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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:  עקרונות הביקורת שאומצו במשרד מבקר המדינההטמעת

מדיניות זו . 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 

. רחבות שעל הטיפול בה  מופקדי  כמה משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות

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

חת מבעיות המשילות הקשות של ממשלות ישראל דוח זה מלמדי  על א

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

מחלוקות אלה פוגעות . בלי שהגיעו לכלל פתרו , נמשכות שני  ארוכות

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 , הגורמות לציבור נזקי  ניכרי 



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

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

המדינה ומשרד המשפטי  אמות מידה מפורטות לקביעה אילו משרות בשירות 

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

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

 עקרונות היסוד של שיטת משרות נוספות ללא הסדרה כוללת חותרי  תחת

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

 . באופ  העוק  את החקיקה# מינוי באמצעות מכרז פומבי #בשירות הציבורי 
תשומת לב מיוחדת מקדיש משרד מבקר המדינה להכנת דוחות הנוגעי  

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

כתוצאה מהעלייה בתוחלת החיי  מהווי  הקשישי  בישראל . שיהיה לה  לפה

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

חלק  זקוקי  להשגחה בכל שעות היממה , האינטלקטואלי והנפשי, הפיזי

 לשירותי בריאות בקהילה ובבתי וחלק  זקוקי , ולעזרה בפעולות היו  יו 

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

 טיפולי בית שמספקות קופות #הקשיש בקהילה : הטיפול בצורכי הקשישי 

מצוקת האשפוז במחלקות ; טיפול מרובה תרופות לקשישי ; החולי  לקשישי 

ועובדי  ; תי סיעוד לקשישי  בקהילהמת  שירו; הפנימיות בבתי חולי  כלליי 

הדוח מצביע על ליקויי  משמעותיי  בטיפול המדינה . זרי  בתחו  הסיעוד

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

אשר למצוקת האשפוז הקשה . משמעותי את הטיפול באוכלוסיית הקשישי 

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

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

ולפני סג  , המכה  ג  כשר הבריאות, הסוגיות העקרוניות לפני ראש הממשלה

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

די  דחופי  למציאת פתרונות בסוגיה על מנת שנית  יהיה לנקוט צע, הביקורת

 .חשובה זו שיש לה השפעה על חיי אד  היכולת להציל חיי 
בתחו  . בכמה תחומי  נוספי  נבדקו כמה נושאי  אחדי  המקובצי  יחדיו

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

ורי  בלתי חוקיי  המתקיימי  והימ; מועדוני מנויי  על הגרלות; פיקוח ובקרה



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

 .מינהל ברשות השידור והיבטי  בפעילותה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
תחו  חשוב נוס  שבו עוסקי  כמה פרקי  הוא פעילותה של רשות המסי  

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

מינויי  ומכרזי  ברשות המסי  ומיסוי ; ציבוריי  ומוסדות ללא כוונת רווח

הדוחות מצביעי  על ליקויי  משמעותיי  בנושאי  שוני  . יבוא עגלי 

 .ויש לפעול בהקד  לתקנ , הקשורי  לפעילותה של רשות המסי 
הנוגעת לאיכות חייה  של כל , יבהמשרד מבקר המדינה מחויב להגנת הסב

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 , נקטוכי למרות פעולות שנ, עולה

 .במשרד להגנת הסביבה על מנת להביא לשיפור מהותי באיכות הסביבה בישראל
וה  משלימי  את , בדוח נכללי  ג  כמה פרקי  העוסקי  במערכת הביטחו 

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

; ל ובמשרד הביטחו "היסטוריה הצבאית והביטחונית בצהמחקר ה: הביטחו 

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

 .מכשירי  בתחו  מסוי 
בדוח זה נכללות ג  שתי חוות דעת שהוכנו על פי בקשת הוועדה לענייני ביקורת 

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

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

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

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

,  לחוק מבקר המדינה17ת סעי  בהתא  להוראו, ביקורת המדינה של הכנסת

 ].נוסח משולב [#1958ח"התשי
כחלק ממדיניות משרד מבקר המדינה בשני  האחרונות מוש  דגש מיוחד על 

ג  בדוח זה מובאי  . מעקב אחר תיקו  ליקויי  שהועלו בדוחות קודמי 

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

חקיקה זו מחזקת במידה משמעותית את האפקטיביות . החל באותו גו  מבוקר

 .של דוחות מבקר המדינה
אשר יש בה  כדי ,  פרקיו נושאי  רבי  ומגווני #61דוח רחב יריעה זה מקי  ב

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

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

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

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

  ".בי  נובחי  והשיירה עוברתהכל: "תתאמת כלפינו האמרה
 ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה  )'בדימ(שופט , מיכה לינדנשטראוס   

  2011מאי   א"אייר התשע , ירושלי 



 תוכ  הענייני 
  מטלות רוחב פרק ראשו  

 17 .............................משרדיות מתמשכות הטיפול במחלוקות בי 

 23 .....................................................ועדות איתור בשירות הציבורי

 31 .................................................................לתפיתוח התיירות באי

  היבטי  בתחו  הטיפול בצורכי הקשישי  פרק שני 
 37 ...........................................................................פעולות הביקורת

 טיפולי בית שמספקות קופות החולי   הקשיש בקהילה 

 39 ......................................................................................לקשישי 

 45 .................................................טיפול מרובה תרופות לקשישי 

 51 ........מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי  כלליי 

 63 .......................................מת  שירותי סיעוד לקשישי  בקהילה

 69 .......................................................זרי  בתחו  הסיעודעובדי  

  הגרלות והימורי   פרק שלישי 
 77 ...........................................................................פעולות הביקורת

 79 ................................פיקוח ובקרה,  ארגו  הגרלות מפעל הפיס 

 85 ..............................................................מועדוני מנויי  להגרלות

 87 .......הימורי  בלתי חוקיי  המתקיימי  באמצעות האינטרנט



  גופי  העוסקי  בתחו  השידור פרק רביעי 
 רשות השידור

 95 .....................................................................רגו ענייני מינהל וא

 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
 107 ..................היבטי  בפעילותה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

  משרדי ממשלה פרק חמישי 
 משרד ראש הממשלה

 117 .....................ניהול רשומות אלקטרוניות ושימור  במשרדי ממשלה

 121 .................................................................................משרד האוצר

 אג  החשב הכללי
ל רכוש קבוע  הרישו  החשבונאי ש  31.12.09 מאז  המדינה ל

 123 ........................................................................................ומלאי

 125 ................................................................מינהל הרכב הממשלתי

 רשות המסי  בישראל

 127 .........................................................................גביית חובות מס

 129 ..................................................הלי  גילוי מרצו  ברשות המסי 

 131 ..........................מיסוי מוסדות ציבוריי  ומוסדות ללא כוונת רווח

 135 ..................................................מינויי  ומכרזי  ברשות המסי 

 137 ...................................................................מיסוי על יבוא עגלי 

 139 ..................................................................משרד הבינוי והשיכו 

 141 ....................בינוי ועיבוי הבנייה שות עירונית באמצעות פינויהתחד

 145 .................................................טיפול בבקשות לסיוע בשכר דירה

 מינהל מקרקעי ישראל

 149 ..................................................................ניהול מערכות המידע

 153 .............................................................................משרד הבריאות

 155 ........................תרומות לבתי חולי  וקשריה  ע  אגודות הידידי 

 163 .....................................................פינוי רפואי באמצעות מסוקי 



 ממצאי מעקב
 167 ...............................................................מניעת השמנה

 177 ...............................................................משרד להגנת הסביבהה

 179 ...............................................................................בנייה ירוקה

 ממצאי מעקב
 185 ..............................פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה

 משרד החו 
 189 .............................פעילות המשרד בתחומי הדיפלומטיה הציבורית

 195 ................................................................................משרד החינו 
 197 .......................................שיבו  תלמידות בבתי ספר במגזר החרדי

סי  מרכזי  קהילתיי  בישראל "התקשרות ע  החברה למתנ
 207 ..........................................  מת  שירותי  לנוער מנותקמ לש"בע

 213 ......................סיוע כספי של משרד החינו  לסטודנטי  ולתלמידי 

 219 ........................................................מסעות תלמידי תיכו  לפולי 

 223 ....................................................משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 225 ............................היבטי  בפעולת היחידה לפיקוח על הצומח והחי

 231 ..........................................................................ניהול ענ  הדייג

 משרד המשפטי 

 237 .................................................מת  סיוע משפטי בתחו  האזרחי

 משרד הפני 

 241 ..........................................................פרויקט תעודת זהות חכמה

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכי 

 247 ............................................פיקוח על מכוני הרישוי ועל המוסכי 

 251 ........................................המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

 253 .....................................................סיוע לעסקי  קטני  ובינוניי 

 257 ..........................................................................מרכז ההשקעות

 261 ...............................................................הכשרה מקצועית לנוער

 269 ................................................מעונות יו  ומשפחתוני  לפעוטות



חברות ממשלתיות ,  מוסדות המדינה שישי פרק 

 ותאגידי 
 מ" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע " אגד"

 279 ...............................................................הצטיידות באוטובוסי 

 283 ..................................................................אביב אוניברסיטת תל

 285 ......בחינת זיקות והלי  סיו  כהונת הנשיא,  מינויי  הוועד המנהל 

 293 .......................................................................השקעות פיננסיות

 מ" חברה לתחבורה ציבורית בע ד  

 299 ............................................................................ות לנוסעהשיר

 המועצה לניסויי  בבעלי חיי 

 301 ....................................................הפיקוח על ניסויי  בבעלי חיי 

 מ"חברת החשמל לישראל בע

 311 ..................................................................................שכר עידוד

 315 .................................מ"יפו בע אביב חברת היכלי הספורט תל
 317 .............................שדרוג וייעוד,  שיפו  אליהו  היכל הספורט ביד

 329 ......אליהו חלוקת כרטיסי  למשחקי  ומופעי  בהיכל הספורט ביד

 מ"חברת כביש חוצה ישראל בע

 333 ................................................................ניהול החברה ותפקודה

 מ"חברת נמל אילת בע

 337 .......................................................................היבטי  מינהליי 

 מ"חברת נמל חיפה בע

 341 .................................................................מערכת לניהול מכולות

 מ" פיתוח ונכסי  בע חברת נמלי ישראל 
 345 .......................................................הסדרת השימוש בנכס בחיפה

 מפעל הפיס

 347 ........ירי  לשעברהטיפול בשתי תביעות משפטיות הנוגעות לכמה בכ



  מערכת הביטחו   פרק שביעי 
 357 ...........................................................................פעולות הביקורת

ל ובמשרד " בצה מחקר ההיסטוריה הצבאית והביטחונית 

 359 .........................................................................................הביטחו 
 363 .......................................מערכות שליטה ובקרה בפיקוד העור 

 365 .................................לאחזקה ולפיתוח מכשירי , עסקה לרכש

  לחוק21 חוות דעת על פי סעי   פרק שמיני 
 371 ...........................................................................פעולות הביקורת

 373 ..................................................מניעת אבדנות אסירי  ועצורי 

 377 ..........................................................סוגיית העבודות בהר הבית



 



          
 פרק ראשו 

 

  מטלות רוחב



 



 17 
   משרדיות מתמשכות הטיפול במחלוקות בי 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
, החינו , הבריאות, הבינוי והשיכו , במשרדי המשפטי , במשרד ראש הממשלה

המסחר , ירותי  החברתיי  והתעשייההרווחה והש, החקלאות ופיתוח הכפר
בכלל . והתעסוקה נבדקו דרכי הטיפול במחלוקות מהותיות בי  משרדי ממשלה

לש  קבלת מידע על מחלוקות   משרדי ממשלה15לי  של "זה נשלח שאלו  למנכ
  . מהותיות שהתגלעו בי  משרד  ובי  משרדי ממשלה אחרי 

.  אחריותה השלטונית רחב ביותרותחו , הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה
חלוקת , באישור הכנסת, היא קובעת, הממשלה: אשר על כ  ובהתא  לחוק יסוד

ג  לאחר קביעת חלוקת העבודה , אול  בפועל. עבודה ותחומי התמחות לפי משרדי 
, כמו כ . הזאת יש תחומי פעילות וסמכויות הנמצאי  בידי כמה משרדי  ג  יחד

ולכ  מתגלעות מדי פע  ,  בי  משרדי הממשלה אינה ברורהלפעמי  חלוקת העבודה
בה  כאלה הנמשכות  ,בפע  מחלוקות בי  המשרדי  בדבר סמכויות ודרכי פעולה

ה  גורמות , משרדיות אלה אינ  מיושבות כל עוד מחלוקות בי . שני  רבות ללא פתרו 
ה שירות מסוי   הזכאיות לקבל מהמדינתנזק לציבור בכללותו או לאוכלוסיות ייחודיו

 . אשר נמנע מה  עקב המחלוקת
 בי  משרדי 2010 2006ששררו בשני  , בדוח זה ד  משרד מבקר המדינה במחלוקות

ממשלה העוסקי  בביצוע
1

אשר נמשכו יותר משנה וגרמו לנזקי  מערכתיי  או , 
  ).  מחלוקות מהותיות להל  (לפגיעה באזרחי  

 פעולות הביקורת
 דרכי הטיפול במחלוקות  בדק משרד מבקר המדינה את2010אוגוסט  סבחודשי  מר

 משרד  להל  (משרד ראש הממשלה  בנעשתההבדיקה . מהותיות בי  משרדי ממשלה
החקלאות ופיתוח , החינו!, הבריאות, הבינוי והשיכו ,  המשפטי יבמשרד, )מ"רה

ר המסח, והתעשייה)  משרד הרווחה להל  ( הרווחה והשירותי  החברתיי  ,הכפר
העביר משרד מבקר המדינה שאלו    על כ!נוס"). ת" משרד התמ להל  (והתעסוקה 

 משרדי ממשלה ובו ה  התבקשו לספק מידע על מחלוקות מהותיות 15לי  של "למנכ
כמו כ  בח  ).  השאלו  להל  ( בי  משרד  ובי  משרדי ממשלה אחרי  ואשר אירע

__________________ 
משרד המשפטי  ,  משרד האוצר יש ג  מחלוקות בי  משרדי  העוסקי  בביצוע ובי  משרדי המטה   1

לחלק . י  הביצועיי לִתקנו  וליישו  מדיניות על ידי המשרד,  בנוגע לתקצוב ונציבות שירות המדינה 
 .מהמחלוקות הנדונות בדוח יש ג  השלכות תקציביות
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 ות בטיפול במחלוקות בי משרד מבקר המדינה את התמודדות  של מדינות אחר
למשל נהלי  להקמת ועדות שרי  , משרדיות באמצעות חוקי  ונוהלי עבודה

בבריטניה
2

 .  
 עיקרי הממצאי 

 מחלוקות מהותיות שלא הגיעו לכלל פתרו  
ת .1 ו כ ש מ ת מ ת  ו ק ו ל ח מ ל  ש ל  ו ד ג ה ר   פ ס תשובות הנשאלי  על : מ

ות מהותיות אשר חלק   היו לפחות ארבעי  מחלוק2010 2006השאלו  העלו שבשני  
יודגש כי בפועל מספר המחלוקות גדול הרבה . נמשכו יותר מעשור ורוב  טר  נפתרו

 . לי המשרדי  העלו בשאלו  רק את הבולטות שבה "שכ  מנכ, יותר
ת .2 ו ק ו ל ח מ ה ו  מ ר ג ש י   ק ז נית  לסווג את נזקי המחלוקות המהותיות : נ

ולנזקי  , ר ובה  אוכלוסיות חלשותשפגעו באוכלוסיות שונות בציבו, לנזקי  ישירי 
  :כמפורט להל , מינהליי  לתפקוד הממשלתי כלכליי 

י  )א( ר י ש י י   ק ז בעקבות מחלוקות לא סיפקו משרדי ממשלה לקבוצות : נ
ובכ! גרמו לה  נזקי  ישירי  בתחומי  , אוכלוסייה מסוימות שירות שהיו זכאיות לו

 בשל מחלוקת מתמשכת בי  משרד  הציבור סיכו  בריאות )  1:   (כמודג  להל , שוני 
לא קיבלו ילדי  ובני נוער ,  שנה15 הנמשכת למעלה מ, הרווחה למשרד הבריאות

השוהי  במוסדות של משרד הרווחה לאחר אשפוז פסיכיאטרי מענה ראוי לבעיות 
 בשל מחלוקת בי  משרד החינו!  פגיעה בעקרו  השוויו  )  2.   (טיפוליות מורכבות

במש! לפחות שלוש שנות לימודי  לא מימנה המדינה ליווי רפואי , בריאותלמשרד ה
לחלק מהתלמידי  בעלי צרכי  בריאותיי  מורכבי  הזקוקי  להשגחה רפואית 

צמודה בשעות הלימודי  וזכאי  למימו  זה על פי חוק
3

בשל כ! חלק  לא השתתפו . 
 . באופ  סדיר בלימודי 

י  )ב( י ל כ ל כ י   ק ז י  נ י ל ה נ י לוקות א" גרמו נזקי  לתפקוד  המח :מ
היעדר מדיניות אחידה וחוסר תיאו  , של משרדי  ממשלתיי  בשל בזבוז משאבי 

כגו  שתי מערכות , כפל מערכות במשרדי  שוני )  1:   (בפעילות בי  גופי  שוני 
לפיקוח על מכללות להכשרת הנדסאי  וטכנאי  מוסמכי  שהפעילו לפחות עד סו" 

ת"ינו! ומשרד התמ משרד הח2010שנת 
4

הגברת )  2.   (ופעלו בחוסר תיאו  ביניה , 
בשל המחלוקת האמורה לעיל , למשל; כגו  בתי המשפט, העומס על מערכות ציבוריות

בי  משרד החינו! למשרד הבריאות בדבר האחריות למימו  ליווי רפואי לתלמידי  
ת המדינה לספק  לחייב א2009נדרש בית המשפט המחוזי באוגוסט , הזקוקי  לכ!

מימו  עבור ליווי רפואי לתלמידה שהדבר נמנע ממנה
5
.   

__________________ 
2  Guide to Cabinet and Cabinet Committees, Cabinet Office, London. 
וחוק חינו  ; 1994 ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי; 1949 ט"התש, של חוק לימוד חובה מכוח   3

 .1988 ח"התשמ, מיוחד
היבטי  בפעילות המכו" הממשלתי להכשרה "  בפרק,)È˙ ˘ ÁÂ„59 ·)2009 , מבקר המדינה  4

 . ואיל 1184' עמ, )"ט"מה(בטכנולוגיה ובמדע 
 .1645/09) ירושלי (מ "עת  5



 19 משרדיות מתמשכות הטיפול במחלוקות בי 

 מנגנוני  ליישוב מחלוקות 
כי הממשלה נושאת באחריות משותפת כלפי , בי  השאר, הממשלה קובע: חוק יסוד

 לענייני משרדו כלפי ראש תואילו לכל שר אחריות מיניסטריאלי, הרשות המחוקקת
ת הממשלה מונח לפתח  של השרי  וה  אחראי  דהיינו ביצוע החלטו. הממשלה

 . לבצע  ג  א  מתעוררות בגינ  מחלוקות בי  המשרדי 
משרדי . הוק לפתרו  מחלוקות מהותיות במש  השני  התגבשו כמה מנגנוני אד

ומינו לעתי  צוותי עבודה , ממשלה שהיו חלוקי  ביניה  קיימו מגעי  בדרגי  השוני 
אול  הוא , הלי  מעי  זה הוא חשוב וראוי. רו  המחלוקותמשרדיות לפת או ועדות בי 

 והראיה לכ  היא שהבדיקה העלתה עשרות מחלוקות  אינו נות  מענה לכל המחלוקות 
 .מהותיות שנמשכו זמ  רב ונותרו ללא הכרעה וללא טיפול
ת ו ק ו ל ח מ ב ל  ו פ י ט ל ו  ע ב ק נ ש י   נ ו נ ג נ הממשלה בהחלטתה :מ

6
 והיוע  

המשפטי לממשלה בהנחיותיו
7

 קבעו כי במקרה של מחלוקת משפטית בי  רשויות 
הממשלה קבעה בתקנו  לעבודת הממשלה . המדינה יכריע היוע  המשפטי לממשלה

פי די  הנתונה בידי שני שרי  או יותר ואי   סמכות על: "כי)  תקנו  הממשלה להל  (
השר שביקש מעמיתו להפעיל סמכות משותפת ולא ,  להפעלת הסמכותהסכמה ביניה 

האחריות לפתרו  ."  יביא את המחלוקת בפני ראש הממשלה  יו  30נענה בתו  
משרדיות מוטלת אפוא בראש ובראשונה על משרדי הממשלה ועל השרי   מחלוקות בי 

על השרי  להביאה לפני ראש , וא  יש מחלוקת שלא הצליחו ליישב, העומדי  בראש 
 . הממשלה

ה ל ש מ מ ל י  ט פ ש מ ה ע   ו י גיעו להכרעה במשרד מחלוקות ה, ככלל :ה
או , המשפטי  בעיקר עקב פנייה של משרדי  בסוגיות משפטיות שה  חלוקי  בעניינ 

אשר לגביה  נדרש היוע  המשפטי , עקב הליכי  משפטיי  שנוהלו כנגד המדינה
פעמי  לא מעטות טיפל משרד המשפטי  . לממשלה להכריע בדבר עמדת המדינה
רק בעקבות פנייה של עמותת : לדוגמה, וניי במחלוקות שהביאו לפניו גורמי  חיצ

"בזכות"
8

 "בג  למשרד המשפטי  בהלי  קד 
9

בנוגע למחלוקת בדבר , 2009 ביולי 
התערב משרד המשפטי  במחלוקת ודרב  את מנהלי , האחריות למימו  ליווי רפואי

המשרדי  החלוקי  לקד  נתיב שיאפשר לספק לתלמידי  את השירות החיוני שה  
טיפל היוע  המשפטי , נוס' על מחלוקות משפטיות גרידא.  על פי חוקזכאי  לו

לממשלה ג  במחלוקות מורכבות בעלות היבטי  תקציביי  והיבטי  של קביעת 
נמצא כי היוע  המשפטי לממשלה טיפל בהיבטיה  המשפטיי  של חלק . מדיניות

יישובה ממחלוקות אלה ונדרש שלב נוס' ליישוב המחלוקת לאחר שהפנה את המש  
הדבר גר  ; כגו  משרד האוצר או משרד ראש הממשלה, לגורמי מטה אחרי 

 . להתמשכות ההלי  לפתרו  המחלוקת
__________________ 

 . 28.4.93  מ78/תמ' בהחלטה מס  6
 .9.1000'  ובהנחיה מס1.0000' בהנחיה מס  7
 ".וגבלויות המרכז לזכויות אד  של אנשי  ע  מ בזכות "עמותת   8
במסגרתו עותרי  פוטנציאליי  פוני  אל , שנועד לחסו$ הליכי  משפטיי  עתידיי , הלי$ לא פורמלי  9

בלא תלות , צי  במשרד המשפטי  כדי שפניית  תטופל תו$ הלי$ בדיקה כמו שיפוטי"מחלקת הבג
 .)"בהגשת עתירה לבג
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ו ד ר ש מ ו ה  ל ש מ מ ה ש  א מ טיפל במחלוקות ששרי  הביאו "נמצא שמשרד רה :ר
בנושאי , לפני ראש הממשלה בנושאי  העומדי  בראש סדר העדיפויות של הממשלה

ובמחלוקות הכרוכות בהיקפי  תקציביי  , פעות פוליטיותבנושאי  בעלי הש, מדיניות
הבדיקה העלתה ג  שלנציגי ראש הממשלה תרומה ניכרת לפתרו  מחלוקות . גדולי 

אול  נמצא שמחד גיסא שרי  ומשרדי הממשלה הביאו לפני ראש . שהובאו לפתחו
 משרדיות שלא היה צור  להעביר  אליו מאחר מחלוקות בי , בי  היתר, הממשלה

ומאיד  גיסא המשרדי  , שהסמכות בנושא הייתה בידי גורמי  סטטוטוריי  אחרי 
על פי תקנו  , שבה , לא פנו לראש הממשלה בעניינ  של חלק מהמחלוקות המהותיות

ולפיכ  לא היה ביכולתו לפעול כדי , מ"היה צור  במעורבות משרד רה, הממשלה
פעמי  לא מעטות טיפל משרד , 2010מ מיוני "ל משרד רה"לדברי מנכ, בנוס'. ליישב 

כמו , מ במחלוקות עקב מעורבות גורמי  חיצוניי  שהעלו אות  על פני השטח"רה
  .  ומבקר המדינה"בג, הכנסת

י  ר ש ת  ו ד ע כי הממשלה תמנה ועדות שרי  , בי  השאר, תקנו  הממשלה קובע :ו
לדברי . ה זמניות או לענייני  מסוימי  ותקבע את הרכב  ואת סמכויותי, קבועות

מנגנו  ועדות השרי  הוא אחד המנגנוני  שנקבעו ליישוב , מ"ל משרד רה"מנכ
משרדיות והוא נועד לאפשר דיו  והכרעה במחלוקות בי  שרי  בנושאי   מחלוקות בי 

 ועדות 41ואול  נמצא כי מבי  . שאינ  מצריכי  את התכנסות מליאת הממשלה
היא לא הסמיכה שו  ועדה לדו  , 2010 עד דצמבר 32 השרי  שהקימה הממשלה ה

משרדיות בפתרו  מחלוקות בי 
10

יצוי  כי מבי  המחלוקות שמשרד מבקר המדינה בדק . 
מכא  עולה כי א' שנראה . לא נמצאה א' מחלוקת שהשרי  הפנו לוועדות שרי 

משרדיות בתחומי   שוועדות השרי  עשויות לשמש כמנגנו  לפתרו  מחלוקות בי 
 לא   באמצעות קיו  דיו  משות' של הגורמי  הנוגעי  למחלוקת  ת שעליה  ה  אמונו

 . נקבע כי ה  ישמשו כמנגנו  האמור וה  אכ  אינ  משמשות כמנגנו  כזה
י ת א ו ק ו ל ח מ ב ל  ו פ י ט ל ו  ע ב ק נ ש י   נ ו נ ג נ מ ב ש  ו מ י נמצאו מקרי   :ש

לי  לא הביאו את המחלוקות המהותיות לפני המנגנוני  שנועדו "בה  השרי  והמנכ
בעניי  מחלוקת בי  משרד , למשל. מ והיוע  המשפטי לממשלה" משרד רה  בה  לטפל

, הרווחה למשרד הבריאות שבעטייה לא סיפקה המדינה ככלל אביזרי עזר שיקומיי 
עוד ; לנכי  אשר שהו במוסדות תומכי  של משרד הרווחה, כגו  כיסאות גלגלי 

את , כ יצחק הרצוג" ח, העלה שר הרווחה דאז31 בתקופת כהונתה של הממשלה ה
העלה , 2009ביוני , ובהמש , כ יעקב ב  יזרי"ח, המחלוקת לדיו  ע  שר הבריאות דאז

מאחר שלא עלה בידי שר . כ יעקב ליצמ "ח, את המחלוקת לדיו  ע  סג  שר הבריאות
היה עליו להביאה ,  יו 30הרווחה דאז לפתור את המחלוקת ע  שר הבריאות בתו  

ל משרדו "ולא להחזירה לטיפול מנכ, כפי שנקבע בתקנו  הממשלהלפני ראש הממשלה 
   .כפי שעשה בפועל, ל משרד הבריאות"מול מנכ

 משרדיות  הצור  בהלי  מוסדר לפתרו  מחלוקות בי 
מהאמור לעיל עולה כי לראש הממשלה וליוע  המשפטי לממשלה תרומה ניכרת ליישוב 

על כ  שומה על משרד . באו לידיעת אול  מחלוקות מהותיות רבות לא הו. מחלוקות
ראש הממשלה לייצר כלי  לאיתור מחלוקות אלו ולהסב את תשומת לבו של ראש 

__________________ 
 .  לפתרו* מחלוקות ספציפיות שתי ועדות שרי32 הקימה הממשלה ה, נוס( על ועדות אלה  10
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על תלונות הציבור ועל פרסומי , בי  היתר, כלי  אלה יכולי  להתבסס. הממשלה לנדו 
 . וכ  על דוחות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, התקשורת

חריותה הביצועית ולצמצ  ככל האפשר את כמות חובתה של הממשלה לממש את א
חוקתית שמקורה בחוק  משרדיות המהותיות אינה רק חובה משפטית המחלוקות הבי 

, במסגרת חובה זו. אלא ג  חובה ציבורית של הממשלה כלפי אזרחי המדינה, יסוד
משרדיות כדי לשפר את דרכי  ראוי שהממשלה תקבע מתווה כולל לפתרו  מחלוקות בי 

במתווה זה ראשית לכול יש לחדד לפני . טיפול בה  ולמזער את הנזק הנגר  מה ה
, ציבורית שלא להזניח מחלוקות מהותיות המשרדי  והשרי  את אחריות  השלטונית

על . שקול  אינו תמיד נשמע, בייחוד כאלה הפוגעות בציבור ובפרט באוכלוסיות חלשות
 :יי הממשלה לפעול במתווה זה בשני נתיבי  עיקר

ת .1 מ ז ו י ה  ש י ו (ג ר ת פ י ב י ט ק לא נית  למנוע לחלוטי  את היווצרות  : )א
אשר , אול  יש לקד  צעדי  יזומי  לצמצומ  ולמניעת  מבעוד מועד, של מחלוקות

יגדירו כראוי את תחומי הסמכויות והאחריות ויקטינו את הסיכוי להיווצרות 
וכ  , בנושאי חקיקה" וותסגירת קצ"יש לעשות זאת באמצעות פעולות ל. המחלוקות

לרבות יצירת פורומי  , משרדי באמצעות חיזוק והסדרה של פעולות התיאו  הבי 
כגו  ועדות משותפות של משרדי  העוסקי  בתחומי  משיקי  ופורו  , להידברות

  .לי  של משרדי הממשלה"מנכ
ה .2 ר י ד ס מ ו ה  ב י ג מ ה  ש י ת (ג י ב י ט ק א יש לגבש תכנית מובנית ): ר

בכלל זה ראוי . ומנגנוני  לקיו  הלי  יעיל ומועיל ליישוב מחלוקותשתכלול נהלי  
כמו כ  יש להטיל את . לקבוע לוח זמני  לכל שלב בהלי  ליישוב המחלוקת עד לסיומה

, האחריות לפתרו  המחלוקת בראש ובראשונה על המשרדי  והשרי  הנוגעי  בדבר
  . מחלוקות ולפעול לפתרונ ובנוס' לקבוע שהממשלה מחויבת לפעול באופ  יזו  לאתר 

 סיכו  והמלצות
ממצאי דוח זה מלמדי  על אחת מבעיות המשילות הקשות של ממשלות ישראל 

חלק  נמשכות שני  רבות בלי , יש עשרות מחלוקות בי  משרדי הממשלה: לדורותיה 
בעיקר ,  חלק  ישירי  מחלוקות אלו גרמו נזקי  ניכרי  לציבור . שהגיעו לכלל פתרו 

מינהליי  למשרדי הממשלה  נזקי  כלכליי , וחלק  עקיפי , כלוסיות חלשותלאו
 . ולאוצר המדינה

ובתו  , משרדיות במועד סיו  הביקורת אי  תהלי  מובנה ושיטתי ליישוב מחלוקות בי 
חלל זה פועלי  המשרדי  החלוקי  ביניה  ביזמות אקראיות ללא יד מכוונת וללא 

שה  ראויי  כל עוד ה  יעילי  , י  באמצעי  שוני זאת ה  עוש; מסגרת זמ  ברורה
 .ומאפשרי  ליישב בתו  פרק זמ  סביר את המחלוקות

משרדיות  ממצאי דוח זה מלמדי  ג  כי המנגנוני  הקיימי  לטיפול במחלוקות בי 
כל , אמנ  האחריות לפתרו  המחלוקות מוטלת על המשרדי  והשרי . אינ  מספקי 
אול  ;  מצליחי  בכ  עליה  להביא  לידיעת ראש הממשלהוא  אי  ה , אחד בתחומו

לפעול באופ  יזו  לאתר מחלוקות , מתוק' אחריותה המשותפת, ג  הממשלה מחויבת
 . בכל דר  שתראה לנכו , מתמשכות אשר פוגעות בציבור ולהביא לפתרונ 
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נדרש דיו  מעמיק של הממשלה וקבלת החלטה לטיפול בבעיה , לנוכח ממצאי דוח זה
הגורמות לפגיעה , משרדיות הקיימת באמצעות הסדרת הלי  ליישוב מחלוקות בי 

 באזרחי  שאינ  זוכי  לקבל את השירותי  שלה  ה  זכאי  ולנזקי  כלכליי 
 .מינהליי 
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   בשירות הציבוריועדות איתור 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

במשרד , המשפטי  במשרד, במשרד ראש הממשלה, בנציבות שירות המדינה
 וכ  במשרד הבינוי והשיכו , במשרד האוצר, המסחר והתעסוקה, שייההתע

מיו  ובחירה של , סדרי עבודת  של ועדות לאיתור בתאגידי  סטטוטוריי  נבדקו
  . מועמדי  למשרות בכירות בשירות הציבורי

 על האיכות המקצועית ועל האמינות , בי  היתר,אמו  הציבור בשירות הציבורי מושתת
ממשלתי בישראל מושתת על השיטה  השירות הציבורי. בראשושל העומדי  

אשר בעלי , שירות נטול זיקה פוליטית המבצע את מדיניות הממשלה: הבריטית
למעט נושאי משרות בכירות , התפקידי  בו אינ  מתחלפי  ע  חילופי השרי 

ונשמרת בו ההפרדה בי  קובעי המדיניות לבי  הסגל , )לי  ואחרי "מנכ(מעטי  
כפי שהיא באה לידי ביטוי ג   ,דר! המל! למינוי למשרות בשירות הציבורי. קצועיהמ
  היא מכרז , ) חוק המינויי  להל   (1959 ט"התשי, )מינויי (חוק שירות המדינה ב

מועמדי  העומדי  בדרישות הבחירת המועמד הטוב ביותר מבי  שנועד להבטיח את 
חוק , ע  זאת.  למתמודדי  הזדמנויותתו! שמירה על שוויו בהלי! תחרותי המשרה 

המינויי  הסמי! את הממשלה לקבוע משרות פטורות ממכרז בתנאי  שתקבע
1

 ובה , 
שלגביה  משרות בכירות נוספות וכ   ,את מי שימונה לה לבחור שהשר מוסמ! משרות 

 . ממכרזתנאי  לפטוראת הלקבוע רשאית הממשלה 
בגלל חסרונות דינה באמצעות מכרז יש למינוי ממלאי תפקידי  בכירי  בשירות המ

החיוב לקיי  מכרז פנימי לפני פנייה למועמדי  חיצוניי 
2

בחירה הומוגנית של : 
למועמדי  מחו& שוויו  הזדמנויות קיו   אי ;בעיקר מקרב שירות המדינה, מועמדי 

מקרב בעלי ניסיו  גיוס כוח אד  איכותי  ולכ  אי, למשרד הממשלתי הרלוונטי
רטימהשוק הפ

3
למשרות בכירות רבות עובדי  למנות   שרי  החלוברבות השני . 

החליטה הממשלה, 1999בשנת ,  עקב כ!.בפטור ממכרז
4

 לקבל את הצעת היוע& 
ועדת   להל  (המשפטי לממשלה דאז ולהקי  מנגנו  של ועדה לאיתור מועמדי  

י! איתור למספר מצומצ  של משרות הפטורות ממכרז על מנת לייעל את תהל) איתור
. מאיד! גיסא, ולמנוע חשש למינויי מקורבי , מחד גיסא, המועמדי  המתאימי 

לבחו  , הוועדה אמורה לאתר מועמדי  ה  על בסיס פרסו  לקהל הרחב וה  באופ  יזו 
השיטה החדשה באה לשמר את . את כישוריה  ולהגיש לשר הממונה את המלצותיה

__________________ 
 . לחוק המינויי 21מכוח סעי   1
 ).ר" התקשי להל  ( בתקנו  שירות המדינה 10.232סעי   2
בנוגע להליכי המינוי למשרות , ד מני מזוז"עו, חוות דעת של המשנה ליוע" המשפטי לממשלה דאז 3

 .26.6.02 בכירות בשירות המדינה מ
 .14.9.99  מ345' החלטה מס  4
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ובה בעת לפתוח לציבור , ול שיקול פוליטי דמוי מכרז ונט הלי! הבחירה השוויוני 
  .פתח להשתלבות במשרות בכירות בשירות המדינה בהלי! יותר גמיש ממכרז

 פעולות הביקורת
 י בדק משרד מבקר המדינה את המינוי לסירוגי  2010נובמבר  2009ס בחודשי  מר

ות בנציבות שירנעשתה הבדיקה . למשרות בשירות הציבורי באמצעות ועדות איתור
במשרד , במשרד המשפטי , במשרד ראש הממשלה, ) הנציבות להל   (המדינה

ובמשרד הבינוי במשרד האוצר , )ת"תמ משרד ה להל  (המסחר והתעסוקה , תעשייהה
 70  הבדיקה כללה כ.תאגידי  סטטוטוריי  התבקשו למלא שאלוני  בעניי  .והשיכו 

בעקבות .  איתור וולונטריותועדות איתור מוסדרות בשירות המדינה ושלוש ועדות
התפתחויות שחלו בנושא במהל$ הביקורת
5

הארי$ משרד מבקר המדינה את הבדיקה , 
  .2010עד נובמבר 

 עיקרי הממצאי 
השרי , ככלל

6

 מינו את הוועדות לאיתור מועמדי  לכהונה במשרות בכירות בשירות 
ל "מנכ,  או נציגונציב שירות המדינה: חברי  בה  בדר$ כלל חמישה אישי . המדינה

הנציבות . המשרד הנוגע בדבר ומומחי  בתחומי העיסוק הנכללי  במשרה הנדונה
והמשרד הרלוונטי אמורי  לפרס  לקהל הרחב הודעות בדבר המשרה הפנויה ובדבר 

הקמת ועדת איתור כדי שכל המעוניי  בה יציג את מועמדותו
7

ועדת האיתור רשאית ג  . 
על המעונייני  להגיש את . ה שיציגו את מועמדות לפנות ביזמתה לאנשי  בבקש
 .מועמדות  בליווי תיעוד מתאי 
אול  גמישותו טומנת בחובה חשש לפגיעה בהזדמנות , ועדת האיתור היא מנגנו  ראוי

שנעשה על סמ$ , השווה של המועמדי  ה  בשלב המיו  הראשוני לקראת הזימו  לוועדה
וה  כאשר השר בוחר , י  תומכי החלטההטפסי  שהגישו בלבד ללא כלי  מקצועי

על כ  צרי$ להציב סכרי  לשימוש ; כמפורט בהמש$, במועמד אחד ממספר מומלצי 
  .א$ הדבר לא נעשה, בוועדת איתור

 הרחבה ניכרת של השימוש בוועדת האיתור
)"בעקבות פסיקת בג

8
 ובמטרה לשפר את מנגנו  הפטור ממכרז החליטה כאמור 

להקי  את מנגנו  ועדת האיתור ) 345 החלטה  להל   (1999הממשלה בספטמבר 
 המאופיינות בהיבט מקצועי, הפטורות ממכרז ולהחילו על מספר מצומצ  של משרות

__________________ 
 .בעניי  זה ראו בהמש  5
 . נציב שירות המדינה הוא הממנה את ועדות האיתור בשירות המדינה2009משנת . בתקופת הביקורת 6
אול  ,  נקבע כי הוועדה אמורה לפרס  את המשרה2002 מספטמבר 2541' בהחלטת הממשלה מס 7

 .שירות המדינהכנהוג ג  במכרזי  פומביי  ב, בפועל הנציבות מפרסמת אותה בשיתו# המשרד
 .111 )5(ד נב"פ, ' ÈÏÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰Á‡Â ‰˘„Á‰ '   'Ï‡¯˘È ˙ È„ÓÁ‡Â˙ 154/98& "בג 8
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שהממלאי  אות  מופקדי  על שמירת , מדעי מובהק או שה  בעלות אופי רגולטורי
 .תלות מקצועית האינטרס הציבורי ונדרשת מה  מידה רבה של עצמאות ואי

ומשרדי  משרד המשפטי  בשיתו,,  היה על הנציבות345ועל יוצא מהחלטה כפ
באמצעות לעשות עבודת מטה לקביעת המשרות שיאוישו , הממשלה הנוגעי  בדבר

ולפיכ$ לא נקבעו מגבלות לשימוש בוועדות , עשתה כ לא  הנציבותואול  , ועדת איתור
על תשע משרות בשירות ה הממשלהחילה אותו , הוק  מנגנו  ועדת האיתור כש:איתור

רשימת המשרות   מספר  גדל פי אחד עשר מועד סיו  הביקורת ואילו עד  ,המדינה
 100 ללה כ באמצעות ועדת איתור כבשירות המדינה שהממשלה אישרה לאייש 

 סוג המשרות  היו במקור פטורות ממכרז ) 30% ( נמצא שרק מיעוט, זאת ועוד. משרות
 מהמשרות שאוישו במועד 30% כ, יתר על כ ; לכתחילהשעבורו נועד מנגנו  זה מ

כפי שא, עולה , בפועל. הביקורת באמצעות ועדת איתור אוישו בעבר באמצעות מכרז
)ייעו)(ל משרד ראש הממשלה והמשנה ליוע) המשפטי לממשלה "מדברי מנכ

9
מאז , 

 הקמת מנגנו  ועדת האיתור ראתה הממשלה בהלי$ זה את דר$ המל$ לאיוש משרות
 .בכירות בשירות המדינה

מבקר המדינה בדק את המשרות שאושרו לאיוש באמצעות ועדות איתור ולא באמצעות 
איוש אושרו לשלא כל המשרות : הבדיקה העלתה כי לא היה לה  מכנה משות,. מכרז

במינוי אחידות לא הייתה ;  ביותר משרות בכירותיואיתור ההועדות באמצעות 
 אוישו  חלק  כדוגמת משרת המבקר הפנימי , שוני מקבילות במשרדי  למשרות 

 15 המינוי ל. א, בפטור מלא ממכרז  וחלק  , ועדות איתוראמצעות ב    חלק, י במכרז
משרות בכירות ביותר בשירות המדינה הפטורות ממכרז ואינ  משרות המכונות משרות 

לא היה באמצעות ועדת איתור, אמו 
10

יצוי  כי לחלק . 
11

 מאפייני 
12

הי  לאמות  ז
 למשרות הפטורות ממכרז שיש לאייש  345המידה שקבעה הממשלה בהחלטה 

ועדת שירות המדינה במקרי  מסוימי  המליצה ,  נוס, על כ$.באמצעות ועדת איתור
) ועדת השירות להל  (

13
,  לממשלה על איוש משרות שבעבר היו חייבות במכרז

של המשרדי  ולא על בסיס עקב פניות חוזרות ונשנות , באמצעות ועדות איתור
  .קריטריוני  אחידי 
__________________ 

ל משרד ראש הממשלה ותשובת המשנה ליוע& המשפטי לממשלה למשרד מבקר "בתשובת מנכ 9
 .2009 ומדצמבר 2011המדינה מינואר 

 ביטוח , הממונה על שוק ההו ;רד האוצרכלכלה והכנסות המדינה במשההממונה על אג# : בה  אלה 10
עבודה במשרד ההממונה על השכר והסכמי ;  החשב הכללי במשרד האוצר;וחיסכו  במשרד האוצר

 מנהל רשות ;ת"השקעות במשרד התמה מנהל מרכז ; הממונה על התקציבי  במשרד האוצר;האוצר
 .שלה מנהל הרשות לקידו  מעמד האישה במשרד ראש הממ;החברות הממשלתיות

 מנהל ; החשב הכללי במשרד האוצר; ביטוח וחיסכו  במשרד האוצר, הממונה על שוק ההו :בה  אלה 11
 . מנהל רשות החברות הממשלתיות;ת"השקעות במשרד התמהמרכז 

ההמלצות אושרו . משרדי לקביעת תקופת כהונת  של נושאי משרה בכירי ,על פי המלצות הצוות הבי  12
 .8.2.09,מ 4470' בהחלטת ממשלה מס

 היא ועדה סטטוטורית המתמנה על ידי הממשלה ופועלת ליד נציב שירות המדינה מכוח ועדת השירות 13
,ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(המינויי  ובחוק שירות המדינה חוק סמכויות שהוקנו לה בעיקר ב

יעמוד  בראשה ;רי חב 11שירות המדינה  תועדלו תמנה הממשלה ,)7 עי#ס(על פי חוק המינויי  . 1970
 אנשי ,  וחמישה, ממשלתיי מנהלי  כלליי  של משרדי מחבריה יהיו  חמישה ;נציב שירות המדינה

 .ציבור שאינ  עובדי מדינה
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 מהות ועדת האיתור
 :במהל$ השני  התגבשו שתי תפיסות עקרוניות בעניי  מהות ועדות האיתור

ת .1 ר ח ו ב ה  ד ע ו ו כ ר  ו ת י א ת  ד ע  345הממשלה קבעה בהחלטה  :ו
 ועדות עקרונות כלליי  לפעולת 2002ספטמבר  מ2541 ובהחלטה 1999מספטמבר 

 אחד הא  מצא, העיקרו  שהוועדה תמלי) לשר הממונה על מועמד אחדובה  , האיתור
 .שה מועמדי והיא רשאית להציע לשר שניי  או שלא$ , מתאי  ביותרשהוא ה

 בשירות המדינההמוסדרותאיתור הועדות ) 23% כ( 70  מ16 בבדיקה נמצא כי
14
 

ונטריות עוד נמצא שכמה ועדות איתור וול.  על יותר ממועמד אחדוהמליצ שנבדקו
בהמליצ  על . המליצו על שלושה מועמדי ) בתאגידי  סטטוטוריי  ובשירות המדינה(

כמה מועמדי  בלי ציו  היתרונות והחסרונות של כל אחד העבירו הוועדות לשר את 
. הבחירה של המועמד ואפשרו לו לשקול ג  שיקולי  שאינ  בהכרח מקצועיי  גרידא

 .הוקמוה  שלשממטרהלפיכ$ פגעו למעשה הוועדות האלה ב
ה .2 צ י ל מ מ ה  ד ע ו ו כ ר  ו ת י א ת  ד ע  הציג בוועדת השירות 2009בנובמבר  :ו

 על, תפיסה שונה לגבי ועדת איתור בשירות המדינה, יעקב נאמ ' פרופ, שר המשפטי 
אלא , ועדת האיתור היא ועדה ממיינת אשר עליה להמלי) לשר לא על מועמד אחד, פיה

ועל השר , מועמדי  בהתא  להתאמת  לתפקידהיא רשאית לדרג את ה, על שלושה
להפעיל את שיקול דעתו ולבחור אחד מה 

15
, ג  א  לדעת ועדת איתור,  על פי הצעה זו.

עליה להוסי, מועמדי  כשירי  פחות מתאימי  , מועמד אחד הוא המתאי  ביותר
ועדת השירות החליטה לאשר עקרונית את הצעת שר . ולהשאיר לשר את הבחירה

המשפטי 
16

שכ  במקו  בחירת , יודגש כי הלי$ כזה שונה מאוד מהלי$ של מכרז. 
המועמד המתאי  ביותר מ  המועמדי  הכשירי  בוועדה הבחירה נעשית על ידי השר 

. מבי  כמה מועמדי  שלדעת ועדה מקצועית ה  כשירי  למלא את המשרה, לבדו
ג  מי שאינו בעל אמנ  הלי$ כזה עדי, על מינוי פוליטי שבו לעתי  מתמנה למשרה 

אול  בבחירה בהלי$ כזה עדיי  עלולי  להיות מעורבי  , כישורי  למלא אותה
שיקולי  נוספי  לבד משיקולי ההתאמה המקצועית לתפקיד כגו  התאמת תפיסת 

המינוי של נושא משרה בכירה שעליו , על פי הצעה זו. העול  של המועמד לזו של השר
א, , בשר, בסופו של דבר, יהיה תלוי, בחינההמליצה ועדת האיתור לאחר מיו  ו

בדר$ זו יהיה המינוי באמצעות ועדת . שהמשרה אינה משרה המכונה משרת אמו 
ולא למינוי לאחר בחירה של ועדת , האיתור דומה למשרות הפטורות באופ  מלא ממכרז

כ$ יבחר הדרג הפוליטי הלכה למעשה חלק ניכר מממלאי המשרות הבכירות . מכרזי 
 .תר בשירות המדינהביו

ת .3 ו ס י פ ת ה י  ת ש י   ב ה  ע ר כ ה ה ת  ו ע מ ש החלטות הממשלה שקבעו  :מ
הסדרי  לקציבת כהונת  של בכירי  בשירות המדינה

17
 עולות בקנה אחד ע  שיטת 
השירות הציבורי הנהוגה בישראל שבה תקופת כהונתו של נושא משרה בכירה אינה 

אינה , ור היא ועדה ממליצה גרידאהתפיסה שוועדת האית, מנגד. תלויה בחילופי שלטו 
שכ  אילו סברה הממשלה , עולה בקנה אחד ע  החלטות הממשלה על קציבת כהונה

__________________ 
 .ועדות איתור שהקמת  אושרה על ידי הממשלה 14
 .פרידמ ' פרופ,  הצעה דומה של שר המשפטי  דאז2009ועדת השירות והממשלה דחו בפברואר   15
החליטה הוועדה להקי  צוות אשר ימלי& לוועדת השירות על המשרות אשר יוחרגו , וס# על כ נ  16

 .מההחלטה ולגביה  יגישו ועדות האיתור לשר מועמד אחד
 .8.2.09, מ4470'  והחלטה מס7.9.08,מ 4062 'ה מסהחלט  17



 27 בשירות הציבוריועדות איתור 

לא , שמינוי למשרה בכירה מסוימת צרי$ להיות על דעת השר הממונה על נושא המשרה
הייתה קוצבת את מש$ כהונתו בה אלא הייתה מוצאת דר$ לאפשר לשר החדש להחלי, 

 .את נושא0
קבלת ההצעה לשינוי כללי ועדת האיתור כ$ שתמלי) על , עת משרד מבקר המדינהלד

שכ  הדבר , שלשה מועמדי  ולא אחד עלולה להשפיע על מהות תפיסת שירות המדינה
, בפרט ממלאי התפקידי  הבכירי , עלול להוביל להפיכת שירות המדינה בישראל

ו  ציבורי רחב בכנסת שיבח  את על כ  מתבקש די; לשירות הנתו  לאמו  הדרג הפוליטי
  .משמעויות ההצעה

 הסדרה בתאגידי  סטטוטוריי  אי
קיימי  בשירות הציבורי ג  תאגידי  סטטוטוריי , נוס, על משרדי ממשלה

18

 .
 מעי  זרועות ביצוע של עצמאית ומשמשי  ה  בעלי אישיות משפטית תאגידי  אלה

 ולפיקוח על ות הממשלתיתהסדרה של תחומי  מתחומי האחרילהמדינה לניהול ו
מ  הראוי כי הלי$ המינוי , סטטוטורי תפקידיו של התאגיד הנוכחל. הפעילות בה 

בחירת המועמד שנועד להבטיח את  נישוויויהיה בהלי$ תחרותי ולמשרות הבכירות בו 
ו ועדת איתוראבאמצעות מכרז  הטוב ביותר למשרה

19

)"בג המלי) 2005בשנת . 
20

 
נמצא אול  , הסטטוטוריי   של בכירי  בתאגידי  את מינוָיהסדרה כוללת להסדיר 

 כימצא  בבדיקת משרד מבקר המדינה נ.עשו זאתהכנסת טר   כי משרד המשפטי  או
בתאגיד אחד , ל באמצעות ועדת איתור"התמנה המנכשנבדקו  מהתאגידי  62% רק בכ

. ישי של השר במינוי א ) 33% כ(ובשאר התאגידי  ,  באמצעות מכרז פומבי ) 5% כ(
על היוע) המשפטי לממשלה לשקול פרסו  הנחיה , לדעת משרד מבקר המדינה

 עד מינוי בכירי  בתאגידי  סטטוטוריי  באמצעות ועדות איתורת של כולללהסדרה 
  .סיו  הליכי חקיקת חוק כולל לתאגידי  הסטטוטוריי 

 ועדות איתור וולונטריות
ר משרות שהגדירה הממשלה מינו השרי  במקביל להפעלת מנגנו  ועדת האיתור עבו

ועדות  הפטורות ממכרזהבכירות בשירות המדינה משרות האחראי  לאיוש חלק מה
 לאיוש משרות ) ועדות איתור וולונטריות להל  ( שלא מכוח החלטות הממשלה איתור

בכירות מסוימות בשירות המדינה ומשרות בתאגידי  סטטוטוריי  שאופ  איוש  לא 
 .הוסדר

אשר נועדו , ברוח החלטות הממשלה ופעלית ווולונטריהאיתור הת וועדג  כי   ראויהיה
 של המתאימי  ביותר תו$ שמירה על שוויו  הזדמנויות לכל  מינוָילהבטיח את 
לכל ועדת אול  הביקורת העלתה כי . ואמנ  זהו המצג שהוצג לציבור; המתמודדי 

__________________ 
 .רשות שדות התעופה ושירות התעסוקה, כגו  המוסד לביטוח לאומי  18
בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2007 ,  מבקר המדינהראו.  בדוחות קודמי ינה כבר נדרש לעניי מבקר המד  19

„ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ ; 279' עמ, "היעדר הסדר מקי# בדבר סדרי ניהול  של תאגידי  סטטוטוריי "
ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ )1995(. 

¯˘ÌÈ‡Ò„ ‰‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ,ÌÈ‡ ÎË‰ ,· ÌÈ‡Ó„˜‡‰Â ÌÈÒ„ ‰Ó‰  ˙Â„˘ ˙Â 8299/01& "בג  20
 ‰ÙÂÚ˙‰Á‡Â '  'Ï‡¯˘È· ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯Á‡Â ' ,פדאור. 
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ואלו לא תמיד עלו ,  לפעולתההוק דאאיתור וולונטרית קבע השר שמינה אותה כללי  
 אי. בקנה אחד ע  עיקרי הכללי  שקבעה הממשלה לעבודת  של ועדות איתור

האחידות בפעילות ועדות האיתור הוולונטריות והגמישות של כללי עבודת  עלולי  
של מקורבי  או למינויי  למינויי   במנגנו  ועדת האיתורלפתוח פתח לשימוש לרעה 

פוליטיי 
21
. 

שתיי  : רד מבקר המדינה בח  את פעולת  של שלוש ועדות איתור וולונטריותמש
 משרת מנהל רשות החברות הממשלתיות  שהוקמו לאיוש משרות בשירות המדינה 

ואחת שהוקמה לאיוש משרה , )י" ממ להל  (ומשרת מנהל מינהל מקרקעי ישראל 
 :להל  עיקרי הממצאי .  משרת מנהל שירות התעסוקה בתאגיד 

ת .1 ו ד ע ו ו ה ת  מ ק  סיווגה הממשלה את משרת מנהל רשות 2009בפברואר  :ה
 כמשרה עצמאית ובלתי, הפטורה ממכרז על פי חוק המינויי , החברות הממשלתיות

א$ לא קבעה כי , התלות של נושא המשרה חשיבות מיוחדת תלויה שבה לעצמאות ולאי
ל היוע) המשפטי של משרד  ש2009בעקבות חוות דעת מיוני . היא חייבת בוועדת איתור

, ר יובל שטייני)"ד, ובשל בכירות המשרה החליט שר האוצר, ד יואל בריס"עו, האוצר
שלא להקי  ועדת איתור שתפעל ברוח החלטות הממשלה

22
 אלא לנקוט הלי$ בלתי, 

הוועדה הייתה אמורה להגיש לו כמה שמות ; רשמי ולהקי  ועדה מייעצת לעניי  המינוי
נמצא כי הנציבות לא הביעה התנגדותה . ללא פרסו  פומבי, ימי של מועמדי  מתא

ד מלכיאל "עו, )ייעו)(להלי$ המינוי אלא רק לאחר שהמשנה ליוע) המשפטי לממשלה 
 .העלה פגמי  בהלי$ זה, בלס

הנחיית היוע)  ב,) שר הבינוי דאז להל  (מינה שר הבינוי והשיכו  דאז  2008בינואר 
. י"למשרת מנהל ממוולונטרית  ועדת איתור , מני מזוזד"עו,  דאזהמשפטי לממשלה

ל "מנכשכ  ע  חברי הוועדה נמנו , הרכב הוועדה לא תא  את רוח החלטת הממשלה
משרד הל "שמנכ  שבהחלטת הממשלה נקבעא,, משרדהיועצת משפטית של  ומשרדה

 ותנציבה נציג של נעדר מההרכב כמו כ ;  המשרדחבר הוועדה היחיד שהוא עובדיהיה 
 . שומר הס, של ההלי$שתפקידו לשמש

ד .2 ח א ד  מ ע ו מ מ ר  ת ו י ל  ע ה  צ ל מ על פי החלטת הממשלה: ה
23

על ועדות , 
מתאי  שהוא ה מועמד אחד הא  מצא, האיתור להמלי) לשר הממונה על מועמד אחד

נמצא כי ועדות האיתור . שה מועמדי והיא רשאית להציע לשר שניי  או שלא$ , ביותר
 המליצו על יותר ממועמד אחד ג  כאשר מצאו אחד שהוא הוולונטריות שנבדקו

ת ו המינוי של ועדיבכתב. ובכ$ חרגו מאחד העקרונות שקבעה הממשלה, מתאי  ביותר
האוצר ושר הבינוי  שר והנחי "למשרת מנהל רשות החברות ולמשרת מנהל ממהאיתור 

 המליצה לשר כל ועדה, ואכ , כמה מועמדי  לתפקיד על ה מלי) לדאז את הוועדות לה
יצוי  כי הנחיית שר הבינוי דאז ניתנה בידיעת היוע) המשפטי . על שלושה מועמדי 

 .לממשלה דאז
__________________ 

 ,)Ï‡¯˘È· ÌÈÈ Â È·Â ÌÈ Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ) 2006 , מבקר המדינה ורא  21
 .11,14' עמ, )ÌÂ„‡ „Â„ Ô‚Ó· ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ )2006 ;11,13' עמ

 .29.9.02, מ2541'  מס והחלטה14.9.99, מ345' החלטה מס  22
 .29.9.02, מ2541' החלטה מס  23
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י  .3 ר ש ל ה  ק י ז י  ל ע ב י   ד מ ע ו מ ב ה  ר י ח הנחיית היוע) המשפטי  :ב
לממשלה

24
הוועדה שוקלת להמלי) על שניי  או על שלושה מועמדי  קובעת כי כאשר  

וא  , ר א  ה  בעלי זיקה לשר משרי הממשלהעליה לפנות אליה  ולבקש מה  להצהי
נמצא כי .  אחד בלבדעל מועמדעליה להמלי) לשר , אחד מה  הוא בעל זיקה כזאת

למרות שהיו בי  המועמדי  שהומלצו , הוועדות שנבדקו המליצו על כמה מועמדי 
והשרי  בחרו למשרה את המועמדי  שהייתה לה  זיקה , מועמדי  בעלי זיקה לשר

 ולא הנח   נציגי הנציבות או היועצי  המשפטיי   ומרי הס, של הוועדות ש. אליה 
 .כאמור בהנחיית היוע) המשפטי לממשלה,  להמלי) על מועמד אחד בלבדותאת הוועד

ה .4 ל ש מ מ ה ת  ט ל ח ה ח  ו ר ב ר  ו ת י א ת  ו ד ע ו ת  מ ק ה ל  ש ג  צ : מ
שה ההודעות לציבור על הקמת שתי הוועדות הוולונטריות בשירות המדינה יצרו בו תחו

הוועדות , כאמור, אול , והבנה כי לכאורה ה  פועלות ברוח הכללי  שקבעה הממשלה
ובפרט באנשי  , ויש בכ$ כדי לפגוע באמו  הציבור במנגנו  ועדות האיתור, לא פעלו כ$

  . ולא היא שהגישו את מועמדות  למשרות בהנחה שמדובר בהלי$ תחרותי והוג  
 בשירות המדינה ועדות איתור הפעלת 

י ת א נ ק ת מ ה  פ ד ע ה ש  ו מ י  ,1951 א"התשי, חוק שיווי זכויות האשהב: מ
. תועד, אישה,  כישורי  דומי יששני המיני   ממועמדי ל ה בש נסיבותקבע כי בנ

 מועמדי  בעלי כמהבשירות המדינה שהמליצו על איתור ארבע ועדות בבדיקה נמצאו 
כנדרש , יה רק עלליצו א$ ה  לא העדיפו אות  ולא המ, כישורי  דומי  ובה  נשי 

בחוק
25
. 

ה ל ש מ מ ה ת  ו ט ל ח ה ו   ש י מנגנו  הפעלת לאחר שהממשלה החליטה על  :י
כללי  פרטניי  בסמו$ לכ$ גבש היה ראוי שהנציבות ת, 1999איתור בשנת הועדת 

במהל$ הביקורת של משרד , 2009רק במאי . שישמש לה  תשתיתנסח נוהל ת ו לעבודת
 ולאחר שכבר פעלו הממשלה בעניי  ועדות האיתורעשור לאחר החלטת , מבקר המדינה

ואול  .  פעלתהוועדות איתור הל בעניי  הקמת ונדאז נציב ההפי) , ועדות איתור רבות
, עולה בקנה אחד ע  העקרונות שנקבעו בחקיקה ואינ הלונבחלק מהנושאי  ה
וי אילו הוכ  נוהל רא. פסיקהוב היוע) המשפטי לממשלההנחיות ב, בהחלטות הממשלה

: אפשר שהיו נמנעי  חלק מהליקויי  בעבודת ועדות האיתור המתוארי  להל , בעבר
לא מינתה הנציבות נציג מקרב עובדיה , בארבע ועדות בשירות המדינה שנבדקו

א, כי ייצוג זה הוא המאפשר לנציב למלא את תפקידו כשומר ס, בוועדות , הבכירי 
לא תאמו את הכישורי  המקצועיי  לכמה ועדות מונו חברי  שכישוריה  ; האיתור

  .שקבעה הממשלה כדי שה  תוכלנה לבחו  באופ  מקצועי את המועמדי  למשרות
__________________ 

 .7.12.04,מ 1.1554 ' מסהנחיה  24
  לתפקידמועמדותהאת , בסופו של ההלי , ינו מ השרי המקרי  הללומארבעת  היצוי  כי בשלוש  25

 .ובמקרה הרביעי השר דחה את המלצות הוועדה מאחר ולא היו מנומקות די הצור 
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 סיכו  והמלצות
העדר זיקה פוליטית של עובדי השירות הציבורי והממשלתי הוא מאושיות השירות 

 קידמו משרד המשפטי  והנציבות את הרעיו  של ועדת 1999בשנת . הציבורי בישראל
שמטרתו לשמר את הלי$ הבחירה נטול השיקול הפוליטי למשרות הבכירות , תוראי

אול  ג  . מנגנו  שנועד לעצור את מגמת הגידול המהיר במשרות במינוי אישי, ביותר
מממצאי דוח . ועל כ  היה צרי$ לתח  את השימוש בו באופ  ברור, למנגנו  זה מגרעות

 הנציבות ומשרד ת האיתור לא קבעושל ועדו עשור של פעילות ש$לה כי במוזה ע
ולא , בשירות המדינה שיש לאייש בדר$ זומשרות אמות מידה מפורטות להמשפטי  

למרות , לדעת משרד מבקר המדינה. בחנו באופ  שיטתי מה  המשרות המתאימות לכ$
 חותר תחת בו שימוש לא מבוקר ולא מידתי ועדת האיתורמנגנו  של היתרונות הניכרי  

 משרות נוספות ללא הסדרה כוללת והחלתו על ,מינויי ההיסוד של חוק עקרונות 
 .חקיקהאת ה ציבורי באופ  העוק,בשירות המינויי   שינוי דר$ המל$ לפירוש 

הצעת שר המשפטי  לשינוי מהות  של ועדות האיתור בשירות המדינה לוועדות 
י פרשת דרכי  מציבה את שירות המדינה לפנ, שממליצות לשרי  על שלושה מועמדי 

, המעוגנת בחוק המינויי , לפי האחת. של בחירה בי  שתי תפיסות בעניי  מינוי בכירי 
הפקידות הבכירה ביותר בשירות המדינה היא רובד של נושאי משרות מקצועיי  

נוהגי  על פי מדיניות הממשלה ומכהני  תקופה קצובה , הממוני  על פי כישוריה 
הבכירה ביותר בשירות המדינה רובד של נושאי משרות האחרת רואה בפקידות . מראש

אול  לשר הממונה , אמו  שיכולותיה  וכישוריה  נבחנו אמנ  בידי ועדה מקצועית
 שלעתי  עלולה להיות מושפעת לא רק מכישורי המועמד  נותרת אפשרות בחירת  

ע  וה  יסיימו את כהונת  , אלא ג  משיקולי  אחרי  כגו  התאמה לתפיסת עולמו
קידו  תפיסה זו עלול להפו$ את שירות המדינה בישראל לנתו  לאמו  ; חילופי השלטו 
הכרעה בי  שתי . בפרט בכל הנוגע לנושאי משרה בדרגות הבכירות, הדרג הפוליטי

ועל כ  מתבקש דיו  , תפיסות אלו משמעותה עיצוב פני שירות המדינה במדינת ישראל
 .מעויות ההצעהציבורי רחב בכנסת כדי לבחו  את מש

לעתי  אינ  פועלות על פי , שבה  נעשה שימוש במגזר הציבורי, ועדות איתור וולונטריות
בהיעדר חובה להקמת , לדעת משרד מבקר המדינה. עיקרי הכללי  שקבעה הממשלה

ועדת איתור בהחלטת ממשלה לאיוש משרה מסוימת רשאי הגור  הממנה להסתייע 
אול  . ובלבד שיינקט הלי$ תחרותי ראוי והוג , משרהבמנגנו  שונה לבחירת המועמד ל

יש בו כדי להטעות את , להליכי בחירה שוני " ועדת איתור"א  נעשה שימוש במונח 
הציבור על ידי יצירת מראית עי  של שימוש במנגנו  תחרותי והוג  שכללי עבודתו נקבעו 

יש , עדת איתורע  קבלת החלטה על הקמת ו, על כ .  ולא היא בהחלטות הממשלה 
בי  שהיא , להחיל עליה את העקרונות המנחי  את ועדות האיתור בשירות המדינה

בי  שהיא בשירות המדינה ובי  שהיא בתאגידי  , וולונטרית ובי  שהיא מוסדרת
 .סטטוטוריי 
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במינהל , וצרבמשרד הא, מ"בחברה לפיתוח חו  אילת בע, במשרד התיירות
מקרקעי ישראל ובעיריית אילת נבדקו הפעולות שנעשו בתחומי  מרכזיי  

בדיקות השלמה נעשו . הנוגעי  לפיתוחה של העיר אילת כעיר מבוססת תיירות
במשרד , במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי , במשרד ראש הממשלה

 בשירות, במשרד הפני , במשרד הביטחו , המסחר והתעסוקה, התעשייה
  . התעסוקה ובחברות ממשלתיות הנוגעות לעניי 

, בעידוד הממשלה, בשנות השמוני  והתשעי  של המאה העשרי  עברה העיר אילת
  כיו  מתבססת כלכלתה בעיקר על תעשיית התיירות . פיתוח תיירותי מוא 

 ורוב המועסקי  בעיר מתפרנסי  ממנה במישרי   שמשמשת לעיר עוג  כלכלי מרכזי 
 פתוחי  40% פחות מ; מ" ק11 לעיר רצועת חו  קצרה באור  כולל של כ. פי או בעקי
 .  משמשי  לנמלי י   33% וכ, לציבור

בעשורי  האחרוני  של המאה העשרי  הגיעה לאילת מלבד תיירות פני  ג  תיירות 
תיירות החו  הזרימה לעיר . לאומי שהקנתה לעיר נופ  בי , )תיירות נכנסת(חו  

סות נכבדות במטבע זר ואיזנה את התפוסה בבתי המלו  במש  כל חודשי ולמדינה הכנ
ובו בזמ  , בעשור האחרו  חלה ירידה ניכרת בשיעור התיירות הנכנסת, ואול . השנה

וחלה האטה , לא נוספו בה חדרי מלו  חדשי : נוצר קיפאו  בפיתוח התיירותי בעיר
בניגוד בולט למתרחש , תזא. בפיתוח תשתיות התיירות ובהקמת אטרקציות חדשות

שבה  חלה תנופת פיתוח ,  סיני ועקבה בקרב שכנותיה של העיר מדרו  וממזרח 
מואצת לאחר שהושקעו בה  מיליארדי דולרי  בתשתיות תיירות ובבניית בתי מלו  

  .לאומיות וכפרי נופש של רשתות בי 
 פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר )  סיו  הביקורת מועד להל   (2010 ספטמבר   2009בחודשי  דצמבר 
המדינה את פעילות  של גופי  ממשלתיי  שוני  בתחומי  מרכזיי  הנוגעי  

; הבדיקה נעשתה במשרד התיירות. לפיתוחה של העיר אילת כעיר מבוססת תיירות
  להל  (בעיריית אילת ; )י" ממ להל  (במינהל מקרקעי ישראל ; במשרד האוצר

בדיקות השלמה נעשו ). א" החפח להל  (מ "חו$ אילת בעובחברה לפיתוח ) העירייה
 משרד  להל  (במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ; במשרד ראש הממשלה

במשרד ; )ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה; )התחבורה
 רשות  להל  (ההגירה ומעברי הגבול ,  ברשות האוכלוסי  במשרד הפני  ; הביטחו 
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בחברה הממשלתית לתיירות ובחברת נמלי ; בשירות התעסוקה הישראלי; )סי האוכלו
  ). י" חנ להל  (מ "ישראל פיתוח ונכסי  בע

 עיקרי הממצאי 
 מעורבות ממשלתית בפיתוח התיירות בעיר

ע ב ת  ל י א ו   ח ח  ו ת י פ ל ה  ר ב ח  מ"ה
ה א לכרות בחו$ הצפוני בעיר לגונה מזרחית שנועד" שנה סיימה החפח15 לפני יותר מ

  להל  (י ואג$ התקציבי  במשרד האוצר "ממ. לספורט ימי ולנופש, לשמש לרחצה
לא מימנו את הפעולות הנדרשות להשמשת מי הלגונה לרחצה כפי שנקבע ) ת"אג

וכ) הפכה הלגונה למפגע , 2003בתכנית המתאר המקומית המפורטת שאושרה בשנת 
אופרטיביי  כדי לממש את י ומשרד התיירות צעדי  "כמו כ  לא נקטו ממ. סביבתי

 . ואיל) בדבר שיווק הקרקעות שמסביבה2004ההחלטות שהתקבלו משנת 
ת ורשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר לא עשו די "אג, י"ממ, משרד התיירות

והלגונה , א והעברת פיתוח החו$ הצפוני בכלל"כדי לייש  את ההחלטה לפירוק החפח
  .לידי גו$ אחר, המזרחית בפרט

ו ה ה ת  ו ע ק ש ה ד  ו ד י ע ל ק  ו  ח
 ,1959 ט"התשי, בצו האחרו  המגדיר אזורי פיתוח במסגרת החוק לעידוד השקעות הו 

. לא נכללה אילת לצור) הקמה או הרחבה של בתי מלו ) 2006שתחולתו מסו$ שנת (
י "ובניגוד להחלטות משרד התיירות וממ, זאת למרות הצור) בחדרי מלו  נוספי  בעיר

 . שי  באזור הלגונה המזרחית לש  הרחבת ההיצע המלונאיבדבר שיווק מגר
משרד האוצר ומשרד התיירות ג  לא פעלו ליישו  החוק על ידי תקצוב ההטבות 

  .הקבועות בו כדי להקי  ולהרחיב אטרקציות תיירותיות
 תשתיות תחבורה המעכבות פיתוח תיירותי

ת  ל י א ל  מ י(נ ח ר ז א ה ל  מ נ  )ה
וצלה האפשרות שניתנה בחוק רשות הספנות לא נ, 2005מפברואר , במש) שנה

 לבחו  את האפשרות להשתמש לצורכי תיירות בשטחי  2004 ד"התשס, והנמלי 
במועד סיו  הביקורת טר  נחת  הסכ  בי  , כמו כ . שאינ  דרושי  לפעילות הנמל

 הסכ  שהיה  ) ובה  נמל אילת(י בנוגע לחכירת שטחי הנמלי  בישראל "י לחנ"ממ
  . 2005  כבר בשנת אמור להיחת
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י א ב צ ה ל  מ נ  ה
13א "תמ

1

ושטחי החו$ של ,  קובעת כי הנמל הצבאי יועתק לשטחו של הנמל האזרחי
בהחלטת ועדת השרי  לענייני הפרטה מדצמבר . הנמל הצבאי יפונו לצורכי תיירות

אול  מדברי ההסבר עולה כי ,  לא נכללה החלופה של העתקת הנמל הצבאי2010
  . לא תבוצע בשני  הקרובותהעתקת הנמל הצבאי 

 תעסוקה בענ  המלונאות
ה" ד ב ו ע ע  צ ב  "מ

ת והתאחדות המלונות בישראל "משרד התמ, ת"נמצא כי בניגוד להסכ  שנחת  בי  אג
 הפסיק משרד  שתוקפו היה לחמש שני  ולפיו יוחלפו עובדי  זרי  בעובדי  ישראלי  

וא$ על פי שהיעדי  שנקבעו , צדדי את תקצובו כעבור שנה וחצי בלבד האוצר באופ  חד
  . לו עדיי  לא הושגו

ה ק י ר פ א מ י   נ נ ת ס  מ
 מסתנני  ממדינות אפריקה שנכנסו 1,500 המלונאי  בבתי המלו  בעיר מעסיקי  כ

היעדר מדיניות אכיפה ברורה ).  מסתנני  להל  (לישראל שלא כחוק דר) גבול מצרי  
. דדת אות  להגיע אל העירועקבית של המדינה בנוגע להעסקת  של המסתנני  מעו

אול  , אמנ  יש בכ) משו  סיוע בטווח הקצר לפתרו  מצוקת כוח האד  בבתי המלו 
והיא עלולה לפגוע בעקיפי  , שהיית  הבלתי מוסדרת גורמת בעיות לעיר ולמוסדותיה

  .לרבות לתעשיית התיירות, בשירותי  שהעירייה מספקת
 סיכו  והמלצות

 הוא   נוכח מיקומה האסטרטגי  ה ובעלת אוכלוסייה חזקה קיומה של אילת כעיר יציב
תחרות באילת חיונית  תעשיית תיירות משגשגת ובת. אינטרס לאומי של מדינת ישראל

. משו  שהיא העוג  הכלכלי המרכזי שלה, לכלכלה הלאומית בכלל ולאילת בפרט
 ממשלת בתמיכתה ובמעורבותה של, הפיכתה של אילת לעיר תיירות נעשתה בעידודה

בשני  . בוועדות ובצוותי  שעסקו בעניי , ישראל לאחר שהתקבלו החלטות בממשלה
. האחרונות חלה נסיגה במעורבות הממשלתית וירידה בהשקעות בתחו  התיירות בעיר

והיא סובלת ממספר רב של בעיות כבדות משקל , העיר נמצאת בתהלי) של דעיכה
בתיירות לאילת עלול לפגוע בחוסנה המש) הירידה . ההולכות ומחריפות ע  הזמ 

 .שהיא השער הדרומי של המדינה, הכלכלי של העיר
בעיקר משו  , אור) רצועת החו$ המיועדת לשימוש תיירותי באילת הוא קצר מאוד

לדעת משרד מבקר . ובכלל זה נמלי י , שהחו$ מנוצל לשימושי  שאינ  תיירותיי 

__________________ 
 על פי החלטת 5.6.05  חו  מפר  אילת שאושרה ב חלקית לחופי  ולמימי חופי  תכנית מתאר ארצית   1

 . 3688' ממשלה מס
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משרד התיירות ,  משרד התחבורה ר על הגופי  הממשלתיי  הנוגעי  בדב, המדינה
לאופ  ,  לגבש מתו) ראייה כוללת תכנית מוסכמת בנוגע להקצאת הקרקעות י "וממ

; לפינוי רצועת החו$ של אילת לצרכי תיירות ולניצול נכסי המדינה, פיתוח התשתיות
 . תכנית שתביא תועלת מרבית לציבור ולעתידה של העיר

י  בנוגע לפתרו  הבעיות בעיר אילת נמשכות שני  מחלוקות בי  גופי  ממשלתיי  שונ
בשל כ) לא נית  להגיע . וכל גו$ מתחפר בעמדתו בלי לראות את התמונה הכוללת, רבות

לפיכ) על הממשלה בכלל . לפתרונות מוסכמי  וישימי  שיוכלו לשמש ג  לטווח הארו)
תו) , הקד י בפרט לפעול ב"משרד התחבורה וממ, משרד האוצר, ועל משרד התיירות

כדי להגיע להסכמה , שיתו$ פעולה ותיאו  ע  עיריית אילת וע  הגורמי  המקומיי 
כמו כ  יש . תחרות שתאפשר לייש  את התכניות לפיתוחה של אילת כעיר תיירות בת

לפעול לפיתוח  של עוד עוגני  כלכליי  בעיר שיקטינו את הסיכו  הטמו  בהסתמכות 
 . בלעדית על תעשיית התיירות



           
 פרק שני
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 היבטי  בתחו  
   הטיפול בצורכי קשישי 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
העלייה בתוחלת החיי  הביאה לגידול ניכר בשיעור הקשישי  בחברה 

 מיליו  7.6 שמנתה כ,  מאוכלוסיית ישראל10%  היו כ2010 בשנת  הישראלית 
, חלק  סובלי  מבעיות בריאות ומירידה בתפקוד הפיזי.  ומעלה65בני , נפש

חלק  זקוקי  להשגחה בכל שעות היממה ולעזרה , האינטלקטואלי והנפשי
 .בפעולות היו  יו  וחלק  זקוקי  לשירותי בריאות בקהילה ובבתי החולי 

 2010ספטמבר  נוכח חשיבות הנושא בדק משרד מבקר המדינה בתקופה פברואר
 :כדלקמ , טי  שוני את הנושא מהיב

במשרד הבריאות ובקופות החולי  נבדקו סדרי הפעלת היחידות לטיפולי בית 
קביעת תקני כוח ; של הקופות ובכלל זה נבדקו סדרי מת  השירות לקשישי 

הרשומות ; פעולות משרד הבריאות להסדרת תחו  זה; האד  ביחידות
ת האופייניות לקשישי  הפעולות למניעה ולאבחו  של מחלו; הרפואיות ביחידות
 .והטיפול בבית החולי  הנוטי  למות, המרותקי  לבית 

הטיפול בקשישי  , בי  היתר, במשרד הבריאות ובקופות החולי  נבדקו
בקרת המשרד על הרפואה ;  שמונה תרופות או יותר הנוטלי  תרופות רבות 

ת פעילות  של מרפאות להערכה גריאטרית הבודקות א; בקהילה בנושא זה
מת  ייעו& של ; לרבות נטילת התרופות, מצב  הרפואי של אות  קשישי 

סדרי הדיווח של קופות ; רוקחי  קליניי  לקשישי  בעניי  ריבוי נטילת תרופות
 . החולי  למשרד הבריאות על ניפוק תרופות ושימוש המשרד בדיווח זה

חולי  ממשלתיי  ובתי  בכמה בתי חולי  כלליי , במשרדי הבריאות והאוצר
של שירותי בריאות כללית ובקופות החולי  נבדקה סוגיית סדרי האשפוז של 

בכלל זה ; לרבות העומס שנוצר לעתי  וסיבותיו, חולי  במחלקות הפנימיות
נבדקו סדרי מימוש התכניות שהכי  משרד הבריאות להוספת מיטות אשפוז 

אי האשפוז והצעדי  שאפשר לנקוט לשיפור תנ, בכלל ומיטות פנימיות בפרט
והשפעתו על , עקב חשיבות הנושא. במחלקות הפנימיות ג  ללא תוספת מיטות

 ונוכח המצב הקשה שנחש' לפני צוות הביקורת   בעיקר קשישי   חולי  רבי  
לפני סיו  , 2010כבר ביולי , במחלקות פנימיות בבתי חולי  ברחבי האר&

וגיות העקרוניות לפני הציג משרד מבקר המדינה באופ  חריג את הס, הביקורת
הרב יעקב , סג  שר הבריאות, מר בנימי  נתניהו, ראש הממשלה ושר הבריאות

 .ר יובל שטייני&"ד, ושר האוצר, ליצמ 
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נבדקו . במוסד לביטוח לאומי נבדקו סדרי מת  גמלת הסיעוד לקשישי  בקהילה
  סדרי עבודת; בדיקת הזכאות לגמלת סיעוד ואישורה: בעיקר הנושאי  האלה

של הוועדות המקומיות בכל הנוגע לקביעת תכנית הטיפול בקשיש ולפיקוח 
פיקוח ובקרה על הארגוני  המספקי  ; מת  שירותי סיעוד; ולבקרה על ביצועה

המצב ; "גמלה בעי " לעומת מת   תשלו  הגמלה ישירות לזכאי;שירותי סיעוד
ודה האקטוארי של ענ' הסיעוד ותמיכת מערכות המחשוב בתהליכי העב

 .הקשורי  ליישו  הוראות החוק בנושא זה
ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני  נבדקו איכות , ברשות האוכלוסי 

השירותי  הניתני  לקשיש לצור( העסקת עובד זר בסיעוד וסדרי העסקת  של 
, בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ובמשרד התעשייה. העובדי  הזרי 

 .המסחר והתעסוקה
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   הילה הקשיש בק
 טיפולי בית שמספקות קופות החולי  לקשישי 

קובע כי קופת חולי  , ) החוק להל   (1994 ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי
אחראית כלפי מי שרשו  בה למת  מלוא שירותי הבריאות שלה  הוא זכאי בתו  זמ  

. ובי  בביתוכי הטיפול יינת  בי  במרפאה , סביר ובמרחק סביר ממקו  מגורי המבוטח
)  טיפולי בית להל  (ואכ  קופות החולי  נותנות שירות של טיפולי  רפואיי  בבית 

סוגי טיפולי הבית שמספקות קופות ). רוב  קשישי ( חולי  בס  הכול 29,000 לכ
החולי  כוללי  בעיקר טיפולי  חלופיי  לאשפוז בבית חולי 
1

שירותי מרפאה ; 
טיפולי שיקו  לאחר ; חות עצמ  למרפאותלחולי  שאינ  מסוגלי  להגיע בכו

 טיפול בחולי  הנוטי  למות  הוספיס בית ; ניתוחי  או אירועי  בריאותיי  חריפי 
 ). חולי סרט  בעיקר(

ובה  , לטיפול הרפואי בבית יתרונות רבי  על פני אשפוז במוסד או בבית חולי 
ר המונע מצבי  של דב, שהיית המטופל בסביבה מוכרת לו; מניעת חשיפה לזיהומי 

העלולי  להתלוות לאשפוז בסביבה ) אוריינטציה דיס(התמצאות  דיכאו  ואי, בלבול
הפחתת ; מת  אפשרות תמיכה רציפה של בני המשפחה; שאינה מוכרת למטופל

העומס במחלקות האשפוז הפנימיות בבתי החולי  שברבות מה  מצוקת אשפוז 
ומחסור בכוח אד  רפואי וסיעודי
2

נראה ג  הפחתת ההוצאה הלאומית על ככל ה; 
שירותי בריאות
3

כדי שמער  הטיפול הרפואי הנית  בבית יאפשר את מילוי כל צורכי . 
ובי  היתר להקצות לכ  צוות רפואי הכולל , על כל קופה להיער  בהתא , המטופלי 

  .מטפלי  במגוו  של מקצועות רפואיי 
 פעולות הביקורת

 הוא ציי 2006ת בדוח שפרס  מבקר המדינה בשנ
4

רק בשני  האחרונות החל " כי 
משרד הבריאות ליזו  תהלי  של פיתוח סטנדרדי  וגיבוש קריטריוני  לטיפול רפואי 

בדק משרד מבקר המדינה את הנושאי  , 2010אוגוסט  בחודשי  פברואר". בבית
לי  סדרי הטיפול בחו; שמירה על עקרו  השוויו  שנקבע בחוק במת  טיפולי בית: האלה

 מטופלי בית להל  (המטופלי  בבית  
5

קביעת תקני כוח אד  ליחידות לטיפולי בית ; )
והקופות להמש  )  המשרד להל  (הפעולות שנקטו משרד הבריאות ; ) היחידות להל  (

מת  תמריצי  לקופות לעידוד ; תיעוד רפואי ביחידות; הסדרת תחו  טיפולי הבית

__________________ 
 . ורידי והנשמת חולי  כגו  מת  תרופות בעירוי תו  1
, "מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי  כלליי "עוד על נושא זה ראו בדוח המלא בפרק  2

 .169' עמ
 הבריאות והדסה על מאושפזי הבית של הכללית במחוז ירושלי  שפורס  משרד , מחקר של הכללית 3

 .  מצא כי עלות אשפוז בית היא כחמישית מעלות אשפוז בבית חולי 2007 ב
 .577' עמ, "היבטי  בטיפול בקשיש הסיעודי"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו מבקר המדינה 4
 .  ומעלה65 חולי  בני  מרבית מטופלי הבית ה  קשישי   5
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ליאטיביטיפולי בית וטיפול פ; טיפולי בית
6

מניעה ואבחו  של ;  לחולה הנוטה למות
 . מחלות האופייניות לחולי  המטופלי  בבית 

  להל  (שירותי בריאות כללית : הבדיקה נעשתה במשרד ובארבע קופות החולי 
  להל  (קופת חולי  מאוחדת ; ) מכבי להל  (מכבי שירותי בריאות ; )הכללית
תיקי  רפואיי  , בי  היתר, נבדקו).  לאומית  להל (לאומית שירותי בריאות ; )מאוחדת

בדיקות השלמה נעשו .  מטופלי בית אשר נבחרו מכל הקופות באופ  אקראי114של 
במועצות הלאומיות
7

במכו  ברוקדייל, 
8

במוסד לביטוח לאומי ובאגודה למלחמה , 
בסרט 
9

.  
 עיקרי הממצאי 

 חשש לפגיעה בעקרו  השוויו  בי  מבוטחי 
יהא מושתת על עקרונות של , ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה "החוק קובע כי

חשוב שפיתוח היחידות בכל קופה יאפשר מת  , אשר על כ ". שוויו  ועזרה הדדית, צדק
הביקורת העלתה כי בקופות . לכל מבוטחי הקופה, בכל רחבי האר), שירות שווה

ז למחוז מבחינת שיעור מאוחדת ולאומית קיימי  הבדלי  ניכרי  בי  מחו, הכללית
ונמצא כי , הקשישי  המטופלי  על ידי היחידות מכלל הקשישי  המבוטחי  במחוז

הבדלי  . בפריפריה שיעור הקשישי  המקבלי  שירות זה קט  משיעור  במרכז האר)
  . אלה ה  משמעותיי  ומשקפי  לכאורה פגיעה בעקרו  השוויו  שנקבע בחוק

 ביתסדרי הטיפול בקשישי  מטופלי 

ת י ב ל  פ ו ט מ ל  ש ת  י נ ו ש א ר ה  ק י ד חשוב כי ע  קליטתו של המטופל  :ב
הטיפול בו בביתו יהיה טיפול המש  לטיפול שקיבל במסגרת הרפואית , ביחידה

וכי בדיקה , )בדר  כלל חדר מיו  או מחלקת אשפוז בבית חולי (הקודמת שבה שהה 
רה על הרצ( ראשונית של אותו מטופל תיעשה בתו  פרק זמ  סביר שיאפשר שמי

קבעו תק  לזמ  המרבי , למעט הכללית, הביקורת העלתה שאמנ  כל הקופות. הטיפולי
והבדיקה הראשונית , ואול  ה  לא הקפידו לעמוד בו, עד ביצוע הבדיקה הראשונית

עוד נמצא . נעשתה לעתי  רק לאחר עשרה ימי  עד שלושה שבועות מההפניה ליחידה
חלק מהמטופלי  נבדקו לראשונה רק יותר ,  לכ שכאמור לא קבעה תק , כי בכללית

 .ובכ  יש סכנה להידרדרות במצבו הרפואי של החולה, מחודש לאחר הפניית  ליחידה
ו ע  ו צ י ב י  ד י ק פ ת י   ב ה  ד ר פ י ה ד י ק פ ת י   תב י ל ל כ ב ח  ו ק י בניגוד  :פ

נוהלי הכללית מאפשרי  מצב שבו אותו בעל תפקיד ימלא ג  , לכללי מינהל תקי 

__________________ 
 . המיועד בעיקר לחולי סרט , בעיקר להקלת כאביו של החולה, טיפול תומ  6
 .גופי  מקצועיי  המייעצי  להנהלת המשרד בכל תחומי מערכת הבריאות 7
 .מכו  ברוקדייל הוא מכו  מחקר המבצע מחקרי  בסוגיות חברתיות לרבות נושא הזקנה  8
 .הוספיס ביתהאגודה למלחמה בסרט  מפעילה יחידה ל 9
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ואי באחת המינהלותרפ תפקיד ביצועי
10

 וג  את תפקיד הפיקוח הרפואי מטע  הנהלת 
 .היחידה המחוזית על פעילותו שלו באותה מינהלה

ל ו פ י ט ת  י נ כ ת ו י  א ו פ ר ה ב  צ מ ה ל  ש ה  ר מ ו ח ה ת  ג ר ד ת  ע י ב כדי : ק
חשוב שבעת קבלת מטופל ליחידה תיקבע דרגת החומרה הרפואית , לייעל את הטיפול

, יעדי  רפואיי , בי  השאר, ובה יצוינו, ממנהשל מצבו ותוכ  תכנית טיפול הנגזרת 
אול  הבדיקה העלתה כי . תמהיל אנשי הצוות המטפל ותדירות טיפוליה  וביקוריה 

 . במחוז דרו  של לאומית לא נקבעו דרגות חומרה רפואיות ותוכניות טיפול למטופלי 
ת י ב ה י  ל פ ו ט מ ל  צ א ת  ו י ח א ו י   א פ ו ר ל  ש י   ר ו ק י ב ה ת  ו ר י ד  :ת

 הצוות  להל  (בות קביעת מספר מזערי של ביקורי רופאי  ואחיות המשרד הכיר בחשי
במסגרת , המשרד קבע. לכל אחת מדרגות החומרה הרפואיות) המטפל או המטפלי 

כי חולה הנמצא בדרגת חומרה רפואית שהטיפול בבית מהווה עבורו , מבחני תמיכה
, ודש או יותר מכ  פעמי  בח6תחלי( לאשפוז יזכה לתדירות ביקורי  של רופא לפחות 

אול  המשרד לא פרס  הנחיות מחייבות בנוגע למספר . בהתא  למצבו הרפואי
ג  בדרגות החומרה , הביקורי  המזערי של הצוות המטפל לכל מטופלי הבית

 . הרפואיות האחרות
הכללית ולאומית קבעו בנוהליה  לכל דרגות החומרה תדירות אחידה של ביקורי  בלי 

תדירות הנמוכה במידה ניכרת מהתדירות שקבע , של המטופלקשר לחומרת מצבו 
כמו כ  . המשרד במבחני התמיכה למטופלי  שהטיפול בה  בבית  הוא תחלי( אשפוז

במכבי ובלאומית נמצאו מקרי  שבה  לא נעשו ביקורי  בתדירות הנדרשת , בכללית
 . על פי נוהלי הקופות עצמ 

ת  ו י א ו פ ר ת  ו ט ל ח ה ת  ל ב ד ק ו ע י ת ופות קובעי  את החובה נוהלי הק: ו
, על מנת להבטיח רצ( טיפולי בי  המטפלי  השוני , לקיי  ישיבות צוות ואת תדירות 

בניגוד . העברת מידע ועדכו  תכנית הטיפול בהתא  לשינויי  במצב  של המטופלי 
הועלה ג  . לכ  נמצא כי במחוזות מרכז ודרו  של לאומית לא מתקיימות ישיבות צוות

ידות בכללית ובמאוחדת ישיבות הצוות תועדו בתיקי פרוטוקולי  באופ  כי בחלק מהיח
ג  בחלק מתיקי המטופלי  שנבדקו . מרוכז ולא בתיקיה  הרפואיי  של המטופלי 

עקב כ  התיקי  הרפואיי  של מטופלי הבית . במכבי לא נמצא תיעוד על ישיבות צוות
 . אינ  משקפי  את מלוא ההחלטות שהתקבלו בעניינ 

ע י תת ו ד י ח י ב ב  ש ח ו מ מ י  א ו פ ר ד  נמצא כי קופות החולי  עדיי  לא עברו : ו
א  ה  לא , חלק מהקופות עשו פעולות בתחו  זה. למחשוב מלא של הרשומות ביחידות

וכ  נמצאו יחידות שבה  חלק מאנשי הצוות הרפואי משתמשי  בתיק , הושלמו
ת נמצא כי כל כ  למשל ביחידה במחוז מרכז של הכללי. ממוחשב וחלק בתיק ידני

המידע הרפואי נרש  ידנית בתיקי  פיזיי  שנמצאי  רק בבית המטופל בלא העתק 
 . ביחידה המחוזית או במחשב המרכזי של הקופה

ד   א ח  ו כ י  נ ק ת ת  ע י ב לק י  א ו פ תר ו ד י ח חשוב לקבוע תקני כוח אד  : י
בי  השאר כדי למנוע הבדלי  בי  השירות של יחידות שונות באותה קופה , ליחידות

, ואול  בביקורת עלה כי מלבד מאוחדת. העלולי  לפגוע בעקרו  השוויו  שנקבע בחוק

__________________ 
היחידה של הכללית במחוז מרכז מאורגנת בשלוש מינהלות אזוריות הכפופות להנהלת היחידה  10

 .המחוזית
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ולאומית קבעה , הכללית ומכבי לא קבעו תקני  כאמור, שקבעה תקני כוח אד  ברורי 
כ  לדוגמה היחידה של לאומית . תק  א  לא עיגנה אותו בנוהל כתוב והוא אינו מיוש 

ופה בדבר תדירות הביקורי  המזערית וג  לא אינה עומדת בנוהלי הק, בקריית גת
בי  היתר נוכח העובדה שלא , בתק  הזמ  המרבי שקבעה הקופה לבדיקה ראשונית

 . נקבע נוהל כאמור

ת י ב ב ל  ו פ י ט ל ה  מ כ ס ה ת   הטיפולי  המבוצעי  בבית כוללי  לעתי  : מ
ב)  המליצה בטיוטת קו1995ועדה של המשרד שפעלה בשנת . פעולות רפואיות מורכבות

תקני  שכתבה כי קבלת מטופל ליחידה תהיה רק בתנאי שהוא או האפוטרופוס שלו 
למעט (הביקורת העלתה כי הקופות . הביעו מראש בכתב את הסכמת  לטיפול זה

ג  כאשר , לא בחנו את הצור  בחתימת מטופלי הבית על טופסי הסכמה) הכללית
  .בבית כתחלי( לאשפוזמדובר בטיפולי  מורכבי  או בחולי  שנמצאי  בטיפול 
 הסדרת תחו  טיפולי הבית ובקרתו על ידי המשרד 

בייחוד נוכח מצוקת האשפוז הקשה בבתי , חשיבות תחו  טיפולי הבית הולכת וגוברת
 הקי  המשרד שלוש ועדות לצור  2008 1995הביקורת העלתה כי א( שבשני  . החולי 

וא( שבבקרות שעשה , ביצוע עבודת מטה שתשמש להסדרת תחו  טיפולי הבית
הוא לא קבע נוהל מחייב לקופות בכל , ביחידות נמצא שנושאי  רבי  מחייבי  הסדרה

 . הנוגע לשירות טיפולי הבית
ת י ב ה י  ל ו פ י ט ל  ע ד  י ח א ע  ד י מ ר  ד ע י כדי לאפשר למשרד השוואה בי   :ה

, קופות החולי  מהיבטי  שוני  של שירות טיפולי הבית לש  קביעת מדיניות בנושא
. של מצב  הרפואי של מטופלי הבית קופות לקבוע באופ  דומה את דרגות החומרהעל ה

ואול  בביקורת עלה כי יש שוני מהותי בי  הקופות בקביעת דרגת החומרה ביחידות וכ  
בשל כ  המשרד אינו מקבל דיווחי  . בהגדרת ייעוד  של היחידות בנוהלי הקופות

לקיי  פיקוח ובקרה הולמי  ורגולציה ולכ  הוא מתקשה , מהקופות במתכונת אחידה
לפיכ  המשרד ג  אינו יכול לתגמל את הקופות בהתא  להישגיה  . נאותה בתחו  זה

 . ובהתא  לעמידת  באמות המידה שקבע
 

 תמריצי  לעידוד טיפולי בית
 מיליו  20  חילק המשרד לקופות שלושה תמריצי  בס  כולל של כ2010 2008בשני  

א  בביקורת .  פעולות מוגדרות ובה  פעולות בתחו  טיפולי הביתח שיועדו לביצוע"ש
עלה כי חלוקת כספי התמריצי  לקופות החולי  לא תאמה את החלטות הממשלה 

כמו כ  קיי  חשש שהקופות לא עשו די . ובכ  נפגעה הסדרת הנושא, והמשרד במלוא 
  .קיבלופעולות לפיתוח נושא טיפולי הבית כפי שנדרשו בעקבות התמריצי  ש

 מניעה ואבחו  של מחלות אופייניות לקשישי  המטופלי  בבית 
למנוע אשפוזי  וא( להשיג את , כדי לשפר את מצב  הבריאותי של מטופלי הבית

על הקופות להפנות את מטופלי הבית לבדיקות המיועדות , החיסכו  הכלכלי הנובע מכ 
נמצא .   את הטיפול הנדרשלמניעה ואבחו  של מחלות האופייניות לקשישי  ולתת לה

כי הקופות אינ  שולחות את מטופלי הבית הקשישי  לבדיקות חיוניות של צפיפות 
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היחידות בכל הקופות אינ  , כמו כ  נמצא כי מלבד יחידה אחת של מאוחדת. העצ 
  .מבצעות בדיקות עיניי  לחולי סוכרת בבית  כדי לאבח  בזמ  תהלי  של התעוורות

 ל פליאטיבי בחולה הנוטה למותטיפולי בית וטיפו
 גישת הטיפול הפליאטיבי .  חולי סרט 10,000 באר) מתי  בכל שנה כ .1
)palliative care ( בחולי  הנוטי  למות הוכרה בידי ארגו  הבריאות העולמי כטיפול

באמצעות מניעת , שמשפר את איכות החיי  של חולי  סופניי  ושל בני משפחותיה 
לרבות הסימני  ,  ידי זיהוי מוקד  ואיתור הכאב והבעיותסבל והקלת הכאב על

ואול  בשני  . וטיפול בכל אלה, החברתיי  והרוחניי  שלה , הפסיכולוגיי , הפיזיי 
) הוספיס( לא גדל מספר מיטות האשפוז המיועדות לחולי  הנוטי  למות 2009 2004

 על 2005 עו עוד ב מהדרוש לפי הצרכי  שנקב20%  כ  בלבד 76בישראל ומספר  היה 
 . ידי ועדה שפעלה בנושא

) הוספיס(הפעלת שירות פליאטיבי "ל בנושא " פרס  המשרד חוזר מנכ2009ביולי  .2
שקבע בי  השאר כי על הקופות להקי  " בבית חולי  כללי ובמוסד סיעודי, בקהילה

 . מה שעות בימ24מער  פליאטיבי ייעודי שיית  את השירות בבית המטופל ויהיה זמי  
 ניתנו   מלבד היחידות במחוז דרו  שבקופות הכללית ומכבי  ואול  ברוב היחידות 

 שעות 24טיפולי הבית על ידי צוותי  שאינ  ערוכי  לתת את השירות הפליאטיבי 
כמו כ  הועלה כי היחידות אינ  די מיומנות . ביממה לחולי  הנוטי  למות כנדרש בחוזר

  . במת  טיפול פליאטיבי
  המבוטחי  על שירות טיפולי הבית יידוע

יש לפרס  מידע בדבר , כדי להבטיח שכל מי שזכאי לשירות טיפולי הבית יקבל אותו
נמצא כי משרד הבריאות לא קבע כי מחובת  של . השירות בקרב ציבור המבוטחי 

וכי הוא אינו מפרס  בעצמו את שירותי טיפולי הבית , הקופות לפרס  מידע זה
 באתרי  אשר לפרסו  בידי הקופות . ת ואת הדרכי  לקבלת שנותנות הקופו

  .האינטרנט של הכללית ומכבי לא נמצא מידע על השירות
 פעולות הקופות לאיתור קשישי  הזקוקי  לטיפולי בית

נמצא כי לאומית ומאוחדת אינ  מפעילות תכנית מקיפה ושיטתית לאיתור יזו  של 
מכבי . א( אינ  פועלות לגיבוש תכנית כאמורקשישי  הזקוקי  לטיפול רפואי בבית  ו

 תכנית כזו על פי נתוני  שיש בידיה על הקשישי  2011מסרה שבכוונתה להפעיל בשנת 
והכללית מסרה שהיא מבצעת פעולות לאיתור קשישי  הזקוקי  , המבוטחי  אצלה

 . לטיפולי בית
ת מידע על המוסד לביטוח לאומי העביר במש  כשנה בכל רבעו  לכל אחת מהקופו

ואול  . קשישי  סיעודיי  שייתכ  שחלק  מתאימי  לקבלת שירות טיפולי הבית
מלבד הכללית א( אחת מהקופות לא השתמשה במידע ולא פנתה ביוזמתה לקשישי  

 .כמו כ  נמצאו טעויות בנתוני  שמעביר המוסד לביטוח לאומי לקופות. אלו
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 סיכו  והמלצות
במאוחדת , בכללית, קופות על פי עקרו  השוויו על א( הדרישה בחוק לפעולה של ה

ובלאומית נמצאו הבדלי  ניכרי  בי  מחוזות המרכז למחוזות הפריפריה בכל הנוגע 
על הקופות , לדעת משרד מבקר המדינה. לשיעור הקשישי  המטופלי  על ידי היחידות

ול והמשרד למצוא דרכי  לצמצ  פערי  אלו בי  הפריפריה למרכז ועל המשרד לשק
כמו כ  על המשרד והקופות לפעול ליידוע . מת  תמריצי  ייעודיי  לקופות לש  כ 

 . הציבור על שירות הטיפול בבית על יתרונותיו
על קופות החולי  לבצע בקרות על סדרי פעולת  של היחידות כדי להבטיח את פעילות  

. עילות היחידותכמו כ  על הקופות לעג  בנהלי  את כל היבטי פ. על פי נוהלי הקופות
מכבי ולאומית לקבוע מפתחות תקינה ותקני כוח אד  , על הנהלות הכללית, בכלל זה
 .ליחידות

על הכללית לבחו  את הצור  להוציא למחוזות וליחידות הנחיות שיבטיחו את הפרדת 
 .התפקידי  הנדרשת במבנה הארגוני ביחידות

שירות מיטבי והול  למטופלי על המשרד לקבוע תקני  לפעולת היחידות כדי להבטיח 
וכדי שיוכל לפקח על פעולות הקופות בתחו  טיפולי הבית ולעודד את הקופות , הבית

על , בכלל זה. להרחיב את השירות על בסיס נתוני  אמיני  ג  באמצעות מת  תמריצי 
הקופות להשלי  את מחשוב  המלא של היחידות ואת הסדרת הטיפול ברשומה 

 . הרפואית
על המשרד לקבוע מדיניות לאומית לפיתוח תחו  , וקת האשפוז בבתי החולי נוכח מצ

טיפולי הבית שתתבסס בי  השאר על בחינת היעילות הכלכלית והרפואית של פעולות 
על המשרד והקופות לפעול להאחדת הפעילות והמידע בתחו  ; היחידות לטיפולי בית

כדי , ואיות של החולי  ביחידותובי  השאר לקביעה אחידה של דרגות החומרה הרפ, זה
וחלוקת תמריצי  , קיו  פיקוח ובקרה, לאפשר ניתוח של המידע והשוואה בי  הקופות

 . לפי מדדי  קבועי 
על הקופות לפעול לאבחו  מוקד  וטיפול במחלות אופייניות לקשישי  ג  אצל 

 של ג  א  הדבר כרו  בהפעלת רופאי  מומחי  בבתיה , קשישי  המטופלי  בבית 
 .החולי 

על הקופות לפעול למת  שירות הוספיס בית על ידי יחידות ייעודיות לכ  כנדרש בחוזר 
המשרד ולקיי  פיקוח ובקרה על היחידות שה  מפעילות ועל הגופי  החיצוניי  שמה  

 . ה  רוכשות שירותי  בתחו  זה
כלוסיית על קופות החולי  לשקול לאמ) תכנית מקיפה ושיטתית לאיתור יזו  של או

ולפנות , במיוחד לקשישי  לאחר אשפוז, הקשישי  המתאימה לטיפול  של היחידות
לש  כ  על . אליה  ואל בני משפחותיה  במטרה לשלב  במער  הטיפול של היחידות

 .על מידע מהמוסד לביטוח לאומי, בי  היתר, הקופות להתבסס

ה  עקב מצוקת האשפוז חשיבותו של הטיפול בבית הולכת וגדלה ה  עקב יתרונותיו ו
לכ  חשוב שמשרד הבריאות והקופות ישימו את נושא טיפולי הבית . בבתי החולי 

  . במקו  גבוה בסדר העדיפויות שלה  ויפעלו להסדרת השירות ועידוד השימוש בו
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 טיפול מרובה תרופות לקשישי 
. נפש מיליו  7.6 שמנתה כ,  מאוכלוסיית ישראל10%  כ1 היו הקשישי 2010בשנת 
 בתוחלת החיי  ובהתפתחות מחלות כרוניות ופיתוח מתמיד של תרופות ההעליי

. בעיקר בקרב אוכלוסיה זו, חדשות ושיווק  מביאי  לשימוש רב יותר מבעבר בתרופות
 20ויש כאלה שנוטלי  ג  , קשישי  רבי  מטופלי  במספר תרופות לאור  זמ 

 א  יש לוודא שלא יהפכו לחרב ,תרומת התרופות לאריכות החיי  ידועה. תרופות
 .פיפיות

, ממחקרי  רבי  עולה כי קשישי  רבי  נוטלי  במש  שני  תרופות מיותרות
ושכיחות הבעיות הנובעות מ  הטיפול התרופתי עוָלה ככל שמספר התרופות שנוטל 

אי  במספר תרופות רב כשלעצמו שנוטל הקשיש להעיד על טיפול . הקשיש עוֶלה
אול  יש לבחו  באופ  שיטתי את נאותות מת  התרופות ואת , שגויתרופתי לקוי או 

משמעותו טיפול קבוע ) Polypharmacy(טיפול מרובה תרופות . השימוש בה 
יש המגדירי  שימוש מרובה תרופות כשימוש . בתרופות מסוגי  שוני  באותו בזמ 

בוי תרופות רי. ויש הקובעי  מספר גדול יותר כגו  שמונה, בחמש תרופות או יותר
 . מנבא במידה רבה אשפוז וסיבוכי  בריאותיי  לרבות נפילות ושברי 

בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול הרפואי , לסירוגי , 2010יוני  בחודשי  ינואר
נבדקו בעיקר בקרת .  שמונה תרופות או יותר בקשישי  הנוטלי  תרופות רבות 

של מרפאות להערכה גריאטרית פעילות  , המשרד על הרפואה בקהילה בנושא זה
מת  ייעו) , לרבות נטילת התרופות, הבודקות את מצב  הרפואי של אות  קשישי 

סדרי הדיווח של קופות ,  לקשישי  בעניי  ריבוי נטילת תרופות2של רוקחי  קליניי 
החלפת , החולי  למשרד הבריאות על ניפוק תרופות ושימוש המשרד בדיווח זה

הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות . ת  מידע תרופתי לחולי ומ, תרופות לקשישי 
שירותי בריאות כללית ):  הקופות להל  ג  (בארבע קופות החולי  , ) המשרד להל  (
  להל  (קופת חולי  מאוחדת , ) מכבי להל  (מכבי שירותי בריאות , ) הכללית להל  (

  נעשו במועצה בירורי).  לאומית להל  (ובלאומית שירותי בריאות ) מאוחדת
  .3הלאומית לגריאטריה
__________________ 

 75ב  "יש פרסומי  שבה  קשיש מוגדר ".  ומעלה65ב  "לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   1
 ".ומעלה

מה ברוקחות דיפלו תארו הראשו  ועל הנוס  על,  רוקח בעל תואר שני ברוקחות קלינית רוקח קליני   2
מטרת ההכשרה המיוחדת היא שיפור הטיפול התרופתי והתאמתו המרבית . שמשרד הבריאות מכיר בה

 . למטופל להשגת יעדי  רפואיי  אופטימליי
ל משרד "תפקיד  לסייע למנכ. המועצות הלאומיות ה  גופי  מייעצי  מקצועיי  בתחומי הבריאות  3

 .130' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„49) 1999 , ראו ג  מבקר המדינה. בהתוויית מדיניות בריאות, היתרבי  , הבריאות
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 עיקרי הממצאי 
 פעילות המשרד וקופות החולי  

 במועצה הלאומית 2003הטיפול התרופתי בקשישי  בקהילה נדו  כבר בשנת  .1
ומסקנותיה הוצגו " שימוש מושכל בתרופות בקשישי "שהקימה ועדה ל, לגריאטריה
לקידו  בריאות ורפואה מונעת "דה  בווע2004הנושא נדו  ג  בשנת . 2004בנובמבר 

ובו המליצה לבחו  מעת לעת חולי  הנוטלי  , 4 דוח2004שפרסמה ביוני , "בגיל המבוגר
 הפי" מינהל רפואה שבמשרד חוזר   2007 במאי  רק כעבור שלוש שני  . תרופות רבות

 בי , החוזר קובע". אמות מידה למרפאות להערכה גריאטרית כוללנית בקהילה"בנושא 
כי קופות החולי  תפעלנה מרפאה להערכה גריאטרית המיועדת לקשישי  בני , היתר

ולפי התוויות ) רופא המשפחה( ומעלה שה  בסיכו  גבוה לפי קביעת הרופא הראשוני 75
נפילות חוזרות או , ירידה תפקודית, שונות כמו טיפול קבוע ביותר משמונה תרופות

 . 5אשפוזי  חוזרי 

ובה  מעקב , ת בקשישי  הנוטלי  תרופות רבות יש כמה חלופותלטיפול רפואי נאו
סקירה תקופתית , תרופתי של הקשיש תקופתי של רופא המשפחה על מצבו הבריאותי

בדיקה של רופא מומחה בגריאטריה וכ  הפנייה , 6של רוקח קליני או פרמקולוג קליני
ראו " (בקהילהמרפאה להערכה גריאטרית כוללנית "מטע  רופא המשפחה לבדיקה ב

מבדיקת משרד מבקר המדינה בקופות החולי  עולה כי יש שונות רבה בי  ). ג  להל 
 . הקופות באשר לטיפול  באוכלוסיית החולי  הנוטלי  תרופות רבות

תרופות (משרד מבקר המדינה בח  את שיעור הצריכה של שמונה תרופות או יותר  .2
 לפי נתוני 75מבוטחי  מעל גיל בקרב ה) כרוניות ללא תרופות למצבי חולי חריפי 

 צורכי  75 מ  הקשישי  מעל לגיל 7.3%בעוד שבמאוחדת רק : הקופות שהועברו אליו
 מ  הקשישי  צורכי  שמונה תרופות או 34.3%הרי שבכללית , שמונה תרופות או יותר

אי  זה סביר שהוא תוצאה . פער זה מחייב המש) חקירה מעמיקה.  פי כחמישה יותר 
ג  א  באלה טמו  הסבר . כלכליי  או פערי פריפריה מול מרכז ל פערי  חברתיי ש

נוכח העובדה שהפערי  , היא מעוררת סימני שאלה מהותיי , מסוי  להבדל בשונות
מתעורר אפוא חשש שהטיפול בקופות . יכולי  להצביע על שימוש ָיתר או ָחסר בתרופות

 .אינו מיטבי
הבדיקה ; יבדקו את פשר השונות הגדולה בי  הקופותראוי שהמשרד וקופות החולי  

כ  ראוי שהמשרד . בסניפי  וא+ אצל רופאי , במחוזות: חייבת להיעשות בכל הרמות
יבח  פיתוח שיטות לבדיקת הצור) בתרופות הרבות שהחולי  בכלל והקשישי  בפרט 

  . נוטלי  ויגבש המלצות מתאימות בעניי 
__________________ 

, ˜Â·Ó‰ ÏÈ‚· ˙Ú ÂÓ ‰‡ÂÙ¯Â ˙Â‡È¯· ÌÂ„È‚¯, הוועדה לקידו  בריאות ורפואה מונעת בגיל המבוגר  4
‰ÏÈ‰˜· ÌÈ¯‚Â·ÓÏ ˙È ÈÏ˜ ‰ÚÈ ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÈ È„Ó ÌÂÁ˙· ˙ÂˆÏÓ‰) 2004 .( 

 .רופות יבדקו הא  יש צור  לשנות את הטיפול התרופתיבמקרה של ריבוי ת  5
תרופתיות !תופעות לוואי בי , בכל הקשור ליחסי הגומלי  בי  תרופות, בי  היתר, רופא המתמחה  6

 .ושימוש בתרופות במצבי  מיוחדי 
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 ד על קופות החולי בקרת האג  לרפואה בקהילה במשר
מידע על , בי  היתר, אמורה לכלול) תיק החולה(הרשומה הרפואית של המבוטחי  

קיו  דיו  . על הדיו  בכ) ועל ההחלטה על המש) הטיפול בה , התרופות שהחולה נוטל
רופא אחר או רוקח קליני בעניי  זה ותיעודו ברשומה הרפואית , על ידי הרופא המטפל
מש) הפניית המבוטח לייעו" או לטיפול אחר כדי להפחית את הוא תנאי מקדי  לה

הצורכי  שמונה תרופות ,  תיקי חולי 300משרד מבקר המדינה בדק . מספר התרופות
בכללית ובלאומית וש  דגש על קיו  דיו  בריבוי תרופות שאות  נוטלי  , או יותר

 . אות  חולי 
תקיי  דיו  לגבי אות  חולי  מהבדיקה עלה כי בשלוש השני  שקדמו לביקורת לא ה

. ואי  בתיקיה  התייחסות לתרופות הרבות שאות  ה  נוטלי , בשתי הקופות שנבדקו
 . זהו ממצא המצביע על טיפול רפואי חסר

יצוי  כי המשרד דרש מהקופות נתוני  על קשישי  הנוטלי  תרופות רבות לפני שיקיי  
יקורות הוא לא בדק א  יש ואול  במהל) הב, על כ) ביקורת במחוזות הקופות

משרד , מנגד. בתיקיה  הרפואיי  של החולי  עדות לקיו  דיוני  בריבוי התרופות
מבקר המדינה מצא כי בבקרה של המשרד באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות 

 בתיקי תהמשרד בדק את הטיפול התרופתי בכלל ואת ההתייחסו, במוסדות גריאטריי 
  .רטהחולי  לריבוי תרופות בפ

 מרפאות להערכה גריאטרית 
אמות מידה " הפי" כאמור מינהל הרפואה שבמשרד חוזר בנושא 2007במאי  .1

.  לקבלת השירות ובו קריטריוני" למרפאות להערכה גריאטרית כוללנית בקהילה
 על פי קביעת הרופא הראשוני ולפי  החוזר ש  דגש על קשישי  הנמצאי  בסיכו  גבוה 

קשישי  , שישי  המקבלי  טיפול קבוע ביותר משמונה תרופותק(התוויות שונות 
 ).'קוגנטיבית וכו ירידה תפקודית, הסובלי  מנפילות חוזרות

אול  רוב רובה של , נמצא כי קופות החולי  אכ  מפעילות מרפאות להערכה גריאטרית
 נובעת רק מהפניות של רופאי  בגלל ירידה תפקודית) 99% כ(הפעילות בה  

 התיקי  הרפואיי  לא נמצאה א+ לא הפניה 300בבדיקת . ית של קשישי קוגניטיב
לרבות טיפול קבוע , אחת למרפאה להערכה גריאטרית שנבעה מהתוויה הרשומה בחוזר

 . ביותר משמונה תרופות
 רק  כשלוש שני  לאחר הפצת החוזר האמור הטמעתו בקופות החולי  חלקית מאוד 

. קוגנטיבית מופני  למרפאות להערכה גריאטרית קשישי  הסובלי  מירידה תפקודית
, מודעות של הרופאי  הראשוניי  לקיו  החוזר בכלל יתכ  שהסיבה לכ) היא אי

א) , ולמצבי הסיכו  ולתופעות השליליות העלולי  לנבוע מנטילת תרופות רבות בפרט
את מ  הראוי שהמשרד יבח  את יישו  החוזר בקופות ו. מכל מקו  הדבר מחייב פעולה

 .היקפי הפניית קשישי  למרפאות אלה
יש מחסור ברופאי  . לרופא הגריאטר תפקיד חשוב בטיפול בחולה הקשיש .2

  .והמשרד קבע שהמקצוע במצוקה, מומחי  בגריאטריה
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 רוקח קליני והשתלבותו בקהילה ובמחלקות האשפוז 
יבות  מספר רוקחי  קליניי  שמועסקי  בבתי חולי  ובקהילה כבר הוכיחו את חש

בייעו" , ה  עוסקי  בהערכת הטיפול התרופתי. וכדאיות העסקת  למערכת הרפואית
במת  המלצות להתאמת תרופות , ובמת  מידע תרופתי לצוות הרפואי ולמטופלי 

, בהדרכת החולה להגברת ההיענות לטיפול, בניטור תרופתי של המטופל, ומינוני 
 פרס  המשרד חוזר 2002ביוני . מש) טיפולבזיהוי תופעות לוואי של תרופות ובייעו" לה

על רוקחות קלינית ובו קבע כי הוא רואה חשיבות רבה להעסקתו ולהשתלבותו של 
 .הרוקח הקליני בצוות הרפואי ה  בבתי החולי  וה  במרפאות הקהילה

 הצעה 7 לוועדת סל הבריאות2004בעקבות החוזר הגיש ארגו  הרוקחי  בישראל בשנת 
 שילוב ייעו" רוקחי לחולי  כרוניי  המטופלי  במספר רב של  ה לטכנולוגיה חדש

ואול  ועדת סל . שמחייב את הקופות להעסיק לש  כ) רוקחי  קליניי , תרופות
 .וההצעה לא הוגשה שוב, 2005הבריאות לא אישרה זאת בשנת 

הוא לא בח  את , על א+ החשיבות שמייחס המשרד לשילוב רוקח קליני בטיפול
הוסי+ לתקני בתי החולי  תקני  לרוקחי  קליניי  במחלקות האשפוז האפשרות ל

ובמחלקות הפנימיות והגריאטריות שבה  מאושפזי  קשישי  הנוטלי  תרופות , בכלל
  . בפרט, רבות

  היעדר מידע לאומי עדכני דיווח על ניפוק תכשירי  
ה על מער) נתוני  על הצריכה הלאומית של תרופות לסוגיה  חשובי  לפיקוח ולבקר

, ה  יכולי  לשמש כאומד  לרמת הטיפול התרופתי: הבריאות באר" וה  כלי מחקרי
להשוואת , להשוואה בי  קופות החולי , להשוואה ע  צריכת תרופות במדינות אחרות

 . 'מגזרי  וכו, אזורי אר", הצריכה לפי קבוצות גיל
 ,) על ניפוק תכשירי חולי הדיווח של קופות (ביטוח בריאות ממלכתי תקנות , ואכ 

 על דשנתי למשר מחייבות את הקופות בדיווח חצי, ) התקנות להל   (1998  ט"התשנ
נמצא כי הקופות מדווחות למשרד לפי הנדרש ). כולל כל סוגי התרופות(ניפוק תכשירי  

ואול  השימוש שעושה המשרד בדיווח שהוא מקבל מיועד א) ורק להכנת , בתקנות
כמו כ  הדיווח אינו מאפשר למשרד לנתח צריכה כמותית . הבריאותנתוני  לוועדת סל 

תרופות ללח" , תרופות לסוכרת, למשל( תרופות לפי מדדי  כמו קבוצות תרופות של
ראוי . 'גיל המטופלי  וכו, )תרופות אנטיביוטיות ועוד, תרופות לשינה ולהרגעה, ד 

  . לשקול לתק  את התקנות כדי לאפשר זאת
  חולי  כרוניי ל לקשישי  והחלפת תרופות

  ע  הש  של החומר הפעיל בתרופה סל שירותי הבריאות הממלכתי מכיל תרופות 
אפשרות . ממנו תרכוש את התרופהש לבחור את היצר  קופהכל של  ותהאפשרבו, 8בלבד

להחלי+ בתדירות גבוהה  למעשה מתירה,  לשמירה על המסגרת התקציביתהחיונית, זו
__________________ 

  את הוועדה ממנה שר הבריאות ולפעילותה מוקצה מדי שנה סכו. ועדה ציבורית להרחבת סל הבריאות  7
 .קבוע

שעליו נרש  (תרופות המכילות חומרי  פעילי  בצורת חוזק ובצורת מינו  שווי  לתכשיר רפואי מקורי   8
 .ל"בי  שיוצר באר# ובי  שיוצר בחו, הרשו  בפנקס התרופות הממלכתי) פטנט



 49 טיפול מרובה תרופות לקשישי 

צורה  החלפתואול  .  שלהאחרתבצורה מסחרית של תרופה צורה מסחרית אחת 
 קשישי  שהורגלו ידי על הנטילתב בתדירות גבוהה עלולה לפגוע התרופמסחרית של 

 לבלבול עלול להיות מקור גדולהשינוי התרופה בתדירות  .הצבעלותה צורל, לשמה
 בביקורת .וה  א+ עלולי  להימנע מנטילת ,  רבותהצורכי  תרופות בקרב טעויותלו

עלה כי בכל הקופות אי  הנחיות המורות להימנע במידת האפשר מהחלפת תרופות 
  . 9והמשרד עדיי  לא נת  את דעתו לנושא, לקשישי 

 מת  מידע תרופתי לחולי 
 תגובות גומלי  בי  :תרופתיות מערכות ממוחשבות לבדיקת השפעות גומלי  בי 

יעילות התרופות או בהשפעה על רעילות  תרופתיות יכולות לבוא לידי ביטוי בהפחתת 
תרופתיות או  זיהוי תגובות גומלי  בי  אי. אגב גרימת תוצאות טיפול לא רצויות

קיימות . תגובות גומלי  בי  תרופות למזו  או לתוספי מזו  יכולי  לסכ  את החולה
כיו  מערכות מידע שלה  מנגנו  בדיקה מקוו  להשפעות הגומלי  שבי  התרופות 

 שלה אי  עדיי  מערכת כזו  למעט לאומית , כל קופות החולי . ונות שמקבל החולההש
לדעת משרד . תרופתיות  פיתחו לעצמ  או רכשו מערכת לבדיקת תגובות גומלי  בי  

על המשרד ועל קופות החולי  לבחו  , נוכח האפשרות לחסו) בעלויות, מבקר המדינה
 .תרופתיות גומלי  בי הקמת מערכת מידע לאומית לבדיקת תגובות 

יש מרכזי  למת  ייעו" תרופתי כמו : מרכזי  לייעו  תרופתי בתשלו  ושלא בתשלו 
המרכז הרפואי "מרכז למידע תרופתי המופעל על ידי היחידה לפרמקולוגיה קלינית של 

אשר מטפל ללא תשלו  בפניות קשישי  בשאלות הקשורות לטיפול , "הדסה עי  כר 
לאחרונה החל להתפתח באר" ג  שירות בתשלו  של רוקחי  . התרופתי הנית  לה 

השירות נית  . פרטיי  המציעי  ייעו" תרופתי פרטי לחולי  שנוטלי  תרופות רבות
 . בבית החולה או בבית המרקחת

לדעתו אי  ; המשרד סבור שיש לשמור על קשר ותיאו  של החולה ע  הרופא המטפל
שיש בגי  שירות שמגיע לו בדי  מהרופא מקו  למכוני  פרטיי  ולתשלו  של הק

אי  התייחסות לתנאי  , 1981 א" התשמ,]נוסח חדש[פקודת הרוקחי  ב. המטפל בו
רוקח (למת  ייעו" של הרוקח ולשאלה מי הוא הרוקח המוסמ) לתת ייעו" תרופתי 

 ). קליני או רוקח אחר
ומה לשיפור למרכזי הייעו" התרופתי עשויה להיות תר, לדעת משרד מבקר המדינה

לכ  מ  הראוי שהמשרד וקופות החולי  יבחנו את . איכות הטיפול התרופתי בקשישי 
יש לבדוק אות  מכל . פעילות המרכזי  האלה מבחינת השפעת  על הטיפול בקשיש

 בהשוואה  ציבוריי  או פרטיי  בתשלו  או שלא בתשלו  ,  התנדבותיי  ההיבטי  
א  המשרד והקופות סבורי  שאי  .   בקהילהלשירות שנותני  הרופאי  הראשוניי

עליה  להודיע , מקו  למרכזי ייעו" שפועלי  בלי להכיר את התיק הרפואי של החולה
  . לציבור שנית  לקבל סקירה של הטיפול התרופתי אצל הרופא המטפל בקופת החולי 

__________________ 
' עמ, "הקצאת תרופות למבוטחי  בקופות החולי ", )È˙ ˘ ÁÂ„56 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2006 ראו ג    9

527.  
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 סיכו  והמלצות
ת רבות שחלק  א+ ממחקרי  רבי  עולה כי הרבה קשישי  נוטלי  במש) שני  תרופו

ושכיחות הבעיות הנובעות מהטיפול התרופתי עוָלה ככל שמספר התרופות , מיותרות
אי  במספר תרופות רב לעצמו שנוטל הקשיש להעיד על טיפול . שנוטל הקשיש עוֶלה

אול  המלצות של מומחי  קובעות כי יש לבחו  בחינה תקופתית את , תרופתי לקוי
 .ימוש בה נאותות מת  התרופות ואת הש

הפערי  בי  הקופות בשיעור הקשישי  הצורכי  שמונה תרופות או יותר מחייבי  את 
 . המש) הבירור של המשרד וקופות החולי  כדי להגיע למסקנה בעניי  זה

לדעת משרד מבקר . כל קופה נוקטת שיטה שונה בטיפול בחולי  הנוטלי  תרופות רבות
לבחו  פיתוח , 10בשיתו+ האיגודי  המקצועיי , על המשרד ועל קופות החולי , המדינה

במיוחד , שיטות לבדיקת איזו  הטיפול התרופתי בחולי  הנוטלי  תרופות רבות
 . ולגבש המלצות מתאימות, הקשישי 

 ומעלה 75למשל שיעור החולי  בני , יש לבחו  את האפשרות לקביעת מדד מטרה
. בתו) תקופה מסוימת שתיקבעולשאו+ להגיע אליו , שיצרכו שמונה תרופות או יותר

יש לקבוע ג  מדדי  נוספי  אשר יבדקו א  השימוש בתרופות הוא ראוי בהתחשב 
 .שימוש בתרופות במקרי  שבה  ה  נדרשות בצור) הרפואי ויכללו ג  בקרה על אי

: קיימי  מספר מודלי  לטיפול בקהילה בחולי  המטופלי  במספר רב של תרופות
סקירה , תרופתי של הקשיש משפחה על מצבו הבריאותימעקב תקופתי של רופא ה

תקופתית של רוקח קליני או פרמקולוג קליני או שיתופ  בטיפול בעת ביקור אצל רופא 
 הפניה  המודל שמצוי  בחוזר המשרד , בחינה של רופא מומחה גריאטר, המשפחה

ודלי  על המשרד לבחו  הא  המ. למרפאה להערכה גריאטרית כוללנית בקהילה ועוד
 .שבחרו הקופות מביאי  לתוצאות הטובות ביותר

 חולי  שלקופות החולי  לתת את הדעת להרגלי השימוש בתרופות על  המשרד ועל
 , לקשישי בעיקר , כאלהלחולי .  רבות תרופותשנוטלי קשישי  וחולי  כרוניי  

 לבלבולות מקור יוהחלפת התרופה יכולה לה, קשה להסתגל לדברי  חדשי 
 להחלי+להשתדל שלא אפוא לספק לה  מידע תרופתי ברור ו הראוי מ  .וכי ולסיב
  .את התרופות בתדירות גבוההלה  

נוכח תפקידי הרופא הגריאטר בקהילה ונוכח המצוקה במקצוע הגריאטריה ראוי 
בתחו  ) רופאי  פנימאי  ורופאי משפחה(שהמשרד יפעל להכשרת רופאי  ראשוניי  

במקביל ראוי .  את העומס המוטל על הרופאי  הגריאטריהגריאטריה כדי להפחית 
 . שהמשרד ינקוט צעדי  אפקטיביי  להגדלת מספר המתמחי  בגריאטריה

להגדיל את תוחלת החיי  , איזו  הטיפול התרופתי לקשיש עשוי להשפיע על איכות חייו
)  א+ לחסו ובמקרה של צמצו  בתרופות , לצמצ  אשפוזי  במחלקות הפנימיות, שלו

על כ  על משרד הבריאות . בהוצאות לקשיש ולהקטי  את ההוצאה הלאומית לתרופות
 . ועל קופות החולי  לטפל בכ)

__________________ 
גיבוש התוויות והנחיות קליניות הוא אחד הנושאי  המרכזיי  בפעילות  של האיגודי  המדעיי  של   10

כלומר , גיבוש  ופרסומ  נעשה על ידי אנשי המקצוע עצמ ). י"הר(ההסתדרות הרפואית בישראל 
 . האיגוד המקצועי הרלבנטי
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 מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות 
 בבתי חולי  כלליי  

 מיטות אשפוז 14,600  ופרטיי  ובה  כ1 בתי חולי  כלליי  ציבוריי 45בישראל יש 
בתק 
2

מרבית ).  מיטות פנימיות להל  (מחלקות פנימיות  90  מיטות בכ3,625 מה  כ, 
המיטות הפנימיות שייכות לבתי החולי  הממשלתיי  ולבתי החולי  של שירותי 

 ).  הכללית להל  (בריאות כללית 
זה שני  רבות קיימת מצוקת אשפוז במחלקות הפנימיות בבתי החולי  הממשלתיי  

)  אחוז התפוסה להל  (פוסה בפועל לעתי  היה אחוז הת. ובבתי החולי  של הכללית
 חולי  במחלקה פנימית שבה 65וא' דווח על אשפוז של , 150 במחלקות אלה גבוה מ

לפיכ+ חולי  צופפו בחדרי  ואושפזו במסדרונות ובחדרי ). 171%( מיטות לפי התק  38
אוכל מחלקתיי  שאי  בה  התקני  המאפשרי  להתחבר למכשירי  חיוניי  

תנאי .   ונשי  אושפזו באותו החדר ובמסדרונות סמוכי  אלו לאלווגברי, ולחמצ 
וקיי  חשש שבכמה מקרי  א' , אשפוז אלו פוגעי  בכבוד  ובפרטיות  של החולי 

 חולי  מאושפזי  בכל יו  שלא במיטות הפנימיות 300 ההערכה היא שכ. בבריאות 
המאושפזי  , עקב הארכת תוחלת החיי  וגידול בשיעור הקשישי  בישראל. בתק 

מצוקת . במחלקות הפנימיות ה  בעיקר קשישי  הסובלי  מבעיות רפואיות מורכבות
שלדעת משרד הבריאות , האשפוז במחלקות הפנימיות היא מגמה מתמשכת וקבועה

א' תחמיר א  לא יינקטו צעדי  מידיי  משו  שלהערכתו אחוז הקשישי  
 .באוכלוסייה צפוי לגדול במידה ניכרת בעשור הבא

בשלבי  הסופיי  של הכנת דוח הביקורת הגישה ההסתדרות הרפואית בישראל 
ובה התבקש בית המשפט להורות למשרד , - בעניי "עתירה לבג) י" הר להל  (

הבריאות להוסי' מיטות אשפוז במחלקות הפנימיות ובמחלקות לטיפול נמר- 
העתירה טר  הוכרעה. באמצעות צו על תנאי

3

במהל+ דיו  , ינהלדברי פרקליטות המד. 
י הסכימה לוותר על טענותיה בדבר הוספת מיטות אשפוז במחלקות "- הר"בבג

ולמעשה העתירה צומצמה לעניי  הוספת מיטות אשפוז במחלקות טיפול , הפנימיות
  .נמר- בלבד

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את המצב במחלקות 2010אוגוסט  בחודשי  ינואר

תנאי האשפוז והנזקי  הנגרמי  : ל ובייחוד את הנושאי  האלההפנימיות בישרא
החריגה מתנאי תעודת הרישו  של בית החולי  עקב תפוסות ; מעומס רב במחלקות

__________________ 
, בית חולי  כללי שבבעלות קופת חולי , לליית חולי  ציבורי כללי מוגדר כבית חולי  ממשלתי כב  1

 .בית חולי  כללי שבבעלות רשות מקומית וכ  כל בית חולי  כללי שהוא תאגיד שהוא מוסד ציבורי
תקנות בריאות הע  לפי .  מיטות האשפוז המאושרות בתעודת הרישו  של בית החולי  מיטות בתק    2

ק לכל בית חולי  תעודת רישו  ובה מפורטי  סוגי המשרד מנפי, 1966 ו"התשכ, )רישו  בתי חולי (
 .המחלקות והיחידות שבית החולי  רשאי להפעיל ומספר המיטות או העמדות בכל אחת מה 

 .'˘¯ ‰·¯Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ 'Á‡Â ˙Â‡È   #488/11 "בג  3
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להוספת )  המשרד להל  ג  (סדרי מימוש התכניות שהכי  משרד הבריאות ; גבוהות
פור תנאי והצעדי  שאפשר לנקוט לשי; מיטות אשפוז בכלל ומיטות פנימיות בפרט

. האשפוז במחלקות פנימיות ולהפחתת אשפוזי  במחלקות אלה ג  ללא תוספת מיטות
 .2011עדכוני  אחרוני  נעשו עד אמצע פברואר 

 ונוכח המצב הקשה   בעיקר קשישי   והשפעתו על חולי  רבי  , עקב חשיבות הנושא
, 2010ביולי , שנחש% לפני צוות הביקורת במחלקות פנימיות בבתי חולי  ברחבי האר$

הציג משרד מבקר המדינה באופ  חריג את הסוגיות העקרוניות , לפני סיו  הביקורת
הרב יעקב , סג  שר הבריאות, מר בנימי  נתניהו, לפני ראש הממשלה ושר הבריאות

 .ר יובל שטייני$"ד, ושר האוצר, ליצמ 
חולי  בכמה בתי , בכמה בתי חולי  כלליי  ממשלתיי , הבדיקה נעשתה במשרד

מכבי שירותי בריאות , הכללית: במשרד האוצר ובקופות החולי , כלליי  של הכללית
להל  (ולאומית שירותי בריאות )  מאוחדת להל  (קופת חולי  מאוחדת , ) מכבי להל  (
  ).מ" נש להל  (בירורי  נעשו בנציבות שירות המדינה ).  לאומית 

 עיקרי הממצאי 
  תמונת מצב אחוז התפוסה 

ת  .1 מ ו ע ל ל  א ר ש י ב ז  ו פ ש א ה ת  ו ק ל ח מ ל  ל כ ב ה  ס ו פ ת ה ז  ו ח א

ה ת  ו נ י ד O מ E C D
4

אחוז התפוסה הממוצע בכלל מחלקות האשפוז שבבתי החולי   :

 שכ  הוא 85אחוז התפוסה הרצוי הוא , לדעת אנשי מקצוע. 75  הוא כOECD במדינות ה

על .  רגיעהמאפשר קליטת חולי  רבי  בעת הצור  ומת  שירות טוב למאושפזי  בתקופות של

, 96% היה 2008אחוז התפוסה בכלל המחלקות לאשפוז כללי בישראל בשנת , פי נתוני המשרד

יש לציי  כי אחוזי התפוסה . OECD הנתו  הגבוה בנתוני כל המדינות החברות בארגו  ה

ואינ  מביאי  בחשבו  את מספר המיטות בפועל, נמדדי  לפי תק  המיטות
5

 . 
ת .2 ו ק ל ח מ ב ה  ס ו פ ת ה ז  ו ח תא ו י מ י נ פ ה המחלקות הפנימיות בבתי :  

ואחוזי התפוסה בה  גבוהי  בדר  , החולי  הכלליי  ה  מהמחלקות העמוסות ביותר
 ובימי  מסוימי  גדל 98% בממוצע שנתי  כלל מאחוזי התפוסה בשאר המחלקות 

 .  וא" יותר150% אחוז התפוסה עד ל
כי , ל משרד הבריאות"מנכ, מזור רוני ג" הודיע ד  לאחר סיו  הביקורת   2011בינואר 

ל שמטרתו להביא להפחתה בחריגה באחוזי התפוסה "בכוונתו לפרס  חוזר מנכ
והעולי  על , "2011 ביחס לתק  ב "120%היומית במחלקות הפנימיות העולי  על 

 ייבחנו הדרכי  2012 וכי במהל  שנת 2012 החל מהרבעו  הראשו  של שנת 115%
בחוזר יפורטו הצעדי  לצמצ  חריגות מיעדי  . 110% להפחתה באחוזי התפוסה ל

 תקנות בריאות  להל   (1966 ו"התשכ, )רישו  בתי חולי (תקנות בריאות הע  מ. אלה
בתעודת  ממספר המיטות שנקבע לבית חולי  אסור לחרוג ללמוד כי אפשר, )הע 

__________________ 
4  Organization for Economic Cooperation and Development  לה  ארגו  לשיתו  פעו

 . 2010וישראל הצטרפה אליו בשנת , מרבית  מערביות,  מדינות30 בארגו  חברות כ. ופיתוח כלכלי
 .בבתי חולי  ציבוריי  כגו  הדסה קיימות מיטות מעבר לתק  א  בית החולי  מתקנ  בגינ  כוח אד   5
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י  על משרד הבריאות ובתי החול. מדובר בסטייה זמניתכ   אלא א , ושלהרישו  
 . להקפיד על כ 

ר  .3 ו צ ל א  ל ש י   ז פ ש ו א  מ  המאושפזי  במחלקות הפנימיות 15%עד : מ
חלק  המתינו להעברה . היו חולי  שהטיפול הרפואי בה  במחלקה הסתיי , שנבדקו
או למוסדות סיעודיי  או שיקומיי  מחו* לבתי , למחלקה אחרת בבית החולי , לבית 

  . החולי 
 נאי  קשי  ולא הולמי נזקי  הנגרמי  מאשפוז בת

ת .1 ו ק ב ד י ה ת  נ כ ס ו ל  ו פ י ט ה ת  ו כ י עקב הצפיפות הרבה בחדרי  :א
במסדרונות המחלקות ובחדרי האוכל המחלקתיי  איכות הטיפול הניתנת , האשפוז

כמו כ  גוברת סכנת ההידבקות של החולי  בי  השאר ג  . לחולי  אינה מיטבית
כל יו  נפגעת איכות "במצב הקיי  ל משרד הבריאות טע  כי "מנכ. בחיידקי  עמידי 

 ". עד כדי איבוד חיי , הטיפול בחולי 
י  .2 ר ז ו ח י   ז ו פ ש פעמי  , עקב הצור  לפנות מיטות למאושפזי  חדשי : א

ארבעה (מש  האשפוז הממוצע בישראל . רבות מתאשפזי  החולי  במש  זמ  קצר מדי
 ולדברי רופאי  , האחרותOECD קצר ממש  האשפוז הממוצע בכל מדינות ה) ימי 

אשפוז קצר אינו מאפשר לעתי  לאבח  חולה כראוי ולטפל בו , במחלקות פנימיות
 . כיאות

היו , ובכלל זה האשפוזי  במחלקות הפנימיות, 2008  מכלל האשפוזי  ב20% כ
עולה חשש שכמה מ  .  יו  מהשחרור מבית החולי 30אשפוזי  חוזרי  שנעשו בתו  

 .ממשכו הקצר של האשפוז הקוד האשפוזי  החוזרי  נובעי  
ת .3 ו י מ י נ פ ת  ו ק ל ח מ ב י   מ ש נ ו מ י   ל ו חולי  מונשמי : ח

6 
רבי  

א  לא נקבע תק  שונה , "טיפול מוגבר"מאושפזי  במחלקות פנימיות במתכונת של 
לפיכ  עומס העבודה המוטל על . למשרות כוח אד  סיעודי ואחר לטיפול בחולי  אלה

חלק מהחולי  המונשמי  היו .  הפנימיות גדלהאחיות והעובדי  האחרי  במחלקות
אול  עקב מחסור במיטות , צריכי  להיות מאושפזי  במחלקות לטיפול נמר*

עולה חשש שהחולי  האלה . במחלקות טיפול נמר* ה  אושפזו במחלקות הפנימיות
ונפגע הטיפול הרפואי הנית  לשאר המאושפזי  במחלקות , מקבלי  טיפול שאינו ראוי

לאחר סיו  , 2011בעקבות עיצומי  שנקטו האחי  והאחיות בינואר . הפנימיות
 משרות של אחיות לצור  טיפול בחולי  190התחייב משרד האוצר להוסי" , הביקורת

 .המונשמי  במחלקות הפנימיות
ת .4 ו מ י א ת מ נ   י א ש ת  ו ק ל ח מ ב ז  ו פ ש עקב התפוסה הגבוהה : א

י  לעתי  במחלקות אחרות במחלקות הפנימיות חולי  האמורי  לשהות בה  מאושפז
כמו כ  כמה מהחולי  ). מחלקות לוויי (בבית החולי  שיש בה  מיטות פנויות 

לפיכ  . המאושפזי  במחלקות הפנימיות שייכי  לפי אופי מחלת  למחלקה אחרת
רופאי המחלקות שאליה  שייכי  החולי  נאלצי  לעבור בי  המחלקות כדי לטפל 

__________________ 
 .מתאימי חולי  שאינ  מסוגלי  לנשו  בכוחות עצמ  ויש לסייע לה  לנשו  בעזרת מכשירי    6
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במצב זה איכות הטיפול נפגעת עקב הכשרה , ריאותל משרד הב"לדברי מנכ. בחולי 
 . זמינות הרופאי  בביקורי  מוגבלת של הצוותי  ואי

ה .5 ה ו ב ג ה  ס ו פ ת ב  ק ע ו   י מ י  ר ד ח ת  ר י ג עקב התפוסה הגבוהה  :ס
 ועד ספטמבר 2008מאוגוסט , במחלקות הפנימיות והיעדר מקו  לקלוט עוד חולי 

ומג  דוד אדו  , רחבי האר* עשרות פעמי  נסגרו חדרי מיו  בבתי חולי  כלליי  ב2010
סגירת חדרי מיו  . מקצת  מרוחקי , העביר את החולי  לבתי חולי  אחרי ) א"מד(

עלולה לפגוע קשות באוכלוסייה הנזקקת לאשפוז משו  שיש חשש שיחמיר מצבו 
 . הרפואי של חולה המפונה לבית חולי  מרוחק

י .6 ב ט י מ ו  נ י א ש ל  ו פ י ט ת  ו כ ל ש   הקשי  שפורטו לעיל נוכח התנאי: ה
והטיפול , כמה מהחולי  המאושפזי  במחלקות פנימיות אינ  מקבלי  טיפול מיטבי

  .בה  עלול להימצא רשלני
 רופאי  במחלקות הפנימיות

ה .1 נ י ק  ומאז עודכנה כמה 1976היא נקבעה בשנת . תקינת הרופאי  מיושנת: ת
כבר בדוח קוד . פעמי 

 
של מבקר המדינה
7

התקינה אינה מתאימה עוד שיטת " נקבע ש
במחלקות שנבדקו נמצא כי יש פער בי  מספר החולי  ". לצורכי מערכת הבריאות

שבה  מטפל כל רופא בממוצע בבתי החולי  השוני  וכי לעתי  מטפל רופא בחולי  
לפיכ  הרופאי  המעטי  במחלקות . 88% לעתי  עד יותר מ, רבי  מ  הקבוע בתק 

משרד הבריאות מערי  שחסרות מאות משרות . תחת הנטלפנימיות מסוימות כורעי  
נושא תקינת הרופאי  ואי הוספת "ולדבריו , רופא בכלל המקצועות במערכת האשפוז

תחו  הרפואה הוא ". תקני  הינ  אבני ריחי  התלויי  על צוואר הרפואה הציבורית
,  משרד האוצרלדברי. תחו  דינמי ובטכנולוגיות הטיפול הרפואי חלי  שינויי  תכופי 

לאור הדינמיות הרבה יש לתת למנהלי בתי החולי  גמישות לשב* כוח אד  ללא כבילת 
 ".שיקול דעת  לנוסחאות תקינה"
י  .2 א פ ו ר ה ל  ע ל  ט ו מ ה ב  ר ה ה  ד ו ב ע ה ס  מ ו ת )  א(:  ע ד ו ב ע

י   א פ ו ר במהל  יו  העבודה מבצעי  הרופאי  קבלות רבות של חולי   #ה
ה הרב במחלקות הפנימיות והיעדר תנאי  עקב עומס העבוד. ושחרורי  רבי 

קיצורי "עושי  , מתאימי  יש חשש שרופאי  אינ  קשובי  תמיד לכל צורכי החולה
 . משחררי  חולי  מוקד  מדי ומקבלי  החלטות שגויות, "דר 

י   )ב( ח מ ת מ ה ת  ד ו ב ע י  א נ מתמחי  אינ  מעונייני  לעבוד במחלקות  #ת
. א נקלטי  מתמחי  בתחו  הרפואה הפנימיתובכמה מבתי החולי  כמעט ל, הפנימיות

מתמחי  מעטי  עושי  תורנויות , עקב המחסור במתמחי  בתחו  הרפואה הפנימית
לעתי  יותר מעשר בחודש, רבות

8
לפיכ  עולה חשש .  שעות26 כל תורנות אורכת כ. 

