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 מינהל הרכב הממשלתי

 תקציר

הוא יחידת סמ� באג� )  מינהל הרכב או המינהל�להל (מינהל הרכב הממשלתי 
צי הרכב הממשלתי במשרדי ). ל" אג� החשכ�להל (החשב הכללי במשרד האוצר 

 כלי רכב�3,000הממשלה מונה כ
1

 . תפקידי המינהל ה� להסדיר את ניהולו התקי
במסגרת זאת עליו לוודא את השימוש . ולפקח עליווהיעיל של צי הרכב הממשלתי 

להבטיח שמירה על ; לספק שירותי תחזוקה טכנית לכלי הרכב; הראוי ברכבי המינהל
ולהפעיל ; רמת הבטיחות הנדרשת באמצעות הדרכת הנהגי� הממשלתיי� והכשרת�

 המינהל אחראי לביצוע� של מכרזי המכר לכלי רכב, כמו כ. קציני בטיחות בתעבורה
, לרכבי ליסינג, משומשי� ומשתת� בהוצאת� לפועל של מכרזי רכש לכלי רכב חדשי�

לדלק ולרכישת שירותי� נלווי� נוספי� בהיקפי� כספיי� ניכרי�
2

 . 

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיו של מינהל 2010ספטמבר �בחודשי� מרס
סדרת הפיקוח והבקרה על השימוש הרכב בכל הנוגע לניהול צי הרכב הממשלתי ולה

בענבל , בדיקות השלמה נעשו במשרד התחבורה. הביקורת נעשתה במשרד האוצר. בו
 .מ ובכמה משרדי ממשלה המקבלי� שירותי� ממינהל הרכב"חברה לבטוח בע

 

 עיקרי הממצאי�

קיימת תופעה של סבסוד צולב בחיובי� הכספיי� של משרדי הממשלה על ידי  .1
 .מינהל הרכב

לא נעשתה בחינה כלכלית להפעלת מער� ההקצאות הזמניות שבמאגר כלי הרכב  .2
ולא נמצאו קריטריוני� ברורי� ומדידי� לייעוד כלי רכב כרכבי מאגר , במינהל

 .ולהקצאת�

הפיקוח והבקרה של מינהל הרכב על תפעול צי הרכב שברשות משרדי הממשלה  .3
ואי , מוסכי� כמעט שאינ מבוצעותביקורות על משרדי הממשלה וה. לוקי� בחסר

מספר קציני הבטיחות בתעבורה הפועלי� במינהל הרכב . הלי� פיקוח על התקינה
ואופ תפקוד� והפעלת� אינ� מתיישבי� ע� הוראות תקנות התעבורה וע� גישת 

__________________ 

ח וכלל אוטובוסי� " מיליוני ש312 עמד על �31.12.09שווי כלי הרכב במאז� מינהל הרכב הממשלתי ל  1
צי הרכב שבטיפול המינהל אינו כולל את כלי הרכב שברשות . מסחריי� וכבדי�, וכלי רכב פרטיי�

 .ל"משטרת ישראל ומשרד החו! בחו, משרד הביטחו�, ל"צה

תקציב ההכנסה . ח" מיליוני ש48.5 עמד תקציב המינהל לתיקוני כלי רכב וביטוח על 2009בשנת   2
 .ח" מיליוני ש58ת כלי רכב משומשי� עמד בשנה זו על ממכיר
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הרשות המוסמכת
3

ג� אג� הפיקוח הטכני במינהל הרכב מופעל .  במשרד התחבורה
 .באופ לקוי

ש מרכזי התחבורהכשלי .4
4

 במשרדי הממשלה מכהני� בתפקיד� בלי שקיבלו את 
 . ההכשרה המתאימה הנדרשת לביצוע תפקיד זה

במעבר משיטת חכירת רכב באמצעות ליסינג תפעולי לרכישת כלי רכב לא  .5
התבצעה השוואה כלכלית יסודית ומעמיקה בי חלופת רכישת כלי הרכב על ידי 

נתוני� כספיי� רלוונטיי� של , כמו כ. ת ליסינג תפעוליהממשלה לבי חכירת� בעסק
לא הוצגו במועד בפני מקבלי , ל בעסקת ליסינג"שזכתה במכרז של אג� החשכ, חברה

 .ההחלטות

, המחליטה על הצמדת כלי רכב ממשלתיי�, הפרוטוקולי� של ועדת ההצמדות .6
דה כפי שדורשי� אינ� מנומקי� ואינ� חתומי� על ידי חברי הווע, אינ� מפורטי�

 . נוהלי הוועדה

 

 סיכו� והמלצות

הממצאי� העולי� מדוח זה מציגי� ליקויי� במגוו תחומי� הנוגעי� לאופ תפעול� 
ואחזקת� של כלי הרכב על ידי מינהל הרכב הממשלתי ובחלק� ג� על ידי משרדי 

ממצאי הביקורת מעלי� ספק א� במבנהו הנוכחי יכול מינהל הרכב . הממשלה
לדעת משרד מבקר המדינה מ . לתי לתפקד באופ המאפשר לו למלא את ייעודוהממש

ל יפעל להגברת יכולת הבקרה והפיקוח של המינהל על צי הרכב "הראוי כי אג� החשכ
הארגוניי� , פעולה למע תיקו הממצאי� הכלכליי�. שבידי המשרדי� הממשלתיי�

ולהגברת , ו בתקציב המדינהוהמקצועיי� אשר הועלו בדוח זה עשויה לתרו� לחיסכ
 .היעילות בניהול צי הרכב הממשלתי ובתפעולו

ההיקפי� הכספיי� הכרוכי� בהפעלת צי הרכב , לדעת משרד מבקר המדינה
הממשלתי מחייבי� את משרד האוצר לבחו לעומק את תפיסת הפעלת צי הרכב 

, וגיותההתפתחויות הטכנול, הממשלתי ובכלל זאת את מכלול ההיבטי� הכלכליי�
 .ההשפעות על איכות הסביבה והמבנה הארגוני הנדרש לניהולו

 

♦ 
 

 מבוא

הוא יחידת סמ� באג� החשב הכללי )  מינהל הרכב או המינהל�להל (מינהל הרכב הממשלתי 
תפקידי המינהל ה� להסדיר את ניהולו התקי והיעיל של צי ). ל" אג� החשכ�להל (במשרד האוצר 

במסגרת זאת עליו לוודא את השימוש הראוי .  כלי רכב ולפקח עליו�3,000הרכב הממשלתי הכולל כ

__________________ 

, בי� היתר, היא כל גור� שהתמנה על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות וסמכותו היא" רשות"ה  3
�א"התשכ,  לתקנות התעבורה579' מתו� תקנה מס(הסדרת התנאי� להעסקת� של קציני הבטיחות 

1961.( 
 .שלתי האחראי לתפעול מער� כלי הרכב של המשרד בעל תפקיד במשרד ממ�רכז תחבורה   4
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להבטיח שמירה על רמת הבטיחות ; לספק שירותי תחזוקה טכנית לכלי הרכב; ברכבי המינהל
�. ולהפעיל קציני בטיחות בתעבורה; הנדרשת באמצעות הדרכת הנהגי� הממשלתיי� והכשרת

 ומשתת� בהוצאת� לפועל של מכרזי 5י רכב משומשי�המינהל אחראי ג� לביצוע מכרזי המכר לכל
� ולרכישת שירותי� נלווי� נוספי� הנוגעי� לצי הרכב 6לדלק, לרכבי ליסינג, רכש לכלי רכב חדשי

� . 7הממשלתי בהיקפי� כספיי� ניכרי

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיו של מינהל הרכב בכל הנוגע 2010ספטמבר �בחודשי� מרס
הביקורת נעשתה במשרד . הרכב הממשלתי ולהסדרת הפיקוח והבקרה על השימוש בולניהול צי 

)  חברת ענבל�להל (מ "בענבל חברה לבטוח בע, בדיקות השלמה נעשו במשרד התחבורה. האוצר
 .ובכמה משרדי ממשלה המקבלי� שירותי� ממינהל הרכב

 

 

 ההתנהלות הכלכלית

 חיוב משרדי הממשלה בגי
 שימוש בכלי רכב

1. �חיובי� אלו . מינהל הרכב מחייב את משרדי הממשלה בגי השימוש בכלי הרכב הממשלתיי
מועברי� כהשתתפות מתקציבי המשרדי� השוני� אל תקציב מינהל הרכב ומשמשי� את המינהל 

�8�"הוראת התכ. לרכישת כלי רכב ולתפעול � העוסקת בעניי זה קובעת כי התשלומי� השנתיי
; הוצאות ביטוח; הוצאות תיקוני�; הוצאות בלאי: סוגי ההוצאות האלהיחושבו על פי ארבעת 

גובה החיוב מחושב בהתא� לסוגי כלי הרכב אשר ).  סוגי ההוצאות�להל (והוצאות מינהליות 
בתחילת כל שנת תקציב יעביר מינהל הרכב : "ההוראה קובעת. ברשות אותו משרד ממשלתי

חשב משרד ...  סוגי ההוצאות4חיוב המשרדי� על פי הממשלתי לחשב משרד האוצר את הסכומי� ל
� ".האוצר ישלח את הודעת החיוב השנתי לחשבי המשרדי� בצירו� רשימת כלי הרכב המחויבי

 ·Î¯‰ ÈÏÎÓ „Á‡ ÏÎÏ ˙ÂÈ�Ë¯Ù ˙ÂÈ‡�Â·˘Á ˙ÂÒË¯Î Ï‰�Ó Â�È‡ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÈÎ ¯¯·˙Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÈÂÎÈÊÂ ÌÈ·ÂÈÁ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ; ÏÚ ÌÈ·ÈÂÁÓ ÌÈ„¯˘Ó‰

