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 הוא דוח 2009 ולחשבונות שנת הכספי	 2010 לשנת ב61דוח מבקר המדינה 

כמו קודמיו בשני	 האחרונות משק� דוח זה את .  פרקי	61רחב יריעה הכולל 

, ביקורת בזמ  אמת: הטמעת עקרונות הביקורת שאומצו במשרד מבקר המדינה

ניות זו מדי. ומעקב אחר תיקו  הליקויי	, פרסו	 שמות והטלת אחריות אישית

מוכיחה את עצמה מדי יו	 ביומו בביצוע תהליכי בדיקה וביקורת בצורה 

אפקטיביי	 , מקצועית והוגנת ובפרסומ	 של דוחות ביקורת ברורי	, יסודית

 .אשר יורדי	 לשורש  של תופעות, ורלוונטיי	

בדוח זה נית  דגש מיוחד לביקורות מערכתיות בנושאי	 בעלי השלכות לאומיות 

.  הטיפול בה	 מופקדי	 כמה משרדי ממשלה ורשויות ציבוריותרחבות שעל

ממצאי . משרדיות מתמשכות#אחד הנושאי	 הללו הוא הטיפול במחלוקות בי 

דוח זה מלמדי	 על אחת מבעיות המשילות הקשות של ממשלות ישראל 

שחלק  , קיומ  של עשרות מחלוקות ממושכות בי  משרדי ממשלה: לדורותיה 

מחלוקות אלה פוגעות . בלי שהגיעו לכלל פתרו , כותנמשכות שני	 ארו

וגורמות , שכ  ה	 אינ	 זוכי	 לקבל את השירותי	 שלה	 ה	 זכאי	, באזרחי	

 לנוכח ממצאי הדוח נדרשי	 דיו  מעמיק של. מינהליי	#נזקי	 כלכליי	

, משרדיות#הממשלה וקבלת החלטה על הסדרת הלי$ ליישוב מחלוקות בי 

 .ישירי	 ועקיפי	, 	 ניכרי	הגורמות לציבור נזקי



. נושא חשוב נוס� שזוכה לטיפול בדוח זה הוא ועדות איתור בשירות הציבורי

כי במש$ עשור של פעילות של ועדות איתור לא קבעו נציבות שירות , נמצא

המדינה ומשרד המשפטי	 אמות מידה מפורטות לקביעה אילו משרות בשירות 

אופ  שיטתי מה ה  המשרות המתאימות ולא בחנו ב, המדינה יאוישו בדר$ זו

שימוש לא מבוקר ולא מידתי במנגנו  של ועדות האיתור והחלתו על . לכ$

משרות נוספות ללא הסדרה כוללת חותרי	 תחת עקרונות היסוד של שיטת 

שכ  פירוש	 שינוי דר$ המל$ שנקבעה למינויי	 , המינויי	 הקבועה בחוק

 . באופ  העוק� את החקיקה#רז פומבי  מינוי באמצעות מכ#בשירות הציבורי 

תשומת לב מיוחדת מקדיש משרד מבקר המדינה להכנת דוחות הנוגעי	 

ולעתי	 אי  מי , אשר קשה לה  יותר לעמוד על זכויותיה , לאוכלוסיות חלשות

כתוצאה מהעלייה בתוחלת החיי	 מהווי	 הקשישי	 בישראל . שיהיה לה  לפה

 סובלי	 מבעיות בריאות ומירידה בתפקוד חלק	.  מאוכלוסיית המדינה#10%כ

חלק	 זקוקי	 להשגחה בכל שעות היממה , האינטלקטואלי והנפשי, הפיזי

וחלק	 זקוקי	 לשירותי בריאות בקהילה ובבתי , ולעזרה בפעולות היו	 יו	

בדוח זה קובצו יחדיו פרקי	 העוסקי	 בכמה היבטי	 חשובי	 של . חולי	

 טיפולי בית שמספקות קופות # בקהילה הקשיש: הטיפול בצורכי הקשישי	

מצוקת האשפוז במחלקות ; טיפול מרובה תרופות לקשישי	; החולי	 לקשישי	

ועובדי	 ; מת  שירותי סיעוד לקשישי	 בקהילה; הפנימיות בבתי חולי	 כלליי	

הדוח מצביע על ליקויי	 משמעותיי	 בטיפול המדינה . זרי	 בתחו	 הסיעוד

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

אשר למצוקת האשפוז הקשה . משמעותי את הטיפול באוכלוסיית הקשישי	

,  עקב חשיבותו הרבה של הנושא והשפעתו על חולי	 רבי	#בבתי החולי	 

את , באופ  חריג, מצא לנכו  משרד מבקר המדינה להציג, בעיקר קשישי	

ולפני סג  , המכה  ג	 כשר הבריאות, משלההסוגיות העקרוניות לפני ראש המ

עוד קוד	 סיו	 עבודת , 2010כבר בחודש יולי , שר הבריאות ושר האוצר

על מנת שנית  יהיה לנקוט צעדי	 דחופי	 למציאת פתרונות בסוגיה , הביקורת

 .חשובה זו שיש לה השפעה על חיי אד	 היכולת להציל חיי	

בתחו	 .  אחדי	 המקובצי	 יחדיובכמה תחומי	 נוספי	 נבדקו כמה נושאי	

,  ארגו #הגרלות מפעל הפיס : ההגרלות וההימורי	 נבדקו שלושה נושאי	

והימורי	 בלתי חוקיי	 המתקיימי	 ; מועדוני מנויי	 על הגרלות; פיקוח ובקרה



ענייני : בתחו	 גופי השידור הציבורי נבדקו שני נושאי	. באמצעות האינטרנט

 .י	 בפעילותה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיומינהל ברשות השידור והיבט

