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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 

, וח זהד.  פרקי 64ובס  הכול נכללי  בו , 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 , ודייו  בביצוע תהליכי בדיקה וביקורת באופ  יס

 .אשר יורדי  לשורש  של תופעות, אפקטיביי  ורלוונטיי , ביקורת ברורי 
דגש מיוחד מוש  במשרד מבקר המדינה על ביצוע ביקורות על נושאי  מערכתיי  

העוסקי  בנושאי  בעלי השפעות לאומיות רחבות בענייני  הנוגעי  לכמה משרדי 

בדוח זה מובאת הביקורת על נושא הטיפול בצמצו  הנטל . ציבוריותממשלה ורשויות 

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

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

כלית במשק מצד ולש  מניעת הכבדת יתר שתפגע בציבור הרחב ובפעילות הכל, 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 

 . זרחי  בשירות הציבוריוכרסו  באמו  של הא, 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

על דיאליזה והשתלות במערכת , בדוח זה נכללות הביקורות על שיקו  רפואי לקשישי 

על הטיפול בילדי  ובני נוער בסיכו  ועל , קוח על האפוטרופסי על הפי, הבריאות

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

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

 . משמעותי את הטיפול באוכלוסיות אלו
הטיפול : ובדוח נכללי  ג  פרקי  בנושאי  האלה, אי בריאותדגש מיוחד מוש  על נוש

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

 .ועבודות מחו  לתפקיד של מנהלי בתי חולי , הכספיי  בי  קופות החולי 
ת ממצאי בתחו  זה אציי  א. בדוח זה מובאי  כמה פרקי ביקורת על מערכת החינו 

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

לת ומגובשת בנוגע להיקפי פעילות  אשר אינה נגזרת ממדיניות כול, 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 , יתהפערי  הדיגיטליי  בחברה הישראל

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

מערכות מחשב אלה קשורות לשירותי  הרלוונטיי  לכל אזרח . ברשויות המקומיות

 .ומכא  נובעת החשיבות הרבה של פעילות  הסדירה והתקינה, ואזרח
שבו נבדקו , בדוח זה הוא תחו  התשתיות והתחבורהנושא חשוב נוס" שטופל 

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

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

אשר עלות  גבוהה מאוד למשק המדינה ולאיכות , בתחומי  אלה נמצאו ליקויי  רבי 

שומה אפוא על הממשלה לפעול בהקד  ליישו  ההחלטות בנושאי  אלה . יבההסב

 . 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 ,  מעקב שנעשו בעקבות דוחות ביקורת קודמי
,  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

אציי  כי ועדת המשנה של הוועדה לענייני . תיקו  ליקויי  מדוחות ביקורת קודמי 

מדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח  הכנסת פרקי  אחדי  או ביקורת ה

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

 ].נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17לסעי" 
תהליכי קבלת , בתחו  התעשיות הביטחוניות נבדק מער  כלי הטיס הבלתי מאוישי 

תחמושת מסוג מסוי  , חלטות לבחירת מערכות הגנה אקטיבית לרכב קרב משוריי ה

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

 . ל והספקת שירותי רפואה לחיילי "היבטי  בנושא חינו  בצה, ל"חרדי  בצה
, יהול ישראלי באזור יהודה ושומרו כמו כ  נבדקו היבטי  בטיפול באזורי תעשייה שבנ

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 , הכנתו בקפדנותאשר עמלו על , רב של עובדי משרד מבקר המדינה

. 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
 חתו  כמבקר המדינה וכנציב תלונות דוח זה הוא ג  הדוח השנתי האחרו  שעליו אני

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 

 .ת בקרב עובדי הציבורהציבורית למע  טוהר המידו
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 , ל אחראי  לליקויי על פרסו  שמות ש, נושאי  בזמ  אמת

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 

 בניהול משאבי  שהאזרחי  מי שנכשל כישלו  חמור. היא לב לבו של הממשל התקי 

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

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

, בכיר ככל שיהיה,  על עובד ציבור זה.ג  הקשות ביותר, את המסקנות הנדרשות

 .למעשיו או למחדליולשאת באחריות 
. 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
 לב לכל עובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות  תודה מקרב: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

  הציבור כי אמו, 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
 ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה   )'ימבד(שופט , מיכה לינדנשטראוס   

 2012מאי   ב"אייר התשע , ירושלי 
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 הטיפול בצמצו  הנטל הביורוקרטי 
   בשירות הציבורי

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
המסחר והתעסוקה , במשרד האוצר ובמשרד התעשייה, במשרד ראש הממשלה

ממשלתית להפחתת הנטל  נעשתה בדיקה מערכתית של עבודת המטה הכלל
התחבורה , י  ובה  משרדי הבריאותבכמה גופי  ציבורי. הביורוקרטי

המוסד לביטוח לאומי , המסחר והתעסוקה, התעשייה, והבטיחות בדרכי 
ומשטרת ישראל נבדקו הפעולות להפחתת הנטל הביורוקרטי באחת עשרה 

שהתקבלו אינדיקציות כי ה  מטילות נטל ביורוקרטי כבד , )רגולציות(אסדרות 
 גופי  25לי  של "שנשלח למנכ, לו נוס  על כ  נבדקה באמצעות שא. במיוחד

  .עבודת המטה הפנימית שעשו גופי  אלה לצמצו  הנטל הביורוקרטי, ציבוריי 
בשירות הציבורי מובנות סמכויות חוקיות שעל פיה  נקבעות דרכי הפעולה המינהליות 

דרישות מינהליות . של משרדי הממשלה ושל יתר גופי השלטו  במגע  ע  הציבור
ור נועדו לשמור על המשאבי  הציבוריי  ולאפשר בדיקה ובקרה בטר  אלה מ  הציב

  להל  (ביורוקרטי  אבל בה בעת גורמות נטל מינהלי, הענקת זכות כזאת או אחרת
נטל ביורוקרטי כבד מעודד . ויש לצמצמ  להכרח בלבד) נטל ביורוקרטי או נטל

כמו ,  שוויוניושירות לא" קיצורי דר "התפתחות נורמות קלוקלות של שימוש ב
"מאכערי "תופעת ה

1

אלה 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  

ובראש  החברות בארגו  ,  מדינות מפותחות רבות בעול בקרב. בשיפור הכלכלה
 מדינות ה

2

OECD)   ה להל  OECDאו ארגו  ה  OECD( ,  גברה המודעות לנזקי
שמסב הנטל הביורוקרטי
3

שיטות ניתוח ודרכי  , וכדי לצמצמו ה  פיתחו כלי מדידה, 

__________________ 
המייצג מקבל עבור . בשירות הציבורי") קשרי ("הוא מונח מקובל למייצג בעל מהלכי  " מאכער"  1

ובלבד שהייצוג , אי  פסול בפעולת המייצגי . תמורת תשלו , האזרח את השירות מנות  השירות
עוד בעניי  זה ראו .  נעשה כחוק ואינו פוגע בשירות הנית  למקבלי השירות שאינ  מיוצגי ,מקצועי

 .99' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה
2  OECD - Organization for Economic Co-operation and Development , #הארגו  לשיתו

שאימצו את עקרונות הדמוקרטיה , חותלאומי של המדינות המפות$ארגו  בי . פעולה ופיתוח כלכלי
 .והשוק החופשי

 . מיליארד אירו לשנה$470עלות הנטל הביורוקרטי לעסקי  באירופה הוערכה ב  3
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חרונותעל בסיס כלי  אלה נקטו מדינות מפותחות רבות בשני  הא. לפישוט הליכי 

4

 
  .הליכי  רחבי היק! למדידתו ולהפחתתו של הנטל הביורוקרטי

 פעולות הביקורת
,  ביצע משרד מבקר המדינה במשרד ראש הממשלה2011ספטמבר  בחודשי  ינואר
וברשות ) ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה, במשרד האוצר

  מערכתית של עבודת המטה הכללטכנולוגיה ומידע במשרד המשפטי  בדיקה, למשפט
, בכמה גופי  ציבוריי  ובה  משרד הבריאות. ממשלתית להפחתת הנטל הביורוקרטי

המוסד , ת"משרד התמ, ) משרד התחבורה להל  (משרד התחבורה והבטיחות בדרכי  
ומשטרת ישראל נבדקו הפעולות להפחתת )  הביטוח הלאומי להל  (לביטוח לאומי 

שהתקבלו לגביה  אינדיקציות כי , )רגולציות(אחת עשרה אסדרות הנטל הביורוקרטי ב
נוס# על כ" נבדקה עבודת המטה הפנימית . ה  מטילות נטל ביורוקרטי כבד במיוחד

 גופי  ציבוריי  לצמצו  הנטל הביורוקרטי באמצעות שאלו  שנשלח 25שעשו 
  .לי  שלה "למנכ

 עיקרי הממצאי 
 זרחי  ובעלי עסקי נזקי הנטל הביורוקרטי המוטל על א
בישראל טר  החלה בחינה שיטתית , OECD בניגוד לנעשה במדינות רבות בארגו  ה

להקלת הנטל , נוס# על כ". ומקיפה שמטרתה לצמצ  את הנטל הביורוקרטי המיותר
בהליכי  ביורוקרטיי  מרכזיי  אשר לה  השפעה ניכרת על הציבור ועל בעלי העסקי  

נעשה מעט
5

 . נעשה דבר ולפעמי  א# לא 
פעמי  רבות : דרישות של גופי  ציבוריי  לקבל מידע המצוי ממילא בידיה  .1

מתני  גופי  ציבוריי  מת  אישור או זכות לפונה בהמצאת אישור או מידע מגו# 
בי  היתר באמצעות , כ" נוצר נטל ביורוקרטי עוד# אשר נית  לצמצמו; ציבורי אחר

בכפו# לשמירה קפדנית על הזכות , הקיי  בה שיתו# של הגופי  הציבוריי  במידע 
 בדר" זו נית  להקל את העומס על הציבור הרחב ועל הגופי  .החוקתית לפרטיות

שנאלצי  להקצות , הציבוריי  דורשי המידע וג  על הגופי  הציבוריי  מחזיקי המידע
 . כוח אד  לצור" מת  האישורי  הפרטניי  או לצור" בדיקת 

, ות של גופי  ציבוריי  להמציא מידע שכבר היה בידי הגו# הדורשדוגמה בולטת לדריש
: אותרה בשלטו  המקומי, או שנית  היה לקבלו בלי להטריח את מבקשי השירות

חלק מהתושבי  . הרשויות המקומיות מעניקות הנחות בארנונה לאוכלוסיות חלשות

__________________ 
הולנד ; 2001 דנמרק ב; דרו  קוריאה החלה בתהלי  כזה כבר בסו  שנות התשעי  של המאה העשרי   4

 . 2006 שוודיה וגרמניה ב; 2005 בריטניה ב; 2002 ב
עוד יצוי" . יצוי" כי הממשלה זיהתה שבכמה הליכי  משמעותיי  יש נטל עוד  והחלה לטפל בהפחתתו  5

זיהו א  ה  הליכי  המטילי  נטל ביורוקרטי , כמו למשל הביטוח הלאומי, כי כמה מהגופי  הציבוריי 
 .בענייני  אלה ראו בהמש . כבד במיוחד והחלו לטפל בהליכי  אלה
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זכאי  להנחות האלה על פי חוק
6

  להל  (לאומי עקב זכאות  לתשלומי  מהביטוח ה, 
הביטוח , כדי למנוע נטל ביורוקרטי מיותר על התושבי  הזכאי ). התושבי  הזכאי 

הלאומי מעביר לרשויות המקומיות שלוש פעמי  בשנה קובצי מחשב הכוללי  מידע על 
חלק ניכר , א# על פי שהרשויות המקומיות קיבלו את המידע האמור. התושבי  הזכאי 

דרשו מהתושבי  שביקשו הנחה להמציא אישורי  מהביטוח ו, מה  לא עשו בו שימוש
הוא , 2010בבדיקה שעשה הביטוח הלאומי בשנת . הלאומי על זכאות  לקצבה או גמלה

לקבל , מצא שבכל שנה שולחות רשויות מקומיות יותר ממיליו  וחצי תושבי  לסניפיו
על סניפי הדרישות של הרשויות המקומיות מכבידות ג  . מידע שכבר נמצא אצל 

שנאלצי  להקדיש חלק נכבד משעות קבלת הקהל שלה  להנפקת , הביטוח הלאומי
 התנהלו דיוני  בי  הביטוח הלאומי לבי  מרכז 2010מפברואר . אישורי  כאלה עבור 

השלטו  המקומי בישראל כדי לחבר את הרשויות המקומיות למאגרי המידע 
, במועד סיו  הביקורת. ת נתוני ללא צור" בהזנ, הרלוונטיי  של הביטוח הלאומי

 .טר  הסתיי  הטיפול בנושא, 2011ספטמבר 
אחד הביטויי  המוכרי  ביותר לנטל : נטל ביורוקרטי הנובע משיטת תשלו  ישנה .2

, ברשות האכיפה והגבייה ובמער" בתי המשפט, המצוי במשטרת ישראל, ביורוקרטי
 נית  לשלמה במקו  שבו נית  אשר לא, הוא תשלו  אגרה למדינה עבור קבלת שירות

תשלו  האגרה מתבצע באמצעות בולי הכנסה שמבקשי השירות נדרשי  . השירות
 . ואי  אפשרות לתשלו  מקוו , לרכוש בסניפי הדואר

 קבעה הממשלה2004במאי 
7

 כי על משרדי הממשלה לאפשר ביצוע תשלומי  אלה דר" 
ת האחריות ליישו  והטילה על משרד האוצר א, שירות התשלומי  הממשלתי

ההחלטה
8

הליקוי בעניי  אישורי . אול  בגופי  האמורי  לא חל שינוי בעניי  זה. 
תקנותשכ  ה, המשטרה חמור א# יותר

9

שעל פיה  נגבו התשלומי  באמצעות בולי  
 . הכנסה כבר אינ  בתוק# שני  רבות

שימוש בתחנה אחת נטל ביורוקרטי בשל אי .3
10

: לנכי  הליכי  לקבלת תג חניה   
 הרכב ולפטור מהאגרה השנתית לרישיו)  תג להל  (נכי  זכאי  לתג חניה לנכה 

11

. 
שקבע בבקשה לקבל זכויות ביטוח הלאומי ולגופי  ציבוריי  אחרי  פוני  לה נכי 

לה  החוק
12

 אות  ת מטע ו רפואיותעדהתייצב לפני וצריכי  ל, עקב מצב  הבריאותי 
יותגופי  ציבוריי  המעניקי  לה  זכו

13

בכלל  אלה , חלק מוועדות רפואיות אלה. 
שבודקות את המבקשי  לקבל גמלת , שמקיי  משרד הבריאות עבור הביטוח הלאומי

בודקות ג  את הזכאות לתג ולפטור של הנכי  הפוני  אליה , ניידות
14

ועדות , לעומת . 
__________________ 

תקנות הסדרי  ו, 1992 ג"התשנ, )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(המדינה חוק הסדרי  במשק   6
 .שהותקנו מכוחו, 1993 ג"התשנ, )הנחה מארנונה(במשק המדינה 

,  מערכת מחשוב רוחבית " מרכבה" שעסקה בפרויקט ממשל זמי" ובפרויקט 1912' בהחלטה מס  7
 ). פרויקטי  ה להל" (כוללת ואחידה לניהול משאבי  במשרדי הממשלה 

 הוטלה   תת פרויקט בפרויקט ממשל זמי"  האחריות להפעלת פרויקט שירות התשלומי  הממשלתי   8
 .ראו פירוט בנושא פרויקט ממשל זמי" בהמש  הדוח. על משרד האוצר

 .1986 ו"התשמ, תקנות המרש  הפלילי ותקנת השבי   9
 ).ONE STOP CENTER \ SHOP(בדר  זו ניתני  כמה שירותי  במקו  אחד  10
 .ח בלבד" ש26עלות האגרה השנתית לרישיו" הרכב לנכה היא   11
 ." הלאהעזרה סיעודית ורפואית וכ,  מדובר בבקשות לגמלה,בי" היתר  12
 .1115' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„60 ·)2010 , ראו מבקר המדינה  13
  אליה" ה" אלה שמקיי  ועדות רפואיות נוספות שבודקות ג  את הזכאות לתג ולפטור של הנכי  הפוני  14

 . ואלה שמקיי  הביטוח הלאומי לנכי פעולות איבה, ל"משרד הביטחו" לנכי צה
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יה  זכאות  של הפוני  אלרפואיות אחרות שמקיי  הביטוח הלאומי אינ  בודקות את 

 כ" .ואלה נאלצי  להגיש את בקשת  לקבלת תג ופטור למשרד התחבורה, לתג ולפטור
על אזרחי  שכבר נבדקו בוועדות רפואיות הביטוח הלאומי ומשרד התחבורה מטילי  

של הביטוח הלאומי נטל מיותר של התייצבות לבדיקות רפואיות נוספות אצל רופאי  
 11,000 מדובר בכ. פואיי  התומכי  בבקשהונטל מיותר של הגשת מסמכי  ר, בקהילה

בשני  האחרונות עלה באופ  . בקשות המוגשות למשרד התחבורה מדי חודש בחודשו
ובשל כ" , גבר העומס על המערכת העוסקת בכ", ניכר מספר הבקשות והערעורי 

יצוי  כי בי  הפוני  למשרד התחבורה . התמש" ההלי" כחודש וחצי עד שלושה חודשי 
למשל עקב טיפולי  כימותרפיי  או טיפולי (לי  הזכאי  לתג חניה זמני היו חו

התמשכות ההלי" הביאה לכ" שחלק מהחולי  קיבלו את התג הזמני כמה ). דיאליזה
שבה ה  ) או מרביתה(ולמעשה לאחר התקופה , חודשי  לאחר מועד הגשת הבקשה

נזקקו לו
15

 .ואפשר ג  כי לאחר מות , 
הלאומי ומשרד הבריאותהביטוח , משרד התחבורה

16

 כי ראוי שהוועדות 2003 הבינו ב, 
עד מועד סיו  . הרפואיות שמפעיל הביטוח הלאומי יבדקו ג  את הזכאות לתג ולפטור

היא לא , כשמונה שני  לאחר שעבודת המטה החלה, 2011ספטמבר , הביקורת
  .הושלמה

ול להכניס עסק נטל ביורוקרטי על: ודאות עסקית נטל ביורוקרטי הגור  לאי .4
ביצוע של  בדחייה או באי, בי  היתר, ודאות המסב נזק כלכלי המתבטא למצב של אי

דוגמה להמחשת האמור . תו" כדי נשיאה בהפסדי  הכרוכי  בהמתנה, פעולות עסקיות
 באמצעות שירות המזו   לעיל היא התנאי  לקבלת אישורי  לייבוא שמשרד הבריאות 

לעתי  שירות המזו  קבע ליבואני  תנאי  . אני המזו  מחייב בה  את יבו הארצי 
אול  בעוד  שוקדי  על מילוי תנאי  אלה הציב שירות המזו  , לאישור ייבוא מוצרי 

יודגש כי שירות המזו  היה יכול להציב לפחות חלק מהתנאי  החדשי  . תנאי  נוספי 
לאו ההנחיות לעתי  ניתנו הנחיות נוספות בעל פה עוד בטר  מו. בתחילת ההלי"

הוודאות של  דבר שהגביר את הנטל הביורוקרטי והחמיר את תחושת אי, שבכתב
במקרי  אחרי  שירות המזו  העביר ליבואני  רק חלק מההנחיות . יבואני המזו 

בהתנהלותו זו הוא הכביד את הנטל הביורוקרטי על יבואני . לשחרור משלוחי המזו 
הכבדת . ר  לה  הוצאות כספיות לא מתוכננותהוודאות שלה  וג הגביר את אי, המזו 

"בואיחס  י"מהווה א# רוקרטי והנטל הבי
17

דהיינו מצמצמת את התחרות בענ# ובכ"  ,
  .תורמת לעליית המחיר של התוצרת המקומית

 הפעולות של ממשלות ישראל להפחתת הנטל הביורוקרטי 
יבלו כמה החלטות ממשלות שכיהנו בעשור האחרו  ק: היעדרה של מדיניות כוללת .1

חלק  מרכזיי , כדי לייעל הליכי  ביורוקרטיי  מסוימי 
18

הממשלה הנוכחית. 
19

 א# 
__________________ 

 . בתקופה שבה ה  קיבלו טיפולי  לדוגמה   15
 .משרד הבריאות מפעיל עבור הביטוח הלאומי ועדות רפואיות  16
מוצרי  המתחרי  בתוצרת בכ  שהוא מטיל מגבלות על ייבוא , "מכס סמוי"מהווה מעי" " חס  ייבוא"  17

 .המקומית
הליכי תכנו" , הלי  רישוי עסקי : ההליכי  המרכזיי  שלגביה  התקבלו החלטות ממשלה לייעול   18

יצוי" כי פעולות הממשלה בנוגע להליכי  אלה לא נבדקו . ובנייה והליכי  לניהול מקרקעי ישראל
 .במסגרת דוח זה
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הגבירה פעולות אלה והחליטה להניע תהלי" נרחב יותר לצמצו  הנטל הביורוקרטי 
אול  בהיעדר החלטת ממשלה שתקבע מדיניות כוללת , המוטל על המגזר העסקי

ני  ויעדי  מדידי  לצמצו  הנטל בכלל השירות ותכנית לאומית לא נקבעו לוחות זמ
עוד נמצא כי כל אחד . הציבורי וטר  נקבע הגור  שיוביל את הטיפול הכולל בתחו  זה

ללא הכוונה של תורה סדורה , מהגופי  הציבוריי  פועל בתחו  זה כראות עיניו
 . וכי כל אחד מה  מצוי בשלב אחר של הטיפול בנושא, ומתואמת

 הנחה ראש הממשלה את משרדי הממשלה לקבוע בתכניות העבודה 2010בסו# שנת 
. ושיפור השירות לציבור) ביורוקרטי( הפחתת הנטל האדמיניסטרטיבי  שלה  יעד נוס# 

אול  הנחיה זו של ראש הממשלה טר  עוגנה בהחלטת ממשלה הקובעת מדיניות 
 . כוללת להפחתת הנטל הביורוקרטי בכלל משרדי הממשלה

מילוי והגשת : נטל הביורוקרטי באמצעות טכנולוגיית מידע ותקשורתצמצו  ה .2
. טפסי  וביצוע תשלומי  ה  מהביטויי  המשמעותיי  ביותר של נטל ביורוקרטי

כיוו  , השימוש בטכנולוגיית מידע ותקשורת הוא כלי חשוב המסייע להפחתת הנטל
ו בסני# דואר שהשימוש במחשב הביתי חוס" את הצור" להתייצב במשרד ממשלתי א

 החל אג# החשב הכללי במשרד 1997בשנת . כדי לבצע תשלו  או כדי להגיש טופס
"ה"תהיל"האוצר להפעיל את פרויקט 

20

שמטרתו בי  היתר היא ניצול טכנולוגיית , 
  החל בביצוע 1999ובשנת , המידע והאינטרנט למת  שירותי  ממשלתיי 

 ".ממשל זמי פרויקט "  כחלק ממה שנקרא לאחר מכ, פרויקט נוספי  תתי
יותר מתשע שני  לאחר החלטות ממשלה

21

 לאפשר לכל אזרח לבצע באופ  מקוו  את 
, נוס# על כ". אפשר לשל  באופ  מקוו  עדיי  יש תשלומי  שאי, התשלומי  לממשלה

 תנאי הכרחי  עדיי  אי  בידי משרד האוצר מיפוי מלא של כל התשלומי  הממשלתיי  
טר  נעשה מיפוי לכלל הטפסי  במשרדי , זאת ועוד. ה במלואהליישו  החלטת הממשל

2002וכ" לא נית  לייש  את החלטת הממשלה ממאי , הממשלה
22

 לאפשר למלא את 
 . מרבית הטפסי  הממשלתיי  באופ  מקוו 

העביר משרד מבקר המדינה : פעולות הגופי  הציבוריי  להפחתת הנטל .3
 ובו ה   שאלו  ציבוריי  ויחידות סמ"תאגידי ,  משרדי ממשלה25לי  של "למנכ

לי  שהשיבו " המנכ17 שלושה מ. התבקשו לספק מידע על פעולותיה  לצמצו  הנטל
לשאלו  ציינו בתשובת  כי לא הקימו צוותי  קבועי  לאיתור ולתיקו  הליכי  

לי  לא הציגו לפני משרד מבקר המדינה גור  במשרד  " המנכ17 שמונה מ; מכבידי 
לי  שביצעו פעולות "עבודת המטה שעליה התבססו המנכ; טיפול בנושאהמרכז את ה

 לא נעשתה באופ  שיטתי ומאורג  ולא כללה את כל ,לצמצו  הנטל הביורוקרטי
  . השלבי  הדרושי  לעבודת מטה ראויה

_______________ 

 .2009 שהחלה בכהונתה באפריל 32 הממשלה ה  19
 .תשתית הממשלה לעיד" האינטרנט  20
 .15.6.03  מ16/בק'  והחלטה מס12.5.02  מ1812' החלטת הממשלה מס  21
 .12.5.02  מ1812' החלטת הממשלה מס  22
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 סיכו  והמלצות

ובה בעת לקיי  , תפקיד  של הממשלה ושל המגזר הציבורי לשרת את אזרחי המדינה
ולש  מניעת הכבדת יתר , רה נאותה לש  מת  זכויות לזכאי  מצד אחדהליכי בק

 . שתפגע בציבור הנרחב ובפעילות הכלכלית במשק מצד שני
 ומדינות מתקדמות נוספות ממקמות את צמצו  הנטל הביורוקרטי OECD מדינות ה

זאת מתו" הבנה שבעול  גלובלי ; במקו  גבוה בסדר העדיפויות שלה  כבר יותר מעשור
צמצו  הנטל תור  למשק תחרותי יותר ולהתמקדות המגזר הציבורי בשירות אזרחי 

ולכ  נדרשת פעולה שיטתית ומתואמת של כלל זרועות הממשלה על מנת , המדינה
 .להפחיתו

בבדיקה של משרד מבקר המדינה נמצא שבמקרי  רבי  הטילו גופי  ציבוריי  על 
רשויות , משרדי ממשלה, כ" למשל. ותר כבד ומייבעלי עסקי  ותושבי  נטל ביורוקרט

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 

בי  היתר הגדלת , הבדיקה העלתה כי הנטל הסב נזקי  רבי .  את המידע הדרושממנו
וכרסו  באמו  של , עיכוב והארכת ההליכי  ללא הצדקה, סרבול, הוודאות אי

ממשלות ישראל שכיהנו בעשור האחרו  קיבלו החלטות . האזרחי  בשירות הציבורי
אול  באלה אי  .   מרכזיי מקצת, פרטניות כדי לייעל הליכי  ביורוקרטיי  מסוימי 

שכ  טר  התקבלה החלטת ממשלה הקובעת מדיניות כוללת להפחתת הנטל , די
 . הביורוקרטי בכלל משרדי הממשלה ודרכי  ליישומה

אשר מחייבת ומגייסת , בהיעדר החלטה על מדיניות כוללת לצמצו  הנטל הביורוקרטי
הנטל ובלי תורה סדורה בהיעדר תכנית לאומית לצמצו  , את כלל משרדי הממשלה

לא נקבעו לוחות זמני  ויעדי  , וגור  אשר יוביל וירכז את הפעילות הממשלתית
וכל אחד מהגופי  הציבוריי  פועל , מדידי  לצמצו  הנטל בכלל השירות הציבורי

צמצו  הנטל הביורוקרטי אינו מוטמע כחלק מהתרבות . בתחו  זה כראות עיניו
 . שוטפת של מרבית הגופי  הציבוריי  שנבדקוהארגונית וכחלק מהפעילות ה

הפחתת הנטל  ,בהתא  ללקחי  מ  הביקורת הנוכחית ולתובנות שגובשו בעול 
הביורוקרטי באופ  יסודי ושיטתי מחייבת את הממשלה לקבוע לש  כ" תכנית לאומית 

הוראה על עבודת ; קביעת יעד כמותי להפחתת הנטל: ולקבל החלטות בנושאי  האלה
הכוונה ותיאו  של ; פיתוח שיטות מדידה ושיטות הערכה המותאמות לישראלמטה ל

חיוב כל אחד ממשרדי הממשלה לפעול בתחומו הוא ; פעולות הממשלה לצמצו  הנטל
מינוי גור  שירכז את הטיפול בנושא וינחה את הפעולות של שאר ; להפחתת הנטל

חובות דיווח של , ילותבה  תקציבי פע, קביעת רכיבי  בתהלי" להתנעתו; המשרדי 
המשרדי  לגור  המרכז את הטיפול בנושא ודרכי מדידה של הנטל הביורוקרטי ושל 

הגדרת בעל התפקיד שאמור לרכז את הטיפול בתחו  בכל אחד ; מידת הפחתתו
  . המלצה על שיטות עבודה והנחיה בנוגע לאופ  שימור הידע, אפיו  תפקידו, מהגופי 
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   משרד האוצר

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
 הממונה על השכר

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנציבות מס הכנסה ומיסוי , במשרד הביטחו 
 משרדי 30  בכל הנוגע לרכזי  ומפקחי  וב מקרקעי  אשר ברשות המסי  

נעשתה בדיקה בנושא סדרי יישו  שכר עידוד בשירות , ממשלה וגופי משנה
  .בדיקות השלמה נעשו אצל הממונה על השכר במשרד האוצר. המדינה

 אג  החשב הכללי
באג  החשב הכללי נבדקו היבטי  הנוגעי  לפרויקט להקטנת הפערי  

נבדקו בעיקר ייזו  הפרויקט וקידומו ). ה"להב(הדיגיטליי  בחברה הישראלית 
והערכה ביצוע הליכי מדידה , קהל היעד שלו, ניהול הפרויקט, 2011עד שנת 

בדיקות השלמה נעשו במינהל למדע ולטכנולוגיה . וגיוס כוח אד  לפרויקט
 .שבמשרד החינו%

 .31.12.10  של המדינה להבמסגרת הדי  וחשבו  על מאז  זכויותיה והתחייבויותי
בחברות ממשלתיות ובגופי  , יתרות סעיפי החייבי  במשרדי הממשלהנבדקו 
יווג והרישו  החשבונאי של יתרות בי  היתר נבדקו נאותות הס. נבחרי 

 . החייבי  בדוחות הכספיי  ויעילות הגבייה של חובות אלו
ביחידות החשבות במינהל ; הבדיקה נעשתה במינהל הגבייה באג  החשב הכללי

המסחר , במשרד התעשייה; ברשות המי ; במשרד הבריאות; מקרקעי ישראל
מוסד לביטוח לאומי ב, בחטיבה להתיישבות, במשרד המשפטי ; והתעסוקה

  .ובמשרד הבינוי והשיכו 
 אג  התקציבי 

באג  התקציבי  ובמשרד ראש הממשלה נבדקו כמה היבטי  בתהלי% הכנת 
וכ  בוצע מעקב אחר תיקו  ליקויי  שהועלו , 2009-2012תקציב המדינה לשני  

בי  היתר נבדק הקשר שבי  תכניות העבודה . ב של מבקר המדינה55בדוח שנתי 
. שנתי תיות של משרדי הממשלה ובי  תקצוב  וההיערכות לתקצוב רבהשנ

במשרד לביטחו  , במשרד התחבורה, בדיקות השלמה נעשו במשרד החינו%
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במשרד , המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה, במשרד להגנת הסביבה, הפני 

  .ובלשכת היוע( המשפטי לממשלה, הבריאות
 רשות המסי  בישראל

אל נבדק תהלי% הטיפול של הרשות בחקירות שיש בה  ברשות המסי  בישר
, כמו כ  נבדק תהלי% הטיפול במיסוי על עסקת מקרקעי . חשד לעבירות פליליות

 .שביצע עובד הרשות וקרוב משפחתו
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 שכר עידוד בשירות המדינה
נועד להעלאת פריו  העבודה ולשיפור השירות ) ד" שכע להל  (שכר העידוד  .1

, העלאת תפוקת העבודה ואיכותה: בוסס על שני מרכיבי  עיקריי הוא מ. לציבור
 המעביד  באופ  ששני הצדדי  ; ומת  תמורה כספית בעבור , הניתנות למדידה

שכר עידוד הונהג בשירות הציבורי עוד משנות השבעי  של .  יוצאי  נשכרי  והעובד 
)מ" נש להל  (המאה העשרי  במסגרת הסכ  קיבוצי בי  נציבות שירות המדינה 

1

 
  להל  (ובי  המחלקה למועצות ייצור בוועד הפועל של הסתדרות העובדי  

) ר" תקשי להל  (לש  ביסוסו נקבעו הנחיות בתקנות שירות המדינה ). ההסתדרות
ובה  הוגדרו הגופי  והכללי  המקצועיי  המעגני  את עבודת המדידה של , ובנהלי 

 .מהנדסי הייצור
ובהתא  לכ  , ד"ר העובדי  בשירות המדינה המקבלי  שכעבמש  השני  גדל מספ

,  עובדי 55,000  הועסקו בשירות המדינה כ1998 בשנת  ד שלה  "עלתה עלות שכע
  הועסקו בשירות המדינה 2010ואילו בשנת ; ד"קיבלו שכע) 36% (19,800ומה  

ה עלות  היית2007בשנת . קיבלו שכר עידוד) 56% (32,000ומה  ,  עובדי 57,000 כ
 2010ובשנת , ח" מיליו  ש312) נוס* על התשלומי  לחברות ייעו( חיצוניות(ד "שכע

ח" מיליו  ש379 היא עלתה ל
2
. 

ד " בדק משרד מבקר המדינה את נושא שכע2011אוגוסט  בחודשי  מר( .2
בשירות המדינה
3

 משרדי הממשלה וגופי 30ד של "הבדיקה כללה סקירת דוחות שכע. 
בלשכה המרכזית , במשרד הביטחו : מיקה יותר בשלושה מה משנה ובחינה מע

  ובמס הכנסה ומיסוי מקרקעי  אשר ברשות המסי  ) ס" למ להל  (לסטטיסטיקה 
מטרת הביקורת הייתה לבחו  את אופ  יישו  . ד של רכזי  ושל מפקחי "שכע
  . ד בשירות המדינה"שכע

 עיקרי הממצאי 
 רי תרומתו של שכר העידוד למינהל הציבו

ד פעמי  "הממצא העיקרי שהעלתה הביקורת הוא שמרכיביה העיקריי  של שיטת שכע
אינ  מתקיימי  ופעמי  ספק א  מתקיימי  משו  שכלי הבקרה וכלי המדידה אינ  

אמנ  כפועל יוצא מכ  העובדי  קיבלו . כפי שיפורט להל , מתאימי  או אינ  עדכניי 
הממונה על השכר בדקו א  סדרי הפעלת ) כיו (מ או "א  לא נמצא שנש, תוספת שכר

ד בשירות הציבורי יעילי  ותורמי  להגדלת הפריו  ולשיפור השירות ושמא "שכע
 .הפרמיה הפכה למעשה לחלק משכר העבודה

__________________ 
 . מופקד על כ  הממונה על השכר במשרד האוצר2010מינואר   1
 .המידע התקבל מהממונה על השכר  2
, " שכר עידוד מ "חברת החשמל לישראל בע"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„61 ·)2010 , ראו ג  מבקר המדינה  3

 .וראו ג  בדוח הנוכחי בפרק על שירות התעסוקה סדרי רישו  ודיווח, 1531' עמ
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 בדיקת כדאיות 

ד "הביקורת העלתה כי א  שהבקשה של משרד ממשלתי כלשהו להיכלל במער  שכע
ד "בפועל שיטות שכע, ש בכ  כדאיות כלכליתכוללת חישובי  המלמדי  כי לכאורה י

המונהגות בשירות המדינה אינ  כוללות בדיקת כדאיות בנוגע לאופ  הפעלת  ובנוגע 
ולו , ד ממומנת"אי  מענה לשאלה א  העלות הנוספת של שכע, דהיינו. לתרומת 

כגו  מחיסכו  שמקורו בצמצו  בעלויות כוח האד  או בהעלאת , מההתייעלות, חלקית
  .תפוקהה

 יעילות
למשימה מסוימת) ק" זמ להל  (היעילות מחושבת לפי היחס בי  הזמ  שהוקצב 

4

 ובי  
כל מדידה שבה נמצא כי , כלומר. 142%: ונקבע לה גבול עליו , הזמ  המושקע בפועל

ההתייעלות שהושגה עולה על רמת היעילות המרבית שנקבעה מעמידה בספק את 
 2010 2007ד בשירות המדינה לשני  "רת דוחות שכעמסקי. ד"תקינותה של שיטת שכע

  2007 בשנת 155.36%  משרדי  וגופי משנה עלתה היעילות מ30  מ18 עולה כי ב
שרבי  מעובדי , מכא . הרבה מעל לרמת היעילות המרבית, 2010 בשנת 166.97% ל

ד שגרמו להשגת "תקינות  של שיטות שכע שירות המדינה קיבלו תוספת שכר בשל אי
  .יעילות גבוהה בלי שניתנה תמורתה תפוקה שוות ער 

 מדד איכות
לפי . שאות  קובעי  המנהלי , ד מחייבת ג  עמידה בערכי מדד איכות"הנהגת שכע

ההתפלגות במדידת איכות עבודת  של העובדי  השוני  , גישות מקצועיות שונות
להיות הבדלי  כלומר אמורי  , )50% (0.5 ל) 100% (1אמורה להיות בטווח שבי  

ד בשירות "ואול  מסקירת דוחות שכע. ברורי  בי  תרומותיה  של העובדי  השוני 
 ניתנו למרבית העובדי  ציוני  הקרובי  לציו  2010 2007המדינה עולה כי בשני  

הדבר אינו סביר ואינו מאפשר להבחי  בי  עובד .  בגי  איכות עבודת   1 ציו   המרבי 
, על פי הנהלי . ור עבודת  של עובדי  הראויי  לציו  נמו  יותרלעובד או לפעול לשיפ

ד " משיטות שכע7% ולמרות זאת כ; אי  להפעיל שיטת שכר עידוד ללא מדד איכות
  . בשירות המדינה אינ  כוללות כל מדד איכות

 עדכו  שיטות שכר עידוד
כנולוגיי  ד מחייבת עדכו  תקופתי המביא בחשבו  שינויי  ט"הפעלתה של שיטת שכע

, על פי הנהלי . שכ  ייתכ  שאלו מעלי  את התפוקות שלא בעקבות התייעלות, ואחרי 
ד של שירות המדינה "מסקירת דוחות שכע. יש לבדוק מדי ארבע שני  א  צרי  לעדכנה

 קבוצות חישוב עודכנו בממוצע לפני 2,095 מ) 63% כ (1,313 עולה כי 2010 2007לשני  

__________________ 
בתור בסיס למדידת היעילות נקבע תחילה מספר השעות הנדרשות לביצוע משימה מוגדרת בקצב   4

 .ק נקבע בעקבות מדידות בשטח"הזמ). ק" זמ להל% " (זמ% מוקצב לביצוע"המכונה , עבודה רגיל
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תשע שני 
5

קרוב לוודאי ששינויי  מהותיי  , א  כ . נבדקה מידת עדכניות ומאז לא , 
  .ד ביתר"ובעקבות זאת משול  שכע, לא שוקללו

 שכר עידוד של מפקחי  ורכזי  במס הכנסה ומיסוי מקרקעי  
וממוצע הפרמיה ,  מפקחי 400  רכזי  וכ200  עבדו באג  כ2010  ו2009בשני  

 :הבדיקה העלתה כדלקמ . 22%שלה  היה 
המחושב על פי , 60%ד של המפקחי  כוללת מרכיב כמותי ששיעורו "שיטת שכע .1

היחס בי  ס  השעות שהוקצבו לטיפול בתיקי נישומי  ובי  ס  השעות : יחס היעילות
ק לטיפול על פי סוג השומה"כל תיק מקבל זמ. שהושקעו בפועל באותו רבעו 

6

על פי , 
, תקרת היעילות המרבית. ת של הנישו הענ  הכלכלי המדובר ועל פי מחזור העסקאו

 מפקחי  נמצא 366  מ68%אול  בפועל בקרב . 142%היא , המזכה במרב תוספת השכר
 מ  המפקחי  הגיעו ליעילות 10%; 172% הממוצע הגיע ל; 142% שיעור יעילות גדול מ

ומכא  עולה , והיעילות של כמה מה  א  הגיעה לכדי מאות אחוזי , 200% של יותר מ
 .  ויותר ממספר השעות שהושקעו בפועל2ספר השעות שהוקצבו גדול עד פי שמ

ד למפקחי  אי  התחשבות במש  זמ  הטיפול בפועל בכל "בשיטת החישוב של שכע .2
לפיכ  . והמפקח אינו נדרש לציי  את הזמ  שהשקיע בפועל בטיפול בתיק, תיק ספציפי

 43ק של " וקיבל זמ01שומה ייתכ  שהמפקח טיפל יו  אחד בלבד בתיק שהסתיי  ב
מידע זה .  שעות51 הוא השקיע שבועיי  וקיבל רק 03 ואילו בתיק שהסתיי  ב, שעות

ק באופ  "ד ולעדכ  את הזמ"חשוב כדי שבעתיד יהיה אפשר לבחו  את שיטת שכע
 . מדויק ואמי  יותר

ס המחושב על פי יח, 35%ד של הרכזי  כוללת מרכיב כמותי ששיעורו "שיטת שכע .3
142%היא , המאפשרת תשלו  של מרב תוספת השכר, תקרת היעילות המרבית. יעילות

היעילות של ; 142%  רכזי  היעילות גבוהה מ205 מתו  83%בקרב , אול  בפועל. 
כלומר מספר , 780%ממוצע היעילות הוא ; רבי  מה  א  מגיעה לכדי מאות אחוזי 

 ממספר השעות שהושקעו 7.8פי ד גדול בממוצע "השעות המוקצבות לפי שיטת שכע
 . בפועל

מהאמור לעיל עולה כי הקצבת השעות לעבודת הרכזי  והמפקחי  אינה משקפת את 
וכי היא מאפשרת לה  לקבל את הפרמיה המרבית ללא השקעת מאמ/ מרבי , המציאות

 . וללא מת  תמורה נאותה למדינה
פקחי  הנתוני   מהפרמיה של הרכז מבוסס על הישגי המ50%רכיב בשיעור  .4

יש בכ  כדי לתת לרכז תמרי/ להפנות לטיפול  יותר תיקי  הצפויי  . לאחריותו
ייתכ  שיש קשר בי  האמור לעיל ובי  הנתו  . הקלה יותר לטיפול, 01להסתיי  בשומה 

הפנו ) 76%( תיקי  4,833, 2010 בשנת 01 תיקי  שהסתיימו בשומה 6,390ולפיו שמתו  
 . יות הרכזי  למפקחי  שבאחר

__________________ 
 .2010 2007 בשני   היתר עודכנו בארבע השני  האחרונות  5
ק הממוצע לתיק שהסתיי  בשומה שבה ההכנסה הוצהרה בדוח הנישו  ואושרה על ידי המפקח "הזמ  6

ל ק הממוצע לתיק שהסתיי  בשומה על פי מיטב השפיטה ש"הזמ.  שעות43הוא ) 01 שומה  להל% (
ק הממוצע לתיק שהסתיי  בשומה "הזמ.  שעות51הוא ) 03 שומה  להל% (המפקח ללא הסכמת הנישו  

 . שעות48הוא ) 07 שומה  להל% (בהסכמה שנקבעה על ידי מפקח אחר לאחר השגה שהגיש הנישו  
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 חברות ייעו  חיצוניות 

את . ד ועדכונ "שירות המדינה נעזר בחברות ייעו/ חיצוניות לגיבוש שיטות שכע
, מ"לדעת נציגי נש. החברות האלה בוחרי  המשרדי  השוני  באמצעות מכרזי 

ועל כ  ה  נמנעות מעימותי  , לעתי  החברות החיצוניות מבקשות לרצות את הלקוח
 וממליצות על שיטות המתגמלות במידה רבה את העובדי  ומביאות ,ע  נציגי העובדי 

, לדעת משרד מבקר המדינה, לפיכ . תמורה כלכלית מעטה יחסית למשרד עצמו
יפרס  את , ולא המשרדי , הממונה על השכר צרי  לשקול את האפשרות שהוא

יצור כדי ל, יש בכ  כדי להוזיל את עלות הייעו/. המכרזי  לבחירת חברות הייעו/
וכדי לשפר את , ולא למשרדי  השוני , מחויבות של חברות אלו לממונה על השכר

  .עבודת 
 היחידה להנדסת ייצור 
בתחילת . למער  שכר העידודהאחראית , יחידה להנדסת ייצורבכל משרד ממשלתי יש 

 קבע הממונה על השכר כי הממונה עליה יהיה מהנדס תעשייה וניהול בעל 2010שנת 
   עובדי  150 עד  וא  מדובר במשרד קט  , ועי של שלוש שני  לפחותותק מקצ

 5בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי המנהלי  של . הממונה יכול להיות הנדסאי
א  שבמשרדי  אלו ,  משרדי  וגופי משנה שנבדקו ה  הנדסאי תעשייה וניהול30מבי  

 ה  בעלי השכלה שאינה במשרדי  אחרי  מנהלי היחידות;  עובדי 150 יש יותר מ
יש לשאו  ליישו  , לדעת משרד מבקר המדינה. נוגעת כל עיקר לתחו  הנדסת ייצור

וזאת בהדרגה ומתו  שמירה על זכויות , המלצות הממונה על השכר ביחידות אלו
  . עובדיה 

 עובדי  ייחודיי  
עובדי  ד "אי  לכלול במסגרת שיטות שכע, 1994על פי ההנחיות ומשרד האוצר משנת 

שכ  שכר  גבוה בגי  תפקיד  הבכיר וכ  קשה למדוד ; משפטני  חוקרי  ועוד, בכירי 
מנתוני  המעודכני  למועד סיו  הביקורת נמצא כי במשרד הביטחו  . את תפוקת 

ד במינהל "ומבדיקת שכע;  מנהלי  בכירי 7  עובדי  בדירוג מחקר ול13 ד ל"נית  שכע
 כל זאת שלא על פי   משפטני  68ד "זה קיבלו שכעמקרקעי ישראל התברר כי במועד 

  .ההנחיות
 סיכו  והמלצות
, בתנאי שהיא מעודכנת, ד אמינה המשקפת את המצב לאשורו"הפעלת שיטת שכע

עשויה להיות כדאית מאחר שהיא תורמת לשיפור היעילות והאיכות של תפוקות עובדי 
ד "על שיטות שכעאלא שבפו. שירות המדינה ובה בעת תורמת להעלאת שכר 

המופעלות בשירות המדינה מיושמות שלא על בסיס הנורמות שנקבעו וה  חורגות 
לנוכח האמור לעיל משולמת . ד א  לא עודכנו כנדרש"שיטות שכע. בהרבה מהנורמה

א  שמעול  לא נבדק א  הדבר הביא ; לחלק מעובדי המדינה תוספת שכר גדולה
 . להגדלת יעילות  של עובדי  אלה
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 לא זו בלבד שלעובדי   ד לא מעודכנות אינ  תורמות להתייעלות "ות שכעשיט
אלא שאי  לה  תמרי/ להגדיל את פריו  , המקבלי  אות  ניתנת תוספת השכר המרבית

יש לה  תמרי/ שלילי לשמר את המצב ולא לאפשר עדכו  , יתר על כ . העבודה
פועל לחלק קבוע ובלתי נפרד ד שאינו מעודכ  הופ  ב"שכע. מינהלי של השיטה טכנולוגי

 .מהשכר ולפיכ  מאבד מערכו ומייעודו כתמרי/ ליעילות מתמדת
ד בשירות "הגופי  המופקדי  על הנהגת שכע, לדעת משרד מבקר המדינה, על כ 

 צריכי  לפעול במשות  לכ    הממונה על השכר והסתדרות העובדי   המדינה 
ליה  לפעול לפיתוח שיטות ובכלל זה ע; ד ההול  את התפוקה"שישול  שכע

ד "לקבוע נהלי  מדויקי  למועדי עדכו  של שיטות שכע; המבוססות על המצב בשטח
כמו כ  על הממונה על השכר להגביר . ולהטלת סנקציות על משרדי  שלא יעמדו בה 

נוכח היות . וליצור מנגנו  לשיפור תפקוד  של חברות הייעו/, את מעורבותו בנושא כולו
יש מקו  ,  תוספת שכר בפועל המצריכה ג  מנגנו  לתחזוקה על עלויותיוד"שיטת שכע

בכפו  למחויבויות הנובעות מ  ההסכמי  , לבחו  אפשרות להמירו בתוספת שכר
 . הקיבוציי  הקיימי 
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 אג  החשב הכללי
פרויקט להקטנת הפערי  הדיגיטליי  בחברה 

 )ה"להב(הישראלית 
דיגיטליי  להקטנת הפערי  ה ה "פרויקט להב

1 
 פרויקט  להל  (בחברה הישראלית 

קהל היעד . במשרד האוצר) ל" החשכ להל  (מופעל על ידי אג  החשב הכללי ) ה"להב
אקונומי נמו  שאי  לה גישה  של הפרויקט הוא אוכלוסייה בעלת מעמד סוציו

אי  ברשותה מחשבי  ואי  לה נגישות לעול  , לטכנולוגיות המידע המתקדמות
מיומנויות וכישורי למידה ( או שהיא חסרת מודעות ואוריינות דיגיטלית האינטרנט

 שר האוצר דאז מר 2001את הפרויקט הקי  בשנת ). ועבודה בסביבה ממוחשבת
כי הממשלה תפעיל תכנית לצמצו  , על דעת ראש הממשלה, סילב  שלו  שהחליט

  . מרכזי תקשוב קהילתיי 100הפערי  בתחו  התקשוב באמצעות הקמת 
, ה מיועדת לילדי  מהגיל הר  ועד בית ספר תיכו "הפעילות העיקרית במרכזי להב

בכל מרכז מתקיימי  סדנאות . ושאר הפעילות מופנית לאוכלוסיית המבוגרי 
פעילות ההדרכה . וההשתתפות בה  אינה כרוכה בתשלו , וקורסי  במגוו  נושאי 

 ובימי שישי 22:00 8:00ות במרכזי  נקבעה להתקיי  בימי  ראשו  עד חמישי בשע
 .13:00 8:00בשעות 
ביישובי  )  המרכזי  הוותיקי  להל  (ה " מרכזי להב15 הוקמו 2003  ו2002בשני  

וכעבור זמ  מה , שבה  מתגוררי  תושבי  רבי  המשתייכי  לאוכלוסיית קהל היעד
 13 להקי , ר יובל שטייני("ד,  החליט שר האוצר2010בינואר . שניי  מה  נסגרו

  להל  ( מרכזי  חדשי  17החלטה שעודכנה מאוחר יותר להקמת , מרכזי  חדשי 
כמו כ  החליט שר האוצר לפתוח מחדש את אחד משני המרכזי  ). המרכזי  החדשי 

 החליט משרד האוצר לפרס  מכרז לאספקת שירותי ניהול 2010באוקטובר . שנסגרו
 זכו בו שתי חברות 2011וביוני , ) המכרז הייעודי להל  (והדרכה למרכזי  החדשי  

במועד הביקורת היו המרכזי  החדשי  בשלבי הקמה ).  החברות הזוכות להל  (
  .והפעלה

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  בפעילות פרויקט 2011ספטמבר  בחודשי  אפריל

, 2011עד שנת ייזו  הפרויקט וקידומו : בביקורת נבדקו בעיקר הנושאי  האלה. ה"להב
ביצוע הליכי מדידה והערכה של , ניהול הפרויקט, אפיו  קהל היעד של הפרויקט

ל שבמשרד האוצר "הביקורת נעשתה באג" החשכ. הפרויקט וגיוס כוח האד  למרכזי 
 .בדיקות השלמה נעשו במינהל למדע ולטכנולוגיה שבמשרד החינו#. ה"ובמרכזי להב

__________________ 
  .המונח פער דיגיטלי מורה על הבדלי  הנוגעי  למידת האימו  של טכנולוגיות המידע והתקשורת  1
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 עיקרי הממצאי 

 ליעד לצמצ  את הפערי  הדיגיטליי  בחברה הישראלית הממשלה שמה לה .1
א# עד , 2003  ו2002 מרכזי תקשוב קהילתיי  שתוכנ  להקימ  בשני  100באמצעות 
ממועד קבלת , מכא  שבמש# שמונה שני .  מרכזי  בלבד13 פעלו 2010סו" שנת 

, י  מרכזי  חדש17 להקי  2010ההחלטה על הפרויקט ועד החלטת שר האוצר בינואר 
 .לא קוד  הפרויקט כמתוכנ 

הסתיי  , כשנה וחצי לאחר שהתקבלה החלטת שר האוצר, 2011רק באוגוסט  .2
 . איוש כוח האד  במרכזי  החדשי 

 של ,  המרכזי  הוותיקי 13 עקב מחסור חמור במדריכי  ב, 2011בספטמבר  .3
פר מס: הפעילות במרכזי  אלו הייתה מצומצמת,  מתק  כוח האד  בה 38% כ

כמה מה  נסגרו בשעות אחר הצהריי  המוקדמות ומקצת  לא , הקורסי  הופחת
 .נפתחו בימי שישי

ולפיה  רוב משתתפי הפרויקט , נקבעו יעדי  לעניי  אוכלוסיית היעד של הפרויקט .4
 מהמשתתפי  יהיו 30%ורק , יהיו ילדי  מהגיל הר# ועד גיל בית הספר)  מה 70%(

1953 ג"התשי, ק חינו# ממלכתישבחוזאת על א" . מבוגרי 
2

נקבע כי מתפקיד  של , 
ואילו , מוסדות החינו# להקנות לילדי  מיומנויות וכישורי למידה בסביבה דיגיטלית

לאוכלוסייה הבוגרת חסר פתרו  מערכתי בתחו  זה שיהיה בו כדי לסייע לה להשתלב 
 .בשוק העבודה

לא התקיי  שיתו" , יית הילדי א" שבפועל רוב שירותי הפרויקט ניתני  לאוכלוס .5
נמצא כי עוד . פעולה בי  משרד האוצר למשרד החינו# בכל שנות הפעלתו של הפרויקט

א" , ה"אינו מפקח מהבחינה הפדגוגית על התכני  וההדרכה במרכזי להבמשרד החינו# 
שילדי הגני  ותלמידי בתי הספר ה  האוכלוסייה העיקרית המשתתפת בפעילות מרכזי 

 .מגיעה אליה  באופ  שוט" במסגרת תכנית הלימודי ה ו"להב
ה עובד חברת כוח אד  המשמש ממאי "משרד האוצר העמיד בראש פרויקט להב .6

בדיקת פעולותיו במש# השני  מלמדת על כ# שהוא משמש .  כמנהל הפרויקט2005
לרבות ייצוג , גור  מרכזי בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות בכל הנוגע לפרויקט

מכלול פעילותו נעשתה שלא בהתא  להנחיית נציבות שירות המדינה . שרד כלפי חו.המ
ולפיה קבל  או עובד חברת כוח אד  המועסק על ידי משרד ממשלתי לא יהיה מעורב 

לא ישתלב בהיררכיה של המשרד ולא ייצג את , בפעולות הביצוע הייעודיות של המשרד
 .המשרד כלפי חו.

על עובדי  בתפקידי ניהול בפרויקט הגבלות בנושא עבודה משרד האוצר לא החיל  .7
ה היה "נמצא כי מנהל פרויקט להב. פרטית דוגמת ההגבלות החלות על עובדי מדינה

ה " מנהל מרכז להב שות" עסקי בחברה פרטית ע  אחד ממנהלי המרכזי  הכפופי  לו 
ה את שירותיה עוד נמצא כי החברה הפרטית מכר. המשמש ג  מנהל אזור הצפו , בצפת

המשמש מנהל מרכז , שאחד מבעליה הוא עובד בכיר נוס" בפרויקט, לחברה אחרת

__________________ 
 את ידיעותיה  של הילד לבסס: "ובה  מטרות אלה,  לחוק קובע את מטרות החינו  הממלכתי2סעי    2

ובמיומנויות היסוד , ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, והילדה בתחומי הדעת והמדע השוני 
 ."ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי, שיידרשו לה  בחייה  כבני אד  בוגרי  בחברה חופשית
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קשרי  עסקיי  אלו בי  עובדי הפרויקט מעוררי  חשש לניגוד ענייני  . ה ברהט"להב
 .ולפגיעה בסדרי מינהל תקי 

 בלי שנעשו מדידה והערכה של השפעת 2002ה פועל עוד משנת "פרויקט להב .8
ושל מידת הטמעת השימוש בטכנולוגיות מרכזי  על צמצו  הפער הדיגיטלי פעילות ה

פעולות המדידה והערכה לא בוצעו . המידע בקרב אלו שהשתתפו בהכשרות במרכזי 
, וכ  במהל# שנות פעילותו, א" שגורמי  שוני  דרשו את ביצוע  כבר בתחילת הפרויקט

 2010 רק בשנת .ה בעלות ניכרת פותחו כלי מדידה והערכ2003וא" על פי שכבר בשנת 
ה בכל הנוגע "הוחלט לבצע מחקר מקי" לבחינת האפקטיביות של פעילות מרכזי להב

 .במועד סיו  הביקורת עדיי  לא הושל  המחקר. לצמצו  הפער הדיגיטלי
 התקשר משרד האוצר ע  יועצת חיצונית למת  שירותי ייעו. 2011 2007בשני   .9

הסכמי ההתקשרות ע  בביקורת נמצא כי .   דיגיטליי פדגוגי בנושא צמצו  פערי
לרבות דרישה , היועצת לא כללו דרישה לפירוט תוצרי העבודה שעל היועצת להפיק

כמו כ  נמצאו ליקויי  בהחלטות ועדת . למת  דיווח מפורט בעניי  שעות הייעו.
הרחבת היק" ההעסקה של היועצת והארכת המכרזי  במשרד האוצר בכל הנוגע ל

 .2011  ו2010 עמה בשני  התקשרותה
ה התבצע במש# "גיוס עובדי להב: נמצאו ליקויי  בגיוס כוח האד  למרכזי  .10

 "שלא לפי הוראות התכ, כשמונה שני  באמצעות חברה אחת
3

עוד לפני סיו  ביצועו ; 
של המכרז הייעודי ופרסו  החברות הזוכות בו גויסו עובדי  להפעלת המרכזי  

לא וידא כי ה  קיבלו הודעה בכתב שבה נאמר כי מדובר ד האוצר ומשר, החדשי 
כי המש# העסקת  על ידי החברות הזוכות במכרז נתו  , בגיוס לתקופה קצובה

להחלטת  וכי ההתקשרות עמ  תהיה בתנאי העסקה שלא יהיו שווי  בהכרח לתנאי 
ד לא נמצאו מסמכי  המתעדי  את תהלי# קבלת ההחלטה במשר; העסקת  עד כה

, האוצר להעניק במרכזי  החדשי  שירות מורחב באמצעות הוספת מדרי# חמישי
עוד נמצא כי ; לרבות הנתוני  והשיקולי  שבהתבסס עליה  התקבלה ההחלטה

וכי , למרכזי  החדשי  גויסו כמה מדריכי  שאינ  עומדי  בתנאי  שנקבעו במכרז
עות  אפשר לעמוד על הלי# המיו  של מדריכי  אלו לא כלל כבעבר מבחני  שבאמצ

  . כישוריה  בכלל ועל ניסיונ  בהדרכה בפרט
 סיכו  והמלצות

ה להקטנת הפערי  הדיגיטליי  בחברה הישראלית הוא פרויקט בעל "פרויקט להב
, אוריינטציה חברתית המעניק לאוכלוסיות חלשות ומעוטות יכולת הזדמנות לרכוש ידע

  לה  להשתלב בשוק העבודה ובחיי היו כלי  ומיומנויות דיגיטליות העשויי  לסייע
נקבע , 2001שהתקבלה בשנת ,  בהחלטה על ייזו  הפרויקט.ומכא  חשיבותו הרבה, יו 

 29אבל בעשור שחל" מאז הוקמו , ה" יוקמו מאה מרכזי להב2002 2003כי בשני  
 .2011כמחצית מה  החלו לפעול רק בשנת , מרכזי  בלבד

__________________ 
אספקת שירותי כוח אד  בתחומי המחשוב בשיטת ", 14.4.1' הוראה מס, כספי  ומשק,  תקנו "  "תכ  3

ההוראה קובעת כי את העסקת העובדי  יש לבצע בסבב מחזורי בי  חברות ". עלות בתוספת עמלה
 .שונות
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. באופ  ניהולו של הפרויקט, כמה מה  חמורי ,  בביקורת נמצאו ליקויי  מהותיי

ליקויי  אלו מחייבי  ביצועו של בדק בית יסודי ונקיטת צעדי  לטיפול בליקויי  
החלת הגבלות ; תקנו  של תפקידי ליבה ניהולית לפרויקט: ובכלל , ובכשלי  שנמצאו

תפקידי   על בעלי   דוגמת ההגבלות החלות על עובדי מדינה  בנושא עבודה פרטית 
ניהוליי  בפרויקט שאינ  עובדי מדינה על מנת למנוע מצבי  פוטנציאליי  של ניגודי 

שילוב משרד החינו# בפרויקט ובכלל זה בחינת סוגיית הפיקוח הפדגוגי על ; ענייני 
בדיקה בנוגע לקהל היעד של הפרויקט תו# בחינת הצור# ; התכני  המועברי  במרכזי 
אוכלוסייה הבוגרת ובפרט זו שהדבר עשוי לסייע לה להעניק מענה מקי" יותר ל

מדידה של אפקטיביות הפרויקט על ידי גור  מקצועי בלתי ; להשתלב בשוק העבודה
בדיקת האפשרות להגדיל את מספר הקורסי  המתקיימי  במרכזי  על ידי ; תלוי

קביעת יעדי  ומדדי  לכל אחד מהמרכזי  ; שינוי תמהיל עבודת  של המדריכי 
ליווי הפעלת  של המרכזי  החדשי  ופיקוח צמוד ; צוע בקרה על מידת מימוש ובי

ניתוח מודל ההפעלה של המרכזי  החדשי  לצור# הערכת מידת השגת  של ; עליה 
נודעת חשיבות רבה לקיו  מכלול הפעולות . יעדי הפרויקט במתכונת ההפעלה שנקבעה

  .ל הפרויקט יושגוהאמורות וזאת על מנת להבטיח כי יעדיו ומטרותיו ש
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  חייבי  ויתרות חובה   31.12.10 מאז  המדינה ל
נקבע כי מדי שנה בשנה ימציא , 1958 ח"התשי, ]נוסח משולב[בחוק מבקר המדינה 

  להל  (שר האוצר למבקר המדינה את מאז  זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה 
 שר האוצר למבקר  הגיש2011במאי . לתו" שנת הכספי" שחלפה) מאז  המדינה
  להל  " (2010 בדצמבר 31הדוחות הכספיי" של ממשלת ישראל ליו" "המדינה את 

דוחות על המצב "מאז  המדינה הכלול בדוחות הכספיי" נקרא ). הדוחות הכספיי"
הדוחות הכספיי" כוללי" הסתייגויות רבות בדבר המידע המוצג בה" ובדבר ". הכספי

 .המידע החסר בה"
יי" המאוחדי"בדוחות הכספ

1

 מיליארד 60.7  הוצגה יתרת חייבי" ברוטו בס) של כ
, על פי כללי החשבונאות המקובלי", היתרה בסעי, זה היא נכס האמור לייצג. ח"ש

היתרה כוללת את מרכיבי . את שווי כלל החובות של חייבי" שוני" לממשלת ישראל
החייבי" מסוגי" שוני" לרבות חובות לרשות המסי"
2

 . 
בחברות , ה עוסק בבדיקה של יתרות סעיפי החייבי" במשרדי הממשלהדוח ז

ח ברוטו" מיליארד ש17.3 ממשלתיות ובגופי" נבחרי" בסכו" של כ
בביאור לדוחות . .3

המייצג חייבי" נוספי" למשרדי , ח" מיליארד ש7 הכספיי" מצוי  סכו" נוס, של כ
  ."הממשלה ולגופי" שנבדקו ועדיי  לא הוכר בדוחות הכספיי

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה  של מינהל 2011ספטמבר  בחודשי  אפריל

ושל ) ל" מינהל הגבייה או החשכ להל  (הגבייה באג  החשב הכללי במשרד האוצר 
ברשות , במשרד הבריאות, )י" ממ להל  (יחידות החשבות במינהל מקרקעי ישראל 

במשרד , )ת" משרד התמ להל  (והתעסוקה המסחר , במשרד התעשייה, המי 
במוסד , ) החטיבה להל  (בחטיבה להתיישבות שבמשרד ראש הממשלה , המשפטי 

בכל הנוגע , )ש" משהב להל  (ובמשרד הבינוי והשיכו  ) א" בטל להל  (לביטוח לאומי 
לנאותות הסיווג והרישו  החשבונאי של יתרות החייבי  בדוחות הכספיי  וליעילות 

  . ייה של חובות אלוהגב
 עיקרי הממצאי 

. ח" מיליוני ש2,516ת יש יתרת חייבי  בס$ של "למרכז ההשקעות במשרד התמ .1
נמצא כי המרכז לא פעל כנדרש כדי להבטיח את הגבייה וקבלת התשלו  מחברות 

 .שקיבלו ממנו סיוע בעבר
__________________ 

 .דוחות הכוללי  את נתוני הישויות הנשלטות על ידי הממשלה  1
 .יתרה זו לא נבדקה בדוח זה. ח ברוטו" מיליארד ש20.5 היא 31.12.10 ות המסי  ליתרת החייבי  לרש  2
 .יתרת החוב הרשומה המשויכת למשרדי הממשלה והגופי  שנבדקו בלבד  3
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עוד נמצא כי . )ברוטו(ח " מיליוני ש1,082לרשות המי  יש יתרת חייבי  בס$ של  .2

משרת מנהל ההכנסות והגבייה אינה ; יש איחור ניכר בקריאות המונה של מפיקי המי 
טר  הוחל בקליטת מודול הגבייה; מאוישת

4

ה" במרכב
5

. 
, ח" מיליו  ש558שיתרת  במאז  עומדת על , נתוני ההלוואות שהעניקה החטיבה .3

התברר כי הנתוני  אינ  . תנוהלו במערכת שאינה עומדת בכללי החשבונאות הממשלתי
מטויבי 
6

 .וחלק  נמצא בידי צד שלישי המסרב להעביר  לידי החטיבה, 
. במבנהו הקיי  מינהל הגבייה אינו מסוגל להתמודד ע  היק  הפעילות הנדרשת .4

הדיווח של החשבי  והבקרה של מינהל הגבייה לגבי התפתחות החובות והגבייה לוקי  
חיבורו של מינהל הגבייה למערכת דיווח ממוכנת  ווח ואיבחסר בשל היעדר נוהלי די

 .ואמינה
למרות חשיבותו ועל , מינהל הגבייה טר  פרס  מכרז לעורכי די  לתחו  הגבייה .5

 .2009א  שתוכנ  לצאת אל הפועל בתכנית העבודה שלו לשנת 
ובה הנחיה )  " תכ להל  (ל טר  פרס  הוראת תקנות כספי  ומשק "אג  החשכ .6
רורה ומחייבת בדבר העברת יתרת החובות עבור משרדי הממשלה לטיפולה של רשות ב

חסרות הנחיות ברורות בעניי  , כמו כ . האכיפה והגבייה שבמשרד המשפטי 
 .הרישומי  החשבונאיי  הנדרשי  בנסיבות אלה

נמצא כי המוסד אינו מצליח להתגבר על . א יתרות חייבי  מהותיות"לבטל .7
"גלגול חברות"תופעות כמו 

7

 ואינו מוציא לפועל את ייעול הגבייה מחייבי מזונות 
א לא שות  "עוד נמצא כי בטל. באמצעות עורכי הדי  כפי שנדרש בהחלטת הממשלה

במידע של רשות המיסי  ושל מינהל הגימלאות שבמשרד האוצר המנועי  מלהעביר 
 . את הנתוני  ללא שינויי חקיקה

וגעי  לחוסר טיוב נתוני  לגבי יתרות החייבי  י הועלו ליקויי  הנ"בממ .8
 . ואמינות 

ח אוחדו במאז  " מיליארד ש6 נתוני יתרות החייבי  של חברות ממשלתיות בס$ כ .9
דבר הפוגע באמינות  של נתוני יתרות , הממשלה על סמ$ דוחות כספיי  לא סופיי 

במשרד האוצר לא עוד נמצא כי רשות החברות הממשלתיות ש. החייבי  במאז  המדינה
הדיווח ודר$ הטיפול , פרסמה חוזר או הנחיה לחברות הממשלתיות בעניי  הבקרה

  . שלה  בגביית חובות
__________________ 

 .מעקב אחריה  וגביית , מודול המאפשר ניהול שוט! של חובות  4
המיועד לממשק כולל שוב  מחמיז  היא) ממשלה‰משרדי ·ולל Îחבי Â¯חשוב Ó( ה"מרכבמערכת ה  5

 . אחידהתחשבמולהטמיע בכלל משרדי הממשלה מערכת מ
 .פילוחו ואימותו,  הלי% של ניתוח הרכב יתרת החובות טיוב נתוני החובות   6
א נוטשי  אות' ופותחי  חברות חדשות "תופעה שבה בעלי שליטה בחברות אשר צברו חובות לבטל  7

 .במקומ'
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 סיכו  והמלצות
הביקורת העלתה ליקויי  רבי  וחמורי  במערכי הרישו  והגבייה של החובות 

 התהליכי  הלקויי  של רישו  חובות. ח"המסתכמי  בעשרות מיליארדי ש, למדינה
ושל ניהול  פוגעי  פגיעה של ממש באמינות הנתוני  המוצגי  בדוחות הכספיי  

ח מקופת "וביכולת המדינה לגבות את חובותיה וגורמי  להפסד של מיליארדי ש
גביית חובות יעילה מותנית בכ$ שיטופלו כנדרש בעת היווצרות  וברישומ . המדינה

8

 .
 ועד תחילת פעילות הגבייה פוגע מאוד כמו כ  הזמ  הרב העובר ממועד החיוב הראשוני

 . ביכולת לגביית החובות ולמימוש  ומעיד על אזלת יד ולעתי  א  על רשלנות בניהול 
סוגיית הניהול של חובות המדינה ומימוש גביית  ביעילות ובמהירות היא סוגיה 

 חשוב כי ניהול החובות וגביית  יתבצעו במקצועיות ובשליטת גו , לפיכ$. מערכתית
וא  גרמה , הגבייה המבוזרת של כל משרד ומשרד לא צלחה עד כה. מרכזי אחד

להצטברות של חובות למדינה בהיקפי  עצומי  ופגעה ביכולת ההרתעה של הממשלה 
 .דר$ זו יוצרת תגובת שרשרת של הרעה במוסר התשלומי . כלפי החייבי  לה

בשל היק  החובות, לדעת משרד מבקר המדינה
9

נכסי  במאז  והפגיעה  ביחס להיק  ה
על הממשלה לפעול באופ  מערכתי ונחר- להעמדת כלי  שיאפשרו , בהכנסות המדינה

מ  הראוי שפעולות אלה יבוצעו לפי הצור$ . גבייה יעילה ואפקטיבית של החובות
איגו  המשאבי  וריכוז המאמצי  , הסמכות והאחריות, בתחומי החקיקה והנהלי 

ה לטפל ג  בייזו  של פעולות חקיקה והסדרה שיעזרו על הממשל. בגו  שלטוני אחד
להסיר חסמי  לגביית חובות ולהגביר בתו$ כ$ את שיתו  הפעולה בי  הגופי  

הכנסה שעלולי  לא סביר שהממשלה תפעל ליצירת מקורות . השלטוניי  הנוגעי  בדבר
ה להגדיל את הנטל על הציבור במקו  לרכז מאמצי  ומשאבי  כדי לתבוע את כספי

פעולות אלה לא זו בלבד שיאפשרו לממשלה לגבות . ולגבות  מהגורמי  החייבי  לה
מיליארדי שקלי  הנחוצי  לה לצור$ מת  פתרונות לבעיות כלכליות וחברתיות העולות 

 .אלא שה  ג  יתרמו למינהל התקי  ולכיבוד החוק, על סדר יומה

 

__________________ 
לרבות , ברורה ומתועדת כנדרש, יאות ומגיבושו של חוב הוא אסמכתה פסוקהחלק אינטגרלי מיצירתו כ 8

 .משלוח הודעה לחייב ונקיטת פעולות גבייה
 ח בעוד שס% החובות המוכרי  עומד על " מיליארד ש300 לש  המחשה תקציב המדינה עומד על כ  9

 .ח ברוטו" מיליארד ש60 כ
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 אג  התקציבי 
 נהתהלי% הכנתו ועדכונו של תקציב המדי

ועל כ  , תקציב המדינה הוא הכלי העיקרי ליישו  המדיניות הכלכלית של הממשלה
שנתית של הממשלה  הוא אמור להיות הביטוי הכספי של תכנית עבודה שנתית או רב

ולשק  את יעדי הממשלה ואת סדר העדיפויות שלה לעניי  חלוקת המשאבי  
ביעת סדרי העדיפויות הרשות המחוקקת יכולה להשפיע על ק. העומדי  לרשותה

  . בנוגע לתקציב ועל אופ  הקצאתו ולעשות בקרה על השימוש בכספי 
 פעולות הביקורת

כמה היבטי  , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2011 מאי   2010בחודשי  אפריל 
דוח זה משמש ג  דוח מעקב אחר . 2012 2009בתהלי  הכנת תקציב המדינה לשני  

ב55עלו בדוח תיקו  ליקויי  שהו
1

הבדיקה נעשתה בעיקר ).  הדוח הקוד  להל   (
במשרד ; בדיקות השלמה נעשו במשרד החינו . במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה

, במשרד התעשייה; במשרד להגנת הסביבה; במשרד לביטחו  הפני ; התחבורה
  .ובלשכת היוע& המשפטי לממשלה; במשרד הבריאות; המסחר והתעסוקה

 מצאי עיקרי המ
 העלתה שרוב  לא 2010 2008בדיקת תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשני   .1

הכיל תכניות ותפוקות ארוכות טווח בתחומי הפעולות של המשרדי  שיש בה  כדי 
לא נמצא כי האג) לתכנו  מדיניות והאג) . לשק) את הפעילות במש  כמה שני 

 התקציבי  שבמשרד האוצר לתיאו  מעקב ובקרה שבמשרד ראש הממשלה או אג)
שנתית בנושא מידת עמידת  של  עושי  בדיקה השוואתית רב)  אג) התקציבי  להל  (

 .משרדי הממשלה בתפוקות שתוכננו ונקבעו בתכניות העבודה
נמצא כי אי  די שיתו) פעולה בי  משרד האוצר לשאר משרדי הממשלה כדי  .2

נתיות של המשרדי  יתוקצבו באופ  להבטיח שהמשימות שהוגדרו בתכניות העבודה הש
יש נתק , הלכה למעשה. שיאפשר להשיג את היעדי  והתפוקות שנקבעו למשימות אלה

בספר . בי  תהלי  הכנת תכנית העבודה של המשרדי  ובי  תהלי  התקצוב של עבודת 
 לא מפורטי  התקציבי  הנדרשי  או 2011תכניות העבודה של משרדי הממשלה לשנת 

והדבר פוגע באפשרות הפיקוח והבקרה על , ש  השגת מטרות המשרדי המאושרי  ל
 .ביצוע התקציב ותוצאותיו

__________________ 
 .207' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה 1
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נמצא כי משרד ראש הממשלה ואג) התקציבי  לא ביקשו ולא קיבלו ממשרדי  .3

א) שחלו שינויי תקציב העלולי  , 2010 2008הממשלה תכניות עבודה מעודכנות לשני  
 . ימותיה  ולעמוד ביעדי  שה  קבעולפגוע ביכולת המשרדי  לבצע את מש

)  מדרי  התכנו  להל  (מדרי  התכנו  הממשלתי שפרס  משרד ראש הממשלה  .4
אינו מנחה את המשרדי  לקיי  מערכת בקרה והסקת מסקנות על יסוד ביצועיה  

 .בפרק זמ  של יותר משנה אחת
בכל שנה שאג) התקציבי  מגיש לממשלה ולכנסת , שנתית תכנית התקציב הרב .5

"מעטפות"במתכונת של 
2

אינה מפרטת את אופ  חלוקת התקציב לכל אחד מהמטרות , 
והיעדי  של הממשלה ואת אופ  חלוקת התקציב למשרדי  על פי המטרות והיעדי  

שנתית אינה תורמת תרומה ממשית  המתכונת הקיימת של תכנית התקציב הרב. הללו
איננה משקפת ,   לאומי לטווח ארו שנתי של פעולות המשרדי  ולתכנו לתכנו  רב

 . וממילא איננה מאפשרת לבחו  את מידת השגת , יעדי  לטווח הבינוני והארו 
החלטות הממשלה בנושא הפחתות רוחביות מתקבלות בלי שנבחנת השפעת   .6

מקבלי ההחלטות אינ  מקבלי  מידע על . המצטברת של ההפחתות מהשני  הקודמות
ובכלל זה על מידת גמישות  של תקציבי התחומי  , משרדיי  מאפייני התקציב הפני 
הדבר פוגע ביעילות ההחלטות בדבר ההפחתות הנדרשות . והפעילויות בכל משרד

ואינו מאפשר לה  לממש את , מגדיל את הפגיעה בתקציביה  השוטפי , במשרדי 
 . תכניות העבודה באופ  מיטבי

מות במרוצת השני  את ההשפעות ההפחתות הרוחביות המתבצעות בתקציב מעצי .7
  שנתית מפורטת על תכניות משרדי הממשלה  השליליות של היעדר תכנית תקציב רב

אלא שמושתות על התקציב , לא זו בלבד שתמונת ההוצאה העתידית אינה ברורה דייה
הפחתות שאינ  תואמות בהכרח את תכניות העבודה של המשרדי  ואינ  עולות בקנה 

עקב כ  הממשלה אינה יכולה לוודא שהיא . יפויות של הממשלהאחד ע  סדר העד
 .פועלת באופ  מיטבי להשגת מטרותיה ויעדיה

ביקורת המעקב של משרד מבקר המדינה העלתה כי במועד סיו  הביקורת  .8
היועצי  המשפטיי  לממשלה שכיהנו בתפקיד ממועד פרסומו של , 2011מאי , הנוכחית

 כל הנחיה מחייבת בנוגע להלי  קבלת ההחלטות הדוח הקוד  עדיי  לא פרסמו
 .במסגרת דיוני תקציב המדינה

הממשלה לא הבהירה את אופ  חלוקת הסמכויות בי  המועצה הלאומית לכלכלה  .9
 . שבמשרד ראש הממשלה ובי  משרד האוצר בכל הנוגע לתהלי  הכנת תקציב המדינה

ציבי  לא נמצאו מסמכי ל המשרד ובאג) התק"בלשכת מנכ, בלשכת שר האוצר .10
סיכומי דיו  ופרוטוקולי  של ישיבות העוסקות בהכנת התקציב , ניירות עמדה, מטה

השנתי ולא נמצאו סיכומי דיוני  שעסקו בענייני תקציב וכלכלה מהותיי  ושבה  
 כגו  תהלי  הכנת  מתברר כי תהליכי  מרכזיי  של השלטו  . התקבלו החלטות בנושא

 מתבצעי  ללא רישו  של פרוטוקולי  וללא תיעוד   משרד האוצר תקציב המדינה בידי
  . של ישיבות העבודה ושל תהלי  קבלת ההחלטות

__________________ 
2

 .יש כמה סעיפי תקציב בעלי מאפייני  משותפי " מעטפה"בכל   
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 סיכו  והמלצות
שש שני  לאחר שפורסמו ממצאי הדוח הקוד  בעניי  הכנת , במועד סיו  הביקורת
 אלא, לא זו בלבד שחלק מהליקויי  שהועלו בו טר  תוקנו, תקציב המדינה ועדכונו
לרבות , משרד מבקר המדינה העיר בדוח הקוד  שהממשלה. שהתגלו ליקויי  נוספי 

אינה בוחנת את הזיקה שבי  אופ  הקצאת התקציב ובי  התוצאות , משרד האוצר
וא) , ממצאי הביקורת הנוכחית מלמדי  על התמשכות התופעה. המושגות באמצעותו

משרד מבקר . לפי הציבורעל הפחתה במידת השקיפות שבה נוהג אג) התקציבי  כ
המדינה רואה בחומרה את היעדרה של שקיפות מספקת בביצוע תהליכי  מרכזיי  של 

רישו   ובכלל זה אי, השלטו  בדרגי העבודה הבכירי  ביותר שבמשרד האוצר
 . פרוטוקולי  והיעדר תיעוד של ישיבות העבודה ותהליכי קבלת ההחלטות

 התקציבי  ישלי  את תיקונ  של הליקויי  לדעת משרד מבקר המדינה ראוי כי אג)
כדי לשפר , שהועלו עוד בדוח הקוד  ויתק  את הליקויי  שהועלו בביקורת הנוכחית

לאפשר למשרדי הממשלה להשיג את היעדי  שקבעה לה  , את תהלי  התקצוב
. ולפקח באופ  הדוק על השימוש בכספי הציבור לש  השגת יעדי  אלה, הממשלה

 ובכלל זה לא שופרו סדרי הכנת  קנו ליקויי  שהועלו בדוח הקוד  מהעובדה שלא תו
תקציב המדינה ולא הוגבר התיאו  בי  אג) תקציבי  למשרדי הממשלה כדי לפעול 

 אפשר ללמוד כי משרד האוצר לא עשה די  ליישו  הוראות מדרי  התכנו  הממשלתי 
המדינה וא) לא עשה די כדי לחזק את הקשר בי  מדיניות הממשלה ויעדיה ובי  תקציב 

 . להגברת השקיפות
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 חקירות מס הכנסה
נקבעו עונשיה  , ) הפקודה להל   (1961 א"התשכ, ]נוסח חדש[בפקודת מס הכנסה 

נית  ,  לפקודה227על פי סעי! . לפי חומרת העברות, של מעלימי מס ברמות שונות
) סי  או הרשות רשות המ להל  (להקנות לפקידי השומה של רשות המסי  בישראל 

המתמני  על ידי שר האוצר סמכויות לביצוע חקירה פלילית והרשאה להשתמש 
, לגביית עדויות ולרישומ , בסמכויות הנתונות לקצי  משטרה בכל הקשור לחקירה

על נקיטת הליכי  פליליי  נגד עברייני מס מופקד . לחיפושי  ולתפיסת מסמכי 
  . מר אברה  ארדיטי, ל רשות המסי  ברשותל בכיר לחקירות ומודיעי  של מנה"סמנכ

 פעולות הביקורת
 את תהלי  הטיפול של 2011ספטמבר  משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  פברואר

במטה רשות  נעשתההביקורת . רשות המסי  בחקירות שבה  יש חשד לעברות פליליות
 נעשו בירורי השלמה. תל אביב וחיפה, המסי  ובמשרדי שומה לחקירות בירושלי 

וחיפה וברשות לאיסור הלבנת הו  ומימו  ) מיסוי וכלכלה(בפרקליטויות תל אביב 
הטרור שבמשרד המשפטי 
1

.  
 עיקרי הממצאי 

חשש לביצוע עברות , במהל  בדיקת דוחות של נישו , ברוב המקרי  שבה  הועלה .1
 המידע לא הועבר ממשרדי השומה האזרחיי  למשרדי, פליליות של העלמת הכנסות

 .השומה לחקירות
שהועבר לו , לא תמיד השתמש משרד השומה האזרחי במידע על הכנסות הנישו  .2

 .לצור  קביעת השומה של הנישו , ממשרד השומה לחקירות
זאת . הרשות לאיסור הלבנת הו  ומימו  הטרור אינה מעבירה מידע לרשות המסי  .3

באופ  שיאפשר העברת מידע , 2000 ס"התש, מאחר שטר  תוק  חוק איסור הלבנת הו 
משרדית שהוקמה לצור  בחינת העניי  המליצה עוד בשנת  א) שוועדה בי , כאמור
 . להסדיר את העברת המידע2003

לא פע  הטיפול של הפרקליטויות בתיקי  שהועברו ממשרדי השומה לחקירות  .4
י  כתוצאה מכ  חלק מהתיק. נמש  כמה שני  וחלי  עיכובי  בהגשת כתבי אישו 

 .נסגרי  משו  שהחקירה הסתיימה זמ  רב לפני כ 
משרד השומה לחקירות בירושלי  לא ביצע השלמת חקירה והשלמת ראיות  .5

 .ועקב כ  התיקי  נסגרו מחוסר ראיות, שלא כנדרש, בעניינ  של כמה תיקי  שחקר
__________________ 

כגו  מודיעיני מכוח חוק איסור הלבנת , 2002הרשות לאיסור הלבנת הו  ומימו  הטרור הוקמה בינואר   1
 נכנס לתוקפו 2005באוגוסט . כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הו , 2000 ס"התש, הו 

 . במסגרתו נכללו הוראות נוספות למאבק במימו  הטרור2005 ה"התשס,  הטרורחוק איסור מימו 
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כמה מהנישומי  שהמירו את האישו  הפלילי בכופר כס) לא עמדו בהסדר  .6

וכ  יצא , לק מתיקי הנישומי  שלא שילמו את הכופר נסגרו ללא כתב אישו ח. הכופר
 .החוטא נשכר

משרדי השומה לחקירות בירושלי  ובחיפה אינ  מקיימי  מעקב ממוחשב  .7
  .ומסודר אחר כל השתלשלות האירועי  בתיק חקירה נגד נישו  שהוא עבריי  מס

 סיכו  והמלצות
.  בפעילותה של מערכת מס יעילה וצודקתההרתעה מהעלמת מס היא יסוד חשוב

בבדיקת משרד מבקר המדינה אותרו כשלי  בתהלי  האיתור של מעלימי מס 
על הנהלת רשות המסי  לנקוט את הצעדי  הנדרשי  על מנת שמשרדי . והענשת 

השומה האזרחיי  יגדילו את היק) המידע שה  מעבירי  למשרדי השומה לחקירות 
על הגורמי  האמוני  על הנושא לקד  את בחינת . ברות מסבנוגע לחשדות לביצוע ע

האפשרות לתק  את חוק איסור הלבנת הו  באופ  שעברות מס ייחשבו לעברות לצור  
כ  שרשות המסי  תוכל לקבל מידע ממאגר המידע המנוהל על , חוק איסור הלבנת הו 

פשרו לקצר ככל על רשות המסי  ג  לבחו  דרכי  שיא. ידי הרשות לאיסור הלבנת הו 
ובכלל זה לבחו  , האפשר את זמ  ההמתנה מסיו  החקירה ועד להגשת כתב האישו 

בלי , את האפשרות להרחיב את נוהג הגשת כתבי אישו  על ידי משרדי השומה עצמ 
יש לאפשר את גביית סכומי הכופר שנקבעו א  לא שולמו . להזדקק לפרקליטות

עיקולי ( או עיקולי  באמצעות צד שלישי  באמצעי גבייה כדוגמת עיקולי מיטלטלי
  ).'משכורת וכד, בנקי 



 47 משרד האוצר

 מיסוי על עסקת מקרקעי  של עובד רשות המסי  
חילקה , קרקע)  החברה להל  ( רכשה חברה פרטית בתחו  הבנייה 1997בפברואר 

בי  רוכשי המגרשי  . אותה לעשרי  ושישה מגרשי  והעמידה אות  למכירה
 רשות  להל  (ברשות המסי  בישראל )  עובד הרשות להל   (מהחברה היו עובד בכיר

.  מגרש נפרד2004שכל אחד מה  רכש בשנת , וקרוב משפחתו) המסי  או הרשות
הביקורת . והרשות עיקלה את המגרשי , החברה לא עמדה בהתחייבויותיה לרשות

העלתה כי הרשות עשתה ע  שני הרוכשי  האמורי  הסדרי מיסוי חריגי  שבה  
  .תנה הנחות מסנ

 פעולות הביקורת
את הלי  הטיפול של , לסירוגי , 2011יולי  משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  מאי

 נעשתההביקורת . רשות המסי  בעסקה האמורה לגבי עובד הרשות וקרוב משפחתו
  .ברשות המסי 

 עיקרי הממצאי 
עובד רשות ל) מועד הרכישה (2004משרד פקיד השומה רחובות נת  בנובמבר  .1

את המגרשי  שרכשו ) טאבו(אישור לרשו  בפנקס רש  המקרקעי  , המסי  ולקרובו
זאת למרות שלפי נוהל של . א) שמלוא המסי  על המגרשי  עדיי  לא שולמו, על שמ 

אישור כזה רק לרוכשי דירות , בתנאי  מסוימי , נית  לתת, רשות המסי  בעניי  זה
 .למגורי  ולא לרוכשי מגרשי 

החלק היחסי שכל רוכש היה צרי  לשל  לרשות המסי  בגי  חובות החברה על  .2
אול  עובד הרשות ; ח" ש149,000 היה כ) מס שבח ומס רכישה, מס רכוש(הקרקע 

סכו  מופחת זה נבע מוויתור על תשלו  . ח כל אחד" ש48,000 וקרובו שילמו רק כ
 .י בחובות של החברהוכ  מחישוב לא נכו  של החלק היחס) ראו להל (ריבית 

, אישר לוותר לעובד הרשות ולקרובו, מר זאב פורת, ל בכיר ברשות המסי "סמנכ .3
על , רחובות) ק" מסמ להל  (על פי בקשת  ועל פי המלצת משרד מיסוי מקרקעי  

תשלו  של מלוא הריבית שנצברה על חלק  היחסי בחובות של החברה לרשות בגי  
לא ויתרה רשות המסי  על המרכיב של תשלו  , אחרי יצוי  כי לרוכשי  ה. הקרקע

 .הריבית בחישוב החובות
ק רחובות כי רכשו כל אחד את " למסמ2005עובד הרשות וקרובו הצהירו בינואר  .4

) של הרוכש(מהצהרה זו צרי  להיגזר מס הרכישה . ח" ש262,320המגרש בסכו  של 
 נכתב כי עובד הרשות וקרובו 2007 אול  בהצהרת החברה שהוגשה לרשות ב. המתחייב

סכו  זה דומה לסכומי  ששילמו . ח כל אחד" ש677,660שילמו בגי  המגרשי  
רשות המסי  החליטה שלא לבדוק את פשר הפער שבי  ההצהרות . הרוכשי  האחרי 

 .של עובד הרשות וקרובו לבי  הצהרות החברה והצהרות שאר הרוכשי 
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שכלל , ק רחובות"ובד הרשות וקרובו במסמבחישוב חוב מס הרכישה שנעשה לע .5

ג  את היטל ההשבחה על הקרקע ואת חלק  בחובות המסי  של החברה ששילמו על 
גילו  לצורכי מס של הסכומי  ששילמו עובד הרשות וקרובו , כנדרש, לא נכלל, הקרקע

  .במקו  החברה החייבת
 סיכו  והמלצות

די רשות המסי  נתנו הנחות בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה מקרה שבו עוב
חריגות במס לעובד בכיר של הרשות ולקרובו שרכשו מגרשי  לבנייה מהחברה שנקלעה 

הנושא הועבר על ידי משרד מבקר המדינה . זאת ללא הסבר נאות, לקשיי  כספיי 
והוא הודיע כי לא נמצאה תשתית מתאימה לפתיחה בחקירה , ליוע& המשפטי לממשלה

מדובר בדר  פעולה שאינה תקינה עד כדי , דעת משרד מבקר המדינהל, ע  זאת. פלילית
על רשות המסי  לבדוק את אופ  הטיפול בעובד הרשות . חשש לפגיעה בטוהר המידות

להסיק את המסקנות הפרטניות , לגבות מה  את המס בצורה שוויונית כנדרש, ובקרובו
כדי למנוע , של עובדי הרשותוכ  לקבוע כללי  ברורי  ודרכי בקרה לטיפול באירועי מס 

  .מקרי  דומי  בעתיד
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   המשרד לביטחו  הפני 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדקו בעיקר תקצוב הפרויקט . במשטרת ישראל נבדק פרויקט מחשוב הניידות

אבטחת , תחזוקתה, השימוש במערכת, הקצאת ערכות מחשב לניידות, וביצועו
 .המידע וייזו  ההצטיידות במערכת חדשה

 

 ת ישראלמשטר
 מערכת מחשוב ניידות 

הוקמה כדי לשפר )  המערכת או מערכת מחשוב ניידות להל  (מערכת מחשוב ניידות 
לשפר את , לתמו  במלחמה בפשיעה, את יכולתה של משטרת ישראל להילח  בטרור

המערכת הוקמה . השירות לאזרח ולקצר את זמ  התגובה של המשטרה לאירועי 
והיא , ת ומאז פועלת כמעי  שלוחה של תחנת משטרהבתחילת המאה העשרי  ואח

סמו  לזמ  , לרבות תפקידי הדיווח והבקרה, מספקת לשוטר כלי  לביצוע תפקידיו
היא מאפשרת למפקד בשטח לקבל תמונת מצב זמינה ומדויקת על . התרחשות האירוע

כוחות המשטרה ומשמשת אמצעי חשוב לקבלת החלטות ולניהול יעיל של הקצאת 
, שוטרי תנועה, ובכלל  שוטרי סיור, למערכת משתמשי  רבי . י  למשימותמשאב

. ומפקדי  בדרגי הפיקוד השוני , יחידות בילוש, משמר הגבול, אנשי מער  החבלה
 . 2000שזכתה במכרז בשנת ', את המערכת הקימה חברה א

תכנת תשתית וכאל# ערכות מחשב המותקנות , המערכת כוללת תשתיות מחשוב
, יישומי המערכת ה . ת והמקושרות בתקשורת סלולרית ובתקשורת מחשבי בניידו

קבלת הודעות ; הפקת דוחות; שאילתות; שידור וקליטה של אירועי , בי  היתר
דיווח ; איכו  דינמי של הניידת באמצעות מפה ממוחשבת ואיתור כתובות; ושליחת 

  . מצוקה בלחיצת כפתור
 פעולות הביקורת

המערכת למחשוב  בדק משרד מבקר המדינה את 2011  יולי  2010דצמבר בחודשי  
הקצאת ערכות מחשב לניידות ; נבדקו בעיקר תקצוב הפרויקט וביצועו. ניידות

; אבטחת מידע; תחזוקת המערכת; השימוש במערכת; משטרה במגזרי  השוני 
 הבדיקה נעשתה במטה הארצי של המשטרה. וייזו  ההצטיידות במערכת חדשה

באג# קהילה ; במשטרת התנועה נעשובדיקות השלמה ). ט"מנ( הטכנולוגיות ובמינהל
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במשטרת טייבה ובמשרד לביטחו  ; במחוז יפתח של המשטרה; )מ"אק(משטרה 

  .הפני 
 עיקרי הממצאי 

 שלא על פי נוהל 1999המפרט במכרז להקמת מערכת מחשוב ניידות הוכ  בשנת 
ח"מפת

1

אשר נועד להבטיח כי תהליכי , שלה הנוהל המחייב את כלל משרדי הממ  
 . הניהול והתפעול של מערכות המידע יבוצעו כראוי, הפיתוח

למרות שעד אז הותקנו בניידות , 2003המשטרה אישרה את קבלת המערכת בסו  יוני 
, על פי הנתוני# של המשטרה, א  על פי כ .  ערכות המחשב שהוזמנו1,000  מ289רק 

 6 סכו# של 2000ל מערכת מחשוב הניידות כבר משנת ש" תחזוקה"היא שילמה עבור 
והתקנת ,  כאמור2003א  שהתקנת ערכות המחשב החלה רק בשנת , ח בשנה"מיליו  ש

 .2005מרבית  הסתיימה רק בנובמבר 
, א  שיחידות המשטרה השונות נבדלו זו מזו במידה ניכרת במידת היעזרות  במערכת

ות מחשב ליחידות הממעטות להשתמש המשטרה לא בדקה את הצור& בהקצאת ערכ
 . בה

 נעשתה 2006א& רק בשנת , במש& השני# היה צור& לבצע עשרות שינויי# במערכת
לראשונה פעולה מרוכזת של שינויי# ושיפורי# שלא הקיפה את כל השינויי# 

 . והשיפורי# הדרושי#
דק אופ  לא נב, 2011יולי ,  למועד סיו# הביקורת2002בי  מר' , במש& כתשע שני#

וא  לא נעשה סקר , לא נבדק הצור& בעדכונ#, קיו# הנהלי# בנושא אבטחת מידע
 . סיכוני# בנושא

א  , "סודי"מאז הוקמה המערכת לא פעלה המשטרה כדי לאפשר פעולה ברמת סיווג 
שהדבר תוכנ  מלכתחילה וא  שההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו במש& כל השני# 

מאחר שלא .  כדי להקל את הלי& ההסדרה של העניי הללו בתחו# ההצפנה היה בה 
ולכ  , לא התאפשר לקיי# ממשק בינה ובי  מערכות מסווגות יותר, שונה סיווג המערכת

 . נמנעה מיחידות מסוימות במשטרה האפשרות להשתמש בה
 להמש& התקשרות ללא מכרז  הגישה המשטרה למשרד האוצר בקשה2010באוקטובר 

מרכזית לענייני הועדה הבקשה הועברה לו. ג את המערכתכדי לשדר' חברה א #ע
הוועדה אישרה למשטרה להתקשר בפטור ממכרז ע# .  כדי שתקבע א# לקבלהתקשוב
לתחזוקת שבר ולשינויי# הנובעי# מאילוצי חקיקה "ח " מיליו  ש8בהיק  של ' חברה א

הזמינה הביקורת העלתה כי חלק מהשינויי# והשיפורי# ש".  ולא לשדרוג כלשהוא 
 . שלא בהתא# לאישור הוועדה, ישמשו לשדרוג המערכת' המשטרה מחברה א
__________________ 

 נוהל מסגרת שקבע החשב הכללי במשרד האוצר  ) מסגרת פיתוח ותחזוקה(ח "נוהל מפת  1
הנוהל מפרט את השלבי  . לפיתוח ולתחזוקה של מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה

הוא נקבע כנוהל .  בכל אחד מה בחיי המערכת הממוחשבת ואת התוצרי  הנדרשי 
שקיבלה , 1991על פי החלטת ועדת השרי  לכלכלה מאוקטובר , מחייב במשרדי הממשלה
 . "ועל פי הוראות תכ, תוק! של החלטת ממשלה
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במסגרת הערכת מערכת כוללת שביצעה המשטרה לפני שהחליטה להקי# מערכת 
שישמש בסיס , חדשה היא לא ביקשה ממשתמשי המערכת למלא שאלו  שביעות רצו 

 .לבחינת הצור& בהקמת מערכת חדשה
היא א& , ח" מיליו  ש100 כת חדשה שעלותה הוערכה בכהמשטרה מתכננת להקי# מער

הערכה   ח "לא השתמשה בשו# שיטה מהשיטות להערכת עלויות המפורטות בנוהל מפת
  . רכיבי ע' המערכתעל פי הערכה או  מחזור חיי# על פי

 סיכו  והמלצות
מערכת מחשוב ניידות היא מערכת המותקנת בניידת ותפקידה למזער את תלותו של 

המערכת הוקמה כדי לשפר את יכולתה . וטר בתחנת המשטרה בעת ביצוע משימותיוהש
לשפר את השירות לאזרח , לתמו& במלחמה בפשיעה, של המשטרה להילח# בטרור

הייתה פריצת דר& הקמת המערכת . ולקצר את זמ  התגובה של המשטרה לאירועי#
המעבירה , רמה ניידתבהיותה פלטפו, משטרהה ותפיסתית בעבודת יחידות טכנולוגית

המערכת נעשתה לכלי חיוני ומרכזי . מידע בזמ  אמת לכוחות המבצעיי# של המשטרה
בזמ  אמת ע# מאגרי " לדבר"יכולת ה  משו# שהקנתה לניידת את ה, בעבודת השוטר

וה  , לסכ# אירוע בתו& הניידת ולא במשרדואנושי " תיוו&"המידע הרלוונטיי# ללא 
בשטח לקבל תמונת מצב זמינה ומדויקת על כוחות משו# שאפשרה למפקדי# 

 .המשטרה
על המשטרה להחליט א# להגדיל את מספר ערכות המחשב והיחידות שלה  יוקצו 

לפעול להגברת ; להקצות ערכות מחשב רק ליחידות המרבות להשתמש בה; הערכות
לשקול הסדרה ; ת מידע ולעגנה בנוהלאבטחל מדיניות להגדיר; השימוש במערכת

 שמפעילה ומנהלת לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניותקית של האחריות חו
וכ  למנוע גישה לאתר שבו ; לבצע לאלתר סקר סיכוני# בנוגע למערכת; המשטרה

על ידי גורמי# שאי  לה# הסיווג " סודי ביותר" ו" סודי"מאוחס  מידע בסיווג 
  .הביטחוני המתאי#
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במשרד , בחברת הביטוח הממשלתית ענבל, בקופות החולי , ד הבריאותבמשר

, המסחר והתעסוקה, האוצר וברשות ההגבלי  העסקיי  במשרד התעשייה
חסרונות המצב הנוכחי : ובכלל זה, נבדקו נושאי  הקשורי  לרשלנות רפואית

מידת יישו  מסקנות והמלצות של הוועדות , בתחו  הרשלנות הרפואית
סוגיות הקשורות לביטוחי ; ציאת פתרונות והמכשולי  ליישומ שהוקמו למ

; מערכי ניהול הסיכוני  בבתי החולי  ובקופות החולי ; רשלנות רפואית
 .ופעולות נציב תלונות הציבור במשרד הבריאות

בקופות החולי  ובמחלקות אשפוז לגריאטריה שיקומית , במשרד הבריאות
בכלל זה נבדקו פריסת שירותי השיקו  . נבדק נושא השיקו  הרפואי לקשישי 

פעילות  של מחלקות האשפוז ; לפי אזורי  גאוגרפיי  ומצוקת האשפוז
בקרת איכות ושימוש ; הליכי הפניית הקשישי  לשיקו ; לגריאטריה שיקומית

היבטי  כלכליי  של ההסכמי  בי  קופות החולי  ; במדדי  להצלחה בשיקו 
ומניעת ; י והסיעודי בתחו  השיקו כוח האד  הרפוא; למוסדות השיקו 

 .מחלות עיקריות המצריכות שיקו 
במשרדי הבריאות והאוצר ובקופות החולי  נבדק נושא הדיאליזה וההשתלות 

בכלל זה נבדקו סוגיית ההפניה המאוחרת של חולי  לרופא . במערכת הבריאות
האיכות הערכת ; הירידה במספר טיפולי הדיאליזה הביתיי ; נפרולוג וסיבותיה

ופעילות  של משרד הבריאות והמרכז להשתלות נוכח ; של טיפולי הדיאליזה
 .מיעוט האיברי  להשתלה לעומת התור הארו  של הממתיני 

בוועדה , במשרד המשפטי , במשרד האוצר, במשרד הבריאות, במג  דוד אדו 
לבדיקת מינויי  ובמשרד החו  נבדקו סוגיות מרכזיות הנוגעות למוסדות 

בכלל זה נבדקו השימוש שעושי  המוסדות המנהלי  . א"לי  של מדהמנה
תדירות ; פעילות ועדת הכספי ; בביקורת הפנימית ככלי לפיקוח ובקרה

סדרי הבחירה והמינוי ; התכנסות המוסדות המנהלי  ואופ  מילוי תפקידיה 
דרכי ההתקשרות ע  היועצי  המשפטיי  וע  ; של נציגי  במוסדות המנהלי 

חלק מהנושאי  כבר נבדקו בעבר בידי משרד מבקר . א"חשבו  של מדרואי ה
 .המדינה

במשרדי הבריאות והאוצר ובקופות החולי  נבדקו סוגיות הנוגעות לאופ  
; בכלל זה נבדקו התחרות בי  הקופות. חלוקת כספי המדינה לקופות החולי 

) הקפיטציה(הנוסחה לחלוקת כספי סל הבריאות ; מת  תמיכות לקופות
חלק מהנושאי  נבדקו כבר בעבר בידי משרד מבקר . והוועדות שעסקו בנושא

 .המדינה
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ב 59משרד מבקר המדינה עשה ביקורת מעקב על תיקו  הליקויי  שהועלו בדוח 

 %פרסונלי %מערכתי וה  ליקויי  במישור הפרטני% ה  ליקויי  במישור הכללי%
ל מנהלי מרכזי  בנוגע לסדרי הדיווח ואישור העבודות מחו  לתפקיד ש

בנציבות שירות המדינה ובעיריית , הביקורת נעשתה במשרד הבריאות. רפואיי 
 .יפו%תל אביב
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ניהול סיכוני  , ביטוח, תביעות רשלנות רפואית

 והדי  המשמעתי במערכת הבריאות 
תקלות וטעויות במערכת הרפואית הגורמות נזקי  למטופלי  מתרחשות מפע  לפע  

הגורמי  לה  .   או במוסדות המבצעי  פעולות טיפול ואבחו  רפואיבמוסדות הרפואיי
, גורמי סיכו  שחלק  אינ  בשליטת המערכת הרפואית.  1:   נחלקי  לכמה סוגי 

ולפיכ  ה  עלולי  לגרו  לנזקי  במהל  פעולות הטיפול הרפואי כגו  תגובה בלתי 
נזקי  יאטרוגניי (צפויה של המטופל לטיפול הרפואי 

1

עומס עבודה או היעדר .  2 ;  )
תנאי  סביבתיי  המאפשרי  עיבוד וקליטה של נתוני  רבי  הכרוכי  בטיפול 

רשלנות .  4;   טעויות בשיקול דעת וטעויות אנוש, טעויות הצוות המטפל.  3;   בחולה
 רשלנות חמורה שיש בה משו .  5;   בטיפול הרפואי שאינה מגיעה לכדי עברת משמעת

 . רשלנות פושעת שהיא בבחינת עברה פלילית.  6  ; עברת משמעת
בשני  האחרונות חלה עלייה ניכרת בהיק' התביעות וההוצאה הלאומית בגי  רשלנות 

 זו מקורה בי  השאר בהגברת מודעות הציבור לנזקי  העליי. רפואית בישראל
 פסיקת. הנגרמי  במהל  טיפול רפואי ומעלייה בנכונותו של הציבור להגיש תביעה

בתי המשפט הרחיבה את אחריות  של בעלי מקצועות הרפואה ושל המוסדות 
וא' , ג  התשלו  הממוצע לתובע עלה במידה ניכרת. הרפואיי  לרשלנות רפואית

 . ח לחולה אחד" מיליו  ש16)הגיע במקרה קיצוני ל
כאמצעי להגנת הסגל הרפואי מפני תביעות רשלנות רפואית מבצעי  מרבית קופות 

ביטוח בחברות ביטוח ,  בתי החולי  הציבוריי  וכ  בתי החולי  הפרטיי ,החולי 
בתי החולי  הממשלתיי  מכוסי  ביטוחית . מסחריות הכרו  בתשלומי פרמיה

מ"במסגרת הקר  הפנימית לביטוחי הממשלה בניהול ענבל חברה לביטוח בע
2

 )להל   (
לות מתו  תקציבו וכל בית חולי  נושא במלוא הע, בדר  של ביטוח עצמי) ענבל

השנתי
3

 .  וללא מעורבות מצד חברות ביטוח מסחריות

ובכלל זאת , נוכח שינויי  לרעה שחלו בסוגי הפוליסות המוצעות למוסדות הרפואיי 
החלו כמה מוסדות רפואיי  לבטח את פעילות  כנגד , גידול בעלויות הפוליסות

תו  )  ביטוח עצמי)להל  (רשלנות רפואית באמצעות הקמת קר  פנימית לביטוח עצמי 
קר  זו מיועדת לתשלו  הוצאות בגי  תביעות רשלנות . כדי שמירת הכספי  והשקעת 

לרוב רוכשי  המוסדות הללו בחברת ביטוח מסחרית רובד . רפואית עד סכו  מסוי 
 .  ביטוח נגד קטסטרופות)ביטוחי נוס' 

ורוב  פרסמו את , פואיתבמהל  השני  דנו ועדות שונות בהיבטי  הנוגעי  לרשלנות ר
ועדת חלמיש ; 1999ועדת ב  דוד וברודט משנת ; 1999ועדת קלינג משנת : מסקנותיה 

__________________ 
לא בהכרח בעקבות טעויות , השפעות בריאותיות שליליות הנגרמות במהל  טיפול רפואי או אבחו   1

 . בטיפול
בי  . הפועלת בכפיפות לאג  החשב הכללי באוצר, בעלות מלאה של ממשלת ישראלחברה ממשלתית ב  2

היתר מנהלת ענבל את הקר  הפנימית לביטוחי ממשלה המטפלת בתביעות המוגשות נגד מוסדות משרד 
 .ובכלל זה תביעות בגי  אחריות מקצועית, הבריאות

הסכמי פשרה בפועל מתו  תקציבו תשלו  בגי  עלות התביעות ו, Pay As You Go – PAUGבשיטת   3
 .השנתי של בית החולי 
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ועדת שפני, ; 2003ועדת אמוראי משנת ; )אשר לא גיבשה דוח סופי (2003משנת 
  . 2007דוח חברת מארש משנת ; 2005משנת 

 פעולות הביקורת
רכת הבריאות בדק משרד מבקר המדינה לנוכח תמונת המצב של הנזקי  הנגרמי  למע

מידת יישו  : ובכלל זה,  נושאי  הקשורי  לרשלנות רפואית2011מינואר ועד דצמבר 
מסקנות והמלצות של הוועדות שהוקמו כדי להקטי  את ההוצאה הלאומית שמקורה 

מודלי  שוני  שהוצעו לפתרו  בעיות וכשלי  בתחו  ; בתביעות רשלנות רפואית
; היעדר חובת ביטוח על מוסדות רפואיי ; ואית והמכשולי  ליישומ הרשלנות הרפ

סוגיות ; מעבר מוסדות רפואיי  לביטוח עצמי ומידת הפיקוח של המדינה על ביטוח זה
הסתמכות  של בתי חולי  ;  של רופאי 4הקשורות לביטוח הפרקטיקה הפרטית

ד צולב בי  פרטיי  על ביטוחי הפרקטיקה הפרטית של הרופאי  ועקב כ  סבסו
; פעולות מערכי ניהול הסיכוני  במוסדות רפואיי  שוני ; הרפואה הציבורית לפרטית

; מידת השיתו! והעברת המידע בי  מערכי ניהול הסיכוני  במוסדות הבריאות למשרד
השינוי שחל בהליכי דיווח על אירועי  חריגי  ובתחקור הרפואי לנוכח היעדר חיסיו  

; ו של חינו  באקדמיה לנושא בטיחות בטיפול וניהול סיכוני מידת קיומ; על דיווחי 
 נציב #להל  (פעילותו של נציב תלונות הציבור למקצועות רפואיי  במשרד הבריאות 

 ). התלונות
 #להל  (בארבע קופות החולי  , ) המשרד#להל  (הביקורת נעשתה במשרד הבריאות 

באג! החשב הכללי ובאג! הפיקוח ,  באג! התקציבי #במשרד האוצר , בענבל, )הקופות
בהסתדרות הרפואית , ) המפקח על הביטוח#להל  (הביטוח והחיסכו  , על שוק ההו 

וברשות ההגבלי  העסקיי  שבמשרד התעשייה המסחר ) י" הר#להל  (בישראל 
בכמה חברות ביטוח , נעשו בירורי  בכמה בתי חולי ). ת" התמ#להל  (והתעסוקה 
באיגוד הישראלי למיילדות , בלשכת עורכי הדי , טי במשרד המשפ, מסחריות

  . י ובפקולטות לרפואה באוניברסיטאות"וגינקולוגיה של הר
 עיקרי הממצאי  

חוב המדינה בגי  רשלנות רפואית ועלייה במספר התביעות ובעלות הפרמיות 
 לביטוח

ת ו י ו ל ת ה ת  ו ע י ב ת ה ת  ר ת הערכת , 2010על פי נתוני המשרד נכו  לסו! שנת  :י
 יתרת התביעות התלויות בגי  רשלנות רפואית לסו! שנת #  החבות האקטוארית ס

 #2.35 הסתכמה בכ# שהוגשו רק כנגד בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  2010
 בתי החולי  הממשלתיי  #וכנגד כל מוסדות הבריאות הממשלתיי  , ח"מיליארד ש

ת והמשרד הראשי הפסיכיאטריי  והגריאטריי  ונגד לשכות הבריאו, הכלליי 

__________________ 
 .ביטוח עיסוקו של הרופא בפרקטיקה פרטית לאחר שעות העבודה אצל המוסדות הרפואיי  המעסיקי   4
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בתי , הערכה זו אינה כוללת את חבות קופות החולי . ח" מיליארד ש#3.2הסתכמה בכ
 .בתי החולי  הציבוריי  ובתי החולי  הפרטיי , החולי  שלה 

ה  י י ל ע ו ת  י א ו פ ר ת  ו נ ל ש ר י   ג ב י   ע ג פ נ ל י   מ ו ל ש ת ב ה  י י ל ע
י  י ר ח ס מ ה י   ח ו ט י ב ב ת  ו י מ ר פ ה י  מ ו ל ש ת במהל  חמש השני   :ב

 מדי שנה בתשלומי  ששילמה המדינה בגי  תביעות #7%עלייה של כהאחרונות חלה 
)  הסוכנות#להל   (6מ"ג  מנתוני  שמסרה מדנס סוכנות לביטוח בע. 5רשלנות רפואית

למבוטחיה בביטוחי רשלנות רפואית עולה כי בשש שני  חלה עלייה מתמדת של  באשר
מיות שמשלמי   בפר#30% בתשלו  הממוצע לתובע ועלייה של למעלה מ#260%כ

 ).2008#2010בשני  (מבוטחיה במש  שלוש שני  
ת ו ש ג ו מ ה ת  ו ע י ב ת ה ר  פ ס מ ב ה  י י ל  2005מנתוני המשרד עולה כי משנת  :ע

 במספר התביעות המוגשות נגד כלל מוסדות 22% חלה עלייה של 2010עד שנת 
ג  מנתוני הסוכנות ). בבית המשפט ובהסכמי פשרה מחוצה לו(הבריאות הממשלתיי  

# חלה עלייה של כ2011 עד שנת 2005ר למבוטחיה ברשלנות רפואית עולה כי משנת באש
 .  במספר התביעות13%

ת ו ט ל ח ה ת  ל ב ק ר   ו צ ל י   י מ ו א ל י   נ ו ת בביקורת נמצא כי בידי .  1   :נ
אי  נתוני  עדכניי  על העלות ) רגולטורי (משרד הבריאות ומשרד האוצר כמאסדרי  

 2007 למעט הערכות כלליות מדוח מארש משנת ,הכוללת של ביטוח רשלנות רפואית
מלבד המידע הקיי  באשר . 7והמציגות הפרשי  של מיליארדי שקלי  בי  זו לזו

אי  למשרד מידע באשר , לתשלומי  בפועל של ענבל עבור כלל המוסדות הממשלתיי 
 אי  בידי המשרד ג  הערכה.  2;   לס  התשלומי  בבתי החולי  הפרטיי  והציבוריי 

אלא רק , אשר לס  החבות האקטוארית העתידית של כל המוסדות הרפואיי  במדינהב
 לדיווח 18' תק  חשבונאות מס.  3;   הערכה אקטוארית של המוסדות בבעלות המדינה

 לדווח בדוחותיה  2010אחיד של בתי החולי  וקופות החולי  מחייב רק החל משנת 
בה בעת תק  זה אינו מחייב . פואיתהכספיי  על היתרה האקטוארית של הרשלנות הר

לכ  יש מחסור חמור במידע באשר לעלות . את בתי החולי  הפרטיי  והציבוריי 
והחיוני בי  השאר לקביעת , מידע שעשוי לסייע לקבלת החלטות, הרשלנות הרפואית

למשל בתחו  המיילדות והטיפול , תעריפי  נאותי  ולעדכו  שוט! של סל הבריאות
 . בפגי 

ר ס ו תח ו ל י ע י ו ת  ו ל י ע ו מ  מהפיצויי  מוצאי  על ניהול הליכי המשפט #40%כ : 
קופות החולי  ,  בתי החולי #בתביעות רשלנות רפואית כל גור  המעורב בתביעה 

 מכספי התביעה עבור שכר טרחת עורכי די  #10%#20% מוציא כ#ומרפאות פרטיות 
.  כל אחד מהצדדי  בגי  חוות דעת מומחי  מטע #5%והוצאות לניהול התביעה וכ

 מס  הפיצויי  בתביעות האחריות המקצועית ברפואה #40%יוצא שבסופו של תהלי  כ
לפיכ  הטיפול בתביעות רשלנות רפואית על ידי . מ0ָצאי  על ניהול ההלי  המשפטי

__________________ 
אול  כיוו  שהאמור בתביעות ,  בהוצאות בגי  רשלנות רפואית9%  חלה ירידה של כ2010בשנת   5

פעמית זו אינה מלמדת על מגמה בשיעור  ירידה חד, רות שני משפטיות הפרוסות על פני טווח של עש
 . ההוצאות

מ היא סוכנות הביטוח המבטחת את מרבית הביטוחי  המסחריי  כנגד "מדנס סוכנות לביטוח בע  6
 .מ"רשלנות רפואית במדינה באמצעות הראל חברה לביטוח בע

ח " מיליארד ש5.2 1.2כה בס# של עלות הפרמיות שמשלמי  כלל המוסדות הרפואיי  במדינה הוער  7
 . לשנה
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יקר , כפועל יוצא מההסדרי  המשפטיי  הקיימי , גורמי  ממשלתיי  וציבוריי 

 הבריאות ומהנפגעי  במקו  להגיע לכיסיה  של וצור  משאבי  רבי  ממערכת
  . הנפגעי 

 עלייה ברפואה המתגוננת וחשש מביצוע פעולות מסוכנות 
הפכה , נוס! על העלויות הישירות המאמירות של גידול בתביעות רשלנות רפואית

כלומר נפוצות יותר תופעות דוגמת ַהְפָנָיה למפגשי , "רפואה מתגוננת"הרפואה להיות 
כ  גדלות ההוצאות על בדיקות .  רפואיי  רבי  וביצוע יתר של בדיקות ותצלומי ייעו3

גדלה ההוצאה , הנמצאי  ממילא במחסור, גדלי  תקציבי מערכת הבריאות, רפואיות
 . השוויוניות#הלאומית וג  הפרטית לבריאות וגדלה אי

 מטבע  פעולות מורכבות בעלות סיכו  לסיבוכי  וטיפול בחולי  מורכבי  עלולות
שיקול זה . בי  מוצדקות ובי  לאו, להיכשל ולגרור אחריה  תביעות בגי  רשלנות רפואית

ובכ  לפגוע בטיפול הרפואי , עלול לגרו  למוסדות רפואיי  לחשוש מלבצע פעולות אלה
  . בקידו  הרפואה ובהתפתחותה, המוענק לחולי 

 ביטוח רשלנות רפואית 
ק ו ש ב ר  ת י ת  ו י ז ו כ י ר ו ת  ו ר ח ת ר  ד ע י ת ה ו נ ל ש ר ה י  ח ו ט י ב  

ת  י ע ו צ ק מ  ה
שוק ביטוחי הרשלנות הרפואית מתאפיי  במיעוט מבטחות ובשליטתה של הראל חברה 

ל "מבטחות משנה מחו. באמצעות הסוכנות)  המבטחת העיקרית#להל  (מ "לביטוח בע
ומאז ד0וח על קושי לאתר , שביטחו את המבטחת עזבו את האר3 לפני שני  מספר

ועדת חלמיש ודוח מארש קבעו כי שוק , ועדת ב  דוד וברודט. ל"מבטחי משנה בחו
השוק . ביטוחי הרשלנות רפואית בישראל אינו מספק תנאי  תחרותיי  לביטוח

מציאות שהגדילה את , מתאפיי  במיעוט מתחרי  ובהעלאה קבועה של פרמיות הביטוח
. עצמ ההוצאה הלאומית לבריאות והפחיתה את ההוצאה הזמינה לשירותי הבריאות 

בידי הסוכנות מידע רב על ניסיו  התביעות והחבות , עקב פעילותה רבת השני  בתחו 
היעדר הגישה למידע זה מקשה על . האקטוארית של מוסדות הבריאות הלא ממשלתיי 

 . גורמי  מתחרי  להיכנס לתחו  ומונע ירידה בפרמיות
ות ראשוניות ביצעה בדיק, ת"רשות ההגבלי  העסקיי  אשר באחריות משרד התמ

ואול  היא העריכה כי לא יהיה , שהצביעו על מבנה שוק מוגבל מהבחינה התחרותית
הרשות לא השלימה . אפשר להביא לשיפור ממשי בענ! באמצעי  העומדי  לרשותה

 בתחו  הרשלנות הרפואית כדי לבחו  את אופי 2005את הבחינה שהחלה בה בשנת 
 לבחו  את הכלי  העומדי  #וא  כ  , התחרות וכדי לבדוק א  מתקיי  מונופול

  . לרשותה להסדרת כשל השוק
ח  ו ט י ב ה ק  ו ש ל  ע ת  ו ד ל י י מ ה ו ה  י ג ו ל ו ק נ י ג ה ו   ח ת ת  ע פ ש  ה

חלקו היחסי : בתחו  הגינקולוגיה והמיילדות הבעיות חמורות יותר מבשאר התחומי 
  מבחינת מספר התביעות #30%של התחו  מס  תביעות האחריות המקצועית הוא כ
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מאפשר ליילודי  להגיש , #1958ח"התשי, חוק ההתיישנות. מבחינת עלות  #50%וכ
תקופת ההתיישנות הארוכה מגבירה את .  שנה לאחר התרחשות האירוע25תביעה עד 

לזמ  עדי  ולהוכיח את , חוסר הוודאות של המוסדות ומקשה עליה  לשמור מסמכי 
יות של העוסקי  ג  השינויי  בפסיקות בתי המשפט שהרחיבו את האחר. חפות 

ברפואה מקשי  על המבטחות להערי  את הסיכו  ולשמור כספי  לפרקי זמ  ארוכי  
  . וגורמי  לגביית פרמיות גבוהות מהמבוטחי 
י   י א ו פ ר ת  ו ד ס ו מ ל ח  ו ט י ב ת  ב ו  ח

ציבוריי  ופרטיי  המרכזי  פעילות בתחומי  בעלי סיכו  מוגבר , בתי חולי  כלליי 
אינ  מחויבי  ברכישת ביטוח או ביצירת קר  ) ונוירוכירורגיהניתוחי גב , כגו  מיילדות(

א! מרפאות אסתטיקה וניתוחי לייזר המנהלות פעילות מסוכנת אינ  . לביטוח עצמי
בהיעדר חובת ביטוח אי  ג  חובה לניהול סיכוני  הנדרש על ידי . מחויבות בביטוח

ירידה בסטנדרד הקפדה על בטיחות החולה ול#והדבר עלול לגרו  לאי, המבטחות
היעדר חובת ביטוח על מוסדות רפואיי  עלול להותיר רופאי  חשופי  . הרפואי

לתביעות אישיות המוגשות נגד  או נגד עיזבונותיה  במקרי  חריגי  שבה  המוסד 
הדבר עלול למוטט בתי חולי  שלא יעמדו בתשלו  הפיצויי  . הרפואי חדל פירעו 

 . ה  עלולי  התובעי  לגלגל תביעותיה שייפסקו ולהשפיע על גורמי  שאלי
חלק מבתי החולי  הפרטיי  סומכי  על ביטוחי הפרקטיקה הפרטית הממומני  

 או באמצעות בתי החולי  הממשלתיי  או על ידי קופות #ברוב  על ידי המדינה 
יוצא שלעתי  המדינה נושאת בעלויות הביטוח של פעולות רפואיות . החולי 

 . מצב הראוי לבחינה מחודשת#פרטיי  המתבצעות במוסדות ה
ועדת אמוראי וועדת חלמיש הציעו לקבוע בחוק חובת ביטוח כנגד רשלנות , ועדת קלינג

רפואית לכל העוסקי  ברפואה ובשירותי  רפואיי  במערכת הבריאות וכ  לכלל 
 כי לא 2008אול  משרד הבריאות ומשרד האוצר החליטו בשנת . המוסדות הרפואיי 

וכי בעתיד לאחר בחינת המצב הביטוחי של המוסדות ישקלו מחדש א  , קיקהייזמו ח
למרות מעבר של כמה מוסדות , ואול  מאז לא נבח  הנושא מחדש. דרושה התערבות

 .רפואיי  מביטוח מסחרי לביטוח עצמי
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי האוצר והבריאות כי לנוכח החשש כי מוסדות 

מ  באופ  מספק בביטוח מסחרי או בביטוח עצמי והחשש רפואיי  לא יבטחו עצ
עליה  , מתביעות אישיות נגד רופאי  או עיזבונ  ולאור המלצות הוועדות בנושא

א  לקבוע , אחרי שיהיה בידיה  מכלול הנתוני  בשוק ביטוחי הבריאות, לשקול שוב
  . בחוק חובת ביטוח מסחרי או ביטוח עצמי
י   י א ו פ ר ת  ו ד ס ו מ ל  ע ח  ו ק י פ י ה מ צ ע ח  ו ט י ב י   ע צ ב מ  ה

, חלק מבתי החולי  וקופות החולי  החלו להקי  קר  פנימית לביטוח עצמי, כאמור
בביטוח עצמי יש נטילת סיכוני  . המיועדת לשל  הוצאות בגי  תביעות רשלנות רפואית

נמצא כי משרדי הבריאות והאוצר לא קבעו . מהותיי  ולכ  הוא מחייב פיקוח ובקרה
וזאת כדי להג  על החולי  ועל הרופאי  , מי ולאופ  הפיקוח עליוכללי  לביטוח עצ

 . מפני תביעות רשלנות רפואית
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ג  המפקח . עוד נמצא כי פיקוח המשרד על קופת חולי  המבצעת ביטוח עצמי מוגבל

בהיעדר אסדרה ופיקוח יש חשש שמא חברי . על הביטוח באוצר אינו עוסק בתחו  זה
יטוח עצמי ישפיעו על גובה הסכומי  הנצברי  בקר  הנהלת קופת חולי  שיש לה ב

זאת על רקע מצבה הכספי הטוב או הגרוע של הקופה בשנה מסוימת או , הפנימית
#כלכלי#ולא לפי הצור  החשבונאי, משיקולי  של איזו  תקציב הקופה לטווח קצר

היעדר עתודות כספיות . אקטוארי של שמירת כספי  לתשלו  פיצויי  לטווח הארו 
מספיקות לכיסוי תביעות עתידיות עלול לגרו  להוצאות כספיות כבדות אשר יקשו על 

רק . הקופה להמשי  לספק שירותי  רפואיי  ללא מקורות סיוע נוספי  של המדינה
בסיו  הביקורת החל המשרד לגבש הנחיות כלליות לניהול קרנות עצמאיות לביטוח 

  . עצמי כדי להבטיח את ניהול  ויציבות 
ו י  פ א פ ו ר ל  ש ת  י ט ר פ ה  ק י ט ק ר פ ח  ו ט י ב ל ה  ס י  ל

הרופאי  המועסקי  במוסדות רפואיי  ממשלתיי  , על פי הסכמי עבודה קיבוציי 
וציבוריי  ובקופות החולי  מבוטחי  בביטוח אחריות מקצועית בגי  עבודת  

הפוליסות מעניקות לרופאי  ג  הוצאות הגנה משפטית בהלי  . בפרקטיקה הפרטית
כי  פליליי  ובדיני עבודה על מקרי רשלנות שהתרחשו בשעות הפעילות בהלי, משמעתי
 . בבוקר

הביקורת העלתה סדרת עיוותי  במימו  ביטוח הפרקטיקה הפרטית הדורשי  בחינה 
כספי תקציב משרד הבריאות המועברי  לבתי החולי  מממני  .  1:   מחודשת ותיקו 

רפואיי  פרטיי  שכלל אינ  יש מוסדות . את עלות פוליסות הפרקטיקה הפרטית
מבטחי  את עבודת הרופאי  המנתחי  בתחומ  אלא מסתמכי  על פוליסת 

בכ  נית  סבסוד לאות  מוסדות . הפרקטיקה הפרטית שאת רובה מממנת המדינה
פוליסה של אחת הקופות כוללת החרגות ויש חשש כי . פרטיי  על חשבו  הכיס הציבורי
אי  .  2;  ביטוחי בעת ביצוע פעולות בבית חולי  פרטיהיא מותירה רופאי  ללא כיסוי 

ולפיכ  הפוליסה מנוצלת על ידי מוסדות , "פרקטיקה פרטית"הגדרה אחידה של המונח 
כל .  3;   "מרפאה פרטית"רפואיי  פרטיי  א! שה  אינ  צריכי  להיכלל בהגדרת 

אינ  הרופאי  משלמי  פרמיה לביטוח פרקטיקה פרטית וכ  יוצא שרופאי  ש
מסבסדי  עלות ) צעירי  או כאלה העובדי  בפריפריה(עוסקי  בפרקטיקה פרטית 

לעתי  המוסד הרפואי הציבורי .  4;   פוליסות של רופאי  המנהלי  פרקטיקה פרטית
מממ  פוליסה יקרה לרופא העוסק בעיקר בפרקטיקה פרטית וממעט לעבוד במוסד 

על ידי כל אחד ,  פי שלושה או פי ארבעה,נוצרה תופעה של כפל ביטוח.  5;   הציבורי
מצב המטיל נטל כספי מיותר על ציבור הרופאי  המשתת! , מהמוסדות הרפואיי 

 . בעלותה
 שנה ומאז לא 17חלק מהמתואר לעיל נובע מהסכמי עבודה קיבוציי  שנחתמו לפני 

ושקבעו כי המוסדות המעסיקי  יממנו את עלות ביטוחי , עברו ריענו  ועדכו 
  . קטיקה הפרטיתהפר

 תמונת מצב : הצעות לשינויי  להקטנת ההוצאה בגי  רשלנות רפואית
הכשלי  בשוק ביטוחי הרשלנות הרפואית הובילו להקמת ועדות שונות כדי לגבש 
פתרונות לצמצו  עלויות בגי  תביעות רשלנות רפואית ופתרונות נוספי  להסדרי 

 . הביטוח הקיימי 
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, רכז את ניהול התביעות בתחו  הגינקולוגיה והמיילדותבי  היתר נבחנה אפשרות ל
בידי גור  אחד כדי לצמצ  את עלויות ניהול התביעות , המערב גורמי  מטפלי  רבי 

החשב הכללי באוצר החליט לגבש שיתו! פעולה בניהול תביעות המשותפות . בנושא
דט המליצה בשנת ועדת ב  דוד וברו; ) הכללית#להל  (למדינה ולשירותי בריאות כללית 