, שהתגבר במרוצת השני , שעומס העבודה המוטל על המתמחי  במחלקות הפנימיות
ולת השיפוט המקצועי שלה  וכ  עולה חשש שתכיפות התורנויות ועומס פוגע ביכ

 .העבודה אינ  משאירי  לרופאי  המתמחי  די זמ  להתעדכ  בחומר מקצועי
__________________ 

7   È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009( , 355' עמ, " תמונת מצב כוח אד  רפואי וסיעודי "בפרק . 
 .המשרד הסביר שג  במחלקות אחרות יש מחסור במתמחי   8
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ה  )ג( י ר פ י ר פ ב ה  ק ו צ נמצא כי מצוקת כוח האד  הרפואי במחלקות  #מ
 .הפנימיות בפריפריה חמורה יותר מבמחלקות הפנימיות במרכז האר*

ה )ד( ה  א ו פ ר ה ה ק ו צ מ ב ע  ו צ ק מ כ ת  י מ י נ כבר בתחילת העשור  #פ
האחרו  קבעו כמה ועדות של המשרד שיש חשש שמקצוע הרפואה הפנימית יהיה 

במקצוע " חשש להתפתחות של מצוקה" ציי  המשרד שיש 2008ובסו" שנת , במצוקה
 נענו משרד האוצר 2008המשרד מסר למשרד מבקר המדינה שרק בפברואר . זה

. בוהה לבקשות המשרד להגדיל את מספר הסטודנטי  לרפואהוהמועצה להשכלה ג
, ותנאי העבודה הקשי  בתחו  זה עולה חשש, עקב מצבו של מקצוע הרפואה הפנימית

רופאי  יימנעו מלפנות להתמחות , שלמרות הגידול במספר הסטודנטי  לרפואה
תמחי  משרד האוצר סבור שהוספת תקני  לבתי חולי  לא תקל על גיוס מ. בתחו  זה

" לקחת לידיו"ועל משרד הבריאות , ובכלל  לרפואה הפנימית, למקצועות מסוימי 
בהתא  ) ניהול ההתמחויות(את הסמכויות הנדרשות לצור  תכנו  כוח האד  הרפואי 

  .לצרכי  הלאומיי 
 אחיות במחלקות הפנימיות

ל .1 א ר ש י ב ת  ו י ח א ב ר  ו ס ח מ מאחר .  בישראל יש מחסור גדול באחיות:ה
ג  א  יוסיפו משרות יש חשש שבשני  הקרובות לא ,  אורכת כמה שני שההכשרה

משרד הבריאות הסביר למשרד מבקר המדינה כי הוא עוסק . יהיה אפשר לאייש 
 . בהגברת ההכשרה של אחיות מוסמכות

ת  .2 ו ק ל ח מ ב ת  ו י ח א ב ר  ו ס ח מ ו ה  ר ס ח ת  ו י ח א ת  נ י ק ת
ת ו י מ י נ  מושפעת בדיעבד תקינת האחיות, שלא כמו תקינת הרופאי  הפנימאי  :פ

המשרות שבתק  אינ  מאוישות במלוא  , ע  זאת. ג  מאחוזי התפוסה במחלקות
עקב . בי  היתר בשל צעדי חיסכו  שנוקטי  בתי חולי , במרבית המחלקות הפנימיות

 .עומס העבודה יש אחיות שמעדיפות לא לעבוד במחלקות הפנימיות
ת .3 ו י מ י נ פ ה ת  ו ק ל ח מ ב ת  ו ר מ ש מ ש  ו י ות מעטות מדי כאשר יש אחי: א

לעתי  קרובות יש רק שתי אחיות , למשל, כ . במחלקה עלול הדבר לסכ  את החולי 
ולדעת אנשי מקצוע אי  די בכ  לטיפול , במשמרת לילה במחלקה של עשרות חולי 

  .בכלל החולי  במחלקה
 חסרונות שיטת ההתחשבנות בי  קופות החולי  לבתי החולי 

מ .1 ב ר  ת י ז  ו פ ש א ל י  ל כ ל כ  $ י ר מ תת ו י מ י נ פ ה ת  ו ק ל קופות : ח
לש  קבלת שירותי אשפוז בהסדרי  כספיי  בתי החולי  החולי  מתקשרות ע  

  שנקבעהתמורת צריכה החורגת מהתקרה, על פי הסדרי  אלו. מרפאהושירותי 
שהובעה  ,המשרדלדעת .  או שאינ  משלמות כללמשלמות הקופות מחירי  מופחתי 

 קופותובה  יצירת תמרי* ל ,ניכרי חסרונות זו שיטה ל, בדוח ביקורת קוד  בנושא
 מתקרת הצריכה כדי לזכות בה  ה  חרגו להפנות חולי  לבתי החולי  שהחולי 
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במחיר רבי   שירותי  המספקי , הדבר פוגע כמוב  בבתי החולי  הללו. בהנחה מרבית
נמו 
9

 . 
  כולת ולפגיעה בי של בתי החולי  לשחיקה פיננסיתשיטה זו גורמת, לדברי המשרד

וה  נאלצי  לקצר את משכי האשפוז אל מתחת , לספק שירותי  רפואיי  נאותי 
 . לנורמות המקובלות בעול  ולקצ* בתק  כוח האד  למיטה

י  .2 ת ב י  ל ה נ מ ל  ש ת   ו ל י ע פ ב י  ד ס ו מ י   נ י י נ ע ד  ו ג י נ ל ש  ש ח
י  ל ו ח הטיפול , ככל שמספר נתו  של רופאי  ואחיות מטפל בחולי  רבי  יותר: ה

על כ  נוס" על האינטרס של מנהלי בתי החולי  . ל יותר עבור בית החולי בכל חולה זו
עלול להיות לה  ג  אינטרס מוסדי למלא ככל , להעניק את הטיפול הרפואי המיטבי

האפשר את המחלקות הפנימיות
10

 וא" לחרוג מתק  המיטות למחלקה שנקבע בתעודת 
ייני  מוסדי בפעילות  של לפיכ  עולה חשש שיש ניגוד ענ. הרישו  של בית החולי 

כי לכאורה , יש לציי . המאפשרי  אשפוזי יתר במחלקות הפנימיות, מנהלי בתי חולי 
לפחות של חלק  ובהתא  (האינטרס של מנהלי בתי החולי  זהה לאינטרס של הקופות 

ואילו ,  למלא את המחלקות הפנימיות עד אפס מקו  ) לתנאי הסכ  ההתקשרות
ות הפנימיות הוא לשמור על רמת תפוסה שבה יהיה אפשר לתת אינטרס מנהלי המחלק

  . טיפול טוב יותר
 של בית החולי  ) רישוי(חריגה מתנאי תעודת הרישו  

ובה מפורטי  , המשרד מעניק לכל בית חולי  תעודת רישו , תקנות בריאות הע לפי 
בכל המחלקות הפועלות בבית החולי  ומספר המיטות שרשאי בית החולי  להציב 

לסטות ממספר המיטות שנקבע תעודת הרישו  אינה מתירה לבית החולי  . מחלקה
שינוי קבוע של מספר המיטות מחייב קבלת . מדובר בסטייה זמניתכ   אלא א , בה

בתי בפועל . הגדיר מהי סטייה זמניתלא  משרדיצוי  כי ה. ל המשרד"אישור ממנכ
בתעודות הרישו  קבע נשהפנימיות ממספר המיטות תקופות ממושכות החולי  חורגי  

ולמעשה ,  מדובר בתופעה חמורה. נת  את אישורו לכ משרדהל "מנכש בלי שלה 
  . תעודות הרישו  של בתי החולי  הפכו לנייר חסר משמעות

  נפש1,000 שיעור מיטות ל
, מיטות לאשפוז כללי: מיטות האשפוז בישראל נחלקות לארבעה סוגי  עיקריי 

 .לאשפוז ממוש  ומיטות שיקו , טרילאשפוז פסיכיא
ז .1 ו פ ש א ה ת  ו ט י מ ל  כ  שיעור כל סוגי מיטות האשפוז בישראל הוא  :ס  
 נפש1,000  ל5.6 כ

11
לדעת משרד האוצר שיעור זה גבוה ביחס לרוב מדינות העול  . 

 . המפותח
__________________ 

חולי  הבתי ל קופות חולי  הסדרי  כלכליי  בי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 60 ·)2010 ,מבקר המדינה ראו  9
 . ואיל"497' עמ, "והשפעת  על המבוטחי כלליי  ה

כמו כ  לעתי  קובעי  מנהלי . על בתי החולי  לעמוד ביעדי הכנסות שקובעי  משרדי הבריאות והאוצר  10
 .בתי חולי  יעדי תפוסה במחלקות פנימיות

11  ÈÂ˘È¯· ˙Â„ÓÚÂ ÊÂÙ˘‡ ˙ÂËÈÓ ,2010ינואר , תחו  מידע, משרד הבריאות. 
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י .2 ל ל כ ז  ו פ ש א ל ת  ו ט י על פי פרסומי משרד הבריאות שיעור המיטות  :מ
שיעור הקשישי  בישראל נמו  .  נפש1,000  ל1.95 היה 2008 לאשפוז כללי באר* ב

ואול  משרד הבריאות אינו מתקנ  בנתוניו את , OECD משמעותית לעומת מדינות ה
לבקשת משרד מבקר המדינה חישב משרד הבריאות את שיעור . גיל האוכלוסייה

ב זה לפי חישו.  בהתחשב בשיעור הקשישי  באר*OECD המיטות בישראל ובמדינות ה
 31 מבי  27 נתו  זה ממק  את ישראל במקו  ה. 2.0 שיעור המיטות בישראל עולה ל

). 5.6  ל3.1 המדינות שבראש הרשימה היה השיעור בי  13 ב(המדינות שנכללו בנתוני  
 אנגליה ואיטליה , )2.1(ואול  יש לציי  כי נתו  דומה לישראל יש לנורבגיה 

 ). 2.3(וקנדה ) 2.2(
האוצר טוע  כי מדינות שונות כוללות סוגי מיטות שוני  בדיווחי  שלה  משרד , מנגד

בי  , וכי משרד הבריאות לא כולל בנתוני המיטות לאשפוז כללי, על מיטות לאשפוז כללי
ואי  הוא כולל , חלק מהמיטות לאשפוז ממוש  שה  בעצ  מיטות כלליות, השאר

פעילי  למעשה מעבר לרשו  בנתוניו את מספר המיטות הפנימיות שבתי החולי  מ
כולל בחלק מהמקרי  שבה  הנהלות בתי חולי  ציבוריי  מתקננות (בתעודת הרישו  

המשרד ג  אינו ; )צוות רפואי מלא למיטות המופעלות מעבר לרשו  בתעודת הרישו 
מתחשב בעובדה שבארצות מערביות יש לאור  השני  ירידה בשיעור מיטות האשפוז 

נטייה אצל  היא לא להוסי" מיטות אשפוזביחס לאוכלוסייה וה
12
. 

, לנוכח המחלוקת המהותית בי  שני המשרדי  עליה  להגיע להסכמה בנושאי  אלה
יש להביא  להכרעת שרי הבריאות והאוצר או א" להכרעת , וא  ה  לא יגיעו להסכמה

  .הממשלה
 תכניות המשרד להוספת מיטות אשפוז

ניות להוספת מיטות אשפוז הכי  המשרד שתי תכ2005 1995בשני  
13

 :להל  הפרטי . 
י  " .1 נ ש ל ז  ו פ ש א ת  י נ כ 1ת 9 9 6#2 0 0 ט " 0 ס ו ג ו א 1מ 9 9 6 :

על יסוד תכנית זו באו המשרד .  מיטות אשפוז2,800 בתכנית זו נקבע שיש להוסי" כ
ומשרד האוצר לידי הסכמה

14
בינואר .  מיטות אשפוז1,200 יוספו 2000 1996 שבשני  

 המיטות1,200 של כל טר  הושלמה הוספת , 2011
15
. 

ת " .2 נ ש ד  ע י  ל ל כ ה ז  ו פ ש א ה ר   ע מ ו   נ כ ת ת  י ז ח 2ת 0 1 ת 5 נ ש ו  
2 0 2 י " 5 א מ 2מ 0 0 מונה צוות ממשרדי , 2005 על פי החלטת ממשלה מינואר :5

 יש 2015עד סו" , לפי התכנית. הבריאות והאוצר להכנת תכנית להוספת מיטות אשפוז

__________________ 
12  ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÓÂ‡Ï È· ˙Â‡ÂÂ˘‰ : ˙Âˆ¯‡OECDÏ‡¯˘ÈÂ  ,1970-2005 ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ,

 .2007, האג  לכלכלה וביטוח בריאות
בניית מבנה חדש (פעמית לבניית המקו  שב יוצבו המיטות  הוספת מיטות משמעה הוצאה כספית חד  13

והוצאה כספית שוטפת לאחזקה ולמימו! כוח אד  רפואי וסיעודי שיש להקצות ) או הרחבת מבנה קיי 
 .עיקר ההוצאה הוא מימו! כוח האד  לאור# שני . ה נוספתבגי! כל מיט

 השני  האחרונות ה! 15 ההסכמות שגיבשו משרדי הבריאות והאוצר בעניי! תוספת מיטות אשפוז ב  14
 . למעשה הסכמי פשרה שלא הביאו לידי מילוי הצרכי  כפי שהערי# המשרד

 2010ובספטמבר ,  מיטות85  הוספת המרכז הרפואי הלל יפה היה בעיצומו של תהלי# בנייה לש  15
אול  כלל לא הוחל בבנייה .  מיטות41אוכלס מבנה האשפוז הראשו! שנבנה בו על פי התכנית ונוספו 

 . מיטות72בוולפסו! ובבני ציו! לש  הוספת , בברזילי
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ימיותרוב  מיטות למחלקות הפנ,  מיטות3,600 להוסי" כ
16

בשל התנגדות עקרונית של . 
 2005נציגי משרד האוצר בצוות להוספת מיטות אשפוז הכנת התכנית הושלמה במאי 

משרד הבריאות הגיש את התכנית לאישור . בידי עובדי משרד הבריאות שבצוות
בכל השני  הללו .  הנושא לא הועלה לדיו  בישיבותיה2011א  עד פברואר , הממשלה

אשפוז ונפגע השירות הנית  לציבורהחריפה מצוקת ה
17
. 

 960 מסר המשרד כי בא לידי הסכמה ע  משרד האוצר שלפיה יוספו 2011בינואר 
לדברי . לפגיות וליולדות, לטיפול נמר*,  לפנימיות מיטות אשפוז בשש השני  הבאות 

עד פברואר . אול  היא מהווה פריצת דר , תוספת המיטות אינה אופטימלית, המשרד
לא סוכמו אופ  פריסת תוספת המיטות באזורי  השוני  באר* ובתי החולי   2011

  .שיקבלו אותה
 עמדות בדבר הצור  בהוספת מיטות ודרכי הפתרו  למצוקת האשפוז

יש לפתור את מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות באמצעי  , לדעת משרד האוצר .1
ר משאבי  ופעילויות מבית שוני  בתו  מערכת הבריאות ובייחוד באמצעות העברת יות

החולי  לקהילה
18

קופות החולי  תומכות ג  ה  בקידו  פתרונות מונעי אשפוז . 
וה  כבר נקטו סדרת צעדי  בנדו , כגו  טיפולי בית בקהילה, ותחליפיו

19

 שמאפשרי  
משרד מבקר המדינה מעיר כי המשרד עדיי  לא קבע . לטפל באלפי חולי  בבית 

מדובר בפתרונות שאמורי  להקל את העומס , מכל מקו . כזהמדיניות לפיתוח שירות 
 .וה  אינ  מתאימי  לכל החולי , במחלקות האשפוז ולא למנעו כליל

מתחילת שנות התשעי  של המאה העשרי  ממליצות כל מיני ועדות ממלכתיות  .2
וכי שתי הישויות המשפטיות בכל , שהמשרד יחדל מתפקידו כיצר  וכספק שירותי 

.  וזאת באמצעות תאגוד בתי החולי  יהפכו לאחת ) בית חולי  ותאגיד(פואי מרכז ר
אול  טר  נעשה דבר, ג  הממשלה קיבלה החלטות רבות בנושא

20

 .  
 פתרונות למצוקה במחלקות הפנימיות

במרוצת השני  הועלו פתרונות שוני  להקלת המצוקה במחלקות הפנימיות על ידי 
אול  רוב  לא יושמו במלוא  או , ה ואנשי מקצועמבקר המדינ, ועדות שעסקו בנושא

לא הוחלט על תוספת של רופאי  מומחי  שידעו לאבח  את , למשל, כ . לא יושמו כלל
לא הוחלט ; חומרת הבעיה כבר בחדר המיו  ויצמצמו שליחת חולי  לאשפוז במחלקות

__________________ 
 א  שהאוכלוסייה 37%  השני  האחרונות גדל מספר המיטות הפנימיות בכ20 ב, לפי נתוני המשרד  16

 . ומספר הקשישי  גדל בקצב מהיר פי שניי  מזה של האוכלוסייה הכללית, 66% גדלה בכ
מה$ ,  מיטות2,400 יש להוסי  לפחות 2015 עדכ$ משרד הבריאות את התכנית וקבע שעד 2010במאי   17

,  מיטות פנימיות800 הערי' המשרד כי נדרשת הוספה מידית של 2010בינואר .  מיטות פנימיות1,000
אול  יש , אפשר להציב את המיטות במבני  ובחדרי  קיימי , כלומר( מה$ אינ$ מחייבות בינוי 300

 ). צור' לממ$ כוח אד  רפואי וסיעודי לטיפול בחולי  המאושפזי  בה$
 .39' עמ, " טיפולי בית שמספקות קופות החולי  לקשישי  הקשיש בקהילה "ראו בדוח זה בפרק   18
 .ש   19
תאגידי בריאות ליד בתי החולי  הכלליי  "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , מדינהראו ג  מבקר ה  20

  .399' עמ, "הממשלתיי 
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אטריי  למרכזי  גריבית חולי  כללי של מיו  להפנות חולי  קשישי  היישר מחדר ה
 . לש  אשפוז 

לאחר סיו  הביקורת גיבשו משרד הבריאות ומשרד האוצר סדרה של פתרונות שנועדו 
 הגבלת  בה  , פרט לתוספת מיטות, להקל את מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות

שינוי אופ  ההתחשבנות בי  בתי החולי  לקופות , החריגה בתפוסת מיטות האשפוז
  .קופות כדי שיפתחו יותר פתרונות מונעי אשפוז ותחליפיוהחולי  והגדלת התמריצי  ל

 סיכו  והמלצות
עקב עומס . הביקורת העלתה שבבתי החולי  הכלליי  יש מצוקת אשפוז קשה ביותר

יש חשש , העבודה ההול  וגדל המוטל על הצוותי  הרפואיי  במחלקות הפנימיות
משרד מבקר . א רשלנישהטיפול שמקבלי  החולי  במחלקות הפנימיות עלול להימצ

המדינה מציי  לשבח את תפקוד הצוותי  הרפואיי  והסיעודיי  הפועלי  בתנאי  
 .קשי  במחלקות הפנימיות

 ונוכח המצב הקשה   בעיקר קשישי   והשפעתו על חולי  רבי  , עקב חשיבות הנושא
, 2010ביולי , שנחש" לפני צוות הביקורת במחלקות פנימיות בבתי חולי  ברחבי האר*

הציג משרד מבקר המדינה באופ  חריג את הסוגיות העקרוניות , לפני סיו  הביקורת
הרב יעקב , סג  שר הבריאות, מר בנימי  נתניהו, לפני ראש הממשלה ושר הבריאות

 . ר יובל שטייני*"ד, ושר האוצר, ליצמ 
להל  הסוגיות במחלוקת הדורשות טיפול ופתרונות דחופי  מצד משרד הבריאות 

 :שרד האוצרומ
ה )א( .1 ס ו פ ת ה ז  ו ח א על המשרד לפרס  בהקד  חוזר בדבר הפחתת     

ועליו להגיע לידי הסכמה ע  משרד האוצר בדבר אחוז התפוסה השנתי , אחוזי התפוסה
אחר כ  . 95%  ל85%באופ  ששיעורו יהיה בי  , המרבי הרצוי במחלקות בית החולי 

במקרי  חריגי  .  בהקד  ליעד שנקבעיש לנקוט צעדי  ממשיי  ויעילי  כדי להגיע
, ובבתי חולי  מסוימי  על המשרד לשקול לאשר חריגה מאחוזי התפוסה שסוכמו

 .שמעבר לה לא יקבלו בתי החולי  תשלו  מהקופות
ל  )ב( א ר ש י ב ת  ו י ל ל כ ה ז  ו פ ש א ה ת  ו ט י מ ת  ד י ד מ ת  ט י יש להגיע   ש

על משרדי . פש נ1,000 להסכמה ג  בדבר מדידת שיעור מיטות האשפוז הכלליות ל
 OECD הבריאות והאוצר לבחו  מחדש את התאמת הדיווחי  להגדרות ארגו  ה

 ).WHO(ולארגו  הבריאות העולמי 

ל )ג( י  ו צ ר ת  ו ט י מ ד  ע י ת  ע י ב 1 ק , 0 0 ל 0 א ר ש י ב ש  פ נ על משרדי    
 נפש בישראל1,000 הבריאות והאוצר לקבוע יעד רצוי למספר המיטות הכלליות ל

21
 ,

כת הבריאות בישראל והקשרי  בי  הקהילה למערכת תו  התחשבות במבנה מער
עליה  לבחור במשות" את המדינות המערביות שמבנה מערכת הבריאות בה  . האשפוז

לאומיי  בדומה לישראל ולבחו  את  דומה לזה שבישראל ואשר מדווחות לארגוני  בי 
 . מצבה של ישראל ביחס למדינות אלה

__________________ 
  .2.4  נפש לא יהיה גבוה מ1,000  לכלליות מרבי של מיטותהארצי השיעור על פי תקנות בריאות הע  ה  21
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יש להביאה , י  שני המשרדי  בהקד א  המחלוקת בענייני  אלה לא תוכרע ב
 .להכרעת שרי הבריאות והאוצר או א" להכרעת הממשלה

י  .2 מ ש נ ו מ י   ל ו על מנת לשפר את הטיפול בחולי  המונשמי  במחלקות : ח
  .הפנימיות יש לגייס בהקד  את תוספת האחיות שכבר אושרה

ת .3 ו י ח א ה ו י   א פ ו ר ה ת  נ י ק מ "משרד האוצר ונש, על משרד הבריאות: ת
לתת את הדעת על הבעיות שהועלו בנושא תקינת הרופאי  בבתי החולי  ובכלל זה 
לקבוע שיטת תקינה חדשה לרופאי  במחלקות האשפוז בכלל ובמחלקות הפנימיות 

 .בפרט
ראוי להתאי  את שיטת התקינה החדשה שתיקבע לחידושי  ולהתפתחויות 

יש לבחו  ג  , קה הקשהנוכח המצו, נוס" על כ . הטכנולוגיות במאה העשרי  ואחת
" גמישות"למשל לבדוק א  נית  לשלב במנגנוני  הקיימי  , פתרונות מידיי  לתקינה

ולעודד מעבר של , יש לעודד מתמחי  ואחיות לעבוד ברפואה פנימית. בניהול כוח אד 
כפי שנעשה בבתי החולי  של , כוח אד  רפואי למער  האשפוז הממשלתי בפריפריה

 . הכללית
2009קר המדינה חוזר על המלצתו משנת משרד מב

22
בשיתו" גופי  ,  שלפיה על המשרד

, להקי  גו" שיספק בי  היתר מידע הנוגע לכוח אד  במקצועות הבריאות, נוספי 
ועל סמ  המידע שייאס" יגבש הנחיות לתכנו  כוח , ובכלל זה מידע על מגמות תעסוקה

ת בנושא וינתב את המשאבי  יכוו  וירכז את הפעילו, יעקוב אחר יישומ , האד 
 . המוקצי  לכ 

" תכנית אב לפיתוח מערכת הבריאות"יש לעג  את צורכי מערכת האשפוז ב .4
מומל* שלא להתמקד רק בפתרו  של תוספת מיטות שאושרה . ולהקפיד על יישומה

כגו  עידוד הקופות להגדיל את מער  השירותי  בקהילה שה  , ולנקוט פעולות מגוונות
שיפור , שינוי אופ  ההתחשבנות בי  הקופות לבתי החולי , שפוז ותחליפיומונעי א

, הרחבת הפטור מתשלו  עבור תרופות לקשישי  מעוטי הכנסה, הפעילות בחדרי מיו 
ייעול העברה של חולי  שהטיפול בה  במחלקה , זירוז של ביצוע בדיקות במהל  אשפוז

להגדיל את מספר המיטות : י החולי יש לבצע שינויי  פנימיי  בבת. הפנימית הסתיי 
 .במחלקות הפנימיות ולהקטינו במחלקות שבה  אחוזי תפוסה נמוכי 

מ  הראוי להוציא את האחריות , במסגרת שקילת פתרונות שוני  לסוגיות שהועלו .5
התפעולית של מער  בתי החולי  הממשלתיי  ממשרד הבריאות כדי שיוכל להתמקד 

 .מדיניותבתפקידו כרגולטור הקובע 

לנוכח הפערי  העצומי  בי  הערכות המשרד בדבר צורכי מערכת האשפוז ותוספת  .6
ולנוכח , המיטות הנדרשת ובי  הסכמי הפשרה שנחתמי  לבסו" ע  משרד האוצר

חילוקי הדעות הממושכי  בי  המשרדי 
23

מ  הראוי שנושא הוספת מיטות אשפוז , 
 .שלה ולהכרעתהושאר הפתרונות שסוכמו א" יובאו לדיו  בממ

__________________ 
 .394' עמ"  תמונת מצב כוח אד  רפואי וסיעודי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59 ·)2009 , ראו מבקר המדינה  22
 הטיפול במחלוקות "בעניי& טיפול במחלוקות נמשכות בי& משרדי ממשלה ראו בדוח זה בפרק   23

 .17' עמ, "משרדיות מתמשכות בי&
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מאחר . פירותיה של החלטה להוסי" מיטות אשפוז ייראו רק בעוד שני  אחדות .7
א  מדינת , שמצוקת האשפוז בישראל נוראה והגיעה לשיאי  שלא נודעו בה קוד  לכ 

ולא תפעל לאלתר להקלת , ישראל לא תעלה נושא זה לראש סדר העדיפויות שלה
יידרדר , ל באמצעות תגבור של רופאי  ואחיותראשית כ, המצוקה במחלקות הפנימיות

  .המצב ותגבר התמותה
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 מת  שירותי סיעוד לקשישי  בקהילה 
. העלייה בתוחלת החיי  הביאה לגידול ניכר בשיעור הקשישי  בחברה הישראלית

וה  , האינטלקטואלי והנפשי, חלק  סובלי  מבעיות בריאות ומירידה בתפקוד הפיזי
ממשיכי  שמת  שירותי סיעוד לקשישי  . יומי היו זקוקי  לסיוע בתפקוד 

למנוע או לדחות את אשפוז  מאפשר ,  השפר את איכות חיימלהתגורר בקהילה 
ואגב כ  להקטי  את עלויות הטיפול בה  בהשוואה לעלויות של אשפוז , במוסד
תיק  את חוק , בדומה למדינות רווחה אחרות בעול ,  ואכ  המחוקק הישראלי.במוסד

וכלל בו פרק המעניק , ) החוק להל   (1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[טוח הלאומי הבי
 .לקשישי גמלת סיעוד 

והיא כוללת טיפול , ולא בכס%") גמלה בעי ("גמלת הסיעוד מתבטאת במת  שירותי  
אספקת , אספקת מוצרי ספיגה, השתתפות בפעילויות במרכזי יו , אישי בבית

שירותי הסיעוד ניתני  באמצעות .  במשדרי מצוקהשירותי כביסה ומימו  השימוש
 מספר עלהמועד הפעלת החוק מ).  נותני שירותי  להל  (חברות פרטיות או עמותות 

 141,000  לכ1990  זכאי  ב30,000 מכ, בקירוב חמישה  פית סיעודהזכאי  לגמל
2010בשנת 

1

ת  שיל  המוסד לביטוח לאומי עבור השירותי  הנכללי  בגמל2009 ב; 
 .ח" מיליארד ש3.7 הסיעוד סכו  של כ

  להל  (האחריות להפעלת החוק למת  גמלת סיעוד הוטלה על המוסד לביטוח לאומי 
המחלקות , ) משרד הרווחה להל  (משרד הרווחה והשירותי  החברתיי  , )המוסד

ושירותי בריאות )  לשכות הרווחה להל  (לשירותי  חברתיי  שברשויות המקומיות 
  ). הכללית להל  (כללית 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי מת  גמלת 2010ספטמבר  בחודשי  פברואר

 באג  הסיעוד שבמינהל  הביקורת נעשתה במוסד . הסיעוד לקשישי  בקהילה
בדיקות . במינהל המחשוב ובאג  הייעו  לזק , במינהל המחקר והתכנו , הגמלאות

בשירותי בריאות ,   אישיי  וחברתיי  שבמשרד הרווחההשלמה נעשו באג  לשירותי
בית שמש , אשקלו , ירושלי : כללית ובלשכות הרווחה בארבע רשויות מקומיות

  .וטייבה
 עיקרי הממצאי 

 זכאות לגמלת הסיעוד
 ומצר לסני  המוסד מגיש בקשה )  תביעה להל  (גמלת סיעוד קשיש המבקש לתבוע 

 פקיד התביעות של המוסד בודק א  .הכנסתו  ועלמסמכי  על מצבו הבריאותי

__________________ 
 .2010נכו  ליוני  1
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א  נמצא שהוא זכאי  ;מזכות את התובע בגמלהוגו ז ובת תובעהכנסותיה  של ה
 לצור& קביעת ,והערכה תפקודית של מערי& מקצועי בביתמתקיימת בדיקת , לגמלה

לפי מספר הנקודות שצבר הקשיש . ) הערכת התלות להל  ( בזולת מידת התלות שלו
. את שיעור הגמלה ופקיד התביעות את זכאותו של התובע  קובעתלותבהערכת ה
 ועדה  להל  ( מקצועית לענייני סיעוד לתובע ולוועדה מקומיתמועברת החלטתו 
שמתפקידה לקבוע את סל השירותי  ואת נות  השירות ולפקח על מת  ) מקומית

 .השירותי 
עי  זכאי  לה  על פי  את תשלומי גמלאות הסיעוד שהתוב:מיצוי גמלת סיעוד .1

החוק אמור המוסד להעביר במלוא  לנותני השירותי  כדי להבטיח שהזכאי  יקבלו 
 .תמורת  את מלוא שירותי הסיעוד

בביקורת קודמת בדק משרד מבקר המדינה א  הזכאי  ממצי  את מלוא  )א(
זכאות  לגמלה
2

לש  כ& הושוו הסכומי  שהמוסד שיל  לנותני שירותי  לסכומי . 
ממצאי הביקורת הקודמת הראו . מלה שהיה עליו לשל  לזכאי  על פי החוקהג

 2009שבשנת  בבדיקה הנוכחית עלה. שהזכאי  לא קיבלו את גמלת הסיעוד במלואה
היק  .  מהסכו  שהגיע לזכאי  על פי החוק94% כ י נותני השירותשיל  המוסד ל

 מיליו  217 ע לה  בכהיה קט  מהסכו  המגיה שנה השירותי  שקיבלו הזכאי  באות
 . סכו  שווה ער& לתוספת של כשלוש שעות טיפול לזכאי בחודש ח "ש
על פי מחקר שנעשה בנושא קבע המוסד כי כל נקודה שקיבל קשיש בהערכת  )ב(

כ& שהיק  שעות הסיוע השבועי , התלות משקפת צור& בשעת טיפול שבועית אחת
כאי מקבל שעות טיפול לפי שלוש הז, בפועל. לזכאי הוא הסכו  של הנקודות שצבר

בינונית וגבוהה,  נמוכה רמות זכאות שקבע החוק 
3

כ& שכל רמת זכאות כוללת טווח , 
על א  ההבדלי  במספר הנקודות שצברו הקשישי  ובמידת , לפיכ&. של נקודות

. כול  מקבלי  את אותה מכסה של שעות טיפול, המוגבלות של הזכאי  בתו& כל רמה
 בי  מספר שעות הטיפול הנחו  לזכאי לפי מספר הנקודות שצבר ובי  קיי  אפוא פער

 ככל שאד   שוויו  בי  מקבלי גמלת הסיעוד  פער זה יוצר אי. היק  הסיוע הנית  לו
, ואמנ . מוגבל פחות הוא נהנה ממספר שעות טיפול גדול יותר יחסית למוגבלותו

, כה במספר שעות גדול יותר נוספה עוד רמת זכאות המז2007בתיקו  לחוק מפברואר 
א  שהדבר ידוע למוסד . א& עדיי  נותר עיוות בהתאמת רמות הזכאות לצורכי הזכאי 

 .הוא לא יז  מהל& נוס  לשינוי החוק, זה שני 
אישור הזכאות לגמלת הסיעוד בתו& פרק זמ  קצר : מש& אישור גמלת הסיעוד .2

 .וזאת כדי להקל את סבלה של אוכלוסיה חלשה, חשוב
 ימי  מהיו  הראשו  של 30 בתו   היא הזכאות לגמלת סיעודתחולתה שלעל פי החוק 

 ימי  60ויש לספק לתובע שירותי סיעוד בתו& , החודש שבו הוגשה התביעה לגמלה
מש& לפיו לא יעלה ומדד מחייב  המוסד  קבעכמו כ  .כ&מהתארי& שבו נוצרה זכאותו ל

לסל השירותי  ולנות  המוסד אישור בלת  ועד קתביעהה מהגשת(זמ  הכולל המרבי ה
 . מהתביעות80%  ל ימי 38על ) השירות

__________________ 
 .637' עמ, "מת  גמלאות סיעוד לזקני "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„50·) 1999 , מבקר המדינה 2
7זכאי שקיבל ;  שעות טיפול שבועיות9.75& נקודות מזוכה ב6&2.5התלות זכאי שקיבל במבח  הערכת  3

 . שעות טיפול שבועיות18 & נקודות מזוכה ב9זכאי שקיבל ;  שעות16& נקודות מזוכה ב9&
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 10ע  זאת . המוסד עומד במועד החוקי המחייב לאספקת שירותי סיעוד לזכאי , ככלל
 . סניפי המוסד חרגו מהמדד שהוא בעצמו קבע לטיפול בתביעה23 מ
ה  .3 י ל ע ח  ו ק י פ ה ו ת  ו ל ת ה ת  ו כ ר ע ה ל  ש ע  ו צ י ב ה י  כ י ל   :ה
ההסכ  בי  . המוסד מפעיל מעריכי  המבצעי  את הערכות התלות,  כאמור)  א(

 ימי עבודה ממועד 6המוסד למעריכי  קובע שעליה  לבצע את הערכות התלות בתו& 
 מהערכות 31%, 2010אפריל  2008הבדיקה העלתה כי בתקופה ינואר . הפנייה אליה 

 .  ימי 6 התלות בוצעו אחרי יותר מ
. מפעיל יועצי  עצמאיי  האמורי  לפקח על עבודת המעריכי כמו כ  המוסד  )ב(

על מער& . הפיקוח נעשה ג  באמצעות בקרות איכות מדגמיות על הערכות התלות
האחראי להיבטי  המקצועיי  של " צוות מייע  ארצי"המעריכי  והיועצי  מפקח 

ת ממצאי בקרות האיכות המדגמיות אינ  מוזני  למערכת מרכזי. הערכות התלות
ועל כ  אי  בידי המוסד מסד נתוני  המאפשר לנתח את הממצאי  ולהסיק , ממוחשבת

 .מה  מסקנות כדי לשפר את טיב הביצוע של הערכות התלות
 בחר המוסד באמצעות מכרזי  מעריכי  עצמאיי  2009  ו2006, 2004בשני   )ג(

 ער לבעיות זה שני  שהמוסד. לביצוע הערכות התלות והתקשר ע  כל אחד מה  בנפרד
למחסור במעריכי  בחלק מסניפיו ולתפעול השוט  , הנוגעות להליכי ההתקשרות עמ 

כמו כ  . של מער& המעריכי  שהכבידו על עבודתו ופגעו בטיב השירות הנית  לתובעי 
 דבר העלול ליצור יחסי עובד, הוא ער להמש& העסקת היועצי  במתכונת הקיימת

עד מועד , למרות זאת. כפי שה  צריכי  להיות, ותנות  שיר מעביד ולא יחסי מזמי 
סיכו  הביקורת לא קבע המוסד חלופות למתכונת הקיימת להפעלתו של מער& 

 . כגו  התקשרות באמצעות חברה חיצונית, המעריכי  והיועצי 
ד .4 ס ו מ ה ת  ו ט ל ח ה ל  ע י   ר ר  מי שרואה את עצמו נפגע מהחלטת המוסד :ע

על פי תקנות ביטוח לאומי יחל .  בפני ועדה לעררי בעניי  מצבו התפקודי רשאי לערור
 . ימי  ממועד קבלת הערר במוסד60הדיו  בערר בתו& 

עלולה לגרו  לדחיית מועד קבלת , א  יתקבל בסופו של יו , התמשכות הלי& הערר
 2009 מהעררי  שהוגשו מיולי 20% מהבדיקה עלה שכ. שירותי הסיעוד ולפגיעה בזכאי

 יו  80  מה  נדונו לאחר יותר מ8% וכ,  יו 60 נו לאחר יותר מ נדו2010עד אפריל 
 מקרי  שבה  שינו הוועדות לעררי  את ההחלטות 109המוסד בדק . ממועד הגשת 

הייתה החלטת המוסד ) 27% כ( מה  30 בבדיקה נמצא כי ב. בנוגע לתפקודו של התובע
בי  , את זכאות התובעביתר המקרי  אישרו ועדות הערר ; שגויה והוועדה שינתה אותה

מספר כה גבוה של עררי  מוצדקי  משמעו פגיעה . בשל שינוי במצבו, היתר
  .באוכלוסייה זכאית שתביעתה לגמלת סיעוד נדחתה שלא בצדק

 קביעת סל שירותי סיעוד ופיקוח על ביצועו
י  .1 ת ו ר י ש ה ל  ס ת  ע י ב תובע לגמלת קבע את זכאותו של המוסד לאחר ש :ק

מרכז הוועדה הוא . מקומית שבאזור מגוריוה עובר עניינו לוועדה הסיעוד ואת שיעור
וחבריה ה  , מלשכת הרווחה המתמנה בידי שר הרווחה) ס" עו להל  (עובד סוציאלי 

 .פקיד תביעות של המוסד ונציג של הכללית
.  חלו שינויי  בהרגלי הצריכה של שירותי הסיעוד1988מאז מועד חקיקת החוק בשנת 

עוד לפני התכנסות  של הוועדות המקומיות כבר קיימת התקשרות של ברוב המקרי  
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דפוסי עבודת  של , לפיכ&. קשישי  ע  נות  שירותי  המספק לה  שירותי סיעוד
ה  , ובעצ , הוועדות המקומיות אינ  תואמי  עוד את התפקידי  שהוגדרו לה  בחוק

 בהכנסת שינויי  מאשרות בדיעבד את שירותי הסיעוד שבחרו הזכאי  ועוסקות רק
למעלה מעשר שני  בחנו גורמי  שוני  במוסד ובמשרד . מינוריי  בתכנית הטיפול

הרווחה את הצור& לשנות את דפוסי העבודה של הוועדות המקומיות והעלו הצעות 
אול  ה  לא הביאו לידי מימוש  של הצעות אלה ולא הגדירו מחדש את . לשינוי

המש& יישומ  של ההסכמי  הקיימי  שאינ  . מטלותיה  של הוועדות המקומיות
 .מתאימי  לשינויי  שחלו בדפוסי העבודה גור  להוצאה מיותרת של כספי ציבור

ד .2 ו ע י ס ה י  ת ו ר י ש ת   מ ל  ע ח  ו ק י פ ו י  א כ ז ה י  ו ו י הפיקוח על מת   :ל
שירותי הסיעוד נועד להבטיח שזכאי גמלת הסיעוד אכ  ממצי  את זכאות  ומקבלי  

המוסד משל  סכומי  ניכרי  למשרד הרווחה ולכללית ג  בעבור לש  כ& . טיפול ראוי
לצור& הפיקוח בוחרות הוועדות המקומיות את העובד . ביקורי  בבתי הזכאי 

ס או אחות " עו האחראי שילווה את הזכאי ויפקח על טיב שירותי הסיעוד שהוא מקבל 
 . לפי מצבו הרפואי והתפקודי 
רק , ק המוסד התקשר ע  הכללית בלבדבשל העובדה שבמועד חקיקת החו )א(

, זכאי  המבוטחי  בקופה זו שמצב  הרפואי חייב זאת קיבלו ליווי מקצועי של אחות
ואילו זכאי  המבוטחי  בקופות חולי  אחרות שמצב  הרפואי דומה קיבלו ליווי של 

 זכאי  שמצב  הרפואי חייב למנות לה  אחות 34,120הבדיקה העלתה שמתו& . ס"עו
ס כמלווה "שלא השתייכו לכללית נקבע עו) 21.3%( זכאי  7,254 ל, ה מקצועיתכמלוו

 .ס במקו  אחות עלול לפגוע ברמת הפיקוח על טיב הטיפול בקשיש"מינוי עו. מקצועי
בהסכמי  שבי  המוסד לבי  משרד הרווחה והכללית נקבע כי על העובד האחראי  )ב(
, ביתו של כל אחד מהזכאי  שבאחריותו לקיי  שני ביקורי  בשנה ב ס או אחות " עו 

. בהיק  ובאיכות שנקבעו, וזאת כדי לוודא ששירותי הסיעוד ניתני  לה  בתדירות
בבדיקה עלה שביקורי הבית שנועדו לפקח על טיב השירות הנית  לקשיש אינ  נעשי  

ויש בכ& כדי להחטיא את מטרת הבקרה שהיא יידוע רשויות , בתדירות הנדרשת
עוד עלה . ולמנוע פגיעה בקשיש, א  נדרש, וסד כדי לשפר את השירותהרווחה והמ

ולא על פי דיווחי  פרטניי  על , שהמוסד משל  לכללית בעבור הבקרה תשלו  גלובלי
  .ביקורי  שנעשו בפועל

 פיקוח על נותני שירותי סיעוד
י  .1 ת ו ר י ש י  נ ת ו נ ל  ע ח  ו ק י  מיליארד 3.7  שיל  המוסד כ2009בשנת  :פ
 נותני שירותי  140 בשנה זו פעלו כ. שירותי סיעוד שסיפקו חברות וארגוני ח עבור "ש
 . סניפי  ברחבי האר 350 בכ

ביקורת מינהלית וביקורת : המוסד מקיי  שני סוגי ביקורות על נותני השירותי 
אול  המוסד לא קבע תכנית בקרות בסניפי  של נותני . תפעולית חשבונאית
 בעיקר בעקבות תלונות או בסניפי  שלא נערכה בה  והוא מקיי  אות , השירותי 

 נעשה 2009 2008הפיקוח של המוסד על נותני השירותי  בשני  . ביקורת בעבר
ורוב סניפי החברות לא נבדקו כלל בשני  , בתדירות נמוכה שאינה מבטיחה פיקוח יעיל

 על 2009ובשנת ,  מכלל סניפי החברות15%  קיי  האג  ביקורת על כ2008בשנת . אלו
כ& העביר המוסד כספי  שנועדו למימו  .  בלבד מכל הסניפי  של נותני השירותי 0.5%
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שירותי סיעוד לזכאי  ולכיסוי חובותיה  החוקיות של נותני השירותי  כלפי עובדיה  
 .בלי שבדק שהכספי  אכ  שימשו למטרות הללו

ותני שירותי  העלו הביקורת העלתה שביקורות שקיימו רואי חשבו  מטע  המוסד על נ
ובכלל  דיווחי יתר של שעות טיפול אישי בבית הזכאי  וסטיות , ליקויי  של ממש

למרות זאת לא עקב אג  הסיעוד אחר תיקו  הליקויי  . מתכנית הטיפול שנקבעה
 הכיר המוסד בצור& לעקוב אחר דיווחי המטפלי  2004א  שכבר בשנת . שהועלו

הוא לא פעל כדי למצוא לכ& פתרו  טכנולוגי , באמצעות מערכת לבדיקת נוכחות
 .שיאפשר שימוש באמצעי  ממוחשבי 

ו  .2 י י  ז כ ר מ ל  ע ח  ו ק י  מרכזי יו  ה  מסגרות יומיות המספקות מגוו  :פ
 ומגיעי  אליה   ברחבי האר  פועלי  מרכזי יו  177. פעילויות לקשישי  מוגבלי 

השירות לזק  שבמשרד הרווחה .  סיעודלגמלת   מה  זכאי9,950 כ,  קשישי 15,000 כ
להכשרת כוח האד  שלה  , לתקצוב ,  למת  אישורי הפעלה למרכזי היו אחראי

אול  היק  הפיקוח של המפקחי  המחוזיי  מטע  השירות לזק  . יקוח עליה ולפ
פיקוח כה .  ביחס לנדרש14% עמד על 2009ובשנת , במרכזי היו  מצומצ  מאוד

נה מלאה של מגוו  הפעילויות במרכזי היו  ומכלול מצומצ  אינו מאפשר לקבל תמו
  .התנאי  הקיימי  בה 

 מחשוב עבודת אג  הסיעוד
במהל& השני  פיתח המוסד כלי  ממוחשבי  שנועדו לייעל את תהליכי העבודה לניהול 

בבדיקה . גמלת הסיעוד ולסייע בביקורת על נותני השירותי  ואיכות הטיפול שלה 
או שלא נעשה בה  שימוש כדי ליעל , הכלי  האלה לא הושל עלה שפיתוח  של חלק מ

  .ולפיכ& ירדו לטמיו  המשאבי  והמאמצי  שהושקעו בה , את תהליכי העבודה
 מצבו האקטוארי של ענ  הסיעוד

ענפי הגמלאות השוני  חשוב בארו& טווח בי  היק  ההכנסות וההוצאות תזרימי איזו  
 שיעורתשלו  הגמלאות במתכונת ובשל  כיותהמשהלהבטיח את שיהיה אפשר כדי 

  הזכויות ו צמצכגו , בעתידנקיטת צעדי   חוסר איזו  מתמש& יחייב .שקובע החוק
 שיזרי  קבוע  ממשלתי מנגנו תעיקבות דמי הביטוח א העל,  להיק  ההכנסותתוהתאמ

, שינויי  תחיקתיי  .כספי  לצור& המש& מת  הגמלאות על פי התנאי  הקיימי 
 . עשויי  להשפיע על האיזו  התזרימי של ענ  הביטוח הסיעודיי  או כלכליי דמוגרפי

הגירעו  השוט  של ענ  ביטוח הסיעוד גדל בהתמדה כחלק ממגמה שכבר נמשכת שני  
  היה הגירעו  השוט  של ענ  הסיעוד 2009בשנת . ומשפיעה על הגירעו  המצטבר שלו

על הגורמי   .ח" מיליארד ש9.3 בכהסתכ  מצטבר הגירעו  וה, ח" מיליארד ש2.3 כ
 ו לבח לסיי  את המהל& שהוחל ו המוסד ומשרד הרווחה , משרד האוצר   המעורבי 

כדי , ענ  הסיעודלרבות , ענפי הגמלאותשל התקבולי  והתשלומי   מבנה אתמחדש 
שיוכלו לתכנ  מהלכי  ולא יזדקקו להזרמה ממשלתית תקופתית או לשינוי בתנאי 

יש לכ& חשיבות ג  מההיבט של אמו  הציבור ביכולת . בשליטת המוסדהגמלה שאינ  
  .המימוש של זכויותיו העתידיות
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 סיכו  והמלצות
,  השפר את איכות חייממת  שירותי סיעוד לקשישי  הממשיכי  להתגורר בקהילה 

ואגב כ& להקטי  את עלויות הטיפול בה  , למנוע או לדחות את אשפוז  במוסדמסייע 
 .לעלויות של אשפוז במוסדבהשוואה 

לצור& יישומו של החוק המוסד מעביר למשרד הרווחה ולכללית תקציבי  למימו  
במהל& השני  נבח  . עבודת  של הוועדות המקומיות ולפעולות הפיקוח הנעשות מטעמ 

אבל תפקידיה  לא , פעמי  אחדות הצור& בשינוי דפוסי עבודת  של הוועדות המקומיות
  סי  ואחיות " עו יקורי הבית של העובדי  המקצועיי  האחראי  ב. הוגדרו מחדש

, המוסד מספק לזכאי  שירותי  בהיק  קט  מזה שנקבע בחוק. אינ  נעשי  כנדרש
המוסד משל  מדי שנה סכומי  ניכרי  לנותני . והוא לא פעל די הצור& לתיקו  מצב זה

העיוות שנוצר . ביותרא& מתברר שהפיקוח שהמוסד מפעיל עליה  מצומצ  , שירותי 
מהפער שבי  מספר שעות הטיפול הנחו  לזכאי לפי מספר הנקודות שצבר ובי  היק  

אבל הוא לא יז  כל מהל& לשינוי החוק , הסיוע הנית  לו בפועל ידוע למוסד זה שני 
המוסד לא גיבש מתכונת רצויה . כדי להתאי  את רמות הזכאות לצורכי הזכאי 

 . והיועצי  ליצירת מאגר זמי  משלה להתקשרות ע  המעריכי 
המוסד והגורמי  המעורבי  ביישו  החוק אכ  פעלו לשיפור השירות הנית  למבקשי 

שיפור הליכי האבחו  וייעול תהליכי , גמלת סיעוד על ידי קיצור מש& הטיפול בבקשות
על המוסד לקד  שינויי חקיקה שיתאימו את מספר שעות . א& אי  די בכ&, העבודה

ולהבטיח שהזכאי  אכ  יקבלו את מלוא , פול למידת תלותו של הזכאי בזולתהטי
עליו לזרז את הטיפול בקביעת חלופה מתאימה למתכונת הקיימת ; הגמלה כנקבע בחוק

להקפיד שהערכות התלות יבוצעו בתו& זמ  קצר , להפעלת  של המעריכי  והיועצי 
להשלי  את פיתוח  והטמעת  על המוסד ; ולהגביר את הפיקוח על עבודת המעריכי 

עליו ; של כלי  ממוחשבי  כדי לייעל את תהליכי העבודה הנוגעי  לקביעת הזכאות
להגביר את הפיקוח על החברות המספקות שירותי סיעוד בכל הנוגע ליישומ  של 
תכניות הטיפול שנקבעו ולזכויות המטפלי  ולעקוב אחר תיקונ  של ליקויי  העולי  

 .רואי החשבו  מטעמומביקורות שעושי  
  המוסד ומשרד הבריאות ,  משרד הרווחה על הגורמי  המשתתפי  ביישו  החוק 

להגדיר מחדש את תפקידיה  של הוועדות , לבחו  את התהלי& של מת  גמלת הסיעוד
עליה  לקבוע כללי  בנוגע ; המקומיות ולהתאימ  לדפוסי העבודה הנדרשי 

תי הזכאי  ולהקפיד על ביצוע  בתדירות לביקורי  של העובדי  המקצועיי  בב
 .המתחייבת כדי לפקח ביעילות על טיב שירותי הסיעוד הניתני  לקשישי 
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  עובדי  זרי  בתחו  הסיעוד 
 ומעלה65 מכלל אוכלוסיית ישראל ה  בני 10% כ .1

1

 קשישי  להל   (
2

רבי  מ  ). 
והנפשי וזקוקי  ) יקוגניטיב(ההכרני , הקשישי  לוקי  בבריאות  ובתפקוד  הפיזי

הטיפול בה  יכול להינת  . להשגחה בכל שעות היממה ולעזרה בפעולות היו  יו 
אבל הטיפול במסגרת המשפחה , בבית  ובקהילה או במוסדות המיועדי  לכ%

נתפס עדי& מ  הטיפול במסגרת מוסדות) הסביבה הטבעית(והחברה 
3

ולרוב עלותו , 
 .נמוכה יותר

ילה קשישי  המוגבלי  בתפקוד  והזקוקי  להשגחה אחת הדרכי  להשאיר בקה
קשה לגייס עובדי  ישראלי  לטיפול . בכל שעות היממה היא טיפול בה  בבית 

ז או " עו להל  (והפתרו  לכ% הוא הבאת עובדי  זרי  , בה  במש% כל שעות היממה
)  היתר העסקה להל  (ז "זכאותו של הקשיש לקבל היתר להעסקת עו). זי "עו

ת על פי תוצאות מבחני תפקוד שבה  נבחנת מידת תלותו בזולת לצור% ביצוע נקבע
פעולות היומיו 
4

לאחר שנקבעת זכאותו של הקשיש נית  לו היתר העסקה לפי חוק . 
)ז" החוק או חוק עו להל   (1991 א"התשנ, עובדי  זרי 

5

 אימצה 2006בספטמבר . 
הממשלה
6

ז בענ& "שה של העסקת עומשרדי בדבר שיטה חד  המלצות של צוות בי 
הסיעוד
7

 ). השיטה החדשה להל   (
זי  "על קביעת המדיניות בנושא כניסת  של עו, בי  השאר, משרד הפני  מופקד .2

 חוק  להל   (1952 ב"התשי, לישראל ויציאת  ממנה על פי חוק הכניסה לישראל
לא , ראללפי חוק הכניסה ליש. ועל פי התקנות שהותקנו מכוחו, )הכניסה לישראל

ז"יינתנו לעו
8

אלא א  )  רישיו  עבודה או רישיו  ישיבה להל  ( אשרה ורישיו  ישיבה 
כ  המבקש להעסיקו מחזיק בהיתר העסקה
9

. 
  להל  (ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפני  , על פי נתוני רשות האוכלוסי  .3

קפי   היתרי  ת57,000  היו בישראל כ2010בתחילת אוגוסט , )רשות ההגירה
זי  בסיעוד"להעסקת עו

10

כי ) 42,000 כ( מה  73% באותו מועד היה רשו  בנוגע ל. 
ז פעיל אחד"בעל ההיתר העסיק לפחות עו

11

. ז פעיל" לא העסיקו עו  27%  והיתר , 

__________________ 
 .110' עמ, 60' מס, Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘2009 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1
 . ומעלה בתור קשיש65 אד  שגילו להל  נגדיר. אי  הגדרה בחוק" קשיש"למילה  2
 .בתי אבות ובתי חולי  סיעודיי  3
4 ADL -  Activity of Daily Living 
. 2238ח "ס, $2010ע"התש, )12' תיקו  מס(חוק עובדי  זרי  :  אישרה הכנסת תיקו  לחוק2010במרס  5

 ).ע" תיקו  תש$להל   ($23.4.10התיקו  נכנס לתוק' ב
 .2006פטמבר  מס448החלטת ממשלה  6
, בראשות רביב סובל" דוח הצוות הבינמשרדי לבחינת ענ' הסיעוד בנושא העסקת עובדי  זרי " 7

 ).2006ספטמבר (לשעבר סג  הממונה על התקציבי  
 . לחוק עובדי  זרי 1'כהגדרתו בפרק ד 8
 .ע של החוק"בחוק הכניסה לישראל כניסוחו בתיקו  תש) ג(2סעי'  9
 מההיתרי  התקפי  היו ברשות 85%, 2009 הסיעוד של רשות ההגירה מדצמבר על פי נתוני יחידת 10

 .קשישי 
ז בעל רישיו  עבודה רשו  במערכת המחשב של משרד הפני  מתו- קישורו להיתר ההעסקה "כל עו 11

 ".נטש"או " ז פעיל"עו"למשל , שנית  למעסיקו ומתו- ציו  מצב העסקתו
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זי  שניתנה לה  אשרת כניסה לאר+ לצור% " עו56,000 במועד זה שהו בישראל כ
  .מה  לא היה תק&) 19% (10,543אבל רישיו  העבודה של , עבודה בסיעוד

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי טיפולה של רשות 2010אוגוסט  בחודשי  אפריל

ז"ההגירה במת  שירותי  לקשיש לצור  העסקת עו
12

גיבוש : אלה הנושאי  שנבדקו. 
סדרי העסקת  ; איכות השירות הנית  לקשיש; ז בסיעוד"השיטה החדשה להעסקת עו

זי  בני השמה בסיעוד ועידוד "מיצוי אפשרויות ההעסקה של עו; זי  בסיעוד"ל עוש
היתרי  ללשכות פרטיות ופיקוח עליה  ועל מעסיקי ; העסקת  של ישראלי  בתחו  זה

 לחוק 1אצל הממונה כהגדרתו בסעי# : הבדיקה נעשתה ברשות ההגירה. זי  בסיעוד"עו
אצל מרכז הלשכות הפרטיות בסיעוד ואצל , דאצל מרכז יחידת הסיעו, ) הממונה להל  (

באג# מרש  : בדיקות השלמה נעשו ברשות ההגירה. הממונה על האכיפה המינהלית
במדור תשלומי  ואצל המפקחת הארצית על העובדי  הסוציאליי  שבלשכות , ומעמד

 משרד  להל  (המסחר והתעסוקה , ובמשרד התעשייה; במשרד האוצר; הפרטיות
  ).ת"התמ
 רי הממצאי עיק

 ז בסיעוד והיערכות ליישומה"גיבוש שיטה חדשה להעסקת עו
משרדי בדבר שיטה   אימצה הממשלה המלצות של צוות בי 2006בספטמבר , כאמור

זי  המיועדי  לעבודה "את העו, לפי השיטה החדשה. ז בסיעוד"חדשה של  העסקת עו
, אופ  בלעדי בהבאהבסיעוד יביאו לישראל גופי  מקצועיי  המתמחי  והעוסקי  ב

גופי  אלו יהיו מורשי  מטע  המדינה ונתוני  . ז בסיעוד"בתיוו  ובטיפול בעו
השיטה נועדה לשפר את השירות לקשיש ).  לשכות פרטיות או לשכות להל  (לפיקוחה 

ז ולבטל את כבילתו למעסיק "להבטיח את זכויות העו, ז בקשיש"ואת טיפולו של העו
 2007במאי . זי  הנמצאי  באר)" את פיקוח המדינה על העוובה בעת להגביר, מסוי 

לתיוו  ולטיפול בעובדי  זרי  , נוהל לשכות פרטיות להבאה"עוגנו עיקרי השיטה ב
 ). נוהל הלשכות או הנוהל להל  " (בענ# הסיעוד

שה .1 ד ח ה ה  ט י ש ה ו   ש י י ל ת  ו כ ר ע י  הועבר 2008מספטמבר  :ה
ת לרשות ההגירה שבמשרד " התמזי  ממשרד"בהדרגה הטיפול בהעסקת  של עו

עד , ואול  הועלה שא# שעברו שנתיי  מאז העברת האחריות לרשות ההגירה. הפני 
היא טר  השלימה את היערכותה ליישו  כל ) 2010אוגוסט (מועד סיו  הביקורת 
 .מרכיבי השיטה החדשה

__________________ 
ביקורת קודמת בנושא ראו מבקר .   שבוחרי  להישאר בקהילההמועסקי  ברוב  המכריע בידי קשישי 12

 .470' עמ, "מת  היתרי עבודה לזרי  המסייעי  לזקני  בבית "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„50 ·)1999 , המדינה
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שה .2 ד ח ה ה  ט י ש ה ו   ש י י ר  ח א ב  ק ע בדיו  בבית המשפט העליו  :מ
13

 
משרדי  השיטה החדשה ויישומה דיווחה המדינה שהוק  צוות ליווי בי בעתירה בנושא 
התכנס הצוות רק , 2008בינואר , הועלה שמאז מת  פסק הדי  בעתירה. לעניי  הפעלתה

וכ  לא זו בלבד שהצוות לא קיי  את ההסדר שד+וח . ולמעשה הוא לא פעל,  פע  אחת
א גיבש המלצות בנוגע להפעלת אלא שהוא ג  לא ליב  בעיות ול, עליו לבית המשפט

  .השיטה החדשה
 איכות השירות לקשיש

 .בתכלית השיטה החדשה גלומה ג  השאיפה לשיפור השירות לקשיש והטיפול בו
ה .1 ק ס ע ה ר  ת י ה ת  ל ב ק ל ת  ו ש י ג נ על הקשיש , כדי לקבל היתר העסקה :ה

וזאת באמצעות הדואר או באמצעות הגעה למוקדי  , להגיש בקשה לרשות ההגירה
הועלה ששירותיה השוני  של רשות ההגירה לציבור הרחב . ה  ניתני  ההיתרי שב

ולעומת זאת בקשה להיתר ,  לשכות הפזורות ברחבי האר)30 ניתני  באמצעות כ
מה שמקשה על הקשישי  מיישובי , העסקה אפשר להגיש בארבעה מוקדי  בלבד

בכ  . שות ההגירהמה ג  שארבעת המוקדי  אינ  ממוקמי  בלשכות של ר; הפריפריה
 .ז"נפגע טיב השירות שנותנת רשות ההגירה לקשיש הנזקק להעסקת עו

ו .2 ע ת  מ א ת ו"ה ב ל  ו פ י ט ה ב  י ט ל  ע ח  ו ק י פ ו ש  י ש ק ל כדי  :ז 
; על הלשכה הפרטית לעמוד על צרכיו הייחודי , להבטיח את הטיפול המיטבי בקשיש

, לתחו  הסיעודז המתאי  לו מתו  עמידה על יכולותיו ועל התאמתו "לבחור את העו
למסור ; להדריכו לטפל בצרכיו המיוחדי  של הקשיש; ובייחוד לעבודה ע  הקשיש

ללוות את הטיפול ; ז המיועד לטפל בו"לקשיש פרטי  על הכשרתו ועל כישוריו של העו
 ).ס" עו להל  (בקשיש באמצעות עובד סוציאלי 

 שהייתה תקפה עד ,לש  השגת מטרות אלה נקבע במתכונת הראשונה של נוהל הלשכות
ס של הלשכה יבקר לפחות ארבעה ביקורי  שוטפי  בשנה בבית "כי עו, 2010יוני 

הועלה שרשות ההגירה לא אכפה באופ  סדור ושוט# על הלשכה לקיי  את . הקשיש
 קבעה רשות ההגירה כללי  שצמצמו את השירותי  2010ביוני , יתר על כ . חובתה זו

, מספר ביקורי הבית הופחת לשניי  בשנה בלבד: שהלשכות מחויבות לתת לקשיש
רשות . ס של הלשכה" יכול להיעשות שלא בידי עו  אצל מרבית הקשישי   ואחד מה  

ההגירה לא ערכה עבודת מטה מקדימה לבחינת תקצוב  של הלשכות קוד  שהחליטה 
הרשות ג  לא פירטה בנהליה הוראות בנוגע . להפחית ממחויבות  למת  השירותי 

 .סי  של הלשכות"כי הפיקוח על פעולות העולדר
אחד ההסברי  של רשות ההגירה להפחתת מספר ביקורי הבית מטע  הלשכה הוא 

סי  של חברות "ג  עו, סי  של הלשכות"מלבד העו, שאצל מרבית הקשישי  מבקרי 
סיעוד הפועלות מטע  המוסד לביטוח לאומי

14

סי  "כ  מבקרי  בבתי הקשישי  עו, 
 לשירותי  חברתיי  של הרשויות המקומיותמטע  הלשכות

15

ואול  הועלה שקוד  . 

__________________ 
‰Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ï˘ Èˆ¯‡ ÔÂ‚¯‡ ÊÂÚÈÁ‡ '‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó , ‰˜ÂÒÚ˙‰Â ¯ÁÒÓ   #4957/07 "בג 13

Á‡Â' , תקדי. 
 .1995)ה"התשנ, ]נוסח משולב[ת שירותי סיעוד לקשישי  זכאי חוק הביטוח הלאומי חברות אלו מעניקו 14
 . בדוח המלא221' עמ, ראו בדוח זה בפרק שעניינו מת  שירותי סיעוד לקשישי  בקהילה 15
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לקביעת ההסדר החדש לא דאגה רשות ההגירה להסדיר ע  השירות לזק  במשרד 
האחראי על פעילות  של הלשכות לשירותי  חברתיי  (הרווחה והשירותי  החברתיי  

הגירה לצור  מת  כיצד יועבר המידע מביקורי בית אלו אל רשות ה) ברשויות המקומיות
 .טיפול נאות לקשיש

ו .3 ע ה ל  ש ו  ת ו ר י ש כ ת  ק י ד ז "ז קובע שקוד  להבאת עו"חוק עו :ז"ב
בדיקה רפואית כדי לוודא שאינו נשא של אחת המחלות , בי  השאר, לאר) עליו לעבור

 .המנויות בתוספת לחוק או חולה בה
ובשל כ  , ל" מחוז"עלה שנוהלי רשות ההגירה חסרי  כללי  בדבר הטיפול בהזמנת עו

בה  תקלות הנוגעות לבדיקות רפואיות ולהצגת מסמכי  ,  תקלות בהלי  הבאת ואירע
  .מזויפי 

 ז בסיעוד"סדרי ההעסקה של העו
לפיכ  נקבע . ז תנאי העסקה הוגני "אחת ממטרות השיטה החדשה היא להבטיח לעו

זי  "ל העושמעסיקיה  ש, בי  השאר, בנוהל הלשכות שתפקיד  של הלשכות לוודא
על פי החוקי  והתקנות הנוגעי  , ישמרו על זכויותיה  ועל תנאי העסקת  של אלה

ובכלל זה תשלו  שכר  ותשלו  דמי הביטוח , לעניי  ועל פי הנקבע בחוזי ההעסקה
 .הרפואי

ו .1 ע ה ת  ק ס ע ה ת  י נ ב בית המשפט העליו  נדרש בפסק דינו מנובמבר  :ז"ת
2009

16

ז בתחו  הסיעוד ופסק כי יש להסדיר "של עולבעייתיות שבתבנית ההעסקה , 
 .בחקיקה את מכלול השאלות הקשורות לתבנית העסקה זו

טר  הביא זאת לידי סיו  עד מועד סיו  , שהסדרת הנושא באחריותו, ת"משרד התמ
אשר לרשות . העניי  יובא לדיו  נוס# בבית המשפט העליו . כשנה אחר כ , הביקורת
שעליה  הורתה הממשלה , ז"שאי  אחרי  הנוגעי  לעו זו לא הסדירה נו ההגירה 

2010בהחלטתה מינואר 
17

ז על ידי הלשכה "בה  הסדרת תשלו  שכרו של העו, 
 .א  לא עבד בשנה הראשונה לבואו לאר), הפרטית

ה  .2 ד ו ב ע ה י  נ י ד ל ה  ק ס ע ה ה י  ז ו ח ל  ש ת   מ א ת ה ת  נ י ח ב
ל א ר ש י  להסדיר את על הלשכה להכי  חוזה העסקה שנועד, על פי נוהל הלשכות :ב

כ  עליה להגיש לממונה דוגמה . ז"החוזה יינת  לקשיש ולעו. ז"תנאי העסקתו של העו
של החוזה בצירו# אישור מטע  עור  די  שהוא בדק את החוזה ומאשר כי הוראותיו 
תואמות את דיני העבודה בישראל ואת הנהלי  וההתחייבויות החלי  על המעסיקי  

 .ז בסיעוד"ר להעסקת עוועל הלשכות הפרטיות בכל הקשו
וממילא ברור שרשות ההגירה לא וידאה , ואול  החוזי  הללו לא נמצאו אצל הממונה

באופ  שיטתי שעורכי די  מטע  הלשכות אכ  בדקו ואישרו שהחוזי  תואמי  את דיני 
  .העבודה בישראל ואת הנהלי  האחרי  הקשורי  לנושא

__________________ 
 .תקדי ', ÔËÂÏ‚ ‰„ ÏÂÈ 'Á‡Â ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ÈÏÓ¯ÂÙ   #1678/07 "בג 16
 .2010 מינואר 1274החלטת ממשלה  17
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 זי  הנמצאי  באר "מיצוי העסקת עו
ז בסיעוד " שאימצה את השיטה החדשה להעסקת עו2006ממשלה מספטמבר החלטת ה

לפיכ  . זי  בסיעוד יותר מהנדרש"נועדה בי  היתר להבטיח שלא יימצאו באר) עו
זי  חדשי  לישראל כל עוד "נקבעו בנוהל הלשכות כמה מגבלות שנועדו למנוע הבאת עו

לצור  . שאינ  מועסקי זי  בעלי אשרה תקפה לעבודה בסיעוד "נמצאי  בישראל עו
  להל  (זי  בעלי אשרה תקפה א  חסרי מעסיקי  "זה יוק  מאגר מידע ממוחשב של עו

 .זי  נוספי  לאר) תהיה מותנית במיצוי הפוטנציאל שבמאגר"והבאת עו, )המאגר
ולכ  בפועל לא הוגבל ,  לא הקימה רשות ההגירה מאגר מידע כזה2010הועלה שעד יוני 

משו  כ  לא מוצה פוטנציאל ההעסקה . ל"זי  שאפשר להביא מחו"עד אז מספר העו
זי  נוספי  להעסקה "ל עו"ולמרות זאת הובאו מחו, זי  בני השמה בסיעוד"של עו

  .בסיעוד
 פיקוח ואכיפה בתחו  הסיעוד

כדי לוודא שהקשישי  , בנוהל נקבע שהלשכות יהיו נתונות לפיקוח ממשלתי הדוק
זי  נוספי  "זי  ושלא יובאו עו" זכויותיה  של העושיובטחו, יקבלו שירות נאות

 .זי  בני השמה"ל כל עוד נמצאי  באר) עו"מחו
ת .1 ו כ ש ל ה ל  ש ל   ד ו ג ת  ע י ב כדי למנוע פיצול יתר של השוק לחברות  :ק

קטנות וכ  לאפשר לרשות ההגירה לקיי  עליה  מער  פיקוח ובקרה יעיל
18

נקבע , 
 200  מעסיקי  ו#200 כל עוד רשומי  בה בנוהל הלשכות כי היתר של לשכה יהיה תק

 להתיר ללשכות 2010בד בבד ע  זאת החליטה רשות ההגירה ביוני . זי  לפחות"עו
 3,000  מעסיקי  ו3,000 זי  הרשומי  אצל  מ"להעלות את מספר המעסיקי  והעו

 . זמנית זי  בו" עו4,000  מעסיקי  ו4,000 זמנית ל זי  בו"עו
זי  וכ  "ות באמצעות קביעת ס# מזערי של מעסיקי  ושל עואמנ  צמצו  מספר הלשכ

ע  .  יש בו כדי להקל על רשות ההגירה לפקח עליה  פיקוח יעיל העלאת הגבול המרבי 
 עלול להביא 4,000 זי  ל"מת  היתר ללשכות להעלות את מספר המעסיקי  והעו, זאת

, יתרו  רב בזכות גודל אלה יזכו ל. לידי יצירת מספר מצומצ  של לשכות גדולות מאוד
. ובעיקר של הקטנות שבה ,  יכולת התחרות של יתר הלשכותעומנגד עלולה להיפג

התוצאה עלולה להיות פגיעה ביכולת הקשיש ובני משפחתו לבחור לשכה ולקבל 
 . שירותי  ראויי 

י  .2 ק י ס ע מ ה ל  ע ו ת  ו י ט ר פ ה ת  ו כ ש ל ה ל  ע ח  ו ק י א  , על פי הנוהל :פ
)  שימוע להל  (תינת  לה אפשרות להשמיע את טענותיה , יימצא שלשכה הפרה הוראות
וא  לאחר , ) חוק שירות התעסוקה להל   (1959 ט"התשי, על פי חוק שירות התעסוקה

, להתלות, יהיה אפשר לבטל, קבלת תגובתה יימצא שבכל זאת התלונה מוצדקת
 .להתנות או לא לחדש את ההיתר שנית  לה, להגביל

בידי רשות ההגירה ) 14%( הלשכות 125 מתו  18דיקת  של בעת הביקורת הועלה שב
ממוני מחוזות האכיפה של רשות ההגירה . העלתה כי ה  הפרו לכאורה הוראות שונות

__________________ 
‰Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ï˘ Èˆ¯‡ ÔÂ‚¯‡ ÊÂÚÈÁ‡ '‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó , ¯ÁÒÓ   #4957/07 "עמדת המדינה בבג 18

Á‡Â ‰˜ÂÒÚ˙‰Â ,' תקדי. 
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כדי , ) כתב שימוע להל  ( מה  על החשדות שהועלו נגד  15 המליצו להודיע בכתב ל
סיו  הביקורת לא ואול  הועלה שעד מועד . שיוכלו לטעו  את טיעוניה  נגד החשדות

וזאת א# שבדיקת  של לשכות רבות ; גיבשה רשות ההגירה כתבי שימוע לאות  הלשכות
אשר לשלוש . המשיכו לפעול, חו) מאחת, לשכות אלו. 2010הסתיימה כבר בתחילת 

במועד הביקורת ,  שלח לה  הממונה כתב שימוע2009א# שבדצמבר , הלשכות האחרות
והממונה טר  , יפול הלשכה המשפטית של רשות ההגירה ה  עדיי  היו בט2010ביולי 

 .החליט סופית בעניינ 
הועלה שהאכיפה המינהלית על בעלי היתר העסקה , בדומה לאכיפה על הלשכות

 א# היא התעכבה לאור  זמ  והוזנחה  שנחשדו בהפרה לכאורה של הוראות שונות 
  .בשלבי  שוני  של הטיפול

 עיקרי הממצאי 
פול בקשישי  המוגבלי  בתפקוד  והזקוקי  להשגחה בכל שעות אחת מדרכי הטי

). שכישוריו מתאימי  לעבודה בסיעוד(היממה היא טיפול בה  בבית  בידי עובד זר 
קשישי  שנבחנו במבח  . טיפול כזה מאפשר לשמר את סביבת  המשפחתית והחברתית

זכאי  , ת היממהלטיפול ולסיוע בכל שעו, ועל פיו נקבע שה  זקוקי  להשגחה, תלות
 .ז בסיעוד"לקבל היתר להעסקת עו

משרדי בדבר שיטה   אימצה הממשלה את המלצותיו של צוות בי 2006בספטמבר 
השיטה החדשה נועדה בעיקר לשפר את השירות הסיעודי . ז בסיעוד"חדשה להעסקת עו

שימנע בי  , ז ולפקח פיקוח הדוק על הלשכות"להבטיח את זכויותיו של העו, לקשיש
 2008מספטמבר . זי  בני השמה"ל כל עוד נמצאי  באר) עו"זי  מחו"היתר הבאת עו

ת לרשות ההגירה "זי  הועבר בהדרגה ממשרד התמ"הטיפול בהעסקת  של עו
 .והיה על הרשות להפעיל את השיטה החדשה, שבמשרד הפני 

ואול  נמצא שרשות ההגירה טר  השלימה את היערכותה ליישו  כל מרכיבי השיטה 
וכ  עדיי  לא יושמו , א# שעברו שנתיי  מאז הועבר הטיפול לאחריותה, החדשה

למרות קביעתו של בית המשפט , ת"אשר למשרד התמ. עקרונות השיטה באופ  מיטבי
 .ז"משרד זה טר  סיי  להסדיר את תבנית העסקתו של העו, העליו 

שאי  הקשורי  על רשות ההגירה לפעול ביתר שאת להסדרת  וליישומ  של מכלול הנו
לנתח ולאבח  תמיד את צורכיה  של הקשישי  , עליה לבחו . ז בסיעוד"להעסקת עו

כ  יקלו המנגנוני  הפועלי  מטעמה על . ולהתאי  את הנחיותיה לצרכי  אלו
. ז"וזאת מתו  שמירה על זכויותיו של העו, הקשישי  ויסייעו לשפר את איכות חייה 

זי  "ל כל עוד שוהי  באר) עו"זי  מחו"להביא עוכ  על הרשות למנוע בעד הלשכות מ
מה ראוי להיות , כמשרד האוצר, ועליה לשוב ולשקול ע  גופי  אחרי , בני השמה

  .זי  הרשומי  בכל לשכה"מספר  המזערי והמרבי של המעסיקי  והעו



           
 פרק שלישי
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   הגרלות והימורי 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

 :מה תחומי  הקשורי  בהגרלות ובהימורי נבדקו כ
נבדקו פעולות מפעל הפיס הנוגעות לעריכת הגרלות לפי ההיתר ששר האוצר נות  

כ  נבדק פיקוח משרד האוצר על הפעולות . ועמידתו בתנאי ההיתר, לו לש  כ 
 .שמפעל הפיס מבצע מכוח ההיתר

קות מנויי  נבדק טיפול  של רשויות החוק בנושא החברות הפרטיות שמשוו
 . המאפשרי  השתתפות קבועה בהגרלות מפעל הפיס

משרד ,  ובה  משרד התקשורת נבדקו הפעולות שעושי  משרדי ממשלה 
 ובנק ישראל למניעת ההימורי  הבלתי חוקיי   המשפטי  ומשרד האוצר 

והמישק בי  פעילות  בתחו  זה ובי  פעולות האכיפה הפלילית של , באינטרנט
  . המשטרה
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, אוסר על ארגו  משחקי  אסורי )  חוק העונשי  להל   (1977 ז"התשל, חוק העונשי 

החוק קובע . ועל השתתפות במשחקי  אסורי  כהגדרת  בחוק, הגרלות והימורי 
.  דינו מאסר שלוש שני  או קנס הגרלה או הימור , שהמארג  או עור! משחק אסור

, ור זה מבוסס על תפיסה הרואה פסול מוסרי וחברתי בהגרלות ובהימורי איס
 . שההתמכרות לה  עלולה להסב נזק חברתי וכלכלי קשה לפרט ולחברה

, למרות האיסור וכדי לענות על הצור! של הציבור להשתת# בהגרלות ובהימורי 
 היתר החריג החוק מהאיסור הגרלות אשר שר האוצר או מי שהוא הסמי! לכ! נת 

שחלק מההכנסות מה  מיועד למטרות , מראש לקיימ  וביניה  הגרלות מפעל הפיס
 . ציבוריות

כחברה מוגבלת בערבות ללא הו  ,  לפי החלטת ממשלה,1951מפעל הפיס הוק  בשנת 
 הציבורלש  קבלת כספי  מ הימורי  והגרלות קיו העיקריות ה  מטרותיו . מניות

 . ות המקומיות ולמשרד האוצררשוימענקי  לחלוקת הרווחי  כו
בתוק# סמכותו לפי חוק העונשי  מתיר שר האוצר למפעל הפיס לערו! הגרלות 

ותוקפו עד  2007למפעל הפיס בפברואר ההיתר האחרו  נית  . בהתא  לתנאי  שנקבעו
, את תנאיה , ההיתר מפרט את ההגרלות המותרות).  ההיתר להל   (2011סו# דצמבר 

לחוק ) 5(9מפעל הפיס הוא גו# מבוקר לפי סעי# . ת הדרכי  לשינוי את אופ  קיומ  וא
  . משו  שהממשלה משתתפת בהנהלתו, 1958 ח"התשי, מבקר המדינה

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות מפעל הפיס , 2010 יוני   2009בחודשי  דצמבר 

ח משרד האוצר על הפעולות בנוגע לעריכת הימורי  והגרלות בהתא  להיתר ואת פיקו
בירורי השלמה . הביקורת נערכה במפעל הפיס ובמשרד האוצר. הנעשות מכוח ההיתר

ברשות לאיסור , במשרד המשפטי , ובדיקות נעשו בנקודות מכירה של מפעל הפיס
  ).  משרד הרווחה להל  (במשטרה ובמשרד הרווחה והשירותי  החברתיי  , הלבנת הו 

 עיקרי הממצאי 
  ההיתרמת 

ביקש היוע# המשפטי לממשלה , כשנה לפני מועד חידוש ההיתר, 2006בינואר  .1
במסגרת ההיערכות למת  היתר חדש למפעל "ממשרד האוצר ש) ש" היועמ להל  (

ע  משרדי , והאישורי  הניתני  מכוחו, תפעלו בהקד  לתיאו  ההיתר, הפיס
 ".  הממשלה הרלבנטיי

אול  הוא , כול משרד האוצר לפעול בעניי  זה כשנהש היה י"מאז פנייתו של היועמ
פחות מחודש לפני שתוק& , השתהה ופעילותו העיקרית התקיימה בדצמבר אותה שנה

 .ההיתר הקוד  שנת  למפעל הפיס פג
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לא התאפשרה לגופי  הרלוונטיי  בחינה מעמיקה של תנאי  מפאת קוצר הזמ  .2

שמטרת  הייתה למזער את , ש" היועמולכ  קוימו בו רק חלק מדרישות, ההיתר החדש
 .התופעות השליליות המאפיינות הימורי 

ש שההיתר למפעל הפיס ינוסח "בפנייתו הנזכרת לעיל למשרד האוצר ביקש היועמ .3
לא הוגדרו מונחי  שמשמשי  בו : אול  ההיתר אינו מפורט דיו. במידת פירוט רבה

פשרות את יישומ  ופיקוח נאות ובחלק מהסעיפי  לא פורטו אמות מידה ברורות שמא
  .בהירות נמצא כי ישנ  סעיפי  בה  ישנה אי, כמו כ . על קיומ 

 שינויי  בהגרלות
לרבות שינויי  בסכומי  ", ההיתר קובע כי כל שינוי בתנאי ההגרלות שהותרו

 . טעו  אישור מראש ובכתב של משרד האוצר, "ובתדירויות
ש .1 ד ח ה ו  ט ו ל ל משרד "ל מפעל הפיס למנכ"מנכ הודיע 2008בנובמבר  :ה

  להל  (האוצר דאז כי מפעל הפיס החליט לבצע שינויי  במתכונת הגרלות הלוטו 
לא הדגיש את , ל לא כלל בהודעתו את כל הנתוני  הרלוונטיי "המנכ). הלוטו החדש

ל "מנכ. השינויי  המהותיי  ולא ציי  את הקיטו  בסיכויי הזכייה בעקבות השינוי
 החל מפעל 2009בפברואר . ל מפעל הפיס"דאז לא ענה לבקשתו של מנכמשרד האוצר 

 .הפיס להפעיל את הלוטו החדש בלי שקיבל אישור מראש ובכתב
 בעקבות ידיעות שהתפרסמו בתקשורת על אודות שינויי  בהגרלת   2009רק במרס 

ז ל משרד האוצר דא"דרש מנכ, הלוטו שבה  צוי  כי הוקטנו סיכויי הזכייה בהגרלות
 .ל מפעל הפיס מידע עליה "ממנכ

ל מפעל הפיס לחדול מקיו  "ל משרד האוצר דאז ממנכ" דרש מנכ2009באפריל 
בהסתמ* על חוות דעת של משרד המשפטי  ,  ימי 10ההגרלה באותה מתכונת בתו* 

. שלפיה השינויי  ה  הפרה של הוראות ההיתר וא& עברה לכאורה על חוק העונשי 
 . ל הפיס בהגרלות הלוטו החדש במש* כחצי שנהלמרות זאת המשי* מפע

. משרד האוצר הודיע למפעל הפיס שא  תימש* ההפרה ינקוט צעדי  בהתא  לסמכותו
הימנעות משרד האוצר . נמצא שמשרד האוצר לא נקט עמדה נחרצת על א& הודעתו

מלעשות כ  פגעה באפקטיביות הפיקוח ומשקפת פעולה נרפית של הגור  הְמ-ְסֵדר 
במהל* התקופה שבה משרד האוצר לא נקט צעדי  הוא א& אישר למפעל ). גולטורהר(

 . הפיס לערו* את ההגרלה במועדי  נוספי  למרות שלא אישר את מתכונת ההגרלה
קיי  מפעל הפיס את הגרלת הלוטו החדש ללא , 2009 עד אוקטובר 2009מפברואר 

 את התנגדותו    באיחור  א  ג ג  לאחר שמשרד האוצר הביע , אישור משרד האוצר
ובכ* , בפעולתו זו חרג מפעל הפיס מהוראות ההיתר. משמעית לעריכת ההגרלה החד

 . הפר לכאורה את הוראות חוק העונשי 
י  .2 י ו נ מ ה ת  י נ כ ע  ההגרלות המפורטות בהיתר נמנית תכנית הגרלות  :ת

 2008במרס . מעת לעת שינה אותה מפעל הפיס).  תכנית המנויי  להל  (למנויי  בלבד 
שכללה שינויי  מהותיי  , "2008מנוי פיס "פרס  מפעל הפיס את תכנית הגרלת 

במספר הזוכי  וזאת בלי לקבל את הסכמת משרד האוצר , בסכומיה , במספר הפרסי 
בעשותו כ  חרג מפעל הפיס מתנאי ההיתר שלפיו חלה עליו החובה לקבל את . לשינויי 

 . וי בתנאי תכנית המנויי אישור משרד האוצר מראש לכל שינ
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ער* מפעל הפיס הגרלה של פרסי  חפציי  במקו  " 2008מנוי פיס "בתכנית  )א(
בשינוי זה הקטי  מפעל הפיס את ההסתברות לזכייה באופ  ניכר . הגרלת הפרס השמיני

 . וכ  הקטי  את סכו  הפרסי  הכולל שחולק למנויי 
 ההגרלות הרגילות של תכנית היו חודשי  שבה  ביטל מפעל הפיס את כל )ב(

שהוגרלו בה פרסי  חפציי  או " מיוחדת"המנויי  וער* במקומ  הגרלה חודשית אחת 
ההסתברות לזכייה בהגרלות אלה קטנה לאי  שיעור מההסתברות לזכייה ; כספיי 

בפעולות אלו של מפעל הפיס יש הפרה לכאורה של הוראות חוק . בהגרלות הרגילות
 . העונשי 

גרלות המיוחדות פורסמו בעיתוני  היומיי  ובאתר האינטרנט של מפעל תנאי הה
 . א* משרד האוצר השתהה בפנייתו למפעל הפיס בדבר השינויי , הפיס

יוצא שמשרד האוצר לא פיקח כראוי על השינויי  התכופי  שעשה מפעל הפיס ולא 
ה בפיקוח נראה כי הי. הפעיל את סמכותו במועד כדי לעצור את יישומ  ללא אישור

  .הלקוי בתחו  זה כדי לפגוע באינטרסי  של ציבור המנויי 
 הגרלת קינו

בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית התיר משרד האוצר למפעל הפיס להפעיל את הגרלת 
בכל . הקינו שהיא הגרלה אלקטרונית משודרת ומוצגת על גבי מסכי  בנקודות המכירה

על גבי ).  שעות12במש* , ת השעההגרלה בכל מחצי( הגרלות 24יו  מתקיימות 
המציי  את מועד ההגרלה , ע  ספירה לאחור בדקות ושניות, המסכי  מוקר  שעו  עצר

החשש שהקינו תהפו* להגרלה שאינה עומדת בתנאי החוק הביא לקביעת . הקרוב
 . הוראות נפרדות וייחודיות לגבי הגרלה זו בהיתר

יקה אצל מפעילי הקינו שהתמקדה  עשתה המשטרה בד2007 לקראת חידוש ההיתר ב
הבדיקה העלתה שחלק מהמפעילי  המורשי  הפרו אות  בכל . בעמידה בתנאי ההיתר
עוד העלתה הבדיקה שבחלק מנקודות המכירה שנבדקו נמצא . הנוגע להצבת המסכי 

ובאחת , בחלק  הייתה תנועת עברייני  המוכרי  למשטרה, "יש פעילות פלילית"ש
 . חוקיות צאו שלוש מכונות מזל בלתימנקודות המכירה נמ

המשטרה המליצה למשרד המשפטי  לשנות את תנאי ההיתר ולהעביר את ממצאי 
משרד המשפטי  לא העביר את המלצות המשטרה . הבדיקה ג  למשרד הרווחה

לא ידע את , משרד האוצר לא עקב אחר הבדיקה. למשרד האוצר ולמשרד הרווחה
יתר ולא השלי  כראוי את פעולת הפיקוח לצור* תיקו  תוצאותיה ולכ  לא עדכ  את הה

 .הליקויי  וקבלת ההחלטות הדרושות
 עלו ממצאי  דומי  לאלו שהעלתה 2010 בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ב

ה  הצביעו על כשל ממשי של משרד האוצר בפעולות הפיקוח על : המשטרה בבדיקתה
  . מפעל הפיס בניהול ההגרלות

 היתרתנאי  כללי  ב
י .1 ו מ ס ח  ו ק לבקרה על " לקוח סמוי"ההיתר קובע שמפעל הפיס יפעיל  :ל

 עשה מפעל הפיס 2010 ועד מרס 2009מפברואר . שמירת ההוראות וההנחיות בהגרלות
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במש* כשלוש שני  מאז .  מהביקורות שבה  הוא מחויב על פי ההיתר21% רק כ

 נקודות מכירה 40 מוי בכחתימת ההיתר הוא לא ביצע כלל ביקורת באמצעות לקוח ס
 . שבה  מוצבי  מסכי קינו150 מבי  כ

קינו (בהשוואה של דרישות ההיתר לביקורת הלקוח הסמוי לגבי הגרלות אלקטרוניות 
נמצאו אי התאמות בי  ;  התנאי  של ההיתר17 נמצא שהוא בדק רק תשעה מ) EIL ו

לבי  הנתוני  הממצאי  שהועלו בביקורת משרד מבקר המדינה בנקודות המכירה 
יוצא אפוא שמפעל הפיס הפעיל את הלקוח הסמוי באופ  חלקי . בדוחות הלקוח הסמוי

 . וכתוצאה מכ* חלק ניכר מהסטיות מתנאי ההיתר לא אותר
י  .2 נ י י כ ז ה ת  ו ר י ש  למכירת מוצריו  בהיתר נקבע שמפעל הפיס יית  זיכיו: כ

 לשלו  הציבור רק לאחר שהמשטרה תודיע שאי  מניעה לכ* מטעמי  הנוגעי 
נמצא שמאז חתימת ההיתר ועד מאי . לרבות עבר פלילי של מבקש הזיכיו , וביטחונו

א* הדרישה היסודית ,  זכייני  חדשי 1,117 חת  מפעל הפיס הסכמי זכיינות ע  2010
 .שנקבעה בהיתר בדבר הודעת המשטרה לא יושמה

רשימה של כל ,  לשנהאחת, כי מפעל הפיס יעביר לבדיקת המשטרה, עוד נקבע בהיתר
עד מועד סיו  הביקורת לא נקבעה הדר* . זכייניו במתכונת שתסוכ  ע  המשטרה

ליישו  הסעי& המורה על בדיקת כשירות  של הזכייני  ומפעל הפיס והמשטרה לא 
 .סיכמו את דרכי העבודה ביניה 

 .לא פעל לקיו  הדרישות האמורות, האחראי על קיו  תנאי ההיתר, משרד האוצר
י  .3 ר מ ה מ ה ל  י ג ת  ל ב ג , ההיתר קובע כי בפרסומי  בכתב בעיתוני  :ה

נמצא . בדוכני  ובטופסי ההגרלות יצוי  האיסור שחל על השתתפות קטיני  בהגרלות
באותיות , כתובה בתחתית המודעה"  ומעלה18המכירה לבני "כי השורה המציינת ש

וד נמצא שמפעל הפיס ע. בחוסר פרופורציה מוחלט לפרסו  שבמודעה, קטנות במיוחד
ג  , יתרה מזאת. לא אכ& הצבת שלטי  מתאימי  למניעת השתתפות קטיני  בהגרלות

לאחר שבדיקות הלקוח הסמוי העלו שהזכייני  אינ  תולי  את המודעות על איסור 
משרד האוצר לא היה מודע . לא נקט מפעל הפיס כל פעולה נגד , המכירה במקו  בולט

 .קוח ראוי על מפעל הפיסלמצב משו  שלא קיי  פי
י  .4 מ ו ס ר פ ה ט  ו ק ל י ב ו   ס ר ההיתר קובע כי תכניות ההגרלות  :פ

הבדיקה העלתה . 1ועדכוני  לה  טעוני  אישור משרד האוצר ויפורסמו ברשומות
זה . ששני  פרס  מפעל הפיס ברשומות שינויי  בתכניות ללא אישור משרד האוצר

 הפיס בילקוט הפרסומי  ולא ידע האחרו  לא עקב במש* שני  אחר פרסומי מפעל
 .ששינויי  שהוא לא אישר התפרסמו

ו  .5 ס ר על מפעל הפיס להימנע מפרסומת מסיבית ואגרסיבית , לפי ההיתר :פ
מפעל הפיס פועל להגדלת חשיפת הציבור הרחב . שיש בה כדי לעודד התמכרות להגרלות

בי מסכי  המותקני  על ג, בי  היתר, להגרלות שהוא מקיי  באמצעות פרסו  מוצריו
. במבחר נקודות מכירה בקניוני  ובאזורי  המאופייני  בתנועה רבה של קהל ובני נוער

משרד האוצר לא קבע מדדי  לקביעת הפרסומות המותרות ולא הפעיל בקרה על היק& 
 . הפרסו  וסוגו

__________________ 
מטע  הממשלה ומטע  גופי  , הרשומות ה  כלי רשמי של המדינה לפרסו  הודעות לציבור על פי חוק  1

 .ציבוריי  שוני 



 83 פיקוח ובקרה,  ארגו  הגרלות מפעל הפיס 

 פיקוח על ההגרלות
 לתת היתר למפעל סמכותו .במשרד האוצר אי  רפרנט לניהול הרגולציה על מפעל הפיס

אול  . הפיס לקיי  הגרלות מחייבת אותו לפקח על הפעולות הנעשות מכוח אותו היתר
משרד האוצר לא הפעיל הליכי פיקוח ובקרה לש  בחינת עמידתו של מפעל הפיס בתנאי 

  . 2ההיתר ולא היה מודע לחלק גדול מההפרות
 סיכו  והמלצות

ליו לקיי  איזו  בי  פעילותו כמארג  הימורי  וע, ימפעל הפיס הוא גו& בעל אופי ציבור
 כולל אותו חלק מ  הציבור המשתת&  והגרלות לבי  שמירה על טובת הציבור הרחב 

הממצאי  העלו כי מפעל הפיס לא פעל באופ  . בהגרלות ובהימורי  העלול להיפגע מכ*
 להשגת פעולותיו כוונו בעיקר: נאות ליצירת האיזו  כדי להבטיח את טובת הציבור

הכנסה ְמַר4ִית ולש  כ* הוא שינה תכניות הגרלות ללא אישור של משרד האוצר תו* 
 .הפרה שיטתית של חלק מסעיפי ההיתר

 שהוא בעל הסמכות החוקית למת  ההיתר ובשל כ* מופקד על פיקוח  משרד האוצר 
  נמנע מלהפעיל את סמכותו בכל הנוגע לאכיפת הוראות ובקרה על ההגרלות שאישר 

 . ההיתר ולא פיקח כיאות על עמידת מפעל הפיס בתנאיו
 ויעשה זאת לאחר 2011מ  הראוי שמשרד האוצר ייער* לאלתר לחידוש ההיתר בסו& 

תו* מציאת מענה שיעלה בקנה אחד , מילוי תנאיו בשני  קודמות בדיקת הסיבות לאי
שמפיק על משרד האוצר לגבש מדיניות ברורה לאיזו  התועלת . ע  מטרות החוק

; כלכלי העלול להיגר  כתוצאה מריבוי  הציבור מרווחי ההגרלות ע  ההפסד החברתי
עליו לקיי  מעקב , כמו כ . מדיניות מאוזנת כזו יש להביא לידי ביטוי בהיתר מתוק 

 .ובקרה על הפעלת ההגרלות על פי ההיתר
ר לאסור על מפעל הפיס לשית את לבו לכ* שבתחו  ההגרלות וההימורי  הקו בי  מות

עליו להקפיד לפעול א* ורק בהתא  להנחיות ההיתר כדי שקו זה לא ייחצה . דק הוא
 .באופ  שיהווה הפרה של הדי 

__________________ 
 .ל במפעל הפיס לידי החשב הכללי במשרד האוצר בעקבות הביקורת הועבר הטיפו2011בפברואר   2
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 מועדוני מנויי  להגרלות

מתחילת המאה העשרי  ואחת קמו חברות פרטיות שמשווקות מנויי  המאפשרי  
השתתפות קבועה ורצופה בהגרלות של מפעל הפיס
1

הלוטו בפרט  בכלל ובהגרלת 
המועדוני  רוכשי  את כרטיסי ההגרלות עבור המנויי  וגובי  ).  מועדוני  להל  (

מטרת  . כספי הזכיות מחולקי  בי  המנויי  וחלק  מועברי  למועדו . מה  עמלה
המוצהרת של המועדוני  היא הגדלת הסיכויי  לזכייה בפרסי  הראשוני  בהגרלות 

  .מפעל הפיס
 פעולות הביקורת

את טיפול , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2011 עד ינואר 2010ודשי  אוגוסט בח
בירורי ; הביקורת נעשתה במשרד המשפטי  ובמשרד האוצר. רשויות החוק בנושא

. השלמה נעשו במשטרת ישראל במפעל הפיס ובמועצה להסדר ההימורי  בספורט
  .המידע על המועדוני  נאס  באתרי האינטרנט שלה 

 רי הממצאי עיק
נמצא שפעילות המועדוני  שונה מהותית מארגו  ההגרלות של מפעל הפיס כפי שאושרו 

עלות ההשתתפות בהגרלות באמצעות המועדוני  גבוהה מזו : בהיתר שנת  שר האוצר
שכ  חלק  מועבר , וכספי הזכיות אינ  משולמי  במלוא  לזוכי , שקבע מפעל הפיס

 .למועדו 
המשפט העליו  קבע בית 2003ביולי 

2

 שראוי שהרשויות המוסמכות יבחנו את שאלת 
בית . חוקיות פעילות  של המועדוני  ויחליטו א  יש מקו  לנקוט הליכי  כלשה 

המשפט קבע ג  כי ראוי לבחו  א  יש מקו  להסדיר את הסוגיה כולה ביתר בהירות 
ות  של למרות זאת לא נמצא שנעשתה בדיקה כוללת בדבר חוקיות פעיל. בחקיקה

  . המועדוני  תו# מת  תשומת לב להיבטי  המשפטיי  והצרכניי  של פעילות זו
 סיכו  והמלצות

 שראוי שפעילות המועדוני  תיבדק על ידי $2003א  שבית המשפט העליו  קבע כבר ב
ההשתהות בבדיקה ובהכרעה לגבי פעילות  . לא נעשתה הבדיקה, הרשויות המוסמכות

רמה להתרחבות הפעילות המתקיימת בתחו  זה בלא שניתנה יכול שג, של המועדוני 
 .הכרעה בשאלת חוקיות 

__________________ 
 .קיימות חברות המציעות מנויי  להגרלות של המועצה להסדר ההימורי  הספורט  1
 .תקדי , 'ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 'Ú· ÌÈ¯·Á ÔÂ„ÚÂÓ Ë ÂËÂÏ"Á‡Â Ó   610/02א "ע  2
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מ  הראוי שהרשויות המוסמכות יבחנו את ההיבטי  המשפטיי  והצרכניי  של פעילות 

 $ המשטרה ומשרד המשפטי  $ולפי תוצאות הבדיקה יפעלו גורמי האכיפה , המועדוני 
 . תהלהסדרת פעילות המועדוני  ולחלופי  להפסק
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 הימורי  בלתי חוקיי  המתקיימי  
 באמצעות האינטרנט

אוסר על ארגו  משחקי  , ) חוק העונשי  להל   (1977 ז"התשל, חוק העונשי 
בשווה כס  או , שעשויי  לזכות את המשתתפי  בכס , הגרלות והימורי , אסורי 

,  ביכולתבטובת הנאה לפי תוצאות התלויות בגורל או בניחוש יותר מאשר בהבנה או
 הימורי  בלתי  להל  (וכ  אוסר על השתתפות במשחקי  אסורי  כהגדרת  בחוק 

איסור זה מבוסס על תפיסה הרואה פסול מוסרי וחברתי בתופעת ההגרלות ). חוקיי 
החוק החריג מהאיסור את ההגרלות וההימורי  שלקיומ  נית  היתר . וההימורי 

, בספורטהחוק להסדר ההימורי  . פיסובה  הגרלות מפעל ה, מראש מאת שר האוצר
מתיר הימורי  על תוצאות של משחקי  ותחרויות ספורט , 1967 ז"תשכה

 . המתקיימי  בידי המועצה להסדר ההימורי  בספורט
מדוחות המשטרה עולה שתחו  ההימורי  הוא אחד ממחוללי הפשיעה המשמעותיי  

בי  סוגי . יני  בכירי בישראל וענ  כלכלי מרכזי עבור ארגוני הפשיעה ועברי
ההימורי  הבלתי חוקיי  בולט תחו  ההימורי  המתקיימי  באמצעות רשת 

ע  ההתפתחות המואצת של רשת ).  הימורי  באינטרנט להל  (האינטרנט 
שהופנו לקהל , חלק  מחו% לישראל, הוקמו אתרי אינטרנט להימורי , האינטרנט

נטרנט גבוה היות שלרוב בתי האב פוטנציאל החשיפה להימורי  באי. יעד ישראלי
  .בישראל יש גישה למחשבי  ולאינטרנט

 פעולות הביקורת
את טיפול , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2010 עד נובמבר 2009בחודשי  יולי 

משרדי הממשלה בנושא מניעת ההימורי  הבלתי חוקיי  באינטרנט ואת המישק בי  
הביקורת נעשתה במשרד . ילית של המשטרהפעולותיה  ובי  פעולות האכיפה הפל

ברשות לאיסור הלבנת , בבנק ישראל, במשרד האוצר, במשרד המשפטי , התקשורת
במשטרת , ) הרשות לאיסור הלבנת הו $להל  (הו  ומימו  טרור במשרד המשפטי  

בירורי השלמה נעשו במשרד הרווחה והשירותי  . ישראל ובמשרד התרבות והספורט
במפעל הפיס ובמועצה להסדר ההימורי  בספורט , ) משרד הרווחה$ל  לה(החברתיי  

  ).  המועצה$להל  (
 עיקרי הממצאי 

 קבעו לגבי $2005 ומ$2003חו)ת דעת משפטיות של המשטרה ושל פרקליטות המדינה מ
הימורי  באינטרנט שג  א  שרת האינטרנט נמצא מחו* לגבולות המדינה הרי 

במדינת ישראל על גבי מחשבי  של ,  לפחות בחלק , שההימורי  עצמ  מתקיימי
. ולפיכ# אי  מניעה להחיל עליה  את הסעיפי  הפלילי  העוסקי  בהימורי , אזרחיה
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לפי חו)ת הדעת הדרכי  העיקריות להתמודדות ע  תופעת ההימורי  באינטרנט ה  

 בית  קבע2007בינואר ). ראו להל " (נתיב התקשורת"וחסימת " נתיב הכס "חסימת 
משפט השלו 
1

 שחברה המפעילה אתר הימורי  שמופנה לציבור הישראלי מפרה את 
, במקו  שבו ההימורי  מותרי , ל"הוראות חוק העונשי  ג  א  היא רשומה בחו
 . ושרת האינטרנט שלה נמצא מחו* לגבולות ישראל

בפשיעה המאורגנת ,  קבעה הממשלה את המאבק בפשיעה החמורה2006בינואר 
תופעת ההימורי  באינטרנט הוכרה כיעד למלחמה בפשע . יה  כיעד ארו# טווחובתוצר

 הוק  במשטרה כוח משימה ייעודי שתפקידו לפעול נגד התופעות של $2008וב, המאורג 
  .הימורי  באינטרנט

 נתיב הכס 
מארגני ההימורי  והמהמרי  ברשת האינטרנט משתמשי  במגוו  אמצעי  לתשלו  

הגופי  העיקריי  ).  נתיב הכס $להל  (בלת כספי הזכיות עבור ההימורי  ולק
העוסקי  בהעברות כספי  בכלל ומשמשי  כלי להעברה בנתיב הכס  ה  הבנקי  

$חברות כרטיסי האשראי וחברות בי , נותני שירותי מטבע, בנק הדואר, המסחריי 
מער# הסדרה מרבית הגופי  הפיננסיי  כפופי  ל).  הגופי  הפיננסיי $להל  (לאומיות 

: הצווי  והנהלי  המחייבי , מינהלי המפקח עליה  כדי לוודא שה  פועלי  לפי החוק
מסחרית ועל חברות $מפקח על המערכת הבנקאית) המפקח על הבנקי (בנק ישראל 

, מפקח על בנק הדואר) אג  הפיקוח על בנק הדואר(משרד התקשורת , כרטיסי האשראי
מפקח ) ביטוח וחיסכו , רותי מטבע באג  שוק ההו היחידה לנותני שי(ומשרד האוצר 

על נותני שירותי מטבע
2

. 
ו  ה ת  נ ב ל  חוק איסור הלבנת $להל   ($2000ס"התש, חוק איסור הלבנת הו  :ה

אוסר הלבנת הו  וביצוע פעולה ברכוש אסור, )הו 
3

הימורי  העברות החוק מונה את . 
חוק העונשי כהגדרת  ב

4

החוק והצווי  שהוצאו .  אסור בי  העברות הקשורות לרכוש
מכוחו קובעי  כי יש לדווח לרשות לאיסור הלבנת הו  על פעולות בסכומי  הגבוהי  

ועל פעולות הנחזות כבלתי רגילות כמו )  דיווח רגיל$להל  (מהסכומי  שנקבעו בצווי  
 חובת דיווח רגיל על).  דיווח בלתי רגיל$להל   (יגיו  עסקי או כלכליפעולה החסרה ה

בסכו  שווה ער# במערכת הבנקאית חלה על פעולות  ל" מישראל לחות כספי העבר
 . ח ומעלה" שמיליו ל
לאומיות הוא $ח בהעברות בי "ר  של מיליו  ש, לטענת הרשות לאיסור הלבנת הו  .1

על . גבוה מדי ופוגע ביכולתה לנטר את מרבית הפעילות הקשורה להימורי  באינטרנט
. ד המשפטי  וגופי ההסדרה הבנקאיי  את הצור# בהנמכת הר הרשות לבחו  ע  משר

זאת תו# מציאת האיזו  המתאי  בי  הצור# בהגברת יכולת הרשות לאתר פעולות של 

__________________ 
ש המחוזי "לביהמ,  ערעור החברה.די  תק,˜¯Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó 'ÔÂËÏ   1106/07) לציו  ראשו (' מע  1

 .מדובר בפסיקה מנחה של בית המשפט המחוזי. נדחה
 .חלפ  כספי"  2
בהתא" לרשימת העברות , ששימש לעברה או ִאפשר ביצוע עברה,  רכוש שמקורו בעֵברה רכוש אסור   3

 . המפורטת בתוספת הראשונה לחוק איסור הלבנת הו 
 . 228  ו225סעיפי"   4
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מעבר כספי  מהמערכת הבנקאית לאתרי הימורי  מחו* לישראל ובי  הצור# להימנע 
 . מהכבדת יתר על המערכות הפיננסיות

סר הגו  הפיננסי מידע נוס  מלבד הנתוני  הטכניי  של בדיווחי  בלתי רגילי  מו .2
הרשות לאיסור הלבנת הו  אמנ  מפרסמת מאפייני  כלליי  בתחו  . הפעולה הכספית

 הנחיות מפורטות בכתב  הלבנת הו  א# היא לא נתנה לגופי  הפיננסי  הרלוונטיי
 .  הנוגעי  לעברות הימורי  דווקא בדבר מאפייני  ייחודיי

א י  ס י ט ר יכ א ר חוות הדעת האמורות של המשטרה ופרקליטות המדינה : ש
 על הצור# לחסו  את האפשרות לתשלו  עבור $2005 ו2003הצביעו כבר בשני  

 שלחה המשטרה התראה $2006אול  רק ב. הימורי  באינטרנט בכרטיסי אשראי
 $2009וב, 2008המפקח על הבנקי  נדרש לנושא רק באמצע , בנושא לחברות האשראי

ציא לחברות האשראי חוזר ובו הורה לה  שלא לאשר עסקות שיש חשש כי נועדו הו
 בד בבד ע  $כל זאת לגבי תופעה אסורה שבשני  אלו . לביצוע הימורי  בלתי חוקיי 

הג  שלדברי חברות כרטיסי .  הלכה וצברה תאוצה$התפתחות התקשורת באינטרנט 
ד סיו  הביקורת נותרו פרצות עד מוע, אשראי ה  חוסמות עסקות הימורי  מזוהות

 .בערו* תשלו  זה שטר  נחסמו
י  ב ת  ו ר ב ע ת ה ו י מ ו א אמצעי תשלו  נוס  באתרי ההימורי  הוא העברה  :ל

שפרטיה  , ל"לחשבונות בנק השייכי  למפעילי האתרי  ולמוטבי  בעיקר בחו
בי  בנקי  : ההעברות מבוצעות במגוו  ערוצי . מפורסמי  בגלוי באתרי האינטרנט

, לאומיות$הנעזר בשירותיה  של חברות בי , באמצעות בנק הדואר, חריי מס
 . ובאמצעות נותני שירותי מטבע

 סוכ  שהמשטרה תפעל לגבש ולמסור למפקח על הבנקי  רשימת 2010רק ביוני  .1
 ומידע מפורט על העברות $2003זאת למרות חוות הדעת מ. חשבונות של אתרי הימורי 

$ לאתרי הימורי  באינטרנט שנמסר למשטרה ולבנק ישראל בלאומיות של כספי $בי 
לא מסרה המשטרה רשימה כאמור לבנק , 2010נובמבר , עד מועד סיו  הביקורת. 2009

בנק ישראל לא פנה לרשויות האכיפה ולא הסב את תשומת לב המערכת . ישראל
 . הבנקאית לתופעה

ת מזומ  מלקוח פרטי  ה  העבר$ל "מבצע העברות של כספי  לחו בנק הדואר .2
וה  העברת כספי  לחשבונות בנק , ל ללא צור# בחשבו  בנק"בישראל ללקוח פרטי בחו

נמצאו עשרות מקרי  שבה  נעשו העברות כספי  לחשבונות בנק של אתרי . ל"בחו
 . הימורי 

 כספיי  מחו*  הוא בית עסק הנות  שירותי)  " נש$להל  (נות  שירותי מטבע  .3
והמעביר באמצעותו סכו  קט  מהסכו  המזערי שנקבע אינו חייב , יתלמערכת הבנקא

: מי  בכמה דרכי "ל באמצעות הנש"נית  להעביר כספי הימורי  לחו. להזדהות
רכישת כרטיסי  שהתמורה עבור  משולמת , העברה במזומ  לחשבו  חברת ההימורי 

 . העברה באמצעות טלפו  סלולרי של אחת הרשתות הסלולריות, מראש
  ימסור לרשות לאיסור הלבנת הו  "נש, לפי צו איסור הלבנת הו  לנותני שירותי מטבע

 שלחה הרשות לאישור 2009בנובמבר . ח לפחות" ש500,000דיווח רגיל על סכו  של 
 ובה  הורדת הסכו  המזערי , משרד האוצר דרישה לביצוע שינויי  בתנאי הצו

 .טר  תיק  משרד האוצר את הצו, 2010בר נובמ, במועד סיו  הביקורת. ח" ש$50,000ל
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.  היה זעו 2009$2010מי  בשני  "נמצא שמספר הדיווחי  הבלתי רגילי  שמסרו הנש

מי  "גורמי ההסדרה המינהלית והאכיפה הפלילית לא פעלו די בנחישות לאיתור נש
 . שאינ  רשומי  ולצמצו  השימוש בערו* זה של העברת כספי הימורי 

י  ר ו מ י ה י  ס י ט ר שכ א ר מ י   מ ל ו ש מ ה כרטיסי  המשולמי  מראש  : 
מי  או אצל מפיצי  "אצל הנש, נית  לקנות במזומ  בקיוסקי )  כרטיסי $להל  (

 . מקומיי  שמספרי הטלפו  שלה  מופיעי  באתרי ההימורי 
  ולעמוד "להירש  כנש, מפיצי הכרטיסי  חייבי  לכאורה לפי חוק איסור הלבנת הו 

 נמצא שרש  נותני שירותי המטבע השתמש בסמכויותיו כדי לא. בכללי הדיווח כחוק
 ערכה המשטרה פשיטה על מפיצי סוג כרטיסי  2010כי א  שביוני , נמצא. לאכו  זאת

 . מועד סיו  הביקורת היה ערו* זה פעיל2010בנובמבר , מסוי 
י  י פ ו ל ח ו   ל ש ת י  ע צ מ ארנק "לאומיות מספקות שירות של $חברות בי : א

 הלקוח משל  לחברה באמצעות העברה בנקאית או בכרטיס אשראי שבו, "אלקטרוני
ומקבל קוד סודי שנית  להשתמש בו לרכישת טובי  או שירותי  באינטרנט בלי לחשו  

ופעילות  אינה מוסדרת באמצעות , חברות אלו אינ  רשומות בישראל. את פרטי הרוכש
ה לדווח לרשות לאיסור ואי  חוב, רש  נותני שירותי המטבע או באמצעות בנק ישראל

  .הלבנת הו  על העסקאות שנעשות באמצעות 
 נתיב התקשורת
קובע כי לא , ) חוק התקשורת$להל   ($1982ב"התשמ, )בזק ושידורי (חוק התקשורת 

יבצע אד  פעולות תקשורת ולא יית  שירותי תקשורת אלא א  כ  קיבל מאת השר 
 ובקביעת התנאי  בו יובאו בחשבו   ישיובמת  ר. או מכוח היתר כללי לכ#, רישיו  לכ#

. בי  היתר מדיניות הממשלה בתחו  התקשורת ושיקולי  הנוגעי  לטובת הציבור
 נתיב $להל  ( קבע שר התקשורת דאז ששירותי הגישה לאינטרנט 2000בדצמבר 
הרישיו  אינו מטיל על ספק ).   הרישיו$להל  (יינתנו בידי בעל רישיו  מיוחד ) התקשורת

שחשיפה לה  , ינטרנט חובה להתריע על קיומ  של תכני  האסורי  על פי די הא
 . ולמנוע גישה לאתרי  שיש בה  תכני  כאלה, עלולה לפגוע בקטיני  וא  בבוגרי 

י  ר ת א ת  מ י ס משרד התקשורת והמשטרה ,  בחנו משרד המשפטי 2008משנת  :ח
את הספק ברישיו  לחייב , האחת: שתי חלופות לחסימת אתרי אינטרנט להימורי 

; להתקי  תכנה החוסמת את הגישה לאתרי  שיש בהפעלת  משו  עברה פלילית
 המשטרה תעביר למשרד התקשורת או לספקי האינטרנט רשימת אתרי  $האחרת 

היות , משרד התקשורת התנגד להצעה שהוא יהיה מעורב בנושא. שיהיה עליה  לחסו 
 התקשורת אינ  מסגרת מתאימה  התקשורת והחקיקה בתחו תשלטענתו רישיונו

מאחר שמדובר בגישות . להסדרת אמצעי אכיפה ומניעה בכל הנוגע לעברות פליליות
 . מ  הראוי שהנושא יובא להכרעת היוע* המשפטי לממשלה, משפטיות מנוגדות
 לספקי האינטרנט צו שהורה שלא לאפשר גישה  שלחה המשטרה2010בתחילת אוגוסט 

ספקי האינטרנט חסמו את הכתובות שהמשטרה . מורי לשבעה אתרי  שעסקו בהי
א# חברות ההימורי  פתחו כתובות אינטרנט אחרות והמשיכו , הורתה לה  לחסו 

והגישה ליתר אתרי ההימורי  , בהוראת המשטרה צוינו רק שישה אתרי . בפעילות 
יצוי  שכחודשיי  לאחר שהמשטרה שלחה את . הפוני  למהמר הישראלי לא נפגעה

 טר  2010ועד מועד סיו  הביקורת בנובמבר , הוגשה נגדה עתירה מנהלית בעניי , הצו
 . התקיי  דיו  בעתירה
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 תיקוני חקיקה
 עלה שבכדי להגביל את הגישה לאתרי הימורי  באינטרנט יש 2009א  שכבר ביולי 

 לא אושרה 2010עד מועד סיו  הביקורת בנובמבר , צור# בביצוע שינויי  בחקיקה
  . יקו  החקיקההצעה לת

 תיאו  בי  גופי ההסדרה
הממצאי  מצביעי  על היעדר תיאו  מספק בי  גופי ההסדרה המינהלית ובינ  לבי  

דבר המחייב בחינה שתוביל להפקת הלקחי  הדרושי  באשר , גופי האכיפה הפלילית
  . לתיאו  בי  כלל הגופי  האמורי  למיצוי פוטנציאל האכיפה המשולבת

 תסיכו  והמלצו
בד בבד ע  ההתפתחות הטכנולוגית בעשור האחרו  צברה ג  תופעת ההימורי  הבלתי 

א  שגורמי האכיפה החלו להידרש לנושא החל . חוקיי  באמצעות האינטרנט תאוצה
 לא נעשו פעולות ממשיות לא בתחו  ההסדרה המינהלית 2008 עד שנת $ 2003בשנת 

 2008תיב הכס  החל רק במהל# טיפול ראשוני בנ; ולא בתחו  האכיפה הפלילית
פעולות ממשיות לחסימת נתיב התקשורת החלו רק במהל# , בתחו  כרטיסי האשראי

חילוקי הדעות לגבי הטיפול בנתיב התקשורת באמצעות כלי  מינהליי  עדיי  לא . 2010
על א  פעילות המשטרה כלפי מרכיבי  , 2010נובמבר , במועד סיו  הביקורת. יושבו

והמבקש , נותרו מרבית ערוצי הכס  וערוצי התקשורת פעילי , ורי בתופעת ההימ
 .להמר יכול להעביר את כספו לאתרי ההימורי  כמעט בלא הגבלה

העיד  הגלובלי והאינטרנט מציבי  לרשויות החוק אתגרי  חדשי  בהתמודדות ע  
הלית נדרש כי לצור# האכיפה המינ. טכנולוגיות ונתיבי פשע אשר לא היו פעילי  בעבר

משרד המשפטי  ומשטרת , משרד האוצר, בנק ישראל, משרד התקשורת, והפלילית
לשינויי  המהירי  המתרחשי  , ישראל ישתפו פעולה להתאמת הבסיס החוקי הקיי 

על מנת שמרחב האינטרנט לא יהיה מקו  מפלט לפעילות , בטכנולוגיות בעיד  המודרני
 .עבריינית

 



 
 



           
 פרק רביעי

 

    העוסקי  בתחו  השידורגופי
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   רשות השידור

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
כ  נבדקו . נבדקו הליכי מינוי החברי  במוסדות רשות השידור וקביעת תקציבה

. העסקת אנשי תקשורת בכירי  והתקשרות ע  נותני שירותי , מינוי בכירי 
בדיקות השלמה נעשו באג  הממונה על השכר . הבדיקה נעשתה במטה הרשות

בוועדה לבדיקת מינויי  לפי חוק החברות הממשלתיות , משרד האוצרשב
  .ובמשרדי השרי  הממוני  על ביצוע חוק רשות השידור
 ענייני מינהל וארגו 

 1965 ה"התשכ, הוקמה על פי חוק רשות השידור)  הרשות להל  (רשות השידור 
החוק קובע את ". תקיי  את השידורי  כשירות ממלכתי"ולפיו היא , ) החוק להל  (

, החברה,  בשטחי המדיניותומידעבידור ,  תכניות חינו  שידור) א(ובה    , תפקידיה
 את חיי ,בי  השאר, המדע והאמנות במגמה לשק!, התרבות, הכלכלה והמשק

  ; הע חלקיאת חייה  ונכסי תרבות  של כל ויצירתה והישגיה , מאבקה, המדינה
שידורי  בשפה הערבית לצרכיה של  ) ג(  ;  היצירה העברית והישראליתקידו ) ב(

ה הדוברת ערבית ושידורי  לקידו  ההבנה והשלו  ע  המדינות השכנות יהאוכלוסי
על הרשות להבטיח כי בשידורי  , לפי החוק .בהתא  למגמות היסוד של המדינה

 . יינת  מקו  לביטוי של ההשקפות והדעות השונות הרווחות בציבור
המאה העשרי  הייתה רשות השידור הגו! היחיד שהפעיל עד שנות התשעי  של 

מאז הוקמו גופי שידור . ערו' שידורי טלוויזיה והגו! העיקרי ששידר שידורי רדיו
והרשות מצאה את עצמה כערו' אחד מני רבי  ובתחרות קשה ע  גופי , רבי  נוספי 

 .תקשורת מסחריי 
ועדות . של הרשותבמש  השני  חלה הידרדרות חמורה במעמדה ובתפקודה 

ציבוריות
1

 אשר בחנו את הגורמי  למצבה הקשה קבעו שהוא נובע בי  היתר ממספר 
שמקשה , מהסכמי שכר קשיחי  ומ  החוק, מעלויות שכר  הגבוהות, עובדיה הגדול

מחברי הדוחות המליצו . לנהלה במקצועיות וללא פניות בסביבה רבת ערוצי תקשורת
 . ברשות ועל שינויי  בחוקבי  היתר על שינויי  מבניי  

__________________ 
ועדת השידור ; 2000רפאל ורדי משנת ) 'מיל(ראשותו של האלו  הוועדה לבדיקת רשות השידור ב  1

הוועדה לרפורמה בשידור הציבורי בראשות מר ; 2000חיי  בראשית משנת ' הציבורי בראשות פרופ
 . ועוד2005רענ  דינור משנת 
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 אישרה מליאת הרשות תכנית כוללת לשינוי ארגוני בה שיאפשר שידור 2007ביולי 
כחלק מהמהלכי  ).  תכנית הרפורמה להל  (ציבורי ברמה נאותה ובאמצעי  סבירי  

 הסכ  בי  רשות השידור ומשרד האוצר לבי  2009ליישו  הרפורמה נחת  באפריל 
 עובדי  לאחר חתימת 700ולפיו יפרשו ממנה , יצגי  את עובדיהארגוני העובדי  המי

נחתמו הסכמי עבודה , 2011ינואר , עד מועד סיכו  דוח זה. הסכמי עבודה חדשי 
  .תהלי  הפרישה טר  החל; חדשי  ע  מרבית הוועדי  המייצגי  את עובדי הרשות

 פעולות הביקורת
דינה את הליכי מינוי מוסדות  בדק משרד מבקר המ2010ספטמבר  בחודשי  פברואר

העסקת אנשי תקשורת בכירי  , כ  נבדקו מינוי בכירי . הרשות ואת קביעת תקציבה
בדיקות השלמה נעשו . הבדיקה נעשתה במטה הרשות. והתקשרויות ע  נותני שירותי 

 באג  הממונה על השכר ובוועדה לבדיקת מינויי  לפי חוק החברות  במשרד האוצר 
במשרדו של שר ההסברה מר יולי ; ) הוועדה לבדיקת מינויי  ל  לה(הממשלתיות 

השר הממונה בעת סיו  (ובמשרד ראש הממשלה ) לשעבר השר הממונה(אדלשטיי  
  ). הביקורת

 עיקרי הממצאי 
 מוסדות הרשות 

להל  (על ביצוע חוק רשות השידור מופקד שר אשר מתמנה על ידי הממשלה , לפי החוק
 חברי  וועד מנהל של 31מליאה של , )ר" היו להל  (ב ראש הרשות יוש).  השר הממונה 

מופקדי  על מילוי ) ל" המנכ להל  (ומנהל כללי )  מוסדות הרשות להל  (שבעה חברי  
 לפי המלצת  המליאה מתמנה על ידי נשיא המדינה . תפקידיה של הרשות לפי החוק

  . ני  על ידי הממשלהל מתמ"חברי הוועד המנהל והמנכ, ר הרשות"יו. 2הממשלה
 המליאה 
, ע  תפקידיה העיקריי  של המליאה נמני  התוויית מדיניות הרשות, לפי החוק

נשיא . פיקוח ובקרה על פעילות הרשות, הנחיית הוועד המנהל במילוי תפקידיו ומעקב
זו תינת  לאחר ; המדינה ימנה את חברי מליאת הרשות לפי המלצת הממשלה

ע  מוסדות , המורי  והאמני  בישראל,  יציגי  של הסופרי התייעצות ע  ארגוני 
ההשכלה הגבוהה וע  האקדמיה ללשו  העברית וע  גופי  ציבוריי  אחרי  שיש לה  

בפועל השר הממונה מגבש את רשימת המועמדי  לתפקיד חברי . זיקה לענייני שידור
 .כאמור בחוק, המליאה לאחר התייעצות

. וני  היציגי  הוא הבסיס למינוי מוסדות הרשותהלי& ההתייעצות ע  הארג .1
: לקראת מינוי מליאות הרשות התייעצו השרי  הממוני  ע  ארגוני  וגופי  כדלהל 

__________________ 
 . להוציא חבר מליאה אחד שעליו ממליצה הסוכנות היהודית  2
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 139 ע    2009  וב143 ע  2007 2006בשני  ; 50  ע  כ  2003 ב; 71 ע    2000בשנת 
 .ארגוני  וגופי 

ו השרי  הממוני  לגיבוש לא נמצאו מסמכי  שמה  אפשר ללמוד על ההלי& שקיימ
ולא ברור אי& נקבעה , רשימת הגופי  שעמ  יש להתייע- לקראת מינוי המליאה

ואושרה בכל פע  הרשימה המומלצת מאחר שלא נמצא תיעוד באשר להלי& גיבושה של 
לא הסדירו את כלילת הגופי  ברשימה , השרי  הממוני  לא קבעו כללי ; הרשימה

 את ההלי& הראוי לקבלת החלטותיה  ולא החליטו מי לא קבעו, ואת גריעת  ממנה
 . מוסמ& לקבל את ההחלטה הסופית בנושא

ולאחר מכ  תמשי& לכה  , בחוק נקבע כי מש& הכהונה של מליאה הוא שלוש שני  .2
 . עד מינויה של המליאה הבאה

בי  היתר עקב שינויי  במערכת , הליכי המינוי של מליאות הרשות ארכו זמ  רב מאוד
שבה  הייתה שרויה , כתוצאה מכ& תפקדה הרשות במש& תקופות ארוכות. הפוליטית

הליכי המינוי של המליאה ". מליאת מעבר"כשהמליאה היא , במשבר תפקודי חרי 
, א  בתו  תקופה זו לא מונו כל חבריה. שכיהנה בעת ביצוע הביקורת ארכו כשנתיי 

מליאה זו השלימה את תקופת . יוהשלמת מינוי חברי  נוספי  ארכה עוד כשנה וחצ
לא השלימו השרי  , 2011ינואר , א& עד מועד סיכו  דוח זה, 2008כהונתה בספטמבר 

שינויי  בהרכב הקואליציוני של הממשלה . הממוני  את כינונה של מליאה חדשה
השלמת הלי& מינוי  וחילופי השרי  שנעשו בעקבותיה  השפיעו באופ  מהותי על אי

גרמו , שהוא ארו& מעצ  הגדרתו בחוק,  עניי  זה ותהלי& המינוי עצמו.המליאות בזמ 
  . להתארכות  של הליכי המינוי

 יושב ראש הרשות
והוא מהווה נדב& , ר הרשות הוא אחד האדני  שעליה  מושתתת פעילותה"תפקיד יו

