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במשטרת נאי פרישה של קציני  בכירי  ת

   ל"בשירות בתי הסוהר ובצה, ישראל
משטרת ישראל , ל" צה המדינה קבעה למשרתי  בגופי  הביטחוניי  

 הסדרי  ותנאי  מיוחדי  לעניי   ) ס"שב(ושירות בתי הסוהר ) המשטרה(
הפרישה
1

י  מגופי  אלה לעומת הסדרי הפרישה שככלל מיטיבי  ע  הפורש, 
הדבר נובע בעיקר מאופי המשימות המוטלות על גופי  . של יתר עובדי המדינה

אלה ומהשחיקה המוגברת של המשרתי  בה  המצריכי  רענו  תדיר של כוח 
 .האד  בה 

ובה  גיל פרישה , הסדרי הפרישה המיוחדי  מקני  הטבות בתחומי  שוני 
לחופשת פרישה ולמימו  לימודי  לצור  השתלבות  זכאות , מוקד  יותר

 .בחיי  האזרחיי 
את , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2007ספטמבר  2006בחודשי  אוגוסט 

ל"תנאי הפרישה של קציני  בכירי  בצה
2

ס"במשטרת ישראל ובשב, 
3

בביקורת . 
ממצאי הביקורת . נבדק אופ  יישומ  של ההסדרי  שבדי  והחריגות מה 

  .מובאי  בשני הדוחות שלהל 
 ת ישראל משטרבתנאי פרישה של קציני  בכירי  

 ובשירות בתי הסוהר

קובע את , ) חוק הגמלאות להל   (1970 ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה 
מכלול ההוראות הנוגעות לפרישת עובדי המדינה לגמלאות וכולל הסדרי  ייחודיי  למגזרי  

) ל" המפכ להל  (החוק מקנה למפקח הכללי של משטרת ישראל .  ובה  שוטרי  וסוהרי ,מסוימי 
את הסמכויות לעניי  פרישה לגמלאות המוקנות לנציב )  הנציב להל  (ולנציב שירות בתי הסוהר 

 נוספי  הנוגעי  לתנאי פרישה לגמלאות של  הסדרי  ייחודיי. שירות המדינה כלפי עובדי המדינה
  להל  (הרי  נקבעו בהסכמי  שנחתמו בי  משרד האוצר ובי  המשרד לביטחו  הפני  שוטרי  וסו
מבוצעי  מפע  לפע  שינויי  בתנאי פרישה אלה מכוח החלטות , נוס' על כ&). פ"המשרד לבט

בהסתמ& . ל"ממשלה בעניי  השוואת תנאי השכר של שוטרי  וסוהרי  לאלה של אנשי הקבע בצה
את ) ס" שב להל  (ושירות בתי הסוהר )  המשטרה להל  (ת ישראל קובעי  משטר, על כל אלה

__________________ 
וחוק שירות המדינה , 1985 ה"התשמ, ]נוסח משולב) [גמלאות(הגנה לישראל  חוק שירות הקבע בצבא 1

 .1970 ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(
 .קציני# בדרגת אלו" משנה ומעלה 2
 .ס"קציני# בדרגת סג$ ניצב ומעלה במשטרה ובדרגת סג$ גונדר ומעלה בשב 3



  תקציר ב 58דוח שנתי  4
מסדירי  את הנושא בפקודות ובנהלי  ומטפלי  , מדיניות הפרישה לגמלאות של שוטרי  וסוהרי 

 .בפרישת השוטרי  והסוהרי 
ייחודו של הסדר הפרישה של השוטרי  והסוהרי  שנקבע בחוק הגמלאות הוא בכ& שיש בו הטבות 

ובה  גיל פרישה מוקד  בעשר שני  מזה של , ללות בהסדר הפרישה של עובדי המדינהשאינ  נכ
 קצבה חודשית ששיעורה המרבי גדול מהשיעור המרבי שנקבע לעובדי המדינה , עובדי המדינה

חישוב תשלו  מענק הפרישה שלה  באופ  המגדיל את , ) בשירות המדינה70% לעומת 79%(
הסדר ייחודי ומיטיב זה משק' תפיסה . חופשת פרישה בשכרו, סכומו לעומת עובדי המדינה

ס נבדלי  משאר הגופי  בשירות המדינה בכ& שבגי  המשימות "לגיטימית ולפיה המשטרה ושב
  .השירות בה  תובעני ושוחק במיוחד, בהיות  גופי  ביטחוניי , המוטלות עליה 

 פעולות הביקורת
מדינה ביקורת בנושא תנאי הפרישה שניתנו  עשה משרד מבקר ה2007ספטמבר  בחודשי  מאי

בביקורת נבדק אופ  יישומ  של ההסדרי  . 2008 2003ס בשני  " במשטרה ובשב4לקציני  בכירי 
הביקורת . באמצעות בדיקת תיקיה  של הקציני  הבכירי , בי  השאר, שבדי  והחריגות מה 

ס נעשתה הביקורת " בשב;במחלקת פרט ובמחלקת הדרכה שבאג' משאבי אנוש, נעשתה במשטרה
ביקורת השלמה נעשתה . תקצוב ובקרה,  באג' תכנו  פ "ובמשרד לבט, ביחידה למשאבי אנוש

  .במשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

מת  תנאי פרישה מיטיבי  באמצעות החלת חיקוק שלא למטרה שלשמה 
 נקבע

מותנית בכ& ס לתנאי הפרישה שנקבעו בחוק הגמלאות "זכות  של הפורשי  מהמשטרה ומשב
חוק הגמלאות קובע שבהגיע עובד מדינה לגיל . שהתקיימו עילות הפרישה הקבועות בדברי החקיקה

שנקבע בחוק , "יציאה לקצבה מרצו "הסדר פרישה המכונה . עליו לפרוש, הפרישה הקבוע בחוק
נו מאפשר בנסיבות מסוימות לעובד מדינה וכ  לשוטר ולסוהר לסיי  את שירותו מרצו, הגמלאות

לפני הגיעו לגיל פרישה באופ  שיזכה אותו בקצבה שתשול  רק בהגיעו לגיל הפרישה הקבוע 
גיל הנמו& בעשר שני  מזה של עובדי , 57 55גיל הפרישה של שוטרי  וסוהרי  הוא  .בחוק

 .המדינה
 15הממשלה מוסמכת לפטר עובדי מדינה וכ  שוטרי  וסוהרי  או להפסיק את שירות  על פי סימ  

הממשלה ).  לדבר המל&15 סימ   להל   (1947 עד 1922בר המל& במועצה על אר. ישראל לד
הסדר זה ). פ" השר לבט להל  (ובה  השר לביטחו  הפני  , אצלה את הסמכות האמורה לשרי 

נועד לשמש את הארגו  במקרי  שבה  העובד אינו מתאי  לתפקידו או לצרכי  ארגוניי  כגו  
בפרישה על פי הסדר זה תשול  הקצבה מיד לאחר הפרישה . ארגו   רהקיצוצי  או, צמצומי 
 .בהתקיי  התנאי  והנסיבות הקבועי  בחוק הגמלאות, משירות

ס זה שני  ארוכות מאפשרת לקציני  לפרוש "בביקורת עלה שדר& הפעולה של המשטרה ושב
יבות פרישת  יש מקו  א' א  על פי נס,  לדבר המל&15מיזמת  לפני הגיע  לגיל פרישה לפי סימ  

בעקבות הפעלת הסמכות . שבחוק הגמלאות" יציאה לקצבה מרצו "להחיל בעניינ  את סעי' 

__________________ 
 .ס"קציני  בדרגת סג  ניצב ומעלה במשטרה ובדרגת סג  גונדר ומעלה בשב 4



 5 ל"בשירות בתי הסוהר ובצה, רת ישראלבמשטנאי פרישה של קציני  בכירי  ת

העשויה להסתכ  , האמורה שלא לתכלית שלשמה הוקנתה ניתנת לקציני  הפורשי  הטבה חריגה
דר& פעולה זו מטילה נטל כבד על תקציב המדינה משו  שהמשטרה . ח לקצי "במאות אלפי ש

 .ס מורידי  בפועל את גיל הפרישה של הקציני  הפורשי "בוש
 לדבר המל& 15ס להחיל את סימ  "פ מאשר את המלצת המשטרה ושב"בביקורת נמצא כי השר לבט

  .בלא שמשרדו מוודא שיש מקו  לעשות כ 
 מת  תנאי פרישה מיטיבי 

י  שפרשו הטבות ס נתנו לחלק מהקציני  הבכיר"בדיקת מבקר המדינה העלתה כי המשטרה ושב
נתנו לחלק מהקציני  הבכירי  הטבות , בייחוד המשטרה, ס"וכי המשטרה ושב, שלא עוגנו בהסדר

 :כמפורט להל , 5החורגות מהוראות ההסדר
¯ „ Ò ‰ ·  Â  ‚ Â Ú  ‡ Ï ˘  ‰ ˘ È ¯ Ù  È ‡ נוס' ,  אושרהלחלק מקציני המשטרה הבכירי  :˙ 

חופשה זו .  חודשי 12שה עד חופשה בשכר מלא והוצאות נלוות למש& שלו, על חופשת הפרישה
מכא  . א' שהקציני  לא נדרשו ללמוד בה") לימודי " חופשת  להל  " (לימודי "כונתה חופשת 

יצוי  שחופשה זו היא . שבפועל לא שימשה החופשה לייעודה המוצהר והיה בכ& משו  הטעיה
  ותק אשר הגדיל צברו הקציני" לימודי "בעת חופשת ה, נוס' על כ&. הטבה שאינה מעוגנת כדי 

 ראוי .הגדיל את קצבת  ולעתי  א' זיכה אות  בהעלאה בדרגה, את מספר ימי החופשה שלה 
, בלי לעבוד בפועל, כי מדובר בקציני  המקבלי  שכר ותנאי  נלווי  על כל המשתמע מכ&, לציי 

 .וכל זאת תו& עלות גבוהה לקופת המדינה
¯ „ Ò ‰ ·  È ˜ Ï Á  Ô Ù Â ‡ ·  Â  ‚ Â Ú ˘  ‰ ˘ È ¯ Ù  È ‡ ני  העומדי  לפרוש זכאי  קצי :˙ 

, לימודי  אלה נועדו לקד  את השתלבות  של הקציני  בחיי  האזרחיי . לסיוע במימו  לימודי 
זכות זו מקורה בהשוואת זכויות הפרישה של השוטרי  . וה  מתקיימי  לרוב בעת חופשת הפרישה

דרי הסיוע במימו  משרד מבקר המדינה בח  את הס. ל לפי החלטת הממשלה"והסוהרי  לפורשי צה
 : ס והעלה את הממצאי  שלהל "לימודי  ואת אופ  יישומ  במשטרה ובשב

 פעלה המשטרה בנושא סיוע במימו  לימודי  לקראת פרישה על פי 2006עד אמצע שנת  .1
. טיוטת פקודה שלא אושרה ואשר היטיבה בכמה נושאי  לעומת הפקודה שהייתה תקפה באותה עת

 המרביי  לא פורסמו בפקודות ובנהלי  אלא הופצו במכתבי  ליחידות על ידי סכומי הסיוע, כמו כ 
 .ראש מחלקת פרט

, ס קבע בנוהל כי אפשר לסייע במימו  לימודי  לקראת פרישה באמצעות מת  חופשה"שב .2
אול  מת  חופשת לימודי  לפורשי  אינו מבוסס על הוראות שבדי  או , מימו  הלימודי  או שניה 

ס לא קבע בנוהל קריטריוני  לעצ  הזכאות לסיוע במימו  "שב, זאת ועוד.  מכוח הדי על החלטות
 ).דהיינו מת  חופשה או מענק כספי(לקביעת סכו  המענק ולאופ  מת  ההטבה , הלימודי 

¯ „ Ò ‰ ‰  ˙ Â ‡ ¯ Â ‰ Ó  Ì È ‚ ¯ Â Á ‰  ‰ ˘ È ¯ Ù  È ‡ לחוק הגמלאות מקנה ) ב(100סעי'  :˙ 
פת השירות של הפורש תחושב כארוכה משהייתה ס סמכות להורות כי תקו"ל ולנציב שב"למפכ

יצוי  כי הסמכות לעשות כ  בעניינ  של עובדי . בפועל לעניי  קביעת שיעור הקצבה החודשית
לש  יישו  הסעי' נקבעו בפקודות המשטרה . שירות המדינה נתונה בידי נציב שירות המדינה

דיל את שיעור הקצבה החודשית ס קריטריוני  המקני  לראשי הגופי  האמורי  סמכות להג"ושב
 .משפחתיי  או מטעמי בריאות, מטעמי  סוציאליי 
__________________ 

מימוש יתרת החופשה ; )חופשת הסתגלות(חופשת פרישה : תנאי הפרישה של קציני  בכירי  כוללי  5
פדיו  ימי מחלה שלא נוצלו ; באמצעות פדיונה בכס  או באמצעות ניצולה בפועל או שניה , הצבורה

 .פעמי וקצבה חודשית!מענק פרישה חד; סיוע במימו  לימודי ; במסגרת השירות
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החילה סעי' זה כדי לעודד קציני  בכירי  לפרוש לפני גיל פרישה ג  בלא נמצא כי המשטרה 

במקרי  , נוס' על כ&. משפחתיי  או בריאותיי  המצדיקי  זאת, שהתקיימו טעמי  סוציאליי 
נמצא שהליכי הטיפול , ש את שיעור הקצבה החודשית על פי סעי' זהשבה  הגדילה המשטרה לפור

  .בבקשה התבצעו שלא לפי הפקודות
 פיקוח ותיעוד

מנגנוני פיקוח נועדו לוודא שהארגו  ינוהל באופ  חסכוני ומועיל ולפי סדרי מינהל תקיני  כדי 
דינה העלתה בדיקת מבקר המ. להבטיח שכספי ציבור שהוקצו לארגו  ישמשו רק למטרותיה 

ס לוקי  בחסר "שתהליכי הפיקוח על תנאי הפרישה של הקציני  הבכירי  במשטרה ובשב
 :כלהל , ומיושמי  שלא כהלכה

שמשמש בשירות המדינה וכ  במשטרה , )ל" החשכ להל  (אג' החשב הכללי במשרד האוצר  .1
 שיעור הקצבה ס רק את"בודק במשטרה ובשב, ס מנגנו  פיקוח לעניי  פרישה לגמלאות"ובשב

 .הנית  לפורשי  ולא את כלל תנאי הפרישה
, ס"פ עומדי  מנגנוני פיקוח על תנאי פרישה של המשרתי  במשטרה ובשב"לרשות השר לבט .2

פ "המשרד לבט. מכוח סמכויותיו בחוק וכ  מתוק' אחריותו התקציבית והמיניסטריאלית לתפקוד 
נמצא כי המשרד לא . ישור החוקי והתקציביגיבש נהלי  להפעלת סמכויות הפיקוח של השר במ

ס נתוני  הכרחיי  לצור& ביצוע הפיקוח ולא מנע חריגות מהסדרי "הקפיד לקבל מהמשטרה ומשב
 .ס והובאו לאישורו"הפרישה שגיבשו המשטרה ושב

בחלק מהתיקי  האישיי  של הקציני  הפורשי  מהמשטרה לא נמצאו כל המסמכי   .3
ולכ  לא נית  ללמוד ,  הפרישה שלה  ולתהליכי קבלת ההחלטות בעניינ המהותיי  הנוגעי  לתנאי

 .אפשר לפקח עליה על מכלול נסיבות הפרישה ועל תנאיה ואי
, ס לגבש נהלי  והסדרי  חריגי "ליקויי  אלה בהסדרי הפיקוח וביישומ  אפשרו למשטרה ולשב

  .ל אוצר המדינהע, שלא כדי , ובכ& הטילו נטל נוס', לא ראויי  וללא בסיס חוקי
 סיכו  והמלצות

בהיות  , ס מעמד מיוחד בשירות המדינה מאחר שבגי  המשימות המוטלות עליה "למשטרה ולשב
לפיכ& הוקנה לה  בחוק ובהחלטות . השירות בה  תובעני ושוחק במיוחד, גופי  ביטחוניי 

ובמת  תמריצי  המשק' את הצור& ברענו  כוח האד  בגופי  אלה , הממשלה הסדר פרישה מיטיב
אשר תנאיה , במת  אפשרות לפרישה מוקדמת, בי  היתר, ההטבה באה לידי ביטוי. למשרתי  בה 

 .טובי  מאלה הנהוגי  בשירות הציבורי בכללו
נקבעו , ס"נוס' על ההטבות שחוק הגמלאות מקנה לקציני  הפורשי  מהמשטרה ומהשב, כאמור

השתמשו , בייחוד המשטרה, ס"י המשטרה ושבהביקורת העלתה כ. הסדרי  ייחודיי  בעניינ 
במקרי  אחרי  . שלא למטרה שלשמה נועדו,  לדבר המל&15בייחוד בסימ  , בחיקוקי  שוני 

ובכ& הגדילו , ס הסדרי  מיטיבי  ללא בסיס בדי  או חרגו מהסדרי  שנקבעו"הנהיגו המשטרה ושב
 .את הנטל התקציבי על קופת המדינה

 רק במסגרת וס יינתנ" יש לדאוג לכ& שתנאי הפרישה של המשטרה ושב,לדעת משרד מבקר המדינה
המשטרה , פ"המשרד לבט, ראוי שמשרד האוצר, נוס' על כ&.  הקיימי  ההסדרי  הסטטוטוריי

ס יפעלו יחד לגיבוש מנגנו  פיקוח בלתי תלוי על תנאי הפרישה של קציני  בכירי  במשטרה "ושב
 .ס"ובשב
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 ל"בצהרי  תנאי פרישה של קציני  בכי
ניתנת , 1985 ה"התשמ, ]נוסח משולב) [גמלאות(הגנה לישראל  חוק שירות הקבע בצבאלפי 

א  , ביזמת  או ביזמת הצבא, ל ולצאת לקצבה"אפשרות לחיילי  בשירות קבע לפרוש מצה
ל והכללי  להגדלתה נקבעו א' ה  בחוק " הקצבה לפורשי צהגובה. התמלאו תנאי  מסוימי 

 .האמור
במסגרתו ו, "סל פרישה"זכאי  הפורשי  לחופשת פרישה ול, ל"על פי הוראות צה, קצבה העלנוס' 

 ת תקציביהעד לתקר, ה  מקבלי  מימו  הכשרות והשתלמויות בתחומי  אזרחיי  שוני 
 2002בשני  . על מנת להכי  אות  לחיפוש עבודה אזרחית ולקליטה בה, מפע  לפע המתעדכנת 

אלו'  תת, ) "אל( קציני  בדרגות אלו' משנה 458ל "פרשו מצה) קת התקופה הנבד להל   (2006
  ). הקציני  הבכירי  להל  (ואלו' ) ל"תא(

 פעולות הביקורת
ביקורת על תנאי הפרישה , לסירוגי ,  משרד מבקר המדינהעשה 2007 ליולי 2006אוגוסט בי  

שור לימודי  לתארי  בעיקר בתחומי  של איל לקציני  בכירי  בתקופה הנבדקת "בצהשניתנו 
אישור חופשות פרישה והשתתפות במימו  קורסי  , אקדמיי  וקורסי  מקצועיי  במהל& הפרישה

באג' משאבי אנוש שבמטה : ל" בצהנעשתההביקורת . והשתלמויות כהכנה לחיי  האזרחיי 
  להל  (הפרישה והתשלומי  , במחלקת שירותי הפרט,  במחלקת הסגל ) ש" אמ להל  (הכללי 

ביקורת השלמה . ובחיל הי ; בחיל האוויר והחלל; בזרוע היבשה; ובמחלקת פרט) ת"מחלקת מופ
  .ובמשרד האוצר )ק" את להל   ( באג' התקציבי  שבמשרד הביטחו נעשתה

 עיקרי הממצאי 
 אישור לימודי  אקדמיי  לפני יציאה לחופשת פרישה

לאחר סיו  , י  אקדמיי  לתואר ראשו ל זכאי  קציני  בכירי  ללמוד לימוד"על פי פקודות מטכ
ל " קציני  שפרשו מצה16כי , נמצא. ל ולפני יציאת  לחופשת פרישה"תפקיד  האחרו  בצה

קצי  (קיבלו אישור ללמוד לימודי  אקדמיי  לתואר שני וא' לתואר שלישי , בתקופה הנבדקת
אינ  בגדר לימודי  ש, ארבעה קציני  נוספי  קיבלו אישור ללמוד בקורסי  מקצועיי ). אחד

כל הקציני  האמורי  קיבלו חופשות לימודי  ייעודיות ". סל פרישה"שלא במסגרת , אקדמיי 
בשכר מלא לרבות תנאי  נלווי  ותשלו  שכר לימוד חלקי או ,  חודשי 14 שאורכ  בי  חודשיי  ל

 לתת בצר ממנונתיעוד על האישורי  שנת  ללימודי  אלה ול "בידי צהברוב המקרי  לא היה . מלא
 .בעניינ למשרד מבקר המדינה נימוקי  מספקי  

ל "שעמדו לפרוש מצהכי מדובר בלימודי  שאושרו לקציני  בכירי  , משרד מבקר המדינה מעיר
 לא יכלו הלימודי  לשמש את הקציני  לשיפור תפקוד  לתועלת נסיבות אלהב. ולצאת לקצבה

 .פרישת  על חשבו  הקופה הציבוריתשניתנה לקראת ,  הטבה משמעותיתהיול אלא "צה
לאשר לימודי  לתארי  שני ושלישי לקציני  העומדי  , ככלל, ל" הפסיק צה2006כי משנת , יצוי 

לדעת משרד מבקר . ל דאז"וזאת בעקבות מדיניות שקבע הרמטכ, ל ולצאת לקצבה"לפרוש מצה
ללא , ל יעג "ראוי שצהמ  ה, ל"נוכח הממצאי  שעלו בביקורת ונוכח מדיניות הרמטכ, המדינה
 .מדיניות זו בנהליו, דיחוי
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 חופשות חריגות במהל  הפרישה

ל "ל ויוצאי  לקצבה זכאי  לאחר סיו  תפקיד  האחרו  בצה"קציני  בכירי  הפורשי  מצה
. דרגתו וגילו של הקצי  הפורשלפי שאורכה בי  שלושה לתשעה חודשי  בשכר לחופשת פרישה 

 בתנאי  מסוימי  ועד 6' לחופשת הפרישה את ימי החופשה הצבורהה  זכאי  לצר, כ&על נוס' 
 את להארי&נית  , ובאישור גורמי  בעלי סמכות, במקרי  חריגי . ל"לתקרה שנקבעה בהוראות צה

בביקורת עלה כי במקרי  רבי  קציני  בכירי  בתהלי& . עד לשנהשה  זכאי  לה חופשת הפרישה 
. לא לרבות הוצאות נלוות שלא בהתא  להוראות הקיימותפרישה קיבלו חופשות חריגות בשכר מ

 :להל  פירוט עיקרי הממצאי 

לפי ארבעה קציני  בכירי  ניצלו חופשת פרישה או חופשה צבורה מעבר למכסה שנקבעה  .1
ל "ש אישר לקצי  בדרגת תא"כ& נמצא כי אמעל נוס' . בלי שנית  אישור או נימוק לחריגות, דרגת 

תו& רישו  שאינו תוא  את , א' שזו לא עמדה לזכותו, י  של חופשה צבורה ימ16לפדות בכס' 
 .המצב לאשורו במערכת הממוחשבת

לקציני  בשכר חופשת התארגנות  ש"ולפיה העניק אמ" פרקטיקה" הייתה 2006עד שנת  .2
א' כי הדבר לא , ל ולצאת לקצבה"ל ועמדו לפרוש מצה"ל בחו"בכירי  ששימשו בתפקידי נספח צה

ששירתו בתפקידיה  האחרוני  , ל" נמצא כי ארבעה קציני  בדרגת תא,לדוגמה. ל"ג  בהוראת צהעו
, קיבלו לפני פרישת  חופשות התארגנות, ל ויצאו לקצבה"פרשו מצה, ל"כנספחי  צבאיי  בחו

 .ל"חופשות שלה  היו זכאי  על פי הוראות צהנוס' על ה,  ימי 50 46 היהשמשכ  
לי "ל ואלו' את תפקיד  האחרו  בגו' צה" קציני  בדרגות תא22מו נמצא כי לאחר שסיי .3
במש& תקופות ,  ללא תפקיד מוגדר בשירות צבאישהוה  , ולפני שיצאו לקצבה, אליו השתייכוש

הדבר נבע מאילוצי  שמקור  , ל"על פי הסברי צה.  ימי  לחמישה חודשי 15 שאורכ  בי 
המתנה לסבב "ומ,  מועד יציאתו לחופשת פרישהבי ובהתאמות בי  מועד סיו  תפקיד הקצי  

א& אי  כל רישו  , ל"ל ג  הסביר שהקציני  הועסקו בתקופות אלו בפרויקטי  בצה"צה". תפקידי 
לאופ  קביעת חופשת פרישה לקצי  ששהה לא צוי  דבר באשר ל "יצוי  כי בהוראות צה. בעניי  זה

כלל זה קביעת אורכה של חופשת הפרישה וב, בשירות צבאי ללא תפקיד מוגדר ופרש לאחר מכ 
 .יה ללא תפקידהיבהתחשב באור& תקופת הש

ל לחלק  הטבות ייחודיות " עולה כי בתהלי& פרישת קציני  בכירי  העניק צהמכל האמור לעיל
 שעשהעל פי חישוב , לדוגמה.  הקיימות ובסכומי  ניכרי שלא בהתא  להוראות, מסוגי  שוני 

ל ואלו' "תא,  "של הקציני  בדרגת אל) ללא הוצאות נלוות(ויות השכר על, משרד מבקר המדינה
, ח" מיליוני ש9 בכהסתכמו  2006 2002בשני   7ששולמו בכלל תקופות החופשות החריגות

 .8במחירי  קבועי 
כי אי  מקו  למת  הטבות ייחודיות כמפורט לעיל על חשבו  אוצר  משרד מבקר המדינה מעיר
המגדיר את אמות המידה לזכאות וקובע את הגורמי  , מטיבי ברורהמדינה ללא מקור נור

הדבר מקבל משנה חשיבות כאשר מדובר . שבסמכות  לאשר או לדחות את הבקשות לקבלת 
כשכל , ל ויציאה לקצבה"העומדי  לפני פרישה מצה, באוכלוסייה ייחודית של קציני  בכירי 

  . לקצי ח"אלפי שות בעשרות וא' במאעשויה להסתכ  לקציני  אלה הטבה 
__________________ 

 .שתויתרת חופשה שנתית שנצברה לזכותו של קצי  לקראת פרי  6
ייה הש לרבות, חופשות לנספחי  וחופשות חריגות אחרות, חופשות פרישה חריגות, חופשות לימודי   7

 .בשירות ללא תפקיד מוגדר
כפי , ל ואלו "תא,  "קציני  בדרגות אלשל ממוצעות לחודש השכר ההחישוב נעשה על פי עלויות   8

 .ק"מאתעל פי נתוני  שהתקבלו , 2007שהיו בספטמבר 
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 "סל פרישה"חריגה מתקרת 
ל ויוצאי  לקצבה מיועד לאפשר את "ל לקציני  בכירי  הפורשי  מצה" שנות  צה"סל הפרישה"

במסגרת זו זכאי  . הכשרת  בתחומי  אזרחיי  על מנת להקל עליה  להשתלב בחיי  האזרחיי 
שתקרתו ,   שוני  לפי בחירת הפורשסיוע כספי למימו  קורסי, בי  היתר, קציני  בכירי  לקבל
ראש מחלקת . ח לפורש" ש5,000  נקבעה תקרת הסל הבסיסית ל2006בשנת . נקבעת מפע  לפע 

 . עד פעמיי  התקרה הבסיסית"סל פרישה"מימו  , 9בנסיבות המצדיקות זאת, ת מוסמ& לאשר"מופ
 "סל פרישה"קצבה ל ואלו' שיצאו ל"קציני  בדרגות תאה מ32% קיבלו כ 2006 2003בשני  

 מהקציני  קיבלו מימו  של יותר מפי שניי  12%. העולה על תקרת הסל הבסיסית שנקבעה
 ל אישורי "לא נמצאו בידי צה, ככלל. ת לא הוסמ& לאשר זאת"א' שראש מחלקת מופ, מהתקרה

  .  ובכלל זה מסמכי  המלמדי  על הנימוקי  למת  החריגות,שניתנו לקציני 
 לי  הפרישהתיעוד חסר של תה

את נדרש בי  היתר לתעד , תקי  קציני  מתקיי  על פי סדרי מינהל הפרישה של לוודא שתהלי& כדי
תיעוד החלטות על הדברי  אמורי  בייחוד ב. חריגות שהוענקו לה ההטבות ההלי& אישור מת  

 . כספית ניכרתהכרוכות בהוצאהמת  הטבות 
ברוב , למשל.  היה לקוי באופ  חריג וחמורש"כי תיעוד תהלי& הפרישה באמ, בביקורת עלה

בעלי , ל"לטענת צה,  להחלטות שקיבלומסמכי  בסיסיי  הנוגעי ש " באמוהמקרי  לא נמצא
, בדבר הענקת הטבות חריגות לקציני  פורשי  בתחומי הלימודי , ל"לרבות הרמטכ, סמכות

לנוהלי יקי  שנעשה בניגוד מביעור ת, בי  היתר, ל הדבר נבע"לטענת צה. "סל הפרישה"החופשות ו
  .תיעוד המסמכי  האישיי  של פורשי 

✩  
אות  עליו , משאבי  כספיי ובכלל זה  ,לצור& מילוי משימותיול מקבל מהמדינה משאבי  "צה

המשאבי  הכספיי  מועמדי  לרשותו . הוראות שקבעולפי  הנוגעי  לכ&לנהל על פי חוקי  ותקנות 
מנוהלי  ה  , מקובל לגבי כלל משרדי הממשלהושלא כ ,ל כחלק מתקציב הביטחו "של צה

בקרת משרד האוצר על מימוש . תקציבהמאפשר יתר גמישות בניהול הדבר , 10"כתקציב מסגרת"
ל בפרט ועל ניהול כוח האד  מתבססת בעיקר על דיווחי משרד "תקציב הביטחו  בכלל ותקציב צה

ככלל על ניהול התקציב וכוח האד  מזו שמשרד האוצר מקיי  פחות והיא הדוקה , הביטחו 
במשרדי ממשלה אזרחיי  תהליכי ניהול כוח האד  , כ&על נוס' . במשרדי ממשלה אזרחיי 

לרבות , ל"תהליכי ניהול כוח האד  הצבאי בצהואילו , הנחיות נציבות שירות המדינהלפי  מבוצעי 
 .האינ  כפופי  להנחיות אל, יציאה לקצבההפרישה והבתחו  תנאי 

__________________ 
 .אקונומיות ורמת השכלה!בעיות סוציו, גו  שירות ביחידת שדהכ  9

שבו המשרד מקבל לרשותו משאבי  , "תקציב מסגרת"תקציב הביטחו  מנוהל במשרד הביטחו  כ  10
פרט לסייגי  ( בדיעבד למשרד האוצר על השינויי  שנעשו בתקציב ומדווח מממש אות  ,תקציביי 

!ה"התשמ, כפי שנקבעו בחוק יסודות התקציב, נסת מראשבנוגע לסכומי  המחייבי  את אישור הכ
1985.( 
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חיצונית ובקרה , ל גמישות מחד"בו לצה, במצב כפי שתואר לעיל, ת משרד מבקר המדינהלדע

מוטלת עליו חובת יתר של , חלקית בלבד על פעילותו בתחומי התקציב וניהול כוח האד  מאיד&
  . לניהול קופת הציבור המופקדת בידיוהנוגענאמנות בכל 

 סיכו  והמלצות
, נועדו להקל על הפורשי  ,ל"או לידי ביטוי בהוראות צהכפי שב, תנאי הפרישה של משרתי קבע
ויש לראות תנאי  אלה לאור חשיבותו , להשתלב בחיי  האזרחיי , שתרמו למדינה במש& שני 

תנאי  אלה נקבעו כמקור נורמטיבי שיש להקפיד על העמידה . ל"ומרכזיותו של השירות בקבע בצה
 .בו

מבי  אלה שנבדקו ל לווה במקרי  רבי  "בכירי  מצהתהלי& פרישת קציני  כי בביקורת זו עלה 
  וכיח לקצי "אלפי שוא' מאות שהסתכמו לעתי  בסכומי  של עשרות , במת  הטבות חריגות

מי היו הגורמי  עקב כ& לא היה אפשר לברר לרוב  . כמעט לא תועדתהלי& קבלת ההחלטות בנושא
 .למעשיה  ומה היו הנימוקי  השאישרו הטבות אל

 נקט צעדי  לתיקו  2007  ו2006ל הודיע למשרד מבקר המדינה כי בשני  " יצוי  כי צהזהבהקשר 
, ל ויוצאי  לקצבה"חלק מהליקויי  בתחומי אישור הטבות חריגות לקציני  בכירי  הפורשי  מצה

א& , אמנ  יש לראות בחיוב התפתחות זו. "סל פרישה"חופשות ו, בתחומי  של אישור הלימודי 
ל יבח  א  הצעדי  שנקט מספיקי  נוכח הממצאי  "עיר כי מ  הראוי שצההמדינה משרד מבקר ה
  .כדי  בהוראותיו בהקד ויעג  אות  , שעלו בביקורת

✯  
ס העניקו לקציניה  הפורשי  הטבות "המשטרה ושב, ל"בביקורת נמצא כי צה

.  וכי עשו כ  באמצעות חריגות בנושאי  מהותיי  מההסדרי  בדי, בסכומי  ניכרי 
משרד מבקר המדינה העיר לגופי  האמורי  כי אי  מקו  למת  הטבות שאינ  
מסתמכות על הדי  ועל הוראות מחייבות בייחוד כאשר מדובר בהטבות שניתנו מקופה 

  .ציבורית לקציני  בכירי  העומדי  לפני פרישה



 11 
 הגבלות לאחר פרישה  חוק שירות הציבור 

   )חוק הצינו (
הבטחת אמו  הציבור בשירות הציבורי ומניעת ניגוד ענייני  ופגיעה בטוהר 

עובדי ציבור חייבי  להיות . המידות ולו למראית עי  חיוניי  ביותר לתפקודו
בעקבות המלצה של . חסרי פניות ולפעול באופ  עצמאי ונטול שיקולי  זרי 

הגבלות לאחר ( חוק שירות הציבור 60 בקר המדינה חוקק עוד בסו  שנות המ
המטיל על עובדי ציבור הפורשי  , ) חוק הצינו  להל   (1969 ט"תשכ, )פרישה

מהשירות הציבורי הגבלות בעניי  חופש העיסוק מטעמי  של שמירה על טוהר 
  יות לישראל הגבלות לאחר פרישה אינ  ייחוד. בחוק סנקציה פלילית; המידות

1 רוב מדינות ה
OECDקבעו לפורשי השירות הציבורי תקופת צינו  על פי חוק . 

 : ההגבלות העיקריות שנקבעו בחוק הצינו  ה  אלה
איסור הייצוג בעני  שהיה " לחוק קובע 2 סעי   הגבלות בעניי  ייצוג  .1

עני  פלוני ב, אגב מילוי תפקידו בשירות הציבור,  מי שטיפל בטיפול של המייצג 
לא ייצג אחרי פרישתו מהשירות את האד  באותו עני  כלפי , של אד  פלוני

 לחוק 3סעי  . איסור זה אינו מוגבל בזמ ." המוסד של שירות הציבור שבו שירת
 מי שפרש משירות הציבור  " איסור הייצוג לפני מי שהיה כפו  למייצג"קובע 

, לתת החלטה,  שהיה מוסמ(או ממונה על עובד, וערב פרישתו היה מוסמ(
או עובד שהיה מדורג ערב פרישתו , בקשר למת  זכות, המלצה או חוות דעת

לא ייצג אד  לפני עובד ",  בדירוג הגו  בו עבד2באחת מחמש הדרגות העליונות
ולא יבקש ממנו להעניק לו זכות לו , בשירות הציבור שהיה כפו  לו ערב פרישתו

כשההענקה מסורה ,   ובי  כמעשה של רשותבי  בהסכ, עצמו ולצור( עסקו
 . עד תו  שנה מסיו  יחסי הכפיפות " לשיקול דעתו של אותו עובד

איסור עבודה או " לחוק קובע 4 סעי   איסור עבודה או קבלת טובת הנאה  .2
  מי שפרש משירות הציבור טובת הנאה בעסקי  שהיו בטיפולו של עובד הציבור 

היה מוסמ( להחליט על פי שיקול דעתו על הענקת ובתפקידו בשירות הציבור 
היה ממונה על עובד אחר ש או , כאמור או להמלי+ על הענקת זכות,זכות לאחר

לא יקבל זכות מאד  שנזקק במהל( עסקיו , כאמורבשירות הציבור המוסמ( 
  להל  (בטר  עברה שנה מיו  פרישתו " האמורהלהחלטתו בתחו  הסמכות 

__________________ 
1  Organisation for Economic Co-operation and Development   ארגו  לשיתו  פעולה כלכלי 

, המאגד שלושי  מדינות דמוקרטיות שלה  ערכי  משותפי  המנהלות כלכלות שוק חופשי, ופיתוח
החברתיי  והסביבתיי  המאפייני  את עיד  , כח האתגרי  הכלכליי לצור  שיתו  פעולה לנו

 . הגלובליזציה
 .1975 ו”התשל, )איסור ייצוג) (הגבלות לאחר פרישה(על פי תקנות שירות הציבור   2
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 לחוק הצינו  11ה למת  היתרי  אשר הוקמה לפי סעי   ועד.)תקופת הצינו 

 .3רשאית לקצר את תקופת הצינו )  ועדת ההיתרי  להל  (
 משק ריכוזי בשליטת המגזר  שינויי  רבי  חלו במשק מאז חוקק חוק הצינו  

הציבורי הפ( למשק שבו המגזר הפרטי ממלא תפקיד מרכזי ופועל מול 
לכ  תקופת . יי  המסדירי  את כללי המשחקממשלת) רגולטורי (ְמ-ְסְדרי  

צינו  בי  עבודה בשירות הציבורי לבי  עבודה בשוק הפרטי וההקפדה שלא 
ואול  דווקא בתחומי  שבה  לאסדרה .  חשובות יתקיי  ניגוד ענייני  

. התמחות העובד בתחו  עבודתו היא בעלת חשיבות עליונה, חשיבות מכרעת
ובמקרי  , י  לעבוד בשוק שבאסדרתו עסקוכפועל יוצא מכ( הפורשי  נוט

  .  בחברות שמול  עבדו קוד  לכ  רבי  
 פעולות הביקורת

נעשתה .  בדק משרד מבקר המדינה את יישו  הוראות חוק הצינו 2007בחודשי  מרס עד אוגוסט 
בדיקה מערכתית בגופי  שבה  שכיח המעבר של פורשי  לחברות שעוסקות בתחו  שבו פעלו 

נכללי  בה  גופי  מאסדרי  מרכזיי  שלה  סמכות להעניק זכויות . בשירות הציבוריהפורשי  
)  אג  שוק ההו "להל  (ביטוח וחיסכו  , משרד האוצר בכלל ואג  שוק ההו : שונות לגופי  פרטיי 
, כמו כ . מינהל מקרקעי ישראל; הרשות לניירות ער%; משרד התקשורת; ורשות המסי  בפרט
המופקדי  על יישו  ) מ" נש"להל  (רד המשפטי  ובנציבות שירות המדינה בוצעה בדיקה במש
  .הוראות חוק הצינו 

 עיקרי הממצאי 
 קיו  הוראות חוק הצינו  תרבות ארגונית של אי

לא זו . 'אות מתה'ממצאי בדיקת משרד מבקר המדינה מלמדי  כי חוק הצינו  הוא לעתי  בבחינת 
 .  אלא א  נוצרה תרבות ארגונית השוללת את תכלית החוקבלבד שכוונת המחוקק אינה מתממשת

מטילות את האחריות ) ר" התקשי"להל  (הוראות חוק הצינו  והוראות תקנו  שירות המדינה 
את , ל למשאבי אנוש במשרד הממשלתי"ומערבות את הסמנכ, הבלעדית ליישו  החוק על הפורש

תפקיד  של מנהלי  , כמו כ .  ביישומ מ"היוע) המשפטי של המשרד ואת היוע) המשפטי של נש
 .הנוגעי  לעבודת  בשירות המדינה לוודא שהכפופי  לה  מצייתי  לחוקי 

,  שפרשו לפי חוק הצינו 4בדיקת משרד מבקר המדינה מלמדת כי בגופי  שנבדקו לא פעלו עובדי 
א  א  ידעו ,  ר על ידי הכפופי  לה"וג  המנהלי  לא פעלו ליישו  הוראות החוק והוראות התקשי

שה  עומדי  לעבוד בשוק הפרטי בגופי  שלה  העניקו זכות או שהיו מעורבי  בהענקת זכות 
 : להל  פירוט החריגות שנתגלו. לה 

Ô Â ‰ ‰  ˜ Â ˘  Û ‚ האחראי לאסדרה בתחומי , בדיקת משרד מבקר המדינה באג  שוק ההו : ‡
עובדי  זוטרי  ועובדי  בדרג . וקהעלתה כי רק בכירי האג  מילאו אחר הוראות הח, ההו  והביטוח

__________________ 
 . לחוק6 וסעי  4הסמכות של ועדת ההיתרי  נוגעת לעניי  סעי    3
 .ג  כשנשוא העניי  הוא אישה" י עור  ד"או " פקיד" "עובד"בדוח זה נשתמש במונח   4
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 הממונה "להל  (ביטוח וחסכו  , הממונה על שוק ההו , מר ידי  ענתבי. הביניי  באג  לא עשו כ 
העובדי  באג  מודעי  , לדבריו. ציי  כי אינו רואה עצמו אחראי לאכיפת חוק הצינו , )על שוק ההו 

לעובדיו שעמדו לפרוש שאי  הוא מתערב והוא אמר , הבהירות שבו"לקיומו של חוק הצינו  ולאי
חלק מהפורשי  שעניינ  נבדק ציינו בתשובותיה  למשרד מבקר . ביישו  הוראות חוק הצינו 

בידיעתו של , המדינה כי לא פנו לברר את מעמד  לפי חוק הצינו  בשל התרבות הארגונית באג 
 . הממונה על שוק ההו 

על , לדעת משרד מבקר המדינה. ד ע  הוראות חוק הצינו גישה זו אינה ראויה ואינה עולה בקנה אח
, בראש ובראשונה בהקפדה על שמירת החוק, מנהל בשירות המדינה לשמש דוגמה ומופת לאנשיו

במיוחד בעניי  הקשור ישירות לעבודתו המקצועית של , ולפעול שא  עובדיו לא יפרו את החוק
ג  . מדובר בענייני  שנוגעי  לטוהר המידותעל אחת כמה וכמה הדבר חשוב כאשר . העובד הפורש

קיי  חשש שעובדיו פירשו את הימנעותו , א  הממונה על שוק ההו  לא נת  היתר להפרת החוק
 . מנקיטת עמדה בעניי  כאישור בפועל לעשות כ 

˙ ¯ Â ˘ ˜ ˙ ‰  „ ¯ ˘ Ó : ג  במשרד התקשורת נוצרה תרבות ארגונית לא ראויה שלא עלתה בקנה
 פרשו מאג  כלכלה ותקציב במשרד שלושה 2004במהל% שנת : ק הצינו אחד ע  המתחייב מחו

ה  לא פנו ; כלכלני  שתפקידיה  בו היו זוטרי  ועברו לעבוד בחברת תקשורת ללא תקופת צינו 
לטענת הלשכה . לוועדת ההיתרי  בבקשה לקצר את תקופת הצינו  שחלה עליה  על פי החוק

 לחוק לא חל על עובדי  4וג כ% כיוו  שלדעת  סעי  המשפטית של משרד התקשורת ה  יכלו לנה
הדבר מצביע על תרבות ארגונית לא ראויה שאינה עולה בקנה , לדעת משרד מבקר המדינה. זוטרי 

 בי  עובד בכיר ובי  עובד זוטר 4יש להדגיש כי החוק אינו מבחי  בסעי  . אחד ע  הוראות החוק
י  זוטרי  להיות מוצגי  בבקשות לקיצור תקופות על הנימוקי  להקלה על עובד. בכל דר% שהיא

היה על היוע) המשפטי דאז של . הצינו  שנקבעו בחוק שעל הפורשי  להגיש לוועדת ההיתרי 
ר ולהעביר את חוות דעתו "למלא אחר הוראות התקשי, ר יזהר טל"ד ד"עו, משרד התקשורת

מ הוא הגו  "דינה מעיר כי נשמשרד מבקר המ. מ לאישורו"המנומקת בכתב ליוע) המשפטי של נש
קביעת , בי  השאר, מ ואישורו מבטיחי "וכי יידוע נש, המסדיר את נושא הצינו  בשירות הציבורי
ומונעי  מדיניות נפרדת בכל משרד בהתא  לעמדתו , מדיניות כללית ואחידה למגזר הציבורי

 . ולהבנתו של יועצו המשפטי
Ì È Ò Ó ‰  ˙ Â ˘ אחראית לגביית מסי  ישירי  )  רשות המסי "להל  (רשות המסי  בישראל : ¯

באי  , בכירי  וזוטרי  כאחד, עובדי רשות המסי . ועקיפי  ושותפה להתוויית מדיניות המסי 
 מנהלי  עימ  משא ומת  על " רואי חשבו  או עורכי די  "במגע שוט  ע  נישומי  וע  מייצגיה  

קביעת הסכו  היא בגדר . סכו  השומהובסופו של דבר בסמכות  לקבל החלטות בנוגע ל, שומות
חלק ניכר מהפורשי  מרשות המסי  עוברי  לעבוד . הענקת זכות כמשמעותה בחוק הצינו 

במשרדי  המייצגי  נישומי  לפני רשויות המס או במשרדי עורכי די  המתמחי  בייעו) בענייני 
 .מעטי  עוברי  לעבוד ישירות עבור נישומי . מס

 לא פנו עובדי רשות המסי  אל לשכת 2001ינה העלתה כי מאז שנת בדיקת משרד מבקר המד
הייעו) המשפטי ברשות לקבלת חוות דעת בטר  החלו לעבוד במשרדי רואי חשבו  או עורכי די  

מ ולוועדת "וממילא לא פנו לנש, אשר בענייני נישומיה  טיפלו במהל% עבודת  ברשות המסי 
 . בבקשה לקצר את תקופת הצינו 5ההיתרי 
 לחוק הצינו  קובעות שחלה תקופת צינו  על מי שהעניק זכות או היה 4הוראות סעי  , כאמור

אלא ג  , אינה רק למקבל הזכות" הענקת הזכות לאחר"המשמעות של . מעורב בהענקת זכות לאחר
מ בתשובתה לוועדת ההיתרי  בעניי  עור% די  " על ידי נש2004"פרשנות זו נקבעה כבר ב. למייצגו

וא  על ידי ועדת ההיתרי  , קש לעבור למשרד עורכי די  שייצג לקוחות לפני האג  שבו עבדשבי

__________________ 
 .מ שפנו לוועדת ההיתרי "חו" מנציב מס הכנסה ומנהל מע  5
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הדבר מתיישב ג  ע  תכלית החוק שנועד למנוע פגיעה בטוהר המידות בשירות . 6כשנדרשה לכ%

 .הציבורי ובמראית העי  של תקינותו
רק . אה בעניי  זהמ לא פעלה להטמעת הנורמה כאשר קבעה אותה ולא פרסמה הור"נמצא שנש
 לחוק על קבלת משרה 4שלוש שני  לאחר קביעת עמדתה בעניי  חלות סעי  , 2007באוקטובר 

 .היא פרסמה חוזר בנדו , במשרדי מייצגי  ולאחר שיחה ע  צוות הביקורת
כ% לדוגמה העלתה בדיקת משרד מבקר המדינה כי עור% די  שעבד בתפקיד בכיר בלשכה 

קיבל החלטות בעניי  קביעת שומות ליזמי  מסוימי  ) 'ד א" עו"להל   (המשפטית של רשות המסי 
במש% שנתיי  טר  עזיבתו את שירות המדינה והיה מעורב במשא ומת  מתמש% ע  משרד עורכי 

המשרד א  תבע את : במועד סיו  הביקורת טר  הסתיי  הטיפול בשומות אלה. די  שייצג אות 
מיד לאחר . 'שנקבעו ג  על פי החלטותיו של עור% די  א, רשות המסי  בעניי  השומות הללו

מ או ליוע) המשפטי לממשלה "הוא לא פנה לנש. לאותו משרד כשות ' ד א"פרישתו הצטר  עו
יש להדגיש כי הצור% בצינו  או . לקבלת ייעו) בעניי  פרישתו ובעניי  תחולת חוק הצינו  עליו

מתעצ  במקרה שהוא עובר לעבוד בגו  שעמו היו לפחות בבדיקת מעמד הפורש על פי חוק הצינו  
כיוו  , ובמיוחד כאשר מדובר בעניי  שהטיפול בו טר  הסתיי , לו קשרי עבודה כשהיה עובד ציבור

שאז מתווס  החשש שמידע פנימי של רשויות המדינה באותו עניי  ימצא את דרכו אל מעסיקו 
 . החדש של העובד

סדרה ופיקוח מהחשובי  במשק שנבדקו שוררת גישה מקלה מ  האמור לעיל עולה שבקרב גופי א
כתוצאה מכ% רווחת בה  תרבות ; שמתאפיינת בעצימת עיניי  בכל הקשור ליישו  חוק הצינו 

קיי  פער ניכר בי  , לשו  אחר. ראויה שאינה תואמת את הוראות החוק ותכליתו"ארגונית בלתי
י  ההתנהלות של מנהלי  בגופי  המאסדרי  ר ופסיקות ועדת ההיתרי  לב"הוראות החוק והתקשי

  . 7שנבדקו
 הטלת אחריות על עובדי השירות הציבורי 

על עובדי השירות הציבורי אשר באי  במסגרת עבודת  במגע ע  פורש שחל עליו חוק הצינו  לא 
. ג  א  להבנת  הפורש מפר את הוראות החוק, מוטלת אחריות ספציפית שלא לשת  פעולה עימו

יימנעו עובדי מדינה ממגע ע  פורש כל , על מנת להבטיח את אמו  הציבור בשירות המדינהראוי ש
דבר זה חשוב במיוחד בכל הנוגע . בידע  כי קיי  חשש להפרת החוק, עוד חל עליו חוק הצינו 

 ). ראו לעיל( לחוק הצינו  3" ו2להוראות סעיפי  
"מה במקרי  מסוימי  כדי למנוע את אינמצא כי בעוד הלשכה המשפטית של משרד האוצר נקטה יז

 עובדי  שפרשו ייצגו "מנהלי  במשרדי  אחרי  שנבדקו לא פעלו כ% , הציות להוראות חוק הצינו 
ועובדי המשרדי  , חברות כלפי המשרדי  שמה  פרשו בענייני  אשר בה  טיפלו טר  פרישת 

או א  ,  לחוק הצינו 2 סעי  הללו לא הביעו כל התנגדות לכ% על א  שהיה זה בניגוד להוראות
עובדי  שפרשו מהשירות פנו לכפיפיה  . אישרו זאת למרות שלא הייתה לה  סמכות לעשות כ 

והעובדי  בשירות הציבורי , לשעבר במהל% שנת הצינו  שלה  בענייני  הנוגעי  לה  או לעסקיה 
 .  לחוק הצינו 3שיתפו עמ  פעולה א  שהדבר היה בניגוד להוראות סעי  

במינהל מקרקעי ישראל ) ' פקיד א"להל  (עובד בכיר לשעבר ,  לחוק הצינו 2על פי סעי  , למשל
 גופי  בענייני  שבה  טיפל " ללא הגבלת זמ  "היה מנוע לייצג לפני המינהל )  המינהל"להל  (

' בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי לאחר סיו  שירותו ייצג פקיד א. במהל% שירותו הציבורי
העובדי  . לפני המינהל גופי  שוני  בשני פרויקטי  באות  ענייני  שבה  טיפל בעת שירותו

__________________ 
 .20.5.2007מיו  ,  ˆÔ‰Î Ô¯˜ '‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·È  )   י (122/07וע   6
 .למעט הרשות לניירות ער   7
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לא מנעו ממנו לעשות כ  א  שהיה , את לקוחותיו בפרויקטי  אלה' שכלפיה  ייצג פקיד א, במינהל
 .זה בניגוד לחוק הצינו 

 3על פי סעי  . המדינהשפרש משירות ) 'להל  פקיד ב(דוגמה נוספת היא עובד בכיר ברשות המסי  
 "לייצג אד  לפניו ולבקש ממנו להעניק לו זכות , הוא היה מנוע מלפנות לכפי  שלו, לחוק הצינו 

בדיקת משרד מבקר .  במש% שנה מיו  סיו  יחסי הכפיפות"בי  בהסכ  ובי  במעשה של רשות 
 הכפי  שלו לשעבר אל' פנה פקיד ב, המדינה העלתה כי כחצי שנה בלבד לאחר תו  יחסי הכפיפות

 . בבקשה להעניק זכות ללקוח וא  קיבל שכר טרחה עבור פנייתו זו, שעבד עדיי  ברשות המסי 
ובו הנחתה את עובדי המדינה , 2007מ חוזר באוקטובר "יצוי  כי בעקבות הביקורת פרסמה נש

. חוקלהקפיד שלא להיות בקשר ע  עובד שפרש א  קיו  הקשר עמו מנוגד להגבלות הקבועות ב
, ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ראוי להבהיר) ייעו)(המשנה ליוע) המשפטי לממשלה 

הוא ; אל לו לתת יד לעברה על חוק הצינו , שא  עובד יודע שעובד שפרש מפר את חוק הצינו 
לדעת משרד מבקר . מ"הודיע כי בכוונתו לבחו  את המלצת מבקר המדינה בעניי  בשיתו  ע  נש

ר נוהל מפורט יותר אשר יקבע הנחיות מפורשות לדר% שבה "מ תפרס  בתקשי"ראוי שנש, המדינה
על הנוהל לחייב ; על עובד מדינה לנהוג במקרה שהוא חושש שפורש מפר את הוראות החוק

  . מ"היוועצות של עובד המדינה ביוע) המשפטי של משרדו או של נש
 אכיפת פסיקות של הוועדה למת  היתרי 

תרי  בראשות שופט בית משפט מחוזי היא הגו  היחיד המוסמ% על פי חוק הצינו  לקבוע ועדת ההי
והיא שדנה בבקשה של הפורש , את תקופת הצינו  ואת ההגבלות החלות על הפורש בתקופה זו

והפרת החלטה שלה משמעה , החלטת הוועדה קובעת את גדרי הצינו  החל על הפורש. לקיצורה
א  , בהירות בעניי  החלטת הוועדה"א  שוררת אי. צינו  על כל הנובע מכ%ציות להוראות חוק ה"אי

מ או ליוע) המשפטי "עליו לפנות לנש, וא  הפורש מבקש לסטות ממנה, יש צור% בפרשנות לה
 . לממשלה ולקבל את אישור  לכ%

מות עובדי  בכירי  בשירות הציבורי אמורי  להוות דוגמה לכל העובדי  באשר לציות לחוק ולנור
נמצא כי מרבית העובדי  . התנהגות ראויות בעת שירות  וא  בעת פרישת  מהשירות הציבורי

הבכירי  בשירות הציבורי פנו לוועדת ההיתרי  א% היו מקרי  שבה  ה  פעלו בדרכי  שאינ  
כ% לגבי שני עובדי  בכירי  . עולות בקנה אחד ע  הוראות החוק או ע  פסיקות ועדת ההיתרי 

. והיא אכ  עשתה כ , מדינה שפנו לוועדת ההיתרי  בבקשה לקצר לה  את תקופת הצינו בשירות ה
 :להל  הפרטי 

התעתד לעבוד בחברה כלכלית גדולה ) ' פקיד ג"להל  (פקיד בכיר לשעבר במשרד האוצר  .1
ועדת ההיתרי  קבעה כי תקופת הצינו  שלו תימש% חודשיי  לאחר פרישתו . בתפקיד בכיר
הבדיקה העלתה כי .  שישה חודשי  לאחר פרישתו בפועל מתפקידו"ירות המדינה הפורמלית מש

השתת  בכמה ישיבות בחברה בה  לא קיבל החלטות ולא קיבל תמורה בגינ  במש% ' פקיד ג
לדעת משרד מבקר המדינה משמעותה של תקופת צינו  היא . חודשיי  לפני תו  תקופת הצינו 

 ג  בדר% שאינה כרוכה בקבלת "זו בחברה בשו  צורה שהעובד אינו רשאי לעבוד בתקופה 
משתתפי  בעת "נוכחות בדיוני  רבי, יתר על כ . החלטות וג  א  אינו מקבל תמורה בגי  עבודתו

שכ  בעיני עובדי , באמו  הציבור בעובדי הציבור, ולו למראית עי , תקופת הצינו  יכולה לפגוע
 . פת צינו החברה ובעיני הציבור הוא נחשב עובד בתקו

) ' פקיד ד"להל  ( במהל% חופשת ההסתגלות שלו קיבל פקיד בכיר לשעבר במשרד האוצר  .2
ועדת ההיתרי  קבעה כי תקופת הצינו  שלו . הצעה לשמש בתפקיד בכיר בחברה גדולה אחרת

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי . תימש% ארבעה חודשי  לאחר מועד פרישתו מהשירות
; בלימוד החומר הנוגע לפעילות החברה לקראת כניסתו לתפקיד'  הצינו  החל פקיד דבמהל% תקופת



  תקציר ב 58דוח שנתי  16
. ע  דירקטורי  וע  בעלי תפקידי  מרכזיי  בה, במסגרת זו נפגש ע  נושאי משרה בחברה

כי פנה אל נציב שירות המדינה ואל היוע) ' בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר פקיד ד
ופעולותיו היו על פי רוח ,  הכללי  החלי  עליו בתקופת הצינו מ ובירר מה ה "המשפטי של נש

כי הנחיותיה , מ ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה"נש. מ"ההנחיות בעל פה שנמסרו לו מנש
בעל פה היו כי אי  מניעה שילמד חומר הנוגע לחברה לקראת כניסתו לתפקיד ללא תמורה ' לפקיד ד

 .ובלא לערב בכ% איש מאנשי החברה
משמעות החוק והחלטת ועדת ההיתרי  היא שאי  לקיי  קשרי עבודה , לדעת משרד מבקר המדינה

הוראות אלה יש . כלשה  בתקופת צינו  ע  מנהלי הגו  שבו האד  מתעתד לעבוד וע  עובדיו
מ להבהיר באופ  "על נש, בהתא . לפרש לחומרה כ% שג  לא תיווצר מראית עי  של קשרי עבודה

ור למועמד לקיי  קשרי עבודה כלשה  ע  מקו  העבודה המיועד לו עד סיו  משמעי שאס"חד
  .תקופת הצינו 

 אכיפה והטמעה של חוק הצינו  בידי שומרי הס 
ל "מטילי  חובה על סמנכ) ר" הוראת התקשי"להל  (ר ליישומו " בתקשי43.63חוק הצינו  והוראה 

על הוראות חוק הצינו  , בי  שהוא זוטרבי  שהוא בכיר ו, משאבי אנוש במשרד ליידע את הפורש
העובד רשאי לפנות ליוע) המשפטי . על העובד הפורש למלא אחר הוראות החוק; והתקנות
מ לקבלת מידע ולייעו) בעניי  "ובאמצעותו ללשכה המשפטית בנש) או ביחידת הסמ%(במשרדו 

  חוות דעת כתובה עוד קובעת ההוראה כי על היוע) המשפטי במשרד להכי. תחולת החוק לגביו
במקרה שהעובד מבקש לקבל היתר מוועדת . מ את אישורו לה"ולבקש מהיוע) המשפטי של נש
מ אמור להשיב לוועדה מטע  השירות "היוע) המשפטי של נש, ההיתרי  לקצר את תקופת הצינו 
 .לאחר קבלת חוות דעת של המשרד

קיד מרכזי בהטמעת הוראות חוק יש לה תפ; מ היא שומר ס  חיצוני של משרדי הממשלה"נש .1
בדר% של , הטמעה זו יכולה להיעשות באמצעות פעולות הדרכה ופרסומי  שוטפי . הצינו  בה 

 .  בייזו  חקיקה"ר ובמידת הצור% "שינויי  בתקשי
מ לא יצרה נוהל "הבדיקה העלתה כי נש. מ בעניי  זה"משרד מבקר המדינה בדק את פעולות נש

מ ג  לא פעלה "נש .כנדרש, ו  מצבי  שבגינ  יש לפנות לוועדת ההיתרי ומנגנוני  שמטרת  לחש
 4את עמדתה בעניי  תחולת הוראות סעי  : די הצור% להטמעת הוראות חוק הצינו  בקרב העובדי 

לחוק הצינו  על מייצגי  של בני אד  או גופי  שהוענקה לה  זכות לא הפיצה אלא שלוש שני  
 מדי שנה את הוראות חוק הצינו  ולא הפיצה את פסיקות ועדת היא לא רעננה; לאחר גיבושה

מ הייתה הפצת פסיקות עקרוניות של ועדת ההיתרי  "הפעולה העיקרית שאותה נקטה נש. ההיתרי 
הפורש קיבל הודעה סטנדרטית שהפנתה אותו , ככלל. לי  וליועצי  משפטיי  מעת לעת"לסמנכ

, כאמור לעיל.  א  לאחר שפרש"ולעתי  ,  נוס ר ולהוראות החוק ללא הסבר"להוראות התקשי
 .תרבות ארגונית של התעלמות מהוראות החוק ומפסיקות ועדת ההיתרי , בי  השאר, התוצאה היא

אי  להסתפק בהטלת האחריות לציות לחוק הצינו  על העובד הפורש , לדעת משרד מבקר המדינה
רש מהשירות הציבורי בכתב ליוע) מ לקבוע שבמסגרת הליכי הפרישה ידווח הפו"על נש; בלבד

על הגו  שבו , מוקד  ככל האפשר וכל עוד לא פרש פורמלית מהשירות, המשפטי של משרדו
.  במסגרת תפקידו בשירות" א  היו "על התפקיד המיועד לו בו ועל הקשרי  שהיו לו עמו , יעבוד

. כנדרש, מ"שפטי של נשהיוע) המשפטי יבח  את המידע ויעביר את חוות דעתו המנומקת ליוע) המ
 .זה האחרו  יקבע א  יש לפנות לוועדה למת  היתרי 

עורכת הדי  , בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי היועצת המשפטית של משרד האוצר .2
לא נהגו על פי , ר יזהר טל"עור% די  ד, והיוע) המשפטי לשעבר של משרד התקשורת, ימימה מזוז

ה  נתנו לו חוות דעת בעל פה ולא דיווחו ,  על פורש חובת צינו  כאשר סברו שלא חלה"ר "התקשי
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מ לשנ  אפוא ג  ליועצי  המשפטיי  כי "על נש. ר"כנדרש בתקשי, מ"על כ% ליוע) המשפטי של נש
  .ר"עליה  לפעול ליישו  הוראות חוק הצינו  והתקשי
 יישו  חובת הצינו  ברשות לניירות ער  

קובע כי תוק  רשות לניירות , ) חוק ניירות ער%"להל   (1968"ח"תשכ,  בחוק ניירות ער2%סעי  
 בחוק ניירות 10סעי  .  של ציבור המשקיעי ושתפקידה יהיה שמירת ענייני)  הרשות"להל  (ער% 

שכר  וגמלאותיה  של עובדי הרשות יהיו , תנאי עבודת , מינוָי , כי קבלת , בי  השאר, ער% קובע
א לחוק 10 החיל על עובדי הרשות את הוראות סעי  1997חוק משנת תיקו  ל. כשל עובדי המדינה

 תקופת צינו  של שלושה חודשי  לעובד הרשות "ניירות ער% הקובעות את ההגבלות לאחר פרישה 
 . אשר מעוניי  לעבוד עבור חבר בורסה

 שלושה חודשי  מיו  פרישתו אסור, משרד מבקר המדינה מציי  כי בעוד לפי חוק ניירות ער%
לעובד הרשות שפרש לקבל זכות או טובת הנאה מאד  שעמד בקשרי  ע  הרשות במש% השנה 

 לחוק 4בהתא  להוראות סעי  , למרבית עובדי הציבור נקבעה, שקדמה ליו  פרישתו של העובד
 . 8לפחות, תקופת צינו  של שנה, הצינו 

הרשות , לעומת זאת; ירי המדינה משתתפת רק באופ  חלקי במימו  תקופת הצינו  של עובדיה הבכ
שִמשכה רבע מתקופת הצינו  של עובדי , לניירות ער% מימנה את כל תקופת הצינו  של בכיריה

 .המדינה
השוויו  בי  ההגבלות המוטלות על כל עובדי הציבור לבי  ההגבלות המוטלות על עובדי "לנוכח אי

ראוי שמשרד המשפטי  , ינהלדעת משרד מבקר המד, הרשות לניירות ער% בעניי  תקופת הצינו 
ומשרד האוצר יבחנו א  לרשות ניירות ער% ולעובדיה יש אמנ  מאפייני  מיוחדי  היכולי  

 . להצדיק את ההסדר השונה ואת סוגיית מימו  תקופת הצינו 
ר הרשות לניירות ער% בדבר קיצור תקופת צינו  או ביטולה תהיינה "ראוי כי ההחלטות של יו

נמצא כי כל . ר הנגזרות מחוק הצינו "בדומה למתחייב מהוראות התקשי,  בכתבמפורטות ומנומקות
, עובד רשות אשר ביקש קיצור או ביטול של תקופת הצינו  הגיש לש  כ% בקשה מפורטת בכתב

. ר הרשות לא נימק את החלטותיו אלא הסתפק באישור קצר ובלתי מנומק של הבקשה"אול  יו
  .2008כי הכינה נוהל בעניי  זה שנכנס לתוק  בינואר בעקבות הביקורת הודיעה הרשות 
 פעולות לשינוי חוק הצינו 

נטע  שמשמעותו היא היוותרות הפורש ללא מקור : מטעמי  אחדי  נמתחה ביקורת על חוק הצינו 
ובגללה למעשה לא נאכ  החוק , בחוק נקבעה סנקציה פלילית בלבד; עד שנה, פרנסה כמה חודשי 

קרב מנהלי  בשירות הציבורי קיי  חשש כי יישומו ירתיע עובדי  פוטנציאליי  ב; בידי הרשויות
שוויו  בי  עובדי רשות ניירות ער% לבי  שאר עובדי "שורר אי; איכותיי  מלהגיע לעבוד בשורותיו
 . הציבור בעניי  מש% תקופת הצינו 

פיצוי על : רכזיי מ בשני ענייני  מ" דנו משרד המשפטי  ונש2002 עד שנת 90"מאמצע שנות ה
כיוו  שמעול  לא הוגש כתב , תקופת הצינו  ושינוי הסנקציה הפלילית בחוק לסנקציה משמעתית

. התברר שהדיוני  לשינוי חוק הצינו  הגיעו למבוי סתו . אישו  פלילי בגי  הפרת חוק הצינו 

__________________ 
ופת הצינו  תק, )נוסח משולב(1958 ח"התשי, בחוק מבקר המדינה) 2)(ב (22בהתא  להוראות סעי    8

 .של עובדי מבקר המדינה היא שנתיי 
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ת העוסקי  בדבר לא הצליחו להגיע להסכמה לגבי האמצעי  שיש לנקוט כדי להגביר א

 . האפקטיביות של החוק
ממצאי הדוח מצביעי  על הצור% בנקיטה מיידית של צעדי  על מנת , לדעת משרד מבקר המדינה

: לש  כ% יש לבחו  את אלה. שחוק הצינו  ייוש  על ידי עובדי הציבור וייאכ  על ידי רשויות החוק
הטמעת ; תקופת הצינו עמדת המדינה לגבי תשלו  פיצוי לפורש בגי  ; ר"שינויי  בחוק ובתקשי

  .הגברת האכיפה של החוק; החוק בקרב עובדי הציבור
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המחייב את , כוננות כפי שהיא מופעלת כיו  בשירות המדינה היא מצב תפקודי
כדי לתת מענה מיידי לבעיות )  כונ  להל  (העובד שהועמד בו להיות זמי  ומוכ  

כל ; או למטלות שמתעוררות לאחר שעות העבודה הרגילות במשרדי הממשלה
 ).  תוספת כוננות להל  ( תשלו  בגי  היותו כונ  לפי צורכי המשרד ותמורת, זאת

ההחלטה להעמיד עובד או קבוצה מסוימת של עובדי  במצב של כוננות היא 
. פעמי  כורח המציאות בענפי עבודה ובתחומי פעולה שאינ  סובלי  דיחוי

תחומי  אלה ועמ  הכוננות כצור  עשויי  להיות קשורי  לגודל הסיכו  והנזק 
פגיעה בתהליכי  של ; פגיעה ברכוש; פגיעה בחיי אד : כגו , נותשבהיעדר כונ
פגיעה בתחזוקה נאותה של ; פגיעה בשירותי  ומוצרי  חיוניי ; מחקר ופיתוח

  . וטיפול בתקלות דחופות שעיכוב בטיפול בה  יגרו  נזק; מתקני  ותשתיות
 פעולות הביקורת

ד מבקר המדינה את הכוננויות לקבוצות בהסתמ  על ההסדרי  הנורמטיביי  הקיימי  סיווג משר
ההסדר .  2;   ) כוננות סטטוטורית להל  (ההסדרי  הקבועי  בחוקי  ובתקנות שוני  .  1:   הבאות

הנחיות והוראות נציב שירות המדינה .  3;   ) כוננות הסכמית להל  (הקבוע בהסכ  שכר קיבוצי 
 כוננות  להל  (ובאישור נציבות שירות המדינה , 1יפי קביעת האחראל.  4;   ) כוננות ייעודית להל  (

 ). מינהלית
 עולה כי תקציב הכוננות המעודכ  למשרדי הממשלה ויחידות הסמ  עמד 2006מנתוני השכר לשנת 

לפי נתוני משרד האוצר תקציב . ח" מיליו  ש841.4ח וההוצאה בפועל על " מיליו  ש787.6על 
 .ח" מיליו  ש790 כ עמד על 2007הכוננות המעודכ  לשנת 

.  ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על הכוננויות בשירות המדינה2007ספטמבר  בחודשי  מרס
שעליו נשעני  משרדי ) 'כללי  וכד, הוראות(הבסיס הנורמטיבי ) א: (בעיקר נבדקו ההיבטי  הבאי 

, קי עמידת משרדי הממשלה בחו) ב(; ממשלה בבוא  לקבוע את הצור  בכוננות ולהפעילה
בקרה ופיקוח על ביצוע כוננויות וסדרי תשלו  , דיווח, רישו , בהוראות ובכללי  בעניי  סדרי תכנו 

שבה  נדרשת הכוננות בשל , הביקורת הקיפה מדג  של משרדי ממשלה ויחידות סמ . בגינ 
, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וביחידות הסמ  שלו: משימותיה  ובשל תנאי עבודת  הייחודיי 

; המשרד להגנת הסביבה; )משרד החקלאות  להל  (מינהל למחקר חקלאי והשירותי  הוטרינריי  ה
נציבות שירות המדינה ; )מ" שע להל  (שירות עיבודי  ממוכני  ברשות המסי  ; משרד הרווחה

בדיקות השלמה . 2בתי חולי  ממשלתיי  ושל שירותי בריאות כללית; ) " הנציבות או נש להל  (

__________________ 
סג  מנהל , מנהל יחידת סמ , סג  מנהל כללי למינהל ולמשאבי אנוש"ר האחראי הוא "על פי התקשי  1

בעל תפקיד אחר שהמנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת ; יחידת סמ  למינהל ולמשאבי אנוש
 ).  האחראי להל  " ('אחראי'ת הסמ  מינה אותו להיו

סוגיות בסדרי מינהל של "בפרק ,  ראו בדוח שנתי זה לעניי  הפעלת כוננויות בבתי חולי  ממשלתיי    2
 ".בתי חולי 
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החשב הכללי , ) הממונה על השכר להל  (פי הממונה על השכר והסכמי עבודה נעשו באג

  .והתקציבי  שבמשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

 סדרי הפעלה של כוננויות מינהליות
˙ È Ï Â Ú Ù ˙  ‰ ¯ „ ‚ ‰  ¯ „ Ú È   להל  (על א, השימוש הרב שנעשה בתקנו  שירות המדינה  :‰

אי  בו הגדרה מפורשת ותפעולית , "ננותכו"ובשגרת העבודה בשירות המדינה במונח ) ר"התקשי
, ככלי ניהולי, ר תיחו  של השימוש בכוננות"אי  בהוראות התקשי. של מונח זה אלא במשתמע

לעומת השימוש בכלי  , וייחודו לסוגי בעיות או מטלות המתעוררות לאחר שעות העבודה הרגילות
השוני בי  הכוננות ותוספת השכר . תקריאות פתע ותורנויו,  שעות נוספות כגו  , ניהוליי  אחרי 

בגינה לבי  הכלי  האחרי  הוא שהכוננות מהווה תוספת שכר ללא תלות א  הייתה קריאה של 
ואילו הכלי  האחרי  והשכר בגינ  מותני  באירועי  שאירעו ובהשקעת עבודה , העובד או לא

 . בפועל
ביניה  מרחיבות או , נויות שונותקיי  פתח לפרש, כאמור, בהיעדר הגדרות תפעוליות של כוננות

כמענה למשימה שיש לבצעה לאחר שעות , של הצור  להעמיד עובד פלוני בכוננות, מצמצמות
בכלל זה נמצאו מקרי  שלצור  פעילויות שיש לבצע  אחרי שעות העבודה ; העבודה הרגילות

העסקת עובד הופעלה כוננות כאשר מנגד המענה המינהלי הסביר לה  עשוי להיות , הרגילות
 . במסגרת שעות נוספות או קריאות פתע

מהבדיקה שער  משרד מבקר המדינה עלה שנעשה לעתי  שימוש לא ראוי בכוננות לצור  השלמת 
,  לאחר שעות העבודה הרגילות  משימות צפויות ושגרתיות במהות   משימות מינהליות מסוימות 

 .ות שעות נוספות לפי משימהכשדר  המל  לביצוע  א, א  ה  דחופות הייתה באמצע
 פנה מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה לאחראי בבקשה לצר, 2003בדצמבר : כ  לדוגמה

... היא למעשה מרכזת ממונה על ענ, התכנו "בנימוק ש, למקבלי תוספת הכוננות עובדת מסוימת
; "המאוחרותוכ  פעילה בועדות הארציות והמקומיות בשעות לא שגרתיות כולל בשעות הערב 

 .הנציבות אישרה את הבקשה
 בהנמקת הצור  בכוננויות של עובדת מסוימת שממלאה תפקיד סג  ממונה  דוגמה נוספת 

כי ,  הממונה על מחלקת המשכורת2006ציינה במאי , בחשבות המינהל למחקר חקלאי) משכורת(
, [...]דתה של קיבלה בנוס, לעבודתה במחלקת משכורת חלק מעבו[...]  העובדת 1.1.06 ב"

לא התנתה תוספת עבודתה בכל ] העובדת. [כתוצאה מכ  עלתה תעסוקתה בהיק, משמעותי ביותר
למעשה ] העובדת. [ חודשי  בדייקנות ובהצלחה רבה10מאיד  הינה מבצעת עבודתה מזה . תנאי

ובגלל המספר הרב של חוקרי  , ל ולשבתו "אחראית על החוקרי  היוצאי  להשתלמויות בחו
צאי  להשתלמויות נאלצת להישאר בעבודה מעבר לשעות הנוספות המאושרות לה על מנת היו

הנציבות ". ולא פע  החוקרי  מאלצי  אותה לעזור לה  אחרי שעות העבודה, לסיי  את העבודה
 .אישרה את הבקשה לתוספת הכוננות
סר שוויוניות באופ  עלול ליצור חוסר עקביות וא, חו, כאמור, היעדר הגדרות תפעוליות של כוננות

לאופ  שבו נעשה שימוש . קבלת החלטות של האחראי  בנוגע להעמדת עובדי  במצבי  של כוננות
 . במת  הכוננות והתשלו  בגינה עלולה להיות ג  השלכה רוחבית על מערכת השכר במשרד

˙ Â   Â Î ‰  Ô È È  Ú ·  ˙ Ú „  Ï Â ˜ È ˘  ˙ È È  · ‰ Â  ‰ ˜ Ó  ‰ ‰  ˙ · Â Á:  על פי סדרי מינהל
 חייבת להיות מנומקת ומוסדרת בהלי    ככל החלטה מינהלית  ר  בכוננות קביעת הצו, תקי 
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יישומו של תהלי  מעי  זה . 3לבקרה ולפיקוח, אחוד ונתו  לבדיקה, שהוא שקו,, מינהלי ראוי
בהקשר של החלטות בדבר אישור תוספת כוננות לעובדי המדינה מחייב נקיטת כמה פעולות 

הא  מדובר : לדוגמה; ידה ייחודיות לבחינת הצור  בכוננותקביעת אמות מ. 1: ובה , חיוניות
; פגיעה בתהליכי עבודה וכדומה, נזק לרכוש, במענה לבעיות הכרוכות במניעת סיכו  בחיי אד 

 הא  יש להפעיל כוננות או שנית   שקילת חלופות . 2; ועוד, הא  האירוע הוא אירוע שכיח או לאו
 הבניית שיקול הדעת בעניי   פעולות אלה ייקראו להל  . לתת מענה לאירוע בדרכי  חלופיות

לתת דגש מיוחד להבניית שיקול הדעת ככל שהקביעה להעמיד עובד , אפוא, מ  הראוי. הכוננות
מהותי ישיר לתהליכי  ולמצבי  מסוי  בכוננות מתייחסת לתפקיד שבדר  כלל אי  בו קשר תפקודי

 . כפי שצוינו לעיל, חירו 
אול  ה  אינ  , ר מציינות את חובת האחראי לנמק את הצור  בכוננות"שיאמנ  הוראות התק

אמות מידה ייחודיות לקביעת הצור  בכוננות ובכלל זה לא מחייבות לבחו  , מפרטות כאמור לעיל
ה  ג  אינ  מחייבות לבחו  תקופתית את הצור  בהמש  הפעלת ; את הצור  מול חלופות אחרות

יצוי  . ו  הלי  של הסקת מסקנות והפקת לקחי  מהפעלת הכוננויותואינ  מורות על קי, הכוננות
 2004שנבדקו בשני  , בהקשר זה כי עיו  בפניותיה  לנציבות של האחראי  במשרדי הממשלה

בעניי  העמדת עובדי  מסוימי  בכוננות העלה כי לרוב ה  לא קיימו בחינה סדורה של , 2007
 .ול חלופות אחרותהצור  בכוננות ובכלל זה בחינת הצור  מ

Ô Ó Â Ò ¯ Ù Â  ˙ Â È Â   Â Î  Ô Â  Î ˙  È ¯ „ Ò: כי תכנית הכוננויות החודשית , ר נקבע"בתקשי
המאושרת והמפרטת את שמות הכונני  וסדר יומ  תפורס  בלוח המודעות ביחידה ותובא לידיעת 

אול  בדיקה שער  משרד מבקר המדינה . כל העובדי  העשויי  להזדקק במהל  עבודת  לכונ 
 במרבית היחידות במשרדי הממשלה שנבדקו לא מתפרסמת תכנית כוננות על גבי לוח העלתה כי

 . ר"מודעות כפי שמחייב התקשי
Âס ¯ ˜ ˘  Ì È Ú Â ¯ È ‡  Ï Ú Â  ˙ Â È Â   Â Î  ˙ Ï Ú Ù ‰  Ï Ú  Á Â Â È „  È ¯ ר קובע " התקשי:„
את , בתו  הכוננות, בכל יחידה בה קיימי  כונני  ינוהל ספר כונני  בו ירשו  כל כונ  מדי יו "ש

 ".  שאירעו בעת היותו כונ האירועי
האחראי  במשרדי הממשלה שנבדקו לא פעלו להטמעתה של הוראה זו ביחידות שבה  , אול 

ביחידות אלו אי  מנהלי  יומני כוננות והכונני  אינ  מדווחי  ; הועמדו עובדיה  במצב של כוננות
 .ר"כנדרש בהוראות התקשי, על האירועי  שאירעו בעת הכוננות

 Ï Ú  ˙ ¯ Â ˜ È ·˙ Â   Â Î ‰  Ú Â ˆ È על האחראי לערו  ביקורת לעיתי  ", ר"על פי התקשי :·
על ידי התקשרות טלפונית לכונני  או על ידי כל דר  אחרת שיראה , מזומנות על ביצוע הכוננויות

האחראי  במשרדי הממשלה שנבדקו לא נהגו לערו  ביקורת על סדרי ביצוע כוננויות , אול ". לו
 .ר"קשיביחידותיה  לפי הוראות הת

פיקוח ובקרה פוגע ביכולת להבטיח שהכוננות תתבצע , ר בדבר תכנו "מילוי הוראות התקשי אי
 . בשעת הצור  הלכה למעשה וכי יעשה בה שימוש רק במקרי  שבה  קיי  צור  ממשי ומהותי בכ 

¯ Î ˘  ˙ Ù Ò Â ˙ Î  ˙ ˘ Ó ˘ Ó ‰  ˙ Â   Â Î:   נמצא כי לעתי  משתמשות ההנהלות של משרדי
" שקט תעשייתי"ורי בתשלו  תוספת כוננות לעובדיה  כאמצעי להשגת ומוסדות במגזר הציב

 . לצור  מת  תוספות שכר גרידא, בשגרת עבודת  ובמצבי  של סכסוכי עבודה
הועלו מקרי  שבה  הממונה על השכר ואג, התקציבי  במשרד האוצר נענה לדרישות ועדי 

בהיעדר הגדרה תפעולית של , דינהלדעת משרד מבקר המ.  במטרה לפתור סכסוכי עבודה העובדי  
, כאמור לעיל, המונח כוננות ובהיעדר כללי  וקווי  המנחי  בעניי  הנמקה של הצור  בכוננות

__________________ 
, "עבודת המטה במשרדי הממשלה"בפרק ) È˙ ˘ ÁÂ„53· ' ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2003 בעניי  זה ראו   3

 . 5' עמ



  תקציר ב 58דוח שנתי  22
עלול אישור הכוננות אגב פתרו  סכסוכי , ובהיעדר בקרה ראויה על אישור ועל הפעלה של כוננויות

וות הוצאה לא ראויה מהקופה ולה, עבודה להפו  לתוספת שכר בלי שניתנת תמורה מטע  העובד
 . הציבורית תו  פגיעה בסדרי מינהל תקי 

˙ Â   Â Î  ˙ Ù Ò Â ˙  Ì Â Ï ˘ ˙  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ · Â  Á Â Â È „  È ¯ „ Ò: משרד מבקר המדינה העלה 
כי עובדי  אחדי  במשרד החקלאות ובמשרד , כ  בבדיקה אקראית נמצא. ליקויי  בסדרי הבקרה

על א, שהייתה חפיפה בי  . ה נוספותהרווחה דיווחו על ביצוע כוננות בעת שעבדו שעות עבוד
 ג   שילמו המשרדי  לאות  עובדי  תשלו  כפול , שעות העבודה הנוספות לבי  שעות הכוננות

 . עבור שעות נוספות וג  עבור כוננות
ר קיבלו עובדי  אחדי  במשרדי  שנבדקו ג  תוספת כוננות וג  תשלו  "בניגוד להוראות התקשי

מ "עובדי  רבי  בשע: לדוגמה.  מער  שעת עבודה70% 400%ל עבור קריאות פתע בגובה ש
מקבלי  תשלו  ה  עבור כוננויות וה  עבור קריאות פתע כאשר התשלומי  עבור קריאות הפתע 

 .נעשו בחודשי  שבה  היו העובדי  כונני  בחלק מהחודש
מנוחה עובדי  אחדי  במשרד החקלאות ובמשרד הרווחה דיווחו על ביצוע כוננות בחופשות 

ומחלקות המשכורת במשרדי  אלה אישרו את התשלומי  על פי הדיווחי  , ובחופשות מחלה
  . האמורי 

 כוננות ייעודית וכוננויות סטטוטוריות, כוננות הסכמית
מבדיקת סדרי התכנו  והדיווח על הכוננויות ההסכמיות והייעודיות במשרדי  שנכללו בביקורת 

ג  לגביה  לא נהגו מנהלי היחידות לערו  תכנית כוננויות , ליותנמצא כי בדומה לכוננויות המינה
 . ר המנחה על ניהול יומ  כוננות"ולא הקפידו על אכיפת הוראת התקשי

Ì È Ï Â Á  È ˙ · ·  Ì È ‡ Ù Â ¯  Ï ˘  ˙ Â È Ó Î Ò ‰  ˙ Â È Â   Â Î:  הבדיקה העלתה כי במחלקות
) מתוכננתבכוננות (ובחדרי המיו  של בתי החולי  אי  רושמי  את שמות הרופאי  הכונני  

המתייצבי  בבית החולי  במהל  הכוננות בעקבות פנייה מהרופא התור  או מגור  אחר בבית 
 . החולי  ואת זמ  בוא 

כי הרופא הכונ  לא יעסוק בזמ  הכוננות בכל עבודה ,  נקבע2003בחוזר מינהל הרפואה מינואר 
לא "כי , ר נקבע"ות התקשיג  בהורא.  שאיננה קשורה לעבודתו במוסד שבו הוא מבצע את הכוננות

לרבות ... יינת  היתר לפרקטיקה פרטית במסגרת שעות העבודה הנהוגות במקו  עבודתו של העובד
בבדיקה אקראית נמצא כי רופאי  אחדי  המועסקי  , אול ". בזמ  כוננויות מתוכננות ותורנויות

עסקו , ת כלליתה  ממשלתיי  וה  של שירותי בריאו, בבתי החולי  שבה  נערכה הביקורת
בעת שהיו בכוננות , כגו  מת  שירות למבוטחי קופות חולי , בפרקטיקה פרטית או בעבודה פרטית

יחידות או , ובה  מנהלי מחלקות, יצוי  כי ע  רופאי  אלה נמני  רופאי  בכירי . בבתי החולי 
 . מכוני 

  לעבודתו בבית החולי  הדעת נותנת שכאשר רופא כונ  עוסק בעת כוננות בעבודה שאינה קשורה 
א  הוא נענה לקריאה , ומצד אחר; מצד אחד לא תמיד יש ביכולתו להיענות לקריאה מבית החולי 

 .  אי  ביכולתו לספק שירות למבוטחי הקופות שהוזמנו אליו, מבית החולי 
 Ì È ˙ Â ¯ È ˘ ·  Ì È ¯ È Î · ‰  Ï ˘  ˙ Â È Â   Â Î ‰  Û ˜ È ‰  ˙ Ï „ ‚ ‰  È ¯ „ Ò

Ì È È ¯  È ¯ Ë Â Â  החליט הממונה 2002בפברואר ; כוננויות הסכמיותבשירות הווטרינרי קיימות  :‰
 כוננויות לחודש למנהל השירותי  43.5 עד  על השכר דאז לאשר הגדלה של מכסת הכוננויות 

 30כי לנוכח העובדה שמספר הימי  ברוב החודשי  הוא , משרד מבקר המדינה מעיר. הווטרינריי 
ג  החלטתו לאשר ; במבחני הסבירותהחלטתו של הממונה על השכר דאז אינה עומדת , 31או 

 כוננויות חודשיות לסג  מנהל השירותי  הווטרינריי  ולמנהל 28.3מכסת כוננויות בהיק, של 
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מאחר שבנוס, , וזאת. המכו  הווטרינרי חורגת לדעת משרד מבקר המדינה ממתח  הסבירות
 .  וג  ביקורי שבתלכוננויות האמורות מבצעי  במהל  החודש בעלי תפקידי  אלה ג  תורנויות

‰ · È · Ò ‰  ˙  ‚ ‰ Ï  „ ¯ ˘ Ó ·  Ì È  Î Â Ò Ó  Ì È ¯ Ó Â Á  È   Â Î:  משרד מבקר המדינה
ייעודיות והסכמיות כפי שצוי  , כי בשונה מהממצאי  בדבר סדרי הפעלת כוננויות מינהליות, מציי 
. ר"נמצא כי תכנו  כוננויות חומרי  מסוכני  והדיווח על ביצוע  נעשי  על פי הוראות התקשי, לעיל
בבדיקה , אול . ולכ  יש צור  בכוננות כל ימות החודש, ו  החומרי  המסוכני  הוא רווי סיכוני תח

הועלה חשש שהיעדרות ממושכת של אחד הכונני  עלולה לגרו  לכ  שבחלק מימי החודש יחסר 
  . ועל המשרד להגנת הסביבה והנציבות לתת את דעת  על כ , כונ 

 סיכו  והמלצות
לתי אשר מפעיל מער  כוננויות יגדיר נהלי  מפורטי  וייחודיי  בעניי  ראוי שכל משרד ממש

בכלל זה על משרדי הממשלה לבחו  . התואמי  את משימותיו ואת סביבתו הארגונית, כוננויות
כמו ג  לתחקר אירועי  , את הצור  בהמש  קיומה של הכוננות, לאחר שהפעילו כוננות, תקופתית

 .והכל תחת הבקרות הנדרשות, מעשה ולהפיק לקחי  מהפעלה זושבה  הופעלה הכוננות הלכה ל
מ  , לאור ההיק, הכספי הניכר של עלות הכוננויות ולאור הממצאי  בדבר אופ  השימוש בכוננויות

לאחר שנבח  השימוש בכל , הראוי לצמצ  את השימוש בכוננויות א  ורק למקרי  ההכרחיי 
 מצבי  שבה  משתמשי  בתשלו  עבור כוננויות הדבר נדרש על מנת למנוע. החלופות האחרות

   .כהטבת שכר בלתי ראויה
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אופ  הסדרת . מדינה ריבונית מחליטה מי יבוא בשעריה ומי יזכה להישאר בה
, נקבע בחוק הכניסה לישראל)  זרי  להל  (הטיפול במי שאינ  אזרחי ישראל 

המקנה לשר הפני  סמכות לתת , ) חוק הכניסה לישראל להל   (1952 ב"התשי
 ישיבה בישראל ולהרחיק ממנה זר השוהה בה שלא לזרי  אשרות ורישיונות

, )עבירות ושיפוט(בחוק למניעת הסתננות ).  שוהה שלא כדי  להל  (כדי  
נקבע הסדר מיוחד החל על מי , ) החוק למניעת הסתננות להל   (1954 ד"התשי

 1שנכנס לישראל ובעת כניסתו היה אזרח אחת מהמדינות המצוינות בחוק
שר הביטחו  אחראי לביצוע חוק . 2) מסתנ  להל  ( ישראל הנחשבות עוינות את

 .והוא מוסמ% להורות לגרש מסתנ  ולהחזיקו במשמורת עד גירושו, זה
על הרכבה הדמוגרפי ועל , לצד זכותה של המדינה לשמור על צביונה הלאומי

עומדי  , מכלול אינטרסי  אחרי  הנוגעי  להבטחת ריבונותה וביטחונה
 חתמה ישראל על 1951בשנת . ליי  של הגנה על זכויות אד עקרונות אוניברס

אמנת ).  אמנת הפליטי  להל  (לאומית בדבר מעמד  של פליטי   אמנה בי 
הפליטי  מגדירה מיהו פליט וכוללת הנחיות בדבר המעמד החוקי של הפליטי  

לפי האמנה אסור למדינה לגרש פליט או להחזירו . וזכויותיה  באר& המקלט
ע  זאת האמנה קובעת כי פליט .  שבה  תישק' סכנה לחייו או לחירותולארצות

אינו זכאי להגנה מגירוש א  הוא מסכ  את ביטחונה של מדינת המקלט או את 
 .אזרחיה
 כי מתגברת מגמת ההסתננות מגבול 3 מצאו גופי הביטחו  והאכיפה2005משנת 

 רבי . ינימצרי  לישראל של פליטי  המחפשי  בתחומה עבודה ומקלט מד
חלק  ; 4שהיא מדינה הנחשבת עוינת את ישראל, מהמסתנני  ה  אזרחי סוד 

זמ  קצר לאחר . וטובח בתושביבסוד  שהממשל המרכזי , תושבי חבל דארפור
  .שהסתננו האזרחי  הסודניי  לישראל ה  ביקשו מקלט מדיני בתחומה

 פעולות הביקורת
המדינה את הטיפול במבקשי מקלט מדיני  בדק משרד מבקר 2007ספטמבר  בחודשי  אפריל

, הביקורת נעשתה במשרד הפני . ובכלל  מבקשי מקלט שהסתננו לישראל דר  מצרי , בישראל

__________________ 
 . ותימ עירק, ירד , סעודיה, סוריה, מצרי , לבנו   1
בנוס  מטופלי  על פי החוק למניעת הסתננות אזרחי מדינות שלפי הערכת מערכת הביטחו  נחשבות   2

 .עוינות את ישראל בה  אזרחי סוד 
 .ל ומשטרת ישראל"צה  3
 .עמדת גופי מערכת הביטחו  היא שסוד  היא מדינה התומכת בטרור האסלאמי  4
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בדיקות . ל ובמשרד החו#"בצה, ) מינהלת ההגירה להל  (במינהלת ההגירה במשטרת ישראל 

  .ובמשרד המשפטי ) ס" שב להל  (השלמה בוצעו בשירות בתי הסוהר 
 י הממצאי עיקר

 סדרי הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל 
לפי נוהל . בידי שר הפני  נתונה הסמכות לאשר מת  מעמד של פליט למבקש מקלט בישראל

משרדית הדנה  החלטה זו מתבססת על המלצה של ועדה בי , מבקשי מקלט של משרד הפני 
מי ).  נציבות הפליטי  הל  ל(  לפליטי  "בממצאי בדיקתה של הנציגות בישראל של נציב האו

שהגיש בקשה למקלט מדיני ונציבות הפליטי  המליצה לאשרה זכאי לקבל ממשרד הפני  אשרת 
זכאי , מי שהוכר כפליט. עד שתתקבל החלטה סופית בעניינו, שהייה ורישיו  עבודה בישראל

 .חותוהמקנה לו זכות לשהות בישראל עד שישתנה המצב באר# אזר, לרישיו  ישיבה מתאי 

 הטיפול בבקשות  משרד מבקר המדינה העלה שהטיפול בבקשות למקלט מדיני אור  זמ  רב 
והטיפול בבקשות של מי שנציבות הפליטי  , הנדחות על הס% אור  כשישה חודשי  בממוצע

הטיפול הממוש  .  חודשי  בממוצע33מוצאת שיש מקו  להמשי  ולבחו  את בקשתו אור  
משו  שבתקופת ביניי  ,  שיש סבירות גבוהה שיוכרו כפליטי  פוגע בה בעניינ  של מבקשי מקלט

  ה  אינ  נהני  מזכויות המוענקות למי שהוכרו כפליטי  , עד שתתקבל החלטה סופית בעניינ , זו
בד בבד הטיפול הממוש  במבקשי מקלט הנדחי  על . קבלת שירותי בריאות ושירותי  סוציאליי 

מאפשר לה  להמשי  לשהות בישראל ללא חשש מגירוש , לטשה  מרבית מבקשי המק, הס%
מצב זה מכביד על רשויות האכיפה . ממועד הגשת בקשת  לנציבות הפליטי  ועד מועד הרחקת 

משרד הפני  לא נענה לבקשת נציבות הפליטי  . שנדרשות לאתר  ולוודא ששהות  באר# חוקית
  דרכי  אחרות לייעול הטיפול בבקשות לסייע לה בהתמודדות ע  עומס הטיפול בבקשות ולא בח

 .ולקיצורו
תוצאה זו נובעת מכ  . בביקורת התברר כי רק חלק מהזכאי  לאשרת שהייה ועבודה קיבלו אותה

יש מקו  . שרבי  ממבקשי המקלט לא פנו למינהל האוכלוסי  במשרד הפני  לצור  הסדרת מעמד 
כדי להביא לידיעת מבקשי המקלט את שמשרד הפני  יבח  פעולות אפקטיביות אשר יהיה בה  

 .הזכויות העומדות לה  על פי הדי  הישראלי ולאפשר את מימוש 
והוא שרוי בחוסר ודאות , מעמדו של מי שהוכר כפליט נבח  מחדש אחת לשנתיי  או לשלוש שני 

נציג נציבות הפליטי  הציע למשרד הפני  פעמי  . מתמדת לגבי עתידו בישראל כאר# מקלט
לגבש מסלול הדרגתי שיאפשר לפליטי  לייצב את מעמד  ולקבל בישראל מעמד של תושבי אחדות 

  .לא נשקלו הצעות חלופיות והנושא לא הוסדר, אול  ההצעה לא נדונה, קבע
 היערכות לטיפול מערכתי באזרחי  הסודניי  שהסתננו לישראל מגבול מצרי 

ה לישראל מסדיר את הטיפול בשוהי  חוק הכניס: הטיפול באזרחי  סודניי  שהסתננו לישראל
שלא כדי  בישראל וכולל הסדרי  המבטיחי  שימומשו זכויותיה  במסגרת הליכי הרחקת  

שנועד לטפל במסתנני  ממדינות העוינות את , בחוק למניעת הסתננות, לעומת זאת. מישראל
 חזקת  הל  ל(עקב החשש שיש במסתנני  סיכו  ביטחוני לישראל , אי  כל הסדר כזה, ישראל

 ).המסוכנות
נוכח התגברות ההסתננות מהגבול המצרי למטרות מקלט מדיני ועבודה קבע היוע# , 2000במרס 

כי אי  להחיל את חזקת המסוכנות על כלל , ד אליקי  רובינשטיי "עו, המשפטי לממשלה דאז
ופל על פי ומי שאי  בו סיכו  ביטחוני לישראל יט, ל לחקור כל מסתנ "וכי על צה, המסתנני 
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ולא על פי הוראות החוק למניעת הסתננות בידי , אזרחיותהוראות חוק הכניסה לישראל בידי רשויות 
על , )ש" היועמ להל  (ד מני מזוז "עו, חזר היוע# המשפטי לממשלה, 2006במרס . רשויות צבאיות

 .הנחיה זאת
 :בדיקת מבקר המדינה העלתה כלהל 

: תה מחלוקת בסוגיית חזקת המסוכנות של האזרחי  הסודניי בקרב גופי מערכת הביטחו  היי .1
עמדת שירות הביטחו  הכללי הייתה שצרי  להחיל את חזקת המסוכנות על כלל האזרחי  

ל סבר כי אי  הצדקה לעמדה זו "צה, לעומת זאת. היות שסוד  היא מדינה התומכת בטרור, הסודניי 
עקב המחלוקת לא יושמה . יש בו סיכו  ביטחוניוכי יש לחקור כל מסתנ  סודני כדי לקבוע א  

מר , ש מממלא מקו  ראש הממשלה דאז" ביקש היועמ2006במרס . ש האמורה"הנחיית היועמ
לגבש עמדה , מר שאול מופז, שר הביטחו  דאזומ, ששימש ראש הממשלה בפועל, אהוד אולמרט

א פנה שוב לראש הממשלה  הו2006בדצמבר ; בסוגיית חזקת המסוכנות ולפעול בהתא  להנחייתו
 הכריעו ראש 2007רק באפריל . וביקש להכריע בסוגיה, מר עמיר פר#, ולשר הביטחו  דאז

ל העלתה שאי  בו סיכו  "הממשלה ושר הביטחו  בסוגיה והורו שמסתנ  אזרח סוד  שחקירה של צה
 .ביטחוני יטופל לפי הוראות חוק הכניסה לישראל

ל הוציא צווי גירוש נגד הגברי  "קת המסוכנות לאחר שצהההכרעה בסוגיית חז עקב אי )א(
עקב כ  נפגעו . ה  הוחזקו במשמורת לפי החוק למניעת הסתננות, שבקרב האזרחי  הסודניי 

לא הייתה ביקורת שיפוטית על החזקת  במשמורת ולא נשקלו לגביה  חלופות : זכויותיה 
כאת ביקורת שיפוטית מיוחדת זמנית  הורה שר הביטחו  להקי  ער2006רק באוגוסט . משמורת

אול  ג  לאחר שהוקמה אותה ערכאה , שתדו  בהחזקת  במשמורת של האזרחי  הסודניי 
וא% ה  התקיימו , התקיימו הליכי  כאלה רק בעניי  מקצת האזרחי  הסודניי  שהוחזקו במשמורת

 .באיחור
 א% שלא נשללה חזקת  ל אשר לנשי  ולילדי  שבקרב האזרחי  הסודניי  שהסתננו לישרא )ב(

ל חלק מהנשי  "בפועל שחרר צה. ל הקל עליה  ולא החזיק  במעצר"המסוכנות לגביה  צה
והילדי  לחלופות משמורת א  את חלק  הוא שחרר בלי שיובטחו לה  תנאי המחיה הבסיסיי  וא% 

 .הרשויות האזרחיות לא נדרשו לכ 
ש על כ  שאי  הוא ערו  לטפל בנשי  "ל לפני היועמ" התריע צה2005החל מסו% שנת  )ג(

ש חזר "ג  היועמ. ובילדי  אזרחי סוד  וכי חסרה הגדרה ברורה של הגור  האחראי לטיפול בה 
 שיש צור  בהיערכות  שר הביטחו  ,  ראש הממשלה והתריע לפני הגורמי  הנוגעי  בדבר 

ש צור  לפעול בדחיפות א  הוא לא הדגיש לפניה  שי, מערכתית להתמודדות ע  תופעת ההסתננות
 .לטיפול בבעיה ההומניטרית של האזרחי  הסודניי  השוהי  בישראל

 מינהל  לגופי  הנוגעי  בדבר , מר אהוד אולמרט,  הורה ראש הממשלה2007באפריל  .2
 לטפל באזרחי  הסודניי  על פי   ס"מינהלת ההגירה במשטרה ושב, האוכלוסי  שבמשרד הפני 

. בהתא  היה על גופי  אלה להיער  לטיפול באזרחי  הסודניי . ישראלהוראות חוק הכניסה ל
רק באוגוסט . ל"הגופי  האמורי  לא גיבשו תכנית ולא נערכו לטיפול בנושא בשיתו% צה, ואול 
החלו הגופי  , במסגרת תכנית שהתווה ראש הממשלה לטיפול מערכתי באזרחי  הסודניי , 2007

 . הסודניי  על פי חוק הכניסה לישראלהאמורי  להיער  לטיפול באזרחי 
Ì È ¯ ˆ Ó Ï  Ì È   ˙ Ò Ó ‰  ˙ ¯ Ê Á ‰ Â  ˙ Â   ˙ Ò ‰  ˙ Ú È  Ó: בסיכו  דיו  ע  , 2006 במרס

ש הצעה להתמודדות ע  סוגיית ההסתננות לישראל מגבול "גיבש היועמ, הגופי  הנוגעי  בדבר
 בגבול מניעת הסתננות לישראל באמצעות הקמת מכשולי  פיזיי : ההצעה כללה בי  היתר. מצרי 

ש פרט בכתב "היועמ). ש" ההצעה של היועמ להל  (והחזרה למצרי  של מסתנני  בתיאו  עמה 
והשר לביטחו  , שרת החו#, שר הביטחו , את הצעתו לפני ראש הממשלה והשרי  הנוגעי  בדבר

בהצעה הודגש שעל כל המשרדי  הנוגעי  בדבר להיער  לטיפול ). פ" השר לבט להל  (הפני  
 .לגבש בהקד  תכנית למטרה זו ולהקצות לכ  משאבי , נושאמערכתי ב
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˙ Â   ˙ Ò ‰  ˙ Ú È  Ó:שר הביטחו  דאז ושרת החו#,  הביקורת העלתה כי ראש הממשלה ,

 בקשיי  במימוש ההצעה ולא גיבשו 2007ש לא דנו עד אמצע "הצעה של היועמהשאליה  הופנתה 
עלו את הנושא לדיו  בממשלה ולא גורמי  אלה א% לא ה. הצעות חלופיות להתמודדות ע  התופעה

כתוצאה מכ  לא מוצו הדרכי  . הביאו לאישורה הצעות לטיפול בהסתננות האזרחי  הסודניי 
 .למנוע את הסתננות  של אזרחי  סודניי  ממצרי  לשטח ישראל

Ì È ¯ ˆ Ó Ï  Ì È   ˙ Ò Ó ‰  ˙ ¯ Ê Á לאומי מכירי  בזכותה של מדינה   כללי המשפט הבי :‰
המחויבת לעקרונות אמנת , "אר# המקלט הראשונה"נו לתחומה אל להחזיר מבקשי מקלט שהסתנ

לפי הכללי  האמורי  מדינה זכאית שלא , זאת ועוד. שדרכה עברו ממדינות מוצא , הפליטי 
לאותו פליט אמורה נציבות הפליטי  לסייע ; להעניק מקלט מדיני לפליט המסכ  את ביטחונה

 .במציאת מקלט במדינה אחרת
ל ומשרד החו# יתאמו ע  מצרי  דר  להחזרת המסתנני  "צה, שרד הביטחו ש הציע שמ"היועמ

 ל ולמשרד החו# כי אי"אול  בסמו  לאחר גיבוש ההצעה התברר לצה. לתחומה בסמו  לתפיסת 
לא , למרות זאת. בהיעדר שיתו% פעולה מצדה, אפשר להשיב את המסתנני  למצרי  בתיאו  עמה

 ולא הסבו בדחיפות את תשומת לב הממשלה לצור  ל ומשרד החו# לדו  בנושא"חזרו צה
בהיערכות ארוכת טווח הולמת לטיפול באזרחי  הסודניי  בעת שהות  בישראל ולצור  במציאת 

לא ננקטו פעולות נדרשות כדי להגביר את הסיכויי  למציאת , כמו כ . מקלט עבור  במדינה אחרת
  .ות של ישראל לקלוט חלק מה בה  התחייב, מקלט לאזרחי  הסודניי  במדינה שלישית

 סיכו  והמלצות
 סוגיית מבקשי המקלט המדיני בישראל היא סוגיה אנושית רגישה הנוגעת ג  לתדמיתה הבי  

במסגרת טיפולה של ישראל במבקשי המקלט היא נדרשת למצוא איזו  בי  . לאומית של ישראל
טיפול ,  באמצעות מת  מקלט מדיניזכותה להג  על האינטרסי  שלה ובי  מחויבותה לסייע לפליטי 

בביקורת עלה שהתמשכות הטיפול בבקשות למקלט . הומניטרי הול  וסיפוק צורכיה  הבסיסיי 
וה  לא מקבלי  את מלוא , מדיני פוגעת במבקשי המקלט שיש סבירות גבוהה שיוכרו כפליטי 

מקלט הנדחי  על בד בבד התמשכות הטיפול במבקשי ה; הזכויות המאפשרות קיו  הול  בישראל
מצב המכביד על , מאפשרת לה  לשהות בישראל פרק זמ  ארו , שה  מרבית מבקשי המקלט, הס%

ראש , מדינה הנחשבת עוינת את ישראל, אשר למבקשי המקלט אזרחי סוד . רשויות האכיפה
ועקב כ  , הממשלה ושר הביטחו  לא פעלו לבטל במועד את חזקת המסוכנות שהוחלה עליה 

מרבית  במשמורת ללא ביקורת שיפוטית ובלי להחיל עליה  הסדרי  אחרי  המאפשרי  הוחזקו 
. ואילו חלק מהילדי  והנשי  שוחררו בלי שיובטחו לה  תנאי מחיה בסיסיי , שחרור בערבות

, לפני ראש הממשלה, 2006בתחילת , ד מני מזוז"עו, למרות התרעתו של היוע# המשפטי לממשלה
 בעניי  הצור  לגבש בדחיפות תכנית מערכתית לטיפול פ"לבט והשר שרת החו#, שר הביטחו 

בנסיבות אלה לא . 2007הדבר לא נעשה עד אמצע שנת , בכניסת האזרחי  הסודניי  מגבול מצרי 
את , הכפופי  לאות  שרי , משרד הביטחו  והמשרד לביטחו  הפני , מיצו משרד ראש הממשלה

נוס% על כ  . סודניי  כניסה לישראל או להחזיר  למצרי הפעולות הנחוצות כדי למנוע מאזרחי  
 .לא נערכו גופי  אלה לטיפול דחו% בבעיה ההומניטרית של האזרחי  הסודניי  השוהי  בישראל

לבחו  בשיתו% נציבות הפליטי  א  יש , האחראי להסדרת המעמד בישראל, על משרד הפני 
לט מדיני בישראל על מנת שלא לפגוע באפשרותו לסייע בהחשת תהליכי הטיפול בבקשות למק

במבקשי מקלט הזכאי  למעמד של פליט ובד בבד למנוע שהייה ממושכת בישראל של מבקשי 
כמו כ  ראוי שמשרד הפני  יבח  ע  כל הגופי  הנוגעי  . המקלט שבקשותיה  נדחות על הס%

ולמצות את בדבר דר  שתאפשר לכל מבקש מקלט שזכאי לרישיו  ישיבה בישראל לקבל אותו 
בנוס% על משרד הפני  למצות את הדיו  בסוגיית הענקת מעמד של קבע למי . זכויותיו בישראל

 על כל המשרדי  הנוגעי   אשר לטיפול במבקשי המקלט אזרחי סוד  . שהוכרו כפליטי  בישראל
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ולהקפיד , מר אהוד אולמרט, בדבר לפעול בנחרצות ליישומה של התכנית שהתווה ראש הממשלה
בי  שתתאפשר החזרת  של האזרחי  הסודניי  למצרי  . לאומי  קיו  כללי המשפט הבי על

משרדית הולמת לסיפוק צורכיה  של האזרחי  הסודניי   נדרשת היערכות בי , בהקד  ובי  לאו
  .שירותי  סוציאליי  וחינו , במגוו  תחומי  לרבות בריאות



 
 



          
 פרק שני

 

  משרדי הממשלה
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   משרד ראש הממשלה

 הקצאת תקציבי  לחיזוק הצפו 
לאחר סיו  מלחמת לבנו  השנייה קיבלה ממשלת ישראל סדרה של החלטות 
ולפיה  הממשלה מעמידה בראש סדר עדיפויותיה את חיזוק ופיתוח הצפו  

הצפו  וחיפה במסגרת החלטות אלה יזמה הממשלה תכנית לחיזוק . וחיפה
  ). התכנית להל  (

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את ההחלטות הנוגעות לחיזוק הצפו  וחיפה 2007דצמבר  בחודשי  יוני

 משרד  להל  (הבדיקה נעשתה במשרד ראש הממשלה . בעקבות מלחמת לבנו  השנייה ואת יישומ 
בדיקות השלמה .  ובכמה רשויות מקומיות)ת" אג להל  (באג! התקציבי  במשרד האוצר , )מ"רוה

במשרד , )מ" משרד המשנה לרוה להל  (במשרד המשנה לראש הממשלה , נעשו במשרד התחבורה
  . במשרד החינו# ובמשרד התיירות, במשרד הבריאות, במשרד התשתיות, הפני 

 עיקרי הממצאי 
 4 תכנית בהיק! כספי של כהוצגה ה, שהובאו לידיעת הציבור, מ ומשרד האוצר"במסמכי משרד רוה

בהצגה זו יש כדי ליצור ציפיות בקרב הציבור וראשי רשויות בצפו  שהממשלה . ח"מיליארד ש
אול  מתברר כי ההיק! הכולל של התקציב שהקצתה הממשלה . תשקיע תקציבי  בהיק! כזה בצפו 

מתקציבי  ח " מיליארד ש1.2 מה  כ, ח בלבד" מיליארד ש2.8 לתכנית לחיזוק הצפו  היה כ
 מיליארד 1.2 היתרה בס# כ. ח שיינתנו כתוספות תקציב" מיליארד ש1.6 שקיימי  במשרדי  וכ

עוד נמצא כי היק! תקציב זה כולל אמנ  את חיזוק חיפה והצפו  א# ג  את . ח מקורה בתרומות"ש
,  כ יתר על. יישובי עוט! עזה ואשקלו  ולא נקבע הסכו  שיוקצה לכל אחד משני האזורי  בנפרד

 .חלק מתקציב התכנית יועד לפעילות ארצית כמו קידו  ושיווק התיירות
וחלק , הממשלה לא קבעה בתכנית כי משרדי הממשלה יסיטו תקציבי  קיימי  לטובת הצפו 

צביעת התקציבי  והצגת  כחלק . מהמשרדי  צבעו תקציבי  קיימי  בעקבות קבלת התכנית
 . ! התקציבי הכולל של התכניתמהתכנית נותני  תמונה מעוותת של ההיק

בייחוד כאשר , הסתמכות הממשלה על קבלת תרומות בנושאי  שהוחלט כי יקבלו עדיפות עליונה
, מדובר במימו  של פעילות חיונית לאוכלוסייה וכאשר הממשלה נמנעת מלהוביל את הפעילות

ו  של פגיעה בכ# מעבירה הממשלה החלטות ממלכתיות לידיי  פרטיות תו# סיכ. אינה ראויה
אי  , מאחר שהשגת התרומה תלויה ברצונו הטוב של התור . בשיקולי מדיניות ובסדרי עדיפויות

 .הממשלה יכולה להסתמ# על התרומות כעל מקור כספי מובטח למימוש התכנית
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מ או לכל גור  ממשלתי אחר אי  מידע על ההיק! הכולל של התרומות "למשרד המשנה לרוה

אי  בידי . לה  לא  הועברו התרומות שהגיעו מרחבי העול  בעקבות המלחמהולא ידוע , שהתקבלו
 .ת מתודולוגיה לרישו  התרומות בתקציב המדינה"אג

נמצא כי בשלבי הביצוע הראשוני  של התכנית לא בוצעו פיקוח ובקרה נאותי  בעניינה וכי רק 
ע  ) ג! תיאו  ובקרה א להל  ( התקשר אג! תיאו  ובקרה במשרד ראש הממשלה 2007באוגוסט 

אג! תיאו  ובקרה לא מסר לרשויות המקומיות , כמו כ . חברת בקרה לש  מעקב ופיקוח על התכנית
 . מידע על התקציבי  שיוקצו לה  במישרי  ובעקיפי  באמצעות משרדי הממשלה השוני 

  .2007התכנס לאחרונה רק בפברואר , שהיה אמור לפקח על התכנית, הקבינט לחיזוק הצפו 
מ יש מידע חלקי בלבד בדבר "ובמשרד רוה, לא נקבעו מדדי  כמותיי  לבקרה על התכנית

הסכומי  שהוקצו למשרדי  למימו  , נוס! על כ#. 2007  ו2006התקדמות ביצוע התכנית בשני  
ויש קושי רב לאתר  ולעקוב אחריה  באופ  , התכנית לא הועברו אליה  בדר# שיטתית ואחידה

  . מרוכז
 והמלצותסיכו  

התכנית הלכה ודעכה . בעיקר בקרב תושבי חיפה והצפו , התכנית לחיזוק הצפו  עוררה ציפיות רבות
. הממשלה מבססת חלק ניכר מתכניותיה על קבלת תרומות. והשפעתה כמעט ואינה ניכרת בצפו 

מדובר בהתנהלות בעייתית בבואה להוציא אל הפועל את היעדי  החשובי  והחיוניי  שהציבה 
 . עצמה הממשלהל

על , תירת  הממשלה, נית  היה לצפות כי אחרי מלחמה כה קשה שעברו תושבי הצפו  וחיפה
א# ממצאי הביקורת מלמדי  כי מעבר . כדי לפעול בנחישות לשיקומ , משרדיה הנוגעי  בדבר

לדעת משרד . הממשלה לא נערכה כנדרש לביצועה, לקביעת מדיניות עקרונית והצהרות על התכנית
, מ ייערכו מחדש מבחינה ארגונית"מ  הראוי שהממשלה ובראשה משרד רוה, בקר המדינהמ

תקציבית וניהולית לביצוע התכנית ויקבעו סדרי פיקוח ובקרה נאותי  בעניינה לרבות קביעת יעדי  
כדי לוודא שהתכנית תצא מ  הכוח אל הפועל באופ  יעיל ומועיל ובלא לחרוג , ברורי  ומדדי ביצוע

שיקו  האוכלוסייה באזורי  שסבלו וסובלי  ממלחמות הוא מבח  חשוב . הזמני  לביצועהמלוח 
  ". אות מתה"על הממשלה לפעול כדי שתכניותיה והחלטותיה לא יהיו בבחינת . מאוד לממשלה
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 ממצאי מעקב
   נציבות שירות המדינה

לי  למשרדי הממשלה ונושאי משרות "מינוי מנכ

 אחרות שאיוש  טעו  אישור הממשלה 
כי , קובע, ) חוק המינויי  להל   (1959 ט"התשי, )מינויי (חוק שירות המדינה 
, פי הצעת השר הממונה על אותו משרד על, ל לכל משרד"הממשלה תמנה מנכ

על .  בראשות נציב שירות המדינה אישרה את המועמד1נויי לאחר שוועדת מי
ואי  מזמני  ועדת ,  החלה על עובדי המדינה2ל לא חלה חובת מכרז"מינוי מנכ

 . למעט מקרי  חריגי , איתור לצור! בחירתו
 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי מינוי  של 3)60' עמ(ב 53בדוח שנתי 

בדיקת ; המדינה ביקורת מעקב בנושאובדוח זה ער! משרד מבקר . לי "מנכ
  :  ולהל  הממצאי 2006  ל2004המעקב עוסקת בתקופה שבי  

 ל משרד ממשלתי"כישורי  נדרשי  ממנכ
וג  בחברות ממשלתיות ובתאגידי  , בשירות המדינה נדרשי  כישורי  ותנאי ס  למשרות זוטרות

השולט לעתי  ,  משרד ממשלתיל"לתפקיד מנכ, אול , לי "סטטוטוריי  נדרשי  כישורי  למנכ
והוא ממונה על כוח האד  במשרד ומייש  מדיניות ממשלתית מורכבת , בתקציבי  גדולי  מאוד

ג  ועדת המינויי  אשר אמורה לבחו  את כישורי המועמדי  .  אי  כל דרישה לכישורי  ומגוונת 
 .לא קבעה לעצמה אמות מידה

א  ראוי שג  בנסיבות ,  אמנ  משרה פטורה ממכרזל היא"מבקר המדינה קבע בשעתו כי משרת מנכ
בתנאי ס  סבירי  שייקבעו על , של פטור ממכרז יעמוד המועמד לתפקיד כה מרכזי במינהל הציבורי

 . ידי ועדת המינויי  ויהיה בעל כישורי  ראויי 
  מ  הראוי שוועדת המינויי, כפי שעולה עוד מהדוח הקוד , לדעת משרד מבקר המדינה, כמו כ 

ניסיו  ניהולי ,  מקצועי ניסיו, תקבע לעצמה קריטריוני  כמו דרישות להשכלה מתאימה לתפקיד
 . וכיוצא בזה

__________________ 
 .ות שמינוי  נעשה בידי הממשלהועדה שהוקמה על ידי הממשלה לבדיקת מועמדי  למשר  1
 . לחוק המינויי 19כמשמעותו בסעי  " מכרז"  2
 ".  המנהל הכללי ועבודת המטה: "ב  בפרק53" עבודת המטה במשרדי הממשלה"הדוח על   3
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. לא קבעה ועדת המינויי  לעצמה אמות מידה כאמור, 2007יולי , בפועל עד לביקורת המעקב

יי  זה בענ, ואכ . במסגרת ביקורת המעקב פנה משרד מבקר המדינה בנדו  ליוע# המשפטי לממשלה
 כי לאחר 25.9.07 המשנה ליוע# המשפטי לממשלה כתב למשרד מבקר המדינה ב: חלה התקדמות

, ה  הסכימו ביניה  כי ועדת המינויי ) מ" נש להל  (ליבו  הדברי  ע  נציבות שירות המדינה 
היא גו  מינהלי שמ  ההכרח שיהיו לו אמות מידה סבירות לצור  הפעלת שיקול , בראשות הנציב

על הוועדה לקבוע אמות מידה אשר יהיו מעי  תנאי ס  למועמדי  , אשר על כ . ת בהחלטותיודע
  .ל משרד ממשלתי"לתפקיד מנכ

 סדרי עריכת פרוטוקולי  של ועדת המינויי 
עקרו  השקיפות מחייב כתיבת פרוטוקול אשר ישק  את עיקרי הדברי  הנאמרי  א  באופ  מלא 

 .וא  באופ  מתומצת
לתה כי מפרוטוקולי  של וועדת המינויי  אשר בפניה הופיעו מועמדי  למשרת הביקורת הע

משו  שאי  רישו  של , לא נית  ללמוד דבר על מהל  הדיוני  לפני שהתקבלה ההחלטה, ל"המנכ
הדבר חשוב במיוחד כאשר מדובר ; הדיוני  ולא נית  בה  ביטוי לדעותיה  של חברי הוועדה

או במקרי  , או שהיו לגביה  חילוקי דעות בי  החברי ,  עליה במועמדי  שהוועדה לא המליצה
 . שהמועמד אושר א  שלכאורה נראה כי כישורי המועמד דלי  מהדרוש לתפקיד

כי מקובל עליה  שיש , המשנה ליוע# המשפטי לממשלה בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר
;  עיקרי הדברי  הנאמרי  בדיו צור  בפורמט מקובל של פרוטוקולי  מישיבת הוועדה שישק  את

כמו כ  מקובל עליה  כי יש מקו  שהפרוטוקול או ההחלטה הסופית של הוועדה ישקפו באופ  מלא 
מ מסרה לה  כי להבא תפעל "נש, לדבריו. את שיקולי הוועדה בהחלטתה לגבי מועמד פלוני

  .הוועדה ברוח זו
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   משרד האוצר
 אג  החשב הכללי

    31.12.06מאז  המדינה ליו  
 ניהול כספי קרנות ופיקדונות

להל  (הסכ  או החלטה מינהלית , הקרנות שהממשלה מנהלת נוסדו מכוח חוק
ל או " אג  החשכ להל  (על פי המידע שמסר אג  החשב הכללי ).  מסמכי היסוד 

 הסתכמה היתרה הכוללת של 31.12.06 ב, למשרד מבקר המדינה) ל"החשכ
למעט קרנות (ח " מיליארד ש7 החשבונות שהוא מנהל בעבור הקרנות  בכ

  ).שלא נבדקו בדוח זה, שיועדו לזכויותיה  של עובדי המדינה
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את אופ  הניהול של קרנות ושל 2007נובמבר  בחודשי  אפריל
יפול בכספי  שהופקדו בגינ  ואת הדיווח עליה  בדוחות הכספיי  של את הט, 1"'פיקדונות צד ג"

ל במשרד "הבדיקה נעשתה באג& החשכ). 2 הדוחות הכספיי  להל   (31.12.06 ממשלת ישראל ל
 .בדיקות השלמה נעשו בבנק ישראל ובמשרדי ממשלה אחדי . האוצר

