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 מינהל מקרקעי ישראל

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

אב �הכנת תכנית: ובעיקר, נעשתה ביקורת על ניהול מערכות המידע במינהל
אבטחת המידע ; כספי� וארכיב, מערכת עסקות; ותכניות עבודה שנתיות

 .והשימוש במערכת הממוחשבת לגביית חובות

 

 ניהול מערכות המידע 

 תקציר

שה� , מופקד על ניהול� של מקרקעי ישראל) ינהל המ�להל (מינהל מקרקעי ישראל 
המערכות הממוחשבות שלו אמורות . ישראל מהקרקעות שבשטח מדינת �93%כ

לתרו� לקיצור מש! ; מקצועי ומתועד כהלכה, אחיד, סדור, להבטיח טיפול יעיל
לשפר את ; לשמש כלי לקיו� פעולות בקרה; הטיפול בפניות אליו ובקבלת השירותי�

על החלטות , לאפשר בקרה שוטפת על תהליכי�; עולות של עובדי המינהלאמינות הפ
 . ועל הפקת נתוני� ולאפשר את הצגת� בחתכי� שוני� לפי צרכי� משתני�

, ספר נכסי�, חוכרי�,  כספי��חלק ממערכות הליבה הממוחשבות של המינהל 
חל המינהל  ה2010רק באוגוסט .  שנה30 ה בנות �תכנו ומערכת משפטית , פינויי�
באפיו
1

א! פיתוח המערכות , פרט למערכת כספי�,  מחדש של מערכות המידע האלה
 . החדשות ויישומ יאר! שני�

 

 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על מערכות המידע 2010אוגוסט �בחודשי� מרס
אב �הכנת תכנית: נבדק ניהול המחשוב במינהל ובעיקר. במינהל מקרקעי ישראל

אבטחת המידע והשימוש ; וארכיב, כספי�, מערכת עסקות; ותכניות עבודה שנתיות
הביקורת נעשתה בעיקר באג' המידע של . במערכת הממוחשבת לגביית חובות

 .המינהל ובאג' הכספי�

 

__________________ 

, ותכניה מהותה, בו מוגדרות דרישות המערכתששל מערכת מידע אפיו הוא שלב במחזור החיי�   1
 .המשתמששל ראות ה מנקודת עיקרב



 ב61דוח שנתי  708

 עיקרי הממצאי�

 מחשוב ולא עקבה אחר עבודתו של אג� מידע באופ� ותהנהלת המינהל לא קבעה מדיני
יכ� חסר המינהל את התשתית הניהולית הדרושה לניהול מער� המחשוב ולפ, יסודי

2007בהתא� להחלטת הממשלה ממרס 
2

 . 

לא התאימו לדרישות נוהל , תכניות העבודה של אג� מידע לא היו מפורטות דיי�
ח"מפת

3
 אב למחשוב תכנית� הכיהמינהל ג� לא .  ולא שיקפו במלוא� את משימותיו

לא הכי� אג� מידע תכנית עבודה , 2010אוגוסט , הביקורתעד מועד תו� . 2005מאז 
 .2010לשנת 

הדרג הניהולי במינהל ובכללו מנהלי המחוזות לא בדקו את הפעולות הידניות הנעשות 
התברר כי המערכת  .במערכת הממוחשבת באמצעות מערכת בקרת הפעילויות

ניתוח בלי , ליהניהו דרגלבקרה  ככלי ה ביזמת אג� מידענכתבו ינהאופיהאמורה 
 ופתחהיעדר הבקרה ומספר� הרב של הפעולות החריגות . המשתמשי�צרכי� ע� 

 .שגיאות או לשימוש לרעה במערכתפתח ל

לא נבדקו ולא היו כלי� , המוגדרות כפעולות חריגות, פעולות חיוב וזיכוי ידניות
, ידוקבניגוד לחוזר חשב המינהל ולסדרי ב. ממוחשבי� שיתריעו עליה� באופ� שוט�

לבצע , המערכת הממוחשבת מאפשרת לעובדי� במינהל שאינ� עובדי הגזברות
פעולות אלה בוצעו בידי פקידי� שלא . חיובי� וזיכויי� ידניי� בחשבונות החוכרי�

  .נתו�שינוי התריעה על  ה שהמערכתובלי, הממוני� עליה� לש� כ�אישור נזקקו ל

ויש לה� , פול בעסקות עתירות כספי�הכרוכות בטי נעשות פעולות "חוכרי�"במערכת 
 חכירה דמי היוו�; שטח או יהיבנ תוספת; זכויות העברת: על אלההשפעה מכרעת 

אומתו והושלמו בידי גור� אחד פרטי� אול� ה. המשכנת לרישו� תחייבותה; שנתיי�
בי� " הפרדת תפקידי�"בניגוד לעקרו� , בלבד ללא דרישה לאישור של גור� נוס�

 . לגור� המאשר ובניגוד לסדרי בידוק מתאימי�הגור� המבצע

. מער� הכספי� של המינהל נוהל באמצעות מערכת מחשוב מיושנת בת עשרות שני�
ה"הניסיונות שנעשו במש� חמש שני� לא הצליחו לשלב את מערכת מרכב

4
 או חלקי� 

 . ממנה במינהל

ידע המינהל לא השכיל להשתמש באפשרויות הגלומות במערכת הממוחשבת ובמ
לקביעת סדרי עדיפויות לטיפול בחייבי� ולייעול , האגור בה למעקב אחר גביית חובות

המינהל לא נוהג להפיק דוח גיול חובות. הטיפול בתיקי�
5

א� שקיימת אפשרות , 
. והוא ג� לא מפיק דוחות המרכזי� את סכומי החובות והתפלגות�, טכנית להפקתו

__________________ 

 ".ועדות היגוי למחשוב" בנושא 20.3.97� מ9/בק' החלטה מס  2

 נוהל מסגרת שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לפיתוח �) מסגרת פיתוח ותחזוקה(ח "נוהל מפת  3
והל מפרט את השלבי� בחיי המערכת הנ. ולתחזוקה של מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה

על פי , הוא נקבע כנוהל מחייב במשרדי הממשלה. הממוחשבת ואת התוצרי� הנדרשי� בכל אחד מה�
ועל פי הוראות ,  שקיבלה תוק( של החלטת ממשלה1991החלטת ועדת השרי� לכלכלה מאוקטובר 

 .�"תכ
ט שיז� אג( החשב הכללי במשרד הוא פרויק,  מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה�ה "מרכב  4

לניהול המשאבי� ,  להקמה ולהטמעה של מערכת מחשוב אחידה במשרדי הממשלה2000האוצר בשנת 
ונכסי� ולביצוע פעולות נוספות כגו פניות ) לוגיסטיקה(רכש , כוח אד�, כספי�: בתחומי� האלה

 .לקבלת תמיכות והקצאת
  . מש+ הזמ שהחובות קיימי��נות החייבי� לפי גיל�  דוח זה מציג את חשבו�דוח גיול חובות   5
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 המינהל לא היה כל מידע על התפתחות לאחראי הגבייה או לחשב, למנהל המינהל
 . החובות

היעדר מדיניות : היו ליקויי� רבי� בטיפול המינהל באבטחת המידע ובכלל� אלה
הקפדה  אי; מינוי ממונה על אבטחת מידע הכפו� למנהל המינהל אי; לאבטחת מידע

על הפרדת סמכויות בי� העוסקי� בפיתוח המערכות הממוחשבות ובי� העוסקי� 
שימוש בססמאות שאינ� תואמות את רמת האבטחה הנדרשת במערכת ; ת�בהפעל

כספית המנהלת מידע רגיש
6

דירוג של תפקידי� לצור� קביעת הרשאות גישה  אי; 
שימוש בנתוני יומ� האירועי� לצור�  אי; הגדרת הרשאות לפי תפקיד למערכת ואי

 תיעוד עדריה ;היעדר פיקוח ובקרה על פעולות הפקידי�; איתור פורצי� למערכת
אפשרות לשנות נתוני� בקלות ;  ושל האסמכתאות עצמ�מסמכי� קבלת לש ממוחשב

מכלול הליקויי� האמורי� מצביע על כשל יסודי בטיפול באבטחת המידע . רבה
 .במינהל

 

 סיכו� והמלצות

 ופותחשל המינהל ה� מערכות מיושנות ש המקרקעי� ניהולל תומערכחלק גדול מה
הדוח העלה ליקויי� רבי� .  המאה העשרי� ולא חודשו מאזבשנות השמוני� של

 .במיוחד לש� בקרה, בשימוש המינהל במערכות המידע בעבודתו

הביקורת שממצאיה מוצגי� בדוח זה חושפת ניהול לקוי של מערכות המידע במינהל 
. בקופה הציבורית ובאמו� הציבור, העלול לפגוע בזכויות המדינה במקרקעי ישראל

ל מערכות המידע עלול לפגוע בתשתית המידע שלפיה נקבעת המדיניות הניהול ש
 בזכויותיה� של תושבי המדינה בשל גביית יתר וניהול לא תקי�, בנושא המקרקעי�

 . בחובת הנאמנות של המינהל כלפי האזרחי�ו

בשני� האחרונות עומדות על הפרק רפורמות שנויות במחלוקת בעניי� שימוש בקרקע 
אלה עשויות להשפיע במידה ניכרת על עיצוב צביונה של . ת קרקעחקלאית והפרט

כדי לקבוע מדיניות ולקד� רפורמות מערכתיות . המדינה ועל חיי אזרחיה ותושביה
ולכ� חשוב מאוד שהמינהל ישפר את תשתית המידע , נחו' בסיס מידע מדויק ואמי�

 .שבידיו

קורת של החשב הכללי היחידה לבי,  בדקו משרד מבקר המדינה2009 עד 1998 מ
את המערכות ' יחידת הביקורת הפנימית במינהל וחברה א, במשרד האוצר

בבדיקות אלה הועלו ממצאי� . הממוחשבות של המינהל ואת אבטחת המידע בו
,  את רוב� ולא תיקנה את רוב הליקויי�הא� הנהלת המינהל לא יישמ, והוגשו המלצות

נה המצטיירת היא כי הושקעו במינהל התמו.  המצב במינהל לא השתפר ולמעשה 
 . א� בממצאיה� נעשה שימוש מועט, משאבי� רבי� בביקורות חוזרות ונשנות

האחריות לקיו� מער� מחשוב ומידע בגו� כגו� המינהל המופקד על ניהול אלפי 
לכ� על מנהל המינהל להיות מעורב באופ� . עסקאות בסכו� עתק מוטלת על ראשיו

הכנת )  1:   (ביאו לתיקו� הליקויי� שמצויני� בדוח ובכלל� אלהאישי בפעולות אשר י

__________________ 

, נתוני� על אישיותו של אד�"מידע רגיש כולל  ,1981�א"התשמ, לפי חוק הגנת הפרטיות � מידע רגיש  6
 וכ מידע ששר המשפטי� קבע בצו "דעותיו ואמונתו, מצבו הכלכלי, מצב בריאותו, צנעת אישותו

 .הכנסת שהוא מידע רגישבאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 



 ב61דוח שנתי  710

 ; ומערכות המידע ומערכות התשתית הדרושות לאב למחשוב שבה יפורטו  תכנית

 הכנסת פעולות בקרה והתניות)  3(;    מחדשופיתוח�מערכות הליבה השלמת אפיו� )  2(
ע בנושא חובות והפקת השלמת פיתוח מרכז המיד)  4(;   לביצוע פעולות במקרקעי�

קביעה שכל פעילות עסקית וכספית במערכת תבוצע )  5(;   דוחות אמיני� ומדויקי�
חקירת )  6(;    ותיעודה במערכת לצור� בקרה  גור� מבצע וגור� מאשר  בשני דרגי� 

ניתוח , נקיטת צעדי� לצמצומ�, הסיבות לגידול במספר הפעולות החריגות במערכת
על . חות� וקביעה מה� הפעולות החריגות שעליה� תקוי� בקרההגורמי� לכ� ושכי

על פי קריטריוני� שייקבעו , המינהל להכניס התרעות אוטומטיות על חריגי� חמורי�
 .מראש

מ� הראוי שהמסקנות והלקחי� של דוח זה יילקחו בחשבו� בעת תהלי� האפיו� של 
 .2010  מאוגוסטמערכות המידע במינהל שמתקיי�

 

♦ 
 

 מבוא

 חוק מקרקעי �להל�  (��1960"התש, חוק מקרקעי ישראל, מקרקעי ישראל: ל פי חוק יסודע
 מקרקעי רשותחוק  ל2009שתוק� באוגוסט , ��1960"התש, חוק מינהל מקרקעי ישראל, )ישראל
, והאמנה שבי� מדינת ישראל לקר� קיימת לישראל ,) חוק רשות מקרקעי ישראל�להל�  (ישראל
על ניהול מקרקעי ישראל השייכי# )  המינהל�להל� ( מינהל מקרקעי ישראל מופקד, �1961ב"התשכ

 מהקרקעות שבשטח מדינת ישראל �93% שה# כ�לרשות הפיתוח ולקר� הקיימת לישראל , למדינה
את המדיניות קובעת מועצת מקרקעי ישראל , מקרקעי ישראלרשות חוק לפי  .) מיליו� דונ�22#כ(

  .מינהל ומאשרת את תקציבוהמפקחת על פעולתו של , י ישראלהקרקעית שלפיה ינוהלו מקרקע

האחריות למועצת מקרקעי ישראל ולביצוע חוק מקרקעי ישראל , לפי חוק רשות מקרקעי ישראל
האחריות לה# ממשרד , לפי החלטות ממשלה, במהל� השני# עברה. היא של שר הבינוי והשיכו�

, משלה למנות את שר התשתיות הלאומיות דאז התקבלה החלטת מ1996ביוני . ממשלתי אחד לאחר
בספטמבר . ר מועצת מקרקעי ישראל ולשר הממונה על ביצוע חוק מקרקעי ישראל"ליו, אריאל שרו�

ר מועצת מקרקעי ישראל ולשר "ליו, אריאל שרו�,  הוחלט למנות את ראש הממשלה דאז2002
,  את שר התעשייה והמסחר דאז הוחלט למנות2003במרס . הממונה על ביצוע חוק מקרקעי ישראל

ביולי . ר מועצת מקרקעי ישראל ולשר הממונה על ביצוע חוק מקרקעי ישראל"ליו, אהוד אולמרט
ר מועצת מקרקעי ישראל ולשר "ליו, מר זאב בוי#,  הוחלט למנות את שר הבינוי והשיכו� דאז2007

, עמד שר הבינוי והשיכו�במועד הביקורת בראש המועצה . הממונה על ביצוע חוק מקרקעי ישראל
מנהל המינהל הוא מר ירו� ביבי שמכה� בתפקידו . 2009המכה� בתפקידו ממרס , מר אריאל אטיאס

 .2001קד# לו מר יעקב אפרתי שהיה מנהל המינהל מאוקטובר . 2008מאוגוסט 

, ) הרשות�להל� (  ישראלרשות מקרקעיל בתיקו� לחוק רשות מקרקעי ישראל נקבע שהמינהל יהפו�
, �1.1.10מועד הקמת הרשות נקבע ל, על פי חוק רשות מקרקעי ישראל. מינהלהאשר תבוא במקו# 

רשות מקרקעי ישראל לא תחל לפעול אלא לאחר שנחת# הסכ# קיבוצי " ואול# נקבע בחוק כי
 עד מועד סיו# הביקורת טר# נחת# הסכ# ."המסדיר את זכויותיה# של עובדי מינהל מקרקעי ישראל

 .והרשות עדיי� לא הוקמה ולא החלה לפעול, # העובדי#קיבוצי ע

יצירת עתודות לקרקע בבעלות , ניהול מלאי המקרקעי�: מינהלהחומי הפעילות המרכזיי# של אלה ת
 טיפול בחוכרי# ובמשתכני#, שיווק קרקעות והקצאת� לייעודי# שוני#, ציבורית למטרות לאומיות

אחראי# י מטה ושבעה מחוזות בכל חלקי האר+ ה אגפ12במינהל . קרקעהפיקוח על שימושי ו
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במינהל .  המחוזות האגפי# ויחידות המטה מכווני# ומדריכי# את פעולת; מדיניות המינהללמימוש
 .  עובדי# חיצוניי�100# עובדי# וכ�780כ

ויש לה� השפעה מכרעת על קביעת שווי , פעולות הניהול כרוכות בטיפול בעסקות עתירות כספי#
על קיו# , על חתימה על הסכמי#; דמי היוו� ודמי היתר, על גביית דמי חכירה; המוחכרהמקרקעי� 

 .על מת� הנחות לפי הנחיות מועצת מקרקעי ישראל ועוד, על רישו# ועל גבייה של חובות, מכרזי#
 . עסקות בשנה�8,500 ל8,000במינהל מבוצעות בי� 

מספק שירותי# ליחידות )  אג. מידע�להל� ; ארגו� ושיטות(ש "בקרה ואו, שליטה, אג. מידע
המערכות הממוחשבות של המינהל אמורות להבטיח טיפול . המקצועיות והארגוניות של המינהל

מקצועי ומתועד כהלכה ולתרו# לקיצור מש� הטיפול בפניות אליו ובקבלת , אחיד, סדור, יעיל
 שתהלי� הניהול במינהל כיוו�. כמו כ� ה� אמורות לשמש כלי לקיו# פעולות הבקרה. השירותי#

תרומת� של המערכות הממוחשבות חשובה לא רק לקיצור , כרו� בחישובי# רבי# ומורכבי#
המערכות . אלא ג# להגברת אמינות הפעולות ולבקרה שוטפת על תהליכי# והחלטות, התהליכי#

מידע באג. . לפי צרכי# משתני#, הממוחשבות ה� ג# כלי להפקת נתוני# ולהצגת# בחתכי# שוני#
 מפעילי# �14כמו כ� עובדי# באג. מידע כ.  עובדי# חיצוניי�68# עובדי תק� ו26 � עובדי# 94יש 

 .האג. כפו. למנהל המינהל. שה# עובדי חברה פרטית אשר נותנת למינהל שירותי הפעלה

 מידע מערכת; מינהליות מערכות; מקרקעי� לניהול מערכות: במינהל המידע מערכותאלה 
מערכת ; עסקות תרשימי הפקתאחזורו וניתוחו ו, יהמאפשרת ניהול מידע גאוגרפ )0גממ (גאוגרפית

 �1998 ו1997, 1996בשני# . תוכ� ניהולל תמערכו  מיליו� תיקי# סרוקי�1.2# המכילה כ"הדמיה"
עשה משרד מבקר המדינה ביקורות במינהל במגוו� נושאי# הקשורי# למערכות המידע שלו ומצא 

 . 7ליקויי# רבי#

 : מקרקעי�ה לניהולהמינהל  מערכותלה א

 נכסי# �1,370,000בכ מטפלת מערכת ש� )א" עכ�להל�  (ארכיב, כספי#, סקותע מערכת .1
 ).או משתכני# (חוכרי#ו ארכיב, כספי# ,עסקות :מערכות�תת ארבעל ומחולקת

הכוללת את  לשומה בקשותשל  ניהוללו לרישו# מערכת �) ממ0ג משולבת (שמאות מערכת .2
 .והממשלתיי# הפרטיי# השמאי#של  הערכותיה#

 .הנכס תיק לנתוני בהתא# חוזי# לעריכת מערכת � חוזי# ערכתמ .3

 הפיתוח הוצאותשל  ניהוללו לרישו# מערכת �) ממ0ג משולבת (פיתוח הוצאות ערכתמ .4
 .בקרקע

 .ותקרקעמ פינויי#של  ניהוללו חישובל, לרישו# מערכת � פינויי# מערכת .5

__________________ 

� למחשוב ועדת היגוימינתה א( לא ו 1993אב למחשוב משנת �תכנית הנהלת המינהל לא הכינה.  1  7 
 הוראות בכתב המנחות את לא היובמינהל .  2.    ואיל+194' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„46) 1996 , מבקר המדינה

לא ; נבדקווממילא לא , "עילויותבקרת פ "מערכתהממוני� המתאימי� לבדוק את הפעולות הנרשמות ב
המינהל לא קבע נוהלי אבטחת מידע נאותי� ; נה אחראי לאבטחת המידע במאגרי המידע שבבעלותוומ

„ÁÂ , מבקר המדינה � לקוילמערכות הממוחשבות היה ניהול הרשאות הגישה של המשתמשי� ; כנדרש