במהל& העשור שלפני הביקורת לא אויש התפקיד כשלוש . מרכזי במער& הניהולי שלה
זמ  הכהונה . ר הרשות"במרבית התקופה א  לא אויש תפקיד המשנה ליו. שני 

בכ& היה כדי להחליש באופ  . הממוצע של יושבי הראש באותו עשור היה קט  משנתיי 
ניכר את מליאת הרשות ולפגוע ביכולתה למלא את תפקידיה ובה  קביעת מדיניות 

  .עקבית לרשות ופיקוח יעיל על פעולותיה
 הוועד המנהל

הוא הגו  הניהולי והמרכזי של , שאמורי  לכה  בו שבעה חברי , וועד המנהלה
. לפקח על ביצועו ועוד, להכי  לה תקציב, הוא המוסמ& לדו  ולהחליט בענייניה: הרשות

משתמה תקופת כהונתו נותרת הרשות בלא ועד מנהל אלא א  . כהונתו בת שלוש שני 
 . כ  מינתה הממשלה ועד חדש

 לא היה ברשות ועד מנהל בהרכב הדרוש שעומד 2004 תחילת שנת רוב הזמ  מאז
.  תמה כהונת הוועד המנהל שכיה  עד אותה עת2003בדצמבר : ר הרשות"בראשו יו

תקינות המצב  למרות הפגיעה בתפקודה של רשות השידור ולמרות כל ההתרעות על אי
 2009ביוני . 2007במרס , מינתה הממשלה ועד מנהל חדש רק לאחר כשלוש שני  וחצי

מאותה עת . ר וחבר נוס  בוועד המנהל"המשנה ליו, ר הרשות"התפטרו מתפקיד  יו
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מתו  הכהונה .  היו בו ארבעה חברי  בלבד2010ועד תו  כהונת הוועד המנהל במרס 
למרות מצבה הקשה והמשברי . ועד מועד סיכו  הביקורת פעלה הרשות בלא ועד מנהל

ולת לקיי  פיקוח נאות על הנעשה בה לא מינתה לה בתקופה זו וחר  הפגיעה ביכ
 .הממשלה ועד מנהל חדש

בתקופה שבה פעל הוועד המנהל בהרכב חסר של ארבעה הוא נדרש לדו  ולהכריע 
א  שחודשי  מספר קוד  , בנושאי  כבדי משקל הנוגעי  לתוכנית הרפורמה הכוללת

 ההרכב החסר לענייני  לכ  נקבע בחוות דעת משפטית כי יש להגביל את פעולתו של
בכ& יש כדי להדגיש את הנזק שנגר  מ  הדחיות במינוי חברי . דחופי  ושוטפי  בלבד

  . הוועד המנהל
 מינוי חברי מליאה

השר הממונה הוא המרכיב את רשימת המועמדי  למליאת הרשות והוא מביא , כאמור
רות  של הוועדה לבדיקת מינויי  בודקת את כשי. את הצעתו לאישור הממשלה

 . מועמדי  לכהונה כחברי מליאת רשות השידור
ועדות ציבוריות שונות שבחנו במהל& השני  את רשות השידור בעיקר בתקופה שבה 

. ציינו את ההשפעות הפוליטיות על מערכת השידור הציבורי בישראל, הידרדר תפקודה
לה חשש בדיקת הליכי מינוי שהיו בשנתיי  שלפני מועד סיכו  הביקורת אכ  מע

 .כמפורט להל , שהשיקולי  שלה  לא היו נקיי  מהשפעות פוליטיות
לקיי  בוועדה , מר יולי אדלשטיי ,  ביקש השר הממונה דאז2009בסו  דצמבר  .1

גורמי  .  מועמדי  למליאת רשות השידור23לבדיקת מינויי  בדיקה לגבי מינוי של 
שר מנתה מועמדי  רבי  בעלי משפטיי  בכירי  ציינו כי רשימת המועמדי  שהציע ה

אשר הבהיר , זאת בניגוד להנחיית היוע- המשפטי לממשלה. זיקה פוליטית או אישית
לשר הממונה כי רשימת חברי מליאה הכוללת מועמדי  רבי  בעלי זיקה פוליטית 

 ". צובעת את המליאה בגוו  פוליטי"
, מליאותי  לשתי במסגרת הליכי המינוי של מועמד, נמצאו חמישה מקרי  שבה  .2

 שלא פנו שרי  ממוני  לוועדה לבדיקת מינויי  בבקשה שתעיי  מחדש בהחלטותיה
 . אות  מועמדי  היו בעלי זיקה פוליטית. למנות מועמדי  לתפקיד חברי מליאה

משרד מבקר המדינה העיר כי ראוי שהשרי  הממוני  יגבילו את פניותיה  לבחינה 
יטית רק למקרי  שבה  יש בידיה  מידע רלוונטי מחדש של מועמדי  בעלי זיקה פול

כ& יצטמצמו . חדש הנוגע למועמד ולא הוצג לוועדה ולמקרי  שבה  היה שינוי בנסיבות
ראוי כי הערה זו . החששות בדבר השפעות פוליטיות על ניהולו של גו  השידור הציבורי

 . תיבח  לגבי הליכי מינוי המליאה המתקיימי  בעת הזו
בשעה שברשות , 2009התפטר מתפקידו ביוני , מר משה גביש, שות הקוד ר הר"יו .3

על נסיבות התפטרותו נמסרו . שררה הסכמה לגבי תרומתו לרשות ולקידו  הרפורמה
מר גביש מסר שהתפטר לאחר שהשר : למשרד מבקר המדינה שתי גרסאות סותרות

השר ". שהו משלנואנחנו מחפשי  מי"אמר לו כי , השר הממונה דאז, יולי אדלשטיי 
לא היה יכול ) השר(אדלשטיי  הכחיש זאת ואמר כי מר גביש התפטר היות שהוא 

בהקשר זה ציי  השר כי מספר חודשי  . להבטיח לו שיישאר בתפקידו לקדנציה נוספת
 . מאוחר יותר הוא פעל למינויו של מועמד נטול זיקה פוליטית או אישית
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י  הגרסאות הסותרות בדבר נסיבות התפטרותו משרד מבקר המדינה אינו בא להכריע ב
אול  הפרטי  המתוארי  בעניי  זה מעוררי  ספק בדבר . ר רשות השידור"של יו

 . ר לא תועדה"היות שהפגישה בי  השר לבי  היו, נסיבות ההתפטרות
מר , חילוקי דעות בי  ראש הממשלה בנימי  נתניהו לשר הממונה הקוד  .4

ר התכוו  השר "לאחר כשמונה חודשי  ללא יו: ר לרשות"ומנעו מינוי י, אדלשטיי 
עקב חילוקי דעות ע  ראש . ר"להביא לאישור הממשלה הצעה למינוי מר אמנו  דיק ליו

 .הממשלה לא עלה בידו למנותו
מקרי  אלו משקפי  את הקושי הקיי  בסוגיות מינוי וכהונה של העומדי  בראש גו  

  .י הדרג הפוליטישידור ציבורי כאשר הממני  ה  אנש
 תקציב 

 ניהלה רשות השידור את פעולותיה ללא תקציב שאישרה 2010 עד שנת 2004משנת  .1
א  ועדת הכספי  והוועד המנהל של הרשות לא אישרו את תקציבה . הממשלה כחוק

 . במרבית התקופה
 על בסיס הנחות שלא 2010 2008הצעות התקציב של הרשות הוכנו בשני   .2

, ל אחת משני  אלו הוכנה הצעת התקציב בהנחה שהרפורמה תמומשבכ: התממשו
ומשרד האוצר יעביר לרשות את חלקו במימו  , הסכמי  ע  העובדי  ייחתמו

 הוכ  אומד  ההכנסות מאגרת הטלוויזיה לפי סכו  אגרה 2010 2009בשני  ; הרפורמה
ירעו  יהיה לה ג, הנהלת הרשות צפתה שא  לא תמומש הרפורמה. נמו& משנקבע
 א  שהממונה על  א& לא עשתה מראש דבר כדי להקטי  את ההוצאות , תקציבי כבד

 . התקציבי  במשרד האוצר ומוסדות הרשות דרשו ממנה להכי  תקציב מאוז 
החוק קובע . אחד מתפקידיה של הרשות הוא קידו  היצירה הישראלית והעברית .3

 לרכישת הפקות מקור 3יה מהכנסות36% כי על הרשות להוציא בשנה לא פחות מ
 ,2007בשני  . 4 מהכנסותיה יוקצו לתכניות סוגה עילית10%כ  נקבע שלפחות ; מקומיות

;  מהכנסותיה לרכישת הפקות מקור מקומיות3%  היא הוציאה פחות מ2010  ו2009
השרי  הממוני  השתמשו בסמכות  . רוב הסכו  שימש לרכישת תכניות סוגה עילית

ת והשרי  הפחיתו כמעט לחלוטי  את הרכישה והשידור של הפקות הרשו. 5והתירו זאת
מקור מקומיות והפקות סוגה עילית ובכ& ביטלו את אחד מתפקידיה העיקריי  של 

  . הרשות
__________________ 

הכנסות מימו  והכנסות מתקציב המדינה , מתשדירי שירות,  חסותמשידורי, הכנסות מאגרות טלוויזיה  3
 . שיועדו לשידורי טלוויזיה

תכניות : הפקות מקומיות קנויות מהסוגי  האלה,  לתוספת לחוק1לפי סעי  , הפקות סוגה עילית ה   4
 . תכניות דרמה ותכניות מיוחדות במתכונת מקורית ובעלת ער  מיוחד, תעודה

שה מהשר הממונה להתיר הפחתה בסכומי ההוצאה עבור רכישת הפקות מקור מקומיות הרשות לא ביק  5
 . 2008ותכניות סוגה עילית בשנת 
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 ניהול כוח אד  
מינוי עובדי  לתפקידי ניהול ברשות , תקנות הרשות ונהליה, לפי חוק רשות השידור

א  כבר . יפורס  מכרז חיצוני, עמד במכרז הפנימיא  לא נבחר מו. ייעשה במכרז פנימי
).  מינוי בפועל להל  (ננקטו צעדי  לפרסו  מכרז נית  למנות לתפקיד עובד במינוי זמני 

 .  עובדי  על פי מינוי בפועל50  הועסקו ברשות כ2010באוגוסט 
,  נוהל הרשות העוסק במינוי בפועל קובע שהמינוי יהיה לתקופה של עד שלושה חודשי

. אול  נית  להארי& את תוקפו עד לשנה בנסיבות מיוחדות ובאישור מוסדות הרשות
  . מינוי בפועל ליותר משנה מחייב מכרז שתצוי  בו זמניותו

 דרכי המינוי של מנהלי המדיה 
ת .1 י ר ב ע ב ה  י ז י ו ו ל ט ה ל  ה נ הטלוויזיה בעברית היא עמוד התוו& של : מ

. יד מנהל הטלוויזיה הוא מרכזי ומשמעותיולכ  תפק, מער& פעילות השידור של הרשות
 . לא עלה בידי הרשות לאייש את התפקיד במכרז2006מאז שנת 
את תפקיד מנהל , מר מרדכי שקלאר, ל הרשות" קיבל עליו מנכ2006בנובמבר 

;  הודיע ששני מנהלי  יסייעו לו בניהול הטלוויזיה2007ובמאי , הטלוויזיה בעברית
בתפקיד , מצליח) מושו (מר משה ,  אחד משני המנהלי לאחר כארבעה חודשי  נותר

וועדות , הרשות פרסמה מכרז פנימי ומכרז חיצוני. והוא מילא אותו במש& כשנה
החליט הוועד  2008בפברואר . המכרזי  החליטו לא לבחור בשו  מועמד לתפקיד

  החליטה ועדת האיתור2008א& באפריל , המנהל לבחור מנהל באמצעות ועדת איתור
 . להקפיא את הלי& הבחירה עקב הסיכוי הקלוש לאתר מנהל

ל ימונה למנהל " החליט הוועד המנהל כי המנהל שנותר לסייע למנכ2008במרס 
, הוא מונה לשלושה חודשי . בלא שקיי  דיו  ממשי בנושא) בפועל(הטלוויזיה בעברית 

ישה חודשי  בכל וביוני ובדצמבר אותה שנה הארי& הוועד המנהל את תקופת מינויו בש
 כיה  2010בסו  . 2010 הארי& את תקופת מינויו בשנה נוספת עד ליוני 2009במאי . פע 

הוועד : בתפקידו כשלוש שני  בניגוד לנוהל הרשות) בפועל(מנהל הטלוויזיה בעברית 
, המנהל הארי& את תקופת מינויו ליותר משישה חודשי  ללא אישור ועדת הביקורת

 . כרז למינוי בפועל מעל לשנהוהרשות לא פרסמה מ
הנהלת הרשות נמנעה מבחירת מנהל כדי שלא להתחייב למינוי לזמ  ממוש& בתקופה 

א& בסופו של דבר מילא המנהל הזמני את התפקיד , שבה עובר הארגו  שינויי  מבניי 
 .שלוש שני , במש& תקופת כהונה רגילה

ת .2 י ב ר ע ב ה  י ז י ו ו ל ט ה ל  ה נ במכרז מנהל  לא נבחר 2002מאז מרס  :מ
 2007 פרסמה הרשות מכרז פנימי לתפקיד ובנובמבר 2007במאי . לטלוויזיה בערבית

ביוני . ועדות המכרזי  החליטו שלא לבחור באיש מהמועמדי . פרסמה מכרז חיצוני
ואול  בספטמבר אותה שנה ,  הוקמה ועדת איתור וא  פרסמה פנייה למועמדי 2008

הוועד המנהל החליט . ני  של אחת מחברות הוועדההיא התפזרה בשל חשש לניגוד עניי
 . 2008הישיבה נקבעה לנובמבר ; לקיי  הלי& בחירה במתכונת של ועדת מכרזי 
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 קבע בית הדי  הארצי לעבודה שיש לדחות את הלי& המינוי עד כינונה של 2008בנובמבר 
החליט הוועד המנהל , משהוקמה הממשלה החדשה, 2009במרס . 6ממשלה חדשה

ובה ביקשו , 7-"בעקבות עתירה נוספת שהוגשה לבג. משי& בתהלי& בחירת המנהללה
, 8ר"ועד מנהל ויו, העותרי  צו ביניי  להקפאת הלי& איתור המנהל עד לבחירת מליאה

ל הרשות ולחברי הוועד המנהל וביקש "למנכ, מר אדלשטיי , פנה השר הממונה דאז
יו  שבו השתת  השר התבקש בד. לבחו  את האפשרות להקפאת מכרזי  ברשות

 לא מונו מליאה 2010עד סו  . ל ג  שלא למנות מנהל בפועל לטלוויזיה בערבית"המנכ
פניית השר האמורה הייתה משו  . וועד מנהל ולא נבחר מנהל לטלוויזיה בערבית

 . מעורבות בהלי& המינוי למשרה
 על ריחוק השר הממונה נדרש לנקוט זהירות והקפדה, לדעת משרד מבקר המדינה

ה  משו  העיקרו  המחייב שקבע , בעניינ  של הליכי  למינוי בעלי תפקידי  ברשות
 וה  משו  שבקשותיו והמלצותיו מתפרשות ברשות כהנחיה לכל 9בעניי  זה בית המשפט

 .דבר ועניי 
ל הרשות שמילא את התפקיד מאז "הטלוויזיה בערבית המשיכה לפעול בניהולו של מנכ

 . אי  הוא שולט בשפה הערבית, למשל; לו הכישורי  המתאימי  לכ&א  שאי  , 2008
ת .3 י ר ב ע ב ו  י ד ר ה ל  ה נ  פרסמה הרשות מכרז פנימי למנהל 2008במרס  :מ

שרוב משתתפיה היו חברי , ביוני אותה שנה התכנסה ועדת המכרזי . הרדיו בעברית
באותו . ניוהחליטה שלא לבחור שו  מועמד לתפקיד ולפרס  מכרז חיצו, הוועד המנהל

היו  החליט הוועד המנהל למנות לתפקיד את מר אריה שקד שהיה אחד המועמדי  
 . במינוי בפועל, במכרז

ימי  אחדי  לפני מועד כינוסה של ועדת המכרזי  למכרז החיצוני הוגשה כאמור 
- בבקשה למת  צו על תנאי לביטול כינוסה של ועדת האיתור לבחירת מנהל "עתירה לבג
בעקבות הגשת העתירה ועוד . שהייתה אמורה להתכנס באותו מועד, בערביתהטלוויזיה 

ל "למנכ, מר אדלשטיי , פנה השר הממונה דאז, - בנושא"בטר  התקבלה החלטת בג
הרשות ולחברי הוועד המנהל בבקשה לבחו  את הקפאת המכרזי  ובה  המכרז למנהל 

ל הרשות לבטל "יט מנכבעקבות בקשת השר החל. דרישה שלא הועלתה בעתירה, הרדיו
 . לא כונסה הוועדה, 2011ינואר , עד מועד סיכו  דוח זה. את כינוס ועדת המכרזי 

מעורבותו של השר הממונה דאז הביאה לביטול המכרז החיצוני ומנעה בחירת מנהל 
, 2010במרס . בניגוד לנהליה, ומשכ& האריכה הרשות את תוק  המינוי, לרדיו בעברית

נתנה היועצת המשפטית של , כבר כיה  בתפקידו כשנתיי ) ועלבפ(לאחר שהמנהל 
, חוות דעת אשר לא הצביעה על המניעה להארכת הכהונה' ד חנה מצקבי-"עו, הרשות

שלא בהתא  לנוהל שמתנה מינוי בפועל לתקופה של מעל לשנה בחובת פרסו  מכרז 
  נתיי  וחצי  כיה  המנהל בפועל בתפקיד יותר מש2010בסו  . בגי  המינוי בפועל

__________________ 
ממשלת "והממשלה פעלה כ,  התפטר מתפקידו ראש הממשלה דאז מר אהוד אולמרט#21.9.08ב  6

 ".מעבר
 .פורס  בנבו', Â·˙ 'Á‡Â Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ¯  , 4945/09& "בג  7
 .על התפטרותו מהרשות, מר גביש, ר הרשות דאז"ודיע יו ה#8.6.09ב  8
, '¯‡˘ ‰Á‡Â ‰ÈÚ˘Â‡ '  'Á‡Â ¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘Î Â„È˜Ù˙· ‰Ï˘ÓÓ 10134/02& "בג  9

 .תקדי 
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 והרשות לא תכננה   שלוש שני   תקופה הקרובה לתקופת הכהונה שנקבעה במכרז 
 . מכרז לאיוש המשרה

ת .4 י ב ר ע ב ו  י ד ר ה ל  ה נ מר אדמונד סחייק מכה  , מנהל הרדיו בערבית :מ
 נמנעה 2004מאז .  שני 28 במש& כ,  ועד מועד סיו  הביקורת1983בתפקידו מאז 

. מילוי התפקיד למרות חוות דעתה של היועצת המשפטיתהרשות מלפרס  מכרזי  ל
העסקת מנהל הרדיו בערבית במש& עשרות שני  אינה עולה בקנה אחד ע  נוהלי 

. וע  החלטות הוועד המנהל בנוגע אליו, שקצבו את מש& השהייה בתפקיד זה, הרשות
  . העסקה זו א  אינה מתאימה לעיד  של שוק תקשורת דינמי ותחרותי

 מנהלי מחלקות וחטיבות מינוי 
בדיקת ארבעה מינויי  בפועל של מנהלי מחלקות ומנהלי חטיבות בטלוויזיה בעברית 

שלושה מאות  מנהלי  : וברדיו בערבית העלתה שלרשות היה דפוס קבוע של מינויי 
ובתו  תקופת הכהונה של שלוש שני  ה  קיבלו , מונו לתפקיד  באמצעות מכרז

.  א& התבקשו להישאר בו באופ  זמני עד איוש המשרה במכרז,הודעה על סיו  תפקיד 
מפע  לפע  הוארכו תקופות המינויי  . המנהל הרביעי מונה מלכתחילה במינוי בפועל

במש& שלוש עד שמונה שני  לא פרסמה הרשות מכרזי  . בפועל בניגוד לנוהלי הרשות
  .לאיוש משרות אלה
 מינוי עובדי מטה

באחד המקרי  בחרה הרשות שלא . במינוי בפועל ללא מכרזהרשות מינתה עובדי מטה 
לפרס  מכרז היות שהעובדת שהנהלת הרשות רצתה למנותה לתפקיד לא עמדה בתנאי 

 11והרשות לא פרסמה מכרז , לפיכ& מונתה העובדת לתפקידה במינוי בפועל. הס  שלו
לי שהרשות במקרה אחר עובדת ממלאת תפקיד במינוי בפועל במש& תשע שני  ב. שני 

ג  במקרי  אלה הואר& תוק  המינויי  בניגוד לנוהלי . פרסמה מכרז לאיוש המשרה
  .הרשות

אנשי תקשורת בכירי 
10 
גו  מתוקצב או גו  נתמ& לא יסכי  , 1985 ה"התשמ, לפי חוק יסודות התקציב

הואיל ורשות השידור היא . לשינויי  בשכר או להטבות אלא באישורו של שר האוצר
 .הסדרי העסקה מיוחדי  בה מחייבי  את אישור הממונה על השכר, 11וקצבגו  מת

במטרה לקלוט אנשי תקשורת בכירי  חדשי  ולעודד עובדי  בכירי  להישאר ברשות 
)  הממונה על השכר להל  ( הממונה על השכר במשרד האוצר 1995 אישר ב, השידור

 . להעסיק בה אנשי תקשורת בכירי  על פי חוזי  אישיי 
__________________ 

המכוני  , עיתונאי  ומגישי  מוכרי  שהשתתפות  בתכניות עשויה להגדיל את שיעור הצופי  בה   10
 ). כישרו   באנגלית talent" (טאלנטי "ל השכר במשרד אוצר במסמכי  של הרשות ושל הממונה ע

 תאגיד שהוק  בחוק והוא מוסד של המדינה שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי  או  גו  מתוקצב   11
 . מתמני  בידי הממשלה או בידי השר, כול  או מקצת , בעקיפי  או שחבריו או חברי הנהלתו
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נמצא שהרשות התקשרה ע  חלק מאנשי התקשורת הבכירי  בצורה שלא תאמה  .1
וחתמה עמ  על חוזי  בניגוד להנחיות , את תקופת העסקת  ואת מהות עבודת 

במקרי  מסוימי  . הלשכה המשפטית שלה ובניגוד לדעתו של הממונה על השכר
 .הועסקו אנשי תקשורת בכירי  ברשות שחוזיה  לא היו בתוק 

א  שלפי הנחיות נציבות שירות המדינה אי  להעסיק עובד שפרש באופ  קבוע  )א(
פרש ממנה ,  שני 35 העסיקה הרשות עיתונאי שעבד בה במעמד קבוע כ, וממוש&

ביולי . במסגרת תכנית לעידוד פרישה מרצו  וקיבל תנאי פרישה מועדפי  וגמלת פרישה
ולאחריה  העסיקה אותו עוד ,   החלה הרשות להעסיקו לפי חוזה לשלושה חודשי2005

 . כשלוש שני  בלא שחתמה על חוזה התקשרות אתו
אישר סג  הממונה על השכר את העסקתו של , ל"בעקבות פניית המנכ, 2007באוגוסט 

 חתמה 2008במאי , למרות זאת. 2008העיתונאי באופ  חריג לפי חוזה קבלני עד סו  
והאריכה את תוק  החוזה מפע  , ותעמו הרשות על חוזה שלפיו יועסק כעובד הרש

 קבע סג  הממונה על השכר שאי  2010ביוני . לפע  ללא אישור סג  הממונה על השכר
לית משאבי "ל הרשות וסמנכ"חר  זאת סיכמו מנכ. להמשי& את העסקת העיתונאי

 כי הרשות תמשי& להעסיקו עד סו  אותה 2010בתחילת אוגוסט , ליאור רמתי' אנוש גב
 .  הפסיקה הרשות את העסקתו2010בספטמבר רק . שנה

עיתונאי בכיר אחד הועסק בטלוויזיה בעברית ארבע שני  בלא שתוק  החוזה  )ב(
ועיתונאי בכיר אחר הועסק בה תשעה חודשי  בלא שנחת  עמו , המקורי עמו הואר&

, משהואר& תוק  ההסכ  ע  האחד ונחת  חוזה העסקה ע  האחר. חוזה התקשרות
שעל ,  בניגוד להנחיית סג  הממונה על השכר תכונת של חוזה קבלני היו אלה במ

הרשות לחתו  ע  עיתונאי  שהועסקו באופ  קבוע על חוזה העסקה אישי כעובדי 
התקשרות : ההתקשרות ע  אחד העיתונאי  שילבה שתי צורות העסקה. הרשות

י הבראה קבלת דמ, למשל, קבלנית לעבודה קצובה בזמ  ע  תנאי עבודה כשל עובד
 . ותשלו  בגי  ימי חופשה

לפי . אישור לעבודה פרטית יינת  רק באישור בכתב מראש, לפי נוהלי הרשות .2
, 2009 לפי הנוהל מ; ל הרשות"האישור נית  על ידי מנכ, 2008הנוהל שהיה תק  עד 

 . ל משאבי אנוש בכפו  לחוות דעת של הלשכה המשפטית"האישור יינת  על ידי סמנכ
, בקשותיה  לא אושרו, י תקשורת בכירי  ביקשו אישור לעבודה פרטיתשני אנש

ל הרשות אישר לה  בעל פה "מנכ. ולמרות זאת ה  המשיכו לעסוק בעבודת  הפרטית
לשתי עיתונאיות אישר . בניגוד לנהלי  ולחוות דעת משפטיות, לעסוק בעבודה הפרטית

.  בניגוד לנוהלי הרשותל הרשות בעל פה לעסוק בעבודה פרטית בערו- מתחרה"מנכ
  .באחד המקרי  האישור נית  במטרה להגדיל את שכר העובדת

 העסקת נותני שירותי 
תאגיד ממשלתי כהגדרתו בחוק , קובע שככלל, 1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי 

, 1993 ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי . יתקשר לרכישת שירותי  במכרז פומבי
 באישור ועדת  בידור או הווי , אמנות, עניינה תרבותמאשרות לפטור ממכרז עסקה ש

התקשרות ע  נות  , לפי נוהלי הרשות.  בטר  ייחת  חוזה התקשרות המכרזי  
ח לשנה תובא ג  לאישור ועדה של " ש250,000 שירותי  עצמאי שסכומה גדול מ

 ).250 ועדת  להל  (מליאת הרשות 
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חוזה להפקת תכנית בטלוויזיה במש&  חתמה הרשות ע  עיתונאי על 2008בינואר  .1
ל ע  העיתונאי כי תישקל הפקת עונה נוספת של " סיכ  המנכ2008ביוני .  שבועות25

 . א& ועדת התקשרויות לא אישרה את ההתקשרות, התוכנית
 סוכ  כי היא תפיק את 2009 עד יוני 2008בדיוני  שהתקיימו ברשות מאוקטובר 
והפקתה לא תתחיל קוד  שייחת  , ת העיתונאיהתכנית במתכונת מצומצמת בהשתתפו

הגורמי  המקצועיי  בהנהלת הטלוויזיה התריעו על היעדר מקור תקציבי . עמו חוזה
ל הרשות " טע  מנכ2009בישיבת ועדת ההתקשרויות ביוני . למימו  הפקת התכנית

ועדת . שהרשות מחויבת להפקת התכנית בהתא  להתחייבות שנת  לעיתונאי בעל פה
 .שרויות אישרה משא ומת  ע  העיתונאיהתק

 לא אישרה 250א  שוועדת , א  שוועדת המכרזי  לא פטרה את ההתקשרות ממכרז
החל העיתונאי , אותה וחר  העובדה שהלשכה המשפטית לא אישרה את נוסח החוזה

 חת  עמו מנהל כוח האד  של 2009ורק בתחילת נובמבר , 2009לעבוד ברשות ביולי 
ועדת המכרזי  .  חודשי 14ה למפרע מתחילת יולי אותה שנה למש& הרשות על חוז

 . החליטו בהתאמה בדיעבד לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז ולאשרה250וועדת 
ל מחויבות לגורמי  המקצועיי  "בהתחייבותו בעל פה לעיתונאי יצר בעצ  המנכ

ומי  שאליה  ברשות לפעול בניגוד לכללי המינהל התקי  ולשמש חותמת גומי לסיכ
 . הגיע

ל הרשות ובעלי תפקידי  נוספי  לבי  " התנהלו פגישות בי  מנכ2010מתחילת  .2
 הוא החל להגיש את 2010בסו  מאי . מגיש ברדיו בדבר שילובו בתכנית שבועית

, 2010ורק בדצמבר , קוד  תחילת העסקתו לא הסדירה הרשות את תנאיה. תכניתו
  .חתמה עמו הרשות על חוזה, ושבעה חודשי  לאחר תחילת העסקת

 גיוס פרויקטור לטכנולוגיות
ל להכנת מכרזי  " העסקת יוע- חיצוני למנכ2008הוועד המנהל של הרשות אישר ביוני 

הנהלת הרשות גייסה פרויקטור . בעניי  שיקו  התשתית הטכנולוגיות של הרשות
ליו לרכז את עבודת וקבעה שיהיה ע" מנהל פרויקט בכיר"לטכנולוגיות שתפקידו הוגדר 

רק לאחר שמרבית שלבי בחירת . הרשות לקראת שיקו  התשתית הטכנולוגית שלה
הפרויקטור הסתיימו ביקש מרכז הצוות שעסק בגיוסו מוועדת הכספי  של הרשות 

 . ובפנייתו יצר את הרוש  שהלי& הגיוס רק בתחילתו, אישור עקרוני להעסקתו
החליטה הרשות להעסיקו כעובד ,  לגיוס קבל א  שהלי& גיוס הפרויקטור היה כהלי&

  . ל פיתוח וטכנולוגיה בפועל"בתפקיד סמנכ
 סיכו  והמלצות

דוח ביקורת זה עוסק בשני נושאי  מרכזיי  שה  חלק מהתשתית הקובעת את איכות 
איוש מוסדותיה המנהלי  והליכי המינוי של החברי  : התפקוד של רשות השידור

יני כוח האד  בה לרבות הליכי מינוי של ראשי המדיה ניהול עני; המכהני  בה 
לימוד מסקנות הדוח ותיקו  הליקויי  המפורטי  בו . והתקשרות ע  עיתונאי  בכירי 
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שהיא גו  ציבורי שמנהליו חבי  לציבור חובת , עשויי  לשפר את תפקוד הרשות
 . נאמנות

רת משק  כשל ָהֶחֶסר באיוש מוסדות הרשות בעשור שקד  למועד סיכו  הביקו
, מתמש& שגר  לרשות נזקי  מהותיי  בתקופה שבה עליה לתפקד במציאות משברית

ובה בעת היא נדרשת לקבל הכרעות כבדות משקל בעניי  רפורמה נרחבת שתשפיע על 
על הממשלה והשר הממונה להבטיח איוש מלא של כל מוסדות הרשות בהתא  . עתידה

 .להוראות הדי 
תי לבי  רשות השידור מובנית בתו& הוראות חוק רשות הזיקה בי  הדרג הממשל

הממצאי  . קשר זה מגל  בתוכו קשיי  המחייבי  התנהלות זהירה ורגישה. השידור
שהועלו בעניי  הליכי מינוי חברי המוסדות המנהלי  מחייבי  בחינה והפקת לקחי  

קולי  ככלל יש ליצור תנאי  שירחיקו שי. בדבר הליכי  דומי  שיתקיימו בעתיד
פוליטיי  מ  ההחלטות המתקבלות בעניי  הרשות ויבטיחו את קיומה כערו- שידור 

 . ציבוריי  בלבד עצמאי המקבל את החלטותיו לפי שיקולי  מקצועיי  ציבורי
פעמי  רבות , פעולות בענייני כוח אד  נעשו תו& התעלמות מהוראות הדי  והנוהל

אי  . יע ברשות תרבות ניהולית קלוקלתבהתנהלות זו היה כדי להטמ. ל"בהנהגת המנכ
 . המצביעי  על כשל ארגוני וניהולי, להשלי  ע  הליקויי  שהועלו בתחו  זה

 רשות השידור נדרשת לקד  את השידור הציבורי בסביבה 21 מראשית המאה ה
כשהיא מתמודדת מצד אחד ע  גופי תקשורת מסחריי  ומצד אחר , תחרותית מאוד

בנסיבות אלה תפקודה היומיומי ויכולתה לממש את . מושכי ע  משברי  פנימיי  מ
א& , מציאות זו לא נעלמה מעיני משרד מבקר המדינה. יעדי השידור הציבורי מורכבי 

. ההקפדה על ההוראות המחייבות של הדי  והנהלי  אי  בה כדי להמעיט מחומרת אי
קיו  .  מרכזי בה ל הרשות חלק"חומרת הליקויי  נובעת בי  היתר מהעובדה כי למנכ

למינהל התקי  ולהקפדה , השידור הציבורי אינו עומד בסתירה לתרבות ארגונית נאותה
כל פעולותיה של הרשות ממומנות . ולזהירות בכל הנוגע לשימוש במשאבי הציבור

 .  ומנהליה חבי  לציבור את חובת הנאמנות מכספי הציבור 
נית נאותה ה  מאבני הבניי  החשובות ניהול תקי  של ענייני כוח האד  ותרבות ארגו

על הרשות והעומדי  בראשה להטמיע הערות . להצלחת הרפורמה ולהבראת הרשות
  .אלה בפעולת  לתיקו  הליקויי  שהועלו בדוח זה
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

ור הליכי האית: ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נבדקו הנושאי  האלה
והמינוי של חברי המועצה ויושב ראשה ושל דירקטורי  מטע  הרשות בחברות 

פיקוח הרשות על שידורי הטלוויזיה המסחרית ; החדשות של ערוצי הטלוויזיה
ניהול כספי ;  והטיפול בהפרות בשידור בטלוויזיה וברדיו10 ובערו  2בערו  

הביקורת . ל התמלוגי  שמשלמי  למדינה בעלי הזיכיו  והבקרה על ניהו
במשרד האוצר ובדיקות השלמה נעשו , נעשתה ברשות ובמשרד התקשורת

  .ובמשרד המשפטי 
 היבטי  בפעילותה של 
 רדיולהרשות השנייה לטלוויזיה ו

פועלת מכוח חוק הרשות השניה )  הרשות להל  (הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 
לקיו  , בי  היתר,  אחראיתוהיא, ) החוק להל   (1990  "התש, לטלויזיה ורדיו

 2שידורי הרדיו המסחרי ושידורי הטלוויזיה בערוצי  המסחריי  בישראל בערו  
הרשות כוללת שני . ולפיקוח עליה ) 10 ערו   שייקרא להל  ג  (ובערו  השלישי 

שממנה הממשלה לפי המלצת שר )  המועצה להל  (מועצת הרשות : גופי 
ל האחראי לניהול "ר והנהלת הרשות ובראשה מנכובה חברי  אנשי ציבו, התקשורת

  .השוט& של ענייני הרשות
 פעולות הביקורת

הליכי :  בדק משרד מבקר המדינה את הנושאי  האלה2010אוגוסט  בחודשי  מרס
האיתור והמינוי של חברי המועצה ויושב ראשה ושל דירקטורי  מטע  הרשות בחברות 

 2רשות על שידורי הטלוויזיה המסחרית בערו  פיקוח ה; החדשות של ערוצי הטלוויזיה
ניהול כספי התמלוגי  ;  והטיפול בהפרות בשידור בטלוויזיה וברדיו10ובערו  

הביקורת נעשתה ברשות ובמשרד . שמשלמי  למדינה בעלי הזיכיו  והבקרה על ניהול 
  .ובדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ובמשרד המשפטי , התקשורת



  תקציר ב 61דוח שנתי  108

 עיקרי הממצאי 
י  .1 ו נ י מ ו ה  צ ע ו מ ה י  ר ב ח ר  ו ת י הלי# איתור המועמדי  למועצת  :א

 עקב כ# החלה המועצה החדשה את כהונתה רק . הרשות נמש# כשמונה חודשי 
כשישה חודשי  לאחר תו  תקופת כהונתה הרשמית של המועצה שקדמה , 28.2.10 ב

שלפי מאחר . שתקופת כהונתה הוארכה כדי לשמור על רציפות בפעילות המועצה, לה
החוק הלי# איתור מועמדי  לכהונה במועצת הרשות מחייב התייעצות ע  גופי  שוני  

בפרק מפורטי  מספר ממצאי  בנוגע להליכי . ראוי להתחיל בהלי# במועד מוקד  יותר
ההתייעצות ואיתור המועמדי  אשר ראוי כי יילקחו בחשבו  בהליכי  דומי  

 . שיתקיימו בעתיד
ו .2 י ר  ו ת י ה"א צ ע ו מ ה ור  י ו נ י מ ו  ועדת  להל  (הוועדה לבדיקת מינויי   : 

)המינויי 
1

ר המועצה כשיר לתפקיד זה בכפו) להסדר " מצאה את המועמד לתפקיד יו
הועלה כי הוא שימש בתפקידו במש# למעלה . למניעת ניגוד ענייני  שקבעה לו

ר המועצה "יו. מחודשיי  א) שלא עמד בתנאי ההסדר שנקבעו לו ולא דיווח על כ#
.  לאחר שנודע באקראי כי הוא לא עמד בתנאי ההסדר2010התפטר מתפקידו ביולי 

נמצא כי לא נקבע באופ  מפורש מי הגור  האחראי לאכיפת מלוא הוראות ההסדר שיש 
 . לבצע קוד  לכניסתו לתפקיד

י .3 ר ו ז א ה ו  י ד ר ה א  ש ו נ ב ל  ו פ י ט מ ה  צ ע ו מ י  ר ב ח ל  ש ה  ע י נ  :מ
וע מלטפל בכלל ענייני הרדיו במש# חצי שנה ר המועצה מנ"ועדת המינויי  קבעה כי יו

וכי חבר מועצה נוס) מנוע מכ# במש# , )ובעניינ  של תחנות רדיו מסוימות במש# שנה(
נושא הרדיו הוא מהתחומי  המרכזיי  שהמועצה נדרשת לעסוק . כל תקופת כהונתו

חלק באופ  ש, בפועל יש מידת מה של חפיפה בי  תחו  הרדיו ותחו  הטלוויזיה. בה 
משרד מבקר המדינה . מהחלטות שמתקבלות לעניי  הטלוויזיה נוגעות ג  לתחו  הרדיו

מעיר כי בעתיד יהיה מקו  לבחו  את היכולת המעשית לקיי  הפרדה בי  שני תחומי 
 . הפעילות האמורי  והקושי שהיא עלולה לעורר

ו .4 י י  ו נ י ה"מ י ז י ו ו ל ט ת  ד ע ו עוד בישיבה הראשונה של המועצה במרס  :ר 
בשעה שיתר חברי הוועדה מונו , ר המועצה"ר לוועדת טלוויזיה לבקשת יו" מונה יו2010

שלימי  נבחר (הועלה כי חבר המועצה . 2010בסו) יוני , כמה חודשי  לאחר מכ 
ושר התקשורת רשומי  כחברי דירקטוריו  של חברה ) ר ועדת הטלוויזיה"לתפקיד יו

ו מי מטעמו לא דיווחו על כ# לוועדת ר הוועדה וה  השר א"ה  יו. שאינה פעילה
  .המינויי 

__________________ 
ופועלת ג  לגבי מינויי  בתאגידי  , 1975 ה"התשל, הממשלתיותהוועדה הוקמה מכוח חוק החברות   1

 . סטטוטוריי 
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 מינוי דירקטורי  מטע  הרשות בחברות החדשות
בחוק נקבע כי שידורי מהדורות חדשות ויומני חדשות

 
ישודרו באמצעות חברות 

 מהדירקטורי  של 40%וכי מועצת הרשות תמנה , החדשות של הערוצי  המשדרי 
חברות החדשות
2

 . 
ורת עדיי  לא קבעה המועצה נוהל לאיתור ולבחירה של במועד סיכו  הביק .1

על א  החשיבות שבהסדרת הלי  בחירת  ועל , דירקטורי  מטעמה לחברות החדשות
באשר עליו להבטיח כי שידורי , א  חשיבות תפקידו של הדירקטוריו  בחברת החדשות

 . החדשות יהיו מהימני  ומאוזני 

עצת הרשות לדירקטוריו  של חברות  מינתה מו2008#2010נמצא כי בשני   .2
ומשו  כ  חלקה במועצת המנהלי  של , החדשות מספר חברי  קט  מזה שקבע החוק

במועד סיכו  הביקורת היו חסרי  דירקטורי  מטע  . חברת החדשות היה חסר
 בכל אחת מה  כיהנו שני #הרשות בחברות החדשות של שני הערוצי  המשדרי  

 . דירקטורי  במקו  ארבעה
הרכב חסר של נציגי הציבור במועצת המנהלי  של חברות החדשות עלול לפגוע ביכולת 
לקיי  בקרה ופיקוח ציבוריי  נאותי  ובאינטרס הציבורי לקיי  שידורי  מהימני  

  . נטולי פניות ונעדרי אינטרסי  כלכליי  ופוליטיי 
 היבטי  בפיקוח הרשות על שידורי הטלוויזיה המסחרית 

, כי המועצה תפקח באופ  שוט  על ביצוע השידורי  בידי בעלי הזיכיונותהחוק קובע 
ל הרשות הוא לפקח על בעלי "ועל קיו  השירותי  שה  נותני  וכי אחד מתפקידי מנכ

הזיכיו  ולהבטיח שה  יקיימו את השידורי  לפי הוראות החוק ובהתא  לתנאי 
  . הזיכיו 

ו   ר ע ב י   ר ו ד י ש ה ע  ו צ י ב ל  ע ח  ו ק י  2פ
ה א צ ו ה תה י ל י ע ה  ג ו ס ת  ו י נ כ ת ל  ע ת  י פ ס כ ה  

3

י   נ ש ב  2 0 0 6 
2 0 0 מהוראות החוק ומכתב הזיכיו  עולה כי התחייבויות הזכיי  בתחו  התוכ   :8

מגווני  ומעשירי  לרווחת ציבור , המשודר נועדו להבטיח שידורי טלוויזיה איכותיי 
עלי מנתוני  שפרסמה הרשות בדוחותיה השנתיי  עולה כי החובות שצברו ב. הצופי 

עמידת  בהתחייבות  בתחו  סוגה עילית # בעקבות אי2006#2008הזיכיו  בשני  
יצוי  כי הסכומי  שהוציאו בעלי הזיכיו  על שידור תכניות . הסתכמו בסכומי  ניכרי 

אול  הפערי  בי  סכומי  אלה ובי  הסכומי  שהתחייבו , אלה גדלו משנה לשנה
להצטברות חובות הזכייני  בשני  האמורות נתוני הרשות בנוגע . להוציא הלכו וגדלו

שכ  בעלי הזיכיו  , מלמדי  שהשירות שקיבל הציבור בתחו  זה נפגע פגיעה של ממש

__________________ 
ולכ  היה על המועצה למנות ארבעה מה  , בשני  האחרונות מועצת המנהלי  מנתה עשרה דירקטורי   2

 .מטע  הרשות
כהגדרת  בתוספת , תכנית דרמה או תכנית מיוחדת, תכנית תעודה: הפקות מקומיות מהסוגי  האלה  3

 .הראשונה לחוק
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משרד . לא מילאו אחר ההתחייבויות בתחו  סוגה עילית שנטלו על עצמ  בכתב הזיכיו 
מבקר המדינה מעיר כי המתכונת ולפיה התחייבויות שלא מולאו בשני  קודמות 

וימות באמצעות הגדלת ההשקעות בשני  מאוחרות אי  בה כדי לפצות את הציבור מק
ולכ  הרשות נדרשת לאכו  בכל שנת פעילות או לפחות בסמו  , על חוסרי  מהעבר

תנאי  שבשלה  הועדפו הזכייני  על , אליה את מילוי התנאי  שנקבעו במכרז
 . מתמודדי  אחרי 

  :שנקטה הרשות בעקבות הפרת ההתחייבויותמשרד מבקר המדינה בדק מה  הפעולות 
 ולעניי  2008הרשות קבעה מנגנו  לעניי  אופ  הפיקוח שלה על בעלי הזיכיו  בשנת  .1

התברר . הכולל נקודות בדיקה במהל  השנה וחילוט כספי , השלמת התחייבויות העבר
כי הרשות יישמה את המנגנו  באופ  חלקי בלבד ולעתי  החליטה להקטי  את 

 .סכומי  שחולטו מבעלי הזיכיו ה

החליטה הרשות לבצע התאמות בהתחייבויות , 2009במחצית הראשונה של שנת  .2
במסגרת זו הרשות הפחיתה את סכו  . של בעלי הזיכיו  בשל אירועי  מיוחדי 

כמו . ההתחייבויות של בעלי הזיכיו  לאותה שנה ואת חלק  דחתה למועד מאוחר יותר
. שות ביצעה עדכו  של תחזית ההכנסות של בעלי הזיכיו  לאותה שנההר, כמידי שנה, כ 

בעקבות הפעולות האמורות פחת הסכו  שנדרשו בעלי הזיכיו  להשקיע בתחו  סוגה 
  . #35% בכ2009עילית לשנת 

י ש י ל ש ה ו   ר ע ב ר  ד ש ל ו   י כ י ז ה י  א נ ת ו   י ק ר  ח א ה  ר ק ב  ה
 באמצע תקופת #כיו  החוק קובע כי בתו  ארבע השני  הראשונות של תקופת הזי .1

להל  ( תקיי  המועצה הלי  שבו תבח  א  מילא בעל הזיכיו  את מחויבויותיו #הזיכיו  
החוק מסמי  את המועצה לדחות את הלי  הבדיקה בשנה א  היא ).  הלי  הבדיקה#

התירה לבעל הזיכיו  לדחות למועד מאוחר יותר את קיו  המחויבויות שעליו למלא 
נמצא כי . ובלבד שיקיימ  עד תו  תקופת הזיכיו , ישית והרביעיתבשנות הזיכיו  השל

המועצה דחתה בשנה את מועד הבדיקה משו  שקיבלה החלטה עקרונית לדחות את 
א  היא לא מסרה לבעל הזיכיו  פירוט של , קיו  מחויבויותיו של בעל הזיכיו 

המועצה א  לא . המחויבויות שמילוי  יידחה ולא ציינה באילו מועדי  עליו למלא 
אלא רק , החלה בהלי  הבדיקה מיד בתו  שנת הזיכיו  החמישית כפי שהחליטה

 . כשישה חודשי  לאחר מכ 
 וקובע כי בעל הזיכיו  10החוק מסדיר את הארכת תקופת הזיכיו  לשדר בערו-  .2

רשאי לבקש מהמועצה להארי  את תוק  זיכיונו באופ  שיחול על שתי תקופות נוספות 
 לבקשה תהמועצה רשאית להיענו, כול להארי  את תקופת הזיכיו  בארבע שני ובס  ה

המועצה קבעה במסגרת . אלא א  כ  מצאה כי בעל הזיכיו  לא מילא את מחויבויותיו
הלי  הבדיקה כי בעל הזיכיו  לא יוכל להשלי  את מחויבויותיו עד מועד תו  תקופת 

.  זו לקה בחסר ולא היה מבוסס דיונמצא כי הלי  הבדיקה שקד  לקביעתה. הזיכיו 
יתרה מזו על בסיס קביעה זו פנתה המועצה לשר התקשורת שיפעל לתיקו  החקיקה 
 . באופ  שנית  יהיה להארי  את תקופת הזיכיו  א  שבעל הזיכיו  לא עמד במחויבויותיו

 נקבע 2009בחוות הדעת שהמציא היוע- המשפטי של הרשות למועצה באוגוסט  .3
נמצא .  אינה מוסמכת להיענות לבקשת בעל הזיכיו  להארכת תקופת זיכיונושהמועצה

 את המכרז לבחירת בעל 2009כי א  על פי כ  המועצה לא החליטה לפרס  באוגוסט 
ובכ  הוש  לאל הסיכוי לגייס בהלי  מכרזי בעל זיכיו  , 10זיכיו  חדש שישדר בערו- 
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. יכיו  של בעל הזיכיו  המשדרשיוכל להתחיל את שידוריו במועד תו  תקופת הז
 הבהיר לה 2009עד שבאוקטובר , המועצה המשיכה לדחות את מועד פרסו  המכרז

פיסקאלי שאי אפשר לדחות עוד את פרסו  #המשנה ליוע- המשפטי לממשלה כלכלי
א  , בסופו של דבר הוארכה תקופת הזיכיו  של בעל הזיכיו  המשדר בחקיקה. המכרז

  .ו בתקופת הזיכיו שלא עמד במחויבויותי
ו י ד ר ב ו ה  י ז י ו ו ל ט ב ר  ו ד י ש ב ת  ו ר פ ה ב ל  ו פ י ט  : ה

)  הפרה#להל  (הכללי  או הוראה בכתבי הזיכיו  , הפרה בשידור של החוק .1
מאפשרת לפורו  ההפרות ברשות ליטול מבעלי הזיכיו  ולקצר את מכסת זמ  שידור 

2008#י  השני  נמצא כי ב. הפרסומות העומדת לרשות  ובכ  להקטי  את הכנסותיה 
היות . בחלק ניכר מימי השידור שנבדקו לא נוצלה מכסת זמ  שידור הפרסומות, 2010

שהרשות לא בחנה את ניצול זמ  הפרסו  לא נית  לדעת בוודאות א  האופ  שהיא 
 . יישמה את הסנקציה היה אפקטיבי

טיל על ל הרשות רשאי לה"בכתבי הזיכיו  בתחו  הטלוויזיה והרדיו נקבע כי מנכ .2
 120,000 #ח ובהפרה חוזרת עד ל" ש60,000בעלי הזיכיו  שביצע הפרה עיצו  כספי עד 

 הסנקציה הופעלה לעתי  רחוקות ביחס למספר 2008#2010נמצא כי בי  השני  . ח"ש
 . ההפרות בתחו  הטלוויזיה והרדיו

ר  .3 ד ע י לה י ט ה ל ת  ו ר ש פ א מ ה ת  ו נ ק ת ת ו ס נ ק ה  י  פ ל  קע ו : ח
 לא נקבעו תקנות לעניי  שיעור הקנס שיוטל על מי שהפר 1990מאז חקיקת החוק בשנת 

ולכ  נבצר מהרשות לייש  את הוראות , תנאי  מסוימי  בכתב הזיכיו  לשידורי 
מכא  שמדובר במנגנו  קנסות . החוק בעניי  זה ולהפעיל את הסמכויות שנקבעו בו

 . שהוא אות מתה ברגולציה של השידור המסחרי

ה ל  ש י  ת נ ש ח  ו ד ו   ס ר תפ ו ש , בחוק נקבע כי מנהל הרשות יגיש למועצה :ר
 2006נמצא כי בשני  . דוח שנתי בנושא פעולות הרשות ופעולות בעלי הזיכיו , בי  היתר

יש בכ  כדי .  פרסמה הרשות את הדוח השנתי כשנה לאחר התקופה הנבדקת#2008
כיו  לפגוע ביכולת המועצה לקבל תמונה עדכנית וכוללת על העמידה של בעלי הזי

כמו כ  העיכוב בפרסו  . בהתחייבויותיה  וביכולתה לקבוע את אופ  פעולתה לגביה 
הדוח א  מונע מהציבור לקבל דיווח על השירות שקיבל וללמוד על מידת עמידת  של 

  . בעלי הזיכיו  בהתחייבויותיה 
✯  

 עולה כי באותה שנה חל 2009א  שמתשובת הרשות ומהדוח השנתי של הרשות לשנת 
שיפור משמעותי בפעילות בעלי הזיכיו  וה  השקיעו את מלוא הסכו  הנדרש בתכניות 

הרי שהיישו  החסר והחלקי של המחויבויות של בעלי הזיכיו  בתחו  , סוגה עילית
, 2006#2008, השידור מלמד בהכרח כי איכות השירות שנית  לציבור בשני  שנבדקו
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-" בעתירה לבגנפגע במידה משמעותית כש  שטענה ג  הרשות
4

האחריות לתוצאה זו . 
שהייתה אמורה לפעול ולקבל החלטות כדי , על הרשות, בראש ובראשונה, מוטלת

להבטיח שידורי  איכותיי  בהתא  לתנאי  ולדרישות שקבעה המדינה בעת שנתנה 
הגידול המתמש  בפערי  בי  ההתחייבויות שקיבלו עליה  בעלי . את זיכיונות השידור

סגרת המכרז ובי  השירותי  שנתנו בפועל מלמד שהרשות לא יישמה את הזיכיו  במ
  .אמצעי האכיפה במועד ובאופ  הנדרשי 

 ניהול כספי התמלוגי  והבקרה עליה  
לפי החוק בעל זיכיו  ישל  לרשות תמלוגי  על הכנסותיו מהשידורי  וממת   .1

מלוגי  ולהעביר את על הרשות למסור לשר האוצר נתוני  לצור  חישוב הת. שירותי 
נמצא כי כספי התמלוגי  שולמו לחשבו  בנק כללי . כספי התמלוגי  לאוצר המדינה

במצב זה קשה לבצע מעקב ובקרה בעניי  כספי התמלוגי  . שבו מנוהלי  כספי הרשות
באופ  שיבטיח שהשימוש בה  נעשה בהתא  לייעוד שנקבע לה  והמדינה קיבלה את 

 . תכל הכספי  שלה  היא זכאי
החוק הטיל על משרדי האוצר והתקשורת את האחריות לחשב את כספי  .2

 הועברו 2010נמצא כי עד אפריל . התמלוגי  בהתא  לנתוני  המועברי  מהרשות
במצב זה לא היה אפשר . מהרשות לאוצר המדינה כספי  בלי שנעשתה בקרה עליה 

רו אליה בערכ  המלא לוודא שכל כספי התמלוגי  שהמדינה הייתה זכאית לקבל הועב
 . ובמועד

התקי  בתקנות הרשות השנייה לטלוויזיה , בהסכמת שר האוצר, שר התקשורת .3
הוראות המתירות לרשות )  תקנות הכספי #להל   (#1992ב"התשנ, )כספי (ורדיו 

להותיר ברשותה כספי תמלוגי  כדי להשתמש בה  למימו  הקמת תחנות שידור 
יתרת התמלוגי  שנותרה לאחר ניצול התמלוגי  האמורי  ולהעביר לאוצר המדינה את 

תיקו  זה נעשה לאחר המועד המקורי שנקבע בתקנות , ) יתרת התמלוגי #להל  (
נמצא כי הרשות לא עמדה במועדי  המקוריי  שנקבעו . הכספי  להעברת התמלוגי 

  הגורמי  האחראי. להעברת יתרת התמלוגי  לאוצר ועיכבה את העברת  שלא כדי 
. לתיקו  התקנות במשרדי התקשורת והאוצר לא פעלו במועד להסדרת דחיית המועדי 
 .התקנות תוקנו שלוש פעמי  לאחר המועד שנקבע בתקנות לתשלו  וה  הוחלו בדיעבד

תקנות הכספי  קובעות כי בעל זיכיו  ישל  לרשות בתשלומי  חודשיי  או  .4
י הרשות לא גבתה כדי  מבעלי הזיכיו  נמצא כ. רבעוניי  את התמלוגי  המוטלי  עליו

  .2010את התמלוגי  עבור המחצית הראשונה של שנת 
 סיכו  והמלצות

לשידורי  בערוצי הטלוויזיה השפעה חברתית רחבת היק  ומשמעותית על ציבור 
משו  כ  קבע המחוקק כי יש להקי  רשות סטטוטורית שתפקידיה ה  קיו  . הצופי 

__________________ 
  "ובג, )טר  פורס  ('‰¯˘Ú· ‰‚ "  Ó 'Á‡Â ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È ˘‰ ˙Â-¯˘˙ 10575/07  "בג  4

10949/07 Ú· ˙˘˜ È¯Â„È˘"  Ó 'Á‡Â ÂÈ„¯ÏÂ ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ‰È ˘‰ ˙Â˘¯‰')  טר  פורס .( 
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בכלל זה נדרשת הרשות להבטיח שידור שיש בו כדי להעשיר . שידורי  ופיקוח עליה 
ממצאי הדוח . בתחומי  מגווני , הכולל תכניות מרחיבות דעת ואיכותיות, את הצופי 

מצביעי  על ליקויי  בהליכי מינויי  ובהיבטי  שוני  של פיקוח הרשות על שידורי 
 .הטלוויזיה המסחרית

י  המינוי של המועצה מבעוד מועד באופ  על משרד התקשורת להיער  בעתיד לקיו  הל
על המשרד לקבוע . שהמועצה החדשה תתמנה ע  סיו  כהונתה של המועצה היוצאת

מתווה לקיו  הלי  איתור המועמדי  ומינויי  שייקח בחשבו  את מש  הזמ  הנדרש 
-"לכל אחד משלבי ההתייעצות והבדיקה ושיכלול את העקרונות שנקבעו בפסיקת בג

5

 ;
בעת קביעת הסדרי  למניעת ניגוד ענייני  תקפיד ועדת המינויי  לקבוע באופ  ראוי ש

מפורש וברור מי הגור  האחראי לאכיפת הוראות ההסדר שיש לבצע  עובר לכניסה 
 .לתפקיד

משרד מבקר המדינה מעיר למועצת הרשות כי עליה לפעול לאלתר למינוי מספר 
מנהלי  של חברות החדשות כדי הדירקטורי  מטעמה הנדרש על פי חוק במועצת ה

מוצע כי . שיהיה לה  משקל משמעותי בייצוג האינטרס הציבורי בחברת החדשות
מאגר מועמדי  רחב שממנו , באמצעות צוות מקצועי וניטרלי, מועצת הרשות תגבש
וכ  תקבע נוהל שיכלול עקרונות מנחי  לקיו  ההלי  שיבטיחו כי , ייבחרו הדירקטורי 

 .לשמ  ה  מונויושגו המטרות ש
כדי לשמור על האינטרס הציבורי בתחו  השידור המסחרי יש לפעול בראש ובראשונה 

לנוכח התמונה הכוללת בנוגע לרמת הפיקוח . כדי להבטיח כי יקוימו תנאי הזיכיו 
והאכיפה שקיימה הרשות מתעורר ספק א  במש  השני  פעלה הרשות באופ  המיטבי 

ממצאי הביקורת באשר לדרכי . נטרס הציבוריכדי להבטיח את השמירה על האי
, הטיפול וההחלטה של הרשות על שידורי הטלוויזיה המסחריי  מחייבי  אותה לקיי 

הצור  בקיו  הלי  זה נובע . הלי  סדור ומפורט של הפקת לקחי , כבר בעת הקרובה
מהטע  שהרשות תידרש כבר בתקופה הקרובה לבצע בדיקות א  מילאו בעלי הזיכיו  

 . ולקבל החלטות בנושאי  דומי  לאלו שהועלו בביקורת, את מחויבויותיה 
הרגולציה בתחו  השידור המסחרי חייבת להבטיח כי רשויות הפיקוח והאכיפה לא 

אל לו לרגולטור לייש  את . יאפשרו חריגה מהתנאי  ומהדרישות שנקבעו בחוק
 הדרישות בנוגע ההתאמות והשינויי  שהוא מוצא שה  נדרשי  באמצעות הגמשת

 .לתוכ  ולסוג של השידורי 
, התקנות, על הרשות לוודא כי השימוש שהיא עושה בכלי האכיפה בעת הפרת החוק

 . כללי הרשות או הנחיותיה מבטיח אכיפה אפקטיבית
כדי לחזק את יכולת , על השר לקבוע תקנות למימוש הוראות החוק בדבר מנגנו  קנסות

על קיו  , בי  היתר, פועלת כרגולטור והמופקדתהאכיפה וההרתעה של הרשות ה
הרשות נדרשת לנקוט את כל הפעולות הנדרשות כדי ; השידורי  והפיקוח עליה 

ומוצע כי היא תקבע תארי  יעד , להבטיח שהדוח השנתי יפורס  בהקד  האפשרי
 . לפרסו  הדוח

__________________ 
 ,)3(ד"ד נ"פ, '˘¯ ‰Á‡Â Ï‡¯˘È· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÔÚÓÏ ‰ÚÂ ˙‰ '  'Á‡Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ ÈÁ 3073/99  "בג  5

529. 
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ורת על משרדי התקש. על משרד האוצר לקיי  פיקוח ובקרה על כספי התמלוגי 
והאוצר להקפיד להשלי  את הפעולות הדרושות לתיקו  תקנות הכספי  מבעוד מועד 

 . גביית תמלוגי #כדי למנוע הישנות של אי



           
 פרק חמישי

 

  משרדי ממשלה
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   משרד ראש הממשלה
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

בגנז  המדינה ובכמה משרדי ממשלה נעשתה ביקורת על פעולות המערכת 
נבדקה פעילות הגופי  . ניהול רשומות אלקטרוניות ולשימור הממשלתית ל

 משרד ראש  הממוני  על עבודת  התקינה של משרדי הממשלה בתחו  זה 
עוד נבדק כיצד מתמודדי  . גנז  המדינה ונציבות שירות המדינה, הממשלה

  .משרדי ממשלה שוני  ע  ניהול הרשומות האלקטרוניות
 מור  ניהול רשומות אלקטרוניות ושי

 במשרדי ממשלה 
וברשומות ) רוב  מסמכי נייר(המידע הארגוני המתועד ברשומות הפיזיות 

 הנוצרות  דואר אלקטרוני ובסיסי נתוני  ,  מסמכי  אלקטרוניי  האלקטרוניות 
הוא עדות לפעילות  ויש לו היבטי  , במהל  עבודת  של הגופי  הממשלתיי 

 חיוני שאמור לשמש את הארגו  במהל  הוא משאב. משפטיי  ומינהליי , כספיי 
 . להפקת לקחי  וללמידה מניסיו  העבר, עבודתו השוטפת ולהסקת מסקנות

תקנותיו וההנחיות שקבע גנז המדינה קובעי  , 1955 ו"התשט, חוק הארכיוני 
כהגדרתו בחוק, כללי  לשמירתו ולביעורו של חומר ארכיוני

1

, חומר ארכיוני כולל. 
והעקרונות שחלי  על משרדי , ג  צורות אחרות של ייצוג מידע, ירנוס$ על מסמכי ני

נוגעי  , ולפיה  עליה  לנהל את רשומותיה  בצורה מקצועית ושיטתית, הממשלה
יש לשמר את הרשומות לתקופות שנקבעו בחוק . ג  לרשומות האלקטרוניות שלה 

ת אלה נחוצות פעולו. ולאפשר את הגישה אליה  ואת היכולת לאחזר  בפרק זמ  סביר
, לניהול תקי  של העבודה השוטפת במשרדי הממשלה וכ  לצור  מת  השירות לציבור
, הכולל ג  אפשרות לעיי  במידע הממשלתי על פי עקרונות חוק חופש המידע

  . 1998 ח"התשנ
__________________ 

חומר ארכיוני הוא כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר וכל , 1955 ו"התשט, לפי חוק הארכיוני   1
תקליט וכיוצא באלה המצויי  ברשותו של מוסד , סרט, תצלו , תיק, תו, ציור, מפה, דיאגרמה, תרשי 

  שיש בו עניי, מצוי בכל מקו  שהואה, וכ  כל חומר כאמור, ממוסדות המדינה שיש לה  ער  של מקור
 .המדינה או החברה או שהוא קשור לזכר  או לפעולת  של אנשי ש , הע , לחקר העבר
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 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות המערכת 2010אוגוסט  2009בחודשי  ספטמבר 

נבדקה פעילות הגופי  הממוני  . תית לניהול רשומות אלקטרוניות ולשימור הממשל
גנז  ,  משרד ראש הממשלה על עבודת  התקינה של משרדי הממשלה בתחו  זה 

כ  בדק משרד מבקר ).  הנציבות להל  (ונציבות שירות המדינה )  הגנז  להל  (המדינה 
. ול הרשומות האלקטרוניותהמדינה כיצד מתמודדי  משרדי ממשלה שוני  ע  ניה

  . בנציבות ובמשרדי ממשלה, הביקורת נעשתה בגנז 
 עיקרי הממצאי 

 כללי עבודה לניהול רשומות אלקטרוניות במשרדי הממשלה
למרות השינויי  הטכנולוגיי  המפליגי  שחלו בעשורי  האחרוני  בסביבת העבודה 

ייר לסביבה המושתתת שהפכה מסביבה המושתתת על מסמכי  ותיקיות נ, הממשלתית
,  משרד ראש הממשלה לא גיבשו גופי המטה הרלוונטיי  , על מסמכי  אלקטרוניי 

הגנז  והנציבות מערכת כללי  אחידה ומחייבת לניהול רשומות אלקטרוניות במשרדי 
לגבי ) ר" התקשי להל  (הכללי  שהנציבות קבעה בתקנו  שירות המדינה . הממשלה

 . יחסי  לעיד  רשומות הניירניהול מסמכי  עדיי  מתי

 מסמכי  שה  2010  ו2009גנז המדינה החל לפרס  באתר האינטרנט שלו בשני  
ואול  החומר לא עו%ד לנוהל מחייב , תשתית מקצועית לניהול רשומות אלקטרוניות

שרבי  מה  פועלי  ללא כללי  מחייבי  בתחו  ניהול הרשומות , למשרדי הממשלה
 .  האלקטרוניות ושימור

 כל  בהיעדר מערכת כללי  אחידה היה נית  לצפות שהנהלות משרדי הממשלה יקבעו 
בר  נמצא כי למעט משרדי  .  כללי עבודה לניהול רשומות אלקטרוניות אחת לעובדיה 

נתוני  על תריסר משרדי ממשלה : הנהלות משרדי הממשלה לא עשו זאת, אחדי 
לי  הנוגעי  לניהול רשומות  מה  לא קיימי  נה80% מצביעי  על כ  שבכ
ללא נהלי  אי  שיטתיות בתיוק מסמכי  ושימור  במערכות . אלקטרוניות ולשימור 

ואי  כללי  לעובדי  המורי  לה  כיצד לנהל את הדואר , המידע של משרדי הממשלה
כתוצאה מכ  נחלשת היכולת של משרדי הממשלה לעמוד בכללי  החלי  ; האלקטרוני

ארכיוני  וכ  מתוק* עקרונות המשפט המינהלי שלפיה  עליה  עליה  מכוח חוק ה
 .בסדירות ובשקיפות, לפעול בחוקיות

משרדית שהשימוש בו  משרדית ובי  הדואר האלקטרוני הוא כלי להתכתבות פני 
בלא כללי עבודה , רב משרדי הממשלה לא קבעו לעובדיה  כללי  לניהולו. הול  וגובר

א  מסרי  שהועברו בדואר אלקטרוני , כמו כ ; מצעותואי  בקרה על מידע שמועבר בא
קיי  חשש שלא יהיה תיעוד ולא תתאפשר נגישות למידע על , לא נשמרי  באופ  שיטתי

  . פעולות מסוימות שנעשו בארגו 
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 כוח אד  לניהול רשומות אלקטרוניות במשרדי הממשלה
מות אלקטרוניות למשרדי הממשלה אי  כוח אד  מקצועי שהוכשר לעסוק בניהול רשו

 מה  האחראי  75% נתוני  על תריסר משרדי ממשלה מלמדי  שב: ובשימור 
ואינ  עוסקי  בפעולות ) בעיקר מסמכי נייר(לרשומות מנהלי  את הרשומות הפיזיות 

לרוב  אי  הכשרה מקצועית , יתר על כ . לשימור הרשומות האלקטרוניות של המשרד
יותר ממחצית מהאחראי  , נוס* על כ .  שלולעסוק בתפקיד מ  ההיבט הטכנולוגי

ר נקבע "הג  שבתקשי, לרשומות במשרדי הממשלה אינ  בעלי השכלה אקדמית
  . שעליה  להיות אקדמאי 

 היערכות הגנז  לקליטת רשומות אלקטרוניות 
למעט במקרי  , הגנז  אינו ערו  לקלוט רשומות אלקטרוניות ממשרדי הממשלה

כתוצאה מכ  אי  לו . וא עוסק בעיקר בקליטת מסמכי ניירוה, מסוימי  ובהיק* קט 
יכולת להבטיח את שימור  ואת העמדת  של רשומות אלקטרוניות לעיו  הציבור בבוא 

נוכח העובדה שבעשורי  האחרוני  שיעור הרשומות האלקטרוניות ברשומות . העת
טלת על גנז נוצר בתחו  זה פער מהותי בי  האחריות המו, משרדי הממשלה גדל והול 

הדבר מעלה חשש שרשומות בעלות ער  ארכיוני . המדינה לבי  יכולתו לממש אותה
  .מוסדות המדינה וחוקרי  לא יוכלו לעיי  בה  בעתיד, והציבור, ֵירדו לטמיו 

 טיפול בנושא באמצעות ועדות ממשלתיות
הקימה , 2010מאמצע שנות התשעי  של המאה העשרי  ועד שנת , במש  שני 

כת הממשלתית במשרדי הממשלה ובנציבות ועדות שעסקו בצור  להסדיר את המער
והתקבלו החלטות של ועדות שרי  לענייני ביקורת , הטיפול ברשומות האלקטרוניות
הוועדות הוקמו בעקבות דוחות מבקר המדינה שחזרו . המדינה לנקוט פעולות בנושא

. מידע האלקטרוני ובשימורווהעלו לפני הממשלה את העובדה שאי  היא ערוכה לטפל ב
והמצב נותר , המציאות מלמדת שדיוני הוועדות לא הניבו פעולות אפקטיביות, ע  זאת
  .  ללא פתרו  כשהיה 

 תכנו  מערכת שיתופית ממוחשבת למשרדי הממשלה
נעשו באג* החשב הכללי , 2010אוגוסט ,  ועד מועד סיו  הביקורת2005מאז שנת 

מות בנוגע לתכנו  של סביבת עבודה רוחבית ממוחשבת במשרד האוצר פעולות מסוי
  ).ר"מערכת סע (מערכת לניהול מסמכי למשרדי הממשלה שכוללת 

ולפיכ  , ר היא ליצור מסגרת עבודה אחידה למשרדי הממשלה"תכליתה של מערכת סע
אילו הייתה הממשלה . היה ראוי להביא את ההצעה להקמתה לאישור הממשלה

שיהיה אחראי , בעל סמכות, ה עליה לקבוע מטה מרכזיהי, מאשרת את הקמתה
החשב הכללי ממלא את התפקיד של מטה מרכזי לצור  הקמת , בפועל. למימושה
 .ר"מערכת סע

הגורמי  שצריכי  להגדיר את צורכי המחשוב של המשתמשי  ולאשר אות  ה  
ללי   מנהלי  ועובדי  מקצועיי  שבקיאי  בתהליכי העבודה ובכ המשתמשי  עצמ  
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נמצא כי על הגדרת הדרישות מ  המערכת הממוחשבת . הנורמטיביי  החלי  עליה
הופקדו בוועדות ההיגוי אנשי מחשבי  ממשרדי הממשלה ולא שותפו בכ  המשתמשי  

דבר זה מנע אפשרות לנסח הגדרה כוללת של הדרישות מהמערכת ; וגורמי  מינהליי 
  . ונהויש בכ  ליקוי מהותי בתהלי  תכנ, המתוכננת

 סיכו  והמלצות
ניהול רשומות של משרדי הממשלה ושימור  נובע מהחובה שחלה עליה  לפעול על פי 

את קשרי הגומלי  שלו ע  , על כל משרד לתעד את עבודתו. בסדירות ובשקיפות, חוק
, הדבר נחו.. את הדיוני  ואת ההחלטות שקיבל ולשמור הסכמי , גופי  חיצוניי  לו

עוד מוטלת . היה אפשר להשתמש ברשומות ולאחזר אות  לפי הצור כדי שי, בי  השאר
עליה  חובה לשמור על סודיות המידע משיקולי  של ביטחו  ומשיקולי  של צנעת 

 . הפרט ולדאוג שישמש רק את הגורמי  המוסמכי  לקבלו
בשלושת העשורי  האחרוני  חלו שינויי  טכנולוגיי  מפליגי  ששינו את העבודה 

 מזו הנשענת על מסמכי נייר לזו הבאה לידי ביטוי    הקצה אל הקצה המשרדית מ
דוחות מבקר המדינה . במסמכי  אלקטרוניי  ובצורות דיגיטליות נוספות לייצוג מידע

 שעסקו בנושא רשומות אלקטרוניות חזרו והעלו ליקויי  2007  ו2004, 1998מהשני  
י בניהול הרשומות שלפיה  המערכת הממשלתית אינה מטפלת באופ  מקצוע

ליקויי  אלה משמעות  שהמידע הממשלתי עלול לרדת . האלקטרוניות ובשימור 
ולא זו בלבד אלא שהדבר ג  עלול לגרו  לחשיפה של ; לטמיו  ולא יהיה אפשר לאחזרו

ניהול הרשומות האלקטרוניות עלה . חומר ממשלתי לגורמי  שאינ  רשאי  לעיי  בו
א  נדחק ממנו פע  , לתי בעקבות דוחות מבקר המדינהלסירוגי  על סדר היו  הממש
. עניי  זה מלמד על טיפול לא יעיל של הממשלה בנושא. אחר פע  בטר  גובשו פתרונות

 עדיי  לא 2010הרי שבשנת , א* שמשרדי הממשלה משתמשי  תדיר בכלי  ממוחשבי 
קי  של נקבעה תכנית ממשלתית להתמודדות ע  מכלול ההיבטי  הקשורי  לניהול ת

 . הרשומות האלקטרוניות
המערכת הממשלתית התחייבה לתק  את הליקויי  שהעלה לפניה משרד מבקר 

ועל התחייבויותיה נית  ללמוד מהערות ראשי הממשלה לדוחות מבקר , המדינה
למשרדי הממשלה אי  נהלי  מחייבי  : אול  מרבית הליקויי  לא תוקנו. המדינה

ר בכל הנוגע "הנציבות לא עדכנה את התקשי; שימור לניהול רשומות אלקטרוניות ול
לעבודה המשרדית בעיד  האלקטרוני ולא שינתה את הגדרות התפקיד של האחראי 
לרשומות במשרד הממשלתי כדי שימונו לתפקיד זה עובדי  בעלי יכולת מקצועית 

הגנז  אינו ערו  לקלוט את הרשומות האלקטרוניות שעל משרדי הממשלה ; מתאימה
 . כמתחייב מחוק הארכיוני , קיד אצלולהפ

על המערכת הממשלתית לגבש בדחיפות תכנית עבודה , לדעת משרד מבקר המדינה
כדי , מקיפה כדי שחומר דיגיטלי יישמר במשרדי הממשלה לצור  העבודה השוטפת

וכדי שחומר דיגיטלי בעל ער  היסטורי ולאומי , שהידע והזיכרו  הארגוני ינוהלו היטב
כמתחייב מדרישות חוק הארכיוני  , גנז  ויהיה נית  להעמידו לעיו  הציבוריישמר ב

יש חשש שרשומות אלקטרוניות , א  לא יוסדר הנושא לאלתר. וחוק חופש המידע
 . בעלות ער  יאבדו לעד
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   משרד האוצר
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

 אג  החשב הכללי
מדינה נבדקו במסגרת הדי  וחשבו  על מאז  זכויותיה והתחייבויותיה של ה

נאותות הסיווג והרישו  החשבונאי של הרכוש הקבוע והמלאי בדוחות 
והסדרת הפיקוח והבקרה על , 31.12.09הכספיי  של ממשלת ישראל ליו  

 .דיווחי  אלה
ביחידת מינהל הרכב הממשלתי נבדקו פעולות המינהל בכל הנוגע לניהול צי 

בדיקות השלמה . ש בוהרכב הממשלתי ולהסדרת הפיקוח והבקרה על השימו
נעשו במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ובכמה משרדי ממשלה המקבלי  

  .שירותי  ממינהל הרכב הממשלתי
 רשות המסי  בישראל

לרבות , נבדק אופ  טיפולה של רשות המסי  בגביית חובות מס של נישומי 
 . ביצוע עיקולי 

של " גילוי מרצו "י! נבדק טיפולה של רשות המסי  בבקשות של נישומי  להל
בקשות שאישור  מאפשר לה  לשל  את המס המתחייב , עברות מס שביצעו

 . ללא סנקציה
נבדקו פעולותיה של רשות המסי  בתחו  הטיפול במוסדות ציבור ובמוסדות 

 . ללא כוונת רווח הזכאי  להטבות מהותיות בתשלומי המס
סי  והמכרזי  הפנימיי  כמו כ  נבדקו הליכי המינויי  של עובדי  ברשות המ

 . למינוי עובדי  ברשות
מ למיסוי "נבדקו ג  פעולותיה  של הרשות המסי  ושל חברת נמל אילת בע

 .יבוא עגלי 
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 אג  החשב הכללי 

   31.12.09 מאז  המדינה ל
 הרישו  החשבונאי של רכוש קבוע ומלאי

נה בשנה ימציא נקבע כי מדי ש, ]נוסח משולב [1958 ח"התשי, בחוק מבקר המדינה
  להל  (שר האוצר למבקר המדינה את מאז  זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה 

 הגיש שר האוצר למבקר 2010באפריל . לתו" שנת הכספי" שחלפה) מאז  המדינה
  להל  " (2009 בדצמבר 31הדוחות הכספיי" של ממשלת ישראל ליו" "המדינה את 

דוחות על המצב "ל בדוחות הכספיי" נקרא מאז  המדינה הכלו). הדוחות הכספיי"
הדוחות הכספיי" כוללי" הסתייגויות רבות בדבר המידע המוצג בה" ובדבר ". הכספי

 .המידע החסר בה"
יתרה זו . ח" מיליארד ש160  בס) של כ1בדוחות הכספיי" הוצגה יתרת רכוש קבוע

כני של כל את הער) המצרפי העד, על פי כללי חשבונאות מקובלי", אמורה לשק*
כמו כ  הוצגה בדוחות הכספיי" יתרת . הרכוש הקבוע המוחזק בידי ממשלת ישראל

  .ח" מיליו  ש893 בס) 3שוט* ח ויתרת מלאי בלתי" מיליו  ש732 בס) 2מלאי שוט*
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה  של אג  2010ספטמבר  בחודשי  אפריל
, ושל יחידות החשבות במשרד הביטחו ) ל" החשכ להל  (ר החשב הכללי במשרד האוצ

בכל הנוגע לנאותות ) ש" משהב להל  (במשרד הבריאות ובמשרד הבינוי והשיכו  
הסיווג והרישו  החשבונאי של הרכוש הקבוע והמלאי בדוחות הכספיי  ולהסדרת 

  ב 55ינה דוח זה הוא ג  דוח מעקב לדוח מבקר המד. הפיקוח והבקרה על דיווחי  אלו
שפורס  במאי , " ניהול נכסי מדינה מוחשיי  ורישומ   31.12.03מאז  המדינה ליו  "

2005 .  
 עיקרי הממצאי 

יתרת הרכוש הקבוע לעני  מבני  אינה שלמה ואינה משקפת בצורה נאותה את  .1
ער& המבני  המוחזקי  על ידי משרדי ממשלה שוני  ואת הער& המצרפי העדכני של 

ב של 55למרות הממצאי  שפורסמו בדוח .  הקבוע שמוחזק בידי הממשלהכל הרכוש

__________________ 
1  ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯   נכסי  מוחשיי  אשר מוחזקי  על ידי ישות לשימוש בייצור או בהספקה של סחורות או 

 . יותר מתקופת דיווח אחתלהשכרה לאחרי  או לצרכי  מינהליי  וחזוי שישתמשו בה , שירותי 
2  ÛËÂ˘ È‡ÏÓ  חומרי גל  ותוצרת , עבודות בביצוע, ציוד עזר רפואי, פריטי  כלליי ,  מלאי ביטחוני

 .בתהלי  ייצורה
3  È˙Ï· È‡ÏÓ- ÛËÂ˘ ציוד עזר רפואי וציוד חירו ,  תרופות. 
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 טר  הושל  מיפוי הנכסי  של מינהל הדיור הממשלתי 2005מבקר המדינה בשנת 
ג  מיפוי נכסי המדינה שנמצאי  בשימוש החברות . וחלק גדול מה  אינו רשו  כנדרש

ויות המדינה בנכסי  כתוצאה מכ& אי  רישו  מסודר של זכ. הממשלתיות טר  הושל 
 .אלו

טר  , 2003ב של מבקר המדינה בשנת 53למרות ממצאי הביקורת שפורסמו בדוח  .2
ש לבי  החברות המשכנות לעניי  נכסי הדיור "ההתאמות בי  משהב הוסדרו אי

 .הציבורי
הרישו  החשבונאי של ציוד במשרד הבריאות ובבתי החולי  הממשלתיי  לוקה  .3

 .ל"כנדרש בהוראות החשכ, ת מצאי שנתיתאי  ש  ספיר. בחסר
   בעיקר רכבי משרד הביטחו  ומשטרת ישראל  חלק הארי מצי הרכב הממשלתי  .4

, אינו נכלל בדוחות הכספיי  שלה  ולכ  אינו מוצג בדוחות הכספיי  של הממשלה
העוסק בכללי הרישו  , 17' בניגוד לנדרש על פי תק  חשבונאות ממשלתית מס

אול  הדיווח , ב העיר על כ& מבקר המדינה55כבר בדוח . רכוש קבועהחשבונאי של 
ג  יתרת כלי הרכב הרשומה בדוחות הכספיי  אינה מותאמת ליתרה . טר  הושל 

 . הרשומה במינהל הרכב הממשלתי שבמשרד האוצר
ל על ביקורות המצאי השנתיות ועל ספירות "דיווחי משרדי הממשלה לחשכ .5

  .בחסר באופ  מהותיהמלאי השנתיות לוקי  
 סיכו  והמלצות

במהל& הביקורת שממצאיה מוצגי  בדוח זה על נאותות הרישו  החשבונאי של נכסי 
הממצאי  מלמדי  על פער . התגלו ליקויי  חמורי , הממשלה בדוחות הכספיי  שלה

לבי  , כפי שה  מוצגי  ביתרת הרכוש הקבוע בדוחות הכספיי , ניכר בי  ערכי הנכסי 
ל* נכסי המדינה היו נרשמי  על פי כללי ,  השונה באופ  מהותי שהייתה מוצגתהיתרה

רישומ  הנאות של אות  נכסי  יתרת ההו  העצמי  בגלל אי. החשבונאות המקובלי 
 . המוצגת בדוחות הכספיי  אינה משקפת את המציאות

ה ל ומשרדי הממשל"הממצאי  בדוח זה מצביעי  על התנהלות בלתי תקינה של החשכ
, נוכח העובדה שמשרד מבקר המדינה כבר העיר עליה  לפני חמש שני  ויותר

הסדרה של בעלות המדינה על  המשמעות היא אי, יתר על כ . והליקויי  לא תוקנו
ל לתת עדיפות עליונה לטיפול בסוגיה זו בהקד  ולדאוג "על אג  החשכ. כנדרש, נכסיה

 רישו  הנכסי  באופ  נאות בכל ליישומ  של כללי החשבונאות המקובלי  בעניי 
 אי. משרדי הממשלה וביתר זרועותיה ולהסדרת הפיקוח והבקרה על דיווחי  אלו

הסדרת  פירושה פגיעה ניכרת בבעלות המדינה על נכסיה ובאמינות הנתוני  המוצגי  
 . בדוחות הכספיי  והצגת תמונת מצב לא נכונה על נכסי המדינה

להשלי  ע  העובדה שהמדינה משקיעה שני  רבות אי  , לדעת משרד מבקר המדינה
מאות מיליארדי שקלי  ברכישת רכוש קבוע ומָלאי  ומעמידה את הרכוש הציבורי 

וה  אינ  מנהלי  אות  ורושמי  אות  , בנאמנות לרשות משרדי הממשלה וזרועותיה
לרשו  אות  ולפקח עליה  ה  , חלה חובה להסדיר את בעלות הממשלה עליה . כנדרש

כדי לשמור על זכויות הממשלה עליה  וה  כדי למנוע פגיעה אפשרית בטוהר המידות 
 . במהל& השימוש בה 
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 מינהל הרכב הממשלתי
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 רכב3,000 נה כהממשלה מו

1

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

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

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 

  . 2לדלק ולרכישת שירותי  נלווי  נוספי  בהיקפי  כספיי  ניכרי 
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיו של מינהל הרכב 2010ספטמבר  בחודשי  מרס
. בכל הנוגע לניהול צי הרכב הממשלתי ולהסדרת הפיקוח והבקרה על השימוש בו

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

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 
 מינהל הרכב על תפעול צי הרכב שברשות משרדי הממשלה הפיקוח והבקרה של .3

ואי" , ביקורות על משרדי הממשלה והמוסכי  כמעט שאינ" מבוצעות. לוקי  בחסר
מספר קציני הבטיחות בתעבורה הפועלי  במינהל הרכב ואופ" . הלי  פיקוח על התקינה

__________________ 
ח וכלל אוטובוסי  "ני ש מיליו312 עמד על 31.12.09 שווי 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 ש58כב משומשי  עמד בשנה זו על ממכירת כלי ר
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הרשות תפקוד  והפעלת  אינ  מתיישבי  ע  הוראות תקנות התעבורה וע  גישת 
המוסמכת
3

 .ג  אג# הפיקוח הטכני במינהל הרכב מופעל באופ" לקוי.  במשרד התחבורה
כשליש מרכזי התחבורה .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
עה השוואה כלכלית יסודית ומעמיקה בי" חלופת רכישת כלי הרכב על ידי התבצ

נתוני  כספיי  רלוונטיי  של , כמו כ". הממשלה לבי" חכירת  בעסקת ליסינג תפעולי
לא הוצגו במועד בפני מקבלי , ל בעסקת ליסינג"שזכתה במכרז של אג# החשכ, חברה

 .ההחלטות
, יטה על הצמדת כלי רכב ממשלתיי המחל, הפרוטוקולי  של ועדת ההצמדות .6

אינ  מנומקי  ואינ  חתומי  על ידי חברי הוועדה כפי שדורשי  , אינ  מפורטי 
  . נוהלי הוועדה

 סיכו  והמלצות
הממצאי  העולי  מדוח זה מציגי  ליקויי  במגוו" תחומי  הנוגעי  לאופ" תפעול  

  ג  על ידי משרדי ואחזקת  של כלי הרכב על ידי מינהל הרכב הממשלתי ובחלק
ממצאי הביקורת מעלי  ספק א  במבנהו הנוכחי יכול מינהל הרכב . הממשלה

לדעת משרד מבקר המדינה מ" . הממשלתי לתפקד באופ" המאפשר לו למלא את ייעודו
ל יפעל להגברת יכולת הבקרה והפיקוח של המינהל על צי הרכב "הראוי כי אג# החשכ

הארגוניי  , ה למע" תיקו" הממצאי  הכלכליי פעול. שבידי המשרדי  הממשלתיי 
ולהגברת , והמקצועיי  אשר הועלו בדוח זה עשויה לתרו  לחיסכו" בתקציב המדינה

 .היעילות בניהול צי הרכב הממשלתי ובתפעולו
ההיקפי  הכספיי  הכרוכי  בהפעלת צי הרכב הממשלתי , לדעת משרד מבקר המדינה

ק את תפיסת הפעלת צי הרכב הממשלתי ובכלל מחייבי  את משרד האוצר לבחו" לעומ
ההשפעות על איכות , ההתפתחויות הטכנולוגיות, זאת את מכלול ההיבטי  הכלכליי 

 .הסביבה והמבנה הארגוני הנדרש לניהולו

__________________ 
, 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.( 

 .חראי לתפעול מער) כלי הרכב של המשרד בעל תפקיד במשרד ממשלתי הא רכז תחבורה   4
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 גביית חובות מס
 ד"התשל, )גביה(ותקנות המסי  )  פקודת המסי  להל  ) (גביה(פקודת המסי  

. מסי  ומאפשרות לנקוט אמצעי אכיפה כלפי חייבי מסי מסדירות את גביית ה, 1974
יתרת החובות לרשות שניתנה )  הרשות להל  (לפי נתוני רשות המסי  בישראל 

הרשאה לגביית 
1

 מיליארד 8.5 מה  כ, ח" מיליארד ש51.1  כ2009 הייתה בדצמבר 
ח חובות ודאיי "ש

2

.  
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול בגביית 2010 אוגוסט   2009בחודשי  אוקטובר 

  .הביקורת נעשתה ָ רשות. חובות מס
 עיקרי הממצאי 

הגבייה העומדי  לרשותה סמו  למועד היווצרות  הרשות אינה נוקטת את הליכי .1
ובכלל  העמדה של נכסי מקרקעי" שבבעלות סרב" המס, החוב

3

 . למכירה

רשימה של חייבי  בעלי מיטלטלי" שאפשר המשרדי  האזוריי  שנבדקו לא גיבשו  .2
לא ניתחו את תוצאות ניסיונות העיקול ; לעקל  על פי אמות המידה שקבעה הרשות

  .הקודמי  ולא הקפידו לקבל את תשובתו של צד שלישי בדבר נכסי החייב שבידיו

הרשות לא עיקלה את המיטלטלי" של כל החייבי  שלה  שלחה התראות על  .3
 .נשלחו עובדי הגבייה לעקל מיטלטלי" בכתובות שגויות של חייבי לעתי  . עיקול

יחידות ההוצאה לפועל לא ניצלו את כל כלי הרכב העומדי  לרשות" לפעילות  .4
 .בחלק מכלי הרכב א' נעשה שימוש אישי; האכיפה

יחידות ההוצאה לפועל עושות פעולות אכיפה מעטות באזורי  מסוימי  בשל חשש  .5
 . אלימה של החייבי  או מקורביה מפני התנגדות

הנהלי  שנקבעו לחלק ממערכי המס .6
4

 מחייבי  שנעשה ת בנוגע לדרישת ביטחונו
. אינ  מפורטי  ואינ  מעודכני , עמ  הסדר גבייה ולדר  המימוש של ביטחונות אלה

למימוש הסדרי  שקבעו המשרדי  האזוריי  שנבדקו אינ  מקפידי  לדרוש ביטחונות 
  .וג  כאשר נדרשו ביטחונות לא תמיד ה  מומשו בעת הצור , ע  חייבי 

__________________ 
יכול פקיד הגבייה לעקל ולמכור את נכסי , חוב שהוצא כתב הרשאה לגבייתו, על פי פקודת המסי   1

 .החייב א  לא ישל  את חובו
 .חובות שאינ  שנויי  במחלוקת או חובות שהוטלו על פי פסק די   2
 .הפירעו  את המס שהוא חייבלפי פקודת המסי  סרב  הוא מי שלא שיל  ביו    3
 .ניכויי  ומיסוי מקרקעי , מס הכנסה  4
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 סיכו  והמלצות
עקב . הביקורת העלתה ליקויי  מהותיי  בטיפולה של הרשות בגבייה של חובות מס

על . ליקויי  אלה מפסיד אוצר המדינה הכנסות רבות ונפגעת ההרתעה כלפי סרבני המס
יש לעשות בדיקות מקדמיות לפני . הרשות לפעול לגביית חובות בסמו  להיווצרות 

על . פעולות לעיקול מיטלטלי" כדי להבטיח שפעולות אלה יצליחו הצלחה מרבית
  להקפיד לעדכ" את נתוני "הרשות להנחות את משרדי השומה ואת תחנות המע

וכמו כ" עליה להקי  מער  כתובות מרכזי ממוחשב של כל , החייבי  ברישומיה 
הקפדה על גביית .  לכל מערכי המס ויעודכ" באופ" שוט'שיהיה משות', הנישומי 

שהיא תנאי הכרחי , חובות המס יש בה כדי להביא ליתר שוויוניות בנשיאה בנטל המס
 .להבטחת אמו" האזרחי  במערכת השלטונית
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 הלי# גילוי מרצו  ברשות המסי 
" רצו גילוי מ"יש נוהל ל ) הרשות או רשות המסי  להל   (בישראל לרשות המסי 

נישומי  שלא דיווחו על הכנסותיה  , על פי נוהל זה. של עברות מס על ידי נישומי 
יכולי  לשל  את המס המתחייב על פי הצהרת  וללא סנקציה וליהנות מחסינות 

  .הלי  זה אינו מעוג  בחוק. מהלי  פלילי
 פעולות הביקורת

של ה את פעולותירוגי" לסי בדק משרד מבקר המדינה 2010יוני  2009 ינואר בחודשי 
בהנהלת רשות ה שתהביקורת נע. הבקשות לגילוי מרצו" רשות המסי  בישראל בעניי"
  .המסי  ובמשרדי שומה ברשות

 עיקרי הממצאי 
. ל"רבות מהפניות לגילוי מרצו" נוגעות לתשלו  מס על הכנסות שהופקו בחו .1

ות תושבי ישראל התברר כי לרשות אי" אמצעי  של ממש לאיסו' מידע על הכנס
ל לא "החלטת ועדת שרי  בדבר גיבוש נוהל להקמת מאגר מידע על הכנסות בחו. ל"בחו

במצב זה יכולתו של הנישו  לבקש בכל עת לפעול לפי נוהל גילוי מרצו" יוצרת . מומשה
 . תמרי, להעלמת מס

בה  מנהל הרשות , בשני  האחרונות הביעו גורמי  בכירי  במשרד המשפטי  .2
בעיקר משו  שסברו כי ביכולתו , ביקורת על הנוהל, ור הלבנת הו" ומימו" טרורלאיס

א' על פי כ" לא גובש נוהל משודרג ולא נית" פתרו" לבעיות שהועלו . לאפשר הלבנת הו"
 . בתחו  הלבנת ההו"

הנוהל אינו מפרש איזה סוג של מידע על הנישו  המצוי בידי הרשות ואיזו חקירה  .3
ו מונעי  אישור של הבקשה לגילוי מרצו" וכיצד יש לאמת את הצהרת הנעשית בעניינ

הנוהל אינו עוסק בסיכוני  של הלבנת הו" , מלבד זאת. הנישו  על הכנסותיו ועל מקור"
בפועל הסכמי  . ואינו מחייב הנמקה של הרשות לאישור של בקשת הגילוי או לדחייתה

ובלי שנבדק א  הכספי  הושגו של גילוי מרצו" אושרו שלא על פי הוראות הנוהל 
 .בעֵברה

אינה , שבה נבדקות בקשות הגילוי טר  אישור", חטיבת חקירות ומודיעי" ברשות .4
 . עוקבת אחר יישו  עקרונות הסכ  הגילוי לאחר אישור הבקשה

א' שהוא אינו ,  לא עודכ" נוהל הגילוי מרצו"2005מאז פרסומו לראשונה באפריל  .5
 . זאת בתחומי  מהותיי ו, ברור ומפורט דיו

אול  נתו" ,  בקשות לגילוי מרצו"75 אושרו 2008 2006בשני  , על פי נתוני הרשות .6
" דרגי שטח"ובפועל אישרו , זה נוגע לבקשות שאושרו על פי ההלי  שנקבע בנוהל

ברשות בקשות נוספות שלא על פי הנוהל ועניינ" לא הועבר לבדיקה ולאישור של 
בביקורת נבח" הטיפול באחת מ" הבקשות הנוספות הללו . ודיעי"ל חקירות ומ"סמנכ
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ר גדול לבצע מעי" הלי  של גילוי מרצו" שלא על "אישרו למלכ" דרגי השטח"ונמצא כי 
מיצוי  בהלי  זה נמצאו כשלי  המאפייני  את הלי  הגילוי מרצו" ובה  אי. פי הנוהל

 ההכנסות שהועלמו החיוב במס והיעדר בדיקה מעמיקה של הצהרת הנישו  על
  . ושלמותה

 סיכו  והמלצות
מאחר שההלי  אינו . מממצאי הביקורת עולה כי הלי  הגילוי מרצו" נגוע בבעיות רבות

מעוג" בחוק אלא בנוהל פנימי ולמעשה מבוסס על פנייה וולונטרית של נישו  כדי 
ות היה מקו  לצפות כי רש, להצהיר על הכנסה שלא דווחה ולשל  את חובות המס

 .א  לא כ  היה, המסי  תנהיג בדיקה מקדמית קפדנית לפני אישור הבקשות
הסמכות וחובת , מ" הראוי שהרשות תגבש נוהל פנימי מפורט ותכלול בו את האחריות

נוס' . ההנמקה של כל אחת מחוליות הבדיקה ברשות המעורבות בהלי  הגילוי מרצו"
וי בטר  ייעשו בדיקות מעמיקות ובמידת יש לעג" בנוהל כי לא יינת" אישור לגיל, על כ 

על הרשות לכלול בנוהל ג  הנחיות מפורשות כיצד יש . הצור  א' השלמות חקירה
לנהוג כשמתעורר חשד שגורמי  הקשורי  לפעילות עבריינית מנצלי  את הנוהל לש  

 . ויש מקו  לקבוע קריטריוני  להטלת סנקציות במסגרת ההלי  הנדו", הלבנת הו"

ות ליצור שקיפות באמצעות פרסו  הסדרי הגילוי ובכלל זה פרסו  שמותיה  על הרש
יש לעשות לשיתו' . של מי שהעלימו מס בנסיבות מחמירות ונהנו מההסדר המיטיב

הרשות , משטרת ישראל, רשות המסי : פעולה ולתיאו  בי" הגורמי  הנוגעי  בדבר
יש , נוס' על כל אלו. צור לאיסור הלבנת הו" ומימו" טרור וגורמי  נוספי  לפי ה

שכ" כיו  אי" , ל"להקי  מער  לאיסו' מידע על נכסי  והכנסות של תושבי ישראל בחו
ורבות מ" הבקשות לגילוי , ל"הרתעה ראויה לעניי" תשלו  מס על הכנסות שהופקו בחו

 .מרצו" נוגעות להכנסות אלו
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 מיסוי מוסדות ציבוריי  ומוסדות ללא כוונת רווח
אד  של  הוא חבר בני, ) הפקודה להל  (רי כהגדרתו בפקודת מס הכנסה מוסד ציבו

הקיי  ופועל למטרה ציבורית ונכסיו , שבעה לפחות שרוב חבריו אינ  קרובי  זה לזה
מטרה ציבורית לעניי  זה היא . והכנסותיו משמשי  להשגת המטרה הציבורית בלבד

עד או ספורט וכ  מטרה אחרת ס, בריאות, מדע, חינו , תרבות,  מטרה שעניינה דת 
 1976 ו"התשל, חוק מס ער  מוס!. שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית

על ). ר"מלכ להל " (מוסד ללא כוונת רווח"ג  ב, בי  היתר, עוסק)  " חוק מע להל  (
רשות , המדינה: ר או מוסד ללא כוונת רווח הוא אחד מאלה"  מלכ"פי חוק מע

שאי  עיסוקו לש  קבלת , מואגד או לא מואגד, חבר בני אד ; י מקומית או איגוד ער
כאגודה , תאגיד שהוק  מכוח די  ואינו רשו  כחברה; רווחי  ושאינו מוסד כספי

לפקודת מס ) 2(9קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעי! ; שיתופית או כשותפות
 .הכנסה

" ארגו  ללא כוונת רווח" להל  יוגדרו, ")ר"מלכ"ו" מוסד ציבורי("שני סוגי המוסדות 
לרשויות המקומיות ולקופות , פרט למדינה(כלל הארגוני  האלו ). ר" אלכ להל  (

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת ". המגזר השלישי"מכונה ) גמל
 מכל משרות השכירי  13%  משרות שכירי  שה  כ369,000רי  " נספרו באלכ2008

רי  בתוצר הלאומי הגולמי עמד "חלקו של תוצר האלכ.  במשקהישראלי  המועסקי 
 עמד ס  התוצר הגולמי של מגזר 2009בשנת . 2009 בשנת 5.9% בשנה זו ועל 6%על 

  . ח" מיליארד ש45 רי  על כ"האלכ
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של רשות המסי  2010יולי  בחודשי  פברואר

. רי "בתחו  הטיפול במוסדות ציבור ובמלכ)  הרשות או רשות המסי   להל"(בישראל 
הביקורת נעשתה ברשות המסי  ובדיקות השלמה נעשו אצל רש  התאגידי  במשרד 

  .המשפטי 
 עיקרי הממצאי 

במטה הרשות פועלת יחידה האמורה לפעול כיחידת ייעו, מקצועית בנושא  .1
, ואול  בפועל היא עוסקת ג  בביצוע. הרי  לדרגי הביצוע שה  משרדי השומ"האלכ

 .ולפיכ  מוטל עליה עומס עבודה גדול הפוגע ביכולתה לפעול
 המליצה ועדה מקצועית ברשות על שינוי מקי' בטיפול הרשות 2005בשנת  .2

 .רוב ההמלצות לא נדונו על ידי הנהלת הרשות ולא יושמו. רי "באלכ
 העלתה כי בכל משרד 2010 2005בשני  בחינת ביקורות הניכויי  והשומה שנעשו  .3

רי  בכל שנה ביחס להמלצות הוועדה "שומה נבדקו מעט מאוד תיקי  של אלכ
כמו כ" הועלה כי בדיקת . ובחלק  הסתיימה הביקורת ללא תשואת מס, המקצועית

 .רי  בגופי  עסקיי  לא נכללה בתכנית העבודה של הרשות"החזקת אלכ
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רי  לא הוקצו "ה המופקדי  על הטיפול באלכ בארבעה מחמשת משרדי השומ .4
רי  לא קיבלו "רוב עובדי החוליות המטפלות בתיקי אלכ. לטיפול בה  תקני  ייעודיי 

  אינה "תכנית העבודה של אג' המכס והמע .הדרכה בסיסית בטיפול בתיקי  אלו
 .רי "עוסקת כלל במלכ

 מוסדות ציבור שיש לה  4,757 מוסדות ציבור מבי" 417 לא הגישו 2010עד אפריל  .5
את דוחותיה  ,  לפקודה המקנה לתורמי  שלה  זיכוי ממס46אישור בתוק' לפי סעי' 

הרשות לא פעלה לכ  ששר האוצר ישתמש . 2008  ו2007הכספיי  לרשות לשנות המס 
בסמכותו החוקית לבטל את אישורי התרומות למוסדות ציבור שלא הגישו שני דוחות 

 . כספיי  ברציפות
רי  הרשומי  ברשות הינ  " אלכ51,000  מכ19,000 על פי הערכות הרשות רק כ .6

 הגישו לאג' מס הכנסה את דוחותיה  השנתיי  14,000 ומה  רק כ, רי  פעילי "אלכ
 . 2008לשנת 

 לפקודה46נוהל חידוש אישורי  לעניי" סעי'  .7
1

 מוסדות ציבור 1,978  אינו חל על כ
כ  מוענקות הטבות מס לגופי  רבי  שלא . 1991 שנת שקיבלו אישורי  אלו לפני

 .נבדקה עמידת  בקריטריוני  של מוסד ציבורי מזה שני  רבות
הועלו ;  והוא אינו עדכני1987 רי  במס הכנסה נעשה ב"הועלה כי הסיווג של אלכ .8

או שאינו תוא  את סיווגו , ר"מקרי  רבי  שבה  הסיווג אינו משק' את פעילות האלכ
 .  "במע

 .רי  נמשכת זמ" רב"כמו כ" הועלה כי פתיחת תיקי  לאלכ .9
ליקויי  אלו . רי "הועלו ליקויי  רבי  בבסיס הנתוני  של הרשות על האלכ .10

וה  ; במעקב ובבקרה עליה, בפיקוח, רי "פוגעי  ביכולת הניתוח של פעילות האלכ
 . וב במסמונעי  איתור מהיר של מוסדות שבה  קיי  פוטנציאל גבוה לחי

משרד מבקר המדינה בח" את סיכומי הרשות בעניי" שתי חקירות שניהלה כנגד  .11
בעקבות אחת החקירות שבה הועלה כי מוסד ציבורי ניצל לרעה את . רי "שני אלכ

א' על פי ,  לפקודה לא בוטל האישור46אישור התרומות שנית" לו לעניי" סעי' 
במקרה השני נמצאו ליקויי  . לביטולושהתקיימו העילות הקבועות בסעי' האמור 

ובשל ליקויי  אלה לא מוצה הטיפול , ר גדול"בהתנהלות חקירה של הרשות כנגד אלכ
 .ר זה"השומתי כנגד אלכ

. רי "מתפקידה של מחלקת המודיעי" שבמטה הרשות לאסו' מידע ג  על אלכ . 12
רי  והיה בידיה " לא אספה הרשות מיזמתה מידע על אלכ2010 2005הועלה כי בשני  

ללא העשרת המידע נפגמת במידה . רק מידע המתקבל באופ" שגרתי מגורמי  שוני 
  . רי  שבה  קיי  פוטנציאל גבוה לגביית מס"מהותית יכולת הרשות לאתר אלכ

__________________ 
 המקנה למוסד ציבורי פטורי  1963 ג"התשכ) שבח ורכישה( לחוק מיסוי מקרקעי  61ולעניי  סעי    1

 .והקלות במסי מקרקעי 
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 סיכו  והמלצות
. רשות המסי  צריכה לתרו  את חלקה למארג הפיקוח והבקרה על המגזר השלישי

 הוא למנוע מצב שבו מוסדות ציבור ישמשו מסווה לניהול תפקיד" של רשויות המס
או שה  יעניקו זיכויי  , או שהכנסותיה  לא יופנו למטרות הציבוריות שנקבעו, עסקי 

דוח הביקורת מצביע על תפישה של רשות המסי  שלפיה . ממס למי שאינו זכאי לכ 
כי הרשות דחקה ו, רי  נמו  מזה של חברות רגילות"פוטנציאל תשואת המס של אלכ

 .רי  לתחתית סדר העדיפויות"רי  ואת הטיפול השומתי באלכ"את הפיקוח על אלכ
לתק" ליקויי  אלה , בשיתו' ע  משרד האוצר ומינהל הכנסות המדינה, על הרשות

רי  "שנתית להתאמת יעדי הביצוע של השומות לאלכ ולבנות תכנית עבודה רב
ו  הגדרת התשומות הנדרשות לכ  ובה   ת זאת . להמלצות דוח הוועדה בנושא זה
 .הקצאת עובדי  וייזו  הדרכות

רי  ולייעל במידה רבה את הטיפול "על הרשות לפעול להשבחת כלי הטיפול באלכ
 .רי "במישורי  השוני  הקשורי  לאלכ
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 מינויי  ומכרזי  ברשות המסי  
 ונציבות לגיוס עובדי  ולאיוש משרות בשירות המדינה אחראי  משרדי הממשלה

על ביצוע מדיניות , כגו  מנחה ומפקח, המופקדת)  " נש להל  (שירות המדינה 
שיטת המכרזי  . הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי האנוש בשירות המדינה

חייבי  לפעול , ) הרשות להל  (ובכלל זה רשות המסי  בישראל , שמשרדי הממשלה
מי  ביותר למשרות בשירות לפיה נועדה לסייע ביד  לבחור את העובדי  המתאי

על , על התחרותיות, תו! כדי שמירה על עקרונות מת  ההזדמנות השווה, המדינה
  .השקיפות ועל ההגינות כלפי המועמדי  המתמודדי  על המשרות הפנויות

 פעולות הביקורת
את הליכי , לסירוגי",  בדק משרד מבקר המדינה2010אוקטובר  בחודשי  ינואר

  .  "הביקורת נעשתה ברשות ובנש. כרזי  הפנימיי  ברשותהמינויי  ואת המ
 עיקרי הממצאי 

על כל משרד ממשלתי להקפיד שלא לזמ" בתדירות גבוהה ,  "על פי הנחיות נש .1
לעתי  זימנה הרשות כמה פעמי  את אות  . לוועדות הבוחני  את אות  הבוחני 

 .הבוחני  שישמשו חברי  בוועדת בוחני 
 מועמדי  15 אי" לראיי" בוועדת בוחני  יותר מ,   לאיוש משרות"שעל פי נוהל נ .2

 15   זימנו לוועדה יותר מ"נמצאו שישה מקרי  שבה  הרשות ונש. באותו יו 
 . מועמדי 

הרשות אינה . צרי  שתהיה התאמה בי" הציו" שנית" למועמד ובי" דירוגו במכרז .3
 מכרזי  שנבדקו נבחר 180 ישה מבש". כשיר שני"לבחור במכרזיה , בדר  כלל, נוהגת

ובארבעה מה  דירגה ועדת הבוחני  את המועמדי  שנבחרו , בכל זאת כשיר שני
ללא נימוקי  , במקו  גבוה יותר מזה של מועמדי  שציוניה  היו גבוהי  משלה 

 . מספקי 
נוס' על , "תפקיד נוס'"עובדי  למשרות פנויות כ, מפע  לפע , הרשות ממנה .4

נמצא כי הרשות מינתה את אחד העובדי  למשרה פנויה .  מכהני  בוהתפקיד שה 
א' שהוא לא עמד בדרישות הנוגעות להשכלה ולניסיו" הנדרשי  " תפקיד נוס'"כ

נמש  לעתי  תקופה ארוכה מזו " תפקיד נוס'"כמו כ" מינוי למשרה כ. למילוי המשרה
 . המותרת למינוי בפועל

לעצמו למטרה שעובדיו הבכירי  יהיו בעלי זה שני  רבות שירות המדינה ש   .5
. ברשות רוב המשרות ה" משרות בדירוג מינהלי ולא בדירוג אקדמי. השכלה אקדמית

 שנות לימוד 12ג  במכרזי  לתפקידי ניהול בכירי  הסתפקה הרשות בהשכלה של 
 .בלבד
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הרשות נוהגת להעביר מפע  לפע  עובדי  בכירי  לתפקידי  אחרי  בעלי מעמד  .6
על פי החלטתו הבלעדית של מנהל הרשות ושלא לפי כללי  או קריטריוני  , דומה
 . מנחי 

 פנה היוע, המשפטי לממשלה למנהל הרשות מר יהודה נסרדישי 2008בנובמבר  .7
וסיכ  עמו כי הרשות תמנה צוות להפקת לקחי  לתיקו" הכשלי  שנחשפו בהליכי 

והמנהל לשעבר של , שו כתבי אישו שבעקבותיה  הוג, המינויי  של עובדי  ברשות
ד "עו, בראשותו של היוע, המשפטי של הרשות, הצוות. 2011הרשות הורשע בינואר 

. 30.6.09 ונקבע כי ימציא את מסקנותיו לא יאוחר מ, 2009הוק  במרס , משה מזרחי
העיכוב בהגשת הדוח פוגע בתהלי  הפקת הלקחי  .  טר  הוגש דוח הצוות2010בסו' 

  .מהכשלי  החמורי  שהתגלו בהליכי המינויי  ובקידומ  של עובדי  ברשותהנדרשי  
 סיכו  והמלצות

הבדיקה העלתה כי באופ" המינוי של עובדי  למשרות ברשות קיימת אפשרות לפגיעה 
  לדאוג לכ  שעובדי  המכהני  "על הרשות ועל נש, נוס' על כ . בהליכי מכרז שוויוני

כמה שני  לאחר , במועד סיו  הביקורת. לה אקדמיתבמשרות בכירות יהיו בעלי השכ
שנמצאו כשלי  חמורי  בהליכי המינויי  של עובדי  ברשות וננקטו הליכי  פליליי  

נמצא כי הצוות שהוק  ברשות למניעת הישנות מקרי  אלה עדיי" לא סיי  את , בנושא
 . עבודתו

שפר את הליכי על הרשות לפעול באופ" נמר, כדי ל, לדעת משרד מבקר המדינה
יש לוודא שהרשות תשלי  את תהלי  הפקת . המינויי  והמכרזי  הפנימיי  ברשות

 .הלקחי  בעקבות חקירת המשטרה שהתקיימה בעניי"
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 מיסוי על יבוא עגלי  
 הונהגה בישראל רפורמה מקיפה בגידול וביבוא של בשר בקר ובמסגרתה 1999בשנת 

עידוד היבוא נעשה .  ולפטמ  בישראלהוחלט לעודד יבוא של עגלי  שמשקל  קט 
כאשר לגבי עגלי  ; בהתבסס על חישוב משקל ממוצע של העגלי  המיובאי 

  .חל פטור ממכס, שמשקל  נמו! ממשקל שנקבע
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה של רשות המסי  2010 מאי אפריל י בחודש
הביקורת . ל"היבוא של עגלי  מחוסוי בתחו  מי)  רשות המסי  להל" (בישראל 

  .מ"בהנהלת חברת נמל אילת בעבירורי השלמה נעשו ו, נעשתה בבית המכס באילת
 עיקרי הממצאי 

בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בנמל אילת אותרה שורה של כשלי  שאפשרו 
 :להפחית את המכס המתחייב

יובאי  בעת העברת  רשות המסי  לא פיקחה כיאות על ספירת העגלי  המ .1
 .כדי לוודא שמספר העגלי  הנרש  הוא מספר  בפועל, מהאנייה למשאיות בנמל אילת

 מהשקילות 27% נמצא שכ; העגלי  צריכי  להישקל באופ" אוטומטי וממוחשב .2
כמו . להקטי" את משקל העגלי  הרשו , לכאורה, המאפשר, שנבחנו נעשו ברישו  ידני

ואילו כאשר היא , קה שהו בה הנהג ולעתי  ג  נוסעכ" כאשר המשאית נשקלה רי
 .היא נשקלה ללא הנהג והנוסע, נשקלה בשנית מלאה

לפי הנחיות הנמל אסור לאיש מלבד עובד הנמל להימצא בחדר הבקרה של  .3
נמצא שההנחיות לא בוצעו ועקב כ  נית" היה לעקוב בזמ" אמת אחר המשקל . השקילה

לבצע מניפולציות שיביאו להקטנת המכס המתחייב , ולכאורה, המצטבר של העגלי 
  .ח בשנה"בסכו  היכול להסתכ  במיליוני ש

 סיכו  והמלצות
על . יש לפעול לתיקו" הליקויי  בשיטת חישוב המכס לפי המשקל הממוצע של העגלי 

 לפקח מקרוב על תהלי  הספירה   רשות המסי  ונמל אילת  הגורמי  הנוגעי  בדבר 
מ" הראוי שרשות המסי  תעשה בדיקה יסודית , נוס' על כ . לי והשקילה של העג

במטרה לברר א  הליקויי  שהועלו בביקורת אינ  תוצאה של מחדל של הרשויות 
 . הפועלות בנמל אילת

בנוס' לכ  רצוי לשנות את השיטה ולהשתמש במתקני  משוכללי  וממוחשבי  
 . המיועדי  לספירה ולשקילה של בעלי חיי 
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   הבינוי והשיכו משרד 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

באג  לתכנו  ולבינוי ערי  נבדק האופ  שבו ניהל וייש  המשרד את הפרויקט 
בעיקר , המיועד לפינוי ולבינוי מחודש של מתחמי , "התחדשות עירונית"

בדיקות השלמה . ולבינוי ועיבוי של הבנייה הקיימת במתחמי , במרכזי ערי 
כמו כ  התקבל .  הפני  ובמינהל מקרקעי ישראלנעשו במינהל התכנו  שבמשרד

 . רשויות מקומיות בנוגע למתחמי  שנכללו בפרויקט37 מידע מ
 חברה  באג  האכלוס ובמחוזות המשרד בגוש ד  ובבאר שבע וכ  בחלמיש 

מ "יפו בע עירונית לדיור לשיקו  ולהתחדשות שכונות בתל אביב ממשלתית
בדיקות השלמה נעשו בחברת . ר דירהנבדק הטיפול בבקשות לקבל סיוע בשכ

 .מ ובשתי חברות פרטיות"החברה הלאומית לשיכו  בישראל בע, עמידר
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 בינוי  התחדשות עירונית באמצעות פינוי
 ועיבוי הבנייה

במיוחד במרכז , מגמת הפרבור חיזקה את המחסור בקרקעות עירוניות זמינות לבנייה
בד בבד הדירות שנבנו זה מכבר . ו  וטבעוזה נגס בשטחי  פתוחי  ובמשאבי נ, האר 

האוכלוסייה מתבגרת ואי  , והתשתיות ביישובי  העירוניי  הולכות ומתיישנות
כדי לעצור את מגמת הפרבור ולהצעיר את . בכוחה לתחזק כיאות את הדירות

שבו משופר , היישובי  העירוניי  פועלת המדינה לממש תהלי  התחדשות עירונית
מבני הציבור והתשתיות העירוניות באזור עירוני , בני המגורי מצב  הפיזי של מ

 . וכ  משופר מצב  החברתי והתעסוקתי של התושבי  באזור זה, מבונה
וכ  עיבוי של הבנייה בינוי  אחת הדרכי  להתחדשות עירונית היא פרויקט פינוי

נועד הפרויקט ; 1998שעליו הכריזה הממשלה בספטמבר , ) הפרויקט להל  (הקיימת 
". לאפשר ציפו  אזורי  מבוני  במסגרת מתחמי  שיוכרזו כמתחמי  לפינוי בינוי"

 ).  הכרזה להל  (הכרזת המתחמי  שייכללו בפרויקט תיעשה על פי החלטת ממשלה 
לחדש ,  פגיעה בשטחי  פתוחי למנוע, מטרות הפרויקט ה  לצמצ  את מגמת הפרבור

י  של התושבי  רכות החיי  והמגולשפר את אי, את התשתיות של מרכזי הערי 
 כמו כ  הפרויקט עשוי להביא .ולחזק את המרק  החברתי במתחמי  המתחדשי 

 . בעיקר במרכזי ערי , להרחבת היצע הדירות החדשות
רשויות מקומיות והתושבי  בעלי הזכויות , בפרויקט מעורבי  משרדי ממשלה

י  ובניית בנייני  חדשי  הפרויקט מתבצע על ידי הריסת בנייני  ישנ. בקרקעות
מסלול אחר בפרויקט ). בינוי מסלול פינוי(במקומ  שמספר הדירות בה  גדול יותר 

 . שבו מוסיפי  דירות לבניי  קיי  או מרחיבי  דירות קיימות, הוא עיבוי הבנייה
מה  ,  יישובי 40  מתחמי  ב137וכיו  נכללי  בו , 1999הפרויקט החל לפעול בשנת 

על פי נתוני משרד הבינוי .  במסלול עיבוי הבנייה23 בינוי ו פינוי במסלול 114
אילו מומש הפרויקט בכל המתחמי  היה נחו  , ) משרד השיכו  להל  (והשיכו  
להרחיב דירות ,  דירות חדשות55,500  דירות ולבנות במקומ  כ18,200 להרוס כ

 .מסחרר של שטחי " מיליו  מ1.2 ר ולהוסי  כ" מ330,000 קיימות בכ
, חוק התכנו  והבניהובה  , הפרויקט מעוג  בהחלטות ממשלה ומגובה בכמה חוקי 

 החליטה הממשלה על 1998בספטמבר ).  חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"תשכה
משרדית שתרכז את הפרויקט ונקבע כי נציגו של שר הבינוי והשיכו   הקמת ועדה בי 
יעמוד בראשה
1

)  אג  התכנו  להל  (ערי  שבמשרד השיכו  האג  לתכנו  ולבינוי . 
 חת  משרד השיכו  ע  רשויות מקומיות 2009 2001בשני  . פועל כמטה של הוועדה

ח ושיל  בעד " מיליו  ש223על חוזי  להפעלת הפרויקט בתחומיה  בסכו  של 
 . ח" מיליו  ש98  כ2009הפרויקט עד סו  
__________________ 

, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, בוועדה משתתפי  ג  נציגי  של משרד ראש הממשלה  1
 .משרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל, שרד הפני מ
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. מקומיות בעד קידו  התכנו הכרזת הממשלה על מתח  מאפשרת לשל  לרשויות 
לאחר שהממשלה הכריזה על מתח  מכינה הרשות המקומית שבתחומה הוא נמצא 

שתוסי  זכויות בנייה ובכ  תצופ  את השטח הבנוי , תכנית מפורטת חדשה עבורו
א  בעלי הזכויות . ומביאה אותה לאישור הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה, ביישוב

, להתקשר ע  יז , את התכנית החדשה עליה  להתארג במקרקעי  מבקשי  לממש 
לקבל היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה שברשות , להכי  תכנית בנייה

להרוס אות  ולבנות מבני  , לפנות את התושבי  מהמבני  הישני , המקומית
הכרזת הממשלה מאפשרת להעניק לבעלי הזכויות וליזמי  . חדשי  תחתיה 

ממסי  ומהיטלי  הנלווי  בדר  כלל לבנייה , לות ופטורי  מאגרותמטעמ  הק
בביקורת עלה שהכנת התכנית החדשה והתארגנות בעלי הזכויות נמשכות . חדשה

היז  הוא המממ  את תכנית הבנייה ואת . בדר  כלל חמש עד עשר שני  וא  יותר
במסלול . שפינוהבנייה עצמה ונות  לבעלי הזכויות במקרקעי  דירות תמורת הנכסי  

של עיבוי הבנייה התמורה לבעלי הזכויות אמורה להינת  בתשלו  כס  או בהרחבת 
  . הדירות

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה כיצד ניהל וייש  משרד השיכו  2010אוגוסט  בחודשי  מאי

ו השלמות נעש. הבדיקה נעשתה באג  התכנו . את הפרויקט ואילו יעדי  הושגו בעניי 
 37 בבדיקה התקבל מידע מ. במינהל התכנו  שבמשרד הפני  ובמינהל מקרקעי ישראל

  . רשויות מקומיות בנוגע למתחמי  שנכללו בפרויקט
 עיקרי הממצאי 

מדובר בצרכי  וברצונות ; תהלי! של התחדשות עירונית הוא מורכב וקשה ליישמו .1
כמו כ  .  וה  רשויות השלטו כלומר ה  התושבי , של גורמי  רבי  המעורבי  בתהלי!