 הגיש חבר הכנסת 2010ביוני ; ) קפטיב לאומי#להל  ( להקי  ביטוח עצמי לאומי 1999
מאיר שטרית הצעת חוק פרטית הקובעת מודל לפיצויי נפגעי רשלנות רפואית בהיריו  
ובלידה ללא צור  בהוכחת רשלנות באופ  שלידת תינוק בעל מו  כשלעצמה ְתַזכה 

משפטי  פועל לקיצור תקופת ההתיישנות במסגרת הצעת חוק משרד ה; בפיצוי מוגבל
 .הנמצאת בדיוני  בוועדת החוקה של הכנסת, #2011א"התשע, דיני ממונות

למרות הבעיה ההולכת ומחמירה בתחו  ועל א! ההצעות הרבות לפתרו  , לפיכ 
 לא התקיי  דיו  ציבורי יסודי ומעמיק הכולל את כל, והוועדות הרבות שפעלו בנושא

ההיבטי  הקשורי  לסוגיית הרשלנות הרפואית ובהתבסס על נתוני  עדכניי  
ולפיכ  , ומקיפי  באשר לעלויות הרשלנות הרפואית בכלל מוסדות הבריאות בישראל

  .לא הוחלט על פתרונות ישימי 
 נושאי  הדורשי  עיו  ואסדרה : ניהול סיכוני  ובטיחות בטיפול הרפואי

מ ת  ו ל י ע פ ל ת  ו י נ י ד מ ר  ד ע י ת ה ו ד ס ו מ ב י   נ ו כ י ס ה ל  ו ה י נ ת  ו ק ל  ח
 להקי  מער  בטיחות וניהול סיכוני  בכל אחד 2005ועדת שפני3 המליצה בנובמבר 

בביקורת עלה כי כל אחד מבתי החולי  מבצע ניהול סיכוני  על . מהמוסדות הרפואיי 
וכי המשרד לא , פי כללי  שהוא קבע ובהיק! שונה וללא תק  ליחידות ניהול הסיכוני 

רק במהל  הביקורת .   לבתי החולי  הנחיות בנושא ואינו מתווה את מדיניות נות
ג  . החל המשרד בגיבוש חוזר שיחייב את כלל בתי החולי  להקי  מער  ניהול סיכוני 

בקופות החולי  לא הייתה כלל חובה להקי  מער  של ניהול סיכוני  ולא ניתנה הנחיה 
זו מזו במידה ניכרת בהיק! פעילות ניהול ולכ  הקופות נבדלות , בנדו  של המשרד
 הוציא המשרד חוזר המסדיר את 2012רק בסיו  הביקורת בינואר . הסיכוני  שלה 

  . חובת הקמת מער  ניהול הסיכוני  בקופות
י   ג י ר ח י   ע ו ר י א ל  ע י   ח ו ו י  ד

ל ב י ק ש ל  ו פ י ט ב ת  י א ו פ ר ת  ו נ ל ש ר ל  ע ה  ל ו ח ל ח  ו ו י זכותו של כל  :ד
על הרופא . או אותו למצבו הבריאותי לאחר הטיפולאד  לדעת אילו אירועי  הבי

, למרות זאת. מוטלת ג  חובה אתית למסור לחולה על כל טעות שחלה בטיפול בו
, אבד  מוניטי  ומעמד מקצועי, רופאי  חוששי  כי גילוי כזה יגרור פרסו  שלילי מידי

 לכ  .תביעת רשלנות רפואית ונקיטת הליכי  משמעתיי  ומשפטיי , אבד  חולי 
ונשמעות מצד עורכי הדי  , נוצרה תרבות של הימנעות מדיווחי  על אירועי  חריגי 

 . גילוי#המייצגי  את החולי  טענות על הסתרה ועל אי
י  י א ו פ ר י   כ מ ס מ ו ת  ו ח ו ד ו   י ס ח ת  ל א אחת הבעיות העיקריות של  :ש

עה על פי הלכה שנקב. ניהול הסיכוני  במוסדות הרפואיי  היא היעדר חיסיו  משפטי
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הדיוני  והמסמכי  הנערכי  במסגרת ניהול , התחקירי , 19958בפסיקה בשנת 

. הסיכוני  עלולי  לשמש בהליכי  משמעתיי  ומשפטיי  שייפתחו נגד הצוות הרפואי
 היה 1995עד שנת . לפיכ  נפגעה היכולת לנהל בפתיחות תחקירי  של אירועי  חריגי 

שבמסגרת  העלו לדיו  תקלות " ותמותהתחלואה "נהוג לקיי  בבתי החולי  ישיבות 
למשרד מבקר המדינה ד0וח על הפחתת  עד כדי . רפואיות ללימוד ולהפקת לקחי 

דווח על קיו  . הפסקת  של הישיבות בגלל חשש מחשיפת תוכנ  לפני ערכאות משפטיות
על ביצוע בירור ; דיוני  במסגרת ישיבות בוקר של חלק מהמחלקות ללא תיעוד בכתב

על מיעו  החומר לעור  די  על מנת ליהנות ; ת חומר התחקיר בתו  כמה ימי והשמד
  . לקוח ועוד#ד"מחסיו  עו

ת  ו נ ל ש ר י  ר ק מ ל  ע י   י א ו פ ר ה ת  ו ד ס ו מ ה ל  ש ח  ו ו י  ד
ת ו ד ס ו מ ה ו   ת ב ת  ו ל ק ת ל  ע י   י מ י נ פ י   ח ו ו י אי  הגדרה מחייבת  :ד

  במוסדות של המשרד לגבי אירועי  חריגי  החייבי  בדיווח למחלקות ניהול הסיכוני
כ  כל מוסד מחליט אילו אירועי  חייבי  בדיווח פנימי של הרופאי  . הרפואיי 

 . למחלקת ניהול הסיכוני 
י  ח ט ב מ ל ת  ו ד ס ו מ ה ל  ש ח  ו ו י חלק מהאירועי  המתרחשי  במוסדות : ד

מידע . ואול  אי  ה  מד0וחי  למשרד, הרפואיי  מד0וחי  למבטחי  על פי הנחיית 
וממילא הוא אינו יכול להפיק ,   אינו מגיע אפוא לידיעת המשרדרב על אירועי  חריגי

  .לקחי  בעקבות התרחשות 
ת ו א י ר ב ה ד  ר ש מ ל ת  ו ד ס ו מ ה מ ח  ו ו י האירועי  המחויבי  בדיווח על : ד

ידי המוסדות למשרד ה  רק חלק קט  מהאירועי  החריגי  המתרחשי  במוסדות 
שרד ובכ  נפגמת יכולתו עיקר האירועי  המתרחשי  אינ  מד0וחי  למ. הרפואיי 

   .להסיק מסקנות מערכתיות וכ  להוציא הנחיות לכל מערכת הבריאות
י  צ ר א ה ר  ו ש י מ ב ת  ו ל ק ת ב ו ע  ד י מ ב  ' ו ת י ש ר  ד ע י  ה

י  ג י ר ח י   ע ו ר י א ל  ע ע  ד י מ ב  ' ו ת י ש ר  ד ע י נמצא כי בי  בתי  :ה
החברות המבטחות והמשרד אי  שיתו! במידע לגבי אירועי  חריגי  ומסקנות , החולי 
יכולתו של המשרד להטמיע נוהלי בטיחות בכלל  כ  נפגמת.  מאות  אירועי שהוסקו

א  , כ  בארגוני הבריאות נצבר פעמי  רבות ידע יקר ער  ומהותי. המוסדות הרפואיי 
 .מקצועי#במובנו הניהולי) knowledge management" (ניהול ידע"אי  במשרד 

ל ת  ק פ ה ל ו י   ג י ר ח י   ע ו ר י א ז  ו כ י ר ל ע  ד י מ ר  ג א מ ר  ד ע י י ה ח  :ק
המשרד לא הקי  מערכת ארצית שבה יוכלו הרופאי  לדווח על אירועי  חריגי  

מערכת שיכולה לסייע בהפצת , בחופשיות וללא חשש מחשיפת המעורבי  ומענישת 
במהל  הביקורת קיד  המשרד הקמת . לקחי  ארציי  וכ  לשפר את רמת הרפואה

הרחבת מאגר : עולות האלהמער  לניהול סיכוני  ובטיחות שיעסוק בי  היתר בפ
לימוד הכשלי  והפצת המלצות ; המידע על מוקדי  בעייתיי  המסכני  את המטופל

והגדלת מספר הדיווחי  למשרד ; הטמעת תרבות דיווח על אירועי ; מערכתיות
__________________ 

 . 526, 516) 2(מט , 'ÔÈÚ ‰Ò„‰ ˙È ÈˆÈ„Ó ˙Â¯„˙Ò‰-  Ì¯Î '„ÚÏ‚ ‰¯ÙÚ Á‡Â 1412/94א "רע  8
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ל "משרד מבקר המדינה משבח את פעילות מנכ. באמצעות פיתוח מערכות דיווח
 .  לא צלחו2000יסיונות מאז שנת אחרי שכמה נ, המשרד להקמת המער 

ה כ ר ד ה ו ד  ו מ י ל ת  ו י ת ש ת ב ת  ו ד ס ו מ ה י   ב  ' ו ת י ש ר  ד ע י נמצא כי  :ה
אי  שיתו! מספיק בי  המוסדות בתשתיות הקיימות להדרכה ולתרגול של תרחישי  

 . רפואיי  לצור  שיפור מודעות הצוותי  הרפואיי  בכל האר3 לבטיחות רפואית
ו מ נ   י ג ב ש י   ע ו ר י א ל  ש י  ק ל ח ז  ו כ י י ר ת ב ל ת  ו ע י ב ת ת  ו ש ג

ט פ ש מ נמצא כי אירועי  חריגי  שהתרחשו וגרמו לנזקי  בבתי חולי  ציבוריי   :ה
לעתי  במיליוני , ובגינ  הוגשו תביעות או שהובילו להסכמי פשרה, ופרטיי  ובקופות

אלא א  כ  הוגשו בגינ  תלונות ג  לנציב , אינ  מובאי  לידיעת המשרד, שקלי 
חלק גדול ממקרי הרשלנות מוגשות תביעות אזרחיות ישירות בגי  . התלונות שבמשרד

לעתי  קרובות הסכמי פשרה . לבתי המשפט ללא תלונה לנציב התלונות במשרד
,  כוללי  ג  סעיפי סודיות# דבר המעיד לעתי  על חומרת האירוע #בסכומי  ניכרי  

רכתיות כ  נמנעת האפשרות להסיק מסקנות מע. המכ0וני  למניעת פרסו  האירוע
  . מאירועי  אלה ולמנוע את התרחשות  שנית

ת  ו ל ע ו פ ה ת  ו כ י א ה ו ה  ר ק ב ה ת  ו ד ע ו ו ה  ק י ד ב ה ת  ו ד ע ו ט  ו ע י מ
י   י א ו פ ר ת  ו ד ס ו מ  ב

מסדיר הקמת , ) חוק זכויות החולה#להל   (#1996ו"התשנ,  לחוק זכויות החולה21סעי! 
בחלק . ועדות בדיקה לחקירת אירועי  חריגי  שהתרחשו במוסדות הרפואיי 

מקרי  יש חשש מרשלנות רפואית ונבדק הצור  בנקיטת הלי  משמעתי או אחר מה
ואול  פרוטוקול הוועדה עלול , ממצאי הוועדה גלויי  לחולה. כנגד המעורבי  באירוע
החשש מחשיפת הממצאי  מעמידה בפני ועדת הבדיקה של בית . להיחש! בבית המשפט

ות העלולות להשלי  על הצוות החולי  קושי בחשיפת עובדות האירוע ובהסקת מסקנ
לפיכ  יש ניגוד ענייני  מובנה בפעולת  של ועדות . וא! לחייב את המוסד בנזיקי 

 מיעטו בתי החולי  להקי  ועדות 2008#2010נמצא כי בשני  . הבדיקה הפנימיות
ש " המרכז הרפואי המשולב ע#המרכזי  הרפואיי  הגדולי  ביותר , למשל. בדיקה

ג  .  לא מינו ול0 ועדה אחת#ש סוראסקי "ז הרפואי תל אביב עחיי  שיבא והמרכ
המשרד לא קבע בהתא  להמלצות ועדת שפני3 באילו מקרי  חובה על בית החולי  

חלק מבתי החולי  העדיפו כי אירועי  חריגי  ייחקרו במשרד במסגרת ועדות . להקימ 
, רב לאחר האירועאול  אלו מתמנות זמ  , בדיקה המוקמות על ידי נציב התלונות

 . עובדה המקשה לאסו! מידע ועדויות ופוגעת באיכות החקירה
כמו כ  נמצא כי אי  נהלי  המחייבי  את המוסדות הרפואיי  בביצוע תחקירי  סמו  

ולכ  כל מוסד , כדי שהעובדות יהיו קרובות למציאות ככל האפשר, לאחר אירוע חריג
 . באיזו דר  ומה  לוחות הזמני ,  תחקירלא נקבע מי מוסמ  לבצע; נוהג לפי החלטתו

 לחוק זכויות החולה מסדיר הקמת ועדות בקרה ואיכות לצור  הערכת הטיפול 22סעי! 
נמצא כי חלק מבתי החולי  ממעטי  . תוכ  הדיוני  בה  חסוי. הרפואי ושיפורו

להשתמש בסמכות  להקי  ועדת בקרה ואיכות ועולה חשש כי אינ  משקיעי  די 
כ  נמצא כי חלק מבתי החולי  מקיימי  דיוני  . איכות הטיפול הרפואיבשיפור 

באירועי  חריגי  במקרי  פרטניי  במסגרת ועדות בקרה ואיכות ולא במסגרת ועדות 
הבהירות באשר לאירועי  החריגי  שבגינ  יש #אי.  לחוק21בדיקה כפי שדורש סעי! 
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גרת ועדת בקרה ואיכות להקי  ועדת בדיקה ובאשר לנושאי  שבה  יש לדו  במס

  . מצריכה את אסדרת הנושא על ידי המשרד
י   ל ו ח ה י  ת ב ב ו י   ל ו ח ה ת  ו פ ו ק ב י   נ ו כ י ס ל  ו ה י נ י  ר ק  ס

י  ל ו ח ה ת  ו פ ו ק ב י   נ ו כ י ס ל  ו ה י נ י  ר ק  של הקופות 9"הסכמי הייצוב": ס
הכולל את מיפוי הסיכוני  ,  מחייבי  אות  לבצע סקר ניהול סיכוני 2008#2010לשני  

במהל  הביקורת מינה המשרד רואה . י  להוביל לתקלות רפואיותאשר חלק  עלול
נמצא כי בכל אחת מהקופות מטרת . חשבו  חיצוני לבחינת הסקרי  שהקופות הגישו

בסיו  הביקורת הוציא . וכ  שיטות הניתוח והצגת הנתוני , הסקר הייתה שונה
  .המשרד חוזר המסדיר את החובה לבצע סקר ניהול סיכוני 

ה י נ י  ר ק י ס ל ו ח ה י  ת ב ב י   נ ו כ י ס ל  בתי חולי  מנהלי  פעילות  :ו
, בטיחותיי , בהיקפי  של מיליארדי שקלי  בשנה וחשופי  לסיכוני  כלכליי 

נמצא כי בתי חולי  אינ  מחויבי  לבצע סקרי ניהול , ואול . רפואיי  ומשפטיי 
ל ביצוע ראוי כי המשרד ישקול להורות ע. וכי אי  הנחיה מצד המשרד בנושא, סיכוני 

   .בדומה להנחייתו המיועדת לקופות החולי , סקרי ניהול סיכוני  ג  לבתי חולי 
י  א ו פ ר ה ל  ו פ י ט ב ת  ו ח י ט  ב

והנחת המוצא היא שחלק ניכר , בטיחות רפואית היא תחו  הכולל הנדסת אנוש
, מעומסי עבודה, מהכשלי  הרפואיי  נגרמי  מכשלי  מערכתיי  אנושיי  או טכניי 

ת החלטות מהירות וכ  מתנאי  סביבתיי  המכשילי  את עבודת מהדרישה לקבל
הדגש בתחו  הוא איתור הכשלי  המערכתיי  לפני קרות האירוע ולא חקירת . הרופא
 .תקלות

י  .1 ל ו ח ה י  ת ב ב י  א ו פ ר ה ל  ו פ י ט ב ת  ו ח י ט מנהלי הסיכוני   :ב
במוסדות הרפואיי  מתמקדי  בריכוז מידע ותיעוד באשר לאירועי  שהתרחשו 

ניהול סיכוני  (י  לצמצו  הנזק העלול להיגר  למוסד עקב תביעה עתידית ופועל
  ).תחו  המניעה(ועוסקי  פחות במהלכי  לשיפור הבטיחות הרפואית ) משפטי

ת  .2 ו כ י א ת  ח ט ב א י   ל ה ה(ת י צ ט י ד ר ק י ) א ל ו ח ה י  ת ב  :ב
היתרונות בקבלת תו . 10JCIהכללית החלה בהלי  אבטחת איכות באמצעות ארגו  

 שיפור הבטיחות ברפואה ועידוד תיירות מרפא המגדילה את הכנסות בתי האיכות ה 
 קיבלו תו איכות זה שישה בתי חולי  של הכללית ואסותא מרכזי  2011עד . החולי 

 החל המשרד בהלי  בחמישה בתי חולי  2010בשנת . מ ברמת החייל"רפואיי  בע
ולי  הממשלתיי   מתוכנ  ההלי  להתחיל בשישה בתי הח2012ממשלתיי  ובשנת 

ג  חמישה בתי חולי  ציבוריי  בבעלות פרטית במזרח ירושלי  החלו . האחרי 

__________________ 
הסכמי  בי  הקופות למשרדי הבריאות והאוצר לתכנית לייצוב כלכלי של הקופה כתנאי לתמיכה   9

 .כספית
10  Joint Commission International  עניק תו איכות בינלאומי ארגו  המ . 
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משרד מבקר המדינה מציי  לשבח את . בתהלי  וכ  בתי חולי  נוספי  של הכללית
  .יזמת הכללית בביצוע הליכי  אלו המגבירי  את איכות שירותי הרפואה בישראל

ה .3 י מ ד ק א ב ה  א ו פ ר ב ת  ו ח י ט ב ת  א ר ו נוכח חשיבות הקניית ידע  :ה
משרד מבקר המדינה בח  את , בנושא בטיחות ברפואה כאמצעי למניעת כשלי  וטעויות

ההכשרה בנושא המועברת לסטודנטי  לרפואה בפקולטות לרפואה השונות במוסדות 
בתכנית הלימודי  של הפקולטות לרפואה באוניברסיטאות נמצאה . האקדמיי  באר3

בחלק  קורסי  כאלה לא , ות וקורסי  לבטיחות ברפואהשונות רבה מבחינת הכשר
  . ניתנו כלל ובחלק  מיעטו בהכשרות בתחו  זה

נציב תלונות הציבור והליכי הקובלנה : הטיפול המשמעתי במשרד הבריאות
 המשמעתית

נציב תלונות . "המשרד מטפל בעברות משמעת ורשלנות של בעלי מקצועות רפואיי 
במשרד הבריאות מקבל תלונות ומחליט א  לערו  שימוע "  הציבור למקצועות רפואיי

מסקנות ועדת הבדיקה . לאיש הצוות הרפואי או להקי  ועדת בדיקה לחקירה האירוע
ל המשרד לקבלת החלטה א  להגיש קובלנה "ע  המלצת נציב התלונות מועברות למנכ

קובלנה בבית בדיו  ב.  התיק עובר לתובעת המשרד להגשת קובלנה#וא  כ  , משמעתית
י "משרד המשפטי  והר, הדי  למשמעת של המשרד משתתפי  נציגי משרד הבריאות

וכ  עורכי די  של המשרד שבוחני  את הראיות ומספקי  תשתית עובדתית לקבלת 
שאליו הואצלו סמכויות שר , 11המלצות ועדת המשמעת עוברות להחלטת שופט. החלטה

 . 12הבריאות
ת .1 ו ל י ע פ ה  ' ק י ) פרק זמ  של שנתיי  וחצי (2011 ועד מחצית 2009מינואר  :ה

ובעקבות ,  התלונות שהוגשו לו#2,790מ) 3.1%( ועדות בדיקה 87מינה נציב התלונות 
.  קובלנות לבית הדי  למשמעת של משרד הבריאות64פעולות ועדות הבדיקה הוגשו 

  . מהתלונות הגיעו לדי  משמעתי#2%יוצא אפוא ש
ל .2 ש ק  ו ח ב ה  ר ד ס א ר  ד ע י רה ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ב  י צ נ ת  ו ל ו ע פ  : 

ובנהלי  , בהוראות, נמצא כי חלקי  שוני  בפעילות נציב התלונות אכ  מוסדרי  בדי 
ואול  אי  הגדרה חוקית באשר לסמכויותיו ולחובותיו וכ  באשר לוועדות . פנימיי 

רק במועד סיו  הביקורת הקי  המשרד צוות לגיבוש הצעת חוק . הבדיקה מטעמו
יות נציב התלונות וכ  הוחלט להסדיר תשלו  למומחי  רפואיי  הפועלי  בנושא סמכו

 .מטעמו
ת  .3 ע י ב ק ב ד  ר ש מ ה ד  י ק פ ת ב י  ד ס ו מ י   נ י י נ ע ד  ו ג י נ ל ש  ש ח

י  א פ ו ר ל  ש ת  ו נ ל ש המשרד קובע את קיומה של רשלנות במסגרת ועדות  :ר
בי  היתר של הרופאי  עובדי בתי החולי  , הבדיקה והוועדות המשמעתיות

קביעת הנציב בשאלת קיומה של רשלנות . נמצאי  בבעלות המדינהה, הממשלתיי 
רופאי  אלו עלולה לחייב את המשרד ג  בתביעות אזרחיות המוגשות בגי  אות  

האפשרות להעביר את כלל פעילות . מצב זה יוצר חשש לניגוד ענייני  מוסדי. אירועי 
 כדי לשמור על ,נציב התלונות למשרד המשפטי  בדומה למחלקה לחקירות שוטרי 

__________________ 
 . אמנו  סטרשנוב) 'מיל(אלו   תת, בתפקיד כיה  השופט בדימוס ורדי זיילר שהוחל  בשופט בדימוס  11
 . להתלות רישיו  עד חמש שני  או לבטל רישיו , להתרות, לנזו ,  לַזכות לקבלת הכרעה בקובלנה   12
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הועלתה בעבר על ידי מנהל , אובייקטיביות הבדיקה וכדי להגביר את אמו  הציבור

בדיוני  בי  משרד הבריאות ומשרד המשפטי  , האג! לביקורת פני  במשרד הבריאות
נוכח השינויי  שחלו מאז יש צור  בבחינתה . 2004 ובדיו  בכנסת משנת 2001בשנת 
 . מחדש

ט .4 ל ח ה ת  ל ב ק י   ל ה ה ת נ ל ב ו ק ת  ש ג ה ל ר  ש א ב ד  ר ש מ ב ה 
ת י ת ע שמ במשרד אי  נוהל המסדיר את תהליכי קבלת ההחלטה על הגשת  :מ

בעקבות פניית משרד מבקר . קובלנה משמעתית לאחר שנציב התלונות המלי3 לעשות כ 
המפרט בי  היתר את אופ  , המדינה החל המשרד בכתיבת נוהל לשלבי התדיינות אלו

קבלת המלצה של נציב התלונות בעניי  הגשת #וגמה על איההתייעצות לפני שיוחלט לד
 . הקובלנה

ד .5 ר ש מ ב י   י ת ע מ ש מ ה י   כ י ל ה ה ת  ו כ ש מ ת הליכי בירור  :ה
מתנהלי  במשרד במש  שני  , לרבות ועדות הבדיקה שממנה נציב התלונות, ומשמעת

כ  נגר  עינוי די  לחולי  ולצוותי  . והמסקנות מתקבלות זמ  רב לאחר האירוע, רבות
כמו כ  יש חשש שהריחוק מהאירוע . הרפואיי  ונפגע אמו  הציבור בפעילות המשרד

 . יפריע להסקת מסקנות ראויה ויגרו  לעיכוב בהפקת לקחי  מערכתית
ה .6 ק י ד ב ה ת  ו ד ע ו ו ל י   א פ ו ר ר  ת א ל י  ש ו ק יש קושי באיתור  :ה

חוסר רצונ  לדו  בעמיתיה  : רופאי  שישמשו חברי ועדות בדיקה מכמה סיבות
יש תחומי ; קושי לאתר רופאי  ללא היכרות קודמת ע  הרופא הנדו ; צועלמק

המשרד טר  הקצה תקציב לתגמול לרופאי  בוועדות ; התמחות שבה  חסרי  רופאי 
זימו  חברי הוועדות לבתי משפט כדי להיחקר בתביעות אזרחיות על ; הבדיקה

  . החלטת  בוועדה
 סיכו  והמלצות

מעויות כלכליות ובריאותיות שמשקל  הול  וגדל ע  לתחו  הרשלנות הרפואית מש
השני  תו  כדי הכבדה ניכרת על הכיס הציבורי ועל המשאבי  הנותרי  לרפואה 

למרות הבעיה ההולכת . ולכ  עולה הצור  בהלי  קבלת החלטות מעמיק וראוי, עצמה
יי  לא התק, ומחמירה בתחו  ועל א! ההצעות הרבות לפתרו  והוועדות הרבות שפעלו

הכולל את כל ההיבטי  הקשורי  לסוגיית הרשלנות , דיו  ציבורי יסודי ומעמיק
הרפואית בהתבסס על נתוני  עדכניי  ומקיפי  באשר לעלויות הרשלנות הרפואית 

על משרדי . ולפיכ  לא הוחלט על פתרונות ישימי , בכלל מוסדות הבריאות בישראל
י "על יתר המוסדות הרפואיי  ועל הר, על קופות החולי , המשפטי , האוצר, הבריאות

תו  כדי לימוד הפתרונות שכבר יושמו , לבחו  את המשמעויות של הפתרונות שהוצעו
, במסגרת עבודת המטה שיבצעו וכבסיס לתהלי  קבלת החלטות ראוי. במדינות אחרות

 . עליה  ג  לגבש אומד  עלויות לאומי של כל היבטי סוגיית הרשלנות הרפואית

ר   ו צ ת ה ו נ ל ש ר ה י  ח ו ט י ב ו   ח ת ל  ש ת  י ד ו ס י ה  נ י ח ב ב
ת י א ו פ ר על הרשות להגבלי  עסקיי  לשקול א  לבצע בחינה יסודית של שוק : ה

 אילו #וא  כ  , ובכלל זאת לבחו  א  אכ  קיי  מונופול, ביטוחי הרשלנות המקצועית
ג  המפקח על הביטוח ומשרד הבריאות נדרשי  לבחו  את . תוצאות עלולות להיות לכ 

ולת הפירעו  מהמבטחות בתחו  ביטוחי הרשלנות הרפואית ולבדוק א  אכ  יש חשש יכ
  .שהמבוטחי  לא יוכלו להיפרע מהמבטחות
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ח ו ט י ב ת  ב ו בחברת (על משרדי האוצר והבריאות לשקול א  לקבוע חובת ביטוח : ח
בייחוד בתחומי  כגו  , על המוסדות הרפואיי  כחלק מהרישוי) ביטוח או ביטוח עצמי

  .שה  בעלי סיכו  מוגבר לתביעות, יקה ולייזראסתט

י מ צ ע ח  ו ט י לנוכח האינטרס הציבורי לעמידות  הכלכלית של בתי חולי  : ב
ומאחר ומשרד האוצר אינו מפקח על ביטוח עצמי , ציבוריי  ופרטיי  וקופות החולי 

על משרד , ומשרד הבריאות מפקח על ביטוח עצמי רק של הקופות באופ  מוגבל
לקבוע כללי  ברורי  לביטוח עצמי של בתי החולי  והקופות ולהתוות את הבריאות 

בסיו  הביקורת קבע המשרד צוות לבחינת נושא הביטוח . שיטת הפיקוח המתאימה
  .העצמי

ת י ט ר פ ה  ק י ט ק ר פ ת  ו ס י ל ו יש מוסדות רפואיי  פרטיי  שאינ  מבטחי  : פ
הפרקטיקה את עבודת הרופאי  המנתחי  בתחומ  אלא מסתמכי  על פוליסת 

בכ  יש סובסידיה של המדינה לאות  . הפרטית הממומנת על ידי המוסדות המעסיקי 
בה . מוסדות פרטיי  וראוי לבצע בחינה מחודשת בנושא פוליסות הפרקטיקה הפרטית

 . בעת פוליסות אלו כוללות לפעמי  החרגות המותירות את הרופאי  ללא כיסוי ביטוחי
במסגרת ביטוחי הפרקטיקה " מרפאה פרטית"ושג על הקופות לבחו  את הגדרת המ

וכ  , הפרטית ולקבוע מבחני  לצורת ההתקשרות שְתַזכה את רופאיה בביטוח זה
 . לשקול לקבוע מינימו  היק! משרה בקופה שְיַזכה רופאי  במימו  הפרמיה

על משרד הבריאות , בתחו  הסבסוד הצולב בי  רופאי  העוסקי  בפרקטיקה פרטית
יש מקו  ליצור מדרגות של , האוצר לשקול א  נוכח העיוות בתחו  הסבסודועל משרד 

פרמיה בהתא  לסיכו  תחו  התמחות  ולניסיו  התביעות האישי של הרופאי  תו  
 . כדי אסדרת הסבסוד הצולב

י  נ ו כ י ס ל  ו ה י נ ל ת  ו ק ל ח על המשרד לקד  את ההלי  שהחל לגיבוש : מ
לתקצוב  וִתקנונ  בבתי החולי  , י סטנדרד למחלקות ניהול סיכוני  בבתי החול

  .הממשלתיי  וכ  לקביעת כללי  לפעילות 
י  נ ו כ י ס ל  ו ה י נ י  ר ק  על המשרד לכלול בתקנוני #בקופות החולי  .  1   :ס

על המשרד . נוס! על הסכמי הייצוב, הקופות ג  את חובת  לבצע סקרי ניהול סיכוני 
לבחו  קיו  דיו  בסקר , ופה לבצעלהחליט איזה סוג של סקר ניהול סיכוני  תידרש הק

תמצית מנהלי  על מבצעי הסקר להציג . ובמשמעויותיו ויישומ  לתכנית עבודה שנתית
התרחשות  לגבי הסיכוני  שההסתברות ללדרכי פעולה הנחיות מת    כדיביצועית תו 

 על המשרד #בבתי החולי  .  2;   ה ושהנזק שייגר  בעקבותיה  חמור ג  הואגבוה
 .להורות על ביצוע סקרי ניהול סיכוני  ג  לבתי חולי  בדומה לקופות החולי לשקול 

ת ו י ת כ ר ע מ ת  ו נ ק ס מ ת  ק ס ה ו י   ג י ר ח י   ע ו ר י א ל  ע ח  ו ו י על  :ד
המשרד לבחו  כיצד לשפר את שיתו! הפעולה בי  המוסדות להעברת מידע על אירועי  

ת להדרכה לבחו  שיתו! כלל המוסדות בתשתיות הקיימו; חריגי  לצור  הפקת לקחי 
לאסו! מידע על ; ולתרגול של תרחישי  רפואיי  לשיפור מודעות לבטיחות רפואית

ושבגינ  , אירועי  חריגי  שהסבו נזקי  בבתי חולי  ציבוריי  ופרטיי  ובקופות
לקד  הקמת מאגר דיווחי  על אירועי  חריגי  ועל ; הוגשו תביעות לבתי המשפט

פי3 לקחי  במישור הארצי ללא חשש מחשיפת לנתח אות  ולה, "כמעט שנפגע"אירועי 
 . המעורבי  ומענישת 
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י  ע ו ר י א י  ר י ק ח ת ע  ו צ י ב ש  ו ד י על המשרד לפעול בהקד  לחידוש  :ח

אלא לצור  איתור , הבדיקה העצמית הראויה במערכת הבריאות ללא חיפוש אשמי 
  .ג  א  יש צור  בשינוי חקיקה בנדו , מקור הבעיות

ו ר י א ל ו   מ ס י   ע ו ר י א י  ר י ק ח על המשרד ועל המוסדות הרפואיי  : עת
כדי , לקבוע נהלי  המחייבי  את המוסדות לבצע תחקירי  סמו  לאחר אירוע חריג

במסגרת זו על המשרד לקבוע מי . שהעובדות יהיו קרובות למציאות ככל האפשר
באיזו דר  , בתו  כמה זמ  ממועד ההתרחשות יבוצע התחקיר, מוסמ  לבצע תחקיר

 .  יישלח התחקירהוא יבוצע ולמי
ה ק י ד ב ת  ו ד ע ו ת  מ ק הבהירות באשר לאירועי  החריגי  שבגינ  יש #אי :ה

להקי  ועדת בדיקה ובגי  הנושאי  שבה  יש לדו  במסגרת ועדת בקרה ואיכות 
  .מצריכה את אסדרת הנושא על ידי המשרד או בחקיקה

ת י א ו פ ר ה  ל ק ת ל  ע ה  ל ו ח ל ח  ו ו י  לחוק זכויות החולה נועד 21סעי!  :ד
 מנגנו  שיאפשר לחולה לדעת מה אירע לו בטיפול הרפואי א  ג  יאפשר למוסדות ליצור

. להגיע לחקר האמת למע  הפקת הלקחי  ולמע  בדיקת הצור  בהלי  משמעתי או אחר
על , לכ  למרות העניי  שיש למוסד שלא לחשו! פרטי  על כשלי  בטיפול הרפואי

בקפדנות יתרה כי תישמר זכות המוסדות הרפואיי  ועל המשרד לוודא בדקדקנות ו
החולה לקבל פרטי  מלאי  על אודות האירועי  החריגי  שהתרחשו במהל  הטיפול 

 . בו
י א ו פ ר ה ל  ו פ י ט ב ת  ו ח י ט על המשרד לפתח את תחו  הבטיחות בטיפול : ב

וזאת במסגרת המער  , הרפואי בצד הטיפול המערכתי בסוגיית הרשלנות הרפואית
על המשרד ועל המוסדות .  סיכוני  ובטיחות המטופלהארצי שהקי  לאחרונה לניהול

להשכלה גבוהה לבחו  את תכניות הלימודי  הקיימות בעול  בנושא בטיחות ברפואה 
 . ולשקול ליישמ  בתכניות הלימודי  באר3

ד ר ש מ ב ת  ו נ ו ל ת ה ב  י צ נ ד  מ ע מ ת  ר ד ס על המשרד לקד  את אסדרת  :א
עת סמכויותיו וחובותיו כדי מעמד נציב התלונות בחקיקה או בנהלי  תו  כדי קבי

לשקול את הגדרת סמכויות הנציב לזימו  עדי  או מומחי  ; לחזק את עצמאותו
להשלי  כתיבת נוהל הכולל שיקולי  בהגשת קובלנה ; ולהסדיר תקציב לפעילותו

ולשקול קביעת קריטריוני  למנגנו  ההיוועצות של מקבלי ההחלטות במשרד ע  הנציב 
לשקול קביעת לוחות זמני  ; ה תו  הקפדה על שקיפות ההלי וע  חברי ועדת הבדיק

נוס! על פעילות המשרד ; לרבות מת  החלטות ועדת הבדיקה והנציב, לטיפול בתלונות
משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי הבריאות , לאסדרת מעמד נציב התלונות בחוק

 וכדי למנוע והמשפטי  כי כדי להגביר את אמו  הציבור באמינות הבדיקות הנערכות
עליה  לבחו  את האפשרות להעביר למשרד , חשש מניגוד ענייני  מוסדי של המשרד

המשפטי  את כלל פעילות נציב התלונות והדיו  המשמעתי ולחלופי  את פעילות נציב 
 . התלונות בלבד

רפואיות שיש בה  כדי לעצב לטוב #כלכליות#כל האמור לעיל מעלה סוגיות מערכתיות
להקצות משאבי  לטובת הרפואה במקו  לבזבז  על הוצאות , ני הרפואהאו לרע את פ

על השפעותיה הכלכליות " הרפואה המתגוננת"התדיינות משפטית ולהפחית את תופעת 
 לדו  #משרד האוצר ומשרד המשפטי  ,  משרד הבריאות#על המאסדרי  . והרפואיות

ול מערכתי וממצה בנושא ללא טיפ. לעומק במכלול הנושאי  המועלי  בדוח ביקורת זה
 . תימש  מגמת הגידול בהוצאות על חשבו  מת  שירותי  רפואיי 
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 שיקו  רפואי לקשישי 
והוא נועד , הוא שלב טיפולי בתהלי  של ריפוי מתמש )  שיקו )להל  (שיקו  רפואי 

לשפר תפקודי  תנועתיי  וקוגניטיביי 
1

תכלית .  שנפגעו בשל מחלה או פציעה
גדיל את עצמאות החולה ולהקטי  את תלותו בזולת לקראת חזרתו הטיפול היא לה

רוב החולי  המופני  לשיקו  ה  קשישי , בפועל. לאורח חיי  פעיל ובריא
2

 . 
 )להל  ( ומעלה 65 תושבי  בני 740,000) כ2009במדינת ישראל חיו בסו' שנת 

משנת . 75מעל גיל ) 48%)כ(כמחצית  ;  מתושבי המדינה10%)שה  כ, )קשישי 
עד שנת , א  על פי התחזיות, )10%)כ( חלק  של הקשישי  באוכלוסייה יציב 1995
 1.4)כלומר אוכלוסייה זו תוכפל ותמנה כ, 14%) יגדל חלק  באוכלוסייה ויגיע ל2030

מיליו  איש
3

. 

ההיבט , ראשית. שיקו  קשישי  לאחר אירוע רפואי חרי' חשוב בשל כמה היבטי 
יקו  ואינו מקבל אותו נשאר ברמת תפקוד נמוכה מהצפוי  קשיש הזקוק לש)הרפואי 

כגו  , ופעולות יומיומיות שאד  מבצע באופ  עצמאי עלולות להיפגע, לאחר השיקו 
במקרי  הקשי  ביותר עלול הקשיש להישאר . דיבור ושליטה בסוגרי , הליכה

מצבו וכ  עולה הסבירות להידרדרות ב, באשפוז זמ  ממוש  או להיות מרותק למיטה
 סיבוכי  רפואיי  שעלולי  להתפתח אצל חולה )ההיבט הכלכלי , שנית; הרפואי

שאינו משוק  מביאי  לפניות חוזרות ונשנות לחדרי המיו  ולאשפוז במחלקות 
 בשל החשיבות )ההיבט האנושי , שלישית. שהאשפוז בה  ממוש  ועלותו גבוהה

  .הנודעת לאיכות החיי  ראוי שייעשו פעולות לשיפורה
 : שיקו  רפואי יכול להינת  בכמה סוגי מסגרות טיפוליות לפי חומרת האירוע הרפואי

 בבתי חולי  לאשפוז כללי)באשפוז מלא )  א(
4

בבתי חולי  ,  ולמחלות ממושכות
במוסדות סיעוד גריאטריי  וכ  במרכזי  גריאטריי , שיקומיי 

5

משרד הבריאות . 
 ג  במחלקה 65לאשפז חולה מעל גיל  כי אפשר 2002קבע בשנת )  המשרד)להל  (

לשיקו  כללי ולא רק במחלקה לגריאטריה שיקומית
6

ובתנאי שמצבו הרפואי הכללי , 
 ;  במרכזי  לשיקו  יו  של בתי החולי  הכלליי )באשפוז יו  )  ב(;   מאפשר זאת

 באמצעות היחידות לטיפולי בית שמפעילות קופות )בקהילה בבית החולה )  ג(

__________________ 
ישת ידע והשימוש בו באמצעות תפיסה שכלית נוגעת לתהליכי רכ) ַהָ$רנית(פעילות קוגניטיבית   1

 .וחשיבתית
אול  לדברי בכירי  בתחו  השיקו  .  ומעלה65קשישי  ה  אנשי  בני , על פי הגדרות משרד הבריאות  2

יש לשקול לשנות את הגיל להגדרת קשישי  בשל השינוי בתוחלת החיי  ובשל השינוי בגיל היציאה 
 .לגמלאות

 .2010הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהודעה לעיתונות מספטמבר מתו' נתוני  שפרסמה   3
 . במחלקות לשיקו  או לגריאטריה שיקומית  4
המרכז הגריאטרי של שירותי בריאות , "בית רבקה"ו" פלימ "שיקומי  כמו המרכז הגריאטרי הממשלתי  5

 . כללית
 ימי אשפוז 249,651 שיקומית ו ימי אשפוז במחלקות לגריאטריה 346,598 היו בס' הכול 2009בשנת   6

 ). מלבד מחלקות לשיקו  ילדי (במחלקות לשיקו  
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החולי 
7

במכוני  ובמרפאות של קופות )  ה(;   במרכזי  לשיקו  יו  בקהילה)  ד (;  
  .החולי 

 פעולות הביקורת 
 בדק משרד מבקר המדינה בי  השאר את הנושאי  2011נובמבר  בחודשי  פברואר

פעילות  של מחלקות ; פריסת שירותי השיקו  לקשישי  לפי אזורי  גאוגרפיי : האלה
סוגיות במת  שיקו  במסגרות של דיור מוג ; תהאשפוז לגריאטריה שיקומי

8

הליכי ; 
פעולות המשרד לקידו  השיקו  לקשישי  ולהסדרתו ; הפניית הקשישי  לשיקו 

היבטי  ; בקרת איכות ושימוש במדדי  להצלחה בשיקו ; ופיקוחו על נושאי  אלו
כוח האד  הרפואי ; כלכליי  בהסכמי  בי  קופות החולי  למוסדות השיקו 

מוסדות שיקו  ; מניעת מחלות עיקריות המצריכות שיקו ; עודי בתחו  השיקו והסי
 במסגרת הבדיקה שלח משרד מבקר המדינה בי  השאר שאלו  ל. הפועלי  ללא רישיו 

ובאמצעותו ,  מחלקות לגריאטריה שיקומית בבתי החולי  ובמוסדות גריאטריי 16
על מצב  , תחו  התמחותונאס# מידע על היק# כוח האד  המועסק במחלקות ועל 

 .הפיזי של המחלקות ועוד

במחלקה לגריאטריה שיקומית , במשרד האוצר, הביקורת נעשתה במשרד הבריאות
במרכז , שבטבריה)  פוריה להל  " (פוריה"ש ברו% פדה "שבמרכז הרפואי הממשלתי ע

 .ובארבע קופות החולי , שבפתח תקווה)  בית רבקה להל  " (בית רבקה"הגריאטרי 
בדיקות השלמה נעשו במועצות הלאומיות
9

תל  " ש חיי  שיבא "במרכז הרפואי ע, 
שבחיפה " פלימ "שיקומי ממשלתי  במרכז הגריאטרי, ) תל השומר להל  " (השומר

" בית לוינשטיי "ובבית החולי  השיקומי של שירותי בריאות כללית )  פלימ  להל  (
  . שברעננה)  בית לוינשטיי  להל  (

 הממצאי עיקרי 
 מצוקת המיטות לשיקו  ותוצאותיה

ב  צ מ ת  נ ו מ ת )ת י מ ו ק י ש ה  י ר ט א י ר ג ל ו ו   ק י ש ל ת  ו ט י מ ה ר  פ ס מ  
ר  ו ז י פ פ   ו א  ו

ת .1 י מ ו ק י ש ה  י ר ט א י ר ג ל ו ו   ק י ש ל ז  ו פ ש א ת  ו ט י מ ב ר  ס ו  :ח
ירד מספר המיטות לגריאטריה , למרות הגידול באוכלוסייה והגידול במספר הקשישי 

ירידה  (2009 מיטות בלבד בסו# שנת 895  ל2003 בסו# שנת 1,047 שיקומית בישראל מ
חלה ירידה ניכרת בממוצע השנתי של ימי האשפוז , כמו כ ).  במספר המיטות15% של כ

__________________ 
 טיפולי בית  הקשיש בקהילה "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„61 ·)2011 , ראו מבקר המדינה, עוד בעניי  זה  7

 .105' עמ, "שמספקות קופות החולי  לקשישי 
 .  קשישי  במדינת ישראל מתגוררי  בדיור מוג 15,000 כ  8
ל המשרד ממני  את חברי המועצות "שר הבריאות או מנכ.  מועצות לאומיות18במדינת ישראל פועלות   9

ומשתתפי  בה  אנשי מקצוע בכירי  בתחומ  מקרב מערכת הבריאות ומערכות אחרות , במינוי אישי
 .הנוגעות לעניי 
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 2009  ב26.9  ל2003  ימי אשפוז בממוצע ב37.5 במחלקות לגריאטריה שיקומית מ
ה עוד הועלה כי שיעור התפוסה הממוצעת השנתית במחלקות אל). 28% ירידה של כ(

יש מצוקה ארצית ג  במספר המיטות לשיקו  , יתרה מזו. 105.9%  ל2009גדל בשנת 
"ביקוש כבוש"יש ג  . 105.7% היה 2009ושיעור תפוסת  בשנת , כללי

10

 למיטות 
שיעורי התפוסה היו , ואילו הופנו אליה  כל הזקוקי  לשיקו , לגריאטריה שיקומית

 .גדולי  א# יותר

פ .2 ר ג ו א ג ר  ו ז י ייפ ח א א  ל ה   י ר ט א י ר ג ל ו ו   ק י ש ל ת  ו ט י מ ל  ש ד 
ת י מ ו ק י שכ  פריסת  של המיטות , הנתו  הכללי על מספר המיטות עשוי להטעות :ש

 : כמפורט להל , באזורי  גאוגרפיי  שוני  היא מהותית
ו  )א( פ צ ה ר  ו ז א ב ת  ו ט י מ ב ר  ו ס ח בכל מחוז הצפו  יש מחלקה אחת  :מ

 18 ובה רק  יה שבטבריה  במרכז הרפואי הממשלתי פור בלבד לגריאטריה שיקומית 
 בבית החולי  הממשלתי לגליל המערבי  ומחלקה אחת בלבד לשיקו  ; מיטות

בממוצע במחוז הצפו  יש מיטה אחת לשיקו  , בס% הכול.  מיטות11 ובה  שבנהרייה 
ואילו הממוצע הארצי הוא מיטה אחת ;  קשישי 3,200 או לגריאטריה שיקומית לכ

עקב כ% רבי  מהקשישי  ממחוז .  קשישי 486 ית לכלשיקו  או לגריאטריה שיקומ
כ  יש לציי  שמש% . הצפו  נאלצי  לעבור שיקו  במרחק גדול ממקו  מגוריה 
.  היה הקצר באר/2009האשפוז הממוצע במחלקה לגריאטריה שיקומית בפוריה בשנת 

 ולדבר זה, עקב מחסור במיטות מקוצר מש% האשפוז של קשיש הזקוק לשיקו , דהיינו
 . עשויות להיות השפעות רפואיות שיפורטו בהמש%

י  )ב( ל ש ו ר י ר  ו ז א ב ת  ו ט י מ ב ר  ו ס ח  מיטות 28במחוז ירושלי  יש רק  :מ
במחוז ירושלי  יש מיטה אחת , בס% הכול.  מיטות לשיקו 28 לגריאטריה שיקומית ו

לעומת הממוצע הארצי של מיטה ,  קשישי 1,268 לשיקו  או לגריאטריה שיקומית לכ
   .כאמור לעיל,  קשישי 486 שיקו  או לגריאטריה שיקומית לכאחת ל

נזקי  שמקור  במחסור במיטות לשיקו  ולגריאטריה שיקומית ובהיעדר 
 אחידות בפיזור  

ז  .1 ו פ ש א ל ז  ו פ ש א ב ו   ק י ש ל י   ק ו ק ז ש י   ש י ש ק ת  ר ב ע ה
ת ו י ד ו ע י ס ת  ו ק ל ח מ מנתוני  שהציג האג# לגריאטריה במשרד באוקטובר  :ב

תי הבקרה של המשרד מאתרי  חולי  שמתאימי  לשיקו   עולה כי צוו2010
פניות לא מעטות לקבלת מימו  של המדינה לאשפוז , כמו כ . במחלקות סיעודיות
והקשישי  מופני  חזרה למסגרות , מתבררות כלא נכונות") קוד("סיעודי של קשישי  

 .מצב דברי  זה מעיד על בעייתיות רבה במת  השיקו  לקשישי . השיקו 
י .2 כ )א ל י   א כ ז ה י   ל ו ח ל ו   ק י ש ת   ת  מ מ ב י   ר ע פ ו  

, ר א ה י  ר ו ז א י   ב ו   ק י ש  עולה 2010 2009מסקרי  שעשה המשרד בשני   :ה
 מהחולי  לאחר שבר בצוואר היר% שהיו 10%  מהחולי  לאחר אירוע מוחי ו20%כי 

עוד עולה כי נמצאו .  לא באשפוז ולא בקהילה לא קיבלו שיקו  כלל , ברי שיקו 
ל ממש בי  מחוזות קופות החולי  בשיעור הקשישי  ברי השיקו  שלא קיבלו פערי  ש

__________________ 
 . ביקוש שאינו בא לידי ביטוי בנתוני  על העומס במחלקות  10
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 מהקשישי  לאחר 29% כ, למשל. שיקו  לאחר שבר בצוואר היר% או אירוע מוחי

 במחוז 8% אירוע מוחי שהיו ברי שיקו  במחוז ירושלי  לא קיבלו כל שיקו  לעומת כ
הצפו 

11

יו ברי שיקו  במחוזות  מהקשישי  לאחר שבר בצוואר היר% שה21% וכ, 
שבו כל הקשישי  לאחר , ירושלי  והצפו  לא קיבלו כלל שיקו  לעומת מחוז הדרו 

כ% עולה ג  מנתוני  קודמי  . שבר בצוואר היר% קיבלו שיקו  בקהילה או באשפוז
מהלוקי  בשברי צוואר היר   43% במחוז הצפו  רק   2010שפרס  המשרד במאי 

 . יפו) במחוז תל אביב76% באשפוז לעומת ואירוע מוחי קיבלו שיקו 
ת .3 ו פ י ר ח ת  ו ק ל ח מ ב י   ש י ש ק ל  ש ת  ר ת ו י מ ה  י ה ש ה

12

י   נ פ ל
ו  ק י ש ל ת   ר ב ע , נמצא שעקב מחסור במיטות לגריאטריה שיקומית: ה

שג  ה  עמוסות , קשישי  מושהי  במחלקות האשפוז החריפות ובה  מחלקות פנימיות
ביותר

13

 חולי  ממבוטחי 13 המתינו 2011נמצא כי באחד מהימי  במר/ , כ% למשל. 
 ו" וולפסו "במחלקות החריפות בבית החולי  )  הכללית להל  (שירותי בריאות כללית 

לאחר שהוחלט כבר כי ה  " איכילוב" חולי  במחלקות חריפות בבית החולי  26
 .זקוקי  לשיקו  באשפוז

י  .4 ו ש י ר א  ל ל ת  ו ד ס ו מ ב ו ת  ו ק ל ח מ ב ו   ק י ש י  כ ר ו צ ל ז  ו פ ש א
י  א ת י המשרד וג  משיחות של נציגי משרד מבקר המדינה במהל% ממסמכ :מ

הביקורת ע  בכירי  בתחו  השיקו  והגריאטריה השיקומית עולה כי אפשר עדיי  
למצוא מקרי  לא מעטי  בה  קופות החולי  מאשפזות קשישי  הזקוקי  לשיקו  

במחלקות ובמוסדות שאי  לה  רישוי למיטות לשיקו  או לגריאטריה , באשפוז
שיקומית

14

בביקורת עלה כי . הדבר מעורר חשש שאיכות השיקו  שלה  תיפגע. 
אפשרות לשלב ,  אישר האג# לגריאטריה במשרד למרכזי  הגריאטריי 2009בדצמבר 

חריפה קשישי  הזקוקי  לשיקו  ג  במחלקה תת
15

מוסד פרטי אחד פועל לפי , ואכ . 
  . ההנחיה האמורה

אי בי  משרד הבריאות לקופות החולי  השפעת פיצול האחריות לטיפול הרפו
 על מימוש הזכות לשיקו 
פיצל את האחריות לטיפול , )החוק להל  (1994 ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 עוד . הרפואי בקשישי  בי  המדינה לקופות החולי  לפי מצבו הרפואי של הקשיש
 הציגה ועדת השופטת נתניהו1990 ב

16

אחריות לאספקת  את חסרונותיו של פיצול ה
עד עצ  הימי  , למרות האמור. שירותי בריאות בי  קופות החולי  למשרד הבריאות

__________________ 
 . לי  במחוז הצפו  מקבלי  שיקו  אבל במקומות מרוחקי מרבית החו  11
 . נוירולוגית ואורתופדית, כגו  פנימית, של המחלה) האקוטי(מחלקות לטיפול בשלב החרי    12
מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„61 ·)2011 , ראו מבקר המדינה, עוד בנושא זה  13

 .169' עמ, "בבתי חולי  כלליי 
הסדרי  כלכליי  בי  קופות החולי  לבתי החולי  "בפרק , )2010( של מבקר המדינה ·È˙ ˘ ÁÂ„ 60ב  14

כבר הועלה כי מחוז ירושלי  של הכללית חדל מלהפנות , 497' עמ, "הכלליי  והשפעת  על המבוטחי 
יה שבירושלי  ובמקו  זאת הפנה אות  לשיקו  בבית חולי  שלא ה" הרצוג"חולי  לבית החולי  

 .ברשותו רישיו  למחלקת שיקו  או לגריאטריה שיקומית
שהטיפול בה עדיי  , מחלקה לטיפול בחולי  קשישי  הנמצאי  לאחר השלב החרי  של מחלה פנימית  15

 .רפואי קצר יחסית בבית החולי )טיפול רפואי וטיפול פרה, דורש ניטור
 .1990, כת הבריאות בישראלועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מער  16
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 שנה 17ולכ  ג  לאחר , הללו קופות החולי  והמשרד טר  הגיעו להסכמות בעניי  זה
, קופות החולי  אחראיות לשיקו  ומממנות אותו; האחריות לטיפול עדיי  מפוצלת

, 2010לפי תכנית העבודה של המשרד לשנת . די ולמימונווהמשרד אחראי לאשפוז הסיעו
שכ  א  ; הפיצול יוצר לקופות החולי  תמרי/ שלא לייחד מאמצי  לטיפול השיקומי

האחריות למימו  עוברת למשרד , החולי  אינ  משוקמי  ומצב  נעשה סיעודי
  .הבריאות ולמשפחות

 נושאי  מערכתיי  בתחו  השיקו 
י .1 ר ט א י ר ג ה ז  כ ר מ י ה ה ש פ י ח ב מ   י ל פ י  ת ל ש מ מ י  מ ו   ק

ת ו ט י מ ה ת  ס ו פ ת ב ה  ד י ר שיקומי ממשלתי פלימ  עוסק  המרכז הגריאטרי :י
בגריאטריה חריפה

17

 נמצא כי התפוסה 2011במועד הביקורת בשנת .  ובשיקו  גריאטרי
 ירידה לעומת תפוסה ממוצעת שנתית   65% הממוצעת השנתית בפלימ  הייתה כ

הסיבה לכ% היא החלטת ,  לדברי מנהל המרכז.2010 שנמצאה בשנת 100%בשיעור 
ראשי מחוז חיפה של הכללית להקטי  את מספר  של מבוטחי הכללית המופני  

פלימ  והכללית, וזאת עקב חילוקי דעות בי  המשרד, לאשפוז בבית חולי  זה
18

 בדבר 
 . המחירי  הריאליי  ליו  אשפוז במחלקה לגריאטריה שיקומית

שיש בו את מספר , ) אלישע להל  (שבחיפה " אלישע"פרטי יצוי  כי בבית החולי  ה
מיטות השיקו  הגדול ביותר במחוז חיפה מלבד פלימ 

19

 2009הייתה כבר בשנת , 
מכא  שעקב החלטת הכללית .  במחלקות השיקו  שלו147% תפוסה ממוצעת של כ

ממילא גובר העומס המוטל על , להפחית את מספר החולי  המאושפזי  בפלימ 
וא# עלול להתעורר צור% להעביר קשישי  הזקוקי  לטיפול , ות השיקו  באלישעמחלק

 . שיקומי אל מחוזות אחרי 
ה  .2 י ר ט א י ר ג ל ת  ו ק ל ח מ ב ז  ו פ ש א ו   י ל ו   מ י נ י מ ר  י ח מ ת  ע י ב ק

ת י מ ו ק י נמצאו הבדלי  של ממש במחירי  ליו  אשפוז בשיקו  בי  מחירו   :ש
המשרד למחירי האשפוז במוסדות שוני 

20

וייתכנו שתי , י  אינו סבירפער המחיר. 
במקומות שמשולמי  ) ב. (המחיר שקבע המשרד הוא גבוה ואינו סביר) א: (סיבות לכ%

על א# הבדלי  . לה  מחירי  נמוכי  עבור כל יו  אשפוז ניתני  רק חלק מהשירותי 
לא קבע המשרד מחירי מינימו  לאשפוז במחלקות לגריאטריה שיקומית ולא , אלה

  .ית המחיר ליו  אשפוזהסדיר את סוגי
ז  .3 ו פ ש א ת  ו ק ל ח מ ל ו   ק י ש ל ז  ו פ ש א ת  ו ק ל ח מ י   ב ה  ד ר פ ה ה

ת י מ ו ק י ש ה  י ר ט א י ר ג הסכמה בי  העוסקי   בביקורת עלה כי קיימת אי :ל
בשיקו  כללי ובי  העוסקי  בשיקו  גריאטרי בשאלה הא  נכונה ההפרדה בי  מחלקה 

__________________ 
מחלקות לגריאטריה חריפה ה  מחלקות המיועדות לטיפול בקשישי  הנמצאי  בשלב החרי  של   17

 .מחלות שונות
 .סמו( למועד חידוש ההסכ  בי  הכללית לפלימ , חילוקי הדעות שבי  ומתעוררי  מדי שלוש שני   18
שיעור  ;  מכלל מיטות השיקו  במחוז20%)כששיעור  ,  מיטות שיקו 46בבית החולי  אלישע יש   19

 מס( 83%)הכולל של המיטות לשיקו  ולגריאטריה שיקומית בבית החולי  פלימ  ואלישע הוא כ
 . המיטות במחוז כולו

ואילו המחיר במוסד , ח ליו  אשפוז" ש1,037 הוא 2011מחיר המחירו  של המשרד לשנת , לדוגמה  20
 .ח" ש469פרטי מסוי  היה 
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חלקת שיקו  בלבד שבה לגריאטריה שיקומית לבי  מחלקה לשיקו  והא  אי  צור% במ

יש לציי  כי לפי נוהלי המשרד אפשר . תתאפשר גמישות ניהולית למנהל המחלקה
בתנאי  מסוימי  לאשפז קשישי  לשיקו  במחלקת שיקו  רגילה וכ  לאשפז לצור% 
שיקו  כאלה שאינ  קשישי  במחלקה לגריאטריה שיקומית הג  שיש הבדלי  

לשיקו  כללי ובי  התקינה הנדרשת ממחלקה מהותיי  בי  התקינה הנדרשת ממחלקה 
 . לגריאטריה שיקומית

י .4 ה  א י ר ט א י ר ג ל ת  ו י ט ר פ ת  ו ט י מ ת  ל ע פ ה ל ר  ו ש י א ת   מ
ת י מ ו ק י הוא ג  , בתחו  הבריאות) רגולטור(מלבד היותו מאסדר , המשרד :ש

נמצא כי למרות המצוקה . הבעלי  של בתי חולי  ושל מוסדות גריאטריי  ממשלתיי 
הקשה המשרד על הוספה של מיטות , מיטות לשיקו  בצפו  האר/הקשה והמתמשכת ב

פרטיות לגריאטריה שיקומית במוסדות סיעודיי  פרטיי  שהיו יכולות להקל את 
 .המצוקה בצפו 

א  .5 ש ו נ ב ת  ו ל ע ו פ ה ת  ו נ ו ש ת  ו י ר ו ב י צ ת  ו כ ר ע מ י   ב ו   א י ת
ו  ק י ש ,  החזרת הקשיש לתפקודיו הקודמי  כדי להשיג את מטרות השיקו   :ה

צרי% ג  לשקמו , שנוס# על השיקו  הרפואי שאחראית לו מערכת הבריאותהרי 
 המוסד לביטוח  שיקו  שמערכות ציבוריות אחרות אחראיות לו , מהבחינה החברתית

אי  צוות , ואול . משרד הרווחה והשירותי  החברתיי  והרשויות המקומיות, לאומי
   .משרדי שמרכז את נושא השיקו  על כל היבטיו רב
   שיקו  לקשישי  המתגוררי  בדיור מוג  מת

 קשישי  במסגרות של דיור מוג 15,000 בישראל מתגוררי  כ
21

מה  , קשישי  רבי . 
חוזרי  , הזקוקי  לשיקו  לאחר אשפוז בבתי החולי  בעקבות אירוע בריאותי חרי#

י בלי שמיצו את הלי% השיקו  באשפוז או בל, לדיור המוג  שבו התגוררו בטר  האשפוז
בנסיבות אלה נדרש הסגל הרפואי של הדיור . שהופנו להמש% טיפול שיקומי בקהילה

למידע רפואי מפורט על אודות הטיפולי  , הנות  טיפולי  רפואיי  לקשישי , המוג 
חלק מקופות החולי  אינ  , א# על פי כ . שקיבל החולה במסגרת האשפוז או בקהילה
הדיור המוג  גישה לרשומות הרפואיות של מאפשרות לצוות הרפואי הפועל במסגרות 

והדבר עלול לפגוע באיכות , קשישי  אשר חתמו על כתב ויתור על סודיות רפואית
נתוני  על הטיפולי  שמקבלי  הקשישי  , כמו כ . הטיפול השיקומי בקשישי  אלה

, מהצוות הרפואי בדיור המוג  אינ  כלולי  ברשומה הרפואית שלה  בקופות החולי 
  . מידע רפואי חשוב אינו מגיע לידי רופאי הקופה ובתי החולי וכ% 

 חסמי  כלכליי  במת  השיקו  לקשישי  
י .1 ש י ל ש ה ר  ז ג מ ה ת  ו ע צ מ א ב ו   ק י ש

י   22 ל ו ק י ש י   ג ב
י  ל ו ח ה ת  ו פ ו ק ל  ש י   י ל כ ל בשל ההפחתה המתמשכת במספר ימי : כ

__________________ 
כגו  , מסגרת של דיור מוג  מעניקה מגוו  של שירותי  מרכזיי . . של יחידות דיור למגורי קשישי מקב  21

 . תחזוקה וחלק משירותי הבריאות, שמירה
 . ארגוני  ללא כוונת רווח  22
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יאל חולי  אינ  מגיעי  למלוא מיצוי הפוטנצ, השיקו  לחולה בשני  האחרונות
 מרכז יו  שיקומי במרכז 2002לכ  החלה עמותה להפעיל בשנת . השיקומי שלה 

שאליו מתקבלי  לטיפול רק חולי  שוועדה בראשות רופא מומחה בשיקו  , האר/
 כי לא מומש מלוא הפוטנציאל   לאחר בחינת המידע הרפואי בעניינ   החליטה 

א בליבת הפעילות של יוצא שהמגזר השלישי מספק שירות שהו. השיקומי שלה 
 . ועל פי התוספת השנייה לחוק קופות החולי  אחראיות לו, מערכת הבריאות הציבורית

י .2 י   א ש י ש ק ת  ו ע ס ה ר  ו ב ע י   י פ ס כ י   ר ז ח ה ת  ר ד ס ה
ו  י ו   ק י ש ל י   ז כ ר מ ל

23

רוב הקשישי  הזקוקי  לשיקו  סובלי  מקשיי : 
לי  אונקולוגיי  וחולי נמצא כי מכיוו  שבחוק מוגדרי  החזרי הוצאות רק לחו. ניידות

ומאחר שהמשרד לא הסדיר את החזרי הנסיעות למטופלי  במרכזי  , דיאליזה
הסדירה החזרי  אלה עבור " מכבי שירותי בריאות"רק קופת החולי  , לשיקו  יו 

עניי  זה . נסיעות לקשישי  המתקשי  להגיע בכוחות עצמ  למרכזי  לשיקו  יו 
בלת השיקו  דווקא עבור אוכלוסיות חלשות שטר  הוסדר עלול ליצור חס  לק

 . מהבחינה הכלכלית
ת  .3 י ב ב ק  ו ח ה י  פ ל  ע א  ל ש י   פ ס כ ת  ד ק פ ה ל ה  ש י ר ד

ה נ נ ע ר ב ש י   י ט ש נ י ו שיקו  רפואי ה  עבור קשישי  וה  עבור צעירי  כלול  :ל
בביקורת . ולכ  אי  לגבות תשלו  נוס# בגי  השירות, בסל שירותי הבריאות לפי החוק

 10,000ק חתו  בס% 'בית לוינשטיי  דורש מכל מתאשפז צ, אשפוזנמצא כי כתנאי ל
ח בתור פיקדו  כדי לסכל נטילת ציוד יקר מבית החולי  וכדי לוודא שחולי  יצאו "ש

דרישה זו עלולה לפעול . לבית  מיד ע  הוראת השחרור ולא יתפסו מקומות אשפוז
 לאוכלוסייה חלשה במיוחד, כחס  לקבלת שירותי  רפואיי  המובטחי  על פי חוק

  . מהבחינה הכלכלית
  תמונת מצב  מרכזי  לשיקו  יו  של קופות החולי  

אחת המסגרות לטיפול רפואי עבור חולי  הנזקקי  לשיקו  היא במרכזי  לשיקו  
מקצועי הקשור לשיקו  בזמ  שה   שבה  המשוקמי  יכולי  לקבל טיפול רב, יו 

 .מוסיפי  להתגורר בבית 
מ .1 ה ט  ו ע י המ י ר פ י ר פ ב ר  ס ו ח ה ו ו   י ו   ק י ש ל י   ז כ במועד  :ר

היו רק שבעה מרכזי  לשיקו  יו  שהקימו קופות ) 2011נובמבר (סיו  הביקורת 
עוד נמצא בביקורת כי אי  . החולי  ושמונה מרכזי  שהקימו בתי חולי  ועמותות

 .מרכזי  לשיקו  יו  מדרו  לראשו  לציו  או מצפו  לעפולה
י .2 ה א ד י מ ת  ו מ א ת  ע י ב ו ק י ו   ק י ש ל י   ז כ ר מ ל המשרד לא  : 

קבע אמות מידה לפעילות המרכזי  לשיקו  יו  והותיר  בידי קופות החולי  והגופי  
נוס# על כ% אי  . האחרי  שמפעילי  מרכזי  אלה וא# לא קבע הלי% לרישוי המרכזי 

  . למשרד סרגלי  או תקני  שבאמצעות  יוכל לפקח על הפעלת המרכזי 
__________________ 

 . מקצועי הקשור לשיקו )מרכזי  שבה  נית  לקבל טיפול רב  23
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יקו  קשישי  ממחלקות האשפוז לאחר אירוע בריאותי הליכי ההפניה לש

 חרי 
י   .1 ח מ ו מ ת  ו ב ר ע ת ה א  ל ל י   ש י ש ק ו   ק י ש ל ה  י נ פ ה ה י  כ י ל ה

ו  ק י ש ב ו ה  י ר ט א י ר ג קבע המשרד , כדי להבטיח את קבלת השיקו  המיטבי: ב
סוג השיקו  ויעדיו יית  רופא ,  כי את ההחלטות על מת  השיקו 2009בחוזר מינואר 

 מומחה בשיקו  מבית החולי  או יוע/ לבית החולי  שבו מומחה בגריאטריה או
" סורוקה", שבחולו " וולפסו "אול  בביקורת שנעשתה בבתי החולי  . אושפז הקשיש
שבצפת נמצא כי את כל ההחלטות לגבי שיקו  קשישי  קיבל רופא " זיו"שבבאר שבע ו

שלא לפי , שלרוב אינו מומחה בגריאטריה או בשיקו , המחלקה שבה אושפז הקשיש
 . 2009חוזר המשרד מינואר 

ו  .2 ק י ש ל  ע ת  ו ר ו ר ב ת  ו צ ל מ ה א  ל ל ר  ו ר ח ש י  ב ת כ בסקרי   :מ
 נבדקו מאות מכתבי שחרור של חולי  לאחר 2010 למר/ 2009שעשה המשרד בי  מר/ 

נמצא כי במכתבי השחרור של שליש מהחולי  לא ; אירוע מוחי או שבר בצוואר היר%
 התייחסותההיית

24

 מהחולי  לא הייתה קביעה 5% מכתבי השחרור של כ לשיקו  וכי ב
כ% למעשה ; ולגבי מרכיביה) באשפוז או בקהילה(ברורה לגבי סוג ההפניה לשיקו  

שלא לפי הנחיות , רופאי בתי החולי  משאירי  את ההחלטה לנציגי קופות החולי 
  .המשרד

 מסירת מידע לציבור על השיקו 
ופות החולי  בבתי החולי  הכלליי  שאחיות הקשר של ק, המידע על השיקו 

לא נעשה בכתב אלא בעל פה, מעבירות לקשישי  או לבני משפחת 
25

 ולא תמיד בשפתו 
באתרי האינטרנט של קופות החולי  אי  מידע על , כמו כ . של הקשיש או ב  המשפחה

, המידע שמספקות קופות החולי  הכללית, נוס# על כ%. המרכזי  לשיקו  יו 
מית שירותי בריאות באתרי האינטרנט שלה  על מספר טיפולי מאוחדת ולאו

  . הפיזיותרפיה שהחולי  זכאי  לה  על פי הסל אינו זמי  או אינו ברור
 המועצה הלאומית לשיקו  ואיסו  מידע לאומי על שיקו  קשישי  

ו  .1 ק י ש ל ת  י מ ו א ל ה ה  צ ע ו מ המועצות הלאומיות ה  גופי  מייעצי  : ה
אות השוני מקצועיי  בתחומי הברי

26

 תל המשרד בהתוויי"תפקיד  לסייע למנכ. 
לייע/ בקביעת תקני  לבטיחות בתפעול ובאימו/ טכנולוגיות וגישות , מדיניות הבריאות
נמצא , אול  למרות חשיבות פעולת  של המועצות הלאומיות. טיפוליות חדשות

ועד יולי  2008מיולי (בביקורת כי המועצה הלאומית לשיקו  לא פעלה כשלוש שני  
2011.( 

ו  .2 ק י ש ה י  ב ג ל י  מ ו א ל ע  ד י מ ב ר  ס ו נמצא כי אי  בידי המשרד מידע : ח
אי  למשרד מידע על המדדי  התפקודיי  של , כ% למשל. שיטתי על השיקו 
__________________ 

 .  זאת היה מקו  לציי  זאת במכתבי השחרורע, ייתכ  וחלק מהקשישי  לא היו זקוקי  לשיקו   24
 .חוזר משרד הבריאות אינו קובע את דרכי העברת המידע למטופל ולמשפחתו  25
 .9ראו הערה   26
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תדירות (ואי  מידע על כמות , במהל% השיקו  ולאחריו, המשוקמי  בטר  השיקו 
לכ  נאל/ המשרד לאסו# . מי הטיפולי  הניתני  למשוק) ומש% הזמ  של כל טיפול

מידע בשיטה של סקרי  בקרב החולי  ובני משפחותיה  למרות חסרונותיה של שיטה 
ניתוח  ופרסו  דוח , ריכוז הנתוני , מש% הזמ  הנדרש לביצוע הסקרי , למשל; זו

 . מסכ 
י .3 ת  א י נ כ ת ב י   ש י ש ק ו   ק י ש ל י   ע ג ו נ ה י   א ש ו נ ת  ל ל כ ה

ת ו כ י א ה י  ד ד בתכנית מדדי האיכות: מ
27

 לרפואת הקהילה בישראל שבה קבעו 
משרד הבריאות ומשרד האוצר מנגנוני תמרו/ שמטרת  לעודד את קופות החולי  

  . לא נכללו נושאי  הנוגעי  לשיקו  קשישי , לפעולות למניעת מחלות וטיפול בה 
 מדידת איכות השיקו  הנית  לקשישי 

לכו ובסופו יכול ללמד על במה, חישוב ההפרשי  בי  המדדי  לפני הטיפול השיקומי
לכ  חשוב לאסו# מדדי  . התקדמות תפקודו של המשוק  ועל איכות השיקו 

 .תפקודיי  ואחרי  בכל שלביו של הטיפול השיקומי
י .1 י   א ל ו ח ה י  ת ב ב ת  ו פ י ר ח ה ת  ו ק ל ח מ ב י   נ ד מ ו א ב ש  ו מ י ש

י  י ל ל כ מחלקות האשפוז החריפות בבתי החולי  , שלא לפי הנחיות המשרד :ה
ינ  משתמשות במדדי הכלליי  א

28

 שצריכי  להתחשב בה  במסגרת קבלת ההחלטה 
 .א  להמלי/ לשק  את החולה באשפוז לאחר שחרורו מהמחלקה החריפה

י .2 ו  א ק י ש ה ת  ו ל י ע י ת  ע י ב ק ל י   מ י י ק י   נ ד מ ו א ב ש  ו מ י  :ש
נמצא כי בבקרות שעושה המשרד במחלקות לשיקו  ולגריאטריה שיקומית בבתי 

מבצע בנושאי השיקו  לא נבדקת איכות שירותי השיקו  החולי  וג  בסקרי  שהוא 
במסגרות השונות

29.

המשרד ג  אינו משתמש במדדי  שאספו המחלקות בבתי החולי  . 
ג  קופות החולי  אינ  אוספות בשיטתיות מידע על איכות . שבה  שיקמו את החולי 

  . שירותי השיקו  הניתני  במחלקות השיקו 
  שיקומית בבתי החולי  ובמרכזי  גריאטריי פעילות המחלקות לגריאטריה

י .1 ב י צ ק ת י  ו ב י ג א  ל ב י   נ ק ת ת  ע י ב  א# שמשרד הבריאות הוא ג  :ק
הדרישות בחוזר המשרד, הבעלי  של בתי החולי  הממשלתיי 

30

 לכוח אד  במחלקות 
, ) הנציבות להל  (לגריאטריה שיקומית לא תואמו ע  נציבות שירות המדינה 

לפיכ% לא אישרה המדינה את .   בבתי החולי  הממשלתיי האחראית לתקני כוח האד

__________________ 
 .מדדי  שעל פיה  נית  להערי( את השגת היעדי  שנקבעו לטיפול הרפואי  27
 .SCIM) וFIM ,BARTHEL ,FAMכגו    28
 איכות השיקו  יכולה להיבח  ג  באמצעות בדיקת אחוזי השחרור ,נוס  על המדדי  המוזכרי  לעיל  29

 .  למחלקה סיעודית או לבית המטופל)משיקו  ליעדי  שוני  
אמות מידה לרישוי ותפעול מחלקה " פרס  מינהל רפואה במשרד חוזר בנושא 2002בנובמבר   30

 במחלקה לגריאטריה החוזר קבע לראשונה בי  השאר את דרישות כוח האד ". גריאטרית שיקומית
 .שיקומית
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בפועל התברר , ואכ . וה  לא גובו בתקני  ובתקציבי  מתאימי , הדרישות לכוח אד 

 . כי בתי החולי  הממשלתיי  אינ  מיישמי  את ההוראות שקבע המשרד
י .2 ת  א ו ק ל ח מ ב י   ג ו ל ו כ י ס פ ו ו   ק י ש ל י   ח מ ו מ ת  ק ס ע ה

ת י מ ו ק י ש ה  י ר ט א י ר ג נמצא כי בכשליש , י חוזר משרד הבריאותשלא לפ :ל
והרופאי  במחלקה , מהמחלקות לגריאטריה שיקומית לא מועסקי  מומחי  לשיקו 

כמו כ  נמצא כי שלא לפי חוזר המשרד.  ה  רק רופאי  גריאטרי
31

 16  מ12 ב, 
, 2011המחלקות לגריאטריה שיקומית שאליה  שלח משרד מבקר המדינה שאלו  ביולי 

 .סיכולוגלא הועסק פ
י .3 י  א י ר ה צ ה ר  ח א ת  ו ע ש ב י   ל ו פ י ט ת   ע , מ ו ב ש ה י  פ ו ס ב

י  ג ח ב בסופי , נמצא כי בחלק מהמחלקות אי  כלל טיפולי  בשעות אחר הצהריי : ו
, כשהחגי  סמוכי  לסופי השבוע, יוצא אפוא שלעתי  באות  מחלקות; השבוע ובחגי 

יה הנחוצי  מש% כמעט ארבע יממות החולי  אינ  מקבלי  טיפולי פיזיותרפ
 . להחלמת 

י .4 ה  א י ר ט א י ר ג ל ת  ו ק ל ח מ ב ד  ר ש מ ה ל  ש ת  ו ר ק ב ע  ו צ י ב
ת י מ ו ק י  שבה החל האג# לגריאטריה במשרד לבצע בקרות   2008משנת  :ש

 ועד מועד סיו  הביקורת לא נעשתה  תקופתיות בבתי חולי  ובמוסדות גריאטריי  
 הרפואי של בקרה במחלקות של המרכז הרפואי הממשלתי פוריה שבטבריה והמרכז

המשרד לא קבע כללי  לגבי תדירות הבקרות , כמו כ . שבכפר סבא" מאיר"הכללית 
בכל אחד מסוגי המרכזי  הרפואיי  ולא ננקטו צעדי  של ממש נגד בתי חולי  

  . ומוסדות שהתגלו בה  ליקויי  מהותיי 
 מניעת מחלות אופייניות המצריכות שיקו 

ו את שיעור הלוקי  באירוע מוחי ושברי  בצוואר לא ננקטו פעולות שימנעו או יקטינ
במחקר שנעשה : היר% כדי להימנע מראש מלהיקלע למצבי  הדורשי  אחר כ% שיקו 

  ע  שבר בצוואר היר% עלה כי על א# שתרופות "בקרב חולי  שאושפזו ברמב
להפחתת סיכו  לשברי  בשל ירידה בצפיפות העצ  נכללות בסל הבריאות בישראל 

רק מקצת  קיבלו טיפול מתאי  , וכ  בדיקות לאיתור אנשי  שבסיכו , 2000משנת 
מרבית החולי  אינ  זוכי  , נמצא שג  לאחר השבר, חמור מכ%. בטר  האשפוז

א# שה  נמצאי  בסיכו  מוגבר פי שבעה , לטיפול תרופתי למניעת שברי  נוספי 
וא# , ר% בעשור האחרו לא ירד שיעור הלוקי  בשברי  בצוואר הי, כ%. לשברי  נוספי 

חלה עלייה של ממש בשיעור הגברי  הקשישי  הלוקי  בשברי צוואר היר% המצריכי  
קופות החולי  והאיגודי  המקצועיי  לא דנו , עוד נמצא כי המשרד. שיקו  מורכב

בסוגיה אילו חלקי  באוכלוסייה ייבדקו בבדיקות המקדימות לאיתור הסיכו  לשב/ 
  . תוצאות הבדיקותמוחי וכיצד לפרש את 

__________________ 
  מיטות במחלקה לגריאטריה שיקומית יועסק פסיכולוג בהיק  של רבע36המשרד קבע בחוזר כי לכל   31

 .משרה
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 סיכו  והמלצות
 ולכ  שיקו  רפואי של קשישי  לאחר 2030לפי הצפי שיעור הקשישי  יוכפל עד שנת 

בביקורת נמצא כי קשישי  . אירוע בריאותי חרי# הוא נושא שחשיבותו הולכת וגוברת
חולי  הנזקקי  לשיקו  באשפוז וזכאי  לו אינ  מקבלי  אותו או שה  מושהי  

חלק  מקבלי  אותו במחלקות מרוחקות ; חריפות לפני העברת  לשיקו במחלקות 
 בעיקר  ממקו  מגוריה  בשל חוסר במיטות אשפוז לשיקו  ולגריאטריה שיקומית 

ג  במסגרות אחרות . ועקב פיזור גאוגרפי לא אחיד של מיטות לשיקו , בפריפריה
 . למשל במרכזי  לשיקו  יו , לשיקו  מורגש מחסור רב

וי שהמשרד ימנה צוות שיבח  את הצרכי  של תושבי מדינת ישראל תו% מ  הרא
ובי  ,  באשפוז ובקהילה התחשבות בצרכי  של כל מחוז בכל אחת ממסגרות השיקו  

  השאר יבח  את הצור% בהגדלת כל אחת ממסגרות אלו לפי הצרכי  בני זמננו ובעתיד 
, בי  השאר. נושאי השיקו לפי הצפי לגידול בשיעור הקשישי  והתקדמות הרפואה ב

על המשרד לבחו  מודלי  של שיקו  חרי#
32

לאו ,  ושיקו  ממוש% לפי צורכי החולה
 . דווקא בשל גילו

על המשרד לשקול א  נכו  להפריד בי  מחלקות לשיקו  , לדעת משרד מבקר המדינה
ובתו% כ% לתת גמישות , ובי  מחלקות לגריאטריה שיקומית או לאחד  למחלקה אחת

בד בבד יש ג  מקו  לשקול את . כפי שמקובל בכמה מקומות באר/, עולית וניהוליתתפ
 . או כאמור ליצור הפרדה משנית במחלקות) 65(עדכו  הגיל הקובע להגדרת קשיש 

ובכ% , על משרדי הבריאות והאוצר לשקול לקבוע מחירי מינימו  ליו  אשפוז בשיקו 
קי דעות חוזרי  ונשני  בי  קופות להבטיח איכות ראויה של שיקו  ולמנוע חילו

ראוי שקביעת מחיר המינימו  תשולב בהגברת . החולי  למוסדות המספקי  אות 
 .הפיקוח של המשרד על מוסדות רפואיי  הפועלי  בתחו  חשוב זה

על המשרד לשקול להקי  גו# נפרד בהנהלת המשרד שלא יהיה , בשל חשיבות השיקו 
 שיקו  קשישי  בפרט ושיקו    כל נושא השיקו  כפו# לאג# לגריאטריה וירכז את

 .בכלל
על המשרד בשיתו# גורמי  רלוונטיי  למצוא מנגנוני  , לדעת משרד מבקר המדינה

לצמצו  מידת השפעתו של ניגוד הענייני  המובנה של משרד הבריאות בי  מעמדו 
על פעולות , ובי  מעמדו כבעלי  וכמפעיל של בתי חולי  ממשלתיי ) רגולטור(כמאסדר 

 . המשרד
על המשרד בשיתו# המועצה הלאומית לשיקו  לקבוע אמות מידה לפעילות המרכזי  

וכ  לקבוע , ובה  אמות מידה לתקינת כוח האד  הרפואי ותקינת המבנה, לשיקו  יו 
 . אילו חולי  מתאימי  לשיקו  יו 

ות האשפוז על בתי החולי  וקופות החולי  להקפיד על הליכי הפניה תקיני  ממחלק
שיבוצעו בידי רופאי  מומחי  בגריאטריה או בשיקו  מטע  בית , אל השיקו 

על בתי החולי  להקפיד על כתיבת מכתבי שחרור ע  הנחיות ברורות , כמו כ ; החולי 
 .לקופות החולי  על דבר השיקו 

__________________ 
 . שיקו  אינטנסיבי באשפוז קצר מועד  32
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בתי החולי  הכלליי  וקופות החולי  , על המשרד, כדי לייעל את שירותי השיקו 

, יע את השימוש באומדני  המקובלי  בשיקו  כבר בשלב החרי# של המחלהלהטמ
על המשרד . וכ  עליה  להקפיד על איסו# הנתוני  ועל ניתוח , בבתי החולי  הכלליי 

וקופות החולי  לשקול את הכללת השיקו  במדדי האיכות שלפיה  נמדדות 
אחריות למצבו הרפואי בייחוד כל עוד יש פיצול כאמור ב, ומתוגמלות קופות החולי 

 . של הקשיש
 להפעלת מחלקה לגריאטריה שיקומית לא נתמכו בתקציב 2002הוראות המשרד משנת 

ככל שהדבר נגע לבתי חולי  , וכ  לא הוסדרו לה  תקני  באמצעות הנציבות
ועל המחלקות , על המשרד והנציבות ליישב את המחלוקת ביניה . ממשלתיי 

 . מית להקפיד לייש  את הוראות המשרדהממשלתיות לגריאטריה שיקו
הכלכליי  , שיקו  קשישי  לאחר אירוע בריאותי חשוב מההיבטי  הרפואיי 

ואול  ממכלול הממצאי  בדוח ביקורת חמור זה עולה כי במקו  להעניק . והאנושיי 
נוצר מצב שבו קשישי  רבי  אינ  , לקשישי  שיקו  ראוי שיחזיר  למסלול חייה 

והדבר עלול להביא ,  כלל או מקבלי  שיקו  במקו  שאינו מתאי  לכ%מקבלי  שיקו 
על כל הנוגעי  בדבר לפעול בהקד  להבטחת מת  שירות , לפיכ%. אות  למצב סיעודי

רפואי בסיסי זה לכל הזקוק לו ולהבטיח את מת  השירות ברמה נאותה כדי שישיג את 
  .מטרותיו

 



 81 משרד הבריאות

 דיאליזה והשתלות במערכת הבריאות
בדר  , כליות שכליותיה  אינ  מתפקדות מטופלי  בקביעות וברצ  בדיאליזהחולי 

תוחלת החיי  של מטופלי ). ספיקת כליות סופנית  אי להל  (כלל לשארית חייה  
 מדינות 21מבי  , 2008 1999על פי נתוני משרד הבריאות לשני  ; הדיאליזה קצרה

 1,000ממחלות כליה לכל המערב ישראל מדורגת במקו  הראשו  בשיעורי התמותה 
ספיקת כליות סופנית הזקוקי  לטיפולי דיאליזה  מספר החולי  הסובלי  מאי. נפש

  2000 חולי  בשנת 3,400 כ, 1990 חולי  בשנת 1,590  כ הול  וגדל בהתמדה 
 גידול שאינו פרופורציונלי ביחס לגידול באוכלוסייה באות    2011 בשנת 5,500 וכ

 . שני 
 שבגינ  מקבלות קופות 1יות סופנית היא אחת מחמש מחלות קשותספיקת כל אי

החולי 
2

מהמדינה כספי  לכיסוי הוצאותיה  בגי  הטיפול )  הקופות להל  ג   (
בחולי  בה 
3

ספיקת כליות  רק השתלת כליה יכולה למנוע מחולי  הסובלי  מאי. 
סופנית את הצור  בטיפולי דיאליזה
4

יש , ערביותכמו במדינות מ, אול  בישראל, 
 . מחסור באיברי  להשתלה

כמו במדינות ) ריאה ולבלב, כבד, לב, כליה(קיי  מחסור בכלל האיברי  להשתלה 
בינואר . ולכ  מעטי  מהחולי  הזקוקי  להשתלת איבר זוכי  להשתלה, מערביות

באותה שנה נפטרו .  חולי  להשתלות איברי  שוני 1,150 כ המתינו בס  הכול 2011
 בזמ  ההמתנה להשתלה חולי 105

5

.  
על המרכז , ) חוק ההשתלות להל   (2008 ח" התשס,ברי יהשתלת אעל פי חוק 

למיצוי לפעול )  המרכז להשתלות להל  ( הבריאות הלאומי להשתלות במשרד
האפשרות להגדלת ההיק  של תרומת איברי  ושל השתלות איברי  בישראל
6

 
לרבות ,  שנפטרו וה  מתורמי  חיי ולהסדרת תחו  השתלות האיברי  ה  מתורמי 

חוק ההשתלות מעניק החזרי . שיתו  פעולה ע  מדינות זרות וע  ארגוני  זרי 
הוצאות לתורמי  חיי 
7

להל  תוצג תמונת המצב שהועלתה והמלצות להסדרה . 
  .ולשיקול דעת

__________________ 
). איידס (HIVנשאות של ; המופיליה; ור או אינטרמידיה'תלסמיה מיג; גושה; ספיקת כליות סופנית אי  1

 מחלת האיידס נוספה . 1995 המחלות הראשונות נכללו ברשימה בעת כניסת החוק לתוק  בארבע 
 . 1998 ב

 .קופת חולי" מאוחדת ולאומית שירותי בריאות, מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית  2
 . 427' עמ, " מעקב מורחב חלוקת המקורות הכספיי" בי% קופות החולי" "ראו בדוח זה בפרק   3
 . חולי" כאלה להשתלת כליה730  המתינו כ2011בסו    4
המרכז להשתלות . 2012ינואר , משרד הבריאות, ÂÏ˙˘‰Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ- 2011˙ : המקור  5

 .מסר שג" בארצות אחרות נפטרי" חולי" במהל, ההמתנה להשתלה בשיעור דומה
הסכמה של אד" בחייו לתרומת " (אדי" היה מספר החותמי" על כרטיס 2011 בסו  שנת  כ, למשל   6

 . איש632,300 כ) איבריו לאחר מותו
תשלו" בגי% רכישת , תשלו" בגי% רכישת ביטוח רפואי פרטי, כגו% פיצוי כספי בגי% אבד% השתכרות  7

חופשת החלמה , טיפול פסיכולוגי, החזר עבור רכישת ביטוח חיי", ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה
 .ועוד
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 פעולות הביקורת

לסדרי הטיפול  בדק משרד מבקר המדינה סוגיות הנוגעות 2011ספטמבר  בחודשי  מר 
נבדקו וניתנת . 8במטופלי דיאליזה ואת סוגיית מיעוט האיברי  להשתלה בחולי 

תמונת מצב על בעיית ; מועד הפניה לרופא נפרולוג: תמונת מצב בעיקר בנושאי  האלה
הערכת ; המחסור ברופאי  נפרולוגי  ועל הירידה במספר טיפולי הדיאליזה הביתיי 

הפעילות של משרד הבריאות והמרכז להשתלות באר  ; האיכות של טיפולי הדיאליזה
קיו  מידע ; ל נוכח מיעוט האיברי  להשתלה לעומת התור הארו" של הממתיני "ובחו

התאמת איברי נפטרי  למועמד ; ל לצור" קביעת מדיניות"על כלל ההשתלות בחו
 מידע. הביקורת נעשתה במשרדי הבריאות והאוצר ובארבע קופות החולי . להשתלה

ביקורת קודמת בנושא דיאליזה . רב התקבל מרופאי  נפרולוגי  בכירי  ומנציגי חולי 
  .20009וביקורת קודמת בנושא השתלת איברי  נעשתה בשנת , 1996נעשתה בשנת 

 עיקרי הממצאי 
 סדרי הטיפול במטופלי דיאליזה

ו .1 י ת ו א צ ו ת ו ג  ו ל ו ר פ נ א  פ ו ר ל ת  ו י ל כ י  ל ו ח ת  י י נ פ ה ב ר  ו ח י  :א
 א  בשל תורי   י  באיחור לאבחו& ולטיפול אצל רופא נפרולוג חולי  רבי  מגיע

זיהוי הבעיה כנפרולוגית על ידי  א  בשל אי, ארוכי  עקב מחסור ברופאי  נפרולוגי 
כתוצאה מעיכוב זה איכות הטיפול בחולי  נפגעת ונגר  לה  נזק . רופאי המשפחה

 .רפואי
י  .2 ג ו ל ו ר פ נ י   א פ ו ר ב ר  ו ס ח יות באר  גדל א' שמספר חולי הכל: מ

 מספר הרופאי    חולי  5,500  כ  2011 חולי  ובשנת 3,400  היו כ2000 בשנת  מאוד 
  להל& (מנתוני האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ולח  ד  . הנפרולוגי  לא גדל בהתא 

 רופאי  נפרולוגי  171 עולה ג  כי מבי& 2011 הנכוני  לנובמבר 10)האיגוד הנפרולוגי
 ה  בני פחות 18  רופאי  בגיל שישי  ויותר ו44,  ה  גמלאי 30החברי  באיגוד 

מקצוע הנפרולוגיה לא הוגדר , על א' המחסור במספר הרופאי  הנפרולוגי . מארבעי 
יש לציי& כי בעיית התקני  של רופאי  נפרולוגי  נסקרה . כמקצוע רפואי במצוקה

בר בבעיה מתמשכת משמע שמדו. 1996בהרחבה כבר בביקורת הקודמת שנעשתה בשנת 
  .שטר  באה על פתרונה

י  .3 י ת י ב ה ה  ז י ל א י ד ה י  ל ו פ י ט ר  פ ס מ ב ה  ד י ר אצל חלק : י
מהחולי  יש אפשרות לבצע דיאליזה ביתית המקלה משמעותית על שגרת יומו של 

ואול  בביקורת עלה כי בעשור האחרו& קיימת ירידה משמעותית במספר . המטופל
 והדבר מונע מחולי  היכולי  לקבל טיפול,  טיפולי הדיאליזה שעושי  החולי  בבית

__________________ 
' עמ, )1997 (È˙ ˘ ÁÂ„47 ; 424' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„51·) 2001 : ג  דוחות קודמי  של מבקר המדינהראו   8

235 ; È˙ ˘ ÁÂ„41) 1991( ,223' עמ ; È˙ ˘ ÁÂ„38) 1988( ,260' עמ. 
השתלת "בפרק ) 2001 (È˙ ˘ ÁÂ„51 ; 225' עמ, "דיאליזה"בפרק ) È˙ ˘ ÁÂ„47) 1997 : מבקר המדינה  9

 .424' עמ, "איברי 
בי* השאר האיגוד מחליט על מדיניות . האיגוד הנפרולוגי כולל את כל הרופאי  הנפרולוגי  באר'  10

 .הטיפול בחולי  במחלות כליה
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המשרד לא בדק ולא ניתח את הסיבה . זה בבית  לשמור על אורח חיי  סביר יחסית
  .לירידה זו

ה .4 ז י ל א י ד ה י  ל ו פ י ט ת  ו ל י ע י ת  נ י ח ב ל ת  ו כ י א י  ד ד איסו' מידע  :מ
על איכות הטיפול הנית& לחולי דיאליזה הוא חיוני ומקובל ג  בארצות מערביות ואול  
בביקורת עלה כי משרד הבריאות לא ביקש מהאיגוד הנפרולוגי להמלי  על מדדי  

עוד עלה כי המשרד . לבחינת איכות ויעילות הדיאליזה המסופקת במקומות השוני 
וקופות החולי  אינ  אוספי  מידע על איכות הפעולות המבוצעות על ידי עשרות 

ועל )  היחידות הנפרולוגיות & להל(היחידות והמחלקות הנפרולוגיות בבתי החולי  
  ). מרפאות הדיאליזה להל& (מרפאות הדיאליזה הפרטיות הפועלות בקהילה 

ה .5 ז י ל א י ד ל ת  ו ד י ח י ב ד  ר ש מ ה ל  ש ת  ו ר ק משרד הבריאות עושה  :ב
אול  הוא אינו מיידע את קופות , בקרות ביחידות הנפרולוגיות ובמרפאות הדיאליזה

בדבר ליקויי  שהוא מצא בבקרות , ליי המתקשרות עימ  בהסכמי  כלכ, החולי 
   .אלה

  תמונת מצב ל "השתלת כליות ואיברי  אחרי  באר  ובחו
ל .1 ו ד ג י   נ י ת מ מ ר  ו ת ו י   ר ב י א ב ר  ו מ ח ר  ו ס ח א' שהמרכז  :מ

בי& היתר באמצעות , להשתלות פועל רבות כדי למצוא מקורות של איברי  להשתלה
הפעילות , ור בישראל לתרו  איברי  לקידו  המוכנות של הציב11איתור כיווני  חדשי 

,  וקיי  מחסור חמור באיברי הצרכי  את מספקת הנעשית בידי המרכז להשתלות אינה
 חולי  1,150  המתינו בס" הכול כ2011בינואר ,  כ" למשל.כמו ג  במדינות מערביות

 . חולי  במהל" ההמתנה להשתלה105להשתלה ועד סו' אותה שנה נפטרו 
ל שאישרו קופות "חלה ירידה תלולה במספר ניתוחי ההשתלות בחובשני  האחרונות 

ה& באמצעות סל הבריאות וה& באמצעות התכניות לשירותי בריאות נוספי  , החולי 
ל נובעת בי& היתר לדברי משרד "הירידה במספר ניתוחי ההשתלות בחו). &"שב(

יכר במספר על פי הנתוני  חל גידול נ. הבריאות מ& הצור" למנוע סחר באיברי 
 .12הממתיני  להשתלות כליה ובמספר הנפטרי  בעת ההמתנה להשתלה

ה .2 ל שת ה ע  ו צ י ב ל ת  ו ר ש פ א ת  צ מ ח ה ל שש  בביקורת נמצאו : ח
עשרות מקרי  שבה  לא שלחו יחידות נפרולוגיות ומרפאות דיאליזה דגימות ד  של 

  המעבדה להל& (מטופליה& כנדרש למעבדה לסיווג רקמות שבמרכז הרפואי שיבא 
עקב ליקוי זה ייתכ& שחולי  שהמתינו להשתלת כליה לא זכו לבצע את ). הארצית
שכ& מקרי  כאלה עלו ג  בביקורת שעשה , יש לציי& שמדובר בליקוי מתמש". ההשתלה

 .2000משרד מבקר המדינה בשנת 
__________________ 

כאשר אד  רוצה לתרו  לקרוב משפחה : כגו  תכנית לעידוד תרומות מהחי בשיטה של חילופי תורמי   11
זה לתרו  את כלייתו לחולה אחר וקרוב יכול אד  , את כלייתו א  אי  התאמה בינו ובי  החולה

מסרה מנהלת המרכז להשתלות , עקב היענות נמוכה לתכנית זו באר . משפחתו יקבל כליה מתור  אחר
 . ל ולצר  אליה  זוגות ישראלי  כאמור"כי המרכז פועל לאתר תכניות כאלה בחו

בשני  . ינו להשתלת כליהשהמת) בהתאמה( חולי  %22 ו29, 20 נפטרו %2008 ו2007, 2006בשני    12
 %50% גידול של יותר מ%שהמתינו להשתלת כליה ) בהתאמה( חולי  %39 ו36 נפטרו %2010 ו2009

 .במספר הנפטרי 
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י .3 ת א ו מ ד ק ת מ ה  ד ב ע מ ת  ו ק י ד ב ע  ו צ י בארצות מערביות נוהגי  : ב

. 14ור" התאמת כליה לחולי  ע  נוגדני  מרובי  לצ13לעשות שתי בדיקות מתקדמות
לצוות הרפואי ג  כדי לתכנ& את הטיפול כנגד דחיית האיבר  ות מסייעאלהבדיקות 
בביקורת עלה כי במעבדה הארצית בישראל לא נית& לעשות בדיקות . שהושתל

, לדברי מנהל המעבדה. וכי בדר" כלל מבצעי  בדיקות מיושנות, מתקדמות באופ& קבוע
קיו   אי, לדברי מנהל המעבדה. 15יבה לכ" היא חוסר בתקציב ומחסור בכוח אד הס

במקרי   עלול בעלי נוגדני  מרובי לחולי  שתי הבדיקות המתקדמות באופ& קבוע 
הדבר ג  לא מאפשר שיתו' פעולה לחילופי כליות  .קיצוניי  לגרו  לדחייה של השתל

 .בי& ישראל למדינות אחרות
ב .4 ה ד  ר ש מ ת  ו ל י ע ת פ ו א י ת  ר י מ ל ו ע ב  צ מ ת  נ ו מ ת ב ר   ו צ  

ת ו ל ת ש ה ה ו   ח ת ב ה  פ י צ כדי לסייע בהגדלת מספר ההשתלות ולאפשר את  :ר
ועל המרכז להשתלות לרכז ) רגולטור(ל על משרד הבריאות כְמ1ְסֵדר "ביצוע& ג  בחו

 סחר ותיוו" & חשש שמתבצע בה נית& לבצע בה& השתלה בלאאשרמידע כולל על מדינות 
וכ& על   הנדרשי  והמקובלי  ידינות הפועלות בהתא  לכללי  הערכימעל  ו,ברי יבא

כמו כ& על משרד הבריאות לרכז מידע כולל על . החוקי  והכללי  באות& מדינות
, המידע נדרש כדי לבחו& ולקבוע כללי מדיניות. ל לחולי  מישראל"השתלות שנעשו בחו

 .ולייש  פתרונות מיידיי  במקרי  המתאימי 
ה כי בידי משרד הבריאות ובידי המרכז להשתלות אי& מידע כולל על בביקורת על

ל לחולי  מישראל במימו& קופות החולי  ובמימו& חברות "השתלות שנעשו בחו
 .הביטוח

ח  .5 ו ט י ב ה ל  ע ח  ק פ מ ה ת  ו ל י ע י   פ ל א שר י ל ו  ע צ ו ב ש ת  ו ל השת  
ו ח ב ו ר   א בביקורת . לכשליש מהציבור יש פוליסות ביטוח בריאות פרטיות :ל"ב

הביטוח והחיסכו& במשרד האוצר אי& מידע על ניצול , ה כי לממונה על שוק ההו&על
ל דבר שנחו  כדי לקבוע "הסעי' בפוליסות הביטוח בדבר מימו& השתלת איברי  בחו

לבצע בקרה ולקבל החלטות הנוגעות לפוליסות הכוללות סעי' השתלת , מדיניות
 . איברי 

ת .6 ו א י ר ב ח  ו ט י ב י  מ ד ו   ל ש ת מ ר  ו ט ו& לחוק ביטוח בריאות תיק :פ
 קבע שתור  חי יהיה פטור מתשלו  דמי ביטוח בריאות ממלכתי 2010ממלכתי מינואר 

 עדיי& לא אושרו 2012ואול  בינואר . לתקופה שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר
  . התקנות בנושא והפטור טר  אושר

__________________ 
13  DSA )Donor Specific Antibodies (ו% DNA)  בדיקת ֵגני( . 
 .חומרי  שאינ  שייכי  לאותו גו " תוקפי " חלבוני  בגו  ש%נוגדני    14
המעבדה מבצעת את שתי הבדיקות רק במקרי  , ר רו  לבנטל"ד, נהל המעבדה הארציתלדברי מ  15

יש חשיבות רבה , לדבריו). כגו  רופאי  משתילי (וזאת על פי דרישות ספציפיות של רופאי  , מסוימי 
 .לבצע בדיקות אלה ג  לחולי לב וריאות בעלי נוגדני  הממתיני  להשתלה
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 סיכו  והמלצות
 דיאליזה שאיכות חייה  ירודה הדוח מעלה סוגיות שונות בתחו  הטיפול במטופלי

ומציג תמונת מצב קשה בדבר מיעוט האיברי  להשתלה לעומת ריבוי החולי  
 :  להל& הסוגיות שיש למצוא לה& פתרו& בהקשר זה . הממתיני  להשתלת איברי 

י ת א י נ פ ו ס ת  ו י ל כ ת  ק י פ על משרד הבריאות ועל הקופות לנקוט את : ס
כל האפשר של בעיית כליות בקרב החולי  הצעדי  הדרושי  לצור" זיהוי מוקד  כ

נוכח המחסור ברופאי  נפרולוגי  והעיוותי  ; והפניית  המיידית לרופא נפרולוג
ממלי  משרד מבקר המדינה למשרד הבריאות לבחו& פעולות לשיפור , בתקינה הקיימת

 . המצב
ת כל על משרד הבריאות להחיש את תיקו& התקנות לרישו  מרפאות ועליו לכלול בה& א

על משרד הבריאות ג  לדאוג ; הדרוש להפעלה ראויה של מרפאות הדיאליזה בקהילה
על המשרד וקופות החולי  ; שייקבעו מדדי  לבחינת איכות ויעילות טיפולי הדיאליזה

 .לבחו& את הסיבות לירידה במספר טיפולי הדיאליזה שעושי  החולי  בבית 
י  ר ח א י   ר ב י א ו ה  י ל כ ת  ו ל ת ש ות חלה ירידה תלולה בשני  האחרונ: ה

הירידה במספר ניתוחי . ל שאישרו קופות החולי "במספר ניתוחי ההשתלות בחו
ל נובעת בי& היתר לדברי משרד הבריאות מ& הצור" למנוע סחר "ההשתלות בחו

על פי הנתוני  חל גידול ניכר במספר הממתיני  להשתלות כליה ובמספר . באיברי 
משרד הבריאות ועל המרכז להשתלות לבחו& א  על . הנפטרי  בעת ההמתנה להשתלה

במסגרת הנורמות האתיות המקובלות ובהתא  לחוקי ,  במסגרת החוק וכיצד 
 נית& למצות יותר את הפוטנציאל לאיתור איברי  להשתלה מנפטרי    המדינות הזרות

 על משרד הבריאות  אשר לפעולות באר  . מדינות המאפשרות השתלות בחולי  זרי ב
לעודד את הקופות להפעיל תכניות למשל ,  פתרונות נוספי  למצוקות החולי לשקול

 .התערבות להקטנת מספר חולי הכליות
תמונת מצב המלמדת היכ& , כמאסדר תחו  הבריאות, מ& הראוי שיהיו בידי המשרד

 מידע שיש בו כדי לסייע  ל ומה המצב החוקי בכל מדינה "אפשר לבצע השתלות בחו
ל במימו& "ו כ& עליו לרכז את כלל הנתוני  על ההשתלות שנעשו בחוכמ. בהצלת חיי 

 .  מידע ונתוני  שיסייעו בידיו לקביעת מדיניות הקופות וחברות הביטוח 
כדי לאפשר פעולה יעילה של המעבדה הארצית ולהבטיח שמועמדי  להשתלה לא 

ופות המרכז להשתלות וק, על משרד הבריאות, יחמיצו אפשרויות לביצוע השתלה
החולי  לוודא שכל היחידות הנפרולוגיות ומרפאות הדיאליזה יקפידו לשלוח למעבדה 

יש ג  . הארצית דגימות של חולי  הממתיני  להשתלת כליה בכל חודשיי  כנדרש
כדי שעבודת , לבחו& עדכו& מתאי  בתקציב המעבדה למימו& בדיקות מתקדמות

 . חיי המעבדה תאפשר התאמה מרבית של האיברי  והצלת 
יש מקו  לשקול בחינה מחדש של הנוהג של המרכז , לדעת משרד מבקר המדינה

, להשתלות לקבל ג  את הסכמת משפחת הנפטר לתרומת האיברי  לאחר המוות
בחינה כזו תוכל להעשות . למרות הסכמת התור  בחייו לתרו  את איבריו לאחר מותו

יברי  להשתלה להצלת חיי  לנוכח המחסור החמור בא, באמצעות אנשי משפט ומוסר
 .ומתו" כיבוד רצו& התור 
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מ& הראוי שלמפקח על הביטוח במשרד האוצר יהיה מידע על ניצול הסעי' בפוליסות 

ביצוע בקרה , ל וזאת לצור" קביעת מדיניות"הביטוח בדבר מימו& השתלת איברי  בחו
 .וקבלת החלטות הנוגעות לפוליסות הכוללות סעי' של השתלת איברי 

למרכז להשתלות ולקופות החולי  לסייע , רד מבקר המדינה קורא למשרד הבריאותמש
ל משרד הבריאות והמרכז " מנכ אשר על כ& . לחולי  הזקוקי  להשתלה לבצע אותה

זאת , להשתלות מתבקשי  לדו& ולגבש תכנית מערכתית למיצוי פוטנציאל ההשתלות
  .תו" שיתו' קופות החולי 
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  דוד אדו  היבטי  בפעילות מג 
 והמוסדות המנהלי  שלו

, א" מד להל# ( אגודה  ובלשו# החוק , סטטוטורי מג# דוד אדו  הוא תאגיד ציבורי
 י"התש,  חוק מג# דוד אדו  שהקמתו הוסדרה בחוק מיוחד , )האגודה או הארגו#

למלא את )  א"(א ה#  "על פי החוק מטרות מד). א או החוק" חוק מד להל#  (1950
 של אגודה ארציתהתפקידי 

1

ל "ולהיות לצור  זה שירות עזר לשירות הרפואי של צה, 
. להיער  לקראת אירוע אסו# המוני)  1א.   (ולהתכונ# לכ  בזמ# שלו , בזמ# מלחמה

לקיי  לטובת כלל התושבי  שירותי עזרה )  ב.   (ולהשתת( בתרגילי  לצור  כ 
פלאסמה ומוצרי , של אגירת ד לקיי  לטובת כלל התושבי  שירות )  ג.   (ראשונה

ערכ  הכולל של ". למלא כל תפקיד נוס( שייקבע בתקנו# האגודה)  ד.   (לוואי שלה 
ח" מיליו# ש573 א מנהל ומספק הוא כ"השירותי  שמד

2

החוק קובע כי שר .  בשנה
א הוא אגודה בתנועה " מד2006החל משנת . א"הבריאות ממונה על ביצוע חוק מד

 הצלב  להל# (הסהר האדו  או הקריסטל האדו  , צלב האדו הבינלאומית של ה
 ).האדו 
א ג  קובע כי בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה המתמנה על ידי נשיא "חוק מד

המדינה למש  שלוש שני 
3

  להל# ג  (הוועידה הארצית : שאר מוסדות האגודה ה . 
תפקידיה  . בי# חבריההמועצה בוחרת ועד פועל מ. והוועד הפועל; המועצה; )הוועידה

ה  לקבוע את )  המוסדות המנהלי  להל# (העיקריי  של המועצה והוועד הפועל 
עוד קובע החוק כי ניהול ענייני האגודה . א ולפקח על פעולות ההנהלה"מדיניות מד

כל עוד לא נמסר עניי# מסוי  למוסד אחר של , יהיה בסמכותו של הוועד הפועל
  .האגודה

 פעולות הביקורת
סוגיות הנוגעות  בדק משרד מבקר המדינה מגוו& 2011בחודשי  ינואר עד אוגוסט 
השימוש שעושי  ; תפקיד הוועד הפועל: ובכלל&, א"למוסדות המנהלי  של מד

פעילות ועדת הכספי  של ; המוסדות המנהלי  בביקורת הפנימית ככלי לפיקוח ובקרה
סדרי ; ופ& מילוי תפקידיה תדירות התכנסות המוסדות המנהלי  וא; הוועד הפועל

; דרכי המימו& של שירותי טיפול נמר ; הבחירה והמינוי של נציגי  במוסדות המנהלי 
דרכי ההתקשרות ע  היועצי  המשפטיי  וע  רואי ; מת& גמול לחברי הוועד הפועל

 בדק משרד מבקר המדינה את המוסדות 2002יצוי& כי בשנת . א"החשבו& של מד

__________________ 
נבה לאגודות ארציות של הצלב האדו  או 'תפקידי  שנועדו על פי אמנת ז  תפקידי  של אגודה ארצית   1

 .לשאר אגודות עזרה של מתנדבי  המוכרות ומוסמכות כחוק על ידי ממשלותיה 
 .31.12.10על פי הדוחות הכספיי  ליו    2
השר מחליט א  . א ומודיעה על כ! לשר הבריאות"מועצת האגודה בוחרת מועמד לתפקיד נשיא מד  3

המועצה , א  השר מחליט שלא להמלי# על המועמד. להמלי# לנשיא המדינה על המועמד שנבחר
 .צריכה לבחור מועמד אחר ולהודיע עליו לשר



 62דוח שנתי  88
במשרד , א"הבדיקה הנוכחית נעשתה במד).  הדוח הקוד  להל& ( 4א"המנהלי  של מד

  . בוועדה לבדיקת מינויי  ובמשרד החו , במשרד המשפטי , במשרד האוצר, הבריאות
 עיקרי הממצאי 

א כגו  הפועל בסביבה של ממשל "הכללי  והגדרת התפקידי  החלי  על מד
 תאגידי

ד מ ב י  ד י ג א ת ל  ש מ מ י  ל ל כ ת  ל ח ק  לפני שני  רבות א כארגו& הו"מד :א"ה
ואול  בשני  האחרונות חל . לפי תפיסות ניהוליות מקובלות שהיו באותה עת, מאוד

התפיסה החדשה . שינוי בתפיסה של סדרי ניהול ובקרה ראויי  בחברות ובתאגידי 
של ועדת , ועיקרה הגברת פעולות הבקרה של מועצת המנהלי " ממשל תאגידי"מכונה 

. מי בתאגיד על סדרי הניהול התפעולי והכספי של התאגידהביקורת ושל המבקר הפני
כ" יכול להיווצר ביטחו& סביר כי התאגיד יתנהל כיאות ויפעל בשקיפות לפי עקרו& 

וכי המנהלי  וגורמי הפיקוח והבקרה יישאו , השוויו& וכללי דיווח ובקרה ראויי 
, ממשלתיותחברות ממשלתיות פועלות מתוק' חוק החברות ה. באחריות לפעילות 

אול  לגבי תאגידי  ציבוריי  אי& , ) חוק החברות הממשלתיות להל&  (1975 ה"התשל
בהעדר סרגלי  מוסדרי  בחר משרד מבקר המדינה להשתמש בתפיסת . חוק דומה

תיקו& (בחוק החברות , הממשל התאגידי הבאה לידי ביטוי בחוק החברות הממשלתיות
 א"התשע, הצעת חוק התאגידי  הציבוריי  ובטרו  תזכיר 2011 א"התשע, )16' מס

א' שחוק התאגידי  הציבוריי  עדיי& ; נהלי לארגוני ימ צו ציבוריכ) ראו להל& (2011
מ& הראוי  חובה משפטית אי& לו מעמד נורמטיבי מחייב ולא, לא עוג& בחקיקה

ישקלו לבחו& לעומק את השינויי  בממשל התאגידי , א"שהמוסדות המנהלי  של מד
 .א ובתקנו& שלו"א והא  יש בתפיסה זו כדי לשנות הוראות במבנה מד"י  במדהנדרש

הביקורת העלתה כי הממשלה נהגה בסחבת במינוי נציגיה למוסדות המנהלי  ובכ" 
 טר  מונו כל נציגי 2012עד ינואר . גרמה למניעת אפשרות לשינויי  ורענו& השורות

רה מכ" העיכוב במינוי נציגי ית. זהו פג  מהותי שיש להסדירו בהקד . הממשלה
, ר ועד פועל ללא נציגי ממשלה"הממשלה גר  לכ" שהמועצה הכריעה בדבר בחירת יו

כ" לא השתתפה הממשלה בעיצוב מנגנו& חשוב . שלבחירת  יש משקל ציבורי רב
 .ובמינוי חשוב שנועד לפיקוח על פעילות הארגו&

ד י ג א ת ל ת  ו ש ר ה ת  ו ע צ מ א ב י   י ר ו ב י צ י   ד י ג א ת ל  ע ח  ו ק י י  פ
י  י ר ו ב י מופקדת על )  הרשות להל& (רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר  :צ

על ביצוע מעקב אחר פעילות& וא' , בדיקת תקינות פעולותיה& של החברות הממשלתיות
לעומת זאת אי& כיו  רשות ממשלתית אחת שתפקידה לערו" פיקוח דומה . על הנחיית&

המועצה .  ולשמש לה  גור  מנחה,6א"ובכלל  מד, 5על התאגידי  הציבוריי 

__________________ 
/ 1 דוח ,·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È, מבקר המדינה  4

נדרטי  לשירות והיבטי  של המצב הסט, המוסדות המנהלי : מג  דוד אדו "בפרק , 2002שנת 
 . ואיל"525 'עמ, "הכספי

שירות התעסוקה והמועצה להשכלה , ובה  רשות שדות התעופה,  תאגידי  ציבוריי 50קיימי  מעל   5
 .גבוהה

א לרשות "תכפי% את התאגידי  ובכלל זאת את מד, א  תתקבל, הצעת חוק התאגידי  הציבוריי   6
 . לתאגידי  ציבוריי  שתוק 
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מר ד& מרידור פרסמה ,  שר המשפטי  דאז1992לתאגידי  ציבוריי  שהקי  בשנת 
 שהמלי  על החלת הוראות 8את דוח המועצה לתאגידי  ציבוריי , 20037ביוני 

אול  נכו& לסו' . המתאימות לתפיסת הממשל התאגידי לכלל התאגידי  הציבוריי 
על  עד מועד סיו  הביקורת לא נקבעה מסגרת.  הוסדרו בחוק המלצות הדוח טר 2011

 . א ותאגידי  ציבוריי  אחרי "ממשלתית שתפקח על תאגידי  כמו מד
ה ל ה נ ה ל ל  ע ו פ ה ד  ע ו ו ה י   ב י   ד י ק פ ת ה ת  ק ו ל בממשל תאגידי  :ח

לבי& , שעיקר תפקידה הוא בקרה, מודגשת הפרדת התפקידי  בי& מועצת המנהלי 
א "לעומת זאת בתפיסת הניהול הקיימת במד. ניהול ובביצועהעוסקת בעיקר ב, ההנהלה

א לוועד הפועל ולהנהלה יש תפקיד "שכאמור טר  שונתה הרי שעל פי החוק ותקנו& מד
בניהול , 2006לפי החלטת הוועד הפועל מאוקטובר , ר הוועד הפועל מעורב"יו. ניהולי

היקפ& הכספי של (מות התרומות ובסדרי הקצאת& בארגו& וא' בניהול& השוט' של התרו
ל "א וא' עוזר המנכ"מנהלי מחלקות במד). ח בשנה" מיליו& ש120 התרומות הוא כ

בהקשר לכ" . ר הוועד הפועל לקבלת אישור לשימוש בכספי תרומות מיועדות"פוני  ליו
לא הסדירו בכתובי  את הפרדת הסמכויות בי& , ר"ובראשו היו, יצוי& שהוועד הפועל

 .דבר זה ראוי לעשותו. ל בראשה"והמנכ, א" הנהלת מדהוועד הפועל לבי&
י כ א נ מ ה ל  ש ת   נ ו ה כ ת  ל ב ג ו"ה י ו ל"ל  ע ו פ ה ד  ע ו ו ה כהונה  :ר 

ארוכה מדי של בעלי תפקידי  בכירי  עלולה להביא לידי צבירה של עצמת יתר ועלולה 
 בשירות המדינה מוגבלת כיו  כהונת  של  ואכ& . לפגוע בבקרה ובהתחדשות הארגונית

ג  טיוטת תזכיר הצעת חוק התאגידי  הציבוריי  . קידי  בכירי  מסוימי בעלי תפ
מאמצת את המלצת דוח המועצה לתאגידי  ציבוריי  וממליצה להגביל את תקופת 

ל "בחוק ובתקנו& האגודה אי& הגבלה על תקופת כהונת מנכ. ל תאגיד"כהונתו של מנכ
מכה& בתפקידו , אלי בי&מר , ל הנוכחי"ובפועל המנכ, ר הוועד הפועל"א ויו"מד

מכה& בתפקידו משנת , ר נע  יפרח"ד, ר הוועד הפועל הנוכחי"ואילו יו, 2005מאוגוסט 
2004 . 

ד מ ו   נ ק ת י  נ ו ק י א " ועדה לשינוי תקנו& מד2006המועצה הקימה בדצמבר  :א"ת
על אחדי  מהשינויי  . 2007הוועדה סיימה את עבודתה במר  ).  ועדת התקנו& להל& (

עד מועד , ואול . עליה  כבר המלי  מבקר המדינה בדוח הביקורת הקוד שהמליצה 
, לא דנה המועצה בכלל השינויי  שהציעה ועדת התקנו&) 2011אוגוסט (סיו  הביקורת 

לא פעל למע& העלאת , יהודה סקורניק' פרופ, א"נשיא מד. א' שחלפו מעל ארבע שני 
הדבר מעיד על ליקויי  . ת בנושאוממילא ג  לא התקבלו החלטו, נושא התקנו& לדיו&

א להערות מבקר "וכ& על התייחסות לא נאותה של מד, בתפקודה של המועצה בעניי& זה
אפשר לראות בכ" ג  פג  בפעילות הנשיא שלא הצליח לגרו  למועצה לדו& . המדינה

  .בשינויי התקנו& עליה  המליצה הוועדה
__________________ 

„ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ , מבקר המדינה: בי  היתר לאחר דוחות ביקורת של מבקר המדינה  7
ÈÈ¯ÂËÂËËÒÌ )1995( ; È˙ ˘ ÁÂ„53·) 2003( ,ואיל"82' עמ  ; È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2006( , היעדר "בפרק

 .  ואיל"59' עמ, "הסדר מקי% בדבר סדרי ניהול  של תאגידי  סטטוטוריי 
 . 2003יוני , המועצה לתאגידי  ציבוריי , " די  וחשבו -  התאגידי  הציבוריי"  8
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 ימיתפגמי  מהותיי  בהליכי פיקוח ובקרה וביקורת פנ

ל  ע ו פ ה ד  ע ו ו ה ח  ו ק י פ ו ת  ר ו ק י ב ה ת  ד ע ו ת  ו ל י ע פ ב י   ל ד ח מ
ה י ל . לוועדת הביקורת של כל ארגו  ישנה חשיבות ניכרת בתחומי פיקוח ובקרה :ע

א לא מילאה "ועדת הביקורת של מד. חשיבות זאת גברה לפי תפיסת הממשל התאגידי
; ימיהוועדה לא אישרה את תכנית העבודה של המבקר הפנ: את תפקידיה כנדרש

וכשהתכנסה לא היה בה מספר החברי  הנדרש , הוועדה לא התכנסה בתדירות הדרושה
הוועד הפועל לא מינה די חברי ועדה שיאפשרו לה למלא את ; לש  קיו  דיוני 

 הוועדה לא דנה בהיק   חשוב וחמור לא פחות . תפקידה ולא עקב אחר עבודתה
א  על פי שנוהל הטיפול . ורתא ובמבנה הראוי למער  הביק"הביקורת הנדרש במד

, בדוחות ביקורת קובע כי הוועד הפועל ידו  בדוחות הביקורת באמצעות ועדת הביקורת
הועלה כי יושבי ראש ועדת הביקורת לא הציגו לפני חברי הוועד הפועל את התייחסות 

 .ועדת הביקורת לממצאי המבקר הפנימי ואת המלצותיה
כמו . וחות הביקורת במועד סביר לאחר השלמת זאת ועוד ועדת הביקורת לא דנה בד

ל " באיכות ההמלצות ותגובות המנכ2010 2007ועדת הביקורת לא דנה בשני  , כ 
הוועד הפועל לא ד  בפעילות ועדת הביקורת אלא . ובצעדי  שננקטו לתיקו  הליקויי 

; 2009 בספטמבר  וג  זאת רק פע  אחת , הסתפק באישור סיכומי ועדת הביקורת
וועד הפועל לא פעל להבטחת מילוי תפקידי ועדת הביקורת כפי שהוא עצמו קבע ה

מצד חברי הוועד , ר הוועד הפועל"הפנמה מצד יו בהתנהלות זו יש משו  אי. אות 
 . הפועל ומצד המוסדות המנהלי  את חשיבות הביקורת והבקרה

י מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה י  ד י ק פ י קובע כ, 1992 ב"התשנ, חוק הביקורת הפנימית :ת
זולת תפקיד הממונה על , מבקר פנימי לא ימלא תפקיד נוס  על הביקורת הפנימית

תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדי 
9

בבדיקה עלה שהמבקר הפנימי . 
 מחשובלהיגוי הר ועדת "יוהוא ג  ; א ממלא כמה תפקידי  נוספי  בתאגיד"במד

שירותי הד 
10

 לצורכי לימודי  וג  נוכח מחקרי /ותועדה לאישור עבודהור "יו, 
משרד מבקר המדינה מעיר עוד כי ג  א  המבקר הפנימי אינו . בישיבות ועדת המכרזי 

עצ  נוכחותו פוגמת ביכולתו לעשות , שות  לקבלת החלטות בישיבות ועדת המכרזי 
  .כיוו  שהוא היה נוכח בישיבות בעת קבלת ההחלטות, ביקורת בתחו  המכרזי 

  משפטי ורואה חשבו סדרי מינוי יוע 
י ט פ ש מ ע   ו  2008משנת ). ש" היועמ להל  (א מעסיק יוע) משפטי חיצוני "מד :י

בשני  . 2001א מאז שנת "כשהלכה למעשה הוא מועסק במד, א"ש במד"מכה  היועמ
מאז שנת .  הוא שימש כיוע) המשפטי של המועצה בהיק  מצומצ  בהרבה2008 2001
לא בחנו א  המתכונת הקיימת של העסקת יוע) א " המוסדות המנהלי  של מד2007

הביקורת העלתה כי תקופת ההסכ  שנחת  ע  . משפטי חיצוני מתאימה לארגו 
א לא "כיוו  שמד,  לשנתיי  הוארכה עד שיאותר יוע) משפטי חדש2008ש בשנת "היועמ

__________________ 
 . א  מילוי תפקיד נוס  כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי וא  זאת   9
ובכלל זה , א בכל הנוגע למחשוב שירותי הד "תפקיד הוועדה הוא להוות גו  מייע  להנהלת מד  10

עבודת הוועדה . קביעת התקציב והתקשרות ע  גורמי  חיצוניי , קביעת לוחות זמני , הגדרת הצרכי 
ר הוועדה "ל מינה לתפקיד יו"המנכ. 2005הוגדרה במסמ  עקרונות שהתקבל על דעת חבריה בפברואר 

 .2004את המבקר הפנימי בשנת 
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נכו  למועד סיו  . ש"התחיל לאתר יוע) משפטי זמ  סביר לפני תו  מועד העסקת היועמ
ש וטר  נבחר יוע) משפטי חדש בגלל עיכוב במינוי חברי  "עדיי  מכה  היועמ, הביקורת

 . למועצה ולוועד הפועל
ו  ב ש ח ה  א ו  אותו משרד רואה חשבו  נות  שירותי ראיית 2004מתחילת שנת  :ר

דיווח בישיבת הוועד הפועל , מר עופר ד , א"מנהל אג  הכספי  במד. א"חשבו  למד
כי נית  , ו  תקופת ההסכ  ע  משרד רואה החשבו  האמור לעיללאחר ת, 2007בשנת 

וזאת בניגוד לאמור בהסכ  , ללא הלי  בחירה מחודש, להאריכו בשלוש שני  נוספות
בהסתמ  על כ  החליט הוועד הפועל להארי  . 2006שקבע את סופיות ההעסקה לסו  

  מונה רואה טר, במועד סיו  הביקורת, בנוס . 2009את ההסכ  עד סו  דצמבר 
א בגלל עיכוב במינוי חברי  למועצה ולוועד הפועל שהוא הגור  "חשבו  חדש למד

  . המאשר את רואה החשבו  שעליו המליצה ועדת המכרזי 
י  י פ ס כ ה  ר ק ב י  ט ב י  ה

י   ל ב ו ק מ ת  ו א נ ו ב ש ח י  נ ק ת ו   ש י י ב ק  פ ס מ ו   י ד ר  ד ע י ה
י  י פ ס כ ת  ו ח ו ד   המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות קבע כללי  חדשי :ב

 69תיקוני  והבהרות לגילוי דעת חשבונאי , 5 תק  מספר  למוסדות שלא למטרות רווח 
כללי  אלה משפרי  את איכות הדיווח הכספי והשקיפות של אות  ).  התק  להל  (

 הוועד הפועל הקוד  החליט בשנת  א "ואילו במד. המדובר בנושא מהותי; ארגוני 
א את הוראות "א ולא להחיל על מד"ד לקבל את המלצת רואה החשבו  של מ2003
הוועד . א רואה החשבו  מסתייג מאי יישו  התק "בדוחות הכספיי  של מד; התק 

יישו   א לגבי אי"בהסתייגות רואה החשבו  של מד, 2006הפועל החדש ד  בשנת 
התק 

11
.