  
 עיקרי הממצאי 

, "תקציביות קרנות חו'"ו" רנות תקציביותק", "קרנות"ל משתמש במושגי  "א& על פי שהחשכ
הוא לא הגדיר את המושגי  האלה ולא הנחה את היחידות והמשרדי  של הממשלה כיצד לרשו  

ל "אג& החשכ) 2007בנובמבר (עד מועד סיו  הביקורת . את הקרנות לסוגיה  וכיצד לדווח עליה 
אינו יכול לדווח עליה  כראוי ולכ  , לא עשה תהלי) מסודר של מיפוי הקרנות שהממשלה מנהלת

 .בדוחות הכספיי 
. ביאורי  הקשורי  בקרנות שהוא מנהל, לש  הגילוי הנאות, ל לא כלל בדוחות הכספיי "החשכ

, בדוחות הכספיי  חסר אפוא מידע מהותי על שיטת הרישו  והדיווח שיושמה בנוגע לקרנות אלה
 .ינ  ובדבר היתרות של כל אחת מה וכמו כ  חסרי  בה  פרטי  בדבר הפעולות שנעשו בעני

__________________ 
י  אחרי  שהפקיד גור  שאינו ה  פיקדונות של מזומני  או נכס" 'פיקדונות צד ג", ל"לדברי החשכ  1

 .ממשלתי
 .מאז  המדינה הוא אחד המרכיבי  העיקריי  של הדוחות הכספיי   2
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, 31.12.06 מקצת משרדי ממשלה הציגו את הקרנות שה  מנהלי  בסעי& נפרד במאזניה  ל

אפשר לדעת באילו סעיפי  נכללו קרנות אלה במאז  המדינה  אול  אי. במסגרת ההתחייבויות
אפשר לדעת  א) אי, במאזני  של משרדי הממשלה הוצגו פיקדונות שוני , זאת ועוד. לאותו מועד

 . א  מדובר בפיקדונות של כספי קרנות או בפיקדונות אחרי 
 או נהלי  המסדירי  את אופ  הטיפול בפיקדונות בכלל ובפיקדונות 3 "ל לא קבע הוראת תכ"החשכ

את אופ  הפקדת  ואת העקרונות שלפיה  ייקבע שיעור , בפרט' של כספי קרנות ושל פיקדונות צד ג
 . גינ הריבית שתשול  ב

,  לא נעשתה בכל משרדי הממשלה4"מזומני  ושווי מזומני "ההפרדה בי  פיקדונות ובי  
משו  כ) ס) היתרות של הפיקדונות הכלולי  בביאור של הסעי& . ויתרותיה  נגזרו מיתרה שגויה

בבנק ישראל מנוהלי  פיקדונות . המוצג בדוחות הכספיי  אינו נכו " יתרות בבנקי  ובקופות"
, הפיקדונות האלה לא הוצגו בנפרד במאז  המדינה, ע  זאת.  של הממשלה בחשבונות נפרדי שוני 

 .ולא נבדק א  ה   כספי קרנות
, לאומיות על א& מורכבות  של ההסכמי  שנחתמו בי  ממשלת ישראל למדינות חו' בגי  קרנות דו

על יתרות , תיה ל נהלי  וכללי  ברורי  לבקרה על יתרו"אי  למחלקת מלוות חו' של החשכ
כמו כ  אי  כללי  . ל משל  בעבור פעילות "הפיקדונות שהופקדו בגינ  ועל הריבית שהחשכ

השינויי  שנעשו בהסכמי ההקמה והתוספות שנוספו לה  . ברורי  לרישו  הקרנות האלה ולניהול 
ה על ולכ  לא מתאפשרת בקרה נאות, פיקוח ובקרה, לא תועדו כראוי בתיקי קבע לצורכי ניהול

 .קרנות אלה
לאומיות והפעולות הכספיות השוטפות של  הפעולות הכספיות שנעשו כדי להקי  את  הקרנות הדו

לאומיות הופקדו  כספיה  של שתי קרנות דו. הקרנות האלה אינ  מוצגות כראוי בדוחות הכספיי 
ות הכספיי  א) סכומי הכספי  שהופקדו בעבור  לא הוצגו בדוח, בחשבונות מיוחדי  בבנק ישראל

 . ככספי קרנות
, לפי החוק,  נועדה לפצות1961 א"התשכ, קר  הפיצויי  שהוקמה על פי חוק מס רכוש וקר  פיצויי 

ל אי  הוראה המנחה אותו "לאג& החשכ. על נזקי  שנגרמו מפעולות איבה ומלחמה ועל נזקי בצורת
הוא א& לא . בחוק) ג(א2סעי&  כנדרש ב בעניי  המדיניות וסדרי ההשקעה של כספי קר  הפיצויי  

 . לב הדרגי  הממוני  לצור) להכי  ולאשר הוראה כזו הפנה את תשומת
דבר שאינו עולה , ההכנסות המיועדות לקר  הפיצויי  נרשמו בסעי& שמהותו גיוס מלוות באר'

ל דאז את " בח  החשבונאי הראשי באג& החשכ2006בשנת . בקנה אחד ע  הייעוד של כספי הקר 
ל לא קבע "א) עד מועד סיו  הביקורת אג& החשכ,  הרישו  שיש לייש  בעניי  קר  הפיצויי שיטת

לדוח ביצוע התקציב שבדוחות הכספיי  צור& בפע  הראשונה . שיטה מוסכמת לרישו  ולדיווח
האופ  שבו צור& הפירוט אינו מתיישב ע  כללי . פירוט של ההכנסות וההוצאות של קר  הפיצויי 

 .והוא עלול לפגוע באחידות הדיווח, ביצוע התקציבהדיווח על 
" קר  לכיסוי הפסדי "שבו ניתנו ג  הוראות הנוגעות ל, "נוהל מחלקת ערבויות מטע  המדינה"ב
חסרות בו , כמו כ . חסרה הגדרה מפורשת של המטרות שלשמ  הוקמה הקר , ")קר  הערבויות("

  .וצאו א) ורק על אות  מטרותהוראות בדבר מנגנוני בקרה שיבטיחו שכספי הקר  י
__________________ 

 .ל מפרס  מפע  לפע " תקנות כספי  ומשק שהחשכ   "תכ  3
 2 לתק  חשבונאות ממשלתי מספר 8בסעי" . 2  ו1הפרדה זו נדרשת בתקני חשבונאות ממשלתיי    4

כוללי  מזומני  בקופת ) cash(מזומני   " " מזומני  ושווי מזומני ": הוגדרו המושגי  האלה כ#
 השקעות לזמ   ) cash equivalents(שווי מזומני  "; "הישות ופיקדונות הניתני  למשיכה מיידית

והחשופות לסיכו  לא , לסכומי  ידועי  של מזומני , הניתנות בקלות להמרה, בעלות נזילת גבוהה, קצר
 ".יי  בערכ משמעותי של שינו
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 סיכו  והמלצות
מ  הראוי שהחשב הכללי יוציא הוראות והנחיות לרישו  קרנות ופיקדונות , נוכח הממצאי  דלעיל

בי  , לש  כ) עליו. ולפיקוח ובקרה עליה , לניהול הכספי  שהופקדו בעבור , לדיווח עליה ', צד ג
פיקדונות צד "ו" תקציביות קרנות חו'", "תקציביותקרנות ", "קרנות"להגדיר את המושגי  , היתר

 .ולהשלי  את האיתור והסיווג של הקרנות בכל היחידות והמשרדי  של הממשלה" 'ג
והיא  קטנה ,  אינה נכונה31.12.06 בביקורת נמצא כי יתרת בנק ישראל הרשומה במאז  המדינה ל

ת הפיקדונות הכלולה ביתרה שגויה ל לתק  את יתר"על החשכ. ח מהיתרה הנכונה" מיליארד ש4 בכ
בכל היחידות והמשרדי  " מזומני  ושווי המזומני "ולהפריד בי  יתרות הפיקדונות ובי  יתרות ה, זו

ל לשפר את "על החשכ, כדי לשפר את הבקרה על היתרות המופקדות בבנק ישראל. של הממשלה
 .מער) ההתאמות שלו ע  הבנק

ויית  על כ) גילוי ' יות לניהול כספי קרנות ופיקדונות צד גל יקבע בכתב מדינ"מ  הראוי שהחשכ
, חשוב להציג בדוחות הכספיי  סעי& קרנות מיוחד, לדעת משרד מבקר המדינה. בדוחות הכספיי 

   .כדי לדווח כראוי על כל הקרנות ולהציג  ביתר שקיפות
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 מינהלת הגמלאות
, ) החוק להל   (1970 ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה 

לפי החוק גמלה היא קצבה או . מסדיר תשלו  גמלאות לעובדי מדינה שפרשו
קצבת שאירי  וקצבת נכות , החוק נועד להבטיח תשלו  קצבת פרישה. מענק

על . פנסיה התקציביתוהוא מבוסס על עקרו  ה, לעובדי המדינה ולשאיריה 
  להל  (ביצוע החוק הופקד שר האוצר והוא מינה את החשב הכללי שבמשרדו 

מינהלת הגמלאות שבמשרד . לממונה על תשלו  הגמלאות לפי החוק) ל"החשכ
 גמלאי  ושאירי  של 83,000 משלמת קצבאות לכ)  המינהלה להל  (האוצר 

 6.4  בכ2007  בשנת ותקציבה השנתי למטרה זו הסתכ, גמלאי  ועובדי 
  .ח"מיליארד ש

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של המינהלה בתשלומי 2007 ספטמבר  בחודשי  יולי 

ובירורי השלמה נעשו ביחידות אחרות במשרד , הביקורת בוצעה במינהלה. הקצבאות לזכאי 
  .האוצר

 עיקרי הממצאי 
תיקו% , ) חוק יסודות התקציב להל%  (1985 ה"התשמ, קציב בוצע בחוק יסודות הת2004בינואר 

ולפיו גו) מתוקצב וגו) נתמ' שנקבעו על ידי הממשלה כקופה ציבורית ימסרו למינהלה די% וחשבו% 
ל "התברר כי החשכ. ובו פירוט שכרו של כל עובד שה  מעסיקי  הזכאי לקבל ממנה קצבת פרישה

ולפיכ' עדיי% , ת שר האוצר בעניי% חובת הדיווח כאמורוהמינהלה לא הכינו טיוטת תקנות לחתימ
 . לא יוש  התיקו% לחוק

החוק קובע כי מי שזכאי לקצבה לפי החוק ולקצבאות נוספות מאוצר המדינה או מקופה ציבורית 
 מהמשכורת הקובעת 70%יהיה זכאי לקבל את סכו  הקצבאות בתנאי שסכומ% הכולל לא יעלה על 

 החוק כי הסכו  הכולל שמקבל גמלאי המקבל ג  משכורת מאוצר המדינה עוד קובע. שלו לפנסיה
המינהלה לא קבעה ע  . או מקופה ציבורית אינו יכול לעלות על המשכורת הקובעת שלו לפנסיה

מעסיקי  בשירות הציבורי הסדרי  שבמסגרת  יזרימו לה מידע שוט) שעל פיו תוכל לאתר חריגות 
 . בתשלו  הקצבאות

פעלה די נגד התופעה שרבי  מהגמלאי  אינ  עומדי  בחובת הדיווח למינהלה על המינהלה לא 
קבלת משכורת או קצבה נוספת מאוצר המדינה או , אירועי  שיש לה  השלכה על קצבת  כגו%

נוס) על כ' לא השתמשה המינהלה במידע שממציא לה כל גמלאי בכל שנה כדי . מקופה ציבורית
 . שכר ומקצבאות מאוצר המדינה או מקופות ציבוריותלאתר את הכנסותיו הנוספות מ
ע  .  ונועד לאתר חריגי  לא נכללו רבות מהקופות הציבוריות2006בקוב+ ממוחשב שהוכ% בשנת 

וחלק  קיבלו ,  גמלאי  המקבלי  קצבה נוספת שלא דווח עליה236זאת אפשר הקוב+ לאתר 
לה  חוב למינהלה בסכו  כולל של ונוצר , קצבאות בסכומי  גבוהי  מאלה שה  רשאי  לקבל

המינהלה לא בדקה לגופו של עניי% א  יש מקרי  בה  נית% לדרוש . ח"כחמישה מיליו% ש
 . מהגמלאי  החזרי  רטרואקטיביי 
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,  שלחה המינהלה לגמלאי  שאלוני  כדי לאתר חריגות בתשלומי קצבאותיה 2007  ו2006בשני  

המינהלה לא נקטה צעדי  נגד גמלאי  שלא . החריגותובעקבות זאת היא פעלה לתיקו% חלקי של 
לגבי הגמלאי  שנמצא כי קיבלו תשלומי . שיתפו פעולה במילוי השאלוני  ובהחזרת  למינהלה

 . לא בדקה המינהלה א  יש מקו  לדרוש מכל אחד מה  החזרי  רטרואקטיביי , יתר
ת החוק בעניי% הפחתת ל ידוע על מקרי  שבה  גמלאי  עוקפי  את הוראו"למינהלה ולחשכ

קצבת  בגי% השתכרות מאוצר המדינה או מקופות ציבוריות באמצעות עבודה בחברות כוח אד  או 
 .ל לא פעלו למניעת מקרי  אלה"אול  המינהלה והחשכ; כעצמאי 

בכל חודש . המדינה חתמה ע  קרנות פנסיה וגופי  ציבוריי  על הסכמי רציפות זכויות פנסיה
ח בגי% השתתפות המדינה בתשלו  קצבאות שמשלמי  הגופי  " מיליו% ש5.5 משלמת המינהלה כ

ח בגי% " מיליו% ש5.2 ומאיד' היא מגישה לגופי  אלה בכל חודש דרישות תשלו  בס' כ; האמורי 
הועלה כי המינהלה משלמת את התשלומי  בלא לבצע בקרה . השתתפות  בקצבאות שהיא משלמת

וכי , ות בחובות שחבי  לה גופי  אלה בגי% תשלומי השתתפותכי היא לא טיפלה ביעיל, מספקת
 .אינה גובה ריבית והפרשי הצמדה בגי% החובות אלא מסתפקת בגביית סכו  הקר%

 העבירה המדינה לקרנות פנסיה תשלומי  בגי% זכויות של עובדי  שהועסקו בשירות 1983משנת 
 הפנסיה לא העבירו למינהלה את קרנות. המדינה פרק זמ% מסוי  במעמד של עובדי  ארעיי 

והמינהלה לא עשתה די לבירור , ח" מיליו% ש2.18  גימלאי  בס' כ288השתתפות% בקצבאות של 
 .העניי% ע  הקרנות ולגביית החוב

הועלו ליקויי  בפיקוח של המינהלה על האופ% שבו גופי  במערכת הביטחו% מיישמי  את הוראות 
היא הייתה אמורה לעשות ביקורת בגופי  , 2006ינהלה לשנת על פי תכנית העבודה של המ. החוק

א' הביקורת לא ; אלה וכ% במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר בעניי% תשלומי הקצבאות שלה 
  .בוצעה

 סיכו  והמלצות
בשנת . למינהלה תפקיד חשוב בשמירה על הביטחו% הכלכלי של ציבור עובדי המדינה ושאיריה 

עליה לוודא , ע  זאת. ח לאוכלוסייה זו"למעלה משישה מיליארד ש שילמה המינהלה 2007
לא , משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, לרבות גמלאי מערכת הביטחו%, שהגמלאי  ושאיריה 
 . ייהנו מקצבאות חריגות

. עליה לקבל מה  מידע שוט), כדי שתוכל המינהלה לפקח על הגופי  הכפופי  להוראות החוק
ל והמינהלה אינ  מקיימי  בקרה מספקת על הקצבאות שמשלמי  " החשכהביקורת העלתה כי

 . גופי  אלה
ולעתי  , הועלה ג  כי במקרי  רבי  סכומי הקצבאות שמשלמת המינהלה לגמלאי  אינ  מדויקי 

אחד הגורמי  העיקריי  לכ' . נוצרו חובות של גמלאי  למינהלה בגי% תשלומי יתר ששולמו לה 
ינהלה מידע מלא ומעודכ% על הגמלאי ושאיריו ועל סכומי הכנסותיו הנוספות הוא שלא היה בידי המ

על המינהלה לפעול בדחיפות לקבלת מידע ולהשלמת המידע . מאוצר המדינה ומקופות ציבוריות
 . שמקורו בדיווחי הגמלאי , שבידיה
לדווח על וגופי  שנקבע כי ה  קופות ציבוריות נדרשו ,  תוק% חוק יסודות התקציב2004בשנת 

התיקו% אינו מיוש  מכיוו% שעדיי% לא . ל"המשכורות שה  משלמי  לגמלאי המדינה ולגמלאי צה
ל והמינהלה להכי% טיוטת תקנות ולהגיש% "על החשכ. הותקנו תקנות בעניי% חובת הדיווח כאמור

על המינהלה לבחו% א  קיימת אפשרות , עד שיותקנו התקנות האמורות. לחתימת שר האוצר
שהגופי  המשלמי  קצבאות לפי החוק וגופי  שנקבעו כקופות , בלות המשפטיות הקיימותבמג

 .ציבוריות ימסרו למינהלה באופ% שוט) מידע על תשלומי  ששילמו לגמלאי  שהיא מטפלת בה 
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בתקופה האחרונה החלה המינהלה בביצוע ביקורות יזומות כדי לאתר חריגות וטעויות הדורשות 
כדי שיובטח כי סכומי הקצבאות , במגמת השיפור של עבודת המינהלהיש להמשי' . תיקו%

וכי סדרי הפיקוח שלה ושל , המשולמי  בכל חודש יהיו מדויקי  ויקבעו לפי הוראות החוק
לצור' כ' נדרש כי יעמוד לרשות . יהיו נאותי , ל על הגופי  הכפופי  להוראות החוק"החשכ

  .המינהלה בסיס מידע מקי) ועדכני
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 רשות החברות הממשלתיות
 מ" החברה הישראלית לביטוח יצוא בע אשרא 

 התאגדה ב) ח" בסס להל  (מ "החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חו  בע
אספקת : כגו ( כחברה ממשלתית במטרה לבטח עסקאות יצוא על סוגיה  1957

י מפנ) ל"השקעות ישראליות בחו, ביצוע עבודות קבלניות, טובי  ושירותי"
במש% מרבית . סיכוני" מסחריי" ופוליטיי" הכרוכי" בביצוע עסקאות כאלה

ח הגו) היחיד בענ) ביטוח עסקאות יצוא "הייתה בסס, 2001 1957התקופה 
והנהלתה קיבלה את ההחלטות העסקיות בתחו" פעילותה , מפני סיכוני"

 .ונשאה בסיכוני" בגינ 
יטוח פרטיות בישראל במחצית הראשונה של שנות התשעי" החלו חברות ב

ל להתחרות בפעילות החברה בתחו" ביטוח סיכוני" בעסקאות יצוא "ובחו
 החליטה ועדת השרי" לענייני הפרטה להפריט את 1998בשנת . לטווח קצר

  להל  (ח בתחו" ביטוח הסיכוני" בעסקאות יצוא לטווח קצר "פעילות בסס
 מכלל הפוליסות 85% ח כ"שבגינה הנפיקה בסס, )הפרטת פעילות הטווח הקצר

  להל  (בהמש% להחלטת ההפרטה הקימה רשות החברות הממשלתיות . שלה
ואליה הועברה , ) החברה החדשה להל  (חברה ממשלתית חדשה ) הרשות

החברה . ח בתחו" ביטוח הסיכוני" בעסקאות יצוא לטווח הקצר"פעילות בסס
 הושלמה 2001ובנובמבר , 2001החדשה נמכרה לגורמי" פרטיי" בספטמבר 

). החברה המופרטת: החברה שנמכרה תיקרא להל (הפרטת הטווח הקצר 
 החברה הישראלית לביטוח  ח לאשרא " הוחל) שמה של בסס2005בספטמבר 

 ).  אשרא או החברה להל  (מ "יצוא בע
מאז הפרטת פעילות הטווח הקצר חל שינוי מהותי במאפייני פעולתה של אשרא 

מאז הקמתה עוסקת אשרא בתחו" . ח"של בססביחס למאפייני הפעילות 
הביטוח של עסקאות יצוא של חברות ישראליות מפני סיכוני" מסחריי" 

  להל  (החשב הכללי במשרד האוצר . ופוליטיי" לטווח הבינוני והארו% בלבד
, הוא המאשר את הביטוח של כל עסקת יצוא) ל"ל או אג) החשכ"החשכ

ל "א" אושרה העסקה בידי החשכ. כי" בהוהמדינה נושאת בכל הסיכוני" הכרו
מנפיקה לו החברה פוליסת ביטוח ומלווה את ביצוע , והיצוא  מעוניי  בביטוחה

  .העסקה עד לקבלת התמורה מהקונה
 פעולות הביקורת

ואול  החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה כי , 2005הביקורת על החברה החלה בתחילת שנת 
וכי בכוונתה לפעול להגדלת מספר היצואני  , נה כתב ערבות חדש נית  לה מאת המדי2004בשנת 

ועל כ  היא , הנעזרי  בשירותיה ומספר עסקאות היצוא שהיא מבטחת ולהרחיב את תחומי פעילותה
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משרד מבקר המדינה . ביקשה לעכב את הביקורת בחברה עד שיבשילו תוצאות פעולותיה האמורות

 .2007 בשנת נענה לבקשה והשלי  את הביקורת בחברה
כיצד , היבטי  בהפרטת הטווח הקצר, בי  היתר,  בדק משרד מבקר המדינה2007!2005בשני  

ל על "סדרי העבודה והפיקוח של אג" החשכ, הוסדרה פעילות החברה לאחר הפרטת הטווח הקצר
לרבות היק" , וכ  סוגיות עקרוניות הנוגעות למתכונת פעילותה כחברה ממשלתית, פעילות החברה

כ  נבדקו התוצאות של מעורבות המדינה בפעילותה . של המדינה" זרוע מבצעת"עילותה והיותה פ
בדיקות השלמה . העסקית של החברה ושל העובדה שהמדינה מוסמכת לקבל את ההחלטות בעניינה

, משרד התעשייה, משרד האוצר, הרשות, נעשו בגופי  הממשלתיי  הקשורי  לפעילות החברה
  .ומכו  היצוא) ת" משרד התמ!להל  (המסחר והתעסוקה 

 עיקרי הממצאי 
 הפרטת פעילות הטווח הקצר

 הגופי  הממשלתיי  האחראי  !להל  (ת "משרדי האוצר והתמ, לא נמצא שרשות החברות .1
באמצעות , בחנו כראוי א  אפשר לבטח עסקאות יצוא לטווח הבינוני והארו') לפעילות החברה

או שעדיפה , כפי שהציע דירקטוריו  החברה, ל"בפיקוח אג" החשכבערבות המדינה ו, השוק הפרטי
בחינה . ל"כפי שהחליט החשכ, בת של ענבל!החלופה של ביצוע כל פעולות החברה במסגרת חברה

 .כאמור לא נעשתה ג  לאחר ההפרטה ועד למועד תחילת הביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא
 לוועדת השרי  1998קצר שהגישה הרשות במרס בהצעת ההחלטה להפרטת פעילות הטווח ה .2

, ובבקשתה מוועדת הכספי  של הכנסת לאשר את ההחלטה, ) ועדת השרי !להל  (לענייני הפרטה 
דהיינו שהחברה , לא התייחסה הרשות לכ' שהמתכונת המוצעת של המש' פעילותה של החברה

 ! השימוש בערבות המדינה ל בביצוע החלטותיו בעניי "של אג" החשכ" זרוע ארוכה"תשמש רק 
 .אינה עולה בקנה אחד ע  מתכונת פעילותה של חברה ממשלתית ושל סמכויות הדירקטוריו  שלה

 כי לפני השלמת ההפרטה של פעילות 1998א" על פי שוועדת השרי  ציינה בהחלטתה ממרס  .3
את ביטוח הטווח הקצר היא תקבע מי הגור  הממשלתי שיחזיק במניות המדינה בחברה וינהל 

השלימה הרשות את הלי' ההפרטה בלא שהתקבלה , הטווח הבינוני והארו' בערבות המדינה
יוצא אפוא שהרשות לא . והפעילות בתחו  זה נותרה בידי החברה, החלטת ועדת השרי  בנושא

 . מילאה כראוי את תפקידה
 הטווח !קרי הגורמי  הממשלתיי  האחראי  לפעילות החברה התרכזו בהפרטת עיסוקה העי .4

ולא נתנו די הצור' את דעת  של כל המתחייב מהמש' פעילותה רק בביטוח עסקאות יצוא , הקצר
הגורמי  האמורי  ג  לא קבעו כללי  לביצוע . שהיא פעילות מצומצמת יחסית, לטווח בינוני וארו'

 בדיקות והערכות של פעילות החברה לאחר ההפרטה ולאחר תקופה קצובה לפעילותה בטווח
 .בחינה כאמור החלה רק בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא. הבינוני והארו'

,  לשנות את שמה רק במהל' הביקורת1998החברה יישמה את החלטת ועדת השרי  ממרס  .5
כארבע שני  לאחר הפרטת הטווח הקצר וכשבע שני  לאחר החלטת ועדת , 2005בספטמבר 

 !" ח"בסס "!באותו ש  , )המופרטת(הממשלתית והחדשה , ברותועד אז השתמשו שתי הח, השרי 
בהירות בקרב היצואני  בנוגע לזהותה של החברה הממשלתית !והדבר גר  לטעויות רבות ולאי

 את החלטת ועדת 2007החברה והרשות ג  לא יישמו עד סיו  הביקורת באוקטובר . ולשירותיה
" השינוי המהותי בפעילותה ובסמכות על א, השרי  לשינוי מסמכי ההתאגדות של החברה

  .מוסדותיה
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 פעילות החברה לאחר ההפרטה
דירקטוריו  החברה אינו מעורב בפעילות העסקית שלה ואינו נושא , מאז הפרטת הטווח הקצר .1

לרבות הערכת הסיכו  , כמעט כל ההחלטות העסקיות של החברה; באחריות לתוצאותיה הכספיות
)  הוועדות!להל  (ל "משרדיות הפועלות באג" החשכ!די ועדות בי נתונות בי, והסיכוי לרווח

למעשה כל פעילות החברה נעשית בערבות ; ומקבלות את ההחלטות בנוגע לכל עסקה ועסקה
. ואת מרבית הפרמיות שהחברה גובה היא מעבירה למשרד האוצר כעמלה על הערבות, המדינה

רק בשלב שלאחר קבלת ההחלטות ,  סיכוני באמצעות הוועדה שלו לניהול, הדירקטוריו  מעורב
אחריות זו מוטלת ; והוא אינו נושא בסיכוני  ובאחריות לתוצאותיה , ל"העסקיות של ועדות החשכ

 . ל בלבד"על החשכ
מהאמור לעיל עולה כי החברה אינה פועלת לפי שיקולי  עסקיי  עצמאיי  שלפיה  אמורה לפעול 

נו קובע את מדיניותה הכללית ואת הפעולות הפיננסיות והדירקטוריו  שלה אי, חברה ממשלתית
מדיניות החברה ; וג  אי  לו סמכות לקבל החלטות בעניי  ביטוח של עסקאות יצוא, שעליה לעשות

ואילו הדירקטוריו  מקבל החלטות רק בענייני  , ל"ופעולותיה העסקיות נקבעות בידי אג" החשכ
שהיא מת  שירותי  תיפעוליי  , מתכונת פעולה זו. שבשולי פעילות החברה שאינ  בליבת עיסוקה

, אינה כרוכה כלל בסיכוני  עסקיי  ואינה תואמת פעילות של חברה ממשלתית, ל"לאג" החשכ
 .ולכ  אי  סיבה שתיעשה דווקא באמצעות חברה ממשלתית שזה כל ייעודה

מבחינת (ילותה  הייתה מגמה ברורה של ירידה בפע2006!2003מנתוני החברה עולה שבשני   .2
חלק ניכר ; )מספר הפוליסות שהנפיקה והיקפ  הכספי, מספר היצואני  הנעזרי  בשירותיה

מספר הפוליסות המצומצ  , ל לא יצאו לפועל"מהעסקאות שהתבקשה לבטח ושאישר החשכ
ומספר היצואני  , ) בשנה11בממוצע (היה למספר קט  של יצואני  )  בשנה31בממוצע (שהנפיקה 

להיק" הקט  של פעילות החברה הייתה השפעה ישירה על . בשירותיה היה קט  ביותרשהשתמשו 
מהנתוני  עולה בבירור כי . סכומי הכנסותיה מפרמיות ועל התוצאות הכספיות של פעילותה

 ואיל' בתחו  השיווק והפיתוח העסקי לא סייעו כלל להגדלת 2004הפעולות שנקטה החברה מסו" 
 .במספר הפוליסות ובהיקפ  הכספי, מספר היצואני דהיינו ב, היק" פעילותה

נתוני  אלה מעלי  ספק בדבר זכות קיומה של החברה והא  יש הצדקה שפעילות זו תעשה בידי 
 .חברה ממשלתית שזה כל ייעודה

הבקשות . בקשות היצואני  לקבלת ביטוח נמסרות לבדיקה באג" חיתו  וביטוח בחברה .3
ל "ל החברה הסמנכ"שחבריה ה  מנכ, ועדה פנימית של החברהשאישר אג" חיתו  מועברות לו

הביקורת העלתה . ל"והיא המחליטה אילו בקשות יוגשו לאישור ועדות החשכ, ומנהלי האגפי 
לא , שתהלי' קבלת ההחלטות באג" חיתו  ובוועדה הפנימית של החברה לא היה מוסדר בנהלי 

בהיעדר נהלי  ובהיעדר תיעוד . קי  להחלטותנקבעו אמות מידה לקבלת החלטות ולא תועדו הנימו
 .ל"אי  לדעת מדוע הוחלט לדחות בקשות מסוימות ולהעביר את האחרות לוועדות החשכ

: ל מהווה המלצה לאשר את ביטוח "העברת עסקאות על ידי החברה לאישור אג" החשכ .4
ל "חשכל אי  לדעת מדוע החליטה החברה להעביר לאישור ה"ממסמכי החברה ואג" החשכ

ל לא דרש מהחברה "נמצא שהחשכ. עסקאות שלפי סיווג  היא לא הייתה צריכה לכאורה להעביר
 . להסביר מדוע המליצה לאשר ביטוח לעסקאות האמורות

ועליה להימנע , ל ולפעול לפיה "על החברה לקבוע קריטריוני  להגשת עסקאות לאישור החשכ
לחלופי  להודיע לו מדוע סיווגה אות  בסיווג ו, ל"מהעברת עסקאות מהסוג האמור לאישור החשכ

ל לעג  נושא זה בנהלי  "על אג" החשכ. מדוע בכל זאת החליטה להעביר  לאישורוזה ולנמק בכתב 
 .שבה  ייקבעו דרכי שיתו" הפעולה בינו ובי  החברה

מאחר שהגורמי  הממשלתיי  האחראי  לפעילות החברה לא הגדירו מחדש את יעדיה ואת  .5
נאל. דירקטוריו  החברה לקיי  מאז הושלמה , פעולתה לאחר הפרטת פעילות הטווח הקצרדרכי 
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, דיוני  רבי  בבעייתיות הכרוכה במתכונת פעילות החברה לאחר ההפרטה, 2001בשנת , ההפרטה

בסוגיות מהותיות הקשורות לפעילותה כחברה ממשלתית ובשינויי  הנדרשי  בשל התמורות שחלו 
 .הדיוני  בנושאי  אלה נמשכו ג  במהל' הביקורת. אר. ובעול בתחומי פעילותה ב

בשני  שלאחר הפרטת פעילות הטווח הקצר חלו כאמור שינויי  מהותיי  בפעילות החברה  .6
שבעטיי  קטנו היקפה ותוצאותיה הכספיות וצומצמו מאוד סמכויותיה של החברה הנוגעות לליבת 

, שנתי!ר הדירקטוריו  לציי  בדיווח החצי"ל יובשל השינויי  האמורי  היה ע. העסקי  שלה
כי ההחלטות העסקיות בתחו  פעילותה אינ  מתקבלות במוסדותיה , שחובתו למסור לשרי  ולרשות

וכ  ; כפי שהועלה ג  בדירקטוריו  החברה, ולכ  ספק א  ראוי שתמשי' לפעול כחברה ממשלתית
ר "הועלה כי יו.  ההחלטות שקיבללדווח על הדיוני  שקיי  הדירקטוריו  בעניי  זה ועל

הדירקטוריו  לא פירט לפני הדירקטוריו  את עמדתו בנושאי  האמורי  בניירות עמדה ולא ציי  
  .שנתי!אות  בדיווח החצי

א' היא עושה זאת כבר זמ  , ל"החברה אינה מחויבת להפקיד את יתרות כספיה באג" החשכ .7
והג והסכמות שבעל פה ולא על סמ' הסכ  כתוב הועלה כי הדבר נעשה על סמ' נ. רב ביזמתה

בהתחשב . דבר שאינו עולה בקנה אחד ע  כללי מינהל תקי , תוחתו  המסדיר את תנאי הפיקדונו
על החברה לבחו  את דרכי , בכ' שהכנסות המימו  מהשקעות החברה ה  מרכיב הכנסות עיקרי שלה

 . ל"חשכובכלל  באג" ה, המעקב אחר כלל השקעותיה ופיקדונותיה
 הגדיל את האפשרויות של החברה 2004כתב ערבות המדינה החדש שנית  לחברה באוקטובר  .8

אול  מבדיקת תוצאות פעילותה בשני  שלאחר מת  כתב הערבות החדש , להרחיב את פעילותה
וה  שוק פוטנציאלי , שהוא לא קיד  את פתרו  הבעיות המהותיות שהחברה מתמודדת עמ , עולה

 בלבד מהיצוא הישראלי וכתוצאה מכ' היק" 20%!בשיעור כ) צוא לטווח בינוני וארו'עסקאות י(
מספר קט  של פוליסות ומספר יצואני  מצומצ  ביותר הנעזר , מצומצ  ביותר של יצוא מבוטח

 . בשירותיה
 היו נגד סיכוני  פוליטיי  2006!2003מרבית פוליסות הביטוח שהנפיקה החברה בשני   .9

 חלה ירידה ניכרת במספר ובהיק" הכספי של פוליסות נגד סיכוני  2005 ומשנת ,לטווח ארו'
נמצא שהחברה לא דיווחה על הנתוני  האלה ומשמעויותיה  . פוליטיי  ועסקאות לטווח ארו'

ל באופ  שוט" את "החברה ג  לא המציאה לאג" החשכ. לרשות החברות ולשרי , ל"לאג" החשכ
וזאת נוס" על נתוני , י שיהיו זמיני  בידיו בבואו לקבל החלטותכד, הנתוני  על היק" פעילותה

 . החשיפה המצרפיי  השנתיי  ונתוני  אחרי  הכלולי  בדוחותיה הכספיי 
 1.57 עסקאות בהיק" כספי של 78, בממוצע, ל בכל שנה" אישר החשכ2006!2003בשני   .10

בהיק" ,  יצואני 11!וליסות בלבד ל פ31, בממוצע, בפועל הנפיקה החברה בכל שנה; מיליארד דולר
בשני  האמורות הסתמנה מגמה ברורה של ירידה בשיעור הפוליסות .  מיליו  דולר230!כספי של כ

ל אישר לבטח וכ  ירידה בשיעור ההיק" הכספי "שהנפיקה החברה יחסית למספר העסקאות שהחשכ
יוצא . ל אישר לבטח"של הפוליסות שהיא הנפיקה יחסית להיק" הכספי של העסקאות שהחשכ

לא יצאו לפועל , ל אישר"אפוא שחלק ניכר מהעסקאות שיצואני  ביקשו מהחברה לבטח ושהחשכ
חלק מה  מאחר שהיצואני  העדיפו לבטח עסקאות אלה , והחברה לא הנפיקה בגינ  פוליסות ביטוח

 שהונפקו ל לא בחנו את הסיבות לשיעור הנמו' של פוליסות"החברה ואג" החשכ. בחברות פרטיות
וממילא לא הפיקו לקחי  לשיפור השירות , לעומת מספר האישורי  העקרוניי  שאישר האג"

 . ליצואני  ולעידוד היצוא
הביקורת העלתה שהחברה .  מהבקשות שהוגשו לה44% דחתה החברה 2006!2003בשני   .11

ל הבקשות ת על מספר הבקשות שדחתה ושיעור  מכל"ל ולמשרד התמ"אינה מדווחת לאג" החשכ
החברה ג  אינה מדווחת לו על הפער הניכר בי  היק" האישורי  . והנימוקי  לדחיית , שקיבלה

העקרוניי  שנת  לבי  היק"  האישורי  שמומשו בשני  האמורות ה  מבחינת מספר האישורי  וה  
י  מבחינת ההיק" הכספי של העסקאות והאג" ג  אינו מבקש ממנה להמציא לו באופ  שוט" דיווח
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על א" חשיבות  לצורכי הערכה וקבלת החלטות בדבר הפעולות שיש לנקוט אצלו ואצל , כאלה
ריכוז הנתוני  על  הבקשות שנדחו על ידי החברה והסיבות , לדעת משרד מבקר המדינה. החברה

לדחיית  ושיעור השיעורי  שמומשו היה יכול לשמש מקור מידע חשוב על פעילות החברה 
לצור' קבלת החלטות על עדכו  מכסות הביטוח ופתיחת מדינות חדשות , יאליי ולקוחותיה הפוטנצ

 . המש' מעורבות המדינה בתחו  הנדו  והמש' פעילותה של החברה במתכונת הנוכחית, לביטוח
את , כנדרש בנהליה, המבקר הפנימי של החברה העלה כי החברה לא בדקה לפחות פע  בשנה .12

רלוונטיות ולכ  לא יכלה לעדכ  את דירוג  בהתא  לתוצאות רמת הסיכו  של כל המדינות ה
לא נמצא שהמלצתו לעדכ  את רשימת המדינות שכבר דורגו על פי רמות הסיכו  יושמה . הבדיקה

 .בידי החברה
להמציא לרשות כל מסמ' , לפי חוק החברות הממשלתיות, על החברה מוטלת החובה .13

עלה כי החברה לא מילאה באופ  שוט" את חובותיה ולא הו. והסברי  הדרושי  לה למילוי תפקידה
בעקבות זאת התריעה הרשות לפני החברה כי . המציאה לרשות הסברי  ונתוני  שהתבקשו ממנה

הגשת המידע הנדרש בחוזרי הרשות פוגע ביכולת הרשות למלא את התפקידי  המוטלי  עליה !אי
ת בדירקטוריו  החברה אינה מייתרת  השתתפותו של נציג הרשו.לפי חוק החברות הממשלתיות

בייחוד משו  , דיווחי  מעודכני  באופ  שוט" לגורמי  הממשלתיי  המעורבי  בפעילות החברה
היה על הרשות לנקוט את כל האמצעי  העומדי  . שהדירקטוריו  לא התכנס תקופות ארוכות
יעי  לרשות לעמוד המידע והנתוני  שנדרשו היו מסי; לרשותה כדי שהחברה תמלא את בקשותיה

מבעוד מועד על מצב החברה ולגבש את עמדתה בעניי  המש' ביצוע פעילותה בידי חברה 
  .ובידי חברה ממשלתית שזה כל ייעודה בפרט, ממשלתית בכלל

 מעורבות משרד האוצר בפעילות החברה 
 נמצא. ל יש בה  כדי להטיל על המדינה התחייבות כספית גדולה"החלטות ועדות החשכ .1

בכלל  כללי  , משרדיות!ל לא קבע כללי  ונהלי  בעניי  סדרי עבודת הוועדות הבי "שאג" החשכ
תדירות ההתכנסות של ; קריטריוני  לאישור העסקאות: ותהליכי עבודה מסודרי  בענייני  האלה

; מתכונת לרישו  פרוטוקולי  מדיוני הוועדות; הוועדות והמניי  החוקי הדרוש לקבלת החלטותיה 
לאישור מסגרות חשיפה למדינות ,  לחיסוי ביטוחי על ידי החברה!י' להגדרת מדינות יעד הל

. ניהול מאגר נתוני ; פיקוח ובקרה בכל הנוגע לביצוע החלטות הוועדות; ולהגדלת החשיפה
ל ג  לא קבע כללי  ברורי  לתדירות הבדיקה מחדש של החלטותיו בנוגע למעמד מדינות "החשכ

 . לרבות האפשרות לפתוח מדינות נוספות לחיסוי, ותבנושא חיסוי עסקא
המידע על ההחלטה א  לאשר את הביטוח של עסקת היצוא הוא מרכיב עיקרי בהשלמת  .2

מהמסמכי  . ולכ  חשוב מאוד שהחברה תודיע ליצוא  בהקד  האפשרי מה החליטה, עסקת יצוא
וכי , כת לקבלת תשובה בעניינ עולה כי יצואני  העלו לפני החברה טענות רבות על המתנה ממוש

עוד עולה . ל" התדירות הנמוכה של התכנסויות ועדות החשכהאחת הסיבות העיקריות לעיכוב היית
, כי בשל הזמ  הארו' הכרו' באישור הבקשות ויתרו כמה יצואני  על שירותי החברה, מהמסמכי 

כתוצאה . דולי  מאודוכי מדובר בעסקאות בסכומי  ג, וחלק  מצאו אלטרנטיבות בשוק הפרטי
 .פרמיה בסכומי  ניכרי , לטענתה,ביטוח העסקאות על ידי החברה הפסידה החברה!מאי

ל ה  תמציתיי  ביותר ואינ  כוללי  את עיקרי מהל' "הפרוטוקולי  מדיוני ועדות החשכ .3
  רישו  פרוטוקולי  מפורטי. ואת הנימוקי  להחלטות שהתקבלו, א  היו, לרבות מחלוקות, הדיו 

. הבנות!בי  השאר כדי למנוע טעויות ואי, דיי  של החלטות הוועדות חשוב ג  לחברה עצמה
ל כלי למעקב ובקרה בקשר לסיכוני  "רישו  הנימוקי  להחלטות יכול ג  לשמש לאג" החשכ

חלה החובה לתעד כהלכה את מהל' , ל בראש "והחשכ, על הוועדות. שהמדינה נוטלת עליה
 . לל זה לנמק את ההחלטות שהתקבלוובכ, הדיוני  בוועדות
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; ל לא בדק איזה חלק מהפרמיה שגובה החברה ראוי שהיא תעביר לקופת המדינה"אג" החשכ .4

בעלויות התפעוליות של החברה שכאמור אינה , זאת בהתחשב בסיכו  שהמדינה מקבלת עליה
עקב שנעשתה בדיקת מ. וביתרת השקעותיה והכנסותיה מה , נושאת בסיכו  כלשהו בפעילותה

 .ובדיקה כאמור ג  לא בוצעה,  העלתה שלא חל כל שינוי בהסדר הקיי  בנושא2007באוקטובר 
, לא נמצאו מסמכי  המעידי  שהחברה בוחנת באופ  שוט" את שיעורי הפרמיה שהיא גובה .5

לתנאי הביטוח שה  נותנות ולתכניות ביטוח , באמצעות השוואה לפרמיות שגובות חברות דומות
ל לדרוש מהחברה להמציא לו באופ  שוט" את תוצאות הבדיקות ואת "על אג" החשכ. ותדומ

 .הנתוני  האמורי  ולוודא שהיא מיישמת את המתחייב מה  לגבי שיעורי הפרמיות
ל בעניי  תשלומי "מדי שנה בשנה יש הפרשי  ניכרי  בי  רישומי החברה לרישומי אג" החשכ .6

ל שונה מזו הנהוגה בחברה יש "ה ששיטת הרישו  הנהוגה בחשכהעובד. הפרמיה ששולמו ונתקבלו
של תשלומי ) הסכומי  והמועדי (בה כדי למנוע פיקוח ומעקב שוטפי  בנוגע להעברה נאותה 

ל לפעול להנהגת שיטת רישו  אחידה בחברה ואצלו שתאפשר בקרה "על החשכ. הפרמיה מהחברה
 .הל תקי כנדרש לפי כללי מינ, בעניי  זה ג  במהל' השנה

ל אינו בודק את סכומי הפרמיות שהחברה מעבירה לו לפי הפוליסות שהנפיקה על פי "אג" החשכ
בהיעדר בקרה שוטפת הוא . בהשוואה לסכומי  שהייתה צריכה להעביר לפי כתב הערבות, אישוריו

 . אינו יכול לדעת א  היו טעויות או עיכובי  בהעברת התשלומי  המגיעי  לו מהחברה
לא )  פתיחת מדינה!להל  (לי' של קביעת מדינות יעד שעסקאות היצוא אליה  יבוטחו התה .7

עוג  במסמ' המפרט את הסמכויות ואת תחומי האחריות של כל אחד מהגופי  הממשלתיי  
ל ג  לא היו "באג" החשכ. ואת התיאו  הנדרש ביניה  בעניי  זה, המשתתפי  בתהלי' היצוא

וקובעי  את תפקידי החברה בעניי  פתיחת , מלי  בינו ובי  החברהנהלי  המסדירי  את קשרי הגו
, ) מכסה!להל  (מדינה וקביעת הסכו  המרבי של עסקאות היצוא לאותה מדינה שיבוטחו 

. ולקבלת החלטה בנושא) היקפה ועוד, מהות העסקה, המידע הנדרש(קריטריוני  לפתיחת מדינות 
על א" , בעניי  פתיחת מדינה וקביעת מכסה למדינהנמצא כי בנוהלי החברה אי  נהלי  נפרדי  

בהיעדר כללי  סדורי  לקבלת החלטות בענייני  האמורי  . שה  תחומי  חשובי  מאוד בפעילותה
בהתחשב בגור  הסיכו  ובהשפעה על , אי  לדעת א  ההחלטות התקבלו לפי שיקולי יעילות מרבית

 . קידו  היצוא
י  בכל הנוגע לעסקאות היצוא שמבוטחות באמצעות ל לא ניהל מאגר נתונ"אג" החשכ .8

. משרדיות!החברה וג  לא קיי  מעקב אחר האופ  שבו החברה מיישמת את החלטות הוועדות הבי 
ונמנעת ממנו האפשרות לפקח על , בהיעדר מאגר נתוני  כזה האג" תלוי לחלוטי  בנתוני החברה

 . נכונות הנתוני 
  המגדירי  את יעדי הקר  לכיסוי הפסדי  ואת אופ  ניהולה ל לא היו נהלי"בידי אג" החשכ .9

הכספי  שנרשמו בקר  . ומנגנוני פיקוח ובקרה שיבטיחו שכספי הקר  ישמשו א' ורק לאות  יעדי 
ולכ  המדינה עלולה להיקלע למצב , )כגו  לכיסוי גירעונות בתקציב המדינה(שימשו לצרכי  שוני  

העלולות להגיע לסכומי  גדולי  מאוד , ביעות נגד החברהשיהיה לה קשה לשל  מכספי הקר  ת
 .נוכח הסיכוני  שקיבלה עליה המדינה

משו  שהיא מעוניינת , המדינה נושאת באופ  בלעדי בסיכוני  הנובעי  מביטוחי החברה .10
בקבלת ההחלטה א  . במגמה לפתח שוקי יצוא חדשי , לעודד יצוא ג  למדינות שיש בה  סיכו 

קשה לבטח עסקת יצוא יש אפוא לשקול ה  את הסיכוני  הכרוכי  בה וה  את הסיכויי  להיענות לב
 . הטמוני  בה

 מיליו  דולר ולא נדרשה 35! גבתה החברה פרמיות ביטוח בסכו  כולל של כ2006!2004בשני  
לפיכ' באישור בקשות של יצואני  או . לשל  ליצואני  סכו  כלשהו בגי  תביעות למימוש הביטוח
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ל למצוא את האיזו  הנכו  בי  המשקל שיינת  לסיכוי לפתיחת שווקי  "יית  בידי ועדות החשכדח
 .ובי  המשקל שיינת  לסיכו  שלא יתקבלו תמורות הייצוא בגינ  וייגרמו הפסדי  לקופת המדינה

ל על מאז  המדינה ללא פירוט של יתרות הזכות "הצגת סעי" הזכאי  בדוח השנתי של החשכ .11
מת  "אינה עולה בקנה אחד ע  ההצהרה בדבר , ובכלל  יתרת הקר  לכיסוי הפסדי , ת בוהכלולו

על משרד האוצר לפעול בהקד  ליישו  ההמלצות ". גילוי נאות למכלול יתרות הזכות של הממשלה
  .לרבות פירוט הערבויות, ב בעניי  הקר  ואופ  ניהולה57!ב ו54של מבקר המדינה בדוחות השנתיי  

 ת בפעילות החברה " משרד התממעורבות
משרדיות האמורות להשפיע מהותית על !ת בוועדות הבי "היכולת של נציג משרד התמ .1

ת לא קבע קריטריוני  להשגת היעדי  "משרד התמ. המלצותיה  ועל החלטותיה  היא מוגבלת
, שמופקד בי  היתר על הטיפול ביצוא הישראלי, לכ  ג  מעורבות המשרד. באמצעות החברה

תפקידיה ואופ  שילובה בפעולות הגופי  הממשלתיי  , בקביעת מתכונת פעילותה של החברה
משו  כ' נראה שבפעילותה של החברה לא נית  משקל . היא מצומצמת ולא מספיקה, לעידוד היצוא

 .מספיק לאינטרסי  של המשרד בקידו  היצוא
 נקבע שהיעד הראשו  2005!2004במצגות של תכניות העבודה של המינהל לסחר חו. לשני   .2

נמצא שהמצגות האמורות אינ  כוללות פרטי  על . של החברה הוא הגדלת מסגרות על ידי החברה
ת לא קבע פרמטרי  שלפיה  אפשר "משרד התמולמעשה , מידת השגת היעדי  בעבר על ידי החברה

.  בתכניות העבודהאת מה שבוצע ובאיזו מידה הושגו היעדי  שנקבעו לחברה, בי  היתר, להערי'
, כמו כ . היעדי  שנקבעו לחברה היו כלליי  ולא היה בה  כדי לגרו  לשינוי ממשי בהיק" פעילותה

המצגות ג  לא לוו בחומר . ה  לא נגעו כלל לבעיות הקיימות כאמור במתכונת פעילותה של החברה
היעדי  ג  לא נקבעו . רקע ולכ  אי  לדעת מה היו שיקולי המשרד בקביעת יעדיו בפעילות החברה

  .ולכ  ספק א  החברה תפעל להשגת , ל"בשיתו" ע  החשכ
 בחינת פעילות החברה בידי רשויות המדינה

כדי , לאחר הפרטת פעילות הטווח הקצר, 2001ת בשנת "צוות חשיבה שמינתה שרת התמ .1
בלבד בנובמבר קיי  ישיבה אחת , לבחו  מהו האופ  הרצוי לפעילות החברה בטווח הבינוני והארו'

 .  ולא עשה את המטלות שהוטלו עליו2001
 מינה שר האוצר צוות לבחינת תנאי הביטוח באמצעות החברה וביטוח המשנה 2003בדצמבר  .2

 .לצוות תוכננו שבע פגישות בנושאי  הקשורי  לפעילותה של החברה. שהיא מקבלת מהמדינה
ובלא  שהסיק ,  בלא שהשלי  את משימתו,2004הצוות קיי  שלוש פגישות בלבד ופוזר בפברואר 

 . מסקנות או הגיש דוח כלשהו
ג  לאחר השלמת הפרטת פעילות הטווח הקצר לא בחנה הרשות א  מתכונת פעילות החברה  .3

בטווח הבינוני והארו' ואופ  קבלת החלטותיה העסקיות עולי  בקנה אחד ע  מעמדה כחברה 
י  הא  מטרות החברה משרתות יעדי  שראוי הרשות ג  לא בחנה בכל אות  שנ. ממשלתית

שיקודמו בידי חברה ממשלתית וג  לא בחנה אמצעי  חלופיי  ומשלימי  כדי לממש את מטרות 
רק לאחר שמשרד מבקר . הממשלה לקידו  היצוא ביתר יעילות במסגרת משפטית וארגונית אחרת

החלה לבדוק את הנושא היא , המדינה הביא את הנושא על היבטיו השוני  לפתחה של הרשות
 . ל"והביאה את עמדתה בעניי  לידיעת אג" החשכ

בי  , מעקב הרשות אחרי פעילותה של חברה ממשלתית לפי חוק החברות הממשלתיות נעשה .4
מכיוו  . באמצעות נוכחות משקי" מטע  הרשות בישיבות של דירקטוריו  החברה, היתר

,  החלטות עסקיות בתחו  שהחברה עוסקת בולקבל, כאמור, שדירקטוריו  החברה אינו מוסמ'
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נמנעה מהרשות היכולת לעקוב אחר , ל"והיות שלרשות אי  משקי" הנוכח בישיבות ועדות החשכ

שלשמו היא הוקמה כחברה ,  ביטוח עסקאות יצוא!הפעילות הכרוכה בליבת הפעילות של החברה 
 .ממשלתית

, הפעולות שעליה  לנקוט בנוגע לחברההרשות לא מילאה את תפקידה לייע. לשרי  בעניי   .5
ולא התריעה לפניה  על הבעיות והנתוני  הקשורי  לפעילותה לאחר השלמת הפרטת פעילות 

 . כחברה ממשלתית בכלל וכחברה ממשלתית שזה כל ייעודה בפרט, הטווח הקצר
ט  למנהל הרשות מסמ' המפר2001נציגי הרשות בדירקטוריו  החברה לא העבירו מאז שנת  .6

בישיבות הדירקטוריו  , בי  היתר, את הבעיות והנתוני  הקשורי  לפעילות החברה שהועלו
 ציי  מבקר המדינה כי ברשות החברות 1ב55עוד בדוח שנתי . והצעדי  שעל הרשות לנקוט בשל כ'

אי  מסמ' המפרט את התפקידי  והסמכויות של נציגיה בדירקטוריוני  של חברות ממשלתיות 
 העלתה כי 2007בדיקת מעקב שנעשתה באוגוסט . ת תגבש מסמ' כזה בהקד והמלי. שהרשו

 . הרשות עדיי  לא גיבשה מסמ' כזה
כיו  תפקיד הדירקטוריו  בעיסוקיה של החברה " כתבה נציגת הרשות בחברה 2004בינואר  .7

י  י ועדה ב"ומאושרות ע) ולא הדירקטוריו (י החברה "העסקאות מוצעות ונבדקות ע. הינו שולי
בחודשי  האחרוני  ישנה . ולמעשה לדירקטוריו  אי  תפקיד בליבת עסקיה של החברה... משרדית

; הרחבת תחומי פעילותה בתחו  ביטוח היצוא. א: כוונה לשנות את תפקיד החברה במספר אפיקי 
 המחייב שינוי במבנה !שיתו" הדירקטוריו  בתהלי' קבלת ההחלטות לגבי עסקאות ביטוח . ב

בעיקר מבחינת תפקידי , ל נדרשי  כיוו  שא  ה  לא יבוצעו"השינויי  הנ... דרכי פעולתההחברה ו
אי  זכות קיו  והיא יכולה לתפקד , למעשה, הרי שלחברה כחברה, הדירקטוריו  ומבנה החברה

, הועלה כי הרשות לא דיווחה לממשלה ולשרי  לפני חוות הדעת האמורה". ל"כמחלקה בחשכ
  . לחוק החברות הממשלתיות54כנדרש לפי סעי" 

 ר הדירקטוריו "פרישת יו
2006מונה בספטמבר , 2006!1997ר לא פעיל שלה בשני  "שהיה יו, ר דירקטוריו  החברה"יו .1
ר פעיל של דירקטוריו  החברה הפרטית שרכשה "ליו, כחודש אחד לאחר סיו  תפקידו בחברה, 

ממסמכי  ומפרסומי  באתר ). טיתהחברה הפר(מהמדינה את פעילות הביטוח לטווח הקצר 
שהיא עסקה בשני  האחרונות ג  בביטוח אשראי לטווח , האינטרנט של החברה הפרטית עולה

וא" ביטחה בעצמה כמה עסקאות , לפי הסדרי  שלה ע  מבטחי משנה) עד שלוש שני (הבינוני 
ועל זיקתה של  ידעו החברה והרשות על המינוי 2006הביקורת העלתה שכבר בספטמבר . מסוג זה

והרשות א" החלה בבדיקת היבטי  הקשורי  בכ' , החברה הפרטית לביטוח עסקאות בטווח בינוני
אול  מסיבות לא ידועות לא הושלמה , ופנתה בעניי  זה לאשרא כדי שתמציא לה פרטי  בנושא

 . הבדיקה
קטורי  פעילי  אי  הבדל בי  מידע עסקי סודי הנגיש ליושבי ראש דירקטוריו  פעילי  ולדיר .2

של חברות ממשלתיות ובי  המידע הנגיש ליושבי ראש דירקטוריו  לא פעילי  ולדירקטורי  לא 
לנוכח הנזק שעלול להיגר  לאינטרסי  של חברות ממשלתיות משימוש לא . פעילי  בחברות אלה

ג  , לאחר מעבר של בעלי תפקידי  אלה לחברה אחרת העוסקת בתחומי  דומי , נאות במידע כזה
 על רשות החברות לבחו  א  יש מקו  שההגבלות החלות על נושאי משרה !א  בהיק" מצומצ  

לרבות החתמת  על התחייבות מתאימה , פעילי  יחולו ג  על נושאי משרה ודירקטורי  לא פעילי 
  .בשינויי  ובמידתיות הנדרשי  בשל השוני במעמד  ובזיקותיה  לחברה, בעניי  זה

__________________ 
1   È˙ ˘ ÁÂ„55‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2005( ,125' עמ. 
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 קבות הביקורתפעולות שבוצעו בע
קיי  דירקטוריו  החברה כמה ישיבות , בעקבות התחלת הביקורת בחברה, 2006!2005בשני   .1

ר הדירקטוריו  לא דיווח לשרי  האחראי  לפעילות "יו. בנושא בחינת פעילות החברה ועתידה
, ל ולרשות החברות על הדיוני  שקיי  הדירקטוריו  ועל ההחלטות שקיבל"לאג" החשכ, החברה

א" על פי שבדיוני  אלו נדונו נושאי  מהותיי  הקשורי  למתכונת פעילותה של החברה ולתוצאות 
 .הבעיות הנובעות ממנה והפעולות הדרושות בעניי , פעילותה

הוא סקר ארבע חלופות להמש' , לפי בקשת הדירקטוריו , 2006ל החברה ביוני "במסמ' שהכי  מנכ
עת מכל חלופה למדינה ואת תרומת החברה לכלכלה פעילות החברה וציי  את התועלת הנוב

ל הייתה כי העברת פעילותה של החברה לזכיי  פרטי היא החלופה "המסקנה של המנכ. הישראלית
באותו חודש בח  . העדיפה שתביא לשיפור הגדול ביותר במעורבות הממשלתית בתחו  זה

ה היא להמשי' ולקיי  את ל והחליט שהחלופה העדיפ"הדירקטוריו  את החלופות שהציע המנכ
. החברה כמכשיר המקצועי לתפעול מער' הביטוח הממשלתי לעסקאות יצוא לטווח בינוני וארו'

נוכח , לדעת משרד מבקר המדינה. בפרוטוקול הדיו  לא פורטו הנימוקי  להחלטה האמורה
ריו  שהוצגו בישיבות הדירקטו, המשמעויות של הנתוני  וההיק" המצומצ  של פעילות החברה

הייתה מוטלת על הדירקטוריו  החובה לבחו  אות  באופ  יסודי ומקצועי ולנמק , ובמסמ' החלופות
 . בכתב את הסיבות להחלטתו

 החליט הדירקטוריו  לבחו  באופ  שוט" את הצור' בביצוע שינויי  במבנה החברה 2006באוגוסט 
אול  בהיעדר מניי  חוקי , 2007ובהיק" פעילותה וקבע שידו  בהמש' פעילות החברה במאי 

ג  . לישיבות הדירקטוריו  הוא לא התכנס עד אוקטובר אותה שנה וממילא לא התקיי  הדיו  האמור
 . לא נדו  הנושא2007בישיבות שקיי  הדירקטוריו  באוקטובר ובנובמבר 

כתבה הרשות מכתב , בעקבות ממצאי הביקורת שהוצגו לפני רשות החברות, 2006באוגוסט  .2
מבחינה של . פועלת באופ  פורמלי כחברת ביטוח ממשלתית"החברה : ל ובו ציינה כי" החשכלאג"

כי מדובר בגו" אשר פעילותו מוכתבת באופ  כמעט מוחלט על ידי החשב , פעילות החברה עולה
או יחידה הפועלת במשרד , באופ  המתאי  יותר לפעילות יחידת סמ', הכללי במשרד האוצר

קובע החשב , כ' למשל. ופעילות ביטוח יצוא בפרט, ות חברת ביטוח בכללמאשר לפעיל, ממשלתי
דבר המייתר לכאורה את הצור' , אילו עסקאות תעשה החברה ובאילו תנאי , בי  השאר, הכללי

באופ  , כספי הפרמיות מועברי  בעיקר  לרשות המדינה. במוסדות החברה ובעלויות הכרוכות בה 
 .י  הדרושי  בעיקר לכיסוי הוצאות ההנהלה הכלליות השוטפותהאמור להותיר בידי החברה כספ

מבלי שהחברה תצבור יעודות ותנהל עתודות , דר' פעולה זו חושפת את החברה לסיכוני  ביטוחיי 
ואי  זה סביר , ובחברות לביטוח יצוא בפרט, ופעילויות ביטוחיות כמקובל בחברות ביטוח בכלל

לשקול את , כמי שמפעיל למעשה את החברה, ב הכלליעל החש...  בנסיבות אלה.להמשי' בה
ביניה  , ישנ  מגוו  אלטרנטיבות בה  נית  לנקוט. המש' קיומה של אשרא כחברת ביטוח ממשלתית
ל נתבקש להעביר לרשות החברות "אג" החשכ. "הפיכת החברה ליחידה ממשלתית או יחידת סמ'

 .את עמדתו כלפי האמור במכתב זה
ל במכתב לרשות החברות ארבע חלופות שהוא רואה להמש' פעילות " החשכ פירט2006בספטמבר 

ל שהוא מעדי" את העברת פעילות "במכתב ציי  החשכ. על יתרונותיה  וחסרונותיה , החברה
היות שהיא מאפשרת צמצו  בעלויות התפעול של , "ענבל"החברה לחברת הביטוח הממשלתית 

,  ויחידות שירות העוסקות בתחומי  כגו  ייעו. משפטיהחברה ובכלל זה עלויות החזקת דירקטוריו 
ללא פגיעה במקצועיות ובשירות הנית  ליצואני  ותו' שמירה על קשר ושיתו" , מחשוב, כספי 

 . החשובי  לאינטרסי  של המדינה, לאומיי !פעולה ע  גורמי  בי 
 כלולה תכנית ,בפרק הד  בערבויות מדינה, 2007ל לשנת "בתכנית העבודה של אג" החשכ .3
בתכנית . שגובשה בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא" שינוי מבני בחברת אשרא"ל

צוי  כי סכומי התקורות גבוהי  יחסית להיק" הפעילות העסקית של החברה שירדה לאחר הפרטת 
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עוד צוי  שכדי להקטי  את העלויות של . שהייתה חלק נכבד מפעילותה, פעילות הטווח קצר

מהיר ויעיל ולשמור , עורבות המדינה בתחו  האמור ולהמשי' את הסיוע ליצואני  על בסיס עסקימ
יבח  האג" את האפשרות להעביר את פעילות , לאומיי !על קשר ושיתו" פעולה ע  גורמי  בי 

ל צעדי  כלשה  ליישו  " לא נקט אג" החשכ2007עד דצמבר ". ענבל"הביטוח של החברה לחברת 
 צוי  כי 2008בתכנית העבודה של האג" לשנת . ית העבודה שלו בעניי  החברההאמור בתכנ

 .2008ההחלטה בדבר החלופה העדיפה לפעילות החברה תתקבל בשנת 
הא  ישנ  "כי החליט לבדוק , ל למשרד מבקר המדינה" הודיע אג" החשכ2007ביוני  .4

וח הבינוני והא  נוכחות פתרונות ביטוחיי  מהסקטור הפרטי לעסקאות אשראי מסחריות בטו
ל הסביר למשרד מבקר "המשנה לחשכ". המדינה בשוק זה מהווה חס  להתפתחות פתרונות פרטיי 

שא  יתברר שבשוק הפרטי יש אפשרות לבטח עסקאות לטווח , המדינה באוגוסט אותה שנה
ועל " בלענ"אי  מקו  ג  להעברת פעילות החברה ליחידה ב, בתחו  הזה" כשל שוק"הבינוני ואי  

ל להפסיק את מעורבות המדינה בביטוח כאמור ולבחו  את האפשרות שהביטוח "כ  ימלי. לחשכ
נוכח חשיבותה של הבדיקה . ושפעילות החברה תופסק, ל"לטווח ארו' יינת  במסגרת אג" החשכ

האמורה והשפעותיה על ההחלטות בעניי  המש' פעילותה של החברה והמש' מעורבותה של 
ל היה לנקוט את כל הצעדי  "על אג" החשכ, ומתכונת המעורבות, ח סיכוני יצואהמדינה בביטו

הדרושי  כדי שהבדיקה תבוצע באופ  מקצועי בידי גור  בלתי תלוי שאי  לו קשר עסקי קוד  ע  
הביקורת העלתה כי על א" . החברה ולהתקשר עמו במישרי  ובלא מעורבות כלשהי של החברה

דווקא ע  החברה עצמה כדי לבצע את , 2007ביולי , ל להתקשר"האמור לעיל בחר אג" החשכ
 .הבדיקה
ההסכ  היה לחצי שנה ;  חת  משרד האוצר ע  החברה על הסכ  לביצוע הבדיקה2007ביולי 

ההתקשרות נעשתה בפטור ממכרז לפי החלטת ועדת המכרזי  . מ"ח בתוספת מע" ש60,000וסכומו 
ראש תחו  (ל "ישיבת הוועדה עולה כי נציגת אג" החשכמפרוטוקול ).  הוועדה!להל  (של המשרד 

לא הבהירה לוועדה , שהציגה לוועדה את הבקשה לאישור ההתקשרות ע  החברה, )ערבויות מדינה
את ההשפעה שיכולה להיות לתוצאות הבדיקה על עתידה של החברה ועל קיומו של ניגוד ענייני  

לא הובהר שהחברה עצמה לא תבצע את לוועדה ג  . מובנה בעצ  שיתופה בביצוע הבדיקה
לפי הפרוטוקולי  מהישיבות של הוועדה ושל ועדת . הבדיקה אלא תתקשר לש  כ' ע  גו" חיצוני

ל נראה שחברי הוועדות לא היו ערי  כלל למצב הבלתי תקי  הזה ולכ  ג  "הפטור של אג" החשכ
א  האג" בדק אפשרויות בפרוטוקולי  לא נאמר . אישרו את ההתקשרות האמורה בפטור ממכרז

מהפרוטוקולי  עולה שהוועדות האמורות ג  לא ביקשו ; לביצוע הבדיקה בידי גופי  אחרי 
, משמעויותיה והשפעותיה האפשרויות על החברה, מהנוגעי  בדבר לדווח לה  מהי מהות הבדיקה

 .וא  גופי  אחרי  יכולי  לבצעה
והחברה התחייבה , במת  השירותי  הנדרשי לצור' ההתקשרות הוגדרה החברה קבל  בעל ניסיו  

או קשרי  עסקיי  או /ניגוד ענייני  מכל מי  וסוג שהוא ו"שאי  ולא יהיה לה בתקופת ההתקשרות 
ל "הביקורת העלתה שהבדיקה בוצעה בידי יוע. מחו". קשרי  אחרי  ביחס למת  השירותי 

דיקות מסוימות הקשורות לש  הכנת חוות דעת וב, שבעבר התקשרה עמו החברה כמה פעמי 
החשובות , העובדות הללו. ל החברה א" מכיר אותו היכרות מקצועית רבת שני "ומנכ, בפעילותה

לא , מאוד לקבלת ההחלטה על אישור ההתקשרות במתכונתה האמורה בכלל ובפטור ממכרז בפרט
. ל ידע אות "א" על פי שלמשרד מבקר המדינה נמסר כי אג" החשכ, דווחו לוועדה ולוועדת הפטור

  . מ  הראוי שמשרד האוצר יבח  ביסודיות את העניי  וינקוט צעדי  שימנעו את הישנות 
 סיכו  והמלצות

חברת אשרא הוקמה כחברה ממשלתית שנועדה לשמש מכשיר לעידוד הייצוא באמצעות מת  
ביטוח לאחר הפרטת ה. ביטוח וערבויות ליצואני  שחברות הביטוח הפרטיות אינ  מסייעות לה 
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, הצטמצמו מאוד מספר היצואני  שהחברה משרתת, 2001של עסקאות ייצוא לטווח קצר בשנת 
הצמצו  הניכר בפעילות ; מספר הפוליסות שהיא מנפיקה וההיק" הכספי של היצוא המבוטח

מעמידי  , לביטוח עסקאות יצוא לטווח הבינוני) ג  א  ה  מעטות(החברה וקיומ  של  חלופות 
 .וכחברה ממשלתית שזה כל ייעודה בפרט,  החברה להמשי' ולהתקיי  בכללבספק את זכות

ת "כי המעורבות של משרד התמ, הועלה. ת ושר האוצר אחראיי  לפעילות החברה"שר התמ
תפקידיה , בקביעת מתכונת פעילותה של החברה, על הטיפול בייצוא הישראלי, בי  היתר, המופקד

כתוצאה מכ' . הייתה מצומצמת ולא מספיקה, ידוד היצואואופ  שילובה בפעולות הממשלתיות לע
 .ת בקידו  הייצוא"נראה שבפעילותה של החברה לא נית  משקל מספיק לאינטרסי  של משרד התמ

הדירקטוריו  שלה אינו מקבל את ההחלטות בקשר לפעילותה , א" שהחברה היא חברה ממשלתית
זרוע "שהחברה משמשת בעניי  זה , ל"כ ועדות החש!העסקית וה  מתקבלות בידי גו" חיצוני 

הסיכוני  הנובעי  מהחלטותיה ופעולותיה של החברה ; שלו וגו" המבצע את החלטותיו" ארוכה
עבודת החברה היא תפעולית ; אינ  כרוכי  בפעילותה העסקית אלא מוטלי  במלוא  על המדינה

קשות מהיצואני  ומעבירה  היא מרכזת את הב!ל "של החשכ" מנגנו  ביצוע"בעיקרה והיא למעשה 
ל ולאחר אישור  היא מנפיקה את פוליסת הביטוח ומלווה את "אות  לאישור ועדות החשכ

פעילות כזאת אינה מתאימה לחברה ממשלתית . התקדמות עסקת היצוא עד לקבלת התמורות בגינה
 .וג  אינה עולה בקנה אחד ע  סמכויות הדירקטוריו  של חברה ממשלתית, שזה כל ייעודה

 !ת "ל ומשרד התמ"אג" החשכ,  רשות החברות!הגופי  הממשלתיי  האחראי  לפעילות החברה 
וה  נדרשו לבעיות הנעוצות בתוצאות ובמתכונת , לא מילאו כראוי את תפקידיה  בעניי  החברה

רק לאחר שמשרד מבקר המדינה הביא לידיעת  את ממצאי הביקורת והצביע , של פעילות החברה
 . ו  את המתחייב מה על הצור' לבח

על הגופי  הממשלתיי  האמורי  להשלי  בהקד  את הבדיקות שה  , לדעת משרד מבקר המדינה
, וכחברה ממשלתית שזה כל ייעודה בפרט, עושי  בעניי  פעילות החברה במתכונת הנוכחית בכלל

 בינוני ובכלל זה לבחו  א  יש הצדקה להמש' המעורבות הממשלתית בתחו  ביטוח ייצוא לטווח
נוכח העובדה , וא  אפשר ששירותי  אלה במלוא  או מקצת  יכולי  להינת  בידי השוק החופשי

לאחר הבדיקות על הגופי  . בתחו  זה, ג  א  עדיי  באופ  מצומצ , שגופי  פרטיי  כבר פועלי 
שתביא את , הממשלתיי  לבחו  את החלופות להמש' פעילות החברה ולבחור את הטובה שבה 

   .ולפעול בהקד  ליישומה,  התועלת לאינטרסי  של המדינהמירב
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 רשות המסי  בישראל
פיקוח רשות המסי  על העמידה בתנאי החוק 

 לעידוד השקעות הו 
היא גיוס השקעות הו  , 1959 ט"התשי, מטרתו של החוק לעידוד השקעות הו 

החוק מעניק למשקיעי  מענקי  והטבות מס המותני  . לפיתוח כלכלת המדינה
ר והתעסוקה המסח, בקיו  תנאי  שקבע מרכז ההשקעות שבמשרד התעשייה

במסגרת , נדרשת לבדוק)  הרשות להל  (רשות המסי  בישראל ).  המרכז להל  (
א  ה  , הליכי השומה של מפעלי  מאושרי  שנהנו מההטבות שמקנה החוק

ובתנאי  נוספי  המצויני  בכתב אישור שנת  , עמדו בתנאי  שנקבעו בחוק
  .לה  המרכז

 פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה את האופ  שבו , בדק לסירוגי , 2007מאי  ופברואר 2006יולי  בחודשי  מאי

הבדיקה נעשתה במחלקה . כדי לבחו  א  עמדו בתנאי החוק, פיקחה הרשות על מפעלי  מאושרי 
בירורי . ופתח תקווה, 3ירושלי  : המקצועית ברשות ובשניי  ממשרדי השומה של מס הכנסה

  .השלמה נעשו במרכז ההשקעות
 ממצאי עיקרי ה

 ואיל% נקבע כי תינת  עדיפות גבוהה לטיפול בתיקי 2005בתכניות העבודה של הרשות לשנת  .1
בשני  האחרונות פחת במידה ניכרת מספר תיקי המפעלי  המאושרי  , אול . מפעלי  מאושרי 

 . הנבדקי  במסגרת תכנית העבודה השנתית של הרשות
, בתיקי  לא נמצאו העתקי  מתכניות שיווק. רי  תיקי  של מפעלי  מאוש25בביקורת נבדקו  .2

 .א& שמת  ההטבות מותנה בביצוע 
הרשות לא קבעה הסדרי דיווח שיאפשרו לה לקבל מידע עדכני על מפעלי  מאושרי  שאינ   .3

אי  הרשות יכולה לפעול במקרי הצור% במהירות , בהיעדר מידע זה. עומדי  בתנאי כתב האישור
 .לי  האמורי  במלוא סכו  המס שעליה  לשל לחיוב המפע, וביעילות

 2002 1999 מהשומות העצמיות של מפעלי  מאושרי  לשני  46%  הפכו כ31.12.06 ב .4
זכו מפעלי  , בהיעדר טיפול של משרדי השומה בשומות הללו. בלא שה  נבדקו, לשומות סופיות

  .האישורלהטבות מס בלא שנבדקה באופ  מעמיק עמידת  בתנאי  שנקבעו בכתב 
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 מערכת הפיקוח על ניכוי מס הכנסה במקור
 מס  64% המהווי  כ, ח" מיליארד ש61.5  כ  2006רוב המסי  הישירי  בשנת 
.  מנכי 245,000 מקור  בניכוי מס במקור בידי כ  כל המסי  שנגבו בשנה זו 

במישרי" על גביית מס הכנסה בדר  של ניכוי במקור מבוססת על תשלו  המס 
כל מי שמשל  .  שבו משולמת ההכנסה לנישו מועדסמו  לידי המשל  

 את לחודשחייב לחשב אחת , תשלומי  שלגביה  נקבעה חובת ניכוי מס במקור
ולשל  אות  עליה   לדווח, ) הניכויי  להל" (שניכה סכומי הניכויי  במקור 

  .הניכויי על מפורטי  על התשלומי  ושנתיי  וכ" להגיש דוחות , לפקיד השומה
 הביקורתפעולות 

  להל  ( בדק משרד מבקר המדינה את פעולות רשות המסי  בישראל 2007ספטמבר  בתקופה יוני
  ותל3  ו1הביקורת נעשתה בהנהלת הרשות ובמשרדי השומה ירושלי  . בתחו  הניכויי ) הרשות
  .בירורי השלמה נעשו במחלקה הכלכלית ובמוקד הניכויי  של הרשות. 5אביב 

 עיקרי הממצאי 
 : קורת שעשה משרד מבקר המדינה ברשות המסי  בישראל בתחו  זה עלו הממצאי  האלהבבי

 .הרשות אינה עושה בקרה שוטפת כדי לבחו  את יישו  הנחיותיה לעניי  ביקורת תיקי ניכויי  .1

אי  קשר שוט$ בי  חוליות השומה לחוליות ביקורת ניכויי  לש  תיאו  תכנית הביקורת אצל  .2
 .יקורת הניכויי  תיעשה קוד  לקביעת השומה במס הכנסההנישו  כ% שב

גבוהות מדרישות התפוקה לש  , הדרישות לתפוקה בתכנית העבודה להכנת שומת ניכויי  .3
 . מצב זה פוגע במוטיבציה של המפקחי  לעמוד בדרישות תכנית העבודה. זכאות לקבלת פרמיה

ה כדי לבדוק אילו שינויי  נדרשי   אימצה הרשות את המלצותיה של ועדה שמינת2004 ב .4
 .רוב המלצות הוועדה לא יושמו; לייעול העבודה של מער% הניכויי 

שעניינו , ]נוסח חדש[ א לפקודת מס הכנסה 32משרדי השומה אינ  מקפידי  לייש  את סעי$  .5
התרת הוצאות למי שלא דיווח לפקיד השומה כנדרש על התשלומי  ששיל  ועל הניכויי   אי

 .ור שניכה מה במק

א$ שפעולה זו הייתה מסייעת למפקחי  , הרשות לא ריכזה את הנחיותיה בנושא הניכויי  .6
 .הרשות ג  לא כללה בתכנית הלימודי  למפקחי מס את תחו  הניכויי . ללמוד את התחו 

לא , בניגוד לתפקיד המוטל על מוקד הניכויי  של הרשות שבו מתקבלי  הדוחות על הניכויי  .7
 .עשתה ש  בקרה מספקת של שלמות הדוחות השנתיי  על ניכויי  במקור ושל סבירות תוכנ נ
בהיעדר דיווח . דוחות שנתיי  ידניי  שהוגשו למוקד הניכויי  לא הוזנו למערכת הממוחשבת .8

 .אפשר להשוות  לדוחות החודשיי  ונפגעת הבקרה לצורכי קביעת השומה במס הכנסה אי

מי  שדווחו בדוחות הניכויי  השנתיי  אינ  תואמי  לסכומי  שדווחו במקרי  רבי  הסכו .9
 .הרשות לא ביקשה מהמנכי  הסברי  לכ%. בדוחות הניכויי  החודשיי  שהוגשו לאותה השנה
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במגמה , על הרשות לבחו  ולהערי% את התחו  של ניכוי המס במקור, לדעת משרד מבקר המדינה

בשל חלקו הגדול בס% תקבולי , ביר את הבקרה בתחו  זהלייעל את שיטות העבודה הנהוגות ולהג
   .המסי  הישירי 
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 מיסוי עסקאות מקרקעי  
 החוק  להל   (1963 ג"התשכ) מכירה ורכישה, שבח(על פי חוק מיסוי מקרקעי  

חייב להגיש דיווח על העסקה , כל העושה עסקת מקרקעי , )ק"או חוק מסמ
נקבע סכו! , לפי נתוני הדיווח. האזורי) ק" מסמ להל  (למשרד מיסוי מקרקעי  

  .המס שעליו לשל!
 תפעולות הביקור

את ) הרשות  להל  (רשות המסי  בישראל ב בדק משרד מבקר המדינה 2007יולי  אפרילבחודשי  
עוד .  ומס מכירהמס רכישה, עריכת שומות למס שבחב על עסקאות במקרקעי  ובדיווחי הטיפול 

הביקורת נעשתה . ק"נבדקו ענייני  הקשורי  בפעולות ועדות הערר הפועלות לפי חוק מסמ
בדיקות השלמה . 3ובמשרד פקיד שומה ירושלי  , נצרת, נתניה,  מרכז ק " מסמבשלושה משרדי

וכ  , ובמשרד פקיד שומה חקירות צפו  של מס הכנסה רשות במחלקה לשומת מקרקעי  שבנעשו
  . במשרד המשפטי  ובהנהלת בתי המשפט

 עיקרי הממצאי 
 רשות המסי  ליקויי  עקרוניי  בפעילות 

ובעת בדיקת עסקאות , איננו מלא, י  הקיי  במאגרי הנתוני  של הרשותהמידע על עסקאות המקרקע
ק "אי  העברה רצופה ומוסדרת של מידע רלוונטי למשרדי מסמ. אפשר להסתמ$ רק עליו אי

  להל  (לשכת רישו  המקרקעי  : מרשויות שלטוניות העוסקות ברישו  או בפיקוח על מקרקעי 
מפקחי . הרשויות המקומיות ומינהל מקרקעי ישראל, וזיותועדות התכנו  המקומיות והמח, )הטאבו

ק אינ  תובעי  מעושי העסקאות למלא את כל הפרטי  הנדרשי  בטופסי הדיווח על "מסמ
. משק' את שווייה הריאלי, לכ  קשה לוודא שמחיר העסקה המדווח על ידי הצדדי ; העסקאות

דירת מגורי  "לפטור ממס בעת מכירת ק אי  בודקי  את העמידה בכל הקריטריוני  "במשרדי מסמ
 .  מעסקאות המקרקעי  ה  מכירות של דירות מגורי 75% זאת על א' שכ; כהגדרתה בחוק, "מזכה

 הונהגה ברשות שיטה חדשה לבחירת עסקאות מקרקעי  שייכללו בתוכנית 2006החל משנת 
  .טה החדשהק לא עמדו ביעדי  שהוצבו בשי"משרדי מסמ. העבודה השנתית לבדיקת שומות

 ק נצרת "פעילות משרד מסמ

ק "חלקו של מסמ. ק נצרת מטפל ברוב העסקאות הנעשות על ידי מגזר המיעוטי  בצפו  האר+"מסמ
להל  עיקרי . ק ברחבי האר+"הוא הנמו$ שבעשרת משרדי מסמ, נצרת בגבייה של מיסי מקרקעי 

דיווח על ; ביטולי עסקאות רבות; דיווח על עסקאות מקרקעי  או דיווח באיחור רב אי: הסיבות לכ$
  .המשרד והרשות לא פעלו נגד תופעות אלה. עסקאות בסכו  נמו$ מהמחיר הריאלי
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 פעילות  של ועדות הערר על מס שבח

רוב חברי הוועדות עוסקי  ג  בייצוג . ק"ועדות הערר דנות בעררי  שהוגשו על החלטות מנהל מסמ
חלק מחברי הוועדות מכהני  בתפקיד  . ש לניגוד ענייני ולכ  קיי  חש, נישומי  בתחו  המקרקעי 

 הגישה הרשות למשרד המשפטי  טיוטת הצעת 2006במאי .  שנה20  ל10 בי   תקופות ארוכות 
  .לא קיבלה הרשות את תגובת המשרד על כ$, 2007עד דצמבר ; חוק לביטול הוועדות

 סיווג עסקאות מקרקעי  כהוניות או פירותיות 
לפי ,  מכירת מקרקעי  הנמצאי  בישראל עשויה להתחייב במס שבח או במס הכנסהכל עסקה של

כ$ שא  עסקת , בשני  האחרונות הורדו שיעורי מס שבח.  כעסקה הונית או פירותית סיווגה 
) וככזאת אמורה להתמסות במסגרת מס הכנסה(מקרקעי  שנעשתה בידי יחיד במישור הפירותי 

הרשות לא קבעה הנחיות לדר$ סיווג . יקט  סכו  המס, )ל מס שבחעליה ח(מסווגת כעסקה הונית 
לא נקבעו נהלי  להעברת המידע ותיאו  בקשר לעסקאות , כמו כ . העסקאות כפירותיות או כהוניות
, נמצאו ליקויי  בסיווג עסקאות. מ"ולמע ק למס הכנסה"בי  מסמ, בעלות פוטנציאל לסיווג פירותי
  .  מתשלו  מסשפתחו פתח לנישומי  להימנע

 סיכו  והמלצות
במיוחד יש להדגיש . ק"ממצאי הביקורת מעידי  על בעיות מבניות מהותיות בפעילות משרדי מסמ

את השיטה הנהוגה של בדיקת העסקאות בכל ; ק נצרת"את המתרחש בתחו  השיפוט של מסמ
  לבחו  הנהגת על הנהלת רשות המסי, על כ . ואת הבעיות המבניות בפעילות ועדות הערר, האר+

 :שינוי בעיקר בתחומי  האלה
באמצעות קבלת הצהרות מלאות מעושי : ק"להשלי  את המידע העומד לרשות מסמ .1

מינהל מקרקעי , ועדות התכנו , רש  המקרקעי : כמו(וקבלת מידע מגופי  רלוונטיי  , העסקאות
מעקב (צד הטכני כ$ יועבר מרכז הכובד של עבודת המפקחי  מה). ישראל והשמאי הממשלתי

ניתוח נתוני  (לקביעת שווי ריאלי של העסקאות , )ודרישה לקבלת מסמכי  לצור$ עריכת השומה
 ). על הנכסי  ועל המוכרי  בסיוע מאגרי מידע

 .ק בנפרד"לבנות תוכנית עבודה מותאמת למאפייני העסקאות המטופלות בכל משרד מסמ .2
לש  כ$ . ק נצרת מופקד עליו"וגות באזור שמסמלפעול להפסקת נורמות דיווח חריגות הנה .3

העשרת המקורות לאיסו' , פעולות הסברה בקרב קהל היעד: כמו, ראוי לנקוט צעדי  משולבי 
 מידע על מחירי השוק ועל עסקאות שנעשו והגברת צעדי האכיפה במטרה ליצור תמרי+ שלילי לאי

 .דיווח על עסקאות או לדיווח לוקה בחסר
  מ שיאפשר סיווג נכו  של עסקאות "ק למשרדי מס הכנסה ומע" בי  משרדי מסמליצור תיאו  .4

להקפיד על קיו  בדיקות נאותות לפני סיווג עסקת מקרקעי  כהונית או . במישור ההוני או הפירותי
 .כפירותית

 .לקיי  בדיקות לגבי העמידה בתנאי הפטור ממס במכירת דירות מגורי  .5
יש להגביר את הפיקוח על ועדות . ק ראויה לדיו  יסודי" בנושאי מסממתכונת הדיוני  בעררי  .6

  .ק"הערר הפועלות לפי חוק מסמ
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 הטיפול בתלונות על עובדי רשות המסי 
, על יחידותיה ועל משרדיה האזוריי , ) הרשות להל  (ברשות המסי  בישראל 

 . מתקבלות תלונות על עובדיה
, )משמעת(עובדי הרשות ה  עובדי מדינה הכפופי  לחוק שירות המדינה 

על כ  חלי  . ולתקנות שהותקנו על פיו, ) חוק המשמעת להל  (1963 ג"התשכ
והודעות נציב שירות ) ר" התקשי להל  (עובדי המדינה תקנו  שירות המדינה 

  . המדינה המתפרסמות מפע  לפע 
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולה של הרשות בתלונות בנושאי 2007יולי  בחודשי  פברואר
 2003 תלונות משנת  וכמה2004נבדקו תלונות שהתקבלו החל בינואר . משמעת ואבטחת מידע

הבדיקה נעשתה ביחידה לביקורת פני  וביחידה לאבטחת מידע של . שהטיפול בה  נמש  זמ  רב
בירורי השלמה נעשו באג$ המשמעת . מ"של המכס ומע) ט"הקב(הרשות וכ  ביחידת קצי  הביטחו  

  ).מ" נש להל  (שבנציבות שירות המדינה 
 עיקרי הממצאי 

התלונות המתקבלות במשרד מסוי  ינותבו , )ר"התקשי(שירות המדינה על פי הוראות תקנו   .1
ואול  התלונות על עובדי הרשות מנותבות לשתי . לגו$ הממונה על הטיפול בתלונות במשרד

 . מ"ט של אג$ המכס ומע"למבקר הפני  של הרשות ולקב: כתובות
אלא רק , יפל בה מ לא רש  רישו  מפורט באשר לתלונות שט"ט של אג$ המכס ומע"הקב .2

 .אפשר לעמוד על טיב טיפולו בתלונות לכ  אי. רישו  של התלונות הנמצאות בטיפול
מ על תלונות "הממונה על הטיפול בתלונות במשרד צרי  לדווח לנש, ר"על פי התקשי .3

לא על תלונות שהתקבלו אצלה וא$ לא , מ דר  קבע"אבל הרשות לא נהגה לדווח לנש, שהתקבלו
 .אלא דיווחה רק לאחר שהחקירה הסתיימה, בחקירהעל פתיחה 

נמצאו שני . מ"כמה תלונות על עובדי  בכירי  הועברו על ידי מבקר הפני  לבדיקה של נש .4
. וזאת בלי הנמקה ראויה, מ באשר לנקיטת הליכי "מקרי  שבה  לא אימצה הרשות את המלצת נש

ל  מ  הראוי שהרשות תשקול בכובד או, מ"אמנ  לא חלה חובה על הרשות לאמ( את המלצת נש
 . עליה לנמק את החלטתה ולצר$ לנימוקיה אסמכתאות, ומכל מקו , ראש לפעול לפי ההמלצה

במסגרת ) מ"שע( נכלל שירות עיבודי  ממוכני  2004ע  איחוד אגפי המסי  בספטמבר  .5
וב שתפקידו ולמרות זאת לא מונה ביחידה לביקורת פני  עובד בעל ידע בתחו  המחש, הרשות

 .מ"לבדוק תלונות מקצועיות על שע
,  מיליו  פעולות מחשב בחודש20 המבצעי  כ,  עובדי 3,100 באג$ מס הכנסה עובדי  כ .6

בכל אחד משני האגפי  יש עובד אחד שמתפקידו .  עובדי 1,800 מ עובדי  כ"ובאג$ המכס ומע
ומשו  כ  נפגעות ,  נוספותעל עובד זה מוטלות משימות. לאתר שימושי  לא ראויי  במחשב
 . הפעולות לאיתור דליית מידע אסורה
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מנהלי משרדי השומה לא השתמשו בכלי ייעודי שהועמד לרשות  כדי לאתר שימוש אסור  .7

 .במידע
תחו  אבטחת המידע נתו  בידי הממונה על , על פי נוהל שהוציא משרד ראש הממשלה .8

ת הטיפול בעברות של אבטחת מידע עובדי ביקורת אול  לעתי  בדקו א. אבטחת מידע בכל משרד
 .בהירות שפגעה בטיפול בתלונות וכ  נוצרה אי, פני 

ומאחר , לעתי  לאחר שעובד נתפס מבצע עברות של אבטחת מידע התאר  הטיפול בעניינו .9
בכ  יש פגיעה של ממש בפרטיות . שלא ננקטו נגדו צעדי  הוא המשי  לדלות מידע אסור

  .הרתעה מלעבור עברות בתחו  אבטחת מידעהנישומי  וב
 סיכו  והמלצות

כי אירע שהרשות לא פעלה על פי חוק המשמעת ועל פי , בבדיקת משרד מבקר המדינה התברר
ולא פעלה על פי הנהלי  שנקבעו , מ בנוגע לטיפול בעברות משמעת"ר והנחיות נש"הוראות התקשי

 .לעיתי  התמש  הטיפול בעברייני . במידעלבירור תלונות ולבירור חריגות בתחו  השימוש 
כדי שכל תלונה תטופל , ובייחוד בנושא אבטחת מידע, על הרשות לקבוע נוהלי עבודה ברורי 
כדי להגביר את המודעות ואת ההרתעה יש מקו  לפרס  . כהלכה עד למיצוי הדי  ע  עוברי העברות

ברוח המלצת משרד מבקר ראוי שהרשות תפעל . את העברות ואת אמצעי המשמעת שננקטו
ולפיה יש להציג את נושא המשמעת בקביעות בפני הנהלת הרשות כדי להגביר את , 1המדינה

   .מודע.תה לנושא ולהעלותו על סדר יומה

__________________ 
1   ÁÂ„56‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 ( עמ, "הליכי משמעת בתאגידי  סטטוטוריי  ובבנק ישראל"בפרק '

123. 



 65 משרד האוצר

פיצוי גופי  ציבוריי  על נזק ישיר שנגר  לה  

 במלחמת לבנו  השנייה
חברות , במלחמת לבנו  השנייה נפגעו גופי  ציבוריי  רבי  ובה  מוסדות חינו 

  . וכתוצאה מכ  נגר  לה  נזק ישיר, בתי חולי  ותשתיות, ממשלתיות
 פעולות הביקורת

 את מת  הפיצויי  לגופי  ציבוריי  שספגו  בדק משרד מבקר המדינה2007נובמבר  בחודשי  יולי
, ) הרשות להל  (הבדיקה נעשתה במשרדי רשות המסי  . פגיעות ישירות במלחמת לבנו  השנייה

   .ובכמה גופי  ציבוריי ) ת" אג להל  (באג  התקציבי  שבמשרד האוצר 
 ממצאי ביקורת

מקצת ;  שנגר  לגופי  אלושר האוצר והרשות לא הסדירו את מת  הפיצויי  בגי  הנזק הישיר
אול  אחרי  לא קיבלו פיצוי עד מועד סיו  הביקורת , הגופי  קיבלו פיצוי כבר במהל$ המלחמה

לא נית  היה לקבל מהרשות וממשרד האוצר נתוני  על הסכו  הכולל ששול  ). 2007נובמבר (
 . לגופי  הציבוריי  בגי  הנזק הישיר שנגר  לה 

חלק  לא קיבלו את הפיצויי  , לט על מת  פיצוי לגופי  ציבוריי נמצא כי במקרי  שבה  הוח
הרשות לא קבעה מנגנו  להעברת כספי הפיצויי  לניזוקי  כדי להבטיח את השבת המצב . בפועל

 . לקדמותו
, בחלו  יותר משנה מתו  המלחמה לא קיימו מקבלי ההחלטות כל דיו  ממצה בסוגיה חשובה זו

  . ברורי  בדבר הזכאות לפיצויי  בגי  נזק ישיר שנגר  לגופי  ציבוריי ועדיי  אי  החלטות ונהלי 
 סיכו  והמלצות

במהל$ המלחמה ואחריה פעלו אנשי רשות המסי  ללא לאות ובאומ& רב כדי לפצות את הניזוקי  
כל הגורמי  שעמ  נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה ציינו את עבודת  הברוכה . מהר ככל הנית 

 .נמצאו ליקויי  באופ  הטיפול בגופי  הציבוריי  שנגר  לה  נזק ישיר, ע  זאת. שותשל אנשי הר
השבת המצב לקדמותו והחזרת החיי  למסלול  לאחר מלחמה מצריכות שיקו  יעיל ומהיר של 

וזאת כדי להבטיח את המש$ הספקת השירותי  החשובי  והחיוניי  , הגופי  הציבוריי  שניזוקו
האוצר והרשות לגבש הנחיות ברורות בנוגע לסוגיה א  לפצות את הגופי  על שר . לאוכלוסייה

לאופ  העברת הפיצויי  ולפיקוח על השבת , הציבוריי  שניזוקו ובנוגע לנסיבות העברת הפיצויי 
  . המצב לקדמותו באזורי  שנפגעו
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   המשרד לביטחו  הפני 
במסגרת בדיקה מערכתית נבדקו תנאי הפרישה של קציני  בכירי  במערכת 

ביחידה למשאבי אנוש , באג  משאבי אנוש של המשטרה). 3' ראו עמ(הביטחו  
של המשרד לביטחו  הפני   תקצוב ובקרה, של שירות בתי הסוהר ובאג  תכנו 

י  במשטרה ובשירות בתי הסוהר נבדקו תנאי הפרישה שניתנו לקציני  בכיר
 . ויישומ  של ההסדרי  שבדי 

במסגרת בדיקה מערכתית נבדק אופ  הטיפול במבקשי מקלט שהסתננו לישראל 
, בשירות בתי הסוהר, הבדיקה נעשתה במשרד לביטחו  הפני . מגבול מצרי 

 ).25' ראו עמ(במינהלת ההגירה ובאג  המבצעי  של המשטרה 
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   משרד הבינוי והשיכו 

 בתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה
לאחר שהגיעו עולי  רבי  מאוד ממדינות חבר , 1990ביוני ובאוגוסט  .1

)  המשרד להל  (אישרה הממשלה למשרד הבינוי והשיכו  , העמי  לישראל
בתי  אלה בנויי  מאלמנטי  שמשקל  נמו  .  בתי  מוכני 9,000לרכוש 

ובדר  כלל ה  עשויי  ,  המשמשי  בבנייה הקונבנציונליתממשקל  של חומרי 
רכישת הבתי  נועדה לספק ).  בתי  הבנויי  בשיטת הבנייה הקלה להל  (ע  

 בתי  11,000 בפועל רכש המשרד כ. פתרונות דיור מהירי  לעולי  החדשי 
, הבתי  הללו ה  צמודי קרקע. ל"הבנויי  בשיטה זו מיצרני  באר  ובחו

 . ר" מ60כל אחד מה  הוא ושטחו של 
משרד מבקר המדינה עשה בעבר מספר ביקורות בעניי  רכישת הבתי  והקמת  

) 129' עמ,  של מבקר המדינה43בדוח שנתי  (1992וציי  בסיכו  הביקורת משנת 
... המשרד לא נער  לתת פתרו  מקי) לבעיות תחזוקת הבתי  הקלי  בעתיד"כי 

 ". שיפלו על הקופה הציבוריתומשו  כ  עלולות להיגר  הוצאות
הנושא נדו  . ע  הזמ  התגלו נזקי  רבי  וחמורי  במספר רב של בתי  .2

 26.2.07ביו  . הקליטה והתפוצות של הכנסת, כמה פעמי  בוועדת העלייה
בסיכו  ; התקיי  דיו  בסוגיה זו ג  בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

כי במסגרת הביקורת , מבקר המדינהר הוועדה ממשרד "הדיו  ביקש יו
  . יגבש ג  המלצות לפתרו  בעיה קשה זו, שהמשרד החל לקיי  לאחרונה בנושא

 פעולות הביקורת
 את אופ  הטיפול של הרשויות הנוגעות 2007אוגוסט  משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  פברואר

  תמקדה באזור דרו  האר  הבדיקה ה. בבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה, ובראש  המשרד, בדבר
 ובעיקר בשכונת נחל בקע בבאר שבע ובשכונת שפירא   בתי  5,460 שבו הוקמו בשיטה זאת כ

  .באופקי 
 עיקרי הממצאי 

 היעדר עבודת מטה מקדימה
שיל  המשרד בגי  שיפוצי  של בתי  שנבנו ) 2007אוגוסט (עד למועד סיכו  הביקורת  .1

 2,800 סכו  זה שימש ברובו לתיקוני  של כ.ח" מיליו  ש110 בשיטת הבנייה הקלה סכו  של כ
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אול  בביקורת נמצא כי א( על פי שהסכומי  שהושקעו בשיפוצי  היו . 1בתי  באזור דרו  האר 

 .לא היה בה  כדי לתק  או לשפ  את הבתי  כראוי, גבוהי  יחסית
בצע הלי* מורכב יותר או א  ל, כדי להחליט א  לתק  את הליקויי  בבתי  ובאיזו מידה .2

או א  להציע , לדוגמה הריסת בתי  ובניית  מחדש, שימנע את הצור* בתיקוני  חוזרי  בעתיד
היה ראוי שהמשרד יעשה סקר מקי( שיציג בפניו את מכלול הליקויי  , לדיירי  פתרו  אכלוס אחר

שהמשרד לא עשה אול  הביקורת העלתה . ועל פיו יחליט כיצד לנהוג בכל בית ובית, בכל הבתי 
לא נמצא , כמו כ . סקר מקי( אלא הסתפק בבדיקות פרטניות בבתי  שדייריה  התלוננו על ליקויי 

למשל בגי  אילו ליקויי  יש , שהנהלת המשרד קבעה מדיניות ואמות מידה בכל הנוגע לשיפוצי 
דנה הנהלת המשרד ג  לא . לשפ  בית ומהו הסכו  המרבי שיש לשל  תמורת שיפו  של בית
המעלי  ספק בדבר כדאיות , בחלופות לתיקוני  ולשיפוצי  של בתי  שניזוקו נזקי  חמורי  מאוד

  .השיפו 
 ליקויי  ומפגעי  אופייניי  והטיפול בה 

נציגי משרד מבקר המדינה סיירו בשכונת שפירא באופקי  ובחנו את הליקויי  שהתגלו ואת  .1
בבדיקה . ששת דגמי הבתי  שהוקמו באופקי התיקוני  והשיפוצי  שעשה המשרד בחמישה מ

 :האמורה הועלה כי לאחר השיפו  עדיי  נותרו בבתי  הללו הליקויי  העיקריי  האלה
בכל המבני  שבדק משרד מבקר המדינה התגלו ליקויי  וכשלי  הנדסיי  שמקור  בהרכבה 

.  כמה מהליקויי עדיי  מצויי  בה , וא( על פי שבמהל* השני  בוצעו בה  תיקוני , הראשונה
  להל   (1991 משנת 422התאמות יסודיות בי  דרישות מפרט מכו  התקני  הישראלי  נמצאו אי
 קבע כי בעת איטו  גג רעפי  יש להתקי  422מפרט : לדוגמה, ובי  הקיי  בפועל, )422מפרט 

ו א* בדג  מסוי  של בתי  הונח, יריעות איטו  מתחת למערכת התשתית הנושאת את הרעפי 
 קבע שפתחי 422א( כי מפרט ; ועל כ  חדרו מי גשמי  מבעד לגג, בפועל הרעפי  ללא תשתית

לא עמדו פתחי האוורור בדרישות , האוורור בעליית הגג יהיו מוגני  בפני חדירת מי  וחרקי 
במבני  רבי  הותקנו בשעתו מוצרי אלומיניו  שאינ  תואמי  את הפרזול ואת הרכיבי  ; המפרט

עוד נמצא כי השימוש . במבני  רבי  נמצא כי הקירות אינ  איתני  מספיק; באר הקיימי  
וע  זאת במהל* הביקורת נמצא כי עדיי  , בחומרי  לא עמידי  הצרי* לבצע תיקוני  בהיק( נרחב

, למשל ארונות מטבח מתפוררי , נותרו במבני  רכיבי בנייה שלא הוחלפו ופוגמי  בחיי היומיו 
 .ות ועודגמישות יתר ברצפ

מלבד ליקויי  שמקור  בטיב החלקי  המרכיבי  את הבתי  נמצאו בבתי  ליקויי  הנובעי   .2
ובעיקר מהרכבה לא נכונה של שלד המבנה עצמו , מהרכבה לא נכונה של אות  חלקי 

ליקויי קונסטרוקציה , 2004על פי הערכתו של מחוז הדרו  במשרד מדצמבר ): הקונסטרוקציה(
 . כלל הבתי  שהוקמו בדרו  האר  מ15% אותרו ב

לש  כ* היה צרי* . כדי לתק  את הליקויי  בבתי  הללו יש להשתמש בחלקי חילו( מתאימי  .3
שהחלפי  , הדבר נכו  שבעתיי  באשר לבתי  מתוצרת חו . המשרד להכי  מלאי סביר של חלפי 

עמי  רבות לא נרכש ובשל כ* פ, בביקורת נמצא שהדבר לא נעשה. שלה  אינ  מיוצרי  בישראל
והדבר גר  , אלא נרכש בשלמותו,  שנפגע  כמו מסגרת של דלת או של חלו   חלק מפריט מסוי  
  . להגדלת ההוצאות

__________________ 
 .ח לתיקוני  ושיפוצי "בשאר אזורי האר  הוציא המשרד שני מיליו  ש  1
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 פיקוח ובקרה
העלות הגבוהה של התיקוני  כאמור הצריכה את המשרד לפקח באופ  קפדני על אופ  ביצוע 

 . התיקוני 
שרד מער* פיקוח ובקרה אחר פעילותה של חברת שיכו  בביקורת לא נמצא תיעוד שלפיו הפעיל המ

לא . 2שטיפלה בתיקו  ובשיפו  של הבתי  מטע  המשרד, )פ" שו להל  (מ "ופיתוח לישראל בע
ולא שקיבל דיווחי  , נהלי  ואמות מידה לטיפול בבתי , נמצא ג  תיעוד שלפיו קבע המשרד כללי 

 הועלה שהמשרד לא ביצע בדיקות מדגמיות עוד. שוטפי  על הטיפול בה  לצור* הפקת לקחי 
  .כעבור פרק זמ  כלשהו ממועד ביצוע התיקוני  כדי לעמוד על טיב  ועל עמידות 

 תופעת הטרמיטי  
 הָחל על הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה נקבע כי יוש  מתחת לחלקי הע  הבאי  422במפרט 

, מנחושת או מאב , מאלומיניו ,  מגולוו במגע ע  היסודות או ע  קירות היסוד מחסו  מפח פלדה
בביקורת נמצא כי ).  הגנה מכנית להל  (וזאת כדי למנוע מטרמיטי  וממכרסמי  לחדור את הבית 

לא ,  הדגמי  שנבדקו בידי משרד מבקר המדינה באזור הדרו 11א( אחד מהבתי  שנבנו על פי 
 .מוג  בהגנה מכנית כנדרש

ואובחנו ,  על כ* שבתי  רבי  נפגעו מטרמיטי   ובדיעבד  ונה  נודע למשרד לראש2004רק בשנת 
 הבתי  3,218  מ2,147 עד למועד סיכו  הביקורת ביצע המשרד הדברה ב. בה  נזקי  כבדי 

  .422כאמור במפרט , א* המשרד לא פעל להוספת ההגנה המכנית. שנבדקו ונמצאו פגועי 
 בתי  בניהול עמידר 

שחלק )  עמידר להל  (מ " החברה הלאומית לשיכו  בישראל בע   פנתה עמידר1996כבר בשנת 
למשרד בבקשה לקבל תקציב לטיפול בנזקי  ובליקויי  שנמצאו בבתי  , מהבתי  נמסרו לניהולה
באותה השנה הקציב .  החל המשרד לבצע בה  בדיקות2004א* רק בשנת , שבניהולה בבאר שבע

.  הבתי  בשכונת נחל בקע שבכול  התגלו ליקויי 364  מ104ח לתיקו  "המשרד כחמישה מיליו  ש
 .עד למועד סיכו  הביקורת לא בוצעו תיקוני  ביתר הבתי 

 הבתי  שמנהלת חברת עמידר עבור המשרד בשכונת 364  מ24 נציגי משרד מבקר המדינה סיירו ב
קיעת ובכלל זה ש,  מ  הבתי 20 בדיקת הבתי  העלתה ליקויי  יסודיי  ב. נחל בקע בבאר שבע

ריקבו  החיבורי  שבי  רצפה לקיר והיעדר ציוד , כרסו  של רכיבי ע  על ידי טרמיטי , מרצפות
 . לכיבוי אש

 בתי  בנחל בקע גבתה עמידר משוכרי הבתי  דמי 41 נמצא כי עבור הפריטי  שהוחלפו או תוקנו ב
, אות  מכרואילו המשרד מימ  את החלפת  של פריטי  זהי  בבתי  כאלה ש, השתתפות עצמית

מצב  של הדיירי  , מכא  יוצא שמבחינת מימו  התיקוני . ולא גבה מבעלי הבתי  דמי השתתפות
של עמידר הגרי  בשכירות בבתי  שנבנו בשיטת הבנייה הקלה טוב פחות מזה של הדיירי  שרכשו 

 . בתי  כאלה וה  בעליה 
__________________ 

בשנת . פ חברה ממשלתית ושימשה זרוע ביצועית של המשרד"הייתה שו, בעת רכישת הבתי  והקמת   2
 ח"התשי, ולכ  מאותו מועד היא אינה גו" מבוקר על פי חוק מבקר המדינה,  הופרטה החברה1994
החברה מטפלת , 1994פ בדצמבר "על פי הסכ  נאמנות שנחת  בי  המשרד לשו; ]נוסח משולב[ 1958

 3.7%מטע  המשרד בתיקו  הליקויי  שהתגלו בבתי  שנמכרו וגובה בגי  טיפולה עמלה בשיעור 
 .מההוצאות
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 טיפול בבתי  ומת  שירותי  בתחו  עיריית באר שבע

משרד מבקר .  בתי  בשיטת הבנייה הקלה2,236הוקמו )  העירייה להל  (ת באר שבע בתחו  עיריי
שבה הוקמו , המדינה בדק את טיפול  של העירייה ומשרדי הממשלה הרלוונטיי  בשכונת נחל בקע

 .  בתי  בשיטת הבנייה הקלה800
בי  צוידו בסו( בתי  ר. בביקורת בשכונת נחל בקע לא נמצאו מתקני  לכיבוי אש ברחובות השכונה

 . במטפי  לכיבוי אש2007שנת 
הועלה כי בעלי ההיתר להקמת שכונות בשיטת הבנייה הקלה לא הגישו בקשה לקבל תעודת גמר 

וממילא לא העניק מהנדס הוועדה המקומית , המעידה על תקינות  ועל התאמת  של הבתי  לתקני 
 . תעודה כזאת במועד הדרוש, לתכנו  ובנייה באר שבע

ועקב , כי קו האוטובוס היחיד בשכונה נוסע במסלול מעגלי ומקי( את השכונה בכיוו  אחד, אנמצ
כ* תושבי  שיעד  בכיוו  הנסיעה הנגדי נאלצי  לנסוע דר* ארוכה בהרבה מהנדרש או לחלופי  

נמצא כי אי  בשכונה , כמו כ . לחצות את השכונה כדי להגיע לתחנת האוטובוס הנוסע לכיוו  השני
  .ה של שו  קופה מקופות החולי מרפא

 סיכו  והמלצות
מ  הראוי שהמשרד יעשה עבודת מטה מקיפה כדי שיוכל להכי  תכנית , לדעת משרד מבקר המדינה

לש  כ* על המשרד לעשות סקר מקי( בכלל הבתי  שנבנו בשיטת הבנייה . כוללת לטיפול בליקויי 
על המשרד . י  שיש לתקנ  תיקוני  יסודיי הקלה ולזהות את האזורי  והשכונות או את דגמי הבת

על הדרג המקצועי במשרד . שנתית ותקציבי  הנגזרי  ממנה לטיפול בסוגיות אלה להכי  תכנית רב
ולאחר בחינה ; להכי  את מכלול עבודת המטה על חלופותיה ולהציגה בפני הנהלת המשרד

  . וקבלת החלטותלהציגה בפני הממשלה לצור* דיו  , משותפת עקב הממצאי  הקשי 
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 מינהל מקרקעי ישראל
 הקצאת קרקעות להקמת מיזמי גול  

, זה יותר מעשור שגורמי  עסקיי  פרטיי  יוזמי  הקמת מגרשי גול  בישראל
מסקירה שנעשתה במשרד . בדר  כלל במסגרת מיז  תיירותי הכולל מלונאות

 עולה כי במהל  השני  האחרונות הועלו לפניו כעשר 2005התיירות בשנת 
 .  וכול  עדיי  לא יצאו אל הפועל,הצעות כאלה

את רוב . לצור  הקמת מגרשי גול  נדרשי  שטחי  של מאות וא  אלפי דונמי 
, מבקשי  היזמי  לקבל בפטור ממכרז, כשמדובר בקרקעות המדינה, הקרקעות

המופקד על )  המינהל"להל  (ולכ  מגיע עניינ  לטיפול מינהל מקרקעי ישראל 
הפועלי  יחד בוועדה ,  הללו וכ  למשרד התיירותהניהול של מרבית הקרקעות

המוסמכת להמלי$ על מת  זכויות )  הוועדה המשותפת"להל  (משותפת 
מאחר שקרקעות המדינה . בקרקעות בפטור ממכרז לצור  הקמת מיז  תיירותי

ה  משאב מוגבל והיות שבהקצאת  ללא מכרז מגולמת בדר  כלל הטבה כלכלית 
  . בבקשות אלה ייעשה בזהירות מרביתראוי שהטיפול , ליזמי 

 פעולות הביקורת
את סדרי , בעיקר במשרד התיירות ובמינהל,  בדק משרד מבקר המדינה2007יולי  בחודשי  מרס

נבדקו היבטי  כלליי  הנוגעי  לנושא . ההקצאה של קרקעות להקמת מיזמי  תיירותיי  מסוג זה
האחד מתוכנ  לקו  ליד : וללי  מגרשי גול וכ  תהלי  קבלת ההחלטות בנוגע לשני מיזמי  הכ

  . והשני מתוכנ  לקו  בבאר אורה שבחבל אילות, היישוב כפר חיטי  שבגליל התחתו 
 עיקרי הממצאי 

 מדיניות הקצאת קרקע למגרשי גול 
מופקד על קביעת מדיניות התכנו  והפיתוח של התשתיות )  המשרד להל  (משרד התיירות  .1

פיכ  היה ראוי שלצור  גיבוש מדיניות בנוגע לפיתוח ענפי התיירות שנמצאי  ל. לתיירות בישראל
על עבודה זו לכלול בי  . תתקיי  במשרד עבודת מטה, על סדר יומו ובכלל זה בנוגע לענ  הגול 

: כגו , היתר איסו  מידע ונתוני  הדרושי  לש  קבלת החלטות מיטביות בשאלות שעומדות לפניו
.  על הקצאת קרקע ללא מכרז למיזמי  בענ  זה או על מת  סיוע ממשלתיהא  יש מקו  להמלי&

עלות : כגו (עבודת המטה ראוי שתספק למשרד ג  אמות מידה ונתוני  כלכליי  בנושאי  שוני  
שיאפשרו לו לבחו  את ) מידת הביקוש למיזמי  כאלה; גודל השטח התקני למגרש; משוערת

 .הנתוני  שמציגי  לפניו היזמי 
על כ  אי  לו מידע בדבר הביקושי  של . לה כי במשרד לא נעשתה עבודת המטה האמורההוע

אי  לו אמות מידה , בנוגע לענ  הגול  בישראל בהשוואה להיצע) ל"ה  מהאר& וה  מחו(תיירי  
 .לבחינת המיזמי  כאמור וממילא אי  לו מדיניות סדורה בנושא



  תקציר ב 58דוח שנתי  74
נמצא כי למרות שעל , הקרקעות למיזמי שהוא הגו  המופקד על הקצאת , אשר למינהל .2

א  הוא לא , שולחנו מונחות כמה בקשות של יזמי  בתחו  זה והוא ג  טיפל בעבר בבקשות דומות
הוא לא קבע עמדה בנוגע לסוגיות , כ  למשל. עשה עבודת מטה לצור  קביעת מדיניות כוללת בנדו 

כמו כ  . והמקו  המתאי  לה , עכגו  מספר אתרי הגול  הרצוי בהתחשב במגבלות משאב הקרק
אי  בידיו נתוני  ואמות מידה שלפיה  הוא יוכל לבחו  היטב את אשר מציגי  , בדומה למשרד
דברי  אלה נחוצי  בייחוד נוכח האפשרות שהקרקע . ובכלל זה נתוני  כלכליי , לפניו היזמי 

 . הקצאה שיש בה משו  הטבה ליזמי  תוקצה ללא מכרז 
פק א  בכלי  שעמדו לרשות  יכלו המשרד והמינהל לבחו  כראוי את התכניות ס, בנסיבות אלה
  . שהוגשו לה 

 מיזמי  להקמת מגרשי גול 
 בכפר חיטי  ובבאר  להל  פרטי  על תהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לשני מיזמי  בתחו  זה 

  .אורה
Ì È Ë È Á  ¯ Ù Î  Ì Ê È Ó 

 פנה 1997בשנת ).  המושב להל  (  כפר חיטי  הוא מושב שיתופי הנמצא בהליכי כינוס נכסי
המושב אל מחוז הצפו  של המינהל בבקשה לקבל הרשאה לתכנו  מיז  בשטחי  חקלאיי  של 

המיועדי  לשחקני ,  דונ  וכ  מלו  וכפר נופש865 המושב שיכלול מגרשי גול  על שטח של כ
ב " יזמי  מארהלצור  הקמת המיז  התקשר המושב ע  קבוצת.  דונ 110 על שטח של כ, הגול 

 ).  היזמי  להל  (
בקשת המושב התבססה על החלטה של מועצת מקרקעי ישראל שהתירה בי  היתר למושבי   .1

מאחר .  דונ 350בגודל מרבי של , על קרקע שבחזקת ) לרבות מפעל תיירות(שיתופיי  להקי  מפעל 
גה ועדת חריגי  של  אישרה את החרי  דונ  865  כ שהמושב ביקש הרשאה לשטח גדול בהרבה 

לא נמצא כי לוועדת החריגי  הובאו נתוני  כלליי  . שהוסמכה לעשות כ  במקרי  יוצאי דופ , המינהל
שלפיה  היה , ונתוני  כלכליי  בנוגע למיז ) כגו  הגדלי  המקובלי  לה (בנוגע למגרשי גול  

 . דולה שביקש המושבאפשר לבחו  א  הייתה הצדקה להקצאת קרקע גדולה ללא מכרז ולחריגה הג
כאשר המינהל מביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הסדר שאינו מעוג  בנהליו ואינו תוא   .2

ניתוחי  מקצועיי  ונתוני  נוספי  , עליו לצר  להסדר חוות דעת, החלטות קודמות של המועצה
 להל , הביקורת העלתה שהמינהל לא הקפיד לעשות כ . הנחוצי  לקבלת החלטה מושכלת

 : הפרטי 
 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את בקשת המושב להגדיל את הקצאת השטח 2005במאי  )א(

הועלה כי למרות שהגדלה זו לא עלתה בקנה .  דונ 1,100  דונ  לכ865 המיועד למגרשי הגול  מ
לא הפנה המינהל את תשומת לבה של המועצה לכ  ולא , אחד ע  החלטות אחרות של המועצה

הוא ג  לא הציג למועצה ניתוח כלשהו בדבר הצור  . פניה א  שהיה ראוי שיעשה כ הדגיש זאת ל
בהיעדר נתוני  מקצועיי  על ענ  הגול  לא היו בידי המינהל והמועצה כלי  , כאמור. בהגדלת השטח

 . לבחו  כראוי את הבקשה
תקבלה ה,  דונ  לגול 1,100שלפיה הוקצו למושב , 2005החלטת המועצה האמורה ממאי  )ב(

מכוח החלטה כללית של המועצה הנוגעת להקצאות שטחי  שה  חלק ממשבצות היישובי  
ואול  מבדיקת הנתוני  של עסקת הגול  ). דהיינו מכלל שטחי  שהוחכרו ליישובי  עוד קוד  לכ (

ועסקת המלונאות שהובאו לאישור הנהלת המינהל עולה כי ההקצאות שביקש המושב עתידות 
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על כ  היה על המינהל להביא עניי  זה לפני .  שאינ  חלק ממשבצת המושבלכלול ג  שטחי 
 . א  הוא לא עשה כ , המועצה

גודל השטח שמועצת מקרקעי ישראל התירה לתכנו  , כאמור)  א:   (סדרי תכנו  הקרקע .3
אול  לפי התכניות המפורטות .  דונ 1,100  דונ  ואחר כ  כ865 מגרשי הגול  היה תחילה כ

,  דונ 2,200 השטח שהוא ביקש לשנות את ייעודו לגול  חרג במידה ניכרת והיה כ,  המושבשהגיש
הועלה כי למרות שהתכניות לא תאמו את . בכלל  שטחי  בעלי ער  נופי שייעוד  ג  לאומי

והוא ג  לא התנגד לכ  , לא הורה המינהל למושב לפעול לתיקו  החריגה, החלטות המועצה
 . ועדות התכנו  שאישרו בסופו של דבר את התכניות שהגיש המושבבדיוני  שהתקיימו בו

קובע כי חבר מוסד תכנו  לא יהיה נוכח בדיוני המוסד , 1965 ה"התשכ, חוק התכנו  והבנייה )ב(
ר הוועדה המקומית "נמצא כי יו. חלק או טובת הנאה, במישרי  או בעקיפי , בעניי  שיש לו בו

השתת  בדיו  שבו אישרה הוועדה תכנית להרחבת , ר מוטי דות מ, לתכנו  ולבנייה גליל תחתו 
ר הוועדה היה עניי  בקידו  התכנית היות שהמושב שהוא חבר בו היה עתיד לקבל "ליו. המיז 

לפיכ  היה עליו להימנע מלהשתת  בדיו  האמור עקב . תמורות כלכליות מ  היזמי  בגי  המיז 
 . חשש לניגוד ענייני 

דמי החכירה או דמי השימוש שה  , מקצה קרקע ישירות ליזמי  ללא מכרזכאשר המינהל  .4
ואכ  , שווי זה נקבע על סמ  שומה. נדרשי  לשל  נקבעי  בדר  כלל בשיעור מסוי  משווי הקרקע
על שומה זו השיגו . ח" מיליו  ש30 שמאי ממשלתי אמד את ער  המגרשי  המיועדי  לגול  בכ

אול  . ח" מיליו  ש11.5   בהשגת  הערי  את שווי הקרקע בכושמאי ממשלתי אחר שד, היזמי 
 התמורה שנקבעה בהסכ  בי  המושב ליזמי   התברר כי הערכה זו חושבה על סמ  מרכיב אחד 

 .בגי  העברת זכות השימוש במגרשי  לשותפות שביניה 
  ביניה  קיימי, משרד מבקר המדינה העיר בעניי  זה כי היות שהמושב והיזמי  שותפי  במיז 

לפיכ  אי  זה מ  הנמנע שהתמורה . אינטרסי  ותמורות נוספות שלא באו לידי ביטוי בהסכ  האמור
 . האמורה לא שיקפה את מלוא שווי הקרקע

הקניית זכויות במקרקעי  לנתיני  זרי  טעונה אישור , לפי החלטה של מועצת מקרקעי ישראל .5
 את עסקות הגול  2006 הנהלת המינהל בשנת הבדיקה העלתה שכאשר אישרה. ר המועצה"של יו

ר המועצה שנית  לעניי  זה "היא הסתמכה על אישור יו) שכללו הקניית זכויות לזרי (והמלונאות 
יוצא . ואול  הביקורת העלתה כי מאז גדל חלק  של הזרי  בחברה השותפה במיז . 2004בשנת 

את העסקות לא שיקפו את חלק   2006אפוא שהנתוני  שלפיה  אישרה הנהלת המינהל בשנת 
 .האמיתי של הזרי  בעסקה

למשרד התיירות יש תקני  הנוגעי  לתכנו  מתקני אכסו  תיירותיי  בכלל  בתי מלו  וכפרי  .6
הועלה שכאשר ד  המשרד בבקשת היזמי  . ובה  תקני  הנוגעי  לגודל יחידות האירוח, נופש

