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 משרדיות מתמשכות�הטיפול במחלוקות בי�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

, החינו�, הבריאות, הבינוי והשיכו�, במשרדי המשפטי�, במשרד ראש הממשלה
המסחר , הרווחה והשירותי� החברתיי� והתעשייה, החקלאות ופיתוח הכפר

בכלל . הותיות בי� משרדי ממשלהוהתעסוקה נבדקו דרכי הטיפול במחלוקות מ
לש� קבלת מידע על מחלוקות   משרדי ממשלה15לי� של "זה נשלח שאלו� למנכ

 . מהותיות שהתגלעו בי� משרד� ובי� משרדי ממשלה אחרי�

 

 תקציר

. ותחו� אחריותה השלטונית רחב ביותר, 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� , לפעמי� חלוקת העבודה בי� משרדי הממשלה אינה ברורה
בה� כאלה הנמשכות  , בי� המשרדי� בדבר סמכויות ודרכי פעולהבפע� מחלוקות

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

 . אשר נמנע מה� עקב המחלוקת

 בי� משרדי 2010�2006ששררו בשני� , מדינה במחלוקותבדוח זה ד� משרד מבקר ה
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 . שרדי ממשלהמהותיות בי� מ

החקלאות ופיתוח , החינו%, הבריאות, הבינוי והשיכו�,  המשפטי�יבמשרד, )מ"רה
המסחר , והתעשייה)  משרד הרווחה�להל� ( הרווחה והשירותי� החברתיי� ,הכפר

נה שאלו� העביר משרד מבקר המדי  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 . ות על ידי המשרדי הביצועיילִתקנו� וליישו מדיני,  בנוגע לתקצוב�ונציבות שירות המדינה 

 .מהמחלוקות הנדונות בדוח יש ג השלכות תקציביות
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�משרד מבקר המדינה את התמודדות� של מדינות אחרות בטיפול במחלוקות בי�
 נהלי� להקמת ועדות שרי� למשל, 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
 היו לפחות ארבעי� מחלוקות מהותיות אשר חלק� 2010�2006השאלו� העלו שבשני� 

בפועל מספר המחלוקות גדול הרבה יודגש כי . 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� , שפגעו באוכלוסיות שונות בציבור ובה� אוכלוסיות חלשות, לנזקי� ישירי�

 : כמפורט להל�, מינהליי� לתפקוד הממשלתי�כלכליי�

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

 בשל מחלוקת מתמשכת בי� משרד �סיכו� בריאות הציבור )  1:   (כמודג� להל�, שוני�
לא קיבלו ילדי� ובני נוער ,  שנה15�ת למעלה מהנמשכ, 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

י במש% לפחות שלוש שנות לימודי� לא מימנה המדינה ליווי רפוא, למשרד הבריאות
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�

� )ב( י י ל כ ל כ  � י ק ז �נ� י י ל ה נ י המחלוקות א& גרמו נזקי� לתפקוד�  :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" משרד החינו% ומשרד התמ2010שנת 
4

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

בי� משרד החינו% למשרד הבריאות בדבר האחריות למימו� ליווי רפואי לתלמידי� 
 לחייב את המדינה לספק 2009נדרש 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. 
3  וחוק חינו# ; �1994ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי; �1949ט"התש, של חוק לימוד חובה מכוח

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

 . ואיל1184#' עמ, )"ט"מה(בטכנולוגיה ובמדע 

 .1645/09) ירושלי(מ "עת  5



 5 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

דהיינו ביצוע החלטות הממשלה מונח לפתח� של השרי� וה� אחראי� . הממשלה
 . ינ� מחלוקות בי� המשרדי�לבצע� ג� א� מתעוררות בג

משרדי . הוק לפתרו� מחלוקות מהותיות�במש� השני� התגבשו כמה מנגנוני אד
ומינו לעתי� צוותי , ממשלה שהיו חלוקי� ביניה� קיימו מגעי� בדרגי� השוני�

, הלי� מעי� זה הוא חשוב וראוי. משרדיות לפתרו� המחלוקות�עבודה או ועדות בי�
 והראיה לכ� היא שהבדיקה העלתה �ענה לכל המחלוקות אול� הוא אינו נות� מ

 .עשרות מחלוקות 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 . משפטי לממשלההמדינה יכריע היוע� ה

פי די� הנתונה בידי שני שרי� או יותר ואי� �סמכות על: "כי)  תקנו� הממשלה�להל� (
השר שביקש מעמיתו להפעיל סמכות משותפת ,  להפעלת הסמכותהסכמה ביניה�
 �תרו� האחריות לפ."  יביא את המחלוקת בפני ראש הממשלה� יו� 30ולא נענה בתו

משרדיות מוטלת אפוא בראש ובראשונה על משרדי הממשלה ועל �מחלוקות בי�
על השרי� להביאה , וא� יש מחלוקת שלא הצליחו ליישב, השרי� העומדי� בראש�

 . לפני ראש הממשלה

ה ל ש מ מ ל י  ט פ ש מ ה  � ע ו י מחלוקות הגיעו להכרעה במשרד ,  ככלל:ה
, טיות שה� חלוקי� בעניינ�המשפטי� בעיקר עקב פנייה של משרדי� בסוגיות משפ

אשר לגביה� נדרש היוע� המשפטי , או עקב הליכי� משפטיי� שנוהלו כנגד המדינה
פעמי� לא מעטות טיפל משרד המשפטי� . לממשלה להכריע בדבר עמדת המדינה

רק בעקבות פנייה של עמותת : לדוגמה, במחלוקות שהביאו לפניו גורמי� חיצוניי�
"בזכות"

8
�"בג�בהלי� קד� למשרד המשפטי� 

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. זכאי� לו על פי חוק
משלה ג� במחלוקות מורכבות בעלות היבטי� תקציביי� והיבטי� של קביעת למ

נמצא כי היוע� המשפטי לממשלה טיפל בהיבטיה� המשפטיי� של חלק . מדיניות
ממחלוקות אלה ונדרש שלב נוס' ליישוב המחלוקת לאחר שהפנה את המש� יישובה 

בר גר� הד; כגו� משרד האוצר או משרד ראש הממשלה, לגורמי מטה אחרי�
 . להתמשכות ההלי� לפתרו� המחלוקת

ו ד ר ש מ ו ה  ל ש מ מ ה ש  א מ טיפל במחלוקות ששרי� " נמצא שמשרד רה:ר
, הביאו לפני ראש הממשלה בנושאי� העומדי� בראש סדר העדיפויות של הממשלה

ובמחלוקות הכרוכות בהיקפי� , בנושאי� בעלי השפעות פוליטיות, בנושאי מדיניות

__________________ 

 . �28.4.93 מ78/תמ' בהחלטה מס  6
 .9.1000'  ובהנחיה מס1.0000' בהנחיה מס  7
 של אנשי ע מוגבלויות המרכז לזכויות אד�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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ה העלתה ג� שלנציגי ראש הממשלה תרומה ניכרת לפתרו� הבדיק. תקציביי� גדולי�
אול� נמצא שמחד גיסא שרי� ומשרדי הממשלה הביאו . מחלוקות שהובאו לפתחו

משרדיות שלא היה צור� להעביר� אליו �מחלוקות בי�, בי� היתר, לפני ראש הממשלה
ומאיד� גיסא , מאחר שהסמכות בנושא הייתה בידי גורמי� סטטוטוריי� אחרי�

על , שבה�, המשרדי� לא פנו לראש הממשלה בעניינ� של חלק מהמחלוקות המהותיות
ולפיכ� לא היה ביכולתו לפעול , מ"היה צור� במעורבות משרד רה, פי תקנו� הממשלה

פעמי� לא מעטות טיפל , 2010מ מיוני "ל משרד רה"בנוס' לדברי מנכ. כדי ליישב�
, יצוניי� שהעלו אות� על פני השטחמ במחלוקות עקב מעורבות גורמי� ח"משרד רה

 . � ומבקר המדינה"בג, כמו הכנסת

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

שנקבעו ליישוב מנגנו� ועדות השרי� הוא אחד המנגנוני� , 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

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

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

 .  כי ה� ישמשו כמנגנו� האמור וה� אכ� אינ� משמשות כמנגנו� כזהלא נקבע

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� , למשל. מ והיוע� המשפטי לממשלה" משרד רה�לטפל בה� 
שרד הרווחה למשרד הבריאות שבעטייה לא סיפקה המדינה ככלל אביזרי עזר מ

לנכי� אשר שהו במוסדות תומכי� של משרד , כגו� כיסאות גלגלי�, שיקומיי�
כ יצחק "ח,  העלה שר הרווחה דאז31�עוד בתקופת כהונתה של הממשלה ה; הרווחה

ביוני , ובהמש�,  יזריכ יעקב ב�"ח, את המחלוקת לדיו� ע� שר הבריאות דאז, הרצוג
מאחר שלא . כ יעקב ליצמ�"ח, העלה את המחלוקת לדיו� ע� סג� שר הבריאות, 2009

 �היה ,  יו�30עלה בידי שר הרווחה דאז לפתור את המחלוקת ע� שר הבריאות בתו
ולא להחזירה , עליו להביאה לפני ראש הממשלה כפי שנקבע בתקנו� הממשלה

 . כפי שעשה בפועל, ל משרד הבריאות"ל משרדו מול מנכ"לטיפול מנכ

 

 משרדיות �הצור� בהלי� מוסדר לפתרו� מחלוקות בי�

מהאמור לעיל עולה כי לראש הממשלה וליוע� המשפטי לממשלה תרומה ניכרת 
על כ� שומה על . אול� מחלוקות מהותיות רבות לא הובאו לידיעת�. ליישוב מחלוקות

וקות אלו ולהסב את תשומת לבו של משרד ראש הממשלה לייצר כלי� לאיתור מחל
על תלונות הציבור ועל , בי� היתר, כלי� אלה יכולי� להתבסס. ראש הממשלה לנדו�

 . וכ� על דוחות מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, פרסומי התקשורת

__________________ 

 . שתי ועדות שרי לפתרו� מחלוקות ספציפיות�32הקימה הממשלה ה, נוס0 על ועדות אלה  10
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חובתה של הממשלה לממש את אחריותה הביצועית ולצמצ� ככל האפשר את כמות 
חוקתית שמקורה �מהותיות אינה רק חובה משפטיתמשרדיות ה�המחלוקות הבי�

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

 במתווה זה ראשית לכול יש לחדד. דרכי הטיפול בה� ולמזער את הנזק הנגר� מה�
ציבורית שלא להזניח מחלוקות �לפני המשרדי� והשרי� את אחריות� השלטונית

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

ת .1 מ ז ו י ה  ש י ו (ג ר ת�פ י ב י ט ק רות� לא נית� למנוע לחלוטי� את היווצ: )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" סגירת קצוות"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 . שתכלול נהלי� ומנגנוני� לקיו� הלי� יעיל ומועיל ליישוב מחלוקות

כמו כ� יש להטיל את . בוע לוח זמני� לכל שלב בהלי� ליישוב המחלוקת עד לסיומהלק
, האחריות לפתרו� המחלוקת בראש ובראשונה על המשרדי� והשרי� הנוגעי� בדבר
 . ובנוס' לקבוע שהממשלה מחויבת לפעול באופ� יזו� לאתר מחלוקות ולפעול לפתרונ�

 

 סיכו� והמלצות

חת מבעיות המשילות הקשות של ממשלות ישראל ממצאי דוח זה מלמדי� על א
חלק� נמשכות שני� רבות בלי , יש עשרות מחלוקות בי� משרדי הממשלה: לדורותיה�

,  חלק� ישירי��מחלוקות אלו גרמו נזקי� ניכרי� לציבור . שהגיעו לכלל פתרו�
מינהליי� למשרדי �נזקי� כלכליי�, וחלק� עקיפי�, בעיקר לאוכלוסיות חלשות

 . ה ולאוצר המדינההממשל

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

שה� ראויי� כל עוד ה� , זאת ה� עושי� באמצעי� שוני�; וללא מסגרת זמ� ברורה
� פרק זמ� סביר את המחלוקותיעילי� ומאפשרי� ליישב בתו. 

