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   משרד הביטחו 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

באג  השיקו  שבמשרד הביטחו  נערכה ביקורת בנושא הענקת זכאות לרכב 
 .ל"רפואי לנכי צה

ע  דגש על , נבדק ניהול תקציב הוצאות מותנות בהכנסה בתקציב הביטחו 
. ל"ניהול ההוצאות הנעשות במימו  הכנסות ממכירות עודפי נשק וציוד בחו

באג  הכספי  ובאג  ,  באג  התקציבי "שרד הביטחו  הביקורת נערכה במ
.  במחלקת התקציבי  והבקרה של חיל האוויר"ל "ובצה; לסיוע וייצוא ביטחוני

 .ביקורת השלמה נערכה באג  החשב הכללי שבמשרד האוצר
 במרכז בינוי שבאג  "ל "ובצה) אג  בינוי(באג  בינוי שבמשרד הביטחו  
במחלקת הבינוי שבמפקדת , )ל"אט(טה הכללי הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שבמ

 נבדקו היבטי  בנושאי תכנו  "חיל האוויר ובענ  בינוי שבמפקדת חיל הי  
הביקורת התייחסה לסדרי שיתו  הפעולה ולתיאו  . וסטנדרטי  בעבודות בינוי

לסדרי ההכנה והעדכו  של מיפרטי  כלליי  על ידי , ל"בי  אג  בינוי לבי  צה
ולפיתוח מיפרטי  ופרטי  סטנדרטיי  לבינוי , עריכת תכניותל, אג  בינוי

 .ל"בצה
על היערכותה להפעלת המשק ) העירייה(יפו "נערכה ביקורת בעיריית תל אביב

הביקורת התמקדה בתפקוד ועדת המשק לשעת חירו  . המקומי בשעת חירו 
בהיערכות כוח אד  להפעלת , בהספקת המי  לתושבי העיר, המקומית) ח"מל(
). ח"פס(סעד וחללי  , ח ובהיערכות העירייה לטיפול בנושאי פינוי"ער& המלמ

 במטה "הביקורת נעשתה בעירייה ובדיקות השלמה נערכו במשרד הביטחו  
וביחידה לשעת חירו  , ח"במטות פיקוד המרכז ומחוז ד  של מל, ח ארצי"מל

 " הפני  במשרד;  בענ  תנועה ושיבו'"ל "בצה; משק ונכסי , שבאג  אמרכלות
ברשות ; ח ובמינהל למשק המי  ברשויות מקומיות"ברשות העליונה לפס

 באג  "במשרד העבודה והרווחה ; העליונה למי  שבמשרד התשתיות הלאומיות
 בלשכת "במשרד הבריאות ; לכוח אד  בשעת חירו  ובנפה שבמרחב המרכז
 .הבריאות של מחוז תל אביב ובאג  לשעת חירו 
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 כב רפואי לנכי  ר אג  השיקו  
 תקציר

רכב רפואי הינו כלי רכב המוקצב לנכה הזכאי , על פי הגדרת הוראות משרד הביטחו 
היחידה לשירותי  רפואיי  באג  השיקו  שבמשרד . לכ  בהתא  להוראות המשרד

. ל"אחראית למת  זכאות לרכב רפואי לנכי צה)  היחידה הרפואית-להל  (הביטחו  
הוצאות המשרד בשנת .  כלי רכב רפואיי 7,500"הנכי  כ היו בשירות 2000בשנת 
משרד הביטחו  רוכש בממוצע בכל . ח" מיליו  ש289" על רכב רפואי הסתכמו בכ2000

"ומסייע ברכישת  של כ,  כלי רכב רפואיי  הנשארי  בבעלות המדינה100"שנה כ
 .  כלי רכב רפואיי  בבעלות הנכי 2,000

ובפועל ניתנו , 1989 בנושא הרכב רפואי משנת אג  השיקו  לא עדכ  את ההוראה
בחודשי  ; לנכי  במש  השני  זכאויות שונות לרכב רפואי אשר לא נכללו בהוראה

 מונו למשרת האחראי לנושא הרכב הרפואי שלושה 2001 אוקטובר " 1998ינואר 
ושניי  שלא התאימו לכ  ,  אחד שלא נית  היה למנותו לתפקיד בקביעות"עובדי  

ח " מיליו  ש300" למרות שבעל התפקיד מטפל בתקציב שנתי של כ"ות שונות מסיב
שהאג  אישר זכאות לרכב רפואי לנכי  שלא היו זכאי  ,  מקרי 286נמצאו ; בשנה

, אג  השיקו  התבסס בקביעת מחיר הרכב על מחירו ; לכ  בהתא  להוראה
 . שהתעריפי  בו נמוכי  מתעריפי המחירו  הקבוע בהוראה

נמצאו ליקויי  בהתקשרות אג  השיקו  ע  , 2001עד אוגוסט , קופה ארוכהמש  ת
שהשמאי  העריכו כלי רכב של נכי  ללא הפניה בכתב , נמצאו מקרי ; שמאי 

 .כנדרש בהוראה, מהיחידה הרפואית
ועדת החריגי  לרכב רפואי פעלה בשונה מהקבוע בהוראה בכל הקשור למבנה הוועדה 

רי  העניקה ועדת החריגי  לנכי  זכאות לרכישת מכוניות בעשרות מק. ולסמכויותיה
 .על פי הנהלי , בעלות נפח מנוע גדול מזה שהיו זכאי  לו לפי אחוז נכות 

שילובו של אג  המכס בחישוב תשלומי המס בגי  רכב רפואי בעת החלפת הרכב 
מטריח את הנכה ומסרבל , לנכי  גוזל משאבי כוח אד  מאג  השיקו  ומאג  המכס

, נמצאו פערי  בשיעור המס שהחזירו נכי  שוני  עבור אות  כלי רכב. את התהלי 
 . ח"שבאו לידי ביטוי באלפי ש

 .אג  השיקו  שיל  דמי ביטוח שנתיי  למספר נכי  שלא היה ברשות  רכב רפואי
כי אג  השיקו  לא קיי  פיקוח ובקרה על , אשר לכלי הרכב שבבעלות המדינה נמצא

. ח"שמחיר  נאמד בחלק מהמקרי  במאות אלפי ש, המותקני  בה סוגי המכלולי  
שכבר אינ  בשימוש הנכי  שעבור  ה  נקנו , כלי רכב בבעלות המדינה, יתר על כ 

עד , ניתנו לנכי  שאינ  זכאי  לכ  לפרקי זמ  ארוכי , ומוחזקי  במאגר עד מכירת 
המאגר טלפונית כל האישורי  להקצאת כלי הרכב לנכי  ניתנו למנהל . שנתיי 

אג  השיקו  לא דרש מנכי  אלה את כספי הביטוח שהוא שיל  לה  עבור . בלבד
   .רכב  הרפואי בעד התקופה שבה נית  לה  רכב של המדינה

♦ 
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רכב רפואי בהגדרתו הינו כלי רכב המוקצב לנכה , ) המשרד להל  (על פי הוראות משרד הביטחו  
ידה לשירותי  רפואיי  באג  השיקו  שבמשרד הביטחו  היח. הזכאי לכ  בהתא  להוראות המשרד

