘Ó ¯Â¯Á˘Ï ˙ÂÈÁ‰‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ÌÈ‡Â·ÈÏ ¯È·Ú‰ ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯È˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó· .3
ÔÂÊÓ‰ ˙Â¯È˘ „È·Î‰ ÂÊ Â˙ÂÏ‰˙‰· .¯‚Ò‰‰ ˙ÂÁ˙Ï ÈÏÏÎ ·˙ÎÓ· ¯È·Ú‰ ‡Â‰ Ô˙Â‡˘ ÔÂÊÓ‰
‡˙ Ì‰Ï Ì¯‚Â ,Ì‰Ï˘ ˙È˜ÒÚ‰ ˙Â‡„ÂÂ‰-È‡ ˙‡ ¯È·‚‰ ,ÔÂÊÓ‰ È‡Â·È ÏÚ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰
ÏÂÏÚ ,ÌÈ‡Â·È‰ ÈÁÂÂ¯ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ÏÈÚÏ„ ÌÈ¯·„‰ ÏÂÏÎÓ .˙ÂÎÂ˙Ó ‡Ï ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰
‡·ÂÈÓ‰ ÔÂÊÓ‰ È¯ÈÁÓ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ Û‡Â ÔÂÊÓ‰ ‡Â·ÈÈ ˜Â˘Ó ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡Â·È ‡ÈˆÂ‰Ï
."‡Â·ÈÈ ÌÒÁ" ‰ÂÂ‰Ó ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ˙„·Î‰ Ô„ ‰¯˜Ó· .ı¯‡Ï
__________________
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יחידת מטה בהנהלת משרד הבריאות אשר ,בי היתר ,קובעת את מדיניות הפיקוח על המזו ,מכינה
תקנות ,צווי ,הנחיות ,והוראות נוהל לביצוע על ידי השלוחות בלשכות המחוזיות ,ומוציאה אישורי
ליבואני ואישורי מוקדמי לייבוא מזו.
יחידות הכפופות ללשכות הבריאות המחוזיות ולא לשירות המזו .עיקר ייבוא המזו מתבצע דר
תחנות ההסגר למזו ,הסמוכות לנמל אשדוד ולנמל חיפה.
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משרד הבריאות ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  ,2012כי "החלק העיקרי של הבדיקות
אות מוצרי המזו צפויי לעבור בנמל מופיע מראש באישור ...המוקד של מזו רגיש] ...[66על
היבוא מוטלת האחריות להכיר את דרישות החקיקה למוצרי אות הוא מייבא ,הסיכו מה
ומקדמי הביטחו הנדרשי לאבטחת בטיחות ואיכות המזו .הדיגו נועד לאמת את עמידת המוצר
בדרישות החקיקה בעיקר מהיבטי בטיחות" .עוד הוא ציי כי "רוב היבואני אינ מייבאי פע
אחת בלבד כ! שבמרבית המקרי הפרוצדורה אינה זרה לה .אי זה נכו להכליל הוראות דינמיות /
כלליות לכל אישור יבוא מוקד התק" לשנה בעיקר מעצ היות דינמיות" ,וכי לעתי "הנזק
הפוטנציאלי" של הכללת הנחיות כאלה באישור המוקד יעלה על התועלת .יחד ע זאת הודיע
משרד הבריאות כי הוא ישקול את האפשרות לכלול הנחיות מעי אלה באתר שירות המזו
באינטרנט.
¯‡˘‰ ÔÈ· ‡È‰ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆ Ï˘ Â˙ÂÚÓ˘Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‡Â·ÈÏ ˙˙Ï - ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ô„ ‰¯˜Ó· - È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰
ÔÙÂ‡· ,ÂÏ˘ ˙ÂÈ¯ÂËÏÂ‚¯‰ ˙Â˘È¯„Ï Ú‚Â· Ú„ÈÓ‰ ·¯Ó ˙‡ ,‡Ï Â‡ ˜È˙Â ‡Â‰˘ ÔÈ· ,˘‡¯Ó
‚˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙ÈÁ·Ó Ô‰ ,·¯ Í¯Ú Ú„Â Ë¯ËÈ‡· ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÁ‰‰ ÌÂÒ¯ÙÏ .¯Â¯·Â ˘È
Ô‰Â - ÁÂÎ· ÌÈ‡Â·ÈÏÂ ÏÚÂÙ· ÌÈ‡Â·ÈÏ ,ÏÂÎÏ ˙ÂÈÂÏ‚ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÈÁ‰‰ - ˙ÂÈÂÈÂÂ˘‰Â
ÔÂÊÓ‰ È‡Â·È ÂÏÎÂÈ ÍÎ .‰˘„Á ‰˜È„· ˙˘È¯„ ÏÎ· ÂÎ„ÂÚÈ ÔÂÊÓ‰ È‡Â·È - ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙ÈÁ·Ó
˙˜È„· ·Ï˘· ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â˜È„· Úˆ·Ï ÂÎ¯ËˆÈ Ì‡ Ì„˜ÂÓ‰ ¯Â˘È‡‰ ·Ï˘· ¯·Î ˙Ú„Ï
,ı¯‡· ÌÈ¯ˆÂÓ‰ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ˙ÏÈÁ˙Ï ¯È·Ò‰ „ÚÂÓ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰ÏÂ ¯‚Ò‰‰ ˙ÂÁ˙· ÌÈ¯ˆÂÓ‰
.‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â‡„ÂÂ‰-È‡ ˙ÁÙÂ˙ ÍÎÂ
 .4תנאי הכרחי למערכת ארגונית הוא מידע מהימ ומפורט עד כמה שנית ,אשר ישמש עבור
מנהלי הארגו כלי ניהולי רב ער! לייעול המערכת .אשר על כ על משרד הבריאות היה להפעיל
מערכת ניהול ובקרה פנימית ,שתאסו" מידע על הלי! מת האישור לייבוא מזו ,שלבי ההלי!,
מספר הבקשות הנצבר בשלבי השוני ,זמני ההמתנה בכל אחד מהשלבי ועוד .מערכת הניהול
הזאת הייתה מסייעת לו להסיק מסקנות על מש! הטיפול במשלוחי ,על שלבי הטיפול ועל הסיבות
לעיכובי בשחרור המשלוחי ,בי שה באחריות היבוא ובי שה באחריותו שלו .מערכת כזאת
חשובה במיוחד לעניי זה ,לנוכח החשיבות הרבה הטמונה בקיצור הטיפול בבקשות לייבוא מזו
והקטנת העלויות ליבואני ,ובפרט לנוכח תלונות שקיבל משרד הבריאות בשני האחרונות
מיבואני שקבלו על הנטל הביורוקרטי הכבד ,בייחוד בנוגע למש! הטיפול בבקשותיה.
··„Ï‰Ï „Â„˘‡· ¯‚Ò‰‰ ˙Á˙ ‰ÏÁ‰ 2010 ¯·Ó·Â· ÈÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÈÁ˙Ï „ÚÂ ‰Á˙· ‡ÏÓ ˜È˙ ˙Ï·˜Ó - ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÈÁ˙ È„ÚÂÓ ¯Á‡ ·˜ÚÓ
·.˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· - 2011 ÈÏÂÈ· ‰ÊÎ ·˜ÚÓ Ï‰Ï ‰ÏÁ‰ ‰ÙÈÁ· ¯‚Ò‰‰ ˙Á˙ ÂÏÈ‡Â ,Â
·˜ÚÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .ÔÂÊÓ‰ ‡Â·ÈÈ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰· ÌÈ·Ï˘‰ „Á‡ ÏÚ ˜¯ ÏÚÙÂ‰ ·˜ÚÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Í˘Ó ÌÂˆÓˆÏÂ ÍÈÏ‰· ‰Ê ·Ï˘ ˙ÈÁ·Ï ÚÈÈÒ ‡Â‰ ÔÎ˘ ,·Ï˘ Â˙Â‡· ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ Ì¯˙ ‰Ê
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ .„Â„˘‡· ‰Á˙· ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÏÈÁ˙Ï ‰˙Ó‰‰
.ÔÂÊÓ ‡Â·ÈÈ· ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ÏÎ ÏÚ ÌÏÈÁ‰ÏÂ ÌÈ˘ ÈÙÏ ¯·Î ˙Â˘ÚÏ

__________________
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החל בשנת  2004משרד הבריאות מבחי בנהלי לייבוא מזו בי מוצרי מזו רגיל )בנוהל ייבוא מזו
רגיל נקבעה רשימה של מוצרי מזו רגילי( לבי מוצרי מזו רגיש ,שה מוצרי שאינ ברשימת מוצרי
המזו הרגילי .בסוגי המזו הרגיש נמצאי ,בי השאר ,מזו הדורש קירור )חלב ,בשר ,דגי( ,מזו
ייעודי )למשל ,מזו לחולי או לפגי( ,מזו תינוקות ושימורי דגי.

הטיפול בצמצו הנטל הביורוקרטי בשירות הציבורי
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בתשובה של משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה מינואר  ,2012הוא ציי כי לקראת פרסו הנוהל
לייבוא מזו בשנת  2004הוא ביצע ניתוח מערכתי בשיתו" בעלי העניי ,לרבות איגוד לשכות המסחר,
וכי מתקיי ג ניתוח מערכתי שוט" בנושא .עוד הסביר המשרד בתשובתו ,כי במועד כתיבת תשובתו
הוא הנפיק אישורי למשלוח תו! שני ימי עבודה בממוצע מיו קבלת התיק בתחנות" ,ולרוב א"
פחות ]מכ![ ובתנאי שהיבוא עומד בדרישות" .כ טע כי במהל! שנת  2012צפויי תגבור של כוח
אד ייעודי והשלמת פיתוח המערכת הממוחשבת ,ואלו יתרמו לצמצו זמני הטיפול בנושא.
‡„ÂÓÈÏ ˙Â„ÒÂÓ· ‰¯Î‰ Ô˙ÓÏ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÎÈÏ‰· ˙Â‡„Â-È
˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ˙Â„ÒÂÓÎ
חוק קליטת חיילי משוחררי ,התשנ"ד ) 1994להל חוק חיילי משוחררי( ,הסמי! את שר
התמ"ת 67להכיר במוסד לימודי כמוסד להכשרה מקצועית לצור! מימוש הפיקדו לחיילי
משוחררי) 68להל הפיקדו( .להכרה מהירה של משרד התמ"ת יש משמעות כלכלית :חוק חיילי
משוחררי נועד לסייע לה ללמוד במימו המדינה קורסי שמוסדות הלימוד הללו מציעי; ככל
שיתקצר פרק הזמ לקבלת האישור על ידי משרד התמ"ת ,וככל שיופחת הנטל הביורוקרטי ,לא רק
החיילי המשוחררי ייהנו ,אלא כ! יוכלו אות מוסדות לימוד להקדי לפעול וליצור מוניטי ,ואגב
זאת להגדיל את מספר התלמידי שלה ואת הכנסותיה .כמו כ ,ההכרה במוסד לימוד כ"מוסד
להכשרה מקצועית" מאפשרת למוסדות הלימוד לקבל פטור חלקי מארנונה .האג" להכשרה ולפיתוח
כוח אד במשרד התמ"ת )להל אג" ההכשרה( 69קבע בשנת  2007נהלי לטיפול ובדיקת בקשות
להכרה ב"קורסי עסקיי" וב"קורסי הפיקדו" ,70ובה מש! הזמ לאישור הקורסי.
È·‚Ï ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡ Ï˘ ˙È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡‰ ‰˜È„·‰ È·ÈÎ¯Ó ˙‡ ÔÁ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜˙ÂÚ˘ Ï˘ ‰Ú˜˘‰ ˙˘¯Â„ ,ÌÈÎÓÒÓ ˙ÈÁ· ˙ÏÏÂÎ‰ ,‰˜È„·‰ ÈÎ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÒ¯Â
,„Â‡Ó ÍÂ¯‡ ‡Â‰ ‰˜È„·Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ÌÂÈ 21 Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÎÈÙÏ .71„·Ï· ˙Â¯ÂÙÒ
‡˙ÂÙÒÂ ˙Â¯‚ÒÓ· ÏÙËÓ‰ ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ÌÈ‡È·Ó Ì‡ ÂÏÈÙ
‰˜È„·Ï ÂÈÏ‰· Ú·˜˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ÔÁ·È ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ .˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï
ÈÎ Ï‰Â· Ú·˜ ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡ .ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÒ¯Â˜Ï ¯˘˜· ‰Â˘ ÂÈ‡ ·ˆÓ‰ .˙È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡‰
˙˜È„·Ï ‰ÓÂ„ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÒ¯Â˜ Ï˘ ‰˜È„· .ÌÂÈ 90 ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó
˙ÈÎ˙ ˙‡ Ì‚ ˜„Â· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Á˜ÙÓ‰ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÒ¯Â˜·˘ ‰„·ÂÚ‰ ËÚÓÏ ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÒ¯Â˜‰
.Ò¯Â˜Ï „ÒÂÓ‰ ÚÈˆÓ˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
__________________
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החוק הסמי ג את השר לביטחו הפני ,שר הבריאות ,שר החינו או שר התיירות ,כל אחד מה
בתחו אחריותו ,להכיר במוסד לימודי כמוסד להכשרה מקצועית לצור מימוש הפיקדו לחיילי
המשוחררי.
על פי החוק ,הקר לקליטת החייל המשוחרר פותחת בקר חשבו פיקדו על שמו ,ע סיו שירותו
הסדיר החייל המשוחרר יכול לממש את כספי הפיקדו ,בי היתר לצור הכשרה מקצועית.
שר התמ"ת אצל למנהל אג) ההכשרה את סמכותו להכיר במוסד לימודי כמוסד להכשרה מקצועית
לצור מימוש הפיקדו.
קיימי שני סוגי של קורסי להכשרה מקצועית המוכרי מכוח חוק חיילי משוחררי" :קורסי
עסקיי" שהמוסדות מלמדי על פי תכנית הלימודי של משרד התמ"ת ובפיקוח ובקרה שלו ,ובסיומ
הבוגרי מקבלי תעודה של משרד התמ"ת ,ו"קורסי פיקדו" שאינ נתוני לפיקוח מקצועיפדגוגי או
לבקרה של משרד התמ"ת ,א הלה בודק רק את התאמת מבחינת תשתיות מקצועיותפדגוגיות ומכיר
בה לעניי הפיקדו.
זאת כאשר המוסדות מגישי למשרד התמ"ת את כל המסמכי .במקרי שבה לא מתקבלי כל
המסמכי ממילא אי משמעות ל 21הימי ,כיוו שאיאפשר להשלי את הבדיקה.
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62 דוח שנתי

