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 ממצאי מעקב
הבקרה על תשלומי  לזכאי  שנעשי  בסיוע 

 מערכות ממוחשבות
 תקציר

, המוקצי  לה  בתכניות סיוע, בכל שנה המדינה משלמת ליחידי  סכומי  ניכרי  
בתגמולי  ובגמלאות, בתשלומי רווחה

מראשית שנות ).  תשלומי  לזכאי  להל  ( 1
וכמו כ  הלכה וגדלה ,   האלההשמוני  של המאה העשרי  גדל מאוד היק  התשלומי

ההסתייעות של המדינה במערכות מידע ממוחשבות בתהלי  קביעת הזכאות 
 . לתשלומי  אלה והקצאת 

בעת קבלת ההחלטות הפרטניות בדבר הזכאות לתשלו  ובעת התשלו  עצמו עלולות 
מערכות , זאת ועוד. להתרחש טעויות או עלולי  להיעשות מעשי  שאינ  תקיני 

כגו  טעויות ושיבושי  או ניצול לרעה , הממוחשבות חשופות לא פע  לסכנותהמידע 
כמו , וה  של גורמי  חיצוניי , כמו עובדי , ה  של גורמי  פנימיי , ומעשי הונאה

, בשל הסיבות האמורות יש שניתני  תשלומי יתר או חסר. זכאי  או לקוחות
ני  פגומי  או תשלומי  תשלומי  המסתמכי  על נתו, תשלומי  למי שאינ  זכאי 

הנסיבות האמורות ).  תשלומי  שנעשו שלא כדי  להל  (ללא אסמכתה נאותה 
מחייבות את הגופי  המשלמי  לזכאי  לנקוט אמצעי בקרה קפדניי  כדי לגלות 

 .תשלומי  שנעשו שלא כדי  ולמנוע אות 
ה  בדק משרד מבקר המדינה את אמצעי הבקר2005אפריל  2004בחודשי  אפריל 

הבדיקה נעשתה . הננקטי  כדי לגלות תשלומי  הנעשי  שלא כדי  וכדי למנוע אות 
ובה  המוסד לביטוח לאומי , בחמישה גופי  המשלמי  לזכאי  סכומי  ניכרי 

ב56ממצאי הביקורת הקודמת פורסמו בדוח ).  הביקורת הקודמת להל  (
2

 . 
ל המוסד לביטוח הביקורת הקודמת העלתה ליקויי  מהותיי  במער  הבקרה ש

. ח מדי שנה בשנה"המשל  לזכאי  עשרות מיליארדי ש, ) המוסד להל  (לאומי 
 הסתכמו חובות הציבור למוסד בגי  תשלומי 2004עד שנת : ואלה הליקויי  שנמצאו

. על פי נתוניו במועד הביקורת הקודמת, ח" מיליו  ש800 גמלאות שנעשו שלא כדי  בכ
 החובות האלה חובות מסופקי הנהלת המוסד הגדירה כמחצית

3
מערכות המידע ; 

הממוחשבות שבעזרת  שיל  המוסד לזכאי  פעלו בלי שניתנה אפשרות לשלב את 
ולכ  היה קושי לבקר בקרה אפקטיבית את התשלומי  ששולמו , המידע שבה 

א  על פי שתשלומי המוסד ; לזכאי  ממערכות גמלה שונות בעת ובעונה אחת
המוסד לא עשה פעולות של ממש כדי , ארדי שקלי  בכל שנההסתכמו בעשרות מילי

__________________ 
כל טובת הנאה שהביטוח לפי "מלה היא ג, 1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[על פי חוק הביטוח הלאומי   1

 .קצבת שארי  ודמי אבטלה, כגו  קצבת זקנה, "חוק זה מעניק
2

הבקרה על תשלומי  לזכאי  שנעשי  בסיוע "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו מבקר המדינה  
 . ואיל*153' עמ, "מערכות ממוחשבות

3
 .פרעו אות כלומר ספק א  החייבי  י, חובות שגביית  מוטלת בספק  
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לשפר את הבקרה הנעשית באמצעות המערכות הממוחשבות וכדי להאחיד את פעולת  

   כלומר משרדי הממשלה והמוסד  שו  גו  מ  הגופי  שנבדקו ; של אות  מערכות
חריגי  על תשלומי  שנעשו שלא כדי  שאותרו בדוחות המסכ  תקופתי דוחלא הכי  

4 
דוח כזה אמור לספק להנהלה מידע על היק  החריגי  שנמצאו ועל מהות  . שהפיק

להפיק לקחי  ולהיער  היערכות שיטתית לתיקו  , ולאפשר לה לאתר בעיות ופרצות
  . הליקויי  שאותרו
 פעולות הביקורת
 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב על ממצאי 2008נובמבר  בחודשי  ספטמבר

בביקורת המעקב בדק משרד מבקר המדינה אילו פעולות . ורת הקודמת במוסדהביק
עשה המוסד כדי לשפר את הבקרות על תשלומי גמלאות ותמיכות ששיל  ואת 

בדיקת השלמה נעשתה באג  החשב . הטיפול בחובות שנוצרו בעקבות תשלומי  אלה
המערכתי למניעת במשרד האוצר כדי לבחו  את הטיפול ) ל" אג  החשכ להל  (הכללי 

  .תשלומי  שלא כדי  ואת אופ  גביית החובות שנוצרו עקב תשלומי  שנעשו שלא כדי 
 עיקרי הממצאי 

 : להל  הממצאי  העיקריי  שהועלו בביקורת המעקב
משרדית לאיתור תשלומי  חריגי   ל ועדה בי " הוקמה באג  החשכ2005בשנת  .1

,  השתתפו נציגי  של משרד האוצרשבה, של משרדי ממשלה ושל המוסד ולמניעת 
ל " במועד ביקורת המעקב פעלו בה נציגי אג  החשכ.המוסד ומשרדי ממשלה נוספי 

תקבע הועדה כללי  ואופ  ביצוע הצלבות בי  קבצי "על פי כתב המינוי שלה . והמוסד
וכ  את אופ  הטיפול בחריגי  שיתקבלו כתוצאה מביצוע , נתוני  מגורמי  שוני 

מטרת הקבלת המידע היא למנוע תשלומי  ).  הקבלת מידע להל  ( "ההצלבות
ופעמי  , איכות הנתוני  של משרדי הממשלה תלויה בעדכונ . הנעשי  שלא כדי 

בדוח מיוחד. רבות נעשה העדכו  בעזרת נתוני מרש  האוכלוסי 
5

 שפרס  משרד 
הגבוהי   פורטו ממצאי ביקורת שנעשתה בעניי  המחירי  2006מבקר המדינה בשנת 

בביקורת המעקב התברר שסוגיית . של שירותי המידע הנקני  ממרש  האוכלוסי 
 בשל התשלו   מחיר  של שירותי המידע של מרש  האוכלוסי  עדיי  לא נפתרה 

הגבוה משרדי הממשלה ויחידותיה עדיי  נמנעי  משימוש בנתוני  של מרש  
 . האוכלוסי  בתדירות הדרושה לה  לצורכי עבודת 

הוא הורה למשרדי ממשלה . ל מינהל הגבייה" הוק  באג  החשכ2005בשלהי  .2
לדווח לו עליה  ולהכי  תכניות עבודה שיאפשרו , למפות את החובות העומדי  לזכות 

; משרדי הממשלה מיפו את החובות ודיווחו על כ  למינהל הגבייה. לה  לגבות אות 
 . ות את החובות בפועלחלק ממשרדי הממשלה עדיי  לא החלו לגב, ע  זאת

__________________ 
4

. כגו  פעולות תשלו , דוח חריגי  הוא דוח המופק על פי הנתוני  הנצברי  על פעולות הנעשות בארגו   
  .דוח זה משמש אמצעי לאיתור פעולות או נתוני  החורגי  מנורמה מוגדרת

 ).ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯Ó È¯‚‡ÓÓ Ú„ÈÓ È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‰Ï ÌÎÒ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„) 2006, מבקר המדינה  5
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המוסד עשה פעולות כדי לשפר את יישומי המחשב ואת איכות הנתוני   .3
שעליה  הוא מסתמ  כאשר הוא מאשר תשלומי  ומוציא , במערכות המידע שלו

, עקב הפעולות האמורות יש למוסד מידע על תשלומי  שיש להפסיק. אות  אל הפועל
 שנעשו שלא כדי  בעוד מועד או סמו  והוא מגלה חובות הנוצרי  בשל תשלומי 

ביקורת המעקב העלתה שפקידי התביעות במוסד עדיי  , ע  זאת. למועד היווצרות 
 משו  שרק חלק ממערכות הגמלאות משולבות  אינ  מקבלי  את כל הנתוני  

בפרויקט האינטגרציה
6

, לדוגמה.  ולכ  המידע שביד  אינו של   שיז  המוסד 
נכות כללית וגמלת מזונות עדיי  לא היו מחוברות למערכת  גמלת 2008בנובמבר 

 . ולכ  לא היה אפשר לקזז מה  תשלומי , הממוחשבת של פרויקט האינטגרציה
וא  על פי שלעתי  , למרות הפעולות שעשה המוסד בפרויקט האינטגרציה .4