 . ל"אחראית למת  זכאות לרכב רפואי לנכי צה)  היחידה הרפואית-להל  (
 :קיימות שלוש קבוצות של רכב רפואי

אג  השיקו  משתת  . רכב אשר נרכש על ידי הנכה ונמצא בבעלותו: רכב בבעלות הנכה . א
 .הנכה זכאי להחלי  את רכבו כל שלוש שני  וחצי. הביטוח והאחזקה, בהוצאות הרכישה

רכב אשר נרכש על ידי הנכה ונמצא בבעלותו ואשר משמש : רכב שיקומי בבעלות הנכה . ב
אג  השיקו  משתת  בהוצאות . כמו מונית או רכב מסחרי, לניידות הנכה ולשיקומו הכלכלי

 .הביטוח והאחזקה, הרכישה
, הרכב נרכש+). 100%(ד לנכי  בעלי דרגת נכות קשה רכב המיוע: רכב בבעלות המדינה  .ג

א  ברישיו  הרכב רשו  הנכה , הרכב הינו רכוש המדינה. מתוחזק ומבוטח על ידי אג  השיקו 
 .הזכאות להחלפת הרכב היא כל חמש שני . כבעלי 
 כלי 7,000 וכ,  כלי רכב רפואיי  שהיו בבעלות המדינה420  עמדו לשירות הנכי  כ2000בשנת 

 מיליו  289  על רכב רפואי הסתכמו בכ2000הוצאות המשרד בשנת ; רכב רפואיי  בבעלות הנכי 
ומסייע ,  כלי רכב רפואיי  בבעלות המדינה100 משרד הביטחו  רוכש בממוצע בכל שנה כ. ח"ש

מסייע המשרד במת  הלוואות , בנוס  לכ .  כלי רכב רפואיי  בבעלות הנכי 2,000 ברכישת  של כ
 .ח " מיליו  ש28  בכ2000הלוואות אלו הסתכמו בשנת ; לרכישת כלי רכבלנכי  

הזכאות ניתנת ; ) ההוראה-להל   (1.10.89 הזכאות לרכב נקבעת בהתא  להוראת אג  השיקו  מ
בהוראה .  ומעלה50%ולנכי  אחרי  מדרגת נכות ,  ומעלה30%לנכי  פגועי רגליי  מדרגת נכות 

 סיוע המשרד ;רפואי בהתא  לסוג הנכות ולאחוזי הנכות של הנכהסוג הרכב ה, בי  היתר, נקבעו
 .וטיפול במקרי  חריגי ; סייגי  לזכאות; ברכישת רכב רפואי

ער  משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא הענקת זכאות , לסירוגי , 2001בתקופה אוגוסט עד דצמבר 
במטה האג  ובלשכות : חו הביקורת נערכה באג  השיקו  שבמשרד הביט. ל"לרכב רפואי לנכי צה

 .במאגר כלי הרכב של המשרד וביחידה להערכה כלכלית במכס, ברחבי האר/
  

 הוראת אג  השיקו  בנושא הרכב הרפואי
‡ˆÓ  , ˙ ˘Ó È‡ÂÙ¯‰ ·Î¯‰ ‡˘Â · ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ ÔÎ„Ú ‡Ï ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ÈÎ1989 , ÏÚÂÙ·Â

ÏÎ  ‡Ï ¯˘‡ È‡ÂÙ¯ ·Î¯Ï ˙Â Â˘ ˙ÂÈÂ‡ÎÊ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÌÈÎ Ï Â ˙È ‰‡¯Â‰· ÂÏ . ÌÈÈÂ È˘‰
‰˘„Á ‰‡¯Â‰ ˙ËÂÈË· ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Â ‚ÂÚ , ˙‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ¯˘‡

„¯˘Ó· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯Â˘È‡ . 
 : בביקורת עלה כדלקמ 

נהגו הנכי  לערער , במקרי  שבה  השינויי  שבטיוטת ההוראה החדשה לא היטיבו ע  הנכה . 1
כי זה , יוצא אפוא. יחידה הרפואית על פי הנאמר בהוראה הישנהובעקבות כ  פעלה ה, על ההחלטה

 .שני  מיושמות ההוראה הישנה וטיוטת ההוראה החדשה זו לצד זו על פי מידת הטבת  ע  הנכה
נשאה היחידה , התאמתה לשינויי  שחלו בייצור כלי רכב עדכו  ההוראה ואי עקב אי . 2

שהסתכמו במיליוני , נפח מנוע גדול יותר מהנדרשהרפואית בהוצאות בגי  רכישת כלי רכב בעלי 
, כי הוא זקוק להגה כוח, נכה אשר המכו  לבטיחות בדרכי  קבע, על פי ההוראה, כ  לדוגמה. ח"ש
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כי במועד גיבוש ההוראה הישנה היה הגה , הסיבה לקביעה זו הייתה. ק" סמ1,800יקבל רכב בנפח 
במהל  השני  חלו שינויי  . ק ומעלה" סמ1,800 כוח בדר  כלל רק במכוניות בעלות נפח מנוע מ

שבעבר הותקנו רק בכלי רכב בעלי נפח , ונוספו מכלולי  לכלי רכב בעלי נפח מנוע קט , בכלי הרכב
 . וביניה  הגה כוח, מנוע גדול

 : כדלקמ 2002בהתייחסותו לממצאי  בפרק זה הודיע אג  השיקו  למשרד מבקר המדינה במארס 
 .א נפתרו באמצעות ההוראה הישנה הובאו לוועדת חריגי בעיות אשר ל . א

 .ההוראה החדשה נמצאת כיו  בהליכי הכנה סופיי  . ב
נושאי  שלא הייתה אליה  התייחסות בהוראה הישנה או שלא היה בה  פירוט מספיק  . ג

בהוראה הישנה אי  פירוט מדויק כיצד לבצע את התחשיבי  בעת החלפת . הוטמעו בהוראה החדשה
 .מצב שגר  לטעויות בחישוב ולאובד  כספי  רב למשרד, הרכב הרפואי

ק לנכי  הזקוקי  להגה כוח ישונה בהוראה " סמ1,800נושא הזכאות לרכב ע  נפח מנוע  . ד
 .החדשה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ˆÓ ˘Ó ,˙Â˘È¯„Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ È‡ ˙ÓÈÈ˜ ‰‡¯Â‰ ÈÎ , ˙ÂÈÚ·Ï
ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘Ï Â‡ ˙Â¯ÊÂÁ ,‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÌÈÏ‰ Ï Ì‡˙‰· ‰‡¯Â‰‰ ÈÂ È˘ ÌÂÊÈÏ ˙È‡ÂÙ¯‰ 

‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙‡¯Â‰· ÌÈÚÂ·˜‰ .˘¯„ Î ‰˘„Á ‰‡¯Â‰ ‰¯˘Â‡ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ , ÔÈ‡
‰„ÂÒÈ ÏÚ ˙Â·Ë‰ ˙˙Ï ÌÂ˜Ó. 