 כי ברוב המקרי ההמתנה,2011 אג" ההכשרה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר
( ובכל הנוגע לפעולותיו הוא "ייעשה כל מאמ,לאישור קורסי הפיקדו קצרה משלושה חודשי
."לקצר את מש! הזמ
,72¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï „Ú˘ ÍÎÏ ‰‡È·‰ ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡ ˙ÂÏ‰˙‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÒ¯ÙÏÓ ÌÈÚÂÓ Ì‰ ¯Â˘È‡ ¯„ÚÈ‰·˘ ÔÂÂÈÎÓ ,˙È˜ÒÚ ˙Â‡„Â-È‡· „ÂÓÈÏ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÂÈ‰
;ÌÈ¯¯ÁÂ˘Ó ÌÈÏÈÈÁ ˜ÂÁ ÔÈÈÚÏ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈ¯ÎÂÓ Ì‰Ï˘ ÌÈÒ¯Â˜‰˘ ¯Â·ÈˆÏ
ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÒ¯Â˜Ï Ú‚Â· Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ˘ ÌÂ˘Ó ,˙ÈÏÎÏÎ ‰ÚÈ‚Ù Ì‰Ï Ì¯‚È‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÏÚ
.ÍÎ· ÍÂ¯Î‰ ÏÎ ÏÚ ,˙Â·ÎÂÚÓ ÂÈ‰
‡Ï ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡ ,Ô‰Ó 25-· ÈÎ ‡ˆÓÂ ˙Â˘˜· 51 ˙È‡¯˜‡ ˜„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .1
.ÌÈÓÈ 42-Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÒ¯Â˜ ¯Â˘È‡· ÏÙÈËÂ ÂÓˆÚÏ Ú·˜˘ ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· „ÓÚ
.ÈˆÁÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰ Í˘Ó „Á‡ ‰¯˜Ó·
„¯˘Ó È„È ÏÚ 73Â˘Â„ÈÁ Â‡ ¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÂˆÈ˜Ï ˙Â·È˘Á ‡ÂÙ‡ ˘È
- ÏÂÙÈË‰ Í˘ÓÂ ‰¯ˆ˜ ‰ÓˆÚ ‰˜È„·‰˘Î Ë¯Ù· ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Û‡Â ÌÈÏ‰· ,˙"Ó˙‰
.Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ‰˜È„·Ï ‰˙Ó‰ Ï˘· ¯˜ÈÚ· ‡Â‰ - ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘
 תהלי! אישור הבקשות כולל שני חלקי בדיקה אדמיניסטרטיבית ובדיקה של המפקח.2
 יש לקבוע גור אחד שינהל אותו ויתזמ את מועדי, על מנת שהוא יתבצע ביעילות, לכ.המקצועי
.הטיפול של כל הגורמי המעורבי
-ÈÏ‰ÈÓ‰ ÏÂÙÈË‰ :ÌÈÒ¯Â˜· ‰¯Î‰Ï ˙Â˘˜·‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ Ì¯Â‚ ÔÈ‡˘ ‡ˆÓ
È„È ÏÚ ‰˘Ú ÁÂ˜ÈÙ‰ ÂÏÈ‡Â ,ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÂÓÓ‰ È„È ÏÚ ‰˘Ú ˙Â˘˜·· È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡
ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ‡Ï‡ ,ÊÂÁÓ‰ Ï‰ÓÏ Â‡ ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ÌÈÂÓÓÏ ÌÈÙÂÙÎ ÌÈ‡˘ ÊÂÁÓ· ÌÈÁ˜ÙÓ‰
ÌÈÁ˜ÙÓ‰ È„È· „ÒÂÓ‰ Ï˘ ‰˜È„· ˘˜·Ó˘ ,ÈÊÂÁÓ‰ ‰ÂÓÓÏ .‰¯˘Î‰‰ Û‚‡· ÁÂ˜ÈÙ‰
‡Ï ‡Â‰ ,„ÒÂÓÏ Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ‰Ú‚‰‰ „ÚÂÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÎ ÔÈ‡ ,¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰˙Ó ˜ÏÁÎ ÊÂÁÓ·
ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‡ˆÂÓ Á˜ÙÓ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· .‰È‡ˆÓÓ ÂÈ‰ ‰ÓÂ ‰È˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ‰˜È„·‰ Ì‡ Ú„ÂÈ
.ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÂÓÓ Ï·˜Ó ÈÊÂÁÓ‰ ‰ÂÓÓ‰ ,Â˙˜È„··
·È·‡ Ï˙ - ˙ÂÊÂÁÓ· Â˘‚Â‰˘ ÌÈÒ¯Â˜Ï ˙Â˘˜· 81 È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· ˜„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
35-· ˜¯ .˙Â˘˜·· Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Ó ÏÚ ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁÂ ÊÎ¯Ó‰Â
˙‡ ¯˘Ùƒ‡˘ ÔÙÂ‡· Ô¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡ „ÚÈ˙ ˙Â˘˜·‰Ó
ÔÙÂ‡· ‰ÏÚ 74˙Â˘˜·· Á˜ÙÓ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó˘ ‡ˆÓ ÌÈ˜È˙‰ 35 ÔÈ·Ó 24-· .˙¯Â˜È·‰
˙‡ ÊÎ¯Ó˘ Ì¯Â‚ ¯„ÚÈ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈÏ ÚÈ‚‰ Û‡Â ,ÌÂÈ 21 ÏÚ ¯ÎÈ
.‰˜„ˆ‰ ‡Ï· Â˙ÂÎ˘Ó˙‰ÏÂ ÂÏÂ·¯ÒÏ Ì¯Â˙ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÎ
 כי המקרי שנמצאו "ה,2011 אג" ההכשרה ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר
 בפועל מפקחי אג" ההכשרה עומדי, שכ."[ כלל ]המקרי...היוצאי מהכלל ואינ משקפי את
 הוא ציי כי הענ" שבלט באי עמידה במגבלת הזמ תוגבר, ע זאת.במגבלת הזמ שנקבעה
.לאחרונה במפקחת נוספת
__________________

.במקרי שבה האישור התקבל לאחר תו תוק) האישור הקוד
.על פי נוהלי אג) ההכשרה לא נקבע לוח זמני קצר יותר לחידוש אישור ההכרה בקורסי הפיקדו
הטיפול של המפקח המקצועי מתחיל במועד השלמת הבדיקה האדמיניסטרטיבית והעברת מסמכי
.הבקשה לבדיקת המפקח ומסתיי ע העברת חוות דעת המפקח למחוז
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 .3ראוי היה שאג" ההכשרה יפעיל מערכת ניהול ובקרה פנימית ממוחשבת ,שממנה נית יהיה
ללמוד על מש! הטיפול בכל בקשה ,שלבי הטיפול והסיבות לעיכוב באישור הבקשה ,בי שה
באחריות מוסד הלימודי ובי שה באחריות אג" ההכשרה .מידע ממוחשב מאפשר ניתוח בחתכי
שוני ,ומשמש כלי ניהולי רב ער! לייעול המערכת.
˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ ‰ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È ‡Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ÏÈÚÙÓ ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡ ÈÎ ‡ˆÓ
,˙Â˘˜·‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙¯˘Ù‡Ó ‰È‡ ‡È‰ ÔÎ˘ ,ÈÂ‚¯‡ ÁÂ˙ÈÏ
Ô˙È ‡Ï ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰‡Ï‰ ÔÎÂ ·Ï˘ ÏÎ· ‰¯˜ ‰Ó ,(¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰˙· Ô‰ ·Ï˘ ‰ÊÈ‡·) Ô·ˆÓ
.¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯·„· „ÂÓÈÏ‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ
בתשובת אג" ההכשרה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  ,2011הוא ציי כי בכל הנוגע לקורסי
הפיקדו הקי משרד התמ"ת מערכת ממוחשבת שנית יהיה להפיק ממנה נתוני מעקב ובקרה על
התהלי! ,אול בשל מצוקת כוח אד במחוזות הנתוני לעתי אינ מוזני למערכת.
 .4על מנת לייעל את תהלי! אישור הבקשות ולעשות שימוש מיטבי בכוח האד ,וכדי לתת לכל
מוסד את הטיפול המתאי לו ,על אג" ההכשרה למיי את המוסדות הפוני אליו ,בעיקר על בסיס
ביקורות קודמות שנעשו בה ,לפי קריטריוני כמו אמינות המוסד ומדדי עזר נוספי כמו גודל ,ותק
וכו' .מיו כזה עשוי לסייע לאג" ההכשרה להתמקד במוסדות שיש סיכוי גדול יותר שה חורגי
מהנהלי או שהטיפול בה צפוי להיות ממוש! ומורכב יותר.
Â·ˆÓ ÏÚ Ú„ÈÓÂ „ÒÂÓ‰ „ÂÒÈÈ ˙˘ Ï˘ÓÏ ,‰ÊÎ ÔÂÈÓ ¯˘Ù‡Ó‰ Ú„ÈÓ‰Ó ˜ÏÁ˘ ÔÈÂˆÈ
Û‚‡‰ Í‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ È„È· Â‡ ‰¯˘Î‰‰ Û‚‡· ‡ÏÈÓÓ ‡ˆÓ ,Â˙Â˙È‡Â ÈÏÎÏÎ‰
.ÛÂ„Ú˙Â ÁÂ˙ÈÏ Â˙Â‡ ÏˆÈ ‡ÏÂ ˘ÂÓÈ˘ Â· ‰˘Ú ‡Ï

נטל ביורוקרטי כתוצאה מעיכוב בהזנת נתוני
תקנות התעבורה ,התשכ"א ) 1961להל תקנות התעבורה( ,קובעות כי בוח תנועה הסבור כי כלי
רכב עלול לסכ את התנועה ימסור לנוהג בו או למי שמחזיק בו בפועל הודעת אי שימוש ,שבה
יפורטו הפגמי בכלי הרכב .כמו כ הוא יודיע על כ! לרשות הרישוי וייטול ממי שנמסרה לו הודעת
אי השימוש את רישיו הרכב .נוהל משטרת ישראל קובע כי בוח התנועה יזי במחשב את הודעות
אי השימוש לא יאוחר מ  24שעות ממועד מסירת ההודעה למחזיק ברכב.75

