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 אג	 החשב הכללי

פרויקט להקטנת הפערי הדיגיטליי בחברה 

 )ה"להב(הישראלית 

 תקציר

 להקטנת הפערי הדיגיטליי�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 �וציושל הפרויקט הוא אוכלוסייה בעלת מעמד ס
אי� ברשותה מחשבי ואי� לה נגישות לעול , לטכנולוגיות המידע המתקדמות

מיומנויות וכישורי למידה (האינטרנט או שהיא חסרת מודעות ואוריינות דיגיטלית 
 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 קהילתיי100הפערי 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, גוו� נושאיוקורסי במ
 ובימי שישי 22:00�8:00במרכזי נקבעה להתקיי בימי ראשו� עד חמישי בשעות 

 .13:00�8:00בשעות 

 ביישובי )  המרכזי הוותיקי�להל� (ה " מרכזי להב15 הוקמו 2003� ו2002בשני
וכעבור זמ� מה , י לאוכלוסיית קהל היעדשבה מתגוררי תושבי רבי המשתייכ

 13להקי , 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
ייזו הפרויקט וקידומו עד שנת : בביקורת נבדקו בעיקר הנושאי האלה. ה"להב

ביצוע הליכי מדידה והערכה , ניהול הפרויקט, אפיו� קהל היעד של הפרויקט, 2011
ל שבמשרד "הביקורת נעשתה באג� החשכ. של הפרויקט וגיוס כוח האד למרכזי

__________________ 

 . המונח פער דיגיטלי מורה על הבדלי� הנוגעי� למידת האימו� של טכנולוגיות המידע והתקשורת  1
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בדיקות השלמה נעשו במינהל למדע ולטכנולוגיה שבמשרד . ה"וצר ובמרכזי להבהא
 .החינו�

 

 עיקרי הממצאי�

הממשלה שמה לה ליעד לצמצ את הפערי הדיגיטליי בחברה הישראלית  .1
א� עד , 2003� ו2002 מרכזי תקשוב קהילתיי שתוכנ� להקימ בשני 100באמצעות 
ממועד קבלת , מכא� שבמש� שמונה שני. לבד מרכזי ב13 פעלו 2010סו� שנת 

 מרכזי 17 להקי 2010ההחלטה על הפרויקט ועד החלטת שר האוצר בינואר 
 .לא קוד הפרויקט כמתוכנ�, חדשי

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

 של ,  המרכזי הוותיקי13�סור חמור במדריכי בעקב מח, 2011בספטמבר  .3
מספר : הפעילות במרכזי אלו הייתה מצומצמת,  מתק� כוח האד בה38%�כ

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

תפי ולפיה רוב משת, נקבעו יעדי לעניי� אוכלוסיית היעד של הפרויקט .4
 30%ורק , יהיו ילדי מהגיל הר� ועד גיל בית הספר)  מה70%(הפרויקט 

1953�ג"התשי, שבחוק חינו� ממלכתיזאת על א� . מהמשתתפי יהיו מבוגרי
2

 ,
נקבע כי מתפקיד של מוסדות החינו� להקנות לילדי מיומנויות וכישורי למידה 

ו� מערכתי בתחו זה שיהיה ואילו לאוכלוסייה הבוגרת חסר פתר, בסביבה דיגיטלית
 .בו כדי לסייע לה להשתלב בשוק העבודה

5. לא התקיי , א� שבפועל רוב שירותי הפרויקט ניתני לאוכלוסיית הילדי
עוד . שיתו� פעולה בי� משרד האוצר למשרד החינו� בכל שנות הפעלתו של הפרויקט

 וההדרכה במרכזי אינו מפקח מהבחינה הפדגוגית על התכנינמצא כי משרד החינו� 
א� שילדי הגני ותלמידי בתי הספר ה האוכלוסייה העיקרית המשתתפת , ה"להב

 .ה ומגיעה אליה באופ� שוט� במסגרת תכנית הלימודי"בפעילות מרכזי להב

ה עובד חברת כוח אד המשמש ממאי "משרד האוצר העמיד בראש פרויקט להב .6
מש� השני מלמדת על כ� שהוא משמש בדיקת פעולותיו ב.  כמנהל הפרויקט2005

לרבות ייצוג , גור מרכזי בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות בכל הנוגע לפרויקט
מכלול פעילותו נעשתה שלא בהתא להנחיית נציבות שירות . המשרד כלפי חו(

המדינה ולפיה קבל� או עובד חברת כוח אד המועסק על ידי משרד ממשלתי לא יהיה 
לא ישתלב בהיררכיה של המשרד ולא , ות הביצוע הייעודיות של המשרדמעורב בפעול

 .ייצג את המשרד כלפי חו(

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

__________________ 

 את ידיעותיה� של הילד ססלב: "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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 �חד ממנהלי המרכזי הכפופי לו ה היה שות� עסקי בחברה פרטית ע א"להב
עוד נמצא כי החברה . המשמש ג מנהל אזור הצפו�, ה בצפת"מנהל מרכז להב

שאחד מבעליה הוא עובד בכיר נוס� , הפרטית מכרה את שירותיה לחברה אחרת
קשרי עסקיי אלו בי� עובדי . ה ברהט"המשמש מנהל מרכז להב, בפרויקט

 .ייני ולפגיעה בסדרי מינהל תקי�הפרויקט מעוררי חשש לניגוד ענ

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

פעולות המדידה והערכה לא בוצעו . המידע בקרב אלו שהשתתפו בהכשרות במרכזי
וכ� במהל� שנות ,  דרשו את ביצוע� כבר בתחילת הפרויקטא� שגורמי שוני

 רק . פותחו כלי מדידה והערכה בעלות ניכרת2003וא� על פי שכבר בשנת , פעילותו
ה " הוחלט לבצע מחקר מקי� לבחינת האפקטיביות של פעילות מרכזי להב2010בשנת 

 .הושל המחקרבמועד סיו הביקורת עדיי� לא . בכל הנוגע לצמצו הפער הדיגיטלי

9.   התקשר משרד האוצר ע יועצת חיצונית למת� שירותי ייעו( 2011�2007בשני
הסכמי ההתקשרות ע בביקורת נמצא כי . פדגוגי בנושא צמצו פערי דיגיטליי

לרבות דרישה , היועצת לא כללו דרישה לפירוט תוצרי העבודה שעל היועצת להפיק
כמו כ� נמצאו ליקויי בהחלטות ועדת . יעו(למת� דיווח מפורט בעניי� שעות הי

הרחבת היק� ההעסקה של היועצת והארכת המכרזי במשרד האוצר בכל הנוגע ל
 .2011� ו2010 עמה בשני ההתקשרות

10. ה התבצע במש� "גיוס עובדי להב: נמצאו ליקויי בגיוס כוח האד למרכזי
"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 ומשרד האוצר , החדשי

כי המש� העסקת על ידי החברות הזוכות במכרז נתו� , בגיוס לתקופה קצובה
תהיה בתנאי העסקה שלא יהיו שווי בהכרח לתנאי להחלטת� וכי ההתקשרות עמ� 

לא נמצאו מסמכי המתעדי את תהלי� קבלת ההחלטה במשרד ; העסקת עד כה
, האוצר להעניק במרכזי החדשי שירות מורחב באמצעות הוספת מדרי� חמישי

עוד נמצא כי ; לרבות הנתוני והשיקולי שבהתבסס עליה התקבלה ההחלטה
 וכי , גויסו כמה מדריכי שאינ עומדי בתנאי שנקבעו במכרזלמרכזי החדשי

הלי� המיו� של מדריכי אלו לא כלל כבעבר מבחני שבאמצעות אפשר לעמוד על 
 . כישוריה בכלל ועל ניסיונ בהדרכה בפרט

 

 סיכו� והמלצות

ה להקטנת הפערי הדיגיטליי בחברה הישראלית הוא פרויקט בעל "פרויקט להב
ציה חברתית המעניק לאוכלוסיות חלשות ומעוטות יכולת הזדמנות לרכוש אוריינט

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

__________________ 

 אד� בתחומי המחשוב בשיטת אספקת שירותי כוח", 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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2001 , אבל בעשור שחל� מאז , ה" יוקמו מאה מרכזי להב2003�2002נקבע כי בשני
 .2011כמחצית מה החלו לפעול רק בשנת ,  מרכזי בלבד29הוקמו 

. באופ� ניהולו של הפרויקט, כמה מה חמורי, בביקורת נמצאו ליקויי מהותיי
 ליקויי אלו מחייבי ביצועו של בדק בית יסודי ונקיטת צעדי לטיפול בליקויי

החלת ;  תפקידי ליבה ניהולית לפרויקטתקנו� של: ובכלל, ובכשלי שנמצאו
 על בעלי � דוגמת ההגבלות החלות על עובדי מדינה �הגבלות בנושא עבודה פרטית 

 תפקידי ניהוליי בפרויקט שאינ עובדי מדינה על מנת למנוע מצבי פוטנציאליי
שילוב משרד החינו� בפרויקט ובכלל זה בחינת סוגיית הפיקוח ; של ניגודי ענייני

בדיקה בנוגע לקהל היעד של הפרויקט תו� ; פדגוגי על התכני המועברי במרכזיה
בחינת הצור� להעניק מענה מקי� יותר לאוכלוסייה הבוגרת ובפרט זו שהדבר עשוי 

מדידה של אפקטיביות הפרויקט על ידי גור ; לסייע לה להשתלב בשוק העבודה
פר הקורסי המתקיימי בדיקת האפשרות להגדיל את מס; מקצועי בלתי תלוי

קביעת יעדי ומדדי לכל ; במרכזי על ידי שינוי תמהיל עבודת של המדריכי
ליווי הפעלת של המרכזי ; אחד מהמרכזי וביצוע בקרה על מידת מימוש

ניתוח מודל ההפעלה של המרכזי החדשי לצור� ; החדשי ופיקוח צמוד עליה
נודעת חשיבות .  במתכונת ההפעלה שנקבעההערכת מידת השגת של יעדי הפרויקט

רבה לקיו מכלול הפעולות האמורות וזאת על מנת להבטיח כי יעדיו ומטרותיו של 
 .הפרויקט יושגו

 

♦ 
 

 מבוא 

לנוכח התפתחות� של טכנולוגיות המחשב ושל רשת האינטרנט נוצר צור� חיוני בידע ובמיומנות 
תו של הפרט בסביבת החיי� של המאה העשרי� השתלבו. בתחו� המחשב וכ� בנגישות למחשבי�

ברכישת מיומנויות אלו יש א� כדי . ואחת מותנית בכ� שהוא ישלוט במיומנויות השימוש במחשב
נוגע להבדלי� בי� אוכלוסיות " פער דיגיטלי"המונח . לתרו� לצמצו� פערי� חברתיי� וכלכליי�

מנתוני הלשכה המרכזית . ורתשונות מבחינת מידת האימו� של טכנולוגיות המידע והתקש
 שנעשו בנושא עולה כי בחברה הישראלית יש פערי� 5וממחקרי�) ס" הלמ להל�  (4לסטטיסטיקה

רמת , דיגיטליי� ושונות של ממש בשיעורי השימוש במחשב ובאינטרנט המתפלגי� לפי לאו�
טי בטיפול בפערי� יצוי� כי ציר הזמ� הוא מרכיב קרי. מידת הדתיות ואזור מגורי�, השכלה, הכנסה

ככל שעובר הזמ� והטכנולוגיה מתפתחת גדלי� הפערי� ומתעצ� הקושי בהקניית ; דיגיטליי�
 .כישורי� בסיסיי�

אג� החשב הכללי במשרד האוצר מפעיל את הפרויקט להקטנת הפערי� הדיגיטליי� בחברה 
 לת מעמד סוציוקהל היעד של הפרויקט הוא אוכלוסייה בע). ה" פרויקט להב להל� (הישראלית 

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

__________________ 

4  È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ 2009 , 2011אפריל (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( , È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ�Â˙� Ë˜Ï
2010 :Ë�¯Ë�È‡·Â ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ , 2011נובמבר (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.( 

 :ראו  5

Digital Divide, Israel 2008, Azi Lev-On & Sabina Lissitsa, Ariel University Center of 
Samaria, Israel. 
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  שר האוצר דאז מר סילב� שלו�2001את הפרויקט הקי� בשנת ). ועבודה בסביבה ממוחשבת
כי הממשלה תפעיל תכנית לצמצו� הפערי� בתחו� התקשוב , על דעת ראש הממשלה, שהחליט

 .  מרכזי תקשוב קהילתיי�100באמצעות הקמת 

ביישובי� שבה� )  המרכזי� הוותיקי� להל� (ה " מרכזי להב15 הוקמו 2003  ו2002בשני� 
. מ� מה שניי� מה� נסגרווכעבור ז, מתגוררי� תושבי� רבי� המשתייכי� לאוכלוסיית קהל היעד

אחר כ� עודכנה .  מרכזי� חדשי�13ר יובל שטייני� להקי� " החליט שר האוצר ד2010בינואר 
כמו כ� החליט שר ).  המרכזי� החדשי� להל� ( מרכזי� חדשי� 17החלטה זו והשר קבע כי יוקמו 

רכזי� החדשי�  המ17במועד הביקורת היו . האוצר לפתוח מחדש את אחד משני המרכזי� שנסגרו
 . בשלבי הקמה והפעלה

ושאר הפעילות , ה מיועדת לילדי� מהגיל הר� ועד גיל תיכו�"הפעילות העיקרית במרכזי להב
 ללא   עמדות מחשב ומתקיימי� בו 40 בכל מרכז יש לפחות כ. מופנית לאוכלוסיית המבוגרי�

מותאמי� לקבוצות הגיל תוכני הסדנאות והקורסי� .  סדנאות וקורסי� במגוו� נושאי� תשלו� 
פעילות ההדרכה במרכזי� נקבעה . לרמת הלומדי� ולצרכי� הבסיסיי� של כל קבוצה, השונות

מרכז . 13:00 8:00 ובימי שישי בשעות 22:00 8:00להתקיי� בימי� ראשו� עד חמישי בשעות 
כלומר , משרד האוצר אחראי לתפעול� של המרכזי�: ה מוק� בשיתו� הרשות המקומית"להב

להתאמתו , והרשות המקומית אחראית לספק מקו� שבו יפעל המרכז, לציוד ולכוח האד� להדרכה
 ). טלפו� ומיזוג אוויר, חשמל, מי�, ניקיו�(לצורכי הפרויקט ולתחזוקתו השוטפת 

. ה" בדק משרד מבקר המדינה היבטי� בפעילות פרויקט להב2011ספטמבר  בחודשי� אפריל
אפיו� קהל היעד של , 2011ייזו� הפרויקט וקידומו עד שנת : י� האלהבביקורת נבדקו בעיקר הנושא

. ביצוע הליכי מדידה והערכה של הפרויקט וגיוס כוח האד� למרכזי�, ניהול הפרויקט, הפרויקט
במרכזי� הוותיקי� , שבמשרד האוצר) ל" החשכ להל� (הביקורת נעשתה באג� החשב הכללי 

 .ו במינהל למדע ולטכנולוגיה שבמשרד החינו�בדיקות השלמה נעש. ובמרכזי� החדשי�

 

 

 פערי� דיגיטליי�

נוגע להבדלי� בי� אוכלוסיות שונות מבחינת מידת האימו� של טכנולוגיות " פער דיגיטלי"המונח 
המידע והתקשורת ומתאר מצב שבו לקבוצות שונות באוכלוסייה יש רמות נגישות שונות לסביבה 

 מיומנויות וכישורי   ורמות שונות של אוריינות דיגיטלית  טרנט תכנות ואינ,  מחשבי� דיגיטלית 
 . למידה ועבודה בסביבה ממוחשבת

. 6"2005מוכנות דיגיטלית ופערי� דיגיטליי� ישראל " ער� משרד האוצר סקר בנושא 2005בשנת 
י הסקר נועד לאסו� נתוני� ולנתח� כדי לקבוע מדיניות לאומית בנושא פערי� דיגיטליי� וכ� כד

הסקר . לקבוע את נקודת המוצא לצור� מדידת ההתקדמות וצמצו� הפערי� הדיגיטליי� בעתיד
, לרבות השימוש באינטרנט, כי שיעורי הבעלות על מחשבי� והשימוש בה�, בי� היתר, העלה

בעלי השכלה , המגזר הערבי, דתיי� ומסורתיי�, חרדי�,  ומעלה65גילאי "נמוכי� יחסית בקרב 
עולי� מחבר העמי� ויוצאי עדות מזרח מ� , בעלי הכנסה מתחת לממוצע, ית חלקיתיסודית ותיכונ

�בנוגע לבני הנוער העלה הסקר כי ה� בעלי מיומנות גבוהה יחסית בשימושי� ". הדור הראשו� באר
וכי בקרב בני הנוער יש שתי קבוצות שמיומנויותיה� בתחו� המחשבי� פחותות ; שוני� באינטרנט

בסיכו� קובע הסקר כי . ש להשקיע את מרב המשאבי� בטיפול בקבוצות אלהמשל השאר ולכ� י

__________________ 

ÌÈÈÏËÈ‚È„ ÌÈ¯ÚÙÂ ˙ÈÏËÈ‚È„ ˙Â�ÎÂÓ ¯˜Ò ) עורכי�(נחמ� אורו� , אירית חצרנוב, נעה בר, יונת� מזרחי  6
 Ï‡¯˘È2005 )2005( ,משרד האוצר . 
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נדרשת תכנית אסטרטגית להגברת כישורי אוריינות ושימוש במחשבי� ובאינטרנט בקרב "
 ". במיוחד' חלשות'האוכלוסייה הבוגרת הכללית תו� מת� דגש על אוכלוסיות 

חשב ובאינטרנט חוזר ומאשש את  לגבי שימוש במ20107ס בשנת "הסקר החברתי שביצעה הלמ
שיעור השימוש במחשב קט� במידה :  ועולי� ממנו הממצאי� האלה2005ממצאי הסקר משנת 

; ככל שרמת ההשכלה גבוהה יותר שיעור השימוש במחשב גדול יותר; ניכרת ככל שעולה הגיל
וסייה  בקרב האוכל49% לעומת 75%שיעור המשתמשי� במחשב בקרב האוכלוסייה היהודית הוא 

שיעור ; א� בקרב המשכילי� שיעור המשתמשי� במחשב דומה בי� שתי הקבוצות, הערבית
,  בקרב החילוני�84%: השימוש באינטרנט בקרב האוכלוסייה היהודית משתנה לפי רמת הדתיות

 .  בקרב החרדי�53%  בקרב הדתיי� ו70%

בעיקר ,  ביותר לצמצמ�מהנתוני� עולה כי בחברה הישראלית יש פערי� דיגיטליי� אשר חשוב
 . לנוכח השפעת� על יכולת� של אוכלוסיות שונות להשתלב בחברה ובשוק העבודה

 

 

 2011ייזו� הפרויקט וקידומו עד שנת 

כי , על דעת ראש הממשלה, מר סילב� שלו�,  החליט שר האוצר דאז2001ביולי , כאמור .1
ת הקמת מרכזי תקשוב קהילתיי� הממשלה תפעיל תכנית לצמצו� פערי� בתחו� התקשוב באמצעו

. ה" פרויקט להב בשכונות וביישובי� שמתגוררת בה� אוכלוסייה שאינה נחשפת דייה לתחו� זה 
 ימנו ראש הממשלה ושר האוצר מינהלה להקמת הפרויקט 2001לצור� זה נקבע כי בשנת 

 מרכזי� 50יוקמו  2003וכי בשנת ;  מרכזי תקשוב קהילתיי�50 יוקמו עד 2002כי בשנת ; ולהפעלתו
ולאחר מכ� על , עוד הוחלט כי המימו� הממשלתי למרכז תקשוב יינת� במש� שלוש שני�. נוספי�

 .המרכז להיות מופעל באמצעות גורמי� אחרי�

 �כי , בי� היתר, בכתב המינוי צוי�.  מינה שר האוצר מינהלה להקמת הפרויקט ולהפעלתו2002במר
תקבע , תפקח על הגו� שיוק� לצור� ניהולו, בכל רחבי האר�המינהלה תלווה את מימוש הפרויקט 

מנגנוני� לבחינת מידת הצלחתו של הפרויקט על פי מדדי� כמותיי� ותבח� מנגנוני� אלה במש� 
 . תקופת יישו� הפרויקט

, ובכלל זה הוחלט, במדינת ישראל 9"ממשל זמי�" החליטה הממשלה להקי� תשתית 20028במאי 
י "רכות תמיכה להטמעת והפצת השימוש במערכות המידע החדשות בציבור עלבסס מע", בי� היתר

ידי הקמת מרכזי  ה אשר יצמצ� את הפער הקיי� היו� בי� אזורי הפריפריה למרכז על"פרויקט להב
 ".מחשוב קהילתיי� לתמיכה באוכלוסיות אלו