תחו	 חשוב נוס� שבו עוסקי	 כמה פרקי	 הוא פעילותה של רשות המסי	 

מיסוי מוסדות ; הלי$ גילוי מרצו  ברשות המסי	; גביית חובות מס: בישראל

מינויי	 ומכרזי	 ברשות המסי	 ומיסוי ; ציבוריי	 ומוסדות ללא כוונת רווח

דוחות מצביעי	 על ליקויי	 משמעותיי	 בנושאי	 שוני	 ה. יבוא עגלי	

 .ויש לפעול בהקד	 לתקנ	, הקשורי	 לפעילותה של רשות המסי	

הנוגעת לאיכות חייה	 של כל , משרד מבקר המדינה מחויב להגנת הסביבה

מחויבות זו באה לידי ביטוי משמעותי בדוחות המשרד בשני	 . תושבי המדינה

ופרק נוס� , הכולל פרק חשוב שעניינו הבנייה הירוקה, האחרונות וג	 בדוח זה

מדוח זה . המביא ממצאי מעקב בנושא פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה

עדיי  יש לשפר במידה ניכרת את הלי$ האכיפה , כי למרות פעולות שננקטו, עולה

 .במשרד להגנת הסביבה על מנת להביא לשיפור מהותי באיכות הסביבה בישראל

וה	 משלימי	 את , כללי	 ג	 כמה פרקי	 העוסקי	 במערכת הביטחו בדוח נ

אשר עסק כולו בביקורת על מערכת , א61קוב' הפרקי	 שנכלל בדוח שנתי 

; ל ובמשרד הביטחו "מחקר ההיסטוריה הצבאית והביטחונית בצה: הביטחו 

אחזקה ופיתוח של , מערכות שליטה ובקרה בפיקוד העור� ובדיקת עסקה לרכש

 .מסוי	י	 בתחו	 מכשיר

בדוח זה נכללות ג	 שתי חוות דעת שהוכנו על פי בקשת הוועדה לענייני ביקורת 

נוסח  [#1958ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה21לפי סעי� , המדינה של הכנסת

השנייה עוסקת . האחת עניינה מניעת אבדנות של אסירי	 ועצורי	]. משולב

 חלקי	 מחוות דעת זו לא יונחו על כי, יש לציי . בסוגיית העבודות בהר הבית

על פי החלטתה של ועדת משנה של הוועדה לענייני , שולח  הכנסת ולא יפורסמו

,  לחוק מבקר המדינה17בהתא	 להוראות סעי� , ביקורת המדינה של הכנסת

 ].נוסח משולב [#1958ח"התשי

כחלק ממדיניות משרד מבקר המדינה בשני	 האחרונות מוש	 דגש מיוחד על 

 ג	 בדוח זה מובאי	. עקב אחר תיקו  ליקויי	 שהועלו בדוחות קודמי	מ

ממצאי ביקורות מעקב שנעשו בעקבות דוחות ביקורת קודמי	 בנושאי	 

כי הוק	 אג� מיוחד במשרד מבקר המדינה שייעודו , בהקשר זה, נציי . חשובי	

כי , עוד נזכיר. הוא מעקב אחר תיקו  הליקויי	 שהועלו בדוחות הביקורת



, ]נוסח משולב [#1958ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה44בכנסת התקבל תיקו  

א	 עובד בגו� מבוקר לא קיי	 את שהוטל עליו על פי דוחות , אשר על פיו

יהווה הדבר עבירת משמעת לפי הדי  המשמעתי , ללא הצדק סביר, הביקורת

ות חקיקה זו מחזקת במידה משמעותית את האפקטיבי. החל באותו גו� מבוקר

 .של דוחות מבקר המדינה

אשר יש בה	 כדי ,  פרקיו נושאי	 רבי	 ומגווני	#61דוח רחב יריעה זה מקי� ב

הכנתו הצריכה מאמ' רב של עובדי משרד . להשפיע על חייו של כל אזרח במדינה

. כנדרש, ביסודיות ובמקצועיות, אשר עמלו על הכנתו בקפדנות, מבקר המדינה

 היא לפעול בדר$ מהירה ויעילה לתיקו  הליקויי	 חובת	 של הגופי	 המבוקרי	

שמא , חלילה לנו. שהועלו בדוח זה על מנת לקד	 את השירות הציבורי בישראל

 ".הכלבי	 נובחי	 והשיירה עוברת: "תתאמת כלפינו האמרה
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 מ" פיתוח ונכסי� בע�חברת נמלי ישראל 

 1729 .......................................................הסדרת השימוש בנכס בחיפה

 מפעל הפיס
 1735 ........הטיפול בשתי תביעות משפטיות הנוגעות לכמה בכירי� לשעבר

  מערכת הביטחו
 �פרק שביעי 

 1789 ...........................................................................יקורתבפעולות ה

 ובמשרדל " בצה�מחקר ההיסטוריה הצבאית והביטחונית 

 1791 .........................................................................................הביטחו�

 1803 .......................................מערכות שליטה ובקרה בפיקוד העור�

 1805 .................................�מכשירילאחזקה ולפיתוח , עסקה לרכש

  לחוק21 חוות דעת על פי סעי� �פרק שמיני 

 1823 ...........................................................................יקורתבפעולות ה

 1825 ..................................................יעת אבדנות אסירי� ועצורי�מנ

 1843 ..........................................................סוגיית העבודות בהר הבית
 

✯ 

 

 1847 .............................................................מבקר המדינה: חוק יסוד

 1849 ...................]נוסח משולב [�1958ח"התשי, חוק מבקר המדינה

 



 


