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 ועדות בשירות המדינה 

 

 

 תקציר

 ה� אחד הכלי� לעבודת המטה של משרדי �משרדיות �משרדיות או בי�� פני��ועדות 
השגת פשרות ושיתו� , ליבו� מחלוקות, עבודת� מאפשרת ניתוח מידע. הממשלה

חברי . וגיות מגוונותגיבוש המלצות והצעת חלופות בס, פעולה בי� הנוגעי� בדבר
הוועדות ה� נושאי תפקידי� מינהליי� או מקצועיי� שקשורי� לתחומי טיפול� או 

 . מומחי� בה�

אול� , ממני הוועדות אינ� חייבי� לאמ� את הפתרונות שעליה� המליצו הוועדות
כללי מינהל תקי� מחייבי� אות� לדו� בכובד ראש בהמלצותיה� ולקבל החלטות 

 . ג� החלטה שלא להחליט מחייבת הנמקה; לאימוצ� או לדחיית�מנומקות בנוגע 

השרי� , דוח זה עוסק בוועדות בשירות המדינה שהוקמו מכוח סמכות� של הממשלה
הדוח אינו . או המנהלי� הכלליי� של משרדי הממשלה ככלי מייע� לקביעת מדיניות

ת בחקיקה כמו עוסק בוועדות הפועלות דר  קבע ובוועדות שהקמת� ופעולת� מוסדרו
 .ועדות חקירה וועדות בדיקה

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות� של ועדות 2010אוקטובר �בחודשי� אפריל
במשרד הבריאות ובמשרד הרווחה , ) משרד השיכו��להל� (במשרד הבינוי והשיכו� 
ות בתשעה נבדקו עבודת� של הוועד; ) משרד הרווחה�להל� (והשירותי� החברתיי� 

בדיקות השלמה נעשו . נושאי� והפעולות שנקטו המשרדי� לש� יישו� המלצותיה�
כמו כ� בדק משרד מבקר המדינה באמצעות שאלוני� את סדרי . במשרד האוצר

את יישומ� של ההמלצות ואת שמירת המידע שהוועדות , הדיוני� בהמלצות הוועדות
אגידי� סטטוטוריי� נוספי� מייצרות במשרדי� הללו ובעשרה משרדי ממשלה ות

משרד , משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה):  המשרדי��להל� (
המשרד לביטחו� , משרד המשפטי�, משרד הפני�, המסחר והתעסוקה, התעשייה

 �להל� (נציבות שירות המדינה , )י" ממ�להל� (מינהל מקרקעי ישראל , הפני�
 . ד לביטוח לאומיהנהלת בתי המשפט והמוס, )מ"נש

 

 עיקרי הממצאי�

 התועלת שבעבודת הוועדות

מ� .  ועדות או השתתפו בה��650 הקימו המשרדי� שנבדקו כ2005�2010בשני� 
הבדיקה ומתשובות המשרדי� לשאלוני� עולה כי התועלת שאפשר היה להפיק 

של  א� ב�מעבודת חלק מהוועדות לא מוצתה ותוצרי אות� ועדות לא הניבו פתרונות 
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ג� בעבודת הוועדות עצמ� התגלו . יישומ��קיו� דיוני� בהמלצותיה� או מחמת אי�אי
מת� ביטוי למחלוקות בי� חבריה� בדוחות שהגישו ובגלל ניהול לא �ליקויי� בשל אי

 . אי לכ  נדחו החלטות או לא בוצעו פעולות. שיטתי של עבודת�

 

 
 ליקויי
 בפעילות ממני הוועדות והמשרדי

י .1 י�א ת ק ו נ ק ס מ ב  � י י ק ל ח  � י נ ו י ד  � ו י ק ו  א  � י נ ו י ד  � ו
� ה י ת ו צ ל מ ה ב ו ת  ו ד ע ו ו , על ממני הוועדות לדו� במסקנות ובהמלצות שלה�: ה

להחליט א� ה� מקבלי� אות� במלוא� או בחלק� או א� ה� דוחי� אות� ולנמק בכתב 
מ� התשובות לשאלוני� , משרדיות�אשר לדיו� בהמלצות ועדות פני�. את החלטותיה�

 דנו � המוסד לביטוח לאומי ומשרד השיכו� � המשרדי� �13 שניי� מעולה כי
מ דנה בפחות "נש; במסקנות ובהמלצות של יותר ממחצית הדוחות של הוועדות

יתר תשעת המשרדי� דנו כמעט ; למשרד הפני� לא היו נתוני�; ממחצית הדוחות
ות לשאלוני� מ� התשוב, משרדיות�אשר לוועדות בי�. בכל דוחות הוועדות שה� הקימו

, י דנו במסקנות ובהמלצות של יותר ממחצית הדוחות"עולה שמשרד השיכו� וממ
משרד הפני� השיב כי אי� ; מ דנו בפחות ממחצית הדוחות"המוסד לביטוח לאומי ונש

 .ורק שמונה מהמשרדי� דנו כמעט בכל הדוחות של הוועדות, לו נתוני�

ת .2 ו ד ע ו י  ו ב י אול� , הוקמו כמה ועדות קובשלושה מתשעת הנושאי� שנבד :ר
 או שעשו כ� �הממני� אות� לא דנו במסקנותיה� ובהמלצותיה� ולא פעלו ליישומ� 

לאחר מכ� ה� או משרד אחר המעורב א� הוא בנושא הקימו ועדה ; באופ� חלקי
. מבלי שמוצתה פעילותה של הוועדה הקודמת, ולעתי� א� יותר מוועדה אחת, נוספת

 : להל� דוגמה

ב ש  ו מ י דש ח י  א ו פ ר ד  ו י ר�צ ז ח ו מ מ י  מ ע  הקי� משרד 1995 מאז :פ
המשרד לא ד� . הבריאות חמש ועדות שונות שעסקו בקביעת מדיניות בעניי�

ובעקבותיה , 2005 למעט אלה של הוועדה האחרונה שהקי� בשנת �בהמלצותיה� 
,  זכה הנוהל לאישור הגורמי� המקצועיי� במשרד�2009רק ב. גיבש נוהל מתאי�

ל המשרד " החליט מנכ2010באוגוסט ; ת זאת הוא לא נחת� ולא פורס�אול� למרו
פעמי �השלמת הטיפול בסוגיית הציוד הרפואי החד�אי. לדחות את יישו� ההמלצות

משמעותה שבתי החולי� ממשיכי� למחזר אותו בלי שמשרד הבריאות הסדיר את 
 . ריאות הציבורדבר שעלול להיות לו השפעה שלילית על ב, הנושא ובלי פיקוח ובקרה

ת .3 ו ד ע ו ו ה ת  ו צ ל מ ה  � ו ש י מ� התשובות לשאלוני� עולה שרק שישה : י
� המשרדי� יישמו באופ� מלא או כמעט מלא את המלצות הוועדות הפני��13מ

משרדיות �ארבעה יישמו באותו אופ� את המלצות הוועדות הבי�; משרדיות שהקימו
המלצות של הוועדות חמישה משרדי� יישמו יותר ממחצית ה; שנטלו בה� חלק

�ושישה משרדי� יישמו יותר ממחצית המלצות הוועדות הבי�, משרדיות�הפני�
�המוסד לביטוח לאומי ייש� פחות ממחצית ההמלצות של הוועדות הפני�; משרדיות

י אימ� פחות ממחצית ההמלצות של הוועדות "ממ; משרדיות שאימ��משרדיות והבי�
 : להל� דוגמה. וני�למשרד הפני� אי� נת; משרדיות�הבי�
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ו �ה י ד ל י ב ל  ו פ י ט ל ה  ד ע וב, ו  � י ר ג ב ת י במ ד ו ע י ס ב  צ מ ב  � י ר י ע צ
ב כ ר ו מ
1

 מינו שר 2001בשנת ; הטיפול בנושא רגיש זה התאפיי� בסחבת מתמשכת : 
 אישרו השרי� את המלצותיה �2003ב. הבריאות ושר העבודה והרווחה את הוועדה

 השלימו 2008רק בשנת אול� , ואימצו אות� ומשרדיה� החלו לפעול ליישומ�
המשרדי� את דיוניה� בנושא ואז פרס� משרד הרווחה מכרז כדי להפעיל מוסדות 

, נבחרו זוכי� במכרז, 2010במהל  , לאחר כשנתיי� נוספות; לטיפול באות� צעירי�
אול� מימו� שהיית הצעירי� במוסדות והתערי� להשתתפות קופות החולי� במימו� 

משרדי �מינו משרד הבריאות ומשרד הרווחה צוות בי� 2010בספטמבר . לא הוסדרו
 הטיפול בסוגיה לא 2010עד סו� שנת ; שני להסדרת הנושא' בראשותו של פרופ

 .הושל�

 

 ליקויי
 בעבודת הוועדות 

1. � ת כ א ל מ ת  א ו  מ י ל ש ה א  ל ש ת  ו ד ע  בשלושה מתו  תשעת הנושאי� :ו
גישו מסקנות שנבדקו ועדות הפסיקו את עבודת� בלי שהשלימו אותה ובלי שה

להל� דוגמה לנושא שטופל במסגרת כמה ועדות שהוקמו בזו אחר זו לאחר . והמלצות
 . שהוועדה הקודמת לא השלימה את מלאכתה

ו ה ה ד ע והו י ק ז נ ו  � ו ש י ע ה  � ו צ מ צ ת  ק י ד ב ל ת  י ר ו ב י  1999בשנת : צ
אספה , היא קיימה עשרות ישיבות. מינה שר הבריאות ועדה ציבורית לבדיקת הנושא

א  לא , שמעה מאות עדויות בנושא של מומחי� מהאר� ומהעול�, י�מסמכי� רב
 �2006ב. השלימה את מלאכתה ולא הגישה דוח המסכ� את עבודתה ואת המלצותיה

 2010ביוני . הקי� המשרד ועדה נוספת לבדיקת הנושא וזו הגישה טיוטת דוח בלבד
דתה בנובמבר הוועדה סיימה את עבו. ל משרד הבריאות עוד ועדה כזאת"הקי� מנכ

קיבלה , 2011במאי , לאחר סיו� הביקורת. ל המשרד אישר את המלצותיה"מנכ. 2010
 .הממשלה החלטה שהתבססה על המלצות הוועדה בעניי� צמצו� העישו� ונזקיו

ת .2 ו ד ע ו ו ה ת  ד ו ב ע ת  ו כ ש מ ת  ממני הוועדות קבעו בדר  כלל מועדי� :ה
ה� ג� לא התריעו ; וח הזמני�אול� מרבית� לא עמדו בל, להגשת דוחותיה� הסופיי�

ג� ממני הוועדות לא עקבו אחר . על כ  בפני מי שמינה אות� ולא ביקשו .רכה בהתא�
עבודת הוועדות והתקדמות� ולא עמדו על כ  שיעמדו במועדי� שנקבעו להגשת 

 : להל� דוגמה. הדוחות

ו ה ה ד ע בו ל  ו פ י ט � ל ע  � י ד ל י ת  ו צ מ א מ ה ת  ו ח פ ש מ ל ע  ו י ס
� י ד ח ו י מ  � י כ ר ת למע� הילד במשרד הרווחה מסייע למשפחות השירו: צ

 מינה 2008באוקטובר . המאמצות ילדי� ע� צרכי� מיוחדי� במימו� טיפולי� שוני�
ל המשרד ועדה בעניי� נהלי� לקביעת הזכאות למימו� והסכומי� שיינתנו "מנכ

אול� היא , על הוועדה היה להגיש את המלצותיה בתו  שלושה חודשי�. למשפחות
 . ת� רק כשנה וחצי לאחר המועד שנקבע לסיו� עבודתההגישה או