 של מרכזי לרבות את הקמת�, 10 בדק משרד מבקר המדינה את נושא השירות לציבור2002בשנת 
, ה" נפתחו רק שני מרכזי להב2002נמצא כי עד נובמבר . ה"תקשוב קהילתיי� במסגרת פרויקט להב

ביולי .  מרכזי התקשוב ולוח זמני� לפריסת�100 וכי הנהלת הפרויקט לא הכינה תכנית פריסה ל
 11לטהקיבלה ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה הח, בעקבות פרסו� דוח מבקר המדינה, 2003

__________________ 

7   È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ�Â˙� Ë˜Ï2010 :Ë�¯Ë�È‡·Â ·˘ÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 ).2011נובמבר (

 . 2002 ממאי 1812החלטה   8

9   � פרויקט של ממשלת ישראל שמטרתו ניצול טכנולוגיית המידע ורשת האינטרנט לש� #ממשל זמי
 .שלומי� ולמת� שירותי� ממשלתיי� נוספי�לביצוע ת, יצירת תשתית טכנולוגית למת� מידע לציבור

 .223#224' עמ, "השירות לציבור"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„53·) 2003 , ראו מבקר המדינה  10
החלטה זו קיבלה תוק* של . 2003 של ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה מיולי 20/החלטה בק  11

 ).20/בק (702 ומספרה 2003החלטת ממשלה באוגוסט 
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ל במשרד האוצר יכי� תכנית היערכות לתחזוקת הפרויקט בתו� שלוש השני� "ולפיה אג� החשכ
כמו כ� הוחלט שהפרויקט ילווה במחקר כדי לעמוד על מידת . שכבר תוקצבו, הראשונות להפעלתו

 . השגת יעדיו

,  באר שבע,אור יהודה, אופקי�:  המרכזי� הוותיקי� ביישובי� האלה15 הוקמו 2003 2002בשני� 
, קריית מוצקי�, צפת, נתיבות, נצרת עילית, מגדל העמק, טירת כרמל, נר ג�, בית שמש, בית שא�

 . נר ובקריית מוצקי� כעבור זמ� מה נסגרו המרכזי� בג�. רמלה ושפרע�, רהט

 �: להל� עיקרי ממצאיו.  הגיש המבקר הפנימי של משרד האוצר דוח ביקורת על הפרויקט2004במר
אי� לו כל ניסיו� בהפעלת , שרד האוצר הוא משרד מטה המתקצב את פעילות הממשלהמאחר שמ

והוא חריג באופיו לעומת פרויקטי� שמשרד , מעמדו של הפרויקט לא הוגדר דיו; פרויקט חינוכי
כמו כ� נמצאו בעיות בניהול הליכי הבקרה והפיקוח של הגו� המנהל את . האוצר מורגל בה�

 בעניי� תיקו� 2005ה יחידת הביקורת הפנימית של משרד האוצר בנובמבר ממעקב שביצע. הפרויקט
 .הליקויי� שהעלה דוח המבקר הפנימי עלה כי רוב הליקויי� תוקנו

מנהל התכנית הלאומית "ל ל" מינה שר האוצר דאז מר בנימי� נתניהו את החשכ2005במאי  .2
בעקבות קבלת ההחלטה מונה . "במדינת ישראל' ממשל זמי�'לצמצו� הפער הדיגיטלי והטמעת 

ל "לפרויקט מנהל שהוא עובד חברת כוח אד� מקרב עובדי היחידה למערכות מידע באג� החשכ
 "). ניהול הפרויקט"ראו להל� בפרק (

 מינה שר האוצר דאז מר אברה� הירשזו� צוות חשיבה במשרד האוצר לבחינת 2006באוגוסט 
 הגיש הצוות לשר 2007בשנת ).  צוות החשיבה ל� לה(המש� פיתוח הפרויקט והמתכונת להפעלתו 

ה בבתי ספר "הצוות המלי� להפעיל את מרכזי להב. או� דוח ובו המלצותיו האוצר דאז מר רוני בר
יסודיי� כדי שהמרכזי� יעמדו לרשות התלמידי� בשעות הלימודי� ולרשות הציבור הרחב בשעות 

א תתאפשר פתיחה של מרכז בבית ספר יסודי עוד המלי� הצוות כי במקומות שבה� ל. שלאחר מכ�
כמו כ� ציי� הצוות כי יש לגבש תכנית למדידת . הוא יוק� במתק� עצמאי במתכונת הקיימת

בפועל לא התקבלה כל החלטה . הביצועי� לש� שיפור התכנית ובחינת יעילות ההשקעה בה
 .בעקבות המלצות הצוות

ה ימשי� לפעול באחריות "יני� כי פרויקט להבר יובל שטי" החליט שר האוצר ד2010בינואר  .3
עוד החליט שר האוצר להקי� . משרד האוצר במתכונת ובמודל הקיימי� ולא ייסגרו מרכזי� ותיקי�

להפעיל מחדש את המרכז בקריית מוצקי� ולהעדי� יישובי� המשויכי� למגזר ,  מרכזי� חדשי�13
כמו כ� ". יוצאי הקהילה האתיופית"בוה של המיעוטי� או למגזר החרדי או יישובי� בעלי ריכוז ג

 ייבח� אופ� 2010וכי לקראת סו� שנת , ל המשרד יעמוד בראש התכנית"קבע שר האוצר כי מנכ
כעבור זמ� מה . ולפי הממצאי� תתקבל החלטה לגבי המש� הפיתוח לשני� הבאות, יישו� ההחלטה

 . דשי� מרכזי� ח17עודכנה ההחלטה על ידי השר ונקבע בה כי יוקמו 

לצור� יישו� ההחלטה האמורה גובשו במשרד האוצר קריטריוני� לבחירת היישובי� שיוקמו בה� 
על פי , כלכלי  ומטה מבחינת מצב חברתי512היישוב משתיי� לאשכול : המרכזי� החדשי� כדלקמ�

; מהממשלה 13היישוב זכאי למענקי איזו�;  תושבי�20,000 ביישוב יש יותר מ; ס"נתוני הלמ
על פי קריטריוני� אלה נקבע כי . מ ממרכז אחר באותו המגזר" ק15וב מרוחק לפחות והייש

, ירושלי�, טייבה, טבריה, דימונה, בני ברק, 14ת'באקה ג, אלעד: המרכזי� יוקמו ביישובי� אלה

__________________ 

 10ואשכול ,  מציי� את הרמה הנמוכה ביותר1אשכול : כלכלי של יישוב#* מצב חברתימדד המשק  12
 .מציי� את הרמה הגבוהה ביותר

13   �מענק איזו� הוא ההפרש בי� ההוצאה הנדרשת לרשות המקומית כדי לספק לתושביה רמת שירותי
נסה מחושבות לכל ההוצאה וההכ; ובי� ההכנסה הפוטנציאלית שלה) ההוצאה הנורמטיבית(מינימלית 

 .רשות מקומית לפי נוסחה מסוימת

‰¯˘ÂÁ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˜  בוטל איחוד רשויות מקומיות אלה בהתא� לקביעת 2010החל בנובמבר   14
)‚Â ‰ÈÈ·¯‚ Ï‡ ‰˜‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ „ÂÁÈ‡ ÏÂËÈ·'˙( ,˘˙‰"Ú-2010. 
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קריית מלאכי וקריית , קריית גת, ערד, עכו, ני�'סח, נצרת, מעלות תרשיחא, אר'מע, מודיעי� עילית
 .שמונה

 החליט משרד האוצר לפרס� מכרז לאספקת שירותי ניהול והדרכה למרכזי� 2010אוקטובר ב
 ). ראו להל�( נבחרו שתי חברות 2011וביוני , ) המכרז הייעודי להל� (החדשי� 

 ÌÈÈÏËÈ‚È„‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ „ÚÈÏ ‰Ï ‰Ó˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
 ˙ÂÚˆÓ‡·100Ô�ÎÂ˙˘ ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜ ·Â˘˜˙ ÈÊÎ¯Ó  ÌÈ�˘· ÌÓÈ˜‰Ï 2002Â -2003 , ÛÂÒ „Ú Ï·‡

 ˙�˘2010 ÂÏÚÙ 13„·Ï· ÌÈÊÎ¯Ó  .ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘ Í˘Ó·˘ Ô‡ÎÓ , ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ
 ¯‡Â�È· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓ „ÚÂ ÔÈÈ�Ú· ‰�Â˘‡¯‰2010 ÌÈ˜‰Ï 17 ÌÈÊÎ¯Ó 

ÌÈ˘„Á ,Ô�ÎÂ˙ÓÏ Ì‡˙‰· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ì„Â˜ ‡Ï . 

 

 

 קהל היעד של הפרויקט

ה במרוצת השני� עולה כי רוב משתתפי "נהלי� שהוציא מנהל פרויקט להבמקוב� הנחיות ו
 מהמשתתפי� יהיו 30%ורק , יהיו ילדי� מהגיל הר� ועד גיל בית ספר)  מה�70%(הפרויקט 

 . מבוגרי�

 מלמדי� כאמור כי שיעור השימוש במחשב ובאינטרנט יורד י על הפער הדיגיטל15ס"נתוני הלמ
 בקרב בני 59%, 49 35 בקרב בני 75%, 34 20 בקרב בני 84%: גילירידה של ממש ככל שעולה ה

כפי , 2005ג� ממסקנות הסקר של משרד האוצר משנת .  ומעלה65 בלבד בקרב בני 27%  ו64 50
עולה כי נדרשת תכנית אסטרטגית להקניית כישורי אוריינות ושימוש במחשבי� , שפורטו לעיל

 . ובאינטרנט לאוכלוסייה הבוגרת

Ó „¯˘Ó Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙¯„‚‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·
 ˙�˘Ó ¯˜Ò‰ ˙Â�˜ÒÓÏ Ì‡˙‰· Ú·˜È˙2005ÓÏ‰ È�Â˙�ÏÂ "Ò . ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰Ê ¯˘˜‰· ¯ÚÂÈ

È˙ÎÏÓÓ ÍÂ�ÈÁ ,È˘˙‰"‚-1953 , ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ÌÈ„ÏÈÏ ˙Â�˜‰Ï ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ Ì„È˜Ù˙Ó
˙ÈÏËÈ‚È„ ‰·È·Ò· ‰„ÈÓÏ È¯Â˘ÈÎÂ ,È‡Â ÌÂÁ˙· È˙Î¯ÚÓ ‰�ÚÓ ¯ÒÁ ˙¯‚Â·‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÂÏ

‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ·Ï˙˘‰Ï ‰Ï ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ‰È‰È˘ ‰Ê. 

 .  השיב משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי סוגיית קהל היעד תיבח� מחדש2012בינואר 

 

 

 מעורבותו של משרד החינו� בניהול הפרויקט

הממונה על , � בכיר לחשבת הכלליתסג. ה מנוהל כאמור על ידי משרד האוצר"פרויקט להב .1
מרכז את מכלול הפעולות הנוגעות , )ל" סג� החשכ להל� (מר טל הרמתי , מערכות מידע ומחשוב

 . להפעלת הפרויקט

__________________ 

15  È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ 2009 , 2011אפריל (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.( 
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שחבריו היו , 2007צוות החשיבה משנת , לדוגמה. במרוצת השני� עלתה שאלת האחריות לפרויקט
לרבות , את הטיפול בנושא הפערי� הדיגיטליי�סבר כי משרד האוצר צרי� להוביל , ממשרד האוצר

בסיכו� דיו� . ולשת� פעולה בנושא ע� הרשויות המקומיות וע� משרד החינו�, ה"פרויקט להב
ל משרד האוצר דאז מר ירו� אריאב ציי� אחד "בלשכת מנכ, 2008באפריל , שהתקיי� לאחר כשנה

, אינו צרי� לטפל בפרויקט חינוכי, רכמו משרד האוצ, הסגני� הבכירי� לחשב הכללי כי משרד מטה
וכי המקו� הטבעי לפרויקט זה הוא ככל הנראה ; אפילו א� הוא יודע מטבעו להוביל פרויקטי�

אי� מקו� לשקול העברה למשרד החינו� כי אז "ל סיכ� את הדיו� באמרו כי "המנכ. משרד החינו�
... אול� לאור הנסיבות, ביותרלא בטוח שמשרד האוצר הוא האכסניה המתאימה . הפרויקט יתמוטט

המודל שאליו צרי� לשאו� הינו הקמת גו� שינהל את החלטות . יש לשמר את השיו� הקיי�
 ". י גורמי חו�"בזמ� שהביצוע עצמו ייעשה ע, המדיניות

ל משרד האוצר דאז מר חיי� שני חזרה והעלתה נציגת " בלשכת מנכ2009בדיו� שהתקיי� בדצמבר 
יופקד על פרויקט , שהוא משרד מטה, ד את השאלה א� ראוי שמשרד האוצראג� התקציבי� במשר

ל דאז "החשכ. שהוא משרד ביצועי, או שמא יש להפקידו בידי משרד החינו�, הפדגוגי במהותו, זה
היות ואי� מישהו אחר , יחד ע� זאת. אבל לא צרי� להיות אצלנו, הפרויקט אכ� מאוד חשוב: "ציי�

ל כי יתקיי� סיור במרכזי� וכ� "בסיכו� ציי� המנכ".  אי� לתת לו להתמוסס,שיכול לתפעל זאת כרגע
ל משרד החינו� כדי לאפשר "וכי הוא ידו� בנושא ג� ע� מנכ, יתקיי� דיו� בנושא בלשכת שר האוצר

ה ימשי� " החליט כאמור שר האוצר כי פרויקט להב2010בינואר . קבלת החלטה בתו� שבועיי�
 .באחריות משרד האוצר והורה להקי� מרכזי� חדשי�לפעול במתכונת הקיימת 

ר עופר רימו� מסר למשרד מבקר המדינה "מנהל המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינו� ד
עוד מסר . ה מופעל מראשיתו ללא כל מעורבות של משרד החינו�" כי פרויקט להב2011באוגוסט 
שרד האוצר לש� בדיקת האפשרות של  התקיימו מגעי� בי� נציגי משרד החינו� למ2008כי בשנת 

שישלב את מעבדות המחשבי� בבתי הספר , קיו� ממשק להפעלת הפרויקט ע� משרד החינו�
למרות הנכונות ", לדבריו. ברחבי האר� כמרכזי אינטרנט קהילתיי� בפעילויות של אחר הצהריי�

 2011וצר בדצמבר לעניי� זה מסר משרד הא". מהל� זה לא יצא אל הפועל, שגילה משרד החינו�
מתו� דאגה לחשיבות "למשרד מבקר המדינה כי התקיימו דיוני� רבי� ע� משרד החינו� בנושא ו

 ". אול� לצערנו משרד החינו� חזר בו מההסכמה לבצע פיילוט זה, הפרויקט הוחלט לבצע פיילוט

 ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ�˙È� Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È˙Â¯È˘ ·Â¯ ÏÚÂÙ·˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‰¯ÙÒ‰ È˙··Â ÌÈ„ÏÈ‰ È�‚· Ì˙Â‰˘ ÔÓÊ· ÌÈ„Ï ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È�Î˙ ˙¯‚ÒÓ· , ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â�˘ ÏÎ· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ . 

¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á ‡È‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â·ÂÏÈ˘Â Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙Ï‡˘ , ÌÂ˘Ó ¯˜ÈÚ·
·‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù˘"Â�ÓÂÈÓÂ Ú„È ˙ÈÈ�˜‰· Â„ÂÒÈ· ˜ÒÂÚ ‰ ÌÈ¯‚Â·ÓÂ ÌÈ„ÏÈÏ „ÂÒÈ ˙ÂÈ- ÌÈÓÂÁ˙ 

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ÌÈ‡ˆÓ� Ì�È‡˘ . ˙È�˘ ÔÁ·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ
Ë˜ÈÂ¯Ù· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ . „¯˘Ó ‰· ·ÏÂ˘Ó ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ‰ ˙�ÂÎ˙Ó

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ˙‡ ¯˘Ù‡È˘ ÏÈÚÈ ‰ÏÂÚÙ Í¯ÚÓ ˙ÈÈ�·· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÍÂ�ÈÁ‰. 

 השיב משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת מתכוו� משרד 2011צמבר בד
 .ה"האוצר לשת� פעולה ע� משרד החינו� בנושא מדיניות וקביעת תכני� בפרויקט להב

משרד החינו� הוא הגו� המופקד על קידומו של , 1953 ג"התשי, על פי חוק חינו� ממלכתי .2
החוק קובע כי אחת ממטרות החינו� הממלכתי היא . יו ועל רמתועל תכנ, החינו� במדינת ישראל

ביצירה האנושית לסוגיה , לבסס את ידיעותיה� של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השוני�"
, כאמור". ובמיומנויות היסוד שיידרשו לה� בחייה� כבני אד� בוגרי� בחברה חופשית, ולדורותיה

ויש צור� , חשבי� ובתקשורת ממוחשבת הול� וגוברהשימוש במ, החל מהמאה העשרי� ואחת
 . להקנות לבוגרי מערכת החינו� מיומנויות בתחו� התקשוב
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ה בעיקר קורסי יסוד של הכרת המחשב ושל תכנות "במסגרת הפרויקט נלמדי� במרכזי להב
מנהל הפרויקט הפקיד את ניהול התוכ� של . תו� שימוש באתרי תוכ� ולמדות שונות, 16האופיס

המכה� נוס� על תפקידו זה , ) מנהל תחו� התוכ� להל� (ה "ויקט בידיו של אחד מעובדי להבהפר
 מסמ�  להל�  (2009לפי מסמ� התקינה של הפרויקט ממאי . כמנהל מרכז וכמנהל אזור הצפו�

לגיבוש תכנית הכשרה והדרכה , אחראי מנהל התוכ� לבניית מערכי שיעור אחידי�) התקינה
כמו כ� נשכרו שירותיה של יועצת חיצונית . לבחינת כלי הדרכה ועוד, �להטמעת תכני� חדשי

 ). יועצת פדגוגית להל� (לליווי פדגוגי של הפרויקט 

 ÈÊÎ¯Ó· ‰Î¯„‰‰Â ÌÈ�Î˙‰ ÏÚ ˙È‚Â‚„Ù‰ ‰�ÈÁ·‰Ó Á˜ÙÓ Â�È‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ�
·‰Ï"‰ , ˙Ù˙˙˘Ó‰ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì‰ ¯ÙÒ‰ È˙· È„ÈÓÏ˙Â ÌÈ�‚‰ È„ÏÈ˘ Û‡
Ù··‰Ï ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÏÈÚ"ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È�Î˙ ÈÙ ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ì‰ÈÏ‡ ‰ÚÈ‚ÓÂ ‰ . ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ

·‰Ï· ÌÈÎÈ¯„Ó Â·˙Î ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ÈÎ¯ÚÓÂ „ÂÓÈÏ‰ È�ÎÂ˙ ˙‡"È˘È‡‰ Ì�ÂÈÒÈ� ÍÓÒ ÏÚ ‰ . 

 ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ˙È�ÂˆÈÁ ˙È‚Â‚„Ù ˙ˆÚÂÈ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ ÌÈÈ‚Â‚„Ù‰ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ‰�ÂÂÎ‰Ï ÛÈÏÁ˙ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÏÚ

 Ë˜ÈÂ¯Ù· „ÂÓÈÏ‰ È�ÎÂ˙ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰˜È„·‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÎ ˙‡ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÔÁ·È
·‰Ï" ÂÏ‡ Ï˘Â Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÏÏÎ� ¯·Î˘ ÌÈ�Î˙‰ Ï˘ ¯Â˘È‡Â ‰˜È„· ÈÎÈÏ‰ „ÂÒÈÓ Ì˘Ï ‰

„È˙Ú· Â· Â·ÏÂ˘È˘. 