„¯˘Ó‰ ˙Â˘¯· ¯˘‡ ·Î¯‰ ‚ÂÒÓ ¯Ê‚� ¯˘‡ ÚˆÂÓÓ ·È˘Á˙ ÈÙ .ÔÎ ÂÓÎ , ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÔÈ‡
ÂÈ·Î¯ ˙¯ÈÎÓÓ ‰Ï·˜˙‰˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ÔÈ‚· „¯˘Ó‰ ˙‡ È�Ë¯Ù ÈÂÎÈÊ ‰ÎÊÓ .·Î¯ ÈÏÎ˘ „ÂÚ· ,

ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· Ì˙Â‡ ˜ÊÁ˙Â Ï‰È�˘ „¯˘Ó ˙Â˘¯· ÂÈ‰ ¯˘‡ , ‰˙ÈÈ‰ ˙Â�Â‡˙· Ì˙Â·¯ÂÚÓ ¯˘‡
‰ËÚÓ ,˙Ó¯˘ Â‡ ‰ÚÂÒ�‰ )Ê¯ËÓÂÏÈ˜' (˙ÈÒÁÈ ‰ÎÂÓ� ‰˙ÈÈ‰ Ì‰· , ¯ÎÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ÌÈ¯ÎÓ�

ÔÙÂ‡ Â˙Â‡· ÂÏÙÂËÂ ÂÏ‰Â� ‡Ï˘ ÌÈ„¯˘Ó È·Î¯Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ¯ÈÁÓ· Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ , È¯‰
‰‰Ê ‰È‰È ‰¯ÈÎÓ‰ ÔÈ‚· ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ Ì‰È˙Â�Â·˘Á ÈÂÎÈÊ˘ .ÍÎ˘Ó , ıÈ¯Ó˙ ÌÈ„¯˘ÓÏ ÔÈ‡

È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· Ì˙Â˘¯·˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙‡ Ï‰�Ï. 

ל מר גבי שוחט ומנהל מינהל הרכב מר עופר זיו למשרד מבקר המדינה "ת סג בכיר לחשכבתשוב
 �ח הביקורת והמלצותיו "ממצאי דו: "נכתב) ל" תשובת אג� החשכ�להל  (29.11.10מיו

�לא נעל� מעינינו הצור� בניהול מער� החיובי� של משרדי הממשלה במתכונת כפי ... מקובלי
אול� הניהול כפי שמוצע אינו אפשרי במערכת המידע הנוכחית , הביקורתשבא לידי ביטוי בממצאי 

במערכת המידע . שהיא מיושנת מאוד ואינה עונה על חלק גדול מדרישות מינהל הרכב הממשלתי

__________________ 

 .כלי רכב בבעלות המדינה המוצעי� למכירה אחרי שהיו בשירות משרדי� ממשלתיי�  5
 .מכרז ייעודי להספקת שירותי תדלוק לכלי הרכב של המדינה  6
 .2ראו לעיל הערה   7
 ". בגי� כלי רכבפירוט תשלומי� שנתיי� של המשרד" העוסקת ב11.1.3' � מס"הוראת תכ  8



 ב61 דוח שנתי 586

נכללה דרישה לניהול פרטני של העלויות כ� שנית ... 2010החדשה שאיפיונה הושל� בתחילת שנת 
י באופ שיאפשר חיוב משרדי הממשלה בחיוב פרטני עבור כל יהיה לנהל את צי הרכב הממשלת

 ".כלי רכב

מטרתו של חיוב זה היא לכסות את . ע� סוגי ההוצאות נמנות ג� הוצאות מינהליות, כאמור .2
בבסיס החיוב עומדת התפיסה כי מינהל הרכב מנוהל . הוצאות התקורה וכוח האד� של מינהל הרכב

 .יק שירותי� לכלל משרדי הממשלההמספק ומענ, כמשק כלכלי סגור

אול� הוא מעניק למשטרת ישראל שירותי� בתחו� , מינהל הרכב אינו מנהל את צי הרכב המשטרתי
 �של הזמנת כלי רכב חדשי� וכ בתחו� של הוצאת מכרזי המכירה לרכבי המשטרה המשומשי

�מצא כי המינהל נ. אנשי המינהל א� משתתפי� בוועדת המכרזי� של המשטרה. וביצוע המכרזי
והלכה למעשה משרדי , אינו מחייב את משטרת ישראל בסכו� כלשהו בגי מת שירותי� אלו
 .הממשלה האחרי� נושאי� בהוצאות מינהל הרכב ג� בגי רכבי המשטרה

מינהל הרכב פועל כיו� מול משטרת ישראל במערכת התחשבנות : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
יקבעו מחדש , ראת העלייה לאוויר של מערכת המידע החדשהלק. שסוכמה לפני שני� רבות

הפעילויות אות מבצע מינהל הרכב הממשלתי עבור משטרת ישראל ותקבע מערכת התחשבנות 
חייב להתבצע באופ מרכזי על מנת ... ניהול של פעילות מורכבת: "ל הוסי�"אג� החשכ". חדשה

ה מחייב לעיתי� תשלו� גלובלי הגור� לסבסוד אופי ניהול ז... להביא למימוש כל יתרונות הגודל
 ".צולב של פעילויות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ È�Ë¯Ù ÈÙÒÎ ·ÂÈÁ ˙ËÈ˘Ï Ì„˜‰· ¯Â·ÚÏ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ
ÌÈ„¯˘Ó‰ ,‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â , Ú�Ó˙Â È‡�Â·˘Á‰ ÌÂ˘È¯‰ Ë·È‰· ¯˙ÂÈ ‰�ÂÎ� ‰È‰˙˘

·ÏÂˆ „ÂÒ·Ò .È˘�‰ ÔÂ¯˜Ú ˙¯ÈÓ˘Ï ÌÂ¯˙˙ ÂÊ ·ÂÈÁ ˙ËÈ˘ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡· ‰‡
Ì‰È·Î¯Ï ‰˙Â‡�‰ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙Ó¯ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ , Ì„ˆÓ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ¯È·‚˙Â

˙Â�Â‡˙‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏÂ ‰ÚÂÒ�‰ ˙˙ÁÙ‰Ï ‡È·‰Ï È„Î . 

 

 השתתפות עצמית של נהגי�

9�"הוראת תכ עובד אשר הועמד לרשותו רכב צמוד לראשונה : "קובעת" השתתפות עצמית" בעניי
על התחייבות בלתי חוזרת , כתנאי להעמדת הרכב הצמוד לרשותו,  יידרש לחתו��1.5.05החל ב

 מסכו� ההשתתפות העצמית של המדינה 75%עד לסכו� של , לשאת בעלות כל נזק שייגר� לרכב
� במשרד לעדכ במערכת המידע של מינהל הרכב את כתב 10על רכז התחבורה". ובכפו� לכללי

 .תייקו בתיקו האישי של העובדההתחייבות החתו� ול

‰‡¯Â‰Ï „Â‚È�· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ‰˜È„·Ó , „Ú9.5.10 ÂÓ˙Á Ì¯Ë 537 
 ÌÈ‚‰�)Î-37%„ÂÓˆ ·Î¯ Ì‰Ï˘ ÌÈ‚‰�‰Ó  (‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ , ÌÎÂ˙ÓÂ297 ÌÈ‚‰� 

 ¯Á‡Ï Ì·Î¯ ˙‡ ÂÏ·È˜˘1.5.05 .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ·2010 , ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ
Ó ‡ÏÎ˙‰ ˙‡¯Â‰ ÈÙÏ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÈ" Ì¯Ë˘ ÌÈ‚‰�‰ ÏÚ È‰˘ÏÎ ‰Èˆ˜�Ò ÏÈË‰ ‡ÏÂ Ì
ÂÓ˙Á. 

__________________ 

 .11.7.5' � מס"הוראת תכ  9

על עבודת .  בעל תפקיד במשרד ממשלתי האחראי לתפעול מער� כלי הרכב של המשרד�רכז תחבורה   10
 . ראו להל��רכזי התחבורה 
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מינהל הרכב הממשלתי פנה מספר פעמי� לכל משרדי הממשלה : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
לאור חוסר ההיענות הוחלט לאחרונה . 'השתתפות עצמית'להשלמת החתמת העובדי� על טופסי 

מינהל הרכב הממשלתי מתכוו לנקוט . מית לכל החייבי�לשלוח חיובי� בגי השתתפות עצ
עד כדי ' השתתפות עצמית'בפעולות שונות על מנת להבטיח השלמת החתמת העובדי� על טפסי 

ביטול או השבתת כלי הרכב הצמוד וא� ביטול אישור הצמדת רכב לעובדי� שלא חתמו על טופס 
� ".השתתפות עצמית ויסרבו לאשר את התשלו

¯˜·Ó „¯˘Ó ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ 25) ‡)(6 (¯Î˘‰ ˙�‚‰ ˜ÂÁÏ ,È˘˙‰"Á-1958 
„·ÂÚ‰ Ï˘ Â¯Î˘Ó ·ÂÁ ˙ÂÎ�Ï ÔÈ‡ ,„È·ÚÓÏ „·ÂÚ‰Ó ·˙Î· ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ .ÍÎ˘Ó ,

 ÒÙÂË ÏÚ ÂÓ˙Á Ì¯Ë˘ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡Ó Â‰˘ÏÎ ÌÂÎÒ ˙ÂÎ�Ï È‡˘¯ Â�È‡ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ
˙Â·ÈÈÁ˙‰‰. 