__________________

75

קיימי שני סוגי של הודעת אישימוש .א מדובר בתקלת בטיחות ,לאחר שהמחזיק ברכב מתק את
כלי הרכב הוא נדרש להתייצב באג) הרישוי להנפקת רישיו רכב חדש .במקרה זה נוהל המשטרה קובע
כי בוח התנועה יזי במחשב את הודעות איהשימוש לא יאוחר מסיו המשמרת .א מדובר בתקלה
שאינה תקלת בטיחות ,בוח התנועה מאפשר למחזיק ברכב לתק את הליקויי תו  48שעות ועליו
להזי במחשב את הודעת איהשימוש לא יאוחר מ 24שעות ממועד מסירת ההודעה למחזיק ברכב.
במקרה זה לאחר שהמחזיק ברכב מתק את רכבו ,הנוהל קובע כי בוח תנועה יזי את ביטול ההודעה
מיד לאחר בדיקת הרכב.
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.˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ˙ÚÏ ·˘ÁÓÏ ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙Ê‰· Â·ÎÚ˙‰ ‰ÚÂ˙ ÈÁÂ· ÈÎ ‡ˆÓ
ÏÚ :„Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÙÒÓ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‡ˆÓÂ ‰ÚÙÂ˙‰ Û˜È‰ ˙‡ ˜„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ .·Î¯ ÈÏÎ 20,640 ˘È·Î‰Ó Â„¯Â‰ 2010 ÍÏ‰Ó· ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÂ˙ ÈÙ
˙ÌÂÈÓ ÌÈÈÚÂ·˘ „ÚÂ 76ÌÈÈÓÂÈÓ ¯˙ÂÈ ¯Á‡Ï ÂÊÂ‰ (39.2%) ·Î¯ ÈÏÎ 8,097 Ï˘ Ì‰ÈÂ
(5.6%) ·Î¯ ÈÏÎ 1,157 È·‚Ï ÌÈÂ˙ .‰ÚÂ˙‰ ÔÁÂ· È„È ÏÚ ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰
.‰Â˘‡¯‰ ‰˜È„·‰ ÌÂÈÓ ˙ÂÚÂ·˘ ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯Á‡Ï ÂÊÂ‰
·‰Á¯Ë ·Î¯‰ ÈÏÎ· ÌÈ˜ÈÊÁÓÏ ÂÓ¯‚ ·˘ÁÓ· ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ¯ÂÁÈ‡· ÂÈÊ‰˘ ‰ÚÂ˙‰ ÈÁÂ
.Â˜Â˙ ·Î¯‰ ÈÏÎ˘ È¯Á‡ ¯·Î ˘ÂÓÈ˘‰-È‡ ˙ÂÚ„Â‰ ÂÊÂ‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·˘ ¯Á‡Ó ,˙¯˙ÂÈÓ
ÌÈ˜ÈÊÁÓÏ ÂÓ˘¯Â ‰Ï‡Î ·Î¯ ÈÏÎ Â·ÎÈÚ ‰ÚÂ˙ È¯ËÂ˘ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰È‰ ˜Ê‰
·Ì‚ Ì¯‚ ¯ÂÓ‡Î ˜Ê .·˘ÁÓ· ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ ÒÒ·˙‰· ,·Î¯‰ ˙ÂÈ˜˙-È‡ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ Ì‰
·ÔÂÈ˘È¯ ˙‡ ˘„ÁÏ Â‡ ·Î¯‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ ˙‡ ˙Â˘Ï ‰Ï‡Î ·Î¯ ÈÏÎ ÈÏÚ· Âˆ¯ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó
˙Â¯·ÁÏÂ ÌÈ‡ÓˆÚÏ Ì¯‚ Ì‚ ˜Ê .·˘ÁÓ· ÈÂ‚˘‰ ÌÂ˘È¯‰ ·˜Ú ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÂÏÎÈ ‡ÏÂ ·Î¯‰
‡˘¯ ÌÈ¯ÊÁ‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ ,˜Ï„ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯Â·Ú ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ó ÒÓ È¯ÊÁ‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰
.ÔÈ˜˙ ‰È‰ ÏÚÂÙ·˘ Û‡ - ÔÈ˜˙ ‡ÏÎ ·˘ÁÓ· ÚÈÙÂ‰ Ì˙Â˘¯·˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ¯Â·Ú
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציינה משטרת ישראל ,כי "בעקבות הכשלי
שנמצאו ,כולל פניית המבקר ,החליט מדור תאונות דרכי ]באג" התנועה הארצי[ להציב את נושא
ההזנות למחשב כיעד לשנת  .2012במסגרת ]זו[ ...תועבר הדרכה לרכזי ביחידות ותתבצע הטמעת
הנושא בשטח .מדור תאונות דרכי יבצע בקרות בשטח לוודא שהנוהל וההנחיות מבוצעי כנדרש
על ידי יחידות השטח".
נטל ביורוקרטי בשל החובה למלא טופס מסוב ובשל המחסור בכוח אד 
הלי לקבלת "סל שיקו" לנכי נפש
משרד הבריאות קובע את זכאותו של נכה הנפש לקבל שירותי שיקו .כ הוא קובע את היק"
השירותי שיקבל )להל סל השיקו( .77להערכת ראש האג" לבריאות הנפש במשרד הבריאות,
בשנת  2011היו בישראל כ  120,000 100,000נכי נפש .על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי ,ביולי
 66,653 ,2011נכי נפש היו זכאי לסל שיקו )להל הנכי הזכאי(; אול ,על פי נתוני משרד
הבריאות רק כ  16,000מה מקבלי סל שיקו ומצויי בהליכי שיקו בקהילה .הפער בי מספר
הנכי הזכאי לבי מספר נכי הנפש שמקבלי בפועל סל שיקו נובע בחלקו מכ! שלא כל הנכי
הזכאי מתאימי לתכנית שיקו בקהילה .78אול להערכת ממונה שיקו ארצי באג" לבריאות
הנפש במשרד הבריאות ,כ  20%מנכי הנפש שוועדת השיקו 79אישרה לה תכנית שיקו ויתרו על
יישו התכנית.

__________________

76
77
78

79

זאת מאחר שלעתי משמרת מתחילה ביו מסוי ונגמרת למחרת.
לעניי זה ראו מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "שיקו נכי נפש בקהילה" ,עמ'  ,391ו„ÁÂ
˘˙ ,(2010) ·60 Èבפרק "סוגיות בתחו בריאות הנפש" ,עמ' .545
הסיבות המרכזיות לאיהתאמה לתכנית שיקו בקהילה ולהחלטת ועדה אזורית על איזכאות לסל
שיקו ,ה חשש כי שיקו הנכה בקהילה יגרו לפגיעה בנכה או בקהילה והיעדר שירותי מתאימי
שיאפשרו את שיקומו בקהילה .חלק מאלה שאינ מתאימי ה בעלי נכות נפשית קשה וזקוקי
לאשפוז כרוני.
ועדת שיקו אזורית שהקי שר הבריאות בהתא לחוק השיקו.
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ÏË‰ ·˜Ú ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ ÏÚ ÌÈ¯˙ÂÂÓ ˘Ù‰ ÈÎÓ ˜ÏÁ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
„¯˘Ó È„È ÏÚ Â¯ÂˆÈ˜ÏÂ ÍÈÏ‰˙‰ ËÂ˘ÈÙÏ ˙Â·È˘Á‰ Ô‡ÎÓÂ ,Â˙Ï·˜· ÍÂ¯Î‰ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰
,ÌÂ˜È˘ ÏÒ Ï·˜Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÂÈ„È ÏÚ Â‡ˆÓÈÈ˘ ˘Ù‰ ÈÎ ˙È·¯Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ :˙Â‡È¯·‰
.ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÏÏ‚· ÂÈÏÚ Â¯˙ÂÂÈ ‡ÏÂ Â˙Â‡ ÂÏ·˜È
ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ ˙Ï·˜Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ Ë˘ÙÏ ‰È‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÂÏÎÂÈ˘ ÚÂˆ˜Ó È˘‡ ˜ÈÙÒÓ ˙ÂÓÏ ,‡ÏÓÏ ˘Ù‰ ÈÎ ÏÚ˘ ÌÈÒÙË‰ ˙‡ ˘È‚‰ÏÂ Ë˘ÙÏ
,ÌÂ˜È˘‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘ ÈÙÎ ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ ,˘Ù‰ ÈÎ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ
˙‡ ÂÏ·È˜ ÌÂ˜È˘‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ „ÚÂÓ‰Ó ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ Ô˙È˘ ‰ÓÎ „Ú ¯ˆ˜Ï ‚Â‡„ÏÂ
¯ÂÁÈ‡· ˙‡Ê Ì‚ ,‰˘Ú ‰Ï‡ ÏÎÓ ˜ÏÁ ˜¯ ÌÏÂ‡ .ÏÚÂÙ· ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜Ï „ÚÂ Ô‰È˙ÂËÏÁ‰
.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,¯ÎÈ
ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó ˘Ù‰ ÈÎ ÏÎ ‡Ï : Ì Â ˜ È ˘ Ï Ò ˙ Ï · ˜ Ï Ì È Ò Ù Ë .1
Ì‰ÈÏÚ˘ ,ÂÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰·Â ‰Î‰ Ï˘ ‰˘˜·Ï Ì‡˙‰· Ú·˜ ÏÒ‰ Û˜È‰ ;ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ·
.ÌÈ„ÂÓÚ 20 ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÍÂ¯‡ ÒÙÂË ‡ÏÓÏ ˘Ù‰ ‰Î ÏÚ ÈÎ ¯¯·˙‰ .ÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ· ÌÈ„ÈÚÓ
ÁÂ„ Ì‰· ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ ˜¯ ‡ÏÓÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì·Â¯ ˙‡ ¯˘‡ ÌÈ˜ÏÁ 13 ÌÈÏÏÎ ÒÙÂË·
‰˘˜·Â ,‡ÏÓÏ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÏÚ˘ ˙ÂÁÂ„ ,‡ÏÓÏ ÏÙËÓ‰ ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ÏÚ˘ È‡ÂÙ¯
ÌÈÂ˘‰ ÌÈÒÙËÏ Û¯ˆÏ ˘¯„ ˘Ù‰ ‰Î ,ÔÎ ÂÓÎ .‡ÏÓÏ ‡ÙÂ¯ ÏÚ˘ ÌÈÈÈ˘ ÏÂÙÈËÏ
ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì‰È˙Â¯Â˜Ó .ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈË¯Ù‰ ÒÙÂËÏ ,Ï˘ÓÏ - ·¯ Ú„ÈÓÂ ÌÈÎÓÒÓ
‡Ï ˙ÂÓÈ˘Ó· ¯·Â„Ó ÈÎ ÂÈÏ‡Ó ¯Â¯· .80ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ Ïˆ‡ ÌÈÈÂˆÓ Ú„ÈÓ‰Â
ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÏË ‡Â‰ ‰Ê Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ ˘Ù‰ ‰Î ·ÂÈÁ ÔÎÏÂ ;˘Ù ‰ÎÏ È‡„ÂÂ·Â ˙ÂËÂ˘Ù
‰Î ÈÎ 2011 È‡Ó· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ˘Ù‰ ˙Â‡È¯·Ï Û‚‡‰ ˘‡¯ Ì‚ .¯˙ÂÈÓ
„ÒÂÓ ÂÓÎ ,È„ÒÂÓ Ì¯Â‚ ¯˘‡Î˘ ÔÈÂˆÈ .ÒÙÂË‰ ÈÂÏÈÓ· ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ Ï˘ ÚÂÈÒÏ ˜˜Ê ˘Ù‰
˜ÏÁ ÌÏÂ‡ ,ÍÎ· ÂÏ ÚÈÈÒÓ „ÒÂÓ‰Ó ÚÂˆ˜Ó ˘È‡ ,ÌÂ˜È˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰Î‰ ˙‡ ‰ÙÓ ,ÊÂÙ˘‡
ÌÈ˘˜˙Ó ‰ÁÙ˘Ó È· ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÂÙ˘ ˘Ù‰ ÈÎÓ
.ÒÙÂË‰ ÈÂÏÈÓ· Ì‰Ï ÚÈÈÒÈ˘ ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ ‡ÂˆÓÏ
ÒÙÂË ˙‡ ˘„ÁÓ ÁÒÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÓÈÈÒ 2009 ˙˘· ÈÎ ‡ˆÓ
ÏÁ‰ Ì¯Ë - 2011 ¯·ÓËÙÒ - ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÌÏÂ‡ .˘Ù‰ ÈÎ Ï˘ ‰ÈÈÙ‰
Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ ·˜Ú ,‰Ê „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .ÒÙÂË‰ Ï˘ ˘„Á‰ ÁÒÂ· ˘ÂÓÈ˘‰
Â‡ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÂÈÏ‡ ÂÙ˘ ˘Ù‰ ÈÎÏ ÒÙÂË‰ ÈÂÏÈÓ· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÚÈÈÒ ‡Ï ,ÈÚÂˆ˜Ó
.ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ ÂÏ˘ ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ ˙‡ Ï·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ‰˘˜‰ ¯·„‰Â ,‰ÁÙ˘Ó È· ˙ÂÚˆÓ‡·
 כי הוא יסייע לנכי הנפש,2012 משרד הבריאות ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר
10  זאת באמצעות הוספת מרכזי סיוע למשפחות נכי הנפש והנגשת והוספת,במילוי הטפסי
.(תקני במיקור חו