כי הוא מקבל את הביקורת בעניי� זה  למשרד מבקר המדינה 2011משרד האוצר השיב בדצמבר 
 .ויפעל להידוק הקשר ע� משרד החינו� לגבי תוכני הקורסי�

 

 

 ניהול הפרויקט 

 איוש תפקיד מנהל לפרויקט 

המועסק משנות התשעי� של , ל דאז את מנהל הפרויקט הנוכחי" מינה סג� החשכ2005במאי  .1
בכל מיני פרויקטי� , )' חברה א ל� לה(המאה העשרי� במשרד האוצר באמצעות חברת כוח אד� 

בלי שפורס� , מנהל הפרויקט מונה לתפקידו בלי שהוגדרו דרישות ס� לתפקיד. הנוגעי� למחשוב
 . מכרז ובלי שהוצא לו כתב מינוי המפרט את תפקידו

א המועסק על ידי משרד "קבל� או עובד חברת כ"בנוהל שפרסמה נציבות שירות המדינה נקבע כי 
הוא לא ישתלב בהיררכיה של המשרד ; ורב בפעולות הביצוע הייעודיות של המשרדלא יהיה מע

... ולא יעביר הוראות לעובדי� אלא באמצעות הנהלת המשרד או על ידי עובד אחראי שנקבע לכ�
 . 17"הוא לא ייצג את המשרד כלפי חו� ולא ישתמש בנייר הרשמי של המשרד לצרכי התכתבות

__________________ 

תכנת , תכנת מצגות, גיליו� אלקטרוני, בה� מעבד תמלילי�, חבילת יישומי משרד ובה תכנות שונות  16
 .דואר אלקטרוני וניהול יומ� פגישות

 . 1992 של נציבות שירות המדינה מיולי 48/נב' הודעה מס  17
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¯Ù ˘‡¯· „ÈÓÚ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·‰Ï Ë˜ÈÂ" ÌÈ�˘ ‰ÊÓ ˘Ó˘Ó‰ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á „·ÂÚ ‰
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó18 . Ì¯Â‚Î ˘Ó˘Ó ‡Â‰˘ ÍÎ ÏÚ ˙„ÓÏÓ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙˜È„·

 ÈÙÏÎ „¯˘Ó‰ ‚ÂˆÈÈ ˙Â·¯Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜·Â ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÈÈÂÂ˙‰· ÈÊÎ¯Ó
ıÂÁ ;Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ�È„Ó ÈÎÓÒÓ ·˙Î ‡Â‰ ,Î ÒÂÈ‚Ï È‡¯Á‡ ‰È‰ÂÈ¯ÂËÈÙÏÂ Ì„‡ ÁÂ ,

˘Î¯ È�ÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·È˜ ,ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈÏ‰� Ú·˜ ,‰„Â·Ú ˙ÂÈ�Î˙ ¯˘È‡ , ¯˘È‡
„ÂÚÂ ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÈÙÂ˙È˘ . ‰˙˘Ú� Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÂÏÎÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ

‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘. 

לאחר שהתברר שקיימת חריגה  "2010ל כי ביוני " השיב סג� החשכ2011בתגובתו מדצמבר 
עוד צוי� כי בד ". חודדו נוהלי העבודה והובהרו לו גבולות הסמכות, מסמכות של מנהל הפרויקט

 .התקבלה החלטה לתקנ� את תפקיד מנהל הפרויקט וסגנו, בבד ע� חידוד ההנחיות

 Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ‰˘ÓÂÓ ‡Ï ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ Ô�˜˙Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Í˘Ó‰·. 

שאותו אישר , 2009ה הוגדר במסמ� התקינה של הפרויקט ממאי "תפקיד מנהל פרויקט להב .2
בי� היתר נקבע כי מתוק� תפקידו . בתיאור התפקיד נקבעו תפקידי מנהל הפרויקט. ל דאז"החשכ

יקבע ; היעדי� והמטרות ויגיש אות� במסגרת תכנית עבודה, הוא יגבש המלצות על פי המדיניות
על יסוד עקרונות שקבעה הנהלת , ה"לבחירת יישוב או שכונה שיוק� בה� מרכז להבאמות מידה 

יהיה אחראי ; יגיש לוועדת ההיגוי המלצות בהתייחס למדיניות התוכ� וההדרכה; משרד האוצר
יהיה אחראי לבקרה ולפיקוח על התפוקות ; לקביעת התפוקות ורמת פעילות ההדרכה במרכזי�

 קשר רצי� ע� ראשי רשויות מקומיות וגורמי החינו� והרווחה לשמירה על, ועמידה ביעדי�
להתאמת מאפייני הפעילות לצורכי האוכלוסייה , ה פועלי� בה�"ברשויות המקומיות שמרכזי להב

בתהלי� קליטת , בכפו� לנוהלי המשרד, ישמש גור� מאשר; ולניהול נושא התקציב וההתקשרויות
 . ה"עובדי� בלהב

ל לנציבות שירות המדינה בקשה לתקנ� את תפקיד מנהל פרויקט "� החשכ הגיש סג2009בנובמבר 
בקשה זו הופנתה במסגרת הפעולות להסדרת התקינה לתפקידי ליבה טכנולוגיי� במערכי . ה"להב

ל את תיאורי תפקידיה� של מנהל הפרויקט וסג� "בהמש� גיבש סג� החשכ. המחשוב בממשלה
בה� דרישות ס� להשכלה שבכלל� תואר ראשו� והשלמת , המנהל ונקבעו דרישות לשני התפקידי�

 .  שעות לפחות200קורס מתקד� בתחו� מערכות מידע ממוחשבות בהיק� של 

 אישרה ועדת הכספי� של הכנסת את בקשת משרד האוצר להקצות שתי משרות 2011בפברואר 
� של מנהל  עדיי� לא הסתיי� תקנו� תפקידיה2011עד דצמבר . ה"עובדי מדינה לפרויקט להב

 .ה וסג� המנהל"פרויקט להב

ל לנציבות " השיב משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי הטיפול בפניית החשכ2011בדצמבר 
שירות המדינה בנושא תקנו� תפקידי הליבה ביחידות הכפופות לו הוקפא עד קבלת החלטה בעניי� 

לדברי .  רחב של ההחלטהתקנו� תפקידי ליבה ביחידות למערכות מידע במשרדי הממשלה ויישו�
אול� בסופו של דבר הוחלט שלא לכלול , "בימי� אלו"תהלי� זה מגיע לסיומו , משרד האוצר

ה וסגנו משו� שלא מדובר בתפקידי הליבה "בהסדר את התפקידי� של מנהל פרויקט להב

__________________ 

 .בעיתונות ובכנסי� למיניה�, כ/ הוא ג� מוצג במסמכי� רשמיי� של משרד האוצר  18
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יי� המשרד פועל לתקנו� התפקידי� האמורי� מהשיקולי� שהועלו בביקורת בענ, ע� זאת. 19שאושרו
 . זה

 Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�ÓÏ Â¯„‚Â‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÏÂÏÎÓ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È‡Ó· „ÂÚ2009 Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÏÂ‰È�‰ È„È˜Ù˙ ÔÂ�˜˙ ÍÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó 

·‰Ï"‰ . ÂÓÏ˘ÂÈ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ�Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰¯‰Ó·. 

 

  ענייני� חשש מפני ניגוד

 ממושכלות היסוד הוא שעל עובד ציבור להימנע מלהימצא במצב של ניגוד ענייני� בי�  .1
 .20עבודתו ובי� ענייניו האישיי�

 קורסי� לילדי� בנושא רובוטיקה שלש� 2008ה התקיימו החל מסו� שנת "במסגרת פרויקט להב
 .העברת� רכש משרד האוצר ערכות רובוטי�

המשמש ג� מנהל אזור הצפו� , ה בצפת"מנהל מרכז להב, נהל הפרויקט הקימו מ2009בספטמבר 
  להל� (חברה פרטית למת� הדרכות וחוגי רובוטיקה לילדי� ולנוער ) וכ� שות� שלישי(בפרויקט 

 . 21)החברה הפרטית

 ÂÏ ÛÂÙÎ‰ „·ÂÚÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó Ï˘ ˙ÂÙ˙Â˘ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ·"‰ ˙Â¯Ó ÈÒÁÈ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÌÈÈ�˘‰ ÔÈ· ¯˘‡Î ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ÏÚ ˙ÂÏÚ·· 

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈÈ�˘‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ . ÌˆÚÓ Û‡ Ú·Â� ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á‰
·‰Ï Ë˜ÈÂ¯ÙÏ˘ ÌÂÁ˙· ˙˜ÒÂÚ ¯˘‡ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á· ˙Â„‚‡˙‰‰" ÂÈÏ‡ ‰ÚÈ‚� ˘È ‰- „ÂÓÈÏ 

‰˜ÈËÂ·Â¯‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÒ¯Â˜. 

 כי החברה 2011ה בצפת השיבו למשרד מבקר המדינה בנובמבר "ז להבמנהל הפרויקט ומנהל מרכ
לדברי . ה"הפרטית שהקימו עסקה במת� שירותי� שוני� מאלו הניתני� בקורס הרובוטיקה בלהב

עסקה בלימוד יסודות המדעי� והפיסיקה באמצעות רובוטי� "החברה הפרטית , מנהל הפרויקט
ה עוסק "קורס הרובוטיקה בלהב, לעומת זאת... שבובשלבי ההדרכה המתקדמי� נעשה שימוש במח

 ". שבבניית הרובוט והפעלתו באמצעות פקודות תכנות בסיסיותהבפרקטיק

2.  �ל תלונה אנונימית המתייחסת להיבטי� שוני� בפעילות " הועברה לסג� החשכ2010במר
ידת הביקורת  בשיתו� יח ל בדק "סג� החשכ).  התלונה הראשונה להל� (החברה הפרטית האמורה 

 .  את הטענות שהועלו ל "של החשכ

__________________ 

מנהל טכנולוגיות ומנהל אבטחת , מנהל יישומי�, מנהל מערכות מידע: קידי הליבה שאושרו ה�תפ  19
 .מידע

בעניי� זה ראו . 5' עמ, )ÁÂ„ ÏÚ· ˙¯Â˜È·‰Â ÌÈ„Â‚È‡·‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ )2004 , מבקר המדינה  20
 �571#, 566) 2( לדד"פ ', ÚÈÒ" „ÂÎÈÏ‰ "˙ÈÈ¯ÈÚ·Ù "˙�  '˙ˆÚÂÓÙ ˙ÈÈ¯ÈÚ "˙Á‡Â˙ 531/79 0"בגג
על פסקי די� של בית הדי� למשמעת בעניי� הערעור  לערעורי�משפט הפסק דינו של בית  וכ� את 572

��"בעש: של עובדי המדינה בירושלי 6529/03 È‡Â¯� ¯‚ÈÏ˜  '‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� ,� .תקדי

הל הפרויקט  הועברו מניותיה� של מנ2010ובעקבות זאת במאי , נושא זה הובא לידיעת משרד האוצר  21
 .ה בצפת לגור� אחר"ושל מנהל מרכז להב
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ל שהוא רשו� בחברה הפרטית כבעל מניות "בהתייחס לתלונה מסר מנהל הפרויקט לסג� החשכ
עוד עולה כי מנהל הפרויקט ציי� שאי� לחברה כל קשר . ובזאת מסתכמת מעורבותו בנושא, בלבד

 . ה"או זיקה לפעילות פרויקט להב

ל למנהל הפרויקט כי עומדות לפניו " ביניה� הודיע סג� החשכ2010ל בפגישה שהתקיימה באפרי
להודיע על סיו� עבודתו כמנהל הפרויקט או להצהיר כי מש� את החזקותיו : שתי אפשרויות

עוד באותו היו� הודיע מנהל הפרויקט לסג� .  כל קשר אתה  ולא יהיה לו  מהחברה ואי� לו 
ת החברה שבבעלותו לאחר וכ� יפעל ג� מנהל מרכז ל כי הוא יפעל מיד להעברת מניו"החשכ

 הועברו מניותיה� של מנהל 2010לפי נתוני רש� החברות במשרד המשפטי� במאי . ה בצפת"להב
 .ה בצפת לגור� אחר"הפרויקט ושל מנהל מרכז להב

� ה לא תודרכו בנושא ניגוד ענייני"נמצא כי יתר העובדי� החיצוניי� הנושאי� בתפקידי ניהול בלהב
 .ולא נדרשו להצהיר על זיקותיה� העלולות להעמיד אות� במצבי ניגוד ענייני� בעת מילוי תפקיד�

 ÂÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯Â¯È·ÓÂ ‰�Â˘‡¯‰ ‰�ÂÏ˙‰ ÈÎÓÒÓ ˙˜È„·Ó
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ‰�ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ : ‰˘Ú� ‰�Â˘‡¯‰ ‰�ÂÏ˙‰ ¯Â¯È· ÍÈÏ‰

¯Ù‰ Ï‰�Ó ÏÂÓ ÂÏÂÎ·‰Ï ÊÎ¯Ó Ï‰�Ó˘ ÈÏ·Â Ë˜ÈÂ"‡˘Â�· ÌÈ¯·Ò‰ ˙˙Ï ˘¯„� ˙Ùˆ· ‰ ;
·‰Ï ÊÎ¯Ó Ï‰�Ó Ï˘ ÂÓ˘· ·ÈÈÁ˙‰ Û‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó" ÂÈ˙ÂÈ�Ó ˙‡ ¯È·ÚÈ ÈÎ ˙Ùˆ· ‰

¯Á‡ Ì¯Â‚Ï .¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ , ÍÈÏ‰Ï ‰Ù˙Â˘ ‰˙ÈÈ‰˘
‰˜È„·‰ ,„Â‚È� È�ÙÓ ˘˘Á‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ Ú‚Â�· ·˙Î· ‰˙Ú„ ‰˙ÂÂÈÁ ‡ÏÌÈ�ÈÈ�Ú  . 

 למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל את הערת הביקורת בדבר 2011ל השיב בדצמבר "סג� החשכ
וכי לאחר שנודע לו על פעילות זו הוא פעל מיד לבדיקת הסוגיה ולביטול מוחלט , ניגוד הענייני�

רותי לשי ולכ� במכרז, ל כי הוא הפיק לקחי�"עוד צוי� בתשובת סג� החשכ. של ניגוד הענייני�
ה הוא שילב דרישה להצהרות ברורות "מחשוב ובמכרז הייעודי לקבלת אחריות כוללת למרכזי להב

אשר למעורבות הלשכה המשפטית בהלי� . של כל נות� שירותי� לגבי ניגוד ענייני� מסוג זה
אבל הלשכה המשפטית , ל בתשובתו כי אמנ� אי� מסמ� משפטי בנושא"ציי� סג� החשכ, הבדיקה

והנחיות הלשכה המשפטית בעניי� ניגוד הענייני� , ורבת בתהלי� מרגע קבלת התלונההייתה מע
 .הופנמו והועברו למנהל הפרויקט

 הקובעות הגבלות על עבודה 22ר"שחלות עליה� הוראות התקשי, שלא כמו עובדי מדינה .3
וראות לא חלות ה, כדוגמת מנהל הפרויקט ומנהלי המרכזי�, על עובדי חברות כוח אד�, פרטית

 .אלא א� כ� ה� מוחלות עליה� במפורש בחוזה ההתקשרות או בדר� אחרת, אלה

שבי� היתר עסקה בטענות שכבר הועלו בעבר , ל תלונה נוספת" הגיעה לסג� החשכ2010באוקטובר 
לאחר היוועצות במבקר הפני� של משרד האוצר ומפני , ל"סג� החשכ).  התלונה השנייה להל� (

ביקש ממנהל הפרויקט כי לגבי , "מר לא נמצא מידע שלא היה ידוע קוד�מעיו� בחו"שלדבריו 
ולגבי נושאי� חדשי� ימסור תגובה , נושאי� שהועלו בעבר ונבדקו ירשו� כי ה� נבדקו בעבר

עברתי בעיו� על אסופת המסמכי� שהועברה אליי ואיני : "מנהל הפרויקט השיב כדלקמ�. מפורטת
אני סבור שאי� . י או נושא שלא זכה להתייחסות הולמת בעברמוצא שו� נושא שראוי להתייחסות

". זמ� ומשאבי�, ממני ומהמערכת, כל סיבה להמשי� ולנבור בנושאי� שנבדקו זה מכבר שגוזלי�
ל קיבל את תשובתו "לא נמצאו מסמכי� המעידי� שבירור התלונה השנייה נמש� לאחר שסג� החשכ

 . של מנהל הפרויקט

__________________ 

 קוב0 הוראות וכללי� המסדיר את אופ� ניהולו של שירות המדינה #) תקנו� שירות המדינה(ר "תקשי  22
 .בתחו� משאבי האנוש ומפרט את זכויותיה� וחובותיה� של עובדי המדינה
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� את התלונה השנייה ואת המסמכי� שצורפו אליה ומצא כי החברה משרד מבקר המדינה בח
וכ� של שות� (ה בצפת "שהייתה כאמור בבעלות� של מנהל הפרויקט ומנהל מרכז להב, הפרטית

שקיבלה זיכיו� , ) החברה הנוספת להל� ( ע� חברה נוספת 2009התקשרה באוגוסט , )שלישי
מבדיקת מסמכי . ח" ש60,000גזר הערבי תמורת להפעלת חוגי הרובוטיקה של החברה הפרטית במ

עולה כי אחד מבעליה משמש , שהועברו ע� מסמכי התלונה השנייה, הבעלות של החברה הנוספת
 . 23ה ברהט"מנהל מרכז להב

 ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÏ‰�ÓÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó „ˆÓ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� È�ÙÓ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
Ë‰¯·Â ˙Ùˆ· .·‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù Ï‰�Ó" Ì‚ ‰È‰ ‰ ÈÏ‰�ÓÓ „Á‡ ÌÚ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á· È˜ÒÚ Û˙Â˘

 ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰-·‰Ï ÊÎ¯Ó Ï‰�Ó "˙Ùˆ· ‰ ,ÔÂÙˆ‰ ¯ÂÊ‡ Ï‰�Ó Ì‚ ˘Ó˘Ó‰ . ‰¯˙È
ÂÊÓ ,˙¯Á‡ ‰¯·ÁÏ ‰È˙Â¯È˘ ˙‡ ‰¯ÎÓ ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯·Á‰ , ¯ÈÎ· „·ÂÚ ‡Â‰ ‰ÈÏÚ·Ó „Á‡˘

Ë˜ÈÂ¯Ù· ÛÒÂ� ,·‰Ï ÊÎ¯Ó Ï‰�Ó ˘Ó˘Ó‰"Ë‰¯· ‰ . 

מדינה בעניי� זה כי כל הפעולות שעשתה החברה הפרטית מנהל מרכז צפת השיב למשרד מבקר ה
ה ברהט השיב בעניי� זה כי "מנהל מרכז להב. מ"בוצעו במסגרת המטרות הלגיטימיות של חברה בע

לא התערב בניהולה ולא היה לו מידע , כבעל מניות בעבר בחברה הנוספת הוא היה פסיבי בחברה
 . על פעילותה

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··‰ÈÈ�˘‰ ‰�ÂÏ˙‰ ÈÎÓÒÓ ˙‡ ‰ˆÓÓ ‰˜È„· ˜„· ‡Ï , ÈÎÂ
·‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ„·ÂÚ Ô‰ÈÏÚ·˘ ˙Â¯·Á‰ È˙˘ ÔÈ· ‰˙˘Ú�˘ ¯ÎÓ‰ ˙˜ÒÚ ˙ÈÈ‚ÂÒ" ‡Ï ÏÏÎ ‰

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ È„È· ‰�Á·�. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „Â‚È�Ï ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È„·ÂÚ ÔÈ· ÂÏ‡ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜
Ó È¯„Ò· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈ�ÈÈ�ÚÔÈ˜˙ Ï‰�È . Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó ÏÚ ÏÈÁÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È

 È„·ÂÚ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÏ·‚‰‰ ˙Ó‚Â„ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú ‡˘Â�· ˙ÂÏ·‚‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÏ‰�Ó ÏÚÂ
È˘˜˙‰ ÁÂÎÓ ‰�È„Ó"ÌÈ�ÈÈ�Ú È„Â‚È� Ï˘ ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÌÈ·ˆÓ Ú�ÓÈ ÍÎ·Â ¯. 

‰Ê ·ˆÓ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,� Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�ÓÏ Â·˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ Â�˙È
‰Ê „ÓÚÓÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰Â ˙Â·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ÂÏÁÂ‰ ‡Ï ÌÏÂ‡ ¯ÈÎ· ‰�È„Ó „·ÂÚ Ï˘ ,

 ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰ ÈÎ ˘ÈÁÓÓÂ Á˙ÙÓ È„È˜Ù˙· È�ÂˆÈÁ „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ˙‡ „„ÁÓ
È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë�È‡· .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯È‰·‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ ÌˆÚ˙Ó ˙‡Ê ÁÎÂ�

 ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ È„Î ÔÂËÏ˘‰ ˙Â„ÒÂÓ È¯ˆÁ· ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ÈÎ¯„Ï
ÂÏ‡ ÔÈÚÓ ÌÈ¯˜Ó ˙Â�˘È‰ ÚÂ�ÓÏ. 