  .י  על א  שלא נקבע בה  הלי  שאיפשר זאתבעניי  זה הוא התיר לה  לחרוג מהתקני  האמור
‰ ¯ Â ‡  ¯ ‡ ·  Ì Ê È Ó 

אל הוועדה המשותפת למשרד התיירות ולמינהל )  החברה להל  ('  פנתה חברה א2001בשנת 
 דונ  באזור באר אורה שבתחו  המועצה 1,000 בבקשה להקצות לה ללא מכרז קרקע ששטחה כ

, נתה להקי  על הקרקע מיז  הכולל מגרש גול בפנייתה ציינה החברה כי בכוו. האזורית חבל אילות
 . יחידות מגורי  וכ  שטחי נוי וחקלאות, מלו , מועדו  גול 

בקשות של יזמי  המופנות לוועדה המשותפת נבחנות תחילה בוועדה , לפי נוהלי המשרד .1
, החלטותיה, לפי נוהלי הוועדה הפנימית. פנימית של המשרד המכונה ועדה לבדיקת תכניות



  תקציר ב 58דוח שנתי  76
ומשעשה כ  יהיו , ל המשרד"ימוקי  לה  ופרוטוקול הדיו  טעוני  אישור של המשנה למנכהנ

 . המלצותיה בגדר עמדת המשרד
הועלה כי המשרד לא פעל לפי הנהלי  שקבע לעצמו אלא הודיע לחברה על תמיכתו בבקשה בלא 

בקר לדעת משרד מ. ל"שנמצאו החלטה ופרוטוקול של הוועדה מאושרי  בידי המשנה למנכ
היה ראוי , הנושא בחובו הטבה למקבל הפטור, המדינה מאחר שמדובר בבקשה לפטור ממכרז

 .להקפיד יתר הקפדה על קיו  נהלי  אלה
יכול המשרד , כשיז  מבקש הרשאה לתכנו  מהוועדה המשותפת, לפי הנחיות המשרד .2

 שהבנק לפיתוח ולאחר, להמלי& בוועדה לקבל את הבקשה רק לאחר אישור הפרוגרמה של המיז 
 . התעשייה בדק את יכולתו הפיננסית של היז 

 המליצה הוועדה לאשר עקרונית הרשאה לתכנו  מגרש הגול  2003בספטמבר , אשר למיז  דלעיל
וכ  המליצה ,  דונ  ובלבד שלא יכללו יחידות מגורי 770 ומועדו  הגול  בשטח כולל של כ

ההנחיות האמורות הביא המשרד את הנושא הועלה כי למרות . להקצות קרקע להקמת המלו 
לדיוני  בוועדה המשותפת והמלי& לתת הרשאה עוד בטר  אישר את הפרוגרמה ובלי שיכולתה 

 . הפיננסית של החברה נבדקה בידי הבנק האמור
ואכ  בוועדה , להקמת כמה מיזמי גול  באזור אחד יכולות להיות השפעות על כדאיות  .3

בחו  את ההשפעות נוכח העובדה שבאותה העת כבר אישרה הוועדה המשותפת הועלה הצור  ל
למרות זאת לא נמצא שהמשרד או המינהל בחנו את הדבר בטר  . הקמת מגרש גול  בחבל אילות

ראוי היה לקיי  דיו  מקי  בנושא זה ג  בהתחשב . החליטו להמלי& על מת  ההרשאה לתכנו 
קצה המינהל בעבר קרקע באזור אילת לא יצא אל שלהקמתו ה, שלישי, בעובדה שמיז  גול  נוס 

 . ובאותה העת היה העניי  תלוי ועומד בבית המשפט, הפועל
, לפי סדרי מינהל תקי . לצד הוועדה המשותפת שדנה במיז  פעלה ג  ועדת משנה שלה .4

ואול  הדבר לא , ראוי היה שסמכויותיה יובהרו ויעוגנו בנהלי , משהוחלט להקי  ועדת משנה
 . שהנע

בתכתובות פנימיות במשרד ובמינהל הצביעו גורמי  אחדי  על כפילות בי  דיוני הוועדה , זאת ועוד
נוכח האמור לעיל ראוי שהמינהל , לדעת משרד מבקר המדינה. המשותפת ובי  דיוני ועדת המשנה

 .ומשרד התיירות יבחנו את סדרי עבודת הוועדה המשותפת ואת נהליה
 



 77 
   משרד הבריאות

 סוגיות בסדרי מינהל בבתי חולי  
שמונה , 1 בתי חולי  כלליי 11   בתי חולי  24משרד הבריאות מפעיל ישירות 

 12,000  ובה  כ בתי חולי  פסיכיאטריי  וחמישה בתי חולי  גריאטריי  
בכל בתי החולי  שמפעיל .  בבתי החולי  הכלליי 7,300 מה  כ, מיטות אשפוז

 בבתי החולי  17,900 מה  כ,  תקני עובדי  בס! הכול24,000  כהמשרד יש
 רופאי  בבתי 3,200 מה  כ,  רופאי 4,000 ומועסקי  בה  כ; הכלליי 

  הסתכ  בכ2007התקציב הרגיל של משרד הבריאות לשנת . החולי  הכלליי 
ח ממנו הוקצו לבתי החולי  " מיליארד ש5.8 וכ, ח" מיליארד ש24.8

שירותי בריאות כללית מפעילה תשעה בתי חולי  . 2ליי הממשלתיי  הכל
 . מה  שניי  פסיכיאטריי , כלליי  וחמישה בתי חולי  מיוחדי 

שעות העבודה , וככלל; שבעה ימי  בשבוע,  שעות ביממה24בתי החולי  פועלי  
מהשעה (בימי שישי , )16.00מהשעה (בימי חול . 16.00 עד 8.00הנהוגות בה  ה  

פועל במחלקות האשפוז ובחדרי המיו  ) 8.00מהשעה (בתות וחגי  ובש) 13.00
   .של בתי החולי  מער! של תורני  וכונני 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות בסדרי מינהל בארבעה בתי 2007ספטמבר  בחודשי  מרס

: ר הנושאי  האלהנבדקו בעיק. חולי  ממשלתיי  ובבית חולי  אחד של שירותי בריאות כללית
; כוננויות רופאי ; 3עיסוק של רופאי  בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית; נוכחות רופאי  בעבודה

הפעולות הננקטות כדי למנוע מצבי  של חשש לניגוד ענייני  בשל העסקת קרובי משפחה ועיסוק 
 . בעבודה פרטית

__________________ 
 ה  בתי חולי   ש סוראסקי והמרכז הרפואי בני ציו  בחיפה "אביב ע  המרכז הרפואי תל שניי  מה    1

 .עירוניי  ממשלתיי 
שהוגשה לכנסת ,  של משרד הבריאותÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰2007  שלעיל הוצגו בהנתוני   2

 . 2006באוקטובר 
כל עבודה המכניסה שכר או עיסוק בעסק שמטרתו היא קבלת "היא " עבודה פרטית", ר"על פי התקשי  3

, וק כאמורלרבות כל עבודה או עיס, וזאת מחו! למסגרת עבודתו של העובד בשירות, הכנסה או רווחי 
; "פעמי בי  א  ה  נעשי  באופ  זמני ובי  א  נעשי  באופ  חד, בי  א  ה  נעשי  דר" קבע

במסגרת , לרבות יעו! רפואי, תמורת תשלו , או שירות רפואי/מת  טיפול ו"היא " פרקטיקה פרטית"ו
 כרופא  רת לרבות מת  שירותי  או העסקה בדר" אח... שנמצאת בבעלותו של הרופא, קליניקה פרטית

 ".באחת מקופות החולי , עצמאי
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 תל, ב על ש  חיי  שיבא המרכז הרפואי המשול הביקורת נעשתה בבתי החולי  הממשלתיי  

המרכז הרפואי ; ) אס$ הרופא להל" (צריפי" , המרכז הרפואי אס$ הרופא; ) שיבא להל" (השומר 
 בית החולי   להל" (נהרייה , ובית החולי  לגליל המערבי)  הלל יפה להל" (חדרה , הלל יפה
 בדיקות השלמה נעשו .4) קפל" להל" (ובמרכז הרפואי קפל" של שירותי בריאות כללית ) בנהרייה

בהנהלות של ; ) הנציבות להל" (בנציבות שירות המדינה ; במשרד האוצר; במשרד הבריאות
קופת חולי  , ) מכבי להל" (מכבי שירותי בריאות , ) הכללית להל" (שירותי בריאות כללית 

 ).  לאומית להל" (וקופת חולי  לאומית )  מאוחדת להל" (מאוחדת 
הרופאי  במקו  עבודת  בחר משרד מבקר המדינה בבתי החולי  שצוינו לעיל לש  בדיקת נוכחות 

 רופאי  העוסקי  בפרקטיקה 200,  רופאי  שעוסקי  על פי היתר בפרקטיקה פרטית500 מבי" כ
 שהגישו 2007יולי   דיווחי נוכחות הנוגעי  לחודשי  מאי600 ובדק כ, פרטית בקופות חולי 

  ).  מדג  דיווחי הנוכחות להל" (י  רופאי  אלה להנהלות בתי החול
 עיקרי הממצאי 

 היעדרות רופאי  מהעבודה בבתי החולי 
Ì ‰ ·  ˙ Â ‚ Â ‰  ‰  ‰ „ Â · Ú ‰  ˙ Â Ú ˘ ·  Ì È Ï Â Á ‰  È ˙ · Ó  ˙ Â ¯ „ Ú È בהסכ  עבודה  :‰

להל" ( נציגי המעסיקי  ומשרד האוצר ע  ההסתדרות הרפואית בישראל 1991קיבוצי שחתמו בשנת 
קבע כי הרופאי  בבתי החולי  יעבדו שבוע עבודה ב" שישה נ) 1991  הסכ  העבודה הקיבוצי מ 

וכי ה  לא יחתימו שעו" נוכחות בבוא  למקו  עבודת  ;  שעות שבועיות45ובס( הכול , ימי 
בהסכ  לא צוי" . אלא רק ירשמו בדיווחי הנוכחות שלה  את מספר השעות שעבדו, ובצאת  ממנו

ר אי" הגדרה של שעות "וג  בתקשי, יו לסיימומתי על הרופא להתחיל את יו  עבודתו ומתי על
משרד הבריאות מסר למשרד מבקר המדינה , ע  זאת. העבודה הנהוגות בבית חולי  ממשלתי

 כי מקובל עליו ששעות העבודה של הרופאי  בבתי החולי  ה" בדר( כלל 2007בתשובתו מנובמבר 
  .13.00 עד 8.00'  ובימי ו16.00 עד 8.00

קי  בבתי חולי  עובדי  ג  במרפאות של קופות החולי  או במרפאות פרטיות יש שרופאי  שמועס
ר מפורטי  הסייגי  למת" היתר לפרקטיקה "בתקשי. שנותנות שירותי  רפואיי  למבוטחי הקופות

לא יינת" היתר לפרקטיקה פרטית במסגרת שעות העבודה הנהוגות "כי , בי" היתר, ונאמר בו, פרטית
לרבות בזמ" , בי" א  עסק על פי הוראה כללית או על פי הוראה משרדית, בדבמקו  עבודתו של העו

על רופאי הכללית חלי  ההסכמי  הקיבוציי  החלי  על כלל ציבור ". כוננויות מתוכננות ותורנויות
בשעות העבודה "חוקת העבודה קובעת כי . הרופאי  וכ" חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות

וכי יש לקבל ; "קו  עבודתו הקבוע ולא יעסוק בעבודה שלא הוטלה עליולא יעזוב עובד את מ
 . 5אישור לכל עיסוק בעבודה מחו/ למוסד המכניסה שכר

 עשרה מה  מועסקי  בבתי  חלק  בכירי  ,  הרופאי  שנכללו בה200  מ24בבדיקה נמצא כי 
יולי  מאי, מ" שנבדק נעדרו לכאורה בפרק הז  מועסקי  בקפל" 14 החולי  הממשלתיי  שנבדקו ו

__________________ 
 בהרצפלד נבדק רק .סיעודי בית חולי  גריאטרישהוא ,  המרכז הרפואי הרצפלד קפל  שלוחה בגדרה ל  4

 .נושא העסקת  של קרובי משפחה
עובד המועסק במשרה מלאה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת המכניסה שכר שאינה בשירותי בריאות   5

אי  ניגוד אינטרסי  בי  : ט עובד שקיבל אישור ממנהל המוסד ועומד בקריטריוני  האלהלמע, כללית
 שעות 40ס" השעות שיושקעו בעבודה המבוקשת לא יעלה על ; העבודה בכללית לבי  העבודה הנוספת

עובד שמעוניי  לעבוד בעבודה .  חודשיות נוס( על משרה מלאה בכללית לרבות שעות נוספות בכללית
היק( , סוג העבודה, כגו  מקו  העבודה, נדרש למלא טופס ובו פרטי  על העבודה הנוספתנוספת 

 .השעות ומועד ביצוע העבודה
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 שעות וא$ יותר במש( יו  עד יומיי  בשבוע מעבודת  בבתי החולי  בשעות העבודה 7 2, 2007
 .כדי לעסוק בפרקטיקה פרטית בקופות החולי , הנהוגות

È ˘ È ˘  È Ó È ·  Ì È Ï Â Á ‰  È ˙ · Ó  ˙ Â ¯ „ Ú È , בשונה מרוב העובדי  בשירות המדינה :‰
עו" נוכחות בכניסה וביציאה מהעבודה ולעבוד הנדרשי  להחתי  ש, ובכלל זה במערכת הבריאות

 הרופאי  אינ  נדרשי  להחתי  שעו" 1991  על פי הסכ  העבודה הקיבוצי מ חמישה ימי  בשבוע 
א$ ששאר הצוות הרפואי האמור , כלומר ג  ביו  שישי, נוכחות ועליה  לעבוד שישה ימי  בשבוע

נמצא כי חלק מהרופאי  שנכללו . שילתמו( בעבודת  אינו מחויב להתייצב לעבודה בימי שי
, לדעת משרד מבקר המדינה .א( דיווחו על יו  זה כיו  עבודה, בבדיקה נעדרו מהעבודה ביו  שישי

ההיעדרויות של רופאי  מעבודת  בבתי חולי  בימי שישי מעידות על הצור( לבחו" את האפשרות 
 .ודה של יתר העובדי  בה להתאי  את שבוע העבודה של הרופאי  בבתי החולי  לשבוע העב

‰ „ Â · Ú ·  Ì È ‡ Ù Â ¯ ‰  ˙ Â Á Î Â   Ï Ú  ‰ ˙ Â ‡   ‰ ¯ ˜ ·  ¯ „ Ú È הממשלה דנה עוד  :‰
 בסוגיית הנוכחות של רופאי  בעבודה בבתי החולי  הממשלתיי  והחליטה 2001בספטמבר 

בדיקה רציפה בכל , 2002החל משנת , להטיל על שר הבריאות בתאו  ע  אג$ החשב הכללי לבצע"
בדוח על ". לגבי אות  עובדי  שאינ  מחויבי  להחתי  שעו" נוכחות, תיי בתי החולי  הממשל

 2002מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ששלח שר הבריאות לשעבר למזכיר הממשלה ביוני 
בכוונת הנהלת המשרד לקיי  דיו" בנושא ע  הנהלות בתי "וכי , "ההחלטה בביצוע"דיווח השר כי 

) 2007ספטמבר (ואול  במועד סיו  הביקורת ". מוש החלטה זובמטרה לדו" בדרכי  למי, החולי 
 . טר  בוצעה החלטת הממשלה האמורה

) מערכת הבריאות(סג" נציב שירות המדינה , קינר.  הודיע מר י2007בעניי" זה יצוי" כי באפריל 
 מקורות מידע"בנציבות שבידיו ) משמעת(ממונה בכיר , רוזנברג. ד א"לעו)  סג" הנציב להל" (

באשר להיעדרות  של רופאי  מהעבודה בשעות העבודה , בלבד' ועדויות שמיעה'עקיפי  
שא  , מקורות אלה מצביעי  על תופעת היעדרות משמעותית ביותר... המקובלות במקו  עבודת 

סג" הנציב הוסי$ כי ". היא אומנ  קיימת היא פוגעת בשירות שנית" לחולי  במוסדות של המדינה
,  משרות של חוקרי 2, בעבר הלא רחוק, אג$ התקציבי  במשרד האוצר הקצה", למיטב ידיעתו

יש מקו  ליזו  , לאור האמור לעיל. מיוחד' כפרויקט'אשר ייעוד  היה לחקור נושא זה באופ" יזו  ו
ואול  במועד סיו  ".  "חקירה יזומה ומקצועית של התופעה באמצעות אג$ המשמעת בנש

  .החלה הנציבות בחקירה בנושאטר  ) 2007ספטמבר (הביקורת 
 פרקטיקה פרטית ועבודה פרטית 

¯ ˙ È ‰  ‡ Ï Ï  ˙ È Ë ¯ Ù  ‰ ˜ È Ë ˜ ¯ Ù ·  ˜ Â Ò È Ú: ר קובע שרופא המבקש לעסוק "התקשי
ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמי( לכ( "בפרקטיקה פרטית רשאי לעשות זאת על פי אישור מנכ

א  הוא מועסק , ממשכורתו 5%רופא שקיבל היתר לפרקטיקה פרטית ינוכו ; ואישור הנציבות
 . במשרה מלאה

שמונה באס$ הרופא ושניי  ,  שמונה בשיבא  רופאי  18בדיקת מדג  דיווחי הנוכחות העלתה כי 
בלי שדיווחו על כ( ובלי ,  עסקו בפרקטיקה פרטית במת" שירות למבוטחי קופות חולי  בהלל יפה 

לדעת .  משכר 5%א ניכה המשרד ל, ומאחר שלא דיווחו; אישור ממשרד הבריאות ומהנציבות
על משרד הבריאות ועל ההנהלות של בתי החולי  האמורי  לוודא שינוכו , משרד מבקר המדינה

מהמועד שבו החלו לעסוק בפרקטיקה , ר"כנדרש בהוראות התקשי,  משכר  של רופאי  אלה5%
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הפרת הוראות עליה  לשקול לנקוט הלי( משמעתי נגד הרופאי  האלה בגי" , זאת ועוד. פרטית

   .6הנציבות
˙ È Ë ¯ Ù  ‰ ˜ È Ë ˜ ¯ Ù ·  ˙ Â Ú ˜ ˘ Â Ó ‰  ˙ Â Ú ˘ ‰  Û ˜ È הועלה כי מצד אחד אי"  :‰

ומצד , ר הגבלות כלשה" לגבי מספר השעות בשבוע שמותר לרופא לעסוק בפרקטיקה פרטית"בתקשי
, א  מספר שעות העבודה השבועיות שלו, אחר נקבע בו כי לא יינת" היתר לעבודה פרטית לעובד

 ממכסת שעות העבודה השבועיות הנהוגה במקו  25% גדול מ, ת הנוספות שאושרו לולרבות השעו
נמצא כי רופאי  אחדי   בפועל). 7 שעות שבועיות כשמדובר ברופא11.25דהיינו (עבודתו הקבוע 

 28.5 עד 14.5  בבתי החולי  שנבדקו מייחדי  לעיסוק  בפרקטיקה פרטית שעות עבודה רבות 
  .ממכסת שעות העבודה שעליה  למלא בבית החולי , בהתאמה, 63% עד 32%כלומר ; שעות

 ˙ È Ë ¯ Ù  ‰ „ Â · Ú-˙ Â È ‡ Â Ù ¯  ˙ Â „ Ú Â Â ·  Ì È ‡ Ù Â ¯  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰  במשרד הבריאות : 
. ובה" הוועדה להפסקת היריו", אשר חלק" הוקמו מתוק$ חוק, פועלות ועדות רפואיות שונות

על פי ".  אסורה דה הנהוגה השתתפות בוועדות רפואיות בתשלו  בשעות העבו"ר קובע כי "התקשי
שמוגשי  לגזברות משרד , דיווחי רופאי  חברי הוועדה להפסקת היריו" באס$ הרופא ובהלל יפה

, )2007  ו2006נבדקו דיווחי  שהוגשו בשני  (הבריאות בסו$ כל חודש לצור( קבלת תשלו  
 שהדבר נוגד את א$, ישיבות הוועדות התקיימו לפני תו  שעות העבודה הנהוגות בבית החולי 

עוד נמצא כי שמונה רופאי  מאס$ הרופא דיווחו על השתתפות בדיוני הוועדה . ר"הוראות התקשי
 . ל"להפסקת היריו" בימי  שעל פי מסמכי בית החולי  ה  שהו בה  בחו

 ‡ Ù Â ¯  Ï ˘  ‰ „ Â · Ú ‰  ˙ Â Ú ˘  Û ˜ È ‰- ‰ ¯ „ Ò ‰ ·  Í ¯ Â ˆ  העומס הרב המוטל על :‰
) כוננויות ותורנויות, הכוללת את שעות העבודה הנהוגות(  שנוס$ על עבודת  בבתי החולי, רופאי 

עלול לפגוע בתפקוד  ולגרו  , עוסקי  ג  בעבודה פרטית או בפרקטיקה פרטית במקומות אחרי 
  . לה  לטעות באבחו" מחלות או במת" טיפול תרופתי ולסכ" את בריאות מטופליה 

 כוננויות 
Ê ·  ˙ È Ë ¯ Ù  ‰ ˜ È Ë ˜ ¯ Ù  Â ‡  ˙ È Ë ¯ Ù  ‰ „ Â · Ú ·  ˜ Â Ò È Ú˙ Â   Â Î  Ô Ó:  לפי חוזר

 חוזר  להל" (שעניינו חובות הרופא הכונ" , 2003שפרס  מינהל הרפואה במשרד הבריאות בינואר 
היא מצב שבו נדרש רופא ) כוננות מתוכננת או כוננות מיוחדת" (כוננות רופא", )מינהל הרפואה

א  יוזעק לש  על ידי , להיות מוכ" להתייצב ביחידתו שלא בשעות העבודה הנהוגות במקו  עבודתו
מש( הכוננות המתוכננת , על פי החוזר האמור. הרופא התור" על מנת לטפל בחולה או לייע/ בעניינו

כיוו" ". החל מתו  השלמת שעות העבודה ביו  הכוננות עד לתחילת יו  העבודה שלאחריו"הוא 
הכוננות בבתי חולי  הדעת נותנת כי שעות , 16.00 8.00ששעות העבודה הנהוגות בבתי חולי  ה" 

עוד נקבע בחוזר מינהל הרפואה כי רופא כונ" לא יעסוק בזמ" הכוננות .  למחרת8.00 עד 16.00 ה" מ
 .בכל עבודה שאיננה קשורה לעבודתו במוסד שבו הוא מבצע את הכוננות 

__________________ 
 החליטה הנציבות כי רופאי  עובדי מדינה שעסקו עד אותה שנה בפרקטיקה פרטית בלי 2002באפריל   6

 כ  לא יועמדו לדי  וא  יעשו; יוכלו להצהיר על השני  שבה  עסקו בפרקטיקה פרטית, אישור
יהיה עליה  , לפי החלטת הנציבות, כמו כ .  משכר  בגי  אות  השני 5%בתנאי שינוכו , משמעתי

לרופאי  ניתנה ארכה של שישה . להגיש בקשה לקבלת היתר להמשי" לעסוק בפרקטיקה פרטית
,  אישורונקבע כי רופאי  אשר לאחר פרק זמ  זה יימצא שעסקו בפרקטיקה פרטית ללא, חודשי 

 . יועמדו לדי  משמעתי
 . אי  הרופאי  זכאי  לתשלו  בגי  שעות נוספות1991 על פי הסכ  העבודה הקיבוצי מ  7
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 רופאי  מחמשת בתי החולי  שנבדקו עסקו 39ואול  בבדיקת מדג  דיווחי הנוכחות נמצא כי 
. בעת שהיו בכוננות, כגו" מת" שירות למבוטחי קופות חולי , יקה פרטית או בעבודה פרטיתבפרקט

 . 8יחידות או מכוני ,ובה  מנהלי מחלקות, ע  רופאי  אלה נמנו ג  רופאי  בכירי 
È ‡- Ì ˙ È È ‰ ˘  Í ˘ Ó Â  Ì È Ï Â Á ‰  ˙ È · Ï  Ì È   Â Î  Ì È ‡ Ù Â ¯  Ï ˘  Ì ‡ Â ·  Ì Â ˘ È ¯
Â י  אי" מנהלי  רישומי  המאפשרי  לדעת נמצא כי במחלקות ובחדרי המיו" של בתי החול : ·

ואול  .  מתי בא וא  בא , בא לבית החולי  לאחר שהוזעק לש ) בכוננות מתוכננת(א  רופא כונ" 
דהיינו כאשר הרופא הכונ" בא לבית החולי  בעקבות , בעת כוננות פעילה המזכה בתוספת תשלו 

נוס$ על ש  ,  רושמי   וחצי קריאה והטיפול הרפואי שהוא מספק נמש( יותר מארבע שעות
  . ג  את ש  הרופא ואת שעת בואו, המטופל ומהות הטיפול

 פרסו  הליכי  משמעתיי  שננקטו כלפי עובדי מינהל ומשק  אי
 בבית החולי  בנהרייה

שמטרת  של הליכי  משמעתיי  היא , בי" היתר,  נקבע9בהנחיה שהוציא היוע/ המשפטי לממשלה
והעברת מסר מרתיע לעובדי    בדבר כללי התנהגות של עובדי ציבורהדרכת המנגנו" הממלכתי

 אלא א  קיימי  טעמי  מיוחדי  לאי, ]המשמעתי[הכלל הוא לפרס  את ההלי( "ועל כ" , אחרי 
". הפרסו  וזאת כחלק מ" השקיפות הראויה ולהרתעת הרבי  שאז יש לנמק את אי, פרסומו

ועובדי  , רות יפרח' ת של בית החולי  בנהרייה גבהביקורת העלתה כי המנהלת האדמיניסטרטיבי
 בעדכו" ידני 2004 1999היו מעורבי  בשני  , ר ועד העובדי  מר יצחק בוזגלו"ובה  יו, נוספי  בו

 2007  ו2006ובעקבות זאת התנהלו נגד  בשני  , של דיווחי הנוכחות שלה  במערכת הממוחשבת
הנהלת בית החולי  בנהרייה ומשרד הבריאות  ול וא; הליכי  משמעתיי  והוטלו עליה  עונשי 

את הפרות המשמעת שבגלל" ננקטו ואת , לא פרסמו את קיומ  של ההליכי  המשמעתיי  האמורי 
  . פרסו  ההליכי  וג  לא נימקו את אי, העונשי  שהוטלו על העובדי 

 העסקת קרובי משפחה בבתי החולי 
 שכבר 10ר"ווח על קרובי משפחה כהגדרת  בתקשיהמועמדי  למשרות בשירות המדינה נדרשי  לד
 לבדוק א  נוצרי  יחסי 11ועל האחראי במשרד; מועסקי  במשרדי  שה  עתידי  לעבוד בה 

כדי למנוע מצבי  של חשש לניגוד , כפיפות או קשרי עבודה בי" קרובי משפחה העובדי  במשרד
 המרכז    קפל" ובשלוחה שלו בבית החולי, בבדיקה הועלה כי בבית החולי  בנהרייה. ענייני 

 כ (621 ל: בעיקר בקרב עובדי המינהל והמשק, הרפואי הרצפלד מועסקי  קרובי משפחה רבי 
 היו קרובי משפחה בקרב 2007 העובדי  שהועסקו בבית החולי  בנהרייה ביולי 2,222 מ) 28%

 חברי מועצת 22  מ10בה  , 2007מהעובדי  שהועסקו בקפל" ביוני ) 14% כ (315 ול; עובדיו
עוד נמצא כי ג  בבתי החולי  הלל יפה ואס$ הרופא . היו קרובי משפחה ש , העובדי ) ועד(

 .בהתאמה, 9%  ו12%  א  כי בשיעורי  פחותי  ,  קרובי משפחה לא מעטי 2007הועסקו ביוני 
__________________ 

 .73' עמ, בדוח שנתי זה" כוננויות בשירות המדינה"בעניי  כוננויות רופאי  ראו ג  בפרק   8
 .1.9.02  מ6.6101הנחיה   9

ב  זוג : ה ,  לרבות בקרבת משפחה חורגת הנוצרת עקב אימו!,"קרובי ", ר" בתקשי13.312לפי פסקה   10
 ,בת אח או בת אחות ,ב  אח או ב  אחות, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, ב , הורה, או בת זוג

 .נכד ונכדה, כלה, חת , חמות, ח , חותנת, חות 
ל " באחריות הסמנכר קובע כי הטיפול בעברות משמעת של עובדי  במשרד ממשלתי הוא"התקשי  11

בעל תפקיד ; סג  מנהל יחידת סמ" למינהל ומשאבי אנוש; מנהל יחידת סמ"; למינהל ומשאבי אנוש
 ".האחראי"אחר שהמנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת הסמ" מינה אותו להיות 
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שק בעיקר בקרב עובדי המינהל והמ, נוכח השיעור הגבוה של עובדי  שיש ביניה  קרבה משפחתית

מתעורר החשש שבבתי החולי  האלה יש פרצות בהליכי קבלת , בחלק מבתי החולי  האמורי 
שבו בולטת , נמצא כי הנהלת בית החולי  בנהרייה. העובדי  והעסקת  שמאפשרות את התופעה

לא בחנה את , לא דנה בריבוי קרובי המשפחה בקרב המועסקי  בבית חולי  זה, התופעה במיוחד
עוד נמצא כי ג  משרד הבריאות והנציבות לא דנו . בעה דרכי  להתמודדות עמהנסיבותיה ולא ק

  . בתופעה ובהשלכותיה
 סיכו  והמלצות

ר "הביקורת העלתה שרופאי  לא מעטי  בבתי החולי  שנבדקו פועלי  בניגוד להוראות התקשי
גות בבתי ולסדרי מינהל תקי" ועוסקי  בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית בשעות העבודה הנהו

כשה  אמורי  להיות זמיני  ולהיענות לכל קריאה לעזרה ,  בעת כוננות וג  לאחר מכ" , החולי 
שבחלק משעות העבודה הנהוגות בבתי החולי  , בי" היתר, משמעות הדבר היא. מבית החולי 

ועל כ" הזמ" שה  מייחדי  למטופליה  ש  קצר מהנדרש , הרופאי  האמורי  אינ  נמצאי  בה 
בנסיבות אלה עלול להתאר( מש( ההמתנה של .  פי מכסת שעות העבודה שה  אמורי  למלאעל

 . וג  ייתכ" כי לרופאי  משול  שכר עבור שעות שלא עבדו בה", חולי  לקבלת טיפול רפואי
על מנת לאפשר שקיפות בכל הנוגע לשעות העבודה של הרופאי  בבתי , לדעת משרד מבקר המדינה

על נציבות שירות המדינה ועל משרד , רה נאותי  על נוכחות הרופאי  בה החולי  ופיקוח ובק
נית" לאפשר גמישות מסוימת בעניי" . הבריאות להגדיר מה ה" שעות העבודה הנהוגות בבתי החולי 

זה על מנת שיהיה אפשר להתאי  את שעות העבודה לצרכי  המיוחדי  של יחידות מסוימות בבתי 
 . א  יידרש הדבר, החולי 

 ולקיי  2001כמו כ" על משרד הבריאות ועל הנציבות לפעול על פי החלטת הממשלה מספטמבר 
בקרה רציפה על נוכחות , במסגרת ההוראות והנהלי  הקיימי , בכל בתי החולי  הממשלתיי 

וכ" לשקול לנקוט הלי( משמעתי נגד רופאי  המפרי  את ההוראות והנהלי  , הרופאי  בה 
 . בודההנוגעי  לנוכחות בע

יש להקפיד שעומס העבודה המוטל על הרופאי  המועסקי  בבתי , לדעת משרד מבקר המדינה
בקרה מעמיקה יותר על . חולי  ממשלתיי  ובבתי חולי  של שירותי בריאות כללית יהיה סביר

שעות הנוכחות של הרופאי  בעבודה בבית החולי  ועל היק$ העבודות הנוספות שה  עוסקי  בה" 
 . צוע" תסייע להשיג מטרה זווזמני בי
א( לא , ר נקבעו מגבלות בעניי" שעות העבודה וההשתכרות של רופא בעבודה פרטית"בתקשי

לפיכ( מ" הראוי שהנציבות תבח" את האפשרות . נקבעו מגבלות כאלה לגבי פרקטיקה פרטית
שמשרד ראוי ג  . ר מגבלות ג  לגבי היק$ העיסוק של רופא בפרקטיקה פרטית"לקבוע בתקשי

יקיי  בקרה ומעקב אחר טיפול" , הבריאות ירענ" את הנהלי  בעניי" עבודה פרטית ופרקטיקה פרטית
על , ומפע  לפע  ייזו  בדיקות בכל בתי החולי  הממשלתיי , של הנהלות בתי החולי  בסוגיה זו

, יבותמנת לוודא שרופאי  שעוסקי  בפרקטיקה פרטית אכ" קיבלו לכ( את אישורו ואת אישור הנצ
 .ר"כנדרש בהוראות התקשי

על הנהלת משרד הבריאות לתת דעתה על כ( שבגלל עיסוק בעבודה פרטית ובפרקטיקה פרטית 
ואת מקומ  , רופאי  אחדי  בבתי החולי  שנבדקו לא תמיד מתייצבי  לכוננות ששובצו בה

הרופאי  הכונני  וכי הדבר לא בא לידי ביטוי לא בדיווחי הנוכחות של ; ממלאי  רופאי  מחליפי 
 . מילוי מקומ  של רופאי  כונני  בידי רופאי  אחרי  איננו ראוי. ולא בדיווחי מחליפיה 
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כמו כ" על משרד הבריאות ועל הנהלות בתי החולי  לוודא שבמחלקות ובחדרי המיו" יתנהל רישו  
 כזה לא נית" בהיעדר רישו . מסודר של שמות הכונני  המוזעקי  לבית החולי  ושל זמ" בוא  לש 

 . לקבוע א  רופא כונ" נענה לקריאה מבית החולי  ומתי
מ" הראוי שמשרד הבריאות ידו" בהשלכות של הליקויי  שפורטו לעיל , לדעת משרד מבקר המדינה

דיו" כזה מתבקש ג  נוכח הבעיות שהעלו מנהלי בתי החולי  . על מערכת הרפואה הציבורית
בד בבד על המשרד לוודא שההוראות החלות על . קורתבתגובותיה  על ממצאי הבי, שנבדקו

  .כל זאת כדי להבטיח לציבור את השירות הרפואי המיטבי, הרופאי  בבתי החולי  יישמרו בקפדנות



  



 85 משרד הבריאות

סוגיות בנושא השתתפות עצמית של מבוטחי  

 בתשלומי  עבור שירותי בריאות
בי  , מערכת הבריאות בישראל מבטחת את כל תושבי המדינה ומספקת לה 

ה  אצל רופא , תרופות מרש  ושירותי  נוספי  כגו  שירותי אבחו  וייעו , היתר
כגו  , ימי בגי  צריכת שירותי  ומוצרי  מסו. משפחה וה  אצל רופא מומחה

נדרש לפעמי  , ביקור במכו  או רכישת תרופה, ביקור אצל רופא בקהילה
היק  המימו  של שירותי  ומוצרי  . המבוטח לשל  דמי השתתפות עצמית

השיקול הכלכלי . אלה על ידי החולי  גדל בצורה משמעותית בשני  האחרונות
ו  השימוש וכ  יתר וריס העומד מאחורי ההשתתפות העצמית הוא מניעת ביקוש

אול  כיו  עולות טענות כבדות משקל על כ  , מקור כספי לקופות החולי 
, אקונומיות נמוכות ובכלל זה קשישי  וחולי  משכבות סוציו, שהחולי 

התוצאה עלולה . ה  הנושאי  בנטל, שהכנסת  לעתי  נמוכה מהממוצע במשק
 ד"התשנ, ממלכתישהוא מאושיות חוק ביטוח בריאות , להיות פגיעה בשוויו 

מחקרי  .  של מימו  מערכת הבריאות1ופגיעה בפרוגרסיביות, ) החוק להל   (1994
שוני  מראי  שתופעת הוויתור על שירותי  רפואיי  עקב עלות  הגבוהה 

ושעלולות להיות לכ  , אקונומיות נמוכות בעיקר בקרב שכבות סוציו, מתרחבת
ריאותי וכתוצאה מכ  אשפוזי  החמרה במצב הב: השלכות רפואיות וכלכליות

  . יקרי  בהרבה ופגיעה בעקרו  השוויו  בתחו  הצריכה של שירותי בריאות
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הטיפול של משרד הבריאות 2007ספטמבר  בחודשי  יוני
ופות ואת את אופ  קביעת מחירי התר, בהיקפי ההשתתפות העצמית של מבוטחי קופות החולי 

הבדיקה . חלק מנושאי הבדיקה ה  מעקב אחר נושאי  שכבר נבדקו בעבר. אופ  רישומ  באר 
מכבי שירותי , ) כללית להל  (בקופות החולי  שירותי בריאות כללית , נערכה במשרד הבריאות

  להל  (וקופת חולי  לאומית )  מאוחדת להל  (קופת חולי  מאוחדת , ) מכבי להל  (בריאות 
  .ובמשרד האוצר) ומיתלא

 עיקרי הממצאי 
 מקורות המימו  של מערכת הבריאות בישראל

מקורות המימו  הציבוריי  . מקורות המימו  של מערכות בריאות ה  בדר! כלל ציבוריי  ופרטיי 
המימו  הציבורי נחשב . בישראל ה  תקציב המדינה ותשלומי ביטוח בריאות לביטוח הלאומי

המימו  הפרטי כולל . 2  הוא מבוסס במידה רבה על מיסוי פרוגרסיבי של השכרשכ, פרוגרסיבי והוג 

__________________ 
 .עיקרו  על פיו בעלי הכנסות גבוהות משלמי  יותר מבעלי הכנסות נמוכות  1
2  È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÔÂÈÂÂ˘ È‡Â ÌÈ¯ÚÙ˙Â‡ :ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈË·È‰ , המכו  הלאומי לחקר שרותי הבריאות

 ).2003מאי (כנס י  המלח הרביעי , ומדיניות הבריאות
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חלק  עבור שירותי  הכלולי  בסל השירותי  שבאחריות , סוגי  שוני  של השתתפות עצמית

המימו  הפרטי . וחלק  עבור שירותי  שבאחריות משרד הבריאות)  הסל להל  (קופות החולי  
 3כגו  תרופות הכלולות בסל הקופה, בריאות שאינ  כלולי  בחוקכולל ג  תשלומי  עבור שירותי 

ה  אלו שמפעילות קופות , רכיב מרכזי נוס# הוא תשלומי  עבור ביטוחי  נוספי . ורפואת שיניי 
הרחבת המימו  הפרטי פוגעת .  וה  ביטוחי בריאות פרטיי   שירותי בריאות נוספי   החולי  

ביטוח הבריאות הממלכתי צרי! להיות , שכ  לפי החוק, אותבאופייה השוויוני של מערכת הברי
  .שוויו  ועזרה הדדית, מושתת על עקרונות צדק

 מהתוצר הלאומי הגולמי 8% ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל בשני  האחרונות מהווה כ
שיעור המימו  הפרטי של שירותי , ע  זאת; וקיימת מגמה של ירידה אטית בשיעורה, )ג"תמ(

והוא גבוה ביחס , אות מההוצאה הלאומית לבריאות מצוי במגמה של עלייה משמעותיתהברי
חלק  של משקי הבית ). 27.4%4 הוא OECD הממוצע במדינות ה(למדינות העול  המערבי 

 26%  ול2001 בשנת 28% לעומת 33%  ל2006במימו  ההוצאה הלאומית לבריאות עלה בשנת 
במקביל חלה ירידה במימו  חלקה של ההוצאה ). מש! עשור ב32%גידול יחסי של  (19975בשנת 

חלקו של תקציב המדינה . 2006 בשנת 67%  ול2001 בשנת 72%  ל1996 בשנת 75% הציבורית מ
  2006 2000ההוצאה הפרטית לנפש גדלה בשני  . 2006 בשנת 37%  ל1996 בשנת 50% ירד מ

והחברה , 6גור  סיכו  בריאותי מובהקגיל הוא , לדעת משרד האוצר. 2000 במחירי שנת 19% ב
ניתוח של ההוצאה הלאומית , לדעתו. OECD הישראלית צעירה באופ  משמעותי מזו שבמדינות ה

 גבוה מאשר מקומה ללא לבריאות בהתחשב בגיל האוכלוסייה מציב את ישראל במקו  יותר
  .התחשבות בגיל האוכלוסייה

 הכנסות קופות החולי  מהשתתפות עצמית
חות ההשוואתיי  האחרוני  על הקופות שמפרס  האג# לפיקוח על קופות חולי  ושירותי מהדו

 כמעט הוכפל שיעור ההכנסות 2005 1995בריאות נוספי  במשרד הבריאות עולה שבמהל! השני  
וכי היא מהווה מקור הכנסה , )11%  לכ5.5% מכ(של הקופות מהשתתפות עצמית מס! הכנסותיה  

 גבו הקופות ממבוטחיה  השתתפות עצמית בגי  שירותי  ותרופות 2005שנת ב. משמעותי לקופות
  5.38%8 הוא 1997שעה ששיעור ההכנסות שנקבע בחוק בשנת , 7 מעלות הסל8.1%בסל בשיעור 

 עולה ששיעור ההכנסות של כל הקופות מתשלומי  של 2005מהדוח ההשוואתי לשנת ).  יותר50%(
, 46%היה ) בסל ומחו  לסל( להוצאותיה  על תרופות וציוד חולי  על תרופות וציוד בהשוואה

משרד , ככל שהכנסות הקופות מהשתתפות עצמית גדלות. 33%  כ ותרופות וציוד בסל בלבד 
העליות המשמעותיות בשיעורי . האוצר יכול להקטי  את השתתפות תקציב המדינה בעלות הסל

שרו ללא מדיניות מכוונת וללא ראייה ואו, לאור! עשור, ההשתתפות העצמית התרחשו בהדרגה
  . שה  הנפגעי  היחידי  כוללת של משרדי הבריאות והאוצר ולרעת החולי  

__________________ 
 .תרופות שקופת החולי  מוסיפה לכלל מבוטחיה מעבר לסל  3
האג# לכלכלה וביטוח , נתוני משרד הבריאות. מדינות החברות בארגו  לשיתו# פעולה כלכלי ולפיתוח  4

 .בריאות
5  ‰˜ÈËÒÈËËÒÏ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰Î˘Ï‰ È Â˙  , 2006(דוח שנתי.( 
 .אוכלוסייה מבוגרת יותר צורכת שירותי בריאות בהיק# גבוה באופ  משמעותי מאוכלוסייה צעירה  6
 .ח" מיליארד ש24.04 הייתה 2006עלות הסל בשנת   7
א יעודכ  מדי שנה והו, ח" מיליו  ש687 על ס* של 1997בחוק נאמר שהסכו  שינוכה יעמוד בשנת   8

כל זה לפני מועד אישור תכניות . 5.38%שיעורו מעלות הסל היה אז . בשיעור עדכו  עלות הסל לקופות
במרפאות חו- ובמכוני  וכ  עבור תרופות ,  תשלומי  בגי  ביקור אצל רופא הגבייה של הקופות 

 .הכלולות בסל
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 פיקוח ודיו  ציבורי על היק  ההשתתפות העצמית 
הרווחה והבריאות של הכנסת בדמי ההשתתפות העצמית ברכישת ,  דנה ועדת העבודה2006ביולי 

 התלולה של ההשתתפות העצמית של ציבור הגה מהעלייהוועדה הביעה דא. תרופות בקופות
היא קבעה כי . 2005 בשנת 32%  ל1995 בשנת 26% המבוטחי  בהוצאה הלאומית לבריאות מ

וכי יש לעצור לאלתר , המחויבות לדאוג לבריאות הציבור היא חלק בלתי נפרד מתפקיד הממשלה
אות והאוצר לפתוח בהידברות כדי הוועדה קראה למשרדי הברי. את התרופפותה של מחויבות זו

  בתהלי! רב25% להכי  תכנית לאומית שמטרתה הורדת ההשתתפות העצמית בהוצאה לבריאות ל
   .נמצא שהנהלות משרדי הבריאות והאוצר לא דנו מאז בסוגיה זו. 2010שנתי עד 

 תכניות הגבייה של קופות החולי  
בתכניות נקבעו תשלומי  בגי  ביקור . ת גבייה נהוגות בקופות החולי  תכניו1998החל מאוקטובר 

הפניה למרפאות חו  בבתי חולי  ובמכוני  ותשלומי השתתפות , 9אצל רופאי  מומחי  בקהילה
לא בסעיפי  שבגינ  , תכניות הגבייה של הקופות אינ  אחידות. עצמית בגי  תרופות הכלולות בסל

 . גובותהקופות גובות השתתפות עצמית ולא בסכומי הכס# שה  
1. È ‡-˙ È Ï Ï Î ·  ˙ Â  Ó ‰  ˙ Ë È ˘  Ï Â Ë È   בשיטת המנות נקבע מחיר תרופה לצרכ  על :·

בכללית . 10בשיטה האחוזית נקבע המחיר כשיעור ממחירו המרבי לצרכ . פי גודלה של מנת התרופה
משרד מבקר המדינה . בקופות האחרות נהוגה השיטה האחוזית בלבד. 11נהוגות שתי שיטות הגבייה

מחיר תרופות מסוימות גבוה משמעותית על פי : 12ר על הבעייתיות שבשיטת המנותכבר העיר בעב
; מנת תרופה הוגדרה בצורה שונה לגבי תרופות שונות; שיטה זו ממחיר  על פי השיטה האחרת

יש ששיעור ההשתתפות מגיע , ובתרופות שדמי ההשתתפות לגביה  נקבעי  לפי שיטת המנות
עקב חסרונותיה של שיטה זו משרד הבריאות עוסק . מרבי לצרכ לעשרות אחוזי  ממחיר התרופה ה

ואי  הסכמה בינו ובי  , )2001משנת (אול  הטיפול נמש! כבר שני  רבות , בסוגיית ביטולה
 .הכללית

2. ˙ Â È  Â ¯ Î  ˙ Â Ï Á Ó ·  Ì È Ï Â Á Ï  ˙ Â ¯ ˜  החוק קובע כי קבוצות אוכלוסייה שונות :˙
סכומי התקרה לחולי  במחלות כרוניות . יתובה  חולי  במחלה כרונ, יקבלו הנחות או פטורי 

 2007באפריל ). ח לחודש" ש250 240 כ(ח לרבעו  " ש750 720בקופות היו במועד סיו  הביקורת 
נכנסה לתוק# הפחתה של תקרת ההשתתפות העצמית לתרופות מרש  הכלולות בסל לחולי  

ע  זאת . 1980 א"התשמ, קשישי  במחלה כרונית המקבלי  גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה
ורוכשי  תרופות , תרופות שאינ  כלולות בסל, על פי הוראת הרופא המטפל, מבוטחי  רבי  נוטלי 
וחולי  אלה מוציאי  בפועל הרבה יותר , במקרי  אלו אי  משמעות לתקרה. שאינ  תרופות מרש 

 .כס# על תרופות בחודש
3. ˙ È È · ‚-˙ È Ó Â ‡ Ï ·  ¯ ˙ È: האחרונות לאומית גבתה השתתפות עצמית בשני  

כמו הנפקת כרטיס מגנטי ומת  אישור , ממבוטחיה עבור סעיפי  שלא אושרו לה בתכנית הגבייה

__________________ 
, רופאי משפחה, רופאי  כלליי :  ראשוניי למכבי אושרו ג  דמי השתתפות עבור ביקור אצל רופאי   9

 .מאחר שבקופה זו היה נהוג התשלו  בעבר, רופאי ילדי  ורפואה פנימית
ישל  , ח" ש100 וא  המחיר המרבי הוא עד כ,  מהמחיר המרבי לצרכ 15% 10%התשלו  הוא   10

 . מביניה  הנמו* או את המחיר המרבי ) ח" ש13 12כיו  (המבוטח מחיר מזערי קבוע לאריזה 
 הגבוה  ) ח" ש12כיו  ( מהמחיר המרבי לצרכ  או מחיר קבוע 10%בשיטה האחוזית התשלו  הוא   11

 .מביניה 
, "הקצאת תרופות למבוטחי  בקופות החולי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 ראו   12

משרד על קופות החולי  פיקוח ה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„52‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2002 ;  ואיל*565' עמ
 . ואיל*626' עמ, "לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
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 לפי מידוד הסכו  13גבתה סכומי  גבוהי  מאלה שאושר לה לגבות בתוספת השנייה לחוק; רפואי

וגבתה השתתפות עצמית בגי  תרופות עוד ; המקורי בהתא  לשיעורי עליית מדד יוקר הבריאות
 .  בשיעור גבוה מזה שאושר לה2004בשנת 

4. ˙ È Ï Ï Î ·  ˙ È ˙ Á Ù ˘ Ó  ‰ ¯ ˜ ˙  ˙ Ï Ú Ù ‰  È ¯ „ Ò: בלאומית , כאשר משפחה במכבי
נפסקת , במרפאות חו  ובמכוני , ובמאוחדת מגיעה לתקרת ההשתתפות העצמית בביקור אצל רופא

 באמצעות,  מערכת גבייה המאפשרת2007הכללית הכניסה לשימוש רק בתחילת שנת . הגבייה
 2007עד נובמבר . להפסיק את הגבייה ממשפחה שהגיעה לתקרה, חתימה על הרשאות להוראת קבע

רבי  ממבוטחיה עדיי  נדרשי  לגשת לסניפי  כדי .  מבוטחי  על טופסי הרשאות355,000 חתמו כ
  .א  ה  מודעי  בכלל לזכות זו, יתר לקבל החזרי  בגי  גביית

 ) "השב( בריאות נוספי  מת  תרופות באמצעות תכניות לשירותי
  שירותי  שאינ  כלולי  בסל השירותי  של "קופות החולי  מציעות בתכניות השב, לפי החוק

תכניות אלה .  " ממבוטחי הקופות חברי  בתכניות השב70% יותר מ. ביטוח הבריאות הממלכתי
, ות בתכניותיש הבדלי  בי  הקופות במספר התרופות הכלול. בכל הקופות כוללות מאות תרופות

 .ובגובה ההשתתפות העצמית ברכישת התרופות) תרופות מרש  או לא(באופי התרופות 
1. · ˘ ‰  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  ˙ Â Ù Â ¯ ˙  Ô ˙ Ó"Ï Ò ‰  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  Ì Â ˜ Ó ·  Ô:) לעתי  )  א

אול  הניפוק בסל ,   וג  בסל"ממלי  הרופא המטפל לחולה ליטול דווקא תרופה הרשומה בשב
לעתי  התרופה )  ב(;   הרופא ממלי  ליטול אותה מידו, נעשה רק לאחר עמידה בתנאי  רבי 

יש ג  )  ג(;    המתאימה לדעת הרופא למחלה14  ולא בסל היא החלופה הטיפולית"הרשומה בשב
אול  המלצות הרופאי  והאיגודי  המקצועיי  , תרופות חיוניות הניתנות בסל לתקופה קצרה בלבד

.  אות  על בסיס קבוע או במש! תקופות ארוכותה  ליטול) י"הר(של ההסתדרות הרפואית בישראל 
  נעשית משיקולי  רפואיי  וא# בהנחה ממחיר  "אמנ  ההמלצה ליטול תרופות באמצעות השב

הפניית המבוטח . אול  בתשלו  גבוה יותר למבוטח לעומת נטילת תרופה בסל, המרבי לצרכ 
ועל כ  ה  עלולי  לוותר ,  "שב מהאוכלוסייה אינ  חברי  בתכניות ה30%   בעייתית שכ  כ"לשב

הפניית , בנוס#. 15הדבר עלול לפגוע בעקרו  השוויו . על רכישת תרופות חיוניות מסיבות כלכליות
שכ  האמצעי  שהמדינה העניקה ,   יוצרת חיסכו  לקופות"המבוטח לצרו! תרופות באמצעות השב

יתרו  כלכלי זה א# , יתר על כ . לה  למת  שירותי  אינ  מנוצלי  לפי תכנונ  המקורי במסגרת הסל
להפנות מבוטחי  לצרו! תרופות באמצעות , אפילו א  רק סמוי, עשוי להוות תמרי  לקופות

המשמעות היא , מבחינת מימו  שירותי הבריאות. בכ! א# תגדל הפגיעה בעקרו  השוויו .  "השב
 . הגדלת שיעור המימו  הפרטי של תרופות על חשבו  המימו  הציבורי

2. ˙ È Ó ˆ Ú  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰  È ¯ Â Ú È וראוי שפעילות  במכירת , רי "הקופות ה  מלכ :˘
 2006עד שנת .   לא תאפשר לה  עודפי  על חשבו  החולי "תרופות למבוטחיה  בתכניות השב

  שיעורי  שוני  ממחיר  המרבי לצרכ  "נהגו הקופות לגבות עבור תרופות שנופקו במסגרת השב
ופות רוכשות בדר! כלל את התרופות בהנחה ניכרת מהמחיר יצוי  כי הק.  ממחיר זה95%ועד 

 . כ! שהדבר א# עשוי ליצור לכאורה עוד# הכנסה לקופות, המרבי לצרכ 
__________________ 

 .שלפיה  נקבע הסל, פירוט השירותי  שנתנה הכללית למבוטחיה במועד הקובע  13
 מדיניות הבחירה בי  תרופות מאותה משפחה  ) CLASS EFFECT( קלאס אפקט  חלופות טיפוליות   14

 .א* דומות זו לזו באפקט הטיפולי שלה , כימי שלה הנבדלות זו מזו במבנה ה, פרמקולוגית
עמדת משרד הבריאות היא שאת השוויו  בנגישות לשירות יש לממש במסגרת הסל הנית  במימו    15

  שאינ  "השוויו  בנגישות לשירותי  שאינ  בסל יקוד  על ידי נתינת  במסגרת תכניות השב; ציבורי
 .אימפלות מבוטחי  בגלל גיל  או מצב  הרפו
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  "ל לפיקוח על הקופות במשרד הבריאות הנחיה למנהלי השב" הוציא הסמנכ2006בנובמבר 
ות העצמית של  כל הכללה של תכשיר רפואי חדש בתכנית שההשתתפ1.12.06 בקופות שלפיה מ

ל " הוציא הסמנכ2007ביולי . מחייבת את אישורו,  ממחירו המרבי50% המבוטח גבוהה בה מ
עד סו# ספטמבר . 2007ונת  לקופות ארכה עד ספטמבר , לפיקוח על הקופות הבהרות להוראותיו

  ואת מחירי ההשתתפות " לא מסרו הקופות למשרד הבריאות את רשימת התרופות בשב2007
 מסרו שלוש מהקופות רשימות 2007עד דצמבר . וההנחיה לא בוצעה,  המעודכני  לחולי העצמית

 . 2008מאוחדת אמורה לייש  את הנחיות המשרד מפברואר . ונתוני  וה  מיישמות את ההנחיות
  אצל  שיעור ניכר מהמחיר "יוכלו הקופות לגבות מחברי תכניות השב, ג  לאחר יישו  ההנחיה

על משרד הבריאות לבחו  בכל תרופה א  השיעור שנקבע מאפשר עודפי  . תהמרבי של התרופו
  . יש לבטל  ולקבוע הנחיות נוספות בנדו  א  כ  . לקופות

 מחירי התרופות בישראל
וככל שמחירה גבוה , שיעור ההשתתפות העצמית הוא בדר! כלל שיעור מסוי  ממחיר התרופה

, 16ק התרופות באר  נמצא בפיקוח משרד הבריאותשו. כ! ההשתתפות העצמית גבוהה יותר, יותר
ובשני  האחרונות נקבעי  המחירי  המרביי  של התרופות על פי ממוצע מחיר התרופה במדינות 

 ). המודל ההולנדי להל  (ייחוס שונות באירופה שנבחרו לצור! העניי  
1. È „  Ï Â ‰ ‰  Ï „ Â Ó ‰  Ô Â ˜ È ל משרד הבריאות ועדה " מינה מנכ2005בדצמבר  :˙

להל  (קביעת מחירי  מרביי  והשתתפות עצמית במחירי תרופות , יקת השפעת המודל ההולנדילבד
 הגישה הוועדה לבדיקת מחירי תרופות דוח על 2006ביולי ).  ועדה לבדיקת מחירי תרופות 

הוועדה קבעה כי א# שהמודל ההולנדי . ל משרד הבריאות"ואת המלצותיה הגישה למנכ, עבודתה
. הקופות ה  הנהנות העיקריות מכ! ולא המבוטחי , רי התרופות המרביי הביא להפחתת מחי

לפי נתוני משרד .  נקבע מחירו  חדש2007ובינואר , בעקבות דוח הוועדה נוספו מדינות ייחוס
 . הוזלו מרבית התרופות2007הבריאות מספטמבר 

2. ˙ È Ó ˆ Ú ‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰ ‰  Ï Ú  ‰ Ú Ù ˘ ‰ תפקיד הוועדה לבדיקת מחירי תרופות  :‰
לבחו  את השיטה שבה נקבעת ההשתתפות העצמית במחיר התרופה שמשל  ,  בי  היתר,היה

תו! התייחסות לתקרת ההכנסות של הקופות , ולהמלי  על שינויי  נדרשי  בשיטה הקיימת, הצרכ 
 ובפרט חולי  במחלות כרוניות ומשכבות סוציו, מהשתתפות עצמית ולתקרת גבייה מחולה בודד

קרי ,  נאמר שיש מקו  לאפשר את השלמת עבודתה2006דוח הוועדה מיולי ב. אקונומיות מסוימות
כדי לבחו  את , בחינת השיטה שבה נקבעת ההשתתפות העצמית והמלצה על השינויי  הנדרשי 

נמצא כי הוועדה לא . 17תו! שמירה על האיזו  הנדרש, החלופות האפשריות להפחתת המחיר לצרכ 
 .המשיכה את עבודתה בנושא

3. Â Ó ‚ ˙˙ Á ˜ ¯ Ó ‰  È ˙ · ·  Á ˜ Â ¯ Ï  Ï:  המחיר המרבי לצרכ  הוא המחיר המחייב
ככל שהתגמול שנקבע לרוקח גבוה , ככלל). תגמול(בתוספת שיעור רווח מסוי  ) הרוקח(לקמעונאי 

__________________ 
בישראל ס* המכירות של התרופות , לפי נתוני איגוד הכימיה והפרמצבטיקה של התאחדות התעשייני   16

 מה  ממכירות של תרופות 65%( מיליו  דולר 950  בכ2005ההומניות כולל יבוא הסתכ  בשנת 
 רק א# שה  מהוות ,  מסכו  זה שולמו עבור תרופות מקור87%, לפי נתוניו של האיגוד). מיובאות

 60% א# שה  מהוות כ,  מסכו  זה שולמו עבור תרופות גנריות13%.  מהכמות המשווקת40% כ
 .מהכמות המשווקת

בעת אישור העלאת , 1998 נאמר שכוונת ועדת הכספי  של הכנסת בשנת 2006בישיבת הוועדה במרס   17
היה בשיעור הייתה שההשתתפות העצמית ברכישת תרופות ת, ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות

 ,2003בהתא  לדוח על פעולות הקופות בשנת , בפועל.  מהוצאות הקופות על תרופות שבסל15% של כ
 . מהוצאות הקופות35% עומדת ההשתתפות העצמית על כ
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ועדה מקצועית המליצה . 18כ! ההשתתפות העצמית של החולי  במחירי התרופות גבוהה יותר, יותר

כ! שהתגמול ינותק , יטת התגמול לרוקחי  לגבי תרופות לשנות בטווח הארו! את ש1998בשנת 
ל משרד הבריאות ועדה נוספת לבדיקת התגמול " מינה מנכ2007רק בינואר . 19ממחיר התרופה

לא , 2007ספטמבר , עד מועד סיו  הביקורת. 2007וביקש להגיש המלצות עד תחילת מאי , לרוקח
  .סיימה הוועדה את עבודתה

 רישו  תרופות בישראל
זירוז הרישו  של . שיווק תרופות באר  מותנה ברישומ  בפנקס התכשירי  שמנהל משרד הבריאות

שכ  סמו! לרישומ  ,  עשוי להוזיל משמעותית את מחיר  ואת מחיר התרופות האתיות20תרופות גנריות
מהאמור עולה שיש חשיבות לרישו  תכשירי  מהר ככל . ולהנפקת  לציבור ה  יביאו להפחתת מחיר

.  ובמחיר זול יותר21כדי לאפשר לחולי  לקבל תרופות חדשות ויעילות באמצעות הקופות, פשרהא
 תרופות 250  כ22חיכו בתור לרישו  במשרד הבריאות, 2007ספטמבר , במועד סיו  הביקורת

וא# תרופות ותכשירי  שנרשמו כבר ברשויות , ותכשירי  ובה  תרופות מצילות חיי  וחיסוני 
FDA מו הכ, מוכרות בעול 

EMEA  וה23
הועלה שבשני  האחרונות התאר! מאוד זמ  הרישו  . 24

בעקבות עתירה .  חודשי 18 12 לצפי לרישו  של 2007והגיע במחצית הראשונה של , של התכשירי 
 נוהל שלפיו יירשמו תכשירי  שוני  2007 הכי  משרד הבריאות ביולי 25  בדבר מש! הרישו "לבג

משרד הבריאות מסר למשרד מבקר המדינה כי . ו מועד בתו! שנהשהוגשו לרישו  בפנקס מאות
 כולל תוספת שישה תקני  של מעריכי תיקי  כדי לקצר את זמ  2008ההסכ  ע  משרד האוצר לשנת 

 .הרישו 
כ  . העיכוב ברישו  תרופות גור  נזק כספי לחולי  ולקופות החולי  וא# עלול לגרו  לנזק בריאותי

סביר שהחיסכו  שבכניסה מוקדמת של תרופה ובהוזלת . לבריאות עקב כ!גדלה ההוצאה הלאומית 
מחירה גבוה בהרבה מהעלות הכרוכה בהוספת כוח אד  למכו  לביקורת ותקני  של חומרי רפואה 

מ  הראוי שמשרד הבריאות ומשרד האוצר יפעלו . מה ג  שיש לכ! תרומה רפואית, במשרד הבריאות
ראוי שמשרד הבריאות , לאחר שיקוצר לפרק הזמ  שנקבע בנוהל. בהקד  כדי לקצר את מש! הרישו 

תכשירי  , יבח  א  יש צור! במסלולי רישו  שוני  לסוגי  שוני  של תכשירי  כמו תכשירי  אתיי 
  .'לתכשירי  שכבר נרשמו ברשויות מוכרות בעול  וכו, גנריי  ותכשירי  מצילי חיי 

 סיכו  והמלצות
הוצאה זו נובעת בי  היתר מצמצו  ההוצאה . י בריאות הולכת וגדלהההוצאה הפרטית לשירות .1

. מנטל תשלומי  גובר על החולי  ומהתפתחות שוק של ביטוחי הבריאות, הציבורית לבריאות

__________________ 
מחירי  (לפי צו פיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי  . 37% 17.5%שיעור הרווח המרבי לקמעונאי הוא   18

קט  שיעור , ככל שהמחיר המרבי גבוה יותר, 2001 א"התשס, )כשירי מרש מרביי  לתכשירי  שה  ת
 .הרווח

 .וזאת בתנאי שלא יועלה התגמול הכספי הממוצע לרוקח כתוצאה משינוי השיטה  19
תכשיר רפואי המכיל חומרי  פעילי  בחוזק ובצורת מינו  שווי  לתכשיר רפואי הרשו  בפנקס   20

 .למעט תכשיר ביולוגי ומוצרי ד , ל"ר- ובי  שיוצר בחובי  שיוצר בא, התרופות הממלכתי
 . אול  זהו מסלול חריג, נית  לאשר שימוש בתכשיר או את ייבואו לאר- ג  א  אינו רשו   21
 .במכו  לביקורת ותקני  של חומרי רפואה  22
23  Food and Drug Administration  מינהל המזו  והתרופות בארצות הברית . 
24  European Medicines Agency   המקבילה של ה( הסוכנות האירופית לתרופות FDA באיחוד 

 ).האירופי
 .'˘¯ ‰·¯Ï‡¯˘È· ‰ÏÂÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ‰„Â‚‡‰ 'Á‡Â ˙Â‡È  , 1837/06- "בג  25
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לגבייה . שיעור המימו  הפרטי מתו! ההוצאה הלאומית לבריאות גבוה ביחס למדינות המפותחות
אול  התהלי! הזוחל ללא ,  ממשרדי הבריאות והאוצר הגדלה מהחולי  יש אמנ  אישורי  רשמיי

ההשתתפות העצמית של החולי  הופכת .  ראוי לבוחנ  בראייה כוללת מדיניות מכוונת ותוצאותיו 
התוצאה היא ששכבות . למעשה למס המושת על החולי  נוס# לתשלו  מס בריאות על פי החוק

יש לתת את הדעת ג  .  שירותי בריאות אחרי מסוימות באוכלוסייה מוותרות על צריכת תרופות ועל
ראוי שמשרדי הבריאות והאוצר יערכו עבודת מטה . שהוא מאושיות החוק, על הפגיעה בשוויו 

ה  בנוגע , מקיפה לבחינת היקפי ההשתתפות העצמית של החולי  והמודל הראוי לגבייה כזו
. יה הלאומית והרפואית הכוללתתו! התחשבות בראי, לשירותי בריאות שוני  וה  בנוגע לתרופות

עבודת מטה זו ראוי שתיעשה תו! התייחסות לאבד  המקורות הכספיי  של הקופות א  תופחת 
קביעת מקורות חלופיי  כגו  התייעלות או הגדלת המקורות הממשלתיי  , ההשתתפות העצמית

ראוי . חולי דווקא על ה) השתתפות עצמית(והתייחסות לסוגיה הערכית שבפועל מושת מס נוס# 
שמשרדי הבריאות והאוצר ידונו בשאלת החלופות למימו  ההשתתפות העצמית באופ  

את . וכ! יקט  החשש לפגיעה בבריאות  של משלמי ההשתתפות העצמית, שהפרוגרסיביות תגדל
ולאחר מכ  , ונציגי אקדמיה) חולי (כגו  נציגי צרכני  , עבודת המטה ראוי לעשות תו! שיתו# הציבור

 . הראוי שג  הכנסת והממשלה ייתנו דעת  על הסוגיהמ  
  מבחינת "ראוי שמשרד הבריאות ומשרד האוצר יבחנו את סוגיית צריכת התרופות בשב .2

 . הפגיעה בשוויו  והחיסכו  בסל
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 סוגיות בנושא אשפוז סיעודי
 אשר אינ  2"תשושי נפש" ו1"סיעודיי "האשפוז הסיעודי מיועד לקשישי  

בהתא  , לטיפול בקשישי  אחראי  גורמי  שוני . יכולי  להישאר בבית 
היות ; מצב  הרפואי; למוגבלות  הגופנית והנפשית ולהגדרת תפקוד 

לפיכ  ). קהילה או במוסדב(המוגבלות קבועה או זמנית ומקו  שהות הקשיש 
ובהתא  עשוי להשתנות , מצבו של הקשיש יכול להשתנות בי  כמה מצבי 

כ  משרד הבריאות אחראי לספק ולממ  אשפוז סיעודי : 3הגור  האחראי
בהשתתפות הנקבעת לפי , לקשישי  סיעודיי  ולקשישי  תשושי נפש

 תקציב של קריטריוני  של הכנסות הקשיש ובני משפחתו ובכפו" למגבלות
קופות החולי  אחראיות בי  היתר לטיפול בקשישי  המאושפזי  . המשרד

לטיפול , לטיפול בקשישי  הזקוקי  לשיקו , 4"סיעודי מורכב"שמצב  הוגדר 
ומשרד הרווחה אחראי ; 6"חרי"#תת" או 5"חרי""בקשישי  שמצב  הוגדר 

 . בה לפיקוח ולרישוי של מעונות שקשישי  עצמאיי  ותשושי  חוסי  
 מוסדות ע  מחלקות לסיעודיי  ולתשושי נפש #320בישראל פועלי  כ

עמותות וקופות , חברות, פרטיות: שבבעלויות שונות אשר אינ  ממשלתיות
# היו מאושפזי  בה  כ2006בסו" ).  בבעלות פרטית או ציבורית#להל  (חולי  
 7ת קודי באמצעו) 12,302( מרבית  # קשישי  סיעודיי  ותשושי נפש 17,650

יתר הקשישי  .  במיטות במרכזי  גריאטריי  ממשלתיי #850של המשרד וכ
  . 8מאושפזי  במימו  גורמי  אחרי  לרבות מימו  פרטי) #4,500כ(

__________________ 
קשיש ,  ונוהל המשרד1966 ו"התשכ, ) חולי רישו  בתי( תקנות בריאות הע   על פי הגדרת החוק   1

יממה ה שעות י כלדורש מעקב רפוא שמצבו סופני או תשוש נפש,  גריאטריהחולסיעודי הוא בי  היתר 
 שליטה על ואי  ל או שק למיטה או לעגלת נכי כגו  ריתו, והוא סובל מבעיות שונות, לתקופה ממושכת

 .הסוגרי 
2

כגו  בזיכרו  או בשיפוט ומירידה , ירידה קוגניטיבית(קודי המוח קשיש מתהל" הסובל מירידה בתפ  
 . אכילה ועוד, הלבשה, רחצה) קשה בתפקודי היו  יו  הבסיסיי 

 .האשפוז הסיעודי אינו כלול בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולי   3
ח$ בעור או שהוא נזקק כגו  פצע ל, קשיש סיעודי או תשוש נפש הסובל ג  מבעיות רפואיות נוספות  4

 . לדיאליזה דר" קבע
 .אשפוז כללי בשל מצבי  כגו  דלקת ריאות או זיהו  קשה  5
 .כשלאחר השלב החרי% של המחלה עוד יש צור" באשפוז בבית חולי   6
ההשתתפות הכספית המרבית של הקשיש . הוא הקצאת מימו  לחולה אחד במוסד סיעודי" קוד"  7

בהתא  למחיר יו  אשפוז שקבע המשרד למוסד בו , ח לחודש" ש10,350 עד כומשפחתו יכולה להגיע 
למשרד שבע . הקשיש או משפחתו פוני  ללשכת הבריאות המחוזית של המשרד. אושפז הקשיש

לשכות בריאות מחוזיות ובכל לשכה פועל בי  היתר צוות עובדי  לקביעת זכאות הקשיש לאשפוז 
 . סיעודי באמצעות המשרד

, ויש לשער כי מדובר בשילוב של מימו  פרטי,  על הגורמי  המממני  אינ  מדווחי  למשרדפרטי   8
משרד הביטחו  ואולי גורמי  , תקבולי ביטוח לאומי, תקבולי פוליסות סיעודיות מחברות ביטוח

 . נוספי 
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה סוגיות אחדות הנוגעות לטיפול בקשיש 2007אוגוסט  בחודשי  אפריל
ת ההחלטות בנוגע להעברת האחריות לאשפוז הסיעודי מהמשרד ובעיקר את תהלי  קבל, הסיעודי

את ניתוב  של ; את פעילות משרד הבריאות לסגירת מוסדות הפועלי  בלא רישיו ; לקופות החולי 
קשישי  מבוטחי שירותי בריאות כללית לאשפוז סיעודי מורכב במוסדות סיעודיי  שמרוחקי  

 למימו  אשפוז קשישי  המוזני  בהזנה את האחריות; ממקו  המגורי  של משפחותיה 
ואת פעילות משרד הבריאות ומשרד האוצר בתחו  חלוקת המקורות של סל הבריאות ; מלאכותית

כ  נבדקה סוגיה בשירותי בריאות כללית ובמשרד . 10 הנוגעות לקשישי 9)נוסחת הקפיטציה(
 המחוזי של הכללית הבריאות של היעדר הסדרה וחשש לניגוד ענייני  בפעילותו של הגריאטר

  . במשרד האוצר ובקופות החולי , הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות. בירושלי 
 עיקרי הממצאי 

  חסרונות המצב הקיי   אשפוז סיעודי 
  להל   (1994 ד"התשנ, על פי הכוונה המקורית שהייתה בחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

במועד . אחריות לאספקת שירותי אשפוז סיעודיהיו קופות החולי  אמורות לקבל את ה, 11)החוק
עוד הייתה האחריות לאשפוז ,  שנה לאחר חקיקת החוק14, )2007ספטמבר (סיכו  הביקורת 

 . הסיעודי בידי המדינה
פיצול האחריות המוסדית לטיפול בקשיש הסיעודי בי  )  א:   (12להל  כמה מהחסרונות במצב הקיי 
הגדרתו של הקשיש . רציפות הטיפול הרפואי ומקשה על קבלתוגופי  רבי  כמפורט לעיל פוגע ב

 בכלל זה פעמי  רבות שוררת אי.  ג  הגו( האחראי לו ובהתא  , עשויה להשתנות כמה פעמי 
 קופות החולי  אחראיות לשיקומ  ,כאמור)  ב(;   בהירות בנוגע לגו( המחויב לטפל בקשיש הסיעודי

 האחריות לאות   ה הרעה במצב  וה  נהיי  סיעודיי  א  א  חל, של קשישי  הזקוקי  לשיקו 
לקופות החולי  יוצא שלכאורה אי  . עוברת למשרד, ובכללה האחריות למימו  אשפוז , קשישי 

 פיצול האחריות והגורמי  מהאמור לעיל א( עולה כי בעקבות)  ג(;   תמרי* כלכלי לשק  קשישי 
ת מושפעת לפעמי  משיקולי  ההחלטה על אשפוז החולה עלולה להיו, המממני 

ח לחודש " ש2,800 קופות החולי  גובות כ)  ד(;   אדמיניסטרטיביי  וכלכליי  ולא רפואיי 
גבייה כזו שהיא בסכו  לא מבוטל היא מעי  ". סיעודיי  מורכבי "של חולי  " השתתפות עצמית"כ

  . קנס על החולי  המורכבי 
__________________ 

 2006עלות הסל בשנת ; קפיטציה משמעה חלוקת המקורות של סל הבריאות בי  ארבע קופות החולי   9
 . ח" מיליארד ש24 הסתכמה בכ

אמצעי  להגברת תחרות בי  קופות החולי  "בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„56‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 ראו   10
 .514' עמ, "וניידות המבוטחי  ביניה 

בנוסח של החוק המקורי הוצג היעד של העברת האחריות לכל סל השירותי  לידי קופות החולי  לאחר   11
 .יו  הפעלת החוקשלוש שני  מ

הבעיות הקיימות בענ) האשפוז הסיעודי כמפורט להל  עלו בעבר בי  היתר בוועדת החקירה   12
; )ועדת השופטת נתניהו (1990הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל 

  במדינה ארגו  של השירותי  הסיעודיי  והרפואיי  לקשישי משרדית לרה בוועדת המומחי  הבי 
 בנושא העברת האשפוז הסיעודי 2007בעבודת משרד הבריאות ממאי ; )ועדת שטסמ  (2000מיוני 

 . לאחריות קופות החולי  במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי
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 אשפוז הסיעודי תהליכי  וחלופות בנושא ה, המלצות, מגמות
לממשלה היו כמה חלופות להסדרת . החסרונות האמורי  לא נעלמו מעיניה  של מקבלי ההחלטות

משרד מבקר המדינה . 13ח"האמור בענ( שהיקפו כתשעה מיליארד וחצי ש; נושא האשפוז הסיעודי
 עניי  כמה נשקלו ולא בוצעו וכמה לא נשקלו כלל וכי בסיכומו של, בדק ומצא כי כמה מה  בוצעו

בעיקר הועלה שחסרה עבודת מטה מקיפה ויסודית . לא נעשתה הסדרה מקיפה במש  שני  רבות
 : להל  תמונת המצב ותמצית הממצאי . בנושא על מרכיביה השוני 

1.  È „ Â Ú È Ò ‰  Ê Â Ù ˘ ‡ ‰  Ï Ú  ˙ Ï Ï Â Î ‰  ˙ Â È ¯ Á ‡ ‰  ˙ ¯ · Ú ‰ Ï  ˙ Â  Â È Ò È  
˙ Â Ù Â ˜ Ï: הבריאות להעביר את  הציע משרד2004 מ, בהתא  לחוק ולהמלצות של ועדות שונות 

;  בדמי ביטוח הבריאות הנגבה מהתושבי 0.3%האחריות הכוללת לקופות החולי  תו  כדי העלאת 
 לדמי 0.3%ההנחה של משרד הבריאות היא שא  ייכלל הביטוח הסיעודי בסל הקופות כנגד העלאת 

י  או יוותר חלק ניכר מהציבור על הביטוחי  הסיעודיי  הפרטי, ביטוח הבריאות כאמור
וההוצאה הכוללת של הציבור לא תגדל , ח" מיליארד ש1.1 הנמכרי  כיו  בס  של כ, הקבוצתיי 

מנגד משרד האוצר התנגד ומוסי( להתנגד להצעה . הרבה יותר וכ  ג  ההוצאה הלאומית לבריאות
 . ולפיכ  ההצעה א( לא הועברה לדיו  בממשלה, זו מחשש להגדלת הוצאות המדינה

בנתוני  ששימשו את ) ח" מיליו  ש400בס  (בקר המדינה מצא פערי  גדולי  משרד מ, בנוס(
 מצב כזה אינו מאפשר לבחו  את ההשלכות של העלאת דמי ביטוח הבריאות  מקבלי ההחלטות 

 . למימו  הרפורמה על ההוצאה הכוללת של הציבור על ביטוח סיעודי
2.  Ô Â  ‚  Ó  Ú È ˆ ‰ Ï  Ô Â È Ò È  "Ì È  Â Î È Ò ‰  ˙ ˜ Â Ï Á":ה של משרד האוצר  על פי הצע

ח " מיליו  ש700 כ(של המשרד " תקציב הקודי " מ50%יועברו לקופות החולי  , למשרד הבריאות
.  של מבוטחיה 14 מעלות האשפוז הסיעודי50%  יישאו הקופות ב וכנגד , )ח" מיליארד ש1.4מתו  

ה וג  לא הז" חלוקת הסיכוני "משרד האוצר לא הציג למשרד הבריאות הצעה מפורטת למנגנו  
 .קיד  את ההצעה לכלל ביצוע

לא הגיעו המשרדי  להסכמה בנוגע ,  שנה לאחר חקיקת החוק14, יוצא שעד מועד סיו  הביקורת
וחילוקי הדעות הביאו לקיפאו  בקידו  , לדר  הפעולה הרצויה לשיפור הטיפול בקשיש הסיעודי

 . התהלי 
3. ·  ˙ Â È „ Â Ú È Ò  Ê Â Ù ˘ ‡  ˙ Â Ë È Ó  ˙ Á È ˙ Ù  „ Â „ È Ú Ï  ˙ Â  Â È Ò È   ˙ Â „ Ò Â Ó

Ì È È ¯ Â · È ˆ Â  Ì È È Ë ¯ Ù:  מדיניות מוצהרת זו של המשרד לא לוותה בעבודת מטה כוללת על כל
לרבות הגברה של ; הציבורי והפרטי,  הממשלתי ההשלכות האפשריות על שוק האשפוז הסיעודי 

 . ממש במער  הפיקוח של המשרד על המוסדות הפרטיי 
נמצא כי ביטוחי  אלו אינ  מכסי  ; 15די מהאוכלוסייה מבוטחי  בביטוח הסיעו64%כיו   .4

ולפיה בטווח הארו  יבטח חלק , קיימת חלופה נוספת. 16במרבית המקרי  את מלוא עלות האשפוז
מ  הראוי . גדול יותר מהציבור את עצמו בביטוח סיעודי קבוצתי לש  כיסוי ביטוחי רחב יותר

__________________ 
ל המוסד לביטוח לאומי באותה "מנכ(יוחנ  שטסמ  ' משרדית בראשותו של פרופ על פי הוועדה הבי   13

רה ארגו  השירותי  הסיעודיי  והרפואיי  לקשישי  "והרווחה לבחינת שמינו שרי הבריאות ) עת
 .5.6.00 הוועדה הגישה את סיכומיה ואת המלצותיה לשר הבריאות ב". במדינה

וביצוע מבחני הכנסה " קודי "האחריות והטיפול בהנפקת , ההתקשרות ע  המוסדות הסיעודיי   14
 . יישארו בטיפול המשרד

לדברי המשרד האמור במסמ+ מבוסס על נתוני משרד . 2.1.2005 בריאות מל משרד ה"מסמ+ מנכ  15
 . האוצר

ח לחודש במש+ שלוש עד " ש10,000  ל2,000בעת אירוע ביטוחי לדוגמה ישול  למבוטח ס+ של בי    16
על פי המחיר שמשרד הבריאות (ח לחודש " ש10,300 כאשר העלות הריאלית היא כ, חמש שני 

יציע תשלו  של , 2008שייכנס לתוק) בתחילת , ודי החדש של מכבי לדוגמההביטוח הסיע). משל 
 . ח לחודש במש+ חמש שני " ש10,000 מעלות האשפוז ועד 80%
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לשפר את , ת  בשיתו( הקופותשמשרד הבריאות והמפקח על הביטוח במשרד האוצר יבחנו הא  ני
יתנו פתרו  לאשפוז הסיעודי , פוליסות הביטוח שלה  באופ  שיענו על צורכי החולי  הסיעודיי 

נושא זה נמצא באחריות . למרבית האוכלוסייה ויחסכו מעורבות כספית של משרד הבריאות
לו כלל חלופה  ונמצא כי ה  לא שק  משרד הבריאות ומשרד האוצר  משותפת של שני המשרדי  
 א  יוחלט על עידוד  ובכלל זה השאלה , איסו( נתוני  ולמידת , זו ולא נעשתה עבודת מטה

כיצד במקרה זה יבוטח אותו פלח , הציבור להגדיל את השתתפותו בביטוחי  סיעודיי  קבוצתיי 
 . אוכלוסייה שאי  בידיו לרכוש ביטוח זה

5. Ò  Ê Â Ù ˘ ‡  È ˙ Â ¯ È ˘  ˙ ˘ È Î ¯ Ï  È ˆ ¯ ‡  Ê ¯ Î Ó Ï  ‰ ‡ È ˆ ÈÈ „ Â Ú È:  הממשלה
 320 החליטה לצאת למכרז ארצי לרכישת שירותי אשפוז סיעודי באמצעות משרד הבריאות מכ

 . בלא שנשקלו כל ההשלכות האפשריות של מהל  זה17המוסדות הסיעודיי  הפרטיי 
  סו( דבר . לא נעשתה עבודת מטה כוללת ולא נבחנו ההשלכות של כל החלופות דלעיל .6

ולכ  ראוי לערו  עבודת מטה מקיפה תו  כדי שיתו( פעולה בי  משרד , כבותמדובר בסוגיות מור
אג( החשב הכללי והממונה על שוק , אג( התקציבי (הבריאות למשרד האוצר על שלושת אגפיו 

  . דבר זה טר  נעשה עד כה. ולארבע קופות החולי ) ההו 
 סדות הפועלי  בלי רישיו ומ

 מוסדות 49 פעלו באר* 2007ביולי .  בחובו סיכוני  למאושפזשיו  ובלא פיקוח טומ רימוסד בלא 
לא עוני   "18בתנאי  שלדברי משרד הבריאות ומשרד הרווחה, בלי רישיו  ובלי פיקוח של המשרד
ומספר ניכר של קשישי  ששהו בה  אושפזו בתדירות גבוהה , "לתנאי המחיה המינימליי  הנדרשי 

מאחר שמדובר באוכלוסייה חלשה ותלותית שאינה . בבתי חולי  בגלל החמרה במצב  הרפואי
יש חשיבות מרבית לפיקוח ולבקרה של המשרד ולפעילותו הנחרצת , יכולה לעמוד על זכויותיה
 . שהשהות בה  מזיקה לקשישי  וא( מסכנת את חייה , לסגירת מוסדות ללא רישיו 

אול  יש לגבש דרכי  , ת מוסדו34אמנ  בשני  האחרונות סגרו משרד הבריאות ומשרד הרווחה 
נוספות כדי לסייע ללשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות לאתר מוסדות הפועלי  בלי 

כגו  מת  אפשרות לתת קנסות מידיי  על מפעילי מוסדות בלי רישיו  באמצעות , רישיו  ולסגר 
  . פקחי 

 פיקוח המשרד על הקשר שבי  המוסדות הסיעודיי  לקופות החולי  
קופות ,  שהאחריות לאשפוז הסיעודי של קשישי  סיעודיי  ותשושי נפש היא של המשרדא(

החולי  ממשיכות בו בזמ  לשאת באחריות לקשישי  אלה על פי סל שירותי הבריאות בנושאי  של 
משרד הבריאות אמור ג  לפקח על . הדמיה ועוד, צילומי רנטג , הנפקת תרופות, אשפוז כללי

לתלונות ולליקויי  המתעוררי  בנושא אספקת ,  וג  לשמש כתובת לבעיותהמוסדות הסיעודיי 
מבירורי  שעשה . השירותי  האמורי  בקשר שבי  מוסדות סיעודיי  לקופות החולי  ושלא נפתרו

משרד מבקר המדינה במשרד עלה כי לא ידוע למשרד על בעיות בנושא למעט תלונה אחת מרשת 
במשרד מבקר המדינה התקבלו תלונות של מוסדות , עומת זאתל. המפעילה כמה מוסדות סיעודיי 

__________________ 
מכרז חלו/ "בעניי  זה ראו את הפרק על .  פיילוט בנפת פתח תקווה2007 בשלב ראשו  בוצע ב  17

 .487' עמ, "לרכישת שירותי אשפוז בנפת פתח תקווה) 'פיילוט'(
ולכ  פעלו משרד , שבאחריות משרד הרווחה" תשושי "או " עצמאיי "לעתי  יש במוסדות קשישי    18

 .הבריאות ומשרד הרווחה במשות) לסגירת מוסדות ללא רישיו 
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משרד מבקר המדינה המלי* כי . 19סיעודיי  פרטיי  על קשיי  שיש לה  ע  הקופות בתחומי  רבי 
יוק  מנגנו  לברור התלונות במסגרת נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי המטפלת 

על פי ,   אחר במשרד בשיתו( נציבת הקבילותאו שיוק  מנגנו, בפניות פרטניות של מבוטחי 
  . החלטת המשרד

ניתוב קשישי  מבוטחי שירותי בריאות כללית לאשפוז סיעודי מורכב 
 במקומות מרוחקי  ממשפחותיה  

ולפיכ  ראוי לאשפזו , קשיש אשר זקוק לאשפוז סיעודי מורכב נזקק לקרבת  של בני משפחתו
אי  להפנות חולה , על פי הוראות משרד הבריאות, כ בהתא  ל. במרחק סביר ממקו  מגוריה 

כדי לאפשר ביקורי  של בני משפחתו , 20סיעודי מורכב לאשפוז במחלקה מרוחקת ממקו  מגוריו
משרד מבקר המדינה מצא כי א  קשיש מעוניי  להתאשפז במוסד קרוב למקו  . מדרגה ראשונה

עיתי  הכללית מקשה עליו ומפנה אותו ל, המגורי  של בני משפחתו וממוק  בשטחו של מחוז אחר
 ולשכנע אותו להגיע 21ואת בני משפחתו לנהל משא ומת  ע  המחוז בקופה שהוא משוי  אליה

הכללית מותירה את ההחלטה הסופית לשיקול דעת ; להסדר כספי ע  המוסד המבוקש והמרוחק
  . 22המחוז

 האחריות המימונית על קשישי  המוזני  בהזנה מלאכותית 
אשר לכל ,   אשר אינ  מסוגלי  לאכול עצמאית מוזני  בהזנה מלאכותית באחת משתי דרכי חולי

 מגדירה את הקשיש סיעודי   23הזנת זונדה: אחת מה  הגדרה רפואית שונה ואחריות מימונית שונה
 מגדירה את הקשיש סיעודי ובאחריות   25והזנת פג;  באחריות מימונית של קופות החולי 24מורכב

 . של משרד הבריאות או משפחתו בהתא  למצבו הכלכלימימונית 
וקשישי  מוזני  בהזנת , דר  ההזנה של החולה נקבעת לא תמיד משיקולי  רפואיי  אלא כלכליי 

זונדה בלח* משפחותיה  רק כדי לא לשנות את הגדרת  לסיעודיי  וכדי להימנע ממימו  אשפוז  
  שני  בי  המשרד לקופות ויש הסכמה להעביר א( שהנושא נדו  במש. 26)בעלות גבוהה(הסיעודי 

מציאת פתרו   לא הוסדר הנושא בשל אי,  לאחריות המשרד27את כל החולי  הסיעודיי  מורכבי 
  .הול  בידי המשרד לסוגיית התקציב

__________________ 
ביצוע בדיקות מעבדה והתייעצות ע  רופאי  מומחי  , כגו  הסדרי קבלת תרופות, בנושאי  שוני   19

 .במבני המוסדות
 .  מחלקה שהזמ  הנדרש כדי להגיע אליה עולה על חצי שעה של נסיעה רצופה  מרוחקת מחלקה  20
 .כל מחוז בכללית פועל במסגרת תקציבית עצמאית  21
 מחוז חיפה והגליל המערבי של הכללית דרש מקשישה שביקשה להתאשפז באזור ראשו   לדוגמה   22

להתאשפז , "סיעודי מורכב"גדרת מצבה  עד ה אשר שהתה בו במש  ארבע השני  האחרונות , לציו 
 . במוסד במחוז חיפה והגליל המערבי

 .  צינורית המוחדרת לקיבת החולה דר  אפו זונדה   23
אחד המצבי  שמוגדר בה  , 1966–ו"התשכ, )רישו  בתי חולי (על פי תקנות בריאות הע  , כאמור  24

 )". זונדה(ינור דר  הושט לקיבה הוחדר לגופ  צ"אשפוז סיעודי מורכב הוא חולי  סיעודיי  ש
 .  צינורית שקובעה ישירות לבט  החולה בפעולה כירורגית הזנת פג   25
 . 591' עמ, "היבטי  בטיפול בקשיש הסיעודי"בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„56 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2006 ראו   26
ח) בעור או שהוא נזקק כגו  פצע ל, קשיש סיעודי או תשוש נפש הסובל ג  מבעיות רפואיות נוספות  27

 . לדיאליזה דר  קבע
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  הקצאת כספי  לקופות  נוסחת הקפיטציה 

ולצור  כ  ה  קיבלו , החוק קובע כי על קופות החולי  להבטיח את אספקתו של סל שירותי  .1
 העלתה בי  היתר שנוסחת 2003משרדית שמונתה בנובמבר  ועדה בי . ח" מיליארד ש24  כ2006 ב

כוללת התייחסות רק לגיל ולכמה , אשר לפיה הסכו  מחולק בי  קופות החולי , הקפיטציה בישראל
כגו  , ה שלה ואינה כוללת מדדי  שארצות מערביות כ  כללו בנוסחאות הקפיטצי, מחלות קשות

 2005בעקבות מסקנות הוועדה מאפריל . מצב כלכלי וחברתי ומקו  מגורי , מצב רפואי, 28מגדר
אול  למרות המלצת הוועדה שיש לעדכ  את תשתית הנתוני  כדי , נעשו שינויי  קלי  בנוסחה

החל בביקורת עלה כי משרד הבריאות רק , שבמועד העדכו  הבא נית  יהיה להוסי# מדדי  נוספי 
 . באיסו# זה

2. Ì È Ï Â Á ‰  ˙ Â Ù Â ˜  ˙ Â  Ú Ë:   קופות החולי  חלוקות בדעותיה  בדבר מידת ההתאמה בי
, קופות החולי  פועלות ג  לפי שיקול כלכלי. נוסחת הקפיטציה להוצאות שלה  על קשישי 

. השירות שנית  לה עלול להיפגע, וכשקבוצה מסוימת אינה מקבלת כספי  בהתא  להוצאותיה
זכותה לדרוש בגי  הכספי  שהקצתה ג  , א  המדינה מקצה כספי  לפי חלוקה מסוימת, לחלופי 

ולפקח שכל ההקצאה נעשתה בצורה מיטבית ותורמת לשוויו  ולבריאות , שירות בהתא 
לפיכ  משרד מבקר המדינה ממלי% למשרד הבריאות ולמשרד האוצר לבחו  את . המבוטחי 

  . יקה לעדכ  את נוסחת הקפיטציההטענות הסותרות של הקופות ובהתא  לבד
 הגריאטר המחוזי של הכללית  היעדר הסדרה וחשש לניגודי ענייני  

 בירושלי 
כמנהל הרפואי של מוסד ; 29יוחנ  שטסמ  מכה  כגריאטר המחוזי של הכללית במחוז ירושלי ' פרופ

  של הכללית אליו מפנה מחוז ירושלי, )' מוסד א להל  (סיעודי פרטי בעיר סמוכה לירושלי  
כמנהל הרפואי של מוסד סיעודי פרטי נוס# ;  לאשפוז31 ותת חריפי 30חולי  סיעודיי  מורכבי 

וכמנהל המער  הגריאטרי של המרכז הרפואי הדסה בירושלי  שאליו ; )' מוסד ב להל  (בירושלי  
 . 32שולחת הכללית חולי  לטיפול ולאשפוז

טריה בקהילה למבוטחי הכללית במחוז ירושלי  שטסמ  הנהיג חידושי  בתחו  הגריא' פרופ .1
ובעיקר בהנהגת שיטה חדשה שמנעה או קיצרה את האשפוז של קשישי  בבתי חולי  כלליי  

בה ". אשפוז בית"וסיעודיי  כשהטיפול הרפואי נית  לה  בידי צוות הכללית בבית  במסגרת של 
. 'ב ו' יי  במוסדות הגריאטריי  אשטסמ  לא דיווח לכללית על מקומות עבודתו הפרט' פרופ, בעת

ולא קבע ע  הכללית הסדר " הצהרה בדבר ניגוד ענייני "שטסמ  לא מילא טופס ' כמו כ  פרופ
 ולפי 33א# כי הוא נדרש לעשות כ  לפי נוהלי הכללית, למניעת ניגוד ענייני  בעניי  עבודותיו אלה

אי  אחרי  במחוז ובכללית יידעו כי חשיבות ההסדר וההצהרה היא ג  בכ  שרופ. סדרי מינהל תקי 
 .כדי שלא להכשילו בתפקידו, הוא מנוע מלהשתת# בדיוני  מסויימי 

__________________ 
 . זכר או נקבה מי    28
 .הכללית נחלקת לשמונה מחוזות בכל רחבי האר   29
 .4ראו הערת שוליי    30
 .6ראו הערת שוליי    31
שטסמ  כגריאטר '  העלה מבקר הכללית שיש חשש לניגוד ענייני  בי  תפקידו של פרופ1993בשנת   32

ובעקבות כ" באותה , ירושלי " הדסה"כמנהל המער" הגריאטרי במרכז הרפואי מחוזי ובי  תפקידו 
 .שטסמ  לכללית הסדר למניעת ניגוד ענייני ' שנה נקבע בי  פרופ

  94 19 10שהחלי' את נוהל , 30.9.95  מ02 01 01 החלי' את נוהל 16.6.99  מ02 01 01נוהל   33
 . 31.5.94 מ
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שטסמ  נמנע מלמסור למשרד מבקר המדינה פרטי  על מקומות עבודה נוספי  בה  ' פרופ, בנוס#
 .בשכר או שלא בשכר, הוא מועסק

ה הוא מועסק בכללית כגריאטר שטסמ  במסגרת מחצית המשרה שב' עיקר עיסוקיו של פרופ .2
בה .  קשישי 300 שבמסגרתו כ" אשפוז בית"מחוזי היא לבצע הערכות גריאטריות ולעסוק בתחו  

הבדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי הוא ד  ג  בבקשות של מבוטחי הכללית , בעת
  בה  , המחוזפ דרישת הנהלת "לדבריו ע, שהוא משמש מנהלו הרפואי' הנוגעות לאשפוז במוסד א

 . בקשות לפטור מתשלו  עבור האשפוז בה  ואז הכללית נושאת בתשלו 
שטסמ  ג  לא דיווח להנהלת המחוז על ליקויי  שנמצאו בביקורות שעשה משרד ' פרופ .3

א# שבמסגרת תפקידו כגריאטר , שהוא משמש כמנהל הרפואי שלו' הבריאות במוסד הפרטי מוסד א
הנהלת המחוז על ליקויי  שנמצאו במוסדות שאליה  מפנה הכללית את המחוזי הוא נדרש לדווח ל

 . כדי שתשקול את המש  ההתקשרות את , חוליה לאשפוז
לא עשתה הכללית בדיקה , המועד שבו נקבע ההסדר האמור, 1993משנת , אשר לכללית .4

 יש לעדכ  את  שינויי  שבגינ  שטסמ  הא  חלו שינויי  בפעילותו ' תקופתית כדי לברר ע  פרופ
 . ההסדר

משרד מבקר המדינה ג  העיר לכללית שנהליה מחייבי  רק את עובדיה העוסקי  ברכש לחתו  
אי  היא , כולל הבכירי , ואילו את שאר עובדיה, בקביעות על טופס הצהרה למניעת ניגודי ענייני 

 . מחייבת לעשות כ 
שטסמ  הסדר ' ש להכי  ע  פרופשי, לאחר סיו  הביקורת הודיעה הכללית למנהל המחוז .5

מפורט למניעת מכלול האפשרויות לניגודי ענייני  כפי שהסתמנו מהבדיקות שער  משרד מבקר 
  .המדינה

 סיכו  והמלצות
, מאופיי  בחסרונות גדולי  ומתמשכי , כמו שהוא מאורג  כיו  בישראל, ענ# האשפוז הסיעודי

" שרביט" לפי מצב בריאותו תו  כדי העברת השעיקר  ריבוי הגופי  האחראיי  לטיפול בקשיש
לא פעלו משרד האוצר ומשרד , למרות זאת. הדבר א# פוגע ברצ# הטיפול. והאחריות מגו# לגו#

על פי ,  שנה לקד  את העברת האחריות לאשפוז הסיעודי לקופות14הבריאות באופ  מספק במש  
 . הכוונה המקורית בבסיס חוק ביטוח בריאות ממלכתי

מ  הראוי כי בסוגיות מורכבות אלה תבוצע עבודת מטה כוללת , משרד מבקר המדינהלדעת 
אג# החשב הכללי , אג# התקציבי (משרד האוצר על שלושת אגפיו , ומשותפת של משרד הבריאות

ואת סיכומה של עבודת המטה על חלופותיה יש , וארבע קופות החולי ) והממונה על שוק ההו 
 . להעביר לממשלה

על , ייע ללשכות הבריאות המחוזיות של המשרד לאתר מוסדות הפועלי  בלי רישיו  ולסגר כדי לס
; המשרד לקד  שינויי חקיקה ולבצע שינויי  בהוראות המשרד שכבר עשור המשרד מתכנ  לבצע

לליקויי  ולתלונות שיש למוסדות סיעודיי  בנוגע לקשר ע  , על המשרד לשמש כתובת לבעיות
חו  הקמת מנגנו  לברור התלונות במסגרת נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ועליו לב, הקופות

על הכללית לגלות גמישות כדי שהחולה הסיעודי המורכב יוכל לבחור ; ממלכתי או בשיתו# עימה
כאשר ההתחשבנות הכספית באשר לעלות האשפוז , מוסד באזור בו מתגוררי  קרובי משפחתו

דת הצור  עליה לשנות את נהליה כדי לאפשר את הקשר של במי. תיעשה בי  מחוזות הקופה
 . הקשישי  ע  משפחת  הקרובה
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בדבר אופ  ההסדרה של עניי  הקשישי  המוזני  , א# שקיימת הסכמה בי  המשרד לקופות החולי 

מ  הראוי לקד  . הוא טר  יוש  מאחר שהמשרד לא הסדיר את הסוגייה התקציבית, באופ  מלאכותי
ממלי% משרד מבקר המדינה למשרד הבריאות , בעניי  נוסחת הקפיטציה; קד את הפתרו  בה

כדי שלאחר שתמונה ועדת הקפיטציה יהיו בפניה כל הנתוני  הנדרשי  לש  , לאסו# נתוני  בהקד 
 .קבלת החלטות

שטסמ  ' הבדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי יש חשש לניגוד ענייני  בי  תפקידו של פרופ
שטסמ  לא דיווח לכללית ' וכי פרופ, מחוזי של הכללית בירושלי  ובי  עיסוקיו הפרטיי כגריאטר ה

ולא קבע אתה הסדר " הצהרה בדבר ניגוד ענייני "לא חת  על טופס , על מקומות עבודתו הפרטיי 
כל זאת בניגוד לנוהלי הכללית וסדרי מינהל תקי  א# שהיתה עליו חובה , למניעת ניגוד ענייני 

מ  הראוי שתפעל דר  ,  כי בהיותה גו# ציבורי משרד מבקר המדינה העיר לכללית . זאתלעשות 
; ובייחוד עובדיה הבכירי , שגרה לבחינה ולמניעת ניגוד ענייני  בי  התפקידי  שממלאי  עובדיה

  .וכללי  אלה ראוי א# שהכללית תסדיר בנהליה
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לרכישת שירותי אשפוז ") פיילוט("מכרז חלו  

 סיעודי בנפת פתח תקווה
 אשר אינ  2"תשושי נפש" ו1"סיעודיי "האשפוז הסיעודי מיועד לקשישי  

האשפוז הסיעודי אינו כלול בסל שירותי הבריאות . יכולי  להישאר בבית 
  להל  (ורובו נית  באמצעות משרד הבריאות , שבאחריות קופות החולי 

לאחר מבחני הכנסה שנעשי  , 4 ובמימונו באמצעות הקצאת קוד3)משרדה
לב  הזוג ולילדיה  לש  קביעת ס  ההשתתפות העצמית או במימו  , לקשיש

 איש בני 700,000  היו בישראל כ2006בסו! . 5גורמי  אחרי  לרבות מימו  פרטי
 בסו! . מכלל האוכלוסייה6שה  כעשרה אחוזי , ) הקשישי  להל  ( ומעלה 65

   קשישי  סיעודיי  ותשושי נפש 17,753 היו מאושפזי  באשפוז סיעודי 2006
 יתר הקשישי  . מאושפזי  כאמור באמצעות המשרד) 12,302(מרבית  

 . מאושפזי  כאמור במימו  גורמי  אחרי  לרבות מימו  פרטי) 5,451(
בבעלות  מוסדות סיעודיי  שקיבלו רישיו  מהמשרד וה  320 בישראל פועלי  כ

 מוסדות בבעלות  להל  (עמותות או קופות חולי  , פרטית או בבעלות חברות
 . 7)פרטית או ציבורית

שתקציבו , ענ! האשפוז הסיעודי, על פי משרד האוצר ועל דעת משרד הבריאות
ובה  פערי  בסטנדרדי  , מאופיי  בכשלי  רבי , ח בשנה" מיליארד ש1.4 כ

כמויות , איכות המבני (  והקיימי  בפועל הנדרשי  ממוסדות האשפוז השוני
התאמה בי   אי; )תקינה ואיכות שונה של כוח אד  מקצועי, שונות של ציוד

מנגנוני פיקוח ובקרה ; רמת השירות למחירי האשפוז שהמשרד משל  למוסדות
למוסדות סיעודיי  רבי  אי  הסכ  המסדיר את יחסיה  ע  ; בלתי מספקי 

יטו במשרד האוצר ובמשרד הבריאות להסדיר את החל, בעקבות כ . המשרד

__________________ 
בשל  ירוד ו ותפקודו שמצב בריאותהלרבות חול, ו תשוש נפשסופני א,  גריאטריהחול  קשיש סיעודי   1

 שעות 24במש  , הדורש מעקב רפואי מיומ  במסגרת בעלת אופי רפואי, מחלה כרונית או מליקוי קבוע
  ;מרותק למיטה או לעגלת נכי   )1(   : אחד או יותר מאלהבוושנתקיי   ביממה לתקופה ממושכת

 זקוק לעזרה מלאה או חלקית בפעולות היו  ) 3(   ;כול  או מקצת ,  שליטה על הסוגרי ואי  ל  )2(
 . בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכי  של מחלות שונות מתהל  )4(   ;יו 

2
, שיפוט, בזיכרו ) ירידה קוגניטיבית( קשיש מתהל  הסובל מירידה בתפקודי המוח  קשיש תשוש נפש   

, אכילה, הלבשה, יו  לרבות רחצה אה בפעילות היו באופ  שמצרי  עזרה מל, התמצאות ואינטלקט
 . הכוונה בניידות והשגחה, )שליטה על הסוגרי  אי(שימוש בשירותי  

למשרד שבע לשכות בריאות . הקשיש או משפחתו פוני  ללשכת הבריאות המחוזית של המשרד  3
בכל . ות הציבורמחוזיות המבצעות תכניות ארציות בכלל שירותי הבריאות אגב שימת דגש לבריא

 . לשכה פועל בי  היתר צוות עובדי  לקביעת זכאות הקשיש לאשפוז סיעודי באמצעות המשרד
ההשתתפות הכספית המרבית של הקשיש . הוא הקצאת מימו  לחולה אחד במוסד סיעודי" קוד"  4

ד בו בהתא  למחיר יו  אשפוז שקבע המשרד למוס, ח לחודש" ש10,350 ומשפחתו יכולה להגיע עד כ
 . אושפז הקשיש

תקבולי , ויש לשער כי מדובר בשילוב של מימו  פרטי, המשרד אינו מקבל דיווח על הגורמי  המממני   5
 . משרד הביטחו  ואולי גורמי  נוספי , תקבולי ביטוח לאומי, פוליסות סיעודיות מחברות ביטוח

 . קשישי 19% לדוגמה יצוי  כי בגרמניה ובאיטליה כ  6
 מיטות גריאטריות במוסדות 1,000 קיימות עוד כ, מלבד זה; 11.2.07  נתוני משרד הבריאות מ:המקור  7

 . ממשלתיי  שלעתי  נמצאי  בה  קשישי  המוגדרי  סיעודיי 
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בשלב ראשו  החליטו המשרדי  לבצע מכרז פיילוט . הענ! באמצעות מכרז ארצי

  להל  ( מיטות סיעודיות 2,700  המוסדות שבנפת פתח תקווה ובה  כ27בי  
היציאה . 2007 והופעל בשנת 2006מכרז הפיילוט פורס  בינואר ). מכרז הפיילוט
לוט לוותה במאבקי  רבי  לרבות מאבקי  משפטיי  בי  המוסדות למכרז הפיי

  . הסיעודיי  על ארגוניה  לבי  משרד האוצר ומשרד הבריאות
 פעולות הביקורת

בה בעת . היא ראויה, עצ  פעולת ההסדרה של ענ  האשפוז על ידי משרד האוצר ומשרד הבריאות
יש לעשות מאמ  ,  עלולי  להיפגע ממנהכאשר המדינה מפעילה תכנית ניסיונית שאזרחיה החלשי 

 בדק 2007אוגוסט  בחודשי  אפריל, בהתא . 8א  לא למנעה, ראוי כדי למזער את הפגיעה בה 
  משרד מבקר המדינה את ההיערכות של משרד האוצר ומשרד הבריאות לעריכת מכרז חלו  

. ועו כהכנה למכרז ארצי בנפת פתח תקווה לרכישת שירותי אשפוז סיעודיי  וסדרי ביצ " פיילוט"
, בעיקר נבדקו עבודת המטה ותהלי" קבלת ההחלטות לקראת המכרז ובמהל" תקופת הפיילוט

קביעת מחיר יו  האשפוז וההיערכות להגברת הבקרה ,  מחירי  לעומת איכות בחירת סוג המכרז 
, וט בלבדאמנ  מדובר בפייל. של משרד הבריאות במוסדות הסיעודיי  הפרטיי  בנפת פתח תקווה

יובהר כי לא . א" למרות זאת נערכה ביקורת לאור חשיבות הנושא ועל מנת להפיק לקחי  לעתיד
הבדיקה נעשתה במשרד . 2008נבדקו ההיערכות והביצוע של המכרז הארצי המתקיי  בתחילת 

, 9) מכו% ברוקדייל להל% (מכו% ברוקדייל  וינט'ג ובירורי  נעשו במאירס, הבריאות ובמשרד האוצר
  . ע  אנשי מקצוע בתחו  הגריאטריה וע  כמה מוסדות אשפוז פרטיי 

 עיקרי הממצאי 
 תהלי  קבלת החלטות

שקילת , תשתית עובדתית מלאה: תהלי" קבלת החלטות סדור צרי" לכלול את הנושאי  הבאי 
, ותתיעוד ושקיפ, חוות דעת מקצועיות, בדיקת חלופות, תכנו% ראוי, מלוא השיקולי  הרלוונטיי 

. 11 ואת החלופות לתיקו% המצב הקיי 10לפיכ" היה מקו  לבחו% את הענ  בכללותו. דיווח ובקרה
. משרד מבקר המדינה מצא כי לא נערכה עבודת מטה לבחינת מכלול הליקויי  והכשלי  בענ 

החליטו משרד הבריאות ומשרד האוצר להסדיר את הענ  באמצעות אחת החלופות , למרות זאת
 כל זאת ללא בחינה מספקת   למכרז ארצי שראשיתו מכרז פיילוט בנפת פתח תקווה  יציאה בלבד 

__________________ 
  ,˘Ï‰Ó ˙È Î˙ Ï˘ ÌÈ„Á‡ ÌÈË·È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„" ·")ÔÈÒ Â˜ÒÈÂ ˙È Î˙ ("‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ïראו   8

)2007.( 
ממשלת ישראל וקר  אינז ודוד , וינט העולמי' מחקר הפועל כשותפות בי  הגמכו  ברוקדייל הוא מכו   9

 .מאיירס והמבצע מחקרי  בסוגיות חברתיות לרבות בנושא הזקנה
משרדית #סיכו  דיוני  והמלצות של ועדת המומחי  הבי "ח של משרד הבריאות ומשרד הרווחה "מדו  10

 עולה כי ס$ ההוצאה 2000משנת " ישי  במדינהארגו  של השירותי  הסיעודיי  והרפואיי  לקש#לרה
בעניי  זה ראו . ח" הייתה תשעה מיליארד וחצי ש#1999הלאומית לנושאי בריאות וסיעוד לקשישי  ל

 ".סוגיות בנושא אשפוז סיעודי"את הפרק על 
חלוקת "הצעת מנגנו  ; העברת האחריות הכוללת על האשפוז הסיעודי לקופות: חלופות כגו   11

את פירוט כלל החלופות ראו . עידוד הביטוח הסיעודי; בי  משרד הבריאות לקופות החולי " י הסיכונ
 ".סוגיות בנושא אשפוז סיעודי"בפרק על 
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בבחינת תהלי" קבלת ההחלטות שקד  למכרז הפיילוט ובעת ביצועו , בנוס . של שאר החלופות
  . העלתה הביקורת עוד ליקויי  כמפורט להל%

היערכות משרד האוצר ומשרד הבריאות לביצוע מכרז הפיילוט בנפת פתח 
  הצור  בפתיחות לדיו  ציבורי ולייעו  מומחי  קווה ת

  ברכישת שירותי  ציבוריי  בכלל ובענ  האשפוז הסיעודי בפרט מדובר באוכלוסיית הקשישי  
ולכ% ראוי ששינויי  בטיפול בה ייעשו לאחר בחינת הצרכי  , אוכלוסייה רגישה בריאותית וחברתית

מכרז (מלצות מומחי  בנוגע לסוג המכרז הנדרש המיוחדי  שלה והתחשבות בה  והתייחסות לה
 ).12על מחיר מול מכרז על איכות

על משרד הבריאות ומשרד האוצר להפיק לקחי  ולייש  מסקנות מהכשלי  שהיו במכרז הפיילוט 
באשר לסדרי מכרזי  לרכישת שירותי  חברתיי  בכלל ובאשר למכרז ,  תורתית ברמה המערכתית 

 .ארצי בתחו  זה בפרט
א" ראוי היה להרחיבה ולהעמיקה ובי% היתר היה , נ  קוד  למכרז הפיילוט נערכה עבודת מטהאמ

כל זאת לאור חשיבות הנושא , וא  לבחו% את הנעשה בארצות אחרות, מקו  לאיסו  מידע נוס 
בקבלת החלטה בסוגיה מורכבת , מאחר שמדובר בפרויקט חדש וניסיוני. ולאור השינוי התפיסתי בו

 להיעזר במומחי  נוספי  ולקבל ייעו  מקצועי חיצוני למשרד בכמה תחומי  רלוונטיי  זו מומל 
כדי לבחו% את השפעת השינוי הצפוי ממהל" זה ולהיער" ) פסיכוגריאטריה ורווחה, כגו% גריאטריה(

 .לו
בתהלי" קבלת ההחלטות על היציאה לפיילוט לא נית% משקל מספק לדעות שהושמעו בוועדת 

על המשרדי  היה ג  לייש  במלוא% את . 2006וחה והבריאות בכנסת מיוני ומדצמבר הרו, העבודה
 לפיה% על המדינה לעשות מאמ  ראוי כדי למנוע או לפחות למזער 13המלצות משרד מבקר המדינה

  . את הפגיעה באזרחיה החלשי  כאשר היא מפעילה תכנית ניסיונית העלולה לפגוע בה 
 ז מחירי  מול מכרז על איכות מכר ההחלטה על סוג המכרז 

משרדית הכוללת גורמי מקצוע ממשרד האוצר וממשרד   הוקמה ועדת מכרזי  בי2004%בנובמבר 
 . הבריאות שבחנה את ההיבטי  הדורשי  תיקו% בענ  האשפוז הסיעודי ואת הצעדי  למימוש 

בכירי  . עות חלוקותהיו הד, הא  מכרז מחירי  או מכרז על איכות, בנוגע לשאלה איזה מכרז לקיי 
סבורי  כי , ) ראש האג  להל% (ר אהרו% כה% "ד, ובה  ראש האג  לגריאטריה, במשרד הבריאות

רכישת שירותי אשפוז סיעודיי  באמצעות מכרז על מחיר אינה מתאימה לתחו  האשפוז הסיעודי 
 בו ה  ייאלצו מכיוו% שרצו% המוסדות לזכות במכרז יגרו  לה  להציע מחיר נמו" שעל מנת לעמוד

ע  . לספק שירות ברמה נמוכה מזו שהתחייבו לה וא  נמוכה מהרמה המזערית שנקבעה במכרז
 . לאחר דיוני  בי% משרדי האוצר והבריאות הוחלט לצאת למכרז על מחיר יו  אשפוז, זאת

משרד מבקר המדינה מצדיק את הצור" בהסדרת ענ  האשפוז הסיעודי ובה בעת מפנה תשומת לב 
ועל ,  ולשיטה הראויות של קיו  תחרות הוגנת שיקטינו פגיעה אפשרית באוכלוסיית הקשישי לדר"

ע  זאת יש לציי% שבעקבות מכרז הפיילוט הופקו לקחי  וסוכ  כי המכרז . כ" נסבה הביקורת
 .  יתבסס על איכות השירות2008הארצי המתוכנ% לשנת 
__________________ 

 מכרז שהמרכיב על פיו נקבעי  המוסדות הזוכי  הוא המחיר לעומת מכרז על איכות #מכרז על מחיר   12
 . השירותי  ואיכות שמרכיב המחיר בו קבוע והמוסדות זוכי  על פי רמת 

13  Ï‰Ó ˙È Î˙ Ï˘ ÌÈ„Á‡ ÌÈË·È‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„" ·")ÔÈÒ Â˜ÒÈÂ ˙È Î˙ ("‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ,)2007.( 
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 קביעת המחיר ליו  אשפוז סיעודי 

, שלבי  וכוללת הליכי  רפואיי  וטיפוליי  מגווני  הוא פעילות מורכבת רבתהטיפול הסיעודי 
שכ% לקביעת מחיר יו  אשפוז סיעודי , אשר מחייבת ניתוח מעמיק ומקי  ולאחר מכ% תמחיר דקדקני
קביעת מחיר נמו" מדי לא תאפשר . חשיבות מרכזית ביציאה למכרז על שירותי אשפוז סיעודי

שירות הראויה ותפגע במאושפזי  או בתנאי השכר ובתנאי  הסוציאליי  למוסדות לספק את רמת ה
ומנגד קביעת מחיר גבוה מדי לא תאפשר ; ובסופו של דבר תפגע ג  במאושפזי , של העובדי 

יש לתת את הדעת שבענ  האשפוז הסיעודי מול מוסדות רבי  , מלבד זה. עמידה במגבלות התקציב
ולכ% יכול ,  כקונה אחד גדול ע  יכולת להכתבת תעריפי  כר עומדת המדינה כבעלת כוח כלכלי ני

מכא% הצור" שלא להכתיב תנאי מכרז נוקשי  בעת מימוש כוח הקנייה . 14לרכוש במחיר נמו" יותר
 . של הממשלה כדי לא לפגוע באיכות שירותי האשפוז לקשישי 

מירה על יכולת  שנקבע לפני המכרז להבטחת ש15משרד האוצר התבסס על מחיר המינימו  .1
מחיר המינימו  נקבע על סמ" חוות דעת כלכלית אחת בלבד . המוסדות לספק איכות טיפול ראויה

וספק א  מחיר המינימו  משק  , 2005 ועודכנו בשנת 2001שהתבססה על תעריפי  שנקבעו בשנת 
וכח נ, לדעת משרד מבקר המדינה. תמורה ראויה למוסדות סיעודיי  בעבור יו  אשפוז סיעודי

 1.4 הרגישות הגבוהה של אוכלוסיית הקשישי  ונוכח תקציב שוק האשפוז הסיעודי המוער" בכ
 . היה מקו  לקבל כמה חוות דעת כלכליות, ח"מיליארד ש

הביקורת העלתה כי המשרד לא בדק מבחינה משפטית ועניינית את האפשרות להטיל על  .2
יד לבחו% ולקבוע מחירי  ג  בנושא את התפק, ועדת המחירי  המשותפת לו ולמשרד האוצר

 . יצוי% כי ועדה מקצועית זו קובעת מחירי  רבי  של שירותי בריאות באר . האשפוז הסיעודי
התברר כי למוסדות שזכו במכרז הפיילוט שיל  המשרד עבור כל יו  אשפוז מחיר , בפועל .3

  לאיכות השירותי  דבר זה מעלה חשש נוס. נמו" הרבה יותר מהמחיר המזערי שנקבע במכרז
  .שיכלו מוסדות אלה לספק לקשישי  המאושפזי  בה 

 פעילות ועדת חריגי  למקבלי שירותי אשפוז סיעודי בנפת פתח תקווה
סביר היה שהמשרדי  , מכיוו% שמדובר בחיי אד  ובנושא רגיש מ% הבחינה הרפואית והחברתית

ישי  המבקשי  להתאשפז במוסד אשר ייערכו מראש ויקימו ועדת חריגי  לטיפול בפניות של קש
, אול  צוות כזה לא הוק  לפני היציאה למכרז הפיילוט. לא זכה במכרז הפיילוט ולמת% מענה לה%

 לציבור  בנוס  ; ורק לאחר שהצטברו תלונות מצד קשישי  ומשפחותיה  הוקמה ועדת החריגי 
בבתי , בלשכות הבריאות,  זהמלבד; לא נמסר על עובדת קיומה של הוועדה ועל דר" הפנייה אליה

החולי  או בקופות החולי  לא הופ  ד  מידע לקשישי  ולבני משפחותיה  בנושא האפשרות 
כ% נמצא כי בתשובת ועדת החריגי  לקשיש על דחיית הבקשה לא נאמר ; לפנות לוועדות החריגי 

  . כלל שנית% לערער על ההחלטה
 בבד ע  הפעלת מכרז הפיילוטההיערכות וביצוע בקרות ופעילות מחקרית בד 

בה בעת קיי  קושי רב . בעת תפעול  של מוסדות סיעודיי  מתחייבת בקרה תכופה ומעמיקה
להערי" במובהק באמצעות בקרות את איכות הטיפול בקשיש הסיעודי וג  ראש האג  לגריאטריה 

יפול יבטיחו שמירה על רמת הט, ג  א  ה% מוגברות, במשרד הביע ספק א  פעולות בקרה
אפשר לבצע בקרות במש" כל שעות היממה כדי לדעת א  נעשו הפעולות  אי, בכלל זה. במוסדות

__________________ 
 . מהאשפוזי  הסיעודיי  באר, נעשי  באישור המשרד ובאמצעות קודי  שהוא מקצה#70%כ  14
 .  אשפוז מחיר מינימלי שקבעה ועדת המכרזי  לסל הבסיס עבור יו #מחיר המינימו    15
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החיוניות לשמירת בריאותו ואיכות חייו של הקשיש ובקרה המסתמכת בעיקר על בדיקת מסמכי  
יש ג  להביא בחשבו% שמדובר באוכלוסייה שאינה נוהגת . ורישומי  נותנת תמונה חלקית בלבד

 ".בזמ% אמת" על שירות לקוי שקיבלה מחשש להתעמרות בה ולכ% חשוב שהבקרה תעשה להתלונ%
משרד מבקר המדינה מעיר כי נוכח הקשיי  ראוי היה להיער" לפחות לבקרה מעמיקה אשר ייתכ% 

אול  בהיערכות ובביצוע פעולות הבקרה העלתה הביקורת כי ,  לבעיה  ולו חלקי  שתית% מענה 
ה למכרז הפיילוט וגיוס והכשרה של צוותי הבקרה הכוללי  שישה תקני  החל פיתוח מנגנוני הבקר

, יתר על כ%.  ה  החלו לפעול2007ורק באפריל , לאחר תחילת תקופת הפיילוט, 2007רק בינואר 
משרד מבקר המדינה העיר בעבר בכמה דוחות קודמי  על תדירות% הנמוכה של פעולות הבקרה 

ראוי היה שפעולות הבקרה יוגברו . 16ולשתה המובנית של הבקרהוהפיקוח בתחו  הרווחה ועל ח
בלא קשר למכרז הפיילוט וזאת על מנת להבטיח שרות ראוי למאושפזי  וקבלת תמורה נאותה עבור 

 .כספי המדינה
במשרד הבריאות ובמשרד האוצר הוחלט לקיי  , הוא כלי בקרה מקובל ואכ%" מחקר הערכה"

 תקופת  להל% ג  ( המוסדות הסיעודיי  שזכו במכרז הפיילוט במהל" השנה שבה תיבח% פעילות
אשר יבח% את התהליכי  והשינויי  המתרחשי  , שיבצע מכו% ברוקדייל" מחקר הערכה", )הפיילוט

. במוסדות הסיעודיי  שבנפת פתח תקווה ואת ההשלכות על איכות הטיפול ואיכות השירותי  בה 
ועד ספטמבר , חל לפני שהוסכ  על הצעת מחקר מתאימהאול  מכרז הפיילוט בנפת פתח תקווה ה