 

 מאגר כלי הרכב

המתח� משמש בעיקר לקליטת רכב חדש .  דונ� ברמלה11על מתח� של מינהל הרכב מחזיק ומתפ
לעריכת מכרזי המכר של כלי רכב משומשי� ולתפעול מער� הקצאות זמניות של , מיבואני הרכב

 � ).  המאגר�להל (כלי רכב למשרדי

ה� לרוב מקבלי� כלי רכב מהמאגר , כאשר משרדי ממשלה נזקקי� לכלי רכב באופ זמני .1
מצבי� אלו מתרחשי� בעיקר כאשר אחד מרכבי . ומחויבי� בהתא� על ידי המינהל,  זמניתכהקצאה

ועל המשרד להשלי� את התק החסר עד תו� , אותו משרד עבר תאונה או הושבת לתקופה ממושכת
יוקצה לאותו עובד רכב כהקצאה ,  אישרה לעובד מסוי� הצמדת רכב11א� ועדת ההצמדות. התיקו

יצוי כי המינהל חת� על הסכמי� ע� חברות . בלת הרכב החדש שהוזמ עבורועד מועד ק, זמנית
 . השכרה לצור� פעילויות קצרות טווח ומזדמנות של משרדי הממשלה מעת לעת

˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ ˘˘· ÈÎ ‡ˆÓ� , Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÁ· ‡Ï ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ
‰ ˙ÙÂÏÁ"˙È�ÓÊ‰ ‰‡ˆ˜‰ "¯‚‡Ó‰ È„È ÏÚ12ÈÎ˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰·  ‰¯Î˘‰ ˙Â¯·ÁÓ ·Î¯ ˙¯

Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ ¯˘‡ ˙È�ÂˆÈÁ . 

קיימי� במאגר הרכב הממשלתי כלי רכב משומשי� ללא שימוש : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
לאחר הקמת , לאור המלצות הביקורת...אות� נית לנצל לצור� הקצאה זמנית למשרדי הממשלה

 ".מערכת המידע החדשה תבוצע בחינה כלכלית מקיפה של הנושא

Ú ÂÏÈ‡ ‰ËÏÁ‰Ï ‰ÓÂ˘˙Î ÌÈ„È„ÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ Ú·˜ ‡Ï ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ� „Â
¯ÎÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ‰¯ÈÎÓÏ „ÚÈÈÏ ·Î¯ ÈÏÎ ÂÏÈ‡Â ˙ÂÈ�ÓÊ ˙Â‡ˆ˜‰Ï „ÚÈÈÏ ·Î¯ ÈÏÎ .ÔÎ ÂÓÎ ,

·Î¯‰ „ÂÚÈÈÏ Ì‡˙‰· ÔÎ„ÂÚÓ Â�È‡ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÂ˘È¯‰ ,È‡ ÍÎ˘ÓÂ-
˙‡Ê ¯˜·ÏÂ ÍÎ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯˘Ù‡ . 

. כעקרו כלי רכב משמשי� להקצאה זמנית פרק זמ קצר ביותר: "ל נכתב"ובת אג� החשכבתש
ההחלטה א� לסווג את הרכב למכירה או להקצאה מבוססת בעיקר על בדיקת מצבו המכני של כלי 

__________________ 

 .ל המוסמכת להחליט על הצמדת כלי רכב לעובדי� בהתא� לקריטריוני� שקבעה"ועדה באג( החשכ  11
תקורת , מאגר ישנ� עלויות עקיפות מגוונות כגו� עלויות כוח אד� של המינהללהקצאה זמנית מה  12

 .מחיר ההו� ותפעול, אחריות לטיפולי� ולתיקוני�, בלאי מוגבר של רכבי המאגר, המאגר
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, במידה ונמצא כי הרכב ראוי לשימוש כרכב חליפי. 'היסטוריית הטיפולי� וכו, היק� הנסועה, הרכב
 ".רכב חליפי לפרק זמ קצר ככל שניתהרכב משמש כ

מ הראוי שהמינהל יגדיר קריטריוני� ברורי� ומדידי� לסיווג ייעוד כלי , לדעת משרד מבקר המדינה
 . הרכב כאמור ויקפיד בהתא� על הפרדה ברורה במערכת המידע

2.  È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„‰ Ï‰�ÈÓÏ ‰¯È„ ¯Î˘ ÌÏ˘Ó Â�È‡ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ�) ÔÏ‰Ï- 
„‰ Ï‰�ÈÓ¯ÂÈ (‰ÏÓ¯· ÌÁ˙Ó‰ ˙¯ÈÎ˘ ¯Â·Ú· ,Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�·"Ï13 . 

בדיקתנו ע� מינהל הדיור הממשלתי אכ העלתה שמינהל הרכב : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
מינהל הדיור הממשלתי יפעל ... אינו מחויב בדמי שימוש על פי הכללי� של הדיור הממשלתי

 ".דמי השימוש הראויי�לתיקו הממצא וחיוב מינהל הרכב ב

 

 

 פיקוח מינהל הרכב על צי הרכב במשרדי הממשלה והבקרה עליו

 ביקורות במשרדי הממשלה

על פי תכנית עבודה שגיבשו אנשי מינהל ,  קובעות כי פע� בשנתיי� לפחות14�"הוראות התכ .1
יג מטרת הביקורת היא להש. יבוצעו ביקורות במשרדי� שברשות� כלי רכב ממשלתיי�, הרכב

לצור� כ� הביקורת בוחנת את רמת הניהול של מערכת . מערכת תחבורה יעילה ובטיחותית
את הקשר בי יחידות , את הדרכי� האפשריות לשיפור התחומי� טעוני השיפור, התחבורה

את ביצוע התחזוקה המונעת ואת טיפולי החובה שנעשי� בכלי הרכב , התחבורה למינהל הרכב
� .הממשלתיי

 �� " מחייב לוודא את ביצוע הוראות התכ15שפורס� בנוהלי מינהל הרכב" קורת ביחידותנוהל בי"ג
�כמו . לתחזוקת� ולטיפול בה�, ואת הוראות מינהל הרכב הנוגעות לשימוש בכלי הרכב הממשלתיי

 . כ הנוהל מורה לתק ליקויי� שהתגלו במהל� הביקורת

ספירת ; קת רמת התחזוקה של כלי הרכבבדי: הנוהל קובע כי הביקורת תכלול את הפעולות האלה
; ביצוע רישו� כלי הרכב בהתא� לנהלי�; בדיקת מועדי רישוי; בדיקת מועדי טיפולי�; כלי הרכב

אחר תנאי העבודה ואחר סביבת , מעקב אחר תאונות; קיו� הדרכות לנהגי� ובדיקות רפואיות
 .ל הרכבוהשימוש במערכת המידע של מינה; העבודה של הנהגי� בעת המנוחה

Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· ÈÎ ¯¯·˙Ó"Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏ‰Â�ÏÂ Ì , ‰˘Ú ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘‰ Ú·¯‡ ÍÏ‰Ó·
‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ‰˘È˘· ˜¯ ˙¯Â˜È· ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ . ‰Ú˙¯‰‰ ¯˘ÂÎ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ‰„·ÂÚ

È‡Ï ÌÂ¯‚ÏÂ ˙¯Â˜È·‰ Ì‰· ‰˙˘Ú� ‡Ï˘ ÌÈÙÂ‚Â ÌÈ„¯˘Ó Ì˙Â‡ ÈÙÏÎ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ Ï˘-
˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ˙˜ÙÒÓ ‰„Ù˜‰˙ÂÁÈË·‰Â ‰¯Â·Á˙‰  . 

צמצו� מער� הביקורת במשרדי הממשלה נובע מחוסר כח אד� : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
חייב את מינהל הרכב לקבוע ... ניהול המער� הטכני... במער� הטכני של מינהל הרכב הממשלתי

__________________ 

 . קובעת כי משרד ממשלתי המאכלס נכס מדינה או דיור מושכר חייב בתשלו�12.3.1' � מס"הוראת תכ  13
 . 11.6.2' � מס"הוראת תכ; 11.6.1' � מס"הוראת תכ  14

 .  המפקח הטכני הארצי דאז של מינהל הרכב2001 קוב+ נהלי� אשר הוציא במרס �נוהלי מינהל הרכב   15
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במינהל הרכב . סדרי עדיפות שתוצאתו היא בי היתר ג� צמצו� הפיקוח במשרדי הממשלה
קליטת , ממשלתי הושלמה עבודה על מבנה אירגוני חדש המטפל בעיקר בחיזוק המער� הטכניה

קבלת תק במשרה מלאה כמפקח טכני , עובדי� חדשי� למער� הטכני בעלי הכשרה כקציני בטיחות
כל האמור לעיל כלול בתוכנית ... שכירת חברה חיצונית לסיוע בי היתר ג� למער� הטכני, ארצי

לדעתנו במידה והמלצות מינהל הרכב הממשלתי יאושרו הדבר יביא לשיפור . 2011 העבודה לשנת
 ".משמעותי בכל התחומי� בניהול צי הרכב הממשלתי

 

 הטיפול בתלונות על הנוהגי בכלי רכב ממשלתיי

משרד התחבורה פרס� נוהל מעקב אחר תלונות המתייחסות לנהיגת נהגי� המועסקי� על ידי מפעל 
, הוראות נוהל המעקב חלות ג� על רכבי מינהל הרכב).  נוהל מעקב�להל (רכביו או הנוהגי� ב

, במקו� הנראה לעי, בעל מפעל יצמיד לחלקו האחורי של כל אחד מרכבי המפעל: "ונכתב בה
לצור� ... אשר תפרט את האופ בו נית להתקשר או לפנות, מ לפחות" ס10*40מדבקה בגודל של 

� בדבר אופ הנהיגה של הנהגי� וציות� להוראות פקודת התעבורה והתקנות מסירת דיווחי� שוטפי
 ". על פיה

 מפעיל מינהל הרכב מוקד טלפוני לקבלת הודעות על אופ הנהיגה ברכב 16�"בהתא� להוראת תכ
אי� אני "על רכז התחבורה במשרד לוודא את הדבקת מדבקות . ממשלתי באמצעות חברת ענבל

. בחלק� האחורי של כל כלי הרכב הממשלתיי� שבמשרדו)  המעקבהמדבקה של נוהל" (?נוהג
� קובעת עוד כי במקרי� של תלונות שיסווגו בדרגת חומרה גבוהה ימלי0 קצי "הוראת התכ

 .על נקיטת פעולות ענישה, בי השאר,  בפני מנהל מינהל הרכב17הבטיחות הראשי

‡ Â¯ÈÒ‰ Ì‰È‚‰� ¯˘‡ ÌÈ·¯ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ·Î¯ ÈÏÎ ˘È ÈÎ ¯¯·˙Ó ˙‡ ˙‡˘Â�‰ ‰˜·„Ó‰ ˙
È�ÂÙÏË‰ „˜ÂÓ‰ ¯ÙÒÓ . ¯·ÂË˜Â‡· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÁÈË· ˙„ÈÈ� ‰Î¯Ú˘ ˙¯Â˜È··

2009 Â˜„·� 47ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ·Î¯ ÈÏÎ  , ˙Â˜·„Ó ÂÈ‰ ÌÎÂ˙Ó ‰˘ÂÏ˘Ï ˜¯Â"·˜ÚÓ‰ Ï‰Â�." 