 כי סוגיית ניגוד הענייני� 2011ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר "סג� החשכ
ל לבצע בחינה מקיפה של הנושא בשיתו� "וכי בכוונת החשכ, שתוארה לעיל היא חמורה ובעייתית

ל כי יחודדו הנהלי� "עוד מסר סג� החשכ. ת הביקורת הפנימית והלשכה המשפטיתגורמי יחיד
 .בסוגיית ניגוד הענייני�

 

 מינוי מנהלי אזורי� 

ה כולל מנהלי אזורי� "המבנה הארגוני של פרויקט להב, 2009לפי מסמ� התקינה ממאי  .1
באופ� שוט� את יישו� שמתפקיד� לסייע למנהל הפרויקט לגבש נהלי� ותכניות עבודה וכ� לבקר 

__________________ 

 .חברהה ברהט להחזיק במניות ה" הפסיק מנהל מרכז להב2011במר0   23
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, נוס� על תפקיד� זה. תכניות העבודה ואת פעילות� ונוכחות� של העובדי� במרכזי� ולפקח עליה�
 .ה"משמשי� מנהלי האזורי� כמנהלי� של מרכזי להב

ה בצפת "מנהל מרכז להב: ה לתפקיד מנהלי אזור"במרוצת השני� מונו שני מנהלי� של מרכזי להב
ומנהל , )ה"והוא ג� משמש בתפקיד מנהל תחו� התוכ� בפרויקט להב (מונה למנהל אזור הצפו�

 . ה בבית שמש מונה למנהל אזור המרכז והדרו�"מרכז להב

ל למנות מנהלי "אישר סג� החשכ, בעקבות ההחלטה להרחיב את היק� הפרויקט, 2010באפריל 
 מינוי מנהלי אזורי� לפי מפתח של מנהל אזור לשבעה מרכזי� וקבע כי הוא עצמו יאשר את

לתפקיד מנהל : על סמ� החלטה זו מונו שני מנהלי אזורי� נוספי�. האזורי� לאחר שיראיי� אות�
ולתפקיד מנהל אזור האחראי למגזר המיעוטי� , ה בבאר שבע"אזור הדרו� מונה מנהל מרכז להב

 . ה ברהט"מונה מנהל מרכז להב

קידומ� הוא מת� הזדמנות לכל מועמד תנאי בסיסי להוגנות ולשוויוניות בגיוס עובדי� ו .2
לרבות באמצעות גישה להלי� הבוח� את כישורי , פוטנציאלי להגיש את מועמדותו לתפקיד

, שוויוני ומבוסס על אמות מידה ברורות, פומבי, הלי� המיו� אמור להיות תחרותי. המועמדי�
 .קבועות מראש ומנומקות

את מועמדות� של שני העובדי� לתפקיד מנהל אזור בביקורת נמצא כי מנהל הפרויקט הציג לדבריו 
בפגישה . את כישוריה� ואת נאמנות� למערכת, על סמ� היכרותו עמ� והכרתו את יכולותיה�

ה אינ� עובדי מדינה "עובדי להב"שקיימו עמו נציגי משרד מבקר המדינה מסר מנהל הפרויקט ש
די המחשוב האחרי� וכמו שנהוג ש� א� ה� מועסקי� כמו כל עוב. ולכ� אינ� נדרשי� להלי� מכרזי

 ". עובד הוכיח את עצמו והממונה עליו סבור שהוא מתאי� לתפקיד בכיר אז ביכולתו למנות אותו

ל ע� מנהלי "משרד מבקר המדינה ביקש לקבל את הפרוטוקולי� של הריאיונות שקיי� סג� החשכ
, � מנהל הפרויקט כדי לדו� בנושאל נפגש ע"בעניי� זה נמסר כי סג� החשכ. האזורי� לפני מינוי�

ל למנות� למנהלי "בעקבות הריאיונות החליט סג� החשכ. ולאחר פגישה זו ראיי� את המועמדי�
בהלי� זה לא הוכ� פרוטוקול ריאיונות ע� . אזורי� והודיע בעל פה למנהל הפרויקט על החלטתו

י אי� בידי מנהל הפרויקט או בהקשר זה יצוי� כ. יכמו כ� לא הוצא כתב מינוי פורמל, המועמדי�
 .וכ� תעודות המעידות על השכלת�) ושל אחרי�(בידי משרד האוצר קורות חיי� של עובדי� אלו 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó ˙ˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú� Ì„È˜Ù˙Ï ÌÈ¯ÂÊ‡‰ ÈÏ‰�Ó ÈÂ�ÈÓ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ÈÏ·
¯Â„Ò ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰˘ :ÌÈ¯ÂÊ‡ ÈÏ‰�Ó ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ¯·„ ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï , ‡Ï

„È˜Ù˙Ï ÌÈ¯Á·�‰ „·ÏÓ „È˜Ù˙Ï ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„ÓÚÂÓ Â�Á·� , ÌÈ˘¯„� ÌÈ¯Â˘ÈÎ Â¯„‚Â‰ ‡Ï
„È˜Ù˙Ï ÛÒ È‡�˙Â . ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ Â˘È‚‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰˘ ÈÏ· ÂÏ·˜˙‰ ˙ÂËÏÁ‰‰

„È˜Ù˙Ï Ì‰È¯Â˘ÈÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ . ‡ÏÈÓÓÂ Â„ÚÂ˙ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
Ù‰ Ï‰�Ó „ˆÓ ‰˜Ó�‰ ÏÎ ÂÏÏÎ ‡ÏË˜ÈÂ¯. 

 ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ Ì‚ ÏÈÁÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÈÎ Ú·˜È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÌÈÈÏÂ‰È� ÌÈ„È˜Ù˙· ÂÈ¯ˆÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰

¯Á‡ È�ÂÈÂÂ˘Â È·ÓÂÙ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ¯ÚˆÓÏ Â‡ Ê¯ÎÓ· Â˘ÚÈÈ ÌÓÂ„È˜Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜. 

 האוצר למשרד מבקר המדינה כי הביקורת מקובלת עליו וכי הנהלי�  השיב משרד2011בדצמבר 
 .בנושא מינוי מנהלי האזורי� ישונו בהתא� לכ�

 הוחלט לפרס� מכרז ייעודי לאספקת שירותי ניהול והדרכה למרכזי� 2010באוקטובר , כאמור .3
 .  הודיע משרד האוצר על זכיית� של שתי חברות במכרז2011וביוני , החדשי�

ל כי מאחר שמנהל " הבהיר סג� החשכ2011ל ע� מנהל הפרויקט ביולי "ישה שקיי� סג� החשכבפג
הוא נמצא במצב של ניגוד ענייני� , שהתמודדה במכרז ולא זכתה', הפרויקט הוא עובד של חברה א
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בעיקר משו� שבמכרז מצוינת אפשרות שג� המרכזי� , בכל הקשור להפעלת המרכזי� החדשי�
ל כי למנהל "על כ� החליט סג� החשכ. יועברו לידי החברות הזוכות' ה חברה אהוותיקי� שמפעיל

לא תהיה כל נגיעה להפעלת המרכזי� ' ה המועסק בחברה א"הפרויקט ולכל נות� שירותי� בלהב
 . החדשי�

ל ע� מנהלי האזורי� באותו חודש הוא הודיע לה� כי מנהל הפרויקט "בפגישה שקיי� סג� החשכ
מנהלי האזורי� ה� שכבת ההנהלה שצריכה לטפל "וכי , רכזי� החדשי�מנוע מלהתעסק במ

הודעה על כ� נמסרה למנהלי המרכזי� החדשי� בפגישה שקיי� את� ". בהפעלת המרכזי� החדשי�
:  ללא גור� ניהולי אחד2011ה מאוגוסט "עקב כ� נותר פרויקט להב. 2011ל באוגוסט "סג� החשכ

ואילו המרכזי� החדשי� הועברו , ריותו של מנהל הפרויקטהמרכזי� הוותיקי� נשארו בתחו� אח
 . לאחריות� של מנהלי האזורי�

·‰Ï ÈÊÎ¯Ó˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‰ , ÌÈ˘„Á‰Â ÌÈ˜È˙ÂÂ‰
„Á‡Î ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È„ÚÈ ˘ÂÓÈÓÏ ˙Á‡ ÚÂ¯Ê ÌÈÂÂ‰Ó , „ÂÓÚÈ „Á‡ ÈÏÂ‰È� Ì¯Â‚˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙ÂÈÁ�‰ Ô˙ÓÏ È‡¯Á‡ ‰È‰ÈÂ Ì˘‡¯·Ì„Â˜Ù˙ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÚÂˆÈ·ÏÂ  . Ï‰�Ó Ï˘ Â¯„ÚÈ‰
 Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ „Â˜Ù˙· Ú‚ÂÙ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÏÎ Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰Ï È‡¯Á‡‰ „Á‡ Ë˜ÈÂ¯Ù

˙ÏÏÂÎÂ ‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÒÒ·Ï ˙ÏÂÎÈ·Â . 

סמכויותיו של מנהל " למשרד מבקר המדינה הודיע משרד האוצר כי 2011בתשובתו מדצמבר 
 ".ט הושבו אליו רק לאחר שהחברות הזוכות ייצבו את תפעול המרכזי� במודל החדשהפרויק

 

✯ 

 

 È�ÂˆÈÁ „·ÂÚ È„È· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È� ˙‡ „È˜Ù‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙Â·Á¯� ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÏ Â˜�ÚÂ‰˘ , ˙ÂÈ�È„Ó È‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ô�ÈÈ�Ú˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙Â·¯Ï

ÌÈÏ‰�Â ,˘Î¯Â Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ . 

 ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰�È„Ó „·ÂÚ È„È· Ï‰Â�È ‰ÊÎ Û˜È‰· Ë˜ÈÂ¯Ù˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . ˘ÂÈ‡
Ï‰�Ó‰ „È˜Ù˙ Ï˘ ˙Â˘¯ÂÙÓÂ ˙Â˜ÈÂ„Ó ˙Â¯„‚‰ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ „È˜Ù˙‰ , ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ

Â˙ÂÈ¯Á‡Â ,ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙Â·¯Ï ,„Á‡Î ÌÈ˘„ÁÂ ÌÈ˜È˙Â . Ë˜ÈÂ¯Ù Ï‰�Ó ˙„ÓÚ‰
È‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÏÚ· ‡È‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ‰‡ÏÓ ˙Â·¯ÂÚÓ ·¯ÂÚÓ ˙Â

Â˙ÁÏˆ‰Ï È‡�˙. 

המשרד מסכי� ע� מבקר " למשרד מבקר המדינה כי 2011בעניי� זה השיב משרד האוצר בדצמבר 
 ". אבל הוא יושל� ההלי� התאר� מעבר לצפוי , לצערנו. המדינה ובשל כ� פעל לתקנו� המשרות

 

 

 ה"הפעילות במרכזי להב

1. � · Ó  Ë ¯ Ù ÓÊ Î ¯ Ó ‰  ע� הקמת הפרויקט נקבע כי בכל מרכז יוקמו שתי כיתות ובכל :‰ 
הבדיקה העלתה שהמתכונת שנקבעה אינה מיושמת בכל המרכזי� .  עמדות מחשב20אחת מה� יהיו 

אפשר  ולכ� בכמה מ� המרכזי� אי, מפאת אילוצי� הנובעי� מ� המבני� שהמרכזי� נמצאי� בה�
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יצוי� כי מספר המדריכי� בכל מרכז נקבע בהתחשב בכ� . לקיי� שני קורסי� בעת ובעונה אחת
אפשר כאמור לקיי� שני קורסי�  ומאחר שבמרכזי� האלה אי, שמתקיימי� בו שני קורסי� בו בזמ�

 . כוח האד� שמאייש אות� אינו מנוצל במלואו, באותו הזמ�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�Ë˜ ˙Â˙ÈÎ‰ Ì‰·˘ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙Â
Ë¯ÙÓ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�‰Ó ,È‡ Ì‡Â- ÌÈÎÈ¯„ÓÏ Ô˜˙‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÂÈÏÚ ·ˆÓ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ¯˘Ù‡

ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· Ú�ÓÈÂ Â‡ÂÏÓ· ÏˆÂ�È ‡Â‰˘ ÔÙÂ‡· . 

 מסר משרד האוצר כי הדבר יבוצע במסגרת בדק 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .בית שייעשה בפרויקט

2. Ì È Ê Î ¯ Ó ·  Ì È Ó È È ˜ ˙ Ó ‰  Ì È Ò ¯ Â ˜ מר סילב� ,  שלח שר האוצר דאז2002 ביולי :‰
בי� , במכתב נכתב. ה"לשרי הממשלה מכתב ובו פירט את עקרונות היסוד של פרויקט להב, שלו�
הפרויקט יכשיר צעירי� ומבוגרי� לשימוש בטכנולוגיית המידע כולל הכשרה לשימוש "כי , היתר

 )". מוד מושגי יסוד במחשבלי, עיבוד תמלילי�, אינטרנט(ייעודי במידע וביישומי� ממשלתיי� 

 מהקורסי� יוקדשו לנושא הכרת 60% במסמכי הנהלי� וההנחיות שהוציא מנהל הפרויקט צוי� כי כ
בדיקת הקורסי� .  הנותרי� לגרפיקה5%  לנושא יישומי אופיס ו35% כ; המחשב והאינטרנט

, תכנות האופיסה העלתה כי נוס� על קורסי יסוד של הכרת המחשב ושל "המתקיימי� במרכזי להב
מתקיימי� קורסי� נוספי� שאינ� בגדר הכשרות , שה� ליבת הידע הנדרש לצמצו� הפער הדיגיטלי

קורס ; קורס עריכת תמונות; טלרבות קורס שעניינו בניית סרטוני� לשימוש באתרי אינטרנ, היסוד
 . המחשב הרכבת רובוטי� והפעלת� באמצעות  קורס רובוטיקה ; עריכת סרטי� ויצירת קליפי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÙÒÂ�‰ ÌÈÒ¯Â˜‰ ÏÎ Ì‡ ÔÁ·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Â¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â¯ËÓÂ ˙Â�Â¯˜Ú ˙‡ ÌÈÓ„˜Ó „ÂÒÈ ˙Â¯˘Î‰ ¯„‚· Ì�È‡˘ . ÏÏÎÎ

 ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó· ˙Â˘¯„�‰ ·Â˘˜˙‰ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙·ÈÏ ˙‡ ÌÈÂÂ‰Ó˘ ÌÈÒ¯Â˜· „˜Ó˙‰Ï ÈÂˆ¯
˙Á‡Â. 

יבוצע במסגרת בדק " ציי� משרד האוצר כי הדבר 2011ה מדצמבר בתשובתו למשרד מבקר המדינ
 ".הבית

משיחות שניהלו נציגי משרד מבקר המדינה ע� . 2010 הוכנסה למרכזי� גרסת אופיס 2010בדצמבר 
יו� ( בוצע בלי שניתנה לה� הדרכה מספיקה 2010מנהלי מרכזי� שוני� עלה שהמעבר לאופיס 

. ערכי שיעורי� ותרגילי� מתאימי� לתכנות המובנות בגרסה זוובלי שהוכנו מ) הדרכה אחד בלבד
 בוצעה 2011יצוי� כי רק במאי . הדבר הקשה על המדריכי� ועל התלמידי� כאחד, לדבריה�

ועד ספטמבר , 2010התקשרות ע� חברה לש� אספקת מערכי שיעורי� ותרגילי� לגרסת אופיס 
לא התקבלו מערכי , פת גרסת האופיסמועד סיו� הביקורת ותשעה חודשי� לאחר החל, 2011

 .שיעורי� ותרגילי� מעודכני�

 „ÂÚ·Ó ‚Â‡„ÏÂ ˙Â�Î˙‰ ÈÂ�È˘Ï Í¯ÚÈ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏÈ‚¯˙Â ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ¯ÚÓ ˙�Î‰Ï „ÚÂÓ . 

 השיב משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי הביקורת מקובלת עליו ולהבא יופקו 2011בדצמבר 
 .י�לקח
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3. ˙ Â „ Ó Ï Â  Ô Î Â ˙  È ¯ ˙ ‡  ˘ Î המדינה קובע כי , 1992 ב"התשנ,  חוק חובת המכרזי�:¯
פי מכרז פומבי הנות� לכל אד� הזדמנות שווה  אלא על, תקשר בחוזה לרכישת שירותי�תלא 

מאפשרת מת� פטור מחובת  ,1993 ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי� ל)29(3תקנה  .ולהשתת� ב
 מצב הדברי� בפועל לפי התקשרות ע� מי שלפי זכויות מכוח די� או היינו, "ספק יחיד"המכרז ל

  נוספי�לאחר בחינת קיומ� של ספקי�וזאת  ,הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
יש , בית המשפט העליו� קבע כי נוכח הכלל המחייב פרסו� מכרז פומבי . המשרדל"מנכובאישור 

 .24ומצמצמתפרשנות דווקנית בלפרש את לשו� התקנה 

, ככל שנית�, את הדרישות המהותיות של ההתקשרות ראוי לנסח" כי בספרות המשפטית נאמר
במונחי� תוצאתיי� ולא במונחי� המחייבי� בחירה בתהלי� מסוי� דווקא או במוצר המיוצר על ידי 

על מעצב המכרז להימנע מהצבת דרישה להספקת מותג ספציפי או , ככל שנית�. יצר� מסוי�
 עליו לציי� כי דרישת המכרז היא  וא� הימנעות מעי� זו אינה אפשרית , וש בתהלי� ספציפילשימ

 .25"למותג או לתהלי� המוגדר או לכל מותג או תהלי� שווה ער� אחר

ה נעשה שימוש באתרי תוכ� ולמדות לצור� העברת "במסגרת הקורסי� המועברי� במרכזי להב
 2011 2008תוני רכש אתרי התוכ� והלמדות לשני� מנ. החומר ללומדי� ומת� אפשרות לתרגול

 290,000  נרכשו בכ2009בשנת ; ח" ש210,000  נרכשו אתרי תוכ� ולמדות בכ2008עולה כי בשנת 
 .ח" ש260,000  נרכשו בכ2011ובשנת ; ח" ש260,000  נרכשו בכ2010בשנת ; ח"ש

, מאשרת בתחילה ועדת רכשה "הועלה כי את דרישות הרכש לאתרי התוכ� וללמדות לפרויקט להב
מנהל תחו� התוכ� ומנהל , היועצת הפדגוגית של הפרויקט, ה"שע� חבריה נמני� מנהל פרויקט להב

לאחר החלטתה של ועדת הרכש מועברת בקשה לוועדת עיבוד  .מרכז שמונה להיות אחראי לנושא
קשרות בפטור של משרד האוצר לש� קבלת אישורה להת) א" ועדת ענ להל� (נתוני� אלקטרוני 

 . ממכרז

שעניינ� בקשות לקבלת , 2011 2009א במשרד האוצר לשני� "מעיו� בפרוטוקולי� של ועדת ענ
 : עולי� כמה ליקויי�, ה"אישור הוועדה להתקשרות בפטור ממכרז ע� ספקי תוכ� עבור פרויקט להב

 א�  ידי יצר� מסוי�מוצר המיוצר עלדהיינו ל, הבקשות נגעו לרכישת� של אתרי תוכ� ספציפיי�)  1(
 אתרי תוכ� או למדות המעניקי� שירותי� שווי  שיש ספקי� אחרי� היכולי� לספק שירותי� דומי� 

, במקו� להוציא פנייה לקבלת הצעות לאתרי תוכ� אשר נותני� מענה לגילאי� שוני�, לדוגמה. ער�
רז נומק בכ� שהחברה ומת� הפטור ממכ', הוגשה בקשה לרכישת אתר תוכ� א, לתחומי� שוני� ועוד

מחזיקה בקוד התוכנה ובעלת היכולת הבלעדית לשדרג "אשר פיתחה את האתר היא היחידה אשר 
מסוי� על ידי ספק להספקת מותג מלכתחילה ניסוח הבקשה היה , דהיינו". ולתחזק את האתר

ל זה נתוני� ובכל, א נתוני� על מידת השימוש באתרי התוכ�"לא מוצגי� לפני ועדת ענ)  2.   (מסוי�
דבר הפוגע ביכולתה לבחו� כיאות את הבקשות , המלמדי� כי השימוש באתר תוכ� מסוי� הוא מועט

 י� חשובאתרי התוכ�חוות הדעת מסבירות מדוע )  3.   (המופנות אליה ולקבל החלטה מושכלת
 . אול� אי� בה� הסבר לכ� שהמתקשר הוא ספק יחיד,  לפרויקט�ייוחיונ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÔÎÂ˙ È¯˙‡ Ï˘ Ï·Â˜Ó‰ ˘Î¯‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ 
·‰Ï"ÂÈ˙Â�˜˙Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�‰ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ Ì‡Â˙ Â�È‡ ‰ . ‚‰Â�‰ ÍÈÏ‰‰

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„· È„ÂÒÈ ÔÂ¯˜Ú ÂÈÙ ÏÚ ÍÙ‰ ˙Â„ÓÏ‰Â ÔÎÂ˙‰ È¯˙‡ ˘Î¯ ÔÈÈ�Ú· , ˘È ÂÈÙÏÂ
‚È¯Á ¯„‚· ‡Â‰ Â�ÓÓ ¯ÂËÙ‰Â Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ,‰˘ ÍÎ·Ú·˜ Í¯„ ¯ÂËÙ· ˘Ó˙˘ . 

