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משרד האוצר

אג החשב הכללי
היבטי בניהול פרויקט "ממשל זמי "
תקציר
הפרויקט או ממשל זמי ( הוא פרויקט שמטרתו ניצול
"ממשל זמי " )להל
טכנולוגיית המידע והאינטרנט לש הקמת תשתית טכנולוגית להספקת מידע,
לביצוע תשלומי  ,למת שירותי ממשלתיי נוספי לציבור ולעיצוב מחדש של
השירות הממשלתי לציבור.1

פעולות הביקורת
בתקופה מאי  2007יוני  2008בדק לסירוגי משרד מבקר המדינה את ניהול הפרויקט
המשרד( :באג %החשב
מכמה היבטי  .הביקורת נעשתה במשרד האוצר )להל
הכללי )להל אג %החשכ"ל( ,האחראי לפרויקט ,ובחשבות המשרד .בדיקות השלמה
נעשו באג %התקציבי ובנציבות שירות המדינה.

עיקרי הממצאי
 .1א י ש ו ר ה פ ר ו י ק ט ו ת ק צ ו ב ו  :בשנת  1997החל אג %החשכ"ל בפרויקט
תהיל"ה )תשתית האינטרנט למשרדי הממשלה( ,וב  1999החל בפרויקטי נוספי
שנכללו מאוחר יותר במה שנקרא לימי "פרויקט ממשל זמי " .במאי  2002החליטה
הממשלה על פרויקט ממשל זמי  2וקבעה שמימושו ייעשה באמצעות פרויקט
תהיל"ה ,ובמאי  2004עיגנה את החלטתה 3בתכנית עבודה לתתי הפרויקט של ממשל
זמי ובאומד תקציבי לפרויקט ,שהסתכ ב  70מיליו ש"ח .החלטת הממשלה
מ  2004התייחסה לשני פרויקטי  :פרויקט "ממשל זמי " ופרויקט "מרכב"ה" ,4ובה
הונחה אג %החשכ"ל לסיי אות עד סו %שנת .2006
הביקורת העלתה שג לאחר מועד זה ,וג במועד הביקורת ,המשיכו להתנהל פעולות
הפיתוח של הפרויקט ,לרבות בתתי הפרויקט שנועדו להסתיי בסו 2006 %לפי
התכנית שאישרה הממשלה.

__________________
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"ממשל זמי " הוא המונח העברי למה שמכונה באנגלית Digital Government ,e-Government
או .Online Government
החלטת הממשלה מס'  1812מ .12.5.02
החלטת הממשלה ) 1912חכ (83/מ .20.5.04
מערכת מחשוב רוחבית ,כוללת ואחידה ,במשרדי הממשלה לניהול משאבי& בתחומי הכספי& ,כוח
האד& ,הרכש )לוגיסטיקה( והנכסי&.
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מהנתוני עולה שאומד העלויות שהובא להחלטת הממשלה היה נמו* מסכו
התקציבי השנתיי שאושרו לממשל זמי לשני  .2006 2004התקציבי שאושרו
לפרויקט לשני  2006 2004הסתכמו בכ  92מיליו ש"ח .בכל אחת מ השני שלאחר
מכ גדל תקציב הפרויקט ,וההוצאות בשנת  2007ובמחצית שנת  2008הסתכמו בכ 66
מיליו ש"ח נוספי  .מאחר שהפרויקט התקיי כבר בתחילת שנות ה ,2000
ההוצאות למעשה היו גדולות עוד יותר .אג %התקציבי מסר ש"סכו התקציבי
השנתיי שנוצלו במער* ממשל זמי ותהיל"ה בשני  2008 2002הוא כ  201מיליוני
ש"ח".
לאחר שני רבות של פיתוח היו אמורות עלויות הפיתוח של הפרויקט להתייצב,
והפרויקט היה אמור לעבור לשלב התפעול השוט %התחזוקה ,א* בפועל עלויותיו
גדלות משנה לשנה .יצוי שבביקורת על פרויקט מרכב"ה התגלתה התנהלות דומה:
אומד העלויות שהובא לאישור הממשלה היה נמו* בהרבה מ העלויות בפועל.5
בתקציב המדינה לשני  2005 2002הופיע רק סעי %תקציבי אחד :ממשל זמי  .עד
שנת  ,2006שבע שני לאחר תחילת הפרויקט ,טר נקבעו בתקציב תקנות מפורטות
עבור תתי הפרויקט של ממשל זמי  ,ורק משנת  2005ייעד המשרד תקנה תקציבית
לתהיל"ה .בכ* גדל למעשה התקציב המיועד לפעולות בתחו ממשל זמי במקור
תקציבי נוס .%בעוד שתקציב ממשל זמי נכלל בתקציב הוצאות הפיתוח של המשרד,
הרי שתקציב תהיל"ה נכלל בסעיפי התקציב הרגיל של המשרד .מתחילת  2005ועד
אמצע שנת  2008היו ההוצאות בתקציב תהיל"ה כ  25מיליו ש"ח.
תכנוני התקציב למימו תהיל"ה ולמימו ממשל זמי היו באחריות של שני רפרנטי
נפרדי באג %התקציבי  .משמעות הדבר שתכנו התקציב והמעקב אחר ביצועו פוצל
בי שניה  ,וכל אחד מה ראה לפניו רק חלק מ התמונה .הפיצול ַָ .תח ֶַ .תח לכפל
תקציבי והחליש את הבקרה על התכנו התקציבי של הפרויקטי ועל ביצוע
התקציב.
 .2ה י ג ו י ה פ ר ו י ק ט  :לפי החלטת הממשלה ממאי  2002הוקמה ועדת היגוי
בי משרדית לפרויקט .ועדת היגוי זו ,בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,פעלה
רק עד שנת  .2003בהיעדרה לא היה מנגנו מוסמ* וראוי להתוויית דרכו ואופ ניהולו
של הפרויקט ולבחינה של השגת יעדיו .כ* נשארה הובלת הפרויקט בידי צוות אנשי
מחשוב ,ובפעולות הפרויקט הוש דגש על היבטי טכנולוגיי  .צוות זה התווה את
תפיסת העול שעל בסיסה ממומש פרויקט ממשל זמי ואת סדרי העדיפויות
ביישומו .א %שמדובר בפרויקט חדשני שאמור להשפיע ה על דרכי הניהול של
הממשלה בעיד המידע ה על דרכי התנהלותה מול האזרח ,לא הוקמה המסגרת
הממשלתית המתאימה לש כ*.
בסו %ינואר  ,2009לאחר סיו הביקורת ,מינה שר האוצר ,מר רוני בר או " ,ועדת
היגוי ממשל זמי " בראשות מנכ"ל המשרד .בכתב המינוי נאמר שתפקיד הוועדה הוא
לקבוע את היעדי האסטרטגיי לממשל זמי ואת תכנית העבודה הרב שנתית
הנגזרת מה  ,לאשר את תכנית העבודה השנתית ,לקיי מעקב אחר יישומה ולקבל
החלטות בנושאי מדיניות עקרוניי  .מסקנות הוועדה יוגשו לאישור שר האוצר ,וא
יהיה צור* יובאו להכרעת הממשלה.
__________________
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מבקר המדינה" ,(2007) ‡58 È˙ ˘ ÁÂ„ ,פרויקט מרכב"ה יישומו וניהולו" ,עמ' .116 ,115
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 .3הבקרה על ביצוע הפרויקט והדיווח על התקדמותו  :בהחלטת
הממשלה מ  ,2004שעניינה פרויקט ממשל זמי ופרויקט מרכב"ה ,נאמר שיש
להנחות את הממונה על התקציבי במשרד להקצות את התקציבי לפרויקטי אלה
בהתא לתפוקות ולהשגת היעדי של התכנית .אי במשרד כלי בקרה ודיווח המספק
מידע אמי על תכניותיו המפורטות של הפרויקט ועל ההתקדמות בביצועו ,כמקובל
בפרויקטי של מחשוב וכפי שהונהג בפרויקט מרכב"ה.
ב  2004ג נקבע שתוק מינהלת בקרה לפרויקט ,ותפקידה יהיה לקבל דיווחי
מאג %החשכ"ל ולאשר "כל חריגה מהתכנית ,מקצועית ,תקציבית או אחרת" .מינהלת
הבקרה לא הוקמה.
אי בהוראות תכ"  6נהלי הקובעי את סדרי הפיקוח והבקרה על הניהול והביצוע
של פרויקטי של מחשוב בכלל ושל פרויקט ממשל זמי בפרט .נוהל כזה אמור לעלות
בקנה אחד ע נוהל מפת"ח.7
 .4שירות התשלומי הממשלתי  :אחד מתתי הפרויקט הכלולי בפרויקט
ממשל זמי הוא שירות התשלומי הממשלתי ,מערכת ממוחשבת המאפשרת
לאזרחי לבצע תשלומי ולקנות מוצרי באמצעות האינטרנט .הביקורת העלתה
נג1ה כבעבר ולא באמצעות פרויקט ממשל
שהרוב המכריע של התשלומי לממשלה ֶ
זמי .
מהשוואת תכניות העבודה של אג %החשכ"ל לפרויקט שירות התשלומי הממשלתי
לשני  ,2006 ,2005ו  2007עולה שבכל אחת מהשני האלה הוצבו יעדי שנקבעו
בשני הקודמות ,ולכאורה במש* שלוש השני האמורות לא הושגו כל היעדי
שנקבעו .לפיכ* ,לא נית לדעת א התפוקות שהתקבלו היו מתוכננות וא הצדיקו את
עלויותיו של תת הפרויקט ,שהסתכמו רק בשני  2007 ,2006ובמחצית הראשונה של
שנת  2008בכ  12מיליו ש"ח.
 .5ש י ר ו ת ה ט פ ס י  :תת פרויקט אחר שנקבע בהחלטת הממשלה מ 2002
היה "מערכת טפסי שתאפשר לכל אזרח למלא ולחתו אלקטרונית ובאופ מקוו על
מרבית הטפסי הקיימי היו בממשלה" .במסגרת תת הפרויקט מוחשבו במש*
ארבע שני מאות טפסי שבשימוש הגופי הממשלתיי  ,והתאפשרה לציבור גישה
אליה באמצעות אתר השירותי והמידע הממשלתי .אלא שאת רוב המכריע של
הטפסי באתר השירותי והמידע הממשלתי לא נית למלא ולשלוח באמצעות
המחשב באופ מקוו למשרד הממשלתי .אמנ אפשר להוריד מ האתר ,א*
לאחר מילו ָי יש להדפיס ולשלוח אות בדואר .היעד טר מומש והופיע בתכניות
העבודה עד שנת  .2008העלויות של תת הפרויקט היו גדולות והסתכמו מתחילת 2006
עד אמצע  2008בכ  15מיליו ש"ח ,ואילו אומד עלותו בהחלטת הממשלה מ 2004
היה  8מיליו ש"ח .עוד נמצא שחלק מסכו זה הושקע ביישו חתימה אלקטרונית
כמשמעותה בחוק ,א* השקעה זו ,א %שנעשתה ,לא הגבירה את המימוש של שיגור
הטפסי באמצעות המחשב למשרדי הממשלתיי .
__________________
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תקנות כספי& ומשק שמפרס& החשב הכללי במשרד האוצר.
נוהל מפת"ח )מתודולוגיה לפיתוח ותחזוקה של מערכות מידע( הוא נוהל מסגרת לטיפול כולל בניהול
המחשוב בארגו  ,ה ברמת הפרויקט ה ברמת הארגו בכללותו .הממשלה החליטה שהנוהל יחול על
כל המערכות הממוחשבות הממשלתיות ,על מערכות שהמשרדי& מפתחי& בכוחות עצמ& ועל מערכות
הנבנות עבור& בידי גורמי חו) ,ספקי חמרה ותכנה(.

174

דוח שנתי 59ב

 .6ניהול הפרויקט באמצעות עובדי חברות כוח אד  ,בתי תכנה
ויועצי  :בביצוע תפקידי מקצועיי בתחו המחשוב נעזר המשרד בעובדי
שאינ עובדי מדינה ,אלא עובדי של חברות כוח אד ובתי תכנה )להל עובדי
חיצוניי ( .ביוני  2008הועסקו באג %החשכ"ל במסגרת הפרויקט כ  100עובדי
חיצוניי  .ההוצאה על שירותי כוח אד היוותה בשנת  2007כ  77%מעלותו הכוללת
של פרויקט ממשל זמי .
פרויקט ממשל זמי התנהל ללא הגדרה פורמלית של תפקידי וסמכויות ,ולא
התקיי הלי* נאות למינוי מנהל לפרויקט .בפרויקט תהיל"ה ,המספק שירותי
אבטחה לאתרי אינטרנט ממשלתיי מחצרי המשרד ובמימונו ,לא הוגדרו עד כה
באופ רשמי ומוסמ* תחומי הפעולה ,הסמכויות ,התפקידי  ,התק וכוח האד
כמקובל לגבי כל פעילות שהממשלה מחליטה לבצע באופ קבוע.
אג %החשכ"ל לא נקט יזמה לבחו א הספקה מתמשכת של שירותי ממשל זמי
מחייבת מסגרת ממשלתית שתהיה אחראית לכ* ותספק שדרת ניהול מקצועית
האחראית לפרויקט ולמימושו.
מ34רי ומוצגי באג %החשכ"ל
ָ
עובדי חיצוניי המשולבי בפרויקט ממשל זמי
ובמשרד כבעלי סמכויות ניהול בפרויקט ,א %שלא מינו אות לתפקידי אלה
בהליכי מקובלי ולא חתמו עמ על הסכמי שמכוח מונו לתפקידיה .
המשרד יצר מצב שבו הפקיד בידי עובדי חיצוניי סמכויות ניהול והחלטה בדבר
פעולות שהיק %עלות מיליוני ש"ח מדי שנה .העובדי החיצוניי עסקו בקליטת
עובדי  ,בקביעת תנאי שכר וברכישת שירותי מחברות ,בכלל חברות שמעסיקות
אות עצמ  .מצב זה אינו עולה בקנה אחד ע כללי מינהל תקי  ,וקיי חשש
שההחלטות התקבלו בשיתו %עובדי חיצוניי שהיו נגועי בניגוד ענייני .
בדיוני התקציב של ממשל זמי  ,שהתקיימו ע אג %התקציבי  ,ייצגו את אג%
החשכ"ל עובדי חיצוניי של הפרויקט .בדיוני אלה תוכננו תקציבי הפרויקט ,בי
היתר תקציבי שבה תלויה הכנסת של החברות שה עובדי בה  .קיי חשש
שההחלטות שהתקבלו בדיוני הללו התקבלו בשיתו %עובדי שהיו נגועי בניגוד
ענייני .
במש* שני העביר המשרד תשלומי במיליוני ש"ח מתקציב ממשל זמי לחברות
שלא זכו במכרז ושלא כרת עמ הסכ  ,וכ העביר תשלומי תמורת עבודת של
עובדי חיצוניי שלא כרת עמ הסכ ואשר לא היו עובדי חברות כוח האד או בתי
התכנה שזכו במכרז .חברות שזכו במכרזי להספקת כוח אד במקצועות המחשוב
שימשו צינור להעברת תשלומי לחברות שלא זכו במכרזי  .אג %החשכ"ל אפשר
לחברות ולבודדי לצר %חשבונות או חשבוניות לחשבוניות שמגישות חברות שזכו
במכרז ושיל את תמורת  ,לרבות עמלה בשיעור  ,1.5%לחברות כוח אד שזכו במכרז.
אג %החשכ"ל הוא אחד מ"שומרי הס "%במערכת הממשלתית; דרכי פעולתו ע אג%
התקציבי וחשבות המשרד אפשרו במש* שני התנהלות המנוגדת לכללי המינהל
התקי בי כתליו של משרד האוצר.
עלות שכר של חלק גדול מ העובדי החיצוניי המועסקי בפרויקט ממשל זמי
גבוהה מאוד ,וא %עולה על זו של עובדי בכירי בשירות המדינה .עלות השכר
החודשי של כשליש מעובדי ממשל זמי ותהיל"ה ,בה עובדי המועסקי במשרד
כעובדי חיצוניי שמונה שני וא %יותר ,הייתה בי  28,000ל  50,000ש"ח.
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סיכו והמלצות
ממשל זמי הינו פרויקט שמטרתו לייעל את השירות הציבורי ולשפר את השירותי
לאזרח תו* שימוש בטכנולוגיית המידע .יש לראות בחיוב את ההחלטה לקד פרויקט
זה ואת מטרותיו .לאחר שני רבות של פיתוח היו אמורות עלויות הפיתוח של
הפרויקט להתייצב ,והפרויקט היה אמור להיות בשלב התפעול השוט %התחזוקה,
א* עלויות הפיתוח גדלות משנה לשנה.
על א %שההחלטה על פרויקט ממשל זמי התקבלה על ידי הממשלה והוקצבו לו מאות
מיליוני ש"ח ,הפרויקט מתנהל בלי שהוקמה תשתית ארגונית ממשלתית מקצועית
הולמת שתהיה אחראית לניהולו ולהשגת היעדי  .בשל כ* ,הידע והניסיו שנצברו
במהל* הפרויקט לא נשמרו ביחידה ממשלתית ייעודית.
אג %החשכ"ל הפקיד את הפרויקט בידי צוות של קרוב למאה עובדי חיצוניי ,
שניהלו את הפרויקט מכל הבחינות .האחריות המעשית למימוש התקציב מופקדת
כמעט בלעדית בידיה של עובדי חיצוניי  .מצב זה עשוי לשמש מצע לניהול לא
תקי ולא תכליתי של הפרויקט.
מ הראוי שהחשכ"ל יפעל בנחישות להיער* לניהול תקי של פרויקטי של מחשוב
ה מצד ניהול המקצועי וה בקיו כללי מינהל תקי  .ראוי שעל ניהולו של פרויקט
כזה יופקד צוות קבוע מקרב עובדי המדינה ,שימונה בהליכי תקיני כמתחייב
בשירות המדינה ,ושתפקידיו ,סמכויותיו ואחריותו יוגדרו במפורש.
בבדיקת הפרויקט נמצאו ליקויי מהותיי ומתמשכי  ,שהתבטאו באי קיו כללי
ההתקשרות לרכישת שירותי  .אג %החשכ"ל רכש שירותי מספקי בלי שהתקשר
עמ כדי ; אג %החשכ"ל וגורמי במשרד א %אישרו תשלומי לספקי שלא זכו
במכרזי  ,בניגוד לכללי  ,והשתמשו בחברות שזכו במכרזי כצינור להעברת
תשלומי לספקי אלה .באשר תשלומי אלה לא מילאו גורמי במשרד ובאג%
החשכ"ל את תפקיד כשומרי הס %המקיימי את תכליות חוק חובת המכרזי .
בשני דוחות ביקורת קודמי על פרויקט מרכב"ה הצביע משרד מבקר המדינה על
פגמי מהותיי בפעולות הבקרה של אג %החשכ"ל על פרויקט מחשוב שבניהולו.
בדיו שהתקיי ביולי  2005הודיע החשכ"ל לוועדה לענייני ביקורת המדינה של
הכנסת כי נקט שורה של צעדי לשיפור הבקרה ולתיקו הליקויי בניהול הפרויקט.
מממצאי הביקורת הנוכחית על פרויקט ממשל זמי  ,אשר א %הוא מתנהל באחריות
החשכ"ל ,עולי ליקויי דומי בתחו הבקרה והפיקוח .החשכ"ל לא ייש לקחי
מ הביקורת הקודמת ולא החיל את השינויי המתחייבי על פרויקט ממשל זמי .
הוא לא פעל בחצריו ובתחומי שנתוני לאחריותו בהתא לנדרש ממי שתפקידו
להיות גור בקרה ופיקוח על ביצוע תקציב המדינה כולו.