משרדיות �ממצאי דוח זה מלמדי� ג� כי המנגנוני� הקיימי� לטיפול במחלוקות בי�
כל , אמנ� האחריות לפתרו� המחלוקות מוטלת על המשרדי� והשרי�. אינ� מספקי�

; וא� אי� ה� מצליחי� בכ� עליה� להביא� לידיעת ראש הממשלה, אחד בתחומו
לפעול באופ� יזו� לאתר , מתוק' אחריותה המשותפת, בתאול� ג� הממשלה מחוי

 . בכל דר� שתראה לנכו�, מחלוקות מתמשכות אשר פוגעות בציבור ולהביא לפתרונ�

נדרש דיו� מעמיק של הממשלה וקבלת החלטה לטיפול בבעיה , לנוכח ממצאי דוח זה
גיעה הגורמות לפ, משרדיות�הקיימת באמצעות הסדרת הלי� ליישוב מחלוקות בי�

�באזרחי� שאינ� זוכי� לקבל את השירותי� שלה� ה� זכאי� ולנזקי� כלכליי�
 .מינהליי�
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♦ 
 

  מבוא

כדי . הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה והיא נושאת באחריות משותפת כלפי הכנסת
שוויוני , לתפקד באופ� תקי� ולתת שירות יעיל, בי� היתר, שתוכל הממשלה למשול היא נדרשת

תחו� אחריותה השלטונית של . י לציבור הרחב תו� תיאו� מלא בי� משרדיה השוני�ואיכות
, באישור הכנסת, היא קובעת, הממשלה: אשר על כ� ובהתא� לחוק יסוד; הממשלה רחב ביותר

פעילות משולבת ומתואמת של כל משרדי הממשלה . חלוקת עבודה ותחומי התמחות לפי משרדי�
בהירות לגבי תחומי הסמכות , ת שיתו� פעולה מלא ביניה�למילוי משימות הממשלה מחייב

 . נגישות למידע רלוונטי ומשאבי� מספקי� למילוי המטלות, והאחריות של כל משרד

יש תחומי פעילות וסמכויות , ג� לאחר קביעת חלוקת העבודה האמורה לעיל, אול� בפועל
ת העבודה בי� משרדי הממשלה כמו כ� לפעמי� חלוק. הנמצאי� בידי כמה משרדי ממשלה ג� יחד

 ,ולכ� מתגלעות מדי פע� בפע� מחלוקות בי� המשרדי� בדבר סמכויות ודרכי פעולה, אינה ברורה
ה� , משרדיות אלה אינ� מיושבות�כל עוד מחלוקות בי�. בה� כאלה הנמשכות שני� רבות ללא פתרו�

ל מהמדינה שירות מסוי�  הזכאיות לקבתגורמות נזק לציבור בכללותו או לאוכלוסיות ייחודיו
על כ� נדרש גיבוש של הלי� יעיל ומהיר לפתרו� המחלוקות ע� . הנמנע מה� עקב המחלוקת

היווצרות� על מנת להשיב לסדרה במהירות האפשרית את הפעילות התקינה של המשרד הממשלתי 
 .ובכלל זה מת� השירות שלו זכאי האזרח על פי חוק, באותו עניי�

הסכמה לגבי �התאמות בי� חוקי� שוני� או אי� ממשלה מתגלעות בעקבות אימחלוקות בי� משרדי
בטענה , וכ� כאשר דרישה או טענה של משרד אחד נתקלת בסירוב, פרשנות לחוק או לגבי מדיניות

 : משרדיות�נית� להבחי� בשני סוגי� של מחלוקות בי�, ככלל. נגדית או בהכחשה של משרד אחר

בחוסר בהירות של תחומי� , יצוע שמקור� בחפיפה בתחומי אחריותמחלוקות בי� משרדי ב)  א(
למשל . אלה או בבעיות המצריכות טיפול של כמה משרדי� ג� יחד בקבוצות אוכלוסייה זהות

כלכלי נמו� הסובלת �משרד הרווחה ומשרד הבריאות מטפלי� שניה� באוכלוסייה במעמד חברתי
משרד , משרד האוצר(די הביצוע ובי� משרדי המטה מחלוקות בי� משר)  ב(;   מקשיי� בריאותיי�

לִתקנו� או ליישו� מדיניות על ידי משרדי , הנוגעות לתקצוב) המשפטי� ונציבות שירות המדינה
 . הביצוע

 בי� משרדי ממשלה 2010�2006ששררו בשני� , בדוח זה ד� משרד מבקר המדינה במחלוקות
 �להל� (לנזקי� מערכתיי� או לפגיעה באזרחי� אשר נמשכו יותר משנה וגרמו , העוסקי� בביצוע

 . 11)מחלוקות מהותיות

חלק� הסדירו את הטיפול ; משרדיות מעסיקה מדינות רבות בעול��סוגיית המחלוקות הבי�
. עדיי� חסרה הסדרה מקיפה של הנושא, לעומת זאת, בישראל. 12במחלוקות אלה באמצעות נהלי�

� במאפייני שיטת המשטר ובאופ� ניהול משאבי האנוש יש לציי� כי בישראל יש ג� חסמי� שמקור
לי "שבמסגרת� מתבצעי� חילופי השרי� ומנכ, חילופי השלטו� בישראל, למשל. בשירות המדינה

בפרט , נעשי� לעתי� תכופות יחסית וקוטעי� את רציפות הטיפול בנושאי� שוני�, המשרדי�
מסלולי ,  חס� שמקורו בכ� שככללכמו כ� יש. בנושאי� הכרוכי� במגעי� ע� משרדי� אחרי�

__________________ 

 .לחלק מהמחלוקות הנדונות בדוח יש ג השלכות תקציביות  11
12  שה� אחד המנגנוני לטיפול , ממשלת בריטניה למשל הסדירה נהלי לעבודת� של ועדות השרי

 : ראו. משרדיות�במחלוקות בי�

Guide to Cabinet and Cabinet Committees, Cabinet Office, London. 



 9 משרדיות מתמשכות�הטיפול במחלוקות בי�

, משרדיי� ואינ� כוללי� תפקידי רוחב במשרדי� אחרי��קידו� של עובדי המדינה בישראל ה� פני�
ובשל כ� מבססי� לפעמי� מנהלי� במשרדי הממשלה את החלטותיה� על שיקולי� צרי� ללא 

וג� בשל החסמי� , רהבהיעדר הסד, על כ�. 13ונוצרות מחיצות בי� המשרדי�, מערכתית�ראייה כלל
ורבות מה� אינ� מגיעות לכדי , משרדיות בישראל ארו� ומסורבל�הטיפול במחלוקות בי�, הללו

 .פתרו� בתו� פרק זמ� סביר

 דרכי הטיפול במחלוקות מהותיות בי�  בדק משרד מבקר המדינה את2010אוגוסט �סבחודשי� מר
במשרד הבינוי ,  המשפטי�במשרד, משרד ראש הממשלה בנעשתההבדיקה . משרדי ממשלה

 משרד �להל� (במשרד החקלאות ופיתוח הכפר , במשרד החינו�, במשרד הבריאות, והשיכו�
, ובמשרד התעשייה, ) משרד הרווחה�להל� ( במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� ,)החקלאות

 לאהעביר משרד מבקר המדינה שאלו�   על כ�נוס�). ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה 
 וובו ה� התבקשו לספק מידע על מחלוקות מהותיות אשר אירע,  משרדי ממשלה15לי� של "מנכ

בח� משרד מבקר המדינה את  כמו כ�).  השאלו��להל� (בי� משרד� ובי� משרדי ממשלה אחרי� 
, משרדיות באמצעות חוקי� ונוהלי עבודה�התמודדות� של מדינות אחרות בטיפול במחלוקות בי�

 . 14 להקמת ועדות שרי� בבריטניהלמשל נהלי�

 

 

 מחלוקות מהותיות שלא הגיעו לכלל פתרו� 

 מספר הגדול של מחלוקות מתמשכות 

¯ÂÓ‡Î ,˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ 
Î�ÓÏ ¯È·Ú‰˘ ÔÂÏ‡˘ ˙ÂÚˆÓ‡·"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏ . ÌÈ�˘·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰2006

-2010ÂÁÙÏ ÂÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ ÌÈÚ·¯‡ ˙ ; ÈÂÏÈÓ „ÚÂÓ·
ÌÈ�ÂÏ‡˘‰ ,Â¯˙Ù� Ì¯Ë ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ·Â¯ ,Â-15ÌÈ�˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÂÎ˘Ó� Ô‰Ó  . ÈÎ ˘‚„ÂÈ

ÌÈ�ÂÏ‡˘‰Ó ‰ÏÚÂ‰˘ ¯ÙÒÓ‰Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÏÂ„‚ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚÂÙ· ,Î�Ó ÔÎ˘" ÈÏ
˙ÂËÏÂ·‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ˜¯ Â�Ó ÌÈ„¯˘Ó‰ .„‚ ¯ÙÒÓ· ¯·Â„Ó˘ Ô‡ÎÓ˙Â˜ÂÏÁÓ Ï˘ ÏÂ. 

 ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת טיפול� של הרשויות 2010יצוי� כי בדוח שהגישה ביוני 
 היא עמדה על קשיי המשילות המשמעותיי� אשר 15המוסמכות במפוני גוש קטי� וצפו� השומרו�

�בי� היתר ציינה הוועדה קשיי� בפעילות בי�. הכבידו במידה רבה על מלאכת שיקו� המפוני�
,  זה אחרי זה�כגו� שיח פנימי בלתי מספק בי� המשרדי� ונטיית� להתנהל בטור , רדית משולבתמש

. וכ� היעדר מנגנו� הכרעה יעיל לגבי מחלוקות בי� משרדי הממשלה,  זה לצד זה�במקו� במקביל 
 . הוועדה הדגישה כי קשיי� אלה מאפייני� את פעילות� השגרתית של רשויות השלטו� בישראל

 

__________________ 

 .81' עמ, )·Ó ,˙ÂÓ¯ÂÙ¯Â „Â˜Ù˙) 2007�ÈÓ ,˙ÂÁ˙Ù˙‰ ,‰�Ï‡¯˘È· È¯Â·Èˆ Ï‰, נור�יצחק גל  13
14  Guide to Cabinet and Cabinet Committees, Cabinet Office, London. 
, ועדת החקירה הממלכתית בנושא טיפול� של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטי0 וצפו� השומרו�  15

ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„) 2010( ,470' עמ. 
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  שגרמו המחלוקות נזקי�

ÌÈ‚ÂÒ È�˘Ï ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ È˜Ê� ˙‡ ‚ÂÂÒÏ Ô˙È� :ÌÈ¯È˘È ÌÈ˜Ê� , ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ÂÚ‚Ù˘
¯Â·Èˆ· ˙Â�Â˘ , Ê¯Ê ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÌÈ�Â�‚�Ó‰ Ô¯Â·Ú˘ ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ Ô‰·Â

˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ,‚· ÔÂ‚Î"˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡ Â‡ ı ,ÌÈÈ„ ÌÈ˘È‚� Ì�È‡ ;ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê�Â-
ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ,È˙Ï˘ÓÓ‰ „Â˜Ù˙Ï È˙Î¯ÚÓ ˜Ê� ÂÓ¯‚˘ , È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Ï˘ ÏÏÂÎ‰ „Â˜Ù˙Ï È¯˜

 ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ·˜Ú ¯˙ÂÈ Â‡ „Á‡-ÔÓÊ  ,Ì„‡ ÁÂÎ Â‡ ÛÒÎ , ¯ÒÂÁÂ ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ�È„Ó ¯„ÚÈ‰
ÌÈ�Â˘ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÂ‡È˙ . 

 

Ì È ¯ È ˘ È  Ì È ˜ Ê � 

וסייה מסוימות שירות שלו הועלה כי בעקבות מחלוקות לא סיפקו משרדי ממשלה לקבוצות אוכל
 :כפי שעולה מהדוגמאות האלה, ובכ� גרמו לה� נזקי� ישירי� בתחומי� שוני�, היו זכאיות

 

1. ¯ Â · È ˆ ‰  ˙ Â ‡ È ¯ ·  Ô Â Î È Ò: לעתי� מחלוקת בי� משרדי ממשלה הביאה לאי�מת� 
. ובכ� נחשפו אוכלוסיות מסוימות לסכנות בריאותיות, שירות שנועד לשמור על בריאות הציבור

 :הל� שתי דוגמאותל

ט )א( ס ו פ ר  ע ו נ ל י  ר ט א י כ י ס פ ה  נ ע יא�מ ז ו פ ד ש ר ש מ ת  ו ד ס ו מ ב  
ה ח ו ו ר קובע כי , ) חוק ביטוח בריאות�להל�  (1994�ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי: ה

ובכלל ,  טיפול רפואי אמבולטורי,בי� היתר, ובה�, כל תושב זכאי לקבל מהמדינה שירותי בריאות
, לרבות במעו� כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, אה ובי� בביתבי� במרפ,  טיפול נפשיזה

 ילדי� ובני נוער 700�שוהי� כ)  המוסדות�להל� (במוסדות של משרד הרווחה . 1965�ה"התשכ
מצויי� , ובפרט ילדי� ובני נוער, חולי� במחלות נפש).  החוסי��להל� (לאחר אשפוז פסיכיאטרי 

וה� עדיי� , ג� א� ה� במצב נפשי מאוז�, קופה רגישהלאחר שחרור� מאשפוז פסיכיאטרי בת
 על כ� זקוקי� המוסדות הקולטי� את .חוזרי� לאשפוזי� לעתי� א( ו,בתרופותזקוקי� לטיפול 

הפסיכולוגי והפסיכיאטרי במוסדות ויקבע עבור� * וייעאשר יהיה אחראי ל, החוסי� לגור� מקצועי
 .הטיפול הכוללת בחוסי�מדיניות את 

משרד הרווחה ומשרד , למעלה מעשר שני�, 1995שרד מבקר המדינה העלתה כי משנת בדיקת מ
לתקני� ולמימו� של הייעו* הפסיכולוגי , הבריאות חלוקי� ביניה� בנוגע לאחריות המקצועית

ת אעל משרד הבריאות לש, ל משרד הרווחה"לדעת מנכ. והפסיכיאטרי במוסדות של משרד הרווחה
. ה ולממ� את הפסיכולוגי� הקליניי� ואת הייעו* הפסיכיאטרי במוסדותבאחריות המקצועית האמור

ביתיות �האחריות לטיפול נפשי בחוסי� השוהי� במסגרות חו*, לדעת משרד הבריאות, לעומת זאת
 של �הועלה כי אמנ� במש� תקופת המחלוקת רכשו המוסדות שירותי. מוטלת על קופות החולי�

אול� לא היה גור� מקצועי אחד אשר נשא ,  עבור החוסי�פסיכולוגי� קליניי� ופסיכיאטרי�
בשל כ� בעיות . באחריות כוללת להפעלת השירותי� ולקביעת מדיניות לגבי הטיפול בחוסי�

 .טיפוליות מורכבות הדורשות מענה פסיכיאטרי לא נפתרו

 ÊÂÙ˘‡ ¯Á‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ· Â‰˘˘ ¯ÚÂ�‰ È�·Â ÌÈ„ÏÈ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙Î˘Ó˙Ó ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘· ÌÏÂ‰ È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ÂÏ·È˜ ‡Ï È

Ì‰· ÏÙËÏ È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚Ï Ú‚Â�· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ . 
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� )ב( ד א ה  � ו ז י נ  � ה מ ש  � י י ח י  ל ע ב ל  � ת י נ ה י  א ו פ ר  � ו ז מ ל  ע ח  ו ק י : פ
ייצור מזו� זה . 16מגדלי בעלי חיי� שמה� ניזו� האד� מזיני� לעתי� את בעלי החיי� במזו� רפואי

