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הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי
פעולות הביקורת
ברשות הלאומית לבטיחות בדרכי נבדקו סדרי הקמת הרשות ,פעולות הרשות,
סדרי מינוי ופעילות מבקר הפני ,סיו כהונת המנכ"ל וסדרי מינהל.

תפקוד וסדרי מינהל
תקציר
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )להל  הרשות( הוקמה ב 1.1.07על פי חוק
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )הוראת שעה( ,התשס"ו) 2006להל  חוק
הרשות( ,במטרה להגביר את הבטיחות בדרכי .חוק הרשות קובע כי על הרשות ,בי
היתר ,להקי מרכז מידע ,לבצע פעולות פרסו והסברה ולהשתת #במימו פעילות
של משרדי ממשלה ושל גופי העוסקי במאבק בתאונות דרכי .ע היכנס חוק
הרשות לתוק ,#ב ,1.1.07בוטלה יחידת הסמ& של משרד התחבורה והבטיחות
בדרכי  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )להל  הרשות הישנה(  1והוק
תאגיד סטטוטורי עצמאי  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )להל  הרשות
החדשה או הרשות(.
לפי חוק הרשות ,בתו ארבע שני ממועד הקמת הרשות ,ב ,1.1.11יבח שר
התחבורה והבטיחות בדרכי )להל  שר התחבורה או השר( את פעילותה של הרשות
כתאגיד ואת מידת הצלחתה בביצוע תפקידיה ובהשגת היעדי שנקבעו בתכניות
ויגיש את מסקנותיו לממשלה; הממשלה תחליט ,על פי המלצת השר ,בדבר הדר&
המתאימה להגברת הבטיחות בדרכי ולהפחתת תאונות הדרכי .ביולי  2011הודיע
שר התחבורה ,מר ישראל כ( ,למבקר המדינה כי שנה קוד לכ מינה ועדה לבחינת
פעילות הרשות; בראש הוועדה עמד פרופ' דורו בלאשה ,וחבריה ה נציגי
מהרשות ,ממשרדי התחבורה ,האוצר וביטחו הפני וממשטרת ישראל .עוד הודיע
השר כי חודשי מספר קוד הודעתו הציגה לו הוועדה את מסקנות הביניי שלה,
ובימי הקרובי יושל הדוח הסופי ,ועל פי המסקנות וההמלצות שיובאו בו יגיש
השר לממשלה את המלצתו.
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פעולות הביקורת
בחודשי אוקטובר   2008אוגוסט  2010בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי את הלי
סגירת הרשות הישנה והקמת הרשות החדשה ואת פעילות הרשות .נתוני מסוימי
עודכנו עד סו יולי  .2011הביקורת נעשתה ברשות ,במשרד האוצר ,במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכי )להל  משרד התחבורה( ובנציבות שירות המדינה )להל 
נש"(.

עיקרי הממצאי
הקמת הרשות
 .1מנכ"ל משרד התחבורה לשעבר ,מר גדעו סיטרמ ,והסמנכ"ל למינהל ומשאבי
אנוש ,מר אלישע שח )להל  סמנכ"ל משא"( ,התחייבו לפני עובדי הרשות הישנה
כי יאפשרו לה להישאר במשרד התחבורה ,א שע היכנסו לתוק של חוק הרשות
בוטל חוק המאבק בתאונות הדרכי ,התשנ"ז ,1997ובוטלו ג משרותיה בתק
משרד התחבורה.
 .2עשרה מ 16עובדי הרשות הישנה אשר נותרו במשרד התחבורה עדיי הועסקו
במועד סיו הביקורת ,אוגוסט  ,2010ללא משרה בתק .הידע המקצועי של עובדי
אלה אינו בא לידי ביטוי הול ,א בכלל נעשה בו שימוש.
 .3ע המעבר לרשות החדשה נדרשו העובדי לעבור להסדר פנסיה צוברת .ייתכ
כי מניעת האפשרות להמשי בהסדר הפנסיה התקציבית הייתה אחת הסיבות לאי
מעבר מרבית העובדי לרשות החדשה .אי במשרד התחבורה וברשות מסמכי
המעידי כי הגידול בשכר שהוצע לעובדי איז את הפגיעה בזכויות הפנסיה ,היינו
היה בו תמרי* כלכלי לעובדי לעבור לרשות ,וא נראה כי היה בהצעה חס מעבר
לעובדי.

פעילות הרשות
שיתו הפעולה ע משטרת ישראל
המשטרה לא העבירה לרשות במועד נתוני מלאי על תאונות דרכי ,כמתחייב על
פי פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ .בעשותה כ מנעה המשטרה מהרשות למלא את
ייעודה לפי חוק הרשות  לפעול להגברת הבטיחות בדרכי ולנהל מרכז לאומי למידע
ולמחקר בתחו הבטיחות בדרכי.
תוספת שופטי תעבורה
ב 24.12.06חת הממונה על הקמת הרשות על הסכ ע הנהלת בתי המשפט ולפיו
תתקצב הרשות תוספת של עשרה שופטי תעבורה .בהסכ לא נקבע אופ הדיווח של
הנהלת בתי המשפט לרשות על ביצוע ההסכ ועל פעילות של השופטי.
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מימו פיתוח תשתיות תחבורה
 .1הרשות העבירה תקציבי למשרד התחבורה ,אול המשרד לא מסר לרשות
דיווחי סדירי על התקדמות פרויקטי לפיתוח תשתיות שמומנו מתקציבי אלה,
זאת בניגוד לחוק הרשות.
 .2העברת הכספי למשרד התחבורה בשנת  2007נעשתה בלי שהרשות קבעה
אמות מידה לביצוע הפרויקטי ובלי שנתנה את הסכמתה לביצוע.

מטות בטיחות
עד מועד סיו הביקורת )אוגוסט  (2010לא קיימה מועצת המנהלי של הרשות )להל
 מועצת הרשות או המועצה( דיו במטרה לבחו א הפעילות במטות הבטיחות של
הרשויות המקומיות תרמה לצמצו הסיכוני הבטיחותיי ברשויות ,וא פעילות
מצדיקה הוצאה תקציבית ניכרת והעסקת  20מנהלי בטיחות אזוריי.

מבקר הפני של הרשות
 .1בינואר  2007החליטה מועצת הרשות להתקשר החל במר* אותה שנה ע מבקר
פני שהוא נות שירות חיצוני ,לכל תקופת ההקמה .למרות החלטה זו ,עד מאי 2010
לא גיבשה המועצה נהלי המסדירי את מינוי מבקר הפני והמפרטי את תפקידי
הביקורת הפנימית ברשות ואת דר פעולתה ,כגו נהלי בדבר ארגו עבודת הביקורת,
חובות העובדי כלפי מבקר הפני ,תהליכי הביקורת ,חובת הדיווח של מבקר הפני
ומעקב אחרי תיקו הליקויי .זאת ועוד ,א שהמועצה החליטה כי מבקר הפני
יועסק במש כל תקופת ההקמה ,דהיינו שש שני  התקשרות רבשנתית בעלות
כספית ניכרת  היא לא בחנה את האפשרות לקיי מכרז פומבי לאיתור מבקר פני,
ולחלופי לא פנתה לוועדת המכרזי כדי לקבל פטור ממכרז ,כנדרש בחוק חובת
המכרזי ,התשנ"ב ,1992ובתקנות שהותקנו מכוחו.
 .2ממלא מקו יו"ר המועצה ויו"ר ועדת הכספי בחרו להתקשר ע משרד רואי
חשבו מסוי לצור ביצוע סקר סיכוני ,א שהצעתו הייתה יקרה מהצעותיה של
משרדי אחרי וא שהוא לא הגיש הצעת מחיר בכתב.

סיו כהונת מנכ"ל הרשות
המועצה המליצה על פיטורי מנכ"ל הרשות לפני השלמת הביקורת בעניינו ,בהתבסס
על בירור ראשוני של תלונה אנונימית ,בלי שדרשה ממשרד רואי החשבו שבירר את
התלונה האמורה להשלי את בדיקתו ולקיי בדיקה מקיפה המבוססת ג על תגובת
המנכ"ל .לפני שהחליטה להמלי* לשר להדיח את המנכ"ל לא התייחסה המועצה
בדוח אבחו שהוגש לה ובו הוצגה תמונה חיובית של תפקוד המנכ"ל .

182

קוב דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

סדרי מינהל ברשות
יו"ר המועצה לשעבר
יו"ר המועצה לשעבר ,גב' זיוה פתיר ,כיהנה במקביל לתפקידה ברשות כסמנכ"ל
תקינה בחברה א' ,אשר עוסקת ,בי היתר ,ביבוא רכבי לאר* )להל  חברה א' או
החברה( .ערב מינויה התחייבה היו"ר לשעבר להימנע מניגוד ענייני בי תפקידיה
ברשות לבי תפקידיה בחברה .תפקידה של גב' פתיר ברשות חייב השתתפות בדיוני
הנוגעי למשרד התחבורה .הביקורת העלתה כי מסו שנת  2008ועד סו 2009
השתתפה גב' פתיר ,ג במסגרת תפקידה בחברה ,בישיבות שהתקיימו במשרד
התחבורה והתכתבה ע גורמי במשרד במטרה לקד את ענייניה של חברה א'.
לדעת משרד מבקר המדינה ,מ הראוי היה שגב' פתיר תפנה לקבל ייעו* משפטי
שינחה אותה א יש מניעה לפעילותה מטע החברה מול המשרד ,וא פעילות זו
יוצרת חשש לניגוד ענייני ,ולא תפעל על דעת עצמה.
מינוי בכירי ברשות
 .1ס מ נ כ " ל כ ס פ י   ,מ י נ ה ל ו מ ש א ב י א נ ו ש  :בהלי מינויו של
סמנכ"ל כספי ,מינהל ומשאבי אנוש נפלו פגמי :בוועדת המכרזי לתפקיד
השתתפו שישה חברי ,מה שני חברי מועצה ,א שלפי נוהל גיוס עובדי של
הרשות ,בהלי הבחירה רשאי להשתת רק חבר מועצה אחד .יתרה מזאת ,בתיקי
הרשות לא נמצאו מסמכי המתעדי את הלי איתור הסמנכ"ל.
 .2ס מ נ כ " ל ח ט י ב ה ע י ר ו נ י ת  :ועדת המכרזי בחרה לתפקיד סמנכ"ל
חטיבה עירונית במועמד מסוי ,א שממסמכיה עולה כי היה מועמד אשר קיבל ציו
גבוה ממנו .הוועדה לא נימקה את החלטתה .יתרה מזאת ,לא נמצאו מסמכי
המתעדי את הלי איתור הסמנכ"ל.

סיכו והמלצות
הביקורת העלתה ממצאי כבדי משקל בנושאי שלהל :סגירת הרשות הישנה
והקמת הרשות החדשה ,פעילות הרשות ,ביקורת הפני ,הלי הדחת המנכ"ל וסדרי
המינהל ברשות .ממצאי הביקורת מצביעי על ליקויי בתפקוד הרשות ומוסדותיה
ועל ליקויי בתיאו ובשיתו הפעולה בינה ובי גופי אחרי הנוגעי לפעילותה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על הרשויות הנוגעות בדבר ובה הרשות ,משרד
התחבורה ומשרד האוצר לפעול ללא דיחוי לתיקו הליקויי אשר הועלו בדוח זה על
מנת ליצור תנאי שיאפשרו לרשות למלא את תפקידה כנדרש ולממש את ייעודה 
להילח בתאונות הדרכי.
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מבוא
בתאונות דרכי במדינת ישראל נהרגי בכל שנה מאות בני אד ,עשרות אלפי נפגעי ונגר נזק
כלכלי רב למשק .לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי משנת  ,2007עלות נזקי תאונות
הדרכי למשק היא כ 11מיליארד ש"ח בשנה ,שה  1.8%מהתוצר הלאומי.
באוקטובר  1997הוקמה מכוח חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכי ,התשנ"ז) 1997להל  $החוק
היש ,($יחידת סמ& של משרד התחבורה והבטיחות בדרכי )להל  $משרד התחבורה או המשרד( 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )להל  $הרשות הישנה( .2ביולי  2005קיבלה ממשלת ישראל
החלטה ולפיה ,מאחר שהמאבק בתאונות הדרכי הוא יעד לאומי ,יש לשנות את מעמדה של
הרשות הישנה לרשות סטטוטורית עצמאית ,לשנות את מבנה הרשות ולקבוע את תפקידיה מחדש.
ביולי  2006נחקק חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )הוראת שעה( ,התשס"ו) 2006להל $
חוק הרשות או החוק( .חוק זה ביטל את החוק היש ,$ומכוחו הוק תאגיד סטטוטורי עצמאי 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )להל  $הרשות החדשה או הרשות(.
חוק הרשות קובע כי הרשות תפעל לפי מדיניות הממשלה ובכפו* להחלטות שר התחבורה
והבטיחות בדרכי )להל  $שר התחבורה או השר( .לפי החוק ,תפקידי הרשות ה ,בי $היתר,
הגדלת המימו $של פעילות הבטיחות בדרכי ברשויות המקומיות 3ופיקוח על ביצוע הפעולות
שלשמ $נית $המימו ;$גיבוש תכנית רבשנתית להגברת הבטיחות בדרכי והכנת תכניות שנתיות על
פיה; קיו פעילויות הסברה בנושא הבטיחות בדרכי; הקמת מרכז מידע לאומי בתחו הבטיחות
בדרכי וניהולו; סיוע למערכת החינו& בתחו הבטיחות בדרכי; מימו $פעולות חילו ,והצלה;
סיוע בתגבור מער& האכיפה של דיני התעבורה .החוק קובע ג כי גופי שהרשות העבירה לה
תקציב לביצוע פעולות בתחו הבטיחות בדרכי יגישו לרשות ,אחת לשישה חודשי ,דוח בדבר
אופ $השימוש בתקציב.
הרשות החדשה החלה לפעול בינואר  ,2007והיא עתידה לפעול עד יו פקיעת תוקפו של החוק 
 .431.12.12בחוק נקבע כי בתו ארבע שני ממועד הקמת הרשות ,ב ,1.1.11יבח $שר התחבורה
את פעילותה כתאגיד ואת מידת הצלחתה בביצוע תפקידיה ובהשגת היעדי שנקבעו בתכניות ויגיש
את מסקנותיו לממשלה; הממשלה תחליט ,על פי המלצת השר ,בדבר הדר& המתאימה להגברת
הבטיחות בדרכי ולמאבק בתאונות הדרכי .בי $השאר תחליט הממשלה א לפעול לשינוי מעמדה
של הרשות או לאשר את הארכת תוקפו של החוק האמור.
ביולי  2011הודיע שר התחבורה ,מר ישראל כ ,,למבקר המדינה כי שנה קוד לכ $מינה ועדה
לבחינת פעילות הרשות; בראש הוועדה עמד פרופ' דורו $בלאשה ,וחבריה ה נציגי מהרשות,
ממשרדי התחבורה ,האוצר וביטחו $הפני וממשטרת ישראל .עוד הודיע השר כי חודשי מספר
קוד הודעתו הציגה לו הוועדה את מסקנות הביניי שלה ,ובימי הקרובי יושל הדוח הסופי,
ועל פי המסקנות וההמלצות שיובאו בו יגיש השר לממשלה את המלצתו.
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי אוקטובר   2008אוגוסט  ,2010לסירוגי ,$את הלי& סגירת
הרשות הישנה והקמת הרשות החדשה ואת פעילות הרשות .נתוני מסוימי עודכנו עד סו* יולי
 .2011הביקורת נעשתה ברשות ,במשרד האוצר ,במשרד התחבורה ובנציבות שירות המדינה )להל$
 נש"(.
__________________
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בעניי ממצאי ביקורת על הרשות הישנה ראו מבקר המדינה ,·56 È˙˘ ÁÂ„ ,עמודי .2118
לפי סעי  8לחוק הרשות ,המימו ייעשה על פי אמות מידה שתגבש הרשות באישור השר באמצעות
מינהל היבשה שבמשרד התחבורה.
שר התחבורה רשאי ,באישור הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת ,להארי %בצו את תוקפו של חוק זה
בחמש שני.
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הקמת הרשות החדשה
 .1בסו*  2006עבדו ברשות הישנה כ 24עובדי ,מחצית עובדי מינהליי ומחצית עובדי
מקצועיי 11 .עובדי היו במעמד קבוע ,והיתר הועסקו באמצעות חוזי אישיי .ע כניסת חוק
הרשות לתוק* וביטולו של החוק היש ,$בוטלו הרשות הישנה וכל המשרות בה .על פי חוק הרשות,
מעמדה הוא כשל תאגיד סטטוטורי ועובדיה אינ עובדי מדינה .ע זאת ,נקבע כי דינ של עובדי
הרשות כדי $עובדי המדינה לעניי $חיקוקי מסוימי ,וכי סדרי קבלת יהיו כשל עובדי מדינה
בשינויי שתאשר הממשלה.5
בפגישת עבודה שקיימו ב 24.7.06מנכ"ל משרד התחבורה דאז ,מר גדעו $סיטרמ) $להל  $מנכ"ל
המשרד לשעבר( ,וסמנכ"ל המשרד למינהל ומשאבי אנוש )להל  $סמנכ"ל משא" ($ע עובדי
הרשות הישנה ,הודיע המנכ"ל המשרד לשעבר כי "המשרד ידאג לכל עובד ויאפשר לו להצטר*
לרשות החדשה" ,וכי "עובד שיבחר להישאר במשרד התחבורה יוכל לעשות זאת" .סמנכ"ל משא"$
ציי $כי "שו עובד לא יפגע במעמדו ,שכרו ותנאי העסקתו ויתרה מכ& ,במידה ועובד יתחרט על
שיבו ,זה בתו תקופת הזמ $שתיקבע ,יוכל לחזור למשרד ]התחבורה[ והמשרד יצטר& למצוא לו
שיבו ,חילופי".
בסו* אוקטובר  2006מינה מנכ"ל המשרד לשעבר צוות בי$משרדי לקידו מעבר עובדי הרשות
הישנה למבנה הארגוני החדש )להל  $הוועדה( .בראש הוועדה עמד סמנכ"ל משא" ,$וחבריה היו
יוע ,הבטיחות לשר התחבורה ,הממונה על הקמת הרשות החדשה ,מר ליאור כרמל )להל $
הממונה על הקמת הרשות( ,ונציגי משרד התחבורה ,נש" ומשרד האוצר .במכתב מ30.10.06
הבהיר המנכ"ל המשרד לשעבר כי מטרת הוועדה היא להבטיח מעבר תקי $ומסודר של עובדי
הרשות הישנה לרשות החדשה ,וכ $להבטיח טיפול הול בעובדי שיחליטו שלא לעבור לרשות
החדשה .לבקשת סמנכ"ל משא" $אישרה נש" העברה זמנית  מעי $השאלה  של עובדי הרשות
הישנה לרשות החדשה.
בישיבה בהשתתפות נציגי משרד התחבורה ונציג נש" ,אשר התקיימה בראשית דצמבר ,2006
העלה נציג נש" ארבע אפשרויות העומדות לפני עובדי הרשות הישנה :פרישה ,פיצויי מוגדלי,
שיבו ,במשרד התחבורה או שיבו ,במשרדי אחרי באמצעות ויסות מעבר לרשות החדשה.
בדצמבר  2006הסכימו  14עובדי ,מה שמונה עובדי קבועי ,לעבור לרשות החדשה והתנו זאת
בתנאי שכר ובתפקידי הולמי; שישה עובדי הודיעו כי אינ רוצי לעבור לרשות החדשה,
וארבעה עובדי הודיעו כי ה מתלבטי.
בדיו $של הוועדה בסו* אותו החודש הודיע סג $הממונה על השכר במשרד האוצר )להל  $סג$
הממונה על השכר( כדלקמ :$על כל העובדי לשת* פעולה ע הנהלת הרשות; כל העובדי ימלאו
את משימותיה במסגרת הרשות החדשה ,וזכויותיה כעובדי המדינה לא ייפגעו כתוצאה מהמעבר
אליה; בתקופה זו יתקיי משא ומת $ע הסתדרות העובדי החדשה לגיבוש הסכ קיבוצי בדבר
תנאי הפנסיה של העובדי המועברי ותנאי העסקת;
עוד הודיע סג $ממונה על השכר כי הסכ השכר העתידי לא יפגע בעובדי וייתכ $שיהיה טוב יותר;
האפשרות היחידה שתעמוד לפני מי שלא יסכי לעבור לרשות החדשה תהיה פרישה; ייתכ$
שבהמש& יוצעו ג תפקידי פנויי במשרד התחבורה ,א יהיו ,א& הוא אינו רואה אפשרות כזאת
בשלב זה; עובדי בני  40ומעלה יהיו זכאי לצאת לפנסיה מוקדמת .נציג נש" הוסי* בדיו $כי אי$
מקורות תקציביי להמש& תשלו משכורת לעובדי שלא יעברו לרשות החדשה.
בדיוני הוועדה שהתקיימו במועד מאוחר יותר הבהיר סג $הממונה על השכר ,כי התפקיד של
העובדי בשירות המדינה הסתיי ,וכי לאג* התקציבי במשרד האוצר אי $מקורות מימו $להעסקת
__________________