♦
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מבוא
"ממשל זמי " הוא פרויקט שמטרתו ניצול טכנולוגיית המידע והאינטרנט לש יצירת תשתית
טכנולוגית למת מידע ,לביצוע תשלומי  ,למת שירותי ממשלתיי נוספי לציבור ולעיצוב
מחדש של השירות לציבור .המונח 8הוטבע בדוח שהכינה ב  1997ועדת המשנה לתקשוב ומידע של
ועדת הכלכלה של הכנסת בנושא :היערכות מדינת ישראל לקראת עיד המידע .בדוח נאמר בעניי
ממשל זמי " :טכנולוגיית המידע המתפתחת במהירות מעמידה לרשות הממשל כלי רבי עוצמה
שבאמצעות נית לעצב מחדש את השרות לאזרח .א בעבר האזרח נקרא להתייצב במשרדי
הממשל על מנת לקיי ש את דו השיח בינו לבי השלטו הרי עתה באמצעות הטכנולוגיה החדשה
מסוגל הממשל להיות זמי בכל מקו ובכל עת ולעמוד לרשות האזרח על מנת לתת לו שרות יעיל
9
ומועיל בעלות נמוכה".
בשנת  1997החל אג! החשכ"ל שבמשרד האוצר בפרויקט תהיל"ה )תשתית האינטרנט למשרדי
הממשלה( ,10וב  1999בביצוע תתי פרויקט נוספי במסגרת מה שנקרא לאחר מכ "פרויקט
ממשל זמי " .11במאי  2002קיבלה הממשלה החלטה ,ביוזמת משרד האוצר ,בקשר לפרויקט ממשל
זמי בה פורטו תתי הפרויקט וכ להקי ועדת היגוי בי משרדית לפרויקט ממשל זמי  ,בראשות
מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות הנהלות משרדי הממשלה הרלוונטיי  .כל הפעולות
שנעשו בעקבות החלטת הממשלה מכונות להל פרויקט ממשל זמי  ,הפרויקט או ממשל זמי .
בתקופה מאי  2007יוני  2008בדק לסירוגי משרד מבקר המדינה כמה היבטי של ניהול
הפרויקט ,ואלה ה  :אישורו ,עלויותיו ,תקצובו ,היגויו ,מימוש יעדיו ,הבקרה על ביצועו,
והתנהלותו באמצעות עובדי חברות כוח אד  ,בתי תכנה ויועצי  .12הביקורת נעשתה במשרד האוצר
)להל המשרד( :באג! החשב הכללי )להל החשכ"ל( ,שאחראי לפרויקט ,ובחשבות המשרד.
בדיקות השלמה נעשו באג! התקציבי ובנציבות שירות המדינה.

אישור הפרויקט
בשנת  1997הקי המשנה לחשכ"ל את ועדת האינטרנט הממשלתית .תפקידה היה לקבוע תקני
וסדרי עבודה להקמת אתרי אינטרנט ממשלתיי ולהטמיע את טכנולוגיות המידע והתקשוב
במשרדי הממשלה באמצעות נוהלי עבודה ,פרויקטי מדגימי ותכניות להכשרת כוח אד  .אחת
ממסקנות הוועדה הייתה שקיי צור( בתשתית ממשלתית מרכזית להספקת שירותי אינטרנט
מאובטחי לממשלה .הדיוני שנערכו בהמש( הביאו לפרויקט תהיל"ה.
__________________

8
9

10
11
12

"ממשל זמי " הוא המונח העברי למה שמכונה באנגלית Digital Government ,e-Government
או .Online Government
עוד הודגש בדוח ש"השירותי& החדשי& אשר יינתנו במסגרת הממשל הזמי יהיו שוני& מאלו אשר
הציבור רגיל אליה& כיו& .קשה להערי -מראש איזו גישה לאספקת שירותי& תתקבל על ידי הציבור,
ואיזו שיטה תפיק את השיפור המרבי בשרות לאזרח .לכ יהיה צור -לנסות את הרעיונות החדשי&
ולבחו אות& לאור הניסיו שיצטבר באר ,ובעול&"
).(http://www.knesset.gov.il/docs/heb/infocom/final1_t.htm
פרויקט שמטרתו חיבור משרדי הממשלה לאינטרנט ויצירת תשתית מאובטחת לאחסו ולניהול של
אתרי אינטרנט ממשלתיי& ולמת שירותי& נלווי&.
ראו סקירה על פעולות הממשלה בנושא בשני&  :2002 1997מבקר המדינה" ,·53 È˙ ˘ ÁÂ„ ,השירות
לציבור" ,עמ' .208 202
נתוני& מסוימי& עודכנו לאחר יוני .2008
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ביקורת של מבקר המדינה על השירות לציבור מצאה כי ב  1999פנתה היחידה למערכות מידע
באג! החשכ"ל אל החשכ"ל ב"מסמ( יזו תכנית ממשל זמי ) "2000להל מסמ( הייזו ( ,ובו
ביקשה לקד את תכנית "ממשל זמי  ."2000החשכ"ל לא השיב לפנייתה ,ובקשתה ג לא אושרה
בידי כל בעל תפקיד מוסמ( אחר .למרות זאת ,באותה השנה החל האג! בפרויקט .13למרות האמור
במסמ( הייזו  ,עד שנת  2003לא הביא אג! החשכ"ל לאישור הממשלה את תתי הפרויקט שהחל
לבצע ,לא הקי צוות מעקב לפרויקט ממשל זמי ולא הכי לו מסמ( אפיו ותכנית אב.
במאי  ,2002בעת הביקורת של מבקר המדינה על השירות לציבור ,יז המשרד החלטת ממשלה
בעניי פרויקט ממשל זמי ותתי הפרויקט הכלולי בו .14החלטת הממשלה קבעה:
" .1להקי תשתית כוללת למימוש פרויקט ממשל זמי במדינת ישראל.
 .2לבסס את מימוש פרויקט ממשל זמי מול הציבור באמצעות פרויקט תהיל"ה )תשתית
האינטרנט למשרדי הממשלה( .פרויקט תהיל"ה ישמש לייעול זרימת המידע בי הממשלה
לציבור ובי הציבור לממשלה על ידי יצירת מנגנו מאובטח המקשר בי מרכב"ה ומערכות
המידע הממשלתיות לבי הציבור מעל גבי רשת האינטרנט...
 .3להקי מערכת תשלומי ורכישת מוצרי מקוונת מרכזית מול הציבור .מערכת זו
תאפשר לכל אזרח לשל עבור מרבית מיסיו ,אגרות ,רישיונות ולרכוש מוצרי של
הממשלה )מכרזי  ,פרסומי ( ועוד.
 .4לבסס מערכות הזדהות וחתימה אלקטרונית בממשלה באמצעות פרויקט תמ"ר
)תשתית מפתח ציבורי( .המערכות שיוקמו יכללו:
א( מערכת טפסי שתאפשר לכל אזרח למלא ולחתו אלקטרונית ובאופ מקוו על
מרבית הטפסי הקיימי היו בממשלה.
ב( מערכות הזדהות וחתימה אלקטרונית מבוססות כרטיס חכ שיוקמו מול מערכי
המידע הממשלתיי בפרויקט מרכב"ה ותהיל"ה על מנת לבצע מגוו רחב של פעולות
הדורשות זיהוי מאובטח וחתימה על פעולות רגישות במערכות.
ג( מערכות הזדהות וחתימה אלקטרונית שיאפשרו קישור מאובטח למאגרי המידע
הממשלתיי על מנת לספק באופ מאובטח לכל אזרח מידע רגיש/אישי.
 .5לבסס מערכות תמיכה להטמעת והפצת השימוש במערכות המידע החדשות בציבור
על ידי פרויקט להב"ה ,15אשר יצמצ את הפער הקיי היו בי אזורי הפריפריה למרכז על
ידי הקמת מרכזי מחשוב קהילתיי לתמיכה באוכלוסיות אלו ,ועל ידי הקמת מרכזי תמיכה
טלפוניי שיעמדו לרשות הציבור שאינו יכול להשתמש בשירותי המקווני של הממשלה.
 .6לבסס את מימוש פרויקט 'ממשל זמי ' בי ובתו( משרדי הממשלה באמצעות הקמת
פרויקט מרכב"ה )מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה( .תשתית מרכב"ה תשדרג
ותאחד את מערכות המידע האסטרטגיות בממשלה .מרכב"ה תייעל ותפשט את תהליכי
זרימת המידע בתו( הממשלה .לצור( פריסת מערכות המידע החדשות תוק מערכת
אינטרה נט ממשלתית שתאפשר העברת מידע מאובטח בי משרדי הממשלה.
__________________

13
14
15

„ ,·53 ÁÂעמ' .205 ,204
החלטת הממשלה מס'  ,1812מ .12.5.02
פרויקט לצמצו& הפער הדיגיטלי בחברה בישראל .מטרתו להטמיע את טכנולוגיית המידע בקרב
אוכלוסיות שאי לה גישה לטכנולוגיה ,ובכ -ג& להקל עליה את הגישה לאוצרות תרבות ולשפר את
השכלת ואת האיכות של שעות הפנאי שלה .
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 .7להקי ועדת היגוי בי משרדית ,בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות
הנהלות משרדי הממשלה הרלוונטיי לצור( יישו סעיפי  4 1וסעי!  6לעיל".
כל החלטה על פרויקט צריכה להיות מלווה בתכנית מפורטת ,באומד עלויות ובתקציב מאושר.
בביקורת על השירות לציבור 16התברר שאג! החשכ"ל לא הגיש בשנת  2002לממשלה את אומד
התקציב הדרוש לפרויקט .משרד מבקר המדינה העיר לאג! החשכ"ל ,כי מ הראוי שישלי את
הכנתה של תכנית אב מעודכנת ומלאה לפרויקט שבה יפורטו ,בי השאר ,התקציב השנתי והרב
שנתי לביצועו ,ושהיא תובא בהקד לאישור ועדת ההיגוי או כל גו! מוסמ( אחר שייקבע.
במאי  2004התקבלה בממשלה החלטה בנושא "הקמת מער( ממשל זמי בממשלת ישראל") 17להל
ההחלטה מ  .(2004בנספח שצור! להחלטה הובאה תכנית עבודה לפרויקט ממשל זמי ובה פורטו
תתי הפרויקט הכלולי בו ונאמד התקציב הדרוש לפרויקט לשני  ,2006 2004שהסתכ ב 70
מיליו ש"ח 20 :מיליו ש"ח לשנת  2004ו  25מיליו ש"ח לכל אחת מ השני  2005ו .2006
בטבלה  1שלהל מפורטי תתי הפרויקט של ממשל זמי ואומד עלויותיה כפי שהובאו בנספח
להחלטה מ  ,2004במחירי שוטפי :
טבלה 1

תתי הפרויקט ואומד עלויותיה על פי החלטת הממשלה מ ) 2004במיליוני ש"ח(
‡2006-2004 ÌÈ ˘Ï ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ

˙˙Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È
תשתית רשת אינטרנט ממשלתית מאובטחת
פורטל פני& ממשלתי
תשתית  GISמערכת מידע גיאוגרפי ממשלתית
שוה"& שירות התשלומי& הממשלתי
שער הממשלה
שירות הטפסי&
תיק אישי מאובטח לכל אזרח

6
5
3
17
6
8
8

תמר ,תמוז ותל"& מערכת הזדהות מאובטחת מבוססת כרטיס חכ&
מערכת מכרזי& מרכזית

12
5

Î"‰Ò

70

באפריל  2005קיבלה ועדת השרי לענייני כלכלה החלטה נוספת ,הנקראת "ביסוס תכנית 'ממשל
זמי '" ,18ובה הוטל על החשכ"ל להקי במסגרת פרויקט ממשל זמי " .1 :מערכת של תיבות דואר
אלקטרוניות מקוונות )'הכספת'( על גבי רשת האינטרנט ,שתאפשר משלוח דברי דואר ,מידע,
מסמכי  ,חשבוניות וקבלות חתומי אלקטרונית ,מהממשלה לציבור ומהציבור לממשלה באופ
אלקטרוני"" .2 .מערכת מענה טלפוני אוטומטי מרכזי ) (IVRלמת שרותי 'ממשל זמי '
באמצעות הטלפו על בסיס המערכות הקיימות היו ".

