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הדוח מרכז את . הוא רחב ביותר בהיקפו ,2011לשנת , די� וחשבו� שנתי זה

דוחות הביקורת שנכללו בדוח השנתי על הביקורת על משרדי הממשלה וכ� את הדוח 

, דוח זה.  פרקי�64כול נכללי� בו ובס� ה, השנתי על הביקורת על מערכת הביטחו�

משק� את הטמעת עקרונות הביקורת שאומצו בשבע השני� , כמו קודמיו בתקופה זו

פרסו� שמות והטלת , ביקורת בזמ� אמת: האחרונות על ידי משרד מבקר המדינה

מדיניות זאת מוכיחה את עצמה מדי . ומעקב אחר תיקו� הליקויי�, אחריות אישית

ובפרסומ� של דוחות , מקצועי והוג�, כי בדיקה וביקורת באופ� יסודייו� בביצוע תהלי

 .אשר יורדי� לשורש� של תופעות, אפקטיביי� ורלוונטיי�, ביקורת ברורי�

דגש מיוחד מוש� במשרד מבקר המדינה על ביצוע ביקורות על נושאי� מערכתיי� 

לכמה משרדי העוסקי� בנושאי� בעלי השפעות לאומיות רחבות בענייני� הנוגעי� 

בדוח זה מובאת הביקורת על נושא הטיפול בצמצו� הנטל . ממשלה ורשויות ציבוריות

תפקיד� של הממשלה ושל המגזר הציבורי לשרת את . הביורוקרטי בשירות הציבורי

ובה בעת לקיי� הליכי בקרה נאותה לש� מת� זכויות לזכאי� מצד , אזרחי המדינה

 בציבור הרחב ובפעילות הכלכלית במשק מצד ולש� מניעת הכבדת יתר שתפגע, אחד

בבדיקה של משרד מבקר המדינה נמצא שבמקרי� רבי� הטילו גופי� ציבוריי� על . שני

הבדיקה העלתה כי נטל זה מסב .  כבד ומיותריבעלי עסקי� ותושבי� נטל ביורוקרט

עיכוב והארכת ההליכי� ללא , סרבול, הוודאות�בי� היתר הגדלת אי, נזקי� רבי�

 . וכרסו� באמו� של האזרחי� בשירות הציבורי, הצדקה

תשומת לב מיוחדת מקדישה ביקורת המדינה להכנת דוחות הנוגעי� ג� לאוכלוסיות 

. ולעתי� אי� מי שיהיה לה� לפה, אשר קשה לה� יותר לעמוד על זכויותיה�, חלשות

ות במערכת על דיאליזה והשתל, בדוח זה נכללות הביקורות על שיקו� רפואי לקשישי�

על הטיפול בילדי� ובני נוער בסיכו� ועל , על הפיקוח על האפוטרופסי�, הבריאות

פרקי� אלה בדוח מלמדי� על ליקויי� משמעותיי� בטיפול . הטיפול בלוקי� באוטיז�

חובתה של המדינה לפעול בנושא זה בהקד� ולשפר באופ� . המדינה בנושאי� אלה

 . ומשמעותי את הטיפול באוכלוסיות אל

הטיפול : ובדוח נכללי� ג� פרקי� בנושאי� האלה, דגש מיוחד מוש� על נושאי בריאות

חלוקת המקורות , פעילות מג� דוד אדו� והמוסדות המנהלי� שלו, ברשלנות רפואית

 .ועבודות מחו� לתפקיד של מנהלי בתי חולי�, הכספיי� בי� קופות החולי�

בתחו� זה אציי� את ממצאי .  החינו�בדוח זה מובאי� כמה פרקי ביקורת על מערכת

בנושא , בנושא תשלומי הורי� במערכת החינו�: הביקורת שהועלו בשלושה פרקי�

�". תכנית קרב"ובנושא , מעורבות המגזר השלישי והמגזר העסקי במערכת החינו

שנתיות של הפרטה �הממצאי� שהועלו בפרקי� אלה מצריכי� בחינה של מגמות רב

�ר אינה נגזרת ממדיניות כוללת ומגובשת בנוגע להיקפי פעילות� אש, במערכת החינו

 . של גורמי� פרטי� במערכת הממלכתית ולדרכי הפיקוח עליה�

תחו� חשוב שאליו מופנית תשומת לב הביקורת הוא נושא הִמחשוב ומערכות המידע 

ה להקטנת "בדוח זה מובאות תוצאות הביקורת על פרויקט להב. בשירות הציבורי



על מחשוב בתי , על תקשוב מערכת החינו�, � הדיגיטליי� בחברה הישראליתהפערי

ועל אבטחת מידע והגנת הפרטיות , על מערכות מחשוב במשטרת ישראל, המשפט

מערכות מחשב אלה קשורות לשירותי� הרלוונטיי� לכל אזרח . ברשויות המקומיות

 .נהומכא� נובעת החשיבות הרבה של פעילות� הסדירה והתקי, ואזרח

שבו נבדקו , נושא חשוב נוס" שטופל בדוח זה הוא תחו� התשתיות והתחבורה

רשות הספנות , פיתוח נמלי הי�, הקמת מתקני� להתפלת מי י�: הנושאי� האלה

. והטיפול בתאונות ובבטיחות ברכבת ישראל, פרויקט הנתיב המהיר, והנמלי�

ד למשק המדינה ולאיכות אשר עלות� גבוהה מאו, בתחומי� אלה נמצאו ליקויי� רבי�

שומה אפוא על הממשלה לפעול בהקד� ליישו� ההחלטות בנושאי� אלה . הסביבה

 . ולתיקו� הליקויי�

כחלק ממדיניות משרד מבקר המדינה בשני� האחרונות מוש� דגש על מעקב אחר 

ג� בדוח זה מובאי� ממצאי� מביקורות . תיקו� ליקויי� שהועלו בדוחות קודמי�

 .בנושאי� חשובי� ומגווני�, בעקבות דוחות ביקורת קודמי�מעקב שנעשו 

,  פרקי� בתחו� מערכת הביטחו�13ג� , כאמור, דוח זה המונח על שולח� הכנסת מכיל

על ביקורות בזמ� אמת ועל מעקבי� אחר , בהתא� למדיניות שקבעתי, תו� שימת דגש

ל הוועדה לענייני אציי� כי ועדת המשנה ש. תיקו� ליקויי� מדוחות ביקורת קודמי�

ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח� הכנסת פרקי� אחדי� או 

בהתא� , לש� שמירה על ביטחו� המדינה, חלקי� מה� העוסקי� בנושאי� מסווגי�

 ].נוסח משולב [�1958ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17לסעי" 

תהליכי קבלת , תי מאוישי�בתחו� התעשיות הביטחוניות נבדק מער� כלי הטיס הבל

תחמושת מסוג מסוי� , החלטות לבחירת מערכות הגנה אקטיבית לרכב קרב משוריי�

בתחו� הטיפול במשאב האנושי נבדקו נושא שירות . ושמירת קווי ייצור חיוניי� בתעש

 . ל והספקת שירותי רפואה לחיילי�"היבטי� בנושא חינו� בצה, ל"חרדי� בצה

,  בטיפול באזורי תעשייה שבניהול ישראלי באזור יהודה ושומרו�כמו כ� נבדקו היבטי�

הפיקוח על עסקאות ייצוא ביטחוני , סוגיות בתחו� הפשיעה והביטחו� במגזר הכפרי

 .והליכי� לאיוש משרות במשרד הביטחו�

הכנתו הצריכה מאמ" .  פרקיו נושאי� רבי� ומגווני�64!דוח רחב יריעה זה מקי� ב

ביסודיות , אשר עמלו על הכנתו בקפדנות, מבקר המדינהרב של עובדי משרד 

. אשרי המשרד שאלה עובדיו. תודתי והוקרתי נתונות לה�. כנדרש, ובמקצועיות

חובת� של הגופי� המבוקרי� היא לפעול בדר� מהירה ויעילה לתיקו� הליקויי� 

 .שהועלו בדוח זה על מנת לקד� את השירות הציבורי בישראל

וח השנתי האחרו� שעליו אני חתו� כמבקר המדינה וכנציב תלונות דוח זה הוא ג� הד

ע� היכנסי לתפקיד מבקר המדינה הגדרתי את המטרות המרכזית של . הציבור

, וה� חיזוק המשטר הדמוקרטי בישראל וביצורו, פעולתו של משרד מבקר המדינה



 הטמעת נורמות של תקינות בסדרי הממשל ובמינהל הציבורי ומאבק בשחיתות

 .הציבורית למע� טוהר המידות בקרב עובדי הציבור

ובה� מאבק ללא , הגדרתי את היעדי� שעל משרד מבקר המדינה להתמקד בה�

פשרות בשחיתות הציבורית המאיימת לפורר את החברה בישראל ולפגוע פגיעה קשה 

שמתי דגש על בדיקת . שהוא מערכי היסוד של מדינה תקינה, בער� טוהר המידות

על נשיאה באחריות , על פרסו� שמות של אחראי� לליקויי�, בזמ� אמתנושאי� 

על הגברת האפקטיביות של הביקורת ועל מעקב אחר תיקו� הליקויי� וא� על , אישית

 .דיווח חיובי במקרי� מתאימי�

אמרתי כבר בהזדמנויות רבות כי אחריות אישית של ממלאי תפקידי� בזרוע המבצעת 

מי שנכשל כישלו� חמור בניהול משאבי� שהאזרחי� . קי�היא לב לבו של הממשל הת

עצ� את עיניו מראות את פני הדברי� לאִמת� והתרשל התרשלות רבתי , הפקידו בידיו

להסיק בעניינו , לאחר בדיקה ראויה והולמת, יצטרכו הממוני� עליו, במילוי תפקידו

,  ככל שיהיהבכיר,  על עובד ציבור זה.ג� הקשות ביותר, את המסקנות הנדרשות

 .לשאת באחריות למעשיו או למחדליו

. לא נעל� מעיניי כי בגופי� רבי� מתבצעות ג� פעולות חיוביות לרווחת התושבי�

�כדי לקד� את , חובה לתק� ליקויי� רבי� שהתגלו בדוח זה ובדוחות אחרי�, מאיד

 . השירות הציבורי ובכ� לשפר ג� את איכות החיי� והסביבה של תושבי ישראל

 תודה מקרב לב לכל עובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות :הגיע רגע הפרדה