קשה לחזות כיצד ישפיעו השינויי  שיתחוללו במתח  החדש על הסביבה בכלל ועל 
הצפיפות , כ! למשל המרק  החברתי צפוי להשתנות. התושבי  הוותיקי  בפרט

 . במתח  תגדל וכ! ג  עומס התנועה

 כ (2010 2000 המתחמי  שהוכרזו בשני  137  מ52הנתוני  מלמדי  כי עבור  .2
ורק לעשרה מה  ניתנו היתרי בנייה או , אושרו התכניות וקיבלו תוק )  בלבד38%

הוגשו בקשות לקבל היתרי בנייה
2

החלה ) בטבריה ובכפר סבא(בשני מתחמי  בלבד . 
 85התכנו  של יתר ). הריסת מבני  ישני  והתחלת בנייה(פעילות מעשית בשטח 

הנה כי . הרשויות המקומיות הפסיקו אותוהמתחמי  שהוכרזו נמש! או מתעכב או ש
לרבות , פעולות השלטו  המרכזי. עד כה הניב הפרויקט פירות מועטי  בלבד, כ 

לא הביאו להשגת מטרות , ח" מיליו  ש98  כ ההשקעות הכספיות שכבר הושקעו 
 . הפרויקט

__________________ 
הגשת בקשה לקבל היתר בנייה משמעה שבעלי הזכויות בנכסי  הסכימו לקד  את הבנייה במתח    2

 .ותכנית בנייה הוגשה לאישור הוועדה המקומית לתכנו  ולבנייה
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בי  השאר בשל חסמי  , בביקורת עלה שהפרויקט לא התקד  מסיבות שונות . 3
מהביקורת עולה כי . ליי  שמקור  בגורמי השלטו  המרכזי וברשויות המקומיותמינה

 : אלה הסיבות הבולטות לעיכוב הפרויקט
 לעתי  דרשו ועדות  מחלוקות בי  הוועדות המחוזיות לבי  הרשויות המקומיות  )א(

, התכנו  המחוזיות להכניס שינויי  יסודיי  בתכניות שהרשויות המקומיות תכננו
 כ! נעשו התכניות בלתי ישימות בעיני הרשויות או שה  נאלצו להכי  תכניות ומשו 

לעתי  דרשו הוועדות ; חדשות במקומ  ולהתחיל למעשה את כל ההלי! מראשיתו
המחוזיות שתכניותיה  של הרשויות המקומיות יעמדו בתנאי  שלא היו מקובלי  

 . עליה 
יות המקומיות את הבדיקות לעתי  חל  זמ  רב בי  המועד שבו עשו הרשו )ב(

לרבות כדאיותו הכלכלית, המוקדמות בעניי  היתכנות הפרויקט
3

לבי  המועד שבו , 
  .ובמש! הזמ  הזה ירדה כדאיותו הכלכלית, קיבלה התכנית תוק 

שיתו  הדיירי  בתכנו  המתחמי  נעשה זמ  רב לאחר שהחל התכנו  ורק לאחר  )ג(
הדבר עורר . וות דעתו בעניי  התכנית המגובשתשהוועדה המחוזית ביקשה מהציבור לח

 . ודאות התנגדות לתכנית בשל חששות ותחושות אי
חוסר תיאו  בי  תכנית המתח  שהכינה הרשות המקומית לבי  התפיסה  )ד(

הדבר עלה רק לאחר שהתכנית הוגשה לאישור ; התכנונית שלו שקבעו משרדי ממשלה
רשות לתכנ  מחדש את המתח  או לוותר ולפיכ! לעתי  נאלצה ה, הוועדה המחוזית

 .עליו לגמרי
מחלוקות שהתגלעו בי  בעלי זכויות במקרקעי  באשר לתכנית המתח  לאחר  )ה(

 . שהיא כבר קיבלה תוק  מנעו מה  להגיע לידי הסכמה על מימוש התכנית
;  כמה פעולות2009 1998כדי לקד  את יישו  הפרויקט נקטה הממשלה בשני   .4

 החלטות שמטרת  לפשט את ההלי! לאישור תכנית מפורטת של מתח  וכ  היא קיבלה
יזמה שינויי חקיקה הנוגעי  לעניי  כדי לתת הקלות לבעלי הזכויות במקרקעי  בעניי  

אול  גופי הממשלה הנוגעי  בדבר לא , האגרות והמסי  הנלווי  להלי!, ההיטלי 
 : כמפורט להל , תמיד סייעו לקידו  הפרויקט

פעל , המופקד על מימוש חוק התכנו  והבנייה ופקודת העיריות, רד הפני מש )א(
א  על פי שהממשלה ; באופ  חלקי בלבד למימוש החלטות הממשלה הנוגעות לעניי 

החליטה שיש ליזו  תיקו  בחוק התכנו  והבנייה כדי לאפשר הקמת ועדות משנה 
משרד הפני  לקידו  התיקו  לא פעל , מחוזיות לתכנו  ובנייה המיועדות לפרויקט בלבד

 .בחוק
 ואיל! ושימשו יושבי ראש של 2006שרי הבינוי והשיכו  שכיהנו מספטמבר  )ב(

 בדבר מת  פטור 2006מועצת מקרקעי ישראל לא הביאו את החלטת הממשלה משנת 
מתשלו  דמי היתר
4

לאישור מועצת , במקרי  מסוימי ,  למינהל מקרקעי ישראל
בי  היתר את המדיניות הקרקעית שלפיה ינוהלו מקרקעי הקובעת , מקרקעי ישראל

__________________ 
ת מהבחינה המוכיח שהבנייה במתח  כדאי, אחד התנאי  להכרזת הממשלה על מתח  הוא תסקיר  3

 .הכלכלית
 .י גובה כתנאי להיתר שהוא נות  לבנות במקרקעי  שהוא מנהל"תשלו  שממ  4
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למותר לציי  כי ה  לא פעלו למימוש החלטת ; ישראל ומפקחת על פעילותו של המינהל
 . הממשלה האמורה

לפיתוח ,  אישרה הממשלה את תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה2005בשנת  )ג(
החידוש "בנושא , בי  היתר, התכנית דנה). 35א " תמ להל   (35א " תמ ולשימור 
התכנית מגדירה . וקובעת שיש להכריז שהחידוש העירוני הוא תכנית לאומית" העירוני

החידוש "צעדי  ארגוניי  וצעדי חקיקה ותמרו/ כלכליי  כדי שיהיה אפשר לייש  את 
א כי בתכנית "כ! למשל נקבע בתמ. בהרחבה ולהחילו על שכונות שלמות" העירוני

משרד השיכו  ירכז בידיו את ; ת חדשי  להגדרת אזורי עדיפות לאומיתיגובשו עקרונו
 יופעלו מסגרות ארגוניות משותפות עירוניות; הסמכויות והאחריות למימוש התכנית

וישותפו , ממשלתיות באמצעות מנגנוני  קיימי  של גורמי ממשלה וחברות כלכליות
ת אמור להיות חלק פרויקט ההתחדשות העירוני. בה  התושבי  ובעלי העסקי 

ובה  משרד , אול  נמצא כי משרדי הממשלה. מהתכנית הלאומית והיא אמורה לקדמו
במתכונת של תכנית " חידוש העירוני" במה שנוגע ל35א "לא פעלו ליישו  תמ, השיכו 

  .לאומית כאמור
 סיכו  והמלצות

בשנת . יהתחדשות עירונית היא תהלי! שבו אזור עירוני מבונה עובר תהלי! שיקומ
בינוי ועיבוי של ,  פינוי  החלה הממשלה להפעיל פרויקט להתחדשות עירונית 1999

הפרויקט נועד לצופ  את מרכזי הערי  וכ! להביא לידי ניצול יעיל יותר של . מתחמי 
. להגדלת היצע הדירות ולהשבחת תנאי החיי  של התושבי , הקרקעות במקומות אלה

והחלטות ממשלה שהתקבלו במטרה להסיר , קשיי בהפעלת הפרויקט התגלו חסמי  ו
הפרויקט אפוא . תקי דבר המנוגד לסדרי מינהל , חסמי  אלה מולאו באופ  חלקי בלבד

בתקופה שלמעלה מעשור החלה פעילות מעשית בשטח בעשרה : לא השיג את מטרתו
 להגדיל את היצע  בכ! הוחמצה הזדמנות לקד  את מימוש הפרויקט . מתחמי  בלבד

להשפיע על מחירי המקרקעי  באות  אזורי  ולשפר את איכות חיי , ירות בערי הד
 . התושבי  על ידי שדרוג התשתיות העירוניות והשירותי  העירוניי 

 להכנת לפעול, המופקדת על הפרויקט במתכונתו הנוכחית, משרדית על הוועדה הבי 
 ובכלל זה להציב ,שנתית שתיגזר ממדיניות הממשלה בעניי  זה תכנית עבודה רב

לקבוע לוח זמני  מוגדר לתכנית ולעמוד על ; מטרות ויעדי  כמותיי  לפרויקט
לקבוע מנגנו  ליישוב ; האילוצי  והקשיי  מוקד  ככל האפשר כדי לטפל בה  כראוי

להפעיל גורמי  מקצועיי  שיעמדו בקשר ע  , מחלוקות בי  הצדדי  המעורבי 
 . האפשרהתושבי  ולערב  בתהלי! מוקד  ככל

הפני  והאוצר והשרי  העומדי  בראש  לפעול ליישו  החלטות , על משרדי השיכו 
על הממשלה .  החלטות שה  עצמ  היו שותפי  לקבלת  הממשלה בנוגע לפרויקט 
, תכנית שהיא אישרה,  בעניי  ההתחדשות העירונית35א "לפעול ליישו  האמור בתמ

דבר זה יאפשר פעילות . א"ש על ידי התמולהפעיל את הפרויקט כפרויקט לאומי כנדר
מערכתית של כל הגורמי  המעורבי  ויסייע לתיאו  שוט  ביניה  תו! איחוד  רב

 . מאמצי  ושיתו  של גורמי  מקצועיי  ושל התושבי  עצמ  בפרויקט
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 טיפול בבקשות לסיוע בשכר דירה  
משרד . דירהכחלק ממדיניות הרווחה של המדינה זכאי  חסרי דיור לסיוע בשכר 

המשרד . הוא המופקד על תחו  זה)  משרד השיכו  או המשרד להל  (הבינוי והשיכו  
השכרת דיור ציבורי במחירי  )  א:   (מסייע לחסרי דיור בשלושה מסלולי סיוע

מת  משכנתאות לרכישת דירה באמצעות בנקי  למשכנתאות)  ב(;   נמוכי  יחסית
1

 ; 
תקציב הסיוע בשכר דירה . השלישי הוא נשוא דוח זההמסלול  .סיוע בשכר דירה)  ג(

 . ח" מיליארד ש1.285  הסתכ  בכ2010לשנת 
להל  ג  ( היו ברשימת היישובי  שבה  אפשר להעניק סיוע בשכר דירה 2010בשנת 

הסיוע נית  למשפחות וליחידי  המתגוררי  בדירות בשכירות .  יישובי 627)  הסיוע 
 . שקבע משרד השיכו פרטית ועומדי  באמות מידה 

 ,  הל( ופחת בהתמדה מספר  של מקבלי הסיוע בשכר דירה2009 2001בשני  
מספר מקבלי , על פי נתוני המשרד). 30% ירידה של כ (137,000  לכ195,000 מכ

2010הסיוע היה בתחילת שנת 
2

 עולי  קשישי  74,000 מה  כ, 137,000  כ
לאומי וקיבלו את הסיוע באופ  ישיר שהתקיימו מקצבאות קיו  של המוסד לביטוח 

היו זכאי  שקיבלו את הסיוע ,  מספר 63,000 כ, יתר מקבלי הסיוע; מהמשרד
. ותפקיד  לטפל בבקשות לסיוע, באמצעות שלוש חברות שהמשרד בחר בה  במכרז

 8,800 כ, את יתר הבקשות.  מהבקשות המופנות אליה 90% החברות טיפלו בעצמ  בכ
 למחוזות המשרד לעוד בדיקה או כדי שיקבלו ה  את ההחלטה ה  העבירו, במספר
  .בעניינ 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את אופ  הטיפול בבקשות 2010אוגוסט  בחודשי  מרס

 8,800 כ, כאמור(לקבלת סיוע בשכר דירה שמעבירות החברות להמש! טיפול המשרד 
רד השיכו  ובמחוזותיו שבגוש ד  הבדיקה נעשתה במש). 2010בקשות בתחילת שנת 

בחברת חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור )  המחוזות להל  ג  (ובבאר שבע 
3 חלמיש להל  (מ "יפו בע לשיקו  ולהתחדשות שכונות בתל אביב

  בחברת עמידר ; )
בסניפיה שבתל אביב ובבאר , ) עמידר להל  (מ "החברה הלאומית לשיכו  לישראל בע

  .חברות פרטיותובשתי ; שבע
__________________ 

הקצאת דיור "בפרק  ,)È˙ ˘ ÁÂ„59 ·)2009 , ראו מבקר המדינה, בנוגע לשני המסלולי  הראשוני   1
 .253' עמ, "ציבורי לזכאי 

 .2010אפריל   2
בר בנוגע לטיפול בבקשות לסיוע בשכר דירה של עירונית המשמשת מחוז לכל ד!חברה ממשלתית  3

 .יפו!תושבי תל אביב
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 עיקרי הממצאי 
 שחיקה בגובה הסיוע

על פי נתוני .  לא חל שינוי בגובה הסיוע שמעניק המשרד2010 ועד שנת 2005משנת 
 חלה עלייה ניכרת בגובה שכר 2010 2004בשני  , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ,25% בגובה דמי השכירות בממוצע ארצי חלה עלייה של כ: הדירה בשוק החופשי
נוכח הפער שנוצר בי$ גובה . 30% ובאזור המרכז נרשמה באותה עת עלייה של יותר מ

שכ$ אי$ ביכולת  , הסיוע למחירי השכירות יש חשש שבפועל זכאי  מוותרי  על הסיוע
  . לעמוד בהוצאה לשכירות

 טיפול המשרד בבקשות הסיוע
נות$ מענה : ר מכולויות, שהוא נגיש, שירות יעיל לאזרח הוא שירות שנית$ בזמ$ .1

שירות יעיל הוא ג  כזה שמביא בחשבו$ את פלח האוכלוסייה שנזקקת . לצורכי האזרח
הסיוע בשכר דירה הוא שירות שנית$ לאוכלוסייה שבדר% כלל היא בעלת קשיי  . לו

אוכלוסייה המתקשה פעמי  רבות להתמודד ע  נבכי , חברתיי  ובריאותיי , כלכליי 
 . יכי  ממסדיי הביורוקרטיה וע  תהל

להל$ ג  ( תיקי  של מבקשי סיוע 94 משרד מבקר המדינה בדק את אופ$ הטיפול ב .2
 והעבירו  לטיפול מחוזות 2010 ועד יוני 2009שפתחו החברות במהל% שנת )  מבקשי  

בדיקת התיקי  העלתה כי הטיפול של המחוזות ברוב הבקשות הללו התאפיי$ . המשרד
הביקורת . בחוסר יעילות ובסרבול בתהלי% העבודה, בהתמשכות הטיפול במשרד

העלתה כי המשרד לא ניתח את תהלי% העבודה ואת שרשרת הפעולות הנדרשות עד 
על כ$ לא הייתה בידיו תמונה של איכות השירות שהוא נות$ ; לאישור מת$ הסיוע

 . לפישוטו ולהתייעלותו, והוא לא פעל לשינוי התהלי%, למבקשי 
 : התיקי 94צאי  שעלו מבדיקת להל$ עיקר הממ

המשרד לא קבע תקני  למש% הזמ$ שיש להקציב לטיפול באישור הבקשות על כל  .1
ומש% הטיפול , בהיעדר תק$ לא נדרשו המטפלי  בבקשות לעמוד בלוחות זמני . שלביו

 מהבקשות שנבדקו נמש% הטיפול בי$ שלושה 70% נמצא כי ביותר מ. בבקשות התאר%
 הואיל וממילא רוב האוכלוסייה שמדובר בה מתקשה לפעול ביעילות .לשישה חודשי 

הרי שהדבר מארי% עוד יותר את מש% הטיפול , כדי לעמוד בדרישות שיזכו אותה בסיוע
 . בבקשות

נמצאו מקרי  שבה  לא הקפידו מחוזות המשרד לבדוק את כל המסמכי  שהיו  .2
ברות להשלמת פרטי  ללא בתיק המבקש בדיקה מדוקדקת והחזירו את הבקשות לח

 .שכ$ המידע כולו כבר היה בתיק, שו  צור%
נמצאו מקרי  שבה  דרשו המחוזות מהמבקשי  דרישות מכבידות או מנוגדות  .3

 .2005מיוני " השתתפות בתשלו  שכר דירה"לנוהל 
כמה מה$ דרישות , הועלו ג  מקרי  שבה  דרשו המחוזות דרישות מיותרות .4

ולכ$ לכאורה יכולות היו החברות , בה$ שיקול הדעת של המשרדטכניות שלא נדרש 
הדרישות הללו האריכו את מש% הטיפול בבקשות . לטפל באות  המקרי  בעצמ$

 . והכבידו על המבקשי 
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 סיכו  והמלצות
הוא נושא באחריות . למשרד הבינוי והשיכו$ אחריות על תחומי החברה והרווחה

בייחוד לקבוצות אוכלוסייה חלשות , וסייהליצירת תנאי  שיאפשרו לכלל האוכל
המשרד מממש . למצוא פתרונות דיור הולמי  במחיר סביר, הזקוקות לסיוע המדינה

. באמצעות השתתפות בסיוע בשכר דירה למי שנמצא זכאי לכ%, בי$ היתר, אחריות זו
 . הסיוע בשכר דירה נית$ למשפחות וליחידי  על פי אמות המידה שקבע המשרד

,  שעשה משרד מבקר המדינה עלה שיש בקשות שהטיפול בה$ מסורבל וארו%מבדיקה
מדובר בבקשות שמטפלות בה$ חברות הפועלות . והוא מתאפיי$ בביורוקרטיה מיותרת

בשנת . מטע  המשרד ושיש צור% להעביר$ להמש% טיפול אל מחוזות המשרד ויחידותיו
שהטיפול בה$ הועבר ,  הללו מהבקשות94בדיקה של .  בקשות כאלה8,800  היו כ2010

חשפה תהלי% ביורוקרטי שהארי% ללא שו  צור% , כאמור למחוזות המשרד וליחידותיו
בחלק " רק"אמנ  מדובר . את מש% הטיפול ברוב הבקשות והכביד על מבקשי הסיוע

יש לזכור . אול  חלק קט$ זה מונה אלפי מבקשי , קט$ מכלל הבקשות שהוגשו למשרד
והסיוע , שיכולותיו דלות,  לסיוע ממתי$ אזרח שקולו אינו נשמעשמאחורי כל בקשה

 .מהמדינה הוא תקוותו
על משרד הבינוי והשיכו$ לנתח את תהלי% הטיפול במבקשי הסיוע אשר נכללי  

בדרישות , עליו להכיר בכ% שלא פע  מדובר בפעולות שאינ$ נחוצות. בקבוצה זו
עליו :  נוהל עבודה שיבטיח תהלי% יעילבכלל זה על המשרד לקבוע. מכבידות ובטעויות

אילו תקני זמ$ נדרשי  לכל פעולה ומי ה  , לקבוע מה ה  שלבי הטיפול הנחוצי 
כמו כ$ עליו לשאול א  יש מקו  להרחיב את . הגורמי  הראויי  לטפל בבקשות

הדבר ייעשה לאחר . סמכויות החברות ולהמעיט בצור% להעביר בקשות לאישור המשרד
יוציא הנחיות בכתב ובעיקר יפקח על הנעשה בה$ , רי% את עובדי החברותשהמשרד יד

בזכות ייעול . כפי שהוא אמור לפקח על כל יתר הפעולות שבתחו  סמכות$, בנושא זה
 .והמבקשי  יזכו לשירות טוב יותר, התהלי% יוכל להתקצר מש% הטיפול בבקשות

מעניק לזכאי  אל מול חשוב ג  שהמשרד יבח$ את גובה הסיוע בשכר דירה שהוא 
. וזאת נוכח העלייה הניכרת במחירי השכירות בשוק החופשי, השחיקה בערכו הריאלי

על המשרד להביא בחשבו$ שהשחיקה בשיעור השתתפות המדינה בשכר דירה לזכאי  
אוכלוסייה שמפאת משאביה הדלי  אינה יכולה לשל  את , פוגעת באוכלוסייה חלשה

 . י$ הסיוע שנית$ לה מהמדינהההפרש שבי$ שכר הדירה וב
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   מינהל מקרקעי ישראל
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

אב  הכנת תכנית: ובעיקר, נעשתה ביקורת על ניהול מערכות המידע במינהל
אבטחת המידע ; כספי  וארכיב, מערכת עסקות; ותכניות עבודה שנתיות

  .והשימוש במערכת הממוחשבת לגביית חובות
 ניהול מערכות המידע 

שה  , מופקד על ניהול  של מקרקעי ישראל)  המינהל להל  (ל מקרקעי ישראל מינה
המערכות הממוחשבות שלו אמורות . ישראל מהקרקעות שבשטח מדינת 93% כ

לתרו  לקיצור מש! ; מקצועי ומתועד כהלכה, אחיד, סדור, להבטיח טיפול יעיל
לשפר את ; ת בקרהלשמש כלי לקיו  פעולו; הטיפול בפניות אליו ובקבלת השירותי 

על החלטות , לאפשר בקרה שוטפת על תהליכי ; אמינות הפעולות של עובדי המינהל
 . ועל הפקת נתוני  ולאפשר את הצגת  בחתכי  שוני  לפי צרכי  משתני 

, ספר נכסי , חוכרי ,  כספי  חלק ממערכות הליבה הממוחשבות של המינהל 
 החל המינהל 2010רק באוגוסט .  שנה30 ה  בנות  תכנו  ומערכת משפטית , פינויי 
באפיו 
1

א! פיתוח המערכות , פרט למערכת כספי ,  מחדש של מערכות המידע האלה
  . החדשות ויישומ  יאר! שני 

 פעולות הביקורת
 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על מערכות המידע 2010אוגוסט  בחודשי  מרס

אב  הכנת תכנית: מינהל ובעיקרנבדק ניהול המחשוב ב. במינהל מקרקעי ישראל
אבטחת המידע והשימוש ; וארכיב, כספי , מערכת עסקות; ותכניות עבודה שנתיות

הביקורת נעשתה בעיקר באג  המידע של המינהל . במערכת הממוחשבת לגביית חובות
  .ובאג  הכספי 

__________________ 
, ותכניה מהותה, בו מוגדרות דרישות המערכתשל מערכת מידע שאפיו  הוא שלב במחזור החיי    1

 .המשתמששל ראות ה מנקודת עיקרב
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 עיקרי הממצאי 
אג  מידע באופ   מחשוב ולא עקבה אחר עבודתו של ותהנהלת המינהל לא קבעה מדיני

ולפיכ  חסר המינהל את התשתית הניהולית הדרושה לניהול מער  המחשוב , יסודי
1997בהתא  להחלטת הממשלה ממרס 

2

 . 
לא התאימו לדרישות נוהל , תכניות העבודה של אג  מידע לא היו מפורטות דיי 

ח"מפת
3

 ובאב למחש תכנית  הכיהמינהל ג  לא .  ולא שיקפו במלוא  את משימותיו
לא הכי  אג  מידע תכנית עבודה , 2010אוגוסט , עד מועד תו  הביקורת. 2005מאז 
 .2010לשנת 

הדרג הניהולי במינהל ובכללו מנהלי המחוזות לא בדקו את הפעולות הידניות הנעשות 
התברר כי המערכת האמורה  .במערכת הממוחשבת באמצעות מערכת בקרת הפעילויות

ניתוח צרכי  ע  בלי , הניהולי דרגלבקרה  ככלי מידעה ביזמת אג  נכתבו ינהאופי
שגיאות או  פתח לופתחהיעדר הבקרה ומספר  הרב של הפעולות החריגות . המשתמשי 

 .לשימוש לרעה במערכת
לא נבדקו ולא היו כלי  , המוגדרות כפעולות חריגות, פעולות חיוב וזיכוי ידניות

, לחוזר חשב המינהל ולסדרי בידוקבניגוד . ממוחשבי  שיתריעו עליה  באופ  שוט 
לבצע חיובי  , המערכת הממוחשבת מאפשרת לעובדי  במינהל שאינ  עובדי הגזברות

פעולות אלה בוצעו בידי פקידי  שלא נזקקו . וזיכויי  ידניי  בחשבונות החוכרי 
  .נתו שינוי התריעה על  ה שהמערכתובלי, הממוני  עליה  לש  כ אישור ל

ויש לה  , הכרוכות בטיפול בעסקות עתירות כספי  נעשות פעולות "חוכרי "במערכת 
 חכירה דמי היוו ; שטח או יהיבנ תוספת; זכויות העברת: על אלההשפעה מכרעת 

אומתו והושלמו בידי גור  אחד פרטי  אול  ה. המשכנת לרישו  תחייבותה; שנתיי 
בי  הגור  "  תפקידי הפרדת"בניגוד לעקרו  , בלבד ללא דרישה לאישור של גור  נוס 

 .המבצע לגור  המאשר ובניגוד לסדרי בידוק מתאימי 
. מער  הכספי  של המינהל נוהל באמצעות מערכת מחשוב מיושנת בת עשרות שני 

ה"הניסיונות שנעשו במש  חמש שני  לא הצליחו לשלב את מערכת מרכב
4

 או חלקי  
 . ממנה במינהל

לומות במערכת הממוחשבת ובמידע האגור המינהל לא השכיל להשתמש באפשרויות הג
לקביעת סדרי עדיפויות לטיפול בחייבי  ולייעול הטיפול , בה למעקב אחר גביית חובות

המינהל לא נוהג להפיק דוח גיול חובות. בתיקי 
5

א  שקיימת אפשרות טכנית , 
__________________ 

 ".ועדות היגוי למחשוב" בנושא 20.3.97  מ9/בק' החלטה מס  2
 נוהל מסגרת שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לפיתוח  ) וח ותחזוקהמסגרת פית(ח "נוהל מפת  3

הנוהל מפרט את השלבי  בחיי המערכת . ולתחזוקה של מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה
על פי , הוא נקבע כנוהל מחייב במשרדי הממשלה. הממוחשבת ואת התוצרי  הנדרשי  בכל אחד מה 

ועל פי הוראות ,  שקיבלה תוק) של החלטת ממשלה1991החלטת ועדת השרי  לכלכלה מאוקטובר 
 . "תכ

הוא פרויקט שיז  אג) החשב הכללי במשרד ,  מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה ה "מרכב  4
לניהול המשאבי  ,  להקמה ולהטמעה של מערכת מחשוב אחידה במשרדי הממשלה2000האוצר בשנת 

ונכסי  ולביצוע פעולות נוספות כגו  פניות ) קהלוגיסטי(רכש , כוח אד , כספי : בתחומי  האלה
 .לקבלת תמיכות והקצאת 

  . מש* הזמ  שהחובות קיימי   דוח זה מציג את חשבונות החייבי  לפי גיל   דוח גיול חובות   5
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למנהל . והוא ג  לא מפיק דוחות המרכזי  את סכומי החובות והתפלגות , להפקתו
 . לאחראי הגבייה או לחשב המינהל לא היה כל מידע על התפתחות החובות, הלהמינ

היעדר מדיניות : היו ליקויי  רבי  בטיפול המינהל באבטחת המידע ובכלל  אלה
הקפדה  אי; מינוי ממונה על אבטחת מידע הכפו  למנהל המינהל אי; לאבטחת מידע

וחשבות ובי  העוסקי  על הפרדת סמכויות בי  העוסקי  בפיתוח המערכות הממ
שימוש בססמאות שאינ  תואמות את רמת האבטחה הנדרשת במערכת ; בהפעלת 

כספית המנהלת מידע רגיש
6

דירוג של תפקידי  לצור  קביעת הרשאות גישה  אי; 
שימוש בנתוני יומ  האירועי  לצור   אי; הגדרת הרשאות לפי תפקיד למערכת ואי

 תיעוד עדריה;  ובקרה על פעולות הפקידי היעדר פיקוח; איתור פורצי  למערכת
אפשרות לשנות נתוני  בקלות ;  ושל האסמכתאות עצמ מסמכי  קבלת לש ממוחשב

מכלול הליקויי  האמורי  מצביע על כשל יסודי בטיפול באבטחת המידע . רבה
  .במינהל

 סיכו  והמלצות
 ופותחת ששל המינהל ה  מערכות מיושנו המקרקעי  ניהולל תומערכחלק גדול מה

הדוח העלה ליקויי  רבי  . בשנות השמוני  של המאה העשרי  ולא חודשו מאז
 .במיוחד לש  בקרה, בשימוש המינהל במערכות המידע בעבודתו

הביקורת שממצאיה מוצגי  בדוח זה חושפת ניהול לקוי של מערכות המידע במינהל 
. ת ובאמו  הציבורבקופה הציבורי, העלול לפגוע בזכויות המדינה במקרקעי ישראל

הניהול של מערכות המידע עלול לפגוע בתשתית המידע שלפיה נקבעת המדיניות בנושא 
בחובת  ובזכויותיה  של תושבי המדינה בשל גביית יתר וניהול לא תקי , המקרקעי 

 . הנאמנות של המינהל כלפי האזרחי 
 שימוש בקרקע בשני  האחרונות עומדות על הפרק רפורמות שנויות במחלוקת בעניי 

אלה עשויות להשפיע במידה ניכרת על עיצוב צביונה של . חקלאית והפרטת קרקע
כדי לקבוע מדיניות ולקד  רפורמות מערכתיות . המדינה ועל חיי אזרחיה ותושביה

ולכ  חשוב מאוד שהמינהל ישפר את תשתית המידע , נחו) בסיס מידע מדויק ואמי 
 .שבידיו

היחידה לביקורת של החשב הכללי , ד מבקר המדינה בדקו משר2009 עד 1998 מ
את המערכות ' יחידת הביקורת הפנימית במינהל וחברה א, במשרד האוצר

בבדיקות אלה הועלו ממצאי  והוגשו . הממוחשבות של המינהל ואת אבטחת המידע בו
,  את רוב  ולא תיקנה את רוב הליקויי הא  הנהלת המינהל לא יישמ, המלצות

התמונה המצטיירת היא כי הושקעו במינהל . מצב במינהל לא השתפר ה ולמעשה 
 . א  בממצאיה  נעשה שימוש מועט, משאבי  רבי  בביקורות חוזרות ונשנות

האחריות לקיו  מער  מחשוב ומידע בגו  כגו  המינהל המופקד על ניהול אלפי 
 באופ  לכ  על מנהל המינהל להיות מעורב. עסקאות בסכו  עתק מוטלת על ראשיו

__________________ 
, נתוני  על אישיותו של אד "מידע רגיש כולל  ,1981 א"התשמ, לפי חוק הגנת הפרטיות   מידע רגיש  6

 וכ  מידע ששר המשפטי  קבע בצו "דעותיו ואמונתו, מצבו הכלכלי, מצב בריאותו, וצנעת אישות
 .באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת שהוא מידע רגיש
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הכנת )  1:   (אישי בפעולות אשר יביאו לתיקו  הליקויי  שמצויני  בדוח ובכלל  אלה
 ; ומערכות המידע ומערכות התשתית הדרושות לאב למחשוב שבה יפורטו  תכנית

 הכנסת פעולות בקרה והתניות)  3(;    מחדשופיתוח מערכות הליבה השלמת אפיו  )  2(
השלמת פיתוח מרכז המידע בנושא חובות והפקת )  4(;   לביצוע פעולות במקרקעי 
קביעה שכל פעילות עסקית וכספית במערכת תבוצע )  5(;   דוחות אמיני  ומדויקי 

חקירת )  6(;    ותיעודה במערכת לצור  בקרה  גור  מבצע וגור  מאשר  בשני דרגי  
ניתוח ,  נקיטת צעדי  לצמצומ, הסיבות לגידול במספר הפעולות החריגות במערכת

על . הגורמי  לכ  ושכיחות  וקביעה מה  הפעולות החריגות שעליה  תקוי  בקרה
על פי קריטריוני  שייקבעו , המינהל להכניס התרעות אוטומטיות על חריגי  חמורי 

 .מראש
מ  הראוי שהמסקנות והלקחי  של דוח זה יילקחו בחשבו  בעת תהלי  האפיו  של 

 .2010  מאוגוסטמערכות המידע במינהל שמתקיי 
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

במרכזי  , במרכזי  רפואיי  ממשלתיי , במשרדי הבריאות והמשפטי 
הטיפול בקבלת קופה זו נבדק רפואיי  של שירותי בריאות כללית ובהנהלת 
בי  השאר נבדקו סדרי קבלת . תרומות שניתנו למערכת הבריאות הציבורית

 חלק  באמצעות אגודות   מנדבני  ומחולי  ,תרומות מחברות מסחריות
 .הידידי  הפועלות ליד בתי החולי 

במשרדי הבריאות והאוצר ובמג  דוד אדו  נבדק תהלי  קבלת ההחלטות בדבר 
 ה  של נפגעי תאונות דרכי  וה  של  הפעלת הפינוי הרפואי באמצעות מסוקי  

כ  . אותי פתאומיחולי  הנזקקי  לפינוי מידי ומציל חיי  עקב אירוע ברי
 .נבדקה סוגיית מימונו של פינוי זה

המסחר , במשרד התעשייה, במשרד החינו , בקופות החולי , במשרד הבריאות
במשרד ראש , במשטרת ישראל, ל"בצה, במרכז השלטו  המקומי, והתעסוקה
במשרד האוצר וברשות המסי  בישראל נעשתה ביקורת מעקב , הממשלה

מניעת השמנה לאחר שפורס  דוח ורמי השלטו  לבנושא סדרי פעולת  של ג
האחראי לנושא , בי  היתר נבדקו במשרד הבריאות. ב58בנושא זה בדוח שנתי 

אשר על הצור  בה עמד , סדרי קידומה והפעלתה של תכנית לאומית בנושא, זה
  .משרד הבריאות לאחר הביקורת הקודמת של מבקר המדינה

 יאותנושאי  נוספי  שנבדקו במערכת הבר
' ראו עמ(לקשישי   החולי  קופות שמספקות בית טיפולי   קהילה הקשיש .1
39.( 

 ).45' ראו עמ(לקשישי   תרופות מרובה טיפול .2

 ).51' ראו עמ(כלליי   חולי  בבתי הפנימיות במחלקות האשפוז מצוקת .3
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 תרומות לבתי החולי  
 וקשריה  ע  אגודות הידידי  

כל תושב זכאי , ) החוק להל   (1994 ד"התשנ, יאות ממלכתיעל פי חוק ביטוח בר .1
העלייה ברמת החיי  . כמפורט בחוק" סל שירותי בריאות"לשירותי בריאות על פי 

מאלצי  , והמחסור בתקציבי  ממלכתיי  מצד אחר, והרצו  לשיפור מתמיד מצד אחד
וצאה  ס# כל הה2009בשנת : אשר לסכומי . לקבל תרומותאת מוסדות הרפואה 

 ס# ההוצאה 2007יש לציי  כי בשנת . ח" מיליארד ש60.6 הלאומית לבריאות הייתה כ
ח "וס# התרומות עמד על כמיליארד ש, ח" מיליארד ש53 הלאומית לבריאות היה כ

 . 1)2% כ(
 מרכזי   להל  ג  ( היו הכנסות בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  2008בשנת 
. 2)3.9%(ח מתרומות " מיליוני ש256 ומתוכ  כ, ח" מיליארד ש6.55 כ) רפואיי 

שהיא הקופה הגדולה בישראל ובעלת בתי , ) הכללית להל  (שירותי בריאות כללית 
  2008קיבלה בשנת , פסיכיאטריי  ושיקומיי  ובית חולי  לילדי , חולי  כלליי 

 כולל, ח" מיליארד ש18 שנאמד ב, ח תרומות מתו# ס# הכנסותיה" מיליו  ש108 כ
 . בגי  פעילותה בקהילה

 ; ל"נדבני  בעלי הו  מהאר+ ומחו)  א:   (מקורות התרומות לבתי החולי  ה  .2
התרומות . חולי  ששהו באשפוז)  ג(;   )בעיקר חברות תרופות(גורמי  מסחריי  )  ב(

ה  לקרנות המחקר , למרכזי  הרפואיי  מתקבלות ה  ישירות לבתי החולי  עצמ 
וה  לאגודות הידידי  )  של בתי החולי  הממשלתיי 3בריאותלתאגידי ה(שליד  

 ).  אגודות הידידי  להל  (שליד בתי החולי  
שה  , בצד בתי החולי  הכלליי  הממשלתיי  והציבוריי  פועלות אגודות ידידי 

).  חוק העמותות להל   (1980  "התש, עמותות הפועלות לפי חוק העמותות
, לפעול למע  קידו  הרפואה:  בתקנוניה  ה  בעיקרמטרותיה  העיקריות המוגדרות

לקד  הקמת ; פיתוח השירותי  ושיפור רווחת החולי  והעובדי  בבית החולי 
לסייע ברכישת ; שיפוצ  ותחזוקת , בינוָי , פיתוח , מבני  וחצרות בבתי החולי 

לסייע , לתמו# בעריכת מחקרי  מדעיי ; מתקני  ועזרי  רפואיי , ציוד
להגשמת המטרות הללו פועלות אגודות הידידי  לגייס כספי  . יות מדעיותבהתפתחו

מתאגידי  או מיחידי  , מענקי  ועיזבונות, מתנות, תמיכות, בדר# של איסו/ תרומות
  . במדינת ישראל או מחוצה לה

__________________ 
אוניברסיטת באר , גבי ב  נו ' מאת פרופ, " הסיפורי  מאחורי המספרי  מערכת הבריאות "מתו  מצגת   1

 .2009אפריל , שבע
2   ÈÒ  ÈÙ ÁÂ˙È 2008˙Â‡È¯·‰ È„È‚‡˙Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·  ,חשבות משרד הבריאות ,

 .2009אוקטובר 
אגודה , עמותה: "הוא" תאגיד בריאות", 1985 ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב21על פי סעי"   3

המוכר שירותי , לזכויות ולפעולות משפטיות, חברה או כל גו" משפטי אחר הכשר לחיובי , שיתופית
 ". ות בתו  בית חולי  ממשלתי או תו  שימוש במתקני בית חולי  כאמורבריא
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 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את סדרי , לסירוגי , 2010 ועד דצמבר 2009בחודשי  מרס 

בי  השאר נבדק הטיפול בנושא . טיפול בקבלת תרומות במערכת הבריאות הציבוריתה
מנדבני  , התרומות מחברות מסחריות והקשרי  עמ : לרבות, קבלת תרומות

הבדיקה נערכה . חלק  באמצעות אגודות הידידי  הפועלות ליד בתי החולי ; ומחולי 
, י  הממשלתיי  ושל הכלליתבבתי החולי  הכללי, ) המשרד"להל  (במשרד הבריאות 

 .במשרד המשפטי  ובהנהלת הכללית
עקב רגישות נושא התרומות ומתו% זהירות רבה שלא לפגוע בתורמי  ובאפשרות בתי 

  .משרד מבקר המדינה מציג את הנושאי  בהיבט כללי בלבד, החולי  לגייס תרומות
 עיקרי הממצאי 

 תרומות מחברות מסחריות והקשרי  עמ  
תורמי  למגוו  גופי  , ובה  חברות תרופות וחברות לציוד רפואי, וני גורמי  ש

חלק מהחברות מקיימות ג  קשרי  עסקיי  ע  , בה בעת. ומוסדות בתחו  הבריאות
סוגיה זו מעלה שאלות מהותיות לגבי . כ% שה  משמשות ספקיות שלה , בתי החולי 

י  מת  תרומה לבי  קידו  שקיפות בנושאי  דוגמת ניגוד ענייני  וחשש מפני קשר ב
 . עסקי התור 

י .1 י   א ז כ ר מ ה י  נ ו ת נ י   ב ל ד  ר ש מ ה י  נ ו ת נ י   ב ה  מ א ת ה
י  י א ו פ ר , בתיקו  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כדי להגביר את השקיפות :ה

ובעיקר , חויבו גופי  התורמי  למוסדות בריאות, 2008שנעשה בשנת , 1994"ד"התשנ
.  הבריאות על שמות כל הגופי  שלה  תרמולדווח במרוכז למשרד, חברות מסחריות

המידע אינו כולל נתוני  על סכומי התרומות אלא מציי  את . מידע זה מתפרס  לציבור
 .שמות התורמי  ולאילו מוסדות תרמו

,  את שמות הגופי  מקבלי התרומות2009על יסוד התיקו  לחוק פרס  המשרד בשנת 
 שתרמו למערכת "יקר חברות תרופות  בע" פרס  ג  את שמות החברות 2010ובשנת 

משרד מבקר המדינה השווה בי  פרסומי המשרד לבי  הרישומי  בספרי בתי . הבריאות
הביקורת העלתה כי אי  התאמה בי  המתועד בפרסומי המשרד . חולי  כלליי  שוני 

לבי  הרשו  בספרי בתי חולי  אחדי  לגבי זהות התורמי  והגופי  שמקבלי  את 
התרומה
4

 . 
ת .2 ו נ ו ש ת  ו י ט פ ש מ ת  ו י ו ש י ל ת  ו מ ו ר בבדיקת פרסומי המשרד לשנת : ת

ה  לקר  המחקרי  שלו וה  לאגודת ,  עלה כי כמה חברות תרמו ה  לבית החולי 2009
משרד . נמצאו ג  חברות מסחריות שתרמו לשניי  מהגופי  האלה. הידידי  שלידו

__________________ 
החליטה הממשלה על הגברת השקיפות במערכת הבריאות ועל הצור  , במהל  הביקורת, 2010ביולי   4

ג  הגופי  שקיבלו תרומה וג  . ח" ש2,500כאשר היא עולה על , בדיווח ג  על סכו  התרומה
ת על סכומי התרומה או על שווָיה הכספי והמידע יפרס  באתר האינטרנט התורמי  ידווחו לשר הבריאו

 .של המשרד
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לתופעת התרומות מבקר המדינה לא קיבל ממנהלי מרכזי  רפואיי  שוני  הסבר 
 .הנפרדות

ת .3 ו מ ו ר ת י  פ ס כ מ י   ל ו ח י  ת ב ב ד   א ח  ו כ ת  ק ס ע ה ו   מ י לפי  :מ
 לא יממ  גו( מסחרי בכל דר% שהיא תקני כוח אד  או 2010חוזר המשרד מתחילת שנת 

בעת הבדיקה , ואול . שאינ  קשורי  ישירות למחקר הממומ  על ידיו, שכר עובדי 
העסקת עשרות ,   מכספי חברות מסחריותלעתי, עלה כי אגודות הידידי  מממנות

ע  זאת יש לציי  כי . כ% לכאורה נעקפת המגבלה שקבע המשרד. עובדי  בבית החולי 
אישור להעסקת כוח . שיעור אות  עובדי  מס% עובדי המרכזי  הרפואיי  אינו גבוה

, אד  שלא לצור% מחקר מכספי תרומות עלול ג  להגביר פערי  בי  המרכז לפריפריה
  . פני שלבתי חולי  במרכז האר* יש יותר תורמי  מאשר לאלה בפריפריהמ

העברת מידע  היעדר הסכמי  בי  בתי החולי  לבי  אגודות הידידי  ואי
 למשרד הבריאות

י  .1 מ כ ס ה ת  ת י ר אגודות הידידי  פועלות בש  בתי החולי  ולמענ  באר*  :כ
י  עבור בתי החולי  על לעתי  ה  מקימות מבנ. ל ומגייסות עבור  תרומות"ובחו

מערכת קשרי  ענפה זאת יש לה היבטי  משפטיי  . ממשלתיות"קרקעות ציבוריות
ולכ  ראוי היה להסדירה בהסכמי  שיגדירו בי  היתר את מחויבות  של , וציבוריי 

 . אגודות הידידי  ואת מחויבות בתי החולי 
משלתיי  לבי  אגודות משרד מבקר המדינה העלה כי אי  הסכמי  בי  בתי החולי  המ

וזאת בניגוד לנעשה בבתי החולי  של הכללית שבה  קיי  הסכ  מפורט בי  , הידידי 
 2004כמו כ  עלה בבדיקה כי כבר בשנת . הנהלת בית החולי  ואגודת הידידי  שעל ידו

א% , ניסה המשרד לעשות ביקורת באגודות הידידי  שליד בתי החולי  הממשלתיי 
י  המקני  זכות שכזו לא התאפשר למבקר הפני  של המשרד לנוכח היעדר הסכמ

 .בכ% יש פג . מאז לא ניסה המשרד לקד  את המהל%. לעשות זאת
י  .2 ז ר כ מ ה ת  ב ו ח ק  ו ח ו ת  ו פ י ק ש ו ת  ו ר ח ת י  א נ חוק חובת  :ת

 אינ  חלי  על אגודות 1993"ג"התשנ,  ותקנות חובת המכרזי 1992"ב"התשנ, המכרזי 
ולת אגודות ידידי  שלא על פי העקרונות שאות  מתווה פע. הידידי  בהיות  עמותות

חוק חובת המכרזי  יכולה לעורר שאלות בנושא שוויו  ובנושא שקיפות התהלי% של 
במסגרת גיבוש הסכמי  . בחירת הגורמי  המבצעי  את פעילויות הבינוי וההצטיידות

ת דיני חובת בי  בתי החולי  לאגודות הידידי  ראוי לדו  ג  בשאלת אימו* עקרונו
ממשלתית מבני  "הבונות על קרקע ציבורית, המכרזי  על ידי אגודות הידידי 

במסגרת ההסכמי  ראוי לדו  ג  . ח"בהיקפי  של מאות מיליוני ש, רפואיי  ואחרי 
  . במצבי  שבה  עולה קושי לעמוד ביעדי גיוס תרומות לש  השלמת פרויקט בינוי

   ובתי החולי  הסדרת הקשרי  שבי  אגודות הידידי
ת  ו מ ו ר ת ל י  ל ל כ ל  ה ו נ ש  ו ב י ג ב ר   ו צ ה ו י   י ק י  ט פ ש מ ב  צ  מ

 נער% 2003ביולי , ואכ . שאלת הסדרת התרומות אינה מעסיקה רק את משרד הבריאות
בהשתתפות נציגי ) ייעו*(דיו  בנושא תרומות למדינה בלשכת היוע* המשפטי לממשלה 

בדיו  סוכ  כי . רות המדינהמשרד החו* ונציבות שי, משרד האוצר, משרד המשפטי 
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ההנחיה . יש להביא לאישור הממשלה כל תרומה ייעודית עד הסדרה כללית של הנושא
ניתנה כיוו  שמשתתפי הדיו  סברו שהמצב הנוכחי לא היה משביע רצו  וכי יש לפעול 

כ% למשל עלה חשש מפגיעה ביכולת לפקח על הוצאותיה  של גופי  . להסדרתו
 .יו  הוחלט להקי  צוות אשר יגבש דרכי פעולה להסדרת הנושאבאותו ד. ממשלתיי 

ת .1 ו מ ו ר ת ה א  ש ו נ ב י  ד ר ש מ נ י ב י  ל ל כ ל  ה ו נ ש  ו ב י ג ב י   ב ו כ י : ע
להתייחסות משרדי ) ייעו*( הפי* המשנה ליוע* המשפטי לממשלה 2005בספטמבר 

הממשלה טיוטה לנוהל אישור תרומות למשרדי ממשלה שיעוג  בהמש% בהחלטת 
ממשלה
5

הל היא להסדיר את הלי% אישור התרומות למשרדי הממשלה מטרת הנו. 
 גיבש הצוות הבינמשרדי 2007בדצמבר . ולעג  עקרונות ראויי  לאישור תרומות לה 

ואול  עד מועד סיכו  . טיוטה שנייה של הנוהל הכללי לתרומות למשרדי ממשלה
הנוהל לא גובש , חמש שני  לאחר הכנת הטיוטה הראשונה, 2011ינואר , הביקורת

הסופי בנושא תרומות למשרדי הממשלה וממילא לא הוגש לאישור "הכללי הרשמי
 .הממשלה

ת .2 ו א י ר ב ה ת  כ ר ע מ ב ת  ו מ ו ר ת ל ד  ח ו י מ ל  ה ו נ ש  ו ב י בעקבות : ג
קבלת טיוטת הנוהל הממשלתי הכללי החל משרד הבריאות לגבש דרכי הסדרה 

  בי  משרד  נערכו דיוני2008 ובינואר 2006בינואר . לתרומות במערכת הבריאות
, היה חשש שבהיעדר דיווח ושקיפות. משרד האוצר ומשרד המשפטי  בנושא, הבריאות

בית חולי  עלול למשל שלא לבדוק היטב ולא להימנע מקבלת תרומות מגורמי  
. אגב כ% נוס( החשש מפגיעה באמו  הציבור ומפגיעה בטוהר המידות. עברייני 
נוהל "ד המשפטי  טיוטת נוהל שכותרתה הפי* משר, במהל% הביקורת, 2010בפברואר 

הטיוטה הופצה ).  הטיוטה"להל  " (לאישור תרומות לבתי חולי  ממשלתיי 
 טר  פורס  נוהל 2011ואול  עד ינואר . להתייחסות מנהלי בתי החולי  הממשלתיי 

 .2005א( שהעבודה עליו החלה כאמור כבר בסו( , תרומות למערכת הבריאות
י .3 ק ה י  ט פ ש מ ה ב  צ מ תה ו א י ר ב ה ת  כ ר ע מ ב ת  ו מ ו ר ת י  ב ג ל  :י  

 יש להביא כל 2003החל בשנת , )ייעו*(לפי חוות דעת של היוע* המשפטי לממשלה 
תרומה ייעודית לאישור הממשלה
6

מאז התקבלו במערכת הבריאות תרומות , ואול . 
 שלא הובאו לאישור " שקלי  רבי  י בחלק  בסכומי  של מיליונ"ייעודיות רבות 

עד לגיבוש הנוהל המיוחד למערכת , הסכמת משרד המשפטי זאת ב, הממשלה
  .הבריאות

 תרומות מחולי  מאושפזי 
במצב זה . לעתי  חולה מבקש להוקיר תודה לצוות הרפואי ולמוסד שבו הוא מטופל

המדינה מודעת . כמו האפשרות של התניית טיפול רפואי בתשלו , טמוני  ג  סיכוני 

__________________ 
 .1959 ט"התשי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספי ( לחוק שירות המדינה 7לפי סעי    5
אלא לתרומות , בטיוטת הנוהל הבינמשרדי מוצע כי לא תתבקש החלטת ממשלה פרטנית לכל תרומה  6

 .ח"ו# ש מילי5העולות על 
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לסיכוני  אלה
7

 שלא לקבל 1986המשרד את בתי החולי  כבר בשנת ולכ  הנחה , 
הבדיקה העלתה כי בית .  א  הפי  חוזר בנושא1998ובשנת , תרומה מחולה בעת אשפוזו
בחתימת מנהל המחלקה שבה ה  ,  במכתב לחולי 2009חולי  מסוי  פנה בשנת 

ולפיה , וזאת בניגוד להנחיית המשרד, בבקשה להרי  תרומה לבית החולי , אושפזו
הדר" היחידה לפנייה לחולי  לאחר אשפוז היא הצבת מעטפות ע  מכתב פנייה סמו" 

 .לדלפקי השחרור בבית החולי 
השנה שבה הצהיר המשרד כי בכוונתו לערו" ביקורת , 2004הבדיקה העלתה כי מאז 

לא בדק המשרד את נושא קבלת , 2011בתחו  קבלת תרומות ממאושפזי  ועד ינואר 
  .  בבתי החולי  או במוסד רפואי אחרהתרומות ממטופלי 

 מימו  פרויקטי  לפיתוח מערכת האשפוז מכספי תרומות
ראוי . חלק ניכר מהתרומות הוא לצורכי תשתית רפואית הכוללת בעיקר מבני  וציוד

תכנית שתשמש בסיס לתהליכי , שמשרד הבריאות יכי  תכנית אב לבינוי ולהצטיידות
 . נוי וההצטיידות ועל נחיצות גיוס התרומותהפיקוח והבקרה על פרויקטי הבי

ז .1 ו פ ש א ה ר   ע מ ו   נ כ ת ת  י נ כ בעקבות החלטת ממשלה הכי  המשרד : ת
התכנית כוללת ". תחזית תכנו  מער" האשפוז הכללי" תכנית שכותרתה 2005בשנת 

לגבי הוספת מיטות אשפוז ) 2025שנת (ולטווח הארו" ) 2015שנת (תחזית לטווח הבינוני 
נה מתייחסת להוספת מכוני  ומרפאות או לשיפור המבני  הקיימי  ואי, בלבד

משרד הבריאות ומשרד האוצר לא . תכנית זו יכולה לשמש בסיס לתכנית אב. ולשדרוג 
דנו בתכנית ומשרד האוצר לא אישר אותה
8

בשני  האחרונות רק בתי חולי  . 
, מוסיפי  מבני ) בעיקר בתי החולי  הגדולי  במרכז האר (המצליחי  לגייס תרומות 

 . מכוני  וכ  משפרי  מבני  קיימי 
כמו תיקוני  נדרשי  בנושא , משרד הבריאות הערי" את צורכי מערכת האשפוז

, וכ  שדרוג מחלקות בבתי חולי  שוני , שדרוג תשתיות הנדסיות ורפואיות, בטיחות
ת ירדו בפועל תקציבי הפיתוח השוט  לבנייה ותשתיו. ח"ביותר משלושה מיליארד ש

שמרבית  הוקצו  (2010ח בשנת " מליו  ש280* לכ1995ח בשנת " מליו  ש600*מכ
 ). לטובת בתי החולי  הפסיכיאטריי 

ואול  בידי , חלק מבתי החולי  גיבשו תכניות פיתוח שחלק  מסתמ" על תרומות
המשרד אי  נתוני  מלאי  על המקורות הכספיי  הצפויי  שיאפשרו מימוש תכניות 

הוספת תקני כוח אד  *ישור המשרד מתקבל בדר" כלל בדיעבד ומותנה באיוא, אלה
הלכה למעשה פרויקטי הבינוי וההצטיידות נקבעי  לעתי  לפי רצונותיה  . ותקציבי 

של התורמי  ולאו דווקא לפי צורכי מערכת הבריאות הציבורית וסדרי העדיפויות 
 .שלה

__________________ 
 בהנחיות פרקליטות המדינה בעניי  מדיניות התביעה בהעמדה לדי  בעברות 2.3' כ  למשל בהנחיה מס  7

התניית : "בהנחיה נקבע. 1.8.02, של התניית ביצוע טיפול רפואי במת  תרומה כספית לבית החולי 
בתרומה כספית מצד , או ציבוריעל ידי רופא בבית חולי  ממשלתי , כגו  ניתוח, ביצוע טיפול רפואי

עשויה להוות עבירה של עושק או הפרת אמוני  על ידי עובד , החולה או משפחתו לבית החולי 
 ".ציבור

 .51' עמ, "מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולי  כלליי "בעניי  זה ראו ג  בדוח זה בפרק   8
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ה  .2 י ר פ י ר פ ל ז  כ ר מ י   ב ת  ו מ ו ר ת ב י   ר ע מרכזי  מדיווחי ה :פ
הרפואיי  למשרד מבקר המדינה עולה כי קיימי  פערי  ניכרי  בהיקפי התרומות 

לפיכ% גדלה . המגיעות למרכזי  הרפואיי  במרכז האר* לבי  אלה המגיעי  לפריפריה
  .השוויוניות בהספקת שירותי  רפואיי  בי  המרכז לבי  הפריפריה"אי

 סיכו  והמלצות
ופעילות , רכת הרפואית הציבורית ולקידומהתרומות ה  מקור לשיפור המע .1

אגודות הידידי  בצד המרכזי  הרפואיי  היא מבורכת ותורמת רבות למערכת 
, ע  זאת. בייחוד בהיעדר תקציבי  ממשלתיי  מספיקי  לפיתוח מערכת זו, הבריאות

משרד מבקר המדינה סובר שעל המשרד ועל בתי החולי  הממשלתיי  להסדיר את 
  ביניה  לבי  אגודות הידידי  באמצעות נהלי  וכריתת הסכמי  אשר מערכת היחסי

אגב זאת יש לאפשר שקיפות . יאפשרו שקיפות על אודות פעילות האגודות לעיני המשרד
, ג  לביקורת מטע  משרד מבקר המדינה באמצעות קביעה ברורה בתקנוני העמותות

ופועלות עבור בתי חולי  זאת בהיות אגודות הידידי  נסמכות על תרומות מהציבור 
 . ציבוריי  או ממשלתיי  ובשמ 

על המשרד לפעול לקבלת מידע נאות על פעילות אגודות הידידי  שליד בתי החולי  
הממשלתיי  ולהסדיר את פעילות  מול בתי החולי  שבשמ  ה  פועלות ואל מול 

ת מ  הראוי שהמשרד יבח  אפשרות לאמ* א, לדעת משרד מבקר המדינה. המשרד
העקרונות בטיוטת הנוהל של שירותי בריאות כללית בנוגע לעמותות הפועלות ליד 

 . בשינויי  המחויבי , מוסדותיה
אגודות ידידי  שליד בתי החולי  הממשלתיי  ושל הכללית ה  גופי  בעלי  .2

לכ  לדעת משרד מבקר המדינה ראוי . שחלק  ה  גופי  מבוקרי , מאפייני  ציבוריי 
שה  מבצעות ייעשו על פי העקרונות שמנחי  גופי  ציבוריי  בפעילות  כי הפעולות 
הגינות , לפיכ% מ  הראוי שגופי  אלו יפעלו לפי עקרונות של שוויו . בתחו  זה

בכלל זה מ  הראוי שהתקשרויותיה  ע  הקבלני  וע  הספקי  ייעשו . ושקיפות
ויו  הזדמנויות בי  דבר שיש בו כדי להבטיח שו, בהתא  לעקרונות דיני המכרזי 

במסגרת ההסכמי  , ראוי כי בתי החולי . המציעי  ומקסו  היתרונות לגו( המתקשר
 .יעגנו בהסכמי  את העקרונות הללו, שאות  יכרתו ע  אגודות הידידי 

כדי להבטיח , על א( הצור% להסתמ% על קבלת תרומות למימו  פעולות הבינוי .3
תכנית אב אשר תדרג את סדרי העדיפות לקידו  טיפול רפואי נאות וראוי יש להכי  

יש . תו% כדי התייחסות להגדלת הביקוש ולהתפתחויות הטכנולוגיות, מערכת הבריאות
 .לדאוג שהבניה באמצעות תרומות לא תיצור כפל תשתיות במערכת הבריאות

למע  הגברת השקיפות בפעילות מול חברות תרופות תוק  חוק ביטוח בריאות  .4
כ% שהגופי  התורמי  למוסדות בריאות ומקבלי התרומות , 2011ינואר ממלכתי ב

ידווחו לשר הבריאות על סכומי התרומות ועל שמות הרופאי  והחוקרי  בתחו  
אחרי . ח" ש2,500הרפואה או הבריאות שלה  ניתנה תרומה בשווי שנתי העולה על 
לעמוד על אפשרות שהמשרד יקבל את הדיווחי  על התרומות ראוי שיבדוק אות  כדי 

 .  וכדי לבחו  סוגיות אתיות שונות לניגוד ענייני
, )מ"נש(בשיתו( נציבות שירות המדינה , האוצר והמשפטי , על משרדי הבריאות .5

לבחו  את נושא התרומות לאגודות הידידי  המממנות את העסקת כוח האד  
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תיי  מצד גורמי  מדובר במימו  של תקני  בבתי חולי  ממשל. במחלקות בתי החולי 
ובעיקר חברות תרופות הנתונות בקשרי  מסחריי  , פרטיי  ומצד גורמי  מסחריי 

על הבחינה להתייחס ג  אל תקינת כוח האד  הקיימת ואל . ע  המרכזי  הרפואיי 
ראוי ג  לסיי  בהקד  את הכנת נוהל התרומות המיוחד . רמת השירות הראויה

 .שכת כבר יותר מחמש שני שהעבודה עליו נמ, למערכת הבריאות
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 פינוי רפואי באמצעות מסוקי 
יש להביא פצוע לטיפול בזמ  הקצר ביותר , על פי ההנחיות הרפואיות המקובלות .1
"שעת הזהב" בתו   

1

במצבי  מסוימי  הפינוי באמבולנס איטי מדי ולכ  כדי להציל . 
נפגע תקיפה פלילית , נפגע תאונת דרכי  או תאונה אחרת(חיי  ראוי לפנות פצוע 

הוא הדי  בחולה שמצבו . במסוק למרכז טראומה המתאי  לטיפול בו) ונפגע טרור
פינוי . שלעתי  יש לפנותו במסוק למרכז רפואי מתאי  כדי להציל את חייו, קשה

במסוק יקר בהרבה מפינוי באמבולנס ולכ  יש לעשות עבודת מטה כדי לקבוע לש  כ  
 .אמות מידה

י הרפואי הדחו# בישראל כלל בעשורי  האחרוני  את מער  מער  הפינו .2
 2007ומאז סו# שנת , ל"ואת מסוקי צה) א" מד להל  (האמבולנסי  של מג  דוד אדו  

 החברה  להל  (א " ג  מסוקי  פרטיי  של חברה פרטית שהתקשרה ע  מד 
 ).החברה, הפרטית

 2010עד דצמבר ) 2007דצמבר (מאז הפעלת שירות הפינוי הפרטי באמצעות מסוקי  
, נפגעי תאונות דרכי ) 65% כ(מרבית  ,  איש800 פונו לטיפול רפואי במסוק כ

 הוא נית  במש   השירות לא היה ארצי .  חולי  שמצב  חייב פינוי דחו# ומיעוט  
בצפו  . ואחר כ  הופסק,  בדרו  האר* ובאזור ירושלי 2008חודשי  ספורי  בשנת 
 12בטבריה במש  " פוריה"מסוק המוצב במרכז הרפואי נית  השירות באמצעות 

הפסקות . השירות הופסק למש  חודש ג  בצפו . שבעה ימי  בשבוע, שעות ביממה
  .השירות בכל האזורי  היו עקב קשיי מימו 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את קבלת 2010אוגוסט "2009בחודשי  נובמבר 
 באמצעות " ה  של נפגעי תאונות דרכי  וה  של חולי  "רפואי ההחלטות לפינוי 

, ) המשרד"להל  (הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות . מסוקי  ואת סוגיית מימונו
בירורי  נערכו במשרד . ביטוח וחיסכו  במשרד האוצר, א ובאג( שוק ההו "במד

  .ל ובאיגוד חברות הביטוח בישראל"בצה, בארבע קופות החולי , התחבורה
 עיקרי הממצאי 

י  .1 כ ר ד ת  ו נ ו א ת י  ע ג פ נ י  ו נ י י  פ ק ו ס מ ת  ו ע צ מ א כבר בשנת : ב
הממשלה  החליטה2005

2
 להרחיב ולשפר את מערכי הטראומה בבתי החולי  ולפעול 

הפינוי האזרחי . להבטחת פינוי באמצעות מסוקי  מאזורי  מרוחקי  ממרכז האר*

__________________ 
ככל . כז הרפואי המתאי  לסוג הפציעה הזמ  מהפציעה עד קבלת הטיפול במר מונח מתחו  הטראומה   1

 .גדל הסיכוי להצלת חיי , שהזמ  קצר
 .17.7.05  מ3917החלטה מספר   2
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א בלא "קשרה ע  מד ביזמת חברה שהת2007באמצעות מסוקי  החל בסו( שנת 
 . שקדמה לכ% עבודת מטה מסודרת של משרד הבריאות

 הייתה האחריות למימו  ההוצאות הרפואיות של נפגעי תאונות 2009עד סו( שנת 
 הוחלה על קופות החולי  האחריות 2010בינואר . דרכי  מוטלת על חברות הביטוח

למימו  טיפולי  רפואיי  הכלולי  בסל שירותי הבריאות
3

; פגעי תאונות דרכי  לנ
 "ואול  פינוי הנפגע במסוק למרכז רפואי המשי% להיות ממומ  על ידי חברות הביטוח 

 . קופות החולי  לא חויבו לממ  זאת
החליטה ועדת סל שירותי הבריאות, 2011בינואר , לאחר סיו  הביקורת

4
 ועדת "להל   (

נוי הרפואי באמצעות ח למימו  הפי"להוסי( לתקציב המשרד ארבעה מיליו  ש) הסל
עד תחילת פברואר . מסוקי  לנפגעי  שאינ  זכאי  למימו  השירות לפי חוק אחר

 עדיי  לא נחת  ע  מפעיל הסכ  להסדרת כל הענייני  הקשורי  בפינוי 2011
לכשייחת  יהיה צור% לכלול בו אמות מידה ותעריפי  לפינוי שיהיו . באמצעות מסוקי 

 .כ%מקובלי  על כל המעורבי  ב
ביטוח וחיסכו  במשרד האוצר סבור כי פינוי של נפגע תאונת , הממונה על שוק ההו 

הוא חלק מהשירותי  , כשיש לכ% צור% רפואי, דרכי  לקבלת טיפול באמצעות מסוק
מימו  הפינוי הוא באחריות , לדעתו; אשר לה  זכאי  מבוטחי  בביטוח רכב חובה

 הביטוח סבור שהמדיניות בעניי  הצור% איגוד חברות, לעומת זאת. חברות הביטוח
בפינוי רפואי באמצעות מסוקי  צריכה להיקבע על פי סוג האירוע הרפואי וחומרת מצב 

תו% קביעת קריטריוני  ברורי  ונהלי  , על פי מחקרי  רפואיי  וכלכליי , הפצוע
המודל של הפעלת , לטענתו. דבר זה לא נעשה, לדעתו; לפינוי ולפיקוח על מחירו

ל "מנכ. השירות בידי חברה פרטית אינו נכו  שכ  היא פועלת להשגת מרב הרווחי 
א ואיגוד חברות הביטוח טענו שהמסוקי  של החברה הפרטית אינ  מתאימי  "מד

א% החברה , לפינוי כל סוגי הנפגעי  משו  שקיימת בה  גישה חלקית בלבד לפצוע
 . מתאימי  לייעוד , שמשתמשי  בה  ג  במדינות אחרות, גורסת שהמסוקי 

י   .2 פ ו ח ד י   י א ו פ ר י   ר ק מ ב י   ק ו ס מ ת  ו ע צ מ א ב י  ו נ י פ
י   ר ח י(א ב ב ל ע  ו ר י ד, א ו ע ו י  ח ו מ ע  ו ר י הבדיקה העלתה שמשרד : )א

אול  עד , הבריאות הכיר אמנ  בחיוניות הפינוי של נפגעי  אחרי  באמצעות מסוקי 
 .  המדינה לא הקצתה לכ% תקציב2010דצמבר 

ה  .3 ר ד ס ה ה י  כ י ל נ ה ו מ בת צ מ  דנה המועצה 2008ביולי )  א(:   ת 
הלאומית לטראומה
5

 2009באפריל )  ב.   (א" בפינויי  הרפואיי  באמצעות החברה ומד
מנהל , ר ארי שמיס"בראשות ד" לבחינת פינוי בהיטס בידי גור  אזרחי"הגישה ועדה 

. אבי ישראלי' פרופ, ל המשרד דאז"את המלצותיה למנכ, בית החולי  הכללי שיבא
חברי הוועדה קבעו כי יש צור% במער% אזרחי לפינוי בהיטס על פי קריטריוני  

היא לא ראתה הבדל בי  פינוי באמצעות . לי"גאוגרפיי  ורפואיי  במקביל למער% הצה
__________________ 

טיפולי  רפואיי  בנפגעי תאונות דרכי  שאינ  נכללי  בסל שירותי הבריאות ממומני  על ידי חברות   3
 .הביטוח

על פי חוק ביטוח , ותי הבריאותהוועדה אחראית להוספת רכיבי  וטכנולוגיות רפואיות לסל שיר  4
 .1994 ד"התשנ, בריאות ממלכתי

המועצות הלאומיות ה  גופי  מייעצי  מקצועיי  של המשרד בתחומי בריאות וה  מתמנות בידי   5
תפקיד  לסייע למשרד בהתוויית מדיניות בריאות ולייע% לו ג  לגבי אימו% טכנולוגיות וגישות . ל"המנכ

 . טיפוליות חדשות
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, מסוקי  של פצועי  מתאונות דרכי  ובי  פינוי באמצעות מסוקי  של נפגעי  אחרי 
הוועדה ג  קבעה שעל המדינה . חדי אלא קבעה לש  כ% קריטריוני  מקצועיי  א

להחליט בעניי  הגור  שיפעיל את המער% האזרחי של פינוי באמצעות מסוקי 
6

 ולקיי  
, הלי% רישוי למוקד שיפעיל את המסוקי  ולמסוקי  עצמ  לפי הנוהג לגבי אמבולנס

 צוות אוויר "הציוד הרפואי במסוק וכוח אד  המקצועי , כולל מאפייניה  הטכניי 
 .ות רפואיוצו

 החליט המשרד לבדוק את הכללת השירות בסל הבריאות וקבע כי העניי  2009ביוני 
נית  , א"לדעת מד. א"יטופל במסגרת הארגו  מחדש של מער% הטיפול הנמר* במד

כפי שקובעי  , לפתור את הבעיה באמצעות קביעת תערי( לפינוי באמצעות מסוקי 
ניידת טיפול ,  לב "אמבולנס רגיל (לנס המפנה תערי( לפינוי באמבולנס לפי סוג האמבו

 " אט"  ואמבולנס טיפול נמר* " נט"נמר* 
7

א הודיע שא  ייקבע תערי( מעי  זה "מד). 
 .הוא ידאג לגביית התשלו  בעבור הפינוי מחברות הביטוח ומקופות החולי 

ש   " בעיקר בדרו  האר* "נוס( על בעיית ההסדרה מתעורר חשש לקיפוח של נפגעי  
  . אי  כלל פינוי באמצעות מסוקי 

 סיכו  והמלצות
נתקל , שירות חיוני ומציל חיי  שנית  רק בפריפריה, שירות הפינוי באמצעות מסוקי 

א תערי( לפינוי באמצעות "משרד הבריאות לא קבע למד. מאז הפעלתו בקשיי מימו 
  מסוימי  לא במקרי. מסוקי  ולא קבע לכ% קריטריוני  מקובלי  על חברות הביטוח

שה  מרבית המפוני  , הסכימו חברות הביטוח לממ  פינוי נפגעי תאונות דרכי 
וג  הפינוי במסוק של ; בטענה שלא הייתה הצדקה רפואית לפינוי, באמצעות מסוקי 

עד . נפגעי  או חולי  אחרי  לא הוסדר בשו  צורה למרות ההכרה שיש בכ% צור%
 בעיקר "ומתעורר עקב כ% חשש לקיפוח של נפגעי  ,  נית  השירות במשורה2011תחילת 

 . בדרו  האר*
יוער כי במהל% התקופה הנסקרת ,  שהוא דבר חיוני ומבור%"לצד הפעלת השירות 

משרד הבריאות לא עשה עבודת מטה ולא קיי  בשיתו( ע  גורמי  נוספי  הלי% קבלת 
פי שהיה ראוי כ, החלטות סדור בעניי  הפעלת הפינוי הרפואי באמצעות מסוקי 

א( שהוועדה לבחינת פינוי בהיטס בידי גור  אזרחי המליצה על כ% כבר בשנת , לעשות
וועדת הסל החליטה ,  הוסדר חלקית הפינוי באמצעות מסוקי 2011בינואר . 2009

 בתקציב " רק לנפגעי  שפינוָי  אינו מוסדר בחוק אחר "לכלול את מימו  השירות 
 . משרד הבריאות ובאחריותו

על משרד הבריאות לקיי  עבודת מטה בעניי  הפעלת הפינוי הרפואי באמצעות מסוקי  
ובי  השאר להחליט א  לצור% קיו  השירות יש להחיל את המבחני  שקבעה הוועדה 

על משרד הבריאות לקבוע באיזו . או לקבוע מבחני  אחרי , לבחינת פינוי בהיטס
נושא כדי שתושבי הפריפריה או מי מתכונת ראוי לפעול ולקבל במהירות החלטות ב

לאחר סיו  עבודת המטה ואישורה יש להגיע . שנקלע לש  יוכלו לקבל את השירות

__________________ 
 .וועדה הייתה מודעת להשלכות הנובעות מקיו  שתי מערכות לפינוי בהיטסה  6
 .  כולל ג  רופא"  כולל פרמדיק ונט"אט; אמבולנס לב  כולל חובש בלבד  7
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יש לקבוע ; להסכ  ע  הגו( שהמשרד יחליט שהוא אחראי על הפעלת השירות
יש ג  לקבוע . קריטריוני  לפינוי ותעריפי  שיהיו מקובלי  על כל המעורבי  בעניי 

לצוותי  הרפואיי  ולגו( שיתפעל את , י כשירות למסוקי  עצמ קריטריוני  ותנא
 . המסוקי 
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 ממצאי מעקב
 מניעת השמנה

תופעות של , ובכלל זה בישראל, בעשורי  האחרוני  התפתחו באוכלוסיית העול 
עוד  משקל והשמנת יתר
1

ירידה באיכותו , מהגדלת שפע המזו , בי  היתר, הנובעות, 
השמנה מוגדרת . ה ברמת הפעילות הגופנית של האוכלוסייהויריד) מזו  מהיר ומוכ (

מקצרת את תוחלת , בעול  ובישראל כמחלה כרונית הפוגעת במערכות רבות בגו 
, סוכרת, מגבירה את הסיכו  לחלות במחלות לב, פוגעת קשות באיכות החיי , החיי 

 כי מנתוני משרד הבריאות עולה.  וסרט דרכי הנשימהשל מחלות , יתר לח  ד 
 מיליארד 10!ההשמנה גורמת למדינה ולאזרחיה נזק כספי ישיר ועקי  המוער  בכ

 מיליארד 60! הסתכמה בכ2009!כאשר ההוצאה הלאומית על בריאות ב, ח בשנה"ש
ישראל נמנית , 2008!2007על פי נתוני  של ארגו  הבריאות העולמי מהשני  . ח"ש

ומספר הסובלי  מעוד  , נה בעול ע  עשר המדינות המובילות בעליית שיעורי ההשמ
על פי נתוני משרד .  השני  האחרונות30!משקל והשמנת יתר בה עלה פי שלושה ב

 ומעלה סובלי  מעוד  משקל והשמנת 65 מבני 69.2%! ו64!18 מבני 44.1%הבריאות 
 ומעלה סובלי  מהשמנת 65 מבני 25.3%! ו64!18 מבני 11.8%). 25! גדול מBMI(יתר 
)30!דול מ גBMI(יתר 

2

!2007מנתוני האגודה למע  שירותי בריאות הציבור לשני  . 
סובלי  מעוד  משקל והשמנת יתר ' ט!' מהתלמידי  בכיתות א22.5%! עולה ש2009

  .  מתוכ  סובלי  מהשמנת יתר8%!ו
 פעולות הביקורת

 דוח  להל  ( פרס  משרד מבקר המדינה דוח בנושא מניעת השמנה 2008בשנת 
)וד הביקורת הק

3

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת 2010דצמבר  בחודשי  מרס. 
הרשויות המקומיות וגופי  , מעקב ובה בדק את הפעולות שעשו משרדי הממשלה

הביקורת נעשתה במשרד . נוספי  בתחו  זה מאז פורס  דוח הביקורת הקוד 
המסחר , במשרד התעשייה, במשרד החינו!, בארבע קופות החולי , הבריאות

. ל ובמשטרת ישראל"בצה, במרכז השלטו  המקומי, )ת" משרד התמ להל  (תעסוקה וה
ברשות המסי  בישראל , במשרד האוצר, בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה

, ירושלי , ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ובעיריות תל אביב, ) רשות המסי  להל  (
 . חיפה ואשקלו 

__________________ 
1  BMI   Body Mass Index    בריבוע הגובה ) בקילוגרמי ( מחושב על ידי חלוקת משקל הגו

 BMI 30; "משקל עוד " מוגדר 29.9 עד BMI 25; "משקל תקי " מוגדר 24.9 עד BMI 20). במטרי (
 Morbid" (השמנה חולנית" מוגדר 40 גדול מ BMI ; (Obesity)"השמנת יתר" מוגדר 39.9עד 

Obesity .( 
 . הנסמכי  על דיווח  של הנשאלי , 2008נתוני משרד הבריאות לשנת   2
 .519' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  3
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 עיקרי הממצאי 
 בות לטיפול בהשמנה תכניות התער

מניעת השמנה מחייבת טיפול מערכתי ושיתו  פעולה של משרדי ממשלה וגופי  רבי  
 מעי  תכנית  משרדית  לש  כ  יש להכי  תכנית פעולה בי . שיש לה  נגיעה לנושא

פעילות , משרד הבריאות אמנ  יז  תכנית לאומית לתזונה. לאומית להתערבות כוללת
המציבה יעדי  לצמצו  ההשמנה ומציעה ,  ומחלות כרוניותגופנית ומניעת השמנה

אול  הוא הציג תכנית זו למשרד , ) התכנית הלאומית להל  (דרכי  למדידת השפעתה 
לקראת סיו  הביקורת ולאחר קבלת טיוטת דוח , 2010ראש הממשלה רק בנובמבר 

ית עוד נמצא כי הממשלה טר  אישרה את התכנ. המעקב של משרד מבקר המדינה
וממילא משרדי הממשלה והגופי  האחרי  , טר  הקצתה לה משאבי , הלאומית

הפעילות שנעשתה בשטח , במועד הביקורת. הנוגעי  בדבר טר  החלו לפעול על פיה
לפיכ  לא היה בה . הייתה מבוזרת ומועטה לעומת הצרכי  ולא תואמה בידי גור  אחד

  .להל כמפורט , כדי לחולל שינוי במצב ההשמנה בישראל
 מניעת השמנה בקרב ילדי  ובני נוער

כיוו  שלילדי  קל להוריד את , חשוב במיוחד לטפל בהשמנה אצל ילדי  ולמנוע אותה
וכ  משו  שככל שמידת , שיעור השומ  בגו  בלי לרדת במשקל כאשר קומת  גדלה

 . קשה יותר להגיע למשקל הרצוי בעזרת דיאטה, ההשמנה גדולה יותר
ה  נ ו ז ת ל ו   נ י ת ח כ ר ע מ ב ה  נ מ ש ה ת  ע י נ מ ל ת  ו ל ו ע פ ו ה  נ ו כ נ

ו  נ י ח המעקב העלה כי אמנ  חלה התקדמות בפעולות של משרד החינו  בתחו  : ה
ובחלק ממוסדות החינו  הופעלו תכניות למאבק בתופעת , החינו  למניעת השמנה

ואול  פעולות משרד החינו  צריכות להיגזר מהתכנית הלאומית שהוכנה . ההשמנה
כיוו  שכ  מרכיבי  חשובי  . תכנית זו טר  אושרה, וכאמור, יאותבשיתו  משרד הבר

ובכלל זה מעקב ובקרה בעניי  הישגי תכניות , בה לא יושמו בתכניות משרד החינו 
 . הלימודי  בתחו  זה שכבר הופעלו

ת  ו ד ס ו מ ב א  י ר ב א  ל ו   ז מ י  ר צ ו מ ת  ר י כ מ ל  ע י   ר ו ס י א ו ת  ו ל ב ג ה
ו  נ י ביל באמצעות חקיקה מכירה של מזו  א  על פי שוועדות שונות המליצו להג :ח

לרבות החלטת הוועדה לזכויות הילד , ומשקאות עתירי קלוריות במוסדות החינו 
הנושא . משרדי הבריאות והחינו  טר  יזמו חקיקה בנושא, 2009בכנסת בנובמבר 

הקובע כללי  בדבר מכירת , 2006ל משרד החינו  שיצא בשנת "הוסדר רק בחוזר מנכ
אול  ; בקֶפֶטריות ובקיוסקי , במזנוני ,  חינוכיי  במכונות אוטומטיותמזו  במוסדות

ונמצא כי בתיכוני  ובחטיבות ביניי  עדיי  נמכרי  מזונות עתירי , החוזר לא נאכ 
 .פחמימות וסוכרי , שומני 

לא התנו את , נמצא כי הרשויות שנבדקו ושבתחומ  פועלי  קיוסקי  בתו  בתי ספר
משרד החינו  לא עשה סקר בנושא ; ידה בדרישות החוזרהשכרת הקיוסקי  בעמ

משרדי החינו  . עמידת הקיוסקי  בתנאי החוזר ולא קיבל החלטות בנושא זה
א  לא . והבריאות לא קידמו חקיקה שתאסור מכירת מזו  לא בריא במוסדות החינו 

משרד החינו  ומשרד , נמצא תיעוד המעיד על תיאו  ושיתו  פעולה בי  הרשויות
 . והוא אינו מטופל כראוי, הבריאות בנושא זה
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י  ד י מ ל ת ת  נ ז הועלה כי ערכ  התזונתי של הארוחות המוגשות לתלמידי  על : ה
ולכ  לא נית  לדעת א  הרכב  התזונתי מאוז  ועומד , פי חוק ארוחה יומית לא נבדק

חלק מהתלמידי  הלומדי  יו  חינו  ארו  במסגרת תכנית . בהנחיות משרד הבריאות
אינ  מקבלי  ארוחה , 15:30 או עד 14:30לעתי  עד , של משרד החינו " אופק חדש"

בייחוד א  ה  קוני  , יש חשש כי תזונת  אינה בריאה ומאוזנת. יומית בבית הספר
יצוי  כי בתי ספר רבי  כבר הצטרפו . מזו  לא בריא במזנוני  ובקיוסקי  שבבתי הספר

 700,000  בתי ספר שבה  כ1,700 ת בכוהיא כבר מיושמ, "אופק חדש"לתכנית 
בי  במסגרת , על משרד החינו  להחליט על הדר  שבה יוזנו תלמידי  אלה. תלמידי 

 . תכנית ההזנה ובי  בדר  אחרת
י   ד ע ו י מ ה ו   ז מ י  ר צ ו מ ל  ש ק  ו ו י ש ו ו   ס ר פ ל  ע ת  ו ל ב ג ה

י  ד ל י , ת"בביקורת המעקב נמצא כי לאחר שני  של דיוני  במשרד התמ: ל
גדו יצרני המזו  לחקיקה שמטרתה להגביל את הפרסו  של מוצרי מזו  שבמהלכ  התנ

ת את "עצר משרד התמ, משמיני  וטענו כי היא פוגעת בחופש הביטוי ובשוק החופשי
של " הסדרה עצמית"הליכי החקיקה בתחו  זה ובמקומ  החל בעבודת מטה ל

מכא  . ורת באמצעות הכנת קוד אתי לפרסו  מוצרי מזו  באמצעי התקש היצרני  
, ובמיוחד הילדי , הצרכני , ת לעסוק בנושא"שא  שחלפו שני  מאז החל משרד התמ

עדיי  אינ  מוגני  בחוק מפני פרסו  של מוצרי , המושפעי  ביתר קלות מפרסומות
  . שלא כמקובל במדינות רבות בעול , מזו  משמיני 

 מסירת מידע לאוכלוסייה בדבר הרכב המזו  וערכו התזונתי 
י .1 ת נ ו ז ת ו   מ י ס ל ה  ד ע ו ו המעקב העלה כי א  על פי שהוועדה לסימו  : ה

תדירות מפגשיה הייתה . פעולותיה היו מועטות, 2002תזונתי החלה לפעול כבר בשנת 
הוועדה לא קבעה סדר עדיפויות . ונוכחות חבריה במפגשי  הייתה מעטה, נמוכה

 מאוד נושאי  ולא והיא קידמה מעט, לנושאי  שבכוונתה להסדיר ותכנית עבודה
ולבסו  , בדיוני הוועדה עלתה האפשרות להחלי  חלק מחבריה. השיגה את מטרותיה

ואול  מאז . סוכ  כי יוגדרו החסרי  בסימו  התזונתי והנושאי  שעל הוועדה לקד 
 לא התכנסה הוועדה כלל ולא 2010 ועד מועד סיו  הביקורת בדצמבר 2008אוקטובר 

 . קידמה הנושאי  הללו
מ .2 ת ה ד  ר ש מ ת  ו ב ר ו ע מ ר  ד ע י ו  "ה מ י ס ה ת  ר ד ס ה ב ת 

י ת נ ו ז ת להל   (1981 א"התשמ, ת ממונה על ביצוע חוק הגנת הצרכ "משרד התמ: ה
העוסק בי  היתר באיסור הטעיית הצרכני  בעניי  רכישת מוצרי , ) חוק הגנת הצרכ  

, ובביקורת נמצא כי למרות סמכותו ז. מרכיביה  והסיכוני  הכרוכי  בצריכת , מזו 
ת בנושא הסימו  התזונתי ולא היה שות  לדיוני  של הוועדה "לא טיפל משרד התמ

 . לסימו  תזונתי
ו  .3 ז מ ב י  ת נ ו ז ת ו   מ י ס ב ת  ק ס ו ע ה ה  ק י ק בדוח הביקורת הקוד  : ח

הוער על תיקוני  שוני  שיש לעשות בסימו  התזונתי כדי לספק לצרכני  מידע אמי  
משרד הבריאות עדכ  את ההנחיות , שומני בכל הנוגע ל. וברור בעניי  הרכב המזו 

 אישרה הכנסת תיקו  לתקנות בריאות הציבור 2010ובפברואר , בעניי  הסימו  התזונתי
על מוצרי  ) שומ  רווי וכולסטרול, שומ  טרנס(ולפיו יש לפרט את סוגי השומ  

במועד סיו  הביקורת התקנות .  שומ  ומעלה4.5% שומ  ומעלה במקו  2%המכילי  
 לא הייתה חובה 2010עד שנת , אשר לסוכרי . נוסח  המתוק  לא פורסמו ברשומותב

 2010חוק חדש שהתקבל ביולי . לציי  את כמות הסוכרי  בסימו  התזונתי שעל המזו 
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הפחמימות המורכבות והסיבי  , מחייב לפרט בסעי  הפחמימות את כמות הסוכרי 
 . תקנות בנושאאול  טר  הותקנו, התזונתיי  במזו  ארוז מראש

ר   .4 ת נ ת  ת ח פ ח(ה ל ו ) מ ז מ צריכה עודפת של מלח עלולה לגרו  : ב
וועדה של הוועדה  לפני כמה שני  הוקמה תת. לעלייה בלח0 הד  ולפגוע בכליות

ואול  היא טר  . והיא הייתה אמורה לפעול להפחתת המלח במזו , לסימו  תזונתי
 לאומית תכנית הכי  יאותהבר משרד. הגישה המלצות ולפיכ  הנושא לא קוד 

 שר אול , 2010 בנובמבר המשרד ל"למנכ והגישה באוכלוסייה המלח צריכת להפחתת
  .בביצועה הוחל וטר אותה  אישר טר  הבריאות

 מת  ייעו  תזונתי לאוכלוסייה 
במסגרת סל שירותי הבריאות זכאי  לייעו0 תזונתי רק הסובלי  מבעיות במערכת 

, חולי כליות וחולי סוכרת, כגו  חולי  המטופלי  בדיאליזה, העיכול וחולי  כרוניי 
חלק מקופות החולי  . ואילו הסובלי  מהשמנה או מעוד  משקל אינ  זכאי  לו

וחלק  ג  נותנות ייעו0 תזונתי במסגרת , הרחיבו ביזמת  את הזכאות לייעו0 תזונתי
באר0 אינ  מבוטחי   ממבוטחי הקופות 30% כ).  " שב להל  (שירותי בריאות נוספי  

, כלכליות חלשות שרובה משתייכת לשכבות חברתיות, ודווקא באוכלוסייה זו,  "בשב
  . בעיית ההשמנה נפוצה יותר

 עידוד האוכלוסייה לעשות פעילות גופנית 
י  ר ג ו ב מ ל  ש ת  י נ פ ו ג ת  ו ל י ע פ ד  ו ד י המעקב העלה כי פעולות הגופי  : ע

. ת ומקומיות ואינ  מרוכזות בידי גו  אחדהמבוקרי  לעידוד פעילות גופנית ה  נקודתיו
 2010ביוני . על כ  לא נקבעו לה  סדרי עדיפות ולא הוסקו מסקנות בעניי  יעילות 

 והמועצה הלאומית לבריאות האישה לכלול בסל שירותי 20204הוועדה  המליצו תת
 לש , הבריאות ייעו0 והכוונה לפעילות גופנית מקדמת בריאות על ידי אנשי מקצוע

כדי שכל תושב יהיה זכאי לקבל את השירות בקופות , מניעת מחלות ולטיפול בה 
עוד המליצו לקבוע כי שיעור מקבלי הייעו0 לפעילות גופנית ישמש מדד לאומי . החולי 

במעקב נמצא כי ניסיו  משרד הבריאות . 5קבוע ויהיה חלק מתכנית המדדי  הלאומית
ת גופנית נתקל בהתנגדות חלק מהקופות ונחל לגבש מדדי איכות בתחו  הייעו0 לפעילו

 . כישלו 
ר פ ס ה י  ת ב ב ת  י נ פ ו ג ת  ו ל י ע תלמידי ישראל נמצאי  בתחתית רשימת : פ

בתי ספר באר0 מקדישי  . מדינות אירופה מבחינת מספר שעות החינו  הגופני בשבוע
ות בחינו  החרדי מוקדש.  דקות90  ובס  הכול , שני שיעורי  בלבד בשבוע לחינו  גופני

במחקר שנעשה בקרב תלמידי תיכו  , יתרה מכ .  דקות בשבוע לחינו  הגופני40רק 
נמצא כי בפועל עושי  התלמידי  פעילות גופנית בינונית או מאומצת במש  ארבע עד 

__________________ 
 . שהקי  משרד הבריאות" 2020 למניעה ולטיפול בהשמנה תת ועדה"  4
תכנית המרכזת מארבע קופות החולי  נתוני  על מדדי איכות מוסכמי  הנוגעי  לכלל אוכלוסיית   5

ומתגמלת את הקופות , כלכלי כגו  קבוצות גיל ומצב חברתי, המבוטחי  ולקבוצות אוכלוסייה שונות
 . שהשיגו יעדי  מוסכמי 
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ועדות שהקימו משרדי ממשלה המליצו .  דקות45עשר דקות בלבד מתו  שיעור של 
" הפסקות פעילות"לקיי  ; לשלושה בשבועלהגדיל את מספר שיעורי הפעילות הגופנית 

ספרית ולהקנות לתלמידי   לערב את המשפחה והקהילה בתכנית הבית; בבתי ספר
ואול  המעקב העלה כי משרד החינו  לא . כישורי  ומסוגלות בתחו  הפעילות הגופנית

הוסי  שעות חינו  גופני למערכת השעות ולא נעשו צעדי  של ממש לניצול ראוי של שני 
  . השיעורי  המוקצי  בשבוע

 תמריצי  בתחו  מניעת ההשמנה 
ה נ מ ש ה ה ת  ע י נ מ ו   ח ת ב י   ד ע י ת  ג ש ה ל  ע ת  ו פ ו ק ל י   צ י ר מ  :ת

ח שהיו אמורי  להתחלק בי  " מיליו  ש60  הקציבה הממשלה כ2010 2008בשני  
להל  (הקופות בי  היתר על פי מידת השגת  של יעדי  בתחו  הפעולות למניעת השמנה 

ואול  המעקב העלה כי מאחר שמשרד הבריאות לא הגיע להסכמה ). הקוד  התקציב  
אלא רובו , התקציב הקוד  לא חולק לפי מטרותיו, ע  הקופות בדבר מדדי האיכות

 שאי  בו כדי לתמר0 את הקופות לקד  את 6חולק לפי מפתח הקצאה קפיטציוני
 ביקורת המעקב לקראת סיו . בי  היתר בתחו  מניעת ההשמנה, בריאות מבוטחיה 

 2010 2008החליטו משרדי האוצר והבריאות כי יתרת סכו  התמריצי  שיועדו לשני  
  אלא תתווס  לס  התמריצי  שיחולקו בשלוש השני  שאחריה , לא תחולק בשנה זו

ואול  עד מועד סיו  הביקורת לא קבעו משרדי הבריאות והאוצר אמות . 2013 2011
 . מידה לחלוקת הכספי 

ר  ד ע ל ה ק ש מ ה ת  ד ר ו ה ל ה   י ח ט ו ב מ ל ת  ו פ ו ק ה ע   ט מ י   צ י ר מ ת
ו ת ר י מ ש הנחות ,  המליצו להעניק בונוסי 2020הוועדה   וכ  תת7כוח המשימה: ו

  של הקופות "ותמריצי  בביטוחי בריאות פרטיי  וכ  במסגרת תכניות השב
ובי  , למבוטחי  העושי  פעילות גופנית או יורדי  במשקל או שומרי  על משקל 

דד מטופלי  להצטר  לסדנאות להורדת משקל או לשמירה של המשקל היתר לעו
. באמצעי  כגו  החזר כספי עבור ההשתתפות בסדנאות אלה, ולסדנאות פעילות גופנית

משרד הבריאות היה צרי  לבדוק א  כדאי להפעיל תמריצי  כאלה וא  יש לשנות את 
תכנית למת  תמריצי  ואול  הוא לא ד  בכ  ע  הקופות ולא הכי  , החקיקה בנושא

  . למבוטחי 
ניתוחי  בריאטריי 
8
  

הגידול במספר הסובלי  מהשמנה הביא ג  לידי עלייה חדה בשיעור הניתוחי  
ואול  מהמעקב עלה כי משרד הבריאות לא קבע לקופות ולבתי . הבריאטריי  בעול 

ז בעניי  ועל כ  אי  בידיו מידע מרוכ, החולי  תהלי  מעקב ובקרה בעניי  המנותחי 
לא נמצא . לרבות השמירה על המשקל והמצב התזונתי, מידת החלמת  ומצב  הרפואי

כי משרד הבריאות והקופות בדקו כיצד אפשר להבטיח כי המנותחי  יהיו במעקב 

__________________ 
 .מתחלקי  כספי סל הבריאות בי  ארבע קופות החולי  בעיקר על פי מספר המבוטחי  וגיל ולפיו   6
 .  ועדה שהקי  משרד הבריאות " כוח המשימה למניעת עוד  משקל והשמנת יתר ולטיפול בה "  7
 ; ניתוח מעק  קיבה.  2;   השתלת טבעת קיבתית.  1:   ואלה סוגיה , ניתוחי  לטיפול בהשמנה  8

 .  מהקיבה ויצירת צינור קיבה בצורת שרוול90% ריתה של ככ.  3
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משרד הבריאות ג  טר  קבע את התנאי  לביצוע ניתוח בריאטרי למבוגרי  . רפואי
וח חובה לעשות הערכה גופנית ופסיכולוגית ולא קבע כי לפני הנית, ) ומעלה18בני (

שתבח  את התאמתו של המועמד לניתוח מבחינת נכונותו לשנות את אורח חייו ותזונתו 
  .ונכונותו להתחייב להיות במעקב רפואי קבוע לאחר הניתוח

 הגברת הנגישות של מזו  בריא והעלאת מחיר  של מוצרי  שאינ  בריאי  
ריכת המזו  של הציבור על ידי הגברת הנגישות של מזו  הממשלה יכולה להשפיע על צ

ומנגד העלאת מחיר  של מוצרי מזו  המסווגי  , המוגדר כבריא באמצעות הוזלתו
מס הקנייה הוא המס המתאי  ביותר , על פי עמדת רשות המסי . כמזיקי  לבריאות

ריאות לדעת משרד מבקר המדינה על משרד הב. להשפיע על צריכת המזו  של הציבור
בשיתו  רשות המסי  לבחו  את ההשפעות השליליות של השמנת יתר ולתמחר את 

 . התועלת שבהטלת מס קנייה על מוצרי מזו  לא בריאי 
ת אמנ  קיד  "משרד התמ, ביקורת המעקב העלתה כי בכל הנוגע ללח  מקמח מלא

  אול, בשיתו  כמה מאפיות יזמה לייצור לח  מקמח מלא במחיר שווה לכל נפש
בנוגע להעשרה . במועד סיו  הביקורת הייתה התכנית מצויה בשלבי תמחור בלבד

הועלה כי לאור המלצותיה  של כוח , לח  אחיד וחלה, בוויטמיני  של לח  לב 
החל משרד הבריאות לפעול להתקנת תקנות המחייבות , 2020הוועדה  המשימה ותת

ואול  התקנת ,   אחיד וחלהלח, להעשיר בוויטמיני  קמח המיועד לאפיית לח  לב 
  .התקנות לא הסתיימה

 פעולות הרשויות המקומיות ומרכז השלטו  המקומי למניעת השמנה
ת ו א י ר ב י   ר ע ת  ש  יזמו משרד הבריאות ומרכז השלטו  המקומי 1990בשנת : ר

שאחת ממטרותיה היא לקד  , ) הרשת להל  " (רשת ערי  בריאות"את הקמתה של 
 אול  המעקב העלה שהשתתפות הרשויות המקומיות ברשת .את בריאות האוכלוסייה

 ה  חברות באורח 20  ה  חברות פעילות ו29מה  רק ,  רשויות חברות בה49רק : דלה
. ושמונה רשויות שהיו חברות ברשת הפסיקו את חברות  בה, רשמי בלבד ואינ  פעילות

מידע על הרשת קבעה שלבי  לפעולתה ובה  איסו  , בכל הנוגע למניעת השמנה
 גיבוש תכנית אסטרטגית, זיהוי פערי  בבריאות האוכלוסייה, האוכלוסייה בכל רשות

שתקבע מטרות ויעדי  בתחו  מניעת ההשמנה ופעולות לניטור מידת השגת המטרות 
טר  הופעלה תכנית מלאה ומקיפה , 2010דצמבר , במועד סיו  הביקורת. והיעדי 

 .למניעת השמנה בשו  רשות מקומית
א שיש רשויות שביצעו פרויקטי  נקודתיי  למניעת השמנה שלא במסגרת הרשת נמצ

, א  על פי שכל פעילות למניעת השמנה מבורכת. ובלי שהכינו תכנית כוללת בתחו  זה
וכ  ייגזרו מתכנית מקיפה ומלאה , חשוב שהפעולות ישתלבו במתכונת שקבעה הרשת

ממידע שסיפקו למשרד . הישגי של היישוב ויבוקרו במערכת לבקרה ולניטור של ה
 רשויות מקומיות החברות ברשת עולה כי אמנ  גברה מודעות  לצור  23מבקר המדינה 

ואול  היק  הפעולות , וה  א  החלו לפעול בתחו  זה, להשפיע על הרגלי התושבי 
רק שתי , כ  למשל. וג  אי  תכניות כוללות בתחו  אורח החיי  הבריא, עדיי  קט 

ורק , ימות הרצאות בנושא תזונה ותכניות לשיפור התזונה עבור תושביה רשויות מקי
 .  רשויות מסבסדות חוגי ספורט למבוגרי 11
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 ל "צה
ה נ מ ש ה ה ת  ע י נ מ ו   ח ת ב ל  ל ו כ ו   נ כ המעקב העלה כי מאז פורס  דוח : ת

, ע  זאת. ל בתחו  מניעת ההשמנה"חלה התקדמות בפעילות צה, הביקורת הקוד 
בודת מטה המשותפת לכלל הגורמי  בצבא כדי להכי  תכנית ל עדיי  לא עשה ע"צה

הוא לא הציב יעדי  לכלל הצבא ולא קבע לוחות זמני  . כוללת שתהיה מקובלת עליה 
ועל כ  כל , ל גור  אחד המרכז את הטיפול במניעת ההשמנה"אי  בצה. לעמידה בה 

  . גור  פועל באופ  עצמאי
 איתור חיילי  הסובלי  מהשמנה

ל ומשתחררי  " מהחיילי  המתגייסי  לצה5% של BMIו  מדגמי של נתוני איס .1
 . ממנו מלמד כי במהל  השירות הצבאי חלה עלייה במשקל הממוצע של החיילי 

 של כלל החיילי  חיוני כדי שיהיה אפשר BMIמידע אמי  ועדכני בעניי  מדד  .2
וכדי , ורשות טיפולל ולאפיי  קבוצות אוכלוסייה הד"להערי  את היק  הבעיה בצה

אול  נמצא כי בתיקי  הרפואיי  . שיהיה אפשר להכי  תכנית פעולה למאבק בהשמנה
 מהחיילי  שהתגייסו בשנה שקדמה למועד ביצוע 68%  מחיילי שירות החובה ו82%של 

נתוני גובה ומשקל .  מחיילי הקבע72%וכ  ג  בתיקיה  של , BMIהביקורת אי  נתוני 
אול  , 30לבדיקות תקופתיות לגבי אנשי הקבע שכבר מלאו לה  אמנ  נאספי  במרכז 

והדבר מקשה , הנתוני  אינ  מועברי  לתיקי  הרפואיי  אלא נשמרי  במאגר נפרד
 30חיילי  שטר  מלאו לה  . ל לגבש תכנית אישית לחיילי  הסובלי  מהשמנה"על צה

ל אינו " שצהמכא ;  רק בעת ביקור אקראי אצל רופאי היחידהBMIעושי  בדיקת 
 . עושה די הצור  לאיתור חיילי  הסובלי  מהשמנת יתר

 יחידות פרויקט 70  ב2008ל החל בנובמבר "בעקבות דוח הביקורת הקוד  צה .3
נית  טיפול אישי וקבוצתי , בתכנית נעשו שינויי  במזו ". בסיס בריא"ניסיוני ששמו 

 הפרויקט מלווה במחקר הבוח  .והוכנה תכנית לפעילות גופנית, בתחו  התזונה הנכונה
, ואול  לא הוכ  דוח התקדמות א  לא לאחת מהיחידות שבפרויקט, את מידת הצלחתו

 . וממילא לא הופקו לקחי  ומסקנות
ה צ ב ה  נ ז ה ה ר   ע ט "מ ק י ו ר פ ו י "ל  מ ע ט ת  ש :ק ל הכי  "נמצא כי צה "

 הוחל אמנ . א  טר  אישר אות  וטר  החל ביישומ , הנחיות לבישול בריא ביחידותיו
אול  טר  נעשה שינוי , בביצוע שינויי  הנוגעי  לרכישת חומרי גל  בריאי  יותר

 כגו  הגבלת  לרבות הדרכה לשימוש נכו  בחומרי הגל  , מהותי בתזונת החיילי 
 .  ופיקוח ובקרה בעניי  זה הסרת עודפי שומ  מתבשילי  , תדירות הטיגו 

ה צ י  ס י ס ב ב ר  כ מ נ ה ו   ז מ ה ל  ע ח  ו ק י פ ל "ורת העלתה כי צההביק :ל"ה
שחלק  מופעלות בידי , והמכונות האוטומטיות) מיות"השק(אינו מבקר את החנויות 

מיות והמכונות ה  "צרכני השק. זכייני  ונמכרי  בה  מוצרי מזו  ושתייה משמיני 
ל שאי  עומדות " חיילי  בבסיסי  סגורי  של צה " אוכלוסייה שבויה"לעתי  

ל עשה עבודת "לא נמצא כי צה. מית בבסיס"מעמידה השקלרשות  חלופות לפיתויי  ש
הדבר . מטה בתחו  זה וכי פעל להוצאת מזו  לא בריא מבסיסיו ולהחלפתו במזו  בריא

לדעת . ל"פוגע במאבק בהשמנה ובניסיו  להנהיג אורח חיי  בריא בקרב חיילי צה
 סייגי  ל לקבוע"על צה, בתו  תקופת החוזי  ע  הזכייני , משרד מבקר המדינה

 .ומגבלות שיחייבו את הזכייני  בנוגע למכירת מזו  משמי 
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ל א ר ש י ת  ר שט  מ
במעקב , א  על פי שחלה התקדמות רבה בפעולות המשטרה בתחו  מניעת ההשמנה

נמצא כי במטבחי  מסוימי  במשטרה עדיי  מוגשי  מוצרי מאפה שאינ  בריאי  
 לא חקרה את יעילות עוד נמצא כי המשטרה. והמכילי  שומ  טרנס בכמות רבה

  . פעולותיה למניעת השמנה
 ניטור רצי  ומקי  של מצב ההשמנה באוכלוסייה 

יש לרכז מידע על , כדי ליזו  ולתכנ  תכניות התערבות לטיפול בהשמנה ולמניעתה
התזונה והפעילות הגופנית של , אורח החיי , מצב הבריאות, אודות מצב ההשמנה

 דוח הביקורת הקוד  ניכר גידול בהיק  מדידות אמנ  מאז פורס  . האוכלוסייה
משו  כ  אי  . אול  עדיי  יש מחסור בנתוני  על ההשמנה,  של מבוטחי הקופותBMI ה

בידי הקופות ומשרד הבריאות מידע ניהולי מספיק לתכנו  פעולותיה  ולהקצאת 
 . משאבי  על פי היק  הבעיה ועל פי סוגי האוכלוסייה הסובלי  ממנה

ו .1 ט י הנ י  נ ו ת נ B ר  M Iה י י ס ו ל כ ו א ה ל  ל כ ל  ש  א  על פי שמדד  : 
ניטור רצי  שלו בכל האוכלוסייה מסייע לעמוד ,  אינו מיטבי להערכת ההשמנהBMI ה

אול  בביקורת נמצא . על שיעורי הסובלי  מהשמנה ולגבש תכניות פעולה לטיפול בה 
 BMI  נתוני הכי לכל הגורמי  העוסקי  בנושא אי  מידע מלא ומקי  דיו על אודות

והדבר אינו מאפשר לה  לקבל החלטות מיטביות , ומצב ההשמנה של האוכלוסייה
המתקבלי  בסקרי  הנעשי  אחת לכמה , למשרד יש נתוני  מדגמיי  בלבד, כ . בעניי 

;  של מבוטחיה BMI ג  לקופות יש מידע חלקי בלבד על אודות ה; שני  ולא דר  קבע
 BMI ולמשטרה אי  מידע מקי  על אודות ה, מאגר אחדל אי  מידע מלא ומרוכז ב"לצה

 . של השוטרי 
י .2 לטנ א ר ש י י  ד י מ ל ת ב  ר ק ב ה  נ מ ש ה ה ב  צ מ ר  ראוי היה שמשרד  :ו

הבריאות ישתמש בנתוני  על מצב ההשמנה של תלמידי ישראל כבסיס להכנת תכניות 
  אול, התערבות נקודתיות ליישובי  או לבתי ספר על פי ממדי ההשמנה שנמצאו בה 

 . הדבר לא נעשה

י  .3 ד י מ ל ת ה י  נ ו ת נ ת  ד י ד מ ב ת  ו ל י פ נמצא כי אוכלוסיית , זאת ועוד: כ
פע  במוסדות החינו  על ידי החברה הפרטית : התלמידי  בבתי הספר נמדדת פעמיי 

הנתוני  הנאספי  בבתי הספר והנתוני  הנאספי  . ופע  נוספת בידי קופות החולי 
המשרד וקופות החולי  לתת דעת  למדידות על . בקופות נשמרי  במאגרי  נפרדי 

 .הכפולות ולהקצאה המיותרת של משאבי זמ  של רופא ואחות
ה .4 ל י ה ק ה ת  א ו פ ר ל ת  ו כ י א י  ד ד דוח מדדי האיכות לרפואת הקהילה  :מ

.  שעשו הקופותBMI כולל בי  היתר נתוני  על היקפי מדידות ה, שמוציא המשרד
כלומר על שיעור , שמנה והיקפה באוכלוסייהואול  הדוח אינו כולל נתוני  על ממדי הה

 . המבוטחי  הסובלי  מעוד  משקל ומהשמנת יתר בכל קופה
ה .5 ת  פ ס ו י ה י נ ת ו מ ה  # ק י ה ד  ד מקובל בעול  המערבי למדוד את : מ

לא נמצא כי משרד הבריאות . BMIהיק  המותניי  כמדד נוס  להשמנה מלבד מדד 
חיב את שיטת המדידה ולכלול בה ג   להרBMIהנחה את כלל הגופי  העושי  מדידות 

  . מדידת היק  מותניי 
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 סיכו  והמלצות
. על משרד הבריאות לפעול לאישור התכנית הלאומית למניעת השמנה על ידי הממשלה

המלצות רבות של הוועדות שבחנו את הנושא , בשל העיכוב באישור התכנית ובתקצובה
 . י  ואינה מתואמת בידי גור  אחדהפעילות בשטח מועטה לעומת הצרכ, אינ  מיושמות

לפעול , על משרד החינו  להרחיב את תכניות ההתערבות לכל מוסדות החינו  באר0
לתגבור הפעילות הגופנית במוסדות ולהחליט על הדר  שבה יוזנו תלמידי  הלומדי  

בי  בשילוב  בתכנית ההזנה ובי  בדר  , "אופק חדש"יו  חינו  ארו  ג  במסגרת 
 משרדי החינו  והבריאות בשיתו  הרשויות המקומיות להסדיר את ההגבלות על. אחרת

ל משרד "על מכירת מזו  ומשקאות משמיני  במוסדות חינו  ולאכו  את חוזר מנכ
 . החינו  בעניי  זה

עליו לקד  ; על משרד הבריאות לקד  יותר נושאי  באמצעות הוועדה לסימו  תזונתי
עול להכנסת ייעו0 תזונתי לסל שירותי הבריאות לסוגי את הפעילות הגופנית בציבור ולפ

על המשרד והקופות לבחו  א  כדאי לתת . אוכלוסייה נוספי  הנתוני  בסיכו 
על משרד הבריאות לסכ  ; למבוטחי  תמריצי  כלכליי  המיועדי  למניעת השמנה

את נושא מדדי האיכות שלפיה  יחולק התקציב שנקבע לתמרו0 קידו  הבריאות 
 . יעת ההשמנה כדי שהתקציב יביא להשגת היעדי  בתחו  זהומנ

על משרד הבריאות והקופות לפעול למדידת הנתוני  הגופניי  של מרבית האוכלוסייה 
 של תלמידי בתי הספר ישמשו את משרד BMIראוי כי נתוני ; כדי לעקוב אחר ההשמנה

ה בהיקפי ההשמנה על הקופות להציב יעדי  ליריד; הבריאות להכנת תכניות התערבות
על משרד הבריאות ; ולעמוד בה  ולבחו  את יעילות  וכדאיות  של התכניות שהופעלו

והקופות לעקוב אחר המנותחי  בניתוחי  בריאטריי  ולבדוק כיצד אפשר לשכנע  
 .להתחייב למעקב
ת בשיתו  משרד הבריאות לפעול להסדרת  והגבלת  של הפרסו  "על משרד התמ

על משרד ; בעיקר בשידורי הטלוויזיה,  משמי  המכווני  לילדי והשיווק של מזו 
ת לבחו  אמצעי  לעודד את האוכלוסייה לצרו  "רשות המסי  ומשרד התמ, הבריאות

 . מזונות בריאי  ולהימנע ממזונות הגורמי  להשמנה
להציב לו יעדי  ולקבוע , ל למנות גור  שירכז את הטיפול במניעת ההשמנה"על צה

 של כלל החיילי  כדי לאבח  BMIעוד עליו ליצור מאגר נתוני . י  להשגת לוחות זמנ
; לייש  את ההנחיות לבישול בריא ביחידות; חיילי  הסובלי  מהשמנה ולטפל בה 

לקבוע בתו  תקופת החוזי  ע  הזכייני  מגבלות מחייבות בנוגע למכירת מזו  משמי  
 להגדלת שיעור החיילי  העושי  לפעול; מיות ובמכונות האוטומטיות שבבסיסיו"בשק

 ". אורח חיי  בריא"פעילות גופנית ושיעור החיילי  המשתתפי  בתכנית 
, על המשטרה לבדוק את תוצאות התכניות שהפעילה בתחו  אורח החיי  הבריא

כמו . ולהסיק מה  מסקנות, שעיקר  עידוד הפעילות הגופנית ושינויי  בתפריטי המזו 
 . ה מוצרי מאפה לא בריאי  המכילי  שומ  טרנסכ  עליה להוציא ממטבחי

 מרבית משרדי הממשלה והגופי  הנוספי  הקשורי  למניעת ההשמנה החלו  לסיכו  
על כל הגורמי  המטפלי  בנושא לפעול כל אחד בתחו  אחריותו כדי . לפעול בעניי 

משרד מבקר המדינה מעיר כי יש לרכז את . לצמצ  ככל האפשר את תופעת ההשמנה
שכ  סיכוייה  לחולל תפנית בהרגלי , בבני נוער ובצעירי , עיקר המאמ0 בטיפול בילדי 

 .  גבוהי  יותר להפחית ממשקל  ולשנות את עתיד  הבריאותי , החיי 
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

משרדי ממשלה נוספי  וכמה , נבדקו פעולות שביצעו המשרד להגנת הסביבה
 .ת לקידו  נושא הבנייה הירוקה בישראלרשויות מקומיו

במשרד להגנת הסביבה נעשתה ביקורת מעקב בנוגע לממצאי בדיקה שפורסמו 
  .ב בעניי  סדרי האכיפה הפלילית של כמה מחוקי הגנת הסביבה58בדוח שנתי 
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 בנייה ירוקה
 החליטה הממשלה2003בשנת 

1

פיתוח , קיימה  כי תפעל לקידומו של פיתוח בר
 בצורכי הדורות הבאי המתחשב

2

. ותשלב את עקרונותיו במדיניותה לאור חשיבותו, 
על כ  נעשו . קיימה לעלייה בריכוז גזי החממה באטמוספרה השפעה על פיתוח בר

, בי  השאר, לאומיות להפחתת פליטת גזי החממה בעשורי  האחרוני  פעולות בי 
י  באמצעות בנייה התייעלות אנרגטית במבנ. באמצעות צמצו  צריכת האנרגיה

היא כלי עיקרי בהתמודדות ע  בעיות אלו)  בנייה ירוקה להל  ( בסביבה המתחשבת
3

. 
והיא , ובכלל זה חיסכו  במי  ואפשרות למחזר פסולת, לבנייה ירוקה יתרונות נוספי 

עשויי  להיות לה . שמה דגש על בריאות האד  ועל ניצול יעיל של משאבי הטבע
בשל העלויות הנמוכות של תפעול המבנה וה  בשל היתרונות יתרונות כלכליי  ה  

 .הגלומי  בפיתוח טכנולוגיות וידע חדשניי  ובאפשרות לייצא  בעתיד
הוטל על מספר משרדי ממשלה , 2003על פי החלטתה של ממשלת ישראל משנת 

במסגרת זו הוטל על שר הפני  לבחו  את האפשרות . קיימה להכי  תכנית לפיתוח בר
והוטל על , 1965 ה"התשכ, את עקרונות הבנייה הירוקה בחוק התכנו  והבניהלשלב 

  .שר הבינוי והשיכו  לפעול לקידומה בבנייה הציבורית
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את יישו  החלטת 2010אוקטובר  2009בחודשי  יולי 
, ) המשרד  להל (הבדיקה נעשתה במשרד להגנת הסביבה . הממשלה הנזכרת לעיל
במשרד התשתיות , במשרד הבריאות, ) משרד השיכו  להל  (במשרד הבינוי והשיכו  

במינהל מקרקעי , במשרד החינו", במשרד הפני , ) משרד התשתיות להל  (הלאומיות 
במכו  התקני  , ברשות המסי , במינהל הדיור הממשלתי שבמשרד האוצר, ישראל

  .יבנה וראשו  לציו , רעננה, יריות כפר סבאובע)  מכו  התקני  להל  (הישראלי 

__________________ 
 .14.5.03  שהתקבלה ב246החלטת ממשלה  1
 . 351 343' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„56‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 ראו  2
פוטנציאל הפחתת פליטות גזי "לאומית מקינזי בדוח  בהתא! למסקנותיה של חברת הייעו  הבי  3

שהוכ  לבקשת המשרד להגנת הסביבה , "פחתת גזי חממה בישראל עקומת עלות ה חממה בישראל 
 . 2009ופורס! בנובמבר 
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 עיקרי הממצאי 
 לאומית בעניי  הבנייה הירוקה  קביעת מדיניות סביבתית אי
ו  .1 כ י ש ה ד  ר ש מ ו י   נ פ ה ד  ר ש מ ל  ש ה  ל ו ע פ ר  ד ע י בהמלצותיו  :ה

  ציי  ארגו  ה2003משנת 
4OECD על ידי , בי  השאר,  כי את הבנייה ירוקה נית  לייש

נדרשי  שיתו  פעולה בי  משרדי , בנוס . לאומית מקיפה יבתיתגיבוש מדיניות סב
המלצות אלו נכונות בענ  . הממשלה ומעורבות של המגזר הפרטי והמגזר השלישי

 .מורכב כענ  הבנייה הישראלי ובתחו  חדשני כבנייה הירוקה
 שני   לא פעלו כנדרש משרד הפני  ומשרד השיכו  2009הביקורת העלתה כי עד שנת 

אשר עליה  , י הממשלה המרכזיי  שמופקדי  על נושאי  שנוגעי  לענ  הבנייהמשרד
 .2003הטילה הממשלה את האחריות לקידו  הבנייה הירוקה בשנת 

ה .2 ק ו ר י ה ה  י י נ ב ה ק   ת ו ה  ב י ב ס ה ת  נ ג ה ל ד  ר ש מ המשרד היה  :ה
בראש , ומעורבותו זו באה לידי ביטוי, זה שפעל באופ  נמר" לקידו  הבנייה הירוקה

, בידי מכו  התקני ) 5281י "ת(בהשתתפותו במימו  הכנתו של תק  ישראלי , ונהובראש
 תק  הבנייה  להל  ") (בנייני  ירוקי ("שהוא תק  בנייני  שפגיעת  בסביבה פחותה 

א( הוא , מאפשר לסווג מבנה כמבנה ירוק, 2005שאושר בספטמבר , תק  זה). הירוקה
תק  וולונטרי שאיננו מחייב
5

. 
שהתחומי  שהוא עוסק בה  נכללי  בתחו  , יה הירוקה הוא תק  חדשניתק  הבני

לכ  היה על הוועדות . הפעילות של משרדי ממשלה שביד  הידע המקצועי בתחו  התק 
הציבוריות הפועלות ליד מכו  התקני 
6

 . לפעול עמ  בשיתו  פעולה
; הישיבותהנציגה ששלח משרד הפני  לדיוני  של הוועדה הטכנית לא השתתפה ברוב 

, מכו  התקני  לא הציע לוועדה המרכזית שמשרד השיכו  ישתת  בהכנת התק 
כשלוש שני  וחצי , 2005רק ביוני . והוועדה לא זימנה את משרד השיכו  לעשות כ 

לטענת  בפע  , קיבלו נציגי משרד השיכו , לאחר שהחלו נציגי המכו  בהכנת התק 
גדות  לכתוב בה וטענו כי יש לשנותו מ  הביעו את התנ, את טיוטת התק , הראשונה

 .הנה כי כ  מדובר בהלי( לא תקי  של שיתו  פעולה. היסוד
מכו  התקני  ומשרדי הממשלה אמורי  לפעול בתיאו  ובשיתו  פעולה על מנת שתהא 
התאמה בי  דרישות התק  שמעובד בוועדות הציבוריות ובי  הוראות החקיקה ועמדת 

ואול  בתק  הבנייה הירוקה כלולות הנחיות . ל התחו המשרד הממשלתי המופקד ע
תק  הבנייה : לדוגמה. שאינ  עולות בקנה אחד ע  עמדת חלק ממשרדי הממשלה

__________________ 
4 Organization for Economic Cooperation & Development   ארגו  המאגד את המדינות 

כלכליי  , המתקדמות בעול  המנהלות כלכלת שוק חופשי ומשמש ג  מקור לנתוני  סטטיסטיי 
נתוני  אלו ה  סטנדרדי  למעצבי המדיניות לקביעת . מני  ולחשובי וחברתיי  הנחשבי  למהי

 ).Best Practices(ולפיה  נקבעי  קווי  מנחי  לפעולות הטובות ביותר , )Benchmarks(נקודות ציו  
 את חלק  הכינו מוסדות ציבוריי  שהממשל מכיר  יצוי  כי תקני  לבנייה ירוקה נקבעו במדינות שונות  5

; תקני  אלו אינ  מחייבי  בדר  כלל, בדומה לתק  הישראלי. אר הכינו ארגוני  פרטיי את הש; בה 
ממשלות בוחרות את התק  המועד  עליה  כדי להטמיע באמצעותו את הבנייה הירוקה בתחו  השיפוט 

 . של המדינה
תק  והוועדה הטכנית לאישור ה)  הוועדה המרכזית להל  (הוועדה המרכזית שליד מכו  התקני   6

 . בכפו  לכללי מכו  התקני , מופקדות על הכנת תק )  הוועדה הטכנית להל  (לבנייה ירוקה 
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הירוקה מעודד הכנת תשתית להפרדת מי  אפורי 
7

בניגוד לעמדת משרד הבריאות , 
 .ובידיו ידע מקצועי רב בנושא, שמופקד לפי החוק על איכות המי 

מכו  התקני  ומשרד החינו( קבעו באותה עת עקרונות ותק  בעניי  בנייה עוד נמצא כי 
רק בעקבות הביקורת ביקש . ירוקה של מוסדות חינו( מבלי לדעת זה על פעולתו של זה

משרד החינו( ממכו  התקני  כי נציגיו ישותפו בהלי( הכנת תק  בנייה ירוקה של 
 .מוסדות חינו(

י  .3 נ ב מ ב ת  י ט ג ר נ א ת  ו ל ע י י ת ה ק   ת   ת ו י ת ש ת ה ד  ר ש מ  
י  ס מ ה ת  ו ש ר משרד התשתיות ורשות המסי  קידמו משיקולי  של התייעלות  :ו

אשר ש  דגש על צריכת , )5282י "ת(אנרגטית את תק  ההתייעלות האנרגטית במבני  
ובבנייני מגורי  הוא רק חלק מתק  הבנייה הירוקה, האנרגיה של המבנה בלבד

8

תק  ; 
 .ל תחומי  נוספי  כגו  מי  ופסולתהבנייה הירוקה לעומת זאת כול

,  אנרגטית במבני  יהיו מחייבי תמשרד התשתיות פועל כדי שחלקי  מתק  התייעלו
שמסקנתה העיקרית היא לאמ" את תק  , וברשות המסי  מתבצעת עבודת מטה

, ייתכ  אפוא שבגי  חיוב הציבור. ההתייעלות האנרגטית במבני  כתק  רשמי מחייב
הוא יתעל  משאר , לעמוד בתק  התייעלות אנרגטית במבני , י בפרט ציבור היזמ

הבהירות  דבר זה ממחיש את אי.  תק  הבנייה הירוקה דרישות התק  הוולונטרי 
 .בפעילות הממשלתית בכל הנוגע לבנייה ירוקה

י .4 מ ו ק מ ה ו   ט ל ש ה ת  ו ל ו ע משרדי הממשלה הרלוונטיי  לא , כאמור :פ
חלוקי  בדעותיה  לגבי איכותו של התק  , וקהגיבשו מדיניות לעידוד הבנייה היר

כמה רשויות מקומיות חייבו . לבנייה ירוקה ופועלי  להכנת תק  חדש לבנייה כזאת
אול  ה  לא היו ערות לביקורת ; יזמי  לבנות בתחומי שיפוט  לפי תק  הבנייה הירוקה

 .ישל משרדי הממשלה על תק  זה ולא ידעו כי הוא עתיד להשתנות באופ  מהות
ה .5 ק ו ר י ה ה  י י נ ב ה ד  ו ד י ע ל ה  נ י ד מ ה ת  ו ל ו ע י: פ י א ו צ י  מ

ל א י צ נ ט ו פ מעורבות פעילה של , 2003 בשנת OECD  בהתא  להמלצות ארגו  ה:ה
כדוגמת הבנייה הירוקה יכולה לסייע לקידומה ה  " תעשייה צעירה"המדינה ב

באמצעות מת  תמריצי  כלכליי  וה  באמצעות ניצול מעמדה של המדינה כצרכ  בעל 
אול  , לש  כ( נדרשת היערכות של משרדי הממשלה מבעוד מועד. השפעה בתחו  זה

עד סיו  הביקורת טר  גיבשו משרדי הממשלה מדיניות כאמור
9

וממשלת ישראל לא , 
ניצלה את כוח הקנייה שלה בשוק הבנייה כדי להטמיע סטנדרדי  חדשי  של בנייה 

  .ירוקה
__________________ 

במדיחי הכלי  או , במכונות הכביסה, במקלחות, מי  שעשו בה  שימוש ראשוני בכיורי הרחצה  7
 .בדר  כלל לצורכי השקיה, במזגני  ונית  לעשות בה  שימוש חוזר מקומי

לא היה קיי  במועד אישור תק  הבנייה )  בנייני משרדי   2חלק (טית במבני  תק  התייעלות אנרג  8
 . ולכ  הוא איננו כלול בתק  בגרסתו שהייתה תקפה בעת הביקורת, הירוקה

9
החליטה ממשלת ישראל לגבש תכנית לאומית , לאחר מועד סיו  הביקורת, 2010בסו  נובמבר   

הגנת הסביבה לעדכ  את תק  הבנייה הירוקה עד יולי ולהטיל על השר ל, להפחתת פליטת גזי חממה
ועל שר השיכו  החליטה להטיל ,  ולבצע פרויקט חלו% לשילוב בנייה ירוקה במבני  חדשי 2011

 ). 2508החלטה  (2011לקיי  פרויקט חלו% של התייעלות אנרגטית במבני  קיימי  לא יאוחר מיוני 



  תקציר ב 61דוח שנתי  182

 מספר המבני  ע  תו ירוק 
הבנייה הירוקה מפותחת למדי , ב ובאירופה"בעיקר בארה, ת אחדותבעוד שבמדינו

בישראל עד מועד סיו  הביקורת לא , בעקבות פעולותיה  של ממשלותיה  להטמעתה
  .וא  לא אחד מה  הוא מבנה מגורי , נבנו אלא שישה מבני  ירוקי 

 שילוב עמותה בהפעלת תק  הבנייה הירוקה
 מכו  התקני  ע  עמותה שהייתה בי  יוזמי ליישו  תק  הבנייה הירוקה התקשר

תפקידה העיקרי היה לשלוח בודקי  ).  העמותה להל  (הבנייה הירוקה בישראל 
שיבחנו מטע  המכו  את מידת התאמת  של מבני  לדרישות התק  ובהתא  לכ( 

להמלי" למינהלת התו הירוק
10

 על מת  תו ירוק
11

כמפורט , בעניי  זה היו כמה ליקויי . 
  :להל 

י  נ י י נ ע ד  ו ג י אול  בפועל מעורבי  בפעילותה רק , בעמותה מאות חברי .  1   :נ
כמה חברי מוסדותיה

12
 ומספר מועט של חברי  מרכזיי  אשר מנהלי  אותה הלכה 

למעשה
13 
 ). חברי  מרכזיי  בעמותה להל  (

שאחראי לתחו  הבנייה הירוקה , משרד מבקר המדינה מצא כי עובד מכו  התקני 
הוא , ) מרכז איכות הסביבה להל  (שמש כאיש הקשר של המכו  ע  העמותה במכו  ומ

המכו  לא דרש מהעובד לדווח בכתב . ג  חבר מרכזי בעמותה ולכ  פועל בניגוד ענייני 
נמצא כי . פה ולא קבע הסדר למניעתו אלא הסתפק בדיווח בעל, על ניגוד הענייני  שלו

ל העמותה מ  המכו  על א  היותו חבר מרכז איכות הסביבה אישר דרישות תשלו  ש
 .בה
נמצא כי מכו  התקני  שילב בתהלי( בחינת התאמת  של מבני  לתק  הבנייה  .2

באותה עת רכשו חברות פרטיות מחברי  . הירוקה כמה מהחברי  המרכזיי  בעמותה
ולאחר מכ  ה  פנו ,  ייעו" בנושא בנייה ירוקה  תמורת תשלו   מרכזיי  בעמותה 

הנה כי כ  נוצר חשש לניגוד . התקני  בבקשה שיסמי( את מבניה  כירוקי למכו  
 .ענייני 

 מסלול המיועד לחברות המבקשות  " עמית עסקי"לעמותה מסלול הקרוי  .3
ג  בכ( נוצר חשש לניגוד . להצטר  לעמותה תמורת תשלו  של אלפי שקלי  בשנה

דקו מבנה של חברה שכ  נמצא שחברי  מרכזיי  בעמותה ה  אלה שב, ענייני 
על א  האמור לעיל לא . והמליצו לתת לו תו ירוק" עמית עסקי"המשתתפת במסלול 

נמצא כי מכו  התקני  קבע מנגנו  לפיקוח על מקרי  מסוג זה ולהסדרת ניגוד 
  .הענייני 

__________________ 
 .י  ובסמכותה לאשר מת  תו ירוקועדה ציבורית הפועלת במסגרת מכו  התקנ  10
 . אישור רשמי מטע  מכו  התקני  כי המבנה עומד בדרישות תק  הבנייה הירוקה  11
 . חברי עמותה המשמשי  כחברי ועד העמותה או כחברי ועדת הביקורת של העמותה  12
 שבפנקס המידע על חברי העמותה מבוסס על נתוני  מדיוניה ומאתר האינטרנט שלה ולא על נתוני   13

 . מכיוו  שפנקס זה אינו נמצא בידי רש  העמותות, החברי  שלה
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 סיכו  והמלצות 
מותנית בהחלת מדיניות , בפרט בתחו  הבנייה הירוקה, הטמעת מדיניות סביבתית

. משרדית אחידה ובשיתו  פעולה בי  משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר לתית בי ממש
במועד סיו  הביקורת היו ; השינוי הנדרש בתחו  הבנייה הירוקה בישראל מתמהמה

א  שכבר , וא  לא אחד מה  הוא מבנה מגורי , במדינה רק שישה מבני  ירוקי 
 אושר תק  2005 בספטמבר  הכירה הממשלה בחשיבות הבנייה הירוקה וכבר2003בשנת 

 .הבנייה הירוקה
ניסו , בראש ובראשונה המשרד להגנת הסביבה, כמה משרדי ממשלה ורשויות מקומיות

אול  בהיעדר מדיניות סביבתית מוסכמת לא היו . לקד  עקרונות של בנייה ירוקה
כל משרד פעל בכיוו  שונה , משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר מתואמי  זה ע  זה

 .א  היה מנוגד לפעילות משרד אחר או לפעילותה של רשות מקומיתשפעמי  
וא  נמצאו , משרדי ממשלה מרכזיי  לא שותפו בהלי( הכנתו של תק  הבנייה הירוקה

 מכו  התקני  התקשר ע  עמותה אשר אמורה הייתה לבצע  ליקויי  ביישו  התק  
היו מעורבי  בכל  חברי העמותה  א( לא פיקח על פעולותיה כנדרש , את הבדיקות

א  שאחדי  , שלבי התהלי( שבאמצעותו קבע מכו  התקני  א  מבנה זכאי לתו ירוק
מינהלת התו הירוק אישרה או דחתה בקשה למת  תו ירוק ; מה  היו בניגוד ענייני 

 .למבני  מסוימי  לכאורה עקב אינטרסי  של העמותה או של מישהו מחבריה
הנהלת מכו  התקני  תפעל בהקד  להסדרת ראוי כי , לדעת משרד מבקר המדינה

 . ניגודי הענייני  שצוינו בדוח זה ולמניעת הישנות 
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 ממצאי מעקב
 פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה

המשרד להגנת . מדינת ישראל משופעת בחוקי  שעניינ  שמירה על הסביבה
ופועל בשני על אכיפת  של חוקי  אלה , בי  היתר, מופקד)  המשרד להל  (הסביבה 

אכיפה מינהלית שעיקרה מת  התראות לפני נקיטת צעדי  )  א:   (אופני אכיפה
אכיפה פלילית )  ב.   (2 וצווי סילוק מפגע1כמו צווי ניקוי, והוצאת צווי  מינהליי 

הגשת כתבי אישו  או למת  הודעת תשלו  פתיחת תיקי חקירה ל, בי  היתר, הכוללת
  ). הודעת תשלו  קנס להל  (קנס מסוג ברירת משפט 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את טיפול המשרד בכל הנוגע לאכיפה הפלילית 2007בשנת 

שפורסמו בדוח , ממצאי הבדיקה. 2006  2002של כמה מחוקי הגנת הסביבה בשני  
 דוח הביקורת הקוד  להל" (ב 58שנתי 

3

העלו כי רמת האכיפה של המשרד בשני  , )
. גבייה של הקנסות תה ירודה ובשל כ$ נגר  הפסד כספי ניכר עקב איאלה היי

  להל" ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2010אוקטובר  בחודשי  יולי
 .2010 עד אוקטובר 2007לבחינת השינויי  שחלו בפעילותו של המשרד משנת ) המעקב

באשכול אכיפה, הבדיקה נעשתה במטה המשרד
4

 אג&   במסגרתו  וביחידות הפועלות
  מער$ ברירות משפט ומער$ הגבייה , הכולל את מער$ נאמני הניקיו", תיאו  אכיפה

  .בלשכה המשפטית ובחשבות המשרד, וכ" במשטרה הירוקה
__________________ 

מי שהשלי  את , בי  השאר, המחייב, 1984 ד"התשמ, ב לחוק שמירת הניקיו 13צו שנית  על פי סעי    1
, הרשות המקומית שבתחומה הושלכה הפסולתאת או , מי שלכל  את רשות הרבי את  או ,את הפסולת

 .  בצוויקבעיבאופ  ובתו  תקופת הזמ  ש, מקו המלסלק את הפסולת 
או את בעל , המחייב את המפגע, 1961 א"התשכ, ב לחוק למניעת מפגעי 11צו שנית  על פי סעי    2

באופ  ובתו  תקופת הזמ  שייקבעו , להפסיק את המפגע או לסלקו מהמקו , הנכס שממנו נגר  המפגע
 . בצו

 .   627'  עמ,"פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„58·) 2008 , ראו מבקר המדינה  3
 . אשכול הוא יחידה ארגונית הממונה על מספר אגפי  ויחידות במשרד  4
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 עיקרי הממצאי 
המשטרה הירוקה
5
  מספר תיקי חקירה ומש  הטיפול בה   

מידה ניכרת דוח הביקורת הקוד  העלה כי מתחילת המאה העשרי  ואחת פחת ב
וכי ממועד פתיחת תיק החקירה , מספר תיקי החקירה שנפתחו במשטרה הירוקה

במשטרה הירוקה ועד להעברתו ללשכה המשפטית עבר זמ  רב מזה שנקבע בנוהל פנימי 
 .של המשטרה הירוקה

 השתנתה המגמה וחלה עלייה במספר תיקי החקירה 2007במעקב נמצא כי משנת 
. 2009 בשנת 217  ל2007 תיקי חקירה בשנת 156  מ וקה שנפתחו בידי המשטרה היר
זמ  הטיפול הממוצע ממועד ביצוע , לעתי  במידה ניכרת, עוד נמצא במעקב כי התקצר

וכי התקצר ; )עד סו& יוני (2010 ימי  בלבד בשנת 24  העברה עד לפתיחת תיק החקירה 
תו ללשכה מש( הזמ  שממועד פתיחת תיק חקירה במשטרה הירוקה ועד להעבר

מההשוואה ). עד סו& יוני (2010 ימי  בשנת 39  ל2007 ימי  בשנת 185  מ המשפטית 
  .בי  ממצאי דוח הביקורת הקוד  לממצאי המעקב עולה כי חל שיפור

 הלשכה המשפטית
בדוח הביקורת הקוד  עלה כי ממועד העברת תיק חקירה ללשכה המשפטית עד להגשת 

 2009ובשנת , במעקב נמצא כי חל שיפור ניכר. וצע ימי  בממ273כתב אישו  חלפו 
  . ימי  בממוצע102 התקצר הזמ  ל

 אג  תיאו  ואכיפה
לתיאו  בי  גורמי האכיפה במשרד ולניהול , בי  השאר, אג& תיאו  ואכיפה אחראי

ובה  מער( ברירות משפט , ובמסגרתו פועלי  כמה מערכי , הטלת קנסות על מזהמי 
  .ומער( הגבייה

ר  ע טמ פ ש מ ת  ו ר י ר ב   
תפקידו של מער( . אחד מכלי האכיפה הוא חיוב של העבריי  בקנס כחלופה למשפט

ברירות משפט הוא לקלוט דוחות עברה מידי מי שהוסמכו לכ(
6

לבדוק את אמיתות , 
כמו כ  עליו לטפל בעדכוני  בדבר תשלומי . פרטיה  ולהכי  מה  הודעות תשלו  קנס

  להל  (קשות להישפט והכנת תיקי  שלא שולמו ב, בקשות לביטול קנסות, קנסות
 .להליכי גבייה) תיקי חוב

__________________ 
התקנות והצווי  בתחומי  כמו שמירה על , המשרד מעסיק מפקחי  שתפקיד  לאכו  את החוקי  5

המשטרה "המפקחי  פועלי  במסגרת . יהפיקוח על עבודת אסבסט ופיקדו  על מכלי שתי, הניקיו 
 .הזרוע העיקרית של המשרד בתחו  האכיפה הפלילית, "הירוקה

 .פקחי רשות הטבע והגני  ועוד, מפקחי המשטרה הירוקה, שוטרי , נאמני ניקיו   6
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. במעקב עלה כי המערכת הממוחשבת הקיימת אינה עונה על צרכיו של המער( .1
ובשל מגבלתה הטכנולוגית מתבזבז זמ  עבודה יקר על עדכוני  , היא אטית ומסורבלת
קשיי  . ות תשלו  קנסדבר התור  לשיהוי בהכנת הודע, ידניי  וצילו  ניירת

 .טכנולוגיי  אלה א& פוגעי  ביכולתו של המשרד לגבות את חובותיו
,  דוחות עברה145,000  הופקו כ2006 2002בדוח הביקורת הקוד  עלה כי בשני   .2

 מה  נית  היה להכי  50% וכפועל יוצא רק מכ, שרבי  מה  התאפיינו בדיווח לקוי
 בשני   כי המשרד הצליח להקטי  את הפחת במעקב התברר . הודעות תשלו  קנס

 דוחות עברה המיועדי  להסבה 90,200 הופקו כ) עד סו& אוקטובר (2010 2007
 .הודעות תשלו  קנס) 81% כ (73,230 ומה  הוכנו כ, לקנסות

 הודעות תשלו  קנס 73,230 אשר לשיעורי הגבייה נמצא במעקב כי מבי  כ .3
 הועברו 36%  שולמו מרצו  וכ36% כ, )& אוקטוברעד סו (2010 2007שהופקו בשני  

 מיתרת הקנסות בוטלו או שלא טופלו עקב היעדר כוח אד  16%עוד הועלה כי . לגבייה
ובגלל תקלות טכניות שנתגלו בעבודתו של אג& תיאו  ואכיפה
7

.  
ה י י ב ג ה ר   ע  מ

במער( הגבייה מתקבלי  תיקי חוב מכלל הגורמי  המייצרי  חיובי  במשרד .1
8

 .
כמו הקר  לשמירת הניקיו , לאחת מקרנות המשרד, בי  היתר, הכס& שנגבה מועבר

9

 .
במעקב נמצא כי מערכת המידע הממוחשבת שמער( הגבייה משתמש בה אינה מספקת 
בזמ  אמת תמונת מצב נאותה לא של תנועות הכספי  מפעולות הגבייה ולא של 

 . בבקרה של מער( הגבייהמצב זה פוג ; סטאטוס ההליכי  בכל אחד מתיקי החוב
 מסכו  הקנסות 36% בדוח הביקורת הקוד  עלה כי המשרד הצליח לגבות רק כ .2

במעקב התברר כי אי  בידי אג& תיאו  ואכיפה הנתו  המהותי של סכו  . שהטיל
ואי  באפשרות המשרד לאמוד את היחס בי  פוטנציאל הגבייה ובי  , הקנסות המצרפי

ג  א  יצליח המשרד . גביית הקנסות זק הנגר  למדינה מאיהגבייה בפועל וכ  את הנ
יהיה מספר , לגבות את כל הקנסות שהעביר לגבייה בתוספת לקנסות ששולמו מרצו 

עד סו&  (2010 2007בשני  ) 90,200( ממספר דוחות העברה 58% הקנסות ששולמו רק כ
 ).אוקטובר

לקנסות ולגביית  מנוהל מכל האמור עולה כי מסד הנתוני  של המשרד בכל הנוגע 
עוד עולה כי שיעורי הגבייה עדיי  נמוכי  . והוא טעו  תיקו  לאלתר, באופ  בעייתי

 .ומורי  על פגיעה מהותית באיכות האכיפה
בדוח הביקורת הקוד  עלה כי המשרד לא עסק בפעולות לגביית חובותיו זה  .3

. ספר הקנסות ששולמו בי  דוחות העברה ובי  מ80% ונוצר פחת של כ, כחמש שני 
,  פעל אשכול אכיפה לעצירת ההתיישנות בתיקי חוב2007במעקב נמצא כי בתחילת 

__________________ 
 .  מהקנסות עדיי  בטיפול$9% ממקבלי הקנס ביקשו להישפט ו3%:  הנותרי  מתחלקי  כ!12%  7
עיצומי  , סות המוטלי  בבית המשפט בפסקי די  בגי  עברות קנס מסוג ברירת משפטלרבות קנ  8

כמו , היטלי הטמנה ודרישה לתשלו  כפל הוצאות בגי  ביצוע צווי  מינהליי  במקו  המעוול, כספיי 
 .  צווי ניקוי וצווי פינוי רעלי 

אחת ממטרות . $1984ד"התשמ,  הקר  לשמירת הניקיו  פועלת במשרד והוקמה לפי חוק שמירת הניקיו  9
 . הקר  היא לרכז אמצעי  כספיי  לשמירה על איכות נאותה של הסביבה
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ואכ  עד לסו& אותה שנה הוא , 2004שבה  המועד האחרו  לתשלו  הקנס היה בשנת 
 .ח" מיליו  ש1.5  תיקי חוב והצליח לגבות כ8,000 עצר את התיישנות  של כ

, לגבות את חובותיו באמצעות שתי חברות גבייה החל המשרד 2008באמצע שנת  .4
עד מועד סיו  .  תיקי חוב22,000  הוא העביר לה  את הטיפול בכ2009ועד סו& 
אול  ג  במקרה זה . ח" מיליו  ש7.6 ס( הקנסות שגבו חברות הגבייה היה כ, הביקורת

ה  של אי  בידי המשרד נתוני  הנוגעי  לחוב המצרפי כדי שיוכל להערי( את ביצועי
  .ואגב כ( ג  את מידת היעילות של פעולותיו שלו עצמו בתחו  האכיפה, חברות הגבייה

 סיכו  והמלצות
בדוח הביקורת הקוד  עלה כי המשרד השקיע מאמצי  ואמצעי  במער( האכיפה 

א( הישגיו בכל הנוגע למש( חקירת העברות הסביבתיות עד להגשת כתב , והגבייה
גביית הקנסות הפכה את שרשרת הפעולות  ואי, ו דלי אישו  ולגביית הקנסות הי
 .שנעשו במשרד לפעולות סרק

וכי , מממצאי המעקב עולה בבירור כי המשרד פועל לשיפור הליכי האכיפה והגבייה
השיפור העיקרי חל בכל הנוגע לקיצור זמני עבודה ולהכפפת הלי( האכיפה ללוח זמני  

הקר  לשמירת , כפועל יוצא. ה וטר  תוקנהגביית הקנסות נותרה לקוי, מנגד. מחייב
שיעורי הגבייה הנמוכי  . יוצאי  נפסדי , וכ  ענייני  סביבתיי  חשובי , הניקיו 

ונותר עוד כר , מראי  כי המשרד טר  פעל לייעול מרכיבי  מהותיי  בהלי( האכיפה
 .נרחב לשיפור

שרד על כל יש לשפר את הלי( האכיפה במ, כדי להשיג את מטרותיה של האכיפה
ובכלל זה יש לפתח מערכת ממוחשבת יעילה ומהירה שתוכל לשפר את , מרכיביו

עבודתו של המשרד באופ  ניכר ולסייע לו ביישו  מטרותיו ובגיבוש בסיס נתוני  עדכני 
שלפיה ייקבעו יעדי  ותכניות , ואמי  שישמש אותו כמצע לקביעת מדיניות אכיפה

 .עבודה שנתיות
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   משרד החו"
ו ע רתפ קו י הב ת  ו  ל

ובעיקר היישו  , במשרד החו  נבדקה פעילותו בתחומי הדיפלומטיה הציבורית
לרבות , של תפיסת הדיפלומטיה הציבורית החדשה כחלק ממדיניות המשרד

מיתוג "פרויקט ; אגפי ולפעילות במרחב המקוו  בנוגע לשיתו  הפעולה הבי 
נבדקה ג  . נגחאיותערוכת אקספו העולמית בש; על מכלול היבטיו" ישראל

. פעילות דיפלומטיה ציבורית במשרד ההסברה והתפוצות ובמשרד התיירות
  . בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה ובמשרד האוצר

 פעילות המשרד בתחומי הדיפלומטיה הציבורית
מאמצע שנות התשעי  של המאה העשרי  ואיל  מתחוללי  שינויי  רעיוניי  

הנעשית בתחומי ההסברה והדיפלומטיה הציבורית בזירה ומתודולוגיי  בפעילות 
, "דיפלומטיה ציבורית חדשה"מדינות רבות עושות מעבר אסטרטגי ל. לאומית הבי 

שנועדה ליצור משיכה והערכה למדינה ומאפייניה בדעת הקהל העולמית לש  קידו  
המופקד על הסברת , )להל  ג  המשרד(משרד החו  . מכלול האינטרסי  שלה 

מקצה , ייצוג ענייניה המדיניי  וקידו  תדמיתה בעול , דיניות ישראל בעול מ
 .משאבי  לפעילות הנעשית בתחומי  אלה

להל  ג  פרויקט " (מיתוג ישראל" השיק המשרד את פרויקט 2006באוקטובר 
מטרת המיתוג היא לקד  את תדמית ישראל בעול  בכלי  ובאמצעי  ). המיתוג

במסגרת החלטתה להקי  את מער  , 2007ביולי . והשיווקהשאולי  מענפי הפרסו  
אישרה הממשלה כי המשרד יוסי& לטפל בפרויקט המיתוג, ההסברה הלאומי

1

עד . 
משרדי והגיש  שנתית לפרויקט לאומי בי   הכי  המשרד תכנית עבודה רב2010אפריל 

בד בבד עשה פעולות יישומיות בשירות הפרויקט . אותה לאישור ראש הממשלה
 . באמצעות יחידות במטה המשרד והנציגויות שלו

 אישרה הממשלה2007באוקטובר 
2

 את השתתפותה של ישראל בתערוכת אקספו 
שנערכה ממאי עד , הבית  הישראלי בתערוכה". בית  לאו " במסגרת 2010בשנת 

הוא פרויקט שייש  את היבטי המיתוג הלכה ,  בשנגחאי שבסי 2010אוקטובר 
חדשנות "כלול היכולות וההישגי  של ישראל תחת הכותרת למעשה והציג את מ

 ". לחיי  טובי  יותר
__________________ 

 .8.7.07  מ1936' החלטה מס 1
 .28.10.07  מ2496' החלטה מס  2
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 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות המשרד בתחומי 2010אוגוסט  בחודשי  מרס

היישו  של תפיסת : ובמסגרת זו נבדקו נושאי  אלה, הדיפלומטיה הציבורית
על " מיתוג ישראל"פרויקט ; ות המשרדהדיפלומטיה הציבורית החדשה כחלק ממדיני

תערוכת אקספו ; פעילות דיפלומטיה ציבורית במשרדי ממשלה נוספי ; מכלול היבטיו
,  ונעשתה במשרד החו2010# 2004הבדיקה התמקדה בשני  . העולמית בשנגחאי

בדיקות השלמה נעשו במשרד . במשרד ראש הממשלה ובמשרד ההסברה והתפוצות
  .צרהתיירות ובמשרד האו
 עיקרי הממצאי 

 המעבר מהסברה מדינית לדיפלומטיה ציבורית חדשה 
 2008בשנת  :היישו  של תפיסת הדיפלומטיה הציבורית במדיניות המשרד .1

התגבשה במשרד ההבנה כי למלאכה שהוא עושה בתחומי הדיפלומטיה הציבורית 
יי  שחלו בשינו, העוסקת בייעוד וביעדי  של המשרד, חסרה תורת עבודה עדכנית

בתאוריה ובידע המקצועי שבעול  , תקשורתית חברתית בסביבה הטכנולוגית
 .הדיפלומטיה הציבורית החדשה

 הנהלת המשרד טר  קיבלה החלטות 2010במועד סיו  הביקורת באוגוסט 
אופרטיביות בנוגע להגשמת יעדיה בתחו  הדיפלומטיה הציבורית החדשה וטר  קבעה 

 .התא נהלי  פנימיי  מחייבי  ב
 הוק  צוות דיו% מיוחד לגיבוש ההיערכות בתחו  הדיפלומטיה הציבורית 2008בקי# 

הדוח שסיכ  את עבודת הצוות שימש ג  . ל תקשורת והסברה דאז"בראשות סמנכ
והוגש להנהלת המשרד , 2008משרדית לשנת  לצורכי הערכת המצב השנתית הכלל

הנהלת המשרד ג  לא דנה . )2008 "הערכת מצב" דוח  להל%  (2008באוקטובר 
 ויישומ% בכל האמור בתפקוד אג) תקשורת והסברה 2008 "הערכת מצב"בהמלצות דוח 

 . משרדית והשפעתו על הפעילות הכלל
שבו , תהלי( איגו  תקציבי הדיפלומטיה הציבורית :שיתו  הפעולה הבי  אגפי .2

קציבי אג) כלכלה אינו כולל את הרכיבי  הנוגעי  לעניי% בת, 2009 החל המשרד ב
א) על פי שיש בפעילות  מרכיבי  , )ב" מש להל% (לאומיי   והאג) לסיוע ושיתו) בי%

 . הכלולי  בתחומי הדיפלומטיה הציבורית
ו  .3 ו ק מ ה ב  ח ר מ ב ת  י ר ו ב י צ ה  י ט מ ו ל פ י ד ת  ו ל י ע אג) תקשורת  :פ

והסברה במשרד עדיי% אינו ערו( מבחינה ארגונית לפעילות מקצועית ומתואמת 
" היו  שאחרי"פרויקט , כ( למשל.  הדיפלומטיה הציבורית במרחב המקוו%בתחומי

ותכנית העבודה של , שהתמקד בפעילות במרחב המקוו% נעצר בתו  השלב הראשו%
  .לא הוצאה לפועל במלואה, ח" מיליו% ש10שבגינה אושר למשרד תקציב של , הפרויקט
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 "מיתוג ישראל"פרויקט 
ת בעניי% התאמת% של מדינות הנתונות במצב של בספרות המחקר יש דעות שונו .1

ולניהול הדיפלומטיה  "מיתוג מדיני"ביטחוני בולט ליישו  מוצלח של  סכסו( מדיני
הנהלת המשרד לא , למרות זאת. הציבורית שלה% באמצעות אסטרטגיית מיתוג

התמודדה ע  ההשלכות של המחלוקת העקרונית בדבר מידת התאמתה של ישראל 
ומידת בשלותה לעבור תהלי( מיצוב תודעתי כאמור בדעת , תוג המדינילתפיסת המי

 . הקהל העולמית
משרד האוצר , 2007על פי תכנית עבודה משנת : תקצוב הפרויקט ותכניות עבודה .2