5

סעיפי  29 ,28 ,22לחוק הרשות.
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העובדי החוזרי מהרשות החדשה למשרד התחבורה .לדבריו ,התחייבות המנכ"ל לשעבר ,ולפיה
עובד שלא ירצה לעבור לרשות החדשה תימצא לו עבודה במשרד התחבורה ,ניתנה שלא בסמכות
ואינה מחייבת את הממשלה.
 .2ב 11.3.07החליטה הממשלה כי "מעמד הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי החדשה בענייני
שכר יהיה לפחות כמעמדה בעבר".
בחודשי ינוארפברואר  2007קיימה ועדת הארגו $של מועצת הרשות החדשה ראיונות ע עובדי
הרשות הישנה ,ובדיוני הוועדה במר 2007 ,הודיע הממונה על הקמת הרשות כי הוא מבקש לקבל
את כל עובדי הרשות הישנה .הוא הבטיח לעובדי כי מקומ יובטח במהל& כל התקופה שבה יהיה
חוק הרשות בתוק* .במאי  2007הציעה הרשות החדשה למרבית העובדי משרות המקבילות
למשרות שבה $הועסקו ברשות הישנה.
מנתוני שמסר סג $הממונה על השכר למשרד מבקר המדינה עולה כי ל 17מ 24עובדי הוצע
שכר גבוה יותר משכר במשרד התחבורה .השיעור הממוצע של הגידול בשכר הוא .23.74%
לפי טיוטת הסכ הפנסיה שהחליטה הוועדה לקבל בדצמבר  ,2006על העובדי שעברו מהרשות
הישנה לרשות החדשה ,אשר היו בעלי הסדר פנסיה תקציבית ,יחול הסדר פנסיה משולב  חלקו
הסדר פנסיה תקציבית וחלקו ביטוח בקר $פנסיה צוברת.
סג $בכיר לממונה על השכר הסביר ,בדצמבר  ,2010למשרד מבקר המדינה כי להמש& קיומו של
הסדר פנסיה תקציבית על רמות שכר הנוכחית של העובדי יש משמעות אקטוארית רחבה ביותר,
שאינה מתיישבת ע הכללי המקובלי במדינה ,ולפיה עובדי בתאגידי סטטוטוריי
המועסקי לפי חוזי אישיי לא יהיו זכאי לפנסיה תקציבית.
ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ÈÂÈ˘ ÌÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˘È‰ ˙Â˘¯‰Ó ¯Â·ÚÏ ÌÈ˘˜·Ó˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘ ˙ÈÈÚ·Ï ÛÈ˜Ó ÔÂ¯˙Ù
.‰˘„ÁÏ
 .3סמנכ"ל משא" $סיכ במכתב ממר 2007 ,כדלקמ :$ככלל ,כל עובדי הרשות הישנה שלא
פרשו עד מועד ההעברה יעברו לרשות החדשה; בתו שנה מיו תחילת העסקת העובדי ברשות
החדשה תעמוד לרשות האפשרות לבקש שיבוצ מחדש במשרד; יוק צוות המורכב מנציגי
המשרד ,נש" ואג* התקציבי במשרד האוצר ,והוא יבח $את הבקשות באופ $פרטני ובמגמה
חיובית; לעובד מוחזר יוצע תפקיד ברמה דומה לתפקידו הקוד ברשות הישנה ,א לא יימצא לו
תפקיד דומה בתק $מתאי במשרד התחבורה.
 .4באוקטובר  2007מינה השר ,בהמלצת המועצה ,את מר יאיר דורי למנכ"ל הרשות החדשה.
מיד לאחר כניסתו לתפקיד שוחח המנכ"ל ע העובדי כמה פעמי ודרש מה לעבור לרשות
החדשה ולמלא את תפקיד.
‰˘Î Í˘Ó ‰˘„Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯·ÚÓ‰ È‡˙ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ‰ È‚Èˆ ÔÈ·Ï ‰È„Ó‰ ÔÈ· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰
ÍÈÏ‰˙· ‰Ú‚Ù Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ .¯·ÚÓ‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÌÎÒ‰ Ì˙Á ‡Ï ÂÙÂÒ·Â ,ÈˆÁÂ
˙ËÈÏ˜˘ ÌÂ˘Ó ,‰˙ÂÏÈÚÙ ·ˆ˜·Â ‰„È ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙Ï·˜· ,‰˘„Á‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰
.ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜ ÔÎ˙Ï ‰È‰ Ô˙È ‡ÏÂ ‰·ÎÚ˙‰ ‰˘È‰ ˙Â˘¯‰Ó ÌÈ„·ÂÚ‰
 .5בנובמבר  2007כתב שר התחבורה דאז ,מר שאול מופז )להל  $השר לשעבר( ,לשר האוצר
דאז ,מר רוני בר או ,$כי התגלעו קשיי בהעברת חלק מהעובדי לרשות החדשה .לדבריו ,הוא
הנחה את מנכ"ל המשרד לשעבר למצוא פתרו $הול שישמור על מעמד ושכר של העובדי,
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בתיאו ע נש" .הוא ציי $עוד כי גיוס העובדי החדשי לרשות חייב להתבצע בקצב מוא ,,וכי
יש לעשות זאת בלי קשר לפתרו $סוגיית העובדי שטר סוכ מעמד .בסיכו המכתב ביקש השר
לשעבר אישור לכ& שמשכורת של עובדי הרשות הישנה שאינ מוכני לעבור לרשות החדשה
תשול על ידי משרד התחבורה ולא על ידי הרשות .באותו החודש כתב הממונה על התקציבי דאז,
מר קובי הבר ,לשר לשעבר כי נציגי משרד האוצר ונציגי הרשות החדשה סיכמו שהרשות תתחיל
לפעול במבנה ארגוני הכולל  80עובדי ובה עובדי הרשות הישנה .על מנת שלא לעכב את הפעלת
הרשות החדשה ,היא החלה בקליטת עובדי תו& הסכמה כי יישמר מקו לעובדי הרשות הישנה.
הממונה על התקציבי הודיע לשר לשעבר כי מצבת כוח האד במשרד התחבורה חורגת ג כ& בכ
 35משרות מהתק $וכל עוד לא יימצא מקור תקציבי מתאי לכ& הוא אינו יכול לקלוט את עובדי
הרשות הישנה.
בינואר  2008הודיעו שישה עובדי בלבד ,מה שלושה עובדי קבועי ,כי ה מסכימי לעבור
לרשות החדשה .בסופו של דבר ,חמישה מששת העובדי האמורי עברו לרשות החדשה :עובדת
אחת קבועה ,עובד שיצא לגמלאות ממשרד התחבורה במהל&  ,2008עובד שפרש מהמשרד ושני
עובדי שסיימו את עבודת במשרד.
·.‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· „Â·ÚÏ Â¯˙Â - ÌÈ„·ÂÚ 16 - ‰˘È‰ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ·Â¯ ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ
‰˘„Á‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ˘Â¯„ ÂÈ‰ ¯˘‡ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÔÂÈÒÈÂ Ú„È Â¯·ˆ ‰˘È‰ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
·ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡· ‡Ï ÂÏÏ‰ ÔÂÈÒÈ‰Â Ú„È‰ ÈÎ „‚ÓÂ ,ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÁ˙· ‰ÏÂÙÈË
·.‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
ÌÈ„·ÂÚ ‰¯˘Ú ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· Â¯˙Â˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ 16-Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ „ÂÚÂ ˙‡Ê
ÌÈ„·ÂÚÎ 2008 ˙˘ ÛÂÒ „Ú ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ ÌÈ„·ÂÚ ‰¯˘Ú ˙ÂÁÙÏÂ ,Ô˜˙· ‰¯˘Ó ‡ÏÏ Â˜ÒÚÂ‰
·¯˘.‰ÏËÂ· ÂÊ ‰„ÈÁÈ˘ Û‡ ,‰˘È‰ ˙Â
משרד התחבורה הסביר למשרד מבקר המדינה כי נאל ,להמשי& לשל את שכר העובדי ולהימנע
מפגיעה בזכויותיה משו שבמהל& כל הדיוני לא מצאו גורמי הנוגעי בדבר )מינהלת הרשות,
נציבות שירות המדינה ,הממונה על השכר ,הסתדרות עובדי המדינה( נוסחה מוסכמת להסדרת
העברת של העובדי לרשות החדשה.
.˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ¯„Ò‰· ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰˙È ‡Ï ÌÈ„·ÂÚÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
„¯˘Ó· ÔÈ‡ .‰˘„Á‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙È·¯Ó ¯·ÚÓ-È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ ‰È‰ ‰Ê ¯·„ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ
‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÔÊÈ‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ÚˆÂ‰˘ ¯Î˘· ÏÂ„È‚‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ˙Â˘¯·Â ‰¯Â·Á˙‰
·,ÂÊÓ ‰¯˙È .˙Â˘¯Ï ¯Â·ÚÏ ÌÈ„·ÂÚÏ ÈÏÎÏÎ ıÈ¯Ó˙ ˘ÓÈ˘ ÂÈÈ‰ ,Ì‰Ï˘ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÂÈÂÎÊ
¯‡.ÌÈ„·ÂÚÏ "¯·ÚÓ ÌÒÁ" ÔÈÚÓ ‰Úˆ‰· ‰È‰ ÈÎ ‰