לחשו  , המערכות הממוחשבות יכולות להתריע על תשלו  העלול להיעשות שלא כדי 
ה  עדיי  אינ  יכולות למנוע אות  לגמרי או לטפל כראוי , ובות ולקזז מקצת מה ח

 . בתשלומי  שכבר נעשו שלא כדי 
במש  השני  נצברו לזכות המוסד חובות של מאות מיליוני שקלי  עקב תשלו   .5

המוסד שדרג את המערכות הממוחשבות שבעזרת  הוא . גמלאות שנעשה שלא כדי 
פעולות אלה סייעו לו להפחית את .  שיפר את בקרותיו הכספיותוכ , משל  גמלאות

אול  הוא לא פעל , סכו  התשלומי  שנעשי  שלא כדי  ואת החובות של הציבור
במר, לגבות חובות שנוצרו בעבר בשל תשלומי  שנעשו שלא כדי  ולא טיפל בגביית  

 . טיפול מערכתי
לומי גמלאות שנעשו שלא כדי   גדלו החובות למוסד בגי  תש2007 2005בשני   .6
 א  לאחר שהמוסד מחק בשני  אלה חובות אבודי  שהסתכמו ב, ח" מיליו  ש115 ב

מתוכ  הגדיר , ח" מיליו  ש818  הסתכ  ב2007ס  החובות לשנת . ח" מיליו  ש121
 . ח כחובות מסופקי  שקשה לגבות " מיליו  ש524המוסד 

ובות הרשומי  באמצעות מחיקת את ס  הח, כאמור, הנהלת המוסד צמצמה .7
לרבות הפעלת אמצעי  , אול  היא לא עשתה פעולות ממשיות, חובות וביטול 

 2009בסו  ינואר . כדי לגבות חובות ולהשיב כספי  ששולמו שלא כדי , משפטיי 
לית המוסד למשרד מבקר המדינה שבאותו חודש החל המוסד במבצע "מסרה מנכ

  .לגביית חובות העבר
 המלצותסיכו  ו

בשל תשלומי  הנעשי  , ובעיקר מהמוסד, זליגה של כספי  ממקורות ממשלתיי 
יש משנה חשיבות לגביית  של חובות אלה ולהשבת  לקופת . שלא כדי  היא חמורה

 . המוסד אשר נועד בעיקרו לסייע לאוכלוסיות נזקקות
וכ  , שהבשני  האחרונות פעל המוסד כדי לשפר את יכולתו לבקר תשלומי  שהוא עו

בתהלי  זה שיפר המוסד את התיאו  בי  . למנוע תשלומי  הניתני  שלא כדי 
וכ  , מערכות המידע שלו ואת ניצול הנתוני  הנצברי  במערכות הממוחשבות שלו
כמו כ  . שיפר את יכולתו להסתמ  עליה  בתהליכי קבלת החלטות על תשלו  גמלאות

תהלי  , ע  זאת. י  שנעשו שלא כדי הצליח לקזז חלק מהחובות שנוצרו עקב תשלומ

__________________ 
6

 .פרויקט שנועד לשלב את הנתוני  שבמערכות הממוחשבות  
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טר  נעשו פעולות ממשיות כדי לגבות את החובות הרבי  : השיפור עדיי  לא הסתיי 

בסו  . למוסד יש עדיי  מדי שנה בשנה חובות של מאות מיליוני שקלי . שנוצרו בעבר
המוסד מוסי  לשל  . ח ויותר" מיליו  ש800  הסתכמו החובות האלה בכ2007

 .ויתרת החובות של חייבי  למוסד גדלה, לא כדי תשלומי  ש
הטיפול של המוסד בשני  האחרונות בגביית החובות האמורי  עדיי  לא הביא לידי 

על המוסד לפעול בנחישות כדי לגבות את החובות . שינוי של ממש במאז  החובות
שנוצרו בשל תשלומי  שלא כדי  ולנקוט את כל האמצעי  שלרשותו כדי למנוע 

  .ומי  כאלהתשל
♦  

 מבוא
, בתשלומי רווחה, המוקצי  לה  בתכניות סיוע, בכל שנה המדינה משלמת ליחידי  סכומי  ניכרי 

במהל  השני  הלכה וגברה ההסתייעות של ).  תשלומי  לזכאי  להל  ( 7בתגמולי  ובגמלאות
ות יחידות את התשלומי  לזכאי  מאשר. המדינה במערכות מידע ממוחשבות בתהלי  התשלו  הזה

מראשית שנות השמוני  של  ). המוסד להל  (ייעודיות במשרדי הממשלה ובמוסד לביטוח לאומי 
 של המדינה פי 8 גדלו סכומי ההוצאה הריאלית על תשלומי ההעברה2001המאה העשרי  עד שנת 

בשני  . וכ  גדל גובה התשלומי , באות  שני  גדל מספר הזכאי  לתשלומי  אלה; ארבעה ויותר
 נקטה הממשלה מדיניות של ריסו  כלכלי ויזמה שינויי חקיקה שהפחיתו מאוד את 2005 2002

 הגדילה הממשלה את ההוצאה על 2008 2006בשני  , ע  זאת. ההוצאה על תשלומי ההעברה
בשנת , על פי נתוני המוסד. 9ובייחוד סייעה לאוכלוסיות שאינ  בגיל העבודה, התשלומי  לזכאי 

ח מומנו " מיליארד ש40 כ: ח" מיליארד ש50 לומי הגמלאות ששיל  בכ הסתכמו תש2008
 , ) החוק להל   (1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[ממקורותיו ושולמו על פי חוק הביטוח הלאומי 

 .ח מומנו מתקציב המדינה" מיליארד ש10 וכ
מות המידה א, בשל היק- התשלומי  הגדול, בשל תכניות הסיוע הרבות שבגינ  ניתני  התשלומי 

המורכבות שעל פיה  נקבעת הזכאות לקבלת התשלומי  ושינויי החקיקה התכופי  הנעשי  בעניי  
 בעת קבלת ההחלטות הפרטניות   בשוגג או במזיד   בשל כל אלה עלולות להתרחש תקלות  זה 

מערכות המידע הממוחשבות חשופות לא פע  , זאת ועוד. בדבר הזכאות ובעת התשלו  עצמו
, כמו עובדי , ה  של גורמי  פנימיי , ת כגו  טעויות ושיבושי  או ניצול לרעה ומעשי הונאהלסכנו

בשל הסיבות האמורות יש שניתני  תשלומי יתר . כמו זכאי  או לקוחות, וה  של גורמי  חיצוניי 
תשלומי  המסתמכי  על נתוני  פגומי  או תשלומי  ללא , תשלומי  למי שאינ  זכאי , או חסר
בי  שנעשו בשוגג ובי  שנעשו , תשלומי  אלה ה  תשלומי  שנעשו שלא כדי . תה נאותהאסמכ
כדי להבטיח את תקינות התשלומי  יש להפעיל מער  ).  תשלומי  שנעשו שלא כדי  להל  (במזיד 

 . יעיל של בקרה ודיווח בנוגע לפעולות הכספיות הנעשות בעזרת מערכות המידע הממוחשבות
__________________ 

7
כל טובת הנאה שהביטוח לפי "גמלה היא , 1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[על פי חוק הביטוח הלאומי  

 . קצבת שארי  ודמי אבטלה, כגו  קצבת זקנה, "חוק זה מעניק
8

: ראו. ב"לאומי וכיודמי ביטוח , תשלומי  שמקור  בכספי  שהממשלה גובה באמצעות מסי   
  מרכז מחקר ומידע  הכנסת , ÔÂÈ„Ï ÈÏÎÏÎ Ú˜¯ ÍÓÒÓ, "נתוני  ואומדני ,  הגדרות תשלומי העברה "
)21.5.03 .( 

 .השירותי  החברתיי , 2009 עיקרי התקציב  משרד האוצר   9
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 כבר הצביע בדוחות קודמי  על ליקויי  שנמצאו בתהלי  התשלו  לזכאי  משרד מבקר המדינה
הליקויי  נבעו מפגמי  בתהליכי הבקרה והפיקוח על פעולות .  ובכמה ממשרדי הממשלה10במוסד

הקפדה על אימות הנתוני  שבמאגרי המידע של הגופי  האמורי  באמצעות  ומאי, התשלו 
, ליקויי  אלה גרמו נזק ופגעו בעקרונות החוקיות. י הקבלת  לנתוני  שהיו במאגרי מידע אחר

 .היעילות והחיסכו 
משרד מבקר המדינה בדק כיצד נערכו חמישה גופי  למנוע תשלומי  הנעשי  שלא כדי  ובאילו 

המוסד : הגופי  היו. אמצעי בקרה ופיקוח השתמשו כדי להבטיח את תקינות הלי  התשלומי 
משרד הרווחה והמשרד , משרד הבינוי והשיכו , ד הביטחו אג- השיקו  במשר, לביטוח לאומי

הביקורת . 200611פורסמו בשנת )  הביקורת הקודמת להל  (ממצאי הבדיקה . לקליטת העלייה
ח מדי "המשל  עשרות מיליארדי ש, הקודמת העלתה ליקויי  מהותיי  במער  הבקרה של המוסד