 È˙�˘48) 1998( ,1994בשני� .  3   . ואיל+738' עמ�במינהל חששות רבי� לפגיעה בטוהר  עלו 1996
מת ; חשש לקבלת שוחד ודיווחי� כוזבי�; חשש לזיופי מסמכי� ולקבלת טובות הנאה: המידות

; מסירת מידע פני� לגורמי� שמחו/ למינהל; שינוי נתוני� במערכת המידע; אישורי� שלא כדי
חשש ; וני� הרשומי� בהליקויי� בהרשאות גישה למערכת הממוחשבת וחשש לשינויי� ידניי� בנת

מבקר  �לשינויי� בנתוני המערכת הממוחשבת ללא אישור מתועד של דרג נוס( וללא בקרה נאותה 
 . ואיל+443' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„49) 1999 , המדינה
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 בעלויות ברישו#ו המינהל שבניהול המקרקעי� במצאי מטפלתה מערכת � הנכסי# ספר כתמער .6
 .בטאבו רישו# אחר מעקבבו התחייבויותב, קרקעעל ה

 . מטפלת במצאי התכניות המפורטות�) תכניות ומגרשי#(מערכת תכנו�  .7

 . מטפלת בשמירה על הקרקע ובאירועי פיקוח�מערכת פיקוח  .8

 .  מטפלת בתיקי# שהוגשו לתביעות משפטיות�מערכת משפטית  .9

: המערכות ה�.  שנה�30כ לפני ופותחבמינהל  תוהקיימ המקרקעי� ניהולל תומערכחלק גדול מה
 רשתישלה� הוא  נתוני#ה בסיס. ספר הנכסי# והמערכת המשפטית, תכנו�, פינויי#, חוכרי#, כספי#

 מערכת כמו חדשניות למערכות �8והתממשקות COBOLשפת ב ותכתובהמידע  תומערכ ;מיוש�ו
 מובנות הבקרחסרות בה� פעולות ; י מה�ניהול מידע בהפקת קושיקיי#  ;מורכבת וממ0ג תוכ� ניהול
  .המיושנת טכנולוגיהשימוש בב המיומ�כוח אד#  בגיוס קשיי#ויש 

 החליט חשב המינהל שכל מערכות המידע האמורות ומערכות אחרות יפותחו 2006בפברואר 
מאחר שלדבריו ניהול מקרקעי� כרו� בפעולות כספיות רבות , 9"ה"מרכב"ת פרויקט במסגר

). בעניי� זה ראה להל�(א� הדבר לא יצא לפועל , ואת אלה יש לבצע רק במערכת כספית, ומהותיות
 מחדש של מערכות 10היה המינהל בתחילת שלב האפיו�, 2010אוגוסט , במועד סיו# הביקורת

על פי הערכת . את האפיו� עושה חברה חיצונית שזכתה במכרז. כת כספי#פרט למער, המידע האלה
ואז יידרשו כשלוש שני# נוספות לסיו# , 2011האפיו� לא יסתיי# לפני אמצע , מנהלת אג. מידע

 .בדיקת� והפעלת�, פיתוח המערכות

  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על מערכות המידע במינהל מקרקעי2010בי� מרס לאוגוסט 
; )וארכיב, כספי#, עסקות(א "מערכת עכ; אב ותכניות עבודה� תכניתנתנבדקו בעיקר הכ. ישראל

הביקורת נעשתה בעיקר באג. . אבטחת המידע והשימוש במערכת הממוחשבת לגביית חובות
 .המידע ובאג. הכספי# של המינהל

 

 

 אב ותכניות עבודה�הכנת תכנית

 קובעת שהמנהל הכללי 1997משנת " וחשבותהקמת מערכות ממ" בנושא 11החלטת ממשלה .1
שתפקידיה יהיו , ) הוועדה�להל� " (ועדת היגוי לכל פעולות המחשוב"בכל משרד ממשלתי יקי# 

בקרה ופיקוח על פיתוח ועל רכש , גיבוש סדרי תכנו�; הנחיית פעילות המחשוב והתקשורת: אלה
עת תפישות מחשוביות לעבודת קבי; גיבוש לוחות זמני# ותקציבי#; של מערכות מידע במשרד

בראש הוועדה יעמוד המנהל הכללי של . קביעת מדיניות אבטחת מידע; המשרד וסדרי קדימויות
היוע+ , קצי� הביטחו�, וחבריה יהיו מנהל מערכות מידע במשרד, ל למינהל"המשרד או הסמנכ

  . הפנימי ועודקרהמב, חשב המשרד, המשפטי

__________________ 

 המונח המקובל לקשר ולחיבור בי מערכות ממוחשבות ולעבודה � (Interfacing)התממשקות   8
 .משותפת שלה

 2000ל בשנת "הוא פרויקט שיז� אג( החשכ, "מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה" �" ה"מרכב"  9
: לניהול המשאבי� בתחומי� האלה, להקמה ולהטמעה של מערכת מחשוב אחידה במשרדי הממשלה

 .ונכסי� ולפעולות נוספות כגו פניות לקבלת תמיכות והקצאת) לוגיסטיקה(רכש , כוח אד�, כספי�
בפרט , ותכניה מהותה, בו מוגדרות דרישות המערכתשל מערכת מידע ש במחזור החיי� אפיו הוא שלב  10

 .מנקודת ראות המשתמש
  ".ועדות היגוי למחשוב" בנושא 20.3.97 � מ9/בק' החלטה מס  11
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�בכפו. למדיניות כלל א"קובעת את מדיניות המשרד בנושאי ענהיגוי הועדת , 12ח"לפי נוהל מפת
. א במשרד ועוקבת אחר ביצועה"העבודה השנתית לענ הוועדה מאשרת את תכנית. ממשלתית

 . ל המשרד" מנכעל ידיקבע יי ההרכבו, ל"לפחות סמנכ, עובד בכיר יעמודבראש הוועדה 

ההנהלה המצומצמת של המינהל  נקבע כי 1997 מאוגוסט 776' בהחלטת הנהלת המינהל מס
ואליה יובאו , בראשות מנהל המינהל תהיה ועדת היגוי לנושאי מערכות המידע והמחשוב במינהל

 . הנושאי# לדיו�

 Ê‡Ó2005 ˙ËÏÁ‰· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ‡˘Â�· Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰Ï‰�‰‰ ‰�„ ‡Ï 
‰Ï˘ÓÓ‰ ,˙Â Ú„ÈÓ Û‚‡ Ï˘ ˙È˙�˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ¯Â˘È‡ ‰Ê ÏÏÎ·ÂÂ·Èˆ˜ ; ¯Á‡ ·˜ÚÓ

‰ÚÂˆÈ· ;Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜; ÈÂÙÈÓÂ ‚ÂÂÈÒ  Ï˘"Ú„ÈÓ‰ ˘È‚¯‰";˙È�Î˙ ¯Â˘È‡  
Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡, Â ‰·Âˆ˜˙Â˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Ó .Ó-2005 Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ ‡ÂÙ‡ ‰Ú·˜ ‡Ï 

È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ Û‚‡ ˙„Â·Ú ¯Á‡ ‰·˜Ú ‡ÏÂ ·Â˘ÁÓ ‡˘Â�· ˙ÂÈ�È„Ó . Ï‰�ÈÓ‰ ¯ÒÁ ÍÎÈÙÏ
¯„‰ ˙È˙˘˙‰ ˙‡‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ·Â˘ÁÓ‰ Í¯ÚÓ ÏÂ‰È�Ï ‰˘Â . 

יעג� ) ל" החשכ�להל� ( במשרד האוצר  קבעה כי החשב הכללי1997החלטת הממשלה משנת  .2
העקרונות אכ� עוגנו ; ח" ובנוהל מפת#" בתכההחלטה בעניי� ועדת היגוי למחשובעקרונות את 

 # "בהוראת תכ, ע# זאת. # חדש"כאשר פורס# תכ, 2008 חודשה באוגוסט שלא �# "בהוראת תכ

נית� " לנושא מסוי#"# החדש הוראות רלוונטיות "שאי� בתכ" בכל מקרה" נקבע ש�200813מ
ל "מבירור שעשה משרד מבקר המדינה באג. החשכ". # היש� ולהשתמש בו"תכ"להסתייע ב

רכזית מרכז הוועדה הממשו# שלדברי , # החדש"תכבההוראה טר# פורסמה  עולה כי 2010באפריל 
 . טר# הסתיימהבעניי� מטה העבודת ,  במשרד האוצרלענייני תקשוב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Í¯Âˆ ˘È ˙Ó„Â˜‰ ‰‡¯Â‰‰ ÏÂËÈ· Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ�
Î˘Á· ÍÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ È„È· ˙È�Î„ÚÂ ˙ÏÏÂÎ ‰‡¯Â‰ Ï˘ ÛÂÁ„ ÌÂÒ¯Ù·"Ï . 

סג� בכיר לחשב , מינה מר טל הרמתי 2010כי ביולי , ל" הודיע אג. החשכ2010בתשובתו מנובמבר 
וע# השלמת עבודתה , ועדת משנה לוועדה המרכזית בנושא מבנה ועדת התקשוב המשרדית, הכללי

 .# חדשות ומעודכנות"ייבחנו המלצותיה ויפורסמו הוראות תכ

) אב למחשוב�תכנית, או בשמו האחר(תכנו� אסטרטגי של המידע בארגו� , ח"על פי נוהל מפת .3
, ני# כל שלוש עד חמש ש�אחת לתקופה מסוימת יא מתקיימת הו, בוילות תכנו� מרכזית א פעיה
אב היא למעשה �תכנית.  ארו�טווחל על המחשוב הנחו+ לו תמונה מקיפהארגו� להציג למיועדת ו

 כולל הראשי שלהתוצר ה. תכניות העבודה השנתיותאת  ולפיה מכיני#שנתית �תכנית עבודה רב
האב � תכנית.במהל� התקופה שעליה חלה התכנית של כל המערכות המתוכננות אוס. מסמכי ייזו#

,  כוח אד#� אמורה לפרט את מערכות המידע ומערכות התשתית הדרושות לארגו� ואת המשאבי#
 הבהכנת התכנית מעורבת ההנהלה הבכיר. הדרושי# להקמת� ולתפעול� השוט. �זמ� ותקציב 

 . מאשרת אותהו ההמגדירה את יעדי

תכנית אסטרטגית "אב למחשוב שכותרתה � הכי� אג. מידע תכנית1999ביקורת העלתה כי בשנת ה
א� לא נמצא שהיא נדונה , ההנהלה הייתה אמורה לאשרה; "2005למערכות המידע לקראת 

__________________ 

ל לפיתוח ולתחזוקה של " נוהל מסגרת שקבע החשכ�) נוהל מסגרת לפיתוח ולתחזוקה(ח "נוהל מפת  12
הוא מפרט את השלבי� בחיי המערכת הממוחשבת ואת . משרדי הממשלהמערכות ממוחשבות ב

על פי החלטת ועדת השרי� , הוא הנוהל המחייב במשרדי הממשלה. התוצרי� הנדרשי� בכל אחד מה�
 . �"ועל פי הוראות תכ, שקיבלה תוק( של החלטת ממשלה, 1991לכלכלה מאוקטובר 

 .1.8.08 מיו� 0.0.0.1' � מס"הוראת תכ  13
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התברר כי בפועל עבד המינהל באופ� חלקי על . אב למחשוב�תכנית  המינהלמאז לא הכי�. ואושרה
  .פי התכנית האמורה

˙È�Î˙ ¯˘‡ÏÂ ÔÂ„Ï ˙·ÈÂÁÓ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- Ì¯Ë ·‡
‰ÓÂ˘ÈÈ ˙ÏÁ˙‰. 

ÔÈÎ‰Ï Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÙÓ Ï‰Â�Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ"Á ,˙È�Î˙- ·‡
ÂË¯ÂÙÈ ‰·˘ ·Â˘ÁÓÏ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÔÂ‚¯‡Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙È˙˘˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ 

 ¯Á‡Ï˘ ÌÈ�˘‰ ˘ÓÁ·‰�Â�Î˙ ,‰ÂÌÈ·‡˘Ó ÛËÂ˘‰ ÔÏÂÚÙ˙ÏÂ Ô˙Ó˜‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ . ˙�Î‰
Ï‰�ÈÓ· ·Â˘ÁÓ‰ Í¯ÚÓ ÏÎ ˙‡ ÛÈ˜È˘ Ë¯ÂÙÓ È�Â�Î˙ ÍÈÏ‰ ÁÈË·˙ ˙È�Î˙‰. 

של פעילות  ניהולולתכנית עבודה שנתית היא המכשיר המרכזי לתכנו� ח קובע כי "נוהל מפת .4
תכנית ממשלה משרדי הב. ולבניית תקציבהעליה בקרה ל ,)מידעהמערכות (יחידת המחשוב 
 ובחודש בחודש יולי: בשני מועדי#במשרד האוצר אג. התקציבי# למוגשת  העבודה השנתית

  .בה תבוצע העבודהש ע# תחילת שנת התקציב ,ינואר

קבעה שלא יאוחר ,  ועדיי� משמשת כלי ניהולי ומקצועי#2008 שלא חודשה באוגוסט "הוראת התכ
 לשנהת שנתי עבודה לתכנית הצעה: וועדה המסמכי# האלה במרס בכל שנה יוגשו לחברי ה�31מ

 וועדה הידי על שאושרו המיזמי# התקדמות עלדוח ; המידע ערכות ממנהל ידי על שתוכ�שלאחריה 
 לשנה ב בסעיפי המחשוהתקציב ביצוע דוחו, המידע מערכות מנהל באחריות � קודמתה הבשנ

עדה אמורה לדו� בהצעה לתכנית העבודה  הוו.תקציבי# קצי� ושרדהמ שב חבאחריות � הקודמת
תכנית זו תוגש לאג. . שתובא לאישור אג. התקציבי# במשרד האוצר, ולהמלי+ על תכנית המחשוב

 . ביוני בכל שנה�30התקציבי# לא יאוחר מ

פרויקטי# לזמ� קצוב לתחזוקת מערכות מידע ופרויקטי# : אג. מידע מנהל עשרות פרויקטי# בשנה
 רתכנית העבודה השנתית לכל הפרויקטי# ומערכות המידע אמורה להיגז. #שנמשכי# מספר שני

והיא כלי מרכזי בניהול הפעילות הארגונית ובהכוונתה ליעדי# מוגדרי# בהתחשב , האב�מתכנית
 .במגבלות הזמ� ובכוח האד#, בסדר העדיפויות

חלק מהתכניות א� הנהלת המינהל דנה רק ב, 2007�2009אג. מידע הכי� תכניות עבודה לשני# 
 וג# לא היה 2009לא נמצא כי היא דנה בתכנית העבודה של אג. מידע לשנת . �2008 ו2007לשני# 

א. לא הכי� אג. מידע תכנית עבודה , 2010אוגוסט , עד מועד תו# הביקורת. מעקב אחר ביצועה
 . 2010שנתית לשנת 

Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡ ˙È˙�˘ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ÔÈ‡· ÈÎ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰Ï ÔÈ
È˙�˘ ·Èˆ˜˙ ˙ÈÈ�·Ï ÒÈÒ· ,ÈÂ‡¯Î ‰˙„Â·Ú ˙‡ Úˆ·Ï ‰˙Â¯˘Ù‡· ÔÈ‡Â . „¯˘Ó ÂÏ ¯ÈÚ‰ „ÂÚ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,˙ÙÓ Ï‰Â� ˙Â˘È¯„ ˙‡ „‚Â� ¯·„‰˘ ‰„·ÂÚ‰ „·ÏÓ ÈÎ"Î˙ ˙Â‡¯Â‰Â Á"Ì ,
 ¯„ÚÈ‰· ÔÎ˘ Ï‰�ÈÓ· Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÂ‰È�· È„ÂÒÈ Ï˘Î ‡Â‰ ·Â˘ÁÓÏ ˙È˙�˘ ˙È�Î˙ ¯„ÚÈ‰

‰„Â·Ú ˙È�Î˙Û‚‡Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÓÂ˘˙‰ Ô‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï ˙È˙�˘  , ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Ì‰Ó
ÂÏ ÌÈ˘¯„�‰ ,„ÂÚÂ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎÏ ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ Ì‰Ó . 

את ; מטרה ועדיפות לכל משימה, ח קובע כי בתכנית העבודה השנתית יש לציי� סוג"נוהל מפת
י# וממשקי# משתמשי# צפוי,  כלליפירוט; תועלת�עלותאת היחס  ;בעיות במצב הקיי#הפירוט 

 הת דרכי הטמע, התכניתזמני# לביצועהלוחות ,  בפיתוחאת זהות המעורבי#; למערכות אחרות
 . התקציבי לביצועהמקור וה
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 ÌÈ�˘· Ú„ÈÓ Û‚‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2007-2009 ˙ÂË¯ÂÙÓ ÂÈ‰ ‡Ï 
˙ÙÓ Ï‰Â� ˙Â˘È¯„Ï ÂÓÈ‡˙‰ ‡ÏÂ ÔÈÈ„"Á : ‡ÏÏ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙ÂÓ˘ ˜¯ Ô‰· ÂÓ˘¯�ËÂ¯ÈÙ ÏÎ ;

Î"ÚÂˆÈ·Ï È‡¯Á‡ ,ÌÈÙ˙Â˘ ,‰¯˜· È‡¯Á‡Â " ÈÏ· ¯Á‡ Û‚‡ Ì‚ ÌÈÓÚÙÏÂ Ú„ÈÓ Û‚‡ Â¯„‚Â‰
Û‚‡· ÁÂ˙ÈÙÏ È‡¯Á‡‰ ˙ÂÂˆ‰ ÈË¯Ù ÔÂÈˆ ;‰ÓÈ˘Ó ÏÎÏ ·Èˆ˜˙ ¯„‚Â‰ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ ; Ú·˜� ‡Ï

‰˙ÏÁ˙‰ „ÚÂÓ ,‰ÓÂÈÒ „ÚÂÓ ˜¯ ‡Ï‡ , ÌÈ˜˘ÓÓÂ ÌÈÈÂÙˆ ÌÈ˘Ó˙˘Ó Â¯„‚Â‰ ‡Ï Ì‚Â
˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ .Î‰˘ ÍÓÒÓÓ ¯·Ó·Â�· Ú„ÈÓ Û‚‡ ÔÈ2008 Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÈÎ ¯¯·˙‰ 

Â· ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡ Ô‡ÂÏÓ· ˙ÂÙ˜˘Ó Ô�È‡ Ú„ÈÓ Û‚‡ ; ˙ÂÓÈ˘Ó ˙Â¯˘Ú Â· Â�ÈÂˆ
˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÌÈ‡˘Â�· ,ÂÓ˘ÂÈ˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎËÂ Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ· -2008ÂÏÏÎ� ‡ÏÂ  · ˙È�Î˙

‰„Â·Ú‰‰�˘ ‰˙Â‡ Ï˘  . 

התכנית נערכת " טענה מנהלת אג. מידע כי 2010מבר בתשובת המינהל למשרד מבקר המדינה מנוב
 ".ומוגשת בהתא# לדרישות מנהל המינהל מכל מנהלי האגפי#

 ˙ÂÈ˙�˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ�Î˙ ÔÈÎ‰Ï Ú„ÈÓ Û‚‡ ÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂË¯ÂÙÓ ,˙ÙÓ Ï‰Â�· ˘¯„�Î"Á ,Â˙ÂÏÈÚÙ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ . ˙ÂÈ�Î˙· ÔÂ„Ï ‰Ï‰�‰‰ ÏÚ

Ô˙Â‡ ¯˘‡ÏÂ ,ÂÔ‰ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ . ÏÚ ‰˙Â‡� ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡˙È Ì‚ ÂÊ Í¯„·
‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÚÂˆÈ· . 