פעילות הרשות
בשנת  2007הסתכ תקציב הרשות בכ 444מיליו $ש"ח )מה  80.5מיליו $ש"ח יועדו לפעילות
עצמאית(; בשנת   2008בכ 631מיליו $ש"ח )מה  119מיליו $ש"ח תקציב לפעילות עצמאית(;
בשנת   2009בכ 518מיליו $ש"ח )מה  101מיליו $ש"ח לפעילות עצמאית( .שיעור התקציב
שיועד לפעילות עצמאית של הרשות בשני  20092007היה  19%18%מתקציבה ,ושיעור התקציב
שיועד להשתתפות הרשות במימו $הפעילות של משרדי ממשלה וגופי אחרי היה 82%81%
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מתקציב הרשות .הפעילות העצמאית של הרשות כללה תפעול מרכז מידע ,ביצוע מחקרי ,פיתוח
טכנולוגי ,פעילות הסברה וכ $תכנו $ויישו של תכניות לשינוי התודעה ותרבות הנהיגה במגזרי
ייחודיי ובציבור בכלל.
השתתפות במימו פעילות
˙‚·‰¯Â·Ú˙ ÈÈ„ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ¯Â
שיתו* פעולה ע משטרת ישראל
 .1על פי סעי* )83א() (1לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[ )להל  $פקודת התעבורה(" ,אירעה
תאונת דרכי שבה נהרג אד או נחבל חבלה של ממש ,תעמיד המשטרה לרשותו של המנהל
כהגדרתו בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )הוראת שעה( ,התשס"ו ...2006או לנציגו,
בתו&  24שעות משעה שנודע לה לראשונה על אירוע התאונה ,את פרטי המידע כמפורט בתוספת
השישית ,ככל שמידע זה מצוי בידיה אותה עת; המשטרה תשלי את העמדת המידע בתו& 24
שעות משעה שהמידע הנוס* הגיע לרשותה" .המידע המפורט בתוספת השישית כולל מידע על
מועד התאונה ,פרטי מקו התאונה ,כלי הרכב המעורבי בה ,נהגי ,נפגעי ,תיאור התרחשות
התאונה ,תוצאותיה הסיבה המשוערת של התאונה.
‡Ï (2010 ËÒÂ‚Â‡) ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ˙Â˘¯‰ ˙Ó˜‰ ÌÂÈÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÔÙÂ‡· (‰¯Ë˘Ó‰ Â‡ ‰ÚÂ˙‰ Û‚‡ - ÔÏ‰Ï) Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó Ï˘ ‰ÚÂ˙‰ Û‚‡ ‰ÈÏ‡ ¯È·Ú‰
ÌÈ˙ÚÏ ˜¯ ÈÎÂ ,˙ÂÈÏË˜ ˙ÂÂ‡˙ ¯·„· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÂ˙ ‰Â‡˙‰ „ÚÂÓÓ ˙ÂÚ˘ 24 ÍÂ˙·Â ¯È„Ò
„Ï˘ ‰¯ÓÂÁ ˙‚¯„· ÌÈÚ‚Ù Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÂ‡˙ ¯·„· ÌÈËÚÓ ÌÈÂ˙ ‰ÈÏ‡ ‰¯È·Ú‰ ‡È‰ ˙Â¯È
.˘ÓÓ Ï˘ ‰Ï·Á
 .2בשנת  2007העבירה הרשות למשטרה לתגבור מער& האכיפה באג* התנועה  84.5מיליו$
ש"ח ,בשנת  107  2008מיליו $ש"ח ,ובשנת  76.5  2009מיליו $ש"ח.
במר 2008 ,חתמה הרשות על הסכ ע אג* התנועה ,ובו נקבעו יעדי העבודה של האג* והמדדי
להשגת )להל  $הסכ  .(2008בהסכ נקבעו ,בי $היתר ,מספר הדוחות שיינתנו בגי $עברות
תנועה ,מספר מפגשי שוטראזרח שיתקיימו ,מספר כלי הרכב שיושבתו ומספר פסילות הרישיו$
המינהליות שיתבצעו .המשטרה התחייבה להעביר לרשות בכל שנה ,בשלושה מועדי המפורטי
בהסכ ,דוח המפרט את יעדי העבודה שהושגו )להל  $דוח תפוקות(.
··„Á‡ ˙Â˜ÂÙ˙ ÁÂ„ „·ÏÓ ,2008 ÌÎÒ‰· ÚÂ·˜Î ,˙Â˜ÂÙ˙ ˙ÂÁÂ„ ˙Â˘¯· Â‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È
.2008 ¯·ÂË˜Â‡Ó
 .3בהסכ  2008התחייבה המשטרה להשקיע בפעילות האכיפה הממומנת בידי הרשות תשומות
מינימליות שפורטו בו ,כגו $מספר משרות ,מספר ניידות ומספר אופנועי .עוד נקבע כי השתתפות
הרשות במימו $הפעילות תתבצע על פי דיווחי ביצוע חודשיי בדבר העסקת כוח אד ורכש ,לרבות
חשבוניות ,וכי הרשות תעביר תשלומי למשטרה רק לאחר שיוצגו לפניה דוחות פעילות במתכונת
שתסוכ בי $הצדדי .על פי ההסכ ,א תקט $השקעת המשטרה בתשומות ,תקט $ג השתתפות
הרשות.
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È˙ÙÂ˜˙ ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ˙Â˘¯Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ‰·ÈÂÁ ‡Ï 2008 ÌÎÒ‰· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ‰ÓÂÓ Ì˙ÂÏÈÚÙ˘ ˙Â„ÈÈ‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙Â˘¯Ï ¯˘Ù‡È˘ ,ÊÎÂ¯Ó
‡.ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜˘ ‰„Â·Ú‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ‰ÚÂ˙‰ Û‚‡ ˙‡ Â˘ÓÈ˘ ÔÎ
 .4בדצמבר  2008העבירה המשטרה לרשות בקשה לתקציב נוס* בס&  14.7מיליו $ש"ח למימו$
פעילותה באותה שנה ללא פירוט כנדרש על פי הסכ  .2008בעקבות דרישת הרשות לקבל דיווח
מפורט ,העבירה לה המשטרה דיווח על רכש בס&  12.7מיליו $ש"ח שביצעה באותה שנה .דיווח זה
לא הניח את דעת הרשות ,שכ $הייתה בו חריגה של יותר מ 3מיליו $ש"ח מתקציב הרכש הקבוע
בהסכ .נוס* על כ& דווח בו על רכש והוצאות נוספות שלדעת הרשות לא שימשו לצורכי פעילות
אכיפה של חוקי התנועה ,כגו $רכש של ציוד מחשוב ,תחזוקת מבני ורכש מוצרי טקסטיל ,ולכ$
דחתה הרשות את בקשת המשטרה .אג* התנועה הסביר ,בדצמבר  ,2010למשרד מבקר המדינה
שהחשבוניות על רכש מוצרי טקסטיל ותחזוקת מבני התייחסו לפרויקט המתנדבי.6
·˙‚ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÂ˙ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˙Â˘¯Ï ¯È·Ú‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˜ÈÒÙ‰ 1.1.09-· ,‰·Â
˙‡ÌÈÂ˙ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙„ÈÁÈÏ ‰¯È·Ú‰Â ,‰¯Â·Ú˙‰ ˙„Â˜ÙÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ
ÈÓÂ‡Ï‰ Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘˜ ‰Ú‚Ù ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘Ï ˙Á‡ ÌÈÓˆÓÂˆÓ
˘.˙Â˘¯‰ Ï
בחודשי ינוארפברואר  2009פנו מנכ"ל הרשות דאז והיוע ,המשפטי של הרשות כמה פעמי
למשטרה וביקשו כי תעביר לרשות את מלוא הפרטי על כל תאונה בתו&  24שעות ממועד
התרחשותה בהתא לקבוע בפקודת התעבורה .באמצע חודש מר 2009 ,חידשה המשטרה את
העברת הנתוני לרשות .בראשית יוני  2009חתמו הרשות והמשטרה על הסכ חדש המסדיר את
העברת התקציב למשטרה לשנת  .2009בסו* דצמבר  ,2009בעקבות חילוקי דעות בנושא העברת
חלק מהתקציב למשטרה ,שוב הפסיקה המשטרה את העברת הנתוני לרשות .לפי הסברי הרשות,
בפברואר  2010חידשה המשטרה את העברת הנתוני באופ $חלקי לרשות בתדירות של פעמיי
בשבוע ,ומאמצע מאי  2010ועד מועד סיו הביקורת הועברו נתוני בהיק* מצומצ א* יותר.
‰¯ÂÓÁ ‡È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ˙ÂÂ‡˙‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù‰ ˙¯·Ú‰-È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÙÂ‡· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÂ˙ ˙¯ÈÒÓ-È‡ .‰¯Â·Ú˙‰ ˙„Â˜Ù ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÏ „Â‚È· ‡È‰Â
˙˜Ò‰ - ÂÏÏ‰ ÌÈÂ˙‰ ÒÈÒ· ÏÚ ˙È˘Ú‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰Ú‚Ù ¯È„Ò
‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÓ ÔÎ ‰˙Â˘Ú· .ÌÈÎ¯„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÏÂÙÈËÂ Ì‰Ó ˙ÂÈ„ÈÓ ˙Â˜ÒÓ
Ï‰ÏÂ ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ - ˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙Â˘¯‰Ó
.ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÁ˙· ¯˜ÁÓÏÂ Ú„ÈÓÏ ÈÓÂ‡Ï ÊÎ¯Ó
תוספת שופטי תעבורה
כאמור ,לפי חוק הרשות ,גופי אשר הרשות העבירה לה תקציב לצור& ביצוע פעולות בתחו
הבטיחות בדרכי יגישו לה אחת לשישה חודשי דוח בדבר ביצוע התקציב.
 .1בדצמבר  2006חת הממונה על הקמת הרשות ע הנהלת בתי המשפט על הסכ בדבר תגבור
מער& שופטי התעבורה )להל  $ההסכ( .בהסכ צוי $כי השר לשעבר פנה להנהלת בתי המשפט
בבקשה להגדיל את מספר שופטי התעבורה על מנת לקצר את זמ $ההמתנה להלי& משפטי בנושא
__________________
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תעבורה .הנהלת בתי משפט התחייבה להוסי* משנת  2007על  20שופטי התעבורה הקיימי עשר
משרות שופטי אשר יעסקו א& ורק במשפטי תעבורה .הרשות התחייבה בהסכ לממ $משרות אלה
בשני  20102007בעלות של  1מיליו $ש"ח לשופט בכל שנה .התקציב אשר העבירה הרשות
להנהלת בתי המשפט בשנת  2007היה בס&  12מיליו $ש"ח ,מה  4מיליו $ש"ח עבור שיפו ,לשכות
שופטי התעבורה; בשנת  11.5  2008מיליו $ש"ח ,מה  1.6מיליו $ש"ח עבור שיפו ,לשכות
השופטי מתקציב שנת  2007שלא נוצל; ובשנת  10  2009מיליו $ש"ח.
˙·ÈÂÁÓ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰˘ ÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÎ˙Ó ‰Ú·˜ ‡Ï ÌÎÒ‰·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â˘¯‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡È˘ ÁÂÂÈ„ ¯„ÒÂ‰ ‡ÏÂ ,˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ‰˘ ÈˆÁ· ÌÚÙ ˙Â˘¯Ï ¯ÂÒÓÏ
˘‰¯Â·Ú˙ ÈËÙÂ˘ ‰¯˘Ú ˙ÂÓÏ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰· ‰„ÓÚ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ Â˙¯ËÓ
,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .„·Ï· ‰¯Â·Ú˙ ÈËÙ˘Ó· ÂÏÙÈË ÔÎ‡ ‰Ï‡ ÌÈËÙÂ˘ ÈÎÂ ,ÌÈÙÒÂ
·‰¯È·Ú‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Â˘¯Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,‰ÊÎ˘ Ë¯ÂÙÓ ÁÂÂÈ„ ¯„ÚÈ‰
,˜ÂÁ· ˘¯„Î ‰¯Â·Ú˙‰ ÈÈ„ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ¯Â·‚˙Ï ˘ÓÈ˘ ÔÎ‡ ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰Ï
‰·ÂË‰ ‰¯Âˆ· ‰È˙Â¯ËÓ ˘ÓÓÏ ‰˙ÏÂÎÈ·Â ˙Â˘¯‰ ˙„Â·Ú· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Â· ‰È‰ ‰Ê ¯·„Â
·.¯˙ÂÈ
 .2במר 2008 ,פנה מנכ"ל הרשות לשעבר למנהל בתי המשפט ,השופט משה גל ,בטענה כי על
א* ההסכ שבו התחייבה הנהלת בתי המשפט שיכהנו  30שופטי תעבורה ,כיהנו באותו מועד רק
 23שופטי ,וכי לא חלה ירידה במספר התיקי הממתיני למשפט .מנהל בתי המשפט השיב
למנכ"ל הרשות כי לפי נתוני המשטרה מספר התיקי שטופלו עלה .בתגובה ביקש מנכ"ל הרשות
לשעבר מהנהלת בתי המשפט להמציא לו נתוני בדבר היק* הטיפול בתיקי תעבורה מהמועד שבו
מונו שופטי התעבורה ,וכ $נתוני בדבר התרומה של העברת התקציב לייעול מערכת המשפט
בתחו התעבורה.
באפריל אותה שנה השיב מנהל בתי המשפט למנכ"ל הרשות לשעבר כי המימו $שנית $יועד לתגבור
כללי של מער& שיפוט התעבורה ,כי הגישה הרואה ברשות המבצעת ממונה על הרשות השופטת
מתוק* העובדה שהיא מממנת את העסקת השופטי הנוספי אינה מקובלת על הנהלת בתי
המשפט ,וכי הוא אינו מוכ $לדו $ע הרשות בתועלת הצומחת משופט זה או אחר.
È˙· ˙Ï‰‰Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Â˘¯‰ ‰¯È·Ú‰ 2008 ˙˘· „ÂÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÙÒÓ ˙‡ ‰˙ÈÓ ‡Ï ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Ï‰‰ Í‡ ,‰¯Â·Ú˙ ÈËÙÂ˘ ‰¯˘Ú ÈÂÈÓ Ì˘Ï ËÙ˘Ó‰
È˜ÂÁ Ï˘ Ì˙ÙÈÎ‡ ˙¯·‚‰Ï ¯È˘È ÔÙÂ‡· ÌÂ¯˙Ï ‰˙ÈÈ‰ Â˙¯ËÓ˘ ÈÂÈÓ ,˘¯„‰ ÌÈËÙÂ˘‰
.‰¯Â·Ú˙‰
הנהלת בתי המשפט הודיעה למשרד מבקר המדינה בסו* דצמבר  2008כי ערב גיבוש ההסכ כלל
מער& שיפוט התעבורה  20שופטי ,וכי בעקבות המימו $שהעבירה הרשות מונו שמונה שופטי
תעבורה נוספי ,ושני שופטי מחוזיי הוקצו לטיפול בערעורי תעבורה .עוד השיבה הנהלת בתי
המשפט כי אי $חולק שנוכח הוספת תקני השופטי הייתה ציפייה לשיפור בהליכי הנוגעי
לעברות תעבורה ,בר יש להביא בחשבו $כי יהיה נית $לעמוד על טיב השינוי רק בשני  2009ו
 ,2010שכ $הליכי משפטיי מבשילי לכדי דיו $בחלו* כמה חודשי וניהול אור& זמ .$ע זאת,
הגדלת שיעור האכיפה של דיני התנועה בשנת  2008בכ 15%בממוצע 7הגדילה את העומס על
השופטי .נוס* על כ& לדברי הנהלת בתי המשפט משרד התחבורה נקט באותה שנה שורה של
צעדי חדצדדיי ובלתי מתואמי אשר הוסיפו על העומס בבתי המשפט ,דוגמת המבצע הנוגע
__________________
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לפסולי רישיו $נהיגה .בגי $מהל& זה נפתחו אלפי תיקי בקשות לביטול החלטות הפסילה .הנהלת
בתי המשפט הדגישה כי מימו $הליכי המתקיימי בבתי משפט הוא בבחינת חריג ,וא הוא נעשה,
יש הכרח לשמור על עצמאות בתי המשפט .כמו כ $הודיעה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 2010
כי נתוני על תפוקת שופטי אינ מידע שמערכת בתי המשפט מוכנה לפרס ,הואיל ופרסו מידע
זה עלול לפגוע בעצמאות שיקול הדעת השיפוטי ובעקרו $הפרדת הרשויות.
È˙˘-ÈˆÁ ÁÂÂÈ„· ˜ÂÁ· ˙È˙ÂÓ ˙Â˘¯‰Ó ·Èˆ˜˙‰ ˙¯·Ú‰˘ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡Â ÁÂÂÈ„‰ Û˜È‰ ˙‡ ˘‡¯Ó ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÔÎ ÏÚ .·Èˆ˜˙‰ ˘ÂÓÈÓ ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙Â˘¯Ï
˙Â˘¯‰ ˙Â‡ÓˆÚÂ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙„¯Ù‰ ÔÂ¯˜Ú ¯Ó˘ÈÈ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ˘ ÍÎ ,‰˘ÚÈÈ Â·˘ ÔÙÂ‡‰
ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ˙Â˘¯‰ È„È· ˙˙Â‰ ˜ÂÁ‰ ˙¯ËÓ ‚˘Â˙ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ,˙ËÙÂ˘‰
.‰¯Â·Ú˙‰ ÈÈ„ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ¯Â·‚˙ Í¯ÂˆÏ ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰
ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙ ÈÚ‚ÙÏ ÊÎ¯Ó‰
חוק נפגעי תאונות דרכי )סיוע לבני משפחה( ,התשס"ב ,2002מסדיר את נושא הקמת מרכז סיוע
במשרד הרווחה והשירותי החברתיי )להל  $משרד הרווחה( לבני משפחותיה של נפגעי תאונות
דרכי )להל  $המרכז( .החוק קובע כי לש מימו $פעילות המרכז יקציב משרד האוצר סכו
מתקציב המדינה המיועד לרשות ,וכי סכו זה לא יהיה נמו& מהסכו שהועבר למרכז בשנת
התקציב  .2006בשני  20092007הוקצבו לפעילות זו  3.2מיליו $ש"ח .מחצית מהסכו העבירה
הרשות באמצעות המרכז למשטרה ,כנדרש בחוק.
ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÎÒ‰· ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ ÔÙÂ‡ ÏÚ ˙Â˘¯Ï ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÂÏÈ‡Â ,ÊÎ¯ÓÏ ‰¯È·Ú‰˘ ·Èˆ˜˙‰
˘.‰¯Ë˘ÓÏ ¯È·Ú‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2009מסר משרד הרווחה כי העברת התקציב להפעלת
המרכז ולפעילות המשטרה נעשתה על פי חוק .מלבד זה ,התקציב היה אמור להיות מועבר ישירות
ממשרד האוצר למשרד הרווחה ,ולפיכ& משרד הרווחה וג המשטרה אינ מחויבי למסור לרשות
את פירוט ההוצאות .אול על מנת שלא לעכב את העברת כספי עד שתוסדר העברת התקציב
ישירות ממשרד האוצר ,העביר משרד הרווחה לרשות לפני משורת הדי $פירוט של פעולותיו,
הכולל העברת חלק מהתקציב אל המשטרה ,בהתא להוראות החוק .עוד הודיע משרד הרווחה כי
הוא אינו אחראי ואינו יכול להיות אחראי לאופ $חלוקת התקציב במשטרה ,ולכ $לא מצא לנכו$
להיות אחראי להעברת הפירוט.
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙Â˘¯Ï ÁÂÂÈ„‰ ‡˘Â ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
˙Ú„Ï .ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙ ÈÚ‚Ù Ï˘ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ÚÂÈÒ‰ ÊÎ¯Ó ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ‰¯Ë˘Ó‰Â
ÌÈÂ˙‰ ˙¯·Ú‰-È‡Â ˙Â˘¯‰ È„È ÏÚ ÌÈÂ˙‰ ˙¯·Ú‰ ‡˘Â ˙¯„Ò‰-È‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.·Èˆ˜˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰¯˜· Úˆ·Ï ˙Â˘¯‰Ó ˙ÂÚÂÓ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ‰
‰¯Â·Á˙ ˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙ ÔÂÓÈÓ
חוק הרשות קובע כי עליה לפעול להגדלת המימו $של הפעילות בתחו הבטיחות בדרכי ברשויות
המקומיות על פי אמות מידה שתגבש באישור השר ובאמצעות משרד התחבורה .עוד נקבע כי
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הרשות תעקוב אחר ביצוע הפעולות שלשמ $נית $מימו $כאמור .התקציב אשר העבירה הרשות
למשרד התחבורה בשנת  2007היה בס&  158.5מיליו $ש"ח ,בשנת  220  2008מיליו $ש"ח ,ובשנת
 170  2009מיליו $ש"ח.
ביולי  2007הודיע הממונה על הקמת הרשות לסמנכ"ל תשתיות ופיתוח במשרד התחבורה כי הוא
מאשר העברה מידית של  142מיליו $ש"ח להקמת תשתיות בטיחות לשנת  .2007הוא ביקש
מהמשרד את רשימת כל הפרויקטי הממומני מכספי הרשות בהקד האפשרי ,אול המשרד לא
העביר לרשות רשימה כזאת.
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÌÎÒ‰· ‰Ú·˜ ˙Â˘¯‰˘ ÈÏ· ‰˙˘Ú 2007 ˙˘Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘Ï ˙Á‡ ˙Â˘¯Ï ¯È·Ú‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÔÓÓ˙˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯ÈÁ·Ï
„.˜ÂÁ· Ú·˜Î ·Èˆ˜˙‰ ˘ÂÓÈÓ ÔÙÂ‡ ¯·„· ÁÂ
משרד התחבורה הסביר למשרד מבקר המדינה כי הרשות מחוברת למערכת מרכבה ויש לה אפשרות
לצפות בכל תקציבי התשתית לבטיחות בכל עת.
„¯˘Ó ¯ÒÓ ‡Ï ,8˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡Î ‰Ú·˜˘ ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙ÂÁÈË· ˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ÌÈ¯È„Ò ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Â˘¯Ï ‰¯Â·Á˙‰
בפברואר  2008גיבשה הרשות בשיתו* המשרד רשימה מוסכמת של פרויקטי לפיתוח תשתיות
בטיחות ברשויות המקומיות.
·,ÂÏ „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ‰¯È·Ú‰ ˙Â˘¯‰˘ ¯Á‡Ï ,‰˘ ‰˙Â‡ ¯·Ó·Â
‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓÏ ‰Ê ·Èˆ˜˙Ó Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 20-· „¯˘Ó‰ ˘Ó˙˘‰
‡˘¯ ‰¯·Ú‰‰ ˙‡ ÚˆÈ· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó .ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰ ÌÂÁ˙· ˙Â˘¯‰ ˙Ú„Ï ÂÈ‰ ‡Ï
.˙Â˘¯‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ
בראשית דצמבר  2008פנה סמנכ"ל הכספי ברשות למשרד התחבורה בדרישה להשיב את הסכו
שהמשרד השתמש בו למימו $פרויקטי אחרי ,ולא נענה.
עד מועד סיו הביקורת לא החזיר משרד התחבורה לרשות את הסכו שבו השתמש למימו$
פרויקטי אחרי ,והרשות לא הסדירה עמו בהסכ את אופ $העברת התקציב כדי למנוע מקרי
דומי בעתיד.
משרד התחבורה הסביר למשרד מבקר המדינה ,באפריל  ,2011כי בשנת  2007תגבר כמימו $ביניי
פרויקטי בטיחות שמתוקצב על ידי הרשות ב 55.5מיליו $ש"ח.
לאחר מועד סיו הביקורת התקיימה במר 2011 ,ישיבה בהשתתפות מנהל אג* תקציבי של
הרשות ,מנהל אג* תשתיות במשרד התחבורה ,ושני סגני חשב של משרד התחבורה ,ובה סוכ
ששינויי תקציביי בקשר לבטיחות יתואמו מראש ע הרשות ,ונציג הרשות ישתת* בהחלטה
ויאשר בחתימתו את רשימת הפרויקטי הבטיחותיי.
__________________
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קוב דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