 
ר הוועד הפועל העיר שהדיו  הוא ראשוני והוועד הפועל יצטר  להחליט "יו

 .הוא לא העלה הנושא לדיו  מחודש במליאת הוועד הפועלאול  , בהמש 
י י  א פ ס כ ה ת  ד ע ו ת  ו ר ע ה ל ת  ו ס ח י י ת לוועדת הכספי  בכל ארגו  . 1 :ה

א העלתה במהל  השני  "ועדת הכספי  במד. שמורה חשיבות מרובה ככלי לבקרה
א וכ  לקבל נתוני  "בדיוניה את הצור  לקבל הסברי  נוספי  מבעלי התפקידי  במד

ר הוועד "א  על פי כ  לא העלה יו. ומסמכי  מפורטי  יותר מאג  הכספי נוספי  
ג  כשהללו הוגשו , והוועד הפועל לא ד  בה , הפועל את הערות ועדת הכספי  לדיו 

היעדר דיו  כאמור פוגע . לוועד הפועל במסגרת אישור הפרוטוקולי  של ועדת הכספי 
 . לקויה, ר"ובראשו היו, יי  זההתנהלות הוועד הפועל בענ. בסדרי בקרה כספיי 

הוא ג  חבר בוועדת , מר יוסי כה , א"הביקורת העלתה כי מנהל מרחב ד  במד .2
יוצא אפוא שכחבר בוועדת הכספי  של הוועד הפועל הוא . הכספי  של הוועד הפועל
  בעוד שבמסגרת תפקידו כמנהל מרחב הוא מעורב בניהול , מפקח על הניהול הכספי

  . שש לניגוד ענייני דבר היוצר ח
__________________ 

א אינ# "כתוצאה מכ  הוצאות מד. א מופיע הרכוש הקבוע בער  סמלי בלבד"בדוחות הכספיי  של מד  11
 .א מציג עוד  הכנסות על הוצאות"ובשני  האחרונות מד, כוללות פחת על הרכוש הקבוע
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י  נ ו כ י ס ל  ו ה י  נ

 לארגו  תו     פנימיי  וחיצוניי    סיכוני  הצור  בבחינתממשל תאגידי ש  דגש על
במסגרת  . בעוד מועדערכות של הארגו  לבחו  סיכוני  אלה ולהתמודד עמ יה

. התפתחות הממשל התאגידי בשני  האחרונות גוברת ההתייחסות לסיכוני  אלה
 עד מועד סיו  הביקורת ד  הוועד הפועל פע  אחת בלבד בחשיבות  א "באשר למד

א אי  ניהול "לפיכ  במד. ופסל את הצור  בו, ביצוע שיטתי של ניהול הסיכוני  בארגו 
סיכוני  ראוי שממנו נגזרת תכנית העבודה אגב מת  סדרי עדיפויות לפעילות גופי 

ליוע) המשפטי ולגופי  , ו לרואה החשב, הניהול והבקרה וביניה  למבקר הפנימי
  . נוספי  בארגו 

ל ע ו פ ה ד  ע ו ו  ה
ל ע ו פ ה ד  ע ו ו ה ת  ו ד ע הביקורת העלתה כי אי  הלי  סדור לבחירת חברי ועדות  :ו

הוועד הפועל בוחר . הוועד הפועל ויושבי הראש שלה  וכי אי  קריטריוני  לבחירה
הפועל כלי  לוועדות מועמדי  ששמותיה  מועלי  בישיבה בלא שיהיו לחברי הוועד 

 2007ארבע משבע ועדות הוועד הפועל לא התכנסו כלל בשני  . לבחו  מועמדי  אלו
הדבר מלמד על היחס של חברי הוועדות והמוסדות .  או התכנסו פע  אחת בלבד2010

 .המנהלי  לתפקיד הוועדות
ו י ת  נ ו ה ל"כ ע ו פ ה ד  ע ו ו ב י   ד ב ו ע ה ד  ע ו על פי כללי ממשל תאגידי  :ר 

עד לאחרונה על פי . ועד העובדי  יכה  כחבר בוועד הפועל ובוועדותיור "אי  זה ראוי שיו
אלא שמיו  התכנסות הוועידה הארצית , ר הוועד היה ג  חבר בוועד הפועל"התקנו  יו

19 ה
12

ר ועד העובדי  "יו, למרות זאת.  אמור להחליפו נציג הנבחר על ידי העובדי 
ת מתנדבי  ובפורו  נסיעות של הוועד בוועד, בוועדת ארגו  ומינהל, כיה  בוועד הפועל
2010הפועל החל במר) 

13

ר "יו, כמי שמייצג את האינטרסי  של העובדי . 2011 ועד יולי 
ועד העובדי  היה במצב של ניגוד ענייני  בי  תפקיד זה לבי  תפקידו כנציג הוועד 

 . הפועל בוועדות בכלל ובוועדת ארגו  ומינהל בפרט
ר א ב י   ב ד נ ת מ ה ת  ד ע ו ד  ו ק פ ו ת א עולה על "מספר המתנדבי  במד :ג

 פי שבעה מספר העובדי  בשיעור ניכר 
14

פעילות הארגו  נסמכת על פעילות , משמע. 
 לא התכנסה ועדת המתנדבי  של 2011 עד מר) 2008מדצמבר , ע  זאת. המתנדבי 

 . הוועד הפועל
ל ע ו פ ה ד  ע ו ו ה י  ר ב ח ת  ו ח כ ו  2010 2007הביקורת העלתה כי בשני   :נ

מחברי הוועד הפועל לא נכחו ביותר משלוש ישיבות , עתי  א  ארבעהול, שלושה
לא נמצא כי .  ישיבות רצופות17ורק אחד מה  פוטר אחרי שלא נכח במש  , רצופות

וה  , כנדרש בתקנו , ר הוועד הפועל שלח התראה לשאר חברי הוועד הפועל שנעדרו"יו
א פנו לגופי  "נהלי  במדכמו כ  לא נמצא כי המוסדות המ. המשיכו לכה  בתפקיד 

 . הממני  נציגי  למועצה והתריעו על היעדרות נציגיה  מישיבות הוועד הפועל
__________________ 

 .2010 התכנסה במר  19 הוועידה הארצית ה  12
 .2010התקנו# אוסר זאת ממר  . 2009ר ועד העובדי  מכה# בדירקטוריו# ובוועדותיו החל באפריל "יו  13
 . עובדי  בכל נקודת זמ1,600# א מועסקי  כ"במד  14
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ה צ ע ו מ  ה
ה צ ע ו מ ה ד  ו ק פ ולש  כ  , א היא הגור  המפקח על הוועד הפועל"מועצת מד :ת

המועצה לא הקפידה שהוועד : הביקורת העלתה כי. עליה לקבל דיווח על פעילותו
ו  במועצה וידווח לה כנדרשהפועל יכי  נושאי  לדי

15

כ  , כפי שדורש ממנו התקנו , 
שבו , א  שחלפו תשע שני  מדוח הביקורת הקוד ; שהיא תוכל למלא את תפקידה

א טר  קבעה נוהל "מועצת מד, המלי) מבקר המדינה שהמועצה תקבע נוהל לפעילותה
א אינה ממלאת את תפקידיה כפי שהוגדרו בתקנו "מועצת מד; כזה

16

מצא לא נ; 
ועדות המועצה אינ  ; שהמועצה קבעה קריטריוני  וסדרי מינוי לחברי ועדות המועצה

 . והדבר פוגע בתפקוד המועצה ובפרט בבקרה שלה על הוועד הפועל, פעילות
ה צ ע ו מ ה י  ר ב ח ת  ו ח כ ו הועלה כי חברי ,  בדומה לממצאי הביקורת הקודמת:נ

א לא נמצא כי " לתקנו  מדבניגוד, יתרה מכ . א"מועצה נעדרי  מישיבות מועצת מד
כ  ג  ; א או מזכיר המועצה התריע לפני חברי המועצה שלא הגיעו לישיבות"נשיא מד

  .לא נמצא שננקטו צעדי  להשעיית אות  נציגי  או לסיו  כהונת 
ל ע ו פ ה ד  ע ו ו ב ו ה  צ ע ו מ ב י   ר ב ח י  ו נ י  מ

י  ג י צ נ י   נ מ מ ה ה  ל ש מ מ ה י  ד ר ש מ ח  ו ק י משרד הבריאות לא וידא  :פ
א ולא החלי  את "ריאות נוכחי  בישיבות המוסדות המנהלי  של מדשנציגי שר הב

א או מזכיר "נשיא מד. הנציגי  שנעדרו בנציגי  אחרי  כדי לממש את אחריות השר
המועצה לא הודיעו לנציגי הגופי  הממני  ולא יידעו אות  בכ  שנציגיה  נעדרי  

 . בהתאמה, מישיבות המועצה ומישיבות הוועד הפועל
ח י  ו נ י המ צ ע ו מ י  ר א מתקיימת פע  בארבע שני  ולאחריה נבחרת "ועידת מד :ב

, א האחרונה"מועד קיו  ועידת מד, 2010בביקורת עלה כי רק במר) . מועצה חדשה
א ביקש מהגורמי  השוני  למנות נציגי  למועצה החדשה והחל "מזכיר מועצת מד

, א"ר כינוס ועידת מדשנה וחודש לאח, 2011רק באפריל . הלי  של מינויי חברי המועצה
כלומר עד אותו מועד לא נכחו בישיבות , מינה שר האוצר נציג אחד למועצה החדשה

שנה וחמישה חודשי  לאחר כינוס ועידת , יתרה מכ ; המועצה נציגי  של שר האוצר
 נציגי הממשלה במועצה החדשה וביניה  נציגי שר 11א טר  מונו עשרה מבי  "מד

התנהלות זו מלמדת על סחבת הגורמת לעיכוב . א"ע חוק מדהבריאות הממונה על ביצו
במש  שליש מתקופת , בגלל העיכוב במינויי . ברענו  המוסדות המנהלי  של הארגו 

 . א"כהונת המועצה אי  בה נציגי ממשלה ונפגעת יכולת הפיקוח הציבורי על פעילות מד
ת ו א י ר ב ה ר  ש י  ג י צ נ י  ו נ י מ ל ת  י ת ל ש מ מ ה י   י ו נ י מ ה ת  ד ע  :ו

) א"יותר מחצי שנה לאחר כינוס ועידת מד (2010רק בנובמבר :  העלתה כיהביקורת
ועדת המינויי  הממשלתית לא קיימה ; הוחלט על הקמת ועדת המינויי  הממשלתית

כדי לבדוק הא  ה  כבר אושרו לכהונה במועצה מטע  , בירור לפני הדיו  במועמדי 
 בחרה ארבעה מועמדי  שאחרי שוועדת המינויי  הממשלתית, כ  יצא. גור  אחר

התברר לה ששניי  מה  כבר נבחרו לחברי מועצה כנציגי קופות , והמליצה עליה 

__________________ 
 .א או הצגה של תכנית העבודה השנתית של הארגו#"החלטה לשנות את המבנה הארגוני של מד, למשל  15
 .מינוי ועדות ופיקוח על הוועד הפועל, למשל  16
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17

 טר  מונו כל הנציגי  שוועדת המינויי  הממשלתית   2012ולכ  עד ינואר , 
 . הייתה צריכה למנות למועצה

ל ע ו פ ה ד  ע ו ו ה י  ר ב ח י  ו נ י מ ב ב  ו כ י העיכוב במינוי חלק מחברי המועצה  :ע
יא לכ  שתשעה חודשי  לאחר קיו  הוועידה עדיי  כיה  הוועד הפועל בהרכבו הב

בכ  נפגעה . ולא נבחר כנדרש ועד פועל חדש המייצג את המועצה החדשה, הקוד 
 בחרה המועצה 2010רק בישיבתה בדצמבר . המטרה של רענו  הניהול והבקרה בארגו 

נציגי השרי  לוועד הפועל עדיי  אול  , ר הוועד הפועל"את הוועד הפועל החדש ואת יו
בכ  נפגע הפיקוח . משו  שטר  מונו נציגי משרדי הממשלה למועצה, לא מונו

א את הטפסי  של " העביר מד2011רק בפברואר , כמו כ . הממשלתי על הארגו 
המלווה את עבודת הוועדה לבדיקת כשירות חברי הוועד , המועמדי  למשרד המשפטי 

 2011לבדיקת כשירות חברי הוועד הפועל התכנסה רק ביוני ואילו הוועדה . הפועל
ובינתיי  הוסיפו חברי , לבדוק את כשירות  של תשעה מחברי הוועד הפועל שנבחרו

  . הוועד הפועל הקוד  לכה  עוד שנה ושלושה חודשי  לאחר כינוס הוועידה
 א ועל גופי הצלה אחרי "אחריות משרד הבריאות על מד

ובע כי שר הבריאות יהיה אחראי על ביצוע החוק לא ברור מה א ק"למרות שחוק מד
א ומה היק  אחריותו כמו כ  מזה שני  "היק  תפקידו של משרד הבריאות כלפי מד

א "המאגדי  בתוכ  מתנדבי  פעילי  במד, א ארגוני הצלה נוספי "פועלי  בצד מד
כוכי  בי  משרד הבריאות קיבל תלונות על חי. א"ע  מתנדבי  שאינ  מתנדבי מד

. המתבטאי  בשטח במהל  אירועי הצלת חיי , א לפעילי ארגוני  אחרי "פעילי מד
ואול  עד מועד סיו  הביקורת טר  הסדיר משרד הבריאות את סוגיית הפיקוח שלו על 

  . א ובי  הארגוני  הנוספי "א ואת הקשר בי  מד"מד
 סיכו  והמלצות

הוועד ,  המועצה א "מנהלי  במדהדוח מעלה סדרת בעיות בהתנהלות המוסדות ה
ר הוועד הפועל "יו.  ובעיקר באשר להליכי בקרה וביקורת פנימית הפועל וועדותיה  

ובראשו , הוועד הפועל. וחבריו לא הפנימו את חשיבות הביקורת הפנימית בארגו 
לא עשו שימוש בוועדת הביקורת על מנת למלא את תפקיד  לפקח על הנהלת , ר"היו
א  שוועדת הביקורת היא אחד הכלי  , קינות תפקודו של הארגו א ועל ת"מד

הדבר מעיד על כשל בפיקוח של הוועד הפועל . החשובי  העומדי  לרשות  לש  כ 
א לערו  שידוד מערכות בנושא הביקורת "על מד. א"וועדת הביקורת על פעילות מד

א למשרד מבקר " דיווח מד  2011 בדצמבר  לאחר סיו  הביקורת . הפנימית בארגו 
העוסק , "בקרה ומעקב פנימי, ביקורת " המדינה כי הוועד הפועל אימ) נוהל חדש 

בתפקידי ועדת הביקורת בארגו  , בסדרי הבקרה והפיקוח של הוועד הפועל על ההנהלה
אול  המועצה טר  אישרה את החלק . ובביקורת של המועצה על הוועד הפועל

א כי הוועד הפועל " דיווח מד2012בפברואר . להמתייחס לפיקוח שלה על הוועד הפוע

__________________ 
נציגי שתי הקופות הגדולות , הנציגי  הכפולי  ה  נציגי שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות  17

 .במועצה
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מבקר הפני  , וכי לפי הנוהל, "תכנו  וביצוע,  סמכויות הביקורת הפנימית "אימ) נוהל 
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב הסדרת סדרי . ר הוועד הפועל בלבד"יהיה כפו  ליו
 . אול  את יישומ  נית  יהיה לבחו  רק בעתיד, פיקוח ובקרה

תפתחויות והשינויי  המתרחשי  בשני  האחרונות באר) בנוגע לאימו) כללי לאור הה
יבדקו א  , בשיתו  משרד המשפטי , מ  הראוי שמשרד הבריאות, ממשל תאגידי

א ובפעילות משרד הבריאות מול "במבנה המשפטי של מד, נדרשי  שינויי  בחוק
ת עמידת הארגו  א ישקלו לבחו  ג  ה  א"מוצע כי המוסדות המנהלי  במד. א"מד

לאחר קיו  בחינה יסודית יש . בכללי הממשל התאגידי ואת פעילות  לאור כללי  אלה
א ומשרד הבריאות ג  ישקלו לקצוב בתקנו  "מ  הראוי שמד. לתק  את התקנו  בהתא 
 .א"ל מד"ר האגודה ושל מנכ"את תקופת כהונת  של יו

דיה כפי שהוגדרו בתקנו  א אינה ממלאת את מלוא תפקי"נוכח העובדה שמועצת מד
המשפטי  והחו) יבחנו הא  קיי  צור  לבצע , האוצר, א ראוי שמשרדי הבריאות"מד

בהתחשב בדרישות , עקב ליקויי  בתפקודה בשני  האחרונות, א"שינויי  במועצת מד
על . א ובהמלצות קודמות של משרד מבקר המדינה"ארגו  הצלב האדו  שאליו שיי  מד

להגדיר מחדש את תפקידיה ולבחו  את מספר חבריה הרצוי כדי הגורמי  האמורי  
לדאוג כי למועצה יינתנו , כממונה על ביצוע חוק זה, על שר הבריאות. שתוכל לבצע 

ר הוועד הפועל יעקבו "א ויו"ראוי שנשיא מד. הכלי  למלא את תפקידיה כפי שיוגדרו
וועד הפועל וכ  בדיוני אחר נוכחות חברי המועצה והוועד הפועל בדיוני המועצה וה

א ויתריעו לפני הגופי  הממני  על "הוועדות הפועלות במוסדות המנהלי  במד
 .היעדרות נציגיה  מהישיבות

באופ  , א ומשרד הבריאות לשקול להפריד בי  תפקידי ניהול לתפקידי פיקוח"על מד
יש , כמו כ . א"שהוועד הפועל יעסוק בפיקוח בלבד ולא ישתת  בניהול השוט  במד

להקפיד על התחלת הליכי מינוי נציגי ממשלה סמו  ככל האפשר למועד כינוס ועידת 
האוצר והחו) למנות את נציגיה  ובכ  לממש את אחריות , על משרדי הבריאות. א"מד

שר הבריאות מופקד על ביצוע חוק . משרדי הממשלה לפעילות תקינה של הארגו 
א או "חי  בישיבות המוסדות המנהלי  של מדולכ  על משרדו לוודא שנציגיו נוכ, א"מד

עוד על משרד הבריאות להגדיר . להחליפ  בנציגי  אחרי  כדי לממש אחריותו זו
א "את מערכת היחסי  בינו ובי  מד, א"בצורה ברורה את אחריותו לביצוע חוק מד

  . ולהסדיר את סוגיית פעילות גופי ההצלה באר)



 
 



 97 משרד הבריאות

 מעקב מורחב
 יי  בי  קופות החולי חלוקת המקורות הכספ

 1המדינה מקצה מדי שנה בשנה כספי  למימו  פעולותיה  של ארבע קופות החולי 
 בשתי, ח בשנה" מיליארד ש39 אשר לה  מחזור כספי כולל של כ, ) הקופות להל  ג  (

  3 באמצעות נוסחת הקפיטציה כספי סל שירותי הבריאות .  1:   2דרכי  עיקריות
 ובאמצעות מנגנו  שיפוי הקופות בגי  חמש מחלות קשות שבה  )ח" מיליארד ש27 כ(

   כספי תמיכות .  2;   4)ח" מיליארד ש1.5 כ( איש 9,300  כ2010היו חולי  בסו& שנת 
זאת בהתא  ,  כספי  לשיפור איכות פעילות הקופות באמצעות מדדי איכות )  א(

  כספי  לצור*  הסכמי ייצוב באמצעות)  ב(;   )ח" מיליו  ש115 כ(למדדי איכות שוני  
כספי  נוספי  כגו  תמיכה )  ג(;   )ח" מיליו  ש530 כ(ייצוב כלכלי של הקופות 
 .ועוד) ח" מיליו  ש140 כ(בשירותי בריאות כללית 

הקופות ה  ארגוני  , לצד חובת  של קופות החולי  לדאוג לטיפול הרפואי הטוב ביותר
. יי  וה  חייבות בשמירה על איזו  תקציביכלכליי  הפועלי  על פי תמריצי  כלכל

מ-ָנעות , פעולה במקרי  מסוימי  כמו ג  אי, כלכליות בשל כ* פעולותיה  הרפואיות
 על משרד הבריאות  בהתחשב בכ* . מתמריצי  כלכליי , בי  היתר, ומושפעות
ליצור סדרה של תמריצי  מתאימי  לקופות כדי לקד  את ) רגולטור(כְמ0ְסֵדר 

 .ות הציבורבריא
משרד מבקר המדינה כבר בח  בעבר את שיטת חלוקת כספי המדינה לקופות החולי  

  .6 ועוד5על פעילות ועדות הקפיטציה, והעיר על שיטת חלוקת הכספי  לקופות
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה סוגיות הנוגעות לאופ  חלוקת 2011ספטמבר  בחודשי  מר 
מת  ; התחרות בי  הקופות:  נבדקו בעיקר הנושאי  האלה.כספי המדינה לקופות

. מרכיב המחלות הקשות בדיוני ועדת הקפיטציה; נוסחת הקפיטציה; תמיכות לקופות
מידע רב התקבל . הביקורת נעשתה במשרדי הבריאות והאוצר ובארבע קופות החולי 

__________________ 
 .קופת חולי  מאוחדת ולאומית שירותי בריאות, מכבי שירותי בריאות, שירותי בריאות כללית  1
משירותי ; תרופות וציוד,  השתתפויות עצמיות ממבוטחי  : לקופות הכנסות ג  ממקורות אחרי   2

 .מתאגידי  שבבעלות  ועוד; ) "שב(בריאות נוספי  
 .לוסייהִמגדר ומרחק ממרכזי אוכ, כגו  גיל, נוסחה המכילה כמה פרמטרי   3
מכספי המחלות הקשות ומהכנסות , מורכבת מכספי נוסחת הקפיטציה" סל שירותי הבריאות"עלות   4

 .ח" מיליארד ש30.3  הסתכ  סל הבריאות בכ2010בשנת . עצמיות של הקופות
ועדות שממני  מפע  לפע  שרי הבריאות והאוצר כדי לעסוק במרכיבי  השוני  של נוסחת   5

 .ו  את הקצאת דמי ביטוח הבריאות לקופות ולהציע תיקו  עיוותי  א  ישנ כדי לבח, הקפיטציה
  ניידות בי  הקופות "בפרק , 2010נובמבר , „ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ, ראו מבקר המדינה  6

' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„58 ·)2008 ; 156' עמ, "מעבר של מבוטחי  מקופה לקופה ככלי להגברת התחרותיות
476 ; È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006( ,514' עמ. 
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סטיקה בירורי  נעשו בלשכה המרכזית לסטטי. מאנשי אקדמיה וממחקרי  אקדמיי 

  .ובמוסד לביטוח לאומי
 עיקרי הממצאי 

ת ו פ ו ק ה י   ב ת  ו ר ח ת ה ת  ר ב ג ה ב ר   ו צ כדי לשפר את איכות השירותי   :ה
ואול  התחרות בי  . שמספקות הקופות ראוי שתתקיי  ביניה  תחרות על המבוטחי 

אלא רק על המבוטחי  , הקופות אינה יעילה ואינה מתקיימת לגבי כלל המבוטחי 
י הצעירי  והבריא

7

לדעת כלכלני בריאות. 
8

שיטת חלוקת המקורות הכספיי  , 
הנוכחית מהממשלה לקופות היא חס  לתחרות אמיתית ולמעברי  בי  הקופות 

 .המעודדי  את התחרות
ל  ו ל כ ש ב ר   ו צ הה י צ ט י פ ק ה ת  ח ס ו נוסחת הקפיטציה קובעת את : נ

גורי  מגדר ומקו  מ, חלוקת כספי סל הבריאות לפי נתוני המבוטחי  בנוגע לגיל
מצב "נוסחת הקפיטציה בישראל אינה כוללת מדד של ). מרחק מריכוזי אוכלוסייה(

"הבריאות
9

', סוכרת וכו,  של המבוטחי  שיאפשר הקצאה יתרה עבור חולי סרט 
במדינות מערביות נכלל מדד . הצורכי  משאבי  כספיי  גדולי  יותר מקופות החולי 

בנוסחת הקפיטציה העיר משרד " אותמצב ברי"על היעדר . זה בנוסחת הקפיטציה
2006מבקר המדינה כבר בשנת 

10

 . 
ל  ו ל כ ש ב ר   ו צ ת ה ט י לש י   י פ ס כ ה ת  ו ר ו ק מ ה ת  ק ו ל תח ו פ ו : ק
  השיטה הנהוגה בישראל מאז פועלת נוסחת הקפיטציה , לדעת כלכלני הבריאות

שלפיה רוב רוב  של הכספי  המועברי  לקופות מחולקי  מראש ולא בעקבות ביצוע 
.  אינה נכונה כמו עמידה במדדי איכות , דו  מדיניות של משרד הבריאותיעדי  וקי

במצב הדברי  כיו  רק אחוזי  בודדי  מהכספי  המועברי  לקופות החולי  על ידי 
על התמהיל . המדינה מוקצי  לטובת תמיכות ביעדי  חשובי  שקובע משרד הבריאות

ספי הקפיטציה המוקצי  שבי  מיעוט הקצאת כספי  על פי עמידה ביעדי  לבי  כ
2006העיר משרד מבקר המדינה כבר בשנת , מראש

11

. 
ה י צ ט י פ ק ה ת  ח ס ו נ ב ה  י ר פ י ר פ ה ת  ל ל כ מצבה היחסי של האוכלוסייה : ה

א) שחוק ביטוח בריאות . בפריפריה מבחינת מדדי בריאות פחות טוב ממרכז האר 
כלול בנוסחה קבע שיש ל, ) חוק ביטוח בריאות או החוק להל   (1994 ד"התשנ, ממלכתי

, 2010רק בסו) שנת , את הפרמטר של ריחוק מקו  מגורי  ממרכזי אוכלוסייה
בעקבות המלצה של ועדת הקפיטציה השלישית

12

נכלל בנוסחה הפרמטר הזה, 
13

לדעת . 

__________________ 
Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÔÈ· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÂ ‚ Ó˙ , מסיקה' ד, גלזר' ראו ק  7

Ï‡¯˘È· È˙ÎÏÓÓ :˙Â¯ËÓ , ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰) -4' עמ, )2005מר . 
 שמואלי' במש. שני  רבות וג  בעת הביקורת כיה  פרופ. יעקב גלזר' עמיר שמואלי ופרופ' פרופ  8

גלזר כיה  ' פרופ; כמרצה בכיר באוניברסיטה העברית בירושלי  וכחוקר במכו  גרטנר של המשרד
 .במש. שני  רבות וג  בעת הביקורת כמרצה בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב

 .מצב הנמדד לפי אבחנות רפואיות או לפי מרשמי תרופות  9
 .514'  עמ,)È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו מבקר המדינה  10
 .ש   11
 .ממועד חקיקת החוק מונו שלוש ועדות קפיטציה  12
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ג  לא הובטח . ספק א  תוספת המשאבי  שהוקצתה תהיה אפקטיבית, חלק מהקופות
 . כי מלוא הכספי  יגיעו לפריפריה

ת  ו ל ח תמ ו ש ק ת  ו ל ח מ ו ת  ו ר ק חמש המחלות  מנגנו  הקצאת כספי  בגי : י
הקשות

14

לדברי .  של הקופות להפלות את החולי  במחלות אלהה נקבע כדי למנוע נטיי
מומחי 

15

שהטיפול , )כגו  איידס" (רגילות"מחלות אלה הפכו בחלק  למחלות כרוניות , 
לעתי  , בה  לחולה גבוההיש עוד מחלות נדירות וכרוניות שעלות הטיפול . בה  שגרתי

אול  בביקורת נמצא כי הרשימה לא השתנתה . א) יותר מחלק מהמחלות הקשות
ובכ, מדינת ישראל לא שינתה ולא עדכנה את סדר , 2012 ועד ינואר 1998משנת 

 .העדיפות שלה בתחו  זה
תס י ש י ל ש ה ה  י צ ט י פ ק ה ת  ד ע ו ת  ו ל י ע פ י  ר ועדת הקפיטציה : ד

א) שלפי כתב המינוי )  1.   (2010ישה המלצותיה בשנת  והג2008השלישית מונתה בשנת 
בתיקי , ממערכת הבריאות ומחוצה לה, התבקשה הוועדה להתייע  ע  מומחי  בתחו 

 ;   עמיר שמואלי'  פרופ הוועדה נמצא מסמ, שהציג לצוות איש אקדמיה אחד בלבד 
 סקר  י  הוועדה הסתמכה בחלק מעבודתה על נתוני  שבחלק  לא היו מעודכנ)  2(

כלומר לפני כמעט , 2000 1999הבריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהשני  
2006על בעיית איסו) הנתוני  העיר משרד מבקר המדינה כבר בשנת . עשר שני 

16

 . 
ה ע ו ב ק ה  י צ ט י פ ק ת  ד ע ו י  ו נ י  ועדת הקפיטציה הראשונה המליצה כבר ב: מ

כלומר למנות ועדה ,   לקופות להנהיג מנגנו  מעקב שוט) אחר חלוקת הכספי1994
  הסב את תשומת לב שר הבריאות ושר "ג  בג. קבועה ולא מינוי אחת לכמה שני 

 לשאלה א  אי  מקו  להקי  ועדה קבועה בעניי  נוסחת 2005האוצר בשנת 
הקפיטציה

17

א, משרד , לטענת משרד הבריאות הוא עצמו מעוניי  בוועדה קבועה; 
על היעדר ועדת קפיטציה קבועה .  לא הונהג מנגנו  כזה2011עד דצמבר . האוצר מתנגד

2008העיר משרד מבקר המדינה כבר בשנת 
18

 .  
 סיכו  והמלצות

ת .1 ו י נ י ד מ ו   ד י ק ו י   ד ע י ע  ו צ י ב ר  ו ב ע ל  ו מ ג כדי לייעל את  :ת
התחרות בי  הקופות ולשפר את איכות השירותי  הרפואיי  ראוי להגדיל את חלקו של 

משרד מבקר .  עמידה ביעדי ביצוע שיקבע משרד הבריאותהתקצוב לקופות המתבסס על
כ, שייווצרו כלי מדיניות , המדינה קורא לתיקו  אופ  חלוקת המקורות הכספיי  לקופות

שיתמרצו את הקופות לפעילויות שונות שמשרדי הבריאות והאוצר מעונייני  לקד  וכ  
על .  יידרש שינוי בחוקייתכ  שלש  כ,. שיהיה לה  תמרי  להשקיע יותר לטווח הארו,

_______________ 

ולהתחשב , לעדכ  משקולות בכל קבוצות הגיל, נוס/ על כ. המליצה הוועדה להוסי/ שינוי במגדר  13
 .בנתוני הקופות על הוצאותיה  עבור תרופות

). איידס (HIVנשאות של ; יההמופיל; ור או אינטרמידיה'תלסמיה מיג; גושה; ספיקת כליות סופנית אי  14
 מחלת האיידס נוספה . 1995 ארבע המחלות הראשונות נכללו ברשימה בעת כניסת החוק לתוק/ ב

 . 1998 ב
 . ל לפיקוח על הקופות במשרד"הסמנכ, ד יואל ליפשי-"שמואלי ועו' פרופ, גלזר' פרופ, למשל  15
 .10ראו הערה   16
 . 30.11.05 ניתנה ב .'˘¯ ‰·¯ÈÏÏÎ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘  'Á‡Â ˙Â‡È˙ , 6444/03- "בג  17
 .476' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  18



 62דוח שנתי  100
משרדי הבריאות והאוצר לקיי  דיו  ממצה בדבר התמהיל בי  תגמול הקופות עבור 

 .פעילות והישגי  מדידי  בפועל ובי  תגמול מראש בהתא  לנוסחה קבועה
ת" .2 ו א י ר ב ב  צ כדי ליצור חלוקה צודקת יותר של המקורות הכספיי  בי  ": מ

מ  הראוי ,   על מבוטחי  קשישי  וחולי הקופות וכדי לתמר  אות  להתחרות ג
, "מצב בריאות"שמשרדי הבריאות והאוצר ישקלו לשלב בנוסחת הקפיטציה מדד של 

 .ולהפעיל מנגנוני בקרה על מנת למנוע אפשרות של מניפולציה בנתוני 
ה .3 י צ ט י פ ק ה ת  ח ס ו נ ב י   נ ו ת נ י  ס י ס כדי שנוסחת הקפיטציה תשמש : ב

ראוי שבסיס הנתוני  שעליו מסתמכי  בקביע.ת כה מ  ה, מנו) ראוי לשינוי אפשרי
ועל משרד הבריאות לפעול כדי לבנות בסיס נתוני  , משמעותיות יהיה מקי) ומעודכ 

משרדי הבריאות והאוצר יכולי  לשקול להשתמש בבסיס המידע המסוי  שיש . כזה
י בקופות על חולי  שהטיפול התרופתי בגינ  הוא יקר או לבחור מדג  של מבוטח

 . הקופות ע  נתוני ההוצאה עליה 

ת .4 ו ש ק ת  ו ל ח כיוו  שחלפו שני  רבות מאז שעודכנה רשימת המחלות  :מ
יש מקו  שמשרדי הבריאות והאוצר יקיימו דיו  ייעודי ומעמיק בעניי  , הקשות

הרשימה האמורה וישקלו חלופות כגו  הוספת כל המחלות שעלות הטיפול בה  יקרה 
ביטול חלק ; ת מחלות יקרות מאוד שמספר החולי  בה  מזעריהוספ; )מסכו  שייקבע(

הכנסת סכומי ; ביטול כל חמש המחלות הקשות; מהמחלות והוספת אחרות במקומ 
התגמול של המחלות הקשות לנוסחת הקפיטציה תו, מת  משָקלות מיוחדי  למצבי 

 .בריאות
ת .5 ו ר ו ק מ ה ת  ק ו ל ח ל ה  ע ו ב ק ה  ד ע משרד מבקר המדינה חוזר על : ו

צתו לבחו  הפעלת ועדה קבועה לחלוקת המקורות הכספיי  בשיתו) אנשי מקצוע המל
 . בי  היתר בעניי  נוסחת הקפיטציה, שתעסוק בבעיות המתעוררות כל העת

ובכל זאת אל למשרדי הבריאות , שיטת החישוב של נוסחת הקפיטציה אכ  מורכבת
. דכ  אותה דר, קבעוהאוצר לבוא לכלל מסקנה שאי  טע  לשוב ולבחו  אותה או לע

 ככל שחלוקת המקורות ונוסחת הקפיטציה ייטיבו לשק) את הצרכי   נהפו, הוא 
כ, גדלה הסבירות שהקופות יספקו , הרפואיי  ואת סדרי העדיפות הראויי 

למבוטחיה  שירותי  המתאימי  לצורכיה  ושתפחת נטיית  להעדי) מבוטחי  
  .יותר" רווחיי "
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 ממצאי מעקב
 & לתפקיד של מנהלי בתי חולי עבודות מחו

של מבקר המדינה' ב59דוח שנתי 
1

עסק בסוגיות ) ב59 הדוח הקוד  או דוח %להל   (
: של עבודה נוספת מחו) לתפקיד של שני מנהלי מרכזי  רפואיי  מהגדולי  במדינה

השומר %תל, ש חיי  שיבא"מנהל המרכז הרפואי המשולב ע, זאב רוטשטיי ' פרופ
)הרפואי שיבא המרכז %להל  (

2

מנהל , גבי ברבש' ופרופ; שהוא בית חולי  ממשלתי, 
 המרכז הרפואי תל %להל  (יפו %תל אביב, המרכז הרפואי תל אביב על ש  סוראסקי

)אביב
3

בי  היתר העלה הדוח הקוד  שגורמי . ממשלתי%שהוא בית חולי  עירוני, 
 הנציבות או %להל  ( משרד הבריאות ונציבות שירות המדינה %) הרגולציה(האסדרה 

 שעניינה %2004 ו2003 לא השלימו את עבודת המטה שבה התחילו עוד בשני  %) מ"נש
ה  במסגרת עבודה , קביעת כללי  לאסדרת עבודה נוספת של מנהלי בתי החולי 

כמו כ  היה אפשר ללמוד מהדוח הקוד  על . פרטית וה  במסגרת פרקטיקה פרטית
בקשות של מנהלי בתי החולי  לקבלת היתרי עבודה היעדר דיווח והיעדר שקיפות ב

  . פרטית
 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה מעקב אחר הפעולות שנקטו 2011אוקטובר  בחודשי  מאי
משרד הבריאות
4

 והנציבות
5

מערכתי וה  במישור   ה  במישור הכללי  לתיקו  הליקויי  
'  בעניי  העבודות הפרטיות של פרופ בנוגע לסדרי הדיווח והאישור פרסונלי  הפרטני

. הביקורת נעשתה בעיקר במשרד הבריאות ובנציבות. ברבש' רוטשטיי  ושל פרופ
להל  . יפו ובאג  התקציבי  במשרד האוצר בדיקות השלמה נעשו בעיריית תל אביב

  :פירוט הממצאי 
__________________ 

 493' עמ, "עבודות מחו  לתפקיד של מנהלי בתי חולי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , מבקר המדינה  1
506. 

 . 2004זאב רוטשטיי% מכה% כמנהל המרכז הרפואי שיבא מאוקטובר ' פרופ  2
למעט שנתיי  וחצי שבה% כיה% , 1993 גבי ברבש מכה% כמנהל המרכז הרפואי תל אביב משנת 'פרופ  3

 .1999 1996בשני  , ל משרד הבריאות"כמנכ
 ר אית% חי"החליפו בתפקיד ד; 2009 2003ל משרד הבריאות בשני  "אבי ישראלי כיה% כמנכ' פרופ  4

רוני '  החליפו בתפקיד פרופ2010מאי ב; 2010  ו2009ל משרד הבריאות בשני  "שכיה% כמנכ, ע 
 .גמזו

מר , מחליפו בתפקיד; ) הנציב דאז להל% ( כיה% כנציב שירות המדינה מר שמואל הולנדר 31.10.10עד   5
 ). הנציב החדש להל%  (2011החל לכה% בתפקיד הנציב במאי , משה דיי%
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 עיקרי הממצאי 

 מערכתיי   נושאי  כלליי 
רסמו כללי  אחידי  לכלל מנהלי בתי החולי  הנציבות ומשרד הבריאות לא פ .1

ממשלתיי  בעניי  היק  העבודה הפרטית והפרקטיקה  הממשלתיי  והעירוניי 
הנציבות ומשרד הבריאות א  לא גיבשו את . הפרטית המותרת לבעלי תפקידי  אלה

עמדת  לנוכח המלצות מבקר המדינה בשאלה א  לא ראוי להחיל על מנהלי בתי 
בדומה לאלה שחלות על מנהלי  , לות בנושא העבודה מחו  לתפקידחולי  אלה מגב

 על פי חוזר של הממונה על השכר והסכמי  לש  השוואה . בכירי  בקופות החולי 
2007עבודה מיוני 

6

מנהלי  בכירי  בארבע קופות החולי  מנועי  מלעסוק בכל עבודה , 
 החולי  של הקופות ביסוד דרישה זו עומד העיקרו  שעל מנהלי בתי. אחרת בשכר

כלכלית חשובה  להשקיע את מרב זמנ  בניהול בית החולי  במסגרת פעילות רפואית
תו" העסקת , ח ויותר לשנה"שמושקעי  בה מחזורי כספי  של מאות מיליוני ש, ביותר

 . מאות ואלפי עובדי 
משרד הבריאות והנציבות ג  לא בחנו א  יש מקו  לקבוע כללי  מיוחדי  לנושא  .2

ר החלי  על "הנבדלי  מכללי התקשי, משרה בכירה כגו  מנהל בית חולי  ממשלתי
ובכלל זה כללי  המנחי  א  ראוי שמנהל בית חולי  יעסוק , רופא שהוא עובד מדינה

אפילו א  אינ  מעוררי  חשש לניגוד , מסחרי בעלי אופי עסקי, בעיסוקי  נוספי 
 . ענייני 

רד הבריאות לא בחנו אילו השפעות ציבוריות  הנציבות ומש בהקשר לאמור לעיל 
וכיצד הדבר , עשויות להיות לעיסוק  של מנהלי בתי חולי  בעבודות פרטיות רבות

לא נבחנה עמדת משרד מבקר , כמו כ ; עשוי להשפיע על תדמית השירות הציבורי
ולפיה יש מקו  להפריד את סדרי העסקת  של מנהלי , המדינה שהוצגה בדוח הקוד 

דהיינו ראוי כי מנהלי בתי , החולי  ממסגרת הסכמי השכר הקיבוצי של הרופאי בתי 
 אשר מחד גיסא יבטיחו כי המנהלי  יקבלו  החולי  יועסקו על פי הסכמי שכר אישיי  

ומאיד" גיסא יעגנו את חובת  לייחד את כל משאבי הזמ  שלה  , שכר כולל והוג 
עות עבודה שיוקצו להוראת רפואה וסיעוד למעט היק  סביר של ש(לניהול בית החולי   

 ). במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה
 בנושא 2034התקבלה החלטת ממשלה , ב59בעקבות פרסו  דוח , 2010ביולי  .3
ולפיה עד , "כללי  לעבודות נוספות של רופאי  ומנהלי בתי חולי  בשירות המדינה"

שידו  בהיבטי  השוני  של ,  על נציב שירות המדינה להקי  צוות בראשותו15.11.10
אול  במועד סיו  ביקורת . סוגיית העבודות הפרטיות של רופאי  ומנהלי בתי חולי 

 .עדיי  לא הוק  הצוות) 2011אוקטובר (המעקב 
 נודע   כארבעה חודשי  לאחר כניסתו לתפקיד   2011 התברר כי רק בספטמבר  .4

 . ורהלנציב החדש על דבר קיומה של החלטת הממשלה האמ
 עבודת 2009ל משרד הבריאות דאז בפברואר "עשה מנכ, בעקבות בקשת הנציבות .5

מיפוי בנוגע לעבודותיה  מחו  לתפקיד של מנהלי בתי חולי  של קופות החולי  ושל 

__________________ 
 בכירי  בקופות החולי  וחוזה שכר  של עובדי "חוזר של הממונה על השכר והסכמי עבודה בנושא   6

 . 3.2סעי, , 10.6.07 מ" אישי מיוחד להעסקת עובד בכיר בקופות החולי 
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אמנ  במהל" ביקורת המעקב טענה הנציבות . בתי חולי  ציבוריי  שאינ  ממשלתיי 
 הודתה 2011אול  בתשובתה מדצמבר , ורכי אי  בידיה המיפוי האמ, כמה פעמי 

 2009א  שדוח המיפוי נשלח עוד בפברואר , "מסיבות של טעויות אנוש"כי , הנציבות
מקרה זה מלמד על תפקוד לקוי של . הוא לא נדו , לנציב דאז ולעובדי  הנוגעי  בדבר

 . הנהלת הנציבות
 לפי דיווח משרד ב צוי  כי59 על דוח 2009במסגרת הערות ראש הממשלה ממאי  .6

שבו יצוינו כל , הבריאות אמור להיכנס לשימוש טופס אחוד המופק על ידי הנציבות
אול  במועד סיו  . פרטי העבודות הפרטיות שאישר המשרד לבעל תפקיד מסוי 

 עדיי  לא הכינו משרד הבריאות   מעל שנתיי  לאחר הדיווח דלעיל  ביקורת המעקב 
  . והנציבות את הטופס האחוד

 רוטשטיי ' עבודות מחו  לתפקיד של פרופ
ד .1 י ק פ ת ל ו   ח מ ה  ד ו ב ע ת  ו ע ש ו ת  ו ר כ ת ש ה ק   י במועד סיו   :ה

רוטשטיי ' עבד פרופ) 2011אוקטובר (ביקורת המעקב 
7

בהיק  ,  בחמש עבודות פרטיות
היקפי שעות העבודה ; ח לחודש" ש20,000  שעות עבודה בשבוע ובשכר של כ8 של כ

 . ר" את הוראות התקשיוההשתכרות האלה תואמי 
ח .2 ו ו י ד ב ת  ו פ י ק ש ה ת  ר ב ג ה ב ר   ו צ בטופס הבקשה לקבלת היתר  :ה

 הוא ציי  כי הבקשה היא למת  2009רוטשטיי  בספטמבר ' לעבודה פרטית שהגיש פרופ
זאת בלי לפרט את , )חברת החזקות ושלוש חברות בת שלה(ייעו  רפואי לארבע חברות 

משרד .  ואת ההשתכרות בכל אחת מה את היק  שעות העבודה, מהות העבודה
, רוטשטיי  למת  היתר עבודה פרטית' הבריאות והנציבות אישרו את בקשתו של פרופ

. א  שהיא הוגשה בטופס אחד עבור ארבעה מעסיקי  נפרדי , לתקופה של חמש שני 
רוטשטיי  עמדה במגבלות שנקבעו ' הדבר פג  באפשרות לבחו  א  העסקתו של פרופ

ולא אפשר לבחו  א  מתעורר מצב של ניגוד , נוגע להיק  עבודותיו הפרטיותר ב"בתקשי
  . ענייני 

 ברבש' עבודות מחו  לתפקיד של פרופ
ברבש בשש עבודות מחו  ' עסק פרופ) 2011אוקטובר (במועד סיו  ביקורת המעקב 

 כהונה כחבר בדירקטוריוני  של שלוש  ארבע מה  במסגרת עבודה פרטית ; לתפקיד
בתחומי  של , בי  היתר,  הפועלות ' וחברה ג' חברה ב',  חברה א ת פרטיות חברו

שאותה הפסיק בנובמבר , ועבודת הוראה במוסד חינוכי, פיתוח ציוד רפואי ותרופות
2011
8

שג  ' ברבש במת  ייעו  לחברה ד' במסגרת פרקטיקה פרטית עסק פרופ, כמו כ . 
ברבש בעבודת ' עוד עסק פרופ.  קלי היא חברה פרטית עסקית בתחו  ייצור משקאות

 .כמפורט בהמש", שבמועד סיו  הביקורת נעשתה ללא אישור', ייעו  לחברה א
__________________ 

 .2011רוטשטיי  למשרד מבקר המדינה מדצמבר ' על פי דיווחו של פרופ 7
 .2011ברבש למשרד מבקר המדינה מדצמבר ' על פי דיווחו של פרופ  8
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הוקמה ועדה משותפת לעיריית תל אביב , בהתא  לסיכו  ע  הנציבות, 2006בשנת 

  להל  (ולנציבות לצור" מת  היתרי  לעבודה פרטית לרופאי המרכז הרפואי תל אביב 
 ).תפתהוועדה המשו

פ .1 ו ר פ ל  ש ו  י ת ו ד ו ב ע ב י   נ י י נ ע י  ד ו ג י נ ת  ע י נ ש' מ ב ר בטופס  :ב
ברבש את בקשתו לכה  '  ציי  פרופ2009הבקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית מנובמבר 

 והמציא פרטי  על זיקות עסקיות', ג ו' ב', כחבר בדירקטוריוני  של חברות א
כמו ; ביב שהוא מנהלומחקריות בי  חברות אלה ובי  המרכז הרפואי תל א מסחריות

; ברבש כי אי  לו קשר להחלטות על רכש מוצרי  של אות  החברות' הצהיר פרופ, כ 
ייתכ  שבעתיד תבקש אחת "ברבש ג  הביא לידיעת הנהלת בית החולי  כי ' פרופ

ועל כ  ההחלטות , "לבצע מחקר קליני בבית החולי ] 'חברה בת של חברה ב[מהחברות 
 . קריי  מתקבלות ללא מעורבותולגבי שיתופי פעולה מח

ברבש עולה כי עלולה להיות זיקה בי  הגופי  שהוא מכה  בה  ' מדיווחיו של פרופ
לפיכ" היה ראוי שהוועדה המשותפת לא . כדירקטור ובי  המרכז הרפואי שהוא מנהל

אלא תעשה בחינה מפורטת , כאמור לעיל, ברבש' תסתפק בהצהרות ובדיווחי  של פרופ
 ובי   תעסוקתי   לרבות עבודות ייעו  רפואי  בי  עיסוקיו הפרטיי  של הזיקות

על מנת , ובמידת הצור" תכי  הסדר כתוב למניעת ניגוד ענייני , תפקידיו הציבוריי 
להבטיח כי עבודותיו הפרטיות לא יגרמו לו להיות במצב של חשש לניגוד ענייני  במילוי 

פעולות אלו לא , די משרד מבקר המדינהאול  על פי המסמכי  שבי. תפקידו הציבורי
 .נעשו

ת  .2 י ט ר פ ה  ד ו ב ע ת  ר ג ס מ ב ו   ע י י ת  ו ד ו ב ע ל  ע ח  ו ו י ד י  ר ד ס
ר  ו ש י א ו ת  י ט ר פ ה  ק י ט ק ר פ על פי המסמכי  שהומצאו למשרד מבקר  :ו

שבה ', ברבש במת  ייעו  לחברה א' במועד סיו  ביקורת המעקב עסק פרופ, המדינה
 :כמפורט להל ', בייעו  תעסוקתי לחברה דוכמו כ  , הוא משמש ג  כחבר דירקטוריו 

א ה  ר ב ח ל ו   ע י טק  ברבש במת  ייעו  בתחו  ביו'  עסק פרופ2006משנת  :'י
 אישרה עיריית תל 2006בפברואר ; נוס  על כהונתו כחבר בדירקטוריו  שלה', לחברה א

, ברבש לעסוק בעבודה זו במסגרת עבודה פרטית' אביב והוועדה המשותפת לפרופ
גבלות החלות על עבודות פרטיות על פי נוהל העירייה ובכפו  להוראות בכפו  למ

ברבש קיבל אישור ' הביקורת העלתה כי א  שפרופ. ר בדבר עבודה פרטית"התקשי
ברבש לעסוק ' המשי" פרופ, 2010שתוקפו פג עוד בפברואר ' לעסוק בייעו  לחברה א

 . בעבודה זו בלי לבקש אישור לכ" מגור  מוסמ" כנדרש
י די ה  ר ב ח ל ו   ברבש בקשה לקבלת היתר לייע  '  הגיש פרופ2010 בדצמבר :'ע

אלא רק , א" את הבקשה הוא לא הגיש לוועדה המשותפת ולעיריית תל אביב', לחברה ד
שכפופי  , ל למשאבי אנוש"ל המרכז הרפואי וסמנכ" סמנכ לשני עובדי המרכז הרפואי 

לעובדי  שכפופי  לו מתוק  תפקידו ברבש ' פנייתו של פרופ.  ואלה אישרו אותה לו 
כדי שאלה יאשרו את בקשתו לעבוד בשכר בחברה , כמנהל המרכז הרפואי תל אביב

ומקשה עליה  לקבל החלטה שאיננה נגועה בשיקולי  , אינה תקינה, מסחרית פרטית
 . זרי 

פ .3 ו ר פ ת  נ ו ה ו' כ י כ ש  ב ר ו "ב י ר ו ט ק ר י ד  אישרה 2007בפברואר  :ר 
 חברה בת  ' ברבש לכה  כחבר בדירקטוריו  של חברה ה'  לפרופמועצת עיריית תל אביב
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 לרשות לניירות ער" 2010מאפריל ' אול  על פי דיווח של חברה א. 'של חברה א
  ' ר הדירקטוריו  של חברה ה"ברבש כיה  כיו' פרופ, מ"א בע"ולבורסה לניירות ער" בת

ולא כחבר בו
9

תחייב כי א  יחול שינוי ברבש לעבודה זו הוא ה' בהיתר שקיבל פרופ. 
הוא יודיע על ) 'בשיעור ההשתכרות וכו, שינוי בשעות העבודה(בתנאי עבודתו הנוספת 

 .א" בפועל הוא לא עשה כ , כ" לעירייה
לשינוי זה . ברבש לדווח על השינוי בתפקידו' משרד מבקר המדינה מעיר כי היה על פרופ

וריו  נבדלת מכהונת חבר ר דירקט"נודעת חשיבות שכ  כהונה בתפקיד של יו
, בי  היתר. ר דירקטוריו  סמכויות נרחבות מאלה של חבר דירקטוריו "ליו; דירקטוריו 

ר מעורב בקביעת תכנית הפעולה של החברה ובקבלת החלטות לגבי פעולות "היו
  . ועסקאות הטעונות אישור דירקטוריו  לפי התקנו 

 סיכו  והמלצות
, יש את העקרונות וההמלצות שנקבעו בדוח הקוד משרד מבקר המדינה חוזר ומדג

שלפיה  יש לשקול ולבחו  א  ראוי להפריד את סדרי העסקת  של מנהלי בתי החולי  
וכ  יש לבחו  את האפשרות ; ממסגרת הסכמי השכר הקיבוציי  של כלל הרופאי 

ובה אשר יבטיחו מת  שכר כולל והוג  , לקבוע הסכמי שכר אישיי  למנהלי בתי החולי 
בעת יעגנו את חובת  של מנהלי בתי החולי  לייחד את מרב זמנ  לניהול בית החולי  

למעט היק  סביר של שעות שיוקצו להוראת רפואה וסיעוד במסגרת מוסדות להשכלה (
כמו כ  יש להגביר את הבקרה על עבודה נוספת של מנהלי בתי חולי  שעובדי  ). גבוהה

  .בעבודה כזאת

__________________ 
 .2009רקטוריו  החברה ביוני ר די"ברבש הפסיק את כהונתו כיו' פרופ  9
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   הסביבההמשרד להגנת 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במשרד להגנת הסביבה ובמשרדי ממשלה וגופי  אחרי  נעשתה ביקורת בנוגע 

נבדקו בעיקר הסדרת השימוש בחומרי הדברה . להגנת הסביבה במרחב החקלאי
  . ובחומרי דישו  וכ  תכנו  הטיפול בפסולת החקלאית

 הגנת הסביבה במרחב החקלאי
. ויש לה השפעה ניכרת על הסביבה, ומי  רבי החקלאות צורכת משאבי קרקע  .1

, מייצרת כמויות גדולות של פסולת, מלבד תועלתה הרבה, הפעילות החקלאית
ומפרה את שיווי ) כחומרי הדברה ודישו (משתמשת בתשומות מזהמות סביבה 

אחד האתגרי  הסביבתיי  העולמיי  הגדולי  הוא לספק את . המשקל האקולוגי
 לפתח  קרי , לוסייה ההולכת וגדלה בד בבד ע  שמירת הסביבהביקושי המזו  לאוכ

קיימא חקלאות בת
1

 שתספק את הצרכי  העכשוויי  בלי לגרו  לדלדול המשאבי  
 . ולפגיעה סביבתית בהווה ובעתיד

שטחי  אלו .  משטח המדינה15% השטחי  המעובדי  בישראל ה  כ .2
. ור המזו  ולפריסת ההתיישבותמשתייכי  למערכת השטחי  הפתוחי  וחיוניי  לייצ

אחראי לתכנו  ההתיישבות )  משרד החקלאות להל  (משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
למשרד זה יש תפקיד מפתח . לשימור הקרקע ולענפי החקלאות, החקלאית ולפיתוחה

 פרס  משרד החקלאות תכנית 2010במאי . בעיצוב המרחב החקלאי ובשמירתו
בה  שמירה משולבת של ,  אשר נועדה ליישו  יעדיוקיימא אסטרטגית לפיתוח בר

 .משאבי הטבע לצד פעילות חקלאית כלכלית וידידותית לסביבה
בנושאי ) ררגולטו(משמש מאסדר )  המשרד להל  (המשרד להגנת הסביבה  .3

 הקי  המשרד אג$ חדש לאגרואקולוגיה 1992 ב. לרבות במרחב החקלאי, הסביבה
  . יליות של החקלאות על הסביבהכדי לצמצ  את ההשפעות השל

__________________ 
לפיכ  חקלאות . קיימא הוא פיתוח שנעשה בהווה ומביא בחשבו  את צורכי הדורות הבאי  פיתוח בר  1

קיימא היא חקלאות העונה על מטרות הייצור העכשוויות בלי להעמיד בסכנה את צורכי העתיד על  בת
 .ידי דלדול והתדרדרות של המשאבי  הסביבתיי 
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול  של המשרד 2011ספטמבר  בחודשי  אפריל
ומשרד החקלאות בחומרי הדברה ובחומרי דישו  וכ  את תכנו  הטיפול בפסולת 

, הביקורת נעשתה בשירותי  להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות. החקלאית
לחימה במזיקי  ובמחוז הדרו  של המשרד , חומרי  מסוכני , ואקולוגיהבאגפי אגר

י  ריהשלמת מידע נעשתה בשירותי  הווטרינ). ג" רט להל  (וכ  ברשות הטבע והגני  
, באגפי שירות המזו  הארצי ובריאות הסביבה במשרד הבריאות, במשרד החקלאות

ג# הפיקוח על העבודה בא, ) רשות המי  להל  (ברשות הממשלתית למי  ולביוב 
ובמועצות האזוריות ) ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , הבמשרד התעשיי

  . אשקלו  ומרחבי  חו#
 עיקרי הממצאי 

 חומרי הדברה 
תכשירי . בקטריות ומכרסמי , חומרי ההדברה מיועדי  לטיפול במזיקי  כגו  חרקי 

חרונות התרחב מאוד בעשרות השני  הא. הדברה ה  תרכובת של חומרי  אלה
השימוש בתכשירי ההדברה בכל העול  מפני שה  חיוניי  לחקלאות אינטנסיבית 

ע  זאת חומרי . ומצמצמי  את הצור$ בהגדלת השטח המעובד כמענה לביקושי המזו 
בקרקע , במקורות המי , בצמחי , בבעלי חיי , ההדברה ה  רעלי  הפוגעי  באד 

  .ובאוויר
  אחריות משרדי הממשלה

ויישומ  מוטל על משרדי ממשלה , חוקי  ותקנות רבי  נועדו לאסדרת תחו  ההדברה
ופקודת , 1956 ז"התשט, משרד החקלאות פועל מכוח חוק הגנת הצומח: כדלקמ 

 ותקנותיה  העוסקי  במניעת חדירת  של מזיקי  1945, מחלות בעלי חיי 
 ג"התשנ, מסוכני המשרד להגנת הסביבה פועל מכוח חוק החומרי  ה; לחקלאות

 נציגי משרד הבריאות משתתפי  בוועדות בי ;  ותקנותיו בתחו  התברואה1993
משרדיות הממליצות על השימוש בתכשירי הדברה ובבדיקת שאריות של חומרי הדברה 

ת מופקד על ההיבט הבטיחותי של העובדי  בתחו  "משרד התמ; במוצרי מזו 
  . י פיקוח בתחו  ההדברהג נותני  למשרד שירות"פקחי רט; ההדברה

 כמות חומרי ההדברה שבשימוש
 החליטה הממשלה2003במאי  .1

2

קיימא והטילה על   לאמ, מדיניות של פיתוח בר
במאי . לנקוט צעדי  להפחתת השימוש בחומרי הדברה, בי  היתר, משרד החקלאות

__________________ 
בפרק על פיתוח , )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו ג  מבקר המדינה; 14.5.03  מ246' שלה מסהחלטת ממ  2

 . 343' עמ, קיימא בר
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י כ, בי  היתר, שקבעה" קיימא אסטרטגיה לפיתוח בר" פרס  משרד החקלאות 2010
 מבי  ( חומרי הדברה 60יש להפחית את כמות חומרי ההדברה ולהוציא משימוש 

 . 2012 עד אמצע  קרי , בתו$ שנתיי ) 1,000 כ
התכנית האסטרטגית של משרד החקלאות לא קבעה יעדי  כמותיי  ואבני דר$ 

ועד , 2010מאי , ממועד פרסו  התכנית, יתרה מכ$. להפחתת השימוש בחומרי ההדברה
הגביל משרד החקלאות את , במש$ כשנה ורבע, 2011ספטמבר , סיו  הביקורתמועד 

 . אול  הוא לא החליט להוציא תכשיר כלשהו משימוש, השימוש בכמה תכשירי 
בארצות מערביות אחדות נהוג לקיי  סקרי שדה ולפרס  את הסוגי  והכמויות  .2

של חומרי ההדברה המשמשי  בכל גידול
3

וההיבט , יר בעניי  זהבישראל אי  מידע סד. 
 1998 ב,  שני 14לפני : הכמותי של חומרי ההדברה נבדק בשני  האחרונות רק פעמיי 

בידי  (2008 ב, ולפני ארבע שני ) ס" הלמ להל  , בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(
אי  לפני מקבלי ההחלטות והציבור , מאחר שלא נעשה איסו# נתוני  רצי#). גו# פרטי

אפשר לקבוע א  החלטת  ואי, גמות השימוש בחומרי הדברה והיקפ מידע על מ
  . אכ  קוימה2003 הממשלה מ

 ניטור השימוש בחומרי ההדברה והפיקוח עליו
השימוש בחומרי הדברה נעשה בידי אלפי חקלאי  וקבלני הדברה בשטח של יותר  .1
 שלושה פקחי  לעניי  זה מעסיק המשרד. לעתי  סמו$ לבתי מגורי ,  מיליו  דונ 3 מ

הבודקי  בעיקר את אחסו  החומרי  ואת השימוש בה  בכל האר, ומטפלי  , ג"מרט
ג סמכויות אכיפה שיאפשרו לה  "אול  המשרד לא הקנה לפקחי רט. בפניות הציבור

ושיתו# הפעולה של החקלאי  ע  הפקחי  ומילוי הנחיותיה  , למצות את תפקיד 
 .ח סמכות כלשהינעשי  על בסיס הסכמה הדדית ולא מכו

לפיקוח ללא סמכויות יש חסרונות העלולי  לפגוע , לדעת משרד מבקר המדינה
 . לעומת פיקוח על בסיס סמכויות מוקנות בדי , באינטרס הציבורי

המשטרה הירוקה היא זרוע האכיפה הפלילית של המשרד ומפקחיה פועלי   .2
ה כי המשטרה הירוקה הועל. התקנות והצווי  של הגנת הסביבה, לאכיפת החוקי 

 .אינה עוסקת באכיפה בתחו  ההדברה החקלאית
ומוקנית , שר החקלאות ימנה מפקחי  לעניי  חוק זה, על פי חוק הגנת הצומח .3

. ולבצע חיפוש לש  מילוי תפקיד ) חו, מבית מגורי (לה  הזכות להיכנס לכל מקו  
בפועל יחידת השירותי  להגנת הצומח
4

יקת הימצאות של  הגבילה את עצמה לבד
והיא אינה מפקחת בשטח על , שאריות חומרי הדברה בתוצרת החקלאית לאחר הקטי#

עקב כ$ ועקב . השימוש בתכשירי ההדברה והשפעת  על החקלאי ועל סביבתו הבנויה
כמעט אי  פיקוח ואכיפה בתחו  ההדברה , מיעוט הפקחי  שמעסיק המשרד

 .החקלאית
__________________ 

 ).14.11.01 למשל מ(על פי פרסומי  של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   3
השירותי  להגנת הצומח ולביקורת פועלי  במסגרת משרד החקלאות כזרוע לאכיפת חוקי  ותקנות   4

ניטור ומניעת נגעי צמחי  וכ' יבוא ויצוא של תוצרת , רותי  מקצועיי  בנושאי הגנת הצומחולמת' שי
 .חקלאית
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שירותי  להגנת הצומח את הפירות והירקות בבתי מדי שנה בשנה דוגמת יחידת ה .4

. האריזה ובחלקות הגידול כדי לבחו  א  יש שאריות של חומרי הדברה בתוצרת טרייה
החריגות שמוצא משרד החקלאות בבדיקותיו דומות לחריגות שנמצאות בכלל העול  

 גבוהות נמצאו חריגות) 'שמיר וכו, נענע, פטרוזיליה(ע  זאת בצמחי התבלי  . המערבי
 . במש$ שני 

משרד זה בודק . המשרד העיקרי המופקד על בריאות הציבור הוא משרד הבריאות .5
מתוצאות הבדיקות . את השאריות של חומרי ההדברה בנקודות המכירה של התוצרת

 עולה כי שיעור החריגות שמוצא משרד הבריאות 2010 2006של משרד הבריאות בשני  
מאחר . יותר משיעור החריגות שמוצא משרד החקלאותמדי שנה בשנה גבוה הרבה 

שהבדיקות של משרד הבריאות נעשות בעיתוי מאוחר יותר מהבדיקות של משרד 
לפחות , ובזמ  החול# בי  הבדיקות חלק משאריות חומרי ההדברה מתפרק, החקלאות

היה מקו  להניח כי בבדיקות של משרד הבריאות יתגלו , בחלק מ  התוצרת החקלאית
 התאמה בי  תוצאות הבדיקות של שני  על כ  יש לתמוה על אי. ות חריגותפח

 . המשרדי 
משרדי הבריאות והחקלאות לא נהגו בשקיפות ובמש$ שני  לא פרסמו בסדירות את 
, תוצאות בדיקותיה  בכל הנוגע לניטור שאריות חומרי ההדברה בתוצרת החקלאית

  . לות בעניי  זהכדי שהציבור יוכל לקבל החלטות צרכניות מושכ
 השימוש בחומרי הדברה בידי החקלאי 

מרבית המדבירי  במגזר התברואי חייבי  ברישוי עסקי  ובהיתר רעלי   .1
הרישוי נית  רק לאנשי  שהוכשרו . ובה  נקבעי  הכללי  לפעילות , מהמשרד

, לעומת זאת. עמדו בבחינות ומשתתפי  בימי עיו  באופ  סדיר, הכשרה מקצועית
ות החומרי  המסוכני  ובתקנות הגנת הצומח נקבעו לחקלאי  פטורי  מחובת בתקנ

פעמי  רבות כאשר הפטורי  אינ  חלי  אי  אכיפה . היתרי רעלי  בנסיבות מסוימות
לפיכ$ אלפי החקלאי . של ההוראות הנוגעות לציבור החקלאי 

5

 המשתמשי  
ילות שונות עושי  זאת בתדירות גדולה בכמויות גדולות של חומרי הדברה מדרגות רע

לאחסנ  ולהשתמש בה  ללא חובת הכשרה , ללא היתרי רעלי  ויכולי  לרכש 
 . כלשהי

אול  החקלאי  , משרד החקלאות מקיי  השתלמויות לחקלאי  בנושאי ההדברה .2
, לדעת משרד מבקר המדינה. אינ  מחויבי  להשתת# בה  והיענות  ליוזמות אלה דלה

שבו מתבצעות פעולות הדברה בידי אנשי  שלא הוכשרו , יי אי  להשלי  ע  המצב הק
 . לכ$ כיאות

היבטי  רבי  של פעילות ההדברה אינ  מנוהלי  בידי משרדי הממשלה הנוגעי   .3
ולכ  אי  מאגר מידע על , הפעילות אינה נרשמת בידי משרד ממשלתי כלשהו: בדבר

,   מיועד חומר ההדברהדרגת רעילותו והשטח והגידול שלה, כמותו, החומר הנקנה
היעדר . ואי  בדיקה בשטח של ההיערכות לריסוס ושל הריסוס עצמו על פי התקנות

__________________ 
 10,000 9,000 יש כ, ל משרד החקלאות ומנהלת השירותי  להגנת הצומח ולביקורת"להערכת מנכ  5

 .חקלאי  פעילי  בחקלאות הצמחית
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לרבות , לעתי  מסוכני  מאוד, ניהול הידע וההכשרות והיעדר הפיקוח תרמו לכשלי 
 . מניעת פעולות לא חוקיות של חקלאי  בשימוש בחומרי ההדברה אי
תקנות הבטיחות בעבודה .4

6

 את העובדי  בייצור התכשירי  ואת  מחייבות
א$ ה  אינ  חלות על ציבור גדול , העוסקי  בריסוס מהאוויר להיבדק בבדיקות רפואיות

לפיכ$ אלפי חקלאי  .  המשתמשי  בחומרי הדברה על פני הקרקע הרבה יותר 
ג  תקנות הבטיחות. המרססי  מהקרקע אינ  נבדקי  למרות חשיפת  לסיכוני 

7

 
 הדרכות על הסיכוני  ואמצעי הזהירות שיש לנקוט בעבודות ההדברה המחייבות קיו 

  . לא תמיד מיושמות בהיעדר מנגנו  לקיו  הדרכת חובה שיבטיח את מילוי התקנות
 הסדרת השימוש בחומרי הדברה בסביבת מגורי 

, בשני  האחרונות גדל מספר התושבי  שהעתיקו את מגוריה  ליישובי  חקלאיי 
לעתי  . בתי המגורי  ובי  השטחי  המעובדי  המרוססי  קטנו מאודוהמרווחי  בי  

, קוצר נשימה, קרובות מגיע רח# חומרי ההדברה לבתי המגורי  ומחולל מפגעי ריח
 . בחילות והרעלות עד כדי צור$ באשפוזי 

הועלה כי תקנות העוסקות במרווחי  בי  בתי מגורי  ובי  שטחי  מרוססי  שהותקנו 
המידע . וק החומרי  המסוכני  נותנות מענה חלקי בלבד לסוגיה מכוח ח2005 ב

ובינואר , "כללי המשחק"המצטבר על השפעת חומרי ההדברה על האד  חייב את שינוי 
 הגיש מנהל אג# אגרואקולוגיה במשרד לשר להגנת הסביבה הצעה לשינוי 2011ובמאי 

להגנת הסביבה אימ, השר . התקנות בדבר ריסוסי  מהאוויר ומהקרקע בקרבת מגורי 
  .בפועל הדבר לא אירע. 2011את ההמלצות והורה לקד  את התקנת  עד יולי 

 דשני  כימיי 
עודפי הדש  שאינ  נקלטי  בצומח מגיעי  למי התהו  ופוסלי  לשימוש מי  שנועדו 

נקבע כי לש  מניעת זיהו  המי  רשאי השר , 1959 ט"התשי, בחוק המי . לשתייה
הוראות בדבר השימוש בחומרי  , בי  השאר, תקי  תקנות הקובעותלהגנת הסביבה לה

 ואיל$ הגיש מנהל אג# 2003 א# שבכמה הזדמנויות מ. לרבות דישו , מסוימי 
עד מועד סיו  , אגרואקולוגיה להנהלת המשרד הצעה לתקנות למניעת דישו  יתר

, ות לדישו לא התקינו השרי  להגנת הסביבה תקנות הנוגע, 2011ספטמבר , הביקורת
  .והמשרד הפגי  בעניי  זה התנהלות פסיבית שאינה עולה בקנה אחד ע  ייעודו

 תכנו  הטיפול בפסולת חקלאית
שמירת בריאות הציבור היא מ  הנושאי  העומדי  בראש דאגותיה של הרשות  .1

האחריות לטיפול בפסולת. המקומית
8

 מוטלת על המועצות האזוריות מכוח צו 

__________________ 
 די  בחומרי הדברה שה  זרחני  אורגניי גהות תעסוקתית ובריאות העוב(תקנות הבטיחות בעבודה   6

 .1992 ג"התשנ, )וקרבמטי 
 .1964 ד"התשכ, )עובדי  בחומרי הדברה(תקנות הבטיחות בעבודה   7
 .חו* מפסולת שהיא בגדר חומרי  מסוכני   8
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בפועל מועצות אזוריות . 1958 ח"התשי, )מועצות אזוריות(ות המועצות המקומי

אול  , מטפלות בפסולת הביתית והתעשייתית בתחומ  ומפנות אותה לאתרי  מורשי 
. והיא נשארת בשטח ללא טיפול, ה  כמעט אינ  עוסקות בפינוי הפסולת החקלאית

, תוחי חלק מהחקלאי  משליכי  פסולת בשטחי  הפ, יבהיעדר פתרו  מוניציפל
 . לפעמי  בניגוד להוראות החוקי 

הכנה , בשיתו# מועצות אזוריות,  ואיל$ יז  אג# אגרואקולוגיה במשרד1996 מ .2
שיישומ  יכול היה לקד  , של תכניות אב לטיפול בפסולת החקלאית בתחומ  ולמחזורה

 בפועל מועצות אזוריות רבות שמימנו את. את פתרו  בעיית התברואה במרחב החקלאי
הכנת  של תכניות אב לתחומ  בחלקי  שווי  ע  המשרד אינ  מיישמות אות  עקב 
היעדר יכולת לממ  את הבנייה של המתקני  הנדרשי  ואת עלות תפעול  מדי שנה 

המשרד מצדו לא פעל להפקת לקחי  כדי לקד  את ההיתכנות של תכניות אב . בשנה
  . נוספות

 תרומת המשרדי  לשמירת הסביבה החקלאית
 עוסק המשרד להגנת הסביבה בעיקר בהתוויית מדיניות סביבתית 1989 מהקמתו ב

המייצג את האינטרס הסביבתי במערכת , למשרד. ובקידו  חקיקה ותקינה בתחו  זה
 הקי  1992 ב, כאמור. והוא כמעט אינו עוסק בביצוע, יש תפקיד של מאסדר, השלטו 

. ל בהגנת הסביבה במרחב החקלאיאשר תכליתו לטפ, המשרד את אג# אגרואקולוגיה
ריבוי התפקידי  המוטלי  על אג# אגרואקולוגיה אינו עולה בקנה אחד ע  המחסור 
, בכוח אד  ובתקציבי  המאפיי  את האג# ממועד הקמתו ועד מועד סיו  הביקורת

ג  משרד החקלאות פועל בשני  האחרונות לעידוד חקלאות בעלת . 2011ספטמבר 
, לנוכח פערי התקציב הניכרי  בי  המשרדי . התורמת לסביבהתועלות אקולוגיות 

נראה כי משרד , גודל המנגנוני  של כל אחד מה  ופערי הניסיו  הביצועי ביניה 
 . כפרי הרבה יותר מ  המשרד החקלאות משפיע על הגנת הסביבה במרחב החקלאי

החקלאות על א# התמורה שחלה בשני  האחרונות במשרד , לדעת משרד מבקר המדינה
, עדיי  מושרשת בו גישה שלפיה עליו לגונ  על החקלאי , בכל הנוגע להגנת הסביבה

על כ  מתפקידו של . OECD  ובפרסומי  של ה2010 כמצוי  בתכניתו האסטרטגית מ
המשרד להגנת הסביבה להגדיל את משקלו בהבטחת האינטרס הסביבתי במרחב 

  . החקלאי
 סיכו  והמלצות

הקות בתחו  ההדברה בישראל היא היעדר איסו# שיטתי של אחת החולשות המוב
כמו כ  המשרד להגנת . נתוני  וניתוח  לש  גיבוש מדיניות בידי מקבלי ההחלטות

הסביבה לא עושה ניטור שאפשר ללמוד ממנו על יעילות ההדברה ועל הימצאות שרידי 
  היא מ  יצירת בסיס נתוני, לדעת משרד מבקר המדינה. הרעלי  באוויר ובקרקע

על משרדי . הכלי  החיוניי  ביותר לניהול תחו  ההדברה ויש לקדמה לאלתר
החקלאות והגנת הסביבה לפעול להכנת  של סקרי  שנתיי  בנושא השימוש בתכשירי 

 85%המאשר את רישוי  של , כמו כ  על משרד החקלאות. ס"הדברה בידי הלמ
אבני דר$ לש  עמידה בהחלטת לקבוע יעדי  כמותיי  ו, מתכשירי ההדברה שבשימוש

 . על הפחתת השימוש בה 2003 ממשלה מ
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ואלפי חקלאי  המשתמשי  בה  בתדירות גבוהה בכמויות , חומרי ההדברה ה  רעלי 
וה  יכולי  לרכוש , גדולות עושי  זאת ללא היתרי רעלי  או הכשרות והסמכות כלשה 

אי  , מבקר המדינהלדעת משרד . לאחסנ  ולהשתמש בה  ללא ידע כלשהו, אות 
בכלל זה על המשרד . ולכ  יש לשקול אילו אמצעי  לנקוט, להשלי  ע  המצב הקיי 

לשקול אפשרות לצמצ  את הפטורי  הקבועי  בתקנות כדי לחייב יותר חקלאי  
במש$ שני  ,  בהדרגה או לחלופי  על משרד החקלאות לשקול להתנות , בהיתרי רעלי 

באחסונ  , בשיווק , בהובלת ,  ברכישת חומרי הדברה את עיסוקו של חקלאי אחדות 
ולגבש קורסי  מובני  וייעודיי  , בחובת הסמכה וברישוי, ובפיזור  בשטח בהכשרה

 . למטרה זו כדי שחקלאי  לא מיומני  לא יעסקו עוד בהדברה
, אסדרה קפדנית וניטור ופיקוח מוגברי , ממשק ההדברה מחייב ניהול סיכוני 

בהיעדר פיקוח מתרחשי  כשלי  . ה כי הדבר לא נעשה במידה מספקתומהממצאי  עול
לדעת משרד מבקר המדינה יש לשקול . בתחו  ההדברה ולא מתאפשרת אכיפה סדירה

ת לש  הגדלת "הבריאות והתמ, הגנת הסביבה, איגו  משאבי  של משרדי החקלאות
הסמי$ את כמו כ  על המשרד ל. מצבת הפקחי  וריבוי האמצעי  העומדי  לרשות 

כדי שיהיה אפשר לאכו# , 2007 כפי שכבר החליט ב, ג לבצע אכיפה מינהלית"פקחי רט
 . את קיו  התקנות במקרי  חמורי  שבה  אי  שיתו# פעולה מצד החקלאי 

אשר לניטור שאריות חומרי ההדברה בתוצרת החקלאית בידי משרדי החקלאות 
,  ובסדירות את תוצאות הבדיקות עליה  לנהוג בשקיפות ולפרס  בתיאו  והבריאות 

כדי , המאופייני  בחריגות גבוהות במש$ שני , בייחוד בכל הנוגע לצמחי התבלי 
עד לתיקו  המצב בצמחי . שהציבור יוכל לקבל החלטות צרכניות מושכלות בעניי  זה

התבלי  על משרד החקלאות לייחד מאמ, להדרכת החקלאי  המגדלי  אות  להפחית 
 . יפה מוגברת כדי לצמצ  את החריגותבריסוסי  ולאכ

הדברה יש לשקול את האפשרות לקבל את ההחלטות  בסוגיית הממשק מגורי 
; שמירת בריאות הציבור) א: (על פי שני עיקרי , בי  היתר, המסדירות את הקונפליקט

 א  מדיניות או פעולות עלולות להזיק באופ  חמור  קרי , עקרו  הזהירות המונעת) ב(
ובהיעדר מידע מדעי הקובע כי לא יתרחש נזק יש להימנע ככל האפשר , י הפי$או בלת

על משרדי החקלאות . הצעות רבות הועלו ליישוב קונפליקט זה. מ  הפעולות הללו
והגנת הסביבה לבחו  את הפתרונות ולפעול בהקד  ליישומ  של אלה שיימצאו 

  .מיטביי 
עטיי  לא בוצעו במלוא  תכניות על המשרד להגנת הסביבה לבחו  את החסמי  שב

על השלטו  . אשר הוא השתת# במימונ  ובהכנת , האב לטיפול בפסולת החקלאית
המרכזי לשקול להעמיק את השתתפותו במימו  המתקני  לטיפול בפסולת החקלאית 

עקב חוסר , בייחוד בפריפריה, במועצות אזוריות דלילות אוכלוסי  ומעוטות הכנסות
 .  מתקני  אלהיכולת  לממ  בעצמ

 ומדינות OECD משנות התשעי  של המאה העשרי  פעלו המדינות החברות בארגו  ה
מדינת ישראל . לרבות בחקלאות, קיימא האיחוד האירופי לקידו  של פיתוח בר

ממצאי דוח זה .  ואיל2003$משנת , על פי החלטת ממשלה, קיימא מחויבת לפיתוח בר
סביבה בזכות   בכל הנוגע לממשק חקלאותמלמדי  כי ג  בישראל חלה התקדמות

אול  מהשוואה לארצות המתקדמות . מאמציה  של משרדי החקלאות והגנת הסביבה
בגי  חולשתו של המשרד , בי  היתר, בעול  עולה כי ישראל עדיי  מפגרת בעניי  זה

דישו  וטיפול בפסולת , הדברה: להגנת הסביבה כמאסדר בנושאי  המרכזיי 
על המשרד להגנת , כדי לממש את תפקידו,  משרד מבקר המדינהלדעת. החקלאית
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לפעול , שהוא המייצג העיקרי של האינטרס הסביבתי במערכת השלטו , הסביבה

לקד  התקנת תקנות חיוניות ולהגביר את , להוספת משאבי  לאג# אגרואקולוגיה
שיקולי  שינוי כזה יוכל להביא לידי הטמעה רבה יותר של ה. האכיפה במרחב החקלאי

  . הסביבתיי  בחקלאות
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   משרד החו 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נבדקה פעילות משרד החו  בתחו  תכנו  מדיניות החו  ותכלול העשייה 
במסגרת זו נבדקו הנושאי  . המדינית בדגש על עבודת החטיבה לתכנו  מדיני

אסטרטגי  יישו  המלצות דוח ועדת וינוגרד בתחו  התכנו  המדיני: האלה
ובפרט , אסטרטגי משרדית בתחו  התכנו  המדיני  הפעילות הכלל;במשרד

וממשקי העבודה של החטיבה ; תפקוד החטיבה לתכנו  מדיני בעתות שגרה
במשרד , בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה. משרדי במרחב הבי 

 .ל"הביטחו  ובצה
 במשרד החו  נעשתה ביקורת מעקב אחר תיקו  הליקויי  שהועלו בביקורת

לאומי   במרכז לשיתו% פעולה בי 2004ב שנעשתה בשנת 55בדוח מבקר המדינה 
לאומי של  תיאו  וביצוע פעולות הסיוע הבי , המופקד על ניהול) ב"מש(

שהיא , במסגרת זו נבדק ג  הטיפול בליקויי  בפעילות חברת האיגוד. המשרד
בחנו נוס% על כ) נ. ב"חברה ממשלתית המשמשת זרוע לביצוע פעילות מש

הנושאי  העיקריי  . ב ושל חברת האיגוד"היבטי  נוספי  של פעילות מש
היבטי  בתכנו  פעולות הסיוע ; ב"הפעילות הננקטת לשינוי מבני במש: שנבדקו
בדיקות . ב ובחברת האיגוד"היבטי  תקציביי  וכספיי  בפעילות מש; ובניהול 

  .השלמה נעשו במשרד האוצר וברשות החברות הממשלתיות
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 התכנו  המדיני במשרד החו&
ליישו  המלצות דוחות )  המשרד להל  ג  ( ואיל  פועל משרד החו  2008משנת 

במסגרת זו קבע . 1הוועדות הציבוריות שדנו בהפקת לקחי מלחמת לבנו  השנייה
כמטרה " חיזוק המימד המדיני והטמעתו בביטחונה הלאומי של ישראל"המשרד את 

המשרד א$ הציב לעצמו יעדי  בעיצוב מדיניות החו  . ראשונה במעלה לפעילותו
ביטחוניות שעל סדר היו  הלאומי תו  הגברת  והתכנו  האסטרטגי בסוגיות מדיניות

 .במומחיות ובמשאבי  המצויי  במשרד החו , השימוש היעיל בידע
אסטרטגי במשרד כוללי  הכנת תכניות לקידו  תהליכי   תחומי התכנו  המדיני

והיערכות לסיכול מדיני של איומי  אסטרטגיי  ותהליכי חשיבה , יניי והסדרי  מד
על תחומי  אלה מופקדות כמה יחידות . ועבודה לגיבוש מדיניות החו  בסוגיות שונות

 החטיבה  להל  (יחידה מרכזית העוסקת בתחו  זה היא החטיבה לתכנו  מדיני . מטה
  . ל המשרד"הכפופה למנכ, )ד או החטיבה"לתכמ
 לות הביקורתפעו

 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות המשרד בתחו  2011אוגוסט  בחודשי  פברואר
. בדגש על עבודת החטיבה לתכנו  מדיני, תכנו  מדיניות החו  ותכלול העשייה המדינית

, )ל" המל להל  (בדיקות השלמה נעשו במטה לביטחו  לאומי במשרד ראש הממשלה 
  .ל"ביטחו  ובאג" התכנו  של צהמדיני במשרד ה באג" הביטחוני

 עיקרי הממצאי 
אסטרטגי במשרד  יישו  המלצות דוח ועדת וינוגרד בתחו  התכנו  המדיני

 החו 
) בדימוס( בראשות השופט 2006הוועדה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנו  

קבעה במסגרת הדוח החלקי שהגישה )  ועדת וינוגרד להל  (ר אליהו וינוגרד "ד
את הצור' בחיזוק מרכיבי החשיבה )  דוח הביניי  להל   (2007משלה באפריל למ

והתכנו  המדיני במטה המקצועי של המשרד לש  טיוב קבלת ההחלטות הלאומיות 
במאי אותה שנה החליטה הממשלה לאמ  את עיקרי דוח . ביטחוניות בסוגיות מדיניות

 אמנו  ליפקי ) 'מיל(ל "ת ראבמסגרת זו הוחלט להקי  צוות היגוי בראשו. הביניי 
, שיגבש תכנית מפורטת ליישו  המלצות הדוח האמור) שחק  ועדת ליפקי  להל  (שחק 

". שילוב מלא של משרד החו  בהחלטות ביטחוניות בעלות מימד מדיני"לרבות בנושא 
שחק קבעה כי אחד העקרונות המנחי  ליישו  ההמלצות הוא ההכרה  ועדת ליפקי 

__________________ 
 די  וחשבו    מלחמת לבנו  השנייה  ) ועדת וינוגרד (2006הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנו   1

   מלחמת לבנו  השנייה  ) ועדת וינוגרד (2006הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנו  ; )2007 (חלקי
המלצות צוות ההיגוי ליישו" המלצות הדוח החלקי של ועדת ; )2008) ('כר  א(די  וחשבו  סופי 

 ).2007" (שחק ועדת ליפקי  " וינוגרד 
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שרד וביכולותיו הייחודיות בתחו  עיצוב מדיניות החו  של ישראל בתפקידו של המ

 .ומערכת יחסי החו  שלה
י .1 נ י ד מ ו   נ כ ת ל ה  ב י ט ח ה ק  ו ז י  דנה הנהלת 2009 בפברואר  )א(   :ח

ד באמצעות "שחק לחזק את החטיבה לתכמ המשרד ביישו  המלצות דוח ועדת ליפקי 
אסטרטגי  ת לגו" תכנו  מדיניהרחבת ייעודה מיחידה שעיקר עיסוקה בחשיבה מדיני

בדיו  האמור ההנהלה לא קיבלה החלטה פורמלית בעניי  ייעוד החטיבה . גוני רב
 . והמשרד לא פעל לבנות מודל מתאי  להפעלת החטיבה, ותפקידיה

בתוספת משרת יוע  , 2009ל מאוגוסט "ארבע מהמשרות שנקבעו בהחלטת המנכ )ב(
 .ה וה  לא אוישולא נקבעו עד כה בתק  החטיב, כלכלי

ת .2 י ג ו ל ו ד ו ת מ ה  ר ש כ הדוח הסופי של ועדת וינוגרד קובע כי מומל  לפעול  :ה
החטיבה , בעקבות זאת. להכשרת בעלי מקצוע בכירי  בגופי  המדיניי  והביטחוניי 

ניסתה להטמיע את שיטות העבודה שלה בקרב כלל יחידות המשרד העוסקות בתחו  
אול  ניסיונות אלו . לי' הערכת המצב השנתיתובפרט במסגרת תה, התכנו  המדיני

  .נדחו בידי חלק מהעובדי 
 אסטרטגי משרדית בתחו  התכנו  המדיני הפעילות הכלל

ובה  האג" לענייני  אסטרטגיי , גורמי מטה נוספי 
2

 והאגפי  המדיניי  המרחביי 
3

 ,
 . עוסקי  בתכנו  אסטרטגי הקשור לעבודה המדינית שנעשית בתחומי אחריות 

ה .1 ט מ ה ת  ו ד י ח י ב  ר ק ב ה  ב י ט ח ה ד  מ ע הצעת ראש החטיבה )  א(   :מ
אסטרטגי  משרדיי  בתחו  התכנו  המדיני  למיסוד מנגנוני השיתו" הפני 2008משנת 

ג  נקודות התורפה . לא נדונה בהנהלת המשרד, על רקע הביזור הקיי  בתחו  זה
בראשות המשנה שזוהו בתחו  האמור על ידי צוותי ההכנה של הרפורמה המבנית 

 .  לא קיבלו מענה מלא2009ל בשנת "למנכ
הג  שהחטיבה מיועדת לעסוק בתכנו  מדיני במובח  מאופ  העיסוק בתחו  זה  )ב(

הנהלת המשרד עדיי  לא קבעה את חלוקת הסמכויות והתפקידי  , ביתר יחידות המטה
את תפקידיה והדבר פוגע ביכולת החטיבה למלא , בינ  ובי  החטיבה בנוגע לתחו  זה

 . באופ  מיטבי
ת  .2 ו י נ י ד מ ו   נ כ ת ו   ח ת ב י   י ב י ט ר ג ט נ י א י   ר צ ו ת ת  ק פ ה

ו  ח לא כל התוצרי  שמציגה החטיבה , על א" האמור בתקנו  שירות החו  :ה
, "המידע המדיני האגור ומעובד במשרד"להנהלת המשרד ולדרג המדיני כוללי  את 

בדגש על האגפי  , שרדהמשק" ומשקלל את כלל עמדות הגורמי  הרלוונטיי  במ
בחלק מהמקרי  הרלוונטיי  החטיבה המציאה להנהלת המשרד מסמכי . המרחביי 

לרבות , מדיניות אינטגרטיביי  שאינ  כוללי  את מלוא המידע המדיני הצבור במשרד
 .העמדות המקצועיות השונות של יחידותיו

__________________ 
 .רור העולמי ובהפצת נשק בלתי קונבנציונליעל ריכוז הטיפול במאבק בט, בי  השאר, אג% הממונה 2
המופקדי" בעיקר על קידו" הקשרי" , "אגפי" הגאוגרפיי""אגפי" אלו מוגדרי" בתקנו  שירות החו( כ 3

 .ל ופיקוח על פעילות "הדיפלומטיי" בי  ישראל למדינות העול" באמצעות הנחיית הנציגויות בחו
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ת .3 ו י ת ע ב  צ מ ת  ו כ ר ע   החלה החטיבה להניע תהלי' כלל2008בשנת  :ה
שנועד להציג לפני הנהלת המשרד והדרג " הערכת מצב מדינית שנתית"משרדי של 

המדיני מסמ' אינטגרטיבי של עמדת משרד החו  בסוגיות המדיניות שעל סדר היו  
התהלי' התבסס על חלוקת העובדי  לכמה קבוצות ).  הערכת המצב להל  (הלאומי 

 . עבודה בחת' נושאי ובליווי ייעו  מתודולוגי
 הניב תהלי' הערכת המצב מסמ' אינטגרטיבי שהופ  בקרב הגורמי  2008בשנת  )א(

אול  טיוטות המסמכי  שהניבו תהליכי  דומי  שבוצעו במשרד בשני  . הרלוונטיי 
; )2011  ו2010( לא הופצו וממילא לא אושרו לשימוש בשני  העוקבות 2010  ו2009

. לא יכלו להפיק מה  תועלת מקצועית, ל"לרבות הנציגויות בחו, ולכ  יחידות המשרד
לא , ועל א" מטרתו של תהלי' הערכת המצב המדינית השנתית כאמור, בעקבות זאת

ל מסמכי  מסכמי  של התהלי' לשני  "הציג משרד החו  במישרי  או באמצעות המל
לפני מליאת הממשלה ולפני ,  לפני ועדת השרי  לענייני ביטחו  לאומי2010  ו2009

 .משרדיי  רלוונטיי  אחרי   גורמי  בי
  .ל"הנהלת המשרד לא קיימה את הערכות המצב החודשיות כפי שהחליט המנכ )ב(

 אסטרטגי בזירה הלאומית ממשקי התכנו  המדיני
ט  .1 ב י ה ת  ו ל ע ב ת  ו י נ ו ח ט י ב ת  ו ט ל ח ה ב ו   ח ה ד  ר ש מ ב  ו ל י ש

י נ י ד ב שחק בעניי  שילו על א" האמור בדוח ועדת וינוגרד ובדוח ועדת ליפקי  :מ
תשומות התכנו  האסטרטגי של , המשרד בהחלטות ביטחוניות בעלות היבט מדיני

משרד החו  עדיי  אינ  מוטמעות כהלכה בתהליכי העבודה של משרד הביטחו  קוד  
 . להצגת  לפני הדרג המדיני

ה .2 צ ב ו   נ כ ת ה ג   א י   ב ו ה  ב י ט ח ה י   ב ה  ל ו ע פ ה ו   ת י ל "ש
ג( ה) ת"א ר ג ש ת  ע  קשרי העבודה בעת שגרה בי   הניסיו  למסד את ) א(   :ב

 .לא הניב תוצאות, 2009 ועד אוקטובר 2008שנעשה מנובמבר , ת"המשרד ובי  אג
" השאלת"ועל א" הדג  המקובל של , שחק שלא לפי המלצת דוח ועדת ליפקי  )  ב(

ת עדיי  לא קיבל החלטה אופרטיבית בסוגיית הצבת "אג,   לעבודה במשרד"קצי  אמ
 .ד" לתכמקצי  מטעמו בחטיבה

שהוא מוקד , ת מצרי' קבלת תשומות ממשרד החו "התכנו  המדיני שנעשה באג )  ג(
אול  שני הגופי  עדיי  לא הצליחו . משרדי ידע ומומחיות בתחו  זה במרחב הבי 

ל "ליצור את המנגנו  שיבטיח חילופי מידע וידע שיטתיי  בי  גופי התכנו  המדיני בצה
 .ובמשרד

 הוא אינו מגביר את שיתו" הפעולה הקיי  בינו ובי  החטיבה ,ת"לטענת אג )  ד(
העלולה לפגוע באבטחת , במשרד החו " תופעת ההדלפות"ד כדי למנוע את "לתכמ

  .המידע המועבר בי  הגופי 
 סיכו  והמלצות

שנלמדו ותועדו בדוח ועדת וינוגרד ועובדו בדוח ועדת , לקחי מלחמת לבנו  השנייה
ה במעמדו המרכזי של המשרד בתחו  עיצוב מדיניות החו  של שחק לכדי הכר ליפקי 
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הניבו בי  היתר המלצות , ישראל ובתהלי' קבלת ההחלטות בענייני הביטחו  הלאומי

מ  הראוי אפוא כי הנהלת . מעשיות לחיזוק החטיבה לתכנו  מדיני במשרד החו 
ת תיקו  לרבות באמצעו, המשרד תקבע נהלי  ברורי  המחייבי  את כלל העובדי 

וכ  ראוי , הכוללי  את תהליכי העבודה והתוצרי  המצופי  ממנה, תקנו  המשרד
 . להגדיר מה  המדדי  הרלוונטיי  להערכת פעילות החטיבה ותוצריה

על הנהלת המשרד להגדיר בפירוש את גבולות הסמכות והאחריות של , במסגרת זו
ראוי ג  כי . ידות בארגו ד כדי להבהיר את תפקידיה ביחס ליתר היח"החטיבה לתכמ

ל יוודא שתוצרי  אלו "המנכ, קוד  למת  אישור להפי  את תוצרי החטיבה לגורמי חו 
 את עמדת  המקצועית של המשקפותכוללי  הצעות חלופיות לתכנו  מדיניות החו  

 .כלל הגורמי  הרלוונטיי  במשרד
צור' שילוב משרד מבקר המדינה סבור כי מסמ' הערכת המצב הוא אמצעי חשוב ל

על , התשומות והתובנות הייחודיות למשרד החו  בתהליכי קבלת ההחלטות בדרג המדיני
, פי המלצת דוח ועדת וינוגרד ובהתא  לתכלית הוראת חוק המטה לביטחו  לאומי

 להניח  פעולות המשרד בתחו  זה עדיי  לא השיגו את יעד  , ע  זאת. 2008 ח"התשס
לכ  . ונגזרותיה במסגרת עיצוב מדיניות החו  של ישראללפני הממשלה את הערכת המצב 

ראוי שהמשרד יתמיד בהפקת מסמ' הערכת מצב כאמור תו' שיתו" גופי  ממלכתיי  
, רלוונטיי  בהערכותיו המדיניות באמצעות הפצת המסמ' לעמיתיו במערכת הביטחו 

 .ביטחוני ויציג את תוכנו לפני מליאת הממשלה ולפני הקבינט המדיני
ח ועדת וינוגרד זיהה ג  צור' חיוני בהגברת שיתו" הפעולה בי  המשרד ובי  מערכת דו

ועמד על כ' שיש לשלב את תשומות , אסטרטגי ל בתחומי התכנו  המדיני"הביטחו  וצה
משרד החו  בתהלי' קבלת ההחלטות בזירה הלאומית בענייני  ביטחוניי  בעלי היבט 

ירי  בי  הגופי  האמורי  פוגמת בהתקדמות הפעלת  של ממשקי עבודה סד אי. מדיני
 . שחק בנושא זה תהלי' יישומ  של המלצות ועדת ליפקי 

שחק בעניי   כדי לייש  את מסקנות דוח ועדת וינוגרד ואת המלצות דוח ועדת ליפקי 
ת לקבל במשות" החלטות תשתיתיות שיש בה  כדי "על המשרד ואג, זה במלוא 

. העובדי  ההדדיות" השאלות"לרבות בעניי  , ארגונית להשפיע על ליבת העשייה הבי 
ונוכח העובדה כי בפועל מתקיימי  יחסי עבודה סדירי  בי  יחידות במשרד , יתרה מזו

ת את סוגיית הטיפול "על המשרד ללב  ע  אג, החו  ובי  גופי  במערכת הביטחו 
  והסדיר בי  בהדלפות כדי להסיר חס  זה בפני זרימת המידע ושיתו" הפעולה התקי

  . הגופי 
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 ממצאי מעקב
 )ב"מש(לאומי  המרכז לשיתו  פעולה וסיוע בי 

להל  (הוא אג  במשרד החו  ) ב" מש"להל  (לאומי "המרכז לשיתו  פעולה וסיוע בי 
תיאו  וביצוע של פעולות סיוע למדינות מתפתחות , המופקד על ניהול)  המשרד"

בצע בעצמו וה  פעולות המתבצעות בשיתו   ה  פעולות סיוע שהוא מ"ברחבי העול  
פעילות האג  מתמקדת בסיוע לפיתוח בר קיימא . לאומיי "גורמי  ישראליי  או בי 

פיתוח קהילתי ופיתוח , העצמת נשי , חינו$, בריאות, חקלאות: בתחומי  אלה
ב בעתות שגרה הוא "נוס  על הפעילות של מש).  סיוע לפיתוח"להל  (עסקי "כלכלי

לאירועי אסו  שאינ  מחייבי  ) סיוע הומניטרי(פעילות סיוע לשעת חירו  מקיי  
 . ל"מעורבות של פיקוד העור  של צה

ב מתבצע במסגרת פעילויות הדרכה והכשרה מקצועית "עיקר פעילות הסיוע של מש
ל בישראל ובמסגרת השתלמויות דומות במדינות זרות "של משתלמי  מחו
ל "ב לחו"נוס  על כ$ משגר מש). ד" קנ"להל  " (דקורס ניי"המתקיימות במתכונת 

בעיקר לש  הקמה וניהול של מרכזי הדגמה , "שליחויות ארוכות מועד"מומחי  ל
המשולבות , "שליחויות קצרות מועד"ומומחי  ל, )בעיקר חקלאיי (בתחומי  שוני  

ב באר  נעשות "ההשתלמויות שמקיי  מש). מ" שק"להל  (בפעילויות ההדגמה 
ב ופועלות בעבורו "אשר שלוש מה  מוחזקות על ידי מש, עות שלוחות מקצועיותבאמצ
 ).  השלוחות המוחזקות"להל  (בלבד 

הגו  המופקד על ניהול השלוחות המוחזקות ועל ניהול ההשתלמויות באר  מהבחינה 
האיגוד חברה להעברת "המינהלית והכספית הוא חברה ממשלתית ושמה 

  ).  חברת האיגוד"להל  (ב "להשגת יעדי מש" רוע ביצועז"שהוגדרה כ, "טכנולוגיה
 פעולות הביקורת

  להל  ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2011בחודשי  אפריל עד ספטמבר 
שתכליתה לבדוק כיצד טיפל המשרד בליקויי  העיקריי  ) ביקורת המעקב או הביקורת

2004שצוינו בדוח ביקורת קודמת שנעשתה בשנת 
1

).  הביקורת הקודמת   להל (
ב למדינות מתפתחות ונבדקו היבטי  "בביקורת הקודמת נבדקו פעולות הסיוע של מש

בביקורת המעקב נבחנו . ב ושל חברת האיגוד"תקציביי  וכספיי  בפעילות של מש
הבדיקה העיקרית נעשתה . ב ושל חברת האיגוד"היבטי  נוספי  של פעילות מש

ובדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר וברשות החברות , במשרד החו  ובחברת האיגוד
  . הממשלתיות

__________________ 
 603 'עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה  1
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 עיקרי הממצאי 

 ב "פעולות לשינוי מבני ותפקודי במש
, ב"ב בתחו  הסיוע למדינות מתפתחות יז  מש"לנוכח מאפייני פעילותו של מש .1

הכנת טיוטת הצעה של החלטת ממשלה הקובעת כי האחריות לסיוע , 2009בשלהי שנת 
ההצעה לעג  בהחלטת ממשלה את . מדינת ישראל תוטל על שר החו החו  של 

האחריות לסיוע החו  קודמה בהלי  פנימי במשרד ולא שותפו בו משרדי ממשלה 
 .אחרי 

הועלה כי במועד סיו  הביקורת טר  השלימו הדרגי  המקצועיי  במשרד את הכנת 
לצור  העברתה לדיו  , וזו טר  הועברה לעיו  השר ולאישורו, טיוטת החלטת הממשלה

 .ולהכרעה בממשלה
 להל  (לשיתו! פעולה כלכלי ולפיתוח  בעקבות הצטרפות ישראל לארגו  .2
)OECD#ה

2

 היא נדרשה להגביר את מחויבותה לסיוע החו  ולהתאי  2010 בספטמבר 
את דפוס הפעילות שלה ואת היק! פעילותה בתחו  הסיוע לשינויי  , את יעדיה

שיעור השתתפותה של ישראל . כללי  המנחי  של הארגו המתחוללי  בעול  ול
 #0.07%פחות מ(בהקצאות הסיוע למדינות מתפתחות הוא מזערי יחסית למקובל 

ב הציע לקבל החלטה עקרונית להעלאה מדורגת של תקציבי הסיוע של "מש). ג"מהתל
 במועד. כפי שנדרש מהמצטרפות החדשות לאיחוד האירופי, ג" מהתל#0.17%ישראל ל

סיו  הביקורת היה הסיוע שמעניקה ישראל למדינות מתפתחות מצומצ  בהיקפו 
 . והתמצה בעיקר בסיוע טכני ובסיוע הומניטרי

שניתנה במחצית הראשונה של שנת , אחת ההמלצות לשינוי ארגוני ומבני במשרד .3
ב באמצעות הקמת סוכנות סיוע חו  "הייתה לבחו  את האפשרות לשדרג את מש, 2010
במועד סיו  . את המבנה שלה ואת מעמדה המשפטי, גדיר את יעדיה ותפקידיהולה

 . טר  התקבלה החלטה בנושא, 2011ספטמבר , הביקורת
סוכנות הסיוע "ב את עצמו כ"מציג מש, ב"א! שטר  סוכמו ההמלצות לשדרוג מש

באופ  בלתי תלוי בשינוי המבני המוצע , המשרד מקד , כמו כ ". הלאומית של ישראל
הלי  חתימה על הסכ  התקשרות ארו  מועד ע  חברת האיגוד בלא שנדונו , ב"משב

  . ב"ההשפעות של התקשרות זו על השינוי המבני המוצע במש
 ב "פעולות הסיוע של מש

מש .1 ת  ו ל ו ע פ ו   נ כ ב לא הכי  תכנית עבודה "הביקורת העלתה כי מש: ב"ת
 . ל לאותה שנה"ו פרט לרשימת קורסי ההדרכה באר  ובח2011כוללת לשנת 

ת .2 י ע ו צ ק מ ה  ר ש כ ה ל ו ה  כ ר ד ה ל ת  ו ל ו ע ב "מניתוח נתוני פעילות מש: פ
,  שנבחנו בביקורת הקודמת2001#2003 בהשוואה לשני  2008#2010הממוצעי  לשני  

די  "בעיקר בתחומי הקנ, ב"עולה כי ככלל חלה ירידה בהיק! פעילותו של מש

__________________ 
2  The Organization for Economic Cooperation and Development 
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צע של ההשתלמויות שהתקיימו באר  א  כי מספר  הממו, והשליחויות לפרק זמ  ארו 
 . באות  השני  נותר דומה

ב ע  מרכזי ההדרכה שבבעלות פרטית "הביקורת העלתה כי התקשרותו של מש
, התבצעה במש  השני  בלא שננקטו הפעולות המתחייבות מחוק חובת המכרזי 

ור לביצוע מכרז או לקבלת פט, #1993ג"התשנ, ומתקנות חובת המכרזי , #1992ב"התשנ
 . ממנו

כשנה וחצי לאחר מועד ההחלטה להביא לדיו  לפני , במהל  הביקורת, 2011רק ביולי 
התקיימה פגישת עבודה בנושא זה , ועדת המכרזי  את ההתקשרות ע  מרכזי ההדרכה

 2011בנובמבר . ב ויוע  לענייני מכרזי  מטע  משרד האוצר"בהשתתפות נציגי  ממש
 . ב"כה לצור  פעילות משפורס  המכרז לאיתור מרכזי הדר

ד .3 ע ו מ י  כ ו ר א י   מ ז י ב "הביקורת העלתה כי מיזמי  ארוכי מועד של מש: מ
וכי אי  כללי  ועקרונות מנחי  , לא מנוהלי  בהתא  לאמות מידה שהותוו מראש

ג  בתקנו  שירות החו  אי  הנחיות בכל הנוגע . אשר יבטיחו ניהול מיטבי של המיזמי 
ב אינו מקיי  מעקב אחיד אחר הפעילות המתבצעת "ה כי משעוד הועל. לנושאי  אלה

  .במסגרת מיזמי  ארוכי מועד
 קידו  שיתו  פעולה ע  חברות ישראליות 

ב חשיבות רבה לשילוב המגזר העסקי בתכניות הפעולה "בשני  האחרונות מייחס מש
ות שלו באמצעות שיתו! פעולה ע  חברות ישראליות הפועלות באזורי פעולתו והעוסק

 PPP#ב יחידת ה" הוקמה במש2009בשלהי שנת . בתחומי  המשיקי  לפעילותו
)Private Public Partnership( ,יחידה זו . ב"הפועלת במסגרת יחידת הפרויקטי  במש

בי  היתר לתמיכה בקהילה העסקית , יוזמת פעילות סיוע בשיתו! המגזר הפרטי
שנשלח לכלל , 2010 מנובמבר במסמ . באמצעות פיתוח קשרי מסחר ויזמות עסקיות

ב לשילוב הקהילה "ב ברחבי העול  הוצגה תכנית הפעולה של מש"נציגויות מש
ב יפעל לשילוב חברות ישראליות בקורסי "צוי  כי מש, בי  היתר. העסקית בפעולותיו

לסיוע ביצירת מגעי  עסקיי  ע  גורמי  מקומיי  ולחיפוש הזדמנויות , ל"הדרכה בחו
 .  הכלכלה הישראליתעסקיות לקידו 

פעולות אלה מעצ  טיב  ומהות  עלולות להגביר את טשטוש , כאמור בביקורת הקודמת
היה צפוי אפוא כי לפני . ב ובי  החברות הישראליות הפועלות בשירותו"ההבחנה בי  מש

הקמת היחידה תקיי  הנהלת המשרד בדיקה בעניי  זה כדי לברר את ההשפעות 
חידה במישור העקרוני וכדי לבדוק א  פעילותה עולה בקנה האפשריות של פעילות הי

אול  ענייני  אלו לא נדונו . ב בנושא הסיוע למדינות מתפתחות"אחד ע  תפיסת מש
  . לפני שהוקמה היחידה ולא התבקשה ג  חוות דעת משפטית בנושא

 "האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה"
התקשרות ע  חברה ממשלתית , #1993ג"התשנ, על פי תקנות חובת המכרזי  .1

שיוכ  בהתא  לעקרונות , תהיה פטורה ממכרז רק א  בוצעה באמצעות הסכ  מסגרת
 לצור  ביצוע תכניות הפעולה 1963חברת האיגוד הוקמה בשנת . שתאשר ועדת שרי 

 כזרוע לביצוע מטלות משרד החו  בנושאי  של ארגו  2008ב והוכרה בשנת "של מש
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ביקורת . סי  במדינות ללא יחסי  דיפלומטיי  וקידו  הייצואקידו  אינטר, הקורסי 

המעקב העלתה כי במש  למעלה משלוש שני  התקיימו דיוני  בי  נציגי חברת האיגוד 
א! שכבר גובשה טיוטה . לנציגי המשרד ומשרד האוצר לגיבוש הסכ  התקשרות

להיות אשר עקרונותיו עוד עתידי  , מתקדמת להסכ  בי  חברת האיגוד למשרד
הרי שבמועד סיו  הביקורת טר  אושר ונחת  הסכ  , מועברי  לאישור ועדת השרי 

 .ב"ההתקשרות בי  חברת האיגוד למש
כ .2 נ ד"מ ו ג י א ה ת  ר ב ח ב "ל מש"מאז הוקמה חברת האיגוד משמש סמנכ: ל 

עליו , ב"ל מש"במסגרת תפקידו של סמנכ). ללא שכר(ל חברת האיגוד "ג  בתפקיד מנכ
ל או החלטות "בעלות השפעה על חברת האיגוד שבה הוא מכה  כמנכלקבל החלטות 

 פנו חשב 2009בפברואר . שתכלית  פיקוח על פעילות החברה הממשלתית ועל יעילותה
המשרד ומנהל המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי והעלו חשש לכאורה לניגוד ענייני  

יגוד ענייני  שהועלה אול  נמצא כי המשרד לא ד  בחשש האפשרי לנ. בי  התפקידי 
 . במכתב האמור

מש .3 ב ד  ו ג י א ה ת  ר ב ח י  ד ב ו במועד סיו  הביקורת היו מוצבי  : ב"ע
במשרד דר  קבע שלושה עובדי חברת האיגוד שמילאו תפקידי  הקשורי  לפעילות 

א! שבדיוני  שהתקיימו , זאת. בלי שהוסדרה מתכונת העסקת , ב"השוטפת של מש
ד האוצר הונחה המשרד לבחו  את מעמד  של עובדי  בנציבות שירות המדינה ובמשר

 .אלו
ו   .4 מ י מ ל ד  ו ג י א ה ת  ר ב ח ל  ש ת  ו נ ו ד ק י פ י  פ ס כ ב ש  ו מ י ש

ש מ ל  ש ת  פ ט ו ש ת  ו ל י ע שלא לפי המלצות , ביקורת המעקב העלתה כי :ב"פ
זה שני  נאלצת חברת האיגוד להשתמש בכספי קרנות שלא על , דוח הביקורת הקודמת

  . ה השוטפתפי ייעוד  לצור  מימו  פעילות
 סיכו  והמלצות 

העל של משרד החו  הוא העמקת שותפותה של ישראל בסדר היו  העולמי #אחד מיעדי
#המרכז לשיתו! פעולה וסיוע בי . לאומי בעול #החדש באמצעות פעילות סיוע בי 

בשני  האחרונות מקד  . הוא הגו! המופקד במשרד החו  על פעילות זו) ב"מש(לאומי 
 . ב"אשר עתידה להיות לו השפעה ג  על פעילותו של אג! מש, רגוני כוללהמשרד שינוי א

על המשרד להחיש את פעולותיו להשלמת הטיפול בהכנת טיוטת הצעה של החלטת 
ראוי כי במסגרת פעולות . הממשלה בנושא האחריות לתחו  סיוע החו  במדינת ישראל

 OECD#ישראל לאלה תבח  הנהלת המשרד את ההשפעות המעשיות של הצטרפות 
 . ותציג  לפני מקבלי ההחלטות המדיניות בממשלה

על הנהלת המשרד לחדש בהקד  את תהלי  בחינת המודל המבני הראוי של פעילות 
 . ב ואת השפעותיו על ההתקשרות ע  חברת האיגוד"מש

בעת הכנת תכנית העבודה הכוללת של האג! ראוי לכלול בה הנחיות בנושא פעולות 
ובקרה שיסייעו לבחו  את היעילות והאפקטיביות של הפעילות על פי מעקב , תכנו 

 .מאפייניה
ב ולמעקב "יש צור  בחיזוק שלושה נדבכי  הנוגעי  לניהול מיזמי  ארוכי מועד של מש

גיבוש אמות מידה ועקרונות מנחי  להלי  קבלת ההחלטות בדבר קביעת : אחריה 
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ת מפורטת בנוגע לכל מיז  שתכלול את הכנת תכני; מתווה הפעילות של המיז  ויישומו
קיו  פעולות ; את תקציבו ואבני דר  ליישומו, את לוח הזמני  לביצועו, מטרות המיז 

 . פיקוח והערכה שוטפות בנושא יישומ  של המיזמי 
ב ולמגזר "יש צור  חיוני לבחו  באופ  מעמיק את מתכונת הפעולה המשותפת למש

ב "שמש, לאומי ישיר#ברורות להבחנה בי  סיוע בי הכרחי לקבוע אמות מידה . העסקי
, מסחרית#ובי  פעילות כלכלית, נות  למדינות מתפתחות בהתא  למטרותיו המוצהרות

 .ב"אשר ראוי שייקבעו לה כללי מסגרת בהיותה נלווית לפעילות מש
ל החברה ולקיי  "ב כמנכ"ל מש"על המשרד לגבש עמדה בעניי  תפקודו של סמנכ

 . בשיתו! אג! הייעו  המשפטי במשרד,  בנושא זהבדיקה כוללת
ב הממלאי  "העסקת עובדי  של חברת האיגוד במש, לדעת משרד מבקר המדינה

, ב היא בבחינת חריגה משיא כוח האד "תפקידי  הקשורי  לפעילות השוטפת של מש
 . ועל המשרד לפעול ללא דיחוי להסדרת נושא זה

ב " שוט! את פעילות חברת האיגוד בשירות משיש לקבוע מנגנו  שיאפשר לממ  באופ 
ב לחברת "ומתקציבו ולפעול בלא דיחוי נוס! להסדרת היחסי  הכספיי  בי  מש

האיגוד באופ  שיבטיח כי כספי הקרנות המיועדות ישמשו א  ורק למטרות שלשמ  ה  
 .הוקצו

ידומ  לאומיות לסייע לק#למדינת ישראל מחויבויות המעוגנות בהחלטות ובאמנות בי 
פעילות הסיוע משמשת כלי מרכזי . ולפיתוח  של מדינות אחרות הזקוקות לסיוע

בפעילות הדיפלומטית של משרד החו  ה  כשלעצמה וה  כאמצעי לקידו  אינטרסי  
על המשרד לפעול , משרד מבקר המדינה סבור כי נוכח ממצאיו של דוח זה. מדיניי 

ב "יי  והתפקודיי  של פעילות משהארגונ, לבחינה כוללת של ההיבטי  המבניי 
ולקבוע אמות מידה ועקרונות מנחי  בנושא מתווה פעילות סיוע החו  באמצעות 

  . ב"מש
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   משרד החינו 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

גיבוש : בי  הנושאי  שנבדקו. נבדק נושא תשלומי הורי  במערכת החינו 
 בחינו  המוכר גביית תשלומי הורי ; מדיניות המשרד בעניי  תשלומי הורי 

גביית תשלומי הורי  עבור מקצועות לימוד בחטיבה העליונה ; שאינו רשמי
גביית תשלומי הורי  באמצעות עמותות ; ד"ועבור תכנית תורנית בחינו  הממ

, תל אביב, במחוזות ירושלי , הביקורת בוצעה במטה משרד החינו . הורי 
 12 כמו כ  נעשתה בדיקה ב.  צפו  ודרו  ובמינהלה לחינו  ירושלי, מרכז, חיפה

 .בתי ספר
בי  השאר . נבדקה מעורבות המגזר השלישי והמגזר העסקי במערכת החינו 

שילוב  של תכניות ; נבדקו עבודת המטה להסדרת פעילות  של תכניות חיצוניות
הפיקוח והבקרה על הפעלת  של התכניות ; חיצוניות במערכת החינו 

הביקורת נעשתה . חריי  במערכת החינו מעורבות גורמי  מס; החיצוניות
במטה משרד החינו  וכ  רואיינו מפקחי  כוללי  בחינו  הרגיל בשלושה 

 .תל אביב והדרו , הצפו : ממחוזות המשרד
הסדרת השותפות בי  : בי  היתר נבדקו הנושאי  האלה. נבדק נושא תכנית קרב

ל המידע על ניהו; אוכלוסיית היעד של התכנית; המשרד ובי  עמותת קרב
. ובחינת האפקטיביות של התכנית; מעורבות המשרד בתחו  הפדגוגי; התכנית

 . הביקורת נעשתה בעיקר במשרד החינו  ובמשרדי הנהלת התכנית
נבדקו בעיקר פעולות משרד . נעשתה ביקורת בנושא תקשוב מערכת החינו 

 ההבדלי  בי  בתי ספר שבה , החינו  להטמעת התקשוב במערכת החינו 
, לומדי  תלמידי  ממגזרי  שוני  מבחינת היק# ההצטיידות במחשבי 

והפעלה של תכנית חדשה שנועדה להתאי  את התקשוב במערכת החינו  למאה 
 .העשרי  ואחת

לימודי אנגלית : ובה , נבדקו כמה סוגיות הנוגעות למינהל החינו  הדתי
מידי  בלימודי הישגי התל; בבתי ספר יסודיי ) ליבה(במסגרת תכנית היסוד 

שילוב גרעיני  תורניי  במוסדות החינו  ; ד"בחינו  הממ' אנגלית בכיתות ח
הביקורת נעשתה ביחידות ". מלמדי "תכנית ה; ד במחוז תל אביב"הממ

במזכירות הפדגוגית ובארבעה ממחוזות , ד"בייחוד במינהל החמ, המשרד
 .י הדרו  והמינהלה לחינו  ירושל, תל אביב, ירושלי : המשרד

נבדקו פעולות משרד החינו  למניעת היפגעות תלמידי  בתאונות במערכת 
הכשרת בעלי תפקידי  בתחו  הבטיחות : בי  היתר נבדקו נושאי  אלה. החינו 

ועדות לבדיקת תאונות ; חינו  לבטיחות; התקציב לבטיחות; במוסדות החינו 
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ת במוסדות פיקוח ובקרה על הבטיחו; במוסדות החינו  ויישו  המלצותיה 

בדיקות השלמה נעשו במחוז ירושלי  . הבדיקה נעשתה במטה המשרד; החינו 
 .ובמחוז דרו  של המשרד

רשימת : ונבחנו ההיבטי  האלה, נבדק נושא מקצועות הלימוד במערכת החינו 
נוהל להוספה או לגריעה של ; מקצועות הלימוד המאושרי  במערכת החינו 

עורבות המזכירות הפדגוגית בהחלטה בדבר מ; מקצוע לימוד במערכת החינו 
ופעולות המשרד לצמצו  היצע מקצועות ; הוספה או גריעה של מקצוע לימוד

, הבדיקה נעשתה ביחידות המשרד ובה  המזכירות הפדגוגית. הבחירה לבגרות
מינהל תקשוב ומערכות מידע ומינהל , המינהל הפדגוגי, המינהל לחברה ולנוער
  . של עובדי הוראההכשרה ופיתוח מקצועי
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 תשלומי הורי  במערכת החינו%
מוסדות של החינו  : שני סוגי  עיקריי  של מוסדות חינו במערכת החינו  בישראל 

וה  ) ד" ממ להל  (דתי  אשר מונהג בה  חינו  ממלכתי או חינו  ממלכתי, הרשמי
  המוכר ומוסדות של החינו, ממומני  מימו  מלא בידי המדינה והרשויות המקומיות

מממ  אות  )  המשרד להל  ג  (אשר משרד החינו  , )ר" מוכש להל  (שאינו רשמי 
 .מימו  חלקי או מלא

בתקנות שהותקנו על פיו , ) חוק לימוד חובה להל   (1949 ט"התש, בחוק לימוד חובה
בתחילת . וכ  בהוראות המשרד מפורטי  סוגי התשלומי  המותרי  לגבייה מההורי 

)2011 2010(א "  התשעשנת הלימודי
1

 אמד המשרד את היקפ  של תשלומי ההורי  
ח בשנה" מיליארד ש3 2 בבתי ספר ב

2

 מתקציב המשרד לחינו  15% 10% שה  כ ,
 . יסודי היסודי והעל

 בנוגע לתשלומי הורי 2002ל משרד החינו  משנת "בחוזר מנכ
3

 חוזר תשלומי  להל   (
 שקובע שר החינו  על פי חוק לימוד חובה נקבע שהתשלומי  והחזר ההוצאות) הורי 

עור התשלומי  והחזר ההוצאות בידי השר טעונה ת שיקביע". תשלומי רשות"ה  
).  ועדת החינו  להל  (התרבות והספורט של הכנסת , אישור של ועדת החינו 

תשלו  "המשרד ג  הגדיר תשלו  עבור ביטוח תאונות אישיות לפי חוק לימוד חובה כ
 . לו  זה נקבע בידי השר וטעו  אישור של ועדת החינו תש". חובה

לגבות תשלו  עבור קיו  תכנית , 1953 ג"התשי, נוס* על כ  מתיר חוק חינו  ממלכתי
בחוזר תשלומי הורי  התיר המשרד לגבות תשלומי ).  " תל להל  (לשעות נוספות 

בדר  , ספר רכישת שירותי  שמציע בית ה " רכישת שירותי  מרצו "הורי  עבור 
גבייה לשירותי  אלה חייבת . כלל כדי לחסו  בהוצאות באמצעות רכישה מרוכזת

לקבל את אישור כל הורי התלמידי  המקבלי  אות  ואת אישורו של מפקח בית 
ל את התעריפי  המרביי  של כל "מדי שנה בשנה מפרס  המשרד בחוזר מנכ. הספר

 .אחד מסוגי התשלומי  האמורי 
אחראי לריכוז עבודת , מיכל כה ' גב, לית"בראשות סמנכ, י במשרדהמינהל הפדגוג

ר שמשו  "ל המשרד בתקופת הביקורת היה ד"מנכ. המטה בנושא תשלומי ההורי 
  .שושני

 פעולות הביקורת
 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא תשלומי 2011אוגוסט  בחודשי  פברואר

הורי  במערכת החינו 
4

תל , במחוזות ירושלי , ה משרד החינו הביקורת בוצעה במט. 
__________________ 

 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  1
וה  נגבי  על פי די  או שלא על ,  בעניינ תשלומי הורי  אשר יש למטה המשרד מידעשל אומד  זהו   2

  .די  פי
 ).א (3/ג"ל התשס"חוזר מנכ  3
ספר "תשלומי הורי  לבתי"בפרק , )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„)2000 , ר המדינהראו ג  מבק  4

 .11' עמ, "יסודיי "יסודיי  ועל
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)י" מנח להל  (צפו  ודרו  ובמינהלה לחינו  ירושלי  , מרכז, חיפה, אביב

5

כמו כ  . 
) בתי הספר שנבדקו להל  ( בתי ספר 12 נעשתה בדיקה ב

6

בי  היתר נבדקו הנושאי  . 
נו  גביית תשלומי הורי  בחי; גיבוש מדיניות המשרד בעניי  תשלומי הורי : האלה

גביית תשלומי הורי  עבור מקצועות לימוד בחטיבה העליונה ; המוכר שאינו רשמי
; גביית תשלומי הורי  באמצעות עמותות הורי ; ד"ועבור תכנית תורנית בחינו  הממ

פעולותיה של הנהלת משרד החינו  לאכיפת ו; שימוש בכלי הבקרה על תשלומי הורי 
  . הוראות המשרד

 עיקרי הממצאי 
  מדיניות משרד החינו  גיבוש

רונית תירוש' גב, לית המשרד דאז" מינתה מנכ2005ביוני  .1
7

ועדה לבחינת נושא , 
כדי לבחו  מ  היסוד את נושא הגבייה )  ועדת תשלומי הורי  להל  (תשלומי ההורי  

לאחר שהוועדה הגישה מסקנות ביניי  החליטה הנהלת המשרד . של תשלומי ההורי 
 .לגנוז אות 

א) מסקנות והמלצות הביניי  של ועדת תשלומי הורי  והמלצותיה המפורשות של על 
לקבל )  האחראית לתשלומי הורי  להל  (האחראית לתשלומי הורי  במינהל הפדגוגי 

לא קיבל המשרד החלטות , 2006החלטות מדיניות בתחו  תשלומי הורי  עוד בשנת 
סוימות שקיבל בעניינו של החינו  חו* מהחלטות מ, מדיניות בנושאי  השוני  שהועלו

 . ד"הממ
2007* בעתירה של ארגו  ההורי  הארצי בשנת "בפסק הדי  שנת  בג .2

8

 הובאו 
שרת החינו  פועלת עתה לבחינה והערכה "דבריה של באת כוחה של ועדת החינו  כי 

במגמה להביא להסדר חדש כולל , מקפת של כל סוגיית תשלומי ההורי  בכללותה
בעייתיות ערות לה  המדינה וה  ועדת החינו  * כי "בפסק הדי  קבע בג". בתחו  זה
ראייה כוללת של מתו   הערכה מחודשת  ולצור  לבצעתשלומי ההורי שבסוגיית 

 יישקלו עקרונות היסוד של שבהערכה זו יש להניח  וכיהמדיניות הנקוטה בתחו  זה
ת  ביטוי ראוי ירנטי שיאחיד וקוה, מדיניות החינו  והצור  בהסדר מערכתי של 

תו  מת  מענה מאוז  לצור  האנושי של הורי  בעלי יכולת כל זאת ; לעקרונות אלה
מלית בעקרו  יניא  תו  פגיעה מ,  עבור ילדיה  תכנית החינו להשביח אתהמעונייני  

 . השוויו  בחינו  ובאלה שיד  אינה משגת להעשיר את חינו  ילדיה 
__________________ 

,  היא משמשת מחוז ייחודי במשרד.ת ירושלי  ובי  עיריימשרד החינו הסכ  בי  על פי הוקמה  י"מנח  5
 בעיר ירושלי שבתי הספר  נכללי  י"במנח .המאגד את אג  החינו  בעירייה ואת מפקחי המשרד

 .ישובי  הסמוכי  לירושלי יבשספר ה מחוז ירושלי  שבו נכללי  בתי לעומת, בלבד
 2010! ו2009שמונה מה  נבדקו משו  שבמסמכי המינהל הפדגוגי לשני  : בתי הספר נבחרו כלהל   6

בל מידע ולפיו ארבעה בתי ספר אחרי  נבדקו משו  שהתק; נמצאו תלונות עליה  שהמינהל קיבל ובדק
 . )ראו להל (פועלות לצד  עמותות הורי  

 . כ רונית תירוש"כיו  ח  7
8
 ,'‰˙¯·Èˆ¯‡ ÌÈ¯Â‰ ÔÂ‚¯‡]Ú''¯ [  ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó-ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó  ,Á‡Â Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â  6914/06 '"בג  

 .)3(2007על !תק
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עשתה עבודת מטה וגיבשה , יולי תמיר' פרופ, חינו  דאזהנהלת המשרד בראשות שרת ה
על בסיסה מודל לגבייה פרוגרסיבית של תשלומי הורי  שלא באמצעות בתי הספר וכ  

אול  בעבודת המטה לא עשה המשרד הערכה כוללת בדבר . דרכי פעולה לגביית 
ולא , 2007* בשנת "כפי שהתחייב לפני בג, מדיניותו בעניי  תשלומי הורי  לסוגיה 

 עוד עלה שיש . נקבע הסדר מערכתי וקוהרנטי בנושא תשלומי ההורי  על כל היבטיו
הלימה משמעותית בי  ההיבטי  הנוגעי  לתשלומי הורי  שנדונו בעבודת מטה זו  אי

במסקנות הביניי  של ועדת , בי  היתר, שהועלו, ובי  מכלול הקשיי  הנוגעי  לנושא זה
  .תשלומי הורי 

  שרד על תשלומי ההורי נתוני המ
לרשות מטה המשרד עומדי  שני כלי  מרכזיי  לבקרה ארצית כוללת בנושא תשלומי 

בקרה מקיפה על גביית תשלומי הורי  אשר מתבצעת ככלל בכל שנה בבתי : ההורי 
  ובקרה באמצעות מערכת ממוחשבת )  בקרת התשלומי  להל  (ספר שנבחרו במדג  

לש  ביצוע בקרת התשלומי  .  בכל מוסדות החינו  ) יק מערכת אפ להל  " (אפיק"
 .2007בדצמבר )  הקבל  להל  (התקשר המשרד ע  חברה 

בנוגע לכספי  שנגבו מהורי התלמידי  בכל , השוואה בי  אומד  שעשה הקבל  .1
מערכת החינו  באותה השנה ובי  אומד  שהוא עשה בנוגע לס  התשלומי  המותרי  

גבו בתי ) 2010 2009(ע "כי בשנת הלימודי  התש, ל מעלה"המנכלגבייה על פי חוזר 
. ח מאלה שהתיר המשרד לגבות"הספר מההורי  סכומי  אשר חרגו בכמיליארד ש

ואול  מאחר שהמינהל הפדגוגי הורה לרשו  כחריגות ג  תשלומי  עבור שירותי  
  נתוני בקרת התשלומי  אינ, שהמשרד התיר לכלול ברכישת שירותי  מרצו 

  .מהימני  ואינ  משקפי  נכונה את החריגות
, ע"עד התש) 2005 2004(ה "על פי ממצאי בקרת התשלומי  לשני  התשס .2

: מסתמנת מגמת ירידה בשיעור בתי הספר שנמצאו חורגי  בגביית תשלומי הורי 
. 51%  כ ע " מבתי הספר ובשנת הלימודי  התש80% ה חרגו כ"בשנת הלימודי  התשס

) 2009 2008(ט "י היה הגדול ביותר בשני  התשס" הספר החורגי  במנחשיעור בתי
צפו  , במחוזות דרו .  מבתי הספר במחוז זה חרגו בשני  האמורות90% כ; ע"והתש

  .70% 50%וירושלי  שיעור בתי הספר שחרגו היה 
 גביית תשלומי הורי  עבור רכישת שירותי  מרצו 

צו  נועדו בדר  כלל לחסו  בהוצאות תשלומי הורי  עבור רכישת שירותי  מר
ממצאי הביקורת בדוח זה . באמצעות רכישה מרוכזת של שירותי  שמציע בית הספר

העלו ליקויי  משמעותיי  הנוגעי  לחריגות של הנהלות בתי ספר מהסכומי  שהתיר 
משרד החינו  אפשר לכל מפקח להפעיל . המשרד לגבות בגי  רכישת שירותי  מרצו 

כדי להחליט א  לאשר חריגה מהסכומי  שהתיר המשרד לגבות עבור שיקול דעת 
האחד מקורו בכ  : הסדר זה מעורר קושי בשני היבטי . רכישת שירותי  מרצו 

המשרד העביר למפקחיו את סמכות ההכרעה בנושא זה בלא שקבע מדיניות ברורה ש
  תשלומי  ועקרונות מנחי  האמורי  להבנות את שיקול דעת  בבוא  להחליט בעניי

המשמש מסמ  ,  האחר מקורו בכ  שהסדר זה לא צוי  בחוזר תשלומי הורי ;אלו
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. ומכא  שהטיפול בנושא לא נעשה בשקיפות, מנחה לכל הגורמי  העוסקי  בנושא

  . היעדר השקיפות עלול לפגוע בהפעלה שוויונית של ההסדר
 ר "המוכשגביית תשלומי הורי  בחינו  

יא חיזוק של מערכת החינו  הרשמית וא) העדפתה על מערכת מדיניות משרד החינו  ה
 הוראות המשרד בתחו  תשלומי ההורי  חלות על החינו  .החינו  שאינה רשמית

לבתי , הלכה למעשה, למרות זאת אפשר המשרד. ר ג  יחד"הרשמי ועל החינו  המוכש
מידע על ולכ  לא היה בידיו , ר שלא להשתת) בפעולות הבקרה של המשרד"ספר מוכש

 א"ע והתשע"בשנות הלימודי  התש. דרישות התשלו  של בתי הספר האלה מההורי 
 למערכת ר לא הזינו את נתוניה "בתי הספר אשר סווגו במערכת זו כבתי ספר מוכש

עמדתו הפסיבית של . ע ה  לא נכללו כלל בבקרת התשלומי "בשנת התש; אפיק
ר אינה עולה בקנה אחד ע  "  המוכשקיו  הוראותיו במוסדות החינו המשרד כלפי אי

 . מדיניותו לחיזוק החינו  הרשמי
בנסיבות אלה . ר"המשרד ג  לא הסדיר את נושא שיעור שכר הלימוד בבתי ספר מוכש

יש חשש שגבייה חריגה של תשלומי הורי  תטושטש באמצעות הצגתה כחלק משכר 
 לפגוע ביכולתו של ר עלולה"הסדרת נושא שכר הלימוד בבתי ספר מוכש אי. הלימוד

המשרד לפעול ליישו  מדיניותו לחיזוק החינו  הרשמי בשל הגמישות היחסית של בתי 
  . ר לעניי  גביית כספי  מההורי "ספר מוכש

  תשלומי הורי  עבור מקצועות לימוד בחטיבה העליונהגביית 
 תכניות הלימודי  הרשמיות והמחייבות של מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה

יסודיי  כוללות דרישות פדגוגיות שאינ  מתוקצבות בידי  העליונה בבתי ספר על
המשרד לא קבע . ולכ  נדרש בית הספר לגבות תמורת  תשלומי  מההורי , המשרד

מדיניות בנוגע לתשלומי הורי  עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבות 
ל הפדגוגי לקבוע כללי  לא עלה ניסיו  של המינה. ולמעשה הנושא לא הוסדר, העליונות