__________________

 ראו לעיל בפרק "דרישות של גופי ציבוריי,בנוגע לדרישות מידע המצוי אצל גופי ציבוריי אחרי
."לקבל מידע המצוי ממילא בידיה
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ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ ,81‰È„Ó· ˙ÈÓ˘¯ ‰Ù˘Î ˙È·¯Ú‰ ‰Ù˘‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙Â¯ÓÏ
‰Ù˘· ÌÂ˜È˘ ÏÒ ˙Ï·˜Ï ÌÈÒÙË ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˜ÈÙ‰ ‡Ï ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰
Ï"ÎÓ ‰Á‰ 2011 ÈÏÂÈ· ˜¯ .˙È¯‰Ó‡·Â ˙ÈÒÂ¯· ÌÈÒÙË ˜ÈÙ‰ ‡Ï ‡Â‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙È·¯Ú‰
˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ,ÌÂ˜È˘‰ ÏÒÏ ‰˘˜·‰ ÈÒÙÂË ˙‡ ˙È·¯ÚÏ Ì‚¯˙Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
Û‡Â ,ÂÏ‡ ˙ÂÙ˘· ÌÈÒÙË Â˜ÙÂ‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .˙È¯‰Ó‡ÏÂ ˙ÈÒÂ¯Ï ÌÓ‚¯˙Ï
.ÂÏÏ‰ ˙ÂÙ˘Ï ÂÓ‚¯Â˙ ‡Ï ÌÓˆÚ· ‡ÏÓÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÎ‰˘ ÌÈÒÙË· ÌÈ˜ÏÁ‰
ÁÂÏ˘ÏÂ ‡ÏÓÏ ˘Ù‰ ÈÎÏ ¯˘Ù‡È ÒÙÂË‰ ·e˘ÁƒÓ : Ì È  Â ˙  ‰ ˙ Ë È Ï ˜ Ô Ù Â ‡ .2
Ï˘ ÌÈ˜Â¯Ò ˙ÂÁÂ„ ÛÂ¯Èˆ· ,¯ÎÈ ÔÓÊ ¯ÂˆÈ˜ ÍÂ˙ ,ÔÂÂ˜Ó ÔÙÂ‡· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ Â˙Â‡
Ì„‡ ÁÂÎ È·‡˘Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÍÂÒÁÈ Ì‚ ¯·„‰ .ÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ „·ÂÚ‰ Ï˘Â ÏÙËÓ‰ ‡ÙÂ¯‰
˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ‰Á‰ 2011 ÈÏÂÈ· ˜¯ .ÌÈÒÙË‰ ˙„Ï˜‰ Í¯ÂˆÏ ÌÂÈÎ ÂÏ ÌÈ¯ÒÁ˘
„ÚÂÓ· .ÔÂÂ˜Ó ‰˘˜· ÒÙÂË „ÁÈ ÔÎ˙Ï „¯˘Ó· ·e˘ÁƒÓ‰ Û‚‡ ˙‡Â ˘Ù‰ ˙Â‡È¯·Ï Û‚‡‰
.82‰Ê ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
·ÂÎÈÚ ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ 83˙Ó„Â˜ ˙¯Â˜È·· : È Ú Â ˆ ˜ Ó Ì „ ‡ Á Â Î · ¯ Â Ò Á Ó .3
ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú .84ÏÂÙÈË ÈÓ‡˙¿Ó ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ¯˜ÈÚ· ,ÌÂ˜È˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈÓ˜˙˘Ó‰ ıÂ·È˘·
ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ‰ .ÏÂÙÈË‰ ÈÓ‡˙Ó ¯ÙÒÓ· ÈÂÈ˘ ÏÁ ‡Ï ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ·ÎÈÚ ‡Â‰˘ ÍÎ· ,ÌÂ˜È˘Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Â‡ˆÓ˘ ˘Ù‰ ÈÎ· Ú‚Ù ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡
Ì¯Â‚ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜· ·ÂÎÈÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ ˘ÂÓÈÓ ˙‡Â Ì‰Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÈÎ˙
˙¯ÎÈ ‰ÚÙ˘‰ ‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ˘ ‰˘ÂÁ˙ ,˙Â¯È˘‰ ÈÏ·˜Ó ·¯˜· ˙Â‡„Â-È‡ ˙˘ÂÁ˙ ˙¯·‚‰Ï
ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ .Ì‰È˙ÂÁÙ˘ÓÂ ˘Ù ÈÎ ÂÓÎ ˙Â˘È‚¯ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ·¯˜·
Ì¯Â·Ú˘ ‰Ï‡ ,˘Ù‰ ÈÎ ˙ˆÂ·˜ Ï˘ ÌÈÂÒÓ ˜ÏÁ· „ÁÂÈÓ· Ú‚Ù ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ‰
.‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ÏÏÎ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÈÎ˙
 כי שירותי המזכירות של ועדות,2012 משרד הבריאות ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר
 משרות20  יתוגבר צוות השיקו ב2013  ובשנת,(סל השיקו זוהו כחס ויועברו למיקור חו
.נוספות
˙‡ Ï·˜Ï È„Î ¯Â·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ˘Ù‰ ÈÎ˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ˘È‚‰ÏÂ Ë˘ÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
È¯·Â„ ˘Ù‰ ÈÎÏ ˜ÙÒÏ Ì‚ ÂÈÏÚ .‡ÏÓÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‰˘ ÌÈÒÙË‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ
˘Ù‰ ÈÎÏ ˜ÙÒÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ ÂÈÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .Ì˙Ù˘· ÌÈÒÙË ˙È¯‰Ó‡Â ˙ÈÒÂ¯ ,˙È·¯Ú
.ÌÂ˜È˘‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘ ÈÙÎ ÌÂ˜È˘‰ ÏÒ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÈÂÂÈÏ

__________________

.1922 , ישראל, לדבר המל במועצה על אר82 )סעי
 בסעי) "יחידת,"בעניי זה ראו בפרק "הפעולות של ממשלות ישראל להפחתת הנטל הביורוקרטי
."ממשל זמי
.545 ' עמ," בפרק "סוגיות בתחו בריאות הנפש,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,ראו מבקר המדינה
חוק השיקו קובע כי ימונה "מתא טיפול שיהיה אחראי ליישו ותיאו מת כל השירותי הניתני
."לנכה הנפש
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הפעולות של ממשלות ישראל להפחתת הנטל הביורוקרטי
היעדרה של מדיניות כוללת
 .1הבנק העולמי מפרס אחת לשנה את דוח ה) Doing Businessלהל  דוח הבנק העולמי(,
ובו הוא מציג מדד המשווה בי רוב מדינות העול ומדרג על פי הקלות שבה נית לעשות בה
עסקי מנקודת הראות של החברות העסקיות המבקשות לפעול במשק .85מדינות בעול רואות
במיקומ במדד הזה מניע לנקיטת פעולות להפחתת הנטל הביורוקרטי .בדוח הבנק העולמי לשנת
 2010דורגה ישראל בתפקוד המער הביורוקרטי המטפל בעסקי במקו נמו ביחס למדינות
ה .86OECDהחל בשנת  2006ראה ארגו ה OECDאת הפחתת הנטל הביורוקרטי כאחד הנושאי
המרכזיי בפעילותו ,ומדינות רבות החברות בארגו כבר הפעילו באותה עת תכנית לאומית
עצמאית להפחתתו .87אול ישראל ,שמאז שנות התשעי של המאה העשרי עשתה מאמצי
להצטר" לארגו ,ואכ הצטרפה אליו ב ,2010לא גיבשה עד כה תכנית כזאת.
החלטת ממשלה בנושא צמצו הנטל הביורוקרטי חשובה ביותר .החלטה כזאת תחייב כל אחד
ממשרדי הממשלה לפעול בתחו זה ,ויהיה נית לקבוע בה את גו" המטה שירכז את הטיפול בנושא
וינחה את שאר המשרדי  .כ נית יהיה לכלול בה תקציבי פעילות ,חובות דיווח ודרכי מדידה של
הנטל הביורוקרטי שהמשרדי מטילי ושל הישגי המשרדי בתחו צמצומו .אלה יניעו את
התהלי.
כדי לצמצ את הנטל הביורוקרטי ברגולציות הנוגעות לתחו העסקי והנכללות בדוח הבנק
העולמי ,הטילה הממשלה 88ביוני  2009על שר האוצר למנות ועדת היגוי שתמלי $על רפורמה
לשיפור וייעול תהליכי עשיית עסקי בישראל בהשוואה למדינות העול )להל  ועדת ההיגוי(.
ועדת ההיגוי החליטה בשלב הראשו לקד "פיילוטי " לצמצו הנטל הנובע משתי רגולציות
מרכזיות .89ביולי  2010אימצה הממשלה 90את המלצות ועדת ההיגוי בנוגע לרגולציות אלה,
והוועדה החלה לטפל בארבעה הליכי נוספי  91באמצעות צוותי משנה .ע זאת ,פעילות זו אינה
פוטרת את הממשלה מהצור לקבוע מדיניות כוללת.

__________________

85
86
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88
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90
91

הדירוג מתבסס על הערכה של תפקוד הממשלה בכמה רגולציות חשובות ,והנתוני המשמשי לקביעת
המדדי בדוח נאספי מתו נתוני רשמיי ובהתייעצות ע אנשי מקצוע בכל אחת מהמדינות.
ניתוח שער משרד האוצר לנתוני דוח הבנק העולמי לשנת  2010מעלה כי ישראל דורגה במקו ה21
מבי  35מדינות   30המדינות שהיו חברות ב OECDבתחילת שנת  ,2010וכ סינגפור ,הונג קונג,
טייווא ,צ'ילה וישראל .יצוי כי המיקו של מדינה מסוימת עשוי להיות מושפע מפעולות לצמצו
הנטל הביורוקרטי שנקטו מדינות אחרות כדי לשפר את מיקומ בדירוג הכללי.
ראו:
Working party on regulatory management and reform, Cutting red tape II, Draft
analytical report, (2009), OECD, Public governance and territorial development
directorate, Public governance committee.

החלטת ממשלה מס'  452מ .21.6.09הממשלה החליטה בהחלטות מס'  1157מ 30.12.09ומס' 2973
מ 10.3.11על שינויי בהרכב ועדת ההיגוי.
הליכי להקמת עסק חדש והליכי לרישו נכס  בהיבטי המיסוי.
החלטת ממשלה מס'  2054מ.15.7.10
הליכי לרישו נכסי ,הליכי תקינה ,הליכי לקבלת אישורי ייבוא ממשרד הבריאות ,הלי רישוי
עסקי.
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ÏÚÈÈÏ È„Î ˙ÂËÏÁ‰ ‰ÓÎ ÂÏ·È˜ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· Â‰ÈÎ˘ ˙ÂÏ˘ÓÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .2
‰Ï˘ÓÓ‰ .Ì‰Ó Ú·Â‰ ÏË‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ ,92ÌÈÈÊÎ¯Ó Ì˜ÏÁ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÌÈÎÈÏ‰
ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ¯˙ÂÈ ·Á¯ ÍÈÏ‰˙ ÚÈ‰Ï ‰ËÈÏÁ‰Â ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰¯È·‚‰ Û‡ 93˙ÈÁÎÂ‰
ÌÏÂ‡ ,‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ,È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰
·ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÈÎ˙Â ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈÈ„Ó Ú·˜˙˘ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰
ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÏÏÎ· ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈÂ
ÏÎ ÈÎÂ ,˙Ó‡Â˙ÓÂ ‰¯Â„Ò ‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÂÂÎ‰ ‡ÏÏ ,ÂÈÈÚ ˙Â‡¯Î ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÚÂÙ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰
‡.‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ¯Á‡ ·Ï˘· ÈÂˆÓ Ì‰Ó „Á
‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙· ÚÂ·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ‰Á‰ 2010 ˙˘ ÛÂÒ· .3
˘.¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Â (ÈË¯˜Â¯ÂÈ·) È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡‰ ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰ - ÛÒÂ „ÚÈ Ì‰Ï
‡˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈÈ„Ó ˙Ú·Â˜‰ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰· ‰‚ÂÚ Ì¯Ë ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÂÊ ‰ÈÁ‰ ÌÏÂ
‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙· Ú·˜ Û‡ Ó"‰¯ „¯˘Ó .‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÏÎ· ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï
˘ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÈÎ˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡È·È ‰ÓÂÈÒ· ÈÎ 2011 ˙˘Ï ÂÏ
- ÔÏ‰Ï) È˙Ï˘ÓÓ‰ ÏÂÚÈÈ‰ ÍÈ¯„Ó ˙·È˙Î ÌÈÈ˙Ò˙ 2011 ÈÂÈ ÛÂÒ· ÈÎÂ ,È·ÈË¯ËÒÈÈÓ„‡‰
,Â˙Â‡ Ô‚¯‡Ï ,ÌÂÁ˙· Ó"‰¯ „¯˘Ó· ¯·ˆ˘ Ú„È‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ï „ÚÂ ÍÈ¯„Ó‰ .(ÍÈ¯„Ó‰
‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Ï ˙ÂÚˆ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈÏ‰ÓÏ ˙˙ÏÂ ,ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï
‡,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ .Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ - ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙ÂÈ¯˘Ù
.ÍÈ¯„Ó‰ ˙·È˙Î ‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ,2011 ¯·ÓËÙÒ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011ציי משרד רה"מ ,כי הוא פועל יחד ע משרד
האוצר והשר הממונה על שיפור השירות לציבור ,ח"כ מיכאל אית ,לקבל החלטת ממשלה שתניע
מהל ממשלתי משולב להפחתת הנטל הביורוקרטי ולשיפור השירות לאזרח ,תקבע את הכלי
והמנגנוני לטיפול בנושא ,תגביר את התיאו בי התהליכי השוני ,ותקי גו לקבלת החלטות
וקביעת מדיניות ממשלתית .עוד ציי משרד רה"מ ,כי העיכוב שחל בכתיבת המדרי נבע מאילוצי
כוח אד וכי היא תסתיי עד מחצית שנת .2012
כלי לצמצו הנטל הביורוקרטי בישראל
במדינות המפותחות מקובל לחלק את הטיפול בביורוקרטיה לשלושה תחומי עיקריי :בחינה של
עלויות הנטל הביורוקרטי המוטלות על המגזר העסקי ועל האזרחי; בחינת איכות השירות לציבור
 $התוצר העיקרי של בחינה כזאת הוא שיפור בנגישות האזרח לשירותי שעל השירות הציבורי
לספק לו; בחינת ההשפעה והיעילות של כל רגולציה .להל תיאור הכלי שממשלת ישראל הפעילה
כדי לצמצ את הנטל הביורוקרטי:
ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈ„ÚÈ Ï˘ ‰ÚÈ·˜Â ‰Î¯Ú‰ ,‰„È„Ó
עד ספטמבר  2009הציבו לעצמ מרבית המדינות החברות באיחוד האירופי  27 $מ 30$המדינות
החברות בו  $יעד כמותי להפחתת הנטל הביורוקרטי .94שלב מקדמי והכרחי לקביעת היעדי ובקרה
__________________