�"מממצאי הביקורת עולה כי בניגוד להוראת התכ , �מינהל הרכב אינו נוקט אמצעי ענישה כלשה
על מינהל הרכב , לדעת משרד מבקר המדינה. � שדווח לגביה� על עברות תנועה חמורותנגד נהגי

� בעניי זה"לאכו� את הוראת התכ. 

' אי� אני נוהג'מינהל הרכב הממשלתי מקפיד על הדבקת מדבקת : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
רכב המדבקות לצערנו יתכ מאוד שלאחר מסירת כלי ה. על כלי הרכב הנמסרי� למשרדי הממשלה

מינהל הרכב מקבל את המלצות הביקורת בדבר נקיטת פעולות לאכיפת ... מוסרות מכלי הרכב
�"בחודשי� הקרובי� יקבעו כללי� לאכיפת ההוראה ויפורסמו כהוראת תכ. ההוראה ." 

 

 הפיקוח על התקינה

ורות תקינה במינהל הרכב קובע כי יחידת התקינה תערו� ביק" נוהל העבודה ביחידת התקינה" .1
ניצול הרכב בהתא� לייעודו , במסגרת זו ייבדקו ייעוד הרכב לצורכי היחידה. ביחידות הממשלה

מפקח . ההיקפי� והכמויות, בתקופה שקדמה למועד הבדיקה וכ תכנית ההיסעי� וההובלות

__________________ 

 .11.4.15' � מס"הוראת תכ  16

בעל תפקיד במינהל הרכב הממשלתי האחראי לבטיחות הרכבי� ופועל מכוח �קצי� הבטיחות הראשי 17
 .1961�א"התשכ, תקנות התעבורה
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תוצרי הדוח המסכ� ייבחנו על ידי , על פי הנוהל. התקינה יוציא דוח מסכ� למנהל מינהל הרכב
� .מנהל מינהל הרכב לצור� נקיטת צעדי� רלוונטיי

ציי הסג , 2010ל מר גבי שוחט ביולי "שערכו נציגי משרד מבקר המדינה ע� סג החשכ, בפגישה
�וכי לנוכח עובדה זו ומצוקת כוח האד� , כי התק של משרת מפקח התקינה בוטל לפני כארבע שני

 .ור ובהתא� לנוהלעבודת התקינה אינה מבוצעת באופ סד, במינהל

 18 נקבע היעד לצמצ� את מצבת רכבי האיגו�2009בתכנית העבודה של מינהל הרכב לשנת  .2
�יעד זה נקבע לאור המסקנות שאליה הגיע מינהל הרכב במהל� פעילותו השוטפת מול . במשרדי

 וכ שבחלק מכלי, משרדי הממשלה על כ� שבחלק מהמשרדי� מצבת רכבי האיגו� גדולה מהצור�
 מיפוי 2009על פי תכנית העבודה ייעשה במהל� . ל"רכב אלה נעשה שימוש בניגוד להוראות החשכ

הגדרה מחודשת של רכבי ; הצור� בה�: של רכבי האיגו� במשרדי� וייבחנו ההיבטי� האלה
� יפורסמו מדדי� 2009לוח הזמני� נקבע כ� שביולי . והצעת פתרונות חלופיי� לה�; האיגו

 .ובמהל� אותה שנה תבוצע התאמה שוטפת למדדי� שנקבעו, נהלה למשרדי�להקצאת רכבי מי

למרות חשיבות הנושא והחיסכו , מתברר כי תכנית העבודה של מינהל הרכב לא יצאה אל הפועל
 כי 2010מסר למשרד מבקר המדינה ביולי , מר גבי שוחט, ל"סג החשכ. הכספי הניכר הטמו בו

אול� הצוות לא השלי� את עבודתו בי השאר לנוכח ביטול , ה זול מינה צוות לעניי סוגי"החשכ
 .תקני מפקח התקינה

יצוי כי על פי דוחות מדגמיי� שהופקו לבקשת משרד מבקר המדינה ממערכת המידע של המינהל 
 מתברר כי יש פעילות ענפה בכלי הרכב הללו , "שבת�נסיעות במשרד ברכב איגו� בשישי"לעניי

זאת ללא מעקב ובירור של ; ת בשעה שפעילות משרדי הממשלה מושבתת ברובהוזא, בסופי השבוע
מעקב . מינהל הרכב ורכזי התחבורה בדבר אופיי של נסיעות אלו וללא ניתוח אמתי של הצור� בה

חוסר . ראוי שיבוצעו בי השאר באמצעות הצלבה ע� נתוני מערכות מידע אחרות, ופיקוח מעי אלו
בי האיגו� עלול להביא בי היתר לשימוש פרטי באות� כלי רכב על ידי הבקרה על השימוש ברכ

 . ולהתחמקות מתשלו� המס בגי זקיפת שווי רכב צמוד, עובדי� שאינ� זכאי� לכ�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯˜· Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·È ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ˘ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È
Ó ÏÚÂ ÏÏÎ· ‰�È˜˙‰ ÏÚ ˙È˙�˘ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙Ï Ì‡˙‰· ÁÂ˜ÈÙÂ ÌÂ‚È‡‰ È·Î¯ ˙·ˆ

Ë¯Ù· ÌÈ„¯˘Ó·˘ . Ì˙Â‡ Ô·¯„Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈ„¯˘Ó‰ ·¯˜· ¯¯ÂÚ˙ ÂÊ ÔÈÚÓ ˙¯Â˜È·˘ ‰Ú˙¯‰‰
‰¯È‰Ê ‰¯Âˆ· ÏÂÚÙÏ ,¯˙ÂÈ ˙È‡¯Á‡Â ˙È�ÂÎÒÁ. 

·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÈÁÎÂ�‰ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó·Â ˙ÈÁÎÂ�‰ Ì„‡‰ ÁÎ ˙·ˆÓ· : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
˘ ˙Â‡¯Â‰‰Â ÌÈÏ‰�‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Ï‚ÂÒÓ Â�È‡ È˙Ï˘ÓÓ‰ÂÚ·˜� ... �המבנה הארגוני החדש יחד ע

 ).ההדגשה במקור" (השינויי� המתוכנני� אמורי� לטפל ג� בסוגיה זו

 

 בחינת הגבלה על נסועה

מינהל הרכב אינו נוהג להטיל מגבלה כלשהי על מספר הקילומטרי� או על צריכת הדלק השנתית 
� לנוכח העלייה הניכרת במחירי סוגיה זו הפכה רלוונטית מתמיד. של כלי רכב הצמודי� לעובדי

 . הדלק בשני� האחרונות ולנוכח העובדה כי סכומי� אלו מושתי� על תקציב המדינה

ל נכתב כי הקריטריוני� להצמדת רכב ממשלתי מתבססי� על הוכחת היק� "בתשובת אג� החשכ
ות הגבלת הנסועה מתבססת על הרפורמה שהנהיגה רש�כמו כ אי. נסיעה גבוה לצורכי התפקיד

__________________ 

 . כלי רכב שאינ� מוצמדי� לעובד כלשהו ומשמשי� את נהגי המשרד למשימות כלליות�רכבי איגו�  18
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�אשר העלתה במידה רבה את זקיפת שווי ההטבה כ� שתשק� שימוש פרטי ברכב צמוד ללא , המסי
 .הגבלה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ˙È˙�˘ ‰Ï·‚Ó ÏÈË‰Ï Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ„ÂÓˆ ·Î¯ ÈÏÎ Ï˘ ˜Ï„‰ ˙ÎÈ¯ˆ ÏÚ Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜‰ ¯ÙÒÓ , ˙�ÈÁ· È„Î ÍÂ˙

˙· È¯˘Ù‡‰ ÔÂÎÒÈÁ‰‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÍÎÓ ˙¯Ê‚�‰ ‰ÚÙ˘‰‰Â ‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜ . 