 

 

 ) א"עכ (ארכיבו, כספי�, סקותמערכת ע

 המערכת. 1985 בשנת לפעול החלה היא מערכת מידע מרכזית בעבודת המינהל שעכ0א מערכת
  :מערכות�תת ארבעל חלקתתמ

 במחוז הקרקע הקצאת את לווהמ � ) גאוגרפיתבמערכת מידע משולבת (עסקות מערכת .1
 .ביצועה אחר ומעקב וחוזי# מכתבי# הפקת, אישורה, העסקה הכנת תהלי� ובכללה

 העסקיות לותווהפע הקרקע הקצאות של הכספיי# ההיבטי# בכל מטפלת � כספי# מערכת .2
 ניהול, בנקי# והתאמת תקבולי# קליטת, חובות ניהול, היגבי אחר מעקב, תשלו# דרישות ובכלל�
 .המקומיות לרשויות הפרשה ניהול ותקציב

 .סריקת# עד זמניי# תיקי#של  בארכיב מטפלת � ארכיב מערכת .3

 � החכירה חוזה בתקופת העסקיות הפעילויות בכל מטפלת �) או משתכני# (חוכרי# מערכת .4
 .ועוד אכלוס, שטח תוספת, בניה תוספת, היוו�, זכויות העברת

 לתפקידו בהתא# עהאמור להיקב, רלוונטי תפריט מקבלא "עכ למערכת המתחבר הלבמינ עובד כל

 בבסיס מאוחסני# התיקי# נתוני. בתפריט המופיעות הפעולות את רק לבצע וביכולתו, סמכויותיולו

 .נוספי# ובקבצי# התכנה של נתוני#

1. ˙ Â È Â Ï È Ú Ù  ˙ ¯ ˜ ר לשחזו, לבדיקה, מערכת בקרת פעילויות אמורה לשמש למעקב: ·
" חריגה"וכפעילות , א"במערכת זו נרשמת כל פעילות שמבוצעת במערכת עכ .ולהפקת דוחות

פעולה שמבוצעת  כל ו14עיבודי אצווה, נרשמי# שינויי# בנתוני# שאינ# נשמרי# בבסיס הנתוני#

__________________ 

14
  

 . מבסיס הנתוני�" כבדי�"חות וד  או הפקה של מספרעסקות עיבוד מספר רב של � )Batch( אצווה 
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 .)חיובי# וזיכויי#, עסקה בפרטי שינויי#, משפטית אישיות פרטי שינוי � כגו�(ידנית ולא אוטומטית 
 עדכו�, הנחות בעצמה לחשב אמורה שהמערכתביעה כי זוהי פעולה חריגה נובעת מהעובדה הק

  .ומחייבות בקרה של המנהלי# "חריגות"הוגדרו  הידניות פעולותה לכ�ו, ב"ווכי סכומי#

 ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì�È‡ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÈÏ‰�Ó ÌÏÏÎ·Â Ï‰�ÈÓ· ÏÂ‰È� ÈÓ¯Â‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙¯˜· ,ÂÏÂÚÙ‰Â˙Â˜„·� Ô�È‡ ˙ÂÈ�„È‰ ˙.  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ÈÎ ¯¯·˙‰

ÈÙÂ‡‰�È Â·˙Î�Ú„ÈÓ Û‚‡ ˙ÓÊÈ· ‰ ÈÏÎÎ  ‰¯˜·‚ÏÂ ÈÓ¯ÏÂ‰È� ÚˆÂ·˘ ÈÏ· Ï‰�ÈÓ· ÁÂ˙È� 
 ÌÚ ÌÈÎ¯ˆÌÈ˘Ó˙˘Ó‰,Â  ˙Î¯ÚÓ‰ Ì˙Ú„Ï�È‡Ì‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ . ˙ÂÓ˘¯� ˘„ÂÁ ÏÎ 

Î-40,000˙Â˘„Á ˙Â‚È¯Á ˙ÂÏÂÚÙ  ,Â·È¯ÂָיÔ˙˜È„· ˙‡ ‰˘˜Ó Ô .·¯ ÌÈ�˘ ‡ÂÙ‡ ‰˘Ú ‡Ï ˙Â
Ú„ÈÓ Û‚‡ Á˙ÈÙ˘ ˙Â‚È¯Á ˙ÂÏÂÚÙ ˙¯˜·Ï ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ Ï‰�ÈÓ‰ , ‰Ï ÔÈ‡˘ Ô·‡Î Á�ÂÓ ‡Â‰Â

ÔÈÎÙÂ‰ .˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰Ó ˙ÂÚ�ÓÈ‰Ï ÌÈ�˘ ‰Ê ˙Ú„ÂÓ‰ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ 
‡ÏÔÂ„�· ¯·„ ‰˙˘Ú  . 

לבצע "נחה  ה2010 הודיע מנהל המינהל למשרד מבקר המדינה כי במאי 2011בתשובתו מינואר 
כי , התברר". כ הפעילויות המבוצעות במחוז" מסה10%אחת לחודש בקרה מדגמית בשיעור של 

 . ההנחיה בוצעה באופ� חלקי

È‡ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘Ú�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ‰¯˜· ÌÂÈ˜
‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ Â‡ ˙ÂÈÂÚË Ï˘ ÈÂÏÈ‚ Ú�ÂÓ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ .ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ Ï‰�

È‡Ï ˙Â·ÈÒÏ ¯˘‡· ‰˜È„· ÌÂÊÈÏ- ˘„ÁÓ ‰�ÂÈÙ‡Ï Â‡ ‰�Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘‰
ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ;ÔÈÙÂÏÈÁÏ ,È‡˘ ¯¯·˙È Ì‡-È‡Ó Ú·Â� ˘ÂÓÈ˘‰- ˘¯„�Î ‰ÚÓË‰- 

‰¯˜· ÈÏÎÎ ‰· ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰˙ÚÓË‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ. 

2. ˙ Î ¯ Ú Ó Ï  ˙ Â ‡ ¯ Â ‰  ˙ � Ê ‰ ·  ¯ Â Á È  ביחישו על משפיעות המינהל הוראות: ‡

שחל. משינוי ההוראה עד  זמ�ה פרקוב, רב עכ0א באיחורהתברר כי לעתי# ה� הוזנו ל .התשלומי#
 .פקידעל ידי  ידני במקרי# אלו תוק� החישוב באופ�. לא התעדכ� #התשלו הזנתה במערכת חישוב

טר# הוז� תיקו� ההחלטה של מועצת מינהל , 2010אוגוסט , עד מועד סיו# הביקורת, לדוגמה
א. שעברו כארבע , "ביטול עסקות ומת� ארכות לביצוע�" בנושא 2006י ישראל מינואר מקרקע

התוצאה היא שהפעולה . שני# וחצי ממועד ההחלטה ושלוש שני# וחצי ממועד עדכו� הנוהל בנושא
 .בוצעה ידנית

 הסבירה מנהלת אג. מידע כי האיחורי# בהזנת ההוראות נובעי# 2010 מנובמבר לבתשובת המינה
. הטמעת ההחלטה בנוהל או בהוראת אג. מסודרת שאג. מידע הוא האמור למכ� אות��ב מאילרו

אי� התייחסות או לוקח זמ� רב עד שבאג. מידע מתקבלות תשובות לשאלות "כמו כ� טענה כי 
 ".המתעוררות במהל� עדכו� המערכת

˙‡ ‰ÈÏ‰�· ÚÈÓË‰ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ÏÎ
 ÔÎ„ÚÏÂ Ô˙Ï·˜Ï ÍÂÓÒ „ÚÂÓ· ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ÏÚ ˙ÂÚÈÙ˘Ó‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂËÏÁ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰

ÎÚ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÔÎÓ ¯Á‡Ï „ÈÓ"‡ .È‡- ÌÈ�ÂÎ� ‡Ï ÌÈ·Â˘ÈÁÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÎ„Ú
‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ�Ï Á˙Ù ˘Ó˘ÏÂ ˙ÂÙ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙÏ . 

3. È ‡-· ˘ Á Â Ó Ó ‰  Ì Â ˘ È ¯ ‰  Ô È · Ï  ˜ È ˙ ·  Ì È Î Ó Ò Ó ‰  Ô È ·  ‰ Ó ‡ ˙  נתוני#ל :‰
 העשוי  ועודתשלו# השנתי שעל החוכר לשל# למינהלה, שמאי הערכת כגו� שגויקלדו באופ� שהו

רק  #לגלות ייתכנו הפרשי# בסכומי# ניכרי# שנית� יהיה. למינהלהתשלומי#  על השפעה להיות
כמו כ� ייתכ� שבשל ; חשבהממו רישו#ל בתיק המסמכי# שבה יושוו ביקורת לאחר שתתקיי#
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ובכ� יש חשש לפגיעה בזכויות של המדינה ושל , תשלומי יתר מהציבורטעויות כאלה ייגבו 
 בדוח שהכינה למינהל על �2001על הבעיה כבר בהתריעה ) ' חברה א�להל� (חברה פרטית  .הציבור

ביניה# הכנסת , והציעה פתרונות לבעיות שהועלו" חריגות פעולות רישו# יישו# בטיו פרויקט"
בקרת "עות במצבי# מסוימי# והוספת פרטי# לקוב+ בקרה ממוחשבת שתאפשר מת� התר

 .לגבי פעולות שבוצעו" פעילויות

‡ ‰¯·Á Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ·Â¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰'ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï  ;ÌÈ˜ÂÓÈ� ÍÎÏ Â‡ˆÓ� ‡Ï . 

4.  ˜ È ˙ Ï  Ô Â Î „ Ú  Â ‡  È Â � È ˘  „ È Ï ˜ Ó ‰  Ì ¯ Â ‚ ‰  Ô È ·  ˙ · ˘ Á Â Ó Ó  ‰ „ ¯ Ù ‰
Â ˙ Â ‡  ¯ ˘ ‡ Ó ‰  Ì ¯ Â ‚ ‰  Ô È · Ï : או שינוי קלידהמ #הגוראחת ההמלצות הייתה הפרדת 

 . ואות המאשר הגור#מ לתיק עדכו�

ÎÚ ˙Î¯ÚÓÓ ÌÈ˜ÏÁ· ˜¯ ‰Ó˘ÂÈ ÂÊ ‰ˆÏÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"‰ÏÂÎ· ‡ÏÂ ‡ . ÌÈ˜ÏÁ·
‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÔÈ‡ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï Ì‰·˘ ,‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘Ï Â‡ ˙ÂÈÂÚËÏ Á˙Ù ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ¯·„‰Â . 

5. ¯ Â ˙ È ‡ Ï  Ì È � ˙ È �  Ì � È ‡ ˘  Ì È ‚ È ¯ Á  Ì È Ó Â Î Ò:הביקורת העלתה כי הנתו� על  
מתכונת זו אינה מאפשרת למיי� או . 15סכו# פעולה במערכת בקרת פעילויות מוצג כחלק מהערה

כמו כ� אי� היא מאפשרת למנהל או לגור# פיקוח אחר לאתר פעולות . לעבד נתוני# לפי סכומי#
 .חריגות בסכו# מסוי#

ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂÎÒÏ È¯ÙÒÓ ‰„˘ ¯È„‚‰ÏÂ ˙ÂÙÈÁ„· ‰Ê ·ˆÓ Ô˜˙Ï Ú„ÈÓ Û‚‡ ÏÚ , È„Î Ô˙È�˘
Ô‰ÈÓÂÎÒ ÈÙÏ ˙ÂÏÂÚÙ ¯˙‡Ï ‰È‰È . 

6. Î Ú ·  ˙ Â ‚ È ¯ Á  ˙ Â Ï Â Ú Ù  ˙ ¯ „ ‚  תכניות מחשב שבאמצעות� 78א יש "בעכ :‡"‰
.  שנה וההגדרות לא עודכנו מאז�30א לפני כ"חריגי# הוגדרו בעכ. מופק קוב+ פעילויות חריגות

 . לא נית� לדעת מה הטע# לכ�, בהיעדר מסמכי# ע# נימוקי# להגדרת החריגי# אז

 ˙‡ ¯¯·Ï ‰È‰ Ô˙È� ‡Ï Ï‰�ÈÓ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÏÏ‚·Â ÌÈ‚È¯Á‰ ˙¯„‚‰Ó ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ Ï˘·
 ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰- Ï˘ ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ï‰�ÈÓ· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÓ¯Â‚ ÏÚÂ ÌÈÏ‰�Ó ÏÚ 

 ÈÙÏ „ÁÂÈÓ· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‚È¯Á ÏÚ ‰Ú¯˙‰Ï ÌÈÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÚˆÓ‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰�Î„ÚÏÂ ‰ÓÈ˘¯‰
Ì˙¯ÓÂÁ ˙„ÈÓ ,È˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙ ÏÚÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚ È„È· ˘‡¯Ó ÂÚ·˜È . ¯È„‚‰Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ

˙Â˘„Á‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÎ· ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ . 

7. ˙ Â ‚ È ¯ Á ‰  ˙ Â Ï Â Ú Ù ‰  ¯ Ù Ò Ó: לבקשת משרד מבקר המדינה הפיק המינהל קוב+ ובו 
 מיליו� �8.4הקוב+ כלל נתוני# לגבי כ. 2010 ועד אפריל 2008א מינואר "כל הפעולות שבוצעו בעכ

 .  נרשמו כחריגות� �10% יותר מ� פעולות �860,000רת העלתה כי כהביקו. פעולות

נובע ... מספר הפעילויות החריגות" טענה מנהלת אג. מידע כי 2010 מנובמבר לבתשובת המינה
עוד טענה כי חלק מהפעילויות שהוגדרו ". מהגדרה לא מדויקת של הנושא בקוב+ בקרת פעילויות

הועלה כי ג# מספר ". כניות שבאות לתק� ולטייב נתוני#הינ# עיבודי אצווה של ת"כחריגות 
 .�360,000 כ�הפעולות החריגות הידניות בניכוי עיבודי אצווה גדול מאוד 

__________________ 
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 מה� �31%הבדיקה העלתה כי כ. משרד מבקר המדינה בדק את סוגי הפעולות החריגות והתפלגות�
) 9%) (ז" חו�להל� " (#חיובי# וזיכויי"בהזנת , )18.3%(מקור# באימות פרטי# והשלמת# 

 בליו, בכיר יותרללא צור� באישור פקיד אלה מבוצעות על ידי פקיד ). 3.6%(ובהעברת סכומי# 
פותח פתח מספר הפעולות החריגות הרב מקשה את הבקרה ו. נתו�שינוי המתריעה על  שהמערכת

 . לרעה במערכתשימוששגיאות ולל

Â˜ÚÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·
˙Â‚È¯Á‰ ,ÔÓˆÓˆÏ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�Ï , Ô‰Ó ÚÂ·˜ÏÂ Ô˙ÂÁÈÎ˘ ˙‡Â Ô‰Ï ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ Á˙�Ï

˙ÏÏÂÎ‰ Ô˙˜È„· ÁË·Â˙˘ È„Î ‰¯˜· ÌÈÂ˜˙ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ . Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙¯„‚‰ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ˜Â„·Ï ,Â�·ÏÂ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ‰�Î„ÚÏ˙�Î˙  ˙ÂÈ

ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ·ÈÈËÏ Â¯˘Ù‡È˘ ˙Â·˘ÁÂÓÓ , ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÏÂÈÏÚÈ ÍÎ· 
·˜ÚÓ‰ ˙‡. 

8.  Ì È È Â Î È Ê Â  Ì È · Â È Á)Â Á"Ì È Ê(:  )זי# ה� פעולות ידניות המאפשרות לפקיד "חו)  א
את .  בסכו# כלשהוביטול זיכוי או ביטול חיוב, זיכוי,  חיוב: הבאי#הערכי#אחד מארבעת להזי� 
 פרס# 1988התברר כי כבר במרס . ה עושי# פקידי המינהל ואי� היא מחייבת אישור ממונההפעול

ובו קבע כי חובה , "א"בקרת פעילות כספית ידנית במערכת עכ"סג� חשב המינהל חוזר בנושא 
 . להחתי# את האחראי לנושא ולתעד את המסמ� בתיק החוכר, ז"לפרט את סיבת השינוי בחו

 ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ‡‰Ï‰�ÈÓ· Ì˘ÂÈ ‡Ï ¯ÊÂÁ· ¯ÂÓ . ·ÂÈÁ ÈÂ�È˘ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ÈÎ ¯¯·˙‰
¯ÎÂÁ‰ ˜È˙· ‰„ÚÂ˙ ‡Ï ÈÂÎÈÊÂ , ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡ÏÂ‚ÂÂÈÒ ÏÚ È‰˘ÏÎ ‰¯˜·‰‰ÏÂÚÙ‰ Ï˘  . ÔÈÈ�Ú

ÌÈ¯ÎÈ� ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ· ÍÂ¯Î ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‚ÂÂÈÒ‰ ,Â¯„ÚÈ‰· ‰ÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ‰ ‰˙ÎÓÒ‡ - Ì‡ 
ÌÂ˜Ó· ·ÂÈÁ Â‡ ·ÂÈÁ ÌÂ˜Ó· ÈÂÎÈÊ ÚˆÂ· ˙ÂÚË·˙ÂÚË‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÂÎÈÊ  . 

È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ¯ÊÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜
‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ ÚÂ�ÓÏ È„Î ‰¯˜· Í¯ÚÓ ÒÒ·Ï Ô˙È� Ô‰ÈÏÚ˘ , ˙ÂÈÁ�‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚÂ

Â· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰. 

, ז" נעשית פעולה של הזנת חוא#:  שינוי בתכנה2010בעקבות הביקורת הנהיג המינהל בנובמבר 
ואול# המינהל טר# טיפל בנושא . היא מועברת אוטומטית למערכת הדמיה ונשמרת כאסמכתה

 . ז"הבקרה על פעולות החו

במחוז המרכז היה . ז ידניות" פעולות חו�77,000 בוצעו כ2010 ועד אפריל 2008מינואר  )ב(
 .)25.8%(ז הידניות הגבוה ביותר "שיעור פעולות החו

ÂÁ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÌˆÓˆÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÂÈ�„È‰ Ê
˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙Â‚È¯Á‰ , ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙Â˘„Á‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ ˙‡ ·˘ÁÓÏ

ÂÁ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÂ·È¯Ï"Ë¯Ù· ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·Â ÏÏÎ· ˙ÂÈ�„È‰ Ê . ËÂ˜�Ï ˘È ‰�ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ¯Á‡Ï
Ó ˙�Ë˜‰Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡˙ÂÈ�„È‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯ÙÒ. 

. ח" ש�5,000ז שסכו# כל אחת מה� גדול מ"משרד מבקר המדינה ניתח את פעולות החו )ג(
 . ח"מהניתוח עולה כי סכו# כל פעולות הזיכוי וביטול החיוב היה גדול מעשרה מיליארד ש
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 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-ÂÁ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ Ï˘· " ‰Â·‚‰ ÔÎ¯ÚÂ ˙ÂÈ�„È‰ Ê
·Â ÍÎ ÏÚ ˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰- ÂÚÈ¯˙È˘ ÌÈ·˘ÁÂÓÓ ÌÈÏÎ Á˙ÙÏ Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ Â˙·ÂÁÓ 

ÂÁ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·"ÌÈÏÂ„‚ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ· ˙ÂÈ�„È Ê . 

ז ידניות בחשבונות המנוהלי# "פעולות חו" בעניי� 2001על פי חוזר חשב המינהל מינואר  )ד(
ז ידנית לעדכו� חשבונות " חונדרשו עובדי המחוזות שלא להשתמש בפעולת, "א"במערכת עכ

פעולה זו תתבצע א� "ובמקרה כזה , אלא א# כ� אי� פעילות ממוחשבת מתאימה במערכת, החוכרי#
הודעה זו תקבל ביטוי לוגי "קבע ג# ש, מר אבי בר., חשב המינהל דאז". י עובד גזברות"ורק ע

  ".ות והמלצותיה בנדו�י מחלקת ביקורת כספי# בחשב"א לאחר עבודת מטה המבוצעת ע"במערכת עכ

 È„·ÂÚ Ì�È‡˘ Ï‰�ÈÓ· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙¯˘Ù‡Ó ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂÁ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï ˙Â¯·Ê‚‰"·˘Á‰ ¯ÊÂÁÏ „Â‚È�· ˙ÂÈ�„È Ê . ˙Â‡˘¯‰· Ì‚ ˙‡Ë·˙Ó ÂÊ ‰„·ÂÚ

˙Â¯·Ê‚Ï ıÂÁÓ˘ ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â�˙È�‰ ‰˘È‚ . ¯‡Â�ÈÓ˘ ‡ˆÓ�2008 ÏÈ¯Ù‡ „ÚÂ 2010 
Ó ¯˙ÂÈ Â˘Ú�-20%ÂÁ‰ ˙ÂÏÂÚÙÓ " ˙Â¯Á‡ ˙Â˜ÏÁÓ È„·ÂÚ È„È· Ê-˙Â˜ÒÚ ˙Â˜ÏÁÓ È„·ÂÚ  ,

ÌÈÊÂÁ ,Ú„ÈÓ Û‚‡ È„·ÂÚ Û‡Â ÌÈËÙ˘Ó . 