, 17שכ� הוא עלול להכיל שאריות של תרופות וטרינריות מעל הרמה המרבית המותרת, יקוחדורש פ
 ). ביצי� ומוצרי חלב, בשר(ויש בכ� סכנה לבריאות הציבור הצור� מזו� המיוצר מבעלי חיי� אלו 

קובעת כי סמכויות הפיקוח על המזו� הרפואי לבעלי , 1981�א"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת הרוקחי� 
צו הפיקוח על , לעומת זאת. נתונות בידי משרד הבריאות) ספוא המכיל תכשיר וטרינרימ(חיי� 

קובע כי המזו� הרפואי לבעלי חיי� , 1971�א"התשל, )ייצור מספוא והסחר בו(מצרכי� ושירותי� 
וכי יחידת השירותי� להגנת הצומח במשרד החקלאות היא שאמורה לפקח על , "מספוא"הוא בגדר 

 .ייצורו

Ó Â‰Ê ÔÂÊÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎÓÒÏ Ú‚Â�· ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ¯Â˜
Ì„‡‰ ÔÂÊÈ� Ì‰Ó˘ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·Ï È‡ÂÙ¯18 ,ÌÈ�˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ˙Î˘Ó� ‡È‰Â . ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘

 Ì˙Â‡Ï Ô˙È�‰ È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÊÓ‰ ‡˘Â�· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈÏÈËÓ ÂÏÏ‰
ÌÈÈÁ ÈÏÚ· , ÌÈ„¯˘Ó‰Ó „Á‡ Û‡ ÏÚÂÙ·Â‡˘Â�‰ ÏÚ Á˜ÙÓ ‡Ï . ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó

È�ÂÊÈ�‰ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·· Â¯Â˜Ó˘ ÔÂÊÓ Í¯Âˆ‰ ¯Â·ÈˆÌÌÈÈ˙Â‡È¯· ÌÈ�ÂÎÈÒÏ Û˘Á� È‡ÂÙ¯ ÔÂÊÓÓ  . 

 העלתה כי הפתרו� למחלוקת טמו� בהרחבת 200919ב ממאי 59תשובת משרד הבריאות על דוח 
על ידי עדכו� תקנות , ריותסמכויות הפיקוח והבקרה של עובדי משרד החקלאות על תרופות וטרינ

ואול� רק ביוני ).  התקנות�להל�  (1988�ט"התשמ, )ניפוק� של תכשירי� וטרינריי�(הרוקחי� 
העבירה יחידת השירותי� הווטרינריי� במשרד , יותר מעשר שני� לאחר שהתגלעה המחלוקת, 2009

שנה וחצי לאחר , 2010בדצמבר , יתר על כ�; החקלאות טיוטה סופית של התקנות למשרד הבריאות
 .טר� סיי� משרד הבריאות את הלי� עדכו� התקנות ובכ� עיכב את פתרו� המחלוקת, מכ�

כי הוא , מר יוסי ישי, ל משרד החקלאות" ציי� מנכ2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ובתו בתש. 2009וכי גיבוש� הסתיי� ביוני , פעל בשיתו( משרד הבריאות לגיבוש טיוטת התקנות

כי , ר בועז לב"ד, ל משרד הבריאות" ציי� המשנה למנכ2011למשרד מבקר המדינה מפברואר 
בשל סדר עדיפויות של "השלמת הלי� עדכו� התקנות מחייב התייחסות של גורמי� שוני� וכי 

 .שני המשרדי� ציינו כי יפעלו יחד על מנת לקד� את עדכו� התקנות". המשרד לא הושל� המהל�

¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÚ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â¯È‰Ó· ‡˘Â�‰ ˙‡ Ì„˜Ó Â�È‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ 
ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ì¯‚�‰ ÔÂÎÈÒ‰ Û‡ ;Î�Ó Ì‚" ÌÂ˘ ÔÈÈˆ ‡Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï

˙Â�˜˙‰ ÔÂÎ„Ú ÌÂ„È˜Ï ÈˆÁÂ ‰�˘ Í˘Ó· Â„¯˘Ó ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÈÚÙ . ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ ÏÚ
¯‰ ÔÂÊÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯„ÚÈ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙‡ „ÂÚ ÍÂ˘ÓÏ ‡ÏÂ Ì„˜‰· È‡ÂÙ

ÍÈÏ‰˙‰. 

2. Ô Â È Â Â ˘ ‰  Ô Â ¯ ˜ Ú ·  ‰ Ú È ‚ Ù:  ÍÎÏ ‰Ó¯‚ ÌÈ„¯˘Ó ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‡ˆÓ�
˙Â¯È˘Ï ÌÈ‡ÎÊ‰Ó ˜ÏÁ˘ ,È˙¯·Á‰ Â‡ ÈÊÈÙ‰ Ì·ˆÓ˘-„ÁÂÈÓ· ‰˘˜ ÈÏÎÏÎ , ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï

ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ Ì‰ ÂÏ˘ ÔÂÓÈÓ‰ Â‡ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ÌÈ¯Á‡ ÂÏÈ‡Â ˘¯„�‰ ˙Â¯È˘‰ . ÔÏ‰Ï
˙Â‡Ó‚Â„ÍÎÏ : 

__________________ 

16   .מזו� המכיל תכשירי וטרינריי
 .�2000ס"התש, )מניעת שאריות ביולוגיות(תקנות מחלות בעלי חיי הרמה המרבית המותרת על פי   17
 .787' עמ, "הפיקוח על מזו� לבעלי חיי", )˘ ÁÂ„59 ·)2009�È˙ , ראו דוח מבקר המדינה  18
19  ÁÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó  59·) 2009( ,194' עמ. 
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ה )א( ח ו ו ר ה ד  ר ש מ ת  ו ר ג ס מ ב  � י כ נ ל  � י י מ ו ק י ש ר  ז ע י  ר ז י ב א  � ו מ י : מ
, בי� היתר, חוק ביטוח בריאות קובע כי כל תושב זכאי לקבל מהמדינה שירותי בריאות ובה�, כאמור

נמצא כי נכי� החיי� בקהילה אכ� קיבלו ממשרד הבריאות מימו� . מכשירי� ואביזרי עזר רפואיי�
אול� לא , 20) גלגלי� רגילי� וממונעי� ואביזרי� נוספי�תכיסאו(לה� נזקקו  לאביזרי עזר ש90%של 

לפני יותר מעשר שני� התעוררה מחלוקת בי� ; כ� לגבי נכי� השוהי� במוסדות משרד הרווחה
וכל משרד הטיל , משרד הבריאות למשרד הרווחה בנוגע לאחריות למימו� אביזרי� עבור נכי� אלה

 נכי� בשנת 500� כ�דווקא נכי� אשר נזקקו לשהייה במוסדות , לפיכ�. את האחריות לכ� על האחר
2010 � לא קיבלו מהמדינה מימו� עבור אביזרי העזר ורק עבור מיעוט� רכשה המדינה את האביזר 

זאת מאחר שהסכו� לרכישה הוקצב מתו� קצבאות הנכות של כלל ; הנדרש לאחר המתנה ממושכת
 . כיסא ממונע אחד או שניי� לכל מעו� בשנהדיירי המעונות והספיק רק לרכישת 

ÍÎ ·˜Ú ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘· ,¯ÒÂÁ· ‰�È„Ó‰ ‰‚‰�- ÔÂÈÂÂ˘
ÌÈÎ� ÈÙÏÎ :ÈÈ‰˘Ï ÌÈ˜˜Ê�‰ ‰˘˜ Ì·ˆÓ˘ ÌÈÎ�Ï‰ È¯ÊÈ·‡ ÏÏÎÎ ‰˜ÙÈÒ ‡Ï ‡È‰ ˙Â„ÒÂÓ· 

ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ¯ÊÚ , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÓÈÓ ‰ÏÈ‰˜· ÌÈÈÁ‰ ÌÈÎ�Ï ÂÏÈ‡Â90% ˙ÂÏÚÓ ¯ÊÚ‰ È¯ÊÈ·‡ .
 ˙ÂËÂ˘Ù ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ‰Ï‡ ÌÈÎ� ¯ÊÚ‰ È¯ÊÈ·‡ ‡ÏÏ˘ ¯Á‡ÓÂ ‰Ê ·ˆÓ ÁÎÂ�

˙ÂÈ˙¯‚˘Â ,Ì˜ÏÁ Ï˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÂˆÏ‡� ,‰‡ˆÂ‰· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÈ˘ ÏÎÎ , ˙Â‡ÒÈÎ Ì¯Â·Ú ˘ÂÎ¯Ï
ÔÒÈÎÓ ÌÈÏ‚Ï‚ . 

� )ב( י ד י מ ל ת ל י  א ו פ ר י  ו ו י ל  � ו מ י 800�לומדי� כ 21במוסדות החינו� הרגילי� :מ 
, הזקוקי� להשגחה רפואית צמודה בשעות הלימודי�, בעלי צרכי� בריאותיי� מורכבי�תלמידי� 

 מימ� משרד הבריאות מדי 1996משנת .  ה� זכאי� למימו� של המדינה לליווי רפואי22ועל פי חוק
 תלמידי� בגילאי חינו� חובה שלמדו במסגרות החינו� הרגיל ונזקקו 500�שנה בשנה ליווי רפואי לכ

, ומשרד החינו� מימ� שירותי� נלווי�; לפי אמות מידה שקבע לצור� כ�, 23שני בשגרהלטיפול פול
 . לתלמידי� שלמדו במערכת החינו� המיוחד, ובה� שירותי� רפואיי�

ע� השני� חל גידול ניכר בדרישות למימו� ליווי רפואי לתלמידי� בעלי צרכי� בריאותיי� מורכבי� 
 משרד הבריאות ומשרד החינו� היו חלוקי� בדבר 2007ת נמצא כי משנ. במערכת החינו� הרגילה

במש� שלוש , עקב כ�. ושני המשרדי� הטילו זה על זה את האחריות למימו�, האחריות למימו� זה
שנות לימודי� לפחות לא מימנה המדינה ליווי רפואי לחלק מהתלמידי� במערכת החינו� הרגילה 

ששולבו בחינו�  24למידי� בעלי צרכי� מיוחדי�ת: ובה� שתי קבוצות, הזכאי� לכ� על פי חוק
ותלמידי� שסבלו ; ) תלמידי� משולבי��להל� ( שהיו זקוקי� לטיפול פולשני בשגרה 25הרגיל

 ונזקקו להשגחה צמודה א� לא עמדו באמות המידה שקבע משרד 26מבעיות בריאות מסכנות חיי�
 תלמידי� בסכנת �להל� (י בשגרה הבריאות לאישור מימו� הליווי מאחר שלא נזקקו לטיפול פולשנ

__________________ 

 .507' עמ, "הקצאת מכשירי שיקו וניידות לנכי"בפרק , )˘ ÁÂ„59 ·)2009�È˙ , מבקר המדינה  20
מוסד חינו# מוסד חינו# רגיל הוא , ) חוק חינו# מיוחד�להל�  (�1988ח"התשמ, על פי חוק חינו# מיוחד  21

חוק חינו#  ב שאינו מוסד לחינו# מיוחד כמשמעותו,�1949ט"התש, מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה
 .מיוחד

וחוק חינו# ; �1994ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי; �1949ט"התש, מכוח של חוק לימוד חובה  22
 . �1988ח"התשמ, מיוחד

צנתור שלפוחית , האכלה הנמשכת יותר משעה בגי� ליקוי פיזי, שאיבת הפרשות למונשמי, מת� חמצ�  23
 .בדיקת רמת סוכר בדקירה והזרקת אינסולי�, הזנה באמצעות צינור הזנה, ת�הש

 ).א(1סעי0 , כהגדרת בחוק חינו# מיוחד  24
שילוב ילד בעל צרכי מיוחדי : "1' הוסי0 לחוק את פרק ד2002התיקו� לחוק חינו# מיוחד מנובמבר   25

לוב תלמידי ע צרכי מיוחדי התיקו� קובע הוראות לשי. המכונה פרק השילוב, "בחינו# הרגיל
 .ובכלל זה הספקת שירותי מיוחדי הכוללי בי� היתר שירותי סיוע, במערכת החינו# הרגילה

 .כמו אלרגיות מסכנות חיי למזו� ומחלות קשות כגו� אפילפסיה חמורה  26
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חלק מהתלמידי� שלא קיבלו מימו� מהמדינה לליווי הרפואי לא השתתפו באופ� סדיר ). חיי�
 . ולעתי� נאלצו הוריה� ללוות אות� בעצמ� בשעות הלימודי� על חשבו� ימי עבודת�, בלימודי�

È„ÂÓÈÏ ˘Â·È˘Ï ‡ÂÙ‡ ‰‡È·‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÌÈ¯È„Ò‰ Ì‰
ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ì˙Â‡ Ï˘ ,‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ ˜ÂÁ ÈÙÏ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ· ‰Ú‚Ù ÍÎ·Â . ÔÂ¯˜Ú Ú‚Ù� ÔÎ ÂÓÎ

ÔÂÈÂÂ˘‰ , ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙È·¯ÓÂ ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ˜ÏÁ ÏÈ‚¯‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ¯Á‡Ó
È‡ÂÙ¯ ÈÂÂÈÏÏ ‰�È„Ó‰Ó ÔÂÓÈÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÌÈÈÁ ˙�ÎÒ· , ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ì�È‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ì˙ÓÂÚÏÂ

ËÏ Â˜˜Ê�Â ÌÈ·ÏÂ˘Ó ‰¯‚˘· È�˘ÏÂÙ ÏÂÙÈ-‰Ê ÈÂÂÈÏÏ ÔÂÓÈÓ ÂÏ·È˜  ; ÌÈ„ÈÓÏ˙ ÔÎ ÂÓÎ
‰�È„Ó‰Ó ÍÎÏ ÔÂÓÈÓ ÂÏ·È˜ È‡ÂÙ¯ ÈÂÂÈÏÏ Â˜˜Ê�Â „ÁÂÈÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· Â„ÓÏ˘. 