__________________

16
17
18

„ ,·53 ÁÂעמ' .207
החלטת הממשלה ) 1912חכ (83/מ .20.5.04
החלטה חכ 146/של ועדת השרי& לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתי כלכלי( מ .13.4.05
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"ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ" ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ˙‡ ‰˙Á ‰ 2004-Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
˙ËÏÁ‰Ï Û¯Âˆ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ÁÙÒ · Ë¯ÂÙÓÎ ,2006 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú "‰"·Î¯Ó"Â
Ì‚ ÂÎ˘Ó ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .‰Ï˘ÓÓ‰
,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ Î˙ .Ô˙ÓÏ˘‰Ï ˘„Á „ÚÂÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· Ì‚Â ÔÎÓ ¯Á‡Ï
˙„ÁÈ .‰Ï˘ÓÓ· ¯Â˘È‡ÏÂ ÔÂÈ„Ï ¯˙ÂÈ Â‡·Â‰ ‡Ï ÂÈ˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡Â ÂÏ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ,Â˙ÏÂÎ
.Ì‰Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈ·Èˆ˜˙ Â¯˘Â‡ ‰ ˘ È„Ó ,˙‡Ê ÌÚ
בתשובתו מנובמבר  2008הודיע החשכ"ל למשרד מבקר המדינה כי "ממשל זמי מעול לא היה
'פרויקט' ע תארי( התחלה ותארי( סיו  .מדובר בדלפק השירות של הממשלה באינטרנט
) (e-Governmentאשר לא יכול להיות לו מועד סיו ".
‡È‰Â "Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ· ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Í¯ÚÓ ˙Ó˜‰ ‡˘Â " ‰Ï˘ÓÓÏ ‡·Â‰ 2004-· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Ï˘ÓÓ' Ë˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· ˙‡ ÌÈÈÒÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Û‚‡ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï" ‰ËÈÏÁ‰
ÁÙÒ ‰˘ ÔÈÂˆÈ ."Û¯ÂˆÓ‰ ÁÙÒ · Ë¯ÂÙÓÎ ,2006 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú '‰·Î¯Ó' Ë˜ÈÂ¯ÙÂ 'ÔÈÓÊ
·Èˆ˜˙‰ Ô„ÓÂ‡ ÏÏÂÎ ,"ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰„Â·Ú ˙È Î˙" Â˙¯˙ÂÎ˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï
"˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙" Ì‚ Ì‰ ÌÈ„ÚÈ‰ 19Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙Ó ˜ÏÁ· .ÌÈ„ÚÈ‰Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙ ÈÙÏ
È·Ï˘ ÌÈÈ˙Ò‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ 2006 ÛÂÒ „Ú ,Â ÈÈ‰„ ,2006 ÛÂÒ „Ú "˙ÙËÂ˘ ‰˜ÂÊÁ˙"Â
.Ì‰Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰

עלויות הפרויקט
אומד העלות של פרויקט ממשל זמי  ,שהביא אג! החשכ"ל לאישור הממשלה ב  ,2004היה
כאמור כ  70מיליו ש"ח .בהחלטת הממשלה שהתקבלה ב  2002נקבע שביסוס פרויקט ממשל זמי
ומימושו מול הציבור ייעשו באמצעות פרויקט תהיל"ה )תשתית האינטרנט למשרדי הממשלה(.
ואכ תתי הפרויקט שהובאו לאישור ב  2004כללו ג תת פרויקט תשתית רשת אינטרנט ממשלתית
מאובטחת .כאמור ,פרויקטי בש ממשל זמי ותהיל"ה החלו עוד לפני החלטות הממשלה
האמורות ,ונמשכו ג לאחר  .2006משרד מבקר המדינה בח את נתוני התקציב שאושר לממשל
זמי ותהיל"ה כפי שהופיעו בתקציב המדינה.
בטבלה  2שלהל מוצגי נתוני תקציב המדינה )על שינוייו( שיועדו בתקנות 20ממשל זמי ותהיל"ה
ונתוני ביצוע התקציב לשני  2008 2002במחירי שוטפי :21

__________________

19
20
21

בי תתי הפרויקט האלה :פורטל שער הממשלה ,כרטיס חכ& ומערכת מכרזי&.
בהתא& לסמכותו על פי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה  ,1985קובע שר האוצר בתחילת כל שנה
הוראות מינהל בכל הנוגע לפירוט נוס /של תכניות תקציב )להל תקנות(.
תקציב ממשל זמי נכלל כל השני& בתקציב הוצאות הפיתוח של המשרד .תקנת התקציב "תהיל"ה"
תוקצבה לראשונה בתקציב  2005ונכללת בתקציב הרגיל של משרד האוצר.
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ממשל זמי ותהיל"ה תקציב וביצועו לשני ) 2008 2002באלפי ש"ח(
˘ ‰ ˜˙‰ Ì˘ / ‰
2002
ממשל זמי
2003
פרויקט מרכב"ה וממשל זמי
ממשל זמי
2004
ממשל זמי
2005
ממשל זמי
תהיל"ה
2006
ממשל זמי
תהיל"ה
2007
ממשל זמי
תהיל"ה
**2008
ממשל זמי
תהיל"ה
*
**

˙˜ˆ*È˙ ˘ ·È

·ÚÂˆÈ

21,151

18,403

11,100
8,600

7,783
7,777

23,388

19,973

34,912
5,654

27,720
3,057

44,019
11,729

36,355
7,776

59,200
11,108

42,696
11,072

73,716
8,339

23,737
2,904

התקציב השנתי על שינוייו כולל עודפי& שהועברו משנה קודמת.
נכו ל .28.7.08

‰È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ‡·Â‰˘ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó
¯˘Â‡˘ ·Èˆ˜˙‰ .2006-2004 ÌÈ ˘Ï ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓÏ Â¯˘Â‡˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÍÒÓ ÍÂÓ
ÂÓÎ˙Ò‰ (·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ·) ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÂÏÈ‡Â ,22Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 92-Î· ÌÎ˙Ò‰ ‰Ï‡ ÌÈ ˘Ï
·ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ ˘‰ ÔÓ ˙Á‡ ÏÎ·˘ 2 ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 84-Î
‚„˙ÈˆÁÓ·Â 2007 ˙ ˘· ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ·Èˆ˜˙Ó ˙Â‡ˆÂ‰‰ .‰"ÏÈ‰˙Â ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ È·Èˆ˜˙ ÂÏ
ÌÈÈ ˘ ÈÙ ÂÈ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰˘ ÍÎ ,ÌÈÙÒÂ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 66-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ 2008 ˙ ˘ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰
Â˙·Â˘˙· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ÈÙÏ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ‡·Â‰˘ Ô„ÓÂ‡‰ ÔÓ ¯˙ÂÈÂ
2008-2002 ÌÈ ˘· ‰"ÏÈ‰˙Â ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Í¯ÚÓ·" ÂÏˆÂ ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÌÂÎÒ ,2009 ¯‡Â ÈÓ
˙Â‡ˆÂ‰‰ ,2000-‰ ˙Â ˘ ˙ÏÈÁ˙· „ÂÚ ÏÁ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ¯Á‡Ó ."Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 201-Î ‡Â‰
.¯˙ÂÈ „ÂÚ ˙ÂÏÂ„‚ ‰˘ÚÓÏ ÂÈ‰
ראוי לציי שבביקורת על פרויקט מרכב"ה מצא משרד מבקר המדינה שאג החשכ"ל התנהל בצורה
דומה :אומד העלויות של פרויקט מרכב"ה שהביא האג לאישור בממשלה היה נמו באופ ניכר
מעלויות הפרויקט בפועל .ג בלוח הזמני של מרכב"ה נמצאו שינויי מפליגי לעומת התכנית
שהובאה לממשלה.23
__________________

22
23

לאחר הפחתה של כ  10מיליו ש"ח מס -התקציב המאושר ,שלפי הסבר של אג /התקציבי& ה&
"עודפי& שהועברו משנה קודמת".
מבקר המדינה" ,(2007) ‡58 È˙ ˘ ÁÂ„ ,פרויקט מרכב"ה יישומו וניהולו" ,עמ'  .116 ,115יצוי
שהביקורת לגבי פרויקט מרכב"ה העלתה שהוצאות בסכומי& גדולי& נזקפו לחובת תכניות ותקנות תקציב
שלא יועדו לפרויקט מרכב"ה .ראו בעניי זה ג& „ ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂעמ'  ,314וכ „ ,‡58 ÁÂעמ' .123
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התברר ,שמשנת  2005ייעד משרד האוצר תקציב נוס ששימש את פרויקט ממשל זמי  :בעוד שתקציב
ממשל זמי נכלל בתקציב הוצאות הפיתוח של המשרד ,הרי שמאותה שנה הוסי המשרד לסעיפי
התקציב הרגיל שלו את תקנת התקציב "תהיל"ה" בתכנית "מערכות מידע ומיכו " בתחו פעולה
"שירותי מטה ממשלתיי " ,וכ גדל למעשה כלל התקציב המיועד לפעולות בתחו ממשל זמי .
·ÍÎÈÙÏÂ ,‰"ÏÈ‰˙ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÚ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙‡ ÒÒ·Ï ˘È˘ Ú·˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
„¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·Ó .ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÏÂÏÎÓ‰ ÔÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ‰"ÏÈ‰˙ Ë˜ÈÂ¯Ù
Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ˙È˙˘˙‰ ‡Â‰ ‰"ÏÈ‰˙ Ë˜ÈÂ¯Ù˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÔÂÓÈÓÏÂ ‰"ÏÈ‰˙ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â ˜˙ ÂÈ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡·˘ È¯‰ ,ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ
,·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó .ÌÈ„¯Ù ÌÈË ¯Ù¯ È ˘ Ï˘ ÌÏÂÙÈË· ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ
ÔÓ ˜ÏÁ ˜¯ ÂÈ ÙÏ ‰‡Â¯ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ,ÌÈ„·ÂÚ È ˘ ÔÈ· ÌÈÏˆÂÙÓ ÂÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Â
ÏÙÎÏ ÏÈ·Â‰Ï ÏÂÏÚ ÏÂˆÈÙ‰ ,‰˜„ˆ‰ ÍÎÏ ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ ÂÓ˙‰
˙˜ˆ.ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ È·Èˆ˜˙ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ˘ÈÏÁÓ ‡Â‰Â ÌÈ·È
בתשובתו מנובמבר  2008ציי החשכ"ל שלקראת תקציב  2009יהיה צוות אחד אחראי לתקציב
ולבקרה בשני התחומי .

תקצוב הפרויקט
 .1בביקורת שעשה ב& 2002משרד מבקר המדינה על השירות לציבור ,24הועלה כי אג החשכ"ל
לא הגיש למרכז תקציב המשרד ולמרכז תחו ענ"א באג התקציבי באוצר תכניות עבודה
מפורטות לפרויקט ממשל זמי  .בסו  2002כתב אג התקציבי באוצר למשרד מבקר המדינה כי
בעקבות הביקורת דאז "נכללי בהצעת התקציב לשנת  2003סעיפי תקציב ייעודיי לפרויקט
'ממשל זמי '" .יצוי שמאז ימיו הראשוני הצטיי הניהול של פרויקט ממשל זמי בחוסר שקיפות:
בהצעה שהגיש ב& 2002המשרד לממשלה הוא כר יחד את פרויקט המרכב"ה ופרויקט ממשל זמי ,
א לא כלל בה את אומד העלות של שני הפרויקטי  .25רק בשנת  2003הגיש המשרד לממשלה
הצעה למסגרת תקציבית לשני הפרויקטי  ,א ג בהצעה זו כר את שניה יחדיו ,א שראוי היה
להפריד ביניה .
‰Ë¯ÂÙ ‡Ï ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·˘ ,2006 ˙ ˘ ·Èˆ˜˙Ï „Ú
˙.˙Â„¯Ù ˙Â ˜˙· Â·ˆ˜Â˙ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÏ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙ ÈÙÏ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙È Î
·˙˜ˆÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ :˙Á‡ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ ˜˙ ˜¯ ‰ÚÈÙÂÓ 2005-2002 ÌÈ ˘Ï ‰ È„Ó‰ È·È
)·˙˜ˆÛ‡ ÏÚ ˙‡Ê ,("ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓÂ ‰"·Î¯Ó" ˙È·Èˆ˜˙ ‰ ˜˙ Ì‚ ‰ÚÈÙÂÓ 2003 ˙ ˘Ï ·È
˘„Á‡ ÏÎÏ „¯Ù ˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù-È˙˙ ËÂ¯ÈÙ Û¯Âˆ 2004-Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï
·Èˆ˜˙‰ ˙È Î˙· Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â ˜˙· ÂË¯ÂÙ 2006 ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙· ˜¯ .Ì‰Ó
".„¯˘Ó‰ Ï˘ "˙Â¯Á‡ ÁÂ˙ÈÙ ˙Â‡ˆÂ‰" È·Èˆ˜˙ ÛÈÚÒ· ‰ÓÂ˘¯‰ "ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ
בטבלה  3שלהל מוצגי הנתוני על תכנו וביצוע של תקציבי ממשל זמי ותהיל"ה לשני
) 2008&2006על שינוייה ( לפי תתי&פרויקט ,במחירי שוטפי :
__________________

24
25

„" ,·53 ÁÂהשירות לציבור" ,עמ' .210 ,209
מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .298

2006
11,729
44,019
25,589
2,205
2,205
5,379
1,654
1,033
252
788
1,605
2,340
969

˙˜ˆ·È

2007
11,108
59,200
15,053
7,297
4,802
10,841
1,665
1,088
587
2,352
2,103
6,216
2,895
301
1,500
2,500

טבלה 3

2008
8,339
73,716
15,872
6,526
7,589
8,934
2,829
2,145
1,408
3,097
2,559
6,658
2,964

2006
7,776
36,355
22,501
2,185
2,133
3,704
1,579
825
162
255
1,302
1,124
585

2007
11,072
42,696
10,742
7,121
4,201
7,156
1,115
943
245
1,744
1,581
4,553
1,930
301
952
112
548
3

2008
)(‰ ˘ ÈˆÁ
2,904
23,737
4,497
2,973
4,723
4,602
1,451
283
439
399
570
2,029
1,220

··Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ

תקציבי ממשל זמי ותהיל"ה תקציב וביצוע התקציב לשני ) 2008 2006באלפי ש"ח(

˙˜ˆ‰"ÏÈ‰˙Â ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ È·È
˙‰"ÏÈ‰
ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ
תשתיות טכנולוגיות
שירות התשלומי
פורטל הממשלה
שירות הטפסי
פורטל אישי
Gateway
IVR
מכרזי
כספת
כרטיס חכ
מנהלה
השתתפות בדיור ממשלתי
מערכת מידע רישוי עסקי
פרסו
עתודה
אתר גיבוי
פיתוח תשתית לאתר
548
7,637
450
1,500
3,000

ÚÂˆÈ· Î"‰Ò
2008-2006
)(2008 ˙ ˘ ÈˆÁ
21,752
102,788
37,740
12,279
11,057
15,462
4,145
2,051
846
2,398
3,453
7,706
3,735
301
1,500
115