ו .3 ה  ד ע ו ו ה י  ר ב ח  � י ב ת  ו ע ד י  ק ו ל י יח � �א ת דמ מ ע ל י  ו ט י  תב
ט ו ע י מ ועדה . ועדה אחת לא סיימה את עבודתה בשל חילוקי דעות בי� חבריה :ה

חילוקי הדעות לא . אחרת לא נתנה ביטוי לחילוקי הדעות בי� חבריה בדוח שמסרה

__________________ 

מתבגרי� וצעירי� הסובלי� מבעיות רפואיות חמורות המצריכות טיפול רפואי ומוגדרי� כחולי� , ילדי�  1
 .פיגור שכלי או מתפקוד קוגניטיבי לקויחלק� סובלי� ג� מ. במצב סיעודי מורכב
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 הנוגעי� בדבר ולכ� נבצר מה� לדו� בה� ולפעול ליישוב� או הובאו לידיעת השרי�
 : להל� דוגמה. להביא� להכרעת ראש הממשלה

ו ל ה ו פ י ט ל ת  ו צ ל מ ה ש  ו ב י ג ל ה  ד ע י ו ת כ ר ע �מ י מ ו ג פ  � י נ ב מ : ב
משרדית בראשות נציג משרד � הורתה הממשלה על הקמת ועדה בי�2007בשנת 

יבוש המלצות מערכתיות השיכו� ובהשתתפות נציגי משרד הפני� ומשרד האוצר לג
, שלא יושבו, במהל  עבודת הוועדה התגלעו מחלוקות עקרוניות. בנושא מבני� פגומי�

בנוגע לעצ� חובת המדינה לטפל , בי� היתר, בי� נציגי משרד האוצר ליתר חברי הוועדה
לא חתמו נציגי , נוכח חילוקי הדעות. באות� מבני� ובעניי� התקציב הנדרש לש� כ 

ל משרד " הגישה הוועדה את המלצותיה למנכ2007באוקטובר . ר על הדוחמשרד האוצ
משרד השיכו� לא . השיכו� בלי שנתנה בה� ביטוי לעמדתו המנוגדת של משרד האוצר

העביר את המלצות הוועדה לדיו� בממשלה ומנע אפוא דיו� והתווית מדיניות 
 .ממשלתית בנושא

 

 משלההסדרת פעולת הוועדות שהוקמו מכוח החלטת מ

 הוא �תקנו� שירות המדינה מסדיר פעולת ועדות אשר הוקמו בידי שר ומנהל כללי 
את סדרי הדיו� והדיווח שלה� , את ההוראות בדבר מינוי חברי הוועדות, למשל, קובע

אול� הוראותיו אינ� חלות על ועדות שהוקמו בהחלטת . ואת הדר  לקבלת החלטותיה�
 . ירות את פעולותיה� של ועדות אלהאי� ג� הוראות אחרות המסד. ממשלה

 

 סיכו� והמלצות 

מתברר שלא תמיד . אחד הכלי� המסייעי� בעבודת המטה הממשלתית הוא ועדות
קושי מיוחד מתעורר במקרי� שבה� ועדה מטפלת בנושא . השימוש בוועדה תכליתי

במקרי� אלה התגלעו לעתי� ; שסמכויות הטיפול בו שייכות לכמה משרדי ממשלה
 . קות עקרוניות בי� חבריה שלא הובאו לידיעת השרי� הנוגעי� בדברמחלו

וכאשר , לא תמיד הקפידו ממני הוועדות על כ  שהוועדות יסיימו את עבודת� בזמ�
ה� לא תמיד ; חבריה� התקשו להגיע להסכמה ה� לא התערבו להסיר את החסמי�

באותו עניי� בלי שדנו ולעתי� א� מינו ועדות נוספות לטיפול , דנו בהמלצות הוועדות
משדנו בהמלצות וקיבלו החלטות על יישומ� לא . בהמלצות של הוועדות הקודמות

קיו� דיוני� בהמלצות הוועדות �בשל אי. תמיד ה� יושמו או שה� יושמו באופ� חלקי
הענייני� שבגינ� ה� , בסופו של דבר, נקיטת פעולות נמרצות ליישו� החלטותיה��ואי

 . אויהוקמו לא טופלו כר

תקינות מינהלית ויש בה משו� התרשלות בטיפול �התנהלות ממני הוועדות לוקה באי
יש בהתנהלות� ג� יחס . בבעיות שה� עצמ� הכירו בחשיבות� ובצור  לית� לה� מענה

אשר השקיעו מזמנ� וממרצ� בדיוני� א  עבודת� לא , לא ראוי לעבודת חברי הוועדות
 כזאת לא רק שאי� בה כדי לקד� טיפול יעיל התנהלות. זכתה לתשומת הלב הראויה

אלא היא כרוכה ג� בבזבוז משאבי זמ� , ותכליתי בסוגיות שהוועדות עוסקות בה�
תקי� מעי� זה יש בו ג� פגיעה באמו� של הציבור במערכת �מינהל בלתי. וכס�

 .השלטו�
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ו את ועדות אחדות לא השלימ: ג� הוועדות עצמ� לא תמיד פעלו ביעילות ובתכליתיות
אחרות לא עמדו בלוחות הזמני� שממני הוועדות קבעו , עבודת� ולא הגישו המלצות

שלא בהכרח נית� לה� , במקרי� מסוימי� מנעו מה� חילוקי דעות בי� חבריה�. לה�
 .להשלי� את מלאכת�, ביטוי בדוחות והובאו לידיעת הממני�

. ה ומעקב על פעילות�על ממני הוועדות לגלות מעורבות במהל  עבודת� ולהפעיל בקר
עליה� להיות ערי� מלכתחילה לקשיי� הצפויי� בעבודת� ולהתוות אותה כ  שיוכלו 

כדי . נית� א� לקבוע מראש מנגנו� ליישוב מחלוקות א� יתעוררו. להתמודד עמ�
על ממניה� לקד� את יישו� ההמלצות , להגביר את האפקטיביות של עבודת הוועדות

 בהחלטותיה� ובהמלצותיה� את המחלוקות שהתעוררו על הוועדות לשק�. שאושרו
ראוי , א� הוועדות והממני� אות� הגיעו למבוי סתו�. ולהציג אות� לאלה שמינו אות�

 במידת �להעביר את הבעיה שלא הוצע לה פתרו� להכרעת השרי� הנוגעי� בדבר או 
 . להכרעת ראש הממשלה�הצור  

מ "על נש, וקמו מכוח החלטות הממשלהכדי להבטיח את תקינות עבודת הוועדות שה
ועל היוע� המשפטי לממשלה להסדיר את עבודת� בנוהל מתאי� שיכלול הוראות 
דומות לאלו החלות על ועדות שהוקמו בידי שרי� או מנהלי� כלליי� של משרד 

 . ממשרדי הממשלה

 

♦ 
 

 מבוא

היא מאפשרת ניתוח . עבודת ועדות היא אחד הכלי� החשובי� לעבודת המטה של משרדי הממשלה
הוועדות מורכבות מחבר מומחי� או . מידע וגיבוש המלצות לקביעת מדיניות בענייני� שבטיפול�

מבעלי תפקידי� בעלי זיקה לתחומי� הנדוני� בה� אשר מונו כדי להציע ולבחו� חלופות לפתרו� 
, יתו� פעולהעבודת� מאפשרת ש. הרכבי הוועדות נקבעי� במטרה להציג בה� מגוו� דעות. בעיות

ולפיכ� ה� כלי לגישור על פערי� ולהצגה של בסיסי מידע והצעות , ליבו� מחלוקות והשגת פשרות
 . להסדרה למקבלי ההחלטות

חלק� מוקמות על פי חוקי� ספציפיי� כמו ועדות ; בשירות הציבורי פועלות ועדות מסוגי� שוני�
הוק המוקמות מכוח סמכותה � ועדות אדוחלק�; ועדות בדיקה וועדות סטטוטוריות קבועות, חקירה

 . הכללית של הממשלה ותפקיד� לדו� בנושא מסוי� ולהגיש המלצות להסדרתו

במקרי� אלה ; לא אחת סמכות הטיפול בנושאי� שהוועדה דנה בה� מצויה בידי כמה משרדי�
לולה והיא ע, שא� לא כ� יקשה על הוועדה להגיע להמלצות מוסכמות, נדרש תיאו� בי� המשרדי�

 . לסיי� את עבודתה בלי שנמצא פתרו� לבעיה שעל הפרק

מסדיר את פעולת הוועדות אשר הוקמו בידי ) ר" התקשי�להל� ( בתקנו� שירות המדינה 64.1פרק 
, סדרי הדיווח והתיעוד בעניי� עבודת�, נקבעו בו למשל אופ� המינוי של חבריה�. שר ומנהל כללי

 .  החלטותיה� ומת� ביטוי לדעת המיעוט בדוחהדר� לקבלת, תדירות התכנסויותיה�

של השרי� או של , דוח זה עוסק בוועדות בשירות המדינה שהוקמו מכוח סמכות� של הממשלה
ועדות אלה מוקמות ככלי מייע& לקביעת מדיניות בעיקר . המנהלי� הכלליי� של משרדי הממשלה
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הוועדות יכולות להיות . י� שינוילגבי בעיות קשות או בעיות שהפתרונות שלה� לקויי� או טעונ
 . 2משרדיות�משרדיות או בי��פני�

 בדק משרד מבקר המדינה את אופ� השימוש בוועדות ככלי 2010אוקטובר �בחודשי� אפריל
 משרד הבינוי �לטיפול בנושאי� הדורשי� הסדרה או שינוי במדיניות בשלושה משרדי ממשלה 

 �להל� (יאות ומשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� משרד הבר, ) משרד השיכו��להל� (והשיכו� 
אופ� פעולת� ופעולת הגורמי� הממני� ביחס , כ� נבדקו סדרי הקמת� של ועדות; )משרד הרווחה

 : ואלה הנושאי�. בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר. להמלצותיה� בתשעה נושאי�

טיפול מערכתי במבני� )ב   (;איחוד פעולות החברות לדיור ציבורי)  א:   (במשרד השיכו� .1
 . פגומי�

פעמי �שימוש בציוד רפואי חד)  ב(;   צמצו� העישו� ונזקיו)  א:   (במשרד הבריאות .2
פיתוח מיטות אשפוז )  ד(;   בדיקת כוח אד� רפואי וסיעודי במערכת הבריאות)  ג(;   ממוחזר

 .  במצב סיעודי מורכבמתבגרי� וצעירי�, טיפול בילדי�)  ה(;   ותשתיות שירותי אשפוז

משפחות שמאמצות ילדי� ע� צרכי� ) ב(; זכויות נפגעי עֵברה) א: (במשרד הרווחה .3
 . מתבגרי� וצעירי� במצב סיעודי מורכב, טיפול בילדי�) ג(; מיוחדי�

� �להל� (נבדקו במשרדי� אלה ובעוד עשרה משרדי ממשלה ותאגידי� סטטוטוריי� , נוס� על כ
הבדיקה . יישומ� ואופ� שמירת המידע שהוועדות מייצרות,  בהמלצות הוועדותהדיוני�) המשרדי�

למשרד החקלאות ופיתוח הכפר , נעשתה באמצעות שאלוני� שנשלחו למשרד להגנת הסביבה
למשרד , )ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , למשרד התעשייה, ) משרד החקלאות�להל� (

, )י" ממ�להל� (למינהל מקרקעי ישראל , ו� הפני�למשרד לביטח, למשרד המשפטי�, הפני�
בס� הכול ; להנהלת בתי המשפט ולמוסד לביטוח לאומי, )מ" נש�להל� (לנציבות שירות המדינה 