. ח" מיליו% ש20 בס( 2008 2007אישר תקציב מיוחד לטובת פרויקט המיתוג לשני  
. הועברה כעודפי  מחויבי  לתקציב המשרדוהיתרה ,  מהתקציב נוצלו35% אול  רק כ

המשרד לא הצליח להשיג ג  מטרות שתוכננו ולא היו מותנות בפעולותיה של חברת 
לאומית שנבחרה במהל( הפרויקט ושבעטיה מסר המשרד כי הקפיא חלק  הייעו# הבי%

ועד , עת הושק באופ% רשמי פרויקט המיתוג, 2006מכא% כי משנת . מפעולות היישו 
לא החל למעשה המשרד בחלק ניכר מהשלבי  היישומיי  של ,  תו  הביקורתמועד

 . הפרויקט המשרדי
המשרד לא קבע הנחיות עבודה מקצועיות : משרדי של הפרויקט הניהול הפני  .3

המגדירות ממשקי עבודה משותפי  לאג) תקשורת והסברה ולאגפי קשרי תרבות ומדע 
משרדי הנוגע לקידו  פרויקט  ות תיאו  פני ב ומסדיר"כלכלה ומש, ) " קשתו להל% (

לא הוגדר פורו  קבוע שבו ישתתפו יחידות המטה השונות , יתרה מכ(. המיתוג
 . האמורות לקד  את פרויקט המיתוג

לא נמצאה יחידה כזו , "מדור תדמית ישראל"א) על פי שהתקנו% מגדיר את תפקידו של 
 . י המאושרוהמדור אינו קיי  בתק% המשרד, במבנה המשרדי

התשתית הארגונית שבמשרד אינה ערוכה : משלחות עיתונאי  ומעצבי דעת קהל .4
התקציבי  שהוקצו , מספר המשלחות המתארחות כיו  קט%. כיאות לטיפול בתחו  זה

וכיו  אי% מסגרת ארגונית ייעודית האמונה על , למטרה זו מנוצלי  ניצול חלקי בלבד
 . ו  של ממשהטיפול בנושא ויכולה לקדמו קיד

תכנית העבודה שפרס  )   א(   :לפרויקט לאומי" מיתוג ישראל"פעולות להרחבת  .5
 להרחבת פרויקט המיתוג באמצעות גיוס שותפי  מקרב משרדי 2007המשרד במרס 

 . לא מומשה, הממשלה וגופי  אחרי 

לא הוכנו במשרד , 2010לקראת הדיוני  שהיו בלשכת ראש הממשלה באפריל  ) ב(
ה% בנוגע למידת ההתאמה של , ש הממשלה ובמשרד החו# מסמכי מנהלי  מנומקי רא

האמור להוביל את ) הקונספט(ישראל לתפיסת המיתוג המדיני וה% בנוגע לרעיו% העל 
  . שבו השקיע המשרד משאבי , "אנרגיה יצירתית " פרויקט המיתוג 

 משרדי פעילות דיפלומטיה ציבורית במרחב הבי 
לאחר שהממשלה : "מיתוג ישראל"שלתיי  הקשורי  לפרויקט מיזמי  ממ .1

, "מיתוג ישראל" כי משרד החו# יוסי) לטפל בפרויקט 2007אישרה כאמור ביולי 
. התקבלו בממשלה כמה החלטות בעניי% מיזמי  אחרי  הקשורי  לתהלי( המיצוב

 .מיזמי  אלה נוהלו מבלי שמשרד החו# ידע עליה  או היה שות) לה 
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יש חפיפה )  א:   (י ממשלה נוספי  העוסקי  בפעילות דיפלומטיה ציבוריתמשרד .2
בי% כמה מהתחומי  שבסמכותו של משרד ההסברה והתפוצות הנוגעי  לתחומי 
. העיסוק בדיפלומטיה ציבורית ובי% תחומי  שעליה  אמו% משרד החו# בעיסוקו זה

בי% התפקידי  של בעת הקמת משרד ההסברה והתפוצות לא נעשתה חלוקה פורמלית 
 .שני המשרדי  בתחומי הדיפלומטיה הציבורית וההסברה

למשרד החו# ולגופי  ממלכתיי  אחרי  יש אינטרסי  דומי  בכל הנוגע  )ב(
וע  זאת ה  אינ  מתואמי  ואינ  , לפעילות  בתחו  הדיפלומטיה הציבורית

ידע בי% הגופי  הממצאי  מלמדי  ג  על פערי מ. משתפי  פעולה ביניה  באופ% מיטבי
בתחו  הדיפלומטיה הציבורית אי% , שלא כמו בתחו  ההסברה המדינית. השוני 

וכ( נמנעת , הגופי  הממלכתיי  העוסקי  בכ(פורו  קבוע שתפקידו לתא  בי% כל 
  .זרימה של מידע שוט) ביניה 
 2010תערוכת אקספו העולמית 

א) על )  א:   (של התערוכההליכי הבחירה וההעסקה של היוע" לארגו  ולניהול  .1
RFIפי שחברות ייעו# שהשתתפו בהלי( 

3

 שעשה המשרד המליצו למנות מנהל לפרויקט 
לא נמצא במסמכי המשרד כי לש  הכנת המכרז , שישהה בשנגחאי בתקופת התערוכה

מתכונת , בי% היתר לעניי% היק) המטלות, נדונה משמעות המלצת% של חברות הייעו#
שהחליט לשלב בי% תפקיד היוע# לבי% , המשרד. גזרי  מכ(ההעסקה והתנאי  הנ

הניסיו% . פרס  מכרז לתפקיד יוע# לארגו% ולניהול של התערוכה, תפקיד מנהל הבית%
באופ% שאינו , מוצנע ומותנה במסמכי המכרז, לשלב בי% התפקידי  קיבל ביטוי מעורפל

 .כהעולה בקנה אחד ע  היק) המטלות הנדרשות ממנהל הבית% בתערו
העדפת המשרד לשלב בי% תפקיד היוע# לבי% תפקיד מנהל הבית% לא קיבלה ביטוי ברור 

 . משמעי ג  בחוזה שנחת  ע  היוע# וחד
וא) נבחר לשמש , כחצי שנה לאחר בחירתו במכרז הציע היוע# למנות מנהל בית% )ב(

בשל השתלשלות . בחירתו נעשתה לאחר שהוחלט להגדירו כספק יחיד. בתפקיד זה
, הענייני  המשרד נאל# להתמודד ע  סוגיית מינוי המנהל תו( כדי התקדמות הפרויקט

 . נקלע למצוקת זמ% ונקט הליכי התקשרות שעוררו סימני שאלה
המשרד תכנ% לגייס חסויות מחברות : גיוס חסויות ומת  שירותי יחסי ציבור .2

 מעלויות הבית% שיסייעו במימו% חלק, ח לכל היותר" מיליו% ש16ישראליות בס( 
אול  הלי( קבלת ההחלטות בנושא זה היה ארו( . הישראלי בתערוכת אקספו

ובסופו המשרד לא הצליח לגייס , הנושא לא קוד  ביעילות ובתכליתיות, ומסורבל
משרדית שיזמה עניי% זה לא כונסה במש( תקופה ארוכה  ועדת ההיגוי הבי%. חסויות

מעורבותה של ועדת ההיגוי  אי. את התערוכהשבמהלכה נעשו רוב פעולות ההכנה לקר
 .בלטה ג  בהליכי קבלת ההחלטות הקשורי  בגיוס החסויות

משרדית במשרד האוצר לאישור   ניתנו ההנחיות של הוועדה הבי2008%בנובמבר  )א(
בעניי% המתווה ) משרדית  הוועדה הבי% להל% (פרסומת מסחרית במשרדי הממשלה 

__________________ 
3  Request For Information   בקשה לקבלת מידע מגורמי  העוסקי  בתחו  ויכולי  לספק מידע 

 .מקצועי
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, שחייב את המשרד להתחיל לפעול בנושא, הזמני  הדחוקלמרות לוח . לגיוס חסויות
רק לאחר . 2009הוא הוסי) להתדיי% ולבחו% חלופות אחרות לגיוס החסויות עד מרס 

הובאו הדברי  לאישור , שהמשרד שינה בפועל את המתווה שנקבע וא) החל ליישמו
 . משרדית הוועדה הבי%

י להעסקת חברה ישראלית לש  בשל אילוצי הזמ% המשרד לא פרס  מכרז פומב )ב(
ועק) את חובת המכרז על ידי הרחבת התקשרות ע  חברה מסי% למת% , גיוס החסויות

  . יחסי ציבור
 סיכו  והמלצות

הפעילות בתחומי הדיפלומטיה הציבורית היא בעלת חשיבות לקידו  האינטרסי  של 
רת העבודה משרד החו# עסוק בשני  האחרונות בתהליכי גיבוש תו. ישראל בעול 
נוכח אתגרי התקופה על ". מיתוג ישראל"בי% היתר באמצעות פרויקט , בתחומי  אלה

 . הנהלת המשרד להאי# את התהליכי  האמורי  ולפעול לתיקו% הליקויי  שהועלו
משרד מבקר המדינה סבור שכדי לקד  את תהלי( ההטמעה של התפיסה החדשה של 

, יש צור( בניסוח נהלי  מתאימי , דהדיפלומטיה הציבורית שעליה הודיע המשר
באיגו  החלקי  הרלוונטיי  בתקציבי האגפי  , בקביעת תכניות עבודה ברורות

. התפקודיי  הנוגעי  לעניי% ובהצבת לוח זמני  סדור למימוש הפעולות הנחוצות
במסגרת זו יש להגדיר עד כמה שאפשר את הפעילויות הנכללות באופ% מהותי בתחומי 

את בעלי התפקידי  ; את היחידות המשרדיות השותפות לה%; הציבוריתהדיפלומטיה 
 . שיקבלו את הסמכויות המתאימות ואת האחריות ליישו  המדיניות החדשה

יכולה , "הערכת המצב"בדוחות , בי% היתר, השלמת בחינת הליקויי  שעלו, יתר על כ%
 האמורי  נודעת ליישו  המלצות הדוחות. לייעל ולהגביר את תהלי( ההטמעה האמור

. חשיבות ג  לש  גיבוש אסטרטגיות פעולה ומימוש% במגוו% כלי התקשורת ההמונית
   ועקב השימוש התכו) של קהלי  נרחבי  בעול  באמצעי המדיה החדשה  בעת הזו 

 . על המשרד להיער( ארגונית ומקצועית לפעילות במרחב המקוו%
יפלומטיה הציבורית בכלל ובתחו  משרדי בתחו  הד בפעילויות הנעשות במרחב הבי%

נדרש ריכוז של הידע והניסיו% המקצועי כדי , אירוח משלחות עיתונאי  זרי  בפרט
יזמות בלתי מתואמות עלולות לגרור פעולות כפולות . להגיע לתוצאות מועילות

משרד מבקר המדינה ממלי# למשרדי  . ומיותרות ובזבוז של המשאבי  הקיימי 
באת משלחות עיתונאי  לאר# לבחו% את האפשרות להקי  השוני  המארגני  ה

 .מסגרת מתאימה משותפת לארגו% המשלחות
משרד מבקר המדינה ממלי# לכלל הגופי  הממלכתיי  העוסקי  בדיפלומטיה ציבורית 

משרדי  להקי  פורו  תיאו  ויידוע משות) שיבח% ג  ממשקי עבודה במרחב הבי%
מ% הראוי ג  כי לש  . מסחרי של ישראל בעול  היכולי  לקד  את דימויה התיירותי

 בשי  לב למשאבי  והמאמצי   לפרויקט לאומי " מיתוג ישראל"בחינת הרחבת 
התאמת היזמה לנסיבותיה :  תתקבל הכרעה בסוגיות אלה הרבי  הכרוכי  בכ( 

; מסגרת התקציב ומקורות המימו% של הפרויקט הלאומי; ולצרכיה של מדינת ישראל
 . ו  של מתווה הפרויקטדרכי הייש
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פרויקט הקמת בית% עצמאי המייצג את ישראל והפעלתו במהל( תערוכת אקספו 
על פי המדדי  שהציג . העולמית היה פרויקט שמשרד החו# התנסה בו לראשונה

המשרד בתשובתו נראה כי המשרד אכ% הצליח לעמוד ברוב היעדי  שהציב ונראה שא) 
, ע  זאת". מיתוג ישראל"קשורתית והעברת מסרי זכה להצלחה בהיבטי  של חשיפה ת

, ממלי# משרד מבקר המדינה כי המשרד יבח% את הליקויי  שעליה  הצביע דוח זה
  .ויפיק מה  את הלקחי  הנדרשי , ובכלל  סדרי עבודת ועדת המכרזי 
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   משרד החינו#
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נו  המוכר שאינו יסודיי  בחי נבדק רישו  תלמידות לבתי ספר יסודיי  ועל
: בי  היתר נבדקו הנושאי  האלה. רשמי במגזר החרדי ושיבוצ  בבתי הספר

הפיקוח של משרד החינו  ושל הרשויות המקומיות על רישו  התלמידות 
שיבו  מועמדות בהתחשב ; הליכי הרישו  והשיבו ; ושיבוצ  בבתי ספר

אי לתלמודי הביקורת נעשתה במשרד החינו  ובמרכז החינו  העצמ. במוצא 
בדיקות השלמה נעשו בעיריות . תורה ובתי ספר בית יעקב באר  ישראל

ונציגי משרד מבקר המדינה א  , בית שמש ומודיעי  עילית, בני ברק, ירושלי 
 בתי ספר לבנות שהביקוש לה  גבוה מהיצע המקומות הקיימי  14 ביקרו ב

 .בה 
  מרכזי  קהילתיי  סי" החברה למתנ ע  החינו משרדשל התקשרות נבדקה ה

 וההתקשרות ע  חברה לש  מת  שירותי  לנוער מנותקמ "בישראל בע
בביקורת נבדקו . סי "שתפקידה בי  השאר לקיי  בקרה על החברה למתנ

 שפורס   שירותי חינו  והשכלה לנוער מנותקהכנת המכרז למת  :בעיקר אלה
י  המשרד על הבקרה שקי; סי "קיו  קורסי  בידי החברה למתנ; 2009במאי 

הבדיקה נעשתה . סי  והפעלת אתרי לומדות"ההתקשרות ע  החברה למתנ
בדיקות . במינהל חברה ונוער שבמשרד ובמחוזות תל אביב וירושלי  של המשרד

 . סי "השלמה נעשו בחברה למתנ
נבדק הסיוע הכספי שמשרד החינו  מעניק לתלמידי  בבתי ספר ולסטודנטי  

ביקורת נעשתה בעיקר במינהל הכשרה ופיתוח ה. במוסדות להשכלה גבוהה
תיאו  ובקרה ובמינהל , במינהל לכוח אד  בהוראה, מקצועי לעובדי הוראה

 .בדיקות השלמה נעשו באג  החשב הכללי שבמשרד האוצר. הפדגוגי במשרד
בי  היתר נבדק א  . נבדק טיפול משרד החינו  במסעות תלמידי תיכו  לפולי 

פדגוגיות של המסעות ועדכנ  במש  השני  שבה  ה  המשרד בח  את המטרות ה
נבדק א  המשרד פעל ; נבדק פיקוח המשרד על התנהלות המסעות; מתקיימי 

. כלכליות יוכלו להשתת  במסעות די כדי שתלמידי  מכל השכבות החברתיות
בדיקות השלמה נעשו . הבדיקה נעשתה במינהל חברה ונוער ובמינהלת פולי 

באג  המפקחי  המרכזי  , באג  הביטחו , )י"שפ( החינוכי בשירות הפסיכולוגי
 .ובלשכת המדע  הראשי
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 שיבו$ תלמידות בבתי ספר במגזר החרדי
ושיבוצ  בבתי ספר , מדי שנה, במוקד דוח ביקורת זה עומדי  מיו  של אלפי מועמדות

נרחב ביטוי . בשני  האחרונות שב ועלה נושא זה על סדר היו  הציבורי. במגזר החרדי
ובו נדונה טענה , 2009  באוגוסט "בה  פסק די  שנת  בג, לנושא נית  בכמה פסקי די 

על אפליה בי  תלמידות במוסד חינוכי חרדי בעמנואל בשל מוצא  העדתי
1

 "להל   (
 ).   עמנואל"בג

רישו  ושיבו  צריכי  להיעשות בשיטתיות ובהגינות ועל פי כללי  שידועי  ג  
למשל יש להקפיד שההחלטה לקבל מועמדות לבתי הספר או . למועמדות ולהוריה 

שא  לא כ  עלול להיפתח פתח , לדחות  תתקבל על פי אמות מידה ידועות וברורות
הלי$ קבלה . לקבלת תלמידות על פי שיקולי  שאינ  ממי  העניי  או באופ  שרירותי
  לה ולבני שאינו הוג  ושוויוני אשר מביא לידי דחייתה של מועמדת עלול לגרו

 . משפחתה לחוש עגמת נפש ותחושת כישלו 
החינו$ ; החינו$ הרשמי: מערכות"מערכת החינו$ בישראל מורכבת משלוש תת

ומוסדות פטור) ר" מוכש"להל  (המוכר שאינו רשמי 
2

רוב בתי הספר במגזר החרדי . 
ת  בתי הספר במגזר זה ה  בבעלו.ר או מוסדות פטור"ה  מוסדות של החינו$ המוכש

מממ  את )  המשרד"להל  ג  (ומשרד החינו$ , גופי  ציבוריי  או גופי  פרטיי 
)2010"2009(ע " בשנת הלימודי  התש.פעילות  מימו  חלקי או מלא

3

 היו במגזר 
בחוק פיקוח . ר"מוסדות של החינו$ המוכש) 84%( מה  1,004,  בתי ספר1,195החרדי 

ובתקנות שהותקנו על פיו , )קוח חוק הפי"להל   (1969"ט"התשכ, על בתי ספר
ר וחובתו של משרד החינו$ "מוסדרות דרכי הפעלת  של מוסדות החינו$ המוכש

)  האג-"להל  (אג- בכיר לחינו$ מוכר שאינו רשמי במשרד החינו$ . לפקח עליה 
האג- כפו- במישרי  . אחראי לפיקוח על פעילות  של מוסדות חינו$ במגזר החרדי

 . שמשו  שושניר "ד, ל המשרד"למנכ
 "להל  " (מרכז החינו$ העצמאי לתלמודי תורה ובתי ספר בית יעקב באר  ישראל"

ע "ובשנת הלימודי  התש, הוא אגודה עותומאנית) ע או מרכז החינו$ העצמאי"החה
ובראשו , ל"ע מנכ"במועד הביקורת לא היה לחה.  בתי ספר חרדיי 226היו בבעלותו 

  .ימלמר צבי בו, ל"עמד המשנה למנכ
 עיקרי הממצאי 

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא רישו  2010אוגוסט  בחודשי  פברואר
ר במגזר החרדי ושיבוצ  בה  ה  בחינו  היסודי וה  בחינו  "תלמידות לבתי ספר מוכש

בדיקות השלמה נעשו בעיריות . ע"הביקורת נעשתה במשרד החינו  ובחה. יסודי העל

__________________ 
Ú ˙˙ÂÓ"‰ÎÏ‰Î ¯ÚÂ  "  ÌÂÏÏ ·‡ÂÈÂ 'ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ,Ó" ÍÂ ÈÁ‰ ÊÎ¯ÓÂ Ï‡Â ÓÚ Ó 1067/08  "בג  1

 È‡ÓˆÚ‰) פורס  בתקדי.( 
פטורי  מחובת ה  כי , $1949ט"התש, לימוד חובה לחוק 5סעי  מוסדות ששר החינו  קבע לפי   2

 . לחוק4הלימוד הסדיר שנקבעה בסעי  
 .טשנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוס  3
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במהל  הביקורת ביקרו נציגי משרד .  שמש ומודיעי  עיליתבית, בני ברק, ירושלי 
  להל  (יסודיי   מה  שמונה יסודיי  ושישה על,  בתי ספר לבנות14 מבקר המדינה ב

בתי ספר אלה נבחרו על פי ממצאי בדיקה מוקדמת של משרד ). בתי הספר שנבדקו
 . בה שלפיה  הביקוש לבתי הספר האלה גדול מהיצע המקומות, מבקר המדינה

הפיקוח של משרד החינו  ושל הרשויות המקומיות : בביקורת נבדקו הנושאי  האלה
שיבו' מועמדות ; הליכי הרישו  והשיבו'; על רישו  תלמידות ושיבוצ  בבתי ספר

  .בהתחשב במוצא 
 עיקרי הממצאי 

 הפיקוח של משרד החינו  על הרישו  והשיבו  
קוח והתקנות שהותקנו על פיו ומהפסיקה מחוק הפי, 1949 ט"התש, מחוק לימוד חובה

הרשות המקומית אחראית לרישו  ילדי  ונערי  למוסדות : של בתי המשפט עולה כי
על משרד החינו  ועל הרשות המקומית חלה האחריות להבטיח כי ; ר"החינו  המוכש

ועל המשרד מוטל לפקח על ; מטרות החינו  הממלכתי ימומשו ג  במוסדות אלה
את קיו  , בי  השאר, בכל הקשור לדרכי הקבלה אליה  כדי להבטיחהמוסדות ג  

 . עקרו  שוויו  ההזדמנויות
י  .1 ח ק פ מ ה ר  פ ס מספר בתי הספר הנתוני  לפיקוחו של מפקח באג( גדול  :מ

פי כמה ממספר בתי הספר הנתוני  לפיקוחו של מפקח על פי מפתח התקינה שקבע 
נתוני  אלה מעוררי  ספק בדבר יכולתו . משרד החינו  למחוזותיו ואינו חל על האג(

 . של האג( לקיי  פיקוח שוט( ואפקטיבי על כלל המוסדות הנתוני  לפיקוחו
ה .2 ל ב ק ו ו   ש י ר י  ל ה ו את ההנחיות בדבר הליכי קבלת התלמידי  בחינו   :נ

 נוהלי רישו  וקבלה לבתי ספר על: ר פירט משרד החינו  בשני מסמכי "המוכש
שהעביר האג( לבתי הספר , )יסודיי  לי הרישו  לבתי ספר על נוה להל  (יסודיי  

" בבתי הספר היסודיי ' הנחיות לקליטת תלמידי  ותלמידות לכיתה א"ו, 2006במאי 
אשר פורטו במכתב ששלחה נציגת הלשכה , ) ההנחיות לבתי ספר יסודיי  להל  (

 . 2007ע לשעבר במאי "ל החה"המשפטית של המשרד אל מנכ
, הוראות אלו. ל"  לא עיג  את האמור בשני המסמכי  בנוהל או בחוזר מנכמשרד החינו

הנוגעות למאות בתי ספר במגזר החרדי ולאלפי משפחות שבנותיה  נרשמות למוסדות 
ל ויובאו לידיעת הציבור שה  נוגעות "ראוי כי יעוגנו בנוהל או בחוזר המנכ, החינו 

ואול  ,  האינטרנט של משרד החינו יצוי  כי אחד משני המסמכי  מוצג באתר. אליו
 . כלי זה אינו מאפשר הפצה יעילה של מידע בציבור החרדי

ר .3 פ ס ה י  ת ב ל  ש י   נ ו נ ק ת ע יש "לכל בית ספר לבנות שבבעלות החה :ה
כללי לבוש , תקנו  שבו מפורטי  כללי ההתנהגות החלי  על תלמידות בית הספר

בדצמבר .  נוספי  הנוגעי  למשפחהוצניעות החלי  על התלמידות ועל הוריה  וכללי 
.  מה 60  תקנוני  של בתי ספר וקבע שיש לעשות שינויי  ב86 בדק משרד החינו  2006

סמינר "המשרד הורה שלא להתנות את קבלתה של תלמידה בכ  שאמה בוגרת , לדוגמה
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"בית יעקב
4

למחוק את התיאור המפורט של לבוש , "בוגר הישיבות הקדושות" ואביה 
כמו האיסור להשתת( במסיבות ,  בתקנו  ולבטל איסורי  שהוטלו על הבנותההורי 

 .ימי הולדת של חברות לכיתה
משרד מבקר המדינה בדק א  התקנוני  של שבעה מבתי הספר היסודיי  שנבדקו 

התברר . וכול  לא תוקנו, תוקנו כנדרש ומצא שמשרד החינו  ביקש לתק  שישה מה 
ע א( לא דרש ממנהלי בתי הספר "והחה, תקנוני  שונוכי משרד החינו  לא בדק א  ה

השתלשלות הדברי  בעניי  זה מעידה על חולשה ממשית של המשרד בעניי  . לתקנ 
 .ע"הפיקוח על מוסדות החה

ת .4 ו נ ו ל ת ב ל  ו פ י ט משרד מבקר המדינה עשה בדיקה מפורטת בדבר  :ה
ל בתי ספר של  ע2009הטיפול של משרד החינו  בשתי תלונות שהוגשו לו בדצמבר 

ובעקבות קבלת  העלו גורמי  במשרד עצמו את הצור  לעשות , ע בבית שמש"החה
הפעולות . בדיקה שחורגת מגבולות התלונות עצמ  לגבי נוהלי הרישו  וסדרי הקבלה

הוא הסתפק בקבלת הסברי  : שביצע האג( בעקבות הממצאי  שעלו לקו בחסר
 על פי סמכויות שהוקנו למפקחי  בחוק לא בדק מדוע נמנע מנציגתו לפעול, ע"מהחה

ולהיכנס לבית הספר ולא תבע שמפקחי  מטע  המשרד או נציגיה  יוכלו לבצע את 
הוא לא הרחיב את ; ע ג  ללא הודעה מראש"תפקיד  ולבקר בבתי ספר של החה

 . בירוריו לבחינה כוללת של נוהלי הרישו  וסדרי הקבלה
. ת על טיפול בתלונות ובפניות של הורי עיקר פעולות הפיקוח של המשרד מתבססו

הטיפול בתלונות לא הורחב לבחינה כוללת של נוהלי הרישו  וסדרי הקבלה בבתי 
טיפול זה מצביע על דפוסי פיקוח מוגבלי  ומרוסני  שספק . ע"הספר שבבעלות החה

רב א  יש בה  כדי להבטיח שמער  הקבלה והרישו  מתנהל כראוי באופ  שוט( תו  
  .פגיעה בעקרו  השוויו מניעת 

 הפיקוח של הרשויות המקומיות על הליכי הרישו  והשיבו 
ר מוטלת "האחריות לפיקוח על הרישו  והקבלה של תלמידי  למוסדות החינו  המוכש

 חשיבות הפיקוח גוברת במציאות שבה .על משרד החינו  ועל הרשויות המקומיות
המעוניינות ללמוד בה  גדול ממספר מספר הבנות : יש ביקוש עוד(לכמה מבתי הספר 

במצב כזה עולה ביתר שאת הצור  לקבוע שיטה הוגנת . הבנות שה  יכולי  לקלוט
  .ושוויונית למיו  המועמדות ולפקח על יישומה

י  .1 ל ש ו ר י ת  י י ר י מנהלה לחינו  "שיי  להאג( לחינו  חרדי )  א(   :ע
)י" מנח להל  " (ירושלי 

5

ב ושוב לפתור בעיות הנובעות א( על פי שהאג( נדרש שו. 
הוא לא מילא כיאות את תפקידו בכל הנוגע לפיקוח , מביקוש עוד( לבתי ספר מסוימי 

על הרישו  לבתי הספר היסודיי  בעיר
6

לא בירר א  בתי הספר ממייני  ומשבצי  , 
וא( לא דרש מה  להציג את אמות המידה , את המועמדות על פי שיטה ידועה וברורה

__________________ 
במונח האמור במוב  זה . יסודי לבנות משמש בחברה החרדית ג  לציו  בית ספר על" סמינר"המונח   4

 .נעשה שימוש בדוח
היא משמשת מחוז . ט" בשנת התשמת ירושלי  ובי  עיריימשרד החינו הוקמה בהסכ  בי   י"מנח  5

 . המאגד את אג  החינו  בעירייה ואת מפקחי המשרד, ייחודי במשרד
 .ר מתבצע במוסדות עצמ "הרישו  לבתי ספר בחינו  המוכש 6
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אשר לחינו  היסודי הסתפק האג( בעיקר בטיפול בבנות . ת  למיו המשמשות או
והחלטותיו על , שמקו  לימודיה  לא נקבע עד מועד סמו  לפתיחת שנת הלימודי 

האג( נהג שלא להתערב בשיקוליה  של בתי . ע"שיבוצ  התקבלו לפי כללי  שקבע החה
מילאו את "אחר שאלא ניסה לשכנע  לקבל בנות שלא שובצו ל, יסודיי  הספר העל

 ".השורות
הסמכות להסדיר את שיבוצ  של תלמידות תושבות ירושלי  היא סמכות  )ב(

נמצא כי לש  טיפול בעררי  של הורי תלמידות על . שלטונית שנתונה לעיריית ירושלי 
יסודיי  בירושלי  ולש  פתרו  בעיות שמתעוררות בשיבו'  החלטות של בתי ספר על
גזר החרדי נעזר האג( לחינו  חרדי בוועדה חיצונית שחברי  בנות בבתי ספר אלה במ

עיריית ירושלי  לא מינתה את ועדת הרבני  ).  ועדת הרבני  להל  (בה שני רבני  
העירייה ג  אינה יודעת מה  השיקולי  . באופ  רשמי ולא הגדירה את תפקידיה

, ספר מסוי המנחי  את חברי הוועדה בבוא  להחליט על שיבו' של תלמידה בבית 
הסתייעותו . ולכ  עובדיה אינ  יכולי  להביא לידיעת ההורי  את הנימוקי  להחלטה

של האג( לחינו  חרדי בוועדת הרבני  לש  שיבו' הבנות בבתי הספר אינה עולה בקנה 
העירייה אינה יכולה לאפשר מעורבות במימוש סמכויות . אחד ע  כללי המינהל התקי 

 . נאי  האמורי שלטוניות בלא שקוימו הת
ק .2 ר ב י  נ ב ת  י י ר י העירייה אינה ממלאת את תפקידה בכל הנוגע לפיקוח על  :ע

 .יסודיי  שבתחומה קבלת התלמידות לבתי הספר העל
ת .3 י ל י ע י   ע י ד ו מ ת  י י ר י  במודיעי  עילית פועלי  שבעה בתי ספר על :ע

ע על הרישו  לעירייה לא היה מיד. והעירייה הקצתה לה  מבני  וציוד, יסודיי  לבנות
והיא א( לא פרסמה את מועדי הרישו  לבתי , של התלמידות אליה  והשיבו' בה 

התמצו בניסיונות לשכנע ' מאמציה למצוא מקומות לימוד לתלמידות בכיתות ט. הספר
העירייה מוסמכת לפקח על הליכי הרישו  . את בתי הספר לקבל את התלמידות

 את עצמה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ולמרות זאת היא הציגה, והשיבו' בתחומה
וע  , יסודיי  שיבוצ  של בנות בבתי ספר על כמי שניצבה חסרת אוני  מול עובדת אי

זאת דיווחה על פעולות שנקטה בעקבות הביקורת אשר אפשר לראות בה  ראשיתו של 
  . הלי  פיקוח

 הליכי הרישו  והשיבו  
י אמות מידה ידועות וברורות כדי ההחלטה א  לקבל מועמדת צריכה להתקבל על פ

שלא ייפתח פתח לקבלת תלמידות על פי שיקולי  שאינ  ממי  העניי  או באופ  
, לא די שהליכי המיו  והשיבו' יביאו לידי מציאת מקו  לימוד לכל הבנות. שרירותי

, הוגנת ושוויונית, אלא יש לנקוט הליכי  שיבטיחו מיו  על פי שיטה ידועה מראש
ואול  משרד החינו  . להוריה  של הבנות שלא התקבלו מהי סיבת הדחייהולהודיע 

: ע מסתפקי  בעצ  מציאת מקו  לימוד ומוותרי  על הדרישות לגבי ההלי "והחה
כמה מאמות המידה שלפיה  נעשה ; בתי ספר לא קבעו אמות מידה מפורטות ושקופות

וטיפול  של בתי הספר ; השיבו' אינ  עולות בקנה אחד ע  הדרישה לנהוג בשוויוניות
 . בביקוש היתר לא נעשה תמיד בשקיפות ועל פי כללי הצדק הטבעי

ת .1 ו ד י מ ל ת ל  ש ת  ו י ח א ת  ל ב נמצא שבתי הספר מעדיפי  לקבל  :ק
יסודיי  אמת מידה זו יוצרת  בבתי הספר העל. מועמדות שה  אחיות של תלמידותיה 

, כ . ות שבית הספר מקבללעתי  מצב שבו אחיות של תלמידות ה  חלק הארי של הבנ
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 מהתלמידות המתקבלות בכל שנה לבית 70% ציי  מנהל בית ספר בירושלי  ש, למשל
. וה  מתקבלות ללא קשר לרמת  הלימודית, ספרו ה  אחיות של תלמידות בבית הספר

בעיקר באחיות של תלמידות " ממלאי  את השורות"מכא  שיש בתי ספר מבוקשי  ש
בת יחידה או בת שאחותה לומדת בבית ספר , ה של בת בכורהולכ  סיכויי, בית הספר

 .  קטני  במידה ניכרת אחר להתקבל אליה  
אמת מידה שלפיה ניתנת עדיפות לאחות של תלמידת בית הספר עלולה להקטי  את 

על פי דברי  שמסר מנהל של : סיכויי קבלתה של בת שאחותה לומדת בבית ספר אחר
כאשר נרשמת לבית ספרו בת שאחותה לומדת , רושלי יסודי לבנות בי בית ספר על

שהרי היא אמורה ליהנות מיתרו  בקבלה לבית , מעורר הדבר חשד, בבית ספר אחר
אול  יש , אמנ  הדבר אינו פוסל את קבלתה; הספר הזה ולמרות זאת נדחתה כביכול

ולכ  בית הספר יהסס , לתמוה מדוע היא לא ממשיכה במסלול שבו למדה אחותה
 .בלהלק

משרד מבקר המדינה העלה את החשש שבמציאות שבה מת  עדיפות לאחיות הוא אמת 
וג  א  קיימות , לקבלת תלמידות לבתי הספר, ולעתי  א( היחידה, המידה העיקרית

מת  . ה  מאבדות את משמעות  ונעשות לא רלוונטיות להלי  המיו , אמות מידה אחרות
, מידה ששימשו בשני  עברו למיו  מועמדותעדיפות לאחיות מנציח למעשה את אמות ה

ובה  אמות מידה פסולות שאפשרו למנוע מכמה מ  המועמדות להירש  לבתי ספר 
היא , מחד גיסא: אמת מידה הנוגעת לאחיות אינה עומדת בדרישה לשוויו . מסוימי 

משמרת במידה רבה את הרכב אוכלוסיית המשפחות שבנותיה  יכולות להתקבל לבתי 
; ומספר הבנות ממשפחות אחרות שמתקבלות מצומצ  במידה רבה, בוקשי הספר המ

היא עלולה להקטי  את סיכויי קבלתה של בת שאחותה לומדת בבית ספר , מאיד  גיסא
יסודיי   על משרד החינו  לבחו  את השימוש באמת מידה זו בבתי הספר העל. אחר

 .ל המשרד"ולהביא את הנושא להכרעת שר החינו  ומנכ
המ .2 ח ה ל  ש ר  פ ס י  ת ב ל ת  ו ד מ ע ו מ ו   הליכי הרישו  והשיבו'  :ע"י

ע עוסקי  בעיקר בטיפול "והרשויות המקומיות והחה, נעשי  בעיקר  בבתי הספר
 . בבנות שמקו  לימוד  לא נקבע

אחד מבתי הספר היסודיי  בירושלי  מעדי( לקבל תלמידות שאמותיה  למדו בו  )א(
א( על פי שהיה עליו לקבל תלמידות , ו  אליובשעת  מלקבל בנות שמתגוררות היו  סמ

 . ע"על פי אזורי רישו  שקבע החה
אמות המידה שלפיה  מיי  בית ספר יסודי אחר בירושלי  אינ  שקופות ואינ   )ב(

ולא ברור מה  כיצד , מאפשרות להורה לדעת א  ההחלטה בעניינה של בתו מוצדקת
מר ,  הגיש חבר הכנסת2009 ביולי .נקבעת התאמת אורח חיי המשפחה לרוח בית הספר

שאילתה בדבר מספר התלמידות שנדחו , מר גדעו  סער, לשר החינו , חיי  אמסל 
נמצא שהמשרד דחה את הטענות של חבר . ע"מבית ספר זה בשנת הלימודי  התש

. ע בלי שבדק אות "הכנסת לאחר בדיקה שטחית ונסמ  על נתוני  שקיבל מהחה
 . המדינה נמצא שהנתוני  שהציג חבר הכנסת היו נכוני בבדיקה שקיי  משרד מבקר

קבלת תלמידה בשל יחסיה העכורי  של  ע והמשרד סבורי  שאי"הנהלת החה )ג(
עמדתו של המשרד אינה עולה בקנה אחד . אמה ע  גורמי  בבית הספר היא נימוק ראוי

 . טרותיוכפי שבאה לידי ביטוי במ, 2000 א"התשס, ע  רוחו של חוק זכויות התלמיד
ל .3 ע ר  פ ס י  ת ב ב ת  ו ד מ ע ו מ ל  ש ה  י י ח ד ו ה  ל ב י  ק י ד ו ס בנוהלי  :י

בחינה בכתב על : יסודיי  קבע האג( שני כלי  למיו  המועמדות הרישו  לבתי ספר על
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לאג( היו אינדיקציות לקיומו של הלי  לא שוויוני בכל . נושאי  כלליי  וריאיו  אישי
אול  הוא לא בדק ,  לרבות תלונות,יסודיי  הנוגע לקבלת תלמידות לבתי ספר על

 . כראוי את הנושא והעדי( לעתי  לאמ' את גרסת בתי הספר
 לכל משמעותי משקל מראשיש לקבוע "יסודיי  נקבע כי  בנוהלי הרישו  לבתי ספר על

 ). ההדגשה במקור)" ( בחינה בכתב וראיו  קרי (שלב מהלי  הקבלה 
ת תוצאות ראיונות של מועמדות נמצא כי בכמה מבתי הספר שנבדקו משמשו )א(

מי שהריאיו  . ומשקל  גדול ממשקל  של תוצאות הבחינה, תנאי ס( לקבלה לבתי הספר
ללא קשר לתוצאות המבח  , עמה לא תא  את רוחו של בית הספר לא התקבלה

 . שעשתה
בתשובתו למשרד מבקר המדינה אישר משרד החינו  כי הריאיו  הוא תנאי ס( לקבלת 

א( שלפי הנוהל שהוא עצמו קבע יש לקבוע מראש משקל משמעותי ג  , התלמידות
 . לבחינה בכתב

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי סמינר מבוקש בבני ברק דחה בקשות  )ב(
קבלה של מועמדות שציוניה  במבחני המיו  ובראיונות היו גבוהי  מאלו של עשרות 

ג  סמינר . גנות ושוויוניותומכא  שקיבל החלטות שאינ  הו, מועמדות שהתקבלו
מבוקש אחר בעיר דחה בקשות של מועמדות שציוניה  במבחני  היו גבוהי  מציוניה  

א( . ונתוניו העלו חשש לקיו  הליכי מיו  לא שוויוניי , של מועמדות שהתקבלו
שהנתוני  של שני בתי הספר היו בידי האג( ונבדקו על ידו במסגרת בירור תלונה 

הוא קבע שלא נמצאו ממצאי  חריגי  בבדיקתו וכי , 2010  בפברואר שקיבל שר החינו
מסקנת האג( . בתי הספר נימקו באופ  מניח את הדעת את דחיית בקשות הקבלה

 . המגובה בתשובת משרד החינו  מלמדת שהתקיי  פיקוח לקוי על הלי  הקבלה
 האג( את  בדק2009לשר החינו  בנובמבר , בי  השאר, בעקבות תלונה שנשלחה )ג(

ערכות הקבלה
7

הנתוני  שהיו בידי . יסודיי  במודיעי  עילית  של שני בתי ספר על
היו אמורי  לכל הפחות לעורר שאלות בדבר , על יסוד תיעוד חלקי בלבד שקיבל, האג(

קוד  להסקת המסקנות היה על האג( לקבל . דרכי קבלת ההחלטות בשני בתי הספר
לבדוק א  ה  היו מפורטי  ומדידי  וא  קבלת מבתי הספר את סיכומי הראיונות ו

ולכ  , אול  האג( לא עשה כל זאת. ההחלטות על פי המסמכי  שבידיה  הייתה הוגנת
הוא לא יכול היה לדעת א  הליכי המיו  והשיבו' בבתי הספר הללו היו שוויוניי  

יר הלי  ובכ  הכש, למרות זאת הוא קבע שבתי הספר לא פעלו בניגוד להנחיות. והוגני 
תשובתו של משרד החינו  למשרד . על פי התיעוד שבידיו, מיו  שיש חשש שאינו הוג 

כפי שהיא משתקפת , מבקר המדינה בעניי  זה אינה עולה בקנה אחד ע  מדיניותו
 .יסודיי  בהנחיותיו לבתי ספר על

 יסודיי  יש חשש שעקב מורכבות הטיפול בנושא רגיש של מיו  מועמדות לבתי ספר על
צמצ  המשרד את הפיקוח עליה  והסתפק בבדיקת תלונות שהובאו , במגזר החרדי

זאת חר( מדיניותו המוצהרת בהליכי  משפטיי  שעוסקי  במיו  . לפניו באופ  רשמי
 . תלמידות ובשיבוצ  וחר( הכללת הנושא בנוהלי הפיקוח שלו

__________________ 
יסודיי  ועל קבלת התלמידות נכתב בנוהלי הרישו  שכל בית  לש  בקרה על הרישו  לבתי הספר העל  7

; רשימת הנרשמות לבית הספר: שתכלול בי  השאר את המסמכי  האלה" ערכת קבלה"ספר יכי  
טפסי  ; מסמכי הערעורי  שהתקבלו; תקבל נדחתהרשימת המועמדות שהתקבלו ואלה שבקשת  לה

 .שבה  נתוני הראיונות של המועמדות
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ידי האג( יסודיי  שהיו ב כמה מ  הנתוני  בערכות הקבלה של בתי ספר על )ד(
לפיכ  בדיקה כוללת של נתוני כל המועמדות . הוצגו באופ  שהקשה את בדיקת 

הדבר פגע באפשרות לבחו  כראוי את החלטות בתי . מסורבלת וכמעט לא אפשרית
 . הספר בעניי  קבלת מועמדות ואת הפיקוח על שיבוצ 

ה .4 ת ח שפ מ ל  ע ו ת  ד מ ע ו מ ה ל  ע ע  ד י מ ו   ס י התברר כי מידע )  א (:  א
ועד ההורי  , בה  בית הספר היסודי, ועמדות מגיע לבתי ספר ממקורות שוני על המ

יש , המתקבל בדרכי  שאינ  רשמיות, למידע זה. בבית הספר וגורמי  שוני  בקהילה
הלי  רישו  כזה פותח פתח . משקל רב בהחלטה א  לקבל מועמדת או לדחותה

שר שימוש בפריטי מידע מאפ, להעברת מידע אשר נועד להשפיע על החלטת בית הספר
, ג  כאלה שמידת מהימנות  מוטלת בספק וכאלה שנמסרי  שלא בתו  לב, שוני 

איסו( אקראי של מידע מהקהילה עלול ג  . ועלול להביא לידי פגיעה בצנעת הפרט
 .להביא לידי פגיעה בשוויו  שבי  המועמדות

  פרטי  אישיי  הרשמה לבתי ספר יסודיי  כרוכה במילוי טופס שבו יש לרשו )ב(
הלשכה המשפטית של המשרד ).  שאלו  ההרשמה להל  (על המועמדת ומשפחתה 

לא : "ע לגבי הפרטי  שרשאי בית הספר לבקש בשאלוני  והדגישה"הנחתה את החה
 ". ידרשו פרטי  שוני  שאינ  קשורי  במישרי  בתלמיד

א של "תשעמשרד מבקר המדינה בדק את שאלוני ההרשמה לקראת שנת הלימודי  ה
נמצא כי בתי ספר אלה ביקשו מהנרשמות . ע"שישה בתי ספר יסודיי  שבבעלות החה

כמו , לציי  מידע שאינו קשור בה  במישרי  וכללו בשאלו  פרטי  שאסר המשרד לבקש
בקשת מידע זה בשאלו  ההרשמה מעוררת חשש . מקו  לימודיה  של אחי המועמדת

  על סמ  נתוני  שאינ  רלוונטיי  לה שבתי הספר מחליטי  א  לקבל מועמדת ג
 . עצמה

י  .5 ר ר ע ב ל  ו פ י ט בהנחיות לבתי ספר יסודיי  נכתב כי במשרד תפעל ועדת  :ה
ע "המשרד לא הגיב כאשר החה. ל המשרד ובראשה יעמוד מנהל האג("ערר שימנה מנכ

 . ערער לפניו שוב ושוב על סמכותו לדו  בערעורי 
ולכ  יכלו המועמדות , ר קיומה של ועדת העררהמשרד לא פרס  לציבור את דב )א(

 בתי הספר שנבדקו לא הביאו 14אול  התברר כי . והוריה  לדעת עליה רק מבתי הספר
לידיעת  של מועמדות שנדחו ולידיעת הוריה  את דבר קיומה של הוועדה במשרד ואת 

א ידי נראה אפוא כי המשרד הקי  ועדת ערר א  פעל כמי שיצ. האפשרות לערער לפניה
חובתו במינויה שכ  נמנע מלפרס  את דבר קיומה וא( לא בדק א  בתי הספר עצמ  

 . ואכ  נמצא כי לוועדת הערר הוגשו עררי  מעטי  בלבד. פרסמו זאת
ע דרש שקוד  להגשת ערר לוועדת הערר של האג( יערערו ההורי  לפני "החה )ב(

 . בעררי אול  לא היו בידיו מסמכי  שמעידי  על טיפולו, ע"החה
י  .6 י ל מ ר ו פ י  ת ל ב ו י   י מ ד ק מ ו   ש י ר י  כ י ל ה ו   י נמצא כי עוד  :ק

יסודיי  במודיעי  עילית ולסמינר מבוקש בבני  קוד  לרישו  הפורמלי לבתי הספר העל
ברק התקיימו הליכי  בלתי פורמליי  שבה  מיינו בתי הספר את התלמידות 

.  מתאימה ללמוד בה וגיבשו החלטה מי' שהתעתדו לסיי  את לימודיה  בכיתה ח
הלי  הרישו  לסמינר בבני ברק א( כלל איסו( מידע מגורמי  שוני  לגבי תלמידות 

ההלי  הבלתי פורמלי מצמצ  במידה רבה את משקל  של . בתי הספר היסודיי  בעיר
  .הרישו  והלי  המיו  הפורמליי  ולמעשה מייתר אות 
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 שיבו  מועמדות בהתחשב במוצא 
ל .1 ת ת  ל ב ק ל ה  ס כ ימ ד ר פ ס א  צ ו מ מ ת  ו ד י יסודיי   בבתי ספר על :מ

דבר קיומה של המכסה . לבנות במגזר החרדי נהוגה מכסה לקבלת בנות ממוצא ספרדי
2006 הובא בהרחבה בפסק די  של בית המשפט המחוזי בירושלי  מ

8
ד " פס להל   (

 ,שלפיו כמה שני  קוד  לכ  הוציא הרב יוס( שלו  אלישיב, )האגודה לזכויות האזרח
 מ  התלמידות שיקבל כל בית 30%הוראה שלפחות , מעמודי התוו  של החברה החרדית

על פי דברי  שמסרו שלושה . יסודי לבנות יהיו תלמידות יוצאות עדות המזרח ספר על
כלל זה נועד ליצור , יסודיי  לבנות במגזר החרדי בירושלי  לבית המשפט בתי ספר על

הביאה בפועל , קביעת מכסת מינימו "רה כי עיריית ירושלי  סב". העדפה מתקנת"
י "שלא עפ, א  לא די בקביעת מכסה כי א  יש להגיע לרישו  שוויוני, לשינוי מבור 

 ". ובקשר לבחינת מוצא
ממסמכי האג( לחינו  חרדי בעיריית ירושלי  ומדברי  שמסרו למשרד מבקר המדינה 

.  מכסה מקסימלית30% ת המנהלי בתי ספר בעיר עולה כי יש בתי ספר שרואי  במכס
מכסת מקסימו  לעניי  זה משמעה שלא תתאפשר קבלת בנות ממוצא ספרדי בבית 

ממצאי הביקורת על ציו  מוצא  העדתי . ספר שבו מכסת הבנות ממוצא זה התמלאה
של מועמדות במסמכי עיריית ירושלי  ובמסמכי  של בתי ספר יכולי  להעיד 

קבלת החלטה לדחות מועמדת בשל .   במוצאהשההחלטה א  לקבל מועמדת תלויה ג
 . מוצאה הספרדי היא בבחינת אפליה על רקע עדתי

ד .2 ב ל ב ת  ו י ד ר פ ס ת  ו נ ב ל י   ד ע ו י מ ה ר  פ ס י  ת מביקורי  שקיימו  :ב
נציגי משרד מבקר המדינה בבתי הספר שנבדקו ומראיונות ע  מנהליה  עלה שבי  בתי 

מנהלת . די  לבנות ממוצא ספרדייסודיי  במגזר החרדי יש מוסדות שמיוע הספר העל
 ע בבני ברק הסבירה ששלושת בתי הספר העל"של אחד מבתי הספר הגדולי  של החה

יסודיי  לבנות המבוקשי  ביותר בעיר ה  בתי הספר היחידי  בעיר שלומדות בה  
ליטאי בנות ממוצא אשכנזי שאורח חיי משפחת  חרדי

9
ובנות ממוצא אשכנזי שאינ  , 

 בתי הספר העל, לדבריה. מה  לומדות בבתי ספר בערי  אחרותמתקבלות לאחד 
 . יסודיי  האחרי  מיועדי  לתלמידות ממוצא ספרדי

הקמת  של בתי ספר לתלמידות ממוצא ספרדי אשר לא התקבלו לבתי הספר 
המבוקשי  ושיבו' מרבית התלמידות ממוצא אשכנזי בבתי הספר המבוקשי  יכולי  

 . ת בשל מוצא  העדתילהעיד על אפליה של מועמדו
ג  לאחר שממצאי הביקורת הוצגו למשרד החינו  הוא העדי( לעמוד על דעתו שקיומ  

ולא בחר לבחו  את , של בתי ספר לבנות ממוצא ספרדי נובע מרצונו של הציבור הספרדי
 . הנתוני  האמורי  ולנתח את הגורמי  לקיומ 

ה .3 ל י פ ת ה ת  ר ב נדו  התקנו  של בית ' עמנואל "בפסק הדי  שנית  בבג :ה
בהברה "לרבות סעי( שלפיו התפילות בבית הספר יהיו , הספר שבו עסקה התביעה

ע שבדק משרד מבקר "התקנוני  של חמישה בתי ספר יסודיי  של החה". אשכנזית
 . כללו ג  סעי( זה2010יוני  המדינה במאי

__________________ 
 ).פורס  בתקדי  (Á¯Ê‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰  'Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó  241/06מ "עת  8
לומדות לרוב בבתי ספר ייחודיי  ) ליטאי להבדיל מחרדי(חסידי  בנות למשפחות שאורח חייה  חרדי  9

 ". כללי"או בבית ספר חסידי ) א  מדובר בחסידויות הגדולות(אליה משתייכת משפחת  לחסידות ש
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זית משאיר קיומ  של תקנוני  שבה  נקבע שהתפילות בבית הספר יהיו בהברה אשכנ
ולפיו מדובר בדרישה שיש בה כדי להפלות תלמידות , '"את הקושי שעליו הצביע בג

 . שמוצא  מעדות ספרד
ה .4 ח שפ מ ה א  צ ו מ ל  ע ד  י ע מ ה ע  ד י מ ת  ש י ר בשאלוני ההרשמה  :ד

ע  זאת ה  נדרשו לציי  לעתי  . שנבדקו לא נדרשו ההורי  לציי  בפירוש את מוצא 
. יכ  מתפללי  ההורי  ובאיזו ישיבה למד האבה, מהו ש  משפחתה הקוד  של הא 

בהנחיות לבתי ספר יסודיי  אסר המשרד לדרוש פריטי מידע אלו משו  שאינ  
וסביר להניח שה  נועדו ללמד על מוצא , מעידי  על המועמדת עצמה אלא על משפחתה

 . קהילתי משפחתה ועל שיוכה החברתי
ה .5 ל פ מ ת  ו י נ י ד מ ל  ש ה  מ ו י ק ר  ב ד ב ד  ר ש מ ה ת  ק י ד בנובמבר  :ב

ועדה לבדיקת הטענות בדבר מדיניות , רונית תירוש, לית המשרד דאז" מינתה מנכ2003
ר הוועדה הייתה מנהלת האג( "יו. מפלה לכאורה הנהוגה בבתי הספר במגזר החרדי

ד האגודה לזכויות "בפס. לית את מסקנותיה" הגישה הוועדה למנכ2003בדצמבר . דאז
ובי  השאר נכתב בה כי דוח הוועדה ,  אלההאזרח נמתחה ביקורת על מסקנות

הציבורית לקה בחסר שכ  הוועדה הניחה שעניי  האפליה העדתית בקבלת תלמידות 
אפליה "שהרי , ואול  נקודת מוצא זו מוטעית; הוכחה לבתי הספר החרדיי  גלוי ובר

 ". לעול  אינה גלויה אלא מוסווית ונסתרת
על אפליה עדתית בבתי הספר במגזר החרדי המשרד לא עשה בדיקה מקיפה של הטענות 

 .בעקבות הביקורת של בית המשפט על בדיקתו הקודמת
ת .6 י ל י ע י   ע י ד ו מ ב י  ת ד ע ע  ק ר ל  ע ה  י ל פ א ל שש  ממצאי )  א   (:ח

הביקורת מעלי  חשש ששני בתי ספר זעירי  בעיר הוקמו עבור בנות מקבוצות 
 לא נמצא לה  מקו   אשר  ממוצא ספרדי  מסוימות מובחנות באוכלוסיית העיר 

עיו  ברשימת התלמידות של שני בתי הספר מלמד שרוב  . לימוד בבתי הספר הקיימי 
 . ככול  נושאות ש  משפחה המעיד לכאורה על מוצא ספרדי

, ל המשרד" התלונ  תושב מודיעי  עילית לפני שר החינו  ומנכ2009בנובמבר  )ב(
". גזעני במוסדות החינו  במודיעי  עיליתהפליה על רקע "על , ואחר כ  ג  לפני העירייה

, בי  השאר בנוגע לאפליית תלמידות על רקע מוצא  העדתי, המתלונ  שטח את טענותיו
במועד מוקד  שהיה בו כדי לאפשר בירור מעמיק ונקיטת פעולות עוד לפני סיו  

 .וא( טרח להזכיר למשרד את עניינו שוב ושוב, לימודיה של בתו בבית הספר היסודי
נמצא כי העירייה לא הגיבה על טענותיו והמשרד לא קיבל החלטה בעניינו עד אוקטובר 

 בעניינו של המתלונ    ובייחוד טיפולה של ועדת הערר  טיפולו של המשרד . 2010
  . התאפיי  בסחבת פסולה ובהתעלמות מחומרת הטענות ומדחיפות הטיפול בתלונתו

 סיכו  והמלצות
ראוי שבקשת  להתקבל לבית ספר תיבח  בהלי  , נת ישראלכל תלמידה ותלמיד במדי

. קיומו של הלי  כזה מותנה בראש ובראשונה בקיו  שיטת מיו  סדורה. הוג  ושוויוני
ולכ  יש תחרות , בי  בתי הספר במגזר החרדי יש הנהני  מביקוש רב של בנות והוריה 

בפיקוח של משרד ממצאי הביקורת העלו שהיו כשלי  . על המקומות הפנויי  בה 
בייחוד בולטת חולשת הפיקוח . ר"החינו  על תהליכי הקבלה למוסדות החינו  המוכש

 .של המשרד על מרכז החינו  העצמאי
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מכלול הממצאי  שהועלו בדוח זה משמשי  קרקע פורייה שבה עלולה לצמוח ג  
וא( , ימוסדות החינו  במגזר החרדי כמו ג  מרכז החינו  העצמא. אפליה על רקע עדתי

 הוכחה   בתי ספר מגווני  מבחינה עדתית  " מבח  התוצאה"משרד החינו  רואי  ב
עצ  שיבוצ  של בנות ממוצא ספרדי : אול  מבח  זה מטעה. אפליה על רקע עדתי לאי

אפליה שכ  ייתכ  שמיו  הוג  ושוויוני היה מאפשר לבנות  בבית ספר אינו מעיד על אי
 .נוספות ממוצא זה להתקבל

ויות המצביעות על החשש לקיומה של אפליה על רקע עדתי בבתי הספר שבפיקוח העד
והיה עליו לבדוק היטב את הליכי הרישו  והשיבו' בבתי , המשרד היו גלויות למשרד

משרד החינו  לא קיי  פעולת פיקוח ממשית אשר היה בה כדי להבטיח הליכי . הספר
ע פעל שלא על פי הכללי  "החה. אפליהקבלה שוויוניי  ולא עשה את הדרוש כדי למנוע 

ולא הקפיד לקיי  הליכי , אשר נועדו להבטיח מיו  הוג  של מועמדות, שקבע המשרד
הלי  קבלה שאינו הוג  . קבלה בדר  שתמנע מראש אפשרות לאפליה בי  תלמידות

ושוויוני עלול לגרו  למועמדת שנדחתה ולבני משפחתה לחוש עגמת נפש ותחושת 
 . אמו  ברשויות השלטו  ובתקינות פעולת  לעורר איכישלו  וא( 

על הנהלת משרד החינו  להנהיג שינוי של ממש בפיקוח של המשרד על רישו  תלמידות 
לקבוע : הפעולות העיקריות שעליה לעשות ה  אלה. לבתי ספר במגזר החרדי ועל שיבוצ 

די המפקחי  להתאי  את תפקי; כללי  ברורי  להליכי  אלה ולפרס  אות  בציבור
מטע  המשרד למציאות הייחודית במוסדות החינו  במגזר החרדי ולדאוג שה  יוטמעו 

לקבל מהנהלת ; להגביר את נוכחות המפקחי  במוסדות החינו ; בקרב המפקחי 
 . האג( דיווחי  תקופתיי  על יישו  השינויי  הנדרשי  בהליכי הקבלה לבתי הספר

ועל כ  יש לוודא שהמענה , חבות ומורכבותהמשימות בתחו  שבו עוסק דוח זה נר
בראש ובראשונה . הארגוני שנותנת הנהלת משרד החינו  לטיפול בנושא זה הוא מספיק

ע פועלי  בנחישות "מוטל על הנהלת המשרד לוודא שעובדי המשרד והנהלת החה
 . ובנמרצות כדי לעקור מהשורש כל אפליה או חשש לאפליה על רקע עדתי
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סי  מרכזי  "ברה למתנהחהתקשרות ע  

  מ"קהילתיי  בישראל בע
 לש  מת  שירותי  לנוער מנותק

אחראי למת  )  המשרד להל  (במשרד החינו# )  המינהל להל   (מינהל חברה ונוער
 מנהל  להל  (בראש המינהל עומד מר יוסי לוי . שירותי חינו# והשכלה לנוער מנותק

השלמת "אחראי להפעלת תכנית )  האג  להל  (האג  לקידו  נוער במינהל ). המינהל
שבמסגרתה ניתני  לבני ) ה או התכנית" תכנית היל להל  " (יסוד לימודי השלמה

טיפול והשלמת השכלה שנועדו בי  השאר לשלב  , נוער מנותקי  שירותי חינו#
מחדש במסגרות החינו# הפורמליות ובמסגרות החברתיות הנורמטיביות של בני גיל  

ספטמבר (ע "בשנת הלימודי  התש. לממש את יכולותיה  האישיותולאפשר לה  
, בכל רחבי האר),  בני נוער מנותקי 6,050 כללה התכנית כ) 2010 אוגוסט   2009

 .ח" מיליו  ש77 ותקציבה היה כ
סי  "החברה למתנ"ה באמצעות " מפעיל המינהל את תכנית היל2000מאז שנת 

) סי  או החברה" החברה למתנ להל  " ()צ"חל(מ "מרכזי  קהילתיי  בישראל בע
 2008החל באוקטובר . שהיא חברה ממשלתית וגו  המבוקר בידי מבקר המדינה

 התקשר המשרד ג  ע  2000החל בשנת . ל החברה"משמש מר אית  מזרחי מנכ
סי  שמפעילה את "שתפקידה בי  השאר לקיי  בקרה על החברה למתנ', חברה א

  . ה"תכנית היל
 קורתפעולות הבי

משרד של ההתקשרות  בדק משרד מבקר המדינה את ה2010אוגוסט  בחודשי  פברואר
. ' ואת ההתקשרות ע  חברה אסי  לש  מת  שירותי  לנוער מנותק"ע  החברה למתנ

בדיקות השלמה . הבדיקה נעשתה במינהל ובמחוזות תל אביב וירושלי  של המשרד
הפעלת שירותי חינו  הכנת המכרז ל :בביקורת נבדקו בעיקר. סי "נעשו בחברה למתנ

; סי "הפעלת קורסי  בידי החברה למתנ; 2009 שפורס  במאי והשכלה לנוער מנותק
'; סי  באמצעות חברה א"הבקרה שער  המשרד על ההתקשרות ע  החברה למתנ

  . הפעלת אתרי לומדות
 עיקרי הממצאי 

 קהכנת המכרז הפומבי להפעלת שירותי חינו  והשכלה לנוער מנות
הגשמת המטרה הציבורית של : המכרז הציבורי מושתת על שני עקרונות יסוד .1

; שמירה על עקרו  השוויו  וטוהר המידות על ידי מת  הזדמנות שווה לכל המציעי 
השאיפה לנהוג ביעילות ובחיסכו  בכספי הציבור על ידי השגת מרב היתרונות למזמי  
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טבפסיקת בתי המשפ. באמצעות מנגנו  התחרות
1

 הודגשה ג  חשיבות השמירה על דיני 
איסור עקרוני חל על כל . המכרזי  כדי למנוע פגיעה באמו  הציבור ברשויות המדינה

כבר החל בשלב , קשר או מגע בי  מפרס  המכרז לבי  מי מהמשתתפי  הפוטנציאליי 
 .ואי  לכ  כל קשר לשאלה א  הופר השוויו  הלכה למעשה א  לאו, הכנת המכרז

 מכרז פומבי להפעלת שירותי חינו  והשכלה לנוער מנותק פרס  המשרד 2009במאי 
וביניה  הצעתה של החברה , למכרז זה הוגשו ארבע הצעות). 2009ה " מכרז היל להל  (

יצוי  .  החליטה ועדת המכרזי  לבחור בחברה כזוכה במכרז2009באוגוסט . סי "למתנ
ברה למשרד ומהווה חלק בלתי נפרד כי המכרז הוא נספח לחוזה ההתקשרות שבי  הח

ממצאי הביקורת העלו תמונה מדאיגה בדבר קיו  קשר משמעותי בי  מינהל . ממנו
ה "בכל הנוגע לשיתו( החברה בהכנת מכרז היל, סי "חברה ונוער לבי  החברה למתנ

עד כדי טשטוש הגבולות שבי  המשרד כמזמי  השירות ועור  המכרז לבי  החברה , 2009
 . ה שתהא מציעה במכרזשידוע הי

סי  " קיבל האג( מהחברה למתנ2009 ועד סו( מרס 2008נמצא כי החל בנובמבר  .2
 במסגרת מסכת התייעצויות רציפה וכוללת 2009ה "המלצות לגבי נוסח מכרז היל

 . ביניה  על נוסח המכרז
 עוד הועלה שהיה קשר ישיר בי  המלצות החברה לבי  השינויי  במכרז שביקש לעשות

. וחלק מהשינויי  הללו א( מצאו ביטוי בנוסח המכרז שפורס , האג( לקידו  נוער
ועובדי המינהל אפשרו לה לעשות , החברה התערבה באופ  גס בהליכי הכנת המכרז

שכ  בהיותה קבל  מבצע ומציע במכרז , החברה הייתה במצב של ניגוד ענייני . זאת
את התכנית ואת תנאי המכרז על פי היא עלולה להעלות הצעות שיש בה  כדי לעצב 

חלק מהשינויי  שנעשו גרמו להגבהת מחסומי הכניסה הניצבי  . האינטרסי  שלה
סי  "עצ  קיומ  של דיוני  והעברת מידע בי  החברה למתנ. בפני מציעי  בכוח במכרז

יש . לבי  המינהל פגעו בשוויו  שבינה לבי  מציעי  אחרי  ובחז0ת השוויו  במכרז
ת הללו כדי לערער את אמו  הציבור בניהול המשרד את מכרזיו בהגינות בפעולו

 .ובשוויו 
יענה על שאלות המציעי  רק במסגרת מפגש משרד  נקבע כי ה2009ה "במכרז היל .3

שיח  נמצא שג  לאחר פרסו  המכרז המשיכו עובדי המינהל לקיי  דו, ואול . קבלני 
 לרשות החברה עמד נתיב ישיר ובלעדי .סי  על נוסח המכרז"ע  עובדי החברה למתנ

וזו השיבה לה שלא , להצגת שאלות והצעות ולקבלת מידע מהיחידה המקצועית במשרד
  . בהלי  שקבע המשרד

 ה" בתכנית הילהפעלת קורסי  לרכישת מיומנויות
סי  להפעיל קורסי  לבני נוער לש  "ה נדרשה החברה למתנ"במסגרת תכנית היל .1

 קורסי  להל  (תעסוקתיות וחברתיות  מקצועיות, השכלתיותרכישת מיומנויות 
 נקבע כי המשרד ישל  לקבל  תמורת ביצוע הקורסי  2009ה "במכרז היל). מיומנויות

עבור ארגו  הקורס , על כל רכיביה, המציע נדרש לנקוב בעלות לשעה: על פי תפוקות
הציעה במכרז מחיר סי  "החברה למתנ.  שעות של קורסי 44,000 וביצועו ולהפעיל כ
__________________ 

 5853/05  "עע; 510,505) 3(ד נז "פ, Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ '‚'ÌÈ‰‡¯·‡ Ï‡Ó‚‡¯   1966/02  "עע  1
Ú· È„Ï‡Î ÌÈÁ‡"  Ó 'Ú· Ï‡¯˘È ˙·Î¯" Óפורס  בתקדי (' ואח.( 
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ושלושת המציעי  האחרי  הציעו , )ח לתקורה" ש5כולל (ח לשעת פעילות " ש125של 
 .ח" ש197 ח ל" ש179 מחירי  הנעי  מ

סי  לא נעשתה על פי תנאי המכרז "נמצא שההתחשבנות בי  המשרד לבי  החברה למתנ
 הסכו  את, החברה סיכמה את ס  העלויות של קורס מיומנות: והחוזה שביניה 

ועל המנה ) בניכוי התקורה, המחיר שאותו הציעה במכרז(ח " ש120 חילקה ב
ללא קשר , שהתקבלה דיווחה למשרד כמספר שעות הפעילות של קורס המיומנות

 . כל זאת בידיעתו ובאישורו של המינהל. למספר שעות המיומנות שבוצעו הלכה למעשה
לאשר שינוי "ל ועדת המכרזי  הוא בתקנות חובת המכרזי  נקבע כי אחד מתפקידיה ש

המינהל לא מסר לוועדת המכרזי  על ". מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז
סי  בגי  קורסי מיומנויות ולא ביקש "כוונתו לשנות את שיטת התשלו  לחברה למתנ

 .בכ  פעל המינהל בניגוד לתקנות חובת המכרזי  ולתנאי המכרז. את אישורה לכ 
ת שציינה החברה בחשבונות שהגישה לתשלו  היה גדול יותר ממספר מספר השעו .2

אפשר להערי  שדיווחי היתר , על פי אומד  שער  משרד מבקר המדינה. השעות האִמתי
 ע על קורסי המיומנויות הסתכמו בס  הכול "של החברה בשנת הלימודי  התש

מעשה בטיפולו המינהל כשל הלכה ל. ח" מיליו  ש1.7  שעות ששוויי  כ13,400 בכ
 . בקורסי המיומנויות ובפעולות הבקרה עליה 

לא נמצא שוועדת המכרזי  פקפקה באפשרות לקיי  קורסי השתלמויות במחיר  .3
המחיר הנמו  שהציעה החברה . והוועדה קיבלה את הצעתה, שאותו הציעה החברה

שלו  ע  זאת בפועל היא קיבלה ת. לשעת קורס הקנה יתרו  לחברה על פני מתחריה
כל זאת נעשה בידיעתו . המכסה את עלויותיה לקיו  הקורסי , גבוה יותר מהמשרד
  . ובאישורו של המינהל

 ה"חשש מניגוד ענייני  בבקרה על תכנית היל
סי  ג  קורס לרכישת "במסגרת קורסי המיומנויות מפעילה החברה למתנ .1

ICDLמיומנויות מחשב 
2

 הקורס משלמת חלק מעלות. שהוא בעל תק  בינלאומי, 
וחלק נוס( לקבל  אחר שלה שהוא בעל , החברה לקבל  שלה המלמד את בני הנוער

 עבור עריכת בחינות ההסמכה והנפקת תעודות ICDLהזיכיו  הבלעדי בישראל לתק  
',  בישראל היא חברה אICDLנמצא כי הזכיינית הבלעדית של תק  . למסיימי הקורס

המשרד לצור  ביצוע בקרה על פעילות החברה  ג  קבל  של 2000המשמשת מאז שנת 
לבדוק את מהימנות החשבונות ' בי  היתר נדרשת חברה א. ה"סי  בתכנית היל"למתנ

 .סי  למשרד לתשלו "שמגישה החברה למתנ
ידעו מינהל חברה ', שבו זכתה שוב חברה א, 2008 ביולי מכרזכאשר פרס  המשרד 
במצב של ניגוד ' ותה של חברה אסי  שקיי  חשש מהימצא"ונוער והחברה למתנ

לבי  , על הקורסי  שבה, ענייני  בי  היותה קבל  של המשרד המבקר את התכנית
למרות זאת לא יידע בכ  המינהל את ועדת . סי "היותה קבל  של החברה למתנ

__________________ 
תעודת . International Computer Driving License % ICDLקורס לרכישת מיומנויות מחשב   2

 משמשת אישור לשליטה במושגי  בסיסיי  בתחו  המחשוב וליכולת להשתמש ICDL%ההסמכה ל
 .במחשב אישי ובתוכנות שימושיות
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וא( בניגוד , המשרד פעל בניגוד לעקרו  האיסור על ניגוד ענייני  .המכרזי  במשרד
 . קבע במכרזלכלל שהוא עצמו 

סי  למשרד את כל " לא שיקפו דיווחי החברה למתנICDLנמצא כי לגבי קורסי  .2
החברה דיווחה לו שהקבל  שקיי  את הקורס הוא ג  זה שסיפק לה את : הנעשה בפועל

ובכ  היה כדי , ביצעה את העבודה עבורה' היא לא ציינה שחברה א. בחינות ההסמכה
לגלות ,  היו ערי  למידע שבידי מינהל חברה ונוערשלא, למנוע מגורמי בקרה במשרד

  .סי "היא ספק של החברה למתנ' שחברה א
 הפעלת אתרי לומדות

המינהל סבור שהענקת אפשרות לבני הנוער בתכנית להשתמש באתרי לומדות היא 
סי  לא סיפקה הרשאות לאתרי הלומדות "החברה למתנ. ולכ  כלל זאת במכרז, חיונית

א  עד סו( שנת הלימודי  לא , המשרד ידע על כ . ע" הלימודי  התשכנדרש במש  שנת
  . הספקת ההרשאות קיזז תשלו  מהחברה בגי  אי

 ה "אישור משטרת ישראל להעסקת עובדי  בתכנית היל
ה מאות עובדי  שהעסקת  טעונה "ע הועסקו בתכנית היל"בשנת הלימודי  התש

קה של עברייני מי  במוסדות אישור של משטרת ישראל על פי חוק למניעת העס
לא , א( על פי שמדובר בנושא רגיש בעל חשיבות עליונה. 2001  א"התשס, מסוימי 

סי  את חובותיה כנדרש במכרז ולא המציאה במש  שנת "קיימה החברה למתנ
  .והמינהל לא תבע ממנה לפעול כנדרש, לימודי  שלמה את אישור המשטרה

 סיכו  והמלצות
ו ליקויי  מהותיי  וחמורי  על פגיעה בשוויו  ההזדמנויות שיש ממצאי דוח זה העל

חלק מ  הליקויי  . להעניק לכל אחד מהמציעי  ועל חשש מפגיעה באמו  הציבור
. מעידי  על חריגה גסה מכללי המכרזי  בכלל ומהוראות המכרז שפרס  המשרד בפרט

 ניהלו את אשר, בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שעובדי מינהל חברה ונוער
ח "הפרויקט על מכרזיו באמצעות התקשרות ע  קבלני  בהיק( של עשרות מיליוני ש

סי  פעלו בניגוד לדיני "ג  עובדי החברה למתנ. פעלו בניגוד לדיני המכרזי , בשנה
 .המכרזי 

ל המשרד לנקוט את הפעולות הנדרשות "על מנכ, לנוכח חומרת ממצאי הביקורת
סי  וג  "משרד בהיבט של התקשרותו ע  החברה למתנלתיקו  הליקויי  בעבודת ה

עליו לוודא שעובדי המשרד . בהיבט הנרחב יותר של כלל ההתקשרויות של המשרד
עליו ג  . העוסקי  בהתקשרויות יפעלו כמתחייב מדיני המכרזי  ולא יחרגו מה 

בדי לקבוע כללי התנהגות מפורטי  וברורי  בנוגע ליחסי  שבי  עובדי המשרד לבי  עו
סי  לוודא "ל החברה למתנ"על מנכ. לרבות הכנת מכרזי  וקבלת מידע מה , הקבלני 

כי החברה תמלא את מלוא התחייבויותיה כנדרש ממנה במכרז ולהבטיח שעובדיה לא 
 . יתערבו בהכנת מכרזי  שבה  היא מתעתדת להשתת(
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פי סי  ממלאת את דרישות המשרד כ"ל המשרד ג  לוודא שהחברה למתנ"על מנכ
על המשרד לקבוע אמות מידה . שמופיעות במכרז בנוגע לקורסי המיומנויות ולאיכות 

על . ברורות לתשלו  שכר למדריכי  המלווי  את הקורסי  ולוודא שה  ייושמו
ה יש אישור של "המינהל ועל החברה לוודא שלכל עובד ע  בני נוער בתכנית היל

 . כנדרש בחוק, משטרת ישראל
אלא , תקופת ההתקשרות הראשונה ע  החברה היא לשלוש שני , זעל פי תנאי המכר

ל המשרד מוטל לפעול "על מנכ. א  כ  החליטה ועדת המכרזי  על תקופה קצרה יותר
על פי עמדת היועצת המשפטית של המשרד ולכנס ועדת מכרזי  אשר תבח  את 

אשר מעלי  חשש , המשמעויות ואת ההשלכות המשפטיות של ממצאי הביקורת
על .  בתהלי  שנפל בו פג  מהותי2009ה "סי  זכתה במכרז היל"החברה למתנש

א  לקצר את ההסכ  ע  החברה ולערו  מכרז , לנוכח נסיבות העניי , המשרד לשקול
 . חדש אגב הקפדה על העקרונות המחייבי  שנקבעו בדי 
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 סיוע כספי של משרד החינו# 
 לסטודנטי  ולתלמידי 

מעניק סיוע כספי לתלמידי  במוסדות חינו  ) המשרד  להל  (משרד החינו  
מטרת הסיוע . באמצעות מענקי  והלוואות, ולסטודנטי  במוסדות להשכלה גבוהה

כמו רכישת אביזרי , לתלמידי  היא להקל על הוריה  את מימו  ההוצאות על חינו 
 . מודהסיוע לסטודנטי  נועד להקל עליה  את מימו  שכר הלי. לימוד ומימו  טיולי 

 מיליו  66  העניק המשרד מתקציבו סיוע לתלמידי  בסכו  כולל של כ2009בשנת 
את . ח" מיליו  ש115ובס  הכול , ח" מיליו  ש49 ח וסיוע לסטודנטי  בסכו  של כ"ש

  להל  (אפיקי הסיוע ניהלו בעיקר מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה 
  ). ב" מינהל כא להל  (תיאו  ובקרה , הוראהוהמינהל לכוח אד  ב, )המינהל להכשרה

 פעולות הביקורת
 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא סיוע כספי של 2010יולי  בחודשי  פברואר

, הביקורת נעשתה בעיקר במינהל להכשרה. משרד החינו  לתלמידי  ולסטודנטי 
חשב הכללי בדיקות השלמה נעשו באג( ה. ב ובמינהל הפדגוגי במשרד"במינהל כא

  . שבמשרד האוצר) ל" החשכ להל  (
 עיקרי הממצאי 

 סיוע כספי לסטודנטי 
מעניק ) ה" האג( להכשרת עו להל  (האג( להכשרת עובדי הוראה שבמינהל להכשרה 

)  הלוואות מותנות להל  (מלגות וכ  הלוואות שבתנאי  מסוימי  אפשר להסב  למענק 
סטודנט . אשר עומדי  בכמה דרישות ס(, אהלסטודנטי  במכללות להכשרת עובדי הור

שקיבל הלוואה מותנית רשאי לבקש מהמשרד להסב אותה למענק בתנאי שלמד באופ  
סדיר וברציפות בתכנית לימודי  מלאה
1

 ועבד בהוראה לאחר סיו  לימודיו במש  שנה 
ב "אג( בכיר לכוח אד  בהוראה במינהל כא. כנגד כל שנה שבה קיבל הלוואה מותנית

אחראי לטיפול בהלוואות המותנות החל בשלב שלקראת מועד , )ב" אג( כא להל  (
ל על הסכמי  ע  בנקי  לש  מת  ההלוואות "במש  שני  חת  החשכ. פירעונ 

 .לסטודנטי 
במש  כשני עשורי  נצברי  חובות לאוצר המדינה בשל טיפול לקוי של משרד  .1

 ה  2010וביולי , ודנטי  להוראהל בהלוואות מותנות לסט"החינו  ושל אג( החשכ
נמצא כי לווי  רבי  שנטלו הלוואה מהבנק הבינלאומי . ח" מיליו  ש110 הסתכמו בכ

__________________ 
או במש  ארבע ) תכנית במכללה שאינה מעניקה תואר אקדמי(במש  שלוש שני  לתואר מורה בכיר   1

 ).B.Ed(ראשו  שני  לתואר אקדמי 
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מ"הראשו  בע
2

וכי המשרד לא ,  לא פנו למשרד בתו  לימודיה 2005 2000 בשני  
מאחר שהמשרד לא נת  לבנק הוראות בנוגע . החליט א  עליה  להחזירה א  לאו

ועקב כ  שיעור ההלוואות שהמשרד לא החליט א  , צר מהבנק לפעולנב, ללווי  אלה
וכפועל יוצא תפחו החובות משנה , יש לגבות  או להסב  למענק הל  וגדל ע  השני 

מ "בהסכ  החדש שחתמה הממשלה ע  בנק דיסקונט לישראל בע, א( על פי כ . לשנה
ניינ  של לווי  שלא  לא נקבע במפורש אילו צעדי  על הבנק לנקוט בע2007באוגוסט 

 . פנו למשרד בתו  לימודיה 
ל היה ער לכ  שחלק מההלוואות לא נפרעו והטיפול בה  נדחה משנה "אג( החשכ .2

ל ומשרד החינו  להשלי  "במש  שני  רבות לא השכילו אג( החשכ, א( על פי כ . לשנה
פ  רצי( את קביעת  של הליכי  לאיתור הלווי  ולבקרה בעניינ  שיאפשרו לטפל באו

 שנה ויותר לאחר 20רק . בהלוואות בהתא  למתווה שגובש בהסכמי  ע  הבנקי 
, מועד הפירעו  של חלק מ  ההלוואות החל המשרד בבדיקות מקיפות לאיתור הלווי 

 . אול  הוא איתר רק חלק קט  מה  והסב את ההלוואות שקיבלו למענק
ב " כי אג( כא2010ה ביולי ב מסר לנציגי משרד מבקר המדינ"מנהל המינהל לכא .3

ולמותר לציי  כי הוא לא דיווח עליה , לא הביא לידיעתו את בעיית החובות שהצטברו
  .ל המשרד"למנכ

א( שהיו בידי המשרד די נתוני  שאפשר ללמוד מה  א  הלווה זכאי להסבת  .4
 נהג המשרד לדחות מדי, ג  א  הלווה לא פנה אליו בנוגע להלוואה, ההלוואה למענק

שנה במש  כמה שני  את פירעונ  של חלק ניכר מהלוואות המותנות אשר לא נית  פטור 
לעתי  באמצעות דחייה אוטומטית בלי לבדוק א  יש לגבות את , מהחזריה 
משו  כ  נבצר . חלק מאות  דחיות ניתנו מדי שנה במש  שמונה שני ; ההלוואות

 .מהבנק לגבות חלק מהחובות
ה בהלוואות מותנות ה  הנפקת "י  של האג( להכשרת עושלבי טיפולו האחרונ .5

התברר כי . אישורי זכאות לסטודנטי  וקבלת מידע מהבנק על סכומי ההלוואות שניתנו
שו  יחידה במשרד אינה אחראית לטפל בהלוואות המותנות משלב זה ועד מועד 

ק זמ  פר. שעה שהלווה כבר אמור לשמש עובד הוראה, הפירעו  המצופה של ההלוואה
ובמהלכו ייתכנו שינויי  שמצריכי  טיפול מידי , זה אור  כארבע עד חמש שני 

לקראת מועד , האחריות לטיפול בהלוואות. למשל הקדמת מועד הפירעו , בהלוואה
 .המוסמ  להחליט א  להסב הלוואות למענק, ב"מוטלת על אג( כא, הפירעו  המצופה

ב לא "ה ובי  אג( כא"  האג( להכשרת עונמצא כי תחומי האחריות וחלוקת העבודה בי
ולא נקבע ; לא נקבעו פרטי המשימות המוטלות על כל אחד מהאגפי ; הוגדרו בנוהל

ממצאי הביקורת מלמדי  ה  על . אופ  ביצוע הפעולות המחייבות שיתו( פעולה ביניה 
י וה  על תיאו  מועט בי  שנ, היעדר טיפול רצי( של יחידות המשרד האחראיות לנושא

ב מידע "בתקופת הלימודי  של הסטודנט אי  לאג( כא, למשל. האגפי  האחראי  לכ 
בהיעדר . א( שמידע זה עשוי להשפיע על מועד הפירעו  בפועל, על המש  לימודיו כאמור

הוא ממתי  למועד הפירעו  המצופה של : ב פועל לעתי  באיחור"אג( כא, מידע כזה
 . פירעו  מוקד  שלהההלוואה ג  במקרי  שבה  יש לפעול ל

__________________ 
 .ל הסכמי  ע  בנק זה" היו לחשכ2007 עד יולי 1996שנת  מסו   2
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דרכי העבודה של משרד החינו  המתוארות בפרק זה מלמדות על כשל יסודי בטיפולו 
שכ  בפועל זרועו האחת לא הצליחה במש  שני  לגבות חלק ניכר מהחובות , בנושא

ואילו זרועו השנייה המשיכה לתת הלוואות , שנדרשה לגבות על פי נוהלי המשרד
בנושא ובלא שנעשו שינויי  בסדרי העבודה שנועדו מותנות בלא שהופקו לקחי  
 . להבטיח שיפור בגביית החובות

המינהל להכשרה הפעיל תכניות שונות שבמסגרת  העניק בכל שנה אלפי הלוואות  .6
ומפע  לפע  סיי  תכנית אחת והחל בתכנית , מותנות ומלגות לסטודנטי  להוראה

עמידה ביעדי התכנית שהסתיימה ובלי בלי שהיו בידיו די נתוני  על מידת ה, אחרת
  . שבח  את האפקטיביות של התכניות השונות

 סיוע כספי לתלמידי 
. המשרד מסייע לקבוצות של תלמידי  ולמשפחותיה  במימו  הוצאותיה  על חינו 

 ניתנו לתלמידי  לש  2009 מסכומי המלגות שחילק המשרד לבתי ספר בשנת 95%
את מרבית המלגות חילק האג( . בתשלו  עבור טיולי סיוע בקניית אביזרי לימוד ו

 .ב"הפועל במינהל כא, )ל" האג( לש להל  (תיאו  ובקרה , לשירות לאומי
 וחוזר 2007 חוזר מספטמבר  ל "את הכללי  לחלוקת המלגות עיג  המשרד בחוזרי מנכ

) חוזר המלגות להל   (2009שחל מנובמבר 
3

קצאה ההחוזר המלגות קובע בי  השאר כי . 
 וכי מאחר שאי; כלכליות חברתיות אמות מידה על פי תיעשההספר  לבתישל המלגות 

הזקוקי  לאתר את יש ,  הזקוקי  לה  לכלל התלמידי המלגותלסייע באמצעות אפשר 
 .תולו חלקי,  ביותר ולסייע לה לה 

משמעי מיה  בתי הספר שתלמידיה  זכאי   חוזר המלגות אינו מבהיר באופ  חד .1
נמצא שהמשרד הקצה כספי  למלגות לבתי ספר יסודיי  בחינו  הרשמי . גותלמל

ר לא "ההקצאה למוסדות חינו  מוכש; )ר" מוכש להל  (ובחינו  המוכר שאינו רשמי 
 כמעט כל בתי הספר שבבעלות מרכז החינו  העצמאי הייתה שוויונית 

4

,  קיבלו הקצאה
   החינו  התורני באר' ישראל וכ מבתי הספר שבבעלות מרכז מעיי2% לעומת פחות מ

הקצאת תקציבי המלגות לבתי הספר בחינו  .  מבתי הספר שבבעלות אחרת30%
 .ר שיקפה מדיניות של איפה ואיפה"המוכש

  להל  (מ "על חוזה ע  חברה בע, ב"באמצעות מינהל כא,  חת  המשרד2006ביולי  .2
את ".   וסטודנטי הפעלת מער  תשלומי מלגות ופרסי  לתלמידי"לש  ) הקבל 

, המידע על פעילות  של בתי הספר בכל הנוגע לחלוקת מלגות קיבל המשרד מהקבל 
 .אשר עשה בקרה בנושא

__________________ 
 . נוסח החוזרי  בענייני  שיפורטו להל  זהה  3
4

בחוק נקבע . נקבעו הכללי  לתמיכה במוסדות ציבור, 1985'ה"התשמ, א בחוק יסודות התקציב3בסעי    
תאגיד : מפעילי  בתי ספר במגזר החרדיכי האמור בסעי  זה לא יחול על תמיכה בשני תאגידי  ש

 מרכז החינו  'להל  " ( לתלמודי תורה ובתי ספר בית יעקב באר, ישראלמרכז החינו  העצמאי"
; ) מרכז מעיי  החינו  התורני'להל  " (מרכז מעיי  החינו  התורני באר, ישראל"תאגיד ו) העצמאי

לפי אמות מידה שוות לשני ,   בלבדתקציב משרד החינו  למטרות חינומיתוקצבו אלה תאגידי  
 . כמו לכלל ילדי ישראלות ושוויוניות אחיד,ותיניי ענאמות מידההתאגידי  ועל פי 
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ל ובדק בדיקה מדגמית את טופסי "משרד מבקר המדינה בדק את מסמכי האג( לש
הממצאי  שהועלו בעניי  זה מלמדי  על ליקויי  בהליכי התיעוד . הבקרה של הקבל 

עמידה  חלטות של ועדות המלגות שפעלו בבתי הספר שנבדקו וכ  על איוקבלת הה
ההחלטות בדבר מת  מלגות שקיבלו רוב הוועדות לא : בכללי  שנקבעו בחוזר המלגות

החלטותיה  של כל הוועדות התקבלו בלא שנקבעו משקלות ; התבססו על אמות מידה
  לא נית  היה לדעת על החלטות רבות לא היו מנומקות ולפיכ; לאמות המידה השונות

 . חלק מהנימוקי  להחלטות לא התייחסו לאמות המידה שקבע המשרד; מה התבססו
שה  אמורי  , כספי המלגות נועדו לסייע להורי  לממ  הוצאות חינו  שונות .3

התברר כי את הכספי  למימו  המלגות לטיולי  . לשל  כבר בתחילת שנת הלימודי 
)2008 2007(ח "בשנות הלימודי  התשס

5

העביר המשרד לבתי ) 2009 2008(ט " והתשס
, )2010 2009(ע "ט והתש" התשס הספר רק בתחילתה של שנת הלימודי  הבאה 

, למשל לש  סיוע במימו  טיולי , כאשר המשרד מעביר כספי מלגות באיחור. בהתאמה
זה עול . נדרש לעתי  בית הספר לממ  את ההוצאה מכספו עד שיתקבלו כספי המלגות

הוא כבד יותר ככל שגדל שיעור התלמידי  : אינו מתחלק באופ  שוויוני בי  בתי הספר
  . שזקוקי  למלגה משו  שהוריה  מתקשי  לממ  הוצאות על חינו 

 פרסו  מידע על אפיקי הסיוע לתלמידי  ולסטודנטי 
 נדרש המשרד לפרס  ברבי  מידע על קרנות, 1976 ז"התשל, מירש  מילגותעל פי חוק 

' כיתה זלתלמידי  ב, הלוואהבאמצעות מענק ובי  באמצעות בי  , המעניקות מלגות
,ואיל 

 
. באינטרנט ויפורס  בכל שנה מדרי  עדכני יוכ ; וכ  פרטי  על הדר  לקבלת 

 .ב"ל ומנהל המינהל לכא"לתפקיד רש  המלגות מונה סמנכ
היה מידע רק ) 2010המעודכ  למרס וליולי (נמצא כי באתר האינטרנט של רש  המלגות 

 מלגות לסיוע בשכר לימוד  על קר  אחת לסיוע לסטודנטי  שהמשרד מפעיל 
שאר אפיקי הסיוע של המשרד לסטודנטי  ולתלמידי  . לסטודנטי  מהמגזר הבדואי

מלגות והלוואות : כגו , שנזכרו בדוח זה לא נכללו ברשימה שפרס  רש  המלגות
ובדי הוראה ומלגות לרכישת אביזרי לימוד מותנות לסטודנטי  במכללות להכשרת ע

  .ולתשלו  על טיולי 
 סיכו  והמלצות

ל משרד החינו  להיכנס לאלתר לעובי הקורה ולבחו  את "ל ומנכ"על החשכ .1
על . הנתוני  על החובות שנצברו ואת הכשלי  שנמצאו בטיפול בהלוואות המותנות

ומוסכ  בנושא ההלוואות ל משרד החינו  לדאוג שיגובש מאגר מידע בדוק "מנכ
שייקבעו כללי  ברורי  בנוגע לאפשרות לדחות את מועד פירעונה של ; המותנות שניתנו
 . וייבדק באיזו מידה הושגו יעדי פרויקט ההלוואות המותנות; הלוואה מותנית

__________________ 
שנת הלימודי  האקדמית ; שנת הלימודי  בגני  ובבתי הספר מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  5

 . מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר
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א  הנהלת המשרד בוחרת להפקיד את הטיפול בהלוואות המותנות בידיה  של שני 
 להסדיר את התיאו  בי  שני הגופי  באופ  שיבטיח טיפול סדור עליה, מינהלי  שוני 
עליה ג  להורות לגורמי  המופקדי  על הנושא לדווח לה על קשיי  . ושוט( בהלוואה

 . על פעולות שנעשות לצמצו  החובות שנצברו ועל תוצאותיה , בטיפול בהלוואות
לגות לתלמידי  על המשרד לבחו  ביסודיות את סוגיית המוסדות הזכאי  למ .2

ב "על מינהל כא. ולקבוע מדיניות בנוגע לחלוקת כספי המלגות בי  המגזרי  השוני 
לאתר את בתי הספר שמחלקי  , לפעול לריכוז כל המידע מהוועדות שבבתי הספר

עליו ג  . מלגות שלא על פי אמות מידה וללא נימוקי  סבירי  ולפעול לתיקו  הליקויי 
וכי הנימוקי  לקבלת ,  ייקבעו על פי אמות מידה ברורותלהבטיח כי סכומי המלגות

עליו ג  לבחו  את איכות הבקרה שהוא מקיי  על חלוקת . ההחלטות יתועדו כראוי
כל אלה נדרשי  כדי להבטיח שייעשה שימוש מיטבי . המלגות באמצעות הקבל 

 .בתקציב המוגבל המיועד למלגות
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 מסעות תלמידי תיכו  לפולי 
ו  בישראל רואה חובה לעצמה להנחיל לתלמידיה את המשמעויות מערכת החינ
 לכ  משרד החינו  .המוסריות והחינוכיות של גורל הע  היהודי בשואה, ההיסטוריות

מעודד תלמידי  ומסייע לה  לפקוד את שרידי הקהילות היהודיות )  המשרד להל  (
 200 בהשתתפות 1988המסע לפולי  החל בשנת . ואת אתרי מחנות ההשמדה בפולי 

ההוצאה הכספית .  בכל שנה25,000 ובמהל  השני  גדל מספר  עד כ, תלמידי 
בחלק הארי שלה נשאו הורי ; ח" מליו  ש162  כ2009הכוללת למסע הייתה בשנת 

 .התלמידי 
את מטרות המסע ) ועדת פולי ( הגדירה ועדה שהקי  המשרד 1990 1988בשני  

 הקי  המשרד את 2003ובשנת , ולתלמידי וקבעה את תכנית ההכנה למלווי  
העוסקת בצד הארגוני של )  מינהלת פולי  או המינהלה להל  " (מינהלת פולי "

 20% וה  כ)  משלחות ממלכתיות להל  (המשרד מארג  משלחות מטעמו . המשלחות
 משלחות  להל  (ומאפשר לבתי ספר לארג  בעצמ  משלחות , מכלל המשלחות

במרוצת השני  הוציא המשרד הנחיות בכל .  מכלל המשלחות80% וה  כ) עצמאיות
  .ל המשרד"הקשור לארגו  המסע וה  רוכזו בחוזרי מנכ

 פעולות ביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של המשרד 2010בחודשי  אפריל עד יולי 

ת נבדק א  המשרד בח  את המטרות הפדגוגיו, בי  היתר. במסעות תלמידי תיכו  לפולי 
אפיו  ; פיקוח המשרד על התנהלות ; של המסע ועדכנ  במש  השני  שהוא מתקיי 

הבדיקה נעשתה במינהל חברה ונוער . כלכליי  המשלחות לפי פרמטרי  חברתיי 
: בדיקות השלמה נערכו ביחידות שונות במשרד. ובמינהלת פולי )  המינהל להל  (

באג( המפקחי  המרכזי  , ו באג( הביטח, )י"שפ(בשירות הפסיכולוגי החינוכי 
  .ובלשכת המדע  הראשי
 עיקרי הממצאי 

 הפ  הפדגוגי
בפרק זמ  זה חלו . מאז הגדירה ועדת פולי  את מטרות המסע חלפו שני עשורי  1

ואול  המשרד לא שב ובח  את , תמורות רבות ה  באירופה וה  בחברה הישראלית
 . מטרות המסע

 ענייני  רבי  הנוגעי  אליה  כגו  השפעת  מאז החלו המסעות המשרד לא בדק .2
שינוי עמדות של בני , מידת ההשגה של מטרותיה , הער  המוס( שלה , על משתתפיו

 2007רק בסו( שנת . נוער בעקבות המסעות והימנעות בני נוער רבי  מליטול בו חלק
והמחקר אמור להיות מוכ  בסו( , החל המשרד במחקר שמטרתו לבחו  סוגיות אלה

 .2010צמבר ד
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מאז החלו המסעות מתקיי  בחברה הישראלית דיו  ציבורי בעניינ  שבמסגרתו  .3
, למתנגדי  ולתומכי  טיעוני  אידיאולוגיי . עולות שאלות מהותיות לגבי נחיצותו

סוגיות אלה לא נידונו בדיו  מעמיק בהנהלת . מוסריי  וכלכליי , ערכיי , חינוכיי 
 .היא לא גיבשה מדיניות בעניינ ובמש  השני  , משרד החינו 

 המשרד אינו 2004ומסו( שנת ,  מ  ההתחלה התקיימו המסעות בעיקר לפולי  .4
השאלה מדוע המסעות מתקיימי  דווקא לפולי  ולא . מאפשר ביקור במדינות נוספות

לגרמניה או למדינות אחרות שג  על אדמת  התרחשה השואה צפה ועלתה פעמי  
ולמשרד היו הצעות ,  לפולי  בלבד עוררה לא אחת הסתייגויותהגבלת המסעות. רבות

חר( זאת לא בח  המשרד אפשרות לקיו  מסעות ליעדי  . למסעות למדינות אחרות
 .אחרי 

ורוב בתי הספר מסתייעי  , תלמידי  המשתתפי  במסע מחויבי  בהכנה לקראתו .5
 המכוני  אכ  המשרד אינו בודק ומוודא שהתכניות של. לש  כ  במכוני השואה
ואי  מפקחי  מטעמו המקיימי  ביקורת בשלבי ההכנה כדי , מופעלות ככתב  וכלשונ 

 . לוודא שהמכוני  פועלי  בהתא  להמלצותיו הפדגוגיות
א( על פי כ  הוא הזניח פ  זה . השיבה הביתה היא שלב חשוב במסע, לדעת המשרד .6

 .של המסע
שיקלו על גישור הפערי  בי  התלמידי  המשרד לא הכי  לנשארי  באר' תכניות  .7

  . שהשתתפו במסע לבי  אלה שלא נטלו בו חלק
 הפ  המינהלי

איסו( מידע וריכוזו ומת  שירותי  : למינהלת פולי  שני תפקידי  עיקריי  .1
המשרד לא הנחה את המינהלה לאגור את הנתוני  . למשלחות הממלכתיות והעצמאיות

וצאה מכ  אי  ביכולתו לעקוב אחר מפעל המסעות כת. המועברי  אליה מבתי הספר
 . לפולי  לאור  שני  ולקיי  הערכה כוללת בעניינו

המינהלה אינה אוספת נתוני  על התשלומי  הנגבי  מהורי התלמידי  במשלחות  .2
ואינה אוגרת בצורה מסודרת מידע על תשלומי , שה  מרבית המשלחות, העצמאיות

משו  כ  אי  למשרד מידע מדויק על תשלומי . ההורי  במשלחות הממלכתיות
 . ההורי 

הנתוני  במאגר הממוחשב של המינהלה אינ  בנויי  לפי ההגדרות של האחראי  .3
כתוצאה מכ  קשה להשוות את . לתקינה במינהל התקשוב ומערכות המידע שבמשרד

אפשר  ואי, הנתוני  שבמאגר הממוחשב של המינהלה לנתוני מאגרי  אחרי  במשרד
 . לאפיי  את המסעות ולנתח  לפי פרמטרי  שוני 

 9% כ; ח" מליו  ש162  הייתה כ2009ההוצאה הכספית הכוללת למסע בשנת  .4
מנתוני תקציב המשרד עולה כי במש  שני  תקצב . ממנה מימ  המשרד מתקציבו

לפיכ  אי  . לפיכ  נדרשו מדי שנה תוספות תקציביות ניכרות, המשרד את המסע בחסר
למידע זה חשיבות רבה .  המשרד נתוני  עדכניי  על הוצאותיו במהל  השנהבידי

  . למנהלי  ולמקבלי ההחלטות לקביעת מדיניות כוללת



 221 משרד החינו 

 2009מאפייני המשלחות בשנת 
 מהמגזר  המשלחות מגיעות רק ממחצית ממוסדות הלימוד בחטיבה העליונה  .1

ה עצמו מחויב להנחיל את מאחר שהמשרד רוא. היהודי בפיקוח ממלכתי וממלכתי דתי
משמעויות השואה במערכת החינו  כולה עליו לבחו  א  שיעורי השתתפות אלה 

 . והתפלגות  עולי  בקנה אחד ע  מטרותיו
בחינת נתוני בתי הספר במשלחות לפי מדד הטיפוח .2

1

 העלתה כי יש מתא  חיובי 
 שלישי  מ  כשני: בי  רמת הטיפוח של בית ספר לבי  השתתפותו במסע לפולי 

 . המשלחות ה  בשליש העליו  של קבוצות הטיפוח
נפשיות או , השתתפות תלמידי  במסע לפולי  יכולות להיות כספיות הסיבות לאי .3

כלילת ההשתתפות במסע בסדר העדיפות של  מודעות לו או אי אי, אידיאולוגיות
די  במסע השתתפות תלמי המשרד לא בדק מה  הסיבות לאי. התלמיד או של הוריו

 .ואי  הוא יודע א  התשלו  הוא החס  העיקרי לכ 
המשרד לא ריכז נתוני  על משתתפי המשלחות ולא אפיי  אות  כדי ללמוד א   .4

השתתפות תלמידי  במסע לבי  המרכיבי  במדד  קיי  מתא  בי  הסיבות לאי
  . הטיפוח

 סיכו  והמלצות
, ינו  מסעות בני נוער לפולי כבר יותר משני עשורי  מתקיימי  בחסות משרד הח

מסעות אלה עוסקי  בעיקר בחוויה הרגשית של . ומספר המשתתפי  בה  הול  וגדל
 .מאורעות השואה על ידי סיורי  באתרי  שבה  התרחשה

לאחר מכ  התעצ  השיח הציבורי לגבי ; מטרות המסע ומסלוליו נקבעו כשהחלו בה 
על הנהלת משרד . עמיק במשרד החינו א  תוכנו לא נדו  בדיו  מ, המסע ומסלוליו

החינו  לבדוק א  מטרות המסע הושגו ולבחו  אות  לאור התמורות הרבות שהתחוללו 
כמו כ  מוטלת עליו החובה לבחו  מחדש את אתרי המסע . בחברה הישראלית ובאירופה

 .ומסלוליו ואת הדר  המיטבית להנחלת זיכרו  השואה
ומה  , שב ע  כל המרכיבי  הרלוונטיי  למסעותעל המשרד להכי  מסד נתוני  ממוח

להסיק , יוכל להפיק מידע שיסייע לו לאתר נקודות תורפה וכשלי  הנוגעי  לה 
 .מסקנות ולתק  את הטעו  תיקו 

תשלומי  אלה האמירו מאוד בשני  . חלק הארי של המסע ממומ  בידי ההורי 
 בדוק מה  הסיבות לאיעל משרד החינו  ל. האחרונות וה  אינ  שווי  לכל נפש

 .השתתפות תלמידי  במסע ולדאוג ששיקולי  כספיי  לא ימנעו את השתתפות  בו
__________________ 

1  "ÁÂÙÈË‰ „„Ó "-˘ „„Ó ‡Â‰  ˙ ˘· „¯˘Ó‰ Ï˘ È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ ‰ ·2006 ˜ÏÁ ˙‡ˆ˜‰· ÚÈÈÒÏ È„Î 
ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÓÈÏ ÌÈ‚˘È‰ ÈÂ·È · ÚÈÈÒÏ È„ÎÂ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ·‡˘Ó‰Ó . ‰ÓÎ ÁÂÙÈË‰ „„Ó·

ÌÈ·ÈÎ¯Ó. 
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   משרד החקלאות ופיתוח הכפר
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

ביחידה לפיקוח על הצומח והחי נבדקו הכנת תכנית העבודה של היחידה ואופ  
 .תפוקותיה של היחידה וסדרי ניהול כוח האד , יישומה
סדרי ניהול הדיג ושימור הדגה : הדיג שבמשרד נבדקו הנושאי  האלהבאג  

, יישו  החלטת הממשלה להשבית את הדיג בכינרת, בכינרת ובי  התיכו 
בירורי  והשלמות . והפיקוח של השירותי  הווטרינריי  על גידול דגי מאכל

במשרד הבריאות ובמשטרת , נעשו ג  ברשות לשמירת הטבע והגני  הלאומיי 
 .ראליש
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 היבטי  בפעולת היחידה לפיקוח 
 על הצומח והחי

במשרד הוקמה ) ח או היחידה" יחידת הפיצו להל  (יחידה לפיקוח על הצומח והחי ה
 על פי חוק 1994בשנת )  משרד החקלאות או המשרד להל  (החקלאות ופיתוח הכפר 

) ת שונותהסדרי  כלכליי  והוראו(יישו  ההסכ  בדבר רצועת עזה ואזור יריחו 
על היחידה לבצע פעולות ).  חוק היישו  להל   (1994 ה"התשנ, )תיקוני חקיקה(

, פיקוח לאור" קו התפר למניעת הכנסת מוצרי  חקלאיי  שהוגדרו בחוק היישו 
לישראל לש  ) פ" הרש להל  (בעלי חיי  ומוצרי  מ  החי מהרשות הפלסטינית 

פעולות שנוקטת היחידה . ת בעלי חיי הגנה על בריאות הציבור ולמניעת הפצת מחלו
פ על יבוא תוצרת "פיקוח במעברי  בי  ישראל לרש, בי  היתר, למניעת הברחות ה 

 .ביצוע סיורי  ממונעי  לאור" קו התפר ועוד, חקלאית
וה  כללו ג  אכיפה , במהל" השני  הרחיב משרד החקלאות את סמכויות היחידה

פקחי . פיקוח מטע  מועצות הייצור ועוד, בתחו  הווטרינרי ובתחו  הגנת הצומח
ומתפקיד  לפקח על תוצרת , היחידה הוסמכו ג  למפקחי  מטע  משרד הבריאות

בכל שנה הסמי" השר לביטחו  . הבשר והדגי  בישראל ועל הובלת ביצי  וסימונ 
לעיכוב ולמעצר לצור" ביצוע עבודת הפיקוח , פני  את מפקחי היחידה לקיי  חקירות

ועל , ח מקני  לה אפוא מאפייני  של יחידת שיטור"תפקידי יחידת הפיצו. והאכיפה
  .בכל ימות השנה,  שעות ביממה24, כ  מתבקש שהיא תפעל שבעה ימי  בשבוע

 פעולות הביקורת 
,  בדק משרד מבקר המדינה את תפוקותיה של היחידה2010אוגוסט  בחודשי  פברואר

. יישומה ואת סדרי ניהול כוח האד  ביחידהאת סדרי הכנת תכנית העבודה שלה ואופ  
בשירותי  להגנת , )ט" השו להל  (בשירותי  הווטרינריי  , הבדיקה נעשתה ביחידה

  .ובמשרד הבריאות) צ" הגה להל  (הצומח של משרד החקלאות 
 עיקרי הממצאי  

 פ "הפיקוח על בשר שמייבאת הרש
פ"בהסכמי  שחתמה המדינה ע  הרש .1

1

פ רשאית לייבא בשר " נקבע כי הרש
עלות יבוא בשר ליבוא  פלסטיני היא , לפי חישובי הביקורת. באמצעות הנמלי  באר"

הפער נובע בי  היתר מכ$ שהבשר המיובא .  בלבד מעלותו ליבוא  בשר ישראלי10%
כמו כ  במסגרת ההסכמי  יכולה הרשות לייבא . ולכ  עלותו נמוכה, פ אינו כשר"לרש

בעוד שיבוא  ישראלי המייבא , בוע פטור מתשלו  מכס ליבוא זהבשר על פי מכסות ולק
פערי העלות .  מעלות הבשר190%חלקי בשר מצונ  ישל  תשלו  מכס בשיעור של 

__________________ 
 .על א  השינויי  שחלו למ  חתימת ההסכ  מתנהל יבוא הבשר לרצועת עזה על פי אות  הסכמי   1
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ולכ  יש צור$ בקיו  בקרה הדוקה על הליכי היבוא , האלה טומני  בחוב  פיתוי כלכלי
 .ר לישראלפ לש  מניעת הברחת הבש" מנמלי ישראל לשטח הרש והובלת הבשר 

פ "כי המתכונת הנוכחית של פיקוח היחידה על יבוא בשר לרש, הביקורת העלתה, מנגד
 1999עד שנת  בשעתו: מצומצמת במיוחד בהשוואה לפיקוח שביצעה היחידה בעבר

פ "היחידה ליוותה באופ  פיזי את מכולות הבשר מ  היציאה מהנמל ועד הכניסה לרש
 1999 אול  נוכח מצוקת כוח אד  ב,  לישראלובכ$ היא מנעה את הברחתו של הבשר

הדבר יצר פרצה בבקרה על יבוא . ט להפסיק את ליווי הבשר"החליטו היחידה והשו
, כפי שפורטו לעיל, פ וביחד ע  התמריצי  הכלכליי  הנלווי  לכ$"הבשר לרש

ט מסתפק בפיקוח ווטרינרי טכני "השו, בנוס). התחזקה המוטיבציה להבריח בשר
ואילו תוכ  מכולת ,  נבדקי  הטפסי  הנלווי  לתהלי$ פ "הבשר המיובא לרשבלבד על 

ט אינו "ג  עמידתו של מפעל היבוא בדרישות הווטרינריות של השו; הבשר אינו נבדק
 . נבח 

העדר בקרה הדוקה של היחידה על עצ  מעבר הבשר מנמלי ישראל לרשות בא לידי 
פ אכ  הגיע "שר שהיה אמור לעבור לרשביטוי ג  בכ$ שלא קיי  תיעוד המוכיח כי ב

בנסיבות המתוארות שבשר זה אינו מפוקח וטרינרית באותה רמה בה מפוקח . לייעדו
ואינו כשר ויש פגמי  בבקרה גובר החשש שחלקו הגדול מוברח , בשר המיובא לישראל

  טו  15,600 רק כ, 2009 2007פ בשני  " טו  בשר שיובאו לרש35,000מתו$ : לישראל
  בהיבט הבריאותי : להברחת הבשר מספר היבטי  מהותיי . פ"נכנסו לרש) 44%(

 חשש  בהיבט הכלכלי ; פיקוח וטרינארי שאינו זהה לפיקוח על בשר מהמיובא לישראל
  ובהיבט ההלכתי ; להברחות ופגיעה בהכנסות המדינה והעלמת רווחי  מרשויות המס

 . פגיעה בציבור שומרי הכשרות בישראל
  שא) שנושא הפיקוח על הבשר חשוב הרי שהנהלת היחידה לא יידעה את יצוי .2

)  שר החקלאות או השר להל  (ל המשרד או את שר החקלאות ופיתוח הכפר "מנכ
  . פ"בעניי  הפסקת הליווי והעדר הפיקוח על יבוא בשר לרש

 תכניות עבודה וביצוע  
 קביעת סדר עדיפויות  מינה שר החקלאות הנהלה ליחידה זאת לש 2006ביולי   1

, לית משאבי אנוש של המשרד"ר ההנהלה מונתה סמנכ"לתפקיד יו. ותכנית עבודה
ומנהל היחידה הווטרינרית במשרד , צ"מנהלת הגה, ט"ולחברי ההנהלה מונו מנהל השו

 הוכנו על ידי 2008  ו2007תכניות העבודה לשני  , אול  בניגוד להנחיית השר. הבריאות
רק בשנת . ח ללא מעורבות הנהלת היחידה בגיבוש  או באישור "צומנהל יחידת הפי

 נכלל 2009רק בשנת , בכלל זה.  הכינה ההנהלה לראשונה תכנית עבודה סדורה2009
 הקצתה הנהלת 2010ורק בשנת ; נושא הפיקוח על הבשר בתכנית העבודה של היחידה

עד סיו  הביקורת לא  עד מו א) על פי כ  . היחידה שני עובדי  שיבצעו את המשימה
 . פ ומניעת זליגתו לישראל"התבצע פיקוח על יבוא בשר לרש

 לא שיקפה באופ  נאות את המשימות 2009תכנית העבודה של היחידה לשנת  .2
 .שהיחידה ביצעה בפועל ובשל כ$ לא היוותה כלי ניהולי וכלי בקרה ראוי

ה והנהלת המשרד הנהלת היחיד, א) שליחידה הוגדרו משימות ליבה  בנוס) .3
חלק  אינ  בליבת העשייה של היחידה ולחלק  אי  זיקה , הוק הטילו עליה משימות אד

   כוח האד  ותקציב  כיו  שמשאבי היחידה . לתחומי העשייה של משרד החקלאות
נאלצה היחידה להסיט את משאביה מבצוע המשימות שבליבת , כמעט ולא גדלו
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הרחבת מטלות ). פרטי  בהמש$(החדשות עשייתה של היחידה לטובת המשימות 
ללא תוספת אמצעי  מתאימה ובלי לבחו  הא  , היחידה נעשתה ללא כל עבודת מטה

 .היחידה יכולה לבצע  בצורה ראויה
שנמש$ שני  ושעליו כבר התריע , של עבודה שלא על פי תכנית עבודה, מצב זה .4

ב58מבקר המדינה בדוח 
2

לי ואישי של העומדי  בראש הוא חמור ומעיד על כשל ניהו, 
 מעורבת בגיבוש האשר לא היית, הוא מעיד ג  על כשל של הנהלת המשרד. היחידה

  . ולא וידאה את ביצועה, לא יצרה בקרה, תכנית העבודה
 סדרי ביצוע  של משימות שנכללו בתכנית העבודה

על מנת למנוע הברחת תוצרת חקלאית אמורה היחידה לאייש חלק מהמעברי   .1
היחידה מאיישת את המעברי  דרכ  עוברת תוצרת חקלאית . פ לישראל"שבי  הרש

. ל מאיישי  ג  את שאר המעברי "משטרת הגבולות או צה, בעוד מינהלת המעברי 
הביקורת העלתה כי המעברי  שאינ  מאוישי  על ידי היחידה משמשי  פרצה במנגנו  

) התפיסות במעברי  אלה פ לישראל ולראיה היק"של מניעת הברחת סחורה מהרש
 . גדול יותר

הגורמי  , היחידה אחראית ג  למניעת הברחות של תכשירי  וטרינריי  מזויפי  .2
הביקורת . ט" בשיתו) פעולה ע  השותפעולה זאת אמורה להיעשו. נזק לבעלי חיי 

 ירד 2009 2008העלתה שהיק) התפיסות של תכשירי  וטרינריי  מזויפי  לשני  
יתר על . 2006לעומת שנת ) בתלות בסוג התכשיר, 100% 50%בהיק) של  (באופ  ניכר

ב של משרד מבקר המדינה שהתריע על חוסר שיתו) 58בעקבות דוח , 2008בדצמבר , כ 
הוציא המשרד נוהל שאמור היה להסדיר את חלוקת , ט"הפעולה בי  היחידה לשו

 הביא לסיו  חילוקי אול  בפועל ג  הנוהל החדש לא; הסמכויות בי  שני הגופי 
 .  פיקוח לא מספק והתוצאה היא , הדעות

נמצא כי אי  ליחידה סמכויות חוקיות בכל הנוגע לפקוח על מטלות הנוגעות להגנת  .3
כתוצאה מכ$ היק) התפיסות של . פרט למניעת הברחת תוצרת במעברי , הצומח

  . תוצרת חקלאית צמחית מוברחת הוא אפסי
 שייה של היחידהמשימה שאינה בליבת הע

 2008הטיל השר על היחידה בתחילת , בעקבות דוח ביקורת פנימית חמור על אג) הדיג
ג  את הפיקוח על הדיג
3

אול  .  למש$ שנה עד לבחינת הנושא מחדש בתו  אותה שנה
ובהתא  , הביקורת העלתה כי אי  בידי היחידה את הכלי  הדרושי  לביצוע מטלה זו

ע המשימה ברמה הנאותה ולא שימשה חלופה ראויה ליחידת לזאת היא לא עמדה בביצו
  .הפיקוח של אג) הדיג וחקלאות המי  של משרד החקלאות

__________________ 
  .901' עמ, "הפיקוח על השימוש בתכשירי  וטרינריי "בפרק , )ÁÂ„ È˙ 58·) 2008 ˘, מבקר המדינה  2
 ". ענ# הדיג"בפרק ) È˙ ˘ ÁÂ„61·) 2010 ראו בעניי! זה ג    3
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 משימות שלא נכללו בתכנית העבודה
בעקבות ביטול הרשות לפיקוח חקלאי שבמשרד שעסקה בפיקוח על , 2007בשנת 

, ) ומועצת החלב,מועצת הלול, מועצת הצמחי (חיקוקי  הנוגעי  למועצות החקלאיות 
מטלות אלו . ל המשרד להטיל את הפיקוח על החלב והביצי  על היחידה"החליט מנכ

, ועבור המועצה לענ) הלול, שהיא חברה פרטית, ה  עבור המועצה לענ) החלב בישראל
לא נמצאו נימוקי  לצור$ שהיחידה . שהיא גו) סטטוטורי שיש לו יחידת פיקוח משלו

מבדיקת סידור העבודה של היחידה . באחריות גופי  אלותתגבר את הפיקוח שהינו 
עולה כי היא משקיעה זמ  ומשאבי  רבי  בביצוע מטלות אלו זאת בשעה שעל פי 

ביצוע המטלות הנוספות עשוי לבוא על . טענות היחידה היא סובלת ממצוקת כוח אד 
  .כפי שפורט לעיל, חשבו  ביצוע משימות הליבה שלה

  למשרד החקלאותמשימה שאי  לה זיקה
 קיבלה ועדת השרי  לענייני ביטחו  לאומי החלטה בדבר השעיית אישורי 25.11.09 ב

בנייה באזור יהודה ושומרו 
4

כשותפה , על משאביה, לא נקבעה היחידה, בהחלטה. 
ולמרות שאי  מדובר בתחו  שעליו מופקד משרד , למרות זאת. לביצוע המשימה

ל המשרד ליחידה להקצות ממשאביה "רה מנכהו, החקלאות בכלל והיחידה בפרט
.  מפקחי  למש$ כחודש ימי 20בס$ הכל הקצתה היחידה . לטובת ביצוע המשימה

משימות , הקצאת כוח האד  באה על חשבו  המשימות השוטפות שבאחריות היחידה
  .שיעוד  הגנה על בריאות הציבור

 גורמי  לפגיעה בתפוקות ובאפקטיביות של פעילות היחידה 
, בה בעת. האפקטיביות של עבודת היחידה נמדדת בי  היתר בתחו  ההרתעה .1

מבדיקת אירועי התפיסות שביצעה היחידה עולה כי ההרתעה שהיא מפעילה אינה 
אשר , העדר ההרתעה בא לידי ביטוי בעובדה שקיי  גרעי  של אות  נתפסי . מספקת

יצוי  שג  הטיפול המשפטי ובהקשר לכ$ . שב וחוזר על ההברחות מספר רב של פעמי 
ממסמכי הלשכה המשפטית של המשרד : לא היווה אמצעי הרתעה, שבו נקט המשרד

 639,  לייעו" המשפטי2010 עד יוני 2007 תיקי  שהגיעו מינואר 1,776כי מתו$ , עולה
 מהתיקי  76% עוד עולה כי ב. לא טופלו, שה  למעלה משליש מהתיקי , מתוכ 

 2007בשני  , שיעור גביית הקנסות בה ,   קנסות מינהליי שכבר טופלו והוטלו בה
 .עמד על פחות ממחצית, 2009

 יו  ולילה בכל   מעי  יחידת שיטור מחייב אותה לפעול ברציפות  אופי היחידה  .2
שכ  פרקי הזמ  שבה  היחידה אינה פועלת עלולי  . ימות השבוע לש  מילוי תפקידה

. כיפה והפיקוח לביצוע הברחות של תוצרת חקלאיתלהוות הזדמנות לניצול חולשת הא
  . א) על פי כ  היחידה אינה עובדת ברציפות כל ימות השנה

__________________ 
 .22/ב' החלטה מס  4
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 סדרי עבודה ומינהל
ציוות עובדי היחידה בצוותי  של זוגות חיוני לצורכי בקרה על עבודת המפקחי    1

ד נעשה אול  נמצא כי שיבו" העובדי  לא תמי. וחשוב לא פחות לש  ביטחונ  האישי
ולא אחת שובצו מפקחי  לבד בניידת , תו$ התחשבות בצורכי הבקרה והביטחו  האישי

 . פיקוח
הרשאה מטע  השר : לביצוע עבודת  זקוקי  עובדי היחידה לכמה סמכויות .2

או לפי חוק סדר ) עדות(לביטחו  פני  לקיי  חקירות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית 
וכ  רישיו  לנשיאת נשק , 1996 ו"התשנ, ) מעצרי   סמכויות אכיפה(הדי  הפלילי 

בפועל נמצאו ביחידה חמישה מפקחי  שהסמכויות ). למעט בעת איוש מעברי (
ולמרות זאת ה  שימשו בתפקיד  וביצעו פעולות אכיפה , האמורות נשללו מה 

 .ופיקוח
ד יש לבדוק את שאלת ניגו, 2006על פי הנחיית היוע" המשפטי לממשלה משנת  .3

לעובדי היחידה סמכויות חקירה . הענייני  של עובדי ציבור העוסקי  במשרות רגישות
 חלק גדול מה  בעלי משק  יתר על כ  , המכתיבי  עיסוק בנושאי  רגישי , ומעצר

ולכ  עלול להתעורר בעניינ  חשש לניגוד , חקלאי או מתגוררי  ביישובי  חקלאיי 
. לאחר קבלת מידע מלא על קשריה ,  ענייני ענייני  אשר מחייב עריכת הסדר ניגוד

 ולא דרש מעובדי  שהתקבלו לעבודה  בפועל המשרד לא ייש  את ההנחיה במלואה 
 למלא שאלו  ובו יפורטו קשריה  ועיסוקיה  האחרי  וממילא לא 2006לפני שנת 

זאת א) שהיה מידע על חשש להימצאות  של חלק מהמפקחי  , נחת  עימ  הסדר
יצוי  שהמשרד אמנ  החתי  את המפקחי  . יחידה במצב של ניגוד ענייני והעובדי  ב

שלא היווה תחלי) לשאלו  , על מסמ$ להסדרת ניגוד ענייני  שהיווה מעי  הצהרה
 . האמור לעיל

, לבצע פיקוח ואכיפה במקו  מגוריה , חלק  בעלי משקי , היחידה שיבצה מפקחי 
עלולות לנבוע מכ$ ולהשפיע על אופ  ביצוע בכ$ לא נתנה את דעתה לשאלת הרגישויות ה

  . העבודה
 סיכו  והמלצות

כיו  שבשר זה . פ"ח לא פיקחה על יבוא בשר לרש"במש$ שני  רבות יחידת הפיצו .1
אינו כשר ויש פגמי  בבקרה גובר החשש שלא , ט"ג  אינו מפוקח וטרינרית על ידי השו

 העלמת מיסי  והכנסות  ה רק שהוא יוברח לישראל תו$ פגיעה בהכנסות המדינ
וכ  לפגיעה בציבור , מרשויות המס אלא ג  שהמדובר בליקוי הנוגע לבריאות הציבור

 .שומרי הכשרות בישראל ומכא  ג  חומרת המחדל
במש$ . פ"רשיישו  הסכמי  חקלאיי  בי  ישראל לח הוקמה לש  "יחידת הפיצו .2

חלק  , ה משימות רבות נוספותל והנהלת היחידה על היחיד"המנכ, השני  הטילו השר
. שה  חברות פרטיות, בוצעו בעבר על ידי גופי  אחרי  וחלק  עבור מועצות הייצור

ללא תוספת אמצעי  מתאימה , הרחבת מטלות היחידה נעשתה ללא כל עבודת מטה
בשל כ$ נאלצה היחידה לצמצ  . ובלי לבחו  הא  היחידה יכולה לבצע  בצורה ראויה

פה על נושאי ליבה כגו  הפיקוח במעברי  או שביצעה מטלות באופ  את הפיקוח והאכי
תפקוד זה של הנהלת היחידה . כגו  הפיקוח על יבוא תכשירי  וטרינריי , חלקי

  והיא , והמשרד גובל בניהול כושל הפוגע במטרה העיקרית שלשמה הוקמה היחידה
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גע לבקרה על יישו  הכשל הוא ג  של הנהלת המשרד בכל הנו. הדאגה לבריאות הציבור
 .תכנית העבודה

לעשות עבודת מטה כדי , הרואה ביחידה זו מעי  משטרה חקלאית, על הנהלת המשרד
לקבוע מה ה  המשימות שיוטלו על היחידה ואילו אמצעי  יועמדו לרשותה ולוודא כי 

בכלל זה יש לתת תשומת לב להגברת המועילות של . ה  יתאימו לאופייה ולמשימותיה
 היחידה בנושא האכיפה שכ  נכו  למועד עריכת הביקורת ספק א  ישנה הרתעה פעולות

 . מספיקה
על הנהלת המשרד לפעול ללא דיחוי לקבלת המידע מ  המפקחי  על עיסוקיה   .3

וקשריה  האחרי  של עובדי היחידה ובמידה שמתעורר חשש לניגוד ענייני  לערו$ 
 . עימ  הסדר למניעתו
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 ענ  הדיג ניהול 
שדות הדיג הפוריי  באוקיינוסי  ובימי  הולכי  ונעלמי  בהדרגה כתוצאה  .1

ולמרות זאת נמשכת בה  פעילות הדיג האינטנסיבית של מרבית , מזיהו  ומניצול יתר
ג  בחופי ישראל ניכרת ירידה של ממש בכמות הדגי  בעלי הער  . מדינות העול 

ועל פי , 80% ישראל ביותר מבעשור שהחל בשנת אלפיי  ירד שלל הדיג ב: המסחרי
ומומחי  )  משרד החקלאות להל! (נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 .הכחדהל המסחריי  קרובי  הדגי , באוניברסיטאות
במחצית השנייה של העשור הראשו! בשנות האלפיי  הייתה צריכת דגי המאכל 

 60,000 הייתה כ 2009כמות הדגי  המיובאי  בשנת .  טונות בשנה72,000 כ בישראל
שמתחרי  בדגי  הטריי  המיוצרי  באר) בבֵרכות , רוב  כמוצרי  קפואי , טונות
 .דגי 

הוא חלק ממשרד )  אג( הדיג להל! (האג( הבכיר לדיג ולחקלאות מי   .2
, 1937,  ותקנות הדיג1937לו ופועל מכוח פקודת הדיג משנת "כפו( למנכ, החקלאות

ג לש  יצירת ממשק דיגשנועדו להסדיר את העיסוק בדי
1

 . ראוי
 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות משרד 2010אוגוסט  בחודשי  פברואר

יישו  החלטת , ניהול הדיג בכינרת ובי  התיכו : החקלאות בכמה ענייני  בענ  הדיג
פעילות הפיקוח של השירותי  הווטרינריי  על , הממשלה להשבית את הדיג בכינרת

  להל  (בירורי  התקיימו ג  ברשות הטבע והגני  הלאומיי  . ול דגי מאכל ועודגיד
  . ברשות המי  ובמשרד הבריאות, במדור לשיטור ימי במשטרת ישראל, )ג"רט

 עיקרי הממצאי 
בכינרת , קיימא בי  התיכו  הוטל על שר החקלאות לנהל דיג בר, 1937, בפקודת הדיג
  . יהול הדיג בכינרת ובי  התיכו  היה לקויהבדיקה העלתה שנ. ובמפר& אילת

 הדיג בכינרת 
 2007ובייחוד בשני  , הראשו  של שנות האלפיי מנתוני אג  הדיג עולה כי בעשור  .1
, בעיקר זו של אמנו  הגליל, ירדה כמות הדגי  בעלי הער) המסחרי בכינרת, 2008 ו

__________________ 
קיימא נועד  ניהול ממשק דיג בר.  להגדרת תחו  הדיג החקלאות הביטוי המקובל במשרד ממשק דיג   1

 בצורה ו ניצול מצד אחר . ה על הדגה כמשאב לאומי מתחדש משנה לשנה שמיר מצד אחד : לאלה
 .מפר  אילתמכינרת ומ  ה, י  התיכו מ  המיטבית כדי שאזרחי המדינה יוכלו ליהנות מדגי  טריי  
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 2,163ונות בלבד לעומת  ט224 נידוגו בכינרת 2008בשנת : בעשרות אחוזי  מדי שנה
 .90% דהיינו ירידה של כ, 1998טונות בשנת 

ריבוי הדגה ; חוקי מניעת ֵדיג יתר וַדִיג בלתי: לאג  הדיג כמה מטלות בכינרת .2
; וכסי ) בורי(קיפו  , באמצעות אכלוס הכינרת בידי אד  בדגיגי  של אמנו  הגליל

: ו ליקויי  בתפקוד אג  הדיגבכל אלה התגל. פיקוח על הדיג באזורי הטלה ומחקר
קטנות מאלה ) החורי  ברשת(מנהל אג  הדיג אישר דיג ברשתות שמידות עיניה  

אכלוס הדגיגי  ; שנקבעו בתקנות הדיג וכתוצאה מכ) נידוגו דגי  קטני  מהמותר
 אכלוס הקיפוני  ב. דבר שיכול להשפיע על כמות הדגה באג , בכינרת לא היה מיטבי

לא דאג מנהל האג  לאישור עבודה , שבניגוד לנוהגו בשני  קודמות  נפגע כיוו 2008
 דגיגי קיפו  100,000  מתו כזהבגלל . בשבת לעובד האחראי לכ) או לחלופה מתאימה

 ארבעה ימי  בצפיפות במיכלי  משו  שהושארו,  מיד לאחר הכנסת  לכינרתצפלוס
וג  הסקרי  , היה חלקי, חוקי שמטרתו למנוע דיג בלתי, הפיקוח על הדיג; סגורי 

אג  הדיג לא ניהל . שנועדו לאסו  מידע לצור) קבלת החלטות לא בוצעו כפי שתוכנ 
 .והוא אחד האחראי  להידרדרות מצב הדגה בה, אפוא את הדיג בכינרת באופ  תקי 

ההקפדה על מידת עיני הרשתות חשובה ביותר משו  שגודל העי  : תות הדיג3ְִר .3
ורשתות בעלות עיניי  קטנות משמעות  ֵדיג דגי  , י  שיעלו ברשתקובע את גודל הדג

בתחילת שנות האלפיי  גילה אג  הדיג שהדייגי  בכינרת משתמשי  . קטני  מהמותר
 החליט מנהל אג  2001בנובמבר . לֵדיג בורי ברשתות בעלות עי  קטנה מהמותר בתקנות

 שהיו אמורי  להסתיי  ,לעשות זאת שישה חודשי , ללא סמכות, הדיג לאפשר לה 
, ואול  ג  לאחר מועד זה לא חזרו הדייגי  להשתמש ברשתות תקניות, 2002באפריל 

 החליט בשנת משרד החקלאות, יתר על כ . ואג  הדיג לא אכ  דיג ברשתות תקניות
 של אג  מ  הנתוני . תקניות לֵדיג בורי   להקצות מענקי  לרכישת רשתות בלתי2004
. מנוני  נידוגו ברוב  כשהיו קטני  מהמותר על פי תקנות הדיג עולה שג  האהדיג

הדיג .  ובעיקר בחור  רשת בורי  לוכדת ג  דגי אמנו  כאשר ה  במי  עמוקי  יותר 
בפוטנציאל ,  התוצאה היא פגיעה כפולה.2ברשתות האסורות נמש) עד תו  הביקורת
 ערכ  המסחרי  טני  מדי דגי הבורי הק: הגדילה של דגי האמנו  ושל דגי הבורי כאחד

והאמנוני  הקטני  מדי אינ  מגיעי  לבגרות מינית ולפיכ) אינ  מתרבי  , ירוד
 . דלדול של ממש בדגהאפוא הדייגי  גורמי  כ) . ונידלדלה אוכלוסיית  במידה ניכרת

 בעניי   החקלאות לא התייע& ע  היוע& המשפטי במשרד,וני' אנגחיי  ,מנהל אג  הדיג
הוא לא היה מוסמ) להחליט להתיר , לדעת משרד מבקר המדינה.  הרשתותמידות עיני

נושא באחריות למצב הוא לכ  . תקניות משו  שהתקנות לא שונו דיג ברשתות בלתי
 . שנוצר

על מנת לאפשר התרבות של אמנו  הגליל נקבע בתקנות הדיג כי אסור לדוג בכינרת  .4
ציוד דיג שהוא בשטחי  שגבולותיה  בתקופת הקינו  וההטלה של אמנו  הגליל בכל 

 איסור הדיג חל לא יותר מ. גינוסר  ושטח חו  מגדל3שטח הבטיחה: מפורטי  בתקנות
 .  ימי  רצופי 60

__________________ 
 בדיו  ציינו נציגי הדייגי  שה  .10.5.10 משל הכנסת בעניי  זה ראו פרוטוקול מישיבת ועדת הכספי    2

 .תקניות  בלתידגי  ברשתות
 . שמורת טבע בצפו  הכינרת  3
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אול  בעונות הדיג של , מנהל אג  הדיג מכריז מדי שנה על איסור הדיג, על פי התקנות
מצב ב פגעהית זו אכיפה חלק.  היה הפיקוח באזור הבטיחה חלקי בלבד2010  ו2009

 . הדגה בכינרת
אחד הגורמי  העיקריי  ,  העוסקי  בחקר הכינרתלדעת רוב אנשי המקצוע .5

לפי הערכת .  עופות בר נודדי  שניזוני  ממנה לפגיעה בדגת הכינרת ה  הקורמורני  
רשות הטבע והגני  ( טונות של אמנוני  בעונה 115 הקורמורני  טורפי  כ, אג  הדיג

 סברה הנהלת משרד החקלאות שיש לגרש 2008בתחילת ). כמות קטנה יותרהעריכה שה
. ג התנגדו לכ)"א) נציגי רט, את הקורמורני  ממקומות הלינה שלה  ומאזור הבטיחה

ל משרד החקלאות "ג ומנכ"ל רט"סיכמו מנכ, 2010בספטמבר , לאחר סיו  הביקורת
רות טבע ובה  הבטיחה להוציא לפועל תכנית ארצית לגירוש הקורמורני  ג  משמו

 . 2011משנת 
 לשפל חסר תקדי  של 2008שהגיע בשנת , בעקבות הירידה בשלל דגי אמנו  הגליל .6

יג שאר המיני  נוס  על הירידה בֵד, 1998 טונות בשנת 391לעומת , שמונה טונות
 . 4להפסיק את הדיג בכינרת לשנתיי  18.4.10  בהחליטה הממשלה, המסחריי 

ל המשרד " מנכ2009 התבססה על המלצות הצוות שמינו בדצמבר החלטת הממשלה
הצוות התבקש להכי  תכנית חירו  להצלת . ל משרד החקלאות"להגנת הסביבה ומנכ

: עבודת המטה שעשה הצוות ליקויי  במשרד מבקר המדינה העלה. הדיג בכינרת
, כבת ייעו& משפטי א  שהיה מדובר בתכנית מורביקש כללבמהל) עבודתו הוא לא 

;  ליווי משפטי וכ  משו  שהשבתת הדיג מצריכה תיקו  תקנה,מעצ  טיבה, המצריכה
לא נכתבו פרוטוקולי  לדיוני  ; לא כל חברי הצוות נפגשו ע  כל הגורמי  המקצועיי 

  .ברור כיצד זר  המידע לחברי הצוות שלא נכחו בפגישות לא ולכ 
לא שוועדת הכלכלה לשהי משו  נמש) ללא הגבלה כבכינרת הדיג  2010 שנת סו עד 

אישרה את תיקו  תקנות הדיג בשל מחלוקת על התמיכה שתינת  לדייגי  ועל 
 .הקריטריוני  לזכאות לה

גב וקיבו&  קיבו& עי , עיריית טבריה, & ארגו  דייגי הכינרת" עתרו לבג2010בדצמבר 
 צו על & לתת"ל משרד ראש הממשלה וביקשו מבג"גינוסר נגד משרד החקלאות ומנכ

מדוע לא תדחה או תבוטל , לפיו על המשיבי  לבוא ולית  טע ", תנאי כנגד המשיבי 
שמשרד , בי  היתר, העותרי  טענו..".  על השבתת הדייג בכינרת1הודעת המשיב 

לא הביא תקנות לאישור ועדת הכלכלה ולא פרס  , החקלאות לא התקי  תקנות
. בכינרת בהודעה שאינה בת פועל תחיקתילכ  אי  לו סמכות להשבית את הדיג , תקנות

ל "שמנכ, בי  היתר,  נאמר13.1.11 בתגובת המשיבי  מ. לא נית  צו על תנאי כמבוקש
משרד החקלאות הנחה את האג  להנפיק רישיונות דיג זמניי  לדייגי  בכינרת 

בתו  תקופה זו ובהתא  להתפתחויות שיחולו יבחנו . 28.2.11 עד 1.1.11 שתוקפ  מ
 . פי די  בי  את המש) פעילות  בהתא  לסמכויות הנתונות לה  עלהמשי