 

Ì È È Ï Î Ï Î  Ì È ˜ Ê �-Ì È È Ï ‰ � È Ó 

 מלמדי� על כשלי� מערכתיי� שמקור� במחלוקות בי� משרדי� וגרמו 27דוחות מבקר המדינה
 :כמפורט להל�, ו� האינטרסי� הלאומיי� ולבזבוז כספי ציבורלפגיעה בתפקוד הממשלה בקיד

1. ˙ Â Î ¯ Ú Ó  Ï Ù Î: עקב מחלוקות בי�, לעתי��יחידות מקבילות במשרדי� שוני� , משרדיות
שטיפלו באות� הנושאי� פעלו ללא תיאו� ביניה� ועקב כ� לא גיבשו מדיניות אחידה בנושא מסוי� 

 . וא( גרמו לבזבוז משאבי�

י� להכשרת הנדסאי� וטכנאי� מוסמכי� מתקיימי� כיו� במכללות הכפופות לשני הלימוד, לדוגמה
,  חלק מהמכללות כפופות למשרד החינו� ומיועדות לתלמידי� לפני שירות צבאי�משרדי ממשלה 

 משרד החינו� � שני המשרדי� 1998עד שנת . ת ומיועדות למבוגרי�"וחלק� כפופות למשרד התמ
 שיתפו פעולה בעניי� קביעת מדיניות לאומית בכל הנוגע להסדרת � 28ומשרד העבודה והרווחה

. ובנוגע לאישור מגמות לימוד חדשות, מקצועות אלו בהתא� לנעשה בעול� ועל פי צורכי המשק
 פעלו שני המשרדי� הממשלתיי� ללא תיאו� 1998 ציי� מבקר המדינה כי משנת 29ב59בדוח 

כ� נוצר מצב של . חינות הגמר ובדרישות להסמכהבב, בתכני� הנלמדי�, בקביעת מגמות הלימוד
בכ� נמנעה למעשה האפשרות לביצוע תכנו� במישור הלאומי של  ו,בנושא זה לאומיתה יעדר ראייה

נוס( על כ� נגר� בזבוז . פיתוח כוח אד� של הנדסאי� וטכנאי� מוסמכי� העונה לדרישות המשק
פיקוח על מכללות שהפעילו שני של משאבי המדינה עקב פעילות� של מערכות כפולות ל

מבקר המדינה העיר בדוח כי מ� הראוי ששני המשרדי� יפעלו להקמת מנגנו� לתיאו� . המשרדי�
 .משרדי בנושא הכשרת ההנדסאי� והטכנאי� המוסמכי� ולגיבוש מדיניות לאומית בתחו� זה�בי�

טר� הקימו , וח בנושאכמעט שנתיי� לאחר מועד פרסו� הד, ואול� נמצא כי במועד סיו� הביקורת
 30יצוי� כי הצעת חוק פרטית. משרדי בנושא�ת ומשרד החינו� מנגנו� לתיאו� בי�"מנהלי משרד התמ

 כוללת הצעה למנגנו� תיאו� בי� 2010שהונחה על שולח� הכנסת במרס )  הצעת החוק�להל� (
 .המשרדי�

__________________ 

יתוח בתחו ייזו ומימוש של תכניות פ"בפרקי , )˘ ÁÂ„60·) 2010�È˙ , ראו למשל מבקר המדינה  27
ניהול הקניי� הרוחני במערכת הבריאות "; 405' עמ, "איוש נחלות פנויות"; 3' עמ, "התשתית

 .429' עמ, "הממשלתית
, שעד אז היו נתונות בידי שר העבודה והרווחה,  הועברו הסמכויות הנוגעות לחוקי העבודה2003בשנת   28

 .חר והתעסוקההמס, ומאז הוא מוגדר שר התעשייה, לשר התעשייה והמסחר
היבטי בפעילות המכו� הממשלתי להכשרה "בפרק , )˘ ÁÂ„59 ·)2009�È˙ , מבקר המדינה  29

 . ואיל1184#' עמ, )"ט"מה(בטכנולוגיה ובמדע 
30   . כ חיי כ/" של ח2243/18/פ' הצעת חוק מס; �2010ע"התש, חוק ההנדסאי והטכנאי המוסמכי
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Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ-12Ó˙‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ÔÈ‡ ÌÈ�˘ "˘ÓÏ ˙ Ú‚Â�· ÍÂ�ÈÁ‰ „¯
ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈ‡�ÎËÂ ÌÈ‡Ò„�‰ ˙¯˘Î‰Ï ,‰„ÈÁ‡ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ�È„Ó ‰˘·Â‚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú , „ÚÂÓ „ÚÂ

ÌÈ·‡˘Ó‰ ÊÂ·Ê·Â ˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÙÎ Ï˘ ·ˆÓ‰ Í˘Ó� ‰Ê ÁÂ„ ˙·È˙Î . ÏÎ
‡˘Â�· Ì‰È�È· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ ˙‡ ÂÓ„È˜ ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÍÎ ·˜Ú ˙‡Ê. 

 ציי� מנהל המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד 2010ובמבר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנ
החינו� כי נושא הכשרת הנדסאי� וטכנאי� מוסמכי� שנוי במחלוקת יותר מעשר שני� בעקבות 

עוד ציי� מנהל המינהל כי משרד החינו� לא ידע כי . ת"צדדיות של משרד התמ�החלטות חד
 הביא זאת לידיעתו כחודשיי� לאחר ר הסתדרות ההנדסאי�"וכי יו, מתגבשת הצעת חוק בנושא

ומאז התקיימו עשרות פגישות ע� כל הנציגי� הרלוונטיי� לניסוח הצעת , שההצעה הוגשה לכנסת
עקב הביקורת של משרד מבקר המדינה ולחצי� שהופעלו על , 2010רק באוקטובר , לדבריו. החוק

רה התקדמות רבה ת לנושא והתאפש"חל מפנה בהתייחסות משרד התמ, ת"הנהלת משרד התמ
 הייתה אמורה ההצעה לעלות 2010ולקראת סו( נובמבר , בעבודת הצוות ובגיבוש הצעת החוק

 . לאישור הנהלות שני המשרדי�

 ציי� האג( להכשרה ולפיתוח כוח אד� במשרד 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ובכלל� , כשרה המקצועיתת החליט על הקמת ועדה מייעצת לכל נושאי הה"ת כי שר התמ"התמ

ובה ישתתפו נציגי� ממשרד החינו� וכ� גורמי משק שוני� ואנשי חינו� , הכשרת הנדסאי� וטכנאי�
ת כי נקבע שאחד " ציי� משרד התמ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר . מקצועי

 ושיתו( ת לענייני הכשרה מקצועית יהיה להבטיח תיאו�"מתפקידי המועצה המייעצת לשר התמ
 .משרדי בנושא זה�פעולה בי�

 ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ÂÏÚÙ ·¯ ‰Î ÔÓÊ Í˘Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰È�È· ÌÂ‡È˙ ‡Ï· ‡˘Â� Â˙Â‡· ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó È�˘· ˙ÂÏÈ·˜Ó , ¯„ÚÈ‰Ï Ì¯‚ ¯·„‰Â ¯Á‡Ó

ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·ÏÂ ‡˘Â�· ‰„ÈÁ‡ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ�È„Ó , ˙�˘ ÛÂÒ „Ú ˙ÂÁÙÏ ÂÎ˘Ó�˘2010 . 

2. ˙ Â È ¯ Â · È ˆ  ˙ Â Î ¯ Ú Ó  Ï Ú  Ò Ó Â Ú ‰  ˙ ¯ · ‚ לעתי� גרמה התמשכות� של  :‰
 . כמפורט להל�, מחלוקות להגברת העומס על מערכות ציבוריות

)‡( Ë Ù ˘ Ó ‰  È ˙ �יש שהתמשכות� היתרה של מחלוקות גורמת לאזרחי� שנפגעי� מאי :·
 קבלת שירות שלו ה� זכאי� ממשרדי הממשלה לעתור לבית המשפט בבקשה שיורה למדינה

בכל מקרה "* כי " קבע בג200031יצוי� כי באוגוסט . להעניק לה� את השירות שהיא מחויבת לספק
שומה על הממשלה להכריע , שלכל אחד יש סמכות בעניי� הנדו�, של מחלוקת בי� משרדי ממשלה

� תמיהה על העובדה שמחלוקת בי�32*" שבה א( הביע בג1980והפנה לפסיקה משנת , "במחלוקת
  .שני שרי� על מדיניות� הכלכלית הובאה להכרעה בבית המשפטמשרדית בי� 

"  המרכז לזכויות אד� של אנשי� ע� מוגבלויות�בזכות " הגישה עמותת 2009באוגוסט , לדוגמה
 הזכאית למימו� ליווי צרכי� בריאותיי� מורכבי�יחד ע� תלמידה בעלת ") בזכות" עמותת �להל� (

בי� היתר בדרישה לחייב את המדינה , 33ת המשפט המחוזיעתירה מינהלית לבי, רפואי מהמדינה
לממ� לתלמידה את הליווי הנדרש אשר נמנע ממנה בשל המחלוקת בי� משרד החינו� למשרד 

__________________ 

, )3(2000על �תק, È„ÚÒ Ï‡ÂÓ 'Ú Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ"ÌÈ¯˘‰ È‰ �˘ 5159/98/ "בג ב�31.8.00בהחלטה מ  31
974. 

 .449) 2(ד לד" פ,˘¯ ‰˙ ˙Â¯ÈÙÏ ˙ÈÙÂ˙È˘ ‰„Â‚‡ È '‰ÈÈ˘Ú�Ù‡"‡ 879/79 /"בג  32

 .1645/09) ירושלי(מ "עת  33



 15 משרדיות מתמשכות�הטיפול במחלוקות בי�

 לבקשתלבית המשפט כי היא נעתרת המדינה בעקבות הגשת העתירה הודיעה . הבריאות בעניי� זה
 .מחקהוהעתירה נ, העותרות והיא תממ� לתלמידה ליווי רפואי

)·( ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˘ ‡ ¯  „ ¯ ˘ Ó:  להל� (משרד ראש הממשלה�הוא הגו( ) מ" משרד רה
. המרכז את עבודת משרדי הממשלה ומסייע בידי ראש הממשלה לטפל בסוגיות המובאות לפתחו

מ מטפל ביישוב מחלוקות בי� משרדי� וא( הביא במש� השני� לפתרונ� של רבות "אמנ� משרד רה
מ מחלוקות שלא היה צור� "העבירו משרדי ממשלה למשרד רהאול� נמצא כי פעמי� , מה�

במחלוקות שנמצאו באותה עת , למשל, מדובר. העמוס בפעילויות שוטפות, מ"להעביר� למשרד רה
או במחלוקות , מ"במחלוקות שמהות� לא התאימה לדיו� במשרד רה, בהלי� יישוב בי� המשרדי�

ות בעניינו נתונה בידי גורמי� סטטוטוריי� שהטיפול בה� התבצע במסלול פתרו� מוסדר שהסמכ
 .כגו� נושאי� הנמצאי� בתחו� הסמכות של המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה, אחרי�

˙Â˜ÂÏÁÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ¯„ÒÂÓ ÍÈÏ‰ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ , ˙‡ ·¯ÚÏ ÂÒÈ� ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó
ÔÈ·‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰Ó ˜ÏÁ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó-Û‡ Â‡ Ô�Â¯˙ÙÏ Ê¯Ê ˘Ó˘È˘ È„Î ˙ÂÈ„¯˘Ó 
‡˘Â�· ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÏÚ· ÌÂ˜Ó· ˙˜ÂÏÁÓ· ÚÈ¯ÎÈ . ÏÚ ¯˙ÂÈÓÂ ÛÒÂ� ÒÓÂÚ ÌÈ„¯˘Ó‰ Â¯ˆÈ ÍÎ·

‰¯ „¯˘Ó"Ó. 

 

✯ 

 

 ÌÈ�˘ ÂÎ˘Ó�˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ ˙Â¯˘Ú ÂÚÏ‚˙‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
˙Â·¯ ,ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê� ˙ÓÈ¯‚ ÍÂ˙-¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˜Ê�Â ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ,ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜Ï Ë¯Ù·Â‰ 

˙Â˘ÏÁ , ÌÈ˙ÚÏÔ˙Â‡È¯·Ï ‰�ÎÒÂ Ô˙ÁÂÂ¯· ‰ÚÈ‚Ù È„Î „Ú . 