  
 רכב רפואי בבעלות הנכה

, אג  השיקו  משתת  בהוצאות הרכישה, נרכש על ידי הנכה ונמצא בבעלותוכאשר רכב רפואי 
בהתא  לאחוזי , ק" סמ3,800  ל1,600נפח המנוע של כלי רכב רפואיי  נע בי  . אחזקההביטוח וה

הדגמי  של כלי הרכב נקבעי  לאחר משא ומת  בי  האג  לבי  ארגו  נכי . הנכות שנקבעו לנכה
 ).  הרכב היציג להל  (ל בהתא  לנפח המנוע "צה

מס החל על הרכב היציג שהנכה אג  השיקו  מסייע לנכה ברכישת רכב ראשו  על ידי תשלו  ה
והלוואה מסובסדת בשיעור של , מת  מענק בגובה של שני שלישי  מער  הרכב ללא מסי , זכאי לו

אול  הסיוע , על פי בחירתו, נכה זכאי לרכוש רכב רפואי מכל סוג. שליש מער  הרכב ללא מסי 
 .לו הוא זכאיהכספי המירבי של אג  השיקו  לרכישת הרכב נית  בהתא  לרכב היציג 

כי הנכה אמור לקבל סיוע כספי בגובה ההפרש שבי  , בנוגע להחלפת רכב רפואי קובעת ההוראה
. מחיר רכב יציג חדש לו הוא זכאי לבי  המחיר של רכבו היש  הקבוע במחירו  לרכב משומש

 ;מענק מהאג ; התמורה שמקבל הנכה ממכירת רכבו היש : המקורות להחלפת רכב רפואי קיי  ה 
זאת בתנאי . 2.04%ששיעור הריבית השנתי עליה בעת הביקורת היה , והלוואה מסובסדת מהאג 

בי  , ההוראה קובעת. שסכו  זה לא יהיה גבוה ממחיר הרכב היציג החדש בלי מסי  לו זכאי הנכה
תיקבע התמורה עבור מכירת הרכב היש  לפי המחירו  המקובל לכלי , כי לצור  חישוב הסיוע, היתר
נכה המוכר את רכבו בסכו  נמו  מהמחירו  אמור להשלי  מכספו את ההפרש .  משומשי רכב

כי אינו מצליח למכור את , נכה הטוע , ע  זאת. שבי  מחיר המחירו  לבי  מחיר המכירה בפועל
רשאי לפנות באמצעות היחידה הרפואית לשמאי רכב עימו התקשר , רכבו במחיר הקבוע במחירו 

במקרה כזה זכאי הנכה להלוואה נוספת בסכו  . מנו הערכה על שווי הרכבכדי לקבל מ, האג 
עלות סבסוד ההלוואות לרכב . ההפרש שבי  מחיר הרכב במחירו  לבי  המחיר שקבע השמאי

 . ח" מיליו  ש5  הסתכמה בכ2000שהעניק אג  השיקו  לנכי  בשנת 
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סי של המס ששיל  האג  בעת צרי  להחזיר לאג  השיקו  את החלק היח, נכה שמכר את מכוניתו
האג  מסייע לנכה בתשלו  המס באמצעות . על פי חישוב שעורכת היחידה הרפואית, רכישת הרכב

 .החזרי פחת לנכה על מסי הרכב
היה שות  בקבלת החלטות בדבר הענקת זכאות לרכב , בי  יתר תפקידיו, האחראי לנושא רכב רפואי

באישור חשבוניות ;   זכאי  נכי  לרכישת רכב רפואיבקביעת סכומי מענק והלוואות לה; רפואי
 ניהול  משמעות הדבר . ובחישוב הפחת של כלי הרכב; ח בשנה"ספקי  המסתכמות במיליוני ש

 . 2000  ו1999ח במהל  השני  " מיליו  ש290 תקציב בסכו  ממוצע של כ
 :בביקורת עלו הממצאי  כדלקמ 

מונו לתפקיד האחראי לנושא רכב רפואי שלושה  2001 אוקטובר   1998בתקופה ינואר  . א
ושניי  שלא התאימו לתפקיד מסיבות , שלא נית  היה למנותו לתפקיד בקביעות, אחד. עובדי 
 .יכולתו של אחד מה  לעבוד במשרה מלאה ובכלל זה אי, שונות
· . ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ,È‡ÂÙ¯ ·Î¯Ï ÌÈ‡ÎÊ Ï˘ ÁÂ„ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ˜ÈÙ‰ .

‰ÏÚ ÁÂ„‰Ó , ¯·ÓËÙÒ „Ú ÈÎ2001Ï ˙Â‡ÎÊ Û‚‡‰ ¯˘È‡ -286 ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈÎ  
‰‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· . È„È ÏÚ Ì˜ÏÁÂ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯ È„È ÏÚ Â ˙È  ÌÈ¯Â˘È‡‰Ó ˜ÏÁ

ÌÈÈ·Á¯Ó‰ ÌÈ‡ÙÂ¯‰ ,ÍÎÏ ˙ÂÎÓÒ‰ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·˘ Û‡ . 
בחלק מהטפסי  ; זכאותהיחידה הרפואית אינה משתמשת בטופס אחיד ומחייב לחישוב ה . ג

. נתוני  אלה ג  לא צורפו לפרוטוקול ההחלטה. כגו  שנת ייצור הרכב ומחירו  הרכב, חסרו נתוני 
 .לא נית  לבחו  א  המענקי  שניתנו תאמו את הוראות אג  השיקו , בהיעדר נתוני  אלה

 מחירו     להל(אג  השיקו  התבסס בקביעת מחיר הרכב על מחירו  מיוחד שהוכ  עבורו  . ד
   2%שהתעריפי  בו נמוכי  מתעריפי המחירו  הקבוע בהוראה בשיעורי  שבי  , )אג  השיקו 

15%. 
שקבע השמאי , נמצאו מקרי  שבה  ניתנו הלוואות לנכי  בשל ירידת ער  של כלי הרכב . ה

ה והנכ, על א  שאג  השיקו  שיל  לנכי  בעד ביטוח המכוניות, כתוצאה מנזקי תאונות דרכי 
נושא זה . את ירידת הער , ולו חלקית, שלעתי  מכסה, מקבל שיפוי מהביטוח עבור נזקי  מתאונות

 .אינו מעוג  בהוראות
 מיליו  290  מסתכ  בכ2000  ו1999התקציב השנתי הממוצע לנושא הרכב הרפואי בשני  , כאמור

, ל ידי עובד מתאי מש  תקופה של שלוש שני  לא אויש תפקיד האחראי על הרכב הרפואי ע. ח"ש
אישור זכאות לרכב רפואי לנכי  שאינ  זכאי  לכ  . למרות הרגישות התקציבית והאתית הכרוכה בו

ועלול ליצור את הרוש  שלאג  אי  מדיניות , הוא חמור ביותר ויוצר תקדימי  ופרצות בהוראה
אינו מאפשר קיו  , היעדר נתוני  רלוונטיי  בעת קביעת סכומי המענקי  וההלוואות. ברורה בנושא

 . בקרה נאותה על ההחלטות שהתקבלו
 : כדלקמ 2002בהתייחסותו לממצאי  בפרק זה הודיע אג  השיקו  למשרד מבקר המדינה במארס 