ÂÁ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È„·ÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈ„·ÂÚ È„È· Ê
ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ�‰ ·˘Á‰ ¯ÊÂÁ ˙‡¯Â‰Ï ËÏÁÂÓ „Â‚È�· „ÓÂÚ ˙Â¯·Ê‚ , ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˘ÈÂ

ÚÙÂ˙‰ ˙˜ÒÙ‰ÏÂÁ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ÓÈÒÁ È„È ÏÚ ‰" ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· Ê
˙Â¯·Ê‚ È„·ÂÚ Ì�È‡˘ ÌÈ„·ÂÚ È„È· . 

9. Ì È „ È ˜ Ù ˙  ˙ „ ¯ Ù וסמכויות ) Segregation of Duties(הפרדת תפקידי# )  א(  : ‰
 מבוססת היא. שימוש לרעה במערכתוהשמטות ,  למניעת טעויותי# החשובהבקרה היא אחד מסוגי

כ� נית� .  עושי# כמה אנשי#מתחילתה ועד סופה הפעולהשאת  כ� פעולות כמהלה ל פעוחלוקתעל 
שיאתר פעולות כאלה בתהלי� העשייה כגור#  עובד בהיעדר או שימוש לרעהטעויות בשוגג למנוע 

 .תפקידבעל ת הפרדת התפקידי# יש לקבוע תחומי פעילות של כל טיח אלהב כדי .מפקח ומבקר
 רישו# חשבונאי, אחזקת נכסי#, ניהול :מתפקיד אחדיותר יהיה בד לא עופירוש הדבר הוא שלכל 

 .בקרה ופיקוחו

מערכת רמה נוספת של ממוחשבת יש להגדיר ב כספית במערכת כספיתפעולה כתנאי לעשיית 
במקרי# שבה# הסכו#  בייחוד, כנדרש על פי סדרי בידוק מתאימי# ועקרו� הפרדת תפקידי#, אישור

תומכת בי� היתר בפעולות , א"שבמערכת עכ" חוכרי#"מערכת �תת. וי גבוהשל החיוב או של הזיכ
 לרישו# תחייבותה; שנתיי# חכירה דמי היוו�; שטח או יהיבנ תוספת; זכויות העברת: הבאות
 .#משתכני כלוסא; פרטי# ה שלוהשלמ אימות; המשכנת

 ÌÈ¯ÎÂÁ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙„¯Ù‰ ÔÂ¯˜Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-· ÏÂÚÙ ˙Â
 ˙Â˘Ú�‰ ˙Â·¯ ˙ÂÈÙÒÎ ˙Î¯ÚÓ·‰¯˘‡Ï Ì‚Â ‰˜ÒÚ Úˆ·Ï Ì‚ „È˜Ù Â˙Â‡ ÏÂÎÈ, Â ˙Î¯ÚÓ‰

¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ‚¯„· ¯Â˘È‡ ˙˘¯Â„ ‰�È‡ÚÂˆÈ·Ï È‡�˙Î . Â‡ ˙ÂÈÂÚËÏ Á˙Ù ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ¯·„‰ 
‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘Ï .‰Ó‚Â„Ï : ÂÚˆÂ· ÈÙÒÎ‰ ·ÂÈÁ‰Â ‰˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡˘ ¯¯·˙‰ ˙ÓÈÂÒÓ ‰˜ÒÚ·

˙Á‡ ‰‡˘¯‰ ˙Ó¯· ,Ë ¯˘Ù‡ ¯·„‰ÂÎ ÍÒ· Ú˜¯˜‰ ÔÈ‚· ˜¯ ¯ÎÂÁ‰ ·ÈÂÁ ‰·˘ ˙ÂÚ-10 
˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á ,· ‰ÈÏÚ˘ ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰ ÌÈ�·Ó‰ ÔÈ‚· ·ÈÂÁ˘ ÈÏ·-31˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÌÈÙÒÂ� Á16 . 

__________________ 

‰‡‚Â˜È· ˙ÂÁÂ„ , ÌÈÏ˘Â¯È ‰Ò„�‰Ï ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ , ÔÚÓÏ ‰„Â¯˙,בעניי� זה ראו מבקר המדינה  16
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כי א� שבמערכת יש אפשרות להפריד בי� פעולות ביצוע ,  אישר המינהל2010בתשובתו מנובמבר 
 ולכ� ג� לא בא לידי ביטוי עקרו� הפרדת התפקידי� לא קיי� בפועל במינהל", לפעולות אישור

 ". במערכת

 ˙Â˜ÒÚ‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÁÈË·‰Ï È„Î ÈÎ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ� ‰ÚÙ˘‰ Ô‰Ï ˘È˘ , Â‡ ·ÂÈÁ‰ ÌÂÎÒ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· „ÂÁÈÈ·

‰Â·‚ ÈÂÎÈÊ‰ ,ÎÚ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÈÙÒÎÂ ˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ˘ ÚÂ·˜Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ" È�˘· ÚˆÂ·˙ ‡
 ÌÈ‚¯„-¯˘‡Ó Ì¯Â‚Â Úˆ·Ó Ì¯Â‚  ,ÌÈÓÈ‡˙Ó ˜Â„È· È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î , ˙‡Ê- ËÚÓÏ 

Â˙Ï‰�‰ ¯Â˘È‡·Â Ï‰�ÈÓ· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ˙ÂÈ�ÎËÂ ˙ÂÈ¯Â�ÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ .
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ , ˙„¯Ù‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ Ï‰Â�· ÚÂ·˜Ï Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÈÎ

 Ì¯Â‚Ï Úˆ·Ó‰ Ì¯Â‚‰ ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙Â˙ÙÈÎ‡ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ÂÏ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÎ· ¯˘‡Ó‰ . 

 תכנית עבודה 2003 באג� הכספי� של המינהל הכי� בשנת חשבויות ביקורת תחו� מנהל )ב(
 $ עור% ובודק $יצירת שתי רמות : משותפת לאג� הכספי� ולאג� מידע שתטפל בנושאי� הבאי�

בשדות שלשינוי נתוניה� יש (ל פרטי� אימות והשלמה ש, )לפי גודל הסכו�(ז ידני "בפעולות חו
� בו גבוהי� "למשל א� משני� ציו� מקו� של נכס מרחוב שמחירי הנדל; משמעות כספית ניכרת

תוספת , תוספת בנייה, היוו�, כגו� העברת זכויות(ובפעולות עסקיות , )לרחוב שמחיריו נמוכי�
 הרשאות חדש וטיפול בשוברי� כמו כ� נדרשו בה מיפוי הרשאות לפי תפקיד ויצירת מער%; )שטח

 . התכנית הוכנה על דעת החשב דאז). בעניי� ניהול הרשאות גישה ראה להל�(שה� חשבוניות מס 

 לטוהר הנוגעותלכאורה פליליות  תרועב ביצוע בדבר חשדות 2008משטרת ישראל חקרה במהל% 
קירה פנה מנהל בעקבות הח). בעניי� זה ראו להל�(במינהל  �תפקידי בעליכמה  של המידות
 התייעלות הצעות במכתב לכל מנהלי המחוזות וביקש מה� 2008בנובמבר , מר ירו� ביבי, המינהל

 תחו� מנהל. את המשבר שאליו נקלע המינהל עקב התוצאות של חקירת המשטרה לצלוחכדי 
ע� אג� מידע בזמנו תואמה והסביר לו שהיא עבודה התכנית  שלח לו את חשבויות ביקורת

 ,]את התכנית [כל עוד לא יהיה אג� שיתא�"הוא הוסי� ש. לא יושמה א% היא ,לבצעהיב התחיש
 ."הכל יישאר בגדר עוד נייר ועוד דוח online ויבקר, הב אחר ביצועויעק

 ˙È�Î˙‰ ˙‡ Ï‰�ÈÓ‰ Ì˘ÈÈ ‡Ï ‰ÈÈ�Ù‰ Ê‡Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈÈ˙�˘‰ ÍÏ‰Ó· Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂÈ„·ÂÚ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰„ÚÂ�˘. 

הביקורת העלתה כי בשלוש השני� שלפני הביקורת היה משוב+ בתחו� של ביקורת  )ג(
באחריותו מגוו� משימות ובכלל� בקרה על . הממונה על התחו�, חשבויות עובד אחד בלבד

תיאו� בי� המחוזות והאגפי� לבי� אג� ; פעילויות עסקיות וכספיות שמתקיימות במחוזות המינהל
בקרה על ; א" החלטות המועצה ולקליטת נהלי� והוראות במערכת עכאחריות למחשוב; מידע

 . עסקות המאושרות בוועדת עסקות מחוזית ועוד

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-Â� ÁÎ ˙‡ ÔÁ·È Ï‰�ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÂ·È¯ 
˙ÂÈÂ·˘Á· ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·Ï ˘¯„�‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰ , ÏÚ ‰˙Â‡� ‰¯˜· ÌÂÈ˜ ÁÈË·‰Ï È„Î

˙ÂÏÂÚÙÂÈ . 

10. ‰ È Ó „ ‰  ˙ Î ¯ Ú Ó : עד ראשית שנות האלפיי� היו למעלה ממיליו� תיקי� בארכיב
במינהל הוחלט לסרוק את התיקי� באמצעות . ובכל שנה נוספו עוד עשרות אלפי תיקי�, המינהל

 .  מיליו� דפי�$60 מיליו� תיקי� ובה� כ$1.1עד מועד הביקורת נסרקו כ. מערכת הדמיה
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Î ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ÎÚ ˙Î¯ÚÓ· Â˘Ú�˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï"˙Â„ÚÂ˙Ó ‡ , È‚ÂÒ ÏÎ ‡ÏÂ
 ˜È˙· ÌÈ˜ÈÂ˙ÓÂ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ‰ÈÓ„‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯·ÚÂÓ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˜ÙÂÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰

¯ÎÂÁ‰ ,˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ÌÏÏÎ· .· ÈÎ ¯¯·˙‰-2006 ‰„ÚÂ ‰˙�ÂÓ 
Ï ˙ÈËÓÂËÂ‡ Â¯·ÚÂÈ ÌÈÎÓÒÓ ÂÏÈ‡ ‰Ú·˜˘ Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙Â˘‡¯·˙Î¯ÚÓ ,

‰ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï ‰ÈÏ‡ Â¯·ÚÂÈÂ ÂÒÙ„ÂÈ ÂÏÈ‡ , ÌÈ˘Ó˘Ó Ì�È‡˘ ÔÂÂÈÎÓ Â¯·ÚÂÈ ‡Ï ÂÏÈ‡Â
˙ÂÏÈÚÙ ÌÈ„Ú˙Ó Â‡ ‰˙ÎÓÒ‡ .‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ , ˜¯40% ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈÎÓÒÓ‰ È‚ÂÒÓ 

˙ÈËÓÂËÂ‡ ˜¯ÒÈ‰Ï ,Â-20%ÏÏÎ ˜¯ÒÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì�È‡ Ì‰Ó  .40% ÌÈ¯˙Â�‰ - Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ 
È˜Ù Ï˘ ˙ÂÎÓÒ· ‡È‰ Ì˙Â‡ ˜Â¯ÒÏÏ‰�ÈÓ „ . 

 ˙Î¯ÚÓ· ˙„ÚÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÈÙÒÎ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È„È˙Ú ‰¯˜· Í¯ÂˆÏ ‰ÈÓ„‰ .ÌÈÙÒÎ È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ˜Â¯ÒÏ ˘È ÔÎ ÂÓÎ ,

˙ÎÓÒ‡ ‡Â‰ ˜Â¯Ò‰ ÍÓÒÓ‰˘ ¯Á‡Ó‰˙Î¯ÚÓ· ‰ÏÂÚÙÏ  . ˙Ï·˜ ÏÚ ÔÂ˙� ˙ËÈÏ˜ ˙Ú· ÍÓÒÓ
˙Î¯ÚÓ· ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ,‡¯‰ ÔÓÈÂ ‰ ˙‡ ˜Â¯ÒÏÍÓÒÓ  ÌÂ˘È¯· Â˙Ú‚‰ „ÚÂÓ ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ
·˘ÁÂÓÓ .Í¯„· ÊÂ ‡Ï Ô˙È� ‰È‰È ˘È‚‰Ï ÌÈÎÓÒÓ ÔÂÚËÏÂ ÈÎ Â˘‚Â‰ Ì„˜ÂÓ  ¯˙ÂÈÂ‡ ¯ÁÂ‡Ó 

¯˙ÂÈ.  

 עולה כי הוא החל בהעברה אוטומטית של חלק מהמסמכי� 2010מתשובת המינהל מנובמבר 
 .ז ידניות"ר ופעולות חווביניה� העברת סכומי� בי� תיקי� של אותו חוכ, למערכת

 

 

  ה ומחשוב מערכות כספיות במינהל"מערכת מרכב

 להקמתה ולהטמעתה של מערכת 2000ל בשנת "הוא פרויקט שיז� אג� החשכ" ה"מרכב"פרויקט 
, כוח אד�, כספי�: לניהול המשאבי� בתחומי�, כוללת ואחידה במשרדי הממשלה, מחשוב רוחבית

המערכת . ע פעולות נוספות כגו� פניות לקבלת תמיכות והקצאת�ונכסי� ולביצו) לוגיסטיקה(רכש 
 בניהול המשאבי� הליצור סטנדרטיזצי, נועדה לשפר את יכולת הממשלה לממש את מטרותיה

. ממשלתית$להקטי� את ההוצאות בנושא רכש ולנהל נכסי� וכוח אד� ברמה כלל, במגזר הממשלתי
באמצע שנת . לניהול משאבי הארגו�תכנה ה באמצעות "ל החליט לייש� את מרכב"אג� החשכ

מערכת ") עלתה לאוויר(" הופעלה 2006עד נובמבר . ה לאישור הממשלה" הובאה מרכב2004
 .  יחידות ומשרדי� ממשלתיי�$22ה ב"מרכב

 פורטו היחידות והמשרדי� הממשלתיי� שבה� $2004 ב17בתכנית שאושרה בהחלטת הממשלה
הטמעתה במינהל והחלפת המערכת הכספית . רבות המינהלל, 2003$2006ה בשני� "תוטמע מרכב

 החליט חשב 2006בפברואר . 2006ששימשה אותו עד אז הייתה אמורה להסתיי� עד סו� שנת 
 . ה או יועברו אליה"המינהל שמערכות המידע החדשות יפותחו במסגרת מרכב

˙¯Â˜È·‰ ÌÂ˙ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ËÒÂ‚Â‡2010 ,‰ Ê‡Ó ÌÈ�˘ ˘˘ ˙ËÏÁ
‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,·Î¯Ó ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ·Ï˘Ï ˙Â�ÂÈÒÈ�‰ ÂÁÏˆ ‡Ï" ‰�ÓÓ ÌÈ˜ÏÁ Â‡ ‰

Ï‰�ÈÓ· .ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï: 

כדי ,  אג� מידע ואג� כספי�$ל ונציגיו לבי� המינהל " החלו בדיקות ודיוני� בי� החשכ$2005ב
ה " הכי� צוות מטע� פרויקט מרכב2005ביוני .  במינהלה"מרכבשל  הנדל/� לומודלייש� את 

__________________ 
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 מרכב00ה מערכת של �"הנדל מודול ליישו� היתכנות בחינת"במשרד האוצר מסמ% שכותרתו 
  המינהלשל העיקרית הפלטפורמה ה"מרכב מערכת על פי המסמ% תהיה ."ישראל מקרקעי במינהל
לצרכיו  יותאמו השל השוני� מודולי�וה, אותו המשמשי� ביישומי� והמידע הנתוני� לניהול

:  במסמ% נקבע שהמינהל ישתמש ג� במודולי� הבאי�. להחליפ�יוחלטש תהמערכו את ויחליפו
 ליישו� משוערה זמ�כי ה, עוד נכתב במסמ%. דיור נכסי ניהולו העסקות ולניה, הקרקעות יהולנ

 .הצוותי� עבודת התחלתמ וחצי כשנתיי� יהיה) המפורט האפיו� כולל( הפרויקט

ו כדי להתחיל את תהלי% ותגוי משרדית בראש מינה מנהל המינהל דאז ועדת הי2005בנובמבר 
ל בקשה בינלאומית לקבלת " פרס� החשכ2007בנובמבר . ה במינהל"שילובו של פרויקט מרכב

 �Consulting Services Integrated"לייעו+ בעניי� מערכת מידע משולבת לנדל) RFP(הצעות 
Land) Information System .(מ� המסמכי� . י�יינלאומהבקשה הוגשה לתשעה גורמי ייעו+ ב

רוב החברות הודיעו כי לא עלה ביד� לאתר יועצי� מתאימי� : עולה כי ההלי% הסתיי� ללא תוצאות
ל שהיה המנהל הקוד� של אג� מידע הציע להטיל על האג� להקי� את "יוע+ החשכ. לנושא

 .הצעתו לא התקבלה. ה"המערכת העתידית שתשולב במרכב

ניהול מקרקעי� טומ� בחובו שורה ארוכה "כי ל " לסג� החשכנהל דאז כתב חשב המי2008באוגוסט 
או פעולות בעלות שווי כספי ובה� הוצאות והכנסות שיש לנכס לקרקע /של פעולות כספיות ו

אי� זה סביר שפעולות כספיות ... תשלומי� שוטפי�, חישובי התמורה בגי� הקרקע, המסוימת
ה במינהל "הוא הערי% כי יישו� מרכב". במערכת שאינה מערכת כספיתמהותיות כל כ% יבוצעו 

 .  של אג� הכספי� על הפעולות הכספיות של המינהל�יביא לפיקוח ובקרה איכותיי� ואפקטיביי

ה תוכנס "מערכת מרכב"ל ש"כי סוכ� ע� החשכ,  נאמר2008בהחלטת הנהלת המינהל מספטמבר 
. הפיננסי ומשאבי אנוש,  כלומר בתחו� הלוגיסטי,למינהל במתכונת המקובלת בכל המשרדי�

 החליט מנהל 2009במרס ". המערכות הייעודיות האחרות יפותחו על ידי אג� מידע של המינהל
ה תהווה את התמיכה "כל נושא הקרקע יתנהל במערכות הייעודיות ומערכת המרכב"המינהל ש

 היגוי לקליטת שלושה מודולי� שלה ה וצוותי"כמו כ� מינה ועדת היגוי למערכת המרכב". הכספית
 . מודול לוגיסטי ומודול פרויקטי�, מודול פיננסי: במינהל

וסוכ� בה� כי תגובש , ל" התקיימו דיוני� בנושא אצל סג� בכיר לחשכ2009בספטמבר ובנובמבר 
. 2010שימשי% במיפוי עד יוני , רשימת התהליכי� הכספיי� במינהל על בסיס המסמ% שהכי� הצוות

ה ופעילותו תשמש בסיס "חר מכ� יועמד לרשות המאפייני� את המערכת במינהל צוות של מרכבלא
כי לא התפרסמו סיכומי� , הביקורת העלתה. ה"ל למודול הגבייה במרכב"ג� לדרישות החשכ

 הודיעה סגנית החשב של המינהל שבספטמבר אמורות 2010באוגוסט . לדיוני� אחרי� של הצוות
 ".ה"במטרה להגדיר מה תכלול מרכב"להיות עוד ישיבות 

לא ניסו לשלב חלקי� ,  שני�3במש% , 2005מסו� שנת " נאמר כי 2010 מנובמבר לבתשובת המינה
ה במתכונתה "ה במינהל כי חשב המינהל סבר שאי� להפעיל את מערכת המרכב"ממערכת מרכב

כתוצאה מכ% ממשי% . "ה" של המינהל למרכבתאלא יש להעביר את כל המערכות הייעודיו, הרגילה
 . מער% הכספי� שלו להתנהל באמצעות מערכת מחשוב מיושנת בת עשרות שני�

שהדיוני� , סג� בכיר לחשב הכללי, עטר$ הסביר מר אושיק ב�2010ל מנובמבר "בתשובת החשכ
 2008 ועד ספטמבר 2005התנהלו משנת ) ה קרקעית או תמיכה כספית בלבד"מרכב(בנוגע לתיחו� 

 הנובעות בי� היתר מהקושי האִמתי להגדיר ת עקב מחלוקות מקצועיו$זאת .  לכלל סיכו�ולא הגיעו
ה "הוא הוסי� כי אנשי מרכב. מקצועיות לבי� מערכות כספיות$את הגבול שבי� מערכות ייעודיות

 . שוקדי� יחד ע� אנשי מינהל מקרקעי ישראל למצוא פתרו� איכותי ונכו�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ÁÎÂ�Ï‰�ÈÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ·Á¯�‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰ , ÈÂ‡¯ ‰È‰
 Â¯˜Â·ÈÂ ÂÁ˜ÂÙÈ ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ È„Î ˙ÈÙÒÎ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ ˙‡ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˘‡¯Ï ˙ÂÏÚ‰Ï

ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· .Î˘Á‰ ÏÚ" Ï‰�ÈÓ· ÚÈÓË‰ÏÂ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚÂ Ï
·Î¯Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÙÒÎ ˙Î¯ÚÓ"�Ú· ˙·ÁÒ‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏÂ ˙¯Á‡ ˙Î¯ÚÓ Â‡ ‰ ˙Î˘Ó�˘ ÔÈÈ

ÌÈ�˘ ˘ÓÁÓ ‰ÏÚÓÏ ¯·Î. 