 

 

 מנגנוני� ליישוב מחלוקות

כי הממשלה היא הרשות המבצעת והיא נושאת באחריות , בי� השאר, הממשלה קובע: חוק יסוד
 לענייני משרדו כלפי ראש תואילו לכל שר אחריות מיניסטריאלי, משותפת כלפי הרשות המחוקקת

פי ראש הממשלה לביצוע החלטות הממשלה ג� א� דהיינו השרי� אחראי� כל. הממשלה
 .מתעוררות בגינ� מחלוקות בי� המשרדי�

לעתי� נפתרו . הוק לפתרו� מחלוקות מהותיות�במש� השני� התגבשו בישראל כמה מנגנוני אד
המחלוקות לאחר שמשרדי הממשלה החלוקי� ביניה� קיימו מגעי� באמצעות הדרגי� השוני� 

 בחלק מהמחלוקות התקיימו המגעי� בי� �המחלוקות נבדלו זה מזה תהליכי יישוב . במשרדי�
חלק� הועלו לדיו� בדרג ,  בי� אגפי� מקבילי� במשרדי� השוני��המשרדי� בדרג המקצועי בלבד 

לעתי� החליטו בעלי תפקידי� במשרדי� . והיו מחלוקות שהועלו א( לדרג השרי�, לי�"המנכ
הלי� מעי� זה הוא חשוב . משרדיות לפתרו� המחלוקות�בי�החלוקי� למנות צוותי עבודה או ועדות 

 והראיה לכ� היא שהבדיקה העלתה עשרות �אול� הוא אינו נות� מענה לכל המחלוקות , וראוי
 .מחלוקות מהותיות שנמשכו זמ� רב ונותרו ללא הכרעה וללא טיפול
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 מנגנוני� שנקבעו לטיפול במחלוקות

 קבעו כי במקרה של מחלוקת 35משלה בהנחיותיו והיוע* המשפטי למ34הממשלה בהחלטתה
הממשלה קבעה בתקנו� לעבודת . משפטית בי� רשויות המדינה יכריע היוע* המשפטי לממשלה

פי די� הנתונה בידי שני שרי� או יותר ואי� �סמכות על: "כי)  תקנו� הממשלה�להל�  (36הממשלה
מכות משותפת ולא נענה בתו� השר שביקש מעמיתו להפעיל ס,  להפעלת הסמכותהסכמה ביניה�

 ".  יביא את המחלוקת בפני ראש הממשלה� יו� 30

ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰- È„¯˘Ó ÏÚ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ‡ÂÙ‡ ˙ÏËÂÓ ˙ÂÈ„¯˘Ó
Ì˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ¯˘‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,·˘ÈÈÏ ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï˘ ˙˜ÂÏÁÓ ˘È Ì‡Â , ÌÈ¯˘‰ ÏÚ

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È�ÙÏ ‰‡È·‰Ï . 

 

Ï ˘ Ó Ó Ï  È Ë Ù ˘ Ó ‰  ı Ú Â È ‰ ‰ 

התאמה או א( סתירה בי� �מחלוקות הגיעו להכרעה במשרד המשפטי� בעיקר על רקע אי, ככלל
חוות דעת משפטיות של יועצי� משפטיי� של משרדי� שוני� בנוגע לסמכויות או לחובות של 
המשרדי� בענייני� מסוימי� ולחלופי� על רקע חילוקי דעות בנוגע לעמדה המשפטית שתוצג בש� 

פעמי� לא מעטות . אשר לגביה נדרש היוע* המשפטי לממשלה להכריע, המשפטהמדינה בבית 
 :לדוגמה, טיפל משרד המשפטי� במחלוקות שהביאו לפניו גורמי� חיצוניי�

Ì È „ È Ó Ï ˙ Ï  È ‡ Â Ù ¯  È Â Â È Ï  Ô Â Ó È Ó: עקב המחלוקת בי� משרד החינו� למשרד , כאמור
 פנתה עמותת 2009ביולי . כ�הבריאות לא מימנה המדינה ליווי רפואי לתלמידי� שהיו זכאי� ל

 וביקשה כי המדינה 37*"בג�צי� בפרקליטות המדינה בהלי� קד�"למנהלת מחלקת הבג" בזכות"
וכי משרד החינו� לבדו או בשיתו( משרד הבריאות יקבע הוראות , תממ� את הליווי הרפואי האמור

 מורכבי� הלומד של כל תלמיד ע� צרכי� בריאותיי�מחייבות ופומביות לגבי זכותו , ברורות
 . את הליווי האמור לעילבמסגרת החינו� הרגיל לקבל 

קיימו בספטמבר , בעקבות פנייה של פרקליטות המדינה ללשכות המשפטיות של שני המשרדי�
ל משרד הבריאות דיו� ע� נציגי משרד האוצר ומשרד "ל משרד החינו� והמשנה למנכ" מנכ2009

כי העלות התקציבית למימו� , בי� היתר, א� סיכמו, לוקתובו ה� אמנ� לא הכריעו במח, המשפטי�
, תחולק שווה בשווה בי� משרד האוצר", ליווי רפואי לתלמידי� המשולבי� ולתלמידי� בסכנת חיי�

 ".משרד הבריאות והרשות המקומית, משרד החינו�

ÍÎ ,Ì„˜‰ ÍÈÏ‰ ˙Â·˜Ú· ˜¯-‚·" Ô·¯„Â ÏÈÚÏ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ·¯Ú˙‰ ı
˙‡ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˜ÙÒÏ ¯˘Ù‡È˘ ·È˙� Ì„˜Ï Ì‰È�È· ÌÈ˜ÂÏÁ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÏ‰�Ó 

˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì‰˘ È�ÂÈÁ‰. 

נוס( על מחלוקות משפטיות גרידא טיפל היוע* המשפטי לממשלה ג� במחלוקות מורכבות בעלות 
 כל גורמי רצוי שיפעל לכנס את, במקרי� כאלה. היבטי� תקציביי� והיבטי� של קביעת מדיניות

__________________ 

 . �28.4.93 מ78/תמ' בהחלטה מס  34
 .9.1000'  ובהנחיה מס1.0000' בהנחיה מס  35
 .�5.4.09 מ3' חלטה מס אישרה בה�32אשר הממשלה ה  36
37  ובו עותרי פוטנציאליי פוני אל מחלקת , הלי# לא פורמלי שנועד לחסו# הליכי משפטיי עתידיי

בלא תלות , צי במשרד המשפטי כדי שפניית תטופל במסגרת הלי# בדיקה כמו שיפוטי"הבג
 ./"בהגשת עתירה לבג
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המטה הנוגעי� בדבר על מנת לקיי� דיו� ע� כל הגורמי� המעורבי� במחלוקת כדי שה� יישבו את 
נמצא כי היוע* המשפטי לממשלה טיפל בהיבטיה� המשפטיי� של חלק . המחלוקת על כל היבטיה

ממחלוקות אלה ונדרש שלב נוס( ליישוב המחלוקת לאחר שהפנה את המש� יישובה לגורמי מטה 
הדבר גר� להתמשכות ההלי� לפתרו� ; כגו� משרד האוצר או משרד ראש הממשלה, רי�אח

 .המחלוקת

 

 ראש הממשלה ומשרדו 

עיקר הסמכויות והאחריות בנוגע לעבודת משרדי , הממשלה: בהתא� להוראות חוק יסוד, כאמור
 ,כל אחד מהשרי� אחראי כלפי ראש הממשלה לתפקיד שלו מונה. הממשלה ה� בידי השרי�

קובע את "ראש הממשלה , לפי תקנו� הממשלה. והממשלה נושאת באחריות משותפת כלפי הכנסת
דהיינו קובע ביזמתו או בעקבות בקשות השרי� אילו נושאי� יונחו על , "סדר יומה של הממשלה

בנושאי� אלו פועל ראש הממשלה מול שרי ; שולח� הממשלה לפי סדר העדיפויות הלאומי
התיאו� והביצוע של גופי , כדי להבטיח את התכנו�, באמצעות משרדוישירות או , הממשלה
 .הממשלה

מ טיפל במחלוקות ששרי� הביאו לפני ראש "משרד רה, נמצא שבהתא� להוראות תקנו� הממשלה
, בנושאי מדיניות, במחלוקות בנושאי� העומדי� בראש סדר העדיפויות של הממשלה, הממשלה

 . במחלוקות הכרוכות בהיקפי� תקציביי� גדולי�בנושאי� בעלי השפעות פוליטיות ו

כי , מר איל גבאי, מ"ל משרד רה" ציי� מנכ2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
משרדיות נתונה בידי השרי� הנוגעי� למחלוקת ומפע� לפע� �האחריות לטיפול במחלוקות בי�

,  להוראות תקנו� הממשלהבהתא�, נוהגי� שרי� להביא מחלוקות מהותיות לפני ראש הממשלה
במסגרת פנייה אישית , לעתי� תכופות מחליט ראש הממשלה. והוא נדרש לעניי� לפי מיטב שיפוטו

ל משרדו או על מזכיר "להטיל את משימת פתרו� המחלוקת על מנכ, או במסגרת החלטת ממשלה
יפויות של לאור ההיכרות המעמיקה שלה� ע� סדרי העד", ל המשרד"לדברי מנכ, זאת, הממשלה

, ולכפות הכרעה, הממשלה ובעיקר מכיוו� שיש לה� את המנדט של ראש הממשלה להכריע בסכסו�
 ". או להביא את הכרעת� לאישור ראש הממשלה או הממשלה

מ כי נוס( על מחלוקות אלה ובהתא� לסדר העדיפויות המקד� את "ל משרד רה"עוד ציי� מנכ
�ובלה אקטיבית בפתרו� בעיות ובניהול תהליכי� בי�מ ה"נוקט משרד רה, הממשלה להשגת יעדיה

ל "לדברי המנכ. משרדיי� מורכבי� על מנת להבטיח את התיאו� ושיתו( הפעולה בי� המשרדי�
משרדיות מתמשכות בנושאי� �הוא משקיע חלק לא מבוטל מזמנו וממרצו בפתרו� מחלוקות בי�

 מפתרונות אלו מאושררי� בהחלטות רבי�. מורכבי� ורגישי� ומשיג בכ� הישגי� ראויי� לציו�
מ פעל ליישוב המחלוקת בי� המשרד להגנת הסביבה למשרד הביטחו� "משרד רה, למשל; ממשלה

, ל למערכות לסילוק שפכי� ולטיפול בה�"בנוגע לאחריות לתקצוב חיבור� של מחנות צה
 אושרה � ולפיה שני המשרדי� יישאו באחריות לתקצוב הנושא �וההכרעה שהתקבלה בנושא 

 .38בהחלטת ממשלה

__________________ 

 .2010 מיוני 1770' החלטה מס  38
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ÂÁ˙ÙÏ Â‡·Â‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙¯ÎÈ� ‰ÓÂ¯˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È‚Èˆ�Ï˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ .
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È�ÙÏ Â‡È·‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÂ ÌÈ¯˘ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ˘ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ- È„È· ‰˙ÈÈ‰ ‡˘Â�· ˙ÂÎÓÒ‰˘ ¯Á‡Ó ÂÈÏ‡ Ô¯È·Ú‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈ„¯˘Ó
ÂËÂËËÒ ÌÈÓ¯Â‚ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯ , Ï˘ Ô�ÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï Â�Ù ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ

Ô‰·˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰Ó ˜ÏÁ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ�˜˙ ÈÙ ÏÚ , „¯˘Ó ˙Â·¯ÂÚÓ· Í¯Âˆ ‰È‰
‰¯"Ó .Î�Ó È¯·„Ï ÛÒÂ�·"‰¯ „¯˘Ó Ï" È�ÂÈÓ Ó2010 , „¯˘Ó ÏÙÈË ˙ÂËÚÓ ‡Ï ÌÈÓÚÙ
‰¯"˙Â‡ ÂÏÚ‰˘ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ˙Â·¯ÂÚÓ ·˜Ú ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÓÁË˘‰ È�Ù ÏÚ Ô ,˙Ò�Î‰ ÂÓÎ ,
‚·"‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÂ ı , ˘‡¯ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯ÂÓ‡Î Â‡·Â‰ ‡Ï ˙Â·¯ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ ÌÏÂ‡

‰Ï˘ÓÓ‰ ,Ô·˘ÈÈÏ È„Î ÏÂÚÙÏ Â˙ÏÂÎÈ· ‰È‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ .‰¯ „¯˘ÓÏ˘ ÈÂ‡¯" ÌÈÏÎ ÂÈ‰È Ó
Ô»aƒ‡· Ô„ÂÚ· Ô‰· ÏÙËÏÂ ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯˙‡Ï , ˙·ÂÁ ˙‡ „„Á˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ˙Ú· ‰·Â

¯˘‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ‰ÏÚ ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ�Â�‚�Ó‰ È�ÙÏ ˙ÂÏÚ‰Ï ÌÈ
Ì‰È�È· ¯Â˙ÙÏ Ì‰È„È· ,ÈÂ‡¯Î ‰˘Ú� ‡Ï ‰Î „Ú˘ ¯·„ . 

 

 ועדות שרי�

זמניות או לענייני� , כי הממשלה תמנה ועדות שרי� קבועות, בי� השאר, תקנו� הממשלה קובע
מ בתשובתו "ל משרד רה"ייחס מנכלעניי� זה הת. והיא תקבע את הרכב� ואת סמכויותיה�, מסוימי�

אחד המנגנוני� ,  בה כתב כי מלבד המנגנוני� המוזכרי� בדוח2010למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
שנועד לאפשר דיו� והכרעה , משרדיות הוא מנגנו� ועדות השרי��שנקבעו ליישוב מחלוקות בי�

 .שלהבמחלוקות בי� שרי� בנושאי� שאינ� מצריכי� את התכנסות מליאת הממ

היא אמנ� ; 39 ועדות שרי� לטיפול במגוו� ענייני�41, 2010עד דצמבר ,  הקימה32�הממשלה ה
 א( לא �אול� לא הסמיכה , הסמיכה שש מה� לטפל בתיאו� בי� משרדי ממשלה בנושאי� מסוימי�

 .משרדיות� לטפל בפתרו� מחלוקות בי��אחת 

ÂÏ Â�Ù‰ ‡Ï ÌÈ¯˘‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ Û‡ ‰˜È„·‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯˘ ˙Â„ÚÂ
‰Ê ÁÂ„ ˙¯‚ÒÓ· ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ . ÌÈ¯˘‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ‰‡¯�˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ

ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ·Â˘ÈÈÏ ÔÂ�‚�ÓÎ ˘Ó˘Ï ˙ÂÈÂ˘Ú- ˙Â�ÂÓ‡ Ô‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈ„¯˘Ó- 
 ˙˜ÂÏÁÓÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Û˙Â˘Ó ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ ˙ÂÚˆÓ‡·- Â˘Ó˘È Ô‰ ÈÎ Ú·˜� ‡Ï 

¯ÂÓ‡‰ ÔÂ�‚�ÓÎ‰ÊÎ ÔÂ�‚�ÓÎ ˙Â˘Ó˘Ó Ô�È‡ ÔÎ‡ Ô‰Â . 