ובידי המינהל הפדגוגי אי  כלי מספק כדי , באי  כללי  נוהג כל מחוז לפי הבנתו. יפה
עדיי  לא , 2011אוגוסט , במועד סיו  הביקורת. לקבוע א  יש לאשר את סכומי הגבייה

קבע המשרד מהו הסכו  המרבי שמותר לגבות מההורי  עבור מקצועות לימוד ברמה 
 .ברתמוג

המשרד ִאפשר מצב שבו הורי התלמידי  מממני  יישו  של חלק מתוכני הלימוד 
מימו  חיצוני זה מבטא נסיגה של המדינה . המוגבר של מקצועות בחטיבה העליונה

והדבר משק) סוג של , ממימו  של פעולות חינוכיות הנכללות בליבת תכנית הלימודי 
 ממדיניות חינוכית רשמית ומאושרת שאינה נגזרת, הפרטה סמויה במערכת החינו 

  .ומפעולות מכוונות הנובעות ממדיניות זו
 ד "תשלומי הורי  עבור תכנית תורנית בחינו  הממ

 תכנית  להל  (תורנית , ד לקיי  תכנית לימודי  נוספת"המשרד התיר לבתי ספר ממ
תכנית  חוזר  להל  (ל מיוחד "וקבע את הכללי  הנוגעי  לכ  בחוזר מנכ, )תורנית
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, תכנית תורנית משמעה תוספת של עד חמישה שיעורי  ביו  של לימודי קודש). תורנית
 . ח לנפש לשנה" ש5,000ע הייתה "ועלותה המרבית בשנת הלימודי  התש

מדיניות המשרד המתירה למגזר אוכלוסייה אחד לגבות כספי הורי  בשיעור גדול  .1
אופ  הזה לספק לתלמידי  שעות וב, הרבה יותר מהשיעור הנגבה משאר המגזרי 

 .המגזרי   שארכלפיהיא בגדר פגיעה בשוויו  , לימוד רבות יותר
, אשר מתיר גבייה מההורי  בגי  תכנית תורנית, ניסוח חוזר תכנית תורנית .2

למנהלי בתי הספר ולהורי  לבדוק א  , ואינו מאפשר למפקחי , מעורפל ולא מפורט
ממצאי הביקורת העלו כי .   שהתיר המשרד לגבותהסכומי  הנגבי  תואמי  לסכומי

 . התחו  אינו מוסדר כיאות וכי יש קושי ממשי לפקח עליו
 החליטה הנהלת מינהל החינו  הדתי להקי  צוות מיוחד אשר יבח  2010בנובמבר  .3

כמו כ  הוחלט . ד ויגיש המלצות לשינויי "את נושא תשלומי הורי  בבתי ספר ממ
התברר כי הצוות המיוחד לא הוק  ולא הועלו . ל"ניות לפני המנכלהעלות בעיות עקרו

  .ל"בעיות לפני המנכ
  עמותות הורי 

לצד  של כמה ממוסדות החינו  פועלות עמותות הורי  אשר בראש  עומדי  הורי  של 
החוק הסמי  רק . ובי  השאר ה  עוסקות בגביית כספי  מההורי , תלמידי המוסדות

ת בעל המוסד לגבות מההורי  כספי  עבור תשלומי חובה את הרשות המקומית וא
ולעמותת הורי  אסור לגבות מההורי  כספי  המיועדי  לפעילות בית הספר , ורשות

על מנהל בית הספר לוודא כי בית הספר מקיי  פעילות כספית . במהל  יו  הלימודי 
 . והוא זה שמנהל אותה, מרכזית אחת בלבד

ת המשרד כי ועדי הורי  משתמשי  בכספי הורי  לש   ידעה הנהל2005עוד בשנת 
בי  היתר , פתיחת כיתות לא תקניות בבתי הספר ולש  העסקת מורי  נוספי 

 כתבה האחראית לתשלומי הורי  במינהל 2009בנובמבר . באמצעות עמותות הורי 
עמותות הורי  גובות : ל המשרד והציגה את הדברי  במלוא חומרת "הפדגוגי למנכ

הגבייה בידי ; ל וללא פיקוח של המשרד"בניגוד לחוק ולחוזר מנכ, מי הורי תשלו
העמותה מכתיבה ; של הפיקוח" עצימת עי "עמותת ההורי  מתקיימת לעיתי  תו  

 . התנהלות למנהל בית הספר ופוגעת בסמכויותיו
נבצר מגורמי , כאשר בית הספר גובה תשלומי הורי  ג  באמצעות עמותת הורי  .2

ח במחוז וממטה המשרד לעקוב אחרי הסכומי  שנגבי  והשירותי  שה  הפיקו
ייתכ  שיהיה לפני המשרד מצג ולפיו בית הספר עומד בכללי  , יתר על כ . מממני 
ארבעה בתי ספר . א) שבפועל הוא גובה סכומי  חריגי  באמצעות עמותה, שנקבעו

רת מהוראות המשרד חרגו במידה ניכ, שנכללו בבדיקת פעילות  של עמותות הורי 
ופעלו לעתי  שלא על פי הוראות חוק לימוד חובה בשל גביית כספי הורי  באמצעות 

אשר לא פעל בנוגע לאות  בתי , החריגות נעשו לעתי  בידיעת מטה המשרד. העמותות
. הספר ולא בח  את פעילות  של עשרות עמותות הורי  אחרות במישור המערכתי

  . י  על מספר בתי הספר שלצד  פועלות עמותות הורי המשרד לא ריכז נתונ, ואול 
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 שימוש בכלי הבקרה על תשלומי הורי  

 בתי 4,164 מ) 43% (1,805 כיא עולה "עמנתוני מערכת אפיק לשנת הלימודי  התש .1
ר לא הזינו כלל את הנתוני  על דרישות "הספר בחינו  הרשמי ובחינו  המוכש

) 49% (2,043 הספר אושרו דרישות תשלו  של מכלל בתי; התשלומי  שלה  מההורי 
 . ר לא הזינו את נתוניה  בשנה זו"בתי הספר בחינו  המוכש, ככלל. בלבד

י לא הזינו את דרישת " מבתי הספר במנח50% א כ"כי בשנת הלימודי  התשענמצא 
יצוי  ;  מהדרישות שהוזנו אושרו בידי המשרד29%ורק , התשלו  שלה  במערכת אפיק

ממנהלי בתי הספר שלחו דרישות תשלו  להורי  א) שלא היה בידיה  אישור כי חלק 
ארבעה מחמישה מחוזות המשרד שנבדקו לא קיימו בירורי  בעניינ  . המשרד לדרישה

 .של בתי ספר שלא מילאו את הוראות המשרד בנוגע לשימוש למערכת אפיק
תה כי כמה  בתי הספר שנבדקו העל12 הבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ב .2

ממנהלי בתי הספר הזינו במערכת אפיק רק נתוני  על חלק מהתשלומי  שה  דרשו 
 . מההורי  וכי במקרי  מסוימי  נעשה הדבר בידיעת המחוזות

) הסמכות היא של משרד החינו (עיריית ירושלי  פעלה בחוסר סמכות נמצא כי  .3
; בות תשלומי  חריגי לר, ואישרה את סכומי תשלומי ההורי  שדרש בית ספר בעיר

ויש בכ  כדי , היא ג  נתנה הנחיות בדבר חוזר תשלומי  של בית הספר ופיצולו לשניי 
וא) לפתוח פתח , להביא לידי הטעיית הגורמי  האמורי  לבחו  את דרישות התשלו 

 .לגבייה חריגה מהורי התלמידי 
נמצאו : ט עולה כי"מדוח בקרת התשלומי  השנתי לשנת הלימודי  התשס .4

חריגות רבות במיוחד נמצאו בנוגע ; חריגות רבות מ  הכללי  הנוגעי  לתשלומי הורי 
שיעור בתי ;  משנה לשנהגדלשיעור החריגות האלה הועלה שו, לרכישת שירותי  מרצו 

ע "בדוח סיכו  הבקרה לשנת הלימודי  התש. י" במיוחד במנחגדולהספר שחרגו היה 
 .הועלו ממצאי  דומי  בעיקר 

קבע נהלי  ותכנית פעולה לביצועה , משרד הקצה משאבי  רבי  לבקרת התשלומי ה
הנהלת המשרד והנהלת המינהל , ואול . וכ  גיבש מסקנות לנוכח ממצאי הבקרה

ע ולא קיבלו "ט והתש"הפדגוגי לא דנו בממצאי הבקרה לשנות הלימודי  התשס
 . החלטות בעניי 

די  כאמור על ליקויי  רבי  ממצאי הבקרה ונתוני מערכת אפיק מלמ .5
לא נמצא כי ננקטו . י בכל הנוגע לתשלומי הורי "ומשמעותיי  בבתי הספר של מנח

 .פעולות כלפי מנהלי בתי ספר שחרגו לנוכח ממצאי הבקרה על תשלומי הורי 
מבתי הספר שלא עמדו בהוראות המשרד על ) 60% כ(מנתוני הקבל  עולה שרבי   .6

ממצאי  אלה מעידי  על חולשה . דו בה  ג  בבקרה חוזרתפי ממצאי הבקרה לא עמ
 .בפעולות האכיפה של המשרד בנושא זה

השימוש שעשו בתי הספר בשני הכלי  העיקריי  שהפעיל המשרד לצור  ביצוע  .7
ולכ  המידע שרוכז במשרד בנושא זה לא היה , בקרה ארצית ושיטתית בנושא היה חסר

שימוש . ערי  לחולשה זו לא פעלו לתיקו  המצבגורמי  במשרד שהיו . מלא ומהימ 
חלקי בלבד בכלי הבקרה פוגע במהימנות הנתוני  של המערכת והיכולת להסיק על 

  .פיה  מסקנות ומשק) בזבוז משאבי ציבור
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  לאכיפת הוראות המשרד הנהלת משרד החינו יה שלפעולות
להוציא מכתב , בי  השאר, ל המשרד ממנהלי המחוזות" ביקש מנכ2009בנובמבר 

התראה לכל מנהל בית ספר שחורג מהכללי  שנקבעו בנוגע לתשלומי חובה ורשות וכ  
 .לפעול בנחישות כנגד מי שגובי  תשלומי  אלה באמצעות גבייה בלתי חוקית

בחמישה משבעת המחוזות שנבדקו
9

;  נמצאו חריגות של בתי ספר מתשלומי רשות
 . ל המשרד"שלא לפי דרישת מנכ, יגות אלוהנהלות המחוזות לא נקטו פעולות נוכח חר

משרד מבקר המדינה מוצא לנכו  לציי  לשבח את עבודתה המסורה של האחראית 
את הפעולות שנקטה ללא לאות כדי להביא לידי , ר חגית מאיר"ד, לתשלומי ההורי 

אכיפת הכללי  שנקבעו וכ  את התרעותיה לפני הנהלת המשרד בדבר נקודות תורפה 
  .גבש מדיניות בנושאוהצור  ל

 סיכו  והמלצות
שוויו  בחינו  מאפשר אחידות במרחב ההזדמנויות העומדות לפני כל הילדי  באשר 

חו* , א) שבחוק נקבע כי הלימוד במוסדות חינו  ממלכתיי  יהיה בחינ . ה 
במרוצת השני  מסתמנת תופעה הולכת וגוברת של , מתשלומי  חריגי  ומפוקחי 

וספי  מהורי התלמידי  תו  חריגה מהתשלומי  המותרי  ובלא גביית תשלומי  נ
בנושא זה הולכת ומתהווה מציאות שבה התשלומי  הנוספי  משמשי  . פיקוח נאות

לפני . לעתי  כלי מהותי ומרכזי של בתי הספר להספקת שירותי חינו  איכותיי 
י  המשרד עומדת כל העת משימה מורכבת של מציאת איזו  בי  רצונות ההור

המעונייני  להשביח את החינו  של ילדיה  ובי  הרצו  להבטיח מערכת חינו  
 .המספקת שירותי  באופ  שוויוני

בנוגע לאכיפת חוקי החינו  הממצאי  שהועלו בדוח זה מלמדי  על חולשה של ממש 
האחת :  ועל שתי מגמות בטיפול המשרד בנושאוהוראות המשרד בנושא תשלומי הורי 

;  של נהלי  ובסיס לקיו  מעקב ובקרה שוטפי  לגבי יישו  הנהלי  הנחת תשתית 
 עוד מלמדי  הממצאי  על . הימנעות מנקיטת פעולות לנוכח חריגות שהתגלו והאחרת 

חריגה מגבולות הגבייה המותרת באמצעות הכללת שירותי  מגווני  בסעי) של רכישת 
 . שירותי  מרצו 

 הנהלת משרד החינו  לקבוע הסדר מערכתי לש  הסדרת נושא תשלומי ההורי  נדרשת
על הנהלת המשרד . 2007* בשנת "כפי שהתחייב משרד החינו  לפני בג, של  וקוהרנטי

ר והשפעותיו על "לקבוע ולייש  מדיניות ברורה בנוגע לשכר הלימוד בבתי ספר מוכש
לבחו  את הדרישות הפדגוגיות בתכניות הלימודי  של מקצועות ; תשלומי ההורי 

; לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה לעומת מקורות המימו  של המשרד לקיומ ה
לגבש כללי  בנוגע למימו  יישומ  של תכניות הלימודי  האמורות בידי ההורי  וכ  

ג  בלי להביא בחשבו  את , דרכי פעולה אשר יאפשרו לתלמידי  ללמוד מקצועות אלה
 מדיניות ברורה ואחידה בנוגע לגביית ולקבוע; היכולת של הוריה  לממ  זאת עבור 
 כמו כ  על הנהלת המשרד לפעול לתיקו  האי. תשלומי  עבור רכישת שירותי  מרצו 

__________________ 
 .י"תל אביב ומנח, מרכז, דרו , מחוזות צפו   9
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על הנהלת המשרד לקבוע לוח זמני  ; ד ובי  מגזרי  אחרי "בי  המגזר הממשוויו  

ולקבל החלטות ג  בסוגיות כבדות משקל ; לתיקו  הליקויי  שהועלו בדוח זה
 .על הפרקהעומדות 

לצדו . יודגש כי גיבושו של ההסדר המערכתי השל  הוא תנאי הכרחי א  לא מספיק
נדרש המשרד לחולל שינוי יסודי בתחו  אכיפת הכללי  וההוראות במוסדות החינו  

על המשרד לנקוט אמצעי משמעת נגד האחראי  לחריגה . ר כאחד"הרשמי והמוכש
  אותיו בנוגע לכלי הבקרה שבשימושו ולהקפיד על מילוי הור, חוזרת מהוראותיו

ריכוז מידע על , בי  היתר, יישו  ההסדר דורש. מערכת אפיק ובקרת התשלומי 
  .עמותות הורי  והקפדה שגביית כספי  בידי עמותות לא תפתח פתח לגבייה חריגה
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 מעורבות המגזר השלישי והמגזר העסקי 

 במערכת החינו%
גורמי  , ) המשרד להל  ג  (לבד משרד החינו  מ, במערכת החינו  בישראל פועלי 

חיצוניי 
1

גופי  ; כגו  עמותות וקרנות, ובה  ארגוני  ללא כוונת רווח,  מגווני 
גופי  ציבוריי  דוגמת ; מתנדבי  פרטיי ; עסקיי  הפועלי  בתשלו  או בהתנדבות

תי גורמי  חיצוניי  אלה מפעילי  בב. רשות מקומית או רשות שהוקמה על פי חוק
במהל  השני  התרחבה מאוד פעילות  של ).  תכניות חיצוניות להל  (הספר תכניות 

דוח ביקורת זה עוסק רק בתכניות חיצוניות . הגורמי  החיצוניי  במערכת החינו 
במערכת החינו  בישראל . המופעלות בבתי הספר כחלק ממערכת השעות הפורמלית

 המכריע של מוסדות החינו  מופעלות ברוב . מופעלות אלפי תכניות חיצוניות בשנה
 . בו זמנית כמה תכניות חיצוניות

: היק! פעילות  של גורמי  חיצוניי  במערכת החינו  שונה במגזרי אוכלוסייה שוני 
ואילו ,  גורמי  חיצוניי 4.7בבית ספר במגזר דובר הערבית פועלי  בממוצע , לדוגמה

במגזר דובר העברית ;   חיצוניי  גורמי7.9במגזר דובר העברית פועלי  בממוצע 
  .  בפריפריה6.4 גורמי  חיצוניי  בבית ספר לעומת 8.5במרכז האר& פועלי  בממוצע 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את מעורבות המגזר השלישי 2011אוגוסט  בחודשי  אפריל

והמגזר העסקי במערכת החינו 
2

 השאר בי . הביקורת נעשתה במטה משרד החינו . 
אישור הפעלת  של ; נבדקו עבודת המטה למיפוי תכניות חיצוניות ולהסדרת הפעלת 

מעורבות גורמי  מסחריי  ; תכניות חיצוניות במערכת החינו  והפיקוח והבקרה עליה 
תכניות חיצוניות בעלות ; ניהול תכניות לקראת מבחני בגרות ומימונ ; במערכת החינו 
 מפקחי  כוללי 22רת רואיינו במסגרת הביקו. סממני  של כת

3

 בשלושה ממחוזות 
  ).  המפקחי  שרואיינו להל  (מחוז תל אביב ומחוז הדרו  , מחוז הצפו : המשרד

__________________ 
שעשתה לשכת המדע  הראשי במשרד החינו  ככל גור  שמפעיל תכנית הוגדר בסקר " גור  חיצוני"  1

 .חינוכית בבית הספר ואינו חלק ממשרד החינו 
 ,המגזר העסקי.  2;   המגזר הממשלתי.  1:   את הארגוני  במדינה מודרנית נהוג לחלק לשלושה מגזרי   2

 ארגוני   המגזר השלישי .  3  ;  ציבוריות ופרטיות הכולל חברות עסקיות , המכונה ג  המגזר השני
ההצטרפות אליה  והפרישה מה  ; הפועלי  ללא כוונת רווח ודוגלי  בהתנדבות ובתרומה לקהילה

 .רצוניות
ובידי מפקחי  , עבודת הפיקוח נעשית בידי מפקחי  כוללי  המופקדי  על הפיקוח על בית הספר כולו  3

   בנוגע לתפקידי המפקח הכולל . הוראה מסוי מקצועיי  המופקדי  על קידומו ופיתוחו של מקצוע
 . ראו להל 
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 עיקרי הממצאי 

 עבודת המטה למיפוי תכניות חיצוניות ולהסדרת הפעלת 
התקיימו דיוני  ונאספו נתוני  על מספר  הרב של תכניות ,  בוצעו מחקרי 2003משנת 

במש  השני  הוצגה לפני הנהלת המשרד . המופעלות בבתי ספר בידי גורמי  חיצוניי 
כמו כ  הוגשו לה המלצות מקיפות . הסדרת הנושא שוב ושוב הבעייתיות שמקורה באי

אול  במש  אות  שני  לא השלי  המשרד את . שיישומ  נחו  לש  טיפול נאות בנושא
הוא לא קבע אמות מידה ; לו באופ  מבוקרפעולותיו כדי שהתכניות החיצוניות יופע

ניסיונות שעשתה ; ועקרונות מנחי  להגדרת גבולות הפעילות של הגורמי  החיצוניי 
 . הנהלת המשרד למיפוי התכניות החיצוניות לא עלו יפה

במקו  שהנעשה בשטח בעניי  התכניות החיצוניות יתבסס , יוצא אפוא כי במש  שני 
. הכתיבה המציאות במידה רבה את הנעשה בתחו  זה, כלתעל מדיניות מוצהרת ומוש

, המצב המתואר לעיל משק# מגמה של הפרטה סמויה של רכיבי  במערכת החינו 
בלי שהמשרד הגדיר את , דהיינו הפרטה הנעשית שלא לפי מדיניות מכוונת ומפורשת

  .גבולותיה ובלי שקבע כללי  לביצועה
 פיקוח ובקרה , אישור הפעלת  של תכניות חיצוניות

זה שני  שוררת עמימות בנוגע לזהות הגור  שתפקידו לבחו  הצעה לתכנית  .1
 . חיצונית ולהחליט א  לאשרה

ממצאי ריאיונות ע  המפקחי  מעוררי  חשש שכמה מה  לא היו ערי  לדבר  .2
קיומ  של תכניות חיצוניות בבתי הספר שבפיקוח  ומלמדי  שחסרה תשתית פורמלית 

בהיעדרה של אמת מידה לבחינה ולאישור . חינת תכניות ולאישור ומעשית לב
בכ  נפגעת . מתקבלות החלטות בנושא על פי שיקול דעתו הסובייקטיבי של כל מפקח

עוד עולה מהריאיונות כי רק חלק . היכולת להבטיח אחידות בבחינת התכניות המוצעות
החיצוניי  נעשתה ג  מהמפקחי  הכוללי  מוודאי  שקבלת העובדי  מטע  הגורמי  

 א" התשס,העסקה של עברייני מי  במוסדות מסוימי על פי דרישות החוק למניעת 
 ). חוק למניעת העסקה של עברייני מי  להל   (2001

ממצאי הביקורת העלו אפוא חולשה ניכרת של גורמי הפיקוח במחוזות מבחינת 
הצור  בקיו  מער  פיקוח . הפיקוח על תכניות חיצוניות ולעתי  עד כדי היעדר פיקוח

ממשי בתחו  זה מתחזק בהתחשב בכ  שבמכלול פעילות  של הגורמי  החיצוניי  
  . במערכת החינו  ניכרי  סממני  של הפרטה

 מעורבות של גורמי  מסחריי  במערכת החינו 
אוסר על מנהל מוסד , 2007 ח"התשס, חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינו 

על . ולות מסוימות בשטחי המוסד ובה  הצגת פרסומות בכל דר חינוכי לאפשר פע
אישור הפעלה של פעילות שיווקית במוסדות החינו  מופקדת הוועדה לאישור השילוב 

 ).  ועדת פרסומות להל  (של פרסומת מסחרית במשרד החינו  
מדי שנה בשנה פועלי  במוסדות החינו  אלפי גורמי  חיצוניי  המפעילי   .1

 מהגורמי  החיצוניי  ה  גורמי  36.5%מסקרי  שהוגשו למשרד עלה כי . תכניות
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המשרד לא קיבל בקשות לאישור פעילות  של חלק ניכר מהגורמי  . מסחריי 
 .המסחריי  שפעילות  בבתי הספר מותנית באישור של ועדת פרסומות

)2011 2010(א "בשנת הלימודי  התשע
4

תי  מיפה המשרד את התכניות החיצוניות בב
ר "נמצא כי בידי יו. הספר ומצא מאות תכניות שמפעילות ככל הנראה חברות מסחריות
הג  שיש בה  די , ועדת פרסומות לא היו נתוני  על תוצאות המיפוי שעשה המשרד

מידע שמאפשר למשרד לאתר תכניות של חברות מסחריות שלא הוצגו לוועדה ולמותר 
 .לציי  כי לא אושרו

בלי שבח  את , גורמי  עסקיי  להפעיל תכניות במוסדות חינו כאשר המשרד מאפשר ל
בידי אחרי  , למעשה, הוא מותיר, ובלי שהתיר או אסר לקיימ , תוכניה  באופ  מעמיק

לרבות בעניי  תוכני השיעורי  ודרכי העברת , את שיקול הדעת השמור לגו# השלטוני
ת  גורמי  לקבוע בהעברת הסמכות הזאת מאפשר המשרד לאו. המסרי  לתלמידי 

 . את התכני  ולהחדיר מסרי  שיווקיי  לבתי הספר
 68התקיימו ) 2010 2009(ע "ממסמכי המשרד עולה כי בשנת הלימודי  התש .2

היבט . סיורי  של תלמידי בתי ספר במרכזי המבקרי  של חברות מסחריות גדולות
וצרי  לבאי  מרכזי בפעילות  של מרכזי מבקרי  של חברות עסקיות הוא שיווק מ

 . לא נית  היתר לפעילות זו, על פי מסמכי הוועדה. בשעריה 
ביקור תלמידי בתי הספר בלב לבה של העשייה השיווקית של חברות מסחריות עשויה 

כשפעילויות אלה . לחזק בעיניה  את אמינות המסרי  השיווקיי  המועברי  לה 
.  לדי  ולהוראות המשרדה  נעשות בניגוד, נושאות מסרי  שיווקיי  ופרסומיי 

שכ  , במקרי  כאלה התלמידי  המשתתפי  ה  מעי  קהל שבוי של פרסומת מסחרית
  .פעילות של כיתה במסגרת יו  הלימודי  מחייבת את כלל תלמידי הכיתה

 הפיקוח הפדגוגי על תכניות תגבור לקראת מבחני הבגרות 
 על כל התכניות לתגבור יסודי במינהל הפדגוגי במשרד אי  מידע לאג# לחינו  על

האג# לשירותי חינו  ורווחה במינהל הפדגוגי יז  את . ההכנה לבגרות בבתי הספר
ל לא הועברה לבחינה "תכנית תה. והוא מממ  אותה, )ל"תה" (תכנית העצמה לבגרות"

האג# לקליטת תלמידי  עולי  במינהל הפדגוגי . יסודי פדגוגית של האג# לחינו  על
 שני פרויקטי  שבמסגרת  מופעלות תכניות הכנה לבגרות משתת# במימו  של

לרבות על תוכני , בידי האג# לא היה מידע על התכניות הללו. לתלמידי  יוצאי אתיופיה
 . על מפעיליה  ועל המורי  המלמדי  אות , התכניות

במקרי  אלה הותיר המשרד את קביעת העקרונות המנחי  של התכניות בידי גורמי  
בכ  שמט המשרד מידיו את סמכויותיו הפדגוגיות לקביעת האופ  שבו . חיצוניי 

בקיו  . יתוגברו תלמידי  לבחינות הבגרות בשלוש תכניות שהוא עצמו יז  ומימ 
 הכנה  יסודי  אשר נוגעת לאחת המטרות המרכזיות של החינו  העל, פעילות חינוכית זו
שעלולה לפגוע , פדגוגי  יש הפרטה סמויה של שירות חינוכי לבחינות הבגרות 

  .בתלמידי 
__________________ 

  .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  4
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 תכניות חיצוניות בעלות סממני  של כת

אול  תכנית של גור  . משרד החינו  אוסר על פעילות של כתות במוסדות חינו  .1
יסודיי  ובמסגרתה השתמשו  הופעלה בשני בתי ספר על, חיצוני שהוגדר בעבר ככת

משרדית בשנת  ה בוועדה בי תלמידי  בטכניקת המדיטציה הטרנסנדנטלית אשר נדונ
1987
5

 תכנית  להל  (ונמצא כי היא כרוכה בסיכוני  נפשיי  לתלמידי  העוסקי  בה , 
 ). המדיטציה

בידעו שביצוע המחקר , ייעוצי התיר לבצע מחקר בבית ספר אג# השירות הפסיכולוגי
 כל. על הסיכוני  שיוחסו לה, כרו  בהפעלת תכנית שמבוססת על הטכניקה האמורה

. ובלי שבדק את מהות התכנית ללא אישור של אנשי מקצוע מתחו  בריאות הנפש, זאת
מבלי שנבדקה התכנית , האג# אישר את קיו  התכנית הלכה למעשה ג  בבית ספר אחר

 . על כלל היבטיה
נסקרה ג  הסיינטולוגיה ,  שהוזכרה לעיל1987משרדית משנת  בדוח הוועדה הבי  .2

וכ  ) 2004 2003(ד "בשנת הלימודי  התשס. דינת ישראלכאחת הכתות הפועלות במ
ל משרד החינו  לאסור על שימוש במסמכי  ובתכנית " הורה מנכ2008בספטמבר 

הלימודי  שפותחה על פיה  שכתב אבי תורת הסיינטולוגיה והופצה בידי עמותה 
למשרד הועבר מידע על הפעלת תכנית של העמותה האמורה בשנת הלימודי  . מסוימת
  . עדיי  לא עשה מטה המשרד שימוש במידע, 2011אוגוסט , בסיו  הביקורת. א"התשע

 סיכו  והמלצות
בשני  האחרונות מסתמנת מגמה של התרחבות בפעילות  של ארגוני המגזר השלישי 

 ואלה נעשו לגור  רב, והמגזר העסקי המפעילי  תכניות חיצוניות במערכת החינו 
שר המשרד מאפשר לגורמי  חיצוניי  לפעול במוסדות כא. השפעה בפעילות החינוכית

עלולי  להתרחש תהליכי , חינו  תו  העברה של פעילות ומשאבי  ציבוריי  לידיה 
הפרטה בדר  של מת  אפשרות לגורמי  חיצוניי  לפעול . הפרטה בלתי מבוקרי 

 ויש להתנותה בכ , במוסדות חינו  חייבת להיות פרי מדיניות מכוונת ומתוכננת
 .שהממשלה תותיר בידיה את קביעת המדיניות וכ  את הפיקוח והבקרה על יישומה

תכניות שונות שולבו . במערכת החינו  בישראל מופעלות אלפי תכניות חיצוניות בשנה
בחינה ואישור מוסדרי  , פעמי  רבות בלי הליכי בקשה, במרוצת השני  בבתי ספר

גיית הפעלת  של תכניות אלה בידי גורמי  בהיעדר מדיניות ברורה בנוגע לסו. בעניינ 
הכתיבה המציאות במש  שני  את הנעשה , שוני  מהמגזר השלישי והמגזר העסקי

הדבר משק# מגמה של הפרטה סמויה של רכיבי  . במוסדות החינו  בתחו  זה
 . במערכת החינו  ומלמד על חולשה של ממש בניהול נושא זה

סודי ומקי# של הנהלת המשרד בסוגיית התכניות ממצאיו של דוח זה מחייבי  טיפול י
השלמת גיבושה של : על המשרד לפעול לקידו  כמה נושאי  מרכזיי . החיצוניות

קביעת הנחיה ברורה באשר לגור  המופקד על בחינת התכניות ועל ; מדיניות המשרד

__________________ 
5  Â„"‰ ‡˘Â  ˙˜È„·Ï ˙È„¯˘Ó È·‰ ‰„ÚÂ‰ Á"˙Â˙Î) "˙Â˘„Á ˙ÂˆÂ·˜ (Ï‡¯˘È·)  ר "כיו). 1987ינואר

 .רבותאשר כיהנה ג  כסגנית שר החינו  והת, תעסה מרי  גלזר' הוועדה שימשה גב
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 הקפדה על כ  שאנשי; גיבוש תשתית פורמלית ומעשית סדורה לבחינת תכניות; אישור 
מקצוע מתחו  בריאות הנפש של המשרד יבדקו כל הצעה להפעיל תכנית חיצונית שיש 

בדיקת כוח האד  הפועל ; רגשי של תלמידי  חשש כי היא משפיעה על מצב  הנפשי
א  הוא , בי  היתר, שבמסגרתה יש לבדוק, בבתי הספר במסגרת התכניות החיצוניות

. חוק למניעת העסקה של עברייני מי הוכשר כנדרש וא  הוא עומד בתנאי  הקבועי  ב
כמו כ  על המשרד לקבוע אמות מידה בנוגע לאופ  הפעלת תכניות לתגבור ההכנה 

נודעת חשיבות לשמירה על קווי , ככלל. לבחינות בגרות מטע  יחידות שונות במשרד
קל וחומר במקרי  שבה  מדובר בתוכניות , המדיניות הפדגוגיי  שקבע המשרד

המיועדות בעיקר לתלמידי  מתקשי  או לתלמידי  , על פערי שתכלית  לגשר 
 . מיישובי  שאינ  מבוססי  ומאוכלוסיות מוחלשות

על הנהלת המשרד לקבוע מדיניות ברורה בנוגע להפעלת תכניות אשר עלולות לעודד 
ולכרו  אישור , בייחוד תכניות מטע  חברות בעלות אינטרס מסחרי, צריכה בבתי ספר

  .בהקניית חשיבה ביקורתית לתלמידי תכניות כאלה 
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   תכנית קרב 
 הפיקוח והבקרה של משרד החינו%, ההובלה

מפעיל משרד החינו  , לצד תכניות הלימוד הפורמליות בבתי הספר ובגני הילדי 
זו מבוססת על שותפות .  תכנית קרב תכנית חינוכית ללימודי העשרה במוסדות חינו  

הורי תלמידי  במערכת , רשויות מקומיות, ) המשרד   להל  ג(בי  משרד החינו  
החינו  וקר  קרב
1

התכנית פועלת מזה שני עשורי  ומטרתה המרכזית היא לפעול . 
, בעיקר ביישובי פריפריה, לצמצו  פערי  חברתיי  ולאפשר לתלמידי  ברחבי האר 

לה פע) 2011 2010(א "בשנת הלימודי  התשע. ליהנות מתכנית לימודי  מועשרת
,  גני ילדי 1,902  בתי ספר וב710 ובתוכ  ב,  רשויות מקומיות124 תכנית קרב ב
 .  תלמידי 267,000 והשתתפו בה כ

עת חברו קר  קרב ומכו  ו  ליר בירושלי  למיז  , 1990תחילתה של התכנית בשנת 
משהצטרפה . לש  מת  תכניות העשרה לתלמידי , משות( בירושלי  ובבית שמש

המשיכה קר  קרב לנהל את התכנית ופיתחה את מודל , 1992בשנת , יתהממשלה לתכנ
 הקימה קר  קרב את עמותת 2003בשנת ).  הנהלת התכנית להל  (ההפעלה שלה 

) עמותת קרב להל  " (קרב יוזמות בחינו "
2

 .  ובאמצעותה הפעילה את התכנית
) א(1/ד"ל תשס"את הכללי  להפעלת תכנית קרב ריכז משרד החינו  בחוזר מנכ

 2003מספטמבר " תכנית קרב למעורבות בחינו  בשיתו( משרד החינו "שעניינו 
) 2010 2009(ע "עלות הפעלת התכנית בשנת הלימודי  התש). ל" חוזר המנכ להל  (

ח" מיליו  ש218 הסתכמה ב
3

, )32%( מעלות התכנית מומנו על ידי המשרד 92%. 
 מעלות התכנית 8%; )60%(פו בה הרשויות המקומיות והורי התלמידי  אשר השתת

  .מימנה עמותת קרב
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את נושא תכנית 2011במהל  החודשי  מר  עד אוגוסט 
ונכללו בה , הביקורת נעשתה בעיקר במשרד החינו  ובמשרדי הנהלת התכנית. קרב

כלוסיית היעד של או; הסדרת השותפות בי  המשרד לבי  עמותת קרב: הנושאי  האלה
; ניהול התכנית הלכה למעשה; ניהול המידע על התכנית והנגישות אליו; התכנית

  .ובחינת האפקטיביות של התכנית; מעורבות המשרד בתחו  הפדגוגי
__________________ 

 .1990 קר  קרב היא תאגיד פילנתרופי שנוסד בקנדה ב  1
מטרותיה של עמותת קרב ה  לפעול לצמצו  פערי  ושוויו  הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות   2

 .כמו ג  במערכות תרבות וחברה נוספות, פעולות העשרה והעצמה במערכת החינו 
ההורי  וכ  , הרשויות המקומיות,  במימו  משרד החינו ח עבור תכניות העשרה" מיליו  ש212, מתוכ   3

ח עבור שכר עובדי "וכשישה מיליו  ש; תרומות של עמותת קרב ותרומות שהיא מגייסת עבור התכנית
 .הנהלת התכנית במימו  עמותת קרב
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 עיקרי הממצאי 

 הסדרת השותפות בי  משרד החינו  לבי  עמותת קרב
אשר , ידי עמותת קרבב, הלכה למעשה, משרד החינו  הפקיד את ניהולה של התכנית

על פי נוהל של היוע  . העניקה לו באופ  בלעדי שירותי  אלה ללא תמורה כספית
משרד ממשלתי אשר מבקש לשת  פעולה ע  עמותה ימנה , 1988 המשפטי לממשלה מ

ל של המשרד יהיה חבר בה"והמנכ, "ועדת עמותות"
4

כל יזמה , עוד על פי הנוהל. 
; לפני הוועדה להחלטה עקרונית ולאישורה העקרונילשיתו  פעולה ע  עמותה תובא 

אחר במשרד עליה לפרט את פרטי ההסדר או להסמי  גור  , משאישרה זאת הוועדה
 לא גיבש ,2011באוגוסט , הביקורת העלתה כי עד למועד סיו  הביקורת. לעשות כ 

לא מינה ועדת עמותות, המשרד נהלי  לשיתו  פעולה ע  עמותות
5

  ולא פעל על פי
  .כנדרש בנוהל זה, עוד נמצא כי המשרד לא כרת חוזה ע  עמותת קרב. הנוהל האמור

 אוכלוסיית היעד של תכנית קרב
ב .1 ר ק ת  י נ כ ת ל  ש ת  י ז כ ר מ ה ה  ר ט מ ה ת  ג ש  של מטרתה המרכזית: ה

ובעיקר , היא לפעול לצמצו  פערי  חברתיי  ולאפשר לתלמידי  ברחבי האר התכנית 
א  יישוב זכאי ההחלטה . נית לימודי  מועשרתהנות מתכי ל,ישובי פריפריהיב

להבדיל ממימו  , )המכונה מימו  רגיל(להצטר  לתכנית קרב במימו  חלקי של המשרד 
מותנית , )המכונה מימו  עצמי(מלא של התכנית על ידי הרשות המקומית וההורי  

טר  אול  בפועל רשויות מקומיות בלתי מבוססות לא יכלו להצ. כלכלי במצבו החברתי
בשל מגבלה תקציבית של המשרד ואילו כשליש מהרשויות , לתכנית קרב במימו  רגיל

הדבר מחייב בחינה והערכה של הנהלת המשרד . שהשתתפו בתכנית קרב היו מבוססות
בנושא הרכב הרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית ואופ  חלוקת המשאבי  בי  

אול  המשרד לא ביצע בחינה כזו , ותהרשויות המבוססות ובי  הרשויות הבלתי מבוסס
 .בעשור האחרו 

נמצא כי במסגרת תכנית קרב פעלו תכניות משנה שאינ  חלק מליבת העשייה שלה 
בלי שהיה ברשותו מידע מלא על , במימו  חלקי של המשרד, )שהיא תכניות העשרה(

 בנוגע לכל הפחות, כנדרש, אודות  ובלי שוועדת הכספי  של תכנית קרב אישרה לקיימ 
 . ע"לשנת הלימודי  התש

ת .2 י נ כ ת ל ת  ו י מ ו ק מ ת  ו י ו ש ר ו   ר י המשרד קבע שהחלטה בדבר : צ
הפעלת התכנית ברשויות מקומיות תתקבל על פי אמות מידה שייקבעו בידי ועדת 

ממצאי . ההיגוי של התכנית ויאושרו בידי הלשכה המשפטית והחשבות של המשרד
ובפועל צורפו , א התקיי  במש  שני הביקורת מלמדי  כי ההלי  שקבע המשרד ל

. רשויות מקומיות לתכנית קרב על פי אמות מידה אשר לא נקבעו ולא אושרו בידיו
נותרו על כנ  הסדרי  , למעשה. המשרד ידע כל זאת ושימש גור  פסיבי בלבד

 .הראויי  לבחינה מחודשת" היסטוריי "
__________________ 

 ‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ, " נוהל לשיתו  פעולה בי  משרדי ממשלה לבי  עמותות עמותות ליד משרדי ממשלה "  4
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ,1988, 6.5100' הנחיה מס. 

 .629' עמ, )ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰Â È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ) 2011: ראו ג  בדוח זה  5
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 ניהול המידע על תכנית קרב והנגישות אליו
מ .1 ל ה  ש י עג ד י מ י  ר ג הנהלת , משרד החינו  העביר למעשה לגור  פרטי: א

כדי לעשות זאת כהלכה היה עליו להפעיל פיקוח . את הסמכות לנהל אותה, התכנית
אול  התברר כי לא היה בידי המשרד מידע . אפקטיבי על פעילותו של הגור  הפרטי

 .על תכנית קרב, ולו בסיסי, הכרחי לש  פיקוח
ת .2 י נ כ ת ה ל  ע ע  ד י מ יה מ צ ע ו   מ י מ ב רשות מקומית שאינה עומדת :  

רשאית להפעיל , משרדהשל קרב במימו  חלקי  להפעלת תכנית בתנאי  שקבע המשרד
 לא היו בידי המשרד נתוני  2011במאי . אותה במימו  מלא של הרשות וההורי 

והוא סיי  לרכז  רק , בסיסיי  מ  המוכ  על מקורות המימו  השוני  של התכנית
היו בידיו נתוני  רק על חלק מבתי , כמו כ . 2011באוגוסט , ושה חודשי כעבור של

  . שבה  הופעלה תכנית קרב במימו  עצמי) 79%(הספר 
  הלכה למעשה ניהול תכנית קרב 

י .1 ו ג י ה ה ת  ד ע בקביעת , לוועדת ההיגוי תפקיד מרכזי בהובלת תכנית קרב: ו
  נמצא שהיא לא התכנסה במש  א  על פי כ. מדיניות התכנית ועקרונות הפעולה שלה

; חברי ועדת ההיגוי לא מונו באופ  רשמי; 2011 ועד יולי 2007מאוגוסט , ארבע שני 
ובפועל נותר , משרד החינו  לא קיבל החלטה בעניי  הגור  שיעמוד בראש ועדת ההיגוי

 .העניי  עמו 
ת .2 ר ו ק י ב ה ת  ד ע במועד הביקורת של משרד מבקר המדינה ועדת הביקורת : ו

אחראית היא ;  נציגי המשרד ונציגי עמותת קרב חברי  מבי  חברי ועדת ההיגוי כללה 
במועד . לבקרת ביצוע הביקורת וליישו  מסקנות הביקורת, לאישור תכנית הביקורת

של משרד מבקר המדינה שימש כמבקר הפנימי של תכנית קרב נציג ממשרד הביקורת 
בדיו  של ועדת הביקורת . ל עמותת קרבפרטי מסוי  שמשרדו שימש ג  כגו  המבקר ש

נמצא כי שאלת ניגוד . הועלתה שאלת ניגוד הענייני  לכאורה של המבקר הפנימי
 . ולכ  ג  לא לובנה, הענייני  לא הובאה לפני היועצת המשפטית של המשרד

ה  שותפו באופ  : נציגי המשרד בוועדת הביקורת לא ביצעו את הפעולות הנדרשות
וה  לא , בוש תכנית הביקורת השנתית של המבקר הפנימי של התכניתחלקי בלבד בגי

האחראי מטע  המשרד על התכנית התריע על . קיבלו באופ  שוט  את דוחות הביקורת
 . אול  לא קיבל מענה, חלק מ  הליקויי  האלה לפני הנהלת המשרד

ת .3 י נ כ ת ה ל  ש ד   א ה ח  ו כ ל  ו ה י משרד החינו  מפעיל את תכנית קרב : נ
ובאמצעות ; אשר מעניקה לו שירותי ניהול ושירותי  פדגוגיי , ת עמותת קרבבאמצעו

אשר מספק לו שירותי  תפעוליי , קבל 
6

נמצא כי בי  המשרד ובי  הנהלת התכנית . 
בהירות בעניי  חלוקת הסמכויות הנוגעות לניהול השוט  של כוח האד   שררה אי
 2009בע במכרז שפרס  בשנת אמנ  המשרד ק. מה שעורר מחלוקות ביניה , בתכנית

.  קרב לכל דבר ועניי תכניתב כל העובדי  שלעסיק יהיה המהקבל  ש)  המכרז להל  (
אול  נמצא כי תפקידו של הקבל  בכל הנוגע לגיוס עובדי  היה מצומצ  מזה אשר 

__________________ 
בניהול ובתפעול המערכת הארגונית והכספי  של התכנית וכ  , לטפל בהקמה, בי  השאר, הקבל  נדרש  6

 .להעסיק את עובדיה
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במיונ  ובקביעת תנאי , שכ  הנהלת התכנית הייתה מעורבת בגיוס עובדי , נקבע במכרז
 . החלטה הסופית על קבלת עבודת  וב

ת .4 ו י מ ו ק מ ה ת  ו י ו ש ר ל ת  ו ח נ ה ת   נוס  על השתתפותו במימו  : מ
שמשמע  הגדלת השתתפותו של , התכנית העניק המשרד לרשויות המקומיות הנחות

שיעורי ההנחות האלה . 18%  ל1.8%שיעורי ההנחות היו בי  . המשרד במימו  התכנית
לתלמידי  שהוריה   וה  היו מיועדותאושרו על ידי ועדת הכספי  של התכנית 

 . לממ  את השתתפות ילדיה  בתכנית מתקשי 
שמירה על עקרו  השוויו  בחלוקת כספי  לרשויות המקומיות שנועדו להקצאת הנחות 
עבור תלמידי  שהוריה  מתקשי  לממ  את חלק  בתכנית קרב טעונה אמות מידה 

הענקת הנחה . באות  רשויותברורות לגבי מצב  הכלכלי של משפחות התלמידי  
התברר כי . לרשויות מקומיות ללא אמות מידה ברורות עלולה לפגוע בעקרו  השוויו 

ליחידה המופקדת על התכנית מטע  המינהל הפדגוגי לא היה ידוע מי קבע את מתכונת 
על ליקוי זה נית  היה ללמוד כבר . כיצד נקבעו שיעוריה  ומתי ה  אושרו, ההנחות

אול  ועדת הכספי  של התכנית לא , 2007בקר הפנימי של התכנית משנת מממצאי המ
עוד נמצא שלמשרד או להנהלת . בחנה את מערכת ההנחות ולא ערכה בה שינויי 

התכנית לא היה מידע בדבר חלוקת ההשתתפות הכספית בתכנית בי  הרשות המקומית 
  .  הגיעו ליעד וה  לא יכלו לדעת א  ההנחות שהעניק המשרד אכ, ובי  ההורי 

 מעורבות המשרד בתחו  הפדגוגי
המזכירות הפדגוגית והפיקוח הכולל מופקדי  על אישור המדיניות הפדגוגית של משרד 

מכלול הממצאי  שהועלו . החינו  ועל תכניה  של תכניות חינוכיות במוסדות החינו 
ו כגור  בפרק זה מלמד שבפועל בכל הנוגע לתכנית קרב לא מילא המשרד את תפקיד

, רק לאחר סיו  הביקורת. שבודק תכניות המוצעות למוסדות חינו  ומאשר אות 
ל המתוק  כי הפעלת תכניות במוסדות "קבע המשרד בחוזר המנכ, 2011בספטמבר 

ל המתוק  לא הגדיר מהו "אול  חוזר המנכ. חינו  טעונה אישור של המשרד לגביה 
  . ולל באישור תכניות קרבחלקה של המזכירות הפדגוגית ושל הפיקוח הכ

 בחינת האפקטיביות של תכנית קרב
שנתית טעו  הגדרה של  קיומה של תכנית רב, על פי תורות ניהול מקובלות .1

בי  השאר כדי לבדוק את האפקטיביות , מטרותיה והצבת יעדי  מדידי  ליישומה
ב הערכה  שנות הפעלת תכנית קר20המשרד לא יז  ולפיכ  ג  לא ייש  במהל  . שלה

התברר כי , 2009ג  כאשר הוא החליט לקיי  פעולת הערכה בסו  שנת . לגבי הפעלתה
חסרי  לו מטרות ויעדי  מוגדרי  של התכנית וכי חסר לו ג  בסיס המידע הדרוש 

 .לקיומה של הערכה כזאת
אשר , מנהל יחידת הערכה ומידעבמסמכי המכרז קבע משרד החינו  כי הקבל  יעסיק . 2

אול  התברר . אי על ביצוע הערכת התכניות והפעילות הפדגוגית בתכנית קרביהא אחר
ראוי שמשרד . שבפועל הדוחות של יחידת ההערכה אינ  מעוברי  באופ  שוט  למשרד

. החינו  יהיה שות  לקביעת הנושאי  שיוערכו ויקבל את תוצאות הבדיקות שנעשות
הכולל בי  , תכנית והמבקר אותהמעורבותו זו נדרשת לצור  מילוי תפקידו כמוביל ה

 .אשר אות  הוא מממ , היתר קיו  של פעולות ההערכה האמורות
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 סיכו  והמלצות
תכנית ללימודי העשרה , ביזמת קר  קרב, משרד החינו  מפעיל זה שני עשורי 

מטרתה המרכזית של התכנית היא לפעול .  הילדי ני הספר ובגיבבת, במוסדות חינו 
, בעיקר ביישובי פריפריה, יי  ולאפשר לתלמידי  ברחבי האר לצמצו  פערי  חברת

, התכנית מבוססת על שותפות בי  משרד החינו . ליהנות מתכנית לימודי  מועשרת
 . ההורי  ועמותת קרב, רשויות מקומיות

יש לבר  על פעילות  של גופי  מהמגזר השלישי הנרתמי  לקידו  מטרות חברתיות 
י  את פעילותה של עמותת קרב במערכת החינו  בישראל ואת כ  ג  יש להב. וחינוכיות

 . שיתו  הפעולה שלה ע  משרד החינו  בהובלה ובניהול של תכנית קרב
, נמצאו ליקויי  הנוגעי  לאופ  שבו הוביל משרד החינו  את תכנית קרב, ע  זאת

. לקביעת מטרות התכנית ולבקרה על התנהלותה, בעיקר בכל הנוגע לגיבוש מדיניות
 . יודגש כי תכנית קרב היא מהמרכזיות בתחו  פעולות ההעשרה במערכת החינו 

בקרה ופיקוח של משרד החינו  בכל , ממצאי הביקורת מחייבי  קביעת סדרי ניהול
על הנהלת המשרד להסדיר את שיתו  הפעולה שלו ע  עמותת . הנוגע לתכנית קרב

טרות והיעדי  של התכנית ולבחו  להגדיר בבירור ובאופ  הנית  למדידה מה  המ; קרב
להגביר את ; לקבוע אמות מידה לצירו  יישובי  לתכנית ולפרסמ ; את הישגיה

ולוודא שיהיו בידיו האמצעי  והכלי  לביצוע ; מעורבותו בניהול התכנית ובהובלתה
כל זאת כדי להביא לניצול יעיל של המשאבי  המוקצי  לתכנית . פיקוח ובקרה נאותי 

   .רותיהולהשגת מט
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 תקשוב מערכת החינו%
נדרשי  בוגרי , לנוכח השימוש ההול  וגובר במחשבי  ובתקשורת הממוחשבת

חוק . מערכת החינו  במאה העשרי  ואחת להיות בעלי מיומנויות בתחו  התקשוב
קובע כי אחת ממטרות החינו  הממלכתי היא לבסס , 1953!ג"התשי, חינו  ממלכתי

 והילדה בתחומי הדעת והמדע השוני  ובמיומנויות היסוד את ידיעותיה  של הילד
להקניית  של מיומנויות . שיידרשו לה  בחייה  כבני אד  בוגרי  בחברה חופשית

שכ  הדבר לא נועד רק לתרו  לתלמידי  , תקשוב לתלמידי  נודעת חשיבות יתרה
צעות  למשל באמ!כפרטי  אלא ג  לסייע להעצמת מדינת ישראל מהבחינה הכלכלית 

 וכ  לאפשר לתושביה !חיזוק יכולתה להתחרות במדינות אחרות בשווקי  הגלובליי  
 .להעשיר את קשריה  החברתיי  והתרבותיי 

שבחנה את מצב מערכת , חיי  הררי'  פרסמה ועדה בראשותו של פרופ1992בשנת 
בעקבות כ  ". 98מחר "דוח שכותרתו , החינו  בישראל בתחומי המדע והטכנולוגיה

פעיל משרד החינו  בשנות התשעי  של המאה העשרי  ובראשית העשור הראשו  ה
במימו  התכנית . שנתית למחשוב מערכת החינו !של המאה העשרי  ואחת תכנית רב

במסגרת התכנית צוידו . מפעל הפיס והרשויות המקומיות, השתתפו משרד החינו 
הספר בישראל יהיה והנהלת המשרד קבעה יעד ולפיו בבתי , בתי הספר במחשבי 

 קבעה הנהלת המשרד 2000בשנת . 1997לפחות מחשב אחד לעשרה תלמידי  עד שנת 
 תגבור נוס  של מחשבי  בחלק מבתי הספר באופ  שיהיה בה  מחשב אחד !יעד שני 

  . לכל חמישה תלמידי 
 פעולות הביקורת
  כמה  בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי2011 עד אוגוסט 2010בחודשי  נובמבר 

בי  השאר נבדקו פעולות משרד החינו  . היבטי  של תקשוב מערכת החינו  בישראל
משנות התשעי  של המאה העשרי  להטמעת התקשוב במערכת )  המשרד להל  (

ההבדלי  בי  בתי ספר שבה  לומדי  תלמידי  ממגזרי  שוני  מבחינת היק  , החינו 
ועדה להתאי  את תחו  התקשוב ההצטיידות במחשבי  והפעלה של תכנית חדשה שנ

במערכת החינו  למאה העשרי  ואחת
1

 במינהל  הביקורת נעשתה במשרד החינו  . 
). ה" ראמ להל  (בחשבות וברשות הארצית למדידה והערכה בחינו  , מדע וטכנולוגיה

כמו כ  נעשתה ביקורת במפעל הפיס ובשבע רשויות מקומיות
2

נוס  על כ  אס  משרד . 
 בתי ספר שבה  החלה לפעול 220  מ70 מידע באמצעות שאלו  שנשלח למבקר המדינה 

תכנית חדשה של משרד ) 2011 אוגוסט   2010ספטמבר (א "בשנת הלימודי  התשע
בדיקות השלמה נעשו בספטמבר ". 21 התאמת מערכת החינו  למאה ה " החינו  

 . 2011ובאוקטובר 
__________________ 

 של מבקר 47פורסמה בדוח שנתי " מחשוב בתי ספר לצורכי הוראה"כותרתה ש, ביקורת קודמת בנושא  1
 .353   340' עמ, המדינה

 .רעננה ושוה , רמלה, נשר, לוד, ירושלי , אריאל: הרשויות המקומיות שנבדקו  2
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 עיקרי הממצאי 

, 2002הסתיימה בסו  שנת , "98מחר "קבות דוח שנקבעה בע, הפעלתה של התכנית .1
א  שלא הושלמה המשימה לצייד את בתי הספר במחשבי  על פי היעד שקבע המשרד 

מאז ועד מועד סיו  .  עמדת מחשב אחת בממוצע לעשרה תלמידי   1997 להשיג ב
ארצית כדי  לא הפעיל משרד החינו  תכנית המש  כלל, 2011אוגוסט , הביקורת

 בתי הספר בישראל עדיי  אינ   ת המשימה וכפי שעלה מנתוני המשרד להשלי  א
 .  שני  קוד  לכ 14מצוידי  בכמות מספקת של מחשבי  לתלמידי  כפי שנקבע להשיג 

המקור הכספי בקנה מידה ארצי למימו  רכישת מחשבי  לתלמידי  בבתי הספר  .2
על פי נוהלי . ת המקומיות הוא מענקי מפעל הפיס הניתני  לרשויו2003באר  מאז שנת 

רשויות מקומיות ריבוניות לעניי  קביעת  של סדרי עדיפויות לשימוש , מפעל הפיס
ולפיכ  ה  אינ  חייבות לרכוש באמצעות המענקי  מחשבי  לבתי , בכספי המענקי 

, 2003מכא  שמשנת . ספר וה  יכולות לבחור להשתמש בכספי  לצורכיה  האחרי 
לא הייתה מחויבות כספית של שו  , "98מחר " של תכנית לאחר שהסתיי  מימונה

להמשי  את המהל  שהתחיל בשנות התשעי  של , לרבות משרד החינו , גור  ציבורי
המאה העשרי  לרכישת מחשבי  לבתי הספר כדי להשיג את היעדי  שקבע משרד 

 . החינו  לעניי  זה
ב אחת בממוצע ממצאי דוח זה מלמדי  שבבתי הספר באר  יש עמדת מחש .3

 מבתי הספר בישראל מספר עמדות המחשב שעומדות 60% בכ. לתריסר תלמידי 
בכמחצית מבתי ; קט  מהממוצע הארצי, לרשות התלמידי  יחסית למספר התלמידי 

 תלמידי  ויותר עד לכדי העדר 20 הספר יש עמדת מחשב אחת בלבד בממוצע ל
  מצוידי  כלל בעמדות מחשב כשליש מבתי הספר בישראל אינ; מחשבי  לתלמידי 

לאומיי  שנעשו בעשור הראשו  של המאה  תוצאות של מחקרי  בי . לתלמידי 
העשרי  ואחת העלו כי היק  ההצטיידות של בתי הספר בישראל במחשבי  בהשוואה 

  .3OECD למספר התלמידי  שלומדי  בה  קט  לעומת היחס הממוצע במדינות ה
תי ספר ממגזרי  שוני  בתחו  תשתיות התקשוב נמצאו פערי  ניכרי  בי  ב .4

דתי היחס בי  מספר  בבתי הספר במגזר היהודי הממלכתי והממלכתי. הקיימות
 עמדת מחשב אחת לתשעה   בממוצע 1:9התלמידי  למספר עמדות המחשב הוא 

  ובמגזר הערבי ובמגזר הבדואי , 1:12במגזר הדרוזי היחס הממוצע הוא , תלמידי 
. ברוב בתי הספר במגזר החרדי אי  כלל מחשבי  לתלמידי . 1:20 הוא היחס הממוצע

מאות בתי ספר , לדברי מנהל ג  מחשבי  בחינו  במינהל מדע וטכנולוגיה של המשרד
באר  יש פערי   עלה כי ג  בי  יישובי  שוני ". להתמחשב"חרדיי  אינ  מעונייני  

 . בהיק  ההצטיידות במחשבי  לתלמידי  בבתי הספר
פעולות המשרד להטמעת התקשוב בהוראה היו מצומצמות ולא התקיימו בהיק   .5

 רוב השיעורי  במקצועות השוני  המשיכו להתקיי  ללא שימוש 2010בשנת . ארצי
והשימוש במחשבי  הצטמצ  לתחו  מעבדת המחשבי  ולשיעורי  , באמצעי תקשוב

 . המועטי  שניתני  לתלמידי  בתחו  זה
__________________ 

3  OECD) Organization for Economic Co-operation and Development (%לאומי  ארגו% בי
פעולה כלכלי בי% מדינות שמקבלות את עקרונות הדמוקרטיה ואת עקרונות השוק לפיתוח ולשיתו' 

 . החופשי
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המחשבי  בבתי הספר מותקני  מעבדי  מיושני  שאינ  בשיעור ניכר מ .6
מאפשרי  לתלמידי  שאמורי  להשתמש בה  לייש  את המטלות שה  נדרשי  לבצע 

 . באמצעות המחשב
התאמת מערכת החינו  למאה " החל המשרד להפעיל תכנית הקרויה 2010בשנת  .7
טכנולוגיית שמטרתה להחיל פדגוגיה חדשנית בבתי הספר תו  הטמעה של " 21 ה

אי  התכנית כוללת תגבור עמדות מחשב לתלמידי  ברוב בתי הספר הנכללי  . המידע
ולפיכ  אי  בה כדי להביא למילוי המחסור המשמעותי במחשבי  לתלמידי  בבתי , בה

לא הובטח שהתכנית תתוקצב מעבר לשנתיי  הראשונות , זאת ועוד. הספר בישראל
ומכא  שאי  תשתית שתבטיח שהתכנית ,  לפעולמתו  חמש השני  שבה  היא מתוכננת

  . תיוש  בהיק  ארצי כמתוכנ  ושיעדיה יושגו
 סיכו  והמלצות

מערכת החינו  אמורה להכי  את בוגריה להתמודדות ע  אתגרי המאה העשרי  ואחת 
הקניית מיומנויות אלה נחוצה ג  . ולאפשר לה  להשתלב בחברה ובשוק העבודה

 .ס ושיפור מיקומנו בכלכלה העולמיתלמשק ולמדינה לש  ביסו
ממשלת ישראל עמדה כבר בעשורי  האחרוני  של המאה העשרי  על הצור  בהטמעת 

התקשוב במערכת החינו 
4

. ובכלל זה על הצור  בהקניית מיומנויות תקשוב לתלמידי , 
במהל  העשור הראשו  של המאה העשרי  ואחת הייתה התקדמות מועטה , בר 

שנתית להשגת יעדי   יקר בשל היעדרה של תכנית מערכתית ורבבטיפול בנושא בע
בפועל לא הושג היעד שמשרד החינו  הציב עוד בשנות התשעי  של המאה . מוגדרי 

 היק  ההצטיידות 2011בשנת . העשרי  בתחו  ההצטיידות במחשבי  בבתי הספר
  נוס  על כ. OECD במחשבי  בבתי הספר בישראל קט  יחסית לשאר מדינות ה

ומורי  במקצועות השוני  עדיי  , התקשוב עדיי  לא הוטמע בהוראה הטמעה של ממש
בהיעדר . ללא ניצול טכנולוגיית המחשוב במקצועות הלימוד השוני , מלמדי  כבעבר

הכוונה מערכתית יש הבדלי  ניכרי  בי  בתי ספר במגזרי  וביישובי  שוני  מבחינת 
 . היק  ההצטיידות במחשבי  לתלמידי 

ארצי להטמעת התקשוב בהוראה  על משרד החינו  לפעול באופ  מערכתי וכלל
להשלי  את המחסור במחשבי  לתלמידי  בבתי הספר באר  וכ  לחדש את , ובלמידה

מצאי המחשבי  כדי שבבתי הספר יוצבו מחשבי  שנית  לבצע באמצעות  את 
כדי שתהיה פעולות אלה דרושות . המשימות שהמשרד מבקש להטיל על התלמידי 

עוד על המשרד לפעול לצמצו  הפערי  . תשתית להקניית מיומנויות תקשוב לתלמידי 
שפוגעי  בעיקר , המשמעותיי  בי  בתי הספר באר  מבחינת תשתיות המחשבי 

  . באוכלוסיות החלשות
__________________ 

 . 1הערה , ראו ביקורת קודמת של מבקר המדינה  4
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 סוגיות במינהל החינו% הדתי
קבע כי חינו  , ) חוק חינו  ממלכתי להל   (1953 ג"התשי, חוק חינו  ממלכתי

הוא חינו  ממלכתי) ד"ד או ממ" חמ להל  (דתי  ממלכתי
1

אלא שמוסדותיו ה  , 
מוריה  ומפקחיה  ובה  מחנכי  לחיי , תכנית לימודיה , דתיי  לפי אורח חייה 

 . תורה ומצוות על פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית
מינהל החינו  הדתי
2

  להל  (במשרד החינו  ) ד" המינהל או מינהל החמ להל   (
אחראי למת  שירות לאוכלוסיית התלמידי  והוריה  המבקשי  חינו  ) המשרד

ר אברה  "בעת הביקורת של משרד מבקר המדינה עמד בראש המינהל ד. ד"ממ
ר שמשו  שושני "ד, ל המשרד"והוא היה כפו$ למנכ, ) מנהל המינהל להל  (ליפשי# 

, 1956 ז"התשי, )סדרי הפיקוח(  ממלכתי תקנות חינו). ל המשרד" מנכ להל  (
ד בכל הנוגע לאופיי  "קובעות כי ההדרכה והפיקוח הפדגוגי על מוסדות החינו  הממ

בכל אחד משמונת המחוזות של המשרד יש . ד"הדתי יבוצעו בידי מנהל מינהל החמ
)ד" מחמ להל  (ד "נציג של המינהל שהוא המפקח על החינו  הממ

3

במערכת החינו  . 
)2011 2010(א "ו בשנת הלימודי  התשעהי

4

 יסודיי    בתי ספר ממלכתיי  2,654 
,  גני ילדי 9,900 כ; יסודיי  ד יסודיי  ועל" בתי ספר ממ654  ו יסודיי   ועל

  . ד"בחינו  הממ) 23% כ( מה  2,300
 פעולות הביקורת

למינהל  בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות הנוגעות 2011יולי  בחודשי  פברואר
במזכירות , ד"בייחוד במינהל החמ, הביקורת נעשתה ביחידות המשרד. החינו  הדתי

הדרו  , תל אביב, ירושלי : ובארבעה ממחוזות המשרד) פ" המזה להל  (הפדגוגית 
)י" מנח להל  (והמנהלה לחינו  ירושלי  

5

: בביקורת נבדקו בי  השאר הנושאי  האלה. 
הישגי התלמידי  ; בבתי ספר יסודיי ) ליבה(יסוד לימודי אנגלית במסגרת תכנית ה

נתוני  על מעבר תלמידי  מהחינו  ; ד"בחינו  הממ' בלימודי אנגלית בכיתות ח
ד "שילוב גרעיני  תורניי  במוסדות החינו  הממ; ד למוסדות חינו  אחרי "הממ

"מלמדי "תכנית ה; במחוז תל אביב
6

  . העסקת עוזר למנהל המינהל; 
__________________ 

עדתי או , ללא זיקה לגו  מפלגתי, חינו  ממלכתי פירושו חינו  שהמדינה נותנת על פי תכנית הלימודי   1
 .ינו  או של מי שהוסמ  לכ  על ידיוממשלתי ובפיקוחו של שר הח ארגו  אחר חו 

 . 1989הפ  אג  החינו  הדתי למינהל בשנת , בעקבות שינוי ארגוני שהתבצע במשרד  2
 מונהג יובמוסדות שבה  החינו  הרשמי, במערכת החינו  בישראל יש סוגי  שוני  של מוסדות חינו   3

ומני  במלוא  בידי המדינה מוסדות חינו  רשמיי  ממ. דתי חינו  ממלכתי או חינו  ממלכתי
ה  בבעלות גופי  ציבוריי  או  )ר"מוכש(החינו  המוכר שאינו רשמי מוסדות ; והרשויות המקומיות

 .והוא מממ  אות  מימו  חלקי או מלא, על המשרד לפקח על פעילות . בבעלות גופי  פרטיי 
 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  4
,  היא משמשת מחוז ייחודי במשרד.ת ירושלי  ובי  עיריימשרד החינו  בהסכ  בי  הוקמה י"מנח  5

 .המאגד את אג  החינו  בעירייה ואת מפקחי המשרד
 .ד"משמשי  למעשה כמורי  בכיתה בחלק מבתי הספר הממ" מלמדי ", כפי שיפורט להל   6
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 י עיקרי הממצא

 בבתי ספר יסודיי ) ליבה(לימודי אנגלית במסגרת תכנית היסוד 
. לחינו  היסודי ותכנית לחטיבות הביניי )  ליבה להל  (המשרד קבע תכנית יסוד 

 של 100%"ד ללמד "ל המשרד נקבע כי על בתי הספר הממלכתיי  והממ"בחוזרי מנכ
!"המשרד הדגיש חובה זו ג  לפני בג". תכנית הליבה

7
 . 

ד העלו "אי הביקורת בנוגע ללימוד אנגלית בכמה בתי ספר יסודיי  בחינו  הממממצ
עיקרו  שקיבל ביטוי בחוזר , כמה מקרי  שבה  לא קוי  העיקרו  שקבע המשרד

! בדבר החובה ללמד בבתי הספר הממלכתיי  את כל "ל ובהודעת המשרד לבג"המנכ
ובעקבות כ  ה  , ל המשרד"דיווח על כ  נמסר לשר החינו  ולמנכ. מקצועות הליבה

 .החליטו להפחית מתק  בית הספר את שעות הלימוד של מקצוע הליבה שלא נלמד
משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו  כי קיו  העיקרו  היסודי האמור שקבע 
בדבר חובת הלימוד של מקצועות הליבה מחייב בחינה של כל מקרה ותגובה החלטית 

 על פי ההוראה 100%שמי אי  לימודי ליבה בהיק% של על כל מקרה שבו בבית ספר ר
על המשרד לבחו  א  גריעת שעות התק  של מקצוע ליבה שלא נלמד . שנקבעה בנושא

במוסד ממלכתי מבטיחה יישו  מלא של העיקרו  שנקבע ומניעה של הפרות דומות מצד 
  . בתי ספר נוספי 

 ד"הממבחינו  ' הישגי התלמידי  בלימודי אנגלית בכיתות ח
ד ואת "המינהל לא בדק כיאות את נושא ההישגי  בשפה האנגלית בבתי הספר הממ

ב"הצור  בבחינת דרכי  להעלאת ההישגי  בבחינות המיצ
8

צור  , ד" בחינו  הממ
שעלה בעבר בדוח מבקר המדינה
9

' על א% מגמת השיפור בציוני  של תלמידי כיתות ח. 
 בכל אחת מהשני  היה ממוצע הציוני  ,א"ח והתשע"ד בי  השני  התשס"בחינו  הממ

  . שלה  נמו  מאלה של התלמידי  בחינו  הממלכתי
 ד למוסדות חינו  אחרי "נתוני  על מעבר תלמידי  מהחינו  הממ

ד עוברי  "זה כמה שני  פועל המינהל על יסוד הנחת עבודה שתלמידי  מהחינו  הממ
זו מעצבת את דפוסי הפעולה של והנחה , )ר" מוכש להל  (לחינו  המוכר שאינו רשמי 

ד מחוז הדרו  " הטיל מנהל המינהל על מחמ2010בשנת . המינהל בנושאי  שוני 
ממצאי הביקורת . לעמוד בראש ועדה ארצית אשר ריכזה נתוני  באמצעות שאלוני 

 .מעידי  כי לא נית  להסיק מהנתוני  שריכזה הוועדה מסקנות לגבי כלל האוכלוסייה
__________________ 

 ˘¯˙ ‰ÍÂ ÈÁ 'נ  10296/02ÔÂ‚¯‡  ÏÚ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ¯ÂÓ‰-ÌÈÈ„ÂÒÈ ,ÌÈ¯ ÈÓÒ·˙ÂÏÏÎÓ·Â  "בג  7
Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ Á‡Â')  תקדי.( 

זוהי ). ב"מיצ(בכל שנה עור  המשרד בבתי הספר בחינות לבדיקת מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית   8
המשמשת עבור מנהל בית ספר וצוותו כלי עבודה מרכזי לתכנו  משאבי# , ספריי#$מערכת מדדי# בית

 .ולניצול#
 .857' עמ, "הוראת אנגלית בבתי הספר"בפרק , )Â„ È˙ ˘ Á58 ·)2008, מבקר המדינה  9
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נה מעיר למשרד החינו  כי בחינה מקצועית בנוגע למעבר של משרד מבקר המדי
תלמידי  למוסדות חינו  אחרי  תוכל להיעשות רק לאחר בניית מסד נתוני  מלא 

מסקנותיה . ד"ומהימ  בדבר כל התלמידי  שעזבו בשני  האחרונות את מוסדות החמ
לי  במסגרת ד הנכל"של בחינה זו נחוצות ה  לצור  בחינת פעילות  של מוסדות החמ

ד "החינו  הממלכתי במדינת ישראל וה  לצור  בחינת הנחת העבודה של מינהל החמ
בשני  האחרונות שלפיה מסתמנת מגמה של מעבר משמעותי של תלמידי  למוסדות 

  .ר"חינו  מוכש
 ד"הפעלה ניסיונית של תלמוד תורה בחינו  הממ

" ד"תתמ"כ' ל בית הספר ב חת  המינהל על הסכ  להפעלה ניסיונית ש2010בספטמבר 
מנהל , על פי הרשאות שניתנו לנושאי משרה שוני  במשרד). ד"תלמוד תורה ממ(

לא היה מוסמ  לחייב את המשרד , המינהל לבדו ללא צירו% חתימת חשב או סגנו
כמו כ  התחייב המינהל בש  המשרד לטפל בענייני כוח אד  שלא לפי . בהסכ  זה

ל המשרד אישר את צירופו של בית הספר "מנכ. המשרדהכללי  שנקבעו בחוזרי  של 
  .א% שבמוסד לא נלמדו כל מקצועות הליבה, ד"לחינו  הממ

 ד במחוז תל אביב"שילוב גרעיני  תורניי  במוסדות החינו  הממ
גרעי  תורני הוא קבוצה של משפחות או יחידי  מקרב הציונות הדתית המתארגני  

 2010 2009בשני  . במחוז תל אביב יש גרעי  תורני הערי  ש12 בכל אחת מ. לגור יחד
ד במחוז "קיבל המינהל תלונות מהורי  לתלמידי  של בתי ספר וגני ילדי  בחינו  הממ

התורניי  ולפיה  חלו שינויי  במוסדות חינו  ע  כניסת  של חברי הגרעיני  , תל אביב
" תורניות"ה של כיתות למשל פתיח, כ  חלו שינויי  ברוח המוסדות; לבתי הספר ולגני 

הכנסת , בבתי הספר" מלמד"שיבו! , שבה  התלמידי  מקבלי  תוספת של לימודי קודש
בתלונות אלה הועלתה הטענה ששינויי  אלו . רבני  לגני הילדי  והפרדה בי  בני  לבנות

והשינויי  , נובעי  מכניסת ילדיה  של חברי הגרעיני  התורניי  לבתי הספר ולגני 
 . הספר חלי  כתוצאה מפעולות של המינהלברוח בית

צבר התלונות שקיבל המשרד מדגיש את הצור  בעבודת מטה מקיפה של המינהל כדי 
בראש ובראשונה בנוגע , לבחו  את ההיבטי  השוני  של הסוגיות המועלות בתלונות

עבודת מטה לצור  גיבוש מדיניות של , נוס% על כ . למוסדות שלגביה  הועלו התלונות
תשמש בסיס להסדרת שילוב  של ילדי הגרעיני  התורניי  בפעילות של , משרדה

  . מוסדות החינו 
 "מלמדי "תכנית ה

למימו  שכר  של , "'מלמדי 'תכנית "ד תקציב להפעלת "המשרד הקצה למינהל החמ
משמש למעשה כמורה בכיתה כבעל התפקיד " מלמד. "ד"בבתי ספר ממ" מלמדי "

ששכר  שול  מתקציב " מלמדי "לגבי . ה ללימודי קודשהמרכזי בכיתה או כמור
" מלמדי ";  מה 66% לא היה למשרד מידע על אודות השכלת  של כ, התכנית בלבד

לא עברו בדיקה כנדרש בחוק , שהועסקו בבתי הספר באמצעות שעות שהוקצו לתכנית
 .2001 א"התשס, למניעת העסקה של עברייני מי  במוסדות מסויימי 
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בבתי הספר " מלמדי "ר המדינה מעיר למשרד החינו  כי פעילות  של המשרד מבק

ולכ  יש מקו  כי קליטת  במוסדות החינו  , נוגעת באופ  מהותי בתחו  ההוראה
  .תיעשה לאחר קיו  הליכי בחינה ואישור

 העסקת עוזר למנהל המינהל 
הגורמי  מנהל המינהל יז  את העסקתו של עוזרו האישי כמתנדב בלא שהעלה לפני 

הרלוונטיי  במשרד כי העוזר משתיי  לעמותה של גרעי  תורני ומנהל ארגו  גג של 
עשרה גרעיני  תורניי  בגוש ד  וכ  את החשש להימצאותו במצב של ניגוד ענייני  בשל 

לא נבחנה זיקה אפשרית בי  עיסוקיו האמורי  של העוזר ובי  עבודתו במינהל . כ 
  .יגוד ענייני  בעבודתולצור  גיבוש הסדר למניעת נ

 סיכו  והמלצות
על הנהלת המשרד לקיי  עבודת מטה כדי לגבש מדיניות משרדית ודרכי פעולה 

ולעיתי  ע  דרישות של , ד"להתמודדות ע  השינויי  באוכלוסיות של בתי הספר הממ
 . הורי  לשינויי  ברוח בית הספר

ד שאינ  מלמדי  "מדר  ההתמודדות שקבעה הנהלת המשרד בנוגע לבתי ספר מ
יישו  העיקרו  . אינה מבטיחה יישו  מלא של העיקרו  המחייב לימודי ליבה, אנגלית

על הנהלת המשרד לבחו  את הסיבות . עשוי למנוע הפרות דומות מצד בתי ספר נוספי 
ד באנגלית לעומת הישגיה  של תלמידי "להישגי  הנמוכי  של תלמידי החינו  הממ

 עליה להפיק לקחי  מליקויי  שהועלו בדר  שבה צור% בית ספר וכ ; החינו  הממלכתי
  . ר לחינו  הרשמי"מוכש

 



 157 משרד החינו 

 פעולות למניעת תאונות במערכת החינו%
היפגעות ילדי  בתאונות טומנת בחובה סכנה חמורה לשלומ  ומטילה על משפחת 

 על פי נתוני משרד. מהבחינה החברתית והכלכלית, הנפגע ועל החברה כולה נטל כבד
)2010 2009(ע "בשנת הלימודי  התש, החינו 

1

בתי ספר וגני ( דיווחו מוסדות החינו  
 .  תאונות שבה" נפגעו תלמידי 18,000 למשרד על כ) ילדי 
 החליטה הממשלה2001ביולי 

2

המנהל הכללי של משרד החינו  יקבע מתכונת " ש
סרת מפגעי  פיקוח מעקב ובקרה בכל הנוגע לתיקו" ליקויי בטיחות ולה, להדרכה

הפעילות כאמור תתבצע באחריות ובמימו" משרד . בטיחותיי  במוסדות חינו 
נטל האחריות הישירה לבטיחות התלמידי  "עוד החליטה הממשלה ש". החינו 

כאשר האחריות הכוללת חלה על משרד , והמורי  חל על בעלי מוסדות החינו 
 ".החינו 

ל ובו הנחיות כלליות לניהול נושא " פרס  משרד החינו  חוזר מנכ2002בפברואר 
הבטיחות במערכת החינו  וכ" הנחיות בטיחות לפעילויות שונות המתקיימות במערכת 

קייטנות , מעבדות, לימודי מקצועות טכנולוגיי  ומלאכה, ובה" טיולי , החינו 
 ). ל" חוזר המנכ להל" (ומחנות קי& 

  להל" (ובטיחות סביבתית שעת חירו  , במשרד החינו  פועל אג' בכיר לביטחו"
ארגו" נושא הבטיחות הסביבתית של תלמידי  במוסדות "האחראי בי" היתר ל, )האג'
 ממונה הבטיחות  להל" (באג' פועל ממונה ארצי לבטיחות במוסדות חינו  ". חינו 

בכל מחוז של המשרד פועל ממונה . המופקד על הבטיחות במערכת החינו , )הארצי
  .בטיחות מחוזי

 ולות הביקורתפע
 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את פעולות 2011 יוני   2010בחודשי  נובמבר 

הבדיקה נעשתה . משרד החינו  למניעת היפגעות תלמידי  בתאונות במערכת החינו 
  .בדיקות השלמה נעשו במחוז ירושלי  ובמחוז דרו  של המשרד. במטה המשרד

 עיקרי הממצאי 
 תוח  והפקת לקחי  מה ני, דוחות על תאונות

כמו כ  לא הוגדר על איזו . משרד החינו  לא קבע על מי מוטלת החובה לדווח על תאונה
ולא נעשתה הבחנה בי  חובת דיווח על פגיעה קלה ובי  חובת , רמת פגיעה יש לדווח

 .דיווח על פגיעה שחייבה טיפול של רופא
__________________ 

 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  1
 .22.7.01  מ481החלטה   2
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חינו  בכל שנה ה  חלקיי  נתוני המשרד בנוגע למספר התאונות שאירעו במערכת ה

עקב כ  ניתוח הגורמי  לתאונות והפקת הלקחי  שמקיי  המשרד בהתבסס על . בלבד
 .נתוני  אלה לוקי  בחסר

ע היה "בשנת הלימודי  התש,  על תאונות תלמידי  במערכת החינו  על פי הדיווחי
, ודזאת וע.  ממספר  בשנה הקודמת20% מספר התאונות המדווחות גדול בלמעלה מ

ע היה גדול ממספר התאונות "מספר התאונות המדווחות בשנת הלימודי  התש
 דהיינו משנת הלימודי   המדווחות שאירעו בכל אחת מתשע השני  שקדמו לה 

 . שבה החל ממונה הבטיחות לרכז נתוני  על תאונות) 2002 2001(ב "התשס
 הגידול הוא העלייה משרד החינו  לא בח  את הסיבות לגידול והסתפק בהערכה שמקור

 .במודעות של בתי הספר לחובת  לדווח על תאונות
מדי שנה מכי  ממונה הבטיחות . אחת המטרות של דוחות התאונה היא הפקת לקחי 

ובו נתוני  , הארצי דוח על אירועי בטיחות במוסדות החינו  בשנת הלימודי  הקודמת
 השנתיי  חסר מידע שהיה בו בדוחות. על התאונות שדווחו והלקחי  שהופקו בעניינ 

אי  בה  מידע על סוגי הפגיעות ועל , למשל. כדי לסייע למשרד להפיק לקחי  נוספי 
מידע שהיה מאפשר למשרד החינו  לנתח את המאפייני  והגורמי  , מידת חומרת 

אי  בה  מידע על אוכלוסיות תלמידי  אשר שיעור היפגעות  ; לתאונות החמורות
  . ית לאוכלוסיות תלמידי  אחרותבתאונות גדול יחס

 התקציב לבטיחות
 ואיל  ייקבע סעי& 2002 החליטה הממשלה שבתקציב משרד החינו  לשנת 2001בשנת 

בתקציב משרד החינו  . תקציבי ייעודי לתיקו  ליקויי בטיחות ולהסרת מפגעי בטיחות
את החלטת דבר שאינו תוא  , לא נקבע סעי& תקציבי ייעודי לתיקו  ליקויי בטיחות

  .הממשלה האמורה
 הכשרת בעלי תפקידי  בתחו  הבטיחות במוסדות החינו 

המשרד לא הכי  תכנית השתלמות למנהלי  וג  אי  לה  השתלמויות וריענוני  
רק לקראת ; המשרד ג  לא בודק א  המנהלי  שולטי  בנוהלי הבטיחות; סדורי 

לא ; ת הכשרה לרכזי הבטיחותהכי  המשרד תכני) 2012 2011(ב "שנת הלימודי  התשע
מתקיימות השתלמויות בנושאי בטיחות המיועדות למפקחי  הכוללי 
3

.  
__________________ 

בכל הקשור לתמיכה ביישו  תכנית "המפקח הכולל הוא נציג הנהלת המחוז , ל"על פי חוזר המנכ  3
לקיי  בקרה אודות יישו  "על המפקח הכולל ". ישומההבטיחות של בית הספר ולבקרה אודות רמת י

, "לבקר את תכנית החינו$ לבטיחות של המוסד", "ההיבטי  הפדגוגיי  של תכנית הבטיחות של המוסד
לקיי  בקרה אודות יישו  לקחי  "ו"  במוסד בתחקירי  של אירועי בטיחות המתקיימי... להשתת%"

 ".עי בטיחות בכלל מוסדות החינו$הקשורי  להיבטי  פדגוגיי  שנלמדו מאירו
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 חינו  לבטיחות
תכניות אלה נחוצות . למשרד החינו  אי  תכניות לימודי  ייחודיות בנושא הבטיחות

לנוכח העובדה שעל פי נתוני המשרד מרבית התאונות במוסדות החינו  נגרמו בגי  
  .סוכנת של תלמידי התנהגות מ

 ועדות לבדיקת תאונות במוסדות החינו  ויישו  המלצותיה 
ל היה צור  בהקמת ועדה "נמצא כי אירעו כמה תאונות שעל פי האמור בחוזר המנכ

 . א  בפועל הוועדה לא הוקמה או לא סיימה את עבודתה, לבדיקת 
 לא נכללו ברשימת 2010 2008 יושבי ראש של ועדות בדיקה שמונו בשני  15 עשרה מ

 יושבי הראש 15כל . ל"בעלי התפקידי  שהיו רשאי  להתמנות לכ  על פי חוזר המנכ
 .ר ועדת בדיקה"לא השתתפו בהשתלמות שתכשיר אות  לתפקיד של יו

 ועדות הבדיקה מונו ג  חברי  שלא נכללו ברשימת בעלי התפקידי  שחברי 15 לחלק מ
 מהחברי  שמינה משרד החינו  לוועדות כמה. ועדת בדיקה אמורי  להיבחר ממנה

והדבר , הבדיקה הללו היו אמורי  לבדוק את תפקוד  שלה  או את תפקוד חבריה 
 .עלול להעמיד אות  במצב של ניגוד ענייני 

א& , נמצאו מקרי  שבה  משרד החינו  לא ייש  את ההמלצות של ועדות הבדיקה
  .ל המשרד אישר את ההמלצות והורה ליישמ "שמנכ

 פיקוח ובקרה על הבטיחות במוסדות החינו 
, אחד מתפקידיו של יוע( הבטיחות המחוזי הוא לקיי  מבדקי  יזומי  במוסדות חינו 

א& ששיעור המוסדות . לש  בדיקת בטיחות , על פי הנחיית ממונה הבטיחות המחוזי
המבדקי  , שבה  נעשו מבדקי  היה קט  והבדיקה לא הקיפה את כלל המוסדות

 יוע( הבטיחות במחוז ירושלי  לא התקיימו בהכרח במוסדות חינו  שסווגו שעשה
ולעתי  ה  א& נעשו במוסדות חינו  בקדימות הנמוכה , בקדימות הגבוהה ביותר

 . ביותר
ממוני הבטיחות במחוזות ירושלי  והדרו  אינ  יודעי  אילו מהמפגעי  שאותרו 

 .את שלו  התלמידי א& שה  עלולי  לסכ  , במבדקי בטיחות לא תוקנו
מבדקי הבטיחות בבתי הספר המתבצעי  בשנת הלימודי  עוסקי  בהיבטי  הפיזיי  

 .א  לא בהיבטי  הניהוליי  והחינוכיי  של נושא הבטיחות, של בטיחות בית הספר
הממוני  על הבטיחות במחוזות שנבדקו אינ  מקיימי  בקרה שיטתית שמטרתה 

ל "ת הוראות הבטיחות שנקבעו בחוזר המנכלוודא שמנהלי בתי הספר ממלאי  א
ה  אינ  מוודאי  שבתי הספר מכיני  , למשל(בנושא ניהול הבטיחות בבתי הספר 

  ).תכנית בטיחות מוסדית ושה  ממני  ועדת בטיחות מוסדית
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 סיכו  והמלצות

על פי נתוני משרד . היפגעות מתאונות טומנת בחובה סכנה חמורה לשלומ  של ילדי 
 על ) בתי ספר וגני ילדי (ע דיווחו מוסדות החינו  "שנת הלימודי  התשב, החינו 

הביקורת העלתה שחלק ניכר מהתאונות שבה  .  תאונות שבה  נפגעו תלמידי 18,000 כ
 .נפגעו תלמידי  כלל אינ  מדווחות למשרד

ל כללי  שנועדו לצמצ  את מספר התאונות במערכת "משרד החינו  קבע בחוזר המנכ
 .ול  לא תמיד פעל ליישומ החינו  א

המלמדי  על ליקויי  מהותיי  בנושא היערכותו ופעילותו , לנוכח ממצאיו של דוח זה
נדרש משרד החינו  לבחו  את , של משרד החינו  למניעת תאונות במערכת החינו 

לרבות הליקויי  הנוגעי  לדיווח על , הנושא ולפעול ביסודיות לתיקו  ליקויי  אלה
לפיקוח על , לחינו  לבטיחות, כשרת בעלי תפקידי  בתחו  הבטיחותלה, התאונות
  . ליישו  מסקנות וועדות הבדיקה ולקיו  הליכי הפקת לקחי , הבטיחות
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 מקצועות הלימוד בבתי הספר
, ) החוק להל   (1953 ג"התשי, על פי חוק חינו  ממלכתי, החינו  הממלכתי נית 

לימוד תולדות הע" היהודי והזיקה למדינת , רבי  הית, מטרות החוק ה . מאת המדינה
פיתוח מודעות ; מחשבה עצמאית ויזמה, טיפוח סקרנות אינטלקטואלית; ישראל

ביסוס ידיעותיה" של הילד והילדה בתחומי הדעת ; וערנות לתמורות ולחידושי"
ובמיומנויות היסוד שיידרשו , ביצירה האנושית לסוגיה ולדורותיה, והמדע השוני"

וכ  עידוד פעילות גופנית ותרבות ; ייה" כבני אד" בוגרי" בחברה חופשיתלה" בח
ושר , ) המשרד להל  (האחריות להשגת מטרות החוק מוטלת על משרד החינו  . פנאי

הסמכות העליונה בכל הנושאי" . מופקד על ביצוע הוראותיו)  השר להל  (החינו  
ניות הפדגוגית של המשרד היא הפדגוגיי" של מערכת החינו  והזרוע להתוויית המדי

 ).פ" המזה להל  (המזכירות הפדגוגית במשרד 
מקצועות , שפות, מתמטיקה ומדעי": ובה", במערכת החינו  מלמדי" מקצועות רבי"

  להל  (במהל  הלימודי" בחטיבה העליונה , הרוח והחברה ומקצועות טכנולוגיי"
זכאותו של תלמיד לתעודת  .ובסיומ" נבחני" התלמידי" בבחינות הבגרות) ע"חט

) ליבה(בגרות מותנית בכ  שיעמוד בהצלחה בבחינות בגרות במקצועות חובה 
 .ובמקצועות בחירה

מפע" לפע" עולה הסוגיה של היצע מקצועות הלימוד שהמשרד מציע במערכת 
יש הגורסי" שיש צור  . החינו  בכלל ושל היצע מקצועות הבחירה לבגרות בפרט

ומנגד יש הטועני" כי יש לשמור על מגוו  , ועות הבחירהלצמצ" את היצע מקצ
  .אפשרויות הבחירה וא' להרחיבו

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את נושא מקצועות הלימוד 2011אוגוסט  בחודשי  מר 

רשימת מקצועות הלימוד : בביקורת נבחנו ההיבטי  האלה. במערכת החינו 
 להוספה או לגריעה של מקצוע לימוד במערכת נוהל; המאושרי  במערכת החינו 

מעורבות המזכירות הפדגוגית בהחלטה בדבר הוספה או גריעה של מקצוע ; החינו 
הבדיקה נעשתה . ופעולות המשרד לצמצו  היצע מקצועות הבחירה לבגרות; לימוד

מינהל תקשוב ומערכות , המינהל הפדגוגי, ביחידות המשרד ובה" המזכירות הפדגוגית
  .ע ומינהל הכשרה ופיתוח מקצועי של עובדי הוראהמיד

 עיקרי הממצאי 
במשרד אי" רשימות מלאות ומעודכנות של מקצועות הלימוד הנלמדי  בבתי  .1

בנסיבות אלה חסרה למשרד . בחטיבות הביניי  ובחטיבות העליונות, הספר היסודיי 
 ולקבלת החלטות למעקב, תשתית מידע מסודרת ועדכנית האמורה לשמש בסיס לטיפול

 .בנושא זה
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האישור והטיפול בכל , נמצא כי אי" למשרד הוראות וכללי  לקיו  הליכי הבדיקה .2

 .הנוגע להוספת מקצוע לימוד למערכת החינו  או לגריעתו
 תקנות החינו  או  להל"  (1956 ז"התשי, )סדרי הפיקוח(תקנות חינו  ממלכתי  . 3

גית רשאית למנות ועדות ולאצול לוועדה סמכויות קובעות כי המזכירות הפדגו) התקנות
. עוד רשאית המזכירות הפדגוגית על פי התקנות להקי  מועצה מייעצת. מסמכויותיה
כמו . פ"פ רשימת מועמדי  לאיוש ועדת קבע למזה"ר המזה" גיבש יו2010באוקטובר 

 טר  ,2012פברואר , במועד סיכו  הביקורת. כ" גיבש הצעה לכינו" מועצה מייעצת
לעניי" זה העיר משרד מבקר המדינה כי לאיוש  . הוקמו הגופי  המייעצי  האמורי 

ולהפעלת  של הגופי  המייעצי  האמורי  עשויה להיות תרומה ממשית לחיזוק 
ולהליכי  המתקיימי  , הפעילות המקצועית שמקיי  המשרד בתחו  הפדגוגי בכלל

  .בקשר להוספה ולגריעה של מקצועות לימוד בפרט
השפה האיטלקית חזרה להיות ;  סינית  נוס, מקצוע בחירה לבגרות 2009בשנת  .4

מורשת "תכנית ההעשרה ;  חינו  פיננסי נוס, נושא לימוד ; מקצוע בחירה לבגרות
מהממצאי  עולה כי ההחלטות של הנהלת המשרד . הוסבה למקצוע" ותרבות ישראל

ייעצויות ע  הדרגי  המקצועיי  על עצ  הוספת המקצועות הללו לא לוו כנדרש בהת
 . במזכירות הפדגוגית

 היה צמצו  מקצועות הבחירה 2010 2009אחד מהיעדי  שהציב המשרד לשני   .5
  . נמצא כי המשרד לא עמד ביעד זה. 25% ב

 סיכו  והמלצות
, נושא מער  מקצועות הלימוד במערכת החינו  נמצא בליבת העבודה של משרד החינו 

 ייב התמודדות מורכבת ה" במישור הפדגוגי וה" במישור הארגוניוהטיפול בו מח
הבחינה והאישור שהוא מקיי  , על משרד החינו  לשפר את הליכי הטיפול. מינהלי

 . בנושא זה בהתא  לממצאיו של דוח זה
על המשרד לגבש את רשימת המקצועות המלאה והעדכנית של כלל מקצועות הלימוד 

כמו . ולהקפיד לנהל את המידע בנושא זה באופ" שוט,,  גילבמערכת החינו  לפי קבוצות
האישור והיישו  בנוגע להוספת , כ" עליו לקבוע נוהל אשר יפרט את הליכי הבחינה

ראוי כי המזכירות הפדגוגית במשרד החינו  . מקצוע למערכת החינו  כמו כ" לגריעתו
כמו כ" .  התקנותתפעל באמצעות גופי  מייעצי  אשר נית" להקימ  על פי הוראות

עליה להיות שותפה מרכזית בהליכי  המתקיימי  בנושא הוספה וגריעה של מקצועות 
על המשרד לגבש תכנית מפורטת אשר תביא להשגת היעד שקבע בעניי" צמצו  . לימוד

  . מספר מקצועות הלימוד
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
ו היבטי  במת  מענקי  לחקלאי  עבור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נבדק

 : בייחוד במסגרת יישומ  של הסכמי  בשני נושאי , 2011 2005השני  
 ; מענקי  לרכישת מיכו  חקלאי כנגד צמצו  היתרי  לעובדי  זרי    )א(
מענקי  לביצוע השקעות לשיפור תשתיות המי  כנגד ייקור תעריפי המי     )ב(

מידת תרומת  , פ  יישומ  של ההסכמי  בנדו בי  היתר נבדקו או. לחקלאות
בדיקות השלמה נעשו במשרד . וכ  הליכי הבקרה של המשרד בנדו , ומועילות 

ההגירה , במועצת הרשות הממשלתית למי  ולביוב וברשות האוכלוסי , האוצר
  .ומעברי הגבול

 תמיכות ומענקי  לחקלאי  
מופקד מכוח חוק לעידוד ) ת משרד החקלאו להל  (משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

על עידוד המגזר , בי  היתר, ) החוק להל   (1980 א"התשמ, השקעות הו  בחקלאות
מדי שנה בשנה מגבש משרד החקלאות .  באמצעות מענקי  והקלות במסי  החקלאי 

  להל  (תכנית פיתוח ובה פירוט התחומי  שבה  הוא יתמו# באמצעות מענקי  
  ).תכנית הפיתוח

  הביקורתפעולות
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  במת  מענקי  2011ספטמבר  בחודשי  מר 

אופ  יישומ  של שני הסכמי  , בי  היתר, בביקורת נבדק. 2011 2005לחקלאי  לשני  
שבמסגרת  שיל  משרד החקלאות וצפוי לשל  מענקי  מינהליי  בהיק  של מאות 

ולפיו תתבצע , 2009 חוס& כוח אד  ממאי מסמ& העקרונות למיכו )  א:   (ח"מיליוני ש
הפחתה הדרגתית במכסת העובדי  הזרי  בענ  החקלאות ובתמורה יקבלו החקלאי  
בעלי ההיתרי  להעסקת עובדי  זרי  מענקי  לרכישת מכונות חקלאיות חוסכות כוח 

ולפיו התמורה מעליית מחיר המי  תשמש , 2006הסכ  המי  מנובמבר )  ב.   (אד 
יכה בחקלאי  לייעול מערכות הובלת המי  וההשקיה לצור& השגת חיסכו  מקור תמ

בדיקות השלמה נעשו במשרד ; הביקורת נעשתה במשרד החקלאות. בשימוש במי 
ההגירה ומעברי , במועצת הרשות הממשלתית למי  ולביוב וברשות האוכלוסי , האוצר
 . הגבול
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 עיקרי הממצאי 
  מענקי  מינהליי 
את , ובכלל זה את האזורי  שבה  יינתנו המענקי ,  למת  המענקי החוק קובע תנאי 

 משרד החקלאות שיל  מענקי  2011 2005בשני  . שיעור  ותנאי ס  לנתינת 
 חלק  כתוספת  ח במסלול העוק  מגבלות שנקבעו בחוק "שהסתכמו במאות מיליוני ש

  להל  (ת למענקי  שקבע החוק וחלק  על פי הסכמי  שעליה  חת  משרד החקלאו
 ).מענקי  מינהליי 

י  ק נ ע מ ת   מ ל ה  ל ש מ מ ה ל  ש ת  י ר ו י ש ה ה  ת ו כ מ היוע  המשפטי  :ס
של משרד החקלאות העלה את סוגיית סמכותה השיורית של הממשלה לתת מענקי  

הוא קבע כי הסמכות ; שעה שיש חוק המסדיר את הנושא, ותמיכות במסלול שונה
 . אינו נקי מספקותהשיורית היא בסיס משפטי אפשרי אול  בסיס זה 

א  שמשרד החקלאות היה ער לקושי המשפטי שבמת  מענקי  שלא על פי המתווה 
 . הקבוע בחוק הוא המשי& לעשות כ 

י  י ל ה נ י מ ה י   ק נ ע מ ה  & ק י  מהמענקי  שנת  משרד החקלאות 70% כ :ה
וסכומ  הכולל היה גדול בער& פי ,  היו שלא בהתא  להוראות החוק2011 2009בשני  

מכא  שהמשרד יצר מסלול עיקרי . ו  המענקי  על פי החוק לאות  שני שישה מסכ
בעוד שהמענקי  , למת  מענקי  שלא בהתא  להוראות החוק והמגבלות הקבועות בו

  . על פי החוק על תנאיו והוראותיו נעשו למשניי 
 חריגות במענקי  מינהליי 

בשל המענקי  , וקשיעור המענקי  שנת  משרד החקלאות היה גדול מזה המוגבל בח
באזור : המינהליי  שניתנו במסלול שעק  את החוק ושהוסי  על המענקי  הקבועי  בו

'באזורי פיתוח ב; 25%דהיינו מענק של ,  מעלות ההשקעה5% תוספת של  ' פיתוח א
1

   
 .  פי שניי  מכפי שנקבע בחוק  20%דהיינו מענק של , 10%תוספת של 

מסמ& :  המענקי  היה גבוה מהקבוע בחוקג  בשני ההסכמי  שנבדקו שיעור
העקרונות למיכו  חוס& כוח אד  קובע כי שיעור המענק שיינת  לחקלאי  יהיה בשיעור 

מענק זה גבוה פי שניי  מהמענק .  מסכו  עלות רכישת המכונה40%  אחיד בכל האר  
  נקבע בהסכ  המי'; ופי ארבעה משיעורו באזורי פיתוח ב' הנית  בחוק לאזור פיתוח א

80% 70%כי שיעור המענק יהיה 
2

מענק זה גדול עד פי .  מסכו  ההשקעה המאושרת
 . שמונה מזה הקבוע בחוק

 ההסכמי  האמורי  והנהלי  שקבע משרד החקלאות  התנאי  לקבלת המענק 
יוצא . ליישומ  לא כללו את תנאי הס  הקבועי  בחוק כתנאי למת  המענקי 

ויתר על הדרישות המהותיות הקבועות , שיצר" נהליהמסלול המי"באמצעות , שהמשרד
 . בחוק למת  המענקי  ולקביעת הזכאי  לה 

__________________ 
) 'ב ו' קביעת תחומי אזורי פיתוח א(תחומי האזורי  כקבוע בצו לעידוד השקעות הו  בחקלאות   1

 . 31.12.11תוקפו של הצו היה עד . 2009 ט"התשס, )הוראת שעה(
 . בהתא  למאפייני הגידולי  במשקי  החקלאיי   2
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 מיכו  חוס  כוח אד  
ח  ו כ ס   ו ח י  א ל ק ח ו   כ י מ ת  ש י כ ר ד  ו ד י ע ל י   י ל ה נ י מ י   ק נ ע מ

ד    א

ת רש מ תי ו י א ל ק ח ה ת  ו נ ו כ מ רשימת המכונות החקלאיות שאישר משרד  :ה
   בה כדי להביא לחיסכו  האמור החקלאות כחוסכת כוח אד  מעוררת ספק א  יש

שכ  היא כוללת מכונות ששימשו ומשמשות את כלל החקלאי  , שהוא מטרת ההסכ 
והשימוש בה  אינו מביא בהכרח לחיסכו  נוס  בכוח אד , לצור& עבודת 

3

כ& למעשה . 
פעל המשרד לעידוד רכישת מכונות חדשות ששידרגו מכונות שכבר נמצאות בשימוש 

  . א היה בכ& חיסכו  ממשי בכוח אד החקלאי ולכ  ל
  רובוט חליבה

משרד החקלאות אישר מת  מענק לרכישת רובוט חליבה שמטרתו להחלי  את 
  ח מהכספי  שהוקצו לביצוע ההסכ  " מיליו  ש15וייחד לכ& , העובדי  הזרי  ברפת

 . סכו  הגדול מהסכו  שהקצה המשרד לענפי החקלאות האחרי 
סכו  המענק , אינו עתיר כוח אד  בכלל ועובדי  זרי  בפרטא  על פי שענ  הרפת 

שקבע משרד החקלאות לרכישת רובוט חליבה בגי  כל ֵהיתר להעסקת עובד זר היה 
על פי נוהלי מינהלת , נוס  על כ&.  מסכו  המענק שנת  ליתר החקלאי 2.5גדול פי 

) מינהלת ההשקעות להל  (ההשקעות בחקלאות 
4

קבל עד שלושה  רפתני  היו רשאי  ל
ובסכו  , בהתחשב במכסת החלב שברשות , מענקי  בגי  כל היתר להעסקת עובד זר

 . כולל של עד פי שישה משיעור המענק ששאר החקלאי  היו זכאי  לקבלו
ב י צ ק ת ה ל  ו צ י נ י  ר ד במסגרת יישו  מסמ& העקרונות החליטה מינהלת : ס

מכונות החקלאיות מיד  כי החקלאי  יהיו רשאי  לרכוש את ה2010ההשקעות במר  
פעולה שיש , ע  הגשת הבקשה ועוד לפני שמשרד החקלאות ד  בה והחליט א  לאשרה

 ִאפשר המשרד לחקלאי  להגיש 2010בשנת , נוס  על כ&. בה מעי  התחייבות שלטונית
בקשות למענקי  א  לאחר שהתקציב לאותה שנה כבר נוצל במלואו על חשבו  התקציב 

 .2011לשנת 
 מכונות חקלאיות מרשימת המכונות 60  החליט משרד החקלאות להוציא כ2011בשנת 

אול  על א  החלטת המשרד הוא שיל  מענקי  עבור אות  מכונות . חוסכות כוח אד 
וזאת משו  שהתחייב כי המועד הקובע לרכישת  הוא מועד הגשת , 2011ג  בשנת 

  . הבקשה ולא מועד אישורה
__________________ 

 . הוצאו מרשימת המיכו 2011שבשנת ,  מרססי  ומרסקות גז, מלגזות: לדוגמה  3
לייש  את מדיניות המשרד על פי עקרונות התכנו  שהוא , בי  היתר, הוקמה מכוח החוק שקבע כי עליה  4

נהלי  וקריטריוני  למת  , מינהלת ההשקעות מפרסמת מדי שנה בשנה הנחיות. מגבש לכל שנת תקציב
 . מענקי 
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   והוספת כוח אד קיצו  במכסת העובדי  הזרי אי

. משרד החקלאות לא כר& את מת  המענקי  בוויתור בפועל על העסקת עובדי  זרי 
 . לפיכ& חקלאי  אשר קיבלו מענקי  כאמור המשיכו להחזיק באותו כוח אד  זר

 לא רק שלא קוצצה 2011בשנת ) ובכלל זה עובדי  פלסטיני (מכסת העובדי  הזרי  
כו משרד החקלאות ומשרד האוצר לתת מענקי  למרות זאת המשי. אלא א  גדלה

 . ח באותה שנה לרכישת מכונות חוסכות כוח אד " מיליו  ש45בסכו  כולל של 
י  ל א ר ש י ת  ק ס ע ח לחמש " מיליו  ש45במסגרת מסמ& העקרונות הוקצו  :ה

 עובדי  ישראלי  1,500שני  לתשלו  מענקי  שנועדו להביא להעסקת  של 
 19 אישר משרד החקלאות מת  מענקי  להעסקת  של 2010נמצא שבשנת . בחקלאות

 161 מעסיקי  בקשות להעסקת 42 הגישו 2011וכי עד דצמבר ; עובדי  ישראלי  בלבד
אול  המשרד טר  ד  בבקשותיה  ולמותר לציי  כי הוא , עובדי  ישראלי  בס& הכול
  . לא אישר מענקי  להעסקת 

 שתיות המי   סדרי מת  מענקי  לש  שיפור ת הסכ  המי  
ויישו  י ת ו ר ט מ ת  ג ש ה ו כ   ס ה ה  ההסכ  השיג את מטרותיו באופ  חלקי : 
ואחת הסיבות לכ& הייתה שהוא שימש עילה למת  הטבה כספית למשקי  , בלבד

החקלאיי 
5

הסכימו הצדדי  כי התמורה , כ&.  ללא התניה ודרישת השקעה חוסכת מי 
 למשקי  החקלאיי  במזומ   תשול 2006  ו2005מעליית מחירי המי  עבור השני  
משרד החקלאות העביר למשקי  החקלאיי  , ואכ . ולא כנגד תכניות השקעה וביצוע 

 2009 2007הסדר זה נמש& ג  עבור השני  . ללא ביצוע השקעות, ח" מיליו  ש138 כ
ח בלא " מיליו  ש83 שלה  שיל  משרד החקלאות כ, לגבי חלק מהמשקי  החקלאיי 

  . קעות כאמורשה  נדרשו לבצע הש
 תמיכה באזורי  נעדרי חלופה

 החליטה ועדת השמונה2009ביולי 
6

ח לקידו  תכניות מי  " מיליו  ש20.5  להקצות כ
באזורי  שבה  החקלאי  צורכי  מי  שפירי 
7 

מחברת מקורות ואי  לה  חלופה 
 בד בבד החליט משרד החקלאות כי מינהלת).  יישובי  נעדרי חלופה להל  (למי  אלה 

 25%ההשקעות תקצה לתכנית ההשקעות במסגרת תכנית הפיתוח מענק בשיעור של 
וזאת נוס  על ). מענק על פי החוק ותוספת מענק שלא על פי החוק(מעלות ההשקעה 

לגבי אות  תכניות השקעה נת  משרד , כלומר. הכספי  שהועברו בגי  ההסכ 
לשל  כפל מענקי  בגי  א  שהחוק אוסר , החקלאות מענקי  משלושה מקורות שוני 

  .אותה תכנית
__________________ 

 .  או התאגדות חקלאית או חבר בהתאגדות חקלאית חקלאי"" משק חקלאי"על פי ההסכ    5
 .שתפקידה לקבוע אמות מידה למת  סיוע לחקלאי  לביצוע השקעות, ועדה שהוקמה על פי ההסכ   6
 . מי  שפירי  ה  מי  שאיכות  טובה וה  ראויי  לשתייה  7
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 תוספת מענקי  ליישובי המועצה האזורית מעלה יוס 
 קול קורא לקבלת תוספת תמיכה במסגרת 2009משרד החקלאות פרס  בנובמבר 

התנאי  לקבלת המענק שנקבעו . הסיוע לפרויקטי  הלאומיי  ליישובי  נעדרי חלופה
 במועצה האזורית מעלה יוס בקול הקורא התאימו למאפייני כמה יישובי 

8

  להל   (
הקול הקורא פורס  לאחר שהיו . שה  צרכני מי  שפירי  בלבד) יישובי מעלה יוס 

וה  תאמו את הדרישות על פי הקול , בידי יישובי  אלה תכניות לביצוע השקעות
ג  לוחות הזמני  שנקבעו בקול הקורא להגשת הבקשות לקבלת תוספת ; הקורא

 . רי  באופ  בלתי סבירהתמיכה היו קצ
עד ספטמבר , מה  אישר משרד החקלאות.  בקשות57במסגרת הקול הקורא הוגשו 

עשר ;  כול  במועצה האזורית מעלה יוס  תוספת מענק רק לתשעה יישובי  , 2011
 חודשי  ממועד 20א  שחלפו ,  הבקשות טר  הסתיי 38בקשות נדחו והטיפול ביתר 

 . הגשת 
,  היישובי 47 לתשעה מ) 66%(ח מהתקציב " מיליו  ש13.5לאות כ& העביר משרד החק

, דבר המלמד על העדפה של יישובי  אלו, כאשר כל התשעה ה  יישובי מעלה יוס 
שעלולה לבוא על חשבונ  של היישובי  האחרי  שמשרד החקלאות עדיי  לא סיי  את 

 .הטיפול בבקשותיה 
. ח" מיליו  ש1.5 אי  לשיעור מענק בס& כיישובי מעלה יוס  היו זכ, על פי הסכ  המי 

ח " מיליו  ש4 מה  כ, ח" מיליו  ש19 בפועל אושרו ליישובי  אלה מענקי  בס& של כ
, ח מהתקציב לפרויקטי  לאומיי " מיליו  ש13.5 מתקציב מינהלת ההשקעות וכ

  . ח מעבר לסכו  שהיו זכאי  לו על פי ההסכ " מיליו  ש17.5 דהיינו תוספת של כ
 יקויי  בבקרה על ביצוע העבודות ביישובי מעלה יוס ל

ע ו צ י ב ת  ו ח ו עלות ההשקעה בכל אחד מיישובי מעלה יוס  הייתה כמה מיליוני  :ד
" דוחות ביצוע"אול  מחוז הצפו  של משרד החקלאות הכי  מסמכי  שכונו ; ח"ש

ללו דוחות אלה לא כ. כנדרש בנוהלי מינהלת ההשקעות, ללא בדיקת מהנדס, ליישובי 
נתוני  המשקפי  בדיקה של ביצוע העבודות לעומת תכנית ההשקעה המאושרת אלא 

המשרד הסתמ& באופ  מוחלט על , יתר על כ . רק חישוב כספי של עלות ההשקעה
וששילמו )  הפרויקטור להל  (דוחות בקרה שהזמינו אות  יישובי  מחברה מסוימת 

 . לה תמורת 
י  נ י י נ ע ד  ו ג י שר לפרויקטור להימצא במצב של ניגוד משרד החקלאות אפ : נ

ענייני  שלא לפי כללי מינהל תקי  בכ& שהעסיק אותו לצור& קידו  תכניות ההשקעה 
הכי  הפרויקטור דוחות בקרה , בידיעת המשרד, ובו בזמ , בתשתיות המי  ליישובי 

  . לאות  יישובי  שהמשרד הסתמ& עליה  לתשלו  המענקי 
__________________ 

 . ושומרהצוריאל , עבדו , נטועה, יערה, זרעית, גור , אלקוש, אב  מנח : היישובי  ה   8
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 ניוד מי  שפירי 

ר ניצול מיטבי של כמות המי  הכוללת שהוקצתה למטרת חקלאות ִאפשר כדי לאפש
 מההקצאה שלה  30%המשרד לצרכני המי  שלא ניצלו את מלוא מכסת  להעביר עד 

המשרד אינו מרכז בידיו נתוני  בנושא . בכפו  לאישורו)  ניוד מי  להל  (לצרכ  אחר 
צול יעיל של המי  שהקצתה המדינה דבר זה פוגע בני. ואינו יוז  ניוד מי  בי  הצרכני 

  . לחקלאות וא  הביא לספסור בה  על ידי חקלאי  בעלי עודפי מכסות
 סיכו  והמלצות 

השתמש , א  שבחוק נקבעה המסגרת הנורמטיבית למת  מענקי  וכ  נקבע שיעור 
שלא , כנתיב העיקרי לנתינת " מענקי  מינהליי "משרד החקלאות במסלול שכינה 

משרד החקלאות קבע אפוא לאילו מטרות יוקצו אות  . מגבלות שבחוקהיה כפו  ל
ממצאי הביקורת מראי  כי המשרד פעל . את התנאי  לנתינת  ואת שיעור , המענקי 

וכי את מרבית , דר& שגרה במסלול של מת  מענקי  שאינו עומד בדרישות החוק
א  , וק לשוליובכ& הפ& את מסלול המענקי  לפי הח, המענקי  הוא נת  בדר& זו

 . שהמשרד היה ער לקושי המשפטי הנעו  במת  מענקי  בדר& זו
ח במסגרת "המדינה העבירה לחקלאי  באמצעות משרד החקלאות מאות מיליוני ש

ביצוע הסכ  המי  ומסמ& העקרונות להפחתת מכסות העובדי  הזרי  כדי שכספי  
 ביצוע  ה  ניתנו אלו ישמשו להשגת המטרות שעליה  התבססו ההסכמי  ושלשמ  
אול  מטרות אלו ; השקעות בתחו  ייעול השימוש במי  ורכישת מיכו  חוס& כוח אד 

 את כספי המענקי  2011 2006משרד החקלאות חילק בשני  . הושגו באופ  חלקי בלבד
בלא שקבע כי יינת  סיוע רק כנגד , ללא עבודת מטה מסודרת, לעתי  באופ  בזבזני
שעמד על כ& שיושגו מטרות ההסכמי  ותו& הקצאת משאבי  בלא , השקעות מאושרות

אופ  תפקוד זה פגע בהשגת מטרות . לא מיטבית ומת  כמה מענקי  בגי  אותה השקעה
 מחד גיסא ניתנו מענקי  שנועדו  בנושא צמצו  מכסות העובדי  הזרי  : ההסכמי 

צצה מכסת א& מאיד& גיסא לא קו, לשמש לרכישת מיכו  שיביא לחיסכו  בכוח אד 
 המשרד העביר  בנושא ייעול השימוש במי  ; העובדי  הזרי  בהתא  למתווה ההסכ 

 . ח בלא שהחקלאי  נדרשו לבצע השקעות כלשה  לשיפור התשתיות" מיליו  ש200מעל 
 לפי מסמ&  חלוקת המענקי  במסגרת מימוש הסכמי  אלו עתידה להימש& עוד שני  

בשני  הללו עתידה המדינה ; 2022המי  עד שנת  ולפי הסכ  2016העקרונות עד שנת 
על משרד האוצר , נוכח ממצאי הביקורת. ח"להעביר לחקלאי  עוד מאות מיליוני ש

ומשרד החקלאות לפעול לכ& שחלוקת יתרת המענקי  תיעשה בכפו  לעבודת מטה 
בהתא  למדיניות הממשלתית ולביצוע השקעות שעולות בקנה אחד ע  , מסודרת

 .  והכול באופ  שוויוני ושמירה קפדנית על כללי מינהל תקי  מי  מטרות ההסכ
ובהתא  למטרות , והשימוש בה  חייב להיעשות כדי , המענקי  ה  כספי ציבור

על משרד החקלאות לוודא כי המטרות אכ  הושגו ולא להסתפק . שלשמ  ה  ניתנו
 . בהעברת הכספי  לחקלאי 

 המי  בי  החקלאי  כפי שהיה עליו לעשות משרד החקלאות לא ניהל את ניוד מכסות
דבר זה גר  לספסרות במשאבי המדינה ולניצול מצוקת  של חקלאי  . מתוק  תפקידו

על משרד החקלאות לפעול לאלתר להסדרת הנושא ולפעול ללא . בידי חקלאי  אחרי 
 . שיהוי להפסקת הספסרות במכסות
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   משרד המשפטי 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
. ס הכללי נעשתה ביקורת בנוגע לפיקוח על אפוטרופסי באג  האפוטרופו

הביקורת כללה ג  מעקב מורחב בנוגע לתיקו  ליקויי  שעליה  הצביע מבקר 
  . ב54המדינה בדוח שנתי 

 הנהלת בתי המשפט
בהנהלת בתי המשפט ובכמה בתי משפט נעשתה ביקורת מעקב בנוגע לתיקו  

שאות  העלה מבקר , י המשפטליקויי  בנושא הליכי  ופעולות למחשוב בת
  .ב60המדינה בדוח שנתי 
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 הפיקוח על האפוטרופסי 
בית קובע כי , )קחוה   להל ( 1962 ב"התשכ, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

, דר  קבע או דר  ארעי,  לאד  שאינו יכול,בי  היתר, משפט רשאי למנות אפוטרופוס
 שבית המשפט מינה אד .  במקומוה לדאוג לואי  מי שמוסמ  ומוכ   לדאוג לענייניו
תאגיד או האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטי  ,  יחיד. נקרא חסוילו אפוטרופוס

  להל  ( דהיינו לגופו של החסוי  יכולי  להתמנות כאפוטרופוס לחסוי ) כ" אפ להל  (
החוק ותקנות הכשרות . לרכושו או לשניה , )אפוטרופוס לענייני  אישיי 

 תקנות הכשרות  להל   (1970 ל"התש, )סדר הדי  וביצוע(טית והאפוטרופסות המשפ
את דרכי פעולתו ואילו , קובעי  את סמכויות האפוטרופוס, )המשפטית או התקנות

 .כ"דיווחי  עליו להמציא לאפ
  להל  ( כיה  מר שלמה שחר כאפוטרופוס הכללי 2011 עד יוני 2002מפברואר 

התמנה מר , כ"חר סיו  הביקורת ולאחר קבלת תשובת האפלא, 2011ביוני ). כ"האפ
על פי נתוני אג& האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי . דוד הא  כאפוטרופוס הכללי

2011מאוגוסט ומספטמבר ) כ" אג& האפ להל  (שבמשרד המשפטי  
1

 נתוני  להל   (
,  תיקי 43,000  וכ41,000 כ, 40,000  הוא ניהל כ2010 2008בשני  , )כ"אג& האפ
מדובר בתיקי  של חסויי  שמונה אפוטרופוס לרכוש  או אפוטרופוס . בהתאמה

 מנתה מחלקת 2010באוקטובר ).  תיקי פיקוח להל  (לרכוש  ולענייניה  האישיי  
רוב  מפקחי ,  עובדי 27כ "הפיקוח שבאג& האפ

2

.  
 פעולות הביקורת

כ " פעילות אג  האפ בדק משרד מבקר המדינה את2010אוקטובר  בחודשי  מאי
נעשתה בדיקה , כ" לאחר קבלת תשובת האפ2011ביולי . לפיקוח על אפוטרופסי 

משלימה
3

ע  הנהלת בתי הדי  , פגישות משלימות התקיימו ע  הנהלת בתי המשפט. 
השרעיי 
4

).  משרד הרווחה להל  ( וע  נציגי משרד הרווחה והשירותי  החברתיי  
2004 קודמת בנושא כבר בשנת משרד מבקר המדינה פרס  ביקורת

5

 הדוח  להל   (
 ).הקוד 

__________________ 
כ למשרד מבקר המדינה נתוני  על "מסר אג  האפ, 2010באוגוסט ובאוקטובר , ביולי, במהל  הביקורת  1

 לטיוטת דוח מבקר 2011כ באפריל "לאחר קבלת התייחסות אג  אפ. 2010 2004פעילותו בשני  
ר לו אג  מס, כ" באג  האפ2011ובעקבות בירור נוס  שקיי  משרד מבקר המדינה ביולי , המדינה

 . נתוני  מתוקני 2011כ באוגוסט ובספטמבר "האפ
מנהל מעקב , כ"מפקח הוא עובד אשר מפקח על אופ! הניהול של נכסי החסוי בהתא  להוראות האפ  2

כ ונמצא בקשר ע  גורמי  מקצועיי  "אחרי הגשת דיווחי  שהאפוטרופוס הממונה חייב להגיש לאפ
כ כאשר נדרש טיפול משפטי "לטיפול עורכי די! באג  האפהוא מעביר את התיק . המטפלי  בחסוי

 .ומופיע בבית משפט כאשר נדרשת חוות דעת מקצועית בנושא הדוחות הכספיי  שמגיש האפוטרופוס
 .1ראו הערת שוליי    3
לדו! בבקשות למינוי אפוטרופוס לחסויי  , בי! היתר, אשר מוסמכי  ,בתי הדי! המוסלמי  הדתיי   4

 .מוסלמי 
 .657' עמ, ) הדוח הקוד  להל! ) (È˙ ˘ ÁÂ„54·) 2004 , מבקר המדינה  5
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 עיקרי הממצאי 

כ לא היה מידע מלא ומעודכ  על כל החסויי  ועל "הבדיקה העלתה כי לאג  האפ .1
 ובכלל זה  מזכירויות בתי המשפט )  א:   (האפוטרופסי  שלה  מהסיבות שלהל 

 המינוי שהוצאו לאפוטרופסי  לא מסרו לו את כל צווי  מזכירויות בתי הדי  השרעיי  
כ לא ביצע השוואות תקופתיות בי  "אג  האפ)  ב(;   ואת המסמכי  הנלווי  לה 

כדי לוודא שקיבל את כל צווי המינוי שהוציאו בתי , רישומיו ובי  רישומי בתי המשפט
כ לא עדכ  באופ  רצי  וסדיר את הנתוני  במערכת "אג  האפ)  ג(;   המשפט

א  שיש לו גישה , תא  למידע שבמערכות מרש  האוכלוסי הממוחשבת שלו בה
 .למערכות אלה

או התקשו , או מינוי  בוטל, נמצא כי א  שהאפוטרופסי  של כמה חסויי  נפטרו .2
א  שאות  חסויי  סבלו מבעיות , מונה לה  מחלי  רק אחרי פרק זמ  ארו', לתפקד

 .קשות ולא יכלו לדאוג לענייניה 
ה העיר בדוח הקוד א  שמבקר המדינ .3

6

 כי יש לקבוע את המאפייני  הנדרשי  
כ ומשרד הרווחה " נמצא כי האפ2010הרי שבאוקטובר , מאד  המתמנה לאפוטרופוס

 .עדיי  לא עשו כ 
שעיסוק  מת  שירותי אפוטרופסות אשר , ובה  תאגידי , במשק פועלי  גופי  .4

כ "אג  האפ). וס מרובה חסויי  אפוטרופ להל  (ניתני  לה  מינויי  לחסויי  רבי  
ומשרד הרווחה לא בדקו את התאמת  לתפקיד של אפוטרופסי  מרובי חסויי  אשר 
אינ  תאגידי  ולא דרשו מה  לחתו  על התחייבות לפעול בהתא  לחוק ולתקנותיו 

 מסמ'  להל  (ולטפל בחסויי  וברכוש  על פי סל שירותי  שצור  להתחייבות 
 .  לעשות תאגידי אפוטרופסותכפי שנדרשי, )הדרישות

נמצא כי חלק  לא עמדו בדרישות מהותיות שנקבעו , אשר לתאגידי אפוטרופסות .5
כ לא ביצע מעקב כדי לבדוק א  ה  עומדי  בדרישות "אג  האפ. במסמ' הדרישות

ובכלל זה א  ה  מעסיקי  מער' מקצועי של עובדי  מקצועיי  למת  שירותי  , אלה
וא  התאגידי  מוסרי  את דוחותיה  הכספיי  הכוללי  ג  לחסוי ולטיפול בו 

כ ומשרד הרווחה "האפ, משרד המשפטי . התייחסות לכספי החסויי  ולנכסיה 
שיטתי , אפשרו פעולת אפוטרופסי  מרובי חסויי  בלי שהסדירו תנאי  לפיקוח מובנה

 .ואחיד על פעולותיה 
 או שהתגלו ליקויי  כ אינו מנהל רשימה של אפוטרופסי  שפוטרו"האפ .6

אינו מרכז מידע על האפוטרופסי  מרובי החסויי  ועל אופ  תפקוד  ואינו , בתפקוד 
א  שגורמי  אלה , דואג שהמידע יהיה נגיש לגורמי  העוסקי  במינוי אפוטרופסי 

 .זקוקי  למידע זה כדי שיוכלו להימנע ממינויי  בעייתיי 
כ כי מנהלי תאגידי  הוציאו "  האפ התגלה בבדיקות אג2009  ו2008בשני   .7

ובכ' גרמו נזק רב ובעיות קשות , כספי  שלא כדי  מחשבונות חסויי  שהיו בטיפול 
אג  , פרקליטות המדינה, בדיוני  שקיימו בנושא משרד המשפטי . לחסויי  רבי 

למניעת הישנות המקרי  ולשיפור , כ ומשרד הרווחה הוצעו דרכי  לטיפול בנושא"האפ

__________________ 
 .688' עמ, ש   6
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אול  במועד סיו  הביקורת עדיי  לא יושמו ההצעות האמורות אשר חלק  , הפיקוח
 .מחייבות תיקוני חקיקה

כ לא פיקח על אופ  טיפולו של האפוטרופוס "נמצאו מקרי  שבה  אג  האפ .8
בחסוי ולא חייב את האפוטרופוס לתת לו את המידע הנדרש בתקנות הכשרות 

כ קיבל דיווחי  לקויי  ולא העיר " אג  האפ,כמו כ . המשפטית על אופ  טיפולו בחסוי
כ אינו יכול לוודא שהאפוטרופוס מטפל בחסוי "עקב כ' אג  האפ. על כ' לאפוטרופוס

 .בהתא  לדרישות שנקבעו בתקנות ואינו יכול לפעול לשיפור הטיפול בחסוי
לנוכח הערותיו של מבקר המדינה בדוח הקוד  .9

7

 ולפיה  יש לפעול בדחיפות לקיו  
החליטה , גנו  פיקוח הול  על אופ  תפקוד  של אפוטרופסי  לענייני  אישיי מנ

כ ניסוי להקמת יחידה לפיקוח " לבצע באג  האפ2007הנהלת משרד המשפטי  בשנת 
 . עדיי  לא התקיי  הניסוי2011אול  בספטמבר . בנושא

 :כ לביצוע רפורמות"בעקבות פרסו  הדוח הקוד  של מבקר המדינה פעל האפ .10
נוספו שני סוגי דוחות ; בוטל פטור מהגשת דוחות שנתיי  שנית  לאפוטרופוסי 

פעולותיו . חלופיי  שרשאי אפוטרופוס להגיש במקו  הנוסח האחיד של הדוח השנתי
. כ נועדו להקל על ציבור האפוטרופסי  ולייעל את עבודת האג "האמורות של האפ

  קבלת דיווחי האפוטרופוס כ קיצר את מש' הזמ  שבי"אג  האפ, נוס  על כ'
ממצא זה ראוי לציו  במיוחד נוכח הגידול הניכר שחל במספר הפרטות. לבדיקת 

8

 
במחוזות תל אביב , ע  זאת. והדוחות המוגשי  בכל שנה ולנוכח מצבת המפקחי 

 .וירושלי  עדיי  יש פיגור בבדיקת הפרטות והדוחות השנתיי 
 עלה כי כרבע 2010 2004נפתחו בשני  כ על תיקי פיקוח ש"מנתוני אג  האפ .11

וכי , לא הגישו פרטות כחוק) 30,645  מ7,227(מהאפוטרופסי  שמונו בתקופה זו 
 כמחצית מכלל הדוחות השנתיי  שהיה על אפוטרופסי  להגיש כחוק לא הוגשו 

כ נקט פעולות אכיפה מועטות בלבד נגד "א  על פי כ  האפ). 236,040 מתו' 111,707(
 .רופסי אות  אפוט

למרות הערותיו של מבקר המדינה בדוח הקוד  .12
9

ג  בבדיקה הנוכחית נמצא כי , 
כ עדיי  אינ  יכולי  לקבל מידע ישירות מהבנקי  או מלשכות "מפקחי אג  האפ

כמו כ  . וה  ניזוני  רק מהמידע שמספק לה  האפוטרופוס, ולו בדיעבד, המקרקעי 
ביקורת וביקורי  בחצרות חסויי  או , חקירהכ סמכויות לבצע "אי  למפקחי אג  האפ

ג  א  , ללא קבלת אישור מראש מבית המשפט, אצל אפוטרופסי  לגבי רכוש החסויי 
 .המפקחי  חושדי  כי האפוטרופוס אינו פועל כשורה

כ לקבל מידע מתיקי הפיקוח שלה  בעניי  "חסויי  ובאי כוח  ביקשו מהאפ .13
כ דחה את בקשת  "אול  האפ, כוש החסויי הפעולות שביצעו האפוטרופסי  בר

יודגש כי חסויי  זכאי  לקבל מידע כאמור משו  שהוא . והפנה אות  לבית המשפט
א  . עשוי לסייע בגילוי פעולות של האפוטרופוס שאינ  עולות בקנה אחד ע  טובת 

ואי  לאפוטרופוס זכות ,  רשאי החסוי לדעת זאת האפוטרופוס התרשל במילוי תפקידו 
 .חיסיו  מפני החסוי
__________________ 

 .686' עמ  7
הכולל פירוט של נכסי החסוי וחובותיו ,  יו  ממועד מינויו30כ בתו  "תצהיר שמגיש האפוטרופוס לאפ  8

 .ליו  המינוי
 .679, 676' עמ  9
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 סיכו  והמלצות

, לפיכ'. ה  מהחלשי  שבאזרחיה של המדינה, שה  מוגבלי  וחסרי ישע, החסויי 
והמדינה אינה יכולה , הפיקוח על אפוטרופסי  המתמני  לחסויי  הוא צור' ממשי

מבקר , כאמור. להתנער מאחריותה להבטחת סיפוק צורכיה  הבסיסיי  של החסויי 
בדוחות ביקורת קודמי המדינה העיר 

10

 על כ' שמתקיי  פיקוח רק על ניהול רכושו של 
הצור' בפיקוח כולל ,  שנה לאחר מכ 20 למעלה מ, אול  במועד סיו  הביקורת, החסוי

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה את העובדה . הול' ומתגבר ופתרו  לבעיה אי 
הדבר הוא בבחינת תעודת . החסוישלמעשה אי  פיקוח על ניהול ענייניו האישיי  של 

והאחריות לכ' מוטלת לפתח  של משרד המשפטי  ומשרד , עניות לגורמי  המוסמכי 
 .הרווחה

כ "ש על מינוי אפוטרופסי  לחסויי  והאפ"מצב שבו משרד הרווחה ממלי. לביהמ
מפקח חלקית בלבד על האפוטרופסי  אינו תקי  והוא בבחינת כר פורה לגורמי  

בתיאו  ע  , כ"על האפ. תו' הפקרת  על ידי המדינה, צל חסויי  ורכוש המבקשי  לנ
לקיי  בדיקות תקופתיות לגבי תפקוד  של , משרד הרווחה ומשרד המשפטי 