92
93
94

ההליכי המרכזיי שלגביה התקבלו החלטות ממשלה :הלי רישוי עסקי ,הליכי תכנו ובנייה והליכי
לניהול מקרקעי ישראל .יצוי כי פעולות הממשלה בנוגע להליכי אלה לא נבדקו במסגרת דוח זה.
הממשלה ה 32שהחלה בכהונתה באפריל .2009
מדינות נוספות החברות בארגו ה OECDואינ חברות באיחוד האירופי ,כמו קנדה ודרו קוריאה,
הציבו לעצמ א #ה יעדי כאמור .רוב המדינות שהציבו לעצמ יעד להפחתת הנטל הביורוקרטי
העמידו אותו על כ) 25%מרמת הנטל טר תחילת ההפחתה כפי שנמדד באמצעות המודלי
המקובלי( בתו שלוש עד שש שני.
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על עמידה ביעד הכמותי שנקבע הוא הכנת מסד נתוני ,מדידה והערכה כמותית .ואכ ,מרכיב
מרכזי בתכנית הפעולה להפחתת הנטל במוסדות האיחוד האירופי )שאישרה נציבות האיחוד
האירופי במר)  ,(2007היה מדידת הנטל בקנה מידה רחב במדינות האיחוד ,והדבר נעשה בשני
.2008$2007
·ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÈË‰ 2009 ÈÂÈ· ˜¯ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,Ï‡¯˘È
ÌÈ„„Ó ÍÓÒ ÏÚ ˙‡ÊÂ ,"ÌÈ˜ÒÚ ˙ÈÈ˘Ú ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„„ÓÂ ÌÈ„ÚÈ" ÚÂ·˜Ï
˘˜·¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘Î ˜¯ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈÈÓÂ‡Ï-ÔÈ· ÌÈ„„ÓÂ ÈÓÏÂÚ‰ ˜·‰ È„È ÏÚ ÂÚ
ÏË‰ ˙„È„Ó Í¯ÂˆÏ ,ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘Ï È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÒ¯Ù ,2011 ÈÏÂÈ· ,ÔÎÓ
,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú .96SCM-‰ ˙ËÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· 95È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÏÚ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰
‰È‰ ÈÂ‡¯ .ÏË‰ ˙„È„Ó ‰ÏÁ‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ Ï‡¯˘È· ‰ÊÎ˘ „„Ó Á˙ÂÙ Ì¯Ë ,2011 ¯·ÓËÙÒ
˘‚‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯Â˙Â ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ„ÚÈ Ú·˜˙ Ï‡¯˘È· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ì
˘˙.Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ‰Î¯Ú‰ ˙ÂËÈ˘Â ‰„È„Ó ˙ÂËÈ˘ ÁÂ˙ÈÙÏ Ì‚ ˙È‡¯Á‡ ‰È‰
ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Ï·Â‰
לפני הממשלה עומדות כמה אפשרויות להוביל באמצעות את נושא צמצו הנטל ,כגו הקמת
משרד או גו ייעודי; הקמת פורו בי$משרדי ומינוי יו"ר לפורו; קביעה כי משרד מסוי אחראי
להוביל את הנושא והסמכתו להורות על דרכי פעולה למשרדי האחרי .יצוי כי מרבית מדינות
ה OECD$בחרו גור מסוי לטיפול בנושא  $בכל מדינה משרד ממשלתי אחר .בדר כלל
המשרדי המטפלי בנושא ה משרדי המטה העוסקי בקביעת מדיניות ,במדידות ובתיאומי
רוחביי  $כמו משרד האוצר או משרד רה"מ.
Ì¯Ë ÍÎÈÙÏÂ ˙È˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ· ‡˘ÂÎ ‡˘Â· ‰„ ‡Ï ÏÏÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,¯ÂÓ‡Î
ÈÎ ‰‡ˆÓ ‰˜È„·‰ .97Â· ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÈ˘ Ì¯Â‚‰ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰
·˙„Â·Ú Ï˘ ÌÈÈÂ˘‡¯ ÌÈ·Ï˘· Ó"‰¯ „¯˘Ó ‰È‰ ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
.‰È‰È ‡Â‰ ÈÓÂ ,¯˙ÂÈ Â‡ „Á‡ ÏÈ·ÂÓ Ì¯Â‚ ‰È‰È Ì‡ ÚÂ·˜Ï ‰„ÚÂ˘ ‰ËÓ
Ì¯Â‚ È„È· ÊÎÂ¯ ‡Â‰˘ ÈÏ·Â ,‡˘Â· Ó"‰¯ „¯˘Ó Ï˘ ÏÂÙÈË‰Ó „·Ï˘ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
‡,99˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ 98¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ÓÏ ,È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÂ˘ ÌÈÙÂ‚ ÂÏÁ‰ ,„Á
·.Ì„˜Ï ÔÂÎÏ ‰‡¯ ‡Â‰˘ ÌÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ - ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰ËÓ ˙„Â·Ú
ÏÂÙÈËÏ È·ÈË˜Ù‡ ÔÂ‚Ó ‰È‰È˘ ˙Ó ÏÚÂ ,ÌÏÂÚ· ÔÂÈÒÈ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯È˘ ‰ÊÎ Ì¯Â‚ ¯ÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡· ÔÂ„˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÂÁ˙· ÏÏÂÎ
·.ÌÈ„¯˘Ó‰ ¯‡˘ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰ÁÈÂ ‡˘Â

__________________
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מועד הגשת ההצעות למכרז )אוגוסט  (2011היה סמו למועד סיו הביקורת )ספטמבר .(2011
ה Standard-Cost-Model  SCMהוא המודל הנפו) ביותר למדידת נטל ביורוקרטי .באמצעותו נית
לחשב את העלויות של הפעולות הנדרשות במסגרת ההליכי הביורוקרטיי .המודל הוא גנרי ,ופותח
בהולנד באמצע שנות התשעי .מדינות רבות ,ובראש החברות בארגו ה OECDאימצו אותו,
התאימו אותו לצורכיה ומדדו באמצעותו את הנטל הביורוקרטי המוטל על אזרחי ועל עסקי.
בכל אחד מהנושאי שלגביה קיבלה הממשלה החלטה נקודתית ,היא ג קבעה גו #מוביל אחר.
משרד האוצר ריכז את עבודת ועדת ההיגוי בנושא עשיית עסקי.
ראו להל בנוגע לפעולות משרד התמ"ת בתחו הערכת הרגולציה  .RIA
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בתשובתו למבקר המדינה מדצמבר  2011הודיע משרד רה"מ כי בכוונת הממשלה להקי ועדה
מקצועית להפחתת הנטל הביורוקרטי ושיפור השירות .כ מסר כי הוועדה תציב יעדי ממשלתיי
ותתא את כלל הפעולות הממשלתיות בנושא.
¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ
בהתא להחלטת ממשלה מאוגוסט ) 2010להל  $החלטה  ,100(2201החלה לפעול ועדה
בי$משרדית לשיפור השירות הממשלתי לציבור בראשות ראש אג התקציבי במשרד האוצר ונציג
מטע השר הממונה על השירות לציבור .101במועד סיו הביקורת ,ספטמבר  ,2011נמצאה הוועדה
בתחילת עבודתה  $ערכה מיפוי ראשוני של יחידות השירות ב 23$משרדי הממשלה המרכזיי ,ודנה
באופ מדידת השירות הממשלתי לציבור ובתפקידי של יחידת המטה לעניי שיפור השירות
הממשלתי לציבור ושל מרכז השירות הממשלתי.
,¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Â ÁÂ˙È ,‰„È„Ó Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ‰ÏÈÁ˙‰ 2201 ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
‡.‰˙È˘‡¯· ˜¯ ‡È‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÈÈ˘Ú‰ ÌÏÂ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציי השר הממונה על השירות לציבור ,ח"כ מיכאל
אית ,כי מתבצעת עבודת מטה שנועדה לקבוע תורת מדידה לרמת השירות לציבור ואיכותו ,להקי
יחידת מטה ממשלתית לשירות לקוחות ,ולהקי את קטלוג השירותי הממשלתי שיספק לציבור מידע
על שירותי הממשלה .כמו כ ציי השר כי ישראל נמצאת בתהליכי הצטרפות ליזמה הבי$לאומית
לממשל פתוח שחברו לה כ 40$מדינות .כחלק ממחויבותה לשותפות הצהירה מדינת ישראל על
כוונתה לשפר את השירות הממשלתי לציבור ואת הגברת האמו הציבורי במוסדות השלטו.
102

(R.I.A.) ‰ÈˆÏÂ‚¯ ˙Î¯Ú‰

בחינת ההשפעה והיעילות של כל רגולציה כוללת בי היתר בחינה של יעילות וכדאיות של
פעולות האכיפה הכרוכות ברגולציה  $תוצרי הבחינה בתחו זה עשויי להביא ליזמה לשינוי
חקיקה .כבר בשנת  1995פרסמה מועצת השרי של ארגו ה OECD$המלצה בנוגע לשיפור איכות
הרגולציה הממשלתית .ההמלצה מורה על בדיקה של תהליכי הפיתוח ,ההחלה ,ההערכה והשינוי
של הרגולציה .משרד רה"מ דיווח למשרד מבקר המדינה בעניי זה ,כי בעת שהארגו בח את
קבלתה של ישראל לארגו הייתה "הצהרת כוונות בפני הארגו על כוונת הממשלה לאמ) תהליכי
."R.I.A
כאמור ,בהיעדר גור שיוביל את הטיפול הכולל בנושא ,פעל משרד התמ"ת לפיתוח נושא הערכת
הרגולציה בישראל ביזמתו ,מאחר שהוא כולל מספר רב של רגולטורי  $כ 13$יחידות המפעילות
כ 20$רגולטורי .103משרד התמ"ת דיווח למשרד מבקר המדינה כי בסיכו ע משרד רה"מ הוחלט
שבשלב הראשו הוא יבצע הערכת רגולציות הקשורות בו  $מעי "פיילוט"  $ולאחר מכ יחליטו
המשרדי הנוגעי בעניי כיצד להמשי ולטפל בנושא בכלל משרדי הממשלה .נמצא כי באפריל
__________________
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החלטת ממשלה מס'  2201מ.8.8.10
חברי הוועדה מונו על ידי ועדת השרי לעניי שיפור השירות לציבור בראשות השר הממונה על
השירות לציבור.
.RIA - Regulatory Impact Assessment
בעיקר בתחומי הסחר ההוג והצרכנות ,העבודה ,הבטיחות ,המעונות ,האגודות השיתופיות והיטלי
הסחר.
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 2011קיבל משרד התמ"ת נייר עבודה שנעשה במימונו ,הסוקר את העשייה בתחו בעול וכולל
המלצות ליישו בישראל.
בדצמבר  ,2011לאחר סיו הביקורת ,החליטה הממשלה לפעול לייעול ולשיפור הרגולציה
הממשלתית .104מתוק זה הטילה הממשלה על משרד רה"מ בסיוע משרד התמ"ת לפעול לפיתוח
תורת רגולציה ממשלתית ,וקבעה כי עד ל 30.6.12$תוגש לה תכנית בעניי זה.
˜¯ ‡È‰ ‰ÈÈ˘Ú‰ ÌÏÂ‡ ,ÍÈÏ‰˙ ˙Ú˙‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ê ÌÂÁ˙· Ì‚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
·.‰ÈÏÂ˙ÈÁ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011ציי מנכ"ל משרד האוצר שכיה עד יולי  ,2011מר
חיי שני ,105כי "חסרה תכנית פעולה מקיפה בנושא הפחתת הנטל הביורוקרטי ואבני דר ליישומה,
לרבות קביעת גו ...אחראי ,בעל ראיה מערכתית" ,שירכז את האחריות והסמכות לפעולות לצמצו
הנטל "במקו אחד" .גו זה יעסוק "בכלל היבטי ייעול הביורוקרטיה ברמה הממשלתית ,והוא
יקבל את סמכויותיו מהדרג הפוליטי הבכיר .המצב כיו בו קיימות ועדות נפרדות לטיפול בנושא
הפחתת הביורוקרטיה ...מספיק לקידו נושאי נקודתיי .הרחבת והעמקת הטיפול בנושא הפחתת
הביורוקרטיה דורשי שינוי במבנה הקיי ...מדינות שהצליחו להפחית את הנטל הביורוקרטי פעלו
דר קביעת יעדי ברורי להפחתת הנטל הביורוקרטי והגדרת הכלי למדידת ההפחתה".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011ציי משרד רה"מ ,כי הדוגמאות שהציג בפניו
משרד מבקר המדינה במסגרת דוח זה מדגישות את הצור בפעולה נמרצת .כ ציי כי המהלכי
המתקיימי כיו לצמצו הנטל הביורוקרטי "ה בעצימות נמוכה ביחס למצב וביחס למתקיי
במדינות ה ,"OECD$וכי יש "צור מהותי בשיפור" .עוד נמסר בתשובה כי "משרד ראש הממשלה
רואה חשיבות רבה להובלת תהלי ממשלתי רחב להפחתת הנטל הביורוקרטי ,לש כ פעל...
ליצירת ממשקי עבודה מול כל גורמי המטה בממשלה הפועלי בתחו ,ועל יצירת קשרי ע
מומחי ה OECD$בתחומי הרגולציה והייעול לש לימוד וביסוס פעולה מבוססת על ניסיונ של
מדינות אחרות בתחו".
ˆ˙¯Â˘˜˙Â Ú„ÈÓ ˙ÈÈ‚ÂÏÂÎË ˙ÂÚˆÓ‡· ÏË‰ ÌÂˆÓ
כפי שצוי ,מילוי טפסי והגשת וביצוע תשלומי ה מהביטויי המשמעותיי ביותר של הנטל
הביורוקרטי על האזרחי .השימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת 106הוא כלי חשוב המסייע
להפחתת הנטל ,107כיוו שהשימוש במחשב הביתי חוס את הצור להתייצב במשרד ממשלתי או
בסני דואר כדי לבצע תשלו או כדי להגיש טופס .יצוי כי בחינת הצור בכל טופס ותשלו
ובחינת הצור בכל פריט מידע שנדרש בכל טופס  $כשלב מכי לקראת שילוב הטפסי והתשלומי
במערכות ממוחשבות  $עשוי להפחית דרישות למידע מיותר ,לייעל ולפשט את הטפסי ולמנוע
כפילויות בטפסי ובתשלומי .הניסיו בכמה מדינות בעול הוכיח יתרונות אלה :בהולנד ,למשל,
דווח כי  40%מהפעולות להפחתת הנטל הביורוקרטי על האזרחי נעשו באמצעות שימוש
בטכנולוגיות כאלה.
__________________