˙ÂÁÈË· ˙ÂËÓ
ע הקמתה החלה הרשות לפעול לקידו הבטיחות בדרכי עירוניות בקרב  252העיריות ,המועצות
המקומיות והמועצות האזוריות ,בי $היתר באמצעות מטות לבטיחות בדרכי שהפעילה ברשויות
המקומיות .התקציב שהעבירה הרשות למטות הבטיחות בשנת  2007היה  43מיליו $ש"ח ,בשנת
 66.5  2008מיליו $ש"ח ,ובשנת  44  2009מיליו $ש"ח .לניהול נושא הבטיחות בדרכי העסיקה
הרשות בשנת  2008כ 20מנהלי בטיחות אזוריי.
ÔÂÈ„ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ÌÈ˘ 3-Î Í˘Ó· ,2010 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
·ÌÈÈ˙ÂÁÈË·‰ ÌÈÂÎÈÒ‰ ˙Ë˜‰Ï ‰Ó¯˙ ˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂËÓ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯ËÓ
·¯˘ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ‰˜È„ˆÓ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ Ì‡‰Â ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ
.ÌÈÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂÁÈË· ÈÏ‰Ó 20 ˙˜ÒÚ‰
הרשות הסבירה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2010כי ע כינונה של מועצת הרשות החדשה
ביוני  2010היא החלה בבחינה כוללת ומעמיקה של מבנה הרשות ושל חלוקת התקציבי העומדי
לרשותה ,ובתקופה הקרובה צפויה מועצת הרשות לסיי את עבודתה בנושא ולהחליט על שינויי
ככל שיידרש.
ניהול כספי הרשות
הרשות מתוקצבת במלואה מתקציב המדינה .א* שהרשות היא תאגיד עצמאי ,אי $לה חשבו $בנק
על שמה אלא על ש משרד התחבורה; מורשי החתימה בחשבו $זה ה חשב משרד התחבורה,
שהוא ג חשב הרשות ,וסגנו ,ולא נדרשת חתימת מנכ"ל הרשות לביצוע פעולות בחשבו .$מחשבו$
זה מבוצעי כל תשלומי הרשות .לרשות מערכת הנהלת חשבונות והיא מבוצעת באמצעות משרד
התחבורה.
‰Ï˘Ó ˙ÈÙÒÎ ˙Î¯ÚÓ ˙Â˘¯Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.˙È‡ÓˆÚ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ÓÂ ˜ÂÁ‰ ÔÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ

תקציב הרשות
חוק הרשות קובע כי הרשות תכי $ותגיש לשר התחבורה ולשר האוצר ,לאישור ,לא יאוחר מ31
ביולי בכל שנה ,את הצעת התקציב שלה לשנה הבאה .עוד קובע חוק הרשות כי אחד מתפקידי
מועצת הרשות הוא לאשר את התקציב השנתי של הרשות בטר יוגש לאישור השרי.9
¯·Óˆ„ ˘„ÂÁ· ,¯ÂÁÈ‡· ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡ 2008 ˙˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯·Óˆ„· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯˘È‡ 2010 ˙˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ .2008 ¯‡ÂÈ· ÌÈ¯˘‰ È„È ÏÚÂ ,2007
ÌÈ¯˘‰ ¯Â˘È‡Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰ .2010 ÏÈ¯Ù‡· Â˙Â‡ Â¯˘È‡ ÌÈ¯˘‰Â ,2009
.2011 ¯‡ÂÈ· ÌÈ¯˘‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡ ‡Â‰Â ,2010 ¯·Ó·Â· ‡Ï‡ ˜ÂÁ· ·ÈÈÁ˙ÓÎ 2011 ˙˘Ï

__________________
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חוק הרשות
כאמור לעיל ,ביולי  2006נחקק חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי )הוראת שעה  התשס"ו
.(2006
המודל הסטטוטורי שנבחר של הקמת הרשות הלאומית כתאגיד לתקופה קצובה של ארבע שני
שבסיומה יבח $השר את פעילותה ואת מידת הצלחתה בביצוע תפקידיה והשגת יעדיה ,חייב קביעה
ברורה מאוד של חלוקת האחריות והסמכות בי $המשרד לתאגיד ,וכ $הגדרה והבניה של תכנית
הערכה להצלחת התאגיד ,שתכלול יעדי מדידי ושיעורי ביצוע צפויי .כל אלה לא נעשו.
בביקורת הועלו כמה מקרי שבה פעל המשרד בענייני שה בתחו סמכותה של הרשות ,שאילו
נקבע מראש כאמור מה ה גדרי הסמכות והאחריות של המשרד והתאגיד ,נית $היה למנוע אות או
לצמצמ.
 .1בדצמבר  2009הגישה המשטרה לרשות דוחות ביצוע כספיי ובקשת תשלו לסו* השנה בס&
 15.2מיליו $ש"ח .הרשות דחתה את הבקשה בתחילה ,בטענה שהמשטרה לא מילאה את חלקה
בהסכ ,ובי $היתר לא הגישה לרשות דוחות פעילות חודשיי ,לא תיאמה עמה מבצעי מיוחדי
והגישה לה דוחות תפוקה חלקיי .לאחר מכ $הסכימה הרשות ,לפני משורת הדי ,$להעביר
למשטרה חלק מהסכו שצוי $בבקשה.
ב 23.12.09הורה המנכ"ל דאז של משרד התחבורה ,מר יעקב גנות )להל  $מנכ"ל המשרד(,
למנכ"ל בפועל של הרשות ,מר דוד עוזר )להל  $מנכ"ל הרשות בפועל( ,להעביר מיד למשטרה את
יתרת התקציב לשנת  .2009במכתב ששלח מנכ"ל המשרד למנכ"ל הרשות בפועל ב 24.2.10נכתב
שסוכ ע המשטרה כי היא תגביר את האכיפה בכבישי ,וכי הרשות תעביר לה למטרה זו מקדמה
בס&  3מיליו $ש"ח על חשבו $התקציב השנתי.
הרשות הסבירה למשרד מבקר המדינה כי לפי הנתוני שהועברו אליה בסו* שנת  ,2009המליצו
הגורמי המקצועיי ברשות לאשר להעביר למשטרה רק  70%מס& התקציב שייעדה לה הרשות
לאותה שנה; אול בעקבות פנייתו של מנכ"ל המשרד ולאחר התייעצות ע יו"ר מועצת הרשות
דאז ,גב' זיוה פתיר ,הוחלט להעביר למשטרה את יתרת התקציב.
Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙Â˘È¯„ ·Â¯Ï ˙Â˘¯‰ ‰˙Ú ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â˘¯‰ È¯·Ò‰ ÈÙÏ .ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ÌÈÂ˙ ‰Ï ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰˘ Û‡ ,‰¯Ë˘Ó‰
Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ·Â ˙Â˘¯‰ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰Â Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ· ¯ÂÓ‡Î Ú‚Ù ÌÈÂ˙‰ ¯„ÚÈ‰
.‰¯Â·Ú˙‰ ÈÈ„ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ Í¯ÚÓ ¯Â·‚˙· ÚÈÈÒÏÂ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙Â˘¯‰
מנכ"ל משרד מר יעקב גנות ,הסביר למשרד מבקר המדינה כי היות ששני הארגוני ,הרשות
והמשטרה ,לא הגיעו להסכמות ,מ $הראוי היה שמשרד התחבורה יתערב כדי למנוע פגיעה בפעילות
המקצועית של שני הארגוני.
„¯ÙÂ È‡ÓˆÚ ÛÂ‚Î ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙Â˘¯Ï ˜ÈÚ‰ ˜˜ÂÁÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙„ÈÓÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ Û˜È‰ ˘¯ÂÙÓ· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ .‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÓ
˘˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÔÎÂ ,‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙· „¯˘Ó‰ Ï
. ‰˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ
 .2בספטמבר  2008נחת הסכ נוס* בי $הרשות לבי $הנהלת בתי המשפט .ג בהסכ זה לא
הוסדר נושא העברת הנתוני לרשות על ביצוע התקציב .בראשית יוני  2009חתמו הצדדי על עוד
הסכ ,ובו סוכ כי "תעביר הנהלת בתי המשפט דיווח בדבר מספר התיקי שנפתחו ונסגרו ומספר
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תיקי ממתיני בבתי המשפט לתעבורה )ובבתי המשפט המחוזיי( בכל אחת מהשני  2007ו
 2008בחת& לפי שלישוני ...לפי בתי המשפט ולפי הפירוט הבא :דוחות משטרה ...תאונות
דרכי ...פסולי לנהיגה ...תחבורה" .עוד נקבע בהסכ כי הנהלת בתי המשפט תעביר שלושה
דוחות ג לשנת  2009ותפרט את תקני שופטי התעבורה שנוספו בשני .20092007
ביולי  2010התקיימה ישיבה בנושא הרפורמה באכיפה נגד עוברי עברות תעבורה מסוכנות
בהשתתפות נציגי הפרקליטות ,המשטרה ,הנהלת בתי המשפט ומשרד התחבורה .בדיו $לא השתת*
נציג הרשות .בדיו $ציי $מנכ"ל המשרד ,כי "משרד התחבורה ימשי& לתקצב את עשרת שופטי
התעבורה )אות תקצב המשרד בשני האחרונות(] ...ו[כי במידה ובעתיד תהיה התגייסות של כלל
המערכת לרפורמה  תיעשה בחינה להקצאת משאבי נוספת בעניי $זה".
המנכ"ל הסביר למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2010כי התערבותו בעניי $נעשתה בעקבות הוראה
מפורשת של שר התחבורה ,העומד בראש ועדת השרי לענייני בטיחות בדרכי.
ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ˙Â¯È„‚Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÓÂÁ˙· „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙‡Â ˙Â˘¯‰ Ï˘Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰
‡.˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á
 .3בנובמבר  2009ביקש מנכ"ל המשרד בישיבה שקיי ע מנכ"ל הרשות בפועל לבצע שינויי
בתקציב הרשות ,והשינויי אכ $נעשו.

✩
‡‰ÙÂ˜˙Ï ˙Â˘¯‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜˜ÂÁÓ‰ ÏÈ·‚‰ ,˙È‡ÓˆÚÂ ˙„¯Ù ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰ Ú·˜ ˜ÂÁ‰˘ Û
˘‡ÏÂ ,˙ËÏÁÂÓ ‰¯Âˆ· ‰˙˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰ ÔÓ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„¯Ù‰‰˘ ÍÎ ,ÌÈ˘ Ú·¯‡ Ï
˜·,ÔÎ‡Â .‰˙ÂÎÓÒÂ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙· „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓÏ ˙ÂÏÂ·‚‰ ÂÚ
˙Â˘¯‰ Ï‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÛÈÒÂ‰ ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
.˙Â˘¯‰ ‚Èˆ ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ Û‡ ÌÈ˙ÚÏ ÏÚÙÂ ‰ÈÈÈÚ· ˙Â‡¯Â‰ Ô˙ ,Â„¯˘Ó ˙Â„ÈÁÈÓ ˙Á‡ Ï‡Î
בתגובה השיב מנכ"ל המשרד לשעבר מר יעקב גנות כי פעל לפי הנחיית השר ובהתא לסמכויות,
הכלליות והפרטניות ,שהוקנו לו בחוק .עוד הזכיר המנכ"ל כי הרשות הוקמה בהוראת שעה ,וכי
בתו ארבע שני יהיה על השר לבחו $את תפקודה ולהגיש מסקנותיו לממשלה.
היועצת המשפטית של משרד התחבורה הסבירה למשרד מבקר המדינה במכתב מ ,16.5.11כי
מעיקרי ההוראות המפורטות בחוק ניכר בבירור כי חוק הרשות הסדיר את הקמתה של הרשות,
תפקידיה ,פעילותה בכפו* להחלטת השר ,פעילות מוסדותיה ,פעילותה כתאגיד באמצעות המועצה
המנהל ועובדי הרשות .לצד הסדרת מעמדה של הרשות כאמור ,נקבעו סמכויותיו ,חובותיו והיק*
אחריותו של שר התחבורה ,וממשקי ממוקדי בי $הרשות ובי $השר ה $לעניי $אישור פעילותה
כמו ג כפיפותה לשר ותפקידיה לייע ,לו ולהביא לפניו את אשר הוטל עליה .הפעלת שיקול הדעת
במגוו $הנושאי המנויי באחריותו של השר ,מחייבת את הפעלתו של מנכ"ל המשרד ,ככלי עזר
ניהולי לשר התחבורה בבואו להשתמש בסמכותו ולממש את אחריותו .עקב כ& נוצרה איבהירות
בשאלת חלוקת האחריות והסמכות בי $המשרד לרשות בנוגע לשיעור ההתערבות הרצוי של המשרד
בענייני הרשות ,סדרי הדיווח והבקרה וכיוצא בזה.
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ÌÈ„ÚÈ ¯„ÚÈ‰Â ˙Â˘¯‰ ÈÙÏÎ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â‚‰˙‰‰ ÔÙÂ‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡Â ‰˙ÁÏˆ‰ ÈÈÂÎÈÒ ˙‡ Â˙ÈÁÙ‰ ‰˙ÁÏˆ‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÈÂÙˆ ÚÂˆÈ· È¯ÂÚÈ˘Â ÌÈ„È„Ó
Ú·¯‡ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÌÈÈ˙Ò˙˘ÎÏ ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ È·‚Ï ˙ÒÒÂ·Ó ‰ËÏÁ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
.‰˙ÂÏÈÚÙÏ ‰Ú·˜˘ ÌÈ˘‰

מבקר הפני
חוק חובת המכרזי ,התשנ"ב) 1992להל  $חוק המכרזי( ,ותקנות חובת המכרזי ,התשנ"ג1993
)להל  $תקנות המכרזי( ,10קובעי כי גו* ציבורי יתקשר בדר& של מכרז הוג $ושוויוני ,המבטיחה
את מרב היתרונות עבורו .עוד קובעות התקנות כי על גו* ציבורי להעדי* לבצע התקשרויות
באמצעות מכרז פומבי רגיל ג במקרי שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא
באמצעות מכרז פומבי רגיל ,וכי א החליט הגו* לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי
התקנות ,יקיי את ההליכי לקראת ההתקשרות האמורה לפי העקרונות האמורי לעיל ככל שנית.$
 .1בינואר  2007החליטה מועצת הרשות להתקשר החל במר ,אותה שנה ע מבקר פני שהוא
נות $שירות חיצוני לכל תקופת ההקמה.
¯˜·Ó ÈÂÈÓ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰‡ÈˆÂ‰ ‡Ï 2010 È‡Ó „Ú ,ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ
¯·„· ÌÈÏ‰ ÔÂ‚Î ,‰˙ÏÂÚÙ Í¯„ ˙‡Â ˙Â˘¯· ˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ È„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓÂ ÌÈÙ‰
‡¯‚ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ,˙¯Â˜È·‰ ÈÎÈÏ‰˙ ,ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÈÙÏÎ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â·ÂÁ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú ÔÂ
˘.ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï
הרשות הודיעה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2010כי ע כניסתה של מועצת הרשות החדשה
לתפקידה היא החלה בי $היתר בכתיבת נהלי בנושאי השוני ,וכי צפויי להיכתב נהלי
הקובעי את סדרי מינוי מבקר הפני וסדרי עבודתו.
לבקשת ועדת הביקורת של המועצה מ ,19.2.07ולבקשת המועצה מ ,28.2.07הגיש למועצה ב
 30.10.07היוע ,המשפטי החיצוני של הרשות )להל  $היועמ"ש החיצוני( חוות דעת בדבר מינוי
מבקר פני ,ואלו עיקריה :על מבקר הפני להיות "יחיד" אשר עומד בתנאי הכשירות הקבועי
בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב) 1992להל  $חוק הביקורת הפנימית( ,ולא ע שותפות או
חברה הנותנת שירותי ביקורת פנימית; על ההתקשרות לעמוד בדרישת חוק חובת המכרזי ,תקנות
המכרזי ,ובמידת הצור& יש לקבל מוועדת המכרזי פטור מביצוע מכרז; הגורמי ברשות
שצריכי להיות מעורבי בהלי& בחירתו של מבקר פני ה יו"ר הרשות ,יו"ר ועדת הביקורת של
מועצת הרשות ומנכ"ל הרשות; בסו* התהלי& יש להביא את המינוי לאישור המועצה; על המועצה
להחליט ,בד בבד ע מינוי מבקר הפני ,מי הממונה עליו.
ב 27.12.07ביקשה מזכירת מועצת הרשות מחמישה משרדי רואי חשבו $הצעות למת $שירותי
ביקורת פני.