 .  משרדי�13נבדקו 

 

 

 התועלת שבעבודת הוועדות 

נמצא .  ועדות או השתתפו בה�650� הקימו המשרדי� שנבדקו כ2010�2005בביקורת עלה שבשני� 
תוצרי אות� ועדות לא הניבו :  התועלת שהיה אפשר להפיק מעבודת חלק מהוועדות לא מוצתהכי

פתרונות א� משו� שלא התקיימו דיוני� בהמלצותיה� או בגלל שלא הייתה התחשבות מלאה 
ג� בעבודת הוועדות עצמ� התגלו ליקויי� בשל . יישומ��במסקנותיה� ובהמלצותיה� או מחמת אי

חות שהגישו למחלוקות שהתגלעו בי� חבריה� ובשל ניהול לא שיטתי של מת� ביטוי בדו�אי
 .אי לכ� נדחו החלטות או לא בוצעו פעולות. עבודת�

 

 ליקויי� בפעילות ממני הוועדות והמשרדי� 

È ‡- ˙ Â „ Ú Â  ˙ Â � ˜ Ò Ó ·  Ì È È ˜ Ï Á  Ì È � Â È „  Ì Â È ˜  Â ‡  Ì È � Â È „  Ì Â È ˜
Ô ‰ È ˙ Â ˆ Ï Ó ‰ · Â 

� שעל הממני� לנקוט ה� דיו� במסקנותיה� על מנת למצות את עבודת הוועדות הצעדי� הראשוני
על ההחלטות . ובהמלצותיה� והחלטה א� מקבלי� אות� במלוא� או בחלק� או א� דוחי� אות�

__________________ 

הדוח אינו עוסק בוועדות הפועלות דר  קבע ובוועדות שהקמת� ופעולת� מוסדרות בחקיקה כמו ועדות   2
 .חקירה וועדות בדיקה
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מתשובות המשרדי� לשאלוני� עלה כי , משרדיות�אשר לוועדות הפני�. להיות מנומקות ומתועדות
 המוסד לביטוח �שני משרדי� ;  המשרדי� דנו כמעט בכל דוחות הוועדות שה� הקימו13�תשעה מ

מ ציינה שהיא דנה בפחות "נש,  ציינו שה� דנו ביותר ממחצית הדוחות�לאומי ומשרד השיכו� 
 13�מתשובות המשרדי� לשאלוני� עלה ששמונה מ, משרדיות�אשר לוועדות בי�. ממחצית הדוחות

 ביותר ממחצית י ציינו שה� דנו"משרד השיכו� וממ; המשרדי� דנו כמעט בכל דוחות הוועדות
למשרד הפני� לא היו נתוני� . מ ציינו כי דנו בפחות ממחצית�"המוסד לביטוח לאומי ונש, הדוחות

 .  שהקי� או שהיה שות� להקמת��משרדיות �משרדיות או בי�� פני��בנוגע להתנהלות הוועדות 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â„ÚÂÂ‰˘ ˙Â�Â¯˙Ù‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ÌÈ·ÈÈÁ Ì�È‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ È�ÓÓ ˙
Ì‰ÈÏÚ ÂˆÈÏÓ‰ , ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˘‡¯ „·ÂÎ· ˙ÂˆÏÓ‰·Â ˙ÂÁÂ„· ÔÂ„Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÏÂ‡

È‡ Â‡ ÔˆÂÓÈ‡ ÔÈÈ�Ú· ˙Â˜ÓÂ�Ó- Â‡ Ô‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˘È Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÔÈÈ�Ú·Â ÔˆÂÓÈ‡
Ô˙ÂÁ„Ï .‰˜Ó�‰ ˙·ÈÈÁÓ ËÈÏÁ‰Ï ‡Ï ‰ËÏÁ‰ Ì‚ . 

È‡ ÈÎ ÌÈ„¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÌÈ�ÂÈ„ ÌÂÈ˜ÔÈ˜˙ Â�È ,
 ÔÂ¯˙Ù ÌÂ„È˜ ˙‡ Ú�ÂÓÂ Ô‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡Â ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÔÂÈÓËÏ „È¯ÂÓ

˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÓ˜Â‰ ‰�È‚·˘ ‰ÈÚ·‰ . ÌÈÁÓÂÓ‰ ˙„Â·Ú ÈÙÏÎ ÈÂ‡¯ ‡Ï ÒÁÈ ÌÂ˘Ó Ì‚ ÍÎ· ˘È
 ÂÎÊ ‡Ï Ô‰È¯ˆÂ˙ ¯˘‡ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÚÂ È¯·ÁÎ Ì‰È„È˜Ù˙· ÌÈ·‡˘Ó ÂÚÈ˜˘‰ ¯˘‡

‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï . 

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ˜‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ÌÈ�Â˙� ¯„Ú‰ ÈÎ ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó
‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ÔÈ˜˙ ‡Ï ÏÂ‰È� Â˙ÂÚÓ˘Ó ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ¯˘Ù‡Ó Â�È‡˘ ‰Ó . 

 

 ˙ Â „ Ú Â  È Â · È ¯ 

ממני הוועדות לא דנו במסקנות ובהמלצות , בביקורת עלה שבשלושה מתשעת הנושאי� שנבדקו
ובהמלצות א� לא יישמו אות� או שיישמו אות� באופ� של הוועדות שהקימו או שה� דנו במסקנות 

לאחר מכ� ה� או משרד אחר המעורב א� הוא בטיפול באותו נושא הקימו ועדה נוספת . חלקי
פעמי �שימוש בציוד רפואי חד: ואלו הנושאי�. לטיפול בנושא ולעתי� א� יותר מוועדה אחת

הדבר גר� לבזבוז של משאבי זמ� . גומי�צמצו� נזקי העישו� והטיפול המערכתי במבני� פ, ממוחזר
 : להל� דוגמה. וכס� ולא תר� לטיפול יעיל בנושא

 

ד ח י  א ו פ ר ד  ו י צ ב ש  ו מ י ש ב ו  נ ד ש ת  ו ד ע ר�ו ז ח ו מ מ י  מ ע  פ

 ציוד �להל� (יש פריטי ציוד רפואי אשר לפי הוראות היצר� השימוש בה� מותר פע� אחת בלבד 
ואחרות התירו אותו בכפו� , פעמי�ציוד חדחלק ממדינות המערב אסרו ִמחזור ). פעמי�רפואי חד

� .פעמי�באר& נוהגי� בתי החולי� זה שני� למחזר ציוד רפואי חד. לעמידה בתנאי� שנקבעו לש� כ

בביקורת עלה שמשרד הבריאות לא גיבש מדיניות בנושא זה א� שבעת הביקורת נמצא העניי� על 
כספי למערכת הבריאות כתוצאה ממחזור הוא הערי� כי החיסכו� ה;  שני�15�סדר היו� שלו כבר כ

 והקי� במהל� השני� כמה וכמה 3ח בשנה" מיליו� ש70 עד 50�פעמיי� מסתכ� בכ�פריטי� חד
כל הוועדות הללו . 2003 ובשנת 2001בשנת , 1997בשנת , 1995בשנת : ועדות לבדיקת העניי�

 . אול� משרד הבריאות לא ד� בה�, הגישו המלצות

__________________ 

 . 13' עמ, 30.1.07!הרווחה והבריאות של הכנסת מ, לפי פרוטוקול ישיבת ועדת העבודה  3
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עקב .  וקרא לו להסדירו4 מבקר המדינה את פעולות משרד הבריאות בנושא בדק משרד2004בשנת 
 . 5 משרד הבריאות למשרד ראש הממשלה כי הוא יקבע הנחיות באותה שנה2005כ� הודיע בשנת 

ועדה נוספת , ל משרד הבריאות"לבקשת מנכ, ר המועצה הלאומית ללוגיסטיקה" מינה יו2005במאי 
 למשרד 2005וזו מסרה אות� בנובמבר , מלצותיה למועצההיא הגישה את ה. שעסקה בנושא

 . הבריאות

 עשה משרד הבריאות עבודת מטה ענפה ליישו� המלצות הוועדה האחרונה ולגיבוש 2006משנת 
ל יביא להעלאת רמת המחזור של "עמדתו הייתה שפרסו� הנוהל באמצעות חוזר מנכ; נוהל בנושא

 הודיע משרד 2007בשנת . וח של משרד הבריאותוהוא ייעשה בבקרה ובפיק, הציוד הרפואי
הרווחה והבריאות ולוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת וכ� , הבריאות לוועדת העבודה

 זכה הנוהל 2009בשנת . ל"למשרד המשפטי� על כוונתו להסדיר את הנושא באמצעות חוזר מנכ
 . עלתה כי הוא לא נחת� ולא פורס�אול� הבדיקה ה, לאישור הגורמי� המקצועיי� במשרד הבריאות

לדחות את יישו� המלצות הוועדה , רוני גמזו' פרופ, ל משרד הבריאות" החליט מנכ2010באוגוסט 
כ� החליט לא להסדיר . ולשלב� רק במסגרת הליכי חקיקת חוק הציוד הרפואי ותקנות שיותקנו לפיו

שא לא יוסדר ללא המענה להשלכות הנו: "בלשונו(את העניי� בלי לפתור את הבעיות התקציביות 
 "). התקציביות

·¯ ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÂÈÒÈ�· ÌÈ�˘‰
„Á „ÂÈˆ· ˘ÂÓÈ˘‰- ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÈ·Â‰ ‡Ï ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÊÁÂÓÓ È‡ÂÙ¯ ÈÓÚÙ

È˙ÈÏÎ˙ :¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‡˘Â�‰ ,ÍÎÏ ¯ÚÂ˘Ó „ÚÂÓ ÔÈ‡ , ¯ÊÁÓÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Â „ÂÈˆ
„Á È‡ÂÙ¯-‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ ÈÓÚÙ , ˙�˘· ‰ÓÒ¯ÂÙ˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ‰È‰˘ ÈÙÎ ˜ÂÈ„·2004 

¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÏÚ ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ˘ ¯·„ .Î�Ó ˙ÚÈ·˜Ï ¯˘‡" „¯˘Ó Ï
˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù ÔÈÈ�Ú· ˙Â‡È¯·‰ , „¯˘ÓÏ ÚÂ„ÈÂ ¯ÎÂÓ Í¯Âˆ· ¯·Â„Ó ÈÎ ˘‚„ÂÈ

˙Â·¯ ÌÈ�˘ .�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ì‰ÈÏÚ ÈÎ Â˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰Â ·˘ ‰
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï. 

 

 ˙ Â „ Ú Â Â ‰  ˙ Â ˆ Ï Ó ‰  Ì Â ˘ È È 

מממצאי הביקורת עולה כי במקרי� מסוימי� סיימו הוועדות את עבודת� ומקבלי ההחלטות אימצו 
מיוחד מקרי� אלה בולטי� ב.  א� ה� לא יושמו או שה� יושמו באופ� חלקי�את המלצותיה� 

 . בענייני� שהטיפול בה� הוא באחריות משותפת לכמה משרדי�

 יישמו באופ� מלא או כמעט מלא את המלצות 6 המשרדי�13�מהשאלוני� עלה שרק שישה מ
 יישמו באותו אופ� את המלצות 7ורק ארבעה משרדי�, משרדיות שהחליטו לאמ&�הוועדות הפני�

ו כי יישמו יותר ממחצית ההמלצות של הוועדות חמישה משרדי� דיווח; משרדיות�הוועדות הבי�
 המוסד �משרד אחד ; 9משרדיות�ושישה משרדי� דיווחו כ� ביחס לוועדות הבי�, 8משרדיות�הפני�

__________________ 

 . 553' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„55·) 2004 , מבקר המדינה  4

5   ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰55· ') 125' עמ, )2005מאי . 