 ולגבי מידת עמידת    ובייחוד האפוטרופסי  מרובי החסויי   האפוטרופסי  
  בו את משרד לרכז ולנהל את המידע עליה  ועל תפקוד  ולשת, בסטנדרדי  הנדרשי 

הרווחה על מנת לסייע לעוסקי  במינוי אפוטרופסי  לקבל החלטה מושכלת לגבי 
 .מינוי 

, ובייחוד משרד המשפטי , על המשרדי  הנוגעי  בדבר, לדעת משרד מבקר המדינה
משרד הרווחה ומשרד האוצר להסדיר באופ  מקי  וכולל את הטיפול שנית  לחסויי  

תו' מת  הגדרה ברורה לחלוקת האחריות בי  , כוש ואת השמירה על גופ  ועל ר
כ ליזו  תיקוני חקיקה "על המשרדי  לפעול ללא דיחוי בשיתו  האפ. הגופי  השוני 

ולקיי  פיקוח נאות בזמ  , להסדרה מיטבית של תחו  האפוטרופסות והפיקוח עליו
ול  ה  על טיפ, אמת ה  על טיפול האפוטרופסי  בענייני  האישיי  של החסויי 

  .וה  על פעילות אפוטרופסי  מרובי חסויי , בתחו  הרכוש
 

__________________ 
 .672' עמ, הדוח הקוד ; 369' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„41) 1991 , מבקר המדינה  10
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 ממצאי מעקב
 הליכי  ופעולות למחשוב בתי המשפט 

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

המשפט  בתי. ) בתי המשפט להל   (ער ובתי הדי  לעבודהמשפט לנוהבתי , משפחה
 .מיליו  תיקי  בשנהכ בי מטפלו מאורגני  בשישה מחוזות , ברחבי המדינהפרוסי 

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

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

  .2010פריסת המערכת בכל בתי המשפט הסתיימה במאי . בפיתוחה
 פעולות הביקורת

 אחר תיקו  הליקויי   עשה משרד מבקר המדינה מעקב2011נובמבר  בחודשי  אוגוסט
ב60שאות  העלה בדוח , בהליכי  ובפעולות למחשוב בתי המשפט

1

המעקב נעשה . 
  .ה ובחלק מבתי המשפט"בהב

 עיקרי הממצאי 
 : שהועלו במעקב להל  הממצאי  העיקריי 

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

2

במעקב נמצא כי ג  בתוספות החדשות . 
וא" לא , ח"ה ע  הספקי  היא לא דרשה את יישו  נוהל מפת"להסכ  שחתמה הב

דרשה את יישומו כתנאי ס" במכרז למת  שירותי ייעו$ וליווי למכרז פיתוח ותחזוקה 
 .י המכרזוהסתפקה בהכללת דרישות המבוססות על נוהל זה בחלק מפרק, של המערכת

ח ובלי "ה קיבלה את המערכת שלא לפי נוהל מפת"בדוח הקוד  עלה כי הב .2
לאחר . שביצעה בחינות קבלה מטעמה אלא הסתפקה בבחינות המסירה שביצע הספק

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

ה טר  עשתה סקר "במעקב נמצא כי הב. לחוסר שביעות רצו  בקרב המשתמשי 

__________________ 
 .993' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„60·) 2010 , מבקר המדינה  1
 . כולו הארגו במישור הפרויקט וה  במישורניהול המחשוב בארגו  ה  לנוהל מסגרת   2
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וא" לא ביצעה מבחני קבלה בלתי תלויי  , שביעות רצו  בקרב משתמשי המערכת

 . משלה למערכת
ה בלי ליבה ניהולית "בדוח הקוד  עלה כי את הפרויקט ניהל צוות יועצי  של הב .3

במעקב נמצא כי חלק מתפקידי .  מדינה המייצגי  את האינטרס הציבורישל עובדי
 .הליבה עדיי  לא אוישו בעובדי מדינה

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

  . עדיי  יש בו ליקויי , בממשק שלה למערכתבתפקוד מער' הכספי  ו
 סיכו  והמלצות

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

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

 .  הצדדי  המתדייני  ועורכי הדי  וה  גורמי  חיצוניי  , ה"ה  עובדי הב, במערכת
ע  זאת . ה תיקנה חלק מהליקויי  שהועלו בדוח הקוד "בביקורת המעקב עלה כי הב

ה לנקוט "על הב.  פעולה מהירה ויעילה לתיקונ לכמה ליקויי  טר  נית  מענה ונדרשת
לייצב את המערכת ולהגביר את קצב תיקו  התקלות הפוגעות : את הצעדי  האלה

לבצע סקר סיכוני  מקי" לגבי המערכת ה  בתחו  החמרה וה  ; בתפקודה ובאמינותה
להשלי  את מיפוי התהליכי  והדרישות של כלל המשתמשי  ואת , בתחו  התכנה

הסיכו  הגלומי  בה ולבחו  א  לא נדרשי  שינויי  במערכת בעקבות התקלות מוקדי 
לבצע בדיקות קבלה נאותות ; לבצע מכרז לתפעול המערכת ולתחזוקתה; שהתרחשו בה

לסיי  את ריכוז דרישות המשתמשי  , למערכת וסקרי שביעות רצו  בקרב משתמשיה
חי  הנדרשי  לש  שיפורה לאפיינ  ולפתח  ולהפיק מה  את הלק, מהתכנה ובחינת 

  . וייעולה של המערכת
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי  נבדקו סדרי ההיערכות ליישו  התכנית 
בכלל זה נבדקו הקמת . הלאומית לילדי  ובני נוער בסיכו  ודרכי יישומה

הגדרת יעדי התכנית , ניית מאגר התכניותב, התשתית הארגונית ליישו  התכנית
איתור ומיפוי של ; ומעורבות משרדי הממשלה השותפי  לתכנית הלאומית

הערכה ומער  , תשתית מידע; ילדי  בסיכו  ביישובי התכנית והפעלת המעני 
 . הבקרה על יישו  התכנית

במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי  ובמשרד הבריאות נבדקו סדרי הטיפול 
משרדי של מער   בכלל זה נבדק תיאו  בי . מת  שירותי  ללוקי  באוטיז ב

פעולות ; המידע הקיי  על היק  אוכלוסייה זו בישראל; הטיפול באוטיסטי 
; הלי  ההכרה בלקות לצור  מת  השירותי ; שננקטו לאיתור הלוקי  באוטיז 

בדיקות . סל השירותי  הנית  בידי אות  המשרדי  ודרכי הפיקוח על נתינתו
  . השלמה נעשו במוסד לביטוח לאומי ובמשרד החינו 
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   התכנית הלאומית לילדי  ובני נוער בסיכו  
 תמונת מצב

 מכלל אוכלוסיית הילדי  בישראל15% כ, על פי הערכות
1

 ילדי 370,000   
2

 נתוני    
ת מבעיו, לימודי ה  סובלי  מבעיות בתפקוד בתחו  ההתפתחותי: במצבי סיכו 

 . רגשי ומבעיות הנוגעות להשתייכות למשפחה וטיפול בילד בתפקוד בתחו  החברתי
מר זבולו  , ושר הרווחה דאז, מר אריאל שרו ,  מינו ראש הממשלה דאז2004בינואר 
ועדה ציבורית בראשות פרופסור הלל שמיד לבדיקת מצב  של ילדי  ובני נוער , אורלב

,  הגישה הוועדה די  וחשבו  בנושא2006במר) . ) ועדת שמיד להל  (בסיכו  ובמצוקה 
ובספטמבר באותה השנה החליטה הממשלה
3

 לאמ) את המלצות הוועדה ולפעול 
 פורסמה התכנית 2007בנובמבר . משרדית ליישומ  על פי תכנית שתגבש ועדה בי 
 ). התכנית הלאומית או התכנית להל  (הלאומית לילדי  ולנוער בסיכו  ובמצוקה 

 המשותפת לחמישה משרדי ממשלה,התכנית
4

מיועדת לצמצו  מצבי הסיכו  בקרב , 
 יישובי  ואגדי יישובי  שנבחרו על פי קריטריוני  56 ילדי  ובני נוער ומיושמת ב

 : שנתי התכנית מתוקצבת במלואה על ידי המדינה במתווה רב. כלכליי  חברתיי 
משרדי הממשלה . 2014ח בשנת " מיליו  ש155 עד 2008ח בשנת " מיליו  ש75 מ

לקביעת המדיניות ודרכי , באמצעות ועדת היגוי ארצית, השותפי  לתכנית אחראי 
, לביצוע בקרה על איכות תהליכי התכנו  ולהערכת תוצאות התכנית, הפעולה

הרשויות המקומיות נדרשו לאתר . והרשויות המקומיות אחראיות ליישו  התכנית
, וניתנה לה  אפשרות לבחור את התכניות, ו ולמפות את הילדי  ובני הנוער בסיכ

 .הנחוצות ביותר לילדי  בסיכו  בתחומ )  המעני  להל  (ההתערבויות והפעולות 
 הושל  בכל היישובי  ואגדי היישובי  המשתתפי  בתכנית תהלי- 2009בשנת 

על פי הגדרה משותפת ואחידה ובאמצעות , איתור ומיפוי של ילדי  ובני נוער בסיכו 
 החלו לפעול רוב המעני  שתוכננו ביישובי  הנכללי  2010בשנת .   אחידי כלי

  . בתכנית
 פעולות הביקורת

סדרי ההיערכות ליישו   בדק משרד מבקר המדינה את 2011 אוגוסט מר בחודשי  
הקמת : בביקורת נבדקו בעיקר הנושאי  האלה. התכנית הלאומית ואת דרכי יישומה

בניית מאגר התכניות ומעורבות משרדי הממשלה , תכניתהתשתית הארגונית ליישו  ה
איתור ומיפוי של ילדי  בסיכו  ביישובי התכנית והפעלת ; השותפי  לתכנית הלאומית

__________________ 
 .15' עמ, )ÔÂÎÈÒ· ¯ÚÂ  È ·Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì·ˆÓ ˙˜È„·Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„) 2006: מתו  1
חיו , )Ï‡¯˘È· ÌÈ„ÏÈ2010 -ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘ ) 2010 , הלאומית לשלו  הילדלפי נתוני המועצה  2

 . ילדי 2,468,000, 2009בסו  שנת , בישראל
 .2006 מספטמבר 477החלטה  3
, משרד הבריאות, באחריות כללית של משרד הרווחה והשירותי  החברתיי  ובהשתתפות משרד החינו  4

 .ייההמשרד לביטחו) הפני  והמשרד לקליטת העל
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הביקורת נעשתה . הערכה ומער! הבקרה על יישו  התכנית, תשתית מידע; המעני 

שרד  מ להל  (במינהלת התכנית הלאומית במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי  
מחוז חיפה ', מחוז צפו  ב, מרכז  מחוז תל אביב ובארבעה ממחוזות התכנית ) הרווחה

מחוז (אופ  יישו  התכנית ביישובי  נבדק במועצה האזורית אבו בסמה . ומחוז הדרו 
  ).מרכז מחוז תל אביב(ובעיריית טירה ) 'מחוז צפו  ב(בעיריית עכו , )הדרו 

 עיקרי הממצאי 
 התכניתההיערכות ליישו  

ת י נ כ ת ה ו   ש י י ל ת  י נ ו ג ר א ה ת  י ת ש ת ה ת  מ ק במסמ! שהכי  האג'  :ה
 בעניי  מתווה הפעילות של התכנית 2007לתכנו  מדיניות במשרד ראש הממשלה בינואר 

ובמהל! אותה ,  ימונו בעלי התפקידי  במינהלת התכנית2007צוי  שעד סו' אפריל 
תה חריגה ניכרת מלוח בפועל היי. השנה יחל יישו  התכנית ברשויות המקומיות

.  הסתיימו רוב תהליכי גיוס כוח האד 2008ורק לקראת סו' שנת , הזמני  המתוכנ 
 יותר   2010ורק בשנת ,  לא מומשה2007ג  השאיפה להתחיל את יישו  התכנית בשנת 

 החלו  משלוש שני  לאחר שהחליטה הממשלה לאמ  את המלצות ועדת שמיד 
המעני  המיועדי  לטפל בילדי  בסיכו  ובהוריה  הרשויות המקומיות להקי  את 

 .במסגרת התכנית הלאומית
ת י נ כ ת ה ת  ו א צ ו ת ת  ד י ד מ ל י   י ת ו מ כ י   ד ע י ת  ע י ב ועדת ההיגוי  :ק

הארצית לא הגדירה יעדי  כמותיי  למדידת תוצאות התכנית ולא נקבע מהו היק' 
 .השינויי  המצופה בכל אחד מהיעדי 

ת ו י נ כ ת ה ר  ג א מ ת  י י נ התכניות שיבחרו הרשויות המקומיות כדי להבטיח ש :ב
יסייעו להשגת יעדי התכנית ויעמדו בקריטריוני  מקצועיי  הכינה מינהלת התכנית 

 תכניות שמשרדי הממשלה השותפי  בתכנית מפעילי  או 230 מאגר תכניות ובו כ
שבמאגר התכניות נכללו תכניות שרשויות מקומיות בביקורת נמצא . שותפי  בהפעלת 

א  , א  משו  שהתברר שהמשרדי  לא היו ערוכי  לבצע  התקשו ליישמ  שבחרו בה 
משו  שאופ  ההפעלה לא היה ברור דיו וא  משו  שעלויות ההפעלה שנרשמו במאגר 

  הוצג בישיבת ועדת ההיגוי הארצית מתווה תלת2010ביוני . התכניות לא היו עדכניות
עדיי  לא , 2011אוגוסט , תשלבי לעדכו  מאגר התכניות אול  במועד סיו  הביקור

  .שהוצגהושל  עדכו  המאגר על פי המתווה 
 יישו  התכנית ברשויות המקומיות

ו  .1 כ י ס ב ר  ע ו נ י  נ ב ו י   ד ל י ל  ש י  ו פ י מ ו ר  ו ת י במסגרת התכנית  :א
הלאומית בוצע בעת ובעונה אחת בכל הרשויות המקומיות המשתתפות בתכנית איסו' 

על מאפייניה  באמצעות כלי  מובני  ועל פי מידע שיטתי ומקי' על ילדי  בסיכו  ו
שבו אותרו , ביצוע תהלי! מורכב של איתור ילדי  בסיכו  ומיפוי . הגדרה אחידה

הוא אחד מהישגי התכנית ,  ילדי  ובני נוער בסיכו 156,000 ביישובי התכנית כ
ע  זאת ההערכה היא כי לא התקבלה תמונה מלאה על היק' הילדי  . הלאומית

בי  היתר בשל קשיי  בהטמעת הגדרות ,  בעיקר בכל הנוגע לבני נוער בסיכו ,בסיכו 
 .הסיכו  בקרב אנשי המקצוע המאתרי  וחוסר מיומנות  בביצוע הליכי האיתור
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ת  .2 י נ כ ת ה ת  ר ג ס מ ב י   ל פ ו ט מ ה ו   כ י ס ב י   ד ל י ה ר  פ ס מ
ת י מ ו א ל  טופלו במעני  שהוקמו 2011במאי , על פי נתוני מינהלת התכנית :ה
הבדיקה העלתה כי יש . קציבי התכנית כשליש מ  הילדי  בסיכו  שאותרובאמצעות ת

מתו! קבוצה : חוסר איזו  גדול בי  היישובי  בשיעורי הילדי  המשתתפי  בתכנית
 מהילדי  70%,  יישובי 18 המרוכזת ב,  מהילדי  שאותרו בסיכו 41%המונה 

 59%קבוצה המונה מתו! ה, לעומת זאת; משתתפי  במעני  שהוקמו במסגרת התכנית
 מהילדי  שאותרו בסיכו  30%רק ,  יישובי 53 המרוכזת ב, מהילדי  שאותרו בסיכו 

 . משתתפי  במעני  שהוקמו במסגרת התכנית
י  .3 נ ע מ ה ת  ל ע פ ה ב י   י ש ועדת ההיגוי הארצית ומינהלת התכנית לא  :ק

ייחודיי  קבעו מתווה מוגדר לסיוע ביישו  התכניות היישוביות שיית  מענה לצרכי  ה
 . שרוב  נמנות ע  המגזר הערבי, של הרשויות המקומיות החלשות ביותר
נתקלו הרשויות , 2010שהחל בתחילת שנת , בתהלי! יישו  התכניות היישוביות

בגלל היעדר תשתיות פיזיות ובגלל קשיי  , המקומיות בקשיי  בהפעלת כמה מהמעני 
 .בגיוס כוח אד  מקצועי להפעלת המעני 

ו .4 ש י תי ו י מ ו ק מ ת  ו י ו ש ר י  ד ג א ב ת  י נ כ ת ה אחת ההמלצות של  :  
ליצור אגדי רשויות מקומיות לאיגו  משאבי  ולניצול  היעיל "ועדת שמיד הייתה 
כי במסגרת , בי  היתר,  נקבע2007בהחלטת הממשלה מאוגוסט ". באספקת השירותי 

מית במועד הביקורת רוב פעילות התכנית הלאו. התכנית יפעלו שישה אגדי רשויות
והאגדי  לא החלו להפעיל מעני  ביישובי האגדי  נעשתה בכל יישוב ויישוב בנפרד 

  . משותפי 
 הערכת התכנית ומער  הבקרה

ת י נ כ ת ה ת  כ ר ע  פרס  משרד הרווחה מכרז לביצוע 2011רק בתחילת שנת  :ה
העיכוב הרב בפרסו  ". הערכת התוכנית הלאומית לילדי  ונוער בסיכו "מחקר בנושא 

גע באפקטיביות שלה וביכולתה לסייע למפעילי התכנית לעשות בה שינויי  המכרז פ
בחלק מתחומי ההערכה תיעשה הבדיקה מנקודת מבט , זאת ועוד. נדרשי 

 . וממצאיה בתחומי  אלה יהיו בעלי ער! יישומי מוגבל, רטרוספקטיבית
י  נ ע מ ה ת  ל ע פ ה ל  ע ה  ר ק ה ב ב י   פ ת ת ש מ ה ר  פ ס מ ו מער!  : 

 על מערכת מחשוב מרכזית של התכנית ועל מער! של הבקרה אמור היה להתבסס
, 2011אוגוסט , במועד סיו  הביקורת). י" תמ להל  " (תשתית המידע היישובית"

עדיי  לא הייתה לתכנית מערכת מחשוב , כשנתיי  לאחר תחילת יישו  התכנית
מער! . י עדיי  נמצאה בתהלי! של הטמעה ולא פעלה באופ  מלא"ואילו תמ, מרכזית

. בקרה הקיי  מבוסס על טופסי דיווח שאינ  מקודדי  ואינ  מנותחי  באופ  מרוכזה
ה  אינ  כוללי  : הטפסי  מרכזי  מידע חלקי בלבד על אופ  הפעלת המעני 

כמו מידת ההתאמה של המענה למאפייני הילדי  , פרמטרי  הנוגעי  לאיכות ההפעלה
וות בי  התכנו  לביצוע בכל ואי  בה  מידע המאפשר להש, וההורי  המשתתפי  בו

 .הנוגע למועד הפעלת המענה ולמספר המשתתפי 
בדיווחי הרשויות המקומיות אי  הבחנה בי  מעני  הנמצאי  בשלבי הקמה ובי  מעני  

לפיכ! תמונת . ושניה  מדווחי  כמעני  פועלי , הנותני  שירות לילדי  והוריה 
משקפת נאמנה את היק' יישו  המצב המוצגת בדבר מספר המעני  הפעילי  אינה 

ג  לגבי מספר הילדי  המשתתפי  במעני  אי  הבחנה בי  אלו . התכנית ביישובי 
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לפיכ! לא נית  לדעת מהו שיעור . שאותרו כילדי  בסיכו  ובי  אלו שלא אותרו ככאלה

 .הילדי  בסיכו  מבי  ס! כל הילדי  המשתתפי  במעני 
ה ע   ט מ י   י ד ו ע י י ה י   ח ק פ מ ה ל  ש ח   ו ק י י  פ פ ת ו ש ה י   ד ר ש מ

ת י נ כ ת האחריות לקיו  תהליכי הפיקוח והבקרה המקצועית והתקציבית על  :ב
הפעלת המעני  נתונה בידי המפקחי  הייעודיי  של משרדי הממשלה השותפי  

מאחר שהמפקחי  אינ  נדרשי  לדווח למינהלת התכנית על תוצרי הפיקוח . לתכנית
ב במישור הארצי על איכות הפעלת אי  בידי מינהלת התכנית תמונת מצ, שביצעו

. המעני  שבאחריות כל משרד וא' אי  בידיה מידע על הבעיות העיקריות בהפעלת 
משרדי המשות' לכל המעני  הפועלי   במועד סיו  הביקורת טר  פותח כלי בקרה בי 

  . במסגרת התכנית
 סיכו  והמלצות

 2006חלטת ממשלה משנת התכנית הלאומית לילדי  ולנוער בסיכו  מיושמת בעקבות ה
לאמ  את דוח הוועדה הציבורית לבדיקת מצב  של ילדי  ובני נוער בסיכו  ובמצוקה 

מכוונת לצמצ  את היק' , המשותפת לחמישה משרדי ממשלה, התכנית). ועדת שמיד(
 יישובי  ואגדי יישובי  שנבחרו על 56 מצבי הסיכו  בקרב ילדי  ובני נוער ומיושמת ב

 התכנית מתוקצבת על ידי המדינה במתווה רב. כלכליי   חברתיי פי קריטריוני 
 .  מיליו  שקל לשנה155ושיעור ההקצאה המרבי הוא , שנתי

 התכנית הלאומית הגיעה להישגי  בכל הנוגע להקמת מער! של שיתו' פעולה בי 
 ובכל הנוגע ליצירת מער! מובנה  המחוזי והמקומי ,  הארצי מקצועי בכל המישורי  

ע  . תור ולמיפוי של ילדי  בסיכו  ולתכנו  תכניות יישוביות להפעלת מעני  עבור לאי
ובפועל החלו הרשויות , זאת תהליכי יישו  התכנית נמשכו זמ  רב מהמתוכנ 

המקומיות להקי  את המעני  המיועדי  לטפל בילדי  בסיכו  ובהוריה  במסגרת 
 לאחר קבלת החלטת הממשלה  יותר משלוש שני   2010התכנית הלאומית רק בשנת 

 ובמרבית היישובי  חלק ניכר מהילדי  ובני הנוער בסיכו  שאותרו  על יישו  התכנית 
עוד עלה כי לתכנית לא הוגדרו יעדי  . אינ  זוכי  במסגרת התכנית למענה טיפולי

כי לא בוצע ; כמותיי  בנוגע להיק' הצמצו  המצופה במצבי הסיכו  בקרב הילדי 
שעשוי היה לשמש ככלי , כחלק אינטגרלי מתהלי! יישו  התכנית, מלווהמחקר הערכה 

וכי לא הוקמה מערכת מחשוב מרכזית לאיסו' ; לניהול ולתכנו  השגת יעדי התכנית
 . נתוני  על יישו  התכנית

בדיקת יישו  התכניות ביישובי  העלתה כי תהלי! האיתור והמיפוי של , זאת ועוד
ית נתקל בקשיי  שמקור  בעיקר בהיעדר מיומנות של ילדי  בסיכו  ביישובי התכנ

התגלו ג  קשיי  בהפעלת חלק מהמעני  שתוכננו עבור . אנשי המקצוע המאתרי 
הילדי  והוריה  שמקור  בהיעדר תשתיות פיזיות ומקצועיות ביישובי  וכ  בבחירה 

ד שדרכי ההפעלה שלה  או עלויות הפעלת  לא תמי) מתו! מאגר תכניות(של מעני  
עוד נמצא כי הנתוני  שבידי מינהלת התכנית אינ  משקפי  נאמנה את . היו מעודכנות

תמונת המצב לגבי היק' יישומ  של התכניות ביישובי  ולגבי מספר הילדי  בסיכו  
 .וכי מער! הבקרה בידי מפקחי התכניות אינו מתועד, המשתתפי  בה 

ינהלת התכנית לבצע בקרת לדעת משרד מבקר המדינה על ועדת ההיגוי הארצית ומ
איכות לגבי הנתוני  הכמותיי  והאיכותיי  הנוגעי  ליישו  התכנית ולהכניס לשימוש 
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כמו כ  ראוי להשלי  במהרה הכנה של מאגר תכניות . לאלתר מערכת מחשוב מרכזית
ראוי , זאת ועוד. מעודכ  שיאפשר בהמש! בחירה מושכלת של תכניות ליישו  ביישובי 

שכ  במועד ,   כמותיי  לצמצו  היק' מצבי הסיכו  בקרב ילדי  בסיכו להגדיר יעדי
 כחמש שני  לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה בדבר יישו  התכנית  סיו  הביקורת 

 כלל  הלאומית וכשנתיי  לאחר שהיישובי  החלו לייש  תכניות עבור ילדי  בסיכו  
  . דיהלא ברור באיזו מידה הצליחה התכנית עד כה להשיג את יע
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 הטיפול בלוקי  באוטיז 
הוא לקות הפוגעת ביכולת לקלוט מסרי  מ  , המכונה ג  הפרעה אוטיסטית, אוטיז 

ולכ  , מידת החומרה משתנה מאד  לאד . הזולת ולפתח קשרי  הדדיי  באופ  תקי 
 הספקטרו  "להל  (נוהגי  לדבר על קשת רחבה של הפרעות אוטיסטיות 

האוטיסטי
1

, ואול  אבחו  הלקות בגיל הר$, נחשב לקות קשה ומורכבתאוטיז  ). 
הפעלת תכניות טיפוליות מוקד  ככל האפשר ומת  הדרכה ותמיכה להורי  

 יכולי  לסייע למשפחתו להתמודד ע  הקשיי  "בהתמודדות ע  הקשיי  שבגידולו 
להביאו לידי שיפור ומיצוי של , לתרו  רבות לקידומו של האוטיסט, שבטיפולו

 .וא% לאפשר לחלק  להשתלב בהמש$ בחברה ובעבודה, לותיויכו
מחקרי  ונתוני  סטטיסטיי  במדינות המערב מראי  ששיעור הילדי  הלוקי  

שיעור המאובחני  כאוטיסטי  באר& עדיי  נמו$ ביחס . באוטיז  גדל בכל שנה
 עמדה שכיחות המאובחני  כאוטיסטי  באר& על 2007 בשנת "לשיעור  בעול  

 ). 0.67% (1:150"בעוד ששכיחות  בעול  עמדה על כ, ) מכלל הלידות0.47% (1:214
 מהלוקי  באוטיז  לוקי  ג  בפיגור 80%"60%"וכ;  מהאוטיסטי  ה  בני 80%"כ

 . שכלי ברמות שונות
משרד הרווחה : על מת  השירותי  לאוטיסטי  מופקדי  כמה גופי  ממשלתיי 

המוסד לביטוח ; משרד הבריאות; )ווחה משרד הר"להל  (והשירותי  החברתיי  
)ל" המל"להל  (לאומי 

2

 ומשרד החינו$
3

 ).  המשרדי "להל   (
כמו כ  קיימי  באר& עמותות וגופי  פרטיי  הפועלי  לקידו  זכויותיה  של הלוקי  

חלק מהשירותי  ; באוטיז  ולשיפור השירותי  הניתני  לה  ולמשפחותיה 
  .קי  באוטיז  נית  באמצעות עמותות וגופי  אלושהמשרדי  האמורי  מעניקי  ללו

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הטיפול של משרדי 2011אוגוסט  בחודשי  פברואר

תיאו  : הנושאי  שנבדקו ה . הרווחה והבריאות במת  שירותי  ללוקי  באוטיז 
! אוכלוסייה זו המידע הקיי  על היק; משרדי של מער  הטיפול באוטיסטי  בי 

הלי  ההכרה בלקות לצור  מת  ; פעולות שננקטו לאיתור הלוקי  באוטיז ; בישראל
. סל השירותי  הנית  בידי אות  המשרדי  ודרכי הפיקוח על נתינתו; השירותי 

__________________ 
1  PDD - Pervasive Developmental Disorder , אוASD - Autistic Spectrum Disorder , 

 , Rett ,Childhood Disintegrative Disorderתסמונת , תסמונת אספרגר, אוטיז : לרבות
 PDD-NOS:PDD - Not Otherwise Specified ו

,  והתקנות שהותקנו על פיו1995 ה"שנהת] נוסח משולב[בחוק הביטוח הלאומי ' בהתא  לפרק ט  2
 .מעניק המוסד לביטוח לאומי לילדי  ולבוגרי  גמלאות נכות לפי התנאי  שנקבעו ש 

משרד החינו" אחראי להשמת ילדי  מגיל שלוש עד , 1988 ח"התשמ, בהתא  לחוק חינו" מיוחד  3
קות ממשית שבגינה מוגבלת הכוונה לילדי  שיש לה  ל. עשרי  ואחת בגני  ובבתי ספר לחינו" מיוחד

בדיקת משרד מבקר המדינה לא כללה את טיפולו של . ובה  ג  אוטיסטי , יכולת  להתנהגות מסתגלת
 . משרד החינו" בלוקי  באוטיז 
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ל ובמשרד "ובדיקות השלמה נעשו במל, הבדיקה נעשתה במשרדי הרווחה והבריאות

  . החינו 
 עיקרי הממצאי 

 מער  הטיפול באוטיסטי ריכוז 
י  .1 ט ס י ט ו א ב ל  ו פ י ט ה ר   ע מ ת  א ל  י ב ו י ש ר   ו ג ר  ד ע י כדי  :ה

שיתקיי  טיפול יעיל באוטיסטי  נדרש תיאו  ושיתו! פעולה מוסדר בי  המשרדי  
דוח שהכי  צוות לתכנו  שירותי  לאוטיסטי , ואכ . המופקדי  על הנושא

4

 באוקטובר 
שיופקד על בירור הנושאי  המשותפי  ועל משרדי קבוע   המלי% למנות צוות בי 2000

 . התיאו  ושיתו! הפעולה ביניה 
בבדיקה הועלה שאי  כל גו! מוביל שינהיג וירכז את הטיפול באוטיסטי  מתו  ראייה 

גו! מתא  כזה יכול היה לסייע . מקיפה של צורכי הלוקי  באוטיז  ובני משפחותיה 
ולא זו . ת מדיניות טיפולית מוסכמתתחומיי  כוללי  ובקביע בגיבוש פתרונות בי 

שבו " שולח  עגול"מעי  , א! לא קיי  פורו  הידברות, בלבד שאי  כל גו! כזה
לצור  תיאו  בי  המשרדי  וקביעת , משתתפי  כל המשרדי  המעורבי  בטיפול

 .הדבר פוג  ביכולת התכנו  של מער  השירותי  ובטיב . מדיניות מוסכמת
י  .2 נ ו ת נ ר  ג א מ ר  ד ע י איסו! מרוכז ושיטתי של נתוני  עדכניי  ואמיני   :ה

יש בו כדי לתרו  לייעול ולשיפור ההיערכות של כל הגופי  העוסקי  בתחו  הטיפול 
 .באוטיסטי 

ואי  נתוני  כוללי  על , הועלה שאי  בישראל מאגר נתוני  על הלוקי  באוטיז 
רכזי  המשרדי  קיימי  רק נתוני  חלקיי  שאות  מ; ההיק! של אוכלוסייה זו

ואול  הועלה שלא לכל . השוני  בהסתמ  על השירותי  שה  מעניקי  לאוטיסטי 
כ  הועלה שהגופי  המעורבי  בטיפול . המשרדי  יש נתוני  מלאי  ג  על כ 

 .באוטיסטי  לא הסדירו העברת נתוני  הדדית
ת .3 ו ק ל ב ה  ר כ ה ב י   ר ו ש ק ה י   מ ר ו ג ה י  ו ב י בהתא  לחוק ביטוח  :ר

אחראי משרד , ) חוק ביטוח בריאות ממלכתי להל   (1994 ד"תי התשנבריאות ממלכ
ל משרד " פרס  מנכ2007ביוני . הבריאות למת  שירותי אבחו  לצור  הכרה באוטיז 

הספקטרו   (PDDאבחו  ילדי  הסובלי  מאוטיז  "הבריאות דאז נוהל בנוגע להלי  
)"האוטיסטי

5

  שיעמוד בתנאי  שנקבעו ובו נקבע שרק אבחו, ) אבחו  משולב להל   (
בנוהל יהיה קביל במוסדות המדינה לצור  הענקת זכויות המגיעות למאובחני  בלקות 

על פי הוראה של ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות ייעשה האבחו  המשולב . זאת
במכוני  להתפתחות הילד וביחידות , )ח" קופו להל  (באמצעות קופות החולי  

 .  הכרה של משרד הבריאותלהתפתחות הילד שקיבלו
__________________ 

 העמותה לתכנו  ולפיתוח שירותי  לילדי   אשלי  , ח הצוות לתכנו  שירותי  לאוטיסטי  בישראל"דו  4
 . 2000, ה ובני נוער בסיכו  ומשפחותי

 .24.6.07  מ13/07' ל משרד הבריאות מס"חוזר מנכ  5
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ג  לאחר הוראת ראש מינהל רפואה היו הורי  שנתקלו בקשיי  לביצוע , ואול 
 לצור  קבלת שירותי   יתרה מזאת . האבחו  המשולב במכוני  להתפתחות הילד

לאחר ביצוע , ל נדרשי  הנזקק ומשפחתו"הבריאות והמל, וזכויות ממשרדי הרווחה
עצמ  ולפנות לכל משרד בנפרד כדי לעבור הלי  של להטריח את , האבחו  המשולב

  . אישור תוצאות האבחו  והכרה בלקות
 פעולות משרד הרווחה 

על הטיפול בלוקי  באוטיז  במשרד הרווחה מופקד השירות לטיפול באד  ע  אוטיז  
 . תפקיד השירות להציע פתרונות מספקי  לצורכיה  של האוטיסטי ).  השירות להל  (
ו .1 נ ו ע י מ י מ ו ק י ש ו   י  ס"התש, בהתא  לחוק מעונות יו  שיקומיי  :ת 

אחראי  משרדי הרווחה והבריאות כאחד )  חוק מעונות יו  שיקומיי  להל  (, 2000
להשמת פעוטות עד גיל שלוש
6

במעונות יו  , כהגדרתה בחוק זה,  שיש לה  מוגבלות
אלו הלוקי  ובה  ג  (מעו  יו  שיקומי נועד לתת לאות  פעוטות . שיקומיי 
 מעונות יו  24 פעלו 2011ביוני . טיפולית וחינוכית נאותה, מסגרת שיקומית, )באוטיז 

  להל  ( עמותות או גופי  פרטיי  13שיקומיי  ייעודיי  לאוטיסטי  שהופעלו בידי 
. כאשר משרדי הרווחה והבריאות אחראי  לרישוי ולפיקוח עליה , )גופי  מפעילי 

לרישוי  ולהשמת , וחה בכל הקשור להקמת  של המעונותבפועל עוסק משרד הרו
משרד הבריאות עוסק בנושאי  הקשורי  למת  סל בריאות מקד  ; הפעוטות בה 

 ).ראו להל (לפעוטות שהושמו באות  המעונות 
לרישוי , להל  תמצית הממצאי  הנוגעי  להשמת הלוקי  באוטיז  במעונות אלו

 .המעונות ולפיקוח עליה 
ה  )א( מ ש ו ה ע מ הזכות להשמת פעוט במעו  יו  שיקומי מעוגנת בחוק  :ב

  398 מתו  75  לא נית  מענה ל2011בסו! מאי , למרות זאת. מעונות יו  שיקומיי 
פעוטות הלוקי  באוטיז  שמשפחותיה  פנו למשרד הרווחה בשל מחסור ) 19%(

ו! מר%  מהפעוטות שלא נית  לה  מענה המתינו להשמה עוד לפני ס25%. במקומות
יתר על .  מהממתיני  כבר לא יהיו זכאי  למעו  יו  שיקומי בשנה הבאה8% ו, 2011
ראו ( ככלל מהפעוטות שלא זכו למעו  יו  שיקומי נמנע ג  סל בריאות מקד   כ  

 ). להל 
י   )ב( ט ס י ט ו א ל י   י ד ו ע י י י   י מ ו ק י ש ו   י ת  ו נ ו ע מ י  ו ש י ר

ה  י ל ע ח  ו ק י פ ה . בלת רישיו  לניהול מעו חוק מעונות יו  שיקומיי  מחייב ק: ו
מת  שירותי  באמצעות גופי  חיצוניי  מחייב את המשרד המממ  את השירות לפקח 

ולהבטיח ניצול נאות ומיטבי של , כדי לבחו  את טיב הטיפול הנית , על נותני השירותי 
 . התקציב שהוקצה לכ 

 נקבעו תקנות2008באוגוסט 
7

, יו  הביקורתא  במועד ס,  המסדירות את הליכי הרישוי
,  מעונות23  ויתר  , רק למפעיל מעו  אחד היה רישיו  תק!, שלוש שני  לאחר מכ 

__________________ 
 הוא   לחוק מעונות יו  שיקומיי  קובע שא  מלאו לפעוט שלוש שני  במהל% שנת הלימודי  2סעי$   6

 .יכול לשהות במעו  יו  שיקומי עד סיומה
 ח"התשס, )נאי טיפול בה סל שירותי  לפעוטות ע  מוגבלות ות, רישוי(תקנות מעונות יו  שיקומיי    7

2008. 
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השירות לא קבע נהלי  המסדירי  את הלי  הפיקוח על , יתר על כ . פעלו ללא רישיו 

השירות ג  לא בדק . דר  ביצועו ותדירותו,  נושאי הפיקוח מעונות היו  השיקומיי  
וא  יש לו ,  האד  שהמעו  התחייב להעסיקו אכ  מועסק בפועלבאופ  שיטתי א  כוח

כמו כ  לא פיקח על ההסעות של הפעוטות למעונות היו  השיקומיי  . הכשרה כנדרש
 לא קיי  השירות 2010בשנת . כפי שנדרש בחוות דעתו של יוע% משפטי של המשרד

יי  ביקור  ממעונות נוספי  התק67% וב,  מהמעונות שפעלו17% פיקוח כלשהו ב
 . פיקוח אחד בלבד במהל  אותה שנה

ת )ג( ו נ ו ע מ י   ל י ע פ מ ה י   פ ו ג י  ד י ב י   ר ו ה י  מ ו ל ש ת ת  י י ב  :ג
 נית  לגבות דמי השתתפות מהורי  2008ל משרד הרווחה מאוגוסט "לפי הנחיית מנכ

במעונות יו  שיקומיי  ייעודיי  לאוטיסטי  רק בעבור שירותי  שאינ  ממומני  
ל "ע  זאת הנחה המנכ).  שירותי  נוספי  להל  (בריאות בידי משרדי הרווחה וה

 לכל הילדי  השוהי  במעו  ולא רק לילדי ההורי  ושהשירותי  הנוספי  יינתנ
 .ששילמו בעד 

במועד הביקורת לא היה בידי השירות שבמשרד הרווחה מידע מלא ומפורט כמה גופי  
מהו סכו  , תפות הורי גובי  דמי השת)  הגופי  המפעילי  את המעונות13מתו  (

השירות ג  לא בדק א  תשלומי ההורי  אכ  מממני  . הגבייה ומה  מטרותיה
יצוי  כי על א! שהאחריות . וא  ה  ניתני  לכל הילדי  במעו , שירותי  נוספי  בלבד

מנוסח , להפעלת מעונות היו  השיקומיי  מוטלת על משרדי הרווחה והבריאות כאחד
ד הרווחה עולה שההנחיה לא ניתנה בתיאו  ע  משרד ל משר"הנחייתו של מנכ

 . הבריאות
 62.5%  הועלה שב2011מנתוני  שריכז השירות לבקשת משרד מבקר המדינה באוגוסט 

 14 וב, ח" ש552במעו  אחד : מהמעונות גבה הגו! המפעיל מההורי  תשלו  חודשי
 . ח" ש700מעונות אחרי  

ו  .2 ח ר  ו י י ד ת י ביתי לאוטיסטי  נועדו לשמש בית למי  מסגרות לדיור חו% :ב
 2011ביוני ). ביתי או הוסטל  דיור חו% להל  (שאינ  מסוגלי  להמשי  ולשהות בבית  

.  הוסטלי  ייעודיי  לאוטיסטי  שהופעלו באמצעות תשעה גופי  מפעילי 34פעלו 
 . השירות שבמשרד הרווחה אחראי לרישוי ההוסטלי  ולפיקוח עליה 

ב )א( ר ו   נ כ י  ת ל ט ס ו ה ת  ח י ת פ ל י  ת נ משרד הרווחה מפרס  מכרז  :ש
הגופי  המפעילי  ביקשו ממשרד הרווחה . לבחירת הגו! שיקי  ויפעיל את ההוסטל

כדי שיהיה לה  די זמ  להיער  ולהציע , לשריי  תקציב למימו  הדיירי  שיופנו על ידו
יבת תכנו  מתכונת זאת של מת  פתרונות לטווח הארו  מחי. במכרז מבנה קבע עתידי

כדי שיאפשר , מיפוי צרכי  עתידיי  ותיאו  ע  משרד האוצר, שנתי מוקד  רב
 . למשרד הרווחה לתקצב מכסות עתידיות

הועלה הצור  , ל משרד הרווחה"בדיו  שנער  בראשותו של מנכ, 2008כבר בסו! שנת 
 פנה, כשנתיי  לאחר מכ , 2010ואול  רק באוקטובר . בבניית תכנית חומש בנושא

ביתי לאוטיסטי  שתתבסס על המגמות  המשרד לגו! חיצוני שיערו  תחזית לדיור חו%
כשנתיי  ושמונה , במועד סיו  הביקורת. בדפוסי השימוש בו בשני  האחרונות

טר  הוגש למשרד דוח מסכ  , חודשי  לאחר שהועלה הצור  בבניית תכנית החומש
 . בנושא

ה  )ב( י ל ע ח  ו ק י פ ה ו י   ל ט ס ו ה י  ו ש י , י חוק הפיקוח על מעונותעל פ :ר
.  בעלות על מעו  וניהולו מחייבי  קבלת רישיו  משר הרווחה  ותקנותיו 1965 ה"התשכ
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 ההוסטלי  הייעודיי  34 מתו  68%  לא היה רישיו  תק! ל2011ביוני , למרות זאת
 .לאוטיסטי  שהיו באחריות השירות

 הוסטל יש לפקח עליו  לפי נוהלי השירות המסדירי  את הפעלתו של אשר לפיקוח 
 הוסטלי  שבאחריות 76%  ב  2010הועלה שבשנת . אחת לחודשיי  עד חודשיי  וחצי

בדיקת רואי חשבו  חיצוני  . השירות הייתה תדירות ביקורי הפיקוח נמוכה מהנדרש
העלתה חשש לעיוותי  בתשלו  , 2010שנעשתה לבקשת משרד הרווחה באמצע שנת 

במועד סיו  הביקורת , ואול . יל כמחצית מההוסטלי השכר לעובדי  של גו! שהפע
עדי  לא סיי  משרד הרווחה לבחו  את הממצאי  , כשנה לאחר מכ , 2011באוגוסט 
 .שהועלו

י  )ג( ל ט ס ו ה י   ל י ע פ מ ה י   פ ו ג י  ד י ב י   ר ו ה י  מ ו ל ש ת ת  י י ב  :ג
ולפיה  , משרדית ל משרד הרווחה דאז המלצות של ועדה פני " אימ% מנכ2007באפריל 

ביתי את הגבייה של תשלומי ההורי  באופ   קו הגופי  המפעילי  דיור חו%יפסי
לבקשת .   חודשי  ישלמו ההורי  רק תשלומי  וולונטריי24כ  שבתו  , הדרגתי

הגופי  המפעילי  נדחתה תחולת הביצוע כ  שהפחתת הגבייה אמורה הייתה להתבצע 
 .2011 2010בשני  

ו שניי  מתו  תשעת הגופי  שהפעילו את  עדיי  גב2011במועד הביקורת ביוני 
בידי השירות שבמשרד הרווחה לא היו נתוני  על , ואול . ההוסטלי  תשלומי הורי 

והוא א! לא בדק באופ  שוט! את עניי  הגבייה , גובה הסכומי  שנגבו וייעוד 
 .והפחתתה כנדרש

שגו! אחד הועלה ,  לבקשת משרד מבקר המדינה2011מנתוני  שריכז השירות ביולי 
 34שבה  שהו מחצית הדיירי  שאכלסו באותו מועד את ,  הוסטלי 16שהפעיל 

. ח לחודש" ש1,200 כ) שה  למעלה ממחצית דייריו( ומעלה 18גבה מבני , ההוסטלי 
 18ומבני , 18ח לחודש מדיירי  עד גיל " ש400גבה , הגו! השני שהפעיל הוסטל אחד

  .ח" ש850ומעלה 
 תפעולות משרד הבריאו

על הטיפול בלוקי  באוטיז  מופקדת במשרד הבריאות המחלקה לטיפול בילדי  
מחלקה זו נועדה לקד  ילדי  שאובחנו כמצויי  ).  המחלקה להל  (אוטיסטי  

 .18בספקטרו  האוטיסטי מלידת  ועד גיל 
ד  .1 ק מ ת  ו א י ר ב ל  חוק מעונות , בהתא  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי :ס

  שנקבעו בהודעה מוסכמת מטע  הצדדי  לעתירה שהוגשה והסדרי, יו  שיקומיי 
לבית המשפט העליו 
8

 משרד הבריאות אחראי על מת   )  הודעה מוסכמת להל   (
המכוני  ) ש" ש להל  ( שעות שבועיות 14טיפולי  לילדי  הלוקי  באוטיז  בהיק! של 

. י  עד גיל שבעלסל זה זכאי  ילד).  סל בריאות מקד  להל  " (טיפול בריאותי מקד "
ובגני  , הסל נית  במעונות היו  השיקומיי  בידי הגופי  המפעילי  את המעונות

בנוס! אישר ).  נותני שירות להל  (הטיפוליי  שבאחריות משרד החינו  על ידי עמותות 

__________________ 
 .'˘¯ ‰·¯ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ ‰˙ÂÓÚ‰ 'Á‡Â ˙Â‡È   8377/05+ "בג  8
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משרד הבריאות לכמה נותני שירות לתת את הסל במסגרות שה  מפעילי  בעצמ  

 ).גנית  מסגרת חו% להל  (
ל )א( ס ה ת  א ו  ל ב י ק ש י   ד ל י ה ר  פ ס בידי המחלקה אי  נתוני  מלאי   :מ

שה  יכולי  להיות זכאי  , על מספר הילדי  עד גיל שבע שאובחנו כלוקי  באוטיז 
המחלקה אינה יוזמת איתור של כל האוטיסטי  הזכאי  . פוטנציאלי  לקבלת הסל

רות דיווחו כי ה  אלא רק מטפלת במימו  בעבור אות  הילדי  שנותני השי, לסל
 . מקבלי  באמצעות  את הסל

 בי  נתוני משרד החינו  לנתוני משרד 2011מהשוואה שעשה משרד מבקר המדינה ביוני 
לא נית  סל בריאות ) ג  טיפולי( כיתות ג  לאוטיסטי  178  מ37% הבריאות הועלה כי ב

 המיועדי   ילדי הג  שהושמו בגני 1,222  מ35%בכיתות אלו שהו ; מקד  לילדי 
למשרד החינו  אי  נתוני  על ילדי  אוטיסטי  ששובצו למסגרות החינו  . לאוטיסטי 

לפיכ  סביר להניח שמספר ; למשל פיגור, המיוחד המטפלות בלקויות אחרות
 .האוטיסטי  בגיל הג  הזכאי  לסל בריאות מקד  ולא קיבלו אותו גדול א! יותר

 המקד  בכ  שילד הלוקה באוטיז  ישהה משרד הבריאות מתנה את מת  סל הבריאות
 דבר שאינו מתיישב לכאורה  ) שיהיו בה לפחות ארבעה אוטיסטי (במסגרת ייעודית 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי וההודעה , ע  הקבוע בחוק מעונות יו  שיקומיי 
 ילדי  שאינ  נמצאי  במסגרת ייעודית אינ  מקבלי  את הסל  לפיכ  ; המוסכמת

או כאלה המקבלי  אותו במסגרת ,  חריגי  שאישר משרד הבריאותלמעט מקרי (
כמו כ  יש ילדי  הלוקי  באוטיז  שרמת תפקוד  מאפשרת את השמת  ). גנית חו%

ג  ילדי  אלו אינ  זוכי  לסל בריאות מקד  אלא א  כ  ה  ; במעונות ובגני  רגילי 
שוהי  במעונות ובגני  יצוי  שבנוס! ל. גניות מקבלי  אותו באמצעות המסגרות החו%

  גניות ג  ילדי  אחרי  שלא קיבלו את הסל למשל  רגילי  נעזרי  במסגרות החו%
או משו  שלא הושמו , משו  שהושמו במעונות או בגני  טיפולי  ללקויות אחרות

 פעלו שמונה מסגרות 2011ואול  ביולי . במסגרות ייעודיות לאוטיסטי  כאמור לעיל
 . ילדי  בלבד160 הסל לכגניות בה  נית   חו%

ד  )ב( ק מ ה ת  ו א י ר ב ה ל  ס י  נ ת ו נ ע   ת  ו ר ש ק ת משרד הבריאות לא  :ה
הסדיר את הנושאי  הקשורי  במת  סל הבריאות המקד  והפיקוח עליו במסגרת 

 . את רמת השירותי  הניתני  על יד , בי  היתר, כדי להבטיח, חוזה ע  נותני השירות
י )ג( ע ו צ ק מ ד   א ח  ו כ ת  ק ס ע יאות מודע זה כמה שני  משרד הבר :ה

ולקושי של נותני השירות לגייס עובדי  , לקיומו של מחסור בכוח אד  מקצועי ומיומ 
. שיוכלו לספק לילדי  את מלוא סל הטיפולי  כפי שהוגדר בהנחיות משרד הבריאות

כ  עלה ג  מדוחות הבקרה של משרד הבריאות על נותני השירות שנעשו מאוקטובר 
בשל כ  יז  משרד הבריאות הצעה לנוהל שיקבע כי במקרי  שנות  . 2011 עד יולי 2010

.  תקוזז עלות ההפחתה מהתשלו  שיקבל השירות יעסיק פחות כוח אד  מהנדרש 
ג  משו  שלא הסדיר את , ואול  משרד הבריאות לא הוציא הלי  זה מהכוח אל הפועל

עתירה לבית המשפט  הוגשה 2011יצוי  שבאפריל . העניי  בחוזה ע  נותני השירות
העליו 
9

 בנוגע לגובה התערי! לשעה לכוח אד  מקצועי שמשל  משרד הבריאות לנותני 
טר  הסתיי  , 2011אוגוסט , במועד סיו  הביקורת. השירות של סל הבריאות המקד 

 .הדיו  בעתירה בבית המשפט העליו 
__________________ 

 .ÂÓÚÂ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ ‰˙ÂÓÚ‰ '˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˙˙  ˆ¯   2902/11+ "בג  9
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ו   )ד( י ת  ו נ ו ע מ ב ד   ק מ ת  ו א י ר ב ל  ס ת   מ ל  ע ח  ו ק י פ
י  י מ ו ק י  :ש

על מת  , כל אחד בנפרד, רד הבריאות פועלי  שני צוותי בקרה המפקחי במש )1(
הועלה שיש חפיפה . הטיפולי  שבמסגרת סל הבריאות המקד  במעונות יו  שיקומיי 

וכי ה  אינ  נפגשי  באופ  שוט! כדי , וכפילות בנושאי  המבוקרי  בידי שני הצוותי 
 . לטות משותפותלתא  עמדות ולקבל הח, ללב  בעיות, להחלי! מידע

ח והשאר "בחלקו בידי קופו, במעו  יו  שיקומי ממומ  סל הבריאות המקד  )2(
הועלה שמשרד הבריאות לא עשה בקרה כספית וחשבונאית על . בידי משרד הבריאות

בהיעדר בקרה שיטתית . ח בכל הקשור להעברת חלק  למעונות היו  השיקומיי "קופו
ברת הכספי  וההליכי  הקשורי  בהעברת  אי  בידי המשרד מידע שיוודא שהע

 . נעשי  כראוי
ג  )ה( ה ל  י ג ב י   ד ל י י  ר ו ה מ ר  ת י י  מ ו ל ש ת ת  י י ב בהתא   :ג

להסדרי  שנקבעו בהודעה המוסכמת מטע  הצדדי  לעתירה שהוגשה לבית המשפט 
העליו 

10

 כרו  מת  סל בריאות מקד  לילדי  בגיל שלוש עד שבע בהשתתפות עצמית 
. והשאר ממומ  בידי משרד הבריאות, ח לחודש" ש552  של של הורי הילדי  בסכו

צוות בקרה של משרד הבריאות העלה שבשמונה מסגרות גבו נותני השירות מההורי  
עד . ח לחודש" ש1,500ובאחת , ח לחודש" ש1,400בשבע מה  גבו : סכו  גבוה יותר

ד נותני מועד סיו  הביקורת לא קבע משרד הבריאות הלי  למניעת גביית יתר מצ
 .השירות

ו .2 פ ו ק ל  , )43' תיקו  מס(בהתא  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי  :ח"ס
ח למת  "אחראי משרד הבריאות באמצעות קופו, ) התיקו  לחוק להל   (2008 ט"התשס

, 18ש לילדי  הלוקי  באוטיז  עד גיל "בהיק! של שלוש ש, מקצועי טיפול של צוות רב
בהחלטת ). ח" סל קופו להל  (סל בריאות מקד  למעט ילדי  המממשי  את זכאות  ל

2008הממשלה מדצמבר 
11

 2009ח בשני  " נקבע כי לצור  מת  שירות זה יקבלו קופו
 2010והסכו  המרבי של התוספת לשנת , ח בשנה בהתאמה" מיליו  ש14  ו31 2010

יצוי  שתחשיב העלות של יישו  מת  הסל . ייקבע בהתא  למספר הילדי  שיטופלו
 . ח" ילדי  יטופלו בידי קופו3,000 סס על ההנחה שהתב

ו )א( פ ו ק ת  ו כ ר ע י ד "ה ר ש מ ל  ש ח  ו ק י פ ה ו ל  ס ה ת   מ ל ח 
ו ת נ י ת נ ל  ע ת  ו א י ר ב ח " ביקש משרד הבריאות מקופו2009כבר במר% וביולי  :ה

וכ  על מספר הילדי  שקיבלו טיפול , לדווח לו פעמיי  בשנה על סוג הטיפולי  ומספר 
 לא היו בידי משרד הבריאות 2011  בתחילת אוגוסט ואול. מטעמ  במסגרת הסל

מנתוני  שאס! . 2010ח בשנת "נתוני  מלאי  על מספר הילדי  שקיבלו את סל קופו
,  הועלה2011ח לבקשת משרד מבקר המדינה בספטמבר "משרד הבריאות מקופו

,  ילדי 3,000ח רחוק מהצפי של " היה מספר הילדי  שקיבלו סל קופו2010שבשנת 
 . ילדי  בלבד1,662ד על ועמ

ח להינת  על ידי מטפלי  " יכול סל קופו2011 עד דצמבר  לפי התיקו  האמור בחוק 
ח בסכו  שנקבע "והמשפחות יהיו זכאיות לקבל החזר כספי מקופו, מהשוק הפרטי

__________________ 
 .'˘¯ ‰·¯ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÏÈÏ ‰˙ÂÓÚ‰ 'Á‡Â ˙Â‡È   8377/05+ "בג  10
 .28.12.08  מ4364החלטת ממשלה   11
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א! כי כבר . ח עצמ " יינתנו הטיפולי  בידי קופו2012א  נקבע כי מינואר ; בחוק

ח לדווח על תכניות ההיערכות שלה  " משרד הבריאות מקופו ביקש2011בפברואר 
 עדיי  לא התקבלו במשרד הבריאות 2011 באוגוסט  לצור  מת  הטיפולי  אצל  

 . תכניות מפורטות בנוגע לכ 
א! כי עד מועד סיו  הביקורת עברו שנתיי  ושמונה חודשי  ממועד החלת התיקו  

הכשרת  ומקצועיות  של המטפלי  לא עשה משרד הבריאות כל בקרה על , לחוק
 . וממילא לא בדק את איכות הטיפול שנית  על יד  לאוטיסטי , שנתנו את הסל

י )ב( ע ו צ ק מ ד   א ח  ו כ ב ר  ו ס ח ח "החלת התיקו  לחוק למת  סל קופו :מ
 ייצרה דרישה נוספת לכוח אד  מקצועי והגבירה עוד יותר את המצוקה 2009מתחילת 
אד  מקצועי מעורר ספקות בדבר יכולתו של הקורס המחסור הגובר בכוח . הקיימת

 .יעיל ומספק למצוקה זו, שמשרד הבריאות מתכנ  להעביר להציע פתרו  מקי!
י  .3 ט ס י ט ו א ל ז  ו פ ש א ת  ו ט י אוטיסטי  החיי  בקהילה זקוקי   :מ

. משרד הבריאות אחראי למת  שירותי האשפוז; לעתי  לאיזו  תרופתי המצרי  אשפוז
וקיימת רשימת המתנה , ת לאשפוז אוטיסטי  אינו מספיקהועלה שמספר המיטו

כ  שתקופת ההמתנה הממוצעת לאשפוז היא שלושה עד , בעיקר בקרב קטיני , ארוכה
המתנה ממושכת לאשפוז ללא קבלת טיפול מתאי  עלולה לגרור . ארבעה חודשי 

המתבטאת לא פע  בהתנהגויות קשות , החמרה קשה במצב  של הנזקקי  לו
  .ואלימות

 סיכו  והמלצות
א  אבחו  הלקות בגיל הר  וטיפול מוקד  בקידומו של , אוטיז  נחשב לקות קשה

ולאפשר לו ולבני , הלוקה באוטיז  יכולי  להביא למיצוי הפוטנציאל הקיי  בו
 . משפחתו לחיות חיי  איכותיי  וראויי 

וטיז  משרד מבקר המדינה מבר  על כ  שהמשרדי  המעורבי  בטיפול בלוקי  בא
כדי להקל על הנזקקי  ובני משפחותיה  בנוגע להכרה , ולו חלקיי , יזמו הסדרי 

 . בלקות
 מ  הראוי שמשרד ראש הממשלה ישקול למנות  ע  זאת לדעת משרד מבקר המדינה 

כל עוד לא נעשה הדבר על המשרדי  לחבור ; גו! שיוביל את הטיפול בלוקי  באוטיז 
שבו ינסו המשרדי  לגבש ראייה כוללת " שולח  עגול"ולקיי  לפחות פורו  של , יחד

משרדי בכל הקשור לטיפול  ומוסכמת על כול  ולהסדיר נהלי  לתיאו  בי 
ולמנוע טרחה מיותרת , כדי לייעל ולשפר את איכות השירות הנית  לה . באוכלוסייה זו

על המשרדי  להסדיר הלי  מוסכ  שבו ההחלטה על ההכרה , מהנזקקי  ומהוריה 
והמידע על כל השירותי  שה  זכאי  לה  ייעשו בידי , בלקות לצור  קבלת שירותי 

על המשרדי  הנוגעי  בדבר לתא  ביניה  ולהקי  במשות! מאגר נתוני  . גו! אחד
 .  האוטיסטי  הנזקקי  לשירותי  בישראלתאחד שיקי! את כל אוכלוסיי

 שישקפו את פוטנציאל על משרד הבריאות ליזו  איסו! וריכוז של נתוני  מלאי 
בשיתו! ע  משרדי הרווחה , ולהיער ; הילדי  עד גיל שבע הזכאי  לסל בריאות מקד 

כדי להבטיח . להבטחת מת  הסל לכל הזכאי  לו, והחינו  ובתיאו  ע  משרד האוצר
על משרד , מת  טיפולי  מלאי  ובאיכות נאותה במסגרת סל הבריאות המקד 
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על קופות החולי  . התקשרות בחוזה ע  נותני השירותהבריאות להסדיר בהקד  את ה
 18ח לילדי  עד גיל " יהיה עליה  לתת את סל קופו2012להיער  לכ  שמתחילת שנת 

ובשיתו! ע  משרד הבריאות יש לחפש דרכי  לפתור , הזכאי  לו בהתא  לקבוע בחוק
רו  ג  על משרד הבריאות למצוא פת. את מצוקת כוח האד  של המטפלי  המקצועיי 

 .למצוקת אשפוז  של אוטיסטי  החיי  בקהילה ונזקקי  לעתי  לאיזו  תרופתי
על משרדי הרווחה והבריאות להיער  באופ  שיוכלו לממש את זכות  של פעוטות 

טיפולית וחינוכית במעו  יו  שיקומי כפי שנקבע , הלוקי  באוטיז  למסגרת שיקומית
ובכלל  גופי  המפעילי  (י השירותי  כ  עליה  להדק את הפיקוח על נותנ; בחוק

על משרדי . באופ  שיבטיח שהשירותי  יינתנו במלוא  ובאיכות נאותה, )מעונות
הבריאות והחינו  לפעול כדי שלא יגבו מהורי האוטיסטי  תשלומי  מעבר , הרווחה

  . דבר שעלול לפגוע בשוויוניות, לסכומי  שה  מחויבי  לשל 
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   ת בדרכי משרד התחבורה והבטיחו
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

הבדיקה נעשתה במשרד .  כביש אגרה נבדק פרויקט סלילת הנתיב המהיר 
" מ''ענבל חברה לביטוח בע"במשרדי חברת , התחבורה והבטיחות בדרכי 

 ".מ"נתיבי איילו  בע"ובחברת 
הצטרפות לאמנות ):  "רספ(נבדקו היבטי  שוני  של רשות הספנות והנמלי  

, חקירת תאונות ימיות, ביצוע סקרי  ומחקרי , כוח אד  ימי, לאומית בי 
בדיקות השלמה נעשו . מעגנות לחופי הי  התיכו  והיבטי  ברפורמה בנמלי 

במינהלות הנמלי  , מ"בחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסי  בע, במשרד התחבורה
  .באשדוד ובחיפה
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  כביש אגרה פרויקט הנתיב המהיר 
" נתיב מהיר"ממשלה להקי  ולהפעיל באמצעות זכיי  פרטי  החליטה ה2002ביולי 

למחל  ) ג" נתב"להל  (בקטע שבי  מחל  נמל התעופה ב  גוריו  שבלוד , 1' בכביש מס
כדי לצמצ  את עומסי התנועה הכבדי  בכניסה , ) הנתיב המהיר"להל  (קיבו$ גלויות 

הוחלט להקצות )  הפרויקט"להל  ג  (במסגרת פרויקט הנתיב המהיר . לתל אביב
נתיב אחד לנסיעת כלי רכב ציבוריי  וכלי רכב פרטיי  שתפוסת  גבוהה ללא תשלו  

וניתנה ג  האפשרות לכלי רכב פרטיי  שתפוסת  נמוכה לנסוע בנתיב תמורת , אגרה
 כלי רכב בשעה שמהירות נסיעת  לא 1,600"הנתיב מיועד לשרת כ. תשלו  אגרה

 כלי רכב סמו) 2000"  בנתיב יועמד מתח  חניה לולרשות הנהגי, ש" קמ70"תפחת מ
נהגי  אשר ישאירו את רכב  בחניו  "). מתח  חנה וסע ""להל  (למחל  שפירי  

יוכלו ליהנות משירות הסעות חינ  לאזור הקריה בתל , הפועל ללא תשלו , שבמתח 
)BOT(הפרויקט מתבצע בשיתו  המגזר הפרטי . אביב והבורסה ברמת ג 

1

 באוגוסט. 
מ" הוכרז כי חברת הנתיב המהיר בע2006

2

החברה . היא הזוכה במכרז)  הזכיי "להל   (
בחוזה הזיכיו  נכללה אופציה . ח" מיליו  ש182הציעה לשל  למדינה תמלוגי  בס) 

 .בכניסה לירושלי " נתיב מהיר"להפעלת 
 

 פעולות הביקורת
 הקמת פרויקט  בדק משרד מבקר המדינה את נושא2011אוגוסט  בחודשי  ינואר

 משרד  להל  (הבדיקה נעשתה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  . הנתיב המהיר
"מ''ענבל חברה לביטוח בע"במשרדי חברת , )התחבורה

  ".מ"נתיבי איילו  בע"ובחברת  3
 עיקרי הממצאי 

משרדי האוצר והתחבורה החלו לקד  את הפרויקט ובכלל זה פרסמו מכרז  .1
.  לפני שהושלמה מלאכת החקיקה שעליה התבססו תנאי המכרזלביצוע הפרויקט עוד
את הלי$ המכרז ואת יישו  , מהבחינה הכלכלית והמשפטית, היה בכ$ כדי לסכ 

 .ג  א  בפועל סיכו  זה לא התממש, הפרויקט
במשרד האוצר ובמשרד התחבורה לא נמצאו מסמכי  המלמדי  כי נבדק מהי  .2

ח " מליו  ש100(י  סכו  האומד  שקבעה המדינה ב, ח" מליו  ש282הסיבה לפער של 
ח שהזכיי  התחייב " מליו  ש182(ובי  סכו  ההצעה הזוכה ) שהמדינה התכוונה לשל 

 . וכי הופקו לקחי  בנושא, )לשל  למדינה
 כל הגורמי  2002בעת שהוחל בגיבוש הפרויקט להקמת הנתיב המהיר בשנת  .3

היו ערי  , משרד האוצר ומשרד התחבורה, קטובה  מתכנני הפרוי, שקידמו את המכרז

__________________ 
1  BOT-Build Operate and Transfer 
 .מ" נקראה החברה שפיר נתיב מהיר בע2010עד אוקטובר   2
 .חברת ענבל ריכזה את הפעילות של הפרויקט עד שלב סיו  הקמת הנתיב  3



 62דוח שנתי  198
חופ) בחלקו לתחו  רצועת מסילת ,  שנה לפני כ 40 שהוק  כ, 1' לכ$ שכביש מס

וכי הפעלת הנתיב המהיר בתוואי זה עלולה לפגוע בפיתוח תוואי עתידי של , הרכבת
משרד , א) על פי כ . מסילת רכבת בי  צפו  האר( לדרומה שתעבור דר$ תל אביב

. פעלו להקמת הנתיב בלי שניסו למצוא פתרו  יסודי לבעיה, ר ומשרד התחבורההאוצ
במקו  זאת ה  התחייבו להוציא סכומי  גדולי  להעתקת חלק מהנתיב המהיר בעת 

בלא שציינו את מקור התקציב שיידרש למימו  , שיוחלט להקי  את המסילה הרביעית
 .העתקתו

ז לסלילת הנתיב המהיר בלי שחלקי  משרד האוצר ומשרד התחבורה יצאו למכר .4
.  הנמצאי  בשטח הפרויקט הוסדרו מהבחינה התכנונית והסטטוטורית1' מכביש מס

וכתוצאה מכ$ להגדלת , הדבר גר  להפסקת העבודות ולסכסו$ בי  הזכיי  ובי  המדינה
הקמת הפרויקט הייתה , כמו כ  על פי החוזה. רשת הביטחו  לזכיי  מעבר למתוכנ 

אול  בפועל הפרויקט החל לפעול , 2010הסתיי  עד הרבעו  הראשו  של שנת אמורה ל
 .2011בינואר , רק כשנה לאחר מכ 

רמלה , מודיעי , הנהני  העיקריי  מהנתיב ה  כלי רכב המגיעי  מכיוו  ירושלי  .5
לנהגי  המבקשי  להשתלב בנתיב .  לפני מחל) שפירי 1' ולוד המתחברי  לכביש מס

ג אי  " מצפו  או מדרו  וכלי רכב שיוצאי  מנתב4 מצפו  או מכביש 412המהיר מכביש 
 .גישה ישירה לנתיב זה ועקב כ$ נפגע פוטנציאל השימוש בנתיב והכנסותיו

קו סובב הקריה : ניתני  שירותי הסעות בשני קווי  בלבד" חנה וסע"במתח   .6
ערכת הסעה מ" חנה וסע"אי  במתח  . בתל אביב וקו למתח  הבורסה ברמת ג 

לנוסעי  שצריכי  להגיע למקומות המרכזיי  אחרי  בתל אביב כגו  התחנה 
" חנה וסע"והדבר מצמצ  את מספר הנוסעי  שכדאי לה  להחנות במתח  , המרכזית

 .ולנסוע בנתיב המהיר באמצעות ההסעות
התנתה , במסגרת אישור והסדרת הקטע הסופי של הנתיב המהיר, 2009בספטמבר  .7

 המחוזית לתכנו  ולבנייה את קידו  התכנית בכ$ שהמדינה תתחייב לתת לה הוועדה
שיפוי מלא על סכו  הפיצויי  שהיא תידרש לתת בעתיד לגורמי  שייפגעו מביצוע 

משרד האוצר ומשרד התחבורה הסכימו לדרישת הוועדה בלי שבדקו . הפרויקט
  . ביסודיות את היק) הפיצויי  שיצטרכו לשל  בעתיד

 והמלצותסיכו  
 החל לפעול הנתיב המהיר אשר הוק  בעקבות החלטת ממשלה שמטרתה 2011בינואר 

הנתוני  מלמדי  כי ממועד הפעלת . לצמצ  את עומס התנועה בכניסה לתל אביב
 כלי 900 הוא כ" חנה וסע"הנתיב המהיר מספר  הממוצע של כלי הרכב החוני  בחניו  

 ש ועוברי  בו " קמ93ב היא מהירות הנסיעה הממוצעת בנתי, רכב ביו 
 . בממוצע,  כלי רכב בשעה בשעות השיא1,200 כ

 נמצאו ליקויי  בהקמתו של פרויקט זה כדוגמת היעדר תכנו  מוקד  של הפרויקט ואי
א) שהגורמי  האחראי  על , זאת ועוד. תיאו  בי  כל הגורמי  המשתתפי  בהקמתו

 שבאחד   1שחלק מכביש הפרויקט ובה  משרד האוצר ומשרד התחבורה ידעו 
ה  לא פעלו ,  חופ) לתוואי מסילת רכבת עתידי ממסלוליו הוק  הנתיב המהיר 

לפתרו  יסודי של הבעיה אלא התחייבו להוציא סכומי  גדולי  להעתקת חלק מהנתיב 
 . המהיר בעת שתוק  מסילת הרכבת
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יקורת על משרדי התחבורה והאוצר להפיק לקחי  מהליקויי  האמורי  שהעלתה הב
עליה  לבחו  , כמו כ . כדי למנוע את הישנות  בעתיד, בנוגע לאופ  הקמת הפרויקט

 ונוכח הצור$ לפנות את הנתיב שעליו 1' דרכי  לתיקו  המצב נוכח הצרת כביש מס
  . המסילה הרביעיתלמיועדת להיסל



 

 

 



 201 משרד התחבורה והבטיחות בדרכי 

 רשות הספנות והנמלי 
ד התחבורה לגיבוש היא זרוע של משר)  " רספ להל  (רשות הספנות והנמלי  

. מעגנות וכלי שיט קטני , הנמלי , וליישו  של מדיניות הממשלה בתחומי הספנות
 מועד תחילת חוק רשות הספנות   2005היא פועלת במתכונת הזאת מפברואר 

  .2004 ד"התשס, והנמלי 
 פעולות הביקורת

לות  בדק משרד מבקר המדינה היבטי  שוני  של פעי2011אוגוסט  בחודשי  מר(
במינהלות , במשרד התחבורה, הביקורת נעשתה ברשות הספנות והנמלי .  "רספ

הנמלי 
1

) י" חנ להל  (מ "בחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסי  בע,  באשדוד ובחיפה
  .ובמשרד המשפטי 
 עיקרי הממצאי 

 21ישראל חתומה על , לאומיות בתחו  הימי  אמנות בי 61מתו$ רשימה של  .1
לאומיות  דינת ישראל יש פיגור של ממש בהצטרפות לאמנות בי במ. אמנות בלבד

. בנושא ספנות ושיט וביצירת הנורמות הנדרשות בחקיקה הישראלית לצור$ יישומ 
  ומשרד "רספ.  שני 20 המדינה הצטרפה לחלק מהאמנות בעיכוב של יותר מ

 . התחבורה לא קידמו הצטרפות לאמנות
פית לבטיחות ימית עשתה הסוכנות האירו2009בשנת  .2

2

 ביקורת כדי לבדוק א  
. מערכת ההכשרה הימית של ישראל עומדת באמות המידה של הקהילה האירופית

 הקובעת נורמות בנושא הכשרה והסמכה של ,STCWהארגו  העיר כי חלקי  מאמנת 
 מערי$ חיצוני 2010  העסיקה עד יולי "רספ. אינ  מעוגני  בחקיקה הישראלית, ימאי 

 .  טר  מינתה מערי$ אחר במקומו"אול  רספ, ההכשרה של הימאי למערכת 

למרות תמיכת הממשלה בספנות תחת דגל ישראלי כדי לשמר את מספר הימאי   .3
 . 17%  בכ2010 ועד 2007קט  מספר  משנת , הישראלי  בצי הסוחר הישראלי

, י   ולא הזמינה מחקרי  בנושאי הספנות והנמל" לא ביצעה רספ2005משנת  .4
, י מזמינה"  מסתמכת על מחקרי  וסקרי  שחנ"רספ. שלא לפי הגדרת תפקידה בחוק

י "כיוו  שחנ. כרגולטור של ענ) הספנות,  "א) שבהגדרת  ה  שוני  מצורכי רספ
עלול להיווצר ניגוד ענייני  לגבי ביצוע ,  "נמצאת בענייני  מסוימי  בפיקוחה של רספ

 . המחקרי 
__________________ 

י לשיתו  פעולה לניהול נמלי חיפה "  ובי  חנ" בי  רספ2006גופי  שהוקמו על פי הסכ  מדצמבר   1
 . בראש  מכה  מנהל הנמל. ואשדוד

2  European Maritime Safety Agency   EMSA 
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שו  ותיעוד מרוכז של כל תאונה ימית שהתרחשה בשני    לא בוצעו רי"ברספ .5

ובכלל זה לא פורטו היכ  התרחשו ,  על פי הגדרת תאונות י  בתקנות2011 2008
  ג  לא היה נוהל לחקירת תאונות "ברספ. כיצד ה  התרחשו וכיצד טופלו, התאונות

.  ימיותולא נקבעה הנחיה בדבר הכישורי  הנדרשי  וההשכלה הנדרשת מחוקר תאונות
אג) בעל סמכויות ,  "מאחר שרוב החוקרי  ממוני  מקרב האג) לפיקוח ובקרה ברספ

לעתי  עלול הדבר להעמיד אות  , נוספות בתחו  הפיקוח והבקרה על אוניות ונמלי 
 . במצב של ניגוד ענייני 

 לא ביצעה המועצה הארצית לתכנו  ובנייה בחינה נוספת של תכנית 1999משנת  .6
13א "מעגנות א) שתמהפיתוח ל

3

 מבוססת על תחזית ביקוש למקומות עגינה שהוכנה 
במעגנות לחופי הי  התיכו  מדרו  לתל אביב ועד צפו  האר( .  שני 30 לפני למעלה מ

 . יש מחסור במקומות עגינה לכלי שיט קטני 
  ואת מנהלי המעגנות "החקיקה וחקיקת המשנה הרלוונטיות לא הסמיכו את רספ .7

את ההוראות המחייבות על המשיטי  או על בעלי הספינות באמצעות הלי$ לאכו) 
מינהלי של הטלת עיצו  כספי
4

ההלי$ החלופי במישור .  על ידי גורמי הרשות המבצעת
 .הפלילי כרו$ בהשקעת אמצעי  מרובי  ואור$ זמ  רב

ל וג  לא הכינה תכנית לפיקוח ע  לא הכינה נוהלי פיקוח למעגנות ונמלי  "רספ .8
) ונמל יפו, מעג  שביט, נמל עכו(לחלק מהמעגנות . תשתיות במעגנות ועל תפעול מעגנות

 .א) שה  טעוני רישוי על פי החוק, לא היה רישיו  עסקי 
  להפעלת סמכויות מנהלי הנמלי  בנמלי "י ובי  רספ"טר  יוש  ההסכ  שבי  חנ .9

 של ניתוב אניות בנמלי  בידי מנהלי הנמלי  לא היו סמכויות בתחו . אשדוד וחיפה
ושל תצפיתני  ובתחו  הפיקוח על הכנסת משאיות לנמל וא) לא הייתה בידיה  

שלא , לפיכ$ חברות הנמל ה  שהפעילו סמכויות אלה. אחריות לביטחו  המרחבי
  מחד גיסא "כפיפות מנהלי הנמלי  לרספ. 2008בהתא  להחלטת הממשלה מאוגוסט 

עלולי  ליצור חשש לניגוד , י מאיד$ גיסא"ות חנומימו  פעילות  השוטפת באמצע
י לגבי "  תנתק את הקשר ע  חנ"ומ  הראוי שרספ, ענייני  בפעילות  כמנהלי נמלי 

 .המימו  של מנהלי הנמלי  ולגבי תפקוד 
  לא יזמה השוואה בי  תעריפי השירותי  בנמלי  השוני  ובי  התעריפי  "רספ .10

משרד האוצר קבעו במסגרת הרפורמה בתעריפי  משרד התחבורה ו. בנמלי  בעול 
משרדי  בשעה שיוע( מטע  צוות בי ,  לשנה1%נורמה מינימלית של התייעלות בשיעור 

 . לשנה2.5%של משרד האוצר ומשרד התחבורה המלי( לקבוע מקד  התייעלות של 
נקבע בצו , כדי לאפשר לבעלי המטעני  הסתגלות הדרגתית לשינוי בתעריפי  .11

, מנגנו  ההשבה, 2010 ע"התש, )שירותי נמל(וח על מחירי מצרכי  ושירותי  הפיק
ולפיו בעלי המטעני  הקטני  שער$ המטע  שלה  גבוה יסבסדו את בעלי המטעני  

י "וחנ, בצו הפיקוח לא הוגבל סכו  ההשבה. הגדולי  שער$ המטע  שלה  נמו$ יותר
 .  בגי  מנגנו  ההשבהח שנוצר" מיליו  ש60מימנה את הגירעו  בסכו  של 

__________________ 
 .תכנית המתאר הארצית לחופי   3
א# הוא כולל סמכויות , )לחוק' פרק ה(אמנ  בחוק רשות הנמלי  יש פרק של  בדבר עיצו  כספי   4

שאי  בה  כדי לשמש כלי אכיפה בנוגע למרבית ההוראות החוקיות ולמרבית , ספציפיות מאוד בנושא
 .הנמלי  באר$
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 סיכו  והמלצות
, כוח אד  ימי, לאומיות בדוח זה הועלו ליקויי  בנושאי הצטרפות המדינה לאמנות בי 

חקירת תאונות ימיות במעגנות לחופי הי  התיכו  ורפורמה , ביצוע סקרי  ומחקרי 
 . בנמלי 

ת לקידו  על משרד התחבורה ומשרדי הממשלה השוני  הנוגעי  בדבר לפעול בנחרצו
לאומיות בתחו  הספנות שעליה  חתומות  ההצטרפות של מדינת ישראל לאמנות בי 

 על מנת למנוע חשיפה לסנקציות בי , המדינות החברות בארגו  הימי הבינלאומי
, מניעה מימאי  ישראלי  לעבוד באניות ברחבי העול : לאומיות אפשריות כגו 

בנמלי  זרי  או מניעה מחברות ספנות החמרה בתנאי העגינה של ספינות ישראליות 
 .זרות מלעגו  בנמלי ישראל
,   למצוא דרכי  לשמירה על כוח האד  הימי ולפיתוחו"על משרד התחבורה ורספ
בייחוד בשעת , התלות של הספנות הישראלית בימאי  זרי  שתכליתו להבטיח את אי

  .  ברובו בדר$ הי הדבר חיוני ביותר מכיוו  שהסחר של מדינת ישראל מתקיי. חירו 
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   משרד התיירות
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נבדקו פעולות משרד התיירות ומשרדי  נוספי  לקידו  התיירות הנכנסת 
וכ  פעולות להתאמת תשתיות , לישראל ולהתאמת תשתיות נדרשות לש  כ 

 .למדינה והיוצאי  ממנה דר  האוויר תעופה לגידול הצפוי בתנועת הנכנסי 
ברשות החברות הממשלתיות ובבית הספר המרכזי למלונאות , תבמשרד התיירו

 תדמור נבדקה פעילותו של בית הספר והפעולות שנעשו לקידו  הלי   מ "בע
  .הפרטתו
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 פעולות הממשלה לקידו  התיירות הנכנסת 
ובמהלכה ביקרו באר  למעלה ,  הייתה שנת שיא לתיירות הנכנסת לישראל2010שנת 

 צפויי  להגיע 2015בשנת , לפי תחזיות משרד התיירות. י  מיליו  מבקר3.4 מ
תחזית זו מחייבת את התאמת תשתית התעופה לגידול .  מיליו  מבקרי 5 לישראל כ

התאמת תשתית חדרי המלו  באר  וכ  התאמת התשתיות , הצפוי בתנועת הנוסעי 
יה תו# ראי, הפיזיות והשירותי  שבה  משתמשי  התיירי  במהל# ביקור  באר 

  . אסטרטגית ותכנו  ארו# טווח
 פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר )  מועד סיו  הביקורת להל   (2011בחודשי  ינואר עד ספטמבר 
הבדיקה נעשתה . המדינה את פעולות הממשלה לקידו  התיירות הנכנסת לישראל

 משרד  להל  (במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  , במשרד האוצר, במשרד התיירות
, בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני . במשרד המשפטי  ובמשרד החו , )תחבורהה

, מ"בחברה הממשלתית לתיירות בע, במינהל מקרקעי ישראל, במשרד להגנת הסביבה
וברשות , בעיריית ירושלי , בעיריית תל אביב, מ"בחברה לפיתוח מזרח ירושלי  בע

  .לפיתוח ירושלי 
 עיקרי הממצאי 

ת תשתיות התעופה לגידול הצפוי בתיירות נדרשי  הסכמי  כדי להתאי  א .1
הלי$ אשרור הסכמי תעופה בילטרליי  אור$ בחלק מהמקרי  זמ  ממוש$ . בילטרליי 

משרד החו  ומשרד התחבורה חלוקי  ביניה  , משרד המשפטי ). חודשי  וא% שני (
הביקורת רק במהל$ . בדבר האפשרות לייש  באופ  מידי הסכמי תעופה בילטרליי 

החלו משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר לגבש הסכמה עקרונית בדבר אשרור הסכמי  
בכל . שהחלו ביישומ  עוד לפני השלמת הלי$ האשרור וכ  לגבי תיקו  הסכמי  קיימי 

הלי$ , יישומ  נדחה עד סיו  ההליכי  הפורמליי  לאשרור , הנוגע להסכמי  חדשי 
ובכ$ לעכב הוספת טיסות ,  חודשי  ואפילו שני שלפי ניסיו  העבר עלול להימש$ כמה

 . למגוו  יעדי 
כחמש שני  לאחר שהחליטה הממשלה על קידו  הסכ  , במועד סיו  הביקורת .2

, משרד התחבורה לא קיד  דיו את ההסכ  האמור, תעופה גלובלי ע  האיחוד האירופי
 . מש$והמשא ומת  בי  נציגי ממשלת ישראל ובי  נציגי האיחוד עדיי  נ

, משרד הביטחו ,  ובה  משרד התחבורה בשל מחלוקת בי  משרדי הממשלה  .3
 החלטות  משרד התיירות והמשרד להגנת הסביבה , משרד האוצר, משרד הפני 

. הממשלה לעניי  הקמת שדה תעופה משלי  לנמל התעופה ב  גוריו  אינ  מיושמות
כנונו והקמתו של שדה תעופה צוותי היגוי שהוקמו במש$ השני  לא הביאו לקידו  ת

העיכוב עלול לפגוע בטווח . לאומי משלי  ולא הגיעו להסכמות לגבי מקומו המועד% בי 
 .הארו$ בתשתית התעופתית של ישראל ובתנועת התיירות הנכנסת למדינה
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ותכנית חומש לאתרי התיירות , משרד התיירות לא גיבש תכנית אסטרטגית .4

 . מו  ולתחזוקה של כמה פרויקטי  בראייה אזוריתלרבות תכנית למי, המרכזיי 
משרד התיירות ומשרד האוצר חלוקי  ביניה  בדבר הצור$ במעורבות ממשלתית  .5

הסכמה לגבי  בשל גישות שונות ואי, לש  עידוד בניית בתי מלו  בשני  הקרובות
 . משרד התיירות לא הביא את המחלוקת להכרעת הממשלה. נתוני  ותחזיות

רי  שוני  נעשה במש$ שני  שימוש במבני  שיועדו למלונאות החורג במק .6
כ$ . לאחר קבלת אישור חורג לכ$ מהרשויות המוסמכות, מהייעוד המקורי של הקרקע

נגרעו ממצבת הקרקעות לייעוד מלונאי קרקעות אשר יכלו לשמש כפתרונות אפשריי  
 . בטווח הקצר והבינוני למחסור בחדרי מלו 

ר ומשרד התיירות לא מיצו את בדיקת ההיתכנות של רשת ביטחו  או משרד האוצ .7
לצור$ , של כל חלופה אחרת כדי להעניק ליזמי  את רמת הוודאות הדרושה לה 

 . החשת בניית  של חדרי מלו 
נמצא כי יש חסמי  ביורוקרטיי  וקשיי  סטטוטוריי  הניצבי  בפני יזמי   .8

יסיונות מקומיי  מצד רשויות מקומיות אחדות על א% נ, פוטנציאלי  בתחו  התיירות
 .ומשרד התיירות להסרת 

שמטרתה , משרד התיירות לא יז  בחינה מחודשת של לשכות המידע שהוא מפעיל .9
, המחייבי  שינוי במת  השירות בלשכות, לזהות צרכי  נוספי  וחדשי  של התיירי 

ת ושהמשרד צופה כי יחול בייחוד לאור הגידול במספר התיירי  שחל בשני  האחרונו
  . ג  בשני  הקרובות
 סיכו  והמלצות

התיירות הנכנסת היא אחד הענפי  בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר לקידו  המשק 
בענ% זה . הישראלי ויש לה תרומה רבה ג  לתדמיתה ולמעמדה של ישראל בעול 

   סוציומכל המגזרי  ומחתכי, בפריסה גאוגרפית נרחבת, מועסקי  עובדי  רבי 
הביקורת העלתה כי הממשלה לא נערכה כראוי בהתא  לתחזית . אקונומיי  שוני 

על משרד התיירות להכי  בשיתו% . משרד התיירות בנוגע לגידול בתיירות הנכנסת
ה  בתחו  , המגובה במשאבי  הדרושי , משרדי ממשלה אחרי  תכנית אסטרטגית

על הממשלה להכריע . ל התיירותפיתוח התשתיות וה  בתחומי העידוד והשיווק ש
משרדיות ולאשר תכנית אסטרטגית כדי למנוע מצב של  בעניינ  של המחלוקות הבי 

 . קיפאו  בנושא
להסיר את , ובראש  משרד התיירות ומשרד האוצר, במסגרת זו על משרדי הממשלה

ולפעול במקרי  , החסמי  המונעי  את הקמת  ואת הרחבת מספר  של חדרי מלו 
עליה  לשמור על עתודות קרקע המיועדות , בד בבד. נדרשת מעורבות ממשלתיתשבה  

, ובראש  משרד התחבורה, על משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר, כמו כ . למלונאות
לקד  את הקמת שדה תעופה משלי  ולהסיר מגבלות על ענ% התעופה כדי שלא לעכב 

צד לרתו  את המגזר העסקי על משרד התיירות לבחו  ג  כי. את תנועת התיירי  לאר 
כדי ליצור מחויבות לאומית וכדי למקס  את התועלת הגלומה בתיירות הנכנסת למשק 

  . הישראלי
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 תדמור , מ"תפקוד בית הספר המרכזי למלונאות בע
הוא חברה ממשלתית )  תדמור או החברה להל  (מ "בית הספר המרכזי למלונאות בע

והיתר מוחזקות בידי ,  ממניות תדמור68% בכהמדינה מחזיקה . 1961שהוקמה בשנת 
בית , החברה מפעילה תיכו  המכשיר נוער בתחו! אומנות הבישול. התאחדות המלונות

בד בבד ע! החלטת הממשלה להפרטת . ספר למבוגרי! להכשרה מקצועית ובית מלו 
הניהולי ומצב התשתיות של החברה בשני! , מצבה הכספי, 2005החברה בשנת 

  .הל) והתדרדרהאחרונות 
 פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר )  מועד סיו  הביקורת להל   (2011 עד ספטמבר 2011בחודשי  מר  
. המדינה את הפעילות של תדמור ושל שלושה גופי ממשלה שיש לה  נגיעה לפעילותו

  להל  (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה; הבדיקה נעשתה במשרד התיירות
, ) הרשות להל  (ברשות החברות הממשלתיות : שרד האוצרובמ; )ת"משרד התמ

  .ובאג% התקציבי , ) הדיור הממשלתי להל  (במינהל נכסי הדיור הממשלתי 
 עיקרי הממצאי 

משרד .  הפרטה להפריט את תדמורי החליטה ועדת השרי  לעניינ2005בספטמבר  .1
הוא שינה את   לא פעל בהתא  להחלטת הממשלה , הממונה על תדמור, התיירות

ולחלופי  התנה את יישו  ההחלטה בתנאי  , עמדתו בנוגע להפרטה בשני  מסוימות
חדשי  שלא הוזכרו בהחלטת הממשלה או השהה את יישו  ההחלטה כדי שיוכל 

 . במועד סיו  הביקורת טר  יצאה ההפרטה אל הפועל. ללמוד את הנושא

 ברמני  בלא שביקשה את החברה התקשרה ע  יז  פרטי לביצוע מיז  להכשרת .2
החברה . 1975 ה"התשל, כנדרש לפי חוק החברות הממשלתיות, אישור הממשלה לכ$

מבקר הפני  חש% טעויות בניהול ספרי . לא חתמה ע  היז  על הסכ  התקשרות
המשמשי  , הדירקטוריו  ונציגי הרשות. החשבונות של תדמור העוסקי  במיז 

א% , ווחי ההנהלה ולא יזמו בדיקה של המיז הסתפקו בדי, משקיפי  בדירקטוריו 
 . שמדובר במיז  מהותי מבחינת החברה

ולפיה התקשרויות , נמצא כי תדמור לא פעל לפי הנחיית היוע  המשפטי שלו .3
עוד נמצא כי הרשות המליצה . ח יבוצעו באמצעות מכרז" ש200,000בסכו  של מעל 

ג  . דה על כ$ שתיוש  המלצה זוא$ לא עמ" לערו$ נוהל של חובת ניהול מכרזי "
דירקטוריו  החברה לא הקפיד על כ$ שתדמור תייש  את הנחיית היוע  המשפטי ואת 

 .המלצת הרשות
 2011הוא החל לתמחר את חלק  רק בשנת , א% שתדמור מקיי  קורסי  עסקיי  .4

תדמור לא מנצל באופ  מיטבי את , כמו כ . וחלק מהותי מה  אינו מתומחר כלל
 .דבר התור  למצבו הכספי הירוד, התיכו  והמטבחי , ות החברה ובה  המלו תשתי
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חלק מהבקרות בתדמור לוקות בחסר ואינ  מספקות מענה לסיכוני  הרבי   .5

החתימה על . תדמור פועל ללא נהלי  מקיפי , למשל. הגלומי  בתחו  פעילותו
קר נמנע ממת  חוות ורואה חשבו  מב,  התעכבה2010  ו2009הדוחות הכספיי  לשני  

עוד נמצא כי המבנה הארגוני של תדמור אינו . דעת בנושא הדוחות הכספיי  בשני  אלו
ההפרדה בי  תפקידיה  , עולה בקנה אחד ע  מגוו  פעילויותיו וע  מספר המועסקי  בו

לא מבוצע שרשור חתימות, השוני  של עובדי  בתדמור לוקה בחסר
1

 ומערכת המחשוב 
 .עונה על צורכי החברהבו ישנה ואינה 

דבר שפגע בתפקודו , 2012 ועד ינואר 2003ר משנת "דירקטוריו  החברה פעל ללא יו .6
משרדי התיירות והאוצר לא עשו די מאמצי  למנות . של הדירקטוריו  ובניהול החברה

 הדירקטוריו  ייחד את מרב זמנו לענייני  שוטפי  2009משנת , נוס% על כ$. ר"יו
ופי ההנהלה ולא עסק בקביעת המדיניות הכללית של החברה ובתכניות ולטיפול בחיל

 .פעולה לטווח הקצר ולטווח הארו$

נמצא כי למשרד התיירות , א% כי משרד התיירות הוא המשרד הממונה על תדמור .7
 בתחומי  2011 2008וכי מטרותיו ויעדיו לשני  , היה קשר רופ% בלבד ע  תדמור

הגדרה רחבה ולא התייחסו באופ  ספציפי למטרותיו של שבה  פועל תדמור הוגדרו 
 .תדמור

ובכלל זה נמצא כי א% , ת ע  תדמור"נמצאו ליקויי  בהתקשרות של משרד התמ .8
משרד , 2011שתקופת המכרז הקוד  להכשרה מקצועית הסתיימה בסו% אוגוסט 

  משרד2011באוקטובר . ת לא נער$ לכ$ מבעוד מועד ולא פרס  מכרז חדש"התמ
 .ת חת  ע  תדמור על הסכ  הארכה לשנה נוספת"התמ

ויש בה  , 1961לא שופצו באופ  יסודי משנת , שבבעלות המדינה, מבני תדמור .9
א% שמשרד התיירות ומשרד האוצר ערי  לבעיות , בעיות בטיחות שלא טופלו

  .האמורות
 סיכו  והמלצות

טר  בוצעה ,  החברהכשש שני  לאחר שהוחלט להפריט את, במועד סיו  הביקורת
  הביקורת העלתה ליקויי  מהותיי  בניהול ובתפקוד של תדמור . ההפרטה

הדירקטוריו  שאמור להוביל אותה ולפקח על פעילותה אינו מתפקד כנדרש ופעל ללא 
משרד התיירות פועל שלא לפי החלטת ההפרטה ובד בבד אינו עושה . ר שני  רבות"יו

מאמצי  ומשאבי  מתאימי  כדי לפתח את החברה וא% אינו משקיע , דבר לביטולה
ג  תהליכי הפיקוח והבקרה של הרשות בעניי  תדמור . ולחלצה מהמשבר שנקלעה אליו

 . לא היו אפקטיביי  דיי  ולא תמיד הביאו לפתרו  הבעיות שהתגלו
נוכח הליקויי  נמנע . סדרי הבקרה בחברה לוקי  בחסר וחושפי  אותה לסיכוני 

על הדירקטוריו  . 2010  ו2009מלחוות דעתו על הדוחות הכספיי  לשני  רואה החשבו  
והנהלת החברה לנקוט ללא דיחוי את הצעדי  המתחייבי  כדי להבטיח שיתוקנו 

__________________ 
 . של הרשות2010 1בהתא  לחוזר דוחות כספיי    1
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הליקויי  שבגינ  נמנע רואה החשבו  מלחוות דעתו על הדוחות הכספיי  ובסדרי 
 .הבקרות ובממשל התאגידי

לנקוט את , אש  משרד האוצר ומשרד התיירותובר, על משרדי הממשלה הרלוונטיי 
. כל הפעולות הנדרשות כדי לסיי  את הלי$ ההפרטה או כדי לשנות החלטה זו בהקד 

כדי להעלותה על , שבו החלה החברה, על משרדי  אלו לקד  תהלי$ של הבראה, עד אז
ה על החבר, בד בבד. דר$ המל$ וכדי למצות את יכולותיה על פי אמות מידה עסקיות

והדירקטוריו  שלה לפעול בנחרצות לתיקו  הליקויי  החמורי  בתפקוד  שהועלו 
  . בדוח זה
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   המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

במשרד , המסחר והתעסוקה, באג  להכשרה מקצועית שבמשרד התעשייה
האוצר ובמשרד המדע והטכנולוגיה בדק משרד מבקר המדינה את , החינו 

הבדיקה . ילות  של המשרדי  לעידוד השתלבות המגזר החרדי בשוק העבודהפע
במישור הכללי נבדקו החסמי  במגזר החרדי המקשי  : נעשתה בשני מישורי 

ובמישור התפעולי נבדקו התכניות שמטרת  לעודד ; את ההשתלבות בתעסוקה
של כ  נבדק אופ  יישומ  ; חרדי  ולסייע לה  לצאת לעבוד ותרומת  עד כה

בדיקות השלמה נעשו . 2007#2011החלטות הממשלה שהתקבלו בנושא בשני  
ויינט 'מ שהיא חברה משותפת לארגו  ג" תנופה בתעסוקה בע#ת "בחברת תב

 .ישראל ולממשלה
; בכמה משרדי ממשלה; במשרד האוצר; המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה

עולות שמטרת  בבתי חולי  ממשלתיי  ובכמה חברות ממשלתיות נבדקו הפ
עידוד הרכישה של מוצרי  ישראליי  באמצעות העדפת רכישת תוצרת האר' 

  . על פני תוצרת מיובאת ובאמצעות רכש גומלי 
 שירות התעסוקה

בשירות התעסוקה נבדקו סוגיות בנוגע לסדרי רישו  הנתוני  על פעילות שירות 
ו סדרי הרישו  במסגרת הבדיקה נבחנ. התעסוקה וסדרי הדיווח עליה  לציבור

כמו כ  נבדקו ההשפעות . #2009 ו2008והדיווח לגבי השמת דורשי עבודה לשני  
הבדיקה נעשתה . של אות  הנתוני  על שכר העידוד הנהוג בשירות התעסוקה

בכמה לשכות תעסוקה ובמוסד לביטוח , במשרד הראשי של שירות התעסוקה
 . לאומי
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 פעולות הממשלה לעידוד השתלבות 
 ר החרדי בשוק העבודה המגז

OECD על פי דוח ה .1
1

, 2010שפורס  לקראת קבלתה לארגו  בשנת ,  על ישראל
בעיקר בקרב , שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר מכל מדינות הארגו 

הדוח קובע כי הדבר נובע משיעור השתתפות נמו  בכוח . האוכלוסייה הצעירה
. וד בקרב המגזר החרדי והמגזר הערביבייח, OECD העבודה בהשוואה למדינות ה

הדוח קבע כי שיעור ההשתתפות הנמו  בכוח העבודה מאיי  על התפתחות הכלכלה 
והמלי  כי ישראל תנקוט צעדי  לשיפור מעמד  של מגזרי  אלה בשוק , בישראל
בהחלטה על עידוד תעסוקת ,  ציינה הממשלה2010יצוי  בהקשר זה כי ביולי . העבודה
חרדי 
2

 . הצור  הלאומי לשלב את המגזר החרדי בתעסוקהאת , 
 בשנת ,)שהשוני ביניה  נובע מהקושי להגדיר מיהו חרדי(על פי אומדני  שוני   .2

 נפש800,000  ל600,000 מנה המגזר החרדי בי  2009
3

 עמד שיעור 2008בשנת . 
 64 25 שיעור המועסקי  מקרב האוכלוסייה בטווח הגילי   ההשתתפות בתעסוקה 

 בקרב האוכלוסייה היהודית הלא 77% בקרב האוכלוסייה החרדית לעומת 48% על  
 40%  כ יודגש כי שיעור ההשתתפות של הגברי  החרדי  נמו  במיוחד . חרדית
 בקרב יהודי  לא חרדי 82%לעומת 

4

בקרב הנשי  החרדיות שיעור ההשתתפות ; 
בקרב יהודיות לא א  כי ג  הוא קט  מהשיעור , 57%  כ בתעסוקה גבוה יותר 

: עוד יצוי  כי שיעור המגזר החרדי בגילי  אלה נמצא בגידול ניכר. 74%  כ חרדיות 
 מהאוכלוסייה בשנת 6%  ל2000 מכלל האוכלוסייה בישראל בשנת 4% שיעורו עלה מ

2030 בשנת 17% והוא צפוי לעלות לכ, 2010
5

דהיינו א  לא יהיה שינוי מהותי , 
שיעור העוני בישראל יל  ויגדל ויביא לפגיעה חמורה , בתחו  התעסוקה במגזר זה

 .במשק כולו
, 2009חישובי משרד האוצר העלו כי הפסד התוצר הישיר למשק הישראלי בשנת  .3

 4 נאמד בכ, 31כתוצאה מדחיית כניסת  של גברי  חרדי  לשוק העבודה לגיל שמעל 
כי הגדלת ההשתכרות , בחישוב ההפסד העקי- השיעור גבוה א- יותר. ח"מיליארד ש

 ובכ   בקרב משפחות חרדיות פירושה ג  הגדלת הצריכה ועמה שיפור ברמת החיי  
משמעות , כמו כ ; יש תרומה עקיפה ניכרת למגזר עצמו ולמשק המדינה בכללותו

. הגדלת ההשתכרות לטווח ארו  עשויה להיות ג  הקטנת התמיכה מכספי המדינה
חברתי מהשורה  העבודה הוא אתגר ומנו- כלכלי שילוב  של החרדי  בשוק  כלומר 

 . הראשונה
הגו- הממשלתי העיקרי העוסק בשני  האחרונות בשילוב המגזר החרדי בשוק  .4

עיקר ). ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , העבודה הוא משרד התעשייה
 האג-  להל  (פעילותו נעשית באמצעות האג- להכשרה ולפיתוח כוח אד  במשרד 

__________________ 
 .לאומי של המדינות המפותחות לשיתו  פעולה ולפיתוח כלכלי ארגו  בי   1
 .15.7.10, "עידוד תעסוקת חרדי " בדבר 2000' החלטה מס  2
˘È„¯Á‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ‰Ï„Â‚ ˙„ÈÓ‡Â ‰„È„Ó ˙ÂËÈ˙ ", )ס"הלמ(הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   3

‡¯˘È·Ï" , &2011מר. 
4  ÌÈÎ¯·‡Ï ‰Ò Î‰ ˙ÁË·‰ ˙Â‡·ˆ˜ ¯„Ò‰ ‡˘Â · ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ , 12' עמ, 2010דצמבר. 
 .11' עמ, ש ; 4ראו הערה   5
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וינט ישראל'בשיתו- ארגו  ג) כשרה מקצועיתלה

6

בת  וע  חברה, )וינט' הג להל   (
ת או " חברת תב להל  (מ " תנופה בתעסוקה בע ת "משותפת לשניה  בש  תב

מטרת החברה לבנות ולבצע תכניות לעידוד ולקידו  תעסוקה ולימודי  בקרב ). ת"תב
. ולהשימ  בעבודה, החרדי ובכלל אלה , אוכלוסיות שאינ  משתתפות בשוק העבודה

גופי  ממשלתיי  נוספי  . ת תומ  במפעלי  המעסיקי  חרדי "כמו כ  משרד התמ
המפקח על הסמינרי  החרדיי  להכשרת עובדי , בעלי נגיעה לנושא ה  משרד החינו 

המפקחת בי  היתר על מסגרות אקדמיות , המועצה להשכלה גבוהה; הוראה
רתו מתקיימות לאחרונה הכשרות למתגייסי  שבמסג, ל"וצה; המיועדות לחרדי 

  . מקרב החרדי 
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעילויות הממשלה 2011בחודשי  פברואר עד אוגוסט 
המוכוונות לעידוד השתלבות המגזר החרדי בשוק העבודה
7

הבדיקה נעשתה בשתי . 
 החרדי המקשי  על  הצבעה על החסמי  המובני  במגזר הרמה הכללית : רמות

 התכניות שמטרת  לעודד חרדי  ולסייע  והרמה התפעולית ; השתלבותו בתעסוקה
וכ  יישומ  של החלטות הממשלה שהתקבלו בנושא , לה  לצאת לעבוד ותרומת  עד כה

ובדיקות השלמה נעשו בחברת , ת"הבדיקה נעשתה במשרד התמ. 2011 2007בשני  
במועצה , במשרד החינו$, רי  במשרד האוצרבמסגרת הביקורת נעשו בירו. ת"תב

, לאומי שבמשרד המדע והטכנולוגיה במינהלת השירות האזרחי, להשכלה גבוהה
  .בעיריית בני ברק ובעיריית מודיעי  עילית, במשרד ראש הממשלה
 עיקרי הממצאי 

חסמי  המקשי  את העלאת שיעור השתתפותו של המגזר החרדי בכוח 
 העבודה

מצוא דרכי  שיאפשרו למגזר החרדי לצאת למעגל העבודה בלי המדינה מבקשת ל
  מאמ% זה כרו$ מטבע הדברי  בהתמודדות ע  חסמי  רבי  . לשנות את אורחות חייו

והעיקריי  שבה 
8

בי  היתר בשל חסר בידע באנגלית (תעסוקתי  מחסור בהו  אנושי: 
;  לתעסוקההמביא למגוו  מצומצ  של אפשרויות) ומתמטיקה ובהכשרות מוכרות

 הסדרי תשלו  של קצבאות שיוצרי  כדאיות כלכלית נמוכה  הסדרי  שלטוניי  
שכ  גברי  חרדי  המבקשי  להימנע , )לגברי (חובת השירות הצבאי ; לצאת לעבודה

 .מחובה זו חייבי  ללמוד בישיבה ונאסר עליה  לעבוד או לקבל הכשרה מקצועית
__________________ 

אמריקני הפועל למע  אוכלוסיות המתקשות להשתלב או לתפקד בחברה  וינט הוא ארגו  יהודי'הג  6
 .בישראל

7
,  לבחו  בשלב זה את הסוגיה במגזר הערבינוכח מורכבות המטלה החליט משרד מבקר המדינה שלא  

 .אבל ג  אליה ראוי להתייחס בעתיד
 .2009, המועצה הלאומית לכלכלה,  ‰Ï‡¯˘È· È„¯Á‰ ¯Ê‚Ó‰-‰˜ÂÒÚ˙· ·ÂÏÈ˘ ÍÂ˙ ‰ÓˆÚ , חגי לוי   8
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 צוע החלטות הממשלה בנושא תעסוקת חרדי  ובי
כדי לעודד את השתלבותו של המגזר החרדי בתעסוקה תו$ התמודדות ע  החסמי  

משרד מבקר המדינה בדק .  כמה החלטות2010 2007קיבלה הממשלה בשני  , דלעיל
 :את סדרי ביצוע  של המרכזיות שבה  והעלה כדלקמ 

ה .1 ק ו ס ע ת ב ת  ו ב ל ת ש ה ל ת  י נ ט ר פ ת  י נ כ  החליטה 2007באפריל : ת
הממשלה
9

 נדה כלכלית'אג" עקרונות הפעולה המופיעי  במסמ$ המדיניות  לאמ% את
שהכינה המועצה הלאומית , )נדה' מסמ$ האג להל  " (2010 2008חברתית לישראל 

בעיקר עבור , המסמ$ הציע להקנות כלי  פרטניי  להשתלבות בתעסוקה. לכלכלה
   ועדה בי כי תוק, בי  היתר, החלטת הממשלה קבעה. המגזר החרדי ומגזר המיעוטי 

לש  . יישו  וליווי של תכנית הפעולה, לש  תכנו ) נדה' ועדת האג להל  (משרדית 
 .גיבוש המלצות שידונו במגזר החרדי הוקמה ועדת משנה

הביקורת העלתה כי ועדת המשנה לא הגישה דוח שהיה אמור לכלול תכנית פרטנית 
ת הכלי  שהוצעו במסמ$ כ$ נמנע מהממשלה המידע הנחו% כדי לבחו  א. למגזר החרדי

עוד . נדה ולדו  בהמלצות על הפעולות שיש לנקוט כדי לשלב חרדי  בתעסוקה'האג
ת טר  הכי  תכנית עבודה אופרטיבית למגזר החרדי ולא הקי  "הועלה כי משרד התמ

מטה לעידוד התעסוקה בקרב האוכלוסיות מעוטות ההשתתפות
10

מדובר , הנה כי כ . 
כלכלית א$ התמונה שעולה מצביעה כי  ומית חברתיתבמטלות בעלות חשיבות לא

 .התקדמות הטיפול בה  מועטה ואטית
י  .2 ד ע י ב ה  ד י מ ע ה ת  ד י ד מ ב ר   ו צ נדה צוי  כי יש 'במסמ$ האג: ה

רק . שנתיי  לצמצו  העוני ולהגדלת שיעור התעסוקה לקבוע יעדי  כמותיי  תלת
החליטה הממשלה, נדה'שלוש שני  לאחר אישור עקרונות מסמ$ האג, 2010ביולי 

11

 
 בטווח הגילי  ( למגזר החרדי 2020היעד שנקבע לשנת . לקבוע את יעדי התעסוקה

בעיקר , זהו יעד מאתגר.  ה  לגברי  ה  לנשי 63%היה שיעור תעסוקה של ) 64 25
, ) מה  בכל שנה9,200שכ  בבסיסו הנחה שיתווספו לשוק העבודה (בנוגע לגברי  

 . י מוסדות השלטו וחובת מימושו נמצאת על כתפ
עוד נמצא . 2020הועלה כי הממשלה לא קבעה יעדי ביניי  הנגזרי  מהיעד הסופי לשנת 

ת לשנת "ת בשיתו0 חברת תב"כי אי  במדדי ההצלחה הכמותיי  שקבע משרד התמ
הטווח שקבעה  היעד ארו$, הנה כי כ .  כדי להביא להשגת יעדי הממשלה2011

  .  והצהרה גֵרדא שספק א  היא בת השגההממשלה עשוי להיות בגדר שאיפה
 ת"ת וחברת תב"פעילות משרד התמ

ת הפעילו תכניות ניסיוניות שמטרת  לעודד "וינט וחברת תב'ת בשיתו0 הג"משרד התמ
משרד מבקר המדינה בדק את תוצאות . חרדי  לצאת לעבודה ולסייע לה  להתמיד בה

 2005ת בנוגע לשני  "ת ותב"כפי שעולה מנתוני משרד התמ, הפעלת התכניות האלה
וא0 שחלק , והעלה כי הג  שמדובר בפעילות העשויה להיות פורצת דר$, 2010

__________________ 
 .22.4.07, "2010 2008חברתית למדינת ישראל לשני   נדה כלכלית'אג" בדבר 1586' החלטה מס  9
 . 2010יוני , ·„Ï‡¯˘È· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ כפי שהומל)  10
 .15.7.10, "2020 2010הצבת יעדי תעסוקה לשני  " בדבר 1994' החלטה מס  11
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ובכל הקשור לגברי  , נכללות בה יותר נשי  מגברי , מהתכניות ה  רק בתחילת דרכ 

 : היקפה עודנו מצומצ 
ו השתתפ" פרנסה בכבוד"בתכנית המרכזית להכשרה מקצועית של גברי  המכונה  .1

. 250  גברי  ומתוכ  הושמו בעבודה כ620 כ, ת"על פי נתוני תב, בשני  האמורות לעיל
ובתכנית לעידוד לימודי  ,  תלמידי  בלבד30בתכנית להכשרת הנדסאי  הוכשרו 

) מרכזי פיתוח תעסוקת חרדי (ח "תכנית מפת.  איש700 אקדמיי  השתתפו כ
, ת ייחודי  לאוכלוסייה החרדיתשבמסגרתה מופעלי  מרכזי השמה והכוונה תעסוקתי

לפי חישובי משרד מבקר . 2006  גברי  מאז הפעלתה ב1,250 הביאה להשמת  של כ
ת "המדינה מספר  הכולל של הגברי  המושמי  בתכניות המשותפות של משרד התמ

תרומה זו אמנ  חשובה א$ שיעורה בטל בשישי  לנוכח . 1,600 הוא כ, ת"וחברת תב
על הממשלה ומשרדיה להגביר את המאמצי  למימוש היעד . היעד שקבעה הממשלה

 . האמור לעיל
ת בנוגע לדרכי הפעלת "הועלו ליקויי  בפעולות המעקב והבקרה של משרד התמ .2

היעדר נתוני  בדבר מספר : ובה , התכניות שמטרת  לעודד חרדי  לצאת לעבודה
ת לנתוני משרד "התאמה בי  נתוני תב התלמידי  שהוסמכו בחלק מהתכניות ואי

חלק מוועדות ההיגוי של ; ת באשר למספר התלמידי  בקורסי ההכשרה השוני "התמ
יעדי  ומעקב , אשר תפקיד  קביעת מדיניות, ת"שבה  משתת0 משרד התמ, התכניות

ת לא בדק כראוי את התקדמות "משרד התמ; אחר התכניות וביצוע  מיעטו להתכנס
י  של חלק מהתכניות במחקרי הערכה של משרד טר  הושל  ליוו; ביצוע  של התכניות

 . ת וה  לא נבחנו במבחני עלות מול תועלת"התמ
. ת פותחו מתו$ כוונה שא  יצליחו יוטמעו ויופעלו בהיק0 נרחב יותר"תכניות תב .3

החלה עוד " פרנסה בכבוד"תכנית : ת טר  נער$ לכ$ כראוי"התברר כי משרד התמ
תכנית ;  הוחל בשלב מעבר לקראת הטמעתה2011 אול  רק במהל$ שנת 2001בשנת 

הוחל ) ירושלי ( בכמה יישובי  אול  רק באחד מה  2006ח החלה בשנת "מפת
  .בפעילות להטמעתה

 פעולות להנגשת לימודי  אקדמיי  למגזר החרדי 
מספר , של המועצה להשכלה גבוהה) ת" ות להל  (לפי נתוני הוועדה לתכנו  ותקצוב 

)2011 2010(א " שלמדו בשנת התשעהסטודנטי  החרדי 
12

  לתארי  אקדמיי  היה כ
ת ומשרד האוצר "ות, א0 שהמועצה להשכלה גבוהה).  נשי 60% מתוכ  כ (6,400

 : הכירו בחשיבות הנושא ופעלו לקידומו עדיי  לא נעשה די בעניי  זה
 ה"לש  הגדלת מספר הסטודנטי  החרדי  במהל$ שנות הלימודי  התשס .1

ת בכל שנה תקציב מיוחד למימו  מסלולי לימוד "ידו משרד האוצר וותח העמ"התשס
בשנת הלימודי  (אול  הבדיקה העלתה כי ניצול התקציב היה דל . ייחודי  לחרדי 

ומנגד לא אושרו פניות של מוסדות , ) מהתקציב50%נוצל רק ] 2008 2007[ח "התשס
שהיו עשויות להביא ו, אקדמיי  אשר ביקשו לקיי  אצל  לימודי  למגזר החרדי

 פנתה המועצה להשכלה גבוהה לאג0 2009רק בשנת . להגדלת מספר הסטודנטי 

__________________ 
 .שנת הלימודי  מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר  12
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התקציבי  במשרד האוצר בבקשה לעדכ  את הקריטריוני  כדי שיהיה אפשר לתת 
 .מענה להיק0 נרחב יותר של ביקוש ולאפשר אפיקי לימוד נוספי 

שנתית למערכת  ת רבת על תכני" חתמו אג0 התקציבי  וות2010באוקטובר  .2
שכללה בי  היתר את נושא , )2015 2010(ה "התשע א"ההשכלה הגבוהה לשני  התשע

בתכנית נקבע כי . הגברת נגישות האוכלוסייה החרדית למערכת ההשכלה הגבוהה
התקציב לש  מימוש היעדי  הנוגעי  לנושא זה יוקצה בכפו0 לתכנית מפורטת שתגיש 

דהיינו , 2012אול  רק בינואר . א"ת הלימודי  התשעת לאג0 התקציבי  במהל$ שנ"ות
ת את התכנית "הגישה ות, )2012 2011(ב "בעיצומה של שנת הלימודי  התשע

  . המפורטת
 פעולות להכשרה תעסוקתית במהל  השירות האזרחי

לאומי שבמשרד המדע והטכנולוגיה הוא  אחד מתפקידי מינהלת השירות האזרחי
 של תלמידי ישיבות בשירות האזרחי תנוצל ג  להכשרה לפעול לכ$ שתקופת השירות

ועד מועד , 2008מאז החלה מינהלת השירות לפעול בשנת , בפועל. תעסוקתית מקצועית
טר  הופעלו במסגרתו , דהיינו במש$ כשלוש שני  וחצי, 2011סיו  הביקורת באוגוסט 

  .הכשרות לתעסוקה
 סיכו  והמלצות

.   בשוק העבודה גברה מאוד בשני  האחרונותההכרה בחשיבות שילוב  של חרדי
. כלכלית בעלת חשיבות עליונה בראש ובראשונה מדובר במשימה לאומית חברתית
ואמנ  בשני  האחרונות נעשות , הממשלה קבעה יעד אתגרי בתחו  הזה לעוד כעשור

במגזר הציבורי פעולות בכמה מישורי  כדי לשלב את החרדי  בשוק העבודה 
 .גל העוניולהוציא  ממע

ובראש  משרד , בדיקת פעילות  של המשרדי  והגופי  הציבוריי  העוסקי  בנושא
וא0 שחלק , העלתה כי הג  שמדובר בפעילות העשויה להיות פורצת דר$, ת"התמ

ובכל הקשור לגברי  , נכללות בה יותר נשי  מגברי , מהתכניות ה  רק בתחילת דרכ 
ספק אפוא א  יוכלו גורמי ). 2010 2005בשני   השמות 1,600 כ(היקפה עודנו מצומצ  

 מועסקי  בקרב גברי  63% שיעור של   2020השלטו  לעמוד ביעד של הממשלה לשנת 
 .64 25חרדי  בטווח הגילי  

ת לבחו  "על הממשלה ומשרד התמ, לדעת משרד מבקר המדינה, באשר לעתיד לבוא
 את המשאבי  וניצול   וחשוב לא פחות , לעומק את התכניות ואת דרכי הפעולה

האפקטיבי ואת תרומת  של התכניות השונות להגדלת התעסוקה של הגברי  במגזר 
עוד ראוי כי הממשלה תקבע יעדי ביניי  הנגזרי  מהיעד האמור והניתני  . החרדי

 . ייוותר יעד ארו$ טווח זה בגדר שאיפה והצהרה גֵרדא, אחרת. למדידה ולבקרה
ת להשתלבות המגזר החרדי "פעולות שריכז משרד התמנוכח הצלחת  החלקית של ה

שומה עליו לגלות מעורבות גדולה יותר בתכניות השונות באמצעות ועדות , בעבודה
להשלי  , בכלל זה על המשרד לעקוב אחר ביצוע התכניות. היגוי ובקביעת יעדיה 

לזרז הטמעת  של התכניות , לרבות בחינת עלות מול תועלת, בהקד  את הערכת 
עוד ראוי . ולהפסיק את פעילות  של יתר התכניות, שנמצאו ראויות ולהגדיל את היקפ 
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ויגדיל , שהמשרד יסדיר באופ  קבוע מפגשי  בי  מעסיקי  לבי  דורשי עבודה חרדי 

 . את מודעות המעסיקי  לכלי העידוד הממשלתיי 
 לקד  ת"על ות, כדי להמשי$ ולהרחיב את השתלבות  של החרדי  בהשכלה הגבוהה

ולייש  בהקד  את התכנית המפורטת בנושא הגברת נגישות האוכלוסייה החרדית 
ראוי כי המועצה להשכלה גבוהה תפעל לגיוו  , יתר על כ . למערכת ההשכלה הגבוהה

 תקד  את הפעלת  של מכינות קד , אפשרויות הלימוד במסגרות המותאמות לחרדי 
כי  להקטנת שיעורי הנשירה תסייע במציאת דר, אקדמיות מותאמות לחרדי 

 . ותשקול מת  מענה לצור$ בדמי קיו  במהל$ הלימודי , ממסגרות הלימוד
לאומי לפעול ביתר שאת ליישו    על מינהלת השירות האזרחי אשר לשירות האזרחי 

  .תכנית שתסייע למשרתי  לנצל את תקופת השירות להכשרה מקצועית ותעסוקתית
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 שראליי עידוד הרכישה של מוצרי  י
: מדינת ישראל מעודדת את רכישת  של מוצרי  מתוצרת האר  בשני מישורי 

העדפת הצעות לרכישת טובי  מקומיי  על פני טובי  מיובאי  במכרזי  , האחד
  והאחר ; 15% ממשלתיי  א  מחיר  של הטובי  המקומיי  אינו גבוה מה  ב

 ממשלתי לקיי  שיתו#  חיובו של ספק חו  שזכה במכרז " רכש גומלי "המכונה 
  .פעולה תעשייתי באר 
 פעולות הביקורת

 את נושא עידוד 2011אוגוסט  2010משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  דצמבר 
, בביקורת נבדקו פעולותיה  של משרד התעשייה. הרכישה של מוצרי  מתוצרת האר%

שרד מ, משרד הביטחו , משרד האוצר, )ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה 
, במועצה הלאומית לכלכלה, בדיקות השלמה נעשו בבנק ישראל. החינו$ ומשרד הפני 

  .וכ  בוועדות המכרזי  של גופי  מבוקרי  נוספי , ברשות החברות הממשלתיות
 עיקרי הממצאי 

 1995 ה"התשנ, )העדפת תוצרת האר%( הותקנו תקנות חובת המכרזי  1995בשנת  .1
מאז לא נעשתה בדיקה של התועלות ). ת האר% או התקנות תקנות העדפת תוצר להל  (

במשרד " כחול לב "א0 לא קוד  להקצאת תקציב ייעודי לנושא , המופקות מהתקנות
הוועדה המיוחדת לבחינת העדפת תוצרת האר% במכרזי  ממשלתיי  הוקמה . ת"התמ

רומת  ועל א0 החלטתה מאותו החודש למנות יוע% כלכלי שיבח  את ת, 2011רק במר% 
 .במועד סיו  הביקורת היא טר  מינתה יוע% למטרה זו, של התקנות למשק

לא כל הגופי  הכפופי  לתקנות כוללי  במכרזיה  תנאי העדפה : הביקורת העלתה כי
 מזה של טובי  15% להצעות לרכישת טובי  מתוצרת האר% שמחיר  אינו גבוה ביותר מ

נ  מוודאי  כי הספק שזכה במכרז בגי  הגופי  הכפופי  לתקנות אי, ככלל; מיובאי 
התקנות אינ  מקנות לגופי  ; אותה העדפה מספק בפועל טובי  מתוצרת האר%

הכפופי  לה  סמכות להטיל סנקציות על ספק שהצהיר כי הוא מספק טובי  מתוצרת 
על , התקנות אינ  חלות על קופות החולי ; והתברר כי הצהיר הצהרת שווא, האר%

BOTובעיקר בשל כ$ ה  אינ  חלות על מכרזי (עבודה ושירותי  הצעות לרכישת 
1

ועל ) 
 .רכישה באמצעות פטור ממכרז

בהוראות המחילות את החובה להעדפת תוצרת האר% בהתקשרויות של הרשויות  .2
 לא נקבע מנגנו  השוואת   שלא כמו בתקנות העדפת תוצרת האר%  המקומיות 

__________________ 
בה  בתו  ו) העברה, הפעלה, פרויקטי  של בנייה (BOT- Build, Operate, Transferפרויקטי  מסוג   1

מדובר בפרויקטי  ציבוריי  .  המדינה הנכס עובר לידי מזמי  הפרויקט , תקופת ההפעלה שנקבעת
 .PPP)(בשיתו  המגזר הפרטי 



 62דוח שנתי  222
גידי  מקומיי  וגופי  אחרי  המבצעי  ואי  בה  נורמה המחייבת תא, מחירי 

 . רכישות עבור הרשויות המקומיות להחיל את חובת העדפת תוצרת האר% במכרזיה 
ת לא מיצה את הכלי  שבידיו לחיזוק התעשייה והתעסוקה כדי "משרד התמ .3

  המשרד בחר בדר$ של הקמת מטה ייעודי לצור$ כ$ . לעודד את רכישת תוצרת האר%
ע  היחידות הרלוונטיות " כחול לב "שיתו0 הפעולה של מטה ".  כחול לב"מטה 

מטה . והוא אינו מאג  עמ  משאבי  לצור$ עידוד רכישת תוצרת האר%, במשרד מועט
לא מיפה את הצרכי  בנושא עידוד הרכישה של תוצרת האר% ולא הציב " כחול לב "

 . יעדי  ברורי  לעבודתו
ת ולא מטע  משרד "לא מטע  משרד התמ, רצי0) תוכני(אי  פיקוח מהותי  .4

 . שמפעילה עמותת חינו$ בתחו  התעשייה"כחול לב "על תכנית , החינו$
מיוצר "ת רשימת מוצרי  ישראליי  של היצרני  שקיבלו תו "אי  למשרד התמ .5

ת מחויב לעשות בקרה על עסקי  שקיבלו תו "א0 שמשרד התמ, זאת ועוד". בישראל
 500  מכ13  ועד מועד סיו  הביקורת נעשו ביקורי  רק ב2009משנת , "מיוצר בישראל"

עדיי  לא יודע משרד " כחול לב "כשנתיי  ורבע לאחר הקמת מטה . העסקי  בעלי התו
 .נושאת פרי" מיוצר בישראל"ת א  השקעתו בתו "התמ

  שני  לאחר שחתמה מדינת ישראל על ההסכ  הבי 17 כ, במועד סיו  הביקורת .6
 הסכ  : להל ; Government Procurement Agreement(ות ממשלתיות לאומי לרכיש

לגבי , המגובה בנתוני  מספריי , היא עדיי  לא עשתה בדיקה יסודית, )GPA ה
  . התועלת הכלכלית שהיא מפיקה מההסכ 

 סיכו  והמלצות
המדינה התקינה תקנות לעידוד רכישת מוצרי  ישראליי  לצור$ פיתוח התעשייה 

משרד מבקר המדינה מצא ליקויי  ביישו  התקנות . ומות תעסוקה בישראלויצירת מק
נמצא כי אי  פיקוח אפקטיבי לצור$ יישו  , כמו כ . על ידי הגופי  הכפופי  לה 

ת בשיתו0 משרד האוצר "מ  הראוי כי משרד התמ, לפיכ$. התקנות והשגת מטרותיה 
לרבות באמצעות , ישומהיגבשו עמדה המבוססת על בדיקה יסודית וייצרו כלי  לי

ת לבחו  "על משרד התמ, כמו כ . התאמת החקיקה והתאמת אמצעי אכיפה לצור$ כ$
נוכח הביטול ההדרגתי הצפוי של , כלי  חלופיי  לעידוד רכישה של מוצרי  ישראליי 

   .GPA רכש הגומלי  במסגרת הסכ  ה
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 שירות התעסוקה
 סדרי רישו  ודיווח  

הוא תאגיד סטטוטורי שהוק  מכוח חוק )  השירות  להל  ג (שירות התעסוקה 
עיקר תפקידו של שירות התעסוקה ).  החוק להל   (1959 ט"התשי, שירות התעסוקה

וזאת באמצעות יצירת מפגש , הוא להגדיל ככל שנית  את היק! המועסקי  במדינה
ה התוצא. בי  דורשי עבודה ובי  מעסיקי  המציעי  מקומות עבודה בתיוו$ השירות

 . המצופה מפעולת התיוו$ הזאת של השירות היא ה%מה בעבודה
הנתוני  . היק! ההשמות שמבצע שירות התעסוקה הוא הבסיס העיקרי לפעילותו

, בדבר היק! ההשמות שמבצע השירות משמשי  מדד מרכזי לבחינת יעילותו ותרומתו
, א פחותחשוב ל. וא! משמשי  מרכיב מרכזי בחישוב שכר עידוד לעובדי השירות

הנתוני  הללו אמורי  לשק! במידה מסוימת את מצב התעסוקה במדינה ולסייע בידי 
חיוני , נוכח האמור לעיל. מקבלי ההחלטות לקבוע את המדיניות הראויה בתחו  זה

מלאי  ומדויקי  ככל , שהדיווחי  של השירות על נתוני ההשמות יהיו מקיפי 
י של השירות על מצב משק העבודה מזווית  תו$ הוספת ניתוח כמותי ומילול האפשר 
 . ראייתו

, ) חוק הביטוח הלאומי להל   (1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 
. קובע כי אד  נחשב מובטל א  הוא רשו  בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה

מבח  תעסוקה . ג  תובעי קצבת הבטחת הכנסה מחויבי  ברישו  בלשכות התעסוקה
עבודה " התייצבות ורישו  של דורש העבודה בשירות התעסוקה וכ  נכונות לקבל כל  

להל  (הוא תנאי לקבלת הקצבאות האמורות לעיל מהמוסד לביטוח לאומי " מתאימה
)  סירוב להל  (סירוב של דורש עבודה לקבל הצעת עבודה ).  הביטוח הלאומי ג  

  . עלול לפגוע בזכאותו לקבלת קצבה
 הביקורתפעולות 

 בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות בנוגע 2010אוגוסט  2009בחודשי  ספטמבר 
 .2011בדיקות השלמה וניתוח הנתוני  נמשכו עד ינואר . לדיווחיו של שירות התעסוקה

סדרי הדיווח על ההשמות , במסגרת הבדיקה נבחנו הדיווחי  על השמת דורשי עבודה
כמו כ  נבדקו ההשפעות שיש . 2009  ו2008י  מהשני  ונעשה ניתוח נתונ, וטיב הנתוני 

הבדיקה נעשתה במשרד הראשי של . לנתוני  על שכר העידוד הנהוג בשירות התעסוקה
  . בכמה לשכות תעסוקה ובמוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה



 62דוח שנתי  224
 עיקרי הממצאי 

 בקרת נתוני 
י מדי ואינו מאפשר נמצא כי המידע ששירות התעסוקה מפרס  בדבר ההשמות הוא כלל

קבלת תמונה מפורטת ובהירה בדבר תרומת השירות בהשמת עובדי  ובדבר מצב 
כמו כ  רוב הנתוני  במערכת הממוחשבת אינ  מבוססי  על . התעסוקה במשק

 .אסמכתאות ואי  בקרה נאותה על אמינות 
פר על פי מס, בי  היתר,  עובדי  בלשכות התעסוקה מחושב520 שכר עידוד ששול  לכ

על פי מספר הסירובי  שנרשמו ועל פי מספר הדרושי  , ההשמות שביצעו העובדי 
וכי , בביקורת נמצא כי לעתי  רישומי הלשכות אינ  מדויקי . במאגר השירות

  . הלשכות אינ  מקיימות בקרה נאותה על הרישומי 
 השמת לשכה מול השמה עצמית 

:   עיקריי  המתייחסי  להשמות ברישומי שירות התעסוקה מופיעי  שני מונחי .1
 השמה שבה שירות התעסוקה הוא המתוו$ בי  דורש העבודה ובי   " השמת לשכה"

"השמת אישור"או " השמה עצמית"; המעסיק
1

 השמה שבה דורש העבודה מצא את   
 2009  ו2008הועלה כי בשני  . העבודה בכוחות עצמו ללא תיוו$ של שירות התעסוקה