182
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- ‰"ÏÈ‰˙ È·‚ÏÂ 2006 ˙ ˘Ó ˜¯ ˘È Ë˜ÈÂ¯Ù-È˙˙ ÈÙÏ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÏÚ 2008 ˙ÈˆÁÓ „Ú 2006-Ó ˙Â‡ˆÂ‰‰˘ ‰ÏÂÚ ‰Ï‡‰ ÌÈÈ˜ÏÁ‰ ÌÈ Â˙ ‰Ó .2005 ˙ ˘Ó
:‰Ó‚Â„Ï ,‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ‡·Â‰˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡Ó ˙ÂÏÂ„‚ ÂÈ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙Ó ÌÈ„Á‡
˙Â¯È˘ Ë˜ÈÂ¯Ù-˙˙ ;Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 11-Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏË¯ÂÙ ;Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 22-Î ‰"ÏÈ‰˙
.26Á"˘ È ÂÈÏÈÓ 15-Î ÌÈÒÙË‰
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰"ÏÈ‰˙ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ ˜˙ ‰Ú·˜ 2005 ˙ ˘Ó ˜¯ ,¯ÂÓ‡Î
‡Â‰ Ô‰Ó ·Èˆ˜˙‰ ˙Â ˜˙ ËÂ¯ÈÙ ˙‡Â ‰"ÏÈ‰˙ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ËÂ¯ÈÙ ˙‡ Ï·˜Ï ˘˜È·
Û‚‡ .Â¯ÒÓ ‡Ï ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ Í‡ ,2004 ˙ ˘ „ÚÂ ÂÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ Ê‡Ó ÔÓÂÓ
„ÁÈ 2005 ˙ ˘ È ÙÏ ·ˆ˜Â˙ ‰"ÏÈ‰˙ Í¯ÚÓ"˘ 2008 ¯·Ó·Â Ó Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰
Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ Ï"Î˘Á‰ ."...ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓÂ ‰"·Î¯Ó Ì‰È È· ,ÌÈÙÒÂ ·Â˘ÁÓ ÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÚ
Ô˙È ˘ ˜ÙÒ Â Ï ÔÈ‡ .[‰"ÏÈ‰˙] ‰Ê ÛÂ‚Ï ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÏˆÙÏ ÌÂÈ‰ Â Ï ‰˘˜"˘
˙ ˘ „Ú˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ."¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯Âˆ· Ô˙Â‡ Ï‰ ÏÂ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÙÈÚÒ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰È‰
¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜˙‰ ‡ÏÂ ‰"ÏÈ‰˙ Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ „¯˘Ó· ‰È‰ ‡Ï 2005
.ÂÈ˙ÂÈÂÏÚ
ÂÓˆÓËˆÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ˘ ‰È‰ ÈÂÙˆ ,ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ¯Á‡Ï
,ÂÏ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙Â ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ È·Èˆ˜˙ Í‡ ,‰˜ÂÊÁ˙‰ - ÛËÂ˘‰ ÏÂÚÙ˙‰ ·Ï˘Ï ÂÚÈ‚ÈÂ
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .‰ ˘Ï ‰ ˘Ó ÂÁÓˆ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙· ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰
Ï˘ È˙ ˘-·¯ Ô„ÓÂ‡ ‰˘Ú ‡Ï :ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÂÏ˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰˘
È˙ ˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÎÒ ‰ˆ˜Â‰ ‡Ï ;·ÈÈÁÓ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ· ˙ÂÓÁÂ˙Ó ˙ÂÈ Î˙ ÂÚ·˜ ‡Ï ;˙ÂÈÂÏÚ
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÔÂÓÈÓ· ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ÈÂ‡¯Î ,È˙ ˘-·¯ ·Èˆ˜˙Ó ¯˘Â‡Ó
 יעדי ותפוקות,  כוללת הנחיה מפורשת בעניי עמידה בשלבי2004& החלטת הממשלה מ.2
 ההחלטה מנחה "את הממונה על התקציבי במשרד.בפרויקט ממשל זמי ובפרויקט מרכב"ה
." להקצות את התקציבי לפרויקטי האמורי בהתא לעמידה ביעדי ובתפוקות התכנית,האוצר
ÈÙÏ Ì‚ ·ÈÈÁ˙ÓÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÂ‰È · Ï·Â˜Ó ÔÂ¯˜Ú ‡Â‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰„È„Ó È · ÌÈ„ÚÈ ˙¯„‚‰
‰‰Â·‚ ‰Ó¯ Â· ‰ÎÂ¯Î˘ Â‚ÂÒÓ ÔÂ˘‡¯ ÔÂÈÒÈ ‰È‰ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù .‰ Î˙ ˙Ò„ ‰ ÈÏÏÎ
ÌÈ‡¯Á‡‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ .˙ÂÈÂÏÚ ¯È˙Ú È‚ÂÏÂ ÎË Ë˜ÈÂ¯Ù ‰È‰ ÛÒÂ ·Â ˙Â‡„Â-È‡ Ï˘
ÍÎ ÏÚ ÂÓÈÈ˜ÈÂ Ì˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ,‰„È„Ó È · ÌÈ„ÚÈ ÂÏ Â¯È„‚È Â¯Â˘È‡ÏÂ ÂÚÂˆÈ·Ï
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È„ÚÈ Ï˘ ‰„È„ÓÂ ‰¯˜· È Â ‚ Ó Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ .ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ Í‡ ,‰¯˜·
ÌÈ Â ‚ Ó Í‡ ,˙Â‡ˆÂ˙Ï ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜ÓÂ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó
.ÂÏÚÙÂ‰ ‡Ï ‰Ï‡Î
 הודיע החשכ"ל כי היעדי של הפרויקטי המתנהלי במער ממשל זמי2008 בתשובתו מנובמבר
 בתשובתו לא הציג. מוגדרי בעת אישור כל תת&פרויקט ונבדקי בסיו כל תקופה, ה מדידי
 לפיכ לא היה נית לבחו את.החשכ"ל את המדדי והתפוקות שהוגדרו לכל אחד מתתי&הפרויקט
. יעילות ניהול
 את, ובעיקר,  הדיווח על ביצוע התקציב אמור לשק לא רק את ההוצאות הכספיות אלא ג.3
 תקציב המדינה מחולק.אופ השגת היעדי ואת התוצאות של הפעולות שמומנו מכספי התקציב
 פירוט. וכל אחד מה מחולק לתכניות,לסעיפי ראשיי ; לרוב יש בכל סעי כמה תחומי פעולה
 להצעת חוק התקציב המוגש לכנסת לאישור מצורפי דברי.נוס של תכניות התקציב נקבע בתקנות
__________________
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הסבר ,שאמורי לפרט את המטרות שלשמ נועדו הסכומי שהוקצו בתקציב .מידת הפירוט של
חוק התקציב המוגש לכנסת ושל דברי ההסבר המצורפי לו משפיעה על מידת השקיפות של
הפעולות שנקבעו בתכניות התקציב .פירוט לא מספיק עלול לפגוע בשקיפות כלפי הכנסת ובדיוני
הכנסת לקראת אישור תקציבי לפעילות המשרדי  .יצוי כי כבר בדוח 55ב ציי משרד מבקר
המדינה שאי זה סביר שהממשלה תמשי לנהל את תקציב המדינה בלי שתדע מה קיבלה תמורת
ההוצאות ,ובלי לבדוק א נשמר סדר העדיפויות שקבעה וא הושגו היעדי שהציבה ,א בכלל
הציבה.27
˙ÂÚˆÓ‡· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Â˙Â·Î¯ÂÓÂ ÈÙÒÎ‰ ÂÙ˜È‰ ˙Â¯ÓÏ
‡‚È˙ ˘-·¯‰ Ô„ÓÂ‡‰ ÔÂ‚Î ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈË¯Ù ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÈ‚· ˙¯·ËˆÓ‰ ‰‡ˆÂ‰‰Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ÏÏÂÎ‰
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הודיע החשכ"ל כי "במסגרת המש הפעלתו וא
הרחבתו של מער ממשל זמי המתוכננת לשני הקרובות ,תוכ תכנית אב שבה יפורטו כלל
התשומות והתפוקות המתוכננות".
 .4אג התקציבי שבמשרד מכי את הצעת התקציב השנתי לקראת הגשתה לאישור הממשלה
באמצעות עדכו של התקציב המקורי של השנה השוטפת ,דהיינו חישוב התוספות וההפחתות
שיידרשו בכל סעי תקציבי ,והוספת לתקציב המקורי של השנה השוטפת .לאחר מכ חות אג
התקציבי ע משרדי הממשלה על סיכומי תקציביי .
יצוי שבנוהל שפרסמה נציבות שירות המדינה נקבע ש"קבל או עובד חברת כ"א המועסק על ידי
משרד לא יהיה מעורב בפעולות הביצוע הייעודיות של המשרד; הוא לא ישתלב בהיררכיה של
המשרד ולא יעביר הוראות לעובדי אלא באמצעות הנהלת המשרד או על ידי עובד אחראי שנקבע
לכ  ...הוא לא ייצג את המשרד כלפי חו .ולא ישתמש בניר הרשמי של המשרד לצרכי התכתבות".28
·„ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ„·ÂÚ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ˙‡ Â‚ˆÈÈ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ÌÂÎÈÒ‰ ÏÚ ÌÈ ÂÈ
)‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„· .Ë˜ÈÂ¯ÙÏ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Â¯Î˘ ¯˘‡ (‰ Î˙ È˙·Â Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ
˙Ì‰·˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ ¯ÓÂÏÎ ,Ì‰· Â˜ÒÚÂ‰ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙ Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ Â ÎÂ
˘˘Á ÌÈÈ˜ ÍÎÈÙÏ .ÌÈ„·ÂÚ‰ Â˜ÒÚÂ‰ Ô˙ÂÚˆÓ‡·˘ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙Ò Î‰ ‰ÈÂÏ˙ ‰˙ÈÈ‰
˘„Â‚È · ÌÈÚÂ‚ ÂÈ‰˘ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ„·ÂÚ ÛÂ˙È˘· ÂÏ·˜˙‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ ÂÈ„· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
.ÌÈ ÈÈ Ú

היגוי הפרויקט וניהולו
הקמת ועדת היגוי
בהחלטת הממשלה ממאי  2002נקבע כי תוק ועדת היגוי בי &משרדית לפרויקט בראשות מנכ"ל
משרד ראש הממשלה ובהשתתפות נציגי "בדרג הבכיר ביותר" מהנהלות משרדי הממשלה
הנוגעי בדבר" ,על מנת להשתת בעיצוב מערכת הממשל בישראל בעשור הקרוב" .הוועדה
__________________
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אמורה להיות דרג אסטרטגי העושה את עבודת המטה בנושא ,והיא אמורה להיות הגור היוז ,
המכוו  ,המערי והמפקח בפעילויות הנעשות במסגרת ממשל זמי .
.˙¯Á‡ ‰˙ ÂÓ ‡Ï Ê‡ÓÂ 2003 ˙ ˘Ó ‰ÏÈÚÙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯‡‰ Â¯Á‡‰ ,˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘ ‰ÓÈÈ˜ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙Ó„Â˜ ˙¯Â˜È·˘ ÔÈÈˆÏ ÈÂ
·‡˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï Ì‚Â ‰È„È˜Ù˙ ˘ÂÓÈÓ· ‰˜ÒÚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰„ÚÂÂ‰ ÌÏÂ‡" ,2002 ËÒÂ‚Â
·.ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ‡ÏÏ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‡ÂÙ‡ Ï‰ ˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .29"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú
·˘Â·È‚Ï ,ÂÏÂ‰È ÔÙÂ‡Â ÂÎ¯„ ˙ÈÈÂÂ˙‰Ï ÈÂ‡¯Â ÍÓÒÂÓ ÔÂ ‚ Ó Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰È‰ ‡Ï ‰¯„ÚÈ‰
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï·Â‰ ‰¯‡˘ ÍÎ .ÂÈÏÚ ‰¯˜· ÌÂÈ˜ÏÂ ÂÈ„ÚÈ ˙‚˘‰ Ï˘ ‰ ÈÁ·Ï ,ÂÏ˘ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰
·‰Ê ˙ÂÂˆ .ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË ÌÈË·È‰ ÏÚ ˘‚„ Ì˘Â‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÂÚÙ·Â ,·Â˘ÁÓ È˘ ‡ ˙ÂÂˆ È„È
˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡Â ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù ˘ÓÂÓÓ ‰ÒÈÒ· ÏÚ˘ ÌÏÂÚ‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ ‰ÂÂ˙‰
·‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÎ¯„ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ¯ÂÓ‡˘ È ˘„Á Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ Û‡ .ÂÓÂ˘ÈÈ
.ÂÈÂ‚È‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï ,Ú„ÈÓ‰ Ô„ÈÚ· Á¯Ê‡‰ ÏÂÓ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰Â
בסו אפריל  2008נערכה במשרד ישיבה בעניי "ועדת היגוי & ממשל זמי " בהשתתפות מר ירו
אריאב מנכ"ל המשרד ויועצו ,מר שוקי אור החשכ"ל ועוזרו ,סג החשכ"ל ,שהיה אחראי על
הפרויקט ,מר איל כה הממונה על השכר דאז ,מר ר בלינקוב הממונה על התקציבי וסגנו ,רפרנטית
של אג התקציבי ומי שהמשרד הגדיר כ"מנהל הפרויקט" .בישיבה הוחלט על הקמת "צוות חשיבה"
בליווי לשכת המנכ"ל ,ובו יוע .חיצוני ,יוע .אקדמי ,גור משפטי ,נציג מאג השכר ונציגה מאג
התקציבי  ,שתפקידו לנסח "חזו " ,ונקבע שוועדת היגוי תפקח על עבודת הצוות.
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï"Î Ó ˙Â˘‡¯· ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ Ì˜Â˙˘ ‰Ú·˜ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰˘ ¯Á‡Ó
ÔÈÈ Ú ˙‡ ‡È·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÏ"Î Ó ·Î¯‰·Â
.‚¯„ Â˙Â‡· ÔÂÈ„Ï ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰
לאחר סיו הביקורת ,בסו ינואר  ,2009מינה שר האוצר ,מר רוני בר&או " ,ועדת היגוי ממשל זמי "
בראשות מנכ"ל המשרד .בכתב המינוי נאמר שתפקיד הוועדה הוא לקבוע את היעדי האסטרטגיי
לממשל זמי ואת תכנית העבודה הרב&שנתית הנגזרת מה  ,לאשר את תכנית העבודה השנתית,
לקיי מעקב אחר יישומה ולקבל החלטות בנושאי מדיניות עקרוניי  .מסקנות הוועדה יוגשו
לאישור שר האוצר וא יהיה צור יובאו להכרעת הממשלה.
מינוי מנהל לפרויקט
‰˘ÚÓÏ ¯È˙Â‰ „¯˘Ó‰ .Ë˜ÈÂ¯ÙÏ Ï‰ Ó ÈÂ ÈÓÏ ˙Â‡ ÍÏ‰Ó ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡˙ Â‡¯) ÌÎÒ‰ ˙¯Î ‡Ï ÂÓÚ˘ ,·ÏÂ„ ÊÚÂ· ¯Ó ,‰ È„Ó „·ÂÚ Â È‡˘ Ì„‡ È„È· ÂÏÂ‰È
··Â˘ÁÓ ÈË˜ÈÂ¯Ù· È ÂˆÈÁ „·ÂÚÎ 90-‰ ˙Â ˘Ó „ÂÚ „¯˘Ó‰ È„È· ˜ÒÚÂÓ ‰Ê Ì„‡ .(Í˘Ó‰
˘‚ˆÂÓ ‡Â‰ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· .Ì˙˜˘‰ ˙ÚÓ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓÂ ‰"ÏÈ‰˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ÏÏÂÎ ,ÌÈ Â
Ì‰· ,ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù È„È ÏÚ Ì‚Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÎÓÒÓ· Ì‚ ,ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï‰ ÓÎ
.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙Â·Â˘˙· ˙Â·¯Ï ,„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Â Ï"Î˘Á‰
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ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ ÓÏ ·ÏÂ„ ¯Ó Ï˘ ÈÂ ÈÓ ·˙Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï·È˜ ‡Ï Â˙˘˜· ˙Â¯ÓÏ
ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ,Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÎÒ‰· ¯È„‚‰ ‡Ï Û‡ „¯˘Ó‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‰"ÏÈ‰˙Â ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ
¯Â‡Ï Ï‰Â È ‰ÊÎ Ï„Â‚ ¯„Ò· Ë˜ÈÂ¯Ù ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Â˙ÂÈ¯Á‡Â
‰˘ÚÈÈ ÈÂ ÈÓ‰ ÈÎÂ ,Â˙ÂÈ¯Á‡Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ,Ï‰ Ó‰ „È˜Ù˙ Ï˘ ˙Â˘¯ÂÙÓÂ ˙Â˜ÈÂ„Ó ˙Â¯„‚‰
·.ÔÈ˜˙ ÍÈÏ‰
‰‰Â·‚ ˙Â·¯ÂÚÓ ˘È ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰Â ÂÏÂ‰È · ˜ÒÂÚ˘ ÈÓÏ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
·ÔÓ ,ÔÎÏ .˙Â Â˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·Â ,‰Ï˘ÓÓ· ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙Ó· ,˙ÂÈ È„Ó ˙ÈÈÂÂ˙‰
È˜ÂÁÂ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï È‡˘¯˘ ‰ È„Ó „·ÂÚ È„È ÏÚ Ï‰Â È Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰
·¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡˘ ¯"È˘˜˙‰ ˙‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Ì‚ ÂÊ ‰ˆÏÓ‰ .˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ
.˙ÂÈÁ ‰ ˙˙ÏÂ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÂ˙‰Ï Ì‰È˙Â¯È˘ ˙‡ ˙˘ÎÂ¯ ‰ È„Ó‰˘ ÌÈ„·ÂÚÏ