__________________ 

שמואל ; 267) 3(ד מו"פ, Ú· ‰¯˜·Â ÌÈ¯ÂÊÓ¯ ÏÓ˘Á ˙Ò„�‰ Ï‡È¯‡"� Ó '‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ 4672/90 0"בג  24
 .51#52'  עמ,כר/ א,)ה"תשס, מהדורה שנייה(' כר/ א, „ÌÈÊ¯ÎÓ È�È, הרציג

 . 270' עמ, )ד"התשס(כר/ ראשו� ,  ÌÈÊ¯ÎÓ,עומר דקל  25
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 ˙ÂÈ„ÚÏ· ÈÓÚËÓ Ô˙È�‰ ¯ÂËÙ‰ Ô˙Ó ÍÈÏ‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰�ÂÚ Â�È‡ ,ÌÈÈÙÈˆÙÒ ÔÎÂ˙ È¯˙‡ Ï˘ Ì˙˘ÈÎ¯Ï ÂÚ‚� ˙Â˘˜·‰˘ ˙ÂÈ‰ ,

Ì˜ÙÒÏ ÏÂÎÈ „Á‡ ˜ÙÒ ˜¯ ÈÎ ¯Â¯·˘ , „ÂÓÈÏ ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ‡˘Â� ÈÙÏ ÔÎÂ˙ È¯˙‡Ï ‡ÏÂ
ÌÈÓÈÂÒÓ , ¯·„ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ È„Î Â· ˘È˘ .ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙Â�Â¯˜Ú ÂÚ‚Ù� ÍÎ· ,

˙�‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ˙ÂÙÈ˜˘‰ , È¯Â·Èˆ‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙¯ËÓ ‰‚˘Â‰ ‡Ï ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ Û‡Â- ¯ˆÂÓ ˙‚˘‰ 
È¯ÚÊÓ ¯ÈÁÓ· È·ËÈÓ. 

  להל� (א במשרד האוצר "ר ועדת ענ"המשמש ג� בתפקיד יו, ל משרד האוצר"המשנה למנכ
א תואמת " למשרד מבקר המדינה כי התנהלותה של ועדת ענ2011 בדצמבר השיב, )ל"המשנה למנכ

את תקנות חובת המכרזי� והכללי� הקבועי� בה� לגבי פרסו� חוות דעתו של הגור� המקצועי 
מת� אפשרות להשגות ובחינה , פרסו� הדבר באינטרנט, במשרד בדבר היותו של הספק ספק יחיד

אפשר להחלי� את המערכות הקיימות מדי שנה בשנה  � כי איכמו כ� ציי. נקודתית על ידי הוועדה
הרכבת , עקב פגיעה ביעילות התפקוד ועלויות גבוהות שאינ� מידתיות הכרוכות בהחלפת המוצר

לאור האופי הטכנולוגי והמחשובי של הנושאי� שבה� , לדבריו. הטמעתו ולמידתו, מוצר חדש
מצעותה מתבססות בעיקר על תשתיות קיימות רבות מההתקשרויות המבוצעות בא, מטפלת הוועדה

ומכא� , שימוש ברישיונות קיימי� ועוד, דמי מנוי, תחזוקה, אשר נדרש לה� רכש מסוג שדרוג
עוד ציי� כי הוועדה תנסח בעתיד את החלטותיה באופ� מקי� ". ספק יחיד"השימוש בפטור ממכרז ל

 .ידי קבלת ההחלטהתו� תיאור השלבי� והנימוקי� אשר הביאו ל, ומפורט יותר

 ˙Â�Î˙‰ ˘Î¯ ÔÈÈ�Ú· ˘¯˙˘‰ ¯˘‡ ‚‰Â�‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙Â„ÓÏ‰Â , ÌÈÓÈÂÒÓ‰ ‰„ÓÏ‰ Â‡ ‰�Î˙‰Â ÌÈÂÒÓ‰ ˜ÙÒ‰ Â¯Á·� Ì„Â˜ ÂÈÙÏ˘

Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ,ÔÈ˜˙ Â�È‡ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡· ÔÈÈÙ‡Ï ‰È‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ Ë¯ÂÙÓ ÔÙÂ
 ‡È·È˘ ¯Á‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ¯ÚˆÓÏ Â‡ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ‰Ê ÔÂÈÙ‡ ÒÈÒ· ÏÚÂ ÂÏ˘ ÌÈÈ‚Â‚„Ù‰

È¯ÚÊÓ ¯ÈÁÓ· È·ËÈÓ ¯ˆÂÓ ˙‚˘‰ Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Ó˘‚‰Ï. 

ל במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה בהתייחס לאפיו� הצרכי� " מסר המשנה למנכ2012בינואר 
הוועדה מבקשת להעיר כי תייש� את ביקורת "כי , י אחרהפדגוגיי� וביצוע מכרז או הלי� תחרות

בכל מקרה בו הדבר יתאפשר מבחינת אופיו וצרכיו של , ח ואת המלצותיו בנושא זה"הדו
 ".הפרויקט

4. Ì „ ‡  Á Â Î:ה תתבצע " במפרט להפעלת הפרויקט נקבע כי פעילות ההדרכה במרכזי להב
. 13:00 8:00ובימי שישי בשעות ; 22:00 8:00בימי� ראשו� עד חמישי בשעות : בשתי משמרות

מרכז וב,  ימונה צוות שבו מנהל וארבעה מדריכי�בו שתי כיתות לימודעוד נקבע כי למרכז שיש 
 . כי�מדריל  וחצימשרות וארבע מנהליכלול התק� משרה אחת של בו שלוש כיתות או יותר ש

 ¯·ÓËÙÒ·2011È¯„Ó‰ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ˙‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„· · ÌÈÎ-13 
 ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈÊÎ¯Ó· Â¯ÒÁ ‰Ê „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓÂ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰22 ÌÈÎÈ¯„Ó )Î-38% 

Ì„‡‰ ÁÂÎ Ô˜˙Ó .(Î˘Á‰ Ô‚Ò È�Ù· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó ÚÈ¯˙‰ ‰Ê ÔÈÈ�Ú·"Ï . ·˜Ú
˙ÓˆÓÂˆÓ ˙�ÂÎ˙Ó· ÂÏÚÙ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÔÓ ‰ÓÎ Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÁÓ‰ : ÌÈÊÎ¯Ó ÂÈ‰

ÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘ „Ú ˜¯ ÂÏÚÙ˘Ì ;ÂÏËÂ· ÌÈÒ¯Â˜ ÌÈÊÎ¯Ó‰Ó ˜ÏÁ· , ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ‰Ï‡ ·Â¯Ï
ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ; ÔÈ· ‰�˙Ó‰‰ È�ÓÊÂ ÌÈ˘„Á ÌÈÒ¯Â˜ ÂÁ˙Ù� ‡Ï ÌÈÊÎ¯Ó‰Ó ‰ÓÎ·

˙Â¯˘Î‰Ï ÌÈ�È˙ÓÓ Ï˘ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÓÈ˘¯ Â‡ˆÓ�Â ÂÎ¯‡˙‰ Â‰�˘ÓÏ „Á‡ Ò¯Â˜ ˙ÁÈ˙Ù . 
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‰ ˘ÂÈ‡Ï ¯˘‡· ˙Â‡„ÂÂ‰ ¯ÒÂÁÂ ÌÈÎÈ¯„Ó· ¯ÂÒÁÓ‰ Ï˘· ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ‡Ï ÌÈ„È˜Ù˙
˙È˙�˘‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÌÚ Ì‡˙Ï ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÏ‰�Ó ÂÏÎÈ . ˘‚„ÂÈ

·‰Ï ÈÊÎ¯Ó· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ‰Ê ¯˘˜‰·" ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Î¯ÚÓ˘ ¯ÙÒ È˙·ÏÂ ÌÈ�‚Ï ˙„ÚÂÈÓ ‰
‰�˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ˙Ú·˜� Ì‰Ï˘. 

 ˘ÂÈ‡Ï ˘È˘ ˙È„ÂÒÈ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÒÁ‰
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ˙‡ ÁÈË·˙˘ ‰‡ÏÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ÌˆÚ· ÌÈÊÎ¯Ó· , ÏÚ

ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÏÎ· ‰Î¯„‰‰ È„È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰. 

ל למשרד מבקר המדינה כי ההחלטה בדבר ההקפאה של גיוס " השיב סג� החשכ2011בדצמבר 
בה� הקפאת גיוס ,  כמה שיקולי�נותני שירותי� למרכזי� הוותיקי� התקבלה במודע והתבססה על

תביעות שהגישו עובדי , שירותי הדרכה באמצעות מכרז שירותי מחשוב עקב תביעה משפטית
ה במרכזי� הוותיקי� בבקשה להכיר בה� "התאגדות של עובדי להב, מחשוב במשרדי ממשלה

 התגבשה ההבנה", לדבריו. כעובדי מדינה וחשיבה על מודל ההפעלה הנכו� של הפרויקט
שבמרכזי� הקיימי� שילמה המדינה תשלו� גבוה מידי עבור השירותי� ושנדרש לקבל החלטות 

, עוד ציי� כי לאחר בחינה של החלופות". מושכלות לפני המש� גיוס של נותני שירותי� נוספי�
סיומ� של תהליכי� משפטיי� וייצוב העבודה מול המרכזי� החדשי� הוגדר ואושר מודל גיוס של 

מסר , 2012מינואר , בתשובה נוספת. רותי� במרכזי� הוותיקי� והוצאו המכרזי� לאיוש�נותני השי
 ".המכרזי� הושלמו ובימי� אלה מתבצע האיוש"ל כי "סג� החשכ

5. Ì È Î È ¯ „ Ó ‰  ˙ „ Â · Ú  Ï È ‰ Ó לבקשת משרד מבקר המדינה העבירו אליו המרכזי�  :˙
הנתוני� עלה כי במרכזי� מ. הוותיקי� נתוני� בדבר רשימות הממתיני� להשתתפות בקורסי�

משיחות שקיימו נציגי משרד מבקר . שנבדקו יש רשימות ממתיני� של כמה מאות אנשי� בכל מרכז
 .המדינה ע� מנהלי המרכזי� הוותיקי� עלה כי זמ� ההמתנה לקורס אור� בי� חצי שנה לשנה

עבודה למדרי� בקוב� הנחיות ונהלי� שהוציא במש� השני� מנהל הפרויקט נקבע כי מכסת שעות ה
  ו26 לגלישה מודרכת25%,  להדרכה פרונטלית50%:  שעות שבועיות42.5במשרה מלאה תהיה 

 ממכסת שעות העבודה שלה� עוסקי� 50% מכא� שרק ב.  לפיתוח תכני� ואדמיניסטרציה25%
 .  הדרכה בקורסי� המדריכי� בייעוד� המקורי 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î‰Ï ÌÈ�È˙ÓÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ÁÎÂ�˙Â¯˘ , ‰�˙Ó‰‰ ÔÓÊ- Í¯Â‡‰ 
 ‰�˘ „Ú ÌÈ˙ÚÏ-ÂÏ‡ „ÂÒÈ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ˙ÈÈ�˜‰Ï ˙˜˜Ê�‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙÂ  , ÈÎ ÈÂ‡¯

·‰Ï ÈÊÎ¯Ó· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÒ¯Â˜‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó" ‰
 Ï˘ ‰È�˜‰ÏÂ ‰¯˘Î‰Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÒÈÂ‚˘ ÌÈÎÈ¯„Ó‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÈ‰Ó˙ ÈÂ�È˘ ˙ÂÚˆÓ‡·

Â�ÓÂÈÓ·Â˘˜˙ ˙ÂÈ . 

 . כי הנושא ייבדק מחדש במסגרת בדק בית שייעשה2011משרד האוצר ציי� בתשובתו מדצמבר 

6. Ì È ˘ „ Á ‰  Ì È Ê Î ¯ Ó ‰  ˙ Ó ˜  15 הוקמו 2011 אוגוסט   2010 בחודשי� ינואר :‰
אשר לש� הקמת� הוציאו משרד האוצר והרשויות המקומיות שבה� הוקמו , מרכזי� חדשי�

שיפוצו והצבת , ובכלל זה לש� הקצאה או השכרה של מבנה, ל מרכזח לכ"המרכזי� מאות אלפי ש
 .התשתיות הנדרשות

__________________ 

 . לגולשי� בעת הצור/גלישה חופשית בכיתה שמאוישת במדרי/ המסייע  26
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 ËÒÂ‚Â‡· Ì˘ÂÈ‡Â ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Ì˙Ó˜‰ ·ˆÓ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2011 .
 ‰Ú·¯‡ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÂÏÚÙÂ‰ ‡Ï ‰ÓÏ˘Â‰ Ì˙Ó˜‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈÊÎ¯Ó ‰�ÂÓ˘ ÈÎ ‡ˆÓ�

ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ „Ú .È„È˜Ù˙ Â˘ÈÂ‡˘ ¯Á‡Ï Ì‚ „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÂÏÚÙ ÌÈÎÈ¯„Ó‰ 
 ËÒÂ‚Â‡ „Ú˘ ÔÂÂÈÎÓ2011˙Â¯˘Ó‰ ˙ÈˆÁÓ ˜¯ Ì‰· Â˘ÈÂ‡  . 

 ¯·ÓËÙÒ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙ÙÒÂ� ‰˜È„··2011 ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰Ó ˜ÏÁ· 
ÌÈÎÈ¯„Ó· Ì˘ÂÈ‡ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˙Ò‰ ÏÚÂÙ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ� , ‡Ï ÌÈÊÎ¯Ó‰Ó ‰ÓÎ·

Â˘ Â„ÓÚ Ì‰Â ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ ‰Úˆ·˙‰ÌÈÓÓ . ÂÒÈÂ‚ Ì˜ÏÁÏ˘ ‰˙ÈÈ‰ ÍÎÏ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰·ÈÒ‰
 ÒÈÙÂ‡‰ ˙Â�Î˙· ÌÈ‡È˜· Ì�È‡˘ ‰Î¯„‰· ÔÂÈÒÈ�Â ‰¯˘Î‰ È¯ÒÁ ÌÈÎÈ¯„Ó) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯

ÌÈÊÎ¯ÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ .( 

 כי הקמת המרכזי� החדשי� 2011משרד האוצר כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
בחירת , הקמת מבני�, בה� בחירת יישובי�, י� רבי�הייתה כרוכה בביצוע� ובניהול� של תהליכ

והיערכות , ביצוע מכרז, התמודדות ע� סוגיות משפטיות הנוגעות לגיוס כוח אד�, מודל ההפעלה
עוד צוי� כי המשרד העדי� לדחות בכמה חודשי� את . להפעלת המרכזי� בידי החברות הזוכות

ובסופו , בניתוח של החלופות והסיכוני�איוש� של כמה מרכזי� לטובת השקעה נכונה בחשיבה ו
נוס� על כ� ציי� המשרד בתשובתו כי . של דבר התקבלה החלטה לפרס� מכרז לאחריות כוללת

והעובדה שהמרכזי� לא פעלו , 2011החברות הזוכות קיבלו אחריות למרכזי� החדשי� רק באוגוסט 
לדעת משרד האוצר מדובר .  ידועה למשרד והובאה בחשבו� מראש2011בתפוקה מלאה בספטמבר 

 .בהישג

 ‰Ï·˜˙‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ‰ËÏÁ‰‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯‡Â�È·2010 , ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯2010 ÒÂÈ‚Ï È„ÂÚÈÈ Ê¯ÎÓÏ ‰‡ÈˆÈ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ËÏÁÂ‰ 

ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ , ¯‡Â¯·Ù· ÛÂÒ·Ï ÌÒ¯ÂÙ ¯˘‡ Ê¯ÎÓ2011 , „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ‰�˘Î
˙Ï·˜ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰  . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ,ÌÈÎÈ¯„Ó· Ì˘ÂÈ‡Ï ¯˜ÈÚ·Â ,
 ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÂÏÚÙÂÈ Ì‰ ÈÎ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰

Ì˙Ó˜‰ .„È˙ÚÏ ÌÈÁ˜Ï Â˜ÙÂÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ. 

 

 תכניות עבודה

את המטרות והיעדי� .  מדידי� היא עיקרו� מקובל בניהול פרויקטי�הגדרת מטרות ויעדי� .1
 כל שנה יש �בסו. עולה וסדרי העדיפויותפה שייקבעו בה דרכי, נתיתשהאלה יש לתרג� לתכנית 

 .להסיק מסקנות ולקבל החלטות להמש� פעולה, לבחו� את התוצאות לעומת התכנו�

ובסיומה , י מנהל הפרויקט תכנית עבודה שנתיתבתחילת כל שנה נדרשו מנהלי המרכזי� להציג לפנ
, לש� כ� נקבע מפרט להצגת תכנית העבודה. נדרשו להציג דוח סיכו� שנתי על פעילות המרכז

הגדלת , קביעת יעדי� אופרטיביי� בעניי� הגדלת מספר הקורסי� לילדי�, לרבות הגדרת חזו� ויעדי�
פת המרכז לאוכלוסיות חדשות והרחבת חשי, פיתוח תכני� חדשי�, מספר הקורסי� למבוגרי�

עוד התבקשו המנהלי� להציג את הבעיות והקשיי� הצפויי� בדר� להשגת . שיתופי הפעולה
 . המטרות והיעדי� וכ� פתרונות אפשריי� ותכנו� לארבעת החודשי� הבאי�
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 ¯·„· ÌÈ�Â˙� ÏÂÏÎÏ ÌÈÏ‰�Ó‰ Â˘¯„� ‡Ï ÌÈÊÎ¯Ó‰ Â˘È‚‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙· ÈÎ ‡ˆÓ�
È˜‰ ·ˆÓ‰ÌÈ ,Ì˘ÂÓÈÓ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï ‰˘˜ Ì¯„ÚÈ‰·Â . „ÂÚ

„ÚÈ‰ Ï‰˜ Ï˘ ÁÂ˙È�ÏÂ ÈÂÙÈÓÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�Â˙� ÂÏÏÎ ‡Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÈÎ ‡ˆÓ� , ÂÓÎ
‰¯˘Î‰Ï ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Û˜È‰ ,„ÂÒÈ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ‰Ï ˙Â�˜‰Ï ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÏÂÎÈÂ ‰˙Â‚ÏÙ˙‰ , È„Î

Â� ÌÈÊÎ¯Ó‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘„ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÏÎÏ ‰�ÚÓ ÌÈ�˙. 

הנושא טופל במסגרת תכנית ההערכה המגובשת " מסר משרד האוצר כי 2011בתשובתו מדצמבר 
 ".2011בשנת 

בדוחות הסיכו� השנתיי� נדרשו מנהלי המרכזי� להציג נתוני� בדבר מספר הקורסי�  .2
, וסדנאות שונות שהתקיימושהתקיימו ומספר המשתתפי� בכל קבוצת גיל וכ� מידע על פעילויות 

 . על שיתופי פעולה ועל שינויי� פיזיי� שנעשו במרכזי�

 ÌÈÏ‰�Ó‰ Â˘¯„� ‡Ï ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ˙�˘‰ ÌÂÎÈÒ‰ ˙ÂÁÂ„· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˘ÂÓÈÓ ˙„ÈÓ ÏÚÂ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ÏÚ ·Â˘Á Ú„ÈÓ ÏÂÏÎÏ . Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ

 ˙ÓÂÚÏ ÔÂ�Î˙ È�Â˙� ÌÂÎÈÒ‰ ˙ÂÁÂ„·ÚÂˆÈ·‰ ,ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÚ ÁÂÂÈ„· Ï·Â˜ÓÎ . ÏÂÏÚ ¯·„‰
 ÌÈÊÎ¯Ó‰Ó „Á‡ ÏÎ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‡˘Â�· È˙ËÈ˘ ·˜ÚÓÂ ‰˙Â‡� ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ

Ì‰Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈ„ÚÈ· Ì˙„ÈÓÚ ˙„ÈÓ ‡˘Â�·Â. 