מ והנהלת בתי "נש, ת"משרד התמ, המשרד לביטחו� הפני�, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות  6
 . המשפט

 . מ והנהלת בתי המשפט"נש, ת"משרד התמ, משרד החקלאות  7

 .י"משרד המשפטי� וממ, משרד הבריאות, המשרד הרווח, משרד השיכו�  8

המשרד לביטחו� הפני� והמשרד , משרד המשפטי�, משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד השיכו�  9
 .להגנת הסביבה
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שני ; משרדיות שאימ&�דיווח כי ייש� פחות ממחצית ההמלצות של הוועדות הפני�, לביטוח לאומי
יישמו פחות ממחצית ההמלצות של הוועדות  דיווחו כי �י " המוסד לביטוח לאומי וממ�משרדי� 

 . למשרד הפני� לא היו נתוני� בנושא. משרדיות שהחליטו לאמ&�הבי�

 ובתשובת המוסד 2010בתשובות משרד הבריאות ומשרד השיכו� למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ת  ה� הסבירו כי לא תמיד הגו� שממנה את הוועדה הוא בעל סמכו2010לביטוח לאומי מנובמבר 

 . לייש� את המלצותיה מאחר שלא פע� היישו� תלוי בכמה גורמי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ·˜Ú ˙ÂÓ˘ÂÈÓ Ô�È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ¯˘‡Î-
˙ÂÈ„¯˘Ó ,ÌÈ¯˘‰ ÏÚÂ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,

‡¯ ˙ËÏÁ‰Ï ‡˘Â�‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÍÎ· ÌÈÁÈÏˆÓ Ì‰ ÔÈ‡ Ì‡Â‰Ï˘ÓÓ‰ ˘ . 

 :יישו� המלצות הוועדות או ליישומ� החלקי�להל� דוגמאות לאי

 

� י ד ל י ב ל  ו פ י ט ה ת  נ י ח ב ל ה  ד ע ו י , ו ד ו ע י ס ב  צ מ ב  � י ר י ע צ ו  � י ר ג ב ת מ
ב כ ר ו  מ

הסובלי� מבעיות רפואיות חמורות המצריכות טיפול )  צעירי��להל� (מתבגרי� וצעירי� , ילדי�
לק� סובלי� ג� מפיגור שכלי או מתפקוד ח. 10רפואי מוגדרי� כחולי� במצב סיעודי מורכב

בהעדר מסגרת מתאימה שוהי� צעירי� אלה במוסדות למפגרי� שבאחריות משרד . קוגניטיבי לקוי
 . מסגרת זו אינה מסוגלת לתת מענה לצורכיה� הייחודיי�. הרווחה

 2001סט סיעודי לבעיית� מינו באוגו�על מנת לבחו� את הטיפול בצעירי� אלה ולהציע פתרו� רפואי
מרדכי שני ' משרדית בראשותו של פרופ� ושר הבריאות ועדה בי�11שר העבודה והרווחה

הוועדה התבקשה להמלי& על הטיפול המתאי� . ובהשתתפות נציגי משרד הבריאות ומשרד הרווחה
 . ועל מימונו עד סו� אותה שנה

באותה עת במוסדות היו , על פיו. ר הוועדה לשרי� סיכו� של עבודתה" הגיש יו2003בינואר 
בתי� "הוועדה המליצה להקי� עבור� מסגרות של .  צעירי� במצב סיעודי מורכב350�הרווחה כ

היא קבעה כי . בפריסה ארצית שבה� ישהו ויקבלו טיפול רפואי וטיפול שיקומי מתאימי�" לחיי�
 . על משרד הבריאות לשאת ולתת ע� קופות החולי� לגבי מימו� השהייה במוסדות אלה

לאחר ששרי הבריאות והרווחה אישרו ואימצו ; הטיפול בנושא רגיש זה התאפיי� בסחבת מתמשכת
ה� קיימו דיוני� רבי� :  לפעול ליישומ�2003את המלצות הוועדה החלו משרדיה� כבר בשנת 

,  השלימו את דיוניה�2008אול� רק בשנת , והקימו צוותי עבודה לקביעת הדר� ליישו� ההמלצות
 נבחרו זוכי� 2010רק בשנת . 12חה פרס� מכרז להפעלת מוסדות לטיפול באות� צעירי�ומשרד הרוו

 2010בספטמבר . 13במכרז אול� מימו� השהייה במוסדות וחלק� של קופות החולי� בו לא הוסדרו
שני ' משרדי בראשותו של פרופ�ל משרד הרווחה צוות בי�"ל משרד הבריאות ומנכ"מינו מנכ

 . תבקש להגיש את המלצותיו תו� חודשיי� ימי�הצוות ה. להסדרת הנושא

__________________ 

מורכבות רפואית וסיעודית או תחלואה הכרוכה : מי שמתקיי� לגביו לפחות אחד מהקריטריוני� הבאי�  10
 . דירות גבוההבמצבי חירו� רפואיי� בחומרה ובת

ת ושמו של משרד העבודה והרווחה שונה " הועבר הטיפול בענייני עבודה למשרד התמ2003בשנת   11
 ". משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�" שונה ש� המשרד ל2007בשנת ". משרד הרווחה"בהתא� ל

נות הקיימי� במעו' סיעודי מורכב'איתור והפעלת יחידות לאנשי� ע� פיגור שכלי במצב "מכרז ל  12
 ".לטיפול באד� ע� פיגור שכלי בפריסה ארצית

 כי עניי� זה סודר בנוגע למוסדות המשתייכי� לעמותה מסוימת 2010שני ציי� בתשובתו מדצמבר ' פרופ  13
 .  אנשי�24בה� מאושפזי� 



 ב"התשע, 2011קוב דוחות ביקורת לשנת  20

 ˙�˘ ÛÂÒ „Ú2010Â˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈÒ ‡Ï ˙ÂÂˆ‰  . ¯·Óˆ„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙·
2010ÙÂ¯Ù ÍÈ¯Ú‰  ' ˙�˘ È‰Ï˘· ˜¯ ¯„ÒÂÈ ‡˘Â�‰ ÈÎ È�˘2011 . 

˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÂÓÈÓ‰ ˙Ï‡˘ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ
 ˙ÂÙ˙˙˘‰‰Â¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ÔÂÓÈÓ· ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ Ï˘ ,ÚÂ„ÈÂ ÈÂÙˆ Í¯Âˆ· ¯·Â„Ó ÔÎ˘ . 

 ˜Ê�‰ ˙‡ ˙Ù˜˘ÓÂ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈ�˘‰ ˙ÎÂ¯‡ ˙·ÁÒ‰ ˙‡ ‰˘ÈÁÓÓ ÂÊ ‰Ó‚Â„
˙Â‡� È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ˙ÚÈ�Ó Ï˘· Ú˘È ˙¯ÒÁ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ì¯‚�‰ . ˙Â‡Ó· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ÈÂ‡¯

ÌÈ„ÏÈ‰ ,ÂÈ ÌÈÈ„ÂÚÈÒ‰ ÌÈ¯ÈÚˆ‰Â ÌÈ¯‚·˙Ó‰ÌÈÙÒÂ� ÌÈ·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ Ì„˜‰· ÌÏ˘ . 

 

ת  כ ר ע מ ב  � י י ד י ת ע ה  � ד א ה ח  ו כ י  כ ר ו צ  � ד מ ו א  � י י נ ע ב ת  ו ד ע ו ו ה
ת ו א י ר ב  ה

È „ Â Ú È Ò Â  È ‡ Â Ù ¯  Ì „ ‡  Á Â Î 

כי שיעור הרופאי� ,  נקבע2010בדוח הוועדה לתכנו� כוח אד� רפואי וסיעודי בישראל מיוני 
 בירידה חדה אשר א� הוא נמצא, 14OECD�בישראל סביר ביחס לצרכי� ולמקובל במדינות ה

עלולה להביא את מדינת ישראל תו� שני� ספורות למצב שבו שיעור רופאי� יהיה נמו� מהממוצע 
באוכלוסייה הוא מהנמוכי� בקרב )  ג� אחי� ואחיות�להל� (שיעור עובדי הסיעוד ; באות� מדינות

, OECD�לעומת כתשעה בממוצע במדינות ה,  אחי� ואחיות לאל� נפש5.7�כ, OECD�מדינות ה
 . 15וא� הוא במגמת ירידה

על המחסור הצפוי ברופאי� ועל המחסור הקיי� בכוח האד� הסיעודי התריעו בעשור האחרו� 
כ� העיר על ; ומשרד הבריאות) ג" המל�להל� (ועדות רבות שמונו על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

 . 16כ� מבקר המדינה

 ועדה לבדיקת צורכי 2000מינה בשנת ) ת" הות�להל� (ג "ר הוועדה לתכנו� ותקצוב שליד המל"יו
 מינה ועדה לבחינת הצור� בהקמת בית ספר 2005ובשנת , ) ועדת פזי�להל� (העתיד ברופאי� 

 2007� ו2002הוועדות הגישו את המלצותיה� בשני� ).  ועדת הלוי�להל� (לרפואה נוס� בישראל 
פאי� והמליצו על הגדלת מספר הלומדי� חזו הוועדות את הירידה בשיעור הרו, בי� היתר. בהתאמה

 . בכל שנה ועל הקמת בית ספר נוס� לרפואה600�רפואה לכ

ביוני .  מינה משרד הבריאות ועדה לבדיקת כוח אד� רפואי וסיעודי במערכת הבריאות2006בשנת 
הוועדה .  בשנה600� המליצה ג� ועדה זו להגדיל באופ� מיידי את מספר לומדי הרפואה לכ2007
תחול ירידה חדה בשיעור של , יכה כי א� לא יחול שינוי במסגרות ההכשרה של עובדי הסיעודהער

על מנת לשמר את שיעור עובדי הסיעוד . 2020 בשנת 4.82� אחי� ואחיות לאל� נפש ל5.8� מ� 18%
 עובדי 850� המליצה הוועדה להגדיל מיידית את מסגרות ההכשרה ב2020 עד לשנת 2010של 

 .  ד� משרד הבריאות בהמלצות הוועדה ואימ& אות�2007ביוני . 2020ה בשנה עד שנת סיעוד מדי שנ

 הגישה 2010ביוני .  שב ובח� משרד הבריאות את הנושא באמצעות הוועדה האחרונה2009במר& 
 לא 2025נוכח המחסור הצפוי ברופאי� וכדי ששיעור� הצפוי עד שנת . הוועדה את המלצותיה

 לאל� 3.1 שהוא OECD�שיעור הנמו� מהממוצע במדינות ה (17נפש לאל� 3.0�2.9�יפחת מ

__________________ 

ח הארגו� לשיתו+ פעולה ולפיתו ("OECD! במדינות ה3.1 רופאי� לאל+ נפש לעומת 3.4בישראל יש   14
 ). של המדינות המפותחות" כלכלי

 .2009!בעניי� זה ראו ג� את דוח משרד הבריאות על כוח אד� במקצועות הבריאות ב  15

 . 355' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 59·) 2009 ,מבקר המדינה  16

 . השיעור המינימלי הראוי על פי המלצות הוועדה  17
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 בשנה ולהיער� 700� לכ2012המליצה הוועדה להגדיל את מספר לומדי הרפואה משנת , )18נפש
הוועדה קבעה כי .  לומדי� בשנה900�800� לכ2014להגדלה נוספת של מסגרות ההכשרה משנת 

א� ; אינו מדביק את קצב גידול האוכלוסייהמספר האחי� והאחיות החדשי� המצטרפי� בכל שנה 
. 2025 לאל� נפש בשנת 5.1�לא יחול שינוי בהכשרת� המצב עלול להחרי� ושיעור� צפוי לרדת ל