טר  אישר משרד האוצר את ביצוע המחקר , )תשעה חודשי  לאחר תחילת תקופת הפיילוט (2007
שהתבססה על מקורות מידע שוני  כגו% , להבדיל מתכנית המחקר הראשונית, בנוס . ותקציבו

הוחלט כי המחקר יתבסס רק על דוחות , ראיונות ע  קשישי  ומשפחותיה  וע  צוותי  רפואיי 
  . הבקרה של משרד הבריאות

 תוצאות מכרז הפיילוט בנפת פתח תקווה ושקילת חלופות נוספות לפני ביצועו 
היו תוצאות , אגב בחינה מעמיקה של המחיר הראוי, ייתכ% שבשיתו  ראוי של כל הנוגעי  בדבר

  :מאבקי  שנתגלעו נוצרו בעיות כדלהל%במצב שנוצר בפועל ועל רקע ה. מכרז הפיילוט שונות
וחלק  אושפז , חופש הבחירה של הקשישי  נפגע; 17ארבעה מוסדות בלבד ניגשו למכרז הפיילוט

איכות הטיפול במוסדות שזכו במכרז וא  תפקוד  של כלל ; במקומות מרוחקי  מבני משפחת 
 לא היו צוותי הבקרה ערוכי  במועד תחילת מכרז הפיילוט, יתר על כ%. המוסדות עלול היה להיפגע

ראש האג  . ולא גובשה החלטה באשר להיקפו של המחקר במכו% ברוקדייל, לכ" כנדרש
תקצוב ותמחור במשרד שהאג  , לית לתכנו%"טע% בפני הסמנכ, לגריאטריה שהיה ער לבעיות אלה

ת את תחילת  ולפיכ" ביקש לדחו2007ולשכת הבריאות מרכז אינ  ערוכי  ליציאה לפיילוט בינואר 
לנוכח כל האמור לעיל ראוי היה שמשרד הבריאות ומשרד האוצר ישקלו לעכב את הפעלת . ביצועו

  . אול  דברי  אלה לא בוצעו, מכרז הפיילוט ולדו% בכ" ובחלופות נוספות
 ההשלכות של ביצוע מכרז הפיילוט

גוו% רחב של נושאי   נצפו תופעות שליליות במ2007ממסמכי האג  עולה כי במחצית הראשונה של 
כגו% עצירת תהליכי תכנו% ופיתוח עתידיי  בנושא תשתיות , בקרב המוסדות שלא זכו במכרז

ובכמה מה  הפסקת הליכי שידרוג התנאי  הפיזיי  ושיפור הציוד , ובריאות הסביבה בכל המוסדות
__________________ 

 ,)È˙ ˘ ÁÂ„·56 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2006 י המשרד כמפורט "כ$ לדוגמה מיעוט הבקרות המבוצעות ע  16
 · ˘È˙ ˘ ÁÂ„55 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ראו ג  ; 588' עמ, "היבטי  בטיפול בקשיש הסיעודי"בפרק על 

 . 721' עמ, "רכישת שירותי  חברתיי " בפרק על ,)2005(
 . שיש בנפה#27 מוסדות מבי  ה#23ב" קוד"ד אשפז בהמשר, בנפת פתח תקווה  17
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יומני  פחות עובדי  מיומני  הוחלפו בעובדי  מ, נעצר פיתוח מקצועי והכשרת צוותי , הרפואי

. באיכות  של מוצרי  ופגיעה בתרבות הפנאי, היתה פגיעה בתוספות מזו%, ששכר  נמו" יותר
שניי  מתו" ארבעת המוסדות שזכו במכרז עומדי  בפני סגירה בשל פגיעה באיתנות  הכלכלית 

 . כתוצאה מהמחיר הנמו" אותו הציעו
 פתח תקווה להתאשפז במוסדות בעקבות צמצו  מבחר המוסדות העדיפו קשישי  רבי  מנפת

מחו  לנפה או להתאשפז באופ% פרטי או לחזור לבית  א  שהתנאי  בבית  אינ  מאפשרי  טיפול 
  . מיטבי בה 

 סיכו  והמלצות
ומטרתו לתק% ליקויי  כדי להולי" להתנהלות נכונה ה% במכרז , דוח ביקורת זה צופה פני עתיד .1

 שירותי  העוסקי   יי  העוסקי  ברכש שירותי  חברתיי   וה% במכרזי  עתיד2008הארצי בשנת 
 וכ% לשפר את תהלי"  מוגבלי  וכדומה , נכי , בסדרי אשפוז וטיפול רפואי באוכלוסיות קשישי 

 . קבלת ההחלטות במגזר הציבורי
, יבחנו המשרדי  הנוגעי  בדבר, לפני יציאה למכרזי  על שירותי אשפוז, מ% הראוי שבעתיד .2

, מדדי  חשובי  וכ% יפנו למומחי  בתחומי  גריאטריה, זה משרד האוצר ומשרד הבריאותובמקרה 
ישקלו מראש עיוותי  שצפויי  להיגר  עקב המכרז ויבחנו את הניסיו% ; פסיכוגריאטריה ורווחה

 . המצטבר מהעול  וילמדו ממנו
,  לגריאטריהכמו שהבהיר ראש האג ,  מכרז בדר" של תחרות על מחיר במישור העקרוני  .3

טומ% בחובו סיכוני  רבי  ה% לאוכלוסיית הקשישי  החלשה המאושפזת במוסדות סיעודיי  וה% 
לתת את הדעת מראש לא רק לחיסכו% הכספי שהוא עשוי , מכא% ולהבא, במהל" זה צרי". לענ  כולו

 לחשש לפגיעה,  לפגיעה אפשרית בציבור הקשישי  ובמשפחותיה   ובעיקר  לאפשר אלא ג  
לפגיעה במוסדות , בתנאי העבודה של העובדי  באות  מוסדות ולפגיעה בשירותי  לקשישי 

 .הסיעודיי  שלא יזכו במכרז וכ% למחיר החברתי
כלכלי וכרוכשי  הגדולי  ביותר   כבעלי כוח שלטוני על משרד הבריאות ומשרד האוצר  .4

 להקפיד יותר על   הסיעודי  ממיטות האשפוז בשוק70% שכ% המדינה רוכשת כ, בענ  הסיעודי
איזוני  בהגשמת האינטרס להסדרה ולחיסכו% בעלויות האשפוז הסיעודי ולהיזהר פ% תיפגע איכות 

לקיי  בקרה מעמיקה , מכא% ולהבא, על המשרדי  הנוגעי  בדבר להיער"; הטיפול במוסדות
 . ותכופה ולבצע מחקר לפני יציאה למכרז רגיש מסוג זה ובתקופת הפעלתו

מכל האמור לעיל יש להסיק מסקנות תורתיות לעתיד לבוא בכל הקשור לביצוע  של מכרזי   .5
וכ% לפעול להגברת% ' נכי  מוגבלי  וכד, המסופקי  לקשישי , רפואיי  לרכישת שירותי  חברתיי 

 . של פעולות בקרה ללא קשר לקיו  מכרזי 
יכי קבלת החלטות ראויי  ה% ראוי לפתח תורה ונוהל סדורי  על תהל, במבט צופה עתיד .6

 . לחשב הכללי במשרד האוצר וה% למשרדי  חברתיי  אחרי 
לאחר סיו  הביקורת הודיעו משרד הבריאות ומשרד האוצר כי המכרז הארצי , סו  דבר .7

  . בתחו  זה יופעל לאחר יישו  מסקנות מהכשלי  שהיו במכרז הפיילוט
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  מניעת השמנה
בשיעור ההשמנה  גידול ניכר חלהחל משנות השמוני  של המאה העשרי  

 צריכת קלוריות  הגורמי  העיקריי  להשמנה ה  תזונה לא מאוזנת . בעול 
השמנה אינה בעיה קוסמטית אלא מחלה .  וחוסר פעילות גופנית מוגברת 

כגו  , לות שונותשכ  היא מגבירה את הסיכו  לחלות במח, כרונית מסכנת חיי 
  . וסרט דרכי הנשימהשל מחלות , יתר לח  ד , סוכרת, מחלות לב

 על מצב הבריאות והתזונה של 2001 1999סקר שעשה משרד הבריאות בשני  
משקל בעלי  היו 64 25מקרב המבוגרי  בני  39.3% העלה כי 1האוכלוסייה באר 

 2003אות בשני  שעשה משרד הבריסקר  ב.2לקו בהשמנת יתר 22.9% ו עוד'
  בקרב ילדי שהציג לראשונה נתוני  על שכיחות התופעה של השמנה, 2004

   ה  בעלי משקל עוד'18 12 מהצעירי  בני 13% הועלה כי כ, 3ומתבגרי 
 .4 סובלי  מהשמנה6% וכ

אחת הדוגמאות להתפשטות תופעת ההשמנה באר  היא הגידול המתמיד 
 היה 1991 1989בשני  : ל"גייסי  לצהבשיעור הלוקי  בהשמנת יתר בקרב המת

 . 268% גידול של   4.56%  הוא הגיע ל2006 2004ואילו בשני  , 1.7%שיעור  
לרבות הטיפול בה ובמחלות , ההשמנה: לבעיית ההשמנה יש ג  היבט כלכלי

בכללו נזק כספי עקי' הנובע , גורמת למשק נזק כספי ניכר, הנובעות ממנה
מפגיעה באיכות החיי  ,  עובדי תה בשל היעדרויומאבד  תפוקה בשוק העבוד

על . ומהוצאות על דיאטות למיניה  ועל טיפול בבעיות נפשיות הנגרמות מהשמנה
בכלל , הנזק הכספי שההשמנה גורמת בישראל ,פי הערכה של משרד הבריאות

 10 במחלות הנלוות לה והנזק הכספי העקי' מסתכ  ב, זה עלות הטיפול בה
  . 2006 מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות לשנת 20%  שה  כ,5ח"מיליארד ש

__________________ 
1  ·Ó"˙ ¯˜Ò  ÔÂ˘‡¯ ÈÓÂ‡Ï ‰ ÂÊ˙Â ˙Â‡È¯· ·ˆÓ1999-2001 ‡ ˜ÏÁ' -ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ‡ˆÓÓ  ,  שירותי מזו

 .2003אוקטובר , ד"תשרי התשס ,ותזונה והמרכז הלאומי לבקרת מחלות משרד הבריאות
 BMI )Body Mass ידת ההשמנה של מבוגרי  היא מדד מסת הגו  ההשיטה המקובלת להערכת מ  2

Index.(כדי לדעת מהו ה  BMI  במטרי בריבוע הגובה מחלקי  את משקל הגו  בקילוגרמי  .BMI 
 מוגדר 39.9עד  BMI 30, "משקל עוד "מוגדר  29.9עד  BMI 25, "משקל תקי " מוגדר 24.9עד  20
 ).(morbid obesity" השמנה חולנית" מוגדר 40 ל מ גדוBMI ו ,)obesity" (ת יתרהשמנ"

3  ·Ó"Ê ˙Â˙ÈÎ È„ÈÓÏ˙Ï ÔÂ˘‡¯ ÈÓÂ‡Ï ‰ ÂÊ˙Â ˙Â‡È¯· ·ˆÓ ¯˜Ò ¯ÈÚˆ ˙'-·È '2003-2004 ,‡ ˜ÏÁ '- 
ÌÈÏÏÎ ÌÈ‡ˆÓÓ,דצמבר , ז"טבת התשס,  שירותי המזו  והתזונה והמרכז לבקרת מחלות משרד הבריאות

2006. 
.  ג  את הגיל והמי BMI  ומתבגרי  מקובל להביא בחשבו  מלבד הבחישוב מידת ההשמנה של ילדי   4

שה  כלי למעקב אחר התפתחות ,  יחסית למצב התקי  נמדדת בעזרת עקומות גדילהBMI הערכת ה
. 20 2 אצל בני  ובנות בני BMI המשקל וה, העקומות מתארות את התפלגות הגובה. ילדי 

  המייצגי  את שיעור הילדי  והמתבגרי  שה  בעלי ההתפלגויות מבוטאות באמצעות קווי אחוזוני
, "משקל עוד " מוגדר 94 85בטווח "  לגילBMIאחוזו  . " קט  יותרBMI או בעלי BMIאותו 

 ". השמנה" מוגדר 95 החל מ"  לגילBMIאחוזו  "ו
 .2006 עלות ער) שנתי ל  5
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעשה משרד הבריאות למניעת 2007יולי  בחודשי  מרס
להל  (משטרת ישראל , ל"צה, משרד החינו , כ  נבדקו פעולות קופות החולי . השמנה ולטיפול בה

בשירותי בריאות , הבדיקה נעשתה בהנהלת משרד הבריאות. ותוהרשויות המקומי)  המשטרה 
, באג" הפיקוח על הבריאות שבמשרד החינו , בקופות החולי , הציבור שבמשרד הבריאות

כמו כ  . ל"בצה)  "אלר(הרפואה והמרכזי  , במחלקת הרפואה שבמשטרה ובאג" הלוגיסטיקה
רשת ערי  "ב, )ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , נעשו בירורי  במשרד התעשייה

 מרכזי  קהילתיי   סי  "ובחברה למתנ, שהיא יחידת סמ  של מרכז השלטו  המקומי, "בריאות
, באיגוד תעשיות המזו , בירורי השלמה נעשו בנציבות הדורות הבאי  שבכנסת. מ"בישראל בע

  . ת וע  ארגו  ההורי  הארצי"במועצה הישראלית לצרכנות שבמשרד התמ
  הממצאי עיקרי

 בדיקות לאיתור השמנה
Ì È ¯ ‚ Â · Ó Ï  ˙ Â ˜ È „ · 

.  ההשמנה בקרב מבוגרי  יש לאתר את ממדיה על ידי בדיקות תקופתיותתכדי לטפל בבעיי
 שנעשו למבוטחיה  מעטי  BMI6 בביקורת הועלה כי הנתוני  של קופות החולי  בעניי  בדיקות ה
 הלוקי  בהשמנה בקרב המבוגרי  מכדי שיהיה אפשר לעשות על פיה  הערכה ראויה של שיעור

, ולאתר בקרב המבוטחי  את מי שבגלל השמנה עלולי  ללקות במחלות כגו  מחלות לב וכלי ד 
  . סוכרת ויתר לח% ד 

Ì È „ Ï È Ï  ˙ Â ˜ È „ · 
 היא בדיקת ה)  ילדי  להל  (אחת הדרכי  היעילות להתמודד ע  ההשמנה בקרב ילדי  ומתבגרי  

BMI
 . דבר מאפשר לגלות השמנה כבר בתחילתהשכ  ה,  שלה  במש  השני 7

את  במש  כל שנות הלימוד ,על ידי אנשי מקצוע ,לנטרמשרד הבריאות לא קבע שחובה  הועלה כי
וכי , להשמנהשמועדי   מי את לגלות כדי , לפי גיל ומי  של ילדי   משקלהגובה ו ה נתוני הגדילה 

כ  הועלה כי במשרד . BMIדיקות בבתי הספר ובקופות החולי  כמעט אי  נעשות לילדי  ב
נתוני  מרוכזי  על . ההשמנה בקרב ילדי לגבי שכיחות מספיקי  עדיי  אי  נתוני  הבריאות 

  . ההשמנה היו מאפשרי  לעמוד על היקפה ומסייעי  לפתח תכניות למניעתה ולטיפול בה
  היעדר תכנית לאומית פעולות למניעת השמנה ולטיפול בה 

1. ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ ˘ Ó:   כוח משימה למניעה ולטיפול " הקי  משרד הבריאות 2005ביוני
שהוגש להנהלת משרד , דוח כוח המשימה).  כוח המשימה להל  " (בעוד" משקל והשמנת יתר

קבע כי ראוי שהמדינה תפעל  ,מלמד שתופעת ההשמנה באר% היא נרחבת, 2006הבריאות באוגוסט 
  .צות בנוגע לדרכי  למאבק בהשמנהוהמלי% המל, בהקד  למניעתה ולצמצו  ממדיה

__________________ 
 .2ראו הערה   6
 .4ראו הערה   7
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נמצא כי הנהלת משרד הבריאות עדיי  לא העלתה את נושא מניעת ההשמנה לדיו  במשרד ראש 
וטר  הוכנה ; כפי שהומל% בדוח כוח המשימה, הממשלה כדי ליזו  פיתוח תכנית משותפת בנושא

ת על כל הגופי  המוסכמ, האוכלוסייהלמאבק במגפת ההשמנה בקרב  לאומית יישומיתתכנית 
משרד הבריאות ג  לא יז  הקמת גו" לאומי בעל סמכות שירכז ויתא  את הפעולות . הנוגעי  בדבר

, יפקח על הפעולות האלה וינתב את המשאבי  המוקצבי  לה , של כל הגורמי  הפועלי  בנושא
 . ובדר  זו יביא לייעול המאבק בהשמנה

 כדי 2006תה הנהלת משרד הבריאות בספטמבר  טר  סיימה את עבודתה ועדה שמינ2007בסו" 
 .שתכי  על יסוד המלצות כוח המשימה תכניות יישומיות למניעת השמנה ולטיפול בה

ל מצב ע רציפי  ומקיפי  ובקרה למעקבמער  טר  יושמה המלצה של כוח המשימה להקי  
ת הנדרשות למניעת  ולאיסו" נתוני  על הפעולו של כל האוכלוסייהואורח החיי התזונה , הבריאות
 . השמנה

ל אמנ  יש כמה תכניות לטיפול "במשטרה ובצה, ברשויות המקומיות, בבתי ספר, בקופות החולי 
אול  למשרד הבריאות אי  נתוני  מרוכזי  על התכניות המופעלות בגופי  , בהשמנה ולמניעתה

הערכה  דרוש לצור והוא לא עשה מעקב אחר ביצוע התכניות א" שהדבר , אלה ועל היק" פעילות 
 . של הפעולות שיש לנקוט כדי להיאבק בהשמנהתכנו  ו
2. Ì È Ï Â Á ‰  ˙ Â Ù Â ,  בחוק ביטוח בריאות ממלכתישירותי הבריאות שהוגדר ופורטבסל  :˜

. למעט ייעו% דיאטטי למטרה רפואית בלבד, לא כלול טיפול דיאטטי בקהילה, 1994 ד"התשנ
ו  השמירה על אורח חיי  בריא ולטיפול בתופעת קופות החולי  אמנ  מקיימות פעולות לקיד

ולא של הכוונה , אול  הפעולות ה  תוצאה של יוזמות נקודתיות, ההשמנה בקרב מבוגרי  וילדי 
 .ואינ  אלא כטיפה בי  לעומת הצרכי , מגו" מרכזי

3. Í Â  È Á ‰  ˙ Î ¯ Ú Ó: )  החל משרד החינו  בפיתוח תכניות חינוכיות בגני  2001בשנת )  א 
איתור במשרד החינו  לא נעשו פעולות ל. י הספר בשיתו" משרד הבריאות וקופות החולי ובבת

לא רוכזו נתוני  על התכניות ; הצרכי  בכל הנוגע לחינו  התלמידי  לשמירה על אורח חיי  בריא
ולא נעשה מעקב שיטתי אחר תרומת  של התכניות לשיפור הרגלי האכילה ; הקיימות בנושא זה

 . נית של התלמידי והפעילות הגופ
 נקבעו הנחיות המפרטות את סוגי 2006ל משרד החינו  בנובמבר " בחוזר שהוציא מנכ )ב(

ואול  בחוזר לא נקבעו אמצעי  . המזו  והמשקאות שמותר למכור בבתי ספר ואת הרכב  ואיכות 
לא נית  משו  כ  ; עוד הועלה כי משרד החינו  אינו מפקח על ביצוע ההנחיות. לאכיפת ההנחיות

 .  באיזה היק" ובאילו בתי ספר וא  כ  , לדעת א  ה  מבוצעות
4. ‰ ˆ"Ï: ל תשתית של מידע בריאותי על כלל המשרתי  "הביקורת העלתה כי עדיי  אי  בצה
וכי אי  פועלי  בו לאיתור חיילי  הנתוני  בסיכו  , הכוללת ג  נתוני  על גובה  ומשקל , בו

ל אינו עוקב אחר "כמו כ  הועלה כי צה.  בה  ולמעקב אחר מצב להכנת תכנית לטיפול, בריאותי
כ  הועלה . השפעת  של הפעולות שהוא עושה בקרב החיילי  בנושא השמירה על אורח חיי  בריא

וכי בארוחות , ל מערכת מרכזית לפיקוח ובקרה על המזו  המסופק לחיילי "כי לא הוקמה בצה
 ".לא בריאי "י  המוגדרי  ל עדיי  יש מוצרי מזו  רב"הניתנות בצה

5. Ï ‡ ¯ ˘ È  ˙ ¯ Ë ˘ Ó: מ  השוטרי  הגברי  וכ 45% כ 2004בשנת , לפי נתוני המשטרה 
 מהשוטרות סבלו 3% מהשוטרי  הגברי  וכ 10%  מהשוטרות היו בעלי משקל עוד" ו13%

 בפעילות 2004על מנת לצמצ  את ממדי ההשמנה החלה המשטרה בסו" שנת . יתר תהשמנמ
 שוטרי  הועלה כי לאחר שבעה חודשי  200 במחקר שנעשה במשטרה בקרב כ. ותלקידו  הבריא

 .ג בממוצע" ק10 מתחילת הפעילות פחת משקלו של כל שוטר ביותר מ
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6. ‰ Ï È ‰ ˜ ·  ˙ Â ‡ È ¯ · ‰  Ì Â „ È ˜ Ï  ˙ Â Ï Â Ú Ù:  החלה לפעול בישראל 1990בשנת 
. ת המקומיותשאחד מתפקידיה להפעיל תכניות לקידו  הבריאות ברשויו, 8"רשת ערי  בריאות"

 מה  מתקיימות 22 וכי רק ב,  הרשויות המקומיות באר% הצטרפו לרשת252  מ41הועלה כי רק 
  . ופעילויות אלה כמעט אינ  כוללות פעילויות למניעת השמנה, פעילויות לקידו  הבריאות

 חברות המזו  
1. È ˙  Â Ê ˙ ‰  Â Î ¯ Ú Â  Ô Â Ê Ó ‰  · Î ¯ ‰  Ï Ú  Ú „ È Ó תקנות בריאות הציבור )  א(   :‰
מחייבות לסמ  סימו  תזונתי , ) תקנות סימו  תזונתי להל   (1993 ג"התשנ, )סימו  תזונתי) ( מזו(

ללא "משמעות הכיתוב , לדוגמה. הועלה כי הכיתוב על חלק מהמוצרי  מטעה. מזו  ארוז מראש
וייתכ  שהמוצר מכיל , על אריזת מוצר מזו  היא לאו דווקא שהמוצר אינו מכיל סוכר" תוספת סוכר

שכ  מוצרי  , עלול להטעות" מופחת שומ "או " נטול סוכר"ג  כיתוב כמו . כר וא" בכמות רבהסו
נטולי או מופחתי חומר מסוי  המזיק לבריאות עלולי  להצטייר כמוצרי  דיאטטיי  ובריאי  

עלולה לגרו  להשמנה  וצריכתג  א  ה  מכילי  חומר אחר ש, שאפשר לצרו  אות  ללא הגבלה
וייתכ  ג  שמוצר הוא ; מוצר ללא סוכר עשוי להכיל כמות גדולה של שומ , דוגמהל. וא" להזיק

 ). מלח(מופחת קלוריות א  מכיל כמות גדולה של נתר  
 יז  משרד הבריאות הצעה לפיה יחויבו יצרני המזו  לכלול בסימו  התזונתי 2005בסו" שנת  )ב(

 ולמחלות לב ולפרט את הרכב תכולת לסוכרת, ג  חומצות של שומ  מסוג טרנס הגורמות להשמנה
במועד סיכו  .  או יותר כיו 4.5% או יותר במקו  0.5%השומני  במוצר ששיעור השומ  בו הוא 

 . טר  יושמה ההצעה האמורה, 2007נובמבר , הביקורת
עדיי  אי  מחייבי  את יצרני , בניו זילנד ובאוסטרליה, בקנדה, ב"שלא כמו בארה, בישראל )ג(

, כ"',  גר20(ציג בתווית שעל אריזות המזו  את המרכיבי  ואת הערכי  התזונתיי  במנה המזו  לה
לקבל החלטות לצרכ  נדרש כדי לסייע זה כסימו  . ל" מ100  גר  או ב100 ולא רק ב, )כפית וכוס

 . מושכלות בדבר כמות המזו  שיצרו 
, 1978 ח" התשל,)צר  מזו איסור ייחוס סגולת ריפוי למ) (מזו (תקנות בריאות הציבור  )ד(

 כי צריכתו עשויה לרפא מחלה כלשהי או  ולפרס מזו מצר  סגולת ריפוי לאוסרות לייחס בפרסומת 
כ  גדל השימוש של יצרני , ככל שגדל העניי  של צרכני המזו  בבריאות, ואול  בפועל. למנעה

מסייע "כגו  , מצב בריאותיהמזו  במסרי  בריאותיי  הקושרי  בי  המזו  ומרכיביו לבי  מחלה או 
". מחזק את ההגנה החיסונית ומשפר את תהלי  העיכול"או , "בהפחתת לח% ד  ומונע כולסטרול

,  פועלת ועדה לעדכו  התקנות המשותפת למשרד הבריאות ולתעשיות המזו 1998הועלה כי משנת 
נובמבר ,  הביקורתאול  עד מועד סיכו .  מסרי  בריאותיי תקנות לסימו ותפקידה לקד  קביעת 

 .לא נקבעו תקנות כאלה, 2007
2.  È ˙  Â Ê ˙  Í ¯ Ú  È Ï Ú ·  Ì È ¯ ˆ Â Ó  Ï ˘  ˜ Â Â È ˘ Â  Ì Â Ò ¯ Ù  Ï Ú  ˙ Â Ï · ‚ Ó

Í Â Ó ממסמכי  . חברות המזו  מייעדות חלק ניכר ממוצריה  ומפעולות השיווק שלה  לילדי  : 
ות של משרד הבריאות עולה כי כמעט כל הפרסומות של מוצרי מזו  המכוונות לילדי  ה  פרסומ

, כגו  חטיפי , סוכרי  ומלחי  שערכ  התזונתי נמו , למוצרי  רוויי שומ  ועתירי קלוריות
י  שנעשו בכמה רחקמכ  עולה כי ". מזו  מהיר"י  או קמותמדגני בוקר , י משקאות קל, ממתקי 

קשר ברור בי  פרסו  מזו  בעל ער  תזונתי נמו  לבי  התרחבות תופעת  ארצות מצביעי  על
 .ההשמנה

__________________ 
ומשרד הבריאות מסייע , סמ  של מרכז השלטו  המקומי בישראלהיא יחידת " רשת ערי  בריאות"  8

 .בניהולה
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אי  הגבלות כלשה  על פרסומות טלוויזיה , שלא כמו בכמה מדינות בעול  המערבי, נמצא כי באר%
, )פרסומת ודרכי שיווק המכווני  לקטיני (קנות הגנת הצרכ  ת. בענייני מזו  המיועדות לילדי 

 א  לא באלה, קרונות וכללי  לפרסומת ולדרכי שיווק המכווני  לקטיני קובעות ע, 1991 א"התשנ
 א"התשמ, חוק הגנת הצרכ  הוגשו כמה הצעות לתיקו  2006  ו2005בשני  . הנוגעי  לפרסו  מזו 

נובמבר , א  עד מועד סיכו  הביקורת, בנושא הגבלות על פרסומת למזו  המכוונת לקטיני , 1981
 . לא הבשילו ההצעות לכדי תיקו  לחוק, 2007

תרומת  מידע מוגבל או מטעה לגבי מסירת , מו פרסו  ושיווק של מוצרי מזו  בעלי ער  תזונתי נ
להגביר את צריכת  עלולי  התורמות לבריאות כבעלי תכונות לבריאות ופרסומ של מוצרי מזו  
שימוש בכלי  משפטיי  יש בו כדי לעזור בפיקוח , לדעת משרד מבקר המדינה. המוצרי  האלה

ולמנוע פרסומת ,  הרחב ובבתי הספרובבקרה על ערכ  התזונתי של מוצרי המזו  הנמכרי  לציבור
, בשיתו" משרד התעשייה, על משרד הבריאות. למוצרי  בעלי ער  תזונתי נמו  המכוונת לילדי 

לבחו  את הנושא ולהגיע לידי הסכמה בדבר הדרכי  להגבלת , המסחר והתעסוקה וחברות המזו 
  . פרסומות כאמור

 סיכו  והמלצות
ותוצאותיה א" פוגעות במשק ,  במחלות וא" מסכנת חיי ההשמנה מגבירה את הסיכו  לחלות

לש  השגת יעד זה ראוי לקבוע . משו  כ  ראוי שצמצומה ומניעתה יהיו יעד לאומי. המדינה
למאבק בהשמנה שתוכ  בתיאו  ע  כל הגורמי   המקיפשתשמש בסיס לתכנית לאומית מדיניות 

וכ  , המשטרה והרשויות המקומיות, הצבא, מערכת החינו , ובה  מערכת הבריאות, הנוגעי  בדבר
  .ליצור כלי  משפטיי  והסברתיי 
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 סדרי הקצאת אביזרי  רפואיי  
 למבוטחי  בקופות החולי 

הנועד לטיפול ,  או חומר1מישתל, אביזר, מכשיר או אביזר רפואי הוא כל מכשיר
ובלבד שאינו פועל בעיקרו כתרופה, או לסיוע בטיפול בבני אד 

2
כגו  מדי סוכר , 

 .מדרסי  ומכשירי שמיעה, למדידת רמת הסוכר בד 
בחוק ביטוח בריאות . ות אלפי חולי  לאביזרי  רפואיי בכל שנה נזקקי  מא

מפורטי  אביזרי  רפואיי  הנכללי  , ) החוק להל   (1994 ד"התשנ, ממלכתי
שכל מבוטח זכאי לה  בתנאי  )  הסל להל  " (סל שירותי הבריאות"במסגרת 

כמו כ  . אביזרי  מסוימי  רוכשי  החולי  בעצמ  באופ  פרטי .שקבע החוק
מוש באביזרי  רפואיי  רבי  על ידי מערכת האשפוזנעשה שי

3
מרבית . 

האביזרי  הכלולי  בסל ניתני  באמצעות ארבע קופות החולי  ומקצת  
חלק מהאביזרי  שבסל ).  המשרד להל  (ניתני  ישירות בידי משרד הבריאות 

ניתני  בחינ  וחלק תמורת שיעור או סכו  מסוי  של השתתפות עצמית של 
) " שב להל  (טח בשירותי בריאות נוספי  מבו. החולה

4
 של אחת מהקופות יכול 

  או הנחה במועד "לקבל בגי  רכישת אביזרי  מסוימי  החזר כספי מהשב
רכישת האביזר בבית מרקחת של הקופה או אצל ספקי  הכלולי  בהסדר ע  

 .   של הקופה"השב
קת התאמת  המשרד נות  את האישור לשימוש באביזרי  באר# ואחראי לבדי

לתקני  או למפרטי  מקובלי  וכ  מפקח על כ$ ועל הפעילות של הקופות ושל 
  .  "השב

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את סוגיית הרישוי והרישו  של אביזרי  2007אוגוסט  בחודשי  אפריל

; במסגרת הסלאת סוגיית האביזרי  והשירותי  שעל הקופות לספק לחולי  ; רפואיי  בידי המשרד
את הדרכי  לקביעת ; את סדרי ההתקשרות של הקופות ע  ספקי  לש  הספקת אביזרי  למבוטחי 

. המחירי  שישלמו החולי  תמורת האביזרי  ואת שיטת ההקצאה של אביזרי  רפואיי  למבוטחי 
 הביקורת התמקדה באביזרי  רפואיי  שהמבוטחי  בקופות עשויי  להיזדקק לה  ביו  מ  הימי 

, הביקורת נעשתה במשרד הבריאות. נבדקו במיוחד מכשירי שמיעה ומדרסי ; ולא באביזרי  לנכי 
  להל  (מכבי שירותי בריאות , ) הכללית להל  (שירותי בריאות כללית : בארבע קופות החולי 

__________________ 
נפחי ולעתי  ג  תפקודי של רקמה או של איבר ,  חומר או אביזר המיועד להשלי  חסר מבני מישתל   1

 .בגו 
מכשירי  רפואיי  , שא רכש אביזרי  בנו58/99'  מינהל רפואה מס לפי חוזר משרד הבריאות   2

 .30.11.99  ומישתלי  מ
 .הציבוריי  והפרטיי ,  מער" בתי החולי  הממשלתיי  מערכת האשפוז   3
שקופת חולי  רשאית להציע לחבריה תכניות ,  בחוק קובע בי% היתר10סעי  . שירותי בריאות נוספי   4

 .ירותי  והתשלומי  של הקופהלקבלת שירותי בריאות נוספי  שאינ  כלולי  בסל הש
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ובכמה בתי )  לאומית להל  (קופת חולי  לאומית , ) מאוחדת להל  (קופת חולי  מאוחדת , )מכבי

  . ולי ח
 עיקרי הממצאי 

 הסדרת השימוש באביזרי  ובמכשירי  רפואיי  
. כגו  אבחו  והחלפת איברי , אביזרי  רפואיי  משמשי  לצרכי  שוני  במסגרת הטיפול הרפואי

על האביזרי  לעמוד בתנאי  המאפשרי  בקרה עליה  לש  שמירה על בריאות המטופלי  
עוג  בחקיקה הישראלית מנגנו  לפיקוח על ציוד רפואי עד למועד סיו  הביקורת לא . והמטפלי 

טיפול המשרד בהכנת טיוטת הצעת . לש  שמירת בריאות המשתמשי  בו והמטופלי  באמצעותו
אול  רק , 5המיועד להסדיר תחו  זה נמש% זה כעשר שני " 2007 ז"התשס, חוק הציוד הרפואי"

 .יאה ראשונה עלתה הצעת החוק על שולח  הכנסת לקר2007באוקטובר 
טעוני  , כל טובי  שהמשרד מגדיר אות  מכשיר או אביזר רפואי וכ% ה  מסווגי  לצורכי מכס

. 6של המשרד לצור% יבוא ) ר" יחידת אמ להל  (אישור היחידה לאביזרי  ומכשירי  רפואיי  
חר במעקב א, ר"במת  היתרי יבוא מסוגי  שוני  לאמ, ר בישראל"ר עוסקת ברישו  אמ"יחידת אמ
 בנושא אישור לשימוש 7נמצא כי חוזרי המשרד. ר"ר ובאישור ניסויי  קליניי  באמ"שיווק אמ

, באביזרי  רשומי  בישראל מתייחסי  רק למוסדות הרפואיי  הממשלתיי  והממשלתיי  עירוניי 
שאינ  מחויבי  להשתמש באביזרי  הרשומי  בישראל , ולא למוסדות רפואה פרטיי  וציבוריי 

  . ימת סכנה לבריאות המטופלי ובכ% קי
 נוהל רישו  ושימוש בתומכוני  כליליי  שאינ  מפרישי  תרופה 

קובעות את )  התקנות להל   (1980 א"התשמ, )ניסויי  רפואיי  בבני אד (תקנות בריאות הע  
קובע בי  היתר  ,1996 ו"התשנ, חוק זכויות החולה. בבני אד " ניסויי  רפואיי "התנאי  לעריכת 

נהלי המשרד ...". לא יינת  טיפול רפואי למטופל אלא א  כ  נת  לכ% המטופל הסכמה מדעת"כי 
CE בעלי סימו  8קובעי  כי רישו  תומכוני 

, ר" או אישור רישו  ביפ  ובאוסטרליה בפנקס האמ9
10בניגוד לתומכוני  כאלו בעלי אישור 

F.D.A או CANADA11 HEALTH , תהלי% "יעברו בישראל

__________________ 
פיקוח המשרד על מרפאות ומכוני  "בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2002 ראו ג    5

 .79' עמ, "פרטיי 
אביזרי  מסוימי  טעוני  ג  אישור מהמשרד וג  בדיקה במכו" התקני  ; אחרת ישארו במחסני המכס  6

כדי למנוע פיקוח כפול קיי  הסדר בי" המשרד . שמיי הישראלי כדי לדעת א  ה  עומדי  בתקני  ר
ת רשאי לפטור מבדיקה במכו" התקני  ציוד הרשו  "מסחר ותעסוקה ולפיו שר התמ, למשרד התעשייה

 . ר"בפנקס האמ
 .30.11.99' מ58/99 וחוזר מינהל רפואה שבמשרד מספר 5.1.95' מ1/95ל המשרד מספר "חוזר מנכ  7
מפרישי תרופות , יש תומכוני  ללא תרופות ויש תומכוני  מצופי ; רקי הלבתומכוני  להשתלה בעו  8

 ).סטנטי  מצופי (
9  CE ')  בצרפתיתConformité Européene ,"היא הצהרה , )קרי מותא  לאירופה, "התאמה אירופאית

ורש המשרד ד. של היצר" כי האביזר נבדק ועומד בתקני  בהוראות ובדרישות מסוימות הנוגעות לאביזר
 גו+ שנבחר בידי גור  ממשלתי ' Notified Body(הצגת אישור שנית" לאביזר בידי גור  שהוסמ* לכ* 

 ).החבר באיחוד האירופי
10  U.S Food & Drug Administration ' כולל המרכז לאביזרי  ( מינהל המזו" והתרופות האמריקני

 ).רפואיי 
מוצרי , חת הבטיחות והיעילות של תרופות להבטF.D.A)'המקבילה ל(רשות ממשלתית בקנדה   11

 . בריאות ואביזרי  רפואיי 
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הכולל בחינה בידי ועדה מייעצת של המשרד בנוגע , המקל לעומת ניסוי רפואי, וס*נ" רישו 
נמצא כי .  תומכוני  בחולי  באר+100לרישו  תומכוני  כליליי  וכ  מעקב אחר תוצאות השתלת 

 .1997 תומכוני  עברו הלי% זה מאז 16
והוא מקל , "רישו תהלי% "תהלי% הרישו  וההשתלה של תומכוני  שקבע המשרד הוגדר כאמור כ

אול  המשרד לא שב ובדק את ההחלטה . במידה רבה לעומת התהלי% המוגדר כניסוי רפואי בתקנות
לדעת האיגוד הקרדיולוגי . המקלה למרות שבכמה סוגי תומכוני  נמצאו ליקויי  משמעותיי 

  שיש בהתחשב בשינוי שחל בשני  האחרונות בדרישות לביצוע ניסויי  קליניי  ייתכ, בישראל
מ  הראוי כי המשרד יבהיר את . כניסוי רפואי על כל המשתמע ממנו" תהלי% הרישו "להגדיר את 

 .הנושא
בי  כ% ובי  כ% מ  הראוי שהמשרד יוודא שהחולי  המועמדי  להשתלת תומכו  נותני  הסכמה 

ר ושלדעת "מדעת ה  לפעולת הצנתור עצמה וה  להשתלת תומכו  שעדי  לא נרש  בפנקס האמ
נמצא כי החולי  ששותפו . המשרד נדרשי  בדיקות וניסויי  נוספי  בטר  נית  יהיה לרשמו

  . לא הוחתמו על הסכמה מדעת בדבר נכונות  שיושתל לה  תומכו  כזה" תהלי% הרישו "ב
 קביעת מחירי אביזרי  רפואיי  המונפקי  בידי הקופות

לות  של קופות החולי  לפי חוק זה משרד הבריאות יפקח על פעי" בחוק קובע כי 35סעי*  .1
קביעת מחירי השירותי  ובכלל  מחירי אביזרי  רפואיי  שהקופות ". ויבקר את איכות שירותיה 

, יצוי  שחוק פיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי . מקצות לחולי  היא חלק מפעילות הקופות
 מספקות אביזרי  ה  הקופות.  ולא על אביזרי  רפואיי 12הוחל על תכשירי , 1996 ו"התשנ

 תמורת שיעור או 15 " וה  במסגרת השב14 ה  במסגרת סל הקופה13במסגרת סל השירותי  הבסיסי
 . סכו  מסוי  של השתתפות עצמית של החולי 

במשרד אי  הוראות או הנחיות בנוגע לקביעת מחירי  לאביזרי  רפואיי  הנמכרי  בקופות וממילא 
חוק הפיקוח על מחירי מצרכי  . העצמית שהחולי  משלמי אי  ג  פיקוח על סכומי ההשתתפות 

 בניגוד לתרופות לא הוחל על אביזרי  רפואיי  ולא נעשתה בחינה הא  1996 ו"התשנ, ושירותי 
 .או על חלק  או לא ליישמו כלל, יש מקו  ליישמו על כלל האביזרי 

 לחוק קובעת כי אביזרי   התוספת השנייה הסדרת פיקוח המשרד על מחירי אביזרי  רפואיי   .2
, מסוימי  יינתנו לחולי  תמורת תשלו  השתתפות עצמית שתיקבע בשיעור מסוי  ממחיר האביזר

אול  לא נקבע בחוק מהו המחיר שלפיו תחושב ההשתתפות העצמית והמשרד ג  איננו מפקח 
מית נקבע בתוספת השנייה לחוק שמחטי  לבדיקה עצ, כ% למשל. כאמור על מחירי האביזרי 

10%לחולי סוכרת ומזרקי  לשימוש עצמי יינתנו לחולי  תמורת תשלו  השתתפות עצמית בשיעור 
 . אול  לא נקבע מהו המחיר שלפיו תחושב ההשתתפות. 40% וחבישות לח+ ב, 
 החוק  גביית תשלומי  בידי הקופות בעבור אביזרי  ללא קבלת אישור לגבייה מהמשרד  .3

דמי ביטוח בריאות או כל תשלו  אחר , במישרי  או בעקיפי , תגבהקופת חולי  לא " כי 16קובע
נמצא ...". או עבור שירותי בריאות אחרי , עבור שירותי הבריאות הכלולי  בסל שירותי הבריאות

__________________ 
צו פיקוח על מחירי . המשרד מפקח על המחירי  המרביי  של תרופות ולא על המחירי  של אביזרי   12

 .2001'א"התשס, )החלת החוק על תכשירי (מצרכי  ושירותי  
ל שירותי הבריאות של שירותי בריאות כללית סל השירותי  הבסיסי כולל את ס. בחוק) א (7ראו סעי+   13

בתוספת . ושירותי בריאות שנוספו במהל* השני ) 1994ינואר (לחבריה במועד הקובע להחלת החוק 
 . לחוק) א (7השנייה מפורט סל השירותי  כפי שמוגדר בסעי+ 

 .חלטתה אביזרי  שאינ  כלולי  בסל הבסיסי א* ניתני  לכל חברי הקופה לפי ה'סל הקופה   14
 .4ראו הערת שוליי    15
 ).1)(ב(13סעי+   16
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כי קופות החולי  מוכרות אביזרי  ללא אישור המשרד וכי קיימת מחלוקת בי  המשרד ומספר 

אול  עד מועד סיכו  , והא  מתפקידי המשרד לפקח על כ%קופות הא  נדרש לכ% אישור מיוחד 
  .הנושא לא הוסדר) 2007ספטמבר (הביקורת 

בהירות בנוגע לאביזרי  ושירותי  שעל הקופות לספק לחולי  במסגרת  אי
 הסל

הסל כולל . והוא מחייב את כל הקופות, שכל תושב זכאי לו" סל שירותי הבריאות"החוק מפרט את 
כדי . 1.1.94  רותי הבריאות שנתנה הכללית לחבריה במועד הקובע להחלת החוק בי  היתר את שי

על המשרד לפרס  לציבור בצורה , שהמבוטחי  ידעו מה ה  זכויותיה  בנוגע לאביזרי  רפואיי 
הועלה שהמשרד לא הכי  . ברורה וחד משמעית מה ה  זכויות מבוטחי הקופות במסגרת החוק

נמצאו מחלוקות . יזרי  ושירותי  שעל הקופות לספק במסגרת הסלרשימה מסודרת וסופית של אב
ציוד (בי  המשרד לבי  מספר קופות בשאלה א  ציוד מתכלה לניקוז הפרשות לאחר פעולה ניתוחית 

  .ומכשיר למדידת רמת הסוכר בד  נכללי  בסל ובאילו תנאי ) 17לסטומה
 סדרי הקצאת מכשירי שמיעה 

· Â  „ ¯ ˘ Ó ‰  Ô È ·  ˙ Â È ¯ Á ‡ ‰  Ï Â ˆ È Ù˙ Â Ù Â ˜ ‰  Ô È 
משתת* , 19 לחוק קובעת כי המשרד באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות18התוספת השלישית

במימו  רכישת מכשיר כזה לחולה .  הזקוקי  לכ18%במימו  קניית מכשיר שמיעה לחולי  עד גיל 
 . ומעלה ישתתפו הקופות במסגרת סל הבריאות18ב  

והיות שהספקת מכשירי שמיעה . ו ג  בבגרותוסביר להניח שילד הזקוק למכשיר שמיעה יזדקק ל
 ומעלה עוברת לקופות במסגרת 18 היא באחריות המשרד ושהאחריות כלפי בני 18לחולי  עד גיל 

חוסר , השירות מתפצל בי  שני גופי  כ% שיש תשתית כפולה של שירותי , סל השירותי  הבסיסי
% יוצא שהמשרד שקובע את המדיניות מעבר לכ. יעילות והחולי  סובלי  מפגיעה ברצ* הטיפולי

הוא שמפקח על יישומה וג  מספק שירותי  ועושה בגינ  , 18בנוגע לחולי  מתחת לגיל 
 תנמצא כי המשרד החל בניסיונו.  שני 14מצב זה אינו תקי  והוא נמש% , התחשבנויות שונות

  .הנושא לא סוכ ) 2007ספטמבר (להעברת האחריות כולה לקופות אול  עד למועד סיכו  הביקורת 
· ˘ ‰  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰"‰ Ú È Ó ˘  È ¯ È ˘ Î Ó  È ˜ Ù Ò  Ì Ú  ˙ Â Ù Â ˜ ‰  Ï ˘  Ô 

כללית ".  ממכשירי השמיעה שנרכשו באר+70%20  השתתפה הכללית במימו  כ2006בשנת 
התקשרה ע  שמונה ספקי  , המשתתפת במימו  מכשירי השמיעה, )  של הכללית"השב ("מושל 

וה  " כללית מושל "ל מכשירי  ה  למבוטחי גדולי  של מכשירי שמיעה לש  התאמה ומכירה ש
קבעה קריטריוני  כלליי  ביותר " כללית מושל "נמצא ש. למבוטחי  שזכאי  לסל הבסיסי בלבד

__________________ 
 .לשטח פני הבט") כגו" המעי הגס(יצירת פתח מלאכותי לצור* חיבור איבר פנימי ,  פיו 'סטומה   17
כפי שמוגדר בסעי+ , בתוספת השלישית מפורטי  שירותי הבריאות שנת" המשרד לאזרח במועד הקובע  18

 .בחוק וכפי שמפורט ש "  הבסיסיסל השירותי "של הגדרת ) 2( פסקה 7
למשרד לשכות בריאות מחוזיות שמתפקיד" לטפל ברכישה ובתיקו" של מכשירי שיקו  וניידות ובכלל    19

 .מכשירי שמיעה
'מאוחדת,  מכשירי שמיעה2,964'מכבי,  מכשירי שמיעה13,140 השתתפה הכללית ברכישת 2006'ב  20

רי השמיעה שנמכרו באמצעות הקופות נמכרו למבוטחי  ממכשי71%'יוצא שכ. 1,126' ולאומית1,175
 .הכללית
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כ% ; לבחירת ספקי  ובכ% עלולי  החולי  והקופה להיפגע ה  ברמת השירות וה  מבחינה כלכלית
כ  נמצא ;  הארצית הנדרשת מהספקנמצא שאי  בקריטריוני  הגדרה ברורה להיק* הפריסה, למשל

 .כי לא תועדו הסיבות לפסילת ספקי  ובדר% כלל ה  ג  לא הובאו לידיעת 
לספקי  לא צור* מחירו  ולא צורפה התחייבות של " כללית מושל "בביקורת הועלה כי להסכ  בי  

 בכ% קיי  חשש להעלאת מחירי". כללית מושל "הספק שלא לעדכ  את המחיר אלא בהסכמת 
  .המחירו  ללא פיקוח ועל ידי כ% העלאת דמי ההשתתפות העצמית של החולי 

Ï ‡ ¯ ˘ È ·  ‰ Ú È Ó ˘  È ¯ È ˘ Î Ó  Ï ˘  ‰ ¯ È Î Ó · Â  ˜ Â Â È ˘ ·  Ì È  È È  Ú  È „ Â ‚ È   
1. ¯ ˙ Â È Ó  ‚ Â ¯ „ הועלה שיש ניגודי ענייני  בפעילות המכוני  המוכרי  מכשירי  :˘

נות אליה  יש עניי  למכוני  פרטיי  המוכרי  מכשירי שמיעה למבוטחי  שהקופות מפ: 21שמיעה
ומנגד עליה  להתאי  את המכשיר המועיל ביותר , למכור מכשירי  יקרי  כדי להגדיל את רווחיה 

הבעיה מחמירה בשל העדר פרסו  מטע  . וייתכ  שדווקא מכשיר זול ופשוט הוא המתאי , לחולה
והסוגי  , מידע והסברה למבוטחי  על החשיבות של התאמת מכשירי שמיעה, המשרד והקופות

 .העיקריי  של מכשירי  הקיימי  בשוק
2. ‰ ¯ È Î Ó Â  ‰ ˜ È „ חולה שמופנה לביצוע בדיקת שמיעה במכו  מסוי  עלול להתפתות  :·

ואמנ  נמצא שספקי  של . לאפשרות השפעה של המכו  להתאי  לו ולמכור לו מכשיר שמיעה
עמיד את הספק במצב דבר שמ, הקופות ג  עשו בדיקות שמיעה למבוטחי  וג  מכרו לה  מכשירי 

של ניגוד ענייני  בי  חובתו לבצע בדיקה מקצועית אובייקטיבית ובי  היותו גו* מסחרי השוא* 
 .להגדלת רווחיו

3. Ì È Ï Â Á  È ˙ · ·  ‰ ¯ È Î Ó:  הביקורת העלתה שקיימת תופעה של ספקי  המוכרי  מכשירי
 מהמכירות לקר  ספקי  אלו מעבירי  תמלוגי . שמיעה בתו% בתי חולי  ממשלתיי  וציבוריי 

מכירת אביזרי  רפואיי  בתו% בתי חולי  ממשלתיי  וציבוריי  .  או לבית החולי 22המחקרי 
נמצא ג  שקלינאית תקשורת שמועסקת במכו  . עלולה ליצור מצבי  שיש בה  חשש לניגוד ענייני 

נהלת שמיעה ודיבור במרכז רפואי מסוי  עוסקת בשעות אחר הצהריי  בעבודה פרטית בתפקיד מ
מכו  אצל ספק מכשירי שמיעה שהוא אחד הספקי  שמכשיריה  נמכרי  באותו מכו  במרכז 

בבית חולי  אחר נמצא שמכו  פרטי של ספק נמצא בסמו% לדלת הכניסה של מחלקת א* . הרפואי
  .אוז  גרו  והמחלקה מפנה חולי  שעברו בה בדיקות שמיעה ג  לספק זה לצור% התאמת מכשיר

 דרסי  למבוטחי  בקופות סדרי הקצאת מ
בלימת זעזועי  , מדרס הוא אביזר אורתופדי שמוכנס לנעליי  בי  היתר לצור% ייצוב כ* הרגל

  איש זוגות מדרסי  80,000  רכשו כ2006בשנת . והפחתת לחצי  מאזורי  שוני  בכ* הרגל
 .ח" ש2,000 ח ועד לכ" ש250 מחיר  נע מכ; באמצעות הקופות)  מהאוכלוסייה1.1% כ(
קופה שמתקשרת בהסכ  ע  מכו  אורתופדי חייבת לעשות עליו פיקוח ובקרה כדי לוודא  .1

נמצא שהפיקוח של הקופות על המכוני  . שמבוטחיה יקבלו טיפול רפואי נאות ולפי ההסכ 

__________________ 
 3,500'קיימי  מכשירי שמיעה שה  אביזרי  טכנולוגיי  מורכבי  מסוגי  שוני  ומחיריה  נעי  בי" כ  21

 . ח למכשיר" ש18,000'ח לכ"ש
'ה"תשמה, מוגדר בחוק יסודות התקציב") קר" מחקרי "לשעבר כונה ( תאגיד בריאות 'קר" מחקרי    22

לזכויות ולפעילויות , חברה או כל גו+ משפטי אחר הכשר לחיובי , אגודה שיתופית, עמותה: "1985
משפטיות המוכר שירותי בריאות בתו* בית חולי  ממשלתי או תו* שימוש במתקני בית חולי  

 ".כאמור
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לעשות ) שהתקשרו בהסכמי  ע  המכוני (מכבי ולאומית , על הכללית. האורתופדיי  אינו הדוק

, בנושאי  כמו רמת  המקצועית, ר על המכוני  העוסקי  בהתאמת מדרסי פיקוח הדוק יות
 . מחיריה  ושביעות רצו  המבוטחי  מה , אמינות 

נמצא שמכוני  . ג  בנוגע למדרסי  יש לעיתי  שדרוג מיותר, כמו בנוגע למכשירי שמיעה .2
מבוטל א* על פי אורתופדיי  מציעי  למבוטחי  רבי  לשדרג את המדרס תמורת תוספת סכו  לא 

שלדברי מומחי  בתחו  הזה לעתי  קרובות הגיעו אליה  חולי  שהמליצו לה  על מדרס יקר יותר 
אול  המדרס היקר שקנו לא התאי  יותר ולא , מזה שהוצע לה  במסגרת ההסדר בי  הקופה למכו 

 . היה יעיל יותר מזה שהוצע לה  במסגרת ההסדר
 ולעוסקי  בהתאמת אביזרי  אורתופדיי  תהיה הסמכה מ  הראוי שלמכוני  אורתופדיי  .3

. ורישוי של המשרד לביצוע פעולות רפואיות של התאמת אביזרי  אורתופדיי  ובה  מדרסי 
הביקורת העלתה שהמכוני  האורתופדיי  העוסקי  בהתאמת מדרסי  אינ  טעוני  רישוי או 

) העוסקי  בהתאמת מדרסי (ני  וכי המדרס, למרות שה  עוסקי  בתחו  רפואי רגיש, 23הסמכה
  . אינ  נדרשי  לעבור הכשרה מקצועית או לצבור ניסיו  בתחו  בטר  יוכלו לעסוק בו

 מ"בע) 2001(חברת רות  מדיקל 
מ להלי% של הקפאת הליכי  היה לה "בע) 2001( מועד כניסת חברת רות  מדיקל 2007עד מרס 

והוא עסק בשירותי ,   של הכללית"י השבהנוגע למבוטח" כללית מושל "הסכ  רחב היק* ע  
" כללית מושל "נמצא כי . התחשבנות ופיקוח בי  השאר בתחו  אספקת אביזרי  רפואיי , ניהול

ולפיכ% היא והמשרד הופתעו , לא קיימה בקרה שוטפת על החברה א* שהייתה ספק כה משמעותי
סדרי הרכש ובהליכי הבקרה הדבר מלמד על ליקויי  מהותיי  ב. מקריסתה הפתאומית של החברה

פגעה , ההפסקה הפתאומית במת  שירותי החברה למבוטחי  גרמה נזק לכללית. של הכללית
בתדמיתה וא* פגעה בחולי  שהיו בעיצומ  של תהליכי רכישת אביזרי  מספקי  שאת  הייתה 

  .החברה קשורה
 סיכו  והמלצות

את ההסדרה החוקית של רישו  לדעת משרד מבקר המדינה יש מקו  שמשרד הבריאות יקד  
 .אביזרי  רפואיי  והפיקוח עליה  לש  שמירת בריאות הציבור

כול  או (כמו כ  יש מקו  שהמשרד יבדוק את האפשרויות לפיקוח על מחירי האביזרי  הרפואיי  
כ  יש מקו  לקד  . בדומה לפיקוח שהוא מקיי  על מחירי התרופות, המנופקי  לחולי ) מקצת 

למשל מכשירי ,  של האביזרי  הרפואיי  שניתני  ה  על ידי הקופות וה  על ידי המשרדאת ההעברה
 . לאחריות הקופות בלבד, שמיעה

על המשרד והקופות לשקול לעשות הפרדה בי  המכוני  המבצעי  בדיקות שמיעה לבי  המכוני  
ת מה  את שמוכרי  את המכשירי  כדי שלקויי השמיעה לא ייחשפו להשפעה של מכוני  לקנו

 קלינאי תקשורת  על הקופות לשקול להעסיק או לקנות שירותי  של גור  ביניי  . מכשיר השמיעה
שיקבע א  המבוטח זקוק למכשיר שמיעה ויבדוק את , בלתי תלוי, או גור  מקצועי מוסמ% אחר

כמו כ  על המשרד והנהלת הכללית לבחו  את כל . התועלת שמפיק החולה מהמכשיר שהותא  לו
היבטי  של מכירת מכשירי שמיעה במתחמי בתי החולי  הממשלתיי  והציבוריי  ולמנוע חשש ה

__________________ 
ת ומכוני  פיקוח המשרד על מרפאו"בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2002 ראו ג    23

 .593' עמ, )È˙ ˘55 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2005 וביקורת מעקב בדוח , 499' עמ, "פרטיי 
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מכבי , על כללית. לאפשרות של ניגוד ענייני  ולהנחות את בתי החולי  מה מותר לה  ומה אסור
כמו כ  על המשרד . אמינות  ורמת  המקצועית, ומאוחדת לפקח על פעילות המכוני  האורתופדיי 

ניי  הרישוי של העוסקי  בהתאמת מכשירי שמיעה ומדרסי  ולהבטיח שהעוסקי  לקד  את ע
  . בתחומי  אלו יהיו בעלי הכשרה מתאימה
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   המשרד להגנת הסביבה

 הטיפול בפסולת בניי 
 מיליו  7.5 כמות פסולת הבניי  ועודפי העפר הנוצרת בישראל בשנה נאמדת בכ

רוב פסולת הבניי  . 2כמחציתה פסולת בניי  והריסות וכמחציתה עודפי עפר, 1טו 
ועודפי העפר הנוצרי  בישראל מושל  באתרי  לא מוסדרי  או בצדי דרכי  

 .ורק מיעוטה מגיע לאתרי הפסולת המוסדרי , תוחי ובשטחי  פ
ובכלל זה , המשרד להגנת הסביבה אחראי לפיתוח תוכניות להגנה על הסביבה

לרבות קידו  תכנו  ופיתוח אתרי  , להסדרת הטיפול בבעיית פסולת הבניי 
פעולות אכיפה , פיתוח שימושי  לפסולת בניי , להטמנה ומיחזור פסולת בניי 

  .חי  מפסולת בניי  ואכיפה נגד משליכיהלניקוי שט
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של משרדי הממשלה ובראש  2007אוקטובר  בחודשי  מרס
ובייחוד את פעילות  ליישו  החלטת , בפסולת הבניי )  המשרד להל  (המשרד להגנת הסביבה 

, ) האג  להל  ( באג  פסולת מוצקה  הבדיקה נעשתה במשרד הראשי של המשרד . 3הממשלה
ובמשרדי ממשלה , בחשבות ובמחוז המרכז של המשרד, בלשכה המשפטית, באשכול אכיפה
 משרד  להל  (משרד הבינוי והשיכו  , משרד הביטחו , משרד האוצר, משרד הפני : ובגופי  האלה

  להל  (עי ישראל מינהל מקרק, ) משרד התשתיות להל  (ומשרד התשתיות הלאומיות ) השיכו 
בירורי השלמה נערכו בכמה ). ד" חל להל  " (מ" החברה הלאומית לדרכי  בע צ "מע" ו) י"ממ

  .4רשויות מקומיות
__________________ 

 www.sviva.gov.ilר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה  את , 26.6.07 עדכו  מ, פסולת בניי  1
 . מליו  טו 5.7 לש  השוואה כמות הפסולת הביתית הנוצרת בישראל בשנה נאמדת בכ 2
 ".הסדרת הטיפול בפסולת בניי "בעניי  , 9.02.03מיו  , 2927' החלטה מס  3
, א58בדוח שנתי : ולת בניי משרד מבקר המדינה התייחס בעבר במספר דוחות לסוגיית הטיפול בפס 4

נבדק הפיקוח והטיפול של , 285' עמ, "אתרי אשפה בנחלות שביישובי  חקלאיי  במרכז האר'"בפרק 
וביניה  אתרי פסולת בתחומי מועצות אזוריות , גורמי אכיפה שוני  בהפעלת  של אתרי אשפה

, 2005, על הרשויות המקומיותרעות שפורס  בדוח  מכבי  בדוח ביקורת על עיריית מודיעי ;  מסוימות
נבדקו הליכי הטיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר , 459' עמ, "טיפול בפסולת בניי  ובעודפי עפר"בפרק 

בדוח הביקורת על עיריית ירושלי  שפורס  בדוח על הרשויות המקומיות ; מאז הקמת העיר מודיעי 
טיפול העירייה בפסולת , בי  היתר,  נבדק277' עמ, "סילוק פסולת והטמנתה, ניקיו  העיר"בפרק , 2003

 .בניי  ועודפי עפר
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 עיקרי הממצאי 

 תכנו  מדיניות כוללת
רוב פסולת הבניי  ועודפי העפר הנוצרי  בישראל מושל  באתרי  לא מוסדרי  או בצדי דרכי  

טה מגיע לאתרי הפסולת המוסדרי  ורק אחוזי  בודדי  מגיעי  רק מיעו. ובשטחי  פתוחי 
פגיעה בשטחי  : להשלכת פסולת בניי  באופ  לא מוסדר השפעות שליליות רבות. למיחזור
נזק , דלדול משאבי  טבעיי  בשל חציבה נוספת במקו  שימוש בפסולת בניי  ממוחזרת, פתוחי 

, זיהו  מי התהו  והקרקע,  וגלישה של קרקעשקיעה, כלכלי עקב ירידת הער  של קרקע מזוהמת
מכלול . יצירת מוקדי משיכה למזיקי  ועוד, זיהו  אויר ומפגעי ריח בעיקר כתוצאה משריפת פסולת

הנזקי  והחלופות לטיפול בבעיית פסולת הבניי  דורש גיבוש מדיניות וטיפול מערכתי ועקבי 
שיהפכו את פתרונות מיחזור הפסולת ובקביעת מנגנוני תמחור ותמריצי  , באכיפה, בחקיקה

 .לכדאיי  ג  מהבחינה הכלכלית
, תועלת מדינות רבות במערב אירופה בחנו חלופות של טיפול בפסולת בניי  במונחי  של עלות

גיבשו מדיניות ואימצו כלי  המחייבי  והמעודדי  , הגיעו למסקנה שפתרו  המיחזור הוא עדי 
 .מיחזור פסולת בניי 

טר  קבעו מדיניות כוללת הלוקחת בחשבו  את הנזק הכספי המצטבר ,  האוצרהמשרד ומשרד
ומנגד את התועלות שבאימו  , הגדול הנגר  למשק המדינה במש  שני  כתוצאה מהשלכת פסולת

אכיפה , ולא גזרו ממנה תכנית הכוללת הסדרה,  הטמנה או מיחזור פתרונות שוני  לבעיה 
בהשוואה לעלויות ההטמנה אינה מצביעה על מת  עדיפות בחינת עלויות המיחזור . ותמריצי 
בעבודות , כמו כ . מכא  שאי  לקבלני  תמרי  למחזר את פסולת הבניי  על פני הטמנתה; למיחזור

 .פיתוח במימו  ציבורי אי  הקבלני  מחויבי  לבצע מיחזור
השנתית של  מהכמות 14%  עמד על כ2006 בשנת  בנסיבות אלו שיעור המיחזור באר  נמו  
  . אחוזי  במדינות מערב אירופה90  ל35פסולת בניי  לעומת שיעור מיחזור שנע בי  

 החלטת הממשלה להסדיר את הטיפול בפסולת בניי 
על השר להגנת הסביבה להסדיר " אישרה הממשלה תכנית שיז  המשרד והטילה 2003בפברואר 

החלטת ". 2005לא יאוחר מסו  שנת ו,  שני 3את הטיפול בפסולת בניי  ברחבי ישראל בתו  
; הנחיית הרשויות המקומיות בנושא הסדרת אתרי הטמנה ומיחזור: הממשלה כללה כמה מרכיבי 

. הגברת האכיפה והענישה; ניקוי שטחי ; פיתוח שימושי  לחומר ממוחזר בתשתיות ובתעשייה
 .ח" מליו  ש54הממשלה הקציבה לביצוע התוכנית 

את אופ  ביצוע החלטת הממשלה והעלה כי מרכיבי  מהותיי  שלה לא משרד מבקר המדינה בדק 
 :כפי שיפורט להל , בוצעו או החלו להתבצע באיחור

 ˙ Ë Ï Á ‰  Ì Â ˘ È È‰ Ï ˘ Ó Ó  פנה המשרד 2005בפברואר , שנתיי  לאחר החלטת הממשלה :‰
למשרד הפני  על מנת שינחה את הרשויות המקומיות לגבי הקמה והפעלה של תחנות מעבר 

 החל לתא  ע  משרד הבינוי והשיכו  חיוב קבלני  לפנות פסולת 2005באמצע ;  בניי לפסולת
) סמו  למועד המתוכנ  לסיו  התכנית (2005בנובמבר ;  וטיפול בפסולת בניי 5לאתרי  מוסדרי 

אישר המשרד תמיכות לרשויות המקומיות וליזמי  פרטיי  בקידו  פרויקטי  לטיפול בפסולת 
 .בניי 

__________________ 
 אתר שהרשות המקומית הכריזה עליו בהתא  לחוק שמירת הניקיו  כאתר לסילוק  " אתר מוסדר" 5

 .מפעיל האתר קיבל רישיו  עסק והאתר הוכר על ידי המשרד, פסולת בניי 
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ˆ ˜ ˙ ‰  Ï Â ˆ È  ¯ ˘ Â ‡ ˘  · È:  המשרד ניצל מדי שנה שיעור קט  מתו  התקציבי  שהועמדו

ח בלבד " מליו  ש19.4 ניצל המשרד כ, 2007אוקטובר , ובמצטבר עד מועד סיו  הביקורת, לרשותו
השיעור הנמו  של הניצול על פני השני  מעמיד ). 36% כ(ח שהועמד לרשותו " מליו  ש54מתו  

 . ע  המשימות והאתגרי  הניצבי  לפניו בתחו  פסולת הבניי בספק את יכולת המשרד להתמודד
 Ô È È  ·  ˙ Ï Â Ò Ù  ˙  Ó Ë ‰ Ï  Ì È ˘ „ Á  Ì È ¯ ˙ ‡  Ô Â  Î ˙¯ Â Ê Á È Ó Â:  אחת הבעיות

הנוגעות בטיפול בפסולת בניי  היא היעדר היצע מספיק של אתרי  לפינוי פסולת ולטיפול בה 
 .הבינוישבו נעשות רוב עבודות הפיתוח ו, ובעיקר במרכז האר , בפריסה ארצית

 לא פעלו בצורה מספקת כדי  י והמשרד להגנת הסביבה " ממ משרדי הממשלה הנוגעי  בדבר 
י אחראית למת  "ממ. להביא לאישור ולהקצאת אתרי  נוספי  להטמנה ומיחזור של פסולת בניי 

וכ  להקצאת קרקעות , להפעלה ולשיווק של אתרי  להטמנת פסולת, להקמה, הרשאות לתכנו 
י במחסור באתרי הטמנת " דנה הנהלת ממ2002באוגוסט . בר לטיפול בפסולת בניי לתחנות מע

י להקצות אתרי  " פנה המשרד לממ2005ביולי . פסולת בניי  ובצור  לשווק קרקע לאתרי  נוספי 
. י והמשרד לדו  בשיווק אתרי " החלו ממ2006ובספטמבר , נוספי  להטמנה ומיחזור פסולת בניי 

י לפתיחתו של אתר אחד "ני  שחלפו מאז החלטת הממשלה הביאו פעולות ממבארבע הש, בפועל
 .בלבד בצפו  האר 

˙ Â È Ó Â ˜ Ó ‰  ˙ Â È Â ˘ ¯ ·  Ô È È  ·  ˙ Ï Â Ò Ù ·  Ï Â Ù È Ë ‰  ˙ ¯ „ Ò  על פי החלטת  :‰
הממשלה היה על משרד הפני  והמשרד להנחות את הרשויות המקומיות להכי  תכניות מקצועיות 

. ולהקי  תחנות מעבר לפסולת בניי ,  המצויה בשטח להסדרת הטיפול בפסולת הבניי  הנוצרת או
להכי  הצעה של חוק עזר לדוגמה , בתיאו  ע  השר להגנת הסביבה, נוס  על כ  היה על שר הפני 
ל משרד הפני  להוציא חוזר המפרט את תוכ  החלטת "והיה על מנכ, בנושא הטיפול בפסולת בניי 

 .הממשלה ככל שהיא נוגעת לרשויות המקומיות
טר  הנחה משרד הפני  את הרשויות המקומיות , 2007אוקטובר , במועד סיו  הביקורת, אול 

הוא טר  הפי  לרשויות חוק ; בעניי  הכנת תכניות לטיפול בפסולת בניי  ולהקמה של תחנות מעבר
 .2005א  שהמשרד הכי  ביוזמתו טיוטת חוק והעבירה אליו כמה פעמי  מאז פברואר , עזר לדוגמה

˙ ¯ „ Ò ‰‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È „ ¯ ˘ Ó  È „ È ·  Ô È È  ·  ˙ Ï Â Ò Ù ·  ˘ Â Ó È ˘ ‰ בשני  האחרונות  : 
במסגרת  נית  לעשות שימוש רב . אות  יוזמת המדינה, גדל מאוד היק  עבודות התשתית והפיתוח

עבודות אלה ג  אמורות להניב כמויות . בעיקר בעבודות סלילה ומילוי, בחומרי בניי  ממוחזרי 
לכ  ראוי היה שייקבעו כללי  לשימוש בחומרי בניי  . גדולות של פסולת בניי  ועודפי עפר

 .בעיקר בעבודות סלילה ומילוי, ממוחזרי 
ד מפרסמי  מפרטי  לעבודות סלילה המשמשי  בסיס להגשת הצעות "משרד הביטחו  וחל .1

למכרזי  שמפרסמי  משרדי הממשלה וגופי  ציבוריי  רבי  המובילי  פרויקטי  בתחו  הבינוי 
ובעת ביצוע , יותר מארבע וחצי שני  לאחר החלטת הממשלה, 2007ק בספטמבר ר. והתשתיות
פרס  משרד הביטחו  באופ  רשמי תיקו  למפרטי  המאפשר שימוש בחומר גרוס , הביקורת

ד נמצא שרק במהל  "באשר לחל. מפסולת בניי  בעת ביצוע עבודות סלילה ובעבודות אחרות
  מפרט המאפשר שימוש בפסולת בניי  ממוחזרת ד לצר"החלה חל, 2007אוגוסט , הביקורת

 .בעבודות סלילה כמסמ  מחייב במכרזי 
נמצא כי . משרד השיכו  מממ  פרויקטי  של בינוי וסלילה ומפרס  לש  כ  מכרזי  רבי  .2

וממילא לא ,  לא דנה הנהלת משרד השיכו  בהחלטת הממשלה2007מאי  2003בתקופה פברואר 
 תיק  המשרד את התוספת למפרט המיוחד 2007רק בספטמבר . ימושהקיבלה החלטות מעשיות למ

  .ובה הודעה על האפשרות לעשות שימוש בחומרי בנייה ממוחזרי  מפסולת בנייה, למכרזי התשתית
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 סיכו  והמלצות
טר  הוסדר הטיפול בפסולת בניי  בהתא  להחלטת , 2007אוקטובר , במועד סיו  הביקורת

הגדלת היק  המיחזור של ,   הוספת אתרי מיחזור והטמנה מוסדרי בכמה תחומי  ובה: הממשלה
אכיפה על , שיפור הניקיו  ברשות הרבי , הגדלת השימוש בפסולת בניי  ממוחזרת, פסולת בניי 

,  נעשו רק הצעדי  הראשוני  משליכי פסולת בניי  בשטחי  פתוחי  ובאתרי  לא מוסדרי  
 .של כ  הנזקי  לסביבה הולכי  ומחריפי ב. ובתחומי  רבי  א  טר  הוחל בטיפול

מ  הראוי שמשרדי , נוכח התועלת לטווח ארו  למדינה ממיחזור פסולת בניי  או לפחות מהטמנתה
משרד הפני  והמשרדי  העוסקי  בתשתיות , משרד האוצר, ובה  המשרד, הממשלה הנוגעי  בדבר

קבלני  , שנתית שתעודד רשויות מקומיות יקבעו מדיניות כוללת בעניי  זה ויכינו תכנית רב, פיזיות
ויזמי  אחרי  להשקיע במיזמי  ציבוריי  ופרטיי  שיביאו להגדלת שיעורי המיחזור של פסולת 
בניי  ושימוש בחומרי  ממוחזרי  או להטמנת הפסולת באתרי  כדי לעצור את ההשלכה הלא 

  .מוסדרת של פסולת בניי 
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  איסו  מכלי משקה ניקיו  רשות הרבי  
לקביעת תקני  , אחראי לפיתוח תכניות להגנת הסביבה 1המשרד להגנת הסביבה

ובמסגרת , וקדימויות בתחו  זה ולקידו  המודעות לנושאי איכות הסביבה
 1999 ט"התשנ, תפקידו הוא אחראי ג  ליישו  חוק הפיקדו  על מכלי משקה

ק הפיקדו  נחקק כדי להתמודד ע  זיהו  הסביבה חו).  חוק הפיקדו  להל  (
והוא חל על כל מכל , הנגר  ממכלי משקה ריקי  המושלכי  ברשות הרבי 

יבואני  , החוק מחייב יצרני . ק" סמ1,499 100משקה מלא ששווק שנפחו 
,  אגורות בעד כל מכל כאמור25ובתי עסק כהגדרת  בחוק לגבות פיקדו  של 

חזרו לה  ולהשיב את דמי הפיקדו  ששולמו בעבור  לקבל מכלי  ריקי  שהו
החוק מאפשר לעשות חלק מהפעולות . 2וכ  להעביר את המכלי  למיחזור

   איסו& מכלי  ריקי  והשבת דמי הפיקדו  למחזירי המכלי   הנדרשות 
 הקימו יצרני  ורשתות שיווק תאגיד 2001בשנת ". תאגיד מיחזור"באמצעות 

והוא ,  מהתאגיד מעבירי  לו את דמי הפיקדו  שגבומקבלי השירות; 3מיחזור
  .אוס& מכלי  משומשי  ומשיב את דמי הפיקדו  לציבור

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את פעולתו של המשרד להגנת הסביבה 2007אוגוסט  בחודשי  פברואר

  .רדהבדיקה נעשתה במשרד הראשי של המש. ליישו  חוק הפיקדו )  המשרד להל  (
 עיקרי הממצאי 

1.  Ô Â ¯ ˜ Ú"Ì Ï ˘ Ó  Ì ‰ Ê Ó בהתמודדות ע  זיהו  סביבתי הוא עקרו  עיקרו  חשוב  :"‰
ולפיו מי שמזה  את הסביבה בהשלכת מוצר לרשות הרבי  או מי שנהנה ממוצר , "המזה  משל "

לפי . צרי$ לשאת בתשלו  עבור תיקו  הנזק שנגר  לסביבה מאותו מוצר, העלול לזה  את הסביבה
ה  המשווקי  וה  הצרכני  של , בתשלו  האמור צריכי  לשאת ה  היצרני  והיבואני , יקרו  זהע

 .אותו מוצר
נמצא כי תאגיד המיחזור לא . 4חוק הפיקדו  קבע לתאגיד המיחזור יעדי  כמותיי  לאיסו% מכלי 

י  וכי המשרד אישר לו בכל אחת מהשנ, 2006 2002עמד ביעדי האיסו% שנקבעו בחוק לשני  
לאחר שקיבל לכ$ את אישורה של , האמורות להפחית את שיעור האיסו% שנקבע כיעד לאותה שנה

 שמנעו  המשרד לא בח  קוד  לאישורו א  היו גורמי  אובייקטיביי. ועדת הכלכלה של הכנסת
 .מהתאגיד לעמוד ביעדי האיסו%

__________________ 
 ".משרד להגנת הסביבה" אישרה הממשלה את שינוי שמו של המשרד לאיכות הסביבה ל2006ביוני  1
תהלי! "הוא " מיחזור", 1993 ג"התשנ,  לחוק איסו  ופינוי פסולת למיחזור1לפי ההגדרה בסעי   2

עיבוד או השבה של חמרי# או מוצרי# לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או כחמרי 
 ".גל#

 . פרשו רשתות השיווק מהתאגיד2003במהל! שנת  3
יעד איסו  שנתי הוא שיעור מכלי המשקה הריקי# שעל התאגיד לאסו  : היעדי# מבוטאי# באחוזי# 4

 .ת מכלל המכלי# ששיווקו הגופי# המקבלי# ממנו שירותבשנה מסוימ
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וחובת  בעניי  זה , ביבההיצרני  והיבואני  אינ  נושאי  בעלויות הטיפול בנזק שה  גורמי  לס

מתמצית בגביית דמי הפיקדו  והשבת  למי שמחזיר לה  מכלי  ריקי  או העברת  לתאגיד 
": המזה  משל "בנסיבות אלה נפגע עקרו  . 5המיחזור או לקר  לשמירת הניקיו  שמנהל המשרד

שכ  ,  ובעלויות הכרוכות בכ$ נושאי  הצרכני, תאגיד המיחזור אחראי לתפעול מער$ האיסו%
הנדרשי  להקצות כוח אד  , וכ  המשווקי ; מושב לה  רק חלק מדמי הפיקדו  עבור המכלי 

 .ומקומות אחסו  למכלי 
2. ¯ Â Ê Á È Ó ‰  „ È ‚ ‡ ˙  Ï Ú  ˙ Â Ò  ˜  ˙ Ï Ë א  לא יעמוד התאגיד ביעד , על פי החוק  :‰

. צרכני יהיה עליו לשל  לקר  לשמירת הניקיו  קנס שסכומו הוא כפל הפיקדו  שלא הושב ל, איסו%
פחת הקנס שהיה על התאגיד , עקב ההפחתות שאישר המשרד בשיעורי האיסו% שנקבעו לתאגיד

 לא הוטל 2006  ו2003ובשני  , עמידה ביעד האיסו%  בשל אי2005  ו2004, 2002לשל  בשני  
אילו הקפיד המשרד להגנת הסביבה , על פי חישוב שעשה משרד מבקר המדינה. עליו קנס כלל

 2006 2002היה עליו להשית על התאגיד בשני  , עמוד ביעד האיסו% שנקבע בכל שנהשהתאגיד י
 216.5 ההפחתות של שיעורי האיסו% הקטינו את הקנס בכ. ח" מיליו  ש275 קנס בסכו  כולל של כ

 .והקטנה כזאת של הקנס יש בה משו  הטבה ניכרת לתאגיד, ח"מיליו  ש
3. È ¯  ‰ ˜ ˘ Ó  È Ï Î Ó  ˙ · ˘ ‰ ·  ¯ Â · È ˆ ‰  ˙ Â · ¯ Â Ú ÓÌ È אחת ממטרות חוק  :˜

ובכ$ להגביר , הפיקדו  הייתה להניע את הציבור ליטול חלק פעיל בתהלי$ ההשבה של מכלי משקה
אחד התנאי  ההכרחיי  . את מודעותו לצור$ לשמור על איכות הסביבה ואת מעורבותו בנושא
 העלה 2002כבר בדצמבר . להשגת מטרה זו הוא יצירת אפשרות נוחה לציבור להשיב את המכלי 

א  משו  שבמקומות השיווק אי  די , המשרד שהציבור נתקל בקשיי  בהשבת המכלי  הריקי 
. ולכ  הוא נמנע מלהשיב את המכלי , א  משו  שלא תמיד אפשר לקבל בה  שירות, נקודות איסו%

ועקב כ$ מוחמצת השגת מטרה חשובה של , ואול  נמצא שהמשרד לא פעל די להסרת קשיי  אלה
 .שילוב הציבור בהגנה על איכות הסביבה וחינוכו לפעולה יזומה בנדו   החוק 

4. Ô Â È ˜ È  ‰  ˙ ¯ È Ó ˘ Ï  Ô ¯ ˜ ,  הקר  לשמירת הניקיו  פועלת במסגרת המשרד :‰
, קיו י שמירה על הנ   לרכז אמצעי  כספיי  לשמירה על איכות הסביבה,בי  היתר, ומטרותיה ה 

סות המוטלי  על תאגיד המיחזור ועל מי שלא קנ. מניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת למיחזור
 .עמדו בדרישות חוק הפיקדו  מועברי  לקר  ומנוהלי  בחשבו  נפרד

ולא לפני ,  במהל$ השנה  אישרה הנהלת הקר  לשמירת הניקיו  באיחור 2007 2004בשני  
, קדו  את הצעת התקציב השנתי של הקר  לפעולות בענייני חוק הפי תחילתה או בתחילתה כנדרש 

, לדוגמה. ולפיכ$ ג  הגשת הצעת התקציב לאישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת נעשתה באיחור
והתקציב אושר ,  לאישור הוועדה רק במרס אותה שנה2007המשרד הגיש את הצעת התקציב לשנת 

 .באמצע יוני אותה שנה
ספי  שמקור  נמצא כי סכומי התקציב שהקצתה הנהלת הקר  בכל שנה לפעולות הממומנות מהכ
וכי ג  שיעור , בחוק הפיקדו  היו קטני  במידה ניכרת מהסכומי  שהיו צפויי  להתקבל בקר 

 מהתקציב 6% כ, ח" מיליו  ש1.3נוצלו רק , למשל, 2005בשנת : הניצול של התקציב היה מועט
ו% בס: עקב כ$ הצטברו בקר  יתרות גדולות שלא נוצלו). ח" מיליו  ש21.5(שאושר לאותה שנה 

הדבר מלמד שכספי ציבור שנועדו . ח" מיליו  ש67  כ2006ח ובסו% " מיליו  ש50  כ2005שנת 
ושהמשרד לא פעל כדרוש ליישו  , להגברת פעולות הקשורות להגנת הסביבה לא שימשו למטרה זו

  .החוק
__________________ 

 .1984 ד"התשמ, היא הוקמה לפי חוק שמירת הניקיו). הקר) לשמירת הניקיו) פועלת במסגרת המשרד 5
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 סיכו  והמלצות
להקל על על המשרד להגנת הסביבה לפעול לשיפור התנאי  להשבת מכלי משקה ריקי  כדי 

, המקובל עליו, "המזה  משל "כמו כ  עליו לפעול על פי עקרו  . הציבור את השבת המכלי 
ולהטיל ג  על היבואני  והיצרני  של מכלי משקה לשאת בעלויות הכרוכות בטיפול בנזק שה  

הואיל והמשרד הגיע לידי מסקנה שיש צור$ לתק  את חוק הפיקדו  על מכלי . גורמי  לסביבה
ראוי שהוא , בנוגע לכמה סוגיות חשובות וא% החל בהלי$ לתיקו  החוק, 1999 ט"התשנ, משקה

   .יפעל במלוא המר. להשלמת ההלי$
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 פעולות אכיפה בתחומי הגנת הסביבה 
להעניש , פעולות לאכיפת חוקי  להגנת הסביבה נועדו להבטיח את הציות לה 

המשרד להגנת הסביבה . את מפריה  ולהרתיע עברייני  בכוח מפני הפרת 
בצוותא ע  גופי  נוספי  (על אכיפת חוקי הגנת הסביבה , בי  היתר, מופקד

לביצוע פעולות אכיפה עומדי  לרשות המשרד ). 1דוגמת הרשויות המקומיות
,  וחוק מניעת מפגעי 1984 ד"התשמ, חוקי  ותקנות ובה  חוק שמירת הניקיו 

פעולות האכיפה נחלקות להליכי  במישור , על פי חוקי  אלה. 1961 א"התשכ
בי  ,  כוללהלי$ האכיפה במישור הפלילי. הפלילי ולהליכי  במישור המינהלי

 אישו  לבית המשפט או מת  הודעת תשלו  קנס מסוג הגשת כתבי, השאר
הלי$ האכיפה במישור ). או קנסות,  הודעת תשלו  קנס להל   (2בררת משפט

מפעלי  ורשויות לפני נקיטת , המינהלי כולל מת  התראות לבעלי עסקי 
  .צווי סילוק מפגע וצווי  מינהליי  אחרי , הוצאת צווי ניקוי; צעדי 

 פעולות הביקורת
  להל  ( בדק משרד מבקר המדינה את טיפול המשרד להגנת הסביבה 2007ספטמבר  חודשי  יוניב

את סדרי הגשת כתבי האישו  ואת מידת , את ניהול תיקי החקירה, בקנסות שהוא מטיל) המשרד
הבדיקה נעשתה במשרד הראשי של ). אפקטיביות האכיפה(השגת יעדי פעולות האכיפה שהוא נוקט 

אג! תיאו  אכיפה : ת אשכול אכיפה במשרד וביחידות הפועלות במסגרתוביחיד, המשרד
בדיקות השלמה נערכו באג! . הלשכה המשפטית במשרד וחשבות המשרד; והמשטרה הירוקה

  .שבמשרד האוצר) ל" החשכ להל  (החשב הכללי 
 עיקרי הממצאי 

הלי% . הפלילישור אשכול אכיפה במשרד להגנת הסביבה אחראי לאכיפת חוקי הגנת הסביבה במי
 קנס שמטופל בידי אג! מת  הודעות תשלו .  1:   מתבצע בשתי דרכי האכיפה במישור הפלילי 

 הפקת ,3מת  דוחות עברה בידי מי שהוסמכו לכ%: וכולל כמה שלבי )  האג! להל  (תיאו  אכיפה 
ת בקשתו  מועבר א  הגיש הנאש  בקשה לביטול הקנס ; הודעות תשלו  קנס ושליחת  לנאשמי 

 מועברת בקשתו לתובע חיצוני להכנת  א  הגיש בקשה להישפט ;  באג! לקבלת החלטה4לתובע

__________________ 
‡ ˘È˙ ˘ ÁÂ„·58 ¯˜·Ó Ï , "אתרי אשפה בנחלות שביישובי  חקלאיי  במרכז האר "ראו ג  בפרק  1

‰ È„Ó‰) 2007( ,285' מע. 
מקבל ההודעה רשאי להודיע בתו# פרק . הודעת קנס הנמסרת ביד או נשלחת למי שלכאורה עבר עברה 2

 . יו  ממסירת ההזמנה שרצונו להישפט בבית המשפט על העברה90זמ$ של 
ממי שהוכשרו , עשרות אלפי דוחות בשנה על עברות שבוצעו בתחו  איכות הסביבה, המשרד מקבל 3

רשות שמורות הטבע , מפקחי  ברשויות מקומיות, שוטרי , נאמני ניקיו$, ובדי המשרדע: והוסמכו לכ#
מפקחי  . ואחרי ) י" ממ(להל$ (מפקחי  במינהל מקרקעי ישראל , )ג" רט(להל$ (והגני  הלאומיי  

האג* ממיר את דוחות העברה . במשטרה הירוקה של המשרד מוסמכי  לתת הודעות תשלו  קנס
 תשלו  קנס מסוג ברירת משפטשהתקבלו להודעות 

מי שהיוע  המשפטי הסמי# לקבל החלטות בעניי$ הודעות קנס מסוג בררת משפט לרבות : לעניי$ זה 4
 .החלטה על ביטול ההודעה או על הגשת כתב אישו 
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 בעברות  ניהול תיקי חקירה .  2.   האג! אחראי לטיפול בגביית קנסות שלא שולמו. כתב אישו 

ולאחר בדיקת הלשכה המשפטית במשרד החומר מועבר , 5חמורות מנהלת המשטרה הירוקה חקירה
 . חיצוני להגשת כתב אישו  לבית המשפטלתובע

במסגרת זו . משרד מבקר המדינה בדק את האפקטיביות של פעולות האכיפה והגבייה של המשרד
, סכו  הגבייה הכולל ביחס לסכו  הקנסות הכולל שבהודעות תשלו  הקנס שהופקו: נבדקו אלה

נס שהופקו וביחס למספר מספר הקנסות הכולל ששולמו ביחס למספר הכולל של הודעות תשלו  ק
מספר בקשות לביטול קנס שהמשרד לא , סכו  הקנסות שלא נגבה, הכולל של דוחות העברה שניתנו

הבדיקה . מספר הבקשות להישפט שלא טופלו ומש% זמ  הטיפול בכל אחד משלביו, טיפל בה 
 עד כדי כ% בכל שלב יורדי  והולכי  שיעור התועלת והתפוקות; מלמדת שרמת האפקטיביות נמוכה

 .להל  מובאי  הפרטי .  נגבה שלבסו! רק חלק קט  מסכומי הקנס המוטלי  
‰ ¯ È ˜ Á  È ˜ È ˙  ¯ Ù Ò Ó ·  ‰ „ È ¯ È ,Ò  ˜  Ì Â Ï ˘ ˙  ˙ Â Ú „ Â ‰ Â  ‰ ¯ · Ú  ˙ Â Á Â „: 

במספר דוחות העברה , מראשית שנות האלפיי  חלה ירידה ניכרת במספר תיקי החקירה שנפתחו
 תיקי חקירה ובשנת 369 נפתחו 2003 בשנת ,למשל. שניתנו ובמספר הודעות תשלו  הקנס שהופקו

 דוחות עברה 38,087 התקבלו במשרד 2002בשנת ; )63% ירידה של כ( תיקי  137 נפתחו 2006
ירידה דומה חלה במספר ). 37% ירידה של כ( דוחות עברה 23,821 התקבלו בו 2006ובשנת 

 .2006  בשנת11,137  ו2002 בשנת 17,725: הודעות תשלו  קנס שהפיק המשרד
˙ Â Ò  ˜ ·  Ï Â Ù È Ë למי שחשוד בעברה על החוק נית  להמציא , לפי חוק שמירת הניקיו  :‰

 א  לא . שנתיי  מיו  ביצוע העברה בתו%להגיש כתב אישו הזמנה למשפט או , הודעת תשלו  קנס
 יתייש  הקנס בהתא   ולא , ובה  משלוח תזכורת לחייב, שול  הקנס יש לבצע פעולות לגבייתו

הודעת תשלו  קנס שהנתבע ביקש לבטל או השיג על נכונותה ולא ; 6יי  התיישנות עונשי לדי  בענ
נתבע שהודיע כי ; 7התקבלה החלטת תובע לגביה שנה מיו  הגשת הבקשה תבוטל בידי המשרד

 תתייש   ולא , הוא מבקש להישפט ולא לשל  את הקנס יש להגיש את כתב האישו  נגדו בתו% שנה
 .8העבירה

1. Â Ú È ˘Â ˜ Ù Â ‰ ˘  ˙ Â Ò  ˜ ‰  התקבלו במשרד ממי שהוסמכו לכ% 2006 2002 בשני  :¯ 
והאג! הפיק לפיה  , דוחות רבי  התאפיינו ברמה נמוכה ובאי טיפול בה .  דוחות עברה145,000 כ
 .50%  דהיינו נוצר פחת של כ  הודעות תשלו  קנס בלבד 74,000 כ
2. Â Ó Ï Â ˘ ˘  ˙ Â Ò  ˜ ‰  ¯ Â Ú È וכי  וקיי  פער גדול בי   הועלה כי שיעורי הגבייה נמ:˘

בכל אחת מהשני  .  לבי  אלה ששולמו ה  מבחינת מספר  וה  מבחינת סכומיה 9הקנסות שהוטלו
דהיינו הפחת הוא כשני  (36%  מסכומי הקנסות שהוטלו ובממוצע כ40% 32% שולמו 2006 2002

__________________ 
אכיפה וחקירה הפועלת במסגרת אשכול אכיפה של , המשטרה הירוקה היא יחידה ארצית לפיקוח 5

ביקורת קודמת בעניי$ סדרי פעולתה של המשטרה . ה בהתא  למדיניות המשרדהמשרד להגנת הסביב
פעולות אכיפה באמצעות המשטרה "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„·53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2003 הירוקה ראו 

 .381' עמ, "הירוקה
המשרד להגנת הסביבה נוהג להתייחס לעברות מסוג בררת משפט כאל , לעניי$ התיישנות עונשי  6

כ# שבמידה ולא מתבצעות פעולות לגביית הקנס בתו# פרק זמ$ של שלוש שני  , "חטא"מסוג עברות 
 לחוק סדר הדי$ 10לפי הוראות סעי* ". ביצוע העונש"מיו  שהקנס הפ# לחלוט חלה התיישנות לעניי$ 

 .1982(ב"התשמ, ]נוסח משולב[הפלילי 
על כ$ קבע . עד למת$ החלטת התובעאינו קובע מו, שלפיו מוגשת הבקשה, חוק סדר הדי$ הפלילי 7

שא  לא ניתנה החלטת התובע בתו# , בהחלטה מינהלית הנשענת על עקרונות המינהל התקי$, המשרד
 יוביל הדבר לביטול הודעת תשלו  הקנס (שנה מיו  הגשת הבקשה לביטול הודעת תשלו  הקנס 

 .וסגירת התיק
לפיה לא נית$ לקיי  את , ק סדר הדי$ הפלילי לחו230מדובר בהתיישנות דיונית לפי הוראת סעי*  8

 .בית המשפט החליט אחרת, ובנסיבות מיוחדות, אלא א  כ$, המשפט
 .בניכוי הבקשות להישפט והודעות תשלו  קנס שבוטלו לפי החלטת תובע במשרד 9
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ובממוצע , ו מהקנסות שהופק49% 34% שולמו  אשר למספר הקנסות ). שלישי  מסכומי הקנסות
א  משווי  את סכו  הקנסות ששולמו לסכו  דוחות ). 59% דהיינו נוצר פחת של כ (41% כ

 נגבו קנסות 2006 2002בכל אחת מהשני  : העברה שניתנו עולה שקיי  פער גדול מאוד ביניה 
  בשיעור של  ובממוצע ,  בלבד ממספר דוחות העברה שניתנו23% 15%בשיעור של 

 ).80% חת של כדהיינו פ (20% כ
, שיגור דרישה חוזרת לתשלו  הקנס לש  מניעת התיישנות הקנס שיעור גבייה נמו% ואי

רווחי  במשרד , שבעקבותיו מבטל האג! הודעות תשלו  קנס שאי  עוד אפשרות חוקית לגבות 
 הודעות תשלו  קנס ישנות שהופקו 6,635 ביטל המשרד 2005בדצמבר , לדוגמה. שני  ארוכות

קבלת החלטת  אי", "מיצוי הטיפול בה  אי: "העילות לביטול שנרשמו היו. 2003 1999בשני  
 ".התיישנות"ו" לא נית  לאתר את החשודי ", "תובע תו% שנה מיו  קבלת הבקשה

˙ Â Ò  ˜ ‰  ˙ È È · ‚ Ï  È  Â ˆ È Á  ‰ · Â ‚  Ì Ú  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ צור% גביית חובות מחייבי  ל :‰
 הורה 2003בפברואר . רת גבייה חיצוניתשלא שילמו את הקנסות שהוטלו עליה  העסיק המשרד חב

ל למשרד שלא להעביר עוד תיקי חייבי  לחברה זו בשל שכר הטרחה הגבוה שנקבע בהסכ  "החשכ
,  פרס  המשרד מכרז א% הוא נפסל בידי בית המשפט2005אמנ  בשנת . עמה והורה על קיו  מכרז

ל מכרז נוס! ובאוקטובר של "כפרסמו המשרד והחש, בחלו! למעלה מארבע שני , 2007ורק ביולי 
 . טר  החלו החברות בגבייה2008בינואר . אותה שנה נבחרו החברות הזוכות

 הודעות תשלו  קנס בסכו  42,500  לגבייה כ2007 2003כתוצאה מכ% לא העביר המשרד בשני  
האג! ג  לא עשה פעולות למניעת התיישנות  של הקנסות כגו  . ח" מיליו  ש26.3 כולל של כ

מהאמור לעיל . ועקב כ% חלק מהקנסות הללו התיישנו ולא נית  לגבות , יגור תזכורות לחייבי ש
 .נפגעו האכיפה וההרתעה והתועלת של כל ההלי%, עולה שלא מוצו הליכי גבייה

Ì Â ˘ È ‡  È Ë ¯ Ù  Ï Ú  ˙ Â ‚ ˘  אד  שנמסרה לו הודעת תשלו  קנס רשאי להגיש לתובע :‰
 .בקשה לביטולה

 מהודעות תשלו  45% המשרד היה צרי% לבטל כ,  הנהלי  שהוא קבעעל פי, 2007עד ספטמבר 
כיוו  שחלפה שנה ויותר ,  להחלטת התובע של המשרד2005קנס נשוא הבקשות שהוגשו לשנת 

 כבר היה על המשרד   2006באשר לשנת . מיו  הגשת הבקשה בעניינ  ולא התקבלה החלטת תובע
 .ות לאותה שנה ובכ% נמנע מיצוי הדי  מהקנסות נשוא הבקש23% לבטל מאותה סיבה כ

Ë Ù ˘ È ‰ Ï  ˙ Â ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù È Ë אד  שנמסרה לו הודעת תשלו  קנס רשאי להודיע בתו%  :‰
בקשה להישפט מוזנת למערכת . תשעי  ימי  מיו  שהמציאו לו אותה שברצונו להישפט על העברה

לפי .  אישו ממוחשבת לדיווח ומעקב אחר הטיפול בה ומועברת לתובע חיצוני לצור% הכנת כתב
לכ  א  חלפה השנה . יש לשלוח למבקש הזמנה למשפט בתו% שנה מיו  שנתקבלה הודעתו, החוק

 חלה התיישנות של העברה ושל האפשרות להגיש כתב  ולא נמסרה למבקש הזמנה למשפט 
 .10אישו 
 700א% האג! לא העביר לטיפול תובע חיצוני ,  אנשי 1,772 ביקשו להישפט 2006 2002בשני  

עקב כ% התיישנו העבירות ; מהודעות תשלו  הקנס האמורות לצור% הגשת כתב אישו ) 40% כ(
עוד נמצא כי טיפול האג! . שבגינ  נמסרו הודעות תשלו  הקנס ולא מוצה הדי  ע  החייבי 

 יו  ממועד הזנת הבקשה להישפט 115בממוצע עברו : בבקשות הנאשמי  להישפט אר% זמ  רב
.  ממועד העברתה לתובע חיצוני ועד להגשת כתב אישו   יו  151יצוני ועוד ועד העברתה לתובע ח

ממועד הזנת נתוני הבקשה להישפט ועד הגשת כתב , שה  כתשעה חודשי ,  יו 266בממוצע עברו 
 .אישו 

__________________ 
 . לחוק סדר הדי$ הפלילי230סעי*  10
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Ì Â ˘ È ‡  È · ˙ Î  ˙ ˘ ‚ בעברות חמורות פותחת המשטרה הירוקה תיק חקירה לש  הגשת  :‰

שבה  מחליטה הלשכה המשפטית להגיש כתב אישו  מועבר במקרי  . כתב אישו  לבית המשפט
 .התיק לתובע חיצוני שהוסמ% לכ% להגשת כתב אישו 

והדבר עלול לפגוע בהרתעה ובאפקטיביות של , הבדיקה העלתה כי הטיפול בתיקי החקירה ארו%
 מש% הטיפול הכולל ממועד ביצוע העברה ועד הגשת כתב האישו  על ידי תובע חיצוני: האכיפה

בחוק ובהנחיות הפנימיות של המשרד יש הגבלה על , כאמור. יותר משנתיי ,  יו  בממוצע776היה 
ועל כ  התמשכות ההליכי  גרמה לכ% שבחלק מ  ; פרק הזמ  שבו נית  וראוי לנקוט הליכי אכיפה

 .המקרי  לא הוגשו כתבי אישו 
Ë Ù ˘ Ó ‰  È ˙ · ·  Â Ï Ë Â ‰ ˘  ˙ Â Ò  ˜  ˙ È È · פט בכתבי  תקבולי קנסות שהטילו בתי המש:‚

מועברי  לקר  לשמירת הניקיו  , אישו  שהגיש המשרד בעברות על החקיקה לשמירה על הסביבה
בדיקת התשלומי  ששילמו חייבי  במדג  קנסות . מכוח הוראות מיוחדות בחקיקה)  הקר  להל  (

 64%.  בלבד22%שבדק משרד מבקר המדינה העלה כי שיעור הקנסות ששולמו והועברו לקר  היה 
הקר  לא פעלה לגביית הקנסות שלא . חייבי  לא שילמו כלל את הקנס שפסק בית המשפטמה

 .שולמו
התיישנות  , גבייה מספקת של קנסות משרד מבקר המדינה מעיר למשרד להגנת הסביבה כי אי

  .וביטול  הגור! פוגעי  בשוויוניות ביחס לאלה ששילמו אות  כדי  ופוגמי  בהרתעה ובאכיפה
 ותסיכו  והמלצ

א% הישגי , המשרד להגנת הסביבה משקיע מאמצי  ואמצעי  רבי  במער% האכיפה והגבייה
. המשרד בכל הקשור לניהול תיקי חקירה בזמ  סביר ולגביית קנסות ירודי  מאוד כבר שני  אחדות

באגפי  ובמחוזות של , גביית קנסות הופכת את שרשרת הפעולות הנעשות במשטרה הירוקה אי
 . המשפטית לפעולות סרקהמשרד ובלשכה

 הפסד כספי ניכר לקר  שמממנת פעולות למע   ביצוע פעולות אכיפה משמעויות קשות ובה   לאי
אובד  ההרתעה ופגיעה בשוויוניות ביחס לאלה ששילמו , איכות הסביבה ולש  ניקיו  רשות הרבי 

 .את הקנסות כדי 
על המשרד לבחו  את המבנה . ועל המשרד לפעול להעלאת שיעורי הגבייה של קנסות שהוטל

את תפוקות עובדיו ואת יכולתו להשלי  את , את חלוקת העבודה בו, הארגוני של אג! תיאו  אכיפה
  .פעילות השטח של המשרד ושל נאמני הניקיו 
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   משרד החו 
 רכישות וניהול מצאי , ל"הטיפול בנכסי  בחו

ל שבה  משוכני  "מופקד על נכסי המדינה בחו)  המשרד להל  (משרד החו  
החטיבה . משרדי הנציגויות ומתגוררי  ראשי נציגויות ושליחי  אחרי 

על תחזוקה שוטפת , בי  היתר, מופקדת)  החטיבה להל  (למשאבי  חומריי  
על הספקת הריהוט והציוד לנציגויות , ל"של נכסי המדינה בחוועל שיפו  

בשני  . על רכישת כלי רכב ועל ניהול המצאי של כל הנכסי , ולדירות השרד
 23  היה תקציב החטיבה להספקת ריהוט וציוד ולשיפו  מבני  כ2006  ו2005

ליו   מי20 ח וכ" מיליו  ש22 וההוצאה הייתה כ, ח" מיליו  ש21 ח וכ"מיליו  ש
  . בהתאמה, ח"ש

 פעולות הביקורת
רכישות של רהיטי  וציוד , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2007יולי  בחודשי  פברואר

ענייני  תקציביי  ותכניות העבודה , ל ורישומ  ברשימות המצאי"לנציגויות ולדירות שרד בחו
עוד נבדקו . 2007  ו2006  השנתיות של מחלקת נכסי  ושל מחלקת תכנו  ובינוי שבחטיבה לשני

ל תו" התמקדות ברכישת מגרש לבניית שגרירות ומגורי "מכירה ורכישה של נכסי  בחו, שיפו!
  .ה שבניגריה'שליחי  באבוג

 תכניות עבודה שנתיות
למחלקת תכנו  ובינוי שבחטיבה אי  תכנית עבודה שנתית אלא רשימה של מיזמי  בביצוע ומיזמי  

במחלקת נכסי  .  הוצאות ובלי פרטי  על הפעולות שיש לעשות בה מתוכנני  בלי אומדני
.  ולא היו בה אומדני ההוצאות הצפויות2006שבחטיבה לא גובשה תכנית עבודה שנתית לשנת 

,  הכינה מחלקת נכסי  תכנית עבודה שנתית שבה פורטו הפעולות המתוכננות2007לקראת שנת 
  . יות והמועד שבו מתוכננת הפעילותאול  רק בחלק  צוינו אומד  ההוצאות הצפו

 היבטי  תקציביי 
. שבראשו חשב המשרד, ל מחולק בי  החטיבה ובי  אג% הכספי "התקציב לטיפול בנכסי  בחו

ריכוז תקציב הטיפול בנכסי  ביחידה אחת אי  תמונה מלאה על ההוצאה הכוללת בתחו   בגלל אי
בשל הפיצול התקציבי הופנו בקשות של . גמתזה ויעילות המעקב אחר ההוצאות והבקרה עליה  נפ

המטופל , נציגויות לאשר לה  תקציב עבור שיפוצי  ואחזקה ג  לחטיבה א% שבתקציב הנציגויות
 . בדר" זו ה  השיגו תקציבי  גדולי  יותר. יש סעיפי  שמיועדי  לכ", על ידי אג% הכספי 
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מ ומהחזרי  בגי  הוצאות של גופי  "מהחזרי מע, למשרד הכנסות ממכירות של פריטי ריהוט וציוד

. הכנסות אלו נרשמו כהוצאה בתקנות הרשאה להוצאה של החטיבה. שוני  שהמשרד שיל  עבור 
פע  בעת רכישת המוצר או השירות ופע  כאשר : סכומי  אלה נרשמי  אפוא כהוצאה פעמיי 

  .וח של ההוצאותהתאמה חשבונאית וניפ התוצאה היא אי; מוחזר למשרד חלק מהתשלומי  האלה
 מכירת  ורשימת המצאי שלה , רכישת רהיטי  וציוד

לא נקבעו אמות מידה ברורות להחלפה של פריטי ריהוט )  התקנו  להל  (בתקנו  שירות החו! 
וההחלטה נתונה לשיקול דעת  של , וציוד בנציגות ובדירות שרד או לרכישת פריטי  חדשי 

 . החטיבה וקצי  המינהלה
בעלות של מאות , בעיקר עבור דירות השרד,  נרכשו פריטי ריהוט וציוד רבי 2006 2004בשני  

ממסמכי . אול  נמכר רק חלק קט  מפריטי הריהוט והציוד המשומשי  שהיו בה , אלפי שקלי 
 .אפשר לדעת מה נעשה בריהוט המשומש המשרד אי

ת לשמש כלי מעקב שאמורו, למערכת הממוחשבת של רשימות מצאי הרהיטי  והציוד של המשרד
לא הוכנסו כל הנתוני  הנדרשי  ליד כל פריט וחלק מהפריטי  , ובקרה על רכוש המשרד בנציגויות

  . לא נרשמו כלל2006  ו2005שנרכשו בשני  
 ל ומכירת "רכישת נכסי  בחו

 החליטה הנהלת 2001בשנת . ה תהיה עיר הבירה במקו  לאגוס' קבעה ניגריה שאבוג1991 ב
והמשרד החל בהלי" רכישת מגרש פרטי , עברת השגרירות לעיר הבירה החדשההמשרד על ה

באמצעות חברה ישראלית הפועלת במקו  כדי לבנות עליו את משרדי השגרירות ואת מגורי 
נאותה ועל התנהלות לקויה וממושכת של  הממצאי  שהועלו מלמדי  על היערכות בלתי. השליחי 

הלי" הרכישה . יינויות ומשאבי  רבי  הוצאו על דיור זמניזמ  יקר בוזבז בהיד; המשרד בעניי 
ובפרק זמ  זה הוציא המשרד כשני מיליו  דולר לתכנו  , 2007  ל2001בי  , נמש" כשש שני 

לשכירות ולשיפוצי  , לדיור הזמני של השגרירות והשליחי , לתשלומי  לבית מלו , המתח 
 המשרד את המגרש הפרטי אלא מגרש אחר בסופו של דבר לא רכש. במבני  השכורי  הזמניי 

ואול  בסו% אותה שנה חזר בו המשרד מסיבות שונות מכוונתו ). 2007 ב(בהקצאה ממשלתית 
 . לרכוש ג  את המגרש הזה והחל לפעול לביטול הרכישה

בדיו  על : הלי" בחירת החברה שהייתה אמורה לבנות את המתח  על המגרש הפרטי היה לקוי
מהנדס החטיבה הוא ; דבר הנוגד כללי מינהל תקי , תת% נציג של אחת החברותהצעות המחיר הש
בכ" הייתה . פסל חלק מה  וא% ניהל משא ומת  ע  אחת החברות המציעות, שבדק את ההצעות

 .פגיעה בֶעקרו  שוויו  ההזדמנויות ובהוגנות כלפי כל המציעי 
במדינות אלה אי  (ו נציגויות בעבר  מבני  ששימש11 היו בבעלות המדינה בכמה מדינות 2006 ב

אחד מ  השניי  מניב תשואה נמוכה ממה שנית  היה . שניי  מה  הושכרו). נציג ישראלי תושב
, ושאר הנכסי  היו נטושי , שני נכסי  אחרי  הושאלו לגופי  ישראלי  ציבוריי  בחינ . להשיג

  . חזקת מקצת הנכסי  האלה דולר בשנה על א80,000 המשרד הוציא כ. חלק  במצב פיזי גרוע
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 סיכו  והמלצות
על החטיבה להקפיד על הכנת תכניות עבודה שנתיות מפורטות הכוללות את הפעולות ואת אומד  

ל בתקנות "על המשרד לפעול לריכוז התקציב על הטיפול בנכסי המדינה בחו. סכומי ההוצאות בגינ 
 .  מעקב ופיקוחשבתקציב החטיבה ולרכז את כל ההוצאות על כל מיז  לש 

נוכח חילופי הגברי התדירי  בנציגויות והעובדה שהמשרד מממ  רכישות בכל שנה בסכומי  
יש להשלי  את רשימת המצאי של הפריטי  לצורכי פיקוח , ניכרי  עבור הנציגויות ודירות השרד

יע  דיווח על המצאי ולהשק1על המשרד לדרוש מקציני המינהלה. ולהבטיח שרכוש המשרד יישמר
 .מאמ! למכור פריטי  שאפשר למכר 

כאשר המשרד מתכנ  לרכוש מבנה או מגרש ולבנות עליו מבני קבע לנציגות עליו לנקוט את כל 
האמצעי  האפשריי  כדי שהעובדי  יעברו למבני הקבע החדשי  בלי להתגורר תקופת ביניי  

 . ולמיצער שתקופת הביניי  תהיה קצרה ככל האפשר, במגורי  זמניי 
ואת הנשארי  עליו לתחזק ולהשכיר ; ל יש למכור"על המשרד להחליט אילו מנכסי המדינה בחו
  .כדי לצמצ  את הוצאותיו עליה  ככל האפשר

__________________ 
הכספי  והמשק ולעיתי  ג  לפעולות , קציני מינהלה בנציגויות אחראי  לפעולות המינהלה  1

 . הקונסולריות
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 בבלגרד , פתיחת השגרירויות בזאגרב
  וניהול הובברטיסלב

 161  ב1 נציגויות לא תושבות85  נציגויות תושבות ו97 היו לישראל 2007בשנת 
בעקבות כינו  יחסי  , בי  היתר, במש  השני  נפתחו ונסגרו נציגויות. מדינות

) משרד ה להל  (משיקולי  תקציביי  של משרד החו% , דיפלומטיי  או ניתוק 
 נציגויות 20  פתח המשרד יותר מ1990מאז . ומשיקולי  מדיניי  או כלכליי 

באסיה , במרכז אירופה, תושבות חדשות במדינות ברית המועצות לשעבר
  . ובאמריקה הלטינית
 פעולות הביקורת

את תהליכי ההקמה של שתי , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2007נובמבר  בחודשי  אוגוסט
, 2006  ו2005שנפתחו בשני  , )סלובקיה(ובברטיסלבה ) קרואטיה(בזאגרב , רויות חדשותשגרי

הבדיקה התמקדה ). סרביה(של השגרירות בבלגרד ) 1997בשנת (ואת תהליכי הפתיחה מחדש 
כמו כ  נבדק התפקוד של . בפעולות המשרד לאיתור נכסי  למשרדי השגרירויות ולמגורי השגרירי 

  . כספי  וניהול כוח האד , ות הללו בעיקר בענייני מינהלכל אחת מהשגרירוי
 עיקרי הממצאי 

א' על פי שרוב , במשרד אי  תהלי& מתועד של החלטותיו ושל הפקת לקחי  מפתיחת נציגויות
 . הפעולות הכרוכות בכ& צריכות להיעשות בהקמת כל נציגות

יתור בית השגריר בזאגרב נמש& תהלי& איתור המבני  למשרדי השגרירות בבלגרד ובברטיסלבה וא
ולכ  נאלצו משרדי השגרירויות והשגריר ומשפחתו לשכו  בבתי מלו  לתקופות ארוכות של , זמ  רב

השהייה של השליחי  ושל משרדי השגרירות בבתי מלו  . והדבר גר  הוצאות גדולות, כמה חודשי 
מת במהל& התקי  של במש& חודשי  אינה יאה לנציגות רשמית של המדינה ולעתי  א' פוג

על המשרד להיער& בעוד מועד כדי שהשליחי  ומשרדי השגרירויות ישוכנו מיד ע  . פעילותה
 . 2בוא  במגורי קבע

)  התקנו  להל  (אי  בתקנו  שירות החו) . על השגרירי  להכי  תכניות עבודה שנתיות מפורטות
מידת ,  בדבר מתכונת התכניותובכלל זה הנחיות, הנחיות הנוגעות לתכניות העבודה השנתיות

תכניות העבודה שהמציאו שלושת השגרירי  למשרד לשנת . הפירוט הנדרשת בה  ובדיקת ביצוע 
 .  היו כלליות וחסרו בה  פרטי 2007

עקב יחסי העבודה העכורי  שנוצרו בשגרירות בזאגרב שיגר המשרד לשגרירות עובדי  מ  האר) 
הדיווחי  . חיות או בסמכויות לביצוע פעולות לשינוי המצבא& לא צייד אות  בהנ, לבחינת המצב

א& המשרד הסתפק , שמסרו בעקבות ביקוריה  בשגרירות ציירו תמונה עגומה של מערכת יחסי  זו

__________________ 
אל נציגות קבועה היא מיוצגת על ידי שגריריה במדינות סמוכות או שגרירי  במדינות שבה  אי  לישר  1

 .מואמני  לה  שיושבי  בישראל
 .647' עמ, "רכישות וניהול מצאי, ל"הטיפול בנכסי  בחו"ראו את הפרק   2
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היה על משרד החו) להיות נחר) יותר בטיפולו במערכת יחסי . במעקב ולא נקט צעדי  ממשיי 

 . צעד אפשרי לשינוי המצבהעבודה הגרועי  ששררו בשגרירות ולנקוט כל
השגרירות בבלגרד הקימה פורו  של אנשי עסקי  ישראלי  לקידו  הקשרי  הכלכליי  בי  ישראל 

מ  הראוי . נמצא כי חברי  בפורו  מימנו את מסיבת הפרדה של השגרירה הקודמת. לסרביה
ומות למימו  ובכלל זה יחליט א  מותר לגייס תר, שהמשרד יקבע את אופ  מימו  אירועי הפרדה

 . ויסדיר זאת בהנחיות מפורטות, אירוע כזה
אול  לא נמצאו מסמכי  , השגרירה הקודמת בבלגרד קיבלה מתנות מהמשתתפי  במסיבת הפרדה

המעידי  כי השגרירה והמשרד פעלו לפי ההוראות המחייבות בעניי  קבלת מתנות בידי עובד 
 . ציבור

תרומות למימו  אירועי תרבות ובה  אירועי יו  העצמאות השגרירויות בזאגרב ובבלגרד גייסו כספי 
הדיווחי  . בלי לדווח עליה  למשרד ובלי לקבל אישור מראש לשימוש בה  כפי שנדרש בתקנו 

למשרד על עלויות האירועי  ועל ההכנסות בגינ  לא תאמו את ההוצאות וההכנסות כפי שנרשמו 
לפיכ& למשרד לא היה כלי לפיקוח על . רויותבדוחות הפנימיי  ובכרטיסי החשבונות של השגרי

 . הניהול הכספי של האירועי 
, קצינות המינהלה בשגרירויות בזאגרב ובבלגרד לא מילאו כראוי את המשימות שהוטלו עליה 

על המשרד להפיק לקחי  . וטיפול  בתחומי הכספי  וניהול החשבונות וכ  בכוח האד  היה לקוי
קצינות המינהלה בשגרירויות אלה ולמנות לנציגויות קציני מינהלה מהליקויי  בתפקוד  של שתי 
שיוכלו להתמודד ע  המשימות הכרוכות ה  בהקמת נציגות חדשה , בעלי ניסיו  וכישורי  מתאימי 
  . וה  בניהול השוט' של נציגות

 סיכו  והמלצות
 המתקבלות בה  על המשרד להעלות על הכתב את הנאמר בדיוני  על הקמת נציגות ואת ההחלטות

תרשומות אלה יוכלו לשמש . ולהביא  בצורה מסודרת לידיעת העובדי  שיעסקו בהקמת הנציגות
את המשרד ג  כבסיס למעקב אחר יישו  ההחלטות וג  לכתיבת נוהל לכל שלבי ההקמה של 

 . נציגויות חדשות
הנעשה בה  ומחובתו של המשרד להיות מעורב בכל , ל"השגרירויות ה  שלוחות המדינה בחו

 . ולפקח כראוי על ניהול  ג  בתחומי המינהל והכספי  וניהול כוח האד 
מ  הראוי .  על ליקויי  דומי  לאלה שהועלו בדוח זה3מבקר המדינה כבר העיר בדוחות קודמי 

   .שהמשרד יפיק לקחי  מהערות המבקר בדוחות אלה ויישמ  לגבי כלל השגרירויות
__________________ 

3  ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈË·È‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„) 2006( ; בעניי  רישו  המתנות במשרדי
בעניי  קבלת מתנות בידי ; 227"225' עמ, בפרק על משרד החו(, )È˙ ˘ ÁÂ„51·) 2001 הממשלה ראו 

בעניי  ; 949"947' עמ, "היבטי  בפעולות מפעל הפיס"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2007 עובדי ציבור ראו 
 . 504' עמ, בפרק על שגרירות ישראל בבריטניה, )È˙ ˘ ÁÂ„57· ,)2007 גיוס תרומות ראו 
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המאבק בתופעת הבריונות ואירועי האלימות 

 במוסדות החינו 
הכוללת תוקפנות מסוגי  , האלימות היא התנהגות עוינת של אד  כלפי זולתו

אירועי . ובתו  כ  הפרת נורמות חברתיות ודפוסי התנהגות מקובלי , שוני 
ניות והשחתת פגיעות מי, ובכלל  פגיעות פיזיות, האלימות במוסדות החינו 

ולא , לעתי  של תלמידי  חריגי , מתרחשי  בעת התפרצויות אקראיות, רכוש
 הבריונות ). אירועי האלימות להל  (תמיד ה  מעידי  על התרבות המוסדית 
מינית או , המערב הכאבה פיזית, היא דיכוי מתמש  או אירוע חד פעמי

תלמיד או קבוצת  בידי   פיזית או רגשית  של תלמיד חלש , פסיכולוגית
תופעת הבריונות היא עניי  ).  תופעת הבריונות להל  (תלמידי  חזקי  ממנו 

  .בעיקר בגילי  של בתי הספר היסודיי  וחטיבות הביניי , שבשגרה
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את דרכי התמודדותו של משרד החינו  2007אוקטובר  בחודשי  ינואר
הבדיקה נעשתה במטה המשרד .   תופעת הבריונות והאלימות בבתי הספרע)  המשרד להל  (

, במסגרת הבדיקה נעשו ביקורי  במחוז חיפה ובמערכת החינו  של העיר אילת. ובמחוזותיו
בדיקות השלמה נעשו בעמותות העוסקות במת  ". עיר ללא אלימות"המפעילה את מודל התכנית 

יצוי  שמשרד מבקר המדינה בדק בשנת . פגיעות מיניותייעו# וטיפול לתלמידי  שהיו מעורבי  ב
   .1"טיפול משרד החינו  באלימות בבתי הספר" את 2000

 עיקרי הממצאי 
החברתית ,  לא חל שינוי ממשי בשכיחות מעשי הבריונות הפיזית2006 1999במהל  השני  

 הטרדות או הצקות בשני  אלו כשליש מהתלמידי  היו קורבנות למעשי .והמינית במוסדות החינו 
) 2006 2005(ה "בסקר ארצי שנער  בשביל המשרד בשנת הלימודי  התשס. בשטח בית הספר

.  מהתלמידי  דווחו שקיללו או העליבו אות  לפחות פע  אחת בחודש שקד  לסקר80% נמצא שכ
 6.5%; 19.4%ומאירועי אלימות , 26.6%מהטרדה מינית ,  מהתלמידי 58.5% מבריונות סבלו כ

 .התלמידי  אוימו בנשק בבית הספרמ
__________________ 

1   È˙ ˘ ÁÂ„51· ' ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2001( ,60 40' עמ. 
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שתמונת , בקרב כל המומחי  העוסקי  בחקר הבריונות והאלימות בבית הספר שוררת תמימות דעי 

שכיחות  הרבה של תופעות אלה גורמת . המצב המצטיירת מהממצאי  היא קשה ומדאיגה
לימות קשי  ולהבניה של מעשי א, לשחיקת  של כללי היסוד בכל הנוגע להתנהגות בבית הספר

  . לבריונות ולאלימות שהתלמיד חווה בבית הספר יש השפעה ישירה על רמת הישגיו. יותר
 המסגרת המינהלית ומדיניות המשרד

  משרדיות וועדות מומחי   בי ,  משרדיות בעשור האחרו  הוקמו כמה ועדות ממלכתיות  .1
 דוח הכולל תכנית 2001נת שהגישה בש, ועדת וילנאי: לרבות אלה, להתמודדות ע  האלימות

; ) דוח ועדת וילנאי להל  (לאומית לצמצו  האלימות בקרב ילדי  ונוער במערכת החינו  בישראל 
ר ועדת השרי  למאבק באלימות "שהגישה תכנית לאומית למאבק באלימות ליו, ועדת גימשי

 לאשר תכנית 2 החליטה הממשלה2005בדצמבר . 2001במאי )  ועדת השרי  להל  (ולאכיפת החוק 
כ "ח, לית המשרד דאז"משרדית בראשות מנכ שגיבשה ועדה בי , ארוכת טווח למאבק באלימות

 .בשביל ועדת השרי , רונית תירוש
; א. לא אחת מהמלצות ועדת גימשי יושמה במלואה; עיקר המלצות דוח ועדת וילנאי לא יושמו