 הסתכמו חובות הציבור 2004 עד שנת :ואלה הליקויי  שנמצאו בביקורת הקודמת. שנה בשנה
הנהלת המוסד הגדירה . ח" מיליו  ש800 למוסד בגי  תשלומי גמלאות שנעשו שלא כדי  בכ

מערכות המידע הממוחשבות שבעזרת  שיל  המוסד ; 12כמחצית החובות האלה חובות מסופקי 
טגרציה של  אינטגרציה של המידע או אינ להל  (לזכאי  לא אפשרו לשלב את המידע שבה  

ולכ  היה קושי לבקר בקרה אפקטיבית את התשלומי  ששולמו לזכאי  ממערכות גמלה , )המערכות
, א- על פי שתשלומי  אלה הסתכמו בעשרות מיליארדי שקלי  בכל שנה; שונות בעת ובעונה אחת

המוסד לא עשה פעולות של ממש כדי לשפר את הבקרה הנעשית באמצעות המערכות הממוחשבות 
 כלומר משרדי ממשלה  שו  גו- מ  הגופי  שנבדקו ;  להאחיד את פעולת  של אות  מערכותוכדי

. 13 על תשלומי  שנעשו שלא כדי  שאותרו בדוחות החריגי מסכ  תקופתי דוח לא הפיק  והמוסד 
דוח כזה אמור לספק להנהלה מידע על היק- החריגי  שנמצאו ועל מהות  ולאפשר לה לאתר 

 .פיק לקחי  ולהיער  לתיקו  הליקויי  שאותרולה, בעיות ופרצות
בביקורת הקודמת נמצא שבמש  שני  לא עשה המוסד די פעולות כדי לטפל בגביית חובות בגי  

הדוח קבע שעל המוסד לפעול . תשלומי  שנעשו שלא כדי  וכדי לצמצ  את הסיבות להיווצרות 
שות ובאופ  מיידי לתיקו  הליקויי  במר. כדי להסדיר את גביית החובות האמורי  ולהיער  בנחי

 . ולצמצו  התשלומי  הנעשי  שלא כדי 
ועדה ) ל" החשכ להל  ( מינה החשב הכללי במשרד האוצר 2005בביקורת הקודמת צוי  שבמרס 

משרדית מיוחדת שתפקידה לאתר תשלומי  חריגי  או כפולי  הניתני  באמצעות משרדי  בי 
ל מסר למשרד מבקר המדינה "החשכ). משרדית  ועדה בי    להל(הממשלה והמוסד ולמנוע אות  

משרדית קבעה שיטת עבודה שתאפשר לצמצ  את  בתשובתו לביקורת הקודמת כי הוועדה הבי 
 .התשלומי  הכפולי  ולייעל את הבקרה על תהלי  התשלו 

  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב כדי לבדוק א  תוקנו2008נובמבר  בחודשי  ספטמבר
בביקורת המעקב נבדקו הפעולות שעשה המוסד כדי לשפר . הליקויי  שנמצאו בביקורת הקודמת

, את אמצעי הבקרה והפיקוח על הפעולות הכספיות הנעשות באמצעות המערכות הממוחשבות שלו
לאתר  בעוד מועד ולייעל את גביית החובות , וכדי לצמצ  את התשלומי  הנעשי  שלא כדי 

ל כדי לבחו  את הטיפול המערכתי למניעת "יקת השלמה נעשתה באג- החשכבד. שנוצרו בגלל 
 .תשלומי  שלא כדי  ואת אופ  גביית החובות שנוצרו עקב תשלומי  שנעשו שלא כדי 

__________________ 
10

„ÁÂ ; 911, 904' עמ, )2005(· È˙ ˘ ÁÂ„55 ; 156' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , מבקר המדינה: ראו  

 È˙ ˘49 )1998( ,81' עמ ; È˙ ˘ ÁÂ„46 )1995( ,619' עמ ; È˙ ˘ ÁÂ„42) 1991( ,739 740' עמ. 

11
 153' עמ, "הבקרה על תשלומי  לזכאי  שנעשי  בסיוע מערכות ממוחשבות"בפרק , ·ÁÂ„56 ראו   

 .ואיל/
12

 .כלומר ספק א  החייבי  יפרעו אות , חובות שגביית  מוטלת בספק  
13

. כגו  פעולות תשלו , ריגי  הוא דוח המופק על פי הנתוני  הנצברי  על פעולות הנעשות בארגו דוח ח  
 . דוח זה משמש אמצעי לאיתור פעולות או נתוני  החורגי  מנורמה מוגדרת
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 משרדית הקבלת נתוני  בי 

לפיקוח על ביצוע התקציב ולניהול , ל אחראי למימוש המדיניות התקציבית של הממשלה"החשכ
  להל   (תקנו  כספי  ומשקבמפורסמי  העבודה  ההליונב ל מעוגנות"ראות החשכהו. כספי המדינה

  "התכ, המוציא כספי  על פי החקיקה, ל" בכל משרד ממשלתי מכה  חשב מטע  החשכ). "תכ
 .14ר"והתקשי

 נאמר שתשלומי 2005ל בשנת "בביקורת הקודמת צוי  שבתכנית העבודה שפרס  החשכ .1
עוד נאמר . המוסד ומשרדי הממשלה נותני  אינ  מבוקרי  בקביעותגמלאות ותמיכות ש, העברה

יש , בתכנית שבשל היעדר מישקי  וחוסר תיאו  בי  המערכות הממוחשבות של הממשלה
 .שתשלומי  ניתני  שלא כדי  ויש שאותו תשלו  נית  פעמיי 

ה נציגי  של במועד ביקורת המעקב פעלו ב. משרדית ל ועדה בי " מינה החשכ2005במרס , כאמור
תקבע הועדה כללי  ואופ  ביצוע הצלבות "על פי כתב המינוי שלה . משרד האוצר ושל המוסד

וכ  את אופ  הטיפול בחריגי  שיתקבלו כתוצאה , בי  קבצי נתוני  מגורמי  שוני ] הקבלה[
 ".מביצוע ההצלבות

דית והמוסד כדי משר בביקורת המעקב בדק משרד מבקר המדינה אילו פעולות עשו הוועדה הבי 
הקבלת הנתוני  . לאפשר הקבלה בי  הנתוני  שיש למשרדי הממשלה ובי  הנתוני  שיש למוסד

מאפשרת למשרדי  למנוע אישור של תשלומי  כפולי  או תשלומי  הניתני  על סמ% נתוני  
 .כלומר תשלומי  הניתני  שלא כדי , שגויי  או פגומי 

משרדית ונציגי  ממשרדי הממשלה קבעו תהלי%  עדה הבי משרד מבקר המדינה העלה כי חברי הוו
אחד משלבי . עבודה המאפשר להשוות בי  הנתוני  השוני  על הזכאי  לתשלומי  ולבדוק אות 

, לרבות המוסד, תהלי% העבודה הוא מת  הרשאה להעברת מידע ממשרד ממשלתי אחד למשנהו
 .ותקנותיו, 1981 א"התשמ, כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות

Ì‰È È· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î ,ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÂÎ¯Ëˆ‰- ˙È˙˘˙ ˙Â ·Ï ˙È„¯˘Ó
 ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ Â˘ ÌÈËÓ¯ÂÙ· ÌÈÏ‰Â Ó Ì‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ËÂÏ˜Ï ¯˘Ù‡˙˘ ˙È‚ÂÏÂ ÎË

ÔÓÈ‰Ó Ú„ÈÓ‰˘ .ÂÓÏ˘Â‰ ¯·Î ¯ÂÓ‡‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ„Á‡ ÌÈ·Ï˘ , ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ Í‡
 ÌÈ„Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÔÈ·Â „ÒÂÓ‰Â„ÒÂÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú , ÛÂ‚Ó ÌÈ¯·ÚÂÓ Ì È‡ ÔÈÈ„Ú ÌÈ Â˙ ‰Â

˙ÂÚÈ·˜· ÛÂ‚Ï . 
Ì Ó‡Â , ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ „ÒÂÓ‰ ¯ÒÓ˘ ÍÓÒÓÓ2008 ¯·Î „ÒÂÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 

ÂÏ˘Ó ÌÈ Â˙  Ì‰Ï ¯È·ÚÓ Û‡Â ÌÈ„Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÓ ÌÈ Â˙  Ï·˜Ó .˙‡Ê ÌÚ , ‰ÓÎ
ÌÈ Â˙  ÂÏ Â¯ÒÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ„¯˘Ó .¯È˘‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â ,Ï˘ÓÏ , ÔÈÈ„Ú

ÌÈ Â˙  ÂÏ ¯È·Ú‰Ï „ÒÂÓ‰ ˙˘˜· ¯Â˘È‡· ÏÙÈË .ÌÈ Â˙  „ÒÂÓÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ „Á‡ ¯ÒÓ ÌÈ˙ÚÏ ,
ÌÈ ÂÎ  Â‡ ÌÈÓÏ˘ ÂÈ‰ ‡Ï ‰Ï‡ Í‡ , ‰ ÓÈ‰Ó ‰Ï·˜‰ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ÍÎ ·˜ÚÂ