 

 

 השימוש במערכת הממוחשבת לגביית חובות 

 ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÓÂÏ‚‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÈÎ˘‰ ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ ÏÂÚÈÈÏÂ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ‰· ¯Â‚‡‰ Ú„ÈÓ·Â ˙·˘ÁÂÓÓ‰ . ÔÏ‰Ï

ÌÈË¯Ù : 

 הכוללות הכנסות מניהול נכסי� ומדמי חכירה $" ת שוטפותהכנסו"הכנסות המינהל מתחלקות ל
 .ממכירת נכסי� ומפיתוח,  הכוללות הכנסות מדמי היוו�$" הכנסות הו�"ול) ש" דח$להל� (שנתיי� 

 לבי� המינהלעמידה בהסכמי� שנחתמו בי� $אי ומדמי חכירהתשלו� $אינובעי� מ למינהל חובותה
נגד� הגשת תביעות משפטיות משלוח התראות לחייבי� ו  חובות באמצעותגובה המינהל. החוכרי�

 הנית� $חוב שגילו נמו% משבע שני� :  החובות מתחלקי� לשני סוגי�.על ידי עורכי די� חיצוניי�
א% לגביו קבע המינהל , וחוב יש� שגילו גבוה משבע שני� אשר התייש� מבחינה משפטית, לגבייה

 .18כי נית� לגבותו

את מאגר , בי� היתר, המנהלת, א" כי מערכת עכ2006נית העבודה לשנת אג� הכספי� התריע בתכ
והשימוש בה לצרכי� ,  שנה ונבנתה טלאי על טלאי$30בת למעלה מ, ישנה ומורכבת", החייבי�

זמני שימוש , תורי עבודה ארוכי�, יש עיכובי� בהפקת דוחות, ניהוליי� סטטיסטיי� מסורבל
והיעדר מחולל דוחות הגור� לתלות גבוהה באנשי אג� , משמסכי� לא ידידותיי� למשת, מוגבלי�

 ".מידע

ל לחשב המינהל ולמנהל יחידת הביקורת של " הגיש רואה חשבו� פרטי מטע� החשכ2008ביולי 
.  שעסק ג� בטיפול בהכנסות ובגביית חובות2007ל דוח על ביקורת כספי� במינהל לשנת "החשכ

 המערכת או לשדרוגה בנושאי� הנוגעי� לניהול הדוח קבע שיש לדאוג באופ� דחו� להחלפת
 .החובות של המינהל

 ËÒÂ‚Â‡ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ Ï‰�ÈÓ‰ ‚¯„˘ ‡Ï . 

או החלפת המערכת  שדרוג"כי ,  למשרד מבקר המדינה2010מנהלת אג� מידע הסבירה ביולי 
תבצע במערכת יהניהול כל ש 2005סבר החל מסו� שנת  חשב המינהלש מאחר, והכספית לא בוצע

 . )ראו לעיל(ואול� הדבר לא התממש , "ה"מרכב

__________________ 

, תקופת ההתיישנות לעניי� דרישה כספית", 2006 באפריל � של המינהל שפורס31.23' על פי נוהל מס  18
א- שנית� להגיש תביעה משפטית רק בגי� חובות שטר� ... היא שבע שני�, שלא הוגשה בגינה תביעה

בביצוע עסקות מסוימות ..." י� משמעות הדבר כי לא נית� לגבות�א, עברו שבע שני� ממועד גיבוש�
יש להתנות את ביצוע העסקה בתשלו� חובות דמי חכירה וחובות אחרי� ג� א� חלפו למעלה משבע "

 ".שני� מיו� גיבוש החוב
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חכירה דמי החוב של חוכרי� שלא שילמו , 2009על פי תכנית העבודה של חשבות המינהל לשנת 
החשבות קבעה יעד בתכנית .  אל� תיקי�$61 בכח" שמיליארד כלמינהל היה) ש"דח(שנתיי� 

היא תכננה . 2009 לעומת סכומ� בינואר $15%ש ב" דח צמצו� חובות בגי�$ 2009העבודה לשנת 
 2009וביניה� בניית מרכז מידע ממוחשב עד יוני , להגיע ליעד זה באמצעות נקיטת מספר צעדי�

 . שיכלול את המידע הרלוונטי לגבי החובות ויאפשר הפקת דוחות בחתכי� שוני�

 סכו� המשק� שינוי $� תיקי�  אל$47ח בכ" מיליו� ש$926 הסתכ� החוב למינהל בכ2010ביולי 
 מסכו� החוב חייבי� חוכרי� 71%, על פי נתוני המינהל. 2009מזערי לעומת סכו� החוב בשנת 

על פי דוח שהפיק , זאת ועוד).  בהתאמה$ $21% ו24%, 26%(מרכז וחיפה , במחוזות תל אביב
ב הכולל למינהל הסתכ� החו, המינהל במועד הביקורת המפרט את התפלגות החובות לפי מחוזות

 . 19)חוב אבוד(אפשר לגבות $ ממנו הוא חוב שאי41%; ח"בכמיליארד ש

˙¯Â˜È·‰ ÌÂ˙ „ÚÂÓ „Ú , ËÒÂ‚Â‡2010 ,¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó ˙ÈÈ�· ˙‡ Ï‰�ÈÓ‰ ÌÈÈÒ Ì¯Ë .
 È¯·„Ï ÌÈÙÒÎ ÌÂÁ˙ ˘‡¯·Ú„ÈÓ Û‚‡ ,ÌÈÈ˜ ˙Î¯ÚÓ· Á„ ˙Â·ÂÁ ‡˘Â�· Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó" ˘

Â"È·‚ È‡¯Á‡ÏÈÊ ¯‚‡ÓÏ ‰˘È‚ ‰�˘È ‰‰". Ú„ÈÓ Ô˙Â�Â Ô˘ÂÈÓ ÌÈÈ˜‰ Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó ÈÎ ¯¯·˙‰ 
„·Ï· È˜ÏÁ ;‚Â„Ï‰Ó , ˙‡ ‡Ï Ì‚Â ÌÈÈ˙�˘ ‰¯ÈÎÁ ÈÓ„ ‡˘Â�· Ì�È‡˘ ˙Â·ÂÁ ÏÏÂÎ ‡Ï ‡Â‰
˙Â·ÂÁ‰ ÏÈ‚ .· Ï‰�ÈÓ‰ ˙‡ ‰·ÊÚ ‰ÈÈ·‚Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰�ÂÓÓ‰-2007‰˘ÈÂ‡ Ì¯Ë ‰˙¯˘ÓÂ  . 

 ראשונה של מרכז המידע  הופעלה גרסה2010כי בסו� , מבירור שעשה משרד מבקר המדינה עולה
ש וגיול "א% טר� פותחו בו נושאי� עיקריי� כגו� חובות שאינ� חובות דח, ש"בנושא חובות דח

 . חובות

Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÊÂ¯ÈÊÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . ÔÎ ÂÓÎ
˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï Èˆ¯‡ È‡¯Á‡ ¯˙Ï‡Ï ˙Â�ÓÏ ÂÈÏÚ ,˙ÈÈ·‚Ï ˙È�Î˙‰ ˙‡ ˘„ÁÏÂ ÍÂ˙ ˙Â·ÂÁ‰ 

˘„Á‰ Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó· ˘ÂÓÈ˘ . ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ˙Â·ÂÁ‰ ÏÂ‰È� ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
È˙ƒÓ‡‰ Ì·ˆÓ ˙‡ Û˜˘ÏÂ ÔÎ„ÂÚÓ .ÎÚ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â·ÂÁ‰ ÏÂ‰È� ‚Â¯„˘" ÈÂ˘ÚÂ È�ÂÈÁ ‡Â‰ ‡
Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ¯˙Ï . 

 Á Â „"˙ Â · Â Á  Ï Â È מ� שהחוב קיי� דוח זה מציג את חשבונות החייבי� לפי מש% הז: "‚
עולה ממנו כי יותר . הפיק המינהל דוח גיול חובות, לבקשת משרד מבקר המדינה"). גיל החוב("

ה� תיקי� שבה� רשומי� חובות של ) $71%כ(משני שלישי� מהתיקי� של החייבי� במינהל 
 .  מכלל החובות$80%שה� כ, חוכרי� בני יותר משבע שני�

מבדיקת שני תיקי� .  שנה99 עד 60שחובות החוכרי� ה� בני  תיקי� נרש� $645מהדוח עולה כי ב
התברר שגיל כל חוב היה כמחצית השני� שנרשמו ,  שנה90שבכל אחד מה� היה החוב הרשו� כב� 

 .הדבר מעורר ספקות בנוגע לאמינות הנתוני� הרשומי� במערכת. בדוח

 במקרי� שבה� הייתה  הסביר המינהל כי שנות החוב החריגות נקבעו2010בתשובתו מנובמבר 
ש ובתיקי� ישני� מאוד "ש ללא עדכו� מכסת הדח"התערבות של פקיד בעדכו� ידני של יתרת הדח

 . שבה� חסר לעתי� תארי% רכישת הזכויות והוא מאופס

__________________ 

ו חוב של חייב שננקטו לגבי: לדוגמה, חוב אבוד הוא חוב כספי שבעליו סבורי� כי לא יצליחו לגבותו  19
 .מימוש באר.� אי� רכוש ברוהליכי הוצאה לפועל או שהוכח שהחייב נפטר ובעיזבונ
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˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈÈÂ‚˘‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÂ·È¯ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÁÂ„·Â 
 ‰„È ÏÚ ÌÈ˜ÙÂÓ‰·ÈÈÁÓ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ  , ˙‡ È¯˜Ó ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆ‰ ÒÈÒ·· ˙È�„È ˙Â·¯Ú˙‰

ÌÈ�Â˙�‰ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ - „Ú ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙È‚ÂÏ ‰�ÈÁ· ‰‚Â¯„˘‰˙ÙÏÁ‰ Â‡  
˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰¯Âˆ· ÌÈÎÈ¯‡˙ ÒÂÙÈ‡ ÔÂ‚Î ÌÈÏ˘Î ˙ÚÈ�ÓÏ, ÌÈ‚È¯Á ÏÚ ‰Ú¯˙‰ ‡ÏÏ. 

. תיכדי לשפר את המעקב אחר חובות החוכרי� על המינהל להשתמש בדוח גיול חובות תקופ
כתוצאה מכ% אי� . א� שקיימת אפשרות טכנית להפקתו, התברר שהמינהל אינו נוהג להפיק דוח כזה

כמו כ� אי� מפיקי� . לאחראי הגבייה או לחשב המינהל מידע על התפתחות החובות, למנהל המינהל
וי� יצ. במינהל דוחות חיוניי� למעקב אחר הגבייה כגו� דוח שמרכז את סכומי החובות והתפלגות�

 לאחראית הגבייה הארצית מחולל  לספקל" המלי+ החשכ$2003כי בביקורת שעשה במינהל ב
 . דוחות שיאפשר לה להפיק בעצמה דוחות גבייה שוני� ולעדכנ�

 ·ˆÓ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ·˜ÚÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÏÈ‚Â ˙Â·ÂÁ‰ .ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ÂÏ‡ ˙ÂÁÂ„ ˜ÈÙ‰Ï ˘È ,˙�Ï Ì‰· ÌÈ‡ˆÓ�˘ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ Á

‰ÈÈ·‚‰ ˙È�Î˙Â ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÂÈ�È„Ó ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ . ÔÓÂ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰˘Ú ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰
ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙Ó ˜ÏÁÎ ÔÓÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯‰ . 

Ê ¯ Î Ó Ó  ˙ Â ¯ Â Ë Ù  ˙ Â ˜ Ò Ú: במכרז :20המינהל מקצה מקרקעי� בשלוש דרכי� עיקריות ,
 ,חוק חובת מכרזי�ל בהתא�ז נעשית הקצאת קרקע ללא מכר. לא מכרזאו להגרלה בבהרשמה ו

התקשרות , $1993ג"התשנ, על פי תקנות חובת המכרזי� .והתקנות שהותקנו על פיו, 1992 $ב"תשנה
של רשות הפיתוח או של קר� קיימת לישראל ,  עסקה במקרקעי� של המדינהעשל המינהל לביצו

ות במקרקעי� למי שהוא הענקת זכוי: אינה טעונה מכרז כאשר נושא ההתקשרות הוא אחד מאלה
בעל זכויות ",  זה�לעניי; בעל זכויות באות� מקרקעי� או למי שיורה בעל הזכויות להעניק�

חכירת משנה לתקופה של עשרי� ואחת ללחוזה חכירה או , צד לחוזה פיתוחהוא  $" במקרקעי�
ר או מחזיק  וכ� מי שהיה צד לחוזה כאמו; מי שזכאי כדי� להיות צד לחוזה כאמור;שני� לפחות

 . במקרקעי� באופ� רצו� עשר שני� לפחות בהסכמת המינהל

 יקלוט $לאחר אישור המפרט הכספי על ידי היז� , 2006על פי נוהל של המינהל שפורס� באוקטובר 
ביו� זה תקבל העסקה תוק� ויישלח ליז� שובר תשלו� ובו . המחוז את העסקה במעמד אישור סופי

א� לא תתקבל תגובת היז� למפרט הכספי בפרק הזמ� . מיו� תוק� העסקה יו� לתשלו� 60יינתנו לו 
היא ,  יו� לאחר אישורה הסופי של העסקה60או א� לא ישול� שובר התשלו� בתו% , שהוקצב לכ%

 .והמערכת תנפיק ליז� הודעה על כ%, תבוטל

בה�  ש2007$2010שני� במכרז מוח על עסקות בפטור לבקשת משרד מבקר המדינה הפיק המינהל ד
 עסקות פטורות ממכרז $1,300מהדוח עולה כי היו יותר מ.  לתשלו�ה הארכה שניתנההסתיימ

.  מה� א� חלפו שנתיי�$800ולגבי כ, שלגביה� חלפה יותר משנה מאז הסתיימה הארכה לתשלו�
לא שול� עבור� שובר התשלו� עסקות אלה היו אמורות להתבטל מאחר ש, למרות שעל פי הנוהל

סכו� החובות בגי� עסקות . במערכת הממוחשבת ה� לא בוטלו,  יו� מיו� תוק� העסקה60בתו% 
 עסקות היו דמי החכירה בכל עסקה גבוהי� מחצי מיליו� $152ב; ח" מיליו� ש$442אלה היה יותר מ

 . וסכומ� המצטבר היה כשני שלישי� מהסכו� הכולל של החוב, ח"ש

__________________ 

 .2006 בנושא הכנת עסקה שפורס� באוקטובר 31.01על פי נוהל   20
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˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˙Â˘¯·˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈ
‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÌÂÈ˜ ˙¯˘Ù‡Ó‰ .ÈÙ‰ÏÂ ‰ÈÈ·‚ ˙È�Î˙ ˙Â�·Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ˜ ·˜ÚÓ ˙ÂÁÂ„ 

Â¯˘Ù‡È˘‰¯Ù˘Ï ÂÏ . 

Ì È · È È Á Ï  ˙ Â È Â Î Ê  ˙ ¯ · Ú העברת זכות חכירה במקרקעי� העברת זכויות משמעותה : ‰
,  פי נוהלי המינהל על.בתמורה או ללא תמורה, בשלמותה או בחלקה או הסבתה בדר% כלשהי לאחר
 העברת זכויות ;שולמו דמי היוו�כ� א� אלא  21העברת זכויות חכירה כרוכה בתשלו� דמי הסכמה

והיא נעשית בתנאי שלחוכר אי� כל חובות , המינהל טעונה הסכמת לחוכר אחרבקרקע של חוכר 
 .כלפי המינהל

 העביר 2010 למאי 2005בי� ינואר , הבדיקה העלתה כי על פי הנתוני� שבמערכת הממוחשבת
 מיליו� $252.5 חוכרי� למרות שסכו� החובות שלה� למינהל הסתכ� בכ12,573המינהל זכויות של 

 . ח"ש

 עד $100,000 מ$  מהמקרי� האמורי� הועברו זכויות א� שלחוכרי� היה חוב גדול למינהל$2.1%ב
עוד העלתה . � אלה מכל החובות בתיקי78%ח שה� " מיליו� ש$196כ כ" ובסה$ח " מיליו� ש13

בתיקי� אלו . ח היו במחוז המרכז"שבה� היה החוב גדול ממיליו� ש) 38(הבדיקה כי רוב התיקי� 
המינהל השלי� את העברת הזכויות בקרקע של : לדוגמה. ח" מיליו� ש$114הסתכ� החוב ביותר מ

 .ח" מיליו� ש1.3על א� חוב למינהל של ' לחברה ג' חברה ב

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰� , ‰Ê ÌÂÁ˙· ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ
˙ÙËÂ˘ ‰¯˜·Ï ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯ÊÚÈ‰ÏÂ . ‰¯˜· ˙ÂÏÂÚÙ ·Ï˘Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

 ˙Â�˘È‰ ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�ÏÂ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó ÍÈÏ‰˙· ˙Â·˘ÁÂÓÓ
‰Ï‡Î ˙ÂÚÙÂ˙ . 

Ô Â Â È ‰  È Ó „  Ì Â Ï ˘ ˙  ¯ Â ˘ È של דמי החכירה מראש  פעמי$תשלו� חדה� היוו�  דמי :‡
הביקורת . ניכיו�הריבית ושיעור דמי החכירה , תקופת החכירהלפי  י� מחושבוה� ,השנתיי�

 שדמי  למרותכי המינהל אינו מפיק באופ� שוט� דוחות שבה� נתוני� על נכסי� שהוונו, העלתה
 . היוו� לא שולמו או שולמו רק באופ� חלקי

וממנו , 2010אפריל 2005$הל דוח כזה לתקופה ינואר הפיק המינ, לבקשת משרד מבקר המדינה
לא שילמו אות� ) $29%כ (592 $ חוכרי� שקיבלו אישור על תשלו� דמי היוו� $2,017עולה כי מ

התברר כי ההפרש שבי� סכו� ההיוו� שנקבע לבי� התשלו� . והאחרי� שילמו רק חלק מה�, כלל
 . ח" מיליו� ש$21.7בפועל היה כ

. רש� המינהל נכסי� כנכסי� מהווני� למרות שלא שולמו עבור� דמי היוו�, וחלפי הנתוני� שבד
נתו� זה מעורר ספקות באשר .  בניגוד לנתוני� שבדוח$ שנבדקו שולמו דמי ההיוו� י�בשני מקר

 .למהימנות נתוני הדוח

 ÏÎÂÈ˘ È„Î Â˙Â˘¯·˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÈÙ˜‰ÏÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÂÁ‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÏÚ  . ˙Ï·˜ ˙Ú· ÔÈÓÊ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ‰Ê Ú„ÈÓ

ÔÂÂÈ‰‰ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ , Ï˘ ‰ÈÈ·‚ ˙È�Î˙ ˙ÚÈ·˜Ï Â· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ‰¯˜Ó ÏÎ·Â
ÂÏ‡ ˙Â·ÂÁ ,ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ‰ÈÈ·‚ È„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï . 