 כי הנושא יטופל במסגרת בדק 2011משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה בעניי� זה בדצמבר 
 .בית שייעשה בפרויקט

 

 

 מדידה והערכה

דורש הצבת יעדי� מדידי� , שנתי בייחוד פרויקט רב, ביצוע פרויקט, על פי תורות ניהול מקובלות
והערכת תוצאות כדי לבדוק את עצ� ההצדקה לקיומו ולקבוע א� הוא משיג את יעדיו באופ� 

 .המיטבי ומהי התמורה שהמדינה מקבלת בעבור המשאבי� שהיא משקיעה בו

 קבע שר האוצר כי חלק מרכזי בניהול 2002ה מאוקטובר "י למינהלת פרויקט להבבכתב המינו
הגדרת מנגנוני� לבחינת הצלחת התכנית בהסתמ� על מדדי� כמותיי� ובחינת� "הפרויקט הוא ב

 כי הפרויקט 200327ג� ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה החליטה כאמור ביולי ". לאור� זמ�
 . אפשר לבדוק א� הושגו יעדיוילווה במחקר כדי שיהיה

ממכו� " ה"ייעו� להערכת פיילוט תכנית להב"ה דאז עבודת " הזמי� ראש מינהלת להב2002ביולי 
המכו� התבקש לפתח ולתק� כלי מחקר שיאפשרו למדוד את . ח" ש200,000 מחקר בעלות של כ

 מכו� המחקר כלי בעקבות כ� פיתח. ה על צמצו� הפער הדיגיטלי"השפעת הפעלת� של מרכזי להב
שאלו� משוב וכלי ממוחשב לניטור השימוש , כגו� שאלו� מידע בתחילת קורס ובסיומו, מדידה

שבכלל� דיווח שבועי על הפעילות במרכזי� המפולח לקבוצות , וכ� כלי בקרה, ביישומי�
ולא בוצע מחקר באמצעות , 2003ההתקשרות ע� המכו� הופסקה באוקטובר . ולאוכלוסיות היעד

 . לי� שפותחוהכ

__________________ 

 .11ראו הערה   27
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ל למנהל התכנית לצמצו� הפער הדיגיטלי והטמעת " מינה כאמור שר האוצר את החשכ2005במאי 
רשאי לבחור יועצי� חיצוניי� שיעבדו בכפו� לחשב הכללי ושיגדירו "וקבע כי הוא " ממשל זמי�"

בחינת� בי� השאר את המנגנוני� לבחינת הצלחת התכנית בהסתמ� על ממדי� כמותיי� ואיכותיי� ו
 מכרז לשירותי ייעו� למנהל התכנית 2005בעקבות זאת פורס� באוגוסט ". לכל אור� יישו� התכנית

למכרז ניגשו כמה . הלאומית לאיגו� משאבי� לצמצו� הפער הדיגיטלי בחברה הישראלית
 .2006א� הוא בוטל בינואר , מועמדי�

כי עליה , בי� היתר, ת עמה צוי�ובהסכ� ההתקשרו,  התקשר המשרד ע� יועצת פדגוגית2008בשנת 
ה על צמצו� הפער הדיגיטלי ולגבש על פיו "לבצע מחקר לבדיקת השפעת הפעילות במרכזי להב

 החלה היועצת הפדגוגית בביצועו של המחקר 2010בנובמבר . המלצות לשינוי המדיניות והפעילות
לצמצו� הפער ה "לבדוק את מידת האפקטיביות של מרכזי להב"במרכזי� הוותיקי� כדי 

עמדות ושינוי הרגלי , שאלו� למדידת אפקטיביות: המחקר נעשה באמצעות כמה כלי�. 28"הדיגיטלי
מבח� הישגי� ; שפיתח מכו� המחקר בשעתו, התנהגות וחשיבה לעניי� השימוש בסביבות דיגיטליות

סיו� במועד . ריאיונות ותצפיות; שאלו� שביעות רצו�; לבחינת אוריינות מחשב בסו� הקורס
 . עדיי� לא הושל� המחקר, 2011ספטמבר , הביקורת

יצוי� כי מלבד ביצוע המחקר האמור פעילותה של היועצת הפדגוגית כללה ליווי שוט� של 
מת� ; בניית קורסי� לפי דרישות שונות; הפרויקט ובכלל זה התאמת קורסי� לקהלי� מגווני�

סיוע בגיבוש ; דיניות במגוו� נושאי�כתיבת מסמכי מ; הכשרות מרוכזות למנהלי� ולמדריכי�
 .סיוע בגיבוש תכניות עבודה למרכזי� ועוד, קריטריוני� לבחירת יישובי� שבה� יוקמו מרכזי�

·‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙�˘Ó ÏÚÂÙ ‰2002 ‰„È„Ó Â˘Ú�˘ ÈÏ· 
ÈÓ Ï˘Â ÈÏËÈ‚È„‰ ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆ ÏÚ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÚÙ˘‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰Â ˙„

ÌÈÊÎ¯Ó· ˙Â¯˘Î‰· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÂÏ‡ ·¯˜· Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÚÓË‰ . ˙ÂÏÂÚÙ
 Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ÌÚÂˆÈ· ˙‡ Â˘¯„ ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚˘ Û‡ ÂÚˆÂ· ‡Ï ‰„È„Ó‰Â ‰Î¯Ú‰‰

Â˙ÂÏÈÚÙ ˙Â�˘ ÍÏ‰Ó· ÔÎÂ , ˙�˘· ¯·Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â2003 ‰„È„Ó ÈÏÎ ¯ÂÓ‡Î ÂÁ˙ÂÙ 
˙¯ÎÈ� ˙ÂÏÚ· ‰Î¯Ú‰Â .¯ÂÓ‡Î , ˙�˘· ˜¯2010‰Ê ¯˜ÁÓ Úˆ·Ï ËÏÁÂ‰  . ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ÔÈÂˆÈ

È‡ ‰Î¯Ú‰ÏÂ ‰„È„ÓÏ ÔÂ�‚�Ó- ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ ˙‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ Â˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ „ÂÓ‡Ï ¯˘Ù‡
„ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÚ . 

˙È‚Â‚„Ù‰ ˙ˆÚÂÈ‰˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ‰ÂÂÏÓ‰
ÌÈ�˘ ‰ÓÎ ‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ,�ÈÈ�Ú˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙‡ Úˆ·˙Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙�ÈÁ· Â ,

Â�ÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ‰Ù˙Â˘ ‡È‰ È¯‰˘ . 

 È„È ÏÚ ‰˘Ú� ‰È‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ÏÚ ¯˜ÁÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ¯‡Â�ÈÓ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ËÏÁ‰Ï Ì„Â˜ „ÂÚÂ È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ È�ÂˆÈÁ Ì¯Â‚2010 Û˜È‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï 

ÌÈ˘„Á ÌÈÊÎ¯Ó ÌÈ˜‰ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰. 

בעקבות קבלת תוצאות המחקר בחודש " כי 2012ל השיב למשרד מבקר המדינה בינואר "שכסג� הח
. בירור התהלי� מתבצע על ידי בימי� אלה.  הוריתי על הקפאת ההלי� המחקרי הנוכחי2011דצמבר 

 ".המלצת המבקר להעסיק גור� חיצוני אובייקטיבי מקובלת והמשרד יפעל בהתא�

 

__________________ 

28  �פער דיגיטלי בנגישות ובזמינות לתשתיות מידע : מטרת המחקר היא לבחו� שינוי בארבעה מדדי
�ופער דיגיטלי ; פער דיגיטלי במיומנויות אורייניות; פער דיגיטלי במודעות; ותקשורת ולתשתיות תוכ

 .ביכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע כאמצעי ייצור
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 שירותי ייעו� לפרויקט

 התקשרות המדינה בחוזה לרכישת שירותי� 1992 ב"התשנ, תא� לחוק חובת המכרזי�בה .1
תעשה באמצעות מכרז פומבי המאפשר לכל אד� הזדמנות שווה להשתת� בו ונועד להשיג את מרב 

 . היתרונות עבור המפרס� מבחינת איכות השירות והמחיר שהמדינה נדרשת לשל� עבורו

מפרטות את סוגי , ) תקנות חובת המכרזי� להל�  (1993 ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי�
ההתקשרויות שהמדינה רשאית להתקשר בה� בחוזה ללא מכרז וביניה� התקשרות לביצוע עבודה 

עוד נקבע בתקנות כי התקשרות מסוג .  לרבות ייעו� או ביצוע מחקר הדורשת יחסי אמו� מיוחדי� 
� להוראות התקנות שיכלול פנייה לכמה בעלי זה תיעשה ככל הנית� בדר� של הלי� תחרותי בהתא

את הנסיבות שבה� יכול , בי� היתר, התקנות א� קובעות. מקצוע העוסקי� בתחו� לקבלת הצעות
משרד ממשלתי להתקשר בפטור ממכרז ובהתקשרות המש� להארי� או להרחיב התקשרות קיימת 

עדיפות המכרז "בתקנות הוא יצוי� כי העיקרו� המנחה . חיסכו� ויעילות, מטעמי� של דחיפות
ולכ� יש , שלפיו חובת קיומו של מכרז היא הכלל ואילו הפטור ממכרז הוא החריג, "הפומבי

 . להשתמש בפטור ממכרז רק במקרי� חריגי� ובמשורה

 ואיל� רכש משרד האוצר מיועצת פדגוגית חיצונית שירותי ייעו� בעניי� צמצו� הפער 2007משנת 
פעילותה של היועצת הפדגוגית כללה ליווי שוט� של הפרויקט וכ� ביצועו , כאמור לעיל. הדיגיטלי

מנתוני משרד . ה על צמצו� הפער הדיגיטלי"של מחקר לבדיקת מידת האפקטיביות של מרכזי להב
 .ח" ש536,000  שולמו ליועצת כ2011 עד אוגוסט 2007האוצר עולה כי משנת 

 29 הלי� של פנייה לקבלת הצעות בפטור ממכרז אישרה ועדת המכרזי� לקיי�2008באוגוסט  .2
שיטות לימוד , צמצו� הפער הדיגיטלי והדרכי� לצמצומו: למת� שירותי ייעו� בנושאי� האלה

 הכריזה ועדת המכרזי� על זכיית� של 2009בפברואר . לקבוצות הגיל השונות והתוכ� הנלמד
 שעות ייעו� 480( ע� היועצת  מההתקשרות תהיה80%ונקבע כי , היועצת הפדגוגית וזוכה נוס�

ההתקשרות היא לשנה ממועד , לפי ההחלטה).  שעות בשנה120( ע� הזוכה הנוס� 20% ו) בשנה
החתימה על ההסכ� ויש אופציה להארי� את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה בתנאי� 

 הזוכה הנוס� ההתקשרות ע�.  נחת� הסכ� התקשרות לשנה ע� היועצת הפדגוגית2009במאי . זהי�
 .משו� שהוא מונה לתפקיד בכיר אחר בשירות הציבורי, לא מומשה

 שעות 480  הגיש מנהל הפרויקט לוועדת המכרזי� בקשה להגדלת שירותי הייעו� מ2010בינואר 
 .2011 שעות בשנה ולהארכת החוזה לשנה נוספת עד אפריל 960 ל

דה אישרה את מימוש שתי האופציות  עולה כי הווע2010מפרוטוקול ועדת המכרזי� מפברואר 
לאור בקשת המציגי� ימומשו "בפרוטוקול צוי� כי . 30להארכת ההתקשרות ע� היועצת הפדגוגית

 נחת� הסכ� 2010במר� ". שתי האופציות וערכ� הכלכלי בשנה אחת שלאחריה תסתיי� ההתקשרות
 960ת הפדגוגית להארכת ההתקשרות לתקופה של שנה ונקבע בו כי במש� השנה תעניק היועצ

�בהסכ� צוי� כי מספר שעות הייעו� הנקוב תוא� את מימוש מלוא תכולת השעות . שעות ייעו
 .שנקבעו בשתי האופציות הנותרות למימוש ההסכ�

 דנה ועדת המכרזי� בבקשה נוספת להארכת הסכ� ההתקשרות ע� היועצת הפדגוגית 2011ביוני 
בבקשה צוי� כי ע� . 31אי� זהי� להתקשרות הקיימתובתנ, בפטור ממכרז מטעמי יעילות וחיסכו�

__________________ 

לתקנות חובת המכרזי� שעניינה התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמו� ) 2)(א(5על פי תקנה   29
� .מיוחדי

הקובעת כי " מימוש זכות ברירה"שעניינה , לתקנות חובת המכרזי�) ב(ג3האישור נית� על פי תקנה   30
טעונה אישור , רזהתקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת שלא בעקבות מכ"

� ".ועדת המכרזי

 .לתקנות חובת המכרזי�) 4(3לפי תקנה   31
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ה הוחלט לבצע מחקר מקי� לבדיקת "החלטתו של שר האוצר להרחיב את פרויקט להב
לפיכ� פיתחה היועצת . ה בכל הנוגע לצמצו� הפער הדיגיטלי"האפקטיביות של מרכזי להב

י� כי הוועדה בפרוטוקול הוועדה צו. הפדגוגית מער� מחקר שעתיד לפעול במש� כמה שני�
שבה� , )2012 דצמבר   2011יוני (השתכנעה בנחיצות השירותי� המבוקשי� לתקופה של שנה וחצי 

עוד הנחתה הוועדה את הגורמי� המקצועיי� להיער� לביצועו של הלי� .  שעות ייעו�960יוענקו 
 .תחרותי לקראת סיו� ההתקשרות הזאת

התקשרות קבעו כי , 2009מאי , � במועד ההתקשרותכפי שהיו בתוק, תקנות חובת המכרזי�יצוי� כי 
,  המש� להתקשרות ראשונה בתו� שלוש שני� ממועד ההתקשרות הראשונההמשמשתנוספת 

בנסיבות שבה� השמירה על האחידות נדרשת מטעמי וטיבי� ע� עור� המכרז יבתנאי� זהי� לה או מ
בר של כל התקשרויות ההמש� לא י� המצטישוו; ) התקשרות המש� בפסקה זו (סכו� או יעילות יח

עוד נקבע ). ה במועד כל אחת מהתקשרויות ההמש�ישווי (שווי ההתקשרות הראשונהמ יהיה גבוה
 משווי ההתקשרות 50% מ יהיה גבוהההמש�  י� המצטבר של התקשרויותי שווא� בתקנה כי
� ימיכו לענימי שהוא הס אישור  עדרו יובה, ל"כ טעונה התקשרות ההמש� אישור החש,הראשונה

התקשרות המש� א� א� היא , בנסיבות מיוחדות ומטעמי� שיירשמו,  רשאי לאשרל"החשכ .זה
א� א� שוויי� המצטבר של התקשרויות ,  שלוש שני� ממועד ההתקשרות הראשונהכעבורנעשית 

א� א� ההתקשרות הראשונה נעשתה שלא בעקבות ושווי ההתקשרות הראשונה מ גבוהההמש� 
 .מכרז

 כי מימוש האופציה להתקשרות בדר� של 2011אוצר השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר משרד ה
הגדלת מספר השעות בתקופה של שנה במקו� לפרוס אות� במש� שנתיי� אינו מהווה פגיעה 

וכי פריסת השירותי� על פני תקופה קצרה יותר בוצעה משיקולי� שיסוד� , בעקרונות דיני המכרזי�
בעניי� הארכה נוספת של ההתקשרות ביוני . לרבות הרחבת היקפו, רויקטבהתפתחויות שחלו בפ

מתרחב ומורכב אשר עתיד לחול , הפרויקט הינו פרויקט דינאמי" ציי� משרד האוצר כי 2011
בהיותו כזה ובמטרה לבצע מחקר כנדרש לפי החלטת שר האוצר ולייש� . בפריסה כלל ארצית

נדרשה הכרה מעמיקה של היוע� ע� , ת הפרויקטל על הרחב"במועד את החלטות השר והמנכ
מצאה הוועדה כי ההתקשרות מול היועצת המסוימת הינה חיונית וא� הכרחית , לפיכ�. הפרויקט

 ". לתקופה הנוספת

ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ , ‰ÊÓ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‚¯Á ˙È‚Â‚„Ù‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰
˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· Ú·˜�˘ ‰ÊÓÂ È˙Â¯Á˙‰ ÍÈÏ‰· ¯„‚Â‰˘‰ÓÚ  , Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ‰˘Ú�Â

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙ ˙Â‡¯Â‰Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜È‰· ÂÊ ‰Ï„‚‰
‰˙˘Ú� Â· ÔÙÂ‡· ÌÎÒ‰‰ ˙Î¯‡‰Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰·Â È˙Â¯Á˙‰ ÍÈÏ‰· ˙Â¯„‚‰Ï ÒÁÈ· ,

È˙Â¯Á˙‰ ÍÈÏ‰‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ËÁ‰Ï ÂÏÈ·Â‰ :˙È˘‡¯ , ‰ÂÂ˘ ˙Â�Ó„Ê‰ Ô˙Ó· ÂÚ‚Ù Ô‰
ÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÏ„È˜Ù˙Ï ÌÈ ,˙È�˘Â , ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ˙Â¯˘Ù‡· ÂÚ‚Ù Ô‰

ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ ,˙ÂÙÂÏÁ ˙�ÈÁ· ˙Â·¯Ï. 

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï·˜Ï ˘Â¯„˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÏÎ· ˙È‚Â‚„Ù‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÌÏÏÎ·Â ÌÈË¯ÂÙÓ ÚÂˆÈ· È�Â˙�Â ÌÈ¯·Ò‰ Â·Â ÍÓÒÓ

˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Â�˘ , Ì¯Â·Ú˘ ÔÂÈÏÈÓ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ ‰Î „Ú „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘"Á , Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÔÎÂ
˙Â‡·‰ ÈˆÁÂ ‰�˘· Â�˙�ÈÈ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ . ÔÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈˆÂÁ� ÂÈ‰ ÂÏ‡ ÌÈ�Â˙�

Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í˘Ó‰ . ˙‡ Á˙ÙÏ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
·‰Ï ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙�ÈÁ·Ï ¯˜ÁÓ Úˆ·ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰"‡ ‰ ˘È˘ Á¯Î‰· ‰ÚÓ˘Ó ÔÈ

˙ÓÈÈ˜‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï. 

 הסכמי ההתקשרות של משרד האוצר ע� היועצת לא כללו פירוט של תוצרי העבודה שעל  .3
. היועצת להפיק ולא כללו דרישה למת� דיווח מפורט בעניי� מהות שעות הייעו� שניתנו בפועל
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א� הדיווח לא היה מפורט דיו ולכ� ,  שעות הייעו�בשנות עבודתה דיווחה היועצת על, בהתא� לכ�
פגישות וישיבות "דווח כי בוצעו , למשל. אפשר ללמוד ממנו אילו שירותי� ותוצרי� סיפקה אי

בניית כלי "כמו כ� דווח על שעות של . בלא שפורט ע� מי נפגשה ולאיזו מטרה" במשרד האוצר
 . ועוד" כתיבת ניירות תכני�", "כתיבת מער� המחקר", "עיבוד מער� המחקר", "מחקר

משרד מבקר במדינה בירר ע� מנהל הפרויקט כיצד הוא בוח� ומאשר את החשבוניות שמגישה לו 
ויש , יש פגישות המתועדות ביומ�, יש פגישות שהוא זוכר את דבר קיומ�, לדבריו. היועצת

� מנהל הפרויקט כי עוד ציי. חשבוניות שהוא מאשר על יסוד מערכת העבודה המשותפת של שניה�
והוא אינו בוח� את דיווחי השעות שהיא מגישה אחד , יחסי העבודה ע� היועצת מבוססי� על אמו�

 .לאחד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÏÂÎ˙‰ Ï˘ ˘‡¯Ó ‰ÚÈ·˜ ‡ÏÏ ıÚÂÈÏ ÌÂÏ˘˙ , ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ
ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯ˆÂ˙‰Â ,Ú˘ ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏÂ Â˙„Â·Ú Ï˘ ÈÂ‡¯ „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏ ˙Â

ÔÈ˜˙ Â�È‡ ˘È‚Ó ‡Â‰˘ ıÂÚÈÈ‰ . ˙ˆÚÂÈ‰ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ„ÚÈ ¯È„‚È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰�ÓÓ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯ˆÂ˙‰ ˙‡Â , ÏÚÂ ‰˙„Â·Ú ÏÚ ‰˙Â‡� ‰¯˜· Úˆ·Ï ÂÏ ¯˘Ù‡È˘ ¯·„

‰Ï ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰. 