__________________

10

ביוני  2009נעשה שינוי משמעותי בתקנות חובת המכרזי ,ונוסח התקנות הקובע לענייננו הוא הנוסח
שהיה תק בעת ביצוע הביקורת.
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ÏÎ ‡‰˙ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÙÂ˜˙˘ ‰ËÈÏÁ‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙˜‡Ï ‡È‰ - ˙¯ÎÈ ˙ÈÙÒÎ ˙ÂÏÚ· ˙È˙˘-·¯ ˙Â¯˘˜˙‰ - ÌÈ˘ ˘˘ ÂÈÈ‰„ ,‰Ó˜‰‰ ˙ÙÂ
·Ï·˜Ï È„Î ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˙Ù ‡Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰Á
.ÂÁÂÎÓ Â˜˙Â‰˘ ˙Â˜˙·Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ˘¯„Î ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ
ÈˆÁÂ ˘„ÂÁ Â˙„Â·Ú ˙‡ ÏÁÈ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó˘ ‰ËÈÏÁ‰ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
È‡Â¯ „¯˘Ó ¯Â˙È‡ ÍÈÏ‰· ‰ÏÁ‰ ‡È‰ ,ÌÈÙ ¯˜·Ó ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·È˜˘ ÌÂÈÓ
.‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ‰˘Î ˜¯ ‰Ê ˙Â¯È˘ ‰Ï ˜ÙÒÈ˘ ÔÂ·˘Á
 .2בחודשי דצמבר   2007ינואר  2008הגישו הצעות מחיר ארבעה מחמשת משרדי רואי
החשבו $שאליה פנתה מזכירת המועצה ,ואלו היו ההצעות עבור שעת עבודה )בתוספת מע"(:
משרד ב'   220ש"ח; משרד ג'   200ש"ח; משרד ד'   173ש"ח; משרד ה'   180ש"ח עד 1,000
שעות 160 ,ש"ח עבור  2,0001,000שעות .משרד רו"ח א' לא שלח לרשות הצעת מחיר מפורטת
אלא מסמכי המציגי את המשרד ופועלו שכללו ג הצעת מחיר בס&  21,000ש"ח לביצוע סקר
סיכוני.
בינואר  2008ראיינו חברי המועצה  ממלא מקו יו"ר המועצה )להל $מ"מ יו"ר המועצה( ועדת
הכספי של המועצה ,את הנציגי של חמשת המשרדי אשר השתתפו במכרז.
,˙¯Â˜È· È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‰Ú·˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÙ ˙¯Â˜È·· ÔÂÈÒÈ ,„¯˘Ó‰ Ï„Â‚ ÔÂ‚Î
ÂÈÏÚ˘ ˙ÂÂˆ‰ ÔÓ ‰Â˘ ‰È‰ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ï‰È˘ ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ;Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ÈÂˆÈÁ‰ ˘"ÓÚÂÈ‰ ıÈÏÓ‰
·‰¯ÎÊÂ‰ ‡Ï˘ Û‡ ,ÍÈÏ‰· ‰Ù˙˙˘‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ÂÏÈ‡Â ,ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰
·.˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙Ú·¯‡ ÌÚ '‡ Á"Â¯ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÂÏÚ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È
.¯ÂÓ‡Î ·˙Î· ‰„Â·Ú ˙Ú˘Ï ¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰ ˘È‚‰ ‡Ï ‰Ê „¯˘Ó˘ Û‡ ,ÌÈ¯Á‡‰
לאחר הצגה קצרה של כל אחד מהמשרדי החליטו מ"מ יו"ר המועצה ויו"ר ועדת הכספי לבחור
במשרד רו"ח א' .בסו* הישיבה ציינו חברי המועצה כי הצעתו של משרד זה היא  200ש"ח עבור
שעת עבודה .משרד רו"ח א' הסביר למשרד מבקר המדינה בסו* נובמבר  2010כי לבקשת חברי
המועצה ,בישיבה שבה רואיינו נציגיו לתפקיד המבקר הפנימי ,ה התבקשו להציע תערי* שכר
טרחה לשעה ,והציעו בעל פה תערי* בס&  200ש"ח לשעה צמוד למדד.
¯˘˜˙‰Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ Ó"Ó Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰Ï ‰˘È¯„‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ˙Ë¯ÂÙÓ ¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰ ˘È‚‰ ‡Ï ¯˘‡ „¯˘Ó ÌÚ
.‰ÏÂÒÙ ‰Ù„Ú‰Ï ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓÂ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚÈˆÓ· ˙Ú‚ÂÙ ,ÈÂÈÂÂ˘Â
 .3בישיבת המועצה שהתקיימה ב ,20.1.08דיווח מ"מ יו"ר המועצה כי הוא ויו"ר ועדת הכספי
בחנו כמה מועמדי והחליטו להמלי ,על מינויו של רו"ח ממשרד א )להל  $רו"ח א( לתפקיד
מבקר הפני של הרשות .היועמ"ש החיצוני העיר כי הוא מסתייג מההחלטה משו שחברי המועצה
לא פעלו על פי חוות דעתו ,וכי יו"ר המועצה ,יו"ר ועדת הביקורת ומנכ"ל הרשות היו צריכי
להיות מעורבי בהלי& זה .לפיכ& החליטה המועצה להעביר את נושא בחירת מבקר הפני לדיו$
בוועדת הביקורת.
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¯˘‡ ,20.01.08-· ÌÈÈ˜˙‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÂÈ„ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
‡ˆÓÂ‰ ¯˘‡Â ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ Ó"Ó È„È ÏÚ ¯˘Â‡Â ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ˙¯ÈÎÊÓ È„È ÏÚ Í¯Ú
„¯˘Ó .ÈÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰Ó ÈÂˆÈÁ‰ ˘"ÓÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ‰ËÓ˘Â‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
˙‡ Û˜˘Ï ¯ÂÓ‡ ¯˘‡ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈË¯Ù ˙ËÓ˘‰ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.11ÔÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó
בישיבת המועצה ב 4.2.08דיווח מ"מ יו"ר המועצה כי ועדת הביקורת המליצה למנות את רו"ח א
למבקר הפני של הרשות .בתו הישיבה החליטה המועצה למנות את רו"ח א למבקר הפני לשנת
ניסיו $אחת וקבעה שהמבקר יהיה כפו* ג ליו"ר הרשות וג למנכ"ל הרשות .עוד נקבע בהחלטה,
כי המבקר יכי $סקר סיכוני ,ולאחר הכנתו ייקבע היק* עבודת הביקורת.
·ÂÈÂÈÓ· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰„ ‰·˘ ‰·È˘È‰ ˙‡ „Ú˙Ó‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‡ˆÓ ‡Ï ˙Â˘¯‰ È„¯˘Ó
˘.‰Ê ‡˘Â· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·È˘È ‰ÓÈÈ˜˙‰ ÈÎ „ÈÚÓ‰ ¯Á‡ ÍÓÒÓ ÏÎ Â‡ '‡ Á"Â¯ Ï
ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ Ó"Ó Ï˘ Â˙¯‰ˆ‰Ï ‰˙ÎÓÒ‡ ‡ÂÙ‡ ‰‡ˆÓ ‡Ï
.ÈÂÈÓ‰
˙„ÚÂ ˙·È˘È ˙ÂËÏÁ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰È‰È Ô˙È˘ ˙Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓÊ‰‰ ˙‡ ÌÈ·Â˙Î· „Ú˙Ï ˘È ,·ÈÈÁÓ‰ ÔÙ˜Â˙ ¯·„· ˜ÙÒ ‰È‰È ‡Ï˘ È„ÎÂ ,˙¯Â˜È·‰
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡Â ‰·È˘È‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ „Ú˙Ó‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÔÈÎ‰ÏÂ ,‰Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ˙‡Â ‰·È˘ÈÏ
˘.ÂÏ·˜˙‰
˙˘Ï ÈÓÈÙ‰ ¯˜·ÓÏ '‡ Á"Â¯ ˙‡ ˙ÂÓÏ ,4.2.08-Ó ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ì˙Á ‡Ï ÈÎÂ Â˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡·Â‰ ‡Ï ,‰ËÏÁ‰Ï ·Â˘ ‡˘Â‰ ‡·ÂÈ ‰È¯Á‡Ï˘ ,„·Ï· ˙Á‡ ÔÂÈÒÈ
Û˜È‰ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰ .ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ‰¯„‚Â‰ ‡Ï Ì‚˘ Ô‡ÎÓÂ ,‰ÊÂÁ ÂÓÚ
Â˙˜ÒÚ‰˘ ‰ÈÈÙÈˆ ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ Ïˆ‡ ¯ˆÂÂÈ˙ ‡Ï˘ È„Î ,˙ÈÂÈÁ ‰˙ÈÈ‰ ‰Î˘ÓÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰
˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏÎÂ˙ ˙Â˘¯‰˘ È„ÎÂ ,ÌÈÚÈˆÓÏ ‰ÈÈÙ· ÌÒ¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ,‰Ó˜‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎÏ ‡È‰
.‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÈÙÎ ‰˘ ¯Á‡Ï ÂÙÈÏÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
רק בחלו* כמעט שנה מהמועד שבו אישרה המועצה את ההתקשרות הזמנית ע רו"ח א' ולאחר
שרו"ח א' ביצע את סקר הסיכוני ,בספטמבר  ,2009פנה סמנכ"ל הכספי לוועדת המכרזי
בבקשה כי תאשר את ההתקשרות .הפטור ממכרז נית $בנימוק שסכו ההתקשרות אינו עולה על
 43,000ש"ח.
ÂÈ‰ ÔÎ ÏÚÂ „·ÚÈ„· Â˙È Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏ „Â‚È
 .4בישיבת ועדת הביקורת שהתקיימה בנובמבר  2008הגיש רו"ח א' סקר סיכוני ,לרבות הערכת
מספר שעות העבודה שצפוי שיידרשו לבדיקת הנושאי שנדונו בו .הוועדה לא התייחסה לשאלת
זהותו של מבקר הפני ,לא העלתה את נושא ההתקשרות עמו ,ולא קיבלה החלטות בנושא .אול
היא החליטה כי בשנת  2009יבדוק רו"ח א' שבעה משמונת הנושאי המופיעי בסקר הסיכוני,
וכי לבקשת המנכ"ל ,יבדוק המבקר נושא אחד כבר בשנת  .2008עוד החליטה הוועדה כי המבנה
הארגוני והשכר ברשות יהיו הנושאי הראשוני שייבדקו ,וכי סדר הבדיקה של שאר הנושאי
__________________

11

לעניי זה ראו בג"  ,'Á‡Â ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÔÏÈ‡ 3751/03נט) ,817 (3שבו הוש דגש על
חשיבות כתיבת פרוטוקולי מלאי ואמיני.

198

קוב דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

יתוא ע מנכ"ל הרשות .הוועדה לא התייחסה להערכת שעות העבודה והתקציב לביצוע כל אחד
מנושאי הבדיקה.
הרשות הסבירה למשרד מבקר המדינה כי מ $הדיו $בוועדת הביקורת והפרוטוקול שהוצא בעקבותיו
עולה כי בכוונת הוועדה להתקשר ע רו"ח א' לש ביצוע הביקורת בהתא לסקר הסיכוני שהכי,$
ומשו כ& באותה ישיבה היא א* הנחתה אותו בנוגע לסדר העדיפויות של עבודת הביקורת.
¯˘˜· ˙È˙Â‰Ó ‰Î ‰ÏÂÚÙ ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈ˙ ÌÈÙ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰Ï
.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ˙¯Â˜È·‰ ·Èˆ˜˙ ¯˘Â‡È Ì‚ ‰·˘ ¯Â˘È‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ
·È¯„Ò ˙‡ Ú·Â˜‰ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÌÚ ¯˘Â‡ÓÂ ÌÂ˙Á ‰ÊÂÁ· ‰ÂÂÏÓ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ‰ËÏÁ‰‰ ÚÂˆÈ
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,Â˙˜ÒÚ‰

סיווג ההתקשרות כפטורה ממכרז
·- ÔÏ‰Ï) È¯Â„ ¯È‡È ¯Ó ,¯·Ú˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓÏ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÚÈ„Â‰ 27.11.08-Ó ·˙ÎÓ
˙¯Â˜È· ˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ,2009 ÈÏÂÈ „Ú ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓÎ Ô‰ÈÎ ¯˘‡ ,(Ì„Â˜‰ ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓ
,ÈÙÂÒ ÁÂ„ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· ‚ˆÂÈ 2009 ¯‡Â¯·Ù· ÈÎ ¯Ó‡ ·˙ÎÓ· .ÌÈ‡˘Â‰ „Á‡· ˙ÈÓÈÙ
7.1.09-· ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓÏ '‡ Á"Â¯ ÁÏ˘˘ ·˙ÎÓ· .Á"˘ 37,500 ‡Â‰ ˘¯„‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎÂ
‚ˆÂÈ 2009 ÏÈ¯Ù‡· ÈÎ ÚÈ„Â‰ ÔÎ ;ÛÒÂ ‡˘Â· ˙ÈÓÈÙ ˙¯Â˜È· ˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ÂÏ ÚÈ„Â‰ ‡Â‰
·.Á"˘ 45,000 ‡Â‰ ÛÒÂ‰ ‡˘Â· ˘¯„‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎÂ ,ÈÙÂÒ ÁÂ„ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ
˜ÂÓÈ· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ‰Ï·È˜ '‡ Á"Â¯ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˘‰Â·‚ ‰È‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÎÒ ÂÏÈ‡Â ,Á"˘ 43,000 ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ‰ÈÈÂÂ
.Í˘Ó‰‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˘‚Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .¯˙ÂÈ
במכתב מ 18.5.09הודיע רו"ח א' למנכ"ל הרשות על פתיחת ביקורת פנימית בנושא שלישי .הוא
כתב כי בינואר  2010יוצג בוועדת הביקורת דוח סופי ,וכי התקציב הנדרש הוא  35,500ש"ח .ב
 20.5.09כתב סמנכ"ל הכספי למשרד רו"ח א' כי המשרד חרג מתקציב הביקורת .הסמנכ"ל הורה
למשרד שלא לבצע עוד ביקורת עד להסדרת הנושא.
רק ב 24.6.09הגיש יו"ר ועדת הביקורת לוועדת המכרזי בקשה להארכת ההתקשרות ע מבקר
הפני ולהגדלת היק* ההתקשרות עמו לסכו מרבי של  250,000ש"ח ללא מכרז .הנימוק העיקרי
לבקשה היה" :לאחר קבלת סקר הסיכוני החליטה מועצת הרשות להטיל על רו"ח א' להתחיל
בביצוע הביקורת לשנת  ,2009בהתא לנושאי שנקבעו ע"י ועדת הביקורת של המועצה בתיאו
ע מנכ"ל הרשות".
ב 30.6.09דנה ועדת המכרזי בבקשת יו"ר ועדת הביקורת .הוועדה העלתה תהיות לגבי תקינות
הרחבת ההתקשרות המבוקשת ע רו"ח א' וביקשה הבהרות בנוגע לסיבות שבגינ $יש להרחיב את
ההתקשרות בהיק* המבוקש ללא קיו מכרז נוס* .הוועדה ביקשה מהיועמ"ש החיצוני חוות דעת
בעניי .$ב 29.7.09השיב היועמ"ש כי הלי& מינוי מבקר הפני נעשה בניגוד לחוות הדעת שנת $ב
 ,30.10.07אול תוקנו הפגמי שהעלה בעניי.$