__________________ 

  .הסכו� שעל מעביר הזכויות לשל� למינהל בגי� עליית ער/ הקרקע: דמי הסכמה  21
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Ì È · È È Á: תיקי� 68,226 היו 2010ש עולה כי ביולי "א של חובות דח"מדוח חייבי� במערכת עכ 
  סכו� הגבוה ביותר $ח " מיליארד ש$1.57החוב הסתכ� בכ, על פי הדוח.  חייבי�49,014של 

בי� החובות היו ). ח" שדכמיליאר(ש שצוינו בדוחות האחרי� של המינהל " מחובות הדח$50%מ
  תיקי� לא צוי� ש� בעל הנכס והחובות$283ב. ח" מיליו� ש$87של כ" חובות מומלצי� למחיקה"

 .ח"שצוינו בה� הסתכמו בכשני מיליו� ש

ÎÚ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÁÂ„ ÈÎ ‡ˆÓ�"ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÁÂ„· ÂËÓ˘Â‰˘ ˙Â·ÂÁ ÏÏÂÎ ‡ . ÂÈ‰ ÔÎ ÂÓÎ
È‡-˙Î¯ÚÓ· ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÁÂ„‰ ÔÈ· ˙ÂÓ‡˙‰ . Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ Ú„ÈÓ È¯‚‡Ó È�˘·˘ ‰„·ÂÚ‰

Á„‰ ˙Â·ÂÁ ÈÓÂÎÒÏ Ú‚Â�· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÏ„·‰ Ì‰È�È· ˘È˘ ÌÈ�Â˙� ÌÈ‡ˆÓ�"ÂÚÓ ˘ ˙Â˜ÙÒ ˙¯¯
Ì˙Â�ÓÈ‰ÓÏ Ú‚Â�· . 

Á„‰ ˙Â·ÂÁ È�Â˙�˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈÓÂ˘¯‰ ˘
ÌÈ¯‚‡Ó‰ ÏÎ· ÌÈ‰Ê ÂÈ‰È ÂÈ¯‚‡Ó· . 

·  ˙ Â ¯ ˘ Â ‡ Ó ‰  ˙ Â ˜ Ò Ú"˜ Â ¯ È  Ï Â Ï Ò Ó" :ה� " מסלול ירוק"עסקות המאושרות ב
או עסקות , ינ� בסמכותהעסקות שוועדת עסקות מחוזית מעבירה לוועדת עסקות ארצית כיוו� שא
מסלול "ועדת עסקות ב. שה� בסמכותה א% היא מצאה לנכו� להעביר� לוועדת העסקות הארצית

. לבנייה שאינה צמודת קרקע) כולל(מטפלת ג� במת� ארכה לתשלו� של עד עשר שני� " ירוק
 והחלטותיה אמורות $ עסקות בפגישה 12הוועדה מתכנסת פע� בשבוע ומאשרת בממוצע 

 ". החלטות"פרס� במערכת מידע להת

 עד מרס 2008 מספטמבר $נמצא כי במערכת רשומות החלטות שהתקבלו בשבעה חודשי� בלבד 
יצוי� כי . לא נרשמו בה כל סיכומי החלטות, 2010אוגוסט ,  ומאז ועד מועד סיו� הביקורת$ 2009

 . ערכתשלא נרשמו במ,  החלטות בנושא71 התקבלו 2010 ועד אוגוסט 2009מאפריל 

È‡ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÁÂ˜ÈÙ·Â ‰¯˜·· Ú‚ÂÙ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘È¯
· ˙Â˜ÒÚ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÙÏ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ Ï‰�ÈÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡ÏÓÓ Ï˘" ÏÂÏÒÓ

˜Â¯È ." ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó ÌÂ˘È¯ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
ÂÏ·˜˙‰˘. 

 

Ï ‰ � È Ó ·  Ú „ È Ó  ˙ Á Ë · ‡ 

א נמצא מידע רב על נכסי "במערכת עכ. חות עול� המחשבי� מאפשרת לאחס� בה� מידע רבהתפת
הקפדה על אבטחת המידע עלולה לגרו� לפגיעה בנכסי המדינה ובזכויות $ואי, המדינה ועל חוכריה

עלולה להיגר� פגיעה בפרטיות האד� א� , היות שמאגרי מידע מכילי� פרטי� אישיי�. החוכרי�
 . ולכ� יש לאבטח את המידע, � לאד� אחרהנתוני� נמסרי

אבטחה פיזית הכוללת : המידע מאובטח בשתי שיטות מקבילות ומשולבותבמערכות ממוחשבות 
ואבטחה לוגית על , פעולות שיש לבצע בחמרה ובתשתיות כדי למנוע פגיעה פיזית במאגר המידע

. י� כתנאי כניסה למחשבידי הפעלה של מנגנוני תכנה ייעודיי� כמו ש� משתמש וססמה המוזנ
הצפנת ; ניהול הרשאות גישה;  הפרדת סמכויות,בי� היתר, ה� אחרי�אמצעי בקרה מקובלי� 

  .ניתוק אוטומטי של מסופי� כשאינ� בשימושו המידע
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. משמשת לניהול עסקות ופעולות כספיותות ו הפועלת בכל המחוז22היא מערכת מקוונתא "עכ
 חוק $להל�  ($1981א"התשמ, בחוק הגנת הפרטיותעות�  מאגרי מידע כמשממותקני�במערכת 

תשלומיה� על ,  במקרקעי�זכויותיה�על ,  המכילי� נתוני� על זהות� של חוכרי�,)הגנת הפרטיות
הגנת   כמשמעותו בחוק23"מידע רגיש"נתוני� אלה ה� בחלק� בגדר . חובותיה� למינהלעל ו

או הגנה על המידע , הגנה על שלמות המידע" היא אבטחת מידע  הגנת הפרטיות לפי חוק.הפרטיות
את החוק מטיל על בעל מאגר המידע  ".והכול ללא רשות כדי�, שימוש או העתקה, מפני חשיפה

.  או שימוש לרעה אבטחת מערכת מידע כספית מקוונת אמורה ג� למנוע טעויות.להג� עליוחובה ה
מצעי האבטחה שלה ואת בקרת יש להגביר ולשכלל את א, ככל שגדל מספר המשתמשי� במערכת

יש למנוע שימוש לא מורשה במערכת וחדירה לא מורשית אליה ולהתקי� כמו כ� . הגישה אליה
 . כאלהאמצעי� לגילוי ניסיונות לפעולות 

 $  בקרה ואבטחהבעניי�והנהלי� הדי� הוראות על יישו� חייבי� להקפיד א " עכהממוני� על הפעלת
ת כיאות כדי למנוע גישה לתכניות ולנתוני� ממי שאינ� מורשי� על הגישה למערכת להיות מבוקר

להבטיח את תקינות פעולות המינהל והטיפול בלקוחותיו ולמנוע ניצול לרעה של כדי ; לכ%
רישו� לא כדי למנוע ; המערכת הממוחשבת על ידי חיובי� וזיכויי� בידי מי שאינ� מוסמכי� לכ%

 . נכו� של זכויות בקרקעות ועוד

,  ביקורת$� פיקוח ובקרה ראוי חייב לכלול מחויבות לאיתור הליקויי� ותיקונ� בכמה שלבי� מנגנו
הכנת . תיקו� ליקויי� ווידוא שאכ� תוקנו, החלטה על אימו+ המסקנות וההמלצות, דיו� בתוצאותיה

דוחות והזמנת מומחי� מחייבת נכונות להשתמש במסקנות בדר% שתבטיח את שמירת המידע 
 .והגנתו

·‰Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È-1998 „Ú 2009‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˜„·  , Ï˘ ˙¯Â˜È·Ï ‰„ÈÁÈ‰
Î˘Á‰"Ï ,‡ ‰¯·ÁÂ Ï‰�ÈÓ· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ 'ÎÚ ˙Î¯ÚÓ ˙‡" ˙¯˜· ˙‡Â ÏÏÎ· ‡

Ë¯Ù· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ,Ï‰�ÈÓ· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙‡ ÔÎÂ . ÂˆÈÏÓ‰Â ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚ‰ ÌÈ˜„Â·‰
˙ÂˆÏÓ‰ ,Ó˘ÈÈ ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ Í‡‰‰‰ ·Â¯ ˙‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ·Â¯ ˙‡ ‰�˜È˙ ‡ÏÂ ˙ÂˆÏÓ ,

 ‰˘ÚÓÏÂ-¯Ù˙˘‰ ‡Ï Ï‰�ÈÓ· ·ˆÓ‰  . Ï‰�ÈÓ· ÂÚ˜˘Â‰ ÈÎ ‡È‰ ˙¯ÈÈËˆÓ‰ ‰�ÂÓ˙‰
˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯Â˜È·· ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ,ËÚÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú� Ô‰È‡ˆÓÓ· Í‡ .ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï: 

 

Ì È � Â Î È Ò  ¯ ˜ Ò 

רכות המחשב של הארגו� סקר סיכוני� לזהות סיכוני� לנכסי המידע ולמענועד , ח"על פי נוהל מפת
לאחר זיהוי . אמצעי אבטחה קיימי�על חולשות במערכות ועל , בהתבסס על איומי� ידועי�

 היבטי� של אמינות מדרישות העסקיות של הארגו� על ההשפעת� מעריכי� את הסיכוני� 

)Integrity( ,סיו� יח)Confidentiality ( וזמינות)Availability ( י% במסגרת התהל. המידעשל
 . עליה�ערכ� העסקי ורמת ההגנה הנדרשתלפי של הנכסי� ) Prioritization (נקבע סדר עדיפויות

 .התואמת את מטרות הארגו� מדיניות אבטחת מידע סקר הסיכוני� הכרחי להגדרת

 מנהלת 1998שהכינה בשנת " בקרת פעילויות חריגות"בעקבות הדוחות של מבקר המדינה והדוח 
לא נבח� תקופה  הטיפול באבטחת מידע במינהלבמינהל ובשל העובדה שהאג� לביקורת פני� 

__________________ 

א ה� מעובדות "ז, עיבוד התנועות מקוו� היא מערכת ממוחשבת שבה � On line)(מערכת מקוונת   22
 . ישירות בידי המשתמשי� העובדי� ע� המערכת באופ� אינטראקטיבי

, צנעת אישותו, נתוני� על אישיותו של אד�"מידע רגיש כולל  ,לפי חוק הגנת הפרטיות � מידע רגיש  23
ו באישור ועדת  וכ� מידע ששר המשפטי� קבע בצ"דעותיו ואמונתו, מצבו הכלכלי, מצב בריאותו

 .החוקה חוק ומשפט של הכנסת שהוא מידע רגיש
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 והזמי� אצלה סקר ' ע� חברה א2000 החליט המינהל להתקשר בשנת $  גור� חיצוניבידיארוכה 
 .  מידעלאבטחתסיכוני� 

לת נוהמ אבטחת המידע במינהל: להל� ממצאיו העיקריי�. 2000הסקר הוגש למינהל בדצמבר 
 מסמ% המגדיר את מדיניות האבטחה אי� במינהל;  הביצוע והפיקוח,� גורמי התכנו�מבוזר ביבאופ� 

� טכני  כענייסוהוא נתפ,  ע� שאר גורמי המינהל בנושא אבטחת מידעשיח$ולא מתקיי� ד; צהוהנח
 אג� אש לר�במינהל כפואבטחת המידע הממונה על ; של אג� מידע דיע הבלבלבד שהוא בתחומו

לססמאות או להרשאות היא , האחריות לאבטחת המידע; תחו�8ַשוליי�  בנושאי� מטפלומידע 
 ניהולרמי ו ככלי לג)בקרת פעילויות (חריגי�של � ואיתור וריש; )System$ה(בידי איש המערכת 

 נוהל אבטחת ל פיבקרה מחולקי� עו מרכיבי פיקוח ; בידי אג� מידע בלבדנכתבו י� אופיבמינהל
 מנהלי המחוזות ; אבטחת מידע ומנהלי מחוזותי�קצ, באג� מידע� מקצועיי� מידע בי� גורמי

 שמאגרי המידע למרות; מתעלמי� ממנומה�  ולפיכ% רבי� ,חו בכלי הפיק להשתמשמתקשי�
� חשבי כלי� ממוהדורשי�תרחישי� שוני�  בלטיפולאי  אחראי�, כוללי� מידע רגיש במינהל

 .�היפול בצור% הטלאבטחת המידע ל

מדיניות הגדרת :  להנהלת המינהל לנקוט את הפעולות הבאות'ליצה חברה אבעקבות הסקר המ
שתהיה לו   לאבטחת מידעאחראיקביעת ; ו הנהלתעל ידי שתאושר ותאומ+ ת מידע במינהלאבטחל
 יעדי אבטחת המידע ו על פיתפקיד האמצעי� הנדרשי� לביצועויסופקו לו מתאימה הסמכות ה
 ושקילתאבטחת מידע של � ולתח ל קצי� הביטחו� ג� שו אחריותתהרחב; במינהליקבעו יש
 פרויקט הגדרת; ה ולפיקוח ובקרה תוטל עליווונלהכ , האחריות להגדרת הדרישותיאפשרות כה

ושיתו� מוסמ% במערכות המידע $ש בלתיימוש  לזהות מאפייניכדי פיקוח ובקרה על חריגי� ,שו�ליי
הגדרה מחודשת של האחריות והסמכויות ;  בפרויקט זה במערכותהמשתמשי�המנהלי� והעובדי� 

כל התחומי� ב במינהל הגורמי� הנוטלי� חלק באבטחת מאגרי המידע ומערכות התקשוב של
 שלשימוש ה דרישות ובו יוגדרשות וז יחד ע� מנהלי המחארגו� ושיטות פרויקט ביצוע; �הרלוונטיי

פרופילי עודכ� של מבניית מער%  $  ובהמש%, התפקידי� השוני� במשאבי המערכתיבעל
  .משתמשי�

‡ ‰¯·Á ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ·˘ ˙ÂˆÈÁ�‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰' ‰�È˜˙‰ Â˙ÂÏÈÚÙÏ 
 Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ‰Â-ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï Ô·Â¯  . ÔÓÊ· Ì‚ ÌÈÓÈÈ˜ ÂÈ‰ Â�ÈÂˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ

˙¯Â˜È·‰ . ˙�˘ Ê‡Ó ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ2000‡ÏÂ ÛÒÂ� ÌÈ�ÂÎÈÒ ¯˜Ò Ï‰�ÈÓ‰ ‰˘Ú ‡Ï  
Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡Ï È‡¯Á‡ Ú·˜� ,˘¯„�Î . 

 

Ú „ È Ó ‰  ˙ Á Ë · ‡  ˙ Â È � È „ Ó 

כנית העבודה של  קובעת שת1997משנת " הקמת מערכות ממוחשבות" בנושא 24החלטת הממשלה
את ; קביעת מדיניות אבטחת המידעאת , בי� היתר, תכלולועדת ההיגוי לענייני מחשוב בכל משרד 

עקב ותקצובה ומאבטחת המידע של המשרד  ר תכניתאישואת ; "הרגיש המידע"של מיפוי הסיווג וה
 . מהאחר יישו

המועצה המייעצת לביקורת ולאבטחת מידע שבאג� בכיר לביקורת המדינה וביקורת פנימית 
 נוהל $להל� " (נוהל מסגרת לאבטחת מידע "2005במשרד ראש הממשלה פרסמה בספטמבר 

הוא כולל . חת מידע במשרדי הממשלה נהלי� ופירוט העקרונות והכללי� לאבט38שבו ) המסגרת
; אבטחה לוגית; הגור� האנושי ואבטחת המידע; קביעת מדיניות ומיפוי מידע: את הפרקי� האלה

__________________ 

 . 20.3.97 � מ9/בק' החלטה מס  24
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אבטחת תקשורת ושימושי אינטרנט ואבטחת מידע ; שחזור והתאוששות, גיבוי; אבטחה פיזית
 . במחשבי� המנותקי� מרשתות המשרד

מסמ% מדיניות "חלה אחריות כוללת להכנת  ללי במשרדעל המנהל הכנוהל המסגרת קובע כי 
על  .שנקבעה ח על יישו� המדיניותוקיולפ" שליטה ובקרה, מערכי מידע, לאבטחת מידע רגיש

בהיוועצות ע� מנהל (הממונה על אבטחת המידע חלה אחריות להכנת מסמ% המדיניות של המשרד 
חתימה של המנהל להבאתו לאישור ול ו,בנוהל המסגרתאשר לא יגרע מהאמור ) מערכות המידע

לפעול על פי ההנחיות המפורטות במסמ% חייב , ללא יוצא מהכלל, כל אחד מעובדי המשרד .הכללי
 .הלי האבטחה המשרדיי� הנגזרי� ממנוונלפי המדיניות של המשרד ו

בנוהל ". חשבוממנוהל אבטחת מידע ", מר יעקב אפרתי,  פרס� מנהל המינהל דאז2008בפברואר 
 . אבטחת מידעמידע ופורו�  עדת היגוי לאבטחתלא נקבעו ו

 ˙ÁË·‡ ÔÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜�˘ ‰Ó ˙‡ ÌÈÈ˜ ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ú„ÈÓ .‰È‰ ‡Ï Ï‰�ÈÓ· ÍÓÒÓ ‰¯„‚Â‰ Â·˘Á�‰ ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈ�È„Ó Â ÌÈ˜ÂÁ Ï˘ ÌÙ˜Â˙Ó ‰ˆ

ÏÚ ‰�‚‰Ï ˙Â�˜˙Â ÚÓÓ‰ ÈÎ¯ ·Â˘Á‰�ÈÓ‰ È„ÚÈ ÈÙÏÂÏ ‰Ê ÌÂÁ˙·; ÂÓÎ ÂÚ·˜� ‡Ï ÔÎ 
Â ˙ÈÚÂˆÈ·Â ˙ÈÏÂ‰È� ‰�ÈÁ·Ó ÍÎÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˜ÈÊ‰‰ Ì‰È�È· , ÂÚ·˜� ‡ÏÂ ÌÈÓÂ¯ÂÙ

 ÌÂ„È˜Ï ÌÈÈÏÂ‰È�ÔÈÈ�Ú‰ .‰ Ï‰Â�‰ ˙‡ Ú·˜ Ï‰�ÈÓ‰ ÌÒ¯Ù˘ÈÓ¯Â‚Ì  ˙ÁË·‡Ï ÌÈÈ‡¯Á‡‰
Ú„ÈÓ‰, Â�È‡ ‡Â‰ Í‡ ÛÈÏÁ˙ Ï„Ó ÍÓÒÓ˙ÂÈ�È. Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ˙È�Î˙ ‰�· ‡Ï Ì‚ Ï‰�ÈÓ‰ 

˘¯„�Î ˙·ˆ˜Â˙Ó . 

˘Ó¯È„‚‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ ˙ÂÈ�È„Ó ÏÁË·‡Ú„ÈÓ ˙ ¯Â˘È‡Ï ‡·Â˙˘ 
˙Ï‰�‰Ï‰Â�· ‰�‚ÚÏÂ Â . ˘È˙‡ ‰· ÚÂ·˜ÏÚ„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ È„ÚÈ ; ‰ ˙‡¯Á‡ÌÈ‡ ‰Ï;  È¯„Ò

‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ; ˙Â¯‚ÒÓ Â ÔÂÈ„Ï ÔÂ‚Î ‰ÏÂÚÙÂ˙ÁË·‡Ï ÈÂ‚È‰ ˙„Ú Ú„ÈÓ . ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˘Â·È‚
 ‰ÓÂ˘ÈÈÂ ÍÂÙ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ˙ÁË·‡ ˙‡Ú„ÈÓ‰ ˙È�Â‚¯‡‰ ˙Â·¯˙‰Ó ˜ÏÁÏ Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘.  ÔÓ

 ˙ÂÓ‡˙‰· Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï ·ÈÈÁÓ Ï‰Â�Î ˙¯‚ÒÓ‰ Ï‰Â� ˙‡ ıÓ‡Ï ÔÁ·È Ï‰�ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰
˙Â·ÈÈÁÓ‰. 