 . ועדת השרי  לא יצאה לפועלוהתכנית המלאה של ,  לא בוצעה2005החלטת הממשלה מדצמבר 
, היא) י" אג. שפ להל  (ייעוצי שבמשרד  תפיסתו התיאורטית של השירות הפסיכולוגי .2

 לא 2006 1997בשני  . שהמפתח להורדת רמת האלימות תלוי בטיב האווירה והאקלי  הבית ספרי
ו המעידי  שאי  חר. נתוני המחקרי  שהיו בידי, בח  המשרד חלופות לתפיסת האקלי  הבית ספרי

. שינוי מגמה במעשי הבריונות והאלימות במוסדות החינו  ולמרות המלצות הוועדות האמורות
כדי לדעת א  היו סטיות , י"בקרה והפקת לקחי  מחו# לשפ, המשרד לא הקי  מנגנוני מעקב

 . י"מהיעד או מדרכי הפעולה שקבע שפ, מהנחות היסוד
המשרד לא כלל בבסיס . דדות ע  הבריונות והאלימותאי  במשרד גו. שאחראי בלעדית להתמו

ואי  בידיו נתוני  בדבר הסכו  הכולל , התקציב שלו את מימו  תכניות המניעה והטיפול השונות
 . שהוצא למטרה זו בשני  האחרונות

ל "י אי  נתוני  באיזו מידה ממלאי  בבתי הספר אחר הנהלי  והוראות חוזרי מנכ"בידי שפ .3
המשרד לא הקי  מנגנו  לאכיפה יעילה של נוהלי .   המשמעת והאקלי  הבית ספריהמשרד בתחו

שעליה  , ואילו המפקחי  במחוזות, ההתמודדות ע  תופעת הבריונות והאלימות במוסדות החינו 
  .אינ  ממלאי  את תפקיד  בתחו  זה כראוי, מוטלת האחריות לכ 

 סמכויות הצוות החינוכי
כלפי , המורי  והגננות, ובה  מנהלי בתי הספר, אנשי הצוות החינוכיהאחריות המשפטית של  .1

המשרד לא . התלמידי  הושוותה בפסיקה לחובות המוטלות על ההורי  לדאוג לשלו  ילדיה 
 . הקנה לצוות החינוכי סמכויות מתאימות למילוי אחריות זו

חל כרסו  יחסי בסמכויות , ע  התרחבות תופעת הבריונות והאלימות בבתי הספר, בשני  האחרונות
אמנ  המטה הציג תכניות מערכתיות לטיפול בנושא אול  נוהלי המשרד לא שונו . הצוות החינוכי

 . בעקבות זאת
__________________ 

 .4502' החלטה מס  2
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. יש קושי רב לייש  את נוהלי המשרד בדבר חובת הכנת תקנו  משמעת במוסדות החינו  .2
יישו  של כללי התנהגות שישמש מודל לבתי הספר לניסוח ול, המשרד לא פרס  תקנו  לדוגמה

 . מחייבי 
נוהלי המשרד אינ  נותני  בידי המורי  אמצעי אכיפה וענישה על הפרת כללי ההתנהגות  .3

ל יש הוראות העוסקות בסמכויות מנהל להשעות תלמידי  "בשלושה חוזרי מנכ. במוסד החינוכי
, קדימי  שיש לנקוטהצעדי  המ, א  יש ביניה  סתירות בנוגע למש  ההשעיה, לפרק זמ  קצוב

  . ובעניי  מת  או אי מת  זכות ערר לתלמיד המושעה ולהוריו, הגור  המאשר השעיה
Ì È „ È Ó Ï ˙ ·  Ì È „ È Ó Ï ˙  ˙ Â Ú È ‚ Ù ·  ˙ Â · ¯ Ú ˙ ‰ 

תו  הפעלת "כי בריב אלי  בי  תלמידי  חייב המנהל או המורה להתערב , ל קובע"חוזר מנכ .1
י  מה ה  האמצעי  הפיזיי  שמותר נוהלי המשרד אינ  מגדיר". כוח סביר להפרדה ביניה 

 .ואשר בגינ  יקבל איש הצוות גיבוי מלא מ  המשרד, להשתמש בה  כדי להפריד בי  ניצי 
ונמנעי  , אנשי הצוות החינוכי מתקשי  לקיי  את חובת  להפריד בקטטות בי  תלמידי  .2

חשש מתביעות בשל ה, הטרדות ותקיפות של תלמידי  אחרי , מלהג  על תלמידי  מפני הצקות
היה על המשרד לנסח כללי  . משפטיות של תלמידי  והוריה  על שימוש בכוח פיזי נגד  שלא כדי 

ולהבהיר מה ה  , ברורי  להתמודדות אנשי הצוות החינוכי ע  מעשי הבריונות והאלימות הנפוצי 
 . אול  הוא לא עשה כ , הפעולות האסורות על פי די 

ל פגיעות מיניות של תלמידי  בתלמידי  חייבו את מערכת החינו  אירועי  חוזרי  ונשני  ש .3
המשרד לא העמיד לרשות הצוותי  החינוכיי  כלי  . לקבוע נהלי  ברורי  לטיפול באירועי  אלו

  . יעילי  לטיפול משמעתי בתלמידי  תוקפי  במגוו  אירועי  של אלימות מינית
 Ï Ú  ‰ · Â ‚ ˙"˙  Î Ò Ó  ˙ Â ‚ ‰  ˙ ‰  È · ˆ Ó " 
 בנהלי  הנחיות ברורות להתמודדות הצוות החינוכי ע  מצבי התנהגות אלימה המשרד לא קבע

המשרד ג  לא . וא. לא קבע את גבולות התגובה לצור  ריסו  התפרצויות של תלמידי , ומסכנת
, קבע נהלי  המסמיכי  את אנשי הצוות החינוכי לנקוט צעדי  ממשיי  בתגובה על אירועי אלימות

  .לפי תלמידי  שנוהגי  תדיר באלימותולשלב תגובות מרסנות כ
 זכויות התלמיד וזכויות המורה

. בנוהלי המשרד אי  פירוט של אמצעי ההגנה שמוסמ  לנקוט מורה שהותק. בידי תלמיד .1
שיבטיחו את זכותו לעבוד בסביבה בטוחה , המשרד לא קבע נהלי  המפרטי  את זכויות המורה

 .ומוגנת
 א"התשס, כת החינו  רואי  באופ  יישו  חוק זכויות התלמידרוב המורי  והמנהלי  במער .2

ג  לאחר קבלת . דבר שמגביל את סמכויותיה  במאבק בבריונות ובאלימות של תלמידי , 2000
, לא פעל המשרד להטמעת הוראות החוק הכוללות את השמירה על כבוד המורה, תלונות בעניי  זה
 .במוסדות החינו 

אלא לאחר שניתנו לו , סר להרחיק לצמיתות תלמיד ממוסד החינו חוק זכויות התלמיד או .3
לא יורחק התלמיד )  תקופת הביניי  להל  (עד לקבלת ההחלטה בערר ; ולהוריו זכויות שימוע וערר

א נקבע בתקנות ובנוהלי המשרד הסדר מפורש בנוגע למעשי  חמורי  שבגלל  ל. מבית הספר
את שלומ  של תלמידי  , הביניי  מסכנת את שלומושהייתו של התלמיד בבית הספר בתקופת 
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בתי הספר מנועי  מלהרחיק תלמידי  המעורבי  , לפיכ . אחרי  או את שלו  הצוות החינוכי

באופ  קבוע במעשי אלימות ומשבשי  את החיי  במוסד החינוכי עד לקבלת החלטה בערר 
 .בעניינ 

לאחר ששמע את התלמיד והוריו החלטה בהלי  הערר יקבל מנהל המחוז , על פי החוק .4
המורה הנפגע או התלמיד הנפגע , ועד ההורי  של בית הספר, מנהל בית הספר. בוועדת השימוע

. ואי  לה  זכות להציג את טיעוניה  לפני ועדת השימוע, והוריו אינ  רשאי  לטעו  בהלי  הערר
 ההרחקה ואת הנהלי  ולא בח  את האפשרות לתק  את תקנות, המשרד לא קיי  דיו  בנושא זה
חר. תלונות שהוגשו למשרד ממורי  ומנהלי  על פגיעה , ל"שנקבעו בעקבותיה  בחוזר מנכ

  .בזכויותיה 
‰ ‡ ¯ Â ‰  È „ · Â Ú  ˙ ¯ ˘ Î ‰ 

והמשרד אינו , המוסדות להכשרת מורי  אינ  מכשירי  את פרחי ההוראה להתמודד ע  התופעה
להתערבות בקטטות בי  תלמידי  , עתמקנה לעובדי ההוראה כלי  מקצועיי  לאכיפת כללי משמ

  . ולאיתור קורבנות אלימות ופגיעות מיניות
 מער  הניטור

ועל גורמי השפעה , הניטור נועד לתת תמונת מצב של היק. תופעת הבריונות והאלימות בבתי הספר
, מערכת ניטור לאומית"המשרד לא הקי  . שנמצאי  במרכז פעולות ההתערבות שהמשרד נוקט

כפי ". ולבחינת גורמי  המשפיעי  עליה, למדידת היק. האלימות, ל אחת לשנהאשר תופע
 .שהמליצה ועדת וילנאי

ולא הפיק ממנו , המשרד לא הקי  מאגר נתוני  המבוסס על המידע הנצבר ביחידות המשרד .1
 . נתוני  לצורכי ניטור ארצי של תופעת הבריונות והאלימות

טי  מי ה  הגורמי  המוסמכי  החייבי  לדווח על ק  קובע,1977 ז"התשל, חוק העונשי  .2
ולפיו על מנהלי בתי , ל הרחיב את חובת הדיווח הסטטוטורית"חוזר מנכ. שנעברה בו עבירת מי 

א  המעשה שהקטי  , הספר לדווח למשטרה על כל מעשה מגונה בפומבי וחשד לסחיטה באיומי 
ל אינו כולל סנקציות נגד מי "חוזר המנכ. יתהמהווה עבירה פליל, נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני

 . שאינו מקיי  את חובת הדיווח האמורה
על מנהלי מוסדות חינו  , 2005מדצמבר , 1949 ט"התש, על פי תיקו  לחוק לימוד חובה .3

ועל כל מעשה אלימות גופנית , גופנית בי  עובד הוראה לבי  תלמיד אלימות מעשהעל כל לדווח ג  
עד מועד סיו  הביקורת לא קבע המשרד את הכללי  הנדרשי  . נגרמה בו חבלהשבי  תלמידי  

 . לקיו  החובה האמורה
, משרדי לקליטת דיווחי החובה לרשויות השונות המשרד לא פעל להקמת מאגר מידע בי  .4

הקמת מאגר כאמור הייתה חוסכת משאבי  ותורמת לניטור . לרבות המשטרה ומשרד הרווחה
 .לרבות אלימות מינית,  החמורי  במערכת החינו אירועי האלימות

י במסגרת תכנית "התוצאות המתקבלות באמצעות כלי לאבחו  בית ספרי שפיתח שפ .5
ה  חסויות ונתונות למנהל , )מ" תכנית האח להל  (תכנית אקלי  חינוכי מיטבי , התערבות כוללת
בשבע השני  . ו לצורכי ניטורבמצב זה אי  למשרד נתוני  שיכולי  לשמש ל. בית הספר בלבד

וא. על פי כ  לא גדל , ח"מ השקיע בה המשרד שמונה מיליו  ש"שעברו מאז השקת תכנית האח
המשרד אינו יודע מהו שיעור בתי הספר . שיעור בתי הספר שעברו את תהלי  האבחו  הראשוני

 .מ"ו  האחשאובחנו אבחו  חוזר בעקבות תכנית התערבות שהופעלה בה  על סמ  ממצאי שאל
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 תכניות מניעה
ואי  שעות לימוד , המשרד אינו מקצה לבתי הספר משאבי  למימו  הפעילות בתחו  המניעה .1
י אינו עוקב אחר הפעולות שנוקט כל מוסד חינוכי במסגרת "שפ. להפעלת התכניות" צבועות"

פר ואינו מודד אינו מנהל רישו  של תכניות המניעה המופעלות בבתי הס, המאבק בתופעת הבריונות
 . את תוצאותיה 

בחמש השני  האחרונות לא הקצה המשרד ימי . מ אינה מופצת בכל בתי הספר"תכנית האח .2
, מ היא עדיי  תכנית וולונטרית"תכנית האח. הדרכה מספיקי  להפעלת התכנית בכל מערכת החינו 

 . ולמשרד אי  נתוני  אודות מידת הצלחתה
ייני  להתמודד בהצלחה ע  תופעות הבריונות ואלימות בתי ספר שיד  משגת ומעונ .3

המלווה בפיקוח והערכה , יוכלו לעשות זאת באמצעות רכישת תכנית התערבות פרטית, התלמידי 
בתי ספר שאי  יד  משגת ומעונייני  להתמודד ע  , לעומת זאת. שוטפי  בידי מומחי  בעלי ש 

אול  רבי  מבתי הספר . י"בסיוע מדריכי שפמ "בעיית האלימות צריכי  להפעיל את תכנית האח
בהיעדר תקצוב של מלוא ימי ההדרכה הנדרשי  לכלל , מ"הללו לא יוכלו להפעיל את תכנית האח

בתי ספר שמתעלמי  מבעיית האלימות אינ  מחויבי  להפעיל תכנית . בתי הספר במערכת החינו 
קלי  החינוכי ורמת הבריונות ולכ  יש סיכוי קלוש שהא, התערבות כלשהי המותאמת לצרכיה 

 .והאלימות בה  ישתנו לטובה
מופעלת בכמה בתי , שהכי  מינהל חברה ונוער במשרד, "אקלי  מצמצ  אלימות" התכנית  .4

. מינהל חברה ונוער לא אס. נתוני  על הפעלת התכנית ואינו יודע באיזו מידה היא מועילה. ספר
בפרטי התכנית , טיפול המערכתי בבריונות ובאלימותהמרכז את ה, י"המינהל לא שית. את אג. שפ

 . הנהלת המשרד לא דנה בתכנית ובאפשרויות להחילה על כל מוסדות החינו . ובתוצאותיה
משרדית למניעת  היא תכנית מערכתית בי ,  אלימות סמי  אלכוהול תכנית מניעה רשותית  .5

 החל מינהל חברה 2001בשנת ). א"ת אס תכני להל  (התנהגויות מסוכנות בקרב ילדי  ובני נוער 
,  רשויות60  היא הופעלה ב2006עד שנת . ונוער להפעיל את התכנית בשיתו. גורמי  מחו# למשרד

 . ח לשנה" ש100,000ולכל רשות הוקצה ס  של 
א החלה לפעול בלי שהיה בידי המינהל ניטור או מיפוי של אירועי האלימות ביישובי  "תכנית אס

. במינהל ובאג. הכספי  במשרד אי  פירוט של הסכומי  שהושקעו בתכנית בפועל. יתשנבחרו לתכנ
 . הרחבת התכנית ליישובי  נוספי  נעשתה בלי שנבדקה יעילותה ותועלתה

הוא פרי פיתוח של היחידה לשיטור קהילתי במשטרה שמטרתה " בית הספר הבטוח"מודל  .6
במסגרת בניית המודל פעלה המשטרה ע  . לתהספרית לבטוחה ומוגנת לקהי הפיכת הסביבה הבית

. י להכשרת שוטרי  קהילתיי  לפעילות חינוכית בבתי הספר ולגיבוש דפוסי עבודה משותפי "שפ
 ".בית הספר הבטוח"המשרד ממשי  להתחייב להשקיע ב, חר. הבעיות שנמצאו בהפעלת המודל

על א. ממצאי ,  במערכת החינו לא הופצו תכניות למניעת בריונות ואלימות לכל גני הילדי  .7
המחקרי  המלמדי  כי הפעלת תכניות כאמור בגיל הר  עשויה לגרו  לצמצו  אלימות בגיל 

 .הבגרות
 תכנית עירונית מקיפה  " עיר ללא אלימות" החלה לפעול באילת התכנית 2007 2005בשני   .8

 להפעיל את 3 הממשלה החליטה2006באוקטובר . ח" מיליו  ש12 למאבק באלימות שתוקצבה בכ
ואול  המשרד , ביישובי  נוספי , שנוסה במערכת החינו  באילת" עיר ללא אלימות"המודל 

א. שעדיי  , מ"ואת תכנית האח)  יישובי 60 ב(א "המשי  לדבוק במדיניותו להפי# את תכנית אס
 .לא נבדקה יעילות 

__________________ 
 .575' החלטה מס  3
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חברתית של  רגשיתהמתמקדת בפיתוח כשירות , "כישורי חיי "התכנית המערכתית  .9

היא תכנית חובה במערכת החינו  החל בשנת , ועוסקת בי  היתר בהטרדה ואלימות מינית, תלמידי 
המשרד לא תקצב שעה ייחודית לצור  הפעלתה במוסדות ). 2008 2007(ח "הלימודי  התשס

דרכי לא הכשיר את כלל המורי  להנחות את התכנית בכיתות ולא הקי  מנגנו  בקרה על , החינו 
 .הפעלתה

י מטפל בפניות מגורמי  שוני  המבקשי  להציג מיזמי  "ג. תכניות סיוע ומניעה בשפ .10
י אינו מעביר "שפ. לש  קבלת היתר להפעיל  במוסדות חינו , ותכניות לימוד למניעת אלימות

וא. אינו מקיי  מסגרת למת  אישור או היתר פורמלי , לבתי הספר שמות של תכניות מומלצות
ולא פרס  קריטריוני  לאישור תכניות , המשרד לא הכי  אוגד  תכניות. הפעלת תכניות כאמורל

קיי  שוק , בנסיבות אלו. התערבות שיחידות שונות במשרד וגורמי  מחוצה לו מציעי  לבתי הספר
  .פרו# של תכניות התערבות למניעת אלימות במוסדות חינו  שהמשרד אינו מפקח עליו

 תכניות טיפול
 . י להנהלת המשרד לא תוקצבה"התכנית לטיפול בבתי ספר בסיכו  שהגיש שפ .1
י לפני הנהלת המשרד תכנית להקמת מרכז לטיפול בתלמידי  " הציג אג. שפ2005באפריל  .2

התכנית הייתה אמורה לשמש . שלא במסגרת מוסדות החינו  המיוחד, המתנהגי  באלימות קשה
ועלותה בכל מחוזות ) 2007 2006(ז "ת הלימודי  התשסדג  להקמת מרכזי טיפול כאלה בשנ

, יצוי  שג  א  הייתה יוצאת לפועל. תכנית זו לא יצאה לפועל. ח" מיליו  ש4 המשרד נאמדה בכ
לא היה אפשר לכפות אותה משו  שההשתתפות בה הותנתה בהסכמת התלמידי  ובהסכמת 

בלי ,   בעלי הפרעות התנהגות קשותהמשרד הניח לבתי הספר להתמודד לבד  ע  תלמידי. הוריה 
 .לקבל את הכלי  המתאימי  והמשאבי  הדרושי  לש  כ 

א להמשרד . נמר# ומקי. בתלמידי  בעלי הפרעות התנהגות בכל הגילי , אי  טיפול מערכתי .3
ה  ל שרמות האלימות שקלטו תלמידי יישבה  , מסגרותתכנית טיפולית מערכתית ולא הקי  תח יפ

 . י  רבי  לה  ולסביבת גורמות לקשי
הוא הגו. העיקרי האמו  על טיפול בפניות ובתלונות של ) צ" פנ להל  (אג. פניות הציבור  .4

צ לא תמיד מתאי  "טיפול בתלונות בעניי  הבריונות והאלימות לפי נוהלי פנ. הציבור למשרד
ואחראי , לתלמידי המיועד בעיקר " קו הפתוח"המשרד מפעיל ג  את יחידת ה. לצורכי המתלונני 

". קו הפתוח"צ ובי  ה"אי  חלוקת אחריות בי  פנ. לטיפול בפניות בנושא אלימות ודרכי  למניעתה
והתלונות , אי  ניתוב טלפוני של הפוני  והמתלונני  לאחת היחידות האמורות לפי נושא הפנייה

לו מקשה על ציבור הכפילות בעבודת היחידות הל. המגיעות בכתב אינ  מועברות ליחידה המתאימה
 . ואינה מספקת פתרו  מתאי  ויעיל למצוקותיה  של התלמידי , הפוני  והמתלונני 

האמוני  על ריכוז הטיפול בתלמידי  נפגעי , ליועצי  החינוכיי  ולמורי , למנהלי בתי הספר .5
 וחסר ידע בנוגע להתערבות במצבי משבר בשעת, חסר ידע מקצועי בתחו  זה, בריונות מינית

 .פגיעה
 מרכזי  להל  (ברחבי האר# פועלי  עשרה מרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  .6

המשרד מכיר בחשיבות . מרכזי הסיוע מקיימי  סדנאות הסברה מקצועיות בבתי הספר). הסיוע
המשרד . א  מנהלי בתי הספר נרתעי  מקיו  סדנאות הסברה במוסדותיה , פעילות  של המרכזי 

להגדיל את הזמינות והנגישות של המרכזי   שנועדו, בי  מרכזי הסיועו נוקשרי עבודה בי לא מיסד
 .לתלמידות ולתלמידי  שנפגעו מהטרדה ומבריונות מינית במסגרת המוסד החינוכי
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מערכת החינו  עדיי  לא פיתחה דרכי  טיפוליות לכלל התלמידי  שנפגעו ממעשי בריונות  .7
מצעי טיפול כלשה  לתלמידי  שנפלו קרב  לתקיפה מינית המצריכה המשרד אינו מספק א. מינית

 .א. א  התרחשה במוסד חינו , טיפול ארו  טווח
אי  מענה טיפולי , ובפרט תלמידי  מתחת לגיל האחריות הפלילית, לתלמידי  שפוגעי  מינית .8

שהוכנה בידי , ראב כוללת לטיפול בילדי  פוגעי  מינית מתחת לגיל האמו תכנית. במערכת החינו 
 והוגשה לוועדת  הבריאות והמשטרה , הרווחה,  משותפת למשרדי החינו  משרדית  ועדה בי 

  . ולכ  לא הופעלה, לא תוקצבה, השרי  למאבק באלימות
 סיכו  והמלצות

בעשור האחרו  פעלה מערכת החינו  במטרה לצמצ  את אירועי האלימות ולשפר את האקלי  
 . טרה זו לא הושגהמ. החינוכי בבתי הספר

. בהלכה הפסוקה ובנוהלי המשרד, חובת הרשויות להתמודד בהצלחה ע  תופעה זו נקבעה בחוק
התכנית . המשרד לא ייש  את המלצות הוועדות הציבוריות והמקצועיות שעסקו במאבק באלימות

 לא יצאה, 2005שקיבלה תוק. של החלטת ממשלה בדצמבר , המערכתית המלאה של ועדת השרי 
 . לפועל

יש להתמקד בטיפול במעשי ההצקה וההטרדה ובאירועי האלימות , לדעת משרד מבקר המדינה
, אשר הפכו להתנהגויות שכיחות ונורמטיביות בבתי הספר ובגני הילדי  בישראל, לסוגיה 
 :כדלקמ 

ספרי שיחלי. את  כולל וממצה בענייני משמעת ואקלי  בית, על המשרד לפרס  נוהל חדש .1
במסגרת זו עליו להבהיר ולעדכ  את הנהלי  הרלוונטיי  בהתא  . ל משני  קודמות"י המנכחוזר

משמעית את  ולהגדיר חד; לקבוע סמכויות ענישה ברורות למנהלי  ולמורי ; להוראות הדי 
על המשרד , כמו כ . התנאי  להתערבות לש  הגנה על תלמיד שהותק. ולצור  הגנה עצמית

 .  ואת הצוותי  במוסדות החינו  כיצד לפעול להפסקת אירועי אלימותלהכשיר את פרחי ההוראה
כדי שתהיה לו היכולת להערי  את תוצאות השקעתו במאבק , על המשרד לאג  משאבי  .2

 .לתכנ  את הוצאותיו ולכלכל את מעשיו ביעילות, בתופעה
 לצור   א  ברוח ההמלצות של הוועדות שטיפלו בנוש על המשרד ליזו  שינויי חקיקה  .3

 .חלוקה ברורה של האחריות בי  מחוזות המשרד למחלקות החינו  ברשויות המקומיות
על הנהלת המשרד להקי  מנגנו  לאכיפת נוהלי ההתמודדות ע  תופעת הבריונות והאלימות  .4

 .על המפקחי  במחוזות המשרד למלא כראוי את תפקיד  בתחו  זה; במוסדות החינו 
נהלי בתי הספר ממלאי  את חובות הדיווח הסטטוטוריות והמנהליות על המשרד לוודא שמ .5

 . ולהפיק מהדיווחי  נתוני  על שכיחות אירועי האלימות במוסדות החינו , המוטלות עליה 
שבו , בשיתו. המשרד לביטחו  הפני  ומשרד הרווחה, על המשרד ליזו  הקמת מאגר נתוני  .6

ראוי . לפקידי הסעד ולמחוזות המשרד,  למשטרה ל  על פי חוק ונוה ירוכז המידע המדווח 
שברשותו ) ספרית מדדי יעילות וצמיחה בית(ב המורחב "שהמשרד ישתמש בתוצאות שאלוני המיצ

לפיקוח על התכניות המופעלות במוסדות החינו  ולמעקב אחר , לצור  מיפוי בתי הספר המתקשי 
 .יישו  מדיניותו

; ייבי  לאישור תכניות התערבות חיצוניות במוסדות חינו על המשרד לקבוע קריטריוני  מח .7
באופ  שיאפשר לו להמלי# למנהלי , על המשרד לעשות מחקרי הערכה על התכניות שהכי 

 . המוסדות וליועצי  החינוכיי  על התערבויות מתאימות ויעילות
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 שבכל מוסד ולוודא, לרבות עמותות וגופי  פרטיי , על המשרד לשת. פעולה ע  גורמי חו# .8

התערבות חיצונית מאושרת . תופעל תכנית מתאימה למניעת בריונות, ובפרט בגני הילדי , חינוכי
בפיקוח שוט. על דר  הפעלת התכנית בשדה החינו  , תותנה בעמידה בתנאי  שיקבע המשרד

על המשרד לאגד את תכניות המניעה המאושרות ברשימת . ובביצוע מחקר הערכה על תוצאותיה
 . ות מומלצות שתישלח לכל מוסדות החינו  ותעודכ  מדי שנהתכני

על המשרד לבחו  את האפשרות לחייב תלמידי  בעלי צרכי  מיוחדי  בתחו  ההתנהגות  .9
יש לפעול ללא דיחוי ליישו  תכנית האב . כתנאי לשילוב  במוסדות החינו  הרגילי , לקבל טיפול

 . ית שפוגעי  מיניתלטיפול בתלמידי  מתחת לגיל האחריות הפליל
ולהדק את שיתו. הפעולה , על המשרד לספק את צורכי התלמידי  שנפגעו מבריונות מינית .10

  .ע  הגופי  המקצועיי  המתמחי  בכ 
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 חינו  מוכר שאינו רשמי
 ממלכתי  חינו  רשמי : במערכת החינו  בישראל יש שלושה סוגי חינו  עיקריי 

ומוסדות ; )ר" חינו  מוכש להל  (חינו  מוכר שאינו רשמי ; דתי או ממלכתי
ר מוסדות החינו  ה  בבעלות גופי  ציבוריי  או "בחינו  המוכש. 1פטור

ועובדי ההוראה בה  , ) בעלות וביחיד , יות בעלו להל  (בבעלות גופי  פרטיי  
המוסדות הללו נהני  ממידה כלשהי של אוטונומיה בתכנית . אינ  עובדי מדינה

מפקח על פעילות  ומממ  אות  )  המשרד להל  (א  משרד החינו  , הלימודי 
 חוק  להל   (1969 ט"התשכ, בחוק פיקוח על בתי ספר. באופ  חלקי או מלא

 הסדיר המחוקק את דרכי הפעלת  של מוסדות חינו  ותיוובתקנ, )הפיקוח
מהחוק עולה כי פתיחת מוסד . ר ואת חובתו של המשרד לפקח עליה "מוכש

 .ר מותנית בקבלת רישיו "חינו  מוכש
 מוסדות 5,100  יש במערכת החינו  כ2)2008 2007(ח "בשנת הלימודי  התשס

 מה  כ,  ילדי 668,000 ולומדי  בה  כ, לרבות גני ילדי , ר"חינו  מוכש
  בבתי ספר על354,000 כ;  בבתי ספר יסודיי 195,000 כ;  בגני ילדי 111,000
ר ה  "רוב מוסדות החינו  המוכש.  במוסדות לחינו  מיוחד8,000 וכ; יסודיי 

 מוסדות חינו  במגזר החרדי ומוסדות חינו  במגזר הלא, יסודיי  בתי ספר על
  . יהודי

 פעולות הביקורת
 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת במשרד ובדק בו את 2007ספטמבר  הל  החודשי  מרסבמ

 לחינו  מוכר שאינו רשמי בכירלרבות אופ  פעילותו של אג  , ר"הטיפול במוסדות חינו  מוכש
ר "שלפיקוח על מוסדות חינו  מוכ, ר"בכל הנוגע לרישוי מוסדות חינו  מוכש, ) האג  להל  (

לטיפול בהוצאת , ר"ה על שכר  של עובדי בעלויות של מוסדות חינו  מוכשלבקר, במגזר החרדי
כמו כ  נעשתה ביקורת . צווי סגירה ובאכיפת  ולטיפול במקרי  שיש בה  חשש לניגוד ענייני 

הבדיקה בנוגע לרישוי מוסדות . בנוגע ליחסי העבודה באג  ולטיפולה של הנהלת המשרד בנושא
" רשת הגני  של אגודת ישראל"י הרישוי של מוסדות בבעלות ר עסקה ג  בהליכ"חינו  מוכש

בדיקות השלמה . 1958 ח"התשי, שהיא גו  מבוקר לפי חוק מבקר המדינה, )י" רשת גני אגו להל  (
  . 3במשרד המשפטי  ובמשטרת ישראל, נעשו במשרד הבריאות
__________________ 

שהשר פטר את התלמידי  הלומדי  בה  ואת הוריה  , מוסדות פטור ה  מוסדות חינו  שאינ  מוכרי   1
 .ד סדירמחובת לימו

 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  2
התשתיות הפיזיות של "בפרק על , )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„) 2007ראו ג    3

 התשתיות הפיזיות במוסדות חינו  במגזר "ובפרק על , 27' עמ, "מוסדות החינו  במגזר החרדי
 .73' עמ, "יהודי"הלא



  תקציר"ב 58דוח שנתי  148
 עיקרי הממצאי 

 רישוי מוסדות חינו  מוכרי  שאינ  רשמיי 
בי  היתר באמצעות מדג  , דינה בדק את אופ  טיפולו של האג  בבקשות לרישיו משרד מבקר המ
נמצא ליקוי אחד )  מהמוסדות27% כלומר בכ (4 המוסדות שבמדג 213  מ57 ב. אקראי סטטיסטי

 .לפחות בהלי% הרישוי
המנהל הכללי יעביר העתק של הבקשה ושל מצורפותיה לרשות ", על פי חוק הפיקוח .1

לא ית  רישיו  אלא לאחר שרשות הבריאות אישרה כי אי  היא מתנגדת למת  הרשיו  ו, 5הבריאות
  ."לקבוע ברשיו  תנאי  שיש לקיימ  אחרי נתינתו... המנהל הכללי רשאי... מבחינת התברואה

נמצא כי המשרד טיפל בחו'ת הדעת של רשות הבריאות בלי שהסדיר את כל הכללי   )א(
בהירות באשר לשאלה א  הוא רשאי להקדי  ולתת למוסד חינו%  יש במשרד אי. החיוניי  לכ%

עד . רישיו  מותנה בקבלת חוות דעת חיובית מרשות הבריאות בטר  התקבלה ממנה חוות דעת כזו
 לא סיכ  המשרד כללי  ברורי  ומוסכמי  באשר לטיפול בחוות דעת של רשות 2007ספטמבר 
כפי שאכ  , ות לא היה שיטתי ולא היה שוויוניולכ  יש חשש שהטיפול בבקשות השונ, הבריאות

 . הועלה בביקורת
ל המשרד או רשות הבריאות רשאי  לדרוש מבעל רישיו  לתק  "חוק הפיקוח קובע כי מנכ )ב(

במדג  נמצאו חמישה גני ילדי  . בתו% זמ  סביר כל ליקוי הנוגע לבית הספר או לתברואה בו
מר דוד רוזנברג , משרד מנהל אג  הרישוי של הרשתשבה  הודיע ל, י"רשת גני אגוהשייכי  ל

אול  בכל המקרי  העלו .  שהליקויי  שמצאה רשות הבריאות תוקנו,) מנהל הרישוי ברשת להל  (
 . ביקורות חוזרות של רשות הבריאות שהליקויי  לא תוקנו

יגוד בנ   על פי החלטת האג   בשני מקרי  העניק המשרד רישיו  להפעלת מוסד חינו%  )ג(
 הסבה רשות הבריאות את תשומת לב האג  להודעות שווא 2004כבר במאי : לאמור בחוק הפיקוח

א  על פי שרשות הבריאות נתנה חוות . 'י על כ% שתיקנה ליקויי  שנמצאו בג  א"של רשת גני אגו
העניק המשרד רישיו  להפעלתו על סמ% הודעת הבעלות כי תיקנה את ,  הג שלילית עלדעת 

בלי שניתנה חוות דעת נוספת של , במש% שנה המשיכה הבעלות להפעיל את הג  ברישיו . י הליקוי
במקרה אחר יש חשש שמא בית ספר ; רשות הבריאות ובלי שהיה מידע מהימ  על תיקו  הליקויי 

 .פעל כשש שני  בתנאי תברואה שאינ  מתאימי  למוסד חינו%' א
של האג  ליקויי  תברואתיי  חמורי  בגני '  אנמצא כי בשני מקרי  שבה  העלתה מפקחת )ד(

  להל  (אילנה כה  ' גב, י ודיווחה עליה  למרכזת רישוי גני ילדי  באג "ילדי  של רשת גני אגו
במקרה אחד היא העדיפה לאמ. את גרסתו של :  פעלה המרכזת באופ  מידי כנדרשלא, )י"מרכזת ג

ק משקיבלה חוות דעת שלילית של רשות ור, מנהל הרישוי ברשת על פני גרסתה של המפקחת
ובמקרה האחר הובא לפניה מידע שחייב נקיטת ; הבריאות הודיעה לבעלות שהרישיו  יבוטל

המרכזת אמנ  דרשה . שכ  נאמר ששלושה ילדי  כבר נפגעו בגופ  ממפגע בג , פעולות לאלתר
על כ% להנהלת האג  כדי אול  היא לא דיווחה , מהרשת לתק  את הליקוי וא  איימה לסגור את הג 

 . והג  המשי% לפעול במש% חודשי , שזו תחליט א  יש להוציא צו סגירה לג 
י מעלי  חשש שמא הדיווחי  שדיווחו "הממצאי  בדבר הבקשות לרישיו  שהגישה רשת גני אגו

למשרד מנהל הרישוי ברשת והבעלות היו לא אמיני  ונועדו להשיג רישיונות ג  בתנאי תברואה 

__________________ 
כאשר בעלויות גדולות מהוות שכבות ומכל שכבה נלקח מדג  סטטיסטי , נעשה כמדג  שכבותהמדג    4

 המוסדות של 2,208" מוסדות חינו  מ213בס  הכול נבדקו מסמכי  של .  ממוסדות החינו 10%של 
 .בעלויות גדולות

 ".מי ששר הבריאות מינהו כ  לעני( חוק זה"רשות הבריאות היא , על פי חוק הפיקוח  5
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א% ממסמכי האג  עולה כי , אפשר היה לצפות כי האג  ינקוט פעולה כלשהי כלפי הבעלות. די ירו
ממצאי הביקורת מעלי  חשש שמא בחר האג  לעצו  את עיניו נוכח דיווחי  לא . הוא לא עשה זאת

 . אמיני 
היה באפשרותו להפנות את הטיפול , משהתקשה האג  לקבל חוות דעת מרשות הבריאות )ה(

אי  בעיכוב של גור  זה או אחר . כדי שזו תפנה להנהלת משרד הבריאות,  להנהלת המשרדבנושא
במשרד הבריאות משו  אישור להעניק רישיו  להפעלת מוסד חינו% בלי שהתקבלה חוות הדעת 

 . הנדרשת
 כי חוות הדעת של רשות הבריאות תקפה 2003המשרד ומשרד הבריאות סיכמו כבר בשנת  )ו(

אול  במדג  נמצאו שני מקרי  שבה  חודש הרישיו  א  על פי שעברו יותר , י למש% שלוש שנ
 . ובמקרה אחד עברו כשש שני , משלוש שני  מאז ניתנה חוות הדעת האחרונה של רשות הבריאות

מוסד חינו% שמגיש בקשה לרישיו  צרי% להעביר לידי המשרד דוח של יוע. בטיחות מטעמו  .2
ובו פירוט מצב הבטיחות במוסד וחוות דעת א  המבנה מתאי  לשמש , ) יוע. הבטיחות להל  (

לאשר את , בי  השאר, הממונה על הבטיחות באג  צרי%).  דוח הבטיחות להל  (מוסד חינו% 
הדוחות של יועצי הבטיחות וליזו  בדיקות בטיחות של יועצי בטיחות מטע  המשרד במוסדות 

 ).  מבדקי  להל  (חינו% 
אול  . יש לסווג את הליקויי  שהועלו לפי שלושה סוגי קדימויות"   מבדקדוח סיכו"ב )א(
שפרס  המשרד )  הנוהל או נוהל הרישוי להל  " (נוהל להגשת בקשה לרישוי מוסדות חינו%"מ

 . עולה כי יוע. הבטיחות מטע  הבעלות לא נדרש לדרג את הליקויי  שמצא על פי סוגי קדימות
 ממונה  להל  (לבטיחות ולשעת חירו  במשרד ,  לביטחו ממונה בטיחות ארצי באג  )ב(

 שהממונה על הבטיחות באג  לא יאשר 2007מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר ) בטיחות ארצי
ואי  להגיש , שקיומ  מחייב את הסרת  המידית, 1דוח בטיחות שבו נמצאו ליקויי  בקדימות 

בשלושה . ה על הבעלות להמציא אינו תק למשרד דוח בטיחות א  נמצא שאחד מהאישורי  שחוב
מקרי  נמצא כי הממונה על הבטיחות באג  דאז או ממונה בטיחות ארצי אישרו דוחות בטיחות 

בארבעה מקרי  נמצא שהממונה על . א  על פי שאי  לאשר דוח כזה, 1שהיו בה  ליקויי  בקדימות 
למשל אישור , ו אישורי חובההבטיחות באג  או ממונה בטיחות ארצי אישרו דוחות שבה  חסר

 .א  על פי שאי  לאשר דוחות כאלה, מהנדס על יציבות המבנה
הבדיקה העלתה כי שבעה . בביקורת נבדקו דוחות בטיחות שהגישו שמונה יועצי בטיחות ) ג(

 מדוחות הבטיחות   100% ועד 60%  מ באחוז ניכר , ולו ליקויי  קלי , מה  העלו ליקויי 
לא , ששימש כיוע. הבטיחות שלה, מנהל הרישוי ברשת, יוע. בטיחות אחד, אתלעומת ז. שהוגשו

.  גני הילדי  שעלו במדג 18  מ17בדוחות שהגיש עבור , א  לא קלי , העלה שו  ליקויי בטיחות
דוחות בטיחות שבאופ  שיטתי היו נטולי ליקויי  לא עוררו את תשומת הלב של הממוני  על נושא 

וממילא לא קיי  המשרד בדיקה במטרה לבחו  את הנושא ולא , ו% במשרדהבטיחות במוסדות חינ
 . י"נקט פעולות נגד רשת גני אגו

י כדי לוודא שדוחות הבטיחות "על המשרד לקיי  מבדקי  במוסדות החינו% של רשת גני אגו
 .ובמידת הצור% לנקוט סנקציות מתאימות, שהגישה משקפי  נכונה את מצב הבטיחות במוסדות

על , על פי נוהל הרישוי. מתקני משחק שאינ  תקיני  עלולי  לפצוע ילד ג  פצעי  קשי  )ד(
יוע. הבטיחות לציי  בדוח הבטיחות א  התקבל אישור ממכו  התקני  או ממעבדה מוסמכת אודות 

מנהל . לחלופי  עליו לציי  כי אי  מתקני משחק בחצר המוסד. בדיקת  ותקינות  של המתקני 
 מה  הוא 12 וב,  דוחות בטיחות שנבדקו א  יש מתקני משחק בחצר15 א ציי  בהרישוי ברשת ל

ממוני  על . בכל המקרי  לא היה אישור של מעבדה מוסמכת כנדרש". חזותית"ציי  שבדק אות  
 גני ילדי  א  על פי שיועצי הבטיחות 22 הבטיחות באג  אישרו דוחות בטיחות שהוגשו באשר ל
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אול  ממסמכי  אחרי  , שחק בחצר או שציינו שאי  בה מתקני  בכלללא ציינו א  יש מתקני מ

 . עלה כי היו בחצר הג  מתקני משחק
; הוא נעזר בחוות דעת פדגוגית של מפקח, כאשר המשרד שוקל א  לתת רישיו  למוסד חינו% .3

רק במאי . מפקח של האג  הוא שנות  את חוות הדעת, וכאשר מדובר במוסד חינו% במגזר החרדי
,  הגדיר המשרד לראשונה כללי  ברורי  וכתובי  לטיפול בכל הנוגע לחוות דעת פדגוגיות2007

נמצאו מקרי  שבה  מוסד חינו% פעל במש% . לרבות התנאי  להוצאת רישיו  מותנה בחוות דעת כזו
 ,את רוב חוות הדעת; שנת לימודי  אחת או יותר בלי שנציג פיקוח ביקר בו וכתב חוות דעת בעניינו

המפקחי  רק אישרו (כתבו מדריכי  ולא מפקחי  , שנבדקה בה  זהות ממלא חוות הדעת הפדגוגית
א  על פי שהסמכות לעשות זאת שמורה למפקח ואינה נמנית ע  , )את חוות הדעת בחתימת 

 . סמכויותיו של מדרי%
רשות ; לעתי  א  כי הוצא לו צו סגירה, פעל במש% שני ' הביקורת העלתה כי בית ספר ז .4

 לתת   שהוא הבעלות של בית הספר   של מנהל מרכז החינו% העצמאי נענתה לבקשתוהבריאות 
א  על פי שבמש% שני  סברה , חוות דעת חיובית כדי לאפשר למשרד להעניק רישיו  להפעלתו

 חידש המשרד את הרישיו  2005ביוני . שהמבנה שבו שוכ  בית הספר אינו ראוי לשמש מוסד חינו%
ג  משפג תוק  הרישיו  המשיכה . לת המוסד ללא חוות דעת תקפה של רשות הבריאותלהפע

נושא הרישוי של . הבעלות להפעיל את בית הספר באותו מבנה שפסלה רשות הבריאות לשימוש
ה  , לבנה אברמובי.' גב, לעתי  ג  בפני מנהלת האג , בית ספר זה הובא שוב ושוב בפני האג 

ה  בשל המש% פעילותו של המוסד בניגוד לצו סגירה שהוצא , הבריאותבשל חוות דעת של רשות 
לדעת . ה  בשל ליקויי בטיחות חמורי  וה  בשל חו'ת דעת פדגוגיות על מיעוט תלמידות, נגדו

לקבל את ההחלטה היא שצריכה במקרי  מורכבי  כגו  זה הנהלת המשרד , משרד מבקר המדינה
 .  להותיר את קבלת ההחלטה בידי האג  לבדוואל לה ,בדבר מת  הרישיו  וחידושו

במדג  הועלו תשעה מקרי  שבה  חודש רישיו  לבתי ספר א  על פי שמספר התלמידי  בה   .5
 .היה נמו% מהנדרש בנוהל הרישוי

 ג  בהיבט של מידת הצור% בו  כדי שהמשרד יוכל לבחו  בקשה להקמת מוסד חינו% חדש  )א(
 עליו למפות את המוסדות הקיימי  ג  לפי זר  החינו% שאליו ה   נוכח מצאי המוסדות הקיימי  

הוא לא בוצע עד למועד , ממסמכי המשרד עולה כי למרות הנחיצות במיפוי האמור. 6משתייכי 
 ).2007ספטמבר (סיו  הביקורת 

. המשרד אינו אוכ  את הכללי  שהוא קבע בעניי  מספר התלמידי  המזערי בכל מוסד חינו% )ב(
כ% מציגי  מי שמבקשי  לפתוח בית ספר דוגמאות של בתי ספר שהמשרד העניק לה  משו  
 . על א  שמספר התלמידי  בה  קט , רישיו 

בשל ',  קבעה מנהלת האג  שאי  לחדש את הרישיו  להפעלת בית ספר ט2005 כבר בשנת  )ג(
בשתי . המוסד חזרה וקבעה שבתו  שנת הלימודי  ייסגר 2006ובשנת , מספר התלמידי  הקט 

  . שינתה מנהלת האג  את החלטתה,  יעקב ליצמ לאחר שפנה אליה חבר הכנסת, הפעמי 
 הפיקוח על מוסדות חינו  מוכר שאינו רשמי

. ר"לרבות על מוסדות חינו% מוכש, המחוקק קבע כי חלה על המדינה חובה לפקח על מוסדות חינו%
 .  החרדי בכל שלבי החינו%תפקידו של האג  הוא לפקח על מוסדות חינו% במגזר

__________________ 
בי( ". 2011"2007תכנית החומש לבניית כיתות לימוד בשני  " החליטה הממשלה לאמ* 18.3.07ביו    6

להטיל על המשרד לערו  סקר נכסי  מקי+ לשיפור איכות הנתוני  המצויי  בידיו לגבי , השאר הוחלט
 . לרבות מיקו  גיאוגרפי והתפלגות לפי משתני איכות, סוגיית המבני  הלא תקניי 
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. ללא הבחנה בי  בעלויות שונות, תפקידי מפקח כוללי  מטלות של פיקוח על מוסדות חינו% .1
חלוקת מוסדות . מכא  שמפקח יכול לבצע את המוטל עליו במוסדות חינו% של בעלויות שונות

כל . מחזיקה בו וכ  לפי הבעלות ה7החינו% בי  המפקחי  באג  נעשית לפי שלב החינו% במוסד
לדעת . בפיזור גאוגרפי רחב ביותר, מפקח באג  אחראי למוסדות חינו% רבי  שנמצאי  בכל האר.

ר בי  המפקחי  לפי סוגי בעלויות ובלי "חלוקת מוסדות החינו% המוכש, משרד מבקר המדינה
למשל על תדירות הביקור , להביא בחשבו  את הפיזור הגאוגרפי מקשה על עבודת הפיקוח

 . וסדותבמ
. ר"הנהלת המשרד לא קבעה מפתח תקינה של משרות פיקוח על מוסדות החינו% המוכש .2

אי אפשר לדעת מהו מספר התקני  שהיה ראוי להקצות לש  פיקוח על מוסדות חינו% , מכיוו  שכ%
 .אלה

ר חישב משרד החינו% את "באי  מפתח תקינה של משרות פיקוח על מוסדות החינו% המוכש .3
תקני הפיקוח הנחוצי  לאג  לש  פיקוח על מוסדות חינו% במגזר החרדי על פי מפתח מספר 

הביקורת העלתה כי בהשוואה למספר התקני  שנגזר ממפתח שקבע . התקינה בחינו% הרשמי
מספר התקני  . יש מחסור חמור בתקני פיקוח באג , המשרד בנוגע למוסדות חינו% רשמיי 

 גדול פי שמונה ממספר התקני    על פי אותו מפתח  אג  החסרי  לפיקוח על גני ילדי  ב
מספר התקני  החסרי  לפיקוח על בתי ספר באג  גדול פי ארבעה ממספר התקני  ; הקיימי 
 .  פי שלושה ובמוסדות לחינו% מיוחד ; הקיימי 

 ואיל% התריעה מנהלת האג  פעמי  רבות על מחסור בתקני פיקוח באג  2003משנת  .4
על . אול  הנהלת המשרד לא עשתה די כדי לשנות זאת, מפתח התקינה בחינו% הרשמיבהשוואה ל

, )ל" הסמנכ להל  (מר גד אביקסיס , ל בכיר למינהל ולמשאבי אנוש במשרד"פי מסמכי לשכת סמנכ
נמצא כי המספר הממוצע של מוסדות חינו% ]". בכל בית ספר[ פעמי  בשנה 4 על מפקח לבקר כ"

.  מוסדות לחינו% מיוחד100 בתי ספר או 119 גני ילדי  או 880 באג  היה שעליה  מופקד מפקח
. אפשר להניח שבמצב כזה לא ביקר המפקח במהל% שנת הלימודי  בכל מוסדות החינו% כנדרש

 .משמעות הדבר היא שהפיקוח של המשרד על מוסדות חינו% שבתחו  פיקוחו של האג  רופ 
ת על מוסדות חינו% שמורה כאמור למפקח ואינה נמנית ע  הסמכות לכתוב חו'ת דעת פדגוגיו .5

אול  משיחות ע  תשעה מפקחי  באג  עולה כי שבעה מה  נעזרו , 8סמכויותיו של מדרי%
 . 9במדריכי  שביקרו במקומ  במוסדות החינו% וכתבו בשמ  חו'ת דעת פדגוגיות

 אשר מתפקידה בי   י " גשתי מפקחות על גני ילדי  מסרו למשרד מבקר המדינה כי מרכזת .6
 לא התירה  שבה  מתויקות לדוגמה חוות הדעת של רשות הבריאות , השאר לטפל בתיקי הרישוי

, לדעת משרד מבקר המדינה. ובכ% נפגע תפקוד , לה  לעיי  בתיקי  של גני ילדי  שבתחו  פיקוח 
כאמור יהיה נגיש לכל מ  הראוי שמידע . הגבלת יכולתו של מפקח לעיי  בתיקי רישוי אינה סבירה

והמשרד יעודד אות  לעשות בו שימוש כדי לוודא שמוסדות החינו% פועלי  בתנאי  , המפקחי 
 .נאותי 

 כולל בחינו% היסודי  רבעי משרה של מפקח  נמצא כי תק  העובדי  באג  כולל שלושת .7
ספטמבר (רת  ועד למועד סיו  הביקו2001לא אוישה וא  לא נעשה לה מכרז משנת , "נשכחה"ש

2007.( 
__________________ 

 .יסודי"חינו  יסודי וחינו  על, יסודי"נו  קד חי  7
, בי( השאר, שה , הוגדרו תפקידיו של מדרי , 1956"ז"התשי, )סדרי הפיקוח(בתקנות חינו  ממלכתי   8

שמש מדרי  ויוע* לאות  המורי  ל הוראות הממונה עליו ועל פיבקר בכל מוסד הנתו( לפיקוחו ל
 .במוסד

9
על . הוא נעזר בחוות דעת פדגוגית של מפקח, ו( למוסד חינו כאשר המשרד שוקל א  לתת רישי  

 . מהו מספר התלמידי  שהיו במוסד החינוכי בעת הביקור, בי( השאר, המפקח לפרט
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 בתי 370 אשר פיקחו על כ,  פרשו לגמלאות שני מפקחי  באג 2005 ובדצמבר 2003בדצמבר  .8

התברר כי למרות המחסור האמור במשרות פיקוח באג  לא אוישו משרות אלה עד למועד . ספר
 אחת הסיבות לעיכוב באיוש המשרות הייתה מחלוקת עקרונית במשרד בעניי . סיו  הביקורת

הפתרו  הזמני , על פי החלטת משרד המשפטי . דרישות הס  להשכלה במכרזי  למשרות אלה
, אמצע שנת לימודי  זו, 2008ולמרות זאת עד ינואר , ח"שהושג אינו תק  לשנת הלימודי  התשס
 .לא התקיימו דיוני  למציאת פתרו  חלופי

איוש משרות הפיקוח  י איכ, מר שמואל אבואב, ל המשרד לשעבר"מנהלת האג  כתבה למנכ .9
א  על פי , ל לא השיב על מכתבה"אול  המנכ; האמורות גור  לעיכוב בהסמכת עובדי הוראה

מדברי  שמסרו שני מפקחי  עולה כי מנהלת  .שהיא העלתה בעיה עקרונית שנדרש לה פתרו  מידי
תה א% יכולת  לפקח במקומ  היי, האג  ביקשה מה  לשמש ממלאי מקו  למפקחי  שפרשו

 .מוגבלת
הנהלת . ר"המחוקק קבע כאמור כי חלה על המדינה חובה לפקח על מוסדות חינו% מוכש .10

ומספר התקני  שנתנה בידי , ר"המשרד לא קבעה מפתח תקינה לפיקוח על מוסדות חינו% מוכש
ג  את תקני הפיקוח שניתנו לאג  לא הצליח . האג  קט  מהמקובל לגבי מוסדות חינו% רשמי

ולכ  אי  במער% הפיקוח הקיי  של האג  כדי לתת מענה נאות לצורכי , אייש במלוא המשרד ל
על קיו  פיקוח , ביודעי , יוצא שהמשרד ויתר. ר במגזר החרדי"הפיקוח על מוסדות חינו% מוכש

  . ר במגזר החרדי"ראוי על מוסדות חינו% מוכש
 הבקרה על שכר  של עובדי בעלויות 

תמלאו הוסד חינו% לא יוכרז כמוסד מוכר אלא א  קובע כי מ, 1953 ג"התשי, חוק חינו% ממלכתי
 לפי השיעורי  והכללי  הנהוגי  ]ה [שכורות המורי  והעובדי  במוסד מ"בה  , אחדי תנאי  

הביקורת העלתה שהמשרד לא עשה בקרה מספקת על שכר עובדי ". במוסדות חינו% רשמיי 
ג  לאחר שהוגשה למשרד תלונה על בעלות . מוכרי הבעלויות בטר  הכריז על מוסדות החינו% כ

  להל  (ד דורית מורג "עו, ליועצת המשפטית של המשרד, והמתלונ  הגיש לאג , מסוימת
ל המשרד לשעבר תלושי שכר שהעידו לכאורה שהבעלות אינה משלמת "ולמנכ, )ש"היועמ

  . לא בדקו הנוגעי  בדבר את התלונה, לעובדיה שכר כנדרש
 י סגירה ואכיפת הוצאת צוו

חוק הפיקוח קובע כי המנהל הכללי של המשרד או סגנו רשאי  לצוות בכתב לסגור בית ספר א  
לא קוימה דרישת רשות ; בית הספר מתנהל ללא רישיו : שהתקיי  בו אחד מאלה, בי  היתר, נוכחו

 .הבריאות לתק  ליקויי 
את אופ  )  המשטרה להל  (אל הועלה כי במש% שש שני  לא הסדירו המשרד ומשטרת ישר .1

אול  ,  את הנושא בפני המשטרה2001ש העלתה כבר ביוני "היועמ: הטיפול באכיפת צווי סגירה
; המשרד לא הפנה את תלונותיו לגור  שנקבע; המשרדי  דנו בעניי  רק כעבור יותר משנתיי 

יצר  מסמכי  יגיש מפקח את התלונה ו, והמשטרה דרשה שנוס  על הלי% העבודה שסוכ  עמה
פנה נציג הלשכה , 2007במרס , במהל% הביקורת. אול  לא הפנתה דרישה זו למשרד, שוני 

המשפטית במשרד לראש מחלקת החקירות במטה הארצי של המשטרה וביקש לקיי  עוד פגישה 
 .  לא נקבע מועד לדיו  זה2007עד נובמבר . בעניי 

 פעמי  בעניי  מוסדות 52המשרד למשטרה  פנה 2007 ועד סו  מאי 2005התברר כי משנת  .2
 בעוו  עברה על  בתקופה זו נפתח רק תיק תלונה אחד , לעומת זאת, על פי נתוני המשטרה. חינו%

 ". נסגר באי  עניי  לציבור" והוא  חוק הפיקוח 
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הביקורת העלתה מקרי  שבה  סבר האג  שאי  להתיר את המש% הפעלת  של מוסדות  .3
. אול  המשרד לא הוציא לה  צווי סגירה, יי בטיחות או תברואה חמורי בשל ליקו, החינו%

 שתלמידי  חשופי  לסכנה במוסד החינו% שבו ה    כפי שגרס המשרד  משמעות הדבר היא 
  . לומדי  בשל ליקויי בטיחות או תברואה
 הטיפול בחשש לניגוד ענייני  

קורס להכשרת מנהלי בטיחות ) ע. היו להל  (י " סיי  בעלה של מרכזת ג2002בדצמבר  .1
ר כיוע. "למוסדות חינו% והחל להכי  דוחות בטיחות לבעלויות שונות של מוסדות חינו% מוכש

היוע. הכי  עבור בעלויות דוחות בטיחות על גני ילדי  שהלי% הרישוי שלה  היה . בטיחות פרטי
 שנה לאחר שנית  פסק  ורת נמצא כי עד למועד סיו  הביק. י כאמור"מרכזת ג, בטיפולה של אשתו

י הסדר למניעת "שממנו עולה כי יש להכי  עבור מרכזת ג, הדי  של בית המשפט לענייני  מנהליי 
זאת א  על פי .  לא הוסר החשש לניגוד ענייני  וא  לא נקבע כיצד יש להסירו ניגוד ענייני  

 . גישו בקשות לרישיו שבתקופה זו כבר עבד היוע. והכי  אישורי בטיחות עבור בעלויות שה
וביצע בה  ג  משימות אחדות ' נמצא כי מדרי% מטע  האג  שעבד בבתי הספר של בעלות א .2

עבד באותה העת ג  כמפקח בבתי הספר , )מ מפקח" מ להל  (במקומו של מפקח של האג  שפרש 
על טיפול ומטע  שניה  הוא אחראי , כאשר עובד מועסק בידי שני גורמי . מטעמה', של בעלות א

יש חשש ממשי לניגוד ענייני  ולפגיעה ניכרת ביכולתו של המשרד לפקח על , באות  מוסדות חינו%
 לא  מנהלת האג  ומנהלת לשכת ההדרכה במשרד , מ המפקח" מ עובדי המשרד . אות  מוסדות
, מ המפקח ממשי% לעבוד כאמור"היה מ, ולולא ועדת בדיקה שגילתה זאת במקרה, פעלו כנדרש

על המשרד לבדוק באופ  שיטתי א  מפקחי  ומדריכי  . יש בהעסקתו חשש לניגוד ענייני כש
  .אחרי  באג  עובדי  ג  ברשתות חינו% או בבעלויות שעל מוסדותיה  ה  אחראי 

 טיפולה של הנהלת המשרד בתלונות על יחסי עבודה באג  
ל תלונות של עובדי  במשרד "קיבל הסמנכ) 2007ספטמבר ( ועד למועד סיו  הביקורת 2004משנת 

אול  לא נמצא , ובי  השאר על יחסה לעובדי  של מנהלת האג , על יחסי עבודה עכורי  באג 
ג  כאשר . שהוא בירר את פשר התלונות ע  עובדי האג  כדי לפעול להסדרת יחסי העבודה בו

לא הגיב , ל לשעבר של המשרד והתחננה שייאות לקבלה לשיחה"התלוננה עובדת בפני המנכ
 נמנעה הנהלת המשרד מלהתערב ביחסי 2007 ועד סו  שנת 2004משנת . ל על פנייתה"המנכ

  .על הנהלת המשרד לפעול להסדרת יחסי העבודה באג , לדעת משרד מבקר המדינה. העבודה באג 
 סיכו  ומסקנות

דרש להפעיל משרד החינו% נ.  ממוסדות החינו% באר. ה  מוסדות חינו% מוכר שאינו רשמי5,100 כ
כש  שהוא , יקצה לה  כספי  ויפקח על עבודת , מער% מינהלי שיעניק רישיונות למוסדות הללו

שכ  ג  , יש חשיבות רבה לפיקוח על מוסדות אלה. מפקח על שאר הזרמי  שבמערכת החינו%
ות וג  לעובדי ההוראה שבה  יש זכ, לתלמידיה  יש זכות לקבל חינו% איכותי בתנאי לימוד נאותי 

 . לעבוד בתנאי  הולמי  ותמורת שכר הוג 
על : ר דורש שינויי  רבי  וחשובי "הטיפול במוסדות חינו% מוכש, לדעת משרד מבקר המדינה

המשרד לאכו  את הכללי  שהוא קבע בעניי  מספר התלמידי  המזערי במוסד חינו% באופ  אחיד 
הבאה להגביל את פתיחת  ,  מדיניותועליו לבחו  את האפשרויות העומדות בפניו ליישו ; ושיטתי

מבחינה כלכלית , של מוסדות חינו% שמספר התלמידי  הקט  הלומדי  בה  אינו מצדיק את קיומ 
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עליו לרכז מידע על ; ליזו  שינויי חקיקה מתאימי , במידת הצור%, ובי  השאר לשקול, ופדגוגית

על ; ש ג  לפי מצאי המוסדותהמוסדות הקיימי  כדי שיהיה אפשר לבחו  את הצור% במוסד חד
הנהלת המשרד לחדד את הכללי  הנוגעי  לחוות הדעת הנדרשות לש  אישור בקשה לרישיו  

על המשרד לקבוע מפתח תקינה של מפקחי  ; ולהבהיר  לכל היחידות במשרד שעוסקות בנושא
לות פיקוח ר במגזר החרדי יוכל לקיי  פעו"באג  ולהבטיח שמער% הפיקוח על מוסדות חינו% מוכש

המשרד צרי% ג  לפעול ; עליו להעמיק את הבקרה על שכר  של עובדי בעלויות; בהתא  לצרכי 
  . לאלתר בשיתו  משטרת ישראל לקביעת הטיפול הנכו  באכיפת צווי סגירה
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 חינוכי השירות הפסיכולוגי
חינוכי נית  על ידי הרשות המקומית באמצעות היחידה  השירות הפסיכולוגי

)  המשרד להל  (משרד החינו  ). ח" שפ להל  (לשירות פסיכולוגי חינוכי ברשות 
 חי! בכ" פסיכולוגי! שעובדי! בשפ2,200  משכר! של כ68%משתת  במימו  

. ות של הדרכת! והשתלמויותיה! המקצועיותוכ  במימו  ההוצא,  משרות1,100
; במינהל הפדגוגי במשרד' הוא אג  א) י" שפ להל  (ייעוצי  השירות הפסיכולוגי

  .י יש שלושה אגפי! וביניה! אג  פסיכולוגיה"בשפ
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את טיפולו של המשרד בנושא השירות 2007ספטמבר  בחודשי  פברואר
בדיקות השלמה נעשו במשרד . י ובהנהלת המשרד"הבדיקה נעשתה בשפ. חינוכי ולוגיהפסיכ

נוס  לכ  שלח משרד מבקר . 1חי  בחמש רשויות מקומיות"במשרד הבריאות ובשפ, המשפטי 
 וקיבל תשובות , ) רשויות251 בס  הכול ל (2המדינה שאלוני  לכל הרשויות המקומיות באר 

  ).91%( מה& 228 מ
 מצאי עיקרי המ

 הקצאת תקני פסיכולוגי 
להוריה  , ח צרי  לספק לתלמידי "ל שפרטו את השירותי  ששפ"המשרד הפי  חוזרי מנכ .1

סל "ול" סל בסיסי"סל השירותי  מחולק ל). ל"חוזרי המנכ;  סל השירותי  להל& (ולצוותי החינו  
חלק , הביקורתעל פי ממצאי ". שירותי חובה"הסל הבסיסי כולל ג  רשימה של ". משלי 

התערבות מערכתית , לדוגמה. מהרשויות המקומיות לא נתנו באופ& מלא חלק משירותי החובה
 .לילדי  בסיכו&

מפתח   להל& (חי  "ל קבע המשרד כללי  להקצאת תקני פסיכולוגי  לשפ"בחוזרי המנכ .2
הוא מלמד על ו, בכל רשות מקומית" אחוז הכיסוי"על פי מפתח התקינה אפשר לחשב את ). התקינה

,  מהרשויות המקומיות באר 50% בכ. היחס שבי& מספר התקני  בפועל ובי& מספר התקני  הרצוי
מתברר שהמשרד הקצה . 30%  היה אחוז הכיסוי נמו  מ25%  או פחות וב50%היה אחוז הכיסוי 

. ל"תקני פסיכולוגי  בלי לקחת בחשבו& קריטריוני  שהוא עצמו קבע בנספח לאחד מחוזרי המנכ
 .כמו כ& הקצה המשרד תקני פסיכולוגי  שהיו מבוססי  על נתוני  לא מעודכני  במש  כשנתיי 

פרק העוסק , ) חוק חינו  מיוחד להל&  (1988 ח"התשמ,  נוס  לחוק חינו  מיוחד2002בשנת  .3
בעקבות חקיקת פרק ).  פרק השילוב להל& (בשילוב ילדי  בעלי צרכי  מיוחדי  בחינו  הרגיל 

וכ& הוטלו משימות נוספות , חי  למשימות שמתחייבות ממנו"לוב הוסטו המשאבי  של השפהשי
צומצמה במידה , וג  בשל אחוזי הכיסוי הנמוכי  ממילא, כתוצאה מזה. חי "על פסיכולוגי  בשפ

 . חי  לתת שירותי  פסיכולוגיי  אחרי "ניכרת יכולת  של השפ
__________________ 

, במועצה האזורית חו  הכרמל, בעיריית בית שמש, חי  בעיריית אשדוד"בדיקות השלמה נעשו בשפ  1
 .במועצה המקומית מודיעי  עילית ובעיריית נתיבות

 .להוציא שתי רשויות שה  אזורי תעשייה בלבד  2
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וע  ,  חלו תמורות בהגדרת תפקידי הפסיכולוגי מאז.  שני 20 מפתח התקינה נקבע לפני כ .4

המשרד היה מודע לצור  לעדכ& את . הזמ& ה  נדרשו לתת שירותי  נרחבי  יותר בתחומי  חדשי 
 .אול  לא פעל לעדכונו, וא  הכיר בריבוי המשימות של הפסיכולוגי , המפתח

ה עולי  הנתוני  מתשובותיה& של רשויות מקומיות לשאלוני  שהפי  משרד מבקר המדינ .5
 21% כ,  מבתי הספר היסודיי 13% כ,  מגני החובה ברשויות שהשיבו על השאלו&12% כ: הבאי 

חינוכי בשנת   לא קיבלו שירות פסיכולוגי  ממוסדות החינו  המיוחד 24% מחטיבות הביניי  וכ
  .3)2007 2006(ז "הלימודי  התשס

שירות פסיכולוגי לתלמידי מוסדות החינו  חי  לתת "י עולה כי על השפ"מדברי  שמסר שפ .6
בהתחשב במידת ,  באופ& דומה לשירות הנית& לתלמידי  בחינו  הרשמי4המוכר שאינו רשמי

 .הנכונות של המוסדות לקבל את השירות
בולט חלק  של מוסדות חינו  מוכר שאינו , בקרב האוכלוסייה שאינה מקבלת שירות פסיכולוגי

עליו , חי  לתת שירות למוסדות אלה"משקבע המשרד שעל השפ. בעיקר במגזר החרדי, רשמי
 .לנקוט את הפעולות הנדרשות כי להבטיח שהשירות יינת& לה 

 רשויות מקומיות 28. חי  עומס גובר והול "בשני  האחרונות הוטל על הפסיכולוגי  בשפ .7
באמצעות , שארבי& ה, תיארו בתשובות לשאלוני  כיצד ה& מתמודדות ע  אחוז הכיסוי הנמו 

כל , בבית שמש למשל .ממגזר מסוי  או ממוסדות חינו  הזכאי  לקבלומניעת שירות פסיכולוגי 
בשנה החמישית הוא אינו ; חינוכי במש  ארבע מתו  חמש שני  בית ספר מקבל שירות פסיכולוגי

תנות שעות שבועיות ספורות של פסיכולוג ני. אלא רק במקרי חירו , מקבל שירות באופ& סדיר
תלמיד שהוריו אינ  יכולי  לממ& ; וכ& ניתנת אפשרות לאבח& שני תלמידי , לכיתות לחינו  מיוחד
  והוא זקוק לאבחו& בשנה החמישית א  אינו אחד משני התלמידי  האמורי  , אבחו& באופ& פרטי

 נת& ח לא"כי השפ, עיריית נתניה דיווחה בשאלו&. צרי  להמתי& לאבחו& עד שנת הלימודי  הבאה
עיריית הרצלייה מסרה שלא נית& ; לתלמידי  בכל חטיבות הביניי , דר  קבע, שירות פסיכולוגי

לחטיבת ביניי  אחת ולכל הגני  , לבית ספר יסודי אחד, שירות פסיכולוגי לחלק מגני הילדי 
 . בחינו  המוכר שאינו רשמי

העבירו את המידע על המחסור י לא "לאה רוזנברג ושפ' גב, לית ומנהלת המינהל הפדגוגי"הסמנכ
ל המשרד בתקופת "ולא התריעו על השפעותיו החמורות לפני מנכ, בתקני  של פסיכולוגי 

אול  לא נמצאו , ל היה מודע למצב"על פי תשובת המשרד המנכ. מר שמואל אבואב, הביקורת
  . מסמכי  המעידי  על טיפולו בנושא

 עוט  עזהשירות פסיכולוגי ליישובי  באזור 
, טחונית קשהייישובי עוט  עזה מתמודדי  ע  מציאות בוהעיר שדרות , בשני  האחרונות .1

 לפני שני  אחדות .המשוגרי  לעבר  מתחומי רצועת עזה" קסא "מתמיד של טילי האיו  ה עקב
תקני החירו  ה  . החל המשרד להקצות תקני חירו  של פסיכולוגי  ליישובי  באזור עוט  עזה

ששנת לאחר    2007 ספטמבר   למועד סיו  הביקורתעד . י  התקשו לאייש "והשפח, זמניי 
 .  לשנה זו המשרד תקני חירו  ליישובי עוט  עזההקצהלא ,  כבר החלהח"התשסהלימודי  

ותיארה את תנאי העסקת  של , ח שדרות לראש העירייה" ואיל  כתבה מנהלת שפ2005מיולי  .2
 דיווחה על עזיבת  2006יוני ב. וש התקני  העומדי  לרשותהח ואת קשייה באי"הפסיכולוגי  בשפ

__________________ 
 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  3
מוסדות .  בה  חינו! מוכר שאינו רשמי, מערכת החינו! בישראל כוללת שלושה סוגי חינו! עיקריי   4

ראו ג  בדוח . ורוב  פועלי  במגזר החרדי, החינו! מסוג זה ה  בבעלות גופי  ציבוריי  או פרטיי 
 ".חינו! מוכר שאינו רשמי"בפרק על , שנתי זה של מבקר המדינה
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שלא תוכל , והדגישה, ח ועל ניסיונותיה הכושלי  לקלוט אחרי  במקומ "של פסיכולוגי  את השפ
 פסיכולוגי  חיצוניי   החל לפעול בשדרות מער  של2007ינואר החל ב". אחריות מלאהלקחת "

התרבות והספורט בכנסת שדנה , ר ועדת החינו "יו. ישהעסקת  מומנה בידי גופי  מהמגזר השליש
בי& , למצוא פתרו& מידי למצב, יולי תמיר' פרופ, קרא לשרת החינו , בנושא המחסור בפסיכולוגי 

ר הוועדה שהיא מתכוונת ליזו  "שרת החינו  כתבה ליו. השאר על ידי מת& תמריצי  לפסיכולוגי 
או מסמכי  המעידי  על טיפולה של השרה בנושא אול  לא נמצ, דיו& בנושא ע  משרד האוצר

  .התמריצי 
 יהודי שירות פסיכולוגי למגזר הלא

ממחסור , בי& השאר, והוא נובע, חי  שבמגזר הערבי יש מחסור בפסיכולוגי "כי בשפ, הועלה .1
מרבית  ברשויות מקומיות , חי " שפ29  עבדו ב2007במהל  שנת . בפסיכולוגי  ערביי  באר 

על פי . ולא פסיכולוגי  חינוכיי  מומחי , פסיכולוגי  מתמחי  בלבד, כות למגזר הערבישמשתיי
בהיעדר פסיכולוגי  מומחי  מתקיימי  תהליכי עבודה שאינ  מקיימי  את דרישות , מסמכי המשרד

 . 5"ללא פסיכולוגי  מומחי ] מתבצעת[ועדת השמה  " והבולט שבה  , החוק
, א  הוא זקוק למסגרת של חינו  מיוחד, למשל,  לילד כדי לבדוקכאשר פסיכולוג עור  אבחו& .2

לתוצאות המבחני  יש השפעה . הוא משתמש במבחני  פסיכולוגיי  שוני  וביניה  מבחני משכל
כדי שמבחני  אלה יהיו תקפי  עליה  להיות . על עתידו של הילד, ג  לטווח הרחוק, מכרעת

 בעיקר למגזר הלא, יו  יש מחסור רב במבחני  תקפי כ. מתוקנני  ומתאימי  לאוכלוסיה הנבחנת
המשרד לא . פרויקט שמטרתו לתקנ& את המבחני  הופסק בשל טענות בדבר אמינות המחקר. יהודי

  . ברר את העניי& עד תו 
 כללי  להפעלת שירות פסיכולוגי משלי  

בשיתו  ע  , ח"השפ"ש, ל מרכז השלטו& המקומי נקבע"ל וכ& בחוזר של מנכ"בחוזרי המנכ .1
ידי מימונ   ישקול את האפשרות לספק את השירותי  המצויי  בסל המשלי  על, הרשות המקומית

לרבות קניית , "באופני  ארגוניי  שוני , ה& ממסדיי  וה& פרטיי , ממקורות תקציביי  אחרי 
  במסגרת צריכה להיות הפרדה ברורה בי& שירותי  הניתני, בכל מקרה. שירותי  מרצו& של ההורי 

ואי& לספק שירותי  מסל , )שירות פסיכולוגי משלי (מ "ח ובי& אלה הניתני  באמצעות השפ"השפ
 .החובה באמצעות השירות המשלי 

כי , הועלה.  רשויות מקומיות הפעילו שירותי  משלימי  שבה  ניתנו שירותי  במימו& הורי 55
 . מ"דע אילו שירותי  ניתני  בכל שפוממילא לא י, מ"המשרד לא ידע אילו רשויות מפעילות שפ

עלול לקרות שמת& , מ" שפ ח נותני  שירות פסיכולוגי ג  במסגרת פרטית "כאשר עובדי השפ .2
המשרד לא קבע כללי  . השירותי  יוסט מפעילות  בתחו  הציבורי אל פעילות  בתחו  הפרטי

י  העלולי  להתעורר מפתיחת ולא הסדיר את כל הבעיות ואת ניגוד העניינ, מ"ברורי  להפעלת שפ
 . מ"שפ

' גב, לית המשרד דאז"כתבה מנכ, ל המועצה לשלו  הילד אל שרת החינו "בעקבות פנייה של מנכ
ללשכה המשפטית ולמרכז , י"שתפעל להקמת ועדה משותפת לשפ, 2005בנובמבר , רונית תירוש

__________________ 
ועדת השמה תקבע את זכאותו של ילד בעל צרכי  מיוחדי  לחינו! מיוחד : "חוק חינו! מיוחד קובע  5

 ".ואת השמתו במוסד לחינו! מיוחד
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והטיפול , ה ועדה כזאתכי לא הוקמ, נמצא. מ" שתסדיר את הנהלי  להפעלת שפ6השלטו& המקומי

  . 2007 ספטמבר  מ לא הושל  עד מועד סיו  הביקורת "בהסדרת נוהלי השפ
 חי "התקשורת של המשרד ע  השפ

לאחר . י מודיע על כ  לרשות המקומית"שפ, ח"כאשר המשרד מקצה תקני פסיכולוגי  נוספי  לשפ
מקומית באמצעות מערכת מעביר המשרד הוראה לתשלו  לרשות ה, הודעת הרשות על איוש התק&

 תלונות על עיכוב תשלומי  לרשויות המקומיות בי& השני  13כי המשרד קיבל , התברר. ממוחשבת
י כדי לברר את פשר "כמו כ& התלוננו הרשויות על קשיי  בהתקשרות ע  שפ. 2007 2005

  . העיכובי 
 העסקת פסיכולוגי  במשרד

ור  לשפר את תנאי העסקת  של הפסיכולוגי  י טענות בדבר הצ" העלה שפ2003החל בשנת  .1
וג  , לא אוישה משרת פסיכולוג מחוזי במחוז ירושלי ,  חודשי 21במש  , 2005מדצמבר . במשרד

שהגור  העיקרי לכ  , הועלה. תפקידי פסיכולוגי  מחוזיי  אחרי  לא אוישו במש  תקופות ארוכות
ח שיהיה מוכ& "ה המשרד למצוא מנהל שפמשו  כ  התקש. הוא תנאי העסקתו של פסיכולוג מחוזי

  לשמש פסיכולוג מחוזי ולקבל על עצמו אחריות לתפקודה של מערכת גדולה ומורכבת יותר 
 .ולוותר על חלק משכרו ועל תנאי עבודה נלווי 

בי& חברי ; 7נית& לערער על החלטתה של ועדת השמה לפני ועדת ערר, על פי חוק חינו  מיוחד .2
איוש  של תפקידי  אי.  להימצא ג  פסיכולוג חינוכי מחוזי של המשרדועדת הערר צרי 

  .פסיכולוגי  מחוזיי  במחוזות השוני  למש  תקופות ארוכות פגע באפשרות לכנס את ועדות הערר
 אבחוני  לגיל הר 

ח לתת בעדיפות שנייה נמני  הערכה ואבחו& של תלמידי  לצור  "ע  השירותי  שעל שפ
המשרד וקופות החולי  מממני  אבחוני  לילדי  בגיל . במערכת החינוכיתהשתלבות  התקינה 

 מסכימי  שרצוי היה לערו  את האבחוני  במכוני    החינו  והבריאות  ושני המשרדי  , הר 
ההחלטה א  ילד זכאי לאבחו& במימו& קופת , לדעת משרד הבריאות. להתפתחות הילד של הקופות

למעט הסדר , המשרדי  לא הסדירו נושא זה. הקופה על הילדהחולי  תלויה במידע מוקד  של 
כמו כ& לא הסדירו המשרדי  את אופ& ההתחשבנות ביניה  בנוגע לילדי  . נקודתי לשנה אחת

ח לפנות שעות עבודה "הגדרת תחומי האחריות עשויה לאפשר לשפ. שאובחנו בידי קופות החולי 
  .של פסיכולוגי  לשירותי  אחרי  שעליה  לספק

 סיכו  והמלצות
חינוכי לתלמידי  במימו& חלקי של  חי  ברשויות המקומיות מעניקי  שירות פסיכולוגי"השפ

בי& השאר , חי "במהל  השני  התרבו המשימות המוטלות על השפ. משרד החינו  ובפיקוחו

__________________ 
 .ות המקומיות בישראלמרכז השלטו  המקומי הוא עמותה רשומה המאגדת את העיריות ואת המועצ  6
הורה או נציג , על החלטתה של ועדת השמה רשאי ילד בעל צרכי  מיוחדי , על פי חוק חינו! מיוחד  7

 . ימי  מקבלת ההחלטה21להגיש ערר לוועדת ערר בתו! , של ארגו  ציבורי



 159 משרד החינו!

חי  פועלי  בתנאי  "רוב  המכריע של השפ. בעקבות חקיקתו של פרק השילוב בחוק חינו  מיוחד
, כתוצאה מכ  נפגע השירות הנית& לתלמידי . ל אחוז כיסוי נמו  לתקני  של פסיכולוגי ש

 .בעיקר בקרב אוכלוסיות חלשות, להוריה  ולצוותי  החינוכיי  הזכאי  לקבלו
כל עוד לא שונו הנחיותיו של משרד החינו  באשר לשירותי החובה , לדעת משרד מבקר המדינה

וט את הפעולות הדרושות כדי להבטיח את מת& השירותי  בידי על המשרד לנק, ח לתת"שעל השפ
כמו כ& עליו לבדוק את הנתוני  על הקצאת תקני  . ח ולהתאי  את הסל למציאות הקיימת"השפ

וא  יש בה  די כדי לתת , לפסיכולוגי  בגי& שילוב תלמידי  בעלי צרכי  מיוחדי  בחינו  הרגיל
& עליו לפעול לאלתר להשלמת גיבוש  של כללי  כ. מענה לצורכיה  של תלמידי  משולבי 

 .מ ולפקח על יישומ "ברורי  ומפורטי  להפעלת השפ
על , על משרד החינו  ומשרד האוצר לפעול ג  לעדכו& מספר תקני הפסיכולוגי  שהמשרד מתקצב

על המשרד ועל נציבות שירות . ל"פי המשימות שמתחייבות מחוק חינו  מיוחד ומחוזרי המנכ
 .  לבחו& את תנאי העסקת  ואת הגדרת התפקיד והמטלות של פסיכולוגי  מחוזיי המדינה

יש לקבוע הסדר ארו  טווח שבו יוגדרו תחומי האחריות על עריכת אבחוני  לגיל הר  כדי למנוע 
הדבר חיוני במיוחד משו  שהמשרד מתקשה לממ& שירותי  . כפילות במת& השירות או את היעדרו

חי  "הגדרת תחומי האחריות עשויה לאפשר לשפ. לילדי  שזכאי  לקבל פסיכולוגיי  אפילו 
על המשרד לפעול לִתקנו& . להקצות שעות עבודה של פסיכולוגי  לשירותי  אחרי  שעליה  לספק

 . יהודי בפרט המבחני  הפסיכולוגיי  לכל האוכלוסייה ולמגזר הלא
בכירי  ביותר שבו לגלות יותר חירו  המתמש  מחייב את הנהלת המשרד ואת הגורמי  המצב ה

י "ואי& להטיל את פתרו& הבעיה על שפ, ח שדרות"מעורבות בחיפוש פתרונות אפשריי  לחיזוק שפ
 . לבדו
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 הכנת תכניות לימודי 
שבמזכירות , )ל או האג " אג  ת להל  (האג  לתכנו  ולפיתוח תכניות לימודי  

מופקד על תכניות הלימודי  של כל )  המשרד להל  (הפדגוגית במשרד החינו  
הוא אחראי לעשרות . המגזרי  בכל תחומי הדעת לתלמידי  בכל הגילי 

  עבדו באג  כ2007בשנת .  תכניות25 תכניות לימודי  ובמועד הביקורת עסק ב
תכנית לימודי  בתחו  דעת . ח" מיליו  ש30 ותקציבו הסתכ  בכ,  עובדי 35

. מלא ותקני לכל התלמידי  במדינה, כלשהו אמורה להגדיר מתווה לימודי ברור
את תכנית . כדי להורות מקצוע כלשהו יש לפתח ג  חומרי למידה מעשיי 

  . ועדת מקצוע וועדת תכנית: י ועדותהלימודי  מגבשות במשרד שת
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את תהלי  ההכנה של תכניות 2007ספטמבר  בחודשי  מרס
הבדיקה . הלימודי  ונסקרו תכניות לימוד בתחומי דעת נבחרי  ובייחוד במדעי  ובמתמטיקה

  . המרכזי  של המקצוע ובאג  הבחינותובדיקות השלמה נעשו באג  המפקחי , ל"נעשתה באג  ת
 עיקרי הממצאי 

 הלי  הכנת תכנית לימודי 
נמצא כי לא נקבעו נהלי  בעניי  דרכי . תפקידה של ועדת התכנית הוא לפתח תכנית לימודי  .1

לוח זמני  להכנת תכנית לימודי  , תדירות כינוסה: בענייני  האלה, בי  השאר, עבודתה של הוועדה
 .א  יתגלעו, שוב חילוקי דעות בי  חברי הוועדהוהדרכי  ליי

כשנתיי  עד , להערכת גורמי  מקצועיי  במשרד, פיתוח תכניות לימודי  אמור להימש  .2
בשל כ  תלמידי  . א  עד תשע שני , נמצא כי פיתוח תכניות נמש  הרבה יותר זמ . שלוש שני 

 .אינ  לומדי  לפי תכנית לימודי  עדכנית ומיטבית
שנתית שקובעת לוחות  שנתי של עבודת האג  אי  לו תכנית עבודה רב  א  אופייה הרבעל .3

 .זמני  לפיתוח תכניות ואומדני עלויות
יש תכניות לימוד ישנות רבות שאנשי המקצוע סבורי  שיש לעדכנ  או לכתוב אחרות  .4

 . במקומ 
 כזה אמור להוות מעקב. מעקב מסודר ושיטתי מתבצע אחר מעט מאוד תכניות לימודי  .5

 .תשומה חשובה בהלי  קבלת ההחלטות בעניי  פיתוח  של תכניות לימודי 
בשל כ  . המשרד מקצ( את שעות הלימוד ואינו מעדכ  את תכניות הלימודי  על פי הצור  .6

, בתי הספר מתקשי  להכי  מערכת שעות ראויה, התלמידי  אינ  לומדי  את החומר הנדרש
 . יבי  להחליט בעצמ  אילו חומרי  ילמדו התלמידי והמורי  והמנהלי  חי

ואת השאלות , בחטיבה העליונה בחינות הבגרות ה  הדר  להערי  את תוצאות הלמידה .7
נמצאו מקצועות שבה  אי  תכניות . לבחינות יש להתאי  לתכנית הלימודי  הרשמית במקצוע

כמו ,  שהתכניות שלה  ישנות מאודאו מקצועות, כמו תורה שבעל פה לזר  הממלכתי דתי, לימודי 
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כתוצאה מכ  תלמידי החטיבה העליונה נאלצי  ללמוד על פי הנושאי  שבבחינות . מתמטיקה

לימוד לפי נושאי  שבה  נבחני  בבחינות הבגרות במקו  לפי תכנית , ואול . הבגרות בלבד
 .לימודי  רשמית איננה בנייה שיטתית של ידע ודר  ראויה ללמד

א קבע נהלי  מתאימי  שיאפשרו לו לעדכ  במהירות תכניות לימודי  בתחומי דעת המשרד ל .8
שתכנית הלימודי  שלו , דוגמה בולטת לכ  היא מקצוע מדעי המחשב. שחלי  בה  שינויי  תכופי 

 .1999 הוכנה לאחרונה ב
כמו מדע , לא פותחו תכניות לימוד לכל תחומי הדעת והמקצועות שהמשרד אחראי לה  .9

   .חגי ישראל וכל הקשור לילדי  מחונני , נולוגיה בחברה לחטיבה העליונהוטכ
 תכניות לימודי  במתמטיקה ומדעי 

 :בבדיקת תכניות הלימוד במתמטיקה ובמדעי  עלו הממצאי  האלה
 הקי  2005רק בנובמבר . 1995יסודי הוכנה בשנת  מסגרת לתכנית לימודי  לחינו  הקד  .1

 .ת לימודי  חדשההמשרד ועדה להכנת תכני
הצור  . 2006 הפיתוח של תכנית לימודי  לבית הספר היסודי נמש  שמונה שני  והסתיי  ב .2

לא עמדה , 1988שהוכנה בשנת , להכי  תכנית לימודי  חדשה התעורר לאחר שהתכנית הקודמת
 . בדרישות של מערכת החינו 

הסתיימה ' תיבת התכנית לכיתה זכ. 2000פיתוח תכניות לימוד לחטיבת הביניי  החל בשנת  .3
התלמידי  לומדי  על פי תכנית . טר  הסתיימה' ט ו' הכנת התכנית לכיתות ח. אול  טר  אושרה

 .  ועל פי עדכוני  שהמפקחת המרכזית של המקצוע במשרד מוסיפה לתכנית1990 לימודי  מ
יי  רק על פי בשלושי  השני  האחרונות לא אכ  המשרד את ההוראה ללמד בחטיבת הבינ .4

 .והוא החליט שלא לעשות זאת עד שתופעל תכנית הלימודי  החדשה, ספרי לימוד שאושרו על ידו
אול  האג  והמפקחת המרכזת . המשרד אינו אוס  מידע על ספרי הלימוד בחטיבת הביניי  .5

ה  בעיקר ספרי "של המתמטיקה מעריכי  שמרבית בתי הספר משתמשי  בספרי לימוד שלדבריה  
 ".מדובר באוספי תרגילי  שהחלק הדידקטי בה  מצומצ  מאוד"לדעת  ". תרגול ומעט לימוד

תכנית . המתמטיקה היא אחד ממקצועות החובה שיש ללמוד כדי לקבל תעודת בגרות .6
בשלושת העשורי  האחרוני  ניסו כמה ועדות להכי  . 1975 הלימודי  לחטיבה העליונה נכתבה ב

אול  ה  לא השלימו את עבודת  עקב השינויי  התדירי  , תמטיקהתכנית לימודי  שלמה במ
כתוצאה מכ  תלמידי החטיבה העליונה לומדי  . שעשתה הנהלת המשרד במבנה בחינות הבגרות

 ועל פי עדכוני  ושינויי  שהמפקחת המרכזת של המתמטיקה מוסיפה 1975 לפי תכנית שהוכנה ב
 . לבחינות הבגרות

שלפיה בבחינת הבגרות במתמטיקה יש שבעה , וק  שיטת הצבירה נכנסה לת2002בשנת  .7
ר ועדת המקצוע "לדברי יו. לפי הרמה שבה למד, שאלוני  ועל התלמיד להיבח  בשלושה מה 

במקו  לראות את המתמטיקה כמכלול הקשור "שיטה זו מביאה לכ  , ד  עמיר) אמריטוס(' פרופ
מספר נושאי  נפרדי  העומדי  כל אחד בפני היא נלמדת כ, קשר אמי( להבנת העול  שמסביבנו

 ".עצמו ואינו קשור לא לנושאי  האחרי  וג  הקשר למציאות סביב הוא רופ 
מבנה הבחינות הנקבע על פי שיטת הצבירה מכתיב את סוג הספרי  הנפוצי  בקרב  .8

ויה דר  השג, ואת מקומ  של ספרי הלימוד לפי נושאי  תפסו ספרי שאלות לבגרות, התלמידי 
 . מבחינה דידקטית
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הדבר בא לידי ביטוי בי  . במש  שני  חתר המשרד להגדיל את אחוז הזכאי  לתעודת בגרות .12
מאגר , המיקוד, היתר בהקלות הרבות שניתנו לתלמידי  בבחינות הבגרות כמו שיטת הצבירה

דע של אנשי המקצוע במשרד ומחוצה לו סבורי  שבשל שיטות אלה הי. השאלות לבחינות ועוד
 . התלמידי  הול  ופוחת

 פיזיקה  למרות שרק שליש מהנבחני  בבחינות הבגרות מתמחי  במקצועות המדע הבסיסיי   .13
 . אפילו הכנת מחצית מתכניות הלימוד במקצועות אלה לא הושלמה כימיה וביולוגיה 

י  בנושא פרס  האג  מהדורת ניסוי לתכנית לימוד) 1997 1996(ז "בשנת הלימודי  התשנ .14
שנועדה לתלמידי  שאינ  לומדי  את אחד ממקצועות המדע " מדעי  וטכנולוגיה בחברה"

 .ומעט מאוד תלמידי  לומדי  אותו, מאז טר  פותחה תכנית לימודי  למקצוע זה. הבסיסיי 
מרבית בוגרי החטיבה העליונה מסיימי  את לימודיה  בלי לרכוש השכלה מדעית כלל בעת  .15

  .טיבה העליונהלימודיה  בח
 סיכו  והמלצות

. תכניות הלימודי  ה  השלד המקצועי והרעיוני שעליו מתבסס מער  הלימודי  לכל תלמידי ישראל
תכניות לימודי  שהוכנו בהקפדה ובמקצועיות הראויי  ה  הבסיס להוראה וללמידה בכל מקצוע 

  את ההוראה והלימודי  על היעדר תכניות לימודי  או תכניות בלתי מעודכנות מקשי. ובכל תחו 
 .המורי  ועל התלמידי  ומהווי  מכשול להצלחת  בעתיד

לכל התלמידי  , על המשרד להכי  תכניות לימודי  עדכניות בכל המקצועות הנלמדי  בבתי הספר
 .תו  לוח זמני  קצוב, ה  במקצועות הבחירה וה  במקצועות החובה, בכל המגזרי 

לרבות מועדי , נהלי  ברורי  בעניי  עבודתה של ועדת תכניתעל המזכירות הפדגוגית לקבוע 
יש לקבוע כי א  הוועדה אינה עומדת . לוחות זמני  ותאריכי יעד להכנת תכניות לימודי , כינוסה

עוד עליה לקבוע פרקי זמ  מוגדרי  לבדיקת . יש למנות אחרת תחתיה, בלוח הזמני  שהוקצב לה
 .תכניות לימודי 

על האג  לקבוע תכנית ארוכת טווח להכנת תכניות לימודי  ולהיער  לפעול על על הנהלת המשרד ו
למרות המצוקה התקציבית על המשרד . התכנית צריכה לבטא את סדר העדיפויות של המשרד. פיה

 .להשתדל לבצע מעקב מסודר אחר תכניות לימודי 
מות עוד לצרכי  יבוטלו על המזכירות הפדגוגית לדאוג לכ  שתכניות לימודי  ישנות שאינ  מתאי

 .ובמקומ  ת2ַכ0ָה אחרות
 .על הנהלת המשרד לוודא שקיצו( בשעות לימוד ילווה בשינויי  הולמי  בתכניות הלימודי 

על הנהלת המשרד לוודא שהנושאי  יילמדו לפי תכניות לימודי  ולא לפי נושאי  המופיעי  
ות ה  במקצועות החובה וה  במקצועות על כ  עליו לפתח תכניות לימוד עדכני. בחינות הבגרות

 . ולא להפ  הבחירה ולהבטיח שבחינות הבגרות יתאימו לתכניות אלה 
על המזכירות הפדגוגית לקבוע נהלי  מתאימי  שיאפשרו לה להחיש את עדכו  תכניות הלימודי  

מוא( בייחוד לאור הקצב ה, בתחומי דעת המתחדשי  במהירות ולוודא שהכנת  תהיה תהלי  דינמי
 . החברתיי  והטכנולוגיי , של השינויי  המדעיי 

על הנהלת המשרד להכי  במהירות תכנית לימודי  מאושרת במתמטיקה לכל רמות הלימוד לחטיבת 
 . הביניי  ולחטיבה העליונה
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נוכח החשיבות הרבה שיש לחומרי הלמידה על רמת הידע של התלמידי  על המשרד לבחו  

עליו . בחטיבות הביניי  ובחטיבה העליונה,  בבתי הספר היסודיי ביסודיות יעילות  של אלה
למצוא דרכי  שיבטיחו שהגישות השונות ה  של מתמטיקאי  וה  של אנשי החינו  במתמטיקה 
יבואו לידי ביטוי בחומרי הלמידה ולוודא שאלה יהיו ראויי  מבחינה דידקטית ויביאו לבנייה 

 .שיטתית של הידע המתמטי
 הפדגוגית לפעול להכנת תכניות לימודי  לתלמידי החטיבה העליונה בכל מקצועות על המזכירות

 ולייש  את  כימיה וביולוגיה ובמקצוע מדע וטכנולוגיה בחברה ,  פיזיקה המדע הבסיסיי  
  .החלטותיה לחייב תלמידי  ללמוד מקצוע זה
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 הוראת אנגלית בבתי הספר
, ידיעת אנגלית היא כלי חשוב להשתלבות בחיי  המודרניי  בישראל ובעול 

המזכירות הפדגוגית . בלימודי  במוסדות להשכלה גבוהה ובשוק העבודה
מטפלת בהוראת האנגלית במערכת ) המשרד; פ" המזה להל  (במשרד החינו  

קחת מרכזת המופקדת על באמצעות מפ, בי  השאר, היא עושה כ . החינו 
ובאמצעות מפקחי  המופקדי  על הוראת ) רית" מפמ להל  (הוראת האנגלית 

  ). מפקחי  מחוזיי  להל  (האנגלית במחוזות המשרד 
 פעולות הביקורת

 ובמינהלת 1בשישה ממחוזותיו,  בדק משרד מבקר המדינה במשרד2007יולי  בחודשי  פברואר
נבדקו בעיקר .  היבטי  אחדי  של הוראת אנגלית בבתי הספר)י" מנח להל  (חינו  ירושלי  

  . נושאי  הנוגעי  להישגי התלמידי  באנגלית ולמורי  לאנגלית
 עיקרי הממצאי 

ספרית  בכל שנה מקיי  המשרד בבתי הספר בחינות לבדיקת מדדי יעילות וצמיחה בית)  א( .1
שמש את מנהלי בתי הספר ואת גורמי ב נועדו ל"ממצאי בחינות המיצ). ב" בחינות מיצ להל  (

לניתוח מצב המערכת החינוכית בכלל ולהערכה , הפיקוח השוני  להערכת תפקוד  של בתי הספר
מבחני , בי  השאר, ב כוללות"בחינות המיצ. של המדיניות החינוכית של המשרד על יחידותיו

' ב של כיתות ח" המיצהציוני  הממוצעי  בבחינות. 'ח ו' הישגי  באנגלית לתלמידי כיתות ה
 במגזר היהודי היו גבוהי  2)2006 2001(ו "התשס ב"באנגלית בכל אחת משנות הלימודי  התשס

 בתי ספר  להל   (3הציוני  הממוצעי  בבתי ספר בפיקוח הממלכתי; יהודי מאלה שבמגזר הלא
וני  והצי; )ד" בתי ספר ממ להל  (דתי  היו גבוהי  מאלה שבפיקוח הממלכתי) ממלכתיי 

 . הממוצעי  במגזר הבדואי היו נמוכי  במיוחד
במגזר ' ב באנגלית בכיתות ח"הציו  הממוצע של כמחצית התלמידי  שנבחנו בבחינות המיצ )ב(

 או 55ושל רוב התלמידי  במגזר הבדואי היה ) 2006 2005(ו "יהודי בשנת הלימודי  התשס הלא
בקרב בתי הספר הממלכתיי  היה גבוה במידה  או יותר 86שיעור התלמידי  שקיבלו ציו  ; פחות

 או פחות בקרב בתי 55ושיעור התלמידי  שציונ  היה , ד"ניכרת משיעור  בקרב בתי הספר הממ
 . ד היה גבוה במידה ניכרת משיעור  בקרב בתי הספר הממלכתיי "הספר הממ

במגזר ' תות חכי הירידה בציוני  של תלמידי כי, בי  השאר, מבדיקות שעשה המשרד עולה )ג(
) 2002 2001(ב "לעומת שנת הלימודי  התשס) 2004 2003(ד "יהודי בשנת הלימודי  התשס הלא

ד היה "כי הציו  הממוצע של התלמידי  בבתי הספר הממ; הייתה גדולה מזו שחלה במגזר היהודי
ה "סוהתש) 2003 2002(ג "וכי בי  השני  התשס; נמו  מזה של התלמידי  בבתי הספר הממלכתיי 

__________________ 
 .מחוז ירושלי  ומחוז הדרו , מחוז תל אביב, מחוז מרכז, מחוז חיפה, מחוז הצפו   1
 .שנת הלימודי  מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  2
 . יהודי הנתוני  על הפיקוח הממלכתי לא כוללי  את המגזר הלא  3
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גדל הפער בי  בתי הספר שהישגי תלמידיה  גבוהי  ובי  בתי הספר שהישגי ) 2005 2004(

 . תלמידיה  נמוכי 
לית "למנכ, לאה רוזנברג' גב, 4לית ומנהלת המינהל הפדגוגי" דיווחה הסמנכ2004באוקטובר  .2

 תלמידי על ישיבה שהתקיימה במשרד בנושא תוצאותיה  של, רונית תירוש' גב, המשרד לשעבר
, רית"בעקבות זאת גיבשה המפמ. ד"ב באנגלית בשנת הלימודי  התשס"בבחינות המיצ' כיתות ח

' מסמ  ובו סקירה מפורטת של הגורמי  האפשריי  לירידה בהישגי כיתות ח, ודי שטיינר'ר ג"ד
וכ  תכניות עבודה לשיפור ההישגי  באנגלית שהכינו המחוזות של , ב באנגלית"בבחינות המיצ

רית "נמצא שחלק מהתכניות של המחוזות שהגישה המפמ. י ואמות מידה להצלחת "שרד ומנחהמ
לא היו ממוקדות דיי  ולא נקבעו בה  מדדי  כמותיי  לבחינת מידת הצלחת  של התכניות אלא רק 

פ "עוד נמצא כי אי  במשרד מסמכי  המלמדי  על כ  שהתכניות האלה נדונו במזה. מדדי  כלליי 
 . המשרד ושיישומ  אושראו בהנהלת 

ב ובעניי  השימוש "נמצא שיש במשרד גישות שונות באשר לשימוש בממצאי המיצ .3
חלק מהמפקחי  המחוזיי  . שהמפקחי  רשאי  לעשות בה  לש  הערכת התפקוד של בתי הספר

כי המשרד , א  ממקצת  נמנעה אפשרות זו, ספרית יכלו לעשות שימוש בכלי ניהולי זה ברמה בית
 .ב" העביר לה  את ממצאי בחינות המיצלא
ב שבה  השתתפו חברי הנהלת "בדיוני  בנושא הישגי התלמידי  באנגלית בבחינות המיצ .4

).  המינהל להל  (לא השתת, נציג המינהל לחינו  דתי , המשרד וכ  בעלי תפקידי  רבי  במשרד
באפשרותו לעמוד בעוד ועקב כ  לא היה , ב באנגלית"המינהל התעל  מתוצאות בחינות המיצ

 .מועד על ליקויי  בתהלי  הלמידה ועל הדרכי  לתיקונ 
ד "בבתי ספר הממ' המשרד לא בדק ביסודיות מה ה  הגורמי  להישגי  הנמוכי  של כיתות ח .5

תל אביב , י ובמחוזות חיפה"המפקחי  המחוזיי  במנח. לעומת הישגי בתי הספר הממלכתיי 
ה  נותני  עדיפות , ד מייחסי  חשיבות רבה ללימודי אנגלית"ר הממוהדרו  ציינו שא, שבתי הספ

יסודיי  שעות הלימוד שלפני הצהריי  שה  שעות  לכ  בחלק מבתי הספר העל. ללימודי קודש
איכותיות יותר מיועדות בעיקר ללימודי קודש ואילו לימודי אנגלית מתקיימי  בשעות מאוחרות 

עולה ) ס" הלמ להל  (נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ. יותר שבה  התלמידי  כבר עייפי 
ד היה שיעור מורי האנגלית שהוכשרו ללמד "שבבתי הספר היסודיי  ובחטיבות הביניי  הממ

 . אנגלית במכללות נמו  במידה ניכרת לעומת שיעור  בבית הספר הממלכתיי 
ה במהותו מתפקיד  שונ5א, שתפקיד המדרי , המשרד העסיק מדריכות בתפקידי פיקוח .6

ל וע  עמדותיה  של היועצת המשפטית של "וא, שהדבר אינו מתיישב ע  חוזר המנכ, המפקח
 . ל בכיר במשרד"המשרד ושל סמנכ

היו הבדלי  ניכרי  במספר בתי הספר ) 2007 2006(ז " נמצא שבשנת הלימודי  התשס .7
אחד התפקידי  . ליתשבתחו  אחריות  של המפקחי  המחוזיי  המופקדי  על הוראת אנג

נמצא שאחדי  מהמפקחי  המחוזיי  ביקרו רק בחלק . המוטלי  על מפקח הוא לבקר בבית הספר
 .ז"מבתי הספר שבאחריות  בשנת הלימודי  התשס

רית ארבע פעמי  לפני גורמי  שוני  במטה המשרד נתוני  " ואיל  הציגה המפמ2006ממרס  .8
ההבדלי  . י" בהתבסס על דיווחי מחוזות המשרד ומנח,על המחסור במורי  לאנגלית באותה שנה

. וה  מעוררי  ספק באשר לנכונות הנתוני , בי  הנתוני  שמסרה בכל אחת מהפעמי  היו ניכרי 

__________________ 
נו  ועל בקרת ההישגי  המינהל הפדגוגי מופקד על תהליכי הניהול של בתי הספר במערכת החי  4

 .הלימודיי  והחברתיי , הערכיי 
5

, לבקר במוסדות חינו  לפי הוראות מנהל המחוז הממונה עליו, בי  השאר, תפקידיו של מדרי  ה   
 . להדרי  את המורי  ולייע  לה  ולארג  ימי עיו  והשתלמויות
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אול  , החליט המשרד להשקיע מאמצי  בגיוס מוגבר של מורי , בשל המחסור במורי  לאנגלית
 . בפועל לא גייס די מורי 

נת הבגרות באנגלית שדרש המשרד מהמועמדי  ללימודי הוראת אנגלית הציו  המזערי בבחי .9
במכללות היה נמו  מהציו  הממוצע של כלל הנבחני  בבחינת הבגרות באנגלית ברמה של ארבע 

 . יחידות לימוד
, י מסרו למשרד מבקר המדינה"המפקחי  המחוזיי  בכל המחוזות למעט מחוז המרכז ומנח .10

 . ת מורי  שלדעת  אינ  מתאימי  להוראת אנגליתשה  נאלצו לשב. בכיתו
משרד מבקר המדינה העלה שהיה עוד, היצע של מורי  לאנגלית במגזר הערבי בשנת  .11

וכי בבתי ספר במגזר היהודי במחוז זה היו חסרי  מורי  , בעיקר במחוז הצפו , ז"הלימודי  התשס
 . ערבי  לעבוד במגזר היהודיא, על פי כ  לא עודד המשרד מורי . לאנגלית באותה שנה

ככלל היק, המשרה של מורי  לאנגלית קט  מזה של שאר המורי  בבתי הספר היסודיי   .12
בח  מה הסיבות לכ  וכיצד , לרבות אג, כוח אד  בהוראה, לא נמצא שהמשרד. ובחטיבות הביניי 

 . נית  לפעול להגדלת היק, משרת 
מיוחדת גדרת המשרד זקוקי  לתכנית לימודי  תלמידי  שה  דוברי אנגלית על פי ה .13

. לומדי  אנגלית כשפת א  ולא כשפה זרה, להבדיל מתלמידי  אחרי , שכ  ה , המותאמת לרמת 
וכי צירו, שתי הקבוצות עלול , המשרד סבור כי יש ללמד תלמידי  דוברי אנגלית בנפרד משאר הכיתה

  .ליצור קשיי  דידקטיי  ובעיות משמעת
חלק מהתלמידי  דוברי האנגלית למדו אנגלית : ד לא הסדיר את הנושא על כל היבטיוהמשר, אול 

למשרד לא היה מידע מרוכז ומהימ  על מספר הכיתות לדוברי ; ע  תלמידי  שאינ  דוברי  אנגלית
מימו  הכיתות מכספי ההורי  נעשה ללא בסיס משפטי ; ועל אופ  הפעלת , על הרכב , אנגלית

במשרד שוררת ;  לתלמידי  שאינ  דוברי אנגלית6ברי אנגלית שימשו ג  הקבצההכיתות לדו; הול 
  . בהירות באשר לאפשרות להפעיל הקבצות באנגלית בבתי ספר יסודיי  אי

 סיכו  והמלצות
ב מלמדות שיש פערי  ניכרי  בי  ההישגי  באנגלית של קבוצות שונות "תוצאות בחינות המיצ

ד ובי  ההישגי  במגזר " של בתי ספר ממלכתיי  לבתי ספר ממלמשל בי  ההישגי , באוכלוסייה
, ליקויי  בעבודת המטה של המשרד, בי  היתר, הבדיקה העלתה. יהודי היהודי לאלה שבמגזר הלא

 . בטיפול בכוח אד  בהוראת אנגלית ובפיקוח על הוראת האנגלית
בי  היתר עליו .  באנגליתמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו  שעליו לפעול לשיפור ההישגי 

עוד עליו . ד"למצוא את האיזו  בי  לימודי קודש לבי  לימודי אנגלית ברמה נאותה בבתי ספר ממ
, ב יופצו באופ  מבוקר בקרב כל העובדי  שאמורי  להשתמש בה "לוודא שתוצאות בחינות המיצ

בי  היתר לש  , מושכדי שייעשה בה  שי, ב"כפי שמתחייב מהמטרות המוצהרות של בחינות המיצ
 . פיקוח על בתי הספר

על המשרד לאסו, מידע מבוסס על מספר המורי  לאנגלית הנחוצי  לבתי הספר ועל מספר  
עוד על המשרד לבחו  דרכי  להכשיר מורי  לאנגלית . כדי לבדוק מה הוא היק, המחסור, בפועל

כדי , י  להוראת אנגליתובד בבד לשמור על תנאי קבלה הולמי  לחוג, לפי צורכי בתי הספר
עליו לבחו  את האפשרות לשלב מורי  ערבי  לאנגלית בבתי . להכשיר מורי  בעלי רמה נאותה

__________________ 
 . חלוקת התלמידי  לכמה רמות לימוד הקבצה   6
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וכ  לבחו  את מער  הפיקוח המחוזי , כאשר המורי  ובתי הספר מעונייני  בכ , ספר במגזר היהודי

 .בתחו  הוראת האנגלית
י אנגלית לתלמידי  דוברי אנגלית במסגרת על המשרד לשקול מה היא הדר  הראויה לקיי  שיעור

א  ימצא המשרד לנכו  לגבות תשלו  מהורי . שעות הלימודי  הרגילות ומהו מקור המימו  לכ 
אחיד ושוויוני ולוודא שגביית , עליו לעשות כ  לפי בסיס משפטי הול , התלמידי  לצור  כ 

   .ולתהתשלו  לא תהיה משו  חס  בפני תלמידי  ממשפחות מעוטות יכ
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 ל"הערכת תארי  אקדמיי  מחו
הג  להערכת תארי  "את )  המשרד להל  ( הקי  משרד החינו  1973בשנת 

דיפלומות , תפקיד הג  הוא להערי  תעודות).  הג  להל  " (ל"אקדמיי  מחו
דיפלומות , בהשוואה לתעודות, ל"ותארי  שהעניקו מוסדות אקדמיי  בחו

בהמש  . ישראל לצור  דירוג ושכרותארי  שנותני  מוסדות אקדמיי  במדינת 
הורחבה עבודת הג  ג  לשקילת תואר הנית  למי שלומד בישראל בשלוחה של 

  להל  " (למידה מרחוק"וכ  לשקילת תואר שנעשה ב, ל"מוסד אקדמי מחו
ל "סמכות הג  לשקול תארי  אקדמאיי  מחו). הערכת תואר או שקילת תואר

והיא , ר"ובתקשי,   במגזר הציבורינקבעה בהסכמי העבודה הקיבוציי  החלי
  . נועדה להקל על קליטת  של עולי  חדשי  בשוק העבודה בישראל

 פעולות הביקורת
במחוז ,  בדק משרד מבקר המדינה את עבודת הג  במטה המשרד2007ספטמבר  בחודשי  פברואר

, המדינהבדיקות השלמה נעשו בנציבות שירות . תל אביב והמרכז ובלשכה המשפטית של המשרד
  .במשרד המשפטי  ובמשרד האוצר

 עיקרי הממצאי 
 מהבקשות נוגעות לשקילת תואר 58% כ.  בקשות לשקילת תואר6,800  הוגשו לג  כ2006בשנת 
 .נוגעות לשקילת תואר שלישי) 6%(והיתר ,  נוגעות לתואר שני36% כ, ראשו$

פיינת את ליבת העבודה היות ולדעת המשרד שקילת התואר דורשת התמחות שלא בהכרח מא .1
ניסה , ע  תפקידי המשרדוהיות שלהערכת הנהלת המשרד עבודת הג  לא עולה בקנה אחד , שלו

בי$ היתר הציע להעבירה לידי המועצה . המשרד להוציא את נושא שקילת התארי  מתחו  אחריותו
 .להשכלה גבוהה או למשרד ממשלתי אחר

 את פעילות הג  להערכת תארי  31.12.02ו  להעביר עד לי" החליטה הממשלה 2002ביולי 
הממשלה ". או ליחידה ממשלתית שיקבעו שרת החינו* ושר האוצר] אחר[ממשרד החינו* למשרד 

דיוני  בי$ משרד ". ל כפו  לבדיקה משפטית"יישו  ההחלטה הנ"סייגה את החלטתה בכ* ש
שפטית וחלופות שונות החינו* ומשרד האוצר לא הבשילו לכדי מסמ* מסכ  הכולל חוות דעת מ

 .שני השרי  לא החליטו באיזה משרד או יחידה ממשלתית ימוק  הג ; למיקומו הראוי של הג 
ההלי* מהגשת הבקשה לשקילת תואר ועד קבלת החלטה ומת$ מענה , על פי נוהלי הג  .2

ור ממסמכי הג  ומקריאת תלונות שהוגשו למשרד ולנציבות תלונות הציב;  יו 30יימש* , לפונה
 . עולה ששקילת תואר נמשכת בממוצע כחצי שנה, ושנמצאו רוב$ מוצדקות, במשרד מבקר המדינה

שירות איכותי לציבור " נקבע שבי$ יתר תפקידיו של הג  עליו לתת 2002בנוהלי הג  משנת  .3
שהשירות במחוזות והשירות , משרד מבקר המדינה העלה". מבלי לפגוע באיכות הערכת התואר

א  שבעיית המענה . ותלונות רבות הוגשו על כ* להנהלת המשרד, ציבור הפוני  לקויי הטלפוני ל
הרי שרק ע  סיו  הביקורת הודיע הג  על הפעלת , הטלפוני הייתה ידועה לגורמי  רבי  במשרד
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 הוא פנה למנהלת מינהל 2007כ$ הודיע הג  כי באוגוסט ". חכמה"מערכת טלפוני  חדשה ו
 . שבמשרד בבקשה להרחיב את השירות לציבור שנית$ באינטרנטהתקשוב ומערכות מידע

 עקב ריבוי בקשות להכרה בתואר שלישי ועקב ריבוי התלמידי  בשיטת הלמידה מרחוק ואי .4
,  שעניינ  א  הגיע לערכאות משפטיות בהליכי  פליליי  סדרי  שהתגלו בשיטת הלמידה הזאת 

 להקפיא את טיפולו של הג  2000נה באוגוסט  החליטה פרקליטות המדי אזרחיי  ומינהליי  
 היא הורתה לג  להפסיק ג  את הטיפול בשקילת 2001בקי/ . באישורי שקילות של התואר השלישי

לקביעת )  ועדת כ/ להל$ (משרדית   מונתה ועדה בי2003$בספטמבר . התואר בלמידה מרחוק
יתה אמורה לפרס  את המלצותיה הוועדה הי. כללי  לשקילת תארי  בלמידה מרחוק ותואר שלישי

יוצא . כשנה וחצי לאחר התארי* שנקבע, 2005א* היא סיימה את עבודתה רק במאי , 2003בדצמבר 
אפוא ששקילת תואר שלישי הייתה מוקפאת כמעט חמש שני  ושקילת תואר בלמידה מרחוק הייתה 

 . מוקפאת כמעט ארבע שני 
. שתלווה את עבודת הג , משרדית  מקצועית בי$ועדת כ/ המליצה שיש צור* בוועדת היגוי .5

יולי ,  חודשי 15בביקורת הועלה שבתקופה של ; ועדת ההיגוי אמורה הייתה להתכנס אחת לחודש
חלק מהחברי  נעדרו מישיבות , כמו כ$. התכנסה הוועדה שש פעמי  בלבד, 2007ספטמבר  2006

 .הוועדה
תיקי  חריגי  ה  תיקי  המכילי  את כל , 2002על פי הכללי  וההוראות שהכי$ הג  באפריל  .6

ולכ$ אי , א* תוכנ  מעיד כי מגיש הבקשה לא עמד בכל הקריטריוני  הדרושי , המסמכי  הדרושי 
תיקי  אלה יטופלו בידי ועדת חריגי  . אפשר להערי* את שקילות התואר אלא לאחר בדיקה נוספת

והיות שהמשרד לא מינה לו ממלא , נהל לג בהיעדר מ. את מנהל הג , בי$ היתר, האמורה לכלול
 . לא פעלה ועדת חריגי  בג 2006 ועד יולי 2002הרי שמשנת , מקו 

יוכל להגיש , כל מגיש בקשה שאינו מרוצה מ$ התשובה שקיבל מהג , על פי נוהלי המשרד .7
  .ורי ובג  לא קיימת ועדת ערע, הנוהל לא הגדיר מיה  חברי ועדת הערעורי . לג  ערעור בכתב

 סיכו  והמלצות
במש* השני  , שקילת תארי  דורשת התמחות שלפי המשרד אינה מאפיינת את ליבת העבודה שלו

לנושא נדרשה ג  הממשלה שהחליטה . ניסה המשרד להוציא את שקילת התואר מתחו  אחריותו
 להעביר את פעילות הג  מהמשרד למשרד אחר או ליחידה ממשלתית שיקבעו שרת החינו* ושר

על השרי  האמורי  להכריע , לדעת משרד מבקר המדינה. לאחר קבלת חוות דעת משפטית, האוצר
 .כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, בסוגיה זו

. על המשרד לפעול לכ* שוועדת ההיגוי המלווה את עבודת הג  תתכנס באופ$ סדיר ובהרכב מלא
י מדינה להשתת  בישיבות במידת הצור* על המשרד לשקול לאכו  על חברי הוועדה שה  עובד

 .ולהחלי  את אות  חברי הוועדה שאינ  יכולי  להשתת  בישיבות בקביעות, ועדת ההיגוי
על המשרד לוודא שוועדת החריגי  וועדת הערעורי  תפעלנה בהתא  לכללי  ולהוראות שהכי$ 

 . הג 
דות להשכלה בשני  האחרונות נתקל הג  בבעיות רבות הקשורות ה$ לאיכות התארי  וה$ למוס

מאחר שלנושא השלכות כספיות , לדעת משרד מבקר המדינה. גבוהה שוני  מה$ התקבלו התארי 
ועל נציבות שירות המדינה ) האוצר והמשפטי , החינו*(על המשרדי  השוני  , משמעותיות

ולדאוג שדר* הטיפול בשקילת התארי  תהיה , להמשי* לקבוע נורמות מחייבות להערכת תארי 
  .יסודית תו* מת$ חשיבות לטיב השירות שנית$ לציבורמקיפה ו
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 מכרז למשרת מנהל מחוז ירושלי 
פנימי (מכרז משולב )  המשרד להל  ( פרס  משרד החינו  2007בראשית 

משלא נבחר זוכה במכרז פרס  המשרד . למשרת מנהל מחוז ירושלי ) וחיצוני
 בחרה ועדת 2007באוקטובר ).  המכרז להל  (ביוני אותה שנה מכרז נוס  

 ). המועמד ל  לה(הבוחני  לתפקיד במר מאיר שמעוני 
הגישו תלונה למשרד מבקר , כמה מהמועמדי  שניגשו למכרז ולא זכו בו

מכרז "והביעו את חשש  שמדובר ב, המדינה שעניינה תקינות התנהלות המכרז
משרד מבקר המדינה בדק את התאמת כישורי המועמד לדרישות ". תפור

 .המכרז
שתיי  "כות להיות וביניה  שלמועמד לתפקיד צרי, המכרז קבע תנאי ס  .1

ובנוס  ניסיו  , ס באר'"חמש שני  בהוראה בבתי: מתוכ , עשרה שנות ניסיו 
או בניהול /ס באר' ו"או בפיקוח על בתי/ס באר' ו"של שבע שני  בניהול בי

למועמד היה ניסיו  של שנתיי  בלבד ". ברמה בכירה בתחומי החינו  באר'
 כדי שכישוריו יתאימו לדרישת בהוראה וחסרו לו שלוש שנות ניסיו  בהוראה

לפיכ  היה על המשרד לפסול .  חמש שנות ניסיו  בהוראה הס  שנקבעה במכרז 
 .את מועמדותו

לאחר התארי  האחרו  שנקבע להגשת מועמדות למכרז פנה המשרד אל  .2
כנדרש , המועמד בבקשה שיעביר לו את המסמכי  החסרי  להוכחת הוותק

" הנחיות כלליות"נעשתה א  שבמכרז ובחוברת פנייה זו של המשרד . במכרז
מודגש כי מעבר לתארי  האחרו  : "נכתב בהדגשה, שהייתה חלק ממסמכיו

 ".להרשמה לא יתקבל כל מסמ 
מדרי  ומפקד (המשרד הכיר למועמד בתפקיד פיקודי זוטר שמילא בצבא  .3

מופקד על מער  "כעונה לתנאי המכרז ) בקורס מחסנאי  פקידי  טכניי 
שהינה חלופה לדרישה " (ינו  וההדרכה ברמה בכירה במערכת הביטחו הח
 ").ניהול ברמה בכירה בתחומי החינו  באר'"
האפשרות להמיר שנות ניסיו  בניהול לשנות ניסיו  בהוראה לא נכללה  .4

המועמדי  נדרשו להוכיח ניסיו  ה  בהוראה וה  , יתרה מזו. בתנאי המכרז
בע מלכתחילה שהניסיו  בניהול יכול להיחשב ומכא  שהמשרד לא ק, בניהול

חר  זאת החשיב המשרד חלק משנות הניסיו  של . תחלי  לניסיו  בהוראה
כשוות ער  לשנות " ניהול ברמה בכירה בתחומי החינו  באר'"המועמד בניהול ו
מת  . ועקב כ  קבע שהמועמד קיי  את דרישות הס  של המכרז, ניסיו  בהוראה

מדי  במכרז להמיר שנות ניסיו  בניהול בשנות ניסיו  אפשרות לאחד המוע
בהוראה בלא שאפשרות כזו ניתנה מראש לכל המועמדי  הפוטנציאליי  

שהוא מתנאי , יוצרת העדפה פסולה של המועמד ופוגעת בֶעקרו  השוויו , למכרז
  .היסוד של כל מכרז
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 סיכו  והמלצות

התנהלות המשרד יצרה תחושה לפיה . י מהאמור לעיל עולה חשש שהלי  המכרז לא התבצע כד
בנסיבות אלה על המשרד לחזור . חר  אי עמידתו בתנאי המכרז, הוא פעל למינוי המועמד לתפקיד

תו  מת  משקל הול  לפגיעה בשוויו  ההזדמנויות של המועמדי  , ולבחו  את המכרז ותוצאותיו
   .בפועל ובכוח
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 הפיקוח על השימוש בתכשירי  וטרינריי  
)  משרד החקלאות להל  (שתי יחידות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר 

 ג   להל  (השירותי  הווטרינריי  : מפקחות על השימוש בתכשירי  וטרינריי 
מי  היחידה לפיקוח על הצומח והחי ויישו  ההסכ(ח "ויחידת הפיצו) ט"השו

שהיא למעשה זרוע מבצעת של השירותי  , )החקלאיי  בי  ישראל לאוטונומיה
כמו כ  ). אלה אמורי  לפעול במשות (הווטרינריי  בתחו  האכיפה והחקירות 

שיש לו תחומי פעילות רבי  שמשיקי  , אמור לעסוק בכ" משרד הבריאות
 .לעבודת השירותי  הווטרינריי 