יסודית ואחראית בביצוע , הציבור שסייעו בעדי בשבע שני� של עבודה מקצועית קשה

התחזק אמו� הציבור , עובדות ועובדי� יקרי�, בזכותכ�. ביקורת הראויה לכל שבח

כי אמו� הציבור , בוודאי,  אי� חולק.באופ� משמעותי ביותר בעבודת הביקורת בישראל

, במוסד ביקורת המדינה הוא ער� מרכזי ביותר בהצלחת עבודת הביקורת וביישומה

בהבלטת ערכי השוויו� , באומ" אישי וציבורי, עלו והצליחו ג� בעתיד. הלכה למעשה

 .המלווי� אותנו תמיד, היושר והצדק, ההגינות, ובהדגשת עקרונות הכבוד האישי
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 � ולביובהרשות הממשלתית למי

 1257 .....................................הקמה וחיבור של מתקני� להתפלת מי י�



 מ" פיתוח ונכסי� בע�חברת נמלי ישראל 

 1283 ..........................................................................פיתוח נמלי הי�

 1311 ...............................................................מ"חברת רכבת ישראל בע

 1311 ...................................................................סדרי פרישת עובדי�

 ממצאי מעקב

 1323 ..........................................................הטיפול בתאונות ובבטיחות

 1343 .................................................................מוסדות להשכלה גבוהה

 1345 ....................................יטאותתכניות לימודי� מיוחדות באוניברס

 המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 1407 .......................................................................היבטי� מינהליי�

 מ" חברה לפיתוח עירוני בע�ערי� 

 1449 .................................................................תהלי$ הפרטת החברה

 קר� קיסריה אדמונד בנימי� דה רוטשילד

� 1463 ...........................................................סדרי מימוש מטרות הקר

 רשות השידור

� ברשות השידור"ניהול נדל.......................................................... 1479 

 רשות ניירות ער� ובנק ישראל

 1495 ...............................................................ות ע� יועצי� התקשרוי

 

  השלטו� המקומי�פרק רביעי 

 השלטו� המקומי

 1513 ............................אבטחת מידע והגנת הפרטיות ברשויות מקומיות

 

 



 חלק שני

 כר� שלישי

  משרד הביטחו��פרק חמישי 

 משרד הביטחו�

 1541 .........................................................................פעולות הביקורת

 1543 ......................היבטי� בקידו� ובפיקוח על עסקאות ייצוא ביטחוני

 1555 .........................................ת במשרד הביטחו�הליכי� לאיוש משרו

 ממצאי מעקב

 1579 ..........ל ומשרד הביטחו�"הספקת שירותי רפואה לחיילי� על ידי צה

 

  צבא ההגנה לישראל�פרק שישי 

 צבא ההגנה לישראל

 1579 .........................................................................פעולות הביקורת

 1599 ......................................................ל"היבטי� בנושא החינו$ בצה

 1627 ...................................................................ל"שירות חרדי� בצה

 

 כפריש והמגזר ה" אזורי תעשייה באיו�פרק שביעי 

 ש והמגזר הכפרי"אזורי תעשייה באיו

 1663 .........................................................................פעולות הביקורת

 ��אזורי תעשייה שבניהול ישראלי באזור יהודה והשומרו 
 1665 ................................................................היבטי� באכיפת החוק

 1701 ...................סוגיות בתחו� הפשיעה והביטחו� השוט* במגזר הכפרי

 



  תעשיות ביטחוניות�פרק שמיני 

 תעשיות ביטחוניות

 1733 .........................................................................פעולות הביקורת

 1735 ......................................................מער$ כלי טיס בלתי מאוישי�

 תהליכי קבלת החלטות לבחירת מערכת הגנה אקטיבית 

�לרכב� 1737 .....................................................................קרב משוריי

 1751 .................................................................תחמושת מסוג מסוי�

 ממצאי מעקב

 1753 ..................................................שמירת קווי ייצור חיוניי� בתעש

 ממצאי מעקב

 )דוח זה יפורס� בנפרד (2009�2003הדוחות הכספיי� של תעש לשני� 

 

  משרד התחבורה והבטיחות בדרכי
�פרק תשיעי 

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכי�

 ממצאי מעקב

 1763 ......................................................מיגו� מטוסי נוסעי� אזרחיי�

 

✯ 

 

 1769 ...................................................................מבקר המדינה: חוק יסוד

 1771 ...............................]נוסח משולב [1958�ח"התשי, חוק מבקר המדינה

 