העניי  תלוי ועומד בבית המשפט העליו  בשבתו כבית , בעת סיו  עריכת דוח הביקורת
  .משפט גבוה לצדק
__________________ 

  .18.4.10  מ1604' החלטה מס  4
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 הדיג בי  התיכו  
לש  . ניהול דיג חייב להיות מגובה בנתוני  מעודכני  על אודות שלל הדיג והרכבו .1

 ובתשעת החודשי  2004 2001בשני  . לאסו  נתוני  בחופי  ובלב הי כ) יש צור) 
 בשני .  לא אס  האג  כל נתוני  על שלל הדיג בי  התיכו 2008הראשוני  של שנת 

 לא היו כלל הפלגות סקר ללב 2007 2001בשני  . נתוני  ביפו בלבד אס  2007 2005
ועל הדינמיקה של אוכלוסיות הפלגות כאלה נועדו לבסס את הידע על שלל הדיג (הי  

 2010בשנת .  היו הפלגות ספורות בלבד2010  ו2009, 2008בכל אחת מהשני  ). הדגי 
התנה מנהל האג  את הפלגות הסקר בפעילות מקצועית אחרת ולא אישר במועד את 

 . ההזמנות לה 
 לספק לחוקרי  ולמקבלי, המחקר בימי  נועד להעמיק את הידע העיוני והיישומי .2

לגלות בעיות הדורשות התערבות , ההחלטות מידע על הדגי  ועל יצורי  ימיי  אחרי 
 סכומי  2009 2001שמנהל האג  הקצה בשני  הבדיקה העלתה . ולהציע לה  פתרונות

ג  קר  המדע  הראשי במשרד החקלאות לא מימנה . זעומי  למחקרי  בי  התיכו 
 . דיג ימיי  מחקר2000מתחילת שנת 

שלוט בגודל הדגי  הנתפסי  ברשת ולהימנע מתפיסת דגי  קטני  מדי כדי ל .3
ממסמכי אג  הדיג עולה . נקבעו בתקנות הדיג מגבלות בנוגע לרשתות בספינות מכמורת

והרשתות המצויות בשוק ומשמשות את הדייגי  אינ  , כי הוא לא אכ  אות  מעול 
גי  עצמ  לדלדול ניכר האכיפה גורמי  הדיי כתוצאה מאי. תואמות לאמור בתקנות

  .  ולפגיעה בפרנסת של הדגה
 קשיי  בפיקוח 
ואי  , )מנהל וחמישה פקחי ( יש כוח אד  מצומצ   של אג  הדיגלמחלקת הפיקוח

ג  האמצעי  העומדי  לרשותה מעטי  . מטלותיהביכולתה למלא כהלכה את כל 
מש) כל שעות משו  כ) אי  אפשרות לקיי  פיקוח ב. ואינ  מאפשרי  פיקוח נאות

כל ריכוז מאמ& בכינרת או בי  התיכו  בא על חשבו  הפעילות . היממה שבה  דגי 
וכאשר , סירת גומי קלה אחת משמשת לפיקוח בשני המקומות. השוטפת בזירה השנייה

מעבירי  אותה ממקו  למקו  נותר אג  הדיג ללא כל אמצעי פיקוח במקו  שממנו 
  . הועברה

 ת למאכל אד  פיקוח על הדגה המיועד
הפיקוח על טיב הדגה הנמכרת בשווקי  מוטל על השירותי  הווטרינריי  במשרד  .1

על נציגיה  לוודא את הטמעת  ואת אכיפת  של נהלי  ). ט" השו להל  (החקלאות 
למיו  ולעיבוד של הדגי  לשוק המקומי וליצוא תו) , והוראות בכל הקשור לשחיטה

ט אחראי  ג  "השו; ל הדג שנועד למאכל אד הקפדה על כשירותו הבריאותית ש
 בפיקוח על גידול דגי  כלל ה  לא עסקו2009עד שנת . למניעת הפצת  של מחלות דגי 

מאכל ובמת  אישורי  לחוות לגידול דגי  המשווקות דגי  לשוק המקומי וליצוא 
 .כמקומות ראויי  לגידול דגי  ולא פיקחו עליה 

מהאיחוד האירופי כדי לבדוק א  הדגי  ומוצריה   הגיעה משלחת 2008בנובמבר  .2
המשלחת מצאה ליקויי  . המיוצאי  מישראל לארצותיה  עומדי  בכל דרישותיו
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לא : אלה הליקויי  העיקריי ; חמורי  בפיקוח על גידול דגי  ועל ייצור מוצרי דגי 
 ברכות היה פיקוח וטרינרי על בֵרכות הדגי  ולא היה כל תהלי) של רישו  ואישור של

וא  לא על הדגי  בהגיע  , לא היה פיקוח וטרינרי על סירות הדיג ועל הדיג הימי; גידול
הפיקוח על מי השתייה בברכות ; לא היה פיקוח וטרינרי על שיווק הדגי  מהנמל; לנמל

לא היה כל פיקוח על ; שבה  מגדלי  את הדגי  לא תא  את התקנות האירופיות
הבדיקות ;  בתהלי) הכנת מוצרי הדגי  בה שימוש בתוספי מזו  במפעלי 

הווטרינריות הנדרשות לקביעת איכות הדגי  לא נעשו על פי הדרישות ה  בחומרי הגל  
בעיבוד מוצרי הדגי  בתעשייה השתמשו בחומרי  כימיי  לחיטוי ; וה  במוצר המעובד

ח של נמצאו ליקויי  חמורי  בפיקו;  דבר האסור על פי התקנות האירופיות הדגי  
 . ט"השו

מסקנות המבקרי  היו כי ישראל אינה רשאית יותר לחתו  על תעודות בריאות לייצוא 
מאחר שהמצב התברואתי במפעלי  וג  מנגנו  הפיקוח , דגי  למדינות האיחוד האירופי

. על ייצור ועיבוד של דגי  לייצוא אינ  תואמי  את התקנות האירופיותשלה הציבורי 
ט את היתר הייצוא למוצרי דגי  לכל המפעלי  שאושרו "הל השוכתוצאה מכ) ביטל מנ

ייצוא הדגי  ומוצריה  מישראל למדינות האיחוד האירופי הושבת עד תיקו  . לכ) בעבר
יודגש כי מהמפעלי  . הליקויי  ובדיקה חוזרת של המפעלי  בידי נציגי האיחוד האירופי

יש לראות . שיווק לשוק המקומישלא נמצאו ראויי  לייצא את תוצרת  לא נשלל היתר ה
ט לא החיל על השיווק לשוק המקומי אות  כללי  "בחומרה את העובדה שמנהל השו

 . ולא ביטל את היתר השיווק באר& של מפעלי  אלה
לאחר הביקורת של המשלחת ולפי ההנחיות של הנהלת משרד , 2009בתחילת  .3

כמקובל באיחוד , וח וטרינריאג  הדיג לארג  ולהסדיר פיק וט"החלו השו, החקלאות
 והוכנה טיוטת תקנות ,נכתבו נהלי  התואמי  את התקנות האירופיות. האירופי

, שמטרתה להסדיר את הבסיס החוקי לפיקוח הווטרינרי על גידול דגי מאכל בישראל
 התרש  הצוות מטע  2009 בבדיקה חוזרת שנערכה באוקטובר  ואכ  . מיונ  ושיווק 

שני ) רק(לאחר בדיקתו אושרו .  לתיקו  הליקויי חיוב מהפעילותהאיחוד האירופי ל
לפני ביקור , 2008לעומת שמונה שאושרו ביולי , מפעלי  לייצא לאיחוד האירופי

 .המשלחת
מת  הסברי  ב, על כל משקי הגידולרק באיסו  מידע ט " הסתפק השו2010 ב .4

 . לה  רישיו  עסקבדיקה א  יש בלמגדלי  על הדרישות שיצטרכו לעמוד בה  ו
פיקוח מספק על כל שלבי הגידול עלולי  לגרו  לכ) שג   היעדר תקנות מחייבות ואי

 . א  נציגי האיחוד האירופי יגיעו לביקורת נוספת, המפעלי  שאושרו לייצוא ייפסלו
 טר  הותקנו 2010 עד שלהי :סדרה מספקתההתוצאה היא שענ  הדיג פועל ללא 

, קנס מינהלי( לאכו  משו  שלא נית  להטיל סנקציות קשהואת הנהלי   ,התקנות
  . לפיכ) חשוב מאוד לעג  את הוראות הנוהל בתקנות. על העברייני ) למשל

 סיכו  והמלצות
הדגה בכינרת היא מרכיב חשוב במארג המזו  ותורמת לאיזו  האקולוגי ולאיכות המי  

ל חסר תקדי  בשנת שלל הדיג בכינרת התמעט בשני  האחרונות והגיע לשפ. באג 
 מת  היתר לדיג ברשתות   ניהול כושל של אג  הדיג :מ  הסיבות האלהבעיקר , 2008
 אי; ללא סמכות ושלא בהתא  לתקנות, )בעלות עיניי  קטנות מדי(חוקיות  בלתי
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  אלה . טיפול בבעיית הקורמורני  הניזוני  מהדגה בכינרת פיקוח יעיל על הדיג ואי
פגיעה להנתוני  הללו מעוררי  חשש ממשי . לדול הדגה תרמו לד אחרות ג  ו

 . אקולוגית א  חלילה תהפו) הכינרת לאג  שחיי  בו מעט דגי  מזני  ספורי 
טר  , 2010החל באפריל , החלטת הממשלה להשבית את הדיג בכינרת לשנתיי 

 .צ"העניי  תלוי ועומד להכרעת בג .מומשה
, העניי  לקידו  הראוי שאג  הדיג יפעל מ .  בכינרת מתעכב ג  הואהכוללהטיפול 
 . הטיפול בבעיית הקורמורני ולקידו  , להגברת הפיקוח והאכיפה, במיוחד

 שעמדו לרשותו כדי לקיי  פיקוחהדלי  אג  הדיג לא ניצל ביעילות את המשאבי  
יש . שתרמה להידלדלות מתמשכת של הדגי , עבריינות דיגולמנוע  ואכיפה יעילי 
להעמיד לרשות מחלקת הפיקוח אמצעי  , וביסודיות בפיקוח ובאכיפהלטפל לאלתר 

 . מספיקי  ולהכי  לש  כ) תכנית פעולה מסודרת
כדי להסדיר את .  הדגי  הוא תפקיד  של השירותי  הווטרינריי איכותהפיקוח על 

על משרד הפיקוח הווטרינרי על גידול דגי מאכל המיועדי  לשוק המקומי ולייצוא 
יש להבטיח שיהיה תק  אחיד לתוצרת המיועדת . תקי  תקנות בנושאלההחקלאות 

 . ט לאכיפת הדי "בשועובדי  די ולהכשיר לייצוא ולזו המשווקת לשוק המקומי 
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   משרד המשפטי 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

: ובעיקר נבדקו הנושאי  האלה, נבדק תפקודו של האג  לסיוע משפטי במשרד
פעולות האג  בתחו  הרחבת ,  משפטייידוע הציבור בדבר זכאותו לייצוג

ניהול הפניות ; הזכאות לסיוע משפטי ושיתו  הפעולה שלו ע  גופי סיוע אחרי 
; העסקת עורכי די  שאינ  עובדי האג  והפיקוח והבקרה עליה ; לסיוע משפטי

  .חוזי העסקה קבלניי העובדי  בלשכות הסיוע על פי עורכי די  העסקת 
 אזרחימת  סיוע משפטי בתחו  ה

משפטיי  המודרניי  עשוי האזרח להזדקק  כלכליי  במציאות החיי  החברתיי 
א  שהשירותי  הללו נדרשי  לעתי  . לשירותי  משפטיי  כדי להג  על זכויותיו

יש שיד  של אוכלוסיות מסוימות אינה משגת לשאת , לש  הגנה על זכויות יסוד
 י זקוקה אלהלנכו  לסייע למדינת ישראל רואה לפיכ  . בעלויות הכרוכות בה 

 . לשל  בעד  אי  באפשרותשלשירותי  משפטיי  של עור  די  ו
 )החוקחוק הסיוע המשפטי או   להל   (1972-ב"התשל, על פי חוק הסיוע המשפטי
להל   (הוסמ  שר המשפטי  להקי  לשכות סיוע משפטי, והתקנות שהותקנו על פיו

לרבות ההוצאות ,  שירות משפטייקהענשתפקיד  ל, ) הלשכה או לשכת הסיוע 
אינה משגת לשאת    שידאלהל, תקנותה ובהיק  כפי שקבעו נושאי ב, הכרוכות בו

 ענייני :ה  בתחו  האזרחי העיקריי  שבה  נית  סיוע משפטינושאי  ה .בה 
; לרבות נזיקי , ענייני  כספיי ; הגנה על זכויות הנוגעות למגורי ; המעמד האישי

נגד תביעות ; למעט ענייני  פליליי , די  לעבודה מוסמ  לדו  בה ענייני  שבית ה
לצור  יישו  החוק הוק  במשרד המשפטי  האג  לסיוע . המוסד לביטוח הלאומי

המורכב מהנהלה ראשית ומחמש לשכות )  אג  הסיוע או האג  להל  (משפטי 
  .מחוזיות שהוקמו על פי החוק
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 פעולות הביקורת
תפקודו של אג  הסיוע  בדק משרד מבקר המדינה את 2010ספטמבר  מרסבחודשי  

במשרד המשפטי 
1

פעולות האג  בתחו  יידוע הציבור : נבדקו בעיקר הנושאי  האלה. 
בתחו  הרחבת הזכאות לסיוע משפטי ובתחו  שיתו  , בדבר זכאותו לייצוג משפטי
ל עורכי די" סדרי העסקת  ש; ניהול הפניות לסיוע משפטי; פעולה ע  גופי סיוע אחרי 

העובדי  עורכי די" סדרי העסקת  של ; שאינ  מעובדי האג  והפיקוח והבקרה עליה 
הביקורת נעשתה בהנהלת אג  . חוזי העסקה קבלניי בהמועסקי  , בלשכות הסיוע

בדיקות השלמה נערכו בסניגוריה הציבורית . ירושלי  ובאר שבע, הסיוע ובלשכות חיפה
, בהנהלת בתי המשפט, כז של הסניגוריה הציבורית מר במחוז תל אביב , הארצית

  .במחלקת ייעו# וחקיקה במשרד המשפטי  ובמשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

 קידו  הנגישות למשפט
ק ד צ ל ת  ו ש י ג נ ה ת  ב ח ר מתו$ ההכרה בחשיבות הזכות לקבלת ייצוג משפטי : ה

  הוקמו במשרד המשפטי  אג  הסיוע המשפטי האחראי להעניק סיוע משפטי בתחו
חוק . והסניגוריה הציבורית האחראית להעניק סיוע משפטי בתחו  הפלילי, האזרחי

, את התפיסה המסורתית של מת" סיוע משפטי למעוטי יכולת משק  הסיוע המשפטי
, 1995 ו"התשנ, חוק הסניגוריה הציבורית, לעומת זאת. סיעודית החברתיתיה יברא

מבטא תפיסה , בוד האד  וחירותוכ: חוק יסודשל  1992בשנת שחוקק לאחר קבלתו 
קיומ  של הליכי  פליליי  תקיני  מחייב כי לנאש  יינת" ייצוג משפטי "שלפיה 

"נאות
2

בתחו  הפלילי ברבות השני  הרחיבו שינויי חקיקה את מעגל הזכאי  לקבל . 
 .ג  ללא תלות במצב  הכלכלי, ייצוג משפטי מהסניגוריה הציבורית

, ר מטרתו להביא למודרניזציה מקיפה במערכת המשפטאש, כחלק מתהלי$ בחינה .1
ל משרד המשפטי  "מינה מנכ, כבוד האד  וחירותו: לאור הוראות חוק יסוד, בי" היתר

 ועדה לגיבוש הצעות לרפורמה במערכת הסיוע המשפטי האזרחי 2000דאז בנובמבר 
בי" , בה קבעה גיבשה הוועדה טיוטת דוח ש2002בשנת  ). הוועדה להל" (ובנגישות לצדק 

 לממ" שירותי  ביכולתהיה רחבה בישראל אשר אי" ישכבת אוכלוסכי קיימת , היתר
 כראוי את מימוש זכות היסוד לנגישות למשפט לכלל המבטיחעובדה שאינה , משפטיי 
וכי אג  הסיוע אינו ערו$ לספק שירותי מידע על זכויות וחובות ; היהאוכלוסי
ייעו# שמטרתו ליישב סכסוכי  אזרחיי  ללא ייעו# משפטי כללי או , משפטיות

דוח הוועדה לא נידו" ). בוררות וכדומה, פישור, באמצעות גישור(התדיינות משפטית 
 .בהנהלת משרד המשפטי 

__________________ 
הסיוע "פרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 44) 1993ראו , משרד מבקר המדינה עשה בעבר ביקורת על אג  הסיוע 1

  È˙ ˘ ÁÂ„ 38ביקורות קודמות יותר הובאו ב. 526' עמ, "הליכי הטיפול והשירות לאזרח המשפטי
 ).1980 (ÁÂ„·È˙ ˘  31וכ' ) 1987(

 מיו, כג בסיוו' 2410הצעת חוק , 1995 ה"התשנ, מתו* דברי ההסבר להצעת חוק הסניגוריה הציבורית 2
 ).21.6.95(ה "התשנ
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד המשפטי  כי לצור$ הכנת דוח הוועדה נעשתה 
ט וכי נכללו בו בחינה מקצועית של מכלול התפיסות לגבי קידו  הנגישות למשפ

המלצות כבדות משקל שהיה בה" כדי לשדרג את טיב הייצוג המשפטי הנית" ולקד  את 
שומה היה על הנהלת , משסיימה הוועדה את דיוניה וגיבשה דוח. הנגישות למשפט

 .ול* רק מ" ההיבט העקרוני, משרד המשפטי  לדו" בו ולבחו" דרכי  ליישומו
יני  אזרחיי  לאזרחי מדינות החתומות על אמנת האג  מעניק סיוע משפטי בעני .2

מת" סיוע , בי" היתר, אמנה זו מסדירה. 1954האג בדבר סדר הדי" האזרחי משנת 
 מעניק האג  שירות 2007מראשית , כמו כ"; משפטי לנתיני המדינות החתומות עליה

ה" , משפטי לקטיני  זרי  שאינ  מלווי  בידי מבוגר השוהי  באר# שלא כדי"
ליכי  בפני בית הדי" לביקורת משמורת של שוהי  שלא כדי" וה" בערעור על בה

 נדרשה הנהלת משרד המשפטי  להכריע בסוגיית מת" 2007כבר בספטמבר . החלטותיו
, א$ עד סיו  הביקורת, סיוע משפטי לתושבי  זרי  שאינ  אזרחי המדינות הללו

 .טר  הוכרעה הסוגיה, 2010בספטמבר 
ביניה  לשכת עורכי , י  גופי  נוספי  במת" ייעו# וייצוג משפטימלבד האג  מסייע

יביא להסדרת שיתו  , בהיותו גו  ממלכתי, ראוי שהאג . הדי" וגופי סיוע התנדבותיי 
הפעולה בינו לבי" גופי הסיוע ההתנדבותיי  בתחו  של הפָניה הדדית של פוני  לפי 

 מהצדדי  וקביעת המעמד תו$ כדי הגדרת האחריות המוטלת על כל אחד, הצור$
האג  לא הביא להסדרת שיתו  פעולה כזה ולא קבע , חר  זאת. המוביל של אג  הסיוע

  .מנגנו" להפניית פוני  מאג  הסיוע לתכנית הסיוע מטע  לשכת עורכי הדי"
 ניהול הפניות לסיוע משפטי

 השלבי  כדי לפעול לקיצור מש$ הטיפול על האג  להקנות לעצמו יכולות לניטור זמני
לפילוח  לפי גורמי הטיפול ולניתוח הסיבות , השוני  של תהלי$ הטיפול בפוני 

כעת אי" בידי האג  היכולות להפיק מהמערכות הממוחשבות את . א  היו, לעיכובי 
המידע הניהולי הנחו# כדי לקד  בצורה המיטבית את הטיפול בפניות לקבלת סיוע 

מצעות" את הסיבות לזמני טיפול ממושכי  א  בשל היעדר יכולת לזהות בא, משפטי
בפוני  וא  בשל היעדר עדכו" המערכת בנתוני  הרלוונטיי  לצור$ הטיפול בגורמי  

  .המעכבי  בלשכות
 מינוָי  והפיקוח עליה , סדרי איתור עורכי הדי  החיצוניי 

ות  העסיקו לשכ2010ביוני . רוב הסיוע המשפטי נית" על ידי עורכי די" חיצוניי  .1
מבי" , כל ראש לשכת סיוע עור$ רשימה של עורכי הדי".  עורכי די" חיצוניי 1,170הסיוע 

שנבחרו על ידיו ככשירי  להעניק שירות , אלה שביקשו להתמנות כעורכי די" חיצוניי 
כדי להבטיח שוויו" . ומעביר לה  תיקי  של פוני  בהתא  להתמחות , לפוני 

יי  להתעניי" במת" שירותי  אלה וכדי להבטיח הזדמנויות לכל עורכי הדי" העשו
אג  . נדרש הלי$ פומבי ותחרותי לבחירת , שנותני השירות יהיו המתאימי  ביותר

הסיוע לא קבע נהלי  לאיתור עורכי די" ואמות מידה לבחירת  ולא פרס  פומבית 
די" פניותיה  של עורכי . מידע רלוונטי לאלה המעונייני  להיכלל במאגר שהוא מנהל

ולעתי  כלל לא זכו , להיכלל במאגר זה לא זכו להתייחסות בתו$ פרק זמ" סביר
 .להתייחסות
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אג  הסיוע לא קבע נוהל לרישו  עורכי די" במאגר ולהוצאת  ממנו של אלה  .2
 .שאינ  מתאימי 

ופיקוח האג  , אג  הסיוע לא קבע מדדי הערכה לבחינת תפקוד  של עורכי הדי" .3
 .רכי הדי" החיצוניי  בלשכות הסיוע לקה בחסרעל עבודת  של עו

תהלי$ המינוי של עור$ הדי" החיצוני לתיק לא התייחס לניסיונו המצטבר של עור$  .4
לפיכ$ עלול להיווצר מצב שבו עור$ הדי" אינו מתאי  באופ" . הדי" בעבודה ע  הלשכה

 .והדבר עלול לפגוע בטיב השירות, מיטבי לפונה
 

 סיכו  והמלצות
 י זקוקה אלהל, אמות המידה שנקבעו בחוקלפי , ת ישראל רואה לנכו" לסייעמדינ

 לש  כ$ הוקמו . לשל  בעד  אי" באפשרותא$ , בתחו  האזרחילשירותי  משפטיי  
בשנת . במסגרת אג  הסיוע שבמשרד המשפטי ,  לשכות למת" סיוע משפטי1975בשנת 
 43,000   לקבלת סיוע משפטי כשמתוכ  נמצאו זכאי,  פוני 61,000  פנו לאג  כ2009
 .פוני 

על א  התחזקות ההכרה בצור$ להגביר את הנגישות למערכת המשפט לכלל הציבור 
האג  ומשרד המשפטי  לא דנו בשינוי דפוסי הפעולה כדי , ובעיקר לשכבות המוחלשות

 .לממש מטרה זו
שירות על אג  הסיוע ליידע את הציבור בדבר זכותו לסיוע משפטי ולהנגיש את ה

לצור$ ניצול של כלל האפשרויות למת" סיוע משפטי על ידי הגופי  , כמו כ". לאזרח
. להגיע עמ  לשיתו  פעולה ולתיאו , כגו  ממלכתי מוביל, נדרש אג  הסיוע, השוני 

 .כ$ יורחב מעגל הזכאי  לסיוע משפטי ללא הגדלת ההוצאה הציבורית
 מת" הסיוע המשפטי לתושבי  על הנהלת משרד המשפטי  לסיי  את בחינת נושא

 שאינה   אוכלוסיית התושבי  הזרי   במצב כיו  יש אוכלוסייה מוחלשת . זרי 
עובדה זו . מקבלת סיוע א  על פי שהוראות הדי" הקיימות אינ" שוללות מת" סיוע כזה

 .מקשה עליה  את נגישות  למערכת המשפט
מני השלבי  השוני  של תהלי$ על אג  הסיוע המשפטי להקנות לעצמו יכולות לניטור ז

 .א  היו, לפילוח  לפי גורמי הטיפול ולניתוח הסיבות לעיכובי , הטיפול בפוני 
, על האג  לקבוע נהלי  ברורי  ומחייבי  לצור$ שיפור סדרי איתור עורכי די" חיצוניי 

" יוענק שוויו" הזדמנויות לציבור עורכי הדי, כ$ תושג שקיפות. מינוָי  ופיקוח עליה 
 .ותתייעל פעילות האג 

על , ולאור מגמות החקיקה, בחלו  ארבעה עשורי  מאז חקיקת חוק הסיוע המשפטי
ובכלל זה את הצור$ ברפורמה , משרד המשפטי  לחזור ולבחו" את סדרי ניהול האג 

 .במערכת הסיוע המשפטי האזרחי בישראל
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   משרד הפני 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

ההגירה ומעברי הגבול נעשתה ביקורת על ,  במשרד הפני  וברשות האוכלוסי
ואלה הנושאי  העיקריי  ". תעודת זהות חכמה"הפעולות שנעשו לש  הנפקת 

תהליכי קבלת ההחלטות בדבר הפרטי  שתכיל תעודת הזהות : שנבדקו
לרבות ייזו  שינויי , היערכות המשרד והרשות למימוש ההחלטות; החכמה

  . שירותי  וציוד ותקצוב הפרויקטהתקשרויות לרכישת ; חקיקה נדרשי 
 פרויקט תעודת זהות חכמה

היא כוללת . תעודת הזהות משמשת במדינת ישראל אמצעי רשמי לזיהוי תושבי 
העתק של הנתוני  הרשומי  במרש  האוכלוסי  על כל אזרח ותושב במדינה 

במש  השני  התפתח השימוש . ומשמשת ראיה לכאורה לנכונות הנתוני  האלה
 .והתעודה נעשתה ג  אמצעי זיהוי בתחו  הביטחוני ובתחו  הכלכלי, ת הזהותבתעוד
ועדת היגוי שתבח  את האפשרות )  המשרד!להל  ( מינה משרד הפני  1995במרס 

להנפיק תעודת זהות ממוחשבת במקו  תעודת הזהות הנהוגה כיו  ושתגבש הצעה 
וכחית של תעודת ואלה הבעיות העיקריות שמצאה הוועדה במתכונת הנ. בנושא
היעדר מאגר תצלומי  עדכני ; היכולת לייצר בקלות תעודת זהות מזויפת: הזהות

היעדר חתימה ממוחשבת היכולה לשמש אמצעי נוס% ; ונגיש במרש  האוכלוסי 
חוסר היכולת לקרוא את פרטי התעודה באמצעות ; לזיהוי ואמצעי למניעת זיופי 

דת זהות חדשה שישולב בה שבב אלקטרוני היגוי המליצה לייצר תעוהועדת . המחשב
, שתהיה קשה ככל האפשר לזיו%, שתהיה בעלת עמידות משופרת") כרטיס חכ ("

שתהיה בעלת כושר התעדכנות ודיוק ושתיוצר מחומרי  חדשניי  ובטכנולוגיות 
 ).  תעודת זהות חכמה!להל  (מתקדמות 
ודת הזהות החכמה  פרס  המשרד מכרז לבחירת ספק שייצר את תע2001בדצמבר 

 ביטל בית המשפט את המכרז עקב פגמי  2003בדצמבר ).  המכרז הראשו !להל  (
מהותיי  שמצא בו
1

 . 
 המכרז !להל  ( פרס  המשרד מכרז נוס% לייצור תעודת זהות חכמה 2005באוגוסט 

 החליטה ועדת המכרזי  של המשרד כי היא דוחה את הצעתה 2007בנובמבר ). השני
מפני , ) הספק!להל  ( היחידה שעמדה בתנאי הס% של המכרז ',של חברה א

__________________ 
 -È‡.È„.Ò‡ (Ú· Ï‡¯˘È"  Ó ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó(‡ÒÓËÒÈÒ ‰Ë‡„ ˜È Â¯Ë˜Ï  601/03) ירושלי (מ "עת  1

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó , תקדי. 
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שהתשלו  שדרשה בעד מימוש הפרויקט היה גבוה בהרבה מהאומד  שקבעה 
ובדצמבר , למשרד אושר להתקשר בפטור ממכרז ולנהל משא ומת  ע  הספק. הוועדה
 . חת  המשרד עמו על הסכ  להקמת מפעל לייצור תעודות הזהות החכמות2008

 היה המשרד אחראי לפעולות להנפקת 2008 שנות האלפיי  ועד אמצע מתחילת
ביולי . וגורמי  במינהל האוכלוסי  היו א% ה  מעורבי  בה , תעודת הזהות החכמה

 רשות !להל  (ההגירה ומעברי הגבול ,  החלה לפעול במשרד רשות האוכלוסי 2008
את באחריות ליישו  הרשות נועדה להחלי% את מינהל האוכלוסי  ולש). האוכלוסי 

מדיניות הממשלה ולמימוש סמכויות שר הפני  בתחו  הטיפול בנתיני  זרי  
 .ובתחו  האוכלוסי 

הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי חוק  התקבל בכנסת 2009בדצמבר 
2

 ונתוני זיהוי 
 חוק המאגר !להל   (2009!ע"התש, במסמכי זיהוי ובמאגר מידע ביומטריי 
ור נקבע שהוא ייוש  בהדרגה במש  תקופת מבח  של שנתיי  בחוק האמ). הביומטרי

שבמהלכ  יחולו הוראות החוק רק על תושבי  שיסכימו שיינטלו , עד ארבע שני 
עוד קובע החוק כי כדי להוציאו לפועל יש לעשות מגוו  . מה  אמצעי זיהוי ביומטריי 

מינוי בעלי , מטריהקמת רשות לניהול המאגר הביו, דוגמת התקנת צו ותקנות, פעולות
  .תפקידי  שוני  ועוד
 פעולות הביקורת

את הפעולות , לסירוגי , בדק משרד מבקר המדינה, 2010 יולי   2009בחודשי  יולי 
בדיקות . שעשו משרד הפני  ורשות האוכלוסי  לש  הנפקת תעודות זהות חכמות

 קבלת תהליכי: ואלה הנושאי  העיקריי  שנבדקו. 2010השלמה נעשו בספטמבר 
היערכות המשרד ורשות האוכלוסי  ; ההחלטות בדבר הפרטי  שתכלול תעודת הזהות

התקשרויות לרכישת ; לרבות ייזו  שינויי חקיקה נדרשי , ליישו  ההחלטות האלה
הבדיקה נעשתה ביחידות המטה של משרד הפני  . שירותי  וציוד ותקצוב הפרויקט

לקת ייעו# וחקיקה שבמשרד בדיקות השלמה נעשו במח. וברשות האוכלוסי 
  . באג$ התקציבי  במשרד האוצר ובמשטרת ישראל, המשפטי 

 עיקרי הממצאי 
  להל  ( סבר המשרד כי בתעודת הזהות יש לשלב תמונת תווי פני  2007עד יוני  .1

וכי הטמעת החידושי  הביומטריי  במסמכי , ולא טביעות אצבעות) תצלו  ממוחשב
. לי לעכב את הנפקת תעודת הזהות החכמה ואת השימוש בההזיהוי תיעשה בהדרגה וב

ומר , כ מאיר שטרית מונה לשר הפני "ח, ל במשרד" התחלפו השר והמנכ2007ביולי 
. ל המשרד והתקבלו החלטות שמשמעות  שינוי במדיניות המשרד"אריה בר מונה למנכ

ונת טביעות במסגרת זו נקבע כי במסמכי הזיהוי החדשי  ישולבו תצלו  ממוחשב ותמ

__________________ 
 ע"התש, ביומטריי  ונתוני זיהוי ביומטריי  במסמכי זיהוי ובמאגר מידעבחוק הכללת אמצעי זיהוי   2

הנית! למדידה , מאפיי! אנושי פיזיולוגי ייחודי של אד : "כ " ביומטרי" מוגדר המונח 2009
 ".ממוחשבת
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).  אמצעי זיהוי ביומטריי  להל  (אצבעות שאפשר להפיק מה  נתוני זיהוי ביומטריי  
המימוש של החלטות אלה היה כרו( בעיכוב נוס$ עקב הצור( בייזו  תיקוני  בחקיקה 

בגיבוש תורת הפעלה, ראשית
 

חדשה ובאישורה וכ  בהתאמת התשתיות ותהליכי 
 . ההנפקה

 מהמטה ללוחמה בטרור שבמשרד 2007 דאז ביקש באוקטובר ל משרד הפני "מנכ .2
ראש הממשלה לגבש עבור משרד הפני  את תורת ההפעלה
3

שילוב ביומטריה בתיעוד " ל
יישו  תורת ההפעלה צפוי להשפיע על תהליכי ).  תורת ההפעלה להל  " ('חכ 'לאומי 

ני  שוני  העבודה שיתקיימו בלשכות רשות האוכלוסי  ועל ההתמודדות ע  סיכו
בביקורת נמצא שבמהל( גיבוש תורת . שתהליכי העבודה אמורי  לתת לה  מענה

לרבות אלו המופקדי  , ההפעלה לא שותפו כל הגורמי  המקצועיי  ברשות האוכלוסי 
 . על עבודת המרש  והלשכות

ח"נוהל מפת .3
4

 קובע כי בכל פרויקט מחשוב אמורה לפעול מינהלת פרויקט המהווה 
החלפת תעודות הזהות לכלל . ועי האחראי לניהול השוט$ של הפרויקטצוות מקצ

גיבוש , האוכלוסייה היא מהל( מורכב המחייב עבודת מטה הכוללת קבלת החלטות
לש  כ( יש להקי  . הבניית תהליכי  ותיאו  בי  גורמי  רבי , הכנת תכניות, מדיניות

 טר  2010עד יולי .  מינהלת שתהיה אחראית לניהול הפרויקט על היבטיו השוני
תעודת זהות : הוקמה מינהלת פרויקטי  לליווי הפרויקטי  הנוגעי  לתיעוד לאומי

 ).  הפרויקטי  לתיעוד לאומי להל  (דרכו  ביומטרי וארכיב ממוחשב , חכמה
 חתמו כאמור נציגי המשרד על הסכ  ע  הספק לייצור תעודות 2008בדצמבר  .4

וכ( , ו בחקיקה ראשית שינויי החקיקה הדרושי וזאת קוד  שהוסדר, זהות חכמות
על פי . נוצר מצב שבו יש סיכו  שלפחות חלק מ  ההשקעה בפרויקט עלול לרדת לטמיו 

 אי  לפרס  מכרז בנסיבות שבה  2004הנחיית היוע# המשפטי לממשלה מספטמבר 
בהתקשרו . הוראות מהותיות במכרז מתבססות על הצעת חקיקה שטר  אושרה בכנסת

 הספק בטר  הושלמו הליכי החקיקה פעל המשרד שלא ברוח הוראות היוע# ע 
 . המשפטי לממשלה

בתוספת שצורפה למסמכי המכרז השני ונעשתה לחלק מההסכ  שתוקפו חמש  .5
בשלב הראשו  ייוצרו כרטיסי  : שני  נכתב כי התעודות החכמות ייוצרו בשני שלבי 

) כרטיסי  גולמיי  להל  (חכמי  גולמיי  
5

ובשלב השני יוטבעו בכל כרטיס גולמי , 
תהלי( המכונה פרסונליזציה, פרטי הזהות של בעל התעודה

6

2010בשני  , לפי התוספת. 
 מיליו  161 תמורת תשלו  של כ,  מיליו  כרטיסי  גולמיי 5 אמור הספק לייצר 2013 
שר ומאחר שייתכ  ש, מאחר שבחוק המאגר הביומטרי נקבע שהוא יוחל בהדרגה. ח"ש

יש חשש שהכרטיסי  הגולמיי  שהספק ייצר על פי ההסכ  , הפני  ידחה את החלתו

__________________ 
סוג האמצעי  שיינקטו והגדרת , דרכי פעולה: מסמ  כתוב המנחה את עבודת הארגו! על פי יעדיו  3

 . המסמ  מאשר הדרג הבכיר בארגו!את. סמכויות
הנוהל מפרט . ח הוא נוהל מסגרת לפיתוח מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה ולתחזוק!"נוהל מפת  4

זהו נוהל מחייב . את השלבי  בחיי המערכת הממוחשבת ואת התוצרי  הנדרשי  בכל אחד מה 
שקיבלה תוק$ של החלטת , 1991במשרדי הממשלה על פי החלטת ועדת השרי  לכלכלה מאוקטובר 

 .  "ועל פי הוראות התכ, ממשלה
 .שטר  עברו תהלי  פרסונליזציה, ובה  שבב אלקטרוני ע  מערכת הפעלה, כרטיסי  פלסטיי   5
וכ  נעשה , תהלי  שבו נצרבי  על השבב של הכרטיס החכ  פרטי  אישיי  שוני  של אד  מסוי   6

 .יס חכ הכרטיס החכ  לתעודת זהות המבוססת על כרט
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דבר המעורר שאלה בדבר הצדקת , ימתינו במש( שני  למימוש שלב הפרסונליזציה
נוכח השינויי  הטכנולוגיי  יש חשש שהכרטיסי  , זאת ועוד. ההוצאה בעת הזאת

יה בעוד כמה שני  כאשר יצא הגולמיי  יהיו מיושני  בהשוואה לטכנולוגיה שתה
 .לפועל שלב הפרסונליזציה

 החל המשרד לטפל בנושא הכללת תצלו  ממוחשב בתעודת 2003כבר בשנת  .6
שיל  לספק וליוע# וביצע פיילוט כדי לבצע תצלומי  , במסגרת זו פרס  מכרז. הזהות

 ,2010 יולי, במועד סיו  הביקורת. ממוחשבי  לש  הדפסת  על התעודות שהוא מנפיק
 . טר  שולב התצלו  הממוחשב בתעודות הזהות

 פותחו על פי הזמנת המשרד ובמימונו מערכת לתחקור ואימות 2007 2006בשני   .7
לסריקת תצלומי  ולשמירת  בבסיס הנתוני  של , שנועדה לצילו " מערכת דיוק "ו

 ג  לא וממילא,  טר  הופעלה מערכת התחקור2010עד יולי . מערכת מרש  האוכלוסי 
בלשכות רשות האוכלוסי  ולא נעשי  בה  תהליכי האימות והתחקור , מערכת דיוק 

תהליכי  שהיו אמורי  לתרו  לשיפור , ששימשו להצדקת הרכישה ולהשקעת הכספי 
 .מהימנות הנפקת  של תעודות הזהות והדרכוני 

ד  התקשר המשרד ע  יועצי  לש  ליווי הפרויקטי  לתיעו2010 2000בשני   .8
נמצא כי המשרד מימ  שירותי ייעו# . ובכלל זאת פרויקט תעודת הזהות החכמה, לאומי

 ח המגיע " מיליו  ש5 בנושא תעודת זהות חכמה וצילו  ממוחשב בסכו  כולל של כ
עוד נמצא שלגבי כמה יועצי  נהג המשרד במש( כמה .  תקנות תקציביות שונות11 מ

 שנה מתקציב  של כמה תקנות בעת ובעונה שני  לאשר תשלומי  לאותו יוע# ובאותה
תשלומי  אלה שולמו א$ על פי שהמשרד חת  ע  כל אחד מהיועצי  על הסכ  . אחת

כמו כ  נמצא כי בכמה מקרי  שולמו התשלומי  . אחד בלבד לרכישת שירותי ייעו#
  .ליועצי  מתקציב  של תקנות שונות מאלה שהמשרד התחייב לה 

 סיכו  והמלצות
 שני  לקידו  הנפקתה של תעודת זהות חכמה כדי להנהיג 15 י  פועל זה כמשרד הפנ

שתשפר את , שתהיה בעלת כושר התעדכנות ודיוק, תעודה בעלת עמידות משופרת
מהימנות ההזדהות באמצעותה ואת שימושיותה במסגרת יזמות ממשל זמי 
7

ושיהיה , 
ההוצאות הגדולות למרות פעולותיו הממושכות ולמרות . קשה ככל האפשר לזייפה

. עד מועד סיו  הביקורת טר  הונפקו תעודות הזהות החכמות, שהוצאו במהל( השני 
וכ  נמשכי  הכשלי  , נמש( השימוש בתעודות הזהות הנהוגות זה כמה עשורי , לפיכ(

המש( השימוש בתעודות במתכונת  הנוכחית מאפשר . והסיכוני  הנלווי  לשימוש בה 
הגירה בלתי חוקית , לרעה לש  ביצוע עברות פליליות וכלכליותלגורמי  שוני  לנצל  

 .ופעילות הפוגעת בביטחו  המדינה
 שינה המשרד את מדיניותו והחליט לכרו( את הנפקתה של תעודת 2007באמצע שנת 

  התקבל בכנסת חוק2009בדצמבר . הזהות החכמה בנטילת אמצעי זיהוי ביומטריי 
, במסמכי זיהוי ובמאגר מידע נתוני זיהוי ביומטריי הכללת אמצעי זיהוי ביומטריי  ו

__________________ 
פרויקט של ממשלת ישראל שמטרתו ניצול טכנולוגיית המידע ורשת האינטרנט לש  יצירת תשתית   7

 .לביצוע תשלומי  ולמת! שירותי  ממשלתיי  נוספי , טכנולוגית למת! מידע לציבור
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לפי החוק האמור הכללת אמצעי הזיהוי הביומטריי  בתעודת הזהות . 2009 ע"התש
  שבמהלכ, עד ארבע שני  של שנתיי  החכמה תיעשה בהדרגה במש( תקופת מבח 

 כדי  עוד קובע החוק כי.שייתנו את הסכמת  לכ(יחולו הוראות חוק זה רק על תושבי  
, א( אלה טר  הושלמו במועד סיו  הביקורת, להוציאו לפועל יש לעשות מגוו  פעולות

מנגנוני מדידה ובקרה , לרבות אישור  של צו ותקנות והקמת מסגרות מינהליות
נוכח האמור תידחה הנפקתה של תעודת הזהות החכמה לכלל . ומערכות ממוחשבות

 .  רק אחרי שהחוק יוחל במלואוותצא לפועל, האוכלוסייה בכמה שני  נוספות
. כי הטיפול בנושא זה נקלע למצב בלתי נסבל של העדר פתרו , מכל האמור לעיל עולה

 התכלית המוצהרת של משרד הפני  שהוגדרה צור(  לש  מניעת זיו$ תעודות הזהות 
 ונוכח הקמתו של מער(  לאומי חיוני ועמדה ביסוד המהל( להחלפת תעודות הזהות 

ממלי# משרד מבקר המדינה כי משרד , 2010עודות הזהות החכמות בשנת לייצור ת
הפני  ינקוט לאלתר מהלכי  להנפקת  של תעודות זהות חכמות לכלל האוכלוסייה עוד 

ובכ( יקשה את זיופ  ויגביר את , קוד  שייכללו בה  אמצעי הזיהוי הביומטריי 
 .מהימנות השימוש בה 
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 משרד התחבורה 

   י והבטיחות בדרכ
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

הביקורת . נבדק פיקוחו של אג  הרכב במשרד על מכוני הרישוי ועל המוסכי 
נעשתה במחלקת שירותי תחזוקה ואצל המפקחי  המחוזיי  מטעמה במחוזות 

  .תבמחלקת אכיפה ובמחלקת הניידו; ירושלי  והדרו , המרכז, הצפו 
 פיקוח על מכוני הרישוי ועל המוסכי 

אג  הרכב שבמשרד .  מיליו  כלי רכב2.4  יותר מ2009ר  נעו בסו  על כבישי הא
  להל  (אמו  על ביצוע מדיניותו של משרד התחבורה )  אג  הרכב להל  (התחבורה 
למת  רישיונות : האג  אחראי, בי  היתר. בנושאי  הקשורי  לכלי רכב) המשרד

כוני הרישוי ולקביעת לפיקוח על המוסכי  ועל מ, לאנשי המקצוע המטפלי  בכלי רכב
 כל זאת באמצעות מחלקת שירותי  הדרישות המקצועיות מכלי הרכב המיובאי  

;  באמצעות מחלקת אכיפה לפיקוח ולאכיפה על המוסכי  הבלתי מורשי  ; תחזוקה
 . באמצעות מחלקת ניידות ולבדיקת תקינות  של כלי רכב הנעי  על כבישי האר  

 מוסכי רישוי103,  מכוני רישוי64ד התחבורה  היו רשומי  במשר2010בספטמבר 
1

  
 500 ברחבי האר  יש כ, לפי הערכת המשרד.  מוסכי  במקצועות השוני 5,000 וכ

  . מוסכי  לא מורשי 
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את הפיקוח של 2010ספטמבר  בחודשי  ינואר
הבדיקה נעשתה במשרד התחבורה . י משרד התחבורה על מכוני הרישוי ועל המוסכ

 .ובמשטרת ישראל
__________________ 

 נת  המשרד למוסכי  1989עד שנת . מוסכי  המוסמכי  לערו  ג  בדיקות רישוי שנתיות לכלי רכב  1
אבל מהמועד האמור הפסיק המשרד לאשר , ) מוסכי רישוי להל  (ישורי  לבצע בדיקות רישוי א

 .מוסכי  חדשי  בגלל ניגוד ענייני 
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 עיקרי הממצאי 
 מחלקת שירותי תחזוקה

למחלקה לא היו נוהלי עבודה בנושא סדרי הפיקוח על מכוני הרישוי ועל  .1
ולמפקחי  לא היו טפסי  ע  רשימות תיוג שעליה  למלא במהל  , המוסכי 
קרה על איכותה של עבודת מילוי טופסי תיוג אחידי  מנע את הב אי. הביקורת

המפקחי  ועל היקפה והְקשה על המחלקה להפיק דוחות תקופתיי  אחידי  כדי לבחו  
 .את המגמות בתחו 

כדי להוסי  תחו  מקצועי במוס  או כדי לקבל תעודת בעל , כדי לפתוח מוס  .2
   לעתי  ממרחקי חויבו מבקשי האישור להגיע , מקצוע בענ  המוסכי  ומכוני הרישוי

הביקורת העלתה כי לא התאפשר .  למשרדי המחלקה במחוזות השוני  ולמלא טפסי  
 . למלא טפסי  באמצעות האינטרנט

. יהודי בייחוד במגזר הלא, מוסכי  ומכוני רישוי רבי  פועלי  בימי שישי ושבת .3
וכי רק עובד אחד של , משרד מבקר המדינה העלה כי בימי שישי לא נעשתה כל ביקורת

  . הועסק בימי שבת ורק פע  בחודש) מהצפו (ד המשר
 מכוני הרישוי

בכ  יצר המשרד אצל . משרד התחבורה אישר למכוני הרישוי למכור אביזרי רכב .1
בעלי המכוני  מצב של ניגוד ענייני  מובנה בי  רצונ  להעלות את רווחיה  לבי  

 .נקה לה חובת  למלא בנאמנות את תפקיד  על פי סמכויות שלטוניות שהוע
 נמצא 2010ובכל זאת ביולי , מכוני הרישוי אמורי  להיבדק פעמיי  בחודש .2

היעדר פיקוח על מכו  כזה . שבחלק  לא נעשו ביקורות במש  חודשי  וא  שני 
 . תקופה כה ארוכה אינו עולה בקנה אחד ע  סדרי פיקוח תקיני 

 עולה כי 2010 2009מתלונות שקיבל משרד התחבורה וממסמכי המשרד מהשני   .3
עובדות אלה מלמדות . היו מכוני רישוי אשר אישרו תקינות לכלי רכב לא תקיני 

 .כפי שקבע לעצמו, שהמשרד צרי  להקפיד על תדירות הביקורת במכוני הרישוי
א  משרד התחבורה החיל עליה  , מוסכי הרישוי תפקדו כמכוני רישוי לכל דבר .4

כ  נקבעה לה  תדירות ביקורת . סכי הרישויאת ההוראות המקלות החלות על מו
זאת לעומת תדירות ביקורת של פעמיי  בחודש במכוני , פע  בחודשיי  בלבד: נמוכה
  .הרישוי

 הקמת מכוני רישוי
בכתב ההרשאה להקמת מכו  רישוי צוי  כי רשות הרישוי רשאית להתלות או  .1

גד המבקש כתב אישו  על א  הוגש נ, בי  היתר; לבטל כתב הרשאה במקרי  מסוימי 
עברה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו למלא את תפקידו על פי 

למרות זאת לא דרש המשרד . או א  למבקש יש רישו  במרש  הפלילי, כתב ההרשאה
נמצא שלכמה מבעלי כתבי . אישור על היעדר רישו  פלילי ממגישי הבקשות במכרזי 
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וא  על פי כ  לא בח  המשרד את האפשרות להתלות או לבטל , ההרשאה היה עבר פלילי
 .את הרשאת 

 כי הוא כבר החליט שיש להפריד הפרדה פיזית 2*" הודיע המשרד לבג1989 עוד ב .2
ואול  נמצא כי עדיי  קיימות תופעות של . ומינהלית בי  מכוני הרישוי לבי  המוסכי 
כלומר (הפרדה פיזית  ועלי  מתו  איהפ, בעלות צולבת על מכוני רישוי ועל מוסכי 

לעתי  מכו  הרישוי והמוס  ה  (הפרדה משפטית  או מתו  אי) בסמיכות מקו 
ולעתי  בבעלות חברות שונות א  אות  בעלי מניות מחזיקי  , בבעלות אותה חברה

א  שהמשרד ידע שמדובר בבעלויות . בתופעות אלו יש משו  ניגוד ענייני ). במניותיה 
הוא לא דרש הפרדה פיזית ומשפטית בי  המוסכי  למכוני הרישוי כפי שהודיע , צולבות

 . *"לבג
 2004שלושה מכוני רישוי שהמשרד תכנ  להקימ  ופרס  לש  כ  מכרזי  בשני   .3
 לא 2020 להקמת מכוני רישוי עד 2010 בתכנית מ.  לא הוקמו בסופו של דבר2006 ו

למסקנה כי מכוני רישוי אכ  דרושי  א  שהמשרד הגיע , נכללו שלושת המכוני 
  .במקומות אלו

 מוסכי 
. יש לערו  ביקורת במוסכי  לפחות פע  בשנה, על פי תכנית העבודה של המשרד .1

 מוסכי  לא נעשתה 11  עולה כי ב2010מהנתוני  של אג  מערכות מידע במשרד מיולי 
   מוסכי  715 וב;  חמש עד עשר שני   מוסכי  83 ב; ביקורת יותר מעשר שני 

 .שנתיי  עד חמש שני 
סג  מנהל אג  הביטחו  במשרד הורה כי אי  להיכנס ליישובי  הערביי  ללא ליווי  .2

ולכ  לא פיקחו המפקחי  , הנחיה זו ניתנה בלא תיאו  ע  המשטרה. של המשטרה
במצב זה בעלי כלי רכב מתקני  את . בחלק מ  היישובי  הערביי  יותר מחמש שני 

 . במוסכי  שאי  עליה  פיקוחרכב  
 מוסכי  500 במחלקת האכיפה מוטל על צוות מצומצ  לאכו  את החוק על כ .3

 . בלתי מורשי  בכל האר*
במסגרת מלחמתה של משטרת ישראל בגנבות כלי רכב היא מבצעת ג  ביקורת  .4

 מוסכי  בלתי 318 ביקורות ומצאה 751 ביצעה המשטרה 2008בשנת . במוסכי 
.  מוסכי  בלתי מורשי 198 ביקורות ומצאה 514 היא ערכה 2009ובשנת , מורשי 

לנוכח ממצאי  אלו ברור הצור  בפיקוח שוט  של המשרד על המוסכי  המורשי  
  . מתו  שיתו  פעולה בי  המשטרה לבי  המשרד, והבלתי מורשי 
 מחלקת ניידות 
ה על ידי מחלקת  ירד מספר כלי הרכב שתקינות  נבדק2009 2003במהל  השני  

 .הירידה הייתה ה  במספרי  מוחלטי  וה  ביחס למספר כלי הרכב במדינה. ניידות
__________________ 

 ).לא פורס  ('˘¯ ‰˙Á‡Â ÌÂ‡·Ï˜  ‰·ÂË '  'Á‡Â ‰¯Â·Á 271/89  "בג  2
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 סיכו  והמלצות
הביקורת העלתה ליקויי  כבדי משקל בתחו  הפיקוח על מכוני הרישוי ועל המוסכי  

משרד מבקר המדינה . ובתחו  סדרי האכיפה של המשרד) המורשי  והבלתי מורשי (
תחבורה כי עליו לעשות את כל הנדרש לתיקו  הליקויי  שהועלו בדוח העיר למשרד ה

כדי להבטיח שכלי הרכב הנעי  על כבישי האר* יהיו תקיני  ולתרו  בדר  זו , זה
 .להפחתת תאונות הדרכי 

על המשרד להגביר . רמת הפיקוח הנמוכה פותחת פתח לרישוי לכלי רכב בלתי תקיני 
ל המוסכי  ולמגר את תופעת המוסכי  הבלתי את הפיקוח על מכוני הרישוי וע

 .מורשי 
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נבדק הסיוע שנותנת המדינה לעסקי  קטני  ובינוניי  באמצעות משרד 
 .ובאמצעות גופי  נוספי ) ת"משרד התמ(המסחר והתעסוקה , התעשייה

נוגע למסלול המענקי  לפי ת נעשתה ביקורת ב"במרכז ההשקעות שבמשרד התמ
לרבות בסוגיות הנוגעות לתהליכי , 1959 ט"התשי, החוק לעידוד השקעות הו 
 . העבודה במרכז ההשקעות

באג# להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אד  נבדקו פעילותה של מערכת בתי 
הפיקוח של האג# על בתי הספר , הספר להכשרה מקצועית לנוער שהאג# מפעיל

 . התיאו  בינו ובי  משרד החינו$והקשרי  וסדרי
באג# למעונות יו  ומשפחתוני  נבדקו טיפול  של המשרד והאג# במעונות 

הבדיקה התמקדה בצור$ להגדיל את . במשפחתוני  ובצהרוני  המוכרי , היו 
בפיקוח על מסגרות אלה ובבקרה על הכספי  , מספר המסגרות המוכרות

 .שהמדינה מקצה לסבסוד שכר הלימוד בה 
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 סיוע לעסקי  קטני  ובינוניי 
יש חשיבות רבה בהתפתחות  )  עסקי  קטני  להל  (לעסקי  קטני  ובינוניי  

בעלות יכולת תגובה , חדשניות, ה  נתפסי  כיחידות דינמיות. הכלכלית של מדינות
מהירה ובעלות כושר הסתגלות לדרישות המשתנות של השווקי  וכ  כמקור ליצירת 

שכ  , חשיבות העסקי  הקטני  גדלה בתקופות של מיתו .  חדשי מקומות תעסוקה
 .ה  אפיק תעסוקה למובטלי 

 משרד  להל  (המסחר והתעסוקה , לעידוד עסקי  קטני  הוקצו במשרד התעשייה
 2008בשנת . 2010ח לשנת " מיליו  ש208  וכ2009ח לשנת " מיליו  ש135 כ) ת"התמ

  .ח בלבד" מיליו  ש47 הוקצו לכ& כ
 עולות הביקורתפ

ב55בדוח שנתי 
1

 סקר משרד מבקר המדינה את הסיוע שנתנה המדינה לעסקי  קטני  
 הרשות  להל  (הרשות לעסקי  קטני  ובינוניי  בישראל : באמצעות שלושה גופי 

ת "תכנית החונכות שהפעיל באותה עת מינהל המימו  במשרד התמ, )לעסקי  קטני 
 בדק משרד מבקר המדינה 2010ספטמבר  י  ינוארבחודש. וקר  הסיוע לעסקי  קטני 

את הסיוע שנותנת המדינה לעסקי  קטני  באמצעות הגופי  האלה ובאמצעות גופי  
המכו  הישראלי ליצוא ולשיתו$ פעולה , ת"בביקורת נבדקו פעולות משרד התמ. נוספי 

ת משרד החקלאו, משרד התיירות, המשרד לקליטת העלייה, משרד האוצר, בינלאומי
. נציבות שירות המדינה והרשות לעסקי  קטני , משרד ראש הממשלה, ופיתוח הכפר

  .כ  נעשו בדיקות השלמה במוסד לביטוח לאומי
 עיקרי הממצאי 

במדינת ישראל אי  חוק ספציפי המגדיר מהו , שלא כבמדינות מתקדמות אחרות .1
בחקיקה וכמעט אי  התייחסות , עסק קט  ומסדיר את נושא העסקי  הקטני 

הדי  במדינת ישראל אינו , נוס$ על כ%. שמבדילה עסקי  קטני  מעסקי  גדולי 
בתקופת . מחייב לבחו  את השפעתה של חקיקה חדשה על מגזר העסקי  הקטני 

לכל גו$ היו כמה וכמה , הביקורת היו שמונה גופי  ממשלתיי  שסייעו לעסקי  קטני 
 ".עסק בינוני"ול" עסק קט "גדרה משלה לולכל אחת מהתכניות הייתה ה, תכניות סיוע

 ימי  בממוצע 147לעומת ( ימי  219הוצאת רישיו  עסק בישראל נמשכת בממוצע  .2
העלות ).  ארגו  המדינות המפותחות לשיתו$ פעולה כלכלי ופיתוח  OECD במדינות ה

 הביורוקרטיה הכרוכה. ח בשנה" מיליארד ש1.5 של מנגנו  הרישוי למדינה נאמדת בכ
בקבלת רישיו  עסק הביאה לפריחת  של גורמי  חיצוניי  המספקי  שירות של הגשת 

 .בקשה לקבלת רישיו  עסק וטיפול בה
__________________ 

  .763' עמ, "עידוד עסקי  קטני ) "È˙ ˘ ÁÂ„55·) 2005 , מבקר המדינה  1
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הפסקה של פעילות העסק בתקופת שירות המילואי  או הפעלתו בצמצו  עלולי   .3
עד מועד סיו  הביקורת טר  הוגשו . לגרו  קשיי  רבי  לבעלי העסקי  הקטני 

של , טי  והטייסי  במילואי "המח, די " ההידברות של פורו  המגהמלצות ועדת
 .ל שדנה בעניי "משרדי הממשלה ושל צה

הסוכנות לעסקי  קטני  ,  על הקמתה2007א$ שהממשלה החליטה כבר באוגוסט  .4
. יותר משנתיי  לאחר מכ , 2009הוקמה רק בדצמבר )  הסוכנות להל  (ובינוניי  

יותר משמונה חודשי  לאחר ההחלטה על , 2010טמבר ספ, במועד סיו  הביקורת
קידו  פרסומ  של מכרזי  לשבעה תפקידי ליבה בסוכנות וכשלוש שני  לאחר החלטת 

ועדת ההיגוי של הסוכנות . טר  אוישו בה התפקידי , הממשלה בדבר הקמתה של זו
 ולכ  אי  לסוכנות מדדי  לבדיקת ביצועיה ואי  לה מערכות בקרה, טר  הוקמה

 .וביקורת
במועד סיו  הביקורת ריכזה הסוכנות את תכניות הסיוע לעסקי  קטני  של  .5

את תכניות מינהל המימו  ואת תכניות יחידת המטה לפיתוח , הרשות לעסקי  קטני 
א% לא את כל תכניות הסיוע והתמיכה שמפעיל משרד , ת"הנגב והגליל במשרד התמ

הסוכנות , נוס$ על כ%. 2007מאוגוסט בניגוד למתחייב מהחלטת הממשלה , ת"התמ
מעורבת בפעילות של קר  הסיוע לעסקי  קטני  ושל קר  הסיוע ליצואני  ובתכניות 

אול  היא אינה מעורבת כלל בפעילות קר  הסיוע ; הסיוע של משרד ראש הממשלה
, לעסקי  בינוניי  והקר  לעולה העצמאי ובתכניות הסיוע של המשרד לקליטת העלייה

 .ולעתי  ג  אינה ערה לפעילויותיה , תיירות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפרמשרד ה
במרבית תכניות הסיוע הממשלתיות לעסקי  קטני  לא נקבעו מדדי ביצוע  .6

לא בדקו את יעילות  , ת" משרד התמ וקוד  הקמתה , הסוכנות. לבדיקת הצלחת 
תיאו  ושיתו$ , קשרי עבודהאי  , ככלל. ונחיצות  של מרבית התכניות וכפילויות ביניה 

 .א$ שיש מקו  לקיימ , פעולה בי  הגופי  השוני  ובי  תכניות הסיוע השונות
בזמ  הביקורת לא הייתה מערכת ממוחשבת לניהול מידע על כל העסקי  הקטני  

מהו הסיוע " בלחיצת כפתור"דהיינו לא נית  לדעת , המקבלי  סיוע ממשלתי
אי  אתר אינטרנט אחד המכיל מידע בנוגע , ת ועודזא. הממשלתי שמקבל עסק מסוי 

והדבר אינו מאפשר לבעל עסק לקבל את כל המידע , לכל תכניות הסיוע לעסקי  קטני 
 .הדרוש לו ממקור אחד

מתנהלי  דיוני  )  החלטת הממשלה להל   (2009בעקבות החלטת ממשלה ממאי  .7
ה בנוגע להקמת קר  התאחדות התעשייני  וההסתדרות החדש, בי  משרד האוצר

כשנה ורבע לאחר החלטת , ואול  במועד סיו  הביקורת. חדשה לעסקי  במצוקה
 .עדיי  אי  מענה ממשלתי לעסקי  שנקלעו למצוקה כספית, הממשלה

  כחודשיי  וחצי : זמ  הטיפול הממוצע בבקשה להלוואה מקרנות הסיוע ארו% .8
הקרנות אינ  ממליצות .   בינוניי  בקר  לעסקי וכחודש וחצי , בקר  לעסקי  קטני 

על הסתייעות , א% מתקשי  בהחזר תשלומיה, לעסקי  קטני  שקיבלו הלוואה
 .בתכניות הסיוע הממשלתיות

, המלווה כספי מדינה, במסגרת הקר  לעולה העצמאי במשרד לקליטת העלייה .9
שהו בלא שהתקיי  הלי% תחרותי כל,  שנה30 כ, 1981פועל בנק מלווה אחד משנת 

  . במרוצת השני 
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 סיכו  והמלצות
מהדוח עולה . מגזר העסקי  הקטני  הוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיי  של המשק

כל . א% כמעט אי  ביניה  תיאו , כי יש שלל תכניות סיוע ממשלתיות לעסקי  קטני 
וניכר שאי  מדיניות אחידה , "עסק בינוני"ו" עסק קט "תכנית מגדירה באופ  שונה 

על הסוכנות להסדיר בחקיקה את סוגיית . ו  כולל בנושא הסיוע לעסקי  קטני ותכנ
לפשט את ההלי% הביורוקרטי הסבו% של , העסקי  הקטני  שתיוחד מעסקי  גדולי 

קבלת רישיו  עסק ולמצוא פתרו  לבעיה של השבתה או צמצו  הפעילות של עסקי  
 .קטני  בתקופת שירות המילואי  של בעליה 

על הסוכנות לרכז את כל הפעילות , ל את הסיוע הנית  לעסקי  קטני כדי לייע
עליה לבדוק את יעילות  של תכניות הסיוע ואת נחיצות  ולפעול : הממשלתית בנושא

ליצור מערכת ממוחשבת לניהול מידע על כל העסקי  , לתיאו  ולשיתו$ פעולה ביניה 
ד שבו יהיה כל המידע הקטני  המקבלי  סיוע ממשלתי ולהקי  אתר אינטרנט אח

 . הרלוונטי בתחו  זה
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 מרכז ההשקעות 
היא עידוד )  החוק להל   (1959 ט"התשי, תכליתו של החוק לעידוד השקעות הו 

מאז חקיקתו נעשו בו תיקוני  . השקעות הו  במפעלי  יצרניי  בתעשייה ובתיירות
לפי .  הכלכליותרבי  אשר נועדו להתאי  את ההטבות הניתנות על פיו להתפתחויות

המרכז הוא אג" במשרד . מרכז ההשקעות הוא שיפעל להגשמת מטרת החוק, החוק
 טיפל מרכז 2010עד ינואר ). ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , התעשייה

ההשקעות ה  בבקשות לקבלת מענקי  לביצוע תכניות השקעה בתעשייה וה  
. יירות בשיתו" משרד התיירותבבקשות לקבלת מענקי  למימוש תכניות השקעה בת

 .  הוקמה מינהלת השקעות נפרדת במשרד התיירות2009לפי תיקו  לחוק מיולי 
החוק וההטבות הנלוות לו היו בעשורי  הראשוני  לקיומה של המדינה כלי מרכזי 

מרכזיות מסלול המענקי  מכוח . לפיתוח התעשייה באר& בכלל ובפריפריה בפרט
בעוד ההטבות במסלול המס , ות ותקציבו צומצ החוק פחתה בשני  האחרונ

 . שבאחריות רשות המסי  בישראל הורחבו
ל משרד "משרדית בראשות מנכ ת ועדה בי " מינו שר האוצר ושר התמ2010בינואר 
לבחינת מדיניות הטבות המס והמענקי  הניתני  על פי החוק , מר חיי  שני, האוצר

עבודת הוועדה נעשה ביזמת הממשלה שינוי בעקבות ).  הוועדה או ועדת שני להל  (
  .נרחב בחוק ובמסגרתו שונו מטרות החוק וההטבות הניתנות מכוחו

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר )  מועד סיו  הביקורת להל   (2010בחודשי  מאי עד ספטמבר 

הבדיקה . המדינה סוגיות הנוגעות למסלול המענקי  לפי החוק לעידוד השקעות הו 
בדיקות השלמה נעשו במשרד החקלאות . ת ובמשרד האוצר" במשרד התמנעשתה

ובמועצה הלאומית " מ"ענבל חברה לביטוח בע"ב, במשרד התיירות, ופיתוח הכפר
  .לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה

 עיקרי הממצאי 
 שינויי  רבי  בחוק ובצווי  שפורסמו ביזמתה של הממשלהבמהל% השני  בוצעו  .1

שינויי  עלולה לגרו  למשקיעי  פוטנציאליי  להימנע מהשקעות תכיפות ה. מכוחו
באר. בשל קושי לתכנ  מראש השקעות לטווח בינוני וארו% ומחמת תחושת חוסר 

 .יציבות
ועדת שני הגיעה למסקנה דומה לזו שהועלתה במחקרי  שוני  שנעשו בשני   .2

 כלי הסיוע לפיתוח החוק לעידוד השקעות הו  הוא כלי סיוע אחד במכלול: האחרונות
למרות זאת לא פעלה הממשלה . א% הוא אינו מביא להגשמת מטרה זו, הפריפריה

היק$ , למינו$ עבודת הוועדה באמצעות בחינת כלי  אפקטיביי  לקידו  אזורי הפיתוח
המשאבי  שראוי להקצות ליישו  כלי הסיוע ואופ  חלוקת  במטרה להביא לטיפול 
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יה ולצמצו  פערי  חברתיי  על ידי פיתוח כלכלי של כולל בסוגיית פיתוח הפריפר
 . אזורי  אלו

אינה מבצעת את כל התפקידי  ") המינהלה"להל  ג  (מינהלת מרכז ההשקעות  .3
המוטלי  עליה מכוח החוק ואינה משמשת גור  מקשר אפקטיבי בי  המשקיעי  

עות הוא גו$ א$ כי מרכז ההשק. לגורמי השלטו  הנוגעי  לביצוע ההשקעה המתוכננת
הוא לא פעל בשני  האחרונות להבהיר ולהנגיש את , הנות  שירותי  לציבור היזמי 

לכ  יזמי  ומשקיעי  רבי  מתקשי  להגיש לו בקשות לאישור תכניות . הוראות החוק
 . השקעה בלי גורמי  מתווכי 

 וטר  2002 בקשות אשר הוגשו מאז שנת 531 היו במרכז ההשקעות 2010ביולי  .4
 היה 2010פרק הזמ  הממוצע שחל$ ממועד קליטת הבקשה ועד יולי . ובאו לדיו ה

בגלל פרק הזמ  . 2009 מהבקשות שהמתינו לדיו  הוגשו לפני שנת 364. כשלוש שני 
שחול$ מהגשת הבקשה עד הדיו  בה במינהלת מרכז ההשקעות היא עלולה לא להיות 

 . עדכנית או לא רלוונטית בעת הדיו  בה
,  לא נדונו עררי  שהוגשו על החלטות המינהלה2009 ועד פברואר 2006 ממרס .5

 מגישי 13באותה תקופה המתינו . מאחר שלא מונתה ועדת ערר כנדרש על פי החוק
היה , מועד הבדיקה, 2010 עד ספטמבר 2000מינואר . עררי  לדיו  ועדת הערר בעניינ 

 . ימי 454מש% הזמ  הממוצע מהגשת ערר עד לדיו  בו 
ובו נקבעי  , כתב אישור נית  לתכנית השקעה שאישרה מינהלת מרכז ההשקעות .6

" אישור סופי"בגמר ההשקעה נות  מרכז ההשקעות . התנאי  למת  המענק ושיעורו
נמצא כי לאחר מת  האישור הסופי אי  כל גור  המפקח . ומסיי  את הטיפול בבקשה

א$ על פי שמבקר המדינה , שורעל עמידת החברות בדרישות החוק ובתנאי כתב האי
 . העיר על כ% בעבר

סכו  החובות של חברות אשר לא עמדו בתנאי כתב האישור ונדרשו להשיב לקופת  .7
עיקר . ח" מיליארד ש2.7 היה במועד סיו  הביקורת כ, המדינה את המענק שנית  לה 

בי  מאחר שרבות מאות  חברות מצויות בשל, החוב לקופת המדינה הוא חוב אבוד
הסכו  הגדול של . והסיכוי לגבות מה  את כספי המענק קט , שוני  של הליכי פירוק

החוב האבוד נובע מכמה גורמי  ובה  טיב הבטוחות הנדרשות מהיזמי  כתנאי למת  
פרק הזמ  שחל$ בי  משלוח מכתב התראה לחברה ובי  ביטול כתב ; כתב האישור

ת בהליכי כינוס נכסי  ופירוק של "היעדר ייצוג משפטי של משרד התמ ;האישור
העובדה שעד לזמ  קצר קוד  מועד הביקורת לא נקט המשרד צעדי  ; חברות

 . משפטיי  נגד חברות שכתב האישור שלה  בוטל
אושר , 2010שהוקמה בינואר , תקציבה של מינהלת ההשקעות במשרד התיירות .8

השקעות במשרד הקשרי  המקצועיי  בי  מרכז ה; רק כחצי שנה לאחר הקמתה
והדבר עלול לפגוע בקידו  , ת למינהלת ההשקעות במשרד התיירות אינ  טובי "התמ

 . תכניות השקעה
במשרד התיירות ובמשרד החקלאות ופיתוח , ת"מינהלות ההשקעה במשרד התמ .9

ואי  לה  פורו  משות$ לבחינת כשלי  וחסמי  הנוגעי  , הכפר ה  מינהלות עצמאיות
  . גבולות בי  תחומי הפעילות שלה לכול  ולהגדרת ה
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 סיכו  והמלצות
החוק לעידוד השקעות הו  הוא אחד הכלי  העיקריי  לעידוד ולפיתוח של התעשייה 

מחקרי  וועדות שבחנו את , ע  זאת. והתעסוקה בישראל בכלל ובאזורי פריפריה בפרט
האלפיי  מאז תחילת שנות . החוק מלמדי  על בעייתיות ביישומו ובהשגת מטרותיו

שהוקמה בשנת , ועדת שני. ובחוק נעשו שינויי  רבי , פחת תקציב מרכז ההשקעות
לא נתנה המלצות הנוגעות למכלול ההיבטי  הנדרשי  להתאמת החוק ,  לבחינתו2010

 .א$ שדנה בכ%, למציאות הכלכלית
על מרכז ההשקעות לשפר את השירות שהוא נות  ליזמי  הפוני  אליו ולהקפיד על 

להנגיש ולהבהיר את הוראות החוק ; י כל תפקידיו המוטלי  עליו מכוח החוקמילו
; לקצר את ההמתנה לדיו  במינהלה בבקשות להטבות מכוח החוק; לציבור המשקיעי 

לקיי  בקרה נאותה על עמידת החברות בתנאי החוק וכתבי האישור ולהקפיד על גביית 
 על מנת שכספי הציבור ישמשו כל זאת. המענק מחברות שאינ  עומדות בתנאי  אלו

 .למטרות לשמ  נועדו
ת ועל משרד האוצר לבחו  אחת לתקופה את מידת השגת מטרותיו של "על משרד התמ

הגדלת היק$ התעסוקה בכלל ובאזורי פריפריה ,  הגדלת השקעות של יזמי  החוק 
תו% שמירה על הצור% של המשקיעי  , בפרט ופיתוח המשק מהבחינה הכלכלית

  .ות ויציבות לאור% זמ בוודא
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 הכשרה מקצועית לנוער   
ת או " משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , משרד החינו' ומשרד התעשייה

ה  שני המשרדי  הממשלתיי  העיקריי  העוסקי  בהכשרה מקצועית ) המשרד
משרד החינו' מופקד . ובחינו' טכנולוגי של בני נוער בישראל ובהכנת  לעול  העבודה

והאג" להכשרה , ) חוק לימוד חובה להל   (1949 ט"התש, ביצוע חוק לימוד חובהעל 
ת ממונה על ההכשרה המקצועית "שבמשרד התמ)  האג" להל  (ולפיתוח כוח אד  
 ג"התשי, זאת בהתא  לחוק עבודת הנוער. 1)מערכת החניכות(של נערי  עובדי  

 חוק  להל   (1953 ג"התשי, וחוק החניכות)  חוק עבודת הנוער להל   (1953
 בתי ספר מקצועיי  70  בני נוער בכ12,000 למדו כ) 2008(ט "בשנת התשס). החניכות

 2008ת לשנת "תקציב האג" לבתי ספר לנוער במשרד התמ. ת"בפיקוח משרד התמ
 .ח" מיליו  ש430 היה כ

טכנולוגי לומדי  במסגרות  של תלמידי החינו' המקצועי) 90%(הרוב המכריע  .1
שה  , ת" מה  לומדי  בבתי הספר שבפיקוח משרד התמ10%ורק ,  משרד החינו'של
טכנולוגי של  מערכת החינו' המקצועי. ב בישראל"י ' מכל תלמידי כיתות ט3% כ

, מובילי טכנולוגיה(משרד החינו' מכשירה עובדי  לכל רמות הטכנולוגיה והייצור 
קד בהכשרת מפעילי טכנולוגיה ואילו האג" מתמ, )מפעילי טכנולוגיה ועובדי כפיי 

 .ועובדי כפיי 
טכנולוגי היא להכשיר ולטפח כוח אד   המטרה המרכזית של החינו' המקצועי .2

לצד מטרה זו יש . מקצועי שישתלב בכל דרגי הייצור במשק ויתרו  לצמיחה כלכלית
שכ  היא מציעה חלופה , טכנולוגית ג  חשיבות חברתית רבה להכשרה המקצועית

וער שאינ  יכולי  להיקלט במסגרות הלימודיות המכשירות עובדי  לרמות לבני נ
 . הגבוהות של הייצור

ת הוא בשילוב שבי  העבודה "ייחודה של מערכת ההכשרה המקצועית של משרד התמ
האג" מדגיש את ההתנסות המעשית . המעשית במפעלי  והלימודי  בבית הספר

ישה זו מתאימה לאוכלוסייה ג. בעבודה ואת ההכשרה המקצועית הספציפית
א' מסוגלת ללמוד תו' כדי , המתקשה ללמוד עקרונות מדעיי  מופשטי  וליישמ 

השאיפה היא שההתנסות בעבודה וביצירה . התנסות במקצוע מסוי  ולהצליח בו
נוער "תקנה לה  תחושה של ער' ותמנע מה  להפו' ל, אל לב התלמידי " תדבר"

  ". מנותק
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את אופ  פעולתה של 2010אוגוסט  ודשי  פברוארבח
את הפיקוח שמקיי  , ת"מערכת בתי הספר להכשרה מקצועית לנוער שבמשרד התמ

הבדיקה נעשתה . עליה  האג$ ואת הקשרי  וסדרי התיאו  שבי  שתי מערכות החינו%

__________________ 
) ר" משרד העו להל  ( האג  שיי  למשרד העבודה ואחר כ  למשרד העבודה והרווחה בעבר היה  1

 .ת" עבר האג  למשרד התמ2003ובשנת 
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י  נערכו ג  במשרד בירור. במטה האג$ בירושלי  ובמחוזותיו שבתל אביב ובחיפה
  :להל  הממצאי  העיקריי .  באג$ כוח אד  ל "החינו% ובצה

 עיקרי הממצאי 
טכנולוגי לנוער  הסכמה וחוסר תיאו  בי  מערכת החינו  המקצועי אי

 : ת"שבמשרד החינו  לזו שבמשרד התמ
טכנולוגי בי  שני המשרדי  יוצר כפל מערכות וחוסר  פיצולו של החינו% המקצועי .1
 החליטה הממשלה כי היחידות המטפלות בנוער באג$ 1989כבר בדצמבר . עילותי

ואול  בפועל ממשיכות שתי . למינהל הפדגוגי שבמשרד החינו%, כאג$ נפרד, יועברו
ר "ת והעו"שרי החינו% ושרי התמ, כלומר. מערכות החינו% להתקיי  כמערכות נפרדות

 ג  הממשלה עצמה לא אכפה את .לי משרדיה  פעלו בניגוד להחלטת הממשלה"ומנכ
ת לאחריותו של משרד "מימוש ההחלטה להעביר את מוסדות החינו% של משרד התמ

 . החינו%
ת .2 ו נ ק ת ר  ד ע י בזמ  (ט לחוק לימוד חובה "התשכ 1969התיקו  משנת : ה

קבע כי חניכות על פי חוק החניכות תיחשב ללימוד חובה , )'שהחוק חל עד כיתה י
בהתייעצות ע  שר העבודה, נות שיותקנו על ידי שר החינו%בתנאי  שייקבעו בתק

2

 
 הורחבה חובת הלימוד עד 2009בשנת . ובאישור ועדת החינו% והתרבות של הכנסת

מ  הראוי היה שבמהל% השני  ייקבעו בתקנות , אשר על כ . ב ועד בכלל"כיתה י
ת "שרד התממשרד החינו% ומ, ואול . התנאי  שלפיה  תיחשב החניכות ללימוד חובה

לא הגיעו להסכמה בנוגע להגדרת  של בתי הספר להכשרה מקצועית על פי חוק 
 שנה לא התקי  שר החינו% 40יוצא אפוא כי במש% . והתקנות לא הותקנו, החניכות

 . תקנות שיקבעו את התנאי  להכללת החניכות בחוק לימוד חובה
צועיי  של שני במהל% הדיוני  שקיימו הדרגי  המק, 2009 2008בשני   .3

המשרדי  לקראת הרחבת תחולתו של חוק לימוד חובה שחייב שיתו$ פעולה בי  
במתווה נקבע כי תכנית הליבה ". משרדית מתווה לאמנה בי "התגבש , המשרדי 

כל המסגרות ; ת"הפועלת במשרד החינו% תופעל ג  בבתי הספר של משרד התמ
ו לשימוש  של נציגי שני המשרדי  הקיימות וכל מגמות הלימוד בכל בתי הספר ימופ

. לתלמיד ולהוריו יינת  חופש בחירה של המסגרת הלימודית; והרשויות המקומיות
למרות ההסכמה שהושגה בי  הדרגי  המקצועיי  של משרד החינו% ומשרד , ואול 
, ת"ל משרד התמ"ומנכ, מר שמשו  שושני, ל משרד החינו%"טר  חתמו מנכ, ת"התמ

 . ל האמנה המוצעתע, מר שרו  קדמי
היעדר הסכמה על , קיומ  של שתי מערכות חינו% נפרדות בשני משרדי ממשלה שוני 

התקנת התקנות על ידי שר החינו%  קווי  מנחי  לשיתו$ פעולה בי  המשרדי  ואי
פוגעי  דווקא בשכבה חלשה הזקוקה לסיוע כדי להשתלב במארג החברתי הישראלי 

 : ל באופ  תור  ומועיל כמפורט לה
__________________ 

 .ת" הוחלפה חובת ההתייעצות ע  שר העבודה בהסכמתו של שר התמ2007בתיקו  משנת   2
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נפגע מעבר של תלמידי  שנשרו מבתי הספר של משרד החינו% לבתי הספר של  )א(
. ת היא המתאימה לה  ביותר"ג  כאשר המערכת של משרד התמ, ת"משרד התמ

התמשכותה של . לעתי  עוברי  חודשי  רבי  עד שה  נקלטי  במערכת החדשה
ודה ומגבירה את תקופת המתנה זו מנתקת את הנערי  ממסגרות של לימודי  ועב

 .ובכ% נגרמי  נזקי  חינוכיי  וחברתיי  חמורי , "הנוער המנותק"תופעת 
ת ה  בגדר "נבחני בחינות הבגרות מבי  תלמידי החניכות שבמשרד התמ )ב(

ואינ  זכאי  לציו  מג  בבחינות , מבחינת משרד החינו%" אקסטרניי "תלמידי  
הדבר מצמצ  את אופק . ות אלהובכ% קטני  סיכוייה  להצליח בבחינ, הבגרות

 יחידות בגרות 14ההתקדמות המקצועית שלה  מאחר שתעודת בגרות טכנולוגית של 
 .היא תנאי קבלה לבתי הספר לטכנאי  והנדסאי 

ת לא הצליחו "עצ  הדבר שמשרדי החינו% והתמ, לדעת משרד מבקר המדינה .4
כשלו ג  הממשלות .   שנה מצביע על כשל של שני המשרדי40להגיע להסכמה במש% 

 שהשלימו מש% שני  רבות ע  קיומ  של שתי מערכות נפרדות לחינו% מקצועי
א% לא קבעו דפוסי  מחייבי  לשיתו$ פעולה ביניה  ולא אכפו אות  כדי , טכנולוגי

  . למצות את היתרונות שבהפעלת  הנפרדת
 העסקת חניכי  במקומות עבודה

ת הוא השילוב של "החניכות של משרד התמהמאפיי  העיקרי והייחודי של מערכת 
שילוב זה . תעסוקה במקומות העבודה ע  לימודי  בבתי הספר להכשרה מקצועית

 . מתחייב ג  מחוק החניכות
: הביקורת בחנה את ההיק$ של תעסוקת התלמידי  והעלתה כי ג  כא  יש כשל .1

על פי הדיווחי  של בתי הספר
3

הקשר ע  החונכי   המופקדי  על העסקת החניכי  ועל 
 מקרב תלמידיה  אינ  עובדי  במקומות החניכות כחלק 35%, במקומות העבודה

שהיא הנדב% המרכזי של מערכת , העבודה במקומות החניכה, דהיינו. מהכשרת 
 . מיושמת באופ  חלקי בלבד, החניכות

תעודות המקצוע על פי חוק החניכות שהאג$ מעניק לבוגרי מקצועות , יתר על כ 
מציינות במפורש כי התלמיד סיי  את תקופת החניכות , ניכות שעמדו בבחינותהח

אול  הכתוב בתעודה לא תמיד . כחוק ורכש את הידע הדרוש בעזרת עבודה מעשית
והיא ניתנת ג  ללא חניכות במקומות עבודה וללא בדיקה א  חניכות  , נאמ  לאמת

 . תאמה את תכנית הכשרת 
, אול  הבקרה. עסקת החניכי  במקומות עבודההאג$ אחראי לבקרה של ה .2

המעקב והפיקוח של האג$ אחר בתי הספר המופקדי  על הליווי והטיפול בחניכי  
אי  לאג$ נתוני  מרוכזי  בהיק$ ארצי על : העובדי  במקומות העבודה לקויי  ביותר

תי אי  הוא בודק את אמינות הדיווחי  והנתוני  של ב; תעסוקת חניכי  בעת הכשרת 
הוא ג  אינו מקיי  מעקב ובקרה אחר סדירות הופעת ; הספר על תעסוקת החניכי 
 . החניכי  במקומות העבודה

__________________ 
 . מכלל החניכי 80% ל ושבה  לומדי  כ"בתי ספר שאינ  קשורי  לצה  3
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א$ שחוק : ג  הפיקוח על רמת החניכות במקומות העבודה ועל תרומתה לקוי .3
ת להתקי  תקנות בנוגע לפיקוח על " ומאפשר לשר התמ1953החניכות חל כבר משנת 

האג$ אינו עוקב א  בתי .  הביקורת טר  הותקנו תקנות כאלהבמועד סיו , החניכות
ואינו דורש , הספר בודקי  ומעריכי  את רמת החניכות במקומות העבודה ואת היקפה

חסרה ג  הגדרה חוקית ונוהלית של תפקיד החונ% ושל כישורי ההדרכה . מידע על כ%
י ומתמש% מהאמור לעיל עולה כשל מהות. וההכשרה המקצועית הנדרשי  ממנו

  . בתפקוד האג$ בעניי  זה
 בתי ספר צמודי מפעלי תעשייה 

במדינות אירופה שבה  נפוצה שיטת החניכות קיימת מסורת של , בשונה מישראל .1
המאפשרות הפעלה יעילה של שיטת ") מייסטרי ("חניכות ותשתית של חונכי  

 ברובה על במדינות אלה מבוססת החניכות. החניכות להכשרת כוח אד  מקצועי
והשלמת ההשכלה והידע נעשי  , הכשרה מקצועית במפעל אצל המעסיק ובמימונו
, דג  זה של חניכות הוא נדיר באר.. בבתי ספר המצויי  לעתי  בי  כותלי המפעל עצמו

: ואלה ה , א$ שהוא יכול לסייע בהתמודדות ע  נקודות התורפה של החניכות בישראל
הכשרת שכבה ; ות העבודה לתכנית הלימודי התאמתה של התנסות החני% במקומ

חברתית  יצירת מסורת תרבותית; רחבה של חונכי  מקצועיי  ופיקוח על החניכה
 .ותשתית כלכלית שיעודדו את פיתוח החניכות ככלי יעיל להכשרה מקצועית

לפניו לא קידמו את ) ר" עו להל  (ת ומשרד העבודה והרווחה "משרד התמ, ואול 
 למודל   הקמת בתי ספר לחניכי  בשיתו$ המפעלי   החניכות המודל הזה של 

כלכלית שתעודד  המשרדי  לא הצליחו ליצור תשתית חוקית. החניכות העיקרי באר.
בדומה , מעסיקי  ותסייע לה  לפתח בתי ספר לחניכות נוער בשיתו$ המפעלי 

 . למדינות אירופה שבה  נפו. מודל החניכות הזה
נדרש משרד , טכנולוגי  לשמש גור  של ממש בחינו% המקצועיכדי שהחניכות תוכל .2

ת לקיי  דיו  מעמיק שמטרתו לשנות עד כמה שנית  את מודל החניכות באר. "התמ
שיתו$ פעולה הדוק ע  , זאת באמצעות שינוי חקיקה. ולהתאימו למודל האירופי

ו של המעסיקי  וארגוניה  השוני  וע  שלטונות הצבא ומעקב מתמיד אחר יישומ
  .המודל

 טכנולוגית  מעקב אחר האפקטיביות של ההכשרה המקצועית
טכנולוגית בבתי הספר שבאחריות  לבחינת האפקטיביות של ההכשרה המקצועית

לרבות תעודות גמר שלה  זכאי  בוגרי כל המגמות , ת יש כמה מדדי "משרד התמ
 שבע  ות בגרות  יחיד14(המקצועיות שעמדו בדרישות וכ  העמידה בבחינות הבגרות 

תעודת בגרות זאת מקנה לתלמיד ). במקצועות העיוניי  ושבע במקצועות המגמה
וכ% נפתח לפני התלמיד אופק של לימודי , הנדסאי  אפשרות להמשי% במסלול טכנאי 
ג  מידע זה הוא חיוני לבחינת התועלת המופקת . המש% ואפשרויות תעסוקה נוספות

אג$ אי  נתוני  שנתיי  על מספר הניגשי  לבחינות ואול  ב. מהלימודי  בבתי הספר
 יחידות 14(ועל שיעור הזכאי  לתעודה , ב"הבגרות ושיעור  מכלל הלומדי  בכיתה י

  . מ  הניגשי  לבגרות) בגרות
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 פיקוח האג  על בתי הספר
י .1 ג ו ג ד פ ו י  ע ו צ ק מ ח  ו ק י באג$ קיי  מער% פיקוח מקצועי ופדגוגי על : פ

ביקורי פיקוח נערכי  בדר% כלל . מצעות יחידת הפיקוחהלימודי  בבתי הספר בא
ביקורי המפקחי  בבתי הספר אינ  נעשי  על פי תכנית ביקורי  , ואול . בכיתות

תכנית שתקבע את מספר הביקורי  ; תקופתית שמכי  הממונה על יחידת הפיקוח
פקח כיתה ובית ספר ותעקוב אחר יישו  הערות המ, מקצוע, הנדרש בכל תחו  לימודי

בהיעדר תכנית כזו נקבעי  ביקורי הפיקוח השוני  על ידי המפקחי  . ותוצאותיה 
ג  הממונה על יחידת הפיקוח אינו מקיי  מעקב על פריסת הביקורי  של . עצמ 

דוחות הפיקוח של המפקחי  אינ  נרשמי  במערכת הנתוני  , יתרה מזו. המפקחי 
כוז ידני של הנתוני  על ביקורי ללא רישו  ממוחשב או רי. הממוחשבי  של האג$

אי  בידי הממונה על יחידת הפיקוח כלי שיאפשר לו מעקב עדכני ונוח על , הפיקוח
לכשל מתמש% זה של הבקרה אחראי  מנהל האג$ והממונה על . פריסת הביקורי 

 . ת"יחידת הפיקוח וג  הנהלת משרד התמ
שהוא אחד , ת המינהלבבדיקה אקראית בחמישה בתי ספר שבה  מלמדי  את מקצועו

נמצא כי לא התקיי  כל פיקוח , מארבעת הענפי  שבה  לומדי  רוב התלמידי 
כמו כ  מצביעי  נתוני פריסת הביקורי  של המפקח הפדגוגי בכיתות . מקצועי בכיתות

 בתי ספר שנבדקו לא התקיי  12  בשישה מ כי הפיקוח על מקצועות הליבה הוא רופ$ 
והיו מקצועות ליבה שבה  לא התקיי  כל ביקור של ; יתות כללביקור פיקוח פדגוגי בכ

 .פיקוח פדגוגי בכיתות בכל בתי הספר
י .2 ל ה נ י מ ח  ו ק י י פ פ ס ת שיל  לבתי הספר לפי מספר "משרד התמ)  א(:   כ

ממצאי הביקורת מצביעי  כי האג$ אישר את . התלמידי  המדווח על ידי בתי הספר
הדבר . ראוי אמינות  של דיווחי בתי הספרהעברת הכספי  לרשתות בלי שנבדקה כ

 .מעורר חשש לתשלומי יתר
בעקבות תלונה שהתקבלה באג$ בנוגע לדיווח כוזב על מספר תלמידי  בבית ספר 

לאחר בדיקה נקודתית שקיימה ביקורת , המשתיי% לאחת מהרשתות הגדולות הוברר
האג$ לא השלי  , ואול . כי אכ  היה זה דיווח כוזב, 2008הפני  של הרשת ביולי 

רק לאחר סיו  ; בעקבות המידע את בדיקת אִמתות  של כל הדיווחי  של בית הספר
להגיש דוח , הביקורת הטיל האג$ על הגור  החיצוני שבדק את אמינות הדיווחי 

בדיקת אמתות  משרד מבקר המדינה רואה בחומרה לא רק את אי. מסכ  על ממצאיו
. ג  לא שקל לפנות למשטרה בתלונה על דיווח כוזבהדיווחי  בזמ  אִמתי אלא שהאג$ 

חוסר הבקרה עלול לפגוע בהקפדת בתי הספר על דיווחי אמת ולהביא לידי תשלומי 
 . יתר

 החליט מנהל האג$ להתקשר במכרז ע  חברת בקרה חיצונית שתבדוק את 2009במרס 
החברה ואול  המכרז לבחירת . אמינות דיווחי הנוכחות של התלמידי  בבתי הספר
 . ת זה כשנה וחצי"מתעכב ביחידה האחראית על המכרזי  במשרד התמ

ה )ב( ת י כ ב י   ד י מ ל ת ת  ו ח כ ו נ י   ג ב ו   ל ש ת ל ס   ת  ע י ב בנוהלי : ק
המבח  הוא נוכחות . האג$ נקבע קריטריו  לקביעת תשלו  חודשי לבית הספר

 ,למשל. והדרישה המזערית לו היא נוכחות ברבע מימי הלימוד הנדרשי , התלמידי 
על התלמיד להיות נוכח , במסלול של שלושה ימי לימודי  ושלושה ימי עבודה בשבוע

קביעת ר$ כה , ואול  לדעת משרד מבקר המדינה. בשלושה ימי לימודי  בלבד בחודש
נמו% פוגעת בתמרי. הכלכלי של בתי הספר להעלות את שיעור הנוכחות של התלמידי  

הדבר .  שיעור נוכחות נמו% של תלמידי ומקלה על בתי הספר להשלי  ע , בשיעורי 
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עלול לפגוע בזכאות  של התלמידי  לקבל תעודות גמר ותעודות מקצוע בסיו  
 . לימודיה 

טר  סיי  האג$ את ההתחשבנות הכספית , 2010אוגוסט , במועד סיו  הביקורת )ג(
מדובר , יודגש. הסופית הנוגעת לאחת הרשתות המפעילה חלק ניכר מבתי הספר

דהיינו לפני , )2004 1999(ה "התשס ס"ומי  בגי  פעילות בבתי הספר בשני  התשבתשל
שאינו , ח" מיליו  ש17 הסכומי  השנויי  במחלוקת מסתכמי  בכ. שש עד עשר שני 

על האג$ להעביר לטיפולו של חשב המשרד את , לדעת משרד מבקר המדינה. סכו  זניח
% זמ  קצר כדי להגיע לסיכו  מהיר הבירור בנוגע לסכומי  השנויי  במחלוקת בתו

 . וסופי
שהיו במחוז ) 23% כ (22 מנתוני מחוז חיפה והצפו  עולה שאצל חמישה בתי ספר מ

לא הסתיימה ההתחשבנות הכספית בגי  פעילות  משנת , ט"התשס ו"בשני  התשס
  .במש% כארבע שני , ואיל%) 2005(ו "התשס

 עבודתוהיעדר הסדרה חוקית נאותה לחניכות נוער ו
הטלת חובת (לאחר חקיקת חוק החניכות וחוק עבודת הנוער וכ  צו עבודת הנוער 

עמד דפוס , ) חוקי הנוער להל   (1973 ג"התשל, )לימודי  לש  הכשרה מקצועית
במרוצת השני  עברה . החניכות על יו  לימודי  אחד וחמישה ימי עבודה בשבוע

ת לא פעל "א% משרד התמ. לימוד בשבוע שלושה עד חמישה ימי  החניכות לדפוס שונה 
  . לשינוי חוקי הנוער המיושני  כדי להתאימ  לתבנית שהוא מפעיל כיו 

 סיכו  והמלצות
 שנה בעניי  40ת כשלו כשלא הצליחו להגיע להסכמה מש% "משרדי החינו% והתמ

כמו . הגדרת בתי הספר להכשרה מקצועית והכללת מערכת החניכות בחוק לימוד חובה
או לחלופי  לחתו  ,  לא השכילו להחליט על מיזוג מסגרות החינו% של שני המשרדי ,כ 

משרדית שתקבע דפוסי  מחייבי  לשיתו$ פעולה בי  המשרדי   על מתווה לאמנה בי 
 שנה ע  קיומ  של 40כשלו ג  הממשלות שהשלימו במש% . בנושא החינו% המקצועי

א% לא קבעו דפוסי  מחייבי  לשיתו$ , טכנולוגי שתי מערכות נפרדות לחינו% מקצועי
פעולה ביניה  ולא אכפו אות  עליה  במש% שני  רבות כדי שהיתרונות שבהפעלת  

 . הנפרדת ימוצו עד תו 
 בדבר איחוד מערכות החינו% 1989על הממשלה לבחו  מחדש את החלטתה מדצמבר 

ה לקבוע דפוסי  עלי, כל עוד קיימות שתי מערכות נפרדות. וההכשרה המקצועית לנוער
ת למשרד החינו% ולחייב אות  למלא "מחייבי  לשיתו$ פעולה בי  משרד התמ

אחריה  כדי למצות את היתרונות שבהפעלת  הנפרדת ולהתמודד ע  נקודות התורפה 
 . הפוגעות בתלמידי 

תקנות שיקבעו את , סו$ סו$, ת להתקי "על שר החינו% בהסכמתו של שר התמ
הדחיפות שבהסדרת הנושא הוחרפה ע  . ות בחוק לימוד חובההתנאי  להכללת החניכ

 . הרחבת תחולתו של חוק לימוד חובה



 267 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

ר ושריה  להפו% את מודל החניכות "ת והעו"מש% שני  רבות לא הצליחו משרדי התמ
 . המתאי  ביותר לטיפול בבעיות החניכות הקיימות בישראל למודל העיקרי באר.

נדרש משרד , טכנולוגי ל ממש בחינו% המקצועיכדי שהחניכות תוכל לשמש גור  ש
ת לקיי  דיו  מעמיק שמטרתו לשנות עד כמה שאפשר את מודל החניכות הנהוג "התמ

ת יפעל ליצירת תשתית "מ  הראוי שמשרד התמ. באר. ולהתאימו למודל האירופי
כלכלית שתעודד מעסיקי  ותסייע לה  ללכת בעקבותיו של סט$ ורטהיימר  חוקית

באמצעות , זאת. תי ספר לחניכי  בתחומי המפעלי  ובשיתו$ המעסיקי ולפתח ב
שיתו$ פעולה הדוק ע  המעסיקי  וארגוניה  השוני  וע  שלטונות , שינויי חקיקה

 . הצבא ומעקב מתמיד אחר יישו  המודל
א% האג$ לא פיקח , העבודה במקומות החניכה היא הנדב% המרכזי של מערכת החניכות

המעקב , האג$ נדרש לבנות מ  היסוד את מער% הבקרה, לפיכ%. עליה באופ  נאות
והפיקוח שלו אחר בתי הספר המופקדי  על הליווי והטיפול בחניכי  במקומות 

 . העבודה
פדגוגי ואת הפיקוח הכספי שהוא  על האג$ להדק את הפיקוח המקצועי, בה בעת

 . הציבוריתמקיי  כדי לייעל את פעילותו ובתו% כ% שמירה על כספי הקופה 
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 מעונות יו  ומשפחתוני  לפעוטות
ומשפחתוני  לטיפול בילדי  בגיל הר  נועדו בי  )  מעונות להל  (מעונות יו   .1

על ידי פתרו  הול  לשהות  , לצאת לעבודה, ובעיקר לנשי , היתר לאפשר להורי 
  במרוצת השני. טיפולית בשעות העבודה של ההורה של הילדי  במסגרת חינוכית
וגברו ג  המודעות הציבורית וההכרה של המדינה בצור  , עלה הביקוש למסגרות אלה
 . לשפר אות  ולהסדיר אות  כראוי, להגדיל את מספר המסגרות

 2008חברתית לישראל  נדה כלכלית'אג"הכרה זו באה לידי ביטוי למשל במסמ  
 באפריל שאת עקרונותיו אישרה הממשלה, של המועצה הלאומית לכלכלה" 2010
מהמסמ  עלה בי  השאר שזמינות  הנמוכה ועלות  הגבוהה של מסגרות שהייה . 2007

ועל כ  יש , בעיקר אימהות, לילדי  בגיל הר  ה  חס  בפני יציאה לעבודה של הורי 
במסמ  , כמו כ . וכ  להוציא אוכלוסיות ממעגל העוני, להרחיב את הסיוע במימונ 

בגיל הר  התגברה נוכח העדות המחקרית בנוגע ההכרה בחשיבות החינו  "נאמר ש
לקשר בי  ההשקעה בחינו  איכותי בשני  הראשונות לחיי הילד לבי  התפתחותו 

 ". העתידית
הבסיס החוקי המסדיר את פעילות המעונות לטיפול בילדי  שגיל  עד שלוש  .2

חוק   להל   (1965 ה"התשכ, הוא חוק הפיקוח על מעונות)  פעוטות להל  (שני  
כגו  מעונות לזקני  (חוק זה עוסק במגוו  רחב של מעונות . ותקנותיו, )הפיקוח

שלהגדרת  עוני  ג  (ובכלל זה המעונות הנפוצי  לפעוטות , )וללוקי  בשכל 
  להל  (שעל הטיפול בה  מופקד האג) למעונות יו  ומשפחתוני  , )המשפחתוני 

 ). ת" משרד התמ  להל (המסחר והתעסוקה , שבמשרד התעשייה) האג)
) ובכלל  כאמור המשפחתוני (לפי חוק הפיקוח ותקנותיו מחויבי  ג  המעונות הללו 

לטענתה , א  המדינה אינה אוכפת את חובת הרישוי הלכה למעשה, ברישיו  ובפיקוח
ומפקחת רק על מעונות ומשפחתוני  שמפעיליה  , בשל אילוצי תקציב וכוח אד 
משפחתוני  / מעונות להל  (מעוגנת בהסכ  ביניה  ביקשו וקיבלו מהאג) הכרה ה

הכרה במעו  או במשפחתו  פירושה בי  היתר השתתפות של המדינה בשכר . 1)מוכרי 
לפי נתוני משרד ).  סבסוד להל  (הלימוד שמשלמי  הורי  שנמצאו זכאי  לכ  

שהו וביחד ,  משפחתוני  מוכרי 2,600  מעונות וכ1,600  פעלו כ2009בשנת , ת"התמ
 . פעוטות90,000 בה  כ

,  בצהרוני 12 3 החל האג) לסבסד ג  שהייה של ילדי  בגיל 2007משנת  .3
. הפועלי  מסיו  שעות הפעילות של גני הילדי  ובתי הספר ועד שעות אחר הצהריי 

בשנת . ורובו הוקצה לסבסוד, ח" מיליו  ש780  הסתכ  תקציב האג) ב2010בשנת 
 .ח"הסתכ  ביותר ממיליארד ש אמור תקציב האג) ל2011

__________________ 
ובה נטע  , )פדאור, ˙"˘¯ ‰˙ıÈ·Â„ÈÂ„ '  'Ó, 701/07  "בג(  " הוגשה עתירה לבג2007בשנת   1

שהוראות חוק הפיקוח אינ  מיושמות ושהמדינה אינה אוכפת את חובת הרישוי ואינה מפקחת על 
  ציי  "בג.   למחוק את העתירה" נענה העותר להצעת בג2010בפברואר . מעונות שלא הורשו

מקודמת הצעת חוק ( שחלה התקדמות בנושא ה  במישור הנורמטיבי שמהודעות המדינה עולה
ולכ  יש לאפשר למדינה למצות בהקד! את האמצעי! , וה  במישור המעשי) שתחלי" את החוק הקיי!

אשר על כ  לא עסק משרד מבקר המדינה . העומדי! לרשותה כדי לפתור את סוגיית הרישוי והפיקוח
 .ת"קוח במעונות שלא הוכרו על ידי משרד התמבמסגרת דוח זה בהיעדר רישוי ופי
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 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי טיפול  של משרד 2010אוגוסט  בחודשי  פברואר

הבדיקה התמקדה במענה . במשפחתוני  ובצהרוני  המוכרי , ת והאג  במעונות"התמ
בפיקוח עליה! ובבקרה על כספי , על הצור  להגדיל את מספר המסגרות המוכרות

ובמשרד )  משרד השיכו! להל! (בדיקות השלמה נעשו במשרד הבינוי והשיכו! . ודהסבס
  .הבריאות

 עיקרי הממצאי 
 חסמי  המעכבי  את הגדלת ההיצע של המעונות המוכרי 

א  לא התפתח היצע , במרוצת השני  הל  וגדל הביקוש למעונות המוכרי  .1
 פעוטות 6,000 קבלה במעונות כ נדחו בוועדות ה2009בשנת , לפי נתוני האג . מתאי 

שכ! הוא אינו , יש לציי! שמספר זה אינו משק  את כלל הביקוש. רק עקב חוסר מקו 
. ולפיכ  אי! בה  רישו  של הביקוש, כולל יישובי  שבה  אי! מעונות מוכרי 

לאחרונה עסקה בנושא זה הוועדה לבחינת מדיניות התעסוקה בראשות המשנה לנגיד 
  להל! (ת דאז מר בנימי! ב! אליעזר "שמינה שר התמ, צבי אקשטיי!' פפרו, בנק ישראל

 היא ציינה את הצור  להגדיל את 2010בדוח שפרסמה הוועדה ביוני ). ועדת אקשטיי!
ברבי  מה  יש מעונות , אשר לפי הדוח, היצע המעונות בייחוד ביישובי הפריפריה

 .שאינ  מוכרי 
משו  שבמקומות , שוויו!  טומ! בחובו אימשרד מבקר המדינה מעיר שהמצב הקיי 

, שבה  אי! מעונות מוכרי  או שהיצע המעונות המוכרי  בה  אינו עונה על הביקוש
ואי! באפשרות  ליהנות ממסגרת מפוקחת לילדיה  ומסבסוד , ההורי  מופלי  לרעה

 . כלכלי של שכר הלימוד א  א  ה  זכאי  לכ  לפי מצב  החברתי
 2.5% שבו פועלי  רק כ, וכרי  בולט בי! השאר במגזר הערביהיעדר  של מעונות מ

בעוד ששיעור הפעוטות במגזר , )1,600  מתו  כ40 כ(מכלל המעונות המוכרי  בישראל 
די! וחשבו! של בנק ישראל לשנת , זאת ועוד. 27% זה מכלל הפעוטות בישראל הוא כ

ות בשוק העבודה  מונה הסברי  לשיעורי ההשתתפות הנמוכי  של נשי  ערבי2009
 .ובה  מעונות, ומציי! את הנגישות הפחותה שלה! לשירותי  תומכי עבודה

ת לקבלת תמיכה בבניית מעונות "בביקורת נמצא שתנאי הס  שקבע משרד התמ
שכ! , ליהנות ממנה) כגו! אלה של המגזר הערבי והפריפריה(מקשי  על יישובי  חלשי  

  להל! (ות כספית של הרשות המקומית על פי התנאי  שקבע המשרד נדרשת השתתפ
יש לציי! ששבעה מעונות שנבנו , בד בבד. ורשויות אלה מתקשות לעמוד בה, )הרשות

לפני שני  אחדות במימו! משרד השיכו! בשישה יישובי  במגזר הערבי
2

 עדיי! לא 
 ,בי! היתר בשל חסמי  כגו! צור  בשיפוצי  וברכישת ציוד, )2010נכו! לדצמבר (הופעלו 

ת לראשי היישובי  בדרישה שיפעילו את "ל משרד התמ" פנה מנכ2010ורק בשנת 
 .המעונות המדוברי 
__________________ 

 . ושניי  ברהט, ת'ג באקה, אבו סנא , ירכא, עראבה, ני 'סח  2
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ת והאג  מקבלי  תקציבי  "זה שלוש שני  שמשרד התמ: ניצול התקציב .2
א  הביקורת העלתה שבסופו של דבר , לתמיכה בבניית מעונות והרחבת  בכל האר-

 הוקמו שישה מעונות בלבד 2010 2008שני  ב)  א:   (נעשה מעט מאוד לקידו  הנושא
ת " נית! למשרד התמ2008 א  שב, ח" מיליו! ש6 ת בס  כ"בהשתתפות של משרד התמ

;   מעונותשאותו ייעד להשתתפות בבנייה של יותר מעשרי  , ח" מיליו! ש23תקציב של 
ח ממנו  נתא  המבחני  לקבלת, ח" מיליו! ש30 נית! תקציב נוס  על ס  2010בשנת )  ב(

ח " מיליו! ש8 הוקצה ג  תקציב בס  2010בשנת )  ג.   (והוא לא נוצל, טר  פורסמו
א  טר  הושכר ולו מבנה אחד שישמש , לשכירה ולשיפו- של מבני  ולהסבת  למעונות

  .מעו!
 ועדות הקבלה למעונות

תתקיי  ועדת קבלה , בכל מעו! שבו מספר הנרשמי  גבוה מהתפוסה המאושרת למעו!
תפקיד הוועדה לקבוע מי מהנרשמי  יתקבל למעו! לפי . תתפות משקי  מהאג בהש

בדיקת , בר . כלכלי קשה סדר קדימויות שנות! עדיפות להורי  שמצב  החברתי
 העלתה עשרות מקרי  שבה  2010  ו2009המסמכי  של ועדות קבלה שנערכו בשני  

 . הוועדות קיבלו פעוטות שלא לפי סדר הקדימויות הראוי
והיא בגדר , עדפת פעוטות בניגוד להוראות פוגעת בזכויות ההורי  שילדיה  נדחוה

ראוי היה . אפליה פסולה ופגיעה באמונו של ציבור ההורי  בשירות הציבורי ובנציגיו
, ימנע מהוועדות לעשות כ! מלכתחילה, באמצעות נציגיו בוועדות הקבלה, שהאג 

א  , עול בנחישות לבטל! בטר  ייושמוומשהתקבלו ההחלטות היה על מנהלת האג  לפ
  .פעולות אלה לא נעשו

 סדרי הפיקוח על המעונות 
אחד מתחומי הפעולה החשובי  והמרכזיי  של האג  הוא הפעלת מער  פיקוח על 

. טיפולית נאותה ובטוחה המעונות כדי להבטיח שהפעוטות ישהו בסביבה חינוכית
ו  זה דלה ושהוא מתקשה לעמוד מבדיקת תפקודו של האג  עולה שפעילותו בתח

 :במשימותיו
יש לבצע לפחות ביקור פיקוח אחד בשנה , לפי תק! שהגדיר האג : תדירות הפיקוח .1

א  בדיקה מדגמית של שבעי  תיקי מעונות שעשתה הביקורת העלתה , בכל מעו!
במעונות שנכללו בבדיקה ) 2010 2005(שתדירות הביקורי  בחמש השני  האחרונות 

נערכו פחות מחמישה ביקורי  ) 73% כ( מהמעונות 51 ב:  נמוכה בהרבההייתה
  מעונות 16 ב, מתוכ . כלומר פחות מביקור אחד בשנה בממוצע, בתקופה זו

לא נער  ) 7% כ( מעונות 5 וב, נער  ביקור אחד בלבד במש  כל אותה התקופה) 23%(
 .ולו ביקור אחד

יקריי  הנבדקי  בביקורי הפיקוח אחד ההיבטי  הע: אכיפת דרישות הבטיחות .2
 45 תיקי מעונות שבה  בוצעו ביקורי פיקוח העלתה כי ב 65בדיקת . הוא הבטיחות

 מעונות 21 ב. נמצא לפחות מפגע בטיחות אחד בביקור הפיקוח האחרו!) 69% כ(מה  
 12 ב; נמצאו בחצר חפצי  מסוכני  או מתקני משחקי  שאינ  תקיני  או תקניי 

ו מכלי גז או דודי מי  שאינ  ממוגני  כנדרש או שהוצבו במקו  שאינו מעונות נמצא
 מעונות לא היה לחצ! מצוקה המחובר למוקד שירותי חירו  או 8 ב; בטיחותי
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בניגוד ,  מעונות מצאה המפקחת את שער המעו! פתוח4 וב; שהחיבור לא היה תקי!
 .להנחיות

שומה היה על האג  , פעוטותלנוכח ריבוי מפגעי הבטיחות והסכנה הטמונה בה  ל
א  הביקורת העלתה שהוא לא קבע מנגנו! , שאת לאכיפת דרישותיו לפעול ביתר

ג  . למעקב אחר תיקוני הליקויי  ולא פירט אמצעי  שינקוט כדי לאכו  אות 
ובה  כאלה שכבר אותרו בביקורי פיקוח , כשמפקחות התריעו על מפגעי  חמורי 

ולא נמצא שהאג  , שיטתיות א  המפגעי  אכ! הוסרולא נמצא שה! בדקו ב, קודמי 
 .נקט אמצעי אכיפה כלשה  להסרת 

חובה על מנהלי המעו! להעביר , כשפעוט נפגע בעת שהותו במעו!: הטיפול בתאונות .3
. א  נמצא שטיפולו של האג  בדוחות אלה אינו מוסדר כראוי, לאג  דוח על התאונה

בצד דוחות , מונה קיימה בירור לגביה באג  נמצאו דוחות תאונה שהמפקחת המ
לא נמצא שהאג  עוקב בשיטתיות אחר , כמו כ!. תאונה אחרי  שלא נעשה דבר בעניינ 

 . תיקו! ליקויי  שתוארו בדוחות
חינוכ  ושמירה על שלומ  יש , לצור  טיפול הול  בפעוטות: תק! כוח האד  .4

דוחות הפיקוח האחרוני  של בדיקת . להבטיח שלכל קבוצת פעוטות יוקצו די מטפלות
מספר שעות העבודה שהוקצו לטיפול בפעוטות ) 28% כ( מה  18  מעונות העלתה שב65

ג  במקרי  אלה לא נמצא שהאג  קיי  מעקב כדי . היה נמו  מהתק! שקבע האג 
 . לבדוק א  תוגבר כוח האד  בעקבות ביקור הפיקוח

על האג  לדאוג , תה ולשפרהכדי לקיי  רמת פיקוח נאו: הכשרת מפקחי האג  .5
ומפקחי , א  הביקורת העלתה שמנהלת האג  לא דאגה לכ , להכשרת  של המפקחי 

כגו! טיפול בילדי  , האג  לא קיבלו הכשרה בתחומי  שה  בודקי  בביקורי הפיקוח
  .בגיל הר  ובטיחות

 סדרי הבקרה על זכאות ההורי  לתשלומי הסבסוד
ני  האחרונות הל  וגדל היק  הסבסוד שמעניק בש: בקרה על הזכאות לסבסוד .1

המשפחתוני  והצהרוני  להורי הפעוטות השוהי  , ת באמצעות המעונות"משרד התמ
מדי שנה בתקופת הרישו  מעבירי  . ח" מיליו! ש612  הוא הגיע ל2009ובשנת , בה 

ולפיה  קובע , )לעצמאי (ההורי  לאג  את תלוש השכר שלה  או את שומת המס 
 .  את דרגת הזכאות שלה  ואת גובה הסבסוד שיקבלוהאג 

ת "לא הקי  משרד התמ, ועל א  גידול מתמש  בהיקפי הסבסוד, נמצא שבמש  שני 
 ביצעו לראשונה האג  2007ורק בסו  שנת , מנגנו! לפיקוח ובקרה על דיווחי ההורי 

. ורי ת בקרה מקיפה על דיווחי  של כשליש מהה"והאג  למערכות מידע במשרד התמ
וס  , ולפיו הורי  רבי  זכו ליתר סבסוד שלא כדי!,  פרס  האג  דוח מסכ 2008ביוני 

. ח בחודש" מיליו! ש2 התקציב שנחס  כתוצאה מעדכו! דרגות הסבסוד הסתכ  בכ
אי ביצוע בקרה שיטתית תנציח העברת כספי "אחת ממסקנות הדוח המסכ  הייתה כי 

 ".מדינה שלא כדי!
, ת יעמיק את הבקרה בנושא זה" המסכ  היה ראוי שמשרד התמלנוכח ממצאי הדוח

 . א  הביקורת העלתה שהדבר לא נעשה
על המעו! , ת ובי! המעונות"לפי ההסכ  בי! משרד התמ: בקרה על דיווחי נוכחות .2

בי! השאר כדי שלא יועברו , להעביר בתו  כל חודש דוח נוכחות עדכני של הפעוטות
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משרד מבקר . בגי! פעוטות שאינ  שוהי  עוד במעו!תשלומי סבסוד שלא לצור  
ספטמבר (ט "המדינה בדק את התנהלות האג  בנושא והעלה שבשנת הלימודי  התשס

 מהמעונות לא 22% וכ,  מהמעונות העבירו את מלוא הדוחות7% רק כ) 2009יולי  2008
עדכני לא היה לאג  מידע , במעונות שלא העבירו דיווחי . העבירו א  לא דוח אחד

 . בדבר עזיבות של פעוטות שנית! סבסוד בעבור 
א  , האג  לא נקט צעדי  בגי! ההפרה הגורפת והמתמשכת של חובת הדיווח כלפיו

הוא היה רשאי להקפיא העברת , ת למפעילי המעונות"שלפי ההסכ  בי! משרד התמ
 .תשלומי  אליה  לאחר שימוע שבו יטענו את טענותיה 

מטרתו של הסבסוד לעודד את השתתפות! של ,  כאמור:אפקטיביות הסבסוד .3
" מדיניות סבסוד מעונות יו "במסמ  של בנק ישראל בנושא . אימהות בשוק העבודה

 צוי! שמאז החלת! של התוספות התקציביות לאג  לא נער  מחקר מקי  על 2007משנת 
למועד נכו! . וכ! שיש לגבש תכנית מעקב לבחינת האפקטיביות שלו, מתווה הסבסוד

, ת והאוצר"דהיינו התמ, סיו  הביקורת לא נמצא שהמשרדי  הרלוונטיי  לעניי! זה
 . ביצעו בחינה ומעקב בנושא

ביוני המליצה ועדת אקשטיי! :  שוב עלה הצור  לבחו! את מתווה הסבסוד2010בשנת 
לבחו! גיבוש של מודל חדש לסבסוד שיתמו  ג  באימהות שעובדות בהיק  של חצי 

נקבע שמינהל מחקר וכלכלה במשרד , בעקבות החלטת ממשלה, נובמברוב, משרה
  .ת יציע מחקר לבחינת הסבסוד"התמ

 סדרי הפיקוח והבקרה על המשפחתוני 
את מער  המשפחתוני  בכל יישוב מנהלת הרשות המקומית או זכייני  פרטיי   .1

רכזות מטע  , ת ובי! הרשויות והזכייני "לפי ההסכ  בי! משרד התמ. שזכו במכרזי 
הרשות או הזכיי! אחראיות לבקר דר  קבע את עבודת המטפלות במשפחתוני  לפי 

על הרשות או הזכיי! להעביר למחוז מדי חודש בחודשו , כמו כ!. נהלי  שפרס  האג 
משרד מבקר המדינה בדק את אופ! הטיפול בדיווחי . דיווחי  על פעילות הרכזות

 800 שתחתיו פועלי  כ, וז תל אביב והמרכזהרשויות המקומיות והזכייני  של מח
 :  והעלתה שהטיפול לוקה בחסר רב2009הבדיקה הקיפה את דיווחי שנת . משפחתוני 

לא התקבלו כלל דיווחי  על עבודת ) 75%( המשפחתוני  800  מתו  כ600 בנוגע לכ
ג  במקרי  שבה  . והמחוז לא עמד על קבלת  כפי שהיה עליו לעשות, הרכזות
וה  מונחי  במשרדיו , לא השתמש בה  האג  לבקרה ולמעקב, ו טופסי דיווחהתקבל

האג  לא בדק א  אכ! ביצעו הרכזות את ביקורי התצפית . כאב! שאי! לה הופכי!
הוא ג  . וא  עמדו בחובת! לערו  השתלמויות, וההדרכה בתדירות שנקבעה בהנחיותיו

בביקורת , מלבד זאת. נחיותיולא העיר לרשות או לזכיי! במקרי  שבה  לא מולאו ה
נמצא שהאג  אינו מנהל בקרה על התשלומי  שהוא מעביר לרשויות ולזכייני  בגי! 

 . שירותי הניהול שה  מעניקי  לו ועל תשלומי הסבסוד המועברי  למטפלות
משהוחלט לקיי  מכרזי  לפי מגזרי  )  א:   (היבטי  של סדרי מכרזי הזכייני  .2
ומטפלת המבקשת , נקבע שבכל מגזר ייבחר זכיי! אחד בלבד, )רדילא יהודי וח, כללי(

הגבלת . תהיה חייבת להתקשר עמו, לפתוח משפחתו! מוכר ביישוב שבו פועל הזכיי!
ובהיעדר , ת בזכיי!"הבחירה לזכיי! אחד עלולה להביא לידי תלות של משרד התמ

ת "נמנעת ממשרד התמ, כמו כ!. תחרות אי! לזכיי! תמרי- לשפר את השירות שהוא נות!
 .שיש בה כדי לתרו  לפיקוח יעיל, האפשרות להשוות בי! זכייני 
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ת שלושה מכרזי  לניהול שירות " פרס  משרד התמ2007 2006בשני   )ב(
בבדיקה נמצא שבעניינו של . וועדות המכרזי  שלו בחרו שלושה זכייני , המשפחתוני 

, בניגוד ענייני ,  גבריאל מימו!מר, ת לשעבר"ל משרד התמ"אחד הזכייני  פעל מנכ
 :שכ! נמנה על מייסדי העמותה שבמסגרתה פועל אותו הזכיי! וכיה! בעבר כחבר בה

קיבלו ועדות , ובה  המכרז שבו זכה הזכיי! המדובר, בשניי  מהמכרזי  האמורי 
ושע  , המכרזי  את החלטת! בהסתמ  על המלצות של ועדות משנה שמונו על יד!

א  שמר מימו! התחייב בהסדר , מר מימו!, ל לשעבר" עוזרי המנכחבריה! נמנו ג 
נמצא שמר מימו! חת  על , כמו כ!. למניעת ניגוד ענייני  שלא יעסוק בענייני זכיי! זה

 .ת ע  הזכיי! למרות התחייבותו האמורה"חוזה ההתקשרות של משרד התמ
עדת משנה היה מנוגד ל על ידי ועדת המכרזי  לחברי  בוו"מינוי עוזרי מנכ, זאת ועוד

שלפיה לעובדי לשכה אסור להתערב בעבודת הגורמי  , ר שחלה אז"להוראת התקשי
 .המקצועיי  של המשרד

אחד הקריטריוני  לבחירת נות! שירות הוא , לפי תנאי המכרזי  האמורי  )ג(
בביקורת נמצא שאחד הזכייני  לא העסיק בתפקיד מנהל . כישורי המנהל המוצע

אד  שצוי! במכרז אלא אד  אחר שלא עמד באחד התנאי  שנקבעו הפרויקט את ה
מנהלת האג  לא דרשה מהזכיי! אישורי  המעידי  שהאד  שהועסק בתפקיד . במכרז

  . בפועל עומד בתנאי המכרז ולא בדקה עניי! זה
 סדרי הפיקוח על הצהרוני 

כר לימוד ת ש"סבסד משרד התמ) 2010 יולי   2009ספטמבר (ע "בשנת הלימודי  התש
עמותות , סי "מתנ,  ילדי  בצהרוני  מוכרי  שהפעילו רשויות מקומיות12,500 של כ

תדירות ביקוריו בה  . האג  לא עמד במשימתו לפקח על הצהרוני . וגופי  פרטיי 
וג  כשנמצאו ליקויי  לא נעשה דבר כדי לאכו  את , הייתה נמוכה בהרבה מהמתוכנ!

א  האג  לא , יתר  עלה חשש שצהרוני  קיבלו תשלומימדוחות פיקוח, כמו כ!. תיקונ 
  . ביקש ממנהליה  הסברי  על כ 

 סיכו  והמלצות
ת נועדה להבטיח הסדרה ופיתוח של מער  "פעילות האג  למעונות יו  שבמשרד התמ

ת "בדיקת פעילות  של משרד התמ, ואול . המשפחתוני  והצהרוני , מעונות היו 
לי  די הצור  להשגת יעדי  אלה ואינ  מבצעי  את והאג  העלתה שה  אינ  פוע

 :המוטל עליה 
. א  לא התפתח היצע מתאי , במרוצת השני  הל  וגדל הביקוש למעונות מוכרי  .1

,  תקציבי  לבניית מעונות ולהרחבת 2008ת והאג  מקבלי  משנת "א  שמשרד התמ
ו מעונות ספורי  מרבית התקציבי  לא נוצלו והוקמ: בפועל נעשה מעט מאוד בנושא

 . בלבד
מדינת ישראל מצהירה שהיא שואפת להגדיל את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה כדי 

בעיקר מהפריפריה ומהמגזר  ,כלכלי של קבוצות אוכלוסייה לשפר את מצב! החברתי
ת והאג  לא היו "הרי שמשרד התמ, א  שהמעונות ה  כלי חשוב להשגת יעד זה. הערבי
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ת "על משרד התמ. ותיה  להגדיל את היצע המעונות המוכרי נמרצי  דיי  בפעול
לכנסת ולציבור על ,  לממשלה  בהתא  לחובותיו על פי די!  לבחו! תחו  זה ולדווח 

על משרד , א  הדרישות שבמבחני התמיכה מציבות חסמי , כמו כ!. פעולותיו בנדו!
י  להסיר  ומשרד המשפט) ל" החשכ להל! (החשב הכללי במשרד האוצר , ת"התמ

על משרד , בד בבד. בהקד  כדי לאפשר את ניצול התקציב להגדלת היצע המעונות
ת והאג  לפעול לאכלוס  בהקד  של מעונות שכבר נבנו ביישובי המגזר הערבי "התמ

 . א  עדיי! אינ  בשימוש
לכ! לדעת . בהיעדר די מעונות מוכרי  נמנע סבסוד מהורי  הזכאי  לכ , זאת ועוד

ת להיער  בהקד  להפעלת פיקוח על מעונות "על משרד התמ,  המדינהמשרד מבקר
כמו כ! על המשרד . רבי  ככל האפשר כדי שיותר הורי  הזכאי  לסבסוד ייהנו ממנו

 .שנבצר מילדיה  לשהות במעונות מוכרי , למצוא דרכי  לסייע לזכאי  לסבסוד
הגובל ,  המעונותיש לראות בחומרה את חוסר המעש של האג  בנושא הפיקוח על .2

ת "על משרד התמ. הסומכי  על רשויות המדינה, ברשלנות כלפי ההורי  וילדיה 
להנחות את מער  הפיקוח שינקוט אמצעי  נגד מפעילי , נחישות בעניי! זה לפעול ביתר

לפעול להחלת סטנדרטי  עדכניי  בהפעלת , מעונות שאינ  מתקני  ליקויי  חמורי 
על האג  להדק את הפיקוח על הרשויות , כמו כ!. ית בנושאמעונות ולקד  חקיקה עדכנ

 .המקומיות והזכייני  בתחו  המשפחתוני  ולבקר באופ! שוט  את דיווחיה  אליו
ת באמצעות "בשני  האחרונות הל  וגדל היק  הסבסוד שמעניק משרד התמ .3

 ת"על משרד התמ. המשפחתוני  והצהרוני  להורי הילדי  השוהי  בה , המעונות
לש  כ  . היתר והאג  מוטלת חובה לשמור על הקופה הציבורית ולצמצ  את תשלומי

מנגנו! בקרה , ל"ת והחשכ"בשיתו  ע  חשב משרד התמ, עליה  להטמיע בהקד 
וכ! עליה  לעקוב בקפדנות אחר , שיבח! א  מקבלי התמיכה עומדי  בתנאי הזכאות

בד . ת שנית! סבסוד בעבור דיווחי המעונות והמשפחתוני  בדבר עזיבות של פעוטו
לנוכח הרחבת הסבסוד המתמשכת יש משנה חשיבות לבחינת יעילותו של מתווה , בבד

 . הקצאת המשאבי 



 
 



           
 פרק שישי

 

חברות ממשלתיות , מוסדות המדינה
  ותאגידי 



 
 



 279 

 אגודה שיתופית לתחבורה בישראל  " אגד

  מ"בע
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

במשרד להגנת הסביבה ובמשרד , הבטיחות בדרכי במשרד התחבורה ו, באגד
נבדקו היבטי  של . האוצר נעשתה ביקורת בנושא הצטיידות אגד באוטובוסי 

התקשרויות ע  חברות להרכבת , תהליכי בחירת יצר  לאספקת שלדות
  .אוטובוסי  וניהול קר  הצטיידות המשותפת לממשלה ולאגד
 הצטיידות באוטובוסי 

תחבורה מפעילה )  אגד להל   ("מ"פית לתחבורה בישראל בעאגודה שיתו  אגד "
  לבתי ספר,למפעלי ( נסיעות מיוחדות עירונית ועירונית ומקיימת בי ציבורית 

 ).ב"וכיו
 נקבע כי הממשלה תממ  הצטיידות 2005בשנת שנחת  ע  אגד הסובסידיה הסכ  ב

ו# תקציב  באגד וזאת מת להבטיח את חידוש צי האוטובוסי אוטובוסי  כדי
הסכו  חושב על פי המנגנוני  המפורטי  בנספח שמצור$ . הסובסידיה השוט$

התקציב השנתי לרכישת ).  נספח קר  ההצטיידות להל  (להסכ  הסובסידיה 
  .ח" מליו  ש230 היה 2009אוטובוסי  בשנת 
 פעולות הביקורת

ישת  בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול ברכ2010בחודשי  מרס עד אוגוסט 
, במשרד התחבורה, הביקורת נעשתה באגד. 2009 2002אוטובוסי  על ידי אגד בשני  

  . במשרד להגנת הסביבה ובאג  התקציבי  שבמשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

אי! באגד נוהל להסדרת הליכי ההצטיידות באוטובוסי  ע  פירוט תהלי  בחירת  .1
משרד . וכני ייבוא ובוני מרכבי קבלת הצעות מחיר וניהול משא ומת! ע  ס, היצר!

התחבורה לא חייב את אגד במסגרת ההסכ  ע  הממשלה לפעול על פי נורמות 
ולא פיקח על הלי  , ובכלל זה ביצוע הליכי רכש תחרותיי  ופומביי , ציבוריות

 .הצטיידותה
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כי שיעור האוטובוסי  באגד שפועלי  ,  עולה2010מנתוני משרד התחבורה ביוני  .2
גבוה יחסית למפעילי אוטובוסי  , או בתק! יש! יותר" 3יורו "יהו  אוויר בתק! ז
לפי הסברי אגד הסיבה . שרכשו את צי האוטובוסי  שלה  בשני  האחרונות, אחרי 

לכ  היא שחלק ניכר ממפעילי התחבורה החדשי  הצטיידו באוטובוסי  לאחר שתק! 
 התחבורה והמשרד להגנת נמצא כי משרד. היו כבר בתוק " 5יורו "או " 4יורו "

 .הסביבה לא גיבשו עמדה אחידה לאכיפת תק! זיהו  אויר לרכב ציבורי
 רכשה אגד כמעט את כל האוטובוסי  העירוניי  מיצר! אחד 2009 2003בשני   .3

ורק שבעה '  אוטובוסי  מפרקיי  מיצר! א249  אוטובוסי  עירוניי  ו745: בלבד
 ִ,ְלדות 55 הזמינה אגד 2010סגרת הצטיידות שנת במ. 'אוטובוסי  עירוניי  מיצר! ב

 .'אוטובוסי  עירוניי  נמוכי רצפה מיצר! ב
מאחר שאי! באגד תיעוד של המשא ומת! ע  המציעי  לא נית! לוודא כי בחירת  .4

כי ניתנה לכל המתמודדי  בכוח הזדמנות ,  הייתה הוגנת2004יצרני השלדות משנת 
ג  משרד התחבורה לא . טח לאגד תועלת כלכלית מרביתשווה וכי ההלי  נוהל כ  שהוב

 .עמד על כ  שאגד תתעד את המשא ומת! ע  המציעי 
 שבתוספת להסכ  הרכישה ניתנו לה 1אגד לא דיווחה להנהלת קר! ההצטיידות .5

  אירו 350,000שערכו " 4יורו "קומתי ע  מנוע  ללא תשלו  אוטובוס תיירותי דו
סכו  ; ח" ש500,000 שה מנועי אוטובוס ללא תשלו  שערכ  כושלו) ח" מיליו! ש1.9 כ(

סכו  זה לא הופחת מסכו  השתתפות המדינה . ח" מליו! ש2.4 ההטבה היה כ
   סובב ירושלי    99בקו יצוי! כי האוטובוס התיירותי יועד לשירות . בהצטיידות אגד

 . שמופעל על ידי חברת בת של אגד ואינו שירות של אגד עצמה
 על א    2ִ,ְלדות אוטובוסי  להרכבה וֲעָרכ1ת'  שלח יצר! א2009 2007ני  בש .6

אגד , והתעכבה הרכבת האוטובוסי ,  חסרו חלקי  לחלק מהשלדות2007שכבר בשנת 
ולא דרשה , 2009המשיכה להתקשר ע  אותו יצר! לאספקת ִ,ְלדות אוטובוסי  עד שנת 

האוטובוסי  א  שהדבר מעוג! ממנו פיצוי בגי! הפיגורי  שגר  לה באספקת 
 .בהסכמי 

נקבעי  בי! היתר ) 'ג ו' ב'  חברה א להל! (בהסכ  ע  חברות הרכבה ישראליות  .7
תנאי , תנאי התשלו , מחיר מרכב האוטובוס, הדג  והמספר של האוטובוסי  שהוזמנו

 מועדי האספקה של האוטובוסי  המוגמרי  ותשלו  קנס פיגורי  על אי, האחריות
 במסירת 2009  ו2007פיגרה בשני  ' חברת הרכבה א. ה במועד האספקהעמיד

 . אגד לא דרשה פיצוי בגי! הפיגורי . אוטובוסי 
אגד לא השוותה את הצעות המחיר להרכבת אוטובוסי  של חברות הרכבת  .8

ל וג  לא השוותה את מחיר האוטובוס "אוטובוסי  ע  הצעות מחיר של חברות מחו
באגד אי! מסמכי  . ל"וצרת האר5 ע  מחיר אוטובוס מוגמר מחוהמוגמר שמרכבו מת

כללי בקרה על פי כראוי , המעידי  על ניהול משא ומת! מסודר ע  חברות ההרכבה
התחבורה לא דרש משתי משרד .  פרוטוקולי  של המשא ומת! את! לרבותנאותי 

__________________ 
בנספח להסכ  הסובסידיה שבי  המדינה לאגד נקבעו מנגנוני  לתקצוב רכש אוטובוסי  לרבות סדרי   1

 .ניהול קר  ההצטיידות והרכב הנהלת הקר  וסמכויותיה
 .ב האוטובוסחלקי  לבניית מרכ  2
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, רכבי חברות ההרכבה באר5 למסור את פירוט חשבונות ההוצאות שלה! לבניית המ
 .א  שבדיוני  שקיי  עמ! המשרד ה! הסכימו לפתוח בפניו את ספרי החשבונות שלה!