דת סמ" של משרד החקלאות הכפופה לשר השירותי  הווטרינריי  ה  יחי
אחד התפקידי  שלה הוא ).  שר החקלאות להל  (החקלאות ופיתוח הכפר 

תכשיר וטרינרי הוא כל , ט"לפי הגדרת השו. פיקוח על תכשירי  וטרינריי 
, תרכיב, לרבות תרופה, תכשיר המשמש למניעת מחלה או לטיפול בבעלי חיי 

בשני  האחרונות הוחלט . וזרזי גדילה)  הדברהחומר חיטוי וחומר(תכשיר כימי 
ט על טיפול אינטנסיבי בתכשירי  הווטרינריי  באמצעות ייעוד "בהנהלת השו

תפקיד  ליזו  פעילות . שני רופאי  וטרינרי  לפיקוח על תכשירי  וטרינריי 
 . מסודרת ולתת ליווי מקצועי למפקחי 

ו  ההסכ  בדבר רצועת עזה  על פי חוק ייש1994ח הוקמה בשנת "יחידת הפיצו
 1994 ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (הסדרי  כלכליי  והוראות שונות(ואזור יריחו 

והיא אמורה לבצע פעולות פיקוח לאור" קו התפר למניעת מעבר , ) החוק להל  (
מוצרי  חקלאיי  לישראל לש  הגנה על בריאות הציבור ולמניעת הפצת מחלות 

 . בעלי חיי 
)  א:  (  הווטרינריי  מתאפיי  בשני  האחרונות בתופעות האלהתחו  התכשירי

כמות גדולה של תכשירי  ,  על פי הערכות מודיעיניות הברחות וגנבות 
וטרינריי  מוברחת למדינת ישראל ה  מגבול מצרי  וה  משטחי הרשות 
הפלסטינית ביהודה ושומרו  דר" אזורי  שבה  לא הוקמה גדר הפרדה ודר" 

 בישראל מצויות תרופות מזויפות שאי   זיו  תרופות )  ב.  (ירושלי אזור עוט  
התוויות ; בה  חומרי  פעילי  או שכמות החומרי  הללו בה  קטנה מהרצוי

 . מזוהמות ואינ  תקפות, ה  מדוללות, שעל אריזותיה  אינ  נכונות
 מהתרופות 25% 20%, ר ענ  וטרינריה בהתאחדות התעשייני "לפי הערכת יו

וטרינריות שנמצאות בשימוש בישראל ה  תרופות שלא אושרו כחוק על ידי הו
  .הרשויות ועלולות לסכ  חיי אד 
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 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את הפיקוח על השימוש בתכשירי  2007ספטמבר  בחודשי  מרס
המשפטית ובלשכה ) ח"להל  ג  הפיצו(ח "ביחידת הפיצו, וטרינריי  בשירותי  הווטרינריי 

כמו כ  נעשו בדיקות השלמה באג# הרוקחות ובמחוז מרכז שבמשרד . שבמשרד החקלאות
  . הבריאות

 עיקרי הממצאי 
 מער  הפיקוח

˙ Â ‡ È ¯ · ‰  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  Á Â ˜ È Ù 
מותר לשווק , ) פקודת הרוקחי  להל   (1981 א"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת הרוקחי  על פי 

 משרד הבריאות .כשירי  המתנהל במשרד הבריאותתרופות לבעלי חיי  לאחר רישומ  בפנקס ת
בי  , משרד הבריאות מפקח. מפקח על תהלי* ייצור התרופות באר( ועל יבוא של תרופות וטרינריות

הכפופי  מקצועית לאג# , ג  על השימוש בתרופות וטרינריות באמצעות הרוקחי  המחוזיי , היתר
שלא נבדקו ולא נרשמו , יי  לא מבוקרי מכירה ושימוש בתכשירי  וטרינר. הרוקחות שבמשרד

 . הציבור הצור* תוצרת מ  החי בעלי חיי  ובבריאות עלולי  לפגוע בבריאות,בהתא  לחוק
, פעילות בלתי חוקית הנוגעת לתחו  הרוקחות קרי לייצור תרופות ותכשירי  וטרינריי  אחרי 

 בעיקר בענייני  משרד הבריאות פועל. 1לטיפול בה  ולשימוש בה  הוא פשע פרמצבטי
ואול  . א* הוא אחראי ג  לרישו  התרופות הווטרינריות, )תרופות הומניות(הרלוונטיי  לבני אד  

הפיקוח והאכיפה שהוא מקיי  על השימוש בתרופות הללו מוגבלי  ומתמקדי  בעיקר בטיפול 
 . בתלונות שמגיעות אליו על שיווק תרופה בניגוד להוראות

 בפשע הפרמצבטי במשרד הבריאות סג  הרוקח המחוזי במחוז מרכז עד לאחרונה עסק במאבק
  .  החלה לפעול במשרד הבריאות לראשונה יחידה למאבק בכ*2007רק בתחילת יולי ; בלבד
 הסדרת שיתו  הפעולה בי  משרד החקלאות לבי  משרד הבריאות אי

ל פיקוח על תכשירי  ח במשרד החקלאות והרופאי  הווטרינרי  המופקדי  ע"מפקחי יחידת הפיצו
כללי שיתו# הפעולה בי  משרד .  לפקודת הרוקחי 46ט הוסמכו לפי סעי# "וטרינריי  בשו

הבריאות לבי  משרד החקלאות בנושא הפיקוח על השימוש בתכשירי  וטרינריי  לא הוסדרו בכתב 
ריאות ט לבי  מחוזות משרד הב"כתוצאה מכ* שיתו# הפעולה בי  השו. וה  בגדר תורה שבעל פה

הוא פרי יזמות של עובדי  ספורי  והוא מושתת במקרי  רבי  על יחסי  טובי  בי  עובדי שני 
 . המשרדי 

ט בהסכ  כתוב "יש לעג  את שיתו# הפעולה בי  משרד הבריאות והשו, לדעת משרד מבקר המדינה
  . שייקבעו בו פעילות וסדרי עדיפויות משותפי 

__________________ 
 .שמירת  וחלוקת ,  העיסוק בהכנת תרופות פרמצבטיקה   1
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 ות תכנית עבודה ותפוקות במשרד החקלא
פיקוח יעיל על השימוש בתכשירי  וטרינריי  מצרי* תכנו  ובנייה של תכנית עבודה מסודרת  .1

 . התברר שזה לא נעשה. שאותה יש לקבוע לפי נהלי  מחייבי  וסדרי עדיפויות ברורי 
; "כיבוי שרפות"ב, ט מתמצה בטיפול בנושאי  דחופי "עיקר הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשו

ולכ  היא , * היא מחסור חרי# בעובדי  יחסית למשימות הרבות שמוטלות על היחידההסיבה לכ
 . מטפלת בלית בררה רק בנושאי  דחופי 

ה  מטפלי  בזה רק . ט אינ  מפקחי  בצורה שיטתית על השימוש בתכשירי חיטוי והדברה"השו
ט בידי " נעשי  בשווהפיקוח על השימוש בה ) חיסוני (הרישו  של תרכיבי  . כאשר מגיעה תלונה

 .כמו כ  אי  פיקוח שיטתי על חנויות לחיות מחמד אלא טיפול בתלונות בלבד. עובד אחד
השיווק והשימוש של , אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  ערכו בדיקות בכל מער* הייצור .2

 גורמי   מעידי  על כ* שבכל תחו  היו2006  ו2005הממצאי  שהעלו בשני  . תכשירי  וטרינריי 
בית מסחר מסוי  מכר תכשירי  וטרינריי  שאינ  רשומי  במדינת , לדוגמה. שפעלו בניגוד לחוק

רופאי  וטרינרי  ; כנדרש, מפעלי  עבדו ללא היתר רעלי  רפואיי  מטע  משרד הבריאות; ישראל
ביתו זיי# וטרינר מסוי  ב, על פי החשד; )רשומי  ושאינ  רשומי (הבריחו תכשירי  וטרינריי  

 . תכשירי  וטרינריי 
ידי  ח בכל תחומי הפעילות שלה על"משרד מבקר המדינה בח  את התפוקות של יחידת הפיצו .3

עד אמצע שנת , פי הבדיקהעל . ניתוח המאגר הממוחשב שבו רשומות כל פעולות האכיפה שעשתה
 25.8%; 2004 מהתיקי  משנת 48.4% ;2003 מהתיקי  משנת 69%:  הסתיי  הטיפול באלה2007

 הייתה אפוא כמחצית התיקי  2004כשנתיי  וחצי לאחר שהסתיימה שנת . 2005מהתיקי  משנת 
 שהטיפול בה  עד 2002 1995בולט ג  מספר  הגדול יחסית של תיקי  מהשני  . עדיי  בטיפול
ל מורי  על תפוקות נמוכות של "הנתוני  הנ). 5,165  מכ2,030 כ( טר  הסתיי  2007אמצע שנת 

לאו דווקא , ל בכל תחומי הפעילות"יחידה בכל הנוגע לטיפול בתיקי  שנוצרו בה בשני  הנה
  . דבר זה פוגע בהרתעה; בתחו  התכשירי  הווטרינריי 
 כמויות תכשירי  שנתפסו

 וה  אינ  2006 2000ח תפסה כמויות קטנות יחסית של תכשירי  וטרינריי  בשני  "יחידת הפיצו
ח עולה כי מספר פעולות האכיפה בתחו  "ממאגר הנתוני  של הפיצו. המייצגות את עצמת הבעי

מספר  של פעולות האכיפה שבה  נתפסה כמות ;  לשנה15 התכשירי  הווטרינריי  היה בממוצע כ
.  לשנה1.7 היה בממוצע כ) ג או ליטרי "ק, אל# יחידות ויותר של בקבוקי (גדולה של תכשירי  

רד לא בח  את תפוקות היחידה ולא דרש הסברי  להיק# המש. הדבר מעיד על פעילות דלה
  . הפעילות הנמו*

 קביעת מדיניות והנחיות
 כ* שלמעשה היא לא 2006 ועד יולי 2002ח לא התכנסה מאוגוסט "ההנהלה של יחידת הפיצו .1

בכתב המינוי להנהלת . הנהלה חדשה,  שמחו 'השר ש,  מינה שר החקלאות2006ביולי . תפקדה
ח לפקח שהיחידה פועלת במסגרת היעדי  וסדרי "ציי  השר כי על הנהלת הפיצוח "הפיצו

העדיפויות שקבעה לה בתיאו  ובליווי של הגורמי  המקצועיי  הנוגעי  לעבודתה במשרד ומחו( 
. 2007 במרס  התכנסה הנהלה זו פע  אחת בלבד , 2007ספטמבר , א* עד מועד סיו  הביקורת, לו

ח "הנהלה החדשה גור  משפיע ומפקח על תכנית העבודה של הפיצוכתוצאה מכ* לא הייתה ה
 . 2007לשנת 
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סיוע ; סיוע לאג# הדיג( לקחה על עצמה היחידה תפקידי  נוספי  2006  ו2005בשני   .2

  . היא לא מילאה במלוא  את תפקידיה המקוריי , בשעה שעל פי הנתוני ) לרשות המרעה ועוד
 ט "ח לשו"שיתו  פעולה בי  הפיצו

השירותי  הווטרינריי  ה  הגור  המקצועי המנחה את , כפי שעולה מהוראת שר החקלאות .1
 2005ט במרס "נוהל עבודה שהכי  מנהל השו. ח בתחו  הווטרינריה"עבודתה של יחידת הפיצו

ח "אול  בפועל סדרי העבודה שבי  הפיצו. ח ומסדיר אותו"ט לפיצו"מחייב שיתו# פעולה בי  השו
שאמור , ח"מנהל יחידת הפיצו. ח לא עבדה לפי נוהל העבודה"יחידת הפיצו: היו תקיני ט לא "לשו

קבע בעצמו את סדרי העדיפויות לעבודת היחידה , ט"לפעול לפי הנחיות מקצועיות של השו
 בסדר יוהחליט שהטיפול בנושאי  השייכי  לקטגוריה של תכשירי  וטרינריי  יהיו במקו  השיש

ח לא "הפעילות של יחידת הפיצו. ט"מבלי שקיבל על כ* אישור ממנהל השוהעדיפות של היחידה 
 . תואמה ע  אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  ושיתו# הפעולה ביניה  היה לקוי

פיקוח נאות על  ח הייתה אי"ט לבי  יחידת הפיצו"התוצאה של שיתו# הפעולה הלקוי בי  השו
למרות שהמצב היה ידוע , יתר על כ . טרס הציבוריהשימוש בתכשירי  וטרינריי  ופגיעה באינ

ל "בדיו  שנער* בלשכת מנכ. ח ה  לא ניסו למצוא לכ* פתרו "להנהלת המשרד ולהנהלת הפיצו
 ובו השתתפו בכירי המשרד הנוגעי  בדבר לא התקבלו החלטות בעניי  סדרי 2006המשרד במאי 
 . ח"ט לפיצו"תקיני  שבי  השו העבודה הבלתי

כפי , ח לא שית# את אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בחקירות"יחידת הפיצומנהל  .2
שיתו# הפעולה בי  המופקדי  על הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  לבי   אי. שנדרש בהוראות הנוהל

בנוהל נקבע כי יחידת . וחלק  לא הגיעו לכלל מיצוי מקצועי, ח פגע ביעילות החקירות"יחידת הפיצו
ביר לעיונו של הממונה על פיקוח על תכשירי  וטרינריי  את תיקי החקירה לפני שהיא ח תע"הפיצו

כתוצאה מכ* לא הייתה . ח לא עשתה זאת"א* יחידת הפיצו, מעבירה אות  ללשכה המשפטית
 . בקרה מקצועית על החקירה ואי  ביטחו  שהיא מוצתה עד תו 

שהעבירו אנשי הפיקוח על תכשירי   בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה נמצא כי תלונות  .3
. ח לא טופלו כלל או טופלו באיחור בלי לשת# את הדרג המקצועי בחקירה"וטרינריי  לפיצו

ח " התברר שעד אותו מועד טיפל הפיצו2007בבדיקה שער* משרד מבקר המדינה בסו# אוגוסט 
התוצאות עלולות . 2007 עד אפריל 2006 התלונות שהועברו אליו ממאי 13 באיחור רב רק בשש מ

 . להיות פגיעה חמורה בבריאות בעלי החיי  ובבריאות הציבור
ט מחייבת שיתו# פעולה ג  בי  גורמי "ח ולשו"עבודה משותפת ליחידת הפיצו: מודיעי  .4

ט שהתקיימה "ח לשו"למרות שבישיבה משותפת ביו הפיצו. ט"המודיעי  ביחידה לאנשי המקצוע בשו
 ע  הדרכה  מבצעי  וחקירות , ח תפעל בנושאי מודיעי "יחידת הפיצו" נקבע כי 2006בפברואר 

לא היו בשני  האחרונות ישיבות וקשרי עבודה מסודרי  בי  " ט"ש ואנשי השו"מקצועית של היועמ
ח מידע "א  יש ליחידת הפיצו. ט"לאנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשו" מרכז תחו  מודיעי "

 . ט בצורה שוטפת"בר ליחידת הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשוהוא אינו מוע, מודיעיני
 תכנית פעולה למאבק בנושא 2006ט הכינו בתחילת יולי "בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי השו

ט ציינו בתשובת  "אול  השו. שיווק  והשימוש בה , ייצור , זיו# תרופות וטרינריות שאינ  רשומות
. ח בוצע רק חלק קט  מהתכנית"שיתו# פעולה ע  יחידת הפיצו אילמשרד מבקר המדינה שבגלל 

 .ח לא השיבה לטענה זו"יחידת הפיצו
אי  קשר בי  מאגר הנתוני  של יחידת התביעות שבלשכה המשפטית של : מערכות מידע .5

דבר שמקשה על הפיקוח על הטיפול בתיקי  , ח"משרד החקלאות למאגר הנתוני  של יחידת הפיצו
ט "הביקורת העלתה שישנו פער גדול בי  מספר התיקי  שהפיקוח של השו. ב אחריה ועל המעק

2002בתקופה יולי : טע  שנדרש בה  טיפול משפטי למספר התיקי  שבה  טיפלה יחידת התביעות
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 תיקי  50לעומת ,  תיקי 70 העבירו אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  רשימה של 2007יולי  
 . ות על פי נתוניהשקיבלה יחידת התביע

 תיקי  שהעביר 80  תלונות ואירועי  מכ13  משרד מבקר המדינה בדק את הטיפול הכולל ב .6
אלה הממצאי  . 2007ח עד סו# אוגוסט "הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  לטיפול יחידת הפיצו

 : העיקריי  של הבדיקה
י  ויותר מאז נפתחו ולכ  חלה נסגרו משו  שעברו חמש שנ, שלא טופלו בזמ ,  התיקי 80  מ23

למרות שנושא  היה שימוש ,  שנבדקו13  תלונות מה11היה שיהוי רב בבדיקת . עליה  התיישנות
; בתרופות אסורות ובשלוש מה  הייתה ג  מעורבות של רופאי  וטרינרי  בהנפקת תרופות כאלה

;  מקצועית על תוצאותיהאנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  לא שותפו בחקירה ולא קוימה בקרה
  .לא הורחבו חקירות נקודתיות ג  במקרי  שהתעורר צור* בכ*

או , א  יורשעו, עיכובי  בטיפול בתיקי  עלולי  להביא להקלה ניכרת בעונש  של הנאשמי  .7
להחלטה להימנעות מהגשת כתב אישו  עקב התיישנות העברה או היחלשות העניי  הציבורי 

שהיה שיהוי רב בטיפול בתיקי  של תכשירי  וטרינריי  ביחידת התביעות התברר . בהעמדה לדי 
 תיקי  שהועברו לטיפולה של יחידת התביעות במועדי  שוני  משנת 67 מ. שבלשכה המשפטית

סיכמה , 2006 עד ינואר 1999 בעניי  עברות שבוצעו לכאורה מאוקטובר 2006 ועד ינואר 2002
  . 2006קי חקירה בלבד עד מאי  תי18 יחידת התביעות את הטיפול ב

 סיכו  והמלצות
 ט גור  לאי"ח ובי  אנשי הפיקוח על תכשירי  וטרינריי  בשו"שיתו# פעולה בי  יחידת הפיצו אי

הקצאה , ח"מקצועי של יחידת הפיצו טיפול בלתי. קיו  פיקוח אפקטיבי על התכשירי  הווטרינריי 
לוקות על סדרי עדיפויות ופעילות של יחידת מח, מספקת של משאבי  לפעילות בתחו  זה בלתי

תוצאותיה של התנהלות כזו עלולות להיות פגיעה . ח בניגוד לנהלי  פגעו ביעילות הפיקוח"הפיצו
מ  הראוי שהנהלת המשרד תית  את דעתה לצור* . חמורה בבריאות בעלי החיי  ובבריאות הציבור

. אירועי  שתכשירי  וטרינריי  במרכז יש לשנות מהותית את הטיפול ב. לתק  את המצב לאלתר
, על ההנהלה לבחו  ג  א  היחידה צריכה להמשי* לטפל במשימות שלא הוגדרו יעדיה המרכזיי 

  . א* משיקולי  שוני  תפסו חלק גדל והול* בפעילותה על חשבו  פעילויות הליבה
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   משרד המשפטי 

 סדרי מינהל בבתי הדי  הרבניי 
בתי הדי  הרבניי  פועלי  כחלק ממערכת המשפט של מדינת ישראל על פי חוק 

יש לה  סמכות שיפוט . 1953 ג"התשי, )נישואי  וגירושי (שיפוט בתי די  רבניי  
וכ  סמכויות מקבילות לאלה של , ייחודית בענייני נישואי  וגירושי  של יהודי 

בתי המשפט לענייני משפחה וענייני  הכרוכי  בתביעת הגירושי  לרבות מזונות 
; מדי שנה בשנה נפתחי  בבתי הדי  עשרות אלפי תיקי . לאישה ולילדי הזוג

 . 195,000  תיקי  ונסגרו כ191,000  נפתחו כ2006 2004בשלוש השני  
ומד מנהל בתי שבראשה ע, ) הנהלת בתי הדי  להל  (הנהלת בתי הדי  הרבניי  

היא יחידת סמ) במשרד המשפטי  והיא אחראית לניהול בתי הדי  בכל , הדי 
  . לציוד ועוד, למינהל, לכוח אד , הקשור לתקציב

 פעולות הביקורת
,  בדק משרד מבקר המדינה את סדרי המינהל בבתי הדי  הרבניי 2007אוגוסט  בחודשי  אפריל

בכלל זה נערכה ביקורת מעקב אחרי תיקו  ; רויות בתי הדי את אופ  התנהלות  של מזכי, ובי  היתר
כמו כ  נבדקו ; ) הדוח הקוד  להל   (1ב של מבקר המדינה54הליקויי  שהועלו בדוח שנתי 

 תל(הבדיקה נערכה בהנהלת בתי הדי  ובשני בתי די  אזוריי  . היבטי  אחדי  של אבטחת מידע
 מבקר המדינה במהל$ הביקורת מהנהלת בתי הדי  לצור$ הבדיקה קיבל משרד). אביב ופתח תקווה

 ועד 2001לתקופה מינואר , קוב& נתוני  ממוחשב בנוגע לתיקי  שנפתחו בחמישה בתי די  אזוריי 
  . 2006דצמבר 

 עיקרי הממצאי 
 סדרי הטיפול של מזכירויות בתי הדי  בתיקי 

אשר לאופ  ולאיכות הטיפול , מזכירות בתי הדי  היא מנגנו  מינהלי המסייע לפעילות השיפוטית
בכלל . על מהירות ועל איכות התהליכי  השיפוטיי , בי  היתר, שלו בסדרי המינהל יש השלכות

מעקב אחר תיקי  לא ; סדרי המינהל נמני  הליכי  לזירוז מת  הגט לאחר פסק הדי  לגירושי 
 .מערכת הממוחשבתועדכו  המידע של ה; סדרי יישו  החלטות בית הדי ; פעילי  וטיפול בה 
__________________ 

 .515' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2004 , "בתי הדי  הרבניי "  1
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הבדיקה נערכה בעיקרה בבתי הדי  . משרד מבקר המדינה ער$ בדיקה על סדרי עבודת המזכירות

בבית ) 252( מכלל התיקי  21% האזוריי  בתל אביב ובפתח תקווה וזאת באמצעות מדג  של כ
 . תיקי 71ובס$ הכל נבדקו , מאלה שבפתח תקווה) 42 (40% הדי  בתל אביב ושל כ

‰  ˙ ˜ È „ ·‰ ˙ Ï Ú ‰  Ì ‚ „ Ó מהתיקי  שנבדקו בבית הדי  בתל אביב 83% ליקויי  בטיפול בכ 
בכמחצית מהתיקי  שנבדקו בשני בתי הדי  .  מאלה שנבדקו בבית הדי  בפתח תקווה71% ובכ

להל  . שיעור כה גבוה של ליקויי  מלמד על פגמי  תפעוליי  רבי . האמורי  הועלו מספר ליקויי 
 .יקי  השוני  בחת$ נושאיפרטי הליקויי  שהועלו בת

1.  ¯ Â „ È Ò ·  ˙ Â ¯ È Î Ê Ó ‰  Ï Â Ù È Ë ·  Ì È · Â Î È ÚË לאחר מת  פסק הדי  לגירושי   :‚
לש  כ$ ". סידור גט"ייחשבו בני הזוג כגרושי  רק לאחר שיעברו הלי$ המכונה , על ידי בית הדי 

 . יש לפתוח תיק לסידור גט
. די  למת  גט אינ  מקוימי  במועד כי פסקי , נדרשת יוזמה מצד המזכירות שתתריע בפני בית הדי 

חר- זאת מזכירויות בתי הדי  אינ  בודקות מיוזמת  א  פסקי הדי  של בתי הדי  קוימו ואי  מנגנו  
לשליחת תזכורת לצדדי  על זכויותיה  המאפשר לבתי הדי  ליזו  בעצמ  מת  צווי  לאכיפת פסקי 

 . כסמכות  בחוק, די 
  התיקי  שנבדקו היו עיכובי  בהלי$ סידור הגט כשב71  מ17% משרד מבקר המדינה העלה כי ב

עקב אי גילוי . במש$ חודשי  ושני , טר  בוצע סדור הגט,  מה  עד מועד עריכת הביקורת12%
" נדחה ללא תארי$"יוזמה מספקת מצד המזכירות בזירוז ההלי$ הועלו ג  מקרי  בה  סידור הגט 

למת  צווי  , בי  היתר,  הדי  על ידי הצד שנפגעוהטיפול בה  נדחה עד שהוגשה בקשה לבית
 ".אב  שאי  לה הופכי "נשאר התיק כ, וא  לאו, לאכיפת פסק הדי 

2.  Ï Â Ù È Ë ‰  ¯ Á ‡  ˙ Â ¯ È Î Ê Ó ‰  Ï ˘  · ˜ Ú Ó  ¯ „ Ú ‰Ì È ˜ È ˙ מזכירות בית הדי   :·
מעקב פעיל של . אמורה לעקוב אחר התקדמות הטיפול בתיק כדי למנוע עיכובי  בהלי$ השיפוטי

התמשכות הטיפול שלא לצור$ עלולה . יש בו כדי למנוע סחבת והתמשכות הטיפולהמזכירות 
היא א- יוצרת עומס על מערכת בתי הדי  ועלולה לפגוע ביכולתה לשרת . לפגוע במי מבעלי הדי 

 . את הציבור
 מהתיקי  שנבדקו בשני בתי הדי  נשארו פתוחי  ולא ננקטה בה  כל 14% הבדיקה העלתה כי כ

 . וזאת במש$ כחמישה חודשי  ועד למעלה משנתיי , מזכירות לקידו  ההליכי  בה פעולה של ה
3. ˙ · ˘ Á Â Ó Ó ‰  ˙ Î ¯ Ú Ó ·  È Â ‚ ˘  Ì Â ˘ È מזכירות בית הדי  אמורה להזי  למערכת  :¯

, הרישו  במערכת הממוחשבת הוא ג  כלי מידע ניהולי. הממוחשבת כל נתו  חדש הנוגע לתיקי 
 . ביכולת הניהול והבקרהולכ  רישו  לא מדויק או שגוי פוגע ג 

הבדיקה . המזכירות אמורה לסגור תיקי גירושי  במערכת הממוחשבת לאחר מת  פסק הדי  לגט
 מהתיקי  שנדגמו ש  הרישו  של מועד סגירת 48% בבית הדי  בתל אביב העלתה כי לגבי כ

רו  מהתיקי  בבית הדי  בפתח תקווה טר  נסג53% התיקי  במערכת הממוחשבת היה שגוי וכ
 .א- שחלפו כשנה ועד למעלה מארבע שני  ממועד מת  פסק הדי , במערכת

שיעור משמעותי זה של רישומי  שגויי  יש בו כדי להציג תמונה מעוותת למנהלי  ולמקבלי 
  .ההחלטות

 השירות למתדייני 
. כותישוויוני ואי, רשויות השלטו  נועדו לשרת את הציבור ועליה  לדאוג כי יסופק לו שירות יעיל

מש$ הזמ  העובר בבתי הדי  הרבניי  ממועד פתיחת התיק ועד לקבלת גט עלול להתאר$ תו$ עינוי 
 . די 
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1.  ı Â Ú È È  ˙ Â Î ˘ ÏÔ Â Â Î ‰ Â:  ייעו& וטיפול , יחידות סיוע אמורות לתת שירותי אבחו
 בדוח הקוד . פסיכולוגי  ופסיכיאטרי , ביחידות אלה יועסקו עובדי  סוציאליי . בענייני משפחה

כמתחייב מהחלטת הממשלה בעניי  זה , כבר נאמר כי לא הוקמו בבתי די  רבניי  יחידות סיוע
עדיי  לא הוקמו יחידות סיוע בבתי , 2008הביקורת הנוכחית העלתה כי עד ינואר . 19982בשנת 

 . הדי 
2.  Ë ‚  ˙ Â · ¯ Â Ò Ó˙ Â  Â ‚ Ú Â:  כי בתקציב בתי הדי  כלול סעי- שנועד , בדוח הקוד  צוי

וכי הנהלת בתי הדי  לא קבעה נהלי  ומבחני  , פעולות להתרת עגונות ומסורבות גטלמימו  
בנושא זה ג  הביקורת הנוכחית העלתה שטר  נקבעו קריטריוני  למת  סיוע  .לתשלומי  הללו

 .כספי לבעלי  המסרבי  לתת גט לנשותיה  כדי לעודד  לעשות כ 
3. ˙ Â ¯ ¯ Â אי  " כי 2006גבוה לצדק קבע באפריל בית המשפט העליו  בשבתו כבית משפט  :·

סמכות לדו  ולהכריע בעניי  שאינו ממי  הענייני  המצוי  במסגרת ] בתי הדי  הרבניי [ר "לבד
לפי . אפילו ניתנה הסכמת הצדדי  לשיפוט, סמכותו הייחודית לפי החוק או בסמכותו המקבילה

ד "מכוח הסכ  בוררות בי  בעהד כוח וסמכות להכריע במחלוקת כבורר "אי  לביה, אותה תפיסה
למרות זאת העלה משרד מבקר ". 3בעניי  שעל פי טיבו אינו בתחו  סמכותו לפי הדי ] בעלי הדי [

 תיקי בוררות 257נפתחו בבתי הדי  הרבניי  , לאחר פסק הדי  דלעיל, 2006המדינה כי ממאי 
  .בנושאי  שאינ  בתחו  סמכות  על פי הדי 

 בענייני דייני טיפול הנהלת בתי הדי  
 .משרד מבקר המדינה בדק ענייני מינהל אחדי  הקשורי  בדייני  ולהל  הממצאי 

1. Ô È „ ‰  ˙ È · ·  Ì È  È È „  ˙ Â Á Î Â בדוח הקוד  העלה מבקר המדינה כי למרות  : 
, שמעו  שיטרית לגבי התחלת שעות העבודה וסיומ  בבתי הדי ' הנחייתו של שר הדתות דאז פרופ

 . ת הדי  בתל אביב סיימו את עבודת  בשעה מוקדמת יותר מהנדרש בהנחיה דייני  בבי25 מתו$ 15
, טובה שטרסברג כה ' בראשותה של גב)  הנציבות להל  (ג  נציבות תלונות הציבור על שופטי  

כי תופעות , 2005ציינה בדוח שלה לשנת , )להל  הנציבה(, )בדימוס(שופטת בית המשפט העליו  
קדימי  לצאת רווחות בבתי הדי  הרבניי  ופוגעות בתקינות ההליכי  של דייני  המאחרי  או המ

 . המתנהלי  בה 
הביקורת הנוכחית העלתה כי מנהל בתי הדי  הרבניי  הרב אליהו ב  דה  ונשיא בית הדי  הרבני 

בי  היתר באמצעות , )2007 2004(טיפלו בנושא בשלוש השני  האחרונות , הגדול הרב שלמה עמר
 אישיי  לדייני  ועריכת שימועי  לדייני  המאחרי  תו$ כדי הבהרה שבמידת שליחת מכתבי 

 . הצור$ יועבר הנושא לטיפול הנציבות
2. Ì ˙  Â ‰ Î  Ì Â ˜ Ó ·  ‡ Ï ˘  Ì È  È È „  È ¯ Â ‚ Ó:  כל מי שמגיש לוועדת המינויי  בקשה

. נדרש לחתו  על התחייבות להתגורר בתחו  השיפוט של בית הדי  שבו הוא מכה , להתמנות לדיי 
לא גרו ,  מבי  הדייני  שכיהנו באותה עת36%כי , שרד מבקר המדינה ציי  כבר בדוח הקוד מ

 . במגורי קבע באזור מושב בית הדי 
לעזיבות מוקדמות , כי מקו  מגורי  מרוחק גור  לאיחורי , 2005הנציבה קבעה בחוות דעת לשנת 

חתמו על התחייבות לשנות את אי לכ$ על הדייני  ש; את בית הדי  ולשחיקה בתפקודו של הדיי 
 . מקו  מגוריה  לקיי  אותה כלשונה

__________________ 
ליד בתי די  , בדומה לבתי די  למשפחה, תוקמנה יחידות סיוע" החליטה הממשלה ש1998באוקטובר   2

 ".רבניי 
 ).טר  פורס  (ÈÓ‡ ‰ÓÈÒ 'ÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ ÔÈ„‰ ˙È·Ì¯   8638/03& "בג  3
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 העלתה הנציבה כי א- על פי ששר המשפטי  שלח לדייני  2006במסגרת דוח הנציבות לשנת 

טר  העתיקו שמונה מה  את מקו  , מכתבי אזהרה והנציבות פנתה אליה  במכתבי  אישיי 
 המינויי  לדייני  שתציע לסיי  את כהונת  של אי לכ$ המליצה הנציבה לוועדת; מגוריה  כנדרש

 .הוועדה טר  דנה בנושא זה עד מועד סיו  הביקורת. דייני  אלה
מ  הראוי ששר המשפטי  והנהלת בתי הדי  יפיקו את מלוא הלקחי  , לדעת משרד מבקר המדינה

עת  לעניי  ששר המשפטי  וועדת המינויי  יתנו ד, מ  הראוי ג . והמסקנות המתבקשי  בנושא זה
 .מגורי הדייני  ג  לגבי הדייני  המכהני  וג  בעת מינוי דייני  חדשי  בעתיד

3. Ô È „ ‰  ˙ È · ·  Ì È ¯ Ò Á  Ì È · Î ¯ קובע ככלל כי בית , 1955 ו"התשט, חוק הדייני  :‰
בית . שבה  הוא ידו  בדיי  אחד, למעט מספר חריגי  המנויי  בו, הדי  האזורי ידו  בשלושה

אחת על המדוכה בעניי  זה וקבע כי החלטה הניתנת בעקבות דיו  ולו ג  המשפט העליו  ישב לא 
 .4הינה בטלה ומבוטלת, בהרכב חסר, דיו  חלקי

כי יש ונכפתה הסכמה של המתדיי  לקיו  ,  עולה2006מחוות הדעת שפרסמה הנציבה בנושא ביוני 
לא נית  היה לקיי  דיו  אחרת יידחה הדיו  למועד בלתי ידוע או שנוצר מצב שבו , דיו  בהרכב חסר

באופ  שנוצרה סחבת מתמשכת הפוגעת בזכויות , ענייני בתיק ומועד הדיו  נדחה פע  אחר פע 
 .דיוניות ומהותיות של הצדדי 

התקיימו הדיוני  בבית הדי  ) 26% כ( תיקי  54 מבי  14 כי ב, בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה
הדבר גר  לדחיות במועדי הדיו  במספר . סרבתל אביב בהרכב שמלכתחילה נקבע כהרכב ח

 .חודשי 
4. Ì È  È È „  Ï ˘  Û Ò Â   ˜ Â Ò È Ú:  העלתה הנציבה כי לחלק מהדייני  עיסוקי  2004בשנת 

לפיד הנחה את מנהל בתי הדי  ) טומי(שר המשפטי  דאז מר יוס- . נוספי  על העבודה בבית הדי 
יש מידי שנה בשנה בקשה מחודשת נדרש להג, כי דיי  המבקש לעסוק בעבודה נוספת, הרבניי 

 .5שתועבר לאישור  של נשיא בית הדי  הרבני הגדול ושר המשפטי 
 לא פנתה הנהלת בתי הדי  לדייני  שהיה 2005בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי מסו- ינואר 
 .לה  עיסוק נוס- על מנת שיחדשו בקשותיה  כנדרש

5.  Ï Â ˜ Â Ë Â ¯ Ù  ˙ Î È ¯ Ú  È ¯ „ ÒÔ Â È „ הדיו  המתנהל בבית הדי  נכתב פרוטוקול מ :‰
 דווחה הנציבה על 2006בדוח לשנת ). ספרא דדינא(ידנית או מודפס על ידי אד  שהוסמ$ לכ$ 

 . שיפור בנושא הפרוטוקולי  בבתי הדי 
; בדיקת התיקי  במדג  בבית הדי  בפתח תקווה העלתה כי כל הפרוטוקולי  שנבדקו היו מוקלדי 

שהתנהלו ) 54 מתו$ 14 (  מהתיקי26% י  בתל אביב העלתה כי בכבדיקת התיקי  במדג  בבית הד
במצב . כולל מחיקות ושיבושי , הפרוטוקולי  היו כתובי  בכתב יד לא קריא, 2006במהל$ שנת 

לא נית  לוודא א  ה  משקפי  , דברי  זה בעלי הדי  או באי כוח  מתקשי  לעיי  בה  ולהבינ 
  .והדבר עלול ג  לגרו  לבעיה בערכאת הערעור, ל$ הדיו נאמנה ובאופ  מלא את מה שנטע  במה

__________________ 
·Ò¯‡È· ' ˙È   7/83צ "ובג, 50,53) 5(ד נ"פ, ·Âˆ 'ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÂ„‚‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ˙È·¯‰   3520/95& "בג  4

‰ÙÈÁ È¯ÂÊ‡‰ È ·¯‰ ÔÈ„‰ ,673,687) 1(ד לח"פ. 
פעילות עובדי "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 56‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2006 ראו, לעניי  עיסוק נוס* של שופטי   5

 .883' עמ, "י משרה בשירות המדינה במוסדות איגוד הכדורסל בישראלמדינה ונושא
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 סדרי העסקת עובדי 
˙ È ˙ Á Ù ˘ Ó  ‰ · ¯ ˜ 

פוגעת בעיקרו  שוויו  , שלא על פי כללי מינהל תקי , העסקת קרובי משפחה בשירות הציבורי
 . ההזדמנויות ועלולה ליצור מצב של ניגוד ענייני 

לא יתקבל מועמד למינוי לעבודה ביחידה א  , 20076ר שהיו בתוק- עד שנת "על פי הוראות התקשי
לא יתקבל מועמד למינוי לעבודה במשרד א  ; מועסק באותה יחידה עצמה קרוב משפחה שלו

והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות , מועסק כבר ביחידה אחרת של אותו משרד קרוב משפחה שלו
 . ביניה 

 ערכה הנהלת בתי הדי  בדיקה והעבירה ,בעקבות פניית נציבות שירות המדינה, 2005בינואר 
. לנציבות שירות המדינה בקשות לאשר העסקת שמונה עובדי  שלה  יש קרובי משפחה בבתי הדי 

לגבי ארבעה מה  ציינה הנהלת בתי הדי  כי ה  לא רשמו פרטי  בדבר קרבת  המשפחתית 
 . כנדרש, בשאלוני  האישיי  שמילאו בעת קבלת  לעבודה

לא נקטה הנהלת בתי הדי  צעדי  נגד העובדי  , 2007אוגוסט , ד מועד סיו  הביקורתמאותו מועד וע
 .שבעת קבלת  לעבודה לא הודיעו לה על קרבת  לעובדי בתי הדי 

בהשוואה שער$ משרד מבקר המדינה בי  קוב& העובדי  בבתי הדי  הרבניי  לבי  מרש  , בנוס-
 משפחה הועלו שלושה עובדי  נוספי  לאלה האוכלוסי  על מנת לאתר עובדי  שיש לה  קרובי

שלושת  עבדו באות  בתי הדי  שבה  עבדו קרוביה  וה  ; שהעלתה הנהלת בתי הדי  בבדיקתה
  . כנדרש, לא דיווחו על כ$ בשאלוני  האישיי  בעת קבלת  לעבודה

 ‰ Â Â ˜ ˙  Á ˙ Ù ·  È  · ¯ ‰  Ô È „ ‰  ˙ È · ·  ‰ ˘ È ‡  ˙ ˜ Ò Ú ‰-Ô Â È Â Â ˘  ¯ „ Ú ‰   
לא יפלה מעביד בי  עובדיו או בי  דורשי , 1988 ח"התשמ, בעבודהלפי חוק שוויו  ההזדמנויות 

 .'מעמד  האישי וכו, נטיית  המינית, עבודה מחמת מינ 
 שעבדה שש שני  בבית הדי  הרבני בתל אביב  לפי הוראת נציבות שירות המדינה הועברה עובדת 

 קיו  קרבה משפחתית עקב,  לבית הדי  בפתח תקווה " מזכיר בית די "ושימשה בפועל בתפקיד 
מספר . 2006העובדת הייתה אמורה להתחיל בעבודתה בסו- נובמבר . בינה לבי  המזכיר הראשי

הואיל ומקדמת "ימי  לפני כ  פנו דייני בית הדי  בפתח תקווה אל מנהל בתי הדי  והודיעו לו כי 
גידר  של ראשוני  אי  לפרו& בשו  אופ  , דנא נהוג בעירנו שכל הפקידי  בבית הדי  ה  גברי 

 ".ואי  להעסיק אישה בכותלי בית הדי  בשו  צורה
חסרונו פוגע .  טר  מונה עובד לתפקיד המזכיר הראשי בבית הדי  בפתח תקווה2007עד אוקטובר 

. קשות בתפקוד בית הדי  ובציבור המתדייני  הבא בשעריו שאינו מקבל את השירות המגיע לו
פרה בוטה של החקיקה ושל הוראות הרשויות המוסמכות השונות המצב ג  פוגע בשוויו  ומהווה ה

  .שעסקו בפרשה והורו לפעול לשיבו& אישה בבית הדי  בפתח תקווה
Ì È „ · Â Ú  Ï ˘  ˙ Ú Ó ˘ Ó  ˙ Â ¯ Ù ‰ ·  Ï Â Ù È Ë 

. משרד מבקר המדינה בדק את סדרי הטיפול בהפרות משמעת של עובדי  בבתי הדי  הרבניי 
י  שנבחרו באקראי מבי  העובדי  שהיו לה  בעיות  תיקי  אישיי  של עובד20הביקורת בדקה 

והעלתה כי בנוגע לשבעה מה  לא היה הטיפול של הנהלת בתי הדי  מספק ביחס לחומרת , משמעת

__________________ 
 .1969 ט "התשכ, )סייגי  בקרבת משפחה)(מינויי (כללי שירות המדינה   6
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הנהלת בתי הדי  הסתפקה במשלוח מכתבי  או בעריכת בירורי  : הפרות המשמעת שביצעו ומספר 

אלה הסתיימו בסיכומי  ולא לוו בסנקציות הליכי  . ל בכיר והממונה על משאבי אנוש"בפני סמנכ
  .או בצעדי  משמעתיי  ג  כאשר המשי$ העובד לאור$ זמ  בהפרה של כללי המשמעת

 אבטחת מידע
על . איומי  שוני  עלולי  לפגוע במערכת הממוחשבת ובהמשכיות הפעילות הסדירה של הארגו 

בפעולותיו  ,ברמה סבירה, משי$לאפשר לארגו  לה או למנוע את הנזקי  האפשריי  ורמנת למזע
 . מתאימההיערכותביש צור$ ,  חמור של המערכת הממוחשבתבמקרה של אסו  או שיבוש

לא מונה בהנהלת בתי הדי  ממונה על אבטחת המידע כנדרש , 2007אוגוסט , עד למועד הביקורת
, יטחו  את המכה  כראש אג- הב2007בעקבות הביקורת מינה מנהל בתי הדי  בספטמבר . בחוק

 .שימלא ג  את תפקיד הממונה על אבטחת מידע
לא נעשה סקר סיכוני  למיפוי הסיכוני  במערכת הממוחשבת ולא נבחנה הדר$ למנוע או למזער 

 . בפרט שמדובר במידע רגיש וחסוי, 7מ"כנדרש בתכ, אות 
עשה הנהלת בתי הדי  לא הפיקה ולא קיבלה דוחות בקרה בנושא אבטחת המידע ולא בדקה א  נ

  .שימוש לרעה במערכת הממוחשבת
 סיכו  והמלצות

החל מהיעדר , משרד מבקר המדינה העלה ליקויי  רבי  בטיפול בתיקי  מצד מזכירויות בתי הדי 
החיוני כל , מעקב של המזכירות אחר הטיפול בתיקי  וכלה בעיכובי  בטיפול המזכירות בסידור גט

היעדר מנגנו  המאפשר לבתי : בי  הסיבות לכ$. חלי-שאי  לה  ת, כ$ לנזקקי  לשירותי בתי הדי 
המתנה וסחבת בהפעלת צווי הגבלה לקיו  פסקי הדי  , הדי  ליזו  מת  צווי  לקיו  פסקי די 

כמו כ  נמצאו ליקויי  במערכת הממוחשבת . ודחיית דיוני  עקב הרכבי  חסרי  של בתי הדי 
, הנמצא במצב אישי רגיש וקשה, מתדייני ממכלול הליקויי  עולה כי ציבור ה. ואבטחת המידע

התלויי  בהכרעה , ובה  ילדי , כ  נפגעי  מכ$ אנשי  נוספי . נפגע מ  ההתנהלות בבתי הדי 
 .באשר למעמד האישי של המתדייני 

לעשות את כל הצעדי  המתבקשי  , בכלל זה שר המשפטי  ומינהל בתי הדי , על כל הנוגעי  בדבר
  .הקל על מצוקת הנזקקי  לשירותי בתי הדי כדי לשפר את השירות ול

__________________ 
 . תקנות כספי  ומשק שמפרס  החשב הכללי במשרד האוצר  7
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 חופש המידע ברשויות ציבוריות
הזכות לקבל מידע ", 1997 ז"התשנ, לפי דברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע

היא תנאי . מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי
בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של 

 יותר למידע תסייע לקידומ  של ערכי  נגישות רבה. אד  בכל תחומי החיי 
ותאפשר ג  בקרה , שלטו  החוק וכיבוד זכויות האד , חברתיי  ובה  שוויו 

, אול  זכות זו אינה מוחלטת". טובה יותר של הציבור על מעשי השלטו 
. ובמקרי  מסוימי  היא נדחית מפני זכויות אחרות הראויות א! ה  להגנה

 .וסייגי  בעניינה, ת לקבל מידע מרשות ציבוריתלנוכח זאת הוסדרה בחוק הזכו
מעג  , ) החוק או חוק חופש המידע להל   (1998 ח"התשנ, חוק חופש המידע

, בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות ציבוריות
החוק והתקנות ).  רשות ציבורית או רשות להל  (כהגדרת  על פי החוק 
 הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד שהותקנו מכוחו קובעי 

לרשות הציבור מיזמת  ולגבי מידע שה  חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על 
וכ  נקבעו בה  סוגי האגרות שיש לשל  לצור% קבלת המידע , פי בקשתו

עוד נקבע בחוק כי א  החליטה הרשות . והנסיבות המקנות פטור מתשלו  אגרה
עליה לשלוח , דחייה מלאה או חלקית, דחות את הבקשה למידעהציבורית ל

וכי יובא לידיעתו , למבקש המידע הודעה בכתב ובה יפורטו נימוקי ההחלטה
שהוא זכאי לעתור נגד החלטת הרשות לפי הוראות חוק בתי משפט לעניני  

  .הממונה על ביצוע החוק הוא שר המשפטי . 2000 ס"התש, מינהליי 
 תפעולות הביקור

 בדק משרד מבקר המדינה את אופ  יישומו של חוק חופש המידע 2007יולי  בחודשי  ינואר
 הנגישות  העמדת מידע לרשות הציבור : בביקורת נבדקו הנושאי  האלה. ברשויות ציבוריות

. וההיערכות ליישו  החוק; לפי בקשת , העמדת מידע לרשות יחידי ; איכותו ושלמותו, למידע
 רשויות 27ונוס" על כ! התבקשו , מחלקת ייעו  וחקיקה במשרד המשפטי הבדיקה נעשתה ב

  .2בדיקת השלמה נעשתה במשרד הפני  ובמשרד להגנת הסביבה.  למלא שאלו  אחיד1ציבוריות
__________________ 

שירות בתי , המשטרה, נציבות שירות המדינה:  משרדי הממשלה ולשבע רשויות ציבוריות נוספות20 ל 1
המוסד לביטוח לאומי ושירות , פוטרופוס הכללי והכונס הרשמיהא, הנהלת בתי המשפט, הסוהר

 .התעסוקה
העמדת מידע לרשות הציבור בידי "בפרק ) ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„) 2007ראו ג   2
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 עיקרי הממצאי 

 העמדת מידע לרשות הציבור 
¯ Â · È ˆ ‰  Ô Â È Ú Ï  ‰ „ È Ó Ú Ó  ˙ Â ˘ ¯ ˘  Ú „ È Ó Ï  ˙ Â ˘ È ‚  ‰ , Ú „ È Ó ‰  ˙ Â Ó Ï ˘

Â ˙ Â Î È ‡ Â: לרבות הנחיות מינהליות , שות להעמיד מיזמתה מידע לעיו  הציבורהחוק מחייב ר
הדבר נועד לאפשר ביצוע בקרה על מעשי השלטו  וסיוע ליחיד לממש את  .ודוחות שנתיי 

 .ולעתי  הוא א  מייתר את הצור  בהגשת בקשות פרטניות למידע, זכויותיו
על ,  של הרשותדע על פעילותה מיהכוללשנתי  דוח פרס על הרשויות ל, על פי החוק והתקנות

עוד נקבע בתקנות כי על הרשויות להעמיד את הדוחות ; תפקידיה וסמכויותיהועל תחומי אחריותה 
בי  , הדוח השנתי אמור לכלול. וא  לפרסמ  באתרי האינטרנט שלה , לעיו  הציבור בכמה מקומות

ונה רשאי לפרס  דוח זה ואול  הממ, חוק ברשות הציבוריתה של הממונה על הפעלת דוח, היתר
נהליות יהנחיות המכמו כ  על כל רשות להעמיד לעיו  הציבור את ה).  דוח ממונה להל  (בנפרד 

 .הכתובות שעל פיה  היא פועלת ושיש לה  נגיעה או חשיבות לציבור
1. ˙ Â È Ï ‰  È Ó  ˙ Â È Á  ‰  Ì Â Ò ¯ Ù:  הנחיות מינהליות ה  כללי  גמישי  שרשות מינהלית

הנחיות אלה מבטאות את . ידריכו אותה בעת שהיא מפעילה את סמכותהקובעת לעצמה כדי ש
, במידה סבירה של ודאות, והיחיד יכול להיעזר בה  כדי לשער, מדיניות הרשות בענייני  מסוימי 

 .מה תחליט הרשות בעניינו
 הרשויות שמילאו את השאלו  עלה שכמחצית  לא העמידו לעיו  הציבור כנדרש את 26מדיווחי 

חלק  העמידו , חלק  כלל לא העמידו לעיו  הציבור את ההנחיות המינהליות: יות המינהליותההנח
משרד , למשל. לעיו  הציבור רק חלק מההנחיות האמורות וחלק  מסרו אות  רק לפי בקשה פרטנית

א  לא הציג באתר חלק מהנוהל , הפני  פרס  באתר האינטרנט שלו את נוהלי מינהל האוכלוסי 
 .הכולל מידע חיוני הנוגע לציבור, "לי  הטיפולה"המכונה 

2. Ë  ¯ Ë  È ‡ ·  Ì Â Ò ¯ Ù:  25 סרק משרד מבקר המדינה אתרי אינטרנט של 2007במרס 
רשויות ציבוריות ובדק באילו מהאתרי  פורס  הדוח השנתי של הרשויות וא  פורס  בה  מידע 

על סכומי האגרות עבור , כגו  מידע על דרכי התקשרות ע  הממונה, נוס  הנוגע ליישו  החוק
 .וכ  נבדקו מידת הנגישות למידע שפורס  ומידת עדכונו, הגשת בקשה והטיפול בה

.  מהרשויות הציבוריות שנסרקו לא פרסמו את הדוח השנתי באתר האינטרנט שלה 44% נמצא ש
ובה  , יודגש שרוב הרשויות שלא פרסמו את הדוח השנתי ה  רשויות שמטפלות בנושאי  חברתיי 

 .רווחה וקליטת עלייה, רשויות הנותנות לציבור שירותי בריאות
 בחלק  עוד העלתה הבדיקה כי במרבית הרשויות לא היה המידע שהוצג באינטרנט נגיש ומעודכ  

ובחלק צוינו סכומי אגרות , בחלק לא צוינו סכומי האגרות; מהאתרי  היה קושי לאתר את המידע
  ש  הממונה ברשות או שלא הוצג הטופס להגשת בקשה בחלק מהאתרי  לא צוי; לא מעודכני 

 .למידע
3. Ì È  Â Ó Ó ‰  ˙ Â Á Â „ · Â  Ì È È ˙  ˘ ‰  ˙ Â Á Â „ ·  Ú „ È Ó ‰  ˙ Â Î È בדיקת הדוחות  :‡

יצוי  כי .  העלתה שמרבית  לא כללו את כל המידע כנדרש בתקנות3השנתיי  ודוחות הממוני 
 לקבל מהדוחות תמונה קשה, מאחר שהרשויות נבדלות זו מזו באופ  הצגת הנתוני  בדוחותיה 

 .  חובת הרשות למסור מידע וזכות הציבור לקבלו כוללת על המידה שבה הושגה תכלית החוק 
__________________ 

) 67% (18 נמצאו בידיו דוחות שנתיי  של 2007במסגרת הבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה ביולי  3
 .מאות  הרשויות) 74% (20הרשויות שנבדקו ודוחות ממוני  של  27 מ
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‰ · È · Ò ‰  ˙ Â Î È ‡  Ï Ú  Ú „ È Ó: רשויות ציבוריות חייבות להעמיד לעיו  הציבור , לפי החוק
רשות סולקו או הושלכו ל, נשפכו,  מידע על חומרי  שנפלטו שברשות  " מידע על איכות הסביבה"

 .ריח וקרינה בשטחי  ציבוריי , הציבור וממצאי בדיקות שבה  נמדדו רעש
נמצא כי השר להגנת הסביבה עדיי  לא התקי  את התקנות , מועד סיו  הביקורת, 2007ביולי 

  . על פי החוק2006שנדרש להתקי  עד פברואר 
 היענות לפניות הציבור

בלא שיידרש לציי  את , בכפו  לתנאי החוק, ריתהחוק קובע כי פונה זכאי לקבל מידע מרשות ציבו
כמו כ  לפי החוק הרשות נדרשת ; ג  א  המידע האמור אינו נוגע אליו במישרי , הטע  לבקשתו

ע  זאת הפונה נדרש לשל  . למסור את החלטתה בעניינו של מבקש המידע בתו  פרק זמ  מוגבל
בכפו  לתנאי  שצוינו , המידע המבוקשעבור הטיפול בה ועבור הפקת , אגרות עבור הגשת הבקשה

 .בחוק ובתקנות
הרשות נדרשת להודיע למבקש המידע על החלטתה ללא שיהוי ולכל המאוחר , על פי החוק .1

בתנאי  שפורטו בחוק הרשות רשאית למסור לפונה , ע  זאת;  ימי  ממועד קבלת פנייתו30בתו  
 . לכל היותר יו  לאחר מועד קבלת פנייתו120את ההחלטה בעניינו 
 נענו בתו  4 מהבקשות שהוגשו לרשויות85%  רשויות בעניי  זה עולה ש19מהשאלוני  שמילאו 

 יו  120 מהבקשות נענו רק לאחר 3%;  יו  לאחר מועד קבלת הבקשה120 31 נענו 12% ו,  יו 30
 .  בקשות שהופנו למשטרה84%מה  , כלומר לאחר פרק הזמ  שהוקצה על פי החוק, ויותר

וא  המידע המבוקש , כספי האגרות ייזקפו לזכות הכנסות המדינה, 5מ"על פי הוראות התכ .2
הממונה על המשרד הממשלתי שקיבל את הבקשה ימסור , נמצא ברשותו של משרד ממשלתי אחר

ויציי  לפניו כי אגרת הבקשה שולמה , אותה לממונה על המשרד שהמידע האמור נמצא ברשותו
 .ואי  לגבותה שנית

שאינ  אמורות לזקו  את כספי האגרות לזכות , בה  רשויות מקומיות, ל  יש רשויות ציבוריותאו
במקרי  אלה יש חשש כי הפונה יתבקש לשל  . וה  מפקידות את הכספי  בקופת , הכנסות המדינה

  .פעמיי  אגרת בקשה בעבור אותה בקשה למידע
 היערכות ליישו  החוק

נקבע בחוק ובתקנות , ור ידע מאילו גופי  הוא זכאי לבקש מידעלש  השגת יעדי החוק וכדי שהציב
ה  את רשימת , ברשומות ובמקומות שפורטו בתקנות, שהממשלה תפרס  באתר האינטרנט שלה

הרשויות הציבוריות שהחוק חל עליה  וה  מידע תמציתי על תפקידיה של כל רשות ציבורית ודרכי 
ות ימנה מבי  עובדיה עובד שיופקד על העמדת מידע עוד נקבע בחוק שכל ראש רש. התקשרות עמה
 ). הממונה להל  (על הטיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישו  הוראות החוק , לרשות הציבור

פורסמה , ארבע שני  לאחר שהממשלה נדרשה לעשות כ  על פי החוק, 2003נמצא כי רק בשנת 
עדיי  לא , 2007יולי , עד סיו  הביקורתמאז ועד מו. רשימת הרשויות הציבוריות שהחוק חל עליה 

והדבר מקשה על מבקש , פורסמה רשימת רשויות מעודכנת ולא עודכנו דרכי ההתקשרות עמ 

__________________ 
 משרד מבקר המדינה ראה   2006 והשאר מסרו נתוני  לשנת 2005שתי רשויות מסרו נתוני  לשנת  4

 .בכל אחת מהשני  האמורות שנת דיווח אחת
 .שמפרס  החשב הכללי שבמשרד האוצר" תקנו  כספי  ומשק" 5
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המידע לאתר את פרטי הרשות הציבורית וא  עלול להטעות בשל הפניה למספרי טלפו  או פקס או 

 .דואר אלקטרוני שאפשר ואינ  עדכניי 
ויש בכ  כדי להשפיע על , ישו  החוק שניתנה לממוני  הייתה מועטהעוד נמצא שההדרכה בנושא י

  .מידת הטמעת החוק ויישומו בידי הממוני 
 סיכו  והמלצות

על הרשויות הציבוריות למלא . ממצאי הבדיקה מלמדי  כי עדיי  לא נעשה די ליישו  הוראות החוק
וכ  עליה  , בהשגת המידעבקפידה את כל החובות הנוגעות למסירת המידע ולהקל על הפוני  

להודיע לפוני  בעוד מועד על החלטת  באשר לבקשת  ולמסור לה  את המידע בתו  פרק הזמ  
כמו כ  עליה  לרכז את המידע הנוגע ליישו  החוק באתרי האינטרנט באופ  . שהוקצה לה  בחוק

בכלל , ות שנתיי עליה  להקפיד לפרס  בכל שנה דוח. קל לאיתור ומעודכ , נגיש, שהוא יהיה מלא
כנדרש בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו ולהעמיד לעיו  הציבור את ההנחיות , זה דוח ממונה

כמו כ  ראוי כי . המינהליות הכתובות שעל פיה  ה  פועלות ושיש לה  נגיעה או חשיבות לציבור
ת משרד המשפטי  ונציבות שירות המדינה יפעלו יחד לארגו  ימי הדרכה ובמסגרת  ינחו א

יפעל , המופקד על ביצוע החוק, וכי משרד המשפטי , הממוני  כיצד להטמיע את הוראות החוק
  .לקידו  הכנסת תיקוני  הנדרשי  בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו
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 הקצאת מענקי איזו  לרשויות המקומיות
הממשלה נותנת . רד הפני  מופקד מטע  הממשלה על השלטו  המקומימש

 מענק האיזו  או  להל  (באמצעותו לרוב הרשויות המקומיות מענק כללי 
והוא נועד לאפשר לה  , המענק נית  לרשויות לפי מבחני  מסוימי ). המענק

 2004בשני  . 1 ברמה מינימלית נאותה ותי  מוניציפליילספק לתושביה  שיר
בשנת . ח" מיליארד ש2.5  הסתכ  התקציב השנתי של מענק האיזו  בכ2007
 . הרשויות המקומיות באר&252  מ231 קיבלו מענקי איזו  2007

 מינה שר 2000 בפברואר. מענקי האיזו  נקבעו במש' השני  בשיטות שונות
הקריטריוני  שתפקידה לבחו  ולשפר את ועדה , סקימר נת  שרנ ,הפני  דאז

ובספטמבר , )ועדת גדיש  להל  (להקצאת מענקי האיזו  לרשויות המקומיות 
 נוסחת  להל  (מר אלי ישי  , הגישה הוועדה את המלצותיה לשר הפני  דאז2001

המלצות הממשלה את אימצה  2003 סבמר). גדיש או המלצות ועדת גדיש
  . החל משרד הפני  להקצות על פיה  את מענק האיזו 2004ומשנת , הוועדה

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה כיצד מקצה משרד הפני  את מענקי האיזו  2007אוגוסט  בחודשי  מרס

אופ  יישומ  של המלצות ועדת גדיש ומידת השוויו  בחלוקת , בי  היתר, נבדקו. לרשויות המקומיות
תקצוב , במינהל לתכנו הבדיקה נעשתה . ויות המקומיות במגזרי  השוני מענקי האיזו  בי  הרש

באג  התקציבי  שבמשרד בדיקת השלמה נעשתה . בחשבות המשרדוופיתוח של משרד הפני  
  .האוצר

 עיקרי הממצאי 
1. Ô Â Ê È ‡ ‰  È ˜  Ú Ó  Ô È ·  Ì È ¯ Ú Ù Ì È ¯ Ê ‚ Ó ·  ˙ Â È Â ˘ ¯ Ï  Ì È ˆ ˜ Â Ó ‰  

Ì È  Â ˘ בי  מענקי האיזו  שהוקצו במש" השני  בעבר היה פער ניכר לטובת המגזר היהודי  :‰
בדיו  . לרשויות מקומיות במגזר זה ובי  מענקי האיזו  שהוקצו לרשויות במגזרי המיעוטי 

הרשויות האוצר והפני  ובי  נציגי ,  בי  נציגי  ממשרדי ראש הממשלה1999שהתקיי  בדצמבר 
 מענק י שיעוראת ,2003ת עד שנ, להשוות בהדרגה, בי  היתר,  הוחלטהמקומיות במגזר הערבי

__________________ 
מענק האיזו  הוא ההפרש שבי  ההוצאה הנדרשת לרשות המקומית כדי לספק לתושביה רמת שירותי   1

ו מחושבות ההוצאה וההכנסה הלל; ובי  ההכנסה הפוטנציאלית שלה) ההוצאה הנורמטיבית(מינימלית 
 .לכל רשות מקומית לפי נוסחה מסוימת
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 הודיע 2005 סבמר  .מגזר היהודיברשויות לשיעורי מענק האיזו  למגזר הערבי ברשויות ל 2האיזו 

בפגישה ע  נציגי המרכז לזכויות האזרחי  הערבי  בישראל כי , מר אופיר פינס, שר הפני  דאז
הרשויות הערביות לשאר לקביעת מענקי האיזו  שיש בה  שוויו  מוחלט בי  "משרד הפני  פועל 
 לוועד ראשי הרשויות הערביות  הודיע משרד הפני 2006שנת בתחילת ו; "הרשויות במדינה

מהל" שיסתיי  ביוני , שיעשה מהל" מדורג להקצאה שוויונית של מענק האיזו  בי  כלל המגזרי 
 .לא הושג השוויו  המבוקש, כפי שיתואר להל , ואול  בפועל. 2007

 הביאה לצמצו  2007 2004ינה בדק א  ההקצאה של מענקי האיזו  בשני  משרד מבקר המד
 של מענקי האיזו  המוקצי  למגזר היהודי לבי  שיעורי ההקצאה של 3הפערי  בי  שיעורי ההקצאה

שיעורי ההקצאה של מענקי האיזו  , בי  היתר, נבדקו. מענקי האיזו  המוקצי  למגזרי המיעוטי 
כלכליי   עיריות ומועצות מקומיות באשכולות החברתיי : ייני  דומי לקבוצת יישובי  בעלי מאפ

 ). קבוצת היישובי  הדומי  להל   (5 תושבי 50,000 המונות עד 44 1
השוואה בי  שיעורי ההקצאה של מענקי האיזו  למגזרי  השוני  בקבוצת היישובי  הדומי  

מגזרי המיעוטי  נמוכי  משיעורי  היו שיעורי ההקצאה ליישובי  ב2007 2004העלתה כי בשני  
 היה שיעור ההקצאה למגזר היהודי 2004בשנת , לדוגמה: ההקצאה ליישובי  במגזר היהודי

;  בלבד66%  ולמגזרי המיעוטי  בקבוצת היישובי  הדומי  כ76% בקבוצת היישובי  הדומי  כ
יצוי  כי .  בלבד81%  ולמגזרי המיעוטי  כ86%  היה שיעור ההקצאה למגזר היהודי כ2007ובשנת 
 פחת 2007א" בשנת ,  גדל היק  מענקי האיזו  שהוקצו לרשויות המקומיות2006 2004בשני  
 .6היקפ 

 אמנ  גדלו שיעור ההקצאה למגזרי המיעוטי  ושיעור 2007 2004מהאמור לעיל עולה כי בשני  
ואול  , 20077 בשנת 6%  ל2004 בשנת 13% והפער ביניה  צומצ  מ, ההקצאה למגזר היהודי

 .משרד הפני  טר  מילא את התחייבותו להשוות את שיעורי ההקצאה למגזרי  השוני 
חישוב שעשה משרד מבקר המדינה העלה כי הער" הכספי של הפער בקבוצת היישובי  הדומי  בי  

2004שיעורי ההקצאה ליישובי המיעוטי  ובי  שיעורי ההקצאה ליישובי  היהודיי  הסתכ  בשני  
 .ח" מיליו  ש308 בכ 2007 
2. Ô Â Ê È ‡ ‰  È ˜  Ú Ó  ˙ ‡ ˆ ˜ ‰  Ô Ù Â מאחר שיכולת  של הרשויות המקומית לספק  :‡

המליצה , כלכלי לתושביה  שירותי  ברמה מינימלית נאותה תלויה במידה רבה במצב  החברתי
כלכלי של הרשות המקומית בחישוב מענק   בי  היתר לתת משקל רב למצבה החברתיגדישועדת 

 . לההאיזו  שייקבע
 היה התקציב שאושר למענק האיזו  נמו" מהתקציב הנדרש ליישו  נוסחת גדיש 2007 2004בשני  

והדבר חייב את משרד הפני  להתאי  את סכומי המענק ,  ממנו90% עד 80% במלואה והגיע ל

__________________ 
שיעור המענק שקבע משרד הפני  לרשות מקומית מתו! המענק שחושב לה על פי הנוסחה שנהגה  2

 .שהייתה שונה מהשיטה שהונהגה בהמש!, ")נוסחת סוארי("באותה עת להקצאת מענקי איזו  
, בי  היתר,  שקובע משרד הפני  בהתחשב המענק " מענק ההקצאה"הוא היחס בי  " שיעור ההקצאה" 3

 .  המענק הנגזר מנוסחת גדיש " מענק המודל"במגבלת התקציב ובי  
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת אחת לכמה שני  את הרשויות המקומיות בישראל לפי הרמה  4

כליי  כל הדירוג של הרשויות נעשה לפי עשרה אשכולות חברתיי . כלכלית של תושביה  החברתית
, כלכלי הנמו! ביותר  כולל את הרשויות המקומיות המדורגות בדירוג החברתי1אשכול ; הומוגניי 
 .כלכלי הגבוה ביותר  כולל את הרשויות המקומיות המדורגות בדירוג החברתי10ואשכול 

 תושבי  היות שרוב אוכלוסיית 50,000ההשוואה נעשתה בי  עיריות ומועצות מקומיות המונות עד  5
 .המיעוטי  מתגוררת ברשויות כאלה

; 2,047   2004בשנת : היה כדלקמ ) ח"במיליוני ש(ס! המענקי  שהוקצו בכל אחת מהשני  הנדונות  6
 .2,386   2007ובשנת ; 2,554   2006בשנת ; 2,470   2005בשנת 

י  והפער ב, )76% 66%/(76%=13%:  חושב כ!2004הפער בי  שיעורי ההקצאה האמורי  בשנת  7
 ). 86% 81%/(86%=6%:  חושב כ!2007שיעורי  אלה בשנת 
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לפיכ" חישב משרד הפני  לכל רשות מקומית את המענק שתקבל באופ  המביא . למגבלת התקציב
 . וה  את מגבלת התקציב8 את המלצות ועדת גדישבחשבו  ה 

משרד מבקר המדינה בדק א  היו פערי  בי  שיעורי ההקצאה של מענקי האיזו  שקבע משרד הפני  
כמפורט , הבדיקה העלתה כי היו פערי  ניכרי  ביניה . 2007 2004לרשויות המקומיות בשני  

 :להל 
 היו 2007 2004רשויות המקומיות בשני   של שיעורי ההקצאה שנקבעו ל9סטיות התק  )א(

 היה שיעור ההקצאה 2004בשנת : א  כי ניכרה בה  מגמת צמצו  במהל" אות  שני , גבוהות
 2006בשנת ; בהתאמה, 23%  ו81% ה  היו 2005בשנת ; 28% וסטיית התק  הייתה 69%הממוצע 

 . בהתאמה, 15%  ו84%   2007ובשנת ; בהתאמה, 19%  ו87%  
 היו פערי  ניכרי  בי  שיעורי ההקצאה הממוצעי  שנקבעו לרשויות 2007 2004י  בשנ )ב(

ושיעור ההקצאה הממוצע בחלק , כלכליי  השוני  מקומיות המדורגות באשכולות החברתיי 
 שיעור 2007בשנת , לדוגמה. מהאשכולות הנמוכי  היה קט  מזה של אשכולות גבוהי  יותר

 7ואילו שיעור ההקצאה הממוצע באשכול , )79%(מו" ביותר  היה הנ3ההקצאה הממוצע באשכול 
 . יצוי  כי רוב יישובי המיעוטי  מדורגי  באשכולות הנמוכי ). 117%(היה הגבוה ביותר 

 הביא 2007 2004האמור לעיל מלמד שהאופ  שבו הקצה משרד הפני  את מענקי האיזו  בשני  
 אמנ  2007בשנת ; בעו לרשויות המקומיותלהיווצרות פערי  גדולי  בי  שיעורי ההקצאה שנק

 .אול  ה  עדיי  היו גדולי , הפערי  צומצמו
3. ˙ Â È Â ˘ ¯ ‰  Ï ˘  ˙ Â È Ó ˆ Ú ‰  ˙ Â Ò  Î ‰ ‰  ˙ ˜ Â Ï Á Â  Ô Â Ê È ‡ ‰  ˜  Ú Ó:  חלק ניכר

בנכסי שמקור  בשימוש  הכנסותבמהפערי  בהכנסות הרשויות המקומיות נובע משונות גדולה 
ארנונה שאינה   להל  ( מארנונה על נכסי  אלה הכנסותב ובפרט ,מגורי צורכי  לשלא י קרקעמ

לחלק מהרשויות . משרדי  ומתקני תשתית, תעשייהמבני , הכוללי  בעיקר מבני מסחר, )למגורי 
יש הכנסות גדולות מארנונה שאינה למגורי  משו  , בעיקר רשויות במרכז האר/, המקומיות

ואילו ; אפשרת לה  לגבות ארנונה רבההמ, שבזכות מיקומ  הגאוגרפי יש בה  פעילות עסקית רחבה
כלכלי נמו" ולרשויות במגזרי   ומעמד  החברתינמצאות באזורי פריפריהקטנות שרשויות מקומיות ל

ג  עקב כ" יש פערי  גדולי  בי   .10מארנונה שאינה למגורי מעטות הכנסות המיעוטי  יש רק 
 .רותי  ראויי הרשויות המקומיות בחוס  הכלכלי וביכולת לספק לתושביה  שי

נוסחת גדיש לקביעת מענק האיזו  מביאה בחשבו  ג  את הכנסות הרשויות מארנונה שאינה 
ולפיכ" מענקי האיזו  שנקבעו על פיה היו אמורי  לצמצ  את הפערי  בי  הכנסות , למגורי 

ואול  בחינת . הרשויות ולאפשר ג  לרשויות חלשות לספק לתושביה  שירותי  ברמה נאותה
  של מענקי האיזו  שהוקצו לרשויות המקומיות במש" השני  העלתה שה  לא הביאו תרומת

 .להשגת המטרה האמורה
: נוכח האמור לעיל הועלו הצעות בדבר דרכי  חדשות לחלוקת ההכנסות מארנונה שאינה למגורי 

, המליצה , לבחינת הנושא2004 בשנת מינה שר הפני ש, ל" זיעקב גדישמר בראשות ועדה נוספת 
 בי  הרשויות מתקני  לאומיי על ארנונה הכנסות מהלשנות את דר" החלוקה של , בי  היתר

__________________ 
ועדת גדיש הייתה ערה לכ! שלגבי חלק מהרשויות המקומיות המעבר לחישוב מענקי האיזו  על פי  8

למקצת  ייקבע מענק גבוה במידה ניכרת : העקרונות שהמליצה עליה  יהיה כרו! בשינויי  ניכרי 
, משו  כ!. ת  ייקבע מענק נמו! במידה ניכרת מהמענק הקוד ולמקצ; מהמענק שנקבע לה  קוד  לכ 

המליצה הוועדה כי המלצותיה , ועל מנת לאפשר לרשויות המקומיות להסתגל לשינויי  האמורי 
 .במש! תקופת מעבר של שש שני  לכל היותר, לחישוב מענקי האיזו  ייושמו בהדרגה

סטיית תק  . צת ערכי  סביב הממוצע שלה סטיית תק  היא מדד סטטיסטי למידת הפיזור של קבו 9
  .שוויו  גבוהה מצביעה על מידה גדולה של אי

· È˙ ˘ ÁÂ„50 ב" הכנסות מארנונה בגי  שימושי קרקע עסקיי  במחוז הדרו "בעניי  זה ראו את הפרק  10
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2000( ,31 25' עמ . 
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במשק כדי שינויי  מבניי  ביצוע לבמסגרת תכנית ,  הציע משרד האוצר2007וביולי ; המקומיות
להקי  קר  ייעודית לחלוקת ההכנסות מארנונה שאינה למגורי  , 2008 הצמיחה בשנת לעודד את
הקצאת מענקי  לעקרונותעל פי ה ה מהכנסות אל20%ולחלק באמצעותה בי  הרשויות , תבי  הרשויו

 .האיזו 
משרד האוצר ,  משרד הפני  ראוי אפוא שהגורמי  הנוגעי  בדבר , לדעת משרד מבקר המדינה
 יבחנו מהי הדר" המיטבית להבטיח את יכולת  של רשויות מקומיות  וראשי השלטו  המקומי 

 הקצאה הולמת של מענקי איזו  או שינוי אופ  חלוקת  של  שירותי  ברמה נאותה לספק לתושביה  
  .ההכנסות מארנונה שאינה למגורי 

 סיכו  והמלצות
בחינת תרומתו של מענק האיזו  במש" השני  העלתה שהוא לא הביא לסגירת הפערי  בהקצאת 

שויות מקומיות יהודיות מאזור המשאבי  בי  רשויות מקומיות בפריפריה ובמגזרי המיעוטי  לבי  ר
 ה שאינ ובמגזרי המיעוטי  מארנונהרשויות מקומיות באזורי פריפריההכנסותיה  של . המרכז

ועקב כ" יש פערי  גדולי  בינ  ובי  הרשויות האחרות בחוס  הכלכלי ,  נמוכות מאודלמגורי 
משרד ,  משרד הפני  בר לפיכ" על הגורמי  הנוגעי  בד. וביכולת לספק שירותי  ראויי  לתושבי 

,  לבחו  דרכי  להבטחת יכולת  של הרשויות לספק שירותי  אלה האוצר וראשי השלטו  המקומי 
 .ובכלל  את שיטת מענק האיזו 

על המשרד לפעול בהקד  , כל עוד ממשיכה הממשלה להקצות מענקי איזו  לרשויות המקומיות
ות במגזרי  השוני  ולהבטיח שכל רשות לסגירת הפערי  בי  מענקי האיזו  המוקצי  לרשוי

  .מקומית תוכל לספק לתושביה שירותי  מוניציפליי  ברמה נאותה
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  ניהול כוח אד  וכספי   המשק  ברתח
  להל  " (מ" קשישי  ובעלי כושר עבודה מוגבל בעלהעסקת המשק  "חברת

היא אחד הגופי  המעורבי  בהלי  השיקו  וההשמה של ) המשק  או החברה
עיסוקה העיקרי הוא הקמה של מפעלי  ושירותי  לש  . 1אנשי  בעלי מוגבלות
המשק  היא חברה מעורבת . ושר עבודת  מוגבל והפעלת העסקת עובדי  שכ

 חוק החברות  להל   (1975 ה "התשל, 2כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות
מקורות . המדינה וההסתדרות הציונית שותפות בבעלות עליה). הממשלתיות

חברת המשק  היא . ההכנסה שלה ה  כספי משרד הרווחה והכנסות עצמיות
חלק מ  המימו  שלה הוא ,  היא בבעלות גופי  ציבוריי א , אמנ  גו$ פרטי

מטעמי  אלה . והיא ממלאת תפקידי  ציבוריי  מובהקי , כספי מדינה
עקרונות המינהל התקי  והנורמות הציבוריות שחלי  בסקטור הציבורי חלי  

היא חייבת להקפיד , הואיל והחברה מטפלת באוכלוסיה נזקקת וחלשה. עליה
להימנע מראוותנות ומבזבזנות ולדאוג שהכספי  שבידיה , הבמיוחד בהוצאותי

 . עבור מי שנזקקי  לסיועה, בראש וראשונה, יוצאו
למרבית  מוגבלות :  עובדי 3,000 בחברה הועסקו במועד הביקורת יותר מ

וההסכ  ,  מעובדיה קבועי 100 כ).  עובדי  בעלי מוגבלות להל  (כלשהי 
).  עובדי מנגנו  להל  ( חל עליה  1979ה בשנת הקיבוצי שנחת  בינה ובי  עובדי

אשר ההסכ  הקיבוצי אינו חל ,  קבועי   עובדי  בלתי 50החברה מעסיקה 
 . ח" מיליו  ש96  היו כ2006הכנסותיה בשנת ).  עובדי  זמניי  להל  (עליה  

 54% כ. היו ממשרד הרווחה, בדומה לשני  קודמות,  מהכנסותיה46% כ
  .סות עצמיות שלהמההכנסות היו הכנ
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה בחברה את ניהול הכספי  ואת ניהול 2007יולי  2006בחודשי  פברואר 
בדיקות השלמה בוצעו במשרד ; הבדיקה בוצעה בחברת המשק . העובדי  שאינ  בעלי מוגבלות

) הממונה על השכר  להל  ( אצל הממונה על השכר והסכמי עבודה  במשרד האוצר , הרווחה

__________________ 
היא לסייע לאד  בעל מוגבלות לפתח את ,  משרד הרווחהבהתא  למדיניות, מטרת השיקו  התעסוקתי  1

השלב הראשו  הוא תעסוקה במסגרות מוגנות שבה  עושי  עבודות ייצור . הפוטנציאל התעסוקתי שלו
 . פשוטות

מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או ממחצית חברה שאינה חברה ממשלתית ואשר מחצית או פחות   2
 .ממספר הדירקטורי  שלה ה  בידי המדינהמחצית מזכות למנות מחצית או פחות ה
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קריית אתא ,  בעמותת מרכז מעיי  החינו" התורני ובעיריות של קריית י  וביחידת החשב הכללי 

והיא נמנעה מלהגיב , ההסתדרות הציונית אינה גו$ מבוקר על פי חוק מבקר המדינה. וקריית ביאליק
  . לממצאי הדוח שהועברו אליה

 עיקרי הממצאי 
 ל "שכר והטבות חריגות למנכ

במועד ). ר או מר פר(" היו להל  ( היה מר יעקב פר( 1996ר דירקטוריו  החברה משנת "יו
 ובמועד הביקורת היה מר 1997ל החברה משנת "מנכ.  אתאתהביקורת הוא היה ג  ראש עירית קריי

 . 16 ס בבחירות לכנסת ה"שהיה מועמד ברשימת ש, )ל או מר ב  צור" המנכ להל  (יואב ב  צור 
ר לכרות ע  מר ב  צור הסכ  עבודה בהתא  " הסמי" דירקטוריו  המשק  את היו1998ר בספטמב

ל בחברה "בהסכ  שנחת  נקבע כי שכרו יהיה כשכר מנכ. ל שקד  לו"לתנאי ההעסקה של המנכ
להל  ). ח לחודש" ש57,600 כ (2006ח בשנת " ש691,000  הגיעה לכ3עלות שכרו. ממשלתית

 : ל"יבל המנכפרטי  על הטבות חריגות שק
 חוק יסודות  להל   (1985 ה"התשמ, המשק  הוא גו$ מתוקצב כהגדרתו בחוק יסודות התקציב

תנאי הפרישה לגמלאות או הטבות כספיות אחרות לעובדי המשק  צריכי  , בהתא  לכ"). התקציב
  להל  (רשות החברות הממשלתיות . אלא א  שר האוצר אישר אחרת, להיות כשל עובדי המדינה

 הסכ   להל  (קבעה נוסח אחיד להסכמי עבודה אישיי  ע  בכירי  בחברות ממשלתיות ) הרשות
 הפרשה כפולה לקופות  ל הסכ  עבודה חריג "נמצא כי דירקטוריו  המשק  אישר למנכ). אחיד

הסכו  העוד$ שהופרש .  פיצויי 200% פנסיה שמשמעותה הבטחה מראש של פנסיה כפולה ו
. ח" ש450,000 ז תחילת עבודתו בחברה עד מועד סיו  הביקורת היה כבעבור מר ב  צור מא

 . לי  שקדמו לו"סכומי  בשיעורי  דומי  הופרשו ג  למנכ
 היא מימנה את  ל תשלומי  בגי  הטבות שחרגו מהסכ  העבודה האישי שלו "החברה מימנה למנכ

תשלומי  . ת התשלומי חלקו בהפרשה לביטוח מנהלי  ואת עלות ביטוח הבריאות שלו וגילמה א
ל "כל התשלומי  החריגי  למנכ. ח" ש500,000 אלה הסתכמו מאז תחילת העסקתו בחברה בכ

 . ח" ש950,000 הסתכמו מאז תחילת עבודתו בחברה ועד מועד סיו  הביקורת בכ
 כי בעקבות ממצאי הביקורת נקט 2007ר הדירקטוריו  הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר "יו

הוא מסר כי החברה ; הורה על הפסקת התשלומי  החריגי , ובי  היתר, יו  צעדי  מיידיי הדירקטור
ל כספי  שהצטברו בקופות השונות עד אשר ישיב את סכומי הכס$ החריגי  "לא תשחרר למנכ

  .בהתא  לדרישת הממונה על השכר, ששולמו לו
 ל בעת מכירת כלי הרכב של החברה "ניגוד ענייני  של המנכ

 למניעת ניגוד ענייני  קובעי  שעובד ציבור לא ישתת$ בהלי" קבלת החלטות שבו ייקלע כללי 
קובע כי על , ) חוק החברות להל   ( 1999 ט"התשנ,  לחוק החברות254ג  סעי$ . לניגוד ענייני 

 מכל פעולה שיש בה ניגוד ענייני  בי  מילוי תפקידו בחברה לבי  ענושא משרה בחברה להימנ
 .ישי  האוענייני

__________________ 
כלומר תשלומי המעביד לגופי  חיצוניי  כגו  המוסד לביטוח , עלות השכר כוללת ג  עלויות מעביד  3

 .לאומי והפרשות לזכויות סוציאליות
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 פרסמה חברת המשק  מודעה בעיתו  בדבר מכירת שלושה כלי רכב שהיו 2004בתחילת שנת 
פי  ומחירו המשוקלל על, אחד מה  נסע מספר קילומטרי  קט . צמודי  לבעלי תפקידי  בחברה

 ). ' כלי רכב א להל  (ח " ש50,000 המחירו  היה לכל הפחות כ
היו שני סוחרי )  הוועדה להל  (במכירת כלי הרכב בי  מגישי ההצעות לוועדה במשק  שעסקה 

הוא עצמו היה חבר הוועדה ; ל"ל והמנכ"שני חבריו של המנכ, רכב שהציעו לרכוש את שלושת 
ד " עו הוועדה כללה ג  את היועצת המשפטית של המשק  . שדנה בהצעתו שלו ובהצעות חבריו

ל "לא העירה למנכ, פרוטוקול הוועדההיא אישרה את : שעל התנהגותה יש לתמוה, שרה הורובי(
הוועדה החליטה למכור שני כלי רכב . על ניגוד הענייני  החמור ולא מנעה את השתתפותו בהלי"

 פחות ממחיר המחירו  המשוקלל 32% ל עצמו בכ"למנכ' ל ואת כלי רכב א"לחבריו של המנכ
 ).ל הייתה הגבוהה מבי  ההצעות שהוגשו"יצוי  כי הצעת המנכ(

  .ל מעלה חשש לפגיעה בטוהר המידות מצדו"ות המנכהתנהג
 ל "עיסוקיו הנוספי  של המנכ

ל לקבל " אישר הדירקטוריו  את בקשת המנכ2001בדצמבר :  ראש המועצה הדתית בירושלי  .1
מהמועצה הדתית בירושלי  שכר בגי  עבודתו הנוספת ש  כראש המועצה הדתית לתקופה שלא 

 חודשי  13  מר ב  צור המשי" בעבודתו במועצה הדתית בירושלי  ואול, תחרוג מחמישה חודשי 
עלויות שכרו במועצה הדתית בגי  עבודתו כראש .  ללא אישור הדירקטוריו 2003נוספי  עד שנת 

 .ח לכל התקופה" ש540,000 ח עלות חודשית למעביד וכ" ש30,000המועצה הדתית היו 
ר מעיי  החינו" " לעבוד כיו2005יו  המשק  ביוני ב  צור ביקש וקיבל את אישור דירקטור מר .2

בפועל הוא המשי" לעבוד במעיי  . 2005עד נובמבר , התורני ללא שכר במש" חמישה חודשי 
ס "עמותה זו מנהלת את מוסדות החינו" של ש.  ללא אישור2006החינו" התורני עד נובמבר 

; ר שלה" מעיי  החינו" התורני ולא היול"בפועל היה מר ב  צור מנכ. ומתוקצבת בידי משרד החינו"
 .ולמעשה הטעה אותו, הוא לא דיווח על כ" לדירקטוריו  המשק 

ואול  חלק גדול מהזמ  שהיה אמור , ל חברת המשק  דורש השקעת זמ  ניכרת"תפקיד מנכ .3
להיות מוקדש לניהול חברת המשק  הקדיש מר ב  צור לעבודתו הנוספת במעיי  החינו" התורני 

הדירקטוריו  פעל שלא כשורה כשאישר לו עיסוקי  נוספי  מבלי שהטיל עליו . ועצה הדתיתובמ
 .4הגבלות וד  בהשפעת  על פעילותו בחברה

 כי בעקבות ממצאי הביקורת ביקש 2007ר הדירקטוריו  כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "יו
מר ב  צור בחר . נו" התורניממר ב  צור לבחור בי  תפקידו בחברת המשק  לתפקידו במעיי  החי

  . ולהמשי" בפעילותו במעיי  החינו" התורני2007לסיי  את תפקידו בחברת המשק  בדצמבר 
 ל"כלי הרכב של המנכ

. בהתא  לצורכי התפקיד, בעלי תפקידי  בסקטור הציבורי זכאי  לקבל רכב צמוד לשימוש  .1
לאד  אחד ג  א  הוא נושא במספר סביר שהמדינה תממ  את ההוצאות עבור השימוש ברכב אחד 

 רכב מנהלי   האחד : ל היו שני כלי רכב יוקרתיי  לשימושו הבלעדי"נמצא כי למנכ. תפקידי 
 רכב מנהלי  שהעמידה לרשותו עמותת מעיי  החינו" התורני  והאחר , צמוד מחברת המשק 

 ). מתוקצבת בידי משרד החינו" שכאמור (
__________________ 

 .77' עמ, "מפעל הפיס", 2000שנת / 2' דוח מס, „ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂראו   4
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התדלוק של שני כלי הרכב עולה כי שניה  היו בשימוש מניתוח ומהשוואה של דפוסי  .2

 .ל עולה כי אחד מכלי הרכב שימש את בני משפחתו"מדברי המנכ. יומיומי
הוא , נוס$ על כ". ל מחברת המשק  הותק  התק  תדלוק"ברכב המנהלי  הצמוד שקיבל המנכ .3

להל  (א ברכבו הצמוד ששימש אותו כשנסע ברכב חלופי ול, החזיק בכרטיס אשראי מיוחד לתדלוק
משרד מבקר המדינה בדק את . הכרטיס לא היה מוגבל לשימוש ברכב מסוי ).  כרטיס האשראי 

והתברר כי בחיובי הדלק של מר ב  צור בכרטיס , חיובי הדלק של כלי הרכב הצמודי  בחברה
 רכבו ג  כאשר, שלא נמצאה ראיה שהיו בשימוש המשק , האשראי הופיעו מספרי כלי רכב אחרי 

ל השתמש "מתעורר חשש כי המנכ, כלומר. הצמוד לא היה בטיפול והיה אמור להיות ברשותו
ל לא היה בה  כדי להפרי" את "הסברי המנכ. ראוי בכרטיס האשראי של המשק  באופ  בלתי

 . הממצאי  שהועלו
 כלי אישר את החיובי  בכרטיס האשראי עבור תדלוק)  החשב להל  (מר נע  דהרי , חשב החברה

יש לראות בחומרה , לדעת משרד מבקר המדינה. הרכב מבלי שבדק א  אלה היו בשימוש המשק 
  . את התנהגות החשב בעניי  זה

 סדרי עבודה 
Ì È ¯ È Î · ‰  Ì È „ · Â Ú ‰  ˙ Â Á Î Â ל חברת המשק  היה יכול לפקח על העובדי  "מנכ : 

 :הכפופי  אליו באמצעות אלה 5הבכירי 
על העובדי  הבכירי  להחתי  כרטיס נוכחות , הקיבוצי בהתא  להסכ   כרטיס נוכחות  .1

 . בשעו  פע  ביו 
 ואגפי  ידווחו לו מראש על 6ל החברה שמנהלי אזורי " דרש מנכ2002 משנת  תכנית עבודה  .2

 .פעילות  המתוכננת
מקצת  ; ל בקרה כלשהי על עבודת  ועל נוכחות  של העובדי  הבכירי "בפועל לא הייתה למנכ

ל לא "המנכ. בסופו,  למפרע  כרטיס הנוכחות שלה  ידנית לכל החודש או לימי  רבי  החתימו את
 . אכ$ את דרישתו שמנהלי האזורי  והאגפי  יגישו לו תכנית עבודה

חתימת נוכחות אחת ביו  של העובדי  הבכירי  מעוגנת אמנ  בהסכ  הקיבוצי א" ממצאי הדוח 
על החברה לקבוע הסדרי  שיחייבו , מבקר המדינהלדעת משרד . מעוררי  את השאלה א  די באחת

, בכניסת  למקו  העבודה ובצאת  ממנו, את כל עובדי החברה להחתי  שעו  נוכחות פעמיי  ביו 
 .ולהנהיג נוהל רישו  נוכחות מפורט

Ì È ¯ Ë Â Ê ‰  Ì È „ · Â Ú ‰  ˙ Â Á Î Â נוהל הנוכחות של עובדי המנגנו  קובע כי חובת רישו   : 
נמצא כי . א  לעבודה ובצאת  ממנה חלה על כל העובדי  בחברהנוכחות באמצעות שעו  בבו

 החברה לא נאכפו י לעובדי  שנוהל האחת : בחברת המשק  היו בפועל שתי מערכות של נורמות
פרטי  על העסקת  ראה (עליה  אשר לה  קרבה פוליטית או אישית לעובדי  אחרי  בחברה 

  .  נאכפו הנהלי  בקפדנות לעובדי החברה האחרי  שעליה  והאחרת , )בהמש"
__________________ 

מנהלי , ל" את הסמנכ,בי  השאר,  מכלל עובדי המנגנו  וכללו20% י  בחברה היו כהעובדי  הבכיר  5
 .ל ומנהלי יחידות במשרד ראשי"עוזר המנכ, אזורי  ואגפי 

 . מנהל אזור ובראש כל אחד מה  , בחברה היו שבעה אזורי   6



 197 משרד הרווחה

 תפקוד עובדי  בכירי  
חבר מרכז , היה מר דוד אב  צור) ל" סמנכ להל  ( סג  המנהל הכללי היחיד של החברה  .1

עלות .  וממלא מקומו לא בשכרההליכוד וחבר מועצת עיריית קריית י  שבה היה סג  ראש העיריי
היה אפשר לצפות שבכירותו תבוא לידי . ח" ש445,000  הייתה כ2006שכרו בחברת המשק  בשנת 

ואול  בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה נמצא . ביטוי לא רק בשכרו אלא ג  בעבודתו במשק 
הוא לא , כי למר אב  צור לא היו שירותי מזכירות או כפיפי  שהיו אתו בקשרי עבודה יומיומיי 

בניהולה ולא נכח בדר" כלל לא מילא כל פונקציה , השתת$ בקבלת ההחלטות השוטפות בחברה
, הבסיס לתשלו  שכרו, דיווחי הנוכחות שלו. לא נמצאו מסמכי  שמעידי  על עבודתו. במשרדיה

משרד מבקר המדינה מצא שבחלק מהימי  .  ובכתב יד  בסו$ החודש  כללו רק חתימה בדיעבד 
 .י  תקרייהוא שהה בעיריית , שבה  דיווח מר אב  צור על יו  עבודה מלא בחברת המשק 

על הדירקטוריו  לשקול את המש" העסקתו של , לנוכח ממצאי הדוח, לדעת משרד מבקר המדינה
 .מר אב  צור בתפקידו

כמו למר . ל"והסברה והיה כפו$ למנכ) ארגו  ושיטות(ש "מר אלי דוקורסקי היה מנהל אג$ או .2
במועד . היו אתו בקשרי עבודהכפיפי  או עובדי  אחרי  ש, אב  צור ג  לו לא היו שירותי מזכירות
סג  ראש עירית קריית ביאליק ללא שכר והחזיק בתיק , הביקורת הוא היה חבר מרכז הליכוד

 .יש מסמכי  המעידי  על עבודתו במשק , ואול  בניגוד למר אב  צור. ההנדסה
השעות מר דוקורסקי קיי  את פעילותו הציבורית ומילא את תפקידיו בעירית קריית ביאליק בחלק מ

ואול  בדוחות הנוכחות שלו בחברת ,  ללא אישור שבה  היה אמור לעבוד בחברת המשק  
 .המשק  דיווח מר דוקורסקי על נוכחות מלאה בחברה בימי  שעסק ג  בענייניו האחרי 

על הדירקטוריו  לדו  בממצאי  שנמצאו לגבי מר דוקורסקי בגי  , לדעת משרד מבקר המדינה
 . לשקול לדרוש ממנו השבת הכספי  לחברהו, דוחותיו הכוזבי 

חשב חברת המשק  היה מר נוע  דהרי אשר הגיע אליה בעקבות היכרות מוקדמת ע  , כאמור .3
 2000ל לתפקידו וביולי "החל ממועד כניסת המנכ, הוא נת  שירותי ייעו( כלכלי למשק . ל"המנכ

 סיכ  2002בדצמבר . ל"את המנכנבחר לחשב במעמד של עובד זמני בידי ועדת בחינה שכללה ג  
ומר דהרי , כי החברה לא תפרס  מכרז פומבי, בסתירה להסכ  הקיבוצי, ל ע  ועד העובדי "המנכ

ל אישר "עוד העלתה הבדיקה כי המנכ. 2003יאייש את משרת החשב במעמד עובד מנגנו  מינואר 
 שניתנו לו כעובד למר דהרי כי יזכה למעמד של עובד קבוע בחברה מבלי לוותר על ההטבות

.  שעות נוספות גלובליות60 משכרו ותשלו  עבור 30%במעמד זמני כגו  תוספת ניהול בשיעור של 
התברר . עד היות  בני חמש, החברה נוהגת להשתת$ במימו  חינו" טרו  חובה עבור ילדי העובדי 

,  לשל  לו כספי הורה החשב לכפי$ שלו, כי בניגוד לנוהלי החברה ובניגוד לכל נורמה ציבורית
ללא הצגת אסמכתאות , בגי  מימו  חינו" טרו  חובה לילדיו, ח" ש10,000 ובכלל זה תשלו  של כ

 המציא בדיעבד אישורי  על תשלו  2007רק לאחר קבלת טיוטת דוח הביקורת ביולי . לתשלו 
והורה לנכות משכרו את , למעונות בשמונה מעשרת החודשי  שבגינ  ביקש דמי השתתפות

 .התשלומי  העודפי  בגי  שני החודשי  האחרי 
, מר נח צדוק: 1997ל מאז כניסתו לתפקיד בדצמבר "שלושה עובדי  שימשו כעוזרי  למנכ .4

בהסכ  העבודה הקיבוצי . מר אלחנ  דנינו ומר מוטי נסי , 17 ס לכנסת ה"מועמדה של מפלגת ש
ב "ת למשרות של עוזרי  אישיי  וכיואי  התייחסו, המחייב מכרז לבחירת עובדי החברה הקבועי 

ל שנבחר לתפקיד ואינו "עוזר מנכ, לדעת משרד מבקר המדינה". משרות אמו "המכונות לעתי  
ל ממלא את "ראוי שימלא את התפקיד בחברה רק כל עוד המנכ, אחד מעובדי החברה הקבועי 

מר צדוק ומר , ל"ואול  הנהלת המשק  החליטה בהסכמת ועד העובדי  שעוזרי המנכ. תפקידו
 . יתקבלו לחברה כעובדי מנגנו  קבועי  ללא מכרז, דנינו
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 הדדית להמש" ההעסקת עובד במשרה לפני מכרז מקנה לו יתרו  בו וא$ יוצרת קשרי עבודה וציפיי

מינהו , 1999בנובמבר , ל"הבדיקה העלתה שע  סיו  תפקידו של מר צדוק כעוזר מנכ. העסקתו
שנה ). תפקיד שלא היה קיי  קוד ( יחידה של המשק  באזור ירושלי   מנהל7ל לממלא מקו "המנכ

וועדת , היה מר צדוק המועמד היחיד לה, ע  פרסומו של המכרז הפנימי למשרה זו, לאחר מכ 
ל בחרה בו לתפקיד וציינה בנימוקיה לזכייתו שמילא את התפקיד כבר "המכרזי  בראשות המנכ

ל פרסמה חברת המשק  מכרז פנימי לאיוש משרת "כעוזר מנכע  סיו  תפקידו של מר דנינו . כשנה
 .אשר היה מועמד יחיד במכרז, במשרה זכה מר דנינו. עוזר למנהל אזור

ל כעובדי  קבועי  ושילוב  בחברה לאחר סיו  "המסקנה היא כי קליטת  של עוזרי המנכ
 .תפקידיה  היו פסולי  ונעשו בניגוד לנורמות של מינהל תקי 

 ליוו אותו ג  לעיסוקיו הנוספי    מר דנינו ומר נסי   ל "ה ג  כי עוזריו של המנכמהבדיקה על
מכא  נית  להסיק שטושטשו התחומי  בי  . במועצה הדתית בירושלי  ובמעיי  החינו" התורני

 .ל ועוזריו"תפקידיו השוני  של המנכ
בחוק מבקר ) 'ג(14הועברו לפי סעי$ , שהעלו חשש למעשה פלילי, ממצאי  על עובד נוס$ .5

  .המדינה ליוע( המשפטי לממשלה
 התקשרות ע  ספקי  

, נוכח מאפייניה ומטרותיה הציבוריות, ע  זאת. חוק חובת המכרזי  לא הוחל על חברות מעורבות
על חברת המשק  לקיי  את הדי  המהותי ובייחוד את עקרונות דיני המכרזי  בדבר הבטחת שוויו  

בחברת .  יעילות כלכלית באמצעות בחירת ההצעה הטובה מכול הזדמנויות למציעי  והשגת
הג  שנקבע לאחר , נוהל זה).  נוהל רכישות להל (המשק  הוסדרו הרכישות במשרד הראשי בנוהל 

 . אינו עולה בקנה אחד ע  עקרונותיה , חקיקת החוק והתקנת התקנות
. מוגשות עד כינוס ועדת הבחירהשוויונית והוגנת מחייבת שמירת חשאיות ההצעות ה, תחרות יעילה

תקנות חובת המכרזי  קובעות שהצעות המגיעות לוועדת המכרזי  יהיו סגורות וחסויות , למשל
אול  נוהל הרכישות אינו קובע את ההלי" . וייפתחו על ידי הוועדה תו" כדי רישו  פרוטוקול

ל או לשכתו "המנכ, ובהתקשרויות שנבדק, נמצא שככלל. לקבלת הצעות בהתא  לתקנות המכרזי 
ההצעות לא היו חשאיות כ" שלכאורה . ל ישירות"פנו למספר מציעי  והצעות המחיר נשלחו למנכ

לדעת משרד מבקר . היה אפשר לדעת עוד בטר  התכנסה ועדת הרכישות את פרטי ההצעות
 על החברה לבחו  את נוהל הרכישות ולהתאימו לדי  המהותי כ" שיבטיח את עקרונות, המדינה

 .היעילות והשוויו  שביסוד שיטת המכרזי 
, ל והוא השתת$ בישיבות ועדות הרכישה"באות  מקרי  שהצעות המחיר היו בטיפולו של המנכ

 : ל" חריגות שבה  היה מעורב המנכתלהל  דוגמאות להתקשרויו. הוא זה שקבע מי הזוכה במכרז
1. ˘ Ù Â עלי המוגבלות החפצי  חברת המשק  נוהגת פע  בשנה להוציא את העובדי  ב : 

).  שירותי הנופש להל  (לצור" זה התקשרה המשק  ע  ספק להסדרת הלינה והאירוח . בכ" לנופש
בפגישה ע  צוות הביקורת ). ' ספק א להל  ( נבחר כל שנה אותו ספק 2006 עד שנת 1999משנת 
 אבל בוועדת ,)' יז  א להל  (ל כי בעליה של החברה הוא מכר שלו " הסביר המנכ2007במאי 

 .  עמוול על היכרות"לא הצהיר המנכ' הרכישות שבחרה ביז  א
 240,000 שולמו לו 2004בשנת ; ללא אישור הוועדה' ל על בחירת ספק א" החליט המנכ1999בשנת 

 ועדת הרכישות לא 2006בשנת ; ל"ח כמקדמה במועד האחרו  להגשת ההצעות ללשכת המנכ"ש

__________________ 
מכרזי  לאיוש ", )È˙ ˘ ÁÂ„56 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2006 לעניי  העסקת עובדי  לפני מכרז ראה   7

 . 262 253' עמ, "משרות בכמה משרדי ממשלה
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 200,000מקדמה של ' אול  המשק  שילמה לספק א,  המציעי התכנסה על מנת לבחור ספק מבי 
שנכללו בו ' ל הכי  טיוטת הסכ  בי  המשק  לספק א"המנכ, יתר על כ . ח על חשבו  אותו נופש"ש

למשרד מבקר המדינה התברר . עוד בטר  החל הלי" בחירת הספק בוועדה' מחירי הנופש של ספק א
, 2007יולי , א" עד מועד סיו  הביקורת, צא לפועל אמנ  לא י2006כי הנופש שתוכנ  לשנת 

 .המקדמה טר  הוחזרה למשק 
2. ‚ Á Ï  È ו בשבט ולתתו "לפסח ולט, הנהלת חברת המשק  נהגה לרכוש שי לראש השנה :˘

את ' שבבעלות יז  ג'  סיפקה חברה ג2006 עד 2000 בבדיקה התברר כי מ. לעובדי  בעלי מוגבלות
ל "המנכ. 8הוא חברו שזכה ג  ברכישת כלי רכב מהחברה' יז  ג, ל"לדברי המנכ. ו בשבט"השי לט

ל והחשב אישרו בינואר "כי המנכ, בי  השאר, נמצא. לא הצהיר בוועדת הרכישות על חברותו עמו
 .א$ שלא קיבלו הצעות מחיר נוספות ולא כינסו את ועדת הרכישות'  התקשרות ע  חברה ג2003
רת ספקי  שהיו מקורביו וחבריו בהתעלמו מסדרי מינהל ל פעל אפוא באופ  פסול לבחי"המנכ

החשב פעל בניגוד לכללי מינהל תקי  ושית$ פעולה . תקיני  עד כדי חשש לפגיעה בטוהר המידות
  . ל"ע  המנכ
 בחברה מקורבי  קליטת 

ההסכ  הקיבוצי של חברת המשק  קובע . על החברה לבחור באופ  הוג  ושוויוני את עובדיה
כי היא תקלוט עובדי  למנגנו  החברה , בי  השאר, נקבע בו. ר איוש משרה פנויההוראות בדב
 .יתקיי  מכרז חיצוני לאיוש משרות, וא  לא נמצא עובד מתאי , במכרז פנימי

ר מעיי  החינו" התורני " ויו16 ס לכנסת ה"ל החברה היה כאמור מועמד ברשימת מפלגת ש"מנכ
 .ס"של ש

; ל" עובדי  זמניי  ללא מכרז אשר נבחרו על פי הנחייתו של המנכנמצא כי בחברת המשק  נקלטו
, אמנ : חלק  הפכו לעובדי  קבועי  על פי דפוס פעולה פסול בשיתו$ ועד העובדי  של החברה

אול  מאחר שאיש לא ניגש למכרז , פורס  מכרז פנימי למשרה שאותה אייש בפועל העובד הזמני
לא לפרס  מכרז פומבי אלא לקלוט את , ה להסכ  הקיבוציבסתיר, ל וועד העובדי "החליטו המנכ

יוצא אפוא שמשרות העובדי  הזמניי  במשק  . העובד הזמני שאייש את התפקיד כעובד מנגנו 
ל "מועד כניסת המנכ (1997מאז דצמבר . שימשו מקפצה לעובדי  אלה לקראת קליטת  בחברה

שנקלטו במשק  קרובי משפחה של )  מנגנו עובדי  זמניי  ועובדי(היו שליש מהעובדי  ) לתפקיד
 .פוליטיי  לה  מנהלי החברה ועובדיה או מקורבי  אישיי 

ספק א  עובד שמונה למשרתו לא בשל כישוריו אלא בגלל קרבה , לדעת משרד מבקר המדינה
העסקת עובד לא מתאי  עלולה . משפחתית או פוליטית לממנה הוא האד  המתאי  ביותר למשרה

 .ודה של החברה ומימו  ההעסקה עלול לפגוע בקופה הציבוריתלפגוע בתפק
 עובד מקורב  ' ל עובד זמני ג" התקבל לעבודה במשק  בהוראת המנכ2001במרס , לדוגמה

ס במועד קליטתו למשק  וא$ היה " האיש הוא גיסו של אד  שהיה שר מטע  ש ל "פוליטית למנכ
הל שיווק באזור ירושלי  למרות שלא היו לו הוא נקלט כמנ. ס"כ לשעבר מש"עוזר פרלמנטרי לח

בניגוד להסכ  , ל וועד העובדי " הסכימו המנכ2001באוגוסט . ניסיו  או השכלה בתחו  זה
יאייש העובד את , כי מאחר שאיש לא הציג מועמדות למשרה במכרז פנימי אשר פורס , הקיבוצי

ברר כי בפועל הוא לא מילא את הת. משרת מנהל השיווק באזור ירושלי  והדרו  כעובד מנגנו 
הוא היה אמור להחתי  את כרטיס הנוכחות שלו בדרו  . תפקיד מנהל השיווק באזור ירושלי 

__________________ 
 .ראו תת הפרק בעניי  ניגוד ענייני  במכירת כלי הרכב החברה  8
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בניגוד לנוהל הנוכחות ,  ורש  ידנית את מועד היציאה א" החתימו רק פע  אחת , פעמיי  ביו 

  .ובחסות הממוני  עליו
 ראויות וראוותניות  הוצאות בלתי
היה עליה לעשות זאת , ת המשק  כי עליה לשפר את תנאי הדיור של הנהלתהא  סברה חבר

 בעיקר בהתחשב בכ"  זאת , בהקפדה על סדרי מינהל תקיני  ולהימנע מראוותנות ומבזבזנות
 . 9שהוצאות מעי  אלה ה  על חשבו  כספי  שצריכי  להיות מופני  לטובת אוכלוסייה חלשה

ריו  החברה וביקש את אישורו להעתיק את משרדי החברה ל לדירקטו" פנה המנכ2001באוגוסט 
משמעות המעבר הייתה הגדלת העלויות של ).  המשרדי  החדשי  להל  (א "למשרדי  חדשי  בת

 בשנת 699,000  ל2001 בשנת ח" ש261,000 מ(שכירת משרדי הנהלת החברה כמעט פי שלושה 
2002.( 

.  יותר לשכירת משרדי  עבור הנהלת החברה חלופות זולות2001ל לא בח  בתחילת " המנכ .1
ולא דרש ממנו באותה הזדמנות להציג , ל" אישר הדירקטוריו  את הצעת המנכ2001בדיו  באוגוסט 

לו חלופות שישפרו את תנאי העבודה של עובדי הנהלת המשק  אול  יתאימו לאופי החברה 
 .ולמטרותיה

עלות הריהוט ; טה לרהט את משרדיהע  כניסתה של החברה למשרדי  החדשי  היא החלי .2
' ועדת הרכישות החליטה לרכוש במחצית הסכו  רהיטי  מספק ד. ח"הסתכמה בחצי מיליו  ש

' לאחר סיו  הלי" הבחירה נרכשו מספק ד. למרות שהוא לא היה הספק שמחיריו היו הזולי  ביותר
כנדרש ,  הצעות מחירהחברה לא פנתה לספקי  אחרי  לקבלת; ח" ש250,000 רהיטי  נוספי  בכ

יועדו , רהיטי עור וניקל מפוארי , הרהיטי  העיקריי  שהוזמנו ללא קבלת הצעות. בנוהל רכישות
 43,000 ר הדירקטוריו  הייתה כ"עלות ריהוט החדר המפואר שהוקצה ליו. ל"ר והמנכ"ללשכות היו

ל "מותרות למנככמו כ  נרכשו מוצרי . ח" ש36,000 ל הייתה כ"עלות ריהוט חדר המנכ. ח"ש
ח כל אחת ועוד פריטי  " ש1,732דפדפות ע  כריכת עור במחיר , תחתיות לכוסות מעור(ר "וליו

 ). ח" ש19,700 יוקרתיי  שעלות  הייתה כ
אול  בגלל הפריסה הארצית של , א"ל הוא במשרדי  החדשי  בת"מקו  מושבו של המנכ .3

רושלי  וינצל לש  כ" את התשתית הקיימת של ל יקיי  ישיבות ודיוני  ג  בי"החברה סביר שהמנכ
 עד דצמבר 2000ל לשכה בירושלי  לתקופה מרס "ואול  המשק  שכרה למנכ. הנהלת האזור ש 

ל לא בח  הצעות אחרות בטר  החליט לשכור את "המנכ. ח" ש340,000 בעלות כוללת של 2006
  מיותר שהיה אפשר מדינת ישראל והקופה הציבורית שילמו אפוא סכו. הלשכה בירושלי 

 .להפנותו לטובת הנזקקי 
הבעלי  של ',  התקשרה חברת המשק  ע  יז  א2004 בפברואר  הקמת מפעל בראש העי   .4

לשכירת מחס  בראש העי  לש  הקמת מפעל לייצור , כאמור לעיל, ל"ומכר של המנכ' ספק א
יו  שבראש העי  יוק  ל לדירקטור" הודיע אמנ  המנכ2004בפברואר . משטחי ע( לשוק הפרטי

ואול  לדיווח סתמי זה לא , מפעל לייצור משטחי ע( וקיימות תכניות ג  להקמת מחס  במקו 
 עד 2005מתחילת הפעלתו בינואר . והדירקטוריו  לא דרש לבדוק את העניי , צורפו מסמכי 

  .ח"ולאחר כשנתיי  של פעילות הפסיד המפעל כמיליו  ש,  מועד סגירתו  2006ספטמבר 
__________________ 

החברה הלאומית לשיכו   עמידר", )ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„)1992 ראו   9
  .41 40' עמ, "מ"עולי  בישראל בע
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  העובדי דהיחסי  בי  ההנהלה לווע
ל "ועד העובדי  אפשר למנכ, מצד אחד. שרר בחברה שקט תעשייתי, ל"בתקופת כהונתו של המנכ

ל הטבות לעובדי החברה נוס$ על "נת  המנכ, ומצד אחר, מינוי מקורבי  בחריגה מההסכ  הקיבוצי
 .להל  הפרטי . הטבות חריגות בכל קנה מידה שקיבלו עוד לפני תחילת כהונתו

1. Ô Â  ‚  Ó ‰  È „ · Â Ú  ˘ Ù Â עובדי המנגנו  יוצאי  לנופש שנתי המיוחד לה  אשר  : 
בממוצע היה סכו  השתתפות . הנהלת המשק  מימנה את מלוא עלותו. מארג  ועד העובדי 

.  מסכו  השתתפותה בנופש של עובד בעל מוגבלות3.5ההנהלה בנופש של עובדי מנגנו  גדול פי 
ל להשתת$ במימו  סיור של עובדי " החליט המנכ2001  ו2000של החברה בשני  למרות ההפסדי  

 .ל"המנגנו  לחו
2. ˙ Â Ó Ï ˙ ˘ ‰  ‡ Ï Ï  ˙ Â Ó Ï ˙ ˘ ‰  Ô È ‚ ·  Ì Â Ï ˘ בשירות הציבורי מקובל לשל   :˙

גמול השתלמות בסכו  קבוע לעובד שנטל חלק בהשתלמות מוכרת כדי לעודד אותו לקנות ידע 
  בחברת המשק  יכול היה לקבל תוספת השתלמות בשיעור כל עובד מנגנו. שישמש אותו בתפקידו

 משכרו ממועד תחילת עבודתו או לכל המאוחר לאחר שסיי  שתי שנות עבודה ללא צור" 20%של 
 . בהשתלמות כלשהי

 בחוק יסודות התקציב קובע כי גו$ מתוקצב כדוגמת המשק  לא רשאי לקבוע 29סעי$ , כאמור
תנאי פרישה או בגמלאות או הטבות כספיות אחרות אלא בהתא  ב, הסכ  שיהיו בו שינויי  בשכר

שר האוצר לא . למה שהוסכ  או למה שנהוג לגבי כל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר
  . אישר תוספות חריגות אלו
 שומרי ס  פנימיי 

Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ . הדירקטוריו  אמור להתוות את מדיניות החברה ולפקח על המנהל הכללי :‰
ר "הדירקטוריו  ויו, למשל. רקטוריו  המשק  נכשל בתפקידו לפקח על הנעשה בחברהדי

לי  בחברות הממשלתיות "ל הסכ  עבודה החורג מהמקובל לגבי מנכ"הדירקטוריו  אישרו למנכ
הדירקטוריו  אישר שכירת משרדי  מבלי שדרש לבחו  חלופות ומקורות . מבלי שבדקו אותו

 . ועלויות לצור" דיו  בהקמת המפעל בראש העי ולא דרש מסמכי  , תקציביי 
Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ ‰  Ï ˘  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â:  $כי אחד 117חוק החברות קובע בסעי 

, בי  השאר, התפקידי  של ועדת הביקורת הוא איתור ליקויי  בניהול העסקי של החברה
 יזמה הוועדה לא. שעליו להציע לדירקטוריו  דרכי  לתיקונ ,  ע  המבקר הפנימיתבהתייעצו

 . הפעלת ביקורת כדי להפיק לקחי  מליקויי  שהתגלו במהל" פעילותה של המשק 
È Ó È  Ù ‰  ¯ ˜ · Ó , ) חוק הביקורת הפנימית להל   (1992 ב"התשנ,  חוק הביקורת הפנימית:‰

חוק הביקורת הפנימית קובע כי המבקר . וחוק החברות מחייבי  מינוי של מבקר פנימי במשק 
רב  ראוי שעבודת הביקורת הפנימית תעשה לפי תכנית.  תקני  מקובלי הפנימי יעשה ביקורת לפי

במשק  היה צרי" לעשות בדיקה . שנתית כדי להקי$ את פעולות הארגו  בהתא  לניתוח הסיכוני 
. שבו שוכנת הנהלת החברה ובו מתקבלות מרבית ההחלטות המרכזיות שלה, במשרד הראשי

רק לאחר בקשת ועדת . 2006 עד שנת 1996אשי משנת המבקר הפנימי לא ביצע ביקורת במשרד הר
עשה המבקר הפנימי ,  לשלב את יחידת המשרד הראשי בתכנית הביקורת2005הביקורת בפברואר 

 .  בנושאי  שאינ  מרכזיי  א" ג  אז , ביקורת במשרד הראשי
‰ ¯ · Á ‰  · ˘ Á:אול  בתוק$ תפקידו עליו ,  הוא אמנ  אינו שומר ס$ כחשב משרד ממשלתי

כמתואר בדוח זה כשל החשב . אוג שהניהול הכספי שלה יהיה בהתא  לכללי מינהל תקי לד
ל תשלומי  בגי  מילוי דלק לכלי רכב שספק א  היו בשימוש "הוא אישר למנכ.  1:   בתפקידו
אלא ג  קיבל לכאורה תשלו  של , לא זו בלבד שהורה לכפי$ שלו לשל  לו כספי .  2.   המשק 
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ל "הוא שית$ פעולה ע  המנכ.  3.    הצגת אסמכתאות שהיה זכאי לתשלו  זהח ללא" ש10,000 כ

על , לאור התנהלותו. בניגוד לכללי מינהל תקי , ל"לבחירת ספקי  שהיו מקורביו וחבריו של המנכ
  . הדירקטוריו  לשקול א  ראוי להמשי" להעסיקו בתפקידו
✩  

  .  של המשק  לא פעלו כנדרש וכראויהמסקנה היא אפוא שמנגנוני הפיקוח והבקרה הפנימיי 
 פיקוח של שומרי הס  שמחו  לחברה

‰ Á Â Â ¯ ‰  „ ¯ ˘ Ó  Á Â ˜ È Ù: מיליו  40 משרד הרווחה מעביר למשק  בשני  האחרונות כ 
למרות בקשותיו של מנהל . ראוי היה שהוא יפקח בקפדנות על השימוש בכספי  אלה; ח לשנה"ש

,  מהנהלת המשרד להכפי$ את המשק  לאג2006$  ו2005אג$ השיקו  במשרד הרווחה בשני  
תקציביי  ומנהליי  , לפיכ" אג$ השיקו  לא הפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה מקצועיי . הוא לא נענה

 . על החברה
אמור היה להיחת  הסכ  , בעקבות מצבה הכלכלי הקשה של המשק  באותה העת, 1998בשנת 

 המשק  לא חתמה על נוסח ההסכ  שעליו חברת. 10הבראה בי  הנהלת החברה לבי  משרד הרווחה
 . המשרד המשי" להעביר לה כספי  למרות זאת. חתמו נציגי משרד הרווחה

¯ Î ˘ ‰  Ï Ú  ‰  Â Ó Ó ‰  Ì Ú Ë Ó  Á Â ˜ È Ù  ¯ „ Ú בחוק ) א(33על סמ" הוראות סעי$  :‰
ופע  בשנה הוא , יסודות התקציב דורש הממונה על השכר מגופי  מתוקצבי  ונתמכי  נתוני שכר

הנתוני  והדוח משמשי  את יחידת האכיפה שבמשרדו כמקור . וח על חריגות שכרמגיש לכנסת ד
ל שלה לא העבירו לסג  בכיר לממונה על "למרות שחברת המשק  או המנכ. מידע להפעלת ביקורת

הוא לא פעל כדי לאכו$ , ל"את חוזה ההעסקה של המנכ, 2004בהתא  לדרישתו מנובמבר , השכר
  . את דרישתו

 ותסיכו  והמלצ
ממצאיו החמורי  של דוח זה מצביעי  על ליקויי  חמורי  ביותר בהתנהלות חברת המשק  וא$ 

מעשי  אלה בוצעו על חשבונ  של הנזקקי  שלמענ  הוקמה . על חשש לפגיעה בטוהר המידות
ל "של מנכ, של הדירקטוריו , ה  מלמדי  על כישלו  חמור ומתמש" של הנהלת החברה; המשק 

 שתפקיד  לדאוג שתופעות   בתו" החברה ומחוצה לה  ושל כלל שומרי הס$ החברה ובכיריה 
 .מעי  אלה לא יתרחשו

שר האוצר והיוע( המשפטי לממשלה לפעול לתיקו  , ובראש  שר הרווחה, על רשויות המדינה
הליקויי  החמורי  שנמצאו בביקורת ולמיצוי הדי  בכל הנוגע לממצאי  של פגיעה בטוהר 

 בי  בפועל ובי   זה לערו" שידוד מערכות כולל בחברה ובי  מנהליה שכשלו ובכלל ; המידות
, בסדרי המינהל בה, בפיקוח השוט$ עליה, בארגונה, ולטפל ביסודיות במבנה החברה, בפיקוח לקוי

 . בשיטות עבודתה ובתנאי ההעסקה של מנהליה ושל עובדיה הבכירי 
__________________ 

ת את חלוקת משרד העבודה והרווחה ואת העברת תחו  העבודה למשרד  אישרה הכנס2003במרס   10
 .התעשייה והמסחר
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 הטיפול של שירות המבח  לנוער 
 בקטיני  העוברי  על החוק

הוא שירות ממלכתי )  שירות המבח  או השירות להל  (שירות המבח  לנוער 
שירות ).  משרד הרווחה להל  (הפועל במשרד הרווחה והשירותי  החברתיי  

 שהפנתה אליו המשטרה כחשודי  בביצוע 18 12המבח  מטפל בקטיני  בגילי  
 37,000  קטיני  שהיו מעורבי  בכ22,000  הופנו לשירות כ2006בשנת . עבירה

מטרת השירות היא לסייע למערכת אכיפת החוק לפעול לא . אירועי  פליליי 
רק באמצעות ענישה אלא ג  באמצעות התאמה של דרכי טיפול פרטניות לקטי  

הפחית את כדי למנוע חזרה על ההתנהגות העבריינית וכדי ל, ובאמצעות שיקומו
  השירות מסייע למשטרה להחליט כיצד לטפל בתיק החקירה . שיעורי הפשיעה

 להחליט על דרכי  ולבית המשפט , לסגור אותו או להעמיד את הקטי  לדי 
הטיפול המתאימות לקטי  או על העונש שראוי לתת לו או לבחור חלופה 

יני  ובפיקוח מלבד זה עוסק השירות בטיפול בקט. מתאימה למעצר של קטיני 
  .עליה  על פי צווי  של בית המשפט

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את דרכי הטיפול של שירות המבח  2007אוגוסט  בחודשי  אפריל

דרכי הטיפול בקטיני  לפני שהוגש כתב : ואלה הנושאי  שנבדקו, בקטיני  העוברי  על החוק
דרכי הטיפול ; מש  הטיפול באלה הזקוקי  לכ  הגשת חוות דעת למשטרה וה האישו  נגד  

