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הוגנת , חסרת פניות, ישרה,  חייבת להיות מקצועיתביקורת המדינה

כללי הצדק "ומקפידה על כבוד המבוקרי  תו  נתינת מלוא תשומת הלב ל

, ת החלנו על ביקורת המדינה שינויי  מערכתיי בשני  האחרונו". הטבעי

תובענית יותר ויורדת , היא הפכה חדה יותר: מקצועיי  וניהוליי  ניכרי 

הציבור . לשורש  של תופעות ואירועי  המחייבי  תגובה נמרצת וחסרת פשרות

שמוצגות בה מסקנות נכונות , חדה, ברורה, שוא  לביקורת אפקטיבית

שהנהיג , מדיניות משרד מבקר המדינה. ובדות מוכחותבהתבסס על ע, ושקופות

פרסו  שמות מבוקרי  וציו  אחריות אישית של מבוקרי  , ביקורת בזמ  אמת

מוכיחה את עצמה מדי יו  ביומו בתהליכי הבדיקה , )ובראש  הבכירי (

, משמעיי "והביקורת ומבטיחה לכנסת ולציבור קבלת דוחות ביקורת חד

עברו "יש לנו הרגשה כי חלפו. זו היא ביקורת ראויה. ברורי  וכמוב  הוגני 

הימי  שבה  דוחות ביקורת מצויני  שכבו כאב  שאי  לה הופכי  על אצטבאות 

מצביעי  על תזוזה חיובית ) ונערו (דוחות המעקב שאנו עורכי  . ספריות

וחשובה בעניי  זה ועל הקפדת הגופי  המבוקרי  על תיקו  הליקויי  שהועלו 

עוד נדגיש כי בדוחות מבקר המדינה . נקווה שתופעה זו תל  ותגבר. בדוחות

תופעות שבה  חל שיפור או , העתידיי  נציי  ג  תופעות הראויות לציו  מיוחד

 29.1.07וזאת על פי תיקו  חוק מבקר המדינה מיו  , פעולות בולטות לטובה

 ).  לחוק מבקר המדינה40' תיקו  מס(
לחוק מבקר ) 2)(א(16על שולח  הכנסת על פי סעי  דוח הביקורת השנתי המונח 

 פרקי  בנושאי  מערכתיי  59כולל , ]נוסח משולב [1958"ח"התשי, המדינה

הקצאת תקציבי  "דוגמה לכ  ה  הפרקי  על . שחשיבות  הציבורית רבה

פיצוי גופי  ציבוריי  על נזק ישיר שנגר  לה  במלחמת "ועל " לחיזוק הצפו 

העוסקי  בטיפול רשויות המדינה בתושבי צפו  האר/ לאחר  "" לבנו  השנייה

פרקי  אלו ה  חלק מ  המעקב השוט  שמבצע משרד מבקר המדינה . המלחמה

 . על תיקו  הליקויי  שנתגלו במהל  המלחמה לש  מניעת  בעתיד
פרק נוס  הראוי להדגשה הוא הפרק הנוגע לטיפול רשויות המדינה באוכלוסיות 

מצביע הדוח על ליקויי  , לצערנו הרב. י אתיופיהנזקקות מקרב יוצא

משמעותיי  בטיפול רשויות המדינה בקליטת עולי אתיופיה ושילוב  בחברה 



חובה היא על רשויות המדינה לפעול בנושא זה בהקד  ולשפר . הישראלית

 .באורח משמעותי את הטיפול בעולי  אלה
  לכלל הציבור ובעיקר מדיניות משרד מבקר המדינה היא להכי  דוחות הנוגעי

. ואי  באפשרות  לעמוד על זכויותיה , לאוכלוסיות חלשות שלעתי  אי  לה  פה

, נפנה את תשומת לב הקורא לפרק על מכו  התקני . ג  השנה נמשכה מגמה זו

לפרק על אכיפת חוקי ; הנוגע לטיב המוצרי  הנרכשי  בידי כל אד  במדינה

לפרק על טיפול שירות ; יותר במשקהמתייחס לעובדי  החלשי  ב, העבודה

לפרק על תשלו  קצבאות נכות ; המבח  לנוער בקטיני  העוברי  על החוק

ולפרק על חברת ; וכמוב  לפרקי  העוסקי  במערכת החינו  ובמערכת הבריאות

, כאמור, שכ , תיקו  הליקויי  שפורטו בפרקי  אלה חשוב במיוחד". המשק "

 . יו  של תושבי המדינה כול "יו מדובר בסוגיות הנוגעות לחיי ה
" ביקורות רוחב"קשורי  חלק מ  הפרקי  ל, כנהוג במשרד מבקר המדינה