 לאל� נפש המליצה הוועדה להגדיל מיידית 5.8על מנת לבלו� את הירידה וכדי להגיע לשיעור של 
 לאל� נפש יש 6.5�גדיל את מספר� לכדי לה;  אחי� ואחיות בשנה2,300�את מסגרות ההכשרה ל

 אימ& משרד הבריאות 2010ביוני .  לומדי� מדי שנה בשנה3,000�להגדיל את מסגרות ההכשרה לכ
 . את המלצות הוועדה

בשל הפער שנוצר במקצועות הרפואה והסיעוד ובעקבות המלצת הוועדות השונות ננקטו כמה 
 החלו 2008�2007בשנת הלימודי� . ות אלהביניה� הרחבה של מסגרות ההכשרה במקצוע, פעולות

 2009במר& .  סטודנטי�515 2010�2009 � סטודנטי� ובשנת הלימודי� 400�את לימודי הרפואה כ
 2011 להקי� בצפת בית ספר חמישי לרפואה שעתיד להתחיל לפעול בשנת 19החליטה הממשלה

 לומדי� 100בלימודי סיעוד  החלו 2011�2010בשנת הלימודי� .  לומדי� בשנה70�וצפוי להכשיר כ
 . 20נוספי�

 2011, 2010 כי לכל אחת מהשני� 2011משרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
ח המיועדי� להכשרת אחי� ואחיות ולתגבור ושימור כוח האד� " מיליו� ש25 הוא הקצה 2012�ו

ת "ג והוות"המל. מספר הלומדי�הוא הבהיר כי הושג גידול חלקי בלבד ב, ע� זאת; במער� הסיעוד
 כי הגדילו את מספר הסטודנטי� לתואר ראשו� בסיעוד ופעלו 2010מסרו בתשובת� מנובמבר 

 כי חלק 2010משרד הבריאות מסר בתשובתו מדצמבר . להרחיב את תשתית ההוראה למקצוע זה
 וביניה� משרד ,גדול מיישו� המלצות הוועדות תלוי בשיתו� הפעולה ע� הגורמי� בעלי הסמכויות

 . ג"האוצר והמל

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÂÈ‰ ÌÈÈÙÏ‡‰ ˙Â�˘ ˙È˘‡¯· „ÂÚ˘ ˙Â¯ÓÏ ,ÏÓ‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó" ÌÈ¯Ú ‚
„ÂÚÈÒ‰Â ‰‡ÂÙ¯‰ È„ÓÂÏ ˙Ï„‚‰· ÛÂÁ„‰ Í¯ÂˆÏ , ÍÎ· Â�„˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ

„·Ï· È˜ÏÁ ‰È‰ ; ‰‡ÂÙ¯‰ È„ÓÂÏ ˙¯˘Î‰ Ï˘ ˙Â¯‚ÒÓ‰ ˙·Á¯‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÎ ÂË˜�� Ì�Ó‡
ÂÚÈÒ‰Â„ ,˙Â„ÚÂÂ‰ ÂˆÈÏÓ‰ ÂÈÏÚ˘ ¯ÙÒÓ‰ ÔÓ ‰·¯‰· ÔË˜ ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¯ÙÒÓ Í‡ . ¯ÂÒÁÓ‰

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙‡ ·ÈÈÁÓ ÌÈ‡ÙÂ¯· ÈÂÙˆ‰ ¯ÂÒÁÓ‰Â „ÂÚÈÒ È„·ÂÚ· , ˙‡Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙‡
ÏÓ‰" Ì„‡‰ ÁÂÎÏ „È˙Ú‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ‡˙˙˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È�Î˙ ÌÂ„È˜Ï Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ ‚

È„ÂÚÈÒ‰Â È‡ÂÙ¯‰ . ˙È�Î˙ ÚÂ·˜Ï ‰Ï‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ˙ÂÈ˙ÈÏÎ˙ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÏÈ·Â˙˘ ‰„Â·Ú
ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙¯È‚Ò ˙‡ ÂÓ„˜È˘ , ÌÈÁ‡·Â ÌÈ‡ÙÂ¯· ¯ÂÓÁ ¯ÂÒÁÓ ¯ˆÂÂÈÈ ÔÎ ‡Ï Ì‡˘

·Â¯˜‰ „È˙Ú· ¯·Î ˙ÂÈÁ‡Â , ÌÈÈÁ ˙�ÎÒ È„Î „Ú ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·· ÚÂ‚ÙÏ „È˙Ú ‡Â‰Â
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï . 

 

È „ Â Ú È Ò Â  È ‡ Â Ù ¯  Ì „ ‡  Á Â Î  È � Â ˙ �  ¯ ‚ ‡ Ó 

ניי� אומד� כוח האד� הרפואי שיהיה נחו& בעתיד הוא הקמת נושא נוס� שנדו� בוועדות שעסקו בע
. מאגר נתוני� מעודכ� ומהימ� של העובדי� במקצועות הבריאות המועסקי� במערכת הבריאות

__________________ 

18  Ï‡¯˘È· È„ÂÚÈÒÂ È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ ÔÂ�Î˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ,2010י יונ. 
 . 8.3.09! מ4541' החלטה מס  19
 ! 2009ובשנת ,  סטודנטי�1,190 ! 2008בשנת ,  סטודנטי�1,032 התחילו בלימודיה� 2007בשנת   20

 . סטודנטי�1,475
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. 21מאגר נתוני� כזה חיוני לתכנו� כוח האד� במערכת הבריאות ולניהול מדיניות ברמה הארצית
צו על רישו� חוזר של עובדי� בתחו� אחת לכמה  אשר המלי22 בכמה ועדות2002הנושא נדו� משנת 

ג� מבקר . שני� כאמצעי לגיבוש תשתית נתוני� ומידע על העובדי� הפעילי� במערכת הבריאות
המדינה ציי� פעמי� אחדות שלמשרד לא היו נתוני� עדכניי� על העוסקי� במקצועות הרפואה ומ� 

 . 23הראוי כי ייצור מאגר כזה

ע� " לפני כשנה"כי חת� , דיע משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה הו2010בתשובתו מדצמבר 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הסכ� לקבלת נתוני� על העוסקי� ברפואה ובסיעוד לפי 

 נקט פעולות להקמת גו� במשרד שיעסוק 2010וסמו� לסו� שנת , התמחויות והחל לקבל אות�
 . בנושאי� אלה

Ê ÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ ‰È‡ˆÓÓ˘ ˙¯Â˜È·· ‡˘Â�· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ Û¯Á ÈÎ ‰ÏÚ ‰
˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏÂ , ¯·Óˆ„ „Ú2010‰ÊÎ ¯‚‡Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÈ˜‰ ‡Ï  , ÔÈ‡Â

‰‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÚ ÌÈ�ÈÓÊÂ ÌÈ�Î„ÂÚÓ ÌÈ�Â˙� ÂÈ„È· ; Ô�Î˙Ï Â˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù� ÍÎ·
¯Â·ÈˆÏ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ . 

 

Â ˆ Ï Ó ‰ ·  Ì È � Â È „ ‰  „ Â Ú È ˙ ·  Ì È È Â ˜ È Ï Ô ‰ È · ‚ Ï  ˙ Â Ë Ï Á ‰ · Â  ˙ Â „ Ú Â Â ‰  ˙ 

סדרי מינהל תקיני� מחייבי� תיעוד של הדיוני� בהמלצות הוועדות וההחלטות לגביה� 
, כ� נית� להבטיח את שקיפות ההחלטות ואת העמדת� לביקורת ציבורית ומשפטית; בפרוטוקולי�

 . ויש לכ� ג� תרומה לקידו� יישומ� של ההמלצות

· Â„ÚÈ˙ „ÈÓ˙ ‡Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ È�ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡Â ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· Ì‰È�ÂÈ„ ˙‡ ·˙Î
Ô‰È·‚Ï ÂÏ·È˜˘ . ÔÈ·Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�ÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰ ÔÓ13 „¯˘Ó ‰�Ù Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ 

 ˙ÈÈÁ„ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ Ô‡ÂÏÓ· ËÚÓÎ Â‡ Ô‡ÂÏÓ· Â„ÚÈ˙ ‰Ú·˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ;‰Ï‡ ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ „ÚÈ˙ ÈÎ ÁÂÂÈ„ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ; ‰˘ÂÏ˘

˘Ó ÌÈ„¯-˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó  , ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó- ˙ÂÁÙ Â„ÚÈ˙ ÈÎ ÂÁÂÂÈ„ 
˙ÂËÏÁ‰‰Ó ˙ÈˆÁÓÓ . ÌÈ„¯˘Ó È�˘- ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó - ÌÈ�Â˙� Â¯ÒÓ ‡Ï 

ÍÎ ÏÚ . 

 . תיעוד הדיוני� בהמלצות ועדה ובהחלטות לגביה��להל� דוגמה לאי

 

ע י  ע ג פ נ ת  ו י ו כ ז ל ה  ד ע ו ו ה  ֵבה  ר

משרדית שתפקידה היה לגבש תכנית כוללת �ל משרד הרווחה ועדה בי�"הקי� מנכ 2008במר& 
. 2009הוועדה הגישה את המלצותיה ביולי . בנושא זכויות נפגעי עברה ולהמלי& על פעולות בעניי�

__________________ 

' עמ, "תכנו� כוח אד� במקצועות הרפואה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„53· )2003  ,מבקר המדינה בעניי� זה ראו  21
478 . 

 . נו�!ועדת פזי וועדת ב�, 2002!ועדת אמוראי מ  22
המוכנות לשעת חירו� של מער  כוח "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„50· ')2000 , בעניי� זה ראו מבקר המדינה  23

תכנו� כוח אד� במקצועות "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„53 ·)2003 ; 230' עמ, "האד� הרפואי במער  האשפוז
, 355' עמ"  תמונת מצב!� רפואי וסיעוד כוח אד"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 ; 478' עמ, "הרפואה

 . 395' עמ
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נפגעי עברות אלימות , נפגעי עברות תקיפה מינית, ההמלצות התייחסו לנפגעי עֵברות המתה
, כ יצחק הרצוג"ח, שר הרווחה דאז. לימות וסיוע כספי לנפגעי עברהנפגעי עברות א, במשפחה

בביקורת עלה ; החליט לאמ& ולייש� רק את המלצות הוועדה המתייחסות לנפגעי עברות המתה
 . שהדיוני� שבה� התקבלו ההחלטות בנושא לא תועדו ואי� לה� הנמקה

ה כי א� שאי� תיעוד לכ� הוא  הודיע משרד הרווח2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 . ד� בדוח הוועדה בפורומי� שוני� לרבות ע� השר

ÌÈ„ÚÂ˙Ó Ì�È‡ ‰Ï‡‰ ÌÈ�ÂÈ„‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
È‡ ‰˙ÂÚÓ˘Ó-˙ÂˆÏÓ‰‰ Ï˘ ıÂÓÈ‡Ï Â‡ ‰ÈÈÁ„Ï Ú‚Â�· ÌÈÏÂ˜È˘Ï ·˙Î· ÈÂËÈ· Ô˙Ó . „¯˘Ó‰

 „Á‡ ‡˘Â� ˜¯ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰Ï ‡È·‰Ï ¯Á·˙ÂˆÏÓ‰· ÚÈÙÂÓ‰ , ˘È ÔÏÂÎÏ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ‰Ú˘
˙Â·È˘Á ,ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ ‡Ï ÍÎÏ ÂÈ˜ÂÓÈ� ÌÏÂ‡ .ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰�˘Î ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„· ˜¯ , ËÒÂ‚Â‡·

2010 ,Â˙ËÏÁ‰Ï „¯˘Ó‰ È˜ÂÓÈ� ·˙Î· ÂÏÚÂ‰24 . 