היחידה הרפואית התריעה מספר פעמי  על הצור  לקיי  מכרז לתפקיד האחראי לנושא הרכב  . א
 .הרפואי

עובדת קבועה ושתי , ותר מאשר מנהל במשרה חלקיתלניהול יחידת הרכב הרפואי נדרש י . ב
 .עובדות ארעיות

 .לצור  תחשיב הסיוע יהיה בטופס החדש נתו  של שנת ייצור הרכב ומחירו  הרכב . ג
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לאור זאת נאל/ האג  לבנות מחירו  . המחירו  המוזכר בהוראה אינו ריאלי והוא גבוה מדי . ד
 .ראה החדשהאשר עוג  בטיוטת ההו, ייחודי לרכבי נכי 

חלקי או , הסיוע בהלוואה נית  א  ורק לגבי פגיעות שבגינ  לא נית  מחברת הביטוח שיפוי . ה
בגי  , בהוראת הרכב החדשה יתוס  סעי  בדבר הצור  בקיזוז סכומי השיפוי. עבור ירידת ער , מלא

 .מהסיוע שנות  המשרד, ירידת ער 
  

 התקשרות ע  שמאי  להערכת כלי הרכב
 התקשר אג  השיקו  ע  שני שמאי  פרטיי  למת  הערכות שמאות לכלי רכב 2001   1999בשני  

אחד השמאי  שימש באותה תקופה .  עובד האג  ע  ארבעה שמאי  נוספי 2001מיולי ; של הנכי 
היה יוע/ להתאמת כלי רכב לנכי  ולקביעת אביזרי  מיוחדי  , ובי  היתר, ג  כמהנדס טכני

 . ותלהתקנה באות  מכוני
ÔÓ˜Ï„Î ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÂÏÚ ÌÈ‡Ó˘‰ ÌÚ ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙˜È„··: 

‡ .  ÈÏÂÈ „ÚÂ ÌÈ ˘ Í˘Ó ¯˘˜˙‰ Û‚‡‰2001„·Ï· ÌÈ‡Ó˘ È ˘ ÌÚ  , ˙Â„Â·Ú‰ ˙È·¯ÓÂ
Ì‰Ó „Á‡Ï Â¯ÒÓ  . 

· . ‰‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ ,˜ÙÒÏ ·˙Î· ‰È Ù‰ ˙‡ˆÂ‰ ˙·ÈÈÁÓ ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ „¯˘Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰ .
Ó˘‰ ÂÎÈ¯Ú‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ  ·˙Î· ‰È Ù‰ ‡ÏÏÂ Ì˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ÌÈÎ  Ï˘ ·Î¯ ÈÏÎ ÌÈ‡

˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰Ó .„·ÚÈ„· ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰ È„È ÏÚ ‰‡ˆÂ‰ ·˙Î· ‰È Ù‰ , ¯Á‡Ï ˜¯
˙È Â·˘Á‰ ˙‡ ˘È‚‰ È‡Ó˘‰˘ .˘È‚‰˘ ˙ÂÎ¯Ú‰‰ ¯Â·Ú Û‚‡‰ ˙‡ ·ÈÈÁ È‡Ó˘‰ , ˙‡ Ï·È˜Â

˙ÈÙÒÎ‰ Ô˙¯ÂÓ˙ . 

‚ . ‰ È‡ ÌÈ‡Ó˘Ï ˙Â ˙È ‰ ˙ÂÈ Ù‰Ï ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰Ô˙Â‰Ó ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ï ˙¯˘Ù‡Ó  :
˙Â‡Ó˘ ,·Î¯ ˙¯ÈÎÓÏ ÚÂÈÒ ,ÈÒ„ ‰ ıÂÚÈÈ Â‡ ,‰¯˜·‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ‰ ¯·„. 

„ .  ‰Î Ï ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ¯˘Ù‡Ó ‰ ˘È‰ Â˙È ÂÎÓ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ‰Î  ‰˘˜˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó·
È‡Ó˘ Â˙Â‡ Ï˘ ÂÎÂÂÈ˙· ·Î¯‰ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ,·Î¯‰ ÈÂÂ˘ ˙‡ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ÌÚËÓ ÍÈ¯Ú‰˘ .

Ú È‡Ó˘Ï ÌÏ˘Ó ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡‰Ê ˙Â¯È˘ ¯Â· . ÏÂÏÚ‰ ·ˆÓ· ÈÂˆÓ È‡Ó˘‰ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó·
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ¯ÂˆÈÏ. 

בשיעורי  של , בעשרות מקרי  קבע השמאי מטע  אג  השיקו  ירידות ער  של כלי רכב . ה
שמשמעות  מת  הלוואות , על החלטות אלה.  ממחירי המחירו  של אג  השיקו 30% עד 10%

 . ח ובקרה מצד היחידה הרפואיתלא היה כל פיקו, גדולות יותר לנכי 
, שינחו את השמאי  בנושא ירידת ער  של כלי רכב, על אג  השיקו  לקבוע אמות מידה מתאימות

 .כדי להימנע מהענקת הלוואה מוגדלת לנכי  מעבר לנדרש
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 ערעורי  בנושא רכב
 : כבי  הבאי בהר" ועדת ערעורי  לרכב רפואי וצוות חריגי "יפעלו באג  השיקו  , על פי ההוראה

, הרופא המוסמ  הראשי: שחבריה ה , ) ועדת ערעורי  להל   ("ועדת ערעורי  לרכב רפואי" . א
וראש מערכת ; ל"ר ארגו  נכי צה"יו; תגמולי  והטבות, ראש היחידה לתביעות; ר הוועדה"שהוא יו

 .חשבונות אג  השיקו 

האחראי על רכב רפואי : בריה ה שח, ) ועדת חריגי  להל   ("צוות חריגי  לרכב רפואי" . ב
וסג  ראש מערכת ; ל"נציג ארגו  נכי צה; ר הוועדה ומרכז הוועדה"שהוא יו, באג  השיקו 

 .חשבונות באג  בשיקו 
ועדת הערעורי  דנה בערעורי  על החלטות של היחידה הרפואית בנוגע לבקשות הקשורות לרכב 

חריגי  לדו  בבקשות להתאי  רכב רפואי תפקידה של ועדת ה. רפואי אשר יש לה  היבט רפואי
 .שאינ  באות לידי ביטוי באחוזי הנכות או בזכאות שנקבעו בהוראה, למגבלות בנכות

 נכי  250  העניקה ועדת החריגי  ל2000  ו1999כי בשני  , מנתוני מאגר הזכאי  לרכב רפואי עלה
, נמצא. י  לו לפי אחוזי נכות זכאות לרכישת רכב רפואי בעל נפח מנוע שהיה גדול מזה שהיו זכא

ראש היחידה מסר . כי באג  השיקו  פעלה רק ועדת חריגי  לרכב רפואי ולא פעלה ועדת ערעורי 
ובמקרי  אלה לא השתת  נציג מערכת , כי ועדת החריגי  דנה ג  בערעורי , לצוות הביקורת