 

 שימוש במנגנוני� שנקבעו לטיפול במחלוקות�אי

הסכמה בי� שרי� בנוגע להפעלת סמכות הנתונה �תקנו� הממשלה קובע כי במקרי� של אי, כאמור
יביא את ,  יו�30השר שביקש מעמיתו להפעיל סמכות משותפת ולא נענה תו� , בידיה� על פי די�

 .ראש הממשלההמחלוקת לפני 

__________________ 

ועדת השרי : ת אלה היא הקימה שתי ועדות שרי שנועדו לפתור מחלוקות ספציפיותנוס0 על ועדו  39
ומת� לביטול �ועדת השרי לעניי� המשא;  תכנית תחבורה לפיתוח הנגב והגליל�לענייני נתיבי ישראל 

 .הדדי של אשרות כניסה בי� ישראל ובי� אוקראינה
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ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙ÙÏ Ì‰È�È· ÌÈ˜ÂÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ˙Â·¯ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÈÎ ‡ˆÓ� .
Î�Ó‰Â ÌÈ¯˘‰ ÌÈÓÚÙ" Â„ÚÂ�˘ ÌÈ�Â�‚�Ó‰ È�ÙÏ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ Â‡È·‰ ‡Ï ÌÈÏ

 Ô‰· ÏÙËÏ-‰¯ „¯˘Ó " ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â Ó-‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó· Ï˘ÓÏ ÍÎ : 

1. È Î � Ï  Ì È È Ó Â ˜ È ˘  ¯ Ê Ú  È ¯ Ê È · ‡  Ô Â Ó È Ó‰ Á Â Â ¯ ‰  „ ¯ ˘ Ó  ˙ Â ¯ ‚ Ò Ó ·  Ì: 
שבעטייה לא סיפקה המדינה ככלל אביזרי , בנוגע למחלוקת בי� משרד הרווחה למשרד הבריאות

ציי� , לנכי� אשר שהו במוסדות תומכי� של משרד הרווחה, כגו� כיסאות גלגלי�, עזר שיקומיי�
 כי 2010מבר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצ, ר בעז לב"ד, ל משרד הבריאות"המשנה למנכ

בהירות לגבי המחויבות המשפטית של משרד הבריאות ושל משרד הרווחה למימו� �אכ� יש אי
הוא ציי� כי תקציב משרד הבריאות המוקצה להשתתפות במימו� . אביזרי� לשוהי� במוסדות

כ� שעיקר המחלוקת נוגע , כיסאות גלגלי� נקבע לפי צורכי האוכלוסייה שאינה שוהה במוסדות
 .  תקציב ייעודי במשרד הבריאות למטרה זולהיעדר

 בי� �לי משרד הרווחה ומשרד הבריאות ליישב מחלוקת זו "נמצא כי במש� יותר מעשור ניסו מנכ
 דנו 2009ביוני .  א� ללא הצלחה�היתר על ידי הקמת כמה ועדות משותפות לשני המשרדי� 

וסג� , ) שר הרווחה דאז�להל� (וג כ יצחק הרצ"ח, במחלוקת שר הרווחה והשירותי� החברתיי� דאז
א� ג� ה� לא הגיעו להסכמה בדבר מנגנו� משות( למימו� אביזרי , כ יעקב ליצמ�"ח, שר הבריאות

 .העזר לנכי� השוהי� במוסדות משרד הרווחה

 ‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡ÏÂ ˙˜ÂÏÁÓ· Â�„ ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ Ô‚ÒÂ Ê‡„ ‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘˘ ¯Á‡Ï ÌÏÂ‡Â
Ì‰È�È· ,Ê‡„ ‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ ‡È·‰ ‡Ï‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È�ÙÏ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡  , ÔÂ�˜˙ ˙ÚÈ·˜ ˙Â¯ÓÏ

ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰. 

ל "כ יצחק הרצוג כי מנכ"ח, ציי� שר הרווחה דאז, 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
המשרד פנה אליו כמה פעמי� בעניי� המחלוקת ע� משרד הבריאות בנושא אביזרי עזר לנכי� וכי 

ובהמש� ע� סג� שר הבריאות והתריע , כ יעקב ב� יזרי"ח,  דאזבשל כ� הוא נפגש ע� שר הבריאות
ל "ל משרד הרווחה פועל בעניי� מול מנכ"עוד ציי� שר הרווחה דאז כי מנכ. לפניה� על המצב

 הוא �וכי א� לא יצלח הניסיו� למצות את ההידברות בעניי� בי� שני המשרדי� , משרד הבריאות
 . יביא את הסוגיה לפני ראש הממשלה

Ó ÍÂ˙· ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ÌÚ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ Ê‡„ ‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ È„È· ‰ÏÚ ‡Ï˘ ¯Á‡30ÌÂÈ  ,
‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ�˜˙· Ú·˜�˘ ÈÙÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È�ÙÏ ‰‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ , ‰¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ

Î�Ó ÏÂÙÈËÏ"Î�Ó ÏÂÓ Â„¯˘Ó Ï"˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï ,ÏÚÂÙ· ‰˘Ú˘ ÈÙÎ . 

מר נחו� איצקובי* כי , רד הרווחהל מש" ציי� מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
סוכ� שצוות משות( של שני המשרדי� ימפה , באותו חודש, ל משרד הבריאות"בפגישתו ע� מנכ

כמו כ� ". יפעל לסגירת תור ההמתנה להספקת אביזרי�"את צורכי הנכי� במוסדות משרד הרווחה ו
 ".ווחלגיבוש מענה תקציבי משות( ארו� ט"יפעלו המשרדי� מול משרד האוצר 

ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈË Ï˘ ¯„ÂÒÓÂ ‰�·ÂÓ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
¯Â˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Î˘Ó�‰ ,˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ ‰È‰ Ô˙È� ,¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ „ÚÂÓ· , ˙‡ Ï˜‰ÏÂ

‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÎ�‰ Ï˘ ÌÏ·Ò. 
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2. Ë Ò Â Ù  ¯ Ú Â � Ï  È ¯ Ë ‡ È Î È Ò Ù  ‰ � Ú Ó-‡ „ ¯ ˘ Ó  ˙ Â „ Ò Â Ó ·  È Ê Â Ù ˘
‰ Á Â Â ¯  ובני נוער ששהו במוסדות של משרד הרווחה לאחר אשפוז פסיכיאטרי ילדי�, כאמור: ‰

לא קיבלו טיפול רפואי הול� בשל מחלוקת מתמשכת בי� משרד הרווחה למשרד הבריאות בנוגע 
 . לגו( האחראי לטיפול בה�

)‡(  „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙Â„ÒÂÓ· Â‰˘ ÌÏÂ‰ È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÌÈÒÂÁ‰Â ¯Á‡Ó
‰ÁÂÂ¯‰ ,‰È‰ ÈÂ‡¯ ,˙‰·‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ�˜˙Ï Ì‡ , ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ‡È·È ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÈÎ

‰�ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ÏÂÙÈËÏ ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ÏÂÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ÚÈ‚‰Ï ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‡Â‰ Ì‚Â ‰È‰Â , ‰È‰
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È�ÙÏ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ . 

Î�Ó È¯·„Ï"‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï  È�ÂÈÓ2010 , ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÈ„ ÏÎ· ‰ÏÚ ‡˘Â�‰- 
Î�Ó‰ ‚¯„·Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÙ‚‡‰ ‚¯„·"ÌÈÏ ,˙ÂÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï Ì‰ Í‡ . ˙ÙÒÂ� ‰·Â˘˙·

 ¯‡Â¯·ÙÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ2011Ó ÔÈÈˆ Î�" ‡˘Â�‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ÈÎ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó Ï
 ÌÈ�˘· ¯˘‰ ÌÚ ˙ÂÙËÂ˘ ‰„Â·Ú ˙Â˘È‚Ù·2009-2011 ˙ÂÈË¯˜�Â˜ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ¯Â‡Ï ÈÎÂ 

ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È�Ù· ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÔÂÎ�Ï Ê‡„ ‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ ‡ˆÓ ‡Ï. 
ÂÌÏÂ‡,‡ˆÓ�   ÈÎ¯ÂÓ‡Î ,¯‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ‰Â˘‰ ¯ÚÂ�‰ È�·Â ÌÈ„ÏÈÏ ‰˜ÙÈÒ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ‰ÁÂÂ

Â˜˜Ê� Ì‰ ÂÏ˘ È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ÏÂÙÈË‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ,˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙Ù È‡ ·˜Ú. 

הוא הדי� . עוד יצוי� כי לפי כללי מינהל תקי� יש לתעד דיוני� ופעולות של המשרדי� )ב(
תיעוד המהלכי� שביצעו גורמי המקצוע והמנהלי� לפתרו� המחלוקות ; במחלוקות בי� משרדי�

על אחת כמה וכמה כאשר , לוקות ולקידו� יישוב� ככל שנית�משמש תשתית לטיפול רצי( במח
 . מדובר בטיפול במחלוקת שנמשכת כמה שני�

 ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙ÂÈ�Ù ˙Â„Ú˙Ó‰ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡
·‰ „¯˘Ó· ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ Ï‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· È�˘ ÔÈ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ�ÂÈ„ Â‡ ˙Â‡È¯

‰Ê ‡˘Â�· ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ‚¯„· ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ „Ú .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Î�ÓÒ‰ È¯·„Ï" Ï
‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ,¯Ë�ÈÂ ÈËÂÓ ¯Ó , „¯˘Ó Ï‡ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÈ�Ù‰ ÏÎ

‰Ù ÏÚ· Â˘Ú� ˙Â‡È¯·‰ .ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó· ÌÈÏ‰�Ó‰Â ÚÂˆ˜Ó‰ ÈÓ¯Â‚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ‡Ï ‰
È‡Ï ‰Ó¯‚˘ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÈ· ÂÓ„È˜-‰¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÂ·˜Ï ÌÏÂ‰ È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË Ô˙Ó ,

˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈÏ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Â„ÚÈ˙ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ¯‡˘‰ ÔÈ· ,‰· ÛÈˆ¯ ÏÂÙÈË Ú�Ó˘ ¯·„. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙˜ÂÏÁÓ ˙Î˘Ó� ¯Â˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ Â·˘ ·ˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï Ô˙È� ‡Ï
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· Ú˘È È¯ÒÁ Ï˘ ‰ˆÂ·˜· È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Ó¯Â‚‰ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó È�˘ ÔÈ· .

Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ ÏÚ , ˘¯„� Ì‡Â-ÌÈ¯˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡·  , Ì‰È�È· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ
ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ¯ÚÂ�‰ È�·Ï ÌÏÂ‰ È¯Ë‡ÈÎÈÒÙ ÏÂÙÈË ¯È„Ò‰ÏÂ . ‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚È ‡Ï ÌÈ¯˘‰ Ì‡

‡˘Â�· Ì‰È�È· ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È�ÙÏ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ ÏÚ. 

3. Ì È „ È Ó Ï ˙ Ï  È ‡ Â Ù ¯  È Â Â È Ï  Ô Â Ó È Ó :מש� ב, המדינה לא מימנה ליווי רפואי, כאמור
, לחלק מהתלמידי� במערכת החינו� הרגילה הזכאי� לכ� על פי חוק, שלוש שנות לימודי� לפחות

 . בשל מחלוקת בי� משרד הבריאות למשרד החינו� בנוגע לאחריות למימו� זה

ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ ÔÈÈ�Ú· Ì‰È�È· ÌÈ˜ÂÏÁ ÂÈ‰ ¯˘‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÈÏ‰�Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ , ‰ÈÈËÚ·˘
ˆÏ È�ÂÈÁ ˙Â¯È˘ Â˜ÙÈÒ ‡Ï Ì‰ÍÎÏ È‡ÎÊ‰ ¯Â·È ,‰�Â¯˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ È„Î Â˘‚ÙÈÈ , Ì‡Â

‰�ÈÈ�Ú· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï , ˙˜ÂÏÁÓ‰˘ ¯Á‡Ó ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ Â�ÙÈ
‡„È¯‚ ˙ÈËÙ˘Ó ‡È‰ . 
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לי משרד הבריאות ומשרד החינו� יזמו פנייה ליוע* המשפטי "לא נמצאו אסמכתאות לכ� שמנכ
ביולי " בזכות"רק בעקבות פנייה של עמותת , כאמור. לממשלה כדי לקד� את פתרו� המחלוקת

התערב משרד המשפטי� במחלוקת ועקב כ� הגיעו , *"בג� למשרד המשפטי� בהלי� קד�2009
רק באוגוסט . המשרדי� להסכמה בדבר הדר� לספק את השירות שה� מחויבי� לתת על פי חוק

העבירה המזכירות , )2010שהחלה בספטמבר (א "לקראת תחילת שנת הלימודי� התשע, 2010
הפדגוגית במשרד החינו� חוזר למנהלי מחלקות החינו� ברשויות המקומיות וממנו עולה כי משנת 
לימודי� זו הורחבו אמות המידה למימו� ליווי רפואי לתלמידי� וה� כוללות ג� את התלמידי� 

 . המשולבי� והתלמידי� בסכנת חיי�

ÏÁ ˙ÂÁÙÏ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â�˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó·˘ ‡ˆÂÈ ÌÈÈ˙Â‡È¯· ÌÈÎ¯ˆ ÈÏÚ· Ì‰˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó ˜
È‡ÂÙ¯ ÈÂÂÈÏ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÌÈ·Î¯ÂÓ ,¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÌÈ„ÂÓÈÏ· Û˙˙˘‰Ï ¯ˆ·� Ì˜ÏÁÓÂ . 