 

 ליקויי� בעבודת הוועדות

 Ô ˙ Î ‡ Ï Ó  ˙ ‡  Â Ó È Ï ˘ ‰  ‡ Ï ˘  ˙ Â „ Ú Â 

על הוועדות לסכ� את . עיות מורכבותתכלית עבודת� של הוועדות היא הצעת מענה מיטבי לב
, במקרי� שחברי הוועדה חלוקי� בדעותיה�. עבודת� בדוח ולכלול בו מסקנות והמלצות לביצוע

 .הדוח אמור להציג את המחלוקות

נמצא כי בשלושה מתו� תשעת הנושאי� שנבדקו הפסיקו הוועדות להתכנס בלא שהשלימו את 
 .25להל� פרטי� על שניי� מהמקרי�. עבודת� ובלא שהגישו מסקנות והמלצות

 

ו י ק ז נ ו  � ו ש י ע ה  � ו צ מ צ ת  ק י ד ב ל ת  י ר ו ב י צ ה ה  ד ע ו ו  ה

, מחקרי� מדעיי� הוכיחו מעל לכל ספק. העישו� משפיע על התחלואה ועל התמותה ונית� למניעה
, מחלות ריאות כרוניות, כי העישו� הוא גור� סיכו� עיקרי לפתח מחלות רבות בה� מחלות סרטניות

 : בשני� האחרונות עסקו בסוגיה זו כמה ועדות. 26יות ואירועי� מוחיי�מחלות לב כלל

 שעניינה בקשה 1998�& ב"בעקבות עתירה שהגישה ההסתדרות הרפואית בישראל לבג .1
מינה שר הבריאות דאז ועדה ציבורית לבדיקת , 27להכריז על הניקוטי� ועל הטבק סמי� מסוכני�

להפצה ולפרסו� של , למכירה, לייצוא, לייבוא, עישו�צמצו� העישו� ונזקיו בהתייחס להגבלת ה
 . מוצרי טבק

אספה מסמכי� רבי� ושמעה מאות ,  וקיימה עשרות ישיבות1999הוועדה החלה בעבודתה בדצמבר 
,  החלה לסכ� את עבודתה2001בשנת .  מומחי� מהאר& ומהעול�70�ביניה� של כ, עדויות בנושא

 .  הגישה דוח והמלצותאול� מעול� לא השלימה מלאכה זו ולא

__________________ 

ידוע ומוגדר וכי בניגוד , בסיס הנתוני� בנושא זה היה ברור"משרד הרווחה נימק את החלטתו בכ  ש  24
בנושא עבירות ההמתה לא פותחו ולא ניתנו , לסוגיות האחרות אשר נידונו בוועדה בה� קיימי� מעני�

 ". מעני� כלל

ראו . משרדית לפיתוח מיטות אשפוז ותשתיות שירותי אשפוז!ת היא הוועדה הבי�הוועדה השלישי  25
 ". מת� ביטוי לעמדת המיעוט!אי Âחילוקי דעות בי� חברי הוועדה"להל� בפרק 

 . ‡˙¯ ‰‡Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ Ë�¯Ë�È˙, "עישו�", יונה אמיתי ובארי קנישקווי, איה פלג  26

3423/98 "בג  27‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰  ÌÈ¯Á‡Â ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ „‚� Ï)פורס� ב!lawdata .( 
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הקי� המשרד בשנת " 2020לעתיד בריא "במסגרת היזמה האסטרטגית של משרד הבריאות  .2
ועדה לנושא הטבק כדי לקבוע מטרות כמיתות לצמצו� העישו� ונזקיו שיושגו עד שנת � תת2006
 .שאול� דוח סופי לא הוג, הוועדה טיוטת דוח למשרד הבריאות� הגישה תת2010בשנת . 2020

ל משרד הבריאות ביוני " שימשה בסיס מידע לוועדה נוספת שהקי� מנכ2010�טיוטת הדוח מ .3
 .  הגישה הוועדה את המלצותיה והנהלת המשרד אישרה אות�2010בנובמבר .  באותו נושא2010

 הוא לא הסביר מה� הסיבות לכ� שלא עמד 2010בתשובת משרד הבריאות למבקר המדינה מדצמבר 
אול� ציי� כי הוועדות שעסקו בנושא הזינו זו , 1999בודת הוועדה שמינה עוד בשנת על השלמת ע

 . את זו עד גיבוש התכנית שעליה המליצה הוועדה האחרונה

ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÂÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ÏÂ Â˙Â‡È¯·Ï Ú‚Â�‰ ÔÈÈ�Ú ‡Â‰ ÔÂ˘ÈÚ‰ , ÈÂ�ÈÓ ˙Â¯ÓÏ ÌÏÂ‡
ÏÈÚÈ ÏÂÙÈËÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‡Â‰ ‡˘Â�· ˙Â„ÚÂ ¯ÙÒÓ ,Î¯ÚÓÂ ÛÈ˜ÓÈ˙ , ÌÈ�˘ Í˘Ó· Á�ÊÂ‰ ‡Ï‡

˙˜„ˆÂÓ ‰·ÈÒ ‡ÏÏ ˙Â·¯ . 

לאחר תו� הביקורת הגיש משרד הבריאות לממשלה הצעת החלטה בעניי� צמצו� העישו� ונזקיו 
 . 28 אישרה אותה הממשלה2011ובמאי , שהתבססה על המלצות הוועדה

 

� י ב ה ה  ד ע ו ו י �ה ר ו ב י צ ר  ו י ד ל ת  ו ר ב ח ה  � י י נ ע ב ת  י ד ר ש  מ

�שלה כי על שר האוצר ועל שר השיכו� מוטל להקי� ועדה בי� החליטה הממ2003בספטמבר 
 . 29משרדית שתגיש לה המלצות בעניי� איחוד פעילות החברות לדיור ציבורי או הפרטת�

שאינו חתו� על ידי חברי , 2005הביקורת העלתה שמסמכי משרד השיכו� כללו מסמ� מפברואר 
בידי משרדי ". עילות החברות לדיור ציבורימשרדי לפ�דוח הצוות הבי�"א� נושא את הש� , הוועדה

ושררה ביניה� מחלוקת בשאלה א� , האוצר והשיכו� אי� דוח סופי של הוועדה חתו� בידי חבריה
 : כמפורט להל�, הדוח הוא סופי

הדוח " כי חת� על הדוח ו2010ר הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "יו
 כי הצוות מסר 2010משרד השיכו� מסר בתשובתו מדצמבר ; "שהוגש לממשלה היה דוח סופי

 כי נציגיו לא 2010משרד האוצר מסר בתשובתו מדצמבר ; "טיוטת דוח ובכ� סיי� את עבודתו"
רשות החברות הממשלתיות מסרה בתשובתה מדצמבר . חתמו על דוח סופי ואי� בידיה� דוח כזה

�ח הצוות הבי�"ות הסתיימה ע� הפצת דועבודת הצו... למיטב ידיעת הנוגעי� בדבר" כי 2010
 ". משרדי

 הודיע ממלא מקו� שר האוצר למזכיר הממשלה כי הוועדה 2005הביקורת העלתה כי בספטמבר 
מיולי " פרזות"מדברי ההסבר להחלטת הממשלה בנושא פירוק ; גיבשה המלצות א� ה� טר� נחתמו

 .  עולה שההתייחסות למסמ� האמור הייתה כאל טיוטה201030

 ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰Â ÏÈ‡Â‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂ˙ÁÂ ÈÙÂÒ ÁÂ„ Ì‰È„ÈÏ , Ì‰Ï ˘È‚‰ÏÂ ‰˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰„ÚÂÂ‰Ó ˘Â¯„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰

 ‰ÊÎ ÁÂ„-ÌÏÂÎ ÏÚ ÌÎÒÂÓ Â�È‡˘ ÔÈ·Â ÌÈ¯·Á‰ ÏÎ ÏÚ ÌÎÒÂÓ ÁÂ„‰˘ ÔÈ·  . ÔÎ Â˘Ú ‡Ï˘Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï . 

__________________ 

 .29.5.11! מ3247' החלטה מס  28

 . 15.9.03! מ841' החלטה מס  29
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Â Î ˘ Ó ˙ ‰ ˙ Â „ Ú Â Â ‰  ˙ „ Â · Ú  ˙ 

כדי ליעל את עבודת הוועדה ולקד� את הטיפול בנושא שהופקדה עליו חשוב שממֶניָה יקבעו לוח 
בביקורת עלה שממני הוועדות בדר� כלל קבעו לה� . זמני� לסיו� עבודתה ולהגשת המלצותיה

 : להל� דוגמה. אול� מרבית הוועדות לא עמדו בה�, מועדי� להגשת דוחות סופיי�

 

ו � ה י כ ר צ  � ע  � י ד ל י ת  ו צ מ א מ ה ת  ו ח פ ש מ ל ע  ו י ס ב ל  ו פ י ט ל ה  ד ע ו
 � י ד ח ו י  מ

השירות למע� הילד במשרד הרווחה מסייע למשפחות המאמצות ילדי� ע� צרכי� מיוחדי� במימו� 
ל משרד הרווחה ועדה לבחינת נהלי� לקביעת " מינה מנכ2008בתחילת אוקטובר . טיפולי� שוני�

על הוועדה . ות המאמצות ילדי� ולגיבוש המלצות בעניי�הזכאות וסכומי הסיוע שיינתנו למשפח
 . 2009היה להגיש את המלצותיה עד לתחילת ינואר 

 ËÒÂ‚Â‡· ˜¯ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010 - ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰�˘Î 
‰„È˜Ù˙ ÌÈÈÒÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰ . 

התמשכות עבודת הוועדה נבעה בתשובת משרד הרווחה למשרד מבקר המדינה הסביר המשרד כי 
מ� הקושי לתיאו� מועדי דיו� ובשל ייעו& ארגוני שנית� באותה עת לשירות , ממורכבות הנושא

 . למע� הילד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„ÚÂ È�ÓÓ ÏÚ- Ô‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙˘‚‰Ï ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ·Â˜�Ï Ì‡Â·· 
-ÏÎÓ ˙‡Â ‰„ÚÂÂ‰ ˙˜ÒÂÚ Â·˘ ‡˘Â�‰ Ï˘ ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï  ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈ˘˜‰ ÏÂ

‰˙„Â·Ú ˙‡ ·ÎÚÏÂ ÍÈ¯‡‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ .¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ�Ù ‡È‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï Ì‰ÈÏÚ-
ÔÈ· Â‡ ˙È„¯˘Ó-˙È„¯˘Ó ,ÔÈ· ˙Â„ÚÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÎ˘- Í¯„· ˙Â·Î¯ÂÓ Ô‰· ˙Â˜ÒÂÚ ˙ÂÈ„¯˘Ó

ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙Ù Ô‰Ï ‡ÂˆÓÏ ‰˘˜Â ÏÏÎ , ˙ÂˆÏÓ‰ ˘ÂÓÈÓÏ Â˘¯„ÈÈ˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡Â ÔÂÓÈÓ‰ ˙‡
‰„ÚÂÂ‰ .Ì‰ÈÏÚ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Â„È·ÎÈ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ�ÈÈ�Ú Ì‡ Ì‚ ÏÂ˜˘Ï  , Ú�ÓÈ‰Ï È„ÎÂ

 ‰�ÓÓ ˘Â¯„Ï ‰„ÚÂÂ‰ È�ÓÓ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ÌÂÈÒÏ Ô�ÎÂ˙Ó‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏÓ ‰‚È¯ÁÓ
 ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ‰˙„Â·Ú ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ÁÂ„ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙Á‡ ˘È‚‰Ï

˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÏÚ ¯˘‚ÏÂ ,ÂÚÏ‚˙� Ì‡ ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó. „ÚÂÓ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ˙˘˜·Ó ‰„ÚÂ Ì‡ 
ÁÂ„‰ ˙˘‚‰ ˙‡Â ‰˙„Â·Ú ÌÂÈÒ ,ÍÎÏ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·ÏÂ ‰˙Â‡ ‰�ÈÓ˘ ÈÓÏ ˙Â�ÙÏ ‰ÈÏÚ . 