 .כפי שקובעת ההוראה, תגמולי  והטבות, החשבונות וראש היחידה לתביעות
 2002בהתייחסותו לממצאי  בפרק משנה זה הודיע אג  השיקו  למשרד מבקר המדינה במארס 

 : כדלקמ 
 .ששמה הוסב לוועדת חריגי , הסיוע המיוחד לרכב רפואי עבר לאחריות ועדת הערעורי  . א
,  ההחלטות על הסיוע לנכי  בעת החלפת רכב ניתנות על ידי המהנדס2001החל מנובמבר  . ב

 .סס על קריטריוני  קבועי  וברורי אשר מתב
כל החלטותיה של .  משתת  נציג אג  הכספי  של המשרד בוועדה2001החל מנובמבר  . ג

מועברי  באופ  שוט  לבדיקת אג  הכספי  לפני , כולל המסמכי  הרלוונטי  והתחשיבי , הוועדה
 .ביצוע התשלו 

ה בכל הנוגע למבנה הוועדה כי הוועדה פעלה בניגוד להורא, משרד מבקר המדינה מעיר
על כ  שיתופו של נציג מערכת , להחלטות הוועדה משמעויות כספיות ניכרות. ולסמכויותיה

על המשרד להקפיד על קיו  ישיבות הוועדה בהרכב . החשבונות של אג  השיקו  חיונית ביותר
 .שנקבע בהוראה

  
 ביטוח כלי רכב רפואיי 

. תשלו  עבור דמי הביטוח של הרכב, שברשות  רכב רפואי, פע  בשנה מעביר אג  השיקו  לנכי 
 .  ממחיר הפוליסה לביטוח חובה ולביטוח מקי 75%  התשלו  הינו בשיעור ממוצע של כ
 שיל  2000 ועד שנת 19961כי בתקופה שמתחילת ,  עלה2000ממסמ  של אג  השיקו  מדצמבר 

בעד ביטוח רכב רפואי שהסתכמו כספי  , שלא היה לה  רכב רפואי,  נכי 56 אג  השיקו  ל
הוא החליט להפסיק ,  בעניי  זה2000בעקבות בדיקה שער  אג  השיקו  בדצמבר . ח"בכמיליו  ש

__________________ 
 .1996 הנתוני  קיימי  במחשב מ 1
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 הנכי  האמורי  56כי שניי  מבי  , משרד מבקר המדינה העלה. את תשלו  דמי הביטוח לנכי  אלו
א  שלפי רישומי , 2001המשיכו לקבל מאג  השיקו  כספי  בעד ביטוח רכב רפואי ג  בשנת 

כי אג  השיקו  שיל  דמי , בבדיקה של משרד מבקר המדינה עלה. המשרד לא היה ברשות  רכב
. 2000 1996שלפי רישומי המשרד לא היה ברשות  רכב בשני  ,  נכי  נוספי 14 ביטוח שנתיי  ל

 .בעקבות הביקורת הופסק התשלו  לנכי  אלו
 : כדלקמ 2002ג  השיקו  למשרד מבקר המדינה במארס בהתייחסותו לממצאי  בפרק זה הודיע א

לאג  השיקו  אי  כיו  דר  ממוחשבת לבדוק א  הנכה אשר קיבל את כספי הביטוח אכ   . א
 .מימש את הזכאות לרכישת רכב

, כי נכי  קיבלו תשלומי ביטוח ולא מימשו את זכאות  לרכישת רכב, בכל מקרה שבו הוכח . ב
 .הנדרשו דמי הביטוח בחזר

אשר לפיו יקבל אג  השיקו  הודעה מיבוא  הרכב על כ  שהנכה קנה , בעתיד יהיה נוהל חדש . ג
 .ורק אז יאושר תשלו  דמי הביטוח, רכב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÂËÈ· ¯Â·Ú ÌÈÙÒÎ ÌÂÏ˘˙Ó ¯˙Ï‡Ï ÏÂ„ÁÏ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ÏÚ
·Î¯ Ì˙Â˘¯· ÔÈ‡˘ ÌÈÎ  Ì˙Â‡ ÏÎÏ ,ÒÎ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÂÏ‡ ÌÈÎ Ó ˘Â¯„ÏÌ‰Ï Â ˙È ˘ ÌÈÙ ,

Ì‰Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÎÒÓ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ ÊÊ˜Ï Â‡ ; ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‡„ÂÂÏ ÔÎÂ
·Î¯‰ ÁÂËÈ· ¯Â·Ú ÌÈÎ Ï ÌÈ ˙È ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙˘ , ˙˘ÈÎ¯ ¯·„ ˙‡ ˙Ó‡È˘ ¯Á‡Ï ˜¯ Â ˙ ÈÈ

‰Î ‰ È„È ÏÚ ·Î¯‰ . 
  

 תשלו  עבור מסי  לרכב רפואי 
נכה שנקבעה לו זכאות . אי של נכי אג  השיקו  מממ  מתקציבו את המסי  החלי  על רכב רפו

  להל  (מ שבמשרד האוצר "לרכב רפואי מקבל מהיחידה הרפואית שובר המיועד לאג  המכס והמע
האג  משל  למכס במרוכז את הכספי  . בדבר פטור מתשלו  מס בעת רכישת הרכב) אג  המכס

עברת בעלות באישור ה: "ברישיו  הרכב של הנכה נרשמת הערה. עבור שוברי הפטור שנת  לנכי 
 מהמס החל 2מפחית פקיד המכס את שיעור הפחת, בעת החלפת הרכב על ידי הנכה".  ביטחו  מכס 

על פי , ופחת נוס , על פי השיעור שקבע, על הרכב בהתא  לער  הכספי של הרכב ביו  המכירה
את ואג  המכס מעביר , את המס הנותר משל  הנכה עצמו; תחשיב שקבעה היחידה הרפואית

 .התשלו  לאג  השיקו 
 :בנושא תשלו  המסי  על רכב רפואי עלו הממצאי  כדלקמ 

‡ .  ·Î¯‰ ˙ÙÏÁ‰ ˙Ú· È‡ÂÙ¯ ·Î¯ ÔÈ‚· ÒÓ ÈÓÂÏ˘˙ ·Â˘ÈÁ· ÒÎÓ‰ Û‚‡ Ï˘ Â·ÂÏÈ˘
ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡Â ÒÎÓ‰ Û‚‡ È„·ÂÚ Ï˘ Ì„‡ ÁÂÎ È·‡˘Ó ÏÊÂ‚ , ·ÈÈÁÓ˘ ÍÎ· ‰Î ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËÓ

Ï‰˙‰ ˙‡ Ï·¯ÒÓÂ ÒÎÓ‰ È„¯˘ÓÏ ÚÈ‚‰Ï Â˙Â‡ÍÈ. 
שנת ייצור זהה , נמצאו פערי  בשיעור המס שהחזירו נכי  עבור כלי רכב בעלי אותו נפח מנוע . ב

הפערי  נבעו מדרכי חישוב שונות של . ח"שבאו לידי ביטוי באלפי ש, ותארי  רכישה ומכירה זהי 
 .היחידה הרפואית