 מידיבוסי  וחתמה עמה על 12 2006   ו2005בשני  ' אגד הזמינה מחברת הרכבה ב .9
, האחריות, האספקה, בהסכ  לא פורטו תנאי הרכישה: הסכ  שנוסח באופ! כללי

המידיבוסי  הראשוני  שהתקבלו היו תקלות  א  כי בששת .'אספקת חלקי חילו  וכו
שנה לאחר רכישת  מכרה אגד את . הזמינה אגד שישה נוספי , רבות מיד ע  קבלת 

נגר  , מאחר שרכישת  מומנה מכספי קר! ההצטיידות.  המידיבוסי  בהפסד12
 .ח" מיליו! ש2.5 למדינה הפסד כספי של כ

אגד לא נתנה לנציגיה .  בשנהחברי הנהלת קר! ההצטיידות מתכנסי  רק פע  .10
לא  החברי הנהלת. בניגוד לתקנו! הקר!, מכתבי מינוי כחברי הנהלת הקר! מטעמה

 הפרוטוקולי  לא פירטו את מהל  הדיו! שבו .בחתימת  את הפרוטוקולי אישרו 
 . התקבלו ההחלטות

 

 סיכו  והמלצות
כי ונמצא , אוטובוסי בדוח זה הועלו ליקויי  משמעותיי  בעניי! ההצטיידות של אגד ב

    המשקיע בכל שנה מאות מיליוני שקלי  בציוד אגד באוטובוסי  משרד התחבורה 
 . אינו מקיי  פיקוח ובקרה נאותי  על רכישת האוטובוסי 

 רכשה אגד כמעט את כל האוטובוסי  העירוניי  2009 2003מהדוח עולה כי בשני  
נוכח ההיק  , דעת משרד מבקר המדינהל. ללא הלי  תחרותי ומסודר, מיצר! אחד בלבד

הגדול של העסקאות שבה! מדובר והעובדה שהמימו! מקורו כמעט כולו בקופה 
, ג  במסגרת הסכ  הסובסידיה, היה על משרד התחבורה לחייב את אגד, הציבורית

ובכלל זה לבצע הליכי רכש תחרותיי  ופומביי  באופ! ; לפעול לפי נורמות ציבוריות
 . שוויו! הזדמנויות למתמודדי  ואת מרב התועלת הכלכלית לאגדהוג! שיבטיח 

על משרד האוצר ועל אגד לעמוד על כ  שרכישת האוטובוסי  , על משרד התחבורה
ועמידה בתקני  , חיסכו!, תעשה על פי סדרי מינהל תקיני  תו  הקפדה על יעילות

ולעמוד על ביצועו ועליה  להסדיר הלי  תחרותי פומבי לרכישת אוטובוסי  , הנדרשי 
 .ולפקח עליו
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   אביב אוניברסיטת תל
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

אביב נבדקו היבטי  הקשורי  לתפקודו של הוועד המנהל  באוניברסיטת תל
לרבות קשרי הגומלי  בינו ובי  חבר הנאמני  ונשיא , באוניברסיטה
ת בי  סוגיות הקשורות לזיקו, הליכי מינוי חברי  בוועד המנהל, האוניברסיטה

היבטי  שוני  הקשורי  לקידו  פרויקט הקמה של מעונות סטודנטי  , חבריו
ולמעורבותו של אחד מחברי הוועד המנהל בפרויקט זה והלי  הפסקת כהונתו 

בדיקות השלמה . 2009בשנת , צבי גליל' פרופ, של נשיא האוניברסיטה לשעבר
 ).ת"ות(צוב שלה ובוועדה לתכנו  ולתק) ג"מל(נעשו במועצה להשכלה גבוהה 

ת ואצל רש  ההקדשות במשרד "בוות, ג"במל, אביב באוניברסיטת תל
 2006המשפטי  נעשה מעקב לבדיקת אופ  תיקונ  של ליקויי  שפורסמו בשנת 

. בנושא ההשקעות הפיננסיות בכמה אוניברסיטאות, ב56בדוח שנתי 
יק אביב נבדק תהלי  קבלת ההחלטות בעניי  מימוש ת באוניברסיטת תל

והפעולות שננקטו ליישו  , המניות ואגרות חוב קונצרניות שיש בה  סיכו 
 . 2009החלטת הוועד המנהל בעניי  זה בתחילת 
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 בחינת זיקות ,  מינויי  הוועד המנהל 
 והלי# סיו  כהונת הנשיא

עד השני  האחרונות התבסס המבנה הארגוני של האוניברסיטאות ובכלל  
להפרדה בי  , בדר  כלל,  התפתחות היסטורית שהביאהאביב על אוניברסיטת תל

הוועד המנהל והנשיא ובי  גופי הניהול , חבר הנאמני   כגו  גופי הניהול הכלליי  
 .הרקטור והדקני ,  כגו  הסנט האקדמיי  

 לבטל את המבנה הדואלי של גופי הניהול 1 המליצה ועדת מל 2000בינואר 
ובכפיפות אליו , קדקודי שבראשו יעמוד הנשיא דבאוניברסיטאות ולהחליפו במבנה ח

לצמצ  את סמכויותיו ; שיעמוד בראש הֵסָנט) רקטור(יפעל משנה לענייני  אקדמיי  
, )או הוועד הפועל(לחזק את מעמדו של הוועד המנהל ; ותפקידיו של חבר הנאמני 

 של להגדיל את מספר ; להרחיב את תפקידיו וסמכויותיו ולהכפי& אליו את הנשיא
ע  זאת קבעה . נציגי הציבור בוועד המנהל ולהקטי  את מספר  של נציגי הסנט בו

א  , הוועדה כי אי  לכפות על המוסדות אחידות לגבי החוקה והמבנה הארגוני שלה 
המבנה הארגוני שלה  חייב להיות מושתת על יסודות שיבטיחו את השגת מטרותיו 

 .מחקר ובהוראהיעדיו ותכניותיו להצטיינות ב, של המוסד
החל המהל  לשינוי החוקה כבר )  האוניברסיטה להל  ג  (אביב  באוניברסיטת תל

לבדיקת הגופי  "יורטנר ' י' ע  מינויה של ועדה בראשות פרופ, 2003בספטמבר 
בי  . 2004שעל סמ  המלצותיה שונתה החוקה במאי , "המנהלי  באוניברסיטה

ומנגד הורחבו מאוד , מני  צומצמו מאודסמכויותיו ותפקידיו של חבר הנא, היתר
  חברי  ל50 מספר חבריו צומצ  במידה דרסטית מכ: סמכויותיו של הוועד המנהל

והוא הפ  לגו& אופרטיבי )  חברי 13  על פי התיקו  האחרו  לחוקה ( חברי  בלבד 11
חשוב להקפיד על תקינות , לנוכח זאת. שמשקל  של נציגי הציבור בו נעשה מכריע

 . כי הבחירה של חברי הוועד המנהלהלי
צבי ' פרופ, אביב דאז  פורס  באמצעי התקשורת כי נשיא אוניברסיטת תל2009ביוני 
הודיע על פרישתו מהתפקיד לאחר כהונה קצרה יחסית של , ) הנשיא להל  ג  (גליל 

 מדעי  עקב רצונו להתמסר למחקר אקדמי בתחו  ההתמחות שלו , 2כשנתיי  בלבד
אול  כחודש לאחר מכ  התקבלה במשרד מבקר המדינה תלונה ולפיה הוועד ו. המחשב

לכאורה "עוד נטע  בתלונה כי . המנהל של האוניברסיטה הדיח למעשה את הנשיא
להסתרת עובדות מהותיות על קשרי  בי  מועמדי  , קיימי  חשדות לניגודי ענייני 

פעולות שנעשו בניגוד ול, לחברות בוועד המנהל לבי  חברי  אחרי  בוועד המנהל
 ".לכללי  המופיעי  בתקנו  של האוניברסיטה

__________________ 
ר " בידי יו1997שמונתה באוקטובר , ל"יעקב מל  ז) בדימוס(ועדה ציבורית בראשותו של השופט   1

הוועדה לתכנו  ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה 
וניה בנושא במסגרת די, הוועדה נתמנתה על פי החלטה שקיבלה הממשלה בינואר אותה שנה. גבוהה

 .שינויי" מבניי" לייעול המגזר הציבורי
ובתו" הכהונה הראשונה הוא יכול להתמנות , על פי חוקת האוניברסיטה נשיא מתמנה לחמש שני"  2

 .לכהונה נוספת של חמש שני"
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 פעולות הביקורת
לסירוגי  היבטי  ,  בדק משרד מבקר המדינה2010ספטמבר  2009בחודשי  אוגוסט 

ובכלל זה , אביב שוני  הקשורי  לתפקודו של הוועד המנהל באוניברסיטת תל
שרי הגומלי  בי  הוועד המנהל ובי  ק: להל  פירוט הנושאי . הנושאי  שהועלו בתלונה

סוגיות הקשורות לזיקות בי  ; הליכי מינוי חברי  בוועד המנהל; חבר הנאמני  והנשיא
היבטי  שוני  הקשורי  לקידו  פרויקט הקמה של מעונות סטודנטי  ; חבריו

ולקביעת תנאי ההתקשרות ע  היז  שיקי  אותו וכ  למעורבותו של אחד מחברי 
הביקורת נעשתה . והלי" הפסקת הכהונה של הנשיא; בפרויקט זההוועד המנהל 
של ) ת" ות להל  (ובדיקות השלמה נעשו בוועדה לתכנו  ולתקצוב , באוניברסיטה

 .ג עצמה"ובמל) ג" מל להל  (המועצה להשכלה גבוהה 
ואי  , גליל כנשיא' יובהר שמשרד מבקר המדינה לא בח  את אופ  תפקודו של פרופ

זה משו  חוות דעת כלשהי על מידת הצלחתו במילוי התפקיד ועל השאלה לראות בדוח 
ההחלטה בעניי  זה נמצאת בתחו  . א  הייתה הצדקה לסיו  כהונתו לאחר כשנתיי 

ומשכ" לא מצא משרד מבקר המדינה מקו  , שיקול הדעת של חברי הוועד המנהל
  .לעסוק בכ"

 עיקרי הממצאי 
 חבר הנאמני  ולנשיאיחסי הגומלי  בי  הוועד המנהל ל

 לא נקבע במפורש מי המוסד העליו  2010בחוקה שהייתה בתוק) עד מאי 
שבמסמ" גרוסמ  א), באוניברסיטה

3

 ובחוקות של 2004ג בשנת " שאישרה מל
לחבר הנאמני  של . אוניברסיטאות אחרות נקבע כי חבר הנאמני  יהיה המוסד העליו 

ת בהליכי המיו  והבחירה של חברי הוועד אביב לא הייתה כל מעורבו אוניברסיטת תל
הוועד המנהל לא היה נתו  לפיקוח , ככלל. המנהל או השפעה על הליכי  אלה

יחסי הגומלי  בינו . והוא היה היחיד המוסמ" למנות ולפטר מי מחבריו, ולביקורת
אמנ  לוועד המנהל . לנשיא וחלוקת הסמכויות ביניה  לא הובהרו במידה מספקת

א" לא פורטו סמכויות , כות למנות את הנשיא וא) להעבירו מתפקידוהוענקה הסמ
 .הפיקוח שלו על הנשיא

חלק  על רקע , גליל לתפקידו התגלעו מחלוקות ועימותי ' לאחר כניסתו של פרופ
אביב ובה  הנשיא ובי  הוועד  בי  חברי  בוועד המנהל של אוניברסיטת תל, אישי

. ד את תפקודה התקי  של האוניברסיטהוה  הקשו מאו, המנהל וחבר הנאמני 
בהירות החוקה ומקצת  עקב היעדר איזו  מספק בי  מוסדות  מקצת  נוצרו עקב אי

מר אלפרד , מערכת יחסי  עכורה התפתחה בי  הנשיא ובי  חבר הוועד המנהל. אלה
גליל וא) סבר שיש ' שביעות רצונו מתפקודו של פרופ מר אקירוב הביע את אי. אקירוב

 .חו מתפקידולהדי
__________________ 

שלמה גרוסמ  אשר גובש על סמ  המתווה של ' פרופ, ת דאז"ר ות"מסמ  שהכינה ועדה בראשות יו  3
 .ת מל המלצות ועד
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גר  לחילוקי דעות , גליל' פרופ, ההלי" שהביא לסיו  כהונתו של נשיא האוניברסיטה
בעיצומו של . ר חבר הנאמני  דאז"יו, חריפי  בי  הוועד המנהל ובי  מר רוברט גולדברג

ר חבר הנאמני  לוועד המנהל וביקש ממנו להעביר " יו2009המשבר פנה בנובמבר 
ר חבר "כשנה לאחר פנייתו של יו. בור בוועד ואת יושבת ראשומתפקיד  את נציגי הצי
ר חבר הנאמני  לשעבר ובי  "נותרה מחלוקת יסודית בי  יו, הנאמני  לוועד המנהל

האוניברסיטה ויושבת הראש לשעבר בדבר העובדות הנוגעות לטיפול בפנייה 
  . ולתקפותה

 הסדרי  למניעת ניגוד ענייני 
ל הכולל הסדרי  פרטניי  ליישו  ההוראה הכללית האוניברסיטה לא קבעה נוה

לא נקבעו סדרי הדיווח של חברי הוועד המנהל : שנקבעה בחוקה בנושא ניגוד ענייני 
המקיימי  , ה  ציבוריי  וה  פרטיי , על קשריה  ובייחוד קשרי  עסקיי  ע  גופי 

 הדיווח לא נקבעו סדרי; קשרי  ע  האוניברסיטה או שיש פוטנציאל לקשריה  עמה
שלה  על קשרי  עסקיי  ואישיי  שיש לה  ע  חברי  אחרי  בוועד המנהל וע  

ולא נקבעו הגורמי  האחראי  לקבלת הדיווחי  ולקביעת ; מועמדי  לכה  כחברי  בו
בהיעדרו של נוהל כזה לא נדרש איש מחברי . דרכי הפעולה שיינקטו נוכח האמור בה 

 .הוועד המנהל לדווח על קשרי  אלה
שני  האחרונות הורחבו מאוד קשרי האוניברסיטה ע  גורמי  פרטיי  וציבוריי  ב

כמו כ  לנוכח השינויי  .  "השירותי  והנדל, המסחר, מתחומי  שוני  כגו  התעשייה
, שבוצעו בחוקת האוניברסיטה הוטלו על הוועד המנהל ועל חבריו סמכויות רבות

ואול  . אוניברסיטה גברהוכפועל יוצא מעורבות  בפעילותה השוטפת של ה
לא , ובה  נציגי הציבור מהתחומי  האמורי , מהממצאי  עולה כי חברי הוועד המנהל

הפנימו די הצור" את העובדה ששינויי  אלה מחייבי  אות  לנקוט את כל הצעדי  
. הדרושי  כדי שלא ייקלעו למצבי  של ניגוד ענייני  וא) של חשש לניגוד ענייני 

י הוועד המנהל נקלעו למצבי  שהיה בה  חשש לניגוד ענייני  בי  בפועל חלק מחבר
  .פעילות  באוניברסיטה ובי  פעילויות אחרות שלה 

 מינויי 
באוניברסיטה לא נקבע נוהל המסדיר את עבודת  של ועדות החיפוש המוקמות לצור" 

מינוי  של בעלי התפקידי  הבכירי 
4

הציבור הנשיא ונציגי , ר הוועד המנהל"כגו  יו (
בהיעדרו של נוהל . וכל ועדה רשאית לקבוע לעצמה את נוהלי פעולתה, )בוועד המנהל
ואכ  התברר כי , עלולה להיפגע בי  היתר עבודת  של ועדות החיפוש, מחייב כאמור

כמו כ  הועלו ליקויי  בתהליכי עבודת  . ועדות אלו לא תיעדו את דיוניה  באורח מסודר
 .של הוועדות

ר הוועד "ר ליאורה מרידור ליו" הציעה ועדת חיפוש למנות את ד2009בינואר  .1
: בעניי  זה הועלו הליקויי  האלה.  אישר הוועד המנהל את המינוי2009ובמרס , המנהל

בעת בחינת ; לא נרשמו פרוטוקולי  מסודרי  ומפורטי  די הצור" של דיוני הוועדה

__________________ 
 .ועדות אלה נקראות בשירות המדינה  ועדות איתור  4
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, "מ"בע) ישראל(רוב  אל"ברת ר מרידור דירקטורית חיצונית בח"המועמדי  שימשה ד
ר מרידור לא "ואול  מר אקירוב וד. שבשליטתו של חבר ועדת החיפוש מר אקירוב

ועדת ; דיווחו רשמית לוועדה או ליועצת המשפטית של האוניברסיטה על קשרי  אלה
ולמעשה קיבלה את החלטתה בלא שהשוותה בינה , ר מרידור"ראיינה רק את דהחיפוש 

היא , ר מרידור"רק לאחר שוועדת החיפוש בחרה את ד; רי ובי  מועמדי  אח
הוועד המנהל ; התבקשה להגיש לאוניברסיטה מסמ" המפרט את קורות החיי  שלה

א) שלפי , בהצבעה גלויה)  יושבת הראש להל  ג  (ר מרידור "אישר את מינויה של ד
 . החוקה נדרש היה לאשרו בהצבעה חשאית

ר שוקי "בולסלב גולדמ  וד' הל את מינוי  של פרופ אישר הוועד המנ2009במאי  .2
אשר בראשותה , ועדת החיפוש שהמליצה עליה . גלייטמ  לנציגי ציבור לוועד המנהל

לא רשמה פרוטוקול מפורט די , עמדה יושבת הראש והיה חבר בה ג  מר אקירוב
. *א) לא את המועמדי  שעליה  החליטה להמלי, הצור" ולא ראיינה איש מהמועמדי 

וליושבת הראש יש היכרות רבת , גולדמ  ומר אקירוב יש קשרי  חברתיי ' בי  פרופ
ר הוועד "ר גלייטמ  כיו"בעת המינוי כיה  ד. ר גלייטמ "גולדמ  וע  ד' שני  ע  פרופ

 א" לא נמצאו בתיקי   המכו  הטכנולוגי חולו   המנהל של מכללה אקדמית מתוקצבת 
ר גלייטמ  עצמו ביקשו "ידי  שהאוניברסיטה או דת מסמכי  המע"האוניברסיטה וות

על א) שנעשו , ר גלייטמ  יכה  בעת ובעונה אחת בשני המוסדות"ת לאשר שד"מוות
ר "גולדמ  וד' הוועד המנהל אישר ג  את מינוי  של פרופ; פניות בעניי  זה בעל פה
 .  חשאיתא) שלפי החוקה נדרש היה לאשר את המינוי בהצבעה, גלייטמ  בהצבעה גלויה

הרכב נציגי הציבור בוועד המנהל הנוכחי של האוניברסיטה אינו מגוו  במידה  .3
חבריו פעילי  בתחו  העסקי , למעט חבר אחד העוסק בתחו  המשפטי. מספקת
ואי  בו אנשי  הפועלי  בתחומי  חשובי  אחרי  שיכולי  לתרו  , והניהולי

כמו כ  קיימת מערכת של . ביטחו חינו" ו, תרבות, חברה, כגו  רוח, לאוניברסיטה
. קשרי  אישיי  ועסקיי  בי  נציגי הציבור החברי  בו שאינה תורמת להטרוגניות שבו

אמנ  מערכת קשרי  זו יכולה לשמש בסיס לשיתו) פעולה בי  חברי הוועד המנהל וא) 
ואול  במקרי  מסוימי  היא עלולה לסכל את האפשרות לדיאלוג , לייעל את עבודתו

נוכח הליקויי  , בי  היתר, תופעות אלה התאפשרו.  בי  מגוו  של דעות ורעיונותפורה
שנעשתה בהשתתפות פעילה של , האמורי  לעיל בבחירת נציגי הציבור בוועד המנהל

  . אנשי  שיש לה  קשרי  ע  המועמדי 
 פרויקט המעונות ומעורבות חבר הוועד המנהל בו

פנתה ,  יזמי  מועמדי 15שתתפו לאחר הלי" מיו  שבו ה, 2006בספטמבר 
האוניברסיטה לשבעה יזמי  והציעה לה  להשתת) במכרז להקמה ולהפעלה של 

בי  היזמי  ).  הפרויקט או פרויקט המעונות להל  (מעונות סטודנטי  ושטחי מסחר 
מ"הייתה חברת שיכו  עובדי  בע

5

שציינה בהצעתה כי הקבל  , ) שיכו  עובדי  להל   (
שהינה ", ) סולל בונה להל  (מ "את הפרויקט הוא חברת סולל בונה בעשיבצע עבורה 

ממסמכי האוניברסיטה עולה כי ההכנסות ". מ"של שיכו  עובדי  בע' אחות'חברת 

__________________ 
 ".מ"  בע"שיכו  ובינוי נדל"שמה כיו  הוא   5
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נאמדו ,  שנה25 כ, הצפויות ברוטו של היז  שיזכה במכרז במש" תקופת הזיכיו 
וההכנסות הצפויות נטו, ח"בכמיליארד ש

6

 .ח"ו  ש מילי165  נאמדו בכ
משרד מבקר המדינה לא בדק בביקורת הנוכחית את התהליכי  שבמסגרת  הוחלט על 

ולא בדק אילו פעולות ואילו בדיקות , ובמתכונתו הנוכחית בפרט, ביצוע הפרויקט בכלל
 . כלכליות ואחרות ביצעה האוניברסיטה בעניי  זה והא  ה  נעשו כראוי

ההיגוי של הפרויקט החליטה ששיכו  לאחר שוועדת , 2007בדיו  שהתקיי  במרס 
סיכמו נשיא האוניברסיטה , עובדי  היא החברה היחידה שתשתת) בשלב המשא ומת 

מר אקירוב , מר דב לאוטמ , ר הוועד המנהל דאז"יו, איתמר רבינובי*' פרופ, דאז
בעזרת יוע* , כי מר אקירוב יבח , גדעו  לנגהול*' פרופ, ל האוניברסיטה דאז"ומנכ

כעבור כחודש דווח לוועד (את פרטי המכרז ויסייע בניהול המשא ומת  ,  שישכורחיצוני
מר אקירוב ציי  בפני משרד ). המנהל כי מר אקירוב משמש ראש צוות המשא ומת 

ממסמכי . כי הוא מונה לצוות משו  מומחיותו בנושא, בי  היתר, מבקר המדינה
 בחנו א  ראוי שיז  פעיל וידוע רבינובי* ומר לאוטמ ' האוניברסיטה לא עולה שפרופ

 .  יהיה מעורב בבדיקת הפרויקט ובמשא ומת "בתחו  הנדל
 דיווח מר אקירוב לוועד המנהל כי היוע* החיצוני העלה שהמכרז נעשה 2007באפריל 

מהפרוטוקולי  של ישיבות הוועד המנהל לא עולה כי מי . בצורה מקצועית וטובה מאוד
נו את הדוח של היוע* החיצוני או כי מר אקירוב מסר מחברי הוועד ביקש לקבל לעיו

ובתיקי האוניברסיטה לא נמצא דוח המסכ  את תוצאות , לה  דוח זה ביזמתו
 .א) על פי שמדובר בנושא חשוב ומהותי ובפרויקט בהיק) כספי ניכר ביותר, הבדיקה

ל לתפקידו גלי' הישיבה השנייה מאז כניסתו של פרופ, 2007בישיבת הוועד המנהל ביולי 
גליל את הסתייגותו ממעורבותו של מר אקירוב ' הביע פרופ, כנשיא האוניברסיטה

ל האוניברסיטה ימשיכו "ואול  הוועד המנהל החליט כי מר אקירוב ומנכ. בפרויקט
עד . במשא ומת  ע  חברת שיכו  עובדי  על מנת להגיע להסכ  הטוב ביותר שנית 

ובכלל  היועצת המשפטית של ,  המנהל וההנהלהאותו מועד לא העלה מי מחברי הוועד
את הצור" , שידעו על חלקו של מר אקירוב במשא ומת , ד לאה כג "עו, האוניברסיטה

אי  במעורבותו בפרויקט המעונות ,  "לבחו  א  בהיותו יז  מרכזי ופעיל בתחו  הנדל
' לאחר שפרופג  . משו  חשש לניגוד ענייני  או לכל הפחות פוטנציאל לניגוד ענייני 

בפעולות הנוגעות " כל ספק של מראית עי  לניגוד אינטרסי "גליל ביקש למנוע 
שנכחה בדיו  , לא מצאו לנכו  חברי הוועד המנהל וא) היועצת המשפטית, לפרויקט

 . לבחו  את הנושא, האמור של הוועד המנהל
ובה  , רסיטהמר אקירוב לא דיווח בשו  שלב לוועד המנהל או לגורמי  אחרי  באוניב

שהיא כאמור חברה אחות של חברת שיכו  , שחברת סולל בונה, היועצת המשפטית
בנתה באותו מועד עבור חברה בשליטתו פרויקט , שעמה התנהל המשא ומת , עובדי 

לשמש קבל  מבצע מטע  שיכו  , כאמור, בנייה בשכונת ממילא בירושלי  וא) אמורה
 העבירו אליו הגורמי  העוסקי  2007מרס א) שכבר ב; עובדי  בפרויקט המעונות

מר אקירוב המשי" . בנושא באוניברסיטה את כל חומר המכרז והוא ידע עובדות אלה
וג  לא ביקש מהיועצת , 2007לייצג את האוניברסיטה במשא ומת  עד נובמבר 

__________________ 
בניכוי עלויות הבנייה והשיפו  והוצאות , מדובר בהכנסות המצטברות במש  כל תקופת הפרויקט  6

 . אחרות הקשורות בפרויקט
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המשפטית של האוניברסיטה חוות דעת לגבי הצעדי  המתחייבי  מזיקתו לשיכו  
 .ל בונהעובדי  ולסול

יודגש כי אי  בממצאי  שהובאו בפרק זה כדי לקבוע כי מר אקירוב פעל לקידו  עניינו 
  .בכלל ובניגוד לטובתה של האוניברסיטה בפרט

 צבי גליל כנשיא' סיו  כהונתו של פרופ
, כעבור כשלושה חודשי  וחצי מתחילת כהונתה של יושבת הראש, 2009בסו) יוני 

 : כשנתיי  לאחר שהחל לכה  בתפקידו, גליל' ל פרופהסתיימה ביזמתה כהונתו ש
ביקשה יושבת הראש מחברי הוועד , בתו  ישיבה רגילה של הוועד המנהל, 29.6.09 ב
להישאר בחדר הישיבות לצור" דיווח ) א" לא מהמשקיפי  הקבועי  בישיבות(

 מתרשומת לא רשמית של ישיבת ההמש" שהכינה).  ישיבת ההמש" להל  (והתייעצות 
גליל בדבר ' יושבת הראש עולה כי היא דיווחה על מגעי  קודמי  שניהלה ע  פרופ

גליל הציג את עמדתו בנושא לחברי הוועד המנהל ועזב את ' וכי פרופ, סיו  כהונתו
אחרי כ  קיימו חברי הוועד המנהל התייעצות ובה חיוו כול  את דעת  ; מקו  הישיבה

התייעצות חברי הוועד המנהל ", שומת האמורהעל פי התר. גליל להתפטר' כי על פרופ
 48גליל להתפטר מתפקידו בתו" ' כי יש לאפשר לפרופ, הביאה אות  לכלל מסקנה

אי הסכמתו תאל* את חברי הוועד המנהל לפעול . בצורה מכובדת וראויה, שעות
 ".כקבוע בחוקת האוניברסיטה, בהלי" של הדחה, להדחתו

רה העלה משרד מבקר המדינה את הממצאי  בעניי  תהלי" קבלת ההחלטה האמו
  יושבת הראש לא דיווחה מבעוד מועד למוסדות העליוני  של האוניברסיטה : האלה

גליל ולא התייעצה '  על כוונתה להביא להפסקת כהונתו של פרופ חבר הנאמני  והסנט 
הג  שראוי היה לעשות כ  לנוכח העובדה שמדובר בנושא חשוב , את  בעניי  זה

ישיבת ההמש" התקיימה כאמור ללא ; וא) לא דיווחה לה  על כ" בדיעבד, ותיומה
שאמורי  על , )ר אגודת הסטודנטי "היוע* המשפטי ויו, ל"המנכ(המשקיפי  הקבועי  

. וא) רקטור האוניברסיטה דאז לא נכח בה, פי החוקה להשתת) בישיבות הוועד המנהל
אשר נמסר מראש , לישיבת ההמש"בסדר היו  המתוכנ  של הישיבה הרשמית שקדמה 

לא ; לא נאמר כי צפוי דיו  בסיו  כהונת הנשיא, לחברי הוועד המנהל ולמשקיפי 
' פרופ(שניי  מהחברי  ; נרש  פרוטוקול רשמי מסודר ומפורט דיו של ישיבת ההמש"

שנכנסו לתפקיד  סמו" למועד הישיבה השתתפו בדיו  וא) , )ר גלייטמ "גולדמ  וד
גליל כי עליו להתפטר ' ההחלטה להודיע לפרופ; שהביא להפסקת כהונתותמכו במהל" 

 .לא התקבלה בהצבעה חשאית כנדרש בחוקה
גליל העלתה ליקויי  בדבר ' בחינת ההלי" שבעקבותיו הסתיימה כהונתו של פרופ

נעשה בחפזה , שהיה להלכה התפטרות ולמעשה הדחה, הלי" זה: תקינותו של ההלי"
יש שתי גרסאות שונות בדבר אופ  קיומו של ההלי" ;  מהחוקהושלא בהתא  למתחייב

על האוניברסיטה להפיק במהרה את הלקחי  . ונסיבותיו והוא א) לא תועד כהלכה
  .מאירוע זה



 291 אביב אוניברסיטת תל

 סיכו  והמלצות
לרבות בהתנהלות נציגי ציבור בוועד , בדוח זה הועלו תקלות וליקויי  מהותיי  מאוד

לא נעל  מהעי  שחברי הוועד המנהל של , ע  זאת. המנהל של האוניברסיטה
ר מרידור וחבר הוועד המנהל מר "ובכלל  יושבת הראש לשעבר ד, האוניברסיטה

כמוסד השכלה גבוהה מרכזי , אביב פעלו מתו" כוונה לסייע לאוניברסיטת תל, אקירוב
 .במדינת ישראל

, ישראלנציגי הציבור בוועדי  המנהלי  של האוניברסיטאות ב: מ  הפרט אל הכלל
ה  נדב" חשוב ומרכזי בניהול , העושי  את מלאכת  בהתנדבות ומתו" שליחות

 ה  תורמי  במומחיות  ובניסיונ  שצברו  תרומת  כפולה . ובהובלה של מוסדות אלו
כמו כ  ה  מביאי  את נקודת המבט הציבורית לתהליכי ; בשני  רבות של עשייה

אשר על כ  יש מקו  לעודד את . י הבחינה וההחלטה של הוועדי  המנהל, החשיבה
 .שילוב  של הטובי  ביותר בגופי  אלו

, ממצאיו של דוח זה מלמדי  כי יש לפעול לכ" שעבודת הוועדי  המנהלי  בכלל
: יושתתו על שני עוגני  חשובי , ושילוב  של נציגי הציבור בוועדי  המנהלי  בפרט

י האחריות של כלל הגופי  הסמכויות ותחומ,  הגדרה ברורה של התפקידי  האחד 
כדי להבטיח סביבה תפקודית ברורה ומוגדרת , והגורמי  המנהלי  של האוניברסיטה
 נקיטת צעדי  שיבטיחו שכל  העוג  השני . של הוועד המנהל ונציגי הציבור שבו

הפעולות הנוגעות למינוי  של נציגי הציבור לוועד המנהל ולפעילות  בו ייעשו על פי 
וריות המחייבות את האוניברסיטה כמוסד ציבורי הממומ  מתקציב הנורמות הציב

 .המדינה
ראוי שהמוסדות להשכלה גבוהה יפיקו מהערה כללית זו , לדעת משרד מבקר המדינה

ומהערות נוספות המפורטות בדוח את הלקחי  הדרושי  באופ  שיתרו  לשילוב 
יעיל של גו) הנהלה חשוב המיטבי של נציגי הציבור בוועדי  המנהלי  ולתפקוד תקי  ו

 .זה
כמו כ  ראוי שהמועצה להשכלה גבוהה תבח  ביסודיות את מכלול הליקויי  שפורטו 

תסיק מה  מסקנות לגבי אופ  פעילות  של כלל המוסדות האקדמיי  ותית  , בדוח זה
 .את ההנחיות הדרושות בעניי  זה
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 השקעות פיננסיות
מקור  של . יי  שבה  סכומי  ניכרי האוניברסיטאות מנהלות תיקי נכסי  כספ

 1בעודפי תזרי  מפעילות שוטפת וביעודות, הכספי  בתיקי הנכסי  הוא בתרומות
א  התור  התנה את (הכספי  שמקור  בתרומות מנוהלי  כקרנות צמיתות . שונות

התרומה בהשקעת כספיה לצמיתות ובשימוש בפירות ההשקעה בלבד למטרות 
א  התור  קבע כי יש להשתמש בכספי התרומה  (או כקרנות מתכלות) שקבע

האוניברסיטאות משקיעות את הכספי  באפיקי ). בהדרגה במהל  כמה שני 
מדי שנה בשנה משתמשות . השקעה שוני  כדי לשמור על ערכ  הריאלי

לרוב על ידי , 2האוניברסיטאות בתשואה מההשקעות לצרכי  המוגדרי  מראש
 . לוואות לסטודנטי מלגות וה, כגו  מחקר, התורמי 

נכסי  )  האוניברסיטה"להל  ג  ( עמדו לרשות אוניברסיטת תל אביב 2009בספטמבר 
ח מה  נוהלו על ידי ועדת " מיליארד ש1.9, ח" מיליארד ש2.3"כספיי  בסכו  של כ

 ועדת "להל  (שהיא ועדת משנה של הוועד המנהל , ההשקעות של האוניברסיטה
אג' הכספי  של האוניברסיטה . 3ח נוהלו בנפרד"ש מיליארד 0.4"ו, )ההשקעות

 . אחראי להשקעת הנכסי  על פי הנחיות ועדת ההשקעות
השקעות פיננסיות " פורס  פרק בנושא 2006ב ממאי 56בדוח מבקר המדינה 

ובו פורטו , ) הדוח הקוד "להל  " (גוריו  בנגב"איל  וב "בר, אביב"באוניברסיטאות תל
 .לאוניברסיטה, יתרבי  ה, ממצאי  הנוגעי 

בי  , שהתאפיי ,  בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי" 2009אפריל "בחודשי  מרס
את כל ,  מימשה האוניברסיטה"בירידות שערי  ניכרות בשוקי ההו  בעול  , היתר

הקונצרניות שבסיכו  ) ח" האג"להל  (המניות שהיו בהחזקתה ואת איגרות החוב 
  . ת בעניינהבעקבות החלטה שהייתה מחלוק

 פעולות הביקורת
 עקב משרד מבקר המדינה לסירוגי  אחר תיקו  2010אוקטובר  בחודשי  מאי

).  המעקב להל  (הליקויי  בכמה נושאי  שהועלו בדוח הקוד  באוניברסיטת תל אביב 
פעולות השלמה . גוריו  איל  וב  במעקב לא נבדק תיקו  הליקויי  באוניברסיטאות בר

  להל  (בוועדה לתכנו  ולתקצוב שלה , )ג" מל להל  (להשכלה גבוהה נעשו במועצה 
משרד מבקר המדינה ).  הרש  להל  (ואצל רש  ההקדשות במשרד המשפטי  ) ת"ות

בדק ג  את תהלי" קבלת ההחלטות של האוניברסיטה בעניי  מימוש תיק המניות 
חלטת הוועד המנהל ח הקונצרני שיש בה  סיכו  ואת הפעולות שננקטו ליישו  ה"והאג

 . 2009בעניי  זה בתחילת 
__________________ 

התחייבות לזמ  ארו  שסכומה ומועדי (כעתודה נכסי  שנצברו לש  מימוש התחייבות הרשומה במאז    1
 ).פירעונה נאמדי 

 . מדי שנה בשנה משתמשות האוניברסיטאות ג  בחלקי  מהקרנות אשר לקרנות מתכלות   2
כגו  ניהול , שבעה תיקי נכסי  כספיי  מנוהלי  על ידי אג  הכספי  בחשבונות נפרדי  מסיבות שונות  3

 . אוניברסיטאותע  התור  וניהול משות  ע  כמה
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משרד מבקר המדינה מדגיש כי הוא לא בח  א  ההחלטה למכור את תיק המניות 
 תהלי" קבלת ההחלטותאלא רק את , ח הקונצרני של האוניברסיטה הייתה נכונה"והאג

אי  לראות בדוח זה משו  חוות דעת כלשהי על עצ  ההחלטה . בנושא ואת אופ  יישומ 
החלטה בעניי  זה נתונה לשיקול הדעת של הגורמי  הנוגעי  בדבר . האמורה

  .ולכ  משרד מבקר המדינה לא מצא מקו  לעסוק בכ", באוניברסיטה
 עיקרי הממצאי 

 מעקב אחר תיקו  ליקויי 
קובע את החובה , ) החוק להל   (]נוסח משולב[ 1958 ח"התשי, וק מבקר המדינהח .1

למנות צוות לתיקו  )  הוועד המנהל לעניי  האוניברסיטה (של ראש הגו( המבוקר 
למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו לש  דווח ל וכ  ל"ליקויי  בראשות המנכ

על הדרכי  לתיקו  הליקויי  והמועד לתיקונ  , תיקו  הליקויי  שהעלתה הביקורת
קימה צוות האוניברסיטה ה. ועל הליקויי  שהוחלט לדחות את תיקונ  והנימוקי  לכ"

כשנתיי  וחצי אחרי , לתיקו  ליקויי  רק לאחר פניית משרד מבקר המדינה אליה
 .פרסו  הדוח הקוד 

, 2005א( שהאוניברסיטה החלה לגבש טיוטת נוהל לוועדת השקעות כבר בשנת  .2
הנוהל בנושא נכנס לתוק( רק , במהל" הביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה

יה האמורה של משרד מבקר המדינה לאוניברסיטה בעניי  לאחר הפני, 2009ביולי 
 .הדיווח על תיקו  הליקויי 

השקעות ל האוניברסיטה דאז ועדה לקביעת נהלי  בנושא " מינה מנכ2005בשנת  .3
 עד .2005והיא הייתה אמורה להגיש את המלצותיה עד ספטמבר , לאג( הכספי 

האוניברסיטה את גיבוש הנהלי  לא השלימה , מועד סיו  הביקורת, 2010אוקטובר 
 . האמורי 

נוהל ועדת ההשקעות עסק בצור" במניעת מצב של ניגוד ענייני  בקרב נציגי  .4
אול  הוא לא עסק כלל במניעת מצב זה בקרב חברי הסגל האקדמי , הציבור בוועדה
 .א( שג  ה  עלולי  להיות במצב של ניגוד ענייני , החברי  בוועדה

,  העסקיות קעות לא נדרשו לגלות את זיקותיה  השונות חברי ועדת ההש .5
 .  בהצהרה חתומה לפני מינוי  לחברי  בוועדה הפוליטיות והאישיות , החברתיות

האוניברסיטה עדיי  מנכה חלק ניכר מתשלומי ההקצבות המקבילות .6
4

  להל   (
יעור התקורה ש(נוס( על ניכוי תקורה בשיעור המקובל באוניברסיטה , )הניכוי הראשוני

ממסמכי האוניברסיטה אי  ). 35%הוא , למשל, המנוכה מרוב פירות קרנות המחקר
ומכא  , ניכוי זה הוא תקורה במהותו. לדעת מה הסיבות לביצוע הניכוי הראשוני

שבפועל מנכה האוניברסיטה מההקצבות המקבילות תקורה ששיעורה גבוה הרבה יותר 
לפיכ" מנכה האוניברסיטה . קרנות הרגילותמשיעור התקורה שהיא מנכה מפירות ה

 .66% כ, למשל, מההקצבות המקבילות לקרנות מחקר
__________________ 

על פי סכומי הקרנות הצמיתות שה  , ת מדי שנה בשנה"כספי  שהאוניברסיטאות מקבלות מוות  4
 .מנהלות ומקור  בתרומות



 295 אביב אוניברסיטת תל

האוניברסיטה עדיי  לא רשמה כהקדשות את רוב הקרנות הצמיתות המוגדרות כ"  .7
ועמדתה בעניי  זה מגובה בחוות דעת בנושא שנת  יוע/ משפטי , לפי דרישת התור 

רישו  קרנות אלה כהקדשות אצל . 2006 בשנת חיצוני לוועד ראשי האוניברסיטאות
, למנוע שימוש לרעה בנכסי הקרנות, הרש  דרוש כדי לאפשר פיקוח ציבורי עליה 

במצב . לתרו  לשמירה על ערכ  ולהבטיח שינוצלו רק למטרות שסוכמו ע  התורמי 
על פי הדוחות הכספיי  של . הנוכחי ספק רב א  מתקיי  הפיקוח הציבורי הדרוש

 1,900 במועד זה היא ניהלה כ,  ולפי נתוני  נוספי  שמסרה30.9.09 יברסיטה מהאונ
, )8% כ( מה  155א" רק , ח" מיליארד ש1.7 קרנות צמיתות ומיועדות שס" כספיה  כ

נרשמו , ) מס" כספיה  של כלל הקרנות הצמיתות8% כ(ח " מיליו  ש143 שס" כספיה  כ
 . כהקדשות

מאחר שכישלו  בניהול ההשקעות "וח הקוד  כי משרד מבקר המדינה קבע בד .8
ונוכח חשיבות השמירה על איתנות  , עלול לגרו  לחריגה מהתקציב ולמשבר פיננסי

ת תשקול לקבוע כללי  מנחי  לניהול "מ  הראוי שוות, הפיננסית של האוניברסיטאות
 ת" מינתה ות2010רק ביולי ". ההשקעות ותכי  אות  בתיאו  ע  האוניברסיטאות

צוות מטעמה אשר יבח  ע  האוניברסיטאות את עמדת  ואת דר" עבודת  בנושא 
הצוות אמור להציג את . ת על מדיניות בתחו  זה"השקעות פיננסיות וימלי/ לוות

  . 2011ת עד מרס "ממצאיו לפני מליאת ות
 ח הקונצרני ויישומה"ההחלטה על מימוש תיק המניות והאג

על מנת לצמצ  את חוסר " דווח כי 11.1.09 ימה בבישיבת ועדת ההשקעות שהתקי .1
החליטה ההנהלה להמלי/ , הוודאות ולאפשר להנהלה לשלוט על היק( הגירעו  החזוי

לוועדת ההשקעות על שינוי מבנה ההשקעות ומעבר להשקעות בטוחות יותר בריבית 
 הפרוטוקולי  של". ח קונצרני"קבועה וזאת על ידי מימוש האחזקות במניות ובאג

ישיבות הנהלת האוניברסיטה שקדמו לישיבת ועדת ההשקעות האמורה אינ  מתעדי  
 .ולא ברור אפוא כיצד היא התקבלה ומה נאמר בה, החלטה כזאת של ההנהלה

 הוחלט לממש את כל 2009בישיבה שקיי  הוועד המנהל של האוניברסיטה במרס  .2
קולי  שעליה  נסמכה אחד מ  השי. ח הקונצרני שיש בו סיכו "המניות ואת האג

א  יתרת ההשקעות תהיה קטנה " קנס"ההחלטה היה שהאוניברסיטה תיאל/ לשאת ב
 ".קנס"א( על פי כ  לא הוסבר בישיבה מה משמעותו של ה. מיתרת הקרנות

 המציא אג( הכספי  לחברי הוועד המנהל מסמ" ובו 2009לפני הישיבה במרס  .3
 והרכב תיק 2009 עד פברואר 2007 ממאי תמצית מדיניות ההשקעות של האוניברסיטה
במסמ" לא נכללו פרטי  ונתוני  . 2009ההשקעות בניהול ועדת ההשקעות בפברואר 

כלומר עד כמה קרובה (חשובי  כגו  יתרת הקרנות לעומת יתרת ההשקעות 
שאפשר " קנס"ה, )של ההתחייבויות לתור " קו האדו "האוניברסיטה ל

המסמ" ג  . רכי פעולה שונות ותוצאות חזויות שלה ד, שהאוניברסיטה תצטר" לשל 
ח הקונצרני ודרכי  להשקעת הכספי  א  "לא כלל חלופות למימוש תיק המניות והאג

חברי הוועד המנהל לא ביקשו להמציא לה  מסמ" מפורט . תתקבל החלטה לממשו
 . ובהיעדרו ספק א  יכלו לקבל החלטה מושכלת, כאמור

ועדת ההשקעות היא שהייתה אמורה , 2009נהל ממרס על פי החלטת הוועד המ .4
מאחר שוועדת ההשקעות . ח הקונצרני שבסיכו "להורות על מימוש המניות והאג

באישורה של יושבת , ל הכספי  דאז"ביקשה לדחות את ביצוע ההחלטה מימש סמנכ
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את כל תיק המניות של האוניברסיטה, הראש דאז של הוועד המנהל
5

בעקבות המימוש . 
יושבת הראש דאז לא עדכנה את חברי הוועד המנהל . תפטרו חברי ועדת ההשקעותה

בעוד מועד לגבי ההתרחשויות האמורות ולא הביאה לידיעת  שחברי ועדת ההשקעות 
ר "סירבו לבצע את החלטת הוועד המנהל וביקשו לדחותה עד קיו  פגישה בינה ובי  יו

 מסר אג( הכספי  של 2009ר ממסמכי האוניברסיטה עולה כי בספטמב .הוועדה
הערכה שלפיה ההפסד של האוניברסיטה , לבקשתה, האוניברסיטה ליושבת הראש דאז

ח " מיליו  ש70  נאמד בכ2009ממימוש המניות בלבד עקב החלטת הוועד המנהל ממרס 
2009באוגוסט 

6

. 
 16.3.09  מהחלטת הוועד המנהל ב במהל" כל התקופה שבה התרחשו הדברי   .5

ר ועדת ההשקעות דאז " לא נפגשו יו  23.4.09 תפטרות חברי ועדת ההשקעות בועד ה
 . כדי לדו  בנושא, ויושבת הראש דאז

לא התערבו , ל הכספי "שהיו ממוני  על סמנכ, ל האוניברסיטה והנשיא דאז"מנכ .6
  . 2009בדר" שבה הוא ייש  את ההחלטה של הוועד המנהל ממרס 

 סיכו  והמלצות
ביקורת מעקב של משרד מבקר המדינה נובעת מ  הצור" לוודא שהגופי  חשיבותה של 

המבוקרי  אכ  תיקנו את הליקויי  ושהביקורת הניעה אות  לנהוג על פי החוק ועל פי 
על כ  ממלי/ . סדרי מינהל תקיני  והביאה לידי שיפור פעולת  וחיסכו  של כספי ציבור

 כי יבחנו את הליקויי  שפורטו משרד מבקר המדינה לכל המוסדות להשכלה גבוהה
הסדרת פעילות , בדוח זה ובדוח קוד  בעניי  הפיקוח והבקרה על ביצוע ההשקעות

ההשקעות על כל צדדיה בנהלי  מתאימי  ורישו  הקרנות הצמיתות שמקור  בכספי 
ככל שהדברי  רלוונטיי  , תרומות וייעוד  נקבע על ידי התורמי  אצל רש  ההקדשות

 . קחי  ויישמו אות יפיקו ל, לה 
הממצאי  שהועלו בביקורת זו בעניי  דר" קבלת ההחלטה בדבר מימוש תיק המניות 

 מלמדי  2009אפריל  ח הקונצרני של האוניברסיטה ויישומה בחודשי  מרס"והאג
הוועד המנהל ומי , שהיו פגמי  וטעויות בהליכי הטיפול בנושא של האוניברסיטה

ניח כי אילו מימשה האוניברסיטה את כל ההמלצות יש מקו  לה. שעמדה אז בראשו
כמה מהליקויי  המועלי  בדוח זה היו , שנכתבו בדוח הקוד  של מבקר המדינה

 . נמנעי 
על מוסדות אוניברסיטת תל אביב לנקוט צעדי  ליישו  ההמלצות ולתיקו  הליקויי  

 . שפורטו ה  בדוח הקוד  וה  בדוח זה
למנוע את הישנות הליקויי  שהועלו בדוח ביקורת זה כדי , לדעת משרד מבקר המדינה

על האוניברסיטה לבחו  ביסודיות את המתכונת הראויה לקבלת החלטות בעניי  
ואחר כ" לקבוע בנוהל , מדיניות ההשקעות שלה ואת הסמכויות של ועדת ההשקעות

 . מחייב את הכללי  בעניי  זה ולפעול ליישומו
__________________ 

 . הדוח אינו עוסק בעניי  זה. ח הקונצרני של האוניברסיטה" שונתה מדיניות החזקת האג2009במאי   5
 לעומת שווי המימוש שלה  במרס 2009ת באוגוסט הערכה זו התבססה על השווי של המניות האמורו  6

2009. 
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ת בניהול ההשקעות עלול לגרו  לחריגה מהתקציב מאחר שכישלו  של האוניברסיטאו
על המועצה , ונוכח חשיבות השמירה על איתנות  הפיננסית, שלה  ולמשבר פיננסי

להשכלה גבוהה והוועדה לתכנו  ולתקצוב שלה להשלי  בדחיפות את בדיקת  בעניי  
ח כפי שהמלי/ משרד מבקר המדינה בדו, העקרונות המנחי  הראויי  לניהול השקעות

 רישו  קרנות  וכ  את גיבוש עמדת  בנושאי  האחרי  המפורטי  בדוח זה , הקוד 
 .כהקדשות וניכוי עמלות מההקצבות המקבילות



 
 



 299 

   מ" חברה לתחבורה ציבורית בע ד  
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  , מ" חברה לתחבורה ציבורית בע בד  
ווי הנוסעי  של החברה ובמסופי הנוסעי  ובמשרד האוצר נבדקו השירות בק

  .השוני  אשר בשימושה וטיפול  של הנהלת ד  ומשרדי הממשלה בתחו  זה
 השירות לנוסע 

נותנת בעיקר ) חברת ד  או החברה, ד   להל  " (מ"חברה לתחבורה ציבורית בע ד "
צפו  עד מרעננה ב, רוב  בגוש ד  והסביבה, שירותי תחבורה ציבוריי  בקווי  קבועי 

 .ראשו  לציו  בדרו 
 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את השירות של 2010אוגוסט  2009בחודשי  יולי 

  .במשרד התחבורה ובמשרד האוצר, הבדיקה נעשתה בד . החברה בקווי הנוסעי 
 עיקרי הממצאי 

.  של הנסיעות מהמתוכנ 97% נסיעות ובוצעו 2,760,530 תכננה החברה 2008בשנת  .1
 . נסיעות82,816לא בוצעו באותה שנה 

משרד מבקר המדינה בדק שבעה קווי  שהפעילה ד  במדג  של ארבעה חודשי   .2
 נסיעות פחות 2,240מ  הנתוני  עולה כי היא תכננה מראש . 2008#2009מתו" השני  

 נסיעות פחות מ  המספר הנדרש 2,811ממספר  הנדרש ברישיו  הקווי  וקיימה 
לת ד  לא ביררה את הדבר ולא העבירה למשרד התחבורה דוח ביצוע הנה. ברישיו 

בקווי  מסוימי  יש ביקוש יתר לשירות . נסיעות בקווי השירות שלה באות  שני 
 . ואול  החברה לא השתמשה בנתוניה כדי לפתור את הבעיה, בשעות מסוימות

במדויק על הביקורת העלתה כי הסכ  הסובסידיה בי  החברה לממשלה לא מגדיר  .3
ולמתקני  הדרושי  להפעלת תחבורה , לשירותי , מי חלה חובה לדאוג לסככות

.ושר התחבורה לא קבע תנאי  למת  רישיו  למתק  תחבורתי, ציבורית ברמה נאותה
1 

__________________ 
יכול לכלול בתוכו שטחי . מקו  שבו מתבצע מעבר נוסעי  אל אמצעי התחבורה הציבורית וממנה  1

 .עסקי  ומגורי  הנמצאי  באותו מבנה או בסמיכות לו, מסחר
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ג "ר, א" תחנות אוטובוס שבשימוש חברת ד  בת30 של 2009מבדיקה ביולי  .4
בכל התחנות שנבדקו לא היה לוח .  הנסיעה מה  לא הוצג מסלול#15וגבעתיי  עולה כי ב

 . זמני  מעודכ  של הקווי  היוצאי  מה 
מנהל פניות הציבור של החברה לא ציי  . הנהלת החברה לא דנה בתלונות הציבור .5

הוא לא כלל בו נתוני  על ". מוצדקות#בלתי"ו" מוצדקות"בדוח הרבעוני שלו תלונות 
לא טופלו ועל אות  פניות שבטיפול בה  חרגה מספר הפניות שטופלו ועל מספר אלה ש
 . לפי הנוהל שלה, החברה מלוח הזמני  למת  מענה לפונה

לא נקבעו מנגנוני ההתחשבנות בי  הממשלה ובי  ד  בגי  עמידה של החברה ברמת  .6
  .השירות הנדרשת ממנה
 סיכו  והמלצות 

. א וגוש ד "רופולי  תד  היא המפעילה הגדולה ביותר לשירותי תחבורה ציבורית במט
במחצית הראשונה , רמת השירות שלה, לפי דיווחי חברת הבקרה של משרד התחבורה

ג  במקרי  שבה  התגלו . הייתה בתחתית הדירוג ובמגמת ירידה, 2008של שנת 
חריגות לא פעל משרד התחבורה באופ  נחר) על מנת להביא לתיקו  הליקויי  ועל ידי 

 . חברה לנוסעי כ" לשפר את השירות של ה
, תכנו  נסיעות: דוח זה מצביע על ליקויי  של ד  בתחו  השירות לנוסע על כל מרכיביו

, ספירת נוסעי , תפעול מסופי נוסעי , צפיפות בכלי הרכב, איסו* נוסעי  בתחנות#אי
על ד  ועל משרד התחבורה לתק  את הליקויי  המצויני  . מידע לנוסע ופניות הציבור

 . להבטיח שירות ברמה נאותה לנוסעי  בחברת ד בדוח זה כדי 
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   המועצה לניסויי  בבעלי חיי 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נבדקו דרכי עבודתה של המועצה לניסויי  בבעלי חיי  שבמשרד הבריאות 
בדיקות בנושא . והפעולות שעשתה כדי לקיי  פיקוח על ניסויי  בבעלי חיי 

 החיי  שמשמשי  לניסויי  נעשו הפיקוח על הניסויי  והטיפול ברווחת בעלי
. אביב ובאוניברסיטה העברית באוניברסיטת תל, איל  ג  באוניברסיטת בר

ש "בירורי  נוספי  נעשו במשרד הבריאות ובמכללה האקדמית להנדסה ע
כ  נעשה מעקב לבדיקת . והתקבלו נתוני  בנושא ג  ממשרד הביטחו , בראודה

  .2004ורסמו בדוח מבקר המדינה ביוני אופ  תיקונ  של ליקויי  בנושא זה שפ
 הפיקוח על ניסויי  בבעלי חיי 

ות פרטיות שונות רב ח,רקחמ וניכמ,  יולתי חב, תדמיואקת לומכל, סיטאותברניאו
י מחקר והוראה ורכצל) ח" בע להל  (  חייבבעלי משי  ומשרד הביטחו  משת
ובדיקה של תרופות יתוח  פרכיצוכולוגיה ולסיהפ ואהפוהר, בתחומי מדעי החיי 

 . 1וחומרי 
 ד"התשנ, )ניסויי  בבעלי חיי (עלי חיי  ב רק צעחול שראבי קק נח1994ט וסוגבא

בשנת . עווצייהיה ממונה על ב תיאוברהשר  כיע ונקב)  חוק הניסויי  להל   (1994
 כללי  להל   (2001 א"התשס, )ניסויי  בבעלי חיי ( נקבעו כללי צער בעלי חיי  2001
איזו  ת המצוא אל "ו כי מטרת עולה2 החוקתהצעלבר סמדברי הה). ח"יי  בבעהניסו
ר חקכדי לקד  את המ  שי% ולבצע ניסויי  בבעלי חיי% להמצורהי  בי  אהמת

לבעלי חיי    רובי  הצור% למנוע ניסויי  מיותרי  ומזעור הסבל הנג, והרפואה
 שנועדו  רבותגבלותל עליה  האול  מטי, ח" בבע החוק מתיר ניסויי".  כלהבמ

י  לניסויי    היתרתלמי  כע הליבו וקח ולמזער את כאב "להפחית את השימוש בבע
היתר כללי למוסד .  1:   יתני  שני סוגי היתרי נוהכללי   וקי החלפ.  ח עליהולפיקו

בחוק . מסוי  שנית  לחוקר שהוסמ% לכ% היתר לעשות ניסוי.  2;   לעשות ניסויי 
וכי היא תהיה , ) המועצה להל  (ח "י תוק  מועצה לניסויי  בבעהניסויי  נקבע כ

 . 3הממונה על ביצוע החוק
__________________ 

 .ח"מקצת  ג  למטרות של רווחת בע  1
 .2127ח "ה, 1992 ב "שנהת, הצעת חוק צער בעלי חיי  :ראו  2
 . ראו להל , בעניי  המועצה והרכבה  3
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  להל   (4ח" פרס  מבקר המדינה דוח על נושא הפיקוח על ניסויי  בבע2004בשנת 
ובו צוינו ליקויי  רבי  באיכות הפיקוח שנעשה על הניסויי  על ידי , )2004 הדוח מ

 .  להשכלה גבוהההמועצה ועל ידי מוסדות אחדי
 החליט 2009בעקבות ישיבה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בדצמבר 

  . 2004 מבקר המדינה לעקוב אחר תיקו  הליקויי  שעליה  הצביע בדוח מ
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את דרכי עבודתה 2010אוגוסט  בחודשי  אפריל
הבדיקה כללה ג  . ח"ולות שעשתה כדי לפקח על ניסויי  בבעשל המועצה ואת הפע

בדיקות בנושא הפיקוח על . 2004 מעקב אחר תיקו  חלק מהליקויי  שצוינו בדוח מ
ח שמשמשי  לניסויי  נעשו ג  בשלוש "ח וטיפול ברווחת בע"ניסויי  בבע

. עבריתאביב והאוניברסיטה ה אוניברסיטת תל, איל  אוניברסיטת בר: אוניברסיטאות
. ש בראודה"בירורי  נוספי  נעשו במשרד הבריאות ובמכללה האקדמית להנדסה ע

 . נתוני  בנושא התקבלו ג  ממשרד הביטחו 
יצוי  כי בדוח זה משרד מבקר המדינה אינו נוקט עמדה בנוגע לשאלה א  ראוי לבצע 

ניסויי  ח לפי חוק ה"אלא בודק את איכות הפיקוח על הניסויי  בבע, ח"ניסויי  בבע
  .ח ולפי הנהלי  הקיימי "לפי כללי הניסויי  בבע, ובוח  א  הניסויי  בוצעו לפי החוק

 עיקרי הממצאי 
 פיקוח המועצה לניסויי  בבעלי חיי  

 לביצועלמת  היתרי  כללי   על פי חוק הניסויי  תפקידי המועצה כוללי  קביעת
 החיי  יבל הנגר  לבעל הסלהביא לצמצו כדי  ביצוע  דרכיאת  וח"בבעניסויי  

בתחו  מזעור הסבל לחיות   בדבר ההכשרהקביעת כללי ; מניעת ניסויי  מיותרי לו
תכניות הסברה בנושאי  שבתחו  פעילותה ותכניות השתלמות והדרכה גיבוש ; מעבדה

נוס% על כ$ למועצה ניתנה סמכות לגביית . ח"ניסויי  בבעל הנוגעי לחוקרי  בנושאי  
בי  , ח שהתקינה המועצה נכללות"בכללי הניסויי  בבע .להיתרי אגרות לבקשות ו

הוראות להכשרת , הוראות הנוגעות למת  היתרי  לביצוע ניסויי  במוסדות, היתר
 .חוקרי  והוראות לדרכי ביצוע ניסויי 

. בחוק הניסויי  נקבע כי המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה
 .התקינה תקנו  לקביעת סדרי עבודתההועלה כי המועצה טר  

ה צ ע ו מ ה ת  ו ד ע המועצה הקימה בהתא  לחוק הניסויי  ועדה קבועה למת  : ו
, המוסמכת בי  היתר, 5היתרי  לביצוע ניסויי  בבעלי חיי  וועדה קבועה לביקורת

__________________ 
הפיקוח על ניסויי  ", „Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ‰‰, ראו מבקר המדינה  4

 .204 181' עמ, 2004יוני , "בבעלי חיי 
 . יצוי  כי ועדה זו אינה עוסקת בביקורת  5
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כ  הקימה המועצה ועדת ערר קבועה לדיו  . י לשנות את ההיתרו להשעות ,לבטל
נמצא כי ועדת הביקורת . הוק ינרי  במוסדות וועדות אדבהיקפי משרה של וטר

היעדר  של ועדות משנה .  בעקבות פנייה אליה2005התכנסה רק פע  אחת בשנת 
 .מקשה על המועצה למלא את תפקידיה ביעילות, שיתכנסו בי  ישיבות המועצה, נוספות

י  נ ו י ד ב ת   ו ח כ ו נ ו ה  צ ע ו מ ה י  ר ב ח ב  כ ר בדיו  של ועדת החינו$  :ה
 נקבע כי מטרת ההרכב של 1992  של הכנסת בעניי  חוק הניסויי  שהתקיי  בוהתרבות

פיקוח על ניסויי  [לא לתת למעוניני  בניסויי  שליטה על "חברי המועצה היא 
אול  המועצה לא קבעה , בחוק הניסויי  נקבע מהו ַהִמְניי  לאישור כללי ]". ח"בבע

לו יתר החלטותיה וא% לא קבעה מהו מה צרי$ להיות ַהִמְניי  המזערי שעל פיו יתקב
היחס הראוי בישיבות המועצה בי  מספר הנציגי  הנוטלי  חלק בניסויי  ובי  מספר 

נמצא שהיו ישיבות שבה  מרבית המשתתפי  היו נציגי  . הנציגי  הבלתי קשורי 
 .התומכי  בניסויי 

ה צ ע ו מ ה י  ר ב ח ל  ש י   י ו נ י  23חוק הניסויי  קובע כי על המועצה לכלול  :מ
 20 כיהנו במועצה 2010 ועד יולי 2009מאמצע שנת ; חברי  שימונו על ידי שר הבריאות

 שר הבריאות עדיי  לא מינה נציג ממשרד 2010בסו% דצמבר , נוס% על כ$. חברי  בלבד
שר המדע והטכנולוגיה הציע נציג זה רק בסו% (המדע והטכנולוגיה לחברות במועצה 

זאת לאחר שבמש$ שלוש שני  לא פעלו , )2011ינואר  והנציג מונה בסו% 2010דצמבר 
 .שר הבריאות ושר המדע והטכנולוגיה לאייש משרה זו

ת ו ד ס ו מ ה ל  ע ה  צ ע ו מ ה ח  ו ק י הביקורת העלתה כי הרכב הוועדות .  1:   פ
ובתהלי$ האישור של בקשות , הפנימיות של האוניברסיטאות שנבדקו אינו מגוו  דיו

 ; ח"בבע" מעונייני  בניסויי " חברי ועדה שאינ  ח לא שותפו"לביצוע ניסויי  בבע
 היא התקינה את 2001כמו כ  בשנת , 1998המועצה הכינה נהלי  בנושא בשנת .  2

 המוסדות שנית  לה  אישור לביצוע 596נמצא כי הנהלי  של . ח"הכללי  לניסויי  בבע
;   2001 משנת  ולא עודכנו לכללי 1998ניסויי  מבוססי  על הנהלי  של המועצה משנת 

 פרסמה המועצה חוברת נהלי  המיועדת לוועדות הפנימיות אול  היא 2005בשנת .  3
נמצאו מקרי  שבה  טיפול .  4;   לא חייבה את המוסדות לאמ1 את הנהלי  הללו

 . המועצה במוסדות שלא קיימו את החלטותיה בעניי  היק% משרת הווטרינר היה לקוי
ת ו ד ס ו מ ה מ י   ח ו ו י ד ת  ל ב לפי הנתוני  , המועצה אינה יכולה לוודא.  1   :ק

ח בניסויי  נעשה לפי מספר "שהשימוש בבע, שבידה שמרוכזי  על פי דיווחי המוסדות
דיווחי המוסדות ג  אינ  מאפשרי  למועצה . בעלי החיי  שאכ  הותר לשימוש

להשוות בי  מספר ההיתרי  לניסויי  שניתנו בשנה מסוימת ובי  מספר בעלי החיי  
 דורשת המועצה מהמוסדות לדווח לה 2009משנת .  2;   שימשו לניסויי  באותה שנהש

 82%נמצא כי רק . אחת לשנה ג  על הפעילות הווטרינרית המתבצעת בבתי החיות
 מהמוסדות 65%ורק , ח דיווחו כנדרש" ניסויי  בבע2009מהמוסדות שביצעו בשנת 

 .את הדיווחי  האמורי ח העבירו " ניסויי  בבע2010שביצעו עד אוגוסט 
ע ב ב י   י ו ס י ו "נ ח ט י ב ה ד  ר ש מ ב חלקו של משרד הביטחו  בשימוש  :ח 

ח לצור$ ניסויי  הוא משמעותי בהשוואה למספר בעלי החיי  "בסוגי  מסוימי  של בע
חוק הניסויי  אינו מחייב את משרד הביטחו  . שבה  נעשה שימוש כזה ביתר המוסדות

של , 1998 ח"התשנ, בקשות לפי חוק חופש המידעבעקבות ; להעביר דיווחי  למועצה
__________________ 

 .יו  ניסויי  בבעלי חיי חלק ממוסדות אלה אינ  מבצעי  ה  6
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מסר ,  לקבל מידע ממשרד הביטחו 2009  ו2005ח בשני  "ארגוני  הפועלי  למע  בע
 נתוני  בלתי מסווגי  לגבי 2009 ובאפריל 2005משרד הביטחו  למבקשי  בנובמבר 

בקר כמו כ  משרד הביטחו  כתב למשרד מ; 2008 2004ח בניסויי  בשני  "שימוש בבע
 כי הוא מאשר העברת מידע בלתי מסווג ונתוני  כלליי  לגורמי  2011המדינה בינואר 

 . חיצוניי 
המועצה ומשרד הביטחו  יבחנו , משרד מבקר המדינה מעיר כי ראוי שמשרד הבריאות

קביעת הסדר ולפיו משרד הביטחו  יעביר למועצה מדי שנה מידע בלתי מסווג בנוגע 
וזאת בי  היתר על מנת שתוכל לכלול נתוני  , משרד הביטחו ח ב"לשימוש שנעשה בבע

בהקשר . ח לצור$ ניסויי "אלה בנתוני  שהיא מפרסמת על היק% השימוש שנעשה בבע
זה ראוי ג  לבחו  את האפשרות שמשרד הביטחו  יעביר למועצה דיווח שנתי על 

ויות לשפר את פעולות אלו עש. מתכונת פעילותה של ועדת הניסויי  הפועלת במסגרתו
ההליכי  המקצועיי  אשר הגורמי  הממשלתיי  הנוגעי  בדבר מבצעי  בתחו  זה 

 . ולהגביר את שקיפותה של הפעילות שמקיי  משרד הביטחו  בתחו  זה
ה צ ע ו מ ה ל  ש ת  י ר נ י ר ט ו ו ה ל  ש ח  ו ו י ד ה ו ח  ו ק י פ  20047 בדוח מ.  1   :ה

ונמצא כי במועד סיו  , צוי  כי המועצה לא הגדירה במפורט את תפקידי הווטרינרית
תוקנו המועצה לא בדקה בתו$ פרק זמ  סביר א  .  2;   הביקורת הדבר עדיי  לא נעשה

בביקורת הנוכחית נמצא כי .  3;   הליקויי  שמצאה הווטרינרית בסיוריה וכיצד תוקנו
 ; וטרינרית המועצה אינה מתעדת באופ  שוט% את ממצאי ביקוריה בבתי החיות

 .ובדת על פי תכנית עבודה תקופתיתהווטרינרית אינה ע.  4
ה    צ ע ו מ ה ל  ש י  ע ד מ ה ע   ו י המועצה לא הגדירה את סמכויותיו של .  1   :ה

נמצא כי בשל .  2;   המומחה המוגדר על ידה כיוע1 המדעי על א% חשיבות תפקידו
היוע1 המדעי בודק אות  באיחור , ההיק% הגדול של האישורי  של הוועדות המוסדיות

עוד נמצא שלעתי  דרש . נה וחצי ולעתי  א% נגר  עיכוב ממוש$ יותרשל כשנה עד כש
כ$ שחלק , היוע1 לתק  את האישורי  בעת שהניסויי  היו בעיצומ  או לאחר סיומ 

 . מהמלצותיו לא היו רלוונטיות
ת ו י ח ה י  ת ב ב י   ד ב ו ע ה ת  ר ש כ המועצה אינה מחייבת את המוסדות .  1   :ה
ח יעברו קורסי רענו  "וסקי  בניסויי  בבעלדאוג לכ$ שהחוקרי  והסטודנטי  הע

חלק .  2;   יכולות לעבור שני  רבות מאז שחוקר עבר את הקורס הנדרש, כ$; בנושא
מהוועדות המוסדיות מאשרות טופסי בקשה להיתרי  לניסויי  בלא שמבקש ההיתר 
הציג תעודת הרשאה המעידה על השתתפותו בקורס ההכשרה וא% בלי שציי  בטופס 

 .את פרטי הקורס, כנדרש,  האלקטרוניהבקשה
י  י ו ס י נ ל י   ר ו ש י א ל  ש ת  ב ש ח ו מ מ ה ת  כ ר ע מ המערכת .  1   :ה

, האמורה לתת כלי  למשתמשי  בה ובה  היוע1 המדעי של המועצה, הממוחשבת
בטופס הבקשה .  2;   ועקב כ$ מקשה על הפיקוח של המועצה, אינה נוחה לתפעול

לא נדרש מבקש ההיתר לכלול את כל המידע ח "האלקטרוני לקבלת היתר לניסויי  בבע
ובכלל זה מידע על ניסויי  דומי  שנעשו , ח בניסוי"הרלוונטי לאישור השימוש בבע

 .ח"בבני אד  ובבע
__________________ 

 .196' עמ, 2004 ראו בדוח מ  7
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ע ב ל  ש ל  ב ס ה ת  ג ר ד ת  ע י ב י"ק ו ס י נ ב ח "כדי למזער את הסבל של בע :ח 
י נקבע סול  של חמש דרגות שעל פיו על החוקר לציי  בטופס האלקטרוני הנזכר מה

דרגה זו נועדה לשמש מדד לרמת ההשגחה . דרגת הסבל של בעלי החיי  שישמשו בניסוי
ש "הועלה מקרה במכללה האקדמית להנדסה ע. ולרמת הטיפול הנדרשות בניסוי

 . ח בניסוי דרגת סבל נמוכה מהנדרש על פי הסול "בראודה שבו נקבעה לבע
ע ב ל  ש ה  ת מ ת"ה ו י ל כ ל כ ת  ו ב י ס ל  ש ב י   י ו ס י נ ה   ב ו  ש ע נ ש  :ח 

, "המתת חסד"ח היא "ח העילה היחידה להמתת בע"על פי החוק וכללי הניסויי  בבע
ולא מתו$ שיקולי  , כלומר לש  הפסקת סבל שלא נית  למנעו באמצעי  אחרי 

א$ , נמצא כי לאחר הניסויי  מקצת מבעלי החיי  נמסרי  לפינות חי וכדומה. כלכליי 
  .יש לדבר הצדקהבמקרי  רבי  בעלי החיי  מומתי  ולא תמיד 

 גביית אגרות
 המועצה בוחנת את האפשרות לממש את סמכותה לגבות אגרה ממגישי 2004משנת 

 היא טר  התחילה בגביית 2010אול  עד אוגוסט , ח"בקשות להיתרי  לניסויי  בבע
האגרה ומשרד הבריאות והמועצה א% לא פעלו למיצוי בירור הנושא ובכלל זה במשרד 

  . האוצר
 ח"לניסויי  בבעחלופות 

, הביקורת העלתה כי ככלל לא דנה המועצה בנושא חלופות שונות לעריכת הניסויי 
 . להוציא דיו  אחד בו נשקלה שיטת ניסוי חלופית

בעקבות הביקורת הודיעו משרד הבריאות והמועצה כי ה  פועלי  לתק  רבי  מ  
משפרי  את , מועצהובכלל זה ה  מגבשי  נהלי  לעבודת ה, הליקויי  שצוינו בדוח

נוקטי  אמצעי  נגד מוסדות שפועלי  , דרכי הדיווח של המוסדות והטופס האלקטרוני
פועלי  לגביית , מוסיפי  תק  חלקי של וטרינרית נוספת במועצה, באופ  בלתי תקי 

ל משרד הבריאות א% "מנכ. ובוחני  דרכי  לקבלת מידע ממשרד הביטחו , אגרות
ח יתקיימו " שבו הודגש כי ניסויי  בבע8לגבי הצהרת הלסינקי חוזר 2011פרס  בינואר 

  .אד  וכי ה  אינ  תנאי מקדמי ומחייב לביצוע ניסויי  בבני, רק א  אי  חלופה אחרת
__________________ 

' עמ, "הפיקוח על ניסויי  רפואיי  בבני אד ", )È˙ ˘ ÁÂ„55·) 2004 , בעניי  זה ראו מבקר המדינה  8
וה  מחייבי  , נערכי  באר# ובעול  זה עשרות שני ... ניסויי  רפואיי  בבני אד "בדוח צוי  כי . 496

 גיבש ארגו  הבריאות העולמי המלצות מנחות שנאגדו במסמ% רשמי 1964בשנת . הליכי פיקוח ובקרה
תכנונו וביצועו של כל הלי% ניסויי הכרו% בהשתתפות בני אד  יועבר "... הצהרת הלסינקי"הידוע כ
תקנות ). ועדת הלסינקי(... הערות והנחיה לוועדה בלתי תלויה שהתמנתה במיוחד לצור% זה , לש  עיו 
"... נוהל לניסויי  רפואיי  בבני אד "ו... 1980'א"התשמ, )ניסויי  רפואיי  בבני אד (ע  בריאות ה

 ".מסדירי  את הכללי  הנוגעי  לניסויי  באר#, 1999שפרס  אג( הרוקחות במשרד הבריאות בשנת 
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 איל   אוניברסיטת בר ח "הפיקוח על ניסויי  בבע
ח  ו ק י פ ל ת  י מ י נ פ ה ה  ד ע ו ו שהוזכר לא תוק  הליקוי .  1  : ח"על ניסויי  בבעה

ולפיו חבר הוועדה שאינו מתחו  מדעי החיי  או הרפואה אינו משתת  , 2004 בדוח מ
שניי  מהחוקרי  .  2;    בכל ישיבות הצוות המצומצ  ולא מועברות אליו בקשות

ורבי  מבעלי החיי  , ח בהיק  נרחב"המשתתפי  בוועדה מבצעי  ניסויי  בבע
,  אינ  נפגשי  בפועלהחברי הוועד.  3;   המשמשי  לניסויי  שייכי  למחקרי  שלה 

אינ  רואי  את הערות עמיתיה  לגבי בקשות להיתרי  לניסויי  ואינ  עוקבי  אחר 
ח " רשאי כל מי שמבקש לקבל היתר לניסויי  בבע2010מיוני .  4;   ביצוע החלטותיה 

חברי הוועדה אינ  מבקרי  מדי פע  .  5;   לבחור מי מחברי הוועדה שידו  בבקשתו
ח "חיות שבקמפוס כדי להתרש  מהתנאי  הפיזיי  שבה  מוחזקי  בעכנדרש בבתי ה

 .המשמשי  לניסויי  ומדרכי הטיפול בה 
י  ל ה הביקורת הנוכחית העלתה כי האוניברסיטה לא הפיצה בקרב כל  . 1 :  נ

 2005 ח את התקנו  המעודכ  שלה מ"החוקרי  והסטודנטי  העוסקי  בניסויי  בבע
ולמותר לציי  כי ה  לא נדרשו לאשר בחתימת  שה  , ח"הנוגע לביצוע ניסויי  בבע

הוראת הנהלה הנוגעת לבתי החיות ולוועדה .  2;   קראו אותו ומודעי  לאמור בו
ג  למרות שהוק  מרכז נוס  ובו כמה בתי חיות , 1998 הפנימית לא עודכנה מ

 .למכרסמי  ובית חיות של קופי 
י  י ו ס י נ ע  ו צ י ב ל י   ר ת י אוניברסיטה ממלאי  את מקצת מהחוקרי  ב :ה

והוועדה הפנימית אינה דורשת את תיקו  , טופסי הבקשות באופ  חלקי ולא מדויק
 . הבקשות כתנאי לאישור 

י  י ו ס י נ ב י   ק ס ו ע ה ת  ר ש כ האוניברסיטה והמועצה לא הקפידו .  1 :  ה
האוניברסיטה אינה .  2;   ח"שבניסויי  ישתתפו רק בעלי תעודת הרשאה לטיפול בבע

העניק למסיימי קורס הכשרה מטעמה תעודת הרשאה המעידה על עמידה נוהגת ל
 . ופרטי  על ההשתתפות בקורס נשמרי  ברשימות ידניות בלבד, בתנאי הקורס

ה ט י ס ר ב י נ ו א ה ר  נ י ר ט הווטרינר , נמצא כי בניגוד להסדרי  שנקבעו.  1 :  ו
נוכח .  2;   אינו מקיי  ביקורי  בבתי החיות שבפקולטה למדעי החיי  מדי יו  ביומו

יש ספק א  הפיקוח של , הליקויי  שעדיי  נמצאי  בבתי החיות באוניברסיטה
 ; הווטרינר עונה על דרישות המועצה וא  הוראות חוק הניסויי  מקוימות כנדרש

הווטרינר נמצא במצב של חשש לניגוד ענייני  מובנה נוכח היותו מנהל של אחד .  3
 .ת החיות הזה כווטרינר האוניברסיטהמבתי החיות וג  מפקח על תפקוד בי

ת ו י ח ה י  ת ב ת  ק ו ז ח ת ו י   י ח ה י  ל ע ב ת  ח ו ו  לאחר פרסו  הדוח  :ר
יחד ע  זאת נמצא כי ;  חל שיפור בתפקוד עובדי בתי החיות של האוניברסיטה2004 מ

 כיוו .  1:   מקצת הליקויי  שצוינו בדוח הקוד  הנוגעי  לעובדי  ולחוקרי  טר  תוקנו
שהו ש  ג  ,  באוניברסיטה9ת לבקרת כניסה למרבית בתי החיותשלא הותקנה מערכ

האוניברסיטה לא הגדירה בנוהל את .  2;   ח"חוקרי  שלא עברו הכשרה לטיפול בבע
, כפי שהומל' בדוח הקוד , תפקידיה  של העובדי  בבית החיות ולא חייבה אות 
) הועלו ליקויי  נוס  על כ. ח"לתעד את כל התהליכי  החשובי  הכרוכי  בהחזקת בע

__________________ 
כלומר מערכת שתאפשר רק למי שהוסמ% לכ% להיכנס לבתי החיות וג  תתעד את הכניסות והיציאות   9

 .ל מי שהמערכת אפשרה את כניסתוש



 307 המועצה לניסויי  בבעלי חיי 

הרישומי  על הכלובי  שבכל בתי החיות : בי  היתר, ובה , בפעילות  של בתי החיות
במבנה של בית חיות הדרומי נמצאו ליקויי  ; שבאוניברסיטה אינ  מפורטי  דיי 

הוועדה הפנימית לא וידאה ; ח ששהו בו ולסגירתו"חמורי  שגרמו לתמותת בע
, בבית החיות שבבניי  לחקר הסרט ; א  לחוקבהת, שדיווחיה מועברי  למועצה

נמצא כי לא נשמרי  , )כלומר תנאי סטריליות מחמירי  (SPFהאמור לפעול בתנאי 
אי  ; ח לגורמי  פתוגניי  סביבתיי "כנדרש תנאי  מחמירי  הנוגעי  לחשיפת בע
בתי החיות במרכז לחקר המוח פעלו ; פיקוח הדוק על האנשי  הנכנסי  לבתי החיות

ו  הקמת  כיחידה נפרדת משני בתי החיות האחרי  שבפקולטה למדעי החיי  מי
מוסדות האוניברסיטה לא קיימו דיו  ; ופעולת  לא הוגדרה בנוהלי האוניברסיטה

 .והמלצותיו לא יושמו, בממצאי דוח בדיקה שבוצעה במרכז לחקר המוח
י  פ ו ק ל ת  ו י ח ה ת  י ב ב ת  ו ח י ט ב י  ל ה ו  ועדת הבטיחות של המרכז.  1  : נ

א  לא לאחר אירועי  בטיחותיי  שקרו במש) , למחקר המוח לא נוהגת להתכנס כלל
מנהל בית החיות לא השתת  בשו  .  2;   השני  ודרשו הפקת לקחי  ושיפור נהלי 

ואילו ראש מינהל המרכז לחקר המוח השתתפה בישיבה , ישיבה של מועצת הבטיחות
 .קיד נאמ  הבטיחות לא אויש תפ2007מאז נובמבר .  3;   אחת בלבד

ח ו מ ה ר  ק ח ל ז  כ ר מ ה ל  ש ת  ו י ח ה י  ת ב ב י   מ ו ה י בבדיקה רפואית של  :ז
בעלי החיי  בבתי החיות של המרכז התגלה בה  זיהו  קשה שחייב את השמדת בעלי 

  . החיי  והפסקת המחקרי 
 אביב   אוניברסיטת תל ח "הפיקוח על ניסויי  בבע

י   י ו ס י נ ל  ע ח  ו ק י פ ל ה  נ ו י ל ע ה ת  י מ י נ פ ה ה  ד ע ו ו עה ב  בתת :ח"ב
. הוועדות שבאוניברסיטה עדיי  לא שוב' חבר שאינו מתחו  מדעי החיי  או הרפואה

 .2004 לעניי  זה העיר משרד מבקר המדינה ג  בדוח מ
ה נ ו י ל ע ה ת  י מ י נ פ ה ה  ד ע ו ו ה ח  ו ק י חברי הוועדה הפנימית העליונה אינ   :פ

ועדה ה   לעתי  שני נציגי פקולטה בתת; ח"מפקחי  ביעילות על הניסויי  בבע
אשר רבות מהבקשות לאישור ניסויי  ה  , ח"חוקרי  המבצעי  ניסויי  רבי  בבע

 . והדבר מעלה חשש לניגוד ענייני , שלה 
י  ל ה ;  לא עדכנה האוניברסיטה את ההנחיות לחוקרי 2010עד אוקטובר  :נ

האוניברסיטה מאפשרת לסטודנטי  ולחוקרי  להיכנס לבתי החיות ללא בקרה וא  
סויי  בלי שהצהירו בחתימת  כי קראו והבינו את נוהלי העבודה והכללי  לבצע ני

 .הרלוונטיי 
י  י ו ס י נ ב י   ק ס ו ע ה ת  ר ש כ  2004 נמש) המצב שעליו הוער בדוח מ.  1   :ה

;   ולפיו סטודנטי  העוברי  קורס הכשרה באוניברסיטה אינ  מקבלי  תעודת הרשאה
צייני  כנדרש את המספר הסידורי ח אינ  מ"סטודנטי  המשתתפי  בניסויי  בבע.  2

 .של התעודה שלה  בבקשות להיתרי  המוגשות לוועדה הפנימית ולמועצה
ע ב ת  ח ו ו ת"ר ו י ח ה י  ת ב ת  ק ו ז ח ת ו , אי  סימו  אחיד על גבי הכלובי .  1   :ח 

לא נעשית בקרת כניסה .  2;   וכל בית חיות באוניברסיטה נוקט שיטת סימו  שונה
  .  וכ) גדל החשש לזיהומי לנכנסי  לבתי החיות השוני
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  האוניברסיטה העברית בירושלי   ח "הפיקוח על ניסויי  בבע
ת ו י ח נ ה ו ת  ו א ר ו האוניברסיטה העברית היא אחד משני המוסדות האקדמיי  : ה

 . שעדכנו את נהליה  כנדרש
ה נ ו י ל ע ה ת  י מ י נ פ ה ה  ד ע ו ו הוועדה החליטה כי במקרי  מסוימי  כדאי  :ה

א) התנתה , ששימשו לניסויי  לחזקתו של גור  חו'ח "לשקול את העברת  של בע
 . זאת במציאת גור  חו' המוכ  לשאת בהוצאות הטיפול הנדרש

ה ט י ס ר ב י נ ו א ה ל  ש י   ס ו פ מ ק ב ת  ו י מ י נ פ ה ת  ו ד ע ו ו  קיימות תת :ה
ועדות של הוועדה הפנימית של קמפוס עי  כר  שמשתתפי  בה  רק חוקרי  העוסקי  

 .ח"בניסויי  בבע
ח י  ת ב ל ת  ו ש ר ה ל  ה נ תמ ו מנהל הרשות הוא ג  מנהל בתי החיות וג   :י

ח ויש בכ) חשש לניגוד ענייני  "והוא עוסק בעצמו במחקר בבע, וטרינר האוניברסיטה
הווטרינר ג  מפקח בכובעו כווטרינר המוסד על פעילותו המחקרית ובזאת יש . מובנה

הכפופי  , י חשש זה קיי  ג  כאשר וטרינרי  אחר; ג  כדי לעורר חשש לניגוד ענייני 
  .ח"מפקחי  על הניסויי  שהוא מבצע בבע, לו כמנהל הרשות
 סיכו  והמלצות

ח לש  קידו  המדע והרפואה "הניסויי  בא לאז  בי  הצור) לבצע ניסויי  בבעק חו
המתמנה על ידי , ח"המועצה לניסויי  בבע. ח"ובי  הצור) למזער את הסבל הנגר  לבע

ח לצור) ניסויי  "חוק כדי לפקח על השימוש בבעהופקדה על יישו  ה, שר הבריאות
 .ולדאוג שייעשה בהתא  לחוק

 ראוי לציי  כי המועצה תיקנה חלק מהליקויי  שמבקר המדינה העיר עליה  בדוח מ
 .ויש לציי  זאת בחיוב, 2004

ונית  היה לצפות כי במהל) תקופה ,  שני 16 יחד ע  זאת המועצה קיימת כבר כ
 לגבש לעצמה שיטות פעולה יעילות ואפקטיביות לפיקוח על ארוכה זו היא תשכיל

אול  מהממצאי  עולה כי בעניי  זה המועצה עדיי  מתפקדת כמעט ; ח"ניסויי  בבע
וג  לא תיקנה את הליקוי העיקרי שעליו הצביע מבקר , באותה מתכונת מהיו  שנוסדה

המוסדיות [ות מנגנו  שיאפשר לה לוודא שהוועד"הקמת   אי המדינה בדוח הקוד  
 ". מתפקדות כנדרש] הפנימיות

על המועצה לבצע בהקד  ארגו  מחדש של שיטות עבודתה ולגלות גישה פעילה יותר 
ח באר' ובעול  וכ  בנוגע לחלופות "בעניי  ריכוז ידע על הנעשה בתחו  הניסויי  בבע

לחברי , ח כדי שישמשו תשתית של ידע לחברי המועצה"אפשריות לניסויי  בבע
 . וועדות הפנימיות של המוסדות שקיבלו היתר לקיי  ועדות כאלה ולחוקרי  השוני ה

בידי המועצה עדיי  אי  כלי  יעילי  ואמצעי  לקבלת מידע על יעילות הפעולה של 
על המועצה לנקוט צעדי  ארגוניי  שיאפשרו לה לבחו  בהקד  את . הוועדות הפנימיות

וזאת כדי שתוכל , הניסויי  המתבצעי  בה הדיווחי  שהיא מקבלת מ  המוסדות על 
עליה ג  לנקוט את הצעדי  . במקרי  המתאימי  להגיב עליה  בסמו) למועד קבלת 

 . הדרושי  כדי שהבקרה שהיא מקיימת על המוסדות הללו תהיה יעילה יותר
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, על המועצה לפעול על מנת שנוכחות חבריה בדיוני  שהיא מקיימת תהיה גבוהה יותר
המועצה אמורה , כאמור. טות שמתקבלות בה  ישקפו את דעת רוב חבריהכ) שההחל

ח ונציגי  של "נציגי  של ארגוני  למע  בע, ח"לכלול חוקרי  העוסקי  בניסויי  בבע
בהיעדר הקפדה על מגוו  זה של חברי  במועצה ובהיעדר קביעה . משרדי ממשלה שוני 

ת לעתי  קרובות דעת  של גובר, של הִמְניי  החוקי לקבלת החלטות עקרוניות
 .וכ) לא נשמר האיזו  שאליו שא  המחוקק בעניי  זה, המצדדי  בכיוו  מסוי 

על המועצה ומשרד הבריאות ג  לפעול להסדרת נושאי  עקרוניי  הדורשי  לעתי  
ובכלל זה עליה  להסדיר בשיתו  משרד האוצר את , הבהרה של החוק או הכללי 

שמש למימו  המנגנוני  הדרושי  לשיפור יכולת נושא גביית אגרות שתמורת  ת
על המועצה לתת את הדעת על החשש לניגוד ענייני  מובנה בתפקידיה  . הפיקוח שלה

על המועצה ג  לתת . של הווטרינרי  במוסדות השוני  ולפעול למציאת פתרו  לסוגיה
עשית ח ששימשו לניסויי  הנ"את הדעת לפעולות הנדרשות מצדה למניעת המתה של בע

ח שהניסוי אינו "ולמציאת פתרונות הולמי  לסוגיית שיקו  בע, מסיבות כלכליות
 .מחייב את המתת 

הממצאי  שהעלתה הביקורת לגבי קיו  החוק והמתחייב ממנו על ידי אוניברסיטאות 
ח שיש בה  א  חשש "אביב מצביעי  על ליקויי  בטיפול  ברווחת בע איל  ותל בר

הנהלות אוניברסיטאות אלה נושאות .  המבוצעי  בה לפגיעה באיכות המחקרי 
על ; באחריות לנושא ועליה  לפעול לאלתר לתיקו  הליקויי  שהועלו בביקורת זו

 .המועצה לעקוב אחר פעולות אלה ולוודא את תיקו  הליקויי 
אביב הפיקוח שמבצעות  איל  ותל הממצאי  מלמדי  ג  שבאוניברסיטאות בר

ח שבבתי החיות של "ויש בכ) כדי לפגוע ברווחת בע, ו מספקהוועדות הפנימיות אינ
מתעורר חשש כי עבודת  של מקצת מחברי ועדות אלה נעשית . אוניברסיטאות אלה

זאת משו  שמדובר בחוקרי  המבצעי  , בשעה שה  מצויי  במצב של ניגודי ענייני 
ת ולנקוט את על המועצה והנהלות המוסדות לתת על כ) את הדע. ח"ניסויי  רבי  בבע

כי , וא  נדרש ג  בכלליה, יש לקבוע בהנחיות המועצה. הצעדי  הדרושי  בעניי  זה
חברי הוועדות הפנימיות חבי  בראש ובראשונה חובת נאמנות כלפי המועצה ורק אחר 

זאת כיוו  שוועדות אלה ממלאות את מקומה של המועצה במוסד , כ) כלפי מוסדותיה 
הוועדות הפנימיות לדאוג לדווח למועצה מיד על כל אירוע על כ  על . שבו ה  נמצאות

 . ח ועל הצעדי  שננקטו בעקבות זאת"חריג שהתרחש במוסד בתחו  הטיפול בבע
ראוי לשבח את האוניברסיטה העברית על טיפולה התקי  בכמה היבטי  של רווחת 

 .  זהח לקחת ממנה דוגמה בעניי "ועל יתר המוסדות העוסקי  בניסויי  בבע, ח"בע
נוכח הליקויי  שהועלו בדוח ביקורת זה חוזר משרד מבקר המדינה על המלצתו בדוח 

על המועצה ועל שר הבריאות להפיק את הלקחי  הדרושי  מממצאי "ולפיה , הקוד 
לבחו  דרכי  לשיפור היישו  של הוראות החוק ולנקוט את כל הפעולות , הביקורת

מ  הראוי . ויי  בבעלי חיי הנחוצות לקיו  בקרה נאותה בעניי  הניס
יפיקו ] העוסקי  בניסויי  בבעלי חיי [שהאוניברסיטאות שנבדקו והמוסדות האחרי  

 ". ג  ה  את הלקחי  וינקטו את כל הצעדי  הדרושי  ליישו  כל הוראות החוק
קיו  המלצות אלה והקפדה של כל הגורמי  הנוגעי  בדבר על קיו  הוראות החוק 

  והיא , רה החשובה שמצוינת בדברי ההסבר לחוק הניסויי יקדמו את השגת המט
מציאת האיזו  המתאי  בי  הצור) להמשי) ולבצע ניסויי  בבעלי חיי  כדי לקד  את "

ובי  הצור) למנוע ניסויי  מיותרי  ומזעור הסבל הנגר  לבעלי חיי  , המחקר והרפואה
 ".במהלכ 
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   מ"חברת החשמל לישראל בע
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
באג  הממונה על השכר במשרד האוצר וברשות , מ"בחברת החשמל לישראל בע

החברות הממשלתיות נבדקו הפעולות לקביעת  של שיטות שכר העידוד בחברת 
  .  החשמל והתשלומי  שנעשו לפיה 

 שכר עידוד
 היא חברה )חברת החשמל או החברה, י" חח להל   (מ"חברת החשמל לישראל בע

 2008 בדצמבר .1975 ה"התשל ,הממשלתיות חוק החברותב ממשלתית כמשמעותה
 עלות השכר . עובדי!12,600  כ  2009בדצמבר ו , עובדי!12,000 י כ"העסיקה חח

ח " מיליארד ש3.6 ח ובכ" מיליארד ש4  הסתכמה בכ2009  ו2008י בשני! "בחח
 .בהתאמה

הוא אחד , על שיטותיו השונות, שכר זה. י הוא שכר עידוד"אחד מרכיבי השכר בחח
כלומר שכר , הכלי! להנעת העובד להגביר את פריו  עבודתו באמצעות תגמול כספי

. העידוד הוא תוספת לשכרו הבסיסי עבור ייעול עבודתו או עבור הגברת תפוקתו
סכומי . והוא נכלל בשכר! החודשי, החברה משלמת שכר עידוד לכל עובדיה

 386 ח וכ" מיליו  ש370  היו כ2009  ו2008התשלומי! בעבור שכר עידוד בשני! 
י בשני! " בהתאמה מעלות השכר בחח11%  וכ9% שה! כ, ח בהתאמה"מיליו  ש

  . אלה
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות לקביעת  של 2010ספטמבר  בחודשי  פברואר

באג  , י"הבדיקה נעשתה בחח. י"שיטות שכר עידוד ואת התשלומי  בעבורו בחח
וברשות החברות )  הממונה על השכר להל  (ממונה על השכר במשרד האוצר ה

  ). רשות החברות להל  (הממשלתיות 
 עיקרי הממצאי 

רשות החברות אינה מקיימת מעקב סדיר על תהלי# קבלת  ואישור  של ההחלטות  .1
  .בנושא שיטות שכר עידוד בחברה
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ל רכיב שכר העידוד בסעי  י מגישה לממונה על השכר נכל"בדוח השנתי שחח .2
י להציג את הרכיב ג  כסעי  נפרד "והממונה על השכר לא דרש מחח, "תוספות שכר"

 . כדי לתת לו גילוי נאות" תוספות שכר"לצד סעי  
יקבל דיווח בנושא " אחת לתקופה" החליט דירקטוריו  החברה כי 2005באוגוסט  .3

ווח כאמור וג  לא עמד על קיו   הוא לא קיבל די2007אבל מאז שנת , שכר עידוד
 .החלטתו

לקיו  מנגנו  להכרעה במקרה בי  החברה ובי  ארגו  העובדי  אי  הסכמה בנוגע  .4
וכ# , הסכמה במזכירות המועצה בנושא הנהגת  של שיטות שכר עידוד חדשות של אי

 .מתעכבת זה שני  רבותהנהגת  
ה החברה שכר עידוד לפי שיטות שילמ) 26% כ (2009י בשנת " מעובדי חח3,300 כל .5

 אי  החברה מכינה . שנה35והראשונות שבה  לא עודכנו זה , 2000שהוחלו לפני שנת 
 .תחשיב של העלות והתועלת הצפויות לה מהחלת  של שיטות שכר עידוד חדשות

, תוצאות דיוני  בנושא הארכת תשלומי שכר עידוד המיועדי  לתקופת הסבה .6
 לא הובאו לאישורה ERPודשי  בשל מעבר לעבודה ע  מערכת  ח12 לתקופה ארוכה מ

של מזכירות המועצה לייעול וחיסכו  כנדרש בנוהל של אג  ארגו  איכות ובטיחות 
 . שבחברה

.  בהתאמה170  ו177 היה 2009  ו2008י בשני  "מספר העובדי  הבכירי  בחח .7
ושיעור שכר העידוד , מערכת חישוב השכר לבכירי  נפרדת מזו של שאר עובדי החברה

שלה  מחושב ג  הוא במערכת חישוב שכר עידוד נפרדת מזו של שאר העובדי  ומוז  
 בעלי הדרגות הגבוהות ביותר 100 כ, מתו# קבוצת הבכירי . למערכת השכר שלה 

התוספת . וזו לא קיבלה את אישור הדירקטוריו , מקבלי  תוספת חריגה לשכר העידוד
ל "המנכ.  בהתאמה2009  ו2008ח בשני  " ש373,000 ח ובכ" ש355,000 הסתכמה בכ

דאז הורה להוסי  ולשל  תוספת זו ג  במקרי  שבה  הקריטריו  שנקבע לתשלו  
  .אינו מתקיי 

 סיכו  והמלצות
של , הליקויי  שהעלתה הביקורת מלמדי  שאי  מעקב סדיר של רשות החברות

לרבות תשלומי , מי שכר העידודהממונה על השכר ושל דירקטוריו  החברה על תשלו
 .שכר חריגי  שלא אושרו כדי 
מיועדות , המבוססות על השתכללות תהליכי העבודה, שיטות שכר עידוד עדכניות

לשפר את יעילות  ולהעלות את , להנעת עובדי  להגביר את השקעת  בעבודת 
ע  ספק א  שכר העידוד בחברת החשמל נית  למ, ואול  לנוכח הממצאי . תפוקת 

לפעול בנחישות להתאמת : על הנהלת החברה. השגת  של המטרות האלה בלבד
להקפיד ולבדוק אחת ; השיטות למטרות האמורות בשיתו  שאר הגופי  הנוגעי  בדבר

לכמה שני  את היעילות של כל אחת משיטות שכר העידוד הנהוגות ולעדכנה לפי 
של מנגנו  הכרעה במקרי  של לגבש הסכמה ע  ארגו  העובדי  בנוגע לזהותו ; הצור#

מתו# שיתו  שאר הגופי  , הסכמה בנושא הפעלת  של שיטות שכר עידוד חדשות אי
להקפיד ששכר העידוד יינת  עבור התייעלות ועבור ; לאשר  כדי ; הנוגעי  בדבר

 . ולא כתוספת שכר, העלאת התפוקה
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ל דירקטוריו  על הממונה על השכר במשרד האוצר וע, על רשות החברות הממשלתיות
על אכיפת החוקי , על פי סמכות , החברה לנקוט את כל הצעדי  המתחייבי  ולעמוד

1

 
 .בכל הנוגע למניעת תשלומי שכר חריגי 

__________________ 
 .1985 ה"התשמ, וחוק יסודות התקציב, 1975 ה"התשל, חוק החברות הממשלתיות  1
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   מ"יפו בע אביב חברת היכלי הספורט תל
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

 מ ושל עיריית תל"יפו בע אביב נבדקו פעולותיה  של חברת היכלי הספורט תל
בנושאי  הנוגעי  לשיפו  היכל הספורט , שהחברה בבעלותה המלאה, יפו אביב
ולשדרוגו לש  הרחבת יעדיו , שהחברה מנהלת ומפעילה זה שני , אליהו ביד
בדיקות השלמה נעשו במועצה להסדר . וכ  לתפעול ההיכל, ) הפרויקט להל  (

 .שהשתתפה במימו  הפרויקט, ההימורי  בספורט
רה והעירייה בתחומי  הנוגעי  לחלוקת כרטיסי  כ  נבדקו פעולותיה  של החב

ההנחיות , בי  היתר נבדקו ההמלצות. למשחקי  ולמופעי  המתקיימי  בהיכל
הפיקוח והבקרה על חלוקת  , חלוקת הכרטיסי  בפועל, והנהלי  בנושא

 . והיבטי מיסוי של חלוקת הכרטיסי 
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 שדרוג וייעוד,  שיפו$ אליהו  היכל הספורט ביד
ות המקומיות מקימות תאגידי  לצור  טיפול בנושאי  הנמצאי  בסמכות  הרשוי

. תאגידי  אלה פועלי  בתור ישויות משפטיות עצמאיות).  תאגידי  עירוניי  להל  (
היא תאגיד שהוק  בשנת )  החברה להל  (מ "יפו בע אביב חברת היכלי הספורט תל

החברה . והיא בבעלותה המלאה, ) העירייה להל  (יפו  אביב  על ידי עיריית תל1968
 היכל הספורט או  להל  (אליהו  מנהלת ומפעילה זה שני  את היכל הספורט ביד

 "). בלומפילד" אצטדיו   להל  (ביפו " בלומפילד"ואת אצטדיו  הכדורגל ) ההיכל
והיא מקיימת בו , אביב ההיכל משמש מגרשה הביתי של קבוצת הכדורסל מכבי תל

ג  נבחרת ישראל בכדורסל "). יורוליג"ה(גרת האירופית ג  את משחקיה במס
כמו כ  בהיכל מתקיימי  בדר  . מקיימת בהיכל חלק ממשחקי הבית שלה) גברי (

כלל משחקי חצי הגמר והגמר של ליגת העל בכדורסל ומשחקי חצי הגמר וגמר גביע 
ועי איר, נוס% על משחקי הכדורסל מתקיימי  בהיכל במהל  השנה כנסי . המדינה

 . מכירות ומופעי בידור שוני 
 החלה החברה במהלכי  לשיפו) היכל הספורט ולשדרוגו לש  2000בסו% שנת 

 בעלת החברה  בשיתופה ובהסכמתה של העירייה )  הפרויקט להל  (הרחבת יעדיו 
 מיליו  216.8  ועלותו הסתכמה בכ2008שביצועו הסתיי  במאי , בפרויקט. וההיכל

 "לא כולל מע, 2009כולל הוצאות מימו  ששולמו עד , י במחירי  שוטפ(ח "ש
1

( ,
תאי , מרתפי , ובי  היתר נבנו בו שטחי מסחר, תכליתי הוסב ההיכל למבנה רב

  . והוחלפו בו מערכות למיזוג אוויר ומערכות תאורה והגברה, אירוח ויציעי ישיבה
 פעולות הביקורת

 1958 ח"התשי, ק מבקר המדינהלחו) 7(9בתוק  סמכותו לפי סעי  , מבקר המדינה
משרד .  להפעיל את ביקורת המדינה על החברה2006החליט במאי , ]נוסח משולב[

היבטי& שוני& , לסירוגי', 2010 יולי   2008מבקר המדינה בדק בחודשי& פברואר 
התקשרויות ע& , ובה& תקצוב הפרויקט ומימונו, הנוגעי& לפרויקט ולתפעול ההיכל

הבדיקה נעשתה . הרישוי והפיקוח על הבנייה וייעוד ההיכל, תכנו'תהליכי ה, קבלני&
בדיקות השלמה נעשו במועצה להסדר ההימורי& . במשרדי החברה ובמשרדי העירייה

  .שהשתתפה במימו' הפרויקט, בספורט
 עיקרי הממצאי 

 תהלי  ההחלטה בנוגע לפרויקט ולתקצובו
 דיו' יסודי ומעמיק כנדרש קוד& לקבלת ההחלטה בנוגע לפרויקט לא התקיי& .1

ולא נמצאו אסמכתאות המעידות שנבחנו , יעדיו והיקפו, בנושא הצור+ בשיפו* ההיכל

__________________ 
 .  אלא א  כ  צוי  אחרת"כל הסכומי  בדוח זה אינ  כוללי  מע  1
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ובה' פנייה לאדריכל , פעולות מהותיות לקידו& הפרויקט. חלופות כלשה' לפרויקט
ר "ויו, בוצעו לפני הדיוני& בדירקטוריו' החברה וללא אישורו, והכנת תכניות פיתוח

 . ו' דיווח עליה' לדירקטוריו' רק בדיעבדהדירקטורי
עוד לפני שגובשו תכנית ואומד' תקציבי המוסכמי& על דעת כל הגופי& הנוגעי& 

 היא פנתה 2002ובמאי , לפרויקט החלה החברה לנקוט צעדי& לבחירת קבל' ראשי
 .לקבלני& שוני& בבקשה לקבל הצעות מחיר לביצוע הפרויקט

 2008לות הפרויקט שהציגה החברה לעירייה בשני& באומדני& תקופתיי& להערכת ע
 חלו שינויי& רבי& המעידי& כי לא נעשתה עבודת מטה נאותה ויסודית לצור+ 2001

 . וכי מהות הפרויקט והיקפו לא הוגדרו כראוי, קבלת ההחלטות בעניי' הפרויקט
 לעתי& בתו+ ימי&, האומדני& של עלות הפרויקט השתנו בפרקי זמ' קצרי& ביותר

, גדל האומד' הראשוני החלקי) 2002 יולי   2001יולי (בתו+ שנה אחת בלבד . אחדי&
 105.8 ח לכ" מיליו' ש29.4 מכ(ביותר מפי שלושה , שלא התבסס על תכנית כלשהי

 חלו שינויי& תכופי& בעלויות הפרויקט 2004 עד אפריל 2002וג& מיולי , )ח"מיליו' ש
החברה קיבל רק בדיעבד דיווח על שינויי& אלה ועל דירקטוריו' ; שהוצגו לנוגעי& בדבר

מהמסמכי& לא עלה ג& כי החברה דיווחה לעירייה מבעוד מועד על . הפער בתקציב
 . השינויי& ועל הגידול באומד' העלות וכי העירייה נתנה לכ+ אישור מראש

דרשה שתוכ' תכנית עסקית מפורטת לפרויקט רק , בעלת החברה וההיכל, העירייה
היא לא דרשה שהחברה .  שהחברה כבר החלה לנקוט צעדי& מעשיי& לקידומולאחר

תגיש לה דיווחי& ועדכוני& שוטפי& על היבטי& שוני& של התקדמות הפרויקט בכלל 
 .ועל היבטי& כספיי& ותקציביי& בפרט

בלי שמועצת העירייה , לרבות הלי+ רישויו, החברה והעירייה קידמו את הפרויקט
לפני שהמועצה , י בכל ההיבטי& העקרוניי& והחשובי& של הפרויקטקיימה דיו' יסוד

ולפני שהיא אישרה החלטה של ועדת הכספי& , נתנה את הסכמתה לקידו& הפרויקט
 מיליו' דולר לצור+ החזר של 15של העירייה בעניי' מת' ערבויות לחברה בס+ של עד 

 . הלוואה שהחברה נזקקה לה למימו' הפרויקט
עלות הפרויקט , 2003 עסקית מפורטת שהגישה החברה לעירייה במאי על פי תכנית .2

ח" מיליו' ש112.8 כ( מיליו' דולר 24 מוערכת ב
2

 דיווחה החברה המפקחת 2005במרס ). 
כ החריגה מהתקציב על פי תחשיב "סה"על הפרויקט לוועדת הכספי& של החברה כי 

אי' אישור "ה הודיע לחברה כי א+ גזבר העיריי, "ח" מיליו' ש5האומדני& השוני& הינה 
ואול& החריגות התקציביות בפרויקט לא פסקו ". לחריגה כל שהיא בתקציב הפרויקט

 :וא  הגיעו לסכומי& גבוהי& הרבה יותר
 דווח לוועדת הכספי& של החברה על חריגות תקציביות בפרויקט שבגינ' 2006במרס 

ועדת הביקורת של החברה בדוח  דנה 2006בדצמבר ; ח" מיליו' ש13.7 הגיע הגירעו' ל
לפי ; ח מתקציב הפרויקט" מיליו' ש20  ובחריגה בס+ כ2006מבקר החברה מאוגוסט 

 . ח" מיליו' ש52.8היה הגירעו' , שביצעה הנהלת החברה, 2009ניתוח מאפריל 
 הייתה עלות 2009על פי נתוני& שהעבירה החברה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

ח שהיו " ש855,000 ובכלל זה הוצאות מימו' בס+ כ, ח" ש מיליו'190 הפרויקט כ

__________________ 
 .ח לדולר" ש4.7בדוח זה תורגמו העלויות בדולרי  לעלויות בשקלי  לפי שער של   2
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 עד סו  2005בתוספת הוצאות המימו' ששילמה החברה מיולי . 2005לחברה עד יולי 
הייתה עלות הפרויקט , )על פי הדוחות הכספיי& של החברה, ח" מיליו' ש26.8 כ (2009

  .ח" מיליו' ש216.8 באותו מועד כ
 מימו  הפרויקט

חברת :  הפרויקט והבטחת מימונו התקשרה החברה ע& שלושה גופי&לצור+ ביצוע
 נותנת החסות )  יורוקו& להל' (מ "תקשורת סלולרית בע, יורוקו&

3

מועדו' ;  להיכל
והמועצה להסדר ; )א או מכבי" מכבי ת להל' (מ "בע) 1995(אביב  הכדורסל מכבי תל

דרושי& למימו' הפרויקט את יתרת הסכומי& ה).  המועצה להל' (ההימורי& בספורט 
התכוונה החברה לגייס בתחילת הפרויקט ממקורותיה העצמיי& וכ' מהלוואות 

לרבות הכנסות , בנקאיות אשר אמורות להיפרע מההכנסות שיהיו לחברה בעתיד
  .מיורוקו& וממכבי ומהשכרת שטחי מסחר בתחו& ההיכל

ו  ק ו ר ו י ע   ת  ו ר ש ק ת ה  ה
ו על פי עקרונות דיני המכרזי& וספק א& ה& ההליכי& לבחירת נות' החסות לא בוצע

 החלה החברה לחפש נות' 2000כבר בסו  שנת : עלו בקנה אחד ע& סדרי מינהל תקי'
אול& הגורמי& המוסמכי& בעירייה והמוסדות המנהלי& של החברה , חסות להיכל

לא קיימו כל דיו' בעניי' הדר+ הראויה לבחירת נות' ) הדירקטוריו' וועדת הכספי&(
ולמותר לציי' כי לא התקבלה כל החלטה שתנחה את הנהלת החברה כיצד , חסותה

אפשר  ולכ' אי, לחברה חסרי& מסמכי& המתעדי& את ההלי+; לנהוג בעניי' חשוב זה
הג& שמתבקש היה , )ראו להל'(למצוא הסבר מתועד לחלק מהצעדי& החריגי& שננקטו 

 .שיינת' הסבר כזה בזמ' אמת
סות ניהלה החברה במועדי& שוני& מגעי& ע& מספר נותני חסות לצור+ בחירת נות' הח

העירייה ויורוקו& , בי' החברה) ולו עקרוני בלבד( הושג סיכו& 2002ובאפריל , אפשריי&
, כשנה וחצי לאחר מכ', 2003בספטמבר . בעניי' הפרויקט ובעניי' שינוי שמו של ההיכל

להציע "ני& ולפיה היא הזמינה מודעה בעיתו, על פי דרישת העירייה, פרסמה החברה
יצוי' שעל פי פרסומי& שוני& שהופיעו . בהיכל" הצעות לקבלת זכויות חסות ופרסו&

קוד& לכ' בעיתוני&
4

החברה לא קיבלה .  כבר התגבשה עסקה בי' החברה ובי' יורוקו&
 .ולפיכ+ אושרה זכייתה, יורוקו& נותרה המציעה היחידה, כל הצעה

והוא א  נחש  לכל המידע , רז כבר נבחר נות' החסותהעובדה שבעת פרסו& המכ
ודבר היבחרו היה ידוע , נחת& עמו הסכ&, הרלוונטי ובכלל זה לכל הדרישות והתנאי&

ספק רב א& ; יש בה חשש ליצירת מכרז למראית עי' רק כדי לצאת ידי חובה, ברבי&
 . של מכרזפעולה זו יכולה להיחשב יזמה אמתית לבחירת נות' חסות באמצעות הלי+

קט' ,  שני&10 מיליו' דולר במש+ 6.6  הסכו& שהצליחה החברה לגייס מיורוקו& 
בהתחשב במוניטי' הרב של .  מיליו' דולר10  בשיעור ניכר מהסכו& שהתכוונה לגייס 

__________________ 
סחרי או ציבורי משתת  במימו  אירוע או פרויקט ציבורי תמורת חשיפה או התקשרות שבה גו  מ  3

  .פרסו 
 .28.1.02 ב" ‚Ò·ÂÏ"בעיתו  , למשל  4
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בהיותו מזוהה יותר מכל אחד מהמתקני& באר* ע& הצלחה ספורטיבית , היכל הספורט
כנדרש , ייתה החברה נוקטת הלי+ של מכרז פומבינית' להניח שלו ה, לאומית בי'

 . היא הייתה מקבלת פניות נוספות והצעות גבוהות יותר, וכמתחייב
מועצת העירייה והמוסדות המנהלי& של החברה לא קיימו , בעלי התפקידי& בעירייה

כל דיו' עקרוני בשינוי שמו של ההיכל ולא שקלו הא& ראוי לתת לו ש& של חברה זרה 
ולמותר לציי' כי ה& לא נתנו להנהלת החברה שו& הנחיה בעניי' , ר לא מקומיאו מוצ

  . זה
ת י  ב כ מ ע   ת  ו ר ש ק ת ה  א "ה

בגי' התשלומי& , בהסכ& ההרשאה התחייבה החברה לתת למכבי ע& סיו& הפרויקט
זכויות שלא נתנה לה על פי הסכמי& שנעשו לפני תחילת , שמכבי התחייבה לשל&

ו מסמכי& המעידי& כי החברה הכינה אומד' כספי של ואול& לא נמצא. הפרויקט
ולמותר לציי' שאומד' כזה לא הוצג למקבלי ההחלטות לפני שנחת& , הזכויות האלו

עוד עולה כי בתקופת הסכ& ההרשאה נתנה החברה למכבי זכות . הסכ& ההרשאה
, בכל האירועי& שמתקיימי& בו) תאי אירוח לצפייה(בלעדית לשימוש בחלקי& מההיכל 

 . א  שמדובר בנכס בבעלות עירונית האמור לעמוד לשימוש כלל הציבור
 התקיי& משא ומת' בי' החברה ובי' מכבי בנושא הקמתו של מוזאו' 2005מתחילת שנת 
בי' היתר בנוגע למיקו& , שבמהלכו התגלעו חילוקי דעות בי' הצדדי&, בתחו& ההיכל

  שבאותו מועד טר& נחת& בי' למרות חילוקי הדעות וא, 2006בפברואר . המוזאו'
החלה החברה בחפירת מרת  בחלק , הצדדי& הסכ& שיבטיח את מימו' העבודות

ה' דירקטוריו' . שחלקו יועד על ידה למוזאו', ) המרת  הצפוני להל' (הצפוני של ההיכל 
ולמותר לציי' כי ה& לא , החברה וה' ועדת הכספי& שלה לא קיימו כל דיו' בנושא

ג& חילוקי הדעות ע& .  החברה להתחיל בעבודות לבניית המרת  הצפוניאישרו להנהלת
מכבי בנושא המוזאו' והשפעת& על מימו' הפרויקט לא הועלו לדיו' בדירקטוריו' או 

לאחר סיו& הביקורת בנושא זה וכשנתיי& וחצי , 2010בדצמבר . בוועדותיו באופ' שוט 
הגיעה להסדר "ר המדינה כי הודיעה החברה למשרד מבק, לאחר שהפרויקט הסתיי&

  ". אביב אשר יש בו לתת מענה לסוגיית המרת  הצפוני ע& קבוצת מכבי תל
ט  ר ו פ ס ב י   ר ו מ י ה ה ר  ד ס ה ל ה  צ ע ו מ ה ע   ת  ו ר ש ק ת ה  ה

נחת& , א" לאחר שהחברה חתמה על ההסכמי& ע& יורוקו& וע& מכבי ת2004בפברואר 
ולפיו תקצה , )כ& ההסכ& ע& המועצה או ההס להל' (הסכ& בינה ובי' המועצה 

במש+ שש שני& לסיוע )  ההקצבה להל' (ח " מיליו' ש25המועצה לחברה ס+ של 
במימו' הפרויקט בכפו  להתקדמות הבנייה ועל פי אבני דר+ המפורטות בנספח 

 . להסכ&
וא  שחלקה של המועצה במימו' הפרויקט , למרות חשיבותו ויוקרתו של היכל הספורט

לא נבחנה האפשרות לקרוא להיכל , מני& וא  עלה עליה&לא נפל מחלק& של יתר הממ
 . על שמה או לפחות לשתפה בקביעת הש& החדש

בי' , התחייבה החברה בהסכ&" רווחת האוכלוסייה וספורטאיה"כדי להבטיח את 
לשימוש& של , להעמיד את המתק' במחירי עלות ההפעלה והאחזקה בלבד", היתר

למטרות , 1988 ח"רת& בחוק הספורט תשמאגודות ספורט ומועדוני ספורט כהגד
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במועד סיו& הביקורת לא דאגה החברה להכי' , למרות האמור לעיל". פעילות ספורט
תמחור מדויק ומעודכ' שישק  את עלויות אירועי הספורט בפועל ויהיה מקובל ג& על 

 .המועצה
א  כי בהסכ& בי' החברה למועצה עוגנה מערכת של בקרות שבאמצעות' הייתה 

: בפועל לא בוצעה בקרה ראויה, מועצה יכולה לוודא שהחברה עומדת בהתחייבויותיהה
לא נמצאו ; לא ניתנה מראש ובכתב הסכמת המועצה לשינויי& בתכנית ולסטיות ממנה

; וכי הוצע למועצה לשלוח משקי  לישיבותיו, מסמכי& המעידי& כי הוק& צוות היגוי
, מידתה בהתחייבויותיה כלפי המועצהלא נעשתה בחברה ביקורת פנימית לבדיקת ע

והמועצה לא נעזרה בליווי מקצועי בתחו& הבנייה על מנת לעקוב אחר שלבי ביצועו של 
  .הפרויקט

ל ת ת  י י ר י ע מ ע  ו י ס ו י   י מ צ ע ת  ו ר ו ק ב מ י ב  א
. ח בלבד" מיליו' ש8 לצור+ מימו' הפרויקט השתמשה החברה במקורות עצמיי& בס+ כ

או לפחות לא ציינה זאת , זדקק לסיוע של העירייהא& בתחילה סברה החברה כי לא ת
הרי שלאחר סיו& הפרויקט היא נזקקה לקבלת הלוואות בעלי& בסכו& כולל , במפורש

התחזיות . וסבלה מגירעונות כספיי& ומקשיי& בתזרי& המזומני&, ח" מיליו' ש13 של כ
בי' , ממשו בעניי' עלות הפרויקט והתקדמותו לא הת2002של החברה והעירייה משנת 

עלות . ועקב הזמ' הרב שנדרש לביצועו היתר עקב חריגות מהתכניות ותוספות לפרויקט
והחברה נאלצה לקחת במהלכו שלוש הלוואות משני , הפרויקט גדלה במידה ניכרת

 . ח" מיליו' ש154 בנקי& בסכו& כולל של כ
סדי&  הלכו וגדלו ההפ2009 2005מהדוחות הכספיי& של החברה עולה כי בשני& 

ח " מיליו' ש16.7  ל2005ח בשנת " מיליו' ש4.6 מ) כולל הוצאות פחת(השנתיי& שלה 
תזרי& המזומני& השנתי של , 2008על פי תכנית עסקית שהוכנה בינואר . 2009בשנת 

והיא צפויה להתחיל להרוויח רק בשנת , 2013החברה אמור להיות חיובי רק משנת 
2016. 