פרויקט תהיל"ה
פרויקט תהיל"ה מספק שירותי אבטחה לאתרי אינטרנט ממשלתיי  ,ובמסגרתו הוקמה "חוות
שרתי " שבה מאוחסני אתרי אינטרנט ממשלתיי רבי  .זוהי פעילות מתמשכת במימו תקציב
המדינה ,וההוצאות עליה בשני  2005עד מחצית  2008הסתכמו בכ& 25מיליו ש"ח .הביקורת
העלתה שעל א שהפרויקט מתנהל כבר משנת  ,1997והשירותי שהוא מספק אמורי להתמיד
ולהימש  ,הגורמי האחראי במשרד לא תמחרו את עלויות הפעילות של תהיל"ה ושל חוות
השרתי  ,ואי נתוני על עלויותיה בשני הרבות מאז מתנהלת פעילות תהיל"ה ועד .2005
˘ÌÈ„·ÂÚ È„È· ,Â ÂÓÈÓ·Â „¯˘Ó‰ È¯ˆÁÓ ÌÈ˜ÙÂÒÓÂ ÌÈÏ‰Â Ó ÌÈ˙¯˘‰ ˙ÂÂÁÂ ‰"ÏÈ‰˙ È˙Â¯È
ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ¯„‚Â‰ ‡Ï ‰Î „Ú .‰ Î˙ È˙·Â Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ
,˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ,‰ÏÂÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˘¯ÂÙÓ· ÂÚ·˜ ‡ÏÂ ,‰"ÏÈ‰˙ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ÍÓÒÂÓÂ
‰Ï˘ÓÓ‰˘ ˙ÂÏÈÚÙ· Ï·Â˜ÓÎ ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‰Ï Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘Â Ô˜˙‰ ,ÌÈ„È˜Ù˙‰
Â¯È„‚ÈÂ ÂÚ·˜È ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ‚¯„˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡·Â ‰ÓˆÚ· ˙Úˆ·Ó
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ Ë ¯Ë È‡‰ È¯˙‡ ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‰ ¯·„· ˙ÂÈ È„Ó
˙¯„‚‰Ï ,ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰ È˜˙Â ‰¯È„Ò ‰ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰Ï ˙˘¯„ ÂÊÎ ˙ÂÈ È„Ó .Ì˙ÁË·‡Â
‡.ÍÎÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ˙ÚÈ·˜ÏÂ Ì˙˜ÙÒ‰ ÔÙÂ
בתשובה מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הודיע החשכ"ל ש"בנושא הצור לקבוע תקנו אנו
מסכימי  ,ומהל כזה מתבצע כיו מול נציבות שירות המדינה".
הקמת יחידה ייעודית
התברר שפרויקטי שנועדו להשביח את עבודת המינהל הממשלתי ,לייעלו באמצעות טכנולוגיית
המידע ולקד את השירות לאזרח ,נעשו בלי שהוקמה יחידה ייעודית&מקצועית שבידיה תופקד
האחריות להשגת היעדי .
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˙¯„˘ ‰ÂÂ‰˙˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙¯‚ÒÓ ˙˘¯„ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÎÂ¯ÎÂ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ ¯·Î ÌÈÏ‰ ˙Ó˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˘ÂÓÈÓÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ÏÂ‰È
·˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï ˘È ÍÎ Ì˘Ï .‡·‰Ï Ì‚ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Î˘Ó˙Ó ‰˜ÙÒ‰·Â ˙ÂÈ˙˘˙ ˙Ó˜‰
‰ÏÎ˘‰‰ ,‰·Î¯‰Â ‰Ï„Â‚ ,‰È„È˜Ù˙ :ÂÊÎ ˙¯‚ÒÓ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈË·È‰Ï ˘¯„È˙˘ ‰ËÓ
Û‚‡ .30˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ·‡˘Ó‰ ,˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ,¯Î˘‰ È‡ ˙ ,‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰¯˘Î‰‰Â
.ÂÊÎ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÊÈ ‡Ï Ï"Î˘Á‰
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה השיב החשכ"ל ש"מער ממשל זמי הוא יחידה
שהוקמה זה מכבר .מוסכ כי יש מקו למיסודה" .ואול משרד מבקר המדינה מדגיש שיחידה
ממשלתית לא הוקמה ,וא לא נעשו הפעולות הנדרשות לכ בתיאו ע נציבות שירות המדינה
ובאישור דרגי מוסמכי  .זאת ועוד ,בתשובתה מאוקטובר  2008טענה נציבות שירות המדינה
ש"פרויקט ממשל זמי ) (Online Governmentלרבות הקמת יחידה בתחו זה ,לא נבח ולא
אושר ע"י נש"מ".
יצוי שביחידה ייעודית כזו נאגרי נכסי ידע ומומחיות ייחודיי הנובעי מהניסיו הרב שצוברי
אנשיה במהל פעילותה וגיבוש מדיניותה .על א גודלו של פרויקט ממשל זמי  ,רק אחד ִמ ְמ ַמלאי
התפקידי בו הוא עובד מדינה & סג החשכ"ל .את כל התפקידי המקצועיי ממלאי עובדי
חיצוניי  ,ולכ ליבת הידע והמומחיות שנוצרה במהל שנות חייו של הפרויקט אינה שמורה
במערכת הממשלתית אלא אצל עובדי חברות חיצוניות .במכתב מיוני  2006שהפנה סג נציב שירות
המדינה לחשכ"ל בנושא " "‰ËÈÏ˘‰ Ô„·Â‡ COST+ ‰ Î˙ È˙· ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰נאמר
בי היתר" :צורות ההעסקה החלופיות השונות גורמות לבעיות רבות אשר ביניה נית למנות:
·,ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰· ‰ÈÏÙ‡ ,‰ È„Ó È„·ÂÚ ·¯˜· Ï·Â˜Ó‰ ÔÓ ‰Â·‚ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ,˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈÚ
˙¯ÈÎ˘ .„ÂÚÂ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÔÂ ‚ Ó ¯„Ú‰ ,„¯˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˙„ÓÂÚ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ È ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ˙ˆÈ¯Ù
˘ ,˙˜„ˆÂÓÂ ‰ÈÂ‡¯ ‰ Î˙ È˙· Ï˘ Ì‰È˙Â¯Èבא היא נעשית במשורה ולצרכי אליה שירות זה
מיועד .יחד ע זאת ,העסקה זו מחייבת בדיקה בשיתו כל הגורמי העוסקי בדבר" )ההדגשה
במקור(.
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הודיע החשכ"ל ש"בימי אלה נעשה מאמ.
להסדיר חלק מ הבעיות הנובעות ממצבי אלה".

מימוש יעדי הפרויקט
תת פרויקט שירות הטפסי
כאמור ,במסגרת פרויקט ממשל זמי מתבצעי תתי&פרויקט שנמנו בהחלטות הממשלה ,ואשר
יישומ אמור לקד את השימוש באינטרנט ובטכנולוגיית המידע .אחד מתתי&הפרויקט הללו הוא
"מערכת טפסי שתאפשר לכל אזרח למלא ולחתו אלקטרונית ובאופ מקוו על מרבית הטפסי
הקיימי היו בממשלה".
תת&פרויקט שירות הטפסי פועל ארבע שני ומכיל טפסי רבי  .לשאלת משרד מבקר המדינה
השיב החשכ"ל ש"כיו מכיל שירות הטפסי הלאומי למעלה מ& 973טפסי  "...שמשתמשי בה
במשרדי הממשלה ובמוסדות המדינה ,לרבות כאלה שכבר נכללו באתרי אינטרנט ממשלתיי ,
__________________
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ושילוב באתר השירותי והמידע הממשלתי אפשר גישה אליה לכלל הציבור .ואול הביקורת
העלתה שההחלטה לא מומשה עדיי כלשונה .את רוב המכריע של הטפסי האלה לא נית למלא
ולשלוח באמצעות המחשב & במקוו & אל המשרד הממשלתי ,אלא רק לשלו אות מ האתר
ולהדפיס  .אמנ יש בכ תועלת מרובה ,באשר הדבר חוס לאזרחי ביקור בסניפי המשרדי
הממשלתיי לש קבלת הטפסי  ,א לאחר מילוי הטפסי יש לשלוח אות ליעד בדואר הרגיל.
‡˙Á‡ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ÔÎ‡Â ,˙È Â¯Ë˜Ï‡ ‰¯Âˆ· ÌÈ„¯˘ÓÏ ÁÂÏ˘ÓÏ ÌÈ ˙È ÌÈÒÙË‰ ÂÈ‰ ÂÏÈ
‡ˆÂÈ ‰È‰ ¯Â·Èˆ‰Â ‰·¯‰· ˙ÏÚÈÈ˙Ó ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â„È˜Ù‰ ˙„Â·Ú ‰˙ÈÈ‰ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â¯ËÓÓ
˘.¯Î
אחת מהמטרות של תכנית העבודה לשנת  2008של תת&הפרויקט הייתה הרחבה של מאגר הטפסי
שיישלחו במקוו ובניית המערכות שיקלטו דיווחי וטפסי שישלח הציבור למשרדי הממשלה
בדר זו .בתכנית הוש דגש על טיפול בטפסי של משרדי הממשלה האלה :משרד הפני  ,משרד
התחבורה ,רשות המיסי  ,משרד המשפטי  ,משרד הבריאות והרשויות המקומיות.
ÍÎ Ì˘ÏÂ ,È„¯˘Ó-ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ‰Ú·Ë ÌˆÚÓ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ‰¯ËÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ·¯‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Â· ÌÈ‚ˆÂÈÓ˘ ÈÂ‚È‰ ÛÂ‚ ÌÈ˜‰Ï ˘È
˘ÔÂ Î˙Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â¯„‚ÂÈ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ Â ˙ ÈÈ ‰Ê ÛÂ‚Ï
‡.ÚÂˆÈ·‰ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ „¯˘Ó ÏÎ· ‰ÚÓË‰Ï ,È‚Ë¯ËÒ
אומד עלות תת&הפרויקט בהחלטת הממשלה מ& 2004היה שמונה מיליו ש"ח .בפועל ההוצאות
של תת&פרויקט הטפסי היו גדולות מאוד והסתכמו רק לשני  2006עד אמצע  2008בכ& 15מיליו
ש"ח .ההוצאות כללו רכישת שירותי מחברות )על אופ ההתקשרות ע חברות אלה ראו
בהמש ( ותשלומי ליישו "חתימה אלקטרונית" כמשמעותה בחוק .31נמצא שעל א ההוצאה
הגדולה ניתני לשליחה אלקטרונית טפסי מעטי בלבד.
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הסביר החשכ"ל כי "מוב שממשל זמי מעודד
מאוד את המשרדי לעבור לטפסי מקווני הניתני לשליחה ,אול היעדר אמצעי חתימה
אלקטרונית ומערכות במשרדי & הינ חסמי מרכזי בהתפתחות תהלי זה  ...ללא ספק ,הסיבה
העיקרית וכמעט היחידה לעובדה שהטפסי אינ בנויי לשליחה הינה היעדר ...כרטיסי חכמי ".
הוא הוסי ש"הפרויקט התבסס על כ שהמדינה תספק לכל אזרח תעודת זהות חכמה ע אמצעי
חתימה אלקטרוני".
˘ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ó ÂÓˆÚ È˙Ï˘ÓÓ‰ Ú„ÈÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯˙‡ Ï"Î˘Á‰ ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ
·˙ËÏÁ‰ È„ÚÈÓ „Á‡ ,¯ÂÓ‡Î .˙È Â¯Ë˜Ï‡ ‰ÓÈ˙Á Ì‰· ˙·ÏÂ˘Ó˘ ÈÏ· ÌÈ ÂÂ˜Ó ÌÈÒÙË
ÌÂ˙ÁÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÒÙË‰ ˙È·¯Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ Á¯Ê‡ ÏÎÏ ¯˘Ù‡Ï ‰È‰ 2002-Ó ‰Ï˘ÓÓ‰
È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÂÊ ‰¯ËÓ ‰‚˘Â‰ ‰ËÏÁ‰‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘˘ .ÔÂÂ˜Ó ÔÙÂ‡·Â ˙È Â¯Ë˜Ï‡ Ì‰ÈÏÚ
·Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈÂÏÚ·Â „·Ï
‡ÌÈÒÈË¯Î·Â ˙È Â¯Ë˜Ï‡ ‰ÓÈ˙Á ÌÂ˘ÈÈ· ˙È ˙ÂÓ ÌÈ ÂÂ˜Ó ÌÈÒÙË· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙˜ÓÚ‰ ÔÎ
.˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂÏÚ· ÍÂ¯Î Ì˘ÂÓÈÓ˘ ,ÌÈÓÎÁ

__________________
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תת פרויקט שירות התשלומי הממשלתי
 .1אחד מתתי&הפרויקט הכלולי בממשל זמי הוא שירות התשלומי הממשלתי )מכונה
במסמכי המשרד ג & פרויקט שוה ( ,מערכת ממוחשבת המאפשרת לאזרחי לבצע תשלומי
ולקנות מוצרי באמצעות האינטרנט .בתת&פרויקט זה הוחל בשנת .2001
לפי אתר השירותי והמידע הממשלתי ,נכו ליוני  ,2008נית היה לשל באמצעות שירות
התשלומי הממשלתי  132סוגי תשלומי ל& 31גופי ומשרדי ממשלתיי  :אפשר לשל לפי
שוברי תשלו  ,אפשר לשל אגרות ואפשר לרכוש מוצרי )לדוגמה :מפות של המרכז למיפוי
ישראל ,קלטות וידיאו ,ספרי ותכניות של רשות השידור( .רוב הכספי הנגבי באמצעות האתר
משולמי לרשות המיסי ) (77%ולמוסד לביטוח לאומי ).(11%
מטרות שירות התשלומי הממשלתי ,כפי שצוינו במסמ של אג החשכ"ל ,ה "שיפור השירות
לאזרח ...האינטראקטיביות שמדיה זו מאפשרת ,הופכי את התשלו באמצעות האינטרנט לאחת
הדרכי הנוחות ביותר לביצוע תשלומי & בכל זמ  ,ללא עיכובי  ,ובמינימו טעויות".
כאמור ,בהחלטתה מ& 2002קבעה הממשלה "להקי מערכת תשלומי ורכישת מוצרי מקוונת
מרכזית מול הציבור .מערכת זו תאפשר לכל אזרח לשל עבור מרבית מיסיו ,אגרות ,רישיונות
ולרכוש מוצרי  ."...בהחלטתה מיוני  2003קבעה הממשלה ש"אזרחי המדינה יוכלו ,החל משנת
התקציב  ,2004לשל באופ מקוו  ,באמצעות מערכת התשלומי הממשלתית את כלל שוברי
התשלו לממשלה" .החלטת הממשלה מ& 2004קבעה כיעד לשנת " 2005תשלו כלל הקנסות
והאגרות" ,ולשנת " & 2006הוספת יכולות נוספות למערכות )הוראת קבע ,חתימת אלקטרונית,
הורדה אלקטרונית של מוצרי (".
ההוצאה על תת&הפרויקט שירות התשלומי הממשלתי מראשית  2006עד מחצית  2008הייתה
כ& 12מיליו ש"ח .ממידע שבאתר השירותי והמידע הממשלתי עולה שבשנת  2007אמנ חלה
עלייה ניכרת בסכומי הכספיי המשולמי באמצעות שירות התשלומי הממשלתי ,וה הסתכמו
בשנה זו בכ& 5.1מיליארד ש"ח ,אבל רוב התשלומי לממשלה נעשי שלא באמצעות שירות
התשלומי הממשלתי.
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה ציי החשכ"ל שנעשו מאמצי ניכרי להשיג את
היעדי שהוצבו ,ונדרש לש כ שיתו פעולה של כל משרדי הממשלה.
 .2מדי שנה מגיש החשכ"ל לשר האוצר את תכנית העבודה של כל החטיבות שבאחריותו.
המסמ מכיל פרק ובו תכנית העבודה של "החטיבה הטכנולוגית" )להל & תכנית העבודה( .בתכנית
העבודה לשנת  2005מפורטי בי יתר היעדי שתוכננו לאותה שנה בנושא שירות התשלומי
הממשלתי ,ובה  :השלמת קליטה של  90%מסוגי הקנסות והאגרות הממשלתיות שעדיי לא
מוחשבו ,הטמעת נוהלי הבקרה והתפעול שגובשו על ידי יחידת הביקורת בחשכ"ל ,הפקת קבלות
אוטומטיות ,הוספת רכיבי זיהוי וחתימה אלקטרונית ומערכת להתאמת כרטיסי אשראי .לפי לוח
הזמני  ,סיו השגת היעדי בתכנית נקבע לדצמבר .2005
בתכנית העבודה לשנת  2006בנושא שירות התשלומי הממשלתי נמנו יעדי שנקבעו כבר בתכנית
העבודה לשנת  ,2005ובכלל  :גמר הטמעת נוהלי הביקורת ,הפקת קבלות אוטומטיות ,הוספת
רכיבי זיהוי וחתימה אלקטרונית .לפי לוח הזמני  ,סיו השגת היעדי נקבע לדצמבר  .2006ג
בתכנית העבודה לשנת  2007מפורטי יעדי שנמנו בשנתיי הקודמות ,רק שבמקו "הטמעת
הנהלי " נכתב הפע "הרחבת הנהלי " .לפי לוח הזמני  ,השגת היעדי אמורה להסתיי בדצמבר
.2007
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‰¯Â‡ÎÏÂ ,ÌÈ‰Ê ÌÈ„ÚÈ Â·ˆÂ‰ 2007-Â 2006 ,2005 ÌÈ ˘Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
·Ë˜ÈÂ¯Ù-˙˙ Ï˘ ˙Â˜ÂÙ˙‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ .ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ÏÎ Â‚˘Â‰ ‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó
˘Â ÓÂÓ˘ ÂÈ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ˜È„ˆ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰-˙˙ Ì‡Â ,˙Â ÎÂ˙Ó ÂÈ‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙Â¯È
.‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó
כדי לבדוק את התפוקות של הפרויקט בהשוואה לתכנו ולבחו את ההצדקה להוצאות ,ביקש משרד
מבקר המדינה מאג החשכ"ל שיעביר לו פירוט של הפעילויות המתוכננות בתת&הפרויקט שירות
התשלומי הממשלתי בתכניות העבודה המקצועיות לשני  .2006&2008כמו כ ביקש משרד מבקר
המדינה מ האג לפרט את ההוצאות בכל אחת מ הפעילויות המתוכננות ולציי איזו מה הייתה
פעילות שוטפת ואיזו מה הייתה פעילות פיתוח .משרד מבקר המדינה לא קיבל מ החשכ"ל את
הנתוני המבוקשי .
בתשובתו הסביר אג החשכ"ל כי "תכנית העבודה כוללת את הפעילות של הצוות ואינה מפלחת
את העלות לפי הסעיפי האמורי  ,שכ בשל התלויות בגורמי חיצוניי לא נית לתכנ את לוחות
הזמני המדויקי ובעיות טכנולוגיות שעולות במהל העבודה דורשות ניהול בזמ אמת וקבלת
החלטות באילו פעילויות להמשי להשקיע ואילו פעילויות להקפיא" .עוד הוסי כי "דרישת
המבקר לפירוט התשומות לפי הסעיפי השוני  ,וסוגי התשלומי השוני לא ניתנת למענה בשל
כמות הפעילויות והמורכבות השונה של כל פעילות ופעילות".
-˙˙ ÏÚ ‰˙Â‡ ‰¯˜· Ï‰ Ï Ô˙È Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÌÈ Â˙ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ È„È· ÔÈ‡˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Â˙„ÈÓÚ ÏÚÂ Â˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Ô˙È ‡ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ È˙ËÈ˘ ·˜ÚÓ Ú Ó ÍÎ· .Ë˜ÈÂ¯Ù‰
·‰È‰ ˘¯„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰·ÈÈÁ˘ ÈÙÎ ,˙È Î˙‰ È„ÚÈ
„ÏÚ ÁÂÂÈ„· Ï·Â˜ÓÎ ,ÚÂˆÈ· ÏÂÓ ÔÂ Î˙ Ï˘ ˙ ÂÎ˙Ó· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂÂÈ
.ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
 .3כל הטיפול בעסקאות הנעשות באמצעות שירות התשלומי הממשלתי צרי להיות מעוג
בנוהלי עבודה כתובי  .נמצא שהתשלומי למשרדי הממשלה באמצעות שירות התשלומי
הממשלתי מתבצעי מבלי שאושרו נוהלי עבודה כאלה ,א שמדובר בפעילות הנמשכת משנת
 .2001יתר על כ  ,התברר שיחידת הביקורת של החשכ"ל הכינה ביולי  2005טיוטה של נוהלי
עבודה ,א זו טר אושרה ,ועד מועד סיו הביקורת ,ביוני  ,2008לא הוחל בהטמעת של הנהלי .
נוהל זה דרוש להסדרת הפעולות המקצועיות והמינהליות ולהגברת תקינות תהליכי העבודה ,והוא
חיוני במיוחד נוכח העסקת של עובדי חיצוניי כה רבי .
בתשובתו הודיע החשכ"ל ש"בחודשי הקרובי תצא הוראת שעה מעודכנת ויעשה רענו ובדיקה
לגבי הטמעת של נהלי העבודה".
להל פרטי מקרה הממחיש את הצור בנהלי  .במאי  2008הוגשה תלונה לנציב תלונות הציבור:
המתלונ ביצע פעולה בשרת התשלומי וקבל על כ שפרטי הזמנתו )בה פרטי כרטיס האשראי
שלו( הועברו לצד שלישי ללא הסכמתו וללא ידיעתו .נציבות תלונות הציבור פנתה לאג החשכ"ל
לבירור התלונה ,ולאחריה נשלח למתלונ מכתב הסבר מצוות ממשל זמי  .ממכתב זה עולה שהצד
השלישי שאליו הועברו הנתוני הוא חברה אשר מזה זמ רב רוכש ממנה המשרד שירותי  .עוד
עולה ממכתב ההסבר ש"צוות שירות לקוחות" של ממשל זמי פועל ממשרדי החברה ,ועקב טעות
שהגדירו כ"תקלה חמורה" נשלח למתלונ דואר אלקטרוני מכתובת תיבת הדואר של החברה ולא
מכתובת רשמית של ממשל זמי  .ג נאמר ש"בעקבות התקלה חודדו הנהלי ".