  השיבה היועצת הפדגוגית למשרד מבקר המדינה כי בעת מילוי תפקידה היא נדרשה2011בנובמבר 
. לספק באופ� שוט� ה� תוצרי� חדשי� וה� עדכו� של תוצרי� על פי ההתפתחויות בתחו� המחשוב

ה והזדהותי המלאה ע� הפעילות וע� "נוכח הפעילות הענפה המתבצעת בלהב"עוד ציינה כי 
". הרי שבפועל אני משקיעה הרבה מעבר לשעות הייעו� המדווחות לתשלו� המשרד, מטרותיה

 . כי הנושא יטופל לאלתר2011למשרד מבקר המדינה בדצמבר משרד האוצר השיב 

 

 

 גיוס כוח אד� למרכזי�

 )קוסט פלוס(גיוס עובדי� בשיטת עלות בתוספת עמלה 

ל מכרזי� לרכישת שירותי כוח אד� מקצועי "בתחילת המאה העשרי� ואחת פרס� החשכ .1
 במשרדי הממשלה הועסקו רוב עובדי המחשוב, על סמ� מכרזי� אלו. למיזמי מחשוב של הממשלה

באמצעות חברות כוח אד� בשיטת עלות בתוספת ) א: ( באחת משתי הדרכי� האלה2011עד שנת 
באמצעות בתי תכנה בדר� של רכישת שעות ) ב(; ) מכרז קוסט פלוס להל�  COST(32)(+עמלה 

 ). מכרז בתי תכנה להל�  (33עבודה במקצועות של טכנולוגיית המידע והתקשוב

 ובה רשימה של עשר חברות �34"ל הוראת תכ"פרס� החשכ, בעקבות מכרז קוסט פלוס, 2002ביוני 
החברות , על פי ההוראה. כוח אד� שזכו במכרז לאספקת שירותי כוח אד� במקצועות המחשוב

ונקבע ע� איזו קבוצה יעבוד כל )  קבוצה א וקבוצה ב להל� (ל לשתי קבוצות "חולקו על ידי החשכ
בכל המקרי� בה� "ראה נקבע שמשרד האוצר יעבוד ע� החברות שבקבוצה ב ובהו. משרד ממשלתי

יבקש , המשרד ידרוש לקבל שירותי� הנכללי� בהוראת שעה זו מעובד שהמשרד בחר בו מראש

__________________ 

 .4/2002מממ ' מכרז מס  32
33

 

 .2/2003מממ ' מכרז מס 
34

 

� "תכ #�אספקת שירותי כוח אד� בתחומי המחשוב בשיטת ", 14.4.1' הוראה מס, כספי� ומשק,  תקנו
 ".עלות בתוספת עמלה
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כדי , לפי הסדר ברשימת הקבוצה הקבועה, בסבב מחזורי' הקבוצה הקבועה'זאת המשרד מספקי 
 ". חד מהספקי� שבקבוצה הקבועה יהיה שווהידי כל א שמספר העובדי� המסופקי� על

נית� להחלי� "ל הממונה על שכר ותנאי שירות הנחיה ולפיה " הוציא סג� בכיר לחשכ2007בנובמבר 
לא נית� להחליפ� . ]ההדגשה במקור[בתי תוכנה בלבד נותני שירותי מחשוב במסגרת התקשרות ע� 

 ".באמצעות שיטת עלות פלוס עמלה

 עד נובמבר 2002גויסו משנת , לרבות מנהל הפרויקט, ה"ובדי פרויקט להבבביקורת נמצא כי ע
ס� עלות ההתקשרויות ע� .  במסגרת מכרז קוסט פלוס '  חברה א  מחברת כוח אד� אחת 2010

 .ח" מיליו� ש70  היה כ2011 עד מר� 2002בעניי� זה משנת ' חברה א

‰Ï È„·ÂÚ ÒÂÈ‚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó·"‰ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰�Ó ˙Â·¯Ï ,
 Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ‰˘Ú� ÒÂÏÙ ËÒÂ˜ Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ˘ ˙Â¯·Á‰ ˙Á‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘Î Í˘Ó·

Î˙‰ ˙‡¯Â‰Ï" ÏÎ·˘ ˙Â¯·Á‰ ÔÈ· È¯ÂÊÁÓ ··Ò Úˆ·Ï ˘È ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰· ÈÎ ˙Ú·Â˜‰ Ì
‰ˆÂ·˜ .ÔÎ ÂÓÎ , ¯·Ó·Â�· ‰�˙È�˘ ‰ÈÁ�‰‰ ˙Â¯ÓÏ2007 Ì„‡ ÁÂÎ ÛÈÏÁ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰ÈÙÏÂ 

˙Â¯È˘ ˜È�ÚÓ‰‰�Î˙ È˙· Ê¯ÎÓ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰· ˜¯ ·Â˘ÁÓ È ,·‰Ï È„·ÂÚ ÒÂÈ‚" ‰
˙ÂÙÒÂ� ÌÈ�˘ ÈˆÁÂ ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó� ÒÂÏÙ ËÒÂ˜ Ê¯ÎÓ· , ¯‡Â�È „Ú2011. 

ל מכרז מרכזי לאספקת שירותי " פרס� מינהל הרכש הממשלתי באג� החשכ2009בפברואר  .2
 מכרז  להל�  (35רדי הממשלהמחשוב ונותני שירותי� בתחומי טכנולוגיות המידע והתקשוב במש

  המכרז נועד להסדיר שישה מאגרי ספקי� ולהחלי� את שני המכרזי� הקודמי� ). שירותי מחשוב
 פורסמו רשימות הזוכי� במכרז בכל אחד 2010ביוני . מכרז קוסט פלוס ומכרז בתי תכנה

 . מהאשכולות

 36שפט לענייני� מינהליי�בעקבות עתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלי� בשבתו כבית מ
מת� שירותי� בתחו� , בי� היתר, בדבר הספקי� הזוכי� במכרז שירותי מחשוב באשכול שעניינו

 וכ� בעקבות הודעת המדינה כי תעכב את מימוש המכרז באשכול זה  ) 4 אשכול  להל� (ההדרכה 
 .4 הופסק הגיוס מאשכול 2010 מיולי  עד הכרעת בית המשפט 

 רשויות 17 להרחיב את היק� הפרויקט ולחתו� על חוזי� ע� 2010 מינואר נוכח החלטת השר
ה משויכי� לאשכול "אול� מאחר שעובדי פרויקט להב. מקומיות נדרש גיוס מידי של מנהלי מרכזי�

 2010ל באוגוסט "על כ� החליט סג� החשכ. לא היה אפשר לגייס עובדי� לפי המכרז החדש, 4
לגייס ,  באמצעות קוסט פלוס בתנאי� נוכחיי� וכני� ומחכי� לגיוס לגייס מנהלי מרכזי� שכבר מ"

להודיע לה� שע� מת� פסק הדי� יתבצע מעבר של העובדי� , 4א� ורק מחברות שזכו באשכול 
 ". למודל המכרז החדש

בעקבות קבלתה של החלטה זו גויסו באמצעות מכרז קוסט פלוס כמה עובדי� למרכזי� הוותיקי� 
לנוכח ההתקדמות בהקמת המרכזי� , אחר כ�. '� הועסקו על ידי חברה אשא� ה, והחדשי�
 . נית� אישור לגיוס� של עובדי� נוספי� באמצעות מכרז בתי תכנה, החדשי�

 

__________________ 
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 מכרז לאספקת שירותי ניהול והדרכה במרכזי� החדשי�

ה " הוחלט לפרס� מכרז ייעודי לאספקת שירותי ניהול והדרכה למרכזי להב2010באוקטובר  .1
דרישות שהגיעו מצד הרשויות המקומיות , לנוכח ההתקדמות בהקמת המרכזי� החדשי�. החדשי�

, להפעלת� והתמהמהות בפרסו� המכרז הייעודי ובשל מחסור בכוח אד� ג� במרכזי� הוותיקי�
כי יש להתחיל בגיוס מידי של נותני שירותי� ה� , 2011בינואר , ל משרד האוצר דאז"החליט מנכ
 .וותיקי� שחסר בה� כוח אד� וה� למרכזי� החדשי�למרכזי� ה

בעשרה :  נרש� מחסור חמור בכוח אד� במרכזי� הוותיקי� והחדשי� כאחד2011יצוי� כי בינואר 
עמדו ) 17מתו� (ותשעה מרכזי� חדשי� ;  מתק� כוח האד�27% מרכזי� ותיקי� היה מחסור של כ

 . מוכני� ללא כוח אד� מספק להפעלת�

 2011ל מינואר " התקיי� דיו� בלשכת שר האוצר ובו אשרר השר את החלטת המנכ2011בפברואר 
יש לגייס מיד עובדי� , שבו מרכזי� מוכני� להפעלה סגורי�, וקבע כי כדי להימנע מהמצב הקיי�
 .למרכזי� ולהפעיל� בהקד� האפשרי

ני של הוצאה הודעת תיחור לבתי תכנה לאיוש זמ, בעקבות זאת פורס� המכרז הייעודי .2
לצור� איוש המרכזי� ' ונחת� הסכ� ע� חברה א, המרכזי� החדשי� עד בחירת זוכה במכרז הייעודי

 :להל� הפרטי� על ההליכי� לאיוש המרכזי� החדשי�. הוותיקי� שחסרו בה� מדריכי�

)‡( Ì È ˘ „ Á ‰  Ì È Ê Î ¯ Ó ‰  ˘ Â È  הוחלט כי לכל אחד מ� המרכזי� המוכני� יגויסו :‡
 וכי נותני שירותי� אלה יספקו את השירותי� באופ� זמני עד בחירת ,לאלתר מנהל ושני מדריכי�

 יצאה הודעת תיחור ממשרד האוצר לחברות שזכו במכרז בתי 2011במר� . זוכה במכרז הייעודי
בהודעה צוי� כי אספקת השירותי� היא לתקופה של שישה חודשי� ויש אופציה להאריכה . תכנה

משרד האוצר פרס� מכרז להתקשרות ע� גור� שיישא עוד צוי� כי . בשישה חודשי� נוספי�
, ה אשר יסדיר את אספקת השירותי� המבוקשי� בפנייה זו"באחריות כוללת למרכזי התקשוב בלהב

 . באופ� זמני, וכי פנייה זו נועדה להביא לקבלת השירותי� המבוקשי�

)·( È „ Â Ú È È ‰  Ê ¯ Î Ó ‰  Ì Â Ò ¯ Ù: פרס� משרד האוצר מכרז ייעודי 2011 בפברואר 
וכל , ה ולפיו במרכזי� החדשי� יועסקו עד שני ספקי�"לאספקת שירותי ניהול והדרכה למרכזי להב
בקבוצת מרכזי� נפרדת ויהיה ) ה� מנהל ה� מדריכי�(אחד מה� יספק את כל נותני השירותי� 

כמו כ� נקבע מחיר מינימלי שנתי . להכשרת� ולניהול השוט� שלה�, אחראי לגיוס נותני השירותי�
במכרז מצוי� כי בכמה ). מנהל וארבעה מדריכי�(ח שאפשר להציע להפעלת מרכז " ש540,000של 

וכי , מהמרכזי� החדשי� הוחל בהלי� גיוס של נותני שירותי הדרכה וניהול מכוח מכרז בתי תכנה
עוד צוי� כי לאחר . מדובר בגיוס של נותני שירותי� זמניי� עד בחירת� של ספקי� מכוח מכרז זה

והספקי� שייבחרו , הספקי� במכרז הזה יבוטלו ההתקשרויות לאספקת השירותי� הזמניי�בחירת 
 .ובכלל זה לבחירת כל המנהלי� והמדריכי�, יקבלו אחריות מלאה למרכזי�

 

 כוח האד� במרכזי� החדשי� 

 לרבות של הרשות  בשני� האחרונות מסתמנת מגמה הולכת וגוברת של החקיקה והפסיקה  .1
, ועל המדינה כמעסיקה בפרט, טלת אחריות רבה יותר על מזמי� השירותי� בכלל לה המבצעת 

ביטוי לכ� נית� לראות . לעניי� השמירה על זכויות העובדי� החיצוניי� המועסקי� בחצריה�
 בנושא צעדי� לצמצו� הפערי� החברתיי� והגדלת שיעור 2007בהחלטת ממשלה מפברואר 

להורות לחשב הכללי להרחיב את "כי יש ,  בי� היתר,שבה נקבע, 37ההשתתפות בכוח העבודה
פעולות הביקורת על אכיפת חוקי העבודה על ספקי השירותי� לממשלה אשר המרכיב העיקרי 

__________________ 
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ולקבוע דרכי ענישה מנהלית כלפי מי שנמצא מפר את חוקי , באספקת� הוא העסקת כוח אד�
עוד נקבע בהחלטה כי ". שלתיי�ובכלל זה מניעת השתתפות עתידית במכרזי� ממ, העבודה כאמור

על ידי קבלני  ל במשרד האוצר יקבע כללי� והנחיות להגנה על זכויות עובדי� המועסקי�"החשכ
 .שירותי�

במכרז לרכישת "נקבע כי , 199338 ג"התשנ, חובת המכרזי�לתקנות ) 4(6ה בתיקו� שהוכנס בתקנ
ית בהמצאת תצהיר בכתב של עבודה או שירותי� עתירי כוח אד� השתתפות במכרז תהיה מותנ

לפי , בדבר קיו� חובותיו של המציע בעניי� שמירת זכויות עובדי�, המציע ושל בעלי השליטה בו
צווי ההרחבה וההסכמי� הקיבוציי� החלי� על המציע כמעסיק לצור� אספקת , דיני העבודה

  ".העבודה או השירותי�

החוק . 2011 ב"התשע, ל דיני העבודה אישרה הכנסת את החוק להגברת האכיפה ש2011בדצמבר 
 . קובע כי נית� יהיה לתבוע במקרי� מסוימי� ג� מזמי� של שירותי קבל� ולא רק את הקבל� עצמו

 החברות  להל� ( הודיע משרד האוצר על זכיית� של שתי חברות במכרז הייעודי 2011ביוני  .2
א עלה כי שתי החברות הציעו את "נמעיו� בפרוטוקולי� של ועדת ע). 'וחברה ג' חברה ב, הזוכות

יצוי� כי במכרז קוסט . ח לשנה" ש540,000   שנקבע במכרז להפעלת מרכז אחד יהמחיר המינימל
ואילו במכרז הייעודי אי� שו� פיקוח על תקורת , פלוס תקורת החברות הייתה ידועה וקבועה מראש

 .החברות הזוכות

 שישה  חדשי� והועסקו בה� עשרה מנהלי�  המרכזי� ה17  מ10במועד זכיית� במכרז פעלו 
מאי   וארבעה מנהלי� שנקלטו בחודשי� מר�2010נובמבר  מנהלי� שנקלטו בחודשי� אוקטובר

 .2011שרוב� נקלטו במאי ,  מדריכי�19 וכ�   2011

ל משרד " שלחו עובדי� במרכזי� החדשי� תלונות למנכ2011 ובתחילת יולי 2011בסו� יוני 
מהתלונות . לאמצעי התקשורת ולמבקר המדינה, � התלונות נשלחו לחברי כנסתהעתקי� מ. האוצר

משרד האוצר לא הודיע לה� בעת גיוס� שמדובר בהעסקה זמנית עד פרסו� תוצאות : עולה כלהל�
המשרד או מי ; וכמה מה� א� גויסו לפני שהתקבלה החלטה רשמית לפרס� מכרז ייעודי, המכרז

;  זכיית החברות ועל השינויי� שעתידי� לחול בתנאי העסקת�מטעמו לא הודיעו לעובדי� על
 למנהל מרכז 29% לרבות הפחתת שכר בשיעור של כ, התברר לעובדי� כי יורעו תנאי העסקת�

, באופ� ששכר� של המדריכי� יסתכ� בקצת יותר משכר המינימו�,  למדרי�22% ובשיעור של כ
 . 39ח" ש4,100שהיה באותו המועד 

ל לעובדי� ולחברי כנסת שפנו אליו בעניי� זה עולה כי משרד האוצר "סג� החשכמתשובות שמסר 
וא� ירצו , הודיע לחברות הזוכות כי את המרכזי� מפעילי� באופ� זמני עובדי� של חברות אחרות

המשרד אינו , ע� זאת מאחר שמדובר במכרז לשירותי מיקור חו�. בכ� ה� יוכלו להעסיק אות�
עוד עולה מדבריו כי בריאיונות שקיימה ועדת . י ההעסקה של העובדי�מתערב בכל הנוגע לתנא

סג� . הבוחני� ע� המועמדי� נאמר לה� שמדובר באספקת שירותי� לתקופה של עד חצי שנה
כדי למנוע הצעת ,  מהעלות של מרכז ותיק90%שהוא , ל ציי� כי במכרז נקבע מחיר מינימו�"החשכ

וכי לנוכח , יכות השירותי� הניתני� במרכזי� החדשי�הצעות לא סבירות העלולות לפגוע בא
התלונות שהתקבלו פנה משרד האוצר לחברות הזוכות וביקש כי יבחנו דרכי� להמש� העסקת� של 

 .העובדי� במרכזי� בתנאי שכר המקובלי� בשוק בתחו� זה

ר שביעות  התקיי� בלשכת שר האוצר דיו� בעקבות פניות העובדי� ובו הביע השר את חוס5.7.11 ב
השר קבע כי במבח� התוצאה המכרז "בסיכו� הדיו� צוי� כי . רצונו מאופ� ניהול המכרז ומתוצאותיו

והנחה את "  עובדה שלא נלקחה בחשבו� בהכנתו פוגע בשכר ובזכויות העובדי� , הינו כשלו�

__________________ 

 .442' עמ, )9.2.09(ט "התשס, 6750ת "ק  38
, רה מלאה שכר הקרוב לשכר הממוצע במשקלפני המכרז הייעודי השתכרו המנהלי� עבור עבודה במש  39

 .  מהשכר הממוצע במשק#70%והמדריכי� השתכרו כ
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עו ל לכנס את ועדת המכרזי� לבחינה מחודשת של הסכומי� שנקב"ל ואת סג� החשכ"המשנה למנכ
ל המשרד כדי לבחו� את האפשרויות לתיקו� הנזק "עוד הוחלט לקיי� דיו� בלשכת מנכ. במכרז
 . שנגר�

באמצעות דואר , ל המשרד ולאחרי�"למנכ, ל ללשכת שר האוצר" העביר סג� החשכ6.7.11 ב
 ולפיה� אי, את השגותיו לגבי סיכו� הדיו� האמור וטע� כי הוא אינו משק� את דבריו, אלקטרוני

עוד ציי� . פשר לראות במכרז כישלו� בלי לשמוע ולהבי� את טיעוני ועדת המכרזי� ואת שיקוליהא
הושל� בלוח זמני� מצוי� , מדובר בהלי� שהסתיי�. מדובר במכרז נכו� וראוי"ל כי "סג� החשכ

 ".והמשרד הינו בתהלי� מימושו

מסיכו� הדיו� עולה כי . מכרזבעקבות הנחיית השר התכנסו באותו היו� חברי ועדת המכרזי� לדו� ב
 מעלות הפעלה של מרכז 90%חברי הוועדה הבהירו כי הסכו� שנקבע כמינימו� במכרז שיעורו 

וסכו� זה נקבע כמחיר ס� כדי לוודא שלא יינתנו הצעות נמוכות מדי שבעטיי� לא יתאפשר , ותיק
בד של תנאי המכרז הבהיר בעניי� התערבות ושינוי בדיע. להשיג שירות איכותי ברמת יעילות גבוהה

היוע� המשפטי של משרד האוצר שמדובר במכרז שהסתיי� ולא נית� לשנות את תנאיו בדיעבד 
האפשרות לבטלו הינה אפשרות מסוכנת ויקרה בשל הסתמכות החברות על הודעת "והוסי� כי 

 ".הזכייה ותחילת פעולות היערכות בהתא�

שרד האוצר דאז ובו ציי� כי החברות הזוכות ל מ"ל מכתב למנכ" הוציא סג� החשכ7.7.11 ב
התבקשו לעשות מאמ� ולקלוט את רוב נותני השירותי� הקיימי� בתנאי� המיטביי� והקרובי� 

 .וכי החברות הסכימו ובלבד שלא ייגר� לה� הפסד בעקבות כ�, ביותר לאלה שה� מקבלי�

 בהסכמי� ע� בתי בדיקה של כמה מהסכמי ההתקשרות שחתומי� עליה� העובדי� העלתה כי
עוד נמצא כי משרד האוצר הסתפק בהודעה לבתי התכנה . התכנה לא צוי� שמדובר בעבודה זמנית

יודגש כי הודעה זו ניתנה במסגרת הלי� התיחור לגיוס נותני . ולפיה העסקת� של העובדי� זמנית
 . שירותי� למרכזי� החדשי� בלי לוודא כי מידע זה יועבר ג� לעובדי� עצמ�

„¯˘Ó ¯·Â„Ó˘ ÂÚ„È ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó 
‰·Âˆ˜ ‰ÙÂ˜˙Ï ÒÂÈ‚· ,‰�˘ „Ú ‰�˘ ÈˆÁ Í˘ÓÏ , ˙Â¯·Á‰ È„È ÏÚ Ì˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ÈÎ

Ô˙¯ÈÁ·Ï ÔÂ˙� Ê¯ÎÓ· ˙ÂÎÂÊ‰ , Á¯Î‰· ÌÈ‰Ê Ì�È‡˘ ‰˜ÒÚ‰ È‡�˙· ‰È‰˙ ÔÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÂ
ÌÈÈ�Â˘‡¯‰ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡�˙Ï .Â ˙È·ËÈÓ‰ Í¯„‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ‰Ê È˙Â‰Ó Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ‰ÈÂ‡¯‰

 ·ÂÏÈ˘Â ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ì˙Á˘ ÌÈÓÎÒ‰· ÂÏ‡ ÌÈ�ÈÈ�ÚÏ ˘¯ÂÙÓ ÈÂËÈ· Ô˙Ó ‡È‰
ÌÈ„·ÂÚ‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ·Â˙Î Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ¯·„· ÌÈÓÎÒ‰· ˙˘¯ÂÙÓ ‰·ÂÁ. 