וספק א& , ייה לחברה לא נפתרו בעיותיה של החברהלמרות הסיוע הרב שנתנה העיר
  . היא תוכל לעמוד בכל התחייבויותיה ללא סיוע נוס  של העירייה

 התקשרויות ע  קבלני  
י  י נ ו ר י ע י   ד י ג א ת ב ת  ו י ו ר ש ק ת ה ל י  ב י ט מ ר ו נ ה ס  י ס ב  ה

, ) התיקו' לחוק להל'  (2002 ג"התשס, )14תיקו' מספר (בתיקו' לחוק חובת המכרזי& 
 לתיקו' לחוק 5בסעי  . קק חובת פרסו& מכרז ג& על תאגידי& מקומיי&החיל המחו

 יו& מהיו& שהתקנות הראשונות בעניי' עסקאות של תאגיד מקומי 30נקבעה תחולתו 
 . ייכנסו לתוקפ'

2005בדוח שפרס& מבקר המדינה בשנת 
5

 לא התקי' שר הפני& את 2005 צוי' כי עד מאי 
ג& בביקורת . כנדרש) מקומיי&( עירוניי& התקנות בעניי' עסקאות של תאגידי&

__________________ 
 .407' עמ, 2005דצמבר , „ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ, דוח מבקר המדינה  5
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יולי , עד מועד סיו& הביקורת, 2005 הנוכחית נמצא כי למרות הערה בעניי' זה בדוח מ
וא  לא קבע בנוהל , לא התקי' שר הפני& את התקנות כנדרש בתיקו' לחוק, 2010

מ' "ו א  שלגישת, שהחובה לפעול על פי דיני המכרזי& חלה על כל התאגידי& העירוניי&
מ' הראוי שמשרד הפני& ". הראוי כי ג& חברות עירוניות יקיימו התקשרויות במכרז

כגו' על ידי הנחיה לרשות ,  וימצא את הדר+ המתאימה להסדרת הנושאללא דיחוייפעל 
לדרוש מהתאגיד לפעול על פי דיני , בעלת השליטה בתאגיד העירוני, המקומית

  . המכרזי& בשינויי& המחויבי&
ו י ח נ הה ר ב ח ה ת  ו י ו ר ש ק ת ה י   י נ ע ב ה  י י ר י ע ה  ת 
של [להורות לנציגיה בכל מועצות המנהלי& " החליטה מועצת העירייה 1995במאי 

, זכיינות, כי יש להוציא מכרז לקבלת עבודות, להעביר החלטה, ]התאגידי& העירוניי&
תקנות המכרזי& יגובשו ע& לשכת החברות העירוניות. ורכישות

]6 [
והיועצת המשפטית 

לא הועברו , עד מועד סיו& הביקורת לא גובשו תקנות או נוהל כאמור". העירייהשל 
הנחיות כלשה' לתאגידי& בעניי' העקרונות שעליה& צריכי& להיות מושתתי& סדרי 

וא  לא הועברו לה& קווי& מנחי& באשר לדר+ שעליה& לנקוט בעת , התקשרויותיה&
 . ביצוע ההתקשרויות

וע א& בידי החברה היה קיי& נוהל מכרזי& והתקשרויות ללשכת התאגידי& לא היה יד
  . לפני שהחלה לנקוט צעדי& מעשיי& בעניי' הפרויקט

ל  ש י   י נ ו ש א ר ה ע  ו צ י ב ה י  ב ל ש ב ת  ו ר ש ק ת ה ה י  כ י ל ה ת  ר ד ס ה
ט  ק י ו ר פ  ה

החלו עוד לפני , ובכלל זה נקיטת צעדי& מעשיי& לביצוע התקשרויות, ההכנות לפרויקט
בטר& היה בידי החברה נוהל מכרזי& מסודר וא  לא שהעירייה אישרה את הפרויקט ו

כללי& מחייבי& וברורי& שינחו את הגורמי& הנוגעי& בדבר בתהלי+ בחירת אנשי 
 . הקבלני& וספקי השירותי& לביצוע הפרויקט, המקצוע
 אישרה אמנ& ועדת הכספי& של החברה עקרונות לדרכי ההתקשרויות 2003בדצמבר 

אול& , ירותי& הקובעי& באילו מקרי& יש לקיי& מכרזי&השונות ע& ספקי& ונותני ש
יודגש כי אישור . היא לא אישרה נוהל מפורט שיסדיר את כל הליכי ההתקשרויות

העקרונות כאמור נעשה כאשר החברה כבר הייתה בעיצומו של תהלי+ הבחירה של 
 .קבלני& ונותני שירותי& לפרויקט ולאחר שחלק& כבר נבחרו

ל' הראשי לפרויקט ואת הקבל' לעבודות החשמל פנתה החברה כדי לבחור את הקב
 בהלי+ של מכרז סגור2002במאי 

7

 לכמה קבלני& לקבלת הצעות להשתתפות בביצוע 
על החברה היה , א  שלפי טיוטת קוב* נהלי& שהכי' מבקר החברה לשעבר, הפרויקט

 ולא לבחור את הקבל' הראשי ואת הקבל' לעבודות החשמל באמצעות מכרז פומבי
לא נמצאו בחברה אסמכתאות שמה' נית' ללמוד על דר+ קבלת . באמצעות מכרז סגור

__________________ 
 ). לשכת התאגידי  להל  (הכוונה ללשכת התאגידי  העירוניי  בעירייה   6
 . מכרז שבו הפנייה להזמנת הצעות נעשית למציעי  מסוימי  בלבד  סגור מכרז  7
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ההחלטה להתקשר ע& הקבלני& האמורי& במכרז סגור ולא במכרז פומבי ועל הנסיבות 
  . קיו& מכרז סגור במקרה זה, לכאורה, שהצדיקו

י ש א ר ה ל   ב ק  ה
היא עלתה בקנה אחד וספק רב א& , בהתקשרות ע& הקבל' הראשי נפלו פגמי& רבי&

נמצא . ע& סדרי מינהל תקי' וע& האינטרסי& של החברה, ע& עקרונות דיני המכרזי&
כי החברה יצאה במכרז סגור לבחירתו של הקבל' ולא במכרז פומבי כנדרש לפני 

הלי+ הכנת רשימת הקבלני& לא היה ; שקבעה אמות מידה לבחירת הזוכה במכרז
 15  ברור מי החליט שהחברה תפנה דווקא למנומק ומתועד כנדרש ולא, מסודר

ובה& , בעלי תפקידי& בחברה המליצו על כמה קבלני&; הקבלני& שאליה& פנתה
א  שספק א& לבעלי תפקידי& אלה היה הידע , הקבל' שזכה בסופו של דבר במכרז

 . הנדרש לכ+
 התריע היוע* המשפטי של החברה 2002בישיבת ועדת המכרזי& שהתקיימה בספטמבר 

על כ+ שהחברה החלה בהליכי& לבחירת קבלני& לפני ) ש החברה" יועמ להל' (
למרות האמור לעיל המשיכה החברה . שהעירייה אישרה את הפרויקט ואת תקציבו

כחצי שנה  (2003ובמסגרתו א  אישרה ועדת המכרזי& באפריל , בהלי+ ההתקשרות
 . את הזוכה במכרז) לפני שהעירייה אישרה את הפרויקט

קי החברה לא נמצא כל מסמ+ המעיד כי נעשתה בדיקה כלשהי בעניי' איכות בתי
לרבות עמידה בלוחות , עבודת& של הקבלני& על סמ+ פרויקטי& שה& ביצעו בעבר

 . ומיותר לציי' כי לא הוגש דיווח בעניי' זה לוועדת המכרזי&, זמני&
והאישורי& החברה החלה בהליכי& לבחירת הקבל' עוד לפני שהיו בידה המימו' 

) 2002אוגוסט (ולכ' עבר זמ' רב מאוד ממועד בחירת הקבל' הראשי , הדרושי& לפרויקט
בפועל התחיל הקבל' הראשי בידיעת ). 2004פברואר (עד מועד חתימת החוזה עמו 

 . החברה בעבודות הכנה והתארגנות על חשבונו קוד& שנחת& החוזה
.  המוסכ& על שני הצדדי& כנדרשהקבל' החל לעבוד קוד& שהוכ' לוח זמני& מפורט

א  , וא  לא במהל+ העבודה, ג& בחוזה לא נקבע לוח זמני& מוסכ& ומעודכ', יתרה מכ+
בייחוד נוכח השינויי& הרבי& שהחברה ביקשה מהקבל' , שנדרש היה לעשות זאת

כתוצאה מכ+ התגלעו חילוקי דעות בי' החברה לבי' הקבל' באשר ללוח הזמני& . לבצע
המש+ הפרויקט ה& א  היו חלוקי& ביניה& באשר למועד שבו התחילה המחייב וב

 . העבודה
הביקורת העלתה כי במהל+ הכנת הפרויקט וביצועו היו בידי החברה כמה אומדני& 

ולפיה& העבודות על הפרויקט , שוני& באשר ללוח הזמני& המתוכנ' לביצוע הפרויקט
. 2006שי& ולהסתיי& במהל+ שנת  חוד22 חודשי& עד 16 אמורות היו להתבצע במש+ כ

אמנ& החברה טענה פעמי& . 2008ואול& בפועל העבודות בפרויקט הסתיימו במאי 
אול& אי' ספק כי חלק לא קט' , רבות כי הקבל' הראשי אינו עומד בלוחות הזמני&

 .מהפיגור נובע ג& מתפקודה
נוצר , )בתחילהבוצעו עבודות שלא תוכננו כלל , לדוגמה(עקב תכנו' חלקי של החברה 
וועדת החריגי& של החברה שהוקמה במיוחד לצור+ , פער ניכר בינו לבי' הביצוע

, ה' של הקבל' הראשי וה' של קבלני& אחרי&, הפרויקט אישרה בקשות רבות מאוד
. ח בגי' עבודות חריגות שביצעו" מיליו' ש26 לתשלומי& בסכו& מצטבר של כ
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ח " מיליו' ש13.4 בודות החריגות היו כהתשלומי& ששולמו לקבל' הראשי בגי' הע
 מהסכו& שהייתה אמורה החברה לשל& לקבל' על פי 41% שה& כ, )במחירי החוזה(

 כולל כ(ח " מיליו' ש53.1בס+ הכול שילמה החברה לקבל' הראשי . החוזה שנחת& עמו
 ).ח פיצוי בגי' עליית מדד תשומות הבנייה" מיליו' ש8.5

שלא נית' בה& מידע , עדת החריגי& קצרי& ותמציתיי&הפרוטוקולי& מהישיבות של ו
מספיק ואי אפשר לדעת מה היו הנימוקי& להחלטות הוועדה ומה המשמעות הכספית 

התריע , שנדרש לאשר את הפרוטוקולי& של הוועדה, לא נמצא כי הדירקטוריו'. שלה'
 . על כ+

נבעו , ראשיבייחוד בקשותיו של הקבל' ה, חלק גדול מהבקשות לאישור החריגי&
, "מרת  הזירה"בעיקר מדובר בעבודות ב. משינויי& ועבודות נוספות שיזמה החברה

ובעבודות במרת  , " מהיקפ& המקורי3הוגדלו בכמעט פי "שלדברי הקבל' הראשי 
 .שלא נכללו במסגרת העבודות שהוצעו במכרז, הצפוני

מצבה הכספי של הדירקטוריו' לא הנחה את ועדת החריגי& להתחשב בהחלטותיה ג& ב
ועדת החריגי& התבססה בהחלטותיה בעיקר על , בהיעדר הנחיה כאמור. החברה

המלצות מפקח הפרויקט ולא התחשבה כלל בתוצאות הכספיות העדכניות של 
הוועדה אישרה חריגי& א  שלוועדת הכספי& דווח באותה עת , כ+ לדוגמה. הפרויקט

 . ח"יו' ש מיל13 על גירעו' משמעותי בפרויקט בס+ של כ
מעיו' בדוחות שהכי' מבקר החברה במהל+ הפרויקט עולה כי ג& בביצוע התקשרויות 

  .ע& קבלני& אחרי& בפרויקט נפלו פגמי& רבי&
כ נ מ ה ל  ש ת  ו י ט ר פ ת  ו י ו ר ש ק ת י  "ה נ ל ב ק ע   ר  ב ע ש ל  ל 

מר , ל החברה דאז" ע& מנכ2000שחתמה החברה באוקטובר " הסכ& עבודה אישי"ב
ניר פרצלינה
8

מיד "ר הדירקטוריו' "ל להודיע ליו"התחייב המנכ, )ל" המנכ & להל' ג (
על כל עניי' או נושא אשר לגביה& יש לו עניי' אישי במישרי' או בעקיפי' , וללא דיחוי

 ". או העלולי& ליצור ניגוד אינטרסי& ע& תפקידו בחברה/ו
בבקשתו  צוי' כי לפני הדיו' 2008בפרוטוקול מישיבת ועדת חריגי& שהתקיימה במרס 

לא להשתת  "ל "ביקש המנכ) ח" קבל' י להל' (של אחד הקבלני& שהועסקו בפרויקט 
 למשרד 2008במכתבו מספטמבר . בפרוטוקול לא צוינה הסיבה לבקשה זאת". בדיו'

כל קשרי& אישיי& או עסקיי& ע& קבלני& "ל כי לא היו לו "מבקר המדינה ציי' המנכ
ל כי החליט לא להשתת  בישיבה "עוד ציי' המנכ. "או מתכנני& בפרויקט/או יועצי& ו/ו

, ח סיי& את עבודותיו בהיכל" שקבל' ילאחרהאמורה של ועדת החריגי& מכיוו' ש
ש החברה "פה ע& יועמ וכי נוע* בעניי' זה בעל, "מערכת יחסי& אישית"נוצרה ביניה& 

 מערכת יחסי&"ל למה התכוו' בביטוי "במכתבו לא הבהיר המנכ. 2007בדצמבר 
 ". אישית

ל למשרד מבקר המדינה כי למיטב זיכרונו הקבל' היחיד " כתב המנכ2010בפברואר 
שסיי& את עבודתו בהיכל , )ט" קבל' י להל' (שעמו התקשר באופ' פרטי הוא קבל' אחר 

__________________ 
 .2010ל החברה בסו  דצמבר "מר פרצלינה חדל לכה  כמנכ  8
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 לצור+ 2007וכי ההתקשרות הייתה בתחילת שנת , )2005בספטמבר (זמ' רב קוד& לכ' 
 . ביצוע עבודה בביתו

ל למשרד מבקר "ת העלתה כי לכאורה חלק מהודעותיו האמורות של המנכהביקור
 : המדינה אינ' משקפות את מצב הדברי& כהווייתו

ח "במהל+ עבודתו של קבל' י, 2007כבר ביולי קיי& מסמ+ המעיד לכאורה כי  .1
התקיימו מגעי& בינו לבי' מר פרצלינה בעניי' קיו& פעילות עסקית משותפת , בהיכל

ולכל הפחות מעיד המסמ+ כי היו ביניה& קשרי& ,  שונות באפריקה ואירופהבמדינות
 . אישיי& כבר אז

, בתיקי החברה לא נמצאו מסמכי& המעידי& כי מר פרצלינה דיווח על הקשרי& הללו
לדירקטוריו' או ,  כנדרש,בכתב, ח"ובכלל& המגעי& לקיו& פעילות עסקית ע& קבל' י

ולמותר לציי' כי הדירקטוריו' לא , וע* המשפטי שלהובכלל זה הי, לגור& אחר בחברה
 .בח' עניי' מהותי זה ואת המתחייב ממנו

ט הגיש אותו "ל ע& קבל' י"זמ' קצר לאחר סיו& ההתקשרות הפרטית של המנכ .2
הקבל' לחברה הצעה במסגרת מכרז לבניית משרדיה
9

ממסמכי החברה עולה כי באותה . 
רזי& אחרי& לביצוע עבודות שיזמה החברה ט א  השתת  בשלושה מכ"שנה קבל' י
שנדונו בישיבות ועדת המכרזי& , )שאינ' קשורות לפרויקט" (בלומפילד"באצטדיו' 

ל לא דיווח בעוד מועד "המנכ. והוא א  זכה באחד ממכרזי& אלה, ל"שבה' נכח המנכ
למוסדות החברה על התקשרותו ע& הקבל' לצור+ עבודות פרטיות ולא עשה זאת ג& 

  . ומיותר לציי' כי מוסדות החברה לא בחנו עניי' מהותי זה ואת המתחייב ממנו, האחרי
 רישויו והפיקוח עליו, תכנו  הפרויקט

ט ק י ו ר פ ל ה  י י נ ב י  ר ת י  ה
, החברה לא דאגה שיהיה בידיה תכנו' מפורט ומלא של הפרויקט טר& החלה לבצעו

העבירה במהלכו ובשל כ+ , תו+ כדי ביצועו, אלא תכננה את הפרויקט בהדרגתיות
תשע בקשות )  הוועדה המקומית להל' (יפו  אביב לוועדה המקומית לתכנו' ולבנייה תל

 . והוועדה נעתרה לכול', להיתרי בנייה
כ+ שחלק מההיתרי& ניתנו בגי' , בהיעדר תכנית כוללת הכינה החברה תכניות חלקיות

בגי' שינויי& במרת  (ולפחות שני היתרי& , שינויי& שעליה& הוחלט תו+ כדי הביצוע
המוסדות המנהלי& של . ניתנו בדיעבד) ראו להל', הצפוני ובגי' שינויי& פנימיי& בהיכל

החברה לא התבקשו לאשר להנהלת החברה לפעול כפי שפעלה ולהתחיל בביצוע 
 . הפרויקט לפני שיש בידה תכנו' מפורט ומלא שלו

י ביצוע הפרויקט פגעו יציאה לפרויקט ללא תכנו' של& והשלמת התכנו' תו+ כד
ביכולתה של הוועדה המקומית לבחו' כראוי את התכניות שהוגשו ולשקול בצורה 

 . מעמיקה ויסודית את השפעותיה' על ההיכל ועל הסביבה
__________________ 

אול  על פי המלצתו של , ט הגיש את ההצעה הזולה ביותר"ל עולה כי קבל  י"ממכתבו של המנכ  9
דה במתכונתה המוצעת ולחפש שלא לבצע את העבו, "גובה  של ההצעות"בשל , ל הוחלט"המנכ

 . חלופה זולה יותר
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בי' היתר על רקע ,  התגלעה מחלוקת בי' אדריכל הפרויקט לבי' החברה2007בשנת 
מחלוקת כספית בינו לבי' החברה

10

ו על מקרי& רבי& שבה& נעשו  ועל רקע התרעותי
חסימת אחד משערי ההיכל ושימוש בשטח  :ובה', לטענתו חריגות בנייה בפרויקט
שימוש מסחרי בשטח נוס  המוגדר מעבר , מסחריי& מעבר ציבורי לצרכי& פרטיי&

והתקנת שלט חיצוני בחזית ההיכל , הצבת תקרות בניגוד לתנאי היתר הבנייה, ציבורי
 . שלא בהתא& להיתר

ל החברה דיווח לוועדת הכספי& של החברה על התרעות האדריכל לראשונה "מנכ
בעקבות הדיווח לא התקיי& כל דיו' . 2008 בינואר  ארבעה חודשי& לאחר שהתקבלו 

ועדת הכספי& שבה ודנה בנושא רק . בנושא ולמותר לציי' כי שו& החלטה לא התקבלה
 . ה לבדוק את הנושא ומינתה את המבקר הפנימי של החבר2008בדצמבר 

.  קבעו גורמי& בחברה כי לא היו חריגות בנייה בהיכל2009אפריל  בחודשי& מרס
, קביעה זאת אינה עולה בקנה אחד ע& האישורי& שנתנו בדיעבד הגורמי& המקצועיי&

השינויי& שביצעה החברה בחלק , הדרישות של העירייה מהחברה לתק' את החריגות
ו של האדריכל והלי+ הרישוי מחדש שהחברה נוקטת מהנושאי& בעקבות התרעותי

בכל אלה יש כדי להעיד על כ+ שבפועל נעשו חריגות בנייה ; היתר הבנייה" עדכו'"ל
ושימושי& שאינ& תואמי& את היתר הבנייה שחלק& לא תוקנו עד מועד הגשת דוח 

 . המבקר הפנימי וחלק& היו קיימי& ג& במועד סיו& הביקורת
התאמות נוספות בי' הביצוע לבי' היתר הבנייה וא  חריגות  י היו איהביקורת העלתה כ

חלק מהחנויות וא  משרדי החברה מוקמו במקו& : בנייה שעליה' לא התריע האדריכל
החברה סיימה את כל ; "מעבר לכלל הציבור"לשמש , על פי ההיתר, שהיה מיועד

מהמחסני& שבו וא  השכירה חלק , העבודות על המרת  בחלק הצפוני של ההיכל
א  שלא היה בידה היתר לעשות זאת וא  שלא , לשוכרי שטחי& מסחריי& בהיכל

ההיתר שנית' לחברה בעניי' זה . את אישורה של הוועדה המקומית, כנדרש, קיבלה לכ+
 . הכשיר בדיעבד בנייה ושימוש בלתי חוקיי& שהיא ביצעה2009בינואר 

מהיתרי הבנייה או בנתה ללא היתר ניתוח ובחינה של המקרי& שבה& סטתה החברה 
מעלי& ספק א& בפעולות אלו נשקלו השיקולי& , ופנתה לקבלת ההיתר בדיעבד

תפקוד זה אינו עולה . לבד מאינטרסי& כלכליי&, הציבוריי& והתכנוניי& הדרושי&
. בקנה אחד ע& המצופה מחברה עירונית האמורה לפעול על פי אמות מידה ציבוריות

בודה בפרויקט על הליכי תכנו' וקבלת החלטות לא תקיני& שאי' בפועל הושתתה הע
  . לה& מקו& במערכות ניהול ציבוריות

ה  י י נ ב ה ת  ו ג י ר ח ב ה  ל ו פ י ט ו ה  י י נ ב ה ל  ע ה  י י ר י ע ה ח  ו ק י  פ
החברה לא העבירה לוועדה המקומית הודעות מראש על מועד תחילת הבנייה לגבי רוב 

 העבירה לה החברה הודעות 2009עד אוקטובר . כמתחייב, שלבי הבנייה של הפרויקט
על מינויו של מהנדס לאחראי לביקורת לעניי' ביצוע עבודות על פי שני היתרי בנייה 

בדיווח שמסר לוועדה . א  שעד אותו מועד נתנה לה הוועדה שמונה היתרי&, בלבד
 לא פורטו סטיות 2007על ביקורת שביצע בהיכל בדצמבר , המקומית האחראי לביקורת

__________________ 
ואי  לראות בדוח זה משו  חוות דעת , משרד מבקר המדינה לא בח  את סוגיית המחלוקת הכספית  10

 . כלשהי בעניי  זה
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או בתקנות , 1965 ה"התשכ, כנדרש בחוק התכנו' והבניה, הוראות שבהיתרכלשה' מה
התאמות להיתר וא   וזאת למרות העובדה שבאותה עת כבר התגלו אי, שהוצאו מכוחו

 .חריגות בנייה לכאורה
 לא איתר חלק מחריגות 2008 2002פיקוח העירייה על הפרויקט שהתקיי& בשני& 

 המחייב בחינה באשר לאיכותו וליעילותו של הפיקוח דבר, הבנייה בסמו+ למועד ביצוע'
 . מטע& העירייה

הוועדה המקומית לא דיווחה לוועדה המחוזית לתכנו' ולבנייה על חריגות הבנייה 
 וא  לא העבירה לה את 2008  ו2006שהועברו לידיעתה על ידי הפקחי& בשני& 

 .הדיווחי& החודשיי& הנדרשי& בתקנות
.  סיו& הביקורת פעלו בהיכל תשעה מזנוני& ללא רישיו' עסק ועד מועד2002מינואר 

בי' היתר בשל , כמו כ' פועלת במקו& זה שלוש שני& מסעדה שא  לה אי' רישיו' עסק
  . על העירייה והחברה לפעול בנחישות להסדרת עניי' חשוב זה. בעיות תברואה
 ייעוד ההיכל

ויות ספורט וה' לפעילויות ע& הקמתו יועד היכל הספורט לשמש אכסניה ה' לפעיל
 לא במסמכי ההקמה ולא במסמכי& מחייבי&  ולא נקבעה במפורש , תרבות ובידור

נוס  על כ+ לא קבעו העירייה ;  עדיפות לקיו& סוג פעילות כזה או אחר אחרי& 
והחברה אילו סוגי& של פעילויות תרבות ובידור נכללי& בפעילויות שאפשר לקיי& 

 .יעשה בו שימוש ראוי לנכס ציבוריבהיכל כדי להבטיח שי
ומאחר שהתערי  לפעילויות ספורט בכלל ולאימוני& , בניסיו' לייצר הכנסות נוספות

העדיפה , בפרט נמו+ במידה ניכרת מהתערי  לפעילויות אחרות כגו' אירועי תרבות
וכתוצאה , החברה להעמיד את ההיכל לשימוש לאירועי& אלה על פני שימוש לאימוני&

 . א"תגלעו חילוקי דעות בינה לבי' מכבי תמכ+ ה
לאור פרסומי& בעיתונות בדבר כוונתה של החברה לקיי& בהיכל ג& , בשני& האחרונות

הועלו תהיות באשר לנאותות קיו& , )'מצוות וכד בר, חתונות(אירועי& פרטיי& 
על כ' על . דהיינו אירועי& אשר אינ& פתוחי& לקהל הרחב, אירועי& סגורי& בהיכל

העירייה לקבוע מדיניות ברורה באשר לזכאותו של תאגיד עירוני בכלל והחברה בפרט 
ובייחוד אירועי& , לקיי& במתקני& שבבעלות העירייה או התאגיד אירועי& סגורי&

  ".אירועי& פרטיי&"את המושג , למע' הסר כל ספק, וכ' להגדיר במדויק, פרטיי&
 סיכו  והמלצות 

 לצור+ קבלת ההחלטה על ביצוע הפרויקט לא עשו החברה ממצאי הביקורת מלמדי& כי
א  , והעירייה עבודת מטה נאותה ולא הגדירו מראש את מהות הפרויקט והיקפו

תחזיות שלה' בעניי' הפרויקט והתקדמותו לא . שמדובר בפרויקט יקר ומורכב
החברה נזקקה לקבלת הלוואות בעלי& מהעירייה תו+ שימוש בכספי ציבור , התממשו

בכמה מקרי& . היא עדיי' סובלת מגירעונות כספיי& ומקשיי& בתזרי& המזומני&ו
 .התבצעה הבנייה תו+ סטייה מהיתרי הבנייה או לחלופי' קוד& שהוצאו היתרי בנייה
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פגמי& רבי& נפלו ג& בהתקשרויות החברה ע& גופי& שוני& שאמורי& היו לסייע לה 
ספק רב א& כל התקשרויותיה עלו ו, במימו' הפרויקט וע& קבלני& שעסקו בביצוע

ע& סדרי מינהל תקי' וע& האינטרסי& של , בקנה אחד ע& עקרונות דיני המכרזי&
ל החברה "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שמנכ. החברה כגו  ציבורי

קיי& מגעי& לקשרי& עסקיי& פרטיי& ע& אחד הקבלני& שהועסקו על ידי החברה 
, ש החברה"פה ליועמ תו של הקבל' והסתפק בדיווח על כ+ בעלבפרויקט במהל+ עבוד

ואת העובדה שהוא התקשר באופ' פרטי ע& עוד קבל' לביצוע עבודה בביתו ועל כ+ לא 
 .דיווח כלל

הממצאי& העולי& מפרק זה מעידי& על כ+ שהעירייה בהתנהלותה מול התאגיד 
היא קיימה : ור הרחבהעירוני שבבעלותה לא פעלה כראוי ולא שימשה דוגמה לציב

וג& במקרי& שבה& אותרו חריגות , פיקוח לקוי על הפרויקט לאור+ תקופת ביצועו
 .בנייה היא לא פעלה במהירות ובהחלטיות על מנת להביא לתיקונ'

על החברה להפיק את הלקחי& מפרויקט זה וליישמ& , לדעת משרד מבקר המדינה
תהדק את הפיקוח שלה על תאגידיה ראוי שהעירייה . בפרויקטי& אחרי& שהיא תבצע

תפיק ג& היא את הלקחי& מפרויקט זה ותדאג ליישמ& בפרויקטי& , ובה& החברה
אחרי& שהיא מבצעת בעצמה או באמצעות תאגידיה כדי להבטיח שייעשה שימוש 

ראוי שרשויות מקומיות אחרות יפיקו ג& ה' לקחי& מפרויקט זה . מיטבי בכספי ציבור
 .ויקטי& דומי& שה' מבצעותוידאגו ליישמ& בפר
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 חלוקת כרטיסי  למשחקי  ומופעי  
 אליהו בהיכל הספורט ביד

הרשויות המקומיות מקימות תאגידי  לצור  טיפול בנושאי  הנמצאי  בסמכות  
. תאגידי  אלה פועלי  בתור ישויות משפטיות עצמאיות).  תאגידי  עירוניי  להל  (

היא תאגיד שהקימה )  החברה להל  (מ "יפו בע אביב חברת היכלי הספורט תל
החברה . והיא בבעלותה המלאה, ) העירייה להל  (יפו  אביב  עיריית תל1968בשנת 

 היכל הספורט או  להל  (אליהו  מנהלת ומפעילה זה שני  את היכל הספורט ביד
 . ביפו" בלומפילד"ואת אצטדיו  הכדורגל ) ההיכל

 מכבי  להל  (אביב  דורסל מכבי תלההיכל משמש מגרשה הביתי של קבוצת הכ
ג  נבחרת "). יורוליג"ה(והיא מקיימת בו ג  את משחקיה במסגרת האירופית , )א"ת

כמו כ  . מקיימת בהיכל חלק ממשחקי הבית שלה) גברי (ישראל בכדורסל 
הגמר והגמר של ליגת העל בכדורסל  מתקיימי  בדר  כלל בהיכל משחקי חצי

נוס% על משחקי הכדורסל מתקיימי  בהיכל . יע המדינההגמר וגמר גב ומשחקי חצי
  . אירועי מכירות ומופעי בידור שוני , כנסי , במהל  השנה אירועי ספורט אחרי 

 פעולות הביקורת
 1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 7(9בתוק  סמכותו לפי סעי  , מבקר המדינה

משרד . דינה על החברה להפעיל את ביקורת המ2006החליט במאי , ]נוסח משולב[
היבטי& שוני& , לסירוגי', 2010אפריל  2009מבקר המדינה בדק בחודשי& אוגוסט 

בי' היתר נבדקו . הנוגעי& לחלוקת כרטיסי& לאירועי& שוני& המתקיימי& בהיכל
ההנחיות והנהלי& של העירייה , ההמלצות וההנחיות הכלליות של משרד הפני& בנושא

הפיקוח והבקרה על חלוקה זו והיבטי מיסוי ,  בפועלחלוקת הכרטיסי&, והחברה
בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני& . הבדיקה נעשתה בחברה ובעירייה. העולי& ממנה

  להל' ג& (לפעילות' של רשויות מקומיות , בי' היתר,  המשרד הממשלתי האחראי 
  ).  רשות המסי& להל' (וברשות המסי& בישראל , )המשרד

 עיקרי הממצאי 
2003משרד מבקר המדינה המלי* כבר בשנת 

1

 לחדול מהנוהג הפסול שלפיו רשות 
, מקומית מקבלת ממארגני אירועי& כרטיסי& ללא תמורה ומחלקת אות& לעובדיה

ובו ,  פרס& משרד הפני& חוזר לצמצו& נוהג זה2009בינואר . לנבחריה ולגורמי& נוספי&
 .התייחס ג& לתאגידי& עירוניי&

__________________ 
, )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡·) 2003, מבקר המדינה  1

 .85 51' עמ
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בהירות באשר לכפיפות תאגידי& עירוניי&   התברר כי קיימת איבמהל+ הביקורת
בעוד שהמשרד מסר כי התאגידי& כפופי& להנחיותיו וכי בכל : להנחיות משרד הפני&

החברה טענה כי היא , ]"המקומיות[יחולו עליה& על ידי הרשויות "מקרה ההנחיות 
כוונתה לכפות על ואילו העירייה הודיעה כי אי' ב, אינה כפופה להנחיות המשרד

 . התאגידי& העירוניי& לפעול לפיה'
שהתירה לרשויות מקומיות לחלק כרטיסי& , 2004בניגוד להנחיית משרד הפני& משנת 

הועלה כי , לעובדיה' ולחברי מועצה רק לאירועי& רשמיי& של הרשות המקומית
 העירייה מחלקת לעובדיה הבכירי& ולחברי מועצה ג& כרטיסי& למופעי ספורט

עוד הועלה כי עד מועד סיו& . מרכזיי& ולמופעי& שוני& שאינ& מאורגני& על ידה
א  שהמשרד דרש , הביקורת לא אישרה מועצת העירייה תבחיני& לחלוקת כרטיסי&

 .2007לעשות זאת כבר בפברואר , כמו מיתר הרשויות המקומיות, ממנה
ולחלק אות& , החברה ממשיכה לדרוש ולקבל כרטיסי& רבי& ממארגני אירועי&

, לקבלני&, לספקי&, ליועצי&, לעובדי העירייה, לחברי הדירקטוריו' שלה, לעובדיה
לנושאי תפקידי& בגופי& , לאמרגני& ולאנשי תקשורת, לי& של חברות מסחריות"למנכ

 רוב& ככול& אנשי& שיד& משגת לקנות  לספורטאי& ולעסקני ספורט , ציבוריי&
טיסי& שהחברה קיבלה למשחקי כדורסל שהתקיימו  מהכר4% רק כ. כרטיסי& בעצמ&

 . &חולקו משיקולי& הומניי, בהיכל במהל+ שנתיי& שנבדקו
במקרי& לא מעטי& חילקה החברה לעובדי& ולדירקטורי& מספר כרטיסי& גבוה 

ברוב המקרי& מדובר היה ): שני כרטיסי& לאירוע(מהמספר שנקבע בנוהל שלה 
א+ היו ג& מקרי& שבה& חולקו , או דירקטורבארבעה עד שישה כרטיסי& לעובד 

החברה העבירה כמה פעמי& כרטיסי& .  כרטיסי& לאד& לאירוע12שמונה וא  , שבעה
ההתאחדות , המועצה להסדר ההימורי& בספורט(לבעלי תפקידי& בגופי& ציבוריי& 

כפי , ישירות ולא באמצעות הנהלות הגופי&) לכדורגל בישראל ואיגוד הכדורסל בישראל
 .שראוי היה

ל החברה באופ' בלעדי מכוח סמכות שהוענקה "חלוקת הכרטיסי& מבוצעת על ידי מנכ
לא התקיימו אמצעי בקרה נאותי& ; ויש בכ+ טע& רב לפג&, לו בנוהל שהחברה אישרה

 לא נמצאו דוחות מרוכזי& ומפורטי& של מקבלי  בחברה על פעולותיו בעניי' זה 
לפי , ה אפשר לדעת מי האנשי& שקיבלו כרטיסי&ובחלק מהמקרי& לא הי, הכרטיסי&

מה המספר הכולל של הכרטיסי& שקיבל כל אחד מה& , אילו אמות מידה ה& נבחרו
חלק , לדברי החברה; במהל+ התקופה המדווחת ולאילו סוגי אירועי& ה& ניתנו

א+ היא לא הציגה מסמכי& , מהכרטיסי& הוחזרו לאמרגני& וחלק הושמדו על ידה
 .תהליכי& אלוהמתעדי& 

 העבירה החברה לרשות המסי& את רשימת הדירקטורי& שקיבלו ממנה 2008בשנת 
 בלי רשימות של יתר הגורמי& שקיבלו כאמור כרטיסי& 2006 2004כרטיסי& בשני& 

כפועל יוצא מכ+ נדרשה . בשני& אלה ובלי פירוט על הכרטיסי& שקיבלו ומספר&
בה מהסכו& שהייתה אמורה לשל& בגי' החברה לשל& לרשות המסי& סכו& נמו+ בהר

נמצא כי תעריפי הכרטיסי& . טובת ההנאה שקיבלו מקבלי הכרטיסי& האמורי&
 את ההטבה הנובעת ממת' 2008שלפיה& החברה זוקפת לשכר העובדי& משנת 

ג& לא שווי שוק של , הכרטיסי& אינ& משקפי& את שווי השוק של הכרטיסי&
  .ל ידי ועדי עובדי& או מעבידי&כרטיסי& הנקני& באופ' מאורג' ע
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 סיכו  והמלצות
 בעניי' חלוקת כרטיסי& והנחיות שמשרד 2003המלצות משרד מבקר המדינה משנת 

הממצאי& שהועלו בדוח . הפני& פרס& בעקבותיה' לא יושמו על ידי העירייה והחברה
ל "זה מעלי& סימני שאלה לגבי תקינותו של תהלי+ חלוקת הכרטיסי& שביצע מנכ

על הגורמי& . ועולה ספק א& הלי+ זה מתיישב ע& סדרי מינהל תקי', החברה לבדו
להפיק את ,  לבחו' ממצאי& אלה העירייה ומשרד הפני& ,  החברה הנוגעי& בדבר 

 .הלקחי& הנדרשי& ולנקוט את הצעדי& המתחייבי& מה&
מ' הראוי שהחברה תימנע מחתימה על הסכמי& , לדעת משרד מבקר המדינה

בי& גופי& המקיימי& אירועי& במתקני& שבבעלותה להקצות לה מכסות שמחיי
אשר . 2003כפי שהמלי* המשרד לרשויות המקומיות עוד בשנת , כרטיסי& בחינ&

על החברה להפסיק לאלתר את , לכרטיסי& כאמור המתקבלי& מכוח הסכמי& קיימי&
רי& עסקיי& הנוהג הפסול של מת' כרטיסי& ללא הגבלה לאנשי& הנמצאי& עמה בקש

על החברה לוודא כי חלוקה זו תיעשה על פי אמות מידה שייקבעו ובאופ' ; או חברתיי&
 התמורות והתשלומי&  ככל שמדובר בקשרי& עסקיי& ; מצומצ& ככל האפשר

על . הכרוכי& בה& צריכי& לבוא לידי ביטוי בהסדרי התקשרות מקובלי& ושקופי&
ולאפשר , בדיה ולחברי הדירקטוריו' שלההחברה ג& לצמצ& את חלוקת הכרטיסי& לעו

פעולות . מת' כרטיסי& רק לאלה שנוכחות& בהיכל דרושה לצור+ מילוי תפקידי החברה
. אלה עשויות להביא בי' היתר להגדלת שיעור הכרטיסי& שיחולקו משיקולי& הומניי&

את חלוקת הכרטיסי& בכלל יש להטיל לא על אד& אחד אלא על ועדה מיוחדת שימנה 
המלצות אלה כוח' יפה ג& . דירקטוריו' ותו+ תיעוד מלא וקיו& אמצעי בקרה נאותי&ה

 .ליתר התאגידי& העירוניי&
להידרש , בתיאו& ע& משרד המשפטי&, על משרד הפני&, לדעת משרד מבקר המדינה

בהקד& לסוגיית כפיפות& של תאגידי& עירוניי& דוגמת החברה להנחיות שמוציא 
כגו' הפניית , ולנקוט את הצעדי& המתחייבי& מסוגיה זו, אליה&משרד הפני& הנוגעות 

הנחיה מתאימה לרשויות המקומיות לדרוש מתאגידיה' לפעול על פי ההנחיות שהוא 
 .או קידו& יזמת חקיקה שתבהיר את הדרוש הבהרה בנושא חשוב זה, מוציא
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  מ "חברת כביש חוצה ישראל בע
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

מ שמונתה "הולה ותפקודה של חברת כביש חוצה ישראל בענבדקו היבטי  של ני
כרשות ממונה מטע  המדינה לפיקוח על הזכיי  שנבחר להקמתו והפעלתו של 

כמו כ  נבדקו הליכי העדכו  של סכומי הפיצוי והחזר . כביש חוצה ישראל
. ההוצאות שגבה הזכיי  ממי שלא שיל  במועד את האגרה על הנסיעה בכביש

ובדיקות השלמה נעשו במשרד התחבורה והבטיחות , ה בחברההביקורת נעשת
  . בדרכי  ובמשרד האוצר

 ניהול החברה ותפקודה 
החלה לפעול )  החברה או הרשות הממונה להל  (מ "חברת כביש חוצה ישראל בע

 למימו כדי לגבש הצעות בדבר הדר  החברה הוקמה .  כחברה ממשלתית1993במרס 
להל  (המכונה כביש שש או דר  יצחק רבי  , וצה ישראלסלילתו והפעלתו של כביש ח

ובסו# , ח" מיליו  ש201  היה כ2009 תקציב החברה לשנת .)כביש שש,  הכביש 
 .  עובדי29$אותה השנה הועסקו בה 

 ההסכ$ או חוזה  להל  ( חתמה ממשלת ישראל על הסכ$ ע$ הזכיי  1998בפברואר 
1.בשיטת ולפיו הזכיי  יקי$ את הכביש ) הזיכיו 

B.O.T , יממ  את הקמתו ויתחזק
כדי , עוד נקבע בהסכ$ כי הזכיי  יגבה אגרה מהנוסעי$ בכביש.  שנה30אותו במש  

הכביש . שיוכל להחזיר את השקעתו במימו  הפרויקט וא# להפיק רווחי$ מהפעלתו
המדינה חתמה על .  הוא נפתח לתנועה בשלמותו2004ובמאי , נפתח בהדרגה לתנועה

וקטע זה , לחוזה ולפיה הזיכיו  יחול על קטע נוס# בחלקו הצפוני של הכבישתוספת 
המדינה מימנה הקמת קטעי$ נוספי$ בחלקו הדרומי של . 2009נפתח לתנועה ביולי 

 .מ" ק140  היה כ2009אורכו הכולל של הכביש בסו# שנת . הכביש
 חוק  הל  ל (1995 ה"התשנ, )כביש ארצי לישראל(מכוח הוראות חוק כביש אגרה 

מינתה המדינה את החברה לתפקיד הרשות הממונה מטעמה על יישו$ , )כביש אגרה
הפרויקט ולפיקוח על הקמתו כדי לוודא שהזכיי  עומד בהתחייבויותיו על פי חוזה 

  . הזיכיו 
__________________ 

1  Build, Operate, Transfer. 
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 פעולות הביקורת
מבקר המדינה בדק בעבר היבטי  בתכנו  הכביש וכ  בדק את כדאיות הקמתו
2

 .
 עשה משרד מבקר המדינה בחברה בדיקה בנושא 2010אוגוסט  ילבחודשי  אפר

  להל  (בדיקות משלימות בנושא נעשו במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  . פעילותה
 רשות  להל  (במשרד האוצר וברשות החברות הממשלתיות , )משרד התחבורה

  ). החברות
 עיקרי הממצאי 

ת .1 ו ע י ב ת י   ג ב י   י ו צ י פ ו   ל ש  הכספיי  של החברה מ  הדוחות : ת
 עולה שאנשי  פרטיי  ויישובי  הגישו לה תביעות בסכו  כולל של מאות 31.12.09 ל

, ) חוק התכנו  והבנייה להל   (1965 ה"התשכ, על פי חוק התכנו  והבנייה, ח"מיליוני ש
בדוחות אלה . בגי  פגיעות עקב התכנית, 1994 ה"התשנ, וחוק כביש ארצי לישראל

 מהפיצויי  שיידרש לשל  בגי  התביעות 70% אחראית לתשלו  נאמר כי החברה
, וכי ג  א  כמה מה  יתקבלו, החברה העריכה כי מרבית התביעות יידחו. שיתקבלו

. הממשלה תממ  את התשלו  עבור  משו  שהיא מממנת את כלל פעילות החברה
  כיסוי הועלה כי לא היה הסכ  בי  משרדי האוצר והתחבורה ובי  החברה בדבר אופ

 הסכ  2010בעקבות הביקורת נחת  בדצמבר . התביעות לפי חוק התכנו  והבנייה
מסגרת בי  הממשלה ובי  החברה ולפיו התחייבה הממשלה לגבות את מחויבויות 

 . במסגרת פעולותיה הנעשות על פי ההסכ  ועל פי כל די , בתקופת ההסכ , החברה
ה .2 ר ב ח ה ת  ו ל י ע פ ת  ב ח ר  כי החברה 2010ברואר הממשלה החליטה בפ :ה

לרבות המש( סלילת  של קטעי , תהיה שותפה בתכנו  ובביצוע של פרויקטי  נוספי 
ח " מיליארד ש5.75ואישרה לחברה להתחייב על ס( של , הכביש ותכנו  מסילות רכבת

לפני שהתקבלה החלטת הממשלה לא נעשתה עבודת מטה . בגי  ביצוע עבודות אלה
ונות והחסרונות של ביצוע העבודה על ידי החברה ולוודא מקיפה כדי לבחו  את היתר

 . שביכולתה לבצע את הפרויקטי  הנוספי 
ת .3 ו נ ו ב ש ח ת  י י ב ג א  ש ו נ ב ה  פ י כ א ת  ו ל י ע פ ע  ו צ י בחוק ובתקנות: ב

3

 
נקבעו סכומי  לפיצוי ולהחזר הוצאות
4

שה  תוספת תשלו  המוטלת על מי שלא , 
כמו . על ידי הזכיי  והמפעיל מטעמושיל  את האגרה במועד המצוי  בחשבו  והנגבית 

כ  נקבע בתקנות מנגנו  לבדיקה שעל פיו אמורה הרשות הממונה להגיש לשר התחבורה 
הזכיי  והמפעיל מטעמו ה  . המלצות לשינוי הסכומי  של פיצוי והחזר הוצאות

 2006הרשות הממונה בדקה את הנתוני  לגבי השני  . שביצעו את פעולות האכיפה
הזכיי  .  המליצה להפחית את סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות2009רואר ובפב, 2007

ומשרד התחבורה התקשר ע  יוע+ מטעמו לבדיקה , הסתייג מהבדיקה ומתוצאותיה

__________________ 
 . 800 793' עמ, )1998( È˙ ˘ ÁÂ„ 48; 745 720' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 47) 1997, מבקר המדינה  2
3

 תקנות  להל'  (1999 ט"התשנ, )אכיפת תשלומי#) (כביש ארצי לישראל(תקנות כביש האגרה   
 .ותקנות נוספות בנושא דמי גבייה, )האכיפה

 .ותקנס, באופ' שגוי, המכוני# לעתי#  4
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ועל כ  לא הופחתו , במועד סיו  הביקורת עדיי  לא הושלמה הבדיקה הנוספת. נוספת
 . שוב סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות

ת הממונה העלתה כי סכומי הכנסותיו המצטברות של בדיקה שעשתה הרשו .4
 והסתכמו בכ, הזכיי  מהאכיפה היו גדולי  מהסכומי  שהוציא לצור( ביצוע האכיפה

על פי הערכת הרשות הממונה ). 2008במחירי מרס  (2007 2004ח לשני  " מיליו  ש31
 ההכנסות ח עקב הפער בי "בכל חודש שעובר צובר הזכיי  כמיליו  ש, 2009מאפריל 

הזכיי  הסתייג מ  הבדיקות שעליה  נסמכה הערכה זו . מהאכיפה לעלויות ביצועה
 .ומתוצאותיה 

מי שחולק על חיוב או מי שרואה את עצמו נפגע מהפעלת סמכויות הזכיי  רשאי  .5
בי  המועד שבו , אפילו כמה שני , לעתי  חל- זמ  רב. לערור על כ( לפני ועדות ערר

ביש ערר על חשבו  בגי  נסיעות בכביש ובי  מועד הזימו  לדיו  וקבלת הגישו נוסעי  בכ
במערכת הממוחשבת לניהול הדיוני  של ועדות הערר היה רישו  של . ההחלטה

א( היא לא אפשרה להפיק דוחות לש  בדיקת הגורמי  , ההליכי  ומועדיה 
 . לעיכובי 

ת הדירקטוריו  שהוא בחלק מהפרוטוקולי  של ישיבות הדירקטוריו  ושל ועדו .6
לא נמצאו פרטי  על נושאי  שוני  שנידונו , 2009 2008שהתקיימו בשני  , מינה

 . כגו  פרטי  על אישור תכניות עבודה ותקציב, בישיבות אלה
א- שבתקנות ,  כיהנו בדירקטוריו  ארבעה דירקטורי  בלבד2010בתחילת שנת  .7

 מונה דירקטור 2010רק במאי . שההתאגדות של החברה נקבע שמספר  לא יפחת מחמ
 .נוס- ובמהל( אותה שנה מונו עוד ארבעה דירקטורי 

החברה מבצעת את עיקר פעילותה במיקור חו+ באמצעות רכישת שירותי   .8
לא נמצאו בחברה מסמכי  המעידי  . ובכלל זה יועצי  ומומחי , מגורמי  חיצוניי 

 שביצירת התלות של החברה שבעת התקשרותה ע  יועצי  ניתנה הדעת על הסכנה
היקפ  של כמה מ  ההתקשרויות הללו ; ביועצי  שאינ  עובדיה ובידע ובניסיו  שצברו

, הסכמי  ע  יועצי  לא נחתמו בתחילת העבודה אלא בדיעבד; הוגדל ברבות השני 
א( לא , לעתי  נקבע כי ההתקשרות היא על בסיס קבלני; כמה חודשי  לאחר תחילתה

ולוחות הזמני  ) שעות עבודה(תשומות , דה ובקרה על פי תפוקותנקבעו שלבי עבו
 . להשלמת 

הוא הפרויקט הראשו  , המכונה ג  כביש שש או דר( יצחק רבי , כביש חוצה ישראל
בי  , והיא מינתה את החברה לרשות הממונה מטעמה, B.O.T.שהקימה המדינה בשיטת 

הביקורת העלתה .  פי חוזה הזיכיו  עלוכדי לוודא שהזכיי  עומד בהתחייבויותי, השאר
, ליקויי  בסדרי עדכו  הסכומי  לפיצוי ולהחזר הוצאות לזכיי  ולמפעיל מטעמו

על משרד התחבורה . שהוטלו על מי שלא שיל  את האגרה במועד המצוי  בחשבו 
והחברה להפיק לקחי  מתהלי( גביית האגרות ועדכונ  ולתק  את הליקויי  שעליה  

 .  המדינה בדוח זהעמד משרד מבקר
ועיקר פעילות החברה נעשית באמצעות יועצי  , היק- כוח האד  המקצועי בחברה קט 

בביקורת נמצאו ליקויי  . שחלק  מועסקי  שני  רבות, ונותני שירותי  חיצוניי 
ע  . בהסדרי ההתקשרויות של החברה ע  היועצי  ונותני השירותי  ובבקרה עליה 

 החברה לפעול לשימור שליטתה בידע שבליבת הפעילות על, הרחבת פעילות החברה
 . שלה
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 סיכו  והמלצות
הוא הפרויקט הראשו  , המכונה כביש שש או דר( יצחק רבי , כביש חוצה ישראל

, והיא מינתה את החברה לרשות הממונה מטעמה, B.O.T.שהקימה המדינה בשיטת 
הביקורת .  חוזה הזיכיו  על פיוכדי לוודא שהזכיי  עומד בהתחייבויותי, בי  השאר

העלתה ליקויי  בסדרי עדכו  הסכומי  לפיצוי ולהחזר הוצאות לזכיי  ולמפעיל מטעמו 
על משרד התחבורה . שהוטלו על מי שלא שיל  את האגרה במועד המצוי  בחשבו 

והחברה להפיק לקחי  מתהלי( גביית האגרות ועדכונ  ולתק  את הליקויי  שעליה  
 . ינה בדוח זהעמד משרד מבקר המד

ועיקר פעילות החברה נעשית באמצעות יועצי  , היק- כוח האד  המקצועי בחברה קט 
בביקורת נמצאו ליקויי  . שחלק  מועסקי  שני  רבות, ונותני שירותי  חיצוניי 

ע  . בהסדרי ההתקשרויות של החברה ע  היועצי  ונותני השירותי  ובבקרה עליה 
רה לפעול לשימור שליטתה בידע שבליבת הפעילות על החב, הרחבת פעילות החברה

 . שלה
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   מ"חברת נמל אילת בע
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

גיוס ; ניהול החברה: נבדקו היבטי  מינהליי  שוני  של פעילות החברה ובה 

חלוקת ; מינויי  של עובדי  בכירי  ותנאי העסקת ; כוח אד  תפעולי

הוצאות ; ית לעובדי החברההקופה לחיסכו  ולעזרה הדד; המשמרות הנוספות

  .בדיקות השלמה נעשו ברשות החברות הממשלתיות. הדירקטוריו 
 היבטי  מינהליי 

 נכנס לתוקפו 2005בפברואר .  היה נמל אילת חלק מרשות הנמלי 2005עד פברואר 
שלפיו פורקה רשות הנמלי  והוקמו , 2004 ד"התשס, חוק רשות הספנות והנמלי 

אחת מחברות הנמל היא חברת נמל אילת . ל וחברת נכסי במקומה שלוש חברות נמ
  ). החברה להל  (מ "בע

 פעולות הביקורת
,  נושאי  לסירוגי  בחברה כמה בדק משרד מבקר המדינה2010ספטמבר  בחודשי  יוני

 הקופה ;נושאי כוח אד ;  ומינוי מנהלי  כלליי  בחברה החברהסדרי ניהול: ובה 
  .ועלויות הדירקטוריו ; החברהדי סכו  ולעזרה הדדית לעובילח

 עיקרי הממצאי 
   כחמש שני  וחצי   2010 ועד מועד סיו  הביקורת בספטמבר 2005מאז פברואר  .1

רק כשנה . ארבעה מה  כמינוי בפועל באופ  זמני, כיהנו בחברה חמישה מנהלי  כלליי 
קיבל את אישור  ל שמונה על ידי הדירקטוריו  וש"וחצי הופקד ניהול החברה בידי מנכ

ושל הוועדה לבדיקת מינויי )  הרשות להל  (של רשות החברות הממשלתיות 
1

בארבע . 
לי  בפועל שמינה "לי  שכיהנו כמנכ"השני  האחרות הופקד הניהול או בידי מנכ

__________________ 
לבדיקת כשירות  ,  לחוק החברות הממשלתיות18בהתא  לסעי  , אותה ממנה שר האוצרועדה   1

 .בחברה ממשלתית, או מנהל כללי, יושב ראש דירקטוריו , והתאמת  של מועמדי  לכהונת דירקטור
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או ; א  בכלל, והמינוי ח'דש מדי שלושה חודשי , הדירקטוריו  למש& שלושה חודשי 
א& בסופו , אישור הרשות ולאישור הוועדה לבדיקת מינויי לי  שהמתינו ל"בידי מנכ

היו תקופות שבה  נוהלה החברה ג  על ידי ועדת . של דבר האישורי  הללו לא ניתנו
 .ניהול המורכבת מחברי הדירקטוריו 

לי  בחברה לאור& זמ  כה ממוש& הביאה לכ& שהניהול "התחלופה הרבה של המנכ
. על כל המשתמע מכ&, י  שמעמד  היה זמניהשוט) של החברה הופקד בידי אנש

, בנסיבות שבה  נוהלה החברה נוצר מצב שבו נפג  קיומ  של מנגנוני איזוני  ובלמי 
 . ונפגעה היכולת לערו& פיקוח ובקרה נאותי  בחברה

ומאז עובדי התפעול עוסקי  ,  חלה ירידה ניכרת בפעילות הנמל2007מאמצע שנת  .2
לקראת . בחודש בפריקת מכוניות ומכולות מעטות מאודכשמונה ימי עבודה בלבד 

 15 תהלי& קליטה של 2009פתיחת קו חדש של מכולות השלימה החברה באפריל 
 העובדי  החדשי  שנקלטו 14 ו,  הופסקה פעילות קו המכולות2009במאי . עובדי 
זאת .  משרה100%שובצו במחלקת תפעול בהיק) של ) עובד אחד פרש בינתיי (בנמל 

להעסיק  , בעת שהחל תהלי& קליטת , 2008) על פי שהדירקטוריו  החליט בנובמבר א
יוצא אפוא שהחברה קלטה עובדי  א) על .  משרה65%במשרה חלקית בהיק) של עד 
נוס) על כ& עולה מממצאי . ובייחוד במחלקת התפעול, פי שאי  תעסוקה מלאה בנמל

 .תקי המבקר הפנימי כי תהלי& מיו  המועמדי  לא היה 
 אישר דירקטוריו  החברה את מינויו של מר מיכאל אילו  לתפקיד 2009באפריל  .3

המינוי אושר א) על פי שהחברה לא שאלה במהל& . ל משאבי  של החברה"סמנכ
זאת למרות ; הריאיו  ע  מר אילו  א  תלויי  ועומדי  כנגדו הליכי  פליליי 

 אילו  מצדו לא דיווח על חקירה מר. מועמדותו לשאת בתפקיד בכיר ומשפיע בחברה
ואשר בעקבותיה הוגש בסופו של דבר כתב , 2005פלילית אשר התנהלה נגדו בשנת 

 .2010אישו  בשנת 
ר "לבקשת יו,  אישר הדירקטוריו 2005בישיבת הדירקטוריו  בסו) ינואר  .4

ר "לתפקיד עוזר ליו' למנות את עובד א, )ר" היו להל  (הדירקטוריו  מר יאיר חז  
כמועמד יחיד בלא שפורס  , לשלושה חודשי )  המזכיר להל (ומזכיר הדירקטוריו  

'  נחת  הסכ  עבודה אישי בי  החברה לבי  עובד א2005רק באמצע מאי . מכרז לתפקיד
ח לחודש עד " ש7,500 שכר של 2005שלפיו תשל  לו החברה רטרואקטיבית מינואר 

. בשנה נוספת' וזה בי  החברה לבי  עובד א הואר& הח2006בינואר . דצמבר אותה שנה
ר מכירי  זה את זה עוד מתקופת עבודת  המשותפת בעיריית "והיו' יצוי  כי עובד א

 .אופקי 
ר שבה " התקיימה ישיבת ועדת ניהול של החברה בראשות היו2008בסו) נובמבר 

וג הוחלט להעביר את המזכיר למעמד של עובד קבוע במסגרת ההסכ  הקיבוצי בדיר
, 2008החלטה זו קיבלה את אישור הדירקטוריו  בסו) נובמבר . 1בכירי  בדרגה ב

 2.1 פי   2010ובשנת , 2008 בהשוואה לשנת 2.3 פי 2009ובעקבותיה עלה שכרו בשנת 
 .2008בהשוואה לשנת 

ממלא מקו  ראש , ל"עוזר מנכ: בכמה תפקידי ' במועד הביקורת שימש עובד ב .5
.  על מדור ציוד ובינוי ובמש& חצי שנה א) אחראי משאבי אחראי, מחלקת תפעול

משרד מבקר המדינה העיר לחברה כי מצב שבו עובד אחד מחזיק בכמה תפקידי  
 .חשובי  פוגע בסדרי בקרה פנימיי  נאותי  של החברה
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' עובד בל, ל בפועל"שכיה  אז כמנכ, ר"הודיע היו, 2010באמצע יוני , בעקבות הביקורת
המשי& למלא תפקיד של אחראי על ' עובד ב. ל" את מינויו כעוזר המנככי הוא מבטל

 . ושל ממלא מקו  ראש מחלקת תפעול2011מדור ציוד ובינוי עד ינואר 
מנתוני החברה לגבי המשמרות הנוספות שמבצעי  עובדי החברה עולה כי יש  .6

  עובדי  בכל מחלקה שביצעו עשרות משמרות נוספות בשנה יותר מאשר עובדי
. יצוי  כי את רוב המשמרות הנוספות מבצעי  עובדי  ותיקי  ששכר  גבוה. אחרי 

משרד מבקר המדינה לא קיבל . עובדה זו משפיעה מטבע הדברי  על הוצאות החברה
 .הסברי  מספקי  על הסיבות להבדלי  בי  העובדי  בביצוע המשמרות הנוספות

והחובות הכספיות כלפי הקופה ע  פירוקה של רשות הנמלי  נקבע כי הזכויות  .7
יפוצלו בי  תאגידי )  הקופה להל  (לחיסכו  ולעזרה הדדית של עובדי רשות הנמלי  

הנמלי  בהתא  למספר העובדי  החברי  בקופה בכל תאגיד נמל ערב פירוקה של 
 התקיימה ישיבת ועדת ההלוואות של החברה והוחלט בה 2007במרס . רשות הנמלי 

המבנה המשפטי המקורי של הקופה כאגודה עותומנית , ואול . ופהלאמ1 את תקנו  הק
נמצא כי אי  בחברה נוהל . ולכ  אימו1 תקנו  הקופה כמות שהוא אינו מתאי , השתנה

 . למת  הלוואות ולהגדלת  על ידי הקופה
 סוכ  בי  נציגי הנהלת החברה לבי  נציגי העובדי  על הגדלת 2009בנובמבר  .8

ברי  בקופה בסכו  ניכר ועל הגדלת תקופת החזר ההלוואה עד תקרת ההלוואות לח
32כמתחייב מסעי) , סיכו  זה לא קיבל את אישור דירקטוריו  החברה. שמונה שני 

 .1975 ה"של חוק חברות הממשלתיות התשל) א(
 החליטה ועדת הדיור של הדירקטוריו  להעביר את משרדי 2008ביולי  .9

. ע ה  מטעמי חיסכו  לחברה וה  מטעמי  אחרי הדירקטוריו  מרמת ג  לבאר שב
החלטת ועדת הדיור לא כללה מסמכי  מבססי  אשר .  בוצע המעבר2008בדצמבר 

מה היו השיקולי  והחלופות שנשקלו ואילו בדיקות , יסבירו כיצד התקבלה ההחלטה
  . נערכו כדי לוודא שאכ  יושג חיסכו  כאמור

 סיכו  והמלצות
ל "הל& חמש שני  וחצי לא היה לחברה בחלק נכבד מהזמ  מנכהביקורת העלתה כי במ

קבוע אלא היא נוהלה על ידי ממלאי מקו  או באמצעות ועדת ניהול מקרב חברי 
צורת התנהלות זו פוגעת ה  בקיומ  של האיזוני  . ר"הדירקטוריו  ובראשות היו

ערו& בקרה והבלמי  בי  הדירקטוריו  לבי  הנהלת החברה וה  ביכולתה של החברה ל
על דירקטוריו  החברה ועל הרשות לתת את דעת  לנושא ולדאוג . ופיקוח נאותי 

 . ל קבוע שתפקידו לא יהיה נתו  כל העת בחוסר ודאות"שימונה מנכ
על הרשות ועל דירקטוריו  החברה לנקוט את כל הצעדי  המתחייבי  כדי לוודא 

, ה  הצביעה הביקורתיעילה ושהליקויי  שעלי, שהחברה תתנהל בצורה תקינה
 .יתוקנו ללא דיחוי, בתחומי ניהול החברה והיבטי  של כוח אד 
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נבדקו בעיקר . מערכת לניהול מכולות בנמל חיפההקמת  נעשתה ביקורת על
; הטיפול בדוח מבקר הפני ; על ניהול הפרויקטהחברה פיקוח דירקטוריו  

  . ניהול סיכוני  בפרויקטו ספק חלופי להקמת המערכת שלה בחירההלי  
 מערכת לניהול מכולות

נמל חיפה חברת "ב) TOS1 המערכת או הפרויקט או  להל  (המערכת לניהול מכולות 
היא מערכת מחשוב אסטרטגית  ) נמל חיפה או חברת נמל חיפה להל  (" מ"בע

 כולה תופעל באופ  סדיר כשהמערכת. המנהלת את כל השרשרת התפעולית של הנמל
, מסו  הכרמל החדש(ותקי  היא תעניק לנמל חיפה יתרונות רבי  בתפעול מסופיה 

; קיצור זמ  ההמתנה של אניות): המסו  המערבי ומסו  קישו , המסו  המזרחי
כמו . ניצול יעיל יותר של משאבי הנמל; קיצור זמני טעינה ופריקה; שיפור בתפוקות

אחסנה ואת הפעלת העובדי  והכלי  הודה ברציפי  ובשטח כ  היא תתכנ  את העב
 . בשטח בזמ  אמת

  להל  ( על ידי רשות הנמלי  והרכבות 2001תהלי# ההצטיידות במערכת החל ביולי 
 אישרה ועדת 2002ביוני . לאומי לבחירת ספק למערכת  שפרסמה מכרז בי) ר"רנ

מעת המערכת בנמל להט'  אחברהר את ההתקשרות ע  "המכרזי  העליונה ברנ
תוספת לחוזה למימוש אופציית יישו  על ר " רנה חתמה עמ2003ובאוגוסט , אשדוד

 2005בלוח הזמני  ליישו  המערכת נקבע כי עד סו  פברואר . המערכת בנמל חיפה
 להטמעת 'חברה ב חת  נמל חיפה חוזה ע  2009בספטמבר . וטמע בנמל חיפהתהיא 

 בעניי  המש# הטמעתה לאחר ' שהיו לו ע  חברה א עקב מחלוקות כספיותהמערכת בו
כחמש שני  וחצי , 2010יולי , מועד סיו  הביקורתב. 2007כישלו  הפעלתה בשנת 

א עדיי  ל, ח" מיליו  ש46 לאחר מועד הסיו  המתוכנ  ולאחר השקעה של למעלה מ
  .ניהול מכולותלבנמל חיפה מערכת פעלה 

 פעולות הביקורת
את המערכת בנמל , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2010לי  עד יו2009מאוגוסט 

הטיפול בדוח מבקר ; נבדקו בעיקר פיקוח הדירקטוריו  על ניהול הפרויקט. חיפה

__________________ 
1  .Terminal Operating System 
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ניהול ; הלי  לבחירת ספק חלופי להקמת המערכת; TOS  העלהפני  של נמל חיפה 
חברת נמלי "בו שבדיקות השלמה נע. ה בנמל חיפהשתהביקורת נע. סיכוני  בפרויקט

  .וברשות החברות הממשלתיות) י" חנ להל  " (מ"ישראל בע
 עיקרי הממצאי 

ט .1 ק י ו ר פ ה ל  ו ה י  נקבע כי נמל חיפה 2003 שבהסכ  המקורי מאוגוסט א$ :נ
כחמש שני  וחצי , )2010יולי (מועד סיו  הביקורת ב, 2005פברואר המערכת ביקבל את 

 הפרויקט המקורי תוכנ  ל.  בולהופעלא העדיי   היא ,תההפעללאחר המועד המקורי ל
 כ חריגה של   עד מועד סיו  הביקורת,  חודשי 84א  בפועל הוא אר  ,  חודשי 19

 2010עד אוקטובר , חברת נמל חיפהלפי נתוני ; לא הסתיי עדיי   מלוח הזמני  ו340%
  זה סכו ,ח" מיליו  ש30 לעומת תקציב מקורי של ,ח" מיליו  ש46 הושקעו במערכת כ

הוצאות שכר לעובדי  ייעודיי  ועלויות הדרכה  את כל העלויות כמו  כוללואינ
לנמל חיפה אי  תחשיב . 50% אפוא ממהתקציב המקורי גדולה החריגה . למערכת

עלויות מלא ומפורט על כל הוצאות הפרויקט ועל ההפסדי  שנגרמו לו בגלל כישלו  
 . 'הפעלת המערכת של חברה א

ק .2 ר י ד ה ח  ו ק י טפ ק י ו ר פ ה ל  ו ה י נ ל  ע ו   י ר ו פעולתו של : ט
 TOS  להפעלת מערכת הנוגעהדירקטוריו  בעניי  המחלוקת המתמשכת ע  הוועדי  ב

 נמנע מלדרוש מידע מפורט על טיפול הנהלת הנמל במחלוקת ע  הוא :לקתה בחסר
שכר בפנייתו לרשות החברות הממשלתיות לצור  אישור הסכ  , נמל חיפה; הוועדי 
שש שני  קוד  לכ  נחת  ע  נציגי העובדי  הסכ  באותו כי  לא ציי  ,2007בשנת 
 כל תחשיב כלכלי המנתח את 2007משנת הסכ  בקשה לאישור הלא צור$ ל; עניי 

 . העלויות ואת ההשפעות של פרמיית המינימו  על רווחיות הנמל
ה .3 שא  ו נ ב ה  פ י ח ל  מ נ ל  ש י   נ פ ה ר  ק ב מ ח  ו ד ב ל  ו פ י ט T ה O S: 

שדנה בדוח מבקר הפני  עלה עניי  דחיפות  2008מאפריל  בישיבת הדירקטוריו 
 הדירקטוריו  ודחה את בה  שהוצגו חלופות לפתרו  לא ד  א$ו, הטמעת המערכת

פרט למינוי מנהל ; אול  החלטה בעניי  לא התקבלה, החלטתו למועד מאוחר יותר
רק ; יו לא יושמו המלצות פרויקט יותר משנה לאחר שהמבקר הפנימי הגיש את הדוח 

נדו  , ל"עשרה חודשי  לאחר שדוח המבקר הפנימי נמסר למנכ, 2008בסו$ אוקטובר 
 2009  למרס2008 יוני י ו בהתכנס ישיבות דירקטוריו  ש17 ב; הפרויקט בהנהלת הנמל

שני דיוני  שבה  נדונו היבטי  למעט , דיו  ממשי בנוגע לניהול הפרויקט התקיי לא 
 .מסוימי  הנוגעי  לו

ל .4 תה כ ר ע מ ה ת  מ ק ה ל י  פ ו ל ח ק  פ ס ת  ר י ח ב ל החלטת חברת נמל  :י  
, של שיקולי סמ  מכלול התקבלה על , )'חברה ב  להל  (חברה אחרת חיפה לפנות ל

ועדת המכרזי  של הנמל בחנה את ; אול  רק השיקול הכספי הובא בפני הדירקטוריו 
פרשֹ את אמות המידה ואישרה אות  לאחר שהיה בידה מכתב של ראש אג$ המחשוב ש

נמל חיפה קבע יחס משקלות ל "מנכ; תוצאות בחינת ההצעות ע  קביעת מציע מועד$
בלי , 2002לאותו מוצר שהציעו אות  מציעי  בשנת )  למחיר20%  לאיכות ו80%(הפו  

שקבע הכלליות  העקרוניותאמות המידה יחס זה לא תא  את . שניתנה הנמקה לכ 
 על טע  ענייני מוד נית  על פני הדברי  לעלא; נמל חיפה לניקוד הצעות במכרזי 

המייתר את הצור  בשקלול הקריטריו  המערי  את רמת הסיכו  בהתקשרות ע  
ל הנמל ומנהל אג$ המחשוב סיכמו את עמדת  הסופית "לאחר שמנככחודש ; המציעי 



 343 מ"חברת נמל חיפה בע

 9% זולה בכ' ל כספי  כי הצעת חברה א"דיווח סמנכ,  לחלופה הזולה הנבחרתנוגעב
לקיי  עמה פגישה ' הנהלת הנמל לא נענתה להצעותיה של חברה א'; חברה במהצעת 

 .שישביע את רצו  כל הצדדי כדי להגיע לפתרו  
י בעניי  המחויבות של נמל "מחלוקת מהותית שהתגלעה בי  הנהלת הנמל ובי  חנ .5

  .  לא הוצגה לדירקטוריו  הנמל'חיפה כלפי חברה א
 סיכו  והמלצות
כולות בנמל חיפה היא מערכת מחשוב אסטרטגית המנהלת את כל מערכת לניהול מ

 יהיו בה יתרונות רבי  עצמתהכשהיא תעבוד במלוא . השרשרת התפעולית של הנמל
 ואמור היה להסתיי  בפברואר 2003נמל חיפה באוגוסט החל בפרויקט ה שא$. לנמל
ל נמל "וח של מנכמדיו. לא הסתיי עדיי  הוא  2010יולי במועד סיו  הביקורת ב, 2005

החל בנמל הכרמל ' על ידי חברה בת המערכת פעלחיפה עולה שהשלב הראשו  של ה
 .2011 במרס והמערכת מתוכננת לפעול במלואה ,2010באוקטובר 

 הדירקטוריו  היה גרד ההנהלה ובדרגהביקורת העלתה שהפיקוח על ניהול הפרויקט ב
; ה תכופות וג  השינויי  לא יושמולוח הזמני  ליישו  הפרויקט שונ: עתיר ליקויי 

עד ,  פעמי  כי נדרשת דחייה בלוחות הזמני כמה שדווח לדירקטוריו  החברה א$
תקציב ; זמני  החדשי  שנקבעוה לא דרש הדירקטוריו  את לוחות 2009אפריל 

 .  מתקציבו המקורי50% הפרויקט חרג ביותר מ
 להפקת לקחי  מ  הכשלי  על הנהלת חברת נמל חיפה והדירקטוריו  לקיי  הלי 

לקחי  אלו חשובי  ג  לגורמי  המנהלי  . והליקויי  שהועלו ביישו  הפרויקט
 . פרויקטי  אחרי  בנמל חיפה
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במינהל הדיור הממשלתי , )י"חנ(מ " פיתוח ונכסי  בע בחברת נמלי ישראל 
מ נבדקו הסדרת "בחברת רכבת ישראל בע, י במשרד האוצרשבאג  החשב הכלל

קיומו של הסכ  , הבעלות על נכס בחיפה שלא נעשה בו שימוש במש  שני  רבות
  . י ומעמדו המשפטי של הנכס"פיתוח בי  המדינה ובי  חנ

 הסדרת השימוש בנכס בחיפה
, השמונהסמו  לנמל חיפה ולתחנת הרכבת יד ,  בחיפה3ברחוב נתיב יוס  ליפשי  

נמצא נכס שמחציתו רשומה על ש  רשות הנמלי  והרכבות
1

 ומחציתו על ש  מדינת 
קומתי יש   ובו מבנה דו,  דונ 4.75הנכס כולל מגרש ששטחו ).  הנכס להל  (ישראל 

המבנה הוק  בתחילת שנות .  מכוניות50 ר וחניו  המיועד ל" מ1,500ששטחו 
 נאט  1998בשנת . וא אינו בשימוש ה1980ומשנת , החמישי  של המאה העשרי 

 .החניו  שבנכס נוהל בעבר על ידי רכבת ישראל. ומצבו הפיזי של המבנה ירוד, המבנה
עיריית חיפה .  דונ 100 ששטחו כ, "קמפוס הנמל"הנכס נמצא סמו  למתח  

מעוניינת לבצע במתח  פעולות פיתוח ותשתיות ולבנות קמפוס של מוסדות לימוד 
, תו  ניצול המבני  הקיימי  בו, ת נלווי  ומעונות לסטודנטי מוסדו, אקדמיי 

  .   הזולי  באזור"המיקו  המיוחד ומחירי הנדל
 פעולות הביקורת
את השימוש ,  בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי 2010אוגוסט  בחודשי  פברואר

הבדיקה נעשתה במינהל הדיור הממשלתי שבאג  החשב הכללי במשרד האוצר . בנכס
ובחברת נמלי )  רכבת ישראל להל  (מ "בחברת רכבת ישראל בע, ) מינהל הדיור ל  לה(

  ).י" חנ להל  (מ "ישראל פיתוח ונכסי  בע
__________________ 

ולאחר מכ  הוקמו בי  , הרכבות החליטה הממשלה על הפרדת הרכבת מרשות הנמלי  ו1996בשנת   1
  .מ"מ וחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסי  בע"חברת רכבת ישראל בע, היתר
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 עיקרי הממצאי 
לכ  מחצית . י"עד מועד סיו  הביקורת לא נחת  הסכ  פיתוח בי  המדינה ובי  חנ

ש  רשות הנמלי  י אלא נותרה על "מזכויות הבעלות על הנכס לא הועברה על ש  חנ
מעמדה של רכבת , נוס  על כ$ לא הובהר. ישות משפטית שאינה קיימת עוד, והרכבות

 .בנוגע לחלקה בנכס, ישראל שהופרדה מרשות הנמלי  והרכבות
 הנכס הוא מקרה פרטי של תופעה רחבה יותר של נכסי  רבי  שרשות הנמלי  

למרות , וסדרה בהסכ והרכבות רשומה בה  כבעלי  ושאלת הבעלות עליה  לא ה
על בעיה זאת הצביע מבקר . 2004 ד"דרישת חוק רשות הספנות והנמלי  התשס

ב בפרק על הרפורמה בנמלי הי 59המדינה כבר בדוח 
2

.  
 סיכו  והמלצות

לדעת . זה עשרות שני  עומד בחיפה מבנה ללא שימוש ובסמו$ לו מגרש השיי$ למדינה
לגבש הסכ  ובו יוסדר , י"התחבורה וחנשר , על שר האוצר, משרד מבקר המדינה

רישו  הבעלות והשימוש בנוגע לנכס בחיפה על מנת שייעשה בו שימוש לתועלת 
 .הציבור

__________________ 
 .1095#1121' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 59·) 2009, מבקר המדינה  2
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   מפעל הפיס

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במפעל הפיס נבדק הטיפול בשתי תביעות משפטיות שהצדדי  לה  היו המפעל 

  .בדיקת השלמה נעשתה במשרד המשפטי . וכמה מבכיריו לשעבר
  הנוגעות משפטיות תביעות בשתי הטיפול

  לשעבר בכירי כמה ל
כחברה , לפי החלטת הממשלה, 1951הוק  בשנת )  המפעל להל  (מפעל הפיס 

המטרות העיקריות של המפעל ה  ארגו  הגרלות . מוגבלת בערבות ללא הו  מניות
שמשות והימורי  בקרב הציבור שחלק מהכנסותיה  מועברות לרשויות המקומיות ומ

נוס" על מימו  המדינה בתחומי  , תרבות ואמנות, רווחה, חינו , למטרות בריאות
על , את ההימורי  וההגרלות מארג  המפעל בהיתר בלעדי שקיבל משר האוצר. אלה

המפעל הוא גו" מבוקר על פי סעי" . 1977 ז"התשל, לחוק העונשי ) 2)(א(231פי סעי" 
 ].נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 5(9

ולפיכ  הוא , מפעל הפיס מאוגד כחברה פרטית א  במהותו הוא ארגו  ציבורי מובהק
 . כפו" לעקרונות מהמשפט הציבורי וכ  לעקרונות מתחו  המשפט הפרטי

 החליט דירקטוריו  המפעל לאשר הסכ  שגובש במסגרת הלי  גישור2007ביוני 
1

 
 אקוטק או  להל  " (מ"ת כלכליות בעאקוטק מערכו"שהתקיי  בי  המפעל ובי  

לית "וסמנכ, מר גדעו  גדות, ר דירקטוריו  המפעל לשעבר" יו ובעליה ) החברה
 בעניי  תביעה שהגישה  )  בעלי אקוטק להל  (גברת רחל גואטה , המפעל לשעבר

 הסכ   להל  (אקוטק נגד המפעל בגי  הפרה לכאורה של זכויות פטנט שבבעלותה 
 מיליו  דולר 4.2י ההסכ  ישל  המפעל לאקוטק ולבעליה ס  של על פ). הגישור

שיטת משחק של  "   תמורת קבלת פטנט רשו  שבבעלות החברה "בתוספת מע
ותמורת זכויות על המצאה אחרת שלגביה הגישו , "משחקי מזל באמצעות האינטרנט

עוד נקבע ". מכונת מזל הנשלטת מרחוק " בעלי אקוטק בקשה לרישו  פטנט 
סכ  כי הספק שמכר למפעל את המערכת שבהפעלתה לטענת אקוטק הופרו בה

  מהסכו  שישול  "זכויותיה על הפטנט יישא בחצי מיליו  דולר בתוספת מע
הסכ  הגישור . והתביעה שהגישה אקוטק כנגד המפעל תסולק, במסגרת ההסכ 

__________________ 
' והיוע  המשפטי לממשלה לשעבר פרופ) בדימוס(המגשר בתביעה זו היה שופט בית המשפט העליו    1

 ).מירז'  פרופ להל  (יצחק זמיר 
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ט תוק" ובאותו החודש נת  לו בית המשפ, 2007נחת  והוגש לבית המשפט באוקטובר 
 ).  תביעת אקוטק להל  (של פסק די  

מדובר בעתירה שהגישו ;  הושג הסכ  פשרה בעניי  אחר הנוגע למפעל2007באוגוסט 
,  בעלי אקוטק ומר אליצור גור   שלושה בכירי  לשעבר במפעל 2005. באוגוסט "לבג
בעקבות תביעת המפעל בבית הדי  לעבודה להפחית את , ל המפעל לשעבר"מנכ

 :להל  הפרטי . ות שניתנו לה  במסגרת תנאי פרישת ההטב
 הגיש המפעל לבית הדי  האזורי לעבודה תביעה נגד שלושת הבכירי  1998במרס 
לשעבר
2

שהוא נת  בעבר , המפעל טע  בנימוקיו לתביעה כי תנאי השכר והפרישה. 
בתביעה . בטלי  מאחר שה  חורגי  מהמקובל והסביר במגזר הציבורי, לשלושת 

בתוק" סמכותו על פי פקודת , לממשלה) ש" היועמ להל  (ייצב היוע. המשפטי הת
, וטע  כי על המפעל, ]נוסח חדש) [התייצבות היוע. המשפטי לממשלה(סדרי הדי  

כי תנאי הפרישה , חלות נורמות מתחו  המשפט הציבורי, מהותי שהוא גו" דו
ה רשאי לקבוע לעובדיו וכי המפעל לא הי, האמורי  לעיל מנוגדי  לתקנת הציבור

הבכירי  תנאי פרישה החורגי  חריגה מהותית ובלתי סבירה מתנאי ההעסקה 
ש לממשלה כי מ  "עוד טע  היועמ. המאושרי  לבכירי גופי  דומי  במגזר הציבורי

החל על גופי  מתוקצבי  , 1985 ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב29הראוי שסעי" 
נוכח הקרבה הנורמטיבית . היותו גו" ציבורי מובהקב, יוחל ג  על המפעל, ונתמכי 

נדרשת המסקנה שהמפעל אינו רשאי לנהוג בחריגה , בי  המפעל והגופי  האמורי 
ג  על גו" .  לעניי  השכר במגזר הציבורי29קיצונית מהנורמות הנקבעות מכוח סעי" 

ר ופנסיה ציבורי שאינו נכנס לתחולת הסעי" האמור לעיל קיימות מגבלות בהסדרי שכ
 .מטעמי תקנת הציבור

 קיבל את תביעת המפעל ואת 2003בית הדי  האזורי לעבודה בפסק דינו מאוקטובר 
ש לממשלה ופסק כי שיעור הפנסיה של שלושת הבכירי  לשעבר "עמדת היועמ

הבכירי  ערערו על פסק הדי  . וכי ה  ישיבו למפעל כספי  עודפי  שקיבלו, יופחת
בעת שהערעור על פסק הדי  של בית הדי  , 2004בדצמבר . דהבבית הדי  הארצי לעבו

כדי , החל הלי  גישור בי  אות  בכירי  ובי  המפעל, האזורי לעבודה היה תלוי ועומד
לעצ  קיו  הלי  גישור או משא ומת  . להגיע להסדר בנוגע לשינוי תנאי פרישת 

שהתייצב (ה ש לממשל"ישיר בי  שלושת הבכירי  והמפעל נדרשה הסכמת היועמ
א" להסכמות שיגובשו בי  הצדדי  נדרש אישור ). כאמור בתביעה וא" בערעור

ש לממשלה והסכמתו לא תיתכ  " ללא אישור היועמ דהיינו , ש לממשלה"היועמ
הלי  הגישור בשלב הערעור בבית הדי  הארצי בוצע בהסכמת . פשרה בעניי  הנדו 

 .ש לממשלה ובליוויו"נציג היועמ
במסגרת הלי  גישור, כאמור, יבוש ההסכ  בנושא החלוהפעולות לג

3

אול  בסופו של , 
 דחה בית הדי  הארצי לעבודה את 2005באוגוסט . 2005דבר הופסק ההלי  במרס 

. נגד "באותו חודש עתרו שלושת הבכירי  לבג. הערעור שהגישו שלושת הבכירי 
. פנו באי "רה לבגבד בבד ע  הגשת העתי. פסק הדי  של בית הדי  הארצי לעבודה

. ש לממשלה וביקשו להמשי  בהלי  הגישור"כוח  לבא כוח המפעל ולנציג היועמ
 2007נציגי הצדדי  החלו לקיי  משא ומת  ישיר ללא מעורבות המגשר ובאוגוסט 

הופחתו במידה ניכרת , ) הסכ  הפשרה להל  (לפי ההסכ  . להסכ , כאמור, הגיעו

__________________ 
 .תקדי ', ‚„ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 'Á‡Â ˙Â„‚ ÔÂÚ   98/300851עב   2
 .זמיר' היה המגשר פרופ, עד הפסקת הלי$ הגישור, ג" בתביעה זו  3
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עבר חויבו להשיב למפעל בעקבות פסיקה של סכומי ההשבה ששלושת הבכירי  לש
לאחר שחלק מה  שול  באופ  (וה  א" נפרסו ) האזורי והארצי(בתי הדי  לעבודה 

). גואטה( תשלומי  חודשיי  180 ול) גור  וגדות( תשלומי  חודשיי  120 ל) מידי
ש לממשלה "פרקליטות המדינה והיועמ, יצוי  כי אחד הנימוקי  להסכמה של המפעל

) ר היו מעורבי  במשא ומת  האמור וא" אישרו את הסכ  הפשרה בנושאאש(
להפחתה ולפריסה של סכומי ההשבה היה מצב  האישי והכלכלי של שלושת 

)ג" התביעה נגד גג להל  (הבכירי  
4

. 
הועלה שהמפעל ונושאי התפקידי  בו שהיו מעורבי  בפעילותו בכל הנוגע לשתי 

ל ומזכיר "המנכ, ר הדירקטוריו "יו(פעילות זו התביעות האמורות או היו ערי  ל
ש לממשלה "לפרקליטות וליועמ, ג"לא דיווחו לבא כוח המפעל בתביעה נגד גג) המפעל

לרבות החלטת , והתקדמות הטיפול בו) תביעת אקוטק(על פרטי ההלי  המקביל 
 א" על פי שבמידע לגבי ההלי  המקביל ובכלל זה, 2007הדירקטוריו  בנושא מיוני 

במידע לגבי החלטת הדירקטוריו  היה כדי להשפיע על השיקולי  שלפיה  נקבעו 
  . ג"העקרונות של הסכ  הפשרה בתביעה נגד גג

 פעולות הביקורת
את , בי  היתר,  לסירוגי 2010 יולי   2009משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  מאי 

  לגיבוש הסכ  ההליכי  לגיבוש הסכ  הגישור בעניי  תביעת אקוטק ואת ההליכי
אופ  : משרד מבקר המדינה בח  ג  נושאי  אלה. ג"הפשרה בעניי  התביעה נגד גג

יישו  החלטת הדירקטוריו  ולפיה מבקר הפני  יבצע בדיקה מיוחדת בעניי  שתי 
הדיווח על תביעת ; התביעות האמורות ופעולות ועדת הביקורת והדירקטוריו  בנושא

חשש לניגוד ענייני  בפעילותו של ; של המפעלאקוטק במסגרת הדוחות הכספיי  
ל בקידו  מועמדות עובד מבקר הפני "ומעורבות של המנכ; ל המפעל"מנכ

5

 לתפקיד 
  . ובדיקת השלמה נעשתה במשרד המשפטי , הבדיקות נעשו במפעל. במפעל

 עיקרי הממצאי 
 רכישת פטנט

ב" נחת  הסכ  התקשרות בי  המפעל לחברה מארה2004בדצמבר 
6

)  הספק הל  ל (
לאספקת מערכת 

7EILהמכונות (להתקנת עמדות המשחק של המערכת ,  למפעל
 הגישה אקוטק לבית המשפט המחוזי 2005בינואר . ולתחזוקת המערכת) האלקטרוניות

ר דירקטוריו  המפעל וחברי "יו, ל המפעל"מנכ, בתל אביב תביעה נגד המפעל

__________________ 
, לעתירות שהגישו הבכירי  בעקבותיה, ביטוי זה מתייחס לתביעה שהגיש המפעל נגד שלושת הבכירי   4

 .להליכי המשא ומת  שקיימו הצדדי  ולהסכ  הפשרה
 .מדובר בעובד משרד הנות  שירותי ביקורת פנימית למפעל  5
 .בפיתוח ובאספקה של מערכות משחק להימורי , בי  היתר, ב ועוסקת"חברה המאוגדת בארה  6
7  Electronic Instant Lottery . באמצעות , מערכת המאפשרת ביצוע הגרלות באמצעי  אלקטרוניי

 .שימוש בכרטיסי  וירטואליי 
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הדירקטוריו 
8

 בידי EILכי יש בהפעלת מערכת , בי  היתר, בתביעתה טענה אקוטק. 
באותו חודש דיווח מזכיר המפעל לדירקטוריו  כי . המפעל משו  הפרה של הפטנט שלה

מקיי  ע  בעלי אקוטק משא ומת  בשלב )  ועדת אקוטק להל  (צוות של המפעל 
א) הצדדי  , מתקד  בנוגע לתשלומי  שיית  המפעל לחברה תמורת הסרת תביעתה

פנו , לאחר שהמשא ומת  לא צלח, 2005במאי ". הסכמה מוחלטת"עדיי  לא הגיעו ל
 . נחת  הסכ  גישור2007וכאמור באוקטובר , הצדדי  להלי) גישור

 בא כוח המפעל 2004בעקבות חוות דעת שהגיש בנובמבר , לדעת משרד מבקר המדינה
פטנטי  וזכויות , עור) די  חיצוני המתמחה בתחו  קניי  רוחני, בתביעת אקוטק

 בלבד ויש סבירות 15% ולפיה סיכויי ההצלחה של תביעת אקוטק עומדי  על כ, וצרי י
 היה על הדירקטוריו  לקבוע לוועדה  גבוהה שטענתה של החברה תידחה בבית המשפט 

המפעל . דבר שלא עשה, סכו  מרבי שהמפעל יהיה מוכ  לשל  לאקוטק בנסיבות אלה
הצעה זו . מיליו  דולר בעד הפטנט 4.2 לשל  לאקוטק 2005הציע כבר בפברואר 

הנהלת המפעל לא הציגה . והגשתה לאקוטק לא תועדו במסמ) כלשהו של המפעל
 4.2(לדירקטוריו  תחשיב בדבר הסכו  שהוצע לשל  לאקוטק במסגרת הסכ  הגישור 

ג  חברי הדירקטוריו  לא עמדו על הצור) בקבלת תשתית נתוני  הולמת ). מיליו  דולר
 . 2007 בנושא בישיבת הדירקטוריו  ביוני לפני שהחליטו

בידי המפעל הייתה התחייבות חוזית של הספק לשיפוי מלא ולהתגוננות כלפי כל תביעה 
א+ על פי כ  החליט הדירקטוריו  לקבל שיפוי חלקי ביותר . שתוגש כנגד המפעל

ה הועל. זוהי החלטה משמעותית המשקפת ויתור על מימוש זכות חוזית ברורה. מהספק
כי החלטת הדירקטוריו  בעניי  זה לא הייתה מושתתת על חוות דעת משפטית מקיפה 
ומפורטת הכוללת ניתוח של דרכי פעולה חלופיות וחיווי עמדה באשר לסיכויי  

עוד הועלה כי לא הוצגו לדירקטוריו  כל השיקולי  . והסיכוני  בקשר לכל חלופה
פק לתשלו  של חצי מיליו  דולר שלפיה  החליטה הנהלת המפעל לקבל את הצעת הס

  .בלבד בגי  השתתפותו בפשרה ע  אקוטק
 הפחתת תנאי פרישה של בכירי  לשעבר 

ובאוקטובר אותה ,  התקבל כאמור הסכ  הפשרה בי  המפעל לבכירי 2007באוגוסט 
 הסכומי  66% במסגרת ההסכ  הופחתו בכ. , להסכ  תוק+ של פסק די "שנה נת  בג

 ). סכומי ההשבה להל  ( השיב למפעלשהבכירי  חויבו ל
בטבלה שלהל  יפורטו סכומי ההשבה שהבכירי  נדרשו להחזיר בעקבות פסקי הדי  

לעומת סכומי ההשבה שנקבעו בהסכ  , שניתנו בבתי הדי  האזורי והארצי לעבודה
ח"מדובר בסכומי ההשבה ברוטו בש. הפשרה

9

. 

__________________ 
 .'ÂÈÏÎÏÎ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˜ËÂ˜‡ 'ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Á‡Â˙   1052/05) א"ת(א "ת  8
 שמסר המפעל 2006ליוני ) לרבות הפרשי הצמדה וריבית(הסכומי  בטבלה ה  סכומי  משוערכי    9

 .למשרד מבקר המדינה
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שיעור ההפחתה 
ה סכומי ההשב הפרש בסכומי ההשבה

שנקבעו בהסכ 
 סכומי ההשבה  הפשרה

בעקבות פסיקת 
בתי הדי  לעבודה

  )אזורי וארצי(
 מר גדות 6,404,584 2,060,000 4,344,584 68%
 גואטה' גב 4,337,285 1,576,212 2,761,073 64%
 מר גור  4,015,075 1,376,270 2,638,805 66%
 כ"סה 14,756,944 5,012,482 9,744,462 66%

 

, ג טר  החל ההלי "רקטוריו  המפעל לא אישר לקיי  הלי  גישור בתביעה נגד גגדי
כמו כ  הדירקטוריו  לא עודכ  . 2005בפברואר , ומידע בעניי  זה נמסר לו רק בדיעבד

 34 רק כוהוא שב ונדרש לנושא , ג" על ההתפתחויות בתביעה נגד גג2005מפברואר 
הסכ  הפשרה שכבר נחת  במסגרת תביעה לאחר ש, 2007בדצמבר , חודשי  לאחר מכ 
, שמעו  כצנלסו , ר המפעל דאז"ויו, שאול סוטניק, ל המפעל"מנכ. זו הובא לידיעתו

ג לקבל כל פשרה שיאשרו הפרקליטות "הנחו את בא כוחו של המפעל בתביעה נגד גג
ש על המשא "לפרקליטות וליועמ, א  ה  לא דיווחו לבא הכוח, ש לממשלה"והיועמ
 מר גדות   מיליו  דולר לבעלי החברה 4.2תביעת אקוטק ועל ההחלטה לשל  ומת  ב

כתוצאה מכ  . א& על פי שידעו על הקשר בי  הדברי  והיו ערי  למשמעותו, גואטה' וגב
ח מהסכו  שחויבו הבכירי  "התקבלה בסופו של דבר החלטה להפחית מיליוני ש
זאת בשעה שבמקביל , התשלו להשיב למפעל ולפרוס את ההחזר של חלק ניכר מיתרת 

מאשרי  במפעל הסכ  גישור בי  המפעל לבעלי החברה שבמסגרתו ה  עתידי  לקבל 
  .ח מכספי המפעל"מיליוני ש

 נושאי  אחרי 
 2005 והמפעל החל כבר במאי 2005א& שתביעת אקוטק הוגשה כאמור בינואר  .1

 דבר שלימד על   דולר  מיליו 4.2לאחר שהציע לשל  לתובעת , בהליכי גישור בעניי 
 לא דיווח המפעל כלל על התביעה ועל הליכי הגישור  נכונותו להגיע לפשרה בנושא 

 .2006  ו2005בדוחותיו הכספיי  לשני  
ש לממשלה על הסכ  הגישור "הועלה כי ג  לאחר שנודע לפרקליטות וליועמ .2

פעל בשתי ה  לא יזמו כל בדיקה בנושא תפקודו של המ, שנחת  בתביעת אקוטק
 .התביעות האמורות

 וכיה  בו 1990החל לעבוד במפעל בשנת , מר שאול סוטניק, ל המפעל"מנכ .3
שבה  עבד מר סוטניק , 1996 1990בשני  . ל" מונה למנכ2002ובמאי , בתפקידי  שוני 

ממידע שנמסר למשרד מבקר המדינה עולה כי . ר המפעל"כיה  מר גדות כיו, במפעל
וכי מר גדות הוא שהביא לקבלתו של מר , ת רבת שני  ע  מר גדותלמר סוטניק היכרו

ל לא דיווח למוסדות "משרד מבקר המדינה העלה כי המנכ. סוטניק לעבודה במפעל
המפעל מבעוד מועד על מהות היכרותו וקשריו האישיי  ע  מר גדות ולא ביקש את 

תו במשא ומת  ע  א& שהיכרות זו הייתה עלולה להשפיע על מעורבו, הנחיית  בנושא
 .ג" ועל מעורבותו בתביעה נגד גג  שמר גדות נמנה כאמור ע  בעליה  אקוטק 
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ל המפעל היה מעורב בקידו  מועמדותו של עובד משרד הנות  שירותי "מנכ .4
שהשתת& בבדיקת תפקוד המפעל ותפקוד  של נושאי תפקידי  , ביקורת פנימית למפעל

למרות העובדה , במפעל בזמ  שנעשתה הבדיקהלתפקיד , בו בשתי התביעות האמורות
 .שהעובד לא עמד בדרישות התפקיד

הביקורת העלתה כי למפעל לא היו נהלי  בעניי  מניעת ניגוד ענייני  וחובת גילוי  .5
 .זיקות אישיות של עובדי  ונושאי משרה ובכלל  חברי הדירקטוריו 

את " בחומרה רבה" רואה  החליטה ועדת הביקורת של המפעל כי היא2009ביולי  .6
לאחר שמשרד , 2010רק בנובמבר . 2009ממצאי טיוטת דוח מבקר הפני  בנושא ממאי 

קיי  ,  למפעל את טיוטת דוח הביקורת שלו בנושא2010מבקר המדינה העביר באוגוסט 
דירקטוריו  המפעל דיו  מסכ  בדוח מבקר הפני  והחליט לאמ* את המלצות ועדת 

אול  הוא לא קבע את הפעולות המתחייבות , וח מבקר הפני הביקורת הנוגעות לד
  .בהמש  להמלצות שאימ*

 סיכו  והמלצות
 אשר  ל ומזכיר המפעל "המנכ, ר הדירקטוריו "על יו, לדעת משרד מבקר המדינה .1

 הייתה מוטלת החובה לעדכ  את בא  היו ערי  לכ  ששתי התביעות התנהלו במקביל 
וכ  , ג ואת הפרקליטות בהתפתחויות בתביעת אקוטק"כוח המפעל בתביעה נגד גג

, עדכו  כאמור. ג"לעדכ  באופ  שוט& את הדירקטוריו  בהתפתחויות בתביעה נגד גג
היה עשוי להשפיע על אופ  , בייחוד לפני חתימת הסכ  הפשרה ע  שלושת הבכירי 

ל לא העובדה כי המפע. התנהלות  של תביעות אלה ועל ההחלטות שהתקבלו בעניינ 
, ש לממשלה ולידיעת הפרקליטות"הביא את סוגיית תביעת אקוטק לידיעת היועמ

 תמיכה שבלעדיה לא יכול היה להיחת   ג "שתמכו בהסכ  הפשרה בתביעה נגד גג
 מעוררת חשש שהמפעל השיג למעשה בתחבולה את תמיכת היוע*  הסכ  הפשרה 

 .והפרקליטות בהסכ  הפשרה שהושג
ועלו בדוח ביקורת זה בעניי  פעולות המפעל במסגרת התביעות הליקויי  החמורי  שה

השתלבות  על רצ& הזמ  והעובדה כי אות  נושאי תפקידי  במפעל היו , האמורות
ערי  או למצער צריכי  היו להיות ערי  לשתי התביעות שהתנהלו במקביל מעלי  

 . חשש של ממש בדבר טיב הטיפול של המפעל בתביעות אלה
מפעל לבחו  בהקד  את אופ  טיפולה של הנהלת המפעל ואת אופ  קבלת על מוסדות ה

על מוסדות המפעל , לנוכח הליקויי  שהתגלו בביקורת זו. ההחלטות בשתי התביעות
וכ  לסוגיית , להידרש ג  לשאלת האחריות האישית כלפי האחראי  לליקויי  אלה

 . היעדר השקיפות בתביעות האמורות
בקר המדינהב של מ57בדוח שנתי  .2

10

 :בדוח על המפעל כדלהל , בי  היתר,  צוי 
מממצאי הביקורת המפורטי  בדוח זה עולה כי המפעל והעומדי  בראשו לא "

, בי  היתר, הפנימו די את מהותו הציבורית של המפעל ואת חובת  לנהוג

__________________ 
 ".היבטי  בפעולות מפעל הפיס"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„57 ·)2008 , ראו מבקר המדינה  10



 353 מפעל הפיס

כאשר טובת , בשקיפות ובשוויוניות, בהגינות, בנושאי  המתוארי  בדוח זה
 .עומדת לנגד עיניה , ורק היא, הציבור הרחב

... ראוי כי האסיפה הכללית של המפעל והגורמי  הממשלתיי  הנוגעי  בדבר"
ה  במישור הכללי וה  במישור האישי בנוגע לבעלי , ידונו בהקד  בממצאי הדוח

במסגרת זו מ  . וינקטו את כל הצעדי  המתחייבי  מכ , תפקידי  במפעל
מר שמעו  , ר דירקטוריו  המפעל"שית של יוהראוי לבחו  את אחריות  האי

המש  פעולתו של המפעל באופ  . מר שאול סוטניק, ל המפעל"ושל מנכ, כצנלסו 
 אמו   המתואר בדוח זה עלול לפגוע קשות בבסיס קיומו של המפעל והוא 

 .הציבור בו
מ  הראוי , נוכח האינטרס הציבורי החשוב שבעניי , לדעת משרד מבקר המדינה"

ושר , האחראי למת  ההיתר לביצוע ההגרלות של המפעל, ר האוצרכי ש
, בי  היתר מתוק& סמכותו לאשר שינוי בתזכיר המפעל ובתקנונו, המשפטי 

את כל ) לרבות בחקיקה(יבחנו את הדר  ההולמת להחיל בהקד  על המפעל 
בהתחשב בנתוניו המיוחדי  כגו& ... הנורמות הציבוריות שראוי שיחולו עליו

בי  היתר ראוי שישקלו . במהותו ובמטרותיו, ק בהגרלות ובהימורי העוס
כפי שהומל* עוד בדוח מבקר המדינה , להרחיב את הפיקוח הציבורי על המפעל

הסדרה זו יהיה בה כדי לתרו  לשיפור פעילותו של .  ובפסק די  גדות1994משנת 
 ."המפעל ולהגברת אמו  הציבור בו

צות האמורות לעיל תקפות ג  בעניינ  של ממצאי ההמל, לדעת משרד מבקר המדינה
, ר הדירקטוריו "ביקורת זו לגבי תפקוד דירקטוריו  המפעל ותפקוד  האישי של יו

הועלה כי מוסדות . ג"ל ומזכיר המפעל בנוגע לתביעת אקוטק ולתביעה נגד גג"המנכ
דיי   ע  ובראש  שר האוצר  המפעל והגורמי  הממשלתיי  האמורי  הנוגעי  בדבר 

ומ  הראוי ששר , ב57לא נקטו את הפעולות המתחייבות מהמלצות מבקר המדינה בדוח 
 . יעשו זאת ללא דיחוי נוס&, האוצר בליווי שר המשפטי  ומשרד המשפטי  ובסיוע 

ממצאיו החמורי  של דוח זה מלמדי  שהנהלת המפעל ומוסדותיו כשלו בטיפול   .3
ירת הקשר המתחייב ביניה  מבחינת שיתו& ג וביצ"בתביעת אקוטק ובתביעה נגד גג

 .ראוי במידע ובקבלת ההחלטות ומצביעי  על סטייה מנורמות ציבוריות ראויות
מר , ר הדירקטוריו  לשעבר"וכ  יו(ד רוני כה  "עו, המזכיר, מר שאול סוטניק, ל"המנכ

 ה  נושאי משרה החבי  חובת נאמנות כלפי המפעל, )שפרש בינתיי , שמעו  כצנלסו 
בעקבות הממצאי  שהועלו . שכספיו מופקדי  בנאמנות בידי המפעל, וכלפי הציבור

לדעת משרד . בדוח זה מתעורר החשש כי נושאי משרה אלו לא מילאו את חובת  זו
ממצאי דוח זה מחייבי  את מוסדות המפעל לבחו  את מידת האחריות , מבקר המדינה

, התא  להיק& תפקידו וסמכויותיוכל אחד ב, האישית של נושאי התפקידי  המכהני 
 .להסיק את המסקנות ולנקוט צעדי  ככל שיידרש

  על רשויות המדינה הנוגעות בפעילותו של המפעל , לדעת משרד מבקר המדינה, כמו כ 
לפעול ,  כל אחד בתחומו הוא משרד האוצר ומשרד המשפטי  , משרד ראש הממשלה

קו  הליקויי  החמורי  שנמצאו בביקורת לתי, ר דירקטוריו  למפעל"בהקד  למינוי יו
 . זו ולמיצוי הבירור הנדרש כעולה מממצאיו של דוח זה



 
 



           
 פרק שביעי

 

  מערכת הביטחו 
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   מערכת הביטחו 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  שוני  2010 ליוני 2009בי  אוקטובר 
הביקורת . ני  רגישי  במדינת ישראלבהיערכות של גורמי  שוני  למיגו  מתק

; במשרד הביטחו ; נעשתה במטה לביטחו  לאומי שבמשרד ראש הממשלה
ובכמה מתקני  ; ל"בצה; ל המשרד לביטחו  הפני "בלשכת המשנה למנכ

. 2010נתוני  אחדי  עודכנו ביולי . ביטחוניי  וצבאיי ,  אזרחיי  רגישי  
 בתחו  הסדרת ההגנה על משרד מבקר המדינה מעיר כי עבודת המטה

מצב זה משק# . המתקני  הרגישי  מתבצעת בעצלתיי  והיא טר  סוכמה
הדבר גור  לפגיעה ניכרת ביכולת . חוסר עקביות וחוסר החלטיות בטיפול בנושא

 . מתאימות" חליפות הגנה"להכי  עבור מתקני  אלה 
 שלא ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה
לש  , להניח פרק זה על שולח  הכנסת אלא לאזכרו רק בפעולות הביקורת

 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי# , שמירה על ביטחו  המדינה
 ]. נוסח משולב [1958
ל ובמשרד הביטחו  נבדק כיצד ה  מבצעי  את חקר ההיסטוריה הצבאית "בצה

 .והביטחונית של מדינת ישראל
המשמשות ,  על מערכות השליטה והבקרה של פיקוד העור#נעשתה ביקורת

נבדקו בעיקר . לפיקוד ולשליטה על כוחות החילו( וההצלה הפועלי  בעור#
; הטמעת המערכות בפיקוד העור#; עמידת המערכות במטרות שהוגדרו לה 

הביקורת נעשתה . וההיערכות להקמת מערכת שליטה ובקרה חדשה לעור#
 . הלאומיתל וברשות החירו  "בצה

, ל ומשרד הביטחו "על עבודת המטה של צה, נעשתה ביקורת תו* כדי התהלי*
לש  רכש מכשירי  מתחו  מסוי  ולהעברת האחזקה של משק המכשירי  

  . ל ובמשרד הביטחו "הביקורת נעשתה בצה. ל לחברה אזרחית"מצה
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   מחקר ההיסטוריה הצבאית והביטחונית 
 ל ובמשרד הביטחו "בצה

החליטו מראשית דרכ  להפעיל במסגרת  ) ט" משהב להל  (ל ומשרד הביטחו  "צה
ובמימונ  יחידות שייעוד  לעסוק בתיעוד ובחקר של ההיסטוריה הצבאית 

וא  , והביטחונית שלה  כחלק מההיסטוריה הצבאית והביטחונית של מדינת ישראל
 .הסדירו את פעילות  בהוראות ארגו 

 מחלקת  להל  (ה בעיקר במחלקת היסטוריה ל נעש"המחקר ההיסטורי בצה
הפועלת במסגרת אג  , )ד" חטיבת תוה להל  (שבחטיבת תורה והדרכה ) היסטוריה

ל יחידות היסטוריה "כמו כ  פועלות בצה).  " אמ להל  (המבצעי  שבמטה הכללי 
 יחידות היסטוריה  להל  (בחיל הי  ובחיל המודיעי  , זרועיות בחיל האוויר והחלל

 יחידת ההיסטוריה של  להל  (ט יחידת היסטוריה משלו "למשהב). ועיותזר
  ). ט"משהב

 פעולות הביקורת
ט "ל ומשהב" בדק משרד מבקר המדינה כיצד צה2010 ינואר   2009בחודשי  יוני 

הביקורת . מבצעי  את חקר ההיסטוריה הצבאית והביטחונית של מדינת ישראל
ביקורת השלמה . ט"היסטוריה של משהבנעשתה במחלקת היסטוריה וביחידת ה

התקיימו ראיונות ע  חוקרי  מומחי  , כמו כ . נעשתה ביחידות היסטוריה זרועיות
  . 2006 1987ובה  אלה שכיהנו כראשי מחלקת היסטוריה בשני  , בהיסטוריה צבאית
 עיקרי הממצאי 

יסטוריה של בי  הנושאי  שנבדקו בביקורת נית  דגש לסוגיה הא  הוצבו ליחידות הה
דוגמת , ט מטרות שבהתבסס עליה  נבחרי  נושאי המחקר והחוקרי "ל ושל משהב"צה

מבצעיו והתפתחותו , ל על מלחמותיו"מחקר ותיעוד שיטתיי  של תולדות צה
 . וא  נקבעו אמות מידה לבחירת הנושאי  למחקר ולניהול המחקרי ; האסטרטגית

קבעו מדיניות מחקרית ומטרות ארוכות הממצא המרכזי שהועלה בביקורת הוא כי לא נ
עוד נמצא כי המחקר . ט"ל וה  במשהב"טווח שעליה  התבססה פעילות המחקר ה  בצה

ל "אינו מקי& את כלל צה, שאת עיקרו עושה מחלקת היסטוריה, ל"ההיסטורי בצה
  .ואינו מתבצע באמצעות שיתו& פעולה בי  יחידות ההיסטוריה השונות

 מחלקת היסטוריה
ת היסטוריה מבצעת באופ  חלקי בלבד את המוטל עליה בתוק& הוראות ופקודות מחלק
 :כמפורט להל , שונות
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עליה לבצע חלק מתפקידיה באמצעות , לפי פקודת הארגו  של מחלקת היסטוריה .1
נמצא ששני גופי  אלה אינ  . המכו  לחקר ההיסטוריה ובאמצעות ועדה אקדמית

הוראות וה  כדי לצמצ  ביכולתה של מחלקת התאמה ל ויש בדבר ה  אי, קיימי 
 . היסטוריה לבצע את התפקידי  שההוראות מטילות עליה

מחלקת היסטוריה אינה מממשת את אחריותה המקצועית ביחידות ההיסטוריה  .2
פעילותה מול היחידות הזרועיות ופעילות  של כל אחת מיחידות אלה זו מול . הזרועיות

מוביל ומרכז אשר מתא  מטרות , וחסר גור  מנחה, דזו נעשות באופ  שונה ובנפר
 . לטווח ארו)

, שממלא תפקיד ראש מחלקת היסטוריה נדרש לעמוד בה , הדרישות המקצועיות . 3
 .אינ  מוגדרות במסמ) כלשהו

 לית רב"תכניות העבודה של מחלקת היסטוריה אינ  נקבעות על סמ) תכנית מטכ .4
 . לבדיקהשנתית שמגדירה מראש את הנושאי  

אי  כל גור  מקצועי נוס& שיכול להשתת& בתהלי) , בהיעדר הוועדה האקדמית . 5
ודי בהחלטה של ראש מחלקת היסטוריה וראש , קבלת החלטה בנוגע לפרסו  מחקרי 

  . ד כדי למנוע פרסו  של מחקר שבוצע במחלקה"חטיבת תוה
 ט"יחידת ההיסטוריה של משהב

ט ע  מחלקת היסטוריה וע  שאר יחידות "שהבקשרי יחידת ההיסטוריה של מ .1
 התקיי  שיתו& 2010 עד שנת 2000משנת , עקב כ). ההיסטוריה הצבאיות ה  רופפי 

ל רק בנוגע לשני "פעולה מחקרי בי  היחידה המשרדית ובי  יחידות ההיסטוריה של צה
 . מחקרי 

קר ביחידת שלאורו מתקיי  תהלי) של בחירת הנושאי  למח, "רעיו  מסדר"חסר  .2
  . ט"ההיסטוריה של משהב
 סיכו  והמלצות

כי יש לה צור) ועניי  לשמר בעצמה , כבר בראשית דרכה, מערכת הביטחו  החליטה
כחלק מההיסטוריה הרשמית , ביטחוני שלה ומתקציבה את הזיכרו  ההיסטורי הצבאי

 ה   ת בכ) היא קיבלה עליה בפועל את האחריות הערכית והארגוני. של מדינת ישראל
 לפעול בעניי  זה ה  מתו) ראייה ארוכת טווח ולמע   ל וה  כלפי הציבור כולו "כלפי צה

, ולספק שירותי  רלוונטיי , מטרות ארוכות טווח וה  על פי עקרונות ושיטה מוגדרי 
לדבר חשיבות מיוחדת כאשר חלק ניכר . מהימני  ואיכותיי  בתחו  חקר ההיסטוריה

במש) כל , ואכ . ג ביטחוני גבוה ואינ  חשופי  לציבור הרחבמהמקורות ה  בעלי סיוו
השני  נעשית עבודה חשובה בתחו  זה ונכתבו מחקרי  חשובי  למערכת הביטחו  

בביקורת הועלו ליקויי  מהותיי  שמקור  בעיקר בהיעדר , ע  זאת. ולציבור כולו
 ובהיבטי  במידה לא אחידה של רלוונטיות למערכת הביטחו , מדיניות ושיטתיות
 .יישומ  של הוראות ל א& באי"מסוימי  בנוגע לצה

ל משרד הביטחו  יקבעו את מדיניות המחקר ההיסטורי "ל ומנכ"ראוי כי הרמטכ
ט ", ורח" ראש אמ על דרגי הביצוע . בהתאמה, ל ולמשרד הביטחו "הנוגעת לצה
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ד כל אח,  מוטלת האחריות לנקוט ט "ל משהב"ל וכ  המשנה למנכ"ד בצה"תוה
ובכלל זה עליה  , את כל האמצעי  הדרושי  להוציא מדיניות מחקר זו לפועל, בתחומו

 .לקבוע תכנית עבודה ארוכת טווח בהתא  למשאבי  שבאפשרות  להקצות לכ)
שמקור  , הליקויי  שהעלתה ביקורת זו בתחו  ההיסטוריה הצבאית והביטחונית

יסטוריה הצבאית והביטחונית בעיקר בהיעדר מדיניות ברורה לגבי המחקר בתחו  הה
מצטרפי  למניי  הליקויי  בתחו  השמירה על ערכי העבר במערכת , במש) השני 

הביטחו  שהועלו בדוחות קודמי  של מבקר המדינה
1

א  לא יטופלו הליקויי  . 
לא זו בלבד שתיפגע יכולתה של מערכת הביטחו  למצות את הפקת הלקחי  , האמורי 

אלא ג  לא נית  יהיה לתעד באופ  , מודדות ע  אתגרי העתידמניסיו  העבר לצור) הת
המיטבי את ההיסטוריה הצבאית והביטחונית של מדינת ישראל ולשמור כיאות על 
הממצאי  ההיסטוריי  החיוניי  להמחשה ולהנחלה לציבור של המורשת ושל שלבי  

חוני של ועקב כ) ייפגע הזיכרו  ההיסטורי הצבאי והביט, ל"שוני  בהתפתחות צה
 .מדינת ישראל

__________________ 
 ‡ È˙ ˘ ÁÂ„60  ו215' עמ, )2006(‡ È˙ ˘ ÁÂ„57 , 143' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„55‡) 2004 , מבקר המדינה  1

 .261' עמ, )2010(
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 מערכות שליטה ובקרה בפיקוד העור 
מודרניות ה  מערכות מידע ממוחשבות היכולות ) ב" שו להל  (מערכות שליטה ובקרה 
ממדי המספק תמונה שלמה של המצב ובכ  לסייע לפיקוד  לאגור ולהציג מידע רב

ולקיי  תהליכי  המתרחשי  בתחו  אחריותו  לנהל אירועי) ר" פקע להל  (העור  
בי  היתר משו  שנוכח , לקבלת תמונה כזאת יש חשיבות רבה. פיקוד ושליטה יעילי 

ר להידרש לטפל "עלול פקע, היקפו ועצמתו של האיו  הנשק  לעור  מדינת ישראל
 .באירועי  רבי  המתרחשי  בעת ובעונה אחת במקומות שוני  ברחבי האר"

ב המסייעות בעיקר בפעילות "ות שומערכ, 1999החל משנת , ר החל לפתח"פקע
ב המיועדת לדרג המפקדות "בתחילה פותחה מערכת השו. החילו" והצלת החיי 

ר "השותפי  לפקע, לרוב ארגוני החירו . ב טקטית"ובהמש  פותחה מערכת שו
 .ב משלה "יש מערכות שו, בפעולות החילו" וההצלה בעור 

ב של "מדינה את מערכות השו בדק משרד מבקר ה2010אוגוסט  בחודשי  פברואר
הטמעת מערכות ; עמידת המערכות במטרות שהוגדרו לה : נבדקו בעיקר. ר"פקע
הביקורת נעשתה . ב חדשה לעור "ר וההיערכות להקמת מערכת שו"ב בפקע"השו

בדיקות השלמה נעשו בחטיבת הטכנולוגיה שבמפקדת זרוע . ר"במפקדת פקע
במשטרה וברשות , מידע שבאג  התקשובביחידה לתקשוב ולטכנולוגיית ה, היבשה

 .החירו  הלאומית שבמשרד הביטחו 
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח 

בהתא  לסעי  , פרק זה במלואו על שולח  הכנסת אלא לפרס  את עיקרי הסיכו  שלו
 ].נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17

ר "ב של פקע"אי הביקורת עולה כי קיימי  ליקויי  רבי  במערכות השומממצ
לרבות מישקי  למערכות , ליקויי  בקישור בי  מערכות מרכזיות: הפוגעי  בתפקודו

. ב של גורמי ההצלה האחרי  והטמעה בלתי מספקת של המערכות הקיימות"השו
דיווחי  שוטפי   קבלת  ב "ליקויי  אלה פוגעי  בהשגת ייעוד  של מערכות השו

כדי לשרטט תמונת מצב עדכנית שתסייע בתהלי  הפיקוד , מזירות אירוע רבות
שעשויי  להיות בהיקפי  גדולי  נוכח היקפו ועצמתו , והשליטה ובניהול האירועי 

 .של האיו  הצפוי לעור  מדינת ישראל
. מרבכדי למצות מה  את ה, ב שברשותו"ר לשפר ככל הנית  את מערכות השו"על פקע

ב של "עליו להסדיר בדחיפות את סוגיית הקישוריות ביניה  ובינ  לבי  מערכות השו
וכ  להכשיר את , משטרת ישראל וארגוני ההצלה האחרי  הפועלי  בעור  בעת חירו 

ר "כל זאת כדי שהמערכות יספקו למקבלי ההחלטות בפקע. חייליו להשתמש בה 
 . מיטביות לצור  מילוי משימותיה שתאפשר לה  לקבל החלטות, תמונת מצב שלמה

ר בבואו "ב הקיימות יהיו נר לרגליו של פקע"עוד נדרש שלקחי הקמת מערכות השו
עליו לקבל את אישור  של כל דרגי הפיקוד וגורמי . ב החדשה"לפתח את מערכת השו

ולשת  באפיו  המערכת את כל , ל"ההסדרה הנוגעי  לפיתוח מערכות מידע בצה
 .כדי שהליקויי  במערכות הקיימות לא יישנו,  בעור  בעת חירו הגופי  הפועלי 

האמונה על גיבוש תפיסות ההפעלה , כמו כ  מ  הראוי כי רשות החירו  הלאומית
תפעל למימוש הקישוריות בי  , במצבי החירו  השוני  והסדרת תהליכי  בעור 
 . המערכות של הגופי  הפועלי  בעור  בשעת חירו 
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 אחזקה ולפיתוח של מכשירי  ל, עסקה לרכש
 משק  להל  (ל יש עשרות אלפי מכשירי  מסוגי  שוני  בתחו  מסוי  "בידי צה

אחוזי  ). "י" ז להל  (משק זה מהווה מער  עיקרי בזרוע היבשה ). המכשירי 
מהמכשירי  מיושני  מאוד ובעלי זמינות" ניכרי 

1

ל ומשרד הביטחו  "צה.  נמוכה
עשו , )ר" מנה להל  (ט "ת מינהל ההרכשה והייצור במשהבלרבו, )ט" משהב להל  (

לשיפור הזמינות המבצעית של משק ) ט" עמ להל  ( עבודת מטה 2010 2008בשני  
  להל  (במסגרת זו ה  בחנו את האפשרות להתקשר בעסקה ע  חברה . המכשירי 

לחלק )  הרכיב להל  (פיתוח של רכיב , הכוללת רכש מכשירי , )החברה
ל "הצטיידות ברכיבי  והעברת האחזקה של מרבית המכשירי  מצה, ירי מהמכש
היקפה ).  העסקה להל  (לרבות המכשירי  שיירכשו בעסקה זו ,  שנה20 לחברה ל

ח"הכספי הכולל של העסקה האמורה עולה על מיליארד ש
2

, במועד סיכו  הדוח. 
  .ט במערכת הביטחו  לגיבוש העסקה"נמשכת העמ, 2011ינואר 
 לות הביקורתפעו

2010 עד מאי 2009בחודשי  דצמבר 
3

עשה משרד מבקר המדינה ביקורת , לסירוגי , 
ט "ל ומשהב"ט על ידי צה"תו  כדי תהלי  קבלת ההחלטות וביצוע העמ" בזמ  אמת"

. ל לחברה"לש  רכש מכשירי  ולהעברת האחזקה של מרבית משק המכשירי  מצה
עדיי  לא הסתיי  וייתכנו שינויי  , מיהביקורת נעשתה בידיעה שהתהלי  הוא דינ

עיקרי הממצאי  מובאי  . ט"ל ובמשהב"הביקורת נעשתה בצה. והחלטות בהמש 
, ט לממצאי הביקורת מובאות בגו! הדוח"ל ומשהב"בתקציר והתייחסויות צה

  .כמקובל
 עיקרי הממצאי 

 ט"רכש במשהב תהליכי טרו 
הוא קיי  משא ,  פטור מביצוע מכרזט וקיבל"ר פנה לוועדת הפטור במשהב"לפני שמנה

 ראש $להל  (ר "ל וראש מנה"והסמנכ, בנושא העסקה ע  החברה) מ" מו$להל  (ומת  
א! סיכ , מר אהרו  מרמרוש, )ר"מנה

4

שלא , כל זאת. מ הסתיי " שהמו2010 בינואר 
מ ומת  "שלפיה  הסמכות לאשר ניהול מו, )ב" המ$להל  (ט "בהתא  להוראות משהב

ר סיכ  כי נית  לבצע "ראש מנה. ט"כרז נתונה לוועדת הפטור במשהבפטור ממ

__________________ 
 . שיעור המכשירי  התקיני  ביחידות בכל נקודת זמ  זמינות או זמינות מבצעית   1
 .הנתוני  הכספיי  בדוח זה ה  במחירי  שוטפי  ואינ  כוללי  ריבית  2
 .2010כמה נתוני  עודכנו לאוגוסט   3
ר ובי  "שבו נקבע סיכו  המשא ומת  בי  מנה, 2010ר מינואר "ההתייחסות בדוח זה לסיכו  ראש מנה  4

כי סוכ  , בי  היתר, נכתב במסמ! סיכו  הדיו . ר לתכניות"את סיכו  הדיו  רש  עוזר ראש מנה. החברה
לות  ע, כמות , ל"על תכנית שתכלול רכש מכשירי  מהחברה על פי הנדרש לצה) ע  החברה(

 .והתקשרות ע  החברה לביצוע אחזקה
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ובכלל זה להעביר את ") מותנה בקבלת אישור המטה הכללי("התקשרות ע  החברה 
ר יוציא לחברה מכתב כוונה"וכי מנה, ל לחברה"אחזקת מרבית המכשירי  מצה

5

 
ר ביצע "נה בלי שמ$ב "כל זאת שלא בהתא  לאמור בהמ. בנושא בתו  עשרה ימי 

 .ל ובי  החברה לביצוע האחזקה" בי  צהמכרזדר  של בהלי  תחרותי 
לרבות בנושא עלויות רכש , מ ע  החברה הסתיי "ר סיכ  כי המו"ראש מנה

בהתא  לבדיקה שנערכה "ל לחברה וא! סיכ  כי "המכשירי  והעברת האחזקה מצה
, ]"החברה[מהצעת ל גבוהה יותר "ל נמצא כי עלות האחזקה בצה"ט וצה"י משהב"ע

ט לבחינת המשמעויות של הרכש לרבות "ט השלימו את העמ"ל ומשהב"לפני שצה
, מהבחינה הכלכלית והלוגיסטית ומבחינת מספר המכשירי  מכל סוג שיירכשו

 .ולבחינת המשמעויות של פיתוח הרכיב ושל העברת האחזקה לחברה
י באפיו  טכני"לפני שהגדירה ז

6

סיכ  , המפרט של הרכיב את תכולות הפיתוח ואת 
ר כי ההיק! הכספי לפיתוחו ולהצטיידות בו יהיה עשרות רבות של מיליוני "ראש מנה

סיכו  עלויות פיתוח והצטיידות לפני הגדרת תכולות הפיתוח ומפרט המוצר עלול . ח"ש
  .י ולתוספת עלויות"התאמה לדרישות המבצעיות של ז$להביא לאי

 י לביצוע העסקה "ט בז"עמ
$להל  (התכנו  באג! התכנו  ) ט" רח$להל  ( לראש חטיבת 2010י בפברואר " זמצגת

מצב קיי "של ההשוואה בי  עלויות האחזקה ב) ת"אג
7

מצב "ובי  עלויות אחזקה ב" 
עסקה
8

לא התבססה על מכנה , כדי לקבל אישור עקרוני לעסקה,  שנה20לתקופה של " 
היא כללה נתוני  שאינ  ; ברהל ולח"משות! ועל נתוני  השוואתיי  נכוני  לצה

י "נוס! על כ  ז". מצב עסקה"ולא כללה עלויות מסוימות ב, מבוססי  על עלויות בפועל
 . ט התכנו "ל לא דנו בחלק מעלויות האחזקה כדי לסכמ  עד מועד ההצגה לרח"ואט

ראש מחלקת אמצעי כשנה לאחר המועד שקבע , 2010במועד סיו  הביקורת במאי 
יו  ניתוח מערכתי לס"לחימה בז

9

 לבחינת שיפור הזמינות המבצעית של משק 
כגו  , י את הניתוח"טר  סיימה ז, כלכליי  ותורתיי , המכשירי  בהיבטי  טכניי 

לרבות בדיקת , וניתוח כלכלי, גיבוש תפיסת האחזקה בעת שגרה ובעת חירו  בחברה
 2010ברואר ובמאי ת בפ"ט התכנו  באג"י לרח"א! על פי כ  המליצה ז. כדאיות העסקה

 . לאשר את ביצוע העסקה
__________________ 

מכתב כוונה הוא התקשרות " ר"צורות התקשרות מותרות ברכישות מנה"ר שעניינה "על פי הוראת מנה  5
 . המהווה צורת התחייבות חריגה ביותר

 . תיאור טכני של מוצר ותכונותיו הנעשה בדר! כלל במונחי  טכניי  ל "על פי המילו  למונחי צה  6
ל של המכשירי  הקיימי  "מבטא את המשמעות התקציבית של המש! האחזקה בצה" צב קיי מ"  7

בהתא  לקצב הגריטה הטבעי , דהיינו רכש מכשירי  מהחברה, במשק עד לגריטת  וחידוש המשק
 .שלה 

מבטא את המשמעות התקציבית של התקשרות ע  החברה להצטיידות במכשירי  " מצב עסקה"  8
 .ירי  על ידיהחדשי  ולאחזקת מכש

הצטיידות וקליטה של , פיתוח, תהלי! יזו "ת שעניינה "בדיקת מערכת כמוגדר בהוראת קבע אג  9
כוללת בחינת חלופות אפשריות העונות על הצור! , )ת" הוראת אג להל  " (ל"אמצעי  ומערכות בצה
עלות מחזור "ל ניתוח ראשוני ש, הצטיידות ותשתית, ובה  עלויות פיתוח, המבצעי ומשמעויותיה 

 .משמעויות בתחו  כוח האד  ועוד, משמעויות לוגיסטיות וארגוניות, "חיי 
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 שילוב חיילי  בפעילות החברה
שהוצאו על פי חוק שירות , החברה אינה נמנית ע  הגופי  הנכללי  בצווי שר הביטחו 

שבה  נית  לקיי  שירות צבאי סדיר במסגרת , $1986ו"התשמ, ]נוסח משולב[ביטחו  
שירות מוכר"

10

וכננתעל פי העסקה המת, למרות זאת". 
11

 באחריות החברה להפעיל 
 חיילי  שיועסקו באחזקת המכשירי  במרכזי האחזקה המרחביי 18ולהכשיר 

12

 .
מתעורר ספק רב באשר לתקינות ההסדר המסתמ  ולפיו חיילי  המשרתי  בהתא  

  .ובאשר לשאלת התשתית החוקית שלו, ישתלבו בפעילות החברה, לחוק
 סיכו  והמלצות

רכש מכשירי  והעברת האחזקה . ער  עיקרי בזרוע היבשהמשק המכשירי  מהווה מ
ל "ט סדורה בצה"ל לתעשייה אזרחית מחייבי  ביצוע עמ"של מרבית המכשירי  מצה

וכ  , הלוגיסטי והטכני, הכלכלי, ט לבחינת כלל המשמעויות בהיבט המבצעי"ובמשהב
ל "קוד  שיועלה הנושא לאישור מקבלי ההחלטות בצה, ניתוח סיכוני  מפורט

 .כנדרש בהוראות המחייבות, ט"ובמשהב
ר "קיי  מנה, ט"ל ובמשהב"ט האמורה בצה"קוד  שהושלמה העמ, על א! האמור לעיל

 .מ ע  החברה והוא א! סיכ  אותו לפני שקיבל פטור ממכרז"מו
על העוסקי  ברכש מוטלת החובה והאחריות להיות ערי  לכל ההוראות והנהלי  

ל "ראוי שצה .עמי  מהותיי  וה  מטעמי נראותה  מט, המחייבי  ולדבוק בה 
ט בהלי  סדור לפני שיקבלו את ההחלטות בנושא "ט ישלימו את העמ"ומשהב

 .ההתקשרות ע  החברה
לאחזקה ולפיתוח של טובי  , מ ע  ספקי  לרכש"ר לא ינהל מו"ראוי שמנה, נוס! על כ 

, לכתיבת אפיוני ט "ל השלי  את העמ"ושירותי  וכי הוא לא יסכ  אותו לפני שצה
האמורי  להגדיר את תכולות , הכוללי  את תכולות הפיתוח ומפרט המוצר

 .ההתקשרות
נוסח [המתבצע מתוק! חוק שירות הביטחו  , ל"שמירת ערכיות שירות החובה בצה

שירות "מחייבת משנה זהירות בהפעלת חיילי  במסגרת , $1986ו"התשמ, ]משולב
בגופי  ששמ  נקוב בצווי שר הביטחו  העומדי  שירות זה נית  לקיי  רק ". מוכר

החברה אינה נמנית ע  הגופי  הנכללי  בצווי . בתוקפ  ובהתא  להגדרות הדי  בלבד
מבקר המדינה רואה בחומרה את עצ  גיבוש ההסדר המסתמ  על ידי . שר הביטחו 

 . הג  שהוא עדיי  לא סוכ  סופית, ט לשלב חיילי  בפעילות החברה"ל ומשהב"צה
ט על ידי "תו  כדי תהלי  קבלת ההחלטות וביצוע העמ" בזמ  אמת"הביקורת נעשתה 

עדיי  לא הסתיי  וייתכנו שינויי  והחלטות , ט בידיעה שהתהלי  דינמי"ל ומשהב"צה

__________________ 
 שירות במסגרת משרד ממשלתי או במסגרת ארגונית של גו$ ציבורי ובפיקוח משרד  " שירות מוכר"  10

 .1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[ממשלתי כפי שהוגדרו בחוק שירות ביטחו  
 .ט במערכת הביטחו  לגיבוש העסקה"נמש! העמ, 2011ואר ינ, במועד סיכו  הדוח  11
 מרכזי אחזקה מרחביי  ה  2010י מינואר "על פי טיוטת הגדרת עבודה של החטיבה הטכנולוגית בז  12

 .ל"מתחמי  של החברה הנמצאי  בשלושת בסיסי הציוד הפיקודיי  המרחביי  של צה
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משרד מבקר המדינה ער לנחישות  ולחתירת  של . בהמש  על ידי הגופי  המבוקרי 
ל הזמינות המבצעית של משק המכשירי  י לקד  שיפור חשוב ומהותי ש"ר ושל ז"מנה

. באמצעות העסקה ולכ  שחלק מהליקויי  שנמצאו תוקנו במהל  הביקורת ולאחריה
בביקורת שנעשתה על סדרי עבודת המטה ותהלי  קבלת ההחלטות בנושא , אול 

ט "ל משהב"וראוי כי מנכ, נמצאו ליקויי  תהליכיי  משמעותיי  הראויי  להילמד
כדי להפיק , על הליקויי  שהועלו בדוח זה, כל אחד בתחומו, נו דעת ל ית"וסג  הרמטכ

 .את הלקחי  הנדרשי  לעתיד



           
 פרק שמיני

 

   לחוק21חוות דעת על פי סעי  
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     לחוק21חוות דעת על פי סעי$ 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

 בנושא אבדנות 12.10.09הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת דנה ביו  
אסירי  ועצורי  והחליטה לבקש ממבקר המדינה להכי  חוות דעת בנושא על פי 

 ].נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה21סעי  
נבדקה היערכותו של שירות בתי הסוהר להתמודדות ע  סוגית האבדנות של 

בכלל זה נבדקו התכניות שהוא . אסירי  ועצורי  במתקני הכליאה שבאחריותו
ויישו  מסקנות ועדות חקירה שהקי  ,  למניעת אבדנות ודרכי יישומ מפעיל

 . בעקבות מעשי התאבדות של אסירי  ועצורי 
חפירות " בנושא 22.10.07 הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת דנה ב

והחליטה לבקש ממבקר המדינה להכי  חוות דעת על " הווק  בהר הבית
 ".יתסוגיית חפירת העתיקות בהר הב"

לצור) הכנת חוות הדעת בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הרשויות 
, 2007 2001הבדיקה התמקדה בפעילות בשני  . הנוגעות לנעשה בהר הבית

הבדיקה נעשתה . 2007ונעשו בדיקות השלמה בדבר הפעילות שלאחר שנת 
במשרד לביטחו  , במשרד החו(, במשרד המשפטי , במשרד ראש הממשלה

בעיריית ירושלי  ובוועד הישראלי , ברשות העתיקות, משטרת ישראלב, הפני 
כמו כ  התקיימו פגישות ע  בעלי תפקידי  . לאונסקו הפועל במשרד החינו)

 .  ואנשי מקצוע אחרי  העוסקי  בנושא בגופי  שוני  וע  ארכאולוגי
, בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

ולפרס  רק את המבוא , טה שלא להניח פרק זה במלואו על שולח  הכנסתהחלי
לש  שמירה על ביטחו  המדינה וכדי למנוע פגיעה ביחסי , ועיקרי הסיכו  שלו

נוסח  [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי  , החו( שלה
 ].משולב
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 חוות דעת
 מניעת אבדנות אסירי  ועצורי 

אסר או במעצר נמצאי  בסיכו  גבוה להתאבד לעומת כלל אנשי  השוהי  במ
האוכלוסייה ה  בגלל הלח  והמצוקה הנוצרי  בנסיבות הכליאה וה  משו  

שאוכלוסייה זו מאופיינת במאפייני  המהווי  גורמי סיכו  לאבדנות
1

 . 
)  כלואי  שניה  להל  ( היה שיעור האבדנות של עצורי  ואסירי  2009ואכ  בשנת 

, לש  השוואה.  משיעורה בקרב גברי  באוכלוסייה הכללית5.2 גדול פי בישראל
 7.2  באוסטרליה ; 3.8  בשוודיה ; 0.8היחס בי  השיעורי  הללו בארצות הברית היה 

  להל  (על פי נתוני  של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר . 10.6  ובאנגליה ווילס 
 כלואי  51 היו באחריות המשטרה ו עצורי  ש52 התאבדו 2009 2000בשני  , )ס"שב

 .ס"שהיו באחריות שב
ס כלל מתקני הכליאה במדינת ישראל" הועברו לשב2008 2005בשני  

2

מתקני : 
ומתקני הכליאה של עצורי  , ל"שהיו באחריות צה, הכליאה של כלואי  ביטחוניי 

ארגו  הכליאה "ס ל"לפיכ, הפ, שב. שהיו באחריות משטרת ישראל, פליליי 
 15,100 מכ, 1.4ומספר הכלואי  שבאחריותו גדל פי , של מדינת ישראל" ומיהלא

  . 2009 כלואי  ליו  בממוצע בשנת 21,600  לכ2004כלואי  ליו  בממוצע בשנת 
 פעולות הביקורת

, ) ועדת הביקורת להל  ( דנה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת 12.10.09 ב
התאבדויות של עצירי  ואסירי  וקביעת "בנושא , יבהבשיתו  ועדת הפני  והגנת הסב

הדיו  התקיי  בעקבות כמה מעשי ". המעצר תנאי הכליאה בבתי הסוהר ובבתי
בסיו  הדיו  החליטה . התאבדות שאירעו סמו" למועד הדיו  וקיבלו תהודה ציבורית

 לפיכ" בחודשי  מרס. בנושאחוות דעת ועדת הביקורת לבקש ממבקר המדינה להכי  
ס להתמודדות ע  " בדק משרד מבקר המדינה את אופ  היערכותו של שב2010יוני 

ס למניעת אבדנות "נבדקו התכניות שמפעיל שב, בי  היתר. סוגיית אבדנות כלואי 
 2007ס בשני  "דרכי יישומ  ויישו  מסקנות של ועדות חקירה שהקי  שב, כלואי 

ס ובמתקני "נעשתה במטה שבהבדיקה .  בעקבות מעשי התאבדות של כלואי 2009
ס "בדיקה משלימה נעשתה במרכז בריאות הנפש הפועל במתקני שב. הכליאה שלו

  .וכפו  למשרד הבריאות
__________________ 

 . האוכלוסייהשיעור הפרעות נפשיות הגבוה משיעור  בכלל, למשל  1
ל ומתקני מעצר להחזקת עצורי  לפרקי זמ  "שנשארו באחריות צה, חו  ממתקני  לכליאת חיילי   2

 .קצרי  שנשארו באחריות המשטרה
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  סקירה ס "מניעת אבדנות של כלואי  בשב
לאחר העברת מתקני . ס פועל למניעת אבדנות כלואי  והנושא הוסדר בנהליו"שב

 של אבחו  עצורי  הנמצאי  בסיכו  ס מער""המעצר מהמשטרה לאחריותו הקי  שב
ס לבתי המעצר משרות חדשות של עובדי  "הקצה שב, בי  היתר. אבדני וטיפול בה 

שתפקיד  לאתר עצורי  בעלי סיכו  אבדני ולהתאי  לה  את דרכי , סוציאליי 
ס שילב במער" האבחו  פסיכיאטרי  לש  "כמו כ  שב. ההשגחה והטיפול הראויות

יצוי  שהמשטרה . יאלי המאבח  או אבחו  פסיכיאטרי במידת הצור"ייעו' לעובד הסוצ
 . לא הפעילה מער" כזה בעת שהייתה אחראית למתקני הכליאה של העצורי 

לאחר דיו  בנושא אבדנות כלואי  בישיבת ועדת הביקורת של הכנסת , 2009בנובמבר 
, " הצעדי 7תכנית "הפי' נציב בתי הסוהר מסמ" שכותרתו , ולפני תחילת הבדיקה

בה  אבחו  , המאגד שורה של אמצעי  ודרכי פעולה בתחומי  שוני  למניעת אבדנות
התכנית כוללת אמצעי  ופעולות שכבר מיושמי  וכאלה . השגחה ופיקוח, ומיו 

האמצעי  והפעולות הללו . שבמועד הבדיקה היו בשלבי  שוני  של פיתוח ויישו 
 . 2014 2010ס לשני  "בשנתית של ש משולבי  בתכנית העבודה הרב

כמו שאלת , ס לפני דילמות ערכיות"מניעת אבדנות בקרב כלואי  מעמידה את שב
האיזו  הראוי בי  שימוש באמצעי  שוני  לשמירה על חיי כלוא שנמצא בסיכו  אבדני 

ס ער לסוגיות הערכיות הללו "שב. ובי  הפגיעה של אמצעי  אלה בכבודו ובפרטיותו
כ" באפריל . החלטותיו בדבר נקיטת אמצעי  למניעת אבדנותומתחשב בה  בקבלת 

 מינה נציב בתי הסוהר ועדה חיצונית המורכבת מאנשי אקדמיה ומאנשי מקצוע 2010
  .ס בעניי  זה"מתחומי מומחיות שוני  לש  ייעו' לשב

 :ס ופעולותיו בנושא"להל  סקירה של תכניות שב
ו  י מ ו ו   ח ב למתק  הכליאה הוא עובר הלי" של ע  הגעת כלוא , על פי הנהלי  :א

על פי האבחו  נקבעת . שבכללו אבחו  פוטנציאל אבדני, אבחו  ומיו  בידי אנשי מקצוע
ועל פי רמת ההשגחה נקבע , רמת ההשגחה הנדרשת לצור" מניעת התאבדותו של הכלוא

לצור" האבחו  נעשה שימוש בטופס מובנה לניבוי . שיבוצו בתא הכולל אמצעי השגחה
 על טופס דומה המשמש במדינת ניו יורק בארצות   2009 מיולי  המבוסס , ותאבדנ

ס למער" האבחו  שמונה קרימינולוגי  קליניי  כדי לשפר " גייס שב2010בשנת . הברית
 . את האבחו  של כלואי  אבדניי 

י נ ד ב א ו   כ י ס ב י   א ו ל כ ל  ע ה  ח ג ש ה ל י   ע צ מ  אפיי  2009בסו  שנת  :א
תאי  . מיועדי  לכלואי  שאובחנו כבעלי סיכו  אובדניס כמה סוגי  של תאי  ה"שב
 ייבנו על פי תכנית רב, המצוידי  במצלמות ובאמצעי  אחרי  למניעת התאבדות, אלו

יצוי  . 2010 מה  בשנת 46,  תאי  ייעודיי 230שלפיה ייבנו , 2014 2010שנתית לשני  
ישופצו תאי  ,   על כ"נוס.  תאי  ייעודיי 24כ " נבנו בסה2010כי עד לסו  נובמבר 

רגילי  לצמצו  הימצאות  של נקודות אחיזה ואמצעי  העלולי  לשמש לביצוע 
ס שימוש באמצעי ניטור טכנולוגיי  שיתריעו מיד בעת "כמו כ  בוח  שב. התאבדות

 משרות של 30והוא הקצה , נוס  על השימוש במצלמות בתאי  השוני , ניסיו  אבדני
  .לצור" השגחה אישית על כלואי  בסיכו  אבדני, 2010 מה  בשנת 21, סוהרי 

א ו ל כ ב ה  כ י מ ת ו ל  ו פ י ש .1  :ט פ נ ה ת  ו א י ר ב  " ר ע שירותי בריאות  :מ
מער" בריאות הנפש נות  שירותי  . על ידי משרד הבריאות, ככלל, ס ניתני "הנפש בשב
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פסיכיאטריי  לכלואי  בבית חולי  פסיכיאטרי הממוק  במתח  איילו  ברמלה וכ  
. תמיכה ומעקב פסיכיאטריי  אמבולטוריי  בכלל מתקני הכליאה, אבחו שירותי 
ס ובכלל זה תקינת כוח " נקבע אופ  פעילותו של מער" בריאות הנפש בשב2001בשנת 
מאז לא השתנתה תקינת כוח האד  א  שמספר הכלואי  גדל בעקבות העברת . האד 

  .ס"כלל מער" הכליאה לשב
שרד לביטחו  הפני  ומשרד הבריאות כי יש לפעול המ, ס" החליטו שב2010בפברואר 

ס "כמו כ  סוכ  כי שב. ס"משרדית לבחינת מער" בריאות הנפש בשב להקמת ועדה בי 
יממ  מתקציבו העסקת ארבעה פסיכיאטרי  נוספי  במרכז בריאות הנפש עד מציאת 

  גויסו רק שני2010עד אוגוסט . משרדית פתרו  קבוע לפי המלצות הוועדה הבי 
 .משרדית לא מונתה והוועדה הבי , פסיכיאטרי 

י   .2 י ל א י צ ו ס ה י   ד ב ו ע ה  " ר ע ל  (מ ה ו ל ע י "  סי  "לעו :)ס
ממסמכי  . במעקב אחריה  ובטיפול בה , תפקיד מרכזי באבחו  של כלואי  אבדניי 

ס הביאה לידי שינוי "שוני  שנאספו עולה כי העברת בתי המעצר לאחריות שב
שבעטיו ה  מתמקדי  היו  באבחו  לצור" מניעת , סי "ההדגשי  בעבודת העו

 . התאבדות במקו  בתהליכי טיפול
י .3 נ ד ב א ו   כ י ס ב י   א ו ל כ ל י   ו ו ל מ י   כ מ ו ס " החל שב2009 בשנת :ת

להכשיר אסירי  ועצורי  לתפקיד של תומכי  המלווי  כלואי  הנמצאי  בסיכו  
וות המקצועי על חשש התומכי  אמורי  ג  להתריע לפני הצ).  תומכי  להל  (אבדני 

 .  תומכי 181ס " פעלו בשב2010באפריל . למעשה אבדנות
ת  כ ר ד ה ו ל  ג ס י  ש נ א ת  ר ש כ ס מקיי  קורסי הכשרה לסגל ע  "שב :ה

הוא מעביר הדרכות , מלבד זאת. קליטתו בארגו  וכולל בה  את נושא מניעת האבדנות
ס " בשבס מפי' באופ  שוט  לכלל הסגל"מינהל ההדרכה בשב. שוטפות בנושא

ס למער" ההדרכה של אנשי סגל " הכניס שב2010בשנת . תחקירי  של מעשי התאבדות
  .תוכנה ללימוד עצמי בנושא איתור סימני  המעידי  על סיכו  לאבדנות כלוא

ת ו ד ב א ת ה י  ש ע מ ר  ו ק ח ס ממנה ועדת חקירה בעקבות כל התאבדות "שב :ת
קובע מי ,  ואת המלצותיה ראש אג  האסיר בוח  את מסקנות ועדות החקירה. של כלוא

   .ה  הגורמי  האחראי  ליישמ  ועוקב אחר יישומ 
 סיכו  והמלצות

מערכתי  ס מצוי בעיצומו של תהלי" רב"מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי שב
לגיבוש וליישו  של אמצעי  שוני  לשיפור יכולת ההתמודדות שלו ע  אבדנות כלואי  

, לי" זה משולבי  אנשי סגל מתחומי הטיפולבתה. במתקני הכליאה שבאחריותו
והוא כולל שיפור של אבחו  הכלואי  בסיכו  , הביטחו  והלוגיסטיקה בכל הדרגי 

גיוס כוח , הכנסת טכנולוגיות חדשות לשימוש, ההשגחה עליה  והטיפול בה , אבדני
אד  מקצועי וביצוע הכשרות והדרכות לאנשי סגל לש  הטמעת חשיבות הנושא ומת  

ס טר  תקצב כמה מ  "ואול  שב. לי  להתמודדות ע  כלואי  בסיכו  אבדניכ
 .האמצעי  שתכנ  לנקוט
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שנתית  ס למצוא את המקורות התקציביי  הדרושי  ליישו  התכנית הרב"על שב
להטמיע בארגו  את מכלול השינויי  הנובעי  , להתמודדות ע  אבדנות כלואי 

 .לותה ותוצאותיהולבצע מעקב שוט  לבחינת יעי, מהתכנית
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 חוות דעת
 סוגיית העבודות בהר הבית

 הרקע להכנת חוות הדעת
המבקר חייב "קובע כי , ]נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה21סעי  

מאת , א  יתבקש לכ" מאת הכנסת, בהכנת חוות דעת בכל עניי  שבתחו  תפקידיו
חוות דעת כאמור תפורס  במועד ; או מאת הממשלה] לענייני ביקורת המדינה[הוועדה 

 בנושא 22.10.07 הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת דנה ב". שיקבע המבקר
על "והחליטה לבקש ממבקר המדינה להכי  חוות דעת , "חפירות הווק  בהר הבית"

 ".סוגיית חפירת העתיקות בהר הבית
רה שהוגשה לבית המשפט בעקבות עתי, הוועדה ביקשה זאת לאחר שקיימה דיו  בנושא

בידי הוועד הציבורי למניעת הרס העתיקות בהר הבית והעיתו  , '"העליו  בשבתו כבג
העותרי  ביקשו צו על תנאי וצו ביניי  שיורה על הפסקת החפירות של . רוסל  פוסט'ג

תעלות לחידוש קו החשמל מצפו  הר הבית למסגד אל אקצא שבדרו  ההר שעשה 
 ב. באישור משטרת ישראל ובפיקוח רשות העתיקות, 2007' בקי, הווק  המוסלמי

' למחוק את העתירות" החליט בג11.3.10
1
. 

, רשות העתיקות, משטרת ישראל: ארבע רשויות עוסקות באכיפת החוק בהר הבית
שטרת ישראל מופקדת על קיו  הסדר הציבורי מ. עיריית ירושלי  ומשרד המשפטי 

עיריית ;  שמירת העתיקותהעתיקות מופקדת עלרשות ; ועל ביטחו  הנפש והרכוש
רשויות אלה נדרשות לדווח ליוע' . ירושלי  אחראית על שמירת חוקי התכנו  והבנייה

כמו כ  . המשפטי לממשלה על כל הפרה רצינית ומהותית של דיני התכנו  או העתיקות
 1988ת בשנ. לכל פעולת אכיפה בידי הרשויות נדרש תיאו  ע  היוע' המשפטי לממשלה

שמעת , פרס  היוע' המשפטי לממשלה הנחיות לפעולת הרשויות השונות בהר הבית
 .פרסומ  ועד היו  ה  מחייבות

לצור" הכנת חוות הדעת בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות הרשויות הנוגעות 
בדיקות השלמה נעשו בשנת , 2007 2001הבדיקה התמקדה בשני  . לנעשה בהר הבית

, במשרד החו', במשרד המשפטי , נעשתה במשרד ראש הממשלההבדיקה . 2010
בעיריית ירושלי  ובוועד , ברשות העתיקות, במשטרת ישראל, במשרד לביטחו  הפני 

, כמו כ  התקיימו פגישות ע  גופי  שוני . הישראלי לאונסקו הפועל במשרד החינו"
 .לרבות ארכאולוגי  ואנשי מקצוע נוספי  העוסקי  בנושא

הבית אינו  הרבהטיפול . בנושא הר הבית צופ  בחובו מורכבות ורגישות רבההטיפול 
ערבי  במדינת ישראל  יכול להיות מעצ  טיבו נושא המנותק מבעיות של יחסי יהודי 

 לנתקו משאלות הכרוכות ביחסי המדינה לא נית ו; ובאזורי יהודה והשומרו  וחבל עזה
 .וגעות ליחסי החו' של ישראל בכללע  העול  המוסלמי ואלו הנ, ע  מדינות ערב

__________________ 
 . '¯‡˘ ‰Á‡Â ˙È·‰ ¯‰· ˙Â˜È˙Ú‰ Ò¯‰ ˙ÚÈ ÓÏ „ÚÂÂ‰ '  'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ 7669/07  "בג  1
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החליטה , בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
ולפרס  רק את המבוא ועיקרי הסיכו  , שלא להניח פרק זה במלואו על שולח  הכנסת

בהתא  , לש  שמירה על ביטחו  המדינה וכדי למנוע פגיעה ביחסי החו' שלה, שלו
 ].נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17לסעי  

 

 סיכו  
חוות הדעת שהכי  מבקר המדינה עסקה בשמירה על עתיקות הר הבית ובמניעת 

מכוח צו סדרי . הר הבית הוא אתר מקודש לצד היותו נכס היסטורי ייחודי. הריסת 
מהבחינה . חלי  בהר הבית כל חוקי המדינה, 1967 ז"התשכ, )1' מס(השלטו  והמשפט 

מבקר . ההיסטורית היה הר הבית מוקד לעימותי  רבי  בי  יהודי  למוסלמי 
, שהוא סבו" מהבחינה ההיסטורית, המדינה נדרש לחוות את דעתו בנושא זה

 .המשפטית והמינהלית, הפוליטית
. ובעיקר באורוות שלמה, במש" השני  עשה הווק  עבודות רחבות היק  בהר הבית

י  נמצאו בביצוע הפיקוח על רוב העבודות שנעשו בשני  שבה  ליקויי  משמעותי
עבודות אלה נעשו ללא תיאו  ע  הרשויות העוסקות ). 2007 2001(התמקדה הביקורת 

חלק  א  בוצעו . באכיפת החוק בהר הבית וללא קבלת אישורי  והיתרי  כנדרש
יוצא . י ולמרבה הצער תו" פגיעה בממצאי  ארכאולוגי, באמצעות כלי  מכניי 

  פיקוח שוט לפיה  יש לקיי , 1988משנת , שהנחיות היוע' המשפטי לממשלה, אפוא
ועקב כ" ליוע' המשפטי לממשלה לא הייתה תמונה שלמה  ,על ההר לא מולאו במלוא 

 נעשו פעולות לתיקו  חלק מ  2007שמאז שנת ,  יצוי .בנושא הפרות החוק בהר הבית
 .הליקויי  שעלו בחוות הדעת

ירה על עתיקות הר הבית ומניעת הריסת  היא משימה ציבורית מ  המעלה השמ
חשוב להדגיש כי כל עבודה וחפירה בהר הבית יש לבצע בכפו  לאופיו של . העליונה
ככלל יש . בקבלת ההיתרי  הנדרשי  ובעמידה בכל הכללי  הארכאולוגיי , המקו 

אתר באי הפעלת כלי  להתנות את אישור ביצוע  של העבודות המצריכות חפירה ב
 . כבדי 

שהוא מקו  מקודש ביותר עולה בקנה אחד ע  עקרו  , שמירת עתיקות בהר הבית
השמירה על המורשת הדתית והתרבותית ומאפשרת להנחיל לדורות הבאי  את ערכי 

 הכריזה ועדת המורשת העולמית של 1981שבשנת , יצוי . המורשת הקשורי  לאתר
רשימת מורשת " של ירושלי  על חומותיה נכללת בכי העיר העתיקה" אונסקו"

 ". אתר מורשת בסיכו " היא הוכרזה כ1982ובשנת , "עולמית

 