__________________ 
 .ספישיעור הירידה בער  המיסי  החלי  על כלי רכב הנובעת מהתיישנות כלי הרכב וירידה בערכו הכ 2
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חישוב הפחת נעשה על , במקרי  שבה  רכשו נכי  כלי רכב יקרי  מהרכב היציג לו ה  זכאי  . ג
 . פי כלי הרכב שרכשו בפועל ולא על פי כלי הרכב היציג

כיוו  שאג  השיקו  משל  תמיד את מלוא המס החל על : משרד מבקר המדינה מעיר כדלקמ 
לדעת . אי  צור  בהתחשבנות שנעשית בעניי  זה בי  אג  השיקו  לבי  אג  המכס, מכוניות הנכי 

כדי שלא יהיה צור  בשילובו של , אג  השיקו  לפעול לשנות את התהלי על , משרד מבקר המדינה
נית  לבצע את ההתחשבנויות בנושא המסי  . ובכ  להביא לייעול הטיפול ברכב הרפואי, אג  המכס

 . ולהיעזר בנתוני הפחת ממשרדי אג  המכס, לרכב הרפואי באג  השיקו 
כי ע  פרסו  ההוראה החדשה יבוטל , 2002אג  השיקו  הודיע למשרד מבקר המדינה במארס 

כי הוא , 2002אג  המכס הודיע למשרד מבקר המדינה במארס . כליל הצור  להזדקק לאג  המכס
 .תמי  דעי  ע  המלצת המבקר בנושא ההתחשבנויות בעניי  הרכב הרפואי

  
 משכו  רכב רפואי

וכמו כ  תירש  הגבלה , בדהרכב הרפואי יירש  ברישיו  הרכב על שמו של הנכה בל", לפי ההוראה
על רישיו  הרכב לא נרש  ". לפיה אי  להעביר בעלות ללא אישור המכס או המשרד, ברישיו  הרכב

 .דבר שעלול להביא למשכו  הרכב ולמימוש המשכו , דבר על איסור משכו  הרכב
 לצד כדי להפחית את המקרי  שבה  כלי רכב רפואיי  יהיו ממושכני , לדעת משרד מבקר המדינה

ולהבהיר , על אג  השיקו  לוודא רישו  ההערה ברישיו  הרכב וברישומי משרד הרישוי', ג
 .שאסור למשכ  את הרכב ללא אישור המשרד, מפורשות לנכה

כי נושא משכו  הרכב ייעשה דר  רש  , 2002אג  השיקו  הודיע למשרד מבקר המדינה במארס 
 .דשהויעוג  בטיוטת ההוראה הח, המשכונות הממשלתי

  
 רכב רפואי בבעלות המדינה

, עקב קטיעת גפיי  או שיתוק, " מיוחד100%"נכי  קשי  אשר דרגת נכות  מוגדרת , לפי ההוראה
כי יותקנו ברכב על , בי  היתר, ההוראה קובעת. זכאי  לקבל רכב רפואי הנרכש על ידי המשרד
בהתא  , יי  לנהיגהאזעקה ואביזרי עזר חשמל, חשבו  המשרד מתק  הרמה לכיסא גלגלי 

; רכישת הרכב תיעשה באמצעות מינהל ההרכשה והייצור שבמשרד הביטחו ; למגבלותיו של הנכה
ואביזרי  מיוחדי  שבעזרת  , הנכה זכאי לקבל רכב מסחרי שבו מותקנת מעלית לכניסה וליציאה

תשלומי ל, הנכה זכאי למימו  מלא של תיקוני הרכב; יוכל לנהוג כשהוא יושב בכיסא גלגלי 
הרכב המוחל  יועבר למכירה ; הרכב יוחל  כל חמש שני . הביטוח ולרכב חלופי בעת הצור 

היו במצבת כלי הרכב , 2001נובמבר , בעת עריכת הביקורת. באמצעות יחידת המכירות של המשרד
הוצאות אג  השיקו  על אחזקת רכב רפואי בבעלות .  כלי רכב421הרפואיי  שבבעלות המדינה 

 .ח בשנה" מיליו  ש6  בכ2000 הסתכמו בשנת המדינה
על פי קביעה של המכו  , זקוק במכוניתו לאמצעי עזר מיוחדי "  מיוחד100%"נכה בדרגת נכות 
, ח"מגיעה לעשרות אלפי ש, בדר  כלל, ועלות , האמצעי  האמורי  יקרי . לבטיחות בדרכי 

שר ע  חמש חברות המספקות אג  השיקו  התק. ח לרכב"ובמקרי  חריגי  ג  למאות אלפי ש
הדרושי  לנכה , המהנדס הטכני קובע מה  האביזרי . ומתקינות לנכי  מערכות עזר שונות לנהיגה

 . מחיר האבזור נקבע בהתא  למחירו  מוסכ . שיותקנו ברכב, לצור  נהיגה
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כלי אחזקה ותיקוני  של אביזרי  מיוחדי  ב,  שיל  אג  השיקו  עבור התקנה2000  ו1999בשני  
בתקופה ; בהתאמה, ח" מיליו  ש2.55 ח וכ" מיליו  ש3.25 רכב רפואיי  בבעלות המדינה ס  של כ

 .ח" מיליו  ש1.64  שיל  האג  עבור אותה מטרה כ2001 ספטמבר  ינואר 
 

 הבקרה על התשלומי  בגי  רכב רפואי בבעלות המדינה. 1
ואשר , מו את השימוש בכלי הרכבלמשרד מאגר של כלי רכב של נכי  בדרגת נכות קשה אשר סיי

 ). מאגר הרכב להל  (עדיי  לא נמכרו 
 התקשר אג  השיקו  ע  ספק אשר נבחר במכרז של המשרד לניהול מאגר הרכב 2001באפריל 

על מנהל המאגר לבצע רישו  ומעקב , על פי ההסכ ).  מנהל המאגר להל  (ולטיפול בכלי הרכב 
 וכ  עליו לבצע טיפולי  תקופתיי  בכלי הרכב וכ  במערכות ,של כל תיקו  או שירות שנית  לרכב

מפנה מנהל המאגר את כלי הרכב למוסכי  ובתו  , בהתא  להסכ ; לפי הוראות היצר , ובאבזור
אג  השיקו  בודק את . לאג  השיקו , שהעבירו לו המוסכי , הטיפול שולח את החשבוניות

פי  ותעריפי העבודה של המוסכי  ומאשר על בי  היתר באמצעות בדיקת מחירי החל, החשבונות
על פי הוראת נציג , מנהל המאגר אמור לבצע ביקורות מיוחדות במוסכי . פיה  את התשלומי 

ולמסור לאג  השיקו  דוחות חודשיי  ורבעוניי  על כלי רכב שטופלו במוסכי  ועל , המשרד
 . הסכומי  ששיל  אג  השיקו  עבור התיקוני 

 :צאי  הבאי בביקורת עלו הממ
‡ .  ˙ÂÏÚ··˘ ·Î¯ ÈÏÎ· ¯ÂÊ·‡‰Â ÌÈÏÂÏÎÓ‰ ˙ ˜˙‰Ï ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÓÎÒ‰

ÌÈ ˘ ¯ÙÒÓ ‰Ê Â Î„ÂÚ ‡Ï ‰ È„Ó‰ .ÔÈÂˆÈ , ÍÏ‰Ó· ÂÙÒÂ ˘ ÌÈËÈ¯Ù ÏÏÂÎ Â È‡ ÔÂ¯ÈÁÓ‰ ÈÎ
ÌÈ ˘‰. 