 104החלטת ממשלה מס'  4027מ.25.12.11
 105כיה כיו"ר ועדת ההיגוי בנושא עשיית עסקי.
.ICT - Information and communication technology 106
 107ראו:
Working party on regulatory management and reform, Cutting red tape II, Draft
analytical report, (2009), OECD, Public governance and territorial development
directorate, Public governance committee.
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 .1י ח י ד ת מ מ ש ל ז מ י   :בשנת  1997החל אג החשב הכללי במשרד האוצר להפעיל את
פרויקט "תהיל"ה" ,108שמטרתו בי היתר היא ניצול טכנולוגיית המידע והאינטרנט למת מידע
ושירותי ממשלתיי .בשנת  1999החל אג החשב הכללי בביצוע תתי פרויקטי נוספי ,כחלק
ממה שנקרא לאחר מכ "פרויקט ממשל זמי" )להל  $הפרויקט או יחידת ממשל זמי( .במאי ,2002
במהל ביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא השירות לציבור) 109להל  $דוח 53ב( ,יז משרד
האוצר החלטת ממשלה בעניי הפרויקט) 110להל  $החלטה  .(1812החלטת הממשלה קבעה ,בי
היתר ,כי הפרויקט יכלול כמה מערכות ,בה "מערכת תשלומי ורכישת מוצרי מקוונת מרכזית
מול הציבור" ומערכת טפסי .ביוני  ,2003בעקבות דוח 53ב ,החליטה ועדת השרי לענייני ביקורת
המדינה 111כי משנת התקציב  2004יוכלו אזרחי המדינה לשל באופ מקוו באמצעות מערכת
112
התשלומי הממשלתית את כלל שוברי התשלו לממשלה .במאי  2004החליטה הממשלה
להנחות את אג החשב הכללי לסיי את ביצוע הפרויקט עד סו שנת  $ 2006ושבמועד זה הוא
כבר יכלול אפשרות לתשלו מקוו של כלל הקנסות והאגרות הממשלתיי והגשה מקוונת של 80%
מהטפסי הממשלתיי .על מנת לבצע את ההחלטות האמורות במלוא ,היה על משרדי הממשלה $
בראשות משרד האוצר שמונה כמוביל התהלי  $למפות את כלל הטפסי והתשלומי בשירות
הממשלתי ,לבחו אות ,להתאימ לפורמט הממוחשב ולתעד את שילוב במערכת המקוונת.
ÌÈÓÂÏ˘˙ 1,122 È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙Â¯È˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÏ˘Ï Ô˙È ,2012 ¯‡ÂÈÏ ÔÂÎ
ÏÎ Ï˘ ÔÂÈÙ‡Â ÈÂÙÈÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ .ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘ÓÂ ÌÈÙÂ‚ 36-Ï
È„È· ÔÈ‡ ÍÎ .Ô‡ÂÏÓ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÈÁ¯Î‰ È‡˙ - ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰Ó „Á‡ ÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÁÈÎ˘ È·‚Ï ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÂ˙ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
˘ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ˙„ÈÁÈÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‰ ‰Ï‡Î ÌÈÂ˙ .ÔÂÂ˜Ó È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÌÂÈÎ ÌÈÚˆ·˙Ó
¯˙ÂÈ˘ Ô‡ÎÓ .˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÈÙÏ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏÂ
¯˘Ù‡-È‡˘ ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˘È ÔÈÈ„Ú ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ Ú˘˙Ó
‰ÈÈÙÓ „·Ï ÔÎ˘ ,ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÏË ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ÌÈÏÈËÓ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ .ÔÂÂ˜Ó ÔÙÂ‡· ÌÏ˘Ï
.ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï È„Î - ¯‡Â„ Â‡ ˜· ÛÈÒ - ÛÒÂ ÛÂ‚Ï ˙ÂÙÏ ÂÈÏÚ È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚Ï
בהחלטה  1812ממאי  2002החליטה הממשלה על הנהגת שירות טפסי שיאפשר "לכל אזרח למלא
ולחתו אלקטרונית ובאופ מקוו על מרבית הטפסי הקיימי היו בממשלה" .לפיכ הורתה
113
בהחלטה לבסס מערכות הזדהות וחתימה אלקטרונית שיכללו ג את שירות הטפסי .בדוח 59ב
נכתב שאת רוב המכריע של הטפסי באתר השירותי והמידע הממשלתי לא נית למלא ולשלוח
למשרד הממשלתי באמצעות המחשב .אמנ אפשר למצוא טפסי רבי באתר ,א האזרח נאל)
להדפיס חלק גדול מהטפסי ולמלא ,ואחר כ להטריח את עצמו כדי לשלוח אות בדואר.
ועדת ההיגוי של הפרויקט 114החליטה באפריל  2011לבקש מיחידת ממשל זמי להבהיר למשרדי
הממשלה כי עד שנת  2013יסתיי המימו המרכזי עבור פיתוח טפסי מקווני .היא ג ביקשה
מהמשרדי לתת הערכה עדכנית של מספר הטפסי שבכוונת להעביר לפורמט מקוו .ועדת
ההיגוי הורתה ליחידה להכי ,בהתא לדיווחי המשרדי ,תכנית עבודה להאצת מחשוב הטפסי
ולסיו ההלי עד למועד האמור.
__________________

108
109
110
111
112
113
114

תשתית הממשלה לעיד האינטרנט.
ראו מבקר המדינה ,(2003) ·53 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'  111ואיל.
החלטת הממשלה מס'  1812מ.12.5.02
החלטה מס' בק 16/מ.15.6.03
החלטת ממשלה מס' ) 1912חכ (83/מ.20.5.04
ראו מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ'  171ואיל.
הוועדה הוקמה ,בי היתר ,בעקבות הערות מבקר המדינה בדוח 59ב.
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··3,200-Î ‰¯˙È‡ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ˙„ÈÁÈ ÈÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È
„Ú Í‡ ,ÌÈÂÂ˜Ó ÌÈÒÙËÎ ‰È„È ÏÚ ÂÁ˙ÂÙ ÌÓ‡ Ì‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ .‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˙‡· ÌÈÒÙË
¯˜ÈÚ· ˙‡Ê - 115Ì‰Ó 475-Î ¯Â·Ú ˜¯ ÔÂÂ˜Ó‰ ÌÈÒÙË‰ ÈÂÏÈÓ ÍÈÏ‰˙ ¯˘Ù‡˙‰ ,2012 ¯‡ÂÈ
·˘ÍÂ˙· ÌÈÈÏËÈ‚È„‰ ÌÈÒÙË‰ ˙‡ ËÂÏ˜Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ Í¯Âˆ‰Ó ÌÈÚ·Â‰ ÌÈ·ÂÎÈÚ Ï
Ï˘· ÔÎÂ ,˙ÂÂ˘‰ ˙Â„ÈÁÈ· ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙· Ì˙Â‡ ·Ï˘ÏÂ ˙ÂÈ„¯˘Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ
ÌÈÎ¯ˆÏ Â„ÚÂ ÌÈÒÙË‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙ÈÏËÈ‚È„ ‰ÓÈ˙ÁÂ ˙Â‰„Ê‰ ÈÚˆÓ‡ Á˙ÙÏ Í¯Âˆ‰
.ÌÈÂÒÓ ÒÎÏ ‰Ó˘¯‰ ÔÂ‚Î ,˙ÈÓÚÙ-„Á ˙ÂÏÈÚÙ ÚÂˆÈ·Ï Â„ÚÂ˘ Â‡ 116ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ-ÌÈÙ
‡ÌÈ·¯ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ ˘È ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ˘ Ú˘˙Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ Û
˘.˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ‰ÓÈ˙Á ˙Î¯ÚÓ Ì‰· ÚÈÓË‰ÏÂ ÒÒ·Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
·È„¯˘Ó· ÌÈÒÙË‰ ÏÏÎÏ ‰ÈÁ·Â ÈÂÙÈÓ Â˘Ú Ì¯Ë ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
,ÂÁÏˆ ‡Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÒÙË‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ¯·Ú· Â˘Ú˘ ˙ÂÂÈÒÈ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰Ï˘ÓÓ‰
·.Ì‰Ï˘ ÌÈÒÙË‰ ÏÎ Ï˘ ÈÂÙÈÓ ÔÈ‡ ÌÓˆÚ ÌÈ„¯˘ÓÏ˘ ÔÂÂÈÎÓ ¯˜ÈÚ
˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ,117˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ È˙˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓÓ
ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„Â 118‰È„Ó‰ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈ¯˘‰
˙‡ ÛÎ‡ ‡Ï È˙Ï˘ÓÓ Ì¯Â‚ Û‡Â ,˙ÂÓ„˜˙Ó ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰
·¯„ÚÈ‰· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ È˙Ï˘ÓÓ-ÏÏÎ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò Ú·˜ ‡ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÚÂˆÈ
ÌÈÓÊ ÁÂÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÈÎ˙ ¯„ÚÈ‰·Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÒÙË‰Â ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÏÎ Ï˘ ÈÂÙÈÓ
.‰„Â·Ú‰ ÌÏ˘Â˙ È˙Ó ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÓÏ˘‰Ï
 .2נ י ה ו ל מ א ג ר י ה מ י ד ע כ מ ר כ י ב ב צ מ צ ו  ה נ ט ל ) :א( במר)  2011החליטה
הממשלה 119להקי במשרד האוצר יחידת מטה תקשוב ממשלתי )להל  $יחידת המטה( ,במטרה
לקד ולייעל את מער התקשוב הממשלתי ואת שיתו הפעולה בי המגזר הממשלתי לגופי
ציבוריי נוספי בתחו המחשוב .אלה נועדו לשפר את רמת השירות לאזרח .הממשלה קבעה
בהחלטתה כי אחת ממטרות העבודה של יחידת המטה תהיה קידו שיתו מאגרי מידע בי גופי
הממשלה.
Ì¯Ë ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
.‰ËÓ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰
)ב( יצירת קשר  $חיבור של מאגרי מידע בי גופי ציבוריי  $יש בה כדי להקל את הנטל
המוטל על אזרחי להשיג מידע מגו ציבורי אחד ולהעבירו למשנהו .העברת מידע בי גופי
ציבוריי מוסדרת בחוק הפרטיות ובתקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי
העברת מידע בי גופי ציבוריי( ,התשמ"ו .1986$בתקנות אלה נקבע כי על גו ציבורי להקי
ועדה להעברת מידע אשר תדו ותחליט א ובאיזו מידה ייעתר אותו גו לבקשות למסירת מידע
המובאות לפניו ,וא לאשר הגשת בקשות לקבלת מידע מאת גו ציבורי אחר.
__________________

115
116
117
118
119

וכ בכ 185טפסי של רשויות מקומיות .לפי תשובת היחידה למבקר המדינה מדצמבר  ,2011חלק
מהטפסי האלה  טפסי ממשלתיי וטפסי של רשויות מקומיות  ניתני למילוי מקוו מלא רק על
ידי בעלי כרטיסי חכמי )כגו עסקי( המאפשרי חתימה אלקטרונית.
ה אינ מיועדי לציבור הרחב או לבעלי עסקי  למשל איסו #מידע מיחידות ממשלתיות לצור
הפקת דוחות.
החלטת ממשלה מס'  1812מ 12.5.02והחלטת ממשלה מס' ) 1912חכ (83/מ.20.5.04
החלטה מס' בק 16/מ.15.6.03
החלטה מס'  3058מ.27.3.11
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העברת מידע בי גופי ציבוריי ,שמירתו ואבטחתו ,כרוכות בעלויות ותשומות נוספות המוטלות
על הגופי הציבוריי .אלה מהוות תמרי) שלילי להידוק שיתו המידע ביניה .מכא נובעת
חשיבותו של גור המטה שירכז את הטיפול בהפחתת הנטל הביורוקרטי :יהיה עליו לדאוג לקבל
תמונת מצב כוללת בנוגע לשיתו הקיי ולקד תמריצי חיוביי על מנת להרחיב את שיתו
המידע באופ מבוקר ושקול ,כדי להיטיב ע האזרח.
È¯‚‡Ó È‡ˆÓÏ Ú‚Â· ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ È˙Ï˘ÓÓ Ì¯Â‚ Û‡ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
ÌÈÙÂ‚ ÌÚ Ì‰· Ú„ÈÓ‰ ÛÂ˙È˘ ¯˘Â‡˘ ‰Ï‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ È„È· ˘È˘ Ú„ÈÓ‰
ˆ.ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·È
גופי ציבוריי חייבי לרשו את מאגרי המידע שלה בפנקס שמנהלת הרשות למשפט,
טכנולוגיה ומידע )להל  $רמו"ט( במשרד המשפטי ,120ולמסור לה פרטי על אודות קבלת מידע
דר קבע מגו ציבורי אחר .121המידע ברמו"ט על מאגרי המידע של הגופי הציבוריי יכול להוות
בסיס לתמונת מצב בנוגע למצאי הקיי של מאגרי המידע הציבוריי ולרמת שיתו המידע ביניה.
במר)  2007פנתה רמו"ט לכל הגופי הציבוריי כדי שירשמו את מאגרי המידע שברשות בפנקס
שהיא מנהלת .בפברואר  2010ביצעה רמו"ט סקר מדגמי שהראה כי גופי ציבוריי רבי לא
מדווחי לה על מאגרי המידע שברשות או על קבלה דר קבע של מידע.
·Ú‚Â· ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Ë"ÂÓ¯ È„È· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯·Ú‰Ï Ú‚Â·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È„È ÏÚ ÌÈÏ‰ÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ÏÏÎÏ
.Ú·˜ Í¯„ Ì‰ÈÈ· ˙ÂÚˆ·˙Ó‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציינה רמו"ט ,כי קידו העברת המידע בי גופי
ציבוריי אינו בגדר חובותיה מכוח חוק הפרטיות .נהפו הוא ,תפקידה הוא לפקח על אופ העברת
המידע בי גופי ציבוריי ,במצבי שהיא אכ מתקיימת :לפקח שהיא נעשית כחוק ,במידה שאינה
עולה על הנדרש ותו שמירה על עקרונות אבטחת המידע .כ השיבה רמו"ט כי הלי הפיקוח שהיא
קיימה בפברואר  2010לא נגע לדיווח על העברות מידע בי גופי ציבוריי ,אלא עסק במינוי
ממונה אבטחת מידע ,מינוי ועדה להעברת מידע בי גופי ציבוריי ובחינת אופ עבודת הוועדה,
ופרסו לציבור על אודות העברות מידע בי גופי ציבוריי כמתחייב בתקנות.
ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ˙Â„ÚÂ ÈÂÈÓ ÏÚ ‰¯˜· Ì‚ ÏÏÂÎ‰ ,‰„È˜Ù˙ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÏÎÂ˙ Ë"ÂÓ¯˘ È„Î
‚ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯·Ú‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ¯Â·ÈˆÏ ÌÂÒ¯ÙÂ Ô˙„Â·Ú ÔÙÂ‡ ˙ÈÁ· ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ
ˆÌÈÙÂ‚‰ È„È· ˘È˘ Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó Ï˘ ÌÈÈ˜‰ È‡ˆÓ‰ ÏÚ Ú„ÈÓÏ ‰˜Â˜Ê ‡È‰ ,ÌÈÈ¯Â·È
‰È‰È Ú„ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎÏ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ Ì‰Ï˘ ÛÂ˙È˘ ¯˘Â‡˘ ÂÏ‡Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰
·¯˘ÂÈÏÚ˘ È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÓ‰ Ì¯Â‚Ï Ì‚ ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ‰ÊÎ Ú„ÈÓ ;˙ÂÈË¯Ù‰ ˜ÂÁ· ˘¯„Î ,‰˙Â
.ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Ï‰Ï ÏËÂÈ
__________________