 

 פיקוח על מוסכי

1. �, ה מוסכי שירות וה מוסכי עזר, כלי הרכב של המינהל מטופלי� בעשרות רבות של מוסכי
 היה 2009תקציב המינהל לתיקוני� במוסכי� בשנת . אשר מפוזרי� בפריסה גאוגרפית רחבה ביותר

 .ח" מיליוני ש31.6

חלק ניכר וחשוב בעבודת� קשור , )ראו להל( הגדרת תפקיד� של המפקחי� הטכניי� מתוק�
נוהל ביקורת ופיקוח בכלי רכב השוהי� . "לפיקוח על עבודת המוסכי� שעמ� התקשר מינהל הרכב

�של מינהל הרכב מנחה את המפקחי� הטכניי� לבקר את עבודת המוסכי� המטפלי� " במוסכי
על פי הנוהל על המפקחי� הטכניי� לערו� בדיקה מדגמית . קח עליה�בכלי הרכב הממשלתיי� ולפ

כדי לבחו את מש� זמ , כדי לוודא את עמידת המוס� ברמת תיקו נאותה ובהתא� להוראות היצר
�בתו� הביקורת יגיש המפקח הטכני דוח . שהיית הרכב במוס� וכ כדי לעמוד על היחס כלפי הנהגי

על פי הנוהל יערכו המפקחי� הטכניי� ביקורות .  הטכני הארצילמנהל המוס� ע� העתק למפקח
 .במוסכי� פע� בשלושה חודשי� לפחות

ÍÒÂÓ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó Ì�È‡ ÌÈÈ�ÎË‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� .È‡- ‰„Ù˜‰
Ì‰È¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ „ÂÚÈ˙ ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡ ÂÊ , Û˜È‰· ˙Ú‚ÂÙÂ

 ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ Ú„ÈÓ‰Èˆ¯‡‰ È�ÎË‰ Á˜ÙÓ‰. 

המתעד את כלל הביקורות שנערכו במוסכי� , עוד נמצא כי בידי הפיקוח הטכני אי דוח מרכז .2
, ש� המפקח, ש� המוס�, דוח מעי זה אמור לכלול נתוני� כגו מועד הביקורת. בכל תקופה

�ודת� של היעדר דוח זה פוגע במידה רבה ביכולת הבקרה והפיקוח ה על עב. ותמצית הממצאי
� .המוסכי� וה על עבודת� של המפקחי� הטכניי

, ·ÈÁÎÂ�‰ È�ÎË‰ Í¯ÚÓ‰ ÏÂ‰È� ÔÙÂ‡Â È�ÎË‰ Ì„‡‰ ÁÎ ˙·ˆÓ: "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
‰˙Â‡� ‰Ó¯· ÁÂ˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ï‚ÂÒÓ Â�È‡ È˙Ï˘ÓÓ‰ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ . È�ÎË‰ ÁÂ˜ÈÙ‰

˙ÂÙˆÏ Ô˙È�˘ ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ Úˆ·Ó ˙ÈÁÎÂ�‰ Â˙�ÂÎ˙Ó·˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÏ·‚Ó·  ") ההדגשה
 ).במקור

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÏ‰�‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜‰Ï ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ
 ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ Â‡ÏÓÈ ÌÈÈ�ÎË‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏÂ ÂÏ˘ ÌÈÈÓÈ�Ù‰

ÌÈÎÒÂÓ‰ .˙Â¯Â˜È·‰ ¯Á‡ ÛÈ˜Ó „ÂÚÈ˙Â „ÂÓˆ ·˜ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ . 
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 המערכות תומכות החלט

 מערכת ניהול הנסיעות והפיקוח עליה�

. 19) מערכת דאלס�להל (בכלי הרכב של מינהל הרכב מותקנת מערכת של מפתח נהיגה מסוג דאלס 
. וכ אחר שעת כיבוי המנוע, אחר מש� זמ הנסיעה, מערכת זו מאפשרת מעקב אחר שעת ההתנעה
בעת , י� במינהל הרכב בדיעבדנתוני� אלו מתקבל. באמצעותה נית לבצע בקרה על הנוהג ברכב

יצוי כי המערכת אינה מספקת נתוני� על אודות המיקו� .  בתחנות התדלוק20פריקת המידע
 .הגאוגרפי של הרכב

 בשני� האחרונות נכנסו לשוק מערכות איתור ומעקב לכלי רכב המתבססות על תקשורת הנוצרת בי
מערכות �להל ( הנשלחי� מתחנות ממסר משדר ייעודי המותק ברכב לבי אותות לווי או אותות

מערכות אלו מאפשרות לקבל מידע לגבי מיקומו הגאוגרפי של הרכב בכל רגע נתו וכ ). איתור
�יתרו נוס� הוא קבלת הנתוני� בזמ אמתי . לגבי מסלולי הנסיעה שביצע במהל� פרקי זמ מוגדרי

שיפור ניכר : דיווחו על היתרונות האלה, בהמחזיקי� צי כלי רכ, גופי� שוני�. על ידי רכז התחבורה
�התייעלות בניתוב כלי הרכב למשימותיה� במסלולי ; ביכולת הבקרה והפיקוח על צי הרכב והנהגי

 .והפחתה ניכרת בעלויות הדלק והאחזקה; נסיעה קצרי� וחסכוניי� יותר

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Èˆ· ¯Â˙È‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ˜˙‰Ï ÏÂ˜˘È ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ˘ ÈÂ‡¯ È·Î¯ 
 ‰¯˜·‰ È¯„Ò ˙‡Â ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â� ˙‡ ˘„ÁÓ ¯È„‚È ÍÎ Í¯ÂˆÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÂ‚È‡‰

ÁÂÂÈ„‰Â . Èˆ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ˙ÏÂÎÈ· ¯ÎÈ� ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ¯˙˙ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙�˜˙‰
ÌÈ‚‰�‰ ÏÚÂ ÌÂ‚È‡‰ È·Î¯ ,·Î¯ ÈÏÎ Ì˙Â‡ Ï˘ ÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ¯ÎÈ� ÔÂÎÒÈÁÏÂ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰Ï .

ÔÎ ÂÓÎ , ˙�˜˙‰˘ ¯È·Ò·Î¯‰ ˙Â·≈�‚ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ Ì‚ ÌÂ¯˙˙ ÂÏ‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ . 

מינהל הרכב הממשלתי שוקד מזה זמ על מכרז להתקנת יומ : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
�במסגרת . 2011המכרז יושל� במחצית הראשונה של שנת . נסיעות חדש בכלי הרכב הממשלתיי

 המערכת החדשה תעניק למינהל ...המכרז תותק בכלי הרכב מערכת חדשה הכוללת מערכת איכו
 הרכב הממשלתי ולמשרדי הממשלה אמצעי� לניהול צי הרכב הממשלתי בצורה יעילה שלא נית

� ".לבצע כיו

 

 מערכת המידע של המינהל

מערכת המידע של המינהל היא מערכת ייעודית שפותחה על ידי ספק חיצוני לפני כעשרי� שנה 
המערכת כוללת את בסיס הנתוני� על כלל רכבי המינהל . �ומתוחזקת על ידי אותו ספק באופ שוט

� .ומשמשת את המינהל ואת רכזי התחבורה בעבודת

במהל� הביקורת התברר כי מערכת המידע אינה מספקת התראות מסוגי� שוני� אשר קיומ היה 
כ� לדוגמה לאחר הוצאת הזמנה מהמערכת לטיפול במוס� . מאפשר לייעל במידה רבה את העבודה

�אי המערכת עוקבת אחר מימוש ההזמנה והיא אינה מתריעה על אי, ו לביצוע מבח רישוי שנתיא
כ� . עוד התברר בביקורת כי אי במערכת מידע בדבר הניהול הכספי של כל רכב ורכב. מימושה

__________________ 

זיהוי זה נעשה באמצעות הספקת . תפקידה של המערכת הוא לזהות את פרטי הנוהג ברכב בכל זמ� נתו�  19
ת רכב כ� שבעת התנע, המזוהה על ידי המערכת באמצעות מספר ייחודי, מפתח אישי לכל נהג

 . באמצעות מפתח אישי מזהה המערכת את פרטי הנהג ומתעדת אות�
 .פריקה היא תהלי� העברת הנתוני� שהצטברו במערכת דאלס למערכת המידע של המינהל  20
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אפשר לדעת בכל רגע נתו מה ס� ההכנסות וההוצאות שהיו בגי אותו כלי רכב מיו� �למשל אי
 . יכוז המידע חשוב מ הבחינה החשבונאית ויש בו כדי לתרו� לאיכות קבלת ההחלטותר. רכישתו

כולל החבי ורהמחשוב בנייר עמדה בנושא ניהול צי הרכב הממשלתי שהוציאה מינהלת פרויקט ה
המערכת הייעודית הקיימת של מינהל : " נכתב2009במאי ) ה" מרכב�להל  (במשרדי הממשלה

, אמנ� המערכת נותנת פתרו רחב ומותא� מאוד למינהל הרכב. חלפההרכב הממשלתי מחייבת ה
במקביל מתנהלי� הליכי� משפטיי� בי . א� היא מהווה אוס� של טלאי� ונמצאת במצב טכני רעוע

מינהל הרכב משתמש . מעביד�במישור של יחסי עובד) היחיד(המדינה לבי מפתח התוכנה 
אי ממשק בי . יל ובכפילות למערכת הייעודיתבמקב, ה לפעילויות רכש ולתשלומי�"במרכב

בי היתר אי אינטגרציה בתחו� . המערכות והדבר מחייב עבודה ידנית כפולה ובלתי אינטגרטיבית
ג� לאור הערות מבקר (הרפורמה החשבונאית והצור� לנהל את נכסי המדינה ... הרכוש הקבוע

 ".מחייבי� שימוש במערכת מודרנית מרכזית) המדינה

בראשות סג , "תקציב למערכת לניהול צי הרכב הממשלתי" בעניי �13.9.09יו שנער� בבד
המערכת הקיימת : "ל כי"ציי סג החשכ, ל מר גבי שוחט ומנהל מינהל הרכב מר עופר זיו"החשכ

�מינהל הרכב מנהל . של מינהל הרכב הממשלתי פרימיטיבית ולא נותנת תשובה להרבה נושאי
מנהל מינהל הרכב אמר באותו ". לל מגבלות המערכת אי לו שליטה על הנתוני�אלפי כלי רכב ובג

כל הקלדה מתבצעת פעמיי� וגורמת לפערי . מינהל הרכב עובד בשתי מערכות נפרדות: "דיו כי
 ".מידע ולבעיית אמינות בנתוני המערכות

Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï"Ó ˙Î¯ÚÓÏ ¯·ÚÓÏ ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÚÂ·˜Ï Ï Ú„È
˙È�Î„ÚÂ ˙Á‡ ‰ÓÈ‡˙Ó ,˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙È‡�Â·˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ· ·ÏÂ˘˙˘ . ˙‡ ¯È·‚È ‰Ê ¯·ÚÓ

ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÈÓ‡ ,ÏÈ·˜Ó· ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ÏÚ ‰„Â·Ú· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏË·È , ÏÂ‰È�Ï ÌÂ¯˙È ÔÎÂ
Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ ˙Â‡� È‡�Â·˘Á , ÔÈÈ�Ú· ˙Â‡�Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�‰ ÈÙÎ

ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯. 