Ì‰È È· .‰Ï‡Î ,Ï˘ÓÏ ,ÌÈÈ„ÂÚÈÒ ÌÈ˘È˘˜ ÔÈÈ Ú· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÂÏ ¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÂÈ‰. 
. יקורת הקודמת צוי  שאיכות הנתוני  של משרדי הממשלה והמוסד תלויה מאוד בעדכונ בב .2

בביקורת הקודמת הועלה שמשו  . פעמי  רבות נעשה העדכו  בעזרת נתוני מרש  האוכלוסי 
, שביקשו לקבל נתוני  ממרש  האוכלוסי  נדרשו לשל  תמורת  תשלו  גבוה, שמשרדי ממשלה

ות ה  הפחיתו את תדירות רכישת הנתוני  לעומת מה שהיה דרוש הרי שכדי לצמצ  את ההוצא
עקב הפחתת השימוש בנתוני  מעודכני  של המרש  נפגעו האיכות והמהימנות של הנתוני  . לה 

 . והדבר עלול לגרור תשלומי  לא מוצדקי  ובזבוז של כספי המדינה, שבידי הגופי  הממשלתיי 
__________________ 

 .המדינה תקנו  שירות 14
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„ÁÂÈÓ ÁÂ„·15‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÒ¯Ù˘  ˙ ˘· 2006 ‰˙˘Ú ˘ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÂË¯ÂÙ 
ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ì˘¯ÓÓ ÌÈ ˜ ‰ Ú„ÈÓ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÔÈÈ Ú· . ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··

‰¯˙Ù  ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì¯ÈÁÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ˘ ¯¯·˙‰ .ÍÎÈÙÏ , Ï˘·
‰„·Î‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ,˘¯Ó Ï˘ ÌÈ Â˙ · ˘ÂÓÈ˘Ó ÌÈÚ Ó  ÔÈÈ„Ú ‰È˙Â„ÈÁÈÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ì

ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ,Ì˙„Â·Ú ÈÎ¯ÂˆÏ Ì‰Ï ‰˘Â¯„‰ ˙Â¯È„˙· . 
אכ  קימת חשיבות רבה " נאמר ש2009ל למשרד מבקר המדינה מינואר "בתשובתו של אג( החשכ

בי  היתר באמצעות עדכונ  , לכ% שהנתוני  המצויי  בידי משרדי הממשלה יהיו נכוני  ושלמי 
...  צוותי עבודה9ימי  אלה פועלי  " כי בעוד נאמר בה". והקבלת  מול נתוני מרש  האוכלוסי 

בי  היתר ]. של משרד הפני [' אביב'לכתיבת המכרז לבחירת ספק חדש לתפעול וניהול מערכת 
 ."נבחנת מחדש הנקודה של גביית מחירי שימוש ללקוחות השוני  חיצוניי  וממשלתיי 

, תבססות החלטותיויכולתו של ארגו  לפעול כראוי מושפעת מאיכות הנתוני  שעליה  מ .3
בביקורת הקודמת נמצא שבמהל% קביעת הזכאות לגמלה ובמהל% , כאמור. אמינות  ושלמות 

התשלו  עצמו לא היה אפשר להשוות בי  הנתוני  שנאספו במערכות המידע הייעודיות המשרתות 
י הקבלה של נתוני  שמקור  במאגר. והמערכות עצמ  לא שולבו, את היחידות השונות של המוסד

, יש לעשותה כדי לאמת את הנתוני  ולאתר חריגי . מידע שוני  היא פעולת בקרה בסיסית וחשובה
 .והיא משמשת אמצעי עזר חשוב למניעת תשלומי  הניתני  שלא כדי 

בעקבות פעולות שעשו . בביקורת המעקב נמצא שהמוסד שיפר את השילוב בי  מערכות המידע שלו
ייש  המוסד תכניות מחשב המאפשרות לעובדיו , דת המחשבבעזרת יחי, היחידות המקצועיות

הדבר מאפשר . להשוות בי  הנתוני  הנצברי  במאגרי המידע השוני  במהל% עבודת  השוטפת
למוסד להיטיב להשתמש במאגרי הנתוני  ובמערכות הממוחשבות שלו במהל% קבלת החלטות 

   .התשלו  עצמו לאישור זכאות לגמלה ובמהל%
 ע שבמערכות הממוחשבותשילוב המיד

השימוש בבקרות במהל% הפעלתה של מערכת ממוחשבת מתוכנ  כבר בשלבי הקמתה וה  מיושמות 
יש לעדכ  בקביעות את הבקרות על פי השינויי  הנעשי  בתכניות הסיוע ובתהליכי . ע  הפעלתה

 . העבודה
תוני  שבמערכות הביקורת הקודמת העלתה שבמש% שני  לא היה אפשר להקביל בי  הנ, כאמור

עקב כ% התקשה המוסד לפקח כראוי על . המידע הייעודיות הפועלות ביחידות השונות של המוסד
אינטגרציה של המידע יכלה לשפר את עבודת  של פקידי . זכאויות שאישר ועל תשלומי  שביצע

ה א( שהנהלת המוסד ידעה במש% שני  מ. התביעות ואת יכולתו של המוסד לפקח על התשלומי 
פרויקט " הוקמו צוותי עבודה כדי להוציא אל הפועל את 2003רק בשנת , ה  הליקויי 
בתשובת המוסד למשרד . שנועד לשלב את הנתוני  שבמערכות המידע הממוחשבות, "האינטגרציה

נאמר כי מטרת הפרויקט היא למנוע תשלומי  הנעשי  שלא , בביקורת הקודמת, מבקר המדינה
לש  מיצוי , הקיי  בכל מערכות המוסד, שיתו( במידע על אודות המבוטחוכמו כ  לאפשר , כדי 

 . זכויותיו וחובותיו
__________________ 
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2006. 
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 עד מועד הסיו  של ביקורת 2003משרד מבקר המדינה בדק אילו פעולות עשה המוסד משנת 

לשיפור הבקרה באמצעות מערכות המידע הייעודיות שלו ולשילוב , 2008בנובמבר , המעקב
 :קט האינטגרציה נעשו הפעולות האלהבפרוי. הנתוני  שבה 

הנהלת .  אושר תקציב לפרויקט האינטגרציה2003שנתית שהוכנה בשנת  בתכנית עבודה רב .1
 . שע  חבריה נמנו נציגי מינהל הגמלאות ונציגי אג( מערכות מידע, המוסד מינתה מינהלת פרויקט

 כגו  נתוני  על  וסד נאספו ועובדו נתוני  על כל מבוטח של המ, בשני  שחלפו מאז .2
 האמורי  לסייע בקבלת החלטה בעניי  הגמלה  המצב התעסוקתי שלו ומצבו המשפחתי , הכנסותיו

 . שלו
. ועל כ  אפשר להשוות בי  הנתוני  שבה , המערכות הממוחשבות הייעודיות שולבו ביניה  .3

 . הדבר שיפר את תהליכי קבלת ההחלטות בדבר זכאות לגמלה
ח יישומי מחשב המספקי  שירותי מידע המשפרי  את תהלי% קבלת ההחלטות המוסד פית .4

היישומי  : ואלה כמה משימושיה . של המנהלי  ושל הפקידי  המטפלי  בתשלומי הגמלאות
ומסייעי  , שפותחו מאפשרי  לפקיד התביעות לקבל נתוני  על המבוטח ממערכות המידע השונות

ה  ; ה  מונעי  תשלומי  כפולי ; ה יהיה שיעורהלו להחליט א  המבוטח זכאי לגמלה ומ
מאפשרי  לאסו( מידע על הגמלאות השונות שהמבוטח זכאי לה  ועל שיעור  ולחשב את הסכו  

, ה  מאפשרי  לעקוב אחר השינויי  בנתוני המבוטח; הכולל שהמבוטח זכאי לקבל עבור הגמלאות
 . בזכאות ועקב כ% 

להעביר לפקידי התביעות מידע עדכני ושוט( במהל% אישור מטרתו של פרויקט האינטגרציה היא 
עד שפותחו . וכ  עדכוני  על כל שינוי שהתרחש בנתוני  של תביעות שכבר אושרו, הגמלאות

המידע שנאס( במערכת גמלה אחת לא שימש את מקבלי , יישומיו של פרויקט האינטגרציה
השירותי  . ולהשפיע על הזכאותג  א  היה יכול לסייע לה  , ההחלטה במערכת גמלה אחרת

 ה  2008א% בשנת , 2006האמורי  של פרויקט האינטגרציה החלו לפעול פעולה חלקית בשנת 
א( שמימוש פרויקט האינטגרציה אמור לסייע למוסד להימנע . עדיי  אינ  מיושמי  במלוא 
 .מתשלומי  הנעשי  שלא כדי 

 נמצאו תשלומי  שניתנו שלא 200816 2006בביקורות שעשה משרד מבקר המדינה במוסד בשני  
ב נאמר שמאות מבוטחי  שיצאו מ  האר0 בשני  קודמות 58בדוח , לדוגמה. כדי  עקב מידע חלקי