משרד האוצר
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‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .˙ÂÁÂ˜Ï‰ ˙Â¯È˘Ï ÌÈÏ‰ Ú·˜ ‡Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂÁÂ˜Ï‰ ˙Â¯È˘ ˙ÂÂˆ ÏÚÂÙ ‰È„¯˘ÓÓ˘ ‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÎÒ‰ ˙¯Î ‡Ï
ÌÈ ˘ Í˘Ó· ¯˘Ù‡ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .È˙Ï˘ÓÓ‰
·.ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰ ÍÎ Ì˘Ï ¯˘È‡˘ ÈÏ·Ó È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙Â¯È˘· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ

הבקרה על ביצוע הפרויקט
 : Á Â Â È „ È ¯ „ Ò . 1הנתוני הרשומי כיו בספרי התקציב אינ מספקי מידע על מלוא
ההוצאה המצטברת של הפרויקט מתחילת הקמתו ,לרבות פילוח לפי תתי&הפרויקט הכלולי בו.
כאמור ,עד שנת  2002לא יוחדה בתקציב הקצבה נפרדת לפרויקט ממשל זמי  ,ועד שנת  2006לא
נקבעה בתקציב הקצבה לפי תתי&פרויקט ורק החל משנת  2005יוחדה תקנה תקציבית לתהיל"ה.
·ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ˘È˘ ˘¯ÂÙÓ· ¯Ó‡ 2004-Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
·˙‚˘‰Ï Ì‡˙‰· ‰"·Î¯Ó Ë˜ÈÂ¯ÙÏÂ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï „¯˘Ó
ÌÈ„ÚÈ ÂÚ·˜ ‡Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .˙Â˜ÂÙ˙ÏÂ ÌÈ„ÚÈ‰
‡ÏÈÓÓ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙Ú·Â ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰-È˙˙· Â ÎÂ˙˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙Â˜ÂÙ˙Â
‡˙ .˘‡¯Ó ÌÈ¯„‚ÂÓ ˙Â˜ÂÙ˙Â ÌÈ„ÚÈ ÏÂÓ Ï‡ ÌÚÂˆÈ·· ˙ÂÓ„˜˙‰‰
יצוי כי אג החשכ"ל הקי & אמנ רק ב& 2006ובעקבות דרישה של אג התקציבי באוצר & מער
דיווח ממוחשב לניהול תכניות העבודה המפורטות ולדיווח על ההתקדמות בפרויקט מרכב"ה.32
ואול האג ואג התקציבי לא נקטו פעולה דומה בפרויקט ממשל זמי .
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה השיב אג התקציבי כי "יבח בשנית הצור
בשימוש במערכת בה הוא משתמש לבקרה על פרויקט מרכב"ה ,או לחילופי במערכות אחרות
שתגברנה את יכולת הבקרה התקציבית על המער ".
מ המסמכי וההסברי שנמסרו למשרד מבקר המדינה באשר לאופ שעוקב בו אג החשכ"ל אחר
ביצוע הפרויקט ,עולה שהנתוני שבידיו אינ מאפשרי לבחו את התקדמות הפרויקט אל מול יעדי
ותכניות עבודה מפורטות שהוגדרו ואושרו .א שפעולות הפרויקט ממומנות מתקציב המשרד כבר
שני רבות ,הדיווחי שהוצגו היו מילוליי  ,לא נתקבלו בסיוע כלי ייעודיי ועל פי מתודולוגיה של
ניהול פרויקטי  ,ולא הכילו תכניות עבודה מאושרות ,לרבות פירוט של לוחות זמני  ,אבני דר
ותוצרי  .לפיכ לא אפשרו מעקב שיטתי ותכליתי על התקדמות הפרויקט מול התכנו .
 :‰ ¯ ˜ · ˙ Ï ‰ È Ó .2בסיכו דיו ממאי  ,2004שהתקיי בי סג הממונה על התקציבי באוצר
ובי סג בכיר לחשב הכללי בנושא "קידו פרויקט מרכב"ה ופרויקט 'ממשל זמי '" ,נקבע שתוק
מינהלת בקרה על הפרויקט ובה חמישה חברי  .ש ג נקבע שהיא תתכנס פע אחת בחודש ,תקבל
דווח מהחשכ"ל ,ותפקידה יהיה לאשר "כל חריגה מהתכנית ,מקצועית ,תקציבית או אחרת".
Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ Û‡ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰¯˜· ˙Ï‰ ÈÓ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘.Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï
__________________

32
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‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó : · Â ˘ Á Ó Ï ˘ Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù Ï Â ‰ È Ï Ì È Ï Ï Î . 3
˘‡Ï˘ ÚÂˆÈ·‰Â ÏÂ‰È ‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯„Ò ˙‡ ÌÈÚ·Â˜‰ ÌÈÏ‰ 33Ì"Î˙ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈ
ÌÈ‡¯Á‡ ÚÂ·˜Ï ‰·ÂÁ‰ ˙Â·¯Ï ,Ë¯Ù· ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘Â ÏÏÎ· ·Â˘ÁÓ Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù
˙ÂÓ„˜˙‰‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡Â ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙ÓÈ¯Ê ÈÏÏÎ ,Ë˜ÈÂ¯ÙÏ
·.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰
יצוי שכבר בביקורת על פרויקט מרכב"ה ציי משרד מבקר המדינה שלש המש ניהולו התקי של
הפרויקט ופרויקטי דומי  ,מ הראוי שהחשכ"ל יבח ניסוח נוהל שיעלה בקנה אחד ע נוהל
מפת"ח ,34ישולב בהוראות תכ" ויקבע כללי מחייבי בעניי ניהול פרויקטי של מחשוב ובקרה
עליה .35
¯‡Â˙·È˙Î ˙‡ ÌÊÈ „¯˘Ó‰ ¯˘‡ ,Á"˙ÙÓ Ï‰Â Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ Ô Ú¯ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÈÂ
Ï"Î˘Á‰ Ë˜ Ì¯Ë 2008 ˙ ˘ ÚˆÓ‡ „Ú .ÂÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ‰Ú·˜ ‰Ï˘ÓÓ‰Â
.¯ÂÓ‡Î ÌÈÏ‰ Ì"Î˙ ˙Â‡¯Â‰· ÂÚ·˜ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ,·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰ÏÂÚÙ
החשכ"ל הודיע בנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה ש"הביקורת של מבקר המדינה מקובלת
והנחיותיו יבוצעו" ,וש"באחריות סג החשכ"ל לכלול הנחיות מפורשות כאלה במהל שנת ."2009

ניהול הפרויקט באמצעות יועצי ועובדי חברות כוח אד ובתי תכנה
הסדרי לרכישה של שירותי כוח אד
בראשית שנות ה& 2000פרס אג החשכ"ל מכרזי לרכישת שירותי כוח אד מקצועי למיזמי
מחשוב של הממשלה ,וזאת לשתי שיטות העסקה :האחת & העסקת כוח אד במקצועות המחשוב
באמצעות חברות כוח אד בשיטת עלות בתוספת עמלה ) ;(COST+השנייה & רכישת שירותי כוח
אד מבתי תכנה בדר של שעות עבודה במקצועות של טכנולוגיית המידע והתקשוב .ההעסקה של
עובדי בפרויקט ממשל זמי )להל & עובדי חיצוניי ( נעשית במסגרת ההתקשרות ע חברות כוח
אד ובתי תכנה שזכו במכרזי האמורי )להל & החברות שזכו במכרז(.
בעקבות המכרז בשיטת עלות בתוספת עמלה פרס החשכ"ל ,באוגוסט  ,2002הוראת שעה ובה
רשימה של עשר חברות שזכו במכרז להספקת שירותי כוח אד במקצועות המחשוב .בהוראה נקבעו
הנחיות לתשלו שכר לעובדי במקצועות המחשוב וטבלת שכר ,צוי שהשכר החודשי לעובד ייקבע
על ידי מנהל המחשוב הראשי של המשרד הממשלתי ,וששמורה לו הזכות לקבוע שכר נמו יותר מזה
שבטבלה .מקצועות המחשוב )וטכנולוגיות המידע( חולקו לשישה תחומי  ,ובכל תחו נקבעו שלוש
רמות שכר בהתא לכישורי העובד ולתפקידו .על פי ההוראה חולקו משרדי הממשלה לשתי קבוצות,
ולכל קבוצה הוקצו חמש מעשר החברות שזכו במכרז .בהוראת השעה נקבעו בי היתר שתי דרכי
__________________

33
34

35

תקנות כספי& ומשק שמפרס& החשב הכללי במשרד האוצר.
נוהל מפת"ח )מתודולוגיה לפיתוח ותחזוקה של מערכות מידע( הוא נוהל מסגרת לטיפול כולל
בניהול המחשוב בארגו* ,ה* בהיבט הפרויקט ,ה* בהיבט הארגו* בכללותו .הממשלה החליטה שהנוהל
יחול על כל המערכות הממוחשבות הממשלתיות ,על מערכות שהמשרדי& מפתחי& בכוחות עצמ& ועל
מערכות הנבנות עבור& בידי גורמי חו) +ספקי חומרה ותכנה(.
ראו „ ,‡58 ÁÂעמ' .126
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להתקשרות ע ספק כוח אד ) :א( בקשת המשרד מהספק להציע מועמד בעל כישורי מסוימי .
)ב( בקשת המשרד מהספק שירותי של עובד מסוי אשר המשרד עצמו איתר.
בהוראת שעה נוספת מיולי  ,2003פורסמה רשימה של כ& 60בתי תכנה שזכו במכרז להספקת
שירותי כוח אד במקצועות המחשוב .36הספקי סווגו לפי  21התמחויות מקצועיות שונות ונקבעו
לה מחירי מרביי לשעת עבודה ,לפי שש רמות מקצועיות.
על פי הנתוני שמסר אג החשכ"ל ,ההוצאה בגי רכישת שירותי כוח אד חיצוני עבור פרויקט
ממשל זמי היוותה בשנת  2007כ& 77%מעלותו הכוללת .פרט לסג החשכ"ל היו כל עובדי הפרויקט
עובדי חיצוניי  .לפי הנתוני שמסר ,ביוני  2008העסיק אג החשכ"ל בפרויקט  107עובדי
באמצעות חברות כוח אד ובתי תכנה שזכו במכרז; עלות השכר החודשי של  60מ העובדי האלה
הייתה עד  20,000ש"ח לעובד ועלות השכר החודשי של יתרת העובדי הייתה גבוהה יותר )על כ
ראו בהמש ( .כמו כ רכש האג עבור הפרויקט שירותי נוספי  ,לרבות שירותי כוח אד  ,ואלה ניתנו
על ידי עשרות עובדי של חברות שלא זכו במכרזי  .בשל אופ רכישת שירותי אלה לא נית לקבוע
את מספר של העובדי הנוספי שאת שירותיה רכש המשרד.
הענקת סמכויות לעובדי החיצוניי
 .1כאמור ,בנוהל שהוציאה נציבות שירות המדינה נקבע ש"קבל או עובד חברת כ"א המועסק על
ידי משרד לא יהיה מעורב בפעולות הביצוע הייעודיות של המשרד; הוא לא ישתלב בהיררכיה של
המשרד ולא יעביר הוראות לעובדי אלא באמצעות הנהלת המשרד או על ידי עובד אחראי שנקבע
לכ  ...הוא לא ייצג את המשרד כלפי חו .ולא ישתמש בניר הרשמי של המשרד לצרכי התכתבות".
במסמכי רבי של המשרד ובפרסומי אחרי המתפרסמי בציבור מוצגי עובדי חברות כוח אד
המשולבי בפרויקט ממשל זמי כבעלי סמכויות ניהול :אחד העובדי החיצוניי מוצג במסמכי
המשרד ,בעיתונות ובכנסי כמנהל פרויקט ממשל זמי ; עובד חיצוני א' תואר במסמכי המשרד
כאחראי רוחב על מערכת הכספי ; על עובד חיצוני ב' נרש במסמכי המשרד" :אחראי כוח אד &
מיכו אג החשכ"ל ,משרד האוצר" .באתר השירותי והמידע הממשלתי מתפרסמי פרטי על:
"צוות האתר" בה  :כ"מנהל אחראי" & העובד המוצג כמנהל פרויקט ממשל זמי ; וכ"מנהל
הפרויקט" & עובד חיצוני ג'.37
ÌÁÂÎÓ˘ ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ÌÚ Ì˙Á ‡Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï ÏÏÎ Ï"Î˘Á‰˘ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Â ÂÓ
ÍÓÒÂÓ ÈÓ Ú·˜ ‡ÏÂ È˙Ï˘ÓÓ‰ Ï‰ ÈÓ· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰· ÂÏÏ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ¯È„‚‰
ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ˙Â·ÂÁ‰ Â¯‰·Â‰ ‡Ï ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÏ‰ ˙Ó Â·˘ ÔÙÂ‡·˘ ¯¯·˙‰ .Ì‡ÏÓÏ
ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈ È„Ó ÌÈÚ·Â ‰ ˙Â·ÂÁ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ‡ÏÓÓ ‰Ï‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ¯Â˘˜‰
.È Â¯Ë˜Ï‡ ¯ÁÒ ¯˙‡Â Ë ¯Ë È‡ È˙Â¯È˘ ˙ÏÚÙ‰ ·˜Ú ÌÈÏÁ‰ ‰Ï‡Î ÔÎÂ ‰ È„Ó È„·ÂÚ
בתשובתו ענה החשכ"ל כי "הביקורת מקובלת .בכוונת החשב הכללי לפעול לתיקו הנושא על ידי
תקינה מתאימה לתפקידי הליבה והגרעי הניהולי בחטיבת הטכנולוגיה".
 .2כאמור ,פרויקט ממשל זמי מתנהל ללא הגדרה פורמלית של בעלי התפקידי והסמכויות בו.
בהיעדר הגדרת תפקידי ביקש משרד מבקר המדינה הסבר על המבנה הארגוני של הפרויקט
__________________

