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 פרקי  העוסקי  בפעילות  של משרדי 63כולל  ב59דוח מבקר המדינה 

 המצטר   היקפו הרחב של הדוח . הממשלה והגופי  הציבוריי  במדינת ישראל

במימו  מפלגות , בשלטו  המקומי, י  העוסקי  במערכת הביטחו לדוחות נוספ

 מצביע על  ולדוחות בנושאי  מיוחדי  , "פריימריז"ומערכות בחירות בה  ה

ה  מבחינת תוכני , המש! המגמה של הרחבת פעילות משרד מבקר המדינה

מגמה זו תימש! ג  בשני  . הביקורת וה  מבחינת מספר הגופי  המבוקרי 

התא  למדיניות משרד מבקר המדינה ובהמש! להחלטת ועדת ב, הבאות

 . הכספי  של הכנסת על הגדלת כוח האד  המקצועי במשרד
הנושאי  שמשרד מבקר המדינה עוסק בה  נוגעי  לכל היבטי החיי  של 

במסגרת זו הקדיש השנה . תושבי המדינה ולכלל האוכלוסיות המתגוררות בה

לאומית להתמודדות ע  מחסור ההיערכות ההמשרד מאמצי  לבדיקת 

הביקורות שנערכו בתחו  זה העלו ליקויי  חמורי  שבעטיי  נקלע . בחשמל

חובת  של הממשלה ושל . משק החשמל למשבר שיל! ויחרי  בשני  הקרובות

כל גורמי הביצוע העוסקי  בנושא לפעול בהקד  ליישו  ההחלטות בנושא זה 

 .ולתיקו  הליקויי 
 נוגע במישרי  לשירות שנותנת ת המידע בשירות הציבוריהמחשוב ומערכותחו  

, משרד מבקר המדינה בח  השנה כמה היבטי  של תחו  זה. המדינה לאזרחיה

ממשל "פרויקט : ותוצאות הביקורת מוצגות בפרקי  העוסקי  בנושאי  האלה

שנועד לאפשר ביצוע תשלומי  ומת  שירותי  ממשלתיי  באמצעות , "זמי 

; ת הפרטיות ובאבטחת המידע במאגרי מידע ממשלתיי הגנ; האינטרנט

 . שברשות המסי  בישראל)  "שע(ופעילות יחידת שירות עיבודי  ממוכני  



הראשו  עוסק . נושא אכיפת החוק קיבל השנה ביטוי מיוחד בשני דוחות מקיפי 

 ובהתמודדות גורמי אכיפת החוק במדינה ע  מאבק בארגוני הפשיעהב

הבנייה דוח נוס  עוסק בתופעות . ושיתו  הפעולה ביניה האתגרי  בתחו  זה 

 הפוגעות בעתודות הקרקע ,הבלתי חוקית והפלישה לקרקעות המדינה

 . המצומצמות של המדינה ובאמו  הציבור במערכות אכיפת החוק
חובתה של המדינה לטפל באוכלוסיות חלשות בחברה הזקוקות לשירותיו של 

משאבי  רבי  , מדי שנה, ינה משקיעמשרד מבקר המד. המגזר הציבורי

הפרקי  העוסקי  בהקצאת . לבדיקת טיפולה של המדינה באוכלוסיות אלו

הקצאת מכשירי שיקו  ; דיור ציבורי לזכאי  על ידי משרד הבינוי והשיכו 

שירותי חינו! ורווחה ; בינוי כיתות לימוד במזרח ירושלי ; וניידות לנכי 

דיור ;  רשתות גני הילדי  במגזר החרדיהיבטי  בפעילות; במשרד החינו!

על , לצערנו הרב,  מצביעי  ומעונות לאנשי  ע  פיגור שכלי ; לעולי  חדשי 

 . ליקויי  משמעותיי  בטיפולה של המדינה באוכלוסיות החלשות
חובת  של הגופי  המבוקרי  היא לפעול בדר! מהירה ויעילה לתיקו  הליקויי  

ביקורות  מדיניות מבקר המדינה היא לבצע .שהועלו בדוחות מבקר המדינה

ועל פיה בוצעו השנה ביקורות מעקב בנושאי  ,  לבדיקת תיקו  הליקויי מעקב

ניגודי ענייני  בשל קרבת משפחה בי  ; ההתמודדות ע  תאונות הדרכי : האלה

תהליכי ; מינויי  וקידו  עובדי  במשרד החו&; עובדי  במשרדי ממשלה שוני 

; ות לאנשי  ע  פיגור שכלי וסדרי הבקרה על מעונות אלהההפרטה של מעונ

; רישוי מתקני  היוצרי  קרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו והפיקוח עליה 

נוכחות ; הבקרה על תשלומי  לזכאי  שנעשי  בסיוע מערכות ממוחשבות

פעילות בנק ; עובדי  ותשלומי  עבור שעות נוספות וכוננויות ברשות השידור

מקצת הביקורת הצביעו על תיקו  . עילות האגודה לתרבות הדיורפ; החקלאות

 . שהליקויי  טר  תוקנו, לצערנו, ובמקצת  נמצא, הליקויי  שנתגלו
ובעיקר ועדת הכנסת לענייני , הדוח משק  את המש! הקשר האמי& שבי  הכנסת

ונכללו בו כמה דוחות שהוכנו , לבי  משרד מבקר המדינה, ביקורת המדינה

כאלה ה  הפרק העוסק בשירותי קבורה ובמצוקת . כנסת והוועדהלבקשת ה

הפרק העוסק בפינוי כפר של  ודוח המעקב העוסק במעונות , הקבורה בגוש ד 

בשיתו  פעולה , כמוב , משרד מבקר המדינה ימשי!. לאנשי  ע  פיגור שכלי

 . פורה זה



ריכה מאמ& הכנתו הצ. דוח רחב יריעה זה עוסק כאמור נושאי  רבי  ומגווני 

, ביסודיות, אשר עמלו על הכנתו בקפדנות, רב של כל עובדי משרד מבקר המדינה

ברצוני להודות לכל עובדי המשרד על תרומת  . במקצועיות ובשוויוניות

  . שאפשרה את פרסומו של דוח משמעותי זה
 ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה  )'בדימ(שופט , מיכה לינדנשטראוס   

 2009מאי   ט"אייר התשס ,  ירושלי
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