בקוב0 הנתוני  של מערכת נכות כללית לא נרש  שה  יצאו ; ולא שבו אליה הוסיפו לקבל קצבת נכות
עוד . י לבדוק א  ה  עדיי  זכאי  להואג( נכות כללית הוסי( לשל  לה  את קצבת  בל, מ  האר0

נאמר באותו דוח כי המוסד אינו מקבל באופ  שוט( ממשרדי הבריאות והרווחה נתוני  על מבוטחי  
 ". ועקב כ% הוא משל  לה  גמלאות שה  אינ  זכאי  לה "השוהי  במוסדות רפואיי  וסיעודיי  

 יישומי המחשב ואת איכות הנתוני  מאז סיו  הביקורת הקודמת עשה המוסד פעולות כדי לשפר את
. שעליה  הוא מסתמ% כאשר הוא מאשר תשלומי  ומוציא אות  אל הפועל, במערכות המידע שלו

והוא מגלה אות  סמו% למועד , עקב הפעולות האמורות יש למוסד מידע על תשלומי  שיש להפסיק
ילה אותו עשה זאת בדיעבד וא  ג, במש% שני  רבות לא היה למוסד מידע כזה, כאמור. היווצרות 
 . או באקראי

„ÒÂÓ· Â˘Ú ˘ ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· , ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÏ ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â
˜ÈÒÙ‰Ï ˘È˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ , ÌÈ Â˙ ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡ ÔÈÈ„Ú ˙ÂÚÈ·˙‰ È„È˜Ù- ˜¯˘ ÌÂ˘Ó 

 ‰Èˆ¯‚Ë È‡‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙Â·ÏÂ˘Ó ˙Â‡ÏÓ‚‰ Ï˘ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ ˜ÏÁ-˘ Ú„ÈÓ‰ ÔÎÏÂ  Ì„È·
ÌÏ˘ Â È‡ . 

__________________ 
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‰Ó‚Â„Ï , ˙ÏÓ‚· ˙ÏÙËÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ"˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ  " ˜¯ ‰Èˆ¯‚Ë È‡‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰Ù¯Âˆ
 ˙ ˘·2008 ,Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯‡˘Ï ˜˘ÈÓ ‰Ï ÔÈ‡ ÔÈÈ„ÚÂ . ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ„È˜Ù‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó

 È„Î ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ·˘ Ú„ÈÓ· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ ‰¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡·
Ì˙Ó‡ÏÂ ÌÈ Â˙  ˜Â„·Ï,Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÍÎÂ  . ÁÂ„·58 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ·

 ˙Â¯Á‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ·Â ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ  Û‚‡ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˘È˘
„ÒÂÓ· . ÈÓÂÏ˘˙ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Ó Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ì„˜Ï ˘È˘ ¯ÈÚ‰ „ÂÚ

ÌÈÁËÂ·ÓÏ ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙Â ¯ÒÁ17 , ˙ ˘·˘2007 ˙Â¯˘Ú· ÂÓÎ˙Ò‰ ˘ È ÂÈÏÈÓ"Á ,ÂÊ ‰ÏÓ‚Ó. 
 ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ Â¯ÙÈ˘ ‰Èˆ¯‚Ë È‡‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· „ÒÂÓ‰ ‰˘Ú˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ·˘ , ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô‰ ÌÈ˙ÚÏ ÔÎ ÏÚÂ
ÔÈ„Î ‡Ï˘ , Ì‰Ó ˙ˆ˜Ó ÊÊ˜ÏÂ ˙Â·ÂÁ ÛÂ˘ÁÏ- ÌÈ ˙È ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˘È ÔÈÈ„Ú ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ 
ÔÈ„Î ‡Ï˘ .È„·ÚÈ„· Ì¯˙‡Ï ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈ Â ‚ Ó ¯ÂˆÈÏ ˘ ,Â¯ˆÂ ˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï Í¯ÚÈ‰ÏÂ .
„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ È ÙÏ ˜¯ „ÒÂÓ· ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰ ‰Èˆ¯‚Ë È‡‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ,¯ÂÓ‡ÎÂ , ˜ÏÁ ˜¯

ÂÈÏ‡ Â¯·ÂÁ ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ ;Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ Ô·ÂÏÈ˘ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˘È . ÌÚ
˙‡Ê ,ÈÓÂÏ˘˙· ˙ÂÙÈÁ„· ÏÙËÏ ˘È ÔÈÈ„Ú ˙Â·‚ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â˘Ú ˘ Ì

Ì È‚· Â¯·Ëˆ‰˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ,˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰"Á.   
 הטיפול בחובות 

 ל "מינהל הגבייה באג  החשכ
ל ועדה שתפקידה לבדוק את גביית החובות " מינה החשכ2004בביקורת הקודמת נמצא כי בשנת 

, פול בגביית החובות לממשלה מאופיי  בחוסר יעילותהטי"הוועדה קבעה כי . של הציבור לממשלה
התשתית המשפטית הקיימת אינה מהווה , אי  יד מרכזית מכוונת שתפקידה להנחות ולקבוע כללי 

מענה ראוי והול  וכ  קיימי  ליקויי  נוספי  אשר יחדיו תורמי  להתפתחות  של נורמות בלתי 
שיגבש כללי  אחידי  לטיפול בחובות , נהל גבייהלהקי  מי, בי  השאר,  הוועדה המליצה."רצויות

עוד המליצה למנות בעל תפקיד בכיר בכל חשבות של משרד . וינחה את משרדי הממשלה בעניי 
 . שיהיה אחראי לטיפול הכולל בגבייה, ממשלתי

שתפקידו לפקח על הלי% הגבייה של החובות , ל מינהל גבייה" הקי  החשכ2005באוקטובר 
ל בעניי  הקמת מינהל "על פי הוראת שעה שפרס  החשכ. ת את העוסקי  בעניי לממשלה ולהנחו

 . על פי שיקול דעתו, בנסיבות מסוימות מינהל הגבייה יוכל לטפל בעצמו בגביית החובות, הגבייה
ביקורת המעקב בדקה כיצד הנחה מינהל הגבייה את משרדי הממשלה בעניי  גביית חובות בגי  

 עשה 2008 ועד נובמבר 2005הביקורת העלתה כי מאז הקמתו בשנת . י תשלומי  שנעשו שלא כד
 :מינהל הגבייה את הפעולות האלה

1. ˙ Â · Â Á ‰  È Â Ù È Ó:  מינהל הגבייה הורה לחשבויות במשרדי הממשלה למפות את
 הסתכמו 2006בשנת , על פי תוצאות המיפוי. עמותות והציבור,  חברות החובות של חייבי  שוני  

מיפוי .  מקצת  נבעו מתשלומי  שניתנו שלא כדי   18ח" מיליארד ש7 ה בכהחובות לממשל
ורבי  , החובות העלה שנושא הגבייה לא היה בראש מעייניה  או סדר יומ  של משרדי הממשלה

__________________ 
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הליקויי  העיקריי  . מה  לא ניהלו רישומי  מסודרי  על החובות שנזקפו לזכות  ולא טיפלו בה 

 : ול של משרדי הממשלה בחובות היושהעלה המיפוי בעניי  הטיפ
 לעתי  כמה  משרדי הממשלה אינ  משווי  את המידע שיש לה  על תשלומי  וחייבי   )א(

לעתי  משרד ; משרדי  פועלי  בנפרד ומשקיעי  כל אחד משאבי  ומאמצי  באיתור אותו חייב
 .אחד מעניק כספי  לאד  החייב כספי  למשרד אחר

היו חשבויות שלא יכלו . היכולה לסייע לגבות את החובות, תהאי  תשתית מחשוב נאו )ב(
 ).הסטטוס שלו וקביעת גילו, כגו  מעקב אחרי החוב(להפיק מידע על החובות 

למשל בפקודת , המשרדי  אינ  משתמשי  בסמכויות חוקיות שניתנו לה  כדי לגבות חובות )ג(
, י  לפעול לפי אותה פקודהנמצא שג  כאשר המשרדי  הממשלתיי  מוסמכ): גבייה(המסי  

 . מרבית  אינ  עושי  זאת
 כאשר הלשכה המשפטית של המשרד אינה מצליחה  הטיפול בתביעות המשפטיות ממוש%  )ד(

הטיפול בתביעה ; לגבות את החוב היא יכולה להעביר את הטיפול בו לפרקליטות המדינה
 . בפרקליטות עלול להימש% זמ  רב

2. ˙ Â È Á . 19הנחה את משרדי הממשלה בעניי  ההיערכות לטיפול בחובותמינהל הגבייה  :‰ 
יוע0 משפטי ונציגי , ל של כל משרד למנות צוות המורכב מחשב המשרד"בי  השאר הוטל על המנכ

שתפקידו לבחו  את הסמכויות המוקנות בחקיקה באותו תחו  ולגבש , היחידות המקצועיות
; שייע0 לכל משרד בנושא הגבייה, שפטיתלמנות יוע0 משפטי מ  הלשכה המ; המלצות בעניי 

 . למנות ועדה שתדו  בחובות שאפשר למחוק
3. ˙ Â · Â Á  ˙ È È · ‚ Ï  ˙ È  Î ˙  ˙  Î ‰ ,Á Â Â È „ Â  Ú „ È Ó  Û Â Ò È כל אחד מחשבי  :‡