 הפיק ולאור הרעש התקשורתי, בדיעבד"ל למשרד מבקר המדינה כי " השיב סג� החשכ2012בינואר 
 ".תו� למידת הערות המבקר, המשרד לקחי� ויפעל לצור� מניעת הישנות� של מקרי� כגו� אלה

 

 גיוס מדרי� חמישי למרכזי� החדשי�

. ה"ל לחברות שזכו במכרז אישור לתחילת הפעלת מרכזי להב" שלח סג� החשכ2011ביולי  .1
עוד . מנהל וארבעה מדריכי� והיא  שאי� לרדת ממנה " רמת השירות הבסיסית"בהודעה הוגדרה 

  " רמת שירות מורחבת"צוי� כי החברה תהיה רשאית להגיש תכנית עבודה לכל מרכז המבוססת על 
לרבות אופ� פריסתו ,  וכי בתכנית שתוגש יוגדר בפירוט השירות המורחב  מדריכי� למרכז 5 או 4.5

 . לאור� שבוע הפעילות והתכני� שיועברו בו

ל למשרד מבקר המדינה כי התקיימו דיוני� פנימיי� בהשתתפות "� החשכ מסר סג2011באוגוסט 
ה "עלתה האפשרות לבקש מהחברות לספק למרכזי להב"חשב המשרד והיוע� המשפטי ובה� 
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הנושא נבח� מבחינת ההוצאה .  מדריכי�4 מדריכי� למרכז במקו� 5 הכולל  שירות מורחב 
הוא הוסי� כי בדק את הנושא ע� אג� . "ימוש ונמצא אפשרי למ ומבחינה משפטית ביחס למכרז 

ל משרד " עודכ� מנכ2011יולי ב, לדבריו. התקציבי� בשיחה טלפונית וקיבל את אישורו לצאת לדר�
ו ואישור היוע� המשפטי אישורוהתקבל , ובכלל זה בנושא הוספת המדרי� החמישי, האוצר בעניי�

וכי , כתוב סיכו� יצא בעניי� זהלא   מבירור שקיי� משרד מבקר המדינה עלה כי.של המשרד
 .ל"שנמסר למנכ עדכו� הדברי� סוכמו במסגרת

ל "ל משרד האוצר ולעוזרת המנכ" למשנה למנכ2011ממסמ� שהעביר מנהל הפרויקט בסו� יולי 
 ...אתז בהצעה תהבעייתיו על יעלהתר וניהולית מוסרית ,מקצועית חובהחש "עולה כי לדבריו הוא 

 ...". וניהוליתמקצועית נדרשת שאינה מיותרת מדרי� תמשר מוסיפה ההצעה

ל למשרד מבקר המדינה כי בח� ע� חשב המשרד והיוע� המשפטי " השיב סג� החשכ2011בדצמבר 
בה� השירות לציבור והתועלת , וה� הביאו בחשבו� שיקולי� רבי�, את נושא המדרי� החמישי
אלקטרוני שהעביר לחשב המשרד וליוע� לתשובתו ציר� הודעת דואר . ממהל� כזה לעומת עלותו

ל כי המשרד ידע מראש "עוד ציי� סג� החשכ. המשפטי ובה מסוכמי� עקרונות השירות המורחב
וכי הדבר דורש היערכות , שלא יהיה אפשר לקבל מ� המדרי� החמישי תפוקה מלאה מהיו� הראשו�

אפשרה פתיחת המרכזי� ראוי לדעתנו לבחו� הא� ההחלטה ", לדבריו. והתייצבות של המערכת
קיומו של מדרי� נוס� בכל מרכז תביא לייעול , לאור� זמ�, ופתרו� המשבר כשלב ראשו� והא�

עוד ציי� כי בכוונת המשרד לקיי� בחינה בתו� שנה מהפעלת המרכזי� החדשי� ". ולשיפור השירות
 .במתכונת זו

‰ ÍÈ¯„Ó‰ ÒÂÈ‚ ÔÈÈ�Ú· ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÎÈÏ‰ Â˘¯„� È˘ÈÓÁ
¯˙ÂÈ ÌÈÈ„ÂÒÈ ‰ËÏÁ‰Â ‰�ÈÁ· ,‰ËÏÁ‰‰ „ÂÚÈ˙ ˙Â·¯Ï . Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó ÍÎ· Í¯Âˆ‰

‡˘Â�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈË·È‰ ‰ÓÎ ÁÎÂ�Ï :„Á‡‰ , ÌÈÎÈ¯„Ó ‰˘ÈÓÁ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÏÂÎÈ
ÌÈÊÎ¯Ó‰Ó ˜ÏÁ· ˙Ï·‚ÂÓ ,„·Ï· „ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ È˙˘ ÌÈÏÏÂÎ‰ ;È�˘‰ , ÂÚ·˜�˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â�

È¯„Ó‰ Ì‰ÈÙÏÂÌ‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙ÈˆÁÓÎ· ˜¯ ‰Î¯„‰· ÌÈ˜ÒÂÚ ÌÈÎ ;È˘ÈÏ˘‰Â ,
 ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈÎÈ¯„Ó· ¯ÂÒÁÓ‰)Î Ï˘ ¯ÂÒÁÓ-38%Ì„‡‰ ÁÂÎ Ô˜˙Ó  .( 

קבלתי כעת : "למנהלי המרכזי� הוא ציי�' ל חברה ב" מנכ2011בדואר אלקטרוני ששלח ביולי  .2
 וכ� נוצרה 5 ל... ה"ל מרכז להבממשרד האוצר אישור בכתב להגדיל את מספר המדריכי� בכ

יצוי� כי בחוזי ...". בונוס חודשי קבוע של... סיטואציה המאפשרת להעניק למדריכי� הוותיקי�
בונוס "לרבות סעי� של , ההתקשרות של חברה זו ע� העובדי� הוותיקי� מפורטי� רכיבי השכר

 ".ייעודי ממשרד האוצר למדרי� ותיק

 למשרד מבקר המדינה כי החברה לא קיבלה כל 2012 בפברואר 'ל חברה ב"בעניי� זה מסר מנכ
וכי כל ההחלטות בעניי� זה היו , הנחיה ממשרד האוצר בדבר תשלומי� שעליה להעביר לעובדי�

 .שלה בלבד

ל משרד האוצר ולעוזרת " למשנה למנכ2011במסמ� האמור שהעביר מנהל הפרויקט בסו� יולי 
 לכל המשרד עלות את מעלה המוצע הפתרו�"י� החמישי כי ל נכתב עוד בעניי� גיוס המדר"המנכ
 בדי�והע של במשכורת� פגיעה הייתה לא במכרז מראש נקבע היה זה וסכו� במידה. 19% ב מרכז

 שכר שיקבל נוס� עובד יגויסעל פי ההצעה .... זה עקו� לפתרו� נדרשי� נויהי ולא הקיימי�
 ...הקיימי� העובדי� עבור הבונוס את תממ� רלאוצ העלות לבי� משכורתו בי� ההפרש, מינימו�
 עובדי ידי-על ממומנת משכורת� שתוספת' א מדור עובדי�, במרכזי� שונ מעמדות יוצרת ההצעה

 ".התפקידי� אות� את הממלאי�' ב דור
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 ÍÈ¯„Ó‰ ÒÂÈ‚ ˙¯‚ÒÓ· Ú·˜�˘ ¯ÂÓ‡‰ ¯„Ò‰‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ È˘ÈÓÁ‰-Â  ‰˘ÚÈÈ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ÒÂ�Â·‰ ˙˜�Ú‰ ÔÂÓÈÓ ÂÈÙÏ

 ÌÈÎÈ¯„Ó‰ Ï˘Ó ‰˙ÂÁÙ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÚ˘ È˘ÈÓÁ ÍÈ¯„Ó ÒÂÈ‚Ó ˙Â¯˙Â�˘ ˙Â·¯Ê¯ ˙ÂÚˆÓ‡·
 ÌÈ˜È˙ÂÂ‰-È˘ÓÓ È˘Â˜ ¯¯ÂÚÓ‰ ¯„Ò‰ Â�È‰  . È„Î ˘È ‰Ê ¯„Ò‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÌˆÚ· ÔÎ ÂÓÎ

 ÒÂÈ‚ ¯·„· ‰ËÏÁ‰‰ „ÂÒÈ· Â„ÓÚ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓÏ Ú‚Â�· ˜ÙÒ ¯¯ÂÚÏ ÛÒÂ� ÍÈ¯„Ó
ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ . ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ‰Ê ‡˘Â�· ˙ÙÒÂ� ‰�ÈÁ· ÌÈÈ˜È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È

‡˘Â�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ÂÁ˙Â�È. 

ל כי המשרד מקבל את הביקורת בכל הנוגע "השיב סג� החשכ, 2012מינואר , בתשובה נוספת
המשרד יקיי� בחינה "ל כי " סג� החשכנוס� על כ� ציי�. לתיעוד ההחלטה ויפעל בהתא� לכ�

לגבי מרכזי� בה� הגדלת חבילת השירות לא יכולה לבוא לידי , נקודתית נוספת לפי הנחיית המבקר
 ".עקב מגבלות מקו� או מגבלות אחרות, ביטוי

 

 2011תשלו� לחברות הזוכות עבור אוגוסט 

בהסכמי . ההדרכה בפועלבמכרז נקבע כי התשלו� לחברות הזוכות יינת� על פי מספר שעות 
ההתקשרות עמ� מצוי� כי בתו� כל חודש יגישו החברות הזוכות חשבונית בצירו� דוח המפרט את 

 .הפעולות השונות שבוצעו בכל מרכז ואת מספר שעות העבודה שהושקעו בכל אחת מה�

  שהגישו החברות שהעסיקו את העובדי� במרכזי� החדשי�2011בחינת חשבוניות חודש אוגוסט 
   המנהלי� והמדריכי�   הועסקו רוב העובדי� הוותיקי� במרכזי� החדשי� 15.8.11העלתה כי עד 

למרות .  ה� הועסקו על ידי החברות הזוכות16.8.11 ומ, על ידי החברות שהעסיקו אות� קוד� לכ�
זאת נמצא כי החברות הזוכות דרשו וקיבלו ממשרד האוצר תשלו� מלא עבור� לחודש אוגוסט 

2011.  

 È˙˘Ï ËÒÂ‚Â‡ ˘„ÂÁ ¯Â·Ú ‡ÏÓ ÌÂÏ˘˙ Ô˙Ó ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÎÂÊ‰ ˙Â¯·Á‰ , ˜¯ Ô˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂ‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙È·¯Ó˘ Û‡
˘„ÂÁ‰Ó ˙ÈˆÁÓ ,ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ . 

אור הערת המבקר כי חלק מנותני ל"ל למשרד מבקר המדינה כי " השיב סג� החשכ2012בינואר 
השירותי� הקיימי� נקלטו בחברות החדשות וכ� למעשה שול� תשלו� עוד� עבור עובדי� אלו 

לאחר בחינה . ל וליועצת המשפטית לבחינת הנושא"פנה החשב לסג� החשכ, למש� שבועיי�
. העוד�מחודשת של שלושת הגורמי� הוחלט לפנות לאלתר לחברות לקבלת החזר עבור התשלו� 

לחברה אחת קוזז הזיכוי מתשלו� . נכו� למועד תגובה זו שתי החברות התחייבו להוציא זיכויי�
 ". שבוצע ולשנייה יקוזז בימי� הקרובי�

 

 הלי� גיוס המדריכי� למרכזי� החדשי�

ידע והתמצאות באינטרנט : ה"במכרז הייעודי נקבעו הכישורי� הנדרשי� ממדרי� במרכז להב
ניסיו� בכלי פיתוח או בכלי� ;  חובה שליטה וניסיו� בכלי האופיס ;  חובה לאזרח ובשירותי מידע 

עוד נקבע כי המועמדי� יידרשו .  חובה ניסיו� של שנה אחת לפחות בהדרכה ;  יתרו� גרפיי� 
וכי ,  שעות100להציג תעודות הכשרה בתחו� המחשוב המעידות שלימודיה� בנושא ארכו לפחות 

 הכשרה בתחו� זה עליה� להתחייב להשלימ� בתו� חצי שנה מיו� קבלת� א� חסרות לה� שעות
 .עוד צוי� במכרז כי המדריכי� יועסקו במשרה מלאה או בחצי משרה בלבד. לעבודה
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שעליה� הוטלה כאמור האחריות לניהול� של המרכזי� ,  הכינו מנהלי האזורי�2011בספטמבר 
 פירוט על הכשרת� ועל ניסיונ� הקוד� בהדרכה דוח על המדריכי� במרכזי� החדשי� ובו, החדשי�

 . וכ� התרשמות כללית של מנהלי המרכזי� ומנהלי האזורי� מה�

לרבי� מ� המדריכי� שגויסו במכרז הייעודי אי� כל הכשרה או ניסיו� קוד� : מהדוח עולה כלהל�
ות ללומדי�  הכלי� הבסיסיי� שה� צריכי� להקנ כמה מה� אינ� שולטי� בתכנות אופיס ; בהדרכה

כמה ; ומנהלי המרכזי� נדרשי� להשקיע שעות רבות להכשרת�,  לכ� אי� ה� יכולי� להדרי� 
מהמדריכי� שגויסו עובדי� בעבודות נוספות בהיקפי משרה ובתנאי� שאינ� מאפשרי� לה� לעבוד 

וה� הוחלפו סמו� , כפי שנדרש בתנאי המכרז, ה בהיק� של חצי משרה או משרה מלאה"בלהב
מהדוח עולה כי עשרה מדריכי� סווגו כבעלי יכולת הדרכה נמוכה או כחסרי כל ניסיו� . ס�לגיו

 . וחמישה אחרי� הומל� לפטר, שניי� סווגו כבעלי בעיות משמעת קשות, בהדרכה

משרד מבקר המדינה בח� את הלי� מיונ� וגיוס� של המדריכי� למרכזי� החדשי� על פי המכרז 
במתכונת הקודמת כלל הלי� מיו� : � היה שונה מזה שנעשה בעברהייעודי ומצא כי הלי� המיו

מבח� מעשי בתכנות אופיס ובאינטרנט , המדריכי� ריאיו� אצל מנהל המרכז ואצל מנהל האזור
רק לאחר שעברו שלבי� אלו בהצלחה זומנו המדריכי� לריאיו� הערכה ע� מנהל . וביצוע מצגת

במתכונת הנוכחית כולל ההלי� . התקיי� במשרד האוצרש, ה ומנהלי האזורי�"יועצת להב, הפרויקט
, שע� חבריה נמני� עובדי מדינה מחטיבת הטכנולוגיות במשרד, רק ריאיו� ע� ועדה במשרד האוצר

 . שאינ� שותפי� בפרויקט ובפעילות הנעשית בו

 ˙Â�Î˙ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ÏÚ˘ Ú·˜� Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙·˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÂ ÒÈÙÂ‡ ˙Â„ÂÚ˙ ÈÏÚ·Â ‰Î¯„‰· ˙ÂÁÙÏ ˙Á‡ ‰�˘ Ï˘ ÔÂÈÒÈ� ÈÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÔÎÂ Ô‰· ËÂÏ˘

·Â˘ÁÓ‰ ÌÂÁ˙· ‰¯˘Î‰ , ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈÎÈ¯„Ó ‰ÓÎ ÂÒÈÂ‚ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ�
ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙· . È˘ÚÓ ÔÁ·Ó ¯·Ú·Î ÏÏÎ ‡Ï ÂÏ‡ ÌÈÎÈ¯„Ó Ï˘ ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ

˙‚ˆÓ ˙�Î‰Â ÒÈÙÂ‡ ˙Â�Î˙· ,˘Ù‡ Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘‰Î¯„‰· Ì�ÂÈÒÈ�Â Ì‰È¯Â˘ÈÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ¯ .
ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì�È‡˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ Â¯Á·� ‰ˆÓÓ ÔÂÈÓ ÍÈÏ‰ ¯„ÚÈ‰· , ÌÈÊÎ¯Ó‰ ÈÏ‰�ÓÓ ˘¯„˘ ¯·„

Ì‰È¯ÂËÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Â‡ ˙¯ÎÈ� ‰Ú˜˘‰ ÍÂ˙ Ì„È˜Ù˙Ï Ì¯È˘Î‰Ï . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ÒÂÈ‚ ÍÈÏ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÈÂ�È˘ Â· Úˆ·ÏÂÌÈ ,ÂÓÈÈ˜˙È ˙Ó„Â˜‰ ÔÂÈÓ‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰˘ ÔÙÂ‡· , ¯·„

„È˜Ù˙‰ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ ‡ÏÓÏ ÏÂÎÈ‰ ÌÈ‡˙ÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ ÁÈË·È ¯˘‡. 

באופ� ,  כי בעקבות הביקורת שונו הנהלי�2012משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 
 .שמבחני� אלה ייכללו בדרישות הס�

 

✯ 
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ÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ˙ÂÎÂÊ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÓ˘ ÌÂÒ¯ÙÂ È„ÂÚÈÈ‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙ÓÏ˘‰ È�ÙÏ „ÂÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈ
Â· ,È�ÓÊ ÔÙÂ‡· ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ„·ÂÚ ÂÒÈÂ‚ , Ì‰ ÈÎ ‡„ÈÂ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ

 Í˘Ó‰˘Â ‰·Âˆ˜ ‰ÙÂ˜˙Ï ÒÂÈ‚· ¯·Â„Ó˘ Ì˙Â‡ ÂÒÈÈ‚˘ ˙Â¯·Á‰Ó ·˙Î· ‰Ú„Â‰ ÂÏ·È˜
ÏÁ‰Ï ÔÂ˙� Ê¯ÎÓ· ˙ÂÎÂÊ‰ ˙Â¯·Á‰ È„È ÏÚ Ì˙˜ÒÚ‰ ‰È‰˙ ÔÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â ˙È„ÚÏ·‰ Ô˙Ë

‰Î „Ú Ì˙˜ÒÚ‰ È‡�˙Ï Á¯Î‰· ÌÈÂÂ˘ ÂÈ‰È ‡Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ È‡�˙· ; ÍÈ¯„Ó ÒÂÈ‚ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰
‰ËÏÁ‰‰ ‰ÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ Â„ÚÂ˙˘ ÈÏ· ‰Ï·˜˙‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ È˘ÈÓÁ ;

 ÂÚ·˜�˘ ÌÈ‡�˙· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯ÓÏ ÂÒÈÂ‚˘ ÌÈÎÈ¯„Ó‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
 Ê¯ÎÓ·-‰Î¯„‰· ÔÂÈÒÈ�Â ÒÈÙÂ‡‰ ˙Â�Î˙· ‰ËÈÏ˘  , ÏÏÎ ‡Ï ÌÈÎÈ¯„Ó‰ Ï˘ ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰ Ì‚Â

 ‰Î¯„‰· Ì�ÂÈÒÈ� ÏÚÂ ÏÏÎ· Ì‰È¯Â˘ÈÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡ Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÌÈ�Á·Ó ¯·Ú·Î
Ë¯Ù·. 
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ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ,ÌÈ¯ÂÓÁ Ì‰Ó ‰ÓÎ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÂÏÂ‰È� ÔÙÂ‡· . ÌÈÈÂ˜ÈÏ
 ÌÈÏ˘Î·Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜�Â È„ÂÒÈ ˙È· ˜„· Ï˘ ÂÚÂˆÈ· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÂÏ‡

Â‡ˆÓ�˘ ,ÌÏÏÎ·Â :Ï ˙ÈÏÂ‰È� ‰·ÈÏ È„È˜Ù˙ Ï˘ ÔÂ�˜˙Ë˜ÈÂ¯Ù ; ‰„Â·Ú ‡˘Â�· ˙ÂÏ·‚‰ ˙ÏÁ‰
 ˙ÈË¯Ù- ‰�È„Ó È„·ÂÚ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÏ·‚‰‰ ˙Ó‚Â„ - Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÈÏÂ‰È� ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÏÚ 

ÌÈ�ÈÈ�Ú È„Â‚È� Ï˘ ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÌÈ·ˆÓ ÚÂ�ÓÏ ˙�Ó ÏÚ ‰�È„Ó È„·ÂÚ Ì�È‡˘ ; „¯˘Ó ·ÂÏÈ˘
·ÚÂÓ‰ ÌÈ�Î˙‰ ÏÚ È‚Â‚„Ù‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙�ÈÁ· ‰Ê ÏÏÎ·Â Ë˜ÈÂ¯Ù· ÍÂ�ÈÁ‰ ÌÈ¯

ÌÈÊÎ¯Ó· ; ÛÈ˜Ó ‰�ÚÓ ˜È�Ú‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙�ÈÁ· ÍÂ˙ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ „ÚÈ‰ Ï‰˜Ï Ú‚Â�· ‰˜È„·
‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ·Ï˙˘‰Ï ‰Ï ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ¯·„‰˘ ÂÊ Ë¯Ù·Â ˙¯‚Â·‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ¯˙ÂÈ ;

ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ È„È ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ Ï˘ ‰„È„Ó ; ÏÈ„‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙˜È„·
· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÒ¯Â˜‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ÌÈÎÈ¯„Ó‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÈ‰Ó˙ ÈÂ�È˘ È„È ÏÚ ÌÈÊÎ¯Ó ;

Ì˘ÂÓÈÓ ˙„ÈÓ ÏÚ ‰¯˜· ÚÂˆÈ·Â ÌÈÊÎ¯Ó‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌÈ„„ÓÂ ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ ; Ì˙ÏÚÙ‰ ÈÂÂÈÏ
Ì‰ÈÏÚ „ÂÓˆ ÁÂ˜ÈÙÂ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ; ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ Ï„ÂÓ ÁÂ˙È�

‰Ú·˜�˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙�ÂÎ˙Ó· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È„ÚÈ Ï˘ Ì˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ˙Î¯Ú‰ Í¯ÂˆÏ . ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â�
 Ï˘ ÂÈ˙Â¯ËÓÂ ÂÈ„ÚÈ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ ˙‡ÊÂ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÂÏÎÓ ÌÂÈ˜Ï ‰·¯

Â‚˘ÂÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰. 

 

 