 

 È ¯ · Á  Ô È ·  ˙ Â Ú „  È ˜ Â Ï È Á˙ Â „ Ú ÂÂ  È ‡- Ô ˙ Ó„ Ó Ú Ï  È Â Ë È ·˙ Ë Â Ú È Ó ‰  

אול� מסקנותיה אינ� מתקבלות פה אחד ושוררי� חילוקי דעות , לעתי� עבודת ועדה אמנ� מסתיימת
וכ� להפנות את תשומת לב , במקרה כזה חשוב לתת ביטוי בדוח ג� לדעת המיעוט; בי� חבריה

ר מתייחסות לעניי� זה "ג� הוראות התקשי. תמימות הדעי� בענייני� מסוימי��מקבלי ההחלטות לאי
 . 31וקובעות כי על חברי ועדה המסתייגי� מחלקי� מהדוח לציי� את הסתייגויותיה� ולפרט�

__________________ 
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 לא סיימה את עבודתה בגלל 32יטות אשפוז ותשתיות שירותי אשפוזנמצא שהוועדה לפיתוח מ
וג� הוועדה לגיבוש המלצות לטיפול מערכתי במבני� פגומי� לא נתנה , חילוקי דעות בי� חבריה

המחלוקות לא הובאו לידיעת השרי� הנוגעי� . ביטוי לחילוקי הדעות בי� חבריה בדוח שמסרה
לכ� נפגע ;  ליישוב� או להביא� להכרעת ראש הממשלהבדבר ולכ� נבצר מה� לדו� בה� ולפעול

 .להל� הפרטי�. בסופו של דבר הטיפול בנושאי� אלה

 

� י ב ה ה  ד ע ו ו י �ה ת ו ר י ש ת  ו י ת ש ת ו ז  ו פ ש א ת  ו ט י מ ח  ו ת י פ ל ת  י ד ר ש מ
ז ו פ ש 33א

 

 הורתה הממשלה על הקמת ועדה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד האוצר בראשות 2005בינואר 
ת תכנית לפיתוח מיטות אשפוז ותשתיות שירותי אשפוז במדינה ל משרד הבריאות להכנ"מנכ

 �ל משרד הבריאות ועדה בראשותו " מינה מנכ2005בפברואר . 34 יו�45בהתא� לצרכי� בתו
נציגי אקדמיה , הופיעו בה נציגי קופות החולי�. בהשתתפות נציגי משרד הבריאות ומשרד האוצר

נוכח . י דעות בי� משרד הבריאות למשרד האוצרבמהל� דיוניה התגלעו חילוק. ומומחי� אחרי�
. חילוקי הדעות ובהעדר יכולת להגיע להסכמות גיבש משרד הבריאות טיוטת המלצות מטעמו בלבד

 הגיש שר הבריאות תכנית 2005בנובמבר . הוועדה לא סיימה את עבודתה ולא הגישה דוח מסכ�
ובאה לדיו� בגלל התנגדות משרד אול� זו לא ה, לרפורמה במער� האשפוז למזכירות הממשלה

 . 35האוצר להוספת מיטות

‰ÈÂ˜Ï Ì˙ÂÏ‰�˙‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ; ÏÚ
ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰- ÁÂ„ ˘È‚‰Ï ‰È‰ ÊÂÙ˘‡ È˙Â¯È˘ ˙ÂÈ˙˘˙Â ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È„¯˘Ó

ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â· Â‡Â·È ‰È¯·Á ÔÈ· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ˘ Û˙Â˘Ó ;ÂˆÏÓ‰ ˙˘‚‰ È„„ˆ „Á ÔÙÂ‡· ˙
‰È¯·ÁÓ ˜ÏÁ È„È· ,„¯˘Ó Â˙Â‡Ó ÌÏÂÎ ,‰„ÚÂÂ‰ ‰Ó˜Â‰ ‰�È‚·˘ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ‰ÁÈˆ�Ó .

 ˙‡ ‡È·‰Ï ‰·ÂÁ‰ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯˘‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÏÚ ‰ÓÎÒ‰ ¯„Ú‰·
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Ú¯Î‰Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ„¯˘Ó ‰ÓÎ È„È· Ô‰ ‡˘Â�· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ¯˘‡Î , ÏÚ
˜Ó ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ÈÂ�ÈÓ‰ ·˙Î· ÚÂ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÓÈ- È„Î 

‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· Â„·ÚÈ˘ ÁÈË·‰Ï . ˙Â˜ÂÏÁÓ Â‡È·È˘ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ ÔÓ ˘Â¯„Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈ�ÓÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ˙ÂÈ˙Â‰Ó. 

 

 � י מ ו ג פ  � י נ ב מ ב י  ת כ ר ע מ ל  ו פ י ט ל ת  ו צ ל מ ה ש  ו ב י ג ל ה  ד ע ו ו  ה

מאה העשרי� ועד שנות התשעי� שלה בנתה מדינת ישראל מאות אלפי מאז שנות החמישי� של ה
סטנדרט הבנייה , עקב התיישנות המבני�. וע� הזמ� מכרה חלק מה�, דירות המיועדות לדיור ציבורי

התגלו בחלק מה� פגמי� שמקצת� משפיעי� על יציבות� , הנמו� שלה� ואחזקת� הלקויה

__________________ 

מצוקת "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61 ·)2011 ,  ואצל מבקר המדינה30.01.05! מ3153בהחלטת ממשלה   32
 ". צוות"מכונה הוועדה , 169' עמ, "מחלקות הפנימיות בבתי חולי� כלליי�האשפוז ב

 .·È˙�˘ ÁÂ„61 , בעניי� זה ראו ג� מבקר המדינה  33

 . 30.01.05! מ3153החלטה   34

 מיטות אשפוז 960סיכמו משרדי הבריאות והאוצר על תוספת של , לאחר סיו� הביקורת, 2011בינואר   35
 קיבלה הממשלה 2011בפברואר . לפגיות וליולדות, לטיפול נמר, יות לפנימ!בשש השני� שלאחריה 
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טיפול בה� עלול להחרי� את מצב� וא� �א� אי, כרחאמנ� המבני� אינ� מסוכני� בה. ובטיחות�
 פנו למשרד 36דיירי� וחברות הדיור הציבורי, רשויות מקומיות. למסוכני�, בסופו של דבר, להפכ�

 . השיכו� כדי שיטפל בפגמי� ובליקויי� שהתגלו

משרדית בראשות נציג משרד השיכו� � הורתה הממשלה על מינוי ועדה בי�2007באפריל 
במהל� . 37ת נציגי משרד הפני� ומשרד האוצר לגיבוש המלצות לטיפול מערכתי בנושאובהשתתפו

עבודת הוועדה התגלעו מחלוקות עקרוניות בי� נציגי משרד האוצר ליתר חברי הוועדה בנוגע 
� הגישה הוועדה את 2007באוקטובר . לחובת המדינה לטפל באות� מבני� ולתקציב הנדרש לש� כ

משרד האוצר לא .  השיכו� בלא שנתנה בה� ביטוי לעמדת משרד האוצרל משרד"המלצותיה למנכ
. א� נציגיו נמנעו מלחתו� על הדוח, דרש לצר� את הסתייגויותיו לפרקי� שאינ� מקובלי� עליו

 .משרד השיכו� לא העביר את המלצות הוועדה לדיו� בממשלה ולפיכ� היא לא דנה בה�

ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰È‚ÂÒ‰-È‰ ‰· ‰ÏÙÈË ˙È„¯˘Ó ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÎÏ˘‰ ‰Ï˘ ˙È�Â¯˜Ú ‰È‚ÂÒ ‡
˙ÂÈÏÎÏÎÂ . „¯˘Ó Ï˘ ËÂÚÈÓ‰ ˙„ÓÚ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„· ÏÂÏÎÏÓ ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙ÂÚ�ÓÈ‰

‡ÒÈ‚ „ÁÓ ¯ˆÂ‡‰ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó Â˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ËÂ¯ÈÙÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ÂÚ�ÓÈ‰Â , Ï˘ ÂÙÂÒ·Â
 ¯·„-È‡ - ˘¯„�Î ‰Ï˘ÓÓÏ ÁÂ„‰ ˙˘‚‰- ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚ÏÂ ‡˘Â�· ÔÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰Ó ÂÚ�Ó 

ÂÎÌÈÓÂ‚Ù‰ ÌÈ�·Ó‰ ˙ÈÈÚ·Ï ˙ÏÏ . 

 

 

 היבטי
 מינהליי
 של עבודת הוועדות

 הסדרת פעולת הוועדות שהוקמו מכוח החלטת ממשלה

 38,בידי שר ומנהל כללי, בי� היתר, ר מסדיר את פעולת הוועדות אשר הוקמו" בתקשי64.1פרק 
הוראות אחרות אי� ג� . אול� הוראותיו אינ� חלות על ועדות שהקמת� נקבעה בהחלטת ממשלה

בהעדר הוראות כאמור סדרי העבודה של ועדות שהוקמו . המסדירות את פעולותיה� של ועדות אלה
, חברי הוועדה מתמני� מבלי שנקבעו כללי� למינוָי�, למשל; מכוח החלטת ממשלה אינ� שיטתיי�

, כי עבודתהלא נקבעו הלי, לא נקבע למי היא צריכה לדווח, הוועדה אינה מחויבת לתעד את דיוניה
 . הדר� לקבלת החלטותיה וביטויה של דעת המיעוט בדוח, תדירות התכנסותה

 ¯·„· ÌÈÚ‚Â�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-˘� " ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â Ó- ÏÈ‡Â‰ ÈÎ 
Ô˙„Â·Ú ˙¯„Ò‰Ï ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ‰ÁÈÎ˘ ÂÏ‡ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙Ó˜‰Â . 

 

__________________ 

ה ממשלתית חלמיש חבר", "מ" החברה הלאומית לשיכו� בישראל בע!עמידר : "חברות הדיור הציבורי  36
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סג� המנהל , המשנה למנהל הכללי, היוע המשפטי לממשלה, נציב שירות המדינה, למנהל כללי
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 שמירת המידע שאספה הוועדה

במהל� עבודת הוועדות ;  משתתפי� בעשרות ועדות הדנות בנושאי� שוני�נציגי משרדי הממשלה
 . על מנת להבטיח את שימורו ואת נגישותו לטווח הארו� יש צור� לנהלו. נוצר ונאס� מידע רב

 אי� �ת והמשרד להגנת הסביבה " למעט משרד התמ�הביקורת העלתה כי למשרדי הממשלה 
 . רת את המידע שנאס� במהל� עבודת�מערכת המתעדת את עבודת הוועדות ואוג

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎÏ ˘È‚� ‰È‰È˘ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÂÓÈ˜È ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
˙ÂÏ˜· ¯ÊÁÂ‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ Â· ¯Âˆ‡‰ Ú„ÈÓ‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ . 