· .  ÂÈÏÚ˘ ‚ÂÒ Â˙Â‡Ó ‡Â‰ È‡ÂÙ¯ ·Î¯ ÈÏÎ· Ô˜˙Â‰˘ ÏÂÏÎÓ Ì‡ ˜„Â· ‡Ï ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡
ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ÌÏÈ˘ . ˙ ˜˙‰ ¯Â·Ú ÂÏ Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈ Â·˘Á· ÌÈ·ÂÈÁ‰ Ì‡ ˜„Â· Û‚‡‰

Ì Â˜È˙ Â‡ ÌÈÏÂÏÎÓ‰ ,˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰"˘„ÂÁ· Á , ÔÂ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙
ÌÎÒÂÓ‰ ,ÏÚÂÙ· ˜ÙÒ‰ Ô˙ ˘ ˙Â¯È˘‰ ·ÈË ˙‡ ˜„Â· Â È‡ ‡Â‰ Í‡ ,ÏÏÎ· Ì‡ . 

‚ .  ‡˘Â · ÌÈ˜ÙÒ‰Ó ÔÈ·ÂË‰ Â‡ ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜Ï ˙È‡ÂÙ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈ Ù‰‰ ·Î¯
˙Â¯ÙÒÂÓÓÂ ˙Â·˘ÂÁÓÓ Ô È‡ È‡ÂÙ¯ . ˙Ó‡˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯˜· ˙¯˘Ù‡˙Ó ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ·

‰È Ù‰Ï ˙È Â·˘Á‰ . 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˘ È ÂÈÏÈÓ· ÌÈ˜ÙÒÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ Úˆ·Ó „¯˘Ó‰ ÈÎ" ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ Á

ÌÈ˙Â‡  ‰¯˜·Â ,¯˙È ÈÓÂÏ˘˙Ï „¯˘Ó‰ ˙‡ ÛÂ˘ÁÏ ÏÂÏÚ˘ ·ˆÓ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,‰ ‰˜È„·· È„ ÔÈ‡ ÌÈ˘È‚Ó˘ ˙ÂÈ Â·˘Á‰ ˙Â¯È·Ò Ï˘ ¯‚‡Ó‰ Ï‰ Ó Úˆ·Ó˘ ˙ÈÓ‚„Ó

ÌÈÎÒÂÓ‰ ,ÌÈÎÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ ˙Â˜È„··Â . ‰¯ÂÓ˙‰ ˙Ï·˜ ‡„ÂÂÏ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ÏÚ
˙ÙÒÂ  ‰¯˜· ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÈÓÂÏ˘˙Ï. 

כי במערכת המחשוב החדשה ,  הודיע אג  השיקו 2002בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממארס 
 .ת בנושא הרכב הרפואיתהיה בקרה ממוחשבת על החשבונו

 

 מאגר רכב רפואי בבעלות המדינה. 2
לטפל בדוחות תנועה ובכל עניי  : להל  חלק מתפקידיו הנוספי  של מנהל המאגר לפי ההסכ  עימו

, לטפל באביזרי  המותקני  בכלי הרכב; משרד הרישוי ומשרד התחבורה, שבו מעורבי  המשטרה
לאחס  את ; ב למכירה בתו  תקופת השימוש ברכבלדאוג לאחזקת  ולהסרת  לפני העברת הרכ



 75 משרד הביטחו 

 file: chap121 04/09/2002  הרצה שלישית

להגיש דוח רבעוני ובו פירוט ; בהתא  להנחיית המשרד, האבזור שהוסר מכלי הרכב עד למכירתו
לטפל , לטפל בחשבונות המוסכי ; המלאי של האביזרי  שהוסרו מכלי רכב שיועדו למכירה

 .ברישו  בכרטסות כלי הרכב ולאמת ביצוע תיקוני 
מועבר למאגר הרכב לאחר שנכה עשה בו שימוש , שמצבו הטכני תקי ,  בשימוש הנכי רכב מדינה

לעתי  מועבר הרכב . ונמסר כרכב חלופי לנכי  אשר כלי הרכב שברשות  מושבת, מש  חמש שני 
 .הרכב נשאר על ש  הנכה עד להעברתו למכירה. ליחידת המכירות של המשרד לצור  מכירתו

 :ה את הממצאי  הבאי הביקורת במאגר הרכב העלת
 . אג  השיקו  לא אוכ  את הסעי  בהסכ  המתייחס להסרת האבזור המיוחד מרכב הנמכר . א
כי הרכב הינו רכוש , אול  הנכה חות  על הצהרה, הרכב נרש  ברישיו  הרכב על ש  הנכה . ב

כולל הסרת שיעבודי  , וכי האחראי במשרד רשאי לפעול בשמו בכל הקשור לרכב, המשרד
מסרב משרד , כי כאשר נפטר הנכה, נמצא. ועיקולי  שהוטלו על הרכב על ידי גופי  שוני 

נותרי  כלי , כתוצאה מכ . להעביר את בעלות הרכב לטובת המדינה, בהיעדר צו ירושה, התחבורה
, 2001נובמבר , כי בעת הביקורת, יודגש. רכב של נפטרי  תקופות ארוכות במאגר הרכב ללא שימוש

 .גר הרכב ארבעה כלי רכב של נכי  שנפטרוהיו במא
כי הסרת האבזור המיוחד ומכירתו לא הניבו , בתשובתו למשרד מבקר המדינה טע  אג  השיקו 

, בלאי משמעותי לאחר חמש שנות שימוש, לטענתו, כ  יש לקחת בחשבו . תוצאות מוצלחות בעבר
נושא , כי למרות זאת, נה מעירמשרד מבקר המדי. וכי בחלק מהאביזרי  לא נית  לשוב ולהשתמש

 . 2001זה הוסדר ג  בהסכ  ע  מנהל המאגר שנחת  באמצע שנת 
 כל הנכי  2002כי החל משנת , 2002אג  השיקו  ג  הודיע למשרד מבקר המדינה במארס 

 .ד על ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת משרד הביטחו "שמקבלי  רכבי מדינה חותמי  מראש אצל עו

¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ˙ ,ÌÈÏ‰ · Ô‚ÂÚÓ Â È‡ ¯‚‡Ó‰Ó ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â  ÈÎ . ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ
 ˙È ÂÙÏË ‰Ú„Â‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È‡¯Á‡‰ È„È ÏÚÂ ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯ È„È ÏÚ Â ˙È  ·Î¯ ÈÏÎ ˙‡ˆ˜‰Ï

¯‚‡Ó‰ Ï‰ ÓÏ .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ Í¯Ú˘ ‰˜È„·· , ÈÎ22 ÍÂ˙Ó 72 ¯‚‡Ó·˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ 
ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈÎ Ï ˘ÂÓÈ˘Ï Â¯ÒÓ  ,ÓÚÙÏÌÈÈ˙ ˘ „Ú ÚÈ‚‰˘ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ÌÈ .