מינהל הרכב הממשלתי יחד ע� חטיבת הטכנולוגיה עובד : "תבל נכ"בתשובת אג� החשכ
מדובר במערכת מורכבת מאוד . 'מרכבה'באינטנסיביות רבה להשלמת הקמת המערכת בתשתית 

והיא כלולה בתכנית ... הדורשת פיתוחי� רבי� על מנת לעמוד בדרישות מינהל הרכב הממשלתי
 ". 2011העבודה של מינהל הרכב הממשלתי לשנת 

 

 

 פעלת כוח האד והכשרתו ה

 תק� קציני בטיחות בתעבורה

לסוגי הרכב ...  יעסיק במפעלו קצי בטיחות22בעל מפעל" כי 21תקנות התעבורה קובעות .1
אשר בגינ� , התקנות מפרטות את סוגי כלי הרכב שהוא מתפעל ואת מספריה�, "המופעלי� במפעלו

 . יחויב מפעל להעסיק קציני הבטיחות

__________________ 

 .1961�א"התשכ,  לתקנות התעבורה585� ו579,580' תקנות מס  21
כלי רכב מסוגי� המפורטי� ,  מנהלשרשומי� על שמו או שהוא מפעיל או, תאגיד או מוסד, עסק, מיז�  22

 .בתקנות
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 �3.5.10מסר למשרד מבקר המדינה ב) 23 הרשות�להל ( הבטיחות במשרד התחבורה מנהל ג� קציני
, ראשי: לפי החלוקה הזו, כי דרישת הרשות מהמינהל עומדת על חמישה תקני� של קציני בטיחות

 .ירושלי� ודרו�, צפו, מרכז

�יחות קציני בט, 2010ספטמבר , נכו למועד סיו� הביקורת, מתברר כי במינהל הרכב מועסקי
וכ חצי משרה , 24קצי בטיחות ארצי, קצי בטיחות ראשי: בהיק� של שתי משרות וחצי בלבד

�קציני בטיחות אלה אחראי� . המאוישת על ידי המפקח הטכני המחוזי של ירושלי� והדרו
ובכלל� מספר לא מבוטל של אוטובוסי� ורכבי משא כבדי� ,  כלי רכב�3,000לבטיחות� של כ

� . ובינוניי

קי לוי כי נשלחו פניות לראש ' כתב מר ג18.11.10ובת הרשות למשרד מבקר המדינה מיו� בתש
מינהל הרכב הממשלתי בבקשה לאייש משרות קציני בטיחות בתעבורה לצור� השלמת מספר 

פניות אלה אכ מתועדות במסמכי� שנמצאו במינהל . המועסקי� בתפקיד קציני בטיחות כנדרש
 .הרכב

ˆ˜ Ï˘ ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ˙Â˘È¯„ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ Â�È‡ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ· ˙ÂÁÈË·‰ È�È
˙Â˘¯‰ . ˙�˘· ¯·Î˘ ÔÈÂˆÈ2000‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú·˜ 25 ÈÎ " ˙Ï„‚‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È

·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ· ˙ÂÁÈË·‰ È�Èˆ˜ ¯ÙÒÓ , È‡˘Â�· ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡˘ Á˜ÙÓ ÛÂ‚ Â˙ÂÈ‰ ÁÎÂ�
˙ÂÁÈË· ."Â�Ï Û˜Â˙ ‰�˘Ó ˙Ï·˜Ó ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ Ï˘ Â˙¯ÓÂÁ ÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎ

˙ÂÁÙÏ ÌÈ�˘ ¯˘Ú ‰Ê Ô˜Â˙ Ì¯Ë˘ È˙ÂÁÈË·. 

לא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצי ... קצי בטיחות"עוד קובעות התקנות כי  .2
 ".אלא באישור הרשות, בטיחות

 �ואול� במהל� הביקורת נמצא כי קציני הבטיחות במינהל הרכב עוסקי� ג� בנושאי� מינהלתיי
מטלות אלה מחייבות השקעת זמ . 626כגו התחשבנות בעניי אגרות נסיעה בכביש , פיי�וכס

 . עבודה ניכר

 ˜¯Â Í‡ Â˜ÒÚÂÈ ˙ÂÁÈË·‰ È�Èˆ˜˘ „ÈÙ˜‰Ï ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â�˜˙‰ ˙Â·ÈÈÁÓ˘ ÈÙÎ Ì„È˜Ù˙· . 

 �ש מינהל הרכב  נשלחה פנייה לרא22.12.09ביו� : " נכתב18.11.10בתשובת הרשות מיו
ולא יעסוק בכל , )ב(580לוודא שקצי הבטיחות הראשי בחברה יועסק כאמור בתקנה ... הממשלתי

 ".תפקיד אחר זולת תפקידו כקצי בטיחות בתעבורה

ח הביקורת והמלצותיו מקובלי� על מינהל הרכב "ממצאי דו: "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
� הפיקוח הטכני חופפת ברוב תחומי הפעילות פעילות מינהל הרכב הממשלתי בתחו. הממשלתי

לפיה כל ... מינהל הרכב הממשלתי מקד� יוזמה. למשימות אות נדרש לבצע קצי בטיחות בארגו
במקביל יתא� מינהל הרכב ... מער� הפיקוח הטכני יכלול עובדי� בעלי הכשרה כקציני בטיחות

__________________ 

הסדרת , בי� היתר, וסמכותו היא, היא כל גור� שמינה שר התחבורה בהודעה ברשומות" רשות"ה  23
 ).1961�א"התשכ,  לתקנות התעבורה579מתו� תקנה (התנאי� להעסקת� של קציני הבטיחות 

 .קצי� הבטיחות הארצי כפו( בתפקידו לקצי� הבטיחות הראשי  24

�815' עמ, "תקצוב ותקני��מינהל הרכב הממשלתי"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„51 ·)2001 , ראו מבקר המדינה  25
821. 

כולל תיאו� , ריכוז המידע ועדכונו על אודות נאות/ת החיובי� ושיוכ� למשרדי הממשלה על נהגיה�  26
 .מול חברות כרטיסי האשראי
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רה לקביעת תק קציני הבטיחות הממשלתי בדיקה מקיפה של ג� קציני בטיחות במשרד התחבו
ח הביקורת "בעקבות דו: 2000ח הביקורת משנת "בהתייחס לדו. ואישור לאופ ההעסקה המוצע

 ÂÏËÂ· Â¯˘Â‡˘ ÌÈ�˜˙‰Ó ˜ÏÁ ...אושרו בזמנו למינהל הרכב מספר תקני� של קציני בטיחות
ÌÈˆÂˆÈ˜ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·) "ההדגשה במקור.( 

 

 רכב המפקחי� הטכניי� במינהל ה

מינהל הרכב אמו על ביצוע הפיקוח והבקרה על כשירות� המכנית של כלי הרכב במשרדי , כאמור
�פיקוח זה אמור . הממשלה וכ על אופ עבודת� של המוסכי� ועל אמינות עבודת� וחיוביה

להתבצע באמצעות בעלי תפקידי� מקצועיי� אשר משתייכי� למחלקת הפיקוח הטכני במינהל 
, מרכז, צפו: מחלקה עומד המפקח הטכני הארצי שאחראי על ארבעה מחוזותבראש ה. הרכב

� . המפקח הטכני הארצי מועסק בהסכ� העסקה של יוע0 נות שירותי� במעמד קבל. ירושלי� ודרו

Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ Â˙ÒÈÙ˙ ÔÈ· ¯ÎÈ� ¯ÚÙ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·" ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙‡ Ï
ÂÚ˘ Ì„‡‰ ÁÂÎÂ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙Ó¯ ÔÈ·ÏÂ˙Â˘¯Ï ÌÈ„Ó .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

ל בח א� מסגרת ההעסקה של המפקח הטכני הארצי כיוע0 נות "לא נמצא כי אג� החשכ .1
 .שירותי� במעמד קבל תואמת את המשימות ואת מידת האחריות שלה הוא נדרש

2. �ומצב זה מביא להגברת עומסי העבודה המוטלי� , מחוז צפו אינו מאויש במפקחי� טכניי
 .אשר נדרשי� לטפל ג� בכלי רכב שבמחוז הצפו, המחוזות האחרי�על 

3.  �עומדי� לפרוש לגמלאות בזמ ) ארבעה מתו� שישה(מרבית המפקחי� הטכניי� הנוכחיי
 .נכו למועד הביקורת טר� יושמה תכנית קיימת לגיוס כוח אד� חדש ולהכשרתו, ואול�. הקרוב

ב שינויי� רבי� לנוכח ההתקדמות הטכנולוגית בשני� האחרונות עברו מערכות כלי הרכ .4
מבדיקת רמת ההכשרה המקצועית של אנשי הפיקוח הטכני . והמעבר למערכות מבוססות מחשב

ולא , עולה כי לשלושה מפקחי� מתו� שישה יש תעודות מקצועיות אשר ניתנו לפני שני� רבות
ות יותר המתאימות למערכות נמצאה עדות לכ� כי ה� עברו הכשרות מקצועיות מתקדמות ומעודכנ

�במצב זה עלולה להיפגע יכולת� המקצועית לקיי� רמת בקרה ופיקוח . הטכנולוגיות הקיימות כיו
� . נאותה על עבודת המוסכי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÏÂÏÚ È�ÎË‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˜ÏÁÓ˘ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰
ÌÈÙÂˆÓ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ó¯·Â ˙ÂÓÈ˘Ó‰ Û˜È‰· „ÂÓÚÏ ˙Â˘˜˙‰Ï‰�ÓÓ  .Î˘Á‰ ÏÚ" Ï

‰˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Âˆ· ÈÂ�È˘ Ì„˜‰· ÏÂ˜˘Ï , ‰¯˘Î‰‰ Ë·È‰· ˙‡Ê ÏÏÎ·Â
‰È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰. 