 

� Â Ó Ó ‰ Ú „ È Ó ‰  ˙ Á Ë · ‡  Ï Ú  ‰ 

מטיל , ) חוק הסדרת הביטחו�$להל�  ($1998ח"התשנ, החוק להסדרת הביטחו� בגופי� ציבוריי�
: ונה ביטחו� האחראי במסגרת תפקידו לפעולות אבטחה אלהחובה על גו� ציבורי למנות ממ

" פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות"; לרבות שמירה על רכוש" פעולות אבטחה פיזית"
הכוללות את כל הפעולות הנדרשות לשמירה על המערכות הממוחשבות על המידע שנמצא בה� 

 לש� שמירה על מידע מסווג ומניעת פגיעה "פעולות לאבטחת מידע"; ופעולות למניעת פגיעה בה�
חוק הסדרת הביטחו� קובע כי גופי� ציבוריי� המנויי� בתוספת השנייה ובכלל� רשות מקרקעי . בו

 2005בשנת .  חייבי� במינוי אחראי לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות ולפיקוח עליה�25ישראל
ומכוח זה הוחלו עליה כללי שירות , �הוספה רשות מקרקעי ישראל לתוספת לחוק להסדרת הביטחו

אשר קובעי� את האחריות של ממונה הביטחו� , $2004ד"התשס, )אבטחת מידע(הביטחו� הכללי 
 .לפעולות אבטחה ואת סמכותו בעניי�

והוא הגור� , "הממונה על אבטחת מידע" לאבטחת מידע בגו� ציבורי אחראי $לפי נוהל המסגרת 
באחריותו של הממונה לבקר את הפעולות הממוחשבות . יי� במשרדהמוסמ% ליישו� המדיניות בענ

__________________ 

 אשר תבוא במקו�  ישראלרשות מקרקעיל בתיקו� לחוק מינהל מקרקעי ישראל נקבע שהמינהל יהפו/ 25
 . מינהלה



� 731 משרד הבינוי והשיכו

מהתקנות ומהנהלי� , כדי לוודא שהמשרד עומד בדרישות לאבטחת המידע הנובעות מהחוקי�
 . העוסקי� בכ%

 נוהל מטרת).  נוהל המינהל$להל� " (נוהל אבטחת מידע" פרס� מנהל המינהל דאז 2008בפברואר 
 למנוע; ואבטחתוו שלמות את להבטיח כדי ממוחשב במידע פולהטי את לקבוע היתהיהמינהל 

 העברת ה שלהסדרת;  בשוגגאו במזיד הרשאה ללא �מסירת או נתוני�השמדה של , חשיפה, שינוי
הסדרת ; ציבוריי� גופי�י� ולפרטי פי�גול, המינהל מטע� הפועלות לחברות ממוחשב מידע

  .מה� מידעה קבלת� ות גופי� ציבורייבקש פי על מידע תיקו�הטיפול ב

המשנה , ל המשרד"מנכהוא הממונה הישיר על ממונה אבטחת המידע , על פי נוהל המסגרת
 $ להל�(ממונה על אבטחת מידע רגיש עוד נאמר בנוהל כי ה .ל הבכיר למינהל"ל או הסמנכ"למנכ

ומערכי רגיש  מידע הלי אבטחתו ליישו� נהמשתמשי� ואת כל י�מכוו� את בעלי התפקיד) הממונה
של  למנהל מערכות המידע בשל ניגוד ענייני� מקצועית כפו� מינהלית או הוא לא יהיה. המידע
אבטחתי הפועל על פי המדיניות $ במשרדו גור� מנחה מקצועייהיה הממונה . שני התפקידי�ממלאי

 מוסמ% לערו% ביקורות לבחינת יישו� הנהלי� הוא יהיה .ושל משרדו ונוהלי המסגרת של
 בפועל או בכוח  א� יסכנוחריגי�"פעילויות מסוימי� כורועי� יתיי� המחייבי� ולקבוע אהאבטח

 ".משק המדינהאת את הניהול התקי� של המשרד או 

 הממוחשבי� המידע מאגרי ניהול אבטחת על ראיאח אג� מידע מנהל", בהתא� לנוהל המינהל

למנהל אג� מידע שאותו הוא אמור על פי הנוהל הממונה כפו� אפוא  ."המינהל של המידע ומערכות
 .ולא למנהל המינהל, ג� לבקר

 Û‚‡Ï ıÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙ÂÈ¯Á‡· ‡ÏÂ Ú„ÈÓ‰ . Ì‚ È‡¯Á‡ ‰È‰È Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ È‡¯Á‡‰˘ ÌÈÎÒ‰Ï ÔÈ‡

Ô˙ÁË·‡Ï .‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î Ï‰Â�‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ ˙ÁË·‡ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË
 Ú„ÈÓ‰Ï‰�ÈÓ· Ú„ÈÓ‰ Û‚‡ Ï‰�Ó ˙ÂÈ¯Á‡· ‰È‰È ‡Ï.  

$רב תכנית י�והוא אמור להכ, מידע/ אבטחת /ממונה מנהמנהל אג� מידע י, על פי נוהל המינהל
 עובדי ולהדרכת מידע אג� בהוראות כמפורטתהיה  המידע אבטחתש אחראיהוא  ;לש� כ% שנתית

 .בתחו� זה לבעיות למודעות מטעמו העובדי�ו המינהל

ÌÈÂ˜ ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÌÒ¯Ù˘ Ï‰Â�‰ Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ : ˘È Ú„ÈÓ Û‚‡ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó·
 ˘‡¯ Ï˘ ‰¯˘Ó Ô˜˙·"‰¯˜· ÌÂÁ˙ ,˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÓÈ˘ÓÂ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡" , ÂÈ„È˜Ù˙ ÌÏÂ‡Â

 ÔÈ· ÌÂ‡È˙Â Û‚‡· È�ÂˆÈÁ Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÒÚ‰· ÚÂÈÒ Ì‰ ‰· ı·Â˘Ó‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰
ÙÂ‚ ÔÈ·Ï Ï‰�ÈÓ‰Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ú„ÈÓ Â�ÓÓ Ï·˜Ï ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ , ÍÎ

Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡· ÏÙËÓ Â�È‡ ‡Â‰ ‰˘ÚÓÏ˘ . 

 הממשלה ראש משרדב פנימית וביקורת המדינה ביקורת לבכיר אג� העביר מנהל 2005בספטמבר 
 יעקב מר, ט המינהל למנהל המינהל דאז"בעקבות פנייתו כתב קב.  מידעאבטחתלמינהל שאלו� על 

 רכז הינו היו� בנושא העוסק .במשרד המידע אבטחת על אחראי ממונה אי� כיו�"כי , אפרתי
 לא"עוד טע� כי  ...". אג� מידע מנהלתמ המידע אבטחת על מינוי כתב קיבל אשר ... תכניתני�

ט " מסר הקב2010באפריל  ".אג� מידע מנהל לבי� האבטחה על אחראי בי� סמכויות הפרדת קיימת
 . א% לא נענה, מר ירו� ביבי, רד מבקר המדינה כי פנה שוב בנושא האמור למנהל המינהללמש
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Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡Ï È‡¯Á‡ ‰�Ó˙ Â˙Ï‰�‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
‡˘Â�· ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ ÏÚ· ,È¯˜ÈÚ‰ Â˜ÂÒÈÚ ‰È‰È ‰Ê˘ , Ï‰�ÓÏ ˙Â¯È˘È ÛÂÙÎ ‰È‰È ‡Â‰Â

Ï‰�ÈÓ‰ .‰Ê˘ „·ÂÚ ÔÈ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÈ˘È‚¯ ÍÎ ÏÎ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ˜ÒÂÚ˘ ÛÂ‚· È¯˜ÈÚ‰ Â˜ÂÒÈÚ 
 ÌÈÓÂˆÚ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ· ÏÂÙÈË·Â-˘ÓÓ Ï˘ Ï„ÁÓ ¯„‚· ‡Â‰ . 

 

‰ ˘ È ‚  ˙ Â ‡ ˘ ¯ ‰  Ï Â ‰ È �  

 שלשימוש במשאבי המערכת ה דרישות ובו יוגדרשלבצע פרויקט  'בסקר הסיכוני� הציעה חברה א
� עקרושיישמר בו  ,תמשי�פרופילי משמעודכ� של מער%  כדי לבנות  התפקידי� השוני�יבעל

כלומר לכל עובד תהיה , )need to know" (הצור% לדעת" סמשאבי המערכת על בסיהמידור של 
  .גישה א% ורק למידע ולכלי� שהוא זקוק לה� בעבודתו

 ˙Î¯ÚÓÏ ‰˘È‚ ˙Â‡˘¯‰ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‚¯È„ ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ ÈÙÏ ˙Â‡˘¯‰ Ï˘ ‰¯„‚‰ Ú·˜ ‡ÏÂ„È˜Ù . ‰˘È‚ ˙Â‡˘¯‰ ˘„Á „·ÂÚÏ ˙˙Ï ‚‰Â� Ú„ÈÓ Û‚‡

ÊÂÁÓ‰ Ï‰�Ó Ï˘ Â˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ,Ì„È ÏÚ ÍÓÒÂ‰˘ ÈÓ Â‡ Û‚‡ Ï‰�Ó . ˙Â‡˘¯‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
 ˙ÂˆÂÁ� Ô‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ÈÏ· ‰˜ÏÁÓ· ¯Á‡ „·ÂÚ Ï˘ ‰˘È‚‰ ˙Â‡˘¯‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â�˙È� ‰˘È‚‰

ÂÏ . ‰Ó‚Â„Ï- Â�È‡ ‰„È˜Ù˙˘ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ Ï˘ „¯˘Ó ÌÚËÓ Ï‰�ÈÓ· ˙„·ÂÚ  „Â·ÈÚ ÏÏÂÎ
ÁÂ˜ÈÙ ˜¯ ‡Ï‡ ÌÈ�Â˙� , ÈÏÂÈ· ‰Ï·È˜2009 ¯Â„Ó ˙Ï‰�Ó Ï˘ ‰Ï‡ ÂÓÎ ˙Â·Á¯� ˙Â‡˘¯‰ 

˙Â¯·Ê‚· . 

 ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ „·ÂÚ ÏÎÏ ˙Â�˙È�‰ ˙Â‡˘¯‰‰ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡·Â ‡ÏÓÓ ‡Â‰ Â˙Â‡˘ „È˜Ù˙Ï ˙ÂÓ‡˙ÂÓ . 

אי� נוהל המפרט במינהל : לדוגמה. עות מרחיקות לכתלהרשאות שמקבל עובד יכולות להיות השפ
ולכ� כל , "חוכרי�" במערכת המשתכני�� של תיקיהמי מהעובדי� מוסמ% לבצע שינויי� בפרטי 

  של תיק מהוו� ללא כל צור%במעמדפתיחת תיק נית� לקלוט אותו עת ב; עובד יכול לבצע�
היעדר� של כללי� למת� .  שוטפי� דמי חכירה�תשלוממנע הי לדבר המאפשר, מבססי� במסמכי�

העלולות כל עובד בעל הרשאה לבצע פעולות קיומה של בקרה תהליכית מאפשרי� ל$הרשאות ואי
  .החוכרי� בנכס ועל חובותיה� למינהל זכויותלהשפיע על 

· ˘ Á Ó  ˙ Â � Â · ˘ Á26: קובעי� כי יש למחוק חשבונות שאי� בה� אבטחת מידע  עקרונות של
על המינהל לבדוק מי מבי� בעלי חשבונות המחשב הפעילי� . יצול� לרעהכדי למנוע את נ, שימוש

בידי המינהל אי� נתוני� מדויקי� ומעודכני� על עובדי� . פרשו מהמינהל ולבטל את חשבונותיה�
 .דיוקי� במועדי הפרישה הרשומי� באג� האמרכלות$כמו כ� נמצאו אי. שפרשו ממנו

בקר המדינה מהמינהל בשני מועדי� שוני� שתי לצור% בדיקת בעלי ההרשאות קיבל משרד מ
ומצא שלא הייתה חפיפה מלאה , רשימות של בעלי חשבונות מחשב שיש לה� הרשאות פעילות

 אחרי� הופיעו $16ו', לא הופיעו ברשימה ב'  בעלי חשבונות שהופיעו ברשימה א58: ביניה�
 .ל בעלי ההרשאותאמינות הנתוני� ש$הדבר מעיד על אי. 'ולא ברשימה א' ברשימה ב

 ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á ÂÈ‰ ÏËÈ· ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰˘ ÌÈÏÈÚÙ‰ ·˘ÁÓ‰ ˙Â�Â·˘Á ÔÈ· ÈÎ ‡ˆÓ�
ÌÈ�˘ ¯·Î Â· Â„·Ú ,„ÁÂÈÓ· ˙Â·¯ ˙Â‡˘¯‰ ÏÚ· ¯ÈÎ· „·ÂÚ Ì‰È�È·Â . 

__________________ 
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במש% שני� אג� מידע ביקש לקבל מידע "כי ,  הסבירה מנהלת אג� מידע2010בתשובתה מנובמבר 
כיו� . בד אג� שהיה בודק רשימות כאלה פרש לגמלאות והתק� בוטלעו. שוט� ולא צלח בידו

 2007 מעבר או עזיבה של עובדי� ומיושמת מיולי/מערכת טפסי� שהוקמה לדווח על קליטת
 ".אמורה לסגור את הפרצות

את , ל לאמרכלות" את הסמנכ2008כי הנחה בנובמבר ,  הודיע מנהל המינהל2011בתשובתו מינואר 
יצאו , ט לבטל את ההרשאות של עובדי� ששינו את תפקידיה�"ע ואת הקבמנהלת אג� מיד

 .לחופשה ללא תשלו� או פרשו

Â¯‚Ò� Ì¯Ë ˙Âˆ¯Ù‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ . ˙¯˙Â‰ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰�ÚÓ ˙·ÈÈÁÓ‰ ˙È˙ÈÈÚ· ‰ˆ¯Ù ¯„‚· ‡È‰ Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯·Ú· Â�˙È�˘ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â‡˘¯‰

ÓָיÈ„ , ˙Â‡˘¯‰˘ ¯Á‡ÓÔÈ„Î ‡Ï˘ ˙ÂÏˆÂ�Ó ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ÂÏ‡ . ÈÓ ˜Â„·Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ
Ï‰�ÈÓ· ÌÈ„·ÂÚ Ì�È‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â�Â·˘Á‰ ÈÏÚ·Ó , Â˘Ú� Ì‡ ˜Â„·ÏÂ Â�Â·˘Á ˙‡ ÏË·Ï

Ì˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‚È¯Á ˙ÂÏÂÚÙ .˘Â�‡ È·‡˘ÓÏ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ , ¯È·Ú‰Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÏÚÂ ÌÈÙ‚‡‰ ÏÚ
ÛËÂ˘ ÁÂÂÈ„ Ú„ÈÓ Û‚‡ÏÌÈ„·ÂÚ ÏÚ  „Â·ÚÏ ÌÈ˜ÈÒÙÓ˘ ˘Á˘ È„Î Â¯‚ÒÈÈ Ì‰È˙Â�Â· ÌÚ „ÈÓ

Ì˙„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰.  

È Ì È Ú Â ¯ È ‡  Ô Ó Â)l o g  f i l e(:  יומ� אירועי� הוא קוב+ המתעד את כל הפעולות המקוונות
מסו� שבו נעשתה ה, שנעשו במערכת הממוחשבת כגו� ניסיונות כניסה באמצעות ססמה לא תקפה

מערכת  קובעות ש�27"הוראות תכ.  כביכולעשה אותהשמועד הפעולה ופרטי המשתמש , הפעולה
" אבטחת תוכנה ברשתות מקומיות"ג� נוהל . מורשי�$ הגישה הבלתיתניסיונוהמידע תרשו� את כל 

שבנוהל המסגרת קובע כי כדי להגביל את הכניסה למאגרי הנתוני� ברשתות תקשורת מקומיות יש 
יכנס  של כל הניסיונות הכושלי� להLOGתופעל אופציה של רישו� "לנקוט צעדי� וביניה� 
 ". הזמ� והמשתמש, התחנה: בו יירשמו' מעקב ופיקוח לוגי'למערכת כמפורט בנוהל 

 באמצעות כלי� �מנהל רשת התקשורת יבדוק וינתח את יומני האירועי, על פי נוהל המסגרת
 ולמנהל על אבטחת המידע ממונהממוחשבי� מדי שבוע ויעביר את הממצאי� החריגי� מיד ל

יערו% בירור מידי , בתיאו� ע� מנהל מערכות המידע, ל אבטחת המידעע ממונהה. מערכות המידע
ממצאי� המעידי� על פעילויות חריגות . לגבי הממצאי� החריגי� שאותרו וינקוט צעדי� כנדרש

 יועברו בדחיפות $שבוצעו בכוונה תחילה על ידי העובדי� או בידי גורמי חו+ הפועלי� במשרד 
 .פול משמעתי בהתא�ובדיסקרטיות להנהלה ויטופלו טי

 ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÂ˘È¯ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÓÂÈÂ  ‰ÏÚ‰ ÔÓÂÈ· ÂÓ˘¯� ÌÈÚÂ¯È‡‰ È�Â˙�˘
 ˙Â�˘È‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˜¯Â Í‡VMS)( , ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ�ÓÂÈ‰ ˙‡ ¯Ó˘ Ï‰�ÈÓ‰Â

ÌÈ�˘ ;ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÓÂÈ Ï˘ ˙Â˜È„·Ï È‡¯Á‡ ÔÈ‡Â Ï‰Â� ÔÈ‡ Ï‰�ÈÓÏ . ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· 

)Windows (Ó ÔÂ‚Î ˙Î¯ÚÓÂ ˙ÂÈÏ‰�ÈÓ ˙ÂÎ¯Ú"·ÎÂÎ) "˙Â˜ÒÚ ( ÔÓÂÈ ÏÎ Ì˘¯� ‡Ï
ÌÈÚÂ¯È‡ . ËÒÂ‚Â‡Ó ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·2010 ˙ÂÎ¯ÚÓ· Ì‚ ÌÈÚÂ¯È‡ ÔÓÂÈ ÏÚÙÂÓ  

‰-Windows˜„Â· Ï‰�ÈÓ‰ ÔÈ‡ Â˙Â‡ Ì‚ Í‡  . 

צוות . �אי� נוהל מסודר לבדיקת יומני האירועי"כי , מנהלת אג� מידע מסרה למשרד מבקר המדינה
מפאת חוסר בכוח אד� הנושא לא נבדק באופ� . בצע מדי פע� בדיקה מדגמית מSYSTEM$ה

 ". שיטתי

__________________ 
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ÂÚ�ÓÈ‰ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙ÈÚÂ¯È‡‰ È�ÓÂÈ Ï˘ ˙ÙËÂ˘ ‰˜È„·Ó Ì ‰ÏÂÏÚ 
Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ‰¯È„Á ¯˘Ù‡Ï ,Ì˘Â·È˘Ï Â‡ ‰È�Â˙�· ˘ÂÓÈ˘Ï . Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ

ÈÏ˘ÂÎ‰ ‰ÒÈ�Î‰ ˙Â�ÂÈÒÈ� ˙‡ ˜Â„·Ï˙Î¯ÚÓÏ Ì ,‰ˆÈ¯ÙÎ Â¯„‚Â‰˘ ˙Â�ÂÈÒÈ�‰ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â ,
ÌÈÚÂ¯È‡‰ È�ÓÂÈ ˙ÂÚˆÓ‡· .ÔÎ ÂÓÎ ,ÌÈ�ÓÂÈ‰ ˙˜È„·Ï È‡¯Á‡ ˙Â�ÓÏ ÂÈÏÚ , Ï‰Â� ÛÈÒÂ‰Ï

Â˙Â‡ ÛÂÎ‡ÏÂ Ì˙˜È„·Ï , ˙‡ Á˙�ÏÂ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â˘Ú�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ
Ô‰È�ÈÈÙ‡Ó .‰¯È„Á È˜„·Ó Úˆ·È Ï‰�ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ28‰Ï È„Î ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙  ˙Ó¯ ˙‡ ÍÈ¯Ú

˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÁË·‡‰ ,Â ‰ÁË·‡ ÈÏ˘Î ˙Â‰ÊÏÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ Û˜Â˙ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï 
Â‡ ÂÈÙÒÎ· ÏÂÚÓÏ ·Ò‰Ï  ÂÏ ÈÏÎÏÎ ˜Ê� Â‡È˙ÈÓ„˙.  

˙ Â ‡ Ó Ò Ò ·  ˘ Â Ó È ˘  $אבטחת מערכות מידע ממוחשבות "שכותרתו , 1495לי תק� ישרא :‰
בת בהתא� לרמת האבטחה למערכת מידע ממוחש קובע דרישות לססמת כניסה, "ותאססמשימוש ב
אור% ססמת הכניסה קובע התק� את  ,על פי רמת האבטחה). גבוההאו בינונית , בסיסית (להשנקבעה 

מספר ניסיונות הכניסה ואת  ) יו�180 עד 30(תוק� היותה ב את זמ� ,) תווי�שמונהארבעה עד (
לושה עד ש(למערכת ולמסופי� של המשתמש הגישה תינעל הכושלי� הרצופי� שלאחריה� 

 .  כמו כ� קובע התק� שהרכב התווי� בססמה יהיה שילוב של אותיות ומספרי�.)חמישה ניסיונות

¯ÙÒÓ˘ Ú·˜� Ï‰�ÈÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÈÂÂ˙‰  È¯ÚÊÓ‰ ‰ÒÈ�Î‰ ˙ÓÒÒ· ‰È‰È‰Ú·¯‡, 
ÌÈ¯ÙÒÓÂ ˙ÂÈ˙Â‡ Ï˘ ÛÂ¯Èˆ ‰· ˘¯„� ‡Ï , ‡Â‰ ˙Â‡ÓÒÒ‰ ÏÎÏ Ú·˜�˘ Û˜Â˙‰Â90ÌÂÈ  .