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי
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ב 15.9.09קיימה ועדת המכרזי דיו $נוס* בנושא והעלתה את הבעייתיות בהלי& שקיימה המועצה
לבחירת מבקר הפני ,בעיקר לנוכח היעדר אמות מידה לבחירה ולנוכח העובדה כי הצעת משרד
רו"ח א' לא הייתה הזולה ביותר .על א* האמור החליטה ועדת המכרזי לאשר את ההתקשרות ע
המשרד בהסתמ& על חוות הדעת של היועמ"ש החיצוני מ 29.7.09ונוכח העובדה שמשרד רו"ח א'
הסתמ& על החלטת המועצה לבחור בו למבקר הפני של הרשות ולהטיל עליו עבודת ביקורת לשנת
 .2009הוועדה סיווגה את ההתקשרות כפטורה ממכרז לפי תקנה  (4)3לתקנות חובת המכרזי,
התשנ"ג ,1993היינו התקשרות המש& ,ומר דוד עוזר ,אשר לאחר התפטרותו של מנכ"ל הרשות
לשעבר ביולי  2009מונה למנכ"ל הרשות בפועל ,אישר את ההתקשרות בפטור ממכרז.
(4)3 ‰˜˙ ÈÙÏ Í˘Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ˜ÂÓÈ· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂÎÒÈÁ ÈÓÚËÓ ˙˘¯„ ‰ÙÂˆ¯ ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ¯˘‡Î ÏÂÁÈ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â˜˙Ï
ÔÎ˘ ,Í˘Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰Î ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰Ï‡ ÌÈÓÚËÓ ¯˘‡Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ Ì‡ ˜ÙÒ .˙ÂÏÈÚÈÂ
ÏÂÎÈ ‰È‰ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ „¯˘Ó ÏÎÂ ,ÌÈÂÎÈÒ ¯˜Ò ˙Î‰ Í¯ÂˆÏ ‰˙˘Ú ‰Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰
Â‡ ˙Â˘¯Ï ÈÙÒÎ ˜Ê ÌÈÓ¯‚ ÂÈ‰˘ ÈÏ· ,ÌÈÂÎÈÒ‰ ¯˜Ò· ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡˘Â· ˙¯Â˜È· ÌÈÈ˜Ï
ÔÈÈÂÂ˘˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â˜˙· ˙Ï·‚ÂÓ Í˘Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰ .˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÏÈÚÈ· ‰ÚÈ‚Ù
˘ÈÂÂ˘ Ô‡Î ÂÏÈ‡Â ,‰Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÂÂ˘ ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï Í˘Ó‰‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÏÎ Ï
.‰Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÂÂ˘ ÏÚ ¯ÎÈ ÔÙÂ‡· ‰ÏÚ Í˘Ó‰‰ ˙Â¯˘˜˙‰
Ì‡ Ì‚ Í˘Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓÏ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
‡Â¯˘‡· .˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó˘ È‡˙·Â ˙Â˜˙· ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡˙· ˙„ÓÂÚ ‰È
˙‡ ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓ ¯˘È‡ ÏÚÂÙ· .ÍÎÏ ÌÈÓÚË‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ ‡ÂÙ‡ ÂÈÏÚ ˙‡ÊÎ ˙Â¯˘˜˙‰
.Â˙ËÏÁ‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜ÂÓÈ ·˙Î‰ ÏÚ ‰ÏÚ‰˘ ÈÏ· ˙Â¯˘˜˙‰‰
ב 16.9.09הודיע המנכ"ל בפועל למשרד רו"ח א' כי הרשות מאשרת לו להמשי& בבדיקות שהחל
בה $ולסיימ .$המועצה לא אישרה את תקציב הביקורת ,את היק* השעות ואת עצ המינוי.
ב 23.9.09הודיע משרד רו"ח א' למנכ"ל בפועל ,מר דוד עוזר ,על פתיחת ביקורת פנימית בארבעה
נושאי .מבקר הפני התחייב כי עד דצמבר  2009יוגשו דוחות סופיי בכל ארבעת הנושאי.

דוחות ביקרות
·„„ÚÂ 2008 ¯‡Â¯·Ù· '‡ Á"Â¯ „¯˘Ó ‰ÂÓ˘ ÌÂÈÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
Û‡ ,ÌÈÂÎÈÒ‰ ¯˜Ò· ÌÈÈÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â‰Ó ‡˘Â ÌÂ˘· ÈÙÂÒ ÁÂ„ ˘È‚‰ ‡Ï ‡Â‰ ,2010 È‡Ó
˘.ÂÓÓ ˙‡Ê ‰˘¯„ ‡Ï ˙Â˘¯‰Â ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ·ÈÈÁ˙‰
במר 2010 ,הודיע רו"ח א' למשרד מבקר המדינה כי בינואר אותה שנה הוא העביר לרשות טיוטת
דוח ביקורת לקבלת תגובתה; בפברואר  2010העביר למנכ"ל הרשות בפועל לאישור סופי דוח
ביקורת שני בנושא ההתקשרות ע גופי מפעילי ,אשר ועדת הביקורת החליטה כי ייבדק בשנת
 ,2008וכ $העביר לרשות טיוטת דוח ביקורת שלישי לקבלת תגובתה; ובמר 2010 ,העביר לה
טיוטת דוח ביקורת רביעי לקבלת תגובתה .בדיקת של שלושה נושאי נמצאת בעיצומה ,ובדיקת
של שני נושאי טר החלה.
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‰ÎÂ¯‡ ‰Î ‰ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ˙Ï·˜-È‡ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÛËÂ˘‰ ‰„Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ˘È 2010 ı¯Ó „ÚÂ 2008 ¯‡ÂÈÓ
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי מבקר הפני פעל שלא לפי סדר העדיפויות שקבעה ועדת
הביקורת של המועצה ב :17.11.08א* שהוועדה החליטה כי תחילה ייבדקו המבנה הארגוני והשכר
ברשות ,הוא בדק נושאי אחרי קוד לכ.$
משרד רו"ח א' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי עד אוגוסט  2010הוגשו דוחות ביקורת
סופיי על כל הנושאי אשר אושרו בישיבת ועדת הביקורת בנובמבר  .2008כמו כ $הסביר כי
פעילות הביקורת נתקלה בקשיי רבי ,ובה הפסקת העבודה נוכח בעיות תקציב ,הצור& בבדיקות
חוזרות עקב הפסקת העבודה ,חילופי כוח אד ברשות ,חילופי סמכויות ,שינויי במבנה הארגוני
של הרשות ואיקבלת תגובות מהמבוקרי ומהנהלת הרשות על טיוטות דוחות הביקורת.
˙Â˘¯‰ ÏÚ ,Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂÈ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó˘ ˙Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈ˘˜· Ï˜˙ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ¯˘‡ÎÂ ,ÌÈ·ÂÎÈÚÂ ˙ÂÚ¯Ù‰ ÏÎ ‡ÏÏ ‰˘ÚÈ˙ Â˙„Â·Ú˘ ‡„ÂÂÏ
.ÔÈÈÚ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÎ¯„ ˜Â„·Ï ˙Ó ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ ˙ÂÙÏ ÂÈÏÚ

תשלו למבקר פני
¯,˙Â˘¯‰ ÔÈ·Ï ÂÈ· ‰È‰˘ ‰Ù ÏÚ· ÌÂÎÈÒÏ Ì‡˙‰· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ '‡ Á"Â
25% ,‡˘Â ÏÎ ˙˜È„· ˙ÏÈÁ˙· ˙¯Â˜È·‰ ·Èˆ˜˙Ó 50% Â„¯˘ÓÏ ÌÏ˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰
.ÈÙÂÒ‰ ÁÂ„‰ ˙˘‚‰ ÌÚ 25%-Â ÁË˘‰ ˙„Â·Ú ÌÂ˙· ·Èˆ˜˙‰Ó
בשני  2008ו 2009שילמה הרשות למשרד רו"ח א' ,באישור המנכ"ל בפועל ,כ 200,000ש"ח
בקירוב עבור ביצוע סקר סיכוני ומקדמות בגי $עבודת הביקורת ,וסכו של  35,000ש"ח בגי$
ביקורת חקירתית שהסתיימה בשנת .2009
Û‡ ,·Â¯È˜· Á"˘ 200,000 '‡ Á"Â¯ „¯˘ÓÏ ‰ÓÏÈ˘ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘·È˙Ó ,ÏÚÂÙ· ÚˆÈ·˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ë¯ÈÙ ‡Ï ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ˙ÂÂ·˘Á
·˙ÂÂ·˘Á‰ ÏÚ˘ ÔÈÂˆÈ .ÂÓÓ ˙‡Ê ‰˘˜È· ‡Ï ˙Â˘¯‰Â ‰˙˘Ú ÈÓ È„È ÏÚÂ ‰„Â·Ú‰ ‰ÚˆÂ
.‰ÊÎ ÌÎÒ‰ Ì˙Á ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ Û‡ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ ÈÙÏ ‡È‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˙˘È¯„ ÈÎ ·˙Î
במשרדי הרשות לא נמצאו כמה חשבוניות של משרד רו"ח א' .בעקבות הביקורת המציא רו"ח א'
למשרד מבקר המדינה העתק של החשבוניות .לדבריו חשבוניות המקור נשלחו לרשות מיד ע
קבלת התשלו בהתא לדרישת רשויות המס בישראל.
˙ÂÈÂ·˘Á Ï˘ ‰¯ÈÓ˘Â ‰Ï·˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˜.‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯Â·Ú ‰Ï˘ ˙Â¯È˘‰ È˜ÙÒÓ ‰Ï·È
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רו"ח א' הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוגוסט  2010כי שיטת עבודתו עבור הרשות היא
לפי מחיר קבוע לכל נושא ביקורת ,וכי בשיטה זו אי $צור& בהצגת שעות עבודה בפועל ,כיוו $שנתו$
זה אינו רלוונטי להתחשבנות .עוד הסביר משרד רו"ח א' כי לא פירט את שעות העבודה בפועל
מכיוו $שלא התבקש לעשות זאת ,וכי אילו התבקש לעשות זאת ,היה מפרט את השעות.
הרשות הסבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מאוקטובר  2010כי טענת רו"ח א' בנוגע לצורת
ההתחשבנות אינה נכונה; לדבריה ,בדוח סקר הסיכוני עצמו נקבעה מסגרת שעות משוערת
לבדיקת כל אחד מהנושאי לפי תערי* שנקבע לשעה ,ולא נקבע מחיר קבוע מראש לבדיקת כל
נושא.
ÏÏÂÎ ¯ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰„Â·Ú ˙Ú˘Ï ÛÈ¯Ú˙ ‰È‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÒÈÒ·˘ ‰ÏÂÚ ˙ÂÈÂ·˘Á‰ ˜˙Ú‰Ó
˙Â·Â˘˙‰ ÈÎ 2010 ËÒÂ‚Â‡· ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙¯Â˜È· ˙ÏËÓ ÏÎÏ
ÔÈ· Ë¯ÂÙÓ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á· Í¯Âˆ‰ ÏÚ Ô‰ Ì‚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ '‡ Á"Â¯ Ï˘Â ‰Ï˘ ˙Â¯˙ÂÒ‰
˙Â˜ÂÏÁÓÏ Á˙Ù ‰È‰È ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ,Ì‰ÈÈ· ˙Â·˘Á˙‰‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ¯È‰·È ¯˘‡ ÌÈ„„ˆ‰
.˙ÂÈ„È˙Ú
לאחר מועד סיו הביקורת ,באוקטובר  ,2010נחת הסכ בי $הרשות לבי $משרד רו"ח א' על ביצוע
עבודת ביקורת החל מחודש נובמבר  .2010בהסכ נקבע ,בי $היתר ,שהתמורה בגי $העבודה תשול
בהתא לשעות העבודה שבוצעו בפועל.

סיו כהונת המנכ"ל
 .1בישיבת המועצה במאי  2009עלו טענות שונות בדבר התפקוד של מנכ"ל הרשות דאז ,מר
יאיר דורי ,וכ $נדונו מכתבי אנונימיי אשר קיבלה הרשות בנוגע לתפקוד המנכ"ל.
בדיקת מבקר המדינה העלתה ,כי הרשות לא הוציאה נוהל מאושר על ידי המועצה או על ידי אחת
מוועדותיה המסדיר את הנושא של קבלת תלונות בכלל  ותלונות על המנכ"ל בפרט  דרכי הטיפול
בה $והגו* המוסמ& לבירור.$
 .2ב 22.6.09הודיעו יו"ר ועדת הביקורת ויו"ר המועצה לעובדי הרשות כי ה הטילו על מבקר
הפני לבדוק כמה נושאי ובה תלונה אנונימית על המנכ"ל ,וכי עליה לשת* פעולה ע רו"ח א'
ורו"ח ב' וצוות ,ולספק לה מידע וכל מסמ& שיידרש לה לש ביצוע הביקורת.
˙¯Â˜È· Úˆ·Ï ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÏÚ ÏËÂÈ˘ ÈÙÏ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯"ÂÈ Ï·˜È ,ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÛÂÙÎ Ì‰ÈÏ‡˘ ˙Â˘¯· ÌÈÓ¯Â‚‰ „Á‡ ‡Â‰˘ ,Ï"ÎÓ‰ „Â˜Ù˙ ÏÚ
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,ÍÎÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ Â‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÌÈÏ‰Ó‰ ˙ˆÚÂÓ
 .3ב ,23.6.09לאחר שיו"ר המועצה הודיעה לעובדי הרשות על התחלת הביקורת ,היא פנתה
למשרד רו"ח א' בבקשה לבדוק תלונות אנונימיות בדבר תפקוד מנכ"ל הרשות .כחודש לאחר מכ,$
במכתב מ ,22.7.09השיב לה משרד רו"ח א' ,כי היק* העבודה המוער& הוא  150שעות ,וכי העלות
היא  250ש"ח לשעה.
משרד רו"ח א' הסביר למשרד מבקר המדינה כי במשרד פועלת מחלקה אשר לה התמחות מיוחדת
בביקורת חקירתית ,ובראשה רו"ח ב'; וכי רו"ח א' פעל על פי סעי* )13א( לחוק הביקורת הפנימית,
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קוב דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

הקובע כי המבקר הפנימי רשאי לבצע את תפקידו בעזרת עובדי לשכתו או בעזרת אנשי אחרי
שנבחרו בהלי& תקי ,$כאשר מינה את רו"ח ב' להיות הגור שיבדוק את נושא התלונות.
˙¯Â˜È· Úˆ·Ï ‰˘˜·· '‡ Á"Â¯ „¯˘ÓÏ ‰˙Ù ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙÎ ,„·Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÏÚ˘ Û‡ ,‰˙Â‡ Úˆ·Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ÈÏ· ˙È˙¯È˜Á
˘˜·Â˙Úˆ‰ ˙‡ ˘È‚‰ ('‡ Á"Â¯ „¯˘ÓÓ) '· Á"Â¯ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ· Ú
˙‡ ÂÏ ‰¯ÒÓÂ Â˙Úˆ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈÂ ,˙È˙¯È˜Á‰ ˙¯Â˜È·· ÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ˘„ÂÁÎ
˙‡ Â¯˘È‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Â‡ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÏ·Â ˙Â¯Á‡ ˙ÂÚˆ‰ ‰Á·˘ ÈÏ· ‰„Â·Ú‰
.˙Â¯˘˜˙‰‰
 .4ב 28.6.09הודיעה המועצה למנכ"ל כי נושא פיטוריו יעלה למחרת בישיבת המועצה.
בהודעה לא צוינו הנימוקי לפיטורי.
‰Î ‰‡¯˙‰· Ï"ÎÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯ÒÓ˘ ˙ÈÂ˜Ï‰ ‰Ú„Â‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ˆ¯.‰·È˘ÈÏ ÈÂ‡¯Î ÂÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰Ï Ï"ÎÓÏ ‰¯˘Ù‡ ‡Ï ‰
 .5בישיבת המועצה שהתקיימה ב 29.6.09פירטה יו"ר המועצה את הנימוקי להמלצה להדחת
המנכ"ל והוסיפה כי סוגיית תפקודו עלתה לא פע בישיבות המועצה ובאה לידי ביטוי
בפרוטוקולי .לאחר מכ $הציג רו"ח ב' בעל פה ,בנוכחות המנכ"ל ,את עיקרי הטענות שהועלו
במכתב האנונימי .לדבריו ,בימי שקדמו לישיבה הוא שוחח ע חמישה מעובדי הרשות וע
חמישה שעבדו בה בעבר .מבירורי שקיי משרד מבקר המדינה ע משרד רו"ח א' עולה כי
המשרד קיי בירור ראשוני בלבד בשלב זה ,ולא העביר את ממצאיו למנכ"ל לקבלת תגובתו .לאחר
שהציג רו"ח ב' את הממצאי הראשוניי ולאחר שחברי המועצה העלו טיעוני שוני בעד הדחת
המנכ"ל ונגד הדחתו ,החליטה המועצה ,ברוב של שבעה חברי ובהתנגדות של שניי ,להמלי,
לשר התחבורה להדיח את המנכ"ל מחמת אימילוי תפקידו כראוי ,לפי סעי*  (5)27לחוק הרשות.
¯˜·Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ ,Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ Ì„‡ Ï˘ ·ÂË‰ ÂÓ˘ ¯˘‡Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ·È˘‰Ï ‰‡ÏÓ ˙ÂÓ„Ê‰ ÂÏ ˙˙ÏÂ ÈËÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÈÙÏ ‚Èˆ‰Ï ‰·ÂÁ‰ ÌÈÙ‰
ÌÏÂ‡ .„·Ï· ÈÂ˘‡¯ ¯Â¯È· ÏÚ ‰ˆÚÂÓÏ ÁÂÂÈ„· ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚ ,Ô‰ÈÏÚ ·È‚‰ÏÂ 12˙ÂÚË‰
¯ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ì‚ .¯ÂÓ‡Î ÏÚÙ ‡Ï '· Á"Â
.ÌÈ¯·„‰ ÏÚ ·È‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ï"ÎÓÏ ˙˙Ï ÈÏ· ÌÈÈÂ˘‡¯ ÌÈ‡ˆÓÓ
רו"ח ב' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2010כי הוא עשה בירור ראשוני של
התלונה באמצעות שיחות ע עובדי הרשות בעבר ובהווה ,על מנת לבדוק א יש בסיס להמש&
הבדיקה .לדבריו ,כל עוד אי $מדובר בביקורת אלא בבדיקה ראשונית ,אי $חובה להציג לפני
המבוקר את כל המידע ,והוא החליט שלא לעשות זאת נוכח החשש הכבד שהמנכ"ל ינסה להשפיע
על עובדי הרשות.