36
37

הוראות השעה עודכנו מעת לעת וכ* רשימות הספקי&.
נצפה ב  22.7.08באינטרנט בפורטל השירותי& והמידע הממשלתי
http://www.gov.il/FirstGov/BottomNav/about
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דוח שנתי 59ב

והתפקידי הכלולי בו .בתגובה נמסר ביוני  2007למשרד מבקר המדינה מסמ שכותרתו "הגדרות
תפקידי וצוותי במער ממשל זמי & יוני  ."2007מ המסמ עולה שלעובדי החיצוניי
בפרויקט ניתנו סמכויות מינהליות ומקצועיות רחבות ,ולא רק בתחו המחשוב .עוד העלתה
הביקורת שעובדי חיצוניי הופקדו על מכלול תפקידי במנוגד לעקרו הפרדת הסמכויות ,שהוא
אחד העקרונות הבסיסיי של בקרה פנימית נאותה .למשל :עובד חיצוני א' הוגדר "אחראי רוחבי
על מער הכספי בחטיבת הטכנולוגיה ,באג החשב הכללי ,אחראי בקרה תקציבית ,אחראי תחו
הרכש והלוגיסטיקה ,מנהל צוות קנייני  ,אחראי על הכנת המסגרת התקציבית לאג  ,מבצע בקרה
על בקשות הרכש של האג לרבות בקשות הרכש של 'ממשל זמי ' ,מרכז פעילות ועדת המכרזי
של 'ממשל זמי ' ומרכבה".
הביקורת העלתה שארבעה מ העובדי שהועסקו בפרויקט באמצעות חברות כוח אד ובתי תכנה
הוצבו בתפקידי מטה ועסקו בחישובי שכר ,ענייני מינהלה וכוח אד  .החשכ"ל וסג החשכ"ל הורו
שההתקשרות באמצעות חברות כוח אד ובתי תכנה תהיה לקבלת שירותי עובדי במקצועות
המחשוב וטכנולוגית המידע ,א ה עצמ הפרו הנחיה זו והעסיקו ,באמצעות אות חברות כוח
אד ובתנאי שכר שנקבעו לעובדי מחשוב ,עובדי בפונקציות מינהליות .חלק מעלויות שכר של
עובדי אלה הועמס על התקציב של פרויקט ממשל זמי  ,ויתרת השכר הועמסה על תקציבי מחשוב
אחרי של המשרד.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה טע החשכ"ל כי הוא "מעסיק עובדי בתפקידי מינהליי כדי
לסייע בניהול מער כב למעלה מ& 400עובדי ותקציב של מאות מיליוני שקלי ".
ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÏ‰ ÈÓ Ì„‡ ÁÂÎ ˜ÈÒÚ‰Ï ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡˘ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ .·Â˘ÁÓ‰ ÌÂÁ˙· Ì„‡ ÁÂÎ ÒÈÈ‚Ï Â„ÚÂ
 .3במסמ מדצמבר  ,2004שכותרתו "נוהל קליטת עובדי חדשי ועדכו שכר לעובדי
קיימי " צוי ש"נוהל זה מטרתו להסדיר את תהלי קליטת של עובדי חדשי ותהלי עדכו שכר
לעובדי קיימי  ,ביחידה למערכות מידע באוצר ,מרכבה ,וממשל זמי " .במסמ נקבעו תפקידי
עובדי כלהל " :סג בכיר לחשב הכללי & 'מאשר&על' בנושא קליטה/עדכו בתנאי שכר עבור כל
העובדי ;  ...מנהלת מחשוב משרד האוצר & ראש צוות הבקרה והלוגיסטי :מבקרת קליטה/עדכו
תנאי שכר ,עבור כל העובדי ] ... .עובד חיצוני שהוגדר מנהל הפרויקט[ & יוז בקשות
לקליטה/עדכו תנאי שכר עבור עובדי בפרויקט ממשל זמי ] ... .עובד חיצוני ב'[ & אחראי לביצוע כל
תהליכי הקליטה/עדכו תנאי השכר של כל העובדי  ,כולל חישוב שכר וקליטת הזמנות שכר." ...
המסמ אינו חתו  ,א עותקי ממנו הופנו לכל הגורמי המפורטי לעיל.
‡Â‰Â ,È ÂˆÈÁ „·ÂÚ „ÓÂÚ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ˙ÂÂˆ ˘‡¯· Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÈ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Ï˘ ˘Î¯ Â‡ ,Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ ,˙ÂÈ Î˙ ÌÂÊÈÈ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ„·ÂÚÂ
˘Â È‡˘ ÈÓÏ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‰ ˘ È„Ó Á"˘ È ÂÈÏÈÓÏ ˙ÂÚÈ‚Ó ˙ÂÈÙÒÎ‰ Ì‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó˘ ,ÌÈ˙Â¯È
„ÈÓÚ‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ .Ì¯Î˘ È‡ ˙ ˙ÚÈ·˜Â ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÂÎÓÒ Â ˙È ‰ È„Ó „·ÂÚ
‡˙ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Â‡ ‰ˆÏÓ‰ Ô˙Ó ˙Ú· Ï˘ÓÏ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ „¯˘Ó‰ Ì Ó‡ .Ì˙Â‡ Ì‚ ‰˜ÈÒÚÓ˘ ‰¯·Á‰Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÚ‚Â ‰
ÏÎ ˙‡ Â¯˘È‡ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡· ÌÈÙÒÂ ‰ È„Ó È„·ÂÚ È ˘Â Ï"Î˘ÁÏ ¯ÈÎ· Ô‚Ò ÈÎ ‰ È„Ó‰
Í‡ ,‰ Î˙‰ È˙·Â Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ Â·˘Á‰ ˙‡Â ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰
,‰ÏÂ„‚ ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰ Ô˙ÂÚÓ˘Ó˘ ˙Â·¯ ˙ÂËÏÁ‰· ‰˘ÚÓÏ ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÏÂ‰ Â È‡ ‰ÊÎ ¯„Ò‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÂ
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ÌÈ„·ÂÚÏÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á È„·ÂÚÏ ÏÂ‰È ˙ÂÈÂÎÓÒ ˜È Ú‰Ï ÔÈ‡˘ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ · .4
ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ Â ‚ ÓÂ ÌÈÏÏÎ ,ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ,ÌÈÏÁ ‡Ï ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ
ÚÂ ÓÏ ,˙Â„ÈÓ ¯‰ÂËÂ ‰˜È˙‡ ,˙ÚÓ˘Ó ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ¯‡˘‰ ÔÈ· Ì˙¯ËÓÂ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ
Ì˙ÂÈ¯Á‡ ,Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ËÂ¯ÈÙ ÍÂ˙ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˙ÈÓ˘¯ ¯È„‚‰ÏÂ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙Â¯È·Ú
ÌÈ·¯ÂÚÓ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ .Ì˙ÂÙÈÙÎÂ
··Èˆ˜˙Ó ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯Â˘È‡Â Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙„Â·Ú· ÂÊ ˙Â·¯ÂÚÓ ÁÎÂ .‰ È„Ó‰ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ‰Ï‡ ÏÎ - ‰ È„Ó‰
Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÈÎ¯„ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˘È˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰Â ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ¯È‰·‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ ÌˆÚ˙Ó
.·Â˘ÁÓ‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה השיב החשכ"ל כי "חטיבת הטכנולוגיה של מער
ממשל זמי מקבלת את השאלה שמעלה מבקר המדינה לגבי הטלת אחריות בגי התוצאות של
הפעולות שנעשו במהל ביצוע העבודה על ידי עובדי חיצוניי  ,ומשיבה ...כי אכ מוטלת אחריות
זאת במלוא כובדה על כל עובד חיצוני או עובד מדינה .ואמנ  ,האחריות הכוללת היא של הסג
הבכיר לחשב הכללי ... .לגבי פירוט הצעדי שראוי לבצע בעניי סמכויות עובדי חיצוניי &
תקינה מתאימה לגרעי הניהולי".
עלויות השכר
··ÂÊÓ ‰ÏÂ„‚Â „Â‡Ó ‰‰Â·‚ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ È„·ÂÚÓ ˘ÈÏ˘Î Ï˘ ¯Î˘‰ ˙ÂÏÚ˘ ¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È
˘¯Î˘‰ ˙ÂÏÚ ÏÚ ÌÈ Â˙ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï˘ 4 ‰Ï·Ë· .‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ Ï
.Á"˘ 50,000-ÎÏ 28,000-Î ÔÈ· 2008 È ÂÈ· ‰˙ÈÈ‰˘ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ È„·ÂÚ 32 Ï˘ È˘„ÂÁ‰
טבלה 4

עלות השכר החודשי
28,000
30,001
35,001
40,001
45,001

¯Î˘‰ ˙ÂÏÚ
30,000
35,000
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ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ
2
9
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8
7