". השמות עצמיות"ות ששירות התעסוקה דיווח עליה  היו כמחצית ממספר ההשמ
אמנ  החל . דיווחי השירות על היק0 ההשמות כללו ג  את ההשמות העצמיות הללו

א$ הוא עשה ,  ציי  שירות התעסוקה בדיווחיו את מספר ההשמות הללו2010ממר% 
 .זאת ללא הבחנה ופירוט ראויי 

משקלה של , 2011הייתה נהוגה עד שנת  על פי שיטת שכר העידוד של השירות ש .2
כי התשומות שהעובד , השמת לשכה בחישוב שכר עידוד גדול יותר מהשמה עצמית

 החל שירות 2011אול  בשנת . נדרש להשקיע בהשמת לשכה מטבע  ה  גדולות יותר
להחשיב כהשמות לשכה ג  השמות עצמיות של דורשי , על פי נוהל חדש, התעסוקה

הגופי  המנהלי  את . ו בפעולות תומכות השמה שמעניקה הלשכהעבודה אשר השתתפ
)ועדת ההיגוי ומועצת הייצור(מער$ שכר העידוד 

2

  .  לא אישרו את הנוהל
 מש  ההשמה 

אחד המדדי  החשובי  להצלחת ההשמה ולמידת התרומה של השירות בהשמה הוא 
סוקה קבע כי שירות התע. מש$ הזמ  שדורש עבודה עובד במקו  העבודה שבו הוש 

אול  נמצא כי השירות . השמה איכותית היא השמה שנמשכת שלושה חודשי  ומעלה

__________________ 
א  כי אי  מדובר בהשמה , יצוי  כי לאור  הדוח נשתמש במונחי  אלה שטבע שירות התעסוקה  1

 .לעבודאלא בדיווח של דורש עבודה לשירות על כ  שהתחיל , כלשונה
 מועצת הייצור 2012 יצוי  כי בינואר 45מ "ע, "שכר עידוד בשירות המדינה"לפירוט בנושא ראו הפרק   2

תו  , אישרה את הנוהל) לאשר את המודל לחישוב שכר עידוד, בי  היתר, גו  פני  משרדי שתפקידו(
 .החלטה לבחו  את נוסחת שכר העידוד כעבור חצי שנה
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אינו מפרס  בציבור נתוני  מפורטי  על מש$ ההשמה ועל השמות קצרות משלושה 
 .בכ$ לא נות  השירות מידע חשוב על מצב התעסוקה במשק. חודשי 

  2008עסוקה בשני   מכלל ההשמות שנרשמו בשירות הת35%הבדיקה העלתה כי 
ולפיכ$ אינ  נחשבות ,  הסתיימו בתו$ פרק זמ  של פחות משלושה חודשי 2009 ו

 5% וכ,  מההשמות הללו היו לפרק זמ  של חודש ומטה67%. השמות איכותיות
דהיינו למחרת יו  רישו  , היו לפרק זמ  של יו  אחד בלבד)  מה 4,649(מההשמות 

מכא  שרבות מההשמות ששירות .  בלשכהההשמה חזר דורש העבודה להתייצב
התעסוקה דיווח עליה  בתקופה זו היו השמות אשר לא הוו פתרו  תעסוקתי לטווח 

  . וחלק ניכר מה  הסתיי  בתו$ פרק זמ  קצר מאוד, ארו$
 מדידת מש  ההשמה 

מש$ ההשמה נמדד על פי המועד שבו חזר דורש העבודה להתייצב , על פי מדדי השירות
לכ  השמה . ירות התעסוקה הסביר שאי  בידיו כלי  למדידת מש$ ההשמהש. בלשכה

איכותית נחשבת ככזאת בכל מקרה שבו דורש העבודה לא חזר להתייצב בלשכה במש$ 
משיקוליו ,  ג  א  הוא לא עבד כלל או עבד רק חלקית והחליט שלושה חודשי  לפחות 

  . לא לחזור ללשכה לבקש השמה לעבודה נוספת, שלו
 שו  נתוני  במערכת הממוחשבת של השירות רי

בדבר רישומ  של , לפחות מדגמית, כללי מינהל תקי  מחייבי  תיעוד וג  בקרה
והיא חשובה ג  משו  , הבקרה חשובה לבחינת אמינות  של הדיווחי . נתוני 

הביקורת העלתה כי מרבית הרישומי  . שנתוני  אלה עשויי  לשמש לצורכי שכר עידוד
אינ  , ובכלל זה רישו  השמות וסירובי , ממוחשבת של שירות התעסוקהבמערכת ה

וכי שירות התעסוקה אינו מבצע בקרה , מלווי  באסמכתאות לאימות רישו  הפעולה
 . נאותה על איכות הרישומי  במערכת

דיוקי  בחלק   העלתה אי2009  ו2008נוס0 על כ$ בדיקת נתוני ההשמות לשני  
את פרטי המעסיק , כנדרש, נמצאו השמות שלא כללו: אלהמההשמות שנרשמו בשני  

השמות זהות ; או את שירות התעסוקה כמעסיק" מעסיק זמני"אלא רישו  של 
כמה השמות שנרשמו לאות  דורשי ; שנרשמו לכמה דורשי עבודה בשני  עוקבות

כמה השמות שנרשמו לאותו דורש עבודה באותו ; עבודה אצל אותו מעסיק באותו חודש
השמות שנרשמו לאותו דורש עבודה לתקופה ארוכה אצל שני מעסיקי  שוני  בו ;  יו

  . ועוד; זמנית
 התאמות בי  נתוני שירות התעסוקה לנתוני הביטוח הלאומי  אי

חוק הביטוח הלאומי קובע כי רואי  אד  כמובטל א  הוא רשו  בלשכת , כאמור
ייב מעסיקי  לדווח למוסד נוס0 על כ$ החוק מח. שירות התעסוקה כמחוסר עבודה

שירות התעסוקה . לביטוח לאומי על פרטי עובדי  שהעסיקו ועל מועדי העסקת 
אול  נמצא כי השירות אינו , מעביר לביטוח הלאומי את פרטיה  של מחוסרי העבודה

 . מדווח לביטוח הלאומי על ההשמות הרשומות אצלו
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 ההשמות 103,963מתו$ ) 6% כ (6,200 נמצאו 
כהשמות של דורשי עבודה אשר על פי נתוני הביטוח , שנרשמו בשירות התעסוקה

 . הלאומי כלל לא עבדו באותה שנה אצל מעסיק כלשהו
 דורשי עבודה אשר נרשמו לה  השמות שנמשכו פחות 15,591בדיקה של , כמו כ 
 דורשי 2,585( מה  16% ומי כהעלתה כי על פי נתוני הביטוח הלא, 2008בשנת , משבוע
משמע ששירות התעסוקה רש  השמות . לא עבדו כלל במהל$ אותו השבוע) עבודה

  .  המוסד לביטוח לאומי בעניינ ילדורשי עבודה שלא עבדו או שיש פג  ברישומ
 השמות לאוכלוסיית תובעי הבטחת הכנסה 

ה נעשה על סמ$ בשירות התעסוק" הבטחת הכנסה"רישו  דורשי עבודה בקטגוריית 
בקשת  מהמוסד לביטוח לאומי להכיר בה  כמקבלי הבטחת הכנסה ועוד לפני 

יודגש שהשמת מקבלי הבטחת הכנסה היא פעולה הדורשת השקעה . שהבקשה אושרה
. ולכ  חשוב להבחי  בי  אוכלוסייה זו לדורשי עבודה אחרי , גדולה יותר של משאבי 

 דורשי עבודה 18,648  השמות ל24,397 רש  שירות התעסוקה 2008בשנת , למשל
אול  השוואת נתוני  אלה לנתוני הביטוח הלאומי . בקטגוריית תובעי הבטחת הכנסה

מכא  שהדיווח של .  מה  היו זכאי  לקצבת הבטחת הכנסה50% העלתה שרק כ
 . השירות לא היה מדויק

השמות לא  לתובעי הבטחת הכנסה היו 2008 מהשמות הלשכה בשנת 55%, נוס0 על כ$
 כלומר ה  הסתיימו בהתייצבות מחודשת בשירות בתו$ פחות משלושה  איכותיות 

כלומר מרבית תובעי . הסתיימו בתו$ פחות מחודש ימי )  מה 75%(רוב  ; חודשי 
דבר , הבטחת הכנסה שבי  לפקוד את הלשכות ואינ  מועסקי  לפרקי זמ  ארוכי 

 .הצלחת אות  השמות המעיד על אי
ירות התעסוקה אינו מבחי  בי  תובעי הבטחת הכנסה למקבלי הבטחת ש, כאמור
א0 שרוב  , השירות אינו מפרט בדיווחיו את מש$ התמדת  בעבודה, יתרה מזו. הכנסה

נתוני  אלה עשויי  להשפיע על . המכריע אינו מתמיד בעבודה וחוזר להתייצב בלשכות
  . ומקבלי ההחלטות בבוא  לבחו  את הטיפול באוכלוסייה ז

 רישו  מרובה של השמות לתובעי השלמת הכנסה
השלמת " נרשמו לתובעי 2009  ו2008 מההשמות של תובעי הבטחת הכנסה בשני  27%

שה  מקבלי הבטחת הכנסה אשר עבדו במשרה חלקית ובשכר נמו$ ותבעו , "הכנסה
לש  קבלת הקצבה היה עליה  להתייצב . קצבת השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי

נמצא כי שירות התעסוקה ). לרוב אחת לחצי שנה( התעסוקה בתדירות מסוימת בשירות
ורישומי  אלה , "השמות לשכה"רש  התייצבויות אלה כהשמות לכל דבר וחלק  א0 כ

לפיכ$ המידע לגבי אוכלוסייה זו קיבל . חזרו ונשנו בכל התייצבות של דורשי העבודה
ת התעסוקה דיווח למשרד מבקר יצוי  כי שירו. ביטוי לא נאות ברישו  ההשמות

 .  כי ניתנה הוראה להפסיק כל דיווח על השמה בעניי  זה2011המדינה באוגוסט 
__________________ 

כיוו  שבמועד הביקורת היו במערכת הביטוח הלאומי נתוני  מלאי  , 2008 שנת בביקורת נבדקו נתוני  3
 . 2008על שנת 
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 רישו  סירובי  
רושמי  לו פקידי ההשמה , כאשר דורש עבודה מסרב לקבל הצעת עבודה מתאימה

רישו  סירוב הוא אחד המדדי  לחישוב שכר עידוד לעובדי שירות ". סירוב"
מספר הסירובי  המחושב יהיה מספר דורשי , ל פי מודל שכר עידודע. התעסוקה

על פי נתוני שירות . העבודה שלגביה  הופעלה סנקציה של שלילת דמי אבטלה
הביקורת העלתה כי שכר עידוד .  סירובי 40,777 רש  השירות 2009בשנת , התעסוקה

 היו זכאי   מהסירובי  שנרשמו לדורשי עבודה שממילא לא67% שול  ג  בגי  כ
 . לקצבה כלשהי ולכ  לא היו עובדי השירות זכאי  בגינ  לשכר עידוד

 סירובי  אשר נרשמו לתובעי הבטחת 10,048  מ43%נוס0 על האמור לעיל נמצא כי 
לעתי  ,  היו סירובי  אשר נרשמו כמה פעמי  לאותו דורש עבודה2009הכנסה בשנת 

רישו  הנוס0 אי  השפעה מבחינת דורש יצוי  של. באותו יו  או בהפרש של כמה ימי 
  . אול  יש לו השפעה כספית בחישוב שכר העידוד, העבודה

 הצעות עבודה ממעסיקי 
מערכת ההשמה של שירות התעסוקה כוללת את הצעות העבודה שהגיעו לשירות 

של שירות התעסוקה כולל את המשרות " מאגר הדרושי . "התעסוקה ממקורות שוני 
. מאגר זה משמש מרכיב בחישוב שכר העידוד. להציע לדורשי העבודההפנויות שאפשר 

 שירות התעסוקה  נמצא כי בהיעדר בקרה על רישו  הנתוני  בדבר המשרות במאגר 
וכ  רש  הצעות עבודה ללא פרטי  , "השמה עצמית"רש  הצעת עבודה בכל דיווח על 

  . מלאי  של המעסיק
 סיכו  והמלצות 

שמות שמבצע שירות התעסוקה משמשי  מדד מרכזי לבחינת הנתוני  בדבר היק0 הה
וא0 משמשי  מרכיב מרכזי בחישוב שכר עידוד לעובדי , יעילותו ותרומתו של השירות

, בשל כ$ חיוני שהדיווחי  של השירות בדבר נתוני ההשמות יהיו אמיני . השירות
 . מבוארי  ומדויקי  ככל האפשר, מפולחי  לחתכי משנה, מלאי 
רות התעסוקה להבחי  בי  דיווח על השמות שהשירות ביצע ובי  תשומות אחרות על שי

 . שהושקעו בדורשי עבודה שמצאו עבודה בכוחות עצמ 
נמצא כי הדיווחי  על השמות ופעולות אחרות במערכת הממוחשבת של שירות 
התעסוקה נעשי  ללא אסמכתאות לאימות הנתוני  וללא בקרה מספקת על הנתוני  

והדבר , ממצאי הדוח מעלי  כי התבצע רישו  לקוי של נתוני .   למערכתשמוזני
מלמד על פגמי  במער$ הבקרה של השירות ועל הצור$ בחסמי  במערכת הממוחשבת 

 . של רישו  ההשמות
יש לנקוט את הצעדי  הנחוצי  על מנת שהמערכת , לדעת משרד מבקר המדינה

ני  המשקפי  נאמנה את פעולותיה  הממוחשבת של השירות והבקרה עליה יכללו נתו
של עובדי לשכות התעסוקה ואת מידת הצלחת  בהשגת היעדי  שלשמ  הוק  שירות 

 . התעסוקה
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הממצאי  מלמדי  ג  על הצור$ בתיאו  בי  מערכת ההשמה של שירות התעסוקה 

ובכלל זה על הצור$ בדיווח מלא ומדויק של . למאגר הנתוני  של המוסד לביטוח לאומי
לרבות על מש$ ההשמה ועל , רות לביטוח הלאומי על כל השמה שהוא מבצעהשי

 . הסירובי  הנרשמי 
על שירות התעסוקה לדאוג לכ$ שאופ  תשלו  שכר עידוד , לדעת משרד מבקר המדינה

ובכלל זה לבחו  את המדדי  , לא יחרוג מהמסגרת שקבעו ואישרו הגופי  המוסמכי 
  . ות ואת אמצעי הדיווח והבקרה על נתוני הביצועהכלולי  בחישוב שכר העידוד בשיר
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   משרד התקשורת
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

ובה  , נבדקו היבטי  בפעילותה של המועצה לשידורי כבלי  ולשידורי לוויי 
עבודת המועצה ומינהלת ההסדרה והפעולות שעושה המועצה , הרכב המועצה

החובות שהוטלו עליה  כדי לפקח על האופ  שבו ממלאי  בעלי הרישיונות את 
הבדיקה נעשתה במועצה ובמשרד . בהוראות הדי  וברישיונות שבידיה 

 . בדיקות השלמה נעשו בנציבות שירות המדינה. התקשורת
במשרד התקשורת נבדקו סוגיות שונות הנוגעות לפיקוח על שירותי בזק בתחו  

כיפה  ולפעולות שנוקט המשרד כדי לייש  את הפיקוח והאההטלקומוניקצי
כמו כ  נבדק אופ  הסדרת עבודת האג  לפיקוח . בקרב מקבלי הרישיונות

  . בדיקות השלמה נעשו במשרד המשפטי . ולאכיפה
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 היבטי  בפעילותה של המועצה 
 לשידורי כבלי  ולשידורי לוויי 

בזק (הסדרי  להפעלת שידורי טלוויזיה בכבלי  ובלוויי  נקבעו בחוק התקשורת ה
שנת  בקמההומכוח חוק זה ).  חוק התקשורת הל  ל (1982 ב"שמהת, )ושידורי 

בי  , שתפקידה, ) המועצה להל  (מועצה לשידורי כבלי  ולשידורי לוויי   ה1986
 מונה מר 2008במאי . ערוציי  ות לגבי מער$ השידורי  הרבילקבוע את המדינ, היתר

 1997בנובמבר ). ר"ר המועצה או היו" יו להל  (ר המועצה "ניצ  ח  לתפקיד יו
הסמיכה הממשלה את שרת התקשורת דאז להקי  מינהלה להסדרת השידורי  

שנועדה להרחיב ולארג  מחדש את מער$ שידורי , ) מינהלת ההסדרה להל  (לציבור 
 .ובפועל משמשת זרוע ביצועית של המועצה, הטלוויזיה הציבורית והמסחרית

 בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה גופי השידור שהמועצה מאסדרת את פעילות  ה 
וחברת , ) הוט להל  ) (HOT(מ " חברת הוט מערכות תקשורת בע ערוצית  רב
 וכ  בעלי רישיונות  )  יס להל  ) (YES(מ "בע) 1998(אס שירותי לוויי  .בי.די

VOD(לשידורי  לפי דרישה 
1

הערוצי  הייעודיי , בעלי רישיונות מיוחדי , )
2

 וערו) 
  .הכנסת

 עולות הביקורתפ
 בדק לסירוגי  משרד מבקר המדינה את נושא 2011 אוגוסט   2010בחודשי  מר  

במינהלת , הבדיקה נעשתה במועצה. הפעילות של המועצה ושל מינהלת ההסדרה
משרד . בדיקות השלמה נעשו בנציבות שירות המדינה. ההסדרה ובמשרד התקשורת

דורי הטלוויזיה בכבלי  ובלוויי מבקר המדינה פרס  בעבר דוחות הנוגעי  לשי
3

 
ולפעילותה של המועצה
4

 .  
 עיקרי הממצאי 

 הרכב המועצה
שישה עובדי מדינה ( חברי  13לפי חוק התקשורת תמנה הממשלה מועצה ובה  .1

כיהנה ,  ועד מועד סיו  הביקורת2005נמצא כי החל משנת ). ושבעה נציגי ציבור
 ועד מועד סיו  הביקורת 2007משנת . בד חברי  בל10 6המועצה בהרכב חסר שמנה 

. לא כיה  במועצה נציג שלדעת שר התקשורת מייצג את האמני  והיוצרי  בישראל
__________________ 

1  Video On Demand. 
במועד סיו  הביקורת פועלי  במסגרת מער  שירותי הטלוויזיה שני ערוצי  ייעודיי  וכ  פועל ערו    2

 .  ערו  הקניות בעל רישיו  מיוחד 
 · È˙ ˘ ÁÂ„54 ; 897' עמ, )2002(· È˙ ˘ ÁÂ„52 ; 420' עמ, )ÁÂ„ È49) 1999 ˘ ˙, ראו מבקר המדינה  3

 . 891' עמ, )2004(
 . 695' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„57 ·)2007 , ראו מבקר המדינה  4
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ולא ,  מספר  של נציגי הציבור במועצה קט  ממספר  של עובדי המדינה2008משנת 

 . נשמר היחס שנקבע בחוק התקשורת
נמצא כי בפתיחת  . יבות יש30  קיימה המועצה כ2010 2008בכל אחת מהשני   .2

כנדרש בתקנות עבודת , של חלק מהישיבות לא נכחו רוב חברי המועצה המכהני 
  .הג  שבעת קבלת ההחלטות נכחו ארבעה חברי , המועצה

 עבודת המועצה ומינהלת ההסדרה
, ובה  אופ  ביצוע מעקב אחר יישו  ההחלטות שקיבלה המועצה, נושאי  שוני  .1

אופ  פרסו  השימועי , ועלו לדיו  במועצה מדי תקופהנושאי  ודיווחי  שי
5

 והממשק 
בהפרות  הטיפול למעט נוהל, לא הוסדרו בנהלי , בי  המועצה וועדות המשנה שלה

 .  ומסדיר את הטיפול בבעלי הרישיונות שהפרו את הדי 2002שאושר במועצה בשנת 
יתכנסו , 2010על א! החלטת המועצה ולפיה ועדות המשנה שהוקמו באפריל  .2

, ועדת משנה לענייני אכיפה צרכנית ופיקוח לא התכנסה ולו פע  אחת, פעמיי  בחודש
 .וועדת המשנה לענייני הפקות מקור קיימה ישיבה אחת בלבד

במועד סיו  הביקורת עדיי  לא הסתיי  הטיפול בעניי  הסדרת המבנה הארגוני  .3
 . נציבות שירות המדינהאל מול , ויחסי הגומלי  במועצה ובמינהלת ההסדרה

ר המועצה לא העלה לדיו  במועצה נושאי  מרכזיי  רבי  הקשורי  לעבודתה "יו .4
ולעבודת מינהלת ההסדרה
6

עקב כ% המועצה לא קיימה דיוני  בכמה מהנושאי  . 
 .הנוגעי  לתחומי אחריותה ולא גיבשה בה  את עמדתה

תקנו מכוחו קובעי  כי על והתקנות שהו, 1998 ח"התשנ, א! שחוק חופש המידע .5
בשנה ביולי מהאחד  לא יאוחר בכל שנה דוח על פעילותהפרס  לרשות ציבורית 

 באיחורי  של 2010 2007פורסמו הדוחות השנתיי  של המועצה לשני  , העוקבת
 . למעלה מחצי שנה

א! שההתקשרות עמו .  התקשרה המועצה ע  יוע* לענייני ספורט2007ביולי  .6
.  בלא הסכ  תק! כנדרש2010נמשכה העסקתו עד אוגוסט , 2010ד מר* הוארכה רק ע

הסתיי  הלי% , רק כעבור כשנה וחצי מיו  שתמה תקופת העסקת היוע* הקוד 
, המועצה המקבלת החלטות רבות בתחו  שידורי הספורט. בחירתו של יוע* חדש

עו של יוע*  בלא סיו  2011 ועד דצמבר 2010 מאוגוסט  נאלצה לפעול תקופה ארוכה 
 . מקצועי

__________________ 
שבמסגרתו היא , היא נוהגת לקיי  שימוע ציבורי, לפני שהמועצה מקבלת החלטות כבדות משקל  5

  שיש לה  עניי  בנושא , היצירה והצרכנות,  השידורי  וג  לגופי  מתחו  מאפשרת לכלל הציבור 
 . להציג לפניה את עמדותיה  בכתב

תובענות ייצוגיות המתנהלות ; 2010דוח המבקר הפנימי של משרד התקשורת מיולי : בי  הנושאי   6
ערוצית  תוצאות סקר העדפות של מנויי הטלוויזיה הרב; כנגד גופי שידור המפוקחי  בידי המועצה

שידורי ; ערוצית שיווק חבילת ערוצי  בסיסית צרה שתוצע למנויי הטלוויזיה הרב; רכה המועצהשע
המלצות הוועדה לבחינת משמעות והיתכנות של שינוי שיטת ; ערוצית פרסומות בטלוויזיה הרב

, טיוטת הצעת חוק הרשות הישראלית לתקשורת; ההסדרה בתחו  שידורי הטלוויזיה המסחריי 
 .2010 ע"התש
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 הפיקוח והאכיפה
, בתקנותיו ובהוראות חוק נוספות הנוגעות לשידורי , בכלליו, בחוק התקשורת .1

ר המועצה ולמועצה סמכויות "מוקנות ליו, וכ  ברישיונות שנתנה המועצה ובהחלטותיה
ר והמועצה לא קבעו אמות מידה וקווי  מנחי  שיסייעו בקבלת "היו. אכיפה שונות

בהפעלת סמכויותיה  ובהבניית , לטות שמתעוררות אגב השימוש באמצעי האכיפההח
 . שיקול דעת  בנושא

 על בעלי הרישיונות א   עיצו  כספילהטילרשאי ר "בחוק התקשורת נקבע כי היו .2
ר המועצה "מתח  שיקול הדעת הנתו  ליו. יופרו הוראות הדי  ותנאי הרישיונות

א% למרות חילוקי הדיעות , י בעלי הרישיו  נדו  במועצהבמקרי  של הפרות הדי  על יד
 . הוא לא הוסדר, בנושא

 התברר כי הוט לא קיימה את חובתה להביא 2009א! שכבר בדיו  במועצה ביולי  .3
לידיעת הציבור כי באפשרותו להתנתק בלי קנס כל אימת שהיא מסירה אחד 

באוגוסט , ה זו רק כעבור כשנהר על הוט עיצו  כספי בגי  הפר"הטיל היו, מהערוצי 
2010 . 

מסירת מידע שדרש לצור% מילוי  ר לא הטיל על יס והוט עיצו  כספי בגי  אי"היו .4
 . א! שה  לא העבירו מידע כמבוקש, תפקידו

,  התקבלה במועצה תלונת ציבור ולפיה בנו של חבר כנסת מכה 2007באוגוסט  .5
,  כללי שידורי טלוויזיה מהכנסתשלא לפי, מועסק כמפיק ראשי בערו* הכנסת

רק בשנת . הוראת המועצה להפסיק את העסקתו בערו* לא יושמה. 2006 ז"התשס
ר לנסות להסדיר את המש% העסקתו של העובד בערו* באמצעות תיקו  " החל היו2010

 הופסקה העסקתו של העובד בערו* 2011ובמאי , אול  נסיונות אלה לא צלחו, הכללי 
 . הכנסת

ר להוט כמה הזדמנויות לקצר את ההמתנה הממושכת " נת  היו2008ל משנת הח .6
נשלח , 2010באפריל , אול  רק לאחר כשנתיי , למענה במוקד שירות הלקוחות שלה

 .להוט מכתב התראה בנושא והוטל עליה עיצו  כספי בגי  ההפרה
.  סמויהבשידורי  פרסומת גלויה או לכלול אוסרי  והרישיונות השידורי לי כל .7

, ערוצית הוא נושא סבו% ובעל היבטי  מגווני  שידור תוכ  שיווקי בטלוויזיה הרב
המועצה לא פעלה להשגת נתוני  על שוויי  הכלכלי של . בעיקר מהבחינה הכלכלית

ועקב כ% לא היו בידיה כלי  המאפשרי  , ככל שהדבר נית  למדידה, הפרות בתחו  זה
 .ערוצית ור תוכ  שיווקי בטלוויזיה הרבלבחו  את מכלול ההיבטי  של שיד

ר המועצה שני עיצומי  כספיי  על הוט ושני עיצומי  " הטיל יו2009באפריל  .8
אחד מה  בגי  חריגה של ערוצי הספורט ממגבלת הזמ  המותר לשידור , כספיי  על יס
א! שההפרות . ר לבטל עיצו  כספי זה" החליט היו2009בספטמבר . הודעות חסות

 .ר עיצו  כספי בגינ "לא הטיל היו, 2010 בוצעו ג  בשנת בנושא
   קיימה המועצה שימוע ציבורי לגבי שני נושאי  2010  ו2009נמצא כי בשני   .9

הוספת כתוביות לשידורי  בערו* המשדר בשפה הרוסית ומדיניות המועצה לגבי 
לקביעת אול  במועד סיו  הביקורת טר  הסתיימו ההליכי  . שידורי  למבוגרי 

  .מדיניות המועצה בנושאי  אלה והיא לא קיבלה החלטות בעניינ 
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 סיכו  והמלצות 

ונודעת , שידורי הטלוויזיה בכבלי  ובלוויי  מגיעי  לכמיליו  וחצי בתי אב בישראל
הקולנוע והטלוויזיה , ענפי הפרסו , התרבות, לה  השפעה רבה על השיח הציבורי

היא , 1986שהוקמה בשנת , כבלי  ולשידורי לוויי המועצה לשידורי . ותרבות הפנאי
מועצה ציבורית שמהות תפקידה היא לייצג את האינטרסי  הציבוריי  בתחו  שידורי 

לדעת משרד . המאופיי  בשליטה דואופולית של שתי חברות, ערוצית הטלוויזיה הרב
ביטוי את מבקר המדינה כדי שהמועצה תוכל למלא את ייעודה וכדי שתוכל להביא לידי 

על שר התקשורת והממשלה לפעול לכ% , מגוו  האינטרסי  בתחו  השידורי 
שהמועצה תפעל בהרכב הנדרש באופ  שישתתפו בה נציגי  של המגזרי  השוני  

 . ובכלל זה נציגי היוצרי  והצרכני , בציבור
ערוצית  כדי שהמועצה תוכל לקיי  את תפקידה הרגולטורי בתחו  הטלוויזיה הרב

עליה לדו  בסוגיות הליבה , א כיאות את תפקידה בתחומי  שהיא אחראית לה ולמל
ר "על היו. שעל סדר יומו של ענ! התקשורת המשפיעות על אסדרת שידורי הטלוויזיה

ועל המועצה לגבש את עמדותיה  בסוגיות אלו ולהתוות את אופ  פעילות  הנדרש 
 . בנושא

 להגביר את הפיקוח על בעלי הרישיונות ר והמועצה"לדעת משרד מבקר המדינה על היו
 ובה  הסמכות להטיל  תו% שימוש מושכל בסמכויות שהקנה לה  החוק לעניי  זה 

 כל אימת שמתבצעות הפרות של  לחלט ערבויות ולבטל רישיונות , עיצומי  כספיי 
הוראות הדי  או הוראות הרישיו  ולפעול בשיקול דעת כנדרש מגו! הפועל לאסדרת 

על המועצה לגבש אמות מידה וקווי  מנחי  שיסייעו לה , כמו כ . רכב זהשוק מו
שבה  החוק מאפשר , ר למלא את תפקיד  כראוי במקרי  של טיפול בהפרות"וליו

באמצעות הליכי , להנהיג אופ  טיפול אחיד בהפרות אלה, לה  מרחב של שיקול דעת
  . פיקוח ואכיפה שוויוניי  ואפקטיביי 
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 על מת  שירותי תקשורת פיקוח ואכיפה 
ל המשרד מופקדי  "ובראשו שר התקשורת ומנכ, ) המשרד להל  (משרד התקשורת 

על אסדרה
1

שירותי  , בי  היתר, שירותי תקשורת ה .  של שירותי תקשורת בישראל
, שירותי  מיוחדי , לאומית ארצית נייחת וניידת ותקשורת בי  למת  תקשורת פני 
 1982 ב"התשמ, )בזק ושידורי (חוק התקשורת . יניילוושירות ושירותי אינטרנט 

כ  ית  שירותי בזק אלא א  יאד  לא יבצע פעולת בזק ולא כי  קובע ,) החוק להל  (
מכוח סמכותו בחוק התקי  השר את תקנות הבזק . או היתר שיו ירהשר קיבל מאת 

). הפיקוח תקנות  להל   (1986 ו"התשמ, )הפיקוח על פעולותיו של בעל רישיו (
במועד . קובעי  את כללי האסדרה)  הוראות הדי  להל  (התקנות והרישיונות , החוק

,  תאגידי  ברישיו  לביצוע פעולות בזק בתחו  הטלקומוניקציה170הביקורת החזיקו 
 .  מה  בעלי רישיונות מיוחדי 146  מה  היו בעלי רישיונות כלליי  ו24

יי( לכמה תאגידי  המבצעי  פעילות נתח עיקרי מהפעילות בענ) התקשורת ש
לפיכ( גובר הצור( בפיקוח ציבורי על פעילות  של חברות . עסקית ופיננסית ענפה

, עסקיות פרטיות בענ) התקשורת ובאיזו  בי  שורה של אינטרסי  ממלכתיי 
אסדרה של : הפיקוח הציבורי מורכב משני חלקי . כלכליי  וחברתיי , עסקיי 

  . ת הכללי  באמצעות מנגנוני פיקוח שוני פעילות פרטית ואכיפ
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה סוגיות שונות הנוגעות לפיקוח 2011ספטמבר  בחודשי  מר*
 ונוגעות לפעולות שנוקט המשרד כדי לבצע העל שירותי תקשורת בתחו  הטלקומוניקצי

באג! , הנהלת המשרדהבדיקה נעשתה ב. את הפיקוח והאכיפה בקרב מקבלי הרישיונות
בדיקות השלמה . וביחידות המטה של המשרד)  האג! להל  (פיקוח ואכיפה שבמשרד 
, כ משה כחלו  כשר התקשורת"במועד עריכת הביקורת כיה  ח. נעשו במשרד המשפטי 

 בשנת  אשר לבדיקות קודמות ). ל" המנכ להל  (ל המשרד "ומר עד  ברטל כיה  כמנכ
פיקוח על בעלי רישיונות למת  שירותי "דינה את נושא ה בדק משרד מבקר המ2007

"תקשורת
2

הטיפול בכשלי  ברגולציה ובהסרת " הוא בדק את נושא 2008ובשנת , 
"המכשולי  הפוגעי  בתחרות

3

 .  
 עיקרי הממצאי 

ובה  , מסמכי המדיניות של המשרד עוסקי  בנושאי אסדרה שבתחו  אחריותו .1
הקצאת תדרי  ברשתות ובטכנולוגיות שונות , גיה הטמעת טכנולוגיות תקשורת לסו

__________________ 
 .הכוונה או התקנה, ויסות,  רגולציה ) הסדרה(אסדרה   1
 .695' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה  2
 .1145' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  3
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כי מסמכי המדיניות אינ  מפרטי  את עמדתו , נמצא. והוראות הניתנות לבעלי רישיו 

 .בסוגיות הפיקוח והאכיפה
הנהלת המשרד לא קבעה הנחיות ואמות מידה לפעולות הפיקוח שעל האג! לבצע  .2

ו על בעלי הרישיונות בדי  כדי לבדוק את קיומ  של התנאי  וההגבלות שהוטל
סדרי העדיפויות שעליו : לפיכ% לא קיבל האג! הנחיות לגבי ענייני  אלה. וברישיונות

הסמכויות שעליו להפעיל ונושאי  שבה  , הנושאי  שיש לתת בה  הדגשי , לנקוט
 . הוא נדרש לקיי  שיתו! פעולה ע  גורמי  נוספי  במשרד ומחוצה לו

ה בתכנית העבודה את התכניות המרכזיות המתוכננות הנהלת המשרד לא פירט .3
  חו* מיעד יחיד , ואת היעדי  המרכזיי  שיש לבצע בתחומי הפיקוח והאכיפה

.  שמטרתו להסדיר בחוק הטלת עיצומי  כספיי  מדורגי  " הקניית כלי אכיפה"
הכי  )  המנהל להל  (מר מימו  שמילה , ל הבכיר לפיקוח ולאכיפה במשרד"הסמנכ

אול  התכנית האגפית אינה יכולה , 2011נית עבודה אגפית למחצית השנייה של שנת תכ
המיועדת להנחות את כל יחידות , להחלי! תכנית משרדית מרכזית של הנהלת המשרד

 . המשרד מתו% ראייה כוללת של סדרי עדיפויות וחלוקת משאבי 
 הסמכה מטע  לעובדי המשרד העוסקי  הלכה למעשה בפעולות פיקוח אי  כתב .4

, נוס! על כ%).  "רט(ל כנדרש ברישיונות הכלליי  למת  שירותי רדיו טלפו  נייד "המנכ
שיפעיל את סמכות הפיקוח כאשר עולה חשד שמתבצעת בציוד " ממונה"לא הוסמ% 

קצה
4

 . פעולה למטרה מסחרית ללא אישור
ות והחל המשרד סבר שהעיצו  הכספי הקבוע בחוק אינו מתאי  למגוו  של הפר .5

קיימו , 2011בספטמבר ,  ועד מועד סיו  הביקורת2008מאז יולי . לפעול לשינוי החוק
גורמי  במשרד בראשות הלשכה המשפטית ובאג! היוע* המשפטי לממשלה במשרד 

א! . עבודת מטה ודיוני  במטרה לקד  את הצעת החוק של המשרד, המשפטי 
 הוא לא סיי  לגבש את  וש שני   מעל של שהמשרד עסק בנושא במש% תקופה ארוכה 

 .וטר  הוסדר הלי% הטלת עיצומי  כספיי  מדורגי , הצעתו הסופית לתיקו  החוק
ל דאז ועדה לש  בחינה של תפקידי המשרד וסמכויותיו " מינה המנכ2008ביוני  .6

הוועדה לא הגישה את המלצותיה והיא חדלה מעבודתה בלי . בתחומי הפיקוח והאכיפה
השלמת עבודת הוועדה הביאה לכ%  אי.  או הוסדר בידי הנהלת המשרדשהדבר אושר

שבפועל הנהלת המשרד לא דנה בהמלצות שנועדו לאפשר למשרד לגבש ולייעל נושאי  
לא החליטה איזה המלצות יש לקד  ולא , מהותיי  הנמצאי  בליבת הפיקוח והאכיפה

 . אחרי  מדיוני הוועדהיזמה עבודת מטה מסודרת בדבר יישו  ותעדו! נושאי  אלו ו
הדרישות לבחינת מבנה האג! והצור% להתאימו למורכבות הנושאי  שבטיפולו  .7

עלו בשני  האחרונות כמה פעמי  ה  בעת מינוי הוועדה וה  בעתות אחרות בידי המנהל 
אול  רק במהל% הביקורת החלה הנהלת המשרד לקד  , דאז ובידי המנהל הנוכחי

 .נושאי  אלה
נהלי  אלה נדרשי  . אי  נהלי  והנחיות המסדירי  את פעילות המנהל לאג!  .8

 . התקנות והרישיונות, להסדרת מכלול הנושאי  שבתחו  סמכותו על פי הוראות החוק
__________________ 

שבאמצעותו המנוי מתחבר ', מוד' וכו, נתב, ציוד תקשורת בשימושו של מנוי כגו$ טלפו$ קווי ונייד  4
 . על רישיו$למערכת התקשורת של ב
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אי  התאמה בי  סוגי הדוחות ומספר  הנדרשי  מבעלי הרישיונות על פי התקנות  .9
 . ובי  הדוחות הנדרשי  על פי הרישיונות

 הוגשו 2008בשנת : לא הקפיד לקבל את מרבית הדוחות שדרש ברישיונותהמשרד  .10
 מ  הדוחות 20%  הוגשו לו כ2009בשנת ,  מ  הדוחות הנדרשי 21% למשרד כ

האג! אינו מרכז נתוני  וממצאי  מ  הדוחות ואינו . 26%  כ  2010הנדרשי  ובשנת 
 . מתא  את הטיפול בה  ע  אגפי  נוספי  במשרד

ר גדול בי  המטלות הנדרשות מעובדי האג! על פי תיאורי התפקיד שלה  קיי  פע .11
 . לבי  הביצוע בפועל

בדיקת פעולות המשרד והלי% קבלת ההחלטות בכל הנוגע להפעלת אמצעי אכיפה  .12
ל "כנגד בעל רישיו  שהפר לכאורה את חובת ההפרדה המבנית העלתה כי בלשכת המנכ

 הגורמי  השוני  במשרד לצור% קבלת החלטה אי  מסמכי  המראי  שנבחנו עמדות
ל קיבל החלטה א  להטיל עיצו  כספי על "ואי  מסמכי  המעידי  שהמנכ, בנושא זה

 . בעל הרישיו  א  לאו
במש% יותר משנתיי  קיבל המשרד מידע שבעל רישיו  הפר לכאורה הוראה  .13

  בעניי  והורה לו מהוראות רישיונו ובמש% הזמ  הזה התריע המשרד לפניו כמה פעמי
אול  מכלול נסיבות הטיפול בתלונות שהתקבלו בעניי  זה מלמדות כי . לחדול מכ%

הנהלת המשרד לא פעלה בעניי  בנמרצות ולא הצליחה לאכו! את ביצוע ההוראה 
 . ולמעשה היא לא הצליחה לקיי  פיקוח ציבורי יעיל בעניי  הפסקת השירות, האמורה

בעת שהתרחשה תקלה ברשת התקשורת של בעל , 2010 המשרד לא בדק בדצמבר .14
א  מולאו כל ההוראות והתנאי  , רישיו  א  הוא עמד בהוראות הרישיו  שנית  לו
למרות עמדת המשרד שאי  לחכות . הטכנולוגיי  וא  הוא פעל לפי התכנית ההנדסית

ה א   לא התקבלה החלט2011עד נובמבר , זמ  רב מעת ההפרה ועד נקיטת צעדי אכיפה
 .יש לנקוט באמצעי אכיפה כנגדו

בדיקת תקלה ברשת התקשורת של בעל רישיו  למת  שירותי טלפוניה נייחת  .15
בייחוד בעקבות , העלתה תמונה מדאיגה לגבי יכולתו של המשרד לבצע פיקוח טכנולוגי

ולגבי המידע המצוי ברשותו על הנתוני  הטכנולוגיי  של בעל , תקלות מהותיות
  . הרישיו 

 סיכו  והמלצות
הפיקוח הציבורי מורכב מאסדרה של פעילות פרטית ומאכיפת הכללי  באמצעות 

ה  נועדו לשמור על האיזו  בי  האינטרסי  הפרטיי  ובי  . מנגנוני פיקוח שוני 
, המופעל בידי תאגידי  בעלי עצמה כלכלית, בשוק התקשורת. האינטרסי  הציבוריי 

משרד לשמור על האיזו  האמור באמצעות הפעלה יש משנה חשיבות לתפקידו של ה
 . יעילה של מנגנוני הפיקוח והאכיפה

המשרד לא קבע נהלי  ואמות מידה שיסדירו . האסדרה בענ! התקשורת לקתה בחסר
את פעילות הפיקוח והאכיפה כ% שיישומה ירתיע את בעלי הרישיונות מלהפר את תנאי 

רד להתמקד בתפקידו החשוב בענ! משרד מבקר המדינה מעיר שעל המש. רישיונ 
לפקח על עמידת בעלי הרישיונות , להקפיד לשאת באחריות למתרחש בענ!, מורכב זה

, להגדיר במפורט איזה מידע טכנולוגי נדרש לו לצורכי הפיקוח, בכל הוראות הדי 
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יעיל , לעדכ  את סוגי הדוחות שעליו לקבל מבעלי הרישיונות ולפעול בהלי% סדור

יא לידי ייעול הפיקוח וקיצור הזמ  החול! בי  הפרה של הוראות רישיו  וממוקד שיב
 . ובי  ההחלטה הא  לנקוט באמצעי אכיפה כלפי המפרי  אות 

על הנהלת המשרד להתוות מדיניות פיקוח ואכיפה ברורה , לדעת משרד מבקר המדינה
, הנדרשי לדאוג לקידו  תיקוני החקיקה , לקיי  חשיבה כוללת בנושא, לשני  הבאות

לנצל ולמצות באופ  מיטבי את המשאבי  העומדי  לרשותו לש  שמירה על האינטרס 
  .הציבורי

 



 

 

          
 פרק שלישי

 

 , מוסדות המדינה
  חברות ממשלתיות ותאגידי  
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  מ"החברה הממשלתית לתיירות בע
 העסקת יועצי 

צוע של משרד משמשת זרוע בי)  החברה להל  (מ "החברה הממשלתית לתיירות בע
לצור  ביצוע פעילותה מסתייעת החברה . התיירות לפיתוח תשתיות תיירות

, לרבות מומחי  בתחומי התכנו , בשירותי  של קבלני  ובעלי מקצוע מומחי 
  ).  יועצי  חיצוניי  להל  (הפיקוח וניהול פרויקטי  , ההנדסה

 פעולות ביקורת
 את ההתקשרויות ע  שני 2011לי משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  אפריל עד יו

וכ  בדק , ) יועצת החוזי  להל  (יוע  הנדסי ויועצת חוזי תכנו  : יועצי  חיצוניי 
הבדיקה . 2010 2007העסקת עובדי  לשעבר של החברה כיועצי  חיצוניי  בשני  

  .ובדיקות השלמה נעשו ברשות החברות הממשלתיות, נעשתה בחברה
 עיקרי הממצאי 

במהל$ השני  לא בוצעו ההליכי  ; עסיקה שני  רבות יוע  הנדסיהחברה ה .1
והתקנות , ) החוק להל   (1992 ב"התשנ, הנדרשי  לבחירתו על פי חוק חובת המכרזי 

 . על פיו
השכר ששילמה החברה ליוע  ההנדסי וליועצת החוזי  חרג מתעריפי החשב  .2

ס$ החריגה בשכר היה . השאות  אימצה החברה בנהלי,  הכללי המרביי  הרלוונטיי
 .2010 2007 מהשכר ששול  ליועצי  אלו בשני  37% שה  כ, ח" ש564,000

 אישר דירקטוריו  החברה מבנה ארגוני ותהלי$ שינוי ארגוני אשר 2007בשנת  .3
לחסו$ לחברה את הצור$ , בי  השאר, השינויי  היו אמורי . הוצע על ידי יוע  ארגוני

א. שהחברה ביצעה שינויי  לפי . דסי ויועצת החוזי בשירותיה  של היוע  ההנ
היא , המלצת היוע  הארגוני ובכלל  קליטת עובדי  חדשי  והקמת אג. פיתוח

 .להעסיק את שני היועצי  הללו, )2011יולי (עד מועד סיו  הביקורת , המשיכה
 שבעה עובדי חברה לשעבר כיועצי  2010 2007החברה העסיקה במהל$ השני   .4

ההתקשרות עמ  בוצעה בניגוד לדרישות החוק והתקנות על , ניי  בתחומי  שוני חיצו
זאת בניגוד , חמישה מה  הועסקו א. שפרשו פרישה מוקדמת בתנאי  מועדפי . פיו
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חמישה. למדיניות רשות החברות הממשלתיות

1

 עובדי חברה לשעבר הועסקו מיד ע  
  . סיו  העסקת  בחברה
 סיכו  והמלצות 

 זרוע לביצוע פרויקטי  של משרד התיירות וככזו עליה להקפיד על נורמות החברה היא
על החברה לקיי  הלי$ בחירה תקי  לכל . תחרותיות ושוויוניות, של מינהל תקי 
על מנת למנוע פתיחת פתח לעקיפת ,  מהעדפת העסקת עובדי  לשעברעהיועצי  ולהימנ

חו  את נחיצות  של היוע  על החברה לב. תנאי ההעסקה הנהוגי  בשירות המדינה
ההנדסי ויועצת החוזי  ולבדוק א  באפשרותה להתייעל ולנצל את משאביה הפנימיי  

  . לביצוע פעילותה
 

__________________ 
 .ארבעה מעובדי החברה לשעבר שפרשו פרישה מוקדמת בתנאי  מועדפי  ועובד חברה לשעבר נוס   1
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   הסתדרות העובדי  הלאומית באר  ישראל
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נבדקו סמכויותיה  ואופ  ) ל"הע(בהסתדרות העובדי  הלאומית באר  ישראל 
הוועד ,  המועצה הארצית  ושל נושאי תפקידי  בה ל"תפקוד  של מוסדות הע

שמירתה ; 2010 2000 בשני   ל והביקורת הפנימית "המנכ, ל"ר הע"יו, המנהל
. והפיקוח החיצוני עליה; ל על אינטרסי  כלכליי  שלה בשני  אלה"של הע

  .בדיקות משלימות נעשו במשרד הפני  ובמשרד המשפטי 
 ול ופיקוח  ניה הסתדרות העובדי  הלאומית 

היא ארגו  עובדי  הפועל ) ל" הע להל  (הסתדרות העובדי  הלאומית באר  ישראל 
ל התאגדה כאגודה עותמאנית "הע. כאיגוד מקצועי של עשרות ענפי עבודה באר 

 בידי עובדי  שהשתייכו לזר  הרוויזיוניסטי כדי לשמש חלופה 1934בשנת 
להסתדרות העובדי  הכללית
1

 חוקה המגדירה את מטרותיה ואת והיא פועלת לפי, 
ל גופי  "במרוצת השני  הקימה הע). ל או החוקה" חוקת הע להל  (אופ  ניהולה 

, שבאמצעות  נתנה שירותי  לחבריה בתחומי  של בריאות)  מוסדות העזר להל  (
ל "בד בבד ע  פעילותה כארגו  עובדי  קיימה הע. ביטחו  סוציאלי ועוד, חינו%,  "נדל

והיו תקופות שבה  גופי  , לכלית ענפה באמצעות כמה ממוסדות העזר שלהפעילות כ
 . ח"הקשורי  אליה ניהלו כספי ציבור בסכו  כולל של עשרות מיליארדי ש

אשר נבחר בידי הוועידה הארצית , ל"ר הע"ל הוא יו"בעל התפקיד הבכיר ביותר בהע
שלה
2

, וועידה הארצית ה ל "ר של כל המוסדות המנהלי  של הע"הוא משמש כיו. 
, ל במועד סיו  הביקורת"ולפי נוסח חוקת הע; המועצה הארצית והוועד המנהל

ר "מר אברה  הירשזו  כיה  כיו. ל הוא בסמכותו"ל הע"מינוי מנכ, 2010ספטמבר 
 עד פברואר 1997ל משנת "ל הע"מר יצחק רוסו כיה  כמנכ; 2004 1995ל בשני  "הע

 2007 עד פברואר 2003ל משנת "ר הע"א מקו  יומר אנשל אשכנזי כיה  כממל; 2007
  מר רוסו ומר אשכנזי ייקראו להל  , ל בראשות  של מר הירשזו "הנהלות הע(

  להל  (ל "ר הע" נבחר מר יואב שמחי לתפקיד יו2007בפברואר ). ההנהלות הקודמות
) ל החדש" המנכ להל  (ל "ל הע"והוא מינה את מר יאיר של  למנכ, )ר החדש"היו
 ההנהלה  ל החדש תיקרא להל  "ר החדש והמנכ"ל בראשות היו"הנהלת הע(

 ). החדשה
__________________ 

 .בשמה עתה" הסתדרות העובדי  החדשה"  1
אשר נבחרת ומתכנסת אחת , ל" מחברי הע251מעי  אספה כללית המונה . ל"המוסד העליו  של הע  2

 .לחמש שני 
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 בעקבות תלונות אנונימיות שהתקבלו במשרד מבקר המדינה שמה  עלה חשש 

ל וגופי  הקשורי  אליה לרבות חשש שמיליוני "סדרי  חמורי  בפעילות הע לאי
השופט ' כב, דינההחליט מבקר המ, ל וגופי  שבשליטתה"ח נעלמו מקופת הע"ש
ל " להפעיל את ביקורת המדינה על הע2006ביוני , מיכה לינדנשטראוס) בדימוס(

]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 9(9בהתא  לסמכותו לפי סעי- 
ל ששמשה כזרוע " ג  על חברת בת של הע2007ובאפריל , ל"הפעלת הביקורת על הע
א- על פי כ  משרד מבקר המדינה עמד . התנגדות עזהעוררה , הכלכלית שלה באותה עת

   .ל לשת- פעולה עמו"ובסופו של דבר החלה הע, על כ% שהביקורת תתקיי  כסדרה
 פעולות הביקורת

הובילו , )שעיקריה  יפורטו להל (לצד העלאת ממצאי  לגבי גו  מבוקר כמקובל 
ה רשויות מדינה פעולות משרד מבקר המדינה לחקירות ולבדיקות מעמיקות של כמ

ובה  חקירת , ל ולגופי  הקשורי  אליה"בענייני  שבתחו  אחריות  הנוגעי  להע
 בס$ כולל של 2005 1998משטרה שבה נחשפה פרשה חמורה של מעילות שנעשו בשני  

 נוער יהודי  י "עמותת ניל, ל ושל עמותה מיסודה"ח בכספי  של הע" מיליו  ש13 כ
ל "ר הע"ובה  יו, צעו בעלי תפקידי  לשעבר בגופי  אלהאת המעילות בי. למע  ישראל

ועל מרבית  , הורשעו, המעורבי  בפרשה הועמדו לדי  פלילי. דאז מר אברה  הירשזו 
 . נגזרו עונשי מאסר ממושכי 

ל בשני נושאי  " עשה משרד מבקר המדינה לסירוגי  ביקורת בהע2010 2007בשני  
ובכלל זה נבדקו , רו את המעילות האמורותנבדקו הנסיבות שאפש.  1:   עיקריי 

 המועצה  ל ושל נושאי תפקידי  בה "סמכויותיה  ואופ  תפקוד  של מוסדות הע
 2000 בשני   ל וגורמי הביקורת הפנימית "המנכ, ל"ר הע"יו, הוועד המנהל, הארצית

2006
3

והפיקוח החיצוני ; ל על אינטרסי  כלכליי  שלה בשני  אלה"שמירתה של הע; 
נבחרה , ל"כמה חודשי  לאחר הפעלת ביקורת המדינה בהע, 2007בפברואר .  2.   ליהע

ובעקבות כ$ בדק משרד מבקר המדינה ג  א  חל שינוי , ל"כאמור הנהלה חדשה בהע
בי  היתר על מנת , הבדיקה האמורה נעשתה. בנושאי  האמורי  בתקופת כהונתה

לפעול לשיקומו לאחר , ותיולאפשר להנהלה החדשה להכיר את הארגו  ואת מוסד
הטלטלה שעבר ע  חשיפת פרשת המעילות בו ולנקוט שינויי  שיקטינו את הסיכוי 

. ל ובמוסדות העזר"להישנות  של המעילות וליקויי  אחרי  שהתרחשו בעבר בהע
 נשלחה בראשונה טיוטת דוח 2010ובדצמבר , 2010הבדיקה הסתיימה בספטמבר 

 נעשה מעקב אחר יישו  התיקו  של 2011בשנת .  בעניי לקבלת תגובתה, ל"ביקורת להע
המופקד בעת הביקורת על , בדיקות משלימות נעשו במשרד הפני . כמה מהליקויי 

  .ובמשרד המשפטי , אגודות עותמאניות
__________________ 

 . המשפטחו  מהיבטי  שנדונו בבתי  3



 245 הסתדרות העובדי  הלאומית באר  ישראל

 עיקרי הממצאי 
 המועצה הארצית

 חברי  הנבחרי  מבי  חברי 84מונה )  המועצה להל  ג  (ל "המועצה הארצית של הע
ל בי  כינוסי הוועידות "ומשמשת אספה כללית של הע, ל"ר הע"וועידה הארצית ואת יוה

קביעת המדיניות , אישור שינויי  בחוקה: בי  תפקידיה של המועצה. הארציות
קיו  דיוני  בסוגיות עקרוניות בעלות משמעות ציבורית הנוגעות , ל"המקצועית של הע

אישור הרכב הוועד המנהל לפי , יני  אלולחיי העובדי  במדינה וקבלת החלטות בעני
 .וקבלת דיווחי  מהוועד המנהל ומהנהלות מוסדות העזר, ר"המלצת היו

נמצא כי בתקופת כהונת  של ההנהלות הקודמות ושל ההנהלה החדשה לא פעלה 
בחלק משנות כהונת  לא התקיימו , בי  היתר. המועצה הארצית כנדרש למימוש ייעודה

אחת לשישה חודשי  (בתדירות המינימלית הקבועה בחוקה ישיבות של המועצה 
ל ה  שקבעו את סדר יומה במקו  הוועד המנהל כנדרש "ל או המנכ"ר הע"יו, )לפחות
וחבריה אישרו את שהתבקש מה  ללא דיוני  או שאלות ולא הקפידו לקבל , בחוקה

  . דיווחי  על הנעשה במוסדות העזר
 הוועד המנהל
להל  (התפקידי  העיקריי  של הוועד המנהל , ה בעת הביקורתל בנוסח"לפי חוקת הע

ל ופיקוח שוט# על הנעשה במוסדות "אחריות לניהול השוט# של הע: ה )  הוועד ג  
ל העומד כאמור ג  "ר הע" חברי  ובכלל זה יו13בוועד המנהל אמורי  לכה  . העזר

 .בראשו
ל .1 ה נ מ ה ד  ע ו ו ה י  ר ב ח ת  ו א מ צ ר "לצת יוללא המ, ל"לפי חוקת הע :ע

הוראה זו יוצרת תלות גדולה של מועמדי  . ל לא נית  למנות חבר לוועד המנהל"הע
ל "לחברות בוועד המנהל באד  אחד שהוא בעל התפקיד הבכיר והמשפיע ביותר בהע

ל אמורה להיות "ואשר פעילותו בניהולה השוט# של הע, ר הוועד המנהל"המשמש ג  יו
נמצא כי בתקופת כהונת  של ההנהלות הקודמות . דנתונה לפיקוח  של שאר חברי הווע

ר החדש למינוי חברי "ר או היו"ושל ההנהלה החדשה כל ההצעות של ממלא מקו  היו
ברוב . הוועד המנהל או לשינויי  בהרכב הוועד אושרו בישיבות המועצה הארצית

פי ועל , האישור נית  ללא שאלות, 2006למעט ישיבה שהתקיימה בשנת , ישיבות אלה
ר נימקו מדוע יש צור( במינוי או מדוע ה  "ר או היו"רוב ג  בלא שממלא מקו  היו

 . ובלי הצגת קורות החיי  של המועמדי , בחרו במועמדי  שהציעו
ל .2 ה נ מ ה ד  ע ו ו ב ה  נ ו ה כ ל ס   י  א נ ל בנוסחה בעת "בחוקת הע: ת

. הלהביקורת לא נקבעו תנאי  לגבי ההשכלה והניסיו  הנדרשי  לחברות בוועד המנ
ר החדש "המלי+ היו, בתגובה על הערת משרד מבקר המדינה בנושא, 2009במאי 

ר "לא כולל יו( חברי הוועד המנהל 12  מ5ל תיקו  ולפיו עד "למועצה להוסי# לחוקת הע
לא ייבחרו מבי  חברי המועצה הארצית כפי שהחוקה קבעה עד אותה עת אלא ) ל"הע
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1999 ט"התשנ, כהגדרת  בחוק החברות) י צ" דח להל  (יהיו דירקטורי  חיצוניי  

4

 .
משרד מבקר המדינה רואה בחיוב יזמה זו של . המועצה אישרה פה אחד את התיקו 

 .צי  לוועד המנהל"ל המאפשר מינוי דח"ר החדש להעברת תיקו  בחוקת הע"היו
ר החדש פעל במסגרת יישו  התיקו  האמור לשינוי של הרכב "ע  זאת נמצא כי היו

הוא הביא לפיטוריה  של , בי  היתר. נהל באופ  שאינו מתחייב מ  התיקו הוועד המ
שלושה מחברי הוועד המנהל ולמינויי  של שני חברי ועד חדשי  שלא במסגרת תק  של 

הממצאי  ממחישי  את . שינוי זה נעשה בחוסר שקיפות וללא הנמקות. צי "דח
 מועמדי  לוועד המנהל הצור( במעורבות  של חברי המועצה הארצית במינויי  של

 . ובפיטורי  של חברי הוועד
ת  .3 ע מ ט ה ו ל  ה נ מ ה ד  ע ו ו ה י  ד י ק פ ת ל ר  ש א ב ה  כ ר ד נמצא כי : ה

ע  מינוי  של חברי ועד מנהל בעת כהונת  של ההנהלות הקודמות לא המציאה לה  
. ל וא# לא הסברי  על סמכויותיה  ואחריות  לפי החוקה"ל העתק של חוקת הע"הע

רד מבקר המדינה ע  כמה מה  התברר כי ה  לא הכירו תפקידי  בפגישות שקיי  מש
בעת כהונת ההנהלה החדשה חל שיפור . מסוימי  שהיו מוטלי  עליה  לפי החוקה

ר "אול  נמצא שהיו, בהדרכה שקיבלו חברי הוועד המנהל לגבי תפקידיה  לפי החוקה
כגו  (ד המנהל ל החדש עשו לבד  פעולות שלפי החוקה ה  בסמכות הווע"החדש והמנכ

ר החדש לוועד המנהל על "לעתי  דיווח היו). ל"מינוי מנהלי מחוזות ומחלקות בהע
 . פעולות אלו כבדר( אגב והציג  כעובדה מוגמרת

ל .4 ה נ מ ה ד  ע ו ו ה ת  ו ב י ש י ס  ו נ י , ל בנוסחה בעת הביקורת"בחוקת הע: כ
, 2010 2007בשני  . ל"ר הע"כינוס הוועד המנהל נמסר לשיקול דעתו הבלעדי של יו

. פחתה תדירות התכנסותו של הוועד ככל שחל# הזמ , שבה  כיהנה ההנהלה החדשה
 אישרה המועצה הארצית 2011בינואר , בתגובה על הערות משרד מבקר המדינה

תיקו  בחוקה ולפיו הוועד המנהל יתכנס לפחות שש פעמי  , בהמלצת הוועד המנהל
 .בשנה

ר .5 ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ת  ר כ הל שכיהנו בתקופת ההנהלות חברי הוועד המנ :ה
הקודמות לא קיבלו סמו( למינוי  הסבר על מוסדות העזר ולא נאמר לה  מי ה  נציגי 

כמה מחברי ועד אלה מסרו למשרד מבקר המדינה כי . ל והמנהלי  במוסדות אלה"הע
ל שניהלה "במש( שני  ה  לא היו ערי  לדבר קיומה או לפעילותה של חברת בת של הע

: בתקופת כהונתה של ההנהלה החדשה חל שיפור בנושא. # כספי גדולפעילות בהיק
 .חברי הוועד המנהל קיבלו בסמו( למינוי  מידע לגבי כמה ממוסדות העזר

ר .6 ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ב י   ג י צ נ י  ו נ י בשנות כהונת  של ההנהלות הקודמות  :מ
 של ל באספות הכלליות"ושל ההנהלה החדשה מינה הוועד המנהל נציגי  שייצגו את הע

, ל"מוסדות עזר בלי להגדיר את היק# ייפוי הכוח של הנציגי  ואת חובותיה  כלפי הע
לרבות באילו נושאי  ה  רשאי  לקבל החלטות באופ  עצמאי ובאילו נושאי  ה  

 . נדרשי  לקבל מראש הנחיות מהוועד המנהל
__________________ 

במועד המינוי ימונה מי שצ "לדח, לפי חוק זה. צי "תנאי כשירות לדח, בי  היתר, חוק החברות קובע  4
בעל צ וכ  "ובשנתיי  שקדמו לו לא הייתה לו או לקרובו זיקה לגו  שהוא מועמד לשמש בו כדח

מכוח חוק  כהגדרת  בתקנות שהותקנו בנושא כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית
 . החברות
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ר .7 ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ל  ש י   י פ ס כ ת  ו ח ו ד ת  ל ב בעת כהונת  של  :ק
ההנהלה החדשה לא הוצגו לפני הוועד המנהל הדוחות הכספיי  ההנהלות הקודמות ו

לא נמצא כי מי מחברי הוועד המנהל בשני  אלה ביקש לקבל העתק . של מוסדות העזר
 . של הדוחות האמורי 

ר .8 ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ב ה  ש ע נ ה ל  ע י   פ ט ו ש י   ח ו ו י ד ת  ל ב בשני   :ק
 של חלק מהמוסדות  קיבל הוועד המנהל רק דיווחי  בעל פה לגבי פעילות 2006 2000
ולרוב תדירות הדיווחי  הייתה פחותה מזו , דיווחי  אלה לא נמסרו בקביעות. בלבד

כמה מהדיווחי  לא תועדו ). אחת לשלושה חודשי  לפחות(ל "שנדרשת בחוקת הע
לא מעט מהדיווחי  נמסרו . ולכ  אי  לדעת מה הייתה רמת הפירוט שלה , בפרוטוקול

המתחייב על , ה כספית או לאישור פורמלי לביצוע פעולהל לתמיכ"בעקבות בקשה מהע
לא נמצא כי חברי הוועד שכיהנו בשני  אלה דרשו לקבל דיווחי  שוטפי  . פי די 

 . ומלאי  על הנעשה במוסדות העזר
לאחר שמשרד מבקר המדינה הסב את תשומת לבה של ההנהלה החדשה להוראות 

ל החדש "ר החדש והמנכ"פנו היו, ת העזרהחוקה בעניי  פיקוח הוועד המנהל על מוסדו
ר "אול  היו. למוסדות עזר והתחילו לקבל מכמה מה  דיווחי  שוטפי  על פעילות 

נמצא כי ג  בעת כהונתה של ההנהלה . ל לא העבירו דיווחי  אלה לוועד המנהל"והמנכ
. החדשה קיבל הוועד המנהל דיווחי  לגבי כמה מהמוסדות בלבד בתדירות לא קבועה

כמה מהדיווחי  לא תועדו . עתי  חלפה יותר משנה בי  דיווחיו של מוסד עזרל
 .ואי  לדעת מה הייתה רמת הפירוט שלה , בפרוטוקולי הישיבות

המלי+ הוועד המנהל לבצע תיקו  , בתגובה על ממצאי הביקורת, 2011בינואר  .9
, ל"יהיה המנכבאופ  שוט# ] ל"הע[לפיו הגו# המנהל את , לשינוי מבני"ל "בחוקת הע

ואילו הוועד המנהל יהפו( מגו# מנהל לגו# , לי  ומנהלי האגפי  והמחוזות"הסמנכ
ותפקידיו יהיו זהי  לתפקידי דירקטוריו  ... 'ושמו א# יוחל# לדירקטוריו , מפקח

... הדירקטוריו ]. ל"הע[בשינויי  המתחייבי  מצורת המבנה הארגוני של , בחברה
; "חות בשנה ויקיי  פיקוח צמוד יותר על פעילות ההנהלה פעמי  לפ6] כאמור[יתכנס 

  . המועצה הארצית אישרה לבצע את התיקו  האמור
 ל"ל הע"מנכ

ל "הוראות החוקה בנוסחה בעת הביקורת הביאו להיווצרות תלות גדולה מאוד של מנכ
כי הוא , ל ולפטרו"ר מוסמ( למנות מנכ"בי  היתר נקבע כי היו. ל"ר הע"ל ביו"הע

וכי במסגרת ביצוע תפקידו , ( לקבוע את תנאי העסקתו באישור הוועד המנהלמוסמ
ל החדש תלוי כמעט "הלכה למעשה נמצא כי המנכ. ר"ל כפו# במישרי  ליו"יהיה המנכ

ר החדש ופועל לפי הנחיותיו"לחלוטי  ביו
5

ל תנאי ס# "עוד נמצא כי לא נקבעו בהע. 
ייבחר מועמד בעל ניסיו  וכישורי ל המיועדי  להבטיח שלתפקיד זה "לתפקיד המנכ

 . ניהול מתאימי 
ל " הע2009בדצמבר ) א: (נעשו הפעולות האלה, בתגובה על הערות הביקורת האמורות

לא , בי  היתר. אול  נמצא כי ה  אינ  ברורי , ל"ל הע"קבעה תנאי ס# לתפקיד מנכ
__________________ 

משרד . ר לשעבר מר הירשזו  נדונה בבית המשפט"ל לשעבר מר רוסו ליו"מערכת היחסי  בי  המנכ  5
 .מבקר המדינה לא בדק נושא זה
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עי ובכירות הוותק המינימלי של הניסיו  המקצו, נקבעו בה  רמת ההשכלה הפורמלית

 אישרה המועצה הארצית בהמלצת 2011בינואר ) ב(; התפקידי  הקודמי  הנדרשי 
] להגדיל את[ר ו"ל ביו"תלות המנכ"הוועד המנהל שינויי  בחוקה שמטרת  למנוע את 

אחראי לניהול "ל "בי  היתר נקבע כי המנכ". ל לוועד המנהל"מחויבותו של המנכ
; "וכפו# להנחיותיו] שיתווה הוועד המנהל[מדיניות במסגרת ה] ל"הע[השוט# של ענייני 

הוועד המנהל ; ר"הסמכות למנותו או לפטרו הוענקה לוועד המנהל לפי המלצת היו
  . ל ויפקח על פעילותו"יאשר את שכר המנכ
 ביקורת פנימית

ל "מעוגנת בחוקת הע, לפחות מתקופת כהונת  של ההנהלות הקודמות, זה זמ  רב .1
ל " אי  חוק המטיל על הע2011א# שנכו  לנובמבר , ה ביקורת פנימיתהחובה לקיי  ב

ע  זאת הועלה כי רבות מהוראות החוקה הנוגעות לביקורת פנימית אינ  . חובה זו
 . ברורות או לוקות בחסר

ל אמורה להתבצע בידי ועדת ביקורת ומבקר "הביקורת הפנימית בהע, לפי החוקה .2
בתקופת כהונת  של ההנהלות .  העבודה ביניה ועליה  לקבוע את חלוקת, פנימי

והיא לא קיבלה את מלוא הכלי  , הקודמות נעשתה הביקורת רק בידי ועדת ביקורת
 .למילוי ייעודה כראוי

לראשונה זה , ל"מונה מבקר פנימי בהע, בעת כהונתה של ההנהלה החדשה, 2008בשנת 
כי בשני  , בי  היתר,  נמצאע  זאת. משרד מבקר המדינה רואה זאת בחיוב. שני  רבות

ר החדש ביצע לבדו "היו, 2010 או עד למועד סיו  הביקורת ספטמבר 2010 2008
פעולות בנושאי  הקשורי  במבקר הפנימי שלפי הוראות החוקה נמצאי  בסמכותו של 

והנחה את , )סמכויותיו ותנאי העסקתו, בה  קביעת זהות המבקר(הוועד המנהל 
את תכנית הביקורת השנתית רק לאישורו ולאישור ועדת המבקר הפנימי להעביר 

  . ומכא  שהוועד המנהל ג  לא היה מעורב באישור תכנית זו, ביקורת
 ל"שמירת אינטרסי  כלכליי  של הע

י  ד נ ד י ב י ההנהלות הקודמות לא עשו די כדי לברר או לעג  במקרי  מסוימי   :ד
 ההנהלה החדשה החלה לפעול .ל"את האפשרות לקבל דיבידנדי  מחברות שבבעלות הע

 .לתיקו  ליקויי  בנושא
י  ע ק ר ק מ י  ס כ נ ב ת  ו י ו כ ל כראוי "לאחר שני  רבות שבה  לא טיפלה הע :ז

 עוד  בנכסי המקרקעי  שלה היא הביאה לידי איתור מרבית הנכסי  ולידי הכרעה 
 בדבר שיעור זכויותיה בנכסי  שבבעלות משותפת שלה ושל לאומית   1998בשנת 

ובדבר דמי השכירות שהיא זכאית לקבל בגי  ) ח לאומית" קופ להל  (בריאות שירותי 
אלא שג  אחר כ( לא ניהלו ההנהלות . ח לאומית בחלק מהנכסי "שימוש קופ

, ובכלל זה המידע על השימוש בה , הקודמות כראוי את המידע על נכסי המקרקעי 
ל " לפיכ( התקשתה הע.ל בה  בפנקסי הרישו  של המדינה"ולא רשמו את זכויות הע

 . לממש את זכויותיה בנכסי 
ח לאומית הלי( של בוררות שנסב בעיקר על מחלוקות "ל וקופ" החלו הע2008בשנת 

 בעניי  חובותיה  זו לזו בשל שימוש בנכסי  1998כספיות שהתגלעו ביניה  לאחר שנת 
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# נכסי היק. ל בעתיד"ח לאומית לשל  להע"בעבר ודמי השכירות הראויי  שעל קופ
ל והתמשכות "משמעות  מבחינת הניהול הכלכלי של הע, המקרקעי  שבה  מדובר

הביאו לכ( שדר( ההתמודדות של , ח לאומית לגבי הנכסי "ל לקופ"המחלוקות בי  הע
למרות זאת נמצא כי את ההחלטה . ל ע  מחלוקות אלה דרשה קביעת מדיניות"הע

ל בביצוע הבוררות בלא שהוועד המנהל וכי הוח, ר החדש"לקיי  את הבוררות קיבל היו
 . אישר הלי( זה

ר ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ת  ו ע צ מ א ב ת  י ל כ ל כ ת  ו ל י ע ל "במהל( השני  קיימה הע :פ
והיו תקופות שבה  גופי  , פעילות כלכלית ענפה באמצעות כמה ממוסדות העזר שלה

מ  הראוי . ח"הקשורי  אליה ניהלו כספי ציבור בסכו  כולל של עשרות מיליארדי ש
  יחזיק , ל"ל ידונו בשאלה א  יש מקו  שגו# כדוגמת הע"סדות המנהלי  את העשהמו

 .  פיננסי ויתוו מדיניות ברורה בנושא  בגופי  בעלי אופי כלכלי  במישרי  ובעקיפי  
י  ר ב ח ה ר  פ ס מ ל  ע ע  ד י מ ל שהציגה ההנהלה הקודמת "מספר חברי הע :ה

. ה ניכרת ממספר חבריה בפועל לפני הציבור ומוסדות מדינה היה גדול במיד2006בשנת 
ל "ההנהלה החדשה בדקה מהו מספר חברי הע, לפי הודעתה למשרד מבקר המדינה

לאחר , ע  זאת רק לאחר למעלה משנה. המדויק והסדירה את הרישומי  בנושא
היא הסירה פרסו  מטעה שהוצג באתר , שמשרד מבקר המדינה העיר לה על כ( פעמיי 

 ואשר הוצג בו מספר גדול בהרבה ממספר חבריה 2008האינטרנט שלה בסו# שנת 
 . בפועל

ה  ש ד ח ה ה  ל ה נ ה ב י   ר י כ ב ל  ש ה  ק ס ע ה י  א נ ת ר  ו ש י א י  כ י ל ה
א ש ו נ ב ח  ו ק י פ ה ו
6

ל ובנהליה "ל לא היו בחוקת הע"במועד עריכת הביקורת בהע :
 .ל"ל הע"חו+ ממנכ, ל"הוראות בדבר אופ  אישור תנאי העסקת  של בכירי  בהע

ל החדש ובכיר "המנכ, ר החדש"החלטה בעניי  שכר  של היוה: הליכי אישור שכר .1
שהיא ועדת משנה של הוועד ,  בישיבתה של ועדת הכספי 2007נוס# התקבלה בשנת 

שלא על סמ( עבודת מטה , בהרכב של שני חברי הוועד המנהל שהיו חברי  בה, המנהל
ש מסר ר החד"ההחלטה התבססה על נתוני שכר שהיו. מסודרת וללא הצגת מסמכי 

ועל השוואה לשכר שלדברי אחד מחברי הוועדה , לוועדה בעל פה ושמקור  לא ברור
אשר בביקורת נמצא כי מחזור פעילותו השנתי הממוצע , ל"היה נהוג בגו# הקשור להע

עוד נמצא כי סמכויות ועדת הכספי  כלל לא הוגדרו בשני  . ל" מזה של הע100גדול פי 
וא# לא דווחה , ה בלא שהובאה לאישור הוועד המנהלוכי ההחלטה יושמ, 2008  ו2007

 . לו
 ג  תוספת שכר בסכו  של משכורת חודשית 2008ל החדש קיבל בשנת "המנכ

. ובלא שדווחה לו, ללא אישור של הוועד המנהל כנדרש בחוקה") 13משכורת ("
 .ל אפילו לפני שוועדת הכספי  דנה באפשרות לאשרה"המשכורת שולמה למנכ

ו   .2 ל י ת ג ו א י ר ב ח  ו ט י ב ו י  מ ו א ל ח  ו ט י ב י  מ ד (ד ח י ב ל   ה   ל
ח ו ט י ב י  מ :ד ל לשל  לו "ל החדש הורה לאג# הכספי  של הע"נמצא כי המנכ )

תוספות שכר חודשיות קבועות בסכו  של אלפי , 2009החל באוגוסט , ר החדש"וליו

__________________ 
ההיבט הפלילי והפגיעה בכללי מינהל תקי  בכל הקשור לאופ  שבו בעלי תפקידי  בכירי  בהנהלות   6

. במסגרת תנאי העסקה מסוימי  נדונו בהרחבה בבתי משפטל נטלו מקופתה כספי  "הקודמות של הע
 .משרד מבקר המדינה לא עסק בכ! בביקורת זו
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וזאת מאחר שסכו  ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח הוכפל באותו מועד , ח"ש

ר החדש "משמע שהיו. ל לשל  דמי ביטוח גבוהי  מבעבר"ר והמנכ"ת היווחייב א
ל "הטבה כספית שבמסגרתה הע, ל החדש"לפי הוראת המנכ, ל החדש קיבלו"והמנכ

ההוראה לא קיבלה אישור של ועדת . שילמה ממקורותיה תשלו  שה  חייבי  בו
לה עד סו# שנת ותוספות השכר ג  לא דווחו לגופי  א, הכספי  או של הוועד המנהל

ר "היו. ר"ל והיו"בעת שמשרד מבקר המדינה הציג את ממצאיו בנושא לפני המנכ, 2010
ל האמורה ועל תוספת "מסר למשרד מבקר המדינה כי לא ידע כלל על הוראת המנכ

 . השכר ששולמה לו בעקבותיה
ה .3 נ ט ק ה  פ ו ק ו י  א ר ש א י  ס י ט ר ל לאפשר "זה שני  מקובל בהע :כ

 שאות  ה  נדרשי  להוציא לש  מילוי  על הוצאות מסוימות לעובדי  לקבל החזר 
של כס# מזומ  הנמצאות " קופות קטנות" באמצעות  ל "תפקיד  וקידו  ענייני הע

ההוצאות המותרות לתשלו  מקופות אלה ה  קטנות וכוללות . במחלקות ובמחוזות
 . על כיבוד קל למשרד ועל אירוח עסקי, בעיקר על הוצאות חניה

ל החדש להשתמש "ר החדש ולמנכ" ליו2008ל המלי+ בשנת "הפנימי של העהמבקר 
מאחר שהוא סבר שההוצאות שה  נדרשי  , בכרטיסי אשראי במקו  בקופה קטנה

. להוציא לצורכי עבודה גדולות מדי להיקפי המזומ  הנמצאי  על פי רוב בקופה קטנה
 שנה הנפיקו לעצמ  ל החדש אימצו המלצה זו ובאותה"ר החדש והמנכ"נמצא כי היו

א# . וג  ללא ידיעתו, כרטיסי אשראי ללא אישור הוועד המנהל כפי שראוי היה
נוס# על השימוש בה  , שכרטיסי האשראי נועדו לשמש כאמור תחלי# לקופה קטנה

 אישר 2009בשנת . ל לבקש ולקבל החזרי הוצאות מקופה קטנה"ר והמנכ"המשיכו היו
טיסי אשראי ואת הסכו  המרבי של הקופה הקטנה ל נוהל המסדיר שימוש בכר"המנכ

בלי שהציג  לבחינתו ואישורו של הוועד המנהל , ר"המיועדת לשימושו ולשימוש היו
נוס# על כ( נמצא כי א# שלכל קופה קטנה יש מסגרת אשראי . כפי שראוי היה שייעשה

י  ל לא הגבילו את סכו  ההוצאות החודשי שה  יכול"ר והמנכ"היו, קבועה מראש
ל לא נעשה "בהע). מותנה ביתרה בחשבו  הבנק(להוציא באמצעות כרטיסי האשראי 

ל החדש מוציאי  באמצעות כרטיסי "ר החדש והמנכ"מעקב אחר היק# ההוצאות שהיו
ל בכרטיסי האשראי לא הובא "ר והמנכ"נושא שימוש  של היו. האשראי וקופה קטנה

עד על ההוצאות שהשניי  מוציאי  וכלל לא דווח לוו, לדיו  בישיבת הוועד המנהל
 . באמצעות כרטיסי האשראי וקופה קטנה
ל נהגו להגיש לאג# "ר והמנכ"היו, ל בנושא"שלא בהתא  לנהלי  ולהנחיות של הע

ל את החשבוניות בגי  השימוש בכרטיסי האשראי ואת החשבוניות "הכספי  של הע
 שמות האורחי  ואת בלי לציי  את, עבור הוצאות אירוח, להחזרי  מקופה קטנה

עקב כ( לא היה אפשר לקיי  פיקוח ובקרה כדי לוודא כי אות  . נסיבות האירוח
ל מבקשי  לקבל בגינ  החזר מותרות לתשלו  לפי ההנחיות "ר והמנכ"הוצאות שהיו

ל השתמשו בכרטיסי "ר והמנכ"בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי היו. והנהלי 
י הוצאות שאינ  נמנות ע  סוגי ההוצאות שמותר האשראי ובקופה קטנה ג  לכיסו

 . ל"להוציא  באמצעות כרטיסי האשראי או קופה קטנה לפי הנהלי  וההנחיות של הע
ב .4 כ ר ת  ו א צ ו ל לתת לרוב עובדיה על חשבונה הטבה של "זה שני  נוהגת הע: ה

 אישרה ועדת הכספי  את דגמי הרכב של 2010נמצא כי בשנת . רכב לשימוש אישי
ולא בתהלי( קבלת , ל"ר והמנכ"לפי בקשת  של היו, ל החדש"ר החדש והמנכ"היו

ובהתחשב בי  היתר במצבה הכספי , החלטות מסודר לאחר בחינת שיקולי  וחלופות
ל שהוחלט באותה עת כי יקבלו " עובדי  אחרי  של הע38כפי שנעשה לגבי , ל"של הע

 .רכב לשימוש אישי
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ה .5 ר  ק ב מ ד  ר ש מ י  א צ מ מ ל  ע ה  ב ו ג ת י ב ר ו מ א ה ה  נ י ד ו , מ ש ע נ
ה ל א ה ת  ו ל ו ע פ ל בדצמבר "ל החדש החזירו להע"ר החדש והמנכ"היו)  א(   :ה

 את תוספות השכר שה  קיבלו ללא אישור בנושא של דמי 2011 עד פברואר 2010
תיקו  ,  אישרה המועצה הארצית בהמלצת הוועד המנהל2011בינואר )  ב(;   ביטוח

ל "ר הע"ל ואת שכר  של יו" מדיניות השכר בהעבחוקה ולפיו הוועד המנהל יאשר את
ר החדש כי "בישיבת הוועד המנהל באותו החודש הודיע היו)  ג(;   ל שלה"ושל המנכ

ל ואיש "נציג מוסדות הע, ל"הוא הקי  ועדה ציבורית שבה יכהנו אב בית הדי  של הע
לל זה  ובכ ל החדש "ר החדש ושל המנכ"ואשר תדו  בתנאי ההעסקה של היו, ציבור

 ותית   בהוצאותיה  ובענייני  הנוגעי  לרכב שה  מקבלי  לשימוש אישי , בשכר 
ר " הפחית היו עד לדיו  והכרעה באשר לתנאי  אלה . לוועד המנהל המלצות בעניינ 
 13 ל הפחית חלק משכרו והחזיר את משכורת ה"המנכ, ביזמתו את שכרו במידה ניכרת

ו את כרטיסי האשראי וכ  הפסיקו להשתמש ל החזיר"ר והמנכ"היו, שקיבל בעבר
ר הוחל# רכבו לדג  זול "בקופה קטנה ולדרוש החזר הוצאות אשל וכלכלה ולבקשת היו

ר "משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את פעולותיה  האמורות של היו. יותר מבעבר
ית  כי הוועדה הציבור2011ר מסר בישיבת הוועד המנהל בינואר "יצוי  כי היו. ל"והמנכ

 הוועדה טר  2012נמצא כי בפברואר . 14.2.11 תביא את המלצותיה לוועד המנהל עד ל
  . גיבשה המלצות בנושא
 סיכו  והמלצות

נוכח ההליכי  הפליליי  ומיצוי הדי  , ל עברה שינויי  וטלטלות בשני  האחרונות"הע
 וכ , ע  המעורבי  בפרשת המעילות שאירעה בשני  עברו בה ובעמותה מיסודה

בעקבות החקירות והבדיקות המעמיקות שביצעו כמה רשויות מדינה בגופי  אחרי  
 . ל בהתייחס לפעילות הכלכלית הענפה שקיימה והטיפול בממצאיה "הקשורי  להע

עברה טלטלה "כי היא , בי  היתר, 2012ל כתבה למשרד מבקר המדינה בפברואר "הע
דמת אשר למרבה הצער הביא את קשה וזעזוע עמוק תחת ניהול כושל של ההנהלה הקו

... 2007ע  היבחרה של ההנהלה החדשה בשנת . ההסתדרות לשפל שלא נראה כדוגמתו
במהלכו נערכו שינויי  מבניי  , מקי# ומעמיק לשיקו , ל לתהלי( ארו("נכנסה הע

והעלו , הפיקוח והבקרה כער( עליו , אשר שמו את עקרו  השקיפות, יסודיי  בארגו 
עוד כתבה ". וישנה עוד עבודה לפנינו, ישנה עוד דר( ללכת, אכ . ר( חדשהאת הארגו  לד

כבר "הערות רבות של משרד מבקר המדינה , ל בתשובתה כי כפי שצוי  בדוח"הע
הארגו  ולהבטיח כי הכשלי  ואי הסדרי  שאפיינו ] את[בכדי לייעל ... הוטמעו בארגו 

דרות פעלה ועודנה פועלת במלוא ההסת... לא ישנו בעתיד, אותו תחת ההנהלה הישנה
הליכי  ושיטות , ויוטמעו כללי , המר+ והיא לא תשקוט עד שיתוק  אחרו  הליקויי 

עבודה אשר יבטיחו כי התנהלות הארגו  בהמש( תעמוד במלוא דרישות הדי  
 ". והתנהלות תאגידית תקינה ונאותה

 שנבחרה בפברואר ,ל"ראויות לציו  פעולותיה ונכונותה של ההנהלה החדשה של הע
בי  היתר בתגובה , ל"לתק  ליקויי  ולהחיל נורמות ניהול ופיקוח מתקדמי  בהע, 2007

משרד מבקר המדינה מביע תקווה כי ההנהלה ; על ממצאי ביקורת המדינה שלעיל
הישנות  של הכשלי   תתמיד בדר( זו ותנקוט בפעולות הנדרשות כדי להבטיח את אי

 . ל בעבר"שהתרחשו בהע
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מאוגדת כאגודה עותמאנית ופועלת , כמו ארגוני עובדי  נוספי , ל"הע, ז הקמתהמא

, רק לפי מסמכי יסוד פנימיי  שנית  לשנות  במהירות ובקלות במסגרת הארגו  עצמו
ללא כל חובה לעג  בה  מנגנוני  פנימיי  שיבטיחו עמידה , לפי רצו  העומדי  בראשו

 תקינות 2012ג  בשנת , בנסיבות אלה. של ממשבכללי מינהל תקי  וללא פיקוח חיצוני 
, ל והטמעת ערכי  של ניהול"חברתיי  מסוגה של הע פעילות  של ארגוני  ציבוריי 

בקרה ושקיפות בקרב  תלויות בהסדרי  וולונטריי  לריסו  עצמי ובמידת , חיסכו 
 . תשומת הלב שהארגוני  והעומדי  בראש  נותני  לאות  נושאי 

 בישראל זוכי  לסמכויות רבות עצמה על פי חוק וה  נאמני  לכספי ארגוני עובדי 
, ה  משמשי  נאמני  לכספי העובדי  ולאינטרסי  נוספי  של העובדי . ציבור

בעת ,  המופקד ראוי שמשרד הפני  , לדעת משרד מבקר המדינה. המופקדי  בידיה 
שישמעו את עמדת לאחר ,  ומשרד המשפטי  יבחנו על אגודות עותמאניות , הביקורת

את האפשרות לעג  ולהחיל בדר( הולמת נורמות שראוי שיחולו על , ארגוני העובדי 
, ארגוני עובדי  על מנת להבטיח את פעילות  התקינה בתחומי המינהל והכספי 

הסדרה כאמור צריכה להתבצע תו( שמירה . לרבות סדרי פיקוח ובקרה בתחומי  אלה
גוני  ועל יכולת  לפעול באופ  עצמאי להשגת על מאפייניה  המיוחדי  של האר

המטרות החשובות שלשמ  ה  הוקמו בתחו  האיגוד המקצועי ובתחו  החברתי
7

.  
 

__________________ 
לעניי  הצור! לאז  בי  הפריבילגיות והחירות שמה  נהני  ארגוני עובדי  ובי  הצור! להבטיח כי ה    7

È ÂÈÚ , "ילגיות ופיקוח פריוו$ארגוני עובדי  ", פרנסס רדאי' פרופ: ראו, יפעלו לפי כללי מינהל תקי 

ËÙ˘Ó , 543' עמ, )ד"התשמ(ט. 
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

במשרד האוצר , מ"בחברת מקורות מי  בע, ברשות הממשלתית למי  ולביוב
י  נבדק יישומ  של החלטות משרדית להתפלת מי  ובוועדת המכרזי  הבי 

הממשלה בעניי  הקמת מתקני  להתפלת מי י  ונעשה מעקב אחר תיקו  
בדיקות השלמה נעשו . ב56הליקויי  שעליה  הצביע מבקר המדינה בדוח 

ברשות ההגבלי  העסקיי  ובמשרד התשתיות הלאומיות
1

נבדק , כמו כ . 
  .פרויקט חיבור מתק  התפלה בחדרה למערכת המי  הארצית

 הקמה וחיבור של מתקני  להתפלת מי י 
כבר . משק המי  בישראל נמצא זה למעלה מארבעה עשורי  בתהלי  משברי מתמש 

בדוח של ועדת החקירה הפרלמנטרית
2

 נקבע כי משק המי  נמצא במשבר 2002 ביוני 
רצ  של שנות בצורת גר  לגירעו  . יותר משלושי  שנה וא  הגיע לנקודה קריטית

ולכ  קיבלה הממשלה כמה החלטות להגדיל את , קורות המי  הטבעיי מצטבר במ
 מיליו  מטר מעוקב 600 תסופק כמות של 2013כ  שעד שנת , כמות המי  המותפלי 

 $292 הסתכמה כמות המי  המותפלי  בכ2011בסו  שנת . בשנה) ק" מלמ$להל  (
 להקמת  נחת  הסכ 2010בשנת . ק בשנה בשלושה מתקני  להתפלת מי י "מלמ

ק בשנה " מלמ150והוא אמור להתחיל לספק מי  בהיק  של , מתק  התפלה בשורק
 החלה הקמת מתק  התפלה באשדוד 2011באוקטובר . 2013במחצית השנייה של שנת 

 2003 הוא אמור היה לקו  עד מר( 2001א  על פי שמתוק  החלטת ממשלה מאפריל 
הסכ  להקמתו של מתק  התפלה ).  מקורות$להל  (מ "על ידי מקורות חברת מי  בע

חברת מקורות .  וטר  נקבע אתר חדש להקמתו2007נוס  בגליל המערבי בוטל בינואר 
מבצעת במסגרת עבודות הפיתוח שלה ג  את חיבור מתקני התפלת מי הי  למערכת 

  .הספקת המי  הארצית
__________________ 

משרד האנרגיה " שונה ש  משרד התשתיות הלאומיות ל15.12.11  מ3943' בהחלטת ממשלה מס  1
 ".והמי 

 .כ דוד מג "ועדה בראשות ח  2
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 פעולות הביקורת

נה את יישו  החלטות  בדק משרד מבקר המדי2011 עד פברואר 2010בחודשי  מר  
ונעשו )  מתקני התפלה או מתקני  להל  ( מתקני  להתפלת מי י   הממשלה להקי

ב של מבקר 56נוס  על כ  נעשה מעקב אחר דוח שנתי . 2011עדכוני  עד חודש נובמבר 
המדינה
3

כמו כ  נבדק פרויקט חיבור מתק  ההתפלה בחדרה לרשת ). ב56 דוח  להל   (
 רשות  להל  (רת נעשתה ברשות הממשלתית למי  ולביוב הביקו. המי  הארצית

בירורי השלמה נעשו . במשרד האוצר וברשות להגבלי  עסקיי , במקורות, )המי 
במשרד התשתיות הלאומיות
4

נוס  על כ  נאספו מסמכי  ).  משרד התשתיות להל   (
  .מ"בחברת ענבל בע

 עיקרי הממצאי 
 בדבר 2001י החלטת הממשלה מאפריל ב ציי  משרד מבקר המדינה כ56בדוח  .1

 לא בוצעה והדבר מעיד על חוסר 2003הקמת מתק  להתפלת מי י  באשדוד עד מר  
. יכולתה של הממשלה לתכנ  ולהקי  פרויקט חשוב בזמ  הדרוש ובתהלי  תקי 

 קיבלה הממשלה ארבע החלטות נוספות בעניי  הקמת 2011 ועד ינואר 2007מאוגוסט 
 לאחר מועד סיו  ביקורת   2011אול  רק באוגוסט . י  באשדודמתק  להתפלת מי 

המעקב ולמעלה משנה ממועד הגשת דוח ועדת החקירה הממלכתית
5

 בנושא ניהול משק 
 מקורות  להל  (מ " חתמו הממשלה וחברת מקורות פיתוח וייזו  בע המי  בישראל 

)ייזו 
6

שר שני  מעידה הקמת המתק  באשדוד במש  ע אי.  הסכ  להקמתו של המתק 
 .על כשל מתמש  ובעיית משילות חמורה של הממשלה אשר פוגעי  באינטרס הציבורי

 החליטה הממשלה כי מקורות ייזו  תקי  את המתק  באשדוד 2007באוגוסט  .2
החלטה זו לא אפשרה למקורות ייזו  לקד  . בכפו  לקבלת רישיו  מטע  רשות המי 
שרק החלה לפעול שמונה , משו  שרשות המי , את הקמת המתק  ולהשיג מימו  עבורו

, הנדרשת) הרגולציה(לא נערכה לבצע את האסדרה , )2007בינואר (, חודשי  קוד  לכ 
 לא הכינה אסדרה 2011ועד נובמבר , ובכלל זה הנפקת רישיונות להקמת מתקני התפלה

 . זו
המכרזי  אופ  קביעת המחיר עבור המי  המותפלי  במתק  באשדוד בידי ועדת  .3

משרדית להתפלת מי י  הבי 
7

אחרי , 2009בסו  שנת , ) ועדת המכרזי  להל   (
הביא , שמקורות ייזו  כבר סיימה את הלי  המכרז לבחירת קבל  להקמת המתק 

 . למחלוקת ממושכת בי  ועדת המכרזי  לבי  מקורות ייזו  על מחיר המי 
ודשי  נוספי  את יישו  ההסכמה על מחיר המי  עיכבה במש  שנה ושמונה ח אי

הקמת המתק    ואי2011היעדר הכרעה עד יולי . החלטת הממשלה להקי  את המתק 

__________________ 
 . ואיל)819' עמ, "הקמת מתקני  להתפלת מי י "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , מבקר המדינה  3
משרד האנרגיה " שונה ש  משרד התשתיות הלאומיות ל15.12.11  מ3943' י החלטת ממשלה מסלפ  4

 ".והמי 
 .ד  ביי ' ועדה בראשות פרופ  5
 .חברה ממשלתית שחברת מקורות היא בעלת השליטה בה  6
 .ועדה בראשות סג  בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר  7
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באשדוד במש  כעשר שני  מלמדי  על עומק בעיית המשילות של הממשלה הפוגעת 
 אישרה ועדת המכרזי  את ההסכ  להקמת 2011רק באוגוסט . באינטרס הציבורי

 . יזו המתק  בי  הממשלה לבי  מקורות י
הספקת מי  גדלה ככל שתקופת המחסור  עלות הנזקי  למשק ולסביבה מאי .4

ועדת המכרזי  ומקורות בדקו והעריכו את , לא נמצא שמשרד האוצר. מתארכת
המשמעויות הכספיות והסביבתיות של מצב משק המי  והמחסור בו וכ  את עלות 

 . הספקת  הנזקי  למשק ולסביבה מאי
 לא קידמה רשות המי  את התכנית להקמת מתק  2009נת  עד ש2007משנת  .5

 .2015 לשנת 2013ומועד הפעלתו נדחה משנת , ההתפלה בגליל המערבי
, ועדת המכרזי  לא השיגה עבור כמות המי  הנוספת מהרחבת המתק  בחדרה .6

כמו , מחיר נמו  יותר ממחיר המי  במתק  המקורי, שהיה באותה עת בשלבי הקמה
 .י  באשקלו  ובפלמחי שקבעה במתקנ

ועדת השיפוט של רשות המי  שינתה שלוש פעמי  את האומדני  להקמת המאגר  .7
.  מסכו  האומד 25% של מתק  ההתפלה בחדרה ואישרה תקציב ביצוע שהיה גבוה בכ

 .התיקוני  באומדני עלויות המאגר מעידי  על תכנו  לקוי ולא מגובש של הפרויקט
עבור חכירת שטח ) ק" החפ להל  (לפיתוח קיסריה מקורות משלמת לחברה  .8

  ). במונחי  דולריי ( מהשמאות שהוכנה עבורה 7.7המאגר ממנה פי 
 סיכו  והמלצות

 600 תגיע כמות המי  המותפלי  עד 2013 שבשנת 2008הממשלה החליטה ביוני 
, כמו כ  הממשלה קיבלה החלטות רבות במהל  עשר השני  האחרונות. ק בשנה"מלמ

רשות , משרד התשתיות, משרד האוצר. לפיה  תקי  מקורות מתק  התפלה באשדודו
המי  וחברת מקורות לא עשו די כדי להוציא מ  הכוח אל הפועל את החלטות 

מוקד  , כדי להבטיח שתותפל כמות המי  להתמודדות ע  המחסור במי , הממשלה
 .ככל האפשר

וגעי  בדבר היה להכריע בעניי  משרד מבקר המדינה מעיר כי על משרדי הממשלה הנ
הקמת המתק  באשדוד ולנקוט את הצעדי  הנדרשי  ליישו  החלטות הממשלה 

 .במטרה להגיע לכמויות המי  שעליה  החליטה
משרד התשתיות הלאומיות ומשרד האוצר ,  רשות המי  על הגורמי  האחראי  

הקמת המתק   להבטיח את  משרדית להתפלת מי י   ובכלל  ועדת המכרזי  הבי 
 . בהתא  להחלטת הממשלה, בגליל המערבי ואת הספקת המי  ממנו

היז  הפרטי שזכה במכרז להקמת מתק  התפלה בשורק שות  בשלושה מחמשת 
 מכמות המי  שיותפלו 70% ק בשנה שה  כ" מלמ400 מתקני התפלה בהיק  של כ

פרטי ה  ג  הבעלי  של קבוצת היז  ה .2013בס  הכול במתקני  בישראל עד שנת 
דלקי  ותחנות כוח פרטיות במשק הישראלי , הבעלי  של חברות בתחו  הספקת גז
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נוצר מצב של אינטגרציה אנכית. המספקות ג  אנרגיה למתקני ההתפלה

8

 בתחו  
ייצור החשמל והתפלת מי י  וחשש ליצירת כוח שוק לא רצוי בענ  , הספקת הגז הטבעי

 . משקית בידי היז  הפרטיהמי  המותפלי  ולהרחבת הריכוזיות ה
לרשות , למשרד התשתיות הלאומיות, משרד מבקר המדינה ממלי  למשרד האוצר

כי במכרזי  להקמת מתקני , משרדית להתפלת מי י  המי  ולוועדת המכרזי  הבי 
התפלה נוספי  בעתיד עליה  לבחו  את יישו  מדיניות הממשלה להגברת התחרותיות 

את באמצעות שילוב שיקולי  נוספי  בעת בחירת המציע עליה  לעשות ז. במשק המי 
שקלול . ניתוח מפת התחרות העתידית בענ  ושיפור התחרות, גיוו  ספקי : כגו , הזוכה

, יתרו  להתפתחות של תחרות, בצד ההתחשבות במחיר המוצע במכרז, פרמטרי  אלה
ת בלבד ולמניעת תלות של המדינה בקבוצת יזמי  אח, לצמצו  הריכוזיות במשק

 .להספקת מוצר חיוני כמו מי 
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שעל א  ההערות בביקורת הקודמת 
, ועל א  הערותיה של ועדת חקירה ממלכתית לא נקטו משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר

על הממשלה . צעדי  מספיקי  כדי שהחלטות הממשלה יוצאו מ  הכוח אל הפועל
  . התמודדות ע  המחסור במי  יושגו במועד שנקבע לכ לוודא שהיעדי  ל

__________________ 
 של חברות ופעילויות ה חברות שבמסגרת  יש הייררכימונח כלכלי המתאר סוג של בעלות ושליטה על  8

 אחראי לתחו  שונה בתהלי) עד אשר הכול מאוחד הכל חבר בהייררכי. הנמצאות בשליטה משותפת
תועלתה של אינטגרציה אנכית בכ) שהיא מצמצמת לאותו יצר  . כדי לספק מוצר סופי או צור) משות*

 את הקטנת העלויות השוליות בהכנת המוצר או מקנה גמישות ומאפשרת, פרטי עיכובי  בתהלי)
 . הצור) המשות*
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   מ" פיתוח ונכסי  בע!חברת נמלי ישראל 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

היבטי  : מ נבדקו הנושאי  האלה" פיתוח ונכסי  בע בחברת נמלי ישראל 
השימוש ברצי  קישו  ,  לרבות הקמת  של נמלי  חדשי  בפיתוח נמלי הי  

; ער החדש בנמל אשדוד לידי חברת נמל אשדודמזרח בנמל חיפה והעברת הש
ייעוד ; הסכמי  להעברת מקרקעי  מהמדינה לחברה ומהחברה לחברות הנמל

  .ודוחותיה הכספיי ; רווחי החברה
 פיתוח נמלי הי  

הוקמה כחברה ) י או החברה" חנ להל  (מ " פיתוח ונכסי  בע חברת נמלי ישראל 
  להל   (2004 ד"התשס, פנות והנמלי  מכוח חוק רשות הס2004ממשלתית בשנת 

מטרת החוק הייתה . 2005והחלה לפעול בפברואר , )החוק או חוק הספנות והנמלי 
 הרפורמה או  להל  (לעשות רפורמה מקיפה בניהול ובמבנה של ענ! נמלי הי  

)הרפורמה בנמלי 
1

באופ  שתהיה הפרדה בי  תפעול הנמלי  ובי  ניהול הנכסי  , 
 .לש  יצירת תחרות בענ!, וח  העתידיהפיזיי  ופית

חברת נמל , מ"חברת נמל אילת בע, י"נוס! על חנ, במסגרת הרפורמה החלו לפעול
ותפקיד  לתת שירותי , ) חברות הנמל להל  (מ "מ וחברת נמל חיפה בע"אשדוד בע

הוקמה על פי החוק במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  , נוס! על כ%. נמל בנמלי 
תפקידה להיות ).  " רספ להל  (רשות הספנות והנמלי  ) רד התחבורה מש להל  (

 . על פיתוח  ועל קידומ  וכ  להסדרת פעילות , אחראית לפיקוח על הספנות והנמלי 
ושר )  שר התחבורה להל  ( הסמיכו שר התחבורה והבטיחות בדרכי  2005בשנת 

י  של נמלי ישראל י להיות חברת הפיתוח והנכס"את חנ)  השרי  להל  (האוצר 
היא נועדה להיות חברה בבעלות ממשלתית מלאה במש% כל .  שני 49לתקופה של 

: ובה , בחוק) ב(9י הוגדרו בסעי! "תפקידיה העיקריי  של חנ. תקופת הסמכתה
העמיד ל; אחרי  שהועברו אליההנכסי  ואת הלהחזיק את המקרקעי  המועברי  

מורשי נכסי  לשימוש חברות הנמל והתאגידי  ה
2

לתכנ  ולפתח את הנמלי  ; 
  "לרספלייע( ; הבטיח את תחזוקת הנכסי ל; במטרה לתת מענה לצורכי המשק

לפעול ; יפעלו לפיההמורשי  בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידי  
 תמורת העמדת הנכסי  לשימוש .לקידו  התחרות בי  הגורמי  הפועלי  בנמלי 

__________________ 
 .1121 1095' עמ, "הרפורמה בנמלי הי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59 ·)2009 , בעניי  זה ראו מבקר המדינה  1
להסמי" תאגיד שהתאגד בישראל ולא הוסמ" , באישור שר האוצר, שר התחבורה רשאי, על פי החוק  2

 .מל בחלק מהנמלי כחברת נמל לתת שירותי נ
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על החברה .  המורשי  החברה מקבלת מה  דמי שימושחברות הנמל והתאגידי 

בחוק ובצווי  . לשל  למדינה תמלוגי  ודמי שימוש בשיעור קבוע מהכנסותיה
שהוציאו השרי  נקבע אילו מהנכסי  ומההתחייבויות של רשות הנמלי  יועברו 

  .י ולחברות הנמל"לחנ
 פעולות הביקורת

ר המדינה כמה היבטי  בפיתוח נמלי  בדק משרד מבק2011אוקטובר  בחודשי  פברואר
ברשות החברות ,  "ברספ, בדיקות משלימות נעשו במשרד התחבורה. י"הי  על ידי חנ
 אג!  להל  (ובאג! התקציבי  במשרד האוצר )  רשות החברות להל  (הממשלתיות 

  ).התקציבי 
 עיקרי הממצאי 

טר  נחת  בי  , כשבע שני  לאחר מועד חקיקת החוק, במועד סיו  הביקורת .1
י ובי  המדינה הסכ  חכירה המסדיר את העברת הזכויות במקרקעי  שהועברו "חנ

י ובי  חברות הנמל בנוגע "וטר  נחתמו הסכמי  מפורטי  בי  חנ, י"מהמדינה לחנ
 .כמתחייב מחוק הספנות והנמלי , י העמידה לרשות "לנכסי  שחנ

 החליטה הממשלה2007במאי  .2
3

לקד  את ) 2007שלה משנת  החלטת הממ להל   (
 נמל  להל  (הליכי התכנו  והפיתוח הסטטוטוריי  של רציפי  חדשי  בנמל אשדוד 

בלוחות זמני  שיאפשרו את השלמת התכנו  )  נמל המפר% להל  (ובנמל חיפה ) הדרו 
ובכלל זה את השלמת התכנו  , והפיתוח של רצי! אחד לפחות בכל אחד מהנמלי 

הממשלה . 2015לא יאוחר מתחילת שנת , הנדרשות להפעלתווהפיתוח של התשתיות 
את מיקומו , הסמיכה את השרי  לאשר את שיטות מימו  ההקמה וההפעלה של הרצי!

משרדית לפיתוח  עוד החליטה הממשלה להקי  ועדה בי . ואת עיתוי פיתוחו והפעלתו
את , הלדעת, ושביססו, י"החלטה זו הסתמכה על בדיקות שעשתה חנ. נמלי ישראל

הצור' בהקמת  של נמלי  חדשי  שימלאו את הצרכי  המשתני  בתחו  הספנות 
 .העולמית

טר  הסתיימו ההליכי  הדרושי  לבניית , 2011באוקטובר , במועד סיו  הביקורת
וטר  הסתיימו שלבי הכנת , 2007נמלי  חדשי  על פי החלטת הממשלה משנת 

למיקומו , הקמה וההפעלה של הרצי!קבלת אישור השרי  לשיטות מימו  ה: הפרויקט
הכרעה ; קבלת האישורי  הסטטוטוריי  הנדרשי ; ולעיתוי פיתוחו והפעלתו
עובדה , ופרסו  מכרז ליז  להפעלת הנמל הראשו  שיוק ; במחלוקות בי  גופי  שוני 

 אלה מה  התלויות בשיטות העבודה של המפעיל  שמעכבת חלק מעבודות התכנו  
 .העתידי

העיכוב בהקמת הנמלי  החדשי  , י" הביקורת כי על פי הערכותיה של חנעוד העלתה
, להארכת זמני השהייה וההמתנה של אניות בנמלי , יגרו  לצפיפות רבה בנמלי 

__________________ 
 .27.5.07  מ1710' החלטת ממשלה מס  3
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יהיה ,  "לפי רספ.  להעלאת העלות הכוללת של ייבוא סחורה וייצואה ובעקבות זאת 
צפוי שהספינות בצי הספנות ממועד זה .  ואיל'2014צור' ברציפי מי  עמוקי  משנת 

 אירופה יהיו בגדלי  שהנמלי  הנוכחיי  לא   הי  התיכו   העולמי בנתיבי אסיה 
התאמת הנמלי  לגודל האניות יהיה צור'  בשל אי,  "להערכת רספ. יוכלו לתפעל

להזי 
4

ההזנה תארי' את זמני הספקת .  את כלל המטעני  בנמלי מדינות אחרות
 מיליו  דולר לשנה משנת 300 ויות הסחר הימי בסכו  של כהסחורות ותייקר את על

 .  "י ורספ"יש גופי  המחזיקי  בעמדה שונה מזו של חנ, ע  זאת.  ואיל'2015
, משרדית לפיתוח נמלי ישראל  לא התכנסה כלל הוועדה הבי 2009נמצא כי משנת  .3

 טיפול ועדת המשנה שהוקמה לצור'. 2007שהוקמה בהתא  להחלטת הממשלה משנת 
 לא   הסוגיה העיקרית המעכבת את מימוש תכניות הפיתוח  בסוגיית יחסי העבודה 

 .מכא  שהוועדה לא עשתה את המוטל עליה. התכנסה כלל
י הקימו בנמל חיפה את רצי! קישו  מזרח למטע  כללי "רשות הנמלי  ובהמש' חנ .4

 העיקרי של הקמת חלקו. ולתפזורת לאחר שהקמתו אושרה ערב הרפורמה בנמלי 
נמצא כי לחברת . 2011 בשנת  וההקמה של החלק הנותר , 2009הרצי! הסתיימה בשנת 

עד מועד סיו  הביקורת נותר . נמל חיפה אי  צור' לפרוק ולטעו  בו מטעני  בשלב זה
א! שבהקמתו , ואי  כוונה להשתמש בו לייעודו המקורי, הנכס ללא שימוש של ממש

מדובר בהשקעה שנית  היה לעמוד עליה מראש וג  היה . ח" מיליו  ש190 הושקעו כ
 .נית  אולי למנוע אותה א  אי  לנמל צור' ברצי!

  בנמל אשדוד מבנה שער חדש על שטח של 2009י סיימה להקי  בשנת "חנ .5
השער ). סכו  זה אינו כולל את עלות הקרקע(ח " מיליו  ש130  דונ  ובעלות של כ120 כ

ומשולבות בו מערכות מכשור ואוטומציה ,  נתיבי יציאה18  נתיבי כניסה ו14כולל 
. ר" מ3,000 כמו כ  כולל השער מתח  תפעולי ובניי  משרדי  בשטח של כ. מתקדמות

על , י לחברת נמל אשדוד לאחר שהוחלט"את השער ואת מבנה המשרדי  העבירה חנ
שתני  שהתשלו  עבור השער מגול  בדמי השימוש המ, ל משרד התחבורה"דעת מנכ

י "את מבנה המשרדי  הכלול בשער העבירה חנ. י"שמשלמת חברת נמל אשדוד לחנ
, וללא מכרז כמתחייב מחוק חובת המכרזי " ללא תמורה"לחברת נמל אשדוד 

י בנתה את השער ואת בניי  המשרדי  כתשתית משותפת בשטח "חנ. 1992 ב"התשנ
פ  המתואר לעיל לידי העברת הנכסי  באו. שלא נועד להעברה לחברת נמל אשדוד

חברת נמל אשדוד אינה מתיישבת ע  חוק חובת המכרזי  ותקנותיו ומנוגדת לעקרונות 
שלפיו תשתיות , Land Lord הרפורמה בנמלי  ולהחלטת הממשלה בדבר חיזוק מודל ה

אלא אמורות לעמוד לרשות כלל , משותפות בנמלי  אינ  ניתנות למפעיל מסוי 
 .המפעילי 

עדיי  לא הכינו הנהלת החברה ) 2011אוקטובר (  הביקורת במועד סיו .6
והדירקטוריו  שלה מסמכי  סופיי  המפרטי  את מדיניות ייעוד הרווחי  של 

והדירקטוריו  עדיי  לא הגיש לרשות החברות את הצעתו לייעוד רווחי ; החברה
  חוק להל   (1975 ה"התשל, כפי שנדרש על פי חוק החברות הממשלתיות, החברה

רשות החברות אישרה את דוחותיה הכספיי  השנתיי  של ). החברות הממשלתיות

__________________ 
 העברת מטעני  מאנייה גדולה לאניות קטנות יותר בנמלי  המסוגלי  לקלוט אניות  הזנה או שטעו    4

 .היעד הסופי של המטע  הוא מדינה אחרת; גדולות
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י בלי להידרש למדיניות ייעוד הרווחי  שלה ובלי שנית  לחברה פטור רשמי "חנ

 . מתשלו  דיבידנד
הרווחי  הלא מחולקי  מצטברי  בחברה ואינ  מרוכזי  בשו  קר  ייעודית לפיתוח 

כספי  אלה הצטברו . מה יעודה לפיתוח הנמלי ג  במאז  החברה לא נרש. הנמלי 
 נוס! על הכנסותיה השוטפות במהל'  וה  משמשי  אותה , בחברה במש' השני 

עבודות תחזוקה :  ה  להוצאותיה השוטפות וה  להשקעותיה בפיתוח הנמלי  השנה 
ופיתוח שהחברה מבצעת בנמלי  הקיימי  וכ  עבודות פיתוח עתידיות להקמת נמלי  

בנסיבות אלה אי  ודאות שהכספי  שהושארו בידיה ולא חולקו כדיבידנד אכ  . חדשי 
 . לצרכי  שוטפי  או אחרי " יזלגו"ישמשו א' ורק לפיתוח הנמלי  ולא 

 י לרשות החברות את טיוטת הדוחות הכספיי  " העבירה חנ2010באפריל  .7
לעה בינה ובי  ואול  בשל מחלוקת שהתג. בהתא  ללוח הזמני  הנדרש, 31.12.09 ל

 2011 רק באוגוסט 2009רשות החברות הוציאה החברה את הדוחות הכספיי  לשנת 
י ובי  "המחלוקת בי  חנ. 2010ועדיי  לא סיימה לערו' את דוחותיה הכספיי  לשנת 

י העבירה לחברות הנמל בדוחות "רשות החברות נסבה על דר' הצגת  של נכסי  שחנ
כיוו  שחברות הנמל תיקנו את דר' הצגת הנכסי  מ, לדעת רשות החברות. הכספיי 

י לבצע שינוי מקביל בדוחותיה כדי לשמור על אחידות "ג  על חנ, בדוחותיה  הכספיי 
ברשות החברות לא נמצאו . בי  דוחותיה הכספיי  ובי  דוחותיה  של חברות הנמל

ספיי  י תציג בדוחותיה הכ" שחנ  2011מסמכי  המסבירי  את שינוי עמדתה ביולי 
,  את הענקת הזכויות בנכסי  המחוברי  לקרקע כחכירה מימונית2010  ו2009לשני  

  . ואילו חברות הנמל יציגו את אות  הנכסי  כחכירה תפעולית
 סיכו  והמלצות

הסדרי : משרד מבקר המדינה העלה בדוח זה ליקויי  כבדי משקל בתחומי  האלה
י עבור חברות "הקמת נכסי  על ידי חנהסדרי  ב; י"המקרקעי  בי  הממשלה ובי  חנ

סדרי אישור הדוחות הכספיי  של ; הסדרי ייעוד רווחי  ותשלומי דיבידנד; הנמל
 .החברה

י וחברות הנמל לפעול ללא דיחוי כדי "חנ, על המדינה, לדעת משרד מבקר המדינה
לחתו  על ההסכמי  הנדרשי  וכדי להסדיר את זכויות הצדדי  במקרקעי  

 .המועברי 
על כל הגופי  הנוגעי  בדבר לפעול בנחישות וביעילות , לדעת משרד מבקר המדינה

לביצוע החלטות הממשלה ולנקוט את כל הפעולות הדרושות להשלמת פעילות התכנו  
 .לצור' קידו  פיתוח נמלי הי  בישראל והקמת נמלי  חדשי  בהתא  לצרכי 

תוח נמלי ישראל לא ביצעה משרדית לפי משרד מבקר המדינה מעיר כי הוועדה הבי 
את המוטל עליה בעניי  ריכוז עבודת המטה וליווי התכניות הסטטוטוריות לצור' 

 .קידו  פיתוח הנמלי 
י לבחו  דרכי  לעשות שימוש "על משרד התחבורה וחנ, לדעת משרד מבקר המדינה

 .נוכח ההשקעה הגדולה בהקמתו, יעיל יותר ברצי! קישו  מזרח בנמל חיפה
 .2010 להגיש ללא דיחוי את דוחותיה הכספיי  לסו! שנת י"על חנ
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   מ"חברת רכבת ישראל בע
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

מ נעשתה בדיקה בנושא סדרי פרישת  של עובדי  "בחברת רכבת ישראל בע
בדיקות השלמה נעשו . במסגרת הסכ  פרישה ובמסגרת הסכמי עבודה אישיי 

 .שלתיות שבמשרד האוצרבאג  לשכר והסכמי עבודה וברשות החברות הממ
מ ובמשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  נעשתה "בחברת רכבת ישראל בע

ביקורת מעקב על תיקו  הליקויי  בנושא הטיפול בתאונות ובבטיחות בחברת 
 .2006רכבת ישראל שפורסמו בדוח ביקורת נפרד בנושא זה ביולי 
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 סדרי פרישת עובדי 
כל פעילותה מרשות הנמלי  והרכבות אל חברת  הועברו עובדי הרכבת ו2003ביולי 

 הועסקו בחברה 2010בסו  ).  חברת הרכבת או החברה להל  (מ "רכבת ישראל בע
 . מיליו 35.9 ומספר הנוסעי  ברכבת הגיע באותה השנה לכ,  עובדי 2,117
בעקבות ". מ"הסכ  עבודה קיבוצי מיוחד לעובדי רכבת ישראל בע" נחת  2003ביוני 

, ) הסכ  הפרישה או ההסכ  להל  ( נחת  הסכ  פרישה 2007 ב, פטיסכסו& מש
 184פרשו במסגרתו , מועד פקיעת תוקפו של ההסכ , 2009עד . 2008 ויישומו החל ב

 הסתכמו תשלומי החברה עבור  2010עד סו  . רוב רוב  לפנסיה מוקדמת, עובדי 
נוס  על ). נסיה מוקדמתפיצויי  ופ, עיקר  בגי  מענקי פרישה(ח " מיליו  ש83.9 בכ
  . עובדי  שהועסקו לפי הסכמי עבודה אישיי 86 פרשו עוד 2009 2007בשני  , כ&

 פעולות הביקורת
את סדרי פרישת  ,  בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי 2011 מר    2010בחודשי  מר  

הבדיקה נעשתה . של עובדי  במסגרת הסכ  הפרישה ובמסגרת הסכמי עבודה אישיי 
ובדיקות השלמה נעשו באג  לשכר והסכמי עבודה וברשות החברות , רהבחב

  .הממשלתיות שבמשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

בבדיקת הביקורת . הנהלת החברה לא גיבשה סייגי  לפרישה במסגרת ההסכ  .1
 מה  לא היו מסמכי  שבה  הסברי  או 16 פורשי  הועלה כי לגבי 21בתיקיה  של 

 .קדמתנימוקי  לפרישת  המו
, אשר לפורשי  במסגרת ההסכ  שנחשדו בעברות משמעת או בעברות פליליות .2

הועלה כי המטפלי  בפרישה המוקדמת לא המשיכו לברר את החשדות שהועלו ולא 
התייעצו ע  היוע  המשפטי של החברה א  ראוי למצות את החקירות בתחו  

 או להביא לידי פרישה ,להעביר את הנושא להמש" טיפול במישור הפלילי, המשמעתי
הנהלת החברה ג  לא יידעה את הדירקטוריו  בעניינ  של . מוקדמת של עובדי  אלו

 .מקרי  אלה
החברה חישבה את שיעור החיסכו  הנובע מהעסקת עובד חדש במקו  המש"  .3

 המתבססת על  הצגת החיסכו  בדר" זו . העסקתו של עובד ותיק המועמד לפרישה
פורש ותיק בעל ניסיו  רב בדרגה בכירה למשכורתו של עובד חדש השוואת משכורתו של 

 אינה משקפת נכונה את המצב משו  שלא הובאה בחשבו  העלייה  בדרגה נמוכה 
במשכורת  של כל העובדי  שיתקדמו בתפקיד ובסול  הדרגות עקב פרישת העובדי  

 . הוותיקי 
 לא הכינה 2009  בהביקורת העלתה כי לאחר שפקע תוקפו של הסכ  הפרישה .4

ולכ  אי  לדעת א  הוא אכ  הביא לידי החיסכו  , החברה תחשיב של החיסכו  מיישומו
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ולא ערכה הפקת לקחי  , החברה ג  לא אמדה את ההתייעלות שנבעה ממנו. המתוכנ 
 . מיישומו

החברה העניקה לעובדי  בכירי  בעלי הסכמי עבודה אישיי  מענקי פרישה  .5
ל "על פי המלצות המנכ, 1980  שעוגנו בהחלטת ממשלה עוד מופיצויי  מיוחדי 

א" לא פורטו , בהמלצות צוי  שיעור הפיצויי  המבוקש. ובאישור הדירקטוריו 
  .א  לא בדיוני הדירקטוריו , הנימוקי  לכ"

 סיכו  והמלצות
הביקורת על סדרי פרישת  של עובדי חברת הרכבת במסגרת הסכ  הפרישה משנת 

ביישו  ההסכ  ובבחינה של השגת , יקויי  בסדרי קבלת החלטות העלתה ל2007
בגו  ציבורי כחברת הרכבת חיוני לתעד את , לדעת משרד מבקר המדינה. מטרותיו

תהלי" הטיפול בפרישת עובדי  במסגרת הסכמי פרישה וכ  לציי  הנמקות לבחירת 
מטרותיו חשוב ג  לבחו  את תוצאות ביצוע ההסכ  ואת השגת . העובדי  שיפרשו

 .לצור" הפקת לקחי  להסכמי פרישה שיוצעו בעתיד
משרד מבקר המדינה העלה ליקויי  בתהלי" קבלת ההחלטות בנושא הענקת פיצויי 

, מדובר בפיצויי  נוספי  על הפיצויי  הרגילי . פרישה מיוחדי  לעובדי  בכירי 
שוב לציי  לכ  ח. שאינ  מתחייבי  מהסכמי העבודה האישיי  וכרוכי  בשיקול דעת

ל ובפרוטוקולי  של החלטות הדירקטוריו  "את הנימוקי  להענקת  בהמלצות המנכ
  . בעניינ  ולוודא כי ההחלטות מתקבלות על בסיס שוויוני תו" שמירה על מינהל תקי 
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 ממצאי מעקב
 הטיפול בתאונות ובבטיחות 

 ממשלתית  הופרדה הרכבת מרשות הנמלי  והרכבות והחלה לפעול כחברה2003ביולי 
המטרות , בי  היתר, אלה).  החברה או הרכבת להל  (מ "ושמה רכבת ישראל בע
כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, שלשמ  נוסדה החברה

1

להפעיל רכבות להסעת : 
לפעול לעידוד השימוש בתעבורה מסילתית ולהפיכת , נוסעי  ולהובלת מטעני 

, ברזל מוסדרת בי  השארהפעלת  של מסילות ה. הרכבת לכלי תחבורה יעיל וזמי 
)  פקודת המסילות להל   (1972 ב"התשל, ]נוסח חדש[בפקודת מסילות הברזל 
, בעשור האחרו  גדל מספר הנוסעי  ברכבת בהיק  ניכר. ובתקנות שנקבעו מכוחה

 . 2010 מיליו  נוסעי  בשנת 36  לכ2002 מיליו  נוסעי  בשנת 17 מכ
 2011ביוני . איכות וסביבה, ביטחו ,  הקימה החברה חטיבה לבטיחות2006במר/ 

 תכנית הבטיחות  להל  (אישר דירקטוריו  החברה תכנית בטיחות חדשה לחברה 
  להל  (והיא אושרה על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכי  מר ישראל כ/ , )החדשה

 הכינה הרכבת תכנית עבודה למימוש תכנית הבטיחות 2011ביולי ). שר התחבורה
 חתמו החברה 2011באוגוסט . עו בה יעדי  להשגה בתו& חמש שני ונקב, החדשה

על הסכ  עקרונות בנושא ההשלכות , בהסכמת משרד התחבורה, וועד עובדי החברה
 .של תכנית הבטיחות החדשה על העובדי  ברכבת

 פרס  משרד מבקר המדינה דוח ביקורת נפרד בנושא הטיפול בתאונות 2006ביולי 
) דוח הביקורת הנפרד   להל(ובבטיחות ברכבת 

2

, ובו בח  היבטי  של בטיחות ברכבת, 
 מפגשי  להל  (לרבות הטיפול בהסדרת מפגשי  של מסילות הברזל ע  כבישי  

  . חקירת תאונות שבה  מעורבת רכבת וכשירות נהגי הקטרי , )דר& מסילה
 פעולות הביקורת

מעקב אחר תיקו   עשה משרד מבקר המדינה ביקורת 2011אוגוסט  בחודשי  מר 
ובדיקות , הבדיקה נעשתה ברכבת. ליקויי  שעליה  הצביע בדוח הביקורת הנפרד

  . השלמה נעשו במשרד התחבורה
 עיקרי הממצאי 

 עדיי  לא השלי  משרד התחבורה את יישו  החלטת הממשלה 2011עד אוגוסט  .1
. וי חקיקה בדבר קביעת כללי  וסמכויות פיקוח על הרכבת באמצעות שינ2002משנת 

__________________ 
 .מ" בדבר הקמת חברת רכבת ישראל בע1998 בינואר 3120החלטת ממשלה   1
 ). 2006יולי  (‰Ú· Ï‡¯˘È ˙·Î¯ ˙¯·Á ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„"Ó ,˙ÂÁÈË··Â ˙Â Â‡˙· ÏÂÙÈË, קר המדינהמב  2
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. משרד התחבורה לא פעל להסדיר את רישוי הנהגי  ולהתקי  דיני תעבורה לנהגי רכבת
 טר  הוסדר בחקיקה ג  הפיקוח על כשירות  של נהגי קטר מהבחינה הרפואית

 . ובדיקת הנהגי  לאיתור שימוש בסמי  ובאלכוהול
.  היבשה הקי  משרד התחבורה אג  רישוי ובקרה מסילתי במינהל2008בשנת  .2

בכ" נפגעה יכולתו . ולא הועסקו בו עובדי  מקצועיי , האג  אויש רק במנהל אג 
 . למלא את התפקידי  שהוטלו עליו

החברה סיימה לבצע הפרדה מפלסית .3
3

דר" ליד כפר מנח  כשלוש   במפגש מסילה
החברה סיימה שמונה הפרדות מפלסיות . וחצי שני  אחרי מועד הסיו  המתוכנ 

שבע מה  באיחור של כשנה לעומת ; 2008בהסכ  שחתמה ע  הממשלה בשנת שתוכננו 
 התקינה משטרת ישראל מחדש שלוש 2011רק בנובמבר . המועד שנקבע בהסכ 

 . דר" מצלמות להמש" ניסוי לאכיפת הוראות החוק במפגשי מסילה
ביקורת קודמת העלתה שמדרי" . טר  הוסדר בחקיקה נושא הסמכת נהגי קטרי  .4

א  שהחברה הודיעה למשרד מבקר המדינה בנובמבר .   השתת  בהסמכת אחיינונהגי
היה המדרי" חבר ג  בוועדה שאישרה את ,  שתפעל למנוע ניגוד ענייני  מעי  זה2006

 . 2008הסמכת אחיינו לתפקיד נוס  בשנת 
 אישר דירקטוריו  החברה להקי  אג  פיקוח תפעולי ארצי כדי 2009באוקטובר  .5

האג  החל לפעול . את הבקרה והפיקוח של הנהלת החברה על הבטיחות ברכבתלהגביר 
 .כשנתיי  לאחר מכ , 2011רק באוקטובר 

מספר האירועי  שבה  עברו נהגי רכבת על פני סימנור .6
4

 אדו  הל" וגדל במרוצת 
חוקר התאונות הראשי של החברה ציי  שהתחקירי  חשפו תפקוד לקוי של . השני 

 . ועי  והפרה של נהלי  ותקנותהמעורבי  באיר
בנוהל החברה לא הוגדר פרק זמ  ברור להשלמת חקירת אירועי  ותאונות אלא  .7

מיו  קרות  ,חודשי וא   ,בכמה מקרי  עבר זמ  ממוש" למדי". פרק זמ  סביר"נכתב 
 . האירוע ועד השלמת הבדיקה

ת רכבת ואת משרד התחבורה לא הסדיר בחקיקה את הבירור הפנימי של תאונו .8
קרי המשטרה או ועדת בירור שימנה , היחס בינו ובי  החקירה בידי גופי  חיצוניי 

 . השר
 של  פעולותיה  וסמכויותיה, משרד התחבורה טר  התקי  תקנות בדבר מינוי  .9

אשר שר התחבורה רשאי למנות לש  חקירת גורמיה ונסיבותיה , ועדות בירור ובדיקה
 .ג אד  או נחבל חבלה של ממששל תאונת דרכי  שבה נהר

בכמה מקרי  נמצא חוסר עקביות בעונשי  בגי  הפרת תקנות תפעוליות ונהלי   .10
נסיעה במהירות , עונשי  בגי  הפרת תקנות כגו  מעבר על פני סימנור אדו . של הרכבת
ולא נית  משקל , עצירה לפני מחסו  מקולקל היו לעתי  קלי  מדי גבוהה ואי

 . ותלהצטברות עבר
__________________ 

 . כ  שכל אחת מה  היא במפלס אחר, הפרדה בי  מסילת ברזל לבי  דר  אחרת  3
המוצבי$ לצד המסילה ומציגי$ לנהג הרכבת באורות , תנועת הרכבת מתבצעת באמצעות סימנורי$  4

 . הא$ הוא רשאי להמשי  בנסיעה ובאיזו מהירות והא$ עליו לעצור, יו לנהוגצבעוניי$ כיצד על
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 הודיעה החברה למשרד מבקר המדינה שדירקטוריו  החברה אישר 2006בדצמבר  .11
בנובמבר . 2007ושהסול  יובא לידיעת כלל העובדי  עד סו  ינואר , סול  עונשי  חדש

עד .  נמסר לדירקטוריו  כי אי  תוק  להסכמה לשינוי בסמכויות וועדת המשמעת2010
  חדש וטר  נקבעו עונשי מינימו  מדורגי   טר  הונהג סול  עונשי2011דצמבר 

  .לעברות על פי חומרת 
 סיכו  והמלצות 

ביקורת המעקב על יישו  ממצאי דוח הביקורת הנפרד שהכי  משרד מבקר המדינה 
 העלתה שהחברה טר  תיקנה חלק ניכר מהליקויי  שעליה  עמד משרד 2006ביולי 

  מנגנוני הרתעה הולמי  למניעת החברה לא פעלה ליישו, בי  היתר. מבקר המדינה
 . אירועי  בטיחותיי  שמקור  בכשל בהתנהגות  של עובדיה

על הליקויי  המתמשכי  בתחו  , שוב ושוב, במש" השני  העיר משרד מבקר המדינה
א  על פי כ  נמצא שטר  הוסדרו . האסדרה של משרד התחבורה על פעילות הרכבת

הפיקוח על סדרי הבטיחות וענישה ראויה , רכבת נושא מת  הרישיונות לנהגי  בחקיקה 
בפועל הרכבת עדיי  . של נהגי רכבת המתרשלי  בתפקיד  ומסכני  את הציבור
חר  ההערות החוזרות , מפקחת על עצמה ומשרד התחבורה טר  תיק  ליקוי חמור זה

 . ונשנות של משרד מבקר המדינה בעניי  זה
 הרכבת ומשרד  המעורבי  בדבר על כל הגורמי  , לדעת משרד מבקר המדינה