ח הביקורת והמלצותיו מקובלי� על מינהל הרכב "ממצאי דו: "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
ÒÓ Â�È‡ È�ÎË‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Í¯ÚÓ ÈÁÎÂ�‰ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó·Â ˙ÈÁÎÂ�‰ Ì„‡‰ ÁÎ ˙·ˆÓ· Ï‚Â. הממשלתי

„ÚÂ� ÔÓ˘Ï˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏËÓ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ... עבודה על מבנה �מינהל הרכב הממשלתי השלי
 ).ההדגשה במקור" (ארגוני חדש שבמרכזה חיזוק משמעותי למער� הפיקוח הטכני
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 רכזי התחבורה במשרדי הממשלה

בורה  אחראי למנות רכז תח� או מי שנושא בתפקיד מקביל �ל למינהל בכל משרד ממשלתי "הסמנכ
אחריות לניהול צי הרכב : תפקידיו של רכז התחבורה ה�, על פי עמדת מינהל הרכב. לאותו משרד

�מת הנחיות מקצועיות למשתמשי� ; פיקוח על תפעול כלי הרכב; והנהגי� במשרד על פי הנהלי
�� דיווח לממוני� על תפעול שוט� ועל מקרי; ייצוג כלפי מינהל הרכב וגורמי חו0 אחרי�; ולנהגי
�מעקב אחר החיובי� השנתיי� של ; הנחיית רכזי רכב ביחידות משנה ופיקוח על פעילות�; חריגי

במינהל הרכב יש תכנית הכשרה לבעלי תפקיד זה וכ קורסי . והזמנת כלי רכב חדשי�; מינהל הרכב
 . רענו והשתלמויות מדי תקופה

; היבטי� בדיני התעבורה:  ה�התכני� הנלמדי� בקורס הכשרת רכזי התחבורה כפי שקבע המינהל
תחומי האחריות של הרכז והבהרת כללי ; בטיחות בדרכי� ותחזוקה בטיחותית של כלי הרכב

נושאי� נוספי� הקשורי� ; תפעול מערכת המידע של המינהל; העבודה השוטפת מול מינהל הרכב
� .בחיובי� כספיי� ובהיבטי� שוטפי� בעבודת הרכז, בניהול הנהגי

Ù‰ ÈÎ ¯¯·˙Ó ¯‡Â�È· ‰˙ÈÈ‰ ‰¯Â·Á˙ ÈÊÎ¯ ˙¯˘Î‰ Ò¯Â˜ Í¯Ú� ‰·˘ ‰�Â¯Á‡‰ ÌÚ2005 , ÈÎÂ
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� , ¯·ÓËÙÒ2010 , ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ‰¯Â·Á˙‰ ÈÊÎ¯Ó ˘ÈÏ˘Î

‰Ê Ò¯Â˜ Â¯·Ú˘ ÈÏ· Ì„È˜Ù˙· ÌÈ˘Ó˘Ó. 

 2008מינהל הרכב נהג לפתוח קורס מדי כמה שני� וכי במהל� : "ל מסר בתשובתו"אג� החשכ
: האג� הוסי�". אול� בסופו של דבר הקורס לא יצא לפועל. מכרז לקיומו של קורס בעניי זהנער� 

במסגרת פורו� סמנכלי� שמפעיל מינהל הרכב הממשלתי הוק� צוות להעצמת האחראי� על "
 2011בתכנית העבודה לשנת ... במסגרת צוות זה נקבעו קריטריוני� למער� הדרכה חדש. התחבורה

 ".ני� להפעלת מער� ההדרכה החדשנקבעו לוחות זמ

Ì„˜‰· ‰¯˘Î‰ Ò¯Â˜ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÏÂÚÙÏ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï. 

 

 

 הסכ� ליסינג לרכבי מינהל הרכב

בחינה כלכלית של ליסינג תפעולי
27

  מול רכישה 

ר בפני חברי הוועדה את תוצאות " הציג היו2006בישיבת ועדת המכרזי� של מינהל הרכש מנובמבר 
 ).  ליסינג�להל ( בנושא הספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 28מכרזה

פרוטוקול הישיבה מלמד כי בוועדה התנהל דיו מעמיק לבחינת היתרונות והחסרונות בבחירת זוכה 
הפרוטוקול מפרט את כלל . 29י"טנדרוני� ורמב, הכולל רכבי נוסעי� פרטיי�, בתחו� סל כלי הרכב

�תו� כדי הסתייעות בעבודה כלכלית שעשתה חברת ייעו0 ,  בעד עסקת הליסינג ונגדההשיקולי
בסופו של דבר החליטה ).  העבודה הכלכלית�להל (ששימשה יועצת לוועדת המכרזי� , כלכלי

 ). ' חברה א�להל (כספק זוכה בסל הזה ' הוועדה להכריז על חברה א

__________________ 

ש� התקופה נהנה החוכר מהשימוש ברכב ומאחזקתו במ.  החכרת רכב לתקופה קצובה�ליסינג תפעולי   27
 ).חברת הליסינג(על ידי החברה המחכירה 

 . סל כלי הרכב הפרטיי��' סל א 33/2006מכרז   28

 .רכב למשפחות ברוכות ילדי�  29
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‡ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙˜ÒÙ‰ ¯Á‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ ')ÔÏ‰Ï Â‡¯ ( ‰„Â·Ú‰ ˙ËÈ˘ È¯Ó‚Ï ‰Á�Ê�
ÈÏÂÚÙ˙ ‚�ÈÒÈÏ· ,˘¯„�Î ‡˘Â�· ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ‡ÏÏ . 

בתקופה הנדונה שררה אי ודאות כלכלית על רקע המשבר הכלכלי : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
יצוי כי במועד המדובר כל חברות הליסינג היו במצוקת אשראי . בעטיי התקבלו ההחלטות

ובכלל� ג� , מסיבה זו במספר מכרזי� של גורמי� גדולי� במשק. ד את פעילותשהגבילה מאו
 ". ל לא הצליחו לקבל הצעות כלל מחברות ליסינג"משרד הביטחו וצה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ËÈ˘· ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Âˆ· Ï·˜˙˙ ·Î¯ ÈÏÎ Ï˘ ‰˘ÈÎ¯‰ ˙ËÈ˘Ï ¯ÂÊÁÏ Â‡ ÈÏÂÚÙ˙‰ ‚�ÈÒÈÏ‰˙¯„ÂÒÓ ‰¯ , ˙„ÚÂ˙Ó

ÍÎÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÌÂ¯ÂÙ·Â . ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘ÈÂ ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÎÏ˘‰ ˙ÏÚ· ‡È‰ ÂÊ ‰ËÏÁ‰
‰ÏÂ˜˘Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯Âˆ· ‰˙Â‡ . 

 

 

 שמירת זכויות המדינה בהסכ�

בי ממשלת ישראל המיוצגת על ,  חודשי� ע� אופציה לשנה נוספת�24 נחת� הסכ� ל2007במרס 
 ).  ההסכ��להל (דבר הספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ב', ל לבי חברה א"ידי החשכ

, תו� כדי עמידה ביעדי�, לספק את כלי הרכב והשירותי�'  להסכ� התחייבה חברה א5בסעי� 
�את כל ... הספק בח ובדק בעיני מומחה: "עוד נכתב בסעי� זה. בנורמות השירות ובלוחות הזמני

�את תנאי המימו ואת , את תנאי השוק,  במסגרת הסכ� זההתוכניות והמידע כפי שניתנו, הנתוני
�לרבות , והוא מצהיר שהסכ� זה על כל תנאיו נית לביצוע על ידו... דרישות הגופי� המממני

 ".הצעתו למכרז

להבטחת קיו� מלוא התחייבויות הספק על פי ההסכ� ימסור הספק : " להסכ� נקבע18.1בסעי� 
בסכומי� ... בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בתנאי�... ות בנקאיתבמועד חתימת ההסכ� ערב, למזמי

כולה או , המזמי רשאי לחלט את הערבות: "כמו כ נקבע". המפורטי� בטבלה שלהל לכל סל
 ".לצור� גביית תשלו� פיצויי� מוסכמי�, מקצתה

בהתא� אינה עומדת בהתחייבויותיה לספק כלי רכב '  התברר כי חברה א2008ברבעו האחרו של 
�: ל"ל מר גבי שוחט אמר סג החשכ" בראשות סג בכיר לחשכ�28.12.08בדיו שהתקיי� ב. להסכ

וישנ ... אנחנו נמצאי� בבעיה של אספקת כלי רכב חדשי� לבעלי תפקידי� שוני� בממשלה"
.  כלי רכב שטר� סופקו ולא ברור מה הצפי לאספקה א� בכלל150�200הזמנות חדשות בהיק� של 

כיחידת שירות לא , שימוש בכלי רכב ישני� מציב בפנינו בעיות שלא נית להתעל� מההמש� ה
: ח ליאור אגאי אמר"רו, מנהל מינהל הרכש הממשלתי". ז"נית להדו� לחצי� בשל אי עמידה בלו