דוגמה לכ  היא . בענייני  הנוגעי  למספר משרדי ממשלה ורשויות ציבורית

העוסק , )1969"ט"התשכ, הגבלות לאחר פרישה(הפרק על חוק שירות הציבור 

ירי  הפורשי  מ  השירות הציבורי ופוני  בחובת הצינו  המוטלת על עובדי  בכ

תופעה זו מעלה חשש לקשר פסול בי  הו  לשלטו  ומחייבת . לשוק הפרטי

פרקי  מערכתיי  נוספי  . התייחסות מערכתית כוללת וטיפול נקודתי כאחד

הביקורת המקיפה על טיפול  של ; ה  הפרק בנושא כוננויות בשירות המדינה

שנמלטו מחבל , מבקשי המקלט המדיני, יטי רשויות המדינה בתופעת הפל

לי  לכל משרדי הממשלה ועל "דרפור ומאריתראה ודוח המעקב על מינוי מנכ

בפרק זה . מינוי נושאי משרות בכירות אחרות שאיוש  טעו  אישור הממשלה

באה לידי ביטוי מדיניות משרד מבקר המדינה בדבר עשיית דוחות מעקב 

 . ליקויי  שצוינו בדוחות מבקר המדינהשיבטיחו תיקו  אפקטיבי של ה
ל "תשומת לב מיוחדת הוקדשה לתנאי פרישה של קציני  בכירי  בצה

אשר שירתו שני  רבות בתפקידי  שוחקי  וא  , קציני  אלו. ובמשטרת ישראל

לתנאי פרישה ייחודיי  , על פי חוק, זכאי , סיכנו את חייה  למע  המדינה

לא אחת נעשי  בענייני  אלה הסדרי  חריגי  ואול  נמצא כי . המיטיבי  עמ 

שני הדוחות המקיפי  בנושא זה מצביעי  על ליקויי  . שאינ  מעוגני  בחוק

בי  חובתה של המדינה לתגמל את " שביל הזהב"ועל הצור  למצוא את 

 . הקציני  לבי  השמירה על משאביה ועל המינהל התקי 
שרד מבקר המדינה בדבר ביצוע בדוח הנוכחי שוב באה לידי ביטוי מדיניות מ

 " מוקד  ככל האפשר "במטרה למנוע ליקויי  ולהביא " ביקורת בזמ  אמת"



עשה משרד מבקר המדינה ביקורת על מכרז , למשל, כ . לתיקו  ליקויי  שנתגלו

וממצאי הדוח , לרכישת שירותי אשפוז סיעודי בפתח תקווה) פיילוט(חלו/ 

הארצי שפורס  והביאו לשיפור איכות השפיעו על גיבוש מאפייני המכרז 

דוחות נוספי  שנעשו . השירות לקשישי  הסיעודיי  ולאחרי  הנזקקי  לו

ושני , פרויקט הנמצא בעיצומו, בזמ  אמת ה  הדוח על הרכבת הקלה בירושלי 

 . הדוחות בעניי  שיקו  הצפו 
הנוגעת לאיכות חייה  של כל , משרד מבקר המדינה מחויב להגנת הסביבה

מחויבות זו באה לידי ביטוי בדוחות המשרד . תושבי המדינה ולעתיד ילדינו

הכולל פרק חשוב שעניינו פעולות האכיפה , בשני  האחרונות וג  בדוח הנוכחי

הדוח . הפרק מצביע על ליקויי  משמעותיי  בתחו  זה. בתחומי הגנת הסביבה

, אחד ע  תכליתועל איסו  מכלי משקה מלמד כי יישו  החוק אינו עולה בקנה 

הדוח על הטיפול בפסולת בניי  . והוא גור  לפגיעה בציבור ובאיכות הסביבה

 דבר שגור  לזיהו  "מלמד על התייחסות לא ראויה לנושא ועל העדר מחזור 

 . סביבתי ולבזבוז משאבי הציבור
, ביסודיות ובמקצועיות, שהוכנו בקפדנות,  הדוחות59"רוחב היריעה הנפרשת ב

אינו מאפשר לסקור במבוא קצר זה את כל , ובדי משרד מבקר המדינהכנדרש מע

, ואול  חובת הגופי  המבוקרי  היא לפעול באורח יעיל. הנושאי  החשובי 

, מהיר ונחר/ לתיקו  הליקויי  שנתגלו בביקורת וצוינו בדוח מבקר המדינה

נת  למע  הציבור וכדי להבטיח את תקינותו של השירות הציבורי במדי"וזאת 

  . ישראל
 ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה  )'בדימ(שופט , מיכה לינדנשטראוס   
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