 להפנות תשומת לב מיוחדת לתחו  הבטיחות ברכבת במטרה לשפרו ולוודא  התחבורה 
, את תיקו  הליקויי  שהעלה משרד מבקר המדינה בדוח זה ובדוחות ביקורת קודמי 

מדובר בתחו  שנוגע בחיי אד  ואי  מקו  לדחיות נוספות . ויפה שעה אחת קוד 
  .   למניעת תאונות רכבת נוספותבתיקו  הליקויי
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
, )ת"ות(בוועדה לתכנו  ולתקצוב שלה , )ג"מל(במועצה להשכלה גבוהה 

איל  נבדקו היבטי  שוני  של  אביב ובאוניברסיטת בר באוניברסיטת תל
לימודי  תקציביות ותכניות  תכניות לימודי  חו (הפעלת התכניות המיוחדות 

לרבות הלי  קבלת ההחלטות בעניינ  והפיקוח על , )לאוכלוסיות ייעודיות
ניהול המידע הקיי  בנושא וסוגיות הקשורות לתנאי העסקה של , יישומ 

 .המרצי  המלמדי  בתכניות ולתנאי הקבלה אליה 
. במכללה האקדמית עמק יזרעאל נבדקו כמה נושאי  הנוגעי  לפעילותה

ת ואצל הממונה על השכר והסכמי "בוות, ג"השלמה נעשו במלבירורי  וביקורת 
 .עבודה במשרד האוצר
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 תכניות לימודי  מיוחדות באוניברסיטאות 
נקלעה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל למשבר כספי ) 2010 2000(בעשור האחרו  

המשבר המתמש  הזה הניע . בי  היתר עקב קיצוצי  תקציביי  שהושתו עליה, עמוק
אוניברסיטאות לפעול בדרכי  שונות להגדלת הכנסותיה  במטרה לשפר את את ה

נוס# על תכניות , אחת הדרכי  הייתה פיתוח תכניות לימודי  מיוחדות. מצב  הכספי
שנותנות מענה ג  , תכניות אלו. שלבוגריה  מוענק תואר אקדמי, הלימודי  הרגילות

ה בגיל  של הסטודנטי   עליי לתופעה בולטת נוספת בתחו  ההשכלה הגבוהה 
 חו&"תכניות לימודי  )  1:   (נחלקות לשני סוגי  עיקריי , הנרשמי  ללימודי 

של המועצה ) ת" ות להל  ( תכניות לימודי  שהוועדה לתכנו  ולתקצוב  " תקציביות
אינה משתתפת במימונ  וששכר הלימוד המשול  ) ג" מל להל  (להשכלה גבוהה 

  תכניות לימודי  חו& להל  (משכר הלימוד הרגיל , ה ניכרתלעתי  במיד, עבור  גבוה
 תכניות שהותאמו  תכניות לימודי  לאוכלוסיות תלמידי  ייעודיות )  2(;   )תקציביות

, לבעלי מקצועות מסוימי  או למגזרי  מסוימי  בציבור, למקומות עבודה מסוימי 
 תכניות לימודי   הל  ל(אוכלוסיות חרדיות ובני מיעוטי  , כגו  כוחות הביטחו 
שכר הלימוד עבור תכניות אלה אינו בהכרח גבוה משכר ). לאוכלוסיות ייעודיות

שתי . והרווח מה  טמו  בכ  שנרשמות אליה  קבוצות תלמידי  גדולות, הלימוד הרגיל
 ".תכניות מיוחדות"או " תכניות לימודי  מיוחדות"התכניות ייקראו יחד בדוח זה 

)2009 2008(ט "בשנת הלימודי  התשס, מרכזית לסטטיסטיקהלפי נתוני הלשכה ה
1

 
ת "מנתוני  שהעבירה ות.  סטודנטי 121,000 למדו באוניברסיטאות בס  הכול כ

המסתמכי  על דיווחי  שקיבלה במהל  הביקורת , למשרד מבקר המדינה
תקציביות  עולה כי באותה שנה למדו בה  בתכניות לימודי  חו&, מהאוניברסיטאות

 סטודנטי 2,096
2

בתכניות .  מהתכניות היו תכניות לימודי  לתואר שני90%וכי מעל , 
למדו באותה שנה ) לתואר ראשו  ושני(הלימודי  לאוכלוסיות ייעודיות 

 סטודנטי 2,114באוניברסיטאות 
3

 .  
 פעולות הביקורת

ג " לסירוגי  בדק משרד מבקר המדינה את טיפול  של מל2010דצמבר  בחודשי  מר 
ת בתכניות הלימודי  המיוחדות באוניברסיטאות וכ  היבטי  שוני  של "ושל ות

, ת"ג ובוות"הבדיקה נעשתה במל. הפעלת התכניות על ידי שתי אוניברסיטאות
, תקציביות שהפעילה בעיקר תכניות לימודי  חו , אביב באוניברסיטת תל
 .וסיות ייעודיותשהפעילה בעיקר תכניות לימודי  לאוכל, איל  ובאוניברסיטת בר

יובהר שמשרד מבקר המדינה לא בח  את ההצדקה להפעלת  של התכניות המיוחדות 
. ואי  לראות בדוח זה משו  חוות דעת כלשהי על רמת  האקדמית ועל הצור! בקיומ 

__________________ 
 . שנת הלימודי  במוסדות להשכלה גבוהה מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר  1
 .לאומיות ברפואה לא כולל סטודנטי  שלמדו בתכניות בי   2
ת תכניות לימודי  " לוותהנתו  חלקי בלבד מאחר שחלק מהאוניברסיטאות לא כללו בדיווחיה   3

 . לאוכלוסיות ייעודיות מסוימות
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ת והמוסדות "ות, ג"ההחלטות בענייני  אלה נמצאות בתחו  שיקול הדעת של מל

  . המנהלי  של האוניברסיטאות
 קרי הממצאי עי

 ת וטיפול  בתכניות הלימודי  המיוחדות"ג וות"החלטות מל
ת לא היו נתוני  מלאי  ומעודכני  על תכניות הלימודי  "ג וות"בידי מל .1

ולכ  ה  לא יכלו לקיי  בקרה ופיקוח , המיוחדות שהפעילו המוסדות להשכלה גבוהה
 .נאותי  בנושא חשוב ומהותי זה

כי היק$ תכניות הלימודי  לאוכלוסיות , בי  היתר, ג"ל קבעה מ2004בנובמבר  .2
ייעודיות הוא רחב הרבה יותר מהרצוי והחליטה כי על המוסדות המבקשי  לקיי  

ת לא פנו "ג וות"מל. תכניות לימודי  כאלה לקבל את אישורה לפני פתיחת 
משמעית וברורה שידווחו לה  על כל  לאוניברסיטאות בהמש! להחלטה בדרישה חד

בייחוד על תכניות שנדרש אישור להמש! , כנית לימודי  ייעודית שה  מפעילותת
הועלה כי האוניברסיטאות שנבדקו . הפעלת  ועל התכניות החדשות שבכוונת  להפעיל

ג להמש! הפעלת  של "לא ביקשו את אישור מל) אביב איל  ותל בר(כאמור בביקורת זו 
וא$ פתחו והפעילו תכניות , ה מההחלטהכפי שעול, התכניות שעבור  נדרש אישור כזה

ג על כ! ולמותר לציי  שלא "לימודי  חדשות לאוכלוסיות ייעודיות בלי שעדכנו את מל
 . קיבלו לכ! את אישורה כנדרש

איל  העלתה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כמה טענות והשגות  אוניברסיטת בר
ולעניי  מעמד  של ,  שוני ת לקבוע הוראות בענייני "ג וות"לעניי  סמכות  של מל

וסמכויותיה  לעניי  התכניות המיוחדות , ת בכלל"ג וות"החלטות והנחיות של מל
ג אינה מוסמכת להתנות כל תכנית "בי  היתר טענה האוניברסיטה כי מל. בפרט

וכי היא אינה מוסמכת , באישור מחודש, שנועדה להעניק תואר שאושר, לימודי 
שטענות , ג"מל. ות מה יהיה היק$ התכניות המיוחדותלהחליט עבור האוניברסיטא

הודיעה למשרד מבקר המדינה כי היא דוחה , והשגות האוניברסיטה הובאו לידיעתה
בי  היתר ציינה ". ג"מל/ת"מכל וכל את הטענות המטילות ספק באשר לסמכות ות"

במוסדות ת ה  המוסמכות לדו  בסוגיית תכניות הלימודי  המיוחדות "ג כי היא וות"מל
המתוקצבי  על מכלול היבטיה ולגבש מסקנותיה  ה  באשר לעצ  קיומ  של תכניות 

 . ככל שיחליטו שנית  לקיימ , כאמור וה  באשר לכללי  לקיומ 
איל  וליתר המוסדות להשכלה  ת להבהיר במפורש לאוניברסיטת בר"ג וות"על מל

ר במוסדות להשכלה המוסמ! להכי) רגולטור(ג כגו$ מאסדר "גבוהה את מעמד מל
לפי החלטת ,  הממונה ת "גבוהה ולאשר מת  תארי  אקדמאי  ואת מעמד ות

 ולא להותיר מצב של עמימות כלשהי בנוגע  על הפ  התקציבי של תחו  זה , הממשלה
כ  עליה  להבהיר למוסדות אלה את ההוראות שלפיה  עליה  לפעול . לסמכויותיה 

 .ולאכו$ הוראות אלה בעקביות
, 2007רק באפריל . תקציביות ת לסוגיית התכניות החו " נדרשה ות2002שנת ב .3

תקציביות  ת החלטה ולפיה אי  לאשר תכניות חו "קיבלה מליאת ות, כחמש שני  מאז
חדשות במוסדות המתוקצבי  ואי  להגדיל את מספר הסטודנטי  הקיימי  בתכניות 

ת בגיבוש עמדתה " של ותהעיכוב הרב. תקציביות של המוסדות המתוקצבי  החו 
קביעת הנחיות או הוראות זמניות יצרו מצב שבו בפועל התאפשרה  בנושא חשוב זה ואי
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יובהר . תקציביות חדשות רבות במהל! חמש השני  האמורות פתיחת  של תכניות חו 
 . על מציאות בלתי תקינה זו ולא פעלו לשינויה, במש! שני  מספר, ת ידעו"ג וות"כי מל

תקציביות הקיימות ובה   ת לא דנה בתנאי  שבה  פועלות התכניות החו "החלטת ות
ת"ג וות"ולא הוטל על הגורמי  המקצועיי  במל, תנאי הקבלה אליה 

4

 לקבוע כללי  
 . ותנאי  להמש! הפעלת  של תכניות אלה

ובשל כ! המשיכו המוסדות המתוקצבי  , ג לא אכפו את ההחלטה דלעיל"ת ומל"ות
דבר שהשפיע על מאפייני מערכת ההשכלה , תקציביות חדשות ו לפתוח תכניות ח

 . הגבוהה כולה
איל  עבור  אביב ואוניברסיטת בר ספי הקבלה שקבעו אוניברסיטת תל, יתר על כ  .4

מועמדי  לכמה תכניות מיוחדות היו נמוכי  מספי הקבלה שקבעו עבור מועמדי  
ובקרה על האוניברסיטאות בעניי  ג מצדה לא קיימה כל פיקוח "מל. לתכניות הרגילות

 .זה
א$ שלפי מסמכי המטה , תקציביות ג לא דנה בנושא התכניות החו "מליאת מל .5

 על   תקציבית ואקדמית  לנושא זה כאמור השפעה מהותית , ת"המקצועי שלה ושל ות
ג "ת מצדה לא יזמה דיו  בנושא זה במליאת מל"ות. מערכת ההשכלה הגבוהה בכללותה

 ולפיה היא לא תקבל החלטות 2002ת מיולי "חלטה מפורשת של מליאת ותעל א$ ה
 .ג"בעניי  זה לבדה אלא תעביר את העניי  לדיו  במל

הפעלת  של תכניות לימודי  מיוחדות במוסדות להשכלה גבוהה הממומני   .6
שבו משאבי  , בעיקר מכספי מדינה עלולה במקרי  מסוימי  לגרו  למצב בלתי רצוי

) תשתיות פיזיות, סגל מינהלי, סגל אקדמי(הממומני  מכספי מדינה ותשומות 
שאמורי  לשמש את הציבור הרחב יופנו לתכניות לימודי  מיוחדות המיועדות לציבור 

לש  מניעת מקרי  כאלו נדרשת בקרה קפדנית על הקצאת המשאבי  . מסוי  בלבד
המופנות לתכניות ) יסגל אקדמי וסגל מינהל(ובייחוד תשומות כוח אד  , והתשומות

 .אלה במסגרת של עבודה נוספת
) ת" כללי ות להל  (ת בנושא עבודה נוספת של חברי סגל אקדמי "בכללי  שקבעה ות

אי  התייחסות לעבודה נוספת של חברי סגל באוניברסיטה שבה ה  מועסקי  דר! קבע 
עבודה ת מתייחסת ל"א! ות, ולהעסקת  בתכניות הלימודי  המיוחדות בפרט, בכלל
ת "ות. כמו לעבודה נוספת מחו  למוסדות, במכתבי  שהיא מוציאה למוסדות, כזאת

א! לא דרשה מה  דיווח על פעולותיה  , העירה לאוניברסיטאות שפעלו בניגוד לכללי 
ג  כאשר היה מדובר בחריגות חוזרות ונשנות , בעניי  ולא נקטה שו  פעולה ממשית

 .דובחריגות מהותיות או בוטות במיוח
 ,1985 ה"התשמ, בניגוד למתחייב מחוק יסודות התקציב, בביקורת הועלו מקרי  שבה 

איל  למרצי  שלימדו בתכניות  אביב ואוניברסיטת בר שילמו אוניברסיטת תל
  להל  (ת והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר "ללא אישור ות, המיוחדות

__________________ 
סטטיסטיקאי  ומשפטני  המסייע , חשבונאי , ת קיי  מטה מקצועי המורכב מכלכלני "ג וות"במל  4

 .בידיה  בקבלת החלטות בסוגיות הנוגעות לתחו  ההשכלה הגבוהה
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שכר גבוה מהמותר, )הממונה על השכר

5

ובות האוניברסיטאות למשרד מבקר מתש. 
המדינה עולה כי עניי  הפיקוח על השכר טר  הוסדר שכ  ה  מסתייגות מהחלת חוק 

  . יסודות התקציב עליה 
 אביב תקציביות באוניברסיטת תל תכניות לימודי  חו 

אביב  החליטה אוניברסיטת תל) 2011 1993(א "התשע ד"בשנות הלימודי  התשנ .1
תקציביות לתואר   תכניות לימודי  חו 23להפעיל )  האוניברסיטה  ג  להל  בפרק זה(

  תכניות חו 19א הפעילה האוניברסיטה "בשנת התשע.  מה 21שני ובפועל פתחה 
ג  , ג לשו  תכנית מתכניות אלה"האוניברסיטה לא ביקשה את אישור מל. תקציביות

 . לא לאלה שאי  לה  כלל תכנית תקציבית מקבילה

לא , המשמשת כהנהלה האקדמית של האוניברסיטה, ט והוועדה המרכזתמלבד הסנ
 הוועד המנהל   המוסדות המנהלי  הנוספי  של האוניברסיטה 2005קיבלו מאז שנת 
על , תקציביות  דיווח כלשהו מהנהלת האוניברסיטה על התכניות החו  וחבר הנאמני  

עת  על דמותה של חלק  היחסי בתכניות הלימודי  של האוניברסיטה ועל השפ
א$ שראוי היה לכלול דיווח כזה במסגרת הדיווח התקופתי על פעולות , האוניברסיטה

 . האוניברסיטה המוגש לוועד המנהל
תקציביות   מינה הרקטור ועדה לבדיקת נושא התכניות החו 2006בנובמבר  .2

רמת , הרמה האקדמית של הסטודנטי , ספי הקבלה לתכניות אלה, באוניברסיטה
ואופ  ניהול תכניות , השפעת הלימודי  בתכניות אלה על הסגל האקדמי, הלימודי 

א! חלק , 2007הוועדה הגישה את המלצותיה בפברואר ; ) ועדת הבדיקה להל  (אלה 
מדוח הוועדה ומדוחות ועדות המעקב . א$ שהסנט החליט לאמצ , מהותי מה  לא יוש 

תקציביות עולה כי התקבלו  י  החו שמינתה האוניברסיטה לליווי תכניות הלימוד
לתכניות אלה ג  תלמידי  שאינ  עומדי  בתנאי הס$ לקבלה ללימודי תואר שני 

וכי ספי הקבלה שנקבעו לתכניות אלו ללא , ג ועל ידי האוניברסיטה"שנקבעו על ידי מל
נמוכי  וגמישי  יותר מאשר ספי הקבלה של תכניות , ג"אישור כנדרש של מל

באחת התכניות שיעור התלמידי  שלא עמדו , לדוגמה. ילות לתואר שניהלימודי  הרג
 .20% בתנאי הקבלה הרגילי  מס! התלמידי  בתכנית זו היה כ

 התקשרה האוניברסיטה בהסכ  ע  חברת הדרכה פרטית 2007  ו2006בשני   .3
למהנדסי  ומנהלי ) MBA(לצור! הפעלת תכנית לימודי  לתואר שני במינהל עסקי  

מממצאי הביקורת עולה כי . בשני  אלה)  התכנית למהנדסי  להל  (קטי  פרוי
היא : בהנחיותיה ובהחלטותיה, ג"האוניברסיטה פעלה שלא על פי הקבוע בכללי מל

נתנה אפשרות לסגל הוראה חיצוני השונה מסגל ההוראה הרגיל ללמד בתכנית והציבה 
לימודי  בתכנית הרגילה למועמדי  לתכנית תנאי קבלה מקלי  לעומת המועמדי  ל

. ת"ג וות"וזאת בלי שהדבר נבח  כנדרש ואושר על ידי מל, לתואר שני במינהל עסקי 
האוניברסיטה לא בחנה א  הענקת בלעדיות על ניהול ההרשמה לתכנית , כמו כ 

לחברת הדרכה פרטית וקביעת תנאי קבלה ולפיה  רק מי שמעסיקו מוכ  להתחייב 

__________________ 
„Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ˙  ,מבקר המדינה( בעניי  זה 2009בדוח שהוציא מבקר המדינה בשנת   5

‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ , הובאה עמדת האוניברסיטאות אשר הסתייגו מהחלת חוק יסודות ) 2009שנת
 . ולא אפשרו לממונה על השכר לפקח עליה 1999התקציב עליה  מאז שנת 
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פגעו בשוויוניות ומהווי  , ד שלו רשאי להירש  לתכניתלשאת בעלויות שכר הלימו
 . 2007 ז"התשס, פגיעה בעקרונות שנקבעו בחוק זכויות הסטודנט

תקציביות ה  ברוב  חברי סגל אקדמי של האוניברסיטה  המרצי  בתכניות החו  .4
נוהלי : בעניי  זה הועלו ליקויי  אלה. המלמדי  בתכניות אלה במסגרת עבודה נוספת

ניברסיטה בעניי  החובה להגיש אישורי  לעבודה נוספת באוניברסיטה לא היו האו
האוניברסיטה לא ; ת והנחיותיה"מלאי  וברורי  דיי  ולא היו מותאמי  לכללי ות

 קיימה בקרה ופיקוח על עבודת חברי הסגל האקדמי שלה בתכניות הלימודי  החו 
ברסיטה אינה פועלת על פי כללי האוני; תקציביות ובעבודה נוספת מחו  לאוניברסיטה

כאשר אינה דורשת בחלק מהמקרי  מחברי הסגל שלה לבקש אישור מראש , ת"ות
לעבודה נוספת ולא אוסרת עבודה כזאת על מי שאינו ממלא את כל חובותיו בתכניות 

 . הרגילות כלפיה

האוניברסיטה אפשרה לחלק מחברי הסגל האקדמי שלה לעסוק בהוראה בתכניות 
מוסדות . תקציביות ובניהול  על חשבו  שעות הלימוד הרגילות שלה    חו לימודי

אול  ה  , דנו בתופעה זו והחליטו להפסיקה) הוועדה לתואר שני, הסנט(האוניברסיטה 
 .לא וידאו כי החלטת  זו אכ  יושמה על ידי האוניברסיטה

 ת החו את הפעולות הכספיות של האוניברסיטה הכרוכות בהפעלת רוב התכניו .5
ביצעו שני מכוני  , לרבות התשלומי  לחברי הסגל האקדמי שלימדו בה , תקציביות
חיצוניי 
6

מסלול "שהיוו , באמצעות המכוני . ת קיימה בקרה בנושא" שלה בלא שוות
שילמה האוניברסיטה לחברי סגל אלה שכר הגבוה בשיעור , להסדרה המחייבת" עוק$

ת ואושר על ידי הממונה על "כר שנקבע על ידי ותמהש) פי שלושה עד שמונה(ניכר מאוד 
בדוח שהגישה ועדת הבדיקה היא המליצה על בחינה מחדש של הפערי  . השכר

לא נמצא כי האוניברסיטה . תקציביות הגדולי  מאוד בשכר המרצי  בתכניות החו 
 . נקטה צעדי  ליישו  המלצה זו של הוועדה

ות בתשתיות מינהליות של האוניברסיטה תקציביות נעזר תכניות הלימודי  החו  .6
. ומתקיימות במבני  שלה שנבנו מכספי מדינה או מתרומות שניתנו למטרות ציבוריות

האוניברסיטה א$ שיפצה באיכות מיוחדת קומה שלמה בבניי  בית הספר למינהל 
הכניסה לקומה זו אינה ; ש רקנאטי לשימוש אחד מהמכוני  האמורי "עסקי  ע

והיא מתבצעת באמצעות כרטיס אישי המונפק רק , הסטודנטי אפשרית לכלל 
תקציבית מינהל עסקי  למנהלי   חלק מהלימודי  בתכנית החו . לתלמידי המכו 

 .מתקיימי  בקומה זו
תקציביות מסייעות לאוניברסיטה ואולי א$ תורמות  ההכנסות מהתכניות החו 

ושה בתשתיות ציבוריות ע  זאת השימוש שהיא ע. לתחזוקת התשתיות הפיזיות שלה
 .אלה לצור! התכניות האמורות מחייב בחינה עקרונית של הנושא

בעוד שסטודנטי  הלומדי  בתכניות הלימודי  הרגילות יכולי  לקבל  .7
תקציביות  ברוב התכניות החו , מהאוניברסיטה מלגות על פי אמות מידה שהיא קבעה

  . היא אינה מעניקה מלגות או הלוואות לתלמידי 
__________________ 

הוגדר מכו  " מנהלית וכספית,  בקרה אקדמית נוהל מכוני  "בהוראת ההנהלה של האוניברסיטה   6
 ". או הקשור בה/הנושא את ש  האוניברסיטה ו, בעל אופי אקדמי, תאגיד עצמאי"י כחיצונ
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 איל  תכניות לימודי  מיוחדות באוניברסיטת בר

הפעילה בשנת )  האוניברסיטה להל  בפרק זה ג  (איל   אוניברסיטת בר .1
 תכניות לימודי  ייעודיות לתואר ראשו  26:  תכניות מיוחדות30ע "הלימודי  התש

 .תקציביות לתואר שני  תכניות לימודי  חו 4 ולתואר שני ו
ג להפעלת רוב התכניות הייעודיות שלה שהיו "שה אישור ממלהאוניברסיטה לא ביק

ג לא ביקשה "ג  לאחר החלטת מל. 2004ג מנובמבר "קיימות עוד לפני החלטת מל
שלגביה  , האוניברסיטה את אישורה להמש! הפעלת התכניות הייעודיות הקיימות

ור שלוש לאחר ההחלטה פתחה האוניברסיטה ללא איש, לא זו א$ זו. נדרש אישור כזה
 . תכניות לימודי  חדשות לאוכלוסיות ייעודיות

האוניברסיטה קבעה לתכניות מיוחדות ספי קבלה נמוכי  מספי הקבלה לתכניות  .2
ג בנושא זה בלי שקיבלה "הלימודי  הרגילות וא$ נמוכי  מספי הקבלה שקבעה מל

לא נמצא שהדבר נעשה כדי לקד  . כנדרש, ג לעשות זאת"אישור מראש ממל
ולא נמצאה כל אסמכתה המצביעה על , חברתית וכלוסיות חלשות מהבחינה הכלכליתא

 . כ! שבאוניברסיטה התקיי  דיו  יסודי בעניי  זה
 נקבע כי אוניברסיטה לא תקבל כספי 2004ג במר  "במסמ! שאושר על ידי מל .3

למעט הקצבות , לרבות משרדי ממשלה, מדינה במישרי  או בעקיפי  מכל גור  שהוא
ת תוכל לאשר מראש לאוניברסיטה התקשרות ע  גור  כאמור למת  "וכי ות, ת"ות

בנסיבות חריגות ועל פי שיקול , שירותי  להוראה אקדמית לקראת תארי  אקדמיי 
 . דעתה

ג את המסמ! החלה האוניברסיטה להפעיל שלוש תכניות ייעודיות על "מאז אישרה מל
וע  משרד הביטחו  א! היא לא סמ! התקשרויות שלה ע  משרד ראש הממשלה 

ת ומיותר לציי  כי לא קיבלה לכ! את אישורה כנדרש להתקשרויות "דיווחה על כ! לוות
 .אלה ולהפעלת תכניות הלימודי  שבגינ  בוצעו ההתקשרויות

ל או משרד הביטחו  לא נחת  הסכ  המעג  את חובותיה  "בי  האוניברסיטה לבי  צה
תקציבית מסוימת    בהתקשרות להפעלת תכנית חו וזכויותיה  של כל אחד מהצדדי

ובכלל זה בדבר התמורה שתקבל האוניברסיטה בגי  הפעלת התכנית והתנאי  
 2010בהיעדר הסכ  מפורט כאמור התגלעו בשנת . המפורטי  לקבלת תמורה זאת

ל או ממשרד "חילוקי דעות בי  הצדדי  בנוגע לדרישת האוניברסיטה לקבל מצה
. ע"התש ח"בגי  שנות הלימודי  התשס, לטענתה, ח המגיעי  לה"  שהביטחו  מיליו

 . במועד סיו  הביקורת טר  יושבו חילוקי הדעות כאמור
דרגת  וכישוריה  של מורי  בתכניות הלימודי  השונות יש השפעה לא , לרמת  . 4

בהנחיות השונות , ג"ולכ  מצאה לנכו  מל, מבוטלת על רמת  המקצועית של התכניות
בעניי  זה הועלו . להתייחס לענייני  אלה, יא מעבירה מפע  לפע  למוסדותשה

 : הליקויי  האלה
שקבעו כי כל המורי  בתכניות הלימודי  , ג"האוניברסיטה לא קיימה את הנחיות מל

לתואר שני יהיו בעלי תואר שלישי לפחות ושלפחות שני שליש מה  יועסקו על ידי 
  המורי  שלימדו בתכנית לימודי  חו 21  מ8 רק שכ , האוניברסיטה במשרה תקנית

וא$ אחד מה  לא , היו בעלי תואר שלישי, שהופעלה על ידי גור  פרטי, תקציבית
 . הועסק על ידי האוניברסיטה במשרה תקנית
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, תקציבית אחרת האוניברסיטה שילמה לחברי הסגל האקדמי המועסקי  בתכנית חו 
 מהשכר הרגיל שהיא 100% 50%  שכר הגבוה ב,המופעלת א$ היא על ידי גור  פרטי
 .ת"משלמת על פי התעריפי  שקובעת ות

במסמכי האוניברסיטה לא נמצאו אסמכתאות המעידות שנעשתה על ידה בחינה של 
ולמעשה , היתרונות והחסרונות הכרוכי  בהפעלת תכניות לימודי  על ידי גור  פרטי

 . לא התקיי  כל דיו  בעניי  חשוב זה
, ניברסיטה הנהיגה הסדר תשלו  למרצי  המועסקי  בתכניות המיוחדותהאו .5

העוק$ למעשה את מגבלת , שמשמעותו תשלו  שכר שאינו תוא  שעות הוראה בפועל
 50% בפועל שילמה האוניברסיטה על פי הסדר זה שכר גבוה ב. תשלו  השכר למורי 

 רי  בתכניות חו מרצי  בכי, יתרה מכ!. מהשכר שנהוג לשל  בהעסקות מעי  אלה
 100% שכר גבוה ב, על סמ! כללי  שהתגבשו באוניברסיטה, תקציביות קיבלו לעתי 

מת  התשלומי  החריגי  לא . ת ועל ידי הממונה על השכר"על ידי ות מהשכר המאושר
ועדת , ועדת הקבע, ועד מנהל(אושר על ידי אחד מהגופי  המנהלי  של האוניברסיטה 

ת ומהממונה על השכר אישור " א$ לא ביקשה מוותוהאוניברסיטה, )הכספי 
 . לתשלומי  חריגי  אלה

" תקנו  הסנט לעבודה נוספת של חברי סגל אקדמי"באמצעות , האוניברסיטה .6
מאפשרת לחברי סגל אקדמי לעבוד שעות נוספות בהיק$ גבוה מההיק$ , שהתקינה

גל אקדמי המלמדי  מאישורי  לעבודה נוספת שקיבלו חברי ס. ת בכלליה"שמתירה ות
בתכניות המיוחדות אי  לעתי  אפשרות לוודא א  העבודה הנוספת הנעשית בפועל היא 

ובתכניות מיוחדות , כתבי מינוי להוראה בקורסי קי  בכלל. אכ  זו שבגינה נית  האישור
במקרי  אחדי  ניתנו כתבי ; ניתנו לעתי  למרצי  לאחר שכבר החלו ללמד, בפרט

  . סיימו לעבודהמינוי א$ לאחר ש
 סיכו  והמלצות

מממצאי הדוח עולה כי בטיפול  בנושא תכניות הלימודי  המיוחדות שמפעילי  
לצד התכניות הרגילות נכשלו ) ובמיוחד האוניברסיטאות(המוסדות להשכלה גבוהה 

ת במילוי התפקידי  שהוטלו עליה  ובכ! נפגעה יכולת  לשמור על קיו  "ג וות"מל
 ה  לא הפעילו בקרה  בתחו  התכניות לאוכלוסיות ייעודיות . יי האינטרסי  הציבור

על מנת לוודא שהמוסדות מבצעי  את ההחלטות שקיבלו בדבר הגבלת התכניות הללו 
ת נמנעה מלקבל " ות תקציביות  בתחו  התכניות החו ; ולא אכפו את החלטותיה 

 לפתוח ולהפעיל ובכ! אפשרה למעשה למוסדות להשכלה גבוהה, החלטה במש! זמ  רב
ג כלל לא דנה בנושא עקרוני "מל. תקציביות ללא בחינה ובקרה תכניות לימודי  חו 

 . ומהותי זה
איל  נעשתה  אביב ובר הפעלת תכניות הלימודי  המיוחדות על ידי אוניברסיטאות תל

תנאי הקבלה ; ת ובלא קבלת אישור  כנדרש"ג וות"פעמי  רבות בניגוד להנחיות מל
לק מהתכניות המיוחדות היו מקלי  בהשוואה לתנאי הקבלה שנקבעו שנקבעו בח

. ת בחנו ואישרו הקלות אלו כנדרש"ג וות"בתכניות הלימודי  הרגילות וזאת בלי שמל
, ת"ג וות"מקרי  אלו ראוי כי ייבחנו בקפידה ה  על ידי האוניברסיטאות וה  על ידי מל

בעקרו  השוויו  בקבלה לתכניות וזאת על מנת להבטיח כי אי  במצב זה כדי לפגוע 
האוניברסיטאות האמורות שילמו לעתי  לחברי הסגל שלה  שכר גבוה מזה ; לימודי 
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אישור הממונה על השכר והסכמי השכר , ת"שה  אמורי  לקבל על פי הנחיות ות

 .הקיבוציי  שה  חתומות עליה 
ת "ג וות"להפעלת  של התכניות המיוחדות במוסדות להשכלה גבוהה מחייבת את מ

כמו כ  . לקיי  פיקוח בנושא אשר ביסודו יקוימו הליכי בחינה ואישור לגבי כל תכנית
תקציביות ולגבש הנחיות  עליה  לגבש את עמדת  בנושא תכניות הלימודי  החו 

 .שיסדירו נושא זה ויאפשרו פיקוח ובקרה עליו
 באשר למגמה ת לקיי  הערכה כוללת"ג וות"מלבד פיקוח שוט$ ופרטני נדרשות מל

ארגוניי  , המסתמנת בתחו  זה לאור! השני  ולבחו  מכלול של היבטי  תקציביי 
הנובע במידה לא מעטה , הגידול במספר התכניות המיוחדות. ותכנוניי  הנובעי  מכ!

מחייב , מהבעיות התקציביות שעמ  נאלצות האוניברסיטאות להתמודד במהל! השני 
לרבות ניתוח היבטי  תקציביי  , נה והערכה יסודיי ת לבצע הליכי בחי"ג וות"את מל
 .כוללי 

תקציביות והתכניות הייעודיות בלא קיו   יודגש כי מהגידול במספר התכניות החו 
הליכי פיקוח נאותי  ובלא שתתקיי  הערכה ובחינה כוללת בנושא עולי  סממני  של 

  .הפרטה בלתי מתוכננת ובלתי מבוקרת
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 זרעאלהמכללה האקדמית עמק י
 היבטי  מינהליי 

המכללה האקדמית
1

 מכללת יזרעאל או  להל  ( עמק יזרעאל על ש  מקס שטר  
הוקמה ביוזמת המכללה האזורית, הנמצאת סמו  לעפולה) המכללה

2

.  שקדמה לה
והחלה את פעילותה באוקטובר אותה , 1996המכללה התאגדה כחברה פרטית במאי 

וסד אקדמי עצמאי על ידי המועצה להשכלה  הוכרה המכללה כמ1997בנובמבר . שנה
 התאגדה המכללה כחברה לתועלת הציבור1999באוקטובר ). ג" מל להל  (גבוהה 

3

 
 המכללה מתוקצבת בידי הוועדה לתכנו  ולתקצוב של 1996משנת ). %" חל להל  (

 ). ת" ות להל  (ג "מל
  במכינות קד ותלמידי ) ראשו  ושני(במכללה לומדי  תלמידי  לתארי  אקדמיי  

למדו במכללה ) 2011 ספטמבר   2010אוקטובר (א "בשנת הלימודי  התשע. אקדמיות
.  תלמידי  בהיק( לימודי  מלא וחלקי5,000 אקדמיות כ ובמכינותיה הקד 
בשנה זו .  מסלולי לימוד לתואר ראשו  ושני מסלולי  לתואר שני13המכללה מקיימת 
" עמיתי הוראה" חברי סגל אקדמי במעמד 284,  חברי סגל אקדמי98הועסקו במכללה 

) 2010 ספטמבר   2009אוקטובר (ע "בשנת הלימודי  התש.  עובדי  מינהליי 135 ו
 מיליו  86.8  ב והוצאותיה , ח" מיליו  ש97.2 הסתכמו הכנסותיה של המכללה ב

 מהכנסות המכללה הוא מתשלומי סטודנטי  וחלק אחר ) 48%(חלק ניכר . ח"ש
  .ת"מהקצבות ות) 44.4%(

 פעולות הביקורת
כמה , בדק משרד מבקר המדינה, לסירוגי , 2011 דצמבר   2011בחודשי  אפריל 

, ג"בירורי  וביקורת השלמה נעשו במל. נושאי  הנוגעי  לפעילותה של המכללה
 הממונה על  להל  (ת ואצל הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר "בוות

  ).השכר
__________________ 

 מוסד שביקש להשתמש  היאמכללה אקדמיתנקבע כי , 1958 ח"התשי, בחוק המועצה להשכלה גבוהה  1
 המועצה על ידי[שהוכר , שאינו אוניברסיטה, מוסד להשכלה גבוהה": והוא אחד מאלה, בכינוי זה

 והוסמ" להעניק ] על יסוד כללי  שנקבעו על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוההלהשכלה גבוהה
 ."לבוגריו תואר מוכר באחת או יותר מיחידותיו

ועסקו בהקניית השכלה , ובכלל  רשויות מקומיות, מכללות אזוריות הוקמו בשעת% על ידי גופי  שוני   2
 המוחלטת בי% ההוראה האקדמית לכלל עד הסדרת ההפרדה. וידע בתחומי  שוני  לתושבי האזור

בשיתו& , חלקיי  או מלאי , פעילות המכללות האזוריות קיימו מקצת% ג  מסלולי לימוד אקדמיי 
 .ג וממשרד החינו""אוניברסיטאות וקיבלו לש  כ" תקצוב ממל

קבעו חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נ", 1999 ט"התשנ, חוק החברותבא 345על פי סעי&   3
 . "יהתמטרות ציבוריות בלבד וכ% איסור על חלוקת רווחי  או חלוקה אחרת לבעלי מניו
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 אי עיקרי הממצ

 התאגדות המכללה ותקנוניה
 נקבע כי הפעילות האקדמית של המכללות האקדמיות 1999ג משנת "בהנחיות מל

וכי התקנו  , )ולא תאגיד מסוג אחר(ת תהיה במסגרת עמותה "המתוקצבות על ידי ות
 2003בדצמבר ). התקנו  המצוי(של המכללה יהיה על בסיס תקנו  שצור  להנחיות 

פי$ אשר יבקשו להפו# למוסדות להשכלה גבוהה יפעלו כמוסד ללא ג כי גו"החליטה מל
 ההחלטה &להל  (בהתא$ להנחיותיה בנושא , %"כוונת רווח ויתאגדו כעמותה או כחל

. 2003 בהתא$ להחלטה משנת 1999ג לא עדכנה את הנחיותיה משנת "מל). 2003משנת 
 לנשיא המכללה ג לא פעלה בעקביות בעניי  תקופת הכהונה המרבית המותרת"מל

 .ושינתה את הנחיותיה בנושא במהל# השני$
לרבות אלו שבאו לידי  (1999ג משנת "בי  הנחיות מל, הביקורת העלתה הבדלי$ ניכרי$

לבי  תקנו  המכללה, )ביטוי בתקנו  המצוי
4

הכפפת פעילות המכללה :  בנושאי$ האלה
י$ חיצוניי$ ופנימיי$ ייצוג של גורמ; מספר החברי$ בתאגיד המכללה; ג"להוראות מל

מש# ; מש# תקופת הכהונה של חברי חבר הנאמני$; בחבר הנאמני$ של המכללה
; ר הוועד המנהל"מש# תקופת הכהונה של יו; ר חבר הנאמני$"תקופת הכהונה של יו

הרכב הוועד ; מספר חברי הוועד המנהל; מש# תקופת הכהונה של נשיאת המכללה
  .ונכסי המכללה לאחר פירוקה; עד המנהלתדירות ההתכנסות של הוו; המנהל

 התקשרויות ע  בכירי 
ז כ ר מ ל  ה נ מ ת  ק ס ע  על הסכ$ העסקה אישי 2007המכללה חתמה באוקטובר : ה

בהסכ$ נקבעו תנאי העסקה . ע$ איש מקצוע מומחה בתחומו לתפקיד מנהל מרכז
לא ביקשה המכללה , ג קוד$ להתקשרות"הועלה כי שלא לפי הנחיות מל. חריגי$

רק כשנתיי$ לאחר חתימת ההסכ$ פנתה . ת"שור לכ# מהממונה על השכר ומוותאי
בבקשתה לא . ת וביקשה את אישורה בדיעבד להעסקה האמורה לעיל"המכללה לוות

ציינה המכללה כי ההסכ$ כבר נחת$ שנתיי$ קוד$ לכ  ולא פירטה את כל תנאי 
חסות הממונה על ת את בקשת המכללה להתיי" העבירה ות2009באוקטובר . העסקתו

במועד . השכר וביקשה שתהלי# הבחינה של פניות כאלה על ידו ייעשה בשיתו  עמה
 . סיו$ הביקורת עדיי  לא מסר הממונה על השכר את החלטתו בעניי 

ר ק ח מ ל א  י ש נ ג   ס ת  ק ס ע   חתמה המכללה על הסכ$ העסקה2010 בסו . 1   :ה
הועלה כי המכללה ).  סג  הנשיא&להל  (אישי ע$ מדע  בכיר לתפקיד סג  נשיא למחקר 

ת ושל הממונה על "לאישור של ות, אשר כלל תנאי$ חריגי$, לא העבירה את ההסכ$
יצוי  כי נשיאת המכללה חתמה . כמתחייב מהיותו גו  נתמ#, השכר קוד$ חתימתו

, אשר כלל את התנאי$ החריגי$ האמורי$, קוד$ לכ  על זיכרו  דברי$ ע$ סג  הנשיא
 . ישור לכ# ממוסדות המכללהבלי שביקשה א

__________________ 
הכוונה היא לנוסח הזהה שבשני תקנוני המכללה משנת " תקנו  המכללה"להל  בכל מקו  בו מצוי    4

 .2011 ומשנת 2008
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, ג" נשלח מכתב תלונה למשרד מבקר המדינה ולבעלי תפקידי$ במל2011ביוני  .2
בעקבות מכתב התלונה . בעניי  התקשרות המכללה ע$ סג  הנשיא, ת ובמכללה"בוות

ל המכללה כי תנאי ההעסקה של "ת לנשיאת המכללה ולמנכ"ג וות"ל מל"הודיע מנכ
ת בתיאו$ "ובעקבות זאת קבעה ות, ת"י$ ואינ$ מקובלי$ על ותסג  הנשיא אינ$ ראוי

ע$ הממונה על השכר תנאי העסקה מצומצמי$ והנחתה את המכללה להחיל אות$ על 
 .ההסכ$ להעסקת סג  הנשיא

משרד . המכללה שכרה חברת חקירות לאיתורו של כותב מכתב התלונה הנזכר .3
הביעה את מורת רוחה מהמעשה ג "מבקר המדינה רואה בחומרה מעשה זה וא  מל

 . הנזכר
טר$ שינתה המכללה את ההסכ$ להעסקתו של סג  הנשיא , 2011בסו  אוקטובר  .4

 קבעו הממונה על השכר 2011בנובמבר . ת והממונה על השכר"כפי שהנחו אותה ות
ת הסדר חדש להעסקתו של סג  הנשיא ובו אושרו בדיעבד חלק מהתנאי$ החריגי$ "וות

  .  המכללהשהעניקה לו
 התקשרויות ע  ספקי 

ממצאי$ שהעלתה הביקורת בתחו$ הרכש והמכרזי$ מלמדי$ שפעולות המכללה  .1
וע$ תקנות חובת , 1992&ב"התשנ, לא תמיד עלו בקנה אחד ע$ חוק חובת המכרזי$

:  שחלי$ על המכללה2010&ע"התש, )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(המכרזי$ 
ות  מענה מפורט להתקשרויות ומכרזי$ כפי שעולה מתקנות נוהל הרכישות אינו נ

המכללה לא הקפידה להעביר לוועדת המכרזי$ ; אי  במכללה תיבת מכרזי$; המכרזי$
לא הקפידה לתעד כנדרש ; בקשות הפטורות ממכרז פומבי לסיווג אופ  ההתקשרות

לוועדת ועדת המכרזי$ לא דיווחה ; החלטות ונימוקי$ של ועדת המכרזי$, דיוני$
המכללה ; הפטור על החלטותיה למת  פטור ממכרז או על קיו$ מכרז סגור אחת לרבעו 

ממצאי הביקורת מלמדי$ ג$ שפעולות . לא ניהלה רשימת ספקי$ גלויה למכרזי$
המכללה לא תמיד עלו בקנה אחד ע$ העקרונות שביסוד דיני המכרזי$ והמינהל התקי  

המכללה קיימה התקשרויות ללא חוזי$ כלל : לפני החלת חוק חובת המכרזי$ התקנות
המכללה נהגה להארי# את תקופת ההתקשרות ע$ ספקי$ ; או ללא חוזי$ בתוק 

כמו כ  המכללה לא הקפידה לשמור במרוכז ; שוני$ ללא פרסו$ מכרזי$ חדשי$
 .ובמקו$ אחד את כל מסמכי המכרזי$

תה תו# הקפדה על התקשרות המכללה ע$ היוע% המשפטי החיצוני שלה לא נעש .2
המכללה לא תיעדה את אופ  הבחירה והשיקולי$ לבחירתו של . כללי המינהל התקי 

את , 2005מאז כניסתו לתפקידו בשנת , לא הגדירה אתו; היוע% המשפטי החיצוני שלה
את היק  השירותי$ הנוספי$ שעליו לספק ואת , סוג שירותי הייעו% המשפטי בריטיינר

בהירות בקשר לסכומי$ & בדבר השירותי$ הנזכרי$ גר$ לאיהיעדר ההגדרה. התמורה
אשר לאספקת שירותי$ משפטיי$ . שעל המכללה לשל$ ליוע% המשפטי החיצוני

הועלה כי המכללה לא , בתחומי$ ייחודיי$ ושלא על בסיס קבוע, מעורכי די  נוספי$
 תחומי התמחות$ ויתרונ$ המקצועי של, עשתה השוואה בי  הסכומי$ המבוקשי$

  .עורכי הדי  שאליה$ פנתה בנושא ולא חתמה ע$ רוב$ על הסכ$ התקשרות
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 ביקורת פנימית במכללה  
סמכות חבר הנאמני$ לגבי מינוי ועדת הביקורת נמסרה לידי הוועד המנהל של  .1

ולתקנו  המצוי של , 1999&ט"התשנ, בחוק החברותהמכללה שלא בהתא$ להוראות 
בתדירות שנקבעה בחוק החברות ועל פי תקנו  ועדת הביקורת לא התכנסה . ג"מל

הוועדה לא דיווחה על פעולותיה לחבר הנאמני$ ולוועד המנהל בתדירות . המכללה
 .שנקבעה

המכללה לא הבטיחה את עצמאותו של מבקר הפני$ כלפי הגופי$ הביצועיי$  .2
  . במכללה

 שימוש בכרטיסי אשראי
י שההוצאות בה$ נזקפות לחשבו  ל הונפקו כרטיסי אשרא"לנשיאת המכללה ולמנכ

אי  במכללה נוהל או הנחיות להסדר השימוש בכרטיסי האשראי של המכללה . המכללה
המכללה לא קבעה מה  ההוצאות המותרות לבעלי . על ידי בעלי תפקידי$ במכללה

מיהו הגור$ , מה$ הסכומי$ המותרי$ להוצאה, התפקידי$ באמצעות כרטיס האשראי
נשיאת . ואילו אסמכתאות והסברי$ דרושי$ לאישור ההוצאות, המאשר את ההוצאות

  . ל לא צירפו אסמכתאות לחלק מההוצאות שביצעו בכרטיס"המכללה והמנכ
 סיכו  והמלצות

ג "הממצאי$ בדוח ביקורת זה מלמדי$ על היעדר פיקוח ובקרה מספיקי$ של מל
דוח מיוחד משנת כבר ב. ת על היבטי$ שוני$ הנוגעי$ לפעילות מכללת יזרעאל"וות

2009
5

 ציי  מבקר המדינה כי כיוו  שחלק ניכר מתקציב  ומהכנסותיה  של המכללות 
ונוכח משקל  ההול# וגובר , המתוקצבות הוא מהקצבות המדינה ומכספי ציבור

את , כל אחת בתחומה, ת יישמו בהקד$"ג וות"ראוי שמל, במערכת ההשכלה הגבוהה
, הפיקוח והבקרה שלה  על פעילות המכללותהלקחי$ וההמלצות לשיפור מנגנוני 

א$ יתברר . ויוודאו שייקבעו בה  סדרי בקרה נאותי$ ושה  יפעלו לפי כללי מינהל תקי 
ת לממש את סמכויותיה  ולנקוט את כל "ג וות"על מל, שתנאי$ אלו אינ$ מתקיימי$
 . הצעדי$ המתחייבי$ בעניי  זה

 ג$ ביחס לפעילות הפיקוח שלה  בקשר ת לבחו  את ממצאיו של דוח זה"ג וות"על מל
איסו  מידע וקבלת : בכלל זה יש לתת את הדעת על הנושאי$ האלה. לכלל המכללות

הצור# בקביעת המעמד המשפטי ; דיווח שוט  על תחומי הפעילות במכללות האקדמיות
הצור# ; ובחינת יישו$ ההנחיות הנוגעות למכללות בנושא זה; הראוי של המכללות

ת "ג וות"על מל. %"נחיות מתאימות ותקנו  לדוגמה למכללות במעמד של חלבפרסו$ ה
 . ג$ לסקור את תקנוניה  של כל המכללות ולוודא שה$ אינ$ חורגי$ מהנחיותיה 

__________________ 
מכללה האקדמית ה"בפרק , )Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„) 2009‰‰, ראו מבקר המדינה  5

 .285' עמ, "צפת
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ת כנדרש ולהתאי$ את תקנונה "ג וות"על מכללת יזרעאל להקפיד למלא את הנחיות מל
$ בה בהתא$ להוראות יש לקצוב את תקופת כהונת$ של בכירי; ג"להנחיות מל

יש להקפיד כי התקשרות ע$ בעלי תפקידי$ בכירי$ בהסכמי$ שבה$ נכללי$ ; שנקבעו
יש ; ת ושל הממונה על השכר כנדרש"תנאי$ חריגי$ תתבצע רק באישור מוקד$ של ות

לוודא כי ההתקשרויות ע$ ספקי$ ונותני שירות ייעשו על פי חוק חובת המכרזי$ 
על המכללה להבהיר את כללי השימוש . פי כללי מינהל תקי והתקנות על פיו וכ  על 
ת לתת את דעת  על השימוש בכרטיסי "ג וות"על מל, בעניי  זה; בכרטיסי אשראי שלה

אשראי בידי נושאי תפקידי$ במוסדות להשכלה גבוהה ולקבוע עמדה עקרונית והנחיות 
 .בנושא

יד ציבורי חשוב בשיפור ממלאות תפק, ובכלל  מכללת יזרעאל, המכללות האקדמיות
נגישות$ של תושבי הפריפריה להשכלה הגבוהה ובהגדלת מספר התלמידי$ במוסדות 

כדי שיושגו המטרות החשובות של קידו$ המכללה וההשכלה . להשכלה גבוהה
על המוסדות המנהלי$ של המכללה לתת בהקד$ את דעת$ , האקדמית בעמק יזרעאל

עליה$ ג$ .  שהנהלתה תתק  את הדרוש תיקו על ממצאי דוח זה והמלצותיו ולוודא
לקבוע את ההסדרי$ ואת הבקרות הדרושי$ כדי למנוע את הישנות$ של הליקויי$ 

  . שפורטו בדוח זה
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   מ" חברה לפיתוח עירוני בע!ערי  
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

מ נבדקו סדרי המימוש של שתי " חברה לפיתוח עירוני בע בהנהלת ערי  
 בדבר   2005 ומאוגוסט 1998 מספטמבר    לענייני הפרטה החלטות ועדת השרי

ברשות החברות , בדיקות השלמה נעשו במשרד הבינוי והשיכו . הפרטת החברה
  .הממשלתיות ובמינהל מקרקעי ישראל

 תהלי% הפרטת החברה
  להל  " (מ"ערי  חברה לפיתוח עירוני בע"מדינת ישראל הקימה את חברת  .1

 לצור  הכנת תכניות פיתוח עירוניות וכדי להקי  1974 בשנת) ערי  או החברה
מערכות , מערכות ניקוז, רשתות מי , כבישי : באזורי  שוני  באר  תשתית עירונית

 מדינת ישראל מחזיקה . פיתוח שטחי  ציבוריי  וגינו , חיבור לרשת החשמל, ביוב
 החברות החברה היא חברה ממשלתית כמשמעותה בחוק.  ממניות החברה99.98% ב

שר הבינוי ).  חוק החברות הממשלתיות להל   (1975 ה"התשל, הממשלתיות
ובידיו הסמכויות , הוא השר האחראי לענייניה)  שר השיכו  להל  (והשיכו  

והיא משלמת , החברה אינה פועלת כמשק סגור. המפורטות בחוק בענייני החברה
 .למדינה דיבידנד מרווחיה

להתקשר ג  ע  )  המינהל להל  ( מקרקעי ישראל  החליט מינהל1995בשנת  .2
. חברות אחרות לביצוע מיזמי  שוני  והפסיק כמעט למסור מיזמי  חדשי  לערי 

כי )  רשות החברות או הרשות להל  (בעקבות זאת קבעה רשות החברות הממשלתיות 
 של 27/בהחלטה מח. החברה אינה ממלאת עוד את המטרה העיקרית שלשמה הוקמה

שהתקבלה , ) ועדת השרי  להל   (1998השרי  לענייני הפרטה מספטמבר ועדת 
מכוח סמכותה לפי חוק החברות הממשלתיות
1

  להל  (נקבע כי החברה תופרט , 
להפריט את החברה ) א: (עיקרי ההחלטה ה  כדלקמ ). 1998ההחלטה מספטמבר 

באמצעות מכירה פרטית
2

שקיעי   של מניות המדינה בחברה למשקיע או לקבוצת מ
לא תקבל עליה כל , החברה לא תתקשר בכל התקשרות) ב. (ל"מהאר  או מחו

התחייבות ולא תעסוק בכל עיסוק שאינ  מתחייבי  לדעת הרשות מהסכמי  
שחתמה או תחתו  החברה ע  המינהל או משרד השיכו  לביצוע של תכנו  ופיתוח 

__________________ 
לחוק החברות הממשלתיות קובע כי ועדת השרי  רשאית להחליט על הפרטה של חברה ) א(ב59סעי    1

 .בהחלטה כאמור תקבע ועדת השרי  את דרכי ההפרטה של החברה; ממשלתית
 .שלא באמצעות הבורסה לניירות ער  או תשקי   2
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. שייקבעו באישוראלא באישור מראש ובכתב של הרשות ובהתא  לתנאי  , תשתיות

 .בהחלטה לא נקבע לוח זמני  ליישומה
החליטה ועדת , כשבע שני  לאחר שהתקבלה ההחלטה האמורה, 2005באוגוסט  .3

  להטיל על מנהל הרשות לפנות , לנוכח העובדה שההפרטה עדיי  לא מומשה, השרי 
די כ)  ועדת הכספי  להל  ( לוועדת הכספי  של הכנסת  בתיאו  ע  שר השיכו  

במועד סיו  הביקורת . שתאשר את דר  המכירה של ערי  ולפעול להפרטתה בהקד 
משרד מבקר . טר  פנתה הרשות לוועדת הכספי  לאישור דר  המכירה של החברה

  .2001וממצאיו פורסמו במאי , המדינה כבר בדק בעבר את נושא הפרטת החברה
 פעולות הביקורת

בקר המדינה ביקורת בנושא סדרי המימוש של  עשה משרד מ2011יולי  בחודשי  ינואר
כמו כ  .  בדבר הפרטת החברה  2005 ומשנת 1998 משנת  שתי החלטות ועדת השרי  

; הבדיקה נעשתה בחברת ערי . נבדק אופ  יישו  ההגבלות על התקשרויות החברה
ברשות החברות , ) משרד השיכו  להל  (בדיקות משלימות נעשו במשרד הבינוי והשיכו  

  .ובמינהל
 עיקרי הממצאי  

 יישו  החלטת ועדת השרי  לענייני הפרטה אי
 בדבר הפרטת חברת ערי  לא יושמה מאז 1998החלטת ועדת השרי  מספטמבר 

בביקורת נמצא כי הגופי  . מאיד% הרשות או משרד השיכו  לא פעלו לביטולה, קבלתה
 .לטהוהגורמי  המעורבי  בתהלי% לא פעלו בנחישות לקיי  את ההח

 :להל  יפורטו הצעדי  המשמעותיי  שננקטו ולא ננקטו מאז קבלת החלטה זו
ל ערי  "מנכ.  דנה ועדת הכספי  בסוגיית דר% ההפרטה של ערי 1998באוקטובר  .1

כדי שהוא יוכל , ביקש מהוועדה לדחות את ההחלטה בעניי  זה, מר אריה בר, דאז
בהמש% קיומה של החברה כחברה לשכנע את הגורמי  הנוגעי  לחברה בדבר הצור% 

ל החברה או "מנכ. ללא הגבלה בזמ  של פעילות זו, הוועדה נענתה לבקשתו. ממשלתית
, 2005באוגוסט . מי מטעמו לא דיווחו לוועדת הכספי  על הפעולות שנקטו בעניי  זה

 ומאחר שתהלי% ההפרטה עדיי  לא 1998כחמש שני  לאחר קבלת ההחלטה מספטמבר 
, מר איל גבאי, ה ועדת השרי  להטיל על מנהל רשות החברות דאזהחליט, קוד 

לפנות לוועדת הכספי  לאישור דר% המכירה של ערי  ולפעול , בתיאו  ע  שר השיכו 
 .להפרטתה בהקד 

היא לא התוותה , רשות החברות פעלה בעצלתיי  ולא קידמה את התהלי% באופ  נחר(
החברה א% ג  לא הביאה לידיעת ועדת את דר% הפעולה ליישו  ההחלטה להפריט את 

מר נת  שרנסקי ומר (השרי  את דבר התנגדות  של משרד השיכו  ושרי השיכו  דאז 
להפריט את החברה ואת העובדה שהחלטת הוועדה עדיי  אינה ) מאיר שיטרית

ועדת השרי  א* היא לא פעלה בנחישות בעניי  ההפרטה ולא קבעה לוח . מיושמת
 .עקבה אחר אופ  הביצוע י% ולהצגת אבני דר% לביצועו ולאזמני  לביצוע התהל
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משרד השיכו  לא ריכז נתוני  מעודכני  על מידת עמידתה של החברה בקיו  
לכ  אי  בידיו מידע .  בביצוע הפרויקטי  ועל שלבי התקדמות של ביצוע ההתחייבויותי

לצור% יישו  , יומהותי שישמש להערכת שוויי  של הפרויקטי  ולמניעת פגיעה בזכויות
  .החלטת ההפרטה

 עמדת משרד השיכו  לשימור החברה
ומאיד% הוא לא פעל לבטל ,  מחד הוא התנגד להפרטה משרד השיכו  הציג מסר כפול 

, המסר הכפול בא לידי ביטוי ג  בכ% שעל א* ההחלטה להפריט את ערי . את ההחלטה
כוונה ברורה לשימור  מהלכי  מהותיי  אשר מורי  על 2010ביצע המשרד בשנת 

החברה כחברה ממשלתית בלי לנקוט צעדי  לביטול ההחלטה בדבר ההפרטה ולמעשה 
 :תו% התעלמות ממנה

 על דעת נציגי אג*  מר מרדכי מרדכי , ל משרד השיכו " החליט מנכ2011בפברואר 
שני , בפטור ממכרז,  להעביר לטיפול ערי  התקציבי  והחשב הכללי במשרד האוצר 

ל "מנכ. י  כפיילוט ולהגדיר לש  כ% קריטריוני  למדידת ההצלחה בביצוע פרויקט
המשרד נימק את ההחלטה בכ% שערי  עשויה לסייע למשרד בהפעלת עבודות הפיתוח 

 .במסגרת הרחבת כלי הפיתוח שיעמדו לרשות המשרד בשני  הקרובות
והחשב ל משרד השיכו  ולהנהלת אג* התקציבי  "משרד מבקר המדינה מעיר למנכ

הכללי במשרד האוצר כי הסיכו  האמור אינו עולה בקנה אחד ע  ההחלטה מספטמבר 
והוא מחדד את הבעייתיות בכ% שהחברה פועלת מתו% חוסר ודאות בנוגע , 1998

  .לעתידה ושג  המשרדי  עצמ  פוסחי  על שתי הסעיפי 
 מצבה הכספי של ערי  לנוכח החלטות ההפרטה והשיהוי בביצועה

כל עוד ערכה , כלומר, "עסק חי"שהפרטה תעלה יפה יש למכור את החברה ככדי  .1
צומצמה אפשרותה , בשל המגבלות שהוטלו על החברה, בעת ובעונה אחת. הכלכלי גבוה

. להתקשר ע  לקוחות לש  ביצוע פרויקטי  חדשי  ולכ  נפח פעילותה הל% וקט 
 פרויקטי  26 ה החברה בעסק) 2011יולי (במועד סיו  הביקורת , כפועל יוצא מכ%

התנגדותו של משרד השיכו  .  פרויקטי 75  היא עסקה ב2005א* שבנובמבר , בלבד
, להפרטה מצד אחד והיעדר הנחישות של רשות החברות לקד  את ההפרטה מצד אחר

 .גרמו לפגיעה בשווייה הכלכלי של החברה בשוק
, ודפי מזומני  רבי  ע בשנות פעילותה צברה החברה משאבי  כספיי  ניכרי   .2

 מהזוכה במכרז או  שמקור  בפער הזמ  שבי  קבלת התשלו  עבור הוצאות הפיתוח 
 ובי  מועד התשלו  של החברה לקבלני  בגי  אות   ממתיישבי  במגזר הכפרי 

צברה , עקב צמצו  בהיק* הפרויקטי  של החברה בשני  אלו, ע  זאת. הוצאות
 מיליו  12.5  הסתכמו ההפסדי  בכ2010 2005 בשני   החברה הפסדי  תפעוליי  

 מיליו  91  כ אול  באותה תקופה עוד* הנכסי  הכספיי  שלה היה בממוצע . ח"ש
מקורו של העוד* בעיקר בעודפי מימו  ביניי  שאות  השקיעה החברה ; ח לשנה"ש

הנכסי  הנזילי  של החברה . באפיקי השקעה כגו  ניירות ער% ופיקדונות לזמ  קצר
א* שפעילותה , ח" מיליו  ש10.1  של כדרו לה לשרוד וא* לשל  למדינה דיבידנאפש

 .העסקית המצומצמת הסבה לה בדר% כלל הפסדי 
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 משרד מבקר המדינה מדגיש כי כפועל יוצא מאופ  תפקודה של החברה  לשו  אחר 

נגרמו לה הפסדי  תפעוליי  , בכלל זה לעניי  יתרותיה הכספיות, מהבחינה הכספית
יתרות .  תכנו  ופיתוח מקרקעי  י  בתחו  שהוא ליבת העשייה שלה ותכלית קיומה רב

המזומני  של החברה מקור  בפעילות שאינה נמנית ע  יעדיה אול  היא מגנה על 
משרד האוצר ורשות החברות ,  היה על משרד השיכו  הנה כי כ  . שרידותה

סוגיית המש% קיומה של הממשלתיות להביא עובדות אלו בחשבו  בעת בחינתה של 
  .החברה כחברה ממשלתית

 התקשרויות החברה ע  ועדי  מקומיי  במושבי  וע  אחרי 
על א* ההגבלה שהוטלה על החברה שלא לעסוק בעיסוקי  שלדעת הרשות אינ  

החל , מתחייבי  מהסכמי  שהיא חתמה או תחתו  ע  המינהל או משרד השיכו 
.  התקשרה החברה בתשע התקשרויות חדשות ועד מועד סיו  הביקורת2000בשנת 

בכלל זה התקשרה החברה . ח" מיליו  ש69 הסכו  הכולל של התקשרויות אלה היה כ
והיא מנהלת , במישרי  ע  ועדי  מקומיי  ואגודות להתיישבות במועצות אזוריות

משרד השיכו  והרשות . ח" מיליו  ש59 חמישה פרויקטי  במושבי  בסכו  כולל של כ
  .פו על החברה את האיסור להתקשר בעסקאות מסוג זהלא אכ

 סיכו  והמלצות
 רשות החברות  דוח ביקורת זה מביא לידי ביטוי כשל של רשויות השלטו  

במועד סיו  הביקורת נמצא כי . הממשלתיות שבמשרד האוצר וועדת השרי  להפרטה
פעלו ,  החברה שני  לפני כ  כי יש להפריט את13 אשר החליטו כ, שתי רשויות אלה

 .מאז בחוסר נחישות ובחוסר תכליתיות למימוש החלטת 
, הוודאות שבה  פועלת החברה והיעדר תכנית אסטרטגית לפעילותה בגי  תנאי אי

. והיא מממנת אות  מהכנסות מימו  על יתרותיה; נגרמי  לחברה הפסדי  תפעוליי 
דבר שהביא , "ת מתהאו"היא נותרה כ, כיוו  שההחלטה על הפרטת החברה לא יושמה

 .תו% פגיעה בשווייה הכלכלי בשוק, את החברה למבוי סתו 
שינוי , נוכח פרק הזמ  הארו% שעבר מאז התקבלו החלטות ועדת השרי  שלא יושמו

, ותמורות שחלו במישור הכלכלי ובמישור החברתי, הנסיבות שבה  התקבלה ההחלטה
. ההחלטה בדבר הפרטת החברהמתעורר צור% חיוני שוועדת השרי  תבח  מחדש את 
יש לקבוע לכ% לוח זמני  קצוב , א  יוחלט כי יש לדבוק בהחלטה להפריט את החברה

באופ  שנית  , ולהטיל על רשות החברות לעקוב אחר תהלי% יישו  ההחלטה ולפקח עליו
יהיה על , א  יוחלט לבטל את ההחלטה. יהיה למכור את החברה במחיר המיטבי

בינוי והשיכו  ושל החברה לגבש במשות* תכנית להתאוששות הנהלות של משרד ה
 .הוודאות שבה פעלה בשני  האחרונות החברה מהנזקי  שנגרמו לה בשל אי
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  בהנהלות של קר  קיסריה אדמונד בנימי  דה רוטשילד ובחברה הבת שלה 
 נבדקו הפעולות  מ "מונד בנימי  דה רוטשילד בעהחברה לפיתוח קיסריה אד

הביקורת כללה ג  מעקב אחר תיקו  הליקויי  שהועלו . למימוש מטרות הקר 
בדיקות השלמה נעשו ברשות . 2007  ו2000בדוחות של מבקר המדינה מהשני  

  .המסי  בישראל וברשות החברות הממשלתיות
 סדרי מימוש מטרות הקר 

 דה רוטשילד רכש לפני קו  המדינה זכויות על אדמות רבות הברו  אדמונד בנימי 
 חתמו שר 1962בינואר . והעביר  למדינת ישראל, בה  אדמות קיסריה, באר  ישראל
והברו  אדמונד דה רוטשילד, )בש  ממשלת ישראל(לוי אשכול , האוצר דאז

1

 על 
ה לפיתוח הסכ  ולפיו הצדדי  ישתפו פעולה בפיתוח אדמות קיסריה באמצעות החבר

 החברה או החברה לפיתוח #להל  (מ "קיסריה אדמונד בנימי  דה רוטשילד בע
הוסכ  שפירות פעילותה של החברה ייועדו לקידו  ההשכלה הגבוהה ; )קיסריה

 הקימו ממשלת 1962בסו& שנת , ואכ . בישראל באמצעות קר  שתיוסד למטרה זו
)  הקר #להל  (מי  דה רוטשילד ישראל והברו  רוטשילד את קר  קיסריה אדמונד בני

, לקר  הועברו זכויות החכירה והבעלות על אדמות קיסריה. בבעלות משותפת ושווה
 האריכו שר האוצר דאז והברו  1989בשנת . וכ  הבעלות על החברה לפיתוח קיסריה

 . 2022רוטשילד את ההסכ  לשיתו& פעולה עד שנת 
אזור תעשייה ושטחי  ,  ספורט ופנאיאתרי, אדמות קיסריה כוללות שכונות מגורי 

 דונ  קרקעות #12,800 היו בידיה כ2011בתחילת שנת , על פי נתוני הקר . חקלאיי 
 התגוררו 2011במחצית שנת .  דונ  לחקלאות#11,180 דונ  למגורי  וכ286פנויות בה  
  . נפשות#4,700בקיסריה כ

 פעולות הביקורת
בקר המדינה בעיקר את תפקוד  של רשויות  בדק משרד מ2011יולי  בחודשי  אפריל

. השלטו  באשר לפעולות שעשו הקר  והחברה לפיתוח קיסריה למימוש מטרות הקר 
 וכללה ג  מעקב אחר תיקו  הליקויי  שהועלו 2010 2000הביקורת התמקדה בשני  

__________________ 
 ".הנדיב הידוע "הנכד של הברו  אדמונד דה רוטשילד  1
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2007  ו2000בדוחות של מבקר המדינה מהשני  

2

בחברה , הביקורת נעשתה בקר . 
  .ברשות המסי  בישראל וברשות החברות הממשלתיות, סריהלפיתוח קי

 עיקרי הממצאי 
 התרומות וייעודיה 

הגידול . במהל  השני  הלכו וגדלו המשאבי  הכספיי  של הקר  במידה ניכרת
במשאבי  נבע מפעילות כלכלית של הקר  וכ  מכ  שהקר  נהנתה בכל השני  מפטור 

  גדל ערכ  של נכסי הקר  ביותר 2010 1998כ  בשני  . ממסי  על הכנסותיה
בה בעת בידי הקר  נצברו . ח" מיליארד ש1.296 ח לכ" מיליו  ש509  מכ  150% מ

  2010וה  הסתכמו בסו) שנת , עודפי נזילות גבוהי  מאוד מעבר להתחייבויותיה
 . ח" מיליו  ש21 באותה שנה תרמה הקר  כ; ח" מיליו  ש476 בכ

מועצת הקר  לא שקלה לשנות את שיעור התרומות , יהעל א) הגידול הניכר במשאב
מועצת הקר  ומדינת ישראל . 1989מרווחיה שהיא נותנת והוא נותר כפי שנקבע בשנת 

לא בחנו מה צרי  להיות הו  הקר  והרכבו ומהי רמת הנזילות הסבירה אשר תבטיח 
ית  יהיה אשר על בסיס  נ, )ופעילותה התקינה של החברה(את המש  קיומה של הקר  

כמו כ  ה  לא קבעו את יעדי . לקבוע את היק) התרומות הראוי שעל הקר  לתרו 
 . השימוש בעודפי  אלו

ניצול עודפי המזומני  של הקר  וצבירת  כנכסי  פיננסי  אינ  תורמי  להשגת  אי
על שר האוצר המייצג . היעדי  הציבוריי  של הקר  ובמיוחד לקידו  ההשכלה הגבוהה

 בבעלות על הקר  היה להיות ער לעובדה זו אול  הוא לא ראה לנכו  את המדינה
  . להצביע על הצור  בייעוד הכספי  העודפי  למימוש מטרות הקר 

 היעדר הסדרה של מיסוי הכנסות הקר  
מאז הקמתה הייתה הקר  פטורה מתשלומי מס הכנסה ומס שבח מקרקעי  על 

, תנו פעמי  אחדות נציגי מדינה בכירי מקורו של הפטור הוא בהבטחות שנ. הכנסותיה
הפטור . א  הפטור מעול  לא עוג  בחוק, שהפטור יעוג  בחקיקה, ובה  שרי אוצר

 2010בשנת ; ממסי  שממנו נהנית הקר  מצוי במחלוקת בי  הקר  בי  רשויות המס
ח בגי  " מיליו  ש145 הטילה רשות המסי  על הקר  לשל  מסי הכנסה בס  כ

 נמצא העניי  תלוי 2011ובסו) שנת , הקר  השיגה על כ . 2008 2004י  הכנסותיה בשנ
  . ועומד בבית המשפט
__________________ 

2  ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„, 2000( 2' דוח מס( ,מבקר המדינה; 19' עמ , È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2007( ,
 .115' עמ, "מעקב ובקרה על חברות ממשלתיות"בפרק 
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 פניית מנהל רשות החברות הממשלתיות והחשב הכללי לשרי 
והחשב , מר איל גבאי,  מסרו מנהל רשות החברות הממשלתיות דאז2006באוקטובר 

שר : שכיהנו באותו מועדלארבעה שרי  , ר ירו  זליכה"ד, הכללי במשרד האוצר דאז
 מר רוני , שר הפני ; מר מאיר שטרית, שר המשפטי ; מר אברה  הירשזו , האוצר

. מסמ  שבו השיגו על תפקודה של הקר , יולי תמיר' פרופ, שרת החינו ; או  בר
מבני השליטה והניהול שלה מונעי  , השניי  הדגישו כי מסמכי ההתאגדות של הקר 

ספי  עצומי  שנצברו בקופתה למטרות ציבוריות שלשמ  היא את חלוקת  של עודפי כ
ומאפשרי  , ולכ  אינ  יוצרי  תמריצי  למימוש המקרקעי  הרבי  שבידיה, הוקמה

הפוני  המליצו על נקיטת . לקר  להמשי  וליהנות מפטורי  ומהקלות בתשלומי מסי 
רוק הקר  בי  פי; שינוי מעמד הקר  וביטול ההטבות הניתנות לה: כמה דרכי פעולה

 . וניצול היתרות הכספיות שבידי הקר ; בי  על ידי בית משפט ובי  בחקיקה, בהסכמה
וא) כי מדובר בסכומי  , א) שמדובר במסמ  מקי) המעלה שאלות מהותיות ועקרוניות

ארבעת השרי  לא הביאו את הנושא , של מאות מיליוני שקלי  שנצברו בהו  הקר 
  . אוהו לדיו  בממשלה או להכרעה בפני ראש הממשלהה  ג  לא הבי; לכלל פתרו 

 פארק תעשייה
 א    כמו קרקעות ומשאבי טבע  שאלת חלוקת ההכנסות הנובעות מנכסי ציבור 

, לרשות המקומית שאותו נכס משוי  אליה וא  בי  הרשויות המקומיות הסמוכות לו
הסוגיה עלתה באשר , בענייננו. היא שאלה ערכית וחברתית שראוי לתת עליה את הדעת

ח " מיליו  ש33  היו כ2009ההכנסות מהפארק בשנת . לפארק התעשייה של קיסריה
במש  שני  דרשו הרשויות המקומיות הסמוכות לפארק . ח" מיליו  ש31  כ2010ובשנת 

וכ  ליהנות מההכנסות שהוא (התעשייה לספח את כולו או את חלקו לשטחי שיפוט  
על מנת שלא לשנות את השיו  המוניציפלי של פארק . לכ אול  הקר  התנגדה , )יניב

 אור  התעשייה הגיעה הקר  להסכמה ע  ארבע רשויות מקומיות הסמוכות לפארק 
 2009ולפיו החל בשנת , גבעת עדה זרקא ובנימינה סר א'ג, כרכור פרדס חנה, עקיבא

 מיליו  דולר3.5 תשל  לה  הקר  סכו  שנתי כולל של 2022ועד שנת 
3

מימו   ל
  . פרויקטי  בתחומי החינו 

 סיכו  והמלצות
לפתח את היישוב ולתרו  , קר  קיסריה הוקמה כדי לנהל את מקרקעי קיסריה

ח יתרות כספיות ופיקדונות לזמ  ארו  "לקר  מאות מיליוני ש. להשכלה הגבוהה באר0
ה א) כי סכומי התרומות שהקר  העניקה היו הסכומי  שהית. שלא נקבע לה  ייעוד

מדובר בסוגיה . ה  היו חלק קט  בלבד ממה שהיה ביכולתה לתרו , מחויבת לתרו 
על מועצת הקר  ובעלי . עקרונית שיש לה היבטי  ציבוריי  ושיש לתת עליה את הדעת

שבו ,  לקיי  ביניה  דיאלוג רעיוני ומעשי  מדינת ישראל ובית רוטשילד  המניות בה 
אי  , נוכח שינוי הנסיבות והגידול במשאבי הקר תיבח  השאלה הא  נוכח הזמ  שחל) ו

__________________ 
3   ˙ ˘ „Ú2008 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ô¯˜‰ ‰ÓÏÈ˘ 1.2‰ ˘· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ . 
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בכלל זה יש לבחו  מהו היק) ההו  . מקו  לשנות את שיעור התרומות שהיא נותנת

ועודפי הנזילות שעל הקר  להחזיק כדי להבטיח את המש  פעילותה ופעילות החברה 
בה בדר  זו תמוצה מטרתה החברתית החשו. באופ  תקי  וכדי לחזק ולקד  את יעדיה

הימנעות מפעולה זו עלולה להביא לניצול .  קידו  ההשכלה הגבוהה בישראל של הקר  
 . של כספי  מחו0 למטרות הקר 

יש ג  לתת את הדעת לסדרי חלוקת העושר האזורי הנובע ממשאבי המדינה בי  
שכ  זו דרכה של המדינה לאז  בי  פערי  כלכליי  , היישובי  שבסביבת קיסריה

ישקלו להקדי  , בשיתו) שר האוצר ושר המשפטי , י ששר הפני ראו. וחברתיי 
, 2022עוד לפני שיפוג תוקפו של ההסכ  בי  הממשלה ובי  בית רוטשילד בשנת , ולקבוע

  .מהי המתכונת הנכונה וההוגנת להפעלת פארק התעשייה וחלוקת רווחיו
את יש מקו  ששר האוצר ושר המשפטי  יבחנו במשות) ובהידברות ע  הקר  

 תזכיר ההתאגדות  המתכונת הראויה להמש  פעילותה ואת מסמכי היסוד שלה 
,  שנות קיומה של הקר 50  ולהתאימ  לנסיבות שהשתנו במש  כ ותקנות ההתאגדות 

  . זאת כדי שייעשה שימוש מיטבי בכספי  הנצברי  בקר 
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וההליכי  שהיא נוקטת ,   שברשותה"נבדק אופ  טיפולה של רשות השידור בנדל
. הבדיקה נעשתה ברשות השידור. לקראת מימוש  לצור  מימו  הרפורמה

במינהל מקרקעי ישראל וברשות לפיתוח , בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר
  . ירושלי 

   ברשות השידור"ניהול נדל
 ה"התשכ, הוקמה ופועלת מכוח חוק רשות השידור)  הרשות להל  (רשות השידור 

 השר  להל  (ועל ביצועו מופקד שר שממנה הממשלה לעניי  זה )  החוק להל   (1965
המליאה , ר הרשות"יו: על מילוי תפקידיה של הרשות לפי החוק מופקדי ). הממונה

המליאה . ל"ומנכ)  מוסדות הרשות להל  (וועד מנהל שחבריו ה  חברי המליאה 
 . חיית הוועד המנהל במילוי תפקידואחראית להתוויית מדיניות הרשות ולהנ

כשר הממונה על ביצוע , מר בנימי  נתניהו,  מכה  ראש הממשלה2010מפברואר 
ר "ר אמיר גילת מכה  כיו"וד,  חברי 31 מונתה מליאה חדשה ובה 2011במר% . החוק
נבחרו לשמש חברי הוועד , ר"ובכלל זה היו, שבעה מחברי המליאה החדשה. שלה

ל הרשות הקוד  סיי  את תפקידו ביולי "מנכ. 2011עול באפריל שהחל לפ, המנהל
 .מנח  מר יוני ב , ל חדש"וכעבור כחודשיי  נבחר מנכ, 2011

הדבר בא . זה שני  חלה הידרדרות חמורה במעמדה הציבורי של הרשות ובתפקודה
. בגירעו  מתמש( בתקציבה ובשחיקה במעמד השידור הציבורי, בי  היתר, לידי ביטוי

 נחת  2009ובאפריל ,  אישרו מוסדות הרשות תכנית רפורמה מקיפה2007ולי בי
, הסכ  בי  הרשות ומשרד האוצר ובי  ארגוני העובדי  המייצגי  את עובדי הרשות

 עובדי  בכפו+ לחתימת הסכמי עבודה חדשי  שיחליפו את 700ולפיו יפרשו ממנה 
, חדשי  ע  ארגוני העובדי  חתמה הרשות על הסכמי עבודה 2011עד יוני . הקיימי 

 . טר  יושמו הסכמי  אלה, 2011נובמבר , ובמועד סיו  הביקורת
במשרדי  , נמצאות במבני ) מינהלה וגבייה, רדיו, טלוויזיה(יחידות הרשות השונות 

 במתח   עיקר הנכסי  מרוכזי  בירושלי  . ובמגרשי  הפזורי  בכל רחבי האר%
פעילות הרשות בתל אביב מרוכזת . לני המלכהבמתח  שערי צדק ובמתח  ה, רוממה

ורק ,   נמצאי  בשימוש הרשות שני  רבות"חלק מהנדל. במתח  בדרו  הקריה
בתכנית הרפורמה הוחלט כי פעילות הרשות תרוכז . מקצת  רשומי  בבעלותה

בפועל תכנית ). תל אביב וחיפה, ירושלי (מתחמי  בשלוש הערי  הגדולות  שלושהב
היות שהרשות ומשרד האוצר לא הגיעו להבנות בעניינה ולא , שמההרפורמה לא יו

 .חתמו על הסכ  למימונה
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 פעולות הביקורת

  " בדק משרד מבקר המדינה את טיפול הרשות בנדל2011נובמבר  בחודשי  מאי
במינהל , בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר. הבדיקה נעשתה ברשות. שברשותה

 וברשות לפיתוח ירושלי ) המינהל להל  (מקרקעי ישראל 
1

 .  
 עיקרי הממצאי 

 נקבע בחוק שהממשלה תעמיד לרשותה של הרשות את כל הנכסי  1965בשנת  .1
עוד נקבע בחוק כי הרשות לא תהיה רשאית למכור או להעביר בדר$ . הנמצאי  בידיה

  שבשימוש הרשות היו אמורי  "הנדל. אחרת נכס שבבעלותה אלא באישור הממשלה
א$ היא לא פעלה ברציפות כדי להבטיח כי יישמרו זכויותיה , ועברי  אליהלהיות מ
זכויות הרשות , בפועל. וכי ה  יירשמו על שמה בלשכת רישו  המקרקעי , בנכסי 

עקב כ$ אי  מידע מלא . במרבית הנכסי  לא נרשמו על שמה בלשכת רישו  המקרקעי 
 . על הזכויות שיש לה בנכסי  שבידיה

לא תיעדה את השינויי  ,  לא ניהלה הרשות רישו  עדכני של הנכסי במש$ השני  .2
מסד הנתוני  על .  "שנעשו בנכסיה ולא מינתה מנהל מקצועי לקד  את הטיפול בנדל

  שבידי הרשות אינו מאפשר ניהול נכסי  בפריסה ארצית ובהיק& ניכר וא& אינו "הנדל
 . מאפשר מעקב ראוי אחר מצב 

  נכסינכסי הדיור הממשלתי לגבימינהל  בי  הרישומי  בנמצא כי אי  התאמה .3
 לפי רישומי מינהל  רשות ובי  הרישומי  שבידי הרשות  השימוש שהועברו להמדינה

ואילו לפי רישומי , נכסי הדיור הממשלתי שו  נכס שלו אינו נמצא בשימוש הרשות
 .הרשות שבעה מהנכסי  שבשימושה שייכי  לו

. חל לקיי  דיוני  בנושא הקמת קריה לרשות בירושלי לפני כעשרי  שני  הו .4
 החליטה הממשלה לאשר את בניית פרויקט רשות השידור במתח  שערי 1995במאי 

צדק בשני שלבי 
2

אפריל ב.  מיליו  דולר25 ולאשר לרשות לקבל הלוואות בהיק& של עד 
כח העיכוב לנו. ל הרשות דאז על הקפאת הפרויקט ועל בחינתו מחדש"הודיע מנכ 1998

המתמש$ במימוש של נכסי המימו 
3

ההיק& הגדול של , ההחלטה על הקפאת הפרויקט, 
 נגרמו   1996ותנאי ההלוואות שנלקחו באוגוסט , ההתחייבויות הכספיות של הרשות

__________________ 
ובי  תפקידיה ייזו  ,  על פי חוק1988ד שהוק  בשנת היא תאגי) י"הרל(הרשות לפיתוח ירושלי    1

הרשויות והגופי  , פעולות והכנת תכניות לפיתוחה הכלכלי של ירושלי  ותיאו  בי  משרדי הממשלה
 .הפועלי  לפיתוח ירושלי 

ושיפו! בניי  בית החולי  , הריסה ופינוי של המבני  שאינ  לשימור, כלל את רכישת הקרקע' שלב א  2
כלל בניית קריית שידור שתכלול את יחידות הרשות ' שלב ב. שנועד לשימור, דק היש שערי צ

 .בירושלי 
של ' שהיו אמורי  לשמש מקור המימו  העיקרי לביצוע שלב ב, נכסי המימו  של הרשות בירושלי   3

בניי  , מיל'בית ג, בניי  החוטי (מתח  רוממה ; מתח  בצלאל ברחוב ירמיהו: הפרויקט ה 
הכנסיות האוונגלית (מתח  הלני המלכה ; משרדי מחלקת הגבייה ברחוב שמאי; )ומי היהל

המשמש את יחידת ביקורת הפני  של הרשות (בית ניקולאי ; )האתיופית והאנגליקנית, האפיסקופלית
 .דירה ברחוב למפרונטי ומחס  ברחוב תובל; )ואת נציבות תלונות הציבור של הרשות
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מימוניי  ותפעוליי  שהשפעת  עדיי  ניכרת , לרשות במש$ השני  נזקי  כלכליי 
 . בימי  אלה

 2012עד ינואר , של פרויקט שערי צדק'  שבו הסתיי  שלב אהמועד, 1999ממר+  .5
 . של הפרויקט' לא התקדמה הרשות בכל הקשור למימוש שלב ב

. הרשות מחזיקה בשטחי קרקע הכוללי  בנייני  ושטחי חניה בקריה בתל אביב .6
 נחת  בי  המינהל ובי  הרשות הסכ  לפינוי השטחי  והמבני  שמחזיקה 1996ביוני 

להקצות לרשות , בי  היתר, בתמורה לפינוי התחייב המינהל. קריה בתל אביבהרשות ב
 נחתמה תוספת להסכ  שעניינה העברת 2002באפריל . מתח  חלופי בדרו  הקריה

ובהתא  לכ$ עברו יחידות הרשות למבני  , יחידות הרשות למבני  זמניי  חלופיי 
 את מימוש ההסכ   לא קידמה הרשות באופ  משמעותי2006 2002בשני  . אלה

 . והמינהל לא שיווק את המגרש שעליו אמור היה להיבנות המבנה שיועד לרשות
ר הרשות דאז לבי  המינהל לגבי " התקיי  דיו  מחודש בי  יו2009 2007בשני   .7

בידי הרשות אי  מסמכי  המלמדי  על כ$ . החלופות לפינוי המתח  בדרו  הקריה
מסגרתה נבחנו כל היבטי החלופות לגבי התמורה שהיא עשתה עבודת מטה מקיפה שב

המשא ומת  שקיימה הרשות ע  המינהל נעשה בלי . הכספית במתח  תל אביב
ובלי שאישרו את המתווה שגובש ע  המינהל , שמוסדות הרשות דנו בו והחליטו לקיימו

 . בדבר קבלת תמורה כספית
ה רק החלטות עקרוניות וקיבל,  "הרשות קיימה במש$ שני  דיוני  בנושא הנדל .8

 .שלא לוו בהחלטות מעשיות לביצוע
שהציבו את הטיפול בנושא ,  החלו לפעול מוסדות הרשות החדשי 2011בשנת  .9

  כנושא מרכזי שעליה  לטפל בו וחזרו והחליטו על הקמת קריית השידור בשערי "הנדל
ה תמומ  את הרשות שהרפורמ) השר הממונה( הנחה ראש הממשלה 2011ביולי . צדק

א& שהנחיית ראש הממשלה ).  הנחיית ראש הממשלה להל  (  "בעיקר ממכירת נדל
והייתה ,   של הרשות"יצרה זיקה ישירה ותלות בי  תכנית הרפורמה ובי  נושא הנדל

ר הרשות את הנושא לדיו  "לא העלה יו, צפויה להשפיע השפעה ניכרת על הרשות
 .ועד המנהלוהיא נדונה רק בו, במליאה סמו$ לקבלתה

 קיבלה מליאת הרשות החלטה עקרונית הנוגעת למתחמי  2011בדצמבר  .10
, א& שלא הוצג לחבריה מראש חומר רקע הכולל תכניות, בירושלי  ובתל אביב

 .  "תחשיבי  וחלופות בנושא הנדל
 ג  לאחר שניתנה הנחיית ראש הממשלה לא החלה הנהלת הרשות בעבודת מטה  .11

, יה להבניית תכנית כוללת ובה גיבוש תמונת מצב עכשווית ועתידיתבעזרת כל מוסדות
הקמת מנגנוני יישו  , מימוש נכסיה, הגדרה ותיחו  של יעדי תכנית הרפורמה, זיהוי

 . ובקרה וקביעת אבני דר$ ולוחות זמני  ליישומה
הקובע שהאישור להעברת נכסי הרשות ,  אישרה הכנסת תיקו  לחוק2011בדצמבר  .12

בהוראת המעבר לתיקו  החוק נקבע שהרשות לא .   בידי השר הממונה בלבדיינת
לא תעביר בדר$ אחרת ולא תשכיר לתקופה העולה על עשר שני  נכס מקרקעי  , תמכור

תיקו  זה יצר מציאות . כל עוד לא התקבל חוק המסדיר שינוי מבני ברשות, שבבעלותה
  "קה ישירה בי  מכירת הנדל שיצרה זי חדשה שבה ספק א  הנחיית ראש הממשלה 

ועל הרשות לתת דעתה ,  ניתנת ליישו  בטווח הנראה לעי  ובי  מימו  תכנית הרפורמה 
 . להתפתחות זו
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 סיכו  והמלצות

חלק . במשרדי  ובמגרשי  הפזורי  בכל רחבי האר+, יחידות הרשות שוכנות במבני 
במש$ . י  בבעלותהורק מקצת  רשומ,   נמצאי  בשימוש הרשות שני  רבות"מהנדל

 היא לא ניהלה רשימות נכסי     שלה היה כושל "השני  טיפול הרשות בניהול הנדל
לא השכילה להסדיר את הזכויות בנכסיה בלשכת רישו  המקרקעי  ולא , מסודרות

 . דאגה לממש את פוטנציאל ההשבחה שלה 
 במתח  אחד במש$ השני  עלה נושא ריכוז יחידות הרשות בקריית השידור בירושלי 

דיוני  . והעברת יחידות הרשות בתל אביב מהמתח  שבו ה  נמצאות למתח  חלופי
פרויקטי  . אול  בפועל אי  התקדמות בעניי , בנושא זה מתקיימי  זה עשרות שני 

ונודעת , ממלכתי וה  מ  ההיבט הכלכלי ה  מ  ההיבט הציבורי, אלה ה  רחבי היק&
 . של הרשות בעתידלה  השפעה רבה על אופ  תפקודה 

 בכל הקשור 2011משרד מבקר המדינה ער להליכי  שהחלה הרשות לנקוט בשנת 
ממצאי דוח זה מלמדי  שנוצרה מציאות חדשה שבה , ע  זאת.  "לקידו  הטיפול בנדל

מימוש הנכסי  ומימוש הרפורמה שלובי  אלו באלו בלא , השינוי המבני, שינוי החוק
ר הממונה על ביצוע החוק ועל מוסדות הרשות לקד  את לפיכ$ על הש. שנית  להפריד 

כל התהליכי  הנדרשי  כדי שהרפורמה תוכל להתבצע והרשות תוכל להיחל+ מ  
  .המשבר העמוק שאליו נקלעה
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   רשות ניירות ער  ובנק ישראל
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

ברשות ניירות ער  ובבנק ישראל נבדקו סדרי ההתקשרויות ע  יועצי  
 בי  היתר נבחנו התקשרויות ע  יועצי  שבוצעו בפטור ממכרז .חיצוניי 

בדיקות השלמה נעשו במשרד . והסדרי  למניעת ניגודי ענייני  ע  יועצי 
  . האוצר

 התקשרויות ע  יועצי  
ה  תאגידי  שהוקמו )  הבנק להל  (ובנק ישראל )  הרשות להל  (רשות ניירות ער  

, וחוק בנק ישראל, ) חוק ניירות ער  להל   (1968 ח"התשכ, על פי חוק ניירות ער 
, שני הגופי  כפופי  לחוק חובת המכרזי ).  חוק בנק ישראל להל   (2010 ע"התש
 ג"התשנ, ולתקנות חובת המכרזי , ) חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"התשנ
הבנק , לצור  פעילות  השוטפת).  תקנות חובת המכרזי  או התקנות להל   (1993
  ). יועצי  חיצוניי  להל  (רשות מסתייעי  בשירותיה  של בעלי מקצוע מומחי  וה

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות הבנק והרשות 2011ספטמבר  בחודשי  מאי

  .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר. בנושא ההתקשרויות ע  יועצי  חיצוניי 
 עיקרי הממצאי 

זי  של הרשות עשתה שימוש רב מדי בדר  של פטור ממכרז נמצא שוועדת המכר .1
ללא הצדקה ולא חייבה את היחידות המזמינות לפעול על פי הלי  תחרותי בי  מציעי  

 .כנדרש על פי די , מתאימי 
ההתקשרויות של הבנק ע  היועצי  החיצוניי  שנבדקו נעשו בצורה , ככלל .2

כרבע : ת יועצי  בתור ספק יחידהבנק עשה שימוש רב בהגדר, ע  זאת. תקינה
א" שלגבי חלק  לא , מההתקשרויות שנבדקו בבנק סווגו כהתקשרויות ע  ספק יחיד

 .הייתה סיבה מוצדקת לכ 
נמצאו ברשות התקשרויות שלא נעשו על פי תקנות חובת המכרזי  ולא הובאו  .3

 . לידיעתה של ועדת המכרזי 
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מקיפי  , ענייניי ,  דיוני  מקצועיי לא נמצאו מסמכי  המעידי  על קיומ  של .4

וממצי  בי  הרשות ובי  משרד האוצר בעניי  תק  כוח האד  ברשות ובעניי  העסקת 
 .עובדי  במיקור חו%

 באותו יוע% חיצוני לנושאי 2011 2009נמצא כי הרשות והבנק הסתייעו בשני   .5
יבורי ואשר יש תקשורת ואסטרטגיה לטיפול בנושאי  שוני  העולי  לסדר היו  הצ

  ) רגולטורי ( שני גופי  מאסדרי   מצב שבו הרשות והבנק . לה  עניי  לקד  אות 
מעסיקי  את אותו יוע% עלול ליצור חשש לניגוד ענייני  מאחר שמטרותיה  לא תמיד 

 .עולות בקנה אחד
נת  היוע% שירותי  לגופי  , עוד נמצא כי נוס" על שירותי הייעו% לרשות ולבנק .6

נסיבות שבה  הגו" המפקח והגו" המפוקח משתמשי  בשירותיו . מצאי  בפיקוח שנ
של אותו היוע% יכולות ליצור פתח לזליגת מידע מהגו" המפקח למפוקח ולהעמיד את 

הרשות לא ניהלה פיקוח ובקרה שיטתיי  על מנת . היוע% במצב של ניגוד ענייני  אפשרי
ברשות לא נמצאו מסמכי  .  שנער  עמולוודא שהיוע% עומד בהסדר ניגוד הענייני 

  . שאפשר ללמוד מה  על דר  היבחרו של היוע%
 סיכו  והמלצות 

על א" , הביקורת העלתה ליקויי  בתהליכי ההתקשרות של הבנק והרשות ע  יועצי 
חוק חובת המכרזי  והתקנות שהותקנו מכוחו . השיפור שחל בתחו  זה בעת האחרונה

שרות של גו" ציבורי ע  יועצי  חיצוניי  היא באמצעות מורי  כי דר  המל  להתק
נראה שהבנק והרשות , ואול ; ומת  פטור מכ  הוא המקרה החריג, הלי  תחרותי כדי 

על הבנק והרשות להקפיד על ניהול ההתקשרויות . עשו שימוש יתר במת  הפטורי 
. קות מת  פטוראלא א  כ  מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדי, באופ  תחרותי ושוויוני

, כ  יוכלו לבחור את נות  השירות המתאי  ביותר לצורכיה  על פי עקרונות של שוויו 
  . תו  ניצול משאבי  מיטבי וחיסכו  בכספי הציבור, שקיפות ומקצועיות, יעילות



 

 

          
 פרק רביעי
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   השלטו  המקומי
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

. עשתה ביקורת בנושא אבטחת המידע והגנת הפרטיותבשבע רשויות מקומיות נ
בדיקות . הארנונה והחינו , נבדקו בעיקר היחידות הממונות על תחומי המחשוב

, במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי , השלמה נעשו במשרד המשפטי 
במינהל לשלטו  מקומי שבמשרד הפני  ובמרכז השלטו  , במשרד החינו 

  .המקומי בישראל
 מידע והגנת הפרטיות ברשויות מקומיותאבטחת 

, שכר, גבייה(כספי  : ברשויות המקומיות מאגרי מידע רבי  בתחומי  האלה
גני ילדי  , שירות פסיכולוגי חינוכי(חינו  ; תכנו  ובנייה; )תשלומי  לספקי  ועוד

. תברואה ועוד; תחבורה וחניה; רישוי עסקי ; כוח אד ; רווחה; )קייטנת ועוד
חלק  כוללי  ג  מידע רגיש . לה ה  הבסיס לעבודת  של הרשויותמאגרי  א

למשל , ) חוק הגנת הפרטיות להל   (1981 א"התשמ, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות
 2010בשנת . אבחוני  פסיכולוגיי  וחוות דעת של פסיכולוגי  ושל עובדי  סוציאליי 

520,000 היו ברשויות המקומיות כ
1

165,000  תיקי רווחה פעילי  וכ
2

 תיקי שירות 
 .פסיכולוגי פעילי 

פעולת  של גופי  ציבוריי  מושתתת על מערכות מידע הכוללות נתוני  רבי  על 
  דעות ואמונות , הכשרה מקצועית, מצב כלכלי, מצב בריאות,  מעמד אישי התושבי  

ככל שגופי  עושי  שימוש נרחב . שחשיפת  עלולה לפגוע בפרטיות  של התושבי 
 במאגרי מידע כ  גוברת הסכנה שהמידע ייחש( ברבי  ויפגע בפרטיות  של יותר

 . ולכ  מוטלת על בעלי המאגרי  החובה להג  על המידע, תושבי 

 חוק  כמה חוקי  נועדו להבטיח את ההגנה על הפרטיות ואת צנעת הפרט ובכלל  
חוק ; "יוכל אד  זכאי לפרטיות ולצנעת חי"הקובע כי , כבוד האד  וחירותו: יסוד

  .הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו
__________________ 

 .ארגו  ומינהל ברשויות המקומיות שבמשרד הרווחה והשירותי  החברתיי על פי הערכה של תחו    1
 .על פי הערכה של אג  השירות הפסיכולוגי במשרד החינו   2
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 פעולות הביקורת

את אבטחת המידע , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2011יולי  בחודשי  ינואר
בני , מונוסו  יהוד, אשקלו (בחמש עיריות : והגנת הפרטיות בשבע רשויות מקומיות

נבדקו בעיקר ). ש ורמת ישי"עיבני (ובשתי מועצות מקומיות ) טירה ויקנע  עילית, ברק
ובכלל זה כמה בתי , הרווחה והחינו", הארנונה, היחידות הממונות על תחומי המחשוב

במשרד , בדיקות השלמה נעשו במשרד המשפטי . והשירות הפסיכולוגי החינוכי, ספר
במינהל לשלטו  מקומי שבמשרד , במשרד החינו", הרווחה והשירותי  החברתיי 

  .'במרכז השלטו  המקומי בישראל ובחברה א, ) המינהל לשלטו  מקומי להל  (הפני  
 עיקרי הממצאי 

במש" שני  לא קבע משרד הפני  מדיניות לאבטחת המידע ולהגנת הפרטיות  .1
ולא פעל לקביעת הנחיות ; לא הניח את התשתית לטיפול בנושא; ברשויות המקומיות

 הפרטיות ונוספו לו סעיפי  הנוגעי   תוק  חוק הגנת1996א' שכבר בשנת , בתחו  זה
 .להגנה על הפרטיות במאגרי מידע

טכנולוגיה ומידע שבמשרד המשפטי  לא קיימה מאז הקמתה , הרשות למשפט .2
כמו כ  היא לא קבעה נהלי  והנחיות . פעולות פיקוח ואכיפה על רישו  מאגרי מידע

 . זוולא הטילה קנסות על רשויות מקומיות שלא קיימו את חובת 

, לא מונה ממונה על אבטחת מידע, חו+ מעיריית אשקלו , בכל הרשויות שנבדקו .3
בעקבות הביקורת מונה . והממונה בעיריית אשקלו  חסר הכשרה בנושא אבטחת מידע

 . ג  בעיריית בני ברק ממונה על אבטחת מידע
 אשר. בחמש משבע הרשויות המקומיות שנבדקו לא נקבעו נוהלי אבטחת מידע .4

,  באחת מה  הנהלי  מיושמי  בחלק  בלבד לשתי הרשויות שבה  נקבעו נהלי  כאלה 
, "נהלי אבטחת מחשבי  ומערכות מידע" טיוטת 2001ואילו בשנייה הוכנה כבר בשנת 

 .והנהלי  אינ  מיושמי , א" הנהלת העירייה עדיי  לא אישרה אותה

שויות שנבדקו לא קיימו שתיי  משבע הר, שלא לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות .5
שלוש רשויות לא שילמו אגרות ; מעול  את חובת הרישו  של מאגרי המידע שלה 

רק מאגרי מידע של . ועקב כ" נמחק רישו  מאגריה , תקופתיות יותר משלוש שני 
 . כנדרש בחוק, טכנולוגיה ומידע, שתי רשויות היו רשומי  ברשות למשפט

 נקבעו כללי  לאבטחת המידע במחשבי  מנותקי ברשויות המקומיות שנבדקו לא .6
 זו  למעט בעיריית אשקלו  , הרשת ובאמצעי  הנתיקי  האחרי  שנעשה שימוש בה 

 . הוציאה נוהל לאבטחת המחשבי  הניידי  שברשותה
רק . בשש משבע הרשויות שנבדקו אי  תכנית שיקו  מאסו  והמשכיות עסקית .7

 . א" במועד סיו  הביקורת טר  הסתיימה הפעלתה,בעיריית אשקלו  הוכנה תכנית כזו



 303 השלטו  המקומי

אי  הוראות ונהלי  תקפי  , פרט לעיריית אשקלו , ברשויות המקומיות שנבדקו .8
ומחייבי  לאבטחת רשומות מכל הסוגי 
3

. 
ברשויות שנבדקו נמצא כי מידע אישי הנוגע לבריאות  של תושבי  או למצב   .9

. בכונניות ובמגירות שאינ  ניתנות לנעילה,  הכלכלי או האישי מוחזק בארונות פתוחי
דבר זה אינו עולה בקנה אחד ע  הדרישות הבסיסיות להגנה על מידע רגיש הנוגע 

 . לתושבי 
באגפי החינו" בשתי רשויות מקומיות שנבדקו לא היו מנעולי  בחלק מהארונות  .10

;  נעולי אלה שהיה אפשר לנעול אות  לא היו; ומהמגירות המכילי  מידע רגיש
 .בכונניות לא נעולות היה דואר ובו מידע רגיש

מפקחי משרד הרווחה והשירותי  החברתיי  אינ  בודקי  את מילוי הוראות  .11
תקנו  העבודה הסוציאלית בנושאי חובת הסודיות וניהול רשומות במחלקות הרווחה 

ורת פנימית כמו כ  לא בוצעו ביקורות ייעודיות של האג' לביק. ברשויות המקומיות
 . במשרד לשירותי  חברתיי  בנושאי  אלה

לא נחתמו . מחזיקה במאגרי המידע של כל הרשויות המקומיות שנבדקו' חברה א .12
בדבר מורשי הגישה למאגרי המידע שלה  כפי ' הסכמי  בי  הרשויות שנבדקו לחברה א

  שירות ע  לשלוש רשויות מקומיות אי  כלל חוזה למת. שנדרש בחוק הגנת הפרטיות
במועד הביקורת היו שתי רשויות מקומיות לראשונה בעיצומו של מכרז . החברה

לאספקת שירותי מחשוב הכולל דרישות לקיו  הוראות חוק הגנת הפרטיות ואבטחת 
את חובתה כמחזיקה במאגרי  של '  מילאה לראשונה חברה א2010רק בשנת . מידע

 .טכנולוגיה ומידע, פטבעלי  שוני  ומסרה דיווח שנתי לרשות למש
בעיריית אשקלו  מונתה . בכל הרשויות שנבדקו לא הוקמו ועדות למסירת מידע .13

 . 2011ביוני , ועדה כזאת רק במהל" הביקורת
הרשויות המקומיות שנבדקו לא קיימו פעולות הדרכה והסברה בתחו  , ככלל .14

 לאבטחת מידע רק עיריית אשקלו  הכינה תכנית הדרכה שנתית. אבטחת המידע
ורק בה פועל ממונה אבטחת , וביצעה פעילות רענו  להגברת המודעות לנושא האבטחה

 . מידע המארג  את ההדרכות
נושא אבטחת המידע והגנת הפרטיות אינו נכלל בתכניות הביקורת של רואי  .15

ג  מחלקת ביקורת . החשבו  העושי  ביקורת ברשויות המקומיות מטע  משרד הפני 
ית באג' לביקורת רשויות מקומיות שבמשרד הפני  מעול  לא קיימה ביקורת מינהל

 .בנושא זה
 

 סיכו  והמלצות
מממצאיו של דוח זה מסתמ  כי לרשויות המקומיות עדיי  חסרה התשתית לטיפול 

ברוב הרשויות שנבדקו אי  הנחיות מפורטות . בנושא אבטחת המידע והגנת הפרטיות
מאגרי ; פועלות ללא ממונה על אבטחת מידע כנדרש בחוקרוב  ; לטיפול שוט' בנושא

__________________ 
 .אופטיי  או על גבי ניירת, מצעי  מגנטיי ארשומות על גבי   3
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היק' פעולותיה  בתחומי ההדרכה והביקורת ; המידע שבה  אינ  רשומי  כנדרש

 .מצומצ 
, לקיי  פעולות בקרה בעניי  אבטחת המידע והגנת הפרטיות: על הרשויות המקומיות

; לעשות פעולות כאלהכדי לזהות פעולות חריגות או ניסיונות של גורמי  בלתי מורשי  
לגבש מסמ" ; למנות לאלתר ממוני  על אבטחת מידע כמתחייב מחוק הגנת הפרטיות

ולקבוע בו את תדירות ביצוע  של סקרי סיכוני  ומבחני , מדיניות בנושא אבטחת מידע
להקי  ; להקפיד לרשו  ולנהל את כל מאגרי המידע שברשות  כנדרש בחוק; חדירה

כי  נהלי  ייעודיי  בנושא העברת מידע בי  גופי  ציבוריי  ועדות להעברת מידע ולה
לעשות ביקורות על אבטחת מידע ועל הגנת ; כפי שנקבע בתקנות הגנת הפרטיות

  .הפרטיות ברשויות המקומיות באמצעות מבקרי הרשויות



 

 

          
   חלק שני
 פרק חמישי

 

 משרד הביטחו 
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  משרד הביטחו 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

מת  רישיונות ייצוא על ידי משרד הביטחו  נבדקו היבטי  בקידו  בנושא 
בדגש על התנהלות בכירי  , ובפיקוח של מספר עסקאות של ייצוא ביטחוני

הביקורת נעשתה במשרד הביטחו  וביקורת השלמה נעשתה . במשרד הביטחו 
 . במשרד החו 

נוגע נבדקו התנהלות משרד הביטחו  והתנהלות נציבות שירות המדינה ב
נבדקו כשליש מכלל . למכרזי  הפנימיי  לאיוש משרות במשרד הביטחו 

 .2010המכרזי  הפנימיי  שפרס  משרד הביטחו  בשנת 
ל ומשרד הביטחו  נעשתה "בנושא הספקת שירותי רפואה לחיילי  על ידי צה

: ביקורת מעקב אחר תיקו  הליקויי  שהועלו בביקורות הקודמות בנושאי 
הצבת כוח אד  צבאי , אות ממערכת הבריאות האזרחיתרכש שירותי ברי

הביקורת נעשתה במשרד . לעבודה בבתי חולי  ופיגור בתשלו  לספקי 
בשירותי בריאות , ביקורות השלמה נערכו במשרד הבריאות. ל"הביטחו  ובצה

במרכז הרפואי תל אביב על ,  תל השומר"במרכז הרפואי על ש  שיבא , כללית
  . הרפואי הלל יפה בחדרהש  סוראסקי ובמרכז
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 היבטי  בקידו  ובפיקוח על עסקאות ייצוא ביטחוני
הייצוא הביטחוני
1

וכ  מאפשר לשמר ,  מגדיל את המכירות של התעשיות הביטחוניות
. את הידע ואת ההו  האנושי של התעשייה הביטחונית, את התשתית התעשייתית

, מצאת בחזית הידע והטכנולוגיהאלה נחוצי  כדי לאפשר קיו  תעשייה ביטחונית הנ
הייצוא הביטחוני מסייע , בנוס  לזאת. ל"ובכ  להקנות יתרו  איכותי ייחודי לצה

 .אסטרטגיי  וכלכליי  של מדינת ישראל, בקידו  אינטרסי  מדיניי 
מעודד את הייצוא הביטחוני) ט" משהב להל  (משרד הביטחו  

2

יצוא יאג  לסיוע וה. 
פעולת שיווק . טחוניייצוא הבי מופקד על קידו  הט"במשהב) ט" סיב להל   (טחונייב

מחייבי  קבלת רישיו  , כמו ג  הייצוא הביטחוני עצמו, של ידע וציוד ביטחוני
ט לקיי  תיאו  והיוועצות ע  משרד "טר  מת  רישיו  חייב משהב. ט"ממשהב

 הביטחוני אג  הפיקוח על הייצוא. לו שמורה הזכות להתנגד מטעמי  מדיניי , החו"
ט המופקד על הפיקוח של המדינה על "הוא הגו  המרכזי במשהב) י" אפ להל  (

חוק הפיקוח על יצוא . לרבות מת  רישיונות שיווק ורישיונות ייצוא, הייצוא הביטחוני
והתקנות שהתקי  שר הביטחו  בתוק  )  חוק הפיקוח להל   (2007 ז"התשס, ביטחוני

 .יצוא ביטחונייאת הפיקוח של המדינה על יר נועדו להסד, סמכותו לפי החוק
במיוחד נוכח , לעסקאות ייצוא ביטחוני חשיבות עסקית ומסחרית משמעותית

ל והיקפ  הכספי הניכר של "התחרות בי  התעשיות הביטחוניות בשווקי  בחו
עסקאות ייצוא , בנוס  לכ . שלעתי  מסתכ  במאות מיליוני דולרי , העסקאות

באמצעות מתווכי  וסוכני  ומול גורמי  צבאיי  ,  בדר  כלל,ביטחוני מתנהלות
עסקאות אלה טומנות בחוב  , משו  כ . וממשלתיי  זרי  תחת מעטה של חשאיות

נדרשת שבעתיי  , הואיל וכ . חשש לפגיעה בטוהר המידות ובכללי מינהל תקי 
, תהתקנו, הקפדה על כ  שתהליכי העבודה יתבצעו בכל עסקה ועסקה על פי החוק

  .ט והנהלי  של אגפיו"הוראות משהב
 פעולות הביקורת
היבטי  , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2011 עד מאי 2010בחודשי  אוגוסט 

: ט"הבדיקה נערכה במשהב. בקידו  ובפיקוח של חמש עסקאות של ייצוא ביטחוני
 !הל  ל(פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית , במינהל מחקר, י"באפ, ט"בסיב
בדיקות . ט"ל משהב"באג$ היוע# המשפטי למערכת הביטחו  ובלשכת מנכ, )ת"מפא

מדיני ובאג$ הממונה על הביטחו  במערכת הביטחו  !באג$ הביטחוני: השלמה נערכו
  .ט ובמשרד החו#"שבמשהב

__________________ 
 .יטחונימת  שירות בלהעברת ידע ביטחוני ול, יצוא של ציוד ביטחוניייצוא ביטחוני מתייחס לי  1
 מיליארד דולר 7.12! עמד על כ2010 עד 2008היק  חוזי הייצוא שנחתמו בשני  , ט"על פי נתוני משהב  2

 . מיליארד דולר לשנה5.41!הייצוא בפועל באות  שני  הסתכ  בכ. לשנה
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 עיקרי הממצאי 

 רישיונות שיווק ורישיונות ייצוא
שלא , מר מאיר שליט, י"וראש אפ, נימר אודי ש, ט"ל משהב"בשלושה מקרי  פעלו מנכ

ט "אי  להסיק ממקרי  אלה על כלל פעילות משהב. בהתא  לחוק הפיקוח ותקנותיו
א  קיומ  מצביע על ליקוי מהותי בניהול רישיונות השיווק והייצוא , בנושא זה

 :הביטחוניי 
את י "ט וראש אפ"ל משהב"בשני מקרי  לא הפעילו מנכ, בניגוד לחוק הפיקוח .1

 אישרו רישיו  2010בנובמבר : מנגנו  ההכרעה במקרה של מחלוקות ע  משרד החו 
 אישרו את 2011ובמר  ', שיווק לחברה מסוימת בעבור ערכה מסוימת למדינה א

המלצתה של ועדה מייעצת
3

 .' לתת לחברה אחרת רישיו  שיווק למוצר מסוי  למדינה ב
ייעצות ע  משרד החו  בנוגע למת  הת(תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני בניגוד ל .2

את י "ט וראש אפ"ל משהב"לא הפעילו מנכ, 2008&ח"התשס, )רישיו  יצוא ביטחוני
 רישיו  2011ואישרו בינואר , מנגנו  ההכרעה במקרה של מחלוקות ע  משרד החו 

  .'ייצוא לחברה נוספת לפריט אחר למדינה ב
 'מערכת מסוימת למדינה ג

ט מלפעול על "יטחוני אינה פוטרת את בעלי התפקידי  במשהבחשיבותו של הייצוא הב
בעסקה לייצוא מערכת . פי הכללי  המסדירי  את הקידו  והפיקוח על ייצוא ביטחוני

כשחלק  א) מהווי  פגיעה בכללי מינהל , נפלו פגמי  מהותיי ' מסוימת למדינה ג
. ט"ראות משהבט פעל שלא בהתא  לכללי  שנקבעו בחוק הפיקוח ובהו"משהב. תקי 
קיו  הכללי  מנע ממערכת הביטחו  את בחינת סוגיית הייצוא של המערכת &אי

 :בראייה מערכתית כוללת' למדינה ג
להצטייד במערכות המסוימות לא נבחנה בעבודת מטה ' בקשתה של מדינה ג .1

 .ט"דבר המהווה עקיפת הכללי  שנקבעו בהוראות משהב, סדורה
ט שלא להתערב בתהליכי הבחירה "ני  במשהבחר) המלצות גורמי  שו . 2

הוודאות בנוגע &ולמרות אי, בנוגע לספק של מערכת מסוימת' המתבצעי  במדינה ג
, ט את המערכת של תעשייה מסוימת"קיד  משהב, לספק המועד) על ידי אותה מדינה

 בי  תעשיות בקידו  עסקאות תובכ  חרג מהכללי  ומהנורמות לשמירה על ניטרליו
ט לא ער  תחקירי  כדי להפיק לקחי  "משהב, יתרה מזאת.  ביטחוניותייצוא

  .מהשתלשלות האירועי  בעסקה זו
__________________ 

 .ת  רישיונות שיווק ביטחונידבר מבצור& המלצה לועדה שממנה שר הביטחו    3
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 'מערכת מסוימת למדינה ד
כי המדינה הרוכשת היא זו , על א) שממדיני(ת הייצוא למערכות מסוג זה עולה .1

כי ראש , ט"ל משהב" קבע מנכ2010בדצמבר , הבוחרת את הספק המועד) עליה
 .'יחליט על זהות הספק שהמערכת שלו תוצג למדינה ד, מר אופיר שוה , ת"מפא

לבחירה במערכת , לי ויכולת הספקה"בדבר אינטרס צה, ת"נימוקיו של ראש מפא .2
  .היו רלוונטיי  ג  למערכת של תעשייה אחרת, של אחת התעשיות
 סיכו  והמלצות

 עסקאות ייצוא ביטחונישנפלו בחמש, חלק  מהותיי , דוח זה מצביע על ליקויי 
4

 
מר אודי שני, ט"ל משהב"ובראש  מנכ, ט"שבה  התנהלות בכירי  במשהב

5

לא , 
ט באה לידי ביטוי "ל משהב"התנהלות מנכ. נעשתה בהתא  לדפוסי מינהל תקי 

קיו  חוק &באי; ללא סמכויות כאלה, בנקיטת פעולות המצריכות סמכויות חוקיות
בקבלת החלטות שאינה מבוססת על עבודת ; ט"והוראות משהב, הפיקוח ותקנותיו

התייעצות ע  שר הביטחו  בנושאי  בעלי השלכה מהותית על &ובאי; מטה סדורה
 .מדיניות הייצוא הביטחוני

, כי נוכח הרגישות המדינית שבייצוא הביטחוני, משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה
או  ולהתייעצות ע  מילוי הוראות חוק הפיקוח ותקנותיו ביחס לתי&המצב של אי
עוד מעיר . מעלה חשש לפגיעה באינטרסי  המדיניי  של מדינת ישראל, משרד החו 

ולוודא , ט להפיק את הלקחי  העולי  מדוח זה"כי על משהב, משרד מבקר המדינה
 .שליקויי  כאלה בתהליכי העבודה לא יישנו

 בעקבות ממצאי כי, 2012מבקר המדינה רש  לפניו את הודעת שר הביטחו  מפברואר 
 ". בכוונתו לפעול בהמש  על פי המתבקש מדוח הביקורת"הביקורת 

 

__________________ 
 .מה  שלוש לא מומשו  4
 .ט"ל משהב"ומאז הוא מכה  כמנכ, ט" כראש סיב2010מר אודי שני כיה  עד אמצע ינואר   5
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 הליכי  לאיוש משרות במשרד הביטחו 
נעשה בהתא  לחוק )  המשרד להל  (איוש משרות ותפקידי  במשרד הביטחו  

הוראות תקנו  שירות , ) החוק להל   (1959 ט"התשי, )מינויי (שירות המדינה 
ר מפרט את הדרכי  לאיוש "התקשי. והוראות המשרד) ר" התקשי  להל (המדינה 

שהתפנתה ולא מולאה בדר  , הכלולה בתק , למשרה. משרה פנויה בתק  ואת סדר 
של העברת עובד ממשרה אחרת באותו משרד או על ידי הוועדה לוויסות כוח אד  

פנימיי  המשרד עור  מדי שנה בשנה עשרות מכרזי  . יפורס  מכרז פנימי, עוד!
 מספר המכרזי  הפנימיי  היה גבוה במיוחד2010בשנת . לאיוש תפקידי  שוני 

1

 
ש" אמ להל  (אג! מינהל ומשאבי אנוש במשרד . 222 והגיע ל

2

, בי  היתר, נושא) 
, כולל שיבו& וקידו  בהתא  להוראות החוק, באחריות לטיפול בנושאי כוח אד 

  .ר והוראות המשרד"התקשי
 תפעולות הביקור

בחודשי  ינואר עד אפריל
3 

 בדק משרד מבקר המדינה את ההליכי  לאיוש משרות 2011
שפרס  המשרד במהל  שנת , המהווי  כשליש מכלל המכרזי ,  מכרזי  פנימיי 80 בכ

)  " נש להל  (נבחנו התנהלות המשרד והתנהלותה של נציבות שירות המדינה . 2010
. ש"הביקורת נערכה באמ. כרז השוני ר בשלבי המ"בהתא  להוראות החוק והתקשי

האחראי לכל נושא המכרזי  ,  "ביקורת השלמה נערכה באג# הבחינות והמכרזי  בנש
  .בשירות המדינה

 עיקרי הממצאי 
 מהמכרזי  שנבדקו עלו 30% בכ: בביקורת עלו ליקויי  בשלבי  השוני  של המכרז

פול בפניות המועמדי  ובניהול   בנוגע לטי"ליקויי  בהתנהלות נציגי המשרד ונציגי נש
בחלק גדול מהמכרזי  קיי  המשרד דיו  , נוס# על כ ; הישיבות של ועדות בוחני 

 דבר שיש בו כדי לפגוע  )  דיו  מקדי  להל  (מקדי  בטר  התכנסות ועדת הבוחני  
כי פרוטוקולי הדיוני  של ועדת הבוחני  אינ  , כמו כ  נמצא. בכללי המינהל התקי 

  . את מהל  הדיו  עד לקבלת ההחלטהמשקפי 
__________________ 

 .עקב משרות רבות שהתפנו לאחר תהליכי פרישה מוקדמת שחלו במשרד, זאת  1
 לרבות האחריות  בקרה ומינהל ומרבית תפקידיו , בוטל אג  ארגו , לאחר סיו  הביקורת, 1.7.11 ב  2

 .ששמו שונה לאג  מינהל ומשאבי אנוש, ברו לאג  משאבי אנוש ע לתיאור תפקידי  
 .2011נעשו השלמות עד יוני   3
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 דיו  מקדי 

ועדת הבוחני  היא הגור  היחיד המוסמ  , על פי ההוראות הקיימות בדיני מכרזי 
שהמשרד נוהג לקיי  בחלק גדול , נמצא. לבחור את המועמד המתאי  למשרה

ש או סגניתו "ל וראש אמ"מהמקרי  דיו  מקדי  לפני המכרז בהשתתפות סמנכ
לרבות התאמת  , ובו מוצגות עמדותיה  לגבי כל אחד מהמועמדי , ספי וגורמי  נו

בביקורת נמצאו מכרזי  שבה  קיי  מתא  גבוה בי  ההחלטות . למשרה המיועדת
, הדבר מעלה את החשש. שסוכמו בדיו  המקדי  לבי  החלטות ועדת הבוחני 

רד בוועדת המידע שעלה בדיו  המקדי  אודות המועמדי  עבר לנציג המש, שלכאורה
מצב זה מנוגד לעיקרו  השקיפות. הבוחני  והשפיע על החלטתו

4

ועלול להשפיע על , 
ש או "בבחירת המועמד המועד# על אמ, בי  במכוו  ובי  שלא במכוו , תוצאות המכרז

שאינו עולה בקנה אחד ע  , מדובר אפוא בהלי  לא ראוי. על האג# שבו מוצעת המשרה
  . מינהל תקי 

 של ועדת הבוחני סדרי עבודה 
על ועדת הבוחני  לבחור את המועמד המתאי  על פי האינטרס , ר"על פי התקשי

, שמירה על כללי יושר,  מניגוד ענייני תמילוי תפקיד זה ייעשה תו  הימנעו. הציבורי
בחינת המכרזי  . ומתו  חובה לנהוג ללא פניות וללא משוא פני , הגינות ושוויו 

 :כמפורט להל , עבודה של ועדות הבוחני העלתה ליקויי  בסדרי ה
 נית  לבחור במועמד שלא דורג  בחירה במועמדי  שלא קיבלו את מרב הנקודות  . 1

ובלבד שהדבר נומק כראוי בפרוטוקול , בסיכו  הכולל של הנקודות במקו  הראשו 
אול  , אכ  נבחרו מועמדי  כאלה, בחמישה מהמכרזי  שנבדקו. ועדת הבוחני 

באחד . ה  ועדות הבוחני  במשרד לא הקפידו על רישו  נימוק ראויבשלושה מ
,  "המועמד שלא זכה במכרז ערער לנש. המכרזי  זכה מועמד שדורג במקו  השלישי

וזו ביקשה לקבל את התייחסות חברי ועדת הבוחני  ואת התייחסות מרכזת הוועדה 
 .   אי  סימוכי  לכ  שההתייחסויות התקבלו"בנש. למכרז

 נמצאו מכרזי  שבה  הציוני  שנציגי  דירוג מועמדי  בהתא  למרכיב ההשכלה  . 2
המשרד בוועדת הבוחני  נתנו למועמדי  במרכיב ההשכלה לא תאמו את השכלת  

, הדבר מעורר ספק. בפועל ולא העידו על היחס בי  השכלת  של המועמדי  השוני 
 .ינישמא הציו  נית  כדי לקד  מועמד מועד# ולא באופ  עני

 נמצאו מכרזי  שבה  היו פערי  גדולי  בי   פערי  גדולי  בי  הערכות בוחני   . 3
ג  כשמדובר בנתוני  , הציוני  שנתנו חברי  שוני  בוועדות בוחני  לאותו מועמד

במקרי  אחרי  נמצא דמיו  רב עד . השכלה והכשרה, ידע,  אובייקטיביי  כגו  ניסיו
ונציג המשרד בוועדה למועמד )  "נציג נש(ר הוועדה "יוכדי זהות בי  הציוני  שנתנו 

. שזכה ופער גדול בי  ציוני  אלה לעומת הציוני  שנתנו שני החברי  האחרי  בוועדה
ובהחלט תיתכ  התרשמות שונה , על א# שהערכות הבוחני  ה  סובייקטיביות

 נימוק נמצאו מקרי  שבה  הפערי  היו קיצוניי  ולא סבירי  וללא כל, ממועמדי 
, ש לא בחנה את הסיבות לכ "יחידת המכרזי  באמ, יתר על כ . לכ  בפרוטוקולי 

__________________ 
 .מידע בנוגע למועמד צרי" שיהיה מונח בפני כל חברי ועדת הבוחני , על פי עיקרו  השקיפות  4
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ר ועד העובדי  במשרד למשנה לנציב "באחד המקרי  פנה יו. לצור  הפקת לקחי 
כי , הוועד ר"האחרו  השיב ליו. וביקש לבדוק את הלי  המכרז, שירות המדינה דאז

ה מעוררת סימני שאלה לא מעטי  התנהלות המכרז הז"מהתרשמותו הראשונית 
 .א  מעבר לכ  לא נעשה בירור נוס#; "המחייבי  בחינה מעמיקה יותר

על .  לאחד המכרזי  ניגשו שני גברי  ואישה העדפה מתקנת וייצוג הול  לנשי   . 4
בסעי# בפרוטוקול , א# שבסיכו  הנקודות הכללי דורגה המועמדת במקו  הראשו 

חובת הייצוג ההול  נכתב כי למרות שהמועמדת קיבלה המתייחס להעדפה מתקנת ו
על . ועדת הבוחני  סבורה כי לתפקיד מתאי  יותר מועמד אחר, את מרב הנקודות

ועדת הבוחני  היה לנמק כראוי את החלטתה שלא לתת העדפה מתקנת למועמדת 
  .שדורגה כאמור במקו  הראשו 

 עריכת פרוטוקולי 
רוטוקול אשר ישק# את עיקרי הדברי  הנאמרי  עיקרו  השקיפות מחייב כתיבת פ

 פרוטוקולי  של מכרזי  פנימיי  שפרס  המשרד בשנת 80 עיו  בכ. בוועדת הבוחני 
כי רוב  אינ  מכילי  כלל מידע בנוגע לעמדותיה  של חברי ועדת ,  העלה2010

ולא נית  ללמוד מה  על הסיבות , הבוחני  ועל מהל  הדיו  עד לקבלת ההחלטה
  . רת מועמד זה או אחרלבחי

 תיאור תפקיד ודרישות ס 
תיאורי תפקיד ודרישות ס# מעודכני  נועדו לאפשר את בחירת המועמד המתאי  

בלי שתיאורי התפקיד , נמצאו מקרי  שבה  פורסמו מכרזי . ביותר לאיוש המשרה
ז שבה  ניסוח דרישות המכר, ומקרי , ודרישות הס# נבחנו ועודכנו טר  פרסו  המכרז

שעה שבמרבית , נוס# על כ . דבר שאיפשר פרשנויות שונות, משמעי לא היה חד
במקרה ,   ערכו בירור כדי לוודא עמידתו של מועמד בתנאי ס#"ש ונש"המקרי  אמ

  .אחד אושרה מועמדות בלי שהנושא נבדק עד תו 
 ל"איוש משרה בחו

ש לא "אמ: ראהל לא התבצע כנדרש על פי ההו"הלי  האיוש של משרה מסוימת בחו
. פרס  את דבר קיומה של המשרה הפנויה ולא התכנסה ועדה לבחירת מועמד מתאי 

בחר בעובדת בכירה במשרד לתפקיד ופטר , מר פינחס בוכריס, ל המשרד דאז"מנכ
ל "מנכ. שבה  נאל+ כל מועמד לעמוד, אותה מעמידה בדרישות הס# וממבח  שפה

  . ל הקוד "נכאשרר את החלטת המ, מר אודי שני, המשרד
 סיכו  והמלצות

בהוראות ובהלכה , ר"תחו  איוש משרות ותפקידי  מוסדר מבחינה נורמטיבית בתקשי
שנועדו להסדיר קבלת עובדי  בהלי  תחרותי ושוויוני במטרה , פסוקה של בתי המשפט

 .לבחור במועמד המתאי  ביותר
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העלתה בחלק מה  ) 2010 שהיו בשנת 222מבי  ( משרות 80 בחינת תהליכי איוש של כ

דוגמת הכנסה של שיקולי  לא , חלק  חמורי , ליקויי  בשלבי המכרז השוני 
דבר המהווה פגיעה בכללי המכרזי  , רלוונטיי  במטרה להביא לבחירת מועמד מועד#

, תופעות כגו  אלה ואחרות שהועלו בדוח פוגעות באמו  הציבור. ובכללי מינהל תקי 
ש בשיתו# "על אמ, על כ . מנות של הרשות כלפי הציבורומהוות הפרה של חובת הנא

ובה  ביטולו של הדיו  המקדי  בשל ,   לפעול לתיקו  הליקויי  שהעלה דוח זה"נש
רישו  , השפעותיו האפשריות על בחירת המועמד שהנהלת המשרד מעוניינת לקד 
יד  תפקיפרוטוקולי  המתעדי  את עיקרי התנהלות ועדת הבוחני  ועדכו  תיאור

 . ודרישות ס#
האחד מול הפרט המועמד : המכרז הוא תהלי  משמעותי בשני מישורי  עיקריי 

והשני מול ;  יש לאפשר לו התמודדות הוגנת ושוויו  הזדמנויות למשרה מסוימת 
במגזר .  בחירת המועמד המתאי  ביותר ה  למשרה המוצעת וה  לארגו  הארגו  

 בשל הקושי להביא לסיו  העסקתו של מועמד הציבורי יש לכ  השלכות מרחיקות לכת
שקיימת משנה חשיבות לכ  שכל עובדי המשרד היושבי  , מכא . בעל קביעות במערכת

על חברי , מעבר לכ .   בנושא המכרזי "בוועדות מכרזי  יעברו הכשרה על ידי נש
ולנהוג באופ  שיאפשר שמירה על , ועדת הבוחני  להקפיד על הנורמות המצופות מה 

 .  ממשוא פני  ומניגוד ענייני תההגינות והשוויו  והימנעו, כללי היושר
ועדת הבוחני  היא הקובעת מי המועמד המתאי  לתפקיד , בהתא  לכללי  הקיימי 

. בעיקר על בסיס התרשמות  מהמועמד בראיו  שאורכו מוגבל, זאת. המוצע במכרז
 לפעול לשיפור  "על נש, על כ . ספק א  זו הדר  המטבית לקבלת החלטה
הליקויי  העולי  במצב , נוס# על כ . האפקטיביות של ועדת הבוחני  ודרכי עבודתה