__________________

12

ראו בעניי זה בג"  ,'Á‡Â ‰È„Ó‰ ˙¯˜·Ó ' ¯¯Ë 4914/94פ"ד מט) ;771 (3בג" ÈÂ¯ 7805/00
‡ ,'Á‡Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙¯˜·Ó ' ÈÂÏפ"ד נז).577(4
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‚Èˆ‰˘ Ì„Â˜ ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓ ˙·Â‚˙ ˙‡ Ï·˜Ï '· Á"Â¯ ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙ ˘˘Á ‰È‰ ÔÎ˘ ,‰ˆÚÂÓ‰ ÈÙÏ ˙ÈÓÈÂ‡‰ ‰ÂÏ˙‰ È·‚Ï ˙ÈÂ˘‡¯‰ Â˙˜È„· È‡ˆÓÓ
.·ÂË‰ ÂÓ˘ÏÂ Ï"ÎÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚˙ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÙÏ ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ˙‚ˆ‰˘ È˘ÓÓ
 .6ביוני  ,2009לבקשת מנכ"ל הרשות ,הגישה חברה לייעו ,ארגוני דוח אבחו $על הרשות ,אשר
הציג תמונה חיובית של תפקוד המנכ"ל .בישיבה שבה המליצה המועצה להדיח את המנכ"ל ,הוצג
דוח זה למועצה ,אול חברי המועצה לא ייחסו לו חשיבות בעת שקיבלו החלטה להמלי ,לשר
להדיח את המנכ"ל.
˙‡ Ï·˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡ÏÂ ıÈÏÓÓ Ì¯Â‚ ‡È‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ Ì‚‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Á„‰ ÍÈÏ‰˙· ·¯ Ï˜˘Ó ‰˙ˆÏÓ‰Ï ˘È ,Ï"ÎÓ‰ Ï˘ Â˙Â‰Î ÌÂÈÒ ¯·„· ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰
,ÔÈ˜˙Â ÈÂ‡¯ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙È ,‰˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˘·‚˙ Ì¯Ë· ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚ .Ï"ÎÓ
˘¯˘Ù‡˙È ÈÎÂ ,˙Â˘¯‰ „Â˜Ù˙ ÏÚ Ô‰È˙ÂÚÙ˘‰ Ï˘Â Ô¯Â˘‡Ï ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ‰˜È„· ÏÂÏÎÈ
.13Ô‰ÈÏÚ ·È‚‰Ï „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ,Ï"ÎÓÏ
 .7בסו* יולי  2009קיי שר התחבורה שימוע למנכ"ל הרשות ,ולאחריו הגיש המנכ"ל מכתב
התפטרות לשר .השר קיבל את התפטרותו ,ובראשית אוגוסט  2009חדל מר יאיר דורי לשמש מנכ"ל
הרשות .לאחר התפטרות המנכ"ל החלה המועצה בהלי& לאיתור מנכ"ל .בסו* נובמבר 2009
התפזרה המועצה 14לאחר כהונה של שלוש שני ,כקבוע בחוק הרשות .בעקבות פיזור המועצה
הופסק ההלי& לאיתור מנכ"ל ,מאחר שלפי חוק הרשות ,המועצה היא הגו* המוסמ& לקיי הלי& זה.
·‰È‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙Â˘¯Ï ÚÂ·˜ Ï"ÎÓ ‰ÂÓ Ì¯Ë 2010 ÈÏÂÈ
ÂÈ‡ ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú Í˘Ó· ÚÂ·˜ Ï"ÎÓ ¯„ÚÈ‰ ÈÎÂ Ï"ÎÓ‰ ¯Â˙È‡ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ‰ÈÏÚ
˙˜,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ,2010 ¯·Óˆ„· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· Ú‚ÂÙÂ ÔÈ
.˙Â˘¯‰ Ï˘ ÚÂ·˜ Ï"ÎÓÏ ıÈ·Â˜ÒÂÓ ÔÂ¯ ¯Ó ‰ÂÓ
 .8באוקטובר  2009הגיש רו"ח ב' דוח ביקורת בנושא תפקוד מנכ"ל הקוד .בדוח צוי $כי
הביקורת נעשתה בחודשי יוליספטמבר אותה שנה .הדוח הוגש למנכ"ל בפועל מר דוד עוזר בלי
שהובא לידיעת האנשי המוזכרי בו ,לרבות המנכ"ל הקוד ,לקבלת תגובת .ג המנכ"ל בפועל
לא העביר את הדוח למבוקרי.
רו"ח ב' הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2010כי לא העביר את הדוח למנכ"ל
לשעבר מאחר שבתחילת הביקורת בעניינו )אוגוסט  (2009הוא סיי את תפקידו כמנכ"ל .ב
 23.11.10הסביר משרד רו"ח א' כי בשיחת סיכו הביקורת ובדיו $על הממצאי ע המנכ"ל בפועל
הובהר לו כי עליו להעביר את הדוח לכל הגורמי הרלוונטיי.
המנכ"ל בפועל הסביר למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2010כי פנה לרו"ח ב' וביקש לדעת כיצד
עליו לפעול בנוגע לטיוטת הדוח שהועברה אליו .רו"ח ב' השיב לו כי הוא מבקש את תגובתו בלבד,
וכי אינו נדרש לפנות לגורמי הנזכרי בטיוטת הדוח .עוד הסביר המנכ"ל בפועל שכאשר שאל א
עליו לפנות לגור שלישי ,אמר לו רו"ח ב' שכעת ,כשהוא מכה $כמנכ"ל הרשות בפועל ,הוא
שצרי& להגיב על הדוח.
__________________

13
14

ראו בעניי זה מבקר המדינה ,(1998) 48 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .900896
למעט יו"ר הרשות.
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ÌÂÈ˜ ˙È˘‡¯· Â„È˜Ù˙· Ô‰ÎÏ Ï„Á Ì„Â˜‰ Ï"ÎÓ‰˘ Ì‚‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ‰ ÁÂ„ „ÂÁÈÈ·Â ,Â˙„Â·Ú ˙‡ ¯˜·Ó‰ ˙ÈÓÈÙ ˙¯Â˜È· ÁÂ„˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,˙¯Â˜È·‰
¯È·Ò ÔÓÊ Ô˙Ó ÍÂ˙ ˙‡Ê ÏÎ .ÂÎÂ˙ ÏÚ ·È‚‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÂÏ Ô˙È˙Â ÂÈÙÏ ‚ˆÂÈ ,·ÂË‰ ÂÓ˘·
.ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÈÙÏ Â˙„ÓÚ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡Â ˙Â„·ÂÚ‰ ¯Â¯È·Ï
‡·Â‰ ‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‚ˆÂ‰ ‡Ï ÁÂ„‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
˙¯ËÓ .ÌÈÁ˜Ï ÂÓÓ ˜ÈÙ‰ÏÂ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ È‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ÍÓÒÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡È‰˘ Û‡ ,‰· ÔÂÈ„Ï
˜ÙÒÏ ‡È‰ ˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓ „Â˜Ù˙ ÏÚ ˙ÂÈÓÈÂ‡ ˙ÂÂÏ˙ ˙˜È„· ‡˘Â· ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·
ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÂÏÎÂÈ ¯˘‡ ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ÌÈ˜Â„·Â ÌÈÒÒÂ·Ó ÌÈ‡ˆÓÓ ‰ˆÚÂÓÏ
.Ê¯ÂÊÓÂ ÈÂ˘‡¯ ‰˜È„· ÍÈÏ‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Â˜ÒÓ ˙˜Ò‰Ï ˙Â‡

סדרי מינהל ברשות
תפקוד מועצת הרשות
 בראש. הוחלט להקי ועדת ליווי אשר תמלא את מקו המנכ"ל2009  בישיבת המועצה ביולי.1
 ועדת הליווי פעלה. והיו חברי בה שני חברי מועצה נוספי,ועדת הליווי עמד מ"מ יו"ר המועצה
.כחודשיי
Ì‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ‰È„È˜Ù˙ ,˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ÏÚÂÙ· Ï‰Ï ‡ÏÂ ,˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÂÂ˜ ˙‡ ˙ÂÂ˙‰Ï
,‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÓ ˙·Î¯ÂÓ‰ ÈÂÂÈÏ ˙„ÚÂ ÈÂÈÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÙËÂ˘‰ ‰ÈÈÈÚ
˙‡ ˘Ë˘ËÏ ÏÂÏÚÂ ÈÂ‡¯ ÂÈ‡ ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ‰ÈÈÈÚ ÏÂ‰È ‡È‰ ‰˙¯ËÓ ¯˘‡
ÌÈÂÊÈ‡‰ ÈÂ‚Ó· ÚÂ‚ÙÏÂ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰‰ È„È˜Ù˙ ÔÈ·Â ‰ˆÚÂÓ‰ È„È˜Ù˙ ÔÈ· ‰Á·‰‰
.È¯Â·Èˆ ÔÂ‚¯‡ ÏÎ· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÓÏ·‰Â
 ביקשה יו"ר המועצה לשעבר לאשר2009  שהתקיימה באוגוסט$ ותכנו$ בישיבת ועדת ארגו.2
 היא. למנכ"ל בפועל עד מינוי מנכ"ל קבוע, מר דוד עוזר,את מינויו של סמנכ"ל כספי ומינהל
.הוסיפה כי תקיי משאל בקרב חברי המועצה שלא נכחו בישיבה ותבקש את אישור למינוי
 ובמשאל טלפוני שנעשה,הוועדה החליטה כי המינוי יבוצע בכפו* לאישור יתר חברי המועצה
 מר עוזר כמנכ"ל$ כיה20.12.10  נמצא כי עד. אושר המינוי1.9.09בקרב יתר חברי המועצה ב
. למנכ"ל קבוע, מוסקובי$ ובתארי& זה מונה כאמור מר רו,בפועל
ÂÈ·‰ ‡Ï˘ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ÂÈ‰˘ ‰ÏÂÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ÔÈ·Ï ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ÔÈ· ÌÈ·˙ÎÓ ÈÙÂÏÈÁÓ
.„·Ï· ‰ÓÈ˙Á ‰˘¯ÂÓ ˙ÎÓÒ‰· ¯·Â„Ó ÈÎ ˙ÂÚË· Â¯·ÒÂ ÈÂÙÏË‰ Ï‡˘Ó‰ ‡˘Â Â‰Ó ÈÂ‡¯Î
ÈÂ‡¯ ,ÏÚÂÙ· Ï"ÎÓ ÈÂÈÓ ˙Ó‚Â„ ˙È˙Â‰ÓÂ ‰·Â˘Á ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÈÂÙÏË Ï‡˘Ó Ï˘ Í¯„· ‡ÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙ÂÁÎÂ· ‡˘Â· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ¯Á‡Ï Ï·˜˙˙ ÈÎ

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי
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פקיעת כהונת של חברי מועצת הרשות
בסעי*  14לחוק הרשות נקבע כי "תקופת כהונתו של חבר מועצה תהיה  3שני" .בסו* נובמבר
 2009סיימו כל חברי המועצה למעט יו"ר המועצה תקופת כהונה של שלוש שני ,והמועצה פוזרה.
כחודש לפני שהתפזרה ,בסו* אוקטובר  ,2009הגיש ח"כ זאב בילסקי שאילתה לשר התחבורה
בעניי $היערכות השר לפיזור המועצה בחודש הבא .השר ישראל כ ,השיב" :בימי אלה אני מגבש
רשימה של בעלי תפקידי רלוונטיי ,שיכהנו ,בכפו* לאישור ,כחברי מועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכי .בנוס* ,יועבר בימי הקרובי מכתב לכל השרי ,שנציגיה מכהני כחברי
מועצה לקבלת שמות נציגיה שימונו למועצת הרשות".
בסו* ינואר  2010פנה מבקר המדינה לשר התחבורה והבהיר לו כי היעדר של מנכ"ל ומועצה
מכהנת פוגע קשות בפעילות הרשות ובמלחמה בתאונות הדרכי ,וביקש מהשר להודיעו כיצד
בדעתו לפעול להשלמת מינוי חברי המועצה ולמינוי מנכ"ל קבוע בזמ $הקרוב.
·ÌÈ˘„Á ‰ˆÚÂÓ È¯·Á 15-Ó ‰Ú˘˙ Ï˘ ÌÈÂÈÓ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰¯˘È‡ 2010 ı¯Ó ÛÂÒ
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,˘‡¯Ó ÚÂ„È ‰È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÂÊÈÙ˘ Û‡ .˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓ˙‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰
Â¯È‰·‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó .‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÎ ÂÂÓ Ì¯Ë ,2010 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰
‰ÎÂ¯‡ ‰Î ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ¯˙È ÈÂÈÓ-È‡Ï ‰·ÈÒ‰ È‰Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
.˙‡Ê ÌÈ¯‡·Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡ÏÂ

יו"ר מועצת הרשות
על פי סעי*  13לחוק הרשות ,שר התחבורה ימנה ליו"ר המועצה את אחד מחברי המועצה שה
נציגי ציבור ;15המינוי טעו $אישור של ראש הממשלה .סעי* 60א לחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה) 1975להל  $חוק החברות הממשלתיות( ,מחיל כמה סעיפי מחוק זה על מינויי
לכהונה בתאגידי שהוקמו על פי חוק .בי $הסעיפי ג החובה כי מינוי דירקטוריו $ייעשה לאחר
התייעצות ע הוועדה לבדיקת מינויי בשירות הציבורי .כמו כ $הוחל סעי* )17א() (3לחוק
החברות הממשלתיות ,הקובע כי אד מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרי עלולי להעמידו במצב
של ניגוד ענייני ע תפקידו כדירקטור באותה חברה אינו כשיר לכה $בתפקיד דירקטור .נוס* על
כ& סעי* )19א( לחוק הרשות קובע כי "חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיו $ומהצבעה בישיבות
המועצה ,א הנושא הנדו $עלול לגרו לו להימצא ,במישרי $או בעקיפי ,$במצב של ניגוד ענייני
בי $תפקידו כחבר המועצה לבי $עניי $אישי שלו ,או לבי $תפקיד אחר שלו ,למעט תפקידו בגו*
שאותו הוא מייצג במועצה; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא כאמור ,ג מחו,
לישיבות המועצה".16
ב 5.2.08דנה הוועדה לבדיקת מינויי בראשותה של עו"ד טנה שפני) ,להל  $ועדת שפני(,
במועמדותה של גב' זיוה פתיר לתפקיד ַחברת מועצת הרשות .במכתב ששלחה יו"ר הוועדה לגב'
פתיר ב 7.2.08היא הודיעה לה" :הוועדה מצאה כי הינ& כשירה לכה $כחברה במועצת הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכי בהתא להוראות חוק החברות הממשלתיות ...בכפו* לכ& שתתחייבי
להימנע מלהימצא במצב של ניגוד ענייני כקבוע בסעי* )17א() (3לחוק ובדי $הכללי ,וזאת
__________________