לא , השירותי� בה� נדרשה החברה לעמוד היו ברורי� וידועי�, החברה ניגשה למכרז וזכתה בו"
נו צריכי� להסכי� למצב שהחברה אינה עומדת בהתחייבויותיה בהסכ� ברור מדוע אנח

ממועד החתימה על ההסכ� הריבית ירדה עוד , ההסכ� הוא בעיקר הסכ� מימוני. ההתקשרות
כל החלטה שתתקבל אינה "נציגת הייעו0 המשפטי הבהירה באותו דיו כי ". והחברה הרוויחה מכ�

� ". המעוגני� בהסכ�מונעת מהמדינה לנקוט בצעדי� המשפטיי

 בראשותו של מנהל מינהל �31.12.08בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזי� לענייני רכב שהתקיימה ב
אי אספקת כלי הרכב שהוזמנו עד כה מהווה הפרה יסודית של ההסכ� על : "הרכש הממשלתי נכתב

מחצית על אי יכולתה לספק רכב לפחות במהל� ה] 'חברה א[כמו כ הודעת ... 'ידי חברה א
ובשל , לפני� משורת הדי]... 'חברה א[ מצביעה על הפרה צפויה מצד 2009הראשונה של שנת 
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ח " מיליו ש3הוועדה החליטה בשלב זה שלא לחלט את הערבות בס� , המשבר הכלכלי במשק
�ובתנאי שערבות זו תוחל� בערבות אחרת להבטחת זכויות המדינה , שניתנה בעת חתימת ההסכ

לא תגיש ] 'חברה א[ככל ש. ל הקשור לרכישה ותחזוקת כלי הרכב שהתקבלו עד כהלפי ההסכ� בכ
 ". הוועדה תדו בשנית באפשרות לחלט את הערבות המצויה בידי המדינה, ערבות חדשה כאמור

ובו הודעה על החלפת ערבות הביצוע '  הוציא מנהל מינהל הרכש מכתב לחברה א2009במאי 
 . ח בהתא� להחלטת הוועדה" מיליו ש1.5בס�  30רבות תחזוקהח בע" מיליו ש3הבנקאית בס� 

בכינוס ועדת המכרזי� מספר ימי� לאחר הישיבה החליטו חברי : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
ולנוכח כ� שידוע היה כי כל חברות , הועדה כי לנוכח המצב הכלכלי ששרר באותה העת במשק

�רצו המדינה להבטיח את תחזוקת כלי הרכב , שניומ העבר ה, הליסינג היו בקשיי נזילות חמורי
החליטו חברי הועדה שלא לממש את ערבות הביצוע , שכ סופקו למדינה עד לנקודת המשבר

. ח"להחלי� את הערבות הקיימת משלושה למיליו ש, שניתנה כערובה לקיו� ההתקשרות ובנוס�
 להתחשב בעסקי� במצוקה חברי הועדה ראו לנגד עיניה� את החשיבות בכ� שהמדינה חייבת

, ושוב, במציאות של משבר כלכלי הול� ומחרי� ולבחו את האובייקטיביות של אי עמידה במכרז
זאת תו� המש� קיו� המכרז באופ יעיל וכלכלי לגבי כלי הרכב שכ נופקו והיה הכרח להמשי� 

� ".ולתחזק אות

  והחברות 31הכספי של חברת הא�משרד מבקר המדינה מעיר כי נתוני� חיוביי� על אודות מצב
שבשליטתה התפרסמו ימי� מספר לאחר החלטת ועדת המכרזי� ובמהל� כל התקופה שקדמה 

נתוני� אלו התבטאו ה בדוחות הכספיי� של . למועד החזרת הערבות הבנקאית הלכה למעשה
 . וה בהודעות על חלוקת דיבידנד בסכומי� ניכרי� לבעלי מניותיה, הקבוצה

„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó  ,˙Â·¯Ú‰ ˙ÙÏÁ‰ Ì¯Ë , ÈÏ·˜Ó È�Ù· ‡È·‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Î˘Á‰ Û‚‡· ˙ÂËÏÁ‰‰" ˙Â¯·Á‰ Ï˘Â Ì‡‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ¯ÙÂ˘Ó‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È�Â˙� ˙‡ Ï

‰˙ËÈÏ˘·˘ ,‰ËÏÁ‰‰ Ï˘ ˙�Î„ÂÚÓÂ ˙˘„ÂÁÓ ‰�ÈÁ· Í¯ÂˆÏ . ÂÏÏ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ¯Â‡Ï˘ ÔÎ˙ÈÈ
‰ ˙Â·¯Ú‰ ˘ÂÓÈÓ ¯·„· ‰�Â˘ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ÈÈ‰‰˙ÙÏÁ‰ Â‡ ˙È‡˜�· . 

 

 

 הוועדה להצמדת רכב ממשלתי

דנה בבקשות של משרדי ממשלה )  ועדת ההצמדות�להל (הוועדה להצמדת רכב ממשלתי 
�: הוועדה ממונה על ידי שר האוצר ומונה חמישה חברי�. להצמדת רכב ממשלתי לבעלי תפקידי

ומנהל מינהל ; נה על התקציבי�סג הממו; שני סגני� בכירי� לחשב הכללי; ר" יו�החשב הכללי 
 יאושרו על ידי ועדת 32בנוהל עבודת הוועדה נקבע כי מקרי� של בקשות להצמדה תפקודית. הרכב

ורכז ממשל ומינהל באג� התקציבי� , מנהל מינהל הרכב, שני סגני� לחשב הכללי: משנה שהרכבה
 ). ועדת המשנה�להל (במשרד האוצר 

__________________ 

ערבות להבטחת זכויות המדינה לפי ההסכ� בכל הקשור לרכישת כלי הרכב שהתקבלו עד כה   30
 .ולתחזוקת�

 .' בחברה א�100% שליטה של לחברת הא  31
לא כולל נסיעות מ� הבית אל (מ לפחות " ק2,000הצמדת רכב על פי קריטריו� של נסועה חודשית של   32

 ).ולהפ�, העבודה



 599 משרד האוצר

פרוטוקול הוועדות יכלול את כל :  וועדת המשנה שלה נקבע33בנוהל העבודה של ועדת ההצמדות
ופרוטוקול ; החלטות הוועדות ינומקו; הבקשות שנידונו ואת ההחלטה לגבי כל בקשה ובקשה

 .הוועדות ייחת� בידי כל חברי הוועדה

עיו בפרוטוקולי� מלמד . �2010 ומ�2009במהל� הביקורת נסקרו פרוטוקולי� של ועדת המשנה מ
כאשר כל שורה מרכזת את כלל הפרטי� לגבי אותו עובד , רוכי� בצורת טבלאות מרכזותכי ה� ע

במהל� הביקורת נמצא כי הפרוטוקולי� אינ� מפורטי� ואינ� . וכ את ההחלטה שהתקבלה לגביו
וכ את הנימוקי� להחלטות הוועדה כפי , את מהל� הדיו, מתעדי� את הרכב המשתתפי� בדיו

עוד נמצא כי ועדת . הפרוטוקולי� לא נחתמו בידי חברי הוועדה. הצמדותשדרשו נוהלי ועדת ה
 . המשנה עוסקת ג� במת אישורי� להצמדות שאינ מוגדרות הצמדות תפקודיות

Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓÂ Ï
‰Ï˘ ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ ˙Â„Óˆ‰‰ ˙„ÚÂ ÈÏ‰Â� .˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ ÍÎ˘ÓÌÈË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂ ,

ÌÈÓÂ˙ÁÂ ÌÈ˜ÓÂ�Ó. 

' הצמדה תפקודית'מינהל הרכב הממשלתי מבקש לציי כי בהגדרה : "ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
. הכוונה לכל הבקשות להצמדת רכב ממשלתי שבה האישור אינו כלול בהגדרת התפקיד של העובד

�פוטית ומקביליה� אשר לה� נושאי משרה שי, לי�"מנכ, למעשה מדובר בכל הבקשות למעט שרי
מינהל הרכב מקבל את הערות הביקורת בקשר לפרוטוקולי� של ועדת . קיימת הצמדה אוטומאטית

 ".ההצמדות והנושא יתוק בועדות הבאות בהתא� להמלצות הביקורת
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 ÌÏÂÚÙ˙ ÔÙÂ‡Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓÂÁ˙ ÔÂÂ‚Ó· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈ‚ÈˆÓ ‰Ê ÁÂ„Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
Î Ï˘ Ì˙˜ÊÁ‡Â È„¯˘Ó È„È ÏÚ Ì‚ Ì˜ÏÁ·Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ È„È ÏÚ ·Î¯‰ ÈÏ

‰Ï˘ÓÓ‰ . È˙Ï˘ÓÓ‰ ·Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÏÂÎÈ ÈÁÎÂ�‰ Â‰�·Ó· Ì‡ ˜ÙÒ ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÏ ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÙÂ‡· „˜Ù˙Ï . Û‚‡ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

Î˘Á‰"Ú Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ˙ÏÂÎÈ ˙¯·‚‰Ï ÏÚÙÈ Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ È„È·˘ ·Î¯‰ Èˆ Ï
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ .ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÂ˜È˙ ÔÚÓÏ ‰ÏÂÚÙ , ÂÏÚÂ‰ ¯˘‡ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰Â ÌÈÈ�Â‚¯‡‰

‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ÔÂÎÒÈÁÏ ÌÂ¯˙Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰Ê ÁÂ„· , ·Î¯‰ Èˆ ÏÂ‰È�· ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙¯·‚‰ÏÂ
ÂÏÂÚÙ˙·Â È˙Ï˘ÓÓ‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ·Î¯‰ Èˆ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÙ˜È‰‰ È˙Ï˘ÓÓ
 ˙‡Ê ÏÏÎ·Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ·Î¯‰ Èˆ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ

ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ,˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ , ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡
ÂÏÂ‰È�Ï ˘¯„�‰ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ˙‡Â ‰·È·Ò‰. 

 

__________________ 
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