מזה שני לא נוספו במערכת הממשלתית תקני כוח אד בתחומי המחשוב .החשכ"ל משתמש
במכרזי כוח אד בתחומי המחשוב כדי לזכות בגמישות ניהולית ולנצל כוח אד מקצועי בתחו ,
על ידי גיוס עובדי מקצועיי לפרקי זמ קצובי מבלי להפכ לעובדי קבועי  .אלא שמתברר
שחלק מהעובדי בממשל זמי  ,בה כאלה שעלות שכר גבוהה מאוד ,מועסקי כבר שני רבות.
Ú„È ÊÎÂ¯Ó Ì‰È„È· .„¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú· ·ËÈ‰ Â·ÏÂ˘ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
Ì˙˜ÒÚ‰Â „Â‡Ó ˙Â‰Â·‚ Ì‰Ï˘ ¯Î˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ ,„¯˘Ó‰ È„È· ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰˘ ÈÚÂˆ˜Ó
‡‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ,Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ˙ÂÏ‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÈÚ¯‡ ‰ È
Ï"Î˘Á‰ Û‚‡· ·Â˘ÁÓ Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï‰ Ï ‰˙Â‡ ‰ ‰¯Âˆ‰ È‰Ó ˙ÂÈ„ÂÒÈ· Â Á·È
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Â ,ıÂÁ ÈÙÏÎ ‚ÂˆÈÈ ,˙ÂÈ˜ÂÁÂ ˙Â È˜˙ ,˙ÂÈ˙ÈÏÎ˙ ,˙ÂÏÈÚÈ ,˙ÂÏÚ ÈË·È‰· ,‰Ï˘ÓÓ·Â
.„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙·ÈÏ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó
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בתשובתו מנובמבר  2008ציי החשכ"ל ש"ראוי שנציבות שירות המדינה תבח את הנושא ותקצה
תקני מתאימי  ,לרבות קביעת שכר הול בהתא להיק התפקיד והמשרה" .עוד מסר החשכ"ל
בתשובתו ש"כחלק מהחשיבה אותה מקיי החשב הכללי בימי אלה לגבי המש העסקת עובדי
מחשוב בממשלה בשני הבאות ,נבדקת היכולת לתקנ תפקידי הליבה בקרב יחידות המחשב
בממשלה .חשיבה זו מתבצעת בשיתו נש"מ ,אג התקציבי והממונה על השכר .עמדת החשב
הכללי הינה שמ הראוי היה למצוא פתרו תעסוקתי מתאי ובר תחרות לשוק הפרטי במסגרת
שירות המדינה לעובדי בכירי העומדי בראש יחידות מחשוב גדולות ...בינתיי קיימת התנגדות
מצד מספר גופי לביצוע תקנו זה .אנו תקווה שבסיומו של מהל זה נוכל למצוא תשובה נאותה
לתחו המחשוב הממשלתי".
סדרי תשלומי
 .1בהסכ של המשרד ע חברות כוח האד ובתי התכנה נקבע ש"תנאי העסקת העובד על ידי
החברה ייקבעו בחוזה שייחת בי החברה לבי העובד ...החברה תעביר למשרד העתק החוזה
לאישורו".
¯È·Ú‰ ‡Â‰ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù· .Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰Ó „¯˘Ó‰ ‚¯Á ˙Â·¯ ÌÈ ˘˘ ‡ˆÓ
‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ .˙Â¯·Á‰ È„·ÂÚ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙¯ÂÓ˙ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙Â¯·ÁÏ
Ô‰Ï Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈ Â·˘Á Â„ÈÓˆ‰ Ô‰ÈÏ‡˘Â ,Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈ Â·˘Á ¯Â·Ú· Â˘Ú
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ ÓÎ ¯È„‚Ó „¯˘Ó‰˘ „·ÂÚ‰ ‡Â‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó „Á‡ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
ÌÚ ÌÎÒ‰· ÂÏÈ‡Â ,Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙¯·Á Ï˘ ¯ÈÎ˘ Â È‡˘ ˜ÒÂÚ Ï˘ ÔÓÓÒ ‡È‰ ˙È Â·˘Á ˙‡ˆÂ‰
ÔÓ ÌÂÏ˘˙ Â˘¯„È Ô˙¯ÂÓ˙˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˜ÈÒÚÓ‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯·Á‰ Â·ÈÈÁ˙‰ „¯˘Ó‰
˙‡ Â˘È‚‰˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙Â¯·ÁÏ „¯˘Ó‰ ˜È Ú‰ Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· .„¯˘Ó‰
„¯˘Ó‰ ¯È·Ú‰ ,‰Ó‚Â„Ï 2007 ˙ ˘· .ÌÈÓÂÏ˘˙‰Ó 1.5% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÏÓÚ ˙ÂÈ Â·˘Á‰
.Á"˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó· ÌÈÓÂÏ˘˙ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙¯ÂÓ˙ ˙Â¯·ÁÏ
¯¯˜·Ó „¯˘Ó Ï·È˜ ‡Ï ÂÊ ‰ÏÂÚÙÏ .ÌÈ ˘ ˙Î˘Ó ÂÊ ‰ È˜˙ ‡Ï Í¯„· ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ
.˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈ Ó‰ ¯·Ò‰ Ï"Î˘Á‰Ó ‰ È„Ó‰
„¯˘Ó‰Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ :‰ È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰ ˙‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó „ÂÚ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .2
‡Ï ÏÏÎ˘ Â‡ ÌÈÊ¯ÎÓ· ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙Â¯·ÁÏ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÈ ˘ ‰ÊÓ ÌÈ¯˘‡Ó
‡Ï˘ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ Â·˘Á Â‡ ˙Â Â·˘Á :ÂÊ‰ Í¯„· Â˘Ú ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ .Ì‰· Â„„ÂÓ˙‰
.ÔÂÚ¯ÈÙÏ „¯˘ÓÏ Â¯·ÚÂ‰Â ,Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ˘ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ Â·˘ÁÏ ÂÙ¯Âˆ Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï
)א( לחשבונית ממארס  2007של חברה שזכתה במכרז צור חשבו בס  121,247ש"ח של
חברה א' שלא זכתה במכרז ולא נכרת עמה הסכ  ,והמשרד שיל את תמורתה .לפי נתוני שמסר
אג החשכ"ל ,בשנת  2007אושרו לחברה א' תשלומי שהסתכמו בכ& 1.7מיליו ש"ח ,ובשנת
 ,2008עד אוקטובר ,בסכו דומה) .ב( לחשבונית של חברה שזכתה במכרז צור חשבו של חברה
ב' שלא נכרת עמה הסכ  ,והמשרד שיל את תמורתה &  32,714ש"ח) .ג( חשבונות של חברה
נוספת שלא זכתה במכרז צורפו לחשבוניות שהגישה חברה שזכתה במכרז .לפי נתוני החשכ"ל,
אושרו לחברה הנוספת תשלומי שהסתכמו בשנת  2007בכ& 15מיליו ש"ח ובשנת ) 2008עד
ספטמבר( בכ& 14מיליו ש"ח .
בתשובתו של החשכ"ל נאמר שה"החלטה שהתקבלה על ידי סג בכיר לחשב הכללי בשיתו ע
חשבות משרד האוצר הייתה להמתי למכרז החדש בנושא כוח אד ולאפשר לחברות אלו להתמודד
במסגרת מכרז זה" .באשר למנהל פרויקט ממשל זמי הסביר החשכ"ל בתשובתו ש"ייעשה בהמש
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מאמ .לתקנ את משרתו בהתא לסיכו ע נציבות שירות המדינה ואג תקציבי " .למשרד מבקר
המדינה לא הומצאו החלטות כאמור.
„È˙Ú· Ì‚ ÌÈÈ˜Ï ‰˘ÚÓÏ ‰¯˘È‡ ˙Â·˘Á‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· Ï"Î˘ÁÏ ¯ÈÎ· Ô‚Ò Ï·È˜˘ ‰ËÏÁ‰‰
È˙Ï· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ ˘ Í˘Ó ˘ ÔÈ˜˙ È˙Ï· ·ˆÓ
˙˜.‰Ï‡ ˙Â È
Â¯·ÚÂ‰˘Â Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ ‡Ï˘ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰ ÔÈ‡ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡Ï˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ì˙¯ÂÓ˙˘ ˘Î¯‰ ÈË¯ÙÂ ˙Â ÓÊ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˘˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈÓÂÏ˘˙ Ô‰Ï
Û‚‡ .2008-2002 ÌÈ ˘· ‰Ï‡ ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ËÂ¯ÈÙ ˙‡Â ,ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Â¯·ÚÂ‰
Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ Ï"Î˘Á‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰Ï‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ ‡Ï Ï"Î˘Á‰
˘"‡."‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙„ÚÂ˙Ó ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙È¯ÂËÒÈ‰ Â È„È· ÔÈ
התברר שתופעת התשלומי הלא תקיני הייתה ידועה למשרד מזה זמ רב .כבר ב& 2003כתבה
הממונה על כספי וחשבונות בחשבות המשרד אל סג בכיר לחשכ"ל ,ע העתק לחשב המשרד,
שהתשלו מחייב תוספת עמלה ,והתריעה על התופעה של תשלומי לחברות המגישות חשבוניות
באמצעות חברות כוח אד  .עוד טענה ש"ההסכמי כול נעשי בי החברה/היוע .לבי משרד
האוצר ,וחברות כוח האד משמשות א ורק כצינור להעברת הכספי  ,שלא בדר של מינהל תקי "
ודרשה "לדאוג לתק את הנושא על מנת שנית יהיה לשל בהתא " .ג בפברואר  2007פנתה
עובדת החשבות במשרד לצוות ממשל זמי בנושא ,א שיטת התשלומי הזו נמשכה.
˘˘˘Á ‰ÏÚÓ ,˙Â‡¯Â‰ÏÂ ˘Î¯‰ ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚÏÂ ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ËÈ
˘ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰ È„Ó È„·ÂÚ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÓ¯Â ‰Ó ÂËÒ ˙Â·˘Á·Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡· ÌÈ„·ÂÚ
˘ÂÏÚÙÈÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯È·Ú Â¯·Ú ‡Ï Ì‡ Â Á·È ÍÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
·.Ì˙˜È„· È‡ˆÓÓÏ Ì‡˙‰
 .3לפי הכללי שקבע המשרד ,יש לשל כנגד חשבוניות רק א ה מלוות במסמ המבסס את
דרישת התשלו  ,וכולל בי היתר את שמות העובדי בפרויקט ומספר שעות העבודה שהשקיעו בו.
משרד מבקר המדינה מצא מקרי שהמשרד אישר לתשלו חשבוניות שלא צור אליה מלוא
התיעוד .כ לדוגמה ,אושרה לתשלו חשבונית על ס כ& 460,000ש"ח שהגישה אחת החברות
תמורת שירותי כוח אד  ,א שלגבי חלק משעות העבודה לא צור דוח נוכחות מוחת כנהוג
במשרד ,והדיווח הושל ברישו ידני.
˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ Ú·˜ „¯˘Ó‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰-È‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˜¯ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ˙¯ÂÓ˙ ˙ÂÈ Â·˘Á‰˘Î „ÂÁÈÈ· ,ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰˙Â‡ ‰
.Á"˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ï˘ Û˜È‰·Â ˙Â·¯ Ô‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ
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˙¯ÂÓ˙ ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯˘È‡ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .4
'‚ ‰¯·Á - ÔÏ‰Ï) SAP ÈˆÚÂÈÏ Ê¯ÎÓ· ÂÎÊ˘ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· 38SAP ÈˆÚÂÈ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰
ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚ Ô‰ÈÙÏÂ ,Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · Û‚‡‰ ÏÚÙ ÍÎ· .('„ ‰¯·ÁÂ
·‰˙ÈÈ‰ 2007 ˙ ˘· .‰"·Î¯Ó Ë˜ÈÂ¯Ù ÁÂ˙ÈÙ Í¯ÂˆÏ ˜¯ ‰È‰È SAP ÈˆÚÂÈÏ Ê¯ÎÓ ˙¯‚ÒÓ
.Á"˘ 54,000-Ï 35,000 ÔÈ· ˙Â¯·Á‰ È˙˘Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘ Ï˘ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙È˘„ÂÁ‰ ˙ÂÏÚ‰
,Á"˘ 692,000-Î ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ·Èˆ˜˙Ó '‚ ‰¯·Á ‰Ï·È˜ ,Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ¯È·Ú‰˘ ÌÈ Â˙ ÈÙÏ
·˘ ˙ ‰Ï Â¯·ÚÂ‰ ,2001 ˙ ˘Ó Â· ˙˜ÒÚÂÓ '‚ ‰¯·Á „¯˘Ó‰ È Â˙ ÈÙÏ˘ ¯Á‡Ó .2007
˙˘˙ ˘· Á"˘ 696,000-Î ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ ·Èˆ˜˙Ó ‰Ï·È˜ '„ ‰¯·Á .˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘· Ì‚ ÌÈÓÂÏ
.(¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ „Ú) 2008 ˙ ˘· Á"˘ 498,000-ÎÂ 2007
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ÂÏ˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ ‡ÈˆÓ‰Ï „¯˘Ó‰ ÔÓ ˘˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÙÒÂ ‰ÈÈ ÙÂ ‰˘˜·‰ ˙Â¯ÓÏ .2008-2002 ÌÈ ˘· Ô‰Ï ÌÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ËÂ¯ÈÙ ˙‡Â
˙¯‚ÒÓ· ‰Ï‡ ˙Â¯·Á ÌÚ Â˘Ú ˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ Ï"Î˘Á‰ ¯ÒÓ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓ
.2008-2002 ÌÈ ˘· Ô‰Ï ¯È·Ú‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ËÂ¯ÈÙ ˙‡ ¯ÒÓ ‡ÏÂ ,ÔÈÓÊ Ï˘ÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù
˜Â„·Ï È„Î ÂÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÓÒÓÂ ÌÈ¯·Ò‰ ˙Ï·˜ È‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ˘ È„Ó ˙Â¯·ÁÏ Â¯·ÚÂ‰ ÔÎÏ‰Ó·˘Â ,„¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á·Â Ï"Î˘Á‰ Û‚‡· Â˘Ú ˘ ˙ÂÏÂÚÙ
˙˘.Á"˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó· ÂÓÎ˙Ò‰˘ ÌÈÓÂÏ
 .5בפברואר  2008בדקה יחידת הביקורת בחשכ"ל את התשלומי לחברת כוח האד בעבור
עובד חיצוני בפרויקט תהיל"ה ,עקב חשדות שהתעוררו בחשכ"ל על אמיתות של דיווחי הנוכחות
שלו .הבדיקה כללה את דיווחיו של העובד בשנת  ,2007ה הידניי וה באמצעות שעו הנוכחות,
והעלתה "דיווחי שעות לא הגיוניי ו/או לא ברורי " .לדוגמה :דיווח על עבודה רצופה של 37
שעות; "ריבוי של דיווחי ידניי על גבי דוח הנוכחות"; "הכתב בדיווחי הידניי ע"ג דוח
הנוכחות שונה ולא אחיד לאור החודשי ".
מסקנות יחידת הביקורת מממצאי אלה היו שיש להגביר את הבקרה על פרויקט ממשל זמי ועל
הנהלת הפרויקט .אותר "מחדל שלדעתנו נית לראות אותו בדיעבד כמחדל טכני אול ]הוא[ חוש
תרבות ארגונית לקויה;  ...נדרש מסג החשכ"ל  ...לקיי שיחות הבהרה ואזהרה לבל יישנו מקרי
מעי אלו בעתיד ע ] ...עובדי חיצוניי שהוגדרו כמנהל וסג מנהל הפרויקט[ מהנהלת הפרויקט".
יחידת הביקורת העירה על היעדר מערכת לניהול פרויקטי שבה רשומות השעות שהושקעו בכל
פעילות ,ושממנה נית ללמוד על כל פעילות א שול עבורה ,כמה שול ומתי .בסיכו הדוח
הומל .כי "בפרויקט בהיק עשרות מיליוני שקלי שבעיקר ] ...משולמי [ על בסיס דיווחי שעות
יעו ,.נדרש לפתח בקרה אפקטיבית על הנהלת הפרויקט ולא רק בקרה טכנית שסוכמת את שעות
הייעו .שדווחו .נדרש שגורמי חיצוניי להנהלת הפרויקט יאתרו דיווחי שעות חריגות ,יבחנו כי
לא משול בגי שעות שאינ שעות ייעו ....יכירו את הפרויקט] ,את[ שעות העבודה המקובלות בו
ו]את[ המשימות המאפיינות אותו ויבצעו ביקורות פתע".
בתשובת החשכ"ל נאמר שלפי תכנית העבודה לשנת  2009של חשב המשרד ,תבוצע ביקורת עומק
על העסקת כוח אד ביחידות המיכו השונות במשרד .הביקורת תכלול מיפוי מקי של העובדי ,
בדיקה של שכר והתאמת לתפקיד ,ותגבש מכסות וקריטריוני ברורי להעסקת .
כבר בדוח שנתי 58א ,ובהקשר לפרויקט מרכב"ה ,העיר משרד מבקר המדינה שהחשכ"ל ,שתפקידו
להוות גור בקרה ופיקוח על ביצוע תקציב המדינה בכללותו ,לרבות תקציב הביצוע של פרויקטי

__________________

38

ש& התכנה )תכנת  (ERPלניהול משאבי הארגו* שיושמה בפרויקט מרכב"ה.

משרד האוצר

199

ממשלתיי  ,הוא ג גור המוביל ומבצע פרויקטי מחשוב ,על פעולות הפיתוח והניהול השוט
שלה .39
‡‚˙Â·˘ÁÂ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ,˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· "ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘"Ó „Á‡ ‡Â‰˘ ,Ï"Î˘Á‰ Û
ÈÏÏÎÏ „Â‚È · ‰Ï‰ ˙‰˘ ˙ÂÏÈÚÙ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÈÏ˙Î ÔÈ· ÌÈÈ˜Ï ÌÈ ˘ Í˘Ó· Â¯˘Ù‡ „¯˘Ó‰
‡Ï ¯Á‡ „ˆÓÂ ,Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈ·Èˆ˜˙ ‰· Â¯˘Â‡ „Á‡ „ˆÓ .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ
.‰Ï‡ ÌÈ·Èˆ˜˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Í¯ÂˆÏ ‰ È„Ó‰ ‰ÓÈ˜‰˘ ÌÈ Â ‚ Ó‰ ‰ÈÏÚ ÂÏÚÙÂ‰

ניתוח סיכוני וניהול
על מנת לטפל במגוו הסיכוני שהארגוני נחשפי לה  ,נהוג לאתר תחילה .לאחר מכ מעריכי
את הסיכויי להתממשות ואת ההשלכות והנזק שעלולי להיגר מכ  ,ומכיני תכנית שמטרתה
להפחית את הסיכויי שיתממשו ולהתמודד עמ בעת הצור  .השימוש במתודולוגיה של סקר
סיכוני והיערכות לניהול סיכוני נהוג בגופי פיננסיי ועסקיי מזה שני  .בשני האחרונות
נוהגות כ ג רשויות ציבוריות וממשלתיות.
לפי הוראת תכ" " 40יש לנתח את הסביבה ,בה מערכת המידע הממוחשבת תיוש על-ידי זיהוי
הסכנות ונקודות התורפה וקביעת המער של המשאבי  ,עליה יש להג  .מניתוח זה נית להכי
רשימה של הסיכוני העיקריי ולכמת את חשיבות תו ניסיו לצפות את חומרת הסיכוני "" .יש
לנתח את אמצעי ההגנה להקטנת הסיכוני  ...אמות-מידה אפשריות לניתוח כזה כוללות :שלימות
המידע ,מערכות לניהול מאגרי נתוני  ,שלימות התוכנה ,הגנה פיזית והגנה על אמצעי האחסנה ,כוח
אד  ,מערכת תקשורת ותכנו לזמ חירו ) ...(Contingency Planningיש להגדיר את האפשרויות
הקיימות בכל נושא ולהכי ניתוח עלות/תועלת ) (Cost/Benefit Analysisבמטרה לבחור בפתרו
המועד ".
נוהל מפת"ח מסווג את הסיכוני  ,בי השאר על פי אופי נזקיה  .למשל :סיכו העלול לגרו לכ
שהמערכת לא תמומש )שהפרויקט יכשל(; סיכו העלול לגרו לחריגה ניכרת במשאבי ובלוח
הזמני שנקבעו לפרויקט; סיכו לנזקי שעלולה לגרו המערכת עצמה ,למשל בתחו אבטחת
המידע ,בתחו הבטיחות או נזק עסקי.
ביוני  ,2007במהל הביקורת ,עשתה חברה חיצונית "הערכת סיכוני אבטחת מידע" .היא בדקה את
תשתית המחשוב של תהיל"ה ואת ההתקני השוני שלה )שרתי  ,נתבי  41Firewalls ,והתקני
רשת נוספי ( .על פי דוח הבדיקה נמצאו שש פרצות אבטחה ברמת סיכו גבוהה אשר עלולות
להיות מנוצלות לרעה .בדוח צוי שלא נבדקו מקורות איו אפשריי נוספי  .הדוח המלי .לשקול
שילוב אמצעי הגנה נוספי על אלו הקיימי במערכת.
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰ÓÈÂ˜ Ì"Î˙ ˙‡¯Â‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
ÌÈÓÂ˘ÈÈ‰ ˙Ó¯· ÌÈÓÂÈ‡Â ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÓÂÈ‡ Ï˘ ÁÂ˙È ˙Â·¯Ï ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ Á˙ Ï ˘È ‰ È„Ó‰
.ÌÚ ÓÏ Â‡ ÌÓˆÓˆÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙¯ÈÁ·Â ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ËÂ¯ÈÙ ,ÌÈ Â˙ ‰ ÈÒÈÒ·Â
__________________
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ראו „ ,‡58 ÁÂעמ' .138
הוראה " 07.03.02בקרות מערכת מידע ממוחשבות ,בקרת מערכת מיקרו ,שלבי מחזור החיי&".
אמצעי הגנה על רשתות תקשורת מפני חדירה של גורמי& חיצוניי& לרשת.
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