 120רמו"ט הוקמה בספטמבר  2006מכוח החלטת ממשלה מס' ) 4660חכ (195/מ .19.1.06על פי החלטה
זו ,הרשות מאגדת תחתיה את הפעילויות ,כוח האד והמשאבי של רש מאגרי המידע לפי חוק הגנת
הפרטיות ,של רש הגורמי המאשרי לפי חוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א ,2001ורש שירות
נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקי לפי חוק שירותי נתוני אשראי ,התשס"ב .2002הקמת הרשות
לא עוגנה בחקיקה אול סמכויות רש מאגרי המידע עוגנו בחוק וה כוללות ,בי היתר ,סמכויות
פיקוח ,חקירה ,קביעת הוראות וייעו) למשרדי הממשלה בעניי מאגרי המידע.
 121סעי 9 #לחוק הפרטיות.
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פעולות הגופי הציבוריי להפחתת הנטל
ג בהיעדר מדיניות ממשלתית ,מ הראוי כי גופי ציבוריי יפעלו להפחתת הנטל כיוו שכל גו
ציבורי ,בהיותו חלק מהשירות הציבורי ,מחויב לשפר באופ מתמיד את איכות השירות שהוא נות
לציבור .עליו לבחו את ההליכי שהוא מקיי כדי לראות א נית לצמצ את הנטל המוטל על
אזרחי המדינה המשתמשי בשירותיו .בהקשר זה על כל גו בשירות הציבורי לבחו את פעולותיו
כחלק מהתנהלותו השוטפת ,זאת מכיוו שהצרכי של הציבור משתני תדיר וצרי לתת לה מענה
במטרה להקל את הנטל.
כאמור ,משרד מבקר המדינה העביר למנכ"לי של  25גופי ציבוריי ,ובכלל משרדי ממשלה,
שאלו ובו ה התבקשו לספק מידע על פעולותיה לצמצו הנטל 17 .מנכ"לי השיבו על השאלו.
להל הממצאי:
ÌÈÏ"ÎÓ‰) ÌÈÏ"ÎÓ‰ 17-Ó ‰˘ÂÏ˘ : ‡ ˘ Â  · Ï Â Ù È Ë Ï Ì È ˙ Â Â ˆ ˙ Ó ˜ ‰ .1
˘ÌÈ˙ÂÂˆ ÂÓÈ˜‰ ‡Ï ÈÎ Ì˙·Â˘˙· ÂÈÈˆ (‰¯Â·Á˙‰Â ÍÂÈÁ‰ ,122ÌÈÓ‰Â ‰È‚¯‡‰ È„¯˘Ó Ï
˜·17-Ó ‰˘È˘ ;Â¯˙È‡˘ ÌÈÎÈÏ‰˙Ó ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï Â‡ ÌÈ„È·ÎÓ ÌÈÎÈÏ‰ ¯Â˙È‡Ï ÌÈÚÂ
.ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÎÈÏ‰· ÏÂÙÈËÏ "˜Â‰ „‡" ÌÈ˙ÂÂˆ ÂÓÈ˜‰˘ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈÏ"ÎÓ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011ציי משרד האנרגיה והמי ,כי הוא פועל כגו
מטה המופקד על ענפי מקצועיי מוגדרי שהשירות שה נותני מסופק על ידי מגוו רחב של
גורמי )חברות ממשלתיות ופרטיות ,רשויות ועוד( ,וכי הטיפול השוט באזרחי מוטל בדר כלל
על גורמי אלה .עוד ציי כי לאור ממצאי הביקורת ,בחנו יחידות ספציפיות במשרד את הטיפול
שלה בפניות של אזרחי וכי בעקבות המלצת הביקורת תיבח מידת הצור בהקמת צוותי קבועי
לאיתור הליכי מכבידי .כ הוא ישקול הקמת צוותי "אד הוק" בתחומי מסוימי להפחתת
הנטל בהליכי מוגדרי.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011ציי משרד התחבורה ,כי שיפור השירות לציבור
הוא אחד מיעדיו ובכוונתו להקי צוות משרדי שמטרתו העיקרית צמצו הנטל הביורוקרטי ובחינת
כלל השירותי הניתני לאזרח על ידי יחידות המשרד.
˘ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ˙ÂÂˆ ÂÓÈ˜‰ Ì‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈÏ"ÎÓ ‰˘ÂÏ
ÌÈÎÓÒÓ Û¯ˆÏ Â˘˜·˙‰ ÔÂÏ‡˘‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÏ"ÎÓ‰˘ Û‡ ,˙‡Ê ÌÚ .‡˘Â· ÏÂÙÈËÏ
˙ÂÂˆ‰ .˙‡Ê Â˘Ú ‡Ï ‰˘ÂÏ˘‰Ó ÌÈÈ˘ ,‡˘Â· Ì‰ÈÂÈ„Â ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰
·‚˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ ,ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÂÚÈÈ· ˜ÂÒÚÏ ÏÁ‰ Ì¯Ë È˘ÈÏ˘‰ È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ
·.2011 ¯·ÓËÙÒ
ÌÈÏ"ÎÓ‰ 17-Ó ‰ÂÓ˘ : ‡ ˘ Â  · Ï Â Ù È Ë ‰ Ê Â Î È ¯ Ï Ì ¯ Â ‚ È Â  È Ó .2
˘˙‡ ÊÎ¯Ó‰ Ì„¯˘Ó· Ì¯Â‚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÙÏ Â‚Èˆ‰ ‡Ï ÔÂÏ‡˘‰ ÏÚ Â·È˘‰
ÏÚ· ‡Â‰ ÌÏˆ‡ ÊÎ¯Ó‰ Ì¯Â‚‰ ÈÎ ÂÈÈˆ ,ÂÁÂÂÈ„ ¯˘‡ ÌÈÏ"ÎÓ‰Ó ‰˘ÈÓÁ .‡˘Â· ÏÂÙÈË‰
˙ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÎ ÌÈÏ"ÎÓ‰ ÂÁÂÂÈ„ ÌÈÙÂ‚‰ ¯‡˘· .„¯˘Ó· Ï"ÎÓÒ - ¯˙ÂÈ· ¯ÈÎ· „È˜Ù
·„¯‚ÌÂÁ˙ Ï‰Ó ,‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÌÂÁ˙ Ï‰Ó ÔÂ‚Î ,„È˜Ù˙‰ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ ÌÈ
.‰Î¯„‰Â Ï‰ÈÓ
__________________

 122לפי החלטת ממשלה מס'  3943מ 15.12.11שונה שמו של משרד התשתיות הלאומיות למשרד
האנרגיה והמי.

36

דוח שנתי 62

‰ÈÏÚ˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÂÏ‡˘‰ ÏÚ ÌÈÏ"ÎÓ‰ ˙Â·Â˘˙Ó : ‰ Ë Ó ˙ „ Â · Ú .3
È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰˙˘Ú ‡Ï ,ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÂÚˆÈ· ¯˘‡Î ÂÒÒ·˙‰
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰ÏÂ ,‰ÈÂ‡¯ ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·Ï˘‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÏÏÎ ‡ÏÂ Ô‚¯Â‡ÓÂ
,ÔÚÂˆÈ· Ì¯Ë ,ÂÎ¯Ú ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÈÏ· ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· Â˘Ú ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰
ÂÁÂÂÈ„ ÌÈÏ"ÎÓ‰ 17-Ó ‰Ú·˘ ˜¯ ;Ì‰· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ Ï˘ ÈÂÙÈÓ
˘ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂÒÒ·˙‰ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· ;„¯˘Ó· ÌÈÎÈÏ‰‰ Ï˘ ¯˜Ò Â‡ ÈÂÙÈÓ ÂÎ¯Ú
˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„ÈÓ ÏÚÂ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÏÚ ˜ÈÒ‰Ï Ô˙È ÂÓÓ˘ „„Ó ÏÚ ÏË‰
˘˜ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ,Â‰˘ÏÎ „„Ó· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ „·Ï· ÌÈÏ"ÎÓ ‰˘ÂÏ˘ ;ÂË
˘¯Â˙È‡Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂËÈ˘· ÂÏÚÙ ÌÈÏ"ÎÓ‰ ÈÎ Ì‚ ‰ÏÂÚ ˙Â·Â˘˙‰ ÁÂ˙ÈÓ .¯Á‡ „„Ó· ˘ÂÓÈ
ÌÈÂÏ‡˘‰ ÏÚ Â·È˘‰˘ ÌÈÏ"ÎÓ‰ 17-Ó 11 .¯˙ÂÈÓ ÏË ÌÈÏÈËÓ‰ ÌÈÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÌÈÎÈÏ‰
„.‰Ê ‡˘Â· "˙ÂÁÂÓ È¯ÂÚÈÒ" Â‡ ‰ËÓ ˙Â·È˘È ‰ÓÈÈ˜ È¯Â·Èˆ‰ ÛÂ‚‰ ˙Ï‰‰ ÈÎ ÂÁÂÂÈ
לפרוטוקולי המתעדי דיוני ולמסמכי אחרי חשיבות בפרט בכל הנוגע לשימור הידע הארגוני
כיוו שה מהווי בסיס להטמעה בארגו של מסקנות ,הנחיות וסדרי עבודה.
ÌÈÎÓÒÓ Û¯ˆÏ ˘¯ÂÙÓ· ÔÂÏ‡˘· Â˘˜·˙‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÌÈÏ"ÎÓ‰˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯„ÚÈ‰ .˙‡Ê Â˘Ú Ì‰Ó ‰Ú·¯‡ ˜¯ ,‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ï‰‰‰ ÈÂÈ„ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰
ÔÂÈÒÈÂ Ú„È ¯ÂÓÈ˘· Ú‚ÂÙ ,‰„Â·Ú È¯„ÒÂ ˙ÂÈÁ‰ ,˙Â˜ÒÓ ,Ú„ÈÓ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÎÓÒÓÂ
.ÔÂ‚¯‡· ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÏÎ ÛÂ˙È˘· Ú‚ÂÙÂ ÔÂ‚¯‡· ÌÈ¯·ˆ‰

הפחתת הנטל הביורוקרטי בהליכי שהובחנו כמכבידי
גופי ציבוריי המפעילי הליכי רגולציה נמצאי בקשר מתמיד ע הציבור שמקבל מה שירות $
אזרחי ובעלי עסקי .בגופי ציבוריי קיימי בעלי תפקיד הממוני על הטיפול בתלונות
המתקבלות מצרכני השירות .כ נית לזהות מקרי שבה מוטל על הציבור נטל עוד .תלונות
ואינדיקציות בנוגע לנטל עוד נצברות ג בידי עמותות וגופי מייצגי שאינ חלק מהשירות
הציבורי .ג תלונות שמתקבלות ביחידה של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה וממצאי
דוחות ביקורת עשויי להיות אינדיקציות לנטל כזה .מכא שלגופי ציבוריי יש דרכי רבות $
ישירות ועקיפות  $ללמוד על מידת הנטל הביורוקרטי המוטל על צרכני השירות שה מספקי,
ולפעול לבחינת הנושא ולביצוע שינויי מתאימי לש הפחתת הנטל ולשיפור השירות.
·Á¯ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÚ‚Â‰ 123ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘ Â‡ˆÓ ,‰ÊÎ˘ Ú„ÈÓ Ï˘ Â˙ÂÈÓÊ ˙Â¯ÓÏ ÌÏÂ‡Â
˘·¯˘‡ ÌÈÎÈÏ‰· ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï - ÏÏÎ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú ‡Ï Â‡ - ˙ÂÏÂÚÙ È„ Â˘Ú ‡Ï Ì‰
.Û„ÂÚ ÏË Ì‰· ˘È˘ ˙ÂÈˆ˜È„È‡ ÂÏ·˜˙‰ Ì‰È·‚Ï

__________________

 123שני מקרי כבר הובאו לעיל  ההלי לקבלת תג חניה לנכי שלגביו התקבלו אינדיקציות לנטל
ביורוקרטי בנציבות תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה )ראו בסעי" #נטל ביורוקרטי בשל
אישימוש בתחנה אחת  הליכי לקבלת תג חניה לנכי"(; ההלי לקבלת "סל שיקו" לנכי נפש
שלגביו התקבלו אינדיקציות כאמור בדוחות קודמי של מבקר המדינה )ראו בסעי" #נטל ביורוקרטי
בשל החובה למלא טופס מסוב ובשל המחסור בכוח אד  הלי לקבלת 'סל שיקו' לנכי נפש"(.