 ציי� משרד החינו� כי עד כה טר� התקבלה הסכמת 2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 החינו� נדרש וכי מאחר שמשרד, משרד האוצר והמרכז לשלטו� מקומי להשתת( בתקצוב הנדרש

ל משרד הבריאות "ל משרד החינו� והמשנה למנכ"החליטו מנכ, בדחיפות למצוא פתרונות לסוגיה
�כי שני המשרדי� ה� שיישאו בנטל התקציבי ובאחריות מקצועית משותפת באמצעות ועדה בי�

בתשובתו למשרד מבקר . משרדית שתדו� בבקשות ותקצה את התקני� הנדרשי� לרשויות המקומיות
הבריאות והאוצר הגיעו להסכמה ,  הוסי( משרד החינו� כי משרדי החינו�2011מדינה מפברואר ה

 .לגבי אופ� תקצוב הליווי

ל משרד הבריאות כי עד כה לא " ציי� המשנה למנכ2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אמורי� לעיל אישר משרד האוצר את התקציב הנוס( בעבור הכללת התלמידי� הנמצאי� במצבי� ה

ל משרד הבריאות " ציי� המשנה למנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר . באותו הסדר
ל משרד החינו� ומשרד האוצר סוכ� שהליווי הרפואי במסגרת החינו� "כי במפגש שלו ע� מנכ

 . הרגיל ימשי� במלוא ההיק(

 „¯˘ÓÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÏ‰�Ó ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰
 ÏÎÏ È‡ÂÙ¯‰ ÈÂÂÈÏ‰ Ï˘ ÛÈˆ¯ ÔÂÓÈÓ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓÏ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ¯˙ÂÈ ¯È‰Ó

ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰. 

ר אבי "ד, 40ל משרד הבריאות דאז" ציי� מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
וענייני ולפי הכלי� ל המשרד באופ� מקצועי "כי הנושא טופל על ידי המשנה למנכ, ישראלי

הקצאת התקציב על �הפתרו� התעכב לנוכח אי, וכי על א( הסיכו� בי� המשרדי�, שעומדי� לרשותו
משרדיות רבות מקור� בכ� שתקציבי� �ל דאז כי מחלוקות בי�"עוד ציי� המנכ. ידי משרד האוצר

י הגידול במספר וג� במקרה זה לא עודכ� התקציב על פ, אינ� מתעדכני� לפי השינוי שחל בצרכי�
 . התלמידי� הזכאי� לליווי רפואי

 ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÏ‰�Ó ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï˘ ¯Á‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‰È�È· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ , ÚÈ¯ÎÈ˘ ˙�Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˙Â�ÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰

˙˜ÂÏÁÓ· . 

 

__________________ 
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 משרדיות �הצור� בהלי� מוסדר לפתרו� מחלוקות בי�

Ï ¯ÂÓ‡‰Ó ·Â˘ÈÈÏ ˙¯ÎÈ� ‰ÓÂ¯˙ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚ
˙Â˜ÂÏÁÓ .˙Â·¯ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ ÌÏÂ‡ ,˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙ ÂÎ˘Ó� ÌÈ˙ÚÏ˘ , Â‡·Â‰ ‡Ï ÏÏÎ
Ì˙ÚÈ„ÈÏ . ·Ò‰ÏÂ ÂÏ‡ ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯Â˙È‡Ï ÌÈÏÎ ¯ˆÈÈÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ ‰ÓÂ˘ ÔÎ ÏÚ

ÔÂ„�Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ .‡ ÌÈÏÎÒÒ·˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÏÚ
˙¯Â˘˜˙‰ ÈÓÂÒ¯ÙÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â�ÂÏ˙ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â�ÂÏ˙ ·Èˆ�Â ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„ ÏÚ ÔÎÂ. 

�השימוש במנגנוני הטיפול הקיימי� של ממשלות ישראל במחלוקות בי�, כפי שתואר בדוח זה
עתי� יותר ל, משרדיות בישראל נמשכות זמ� רב�רבות מהמחלוקות הבי�; משרדיות הוא חלקי

לא נקבע לוח זמני� : הטיפול במחלוקות לוקה בחסר; תו� פגיעה קשה באוכלוסיות שונות, מעשור
חלק ניכר מהמחלוקות ; מחייב לפתרו� המחלוקת ולא הותווה מסלול ברור להלי� פתרו� המחלוקת

 ;מ ומשרד המשפטי�" משרד רה�לא הגיעו לטיפול מנגנוני ההכרעה שנקבעו ליישוב מחלוקות 
חלק מהמחלוקות שבה� טיפלו מנגנוני� אלה הגיעו לידיעת� רק בעקבות מעורבות גורמי� חיצוניי� 

 .כגו� בתי המשפט

ע� , לי� של משרד ראש הממשלה בעבר ובהווה"בפגישות של צוות הביקורת ע� מנכ, נוס( על כ�
 משרד �טה לי� ותיקי� של משרדי ממשלה וע� בעלי תפקידי� בכירי� ומנוסי� במשרדי המ"מנכ

 הוסכ� על כול� כי מחלוקות רבות מדי אינ� מגיעות לפתרונ� המהיר �המשפטי� ומשרד האוצר 
 . והיעיל

 לישראל והיא מעסיקה מדינות רבות תמשרדיות אינה ייחודי�סוגיית המחלוקות הבי�, כאמור
�ברבות ממדינות ה, כ�. בעול�OECD41משלהלי� לפני ישיבות המ" מתכנסת בקביעות ועדת מנכ ;

לי המשרדי� "לעתי� קרובות עוסקי� מנכ. ברוב המקרי� מזכיר הממשלה מנהל מפגשי� אלו
כשלב מסכ� לפני דיו� בנושא , משרדיות בנושאי מדיניות�במפגשי� אלה בפתרו� מחלוקות בי�

 . 42בממשלה

ל לי� שנפגשות לפני כל ישיבה ש"לצד מרבית ועדות השרי� פועלות ועדות מנכ,  למשל43בבריטניה
לי� בישיבה "לעתי� פותרי� המנכ. במחלוקות בי� המשרדי�, בי� היתר, כדי לדו�, ועדת השרי�

במקרי� אחרי� . באופ� שכבר אי� צור� בכינוס ועדת השרי� בנושא, מקדימה את כל חילוקי הדעות
כגו� דנמרק , במדינות אחרות. לי� בסוגיה מסוימת מייעל את הדיו� בוועדת השרי�"דיו� המנכ

�משרדיי� לפתרו� מחלוקות בי��נעשה שימוש שיטתי בוועדות או בצוותי עבודה בי�, 44מניהוגר
 . משרדיות

נוכח , למשל. יצוי� כי ג� בישראל מתקיימי� הליכי� מוסדרי� לפתרו� מחלוקות בי� גופי� ציבוריי�
 בי� חברותהסדיר המחוקק הלי� שיטתי ליישוב מחלוקות , ריבוי מחלוקות בענייני תשתיות

במסגרת תיקו� לחוק החברות )  חברות תשתית�להל�  (בענייני תשתיותהעוסקות ממשלתיות 

__________________ 
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43  Guide to Cabinet and Cabinet Committees, Cabinet Office, London. 
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יישוב כי תוק� ועדה ל, בי� היתר, ההלי� קובע).  החוק�להל�  (197545�ה"התשל, הממשלתיות
אשר תפסוק בסכסוכי� בי� חברות תשתית בענייני� המפורטי� בחוק )  הוועדה�להל�  (סכסוכי�

הוועדה היא בעלת הסמכות , ככלל; מעכב או עלול לעכב עבודות תשתיתלרבות בסכסו� ה
שר הממונה על חברת תשתית או שר האוצר , חברת תשתית; הבלעדית לדו� בסכסו� ולפסוק בעניינו

על , ככלל; רשאי� לפנות לוועדה בבקשה לפסוק בעניינו של סכסו� א� היא מוסמכת לעשות כ�
אלא , ודי� הכרעתה כדי� פסק די� סופי של בית משפט,  יו�45ו� הוועדה להכריע בעניי� הסכסו� בת

 . א� כ� הוגש לבית המשפט לענייני� מינהליי� ערעור בשאלה משפטית הנוגעת לה

 ˙ÂÓÎ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌˆÓˆÏÂ ˙ÈÚÂˆÈ·‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙·ÂÁ
ÔÈ·‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰- ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÈ„¯˘Ó-¯ ÔÓÊ ˙ÂÎ˘Ó�˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ „ÂÁÈÈ·  ·- ˜¯ ‰�È‡ 
˙ÈËÙ˘Ó ‰·ÂÁ-„ÂÒÈ ˜ÂÁ· ‰¯Â˜Ó˘ ˙È˙˜ÂÁ , ÈÙÏÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ ‰·ÂÁ Ì‚ ‡Ï‡

 Ï˘· ˙ÂÓ¯‚�‰ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÚÈ¯Î˙Â ÏÂ˘Ó˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÌÈÙˆÓ‰ ‰�È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡
 Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯ˆÂÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· ˙ÂÚ‚ÂÙÂ ·¯ ÔÓÊ ˙ÂÎ˘Ó�‰ ‰È„¯˘Ó ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ

˜ÙÒÏ .ÂÊ ‰·ÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ,ÈÂ‡¯ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÏÂÎ ‰ÂÂ˙Ó Ú·˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ -
ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜· Â‡ ·Â˙Î Ï‰Â�· ˙ÂÈ„¯˘Ó , ˜Ê�‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏÂ Ô‰· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î

Ô‰Ó Ì¯‚�‰ . Ì˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ÌÈ¯˘‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ È�ÙÏ „„ÁÏ ˘È ÏÂÎÏ ˙È˘‡¯ ‰Ê ‰ÂÂ˙Ó·
˙È�ÂËÏ˘‰-˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ ÁÈ�Ê‰Ï ‡Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ ,Ú‚ÂÙ‰ ‰Ï‡Î „ÂÁÈÈ· Ë¯Ù·Â ¯Â·Èˆ· ˙Â

˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ,ÚÓ˘� „ÈÓ˙ Â�È‡ ÔÏÂ˜˘ . È�˘· ‰Ê ‰ÂÂ˙Ó· ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ·È˙� : 

1.  ˙ Ó Ê Â È  ‰ ˘ È ‚)Â ¯ Ù-˙ È · È Ë ˜ ראוי כי הממשלה תנקוט אמצעי� למניעת : )‡
משרדי בדרגי� השוני� �בכלל זה להסדרה של התיאו� הבי�, משרדיות�היווצרות� של מחלוקות בי�

יצירת פורומי� להידברות בי� משרדי� העוסקי� , ברורי� ושיטתיי�, עות נהלי� משותפי�באמצ
בהירות בחלוקת הסמכויות �מניעת אי, 46התאמות בי� חוקי��מניעת אי, בתחומי� משיקי�

 . והתפקידי� ועוד

כדוגמת ועדות , הקימו משרדי ממשלה ועדות משותפות לטיפול בתחומי ההשקה ביניה�, כ� )א(
אשר באמצעות� הצליחו המשרדי� לצמצ� את המש� , מו משרד הרווחה ומשרד הבריאותשהקי

כ� ג� נקבעו . הפגיעה באזרחי� שניזוקו בשל מחלוקות ביניה� וא( לקד� את פתרו� המחלוקות
 .לי משרדי�" בדרג מנכ� מטה מול מטה �פגישות תקופתיות של מטות משרדי� 

מר איל , מ"ל משרד רה" ציי� מנכ2010ה מנובמבר בתשובתו למשרד מבקר המדינ, כ� ג� )ב(
הוא , לדבריו, וכ�. משרדיות�כי הוא מסכי� שיש לנקוט גישה יוזמת לפתרו� מחלוקות בי�, גבאי

המאפשר דיו� , לי� של משרדי הממשלה"נוהג לכנס במשרדו אחת לחודש פורו� של המנכ
עילות זו עשויה לצמצ� את כמות פ. בנושאי� שוני� וא( מביא לעתי� לפתרו� מחלוקות ביניה�

או לפחות לפתוח גשר להידברות ישירה אשר תסייע לקד� את ההלי� לפתרו� , המחלוקות
 . המחלוקות

, מר רענ� דינור, מ לשעבר"ל משרד רה" חיזק מנכ2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 ובכלל זה כנס שנתי �ה לי משרדי הממשל"דברי� אלה וציי� כי הכנסי� השוני� שקיי� ע� מנכ

לזיהוי , משרדיי�� תרמו רבות לשיתופי פעולה בי��להצגה ודיו� בתכניות העבודה של המשרדי� 
לי� ג� בנושאי� השנויי� "ולהידברות ישירה בי� המנכ, כפילויות בפעילויות של משרדי� שוני�

 . במחלוקת בי� משרדיה�

__________________ 

 .3פרק חשהוסי� לחוק בי היתר את ,  לחוק החברות הממשלתיות24 אישרה הכנסת את תיקו �28.7.08ב  45
התאמות בי חוקי$ גרמו להיווצרות המחלוקת בנוגע לפיקוח על מזו רפואי הנית לבעלי חיי$ �אי  46

 .ולהתגלעות המחלוקת בנושא מימו ליווי רפואי לתלמידי$, שמה$ ניזו האד$
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, ר שמשו� שושני"ד, ל משרד החינו�" מנכ הדגיש2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
כי הגדרות ברורות של תחומי האחריות והסמכויות של כל משרד ייעודי עשויות למנוע את הצור� 

, וכי העובדה שמשרדי� עוסקי� בתחומי� שאינ� באחריות�, משרדיות�בטיפול במחלוקות בי�
 .פגיעה בשירות לאזרחלמחלוקות ובעיקר ל, גורמת לבלבול, בסמכות� ובייעוד� המקורי

‰È„¯˘Ó ÔÂÂ‚Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙˘ÏÂÁ ‰·˘ ˙ÙÚÂÒÓÂ ˙·Î¯ÂÓ ˙Î¯ÚÓ· , ÈÓÂÁ˙ ˘È˘ ÈÚ·Ë
ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈ„¯˘Ó ÔÈ· ÌÈ·¯ ‰˜˘‰ , È�˘ Ï˘ ÌÏÂÙÈËÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÓÂÁ˙ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ

¯˙ÂÈ Â‡ ÌÈ„¯˘Ó .˙Â˜ÂÏÁÓ Ï˘ Ô˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ÚÂ�ÓÏ Ô˙È� ‡Ï ÔÎ ÏÚ ; ˘È ˙Ú· ‰·
ÂÊÈ ÌÈ„Úˆ Ì„˜ÏÌÈÓ ,Â¯Ù-ÌÈÈ·ÈË˜‡ ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Ô˙ÚÈ�ÓÏÂ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙ÂÓÎ ÌÂˆÓˆÏ ,

 ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ Â�ÈË˜ÈÂ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Â¯È„‚È ¯˘‡
˙Â˜ÂÏÁÓ ;Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ˘È"˙ÂÂˆ˜ ˙¯È‚Ò "‰˜È˜Á È‡˘Â�· , ÔÎÂ

ÔÈ·‰ ÌÂ‡È˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‰¯„Ò‰Â ˜ÂÊÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡·-È„¯˘Ó ,·¯Ï ÌÈÓÂ¯ÂÙ ˙¯ÈˆÈ ˙Â
‰¯È„Ò ˙Â¯·„È‰Ï , ÌÂ¯ÂÙÂ ÌÈ˜È˘Ó ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â„ÚÂ ÔÂ‚Î

Î�Ó"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏ . 