על היק( החובות ) על פי היק( החובות(המשרדי  נדרש לדווח למינהל הגבייה מדי שנה או רבעו  
 . בגביית  ולקבוע לוחות זמני  ויעדי  כמותיי  בעניי להכי  תכנית עבודה לטיפול בה  ו, למשרד

4. ı Â Ú È È: עובדי . מינהל הגבייה ייע0 לחלק ממשרדי הממשלה בכל הנוגע לטיפול בחובות
מינהל הגבייה סייעו לכמה משרדי ממשלה להכי  מסמכי  למכרזי  לבחירת חברות חיצוניות 

 . שיגבו את החובות
 החלו משרדי הממשלה לדווח למינהל הגבייה על החובות 2007ביקורת המעקב העלתה כי בשנת 

להל  דוגמה לדיווחי  של . 2008העומדי  לזכות  ועל תכניותיה  לגבות את החובות האלה בשנת 
הדיווחי  משקפי  את היק( החובות שהצטברו בשלהי . שניי  ממשרדי הממשלה למינהל הגבייה

בות של אנשי  פרטיי  ולא של חברות או מדובר בחו( בשל תשלומי  שנעשו שלא כדי  2007
 15  זכאי  לסיוע בשכר דירה הסתכמו בכ2,300 חובות של  משרד הבינוי והשיכו  ): עמותות

 עולי  חדשי  נוצרו 1,450  בגי  תשלומי  שלא כדי  ל המשרד לקליטת העלייה ; ח"מיליו  ש
 . 20ח" מיליו  ש5 חובות של כ

תריסר משרדי  ויחידות של הממשלה למינהל הגבייה וממסמ% מדיווחי  של כ, מהדוגמאות שלעיל
 עולה שחלק מהמשרדי  2008של מינהל הגבייה על תכניות העבודה של משרדי הממשלה בשנת 

עוד עולה . נתוני  רק בתחילת התהלי% של תכנו  גביית החובות וקביעת ההסדרי  הנדרשי  לכ%
ראוי לזכור כי חובות שנצברי  קשה . חובותשחלק ממשרדי הממשלה עדיי  לא החלו לגבות את ה

בשל התיישנות או בשל הקושי לאתר את החייבי  ולשחזר בדיעבד , יותר לגבות אות  בחלו( הזמ 
 .את הסיבות להיווצרות החוב

__________________ 
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 .2006מרס , "2006תכנית עבודה בנושא גבייה לשנת ", הוראת שעה  
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 . ח מה  חלה התיישנות"מיליו  ש 1.5 על כ  
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ממסמכי מינהל הגבייה עלה שהוא מתכנ  לעשות עוד פעולות האמורות לשרת את משרדי הממשלה 
   . טר  יושמו תכניות אלה, 2008בנובמבר , ו  ביקורת המעקבעד סי. בתהלי% גביית החובות

 הטיפול בחובות של הציבור למוסד 
עוד . ח" מיליארד ש40  הסתכמו הגמלאות ששיל  המוסד על פי החוק בכ2008בשנת , כאמור .1

 . ח מומנו מכספי  שהעביר משרד האוצר למוסד עבור הגמלאות" מיליארד ש10
ות שנעשה שלא כדי  נוצרי  לעתי  משינויי  שחלו במצב של בגי  תשלו  גמלאחובות 

שינוי בנתוני  שעליה  התבססה ההחלטה . בהכנסת  ובמצב  המשפחתי, במעמד : המבוטחי 
לאשר גמלה יכול להשפיע על הזכאות של אותו מבוטח להוסי( לקבל את הגמלה או על שיעור 

 . הגמלה
גמלת כס( או תשלו  אחר לפי , טעות או שלא כדי ב, שיל  המוסד: "כי, בי  השאר, החוק קובע

המוסד רשאי לנכות את הסכומי  ששיל  )  1:   (יחולו הוראות אלה, חוק זה או לפי כל די  אחר
בהתחשב במצבו של מקבל התשלו  ]... בעתיד לאותו חייב[כאמור מכל תשלו  שיגיע ממנו 

א  , בטעות או שלא כדי , סכו  ששיל המוסד רשאי לתבוע החזרת כל )  2(;   ובנסיבות העניי 
 ". מקבל התשלו  נהג בקבלת התשלו  שלא בתו  לב

חלה על המוסד ונותנת לו סמכות להטיל סנקציות על החייב , )גבייה(פקודת המסי  , על פי החוק
את סג  המנהל , אברה  הירשזו ,  מינה שר האוצר דאז2006ביולי . כדי לגבות ממנו את החוב

ששולמו בטעות , של המוסד לממונה על גביית הגמלאות המשתלמות על פי החוק) ותגמלא(הכללי 
, הממונה על הגבייה מוסמ% לעקל את רכוש החייב) גבייה(על פי פקודת המסי  . 21או שלא כדי 

 . ובלבד שהודיע לו מראש כי הוא חייב כספי 
 כתבו רואי 2001 1999בביקורת הקודמת נמצא כי בדוחות הכספיי  של המוסד בשני   .2

בי  היתר משו  שסכומי החוב הרשומי  , החשבו  שלו כי ה  נמנעי  מלחוות דעת  על הדוחות
המסייעות לו , במאז  אינ  תואמי  את הסכומי  הרשומי  במערכות המידע הייעודיות של המוסד

י   לא היו למוסד דוחות כספי2005עוד צוי  בביקורת הקודמת כי עד אפריל . לשל  גמלאות
 הסתכמו חובות 2004מנתוני  פנימיי  של המוסד עלה שבסו( . 2004 2003מאושרי  לשני  

 . ח" מיליו  ש814 הציבור בגי  גמלאות בכ
משרד מבקר המדינה העיר למוסד בביקורת הקודמת שההיק( הגדול של החובות שהצטברו במש% 

. שלומי  הנעשי  שלא כדי שני  רבות מעיד שהמוסד לא ייחס את החשיבות הראויה לטיפול בת
עוד ציי  משרד מבקר המדינה שעל המוסד לפעול במר0 כדי להסדיר את גביית החובות האמורי  

בתשובה למשרד מבקר . ולהיער% מיד לתיקו  הליקויי  ולצמצו  התשלומי  הניתני  שלא כדי 
 ". קט אסטרטגיפרוי" מסר המוסד שהוא הגדיר את הטיפול בנושא החובות 2005המדינה מנובמבר 

בטבלה שלהל  נתוני  על חובות שנוצרו עקב תשלומי  שניתנו שלא כדי  בגמלאות ששיל   .3
הנתוני  נלקחו מהדוחות הכספיי  וממסמכי החשבות של ). ח"במיליוני ש (22המוסד על פי החוק

   : 2007 2005וה  נוגעי  לשני  , המוסד
__________________ 

21
 . 30.10.06, 5592ילקוט הפרסומי    

22
 . הסכומי  אינ  כוללי  חובות עקב תשלומי  שמומנו מכספי  שהעביר משרד האוצר  
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 )ח"במיליוני ש(חובות מגמלאות ששיל  המוסד 

‰ ˙Â·ÂÁÏ ‰˘¯Ù
ÌÈ˜ÙÂÒÓ  ˙˜ÈÁÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÂÁ ÍÒ

ÌÈ„Â·‡ ˙Â·ÂÁ ÌÈ„Â·‡ ˙Â·ÂÁ 
Â˜ÁÓ ˘ ‰ ˘ 

392 703 89 2005 
305 782 14 2006 
524 818 18 2007  

 ÌÈ ˘·˘ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó2005-2007· ˙Â‡ÏÓ‚ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â·ÂÁ ÂÏ„‚ -
115˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)ÌÈ„Â·‡ ˙Â·ÂÁ ˙˜ÈÁÓ ¯Á‡Ï( ;Ï‡ ÌÈ ˘· ÌÈ„Â·‡ ˙Â·ÂÁ „ÒÂÓ‰ ˜ÁÓ ‰

· ÂÓÎ˙Ò‰˘-121˘ ÔÂÈÏÈÓ "˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó ˘È¯Ù‰Â Á"ÌÈ˜ÙÂÒÓ ˙Â·ÂÁÏ Á . ‰˘¯Ù‰‰
 ˙‡ ˙Â·‚Ï ‰˘˜˙˙ ‡È‰˘ ‰ÎÈ¯Ú‰ „ÒÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰˘ ‰„ÈÚÓ ÌÈ˜ÙÂÒÓ ˙Â·ÂÁÏ ‰ÏÂ„‚‰

‰Ï‡‰ ˙Â·ÂÁ‰ . 
 במוסד פועלת ועדה הדנה בפניות של חייבי  המערערי  על חוב  ומוסמכת לבטל חובות .4
.  ביטלה הוועדה חובות רבי  של מבוטחי 2007 2005בשני  ).  הוועדה למחיקת חובות להל  (

בבדיקת המעקב נמצא שאי  בחשבות של המוסד נתוני  על סכו  החובות שבוטלו באמצעות ועדה 
לא היו לה נתוני  על חובות הציבור , כמו כ . זו או על החובות שהמבוטחי  פרעו באות  שני 

 . תשלומי  ששיל  המוסד שלא כדי  מכספי  שקיבל ממשרד האוצרשנוצרו מ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÓÂÏ˘˙Ó ÌÈ¯ˆÂ ‰ ˙Â·ÂÁ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  Ì‚ ÛÂÒ‡Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚ

ÂÏ ¯È·ÚÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÌÈÙÒÎÓ ‡Ï‡ ÂÈ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÏ˘Ó Â È‡ ‡Â‰˘ ˙Â‡ÏÓ‚ .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÓ
Ù ˘ ˙Â·ÂÁ‰ È Â˙  Ï˘ È˙ËÈ˘ ÌÂ˘È¯ ÍÂ¯ÚÈ „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ È„Î ÂÏËÂ·˘ ˙Â·ÂÁ‰Â ÂÚ¯

 ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚÂ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈË˜  ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚ „ÒÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ·˜ÚÓ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï
˙Â·ÂÁ ˙˜ÈÁÓÏ ‰„ÚÂÂ‰. 

¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘·2007 ‡Ï˘ ÂÓÏÂ˘˘ ˙Â‡ÏÓ‚ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· „ÒÂÓÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â·ÂÁ ÂÓÎ˙Ò‰ 
· ÔÈ„Î-818˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .‰Ê ÌÂÎÒÓ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÏÂ„‚ ¯ÂÚÈ˘ ˙Â·‚Ï „Â‡Ó ·Â˘Á , È„Î

ÌÈ˜˜Ê Ï ÚÂÈÒ‰ ˙·Á¯‰Ï ˘Ó˘È˘ ,ÌÈÎ Â ÌÈ˘È˘˜ Ì‰·Â .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ
ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙Ó Â¯ˆÂ ˘ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ „ÒÂÓ‰ . ‰·ÂÁ‰

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ Ì‚ ˙ÏËÂÓ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜Ï ‰Ï‡‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ·È˘‰Ï , ¯È·ÚÓ ‡Â‰ ÔÎ˘
‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ „ÒÂÓÏ . ‰ÎÈÓ˙Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈ·‡˘Ó ˙Â Ù‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡È ¯·„‰

ÌÈ˜˜Ê · . 
 הגישה הממונה על הביקורת הפנימית להנהלת המוסד דוח על החובות 2008באוקטובר  .5

מדוח מבקרת הפני  ).  דוח מבקרת הפני  להל  (שנוצרו מתשלומי  ששיל  המוסד בגמלאות 
 : ל מינהל הגמלאות עלו הממצאי  האלה"ומתגובת סמנכ

מתשלו  גמלאות ותשלומי  מכספי משרד ( הסתכמו כלל החובות למוסד 2008במרס  )א(
 100,000 בסכו  זה כלולי  חובות זעומי  וג  חובות של יותר מ. ח" מיליארד ש1.5 בכ) האוצר

 . ח לחוב"ש
. ח מהחובות עקב החזרי  או קיזוז תשלומי גמלאות" מיליו  ש73  הופחתו כ2008עד מרס  )ב(

 .  ממנו5%  פחות מ קיזוזי  וההחזרי  היה נמו' מאוד לעומת סכו  החובות שיעור ה

 .  מסכו  החובות בוטלו על פי הוראת הוועדה למחיקת חובות4% כ )ג(
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אפשר לטפל עקב פטירת המבוטח או   מהחובות אי25% מינהל הגמלאות מצא כי בכ )ד(
 .הגירתו

 1.5 דהיינו  ר בדוח מבקרת הפני  משרד מבקר המדינה העיר למוסד כי הסכו  שהוזכ .6
   ח מסכו  החוב שמסרה חשבות המוסד " גבוה במאות מיליוני ש  2008ח במרס "מיליארד ש

  .2007ח בדצמבר " מיליו  ש818 כ
 שהנתוני  שמסרה החשבות נלקחו מהדוחות הכספיי  של 2008המוסד הסביר בתשובתו בדצמבר 

חובות על חשבו  "דהיינו , תשלומי  הנעשי  על פי החוקבדוח הכספי מוצגי  נתוני  של . המוסד
נתוני  אלה אינ  כוללי  נתוני חובות בגי  תשלומי . גמלאות הממומנות על ידי המוסד בלבד

 כולל את  ח " מיליארד ש1.5  החוב שהוזכר במסמ' מבקרת הפני  ". גמלאות על חשבו  האוצר
ובות בגי  תשלומי  שניתנו מכספי ההעברה וג  את הח" 80 החובות המצטברי  החל משנות ה"

  .של משרד האוצר
7. ¯Î˘ È Â˙  ÔÂ‚Î Ú„ÈÓ ÂÓÈÏÚ‰ ÌÈÁËÂ·Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â˘Ú  ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÏ˘˙ ,

ÂÁÏ ˙Â‡ÈˆÈ"Ï ,È˙ÁÙ˘Ó‰ ·ˆÓ· ÈÂ È˘Â ‰¯È‚‰ . ‡Ï „ÒÂÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·
 ÌÈÒÓ‰ ˙„Â˜Ù· ÂÏ ‰ ˙È ˘ ˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰)‰ÈÈ·‚ (ˆ˜ Ò ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈÈÁ ÏÚ ˙ÂÈ

ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÂÏ·È˜˘ . ÈÂ‡¯Î ÏÙÈË ‡Ï „ÒÂÓ‰˘ ÔÈÂˆ ÌÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó ÁÂ„· Ì‚
¯Ó‡ Â ˙Â·ÂÁ· ,Î ÔÈÈ Ú· ÈÎ-90%˙Â·ÂÁ‰ ÈÓÂÎÒÓ  ,Â·‚  ‡ÏÂ ÂÊÊÂ˜ ‡Ï˘ , ˜Ù˙Ò‰ „ÒÂÓ‰

Ì‰Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ·ÈÈÁÏ ÁÏ˘˘ ˙ÂÚ„Â‰· . ‡Ï Û‡Â ˙Â¯ÂÎÊ˙ Ì‰Ï ÁÏ˘ ‡Ï „ÒÂÓ‰
È„Î ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡ ÏÈÚÙ‰˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ˙Â·‚Ï . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯È„Ò‰Ï È„Î ¯˙ÂÈ ˙Â˘ÂÁ  ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ È „ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ ˙‡ . ‡Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÂÏ·È˜ ÌÈ·ÈÈÁ˘ ‡ˆÂÓ ‡Â‰ ¯˘‡Î ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ¯˜ÈÚ·

·Ï ÌÂ˙· Â‚‰  ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÔÈ„Î . ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÔÂÂ‚Ó ˙‡ ÔÁ·˙ „ÒÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯
„Î ‰˙Â˘¯Ï˜ÂÁ‰ ‰Ï ‰ ˜‰˘ ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ÈˆÂ‰Ï È. 

8. „ÒÂÓ‰ ·˘Á ÌÚ ÌÈ¯Â¯È·‰ ,¯Î˘ ˙ÂÙÈÏÁÓ ˙Â‡ÏÓ‚ Û‚‡ Ï‰ Ó23 , Û‚‡ ˙Ï‰ Ó
 „ÒÂÓ‰ ‰˘Ú ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÈÎ ÂÏÚ‰ „ÒÂÓ· ÌÈÙÒÂ  ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡Â ˙ÂÁÙ˘Ó

˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙Â¯˜· ¯ÂÙÈ˘Ï ˙Â·¯ ˙ÂÏÂÚÙ .„Î ‡Ï˘ Â˘Ú ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ÔÈ
˙Â·ÂÁ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÒ‡  Ì˙Â‡ ÚÂ ÓÏÂ , ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÌÈ˘Ú  Ô˙¯ÊÚ·˘ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰

Â‚¯„Â˘ , ÍÈÏ‰˙· ˙È˘Ú ‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰¯˜·‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰ „ÒÂÓ‰ ˙Â·˘ÁÂ
˙Â‡ÏÓ‚‰ Ï˘ ÌÂÏ˘˙‰ .˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ˙Â·ÂÁ ÊÊ˜Ï ÂÚÈÈÒ Ì Ó‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰"Á , ÌÏÂ‡

‰ ÌÂÎÒ‰Ó ÌÈËÚÓ ÌÈÊÂÁ‡· ˜¯ ¯·Â„Ó„ÒÂÓÏ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â·ÂÁ Ï˘ ÈÏÏÎ . ‰ÏÂÚÙ ‰˙˘Ú  ‡Ï
ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â˘Ú ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ·˜Ú ¯·Ú· Â¯ˆÂ ˘ ˙Â·ÂÁ ˙Â·‚Ï È„Î ˙È˙Î¯ÚÓÂ ˙È˙ËÈ˘ ,

ÂÁ˙Â  ‡Ï ˙Â·ÂÁ‰Â .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈ˙ÂÓÎ ÌÈ„ÚÈ ‰·ÈˆÓ‰ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‰ ÎÂ‰ ‡Ï
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙¯˜·· ˙Âˆ¯Ù ¯˙‡Ï ˙˘˜·ÓÂ Ì˙ÈÈ·‚Ï ÌÈÚˆÓ‡ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ˙Â·ÂÁ· ,Ú‰ ˙ÂÏÂÏ

ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ ÌÈÁËÂ·ÓÏ ÌÏ˘Ï „ÒÂÓÏ ¯˘Ù‡Ï ,ÌÈÙÒÂ  ˙Â·ÂÁ ¯ÂˆÈÏ ÍÎÂ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,
˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó"Ì˙Â·‚Ï ‰˘˜˘ ÌÈ˜ÙÂÒÓ ˙Â·ÂÁ Â¯„‚Â‰ ˙Â·ÂÁ‰Ó Á. 