 1סדרי קביעת תקני  של קציני מבח  לנוער; בקטיני  שהחליט בית המשפט להעמיד  במבח 
הביקורת נעשתה בהנהלת שירות המבח  . שינויי  ארגוניי  שנעשו בשירות; בשירות ואיוש 

תיק של קטי  .  השירות שטופלו במחוזות2 תיקי  של קטיני 150ובאמצעות בדיקת מדג  של 
משרד . בשירות המבח  כולל את כל ההפניות ששלחה המשטרה בגי  תיקי חקירה אשר פתחה לו

  . הפניות הכלולות בתיקי  דלעיל235 מבקר המדינה בדק את אופ  הטיפול ב
__________________ 

 שר הרווחה ממנה קציני 1959 ט"התשי, )שירותי המבח (עמדת עברייני  במבח  בהתא  לתקנות ה 1
 . מבח  לנוער שה  עובדי  סוציאליי  בהכשרת 

 קטיני  שהמשטרה 230במדג  נכללו . את המדג  הכי  מדור מחקר אסטרטגי וסטטיסטיקה במשטרה 2
בפועל נבדקו . 2005 2006 בשני  היה) סגור או נדו (פתחה לה  תיק פלילי אשר מועד סיו  הטיפול בו 

לא נבדקו תיקי קטיני  שאמנ  נכללו במדג  אול  נפתחו לה  תיקי .  תיקי קטיני 150בשירות המבח  
תיקי  (והטיפול בתיקי  אלה טר  הסתיי  , חקירה אחרי  לאחר שהסתיי  הטיפול בתיק המדג 

י  שתיק המדג  בה  היה התיק לא נבדקו תיק, מלבד זה). ששירות המבח  מטפל בה  טיפול שוט&
 .הפלילי היחיד שנפתח לקטי  והמשטרה לא העבירה הפניה בגינו אל שירות המבח 
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 עיקרי הממצאי 

 דרכי הטיפול של שירות המבח  בקטיני  העוברי  על החוק
לשקמ  ולמנוע  מוקד  ככל האפשר קטיני  הזקוקי  לטיפול כדי שירות המבח  אמור לאתר .1

, )ענישה ודרכי טיפול, שפיטה(על פי הקבוע בחוק הנוער , ואכ . אות  מלהוסי  לעבור עבירות
המשטרה מפנה אל שירות המבח  קטיני  החשודי  שעברו )  חוק הנוער להל   (1971 א"התשל

הפניית קטי  החשוד שעבר עבירה . נגד  כתב אישו עבירה לאחר שחקרה אות  עוד לפני שהוגש 
הערכה על מצבו ולהמשי" לטפל , סוציאלית חקירה פסיכובאמצעות , נועדה לאפשר לשירות לגבש

 .בו במידת הצור"
בחינת הטיפול של שירות המבח  בקטיני  לפני שהוגש נגד  כתב אישו  העלתה כי שירות המבח  

 :ופני  אליו בגינ מתקשה לממש את המטרות שקטיני  מ
מבדיקת תיקי המדג  עלה שהסיוע של שירות המבח  למשטרה בעניי  ההחלטה א  להעמיד  )א(

 קציני המבח  לא הכינו את חוות דעת   את הקטי  לדי  או לסגור את תיק החקירה נגדו הוא מועט 
 56  רק ב  אשר להפניות שנשלחה בה  חוות דעת). 235 מתו" 120(על כמחצית ההפניות שנבדקו 

, נכללה המלצה מהותית בנוגע לסגירת התיק או להעמדת הקטי  לדי )  מכלל ההפניות24% כ(מה  
כלומר רק ברבע , נמנע שירות המבח  ממת  המלצה כלשהי)  מכלל ההפניות25% כ (59 ואילו ב

מההפניות בער" נשלחה למשטרה חוות דעת הכוללת המלצה היכולה לסייע לה להחליט על גורל 
 .התיק

, הרואה בדר" כלל בקטי  שעבר על החוק עבריי  בר שיקו , על פי הגישה הטיפולית )ב(
כדי ; המשטרה משתדלת למנוע את תיוגו של הקטי  כעבריי , פעמית ובייחוד א  מעד מעידה חד
שהיא , 3תביעה המשטרה נוקטת הלי" אי, בהתמלא תנאי  מסוימי , למנוע ממנו רישו  פלילי

 חומר החקירה בעניינו של הקטי  באופ  שאינו מותיר עקבות ברישומי  של המשטרה גונזת בו את
תביעה בתנאי שהקטי  יודה כי עבר  חומר החקירה ייגנז בהלי" אי. ואינה מגישה נגדו כתב אישו 

יהיה מוכ  להתנצל לפני מי שנפגע ממעשיו ויתחייב להימנע מלעבור עוד , יביע חרטה, את העבירה
תביעה  ות המבח  קבע בנהליו כי קטי  שהמשטרה הפנתה אליו לראשונה בהלי" אישיר. עבירות

 .יוזמ  ע  הוריו לשיחת היכרות בשירות לצור" אבחו  והערכת הצור" בהמש" התערבות טיפולית
קטיני  אלה אינ  מוזמני  ,  ככלל מהבדיקה עלה שהשירות אינו מייש  את הנוהל הלכה למעשה 

ה  אינ  , בשל כ" ג  א  ה  זקוקי  לכ". ה  הוא בסדר עדיפות נמו"והטיפול ב, אל השירות
במצב זה . שיש בו כדי למנוע אות  מלהוסי  לעבור עבירות, מקבלי  טיפול מקצועי בשלב מוקד 

להזמנת קטיני  ) 'סוג העבירה וכד, גיל הקטי (ראוי היה שיגדיר השירות ויעג  בנהליו אמות מידה 
אול  הדבר לא , ויבטיח את הזמנת  של אלו שלדעתו יש צור" בכ"תביעה  שהופנו בהלי" אי

 .נעשה
אחת המטרות של הפניית הקטיני  אל שירות המבח  לאחר שנפתח לה  תיק חקירה , כאמור )ג(

. עוד לפני שהוגש כתב האישו  נגד , היא לבדוק א  יש להמשי" את הטיפול בה  בשלב מוקד 
כאשר קצי  המבח  מציע לקטי  . ו במסגרות טיפול בקהילההטיפול יכול להיות בשירות המבח  א

משפטי לפני שהוגש נגדו כתב אישו  אי  לו סמכויות חוקיות לחייב את  טיפול בשלב הטרו 
להבדיל מטיפול הנית  מכוח החלטה שיפוטית שהיעדר שיתו  פעולה בו מצד , הקטי  לשת  פעולה

 הקטיני  94 מ) 43% כ (40בדיקה עלה כי רק מה. הקטי  יכול לגרור סנקציות מענישות כנגדו
משפטיי  השתתפו בו השתתפות  שהוצע לה  פע  אחת לפחות המש" טיפול בשלבי  הטרו 

__________________ 
תביעה נקרא במועד הביקורת הלי( טיפול מותנה אול  לא חל שינוי בטיפול המשטרה  הלי( אי 3

נה בדק מאחר שמשרד מבקר המדי" תביעה אי"בדוח זה משתמשי  במינוח . בקטיני  לפי הלי( זה
 .תיקי חקירה שנפתחו במשטרה לפני מועד שינוי ש  ההלי(
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 לא בשירות המבח  ולא מחו-  מהקטיני  שהוצע לה  טיפול לא טופלו כלל ) 35% כ (33. מלאה
הסיבה . יפול חלקי בלבדמהקטיני  טופלו ט) 16% כ (15; כלומר לא התממשה הצעת הטיפול, לו

ואול  השירות , העיקרית היא חוסר רצונו של הקטי  להשתת  בטיפול המוצע או לשת  בו פעולה
 .לא נקט צעדי  היכולי  לשפר את מימוש המטרה של טיפול בקטיני  הזקוקי  לכ" בשלב מוקד 

. חוק הנוערהיא אחת מדרכי הטיפול המצוינות ב)  צו מבח  להל  (העמדת הקטי  במבח   .2
לדאוג לשיקומו החברתי של הקטי  ולחינוכו , בי  היתר, בתקופת המבח  קצי  המבח  אמור

ע  , באמצעות קשר מתמיד ע  הקטי  ותו" כדי שיתו  פעולה ע  משפחתו, לאזרחות מועילה
קצי  המבח  רשאי להחזיר לבית המשפט . השירותי  הציבוריי  וע  כל גור  אחר היכול לעזור בכ"

 .יינו של קטי  שהפר את תנאי המבח  ולבקש להחלי  את דר" הטיפול בוענ
הכנת תכנית טיפול בשיתו  פעולה ע  הקטי  וע  משפחתו וקיו  קשר טיפולי רצי  בי   )א(

בדיקת הטיפול בקטיני  במסגרת , ע  זאת. קצי  המבח  ובי  הנבח  עשויי  לסייע בהצלחת המבח 
לא לווה הטיפול בקטי  בתקופת המבח  ) 30  מ14(רי  שנבדקו צווי מבח  העלתה שבכמחצית המק

את תדירות המפגשי  ואת דרכי , בתכנית טיפולית מוגדרת הכוללת את יעדי המבח  ואת מטרותיו
במקרי  רבי  לא שיתפו הקטיני  פעולה בתקופת . הטיפול הנדרשות לשינוי מצבו של הקטי 

, למרות זאת. מבח  או שהגיעו לכמה מה  בלבדהמבח  ולא באו לפגישות שקבעו לה  קציני ה
מיעטו קציני המבח  להשתמש בסמכות  לפנות אל בית המשפט כדי שזה יחליט על המש" הטיפול 

 .הראוי בקטי 
. ע  תו  תקופת המבח  של הקטי  יש לבחו  באיזו מידה תר  הטיפול בתקופה זו לשיקומו )ב(

  לסכ  ע  הקטי  את תקופת המבח  ולדווח לבית בנוהלי השירות נקבע שעל קציני המבח, ואכ 
 צווי  30  מ19אול  מהמדג  עלה כי בעניי  , המשפט על ההתקדמות של הקטי  בתקופת המבח 

לא בחנו קציני המבח  ביחד ע  הקטי  א  אכ  הושגו מטרות )  קטיני 17 הנוגעי  ל(שנבדקו 
יווחו לבית המשפט על התקדמות הקטי  המבח  וא  אכ  תרמה תקופה זו לשיקומו של הקטי  ולא ד

  .בתקופת המבח  ועל מצבו ע  סיומה
 כוח האד  לטיפול בקטיני  העוברי  על החוק

 Ì È Ï Ù Ë Ó ‰  Ì È Ù Â ‚ ‰  Ï Â Ï Î Ó ·  Ì „ ‡ ‰  Á Â Î  Û ˜ È ‰  Ì Â ‡ È ˙ ·  Í ¯ Â ˆ ‰
˜ Â Á ‰  Ï Ú  Ì È ¯ · Â Ú ‰  Ì È  È Ë ˜  שירות המבח  הוא חלק ממער" הטיפול בקטיני  :·

 תגברה 2006 1998בשני  . ל ובתי המשפט לנוערובו ג  משטרת ישרא, העוברי  על החוק
בשל כ" בי  היתר חל . המשטרה את כוח האד  שלה בכל הנוגע לטיפול בבני נוער שעברו על החוק

 22,000  עד ל1998 בשנת 17,900 בשני  אלה גידול במספר הקטיני  שהופנו לטיפול השירות מ
 תקני  לקציני מבח  21שירות תוספת של בשני  אלה קיבל ה. 24%דהיינו גידול של , 2006בשנת 

כפועל יוצא מכ" נעשה .  בלבד13%דהיינו גידול של , 4לצור" הקלת העומס המוטל על השירות
 .ברצ  הטיפול בקטיני " צוואר בקבוק"שירות המבח  

Ô Á · Ó  È  È ˆ ˜ Ï  Ì È  ˜ ˙ ·  ¯ Â Ò Á Ó: 240 הוא מצוי במחסור של כ, על פי מדדי השירות 
המלצת .  עובדי מינהל כדי שיוכל למלא את מחויבויותיו על פי החוק50 תקני  לקציני מבח  וכ

, ובה  שירות המבח , המועצה לביטחו  לאומי לתוספת כוח אד  בכלל גופי מערכת אכיפת החוק
והתרעות של גופי  שוני  כמו מערכת בתי המשפט והסנגוריה הציבורית על הנזקי  הנגרמי  

 .ייעו בידי השירות לקבל תוספת כוח אד לקטיני  בשל המחסור בכוח אד  לא ס
__________________ 

 ו"התשנ, )מעצרי  סמכויות אכיפה( תקני  שיועדו להפעלת חוק סדר הדי  הפלילי 38כמו כ  נוספו  4
 . בלבד1996
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Ì È  ˜ ˙  ˘ Â È לא זו בלבד שחסרי  תקני  לקציני מבח  .  המחסור בכוח אד  חמור א  יותר:‡

 מהתקני  20% 15% איוש של כ  נמצא שירות המבח  דר" קבע ג  בתת2007 2005אלא שבשני  
 .בעיקר בשל הליכי  ממושכי  של גיוס עובדי , של קציני מבח 

È È Â  È ˘Ì È È  Â ‚ ¯ ‡  Ì: עשה השירות בהדרגה שינוי ארגוני כדי לייעל את 2002 משנת 
 קלט  לש  כ" הוקמו שתי יחידות ייעודיות . העבודה ולפצל את העומס המוטל על כמה מיחידותיו

, ממשלתיי  והועברו מקצת תפקידיו לביצוע בידי גופי  חו-,  בכל אחד ממחוזות השירות וטיפול 
, וברוב המקרי  לא קוצר מש" ההמתנה להכנת האבחו , הפחתת העומסאול  אלה לא סייעו ב

  .לשליחת חוות הדעת למשטרה ולתחילת הטיפול בקטיני  הזקוקי  לכ"
 סיכו  והמלצות

שירות המבח  הוא גו  חיוני לטיפול בקטיני  שעברו על החוק ולשילוב  בחיי  נורמטיביי  
כאלו המוטלי  עליו על פי חוק כמו הכנת תפקידי שירות המבח  מתחלקי  ל. בהמש" חייה 

ולכאלו שמקור  , תסקירי  לבתי המשפט לנוער וטיפול בקטיני  בהתא  להחלטות שיפוטיות
נועדו לאפשר , המעוגני  בנוהלי שני הגופי , הסדרי  אלה. בהסדרי  של השירות ע  המשטרה

אול  הממצאי  , שפטיי מ לשירות המבח  לטפל בקטיני  העוברי  על החוק עוד בשלבי  הטרו 
השירות מתקשה לעמוד ג  במשימות המוטלות עליו על פי . מלמדי  שהוא מתקשה לעמוד בכ"

ראוי אפוא לבחו  באלו דרכי  יכול השירות לנקוט כדי למלא במלוא  את המשימות . החוק במלוא 
קטי  בשלבי  כמו כ  על השירות לבחו  מחדש את תרומתו לטיפול ב. שהוא מחויב בה  על פי חוק

ובהתא  להגדיר את התחומי  והמקרי  בה  עשויה התערבותו לתרו  לטיפול , משפטיי  הטרו 
 .ולהתמקד בה , בקטי 

 שירות המבח  הוא אחד הגופי  הממלכתיי  העוסקי  בטיפול בקטיני   אשר למערכת בכללותה 
בשיתו  משרד , האלהעל שלושת הגופי  . מלבד המשטרה ובתי המשפט לנוער, העוברי  על החוק

" צוואר בקבוק"לפעול בתיאו  ובשיתו  כדי לטפל בקטיני  ביעילות ולמנוע היווצרות , האוצר
בחינת התפקודי  ואיזו  במשאבי  , לש  כ" דרושי  ראייה מערכתית. שיפגע ברצ  הטיפול בקטי 

  .בהתא  לצרכיו של כל גו , המוקצי  לכלל הגורמי  במערכת
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 מכו  התקני  הישראלי
 בדיקות תק  למוצרי יבוא וניהול משאבי אנוש

מופקד על בדיקת ההתאמה של מוצרי )  המכו  להל  (מכו  התקני  הישראלי 
 החליטה 2002בינואר . 1953 ג"התשי, יבוא לתקני  רשמיי  על פי חוק התקני 

  להל  (סיני דויטש ' שבראשה עמד פרופ,  למנות ועדה בלתי תלויה1הממשלה
שתבח  את נושא בדיקות התקינה של טובי  מיובאי  ואת , )ועדת דויטש

 אימצה הממשלה 2004באפריל . הבלעדיות שיש למכו  התקני  בבדיקות אלה
והחליטה להטיל על שר )  דוח דויטש להל   (2את מסקנות והמלצות הוועדה

בכפו' להגברת הפיקוח , קינה של מוצרי יבואת לפעול להקל בבדיקות הת"התמ
כמו כ  החליטה הממשלה שלא לפתוח את שוק בדיקות היבוא . והאכיפה
בדוח דויטש נקבע שיש להבחי  בי  מוצרי היבוא לפי קטגוריות של . לתחרות

רמת הסיכו  הבריאותי והבטיחותי שבשימוש בה  ובהשפעת  על איכות 
ולאפשר זרימה ,  נועדה להקל על היבואני החלוקה לקבוצות מוצרי . הסביבה

תו( שמירה על האינטרסי  החיוניי  , חופשית יותר של סחורות לשוק המקומי
בדיקת מעבדה של המוצרי  תיעשה על ידי המכו  . של ציבור הצרכני  בישראל

רק עבור מוצרי  בקבוצה שרמת הסיכו  בה  גבוהה ביותר במקו  בדיקה של 
 לחלק 2004בעקבות החלטת הממשלה מאפריל . ה עד כהכל המוצרי  כפי שנעש

הכי  המכו  נוהל של משטר הבדיקות , את הטובי  המיובאי  לארבע קבוצות
  ). הבדיקות נוהל  להל (

 פעולות הביקורת
בי  , נבדקו. 3ביקורת במכו , לסירוגי , מדינהה קיי  משרד מבקר 2007אוגוסט  חודשי  פברוארב

בדיקות משלימות .  הבדיקות למוצרי יבוא ופעולות האג  למשאבי אנושיישומו של נוהל, היתר
ואצל המפקח על , 4) הממונה על התקינה להל  (ת "נעשו ביחידת הממונה על התקינה במשרד התמ

בירושלי  ובבתי )  המכס להל  (במטה של אג  המכס ברשות המיסי  ; ת"המחירי  במשרד התמ
 .ג ובנמל אשדוד"המכס בנתב

__________________ 
 .27.1.2002 מיו  1341' החלטה מס  1
 .4.4.04 מיו  1782' החלטה מס  2
 .ל המכו "זיוה פתיר כמנכ' בעת הביקורת כיהנה אינג  3
 .בעת הביקורת כיה  מר גרישה דייטש כממונה על התקינה  4
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טיפוס  חייב היבוא  להביא למכו  אב, לפני מת  אישור לייבא לישראל טובי  החייבי  בתק 
א% הודיע שעל , המכו  לא קבע לוח זמני  מפורט לביצוע בדיקת דג  לפי סוג המוצר. לבדיקה

דבר המקשה על היבואני  והספקי  שלה  , הבדיקה להסתיי  בתו% חודש עד שישה חודשי 
 . לוח הזמני  של עבודת לקבוע את 

במערכת הממוחשבת של המכו  יש מידע על אלפי משלוחי  של טובי  מיובאי  החייבי  לעמוד 
 . א% היבואני  לא ביקשו מהמכו  לבדוק אות , בתק 

 2004במערכת הממוחשבת ג  רשומי  פרטי  על מאות משלוחי  ששוחררו מרשות המכס בשני  
תה שהטובי  אינ  מתאימי  לתק  ניתנה ליבואני  הזדמנות לתק  ולאחר שבדיקת המכו  העל, 2006

. הללו לא הזמינו את נציגי המכו  לבדיקה חוזרת כדי לוודא שהליקויי  אכ  תוקנו. את הליקויי 
הממונה על התקינה אינו פועל בהיק  רחב די הצור% כדי למנוע את האפשרות שטובי  אלו יזלגו 

 .  התקני לשווקי  המקומיי  בניגוד לחוק
ת להגביר את הפיקוח והאכיפה של הממונה על התקינה של "בדוח דויטש נקבע כי על משרד התמ

הממונה על התקינה לא , אול . כחלק מתכנית הרפורמה בבדיקות ההתאמה לתק , טובי  מיובאי 
 כפי שנדרש, הגדיל את מספר הבדיקות של מוצרי  מיובאי  שדורגו בדרגת הסיכו  הגבוהה ביותר

ובה  מיליוני פריטי  ,  משלוחי 200,000 בפועל מגיעי  ארצה מדי שנה יותר מ. על פי הרפורמה
הממונה על התקינה נוטל דגימות מהשווקי  ובודק את העמידה בתק  של . החייבי  בעמידה בתק 

עקב מיעוט הבדיקות יש סיכוי קט  ביותר שיבוא  יעמוד לדי  על .  פריטי  בשנה בלבד100 כ
נראה כי הממונה טר  . דבר המקטי  את כוח הרתעה של הממונה,  מוצרי  שאינ  תקניי מכירת

 .השיג את המטרה שהציבה לפניו ועדת דויטש
ת מפקח על מחירי הבדיקות במכו  לפי חוק הפיקוח על מחירי "המפקח על המחירי  במשרד התמ

ר שינויי  במחירי הנוסחה שבה משתמש המפקח כדי לאש. 1996 ו"התשנ, מצרכי  ושירותי 
למרות פניות . ואי  היא מתאימה לפעילות הנוכחית של המכו ,  שנה15 הבדיקות נקבעה לפני כ

 . טר  עודכנה הנוסחה, במש% כעשר שני , חוזרות ונשנות של המכו  למפקח
א  שלא , מינתה שני עובדי  לממלאי מקו  בתפקידי  בכירי , זיוה פתיר' אינג, ל המכו  דאז"מנכ
העובדי  שירתו כשנתיי  בתפקיד ממלאי מקו  עד שהוצאו . ו בדרישות המשרה שמונו להעמד

. וכ% נבחרו ממלאי המקו  לתפקידי  אלה, מכרזי  שבה  תנאי ס  מקלי  מאלו שנקבעו בעבר
העסקה : תנאי  שלא נקבעו במכרז כגו במכרז לתפקיד ניהולי בכיר בחר המכו  עובד וסיכ  עמו 

ל פגעו "ההסדרי  הנ.  חודשי 15 עלותו ותקופת העסקה שלא תפחת מבאמצעות חברה שבב
 .בעקרו  שוויו  ההזדמנויות

.  השתמש עובד המכו  ברכב המכו  שהיה שברשותו בניגוד למה שהוסכ  עמו2005 2003בשני  
, י המכו  להחזיר את הרכב"א% הוא לא נדרש ע,  נעדר העובד מחמת מחלה כחצי שנה2003בשנת 

 פוטר העובד לאחר שנמצא שעבד בעבודה 2006בשנת . ימוש חריג שלא לצורכי עבודתוועשה בו ש
ולא , 121%למרות נסיבות הפיטורי  שולמו לעובד פיצויי  בשיעור . אחרת בשעות העבודה במכו 

  .בגי  השימוש החריג ברכב, ח" ש28,000 בסכו  של כ, נדרש ממנו לשל  את יתרת חובו למכו 
 סיכו  והמלצות

 הוחל בתהלי% של רפורמה במשטר בדיקות ההתאמה לתק  2002קבות החלטת הממשלה מינואר בע
,  מכוח החלטת הממשלה הייתה2005מטרת הרפורמה שנכנסה לתוק  ביולי . של מוצרי  מיובאי 

  ומאיד% ,  לצמצ  את סוגי הטובי  המיובאי  החייבי  בבדיקת התאמה לתק  על ידי המכו  מחד 
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הוחלט . קוח ואת אכיפת החוק על יבואני  המשווקי  מוצרי  שאינ  עומדי  בתק להגביר את הפי
ולהעמיק את הפיקוח של הממונה על התקינה על , על צעדי  שיינקטו כדי ליעל את ביצוע הבדיקות

ת על "כמו כ  הוחלט להגביר את הפיקוח של משרד התמ. המוצרי  המוצעי  למכירה בשווקי 
יעדי הרפורמה . בבדיקות שלמכו  יש בלעדיות בביצוע , י  מיובאי מחירי הבדיקות של מוצר

 .מהביקורת עולה כי טובי  שיובאו זלגו לשוק בלא שעברו את בדיקות התק . הושגו רק בחלק 
הביקורת על סדרי הניהול והביצוע של בדיקות מוצרי היבוא העלתה שלמעשה אי  פיקוח ראוי 

יושמו המלצות ועדת דויטש בדבר פיקוח מוגבר של משרד כמו כ  טר  . ת"ויעיל מצד משרד התמ
מדובר בענ  בעל חשיבות רבה לכלכלת . ת על מוצרי  בעלי רגישות בטיחותית גבוהה"התמ

ת והמכו  לעשות את כל הנדרש כדי להשיג את מטרות הרפורמה ולתק  "ועל משרד התמ, ישראל
י  הנוגעי  בדבר לבנות מנגנוני תיאו  על הגופ. את הליקויי  שעליה  הצביעה הביקורת בדוח זה

כדי לאפשר לרשויות השלטו  לבצע , ובכלל זה באמצעות מערכות ממוחשבות, ושיתו  פעולה
בהיעדר פיקוח נאות על . פיקוח יעיל ומועיל על עמידת יבואני טובי  ושירותי  בתקני  הנדרשי 

יסודי בשיטת הפיקוח על מחירי ת לשקול הנהגת שינוי "על משרד התמ, מחירי הבדיקות של המכו 
 .כדי להתאי  אותה לפעילות המגוונת של המכו , הבדיקות של מוצרי יבוא החייבי  בתק 

עליו להקפיד על קיו  הליכי מינוי , נוכח הליקויי  בסדרי ביצוע מינויי  של מנהלי  בכירי  במכו 
ההגינות , התחרות, ויותתקיני  לעובדי  ע  התפנות המשרה ולוודא שעקרונות שוויו  ההזדמנ

  .והשקיפות לא נפגעי 
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 אכיפת חוקי העבודה
נועדו בי  )  חוקי עבודה או חוקי מג  להל  (חוקי העבודה בעול  ובישראל  .1

שמירת החוק היא . היתר להסדיר את שוק העבודה ולהג  על זכויות העובדי 
שכ  , יש לחוקי העבודה חשיבות חברתית ושוויונית, בנוס . ער  בפני עצמו

. ומניעת אפליה, ביטחו  סוציאלי, ושמירה עליה  מקנה לעובד הגנה על שכר
אכיפת חוקי המג  בידי הממשלה חשובה בעיקר כשמדובר בשכבות מצוקה 

 .המתקשות להג  בכוחות עצמ  על הזכויות המוקנות לה  על פי חוק
הפרת חוקי , על פי הערכות של גורמי  ממשלתיי  ולא ממשלתיי , מנגד .2

הצור  באכיפת חוק . רווחת בישראלעבודה ופגיעה בזכויות עובדי  היא תופעה 
 2006שכר מינימו  הוזכר במפורש בקווי היסוד של הממשלה שנקבעו במאי 

ובהחלטת הממשלה להגביר את האכיפה על חוקי עבודה שהתקבלה בפברואר 
גורמי  ממשלתיי  שוני  מעריכי  ששיעור המשתכרי  למטה משכר . 2007

זהו שיעור .  אחוזי 112  ל81וא בי  בישראל ה+ 18מינימו  מבי  שכירי  בגיל 
 שניי  עד שלושה  הגבוה משמעותית מזה המקובל במדינות המפותחות 

 .אחוזי 
 20043דוח קוד  של מבקר המדינה על אכיפת חוקי עבודה פורס  בשנת  .3
 הפרדה בי  אכיפת חוקי המג  2004בעקבות הדוח נעשתה ביולי ).  הדוח להל  (

אליי  ובי  אכיפת חוקי עבודה על מעסיקי עובדי  על מעסיקי עובדי  ישר
במשרד . זאת במטרה להגביר את אכיפת חוקי המג  על מעסיקי ישראלי , זרי 
ת הוק  באותו מועד מינהל ההסדרה והאכיפה המופקד על אכיפת חוקי "התמ

 .המג  על מעסיקי ישראלי 
וייש  חלק , לאחר הקמתו פעל מינהל ההסדרה והאכיפה לייעול מער  האכיפה

המינהל הכשיר את מפקחי העבודה שלו : מהמלצות מבקר המדינה בדוח
מה שמאפשר פיקוח מקי  על יישו  כל הוראות חוקי , לפיקוח רב תכליתי

 את פעולות 2007 2005המינהל הגביר בשני  ; העבודה במקו  עבודה אחד
 ההסברה וההדרכה בקרב ציבורי המעסיקי  והעובדי  על מנת להעלות את

יחידת האכיפה ערכה מבצעי  יזומי  כדי למקד ; המודעות להוראות חוקי המג 
  ל8 מספר החוקי  הנאכפי  גדל מ; את פעילות האכיפה באוכלוסיות חלשות

מעלה עדיי  , כפי שתפורט להל , ביקורת המעקב, יחד ע  זאת.  חוקי 17
  .ליקויי  מהותיי 
__________________ 

Î˘ È·ÈÎ¯ ÂÏÈ‡Â ÌÂÓÈ ÈÓ ¯Î˘ ‰·Â‚ Â‰Ó Ï‡¯˘È· ÌÈ¯ÈÎ˘‰ ¯Â·Èˆ Ú„ÂÈ ‰ÓÎ „Ú¯ , אלפסי מיכל 1
Â· ÌÈÏÏÎ ? ,1' עמ, 2007אוגוסט , ת"משרד התמ, מינהל מחקר וכלכלה. 

 .2005זית לסטטיסטיקה משנת סקר הכנסות של הלשכה המרכ 2
 .820' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2004 ראו  3
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דק משרד מבקר המדינה את סדרי הפיקוח ואת סדרי האכיפה של  ב2007אוגוסט  בחודשי  מרס
 משרד  להל  (המסחר והתעסוקה ,  בידי משרד התעשייה2006 2005חוקי העבודה בשני  

  להל  (שמירה וניקיו  , בייחוד בענ# קבלני אבטחה, נבדקה אכיפת  של חוקי העבודה). ת"התמ
 של הוועדה לביקורת 2006בות בקשה מיוני זאת בעק. ובענ# קבלני כוח אד ) קבלני שירותי 

בעיקר . המדינה לחוות דעת ממבקר המדינה בנושא הפרת זכויות עובדי  על ידי חברות השמירה
 ) .  חוק שכר המינימו  להל   (1987 ז"התשמ, נבדקה אכיפת חוק שכר המינימו 

שבמשרד ) מינהל ה להל  (הבדיקה נעשתה בעיקר ביחידת האכיפה שבמינהל ההסדרה והאכיפה 
במסגרת הבדיקה ).  יחידת התביעה או הלשכה המשפטית להל  (ת ובלשכה המשפטית שלו "התמ

האוניברסיטאות וקופות , בח  משרד מבקר המדינה באיזו מידה אימצו תאגידי  סטטוטוריי 
החולי  את הוראת החשב הכללי במשרד האוצר להגנה על זכויות עובדי  המועסקי  בידי קבלני 

  .רותי  באמצעות שאלו  ששלח לה שי
 עיקרי הממצאי 
 האכיפה ויעילותה

1. Ì Â Ó È  È Ó  ¯ Î ˘  ˜ Â Á  ˙ Ù È Î  עולה כי במסגרת אכיפת 2006מנתוני המינהל לשנת  :‡
,  עובדי 17,700מעסיקי  של , 2006בשנת , חוק שכר המינימו  בדקה יחידת האכיפה שבמינהל

על פי נתוני הלשכה ,  פחות משכר המינימו ס* העובדי  המשתכרי  (4 מהפוטנציאל7.5% שה  כ
 1,900 לכ, אול  בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי רק לגבי מיעוט ). המרכזית לסטטיסטיקה

הבדיקה של מעסיקיה  התייחסה לעניי  תשלו  שכר , ) אחוזי  מהעובדי  שנבדקו11 כ(עובדי  
ק להציג מודעה המפרטת את עיקרי לשאר העובדי  נבדקה רק חובת המעסי. נמו* משכר המינימו 

מסתבר אפוא שהפרת שכר .  בדיקה קלה ופשוטה שנעשית אצל המעסיק בלבד הזכויות של העובד 
שאינו הול  את , ) אחוזי  מהפוטנציאל האמור0.8 כ(המינימו  נבדקה בהיק# מצומצ  מאוד 

 .ההערכות המקצועיות על היק# התופעה וחומרתה
סדרי הטיפול , מנגד. מוכתבת ברובה על ידי התלונות המתקבלותפעילות יחידת האכיפה  .2

, בייחוד נוכח כמויותיה  ומגבלת כוח האד  ביחידות האכיפה והתביעה, בתלונות ובתיקי החקירה
 גדל היק# התלונות שהוגשו 2006 2003בשני  (מחייבי  קביעת סדר עדיפויות לטיפול בה  

הצעת המינהל בדבר קביעת סדרי עדיפויות לטיפול ת בח  את "משרד התמ). למינהל פי שלושה
. ואול  במועד סיו  הביקורת עדיי  לא החליט א  לשנות את מדיניותו בנושא, בתלונות ובתביעות

משרד מבקר המדינה מעיר כי בדרכי הטיפול הקיימות יש כדי לפגוע ביכולתו של המינהל להשיג 
הבדיקה . ענ# חברות שירותי שמירה וניקיו יעד מרכזי שקבע בעניי  אכיפת חוקי העבודה על 

, העלתה תלונות של נשי  על פיטורי  בניגוד לחוק עבודת נשי  בגי  הריו  או טיפולי פוריות
ולבסו# נמנעה האפשרות למיצוי הדי  ע  מעסיקיה  בעטיה של , שהטיפול בה  אר* יותר משנה

 .התיישנות התביעות
ועל ,   ובקרה ולמדידת יעילות על פעילות בכללמערכת המחשוב היא כלי חשוב לתכנו .3

אול  יחידת האכיפה עשתה שימוש חלקי בדוחות בקרה . פעילות שמטרתה פיקוח בפרט

__________________ 
 שכירי  השתכרו 233,000  קובע כי כ2005סקר הכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  4

 .באותה שנה פחות משכר מינימו 
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משו  שלטענתה מערכת המחשוב שהועמדה לרשותה מזה שלוש שני  אינה עונה , ממוחשבי 
 .לצרכיה

4. Ï Â Ù È Ë ·  È Â ‰ È י יחידת האכיפה  הטיפול בתיקי החקירה נעשה בכמה שלבי  על יד:˘
חקירת המקרי  : שפעילות  המשולבת מהווה את מער* האכיפה על חוקי העבודה, ויחידת התביעה

תיק החקירה מועבר בדר* כלל . י יחידת האכיפה והיא מסתיימת בדוח סיכו  חקירה"מבוצעת ע
א  להחזיר את , בי  השאר, הפותחת תיק תביעה ומחליטה, ת"להחלטת הלשכה המשפטית בתמ

, א  להגיש כתב אישו  לבית הדי  לעבודה, 5תיק ליחידת האכיפה בצירו# המלצה על קנס מינהליה
 .או א  להפסיק את החקירה בשל היעדר ממצאי  ולהמלי. לסגור את התיק

כדי לקיי  בקרה אחר שלבי ההתקדמות בתיק החקירה יש צור* בתיעוד הפעולות שנעשו בו  )א(
˜. פה וה  ביחידת התביעהה  ביחידת האכי, במהל* הטיפול „ ·  ‰  È „ Ó ‰  ¯ ˜ · Ó  „ ¯ ˘ Ó 

, אד  של חברות למת  שירותי שמירה וניקיו  וחברות כוח, 2005 תיקי חקירה שנפתחו בשנת 31
 .חברות שהיוו יעד מרכזי לפעילות יחידת האכיפה

  8שהו ביחידות האכיפה והתביעה פרקי זמ  מצטברי  שבי  ) 71%( תיקי  22בבדיקה נמצא כי 
מבלי שנמצא תיעוד שיעיד שנעשה בה  טיפול ,  חודשי 15  חודשי  ובממוצע קרוב ל27 ל

לא היה תיעוד על , שהטיפול בה  הסתיי  בהחלטת הלשכה המשפטית, בעשרה מה . כלשהו
סביר להניח כי תיקי  אלה טופלו רק בסמו* לקבלת ההחלטה . הטיפול שקד  לקבלת ההחלטה

 . תקופה ארוכה ה  שהו ללא טיפול דהיינו , בה 
ת לא קבע מסגרות זמ  מומלצות בדבר מש* הפעילות של "הבדיקה העלתה כי משרד התמ )ב(

בהעדר הגדרות זמ  מוצעות קיי  . יחידות האכיפה והתביעה בשלבי הטיפול השוני  בתיקי החקירה
  .קושי לקיי  תהליכי בקרה והערכה בדבר תהליכי העבודה ויעילות 

 מועילות האכיפה
, עצ  פעולות החקירה ומת  התרעות. ת האכיפה אינ  מצטמצמות רק לענישה של מפרי חוקתוצאו

אול  לענישה משקל . עשויות ליצור אפקט הרתעתי והסברתי, ג  א  אינ  מסתיימות בהרשעה
הענישה בפועל היא בדר* כלל תוצאה של שילוב פעילות יחידות . עיקרי באכיפת חוקי עבודה

 ). האכיפהמער*(האכיפה והתביעה 
ומשמש , הבא במקו  נקיטת הלי* פלילי בבית משפט, אחד הכלי  לאכיפה הוא קנס מנהלי .1

על חלק ניכר , ואכ . אמצעי להגברת כוח ההרתעה והפחתת העומס מעל התביעה המשפטית
 .מהעברות בגי  הפרת חוקי העבודה מוטלי  קנסות מנהליי 

י  שהוטלו במסגרת אכיפת חוקי המג  ופורסמו מניתוח נתוני המינהל על קנסות מנהלי, מנגד
 חלה ירידה בענישה בגי  חוק 2006עולה כי בשנת , 2006  ו2005בדוחות סיכו  פעילות בשני  

סכו  הקנסות ירד ): 31 הממשלה ה(שהוזכר בקווי היסוד של הממשלה הנוכחית , שכר המינימו 
 90 מספר כתבי האישו  פחת מ; 2006ח בשנת " ש736,000  לכ2005ח בשנת " מיליו  ש1.6 מכ

 .30% ירידה של כ, כלומר, 2006 בשנת 61  ל2005בשנת 
2.  Ì È È Ï ‰  Ó  ˙ Â Ò  ˜-Ï Â Ù È Ë ‰ Â  ‰ · Â ‚ ˙ ‰  ˙ Â ¯ È ‰ Ó  מרכיב חשוב ביעילות : 

באשר לקנסות המינהליי  . ומועילות האכיפה הוא מהירות התגובה של השלטונות על הפרות חוק
רכת הממוחשבת שביחידת האכיפה עולה כי מש* הטיפול מנתוני המע, 2006 2004שהוטלו בשני  

הממוצע מיו  פתיחת תיק החקירה ביחידת האכיפה ועד למועד הטלת הקנס המינהלי היה כשנה 
ח שהוטלו בכל " מיליו  ש3.3 באשר לקנסות שהוטלו העלתה הביקורת כי מתו* כ, כמו כ . וחצי

__________________ 
 .1985 ו"התשמ, בהתא  לחוק העבירות המינהליות 5
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ל ידי המרכז לגביית קנסות שבהנהלת בתי  ע2007נגבו עד סו# שנת , 2006  ו2005אחת מהשני  

 .בהתאמה) 27%(ח " ש880,000 וכ) 52% כ(ח " מיליו  ש1.7המשפט רק 
וספק א  יש בה  כדי להרתיע ולענות לחומרת , המסקנה שעולה היא שתוצאות האכיפה ה  דלות

  .הבעיה
 היעילות והמועילות של מער  האכיפה ניתוח גורמי אי

1. È Á È Ï  Ì „ ‡  Á Â Î  ˙ ‡ ˆ ˜ ‰‰ Ú È · ˙ ‰ Â  ‰ Ù È Î ‡ ‰  ˙ Â מבקר המדינה ) א ( :„
של המפקחי  העוסקי  ) 23(על המספר המועט ', ב54 בדוח שנתי   2004עוד בשנת , הצביע

, נכו  אומנ  שהמינהל שהוק  לאחר מכ . באכיפת חוקי העבודה על מעסיקי עובדי  ישראליי 
נוספי  לאכיפת חוקי פעל מרגע הקמתו לקבל תמיכה בדרישתו להקצאת משאבי  , 2004ביולי 
נמצא כי במש* כשלוש שני  לא נקבע תק  העובדי  ביחידת האכיפה ולא שונה מספר . המג 

 .המפקחי  הפועלי  ביחידה
.  התקבלה בממשלה החלטה שעניינה הגברת אכיפת חוקי העבודה ושכר המינימו 2007בפברואר 

 את כוח 2008  ו2007 בשני  ת ולשר האוצר להגדיל"בהחלטה נקבע בי  השאר להורות לשר התמ
 מה  23( עובדי  בתק  47  תוספת הדרגתית של מספר המפקחי  ועובדי המטה ב האד  במינהל 

 ליחידת 46) (סטודנטי ( משרות זמניות 69ותוספת הדרגתית של , )2007ליחידת האכיפה בשנת 
בודה ביחידת נקלטו לע, 2007ספטמבר , אול  עד מועד סיו  הביקורת). 2007האכיפה בשנת 

 סטודנטי  30 ו)  עובדי 23  לעומת התוספת שנקבעה (האכיפה עובד חדש אחד בלבד בתק  
 ).46לעומת (
ת הקצתה בעבר חמישה תקני  " הלשכה המשפטית במשרד התמ באשר ליחידת התביעה  )ב(

נת אול  במהל* ש. ד לטיפול בתיקי  של הפרת חוקי מג  בידי מעסיקי עובדי  ישראליי "של עו
כתוצאה מכ* נפגעה . רק שלושה תקני  בממוצע היו מאוישי ,  ועד מועד סיו  הביקורת2006

 .יכולתה של יחידת התביעה לטפל בתיקי החקירה שהועברו אליה
ת מכרז לרכישת שירותי  משפטיי  חיצוניי  " משרד התמ2007בעניי  זה פרס  בספטמבר 

הצפי לסיו  ; זר בה  לצור* אכיפת חוקי עבודהכדי להיע) מיקור חו.(ד חיצוניי  "באמצעות עו
 .2008הליכי המכרז הוא ינואר 

לא הוכנה תכנית עבודה שנתית המפרטת יעדי  כמותיי  לתחומי פעולה שוני  ובהתא   .2
פעולת יחידת האכיפה מוכתבת ברובה על ידי זר  התלונות , כאמור. לסעיפי  של חוקי העבודה

ובדר* כלל , ביקורי  החוזרי  אינו מקבל את תשומת הלב הראויהכתוצאה מכ* נושא ה. המתקבלות
ההדגשה על מת  מענה ; נעשה ביקור פיקוח נוס# במקו  עבודה רק א  מתקבלת תלונה נוספת

 .לתלונות פוגעת ג  בהרחבת החקירה מעבר לבדיקת המקרה הספציפי של המתלונ 
את המודיעי  הנדרש להכנת תכנית יחידת האכיפה פועלת ללא יחידת מטה שתרכז בי  השאר  .3

ללא הקמת יחידת מטה . אכיפה תקופתית ולהכנת מבצעי  יזומי  המושתתי  על ידיעות מודיעיניות
כזאת נפגעת הכנתה של תכנית אכיפה תקופתית הפועלת לפי משימות ומאזנת את דר* הפעילות 

אינה מתאימה לעובדי  המוכתבת על ידי זר  התלונות המגיע ליחידת האכיפה ולכ  , הנוכחית
שתרכז בי  השאר את , הקמת יחידת מטה. שיכולת  להתלונ  על הפגיעה בזכויותיה  קטנה

א* משרת מרכז המודיעי  טר  , מופיעה בתכנית הארגו  מחדש של המינהל, המודיעי  הנדרש
 .אוישה

מויות  שוב ושוב ללשכה המשפטית שתציע סדרי קדי2006יחידת האכיפה פנתה במהל* שנת  .4
ת כללי  לדירוג קדימויות "במועד סיו  הביקורת עדיי  לא קבע משרד התמ. לטיפול בתיקי חקירה
 .בטיפול בתיקי חקירה
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משרד מבקר המדינה מעיר כי הגדלת המועילות תלויה בפעולה מערכתית המשלבת ומאזנת כוחות 
* בקביעת סדר הגדלת כוח האד  העוסק באכיפה אינו מבטל את הצור, לשו  אחר. ומשימות

אמורי  , בשילוב ע  מהלכי  נוספי , שני המהלכי  הללו. עדיפויות וקדימויות לטיפול במקרי 
  .הבאה על פי סדר עדיפויות כדי ליצור הרתעה, לאפשר פעולה מתואמת

 אכיפה במגזר המיעוטי 
רת חוקי מתאפיי  מגזר המיעוטי  בשיעור גבוה של הפ, להערכת גורמי  מקצועיי  הנוגעי  בדבר

אכיפת חוקי מג  במגזר המיעוטי  אינה יכולה להסתמ* .  בשיעור נמו* של תלונות ומנגד , מג 
זו המוכתבת כיו  על ידי התלונות , אפוא על האכיפה הרגולרית הנערכת על ידי יחידת האכיפה

 .על יחידת האכיפה לערו* מבצעי אכיפה יזומי  במגזר זה, אשר על כ . ת"המגיעות למשרד התמ
רק מבצע אכיפה אחד במגזר המיעוטי  , 2004בסו# שנת , יחידת האכיפה יזמה, א# על פי כ 

ובסיומו דווח מי מהמעסיקי  , להגברת המודעות לחוקי המג  בקרב ציבור העובדי  והמעסיקי 
 מקומות 25  ערכה יחידת האכיפה ביקורי  חוזרי  ב2005במאי . עמידה בחוקי המג  חשוד באי

 היו 2007תוצאות המבצע המעודכנות ליולי . ונפתחו תיקי חקירה כנגד המעסיקי , עבודה כאלה
על שני מעסיקי  בלבד הוטלו קנסות מנהליי  ולגבי שני ,  מה  לא נמצאו ממצאי 21 ב: כלהל 

 .מעסיקי  נוספי  עדיי  מתנהלי  הליכי חקירה ותביעה
ספי  על יסוד תכנו  טוב יותר או תוצאות נמוכות אלה של אכיפה חייבו ביצוע של מבצעי  נו

א* עד מועד סיו  הביקורת לא נער* מבצע אכיפה נוס# במגזר . לחילופי  בדרכי פעולה אחרות
 .המיעוטי 

היק# האכיפה הדל במגזר המיעוטי  מצביע כי למרות המאמצי  לפתח כלי  להתמודדות ע  
ת והמינהל מענה "בידי משרד התמאי  עדיי  , הבעיה הקשה של אכיפת חוקי המג  במגזר המיעוטי 

  .שיוביל לאכיפת חוקי המג  במגזר זה
 אכיפה על קבלני כוח אד  וחברות המספקות שירותי 

בשני  האחרונות הולכת ומתרחבת העסקת עובדי  שלא באופ  ישיר אלא באמצעות קבלני כוח 
חלשי  ופגיעי  , זמניי שוק עבודה זה יוצר עובדי  ). קבלני שמירה וניקיו (אד  וחברות שירותי  

פגיעות  של עובדי  אלה מחייבת . יותר מעובדי  המועסקי  ישירות על ידי מקבלי שירותיה 
, בכלל זה נדרשת הגברת פעילות הפיקוח על ידי יחידת האכיפה: הגברת הפיקוח על מעסיקיה 

 .ובאמצעות מת  רישוי על פי החוק
מת  הרישיו  . יו  פעילות לחברות כוח אד יחידת ההסדרה שבמינהל אחראית על מת  ריש .1

מידע על קנסות שהוטלו והתרעות . יכול לשמש כלי נוס# באכיפת חוקי עבודה על חברות אלה
שניתנו לחברות אלה עשוי לשמש את יחידת ההסדרה בבואה לשקול לתת או לחדש רישיו  לקבל  

, ת אכיפה אצל קבלני כוח אד המבצעת פעילו, אול  הבדיקה העלתה כי יחידת האכיפה. כוח אד 
 .אינה מעבירה מידע כזה ליחידת ההסדרה

אחד מיעדי האכיפה העיקריי  של יחידת האכיפה היה בדיקה של הפרת חוקי עבודה כלפי  .2
 יז  המינהל מבצע לאכיפת חוקי 2006בפברואר . עובדי  המועסקי  באמצעות קבלני שירותי 

, 2007אוגוסט , עד מועד סיו  הביקורת.  מעסיקי 63דקו ובו נב, העבודה בענ# השמירה והאבטחה
. עדיי  לא הוטל ולו קנס אחד על מעסיק שנבדק במסגרת המבצע, כשנה וחצי לאחר המבצע

וזאת בניגוד להערכה כי , הבדיקה העלתה שרוב החברות לכאורה לא הפרו את חוק שכר מינימו 
נמצאו מספר עברות על חוק שעות עבודה . הפרת חוק שכר מינימו  בענ# זה היא תופעה נפוצה
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חלה התיישנות על האפשרות להגשת כתב ) יותר משנה(אול  עד מועד סיכו  החקירה , ומנוחה

 .אישו  או להטיל קנס מנהלי בגינ 
חברות המעניקות שירותי שמירה ואבטחה נדרשות לרישוי הוועדה לרישוי חוקרי  פרטיי   .3

 הודיעה הוועדה 2007במהל* אוגוסט ).  הוועדה–להל  (ושירותי שמירה שבמשרד המשפטי  
יש , למבקשי רישיו  כי החליטה שלנוכח החשיבות אותה היא מייחסת להפרת חוקי מג  בעבודה

 .בהפרת  כדי להשפיע על החלטתה בנושא חידוש רישיונות
מציא  יחויבו המועמדי  לחידוש רישיו  לה2008לנוכח קביעה זו החליטה הוועדה שהחל משנת 

בנוס# . ערוכה כתצהיר חתו , לוועדה הודעה על תביעות אזרחיות שהוגשו נגד  לבתי הדי  לעבודה
ובו נתוני  , ת"יידרשו המועמדי  להציג בפני הוועדה מסמ* מאושר מיחידת האכיפה במשרד התמ

 .פסקי די  וערעורי  שהוגשו נגד , כתבי אישו , על חקירות
דה לא קבעה אמות מידה שלפיה  תבח  את המידע הזה שיתקבל משרד מבקר המדינה מעיר כי הוע

כדי , אמות המידה חשובות כדי לבטא בשקיפות את השיקולי  למת  הרישיו . ממבקש הרישיו 
דבר שייצור הרתעה כלפי המעסיקי  מפני הפרה של חוקי , שמבקש הרישיו  ידע ויכיר בחשיבות 

  .העבודה
 זכויות עובדי  המועסקי  בידי קבלני יישו  הוראת החשב הכללי להגנה על

 שירותי 
) ל" החשכ להל  ( של יחידת הביקורת שבאג# החשב הכללי 2006על פי הערכות מנובמבר  .1

היקפ  הכספי של כלל ההתקשרויות של יחידות הממשלה ע  קבלני שירותי  , שבמשרד האוצר
 .ח בשנה" מיליארד ש1.44 מסתכ  בכ

 הוראת שעה שעניינה הגנה על זכויות עובדי  המועסקי  בידי ל" פרס  החשכ2007במרס  .2
בהוראה פרס  ).  משרדי הממשלה להל  (קבלני שירותי  במשרדי הממשלה ויחידות הסמ* 

ובי  השאר שהמציע במכרז יצר# להצעתו , ל תנאי ס# להשתתפות במכרזי  למת  שירותי "החשכ
על בעלי שליטה בו ועל חברות אחרות , מציעאישור של יחידת האכיפה בדבר קנסות שהוטלו על ה

בגי  הפרה של חוקי העבודה בשלוש השני  האחרונות מהמועד האחרו  , של מי מבעלי השליטה
א  המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מינהל "כי , ל"כ  קבע החשכ. להגשת ההצעה

בשלוש השני  ... יות בחוקי העבודהבגי  העבירות המנו,  קנסות או יותר2 ב... ההסדרה והאכיפה 
משרד מבקר המדינה בח  את סדרי פעולת יחידת האכיפה ". תיפסל ההצעה על הס#, האחרונות

 :בהקשר להנחיות דלעיל
 בדקה יחידת 2006 2005בשני  .  תאגידי שמירה386  נתנה הוועדה רישיונות ל2006בשנת  )א(

עקב , כלומר. כלל תאגידי השמירה בעלי רישיו  מ20% כ,  קבלני שמירה בעלי רישיו 77האכיפה 
חברה בעלת רישיו  נבדקת רק פע  אחת בעשר , מצב כוח האד  של יחידת האכיפה בעת הביקורת

במחזור בדיקות כזה קט  הסיכוי שקבל  שירותי  ייקנס . אלא א  כ  נעשה אצלה ביקור חוזר, שני 
יוצא אפוא כי בתנאי . ל"בע בהוראת החשכתנאי הס# לפסילה כפי שנק, בשני קנסות בשלוש שני 

ל אי  כדי למנוע באופ  ממשי השתתפות של קבלני שירותי  אשר "הס# שנקבעו בהוראת החשכ
 .ייתכ  כי ביצעו עברות על חוקי עבודה במכרזי 

 אישורי  כאלה שנתנה יחידת האכיפה 54 בבדיקה של משרד מבקר המדינה הועלה שמתו* כ, ואכ 
ולכ  ה  , רק לשני קבלני  דווח על שני קנסות שהוטלו עליה ,  לקבלני שירותי 2007במהל* מאי 

 .ל להשתתפות במכרזי "לא עמדו בתנאי הס# שבהוראת החשכ
עוד נמצא כי מספר אישורי  שנתנה יחידת האכיפה באשר לקנסות שהוטלו על קבלני  היו  )ב(

כמו כ  לא התייחסו האישורי  . יותולא כללו את כל הקנסות שהוטלו על החברות הקבלנ, שגויי 
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ולא כללו מידע על קנסות שהוטלו על , שנתנה יחידת האכיפה לכל הדרישות שנכללו בתנאי הס#
  .כנדרש, ועל קנסות שהוטלו על בעל שליטה במספר חברות, בעלי השליטה בחברות הקבלניות

באוניברסיטאות ובקופות , ל בתאגידי  סטטוטוריי "החלת הוראת החשכ
 חולי ה

האוניברסיטאות וקופות החולי  ה  מעסיקי  גדולי  של קבלני שירותי  , התאגידי  הסטטוטוריי 
מנתוני  שהתקבלו מגופי  אלה מדובר בהעסקה של אלפי : אבטחה וניקיו , בתחומי שמירה

 .ח בשנה" מיליו  ש650 שעלות העסקת  מגיעה לכ, עובדי 
א* גופי  אלה עוסקי  בכספי ציבור וחלק  , ופי  אלהל דלעיל אמנ  אינה חלה על ג"הוראת החשכ

ולכ  ההוראה עשויה להנחות  באשר לשמירת , א# מקבלי  תקציב או תמיכה מכספי המדינה
 .זכויות העובדי  של קבלני  המספקי  לה  שירותי 

ל " גופי  כאלה שאלו  ובו ביקש לדעת א  הוראת החשכ21 משרד מבקר המדינה שלח ל, לפיכ*
 .ה לידיעת  וא  החילו אותה על עצמ הועבר

המוסד לביטוח (חמישה גופי  בלבד : מתשובותיה  של הגופי  האמורי  עולי  הממצאי  שלהל 
החילו ) קופת חולי  לאומית וקופת חולי  מאוחדת, רשות ניירות ער*, רשות הטבע והגני , לאומי

חת  על אמנה ע  ) בריאות כלליתשירותי (אחד הגופי  ; על עצמ  את הכללי  שנקבעו בהוראה זו
הסתדרות העובדי  הכללית החדשה בדבר הגנה על זכויות עובדי ניקיו  המועסקי  בידי קבלני 

 6 הגופי 15אול  שאר . ל"כאשר באמנה זו מצויי  ההיבטי  שנכללו בהוראת החשכ, שירותי 
תמו לפני הוראת א  משו  שההתקשרויות שנח, ל"הודיעו כי לא החילו עליה  את הוראת החשכ

לקראת דיוני  בהתקשרויות חדשות יידו  יישו  הוראת , ובבוא העת, ל עדיי  תקפות"החשכ
 בהוראות  כשלטענת  , ל אינה חלה עליה "וא  מהטענה הפורמלית שהוראת החשכ, ל"החשכ

  .ההתקשרויות הקיימות אצל  מצויי  המרכיבי  הדרושי  להגנה על זכויות עובדי 
 תסיכו  והמלצו

תיקו  הליקויי  עליה  הצביעה הביקורת ושיפור היעילות והמועילות מחייבי  בראש ובראשונה 
בד בבד על המינהל לפעול לתיקו  הליקויי  . מענה לצור* בתגבור כוח האד  במער* האכיפה

מעסיקי  , הצבת יעדי אכיפה כמותיי  לפעילות אצל קבוצות אוכלוסייה: ובכלל זה, שפורטו בדוח
פעילות על פי תכנית עבודה ; י  שלגביה  יש הסתברות גבוהה להפרת חוקי העבודהומועסק

 .המפרטת יעדי  כמותיי  ומונה נושאי בדיקה בהתא  לסעיפי חוקי העבודה השוני 
ראוי שייער* מסמ* המפרט את שלבי הטיפול בכל אחד מ  התיקי   במהל* הטיפול בתיקי החקירה

 וייקבעו מסגרות זמ  מומלצות בדבר מש* הפעילות של ,שביחידת האכיפה וביחידת התביעה
הדבר יאפשר פיקוח של הממוני  . יחידות האכיפה והתביעה בשלבי הטיפול השוני  בתיקי החקירה

 .ותשפר את יעילות תפקוד , על יחידות האכיפה והתביעה באשר לפיגור בטיפול בתיקי 
כגו  ,  ותפוקותיה באמצעות מדדי ביצועעל יחידת האכיפה לבחו  את מועילות עבודתה, בכלל זה

ס* כל העובדי  שלגביה  נבדקה הפרת תשלו  שכר מינימו  ושיעור האיתור של עובדי  

__________________ 
המועצה לענ# , הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, רשות השידור, ות העתיקותרש, רשות שדות התעופה 6

אוניברסיטת , אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בר איל$, אוניברסיטת ב$ גוריו$, מועצת הצמחי , הלול
,  מכו$ טכנולוגי לישראל הטכניו$ , האוניברסיטה הפתוחה, האוניברסיטה העברית בירושלי , תל אביב
 .מכבי שירותי בריאות, $ למדעמכו$ ויצמ
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כמו כ  רצוי להשוות בי  השני  כדי לגלות מגמות בתפוקות . שזכויותיה  לשכר מינימו  הופרו

 .ובשיפור האכיפה
ל לכלול בהחלטתה הוראה ליישו  הוראת  לשקו7לדעת משרד מבקר המדינה על הממשלה, ולבסו#
ל ג  על ידי התאגידי  הסטטוטוריי  ולחייב את השרי  הממוני  על תאגידי  אלה לפעול "החשכ

ל יידונו בדירקטוריוני  ובהנהלות של "כמו כ  ראוי שאמות המידה שנקבעו בהוראת החשכ. בהתא 
כדי להחיל את כלל אמות , ריאותהאוניברסיטאות וכ  מכבי שירותי ב, התאגידי  הסטטוטוריי 

  .מידה אלו על התקשרויות של גופי  אלה ע  קבלני שירותי 

__________________ 
· ˘È˙ ˘ ÁÂ„57 Ï ראו ג  , בעניי$ סדרי ניהול  של התאגידי  הסטטוטוריי  והצור& בהסדרה בנדו$ 7

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó) 2006( ," 279' עמ, "העדר הסדר מקי# בדבר סדרי ניהול  של תאגידי  סטטוטוריי. 
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   משרד התקשורת

 הטיפול בכשלי  ברגולציה 

 ובהסרת המכשולי  הפוגעי  בתחרות
של ענ  כלכלי ) רגולציה(מופקד על אְסדרה )  המשרד להל  (משרד התקשורת 

 על פי .ההמגלגל סכומי עתק ומספק שירות חיוני לכל האוכלוסיי, מורכב מאוד
רשאי שר , )וק הח להל   (1982 ב"התשמ, ) ושידורי בזק(התקשורת חוק 

 הפיקוח על .1להעניק רישיונות למת  שירותי בזק)  השר להל  (התקשורת 
בתנאי על עמידת  ו עמידת בעלי הרישיונות בהוראות החוק והתקנות

ב 57 בדוח שנתי . שבמשרדואכיפההרישיונות שבידיה  הופקד בידי אג  פיקוח 
צאי ביקורת בנושא פרס  מבקר המדינה ממ, 695' עמ, )2007(של מבקר המדינה 

  . פיקוח משרד התקשורת על בעלי רישיונות למת  שירותי תקשורת
 פעולות הביקורת

בכשלי   מטפל  האופ  שבו המשרדבדק משרד מבקר המדינה אתשב ו 2007אוגוסט  מרסבחודשי  
  . בענ  התקשורת ברגולציה ובהסרת המכשולי  הפוגעי  בתחרות

 עיקרי הממצאי 
1. Ì È ¯ Ù Ò Ó  ˙ Â „ È È אחד מהמכשולי  הגדולי  שניצבו בפני מנוי טלפו  בתחרות בשוק  : 

יכולתו לשמור ברשותו את מספר הטלפו   התקשורת לפני הפעלת תכנית ניידות המספרי  הוא אי
מכשול זה היה , זאת ועוד.  בעת שהוא עובר לחברת תקשורת מתחרה  כאחד י הנייח והסלולר שלו 

התיקו  לחוק שעסק לראשונה . ני חברות תקשורת חדשותג  ֶחֶס  כניסה לשוק התקשורת בפ
דהיינו יותר , 1.12.07 א# היא החלה לפעול רק ב, 2000בתכנית ניידות מספרי  נחקק כבר בשנת 

א# בשל , 1.9.06 קבע כי התוכנית תופעל עד ליו  2005תיקו  חוק משנת . משבע שני  לאחר מכ 
בי  השאר בשל קצב התקדמות , בניגוד לחוק, י  חודש15עיכובי  שוני  נדחתה הפעלתה במש# 

. המשרד מטיל את האחריות לדחיית התוכנית על חברות התקשורת. איטי של חברות התקשורת
חברות התקשורת מצד  מטילות את האחריות על המשרד שלטענת  קבע לוחות זמני  בלתי סבירי  

 מעיר כי המשרד לא נקט פעולות משרד מבקר המדינה. ולא עשה את המוטל עליו ליישו  התוכנית
והוא החל לממש את הסמכויות , להאצת תהלי# ההיערכות לביצוע ההוראות בדבר ניידות המספרי 

. שהקנה לו החוק רק כתשעה חודשי  מיו  שחל  המועד הקבוע בחוק להפעלת ניידות מספרי 

__________________ 
קולות או , תצורות חזותיו, כתב, אותות, העברה או קליטה של סימני , שידור"הוגדר בחוק כ" בזק"  1

 ".מערכת אופטית או מערכות אלקטרומגנטיות אחרות, אלחוט, מידע באמצעות תיל



  תקציר ב 58דוח שנתי  220
י על בעלי משרד מבקר המדינה העלה כי ג  לאחר שהחל המשרד לשקול להטיל עיצו  כספ

משרד מבקר המדינה אינו יכול לקבוע  .2008 הוא לא נקט אמצעי אכיפה זה עד פברואר תהרישיונו
אול  אי  ספק שהתנהלותו כרגולטור , איזה חלק מ  האחריות לעיכוב נופל א# ורק על המשרד

 . הממלא תפקיד מרכזי באסדרת הענ  לא הייתה מיטבית
2. V O B: VOIPרת להעביר ברשת האינטרנט קול היא טכנולוגיה המאפש .VOB הוא המונח 

 על גבי רשתות של חברות VOIPהמקצועי שבו עושה המשרד שימוש באסדרת מת  שירותי 
 VOBהמשרד החל לטפל בהנפקת הרישיונות למפעילי . תקשורת אחרות המפעילות את הטכנולוגיה

משרד מבקר המדינה העלה . 2005 מתו# כוונה לסיי  את הטיפול בכ# עד מאי 2004כבר בשנת 
ואת הרישיונות לחברות התקשורת , דבר שפגע ברווחת הצרכני , שהמשרד התנהל בִאטיות רבה

 .ל המכהני  רק שנה וחצי אחר כ#"החדשות נתנו השר והמנכ
3. M V N OÂ  -W i M A X: MVNO מספק ה ת וירטואליתניידרשת טלפוניה מפעיל  הוא

ובעצ  כמוהו ,   קיי " באמצעות תשתיות של מפעיל רט) "רט  להל  ( טלפו  נייד רדיושירותי 
 מוגדרת כטכנולוגיה אלחוטית מתקדמת המאפשרת WiMAX. תחרותב  המשתת מפעיל נוס כ

מ בשטח "מ בשטח פתוח ושל עד חמישה ק" ק15תקשורת רחבת פס ביעילות גבוהה למרחק של עד 
במועד .   על הפס הרחב מאפשרת לתת שירותי תקשורת מתקדמי  המתבססיWiMAX ה. בנוי

, א# בעתיד ה  יינתנו ג  באופ  נייד,  שירותי  אלה ניתני  באופ  נייח2008פברואר , כתיבת דוח זה
 לא WiMAX  והMVNO בנושאי ה. ועל כ  יוכלו להתחרות בשירותי חברות התקשורת הסלולריות

  .במצב זה לא הושג השיפור בתחרות. 2008קבע המשרד מדיניות עד פברואר 
4. ¯  Ë ¯ Ù  Ï ˘  Ì È ¯ „ ˙ ‰  ˙ ¯ ‚  ושל מר 3 ומתגובותיה  של מר דניאל רוז 2מדוח סיו  :‡

מכיוו  ,  לטיוטת דוח מבקר המדינה עולה כי חברת פרטנר פועלת לכאורה שלא כחוק4משה גלילי
שהיא משתמשת בשטח ישראל בתחו  התדרי  שהוקצה לשימוש הרשות הפלסטינית בשטחי 

נוכח העובדה שמשרד מבקר המדינה .  מגהר.4.8היק  תדרי  של ב, שומרו  ועזה בלבד, יהודה
, 2006סדרי  בנושא הקצאת התדרי  כבר בסו   הפנה את תשומת לב המשרד לחשדות בעניי  אי

 לא פנה המשרד לחברת פרטנר בדרישה לתשלו  דמי 2007יש לראות בחומרה שעד דצמבר 
וג  לא נקט הליכי אכיפה בגי  , ח"  ש מיליו35 בס# של כ, לטענתה באישור, האגרות שניצלה

 .שימוש לא מאושר בתדרי 
5. Â È  È Â  È Ó"Ô È È Â Â Ï Â  Ì È Ï · Î  È ¯ Â „ È ˘ Ï  ‰ ˆ Ú Â Ó Ï ר "ע  פרישתו של יו :¯ 

למנות , מר אריאל אטיאס,  היה צרי# שר התקשורת2007המועצה לשידורי כבלי  ולוויי  בינואר 
לאחר .  לא מונתה ועדה כאמור2007 עד נובמבר. ר למועצה"ועדה לאיתור מועמדי  שתמלי. על יו

כמה ימי  .  ועדה לאיתור מועמדי 1.11.07 טיוטת הביקורת של משרד מבקר המדינה מינה השר ב
, שהרכב הוועדה אינו מקובל עליו, שהוא חבר בוועדה, לאחר המינוי הודיע נציב שירות המדינה

ר "ה של ממלאת מקומו של יובה בעת תמו שלושת חודשי הארכת כהונת. והוועדה לא החלה לפעול
 שהיא הגו   מצב דברי  זה הקשה על מינהלת השידורי  . והיא חדלה מלכה  בתפקידה, המועצה

שמתפקידו לזמ  את חברי המועצה לדיו  ולקבוע את , ר"בהיעדר יו:  לתפקד המרכזי של המועצה 
דו  בפתרו  הנושאי  אי  מי שי, כמו כ ; המועצה אינה יכולה להתכנס, הנושאי  שעל סדר היו 
ר המועצה " מינה השר את מר יגאל לוי לממלא מקו  יו2007בדצמבר . ר"שה  בסמכותו של היו

כתב המינוי . לפי המוקד  שבה , ר קבוע למועצה"לתקופה של שלושה חודשי  או עד שימונה יו
 .ר קבוע"ובאותו חודש מינה השר ועדה לאיתור י.  לתקופה של חודשיי  בלבד2008תוק  בינואר 

__________________ 
ל "שמונה על ידי מנכ, המבקר הפנימי לשעבר של עיריית ירושלי , מר עוזי סיו ) בדימוס(השופט   2

 .2006המשרד לביצוע ביקורת באג! הספקטרו  במשרד באוקטובר 
 .ל המשרד לשעבר"מנכ  3
 .ל המשרד" למנכהמשנה  4
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6. ˙ ¯ Â ˘ ˜ ˙ Ï  ˙ È Ï ‡ ¯ ˘ È ‰  ˙ Â ˘ ¯ נחיצות הקמתה של רשות לתקשורת נקבעה בידי  :‰
אושרה ארבע פעמי  בהחלטות ממשלה וא  הבשילה לכדי טיוטת הצעת , כמה ועדות מקצועיות

לא הוחל בצעדי  ,  שני  מיו  שהתחיל התהלי# ועד למועד הביקורת11א  על פי שחלפו . חוק
על המשרד לפעול לקידו  הדיו  ביישו  החלטות , לדעת מבקר המדינה. מעשיי  להקמת הרשות

  . הממשלה בנושא זה
 סיכו  והמלצות

 תחרותלשמור על קיומה של  מתפקידו של המשרד להסדיר את פעילות ענ  התקשורת ובתו# כ#
 רותי ש שיינת חיהבטל ,שנקבעו ברישיונותיה בתנאי  חברות התקשורת יעמדו  להקפיד כי, הוגנת
התמודדות המשרד ע  . מי שחפ. לצרו# תקשורת ולהג  עליו מכוח  של אות  חברות לכל נאות

לא הייתה תמיד נמרצת ויעילה , ומכא  ברווחת הציבור, הסרת חסמי כניסה הפוגעי  בתחרות בענ 
  . מספיק
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 ממצאי מעקב
 הפיקוח האלחוטי על שידורי רדיו 

 החלו כבר ) שידורי  פירטיי (שידורי תחנות רדיו המשודרי  בלי רישיו  
 בדק משרד מבקר המדינה 2004בשנת . והיקפ  הל  וגדל ע  השני , 1993 ב

  להל  (ושל משרד התקשורת )  המשטרה להל  (את טיפול  של משטרת ישראל 
  להל   (1ב55והממצאי  פורסמו בדוח שנתי , פירטיי בשידורי  ה) המשרד

 עשה משרד מבקר המדינה 2007אוקטובר  בחודשי  ספטמבר). הדוח הקוד 
ממצאי מבוקרי  לתיקו  הגופי  הפעולות שנקטו האחר ביקורת מעקב 

 .במשרד התחבורה ובמשטרה, הביקורת נעשתה במשרד. הביקורת הקודמת
בגלל טיב המשדרי  . דרי  מאיכות נמוכה משתמשות במשתהתחנות הפירטיו

האלה שידוריה  חורגי  מתחו  התדר המקורי של התחנה בעוצמה שיש בה 
 עלול להפריע למערכות תהשידור של תחנה פירטי. להפריע לשידורי  אחרי 

למערכות הקשר של כוחות הביטחו  ולשידורי תחנות , הקשר האווירי האזרחי
שלוט בתעבורה האווירית טומ  בחובו סכנות חוסר יכולת ל. הרדיו החוקיות

 אירעו שני מקרי  חמורי  של שיבוש בתעופה בגלל 2004במאי . גדולות
 התרחשה הפרעה חמורה שהביאה להשבתת נמל 2007ביוני .  שידורי  פירטיי

. בשל הפרעות קשר שנגרמו משידורי  פירטיי ) ג" נתב להל  (התעופה ב  גוריו  
 . להביא לידי תאונות אוויר ולסיכו  חיי אד שיבושי  אלו עלולי 

 דוח 2007ועדה ציבורית לבחינת בטיחות התעופה האזרחית הגישה באוגוסט 
ובו כתבה כי תופעת ההפרעות הנובעות משידורי התחנות , ביניי  לשר התחבורה

אי  לה כמעט אח ורע בעול  והיא מהווה סכנה חמורה לבטיחות  "תהפירטיו
בטווחי  , דור פיראטיות רבות ממוקמות באזור המרכזתחנות שי. הטיסה

מקור הכשל הוא "בדוח הביניי  צוי  כי ". קצרי  למדי לנמל התעופה ב  גוריו 
כנראה בשרשרת אי ההבנות של מערכת המשפט ורפיסות גורמי אכיפת החוק 

צרי  להתייחס לעוסקי  בכ  כמבצעי  "הוועדה ציינה ג  כי ". בטיפול בתופעה
 יש לעצור כל חשוד מיידית ולבקש מבית המשפט לעצרו עד תו   רור מעשי ט
 ".ההליכי 

קצי  הרדיו הפירטי במשטרה שעבד במשרד כשנה וחצי קבע בסיכו  תפקידו 
י "השיטה והטיפול בתופעת תחנות הרדיו הפיראטיות ה  ע: " כי2007בפברואר 

 ".די וכושללא יסו, לא יעיל...י משטרת ישראל הוא"משרד התקשורת וה  ע
 : מביקורת המעקב עולה

__________________ 
 .819' עמ, )2005 (ב של מבקר המדינה55דוח שנתי   1 
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על א* שהמשרד מצליח להפסיק פעמי  רבות את שידוריה  של תחנות  .1

הדבר מלמד על , רבות מה  חוזרות לשדר שוב ושוב לאחר כל הפסקה, תפירטיו
 . כשלו  בטיפול בה  ועל היעדר הרתעה

 אינ  נושאות בתשלומי החובה החלי  על התחנות תהתחנות הפירטיו .2
וכ  נגרמי  , ולכ  יש ביכולת  למכור זמ  פרסו  במחיר נמו  יותר, החוקיות

שכ  התחנות , בעקיפי  נגר  נזק כלכלי ג  למדינה. הפסדי  לתחנות החוקיות
 .אגרות ודמי זיכיו , הפירטיות אינ  משלמות לה תמלוגי 

הפסקת השידורי    תחנות רדיו אזוריות תבעו את המדינה על אי13 . 3
ובהסכ  פשרה שהושג הסכימה המדינה לוותר על תשלומי  בס  , יי הפירט

 . ח שה  היו אמורות לשל  לה" מיליו  ש4.9

שו  גו* לא בדק את הנזקי  הכלכליי  הנגרמי  משידורי התחנות  .4
 .תהפירטיו

 המשרד רכש במש  השני  ציוד ייעודי לאיתור שידורי רדיו בסכו  של כ .5
 .יוד זה עומד כאב  שאי  לה הופכי א  צ,  מיליו  דולר1.17

 נקבעו אמצעי הרתעה שאמורי  2004א* שכבר בתיקוני חקיקה משנת  .6
טר  השתמשו המשרד , ילהיות יעילי  כלפי המפרסמי  ברדיו הפירט

 .והמשטרה באמצעי הרתעה אלו

 י על מפעילי רדיו פירט2006 2004מסיכו  גזרי הדי  שהוטלו בשני   .7
 23 ושס  כל הקנסות ל, י לא נגזר על איש מה  מאסר בפועלשהורשעו עולה כ
 .ח לאד " ש1,000 בממוצע פחות מ: ח" ש22,800מורשעי  היה 

 ובעקבות ביקורת המעקב של משרד מבקר המדינה 2007רק באוקטובר  .8
החלה המשטרה לתא  ע  המשרד ביקורת יזומה ושיטתית על ידי חלוקת 

 .  של שידורי  פירטיי האר- לאזורי  לסריקת  ולאיתור

 מבקר חיצוני כדי לבדוק את אכיפת הפיקוח 2006המשרד שכר באוקטובר  .9
ומ  הדוח שהוגש למשרד עולה לכאורה שלמעשיה  של כמה , על תחנות פירטיות

יש היבטי  )  האג* להל  (עובדי  באג* ניהול ספקטרו  ורישוי תדרי  במשרד 
 .פליליי 

 .א נקטו המשטרה והמשרד כל פעולה עד כהכנגד יצרני המשדרי  ל .10

המאבק ברדיו הפירטי במסגרת המשטרה הוא בטיפולו של קצי  מטה  .11
א  הוא עוסק בנושאי  נוספי  , העוקב אחר דיווחי  המתקבלי  מהמשרד

 .ואינו יכול לייחד את רוב זמנו למאבק זה

 

 סיכו  והמלצות
אי ביקורת המעקב מראי  כי עד לחודש יולי ממצ. 1993 החלה עוד בשנת יתופעת הרדיו הפירט

 .י לא נראו תוצאות של ממש בטיפול המשטרה והמשרד ברדיו הפירט2007
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יש בו ,  שוב ושוב לאחר ששידוריה  הופסקו פעמי  רבותתחידוש שידוריה  של התחנות הפירטיו
טות במש" שני  כלפי מקבלי ההחל" הוצפה"א  שהבעיה . ללמד על כשלו  בטיפול בתופעה

התקשורת וביטחו  הפני  את התופעה , לא עקרו משרדי התחבורה, בדרגי  הבכירי  ביותר
 .משרד מבקר במדינה רואה זאת בחומרה. משורשה

במהל" השני  התעוררו כמה פעמי  חשדות כי מא  דהוא באג  משת  פעולה ע  העברייני  
א" ג  לא הופרכו , הוכחואמנ  חשדות אלה לא . באופ  המביא לידי כישלו  מבצעי האכיפה

 בשיתו  היוע& המשפטי לממשלה ונציבות %משרד מבקר המדינה מעיר כי על המשרד . לחלוטי 
ובה  בדיקת מהימנות  של ,  לקבוע דרכי  להבטחת טוהר המידות בתפקוד האג %שירות המדינה 

 .עובדי האג  ופעולות למניעת הדלפות בנוגע למבצעי האכיפה ולדרכי האכיפה
ח תרומתו של קצי  הרדיו לתיאו  בי  המשרד לבי  המשטרה ולמעקב אחר טיפול המשטרה נוכ

כפי , חשוב להמשי" ולהעסיק בתפקיד זה קצי  שזה יהיה עיקר עיסוקו, בתיקי העברייני  ובראיות
 .שנקבע

על המשטרה ועל המשרד לפעול , כדי לייעל את המאבק ברדיו הפירטי, לדעת משרד מבקר המדינה
על המשרד ג  להפעיל את המערכת . ד יצרני המשדרי  ונגד המפרסמי  בשידורי רדיו אלוג  נג

כדי לאתר את השידורי  ולמגר את , המצויות ממילא ברשותו, הנייחת ואת המערכת הניידת
   .התופעה
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 הרכבת הקלה בירושלי 
קבעה כי הקו ו להקי  רכבת קלה בירושלי  1החליטה הממשלה 1998בשנת 

 בשיתו  המגזר הפרטי יוק  ,מ"ק 13.8 כו יהיהאורש , של הרכבתהראשו 
.B.O.T  הבשיטת

יהיה אחראי להכנת תוואי ) המדינה להל ( המגזר הציבורי ;2
בניית נתיבי  לתחבורה הציבורית ,  בעיקר העתקת תשתיותת הכולל,רכבתה

   להל (צוות תכנית אב לתחבורה בעקבות זאת הוטל על . ובניית שני גשרי 
 ,"ירושלי  לפיתוח ולשימור אורבני ,העמותה לתכנו " הפועל במסגרת ,)הצוות

 . הרכבתראשו  של ה כי  הצעת תכנית לקולה
 )למגזר הציבורי ולמגזר הפרטי יחד(ויקט  הוערכה עלות הפר2002באוקטובר 

) הזכיי    להל  (City Passנבחרה קבוצת באותו חודש . ח" מיליארד ש2.4 כב
חתמו החשב הכללי ובנובמבר אותה שנה ,  הרכבת הקלה ולהפעלתהלהקמת

בחוזה ). החוזה   להל ( והזכיי  על חוזה זיכיו  )ל" החשכ להל  (במשרד האוצר 
 1.4בס( " מענק הקמה"הרכבת הקמת לשל  לזכיי  בתו  התחייבה המדינה 

מינהלת תחבורה ציבורית  " לפרויקט מונה גו  מלווה . ח"מיליארד ש
  ).  המינהלה להל  " (בירושלי 

 פעולות הביקורת
ההוצאה לפועל של חוזה הזיכיו  בי   בדק משרד מבקר המדינה את 2007יולי  מרסבחודשי  

 וביחידת באג  התקציבי ובמשרד התחבורה , יקות נעשו במשרדי הצוותהבד. המדינה לבי  הזכיי 
  . בדיקות השלמה נעשו בעיריית ירושלי . ל שבמשרד האוצר"חשכה

 עיקרי הממצאי 
והחשש מפני ירידה בירושלי    פיגועיההתגברות עקב , 2003  באוגוסטהביקורת העלתה כי .1

שהיו אמורי  להשתת  הבנקי   בשל כ$ עלוה והקשיי  ש בתחבורה הציבוריתהמשתמשי במספר 
תשול   מחצית מענק ההקמה הוסכ  כי ובה ,חוזהלל על תוספת "חת  החשכ, במימו  הפרויקט

לפי , דהיינו בשלבי , "אבני דר$"וכי התשלו  ייעשה לפי , לזכיי  עוד לפני סיו  הפרויקט

__________________ 
 .3913' החלטה מס  1
2  Transfer, Build, Operate .הרכבת המגזר הפרטי יהיה אחראי להקמת זכיי  מ, שיטה זו לפי

הפעלת הרכבת  ולאחר תקופת הזיכיו  תועבר , בהגביית תשלו  מהמשתמשי  וכ  ל,הפעלתהלו
 .למדינה



  תקציר!ב 58דוח שנתי  228
 לסוג הקרונות ולעיצוב לבצע שיפורי  הנוגעי בתמורה התחייב הזכיי  ; התקדמות הפרויקט

  .התוואי
א  יתמלאו תנאי  מסוימי  תשתת  המדינה  ונקבע בו כי, שוב עודכ  החוזה 2004בספטמבר 
לפי השיעורי  , לאחר עשר שני  מהפעלת הרכבת, של הזכיי חידוש הציוד  לשעלות במימו  ה
  הטכניי  וההנדסיי  במפרטי,  שינויי  בהתחייבויות המדינה כלפי הזכיי כמו כ  נעשו .שנקבעו

 .  שהיה על הזכיי  לתת למדינהובתנאי הערבויות
  המינהלה לשאת ולתת ע  הזכיי  על החוזה לאחר שנחת  ולעשות בו שינויי   ותחלטא  שה

לא הביקורת העלתה שה  , תוספיכת וו משפטיות השפע ה  בעלות מקצת  מיד לאחר חתימתו 
 כדי שידונו בה  ויאשרו עיריית ירושלי של האוצר וו  התחבורהימשרדשל הנהלות הפני ל והובא
 ע  הזכיי  על משא ומת את הלאפשר א  לא נמצאו מסמכי  המעידי  שקוד  שהוחלט . אות 

, השינויי  בחוזה נבדקו כל החלופות האפשריות לפתרו  הבעיה ונבחנו ההיבטי  הכלכליי 
מרוכזי  על נתוני  ה לא הוצגו למשרד מבקר המדינ. החוקיי  והציבוריי  של כל אחת מה 

המדינה  יה עלשקיבלה הסיכוני  השוואה בי ,  הערכות בדבר עלות  השינויי  שנעשו בחוזה 
 התמורה שנת  הזכיי  למדינהבי  הסיכוני  שקיבלה עליה בחוזה המקורי ולחוזה לבהכנסת  

  .בעקבות השינויי  האלה
שגר  לירידה במספר ,  בירושלי  ועיפיגהמנתוני  שאס  משרד מבקר המדינה עולה שגל 

הביקורת . החוזה אתועל  החתימה החל עוד לפני בחירת הזכיי  ו,המשתמשי  בתחבורה הציבורית
לגבי אפשרויות ביצוע מחודשת  הערכה ,התחבורהו האוצר ימשרדלמרות זאת לא עשו העלתה כי 
 . לרבות העמידה בלוח הזמני  שנקבע לו, הפרויקט

אפשרות לו  וניתנה, 2003 סו  אוגוסט היה על הזכיי  להתחיל את עבודותיו עד, חוזההלפי  .2
 36להקמת הפרויקט היה שנקבע מש$ הזמ  ; בשלושה חודשי לדחות את מועד תחילת העבודות 

, עבודותיוהלוואות למימו  מהבנקי  לקבל  כדי שהזכיי  יוכל. 2006 שנת כלומר עד סו , חודשי 
רק בינואר נמצא כי הצגת המסמכי  הושלמה  . רבי מסמכי  ואישורי  לפניה  להציג יוהיה על
רשויות בזמ  להזכיי  לא הגיש נמצא כי . 2009  מועד סיו  הפרויקט לפברוארועקב כ$ נדחה, 2006

כדי , תכניות לביצוע העבודות שהוא אחראי לה ) 3 הסביבהלהגנתוהמשרד   עיריית ירושלי בה (
בשל  .התקבלוכול  לא ו והתכניות שהגיש לא כול  עמדו בדרישות, וע לקבל מהרשויות אישור לביצ

שנקבעו לו לביצוע המועדי  את  לדחות  שוב ושוב לזכיי האישרה המינהלכל האמור לעיל 
 . התחייבויותיו

ועקב כ$ היה , איכותיי  ובטיחותיי ,  ליקויי  טכניי בשטח היועבודות הביצוע עוד נמצא כי ב
את קבלת המימו  להמש$ נה העבודות סיכהתמשכות . ש של עבודות שכבר נעשוצור$ בביצוע מחוד
מועד נדחה  , סיו  הביקורתמועד, 2007 ביולי. בירושלי  תנועה ילשיבושמה פעילות הזכיי  וגר

ההפסד שנגר  הערכה של התחבורה והאוצר לא נמצאה משרדי ב. 2010סיו  הפרויקט לאמצע 
 לבדיקת טענות  צוותל"החשכ מינה 2007רק במאי . ויקטבביצוע הפרבשל העיכובי  למשק 

עד .  ולהגיע לידי פתרו  מוסכ  בעניי מקור העיכובי  והקשיי  בביצוע הפרויקטהצדדי  בדבר 
  . לא הגיעו הצדדי  לידי הסכמה2007נובמבר 

רשו  בתקציב הפיתוח של המוטלות על הזכיי  המדינה בעלויות הסכו  שהוקצב להשתתפות  .3
 ביטוי באו לידיהצעות התקציב של המשרד לא  הנלווי  לבדברי ההסברנמצא כי . רד התחבורהמש

 ולהשתת  בתנאי  מסוימי  מהפעלת הרכבתאת הכנסות הזכיי  ח יהתחייבויות המדינה להבט
עוד נמצא כי בביאור למאז  המדינה לא רשו  ערכ  הנכסי של . בעלות חידוש הציוד של הזכיי 

 .בגי  התשתיות שהזכיי  אמור להעביר אליה בתו  תקופת הזיכיו זכויות המדינה 
__________________ 

 ". משרד להגנת הסביבה" אישרה הממשלה את שינוי שמו של המשרד לאיכות הסביבה ל2006ביוני   3
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הכנת תוואי בח " מיליו  ש500 להשקיע כהמדינה על יהיה  הוער$ שעת אישור הפרויקטב .4
בהערכה זו העלויות של כמה עבודות שנעשו  בשל תכנו  לקוי לא הובאו בחשבו התברר ש. הרכבת

העבודות של הוערכה עלות  2003 בשנת. יו ישירותשחלק  אינ  קשורות אל, במסגרת הפרויקט
 מהסכו  בהערכה 128% כסכו  הגדול ב, ח" מיליארד ש1.14 פרויקט בכהמגזר הציבורי ב

 משרדשעשה  הלפי הערכ. ח" מיליארד ש1.2 כהמדינה בפרויקט  ה השקיע2007 עד יולי. המקורית
  .ח" מיליו  ש100 כבצע ל למדינהנותר  הייתה עלות העבודות ש2007ביולי , התחבורה

 סיכו  והמלצות
 הוא כולל .י  המתבצעי  במדינהגדולהממיזמי התשתית פרויקט הרכבת הקלה בירושלי  הוא אחד 
הניסיו  שנצבר בפרויקט . באזור עירוני צפו שנעשות מגוו  רחב של עבודות בהיק  כספי גדול 

דיניות הממשלה להתמודדות ע  בעיקר על רקע מ, מהווה לקח חשוב לפרויקטי  דומי  בעתיד
 עוד ,הממשלה החליטה. בי  השאר בדר$ של העדפת התחבורה הציבורית, בעיית הגודש בכבישי 

הביקורת . B.O.T. השהקו הראשו  של הרכבת יבוצע בשיתו  המגזר הפרטי בשיטת , 1999בשנת 
ויי  אלה הגדילו את ושינ, העלתה כי לאחר שנחת  החוזה ע  הזכיי  נעשו בו שינויי  כמה פעמי 

 הזכיי  ואת הסיכוני  הכספיי  שקיבלה עליה בכל הנוגע לביצוע התחייבויות המדינה כלפי
 .הפרויקט

לפני החתימה על חוזה הזיכיו  היה על המדינה להקפיד על בדיקה , לדעת משרד מבקר המדינה
 להבטיח שלאחר כדי, ההנדסית והמשפטית, יסודית של הכרו$ בחתימת החוזה מהבחינה הכלכלית

ולמנוע מצב שבו תיאל. המדינה לשאת במקו  הזכיי  , חתימתו כמעט לא יהיה צור$ בשינויי 
נוכח הבקשות החוזרות ונשנות . בסיכוני  הכרוכי  בביצוע חלקו בפרויקט ובנטל מימונו והקמתו

רמי  היה על המינהלה להביא את הנושא לפני הגו, של הזכיי  לדחות את המועדי  שנקבעו לו
הבכירי  בגופי  האחראי  לפרויקט כדי שיבחנו את הסיבות לכ$ ואת השפעת הדחיות על המש$ 

 גורמת נזק כלכלי גדול למשקהפרויקט שהתמשכות  יש לזכור .הפרויקט ויחליטו כיצד לפעול
 .עירמשקי הבית ולמגזר העסקי במטרד לו

לבחו  את הסיבות ,  לפרויקטהאחראי , המינהלה והעירייה, משרד התחבורה, על משרד האוצר
למנוע פיגורי  נוספי  וגידול לקחי  כדי מכ$ ולהפיק בביצוע הפרויקט שהביאו לפיגור הגדול 

 .  בעתיד ובביצוע פרויקטי  דומי ובהמש$ ביצועבעלויות 
שהביא , על המדינה לבחו  ג  את אופ  טיפולה בחלק הפרויקט שהיא הייתה אחראית לביצועו

 . מתקציב המדינה המיועד לולחריגות גדולות
 הוא שתקציב הפרויקט .B.O.T מקובל להניח שאחד היתרונות של ביצוע פרויקט בשיטת ה

ולכ  ההסתברות לחריגה מתקציב זה , שבמימו  המדינה המועבר לזכיי  נקבע במכרז וידוע מראש
מבח  ואול  ממצאי הביקורת מלמדי  שההנחה לא עמדה במקרה זה ב. אמורה להיות נמוכה

לנוכח הליקויי  שהועלו לעיל בהשגת המימו  על ידי , לדעת משרד מבקר המדינה. המציאות
וההסתברות , בעבודות התכנו  ובעבודות הביצוע של פרויקט הרכבת הקלה בירושלי , הזכיי 

על משרדי האוצר , הגדולה לחריגות מתקציב המדינה שנקבע להשתתפות בעלויות הזכיי 
א דיחוי א  נכו  להמשי$ במודל העבודה הזה של שיתו  המגזר הפרטי והתחבורה לבחו  לל

 אילו שיפורי  יש להנהיג במודל כדי שהמדינה תפיק ממנו  וא  כ  , בפרויקטי  של פיתוח תשתיות
  . יתרו 
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 מ "תחרות במשק הגפ
הוא תערובת של גזי  פחממניי  ומיוצר ) מ או גז" גפ להל  (גז פחממני מעובה 

מ במשק הישראלי משמש לתעשייה "הגפ. בתהלי  זיקוקו של הנפט הגולמי
מ במשק " מהגפ70%  יוצרו כ2006  ו2005בשני  . ולצרכי  ביתיי  ומסחריי 

על פי נתוני משרד האוצר . ל" ממנו יובאו מחו30% וכ,  באר%בשני בתי זיקוק
 מיליארד 2.4 מ הישראלי נאמד בכ"היק( המכירות בשוק הגפ, 2007מאוקטובר 

מ " חברות שלה  רישיו  לשיווק גפ24 פעלו במשק 2007בתחילת שנת . ח בשנה"ש
מה  ארבע חברות גז וכ  חברה בת של אחת ).  חברות הגז או ספקי הגז להל  (

 במשק הישראלי ובאספקה למשק 92% החזיקו יחד בנתח שוק כולל של כ
  . הפלסטיני

 פעולות הביקורת
פעולות לקידו  התחרות בענ  ,  בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי 2007אוקטובר  בחודשי  מאי

, ) המשרד או משרד התשתיות להל  (הבדיקה נעשתה במשרד התשתיות הלאומיות . מ"הגפ
  .ברשות ההגבלי  העסקיי  ובמכו  התקני , במשרד להגנת הסביבה, וצרבמשרד הא

 עיקרי הממצאי 
ואינו מטופל במרוכז בידי גור  אחד שיש לו , מ מטופל בידי כמה גורמי  במשרד"נושא הגפ .1

 . ראייה מערכתית כוללת
 ולהביא נועדה בעיקר ליצור תחרות בענ , 1989שהוחל בביצועה בשנת , הרפורמה במשק הגז .2

וכי בפועל , נמצא כי הצעדי  שננקטו לצור' כ' היו חלקיי . לידי ייעולו מנקודת הראות של הצרכ 
נעשו שינויי חקיקה , 2007בסו  שנת , לאחר מועד סיו  הביקורת. לא הושגה מטרת הרפורמה
ובי  היתר נקבעו הוראות המקלות על הצרכני  לעבור מספק גז אחד , שמטרת  הגברת התחרות

 . לספק אחר
עקב כ' . ספקי הגז אינ  מחויבי  לדווח למשרד על כמויות הגז שה  מספקי  לצרכניה  .3

לפקח על חברות בעלות רישיו  ספק גז כדי למנוע מה  לרכוש מבתי זיקוק גז  המשרד מתקשה
בכמות גדולה מהכמות שעליה  לספק ללקוחות ולספק אותו לעברייני  העוסקי  בתחו  א  שאינ  

 .שי  לעשות כ מור
והאתרי  שהוקמו או הורחבו לאחר מכ  , מ באר*" נסגרו חלק מאתרי אחסו  הגפ2001משנת  .4

בייחוד במרכז , עקב כ' יש מחסור בכושר אחסו . היו בעלי כושר אחסו  קט  בהרבה מאלה שנסגרו
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גידול מ וגור  סיכו  בטיחותי עקב "הדבר פוגע בתפעול מערכת החלוקה של גפ. האר* ובצפונה

. מ בעת שגרה ובשעת חירו "וא  עלול לפגוע באספקת הגפ, במספר המכליות הנעות בכבישי 
. מ והדבר מקשה עליה  להגדיל את היק  פעילות "לחברות הגז הקטנות אי  הסדרי  לאחסו  גפ

והוא , מ מגבלות פריקה במזג אוויר קשה"למתק  הפריקה העיקרי שבאמצעותו מתבצע ייבוא הגפ
, )אחסו (מ " הכי  המשרד הצעת תכנית אב למשק הגפ2007בתחילת שנת . וקדי הצריכהרחוק ממ

אול  לא , מ ומתקני פריקה נוספי "ובה נקבע שיש לעשות בדיקות כדי לאתר אתרי אחסו  לגפ
 . נקבעו שלבי התכנית ומועדי ביצוע 

לאחר שהוקמו . מ שהוקמו בשנות השבעי  באזור באר שבע"לשתי חברות גז מתקני מילוי גפ .5
, לפי מסמכי משרד התשתיות והמשרד להגנת הסביבה. המתקני  נוספו מבני מסחר ותעשייה באזור

, טיפול  של משרד התשתיות. גרמה הקרבה למתקני הגז סיכוני  בתחו  הבטיחות ואיכות הסביבה
 המשרד להגנת הסביבה ועיריית באר שבע בנושא נמש' שני  ועדיי  לא הסתיי  בעת סיו 

 . הביקורת
נמצאי  שני בתי )  " בז להל  (מ "בעקבות הפיצול וההפרטה של חברת בתי זיקוק לנפט בע .6

ואילו ,  "נשאר בבעלות בז) ח" בז להל  (בית הזיקוק בחיפה : הזיקוק באר* בבעלות שתי חברות
 שהיא ,שחברת פזגז, מ" לפז חברת הנפט בע2006נמכר בשנת ) א" בז להל  (בית הזיקוק באשדוד 

מ ג  למשק " החלה פזגז לספק גפ2007בשנת . נמצאת בבעלותה, מ"חברה גדולה לשיווק גפ
מ "  ג  מפעל בתחו  הפטרוכימיה וחלק מהגפ"בבעלות בז. ונתח השוק שלה גדל, הפלסטיני

מ על מנת "על משרד התשתיות לעקוב אחר ההתפתחויות בשוק הגפ. ח מסופק לו"שמייצר בז
 .מת בו תחרותלוודא כי אכ  מתקיי

משרד התשתיות ).  התק  להל  (מ והרכבו " גובש תק  ישראלי בעניי  איכות הגפ2001בשנת  .7
, מ" בגפ1הסכי  כמה פעמי  לדחות את מועד היישו  של חלק התק  בעניי  תכולת האולפיני 

 ליולי 2007 נדחה באפריל 2003ומועד היישו  המלא של חלק זה שנקבע לראשונה לאוקטובר 
2008 . 

 נמצאו כמה 2006מ והרכבו שהחל המשרד לעשות בסו  שנת "בבדיקות בעניי  איכות הגפ .8
 .אול  המשרד כמעט שלא נקט צעדי  לטיפול בנדו , מקרי  של חריגות מהתק 

. מ ועל עלויות השירותי  הכרוכי  באספקתו"לציבור הצרכני  אי  מידע נגיש על מחירי הגפ .9
פרסו  . וה  אינ  עושות זאת ביזמת , חברות שיווק הגז לפרס  מידע כזהמשרד התשתיות לא דרש מ

  .מידע כאמור עשוי לתרו  לקידו  התחרות ולהורדת מחירי 
 סיכו  והמלצות

חשוב שיהיו בידיו , לצור' יצירת תחרות ושיפור המעקב והבקרה של המשרד על הפעילות בענ 
על איכות השירות , ק ולצרכ  ועל הרווחיות בענ מ לחברות השיוו"נתוני  עדכניי  על עלויות הגפ

 . של החברות ועל מעבר צרכני  מספק לספק
מ ולהבטיח "על המשרד להגביר את האכיפה כדי למנוע עבריינות בתחו  הפעילות במשק הגפ

פעולות אלה חשובות ה  משו  שיש למלא בקפידה את . מ"שהחברות יעמדו בדרישות תק  הגפ
 .ו  שיש בה  כדי לצמצ  סיכוני  בתחו  הבטיחות ואיכות הסביבהדרישות החוק וה  מש
__________________ 

 .מ"פאולפיני  ה  פחמימני  בלתי רוויי  וה  אחד ממרכיבי הג  1
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האוצר והגנת הסביבה יפעלו ביתר נחישות להסרת חסמי  המונעי  , מ  הראוי שמשרדי התשתיות
לפתרו  בעיית האחסו  של , בי  היתר, לצור' כ' עליה  לפעול. מ"תחרות של ממש במשק הגפ

 .סביבהמ ולאכיפת הוראות הבטיחות ואיכות ה"גפ
על המשרד להביא לידיעת הציבור שהוא רשאי לבחור בי  ספקי גז שוני  ולפרס  מידע רב ככל 

בי  היתר ראוי שהמשרד ישקול לדרוש . האפשר על השירותי  שה  מספקי  ועל המחירי  בשוק
כדי לתרו  לשיפור איכות השירות ולהוריד , מ"מספקי הגז לפרס  מחירוני  לשירותי  בתחו  הגפ

ובייחוד , בפעולות לקידו  התחרות יהיה כדי להועיל לכלל האוכלוסייה.  המחיר לצרכ  הביתיאת
, יחסית לכלל הוצאות משק הבית שלה , מ"ששיעור הוצאותיה  על גפ, לשכבות המבוססות פחות

  . גבוה בהרבה מזה של השכבות המבוססות
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 היערכות לשעת חירו  
 בתחומי תשתיות האנרגיה והמי 

תלויי  , היערכותו ופעולתו התקינה של משק המדינה בעת רגיעה ובעת חירו 
 שה   דלק לסוגיו ומי  , של חשמל, ככל האפשר, בהספקת  הסדירה, בי  היתר

 קבעה הממשלה כללי  להיערכותו ולהסדרת 1986ביולי . מוצרי תשתית חיוניי 
, על פי החלטה זו). ח" מל להל  (תו של משק המדינה לשעת חירו  פעילו

בראש . ח"להפעיל את כל מער$ המל) ע" ומ להל  (ח עליונה "הוסמכה ועדת מל
) ח" שע להל  (האחריות על ההיערכות לשעת חירו  . ע עומד שר הביטחו "ומ

  ל  לה(בתחומי תשתיות האנרגיה והמי  היא בידי משרד התשתיות הלאומיות 
. ולמי ) חשמל(לכוח , שהקי  לש  כ$ רשויות ייעודיות לדלק, )המשרד

על המפעלי  החיוניי  שבתחו  , בי  השאר, הרשויות הייעודיות אחראיות
  .סמכויותיה 

 פעולות הביקורת
ח של הרשויות " בדק משרד מבקר המדינה את ההיערכות לשע2007ספטמבר  בחודשי  אפריל

הרשות , ) הרשות הייעודית לדלק להל  (הרשות הייעודית לדלק וגז : שרדהייעודיות שבאחריות המ
ברשות הממשלתית למי  ולביוב , הבדיקה נערכה במשרד. הייעודית לכוח והרשות הייעודית למי 

ובמקורות חברת ) י" חח להל  (מ "בחברת החשמל לישראל בע, ) הרשות הממשלתית למי  להל  (
ברשות , ח ארצי שבמשרד הביטחו "בדיקות השלמה נעשו במטה מל).  מקורות להל  (מ "מי  בע

  . חשמל וברשות הספנות והנמלי  שבמשרד התחבורה לשירותי  ציבוריי  
 עיקרי הממצאי 

על כל רשות ייעודית להכי  תרחיש ייחוס ענפי הנגזר מתרחיש , 1ח ארצי"לפי נוהלי מטה מל .1
שרק , ח ארצי עולה"ממסמכי מטה מל. ת אב ענפיתוממנו יש לגזור תכני, ח"ייחוס כולל של מל

במועד סיו  .  אושר תרחיש ייחוס כולל מעודכ  בעקבות מלחמת לבנו  השנייה2007בסו% שנת 
התבססו תרחישי הייחוס הענפיי  ותכניות , ) מועד סיו  הביקורת להל   (2007ספטמבר , הביקורת

ח שהיה מעודכ  "רחיש הייחוס הכולל של מללכוח ולמי  על ת, האב של הרשויות הייעודיות לדלק
 .2001לשנת 

כדי לקיי  אספקת דלקי  , הממשלה מוסמכת לקבוע הסדרי  להפעלת המשק במצב חירו  .2
:  לחוק יסוד39ח מכוח סמכותה הכללית על פי סעי% "ולהתקי  תקנות שע, ושירותי  חיוניי 

המקנה סמכויות לשר התשתיות , אלהשאינו נסמ) על תקנות , אול  אי  הסדר ייחודי. הממשלה
להורות על , ולמנהל מינהל הדלק במשרד שהוא ראש רשות הדלק)  שר התשתיות להל  (הלאומיות 

שינויי  או קדימויות באספקת שירותי  חיוניי  במשק הדלק בראייה כלל משקית ג  כשלא הוכרז 
ש פרק מיוחד שבו נקבעו  הוקד2007בתזכיר של הצעת חוק משק הדלק מינואר . על מצב חירו 

__________________ 
‰ÔÂ ·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ , ח ראו דוח מבקר המדינה"בעניי  ביקורת על מער  מל  1

‰ÈÈ ˘‰)  81 73' עמ, )2007יולי. 
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1997הממשלה החליטה על חקיקת חוק זה בינואר . סמכויות במצבי  של כשל וחירו  במשק הדלק

 2007נוסח מעודכ  של תזכיר הצעת החוק הועבר בינואר . והמשרד מטפל בהצעת החוק זה שני , 
רת לא העבירו אול  עד מועד סיו  הביקו, לעיונ  של משרדי ממשלה וגופי  רלוונטיי  נוספי 

 . את הערותיה ) בעיקר משרד המשפטי  ומשרד האוצר(כמה מה  
תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית (על פי חוק ההסדרי  במשק המדינה  .3

מוסמ) שר התשתיות לקבוע את מלאי הדלק הנדרש למשק , 2001 א"התשס, )2001לשנת הכספי  
 התקי  שר 2001בשנת ". במקומות ובתנאי  לכלל הדלק או לסוגיו, בשיעורי , בכמויות", המדינה

 לא תיק  שר 2007עד סו% נובמבר . התשתיות תקנות הקובעות את רמות המלאי הביטחוני במדינה
 של 2007התשתיות את התקנות הנוגעות לכמות המלאי הביטחוני בעקבות המלצותיה מאוגוסט 

. ועדה התחשבו בי  היתר בלקחי מלחמת לבנו  השנייההמלצות הו. ועדת מלאי  מקצועית שמינה
על , למועד סיו  הביקורת, מאחר שהתקנות לא שונו מבוססות רמות מלאי הדלק הביטחוני התקפות

 .2001התקנות משנת 
לפיכ) אי  ).  מכליות להל  (אי  בבעלות גור  ישראלי או בשליטתו אניות להובלת דלקי   .4

מתוק% סמכותו לפי החוק להארכת תוקפ  של תקנות שעת , רשאילמשק מכליות ששר התחבורה 
ח לשנע בה  דלקי  אל "להורות בשע, 1973 ג"התשל, ]נוסח משולב) [פיקוח על כלי שיט(חירו  

לא הורה מנהל מינהל הדלק לחברת בתי זיקוק , על א% חסרונ  של מכליות כאלה. המדינה וממנה
 2007א% שניתנה לו סמכות לכ) בצו מינואר ,  לצור) זהלהפעיל אניות)  " בז להל  (מ "לנפט בע

מנהל מינהל הדלק ג  לא פעל .  "בעניי  שמירת אינטרסי  חיוניי  של המדינה לקראת הפרטת בז
 בעניי  שמירת אינטרסי  חיוניי  של המדינה בבתי הזיקוק 2006לקבל סמכות דומה בצו מיולי 

ג  את גיבוש  של צוותי ימאי  ישראליי  בעת היעדר מכליות מונע . באשדוד לקראת הפרטת 
 .ח"כדי להכשיר  במיומנויות המקצועיות הדרושות להפעלת  של מכליות בשע, שגרה

הרכב זה . י"וחלק ניכר מחבריה ה  עובדי חח, י הוא ראש הרשות הייעודית לכוח"ל חח"מנכ .5
,  בבואו לקבל החלטות,משו  שמטבע הדברי , עלול ליצור מצב אפשרי של אינטרסי  מנוגדי 

כאשר אלה אינ  תמיד עולי  בקנה אחד ע  , עלול הרכב זה לשקול ג  שיקולי  עסקיי  של החברה
 .האינטרסי  החיוניי  של המדינה

 משרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות הפועלת במסגרתו וכ  הוועדה הבי , המשרד .6
שפעת  של השינויי  המבניי  המתוכנני   לא בחנו את ה2משרדית לשינויי  מבניי  במשק החשמל

 .ח"במשק החשמל על היערכותו בשע
 במתקני מקורות חברת 2007 2005ביקורות שנערכו מטע  הרשות הייעודית למי  בשני   .7

ללא מעורבות של גורמי  , נעשו בידי עובדי מקורות בלבד, שה  מפעלי  חיוניי , מ"מי  בע
ועלול ליצור מצב אפשרי של , ח"רת כזה מנוגד לאמור בנוהל מלהלי) ביקו. חיצוניי  בלתי תלויי 

 . ניגוד ענייני 
. ח" החליטה הרשות הממשלתית למי  על הקמת עתודות בקבוקי מי  לשע2006בדצמבר  .8

אי  למדינה מלאי של בקבוקי מי שתייה לחלוקה , 2007נכו  למועד סיו  הביקורת בספטמבר 
טר  נקבע הסדר כספי לשיפוי , כמו כ .  באספקת המי לאזרחי  במקרה של תקלות חמורות

 במקרה שהמדינה תרצה לעשות שימוש במלאי הבקבוקי  שלה   המפעלי  לייצור מי  מינרליי
  . בעת מחסור

__________________ 
ובמועד מאוחר יותר , בת ממשלתיות י לכמה חברות"פיצול של חח, בי  היתר, השינוי אמור לכלול  2

 .הפרטה חלקית או מלאה שלה 
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 סיכו  והמלצות
יש תפקיד מרכזי , ח ארצי"בסיוע מטה מל, למשרד ולרשויות הייעודיות הפועלות באחריותו

בשני  האחרונות נעשתה עבודה רבה כדי . שק המדינה בעת חירו בהיערכותו ובהפעלתו של מ
י "ח של הרשויות הייעודיות שבאחריות משרד התשתיות ושל חח"לשפר את ההערכות לשע

ח ארצי "ע  זאת עדיי  יש נושאי  מהותיי  רבי  הדורשי  טיפול מהיר מצד מטה מל. ומקורות
  . ח"הכוח והמי  לשע, נדרשת במשקי הדלקכדי להבטיח את ההיערכות ה, והרשויות הייעודיות

יש לדאוג לכ) שבעקבותיו , 2007בסו% דצמבר , ח"נוכח אישור תרחיש הייחוס המעודכ  של מל
מ  הראוי לקד  את הלי) החקיקה , כמו כ . יוכנו ויאושרו בהקד  תרחישי ייחוס ותכניות אב ענפיי 

יש לתק  את התקנות . של כשל וחירו כולל סוגיית הסדרתו במצבי  , להסדרת נושא משק הדלק
ח ואת היערכות "להסדיר את עניי  ההובלה הימית של דלקי  בשע; בעניי  מלאי הדלק הביטחוני

  .משק החשמל בעקבות השינויי  האמורי  לחול בו



 
 



          
 פרק שלישי

 

  מוסדות המדינה ותאגידי 
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 תשלו  קצבאות נכות
מקנה , ) החוק להל   (1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 

 שני! וטר! הגיע לגיל 18זכאות לגמלאות נכות לתושב ישראל שמלאו לו 
 להשתכר מעבודה או ממשלח שנקבעה לו נכות רפואית ואי  לו הכושר, פרישה

או שכושרו ,  מהשכר הממוצע במשק25% יד ואינו משתכר סכו! השווה ל
סכו! .  או יותר עקב הנכות50% להשתכר וכ  השתכרותו בפועל הצטמצמו ב

הכושר להשתכר שנקבעה למבוטח ועל פי  קצבת הנכות נקבע על פי דרגת אי
 . מספר התלויי! בו

קצבאות נכות בסכו! )  המוסד להל  (וח לאומי  שיל! המוסד לביט2006בשנת 
  .  זכאי!178,000 ח לכ" מיליארד ש5.59כולל של 

 פעולות הביקורת
 סקר משרד מבקר המדינה נתוני  הנוגעי  לענ  נכות כללית שהוצגו 2007יולי  בחודשי  אפריל

 בדוח אקטואר המוסד ובח  את משמעות  וברר את הסיבות להפסקת פיתוחה של מערכת
כמו כ  בדק משרד מבקר המדינה במטה ענ  נכות כללית שבמשרד הראשי . ממוחשבת חדשה לענ 

הביקורת על הכנסות המבוטחי  ובני זוג  ותשלו  : של המוסד ובסניפי המוסד את הנושאי  האלה
; ל"תשלומי קצבת הנכות לזכאי  השוהי  בחו; לרבות התוספות עבור תלויי , קצבת הנכות

צוע חלוקתה של קצבת הנכות של מבוטחי  השוהי  במוסדות וגו  ציבורי נושא והמעקב אחר בי
  . ביותר ממחצית הוצאות החזקת  בה 

 עיקרי הממצאי 
 של ענ  נכות 1שיעור הכיסוי הקופתי, 2005לפי דוח אקטואר המוסד שצור  למאז  המוסד לשנת 

שלוש (קבעה מועצת המוסד פחות מהשיעור המזערי ש,  שני 1.4 היה 2005כללית בסו  דצמבר 
 . 2)שנות כיסוי

__________________ 
בהתחשב בעליית מדד , מי הענ  במש  השנההיחס בי  יתרת נכסי הענ  בסו  השנה לס  כל תשלו  1

 .המחירי  לצרכ  במש  השנה
 והמועצה אישרה אותה מחדש בהמלצת 1979את רמת הכיסוי הקופתי קבעה מועצת המוסד בשנת   2

 . 1986ועדת כהנא בשנת 
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אילנה ' לית לגמלאות גב"ר יגאל ב  שלו  והסמנכ"ל המוסד ד" החליטו מנכ2006בדצמבר 
כיוו  ,  להפסיק את המש+ פיתוחה של מערכת ממוחשבת חדשה לענ  נכות כללית3שרייבמ 

ח " מיליו  ש30 ו כ והושקעו ב1999פיתוח המערכת החל באפריל . שפיתוחה לא התקד  כמתוכנ 
לרבות , נמצא כי הפסקת פיתוח המערכת האמורה נגרמה בשל ניהול כושל. בערכי  נומינליי 

 . היעדר בקרה ופיקוח בזמ  אמת
למקצת  ; למקצת המבוטחי  שיל  המוסד קצבת נכות א  שעל פי הכנסת  ה  לא היו זכאי  לה

ולמקצת  ; כאי  לה על פי הכנסת הוא שיל  קצבת נכות גדולה או קטנה מהקצבה שה  היו ז
שיל  תוספת תלויי  שה  לא היו זכאי  לה משו  שלתלוי שבעבורו שולמה הייתה הכנסה גדולה 

ממצאי  אלה מצביעי  על ליקויי  בבדיקות שעושה המוסד בנוגע . מההכנסה המותרת לעניי  זה
 . להצהרות המבוטחי  והתלויי  בה  בדבר הכנסת 

סד מתנה את המש+ התשלו  של תוספת תלויי  בעד ילדי  שכבר מלאו לה  אג  נכות כללית במו
בהגשת אישורי  על , ל או בשירות לאומי"תיכונית או משרתי  בצה  הלומדי  במסגרת על18

הגשת האישורי   יש שבגלל אי. 4א  שהמידע מתקבל במוסד, לימודיה  או שירות  כאמור
 תוספת תלויי  עבור ילדי  כאמור א  שהיו זכאי  האמורי  לא שיל  המוסד למקבלי קצבת נכות

ויש שהמוסד המשי+ לשל  למבוטחי  תוספת תלויי  עבור ילדיה  א  שפקעה זכאות  ; לקבלה
לחלק מהמבוטחי  לא שיל  . ל או מהשירות הלאומי"לתוספת משו  שהילדי  כבר השתחררו מצה

 .  תביעת  לקצבת נכותהמוסד תוספת תלויי  עבור ילד שנולד לה  לאחר מועד הגשת
באותו חודש נקבע .  לא שולמה תוספת תלויי  למקבלי קצבת נכות שה  חברי קיבו/1999עד יוני 

נמצא כי למקצת . כי יש לחשב את קצבת  כמקובל לגבי יתר המבוטחי  הרשומי  במערכת נכות
מוסד את לא שיל  ה, שלכאורה היו זכאי  על פי נתוניה  לתוספת תלויי , המבוטחי  האלה

 . התוספת
למקצת מקבלי קצבת נכות שיל  המוסד תוספת תלויי  עבור ב  זוג או ילד המקבל קצבה מכוח 

 .בזכותו של אד  המקבל קצבה, ובכלל זה תוספת תלויי , עצמו א  שלפי החוק אי  לשל  קצבה
ת מידע ועקב כ+ אי  לאג  נכות כללי, ל לקוי"המעקב של המוסד אחר מקבלי קצבה היוצאי  לחו

ביצוע מעקבי  לאיתור מקבלי קצבה שעזבו את האר/  אי. ל"על כל מקבלי הקצבה השוהי  בחו
בנסיבות אלה יש שהמוסד . אינו מאפשר למוסד לבדוק א  ה  זכאי  להמשי+ ולקבל את הקצבה

 . משל  קצבאות נכות ג  למי שאינ  זכאי  לקבל 
לגופי  ציבוריי  המממני  את שהיית  של המוסד מעביר , לפי החוק והתקנות שהותקנו על פיו

לאחר ששיל  חלק ממנה למבוטחי  , מבוטחי  במוסדות חלק מהקצבה שהמבוטחי  זכאי  לה
נמצא כי לא תמיד המוסד מקבל מידע מהגופי  הציבוריי  על מקבלי קצבת נכות . ולתלויי  בה 

לשל  לה  גמלאות שבשל ועקב כ+ הוא אינו מחלק את קצבת  וכ  ממשי+ , השוהי  במוסדותיה 
  . שהיית  במוסד ה  אינ  זכאי  לה 

 סיכו  והמלצות
קדי  שמה  עלו הליקויי  שתוארו ְפעל פי אומד  סטטיסטי שהתבסס על המדגמי  האקראיי  והִמ

 שיל  אג  נכות כללית במוסד לחלק מהזכאי  לקצבת נכות תשלומי יתר בסכו  2007עד יולי , לעיל
 . ח" מיליו  ש32.68 ח ותשלומי חסר בסכו  של כ"ליו  ש מי28.83 כולל של כ

__________________ 
 .2004לית לגמלאות מונתה לתפקידה בספטמבר " והסמנכ2004ל המוסד מונה לתפקידו בפברואר "מנכ  3
 ).פע  בשנה(וממשרד החינו  ) פע  בחודש(ל "מידע מצה, בי  היתר, במוסד מתקבל  4
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על המוסד לנקוט צעדי  כדי לעמוד בשיעור הכיסוי הקופתי , כדי למנוע גירעו  בענ  נכות כללית
 . המזערי שקבעה מועצת המוסד ולהבטיח שג  בעתיד יוכל להמשי+ לשל  גמלאות נכות לזכאי 

כדוגמת המערכת הממוחשבת החדשה לענ  נכות , תמ  הראוי שפיתוח מערכות ממוחשבות מורכבו
ילווה בבקרה ופיקוח שוטפי  שיאפשרו להערי+ בזמ  אמת א  הפרויקט מתקד  בהתא  , כללית

בהתבסס על המידע , להפיק לקחי  כדי לתק  ליקויי  ולהערי+ מחדש אחת לפרק זמ  קצוב, ליעדי 
 . א  כדאי להמשי+ בביצוע הפרויקט, שהצטבר

מ  הראוי שהמוסד ,  ככל האפשר מת  תשלומי יתר או תשלומי חסר למקבלי קצבת נכותכדי למנוע
יפעל לשיפור הקישורי  בי  המערכת הממוחשבת של אג  נכות כללית לבי  מערכות אחרות במוסד 

 . ומחוצה לו
על המוסד לקבל מידע שוט  ממשרד הבריאות וממשרד הרווחה על מקבלי קצבת נכות השוהי  

הדבר יאפשר לו לבדוק א  הקצבה מחולקת כנדרש . בבעלות גופי  אלה או בפיקוח במוסדות ש
ובה  גמלה לשירותי  , וא  המבוטח עדיי  זכאי לגמלאות אחרות, בחוק בינ  לבי  המבוטח

   .ולהפסיק לשל  את הגמלאות למי שאינ  זכאי  לה , מיוחדי 
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 פרויקט הקמת מתקני ספורט למשחקי כדור 
 Pitch UEFA Golden Jubilee (1למשחקי כדור' פי  פרויקט הקמת מתקני מיני

Mini (ביזמת התאחדות הכדורגל האירופית 2004 החל ב )  ההתאחדות  להל 
תאחדויות  הה52 ההתאחדות האירופית החליטה לתת לכל אחת מ). האירופית

, )ח" מיליו  ש3.5 כ(החברות בה מענק בסכו  של מיליו  פרנקי  שוויצריי  
 המגרשי  או  להל  (שישמש להקמה של מתקני ספורט למשחקי כדור 

 . עממית נגישי  לציבור שיסייעו לפיתוח פעילות ספורט קהילתית) המתקני 
) ההתאחדות  להל  (ר ההתאחדות לכדורגל בישראל " פנה יו2005בפברואר 

וביקש ממנה להשתת' )  המועצה להל  (למועצה להסדר ההימורי  בספורט 
בפרויקט הקמת המתקני  ולאפשר בכ) את הגדלת מספר המתקני  שיוקמו 

המועצה נענתה לבקשה וסיכמה ע  ההתאחדות סיכו  עקרוני שלפיו . במסגרתו
, ח" מיליו  ש20 מתקני  בהיק' כספי כולל של 100 ייבנו ברחבי האר  יותר מ

בי  (ח תשל  המועצה ואת יתר הכספי  תשל  ההתאחדות " מיליו  ש15מה  
המועצה ג  החליטה כי היא ). באמצעות המענק מההתאחדות האירופית, היתר

והרשויות המקומיות , וההתאחדות יישאו בכל ההוצאות של הקמת המתקני 
התקשרה ע  המועצה . יישאו בהוצאות הכנת התשתית למתקני  ותחזוקת 

לש  ביצוע ) ל" המשכ להל  (החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטו  המקומי 
  . מכרז לרכישת המתקני  ולהתקנת  ולש  ניהול הפרויקט

 פעולות הביקורת
.  בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  היבטי  אחדי  של הפרויקט2007אוגוסט  2006בנובמבר 

בי  היתר נבדקו דר! קבלת ההחלטות של כל אחד . ל"כבמועצה ובמש, הבדיקה נערכה בהתאחדות
הפעולות שביצע כל אחד מה  וההתקשרויות שנעשו במסגרת , מהגורמי  השותפי  בפרויקט

  .הפרויקט
 עיקרי הממצאי 

למזכירות , ה מנח 'מר איצ, ר ההתאחדות שכיה  בעת ביצוע הפרוייקט"המידע שמסר יו .1
המזכירות לא שותפה בהחלטה . ט היה חלקי ולא מדויקההתאחדות ולהנהלתה בעניי  הפרויק

__________________ 
 .   וכדורסלכדור ע, כדור יד, המתקני  ה  מגרשי  משולבי  בעלי דשא סינתטי למשחקי קט רגל  1
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ר מסר לה דיווח בעניי  זה רק "והיו, להרחיב את הפרויקט ולבצע את הפעולות הקשורות בכ!

 .בדיעבד
ר ההתאחדות כי ההתאחדות תתקצב את "כבר בשלב הפנייה הראשונית למועצה התחייב יו .2

 3.5 ההקצבה של ההתאחדות האירופית בס! כשבכללו , ח" מיליו  ש5הפרויקט בסכו  כולל של 
ח ממקורותיה " מיליו  ש1.5 א' שההתאחדות הייתה מחויבת לתקצב את הפרויקט ב. ח"מיליו  ש
 .היא לא דאגה למקור תקציבי להתחייבות זו, העצמיי 

. גו' ציבורי יכול לקבל עליו התחייבות כספית רק לאחר שהובטחו המקורות התקציביי  לכ! .3
 היה על ההתאחדות לחתו  על הסכ  ע  ההתאחדות האירופית שיבטיח לה את המענק לפני על כ 

כשנה וחצי לאחר קיומה של הפגישה , 2006רק באוקטובר . פנייתה למועצה לש  הרחבת הפרויקט
ח וכשנה וחודש לאחר " מיליו  ש5שבה התחייבה ההתאחדות לפני המועצה להשקיע בפרויקט 

חתמה ההתאחדות על הסכ  ע  , ל לש  ביצוע הפרויקט"ה למשכחתימת הסכ  בי  המועצ
ההתאחדות האירופית בעניי  הקמת המגרשי  במסגרת הפרויקט וקבלת המענק בס! מיליו  פרנקי  

 2007תכליתיי  עד דצמבר   מתקני  רב105ההתאחדות התחייבה להקי  , על פי ההסכ . שוויצריי 
שניהלה את ' ל ע  חברה א"כמי  של המשכל ובהס"א' שבהסכמי  של המועצה ע  המשכ

לנוכח קצב , זאת ועוד. הפרויקט לא מצויני  מספר המתקני  שיוקמו בפרויקט ומועד סיו  הקמת 
ההתקדמות של הפרויקט יכלה ההתאחדות לדעת במועד החתימה שלא תוכל לקיי  את 

 . התחייבותה
נעזרת המועצה ) קני ספורטמת(לש  קבלת החלטות לגבי תמיכה בתשתיות יסוד בספורט  .4

ל "מנכ, בוועדה חברי  מספר מחברי מליאת המועצה).  הוועדה להל  (בוועדת קר  המתקני  
הנהלת , לפי נוהלי המועצה. ל הכספי  של המועצה וחשב הקר "סמנכ, המועצה או ממלא מקומו

אופ  חלוקת וממליצה לוועדה על , קר  המתקני  עוסקת בקבלת בקשות להקצבות מהקר  ובמיונ 
 .החלטות הוועדה מובאות לאישור מליאת המועצה. ההקצבות למבקשי 

תהלי! קבלת החלטות תקי  מחייב בחינה של כמה חלופות והתחשבות ביתרונות ובחסרונות של כל 
והיא לא בחנה חלופות להצעות שהוצגו , בוועדה לא נעשה תהלי! קבלת החלטות ראוי. אחת מה 

איש מחברי הוועדה לא ביקש לקבל הבהרות . תקציבו ואופ  ביצועו, יקפוה, לפניה לגבי הפרויקט
לגבי אמות המידה שנקבעו לבחירת הרשויות המקומיות שייכללו בפרויקט ולגבי היק' השתתפות 

 . המועצה בעלות ההקמה של המתקני 
ל "להל  מנכ(מר שאול שניידר שכיה  בתקופת הפרוייקט , ל המועצה"מפע  לפע  עדכ  מנכ .5

אול  הדיווחי  שמסר היו קצרי  וחלקיי  , את חברי המליאה לגבי התקדמות הפרויקט, )המועצה
על חברי המועצה חלה חובת נאמנות לציבור ובכללה החובה . והתמקדו במספר המתקני  שהוקמו

לא נמצא כי . לשאול שאלות לגביה  ולוודא את אמיתות , לבחו  היטב את הנתוני  המוגשי  לה 
או לדעת כיצד ייפתרו הבעיות , ל"ברי המועצה ביקש לקבל פירוט בנוגע לנתוני  שמסר המנכמי מח

 . שדיווח עליה  או על מה מבוססת תחזיתו לגבי מספר המתקני  הצפוי ומועד סיו  הפרויקט
מ  הראוי שתכנית העבודה של המועצה תיגזר מתכנית : "20012 מבקר המדינה כתב בדוח מ .6

שתכי  המועצה בשיתו' ע  כל הגופי  האחרי  , חו  הקמת מתקני הספורטארצית כוללת בת
 . ")משרד המדע והרשויות המקומיות, מפעל הפיס(המתקצבי  הקמת מתקני ספורט 

  העלתה כי משרד המדע והמועצה עדיי  לא הכינו תכנית עבודה רב2007בדיקת המעקב באוגוסט 
עצה בעניי  הפרויקט לא התבססו על תכנית מכא  שהחלטות המו. שנתית להקמת מתקני ספורט

 .עבודה כזאת
__________________ 

2  ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ , 43' עמ ,2001מאי. 
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 אישרה מליאת המועצה את הפרויקט והחליטה כי המתקני  יוקמו ברשויות 2005במאי  .7
  להל  (רשויות מקומיות שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה : המקומיות לפי אמות המידה האלה

רשויות מקומיות שלא ; 7 1 3ליי כלכ סיווגה אות  כמי ששייכות לאשכולות חברתיי ) ס"הלמ
 5,000 רשויות מקומיות שיש בה  יותר מ; 20054 2003קיבלו מגרש משולב בסיוע המועצה בשני  

לסייע לאוכלוסיות החלשות : מהחלטת המועצה עולה שלפרויקט הייתה מטרה חברתית. תושבי 
 .לקבל מתק  משחקי  לשימוש חופשי

, נוס' על כ!. 7 1ס "הרשויות המקומיות שבאשכולות הלמבפועל המתקני  הוקמו רק בכמחצית מ
, כלכלי קשה ביותר שבה  נכללי  יישובי  שמצב  החברתי, )3 1(באשכולות הנמוכי  ביותר 

נמו! משיעור הרשויות המקומיות ) 36%(שיעור הרשויות המקומיות שהוקמו בה  מתקני  
מצב דומה נמצא ג  במועצות ). 55%(  שהוקמו בה  מתקני) 7 5(ס הגבוהי  יותר "באשכולות הלמ

נמו! משיעור ) 29%( שהוקמו בה  מתקני  3 1שיעור המועצות האזוריות מאשכולות : האזוריות
מכא  שהפרויקט לא ). 34%( שהוקמו בה  מתקני  7 5ס "המועצות האזוריות מאשכולות הלמ

 . הצליח להגיע במידה מספקת לשכבות החלשות הזקוקות לו ביותר
הלת המועצה לא דיווחה למליאת המועצה או לוועדה כי תקציב הפרויקט אינו מספיק לכל הנ .8

 . הרשויות שנמצאו זכאיות למתקני  על פי אמות המידה שנקבעו
ל ונציגי ההתאחדות כי תוק  ועדת היגוי "ל המשכ"מנכ, ל המועצה" קבעו מנכ2005במאי  .9

 .והודגש כי יגובש הסכ  בי  כל הצדדי , ני בקביעת מיקו  המתק, בי  היתר, לפרויקט שתעסוק
לפיכ! לא . ולא נחת  הסכ  בי  ההתאחדות ובי  המועצה, ועדת ההיגוי האמורה לא הוקמה

בהיעדר . יה  ההדדיות של ההתאחדות והמועצה בעניי  הפרויקטתמוסדרות במלוא  התחייבויו
י  א  תכנית הקמת המגרשי   הכספיות של הצדד הסכ  ג  לא ברור כיצד ימומשו התחייבויותיה

 . תבוצע בהיק' חלקי בלבד
כי שיעורי העמלות שגובה , בי  היתר,  נאמר2005ל מדצמבר "בדוח מבקר המדינה על המשכ .10

בהסכ  .  מעלות הפרויקט10.5% עד 1%ל בגי  עריכת מכרזי  ובגי  שירותי הניהול ה  "המשכ
קט תינת  מדי חודש בחודשו לפי מש! ל עבור ניהול הפרוי"דלעיל נקבע כי התמורה למשכ

ל בגי  עריכת המכרז וניהול הפרויקט עמלה " שילמה המועצה למשכ2007עד אוגוסט . הפרויקט
 . 25% בשיעור גבוה וחריג של כ

ל לביצוע הפרויקט היא לא בחנה את האפשרות להפריד בי  "לפני שהמועצה בחרה במשכ .11
ולכ  , גרשי  ובי  ההתקשרות לצור! ניהול הפרויקטההתקשרות לצור! ניהול המכרז להקמת המ

 . היא ג  לא בחנה הצעות של חברות אחרות העוסקות בניהול פרויקטי 
שניהלה את הפרויקט ', ל לחברה א"ל ובי  המשכ"בהסכמי  שנחתמו בי  המועצה למשכ .12

ספר על פי מש! הפרויקט ללא קשר למ' ל ולחברה א"נקבעה התמורה למשכ, ל"מטע  המשכ
בהסכ  ע  החברה ג  לא צוינו מספר המתקני  הכולל או מספר . המתקני  שיוקמו ומועדי הקמת 

בדר! זו לא בא לידי ביטוי אינטרס המועצה להגדיל . המתקני  שיוקמו בכל תקופה ומועדי הקמת 
 . ככל האפשר את מספר המגרשי  שיוקמו בתקציב נתו  ולקצר את זמ  הקמת 

לצור! ביצוע הפרויקט היא לא פנתה לחברות אחרות ' תקשרה ע  חברה אל ה"לפני שהמשכ .13
 . העוסקות בתחו  בבקשה שיציעו הצעות להתקשרות

נחת  לאחר שהחברה כבר ' ל לחברה א"משרד מבקר המדינה העלה כי ההסכ  בי  המשכ .14
ו של דר! פעולה ז. הועסקה בביצוע עבודות עבור הפרויקט וניתנה לו תחולה רטרואקטיבית

__________________ 
כלכלית של  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגת את הרשויות המקומיות לפי הרמה החברתית  3

 . היא הרמה הנמוכה ביותר1  היא הרמה הגבוהה ביותר ו10: אוכלוסיית התושבי  בה%
 .2005 2003ועצה בשני  מגרשי  משולבי  היו פרויקט קוד  של המ  4
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ל מחויבת בה  כגו' שחלי  עליו כללי "ל אינה עולה בקנה אחד ע  הנורמות שהמשכ"המשכ

 .והיא מעלה ספקות לגבי נאותות התשלומי  ששילמה ונוגדת סדרי מינהל תקי , המשפט הציבורי
ג  לאחר תו  התקופה שנקבעה בחוזה בלא שתנאי ' ל המשיכה להעסיק את חברה א"המשכ .15

במהל! הביקורת של משרד , 2007רק בפברואר . הוסכמו, שכר הטרחה שישול ובה  , ההעסקה
 .'סוכמה בי  הצדדי  התמורה שתקבל חברה א, מבקר המדינה

 אפשרויות להעסקת  של שני חברי מרכז הליכוד כמתאמי  2005המועצה בחנה בתחילת  .16
. קת מתאמי  בפרויקטיצוי  שלא נמצא במועצה מסמ! שבו עלה צור! בהעס. בפרויקט) יועצי (

) מר שאול שניידר(ל המועצה דאז "המלי0 מנכ, לאחר שהתברר כי המועצה אינה יכולה להעסיק 
העסיקה אות  ' וחברה א', ל העבירה את המלצתו לחברה א"המשכ. ל להעסיק  בפרויקט"למשכ

 .כמתאמי 
עקו' את המגבלות יש משו  ניסיו  ל, ל המועצה"בהמלצת מנכ' בהעסקת המתאמי  על ידי חברה א

החוקיות החלות על המועצה כגו' ציבורי והשפעה על גו' פרטי להעסיק  באמצעות חברה עמה 
 . התקשרה המועצה

הפרויקט היה , 2005ל ביולי "שגיבשו המועצה והמשכ, על פי תכנית העבודה של הפרויקט .17
אוגוסט ,  הביקורתבמועד סיו .  מתקני 108 לאחר הקמת  של 2006אמור להסתיי  באוקטובר 

תשעה ,  מתקני 68הוקמו רק , כעשרה חודשי  לאחר המועד המתוכנ  לסיו  הפרויקט, 2007
  . ל ניסו לקד  את הקמת יתר המתקני  המתוכנני "והמועצה והמשכ, מתקני  היו בתהלי! הקמה

 סיכו  והמלצות
  ג  למשחקי קט המיועדי( הקמת מגרשי  למשחקי כדור  ההזדמנות שנקרתה לפני ההתאחדות 

,  יצרה אפשרות לקידו  הכדורגל בקרב בני נוער במימו  חלקי של ההתאחדות האירופית ) רגל
 .בעיקר ביישובי  בפריפריה

חלו עיכובי  . מממצאי הביקורת עולה שההתאחדות והמועצה לא הפיקו את המרב מההזדמנות
,  ההתאחדות ורבי  בפרויקט ניכרי  בהקמת המגרשי  והליכי קבלת ההחלטות אצל הגורמי  המע

כספי  ניכרי  הוצאו . היו לקויי ,  לרבות הפעולות שבוצעו בעקבות ההחלטות ל "המועצה והמשכ
בחירת  של מתאמי הקמת המגרשי  ע  הרשויות ; על העסקת חברת ניהול ועל קידו  הפרויקט

י  האמורי  הממצא. המקומיות נעשתה שלא בהליכי  ראויי  ומנימוקי  פוליטיי  לכאורה
ג  המטרה החברתית . מצביעי  על כשל בתפקוד  של גופי  אלה בניהול הפרויקט ובפיקוח עליו

כלכליי  הנמוכי  ביותר הושגה  של הפרויקט לסייע לרשויות המקומיות שבאשכולות החברתיי 
 .באופ  חלקי בלבד

על המוסדות ,  נוכח חומרת חלק מהממצאי  והשאלות הנובעות מה, לדעת משרד מבקר המדינה
ל לבחו  ביסודיות את הסיבות לליקויי  אלה כמו ג  "המועצה והמשכ, המנהלי  של ההתאחדות

  .את התנהלות נושאי התפקידי  שהיו מעורבי  בפרויקט ולנקוט את כל הצעדי  המתחייבי  מכ!
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   מ"חברת החשמל לישראל בע

 התקשרויות לרכישת שירותי  בידי 
 אג  לוגיסטיקה ונכסי 

היא חברה ממשלתית ) י או החברה" חח להל  (מ "חברת החשמל לישראל בע
לחברה . ותקנותיו, 1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי , בי  היתר, וחלי  עליה

תיו הותאמו לחוק חובת שהוראו, ) נוהל ההתקשרויות להל  (נוהל התקשרויות 
י לספקי  במסגרת " הסתכמו תשלומי חח2005בשנת . המכרזי  ולתקנותיו
 .ח" מיליארד ש4.8 התקשרויותיה בכ

מבצע התקשרויות )  אג& לוגיסטיקה או האג& להל  (אג& לוגיסטיקה ונכסי  
הובלות ושינוע , הסעות: בתחומי  שבאחריותו ובעיקר בתחומי  האלה

 היה ההיק& הכספי של 2006באמצע שנת .  " תיקוני רכב ונדל,גינו , מטעני 
  אינ  נכללות "ההתקשרויות בנושא נדל(ח " מיליו  ש135 התקשרויות האג& כ

  ). בסכו  זה
 פעולות הביקורת

נבחנו : י על התקשרויותיה" את סדרי הבקרה של חח2007 2006משרד מבקר המדינה בדק בשני  
מערכות המידע התומכות בהליכי , דה וסמכויות לביצוע התקשרויותנהלי  שמגדירי  תהליכי עבו

  . לש  רכישת שירותי 2006 2003התקשרויות והתקשרויות אג  לוגיסטיקה בשני  
 עיקרי הממצאי 

החברה לא קבעה נהלי  לרוטציה : נמצאו ליקויי  בבקרה של החברה על תהליכי ההתקשרויות
לחברה אי" בסיס ; ת סמכויות החלטה בדבר התקשרויותבקרב חברי ועדות המכרזי  שלה" נתונו

כגו" היקפ" הכספי , נתוני  שבו מרוכז מידע על ההתקשרויות של כלל יחידותיה בתקופה מוגדרת
חלק מהיחידות אינ" משתמשות במערכות מידע ממוחשבות לניהול ; והספקי  שעמ  ה" נעשו

ת קבלת מידע מרוכז על התקשרויות ל אי" מערכת מידע המאפשר"בלשכת המנכ; התקשרויותיה"
והדבר מונע ממנו בקרה נאותה על ההתקשרויות ואת , ל"שהופנו לאישורו או לידיעתו של המנכ

אמנ  החברה החלה לפתח מערכת מחשב משולבת . מלוא המידע הדרוש לש  קבלת החלטות
א הופעלה אול  מערכת זו ל, לתת כלי  לפיקוח ולבקרה על התקשרויות, בי" היתר, שאמורה

 . והחברה לא פעלה למציאת פתרונות חלופיי  עד הפעלתה, מסיבות שאינ" תלויות בחברה
של אג  לוגיסטיקה בהיק  כספי )  התקשרויות להל" ( התקשרויות והזמנות עבודה 40 נבדקו כ

בהכנת האומד" : ביניה , ברוב ההתקשרויות שנבדקו נמצאו ליקויי . ח" מיליו" ש60 כולל של כ
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שינויי  במדדי מחירי  , כגו" מחירי שוק, י לא הובאו בחשבו" מכלול הנתוני  הדרושי העצמ

פעולות שהיו ; רלוונטיי  ונתוני  של התקשרויות דומות בעבר ולכ" נדרש תיקו" של האומדני 
לוועדת המכרזי  ; נעשו אחריה) כגו" חתימה על הסכ (אמורות להיעשות לפני תחילת ההתקשרות 

דר( החישוב של ; ני ביצוע לפני קבלת החלטות על מימוש אופציות להארכת חוזי לא הוגשו נתו
והחברה שילמה לפי פרשנות , מחיר השירות שהוצגה במסמכי אחד המכרזי  לא הייתה ברורה דיה

לא הוזנו נתוני  למערכת ; נקנו שירותי  ללא מכרז וללא בקשה לפטור ממכרז; שהטיבה ע  הספק
 .המחשב

 למשרד מבקר המדינה שבעקבות ממצאי הביקורת עשה האג  2007 בספטמבר החברה הודיעה
וכי בי" היתר הוחלט להקי  צוות שיבח" בחינה מעמיקה את , כמה שינויי  בתהליכי העבודה שלו

  .המשמעויות העולות מהדוח בנוגע לממצאי הביקורת ובנוגע להתקשרויות אחרות של האג 
 סיכו  והמלצות
ובקרה מתאימי  נפגעת יכולת החברה לבדוק את תקינות ההתקשרויות ונפגעת בהיעדר כלי ניהול 

שהחברה , בי" היתר, לש  שיפור ניהול ההתקשרויות ראוי. יכולתה לנקוט פעולות מתקנות נדרשות
ותקבע נהלי  לרוטציה , תבנה כלי  ממוחשבי  שיאפשרו קבלת מידע מרוכז על התקשרויותיה

 . בקרב חברי ועדות המכרזי 
על הנהלת החברה ואג  לוגיסטיקה לנקוט צעדי  שיבטיחו כי ועדת המכרזי  להתקשרויות של 

עליה  לבחו" בחינה מקיפה את . האג  לא תאשר ללא בדיקה יסודית בקשות שיובאו להחלטתה
יש להקפיד על הכנת אומדני  עצמיי  המבוססי  על מלוא , בי" היתר. סדרי ניהול ההתקשרויות

לאסו  בנוגע לצורכי החברה ולמחירי השוק ועל מעקב אחר הביצוע בפועל של הנתוני  שאפשר 
דפוס הפעולה החוזר של הכנת אומדני  לקויה מעיד ג  על בעיה בסיסית בניהול . ההתקשרויות

על החברה והאג  לבחו" בחינה מעמיקה את הסיבות לכ( ולקבוע דרכי . הליכי מכרזי  בידי האג 
  .  הכנת האומדני  ואישור פעולה לשיפור ההליכי  של
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 סדרי הקבלה של עובדי  בכירי  
 הייתה רשות הנמלי  והרכבות אחראית לתפעול הנמלי  של 2005עד פברואר 

ובמקומה הוקמו ארבע ,  פורקה רשות הנמלי 17.2.05 ב. אשדוד ואילת, חיפה
, מ"חברת נמל אשדוד בע, מ"חברת נמל חיפה בע: חברות ממשלתיות חדשות

  .מ"מ וחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסי  בע"לת בעחברת נמל אי
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הקבלה של עובדי  בכירי  2007אוקטובר  בחודשי  יוני
הביקורת נעשתה בחברה . 2007 עד יולי 2005מפברואר )  החברה להל  (מ "בחברת נמל חיפה בע

  .וברשות החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

הביקורת העלתה . 'באמצעות חברת השמה א, בי  היתר, קליטת העובדי  החדשי  בחברה נעשתה
היא לא נדרשה לתעד את תהלי# המיו  , את המיו  בעבור החברה' כי כאשר עשתה חברת השמה א

ת ולכ  לא נמצאו נימוקי  כתובי  להמלצות של חברת ההשמה באשר לדחיי, על שלביו השוני 
כ# נשלל מהחברה אמצעי חשוב היכול לסייע לה לפקח על . מועמדי  מסוימי  וקבלת אחרי 

  . ולבקר אותו' תהלי# המיו  שעשתה חברת השמה א
 ל"מינוי מנכ

ל "כדי שתאתר מנכ' ר הדירקטוריו  מר דוד חרמש יז  את ההתקשרות ע  חברת השמה א"יו .1
מר . מה שונות כמתחייב על פי כללי המינהל התקי בלי שקיבל הצעות כתובות מחברות הש, לחברה

עוד מימי השירות , לפני ההתקשרות הזאת' ל של חברת השמה א"חרמש ציי  כי הכיר את המנכ
 . הצבאי שלה 

. ושניי  מה  נמצאו ראויי  לתפקיד, ל החברה היו שמונה מועמדי  סופיי "למשרת מנכ .2
החזיקה ' ירקטוריו  של חברה שחברת השמה אר הד"האחד שלא נבחר בסופו של דבר שימש יו

ל לחברה וג  "על חוזה בעניי  השמת מנכ' החברה לא חתמה ע  חברת השמה א. ברבע ממניותיה
 . לא עיגנה בכתב את דרישותיה בעניי  הימנעות מניגוד ענייני 

בלי , ל לחברה בישיבה טלפונית"ועדת האיתור של הדירקטוריו  החליטה להמלי) למנות מנכ .3
 .לשוחח ע  ממליציו של המועמד הסופי הנוס( שלא נבחר בסופו של דבר
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ל החברה מר עמוס עוזני שבטר  "התחייב מנכ, על פי הוראת רשות החברות הממשלתיות .4

. כדי שזה יחזיק  בנאמנות', ל יעביר את מניותיו בחברת ייעו) שהייתה בבעלותו לצד ג"ימונה למנכ
א# , מר עוזני אמנ  העביר את מניותיו לצד שלישי.  לבתו ולחבר קרובמר עוזני העביר את המניות

זאת ועוד רשות החברות לא וידאה שדרישתה . לא הוכח כי לא נשאר בעל השליטה בחברת הייעו)
  .להימנעות אכ  מולאה כנדרש

 מינוי בכירי 
  לענייני לי"ל כספי  מפני שלא שימשו סמנכ"פסלה מועמדי  לתפקיד סמנכ' חברת השמה א .1

' ע  זאת היא בחרה בעובד א. א( שדרישה זו לא הופיעה במודעה שפורסמה בעניי , כספי  בעבר
 . א( על פי שג  לו לא היה ניסיו  קוד  בתפקיד זה, לתפקיד

בידי . מסחר ופיתוח עסקי, ל לשיווק"חברת ההשמה לא תיעדה את תהלי# קליטתו של סמנכ .2
א( שחברת ההשמה לא , לדיו ' י  כיצד הועלה שמו של עובד בהחברה לא נמצאו מסמכי  המסביר

 .כללה אותו בי  שבעת המועמדי  שהציגה לחברה
ל לניהול משאבי  "ר הדירקטוריו  מר חרמש היה מעורב בהלי# האישור של מינוי הסמנכ"יו .3

 מר נמצא כי. וא( קיבלו לעבודה במקו  עבודת  הקוד , א( שהכיר את המועמד הנבחר לפני כ 
לדעת משרד . ל החברה על היכרות מוקדמת זו"חרמש לא דיווח לדירקטוריו  החברה או למנכ

מבקר המדינה היה עליו להימנע מלהתערב בהלי# אישור המועמד ללא אישור מפורש של 
 . הדירקטוריו  כדי למנוע חשש להעדפת אד  שהייתה לו היכרות מוקדמת איתו

המסמ# היחיד . ל"# קליטתו של העוזר האישי של המנכלא נמצאו מסמכי  הנוגעי  להלי .4
לא נמצא בחברה נוהל , נוס( על כ#. 'שנמצא היה מבח  הערכה שעשה העובד בחברת השמה א

המפרט את אמות המידה לבחירת העובדי  שיאיישו משרות מסוג זה ואת , בעניי  משרות אמו 
  . תנאי העסקת 

 הסכ  ע  חברות ההשמה  וביצוע החוזה
. על חוזה למת  שירותי אבחו  ומיו  של עובדי '  חתמה החברה ע  חברת ההשמה ב2003נת בש

', משרד מבקר המדינה מצא כי א( על פי שהחברה מחזיקה התקשרות רבת שני  ע  חברת השמה ב
היא העדיפה להתקשר ע  חברת . כדי לאתר עובדי  בכירי ' היא התקשרה ע  חברת השמה א

לי  א( על פי שהצעתה הייתה יקרה הרבה יותר מהצעתה של חברת "נככדי לאתר סמ' השמה א
  .היא עשתה זאת בלי לתת טעמי  מיוחדי  לכ#. 'השמה ב

 סיכו  והמלצות
הנהלת . משרד מבקר המדינה העלה ממצאי  כבדי משקל בהלי# קליטת  של עובדי  בכירי 

ובניגוד ,  ההוגנת והשקיפותהתחרות, החברה בחרה מועמדי  בהליכי  שפגעו בעקרונות השוויו 
 . למתחייב על פי סדרי מינהל תקי 

מ  הראוי שדירקטוריו  החברה יפקח על הליכי המיו  ועל הפעולות של הנהלת החברה וימלא את 
משרד מבקר המדינה העיר לחברה כי נוכח הליקויי  שנמצאו בהליכי המיו  היה מ  . תפקידו כנדרש

רה לקליטת עובדי  ולבחו  אפשרות כי איוש המשרות הבכירות הראוי לשקול לתק  את נוהלי החב
א# ה  מומחי  ובעלי ניסיו  , ייעשה באמצעות ועדה שבה ישבו ג  חברי  שאינ  עובדי  בחברה

 .בתחו  הנוגע לעניי 
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משרד מבקר המדינה העיר ג  לרשות החברות הממשלתיות כי נוכח הליקויי  שנמצאו בהליכי 
ול לקבוע נוהל שיחייב את החברות הממשלתיות לאייש משרות של בכירי  מ  הראוי שתשק, המיו 

  . כאמור, באמצעות ועדה שבה ישבו מומחי  חיצוניי 
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 תהליכי רכש והתקשרויות 
מתקשרת ע  ספקי  וקבלני  לצור  רכישת )  החברה להל  (חברת נמל חיפה 

תקציב החברה להצטיידות לשנת . קבלת שירותי  וביצוע עבודות פיתוח, טובי 
  ). במחירי  שוטפי (ח " מיליו  ש400  הסתכ  בכ2007

 פעולות הביקורת
. ר המדינה את תהליכי הרכש וההתקשרויות בחברה בדק משרד מבק2007ספטמבר  בחודשי  מאי

  .הבדיקה נעשתה באג  הרכש והלוגיסטיקה בחברה
 עיקרי הממצאי 

באמצעות ראש אג  (ל לכלכלה וכספי  בחברה אחראי ה  על ביצוע סדרי הרכישה "סמנכ .1
ונות וה  על ביצוע התשלומי  עבור אות  רכישות ורישומ  בספרי הנהלת החשב) רכש ולוגיסטיקה

 .א  שהדבר מנוגד לסדרי בקרה פנימיי  נאותי  וכללי מינהל תקי , של החברה
הביקורת העלתה כי בכמה מקרי  התקשרה החברה ע  ספקי  בהתקשרויות המש$ במחירי   .2

שלא לפי תקנות חובת , גבוהי  מאלה שנקבעו בהצעות המחיר שנקבעו במכרזי  המקוריי 
 .1993 ג"התשנ, המכרזי 

 החלה החברה לקיי  משא ומת  לרכישת גוררת ע  ספק שכבר מכר לה גוררת 2005 במרס .3
 מליו  7.25המחיר שדרש הספק בעד הגוררת החדשה היה ).  הגוררת הקודמת להל  (דומה בעבר 

 פרסמה 2007א$ רק ביוני . 2001 ממחיר הגוררת הקודמת שנרכשה בשנת 21% אירו מחיר הגבוה ב
RFIהחברה 

 חידשה החברה את 2007בנובמבר . אות חלופיות לרכישת הגוררת לבחינת עסק1
,  מליו  אירו9.6א  שהמחיר שדרש בעד הספינה באותה עת היה , התקשרותה ע  הספק האמור

 . ממחיר הגוררת הקודמת60% גבוה ב
 ספקי   להל   (2 מקרי  רכשה החברה חלפי  מספקי  שאינ  ספקי  יחידי 80 נמצא כי ב .4

 מהמקרי  18 יצוי  כי ב.   שהרכישה של חלפי  כאלו הוגדרה רכישה מספק יחידא, )נוספי 
מחיריה  של החלפי  שסיפקו הספקי  הנוספי  היו גבוהי  מהמחירי  שגבו הספקי  היחידי  

עוד נמצא כי בחלק מהמקרי  נעשה הדבר עקב ליקויי  בניהול מלאי . בעד החלפי  המקוריי 
 . הרכיבי 

ל ה  ישירות מה  וה  באמצעות הסוכ  "ת החלפי  מספקי  יחידי  מחוהחברה רוכשת א .5
ונמצא כי בכל ,  מקרי  שבה  נקנו חלפי  באמצעות סוכני  באר-24בביקורת נבדקו . באר-

 .ל"המקרי  האמורי  היו מחירי החלפי  שסיפק הסוכ  גבוהי  ממחירי הספק בחו
__________________ 

1    REQUEST FOR INFORMATION פנייה לקבלת מידע  . 
 .לייצר  ספקי  שנקבע שה  היחידי  באר  המוסמכי  לספק חלפי  מקוריי  או  ספקי  יחידי    2
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, ע- שמינתה החברה בתחו  ניהול המלאיל את המלצותיו של יו" אימ- המנכ2006באוקטובר  .6

נמצא כי עדיי  לא , 2007אוקטובר , במועד סיו  הביקורת. 3לרבות המלצתו לבצע מיד עיתוד מלאי
 . הושל  תהלי$ עיתוד המלאי

קיי  בעבר קשרי  עסקיי  ע  יוע- , מר עמוס עוזני, ל החברה"הביקורת העלתה כי מנכ .7
ר ועדת "ששימש יו, ל"עוד נמצא כי המנכ. ברה מעסיקהלענייני רכש וע  יוע- משפטי שהח

ר בדיוני ועדת "לא דיווח על כ$ לוועדת המכרזי  ולא נמנע מלשמש יו, המכרזי  של החברה
ל לבי  יוע- "כי הקרבה בי  המנכ, ל"משרד מבקר המדינה מעיר לחברה ולמנכ. המכרזי  לבחינת 

תי  את הטענה בדבר ניסיונו המקצועי של היעדר דרישה מצד הוועדה לקבל פרטי  המאמ, הרכש
עשויי  להצביע על פעילות , והימנעות מפנייה לקבלת הצעות נוספות בטר  החלטתה, יוע- הרכש

  . בלתי תקינה של החברה
 סיכו  והמלצות

באופ  , ל לכספי "לדעת משרד מבקר המדינה מ  הראוי לשקול הפרדה בי  שני תפקידיו של הסמנכ
על החברה להקפיד שכל התקשרות המש$ תעמוד בתנאי הפטור . היה באחריותושתחו  הרכש לא י

לדעת משרד מבקר המדינה על החברה לבחו  אילו פריטי  יש לרכוש מספק . בתקנות, האמורי 
על החברה לסיי  את הלי$ עיתוד . יחיד ומה נית  לרכוש מספקי  נוספי  במסגרת הלי$ תחרותי

 .המלאי 
בממצאי הביקורת ובהמלצות מבקר המדינה לתק  את הליקויי  ולהביא את על הדירקטוריו  לדו  

  .מסקנות הדיו  לרשות החברות כדי שג  הרשות תפיק את הלקחי  המתאימי 

__________________ 
עיתוד מלאי הוא קביעת הכמויות המזעריות והמרביות של פריטי מלאי שיש להחזיק במחס  וכ  נקודת   3

 .ההזמנה ורמת המלאי המחייבת הזמנה נוספת של הפריט 
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 וחריגות שכר מינויי  
 או חברת  להל  החברה (מ " הוקמה חברת רכבת ישראל בע1998בינואר 
 הועברו לחברה מרשות הנמלי  2003ביולי . כחברה ממשלתית) הרכבת
 1,920 הועסקו בחברה 2006בסו! שנת . העובדי  וכל פעילות הרכבת, והרכבות
ח ותקציב " מיליו  ש970  היה כ2006החברה בשנת התקציב השוט! של . עובדי 

השרי  האחראי  על הרכבת ה  שר האוצר ושר . ח"הפיתוח כשני מיליארד ש
  . התחבורה והבטיחות בדרכי 

 פעולות הביקורת
 מינויי  ותנאי העסקה של 2007מאי  2006משרד מבקר המדינה בדק לסירוגי  בחודשי  מאי 

 וכ  תשלומי שכר והטבות חריגות לעובדי  בכירי  ולשלושה חברי ,עובדי  בכירי  ואחרי  בחברה
ביקורת משלימה נערכה ברשות החברות . הביקורת נערכה בחברת הרכבת. ועדי  שהועסקו בחברה

  ). רשות החברות להל  (הממשלתיות שבמשרד האוצר 
 עיקרי הממצאי 

כללי  בדבר אופ  בחירת ( פרס  שר האוצר את תקנות החברות הממשלתיות 2005בפברואר  .1
בתקנות נקבע כי על דירקטוריו  חברה ).  התקנות להל   (2005 ה"התשס, )פקידי  בכירי 

ממשלתית לקבוע נוהל בדבר תנאי הכשירות ואופ  הבחירה של פקידי  בכירי  בחברה על פי 
עי לרבות דרישות הנוגעות בהשכלה הרלוונטית של המועמד ובהיק% הניסיו  המקצו, התקנות

 העירה רשות החברות לחברת הרכבת כי הנוהל שאושר על ידי 2006באוגוסט . הרלוונטי למשרה
נמצא כי רשות החברות לא עמדה על דרישתה .  אינו תוא  את התקנות2005הדירקטוריו  במאי 

ואפשרה לחברה להמשי& ולקלוט עובדי  למשרות , לתיקו  תנאי הס% בנוהל בהתא  לתקנות
 .הל הלקויבכירות לפי הנו

והוא , ַהַ*ָ)ד הראשי בחברה הוא הסמכות התפעולית הגבוהה ביותר בניהול תנועת הרכבות .2
 2005 ועד אוגוסט 2004מדצמבר . אחראי לקבלת החלטות קריטיות שלה  השלכות על חיי אד 

שלושת הראשוני  לא העלו מועמד . פרסמה החברה ארבעה מכרזי  פנימיי  לאיוש משרה זו
עד לביטול מוחלט של ,  ממכרז למכרז היא הורידה את תנאי הס% הנדרשי  ממועמדי .מתאי 

נמצא שלא . לא עבר בחינת התאמה לתפקיד' עובד א. 'במכרז האחרו  נבחר עובד א. הניסיו  כפקד
הייתה לו בקיאות ברמה גבוהה בהוראות התפעוליות של רכבת ישראל ובנוהלי הרכבת ותקנותיה 

  .כפי שנדרש במכרז
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. לתפקיד נעשתה בצורה לקויה ולא בהתא  לכללי  שהיו נהוגי  בחברה' הכשרתו של עובד א

משרד מבקר המדינה רואה . לתפקיד הפקד הראשי'  מונה עובד א2006באוקטובר , למרות זאת
בחומרה את התנהלותה של הנהלת החברה בהשמת עובד שלא הייתה לו הכשרה מתאימה וניסיו  

 .רו& באחריות בטיחותית ממעלה ראשונהלתפקיד כה רגיש הכ
בנה של אישיות בכירה בי  השאר בעלת מעמד בכיר לשעבר ',  החל עובד בכיר ב2002ביולי  .3

באותה עת היה שר התחבורה מר מאיר . לעבוד ברכבת בתפקיד מנהל ענ% פיתוח עסקי, בליכוד
 אבחו  והערכה לתפקיד ח"לאחר תחילת עבודתו הועבר לרכבת דו. איש מפלגת הליכוד, שטרית

. א& הוא הושאר בתפקידו, אינו מומל/ לתפקיד זה' שקבע כי עובד בכיר ב, מנהל ענ% פיתוח עסקי
 נבחר 2004ובנובמבר , מנהל אג%) מ" מ להל  ( הוא מונה לתפקיד ממלא מקו  2004במרס 

מד המתאי  הוא המוע' קיי  ספק א  אכ  עובד בכיר ב, לדעת משרד מבקר המדינה. לתפקיד זה
ביניה  שיקולי  , נראה כי מדובר במינוי הנגוע בשיקולי  זרי . ביותר למלא את תפקיד מנהל אג%

 .פוליטיי 
לא נקבעו אמות ; לא נקבעו תנאי ס%:  נמצאו כמה ליקויי 'בהלי& הבחירה של עובד בכיר ג .4

 שקורות החיי  הונחו הדיו  בדבר הניסיו  העדי% נעשה לאחר; מידה וקריטריוני  לבחירה ומשקל 
פרוטוקול הדיו  לא נעשה בצורה מפורטת כ& שישק% את עיקרי הדברי  ואת ; בפני חברי הוועדה

 .הנימוקי  להחלטות שהתקבלו
ל חטיבת נוסעי  המונה מאות " לאיתור סמנכ2003החברה לא פרסמה מכרז פומבי בשנת  .5

 לתפקיד א% שלעובד 'ו של עובד בכיר ד אישר דירקטוריו  החברה את מינוי2004בינואר . עובדי 
הסתייגה דירקטורית מהמינוי , בדיו  שנער& בדירקטוריו  החברה לאישור המינוי. חסר ניסיו  ניהולי

ל " מונה סמנכ2005בדצמבר . הדירקטוריו  אישר את המינוי". נגיעה פוליטית"בטענה כי למועמד 
 מונה על פי בקשתו 'ועובד בכיר ד, נוסעי ל חטיבת "ג  לסמנכ, לתקופה מוגבלת, חטיבת מטעני 

 . לתפקיד מנהל מינהלת הִחשמ2ל במעמד מנהל אג%
שהועסק כפקח ',  הגישה עובדת ברכבת תלונה במשטרת ישראל נגד עובד ה2000באפריל  .6

בעקבות התלונה הוחלט על הפסקת . בגי  הטרדה מינית, באמצעות חברה להעסקת כוח אד 
בעקבות '  הורשע עובד ה2005בינואר .  הוא החל לעבוד שוב כפקח2000ר בספטמב. עבודתו כפקח
הודיעה לו החברה על ', כשנה לאחר שנדחה ערעורו של עובד ה, 2007רק בסו% ינואר . אותה תלונה

 . פיצויי 40% ע  פיטוריו הוא קיבל מענק של שלושה חודשי הודעה מוקדמת ו. הפסקת עבודתו
ממלא מקומו וסגנו הטבות שכר חריגות במועדי  סמוכי  , עד הכלליר הוו"הרכבת שילמה ליו .7

ר הוועד הכללי " קוד  יו2002 ועד אוקטובר 2001ממרס . לחתימה על הסכמי עבודה בחברה
קידו  בדרגה נעשה לאחר פרק זמ  מינימלי , א% שעל פי הסכמי העבודה הקיבוציי , בשלוש דרגות

 המשא ומת  על העברת עובדי הרכבת מרשות הנמלי  ע  תחילת, 2002באוקטובר . של שנתיי 
את השוואת שכרו ומעמדו של , ל הרכבת דאז"מנכ, אישר מר יוסי שניר, והרכבות לחברת הרכבת

שאינה מוסדרת בהסכמי " תוספת מיוחדת"החברה שילמה לעובד . ר הוועד לאלה של מנהל אג%"יו
 2006והיא הסתכמה ביוני , תוספת האמורה עודכנה ה2006 וביוני 2005במאי . העבודה של הרכבת

זאת לעומת , ח" ש836,000  בכ2005עלות שכרו השנתית הסתכמה בשנת . ח בחודש" ש13,500 בכ
 . ח בלבד" ש580,000 450,000 עלות שכר  של מנהלי אגפי  אחרי  שהסתכמה באותה שנה בכ

ל "אישר הסמנכ, רהמספר שבועות לאחר חתימת הסכמי מעבר העובדי  לחב, 2003באוגוסט 
התוספת . שאינה מוסדרת בהסכמי החברה" תוספת אישית"ר הוועד "מ יו"למינהל לשל  למ

מ "עלות שכרו השנתית של מ. ח בחודש" ש4,000  בכ2007עודכנה כמה פעמי  והסתכמה במרס 
ר "מ יו"ל למינהל אישר למ"הסמנכ. ח" ש630,000  הסתכמה בכ2006ר הוועד הכללי בשנת "יו

 . ד הכללי הלוואות שאינ  מקובלות בחברההווע
, 2003ביולי . ר הוועד הכללי תשלו  פרמיה בעבור היותו חבר ועד" מקבל סג  יו2001מינואר 

ל החברה דאז מר יוסי שניר לסג  "אישר מנכ, כשבוע לאחר חתימת הסכמי מעבר העובדי  לחברה
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 שעות ותשלו  בעבור 100ועה של תשלו  של פרמיה קב, ר הוועד הכללי קידו  בארבע דרגות"יו
,  הוא קוד  בדרגה לאחר ששהה שנה וחצי בדרגתו הקודמת2005בינואר .  שעות36כוננות של 

 . קידו  נית  לאחר שנתיי , למרות שעל פי הסכמי העבודה
, לממלא מקומו ולסגנו לא אושרו על ידי דירקטוריו  החברה, ר הוועד"התוספות והקידו  בשכר ליו

כנדרש על פי חוק , ) הממונה על השכר להל  (רות והממונה על השכר במשרד האוצר רשות החב
 .בהיות הרכבת גו% מתוקצב, ) חוק יסודות התקציב להל   (1985  ה "התשמ, יסודות התקציב

החברה העניקה לבעלי תפקידי  בכירי  בה מענקי השתלמות בסכומי  החורגי  מ  המקובל  .8
היועצת המשפטית של החברה קיבלה . הכללי  שנקבעו בנוהל החברהלעובדי מדינה ובחריגה מ

ימי ההשתלמות הוכרו לה . סכו  הגדול פי שישה מהקבוע בנוהל, ח" ש84,600מענק השתלמות של 
הממונה על השכר ורשות החברות , ההטבות לא אושרו על ידי דירקטוריו  החברה. כימי עבודה

עקבות הביקורת ביקשה היועצת המשפטית לנכות משכרה ב. ושולמו בניגוד לחוק יסודות התקציב
 . את הסכו  העוד% של מענק ההשתלמות והמס בגינו

. החברה לא ניכתה ממענקי ההשתלמות של עובדיה מס הכנסה כנדרש בהנחיות רשויות המס .9
החברה שילמה את . בעקבות הביקורת הודיעה החברה כי תנכה מס במקור ממענקי ההשתלמות

הכנסה זו של העובדי  , בדר& זו. תלמות של שני עובדי  בכירי  ישירות למוסד האקדמיעלות ההש
 .הממונה על השכר ורשות החברות, הבכירי  נעלמה מעיני רשויות המס

בסדרי מבדק ובקרה פנימית נאותי  על תשלומי  לעובדי  קיימת הפרדה בי  יחידות מינהל  .10
מחלקת השכר של החברה הייתה כפופה למנהל אג% כוח התברר כי . וכוח האד  ובי  מחלקת שכר

ל למינהל הוא זה שאישר את תשלו  "הסמנכ. ל למינהל" הוכפפה לסמנכ2006 אד  בחברה ומ
ל חטיבת הכספי  בחברה לא היה "התברר כי סמנכ. מענקי ההשתלמות לעובדי  כפטורי  ממס

והדבר נודע לו רק בעקבות , למותמודע לעובדה שהחברה אינה מנכה מס מעובדיה בגי  מענקי השת
  . הביקורת של משרד מבקר המדינה

 סיכו  והמלצות
הביקורת על מינויי  ותשלומי שכר חורגי  ברכבת ישראל העלתה ממצאי  המצביעי  על התנהלות 

על החברה להקפיד כי הליכי בחירת . בלתי תקינה של החברה בגיוס עובדי  בכירי  ובקידומ 
תחרותית ותו& מת  שוויו  הזדמנויות לכל מי שמעוניי  , שו בצורה פומביתעובדי  בכירי  ייע

, הליקויי  החלו בתקופה בה הייתה הרכבת יחידה ברשות הנמלי  והרכבות. להציג את מועמדותו
נית  היה לצפות שע  המעבר לפעילות . ובחלק  הגדול נמשכו ג  בתקופה בה פעלה כחברה

א& לא כ& , קפיד לפעול על פי הכללי  שקבעה רשות החברותכחברה ממשלתית תתייעל הרכבת ות
על שרי התחבורה והבטיחות בדרכי  והאוצר ועל רשות החברות , נוכח חומרת הממצאי . נמצא

, הממשלתיות לנקוט בצעדי  הנדרשי  על מנת לוודא קיו  ויישו  נהלי  תקיני  לאיוש משרות
 .ל בטיחות תנועת הרכבותובמיוחד משרות בכירות ותפקידי  שלה  השלכה ע

רצוי לפעול לכ& שאיתור , הג  שהדבר לא נדרש במפורש בתקנות, לדעת משרד מבקר המדינה
על מנת להגיע למאגר הפוטנציאלי הגדול ביותר , מועמדי  למשרה ייעשה באופ  פומבי ושוויוני

 . של מועמדי  מתאימי  לתפקיד
רכבת לפעול על פי מדיניות והוראות נציבות לדעת משרד מבקר המדינה על גו% ציבורי כחברת ה

 . מס הכנסה ולא לחפש דרכי  עוקפות באמצעות חוות דעת שיצדיקו הימנעות מתשלו  המס
מר יצחק סרי אישרו הטבות שכר , ל למינהל" והסמנכ2006 ועד 1999 לי הרכבת והחברה מ"מנכ

דר מסמכי  על החלטות בדבר היע. חריגות לשלושה חברי ועד בניגוד למקובל לגבי כלל העובדי 
וסתירות מהותיות בי  הסברי , מת  תוספות שכר החורגות מהמקובל לגבי כלל עובדי החברה



  תקציר ב 58דוח שנתי  260
מר יוסי שניר ומר יוסי מור , לי הרכבת והחברה מר עמוס עוזני"ל למינהל לבי  הסברי מנכ"הסמנכ

לתשלו  חלק מ  באשר לגור  האחראי , מר משה ליאו , ר דירקטוריו  החברה דאז"והסבר יו
התוספות ניתנו ללא אישור . מעוררי  חשש להתנהלות בלתי תקינה, התוספות הנזכרות

על . ללא אישור הממונה על השכר במשרד האוצר וללא אישור רשות החברות, הדירקטוריו 
על רשות החברות ועל , וא  יימצא כי ניתנו בניגוד לחוק, הממונה על השכר לבחו  הטבות אלו

עליה  , כמו כ . ל השכר לדרוש את השבת הסכומי  ששולמו שלא כדי  לקופת החברההממונה ע
  . וא  נעברה בכ& עברת משמעת, מוטל לבחו  מי היה אחראי לתשלו  ההטבות
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 החברה הלאומית לדרכי  בישראל  מעצ 

   מ"בע
 מכרזי  והתקשרויות 

 יחידת  להל  (צ " החליטה הממשלה כי מחלקת עבודות ציבוריות מע15.9.03 ב
 החברה הלאומית  מעצ , תיסגר וסמכויותיה יועברו לחברה ממשלתית) הסמ 

 ומ 2004החברה החלה לפעול ביולי ).  החברה להל  (מ "לדרכי" בישראל בע
החברה היא חברה ממשלתית .  הועברו אליה כל פעילויות יחידת הסמ 1.8.05

, בבעלות מלאה של מדינת ישראל וחל עליה חוק החברות הממשלתיות
  .1975 ה"התשל

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את התקשרויות החברה ע  מומחי  וע  2007ספטמבר  בחודשי  אפריל

  . קבלני 
 אי עיקרי הממצ

לרבות מומחי  , לצור  ביצוע פעילותה מסתייעת החברה בשירותי  של בעלי מקצוע מומחי 
 4,000  ביצעה החברה ע  יועצי  ומומחי  כ2006בשנת . ייעו  וניהול פרויקטי , בתחומי תכנו 

 .ח" מליו  ש184 התקשרויות בהיק" של כ
רויות לרכישת שירותיה  של התקש, על פי נוהל החברה להתקשרות ע  בעל מקצוע מומחה .1

הנוהל לאישור ועדת מכרזי  של החברה לא הביאה את . בעלי מקצוע פטורות לחלוטי  מחובת מכרז
 הסמכות לפטור מחובת מכרז נתונה לוועדת ,1993 ג"התשנ, א" שעל פי תקנות המכרזי , החברה
 .  עריכת שינויי מוטל על הוועדה לבחו  הא  ראוי לאשר את הנוהל כלשונו או תו . מכרזי 

על מזמי  התקשרות ע  בעל מקצוע מומחה להמלי  על ספק מועד" , לפי נוהלי החברה .2
נמצא שברוב הדיוני  בוועדת ההתקשרויות נבחר הספק שעליו המלי  . לוועדת ההתקשרויות

המלצת המזמי  על ספק מועד" לפני הדיו  בוועדת ההתקשרויות כקבוע בנוהל ובחירת . המזמי 
ק שעליו המלי  המזמי  ברוב הדיוני  בוועדת ההתקשרויות עלולה לתת משקל יתר לעמדת הספ

 .לפגוע בעקרונות השוויו  והיעילות ובסדרי בקרה פנימיי  נאותי , המזמי 
נמצא כי . קבלני  ומתכנני ,  אישרה החברה נוהל להערכת מנהלי פרויקטי 2006בספטמבר  .3

לא השתמשה החברה בכלי זה לבחירת ספק ולא בחרה , 2007ספטמבר , עד מועד סיו  הביקורת
 . ספקי  על פי אמות מידה שנקבעו בנוהל להערכת ספקי 
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. על פי סבב מחזורי, בי  היתר, בנוהלי החברה נקבע כי בחירת בעל מקצוע מומחה תיעשה .4

י של לצור  קביעת הסבב המחזורי של בעלי מקצוע מומחי  בודקת החברה את יתרת ההיק" הכספ
הביקורת העלתה כי למערכת שבנתה החברה . 2006העבודות של כל מומחה עבור החברה מתחילת 

וכמו כ  . לבדיקת היק" העבודה של כל ספק לא הוזנו נתוני ההתקשרויות שהועברו מיחידת הסמ 
אפשר לשחזר באמצעות התוכנה את היק" העבודה היחסי של כל ספק במועד הדיו  בו הוא  אי

אפשר לדעת א  הספקי  שנבחרו אכ  היו בעלי היק"  לפיכ  אי. חזר את אופ  בחירתואושר ולש
 .עבודה מצומצ  לעומת ספקי  אחרי 

בביקורת נמצא שהיו מקרי  בה  ההצעות הזולות ביותר שהתקבלו במכרזי  חרגו מאומד   .5
וח הסיבות בחברה אי  מנגנו  מובנה המעוג  בנהלי  לנית. 17.3% 78%, החברה בשיעור ניכר

מנגנו  כזה היה מאפשר לחברה להפיק . לפערי  הניכרי  בי  הצעות הקבלני  לאומד  של החברה
 .לקחי  ולצמצ  ככל האפשר את הפערי  הללו

ועדת אד הוק של דירקטוריו  החברה קבעה כי על הנהלת החברה לדווח מראש לדירקטוריו   .6
החברה פרסמה מכרז . קבל את אישורה לתנאי הס"ול, ח" מיליו  ש50 על מכרזי  בהיק" של יותר מ
 . ח בלי להביאו מראש לאישור הדירקטוריו  כנדרש" מיליו  ש148 שהוער  לפי אומד  המתכנ  ב

במכרז לביצוע דר  גישה לתחנת הרכבת החדשה בראש העי  הייתה ההצעה הזולה ביותר  .7
ועדת מכרזי  . דולות מ  האומד ובסעיפי  רבי  נמצאו סטיות ג,  מאומד  החברה13% נמוכה ב

לקיי  דיו  נפרד בחברה לקביעת כללי  , בי  היתר, והוא המלי , מינתה יוע  לבדיקת הנושא
לא נמצאו מסמכי  המעידי  על קיומו של דיו  מעמיק בחברה לקביעת כללי  . ונהלי  בנושא זה

 .כפי שהמלי  היוע , ונהלי  בנושא
 5סמכות ועדת החריגי  לאשר שינויי  והגדלות בכמויות עד נוהל טיפול בחריגי  קבע כי ב .8

אלא , ועדת חריגי  אינה משתמשת בסמכות זו. א  יש לכ  כיסוי תקציבי של החברה, ח"מיליו  ש
נמצא ג  כי רוב הפניות לוועדת חריגי  לאישור עבודות חריגות לא . רק ממליצה לוועדת מכרזי 

מנהלי , נוס" על כ . עבד וא" באיחור של חצי שנהאלא בדי, נעשו מראש כפי שנקבע בנוהל
הפרויקטי  לא הכינו אחת לרבעו  דוח מפורט על הגדלות הכמויות ומחיר  וכ  אישורי  תקציביי  

וועדת חריגי  לא דרשה מה  , מתאימי  לעיו  ולבחינה של ועדת חריגי  כנדרש על פי נוהל החברה
 . כנדרש על פי הנוהל, נות והמלצות לוועדת מכרזי לפיכ  לא הגישה ועדת חריגי  מסק. דוח כזה

י "ועדת מכרזי  מטילה לעתי  על גורמי  מקצועיי  בחברה לבדוק באמצעות מומחה או ע .9
הביקורת העלתה כי לא נוהל מעקב . הגור  המקצועי של החברה נושא העולה מתו  דיוני הועדה

 .   הטיפול של גורמי  מקצועיי  בחברהאחרי ביצוע הנחיות אופרטיביות של ועדת מכרזי  להמש
בגי  ההקדמה בתשלו  (החברה הקדימה בימי  רבי  תשלומי  של סכומי  גדולי  לקבלני   .10

אול  הקדמות התשלומי  צריכות , נית  להקדי  תשלומי  לספקי ). ניכתה החברה ריבית חשב
  .י להיעשות בהתא  לאמות המידה שיהיו מעוגנות בנהלי  כתובי  וברור

 סיכו  והמלצות
 החברה הלאומית לדרכי  בישראל  משרד מבקר המדינה מצא ליקויי  בסדרי ההתקשרות של מעצ 

על החברה להביא את נוהל התקשרויות ע  מומחי  לדיו  בוועדת . מ ע  מומחי  וקבלני "בע
היות מכרזי  של החברה כדי שהוועדה תבח  הא  ישנ  שירותי  שרכישת  בידי החברה יכולה ל

 . נושא למכרז וזאת כדי להגדיל את שוויו  ההזדמנויות של נותני שירות בכח
המחייבי  הפרדה בי  סמכויות קבלת , על החברה להקפיד על סדרי בקרה פנימיי  נאותי 

על המזמי  : ההחלטות של מזמי  ההתקשרות ובי  סמכויות קבלת ההחלטות של ועדת ההתקשרויות
וועדת ההתקשרויות צריכה להיות הגור  הבלעדי הבוחר את , רשתלקבוע את סוג העבודה הנד
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כמו כ  על החברה להסדיר בנהליה את אמות המידה להקדמת תשלומי  לקבלני  . הספק
 .ולמומחי 

על החברה לעג  בנהליה מנגנו  מובנה לניתוח פערי  ניכרי  בי  האומדני  של החברה להצעות 
 .לו במכרזי  שפרסמה החברהעקב ההפרשי  המהותיי  שהתג, הקבלני 

על החברה להקפיד שעבודות חריגות יובאו לאישור ועדת החריגי  מראש ולא , נוס" על כ 
 . על החברה לדאוג ג  למעקב שוט" אחר ביצוע החלטות אופרטיביות של ועדת מכרזי . בדיעבד

  .ו בדוח זה יתוקנועל דירקטוריו  החברה לדו  בממצאי הביקורת ולוודא כי הליקויי  שנמצאו והוצג
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   רשות השידור

 תשדירי פרסומת והודעות חסות בקול ישראל
מתיר לרשות , ) החוק להל   (1965 ה"התשכ, א לחוק רשות השידור25סעי  

. לשדר ברדיו תשדירי פרסומת והודעות תמורת תשלו )  הרשות להל  (השידור 
מ או " חברת שפ להל  " (מ"בע) 2003(חברת שידורי פרסומת מאוחדי  מדיה "

ובעקבות זכייתה חתמו , 2003זכתה במכרז שפרסמה הרשות במרס ) ההחבר
  להל  (הרשות והחברה על הסכ  להפעלת מער$ הפרסומות של קול ישראל 

מ היא הסוכ  הבלעדי של הרשות להזמנת "חברת שפ, על פי ההסכ ). ההסכ 
ועליה לפעול לפי כללי רשות , ) ג  הרדיו להל  (שידור פרסומות בקול ישראל 

, ) הכללי  להל   (1993 ג"התשנ, )תשדירי פרסומת והודעות ברדיו(שידור ה
ולהיות , להבטיח בהסכמיה ע  מזמיני הפרסומות שה  יפעלו לפי הכללי 

  . אחראית לכ$ כלפי הרשות
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הפיקוח והבקרה של הרשות 2007ספטמבר  בחודשי  פברואר
את תהלי  אישור  ואת אופ  שיבוצ  בשידורי  וכ  ענייני  כספיי  , י פרסומת ברדיועל תשדיר

  .והיבטי  הנוגעי  לקליטת  של שידורי הרדיו
 עיקרי הממצאי 

והוא הואר  בשנה , 31.8.04 עד 1.9.03 מ, מ חתמו על הסכ  לשנה אחת"הרשות וחברת שפ .1
המשיכה הרשות , י  לאחר שפג תוק) החוזהשנתי, עד מועד סיו  הביקורת. 31.8.05נוספת עד 

 .מ א) שלא האריכה את החוזה עמה"לקבל שירותי  מחברת שפ
2. Â È „ ¯ ·  Ì Â Ò ¯ Ù Ó  ˙ Â Ò  Î  בתקבולי  43%  הייתה ירידה של כ2006 2001 בשני  :‰

 .ח" מיליו  ש125 ח ל" מיליו  ש221  מ מפרסומות ברשתות קול ישראל 
מ יעד לתקבולי  לכל "על הרשות לקבוע לחברת שפ, מ"על פי ההסכ  בי  הרשות ובי  חברת שפ

וההכנסות ברוטו בפועל היו , 2004מ לא עמדה ביעד לתקבולי  שנקבע לשנת "חברת שפ. שנה
מ יעד "הרשות לא קבעה לחברת שפ.  מהיעד שנקבע33% שה  כ, ח" מיליו  ש64 נמוכות ממנו בכ

 דיוני  כדי לברר את הסיבות לירידת הנהלת הרשות לא קיימה. 2007  ו2006לתקבולי  לשני  
או לפחות , ההכנסות מפרסומות ולגבש דרכי פעולה להחזרת רמת ההכנסות לרמת  בשני  קודמות

 . לעצירת ירידת 
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3. ˙ · ˘ Á Â Ó Ó  ‰ ¯ ˜ ·  ˙ Î ¯ Ú Ó:)  מ התחייבה חברת "בהסכ  בי  הרשות לחברת שפ)  א

 באופ  שוט) את כל המידע שתעביר לרשות, מ להעמיד על חשבונה תשתית מחשוב ותקשורת"שפ
כ  התחייבה להתקי  את מערכת ; המצוי במחשבי החברה בנוגע להסכמי  בי  החברה למפרסמי 

 תמ לקיי  התחייבויו"ואול  הרשות נמנעה מלדרוש מחברת שפ. התפעול שלה במתקני הרשות
בד  והרשות נחשפה לסיכו  של או, מ"עקב מחדל זה נוצרה תלות של הרשות בחברת שפ. אלו

 . הכנסות גדול א  החברה תפסיק לפעול
שהצביעה על כ  שלא היה בידי הרשות , 1בעקבות ביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה )ב(

החליטה הרשות לפתח מערכת בקרה , אמצעי לפיקוח ולבקרה על מער  הפרסומות של קול ישראל
ממצאי . המערכתלהקמת '  חתמה הרשות על הסכ  ע  חברה א2003בספטמבר . ממוחשבת

ה  במהל  פיתוח המערכת וה  ' הביקורת העלו ליקויי  בהתנהלותה של הרשות מול חברה א
לפיכ  ג  לאחר שהרשות השקיעה כספי  ומשאבי כוח אד  לא נעשתה בקרה . בשלבי הפעלתה

 . בהיק) וברמה הנדרשי 
לפיכ  . מבצעיתהגורמי  המקצועיי  ברשות לא עשו מבחני קבלה למערכת לפני הרצתה ה )ג(

 הופסק 2007בעקבות זאת במרס . וה  גרמו לשיבושי  בשידור הפרסומות, קרו תקלות בפעילותה
רק באוקטובר . ומאז אי  לרשות כל בקרה על שידור הפרסומות, כליל השימוש במערכת הבקרה

למרות זאת הרשות שילמה .  הותקנה ברשות גרסה מתוקנת של התכנה והוחל בבדיקתה2007
עוד לפני שהושל  פיתוח המערכת ולפני שבחנה את , 2006את מלוא התמורה כבר ביולי ' ה אלחבר

 .תפקודה כדי להבטיח שהיא עונה על הדרישות
4. Ì Â Ï ˘ ˙ ‰  È ‡  ˙ Â  ˙ Â Ó Â Ò ¯ Ù ‰  ¯ Â „ È ˘  È Ï Ï Î:)  בי  , בכללי הרשות נקבע) א

 2006יולי רק ב. כי פרסומות ישודרו במועדי  ובמשבצות שנקבעו מראש בלוח השידורי , היתר
הוציא מנהל קול ישראל הנחיה בדבר כמות הפרסומות והקדימוני  ומש  הזמ  המרבי לשידור  

קול (' הרשות לא קבעה מכסות עבור רשת ד).  המכסות להל  (בשעה ברשתות הרדיו השונות 
 ). ישראל בערבית

ייתה חריגה ה) 8% כ (2007פברואר  2006 שעות ששודרו באוקטובר 18,059 מבי  1,468 ב )ב(
 . מהמכסות שנקבעו

את האור  המרבי של מקב/ , הרשות לא קבעה את זמ  המרווח בי  מקבצי הפרסומות )ג(
וכ  כמה פעמי  מותר לפרס  את אותו מוצר או , פרסומות וכמה מקבצי  יש לשב/ בשעת שידור

מי  שהיא מהגור, זאת א) שנושאי  אלה משפיעי  על רציפות המשדר. שירות בשעת שידור
 . המשפיעי  על שיעור ההאזנה

ולא , הרשות לא קבעה כללי  בדבר מספר האזכורי  של נות  חסות ונוסח תשדירי החסות )ד(
 . מ כללי  אלו בעצמה"בהיעדר כללי  של הרשות בנושא קבעה חברת שפ. קבעה את מחיר 

 פי דוח רואה על. מ"ההנחות לפרסומאי  צריכות להיות על חשבו  חברת שפ, על פי ההסכ  )ה(
 מ לפרסומאי  הנחות בסכו  של כ" נתנה חברת שפ2006 2004בשני  , חשבו  שמינתה הרשות

מ את מלוא ההכנסות "הרשות לא הקפידה לקבל מחברת שפ. ח על חשבו  הרשות" מיליו  ש2.25
כפי שנקבע בהסכ  , ולא וידאה שההנחות שנותנת החברה יהיו על חשבונה בלבד, המגיעות לה

 . עמה
5. Ì È Ò ¯ Ù  ‡ ˘ Â   Ô Â „ È Á:חידו  נושא פרסי  '  שודר ברשת ב2005מאי   בחודשי  מרס

מ ריכזה את הנושאי  המסחריי  הכרוכי  בחידו  "חברת שפ. כדי להגדיל את אחוזי ההאזנה לרשת
התחייבה חברת , מ למפעל הפיס"על פי ההסכ  שנחת  בי  חברת שפ. ומפעל הפיס מימ  את הפרס

וכ  לשדר קדימוני  של ,  הפיס מכסה של הודעות חסות ותשדירי פרסומתמ להעניק למפעל"שפ

__________________ 
  .477' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„52‡) 2001 , מבקר המדינה  1
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החידו  שתשולב בה  הודעת חסות של מפעל הפיס ולאזכר את מפעל הפיס לאחר כל ציו  של גובה 
 . הפרס

מ יכלה "ולכ  חברת שפ, הרשות לא הגדירה את מספר האזכורי  שיינתנו למפעל הפיס )א(
 . לה באמצעות הקדימוני לפרס  את מפעל הפיס ללא הגב

מ תעשה סקר של שיעור " שחברת שפ2005ועדת הפרסי  של הרשות החליטה בפברואר  )ב(
והרשות , מ לא עשתה את הסקר"חברת שפ. במהלכו ואחריו, לפני שידור החידו ' ההאזנה לרשת ב

 . לא עמדה על כ  שהיא תעשה זאת לש  הפקת לקחי  לעתיד
6.  Â È „ ¯ ‰  È ¯ Â „ È ˘  ˙ ˆ Ù ‰)„ ˘ ÓÌ È אפשר  במקומות רבי  במדינה אי)  א   (:)¯

ולכ  עלות , רוב המשדרי  מיושני . לקלוט את שידורי קול ישראל או שיש שיבושי  בקליטת 
בעיות הקליטה שנוצרו עקב חולשת המשדרי  תרמו לירידה בשיעורי ההאזנה . הפעלת  גבוהה

 . ונפגעו ההכנסות מפרסומותולכ  ירד הביקוש של המפרסמי  לשדר בה  , לרשתות קול ישראל
ח לרכישת " חמישה מיליו  ש2007במסגרת הסכמי  קואליציוניי  ניתנו לרשות בתחילת  )ב(

לא , 2007ספטמבר , עד מועד סיו  הביקורת). רדיו לקליטת עלייה(ע "משדרי  חדשי  לרשת רק
 . נרכשו המשדרי 

כי חברת בזק , בי  השאר, קובע 2004מסמ  העקרונות שנחת  בי  חברת בזק לרשות במרס  )ג(
עד מועד סיו  הביקורת לא . והרשות תישא בעלויות רכישה זו, תרכוש משדרי  חדשי  ותתקינ 

  .הוחלפו המשדרי 
 סיכו  והמלצות

הפוגעת בהכנסות , בשני  האחרונות חלה ירידה ניכרת בשיעורי ההאזנה לרשתות קול ישראל
. נה נוקטת את כל הצעדי  הדרושי  כדי לשנות מגמה זוא) על פי כ  הרשות אי. הרשות מפרסומות

לצמצו  , במישרי  או בעקיפי , ומקצת  גרמו, בביקורת נמצאו ליקויי  חמורי  בהתנהלות הרשות
על הרשות לברר את הסיבות לצמצו  ההכנסות מפרסומות ולנקוט צעדי  . ההכנסות מפרסומות

עליה לעמוד על , נוס) על כ . כנסותיה מפרסו שיביאו לידי הגדלת שיעורי ההאזנה לש  הגדלת ה
בשל חשיבות הבקרה . מ תקיי  את כל התחייבויותיה על פי ההסכ  שנחת  עמה"כ  שחברת שפ

על הפרסומות על הרשות לנקוט את כל האמצעי  הדרושי  לקידומה ולהיעזר במערכת הקיימת 
 ה  כדי לקיי  את חובתה כלפי ,כ  עליה לטפל בבעיות קליטת השידורי . מ למטרה זו"בחברת שפ

 .ציבור משלמי האגרה וה  כדי להגדיל את שיעורי ההאזנה לרשתות קול ישראל



  



          
 פרק רביעי
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  פרויקטשל היבטי  בתקצוב ובניהול 
 העתקת בסיס חיל האוויר מלוד לנבטי 

ועל )  המשרד להל  ( החליטה הממשלה להטיל על משרד הביטחו  2002בשנת 
ל "לקד  את העתקת  של מחנות צה) י" ממ להל  (מינהל מקרקעי ישראל 

, בי  השאר, ל לנגב כולל"מהל  העתקת מחנות צה. אר  לנגב ולגלילממרכז ה
א "מלוד לבסיס ח) א" ח להל  (את העתקתו של בסיס חיל האוויר והחלל 

, בי  השאר, ל לנגב משמעות לפיתוחו של הנגב"להעתקת מחנות צה. 1בנבטי 
הבאת אוכלוסייה חזקה ויציבה , הודות להגדלת פוטנציאל התעסוקה באזור

 .ירת תשתיותויצ
א מלוד והעברתו "משרדי אישר את עקרונות פינויו של בסיס ח לאחר שצוות בי 

 להסדר עקרוני 2004י במחצית "משרד האוצר וממ, הגיעו המשרד, לנבטי 
שהעלויות הכרוכות , בהסדר נקבע).  ההסדר להל  (בדבר מימו  הפרויקט 

  מסתכמות ב2ספי א מבסיסו בלוד לנבטי  ולבסיסי  נו"בהעתקת פעילות ח
א מלוד "והעברת בסיס ח, 2005העבודות בשטח החלו ביולי . ח" מיליארד ש1.62

 .2008לנבטי  מתוכננת לאוגוסט 
, הפרויקט הוא אחד מפרויקטי הבינוי הגדולי  שהוקמו באר  בשני  האחרונות
והוא פרויקט הבינוי הגדול ביותר שידעה מערכת הביטחו  בשני העשורי  

מדובר בפרויקט מורכב מבחינה , בנוס( להיקפו הכספי הרחב. האחרוני 
 .שלכל אחד ייחוד משלו, מבני  ומערכות, בשל ריבוי של סוגי בנייה, הנדסית

  א "ובח,  אג( הבינוי במשרד : בפרויקט מעורבי  שלושה גורמי  מרכזיי 
  להל  (ומחלקת הנדסת בינוי ותשתית )  המנהלה להל  (מינהלת ייעודית 

באמצעות (אג( הבינוי מופקד על ביצוע עבודות בינוי ואחזקה ). ת בינוימחלק
על שכירת ציוד מכני הנדסי , על רכש חומרי בנייה ותשתית, )קבלני  אזרחיי 

א שייעודו לשאת "המנהלה היא גו( מטה בח. ועל התקשרות ע  מתכנני 
קה מחלקת בינוי אחראית לאחז. באחריות כוללת לתכנו  ולמימוש הפרויקט

  .א"ולהקמה של תשתיות בח
__________________ 

 .א קיי  בנבטי "ועתק לחלק הדרומי של בסיס חא בלוד מ"בסיס ח 1
 .אלא לבסיסי  נוספי , א בלוד אינ  מועתקות לנבטי "מספר מצומצ  של יחידות מבסיס ח 2
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 פעולות הביקורת

, לסירוגי , ער  משרד מבקר המדינה, במקביל לביצוע הפרויקט, 2007 עד מאי 2006בחודשי  מאי 
. 2007בדיקות השלמה נערכו בספטמבר . ביקורת על מספר היבטי  בתקצוב הפרויקט ובניהולו

 .י"במשרד האוצר ובממ, במשרד, ל"הביקורת נערכה בצה
 יקרי הממצאי ע
בשל חשיבותו הלאומית של הפרויקט ותרומתו הצפויה לפיתוח הנגב הסכי  משרד האוצר  .1

(ח " מיליו  ש500י אמור לשאת בסכו  של "ממ). ח" מיליו  ש820(לשאת בנתח עיקרי של עלותו 
א' שהסכו  שהקצה משרד האוצר הוא מעבר ). ח נוספי  ה  ממקורות אחרי " מיליו  ש300

משרד האוצר מתייחס , שאינו צבאי גרידא, ב הביטחו  והוא נועד למימוש פרויקט מוגדרלתקצי
תכנ  משרד האוצר להעביר מדי שנה בשנה למשרד תקציב , לכ . אליו כחלק מכלל תקציב הביטחו 

בלי להתנותו בקבלת דיווח עתי על קצב ההתקדמות , לפי פריסת המימו  שקבע, למימו  הפרויקט
איפשר , בי  היתר, מצב זה. א לפרויקט"תאמה להיק' השימושי  השנתי שתכנ  חבפרויקט או בה

 א' לא 2010עד סו' שנת , ועל פי התכנו , א להסיט מקורות מתקציב הפרויקט לתקציבו השוט'"לח
 .לשאת בחלקו בפרויקט

 א נית  לבצע  ג  לאחר"שלדעת ח, ח מתקציב הפרויקט יועדו לביצוע תכולות" מיליו  ש300 .2
א' על פי ). 2008המתוכננת לאוגוסט (א מלוד והכרזת מבצעיות הבסיס בנבטי  "פינוי בסיס ח

א לא תכנ  לוח "ח, 2009שהשלמת העברת הכספי  ממשרד האוצר עבור הפרויקט תסתיי  עד שנת 
 .זמני  למימוש תכולות אלה

*עת הגבוהי  בא הציג לאג' התכנו  במטה הכללי נתוני  בנוגע למסגרת התקציב המבוצ"ח .3
 .ח מאלה שהוא הציג בדיוני  ובפורומי  פנימיי " מיליו  ש120

 .י"המשרד וממ,  לא נחת  ההסדר ע  משרד האוצר2007עד ספטמבר  .4
ניהול פרויקטי  הוא משימה מורכבת המחייבת מקצועיות רבה ומבוסס על שימוש  .5

דסית והניהולית של הפרויקט על א' מורכבותו ההנ. במתודולוגיה ובכלי  ניהוליי  סדורי 
א ואג' הבינוי "ח, והעובדה שהוא הגדול מבי  פרויקטי הבינוי במערכת הביטחו  בשני  האחרונות

, שתביא לידי ביטוי את מאפייניו הייחודיי , לא גיבשו תפיסה משותפת לניהולו האינטגרטיבי
ו את הפרויקט ללא היערכות א ואג' הבינוי ניהל"ח. בהתבסס על שיטות מקובלות לניהול פרויקטי 

 הפרויקט נוהל על  )א(  : כנדרש ממאפייניו הייחודיי , ארגונית המבוססת על ראייה ניהולית כוללת
  . שאינ  מתייחסי  למרכיבי  שוני  בניהול פרויקטי בינוי מורכבי , פי ההוראות והנהלי  הקיימי 

הנהלת המשרד לא ,  מינהלת תכניתבקריטריוני  להקמת, לכאורה, על א' שהפרויקט עומד ) ב(
א  חברי  בה בעלי תפקידי  , א הוקמה אמנ  מנהלה"בח. שקלה את הצור  בהקמת מינהלת תכנית

לרבות אחריות , לפרויקט כלל לא מונה מנהל לו אחריות ניהולית כוללת, מעבר לכ . מהחיל בלבד
 לא הוסדרו  )ג (  .תקציב ואיכות,  לוח זמני *וסמכות על כל שלבי הפרויקט ועל שלוש אבני היסוד 

 .א לבי  אג' הבינוי"הדיווח וסדרי שיתו' הפעולה בי  בעלי תפקידי  בח, יחסי הכפיפות
סדרי שיתו' הפעולה ותחומי האחריות והסמכות של , הסדרת יחסי הגומלי *אינוכח , בי  היתר .6

קרי  רבי  של חוסר שיתו' אירעו מ, מינוי מנהל לפרויקט*שלושת הגופי  המרכזיי  בפרויקט ואי
העברת אחריות מגו' אחד לשני וקבלת החלטות על ידי גור  אחד בלי , האשמות הדדיות, פעולה
א ואג' "מהל  הפרויקט לא הייתה לגורמי חב, כתוצאה מכ . לשת' וליידע את האחרי , לערב

 תשעה חודשי  כי כעבור,  יצוי .הבינוי שליטה מלאה על לוח הזמני  של הפרויקט ועל תקציבו
הוא , א את הכשלי  בניהול הפרויקט כאיו  על המשכו התקי "לאחר שזיהה ח, מתחילת העבודות

 .הדגיש בפני הנהלת המשרד את הצור  בנקיטת צעדי  לתיקו  המצב
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, א ואג' הבינוי במספר תחומי "נדרשה התארגנות מצד ח, לקראת תחילת העבודות בפרויקט .7
כי נמצאו פגמי  , בביקורת עלה. הכנת השטח בנבטי  לעבודת קבלני וביניה  כאלה הקשורי  ל

בחלק מהעבודות חל , וכתוצאה מכ , א"בהתארגנות לקראת ביצוע העבודות מצד המשרד ומצד ח
 מיליו  14*עיכוב בלוח הזמני  לעומת המתוכנ  ונגרמו הוצאות כספיות מיותרות שהסתכמו בכ

עד לסלילת המסלולי  ביצעו בעבר מטוסי החיל תצוגות סמו  לאתר העבודה שיו, כ  למשל. ח"ש
חודש לאחר , משלא בוצע כ . כי אתר העבודה נקי מנפלי פצצות, נדרש היה לוודא, לכ . אימוני 

על א' , כמו כ .  הופסקה זמנית העבודהשבעטיי תחילת העבודות התגלו באתר נפלי פצצות 
ה  כלל , הקרקע באמצעות מכבשי  ייחודיי וק יש צור  בהידכי , א ולאג' הבינוי היה ידוע"שלח

כתוצאה . לא העריכו את הכמות שתידרש לפרויקט ואת יכולת המשק להעמיד  לטובת הפרויקט
א וקבל  מסוי  לא היו ערוכי  לביצוע העבודות בקצב המתוכנ  והתחרו "יחידות הבינוי של ח, מכ 

  .על השגת המכבשי 
 סיכו  והמלצות
בהיק' כספי רחב בעל השלכות , א מלוד לנבטי  הוא פרויקט מורכב" חפרויקט העתקת בסיס

מערכת הביטחו  לא נערכה למימושו באופ  שנדרש בעבודות בינוי בלתי , למרות זאת. לאומיות
ל בביצוע "לרבות חלוקת הסמכויות שקיימת בי  המשרד לצה, על כל המשתמע מכ , שגרתיות

ולא , נהל לו אחריות ניהולית כוללת על כל שלבי הפרויקטלפרויקט לא מונה כלל מ: עבודות בינוי
, כתוצאה מכ . הוגדרו במפורש תחומי האחריות והסמכות של שלושת הגופי  המרכזיי  בפרויקט

ולגופי  אלה לא הייתה , א ואג' הבינוי"הפרויקט התנהל תו  ליקויי  בשיתו' הפעולה בי  גורמי ח
 .ט ועל תקציבושליטה מלאה על לוח הזמני  של הפרויק

א להנהלת המשרד לנקוט צעדי  לתיקו  "נוכח הבעיות שהתגלו בניהול הפרויקט ובעקבות פניית ח
 החל שיפור 2007מתחילת שנת , כתוצאה מכ . חל שינוי בתפיסת הניהול של הפרויקט, המצב

הפרויקט תכולות , נכו  למועד סיו  הביקורת, על פי המסמכי . בהיבטי  שוני  של ניהול הפרויקט
 .כמתוכנ , ככלל, שנועדו לביצוע עד להכרזת מבצעיות הבסיס בנבטי  תושלמנה

ל לנגב והצלחתו אמורה להוות מנו' לכלל "פרויקט זה נתפס כחלו- למגמת העתקת בסיסי צה
ל ללמוד מהבעיות שעלו "על המשרד ועל צה, על כ . ל דרומה"המהל  של העתקת מחנות צה

ת הלקחי  הדרושי  ולהיער  נכונה מבחינה ניהולית כדי ליישמ  להפיק א, בניהול הפרויקט
ל והמשרד יגבשו תפיסה משותפת לניהול אינטגרטיבי "ראוי שצה, בי  היתר. בפרויקטי  העתידיי 

שתביא לידי ביטוי את מאפייניה  הייחודיי  ושתתבסס על אחת , של פרויקטי  דוגמת פרויקט זה
) 'מיל(ל "תא, ל המשרד" החליט מנכ2007בשלהי שנת , ואכ .  השיטות המקובלות לניהול פרויקטי

 .שפרויקטי  עתידיי  ינוהלו בשיטה אחרת, פנחס בוכריס
משרד מבקר , שעה שיש לראות בחיוב את עצ  הניסיו  לשפר את אופ  הניהול של פרויקטי בנייה

יר את תפקידיה  שתגד, חשוב לבצע עבודת מטה, כי טר  הפעלת שיטת ניהול חדשה, המדינה העיר
עוד מעיר . חשוב שהשיטה תעוג  בנהלי  מתאימי , כמו כ . ואת אחריות  של הגופי  המעורבי 

ראוי שמשרד האוצר ואג' , כי נוכח התכנו  להעתקת מחנות נוספי  לנגב, משרד מבקר המדינה
  .תקציבי  במשרד ימצאו דרכי  לשיפור התכנו  התקציבי של פרויקטי  כאלה
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 העל בתחו  התחבורה  איומי טרורהמענה ל
 והמענה לאיומי טרור בלתי קונוונציונלי 

 על משק המי 
, במשרד הפני ,  המטה לטרור במועצה לביטחו  לאומי , במשרד התחבורה

 ל ובגופי  נוספי  נבדקו המענה לאיומי טרור"בצה, במשרד לביטחו  הפני 
 .נציונלי על משק המי העל בתחו  התחבורה והמענה לאיומי טרור בלתי קונוו

בהתייעצות ע  , ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
לש  , החליטה שלא להניח על שולח  הכנסת ולא לפרס  פרק זה, מבקר המדינה

 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי  , שמירה על ביטחו  המדינה
 ].נוסח משולב [1958



 
 



          
 פרק חמישי

 

  השלטו  המקומי
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   השלטו  המקומי
 טיפול באוכלוסיות נזקקי  מקרב יוצאי אתיופיה

עליית יהודי  מאתיופיה החלה בסו  שנות השבעי  של המאה העשרי  ובשנת 
העולי  עשו דרכ  לישראל בדרכי  עקלקלות דר  . 4,000  הגיע מספר  לכ1983

העלת  המאורגנת .  מה  מצאו את מות  בדר  זוורבי , מחנות פליטי  בסוד!
 מנתה אוכלוסיית העולי  2006ובסו  שנת , 1984ארצה החלה בנובמבר 

 עליית  וקליטת  בישראל לוותה בקשיי  . נפש110,5001 מאתיופיה כ
הקשיי  הרבי  . שהציבו את העולי  בפני מבחני  קשי , אובייקטיבי  רבי 

וחבלי הקליטה שה  חוו , ת עליית  ארצהשעמדו בפני יוצאי אתיופיה בע
בני העדה . בניסיונותיה  להשתלב בחברה הישראלית לא שברו את רוח 
וחלק מה  , ומנהיגיה  פועלי  ללא לאות במטרה להשתלב בחברה הישראלית

א  הצליח בכ  בצורה מעוררת כבוד שיכולה להוות דוגמה לכוח  של אמונה 
 . ורצו! עז לגבור על כל קושי

השתלבות בחברה : כלוסיית העולי  מאתיופיה מתמודדת ע  אתגר קשהאו
מפגש  של . מנהגיה ודפוסיה החברתיי  שוני  משלה, הישראלית שתרבותה

העולי  מאתיופיה ע  עול  תרבותי וטכנולוגי שונה מעולמ  מחייב התמודדות 
ל נפשית קשה ע  השינויי  הקיצוניי  באורח החיי  ומביא לשינויי  רבי  בכ

 .תחומי החיי  ומעל לכול במסגרת התא המשפחתי
בשכונות , ובה! אשדוד ונתניה, העולי  מרוכזי  בעיקר בשבע ערי 

שיעור האבטלה בקרב העולי  . אקונומי נמו  שאוכלוסיית! ממעמד סוציו
  . ורבי  מה  מתקשי  לקיי  את משפחותיה , 2מאתיופיה גבוה מאוד
 פעולות הביקורת

 את נושא הטיפול באוכלוסייה נזקקת 2007ה בדק בחודשי  ינואר עד אוקטובר משרד מבקר המדינ
נבדקה היערכות  של עיריית אשדוד ועיריית נתניה לטיפול בעולי  תו  . מקרב העולי  מאתיופיה

הטיפול בזקני  והמאבק בשימוש , נפגע ת מחמת אלימות במשפחה: התמקדות בשלושה תחומי 
כמו כ  נבדקה ההיערכות של משרד . והוליי  בקרב בני נוער וצעירי בסמי  ובשתיית משקאות אלכ

והרשות הלאומית למלחמה בסמי  )  משרד הקליטה#להל  (המשרד לקליטת העלייה , הרווחה
 .לטיפול באוכלוסייה זו)  הרשות למלחמה בסמי #להל  (ואלכוהול 

__________________ 
 . ילדי עולי  שנולדו בישראל34,500 האוכלוסייה כוללת כ. לפי נתוני המשרד לקליטת עלייה  1
ת  לעומ13.2%  בקרב העולי  מאתיופיה הגיע ל2005על פי נתוני בנק ישראל שיעור האבטלה בשנת   2

 .  באוכלוסייה הכללית9%
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 עיקרי הממצאי 

 מאתיופיהפעולות הגורמי  הממשלתיי  בנוגע לטיפול בעולי  
 עוסקי  במת  המענה 3רשויות מקומיות וארגוני המגזר השלישי, גורמי  ממשלתיי  .1

במש  כשמונה שני  לא יישמה . לאוכלוסיית העולי  מאתיופיה בעיקר בתחומי הרווחה והחינו 
משרדית שתתא  בי  המשרדי    בדבר הקמת ועדה בי 1999הממשלה החלטה שקיבלה כבר בשנת 

פוגע , כפי שקבעה הממשלה, היעדרו של גו  מתא . י  בטיפול בעולי  מאתיופיההשוני  העוסק
 . ביכולת לתכנ  ולייעל את הפעולות ואת השימוש במשאבי  למע  הקהילה האתיופית

הוועדה קיימה כמה דיוני  . 2007משרדית התקבלה במרס  החלטה נוספת בדבר הקמת ועדה בי 
הוועדה .  הממשלה ובהקצאת מקורות מימו  ליישומהוגיבשה תכנית שיישומה מותנה באישור

טר  אושרה ותוקצבה התכנית שגיבשה ) 2007אוקטובר (במועד סיו  הביקורת . סיימה את עבודתה
 . תובא ההחלטה בנושא לאישור הממשלה2008ממשרד ראש הממשלה נמסר כי בינואר . הוועדה

ני  דמוגרפיי  במשקי הבית של  סקר מאפיי2003 2000משרד הקליטה יז  ומימ  בשני   .2
ממצאיו נשלחו למשרדי הממשלה האמוני  . יוצאי אתיופיה בשבעה יישובי  ובה  אשדוד ונתניה

. על הטיפול בעולי  מאתיופיה ולרשויות המקומיות שבתחומיה  מתגוררי  עולי  רבי  מאתיופיה
א נמצא כי נעשה בה  ול, נתוני הסקר לא נדונו בפורו  של מנהלי  ממשרדי הרווחה והקליטה

ג  בשתי הערי  שנבדקו לא . שימוש לבחינה של מדיניות הטיפול הכוללת בעולי  מאתיופיה
 . הובאו הסקרי  לדיו  במועצת העירייה או באחת מוועדותיה

משרד הרווחה חסר במש  שני  נתוני  מרוכזי  לגבי אוכלוסיית העולי  מאתיופיה הנזקקי  לסיוע 
 22  קיי  המשרד מיפוי של הפעולות לשירותי  חברתיי  ב2006בשנת רק . מחלקות הרווחה
 . משרדית האמורה המידע נוצל לצור  עבודת הוועדה הבי ; רשויות מקומיות

במש  שני  נקט משרד .  מכלל יוצאי אתיופיה מ*כרי  במחלקות לשירותי  חברתיי 65% כ .3
אוכלוסיות הנזקקי  ללא מת  מענה טיפולי הרווחה גישה שלפיה יש לתת טיפול סוציאלי אחיד לכל 

, בהתא  לכ  ג  נקבעו בדר  כלל ההקצאות התקציביות לכלל העולי . מיוחד נוכח שוני תרבותי
 . בלא שיוחד תקציב לטיפול בעולי  מאתיופיה

 גובשה במשרד הרווחה הערכה מחקרית בדבר אימו, מדיניות רגישת 2004כי רק בשנת , נמצא
נכו  למועד סיו  . 2006קרית זו גובשה לכדי מדיניות מערכתית רק בסו  שנת הערכה מח. תרבות

 .הביקורת טר  יושמה מדיניות זו מערכתית
 לממשלה נקבע העיקרו  של מיקוד 2007משרדית בשנת  בתכנית האמורה שהגישה הוועדה הבי 

י  ומותאמי  ומת  שירותי  גמיש, התכניות והמשאבי  הקיימי  עבור יוצאי אתיופיה ואיגומ 
 . עיקרו  זה מלמד על שינוי מדיניות הטיפול של משרד הרווחה. לתרבות

 השתלמות מאורגנת רחבת היק  לעובדי  2006משרד הרווחה לא יז  עד לסו  שנת  .4
עיריית אשדוד ועיריית . סוציאליי  המטפלי  בעולי  מאתיופיה להכרת התרבות והחברה האתיופית

לושת תחומי הנזקקות שנבדקו באמצעות צוות מקצועי שרובו לא קיבל נתניה סייעו לנזקקי  בש
 .הכשרה מיוחדת בנוגע לתרבות העולי  מאתיופיה

 בקרב בני נוער יוצאי 2003מממצאי מחקר שנער  מטע  הרשות למלחמה בסמי  בשנת  .5
 שתיית כשני שלישי  דיווחו על; אתיופיה עולה כי כרבע מכלל הנבדקי  דיווחו על שימוש בסמי 

__________________ 
המגזר העסקי . 2; המגזר הממשלתי. 1: נוהגי  לחלק את הארגוני  במדינה מודרנית לשלושה מגזרי   3

 ארגוני  פרטיי  הפועלי  ללא  המגזר השלישי . 3; ה  ציבוריות וה  פרטיות, לרבות חברות עסקיות
 .ה  אינ  נשלטי  בידי גור  חיצוני כלשהוו, שיש בה  רכיב של התנדבות ותרומה לקהילה, כוונת רווח
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נמצא .  דיווחו על שתיית משקאות אלכוהוליי  עד למצב של שכרות40% וכ; משקאות אלכוהוליי 
 לא גיבשה הרשות למלחמה בסמי  תכנית ייחודית לטיפול בצורכי סמי  2007כי עד שנת 

ככלל טיפול  של העיריות . ומשקאות אלכוהוליי  מקרב בני הנוער והצעירי  יוצאי אתיופיה
 החלו שתי העיריות 2007בשנת . וכלוסייה זו בתחו  ההתמכרויות היה מצומצ  ביותרשנבדקו בא

אול  מספר , לייש  תכנית מניעה בתחו  ההתמכרויות בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה והוריה 
  . המשתתפי  בתכנית היה במועד עריכת הביקורת מצומצ  מאוד
ות נזקקות מקרב העולי  הטיפול של עיריית אשדוד ועיריית נתניה באוכלוסי

 מאתיופיה
בעיריית אשדוד ובעיריית נתניה הייתה אמורה לפעול ועדה לקליטת עלייה המתכנסת לפחות  .1

נמצא כי הוועדות לקליטת עלייה שנבחרו בשתי . בהתא  לפקודת העיריות, אחת לשלושה חודשי 
 . העולי  מאתיופיהובישיבות שהתקיימו לא נדו  עניינ  של, הערי  לא פעלו באופ  סדיר

,  מכלל אוכלוסיית אשדוד ונתניה6%  וכ3%  כ2006העולי  מאתיופיה היוו בסו  שנת  .2
 היו רשומי  בעיריות 2006בשנת (יותר ממחצית  היו בטיפול אגפי הרווחה בערי  אלו . בהתאמה

  חוסר בעובדי). בהתאמה,  נזקקי  מקרב העולי  מאתיופיה6,560  ו3,670אשדוד ונתניה 
והכלי  החסרי  , מציאות שבה עובדי  סוציאליי  נדרשו לטפל במאות תיקי טיפול, סוציאליי 

הקשו על העיריות בבוא  להעניק למטופליה  יוצאי אתיופיה את הטיפול , בהכרת התרבות והשפה
, בהתאמה, 4 עובדי סמ 28  וב17  נעזרו אגפי הרווחה באשדוד ובנתניה ב2006בשנת . הדרוש

א  כי כל עובד סמ  אמור לסייע בדר  כלל רק למשפחה נזקקת אחת למש  , אי אתיופיהמקרב יוצ
 .כחצי שנה

במספר המטופלי  הרב שבאחריות כל עובד סוציאלי ובסיוע המוגבל יחסית של עובדי הסמ  יש 
כדי לעורר ספק בדבר יכולת  של אגפי הרווחה בכל אחת מהערי  הנדונות למלא את תפקיד  ולתת 

 .קצועי נאות לכל נזקק ונזקקמענה מ
עיריית אשדוד לא פעלה ליצירת תיאו  בי  גורמי הרווחה השוני  המטפלי  בעולי   .3

וא  לא דאגה להפגיש  בדיוני  משותפי  לצור  קביעת מדיניות טיפול אחידה ומניעת , מאתיופיה
 . כפילויות

עולי  מאתיופיה ע  כתוצאה ממשבר תרבותי וחברתי שנוצר בקרב ה: אלימות במשפחה .4
השינוי שחל במערכות היחסי  בתו  המשפחה והמצב הכלכלי הקשה בו שרויות , עליית  ארצה

נתוני  סטטיסטיי  . ניכרו אצל חלק מהעולי  גילויי אלימות במשפחה, רבות ממשפחות עולי  אלה
חסית של משטרת ישראל מצביעי  על שיעור גבוה של אלימות בי  בני זוג יוצאי אתיופיה י

, כל אחת בתחומה, עיריית אשדוד ועיריית נתניה מפעילות. לשיעור  בכלל האוכלוסייה בישראל
 טיפלו 2006בשנת ).  המרכז להל  (מרכז למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בנפגעי האלימות 

 . בהתאמה,  משפחות יוצאות אתיופיה54  וב24 המרכזי  באשדוד ובנתניה ב
עובדות סוציאליות שלא , נו את הטיפול הפרטני באמצעות שיחותנמצא כי באשדוד נת )א(

השתתפו בהכשרה בתחו  האלימות במשפחה ולא עברו הכשרה בתחו  הטיפול באוכלוסיית יוצאי 
 . אתיופיה

במרכז שבנתניה היו שתי עובדות סוציאליות יוצאות אתיופיה במשרה ורבע שטיפלו ביוצאי  )ב(
במאי . וכתוצאה מכ  המתינו הנזקקי  זמ  רב לקבלת טיפול,  בנטלה  לא הצליחו לעמוד. אתיופיה

__________________ 
את , הבאי  מתו! הקהילה ומכירי  את תרבות המטופלי , עובדי  שלא הוכשרו כעובדי  סוציאליי   4

 .דפוסי חייה  ואת שפת 
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 המתינו תשעה יוצאי אתיופיה המעורבי  באלימות במשפחה מנתניה במש  שנה ויותר 2007

 . לקבלת טיפול פרטני
 זקני  יוצאי 400  טיפלה כל אחת משתי העיריות שנבדקו בכ2006בשנת : הטיפול בזקני  .5

וד טיפלו בזקני  יוצאי אתיופיה העובדי  הסוציאליי  המטפלי  בכלל בעיריית אשד. אתיופיה
עיריית נתניה ייחדה עובד . וכל אחד מה  היה אחראי לטיפול במאות רבות של זקני , הזקני 

נמצא כי בהיעדר כוח אד  מספיק .  זקני 400 סוציאלי יוצא אתיופיה בחצי משרה לטיפול ב
נפגעה יכולתו של אג  הרווחה להעניק לה  טיפול ,  האתיופי לטיפול סוציאלי באוכלוסיית הזקני 

 . נאות
באגפי הרווחה שבשתי העיריות לא הייתה תכנית קבועה לביקורי בית בבתי הזקני  יוצאי  )א(

בפועל העובדי  הסוציאליי  נהגו . אתיופיה אשר יכולה להבטיח מעקב אחר מצב  של הזקני 
 .נות של בני משפחה או של גורמי  קהילתיי  אחרי לבקר בבתי זקני  בעיקר בעקבות תלו

 מקבלי גמלת 11מה  ,  תיקי טיפול בזקני  מאשדוד18משרד מבקר המדינה בדק אקראית  )ב(
המסמכי  בכמחצית . מה  תשעה מקבלי גמלת סיעוד,  תיקי טיפול בזקני  מנתניה12 ו, סיעוד

 .זקני התיקי  מלמדי  על ליקויי  חמורי  במעקב אחר הטיפול ב
נקבעו כללי  להגדרת זק  , 1995 ה"התשנ, ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ' בפרק י )ג(

המוסד לביטוח לאומי משל  את גמלת הסיעוד למשרדי סיעוד פרטיי  . 5הזכאי לגמלת סיעוד
נמצא כי בעיריית אשדוד ובעיריית נתניה לא נער  . המגישי  לזק  את השירותי  שנקבעו עבורו

 .ולא היה מידע מלא על מצב , נאות אחר הטיפול בזקני  זכאי גמלת הסיעודמעקב 
; בעיריית אשדוד לא היו נתוני  מרוכזי  על מספר הזקני  יוצאי אתיופיה הזכאי  לגמלת סיעוד
, העובדות הסוציאליות ג  לא היו פנויות למעקב שיטתי אחר הטיפול בזקני  הזכאי  לגמלת סיעוד

לא ,  תיקי טיפול של מקבלי גמלת סיעוד שנבדקו11 בחמישה מ".  שרפותכיבוי"ולרוב עסקו ב
 .נרש  מעקב אחר הזק  במש  שנה וחצי ויותר

 זקני  יוצאי אתיופיה הזכאי  לגמלת 120 אג  הרווחה בעיריית נתניה טיפל במועד הביקורת ב
 בשישה מתשעה נמצא כי. המעקב אחר הטיפול בה  הופקד בידי עובד סוציאלי ברבע משרה. סיעוד

אצל ; מקרי  של מקבלי גמלת סיעוד שנבדקו לא נערכו ביקורי  תקופתיי  סדירי  בבית הזק 
 . ארבעה מה  לא נער  ביקור בית במש  שנתיי  עד ארבע שני 

 נית  להערי  כי בעיריית 2003על פי המחקר האמור משנת : שימוש בסמי  ושתיית אלכוהול .6
 אוכלוסייה גדולה מאוד של בני נוער וצעירי  שצרכו 2006ה בשנת אשדוד ובעיריית נתניה היית
 .סמי  ומשקאות אלכוהוליי 

א  זו כלל לא ,  ועדה למאבק בנגע הסמי  המסוכני 2006בעיריית אשדוד נבחרה בינואר  )א(
 בעקבות פניית משרד מבקר 2007בעיריית נתניה נבחרה הוועדה רק בנובמבר . התכנסה מאז מינויה

 .2007 והתכנסה לראשונה בדצמבר המדינה
עיריית אשדוד ועיריית נתניה לא פעלו להקמת מערכי  עירוניי  לטיפול בבני נוער שצורכי   )ב(

 .סמי  או משקאות אלכוהוליי  ורק במקרי  ספורי  נית  טיפול לבני נוער יוצאי אתיופיה
.   נפגעי סמי  או אלכוהולעיריית נתניה לא הפעילה כל מסגרת לטיפול בבני נוער ובצעירי )ג(

, לפי נתוני העמותה. בני נוער שביקשו לקבל טיפול הופנו לעמותה המטפלת במשתמשי  בסמי 
 היא לא 2007במחצית הראשונה של שנת ;  בשבעה נערי  יוצאי אתיופיה2006היא טיפלה בשנת 

 .טיפלה כלל ביוצאי אתיופיה
__________________ 

 .המשולמת לפי פרק זה, גמלה חודשית להשתתפות בתשלו  עבור שירות סיעוד  5
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נמצא .  ומעלה18ה טיפול לנפגעי סמי  גילאי יחידה באג  הרווחה של עיריית נתניה העניק )ד(
.  צורכי סמי  שהיו בטיפולה250  טיפלה היחידה רק בשלושה יוצאי אתיופיה מבי  כ2006כי בשנת 

 2006נמצא כי מאז ראשית . צורכי האלכוהול הופנו למדור לטיפול בהתמכרויות שבעיריית חדרה
  .הגיעו למדור זה רק שלושה מטופלי  יוצאי אתיופיה

עיריית אשדוד הפקידה את הטיפול בבני נוער הצורכי  סמי  ומשקאות אלכוהוליי  בידי  )ה(
 בני נוער יוצאי אתיופיה שצרכו סמי  או 23  היא טיפלה רק ב2006בשנת . עמותה שהעירייה ייסדה
 הופקד בידי שתי 25 18הטיפול בצעירי  הצורכי  אלכוהול וסמי  בגילי  . משקאות אלכוהוליי 

 המטופלי  500 טופלו רק שבעה יוצאי אתיופיה מבי  2006בשנת . ידות באג  הרווחה בעירייהיח
  .בשתי היחידות

 סיכו  והמלצות
ובכלל זה , ממצאי משרד מבקר המדינה מצביעי  על קיומ  של כשלי  בהיערכות רשויות המדינה

. בתחו  הרווחהמשרדי הממשלה והרשויות המקומיות בטיפול באוכלוסיית יוצאי אתיופיה 
הממצאי  המדאיגי  בנוגע למצוקה שבה מצויי  חלקי  רחבי  מאוכלוסייה זו היו ידועי  זה 

א  הרשויות השלטוניות לא הפנימו את צרכיה  הטיפוליי  הייחודיי  של יוצאי אתיופיה , שני 
כמו כ  לא נעשתה התארגנות מערכתית כוללת לטיפול ; הנובעי  מהרקע התרבותי שלה 

וכפועל יוצא מכ  לא נעשה די בתחו  הרווחה למע  סיוע בקליטת  הראויה , כלוסייה זובאו
 . והטובה של יוצאי אתיופיה בישראל

תו  שיתו  , חובתה הראשונית של המדינה לפעול לתיקו  מיידי של הליקויי  שנמצאו בדוח זה
, גבלי  שהוקצו לנושאניצול מיטבי של המשאבי  המו, פעולה וחלוקת מידע בי  הגורמי  השוני 

  .הרשויות המקומיות וגופי המגזר השלישי, ותיאו  בי  משרדי הממשלה
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 מ"החברה לאוטומציה במינהל השלטו  המקומי בע
 היבטי  ניהוליי  

 החליטה הממשלה להקי  את החברה לאוטומציה במינהל השלטו  1967בשנת 
. במטרה לקד  את המחשוב ברשויות המקומיות)  החברה להל  (מ "המקומי בע

. 1975 ה"התשל, על פי חוק החברות הממשלתיות, 1החברה היא חברה מעורבת
 60%(ומרכז השלטו  המקומי )  ממנה40%(רה נתונה בבעלות מדינת ישראל החב

 נקבע שהחברה לא תחלק 1967 בתקנו  ההתאגדות של החברה מ). ממנה
ישמשו אותה למילוי , א  יהיו לה, ורווחי , באשר מטרתה ציבורית, דיבידנד

מיישמת ומפעילה מערכות , החברה מפתחת. המטרות הציבוריות שלשמ  נועדה
  .מחשוב ומידע ברשויות מקומיות בתחומי 

 פעולות הביקורת
 פירס  משרד מבקר המדינה דוח על החברה לאוטומציה במינהל השלטו  המקומי 2004ביוני 

 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת 2006יוני  בחודשי  פברואר).  הדוח הקוד  להל   (2מ"בע
בדיקות . שחלק  נבחנו ג  בדוח הקוד , שוני ביקורת זו עסקה בהיבטי  ניהוליי  . נוספת בחברה

הביקורת נעשתה בחברה וכ  נעשו בדיקות השלמה . 2007אוקטובר  השלמה נעשו בחודשי  יולי
  . ברשות החברות הממשלתיות

 עיקרי הממצאי 
בשני  האחרונות לא הקפידו השרי  על מימוש זכויותיה של המדינה למנות דירקטורי   .1

במועד סיו  הביקורת כלל הדירקטוריו  תשעה דירקטורי   .טוריו  החברהמטע  המדינה לדירק
 .מטע  מרכז השלטו  המקומי ורק שלושה דירקטורי  מטע  המדינה במקו  ששה

פעמי  הציגה הנהלת החברה לפני חברי הדירקטוריו  נושאי  מהותיי  הראויי  להתייחסותו  .2
מזערית בלבד והיא הובאה בדר  כלל על ידי אול  התייחסות שכזו כלל לא הייתה או שהייתה 

, במועד,  היא לא דיווחה לדירקטוריו  ג  החברה לא פעלה כשורה . הדירקטורי  מטע  המדינה
 . על פעולות מהותיות שחובה עליו לאשר

 החליטה ועדת השרי  לענייני הפרטה למכור את מניות המדינה 2001על א) שכבר בדצמבר  .3
) השות) העיקרי בבעלות על החברה( חתמו מרכז השלטו  המקומי 2005ובדצמבר , בחברה

והמדינה על הסכ  שהיה אמור לקד  את הלי  ביצוע ההפרטה לא פעל מרכז השלטו  המקומי על 
 . מנת להביא לביצוע ההסכ  ויישו  החלטת הממשלה ועל כ  טר  הושל  התהלי 

__________________ 
מכוח ההצבעה ) או פחות(ושבידי המדינה מחצית , חברה מעורבת היא חברה שאינה חברה ממשלתית  1

 .מהדירקטורי  שלה) או פחות(באספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית 
2  ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„, 127' עמ, 2004שנת . 
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לי  כיה  "כל אחד מהמנכ.  בחברהלי " התחלפו ארבעה מנכ2006 ועד ינואר 2003מיוני  .4

לי  התגלעו חילוקי דעות וסכסוכי  "במהל  כהונת  של המנכ. 3בתפקידו חודשי  ספורי  בלבד
. ר הדירקטוריו  בעיקר בנוגע לאופ  שבו מיושמת חלוקת הסמכויות שביניה "מהותיי  בינ  לבי  יו

ר "לי  טענו שיו"המנכ. ת זו הסיבה שהובילה בסופו של דבר לסיו  כהונ, לי "לדברי המנכ
לי  "החברה טענה שכל המנכ. מעורב מדי בניהול היומיומי של החברה, מר אלקסלסי, הדירקטוריו 

ר הדירקטוריו  נאל* לטפל "יו, לטענת החברה, על כ . לא התאימו לתפקיד  וכי ה  כשלו בו
מפלתה תו  הורדת בתפקוד  הלא ראוי והבלתי מקצועי שערער את יציבות החברה ואיי  להביא ל

 . כל הישגיה לטמיו 

ושליטתה בתחו  הייתה ,  התקשרו הרשויות המקומיות ע  החברה ללא מכרז2006עד מרס  .5
ל משרד הפני  את ראשי הרשויות המקומיות לעשות מכרז " הנחה מנכ2006במרס . כמעט מוחלטת

רשה לפעול בשוק מאחר שהחברה לא נד. להתקשרויות בתחו  מחשוב מערכות מידע עירוניות
ולא הקפידה להכשיר את עובדיה , היא לא הקפידה לעדכ  ולשדרג את מערכותיה ומוצריה, תחרותי

אי שביעות רצו  הלקוחות מהרמה הטכנולוגית ומהעלויות של . לטפל במערכות ויישומי  חדשי 
של הכלי  והשירותי  שהחברה מספקת הייתה בי  הגורמי  לקיטו  המתמש  במספר הלקוחות 

א)  .שהחלו להתמחות בתחו  מערכות מחשוב עירוניות, החברה אשר התקשרו ע  חברות אחרות
הנהלת החברה לא בחנה בחינה יסודית וכוללת , על פי שלקוחות קבועי  וותיקי  נטשו את החברה

 . את מידת שביעות הרצו  של לקוחותיה ממוצריה ומרמת השירות שהיא נותנת
. החברה לשדרג את מערכותיה על ידי הסבת  לטכנולוגיה חדשה החליטה 2005באוגוסט  .6

החברה העריכה . מדובר בהחלטה אסטרטגית בעלת משמעות כבדת משקל הנוגעת לעתיד החברה
ל חדש לתפקידו ושבוע "החברה לא המתינה לכניסת מנכ. ח" מיליו  ש30 שהפרויקט כולו יעלה כ

ג  . רות ע  חברה מסוימת שתסב את מערכותיהלפני מועד זה היא חתמה על מסמ  כוונות להתקש
, ל בקבלת ההחלטות בעניי  שדרוג המערכות והסבת "החברה לא שיתפה את המנכ, בהמש 

 . במשא ומת  לקביעת תנאי החוזה ובחתימה על החוזה עצמו, בקביעת החברה שתעשה את ההסבה

ציבו על ידי שבה התנהל תהלי  אישור פרויקט ההסבה ותק, במש  תקופה ממושכת .7
ר הדירקטוריו  את הדירקטוריו  על כ  שנחת  כבר מסמ  "לא יידע יו, הדירקטוריו  וועדותיו

 . כוונות להתקשרות ע  החברה להסבת המערכות

בישיבות של הדירקטוריו  ושל וועדותיו לא הציגה הנהלת החברה את פרויקט ההסבה  .8
, שבו תיעשה הסבה בלבד, של הפרויקטהיא לא הבהירה שמדובר רק בשלב הראשו  . במלואו

ושאחריו יהיה על החברה לעשות שינויי  בתכניות עצמ  כדי שיהיה אפשר לנצל ניצול מלא את 
 רשויות 80 כמו כ  לא הציגה החברה את העלויות שידרשו להשקיע כ. הכלי  של המערכת

. ות של החברהשיבקשו להפעיל את המערכות המשודרג, מקומיות בעלות מרכז מחשבי  עצמאי
רשויות מקומיות שלא ישדרגו את מערכותיה  יאלצו לפעול מול המערכות הישנות של החברה שאי 

 . עלויות החזקת  גבוהות וחברות מתחרות מציעות פתרונות חלופיי  זולי  יותר, אפשר לתמו  בה 
החברה בחרה בספק שיבצע עבורה את הסבת המערכות מבלי שבחנה ספקי  אחרי   .9

וא  חברת ההסבה עבדה בעבר , החברה לא בדקה א  יש לחברת ההסבה ניסיו  באר*. ונטיי רלו
 . אצל לקוח שהיק) מערכותיו המוסבות דומה לזה שלה

 2002 ג"התשס,  לחוק חובת המכרזי 14א) שחלפו חמש שני  מאז פורס  תיקו  מספר  .10
לא התקינו משרד הפני  ומשרד , בעניי  פטור מהחובה לעשות מכרז בעסקאות של תאגיד מקומי

דבר זה איפשר לבחור בחברת . ולכ  לא נכנס התיקו  לתוק), האוצר את התקנות המתבקשות
 . ההסבה בלי לעשות מכרז

__________________ 
הוא הודיע על , לאחר מועד סיו  הביקורת, 2007בנובמבר . ל נוס& לחברה"מונה מנכ 2006באוקטובר   3

 .2007 בדצמבר $15סיו  עבודתו בחברה החל מ
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מצב  הכספי הקשה של הרשויות המקומיות הוא הסיבה העיקרית לגידול ביתרת החובות של  .11
ל נטישת הלקוחות וה  בשל ההנחות בד בבד הצטמצמו הכנסות החברה ה  בש. לקוחות החברה

 חלה 2006 2002בי  השני  . שהעניקה החברה ללקוחותיה על חובות קיימי  ועל מחירי השירות
במקביל חל גידול . ח" מיליוני ש185 ח ל" מיליוני ש271 מ,  בהכנסות החברה32% ירידה של כ

החובות . ח" מליוני ש110 ח ל" מיליוני ש73  מ  ביתרת החובות הפתוחי  של הלקוחות 51%של 
הרווח . ח" מיליוני ש17.6 ח ל" מיליוני ש7.3 מ, 140% המסופקי  של החברה גדלו בתקופה זו בכ

 . ח" מיליוני ש5.8 ח ל" מיליוני ש3.9 הנקי של החברה בתקופה עלה מ

ההחלטות על הוזלת מחירי  לא התקבלו על בסיס תמחור מקי) של המוצרי  והשירותי   .12
, הקובעת את מדיניות השיווק של החברה,  החברה ועל תכנית עבודה סדורה וארוכת טווחשסיפקה

 .את יעדיה ואת לוח הזמני  שלה ושתבטיח שהחברה תהיה רווחית
ההחלטות לתת זיכויי  והנחות אינ  מתקבלות בפורו  מסודר כלשהו ולחברה אי  נוהל  .13

 המידה למת  ההנחה ומה ה  התנאי  שהרשות מה ה  אמות, הקובע מי רשאי לאשר זיכוי או הנחה
 . המקומית תצטר  לעמוד בה  כדי לקבל את הזיכוי או ההנחה

על , 2005ספטמבר  עבודה לניתוח מחירי  שביצעה חברה מייעצת עבור החברה באוגוסט .14
שרישומי החברה אינ  מלאי  ואינ  , בי  היתר,  העלתה2004בסיס הנתוני  הנוגעי  לשנת 

קיימות מערכות שבגי  תפעול  , חלק מההתקשרויות ע  לקוחות החברה ה  גרעוניות,  מדויקי
קיימי  פערי  של עד עשרות אחוזי  בעבור הכנסות המתקבלות בגי  אספקת , החברה מפסידה

אות  שירותי  לרשויות מקומיות בעלות אות  מאפייני  ושיעור ההנחה שנותנת החברה 
בשל רגישות הממצאי  שבעבודה . וי בכושר המיקוח מול הלקוחללקוחותיה אינו עקבי והוא תל

ל הכספי  שלא לדווח על ביצוע העבודה ועל תוצאותיה "ל ולסמנכ"ר הדירקטוריו  למנכ"הורה יו
 .לדירקטוריו  החברה

. 2006 תמחרה החברה את מוצריה על בסיס נתוני  הנוגעי  לשנת 2006אוגוסט  ביוני .15
ות דומות לאלה שעלו בעבודה לניתוח מחירי  שביצעה החברה בעבודת התמחור עלו מגמ

 . 2005ספטמבר  באוגוסט
 . החברה העסיקה יועצי  ללא חוזה העסקה וללא שהוגדרו התנאי  לעבודת  וחובותיה  .16

היו עובדי  חדשי  שהתקבלו לחברה שלא בתהלי  . לחברה אי  נוהל מסודר לקבלת עובדי  .17
 . בכ  פעלה החברה שלא על פי סדרי המינהל התקי . קרבת  להנהלת החברהבזכות , קליטה שוויוני

היו מקרי  שרשויות מקומיות העסיקו באמצעות החברה עובדי  שבה  ה  מעוניינות ושאות   .18
ולעתי  , לא תמיד מפקחת החברה על העובדי  האלה. ה  מממנות במסגרת ההתקשרות ע  החברה

בהעסקה בדר  זו עלולה החברה לסייע לרשויות לעקו) את .  שלהאי  לעובדי  כל קשר לפעילויות
 . החוק הקובע כי חובה למנות את עובדי הרשות באמצעות מכרז פומבי

החברה העסיקה עובדי  בחברה בת שלה במקו  אצלה ובכ  היא איפשרה את העסקת   .19
מהעובדי  הועסקו חלק . שלא על פי הסכמי  קיבוציי  שהיא מחויבת לה , בתנאי  שקבעה היא

שלה ה  היו זכאי  ממקו  , בדר  זו בכדי להימנע מהחובה החוקית לדווח למשל  קצבת הפרישה
 .4"קופה ציבורית"שה  מקבלי  משכורת ג  מ, עבודת  הקוד 

החברה הקימה אג) לשיווק ולאחר כשנה החליטה על פירוקו מבלי שהציגה מהלכי  אלה  .20
מאחר ואי  לחברה יחידה מקצועית . קיבלה את אישורו לכ בפני הדירקטוריו  וממילא לא 

ספק א  ביכולת החברה לתת מענה לנושאי  שה  בליבת הפעילות של יחידת , שעיסוקה שיווק
 . שיווק מקצועית

__________________ 
משמעות הדבר היא כשאד  הזכאי לקצבת פרישה מכוח אחד מחוקי  מסוימי  בעניי' זה והוא מקבל   4

 .  בחוק תופחת קצבת הפרישה שלו בשיעור הקבוע $ ג  משכורת מהחברה 
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תרומתה כבעלי  בחברה ויכולתה להשפיע , מאחר שהמדינה אינה שולטת ברוב המניות של החברה
החלטה (ראוי שכל הגורמי  השותפי  להחלטה להפריט את החברה .  מצומצמתעל פעילות החברה
משרד הפני  ומרכז השלטו  המקומי ,  דהיינו רשות החברות הממשלתיות ) 2001 שהתקבלה עוד ב

כל עוד לא מבוצעת החלטה זו על המדינה לממש את מלוא זכותה .  יפעלו במר* כדי לייש  אותה 
 . מה בחברהלמינוי כל הדירקטורי  מטע

 עד ינואר 2003 מיוני  בתקופה של כשנתיי  וחצי . רמת הניהול הבכיר של החברה אינה תקינה
כל אחד מה  כיה  בתפקידו . ל אחד"לי  וממלא מקו  מנכ" התחלפו בחברה שלושה מנכ2006

 והודיע על סיו  עבודתו בחברה 2006ל חמישי התמנה באוקטובר "מנכ. (חודשי  ספורי  בלבד
כל הארבעה סיימו לעבוד בחברה בעיקר בשל חילוקי ). לקראת סיו  מועד הביקורת, ר כשנהלאח

 ובכל אותה 2003המכה  בתפקידו מאז מרס ,  מר משה אלקסלסי ר הדירקטוריו  "דעות בינ  ובי  יו
לי  "תחלופת המנכ.  בעניי  חלוקת הסמכויות ביניה  ובעניי  השליטה על ניהול החברה עת 

מקשה על מיצוי תהליכי  ארוכי , יעה על יכולת ההתמקצעות שלה  במילוי תפקיד בחברה משפ
ראוי שהדירקטוריו  יית  על כ  את . טווח בחברה ועלולה לפגוע ביכול הניהול התקינה של החברה

 . דעתו ויפיק את הלקחי  הנדרשי 
יה והגידול החד הירידה המשמעותית של היק) הכנסות, נוכח המגמה של עזיבת לקוחות את החברה

משרד מבקר המדינה ממלי* . בחובות הלקוחות על החברה לנקוט פעולות על מנת לצמצ  מגמה זו
לחברה לעשות סקר כולל כדי לבחו  את מידת שביעות הרצו  של לקוחותיה מהשירות שהיא נותנת 

רה יקבע לדעת משרד מבקר המדינה ראוי שדירקטוריו  החב. כדי לאתר את הבעיות הדורשות טיפול
את מדיניות החברה בעניי  מת  זיכויי  והנחות ללקוחות ובהתא  לכ  על החברה לקבוע נוהל 

משרד מבקר המדינה המלי* לחברה להשלי  את ניתוח . שיבטיח שפעולתה בעניי  תהיה תקינה
וזאת על מנת שיהיה בידיה מידע זמי  ומלא באשר לכדאיות , ההכנסות המתקבלות מלקוחותיה

בשל הקושי של החברה לגבות את . ת ע  הלקוחות ומה  תנאי ההתקשרות הרצויי ההתקשרו
על החברה ועל בעלי , חובות העבר של לקוחותיה ובשל מצב  הכספי של הרשויות המקומיות
ועל פיה יגבשו הסכמי  , המניות שלה להכי  תכנית כוללת שבה יעריכו אילו חובות אפשר לגבות

 . השיב את החובות האלהע  הרשויות המקומיות כדי ל
באשר ליתרת הרווח של החברה יש להביא בחשבו  שהיא כוללת התאמה חשבונאית בגי  שינוי 

אשר משפרת את תזרי  המזומני  של החברה ואשר יש לה השלכה , שיטת הדיווח לצרכי מס הכנסה
 ירידה   יש להביא בחשבו  את המגמות השליליות ובכלל זה, ע  זאת. על יתרת הרווח הרשומה
אלה שקיי  , היק) חובות גבוה מאד של לקוחות ובעיקר; עזיבת לקוחות; מדאיגה בהכנסות החברה

כמו כ  על החברה לבחו  את ההשלכות של ; גידול בהיק) החובות המסופקי ; קושי בגביית 
חובת  של רשויות מקומיות לערו  מכרז ; התחרות מול חברות שלמוצריה  עדיפות טכנולוגית

  התקשרויות לקבלת שירותי מחשוב ואיבוד השליטה הבלעדית של החברה בשוק הזה לצור
ובעלי , הדירקטוריו , על הנהלת החברה. והתחלופה התדירה של בעלי התפקידי  הבכירי  בחברה

שכ  אלה יקבעו , המניות שלה לבדוק בקפדנות את כל הנתוני  הנוגעי  למצבה הכספי של החברה
את התפיסה , עליה  לבחו  מחדש את סביבת קיומה של החברה. דא  תהיה רווחית בעתי

כמו כ  עליה  לבחו  את יעדי החברה ואת תחומי . האסטרטגית המנחה אותה ואת הבעלות עליה
 .פעילותה ולהתאימ  לשוק התחרותי והמתקד 

, משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי עליה להתקי  כללי  מסודרי  לקבלת עובדי  חדשי  לחברה
ה  עובדי  שהחברה מממנת את משכורת  וה  עובדי  שהרשויות המקומיות מממנות את 

אל לחברה להעסיק עובדי  שאינ  תורמי  לה תרומה . משכורת  בהסכמי התקשרות ע  החברה
 . ואל לה להעסיק עובדי  א  אינה יכולה לפקח על עבודת , ישירה
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ידה מקצועית שתפקידה העיקרי הוא לקבוע משרד מבקר המדינה העיר לחברה שמאחר שאי  לה יח
היא , את האסטרטגיה השיווקית של החברה ואת יעדיה השיווקיי  על פי תכנית עבודה מאושרת

. מחמיצה את היכולת להתמודד בהצלחה בתחרות העסקית מול החברות האחרות הפועלות בשוק
   .על כ  ראוי שהחברה תבדוק שוב א  כדאי לה לוותר על יחידת השיווק
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