המשרד לביטחו� הפני� והנהלת בתי המשפט הודיעו , משרד המשפטי�, המשרד להגנת הסביבה
 . המדינה כי ה� פועלי� לריכוז מידע כזה כבסיס נתוני�בתשובותיה� למשרד מבקר 

 

 פרסו� דוחות הוועדות

פעמי� רבות עוסקות הוועדות בנושאי� שיש לה� נגיעה לציבור כולו ולכ� יש לציבור כולו עניי� 
 .הדר� להביא את המידע לידיעת הציבור היא פרסו� דוחותיה�. בהמלצותיה�

דוחות ניתנה לשיקול דעת� של המשרדי� ואי� הנחיה בביקורת עלה כי ההחלטה על פרסו� ה
 . המחייבת לעשות זאת

 39ארבעה משרדי�. משרד הפני� כלל לא מסר למשרד מבקר המדינה נתוני� בעניי� פרסו� דוחות
דיווחו למשרד מבקר המדינה כי ה� מפרסמי� את כל הדוחות או כמעט את כל הדוחות של 

� דיווחו כי ה� מפרסמי� את דוחות הוועדות הבי�40די�וחמישה משר, משרדיות�הוועדות הפני�
� דיווחו כי ה� מפרסמי� יותר ממחצית הדוחות של הוועדות הפני�41שני משרדי�; משרדיות
� דיווחו כי ה� מפרסמי� פחות ממחצית הדוחות של הוועדות הפני�42שני משרדי�; משרדיות

 מפרסמי� את דוחות הוועדות  דיווחו כי ה� לא43ארבעה משרדי�; משרדיות�משרדיות והבי�
� דיווחו כ� לגבי ועדות בי�44ושלושה משרדי�, משרדיות או מפרסמי� את מיעוט��הפני�

 . משרדיות� לא מסרו נתוני� על ועדות בי�45שני משרדי�. משרדיות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘� ÏÚ" Ì¯Â‚‰ ˙‡ ‰È˙Â‡¯Â‰· ˙ÂÁ�‰Ï ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ó
„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‰�ÓÓ‰ÔÈ„‰ ˙ÂÏ·‚ÓÏ ÛÂÙÎ· ‰ . 

 

 מניעת ניגוד ענייני� של חברי הוועדות

לצור� כ� יש . תלוי בשיקולי� זרי��על חברי הוועדה לפעול ללא משוא פני� ובאופ� מקצועי ובלתי
המנגנו� הקיי� חל על חברי ועדות שה� עובדי מדינה . להסדיר מנגנו� למניעת ניגוד ענייני� שלה�

__________________ 

 .משרד הרווחה והמשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, ת"משרד התמ  39
 .מ"המשרדי� הנזכרי� בהערה הקודמת ונש  40
 .י"מ וממ"נש  41
 . משרד הבריאות ומשרד המשפטי�  42
 . המוסד לביטוח לאומי והנהלת בתי המשפט, המשרד לביטחו� הפני�, משרד השיכו�  43
 . י"המשרד לביטחו� הפני� וממ, משרד השיכו�  44
 . הנהלת בתי המשפט והמוסד לביטוח לאומי  45



 29 ועדות בשירות המדינה

הוראות . 46כולל אלה שפועלי� בהתנדבות או בשכר סמלי, ינ� עובדי מדינהועל עוזרי� ויועצי� שא
 . אלה לא הוחלו במפורש על חברי ועדות שאינ� עובדי מדינה

,  פרס� היוע& המשפטי לממשלה הנחיה בעניי� מינוי ועדות ציבוריות מייעצות2003בינואר 
היא , ת שהוקמו על פי החלטת שרההנחיה חלה על ועדו. 47) ההנחיה�להל� (הרכביה� ודרכי פעולת� 

עוסקת בעיקר במניעת ניגוד ענייני� וקובעת כי על מועמד לחברות בוועדה לחשו� כל עניי� שנוגע 
לחתו� על התחייבות להודיע ליוע& , לש� כ� עליו למלא שאלו�. אליו הקשור לחברותו בוועדה

בודת הוועדה ולהימנע המשפטי של המשרד הרלוונטי על כל שינוי בפרטי� שמילא בתקופת ע
 . מלעשות שימוש במידע שקיבל במהל� עבודת הוועדה ואינו נכלל בדוח הסופי שהגישה

 ˙Â„ÚÂÂ· ˙Â¯·ÁÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏ ¯„Ò‰ È·‚Ï ˙˘¯ÂÙÓ ‰‡¯Â‰ ‡ÂÙ‡ ÔÈ‡
Î�Ó Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓÈ˜Ó˘"‰È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏ , ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÏÈÁ‰Ï Ô˙È�˘ Ì‚‰

È˘˜˙‰" ¯·„· ¯ÌÈˆÚÂÈ .ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙÈ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ·Â˘ÁÂ ÏÈ‡Â‰ , ÈÎ ÈÂ‡¯
˘�"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ÏÁ‰Ï ÏÚÙ˙ Ó"‰Ï‡ ÏÚ Ì‚ ¯ . 

מ כי בעקבות הביקורת היא מכינה " למשרד מבקר המדינה הודיעה נש2010בתשובתה מנובמבר 
 . ר"הוראות מתאימות לתקשי

 

 

 סיכו
 והמלצות 

ÈÚÈÈÒÓ‰ ÌÈÏÎ‰ „Á‡˙Â„ÚÂ ‡Â‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú· Ì . ˘ÂÓÈ˘‰ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ¯¯·˙Ó
È˙ÈÏÎ˙ ‰„ÚÂÂ· . ˙ÂÈÂÎÓÒ˘ ‡˘Â�· ˙ÏÙËÓ ‰„ÚÂ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ¯¯ÂÚ˙Ó „ÁÂÈÓ È˘Â˜

‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ‰ÓÎÏ ˙ÂÎÈÈ˘ Â· ÏÂÙÈË‰ ; ˙Â˜ÂÏÁÓ ÌÈ˙ÚÏ ÂÚÏ‚˙‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó·
¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ‡Ï˘ ‰È¯·Á ÔÈ· ˙ÂÈ�Â¯˜Ú . 

Ó˙ ‡ÏÔÓÊ· Ô˙„Â·Ú ˙‡ ÂÓÈÈÒÈ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ÍÎ ÏÚ ˙Â„ÚÂÂ‰ È�ÓÓ Â„ÈÙ˜‰ „È , Ô‰È¯·Á ¯˘‡ÎÂ
ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï Â·¯Ú˙‰ ‡Ï Ì‰ ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï Â˘˜˙‰ ; ˙ÂˆÏÓ‰· Â�„ „ÈÓ˙ ‡Ï Ì‰

˙Â„ÚÂÂ‰ , Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰· Â�„˘ ÈÏ· ÔÈÈ�Ú Â˙Â‡· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÙÒÂ� ˙Â„ÚÂ Â�ÈÓ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ
˙ÂÓ„Â˜‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ .È˜Â ˙ÂˆÏÓ‰· Â�„˘Ó Â‡ ÂÓ˘ÂÈ Ô‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·

È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÂÓ˘ÂÈ Ô‰˘ .È‡ Ï˘·-È‡Â ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÌÈ�ÂÈ„ ÌÂÈ˜- ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜�
Ô‰È˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙Âˆ¯Ó� ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,ÈÂ‡¯Î ÂÏÙÂË ‡Ï ÂÓ˜Â‰ Ì�È‚·˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ . 

È‡· ‰˜ÂÏ ˙Â„ÚÂÂ‰ È�ÓÓ ˙ÂÏ‰�˙‰-ÂÏ˘¯˙‰ ÌÂ˘Ó ‰· ˘ÈÂ ˙ÈÏ‰�ÈÓ ˙Â�È˜˙ ÏÂÙÈË· ˙
‰�ÚÓ Ô‰Ï Ô˙ÈÏ Í¯Âˆ·Â Ô˙Â·È˘Á· Â¯ÈÎ‰ ÌÓˆÚ Ì‰˘ ˙ÂÈÚ·· . ‡Ï ÒÁÈ Ì‚ Ì˙ÂÏ‰�˙‰· ˘È

˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙„Â·ÚÏ ÈÂ‡¯ , ‰˙ÎÊ ‡Ï Ì˙„Â·Ú Í‡ ÌÈ�ÂÈ„· Ìˆ¯ÓÓÂ Ì�ÓÊÓ ÂÚÈ˜˘‰ ¯˘‡
‰ÈÂ‡¯‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙Ï . È˙ÈÏÎ˙Â ÏÈÚÈ ÏÂÙÈË Ì„˜Ï È„Î ‰· ÔÈ‡˘ ˜¯ ‡Ï ˙‡ÊÎ ˙ÂÏ‰�˙‰

˜ÒÂÚ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ·Ô‰· ˙Â ,ÛÒÎÂ ÔÓÊ È·‡˘Ó ÊÂ·Ê·· Ì‚ ‰ÎÂ¯Î ‡È‰ ‡Ï‡ . Ï‰�ÈÓ
È˙Ï·-ÔÂËÏ˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÔÂÓ‡· ‰ÚÈ‚Ù Ì‚ Â· ˘È ‰Ê ÔÈÚÓ ÔÈ˜˙. 

__________________ 
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 ב"התשע, 2011קוב דוחות ביקורת לשנת  30

˙ÂÈ˙ÈÏÎ˙·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ÂÏÚÙ „ÈÓ˙ ‡Ï ÔÓˆÚ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ì‚ : ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï ˙Â„Á‡ ˙Â„ÚÂ
˙ÂˆÏÓ‰ Â˘È‚‰ ‡ÏÂ Ô˙„Â·Ú ,„ÚÂÂ‰ È�ÓÓ˘ ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· Â„ÓÚ ‡Ï ˙Â¯Á‡Ô‰Ï ÂÚ·˜ ˙Â .

Ô‰È¯·Á ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Ô‰Ó ÂÚ�Ó ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· , ÈÂËÈ· Ì‰Ï Ô˙È� Á¯Î‰· ‡Ï˘
ÌÈ�ÓÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰Â ˙ÂÁÂ„· ,Ô˙Î‡ÏÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï . 

Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ÏÈÚÙ‰ÏÂ Ô˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ˙Â·¯ÂÚÓ ˙ÂÏ‚Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ È�ÓÓ ÏÚ .
Ô˙„Â·Ú· ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈ˘˜Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÈ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÂÏÎÂÈ˘ ÍÎ ‰˙Â‡ ˙ÂÂ˙‰ÏÂ 

‰ÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï .Â¯¯ÂÚ˙È Ì‡ ˙Â˜ÂÏÁÓ ·Â˘ÈÈÏ ÔÂ�‚�Ó ˘‡¯Ó ÚÂ·˜Ï Û‡ Ô˙È� . ¯È·‚‰Ï È„Î
˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ,Â¯˘Â‡˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ Ì„˜Ï Ô‰È�ÓÓ ÏÚ . ÏÚ

 È�Ù· Ô˙Â‡ ‚Èˆ‰ÏÂ Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ Ô‰È˙ÂˆÏÓ‰·Â Ô‰È˙ÂËÏÁ‰· Û˜˘Ï ˙Â„ÚÂÂ‰
Ó˘ ‰Ï‡Ô˙Â‡ Â�È .ÌÂ˙Ò ÈÂ·ÓÏ ÂÚÈ‚‰ Ô˙Â‡ ÌÈ�ÓÓ‰Â ˙Â„ÚÂÂ‰ Ì‡ , ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈÂ‡¯

¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯˘‰ ˙Ú¯Î‰Ï ÔÂ¯˙Ù ‰Ï ÚˆÂ‰ ‡Ï˘ , Â‡- Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· - ˘‡¯ ˙Ú¯Î‰Ï 
‰Ï˘ÓÓ‰ . 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÁÂÎÓ ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙Â�È˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,˘� ÏÚ" ÏÚÂ Ó
È„Ò‰Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÂÏ‡Ï ˙ÂÓÂ„ ˙Â‡¯Â‰ ÏÂÏÎÈ˘ ÌÈ‡˙Ó Ï‰Â�· Ô˙„Â·Ú ˙‡ ¯

 È„¯˘ÓÓ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÏ‰�Ó È„È· Â‡ ÌÈ¯˘ È„È· ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â„ÚÂ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰
‰Ï˘ÓÓ‰ . 

 