 ‰ËÏÁ‰Ï Â‡È·‰˘ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÂÈ‰ ‰Ó ¯È·Ò‰Ï È„Î Â· ˘È˘ „ÂÚÈ˙ ÏÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ‰˜È„··
ÌÈÎ  Ì˙Â‡Ï ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙˜ Ú‰Ï . 

 שיל  אג  השיקו  כספי  עבור ביטוח כלי 22 כי לשלושה נכי  מתו  ה, עוד העלתה הביקורת
י  אלו בכלי רכב המבוטחי  על ידי א  שבאותה תקופה השתמשו נכ, הרכב הרפואיי  שלה 

 .במועד סיו  הביקורת היו כלי רכב אלה עדיי  ברשות הנכי . המדינה
 : כי, מסר אג  השיקו , 2002בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממארס 

אשר אינ  זכאי  לרכב מדינה , בעבר הוצאו אישורי  בעל פה להקצאת כלי רכב לנכי  קשי  . א
,  מוקצה רכב מדינה לנכי  רק על פי הוראה מנומקת בכתב2001נובמבר החל מ. לתקופות קצרות

 .מכל מי שמקבל רכב חלופי ליותר משלושה חודשי  יבוצע קיזוז דמי הביטוח. וקצובה בזמ 

 . מכל הנכי  אשר קיבלו רכב מדינה ייגבו בחזרה כספי הביטוח אשר שולמו לה  . ב
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î¯ Ô˙ÓÏ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÎ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‚È¯Á ÔÙÂ‡· ‰Î Ï ·

Ï‰Â · ÌÈ ‚ÂÚÓ ,‰È‰˙ ÍÎ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ÂÈÙÏÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,·˙Î· ˙„ÚÂ˙Ó ,˙˜ÓÂ Ó , ‰·Âˆ˜
ÔÓÊ· ,˙ÂÓÈÏ˘Ó ˙Â‡¯Â‰· ‰ÂÂÏÓÂ , ‰ÙÂ˜˙· ‰Î ‰ ÏÚ ÏÈËÓ „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÔÂ‚Î

Â˙Â˘¯· ‡ˆÓ  ·Î¯‰˘ ,È‡ÂÙ¯ ·Î¯ ¯Â·Ú ÁÂËÈ·‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙˜ÒÙ‰ ÔÎÂ . 
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 במוניותהחזר דמי נסיעה 
אשר אי  ברשות  רכב או שאי  ביכולת  לנהוג בכלי הרכב , אג  השיקו  נוהג להחזיר לנכי 

 . דמי נסיעה במוניות לצור  טיפולי , הרפואי
 נכי  אשר בבעלות  200  ניתנו עשרות הפניות לנסיעה במוניות לכ2001כי בשנת , הביקורת העלתה

א  על פי שמצב  ,  הנכי  למועדוני  שמפעיל האג חלק מההפניות ניתנו עבור הסעת. רכב רפואי
ח בממוצע " ש200,000 עלות ההסעות למועדוני  מסתכמת בכ. הרפואי מאפשר לה  לנהוג

 .בחודש
כדי שה  יינתנו רק במקרי  , על אג  השיקו  לקבוע נוהלי בקרה ופיקוח על הפניות לנסיעה במוניות

  .שתמש ברכב שבה  הנכי  בעלי רכב רפואי אינ  יכולי  לה
✯  ✯  ✯  

‰ˆ ÈÎ Ï È‡ÂÙ¯ ·Î¯ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ Ô˙ÓÏ È‡¯Á‡ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡"Ï . ‰ÎÂ¯ÎÂ ‰˘È‚¯ ÂÊ ‰È‚ÂÒ
˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó· ˙ÓÎ˙ÒÓ‰ ‰‡ˆÂ‰·"‰ ˘· Á . ·ÈÈÁÓ ÂÈ·ÈÎ¯Ó ÏÎ ÏÚ ‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰

˙ÂÈ Î„ÚÂ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ,ÌÈÏ‰ ·Â ˙Â‡¯Â‰· ˙Â ‚ÂÚÓ‰ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ
È˜ÏÏÂ‰È  ÌÈ ,ÌÈ˙Â‡ Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ,ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ , ÈÏ· ˙‡ÊÂ

Â˙Â„ÈÈ · ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·Â ‰Î ‰ ÏÚ ˘¯„ Ï ¯·ÚÓ ÌÈÈ˘˜ ÌÈ¯Ú‰Ï. 
ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ·Î¯ ÈÏÎ ˙¯ÈÎÓ· È‡Ó˘‰Ó ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ÌÈÎ Ï ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡ , ˙‡ Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘

ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ÌÚËÓ Ì‰Ï˘ ˙Â‡Ó˘‰ ,‚È  Ï˘ ·ˆÓÓ Ú ÓÈ‰Ï È„ÎÌÈ ÈÈ Ú „Â . ÌÈÓÂÏ˘˙
˘ È ÂÈÏÈÓ· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰ ÌÈ˜ÙÒÏ"Á , ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÈ Â·˘Á‰ ˙Â¯È·Ò ˙Â˜È„· ÏÚ ÌÈÒÒ·˙Ó‰

ÌÈÎÒÂÓ‰ È„È ÏÚ ,ÌÈÎÒÂÓ· ˙ÂÈÏÏÎ ˙Â˜È„·Â ,‰˙Â‡  ‰¯˜· ÁÈË·‰Ï È„Î È„ Ì‰· ÔÈ‡ . 
ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Ï·¯ÒÓ ÌÈÎ Ï ·Î¯‰ ˙˘ÈÎ¯ ÍÈÏ‰˙· ÒÎÓ‰ Û‚‡ ·ÂÏÈ˘ ,‰Î Ï ˙Â„¯Ë Ì¯Â‚ ,

ÂÎ È·‡˘Ó ÏÊÂ‚ÂÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ÓÂ ÒÎÓ‰ Û‚‡Ó Ì„‡ Á .ÍÎÈÙÏ , ˙Â ·˘Á˙‰‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡· ÚˆÂ·˙ È‡ÂÙ¯ ·Î¯Ï ÌÈÒÓ‰ ‡˘Â ·. 

‡„ÂÂÏ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ÏÚ , ¯Á‡Ï ˜¯ Â ˙ ÈÈ ·Î¯‰ ÈÏÎ ÁÂËÈ· ¯Â·Ú ÌÈÎ Ï ÌÈ ˙È ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙˘
‰Î ‰ È„È ÏÚ ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙˘ÈÎ¯ ¯·„ ˙‡ ˙Ó‡È˘ . 
Î Ï ‚È¯Á ÔÙÂ‡· ‰ È„Ó ·Î¯ Ô˙ÓÏ ‰ËÏÁ‰‰·˙Î· ˙„ÚÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈ , ˙˜ÓÂ Ó

ÔÓÊ· ‰·Âˆ˜Â . Ì˙ÂÏÚ·· ·Î¯ ¯Â·Ú ‰Ï‡ ÌÈÎ Ï Â ˙È ˘ ÁÂËÈ·‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙‡ ÊÊ˜Ï ˘È
‰ È„Ó ·Î¯ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙· . 


