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 משרד ראש הממשלה

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

בגנז� המדינה ובכמה משרדי ממשלה נעשתה ביקורת על פעולות המערכת 
נבדקה פעילות הגופי� . הממשלתית לניהול רשומות אלקטרוניות ולשימור�

 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

 

 ניהול רשומות אלקטרוניות ושימור� 

 במשרדי ממשלה 

 

 תקציר

וברשומות ) רוב� מסמכי נייר(המידע הארגוני המתועד ברשומות הפיזיות 
 הנוצרות �דואר אלקטרוני ובסיסי נתוני� , טרוניי� מסמכי� אלק�האלקטרוניות 

הוא עדות לפעילות� ויש לו היבטי� , במהל� עבודת� של הגופי� הממשלתיי�
הוא משאב חיוני שאמור לשמש את הארגו� במהל� . משפטיי� ומינהליי�, כספיי�

 . להפקת לקחי� וללמידה מניסיו� העבר, עבודתו השוטפת ולהסקת מסקנות

תקנותיו וההנחיות שקבע גנז המדינה קובעי� , �1955ו"התשט, ני�חוק הארכיו
כהגדרתו בחוק, כללי� לשמירתו ולביעורו של חומר ארכיוני

1
, חומר ארכיוני כולל. 

והעקרונות שחלי� על משרדי , ג� צורות אחרות של ייצוג מידע, נוס$ על מסמכי נייר
נוגעי� , עית ושיטתיתולפיה� עליה� לנהל את רשומותיה� בצורה מקצו, הממשלה

יש לשמר את הרשומות לתקופות שנקבעו בחוק . ג� לרשומות האלקטרוניות שלה�
פעולות אלה נחוצות . ולאפשר את הגישה אליה� ואת היכולת לאחזר� בפרק זמ� סביר

, לניהול תקי� של העבודה השוטפת במשרדי הממשלה וכ� לצור� מת� השירות לציבור
, מידע הממשלתי על פי עקרונות חוק חופש המידעהכולל ג� אפשרות לעיי� ב

 . �1998ח"התשנ

 

__________________ 

חומר ארכיוני הוא כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר וכל , �1955ו"התשט, לפי חוק הארכיוני�  1
תקליט וכיוצא באלה המצויי� ברשותו של מוסד , סרט, תצלו�, תיק, תו, ציור, מפה, דיאגרמה, תרשי�

�שיש בו עניי, המצוי בכל מקו� שהוא, � כל חומר כאמורוכ, 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 2010אוגוסט �2009בחודשי� ספטמבר 
נבדקה פעילות הגופי� . המערכת הממשלתית לניהול רשומות אלקטרוניות ולשימור�

 משרד ראש � הממוני� על עבודת� התקינה של משרדי הממשלה בתחו� זה
כ� ).  הנציבות�להל� (ונציבות שירות המדינה )  הגנז �להל� (גנז  המדינה , הממשלה

בדק משרד מבקר המדינה כיצד מתמודדי� משרדי ממשלה שוני� ע� ניהול 
 . בנציבות ובמשרדי ממשלה, הביקורת נעשתה בגנז . הרשומות האלקטרוניות

 

 עיקרי הממצאי�

  אלקטרוניות במשרדי הממשלהכללי עבודה לניהול רשומות

למרות השינויי� הטכנולוגיי� המפליגי� שחלו בעשורי� האחרוני� בסביבת העבודה 
שהפכה מסביבה המושתתת על מסמכי� ותיקיות נייר לסביבה , הממשלתית

 משרד ראש �לא גיבשו גופי המטה הרלוונטיי� , המושתתת על מסמכי� אלקטרוניי�
כת כללי� אחידה ומחייבת לניהול רשומות הגנז  והנציבות מער, הממשלה

הכללי� שהנציבות קבעה בתקנו� שירות המדינה . אלקטרוניות במשרדי הממשלה
 . לגבי ניהול מסמכי� עדיי� מתייחסי� לעיד� רשומות הנייר) ר" התקשי�להל� (

 מסמכי� שה� �2010 ו2009גנז המדינה החל לפרס� באתר האינטרנט שלו בשני� 
ואול� החומר לא עו%ד לנוהל מחייב ,  לניהול רשומות אלקטרוניותתשתית מקצועית

שרבי� מה� פועלי� ללא כללי� מחייבי� בתחו� ניהול הרשומות , למשרדי הממשלה
 . האלקטרוניות ושימור�

 �בהיעדר מערכת כללי� אחידה היה נית� לצפות שהנהלות משרדי הממשלה יקבעו 
בר� נמצא כי למעט . רשומות אלקטרוניות כללי עבודה לניהול �כל אחת לעובדיה 

נתוני� על תריסר משרדי : הנהלות משרדי הממשלה לא עשו זאת, משרדי� אחדי�
 מה� לא קיימי� נהלי� הנוגעי� לניהול רשומות �80%ממשלה מצביעי� על כ  שבכ

ללא נהלי� אי� שיטתיות בתיוק מסמכי� ושימור� במערכות . אלקטרוניות ולשימור�
ואי� כללי� לעובדי� המורי� לה� כיצד לנהל את הדואר , שרדי הממשלההמידע של מ
כתוצאה מכ  נחלשת היכולת של משרדי הממשלה לעמוד בכללי� ; האלקטרוני

החלי� עליה� מכוח חוק הארכיוני� וכ� מתוק* עקרונות המשפט המינהלי שלפיה� 
 .בסדירות ובשקיפות, עליה� לפעול בחוקיות

משרדית שהשימוש בו �משרדית ובי��לי להתכתבות פני�הדואר האלקטרוני הוא כ
בלא כללי עבודה , רב משרדי הממשלה לא קבעו לעובדיה� כללי� לניהולו. הול  וגובר

א� מסרי� שהועברו בדואר אלקטרוני , כמו כ�; אי� בקרה על מידע שמועבר באמצעותו
ישות למידע קיי� חשש שלא יהיה תיעוד ולא תתאפשר נג, לא נשמרי� באופ� שיטתי

 . על פעולות מסוימות שנעשו בארגו�
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 כוח אד� לניהול רשומות אלקטרוניות במשרדי הממשלה

למשרדי הממשלה אי� כוח אד� מקצועי שהוכשר לעסוק בניהול רשומות אלקטרוניות 
 מה� האחראי� �75%נתוני� על תריסר משרדי ממשלה מלמדי� שב: ובשימור�

ואינ� עוסקי� בפעולות ) בעיקר מסמכי נייר(זיות לרשומות מנהלי� את הרשומות הפי
לרוב� אי� הכשרה מקצועית , יתר על כ�. לשימור הרשומות האלקטרוניות של המשרד

יותר ממחצית מהאחראי� , נוס* על כ . לעסוק בתפקיד מ� ההיבט הטכנולוגי שלו
ר נקבע "הג� שבתקשי, לרשומות במשרדי הממשלה אינ� בעלי השכלה אקדמית

 . � להיות אקדמאי�שעליה

 

 היערכות הגנז� לקליטת רשומות אלקטרוניות 

למעט במקרי� , הגנז  אינו ערו  לקלוט רשומות אלקטרוניות ממשרדי הממשלה
כתוצאה מכ  אי� לו . והוא עוסק בעיקר בקליטת מסמכי נייר, מסוימי� ובהיק* קט�

יו� הציבור בבוא יכולת להבטיח את שימור� ואת העמדת� של רשומות אלקטרוניות לע
נוכח העובדה שבעשורי� האחרוני� שיעור הרשומות האלקטרוניות ברשומות . העת

נוצר בתחו� זה פער מהותי בי� האחריות המוטלת על גנז , משרדי הממשלה גדל והול 
הדבר מעלה חשש שרשומות בעלות ער  ארכיוני . המדינה לבי� יכולתו לממש אותה

 .ות המדינה וחוקרי� לא יוכלו לעיי� בה� בעתידמוסד, והציבור, ֵירדו לטמיו�

 

 טיפול בנושא באמצעות ועדות ממשלתיות

הקימה , 2010מאמצע שנות התשעי� של המאה העשרי� ועד שנת , במש  שני�
המערכת הממשלתית במשרדי הממשלה ובנציבות ועדות שעסקו בצור  להסדיר את 

 ועדות שרי� לענייני ביקורת והתקבלו החלטות של, הטיפול ברשומות האלקטרוניות
הוועדות הוקמו בעקבות דוחות מבקר המדינה שחזרו . המדינה לנקוט פעולות בנושא

והעלו לפני הממשלה את העובדה שאי� היא ערוכה לטפל במידע האלקטרוני 
, המציאות מלמדת שדיוני הוועדות לא הניבו פעולות אפקטיביות, ע� זאת. ובשימורו

 . ללא פתרו� �והמצב נותר כשהיה 

 

 תכנו� מערכת שיתופית ממוחשבת למשרדי הממשלה

נעשו באג* החשב הכללי , 2010אוגוסט ,  ועד מועד סיו� הביקורת2005מאז שנת 
במשרד האוצר פעולות מסוימות בנוגע לתכנו� של סביבת עבודה רוחבית ממוחשבת 

  ).ר"מערכת סע (מערכת לניהול מסמכי�למשרדי הממשלה שכוללת 

, ר היא ליצור מסגרת עבודה אחידה למשרדי הממשלה"ה של מערכת סעתכלית
אילו הייתה . ולפיכ  היה ראוי להביא את ההצעה להקמתה לאישור הממשלה

שיהיה , בעל סמכות, היה עליה לקבוע מטה מרכזי, הממשלה מאשרת את הקמתה
החשב הכללי ממלא את התפקיד של מטה מרכזי לצור  , בפועל. אחראי למימושה
 .ר"הקמת מערכת סע

הגורמי� שצריכי� להגדיר את צורכי המחשוב של המשתמשי� ולאשר אות� ה� 
 מנהלי� ועובדי� מקצועיי� שבקיאי� בתהליכי העבודה �המשתמשי� עצמ� 
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נמצא כי על הגדרת הדרישות מ� המערכת . ובכללי� הנורמטיביי� החלי� עליה
משרדי הממשלה ולא שותפו הממוחשבת הופקדו בוועדות ההיגוי אנשי מחשבי� מ

דבר זה מנע אפשרות לנסח הגדרה כוללת של ; בכ  המשתמשי� וגורמי� מינהליי�
 . ויש בכ  ליקוי מהותי בתהלי  תכנונה, הדרישות מהמערכת 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. שקיפותבסדירות וב, חוק

, הדבר נחו.. את הדיוני� ואת ההחלטות שקיבל ולשמור הסכמי�, גופי� חיצוניי� לו
עוד . כדי שיהיה אפשר להשתמש ברשומות ולאחזר אות� לפי הצור , בי� השאר

 ומשיקולי� של מוטלת עליה� חובה לשמור על סודיות המידע משיקולי� של ביטחו�
 . 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 �המשרדית מ� הקצה אל הקצה 

דוחות מבקר המדינה . יצוג מידעבמסמכי� אלקטרוניי� ובצורות דיגיטליות נוספות לי
 שעסקו בנושא רשומות אלקטרוניות חזרו והעלו ליקויי� �2007 ו2004, 1998מהשני� 

שלפיה� המערכת הממשלתית אינה מטפלת באופ� מקצועי בניהול הרשומות 
ליקויי� אלה משמעות� שהמידע הממשלתי עלול לרדת . האלקטרוניות ובשימור�

ולא זו בלבד אלא שהדבר ג� עלול לגרו� לחשיפה של ; זרולטמיו� ולא יהיה אפשר לאח
ניהול הרשומות האלקטרוניות עלה . חומר ממשלתי לגורמי� שאינ� רשאי� לעיי� בו

א  נדחק ממנו פע� , לסירוגי� על סדר היו� הממשלתי בעקבות דוחות מבקר המדינה
 הממשלה עניי� זה מלמד על טיפול לא יעיל של. אחר פע� בטר� גובשו פתרונות

הרי שבשנת , א* שמשרדי הממשלה משתמשי� תדיר בכלי� ממוחשבי�. בנושא
 עדיי� לא נקבעה תכנית ממשלתית להתמודדות ע� מכלול ההיבטי� הקשורי� 2010

 . לניהול תקי� של הרשומות האלקטרוניות

המערכת הממשלתית התחייבה לתק� את הליקויי� שהעלה לפניה משרד מבקר 
יבויותיה נית� ללמוד מהערות ראשי הממשלה לדוחות מבקר ועל התחי, המדינה
למשרדי הממשלה אי� נהלי� מחייבי� : אול� מרבית הליקויי� לא תוקנו. המדינה

ר בכל הנוגע "הנציבות לא עדכנה את התקשי; לניהול רשומות אלקטרוניות ולשימור�
אחראי לעבודה המשרדית בעיד� האלקטרוני ולא שינתה את הגדרות התפקיד של ה

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�, להפקיד אצלו

על המערכת הממשלתית לגבש בדחיפות תכנית עבודה , לדעת משרד מבקר המדינה
כדי , כדי שחומר דיגיטלי יישמר במשרדי הממשלה לצור  העבודה השוטפתמקיפה 

וכדי שחומר דיגיטלי בעל ער  היסטורי ולאומי , שהידע והזיכרו� הארגוני ינוהלו היטב
כמתחייב מדרישות חוק הארכיוני� , יישמר בגנז  ויהיה נית� להעמידו לעיו� הציבור

יש חשש שרשומות אלקטרוניות , א� לא יוסדר הנושא לאלתר. וחוק חופש המידע
 . בעלות ער  יאבדו לעד
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♦ 
 

 מבוא

לפי . משרדי הממשלה מייצרי� במהל� פעילות� השוטפת חומר ארכיוני המתעד את פעולותיה�
חומר ארכיוני הוא כל כתב על גבי נייר או , ) חוק הארכיוני��להל�  (�1955ו"התשט, חוק הארכיוני�

תקליט וכיוצא באלה , סרט, תצלו�, תיק, תו, ציור, מפה, יאגרמהד, על גבי חומר אחר וכל תרשי�
וכ� כל חומר כאמור המצוי , המצויי� ברשותו של מוסד ממוסדות המדינה שיש לה� ער� של מקור

המדינה או החברה או שהוא קשור לזכר� או , הע�,  לחקר העבר�בכל מקו� שהוא שיש בו עניי
ר ארכיוני כל מידע רלוונטי לשימור על גבי כל חומר החוק רואה בחומ. לפעולת� של אנשי ש�

מתוק$ החוק נקבעו כללי� לשמירתו של חומר . ולכ� הוא חל ג� על רשומות אלקטרוניות, שהוא
במהלכו או ,  היא פיסת מידע ייחודית שנוצרה או התקבלה בתחילתו2רשומה. ארכיוני ולביעורו

; ) רשומה או רשומות�להל� (ע שחשוב לשמרו ומכילה מיד, בסיומו של הלי� או פעילות מוסדית
 .רשומה אלקטרונית היא רשומה שנוצרה באמצעות מחשב ומאוחסנת על מצע מגנטי

, בשלושת העשורי� האחרוני� חלה התפתחות טכנולוגית עצומה בתחו� מערכות המידע
רוניי� כתוצאה מכ� דחקו מסמכי� אלקט. והמחשבי� החליפו את כלי יצירת הרשומות המסורתיי�

החלטות של המשרדי� ופעולות שעשו . את מקומ� של מסמכי הנייר בעבודת המשרד הממשלתי
מאוחסנות , נמצאות על גבי מדיה אלקטרונית, מתועדות ברשומות אלקטרוניות שנוצרו במחשב

 .ויש חשיבות לנהל� ולאחסנ� כראוי, במאגרי מידע ומועברות באמצעות הדואר האלקטרוני

לשימור , ה� נוגעי� לניהול,  במשרדי הממשלה מבוססי� על הנחיות הגנז�הכללי� הקיימי�
, כללי� אלה אינ� מתאימי� לרשומות אלקטרוניות). רוב� רשומות נייר(ולביעור של רשומות פיזיות 

כדי שיהיה אפשר לאחזר� ולהבטיח , והדבר מחייב קביעת כללי� מחייבי� מיוחדי� לפי מאפייניה�
 .למות� ושלא יהיה אפשר לשנות� בדיעבדשתישמר מהימנות� וש

המידע הארגוני המתועד ברשומות אלקטרוניות וברשומות פיזיות הנוצרות במהל� עבודת� של 
רשומות . משפטיי� ומינהליי�, גופי� ממשלתיי� הוא עדות לפעילות� ויש לו היבטי� כספיי�

� מכילי� מידע על עבודת היחידה גיליונות אלקטרוניי� ובסיסי נתוני, דואר אלקטרוני, אלקטרוניות
על אופ� ניצול התקציב , על הנתוני� שעליה� התבססו מקבלי ההחלטות, הממשלתית ופעולותיה

המידע הנוצר ביחידות הממשלתיות ומקבל ביטוי במסמכי� מכיל . ועל קשריה ע� גופי� חיצוניי�
 את הארגו� בעבודתו הוא משאב חיוני שאמור לשמש; ג� ידע שצברו העובדי� במהל� פעילות�

במסגרת הוראות חוק חופש . להפקת לקחי� וללמידה מניסיו� העבר, להסקת מסקנות, השוטפת
 . יש לציבור זכות לעיי� במידע ממשלתי, �1998ח"התשנ, המידע

חובת� של משרדי הממשלה לנהוג על פי חוק ובהתא� לכללי מינהל תקי� חלה באותה מידה על 
על , לפי הדי� והכללי� האלה. מות נייר ועל רשומות אלקטרוניות ושימור�ניהול ועל שימור של רשו

את , ואת קשרי הגומלי� שלה�, לתעד את עבודת�, הגופי� הממשלתיי� לפעול בסדירות ובשקיפות
ולשמר , את עבודת המטה שעליה נסמכות החלטותיה�, את הדיוני� שה� מקיימי�, החלטותיה�

הדבר נחו' כדי שיהיה אפשר להשתמש ברשומות . אפשר לאתרותיעוד זה לאור� זמ� ובאופ� שי
עוד מוטלת על משרדי הממשלה ויחידותיה חובה לשמור על סודיות . ולאחזר אות� לפי הצור�

המידע משיקולי� של ביטחו� ומשיקולי� של צנעת הפרט ולדאוג שהוא ייחש$ רק לגורמי� 
 .המוסמכי� לעיי� בו

__________________ 

 ".  ראשי פרקי��ניהול ושימור אלקטרוני של רשומות : "מסמ� גנז� המדינה  2
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יש רשומות , מעידות על פעולותיה� של מוסדות הממשלהה, נוס$ על רשומות אלקטרוניות
זכאות , מידע רפואי, אלקטרוניות המכילות מידע הנוגע לאזרחי� בענייני� כגו� בעלות על נכסי�

במסמכי� ובטבלאות , המידע נרש� ונאגר בבסיסי נתוני� ממוחשבי�. לתגמולי� וקצבאות
י כזה נחו' כדי שלמדינה תהיה יכולת שימורו של חומר ארכיונ. במחשבי� של משרדי הממשלה

שימור המידע נועד ג� להקל ; לשמור על זכויות אזרחיה ולהעניק לה� שירותי� שהיא מחויבת לה�
 .על האזרחי� להג� על זכויותיה� ועל נכסיה�

. לבי� רשומות אלקטרוניות, ובה� רשומות נייר, מטבע הדברי� יש הבדלי� בי� רשומות פיזיות
תיוק מסמ� , לדוגמה. ניהול של רשומות פיזיות שונה מזו של רשומות אלקטרוניותצורת ה, לפיכ�

נייר לפי נושא בתיק פיזי משק$ את הקשר של הרשומה לשאר הרשומות שבתיק וג� את ההקשר 
כדי שרשומה אלקטרונית תקושר לרשומות אלקטרוניות אחרות . שבו נוצרה מבחינת הנושא והתוכ�

א� .  טכנולוגיי� ונוהליי��נדרשת הקמת� של מנגנוני� מקבילי� , רהותספק את ההקשר שבו נוצ
אחזור של , לעומת זאת. הגישה לרשומות פיזיות היא נוחה, התיקי� שמורי� בצורה מסודרת

רשומות אלקטרוניות ושימור� לאור� זמ� מושפעי� מהשינויי� הטכנולוגיי� התדירי� בחמרה 
 . ובתכנות

 של יוצר המסמ� ושל הארגו� � ˘È�Â˘‡¯ ˘ÂÓÈ :רשומות אלקטרוניותמבחיני� בשני סוגי שימוש ב
מחקר או עיו� של ,  שימוש למטרות בקרה� ˘È�ÂÈ�˘ ˘ÂÓÈ. שבו הוא נוצר לצורכי עבודת� השוטפת

חוקרי� , היסטוריוני�, חברי כנסת, ועדות חקירה, בה� מבקרי�, גורמי� חיצוניי� לארגו�
רפורמות ותכניות שהממשלה החליטה עליה� , ולבחו� מהלכי�היכולת להערי� . ומתענייני� אחרי�

 .או עשתה תלויה באפשרות הגישה לרשומות של גורמי� שיכולי� להשתמש בה� שימוש שניוני

ניהול מקצועי של רשומות אלקטרוניות במשרדי הממשלה וביחידותיה לפי כללי המינהל התקי� 
תשתית זו צריכה לכלול . לוגית והמקצועיתהטכנו, מחייב תשתית מתאימה מהבחינה הנורמטיבית

מערכות ; הגדרה של כללי� מינהליי� למשרדי הממשלה לעניי� ניהול רשומות אלקטרוניות
לניהול מסמכי� ולניהול רשומות אלקטרוניות שיטמיעו את הכללי� , ממחושבות לניהול המידע

ד ע� האחריות לניהול כוח אד� מיומ� ומקצועי שיוכל להתמוד; בתהליכי העבודה הממוחשבי�
 .רשומות אלקטרוניות ושימור� ולפקח על יישו� הדרישות המינהליות והמקצועיות

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות המערכת 2010 אוגוסט � 2009בחודשי� ספטמבר 
בשלושת גופי המטה .  א:   הביקורת נעשתה. הממשלתית לניהול רשומות אלקטרוניות ולשימור�

וגנז� )  הנציבות�להל� (נציבות שירות המדינה , 3 משרד ראש הממשלה�לנושא זה הרלוונטיי� 
נבדק א� גופי� אלה פעלו להכי� למשרדי הממשלה הנחיות מקיפות ).  הגנז��להל� (המדינה 

משרד : בחמישה משרדי ממשלה.  ב.   לניהול רשומות אלקטרוניות בסביבת עבודה בת זמננו
 �להל� (משרד הפני� והמשרד לתשתיות לאומיות , חבורהמשרד הת, משרד החו', האוצר

כמו כ� נאספו נתוני� על משרדי ממשלה נוספי� בעזרת יחידת הפיקוח ). המשרדי� שנבדקו פרטנית
הנתוני� ; 4וההדרכה של הגנז� ובאמצעות חומר מהאג$ לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה

 . עובדו במשרד מבקר המדינה

 

 

__________________ 

 . למשרד ראש הממשלהגנז� המדינה ונציבות שירות המדינה ה� יחידות הכפופות מינהלית  3
 שאלוני� על אבטחת מידע למשרדי 2009האג$ לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה שלח בשלהי   4

 . ממשלה ובי� השאר נשאל בה� א� קיימי� אצל� נהלי� לניהול רשומות אלקטרוניות
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יבי לניהול רשומות אלקטרוניות העדר בסיס נורמט

 במשרדי ממשלה

 משרד �לממשלה גופי מטה שתפקיד� להוביל את עבודת משרדי הממשלה ולהנחותה ובמרכז� 
הגופי� . המוביל רפורמות בשירות הציבורי ומקד� פרויקטי� בעלי חשיבות לאומית, ראש הממשלה

,  על שמירת חומר ארכיוניהמופקד, המנחי� את משרדי הממשלה בניהול רשומות ה� הגנז�
 .והנציבות המופקדת על קביעת הנחיות להתנהלות תקינה של משרדי הממשלה

עליה : על הרשות המבצעת במדינת ישראל חלי� כללי המשפט המינהלי ועקרונות המינהל התקי�
פעולותיה , המסמכי� שברשותה צריכי� להוות ביטוי נאמ� למעשיה, לפעול לפי הוראות הדי�

ועל החלטותיה להתקבל לאחר שנשקלו מכלול , אפקטיביות וחסכוניות,  להיות יעילותצריכות
לארג� את המידע באופ� מסודר , על משרדי הממשלה לתעד את פעולותיה�. השיקולי� הרלוונטיי�

לאבטח מידע סודי מפני חשיפה למי שאינו מוסמ� לכ� ולשמר , להג� עליו מפני שיבוש, ועקבי
מאפשרות לאחזר את המידע ולחזק את מעמדו המשפטי של מסמ� ממשלתי פעולות אלה ; אותו

 .כקביל

 ,חוק חופש המידע. א: נדרש ניהול תקי� של רשומות כדי לקיי� חוקי� נוספי�, נוס$ על כ�
 לפי הזכות לקבל מידע מרשות ציבוריתאת לכל אזרח ישראלי או תושב מקנה , �1998ח"התשנ

על הרשויות ,  אפשר לאתר את המידע ולהעבירו לעיו� המבקשי�כדי שיהיה. הכללי� שנקבעו בחוק
, �1981א"התשמ, חוק הגנת הפרטיותמ. ב. לארג� ולשמור את המידע באופ� שיאפשר את איתורו

נובעת ג� , "פרסומו של עני� הנוגע לצנעת חייו האישיי�"שלפיו פגיעה בפרטיותו של אד� כוללת 
ע פרטי המופיע ברשומות מחשיפה למי שאינו מורשה חובת� של משרדי הממשלה לשמור על מיד

וג� , החובה לשמור על מידע ורשומות מחשיפה מוטלת ג� מטעמי� של ביטחו� המדינה. לעיי� בו
 . לתכלית זו נדרשות פעולות מתאימות

חוק הארכיוני� ותקנותיו מעניקי� לגנז המדינה ובאמצעותו לעובדי הגנז� את הסמכות להדרי� 
לניהול הרשומות במוסדות המדינה ולניהול ארכיוני�  הגופי� הממשלתיי� בכל הנוגעולהנחות את 

תפקידי הגנז� ה� להדרי� את משרדי הממשלה ולפקח עליה� . עליה�פקח לובכ�   לה�סייעוא$ ל
ת והכנ,  רשומות שתקופת השמירה שנקבעה לה� חלפהביעור, �רומיש, בכל הנוגע לניהול רשומות

קבלה של חומר בעל ער� ארכיוני ; בארכיו� הגנז�להפקדה שמירה לצמיתות רשומות המיועדות ל
קהל החוקרי� וטיפול בו כדי שיישמר לצמיתות והעמדתו לעיו� , ממשרדי הממשלה ויחידותיה

תקנות הארכיוני� והנחיות הגנז� קובעות את פרקי הזמ� שנדרש . סייגי� של סודיותבכפו$ ל, הרחב
  .כ� כללי� להפקדת� בגנז� ולביעור�לשמר סוגי רשומות שוני� ו

ונדרשי� כללי� , בחקיקה אי� התייחסות מיוחדת לרשומות אלקטרוניות לרבות דואר אלקטרוני
כללי� אלה צריכי� להבטיח . מינהליי� שינחו את עובדי הממשלה לעבודה ע� רשומות מסוג זה

שרד ממשלתי על פי שיהיה אפשר לאתר רשומות אלקטרוניות הנוצרות במהל� פעילותו של מ
באופ� שישק$ את הפעולות שננקטו ואת , במהימנות ובשלמות, הנושאי� שבה� עוסקת כל רשומה

תכלית נוספת היא גישה נוחה למידע לש� עיו� בו ולש� אחזורו המלא בזמ� ; ההחלטות שהתקבלו
 . סביר

 יוכל בשעת ניהול ושימור לקויי� של מידע ממשלתי עלולי� לגרו� למצב שמשרד ממשלתי לא
 הקצה משרד הפני� מענקי הבראה 2004�2005בשני� , לדוגמה; הצור� לאתר את מסמכיו ולאחזר�

משרד הפני� לא הצליח להמציא למבקר המדינה . ח" מיליארד ש�1.8לרשויות מקומיות בס� של כ
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מסמכי� המתעדי� את אמות המידה שלפיה� הוקצו המענקי� או את ההחלטות שהתקבלו בהקשר 
  .5והנימוקי� לה�זה 

חילופי , לאור חלו$ הזמ�" למשרד מבקר המדינה הודיע משרד הפני� כי 2009בתשובתו מפברואר 
והעברתו ככל הנראה של החומר הנוגע בדבר ... לי� וכ� גורמי המקצוע שטיפלו בנושא"מנכ, שרי�

משרד ". ההבראהאי� בידי המשרד להמציא תיעוד בכתב על אופ� הקצאת� של מענקי , לגנז� המדינה
' חזקת כשרות פעולות המינהל'מאחורי "משרד ממשלתי לא יוכל להסתתר מבקר המדינה העיר כי 

להקצאה של מיליארדי ]... הנוגע... [לאחר שאי� בידו להמציא לגורמי בקרה וביקורת חומר בסיסי
 ". ח"ש

האלקטרוניות בעבר כבר התריע משרד מבקר המדינה שהממשלה אינה פועלת לנהל את הרשומות 
בביקורת שממצאיה מוצגי� בדוח זה בדק משרד מבקר המדינה מה עשו גופי . 6שלה ולשמר אות�

המטה בממשלה כדי לנסח כללי� מינהליי� לעובדי� בכל הנוגע לניהול רשומות אלקטרוניות 
 .להל� מובאי� הממצאי�. ולתיקו� ליקויי� בתחו� זה שהובאו לידיעת� בשני� קודמות

 

 

 ועדות שרי� החלטות 

 החליטה במרס אותה שנה ועדת שרי� לענייני 1998בעקבות דוח מבקר המדינה משנת  .1
פי �על, בכל משרד ממשלתי תוכ� תכנית פעולה לטיפול ברשומות המשרדיות" כי 7ביקורת המדינה

ניהול הרשומות האלקטרוניות של המשרד וזיקת� ... שתכלול הוראות בדבר, הנחיות גנז המדינה
לי� למינהל במשרדי הממשלה אחראי� לביצוע התכניות שתוגשנה לגנז "הסמנכ". "ומות הניירלרש

גנז המדינה ידווח בתו� שישה חודשי� לאג$ לביקורת המדינה על ... המדינה בתו� שלושה חודשי�
 .  תוק$ של החלטת ממשלה1998 ההחלטה קיבלה באפריל ."ביצוע ההחלטה

‰ÏÂÚ ˙ÈÁÎÂ
‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ , Ê‡Ó˘1998 ËÒÂ‚Â‡ „ÚÂ 2010 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï . ÏÂÙÈËÏ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈ
Î˙ Â
ÈÎ‰ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ·Â¯

ÔÂ„
· Ì‰È„·ÂÚÏ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÏ‰
 Ì‰Ï ÔÈ‡Â ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯· . 

 קיבלה במרס אותה שנה ועדת השרי� לענייני �2004בעקבות ממצאי דוח מבקר המדינה מ .2
גנז ,  להקי� צוות ובו מנהל האג$ לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה8ת המדינה החלטהביקור

על הצוות הוטל לגבש הנחיות מחייבות ברמה ; המדינה ונציג החשב הכללי במשרד האוצר
הטכנולוגית והארגונית כדי לאפשר את שימור� של רשומות אלקטרוניות הנוצרות על ידי רשויות 

עוד הוטל על הצוות לבחו� את היק$ הרשומות . ה אליה� לאור� זמ�המדינה ולהבטיח גיש
וה� נמצאות בסכנת הכחדה , האלקטרוניות שהצטברו במשרדי הממשלה השוני� במרוצת השני�

 . ולגבש תכנית לפעולה מקיפה להצלת�, בגלל חוסר טיפול נאות

__________________ 

 . �38 ו37' עמ, )Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„2008) 2009˘�˙ , מבקר המדינה  5
, "שימור מסמכי� מלשכות של שרי� ושל עובדי מדינה בכירי�", )È˙�˘ ÁÂ„48) 1998 , מבקר המדינה  6

, )2007(· È˙�˘ ÁÂ„57 ו; 87' עמ, "ניהול רשומות אלקטרוניות", )È˙�˘ ÁÂ„54 ·)2004 ; 85' עמ
 .217' עמ, "שימור רשומות אלקטרוניות, ממצאי מעקב"

 .�17.3.98 מ83/החלטה מספר בק, נהועדת השרי� לענייני ביקורת המדי  7
 .54/החלטה מספר בק  8
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 È¯Ù ‰‡˘
 ‡Ï ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÂÊ ‰ËÏÁ‰ Ì‚˘ ‡ˆÓ
-¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ˙ , ËÒÂ‚Â‡
2010 ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂÈÁ
‰ Â˘·Â‚ ‡Ï ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î. 

 

 

 תפקידה של נציבות שירות המדינה

 לשירות המדינה שמפרסמת הוראות וכללי�של  קוב' הוא )ר"תקשי ה�להל�  (תקנו� שירות המדינה
� ר קובע הוראות בדבר מעמדו של מסמ� ממשלתי ובדבר הצור� בארגונ"התקשי. הנציבות

 נית� ביטוי לכללי� שקבע 2008במסמ� שפרס� נציב שירות המדינה בשנת . ובשימור� של מסמכי�
כי כל מסמ� הנוצר במהל� עבודתו , בי� השאר, מהכללי� עולה. ר בנוגע לניהול רשומות"בתקשי

; שיי� למדינה ועליו להיות מוחזק במשרד, או מתקבל אצלו עקב עבודתו, של עובד המדינה
שהוחזקו בלשכתו ) קובצי מחשב, סרטוני�, הקלטות, כגו� תצלומי�(ומר ארכיוני אחר מסמכי� וח

וה� קשורי� במישרי� או בעקיפי� , או במשרדו של עובד המדינה אשר חדל לכה� בתפקידו
יש להחזיר למשרד כל חומר ומסמכי� . ה� רכוש המדינה, לפעולותיו או לתפקידיו כעובד המדינה

 . בד או במקו� אחרהמצויי� בביתו של העו

וה� אינ� , כשהרשומות היו פיזיות, ר המתייחסי� לניהול רשומות נכתבו בעבר"הכללי� בתקשי
גנז המדינה אחראי להנחות את , אמנ�. עוסקי� בהיבטי� הייחודיי� של הרשומות האלקטרוניות

 א� ,משרדי הממשלה בנושאי� כגו� סוגי המסמכי� שיש לשמור ופרק הזמ� שיש לשמור אות�
לכ� היה על הנציבות . הנציבות מוסמכת לקבוע למשרדי הממשלה כללי� לניהול תקי� של עבודת�

ולא לאפשר עבודה , אפילו כלליות או זמניות, לקבוע הוראות בנושא ניהול רשומות אלקטרוניות
 . בלא כללי�

‡ˆÓ
 , ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ
ÂÓ˘‰ ˙Â
˘Ó ÂÏÁ˘ ÌÈ‚ÈÏÙÓ‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂ
ÎË‰ ÌÈÈÂ
È˘‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ
‰˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙·È·Ò· ÌÈ¯˘Ú , È„¯˘ÓÏ ‰È˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙Â·Èˆ
‰ ‰
Î„Ú ‡Ï

 ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÏÏÎ ‰ˆÓÈ‡ ‡Ï Û‡Â ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È
Ï ÌÈÏÏÎ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ‰Ê ÔÈÈ
Ú· ÂÚ·˜˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙÏ . 

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ ˙ÂÓÂ˘¯ È·‚Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ˙Â·Èˆ
‰ ÏÚ ‰È‰ ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï
È
Â¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„· ˙Â·˙Î˙‰‰ È·‚Ï ˙Â·¯Ï , ‰˜ÂÈ˙Â ˙·Â˙Î˙‰ ¯ÂÓÈ˘) ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈÈ
Ú·

ÔÏ‰Ï Â‡¯ È
Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„· .( 

 

 

 אחריותו של גנז המדינה

בתוק$ , ) הגנז�להל� ( העלתה שגנז המדינה 2007ביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בשנת 
בניהול רשומות בעקבות ההתפתחויות לא עדכ� את ההנחיות העוסקות , סמכותו לפי החוק

משרד מבקר המדינה . הטכנולוגיות ולא פרס� הנחיות מחייבות בנוגע לניהול רשומות אלקטרוניות
 שהיה ראוי שהגנז ייער� לכתיבת הנחיות בנושא ניהול רשומות אלקטרוניות �2007העיר בדוח מ

ליקויי� בעני� הועלו .  להנחות�ושימור� עבור הגופי� שלפי חוק הארכיוני� ותקנותיו הוא אמור
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מרבית משרדי הממשלה לא , בהיעדר הנחיות"שבו נאמר כי , 20049כבר בדוח ביקורת משנת 
עוד העלתה הביקורת דאז כי ". העבירו לגנז� כלל חומר ארכיוני ממוחשב אלא השאירו אותו אצל�

ולשלו$ מסמ� לאחר השמירה במשרדי� איננה לדורות משו� שלמשרדי� רבי� אי� יכולת לאתר "
לא יהיה נית� לעיי� , ג� במשרדי� שבה� נשמר המצע המגנטי המכיל את הרשומות; פרק זמ� מסוי�

משרדי� רבי� משמידי� , בפועל. בה� א� לא נשמרו החומרה והתוכנה שאפשרו את הגישה אליה�
 ". חומר כאשר אינו נחו' עוד לצורכיה� השוטפי�

‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ
‰ ˙¯Â˜È·‰ , „Ú ÈÎ ˙
˘2007Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï‰
Ó ÍÊ
‚Ï ‰È‰ ‡Ï  . ¯ÒÁ ÔÎÏ
 ÏÂ‰È
Ï Ú‚Â
‰ ÏÎ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙Î¯„‰Ï Í¯ÚÈ‰Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ÍÊ
‚‰
 ÍÊ
‚· ˙È‚ÂÏÂ
ÎË ˙È˙˘˙ ˙
Î‰Ï Í¯ÚÈ‰Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ÔÎÂ ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰

ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ˙ËÈÏ˜Ï. 

אישר משרד ראש , ות הביקורת הקודמי� של מבקר המדינהבעקבות הממצאי� שהועלו בדוח
 אישר 2008ובשנת , )רית" מנמ�להל� ( העסקת מנהלת מערכות מידע 2007הממשלה לגנז� בשנת 

 . העסקת עובדת מלשכתו המשפטית למת� ייעו' משפטי לגנז�

יד�  החל הגנז� להיער� להתמודדות ע� תפקידיו בע2007רית שמונתה בשנת "באמצעות המנמ
שאמור לספק לגנז� )  חברת הייעו'�להל� ( נרכשו שירותיו של יוע' 2009בשנת : האלקטרוני

תשתית ידע בניהול הרשומות האלקטרוניות ולסייע לו בעיצוב תכנית אסטרטגית כדי להנחות את 
להדריכ� ולהתוות לה� את העקרונות לניהול של חומר דיגיטלי ארכיוני ושימורו , משרדי הממשלה

אב� " על פרויקט �2009גנז בבד בבד להכנת התכנית האסטרטגית הכריז ה ").מגדלור"ויקט פר(
לשמירה , ליצירה ומוסדות המדינה יצירת כלי� והנחיות עבור משרדי הממשלהו מטרתש, "פינה

רק לאחר שבשנת , על פי גנז המדינה, הפרויקט התקד� ;ולניהול שוט$ של מסמכי� אלקטרוניי�
 .ז� עובד מקצועי בעל הכשרה של מנתח מערכות מידע לטיפול בנושא הוקצה לגנ2009

 סיפקה חברת הייעו' לגנז� מידע על ההתמודדות של ארכיוני� במדינות 2009כי משנת , הועלה
לאומיי� בעניי� והציגה לו מידע על �שונות ע� ניהול רשומות אלקטרוניות ושימור� ועל תקני� בי�

הידע המקצועי שנאס$ בגנז� במסגרת , בו בזמ�. הול רשומותמערכות ממוחשבות שמאפשרות ני
אפשר לפרס� באתר האינטרנט שלו מסמכי� שאמורי� לספק למשרדי " אב� פינה"פרויקט 

הממשלה מידע והנחיות בסוגיות שונות הקשורות לניהול רשומות אלקטרוניות ודואר אלקטרוני 
 "). אב� פינה" מסמכי �להל� (

�מבוסס על תק� בי�" אב� פינה"החומר התאורטי והמקצועי שבמסמכי במסמכי הגנז� נאמר ש
פרסו� .  שאימ' הגנז ועל שיטות עבודה שפיתח הארכיו� הלאומי הבריטי10לאומי לניהול רשומות

צעד ראשו� בדר� לניהול , על פי המסמכי�, החומר המתודולוגי באתר האינטרנט של הגנז� מהווה
 . ה ויחידותיהרשומות אלקטרוניות במשרדי הממשל

נכתב כי בקהל היעד שלה� נמני� גורמי� המופקדי� על קביעת הנהלי� " אב� פינה"במסמכי 
 . במשרדי הממשלה וכ� עובדי מערכות המידע במשרדי�

__________________ 

 .  ואיל�87' עמ, "שימור רשומות אלקטרוניות", )È˙�˘ ÁÂ„ 54·) 2004 ,מבקר המדינה  9

10  �קלטות , נייר(שהוא מסגרת עבודה כללית ה� לניהול רשומות מסורתיות , ISO 15489לאומי �תק� בי
בבריטניה ובמדינות , התק� אומ0 באוסטרליה. ומות אלקטרוניותוה� לניהול רש) 'מיקרופיל� וכו, שמע

 .נוספות
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Û˜Â˙Ï .Â‚È˘ ¯Á‡ÏÌÈÏ‰
 Â˘· , Ê
‚‰ ÌÚ ÏÂÚÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÏ‰
Ó‰ ÏÚ ‰È‰È

ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú· Ì˙ÚÓË‰Ï . 

 ‰ÏÂÎ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÏÚ ÚÈÙ˘È˘ ÍÏ‰Ó ÏÈ·Â‰Ï ÏÂÎÈ Â
È‡ Â„·Ï ÍÊ
‚‰˘ ‡È‰ ‰„·ÂÚ
˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ÏÂ‰È
 ÌÂÁ˙· .‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ

˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÏÂÚÙÏ ÌÂ˙¯Ï ‰Ï˘ÓÓ‰Î
ÓÒ‰ ˙‡Â ˙Â·Èˆ
‰ ˙‡ " È„¯˘Ó·˘ Ï‰
ÈÓ È
ÈÈ
ÚÏ ÌÈÏ
 ÈÎÓÒÓ·˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ÍÊ
‚‰ ÌÚ ÂÎÙ‰È˘ È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰"‰
ÈÙ Ô·‡ " ÌÈÏ‰
Ï

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ,¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙· Û˜Â˙Ï ÂÒ
ÎÈÈ ‰Ï‡Â . Í¯Âˆ ‰È‰È ÔÎÓ ¯Á‡Ï
ÌÈÏ‰
‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó·˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï , ˘¯„È˙ ÔÎÂ

 ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÂÚÓËÂÈ ÌÈÏ‰
‰˘ È„Î ÌÈ„¯˘Ó· ·˘ÁÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÈÏ‰
Ó Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ
ÌÈÎÓÒÓ ÏÂ‰È
Ï ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ . 

לא הועברו " אב� פינה" הוא אישר שמסמכי 2010בתשובת הגנז למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
המחשוב ע� זאת ציי� כי ה� הועברו למנהלי הרשומות ולאנשי ; לדרגי הניהול במשרדי הממשלה

 . בכמה מה�
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 ועדת היגוי שמינה משרד ראש הממשלה

ל משרד ראש הממשלה "מנכ, הודיע מר רענ� דינור, �200711בעקבות ממצאי דוח מבקר המדינה מ
ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש במשרד להכי� תכנית "למשרד מבקר המדינה כי מינה סמנכ, דאז

התכנית הייתה . רשומות האלקטרוניות ושימור�פעולה כדי להתמודד ע� הבעיות בנושא ניהול ה
 אול� הביקורת 2007אמורה להיכלל בתכניות העבודה של משרד ראש הממשלה כבר בשנת 

 . כי אי� תכנית כזאת, העלתה

פרס� משרד ראש , בעקבות פעולות של הגנז לשיפור התמודדותו ע� משימותיו בעיד� האלקטרוני
ייעו' אסטרטגי למחשוב עבור שירותי ת יוע' להספקת  מכרז לבחיר2008הממשלה בשלהי שנת 

במסמכי "). מגדלור" פרויקט �להל� " (ניהול רשומות אלקטרוניות במדינת ישראל"הגנז� בעניי� 
לפעילות בתחו� ניהול רשומות " מדובר בפרויקט ע� משמעות רחבה ביותר"המכרז נאמר ש

בתאגידי� , במוסדות מדינה, רדי ממשלה במש�במדינה , אלקטרוניות בפרט וניהול רשומות בכלל
 בתכנית  כי מדובר2009באתר הגנז� באינטרנט פורס� בנובמבר . סטטוטוריי� וברשויות מקומיות

, תשמש כבסיס להיערכות גנז� המדינה לקליטת הפקדות אלקטרוניות של רשומות"ששנתית �רב
ושימור הרשומות ותנחה את משרדי הממשלה בתחו� ניהול , לניהול� ולשימור� בגנז�

 ."האלקטרוניות

יכולתו להתמודד ע� תפקידיו בעיד� �בפרק המכרז שד� ביעדי הייעו' צוינו חולשות הגנז� ואי
המערכת המרכזית המשרתת את הגנז� אינה ערוכה לקליטה ולניהול של רשומות : הדיגיטלי

 רשומות אלקטרוניות הגנז� אינו ערו� לפעולות כגו� קליטת; אלקטרוניות וג� לא לניהול מסמכי�
לרבות קליטת חומר גאוגרפי וקליטת בסיסי נתוני� כגו�  ,ממוסדות המדינה לשמירה לצמיתות

הגנז� אינו ערו� לטפל בשימור המידע שבפרסומי מוסדות ; מרש� האוכלוסי� או מפקד האוכלוסי�
 . המדינה באתרי האינטרנט שלה�

בה� , ות ולספק תשובות בענייני� שוני�חברת הייעו' שנבחרה במכרז התבקשה להציג פתרונ
המלצות לשימור של חומר טקסטואלי וחומר מכל סוג "; אחסו� רשומות אלקטרוניות לטווח ארו�

שימור ; "בידיעה שהטכנולוגיות והפורמטי� משתני�)... קולי�חומר אור, מפות, תמונות(אחר 
שימור מערכות גאוגרפיות של ; )מפקדי אוכלוסי�, כגו� מרש� אוכלוסי�(בסיסי נתוני� לאומיי� 

" הצלת"המלצות ל; התייחסות לחקיקה ולתקינה בנושא רשומות אלקטרוניות; מוסדות המדינה
בניית (היערכות לקליטת חומר רב של רשומות אלקטרוניות ; חומר הקיי� על מצע מגנטי בגנז�

בקרת , ליטת� בגנז�וק) בכפו$ לדרישות הצפנה וסודיות, תהליכי� המבוססי� על תקשורת נתוני�
 .אחסו� הרשומות וניהול� בגנז�, איכות ההעברה והקליטה

, במכתב למשנה למנהל הכללי במשרד ראש הממשלה, ר יהושע פרוינדלי�"ד,  פנה הגנז2009במרס 
במכתב ". מגדלור"וביקש ממנו לעמוד בראש ועדת היגוי לביצוע התכנית האסטרטגית של פרויקט 

והוא , בעל השפעה על כלל משרדי הממשלה ומוסדות המדינה"ד� מהל� נאמר כי הגנז� מבקש לק
  ‰˙ÚÂ‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ „È˜Ù„‰...ח מבקר המדינה"כפי שא$ הוזכר בדו, נובע מצורכי השעה הדוחקי�

נושא ניהול הרשומות לא מטופל ... יהיה מיצוב הפרויקט במקו� גבוה יותר בסדר היו� הממשלתי
לגנז� המדינה אי� העוצמה הנדרשת על מנת שיוכל להוביל לבדו , הבצד ז; ולא מתוקצב כיו� כראוי

אנו סבורי� כי ועדת היגוי . את פרויקט ניהול ושימור הרשומות האלקטרוניות הכלל ממשלתי
 במשרד �ובהשתתפות הגופי� המתקצבי� ומובילי� את המיחשוב הממשלתי , בהובלת�, מכובדת

 ).גשה במקורההד" (תית� לפרויקט תהודה נאותה, האוצר

ייעו' " מינה המשנה דאז למנהל הכללי במשרד ראש הממשלה ועדת היגוי ל2009בספטמבר 
והוא עמד , "אסטרטגי בתחו� ניהול ושימור רשומות אלקטרוניות במשרדי ממשלה ובגנז� המדינה

__________________ 

 ". ממצאי מעקב, שימור רשומות אלקטרוניות", )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה  11
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מהגנז� , לחברי הוועדה מונו נציגי� ממשרדי ממשלה; )ר"ר הוועדה או היו" יו�להל� (בראשה 
מטרת הקמתה הייתה לרתו� את משרדי הממשלה לשנות את מתכונת העבודה . האקדמיהומ

 . הממשלתית בהתא� לתכנית האסטרטגית שאותה מבקש הגנז לקד�

לי� של משרדי ממשלה הוא הציג את "ר הוועדה לחבריה ולמנכ"במכתב מאותו חודש ששלח יו
ית ניהול רשומות אלקטרוניות במסגרת הוועדה תוודא קיומו של דיו� מקי$ ומעמיק בסוגי: "יעדיה

; התווית עקרונות לניהול ושימור חומר דיגיטלי ארכיוני במדינת ישראל, עבודת הייעו' האסטרטגי
וכ� תוודא כי בסיומו של המהל� יציגו היועצי� דרכי פעולה במסגרת תקציבית רב שנתית בני 

שתית לניהול רשומות אלקטרוניות הקמת ת: הוועדה ג� תוודא התייחסות לנושאי� האלה". מימוש
, מינהלי: שימור בסיסי נתוני� לאומיי� הכוללי� מידע מסוגי� שוני�; בכל משרדי הממשלה ובגנז�

של חומר שנוצר במשרדי " הצלה"ופעולות לשימור ול; )כגו� מרש� האוכלוסי�(משפטי וגאוגרפי 
 .הממשלה בעשורי� האחרוני� על גבי מצע דיגיטלי

 הציג נציג חברת הייעו' לחברי הוועדה את סיכו� 2009נה של הוועדה בנובמבר בישיבה הראשו
: ביניה�, בסיכו� הישיבה קיבלה הוועדה החלטות לביצוע. עבודת הייעו' האסטרטגי עד אותה עת

משרד המשפטי� , הגנז�; הגנז� יגיש בתו� שבוע מסמ� שיעסוק בהיבט התקציבי של הפרויקט
ת עמדה לגבי מימוש סמכויותיו של הגנז בנוגע לפיקוח על הרשומות ומשרד האוצר יכינו ניירו

 . האלקטרוניות ושמירת� במשרדי הממשלה

 2009לאחר שמונה בדצמבר , ר הוועדה מתפקידו"התברר שכחודש לאחר הישיבה הראשונה פרש יו
, י מינה מר איל גבא2010אמנ� בפברואר . ולא מונה אחר במקומו, לתפקיד במשרד ממשלתי אחר

אול� מאז , ר ועדת ההיגוי"לתפקיד ממלא מקו� יו, את גנז המדינה, ל משרד ראש הממשלה"מנכ
היא לא , 2010אוגוסט ,  ועד סיו� הביקורת2009ישיבת הפתיחה של הוועדה שהתקיימה בנובמבר 

 . התכנסה שוב

 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ÂÏËÂ‰Â ÌÈ˜ÁÂ„ ‰Ú˘‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÎ ¯‰ˆÂ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
ÓÂÈÏ ˘È‚‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ Ô‰È¯ˆÂ˙ ˙‡˘ ˙ÂÓÈ˘"‰„ÚÂÂ‰ ¯ , ‰
ÈÓ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó

ÂÈ ‰Ï"˘„Á ¯ , ÛÂ˙È˘ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï È„Î ÂÏ Â˘‚ÂÈ ÌÈ¯ˆÂ˙‰˘ ˘˜·ÈÂ Â˙Ú„ ÏÚ „ÂÓÚÈ˘
ÔÈ·‰ ‰ÏÂÚÙ‰-È„¯˘Ó .ÂÈ ÌÂ˜Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰
ÂÓ˘ Ê
‚‰" È‚Èˆ
 ˙‡ ˘„ÁÓ Ò
ÈÎ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯

˙Ù˙Â˘Ó ‰·È˘ÈÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ . 

לרבות שדרוג של ,  הציגה חברת הייעו' לגנז המלצות לפעולה2010ונה של שנת במחצית הראש
מערכת המחשוב של הגנז� לטווח הקצר ורכישת מערכת חדשה לטווח הארו� שתאפשר ניהול של 

בעלי הכשרה מקצועית מתאימה להתמודד ה� ע� , קליטה של עובדי� בגנז�; רשומות אלקטרוניות
; די הממשלה וה� ע� מת� שירות לציבור באמצעי� אלקטרוניי�הפקדה של חומר דיגיטלי ממשר

כדי שיוכל להתמודד ע� שדרוג או ע� קליטה של , קליטת עובדי� ליחידת מערכות המידע שלו
 . מערכת ממוחשבת שתאפשר לו לנהל רשומות אלקטרוניות

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „ÚÂ ‰
Â˘‡¯‰ ‰˙·È˘È Ê‡Ó ‰Ò
Î˙‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ó , ËÒÂ‚Â‡
2010 ,ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ‰˘È‚‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰· ‰
„ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ ‡È‰. 

 כי המתי� לדוח הסופי של הניתוח האסטרטגי שנעשה בגנז� 2011הגנז ציי� בתשובתו מינואר 
לשת$ , "בחודשיי� הקרובי�"הוא הודיע שבכוונתו לכנס את ועדת ההיגוי . 2010והוגש לו בסו$ 

 .�אותה במסקנות הדוח והמלצותיו ולפעול ליישמ
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‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰
ÔÈ·‰-‰
Â˘‡¯‰ ‰·È˘È· ÏÁ‰˘ È„¯˘Ó . È„¯˘Ó ÏÎ ˙ÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó˘ ÌÈÎÏ‰Ó

‰Ï˘ÓÓ‰ ,Ô
Î˙Ó Ê
‚‰˘ ‰Ï‡ ÂÓÎ , ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Â·ÈÂÁÓÂ Ì‰È
È· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÌÈ˘¯Â„
ÍÏ‰Ó‰ ÌÂ„È˜Ï ‰ÏÂÎ . 

 

 

 י הממשלההאחריות של הנהלות משרד

והוא יקבע , האחריות לקיו� מערכת הוראות משרדיות מוטלת על המנהל הכללי", ר"על פי התקשי
גור�  :אלהאחד מ, בהתא� לתנאי� המיוחדי� לכל משרד, את ההוראות יערו�". מי האחראי לביצוע

אבי גור� מרכזי כפו$ לסג� מנהל כללי בכיר למינהל ומש"; מרכזי הכפו$ במישרי� למנהל הכללי
גורמי� נפרדי� לכל אג$ ולכל יחידת "; "שבמשרד] ארגו� ושיטות[ש "אנוש במסגרת יחידת האו

  .12"סמ� באישורו של המנהל הכללי

התשתיות , הפני�,  התחבורה,האוצר(משרד מבקר המדינה בדק במשרדי� שנבדקו פרטנית  .1
את פעולות ההנהלה , י�המפעילי� זה שני� מערכות ממוחשבות לניהול מסמכ, )הלאומיות והחו'

  .לקבוע כללי� לעובדי� להסדרת ניהול הרשומות האלקטרוניות במשרדי�

Ì‰· Ï‰
ÈÓ‰ È
ÈÈ
Ú ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÏ‰
Ó‰ ,ıÂÁ‰ „¯˘Ó È˘
‡ ËÚÓÏ , ÔÈ‡˘ Â·È˘‰
 ¯‡Â„ ÔÈÈ
Ú· ÌÈÏ‰
Â Ô¯ÂÓÈ˘Â ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È
 ¯·„· ˙Â‡¯Â‰ Ì‰È„¯˘ÓÏ

È
Â¯Ë˜Ï‡ .Ì‰˘ ‰ÏÚ ÌÓÚ ˙ÂÁÈ˘‰Ó È„·ÂÚÏ ˙Â·ÈÈÁÓ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·˜˘ ÍÎÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ‡Ï 
Ì˙ÂÈ¯Á‡· ‡È‰ ‰Ï‡ ÌÈ
ÈÈ
Ú· „¯˘Ó‰. 

התברר שהנוהל . משרד החו' הוא היחיד שפרס� נוהל לארגו� רשומות אלקטרוניות ולשמירת�
 שאליה� 13"עצי נושאי�"במערכת הממוחשבת שלו הוגדרו . פורס� עוד בראשית שנות האלפיי�

במערכת יש פונקציה לקטלוג ; פי נושאי הליבה הרלוונטיי� למשרדמשויכי� המסמכי� על 
מנהל הרשומות במשרד החו' . 14לפי חוק הארכיוני� ותקנותיו, מסמכי� על פי תקופות שמירת�

ופעולותיו התבססו על הכשרתו , פעל לפיתוח הנוהל ולהטמעתו במערכת הממוחשבת של המשרד
יש לציי� לטובה פעולות .  ידע בארכיונאותהמקצועית המשלבת ניסיו� בתחומי מחשוב ע�

 . מקצועיות אלה כדי שהמערכת הממשלתית תוכל ללמוד מה� ולהפיק מה� תועלת

 שלח האג$ לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה למשרדי הממשלה שאלו� 2009בשלהי  .2
. וניותבי� השאר עסק השאלו� בניהול רשומות אלקטר". אבטחת מידע במשרדי ממשלה" שכותרתו

, משרד ראש הממשלה(משרד מבקר המדינה בח� את התשובות לשאלו� של תריסר משרדי ממשלה 
משרד , משרד החקלאות, משרד החו', משרד הבינוי והשיכו�, משרד הגנת הסביבה, משרד האוצר

משרד התקשורת , המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה, משרד התחבורה, משרד הפני�, המשפטי�
 ).ות לאומיותוהמשרד לתשתי

__________________ 

 .ר" בתקשי63.122פסקה   12
הוא כולל . משמש כלי לארגו� רשומות אלקטרוניות במערכת הממוחשבת" ע0 תיוק"או " ע0 נושאי�"  13

 . קטגוריות של נושאי� הקשורי� לעבודת הארגו��וריות ותתקטג

 .שני� או לצמיתות, יש מסמכי� שצריכי� להישמר על פי הדרישות הנורמטיביות חודשי�  14
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˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏ‰
 Ì‰Ï ÔÈ‡˘ Â
ÈÈˆ ¯ÒÈ¯˙‰ ÔÓ ÌÈ„¯˘Ó ‰¯˘Ú .
‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÏÏÎ ÌÈ„·ÂÚÏ ÂÚ·˜ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ„¯˘Ó˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó . 

 ÌÈÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ ÏÂ‰È
Ï ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÌÈ˙¯˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ· ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚ Â
- ÍÊ
‚‰Â ˙Â·Èˆ
‰ 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ‰
ÂÓÓ Ì‰ÈÏÚ . ·ÈÈÁÓÂ „ÈÁ‡ ‰„Â·Ú Ï‰Â
 ˘·‚Ï ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚ ÏÚ
Ô¯ÂÓÈ˘Â ˙ÂÓÂ˘¯‰ ÏÂ‰È
Ï . ‰
·Ó ÈÙ ÏÚ ÈÓÈ
Ù Ï‰Â
 „¯˘Ó ÏÎ ˘·‚È ‰Ê ÈÏÏÎ Ï‰Â
 ÍÓÒ ÏÚ
ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈÎ¯ˆÂ „¯˘Ó‰ .˙‡Ê ÌÚ ,Ó È˙Ï˘ÓÓ‰ Ï‰Â
‰ Ï˘ ÂÓÂÎÈÒ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ· Í˘Ó˙

·¯ ÔÓÊ ¯·Î , ÌˆÓˆÏ È„Î ÌÈÈ
ÓÊ ‰„Â·Ú ÈÏÏÎ ÁÒ
Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏ‰
‰‰ ˙Â˘¯„

˙È·ÈËÓ¯Â
 ˙È˙˘˙ ‡ÏÏ ˙ÂÏ‰
˙‰Ó È¯˘Ù‡‰ ˜Ê
‰ ˙‡ . 

צוות הגנז� החל בבניית תכנית " למשרד מבקר המדינה כתב הגנז כי 2010בתשובתו מנובמבר 
מטרת הגנז� לממש את התכנית בשיתו$ . לי� בנושא ניהול רשומות אלקטרוניות"השתלמות לסמנכ

אי� לנו אלא לקוות כי באמצעות "משרד התחבורה השיב כי ". פעולה ע� נציבות שרות המדינה
ובמסגרת זו א$ יינת� דגש , ח זה תתבצע פעילות כלל ממשלתית מקיפה ויסודית לשיפור המצב"דו

ל המשרד "סמנכ"� השיב כי משרד הפני". מיוחד להטמעת נהלי� כלל ממשלתיי� ברורי� ואחידי�
 ". הורה לממונה על הנדסת ייצור לפעול לניסוח נהלי� ברורי� ואחידי� בעניי�

 

 

 עובדי� מקצועיי� לניהול רשומות אלקטרוניות

מילוי תפקיד של אחראי לרשומות בעיד� האלקטרוני מחייב הכשרה במתודולוגיה של ניהול 
על האחראי לרשומות . חשבות לניהול מסמכי�רשומות וג� בתחו� הטכנולוגי של מערכות ממו

לעבוד בתיאו� ע� הנהלת המשרד וע� עובדי מערכות המידע כדי להדרי� את עובדי המשרד ולפקח 
עליה� וכדי שהעקרונות לניהול רשומות יוטמעו במערכת הממוחשבת לניהול מסמכי� שבמשרד 

 העוסקי� בניהול הרשומות משרד מבקר המדינה בח� את נתוני ההכשרה של. ובעבודה השוטפת
 . במשרדי הממשלה ובגנז�

Í Ê 
 ‚ ‰  È „ · Â Ú: העוסקי� בקליטת החומר , העבודה של אנשי מחלקת רישו� ומידע בגנז�
המחלקה כמעט ואינה . עדיי� מתמקדת בקליטת רשומות פיזיות, שמגיע לגנז� ממוסדות המדינה

 .קולטת רשומות אלקטרוניות ועובדיה לא הוכשרו לכ�

Ì È ‡ ¯ Á ‡ ‰‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È „ ¯ ˘ Ó ·  ˙ Â Ó Â ˘ ¯ Ï  במשרד המנהל הכלליר קובע ש"התקשי : 
. להיות אחראי לרשומות במשרד יטיל על אחד העובדי� ,מי שיוסמ� לכ� מטעמו או ,ממשלתי

הוראות והעובד יפעל בענייני� המקצועיי� של ניהול הרשומות לפי , מינויו יהיה בתיאו� ע� הגנז
ענייני� בוייע' לעובדי המשרד תיוק העובדי� בוידרי� את � יכוו האחראי לרשומות. גנז ובפיקוחוה

הוועדה לביעור חומר את רכז י , הוראות נוהל לעבודת הרשומותיכי�,  של ניהול רשומותי�מקצועי
 של ת רשומותלהפקד האחראי כמו כ� ידאג .ארכיוני ויפעל לביעור חומר שאי� עוד צור� בהחזקתו

 .פטי או המחקרי יצדיק את שמירתו בגנז� המש,חומר ארכיוני שערכו המינהלי

תפקידי האחראי לרשומות במשרד יוטלו על עובד בעל השכלה אקדמית "ר ש"עוד קובע התקשי
העובד שייקבע ; ידע בתחו� של ניהול הרשומות, בי� השאר, הכוללותושיעמוד בדרישות שנקבעו 
ע� נציבות שירות  יוכשר לתפקידו במסגרת פעולות ההדרכה מטדכאחראי לרשומות במשר

  ."המדינה
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ÌÈÚ·˘‰ ˙Â
˘· ÂÚ·˜
 ˙ÂÓÂ˘¯Ï È‡¯Á‡‰ „È˜Ù˙Ï ˙Â·Èˆ
‰ ˙Â˘È¯„ , ˙ÂÓÂ˘¯ ·Â¯˘Î
¯ÈÈ
 ˙ÂÓÂ˘¯ ÂÈ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ . ˙ÂÓÂ˘¯‰ ·Â¯ Ï˘ Ô˙ÎÈÙ‰Â ÌÂÁ˙· ÏÁ˘ ÏÂ„‚‰ ÈÂ
È˘‰ ˙Â¯ÓÏ

˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡Ï , È
Â¯Ë˜Ï‡‰ Ô„ÈÚÏ ÔÓÈ‡˙‰Ï È„Î „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ˙Â·Èˆ
‰ ‰˙
È˘ ‡Ï
‰ÏÏÎ ‡ÏÂ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ
ÎË ‰¯˘Î‰Ï ‰˘È¯„ Ô‰·  . Â
ÈÓ ÌÈ·¯ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÍÎ ·˜Ú

È
Â¯Ë˜Ï‡‰ Ô„ÈÚ‰ ˙ÂÓÂ˘¯ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÏÂÎÈ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ„·ÂÚ „È˜Ù˙Ï. 

פועלת לקידו� תקנו� " נאמר שהנציבות 2004בהערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה משנת 
במטרה ...2003שהציגה כבר במאי , מנהלי הרשומותל' מודל התפקוד'מנהלי רשומות ולייש� את 

 קורסי הדרכה למנהלי רשומות 2007לזרז את יישו� המודל פתחה נציבות שירות המדינה בפברואר 
אלא בהגדרת , אי� מדובר בשינוי תיאור תפקיד בלבד. התואמי� את מודל התפקוד, אלקטרוניות
וזו הסיבה לעיכוב , �1955ו"יוני� התשטהאמור להיגזר משינוי חקיקה בחוק הארכ, תפקיד חדש

 ".יישו� המודל

התק� . הנדרש למשרדי הממשלה, לאחר אישור הנציבות יוגדר המודל כתק� חדש"צוי� בהערות ש
היערכות ... יחייב את משרדי הממשלה לקלוט עובדי� בעלי השכלה המתאימה לפעולה ממוחשבת

למחשוב של שירות המדינה בכללו יביאו משרדי הממשלה לניהול רשומות אלקטרוניות והמעבר 
הד� ... כגו� פרק... ר"שינויי� אלה יביאו לעדכו� התקשי... לשינויי חקיקה בחוק הארכיוני�

 ". המתחייבות מהתפתחויות בנושא, בהתכתבויות בדואר אלקטרוני

˙ÈÁÎÂ
‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÙÏ , ˙ÂÓÂ˘¯Ï È‡¯Á‡‰ „È˜Ù˙Ï ·ÈÈÁÓ Ô˜˙ ‰Ú·˜ ‡Ï ˙Â·Èˆ
‰
„¯˘Ó·È˙Ï˘ÓÓ‰  ; È„¯˘Ó ˙‡ ·ÈÈÁÈ˘ ÔÙÂ‡· „È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ‰
Î„Ú ‡Ï ‡È‰

 ˙‡ ‰
Î„Ú ‡ÏÂ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰„Â·ÚÏ ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ ËÂÏ˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰
È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰"È
Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„ ÌÚÂ ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ÌÚ ˙ÂÏ‰
˙‰Ï ÂÓÈ‡˙È˘ È„Î ¯ . 

הבעיה אינה בעדכו� דרישות "כי ,  נאמר2010בתשובת הנציבות למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
א "ראיה נכונה של מצבת כוח האד� בארכיוני� במשרדי הממשלה מלמדת שכ. בלבד... התפקיד

 ". הנוכחי אינו ברמה הנדרשת לדרישות ולכישורי� הנגזרי� משינויי המהפ� הטכנולוגי שחל

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Â˘È˘ È„Î ‰¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ˙Â·Èˆ
‰ ÏÚ ‰· Âˆ
È
Â¯Ë˜Ï‡‰ Ô„ÈÚ· ÂÈ¯‚˙‡ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ . ¯È‡˘‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡

 ÌÂ˘Ó ˜¯ ÌÈÈ˙ƒÓ‡‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô
È‡˘ „È˜Ù˙ ˙Â˘È¯„"Î˘" ‰Ó¯· Â
È‡ ÈÁÎÂ
‰ ‡
˙˘¯„
‰" ,˙Â·Èˆ
‰ ˙·Â˘˙· ¯Ó‡
˘ ÈÙÎ . ÌÈˆ·Â˘Ó˘ ÌÈ„·ÂÚ˘ È„Î ÏÂÚÙÏ ˙Â·Èˆ
‰ ÏÚ

ÏÓÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ Ì
È‡Â ‰Ê „È˜Ù˙·ÂÈ¯‚˙‡ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ· ÂÙÏÁÂÈ Â˙Â‡ ‡ . 

משרד מבקר המדינה אס$ ועיבד נתוני� על השכלת� והכשרת� המקצועית של האחראי� לרשומות 
באמצעות , הנתוני� נאספו באמצעות תשאול.  יחידות ממשלתיות ובמשרדי ממשלה שוני��21ב

 משרדי ממשלה לשאלו� משרד ראש יחידת ההדרכה והפיקוח של הגנז� ומתשובות של תריסר
 :להל� הממצאי�. שהוזכר לעיל, הממשלה

1. ÍÊ
‚· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰Î¯„‰‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ ‰
ÂÓÓ‰ È¯·„Ï , È„¯˘Ó
 ˙ÂÓÂ˘¯Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÂ
ÈÓ ˙‡ Ê
‚‰ ÌÚ Ì‡˙Ï ÌÈ„ÈÙ˜Ó Ì
È‡ ‰Ï˘ÓÓ- „Â‚È
· 

È˘˜˙· ¯ÂÓ‡Ï"¯ .‰È¯·„Ï ,Â
ÈÓ ÌÈ„¯˘Ó ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÓÂ˘¯Ï È‡¯Á‡‰ „È˜Ù˙Ï 
 ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰Èˆ·ÈËÂÓÂ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ¯ÒÁ ‰È‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙Ú„ ÈÙ ÏÚ˘ „·ÂÚ

Â„È˜Ù˙· ˙ÂÎÂ¯Î‰ . 
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2. ·-12Ó -21 ÌÈ„¯˘Ó ) ÏÚÓ50%( , ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· Ì
È‡ ˙ÂÓÂ˘¯Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
È˘˜˙‰ ˙˘È¯„ ˙Â¯ÓÏ ˙ÈÓ„˜‡"¯ .˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È
· ‰Ê ÔÈÈ
Ú· ÂÏÚÙ ÌÈ„¯˘Ó˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï 

È˘˜˙‰"¯ , „·ÂÚ ‡Â‰ ˙ÂÓÂ˘¯Ï È‡¯Á‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· Ì‚Â ˙Â·Èˆ
· Ì‚˘ ‡Ï‡
È‡Ó„˜‡ Â
È‡˘ . 

3. Ó ÌÈÈ
˘-21 ‡Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ·Â ÌÈ„¯˘Ó· ˙ÂÓÂ˘¯Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ 
ÌÂÁ˙· ÏÏÎ ÂÓÏ˙˘‰ ,˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È
· ˙Â·Èˆ
‰ Ï˘ ÈÒÈÒ· Ò¯Â˜· ˜¯ ÂÙ˙˙˘‰ ‰˘È˘Â .

Ò¯Â˜‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È
Î˙· ÔÂÈÚÓ ÌÂÁ˙ ˙‡ „·ÂÚÏ ¯ÈÎ‰Ï ˙
ÂÂÎÓ ‡È‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏ ÈÒÈÒ·‰ 
˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È
 ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï Â¯È˘Î‰Ï ‰ÈÂ
· ‰
È‡Â Â˙ÂÏÏÎ· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ÏÂ‰È
 . 

4.  ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÔÂÏ‡˘Ï ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ¯ÒÈ¯˙Î Ï˘ ˙Â·Â˘˙Ó
 Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘·)¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,ıÂÁ‰ „¯˘ÓÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó (ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ˜ÒÂÚ 

˘¯Ï˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ÏÂ‰È
· ˙ÂÓÂ ;˙ÂÈÊÈÙ‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ÏÂ‰È
· ˜¯ ÌÈ˜ÒÂÚ ¯˙È‰ ÏÎ .
‰Ó‚Â„Ï ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ˙ÂÓÂ˘¯Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ , „¯˘Ó·Â ÌÈ
Ù‰ „¯˘Ó·

 ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È Ì‰È„È· ÔÈ‡˘ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ
 È
ÙÏ Â
ÈÈˆ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰
ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ Ï‰
Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡È˘˙ . ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ˙ÂÓÂ˘¯Ï ˙È‡¯Á‡‰

˙ÂÈÊÈÙ‰ ˙ÂÓÂ˘¯· ˜¯ ‡Ï‡ ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È
· ˙˜ÒÂÚ ‰
È‡˘ ‡È‰ Û‡ ‰
ÈÈˆ . 

 ˙ Â Ó Â ˘ ¯ Ï  Ì È ‡ ¯ Á ‡ ‰  È „ È ˜ Ù ˙  ˙ 
 È Á · Ï  ˙ Â · È ˆ 
 ‰  ‰ ˙ 
 È Ó ˘  ˙ Â „ Ú Â
‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È „ ¯ ˘ Ó  מינתה הנציבות ועדה מקצועית לבחינת מערכת 1998במרס )  א(   :·
בי� השאר להגדיר מחדש את תפקידי האחראי� , תפקידיה היו. המדינהניהול הרשומות במוסדות 

חברי הוועדה היו נציגי� ממשרדי . את תחומי אחריות� ולבנות מסלולי קידו� עבור�, לרשומות
 . 2000הוועדה הגישה מסמ� סיכו� והמלצות בשנת . ממשלה ונכללו בה עובדי הנציבות והגנז�

במרבית משרדי הממשלה אי� מודעות מספקת : "שלההוועדה ציינה ליקויי� במשרדי הממ
משרדי הממשלה מועסקי� מנהלי רשומות "במספר רב של ; "לחשיבות הניהול התקי� של הרשומות

במספר משרדי� אי� כלל מנהלי , שאינ� מקדישי� את מלוא זמנ� לניהול רשומות המשרד
לה� למלא את תפקידיה� לא קיבלו הכשרה מתאימה שתאפשר "עובדי רשומות רבי� ". רשומות

המיועדות להפקדה בארכיו� "משרדי� רבי� מחזיקי� ברשות� רשומות ". בצורה יעילה ומקצועית
 ". דבר המונע מהציבור הרחב להשתמש בחומר לצורכי מחקר, המדינה

להבי� את "להכשיר את העובדי� האחראי� לנהל את הרשומות , בי� השאר, המלצות הוועדה היו
הוועדה הגישה הצעות להגדרות תפקיד מעודכנות ". להקנות לה� את הידע המתאי�הטכנולוגיות ו

מר , סג� נציב שירות המדינה. הנציבות לא אישרה את המלצות הוועדה. לעובדי� בניהול הרשומות
הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה כי הסיבה לכ� היא שהוועדה המליצה לתת דרגה , מוטי אהרוני

 . לרשומותגבוהה מדי לאחראי 

 ˙
˘Ó2000 ,ÔÂ˜È˙ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ˙Â·Èˆ
Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰‚Èˆ‰˘Î , ˙Â·Èˆ
‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÂÓÂ˘¯Ï È‡¯Á‡‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ‰
Î„Ú ‡Ï Û‡Â Ì
˜˙Ï . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙‡ ‰
ÓÓ ‰¯ÈÒ‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‡Ï˘ ˙Â·Èˆ
‰ ˙ËÏÁ‰
„Ò‰Ï ˙¯Á‡ ˙
ÂÎ˙Ó ‡ÂˆÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰¯È·Ò ÔÓÊ ÍÂ˙· ‡˘Â
‰ ˙¯ . 

 2007 ודוח מעקב של מבקר המדינה משנת 2004בעקבות ממצאי דוח מבקר המדינה משנת  )ב(
היערכות� לניהול �שהצביעו על ליקויי� בניהול רשומות ושימור� במשרדי הממשלה ועל אי

ול מער� לבחינת ניה"הוועדה ,  ועדה שנייה200715מינתה הנציבות ביוני , רשומות אלקטרוניות

__________________ 

15  � .2010אפריל , מסמ� סיכו� הוועדה לבחינת מער� הרשומות במשרדי הממשלה וביחידות הסמ
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הרשומות במשרדי הממשלה ויחידות הסמ� ובחינת הגדרת תפקיד מנהלי הרשומות ועובדי 
 הגישה 2010ובאפריל , עבודתה נמשכה כשלוש שני�).  הוועדה השנייה�להל� " (התיקיוני�

 . לנציבות מסמ� סיכו� והמלצות

היא חזרה והעלתה , תעיו� במסמ� העלה כי א$ שהוועדה מונתה כעשור לאחר מינוי הוועדה הקודמ
 . והדבר מעיד כי הליקויי� לא תוקנו, את הליקויי� שציינה קודמתה

המליצה בי� השאר להכשיר את האחראי� לרשומות להתמודד ע� , כמו הראשונה, הוועדה השנייה
ניהול רשומות אלקטרוניות והגישה הצעות מעודכנות לתיאורי תפקיד ודרגות לעובדי� בתחו� 

 2010מסר ביולי , שמינה את הוועדה השנייה, סג� נציב שירות המדינה, טי אהרונימר מו. הרשומות
 . לנציגי משרד מבקר המדינה כי המלצות הוועדה השנייה עדיי� נלמדות על ידי הנציבות

הוועדה השנייה המליצה על שתי הגדרות תפקיד שמקבילות לתפקידו של העובד הממונה  )ג(
ואחת של מנהל , ת של מנהל הרשומות שמנהל רק רשומות פיזיות אח�על ניהול הרשומות במשרד 

 . הרשומות שמנהל ג� רשומות אלקטרוניות

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˘Ú
 ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ˘ ¯Á‡Ó ,
˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯Ï È‡¯Á‡Î ˙ÂÓÂ˘¯ Ï‰
Ó ¯È„‚‰Ï ˘È . ˜¯ Ï‰
Ó˘ È‡¯Á‡ Ï˘ ‰¯„‚‰

ÁÈˆ
Ó ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÓÂ˘¯¯·Ú· ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰ . ¯„‚ÂÈ ‰ÈÙÏ ‰ˆÏÓ‰ Ï·˜˙˙ Ì‡˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ
˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ Ï‰
Ó Â
È‡˘ ˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È
 ÏÚ ‰
ÂÓÓ Ï˘ „È˜Ù˙ , ÂÓ„Â˜È Â‡ Â¯Á·ÈÈ

 ·ˆÓ‰ Ú·Â˜ÈÂ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ
ÎË‰ ÂÈ˙Â˘È¯„ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì
È‡˘ ÌÈ„·ÂÚ ‰Ê „È˜Ù˙Ï
Â˘¯‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó ÏÂ‰È
 ¯„Ú‰ Ï˘ ÌÈ·¯ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ÌÈÈ˜‰˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÓ . 

הוועדות שמינתה הנציבות לא התייחסו בדוחותיה� לצור� לעדכ� את תיאור התפקיד של  )ד(
עיו� במסמ� תיאור התפקיד . הממוני� על הדרכת משרדי הממשלה והפיקוח עליה�, עובדי הגנז�

רוניות מעלה כי אי� בו התייחסות לפיקוח על ניהול רשומות אלקט" מרכז הדרכה ופיקוח"למשרה 
 . במשרדי הממשלה וביחידותיה ולהדרכה בתחו�

‡˘Â
· ˙Â·Èˆ
‰ ÏÂÙÈË· ÌÈ
˘ ˙·¯ ˙·ÁÒÏ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡˘ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ; ÔÈ·
‡Ï˘ ÔÈ·Â ‰ÈÈ
˘‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ËÈÏÁ˙˘ , ÏÚ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÍÂ˙· ËÈÏÁ‰Ï ‰ÈÏÚ

‰ÏÈÚÙ‰Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜
ÏÂ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ËÈ˘ .˙Â¯ˆÂ
‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ·Â¯Â ÏÈ‡Â‰ È„È ÏÚ ÌÂÈÎ 
˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ Ô‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ , Ì„È˜Ù˙Ï Â¯˘ÎÂÈ ˙ÂÓÂ˘¯Ï ÌÈ‡¯Á‡‰˘ ÈÂ‡¯

„È˜Ù˙Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ È¯Á‡ ÚÈ‚‰Ï Â˘¯„ÈÈ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ Â‡ . Ú„È È¯ÒÁ ÌÈ„·ÂÚ ˙·ˆ‰
 Ô„·‡Ï ÌÂ¯‚ÏÂ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰„Â·Ú· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ˘ Ï„ÁÓ ‡È‰ Í¯Âˆ‰ È„ ÈÚÂˆ˜Ó

Â ÈÚÂˆ˜Ó Í¯Ú ÏÚ· Ú„ÈÓÈ¯ÂËÒÈ‰ . ‡„ÂÂÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰
‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ· ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚ ÏÚ
 ÌÏÂ‰ „ÓÚÓÂ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÏÂÎÈ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ Â
ÂÓÈ ˙ÂÓÂ˘¯Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ È„È˜Ù˙Ï˘

„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ÈÎ¯¯È‰· ,ÂÈÏ‰
ÓÂ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ˙‡ ÍÈ¯„‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î . 

 

 



 551 משרד ראש הממשלה

 המערכות הממוחשבות לניהול מסמכי� 

 במשרדי הממשלה ובגנז�

 הארכיוני� והנחיות הגנז קובעות את תקופות הזמ� לשמירת מסמ� ממשלתי בהתא� תקנות חוק
 .על משרדי הממשלה להעביר לגנז� חומר ארכיוני שיש לשמרו לצמיתות.  ולערכו הארכיוני16לסוגו

Í Ê 
 ‚ ‰  Ï ˘  ˙ · ˘ Á Â Ó Ó ‰  ˙ Î ¯ Ú Ó ‰ : ‰
ÂÚË ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‚Â¯„˘ ,Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ËÂÏ˜Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰
È‡ ‡È‰ ÔÎ˘ ÔÙÂ‡· Ô˙Â‡ Ô‚¯‡ÏÂ ˙Â·¯ ˙ÂÈ
Â¯

Ô‰· ¯Â‚‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯ÊÁ‡ÏÂ „È˙Ú· Ô‰· ÔÈÈÚÏ ¯˘Ù‡È˘ . ËÂÏ˜Ï ˙Ï‚ÂÒÓ ‰
È‡ ˙Î¯ÚÓ‰
ÍÊ
‚· „È˜Ù‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ÏÎ ˙‡ . 

מערכת המחשוב הקיימת בגנז� ערוכה באופ� " ש2010הגנז השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
המערכת ערוכה לקליטה של חומר אלקטרוני סרוק ושל סוגי� ". יטת רשומות אלקטרוניותחלקי לקל

בימי� אלה מגבשת מחלקת המחשוב של גנז� המדינה . "מסוימי� של חומר אלקטרוני דיגיטלי
שינוי זה הוא פרק אחד בתכנית אסטרטגית שהוגשה למנהל הכללי . תכנית עבודה לשדרוג המערכת

 ". 2010 בספטמבר של משרד ראש הממשלה

‰ Ï ˘ Ó Ó  È „ ¯ ˘ Ó ·  Ì È Î Ó Ò Ó  Ï Â ‰ È 
 Ï  ˙ Â · ˘ Á Â Ó Ó  ˙ Â Î ¯ Ú Ó : נציגי משרד מבקר
המדינה נפגשו ע� מנהלי מערכות המידע או ע� עובדיה� בחמשת משרדי הממשלה שנבדקו 

כדי לבדוק א� המערכת הממוחשבת שמשמשת כל אחד מה� מאפשרת לו למלא אחר , פרטנית
 שנועד 17"ע' נושאי�" עוד בדק משרד מבקר המדינה א� נקבע .דרישות חוק הארכיוני� ותקנותיו

לשק$ את נושאי העבודה של הארגו� וא� המערכת הממוחשבת מתעדת את כל מסמכי העבודה 
 .לרבות למסמכי� שהועברו בדואר אלקטרוני, ומאפשרת גישה אליה�

האוצר פועלת במשרד הפני� ובמשרד : במשרדי� שנבדקו קיימות מערכות שונות לניהול מסמכי�
 מערכת �במשרד החו' , )ShareDocs" (שרדוקס" מערכת �במשרד התחבורה , "מאור"מערכת 

 .Moss sharepointובמשרד התשתיות הלאומיות פועלת מערכת המבוססת על  "נשר"

 ˙Î¯ÚÓ· ËÚÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ
"¯˘
 "ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ , ÂÏ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÂ‰È
 ˙Î¯ÚÓ· ÚÈÓË‰˘
Â˘ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈÈÓÏ ‰˘È¯„‰ ˙‡Ì˙Â‡ ¯ÂÓ˘Ï ˘È˘ ÔÈ„· Ú·˜
˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù ÈÙÏ ÌÈ
 ,

‰ÊÎ ÔÂÈÓ ‰˘Ú
 ‡Ï ÏÈÚÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ· . 

הדבר מקשה על , לפי ערכ� הארכיוני, כאשר מסמכי� אינ� ממויני� במהל� העבודה השוטפת
כלומר לסמ� מסמכי� שהמשרד אמור ; המשרדי� לקיי� את הוראות חוק הארכיוני� ותקנותיו

 .  לשמירה לצמיתות ולבער מסמכי� שפרק הזמ� שנקבע לשמירת� הסתיי�להעביר לגנז�

, 1997פותחה בשנת " מאור" כי מערכת 2010משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
, בתיאו� ע� הגנז�". חלונות"וייעודה המרכזי היה לשמש כלי ליצירת מסמכי� וניהול� בסביבת 

 �במערכת מחשוב חדשה המתוכננת לפעול במשרדי הממשלה יוטמע ניהול ארכיוני של רשומות 
 .שאת הקמתה מנהל החשב הכללי) סביבת עבודה רוחבית(ר "מערכת סע

__________________ 

 .נקבעו תקופות שמירה שונות למסמכי� שוני�על פי תקנות חוק הארכיוני� והנחיות הגנז   16
17

 

 . 13ראו לעיל הערה  
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 ˙Â˙ÈÓˆÏ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ÌÈÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ ÈÎ ‰ÏÚ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙˘ÓÁ ˙˜È„·Ó
ÍÊ
‚Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ Ì
È‡ ,ÏÂ„‚ Û˜È‰· ÌÈÎÓÒÓ ËÂÏ˜Ï ÍÂ¯Ú Â
È‡ ‡ÏÈÓÓ ¯ÂÓ‡Î˘ . 

‰ ‰˜È„·‰˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È
Ï ÌÈÏÏÎ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ ¯˘‡Î ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙È
Ë¯Ù , ¯Â˙È‡
Â˙Â‡ ¯ˆÈ˘ „·ÂÚ· ÌÈ˙ÚÏ ‰
˙ÂÓ ÍÓÒÓ .˙ÂÏÚÏ ÈÂ˘Ú ‰Ê ÔÈÈ
Ú ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ¯Ó˘
 ÍÓÒÓ˘Î

 ˙·È˙· ‡ˆÓ
 ÍÓÒÓ‰˘Î Â‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÂ‰È
 ˙Î¯ÚÓÏ ıÂÁÓ „·ÂÚ È„È ÏÚ
‰
ÓÓ „¯Ù
· „·ÂÚ‰ Ï˘ È
Â¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„‰ . 

משרד . ר"ובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה נאמר כי הנושא יטופל כשתוק� מערכת סעבתש
באשר לעניי� העדר פונקציה למיו� "כי , 2010הפני� ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ארכיוני של מסמכי� במערכות מאור וכ� בעניי� העדר הנגישות של כל העובדי� והמנהלי� למסמ� 
כרגע אי� אפשרות לשנות את ; א� לנחיצות� וללא תלות בעובד שיצר את המסמ�מסוי� בהת

 . ר"הקיימת במשרד בשל בניית מערכת סע" המערכת

 Ï˘ ÌÈÎÓÒÓ Ì‰ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ÌÈ¯ˆÂ
‰ ÌÈÎÓÒÓ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
„¯˘Ó‰ . ‡Ï· ÔÈÈ
Ú‰ ÈÙÏ ÂÈÏ‰
ÓÏÂ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚÏ ¯˘Ù‡˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‰ÈÏ‡ ‰˘È‚‰ ˙ÂÏ˙

È
Â¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„· Â˙Â‡ Ï·È˜ Â‡ ÍÓÒÓ‰ ˙‡ ¯ˆÈ˘ „·ÂÚ· . „¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ Ï˘ ˙ÂÏ˙ ·ˆÓ
ÔÈ˜˙ ·ˆÓ ‰

È‡ Ú„ÈÓ ¯Â˙È‡Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„·ÂÚ Â‡ „·ÂÚ· . 

¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÙÂ‡· ¯Â˙ÙÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰˘„Á ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ Ì
Ó‡ ÈÎ
È
ÂÈÎ¯‡‰ ÔÂÈÓ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ È‚ÂÏÂ
ÎË ,¯„Ú‰ Ï˘ ÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ÌÏÂ‡ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰
‰ Ï˘ ˙Â˘È‚
 

ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ÌÈÏ‰
 ˙¯ÊÚ· ÚÂ
ÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ÌÈÎÓÒÓÏ : ÌÈÈÓ˘¯ ÌÈÎÓÒÓ ¯È·Ú‰Ï
¯È·Ò ÔÓÊ· ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï‡ Ì‰Ï˘ È
Â¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„‰ ˙Â·È˙Ó ; ÈÎÓÒÓ ¯ÂÓ˘Ï

ÌÈ„·ÂÚ‰ È·˘ÁÓ·˘ ÌÈ

ÂÎ· ‡ÏÂ ˙È„¯˘Ó‰ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰„Â·Ú ; ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï
 ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ ÍÂÈ˘Ï˙ÂÏ˜· Ì¯˙‡Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ÔÂ‚¯‡‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ‰·ÈÏ‰ È‡˘Â
 ÈÙ ,

Ì˙Â‡ ¯ˆÈ˘ „·ÂÚ· ˙ÂÏ˙ ‡ÏÏ Ì‚ .‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ÈÎ
ÌÂÈ‰ ˙ÂÓÈÈ˜‰Ó ¯˙ÂÈ ˙ÏÏÎÂ˘Ó ‰È‰˙ Ì‡ Ì‚ ‰˘„Á ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ , ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ

ÌÈÈ
Ë¯Ù ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â
· ‰ÂÂÏÓ . 

 

 

 השימוש בדואר האלקטרוני

. משרדית�משרדית ולתקשורת חו'�משמש לתקשורת פני�) ל" דוא�להל� (הדואר האלקטרוני 
ל יכולה לכלול מידע בעל ער� על פעולות המשרד ועל החלטות שקיבלו מנהלי� "הודעת דוא

 ). attachments(תוכ� כזה יכול להיכלל בהודעה עצמה או להופיע בצרופותיה ; במשרד

הוא כלי עבודה שהממשלה החלה להשתמש בו שימוש ניכר ) טאינטרנ(ל כמו המרשתת "הדוא
רבו הפעולות , משעה שאומ' הכלי בידי משרדי הממשלה. בעשור הראשו� של שנות האלפיי�

במגעיה� ע� גופי� חיצוניי� ובקשר ע� , בקשרי� שבי� המשרדי� ובי� עצמ�, הנעשות באמצעותו
 . קביעת פגישות ועוד, ותסיכומי� של דיוני� והחלט, הנחיות עבודה: הציבור

" הנחיות לניהול דואר אלקטרוני" באתר האינטרנט שלו מסמ� 2010הגנז� פרס� באפריל )  א( .1
הגנז� ציי� נושאי� שלגביה� על המשרדי� . ל"הנחיות והמלצות לניהול דוא, שבו דברי הסבר

ו ממסמ� פרטי ל כדי להבדיל"כללי כתיבה למסמ� רשמי שנשלח בדוא: לקבוע כללי� ובה� אלה
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; וחסימת כל אפשרות לשנותה בדיעבד" רשומה"ל רשמית "הכרזה על הודעת דוא; שנשלח בדר� זו
ל נשמרת ע� "הא� תשובה להודעת דוא,  למשל�ל "לקבוע באילו תנאי� שומרי� הודעת דוא

 . ההודעה המקורית

ד יעתיק את העוב"עוד נכתב במסמ� הגנז� כי בארגוני� שבה� יש מערכות לניהול מסמכי� 
בארגוני� ]". לניהול המסמכי�[ההודעה ממערכת ניהול הדואר האלקטרוני ויתייק אותה במערכת 

ויתייק , העובד ידפיס כל הודעת דואר אלקטרוני שהיא רשומה ארגונית"שאי� בה� מערכת כזו 
 ".אותה בתיק פיזי

¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÂÈ‚ÂÒ· ¯È‰·Â Ë¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ˜ÒÂÚ ÍÊ
‚‰ ÍÓÒÓ ˙Â
Â˘ ˙
‡Â„‰ ÏÂ‰È
Ï ˙ÂÚ‚Â
‰" Ï‰Â
 ÁÂÒÈ
Ï ˙È˙˘˙Î ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ¯Â·Ú ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÂÏ ˘ÈÂ Ï

ÌÈ„·ÂÚÏ ·ÈÈÁÓ .˙‡Ê ÌÚ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ËÒÂ‚Â‡2010 , ÌÂÒ¯Ù· ˜Ù˙Ò‰ ÍÊ
‚‰
·ÈÈÁÓ Ï‰Â
Ï „aÂÚ ‡Ï ‡Â‰Â ÂÏ˘ Ë
¯Ë
È‡‰ ¯˙‡· ÍÓÒÓ‰ . ÔÙÂ‡· ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ ·ÈÈÁÓ Ï‰Â


ÂÚ‰ ˙Â·ÂÁ ˙‡ ¯Â¯· Â˙ÒÈ
Î „ÚÂÓ ˙‡Â Â· ˜ÒÂÚ Ï‰Â
‰˘ ‡˘Â
· ÌÈÏ‰
Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡Â ÌÈ„·
Û˜Â˙Ï Ï‰Â
‰ Ï˘ . ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ÏÏÎ ‡ÏÂ ·ÈÈÁÓ Ï‰Â
Î ÁÒÂ
 ‡Ï ÍÊ
‚‰ ÍÓÒÓ

ÍÎ Ì˘Ï ÌÈÈË
ÂÂÏ¯‰ . 

)·( ¯ÈÈ
 ÈÎÓÒÓ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Â˘Ó˙˘‰ Â·˘ Ô„ÈÚ· ÌÈÏÏÎ ‰Ú·˜ ˙Â·Èˆ
‰˘ Ì˘Î ,

‰ ÌÈÏÏÎ ¯ÂˆÈÏ È„Î ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÍÎ‡Â„· ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÚ‚Â"Ï . ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ ˙˘¯„


‡Â„‰ ÏÂ‰È
Ï ‰È˙Â„ÈÁÈÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈ„ÈÁ‡"Â„ÂÚÈ˙Â Ï .¯‡˘‰ ÔÈ· , ÁÒ
Ï ˘¯„

‡Â„‰ Ï˘ ÌÈ¯ÒÓ‰ ÏÏÎÓ ‰Ó ÌÈ
ÈÈˆÓ‰ ÌÈÏÏÎ" ‚Â‰
Ï „·ÂÚ‰ ÏÚ „ˆÈÎÂ „¯˘ÓÏ ÌÈÎÈÈ˘ Ï

ÌÈÎÓÒÓ ÏÂ‰È
Ï ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙È„¯˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ· Ì˜ÈÈ˙Ï È„Î Ì‰· .
‰ ÏÚÂ Ê
‚‰ ÏÚ ˙Â·Èˆ
‡Â„ ÏÂ‰È
Ï ·ÈÈÁÓ Ï‰Â
 ÌÂÒ¯ÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏ‰
‰‰ ÌÚ ÏÂÚÙÏ" ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ Ï

Ì‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙· ÂÚÈÓË‰Ï . ¯·ÚÂÓ˘ Ú„ÈÓ ÏÚ ‰¯˜· ÔÈ‡ ‰„Â·Ú ÈÏÏÎ ‡ÏÏ
‡Â„‰ ˙ÂÚˆÓ‡·"Ô‰Ï Ú˜¯‰ ÏÚÂ ÔÂ‚¯‡· Â˘Ú
˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ Ô„·Â‡Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜Â Ï ,

‡Â„‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â
˙È
 Ô‰Ï ˙ÂÈÁ
‰‰ Ì‡"˙È˙ËÈ˘ ‰¯Âˆ· Â¯Ó˘
 ‡Ï Ô‰Â Ï . 

נציגי משרד מבקר המדינה בדקו בחמישה משרדי� הא� העובדי� נדרשי� לשלב את  .2
, באי� מערכת כללי� ממשלתית; ל לתו� המערכת הממוחשבת לניהול מסמכי�"המסמכי� מ� הדוא

יצוי� כי . ל"נהלי� מחייבי� לעבודה ע� דוא, כל אחת לעובדיה, נבדק א� הנהלות המשרדי� קבעו
על , וכדי שמסמכיו ישולבו בה, ל נמצא מחו' למערכות ניהול המסמכי� במשרדי� שנבדקו"הדוא

 . העובדי� לתייק אות� במערכת ניהול המסמכי� ולא להשאיר את ההודעות בתיבותיה� האישיות

˙È
Ë¯Ù Â˜„·
˘ ÌÈ„¯˘Ó· È
Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„ ÏÂ‰È
Ï ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜
 ‡Ï˘ ‡ˆÓ
 , „¯˘Ó ËÚÓÏ
ıÂÁ‰ . 

 כי יש לו נוהל הנוגע למסמכי� 2010משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
לגבי ניהול . והנהלת המשרד מקפידה על כללי עבודה ברורי�, ולהרשאות דואר של עובד שעזב

 יש הדרכה פרטנית לעובד בטר� כניסתו לתפקיד �מסמכי� ושמירת� במערכת ניהול הדואר 
 שלח משרד האוצר את 2010ובדצמבר , ינה ביקש לקבל את ההנחיותמשרד מבקר המד. והנחיות
עיו� בו מלמד כי הוא ד� רק בסודיות המידע שהעובד ". מדרי� אבטחת מידע למשתמש "�המסמ� 

על פי תכלית חוק הארכיוני� , בארגונו ובתיעודו, ל ולא בניהול המידע"רשאי לשלוח בדוא
 . ותקנותיו

 הממוחשבת של המשרדי� משמשי� עובדי� לא רק לצורכי הדואר האלקטרוני והמערכת .3
 . הארגו� ועבודתו אלא ג� לצרכי� פרטיי�
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‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÓÂÁ ˙„¯Ù‰ ¯·„· ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈÏ‰
 Ú·˜˙ ˙Â·Èˆ
‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
„·ÂÚÏ ÍÈÈ˘˘ ÈË¯Ù ¯ÓÂÁÓ „¯˘ÓÏ ÍÈÈ˘˘ , ˙Î¯ÚÓ· ‡ˆÓ
˘ ¯ÓÂÁ· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Ì‚

‡Â„·Â ˙·˘ÁÂÓÓ‰"Ï . 

 gov.il)(ל לצרכי� ממשלתיי� שלא באמצעות השימוש בכתובת ממשלתית "מוש בדואהשי .4
משו� שכ� , אלא באמצעות כתובת של ספק מסחרי יכול לפגוע באבטחת המידע של המשרד

, הדבר חמור במיוחד כשמדובר בענייני� שהסודיות יפה לה�. נחשפי� המסמכי� לגורמי� מ� החו'
 . נוגעי� לצנעת הפרט או מסמכי מכרז שטר� פורס�ענייני� ה, כמו ענייני ביטחו�

 מודיעי� במפורש ...ספקי הדואר החיצוני"ל משרד המשפטי� פרס� לעובדיו חוזר ובו נאמר ש"מנכ
ראשו� מתארי� "ל הורה לעובדי� כי " המנכ."הדואר לצרכי� עסקיי� שלה� כי ה� מנטרי� את

" ל חיצוניי�"ל המשרד לספקי דוא"אל בצורה אוטומטית מדו"אסר העברת דואי ת2010במאי 
 ).ההדגשה במקור(

‡Â„‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÚ" ÌÈÏ‰
 ÁÒ
ÏÂ Ï
Â· ÔÈÈÚÏ È‡˘¯ Â
È‡˘ ÈÓÏ Ú„ÈÓ ˙ÙÈ˘Á ÂÚ
ÓÈ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎÏ. 

 

✯ 

 

 ‰ËÓ‰ ÈÙÂ‚ ˙˘ÂÏ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ- ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó - È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚‰ 
ÚÏ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙„Â· , ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ˙Â·Èˆ
‰Â ÍÊ
‚‰- ÏÂ‰È
· ÏÙËÏ È„Î ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ÂÏÚÙ ‡Ï 

˙È˙Î¯ÚÓ‰ ‰
ÈÁ·‰Ó ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ . ˙
˘·2010 ˙È˙˘˙ ‰„ÒÂ
 ‡Ï ÔÈÈ„Ú 
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó·˘ ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÓÂ˘¯‰ ÏÂ‰È
Ï ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎÏÂ ˙ÂÈÁ
‰Ï , È¯„Ú
 Ì‰Â

ÏÙËÏ ¯˘ÎÂ‰˘ ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ˙È˙˘˙‡˘Â
·  . ˙
Î‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÏÁ‰ ÍÊ
‚· Ì
Ó‡
‰Ê ÌÂÁ˙ ÌÂ„È˜Ï ˙È‚Ë¯ËÒ‡ ˙È
Î˙ , ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ Ï˘ ‰ËÈÏ˜ ÍÊ
‚· ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡

‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ ,ÔË˜ Û˜È‰·Â ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ËÚÓÏ ; ˙Â„ÚÂ ‰ÓÈ˜‰ ˙Â·Èˆ
‰
‡˘Â
· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ‰È‰ Ô„È˜Ù˙˘ , Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰Ï ¯Â˘˜˘ ‰Ó· „ÂÁÈÈ·

‡‰È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó· ˙ÂÓÂ˘¯Ï È‡¯Á ; ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â
˘ È‰Ï˘· ‰Ó˜Â‰˘ ‰
Â˘‡¯‰ ‰„ÚÂÂ‰
˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰Ù˘Á , ·Â˘ ÂÏÚÂ ÂÙˆÂ ÌÈ
˘‰ Í˘Ó Ì
Î ÏÚ Â¯˙Â
 ‰Ï‡Â

¯Â˘ÚÎ ¯Á‡Ï ,‰ÈÈ
˘ ‰„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙
Î‰ ÌÚ . 

 ˙Â·¯ ˙ÂÈ
Â¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÓÂ˘¯ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÈ˜ÈÙÓ ÌÈ
Â¯Á‡‰ ÌÈ¯Â˘Ú·˘ ‡È‰ ‰„·ÂÚ
¯·Ú·Ó . ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰Â ˙ÈÏ‰
ÈÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÈ· È˙Â‰Ó ¯ÚÙ ‰Ê ÌÂÁ˙· ¯ˆÂ
 ÍÎ

‰ÓÚ ÌÈ„„ÂÓ˙Ó Ì‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÔÈ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚÂ Ê
‚‰ . ‰Ê‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ·
ÔÂÈÓÈËÏ ˙„¯Ï ˙ÂÏÂÏÚ Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ˙Â„Ú˙Ó‰ ˙ÂÓÂ˘¯ .ÍÎÈÙÏ ,ÌÈ¯˜ÂÁ , ¯Â·Èˆ‰

Ó· ÔÈÈÚÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ‰
È„Ó‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ·Á¯‰Ì‰· ¯ÊÚÈ‰ÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈÎÓÒ . 

למשרד מבקר המדינה כי הוא , מר אייל גבאי, ל משרד ראש הממשלה" השיב מנכ2010בנובמבר 
רואה חשיבות רבה בניהול נכו� ויעיל של הרשומות האלקטרוניות ובהתאמת הטיפול ברשומות "

י חיוני ממדרגה שימור הידע והזיכרו� הארגוני הוא כל. הממשלה ומשרדיה להתפתחות הטכנולוגיה
לנוכח חשיבות הנושא וכפי שהבהרתי בפגישתי ע� . ומעל לכל למשילות, ליעילות, ראשונה לחסכו�

בכוונתי לקחת על עצמי לטפל בנושא תחת מעקב ובקרה , 18.10.10נציגי משרד המבקר מיו� 
ר "ה יובכוונתי למנות בתקופה הקרוב. תו� מת� גיבוי וסיוע מלאי� לגנז המדינה, אישיי� שלי
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לועדת ההיגוי על מנת לקד� את התהלי� שהחל במשרד וליזו� הצעת החלטה לממשלה כנקודת 
 ". מוצא להסדרת הנושא בקרב משרדי הממשלה

 

 

 )ר"מערכת סע(פרויקט סביבת עבודה ממוחשבת רוחבית 

נאמר " שימור רשומות אלקטרוניות" שפרס� מבקר המדינה על �200718בדוח מעקב מ .1
ניות אחידה בתחו� ההיערכות הטכנולוגית לייצור רשומות אלקטרוניות ולניהול� שדרושה מדי

, בגופי� הממשלתיי� ולגיבוש תקני� מחייבי� שייושמו במערכות הממוחשבות ויאפשרו לשמר�
לאחר שייקבעו התקני� וההנחיות תידרש פעולה להטמעת� בגופי�  .לבער� או לגנז� בבוא העת

הודיע ) ל" החשכ�להל� (החשב הכללי במשרד האוצר . שבותהממשלתיי� ובמערכות הממוח
הוא ; בתשובתו לאותו דוח שעשה כמה פעולות למימוש מדיניות אחידה של ניהול מסמכי� בממשלה

ע� מערכת ממוחשבת לניהול , למשרדי הממשלה) ר"סע(הורה לתכנ� פרויקט לסביבת עבודה רוחבית 
במסגרת תוכנית , ר הוגדר כיעד בעדיפות עליונה"מימוש פרויקט סע"ל מסר כי " החשכ.מסמכי�

 ".2007 לשנת �באג$ החשב הכללי , העבודה השנתית של היחידה למערכות מידע

ל "נעשו באג$ החשכ, 2010אוגוסט ,  עד סיו� הביקורת2005הבדיקה העלתה שמשנת )  א( .2
לא הוחל בביצוע א� למרות חלו$ השני� עדיי� , ר"פעולות מסוימות לקידו� הקמת מערכת סע

 . הפרויקט

 : להל� עיקרי הממצאי�. ר"משרד מבקר המדינה בדק את העבודה על תכנו� פרויקט סע )ב(

יש לכתוב ,  במשרדחדשהממוחשבת דרישה למערכת בשלב שבו יש , 19ח"על פי נוהל מפת )1(
לשימוש המועד המשוער להכנסתה , הטכנולוגיה שלה, פרטיה, מסמ� ייזו� שאמור לפרט את יעדיה

מהלכי� לביצוע להתחיל בנית� , רק לאחר שהדרג המוסמ� נות� לזה אישור. ואת עלותה הצפויה
 . פרויקטה

כי מטרות , צוי�"  סביבת עבודה רוחבית�ר "מסמ� הייזו� סע" שכותרתו 2005במסמ� משנת 
" ECMכתיבה ופרסו� מכרז לתשתית חדשה למשרד ממוחשב כולל תשתית למערכת "הפרויקט ה� 

המערכת אמורה ליצור תשתית , לפי האמור במסמ�).  המערכת�להל� , מערכת לניהול תוכ�(
לאפשר העברת מסרי� מיידיי� לרבות , ממוחשבת אחידה למשרדי הממשלה לש� ניהול מסמכי�

התברר . להציג ספרי כתובות וליצור ממשק אחיד להעברת חומר ממשרדי הממשלה לגנז�, בווידאו
ולמרות זאת המשי� החשב הכללי לקד� את , ח"כנדרש על פי נוהל מפת,  אושרכי מסמ� הייזו� לא

 .הפרויקט

משרד האוצר יז� " משרד האוצר למשרד מבקר המדינה נאמר כי 2010במכתב ששלח בנובמבר 
עד שיוק� . ממשלתי שירכז בי� היתר פרויקטי� כאלה בגו$ מטה] מינהל מערכות מידע [CIOהקמת 
הינ� בעלי הסמכות להקמת ) סג� בכיר לחשב הכללי(והממונה מטעמו החשב הכללי , גו$ זה

בנושא עבודת ועדה מרכזית ... פרויקטי� טכנולוגיי� מרכזיי� בממשלה כמוגדר בהוראת שעה 
 ". בנושא תקשוב

__________________ 

 .217' עמ, 11לעיל הערה   18
ממשלת ישראל . בארגו�ו בפרויקט והוא עוסק, לטיפול כולל בניהול המחשובנוהל מסגרת ח הוא "מפת  19

  .ח כנוהל המחייב לכל המערכות הממוחשבות שבמשרדי הממשלה ויחידותיה"הכריזה על מפת
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÒ Ë˜ÈÂ¯Ù˘ ¯Á‡Ó" ˙È·ÁÂ¯ ‰„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ ˜ÙÒÏ Ô�ÎÂ˙Ó ¯
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ,‰Úˆ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡·Â˙ ‰˙Ó˜‰Ï  . ‰È‰ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˘ÂÓÈÓÏ È‡¯Á‡ ‰È‰È˘ ÈÊÎ¯Ó ‰ËÓ ÛÂ‚ ÚÂ·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ , ÛÂ˙È˘ÏÂ ÌÂ‡È˙Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ . 

 דצמבר �אישור מסמ� הייזו� : לוח הזמני� המתוכנ� שהוצג במסמ� הייזו� היה כדלקמ� )2(
יולי � מאי�בחינת ההצעות ופרסו� זוכה ; 2006אפריל �נואר י�אישורו ופרסומו , הכנת מכרז; 2005
ותחילת הייצור ) פיילוט(ניסוי חלו' ; דצמבר באותה שנה� אוגוסט�פיתוח והתאמות , התקנה; 2006

 . 2007 ינואר �

Ô�ÎÂ˙Ó‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÙÏ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,ÚÒ ˙Î¯ÚÓÏ Ê¯ÎÓ‰" ÌÒ¯Ù˙‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ¯
 ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙·2006 , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Í‡˙¯Â˜È·‰ , ËÒÂ‚Â‡2010 - ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú·¯‡ ÏÚÓ 
 Ú·˜�˘ „ÚÂÓ‰-ÌÒ¯ÂÙ Ì¯Ë ‡Â‰  . 

כי פרסו� המכרז נדחה בשל חילופי , 2010בנובמבר , משרד האוצר הסביר למשרד מבקר המדינה
שהורו על בדיקה מקיפה של הנושא ) ל וסגניו הרלוונטיי�"החשכ(המנהלי� בדרג מקבלי החלטות 

 .  הוק� הצוות לכתיבת המכרז2008שלהי ורק ב, והגדרת הצרכי�

משרדיות שדנו �ל שתי ועדות היגוי בי�" מינו סגני החשכ2006�2010במרוצת השני�  )3(
, חברי ועדות ההיגוי היו עובדי מערכות המידע במשרדי�. בהגדרת הדרישות למערכת הממוחשבת

 . האוצרלוועדות סייעו בעבודת המטה עובדי המחשוב של משרד . רי�"רוב� מנמ

 „¯˘ÓÏ ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË ˙Â�Â¯˙Ù ˙˙Ï ·Â˘ÁÓ‰ È˘�‡ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˙Ï˘ÓÓ‰ . Ì‰ ˜ÙÒÏ ‰¯ÂÓ‡ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰

 Ì‚ ÌÈ‡È˜·Â ˙ÙËÂ˘‰ Ì˙„Â·ÚÏ ·˘ÁÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ÛÂ˙È˘· ÌÈÏ‰�Ó
Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ˘ ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â�‰ ÌÈÏÏÎ·. ÏÚ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â˘È¯„‰ ˙¯„‚‰ 

 ˙ÈÏÎ˙‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ÌÈÓ¯Â‚Â ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ ÌÈ·˘ÁÓ È˘�‡ È„È
 ÂÊ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜ÂÓ ‰Ó˘Ï˘-‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â¯È˘  . 

˙È�Ë¯Ù Â˜„·�˘ ÌÈ„¯˘Ó· ,Î�ÓÒ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�" Ï‰�ÈÓ È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈÏ)‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ,
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó· , „¯˘Ó·˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó·Â ıÂÁ‰ (Î�ÓÏ ‰�˘Ó‰ ÔÎÂ"Ï , „¯˘Ó·

¯ˆÂ‡‰ ,ÚÒ ˙Î¯ÚÓ ÔÂ�Î˙Ï ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰ ‡Ï Ï‰�ÈÓ È�ÈÈ�Ú ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰"¯ .Î�ÓÒ‰" ÌÈÏ- 
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó· , ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó·Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó·- „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï Â¯Ó‡ 

‰ÊÎ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÏÎ ÌÈ¯ÈÎÓ Ì‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó . 

ר שבמשרד הוא חבר " נאמר כי המנמ2010רד האוצר למשרד מבקר המדינה בנובמבר בתשובת מש
נאמנה את הגורמי� המנהליי� של משרדו בוועדת ההיגוי של "והוא מייצג , הנהלה בארגו�

שיהיה מאוחר " ישולבו בשלב האיפיו� המפורט, לי� למינהל"נציגי סמנכ"עוד נאמר כי ". הפרויקט
הדרישות הטכנולוגיות " אנשי המחשבי� במשרדי� לגבש את בשלב הראשו� פעלו; יותר

עוד נאמר בתשובה כי ". והפונקציונליות הנדרשות מהכלי שיהווה את התשתית למימוש הפרויקט
 ". לי� למינהל תפקיד חשוב ג� בשלב ההטמעה של מערכת המחשוב"בפועל ימלאו הסמנכ"
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¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó�Ó‰ Ì�Ó‡"‡ÏÓÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ¯ ˙Â„ÚÂ ÔÈ· ÌÈÎÂÂ˙Ó Ï˘ „È˜Ù˙ 
ÌÈ„¯˘ÓÏ ÈÂ‚È‰‰ , ÛÂ˙È˘· ÔÈ¯˘ÈÓ· Â˘ÚÈÈ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÌÏÂ‡

Ô‰È„·ÂÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÏ‰�Ó . ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ Ì‰ÈÏ‚¯ ˙˜ÈÁ„
 ÔÂ�Î˙‰ ·Ï˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘Â ·˘ÁÓ‰

¯ÚÓ Ï˘ÚÒ ˙Î"˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂ�Î˙· È„ÂÒÈ ÈÂ˜ÈÏ ‰ÂÂ‰Ó ¯ . ˙Â˘È¯„‰ ˙¯„‚‰˘ ÔÈÂˆÈ
 ÌÏÚÈÈÏ Ô˙È� „ˆÈÎ ‰�ÈÁ· ÏÚÂ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ‚ÂÂÈÒ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙Î¯ÚÓÏ

„¯˘Ó‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÓÈ‡˙‰ÏÂ . ¯Á‡Ï Í˘Ó� ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ Ï˘ Ì„È˜Ù˙
·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰ ,Ú‰ ·¯˜· ‰˙ÚÓË‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ·ÌÈ„·Â. 

ל בבקשה לאסמכתאות להתחייבויות " לסג� החשכ2010משרד מבקר המדינה פנה באוגוסט  )4(
מתשובת . ר לכשזו תפותח"של המנהלי� במשרדי הממשלה לשת$ פעולה ביישומה של מערכת סע

רי� "ל מאותו חודש למשרד מבקר המדינה עולה כי לדעתו ההשתתפות של המנמ"סג� החשכ
לתשובה צור$ . ר היא לעצמה התחייבות של משרדיה�"וני� על מערכת סעבוועדת ההיגוי ובדי

ל וחברי ועדת ההיגוי "שבו נכחו עובדי החשכ, 2010ר מאוגוסט "פרוטוקול דיו� על מערכת סע
בפרוטוקול צוינו שמות המשרדי� שהתחייבו . רי� של משרדי ממשלה"השנייה שרוב� מנמ

 . ר"להשתמש במערכת סע

Ó�Ó‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ"È¯ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙˙Ï ÌÈ‡˙Ó‰ ‚¯„‰ Ì�È‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ Ì- Ì�È‡ Ì‰ 
 ÌÈÎÓÒÂÓ Ì�È‡Â È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ Â‡ ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜

„¯˘Ó‰ Ì˘· ·ÈÈÁ˙‰Ï .ÚÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÚÓË‰Ï ˙ÎÓÒÂÓÂ ˙˘¯ÂÙÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙Ï·˜ ‡Ï·" ¯
‡ Û‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÚÓËÂ˙˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰�‰ ˙‡Ó ÌÈÙÒÎ ÂÚ˜˘ÂÈ Ì

‰˙Ó˜‰· ÌÈ·¯ . 

נציג אג$ התקציבי� שהוא חבר בוועדת " ש2010ל הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר "החשכ
במקרה , למשרדי�... התחייב לתקצב את שלב ההקמה הראשונית של המערכת באופ� מרכזי, ההיגוי

כאלה על ידי גורמי� הובלה של מהלכי� . נוצר יתרו� כלכלי מובהק מהצטרפות למהל� כזה, כזה
מרכזיי� כמו חשב כללי ואג$ תקציבי� נעשתה בכל הפרויקטי� המרכזיי� ג� ללא קבלת 

 ". והוכיחה את עצמה לאור� השני� כנכונה, התחייבויות מפורשות מוקדמות

 È„¯˘Ó ˙ÂÙ¯Ëˆ‰Ï ‰·Â¯Ú Â�È‡ ÔÂ˘‡¯‰ ‰Ó˜‰‰ ·Ï˘ ·Âˆ˜˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ .‡¯‰ ÔÓ ˙Ó˜‰· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÙÒÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÚÈ˜˘È Ì¯Ë·˘ ÈÂ

˙Î¯ÚÓ‰ , ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ï·˜ÈÂ ‰˙Â‡ ıÓ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙Â�ÂÎ� ˙‡ ÔÁ·È
‰· ˙Â�ÈÈ�ÂÚÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰�‰Ó . 

בו מוגדרת מהות המערכת שהוא שלב מרכזי במחזור החיי� אפיו� , 20ח"על פי נוהל מפת )5(
של המערכת  בתכניה דיו� הבסיס לכל � כמעט מלא, רכת מסודרהנדרשת ונבנה לראשונה ע' מע

תיחו� מלא של המערכת ואפיו� הצרכי� של : מסמ� האפיו� כולל את אלה. והמש� הפרויקט
החלטה ; החלטה על הטכנולוגיה והתשתית; של המשתמשי� הפוטנציאליי� הקמת ועדות ;הארגו�

כי לא נכתב , התברר. או פיתוח פנימי מכרז החלטה על; על שימוש בחבילות מד$ או פיתוח
 . ר מסמ� אפיו�"למערכת סע

__________________ 

 .19לעיל הערה   20
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˙ÙÓ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ˘¯„�‰ ÔÂÈÙ‡‰ ÍÓÒÓ" ·Â˘ÁÓ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎ· È�ÂÈÁ ·ÈÎ¯ ‡Â‰ Á- ‡Â‰ 
 ÏÚÂ ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙�ÂÂÎÓ Ì‰ÈÏ‡˘ ˙ÂÁÂ˜Ï‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÔÂÈÙ‡ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ

Ì˙„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ .‰ ÔÂÈÙ‡‰ ÍÓÒÓ ÌÈÈ˜Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰Ï ÒÈÒ· ‡Â
Ê¯ÎÓ· ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ¯È„‚Ó ‡Â‰Â ÌÈ˘¯„�‰ ˙Â�Â¯˙Ù‰ ˙‡ Ô˙ÈÈ˘ ˜ÙÒ ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ . Û‚‡·

Î˘Á‰"ÚÒ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â�· Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ˙‡¯˜Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘Ú� Ï" ÔÎÂ‰ ÍÎÏ Ì„Â˜˘ ÈÏ· ¯
ÔÂÈÙ‡ ÍÓÒÓ ,˙ÙÓ Ï‰Â�· ˘¯„�Î"Á. 

חלופות להקמת הפרויקט התבקשו "כי , 2010משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
מערכת 'וה� כללו השוואה בי� הדר� של כתיבת אפיו� מפורט ל, על ידי ועדת ההיגוי ונדונו בה

לאחר שנשקלו . לעומת הדר� של כתיבת מיפרט דרישות תשתית ובחירה של תשתית נדרשת' ר"סע
 ". כל השיקולי� על ידי חברי הועדה הוחלט על האופציה השנייה

 

✯ 

 

˘ÓÚÒ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÂÊÈÈ‰ ÍÓÒÓ ·˙Î�˘ ‰Ú"· ¯-2005 , ˙ÂÓÂ˘¯ ÏÂ‰È�· Ú„È ÛÒ‡�
ÍÊ�‚‰ Ïˆ‡ ˙ÂÈ�Â¯Ë˜Ï‡ , Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÍÈÏ‰˙· Â· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È� „ˆÈÎ ‡ÂÙ‡ ÔÂÁ·Ï ˘ÈÂ

˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ .Î�ÓÒ‰ ˙‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂ�Î˙· ·Ï˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"Ï‰�ÈÓ È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈÏ ,
�ÈÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰˘‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙ÈÏ‰ , ¯È˙Â‰Ï ‡ÏÂ
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