בדגש על ,   לבחו  כיצד לשפר מהותית את ההלי  כולו"שעל נש, הקיי  מצביעי  על כ 
על , בי  היתר, איכות ואובייקטיביות המידע המוצג בפני ועדת הבוחני  על המועמדי 

כדי להגדיל את , זאת. הקיימי  והרחבת השימוש בכלי מיו  נוספי ידי שיפור הכלי  
 .הסיכויי  שוועדת הבוחני  תבחר במועמד המתאי  ביותר למשרה ולארגו 
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 ממצאי מעקב
 הספקת שירותי רפואה לחיילי  

 ל ומשרד הביטחו  "על ידי צה
 , "ל ומשרד הביטחו "הספקת שירותי רפואה לחיילי  על ידי צה"

 ; 45' עמ, )2004(א 55 דוח שנתי
 , "ל ומשרד הביטחו "הספקת שירותי רפואה לחיילי  על ידי צה"

 . 141' עמ, )2008(א 59דוח שנתי 
שמקורה בסעי  ,  ג  בתוק  חובה חוקית1995ומאז , במסגרת משימותיו הלוגיסטיות

ל שירותי  רפואיי  "מספק צה, 1994 ד"התשנ,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי55
 ). חובה וקבע(ובעיקר לאלה המשרתי  בשירות סדיר ,  לחיילי

 ער' משרד מבקר המדינה ביקורת על הספקת 2004 ובתחילת שנת 2003בסו  שנת 
. 1א55ממצאי הביקורת פורסמו בדוח שנתי . ל"שירותי  רפואיי  בשגרה לחיילי צה

(  ער' משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב אחר תיקו2007במחצית השנייה של שנת 
  להל(  (2א59וממצאיה פורסמו בדוח שנתי , הליקויי  שהועלו בביקורת הקודמת

  . ממצאי הביקורות הקודמות העלו שורה של ליקויי  מהותיי ). הביקורות הקודמות
 פעולות הביקורת

2011ינואר ליוני  בתקופה שבי 
3

 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב אחר תיקו  
רכש שירותי בריאות ממערכת : ות הקודמות בנושאי הליקויי  שהועלו בביקור

הצבת כוח אד  צבאי בבתי החולי  בתקני אשפוז ובתקני  , הבריאות האזרחית
  להל  (הביקורת נערכה במשרד הביטחו  . אמבולטוריי  ופיגור בתשלו  לספקי 

: ל"בצה; ובאג# הכספי )  "אמו(באג# מבצעי  לוגיסטיי  ונכסי  ): ט"משהב
בדיקות ). פ"משר(ובמרכז לשירותי רפואה ) ר"מקרפ(קצי  הרפואה הראשי במפקדת 

, )ח כללית" קופ להל  (בשירותי בריאות כללית , השלמה נערכו במשרד הבריאות
במרכז הרפואי תל אביב , )ש"ח תה" בי להל  ( תל השומר  במרכז הרפואי על ש  שיבא 

  . ואי הלל יפה בחדרהובמרכז הרפ) ח איכילוב" בי להל  (על ש  סוראסקי 
__________________ 

ל ומשרד "הספקת שירותי רפואה לחיילי  על ידי צה", )È˙ ˘ ÁÂ„55 ‡)2004 , מבקר המדינה  1
 . 45' עמ, "טחו הבי

ל ומשרד "הספקת שירותי רפואה לחיילי  על ידי צה", )È˙ ˘ ÁÂ„ 59 ‡)2008 ,מבקר המדינה  2
 .141' עמ, "הביטחו 

 . 2012נעשו עדכוני  עד ינואר   3
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 עיקרי הממצאי 

 רכש שירותי רפואה מבתי חולי  ממשלתיי  . 1
ל שירותי רפואה ממשרד הבריאות ללא מסגרת "ט וצה" רוכשי  משהב2003משנת 

למרות , זאת. נורמטיבית ברורה המסדירה את תנאי ההתקשרות בי  הצדדי 
רסו  ממצאי המעקב בעקבות פ. הממצאי  של מבקר המדינה בביקורות הקודמות

ל המשרד הטיל על חשב "מנכ"ש, ט למשרד ראש הממשלה"הודיע משהב, 2008בשנת 
ל משרד "המשרד לסיי  את הטיפול בנושא זה על בסיס הסיכו  שסוכ  בינו לבי  מנכ

 .הוראה זו לא בוצעה". 2008וכי על ההסדר החדש להיחת  עד סו! שנת , הבריאות
וועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת דיוני   קיימה ה2009במאי ובאוקטובר 

 הסכ  $להל  (ל ממשרד הבריאות "ט וצה"בנושא רכש שירותי בריאות של משהב
בסיכומי דיוני  אלה נקבעו לוחות זמני  לסיו  הטיפול בנושא הסכ  ). השילוב
הנחיה מטע  היוע' המשפטי לממשלה , בנוס! לכ&. א& הצדדי  לא עמדו בה , השילוב

לי המשרדי  הנוגעי  ליישב את המחלוקות שנותרו וא! לערב את " למנכ2011נואר מי
 . לא יושמה, השרי  במידת הצור&
, ט לא חתמו על הסכ  שילוב חדש" משרד הבריאות ומשהב2011העובדה שעד נובמבר 

 הוועדה לענייני ביקורת המדינה של $חר! קביעותיה  הנחרצות של שלושה גורמי  
האחריות למצב .  היא ליקוי חמור$המדינה והיוע' המשפטי לממשלה מבקר , הכנסת

ט ומשרד הבריאות מאז "לי  של משהב"זה מונחת בראש ובראשונה לפתח  של המנכ
, חלה התקדמות בנושא, כי במהל& ביקורת זו ובעיקר בעקבותיה, ע  זאת יצוי . 2003

, ל משרד הבריאות"ומנכ, מר אודי שני, ט"ל משהב"לה תרמה הפעילות שנקטו מנכ
 . רוני גמזו' פרופ

. היעדר הסכ  ביניה  אינו פוגע בטיפול בחיילי , ל ונציגי בתי החולי "לדברי נציגי צה
ההתחשבנות בי  הגופי  מתנהלת באופ  , בהיעדר מסגרת נורמטיבית ברורה, ע  זאת

 ,ט על פי תעריפי משרד הבריאות"בתי חולי  מחייבי  את משהב. א: לקוי כלהל 
המבוססי  על הסכ  שתוקפו , ט ממשי& לשל  על פי תעריפי  זולי  בהרבה"ומשהב

ט משפה את בתי "משהב, כמתחייב מאותו הסכ . ב. פג לפני יותר משמונה שני 
אופ  התנהלות זה נוגד לא רק את כללי . הצבת כוח אד  צבאי בה $החולי  בגי  אי

תוצאתו של . כללי המינהל התקי אלא בעיקר את , הרישו  החשבונאי של בתי החולי 
 הגיעו 2008$2010בשני  , כי על פי רישומי בתי החולי , המצב המתואר לעיל היא

 מיליו  $17.5ח איכילוב לכ"ח ולבי" מיליו  ש$11ח הלל יפה לכ"ט לבי"חובות משהב
ח זה"ח חובות משני  קודמות לבי" מיליו  ש$20שנוספו לכ, ח"ש

4

 . 
ט למשרד מבקר " דיווח משהב2011באוקטובר , מעקב זהלאחר סיו  דוח ביקורת 

 בתי החולי  הממשלתיי  עומד 11המדינה שהסכ  שילוב חדש ע  תשעה מבי  
, ח איכילוב"ח תל השומר ובי"שני בתי החולי  שאינ  כלולי  בו ה  בי. להיחת 

  . ל" משירותי הרפואה של בתי החולי  הממשלתיי  עבור צה$45%המספקי  כ
__________________ 

כי ס' חוב זה אינו לוקח בחשבו  את הסכומי  , ח איכילוב מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה"נציגי בי  4
 . ח"הצבת כוח אד  צבאי בביה)בגי  איט שיל  "שמשהב
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 ח כללית" שירותי רפואה מבתי חולי  של קופרכש . 2
כל , ח כללית"לטענת קופ. ח כללית"ט צבר חובות רבי  לבתי החולי  של קופ"משהב

פגיעה במקורותיה משפיעה ישירות על יכולתה לשפר ולהרחיב את השירותי  שהיא 
חלק מהחובות שולמו רק ; מעניקה למבוטחי  ועל יכולתה לרכוש ציוד ומכשור רפואי

ט הייתה בי  "התנהלות זו של משהב, לדברי נציגי הקופה. עקבות פנייה לערכאותב
 בדבר ביטול הסכמי השילוב שבי  בתי 2011הסיבות שגרמו להודעתה מפברואר 

  . ט"ח כללית ובי  משהב"החולי  של קופ
 ביצוע תשלו  לספקי  . 3

והטיפול בה  פ "משלוח  למשר, תהלי& הפקת החשבוניות מבתי החולי  הממשלתיי 
 .הוא מסורבל ובחלק מהמקרי  גרמו לעיכובי  של חודשי  עד לתשלומ , ש 

 מכלל $67% עמד על כ$2010 ו2009סכומ  של החשבוניות ששולמו בפיגור בשני  
היה גבוה , ג  ממוצע סכומ  של החשבוניות ששולמו בפיגור, כמו כ . החשבוניות

  ). 2003$2001בשני  (ת הראשונה בכמעט פי שלושה בהשוואה לזה שנמצא בביקור
 סיכו  והמלצות

. דוח זה מתמקד בעיקר בסוגיית רכש שירותי רפואה ממערכת הבריאות האזרחית
משרד הבריאות ובתי החולי  סיפקו במש& שני  שירותי רפואה , משרד הביטחו 

נתגלעו חילוקי דעות בנוגע , בהיעדרה. ל ללא מסגרת נורמטיבית ביניה "לחיילי צה
ל בגי  מת  השירותי  "סכומי  שמשרד הבריאות ובתי החולי  חייבו את צהל

סוגיה זו נדונה בשני דוחות . ובגי  הסכומי  שמשרד הביטחו  שיל  בפועל, האמורי 
ובעקבות הביקורת השנייה הודיע משרד הביטחו  למשרד , קודמי  של מבקר המדינה

קבע שעל ההסדר החדש , סמר פנחס בוכרי, ל המשרד דאז"כי מנכ, ראש הממשלה
נדונה הסוגיה בשני דיוני  שהוקדשו לה , כשהדבר לא נעשה. 2008להיחת  עד סו! שנת 

ג  הנחיה מטע  .  ג  זאת ללא תוצאות$בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת 
, רוני גמזו' מר אודי שני ופרופ, לי  של שני המשרדי "היוע' המשפטי לממשלה למנכ

 . לא יושמה, מחלוקותליישב את ה
משרד מבקר המדינה מציי  את ההתקדמות שחלה בנושא במהל& ביקורת זו , ע  זאת

 לא נחת  עדיי  2012 נכו  לינואר $אלא שפעילות זו טר  הושלמה , ובעיקר בעקבותיה
 . לי  החובה לוודא שאכ  יושל  הטיפול בנושא"חלה על שני המנכ, כעת אפוא. הסכ 

ל להנהיג ביניה  סדרי "משלתיי  ועל המרכז לשירותי רפואה בצהעל בתי החולי  המ
, שהחשבוניות החודשיות יגיעו לייעד  בתו& ימי  ולא בתו& חודשי , עבודה שיבטיחו

 . כפי שאירע לעתי  קרובות
ל ועל משרד הביטחו  לעמוד במועדי "על המרכז לשירותי רפואה בצה, בנוס! לכ&

, דרי  ע  ספקי השירותי  ועל פי הוראות המשרדעל פי ההס, התשלו  לבתי החולי 
  . ולנקוט צעדי  שימנעו המש& התופעה של פיגור בתשלו  לספקי השירותי 
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  צבא ההגנה לישראל
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

 : ל נבדקו שני נושאי  הנוגעי  לתחו  המשאב האנושי"בצה
הביקורת התמקדה במספר . ל ובמרכזו חיל החינו "צהנבדק נושא החינו  ב

ואשר יש בה  חשיבות , ל"תחומי  המצויי  בנושא זה במרכז סדר היו  של צה
ל בתחו  החינו  בכלל ובתחומי  העומדי  במרכז "רבה למימוש יעדיו של צה
הכשירות המוקנית למפקדי  : נבדקו בעיקר. ל בפרט"העשייה החינוכית של צה

הפעילות החינוכית של חיל החינו  ; קידיה  בתחו  החינו למלא את תפ
ופעילות מקבילה של חיל החינו  והרבנות ; הנעשית באמצעות גופי  אזרחיי 

וכ  ברבנות , הביקורת נערכה בעיקרה בחיל החינו . הצבאית בתחו  זה
 . ל"הצבאית ובאג  כוח אד  שבמטכ

היבטי  הנוגעי  לשילוב  ל ו"נבדקו היבטי  הנוגעי  לגיוס  של חרדי  לצה
ל ככל "הביקורת התמקדה בפעילות צה). ר"שח(במסגרת תכנית לשילוב חרדי  

: נבדקו בעיקר. ל ולשירות  בו"שהיא נוגעת לגיוס ולשירות חרדי  בצה
,  גיבושה#ר "המדיניות לתכנית שח; ל"המגמות בתחו  גיוס חרדי  לצה

, זו  בכשרות מהדרי וסוגיות במימושה בתחומי  הנוגעי  למ, אישורה
בהתאמת ההכשרות לחיילי  החרדי  לטובת קבלת הכרה ממשלתית למקצוע 

  . ולתנאי השירות שלה , ")קרדיטציה("שרכשו בצהל 
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 ל"היבטי  בנושא החינו% בצה
עוסק בי  השאר בעיצוב דפוסי הפעולה , במסגרת תפקידיו וכחלק מפעילותו, ל"צה

, ל עמדו מאז הקמתו ערכי "סיס פעילותו של צהבב. הערכיי  של חייליו ומפקדיו
הצור  לעסוק בערכי  באופ  . הדבקות במשימה והחתירה לניצחו , כגו  ער  הרעות

שלו  "שיטתי עלה באופ  בולט החל מתחילת שנות השמוני  בעקבות מלחמת 
ראשית ביצוע ההסכמי  ע  הפלסטיני  וגלי העלייה , האינתיפאדה, "הגליל

ל כאירועי  מכונני  אשר השפיעו על סדר היו  "  נתפסו בצהשכול, הגדולי 
 . החינוכי

ליי  מהווי  בשני  האחרונות מסמכי  מכונני  לתפיסת החינו  "שני מסמכי  מטכ
, ל דאז" על ידי הרמטכ1994שאושר לראשונה בדצמבר " ל"רוח צה"מסמ  : ל"בצה
 תעודת הזהות הערכית המהווה את, 2001ועודכ  בספטמבר , אהוד ברק) 'מיל(ל "רא

ייעוד "ומסמ  ; ל"ל ואשר כללי הפעולה הנגזרי  ממנו ה  הקוד האתי של צה"של צה
ועודכ  , יעלו ) בוגי(ל משה "רא, ל דאז" על ידי הרמטכ2004שאושר בשנת " וייחוד

. ל בתחומי  שוני "ומהווה תשתית לתפיסת החינו  ולמדיניות צה, 2009באוקטובר 
, אחריות, דבקות במשימה וחתירה לניצחו : פרט מספר ערכי מ" ל"רוח צה"מסמ  
. רעות ושליחות, משמעת, מקצועיות, טוהר הנשק, חיי אד , דוגמה אישית, אמינות

נמני  גיבוש הזהות הלאומית " ייעוד וייחוד"בי  מרכיבי התוכ  הרבי  של תפיסת 
; ת זיכרו  השואהחינו  להנחל; חיזוק הקשר לאר) ולערכי הציונות; ל"של חיילי צה

 .וטיפול בקליטת עלייה; המפקדי  כמודל לחיקוי
המפקדי  ה  האחראי  להובלת התהלי  החינוכי ביחידותיה  וליישו  התפיסה 

וה  עושי  זאת בסיועו של חיל החינו  , יומית שלו(ל בעשייה היו "החינוכית של צה
 (להל  (ער הראשי שמפקדו הוא קצי  החינו  והנו, ) חיל החינו (להל  (והנוער 

והוא משמש כיוע) , )א" אכ(להל  (ל "ר כפו* לראש אג* כוח אד  במטכ"קח). ר"קח
מפקדת קצי  החינו  והנוער . ל בתחו  שעליו הוא מופקד"ל ולמטכ"מקצועי לרמטכ

, חינוכי(המהווה סמכות מקצועית ראשית בתחו  הפיקודי) ר" מקח(להל  (הראשי 
חיל . יעדיו כצבא הע  במדינה יהודית ודמוקרטיתל במימוש "מסייעת למפקדי צה

וסגלי , החינו  מפעיל יחידות ביצוע שלו שבה  נלמדי  תחומי תוכ  חינוכיי  שוני 
 . החינו  הפועלי  ביחידות

 הלכה והתרחבה הפעילות החינוכית שמקיי  חיל החינו  2010 לשנת 2008משנת 
 פעילויות בשנה 2,050( לכ700(מכ: באמצעות מכוני  אזרחיי  במסגרת מיקור חו)

, במקביל. וכ  היה גידול בכמות ובמגוו  הפעילויות המוצעות במכוני , )פי כשלושה(
בתחו   התרחב משמעותית מספר המכוני  שאית  מקיי  חיל החינו  שיתופי פעולה

 עד 2009ממספר מצומצ  של מכוני  בתחילת שנת : יהודית(הזהות הישראלית
 .2011לעשרות גופי  בשנת 

מקיימת א* היא פעילויות חינו  )  הרבנות הצבאית(להל  (הרבנות הצבאית הראשית 
מפקדה של , )ר" רבצ(להל  (הרב הצבאי הראשי . ל"בקרב חיילי  ומפקדי  בצה

ל ומייע) לו בנושאי  המצויי  בתחו  "כפו* פיקודית לרמטכ, הרבנות הצבאית
לפי פקודת הארגו  שלה . א"ידי ראש אכוהוא מתוא  ומוכוו  בפעולותיו על , אחריותו

בי  הייעוד והתפקידי  של הרבנות הצבאית נכלל ג  התפקיד של , )א" פק(להל  (
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,  לבנות(ל וחייליו "פיתוח התודעה היהודית בנושאי  תורניי  בקרב מפקדי צה

 .1 להפעיל ולהטמיע תכניות לפיתוח תודעה זו לש  חיזוק רוח הלחימה שלה 
בשני  האחרונות .  עוסקת בנושא התודעה היהודית זה עשרות שני הרבנות הצבאית

ל " הרבנות הצבאית בהדרגה יותר ויותר בקרב כלל החיילי  והמפקדי  בצהפעלה
ר "הרבצ. חילוני ודתי כאחד, לחיזוק התודעה היהודית וחיזוק רוח הלוח  היהודי

כי ,  המדינהמסר לנציגי משרד מבקר, הרב אביחי רונצקי) 'מיל(ל "תא, הקוד 
וכי בסמו  ; חיבור לתקופת המקרא יעשה את החיילי  טובי  יותר, לתפיסתו

 .ד  חלו)) 'מיל(ל "רא, ל דאז"לכניסתו לתפקיד הוא הציג את תפיסתו בפני הרמטכ
הוא , 2010במאי , סמו  לכ . ל הרב רפי פר)"ר תא" נכנס לתפקיד הרבצ2010ביוני 

, ל" ציי  הרמטכבסיכו  פגישה זו.  גבי אשכנזי)'מיל(ל "רא, ל דאז"נפגש ע  הרמטכ
, ל"הרבנות צרי  שתפעל לחבר את כלל חלקי הציבור המיוצגי  בצה"כי , בי  השאר

 הרב הצבאי הראשי הוא הרב של כל (סביב המכנה המשות* והערכי  המובילי  
   ".הצבא

 פעולות הביקורת
מדינה ביקורת בנושא  ער  משרד מבקר ה2011 עד אוגוסט 2010בתקופה מספטמבר 

הביקורת התמקדה במספר תחומי  המצויי  . ל ובמרכזה חיל החינו "החינו  בצה
ל "ואשר יש בה  חשיבות רבה למימוש יעדיו של צה, ל"במרכז סדר היו  החינוכי בצה

 .ל בפרט"בתחו  החינו  בכלל ובתחומי  העומדי  במרכז העשייה החינוכית של צה
; וקנית למפקדי  למלא את תפקידיה  בתחו  החינו הכשירות המ: נבדקו בעיקר

והסדרה ; הפעילות החינוכית של חיל החינו  הנעשית באמצעות גופי  אזרחיי 
יהודית "ותיאו  של פעילות חיל החינו  והרבנות הצבאית בתחו  הזהות הישראלית

וכ# ברבנות הצבאית ,  הביקורת נערכה בעיקרה בחיל החינו .והתודעה היהודית
"צוות הביקורת שוחח על נושאי הביקורת במסגרת מפגש שקיי  ע  כ, כמו כ#. א"כובא
# במהל  שהות  בהשתלמות בפרויקט מנהיגות חינוכית " קציני  בדרגות סר# ורס60
  ). "מחצבי(לית בירושלי  "צה

 עיקרי הממצאי 
 פיקודי כשירות מפקדי  למלא את תפקיד  בתחו  השיח החינוכי

קיי  פער בי# המוטל עליה  , ל"ה  המחנכי  העיקריי  בצהא' שהמפקדי   . 1
לבי# , ובמיוחד בנושאי  המצריכי  קיו  של שיח פיקודי ע  חיילי , בתחו  החינוכי

לחוסר בהכשרה , בי# היתר, הפערי  העיקריי  נוגעי . כשירות  למלא תפקידיה 
משנה סדורה של להיעדר ; חינוכי באמצעות מתודת הנחיה"בתחו  קיו  השיח הפיקודי

__________________ 
 העיסוק 2005 א של הרבנות הצבאית מ"כי בפק, יודגש. 2010א כפי שעודכנה ביולי "זאת על פי הפק 1

א המעודכנת נקבע העיסוק "בפק. בתודעה יהודית נכלל במסגרת תפקידיו של ענ  ערכי תורה ללחימה
וג  שמו הקוד  של , ל הרבנות הצבאית עצמהבתחו  התודעה היהודית ג  בי! הייעוד והתפקידי  ש

 .הענ  שונה לענ  תודעה יהודית
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חינוכי ע  "לקושי של מפקדי  לקיי  שיח פיקודי; מפקדי  בנוגע לתפקיד  החינוכי
חיל החינו  , כמו כ#. יהודית"וקיו  מועט מדי של שיח בנושא זהות ישראלית, חייליה 

לא הגדיר בהוראות מהי הכשירות הנדרשת ממפקדי  כדי למלא את תפקיד  בתחו  
 . חינוכי"את הכשירות הנדרשת לקיי  שיח פיקודיובמסגרת זאת ג  , החינו 

ל "כבסיס לפעילות החינוכית בצה" ייעוד וייחוד"למרות חשיבותו של מסמ   . 2
תוכ# המסמ  ותפקידו המכונ# , ולמרות הפעולות שנקט חיל החינו  להטמעת תפיסתו

 ורבי  מהמפקדי  כלל אינ  מודעי  למסמ , ל לא הוטמעו"בפעילות החינוכית בצה
  . ל"ולתפקידו בתפיסת החינו  בצה

 מיקור חו  של פעילות חינוכית של חיל החינו 
אחד מתחומי התוכ# המרכזיי  שבה  נעשית פעילות חינוכית באמצעות מכוני  

התקשרויות ע  המכוני  בתחו  זה . יהודית"אזרחיי  נוגע לתחו  הזהות הישראלית
 לבחירת מכו# לצור  העברת תכני  ר אמות מידה כתובות"נעשתה ללא שהיו בידי מקח

ר לא קיימה תהליכי פיקוח ובקרה סדורי  על פעילות המכוני  "ומקח; ל"בצה
, יהודית"האזרחיי  המקיימי  שיתו' פעולה ע  חיל החינו  בתחו  הזהות הישראלית

 .אלא באופ# חלקי
 הראוי חיל החינו  לא ער  בחינה עקרונית של מה ה  תחומי הליבה החינוכיי  אשר מ#

לעומת תחומי  , ל באמצעות מפקדיו וקציני החינו  שלו"כי יישארו בטיפול של צה
ומה# ההשלכות שיש להרחבת ההישענות ; שיועברו לטיפול באמצעות גופי  אזרחיי 

סמכויותיו , על מומחי ידע ותוכ# אזרחיי  במסגרת המכוני  השוני  על מעמדו
  .ע העומדת לרשותוותפקידיו של קצי# החינו  ועל תשתית היד

הסדרה ותיאו  של פעילות חיל החינו  והרבנות הצבאית בתחו  הזהות 
 יהודית והתודעה היהודית הישראלית

פעילותה של הרבנות הצבאית בשני  האחרונות לוותה בהתנגדויות של גורמי  . 1
כי היא פולשת , שטענו, )ל אלי שרמייסטר"תא, ר"כולל קח(פיקוד ומטה בחיל החינו  

עבודה , גבי אשכנזי) 'מיל(ל "רא, ל דאז" אישר הרמטכ2009במר) . לתחו  החינו 
 "להל# (שמטרתה הסדרת מערכת יחסי העבודה בי# חיל החינו  לבי# הרבנות הצבאית 

ל הנחה שלאחר תקופת ניסיו# של שלושה חודשי  תתבצע "הרמטכ; )מסמ  ההסדרה
א דאז על הקמת צוות " ראש אכ סיכ 2009ביוני . בחינה של ההסדרה כפי שסוכמה

בפועל . א  מאוחר יותר הופסקה עבודת הצוות ללא הצגת מסקנות, בקרה בנושא
המשיכו להישמע ג  לאחר פרסו  מסמ  ההסדרה טענות של חיל החינו  על חריגות 

 .מסמכות של הרבנות הצבאית
בא ועל ר הצביע על תופעה של שינוי בסטטוס קוו שהיה קיי  בנושאי דת בצ"קח . 2

ובמיוחד אלו הנוגעות לזהות , ל"קשר בי# שינוי זה לבי# אופיי# של פעילויות החינו  בצה
יהודית ולתודעה יהודית"ישראלית

2

, ל בני גנ)"רא, ל"ר לרמטכ" כתב קח2011במר) . 
__________________ 

וכ! גורמי  שוני  , הצביעה על תופעה דומה, ל גילה כליפי"תא, ל לענייני נשי "ג  יועצת הרמטכ  2
 .ר"במקח
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בו הוא המלי) , "ל"השפעה דתית על השירות בצה"א דאז מכתב בנושא "ולראש אכ

כתב , סמו  לסיו  תפקידו, 2011בסו' יוני .  במטה הכללילהביא את הנושא לדיו# עומק
, #"ר וליוהל"לרבצ, ר"וכ# לקח, ל"לאלופי  החברי  במטכ, ל"א דאז לרמטכ"ראש אכ

, ובו ציי#, ל"מסמ  בנושא השירות המשות' של חיילי  חילוניי  וחיילי  דתיי  בצה
 מעצימי  מאוד תהליכי הכרסו  והסחיפה בבסיס השירות המשות': "כי, בי# השאר

ומחדדי  מאוד את הצור  , את האתגרי  והאיומי  על המש  קיו  מודל צבא הע 
 ).ההדגשה במקור" (ל"כנושא אסטרטגי עבור הפיקוד הבכיר של צהלעסוק בו 

השילוב "כי נושא , ל" לטיוטת הביקורת מסר צה2011כי בתגובתו מספטמבר , יצוי#
"הראוי

3

א על קיו  "ל הנחה את ראש אכ"הרמטכ,  שכ הג .  אינו בליבת נושא החינו 
א להוביל "ומינה את ראש אכ, "שירת נשי "ו" שילוב הראוי"עבודת מטה בנושא ה

השילוב "כמו ג  את פקודת , ל"בחינה סדורה של כלל היבטי השירות המשות' בצה
מתו  מטרה לבצע את ההתאמות והעדכוני  הנדרשי  וכדי לטפל בסוגיות , "הראוי

  .ת שעלוהמורכבו
 סיכו  והמלצות

ל בהגנת הע  "ל חשיבות רבה נוכח תפקידיו של צה"לפעילות החינוכית הנעשית בצה
ל "ונוכח היותו של צה, ל בחברה הישראלית"נוכח מיקומו וחשיבותו של צה, והמדינה

ארגו# הירארכי שמשרתי  בו מפקדי  וחיילי  צעירי  המצויי  בשלב שבו מתגבשת 
ל מורכב "האתגר הניצב בפני צה. למ  כבני אד  וכאזרחי ומתעצבת השקפת עו

וזאת , במיוחד בכל הקשור בטיפול בסוגיות חינוכיות הנוגעות לתחו  הזהות הלאומית
וכ# , נוכח מאפייניה המגווני  של החברה הישראלית והעמדות השונות הרווחות בה

רה המרכזית נוכח הצור  לקיי  את הפעילות החינוכית בצד הצור  לבצע את המט
 . להג# על עצמאותה של המדינה ועל ביטחו# תושביה ואזרחיה"ל "המוטלת על צה

ובכלל , ל משקיע מאמצי  ומשאבי  רבי  בפעילות חינוכית בקרב המשרתי  בו"צה
משרד מבקר המדינה . זה כדי להשפיע על דפוסי הפעולה הערכיי  של חייליו ומפקדיו

 מלווה את העשייה הצבאית המבצעית והתפקודית כי העשייה החינוכית, מציי# לחיוב
ויש בה כדי להשפיע על המש  התפתחותו וצמיחתו של החייל , של החייל והיחידה

 .כאד  וכאזרח מדינת ישראל ג  בתחומי  שאינ  מתחייבי  מאופי השירות הצבאי
זאת לצד תפקיד  העיקרי להוביל , ל נושאי  בעיקר המפקדי "במלאכת החינו  בצה

וסגלי ; בעת חירו  ובעת שגרה, פקודיה  בהצלחה בביצוע משימותיה  הצבאיותאת 
בארגו# פעילויות , המסייעי  בידי המפקדי  במלאכת  זו במת# ייעו), החינו  ביחידות

נטל זה הוא כבד ביותר לאנשי  שה  פעמי  רבות צעירי  . חינו  ובביצוע# בעצמ 
בביקורת נמצאו פערי  .  התלהבות ומר)ג  בהיות  חדורי, ובעלי ניסיו# חיי  מועט

הנוגעי  לכשירות של מפקדי  למלא את המוטל עליה  בתחו  החינו  ובמיוחד 
ל לדאוג לכ  שיינתנו לה  מרב הכלי  כדי "משו  כ  על צה. באמצעות שיח פיקודי

ל לשי  דגש על הטמעת "על צה, בי# השאר. שיוכלו לבצע נאמנה את מלאכת  הקשה

__________________ 
כ$ , דתיי  ושאינ  דתיי , ל העוסקת בשילוב חיילי  וחיילות"הוא פקודה של צה" השילוב הראוי"  3

 .אמונותיה  ואורח חייה , ל בלי שייפגעו ערכיה "יוכלו לשרת בצהש
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ועל הגדרת הכשירות הנדרשת ; ל"נני  שבתפיסת החינו  בצההמסמכי  המכו
 .והקנייתה בהכשרות רלוונטיות, חינוכי"ממפקדי  בתחו  השיח הפיקודי

בשני  האחרונות התרחבה הפעילות החינוכית שמקיי  חיל החינו  באמצעות מיקור 
אמות ר לפעול לכ  שיגובשו "על מקח. חו) של מכוני  אזרחיי  בתחומי תוכ# מרכזיי 

ולוודא כי מתקיימי  תהליכי בקרה ופיקוח ; מידה כתובות בנוגע לבחירת המכוני 
א לבחו# הא  יש תחומי ליבה "על חיל החינו  ועל אכ, כמו כ#. סדורי  על מכוני  אלה

וזאת במטרה , להגדיר מה ה , ל עצמו"חינוכיי  אשר מ# הראוי שיישארו בטיפול צה
 החינו  תשתית הידע הבסיסי בנושאי  הנמצאי  כי נשמרת ומתפתחת בחיל, להבטיח

 . בליבת העשייה החינוכית שלו
לצד הפעילות החינוכית שמקיי  חיל החינו  מקיימת ג  הרבנות הצבאית פעילות 

, לחיזוק התודעה היהודית בקרב כלל החיילי  ולחיזוק רוח הלוח  היהודיחינוכית 
ויי  בתהלי  הסדרת יחסי הגומלי# בי# כי נפלו ליק, בביקורת נמצא. חילוני ודתי כאחד

וכי הדבר משפיע על התנהלות הפעילות החינוכית , חיל החינו  לבי# הרבנות הצבאית
ל בחברה "נוכח מקומו המרכזי של צה, לדעת משרד מבקר המדינה. ל"הכוללת בצה

ובעיקר נוכח , הישראלית והשפעתו על עיצוב דמות  של החיילי  המשרתי  בו
ל לערכי  של דבקות במשימה וחתירה לניצחו# ועל רקע "ה שמייחס צההחשיבות הרב

ל להסדיר את תפקידיה  של חיל "על הרמטכ, ל"החשיבות של רוח הלחימה בצה
ולבצע בחינה מעמיקה בנוגע לסוגיית הסדרת , החינו  והרבנות הצבאית בתחו  החינו 

 . פעילות 
נוי בסטטוס קוו שהיה קיי  הטענות הנשמעות בצבא לגבי הקשר בי# תופעה של שי
ובמיוחד אלו הנוגעות לזהות , ל"בנושאי דת בצבא ובי# אופיי# של פעילויות החינו  בצה

ל "ל ופורו  המטכ"שהרמטכ, מחייבות ביתר שאת, יהודית ולתודעה יהודית"ישראלית
כי נוכח , משרד מבקר המדינה מעיר. יכריעו בו ויקבעו הנחיות ברורות, יידרשו לנושא

קרי שר , מ# הראוי שהוא יעלה ג  לדיו# ולהכרעת הדרג המדיני, בות הנושאחשי
  . הביטחו#
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 ל"שירות חרדי  בצה
 1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[ל נעשה מתוק  חוק שירות ביטחו  "שירות חובה בצה

תורת! "חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות ש).  חוק שירות ביטחו  להל  (
עיג  לראשונה בחקיקה ראשית את , ) חוק טל להל   (2002 ב"התשס, "אומנות!

היבטי! הנוגעי! , 1"תורת! אומנות!"ההסדר לדחיית שירות של תלמידי ישיבות ש
ל של תלמידי! אלה וכ  היבטי! הנוגעי! לשילוב! בשירות "לגיוס! ולשירות! בצה

 . 2אזרחי
) בי!" מלש   להל(ל מפעיל שני מסלולי! מיוחדי! למיועדי! לשירות ביטחו  "צה

 2007המופעלת מאז שנת ) ר" שח להל  (תכנית לשילוב חרדי! .  1:   מהמגזר החרדי
תורתו "שוויתרו על מעמד , )כולל (27 22בי! דחויי שירות גילאי "ומיועדת למלש

ל ביטל לה! מעמד זה כיוו  שלא עמדו בתנאי! שנקבעו "או כאלה שצה" אומנותו
 נשואי! או בעלי פרופיל רפואי 21 20יי שירות בני בי! דחו"ולמלש, במסגרת חוק טל

נצח "ל החרדי "מסלול  גדוד הנח. 2;   המתאי! לשב+ אות! בתפקידי! עורפיי!
, 21 18והמיועד לצעירי! בני המגזר החרדי גילאי , 1999הקיי! משנת , "יהודה

י! נוס  על החייל". תורתו אומנותו"שאינ! לומדי! בישיבות ושאינ! לפיכ- במעמד 
ל מדי שנה "החרדי! המתגייסי! לשני המסלולי! המרכזיי! האמורי! מגייס צה

תורתו "ל חיילי! חרדי! נוספי! שיצאו ממעגל "לשירות בכלל יחידות צה, בשנה
 ".אומנותו

  התגייסו 2011  ו2010בשני! , ל"של צה) 2012ינואר (בהתא! לנתוני! עדכניי! 
 610 ר כ" שולבו בתכנית שח2011בשנת ). הבהתאמ( חיילי! חרדי! 1,280  וכ1,000 כ

מסלולי שירות במסגרת התכנית .  חיילי!1,700 ומאז הפעלתה שולבו בה כ, חיילי!
)  " חמ להל  (בחיל המודיעי  , )א" חה להל  (מופעלי! בעיקר בחיל האוויר והחלל 

 ,כמו כ  היא מופעלת בחיל הי!). ל" אט להל  (ובאג  הטכנולוגיה והלוגיסטיקה 
ברבנות , בפיקוד העור , ל"במטכ) א" אכ להל  (באג  כוח אד! , באג  התקשוב

ר "וחיילי! מתכנית שח, בזרוע היבשה, ) הרבנות הצבאית להל  (הצבאית הראשית 
ר משתלבי! ביחידות שבה  "החיילי! מתכנית שח. משתלבי! ג! במשטרת ישראל

ל "בגדוד הנח). תקניי! על(ה! משרתי! כחיילי! מעל לתק  שנקבע לאות  יחידות 
  שירתו בגדוד 2007ומאז שנת ,  חיילי! חרדי!380  כ2011החרדי שולבו בשנת 

 .  חיילי! חרדי!1,600 כ
ל בתכנית "השתתפות של צה: ר"שתי מטרות מרכזיות עומדות בבסיס תכנית שח

ומיצוי ; לאומית אשר מטרתה שיתו  אוכלוסייה חרדית במעגל התעסוקה בישראל
בתקופה . ל האיכותי הגלו! בכוח האד! החרדי לטובת השירות הצבאיהפוטנציא
ל את הפעילות הנוגעת למימושה "האי+ צה, 2009ובמיוחד מאז שנת , האחרונה

ובמסגרת זאת נכתבו מסמכי מדיניות הנוגעי! למימושה , ולהרחבתה של תכנית זאת

__________________ 
ההסדר לדחיית שירות  . הוא מונח המתאר אד  שלימוד תורה הוא עיסוקו העיקרי" תורת  אומנות "  1

לדחות את שירות  הצבאי עד , וזהו עיסוק  היחידי, של החרדי  מאפשר לצעירי  הלומדי  בישיבה
 .לאחר סיו  לימודיה 

שמירת הסביבה וביטחו  , קליטת עליה/שירות למטרות בריאות רווחה"חוק טל הגדיר שירות אזרחי כ  2
 ".הפני  ושירותי ההצלה
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שפר את התיאו! בי  כדי ל. וכ  מוסדה ועדת היגוי לדו  ולבחו  נושאי! הנוגעי! אליה

ננקטו פעולות להסדרה ולתיאו! של פעילות , היחידות השונות הרלוונטיות לתכנית
החל לקיי! ביקורות , המנהל את התכנית, א"ואכ; השיווק המבוצעת במסגרתה

 . ביחידות השונות כדי לבדוק את מימושה
 חרדי! שירות"דיו  בנושא , אלו  בני גנ+, ל דאז" קיי! סג  הרמטכ2010במר+ 

שנובעת ה  ברמת "ל "ובו הדגיש את חשיבות נושא שירות החרדי! בצה, "ל"בצה
) התרומה של כוח האד! האיכותי(ה  ברמת הגופי! , )מבחינת המשרת עצמו(הפרט 

בגי  יצירת תשתית לשילוב מוצלח יותר של האוכלוסייה ,  ברמה הלאומית ובעיקר 
כי במסגרת שירות! , ל" סג  הרמטכבדיו  זה קבע ג!". החרדית בחברה הישראלית

יש להמשי- לנהל באופ  שוט  את המתחי! והאיזוני! ג! מול "ל "של החרדי! בצה
 ".מגדרי! ומגזרי! אחרי!

לקידו! השירות "הכוללת תכנית , 2698'  אישרה הממשלה החלטה מס2011בינואר 
יל להגד, בי  השאר, ובמסגרתה היא החליטה, "הצבאי והאזרחי במגזר החרדי

 עד 2010 מתגייסי! בשנת 1,000 ל מכ"בהדרגה את היק  המתגייסי! החרדי! לצה
 ולקבוע יעדי! דומי! ביחס למספר המצטרפי! 2015 מתגייסי! בשנת 2,400ליעד של 

ובכלל זה יעד של , הממשלה ג! קבעה יעדי ביניי! למימוש התכנית. לשירות האזרחי
 מתגייסי! חרדי! לשנה בכל 300נתי של  וגידול ש2011 מתגייסי! חרדי! בשנת 1,200

  .אחת מהשני! שלאחר מכ 
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  הנוגעי  2011 עד אוגוסט 2010בתקופה מספטמבר 

נתוני  . ר"ל והיבטי  הנוגעי  לשילוב  במסגרת תכנית שח"לגיוס  של חרדי  לצה
 התקבלו במשרד מבקר 2011  ו2010  ל על היקפי גיוס החרדי  בשני"מעודכני  מצה

ל ככל שהיא נוגעת "יודגש כי הביקורת התמקדה בפעילות צה. 2012המדינה בינואר 
, לא נבחנו היבטי  ביחס למגמות בחברה החרדית. ל ולשירות  בו"לגיוס חרדי  בצה

ולא נבדקו היבטי  ; ל"שמטבע הדברי  ג  לה  יש השלכה על היקפי הגיוס לצה
עלת השירות האזרחיהנוגעי  להפ

3

  . ל"הביקורת נעשתה בצה. 
 עיקרי הממצאי 

 ל"המגמות בתחו  גיוס חרדי  לצה
, אשר ד  כבר בעבר מספר פעמי  בעתירות שהוגשו כנגד חוקיותו של חוק טל, ""בג

מבחנו הוא בשינוי החברתי . בהגשמתו הלכה למעשה"כי מבחנו של החוק הוא , קבע
"שיושג בפועל

4

יש לבחו  את חוק דחיית שירות במבח  "כי , על כ#והוא הצביע ; 

__________________ 
  יישו  השירות האזרחי לפי חוק טל והבקרה עליו " ביקורת בנושא 2009מבקר המדינה ער  בשנת   3

 .975' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„·60 ·)2010 ממצאי הביקורת בנושא זה נכללי  ". היבטי  אחדי 
 .‰ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ ˙‰ '˙Ò Î   $6427/02 "בג  4
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"התוצאה
5

ל ועל "גיוס לצה בביקורת נבדקו נתוני  בנוגע לשיעורי גיוס ושיעורי אי. 
כי מסלולי השירות החדשי  , משרד מבקר המדינה מציי  לחיוב. מגמות בהתפתחות 

$ גיוס  של  בהיק  וא$ לעלייה חשובה  ל עבור החרדי  הובילו לעלייה "שהוקמו בצה
ל ובהיקפי הגיוס של דחויי שירות מכוח הצהרת  בדבר "בי  מהמגזר החרדי לצה"מלש

 1,200 ביעד הביניי  של   וא$ מעבר לכ#  ל עמד "צה, נוס$ על כ#". תורת  אומנות "
ביחס למספר , 2011שקבעה הממשלה בהחלטתה מינואר , מתגייסי  חרדי 

מדובר במגמה , לדעת משרד מבקר המדינה. 2011ל בשנת "המתגייסי  החרדי  לצה
 . חשובה שיש לעודד ולטפח
ל מושפע ממספר סיבות אשר "הגיוס לצה כי שיעור אי, ע  זאת בביקורת נמצא

   בסיבה זאת נרשמה עלייה משמעותית ". תורתו אומנותו"העיקרית שבה  היא 
שעה : ריק. 2010 ממנו בשנת 13%  לכ2005 מכלל פוטנציאל הגיוס בשנת 8.4% מכ

 מכלל 36% עמדו על כ" תורתו אומנותו"הגיוס על רקע   שיעורי אי2005שבשנת 
הגיוס על רקע   שיעור אי2010הרי בשנת , הגברי  היהודיי  באוכלוסייה שלא גויסו

, 2011א ממאי "לפי נתוני אכ.  מכלל הלא מתגייסי 52% עמד על כ" תורתו אומנותו"
 ועד 2003מאז שנת , "תורת  אומנות "שירות שבנוגע להיקפי  מצטברי  של דחויי 

 מ: 60% בשיעור של כ" תורתו אומנותו" עלה היק$ דחויי השירות במסגרת 2010שנת 
 אישרה הממשלה ג  שינויי  2011בהחלטתה האמורה מינואר . 63,000  ל39,200

וכפועל יוצא , בנוהלי גיוס  של דחויי שירות) ט" שהב להל  (שהציע שר הביטחו  
 איש ביחס 10,000 פעמית מספר  של דחויי שירות בכ החלטת הממשלה פחת חדמ

שיעור , בנוס$ לזאת.  דחויי שירות54,000 והוא עמד על כ, 2010למספר  בסו$ שנת 
ביחס לגודל השנתו  החרדי הנכנס , 2011  ו2010ל בשני  "המתגייסי  החרדי  לצה

 16%  וכ13% לה עמד על כבמועד הרלוונטי לשני  א" תורתו אומנותו"למעמד 
  היה כ2010היקפי הגיוס בקרב כלל אוכלוסיית הגברי  היהודיי  בשנת ). בהתאמה(

75%.  
 ר"המדיניות לתכנית שח

שח ת  י נ כ ת ל ת  ו י נ י ד מ ה ש  ו ב י  ר"ג
א "קבע אכ, ר"במטרה לאפשר את שילוב  בשירות של החרדי  במסגרת תכנית שח

: ובכלל זה, מספר נושאי  מרכזיי מדיניות זאת שמה דגש על . מדיניות לתכנית
לא להדיר נשי  , לדוגמה(שמירה על אופיו של השירות הצבאי ועל מודל צבא הע  

שיעור , כשרות למהדרי (שמירה על צביונ  הייחודי של החרדי  ; )מתפקידי  שוני 
הכשרות  ,ראייה שלמה של התהלי# ובכלל זה הכשרה מקדימה; )שירות בקבוצות, יומי

והתאמת מסלולי שירות לפי עיקרו  הגיל ; ת וחיבור לתעסוקה בתו  השירותרלוונטיו
ל ביחס "היבטי  הנוגעי  לשירות  של החרדי  בצה. והתחשבות במצב המשפחתי

ל "א לרמטכ"ל החרדי הוצגו על ידי אכ"ר ומדיניותה ובמסגרת גדוד הנח"לתכנית שח
  . 2008בפברואר , ל גבי אשכנזי"רא, דאז

__________________ 
 .ÏÒ¯ ‰„Â‰È 'Ï‡¯˘È ˙Ò Î¯   6298/07  "בג  5
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נ ב ר ה ת  ו ב ר ו ע כמ ט מ ר ה ת  צ ע ו י ו ת  י ש א ר ה ת  י א ב צ ה ת  ל "ו

י  ש נ י  נ י י נ ע  ל
בוועדת ההיגוי שלה ובהפעלתה של התכנית שולבו , ר"בגיבוש המדיניות לתכנית שח

אול  אלה לא פעלו בהקשר ,  "ל ושל חמ"של אט, א"אמנ  הרבני  הצבאיי  של חה
קדת ר או גור  כלשהו ממפ"רבצ). ר" רבצ להל  (ל "זה מטע  הרב הצבאי הראשי לצה

לא שולבו בגיבוש המדיניות )  הרבנות הצבאית להל  (הרבנות הצבאית הראשית 
חר$ , למרות תפקידי הרבנות הצבאית, זאת. ר ולא ביישומה של התכנית"לתכנית שח

ר ע  סוגיות עקרוניות וקונקרטיות הנוגעות לנושאי  "הזיקה ההדוקה שיש לתכנית שח
. ל בנושא"ולמרות הנחיית סג  הרמטכ, יתהמצויי  בתחו  אחריותה של הרבנות הצבא

כי ,  לנציגי משרד מבקר המדינה2011מסר במאי , ל רפי פר""הרב תא, ר"כי הרבצ, יצוי 
סיכ  , ל האלו$ יאיר נווה"וסג  הרמטכ; מאותו מועד בכוונתו להיות מעורב בתכנית

 תיר יגביר את מעורבותו בתכנית בתחו  הד"כי רבצ, 2011בדיו  שער# באוגוסט 
או מי )  " יוהל להל  (ל לענייני נשי  "כי יועצת הרמטכ, בביקורת עלה ג . ההלכתי

  . ר"מטעמה לא שולבו בוועדת ההיגוי של תכנית שח
שח ת  י נ כ ת ל ת  ו י נ י ד מ ה ר  ו ש י  ר"א

ד  בסוגיות הנוגעות לגיוס חרדי  במספר פגישות עבודה שקיי  , מר אהוד ברק, ט"שהב
דיוני  אלו הוצגו לו נתוני  בנוגע לעבודת המטה ב. 2010ל במהל# שנת "ע  הרמטכ

לקידו  השירות הצבאי והאזרחי במגזר  "2698אשר עמדה בבסיס החלטת הממשלה 
והוצגה לו תמונת המצב בנוגע להיקפי גיוס , והיבטי  תקציביי  בהקשר זה" החרדי

ידול נוכח הג, לדעת משרד מבקר המדינה. ל החרדי"בדגש על גדוד הנח, ל"החרדי  לצה
וכיוו  שלשילוב  של חרדי  , ר"המתמש# בהיק$ החרדי  המתגייסי  בתכנית שח

על הממשק שבי  חיילי  , ל יש השלכות משמעותיות על סביבת השירות שלה "בצה
 ראוי  ל ועל שילוב  בחברה בראייה כוללת "על שילוב החרדי  בצה, ל"אלה לבי  צה

ניות ביחס למאפייני השירות של ט ג  את המדי"ל היה מעלה בפני שהב"היה שצה
ובכלל זה היבטי  הנוגעי  , ר ומשמעויותיה"החיילי  החרדי  במסגרת תכנית שח

  .ל"לאיזוני  הנדרשי  במהל# מימושה מול מגדרי  ומגזרי  אחרי  בצה
 ר"סוגיות במימוש המדיניות של תכנית שח

י   ר ד ה מ ת  ו ר ש כ ב ו   ז  מ
חרדי  היא סוגיה חשובה ביותר בהצלחת סוגיית המזו  בכשרות המתאימה לחיילי  ה

א והרבנות הצבאית פעלו "אכ. ל"התכנית ובהשתלבות  של החיילי  החרדי  בצה
ל לקבל מזו  "אמנ  לאפשר לחיילי  החרדי  שאינ  צורכי  את המזו  המוגש בצה

אול  בביקורת בעניי  זה נמצאו תקלות בהספקת מזו  , בכשרות המותאמת עבור 
והועלו טענות שונות של החיילי  בתכנית , ר" לחיילי  בתכנית שחבכשרות המתאימה

  .ר בעניי  זה"שח
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שח ת  י נ כ ת ב י   ל י י ח ל ת  ו ר ש כ ה ה ת  מ א ת ה "ה ר כ ה ת  ב ו ט ל ר 
י   נ ו ש ת  ו ע ו צ ק מ ב ק  ו ס ע ל ת  י ת ל ש מ ת (מ ל ב ה"ק י צ ט י ד ר ) ק " 

במסגרת החלטת הממשלה האמורה , אחת המטרות המרכזיות במסגרת חוק טל
ר נוגעת להכשרה המקצועית הניתנת לחיילי  " שח ובמסגרת תכנית2011מינואר 

ל "ובמיוחד להכרה הממשלתית שתינת  למקצוע שרכשו בצה, ל"החרדי  בצה
נמצא כי א$ שבתכנית . כדי לסייע לה  להשתלב בשוק העבודה האזרחי, ")קרדיטציה("

הרי למרבית המקצועות שבה  משרתי  החיילי  ,  חיילי 1,450 ר השתלבו כבר כ"שח
א אי  עדיי  תכנית סדורה ביחס "ולאכ; "קרדיטציה"אי  עדיי  , ר"ית שחבתכנ

ובה  מקצועות אשר , ר"למקצועות אשר מ  הראוי לשלב בה  את חיילי תכנית שח
ומקצועות שה  בגדר מקצועות בעלי מאפייני  " קרדיטציה"נית  לקבל במסגרת  

  . צבאיי 
ת ו ר י ש י  א נ  ת

ל זקוקי  לסיוע בתחו  תנאי השירות "  לצהחלק משמעותי מבי  החרדי  המתגייסי
ש" תשמ להל  (ובכלל זה לתשלומי משפחה , )ש" ת להל  (

6

נמצאו מקרי  רבי  ). 
אלא תו# , ר לא נעשה טר  גיוס "ש של חיילי תכנית שח"שבה  הטיפול בבקשות תשמ

כ# שחיילי  נאלצי  לעתי  להמתי  מספר חודשי  תו# כדי השירות עד , כדי שירות 
ר מחויבי  לראיי  "א$ שמפקדיה  של חיילי שחכי , עוד נמצא. זכאות  מוסדרתש

נמצא שהדבר אינו , אות  בעת קליטת  ביחידה ואחת לשישה חודשי  במהל# שירות 
  . מתקיי  במקרי  רבי 

 סיכו  והמלצות
 נמצא במרכזו "תורת  אומנות "הסדר דחיית שירות הביטחו  של תלמידי הישיבות ש

 ואשר תוקפו הואר# 2002 חוק טל אשר התקבל בכנסת בשנת .מש#ציבורי מתשל דיו  
מעג  בחקיקה ראשית את ההסדר לדחיית השירות של , 2007בחמש שני  נוספות בשנת 

ל "וכ  היבטי  הנוגעי  לגיוס  ולשירות  בצה, "תורת  אומנות "תלמידי ישיבות ש
המיועדי  לאוכלוסייה ל מפעיל שני מסלולי  מיוחדי  "צה. של תלמידי  אלה

ל בשני  האחרונות "שהיא התכנית המרכזית שמפעיל צה, ר"תכנית שח: החרדית
ל החרדי "וכ  מסלול של שירות בגדוד הנח; "תורת  אומנות "לגיוס תלמידי ישיבות ש

 21 18המיועד לצעירי  בני המגזר החרדי גילאי , 1999הקיי  משנת , "נצח יהודה"
נוס$ על החיילי  ". תורתו אומנותו" ולפיכ# אינ  במעמד ,שאינ  לומדי  בישיבות

ל מדי שנה בשנה "החרדי  המתגייסי  לשני המסלולי  המרכזיי  האמורי  מגייס צה
 ". תורתו אומנותו"ל חיילי  חרדי  נוספי  שיצאו ממעגל "לשירות בכלל יחידות צה

של תכנית ל את הפעילות הנוגעת למימושה ולהרחבתה " האי  צה2009מאז שנת 
ר אשר נועדה לאפשר את השתלבות  של חרדי  בשירות הצבאי ולסייע לה  "שח

משרד מבקר המדינה מציי  . לרכוש מקצוע שיאפשר לה  להשתלב במעגל התעסוקה
__________________ 

, בהתא  למספר הנפשות בה, ש הוא חייל הזכאי להשלמת שכר למשפחתו"חייל שהוכר כזכאי לתשמ  6
 . ועל פי קריטריוני  קבועי  אחרי 
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  הצטרפו אליה כ2011בשנת . ל"כי התכנית מופעלת במספר חילות וגופי  בצה, לחיוב

בגדוד .  חיילי  חרדי 1,700 ה חלק כ לקחו ב2007 חיילי  ומאז הפעלתה בשנת 610
  שירתו בגדוד כ2007ומאז שנת ,  חיילי  חרדי 380  כ2011ל החרדי שולבו בשנת "הנח

לקידו  השירות " אישרה הממשלה תכנית 2011בתחילת שנת .  חיילי  חרדי 1,600
אשר במסגרתה היא החליטה להגדיל את מספר , "הצבאי והאזרחי במגזר החרדי

וכ  להגדיל להיק$ דומה את , 2015 בשנת 2,400 ל עד ל"גייסי  לצההחרדי  המת
הממשלה ג  קבעה יעדי ביניי  למימוש . מספר החרדי  שיצטרפו לשירות האזרחי

 300וגידול של , 2011 מתגייסי  חרדי  בשנת 1,200ובכלל זה יעד של , התכנית
 התגייסו 2011 ו 2010בשני  . מתגייסי  חרדי  לשנה בכל אחת מהשני  שלאחר מכ 

 וא$ מעבר לכ#  ל עמד "ולפיכ# צה, )בהתאמה( חיילי  חרדי  1,280  וכ1,000 ל כ"לצה
 . ביעד הגיוס שקבעה לו הממשלה 

משרד מבקר המדינה מצביע על כ# שבהתייחס להיקפ  הכולל של החרדי  , ע  זאת
" ומנות תורת  א"נוכח שיעור  של דחויי השירות על רקע , המצויי  בדחיית שירות

מקרב הבלתי מתגייסי  ונוכח היקפ  של החרדי  הנוספי  המצהירי  מדי שנה בשנה 
 שיעור המתגייסי  הוא עדיי  נמו# ומספר  של דחויי השירות  " תורת  אומנות "כי 
 . הול# וגדל" תורת  אומנות "ש

ל לגייס את החרדי  ולהעניק לה  ככל שהדבר "חר$ הפעילות המבורכת הנעשית בצה
נמצאו בביקורת מספר ליקויי  , ית  סביבה שבה יקל עליה  להשתלב בשירות הצבאינ

, ר"בגיבוש המדיניות לא שולבו הרבצ: ר ולמימושה"בגיבוש המדיניות לתכנית שח
א$ על פי שבמדיניות עצמה ובעצ  מימושה ישנ  ,  "ויוהל, כגור  מרכזי בתהלי#

וא$ על פי , קודש של החיילי  בתכניתנושאי  מרכזיי  הנוגעי  לשירותי דת ולימודי 
 . שמימוש התכנית חייב בפועל הדרה מסוימת של חיילות מסביבת  ומביצוע תפקיד 

 חיילי  1,700  וכבר כ2007ר כבר מופעלת מאז שנת "א$ על פי שתכנית שח, כמו כ 
ר לטובת קבלת "נמצאו ליקויי  הנוגעי  להתאמת ההכשרות לחיילי שח, לקחו בה חלק

ש למאפייני  הייחודיי  של "נמצאו ג  עיכובי  בהתאמת מדיניות הת". יטציהקרד"
 . האוכלוסייה החרדית

ל על "ר הפכה להיות לתכנית המרכזית והמובילה לשילוב  של חרדי  בצה"תכנית שח
ל בהתא  לתכנית זאת יש השלכות "לשילוב  של חרדי  בצה. בסיס חוק טל

ל ועל "ל הממשק שבי  חיילי  אלה לבי  צהע, משמעותיות על סביבת השירות שלה 
להצלחת התכנית יש ג  חשיבות ברמה הלאומית ככל שהדברי  . ל"קליטת  בצה

נוגעי  ליצירת תשתית לשילוב מוצלח יותר של האוכלוסייה החרדית בחברה 
 2011החלטת הממשלה מינואר , מעבר לכ#. הישראלית בכלל ובתחו  התעסוקה בפרט

צפויה להגדיל בהדרגה עוד , "רות הצבאי והאזרחי במגזר החרדילקידו  השי"בנוגע 
 . ר"ובכלל זה במסגרת תכנית שח, ל"יותר את מספר  של החרדי  המשרתי  בצה

במצב דברי  זה יש חשיבות רבה להבטיח כי המדיניות של , לדעת משרד מבקר המדינה
ל "כי צהר תגובש על בסיס ראייה כוללת של התכנית עצמה ושל צור"תכנית שח

 של   במקומות ובמקרי  שבה  הדבר נדרש ונית   תו# מת  אפשרות , והמדינה
א לפעול כ# שהמדיניות של תכנית "על ראש אכ, לפיכ#. גמישות וחופש פעולה פנימיי 

ל "ר תגובש ותמומש על בסיס ראייה כוללת של התכנית עצמה ושל צורכי צה"שח
בהשתתפות הגורמי  , וגעי  אליהובכלל זה בתחומי  ההלכתיי  הנ, והמדינה

הכרח שתשות$ , ובמקומות שבה  הדבר נדרש, ר"ל ובפרט הרבצ"הרלוונטיי  בצה
 .  "היוהל
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ל יבחנו את עקרונות המדיניות הנוגעת לשילוב  של "ל והמטכ"שהרמטכ, מ  הראוי
כדי להבטיח כי התכנית משקפת ומביאה לידי , ר"ל במסגרת תכנית שח"חרדי  בצה

ובי  מסלולי , ובכלל זה מול מגדרי  ומגזרי  אחרי ,  האיזוני  הנדרשי ביטוי את
, כמו כ . החרדי  והחברה בכלל, ל"וכי יש בה לתת מענה לצורכי צה; הגיוס הקיימי 

וכ  על , בשל חשיבותו הלאומית והשפעתו האזרחית ומשמעויותיה, מ  הראוי שנושא זה
  בקרב משרדי ממשלה ובי  במגזר בי, רקע מעורבות  של גורמי  אזרחיי  אחרי 

במיוחד ככל שאלה נוגעי  , ר"ועקרונות תכנית שח, ט"יידו  ג  אצל שהב, החרדי
ל ולאיזוני  השוני  הנדרשי  בהקשר זה אל מול "למאפייני שירות  של החרדי  בצה

כי , נוס$ על כ# ראוי. יאושרו על ידיו, "צבא הע "ל כ"ערכי יסוד הנוגעי  בשירות בצה
להביא את הנושא בפני פורו  , ובשל מורכבות העניי , ט ישקול במידת הצור#"שהב

  . ממשלתי מתאי 
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  ש והמגזר הכפרי"אזורי תעשייה באיו
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

שראלי נערכה ביקורת בנושא היבטי  באכיפת החוק באזורי תעשייה שבניהול י
בי  היתר נבדקו ענייני  הקשורי  לאבטחת אזורי . באזור יהודה והשומרו 

חובת , התעשייה ולאכיפת חוקי העבודה וביניה  חוקי בטיחות וגיהות בעבודה
,  בפיקוד המרכז ל "הביקורת נערכה בצה. תשלו  שכר מינימו  וביטוח עובדי 

י באזור יהודה ביחידת תיאו  פעולות הממשלה בשטחי  ובמינהל האזרח
בחלק מאזורי התעשייה , המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה, והשומרו 

עלי "ו") מסילה("כר   ש שבניהול ישראלי וביניה  אזורי התעשייה טול"באיו
 ". זהב

בדגש על משמר , בתחו  ביטחו  הפני  נבדקו ההיערכות והטיפול של המשטרה
בבדיקה נבחנו סוגיות . ר הכפריבפשיעה ובביטחו  השוט  במגז, )ב"מג(הגבול 

ההיערכות הארגונית ; הנוגעות ליעילות של טיפול המשטרה בעברות חקלאיות
; ב"ובי  מג" כחולה"שיתו  פעולה בי  המשטרה ה; ב לטיפול בפשיעה"של מג

בתחו  הביטחו  . ומידת האמו  לו זוכה המשטרה בקרב תושבי המגזר הכפרי
 והמשטרה בנוגע לסיווג יישובי  במגזר השוט  נבדקו פעולות פיקוד העור 

לסדרי העסקת השומרי  , הכפרי לצור" הקצאה ומימו  של מרכיבי ביטחו 
 .השכירי  ביישובי  ולהפעלת כיתות הכוננות והשמירה על כשירות  המבצעית

בדיקות השלמה נערכו . הביקורת נערכה בעיקר במשטרה ובפיקוד העור 
  .הפני במשרד הביטחו  ובמשרד לביטחו  
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אזורי תעשייה שבניהול ישראלי באזור יהודה 

  היבטי  באכיפת החוק והשומרו  
 אזורי תעשייה שבניהול 20 פועלי  כ) ש" איו להל  (באזור יהודה והשומרו  

ובה  , מערב מישור אדומי  ואריאל, חלק  אזורי תעשייה גדולי  כמו ברק , ישראלי
מועסקי  עובדי  ישראליי  רבי 
1

אזורי התעשייה .  עובדי  פלסטיניי 5,800  וכ
Cש ממוקמי  בשטח "בניהול ישראלי באיו

2

ישראל  הסכ  הביניי  שנחת  בי ב. 
ש"ובחקיקה אשר החילה אותו באיו, 1995לרשות הפלסטינית בספטמבר 

3

 כי,  נקבע
 .הסמכויות הביטחוניות ומרבית הסמכויות האזרחיות בשטח זה נתונות בידי ישראל

עשייה בניהול ישראלי הוקמו על קרקעות המנוהלות על ידי הממונה על אזורי ת
אשר מקצה את הקרקעות לגופי  העוסקי  , ש"הרכוש הממשלתי והנטוש באיו

, בי  השאר, ש יש לייחס"לאזורי התעשייה בניהול ישראלי באיו. ש"בהתיישבות באיו
 .לפלסטיני בהיות  מספקי  תעסוקה לישראלי  ו, חשיבות כלכלית וביטחונית

כפו& למפקדת תיאו  פעולות הממשלה ) ז" המנהא להל  (ש "המינהל האזרחי באיו
עומד מתא  פעולות הממשלה בשטחי  ה בראשש, )ש" המתפ להל  (בשטחי  

, בי  היתר, ש הוא"ייעוד המתפ. הכפו& לשר הביטחו , ל בדרגת אלו&"שהוא קצי  צה
בתיאו  משרדי , תחומי  אזרחיי ש ולקדמה ב"לייש  את מדיניות הממשלה באיו

ולהוות סמכות אזרחית , ל וגורמי הביטחו  בשגרה ובחירו "צה, הממשלה
  . ש בתחומי התכנו  והתשתית"להתיישבות הישראלית באיו

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  בפעילות  של אזורי 2011בתקופה ינואר עד יוני 

בי  היתר . 2011חלק מהנתוני  עודכנו באוגוסט . ש"תעשייה שבניהול ישראלי באיו
לאכיפת חוקי העבודה ולפעילות , נבדקו ענייני  הקשורי  לאבטחת אזורי התעשייה

 הביקורת נערכה בפיקוד". עלי זהב"ו") מסילה " להל  (כר   אזורי התעשייה טול
וקה המסחר והתעס, במשרד התעשייה, ז"במנהא, ש"במתפ, )ז" פקמ להל  (המרכז 

  . ש שבניהול ישראלי"ובחלק מאזורי התעשייה באיו) ת"משרד התמ - להל (
__________________ 

 ש "בענ  התעשייה בלבד מועסקי  באיו, 2009סטיקה לשנת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטי  1
 . עובדי  ישראליי 4,100 כ

ש "המינהל האזרחי באיומפעיל ובו , )ש" משטח איו60% כ(מיליו" דונ   4 כשל שטח זה הוא  וגודל  2
 .ש"לרבות טיפול בהתיישבות הישראלית באיו, בעיקר בתחומי התשתית והמקרקעי", סמכויות אזרחיות

 .1995 ו''נהתש, )7' מס) (יהודה והשומרו"(מנשר בדבר יישו  הסכ  הביניי    3
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 עיקרי הממצאי 

 הגדרת אזורי תעשייה בניהול ישראלי 

ש הוחלו הוראותיה  של דיני  שוני  מתו  "על אזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו
תחיקת הביטחו 
4

 לא מצויני  בדיני אזורי התעשייה).  דיני אזורי התעשייה להל   (
ולא הוגדר המונח , השמות של אזורי התעשייה שבניהול ישראלי ותחומ  הגיאוגרפי

במצב זה לא ברור הא  הוקנתה סמכות לאכו  את ". אזור תעשייה שבניהול ישראלי"
השפעות על , בי  השאר, דבר שיש לו, הוראות דיני אזורי התעשייה במפעלי  שוני 

  . לסחורות היוצאות מאזורי תעשייה אלה לישראלאופ  הבידוק הביטחוני הנעשה 
 היתרי עיסוק

) אזור הגדה המערבית(ז לא פעל לאכיפת הוראות הצו בדבר איסור על עיסוק "המנהא
על מפעלי  הפועלי  , ) צו בדבר איסור על עיסוק להל   (1967 ז"התשכ, )65' מס(

לא קבע את ו, ש ללא היתרי עיסוק"באזורי תעשייה שבניהול ישראלי באיו
  .הקריטריוני  להנפקת 

 ש"אכיפת חוקי העבודה במפעלי  ישראליי  באיו
מקצת מהוראות החקיקה הישראלית בנוגע לדיני עבודה חלות על יחסי העבודה בי  
מעסיקי  ישראליי  לבי  מועסקי  ישראליי  בלבד ורק בתחומי ההתיישבות 

ש"הישראלית באיו
5

)"בע שני  מיו  פסיקת בגכי א  שחלפו כאר, בביקורת עלה. 
6

 
כי האבחנה הקיימת בי  עובד ישראלי לעובד פלסטיני , שבה נקבע, 2007מאוקטובר 

משרדית בנושא בחינת  עבודת המטה הבי , פסולה, בנסיבותיה, ש היא"המועסק באיו
 . הצור  בתיקו  תחיקת הביטחו  בנוגע לדיני עבודה נמצאת רק בתחילתה

הקפידו על עריכת ביקורות שוטפות במפעלי  שבניהול ת לא "ז ומשרד התמ"המנהא
ש כדי לאכו  את חובת תשלו  שכר המינימו  על מעסיקי  ישראליי  "ישראלי באיו

ת ביקורות רק בארבעה " ער  משרד התמ2010 ועד יוני 2006בתקופה אפריל : ש"באיו
, רות שוטפות לא ער  ביקו2011 ועד יוני 2010והחל מיוני , 20 אזורי תעשייה מבי  כ

בנסיבות אלה עלולה להיגר  פגיעה . אלא עיקר פעילותו נעשתה בעקבות תלונות
ז נגרמה פגיעה "וכעולה ממסמכי המנהא, ש"בשכר  של כלל העובדי  המועסקי  באיו

 לא קיימו 2010החל מאוגוסט , כמו כ . בשכר  של עובדי  פלסטיניי  ובזכויותיה 
ושא בטיחות וגיהות בעבודה במפעלי  שבניהול ת ביקורות בנ"ז ומשרד התמ"המנהא

 . בה של העובדי  ובריאות  להבטיח את שלומ  כדי , ש"ישראלי באיו
__________________ 

‰ÔÂÏÈÓ " (ל מחזיק בה "שצה, ל על אזורי הממשל הצבאי"חקיקה שחקק צה"תחיקת ביטחו" היא   4
‰ˆ ÈÁ ÂÓÏ"Ï ,ל"ד בצה"תוה  "בהוצאת אג, 1998 ח"התשנ.( 

ש שהוטלה על המעסיק הישראלי מתוק  "למעט חובת תשלו  שכר מינימו  לכל עובד המועסק באיו  5
 .1982 ב''התשמ) 967' מס) (יהודה והשומרו"( מסוימי  העסקת עובדי  במקומותצו בדבר 

 .תקדי" ,ÂÓÚ"„·ÂÚÏ Â˜ "ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È· ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· „‚  ÌÈ¯Á‡Â˙˙ , 5666/03, "בג  6
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) יהודה והשומרו (בדבר ביטוח מפני פגיעות בעבודה ז לא אכ  את הוראות הצו "המנהא
ולא פיקח על מעסיקי  ישראליי  בכל הנוגע למילוי חובת  , 1976 ו"תשלה, )662' מס(

כוש פוליסת ביטוח עבור העובדי  הפלסטיניי  שה  מעסיקי  מחו) לתחומי לר
  .כמתחייב בצו זה, ש"היישובי  הישראליי  באיו
 אבטחת אזורי תעשייה

כגו  גדר היקפית שער כניסה , ש חסרי  מרכיבי ביטחו "בחלק מאזורי התעשייה באיו
ובחלק לא , רשבחלק  לא נעשה במרכיבי הביטחו  שימוש כנד. ותאורה היקפית

 . התקיימה בקרה על הכניסה לתחו  אזורי התעשייה
חלק  נעדרי  תשתית . ש ה  שטח צבאי סגור"אזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו

; כגו  גדר היקפית, אבטחה למניעת כניסה של אנשי  לתו  השטח הצבאי הסגור
, 2002 ב" התשס,)יהודה והשומרו ) (יישובי  ישראליי (ההכרזה בדבר סגירת שטח 

ובאופ  זה לא , אינה מגדירה את המרחב הגיאוגרפי של אזורי התעשייה הנכללי  בה
ובחלק מאזורי התעשייה ; נית  לדעת מהו תחו  השטח שעליו חלות הוראות ההכרזה

 . ש מועסקי  עובדי  פלסטיניי  ללא היתרי תעסוקה"באיו
בהתא  לצו בדבר ,  ביטחו ז לא קבע את המפעלי  אשר נדרש למנות בה  נאמ "פקמ

, 1640' מס) יהודה והשומרו (, )מינוי נאמ  ביטחו (סידורי ביטחו  באזורי תעשייה 
בצו בדבר מינוי נאמ  ביטחו  ; ) צו בדבר מינוי נאמ  ביטחו  להל   (2009 ט"התשס

; שעליה  חלות הוראות הצו,  הקיימי 20 מתו  כ, הוגדרו רק תשעה אזורי תעשייה
הכולל את , ש לישראל"  נוהל להעברת מידע למפעילי המעברי  בי  איוז אי"לפקמ

ש ושל נאמני הביטחו  "שמותיה  של המפעלי  בניהול ישראלי באזורי התעשייה באיו
כי הסחורה היוצאת , כדי לאפשר למפעילי המעברי  לוודא, האמורי  לפעול בה 
 . ידי נאמ  ביטחו ש לישראל דר  המעברי  אכ  אושרה על "מאות  מפעלי  מאיו

היעדרו של , "אזורי תעשייה שבניהול ישראלי"היעדר הגדרה למונח סחורה שמקורה ב
של נאמני , כאמור, מינוי  וכ  אי, ז למפעילי המעברי "נוהל להעברת מידע מפקמ

הביא להתרחבותה של תופעה שבה סחורה שמקורה פלסטיני עוברת , ביטחו  במפעלי 
, י התעשייה שבניהול ישראלי כסחורה שמקורה ישראליש לישראל דר  אזור"מאיו

"גב אל גב"מעברי (שלא במעברי הסחורות 
7

ומהווה , "הלבנת סחורה"תופעה זו מכונה ). 
עקב החשש של הברחת אמצעי , סיכו  לשוהי  באזורי התעשייה וכ  לתושבי ישראל

". ל גבגב א"ש לישראל במסגרת העברת סחורה שלא באמצעות מעברי "לחימה מאיו
  .לתופעה זו עלולי  להיות ג  היבטי  מתחו  המינהל התקי  וטוהר המידות, כמו כ 

__________________ 
7 

 

ולפיה , ש"עברי  בי" ישראל לבי" איו השיטה הנהוגה להעברת סחורות ובידוק" במ " גב אל גב"
, הסחורה המגיעה מצד אחד של המעבר נפרקת מהמשאית ועוברת בידוק ביטחוני במתח  הבידוק

בשיטה זו מנותק הקשר . ולאחריו מועמסת על משאית המגיעה מהצד השני של המעבר ומובלת ליעדה
.בי" מוביל הסחורה לבי" המקבל
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 "עלי זהב"ו" מסילה"אזורי התעשייה 

אינ  תואמות את תכנית " מסילה"הבנייה והתשתיות הקיימות באזור התעשייה  . 1
תי  תו  לע, מבני  הוקמו ללא היתרי בנייה; 1994 שאושרה ב) ע" תב להל  (בניי  עיר 

כל המפעלי  באזור התעשייה פועלי  ללא היתר עיסוק ; כדי השתלטות על קרקעות
ז הנפיק למפעלי  באזור התעשייה היתרי  להעסקת "המנהא; ז"הדרוש מהמנהא

האוסר על ישראלי  , מאות עובדי  פלסטיניי  בניגוד לצו בדבר איסור על עיסוק
יה קיימי  מפגעי  חמורי  בנושא באזור התעשי; להעסיק עובדי  ללא היתר עיסוק

 .איכות הסביבה
)  צו תפיסה  להל (ש על צו תפיסת מקרקעי  "ל באיו"חת  מפקד כוחות צה 2004במר) 

החומה נבנתה תו  ". מסילה" בצדו המזרחי של אזור התעשייה לצור  הקמת חומה
ועד עד מ; חריגה מהתוואי שנקבע בצו התפיסה ותו  פלישה לקרקע פרטית פלסטינית

ז צו הריסה לחומה שהוציאה בדצמבר "לא מימש המנהא, 2011יוני , סיו  הביקורת
צו התפיסה לא חודש ; ז" במנהאועדת המשנה לפיקוח של מועצת התכנו  העליונה 2005

הג  שתפיסת המקרקעי  בפועל נמשכה ג  במועד סיו  , 2005מאז שפג תוקפו בדצמבר 
 .2011יוני , הביקורת

וכל המפעלי  הנמצאי  בו , ע מאושרת"פועל ללא תב" עלי זהב"יה אזור התעשי . 2
ז למפעלי  "העניק המנהא, למרות זאת. פועלי  ללא היתרי בנייה וללא היתרי עיסוק
אזור התעשייה פועל ללא תשתיות פיתוח ; אלה היתרי  להעסקת עובדי  פלסטיניי 
  . ותשתיות ביוב תו  פגיעה באיכות הסביבה

 סיכו  והמלצות
אזורי תעשייה בניהול ישראלי הוקמו על קרקעות המנוהלות על ידי הממונה על הרכוש 

אשר מקצה את הקרקעות לגופי  העוסקי  בהתיישבות , ש"הממשלתי והנטוש באיו
חשיבות , בי  השאר, ש יש לייחס"לאזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו. ש"באיו

 .ישראלי  ולפלסטיני בהיות  מספקי  תעסוקה ל, כלכלית וביטחונית
בביקורת הועלו ממצאי  כבדי משקל שעניינ  פגיעה בזכויות של עובדי  המועסקי  

עניי  זה בא לידי ביטוי בהיעדר הקפדה על קיו  . באזורי תעשייה שבניהול ישראלי
ת על המעסיקי  הישראליי  בנושא "ז ושל משרד התמ"ביקורות שוטפות של המנהא

; ביא לתופעות של פגיעה בשכר  של עובדי  פלסטיניי שה, תשלו  שכר מינימו 
שיש בו כדי , בהיעדר פיקוח ואכיפה משמעותיי  בנושא בטיחות וגיהות בעבודה

 ובאי; להעמיד בסכנה ממשית את בריאות  וחייה  של העובדי  באזורי התעשייה
מויה אלה פוגעת בדי הקפדה בנושאי  אי. הסדרת ביטוח לעובדי  מפני פגיעות בעבודה

לאומית כמדינה המקפידה על אכיפת  של מדינת ישראל ובמעמדה בדעת הקהל הבי 
 . ש"החוק ועל שמירת זכויות העובדי  הפלסטיניי  המועסקי  על ידי ישראלי  באיו

רגישותו והמשמעויות המדיניות והכלכליות , מפאת חשיבות נושא זכויות העובדי 
ז בשיתו  משרד "שטחי  וראש המנהאראוי שמתא  פעולות הממשלה ב, הנלוות לו

, מ  הראוי ג . ש"ת יפעלו לאכיפת הוראות הדי  בנושא הנדו  המתקיימות באיו"התמ
ת והיוע) המשפטי "משרד התמ, מתא  פעולות הממשלה בשטחי , ז"כי ראש המנהא

ש יפעלו בהקד  ע  משרד המשפטי  לבחינת השינויי  הנדרשי  בתחיקת "של איו
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ויביאו להכרעת הדרג המדיני את דרכי הפעולה , ש"דיני העבודה באיוהביטחו  בנוגע ל
 . האפשריות ליישו  השינויי 

הליקויי  החמורי  שהועלו בנושא אבטחת אזורי התעשייה מהווי  פרצה ביטחונית 
העלולה לסכ  את השוהי  באזורי התעשייה ואת תושבי ישראל מחשש של הברחת 

ז "ז בשיתו  ראש המנהא"על מפקד פקמ. ראלש ליש"חומרי לחימה ומפגעי  מאיו
ובכלל זאת להסדיר את נושא מינוי  של נאמני , לפעול לתיקונ  של ליקויי  אלה

 ". הלבנת סחורה"ולפעול למיגור התופעה של , ביטחו 
ז לפעול בנחרצות נגד תופעות של השתלטות על קרקעות "ש והמנהא"המתפ, ז"על פקמ

מת מבני  ללא היתרי בנייה באזורי התעשייה והק, פרטיות ועל אדמות מדינה
 ולהסדיר את   תופעות המהוות פגיעה חמורה בסדרי שלטו   " עלי זהב"ו" מסילה"

ז "על המנהא, כמו כ . בהתא  לחוק" עלי זהב"ו" מסילה"פעילות  של אזורי התעשייה 
שא ועל המועצה האזורית שומרו  לבדוק באופ  פרטני את כל ההסדרי  הנדרשי  בנו

וכ  לפעול להקמת  של , איכות הסביבה בכל אחד מ  המפעלי  ולפעול ליישומ 
 . כגו  ביוב וניקוז, התשתיות הנדרשות בכל אחד מאזורי תעשייה אלה

ש בכל "שאכיפת החוק באזורי התעשייה שבניהול ישראלי באיו, מדוח זה עולה
לממשלה יית  דעתו ראוי שהיוע) המשפטי . התחומי  שנבדקו אינה מספקת כלל ועיקר

  . לרבות הפרות החוק, על כל המתואר בדוח



 

 

 



 349 ש והמגזר הכפרי"אזורי תעשייה באיו

 סוגיות בתחו  הפשיעה והביטחו  השוט  
 במגזר הכפרי

וחיי  ,  משטחה של מדינת ישראל85% המרחב הכפרי במדינת ישראל משתרע על כ
 הפשיעה . מועצות אזוריות48  יישובי  המאוגדי  ב859  תושבי  ב517,800 בו כ

בפשיעה חקלאית ) נוס$ על עברות הקיימות במגזר העירוני(תאפיינת במגזר זה מ
גרימת נזק , גניבת תוצרת חקלאית, גניבת ציוד חקלאי, הכוללת גניבת בעלי חיי 

הטיפול בפשיעה . הסגת גבול לרבות השתלטות על קרקעות המדינה והצתות, לרכוש
"הכחולה"זו מבוצע על ידי המשטרה 

1

ב הוטלה "על מג). ב"ג מ להל) ( ומשמר הגבול 
אחריות משימתית
2

 לטיפול בעברות חקלאיות ובחלק מהפשיעה בתחו  עברות רכוש 
)ר" פע להל) (

3

ביישובי  מושתת ) ש" הבט להל) (הביטחו) השוט$ .  במגזר הכפרי
על מרכיבי ביטחו)
4

 המוקצי  ליישובי  בהתא  לסיווג  הנקבע על ידי פיקוד העור$ 
: הכולל שלושה מרכיבי  מרכזיי , ב"ר( אבטחה שמפעיל מגועל מע) ר" פקע להל) (

  . שמירה שכירה וכיתות כוננות, )שי " רב להל) (רכזי ביטחו) שוט$ 
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את ההיערכות ואת 2011 עד מר  2010בתקופה אוגוסט 

 נבחנו בבדיקה. ש שבמגזר הכפרי"הטיפול של המשטרה בפשיעה ובמשימות הבט
ההיערכות ; סוגיות הנוגעות לאפקטיביות הטיפול של המשטרה בעברות חקלאיות

; ב"ובי  מג" כחולה"שיתו  פעולה בי  המשטרה ה; ב לטיפול בפשיעה"הארגונית של מג
ש "בתחו  הבט. ומידת האמו  לו זוכה המשטרה בקרב התושבי  תושבי המגזר הכפרי

, ר והמשטרה בכל הנוגע לסיווג יישובי "בח  משרד מבקר המדינה את פעולות פקע
הפעלת , את סדרי העסקת השומרי  השכירי , הקצאה ומימו  של מרכיבי ביטחו 

במפקדת : ב"הבדיקה נערכה במג. כיתות הכוננות והשמירה על כשירות  המבצעית
במטה ; מרכז ודרו ,  צפו %) רי " חטמ%להל  (ב בשלוש החטיבות המרחביות "מג

בדיקות השלמה נערכו במשרד הביטחו  . ר"ובפקע) ר" מטא%להל  (הארצי במשטרה 
בדיקת השלמה ). פ" המשרד לבט%להל  (ובמשרד לביטחו  הפני  ) ט" משהב%להל  (

  . 2011ב במהל' אוקטובר "נערכה במג
__________________ 

 . ירוקי המדי  ב "לשוטרי  כחולי המדי  בשונה משוטרי מגמתייחס " כחולה"המושג משטרה  1
 בלי לגרוע, אחריות משימתית היא אחריות לתכנו  ולביצוע של משימה מוגדרת על ידי כוח משטרה  2

 .המרחב או התחנה, של מפקד המחוז) אחריות על תא שטח מוגדר(מהאחריות הטריטוריאלית 
התפרצות לבתי , התפרצות לבתי דירות: ארבעה סוגי עברותמיוחסת ל" פשיעת עברות רכוש " ר "פע  3

האחריות המשימתית בתחו  . גניבה מתו! כלי רכב, גניבה ושימוש ברכב ללא רשות, עסק ומוסדות
 .2010ב באוקטובר "ר במגזר הכפרי הוטלה על מג"הפע

 .  להגנה עצמיתציוד ואמצעי, כבישי , דרכי , מתקני , מבני , תשתיות: מרכיבי ביטחו  כוללי   4
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 עיקרי הממצאי 

 התמודדות המשטרה ע  הפשיעה במגזר הכפרי
שנפתחו בכלל יחידות המשטרה, )1.9% כ( תיקי  53 תיק אחד בלבד מכל 2009בשנת 

5

 
 . נדו" בבית משפט, בגי" ביצוע עברות חקלאיות

, ב בתחו  הטיפול בפשיעה החקלאית"למרות האחריות המשימתית שהוטלה על מג
 רק בכמחצית מהעברות החקלאיות2010  ו2009ב בשני  "טיפל מג

6

 . 
' הקריאות שבה" היק,  תחנות הפועלות במגזר הכפרי22מתו% ,  תחנות משטרה11 ב

או , בהשוואה לנדרש על פי הנהלי , הגיעו ניידות המשטרה למקו  האירוע באיחור
  . מהקריאות37%  ל10%נע בי" , שלא הגיעו כלל

 ב במגזר הכפרי"ארגו  ותקינה של כוחות מג
הכולל תפיסת הפעלה , )ארגו"  רה להל" (ב שינוי ארגוני " עבר מג2010  ו2009בשני  
חדשה ) א" פק להל" ( פקודת ארגו" 2010גרתו פרסמה המשטרה ביולי ובמס, חדשה

ב"למג
7

. שבה נקבעו תקני כוח האד  ואורגנו מחדש הכוחות הפועלי  במגזר הכפרי, 
למרות הערות מבקר המדינה בדוח ביקורת קוד 
8

א המשאבי  "לא פורטו בפק, 
אות  ליחידות ר לא הקצה "והמטא, א"הנדרשי  לש  מילוי המשימות שהוגדרו בפק

 .ב"מג
ב בנוגע לטיפולו בגניבת רכוש חקלאי במרחבי  שאינ  מוגדרי  כמגזר "פעילות מג

, של מפקדי המחוזות, ר"דבר שיש בו כדי לפגוע ביכולת של המטא. כפרי אינה נמדדת
ב לתכנ" את ההקצאה "רי  במג"של מפקדי התחנות במשטרה ושל מפקדות החטמ

 .טביתוההפעלה של הכוחות בצורה מי
ב לא בחנו את יכולת סדר הכוחות של ניידות הסיור שהוקצו למגזר "המשטרה ומג

הכפרי לעמוד בזמ" התגובה הנדרש בנוהלי המשטרה למענה לקריאת מצוקה של תושבי 
  . המגזר הכפרי

 " הכחולה"ב והמשטרה "שיתו  פעולה בי  מג
" הכחולה"טרה ב וכוחות המש"נמצאו ליקויי  בתיאו  הפעילות בי" כוחות מג

כמו כ" נמצאו נהלי  הנוגעי  . העלולי  א' לסכ" חיי אד , הפועלי  באותו שטח

__________________ 
 . לא כולל באזור יהודה והשומרו , "כחולות"ב ותחנות "יחידות מג  5
 ,55%  ובכ45% ב טיפל ב"מג. בהתאמה,  עברות חקלאיות1,465  ו1,453 דווח על 2010  ו2009בשני    6

 . מעברות אלה, בהתאמה
היות שלה  פורסמה , לי של ירוש) ס"ימ" (המסתערבי "ב ירושלי  ויחידת "א לא כללה את מג"הפק  7

 .2008א נפרדת בשנת "פק
הדוח פורס  . 65 25'  עמ," ארגו  ותקינה משמר הגבול ", )È˙ ˘ ÁÂ„60 ‡)2010 , מבקר המדינה  8

 .2010בינואר 
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רי  בנוגע להפעלת השיטור הכפרי שאינ  "לממשקי עבודה בי" המחוז והחטמ
 .מיושמי 

 הגנת יישובי 
ב על דעת עצמו חלק "סיווג מג, ר הוא הגור  האחראי לסיווג היישובי "א' שפקע

 מס% כל היישובי  שסווגו על 24% כ( יישובי  76; ר"ה שונה מפקעמהיישובי  בצור
סווגו על ידיו בצורה שאינה מקנה , ר למרכיבי ביטחו""הזכאי  על פי פקע) ר"ידי פקע

ב שלא בהתא  " יישובי  נוספי  סווגו על ידי מג13; לה  זכאות למרכיבי ביטחו"
 . ר"לסיווג פקע

. ר" יישובי  שסיווג פקע73 ש ל"טרה תק" רב לא הקצתה המש2010נכו" לסו' דצמבר 
 יישובי  18 ב) במשרות חלקיות(ש " תקני רב9.5הקצתה המשטרה , לעומת זאת

 ". עור'"ר כיישובי  בסיווג "המסווגי  על ידי פקע
 34 ח מעלות האחזקה של מרכיבי ביטחו" ב" ש724,000 ר כ" מימ" פקע2010בשנת 

וזאת בניגוד , ש במשרה מלאה"תה לה  רבא' על פי שהמשטרה לא הקצ, יישובי 
 . ר"לנוהלי פקע

ר והמשטרה מממני  רכש של רכבי ביטחו" ליישובי  ללא נוהל וללא אמות מידה "פקע
אי" אחידות במפרטי כלי הרכב , נוס' על כ%. המסדירות את חלוקת התקצוב ביניה 

 .ר והמשטרה לאבטחת היישובי "שדורשי  פקע
א% אינו מקפיד על עמידה באמות המידה , י  ליישובי ב מקצה שומרי  שכיר"מג

עד מועד סיו  הביקורת טר  גיבשה המשטרה . שקבע במסמכיו להקצאת שומרי  אלה
 . נוהל להקצאת שומרי  אלה

ב אינ" עומדות בכשירות "מרבית כיתות הכוננות הנמצאות ביישובי  שבאחריות מג
  . יתת כוננות כללובחלק מהיישובי  לא קיימת כ, המבצעית הנדרשת
 סיכו  והמלצות

א' . למגזר הכפרי יש תפקיד חשוב ביותר ביישוב אדמות מדינה ובשמירה עליה"
שהיקפי הפשיעה המדווחת במגזר הכפרי נמוכי  יחסית להיקפי  של כלל הפשיעה 

להיק' הפשיעה במגזר הכפרי משמעות רבה לעניי" תחושת הביטחו" , המדווחת במדינה
. גזר זה וליכולתו של המגזר הכפרי למלא אחר תפקידיו החשובי של התושבי  במ

פרשת דרומי
9

 העלתה לסדר היו  הציבורי את תחושת חוסר האוני  של תושבי  במגזר 
כי , בביקורת עלה. נוכח חולשתה של המשטרה בטיפול בפשיעה במגזר הכפרי, הכפרי

. בפשיעה החקלאיתלחלק מהתושבי  במגזר הכפרי אי" אמו" ביכולת המשטרה לטפל 
התנדבותיי  לש  מניעת  משטרתיי  או לשימוש בגופי  חו., בי" היתר, מצב שהוביל

__________________ 
בתיק זה ד  . מובא בתקדי , ˘Ï‡¯˘È ˙ È„Ó 'ÈÓÂ¯„ È     1010/07) שבע באר(פ "תהתפרס  בפסק די    9

אשר בגינו הוגש כתב אישו  פלילי נגד מר שי דרומי על הריגת , ר שבע באירועבית המשפט המחוזי בא
לזכות את  2009בית המשפט החליט ביולי . 2007פור/ ופציעת פור/ נוס. אשר חדרו לחוותו בינואר 

 .הנאש  מאשמת הריגה וחבלה בכוונה תחילה ולהרשיעו באשמת אחזקת נשק שלא כדי 
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דיווח של תושבי  למשטרה על חלק ממעשי הפשיעה במגזר הכפרי  ולאי,  מחד פשיעה 

 . מאיד% 
ארגו" של  משרד מבקר המדינה ער לעבודה המקיפה שעשתה המשטרה בעבודת הרה

נמצא , ע  זאת.  ההפעלה החדשה והתמורות שחלו בעקבותיהב ובפרסו  תפיסת"מג
ב "ארגו" לא כללה ניתוח של מרכיבי  חשובי  בפעילות מג כי עבודת הרה, בביקורת

נמצאו ליקויי  בנושאי ארגו" ותקינה שעליה  העיר מבקר , נוס' על כ%. במגזר הכפרי
ב"המדינה בעבר בדוח על ארגו" ותקינה במג

10

פקודות ארגו" ללא ובכלל זה פרסו  , 
ניתוח כל הצרכי  המבצעיי  וללא הקצאת מלוא המשאבי  הנדרשי  לביצוע 

יחידות . ב לבצע את משימותיו"בליקויי  אלה יש כדי לפגוע ביכולת מג. המשימות
נמצאו ליקויי  , המשטרה לא עמדו בזמני התגובה לקריאות מצוקה שנקבעו בנהלי 

והמשטרה לא החילה " הכחולה"וחות המשטרה ב וכ"בתיאו  הפעילות בי" כוחות מג
 . נוהל הקובע את המספר המזערי של ניידות סיור האמורות לפעול במרחב הכפרי

על המשטרה לבחו" דרכי  לשיפור יכולתה להתמודד , נוכח הליקויי  שעלו בביקורת
 נוס' על. ובכלל זה תיקו" הליקויי  בתחו  הארגו" והתקינה, ע  הפשיעה במגזר הכפרי

על המשטרה לשפר את מדידת היקפי הפשיעה על ידי הסתייעות בנתוני  הקיימי  , כ%
ר "כי המטא, ראוי ג . ב"ואת המדידה של פעילות יחידות מג, במועצות האזוריות

יכללו בה גניבת רכוש חקלאי , ב יגדירו מחדש את המושג פשיעה חקלאית"בשילוב מג
כמו כ" . ב לטפל בפשיעה זו"טילו על מגביישובי  שאינ  משתייכי  למגזר הכפרי וי

. ב נגד גניבת רכוש חקלאי"ראוי למדוד פעילות זו כדי לקבל תמונה מלאה על פעילות מג
ט לקבוע כללי "פ ומשהב"המשרד לבט, ל"צה, בתחו  הביטחו" השוט' על המשטרה

עבודה לתיאו  פעילות  לש  הקצאה יעילה של המשאבי  המוקצי  למטרה זו כדי 
  . את מרב הביטחו" לאזרחי להשיג

__________________ 
 .8' ראו הערת שוליי  מס  10
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  תעשיות ביטחוניות
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

בדגש על ) מי "כטב(נבדקו פרויקטי  של פיתוח וייצור כלי טיס בלתי מאוישי  
ל בעניי  אישור הפרויקטי  "תהליכי קבלת ההחלטות במשרד הביטחו  ובצה

כמו כ  נבדקו העמידה של .  הכוללת במשרד הביטחו ומימוש  ובחינת העלות
בלוחות הזמני  ובעלויות ) א"התע(מ "התעשייה האווירית לישראל בע
וכ  הפיקוח והבקרה של , מי  שהיא מבצעת"המתוכננות של שני פרויקטי כטב
ל "בצה, הביקורת נערכה במשרד הביטחו . א"משרד הביטחו  על ביצוע  בתע

 .א"ובתע
ל לבחירת "ת בנושא תהליכי קבלת החלטות במשרד הביטחו  ובצהנערכה ביקור

נבדקו היבטי  בתהליכי עבודת . קרב משוריי  מערכת הגנה אקטיבית לרכב
לנושא גייסות " ח  דורב "המטה בנוגע להחלטות לפתח ולהצטייד במערכת 

ובנוגע להחלטות לפתח מערכת הגנה אקטיבית , )ר"נמ(מרכבה ) ש"נגמ(משוריי  
במשרד , ל"הביקורת נערכה בצה. ל"הקרב המשוריי  בצה  מער! רכבלכלל

 ).תעש(מ "הביטחו  ובתעשייה הצבאית לישראל בע
נבדקו תהלי! קבלת ההחלטות . נערכה ביקורת בנושא תחמושת מסוג מסוי 

הביקורת נערכה . ל והיערכותו נוכח התפתחויות חשובות שנגעו לעניי "בצה
 .ל ובמשרד הביטחו "בצה
נבדקו הפעולות . ה ביקורת מעקב בנושא שמירת קווי ייצור חיוניי  בתעשנעשת

ל בנוגע לשמירת מספר תחומי פעילות חיוניי  "שעשו משרד הביטחו  וצה
ובאיזו מידה התקבלו במשרד הביטחו  , בתשלובת התחמושת הכבדה בתעש

על שימור יכולות הייצור , הנתמכות בהעמדה תקציבית מתאימה, החלטות
 . במשרד הביטחו  ובתעש, ל"המעקב נער! בצה.   אלובקווי

נבדק . נערכה ביקורת מעקב שלישית בנושא אישור הדוחות הכספיי  של תעש
א  הנהלת תעש והדירקטוריו  שלה עמדו בדרישות חוק החברות וחוק החברות 

וא  , 2009 2003הממשלתיות לגבי תהלי! אישור הדוחות הכספיי  לשני  
 קבעו את עמדת    שר האוצר ושר הביטחו   ענייני החברה השרי  האחראי  ל

את אישור הדוחות , בי  היתר, דבר שיאפשר, לגבי מצבה של תעש ועתידה
  . במשרד הביטחו  ובמשרד האוצר, המעקב נעשה בתעש. הכספיי 
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 מער% כלי טיס בלתי מאוישי 
ייעצות ע  מבקר בהת, ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

ולפרס  רק את , החליטה שלא להניח פרק זה במלואו על שולח  הכנסת, המדינה
בהתא  , לש  שמירה על ביטחו  המדינה, עיקרי התקציר ואת עיקרי הסיכו  שלו

 : כמפורט להל , ]נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17לסעי  
עותיי  בתהליכי קבלת ההחלטות משרד מבקר המדינה העלה ליקויי  משמ . א

ל ובמשרד הביטחו  בעניי  אישור ומימוש אחד מהפרויקטי  שנבדקו בתחו  "בצה
ת על ביצועו בתעשייה "בפיקוח ובבקרה של הנהלת מפא; כלי טיס בלתי מאוישי 
א לאישורו "בתהליכי הבחינה בתע; )א" תע להל  (מ "האווירית לישראל בע

וביחסי הגומלי  בי  משרד ; א על ביצועו"פיקוח של התעבבקרה וב, במעקב; ולמימושו
בפגמי  שהועלו בעבודת המטה במשרד . א בנוגע להתנהלות בו"הביטחו  לתע
ל היה כדי לפגוע בתהליכי קבלת ההחלטות ברמות הבכירות ביותר "הביטחו  ובצה

וכ  ברמת הדרג המדיני המאשר את , ל"ל והרמטכ"קרי סג  הרמטכ, ל"בצה
 . הפרויקטי

שההחלטות לגביו מחייבות את מקבלי , הפרויקט שנבדק הוא מורכב וארו* טווח
דווקא משו  . ל"ההחלטות לחזו  ולראייה מערכתית של הצרכי  העתידיי  של צה

מחייב תהלי* קבלת ההחלטות בעניינו בחינה , לדעת משרד מבקר המדינה, כ*
ההישג , ותחת במסגרתומסודרת במערכת הביטחו  של יכולות ומגבלות המערכת המפ

עלותה הכוללת והערכת התועלת שתצמח ממנה ביחס לחלופות , הנדרש ממנה
 . אפשריות

נוכח ההפסדי  שנצברו בה  ונוכח , א בפרויקטי  שנבדקו"אשר לפעילות התע . ב
א תפיק לקחי  מהתנהלותה "מ  הראוי שהנהלת התע, הליקויי  שעלו בביקורת

א בפרויקטי  של פיתוח "שיפור בעבודת המטה בתעכדי להביא בעתיד ל, זאת. בה 
קביעת לוחות הזמני  והכנת , בעיקר בתחומי הערכת הסיכוני , מערכות עתירות ידע

 . אמדני העלויות
נוכח הליקויי  בניהול הפרויקטי  של פיתוח כלי טיס בלתי מאוישי  ובבקרה  . ג

קר ביחסי הגומלי  בעי, א לבחו  את התנהלות "על משרד הביטחו  והתע, עליה 
וכ  לבדוק הא  , ביניה  ולהקפיד לייש  את מנגנוני הבקרה והפיקוח הקיימי 

בדגש על הבקרה , לצור* הסדרת היחסי  ביניה , נדרשי  שינויי  לעניי  זה
שביכולת  למנוע הישנות הליקויי  , א"שמקיי  משרד הביטחו  על פעילות התע

ל את תהליכי הפיתוח ולעמוד בלוחות הזמני  כדי לייע, כל אלה. שעלו בדוח הביקורת
 .ל בפרויקטי  עתידיי "המתוכנני  להשגת יכולת מבצעית לצה

ט בנוגע למצב  של "ל משהב"ת להקפיד לעדכ  את מנכ"על הנהלת מפא, כמו כ 
בנוס  . שנתיות הבאות פרויקטי  אלה טר  אישור תקציבי  נוספי  בתכניות הרב

עליה לאמוד , בדוח זה וכחלק מתהלי* הפקת הלקחי נוכח הליקויי  שעלו , לזאת
וקל וחומר בהתקשרויות במחיר , זאת תמיד, בתכניותיה העתידיות את כלל הסיכוני 

 . קבוע
ההשקעות הכבדות הנדרשות למימוש אחד הפרויקטי  וההשלכות הנובעות מכ*  . ד

, עורבי מחייבי  את כל הגורמי  המ, וכ  שיקולי  נוספי , על תקציב הביטחו 
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להתייחסות מערכתית ורחבת , ל משרד הביטחו "ל ומנכ"ובראש ובראשונה הרמטכ

ובכלל זה ניתוח חלופות שונות להמש* מימוש , היק  לסוגיות שעלו בדוח הביקורת
וזאת , ה  בהיבט המבצעי וה  בהיבט היק  המקורות הכולל הנדרש, המער* וכדאיות 

ולהעלות  בפני ; ל"מכלול בניי  כוחו של צהב, מול צרכי  אחרי  של מערכת הביטחו 
 . בפני ועדת השרי  הרלוונטית ולפי הצור* בהמש* ,  שר הביטחו  הדרג המדיני 

 



 359 תעשיות ביטחוניות

תהליכי קבלת החלטות לבחירת מערכת הגנה 

 קרב משוריי  אקטיבית לרכב
  להל  (קרב משוריי  ובטנקי   הימצאות  של מערכות נשק שנועדו לפגוע ברכב

ל ואת משרד "מדינות אויב ובידי גופי טרור הביאו בעשור האחרו  את צהבידי )  "רק
לחפש פתרונות הגנה אקטיבית)  מערכת הביטחו  להל  (הביטחו  

1

,  " לרק
מ " מערכות לחימה מתקדמות בע מתוצרת רפאל " מעיל רוח: "ל"שבשימוש צה

 התעשיה מתוצרת" ח, דורב "ו; "4סימ  "שנועדה לטנק המרכבה , ) רפאל להל  (
  להל  (שנועדה לנושא גייסות משוריי  , ) תעש להל  ) (תעש(מ "הצבאית לישראל בע

  ). ר" נמ להל  (מרכבה ) ש"נגמ
 פעולות הביקורת
היבטי  , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2011 עד אפריל 2010בחודשי  נובמבר 

) ט" משהב להל  (ל ובמשרד הביטחו  "בצה) ט" עמ להל  (בתהליכי עבודת המטה 
ר ולהחלטות לפתח מערכת "לנמ" ח! דורב "בנוגע להחלטות לפתח ולהצטייד במערכת 

 המערכת  להל  (המשלבת בי  היכולות של רפאל ותעש ,  "הגנה אקטיבית לרק
  .ט ובתעש"במשהב, ל"הביקורת נערכה בצה). המשולבת

 עיקרי הממצאי 
 "ח  דורב "ות במערכת פטור מביצוע מכרז להתקשרות לפיתוח ולהצטייד

במועד הדיו  בוועדת הפטור במינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתיות 
ט"שבמשהב) ת" מפא להל  (טכנולוגיות 

2
 היו קיימי  2009בנובמבר " ח! דורב " בעניי  

 שעסקו בפיתוח מערכות הגנה אקטיבית   רפאל ותעש  שני ספקי  פוטנציאליי  
ל למערכת הגנה אקטיבית "יע מענה לאופיי  המבצעי של צהשיכלו להצ, חברות;  "לרק
א& כי נדרש , דבר שלא נעשה, בנסיבות אלו התחייב קיו  מכרז בי  שני הספקי . ר"לנמ

 . על פי תקנות חובת המכרזי 
לאשר את תעש כספק יחיד לפיתוח ולהצטיידות , ת לוועדת הפטור"המלצת מפא

של " ח! דורב "כי רק מערכת , ל קביעההתבססה ע, ר"במערכת הגנה אקטיבית לנמ

__________________ 
  כ  "מבחיני  בי  הגנה אקטיבית רכה באמצעות שיבוש מערכת ההנחיה של האיו  הנורה לכיוו  הרק  1

  כדי למנוע "לבי  הגנה אקטיבית קשה באמצעות יירוט האיו  בזמ  מעופו לרק, שיחטיא את המטרה
 .  או להקטי  את הנזק מפגיעתו"את פגיעתו ברק

2
, בי  היתר, ט ועדות פטור שתפקיד "יפעלו במשהב, ר ממכרזט בעניי  ועדות פטו"על פי הוראת משהב  

על פטור ) בהתא  לסכו  ההתקשרות(ט "ל משהב"לקבוע א  לאשר או להמלי  לראש אג  או למנכ
 תקנות "להל   (1993"ג"התשנ, )התקשרויות מערכת הביטחו (ממכרז על פי תקנות חובת המכרזי  

 ).חובת המכרזי 
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א  כי היו קיימי  , ל"תעש מסוגלת לספק מענה ההול  את הדרישות המבצעיות של צה

בדיו  בוועדה תמכה מנהלת טנק המרכבה . באותו מועד שני ספקי  פוטנציאלי 
  .ל לא הסתייג ממנה"וצה, בהמלצה זו) ק" מנת להל  (ט "שבמשהב

 "ח  דורב "א להמשי  בהתקשרות לפיתוח ל של"ט וצה"החלטות משהב
לא מאושרת כוונת מטה התכנית "כי , מר אופיר שה , ת" סיכ  ראש מפא2010ביוני 

מהר ככל ' ח& דורב 'והתנעת פרויקט ] משא ומת [מ "לפעול לביצוע מו] ט"במשהב[
ח& "ט מול תעש בעניי  "לאחר סיכו  זה נעצרה למעשה פעילות משהב". האפשר
 ".דורב 

לא "ט "ל משהב" הוא המלי& למנכ2010ת באוגוסט "סיכו  דיו  בראשות ראש מפאב
 F.S.D  עקב חוסר בשלות ל', ח& דורב 'ש ל"לקד  את תהלי) ההתקשרות ע  תע

המלצה זו ניתנה שעה ". להגדרה של ספק יחיד] של תעש[וחוסר התאמה ] פיתוח מלא[
ענה לטיפול בפערי  שנותרו ט לא מיצה ע  תעש בדיקה של יכולותיה לתת מ"שמשהב

 ). " בל להל  (במענה שלה לבקשה להצעת מחיר 
התאמת תעש להגדרת ספק יחיד אמנ  עולה  ת שלעיל בנושא אי"המלצת ראש מפא

אול  משרד מבקר . כי היו שני ספקי  פוטנציאליי , בקנה אחד ע  ממצאי הביקורת
קידו    אי שהשינוי בו , הת בנושא חשוב ז"כי הבדיקה שער) ראש מפא, המדינה מעיר

לרבות פירוט הכרחי של הנימוקי  , לא תועדה,  היה מהותי ההתקשרות ע  תעש 
ועל כ  בדיקה זו חסרה את השקיפות הנדרשת לפיקוח ולבקרה ; והשיקולי  שבבסיסה

, הדבר מצופה ונדרש בדיוני  בנושאי פרויקטי . על תהלי) עבודת המטה לעניי  זה
כמו מערכת הגנה אקטיבית , ח"בהיק  כספי של מאות מיליוני שובמיוחד פרויקטי  

 .ולנוכח השינוי המהותי שלעיל, ר"לנמ
ל "לסג  הרמטכ) י" ז להל  (זרוע יבשה ) ט" רמ להל  ( הציג ראש מטה 2010באוקטובר 
ח& "כי אי  בשלות לקד  את תהלי) ההתקשרות ע  תעש ל, ת"י ומפא"את עמדת ז

שאמורה הייתה לנתח את בשלות , מכה בעבודת מטה שלמהעמדה זו לא נת". דורב 
ת לא פרסמו עד מועד סיו  "ק ומפא"מנת, ל"צה, יתר על כ ". ח& דורב "מערכת 

  . "עמידה של תעש בדרישות הבל הביקורת מסמ) מסכ  בעניי  אי
 ל בעניי  המערכת המשולבת"ט וצה"החלטות משהב

ו  בני גנ&אל, ל דאז" המליצו סג  הרמטכ2010בנובמבר 
3

  להל  (ל "אג  התכנו  בצה, 
" מעיל רוח " " של המערכות הקיימות"ל על יצירת אינטגרציה "י לרמטכ"וז) ת"אג
ט בדקו את היתכנותה של המערכת המשולבת ואת "ל ומשהב"בלי שצה, "ח& דורב "ו

.  "התקציביות והלוגיסטיות של מימושה ברק, הטכנולוגיות, המשמעויות המבצעיות
ל היה לכאורה להביא לקבלת "ת מידע חלקי ולא ממצה לדיו  בראשות הרמטכבהבא

 . החלטה שאינה מיטבית
__________________ 

 .ל"אלו  בני גנ  הוא הרמטכ רב, 2011אפריל , במועד סיו  הביקורת  3
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 2010ת המלי& לבחו  בדצמבר "שאג) והמערכת המשולבת" מעיל רוח("החלופות 
ת "א  כי מפא, זאת". ח& דורב "ר לא כללו את מערכת "למערכת הגנה אקטיבית לנמ

לגבי אפשרויות לגשר על הפערי  שבמענה של ק לא השלימו מול תעש בחינה "ומנת
 . ר"וממילא לא פסלו מערכת זו מלשמש כמערכת הגנה אקטיבית לנמ,  "תעש לבל

על פיתוח המערכת , אהוד שני) 'מיל(אלו  , ט"ל משהב" החליט מנכ2011בפברואר 
ההערכה על היכולת לשלב מבחינה טכנולוגית בי  מרכיבי : במועד זה. המשולבת

; ל רפאל לבי  מרכיבי המערכת של תעש לא הייתה מבוססת על עבודת מטההמערכת ש
ולא ; ל מידע בדבר הביצועי  הצפויי  של מערכת כזו"ט וצה"לא היה בידי משהב

על , ל בהשוואה לחלופות הקיימות"נערכה עבודת מטה על תרומתה של מערכת כזו לצה
 .יצור הצפויותועל עלויות הפיתוח והי, לוחות הזמני  לפיתוח ולייצור

הסמכות לאשר פטור ממכרז נתונה בידי ועדת הפטור , ט"על פי הוראות משהב
ט"שבמשהב

4
 את רפאל כקבל  ראשי 2011ט בפברואר "ל משהב"קביעתו של מנכ. 

התקבלה בחריגה ,  "לפיתוח ולייצור של מערכת ההגנה האקטיבית המשולבת לרק
  .מסמכותו

 סיכו  והמלצות
זאת בי  , ל כחיוני ומובהק"ר הוגדר בצה"ת הגנה אקטיבית לנמהצור) המבצעי במערכ

לצמצ  את מספר החיילי  הנפגעי  ולאפשר , ש"היתר כדי לשפר את שרידות הנגמ
ולמרות , למרות זאת. ל למלא את משימותיה  בלחימה בצורה יעילה יותר"לכוחות צה

, ר" מהנמכי מערכת הגנה אקטיבית היא חלק בלתי נפרד, ל"קביעת סג  הרמטכ
אפריל , ט הביאה לכ) שעד למועד סיו  הביקורת"ל ובמשהב"התנהלות גורמי  בצה

וא  , ר"ט לא התקשר ע  ספק להספקתה של מערכת הגנה אקטיבית לנמ"משהב, 2011
רי  "ט הערכה מבוססת על המועד שבו יותק  על הנמ"ל ומשהב"לא הייתה בידי צה

 . מיגו  אקטיבי
ה  ליקויי  משמעותיי  בתהליכי קבלת , תואר לעילהסיבות העיקריות למצב ש

ל בעניי  ההתקשרות לפיתוח ולייצור של מערכת הגנה "ט ובצה"ההחלטות במשהב
ט "וכ  פעילות במשהב, ובכלל זה פגמי  בעבודת המטה בגופי  אלה, ר"אקטיבית לנמ

)  חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"התשנ, שלא בהתא  לחוק חובת המכרזי 
, ל יתנו דעת "ט וסג  הרמטכ"ל משהב"כי מנכ, לפיכ) ראוי. קנות חובת המכרזי ולת

כדי להפיק את הלקחי  הנדרשי  בנוגע , לליקויי  שהועלו בדוח זה, כל אחד בתחומו
ובתהלי) בחירת ספק למערכת הגנה , לתהליכי בחירת ספקי  במערכת הביטחו  בכלל

 .  בפרט"אקטיבית לרק
לשאיפה של מערכת הביטחו  לבחור בהקד  במערכת מיטבית משרד מבקר המדינה ער 

לנוכח ההחלטות , ע  זאת. באמצעות שילוב טכנולוגיות המפותחות בתעשיות השונות
  רי  "ט להתקי  מערכות הגנה אקטיבית על טנקי המרכבה ועל הנמ"ל ובמשהב"בצה

__________________ 
4

 בי , ט ועדות פטור שתפקיד "יפעלו במשהב, ט בעניי  ועדת פטור ממכרז"על פי הוראת משהב, כאמור  
על ) בהתא  לסכו  ההתקשרות(ט "ל משהב"לקבוע א  לאשר או להמלי  לראש אג  או למנכ, היתר

 . פטור ממכרז על פי תקנות חובת המכרזי 
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 ונוכח ,החלטות שמשמעות  הצטיידות במערכות בעלות כוללת של מיליארדי שקלי 

ט "ל ומשהב"ראוי שצה, ל את המערכות מתוצרת "קיו  שני ספקי  שמציעי  לצה
הכלכליות , יבצעו בדחיפות בחינה מערכתית סדורה של המשמעויות המבצעיות

,  "והלוגיסטיות של פיתוח והצטיידות במערכת הגנה אקטיבית עתידית למשק הרק
  .ט" משהבתו) הקפדה יתרה על חוק חובת המכרזי  ועל הוראות
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 תחמושת מסוג מסוי 
ל בתחמושת מסוג מסוי  "הממצאי  שעלו בדוח הביקורת בנושא הצטיידות צה

 לא פעלו  ל " אג  התכנו  ואחת מזרועות צה ל הנוגעי  "מצביעי  על כ  שגופי צה
עיכוב של כשנתיי  בהחלטת אג  . כמתבקש נוכח התפתחויות חשובות שנגעו לעניי 

שעלולי  לפגוע , מושת האמורה הביא להכרה באיחור בפערי התכנו  בעניי  התח
ל גרמו לכ  שהוא יתחיל להצטייד "מימוש החלטות בצה עיכובי  ואי. ל"ביכולות צה

 .בתחמושת האמורה באיחור של כשנתיי  לפחות
נוכח חשיבותה של התחמושת והשפעת תהליכי ההצטיידות הצפויי  על תקציב 

שנתית להצטיידות בה להקטנת הפערי   תכנית רבל יקד  "מ  הראוי שצה, ל"צה
 .שנוצרו

בהתייעצות ע  מבקר , ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
ולפרס  רק את , החליטה שלא להניח פרק זה במלואו על שולח  הכנסת, המדינה

בקר  לחוק מ17בהתא  לסעי  , לש  שמירה על ביטחו  המדינה, עיקרי הסיכו  שלו
 ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, המדינה
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 ממצאי מעקב
 שמירת קווי ייצור חיוניי  בתעש

 , "ל למלחמה בתחו  מלאי התחמושת"מוכנות צה"
 .503' עמ, )2007(א 58דוח שנתי 

מ "בתעשיה הצבאית לישראל בע)  התשלובת להל   (1תשלובת התחמושת הכבדה
2007בשני  . י באר( תחמושת מסוגי  שוני מייצרת באופ  ייחוד)  תעש להל  (תעש 

ל יכולות ותשתיות ייצור "וצה )ט" משהב להל  ( הגדירו משרד הביטחו  2009 
 2008בינואר . כתחו  פעילות חיוני של המדינה, ופיתוח של תחמושת כבדה בתעש

כי נוכח הירידה המשמעותית בהיק  ההזמנות , ט"ל משהב"ל תעש למנכ"הודיע מנכ
המש  , ת הכבדה שתעש קיבלה בעשור האחרו  ממערכת הביטחו של התחמוש

,  החיוניי  למערכת הביטחו  מהווה נטל2האחזקה והשימור של הקווי  האסטרטגיי 
 .שהחברה איננה יכולה לשאת בו עוד

א של מבקר המדינה58בדוח שנתי 
3

כי בעשור האחרו  , נקבע)  הדוח הקוד  להל   (
אול  , בתעשייחודיי  קווי ייצור מיפוי של   פעמיל מספר " וצהט"משהבערכו 
עשה ולא , הבקווי  אל הייצור תושימור יכול לע מחייבות לא קיבל החלטות ט"משהב
ט בדק חלקית את הנושא " משהב.היק  התקציב הדרוש לש  כ של  יסודית הבחינ

בהקשר של הפרטת
4

ולא בראייה כוללת של נחיצות התעשיות ,  תעש בלבד
ובכלל זה היכולת של מערכת הביטחו  להשפיע על סגירת קווי , ל"צההביטחוניות ל

שבו , כי נוכח ניסיו  העבר, עוד נקבע בדוח הקוד  .ייצור בתעשיות הביטחוניות
לרבות קביעת , פעילויות רבות למיפוי הצרכי  בקווי ייצור הנדרשי  לזמ  חירו 

ג  , ראוי כי הפע , לא הבשילו לכלל החלטות מחייבות, המשאבי  המזעריי  שלה 
יתקבלו יועלה הנושא בתו  זמ  קצר לפני שר הביטחו  ו, כלקח ממלחמת לבנו  השנייה

  .חייבותתההחלטות המבמהרה 
 פעולות הביקורת

 ביקורת מעקב לדוח 2011 עד יוני 2010משרד מבקר המדינה ער) בתקופה אוקטובר 
פר תחומי פעילות חיוניי  ל בנוגע לשמירת מס"ט וצה"הקוד  על הפעולות שעשו משהב

, ט החלטות"ובאיזו מידה התקבלו במשהב, בתשלובת התחמושת הכבדה בתעש
הביקורת  .על שימור יכולות הייצור בקווי  אלו, הנתמכות בהעמדה תקציבית מתאימה

; )ל" היועכ להל  ( באג  היוע& הכלכלי למערכת הביטחו   ט "במשהב; ל"נערכה בצה
 . ובתעש

__________________ 
 .בייצור פגזי טנקי  וארטילריה, בי  היתר, שלובת התחמושת הכבדה בתעש עוסקתת  1
 .הכוונה בדוח זה לקווי  חיוניי  או ייחודיי  לייצור תחמושת כבדה  2
' עמ, "ל למלחמה בתחו  מלאי התחמושת"מוכנות צה"על , )È˙ ˘ ÁÂ„58 ‡)2007 , ראו מבקר המדינה  3

503 . 
 .ועד למועד סיו  הביקורת טר  בוצעה, %28.8.05 ממשלה מהפרטת תעש נקבעה בהחלטת  4
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 עיקרי הממצאי 

ט לא נת  את המענה הנדרש לשמירה על יכולות הייצור בקווי הייצור בתשלובת "משהב
זאת ג  על א  האמור בהערות ראש הממשלה לממצאי . התחמושת הכבדה בתעש

ע  קווי הייצור " יתמודד"ט "כי משהב, הביקורת לדוח הקוד  של מבקר המדינה
 ". ל"שלא נית  לה  מענה בתכנית צה"

 המשיכה מערכת הביטחו  בעבודת מטה בעניי  מיפוי קווי ייצור 2011 2007בשני  
מגובות  קיבל החלטות לא ט"א) עד למועד סיו  הביקורת משהב, חיוניי  בתעש

 . הקווי שימור לבתקציבי  ע
וחלק  נסגרו ,  נגרמו נזקי  כבדי  לקווי הייצור החיוניי  בתשלובת2010 2008בשני  

משמעות הדבר היא פגיעה במוכנות . מערכת הביטחו בלי שהתקבלה על כ) החלטה של 
  .לעת חירו 

 סיכו  והמלצות
לייצר ולספק , מש) שני  בנתה מערכת הביטחו  יכולת עצמאית במדינת ישראל לפתח

ויש לה עניי  לשמר יכולות חיוניות , ל בעת רגיעה ובעת חירו "תחמושת כבדה לצה
מעשור תחמושת בהיק  שיאפשר ט לא הזמי  מתעש למעלה "משהב, ע  זאת. אלו

ותעש לא השקיעה ולא תחזקה תשתיות וא  סגרה חלק , לשמר את תשתיות הייצור
 איבוד  המשמעות היא . ל באופ  לא יעיל"ט וצה"בכ) פעלו משהב. מקווי הייצור

, ל ללא החלטה מסודרת של מערכת הביטחו "יכולות ייצור של תחמושת כבדה לצה
 .חירו דבר הפוגע במוכנות לעת 

הגדרת קווי ייצור בתחו  התחמושת הכבדה בתעש , לדעת משרד מבקר המדינה
  .היא ליקוי מהותי, ללא קבלת החלטה מגובה בתקציב לשימור , כחיוניי  למדינה

ממצאי ביקורת המעקב ותגובתו של שר הביטחו  לממצאי , נוכח ממצאי הדוח הקוד 
 של תעש הוא יכלול ג  את סוגיית כי כשיימצא פתרו  כולל למצבה, ביקורת המעקב

ראוי שהשר יפעל בהקד  לקבלת החלטה מגובה בתקציב מתאי  , הקווי  החיוניי 
לרבות ,  ללא התניה כל שהיא בנוגע לקווי ייצור של תחמושת כבדה בתעש שיש לשמר 

זאת נוכח החשיבות הרבה של הקווי  החיוניי  . מציאת פתרו  כולל למצבה של תעש
 2005העיכוב הניכר במימוש החלטת הממשלה משנת , ל לעת חירו "למוכנות צה

והמצב שבו תהלי) ליישו  פתרו  כולל למצבה של תעש עשוי , להפריט את תעש
  .להימש) זמ  רב ותוצאותיו אינ  מובטחות
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 קבממצאי מע

 מיגו  מטוסי נוסעי  אזרחיי 
 313' עמ, א57דוח שנתי 

, לאחר ירי שני טילי כת  על מטוס נוסעי  ישראלי במומבסה שבקניה, 2002בדצמבר 
לפעול להתקנת מערכת , מר אריאל שרו , דאז)  " ראה להל  (הנחה ראש הממשלה 

או ' כת א מער להל  (מיגו  מסוימת על מטוסי נוסעי  ישראליי  כמענה מיידי 
  להל  ) (' מערכת ב להל  (ולפתח מערכת אחרת כפתרו  לטווח הארו# , )הפרויקט

  כי משרד האוצר יתקצב את התקנת " קבע ראה2003בדצמבר ). שני הפרויקטי 
בהחלטת ועדת שרי  לענייני . המערכות בהתא  למשא ומת  ע  חברות התעופה

2007מאוקטובר )  ועדת השרי  להל  (ביטחו  לאומי 
1

מר אהוד ,   דאז" הנחה ראה
 הגדיר המטה 2008בדצמבר . 'לפעול להשלמה מיידית של פיתוח מערכת ב, אולמרט

כי , )ל" המל להל  (שבמטה לביטחו  לאומי ) ר" מטה לוט להל  (ללוחמה בטרור 
 בהחלטת ועדת השרי  מדצמבר .איו  טילי הכת  על התעופה הישראלית הוא מהותי

2008
2

, כ כמו ". יימש# כסדרו"' כי לאור משמעות האיו  פרויקט א  " הנחה ראה
2009בינואר . 'קבע את הפעולות הנדרשות להמש# הטיפול במערכת ב

3

 החליטה ועדת 
לחתו  ע  חברה מסוימת על ) ט" משהב–להל  (השרי  להנחות את משרד הביטחו  

ברות תעופה על מטוסי נוסעי  של ח' חוזה התקשרות לפיתוח והתקנה של מערכת ב
לאחר גיבוש , ח" מיליו  ש405ועל שר האוצר להקציב לנושא זה ס# של , ישראליות

  . הסכ  התקשרות ע  החברה המפתחת
 פעולות הביקורת

.  ער  משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא מיגו  מטוסי נוסעי  אזרחיי 2005בשנת 
 ער  2011אר עד יולי בתקופה פברו. א57עיקרי סיכו  ממצאי הביקורת פורסמו בדוח 

שבה נבדק היישו  של ההחלטות , משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב מורחבת
וההתפתחויות שחלו במימוש שני הפרויקטי  מאז סו$ , המרכזיות שהתקבלו בנושא

) א" רת&להל  (ביקורת המעקב נערכה ברשות התעופה האזרחית . הביקורת הקודמת
, במינהל למחקר; ) משרד התחבורה&להל  (שבמשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  

__________________ 
 .10.10.07  מ37/החלטה ב  1

 .31.12.08   מ78/החלטה ב  2

 .28.1.09  מ86/החלטה ב  3
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ביקורת . ט"שבמשהב) ת" מפא&להל  (פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית 

 .  "ל שבמשרד ראה"ר במל"השלמה נערכה במשרד האוצר ובמטה לוט
בהתייעצות ע  מבקר , ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

ולפרס  רק את עיקרי , פרק זה במלואו על שולח  הכנסתהחליטה שלא להניח , המדינה
 17בהתא  לסעי$ , לש  שמירה על ביטחו  המדינה, התקציר ואת עיקרי הסיכו  שלו

  ]. נוסח משולב [1958&ח"התשי, לחוק מבקר המדינה
 עיקרי הממצאי 

 ' מערכת א
לא הקי  , שנקבע כגור  בעל האחריות הכוללת לניהול הפרויקט, משרד התחבורה . א

ולא הוגדרו התפקידי  , מסגרת משימתית שתישא באחריות למימוש הפרויקט
, כמו כ . והסמכויות של כל אחד מהגורמי  המעורבי  בפרויקט ויחסי הגומלי  ביניה 

המביאה לידי ביטוי את , לא גובשה תפיסה לניהולו האינטגרטיבי של הפרויקט
הסיכומי  וההחלטות שהתקבלו , הותיותג  כאשר עלו סוגיות מ. מאפייניו הייחודיי 
 .או שמומשו באיחור רב, חלק  לא מומשו כלל, היו לעתי  סותרי 

 2011במר. , מר בנימי  נתניהו,  "החליט ראה, ישימות הפרויקט&נוכח אי . ב
ולשמר את היכולות והזיוודי  של , במטוסי ] 'א[להשהות את התקנת המערכות "

  ".מוש  בעתידהמערכות למקרה שיוחלט על שי
 'מערכת ב

חוזה ההתקשרות לפיתוח , על א$ הדחיפות שנדרשה כאמור במת  מענה לאיו  . א
  על " שש שני  וחצי לאחר החלטת ראה& 2009נחת  רק ביוני ' ולהתקנה של מערכת ב

 . הצור  בפתרו  זה

 בעת & 2011התקיי  במר. ' נוכח המבוי הסתו  שאליו נקלע פיתוח מערכת ב . ב
,  " דיו  בראשות ראה&צוע ביקורת המעקב של משרד מבקר המדינה על הנושא בי

ובסופו הוא קבע שיש להאי. משמעותית את פיתוח המערכת ואת התקנת המערכות על 
היה על משרד התחבורה להגיש הצעת החלטה מעודכנת , בהמש  לכ . המטוסי 

על א$ . פי  אחרי לאישור ועדת השרי  בנוגע לחלוקת ההוצאות בי  המדינה וגו
ובכל יו  שחול$ ללא טיפול קיי  סיכו  , תשמדובר בנושא בעל דחיפות לאומית ביטחוני

כחמישה , רק לאחר מועד סיו  ביקורת המעקב, לתעופה האזרחית ולאלפי נוסעי 
עדכ  משרד התחבורה את הנוסח הסופי של הצעת ,  "חודשי  מאז קביעת ראה

  . ההחלטה
 סיכו  והמלצות

מצביעי  על מחדל , כמו ג  ממצאי הביקורת הקודמת, י ביקורת המעקבממצא
על א$ שכל . מתמש  בהיערכות להגנה על התחבורה האווירית האזרחית הישראלית
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 קבעו שמדובר בפרויקט חשוב &לי  "שרי  ומנכ,  ראשי ממשלה&הגורמי  הבכירי  
הגורמי  האחראי  הוא התנהל לאור  השני  בחוסר יעילות ונחישות מצד , וחיוני

וכ  שרי , 2003ובראש  שרי התחבורה שכיהנו מאז שנת , למיגו  התעופה האזרחית
ולכ   ,שתוכנ  כמענה מיידי התגלה כלא ישי , הפרויקט.  "לי משרד ראה"האוצר ומנכ

לסגור אותו ללא התקנת המערכות על גבי , מר בנימי  נתניהו,  " החליט ראה2011&ב
 . המטוסי 

נחת  רק ' וחוזה ההתקשרות לפיתוח מערכת ב, טווח הארו  התעכבג  המענה ל
במועד סיו  ביקורת המעקב טר  נפתרו חילוקי הדעות בי  . 2009באמצע שנת 

דבר אשר עלול לעכב את המש  , הגורמי  המשתתפי  בפיתוח המערכת ובהתקנתה
 . ההתקדמות בנושא

צב שבו למרות ההתרעות כי יש לראות בחומרה יתרה מ, משרד מבקר המדינה מעיר
נותר פער , בגי  סכנה לתעופה האזרחית ולמרות קביעות ראשי ממשלה לאור  השני 

ותוצאות העיכוב המתמש  בהתקנת המערכות על , בי  עוצמת האיו  ומימוש המענה
 . המטוסי  עלולות להיות חמורות

בתיאו  ל משרדו ו"בהובלת שר התחבורה ומנכ, על כל הגורמי  המעורבי , על כ 
 . לפעול בדחיפות לפתרו  הסוגיות העומדות על סדר היו , הדוק ע  משרד האוצר

 