. דיו  במסמ' מבקרת הפני , הגברת אסתר דומיניסיני, לית המוסד" קיימה מנכ2008בסו* אוקטובר 
עוד .  לטיפול בחובות ולהציב לכ' יעדי  מדידי  וכמותיי בדיו  הוחלט להכי  תכנית עבודה

 .הוחלט ליצור אמצעי  לאכיפת הגבייה
 כי בשלב זה החליט לטפל בחובות 2008המוסד הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 שלכל אחד מה  חוב בהיק* של ,  מבוטחי 2,400מדובר בחובות של : בסכומי  גבוהי 
__________________ 

23
 .תגמולי מילואי  ודמי אבטלה, דמי לידה: גמלאות כגו   
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לית " מסרה מנכ2009בסו* ינואר  . מהחובות נוצרו בשנה האחרונה1,200. ותרח וי" ש100,000 כ

    .המוסד למשרד מבקר המדינה שבאותו חודש החל המוסד במבצע לגביית חובות העבר
 בקרות כספיות הנעשות בתהלי  התשלו  של הגמלאות

להל  . מלאותבביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה נמצאו ליקויי  בבקרות הכספיות של הג
מידע חדש ומעודכ  על המבוטחי  לא הופ, בשיטתיות : מקצת הליקויי  שעלו בביקורת הקודמת

תשלומי  הנעשי  אוטומטית לא נבדקו שוב לאחר שנקבעה הזכאות של ; בכל מערכות הגמלאות
לא ; לפקיד התביעות לא היו מספיק אמצעי  לאמת את נתוני המבוטח; המבוטח בפע  הראשונה

משרד מבקר . לא נבדקה התקינות של התשלומי  המחושבי ; ה בקרה לאחר תשלו  הגמלהנעשת
המדינה העיר בביקורת הקודמת שהיה על המוסד לקבוע מדיניות מחייבת בעניי  הבקרות על 
תשלומיו ולהנחות על פיה את הצוותי  המתכנני  את הבקרות ואת הצוותי  המטפלי  באינטגרציה 

  .של המידע
 דנה הנהלת המוסד בליקויי  האלה ובדר' לשפר את 2007 2005מעקב העלתה כי בשני  ביקורת ה
את תהליכי העבודה , בעזרת משרדי רואי חשבו  חיצוניי , ועדת היגוי של המוסד בחנה. הבקרות

 הגישה ועדת ההיגוי להנהלת המוסד מסמ' אפיו  העוסק 2007בדצמבר ; הנוגעי  לבקרה הכספית
 .  כספית חדשהבהקמת מערכת בקרה

ועדת ההיגוי הציעה . מהמסמ' עלה שאת הבקרה העיקרית עושה המוסד בשלב קליטת הנתוני 
וכ' , נתוני הגמלה ינותחו: לפתח בקרה מתוחכמת יותר שתמנע מראש תשלומי  הניתני  שלא כדי 

ר וה  יעקבו אח, אלה יימסרו לממוני  על העניי  במערכת. יאותרו מקרי  חריגי  או שגויי 
עוד הציעה ועדת ההיגוי שהמסקנות שיתקבלו מניתוח נתוני הגמלה ישמשו את . הטיפול בה 

מערכת הבקרה הכספית המתוכננת אמורה להיעזר . המערכת לעדכו  הבקרות ונוהלי העבודה
 .24בטכנולוגיה של כריית נתוני 

הוגדרו :  ואלה ה, עד מועד הסיו  של ביקורת המעקב יושמו רק כמה שלבי  מתכנית הבקרה
בינה "המוסד רכש מערכת ; "נכות מעבודה"ו" אימהות"פרמטרי  לדגימה במערכות הגמלאות 

יוע, חיצוני בתחו  מערכות ) במכרז(נבחר ; כדי שיוכל לייש  את תהליכי הבקרה) BI" (עסקית
 .שתפקידו לבנות מערכת בקרה ממוחשבת על סמ' המטרות שהוזכרו לעיל, מידע

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰Ò Ó „ÒÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÈÎ 
¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚÈ ˙ÈÙÒÎ ‰¯˜· ˙Î¯ÚÓ Á˙ÙÏÂ Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .˙‡Ê ÌÚ , ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰

‰Î¯„ ˙È˘‡¯· ‰ Â˙  ,‰‡ÂÏÓ· ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ . È„Î Í¯„ ˙¯·Î „ÂÚ ˙Â˘ÚÏ „ÒÂÓ‰ ÏÚ
 È‡ÎÊ Â È‡˘ ÈÓÓ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈ  ÎÂ˙Ó‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏÌ‰Ï.   

__________________ 
 . גילוי מגמות ודפוסי התנהגותניתוח של נתוני  במאגרי מידע באמצעות נוסחאות ותכניות מחשב לש   24
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 ניתוח סיכוני  וניהול 
. כדי לטפל במגוו  הסיכוני  שארגוני  שוני  נתוני  בה  נהוג לזהות את הסיכוני  האלה ולמפות 

מהי עלות הנזק העלול להיגר  וכיצד הוא עלול , אחר כ' בודקי  מה הסיכוי שהסיכוני  יתממשו
 עני  תכנית שמטרתה למנועל סמ' המסקנות העולות מהתהלי' הזה מכי. להשפיע על הארגו 
 . מהסיכוני  להתממש

הביקורת הקודמת העלתה שהמוסד עשה סקר על הסיכוני  שהמערכת הכספית בתחו  הגמלאות 
תנועה של "הסיכוני  האלה עלולי  לגרור , 2004 שפורסמו ב, על פי תוצאות הסקר. נתונה בה 

 ". וכ  העדר שקיפות וגילוי נאותהעדר יכולת ניטור , סכומי  גדולי  ללא יכולת פיקוח ובקרה
ביקורת המעקב העלתה שסקרי הסיכוני  שימשו את החשבות בתכנו  מערכת הבקרה הכספית 

 . ואת הצוות שהיה אמו  על פרויקט האינטגרציה ה  שימשו בתחו  הגמלאות, החדשה

  
 סיכו 

ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈÙÒÎ Ï˘ ‰‚ÈÏÊ ,„ÒÂÓ‰Ó ¯˜ÈÚ·Â ,˘ ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙ Ï˘· ‡Ï
‰¯ÂÓÁ ‡È‰ ÔÈ„Î . „ÒÂÓ‰ ˙ÙÂ˜Ï Ì˙·˘‰ÏÂ ‰Ï‡ ˙Â·ÂÁ Ï˘ Ì˙ÈÈ·‚Ï ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ˘È

˙Â˜˜Ê  ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÚÈÈÒÏ Â¯˜ÈÚ· „ÚÂ  ¯˘‡. 
‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯˜·Ï Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î „ÒÂÓ‰ ÏÚÙ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· , ÍÎÂ

ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈ ˙È ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÚÂ ÓÏ .Ó ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ¯ÙÈ˘ ‰Ê ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÎ¯Ú
ÂÏ˘ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÈ¯·ˆ ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÂˆÈ  ˙‡Â ÂÏ˘ Ú„ÈÓ‰ , Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯ÙÈ˘ ÍÎÂ

˙Â‡ÏÓ‚ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙· Ì‰ÈÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï . ˜ÏÁ ÊÊ˜Ï ÁÈÏˆ‰ ÔÎ ÂÓÎ
ÔÈ„Î ‡Ï˘ Â˘Ú ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ·˜Ú Â¯ˆÂ ˘ ˙Â·ÂÁ‰Ó .˙‡Ê ÌÚ , ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯ÂÙÈ˘‰ ÍÈÏ‰˙

ÌÈÈ˙Ò‰ :˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú  Ì¯Ë¯·Ú· Â¯ˆÂ ˘ ÌÈ·¯‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï È„Î ˙ÂÈ . „ÒÂÓÏ
Â˙ÂÎÊÏ ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ ˙Â·ÂÁ ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ÔÈÈ„Ú ˘È . ˙ ˘·2008 ÂÓÎ˙Ò‰ 

· ‰Ï‡‰ ˙Â·ÂÁ‰-800˘ ÔÂÈÏÈÓ "¯˙ÂÈÂ Á .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÏ˘Ï ÛÈÒÂÓ „ÒÂÓ‰ , ˙¯˙ÈÂ
‰Ï„‚ „ÒÂÓÏ ÌÈ·ÈÈÁ Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰ . 
Á‡‰ ÌÈ ˘· „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÈÂ È˘ È„ÈÏ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚· ˙Â Â¯

˙Â·ÂÁ‰ ÔÊ‡Ó· ˘ÓÓ Ï˘ . Ï˘· Â¯ˆÂ ˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï È„Î ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ „ÒÂÓ‰ ÏÚ
‰Ï‡Î ÌÈÓÂÏ˘˙ ÚÂ ÓÏ È„Î Â˙Â˘¯Ï˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙.  



 
 