15
16

סעי )12א( לחוק הרשות קובע כי במועצה יהיו  15חברי שהממשלה תמנה על פי הצעת השר ,ועשרה
מה יהיו נציגי ציבור בעלי ידע וניסיו בתחו מתחומי פעילותה של הרשות.
"'בעל עני' בגו  מנהל או עובד אחראי באותו גו ,או מי שיש לו חלק העולה על  5%בהו או
ברווחי של גו כאמור; 'עני אישי' של חבר המועצה  לרבות עני אישי של קרובו או עני אישי של
גו שחבר המועצה או קרוב שלו ,ה בעלי עני בו".
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כמפורט בהמש& מכתב זה" .למכתב צור* מכתב נוס* אשר נשא את הכותרת "הימנעות מניגוד
ענייני" ,ובו נאמר" :אני מתחייבת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענייני בי $מילוי תפקידי
במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי לבי $מילוי תפקידי האחרי ,או לבי $ענייני האישיי.
כמו כ ,$אמנע מטיפול במסגרת תפקידי במועצת הרשות בנושאי שבה מעורבי גורמי אשר
נמצאי בקשר אישי או עסקי ע אחד הגופי בה אני מכהנת ...התחייבות כאמור תחול במיוחד
על הנושאי הקשורי לחברה א' ]ראו להל ...[$היה ויתעורר מצב של ניגוד ענייני ,אודיע על כ&
למועצת הרשות ואנהג לפי הנחיות היוע ,המשפטי של מועצת הרשות" .גב' פתיר חתמה על
המכתב ב.13.2.08
במכתב מ 6.2.08הודיעה עו"ד שפני ,לשר כי הוועדה מאשרת את מינויה ובלבד שתתחייב להימנע
מניגוד ענייני .ב 5.3.08אישרה הממשלה בהמלצת שר התחבורה את המינוי .גב' פתיר כיהנה
בתפקיד זה בהתנדבות.
לפי חוק הרשות ,תפקידי המועצה כוללי כאמור פיקוח על הפעילות השוטפת של הרשות ,אישור
תקציב הרשות ,אישור התכנית השנתית ואישור ודיווח על ביצוע התכניות .כאמור ,הרשות אחראית
לתגבור המימו $של פיתוח תשתיות תחבורה ,המבוצע באמצעות משרד התחבורה ,וכ $לפקח על
ביצוע פעולות פיתוח אשר מומנו .במסגרת תפקידה זה מעבירה הרשות חלק ניכר מתקציבה למשרד
התחבורה ,ומבצעת עמו פרויקטי בתחו התעבורה .תפקידה זה היה כרו& בהתמודדות ע משרד
התחבורה ,שכ $לפני שהוקמה הרשות ביצע המשרד את הפעולות האמורות לבדו.
במקביל לכהונתה כיו"ר הרשות כיהנה גב' פתיר כסמנכ"לית תקינה ורגולציה בחברה א' )להל $ג 
החברה( ,אשר עוסקת ,בי $היתר ,ביבוא כלי רכב לאר) ,להל  $חברה א' או החברה( .ממסמכי
משרד התחבורה עלה כי בשני  20092008פעלה החברה לקבלת אישור ממשרד התחבורה,
האחראי לתקינה ואישור של יבוא רכבי ,ליבוא מכוניות קבוע וזמני ,רישוי כלי הרכב ,בדיקת
התאמת העמידה של הרכב בתקני הנכללי בדרישות החובה ואישור נסיעה בכבישי האר ,לצור&
ניסויי .יוצא אפוא שמשרד התחבורה אחראי לענייני שוני הנוגעי למיז של החברה ,וכי
החברה נזקקה לאישור משרד התחבורה .מפרוטוקולי של דיוני במשרד התחבורה עולה כי גב'
פתיר השתתפה בכמה ישיבות ע גורמי במשרד התחבורה בענייני הנוגעי לענייני חברה א'.
˙.‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂÈ„· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ·ÈÈÁÓ ˙Â˘¯· ¯È˙Ù '·‚ Ï˘ ‰„È˜Ù
˙¯‚ÒÓ· Ì‚ ,¯È˙Ù '·‚ ‰Ù˙˙˘‰ 2009 ÛÂÒ „ÚÂ 2008 ˙˘ ÛÂÒÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙„¯˘Ó· ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰·˙Î˙‰Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â·È˘È· ,'‡ ‰¯·Á· ‰„È˜Ù
·‰˙Ù˘ ÈÏ·Â ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓÏ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ„Â‰˘ ÈÏ· '‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰ÈÈÈÚ ˙‡ Ì„˜Ï ‰¯ËÓ
‰¯·Á‰ ÌÚËÓ ˙Â·È˘È· Û˙˙˘˙ ÈÎ ‰ÚÈÓ ˘È Ì‡ ‰Ï‡˘· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ
·.‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
חברה א' הסבירה למשרד מבקר המדינה כי לה ולרשות ממשקי פעולה שוני מול משרד התחבורה,
וקיומ אינו יוצר כשלעצמו ניגוד ענייני קבוע ומתמש& .עוד מסרה החברה כי מאחר שגב' פתיר
היא סמנכ"לית לתקינה בי$לאומית ,עיקר פעילותה ומרצה מוקדשי לטיפול בתקינה בי$לאומית
ובהסדרתה ,נושאי המתגבשי בפורומי ובוועדות בי$לאומיות ,ופעילותה בתחו הרגולציה
בישראל היא חלק שולי מכלל פעילותה בחברה א' .כמו כ ,$עיקר פעילותה של חברה א' בתחו
הרגולציה בישראל כרוכה במגעי ע משרד התשתיות ,ולפיכ& מגעיה של חברה א' בכלל ושל גב'
פתיר בפרט ע משרד התחבורה ,במיוחד בתקופת כהונתה של גב' פתיר כיו"ר הרשות ,הייתה
שולית.
בתשובה נוספת מפברואר  2011הסבירה חברה א' כי בשני  20092008היא לא התכוונה כלל
לפעול כיבוא $רכב ,אלא כוונתה הייתה להביא לישראל כלי רכב לצורכי ניסוי או להסב לצור& זה
כלי רכב רגילי .לכ $מגעיה ע משרד התחבורה באות $שני היו מצומצמי ביותר ,וכללו עבודה
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ע דרגי מקצועיי נמוכי .עוד הסבירה חברה א' כי רק בתחילת שנת  ,2010לאחר פרישתה של
גב' פתיר מתפקידה ברשות ,החליטה החברה לפעול כיבוא $רכב ,ובמאי  2010פנתה למשרד
התחבורה בבקשה לקבל רישיו $יבוא.
בא כוחה של גב' פתיר הסביר למשרד מבקר המדינה כי מגעיה המצומצמי של גב' פתיר ע משרד
התחבורה ,לרבות בתקופת כהונתה כיו"ר מועצת הרשות ,היו זניחי ביותר והתבצעו ע הדרג
הפקידותי ולא ע הדרג הממונה במשרד התחבורה ,זאת ללא שו זיקה לתפקידה כיו"ר המועצה,
אשר במסגרתו אי $לה כל די $ודברי או מגע ע הדרג הפקידותי במשרד.
‰ÁÈ˘ ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ Ï·˜Ï ‰Ù˙ ¯È˙Ù '·‚˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˘˘Á ˙¯ˆÂÈ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ Ì‡Â ,„¯˘Ó‰ ÏÂÓ ‰¯·Á‰ ÌÚËÓ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ÚÈÓ ˘È Ì‡ ‰˙Â
.‰ÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ ÏÚÙ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ

מינוי בכירי ברשות
לפי חוק הרשות ,17סדרי קבלת של עובדי הרשות יהיו כשל עובדי מדינה ,בשינויי שתאשר
הממשלה .ערב הקמת הרשות הוסדר נושא קבלת עובדי על ידי חוק שירות המדינה )מינויי(,
התשי"ט ,1959כללי שירות המדינה )מינויי( )מכרזי ,בחינות ומבחני( ,התשכ"א,1961
והוראות התקשי"ר .לפי התקשי"ר 18משרה פנויה תאויש באמצעות מכרז פומבי .מכרז פומבי
יפורס באינטרנט ובשני עיתוני יומיי ויכלול ,בי $היתר ,פרטי על המשרה ופירוט של תנאי הס*
הנדרשי למילויה .באוגוסט  2007החלה הרשות לגייס עובדי לפי נוהל גיוס עובדי מיו 8.8.07
)להל  $נוהל גיוס עובדי(.
˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ ˙¯ÈÎÊÓ
 .1בראשית ינואר  2007מינתה המועצה עובדת ברשות למזכירת מועצת הרשות )להל  $עובדת
א'( .בפרוטוקול לא צוי $כי המינוי של עובדת א' הוא זמני .ב 16.5.07בחרה המועצה ,באמצעות
מכרז ,בעובדת אחרת )להל  $עובדת ב'( למזכירת המועצה הקבועה )להל  $מזכירת המועצה(.
זאת ,לדברי המועצה ,לאחר שעובדת א' מילאה את תפקיד מזכירת המועצה באופ $זמני .מ"מ יו"ר
המועצה ציי $כי מזכירת המועצה הנבחרת מונתה ג לרכזת הנושאי המשפטיי ברשות .במשרדי
הרשות נמצאו מבח $של מכו $השמה מ ,27.6.07כחודש וחצי לאחר שהמועצה אישרה את המינוי,
וכ $שלושה סיכומי ריאיו $שקיימה ועדת בוחרי ע עובדת ב' למשרת רכז משפטי ומזכיר מועצה,
שנעשו לאחר אישור מינוי העובדת על ידי המועצה .מהמסמכי האמורי עולה כי בהלי& בחירתה
של עובדת ב' לא השתת* הממונה על הקמת הרשות ,אשר היה אחראי לגיוס עובדיה ,וג לא נציג
אחר של הנהלת הרשות.
‰Î¯Ú‰‰ ÔÁ·Ó ËÚÓÏ ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙¯ÈÎÊÓ Ï˘ ‰˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï
˘.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ‡È¯‰ ÈÓÂÎÈÒÂ ‰Ó˘‰‰ ˙¯·Á Ï

__________________

17
18

סעי .28
ראו פרק  12להוראות התקשי"ר.
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קוב דוחות ביקורת לשנת  ,2011התשע"ב

ÂÏÈ‡Â ,˙Â˘¯‰ Ï‰Ó È„È· ÔÂ˙ ,ÌÈ„·ÂÚ ÈÂÈÓÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙Â·¯Ï ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ‰ÏÂ‰È
˙ÏÚ Á˜ÙÏÂ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ˙ÂÂ˙‰Ï ‡Â‰ ,˙Â˘¯‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ,˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ „È˜Ù
˙ÂÈ‰Ï ÍÓÒÂÓ ‰È‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ Ó"Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÎÈÙÏ .‰˙ÂÏÈÚÙ
.˙Â˘¯· ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ‡˘Â‰ ˙ÊÎ¯ ÈÂÈÓ· ·¯ÂÚÓ
 .2מזכירת המועצה החלה לעבוד ברשות בלי שהרשות חתמה עמה על חוזה העסקה אישי ,כפי
שנהגה ע יתר העובדי .רק כשנתיי וחצי לאחר תחילת העסקתה ,בסו* נובמבר  ,2009נחת עמה
חוזה העסקה אישי .כמה חודשי לאחר תחילת עבודתה החליטה הנהלת הרשות על סיו כהונתה
כרכזת הנושאי המשפטיי ועל העסקתה בחצי משרה בלבד .בנובמבר  2009החליטה ועדת
הארגו $של המועצה לשוב ולהעסיקה במשרה מלאה ,במשרה של מנהלת משפטית ומזכירת מועצה.
המנכ"ל בפועל הסביר למשרד מבקר המדינה כי לאור החלטת ועדת הארגו $מחודש נובמבר 2009
ביקשה ממנו יו"ר המועצה דאז ,גב' זיוה פתיר ,להחזיר את מזכירת המועצה לעבודה במשרה
מלאה .לדבריו ,לאחר שבדק את הנושא והתברר שהעובדת נבחרה מלכתחילה למשרה מלאה
ובהתחשב בצורכי הרשות ,שחייבו סיוע בלשכה המשפטית ,הוא נעתר לבקשת היו"ר.
‰ÏÂ‰ÈÏÂ ˙Â˘¯· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È¯„ÒÏ˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯"ÂÈÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰ ˙„ÚÂ ˙Â·¯Ú˙‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,˙Â˘¯‰ Ï"ÎÓ È‡¯Á‡ ÛËÂ˘‰
.'· ˙„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜· ‰ˆÚÂÓ‰
˘Â‡ È·‡˘ÓÂ Ï‰ÈÓ ,ÌÈÙÒÎ Ï"ÎÓÒ
לפי נוהל גיוס עובדי ,מינוי למשרת סמנכ"ל ייעשה כדלהל :$הפניות של מועמדי למשרה אשר
יגיעו לרשות עד המועד שנקבע במודעה שפורסמה בנושא זה ייפתחו ,כל פנייה תמוספר ותישמר,
ותוכ $רשימה של מגישי הבקשות; ועדת המכרזי )להל  $הוועדה( ִתמנה חמישה חברי :שני
עובדי רשות ,חבר מועצה שהוא נציג ציבור ושני נציגי ציבור שאינ עובדי הרשות ואינ חברי
מועצה; בישיבת הוועדה רשאי להשתת* חברי הוועדה ,יוע ,מקצועי ,מזכיר הוועדה ,המועמד
לתפקיד והיוע ,המשפטי של הרשות או מי מטעמו; לאחר מיו $ראשוני אשר תבצע ועדת המכרזי,
הכולל מיו $לפי תנאי ס* וריאיו $ראשוני ,תשלח הוועדה את שמונת המועמדי הטובי ביותר
לבחינה במכו $השמה; למועמד אשר לא יוזמ $לבחינה במכו $השמה תישלח הודעה מנומקת בכתב;
כל המועמדי אשר יעברו את המבח $בהצלחה יוזמנו להיבח $בעל פה לפני ועדת המכרזי; ועדת
המכרזי תערו& פרוטוקול של הדיוני; לאחר שמיעת המועמדי כל חבר בוועדה יערי& את
המועמדי; הוועדה תית $ציו $לכל מועמד; היא תערו& פרוטוקול המפרט את המסקנות ,הנימוקי
ושמות המועמדי הכשירי למשרה לפי סדר עדיפות.
הרשות פרסמה מודעה לאיתור מועמד למשרת סמנכ"ל כספי ,מינהל ומשאבי אנוש .לאחר שקוימו
מבחני השמה לשמונה מועמדי ב ,8.1.08בחרה ועדת המכרזי ,אשר הורכבה משני נציגי ציבור,
שני עובדי הרשות ושני חברי מועצה ,את מר דוד עוזר לתפקיד סמנכ"ל כספי ,מינהל ומשאבי
אנוש )להל  $הסמנכ"ל( .הוועדה לא נימקה את החלטתה.
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Ì‚ 2010 ¯·Óˆ„ „Ú Ô‰ÈÎ˘) Ï"ÎÓÒ‰ Ï˘ ÈÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‰Â ÈÙÏ˘ Û‡ ,‰ˆÚÂÓ È‚Èˆ È˘ ÂÙ˙˙˘‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· :ÌÈÓ‚Ù ÂÏÙ (ÏÚÂÙ· Ï"ÎÓÎ
‡Ï ˙Â˘¯‰ È˜È˙· ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .„Á‡ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ˜¯ Û˙˙˘‰Ï È‡˘¯ ÍÈÏ‰· ,ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚
ÈÓ Ê¯ÎÓ‰ ÌÒ¯ÂÙ È˙Ó :Ï"ÎÓÒ‰ ¯Â˙È‡ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÂ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓ˘ ;Â¯˙Â‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎ ;ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Â¯˙Â‡ „ˆÈÎ ;ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰Ù
ÂÈ‰ ‰Ó ;ÂÈ·Ï˘ ÏÎ ÏÚ ¯Â˙È‡‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ï‰È ÈÓ ;Ì˙ÏÈÒÙÏ Â‡ Ì˙Ï·˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰Â
ÂÓÂÊ ¯˘‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ;‰¯ÈÁ·‰ È·Ï˘Ó ·Ï˘ ÏÎ· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰
˘¯„È‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ù ÏÚ· ‰ÈÁ·Ï
.Ï"ÎÓÒ‰ ¯Â˙È‡ ÍÈÏ‰ ˙ÂÈ˜˙Ï
˙ÈÂ¯ÈÚ ‰·ÈËÁ Ï"ÎÓÒ
 התקיימו מבחני השמה לשמונה מועמדי למשרת סמנכ"ל2008   ינואר2007 בחודשי דצמבר
 והיא החליטה לבחור, התכנסה ועדת המכרזי ובראשה מנכ"ל הרשות14.1.08 ב.חטיבה עירונית
.בעובד ג' לתפקיד
Ï˘Ó 14%-Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰Â·‚ ÔÂÈˆ Ï·È˜ ¯˘‡ „ÓÚÂÓ ‰È‰˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡Ï ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰˜ÓÈ ‡ÏÂ '‚ „·ÂÚ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÙÈ„Ú‰ ,¯Á·‰ „ÓÚÂÓ‰
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰¯ÈÁ·‰Â ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÂ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ
Ï"ÎÓÒ Ï˘ ¯Â˙È‡‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ Â˙ÂÈ˜˙ ˙‡ Ì‚ ˜Â„·˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰
.˙ÈÂ¯ÈÚ ‰·ÈËÁ
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