2.  ‰ ¯ È „ Ò Ó Â  ‰ · È ‚ Ó  ‰ ˘ È ‚)˙ È · È Ë ˜ ‡ ¯( : ÏÂÏÎ˙˘ ˙È�·ÂÓ ˙È�Î˙ ˘·‚Ï ˘È
˙Â˜ÂÏÁÓ ·Â˘ÈÈÏ ÏÈÚÂÓÂ ÏÈÚÈ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈ�Â�‚�ÓÂ ÌÈÏ‰� .ÂÏ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÏÏÎ· Á

‰ÓÂÈÒÏ „Ú ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈÏ ÍÈÏ‰· ·Ï˘ ÏÎÏ ÌÈ�ÓÊ . ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÏÈË‰Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯˘‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ , ÚÂ·˜Ï ÛÒÂ�·Â

Ô�Â¯˙ÙÏ ÏÂÚÙÏÂ ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯˙‡Ï ÌÂÊÈ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˙·ÈÂÁÓ ‰Ï˘ÓÓ‰˘. 

� רבות או לא הסתיי� עד מועד סיו� כפי שעולה מדוח זה הטיפול במחלוקות רבות אר� שני
ופעמי� בשלבי� של עירוב , לפעמי� נקטע הלי� יישוב המחלוקת במשרדי� החלוקי�. הביקורת

למשל נמצא , עוד יצוי� כי לעתי� התאר� מש� הטיפול במחלוקת בשל חוסר יעילותו. גורמי המטה
במקו� בהלי� , ט אחר פרט פר�כי משרדי המטה טיפלו בחלק מהמחלוקות המורכבות בהלי� טורי 

 .ובכ� האריכו את הלי� יישוב המחלוקת ,אחוד המתכלל את כל היבטי הסוגיה

מ כי הוא סבור שתקנו� "ל משרד רה" ציי� מנכ2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
וקבע כי האחריות , הממשלה נות� בידי השרי� כלי� טובי� כדי להביא את המחלוקות להכרעה

ל "מנכ. ריאלית לפתור את המחלוקות או להביא� לפני ראש הממשלה מונחת לפתח�המיניסט
משרדיות המובאות לטיפולו על ידי ראש הממשלה או �מ הבחי� בי� מחלוקות בי�"משרד רה
ובי� מחלוקות המובאות לפתחו ; שבה� הוא מחויב לטפל, בהתא� לתקנו� הממשלה, הממשלה

הוא מתעד( בהתא� לסדר היו� של ראש הממשלה בערוצי� אחרי� אשר את הטיפול בה� 
שבה� , וכי הדבר נועד להבטיח שמשרד ראש הממשלה יפעל בסוגיות מרכזיות, והממשלה

עוד ציי� . התערבותו והובלתו נחוצות לקידו� תהליכי� שהממשלה הגדירה בסדר העדיפויות שלה
מנגנו� כזה היה : משרדית�בי�מ לעסוק בכל מחלוקת "כי לא בכדי אי� מנגנו� המחייב את משרד רה

על כ� סדר ; משתק את המשרד ולא מאפשר לו לסייע לממשלה בהשגת היעדי� שקבעה לעצמה
מ לטיפול במחלוקות והקריטריו� הראוי להקצות את משאב הזמ� "העדיפויות של משרד רה

מ לטיפול "ותשומת הלב הניהולית של ראש הממשלה ושל הפורו� הבכיר ביותר במשרד רה
. חלוקות צריכי� להיקבע על פי מהות המחלוקות וסדר היו� של ראש הממשלה ושל הממשלהבמ

משרדיות שלא הוכרעו לאור� �הסיבה העיקרית לריבוי המחלוקות הבי�, מ"ל משרד רה"לדעת מנכ
לי משרדיה� במנגנוני� העומדי� לרשות� לפתרו� "השימוש של השרי� או מנכ�היא אי, זמ�

, מ"לי� במשרד רה"פורו� המנכ, לי המשרדי�"מי� שהוקמו ביזמת מנכמחלוקות כדוגמת פורו
 .משרדיות וכ� פנייה לראש הממשלה במקרי� שבה� לא מושגת הסכמה�ועדות בי�

, יק'מר יוסי קוצ, מ לשעבר"ל משרד רה" ציי� מנכ2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
כדוגמה לחשיבות . בעניינ� של מחלוקותכי יש לקבוע דר� שתחייב את משרדי הממשלה להכריע 
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אשר המהל� הנדרש להפכ� לרשות , יק את שירותי הכבאות'שיש להסדרת המחלוקות ציי� מר קוצ
השלטו� המקומי , משרד הפני�, ממלכתית אחת מחייב לפתור מחלוקות רבות בי� משרד האוצר

עוד ציי� כי א� לא . �וחוסר היכולת לפתור מחלוקות אלו גר� למחדל מתמש, וגורמי� נוספי�
נושאי� , הרי שנוכח המבנה הפוליטי הקיי� במדינת ישראל, תימצא דר� מחייבת לפתרו� מחלוקות

 .רבי� בעלי חשיבות לא יטופלו ג� בעתיד

ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�Â�‚�Ó‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ- Ì�È‡ ˙ÂÈ„¯˘Ó
ÌÈ˜ÙÒÓ ;‡È‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì�Ó‡ÌÈ¯˘‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘  ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÚÈ„ÈÏ Ô‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÍÎ· ÌÈÁÈÏˆÓ Ì‰ ÔÈ‡ Ì‡Â , ‰Ï˘ÓÓ‰ Ì‚ ÌÏÂ‡
˙·ÈÂÁÓ ,˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó , ¯˘‡ ˙ÂÎ˘Ó˙Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯˙‡Ï ÌÂÊÈ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ

Ô�Â¯˙ÙÏ ‡È·‰ÏÂ ¯Â·Èˆ· ˙ÂÚ‚ÂÙ . 

מ או בידי "דרכי� שונות בידי משרד רהמשרדיות ופתרונ� אפשר שייעשו ב�איתור מחלוקות בי�
ממשלתית ובעל תוק( ומעמד אפקטיבי שלא �ובלבד שיהיה זה גור� בעל ראייה כלל, גור� אחר

וזאת תו� מחויבות ללוח זמני� , אלא לאחר שהגיעה ליישובה המלא, יפסיק את הטיפול במחלוקת
 . מחייב וקצר ככל האפשר

ל "לי� של משרדי הממשלה שמקיי� מפע� פע� מנכ"נכנית� א( לאתר מחלוקות במהל� מפגשי המ
בטיפול במחלוקת יכולי� . מ או כחלק מהדיו� בתכנית העבודה השנתית של המשרדי�"משרד רה

 משרד המשפטי� במחלוקת משפטית גרידא או �להשתת( גורמי המטה המטפלי� כיו� במחלוקות 
 א� אי� �העדיפויות של הממשלה מ במחלוקות הנוגעות לנושאי� העומדי� בראש סדר "משרד רה

אפשר שהמנגנו� המיטבי לטפל במחלוקות מורכבות אשר לה� היבטי מדיניות וכ� היבטי� . די באלו
. מ"של משרדי המטה בראשות משרד רה) שולח� עגול(משפטיי� ותקציביי� הוא פורו� משות( 

 את התמשכות המחלוקת משרדיות וכ� למנוע�פורו� זה יוכל לתכלל את כל היבטי המחלוקות הבי�
 .הנגרמת מהטיפול הטורי בה

‰Ê ÁÂ„Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ� , ÔÂ¯˙ÙÏ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ˘¯„�
ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ÔÂ¯˙Ù ÍÈÏ‰· ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ÈÚ·‰-˙ÂÈ„¯˘Ó ,˙Ó¯Â‚‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈÁ¯Ê‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ

ÌÈ˜Ê�ÏÂ ‰�È„Ó‰Ó ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ Ì‰Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÎÂÊ Ì�È‡˘ÌÈÈÏÎÏÎ - ÌÈÈÏ‰�ÈÓ
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ. 

 

 

 סיכו�

 Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ Ï˘ ˙Â˘˜‰ ˙ÂÏÈ˘Ó‰ ˙ÂÈÚ·Ó ˙Á‡ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
Ô‰È˙Â¯Â„Ï :‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ˙Â¯˘Ú ˘È ,˙Â·¯ ÌÈ�˘ ˙ÂÎ˘Ó� Ô˜ÏÁ , ÌÈ˙ÚÏ

¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Û‡ ,ÔÂ¯˙Ù ÏÏÎÏ ÂÚÈ‚‰˘ ÈÏ· .˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ ÂÈ‰ ÌÈ˙ÚÏ"Â‡ÒÈÎ‰ ÔÈ· ÂÏÙ�˙ " Â‡
‚· ÔÂ‚Î È�ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ ˙Â·¯Ú˙‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ˘„ÂÁ Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘"ı . ÌÈ˜Ê� ÂÓ¯‚ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰

 ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ¯ÎÈ�-ÌÈ¯È˘È Ì˜ÏÁ  ,˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ¯˜ÈÚ· , Ô‰Ï ˙Â�˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÏÈÏ˘·
˜ÂÁ· ,È�ÂÈÂÂ˘ Â�È‡˘ ÏÂÙÈË· ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· ÔÂÎÈÒ· Û‡Â ;ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê� Ì˜ÏÁÂ-

Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈÈÏ‰�ÈÓ‰�È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ï . 
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 ¯Á‡ ¯˘ ÔÈ·Â Â�È· ˙˜ÂÏÁÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ È�ÙÏ ‡È·È ¯˘ ÈÎ ¯ÂÓ‡Î Ú·Â˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÂ�˜˙
˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰ È·‚Ï . ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‡È‰ ‡„È¯‚ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ ·Â˘ÈÈÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ .‰Ï‡ ˙ÂÚÈ·˜ „·ÏÓ Í‡ , ‰�·ÂÓ ÍÈÏ‰˙ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
Ó ·Â˘ÈÈÏ È˙ËÈ˘ÂÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁ-˙ÂÈ„¯˘Ó , Ì‰È�È· ÌÈ˜ÂÏÁ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÈÏÚÂÙ ‰Ê ÏÏÁ ÍÂ˙·Â
˙ÂÈ‡¯˜‡ ˙ÂÓÊÈ· ,‰¯Â¯· ÔÓÊ ˙¯‚ÒÓ ‡ÏÏÂ ˙�ÂÂÎÓ „È ‡ÏÏ ; ‰ÊÎ ÔÙÂ‡· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ

ÌÈ�Â˘ ÌÈÚˆÓ‡· ‰˘Ú� ,ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ�ÂÈ„ Ì‰·Â ,ÔÈ· ˙Â„ÚÂ-˙ÂÈ„¯˘Ó , ÚÂÈÒÏ ‰ÈÈ�Ù
‰ËÓ‰ È„¯˘Ó . „ÂÚ ÏÎ ÌÈÈÂ‡¯ Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈÚˆÓ‡ ˜¯Ù ÍÂ˙· ·˘ÈÈÏ ÌÈ¯˘Ù‡ÓÂ ÌÈÏÈÚÈ Ì‰

˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ¯È·Ò ÔÓÊ. 

ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�Â�‚�Ó‰ ÈÎ Ì‚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ- Ì�È‡ ˙ÂÈ„¯˘Ó
ÌÈ˜ÙÒÓ .ÌÈ¯˘‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì�Ó‡ , „Á‡ ÏÎ
ÂÓÂÁ˙· ,˘‡¯ ˙ÚÈ„ÈÏ Ô‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÍÎ· ÌÈÁÈÏˆÓ Ì‰ ÔÈ‡ Ì‡Â‰Ï˘ÓÓ‰  ; Ì‚ ÌÏÂ‡

˙·ÈÂÁÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó , ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯˙‡Ï ÌÂÊÈ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ
Ô�Â¯˙ÙÏ ‡È·‰ÏÂ ¯Â·Èˆ· ˙ÂÚ‚ÂÙ ¯˘‡ ˙ÂÎ˘Ó˙Ó ,ÔÂÎ�Ï ‰‡¯˙˘ Í¯„ ÏÎ· . 

‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�Ï , ‰ÈÚ·· ÏÂÙÈËÏ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ˘¯„�
ÏÁÓ ·Â˘ÈÈÏ ÍÈÏ‰ ˙¯„Ò‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÓÈÈ˜‰ÔÈ· ˙Â˜Â-˙ÂÈ„¯˘Ó , ÌÈÁ¯Ê‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙ÂÓ¯Â‚‰

ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê�ÏÂ ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ Ì‰Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÌÈÎÂÊ Ì�È‡˘-ÌÈÈÏ‰�ÈÓ . 

 