הטיפול בצמצו הנטל הביורוקרטי בשירות הציבורי

37

להל פירוט בנוגע לאחד המקרי  $טיפול משרד הבריאות בהליכי לקבלת אישור לייבוא אביזרי
ומכשירי רפואיי:
כל טובי שמשרד הבריאות מגדיר כמכשיר או אביזר רפואי ,וכ ה מסווגי לצורכי מכס ,טעוני
את אישורה של היחידה לאישור ייבוא אביזרי ומכשירי רפואיי במשרד הבריאות )להל  $יחידת
האמ"ר( לצור ייבוא.124
בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי במר)  2004החל איגוד לשכות המסחר )להל  $האיגוד( $
המייצג בי היתר את יבואני האמ"ר  $להעביר תלונות למשרד הבריאות על קשיי בהליכי
שמפעילה יחידת האמ"ר .האיגוד טע בי היתר כי לאור ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בתחומי
הרפואה ,חל גידול ניכר בכמות האביזרי והמכשירי הרפואיי המוגשי לאישור יחידת האמ"ר,
וכי יבואני האמ"ר ממתיני זמ רב לקבלת אישורי הייבוא ,לעתי א בי חצי שנה לתשעה
חודשי .לדברי האיגוד ,עיכוב זה גור נזק לציבור ונזקי כספיי ניכרי ליבואני ולמערכת
הבריאות כולה :מאחר שבתי החולי דורשי אישור של יחידת האמ"ר לפני שה בודקי או קוני
מוצרי חדשי ,לא יכולי היבואני למכור לה ציוד ומוצרי רפואיי .האיגוד טע כי בשל
העיכוב בקבלת אישורי יחידת האמ"ר נמנע מהציבור טיפול בטכנולוגיות רפואיות מתקדמות,
ונשללת מהיבואני האפשרות להציע למערכת הבריאות מוצרי מיובאי במחירי אשר היו יכולי
להוזיל את עלויות הרכש שלה .האיגוד ביקש ממשרד הבריאות לפעול לקיצור מש הטיפול ,על ידי
ייעול ההליכי ביחידת האמ"ר ותגבור כוח האד בה.
היה ראוי כי בעקבות התלונות יקיי משרד הבריאות בחינה מקיפה של ההליכי ביחידת האמ"ר.
בחינה זו הייתה צריכה לכלול ,בי היתר ,את מספר הבקשות המוגשות לסוגיה ולוח הזמני הנדרש
לטיפול בה ,הסיבות לעיכובי  $א ה קיימי  $ובדיקת המשאבי הנתוני )כוח אד ,מערכת
מחשב( .על בסיס בחינה כזאת היה על המשרד לתכנ ולבצע פעולות להפחתת הנטל  $א הוא
קיי.
:ÌÈÈ˙„Â˜ ÌÈ‡˘Â· ˜¯ ¯"Ó‡‰ ˙„ÈÁÈ ÏÂÚÈÈÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÙ 2011 ı¯Ó „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
·,˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ „Â‚È‡‰ ˙ÂÈÙÂ 125‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ˙Â¯Ú‰ ˙Â·˜Ú· ,2010 ¯‡Â¯·Ù
ÌÈÈ˜˙Ó Ê‡ÓÂ ˙ÂÈ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰‡È·‰˘ ‰˘„Á ·˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï ¯"Ó‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÏÁ‰
.„·Ï· ·˘ÁÓ· - ¯"Ó‡‰ Ò˜Ù· ÌÂ˘È¯‰ - ‰„ÈÁÈ· ‰·ÈÏ‰ ÍÈÏ‰
במר)  ,2011בהמש לפעילות ועדת ההיגוי בנושא עשיית עסקי 126וביזמתו של מנכ"ל משרד
הבריאות ,החל המשרד בהלי מובנה וכולל לבחינת הנטל הביורוקרטי שיחידת האמ"ר מטילה
ולבחינת האפשרויות לצמצומו .משרד הבריאות דיווח למשרד מבקר המדינה בינואר  ,2012לאחר
סיו הביקורת ,כי ביחידת האמ"ר שונו נוהלי העבודה ,וכי הזמ הממוצע לקבלת אישור יבוא
חד$פעמי הוא כ 10$ימי ולקבלת אישור יבוא שנתי  $כחודש .יצוי כי מנכ"ל משרד הבריאות החל
במר)  2011בהלי דומה בכמה יחידות נוספות.
__________________

 124אביזרי מסוימי טעוני ג אישור של יחידת האמ"ר וג בדיקה במכו התקני הישראלי כדי לדעת
א ה עומדי בתקני רשמיי .כדי למנוע פיקוח כפול קיי הסדר בי משרד הבריאות למשרד
התמ"ת ,ולפיו שר התמ"ת רשאי לפטור מבדיקה במכו התקני ציוד הרשו בפנקס האמ"ר .נית
לשווק ציוד רפואי ללא אישור היחידה א הציוד יוצר באר) ,הורכב באר) או יובא לאר) אול לא סווג
כציוד רפואי.
 125ראו מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "סדרי הקצאת אביזרי רפואיי למבוטחי בקופות
החולי" ,עמ'  549ואיל.
 126ראו בסעי" #היעדרה של מדיניות כוללת" לעיל.
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.È˘ „ˆÓ ˜˘Ó· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ·Â ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ·
ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆ ˙‡ ˙ÂÓ˜ÓÓ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÓ„˜˙Ó ˙ÂÈ„ÓÂ OECD-‰ ˙ÂÈ„Ó
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.Â˙ÈÁÙ‰Ï
ÈÏÚ· ÏÚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÂÏÈË‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„··
˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ,‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ,Ï˘ÓÏ ÍÎ .¯˙ÂÈÓÂ „·Î ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÏË ÌÈ·˘Â˙Â ÌÈ˜ÒÚ
˘˜·Ó‰˘ ÍÎ· ‰˘· ÌÈ˘˜·Ó ÔÂÈÏÈÓ È˘ÎÏ ˙ÂÎÊ Â‡ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó Â˙‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙Â
˙ÂÎÊ‰ Â‡ ¯Â˘È‡‰ È˘˜·ÓÏ ÚÈˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰˘ „ÂÚ· ¯Á‡ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÌÚËÓ ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓÈ
Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÂÓÓ Ï·˜ÏÂ ¯Á‡‰ ÛÂ‚Ï ˙ÂÙÏ Ô˙Â‡ ÍÈÓÒÓ‰ ·˙ÎÓ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ˙Â¯˘Ù‡
˘˜·Ó‰˘ ÍÎ· ˙ÂÎÊ Â‡ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó Â˙‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚Â Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ;˘Â¯„‰
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˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„·Ï ˙Â·ˆÈÈ˙‰ Ï˘ ¯˙ÂÈÓ ÏË ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ Ï˘ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÚÂÂ·
˙Â¯È˘ ;¯ÂËÙÂ ‚˙ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜·· ÌÈÎÓÂ˙‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÎÓÒÓ ˙˘‚‰Â ‰ÏÈ‰˜· ÌÈ‡ÙÂ¯ Ïˆ‡
.ÔÂÊÓ‰ È‡Â·È ÏÚ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ˙‡ „È·Î‰˘ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó·˘ ÔÂÊÓ‰
·ÂÎÈÚ ,ÏÂ·¯Ò ,˙Â‡„ÂÂ‰-È‡ ˙Ï„‚‰ ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ·¯ ÌÈ˜Ê ·Ò‰ ÏË‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
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ÌÈÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÌÈÎÈÏ‰ ÏÚÈÈÏ È„Î ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·È˜ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· Â‰ÈÎ˘ ˙ÂÏ˘ÓÓ
ÚÈ‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ Û‡Â ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰¯È·‚‰ ˙ÈÁÎÂ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰Â ,ÌÈÈÊÎ¯Ó Ì˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓÈÂÒÓ
˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ,È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ¯˙ÂÈ ·Á¯ ÍÈÏ‰˙
‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ Ì¯Ë ÔÎ˘ ,È„ ÔÈ‡ ‰Ï‡· ÌÏÂ‡ .‰ÈˆÏÂ‚¯‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ¯Â·ÈˆÏ
ÌÈÎ¯„Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÏÎ· ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈÈ„Ó ˙Ú·Â˜‰
.‰ÓÂ˘ÈÈÏ
ÏÏÎ ˙‡ ˙ÒÈÈ‚ÓÂ ˙·ÈÈÁÓ‰ ,ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈÈ„Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰·
¯˘‡ Ì¯Â‚Â ‰¯Â„Ò ‰¯Â˙ ÈÏ·Â ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÈÎ˙ ¯„ÚÈ‰· ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó
ÌÂˆÓˆÏ ÌÈ„È„Ó ÌÈ„ÚÈÂ ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ·˜ ‡Ï ,˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÊÎ¯ÈÂ ÏÈ·ÂÈ
.ÂÈÈÚ ˙Â‡¯Î ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÚÂÙ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÏÏÎ· ÏË‰
˙ÂÈÂˆÓ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÏÏÎ· ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰ËÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰
.„·Ï· ÌÈÈÂ˘‡¯ ÌÈ·Ï˘·
˙ÂÏÈÚÙ‰Ó ˜ÏÁÎÂ ˙ÈÂ‚¯‡‰ ˙Â·¯˙‰Ó ˜ÏÁÎ ÚÓËÂÓ ÂÈ‡ ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆ
Â˘Ú˘ ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ·Â¯ .Â˜„·˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙È·¯Ó Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰
‡Ï ,˙ÂÈ˙ËÈ˘Â ˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰
ÏÚ Ú„ÈÓ ˜ÙÒÏ ˙ÂÏÂÎÈ ÂÈ‰˘ ‰„È„Ó ˙ÂËÈ˘ Ô‰ÈÏÚ ÂÏÚÙÂ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ Ô‰Ï ÂÚ·˜
ÌÈÙÂ‚‰ ÍÂ˙· - ÌÂÁ˙‰ Ï˘ ˙È„„‰ ‰„ÈÓÏ ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ .Ô‰Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰Â ‰ÁÏˆ‰‰ ¯ÂÚÈ˘
Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ó˘ ‰ËÓ Ì¯Â‚ Ì‚ ÔÈ‡ .ÏÏÎ· È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘·Â ,ÌÓˆÚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰
.ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ‰ÁÓÂ ¯·ËˆÓ˘
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ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰ ,ÌÏÂÚ· Â˘·Â‚˘ ˙Â·Â˙ÏÂ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÔÓ ÌÈÁ˜ÏÏ Ì‡˙‰·
˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÈÎ˙ ÍÎ Ì˘Ï ÚÂ·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ È˙ËÈ˘Â È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡·
˙ÂËÈ˘ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰‡¯Â‰ ;ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï È˙ÂÓÎ „ÚÈ ˙ÚÈ·˜ :‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â·
ÌÂˆÓˆÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÌÂ‡È˙Â ‰ÂÂÎ‰ ;Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÂÓ‡˙ÂÓ‰ ‰Î¯Ú‰ ˙ÂËÈ˘Â ‰„È„Ó
Ì¯Â‚ ÈÂÈÓ ;ÏË‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ‡Â‰ ÂÓÂÁ˙· ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ „Á‡ ÏÎ ·ÂÈÁ ;ÏË‰
ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·ÈÎ¯ ˙ÚÈ·˜ ;ÌÈ„¯˘Ó‰ ¯‡˘ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰ÁÈÂ ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯È˘
ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ Ì¯Â‚Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„ ˙Â·ÂÁ ,˙ÂÏÈÚÙ È·Èˆ˜˙ Ì‰· ,Â˙Ú˙‰Ï
„È˜Ù˙‰ ÏÚ· ˙¯„‚‰ ;Â˙˙ÁÙ‰ ˙„ÈÓ Ï˘Â ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ÏË‰ Ï˘ ‰„È„Ó ÈÎ¯„Â ‡˘Â·
˙ÂËÈ˘ ÏÚ ‰ˆÏÓ‰ ,Â„È˜Ù˙ ÔÂÈÙ‡ ,ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ¯ÂÓ‡˘
.Ú„È‰ ¯ÂÓÈ˘ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â· ‰ÈÁ‰Â ‰„Â·Ú