Ú·˜� ÂÏÏ‰ ˙Â˘È¯„‰‰‰Â·‚ Ô‰· ˙˘¯„�‰ ‰ÁË·‡‰ ˙Ó¯˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ Ì‚ Â . 

‰ÁË·‡ ˙ÂÓ¯ Ú·˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ÒÈÒ· ÏÚÂ
‰ÓÒÒ ÏÎÏ È¯ÚÊÓ‰ ÌÈÂÂ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ¯È„‚È ,‰Ù˜Â˙ ˙‡Â ‰·Î¯‰ ˙‡ ,Ô˜˙· ˘¯„�Î . 

Ì È „ È ˜ Ù ˙  ˙ „ ¯ Ù ‰:‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰  ,ÚˆÈ· ÁÂ˙ÈÙ È„È˜Ù˙· ÌÈ„Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ Â
¯ÂˆÈÈ‰ ˙·È·Ò· ˙ÂÏÂÚÙ29 ,ÌÈ„È˜Ù˙ ˙„¯Ù‰ Ï˘ ÔÂ¯˜ÈÚÏ „Â‚È�· . Â¯„‚Â‰ Ô‰Ó ˙Â„Á‡
˙Â‚È¯Á ˙ÂÏÂÚÙÎ Ï‰�ÈÓ·. 

 

‰ ¯ Ë ˘ Ó  ˙ ¯ È ˜ Á  

 במשטרת ישראל ביזמת הכלכלית בפשיעה למאבק הארצית יחידהה הלהינ 2008 שנת במהל%
 מספר של מידותה לטוהר הנוגעותלכאורה פליליות  תרועבל לחשדות בנוגע חקירההנהלת המינהל 

 ,מרמהל, שוחד קבלת ולשוחד �למתראיות  נמצאו חקירהה סיו� אחרל. במינהל �תפקידי בעלי
 נמצא כי . לחוכרי�כדי� שלא אישורי� מת�לו למינהל המגיעי� תשלומי� הפחתתל, אמוני� הפרתל

 2011בינואר . בביצוע חלק מהעברות נוצלה העובדה שלא התקיימה בקרה במערכת הממוחשבת
 עולה כי בתיקי� שבנדו� תמבירור ע� הפרקליטו"מסרה משטרת ישראל למשרד מבקר המדינה כי 

 :להל� דוגמאות שהועלו בחקירת המשטרה". הוגשו כתבי אישו� ונקבעו מועדי� להוכחות

1. Ì È � Â ˙ �  È Â � È ללא מערכת לשנות נתוני� ב ית�היעדר בקרה מתאימה הביא לידי כ% שנ :˘
לפיכ% יכול . נתו� קיי�של   על שינויהמערכתובלי התרעת בעל תפקיד  שלאישור בלי , כל קושי

 בתיק, לדוגמה.  ולעשות בעובדה זו שימוש לרעה$ נתוני� כרצונו לשנותפקיד במינהל כמעט כל 

__________________ 

בוחני� את פוטנציאל הנזק העלול להיגר� לאתרי האינטרנט ) Penetration Tests(מבדקי חדירה   28
 .ולמערכות המידע ברשת הפנימית

בשונה מסביבת , פעולת באופ� שוט- עליו המערכתש הוא המחשב בת הייצור סבי�סביבת הייצור   29
מנתחי , מתכנתי�( אחרי� שאת� עובדי� אנשי פיתוח �שהוא מחשב ואמצעי� טכנולוגיי, יתוחהפ

 ). מערכות ועוד
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א% לחוכר , ח"ש $205,000כ היה  המקוריהחוב סכו�: היוו� דמי בשובר לתשלו� הסכו� הונשאחד 
 במקרה אחר שונו נתוני השטח .ח"ש 125,000יה השנכתב בו  שלו�לת הסכו�ו, חדש שובר הונפק

ולאחר מכ� הופק שובר היוו� לנכס על פי הפרטי� המתוקני� , ר" מ$298ר ל" מ$376הבנוי של נכס מ
 . כ% שהסכו� שהיה על החוכר לשל� היה נמו% בהרבה

2. ¯ „ Ú È ‰ „ Â Ú È ˙ · ˘ Á Â Ó Ó Ï Ú ˙ Ï · ˜ Ì È Î Ó Ò Ó : ותכניות מסמכי�התברר כי 
 .ואול� לא תמיד מוחת� התארי% האִמתי, ע� תארי% /נתקבל/ בחותמת מוחתמי� למינהל שי�המוג

הוחתמו  היבניה תכניותו בחותמת התארי%  שונה2008מסוי� שהגיע למינהל בשנת  בתיק: לדוגמה
 .2004 שנתתארי% מ ע� בחותמת

3. È Ù˜Á Â ‰ ¯ ˜ · Â: לרבות , ותמהותי ל יכולי� לבצע פעולותהפקידי� בדרגי� שוני� במינ
 חקירת המשטרה הניבה .ביקורת כלשהי על פעולותיה� אוופיקוח בלי בקרה , �פעולות המשנות נתוני
 למנוע אמורה הייתה זו עובדה. בנייה חריגות בו ושהי נכסאחד היו נתוני  בתיק: את הדוגמאות הבאות

ו היאחר  בתיק. י�שני תיקי� נוספב ג� היה כ%. שוברה הוצאזאת  א% למרות, יוו�ה שובר הוצאת
 הותנה היהבני והיתר, במקו� לבנות רצו החוכרי�; חוקי$בלתי מבנהנמצא  בוש שטחנתוני� על 

 התנאי� משני אחד א� התקיי� שלא למרות. בנקאית ערבות בהמצאת או חוקי$הבלתי המבנה בפינוי
 זכויות החשוד רשל נכס אחר העבי תיקב. היהבני היתר עבור תשלו� שובר לחוכרי� הונפק, האמורי�

וצוי� ) מסי� אישורי, כוח ייפויי( זכויות להעברת הדרושי� מסמכי�חסרו ה שבתיק א�,  לחוכרי�בנכס
המערכת לא מאפשרת " הסביר המינהל כי 2010 בתשובתו מנובמבר .חוקי$בלתי מבנהשבשטח יש 

  ".אלא א� כ� דיווח הפקיד על קבלת�, ביצוע העברת זכויות א� חסרי� מסמכי�

Ó ‡ÏÏ Ï‰�ÈÓ‰ È„È˜ÙÏ ˙Â·Á¯ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙˜�Ú‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï‰�ÈÓ‰ ˙·Â˘˙ÓÂ ‰¯È˜Á‰ È‡ˆÓÓ
 Ï˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÂ ·˘ÁÂÓÓ „ÂÚÈ˙ ¯„ÚÈ‰Â ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ ÌÈÈÂ�È˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙·˘ÁÂÓÓ ‰¯˜·

 ÈÏÂ‰È�‰ ‚¯„‰- Â‡È·‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙¯È˜Á· ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â‚È¯Á‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ˜‰ Â‡ Â¯˘Ù‡ 
Ï‰�ÈÓÏ ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ„ÒÙ‰Ï .‰Ï ¯È·Ò ˙ÂÏÂÎÈ ÂÈ‰ ˙Â·˘ÁÂÓÓ ‰¯˜· ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ÁÈ�

 ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯‡˘ ÚÂˆÈ· ˙‡ ˙Â˘˜‰ÏÂ ‰ÈÈ�·‰ ¯˙È‰ ˙‡ˆÂ‰ ˙‡Â ÔÂÂÈ‰‰ ÈÓ„ ˙˙ÁÙ‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ
˙Â‚È¯Á‰. 

התובנות העולות  את המפרט מסמ% הכלכלית בפשיעה למאבק הארצית יחידה הכינה ה2009במאי 
 לצמצו� צעדי� ל כדי שינקוטהמסמ% הוגש למנהל המינה; קיימי� �לכשלי בנוגע חקירההמ

 מחשב וכנתת: " הכשלי� העיקריי� היו.מינהלב תרואחו פליליות עברות לביצוע האפשרות
... מתקבלי� למסמכי� ממוחשב תיעוד היעדר ופיקוח ללא משמעותיי� נתוני� ינויש המאפשרת

 ". יהולינה הדרג של וביקורת פיקוח והיעדר, מינהלה לפקידי משמעותיות סמכויות של קיומ�

מר ירו� , בדיו� הציג מנהל המינהל.  התקיי� בלשכת מנהל המינהל דיו� בעקבות החקירה2010במאי 
לפי , את נוהל סמכויות חתימה של המינהל הקובע את מספר החותמי� בכל מקרה ומקרה, ביבי

� מנהל המינהל ציי� כי עובדי המינהל אינ. ואת בעלי התפקידי� הרשאי� לחתו�, גובה הסכו�
 שאחת $מקיימי� את דרישות הנוהל ובפרט את הדרישה של שני חותמי� משתי מחלקות שונות 

 .מה� היא החשבות

 ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÏ˘Î‰Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ Ë˜� ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ˙Â�·Â˙‰ ÍÓÒÓ· .‡˘Â�· ÌÈ�ÂÈ„ ‰ÓÎ ‰ÓÈÈ˜ Ì�ÓÂ‡ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ , ÌÏÂ‡Â

 ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â�˜Â˙ ‡Ï . Ú„ÈÓ‰Â Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÌÈÙÂ˘Á ÔÈÈ„Ú ÏÚÂÙ·
˙ÂÈÂÚËÏ Ô‰· ¯Â‚‡‰ ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈ˘ÚÓÏ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰Ú¯Ï  .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ

‰¯Ë˘Ó‰ ‰�ÈÈˆ˘ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï Ï‰�ÈÓ‰ , ·ˆÓ‰ ÈÂ�È˘Ï ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï
 È„Î È„ÈÓ‰ Ô˘ÂÓÈÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ¯˙Ï‡Ï ÌÈÏ˘Î‰ ÔÂ˜È˙ÏÂÚÂ�ÓÏ ˙Â�˘È‰ ÌÈ¯˜Ó ÌÈÓÂ„. 
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כי לאור לקחי� מחקירת המשטרה הוא ,  מסר מנהל המינהל למשרד מבקר המדינה2011בינואר 
הודגשה ההנחיה לגבי נוהל ;  שבו הורה על שורה של צעדי� שיש לנקוט2010קיי� דיו� במאי 

כל ; מהנוהל נחתמי� החוזי� כמתחייב 2010סמכויות חתימה על חוזי� והסכמי� ומחודש יולי 
מעבר של עובד מתפקיד לתפקיד ידווח לאג� מידע כדי שיבוטלו הרשאותיו הישנות ועל מנהלי 

 . מהפעילויות מידי חודש10%המחוזות לבצע בדיקה מדגמית של 

 

✯ 

 

 ˜¯Ù·"Ï‰�ÈÓ· Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ " ˙ÁË·‡· Ï‰�ÈÓ‰ ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ·Á¯ ÏÂÏÎÓ ¯‡Â˙Ó
Ú„ÈÓ‰ :È‡-˙ÁË·‡ Ï˘ ˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜Ú„ÈÓ  ;È‡- ÛÂÙÎ‰ Ú„ÈÓ ˙ÁË·‡ ÏÚ ‰�ÂÓÓ ÈÂ�ÈÓ

Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�ÓÏ ;È‡-˙ÂÈÂÎÓÒ ˙„¯Ù‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ; ˙Ó¯Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˙Â‡ÓÒÒ ÏÂ‰È�
˘È‚¯ Ú„ÈÓ ˙Ï‰�Ó‰ ˙ÈÙÒÎ ˙Î¯ÚÓ· ˙˘¯„�‰ ‰ÁË·‡‰ ;È˙Ï· ‰˘È‚ ˙Â‡˘¯‰ ÏÂ‰È�-ÈÂ‡¯ ;

È‡-˙Î¯ÚÓÏ ÌÈˆ¯ÂÙ ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÓÂÈ È�Â˙�· ˘ÂÓÈ˘ ;·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ‰¯˜
ÌÈ„È˜Ù‰ ˙ÂÏÂÚÙ ;‰È¯„Ú „ÂÚÈ˙ ·˘ÁÂÓÓ ˘Ï ˙Ï·˜ ÌÈÎÓÒÓÔÓˆÚ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰ Ï˘Â  ;

„ÂÚÂ ‰·¯ ˙ÂÏ˜· ÌÈ�Â˙� ˙Â�˘Ï ˙Â¯˘Ù‡ .È„ÂÒÈ Ï˘Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÂÏ‡ ÌÈ‡ˆÓÓ . ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÙÈÁ„· ËÂ˜�Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ

¯Ï ˘ÂÓÈ˘ Â‡ ˙ÂÈÂÚË ˙ÚÈ�ÓÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ú . 

 ¯·Ó·Â�·2010 ‡Â‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�Ó ÚÈ„Â‰ " ‰·Â¯Ó ˙Â·È˘Á ‰‡Â¯
Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰�È˜˙ ‰ÏÚÙ‰Ï ,ÁÂ„· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÚÙÈ ÔÎ ÏÚÂ ." ¯‡Â�È·

2011 ÈÎ Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�Ó ÛÈÒÂ‰ "Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ‰ÈÊÈÂÂ¯ ÍÂ¯ÚÏ ˘È , Ë˜� ÔÎÏÂ
ÈÓ‰Ë˜�˘ ˙ÂÏÂÚÙ· Ï‰� ." 

 

 

 סיכו�

‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁÎ¯ÚÓÂ˙ ÏÏÂ‰È� ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˘ ˙Â�˘ÂÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ô‰ Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘Á˙ÂÙÂ  ˙Â�˘·
Ê‡Ó Â˘„ÂÁ ‡ÏÂ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ�ÂÓ˘‰ .ÒÈÒ· ‰ÌÈ�Â˙� Ô˘ÂÈÓ;  ˘ÈÈ˘Â˜ ˙˜Ù‰· 

Ú„ÈÓ ÏÂ‰È�Ô‰Ó È ; ˙ÂÏÂÚÙ Ô‰· ÔÈ‡¯˜·‰ ˙Â�·ÂÓ ; ˘ÈÌÈÈ˘˜ ÒÂÈ‚· ÌÈ‡È˜·˘ ÌÈ„·ÂÚ 
ÏÂ�ÎË·‰È‚Â ˙�˘ÂÈÓ‰. Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· Ï‰�ÈÓ‰ ˘ÂÓÈ˘· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÌÈÓ¯Â‚ ‰Ï‡ ÏÎ 

Â˙„Â·Ú· ,‰¯˜· Ì˘Ï „ÁÂÈÓ·. 

 Ï‰�ÈÓ· Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ÈÂ˜Ï ÏÂ‰È� ˙Ù˘ÂÁ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ ‰È‡ˆÓÓ˘ ˙¯Â˜È·‰
Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó· ‰�È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ˘ ,¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡·Â ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜· . ÔÙÂ‡

ÚÓ Ï˘ ÏÂ‰È�‰ ‡˘Â�· ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙Ú·˜� ‰ÈÙÏ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙È˙˘˙· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯
ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ,ÔÈ˜˙ ‡Ï ÏÂ‰È�Â ¯˙È ˙ÈÈ·‚ Ï˘· ‰�È„Ó‰ È·˘Â˙ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ·Â  ˙·ÂÁ·

ÌÈÁ¯Ê‡‰ ÈÙÏÎ Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â�Ó‡�‰. 

 Ú˜¯˜· ˘ÂÓÈ˘ ÔÈÈ�Ú· ˙˜ÂÏÁÓ· ˙ÂÈÂ�˘ ˙ÂÓ¯ÂÙ¯ ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘·
˜¯˜ ˙Ë¯Ù‰Â ˙È‡Ï˜ÁÚ . ‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰�ÂÈ·ˆ ·ÂˆÈÚ ÏÚ ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ‰Ï‡

‰È·˘Â˙Â ‰ÈÁ¯Ê‡ ÈÈÁ ÏÚÂ . Ú„ÈÓ ÒÈÒ· ıÂÁ� ˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÓ¯ÂÙ¯ Ì„˜ÏÂ ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï È„Î
ÔÈÓ‡Â ˜ÈÂ„Ó ,ÂÏ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙È˙˘˙ ˙‡ ¯Ù˘È Ï‰�ÈÓ‰˘ „Â‡Ó ·Â˘Á ÔÎÏÂ. 
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Ó-1998 „Ú 2009‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â˜„·  , Ï˘ ˙¯Â˜È·Ï ‰„ÈÁÈ‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰
¯ˆÂ‡‰ ,‡ ‰¯·ÁÂ Ï‰�ÈÓ· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ ' Ï‰�ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ˙‡

Â· Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙‡Â .˙ÂˆÏÓ‰ Â˘‚Â‰Â ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚÂ‰ ‰Ï‡ ˙Â˜È„·· , Ï‰�ÈÓ‰ ˙Ï‰�‰ Í‡
Ó˘ÈÈ ‡Ï‰ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ·Â¯ ˙‡ ‰�˜È˙ ‡ÏÂ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ·Â¯ ˙‡  , ‰˘ÚÓÏÂ- ‡Ï Ï‰�ÈÓ· ·ˆÓ‰ 
¯Ù˙˘‰ .�ÂÓ˙‰ ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯Â˜È·· ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ˙Ú˜˘‰ ‡È‰ ˙¯ÈÈËˆÓ‰ ‰

ËÚÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú� Ô‰È‡ˆÓÓ·˘ . 

Ï‰�ÈÓ· Ú„ÈÓÂ ·Â˘ÁÓ Í¯ÚÓ ÌÂÈ˜Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ , ÈÓÂÎÒ· ˙Â‡˜ÒÚ ÈÙÏ‡ ÏÂ‰È� ÏÚ „˜ÙÂÓ‰
˜˙Ú ,ÂÈ˘‡¯ ÏÚ ˙ÏËÂÓ . ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ· È˘È‡ ÔÙÂ‡· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï Ï‰�ÈÓ‰ Ï‰�Ó ÏÚ ÔÎÏ

˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï Â‡È·ÈÁÂ„· ÌÈ�ÈÂˆÓ)   :‡  (˙È�Î˙ ˙�Î‰- ÂË¯ÂÙÈ ‰·˘ ·Â˘ÁÓÏ ·‡
Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙È˙˘˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ   ;)·  ( ÔÂÈÙ‡ ˙ÓÏ˘‰ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ

ÔÁÂ˙ÈÙÂ˘„ÁÓ  ;)‚ (ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ�˙‰Â ‰¯˜· ˙ÂÏÂÚÙ ˙Ò�Î‰   ; 

)„  (Â ÌÈ�ÈÓ‡ ˙ÂÁÂ„ ˙˜Ù‰Â ˙Â·ÂÁ ‡˘Â�· Ú„ÈÓ‰ ÊÎ¯Ó ÁÂ˙ÈÙ ˙ÓÏ˘‰ÌÈ˜ÈÂ„Ó ; 

)‰  ( ÌÈ‚¯„ È�˘· ÚˆÂ·˙ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÈÙÒÎÂ ˙È˜ÒÚ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ˘ ‰ÚÈ·˜- Ì¯Â‚Â Úˆ·Ó Ì¯Â‚ 
 ¯˘‡Ó-‰¯˜· Í¯ÂˆÏ ˙Î¯ÚÓ· ‰„ÂÚÈ˙Â    ;)Â  ( ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙¯È˜Á

˙Î¯ÚÓ· ˙Â‚È¯Á‰ ,ÔÓÂˆÓˆÏ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜� , Ô‰Ó ‰ÚÈ·˜Â Ì˙ÂÁÈÎ˘Â ÍÎÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÁÂ˙È�
ÏÚ˘ ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰‰¯˜· ÌÈÂ˜˙ Ô‰È . ÏÚ ˙ÂÈËÓÂËÂ‡ ˙ÂÚ¯˙‰ ÒÈ�Î‰Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ

ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‚È¯Á ,˘‡¯Ó ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙ ÏÚ. 

 Ï˘ ÔÂÈÙ‡‰ ÍÈÏ‰˙ ˙Ú· ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜ÏÈÈ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÌÈÁ˜Ï‰Â ˙Â�˜ÒÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÈ˜˙Ó˘ Ï‰�ÈÓ· Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓËÒÂ‚Â‡Ó  2010. 

 



 


